
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 يف املتعددة الذكاءات وتنمية التعلم أنامط عىل قائم إثرائي برنامج أثر إىل التعرف عىل احلالية الدراسة هدفت  

 التعرف عىل إىل هدفت ذلك ومن اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة طالبات لدى املكاين االستدالل يةتنم
 نظرية وفق الذكاء من حمددة أنواع وبني بينها االرتباط وعىل مدى ونسبها، الطالبات لدى السائدة التعلم أنامط

 درجات متوسطي بني الفروق داللة للتوصل إىل التجريبي املنهج الباحثة واتبعت الذكاء، تعددية يف جاردنر
 التعلم أنامط يراعي إثرائي برنامج تطبيق خالل من املكاين االستدالل اختبار عىل والضابطة التجريبية املجموعتني

 من عشوائية بطريقة اخرتن طالبة ٧٥ عىل دراستها الباحثة طبقت وقد املتعددة، بذكاءاهتن ويرتبط الطالبات، لدى
 منهن عىل املجموعة ٣٨وزع ، اإلثرائي الربنامج بموضوع سابقة خربات لدهين ليس ممن الرشيعة طالبات

 املتعددة، للذكاءات تيل وقائمة التعلم، أنامط استبانة واستخدمت،  عىل املجموعة الضابطة٣٧التجريبية، و
. عميل وتدريب حمارضة ثالثني يف عأسابي ستة التطبيق مدة واستغرقت ً        وبعديا، ً      قبليا املكاين االستدالل واختبار

 ثم البرصي، النمط الثانية املرتبة يف يأيت ثم الطالبات، بني ً        انتشارا األكثر هو السمعي النمط أن وقد بينت النتائج
 ويليه ،الطالبات به تتمتع التي الذكاءات أكثر هو اللفظي اللغوي الذكاء أن الدراسة وكشفت. احلركي النمط
ً        إحصائيا دال ارتباط وجود النتائج كشفت كام، املنطقي الريايض الذكاء جاء األخرية املرتبة ويف ،ياالجتامع الذكاء

 عن النتائج أسفرت كام احلركي، البرصي السمعي والنمط والسمعي البرصي النمط من وكل اللغوي الذكاء بني
 قدرات يف الطالبات أداء حتسن عن اسةالدر كشفت ً      وأخريا ،احلركي التعلم ونمط املكاين الذكاء بني عالقة وجود

 ضوء يف بمناقشة للنتائج الدراسة وانتهت. القبيل وبالتطبيق الضابطة باملجموعة مقارنة املكاين االستدالل
  .التوصيات من بجملة وختمت الصلة، ذات األدبيات

 نظرية النمط احلركي، ي،النمط السمع البرصي، النمط التعلم، أنامط املكاين،  االستدالل:الكلامت املفتاحية
.االجتامعي الذكاء اللفظي، اللغوي الذكاء احلركي، الذكاء املكاين البرصي، اجلسمي الذكاء املتعددة، الذكاءات
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Abstract: 
This study aimed to investigate the effects of an enrichment program compatible with 
multimodal learning, learning styles and multiple intelligences in female freshmen in 
Muhammed bin Saud Islamic University. Therefore, the study aimed to identify the learning 
styles of the students, their percentages and correlations with specific types of intelligences 
according to Gardner’s theory of multiple intelligences. The researcher followed an 
experimental method in a pretest-posttest-control group design and an enrichment intervention 
compatible with multimodal learning and multiple intelligences to measure improvements from 
pretesting to posttesting on a random sample of 75 students from Sharia College who had no 
prior learning of spatial geometry, with 38 students assigned to the experimental group and 37 
to the control group. Three instruments were used: a learning styles inventory, Teele's multiple 
intelligences inventory and spatial reasoning test when the intervention took six weeks in 30 
lectures and practicum. Results showed that the auditory learning style is the most dominant 
followed by visual learners and finally motor learners. Findings also revealed that verbal-
linguistic intelligence is the most dominant form of intelligence then inter-personal intelligence 
and finally came logical-mathematical intelligence. Findings also showed that there is a 
statistically positive correlation between verbal-linguistic intelligence and visual-auditory 
modes of learning and visual, auditori-kinesthetic modes. There is also a strong correlation 
between spatial reasoning ability and kinesthetic learning modes. Finally, results showed that 
the students' spatial reasoning abilities have improved after the intervention compared with 
pretesting mean scores and the control group's mean scores. In the end, the paper ended with a 
discussion of the findings in relation to prior research and concluded with pedagogical and 
research recommendations. 

Keywords: Spatial reasoning; learning styles; visual learners; auditory learners; kinesthetic learners; 
multiple intelligences theory; bodily Kinesthetic Intelligence; Visual Spatial Intelligence; 
verbal-linguistic intelligence; inter-personal intelligence. 
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٢٠٩  

 


          النـشاطات    مـن          واالسـتدالل        التفكري     يعد
ــة ــة         العقلي ــواع    مــن     وهــو          املتقدمــة،          واملعرفي      أن
ــسلوك ــرشي        ال ــر       الب ــدا       األكث ــامي،   (ً      ً تعقي       قط

     عقليـة       عمليـة "  ً    ً أيضا     وهو   ، )   ٦٠٨   ص   ،    ١٩٩٠
      وعليـه          األشـياء،    بني         العالقات    عن     تعرب        معرفية

         العقليـة          النـشاطات    مـن       سلسلة    من            فإنه يتألف
   ملثـري        التعـرض     عند        اإلنسان      دماغ    هبا      يقوم      التي
     أو حـل      قـرار    أو       نتيجـة    عـىل       احلصول     هبدف    ما

        التفكـري    هـي        التفكـري        مهـارات      وأهم        مشكلة،
 "          واالسـتنتاجي           االسـتقرائي       بشقيه         االستداليل

   ).   ٢٠٥   ص   ،    ٢٠٠٣       شاملة،     أبو (
   فيــه     يــصل     عقــيل      أداء "             واالســتدالل هــو

  إىل        بـصحتها         أو مـسلم        معلومة       قضايا    من       الفرد
     رضوريـة       نتـائج   يف       يتمثل      الذي        املجهول       معرفة

ــدمات ــسلم          للمق ــصحتها       امل ــاء    دون         ب          االلتج
  ، )   ٢١١    ، ص     ١٩٧٢       صـــــالح،   ( "       للتجربـــــة
   نمـط           واالستنتاج          االستقراء       بشقيه          واالستدالل

  عـىل       يعتمـد      الذي        املنطقي        الريايض        التفكري    من
         القـضايا     ومن   ،      املجهول    إىل        املعلوم    من      تقال   االن

      وعليـه             والتفاصـيل،        اجلزئيـة        الفـروع    إىل        الكلية
       الفـرد      قدرة "  :     بأنه  )     ٢٠٠٣   (      وعفانة      عبيد       يعرفه
   فيـه       يـتمكن       والـذي       العقـيل       املعـريف       األداء    عىل

    ثبـت         معلومـات    مـن      لديه    ما       توظيف    من       الفرد

         للمـشكالت      حلـول    إىل        للوصول        وصحتها       صدقها
ًسليام مـستخدما  ً      ً منطقيا  ً     ً تربيرا        تربيرها         إمكانية    مع ً             ً    يف  ً

ــك ــري  ).  ٤٦   ص   . ( "       والرباهــني      احلجــج     ذل          والتفك
ــتداليل ــط         االس ــن     نم ــامط    م ــري      أن ــايض        التفك         الري
  مـن         االنتقـال     فيـه         أنـه يـتم        مميزاتـه     ومـن          والعلمي،
  إىل        الوصــول   يف        ويــساعد         املجهــول،    إىل        املعلــوم

       ويقتـيض        جديـدة،           واكتـشافات       وحلـول         معلومات
     اجلامعـة    أو       الفـرد       تواجـه       مـشكلة    أو   ة    صعوب      وجود
   أنـه    أي          التجريـب،    إىل      حيتـاج    وال     حـل،    إىل       وحتتاج
         منطقيـة،       عملية     أنه       بمعنى  ً      ًعمليا،      وليس     عقيل      تفكري

        املقـدمات    من         بالرضورة         بواسطته         النتائج      تصدر    أي
                                             إىل النتائج، ومن العام إىل اخلاص ومن الكليـات إىل 

   .  )  ٦٥-  ٦٤      ، ص ص     ٢٠٠٣          السنكري، (         التفاصيل 
ــاين          واالســتدالل ــري       مناشــط     أحــد       املك         التفك

      الـنامذج    عـىل  ً    ً كليـا       تعتمـد      التـي        واهلنديس        الريايض
        الواقـع   يف       الفرد    هلا       يتعرض      التي        البرصية         واألشكال
       ومقـررات          الدراسـية        املنـاهج     خـالل    من    أو       احليايت

  عــىل      خالهلــا    مــن        فيتعــرف             والرياضــيات،        اهلندســة
     تـستقر       والتـي         املتشاهبة         واألشكال         املتاميزة        األشكال

  حل   يف  ً    ً الحقا      منها         ويستفيد          واملعرفية         العقلية       بنيته   يف
  بــني         العالقــات    عــىل         والتعــرف         اهلندســية        املــسائل

       تنميــة   يف        وتــساعد   ،       واألمــاكن         والــنامذج        األشــكال
        الناقـد         والتفكـري        التـأميل         والتفكري       البرصي        التفكري
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ــو ( ــوم،     أب   ذو       املكــاين          واالســتدالل   ).     ٢٠٠٥      ل
      تـصورات       تكـوين   يف    عد   يسا           توبولوجية       طبيعة
         للغايـة،         وشـمولية       عامـة،        أساسية        مكانية       ذهنية

       املكـاين         والـذكاء       الفهم       تكوين   يف  ً    ً أيضا        ويساعد
         املكانيـة          التـصورات     خـالل    مـن         املتعلمني     لدى

ــصلة ــة        املف ــو   (       واملركب ــرية،     أب  ص   ،    ٢٠٠٠       عم
       االسـتدالل    أن         البـاحثني     بعـض      ويرى   ، )   ١٠٠
      ثيالت    التم     نمو     خالل    من      ينمو    أن      يمكن       املكاين
       مبكرة       مراحل     منذ       املكاين        اإلدراك      ونمو         املكانية

       املكـاين        اإلدراك      وهـذا        للفـرد،       العقيل       النمو    من
      مكانيـة       قـدرات     عـدة     نمـو     خـالل    مـن       يتشكل
   يف         املوجـودة        املثـريات       ومتييـز       إدراك    عـىل      تعمل
   يف        املثـريات     تلـك       وتفـسري        باملرء،       املحيط        الفراغ
      رفيـة   املع       البنـى     ضـوء    ويف         الـسابقة      اخلربة     ضوء

       بنيتـه   يف        اإلنـسان       شـكلها      التي         املعرفية        والصور
     احلاجة     دون         املنطقية         القواعد     وفق  ً     ً سابقا         العقلية

   يف        وتتمثــل        بالدقــة  ً           ًوأخــريا يمتــاز   ،    جتريــب    إىل
ــد ــة      حتدي ــصطلحات      كاف ــاظ          امل ــي         واأللف       الت

   ).    ٢٠٠٨       بدوي،   (                تتضمنها املقدمات 
ــرتبط ــدرات        وت ــة         الق           باالســتدالل         املكاني

    أنـامط      بنمـو     قـوي      بـشكل    بط   يـرت      الذي       املكاين
      ونمـو          األكـاديمي       للنمو         الرضورية         املتعددة        التعلم

        احلركــي،       البــرصي          كالتناســق         اهلندســية        األفكــار
ــات        وإدراك ــة،         العالق ــز          املكاني ــرصي،          والتميي         الب
     تـرتبط       قـدرات  ً    ً أيـضا     وهـي         البـرصية،          والذاكرة

         والـذكاء       املكاين        الذكاء     مثل         املتعددة           بالذكاءات
        القـالف،   ؛    ٢٠٠٦       صـالح، (      وغريمهـا         الريايض
 . )    ٢٠٠٧      نجم،   ؛    ٢٠١٢         العيلة،   ؛    ٢٠١٠

ــات ــداخل           والتوجه ــة وامل ــة                   التعليمي          الرتبوي
      الـتعلم         وأسـاليب         باملتعلم        االهتامم    إىل      تدعو        احلديثة
          واجتاهـاهتم          املتعلمـني،     لـدى        املفضلة        التعلم       وأنامط

    رضورة    إىل      بذلك       يدعون           والرتبويون             واحتياجاهتم،
         للعمليــة         التخطــيط    نــد ع         الفرديــة               مراعــاة الفــروق

  مـن        العديـد      أكـدت     فقد  ،       عنارصها       بكافة           التعليمية
        املفـضلة        الـتعلم      أنـامط        مراعاة         عىل أمهية          الدراسات

ـــدى ـــالب     ل ـــابر،   (     الط ـــان،       ج  ؛ ٤   ٢٠٠           والقرع
Sywelem & Dahawy,2010; Geche, 2009.(   

        الفــروق       أبعــاد    مــن     بعــد    هــي        الــتعلم       وأنــامط
          والتعامـل   ا      مراعاهت    جيب       والتي         املتعلمني    بني         الفردية
ـــا ـــة      معه ـــة        بطريق ـــا       تراعـــى        مثالي         الفـــروق      فيه

      األفـراد      فبعض          املتعلمني،       فرادى    بني           واالختالفات
ً     ً سـمعيا        وبعـضهم  ً    ً بـرصيا      أفـضل     نحـو    عـىل       يتعلم

      أفضل     نحو    عىل         يتعلمون        وبعضهم  ً     ً حركيا        وبعضهم
 ، )    ١٩٩٥        عفانـة،   (     قاطبة      ألنامط     تلك    من           باالستفادة

       أفهـم،     أرين       أنسى،      أخربين   " :    يقول       بعضهم    إن     حتى
ــشاركة         واالســتامع         بالرؤيــة       أرشكنــي        احلركيــة،          وامل

          النظريـات      إحدى        التعلم      أنامط       نظرية      وتعد   ، "     أتعلم
       األهــداف       وحتقيــق        الــتعلم      تفــسري    إىل      تــسعي      التــي

    ألنـامط        مشهورة      نامذج     عدة      هناك    أن     حيث          الرتبوية؛
  Dunn and Dunn     ودن    دن       نمــوذج      منهــا        الــتعلم

        ونمـوذج  McCarthy         ملاكارثي          الفورمات        ونموذج
ــب ــتعلم        ألســاليب      كول  Kolb’s Model of        ال

Learning Styles،   التـي       وغريها        النامذج     هذه     وكل      
 يف      تـشرتك        الـتعلم        أسـاليب    أو        التعلم      أنامط        تناولت
        الفــروق        مراعــاة      رضورة    عـىل      أكــدت  ً    ً مجيعــا      كوهنـا
      الـنامذج     هـذه    أن    إىل         باإلضافة          املتعلمني،    بني         الفردية
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٢١١  

  جيـب ً      ًفعـاال        لتعلـيم ا      يكون         أنه حتى    عىل      أكدت
      الـتعلم      أنـامط    مع       يتالءم     لكي         وتنظيمه        تصميمه
 ,.Demetriou, et al   (       املتعلمـني     لدى         املختلفة

2015; Demetriou, et al., 2010 .(    
   لكل    أن          الدراسات    من        العديد      أكدت     وقد

    بـه      خيتلف       والذي        التعلم   يف      اخلاص      نمطه       متعلم
        ومعاجلتهـا          املعلومـات         استقبال   يف           عن اآلخرين

   أنـه    عـىل      أمجعـت     أهنا         باإلضافة     هبا،         االحتفاظ و
           التعليميـة         العمليـة   يف       األنـامط            مراعاة هذه    جيب

 & Sywelem   (       النتـــائج      أفـــضل        لتحقيـــق

Dahawy,2010 .(   املختلفـــة       األنـــامط      وهـــذه         
  كـل    بـه       يتمتـع    مـا    مع    ما      بشكل        تتناسب        للتعلم
        الـذكاءات    مـن     معـني     نـوع    مـن     قدر    من       إنسان
    بحـسب     شـخص    كـل    هبـا       يتمتـع      التي         املتعددة
ــة ــذكاءات       نظري ــددة          ال ــي         املتع ــرتض      الت   أن      تف
          املعلومـات،        ملعاجلة       كامنة          بيونفسية      قدرة        الذكاء
  أو         املشكالت،    حلل        ثقافية      بيئة   يف         تنشيطها      يمكن
      وقـد  "  مـا       ثقافـة   يف      قيمة    هلا      التي         املنتجات     خلق
       واحــد،      ذكــاء      يوجــد   ال     أنــه   "      جــاردنر   "      أثبــت
        السائد          فاالعتقاد         متعددة،        ذكاءات      يوجد      ولكن

      اإلنـسان    مـع       يـستمر       جـوهره   يف           أن الذكاء    هو
     قـدرات       يمتلـك      الذي         التلميذ     وأن        احلياة،     مدى
   وغـري      لديـه       ثابتـة      تبقـى     غريه         أفضل من        ذكائية
ــة ــديل       قابل ــري،    أو         للتع ــن         التغي ــاد      ولك        االعتق
       كتابـه   يف   "      جـاردنر "     أوضح     كام        للذكاء       احلديث

    كميـة     أنـه    عىل      وصفه      يمكن   ال     أنه  )      العقل     أطر (
       زيادة      يمكن     ذلك  ً        ًوبناء عىل         قياسها،      يمكن       ثابتة
    أوضـح    بـل          والـتعلم،          بالتدريب         وتنميته        الذكاء

  عـن       مـستقل     نـوع            خمتلفة، وكل       أنواع     وله       متعدد     أنه
      عفانـة   (     األخرى        األنواع    عن       بمعزل        ويتطور       اآلخر،

  كـل    أن         البـاحثني     بعض      ويرى    ).    ٢٠٠٤          واخلزندار، 
      بـدرجات      ولكـن           الذكاءات،       أنواع     مجيع       يمتلك     فرد

      التـي          واألسـاليب        بـالطرق       يرتبط        وبعضها          متفاوتة،
    بـشكل        مرتبطة     أهنا    أي       تعلمه   يف        اإلنسان          يستخدمها

       تنمية        يستطيع     فرد             التعلم، وكل        أساليب    أو       بأنامط    ما
         الكفـاءة    مـن       مـستوى    إىل    هبا      ويصل         املتعددة        ذكاءته

         املالئمة،          والبيئية           التعليمية        الظروف    له      تيرست    ما     إذا
       عليها        املجبول       تعلمه        و أنامط أ        أساليب    مع         وتوافقت
ً   ً معـا      تعمـل         املتعـددة          الذكاءات     هذه    أن    كام          بالفطرة،

  أو     عقـيل       بنـشاط       الفـرد      يقـوم       عنـدما       معقـدة      بطرق
    يظهر      التي       الطرق       تتنوع    كام      معني،       سلوكي    أو      معريف

      تلقى    ما    عىل  ً    ً بناء     معني      ذكاء   يف        وتفوقه      قوته       الفرد    هبا
  ثـم     ومـن        تعلمـه،      أنـامط     ذلـك       ووافـق       تدريب    من

        الـذكاءات     وبـني        الـتعلم      أنـامط    بني        العالقة      وضوح
ـــددة ـــي   (       املتع ـــرشبيني،     حيي ـــة    ٢٠٠٤           وال          ؛ عفان

   أ؛    ٢٠٠٥  ؛     ٢٠٠٣      حــــسني،   ؛    ٢٠٠٣           واخلزنــــدار،
  . ) ب    ٢٠٠٥

ــة ــارات        وتنمي ــتدالل        مه ــاين         االس   مــن       املك
       سنوات   يف  ً     ً مبكرا      تبدأ    أن       ينبغي      التي       املهمة         املهارات
     تعلم،   والـ        التفكـري       بـأنامط       ربطهـا     أما       األوىل،       احلياة

   تلـق   مل      التـي          املوضـوعات     فمن         املتعددة           والذكاءات
   قلـة    عـن       ناهيـك        العـرب،       البحث       أجندة   يف  ً      ً اهتامما

           التعلم عىل      أنامط        مراعاة     أثر        تناولت      التي          الدراسات
    حـدود   يف      وذلـك        الريـايض        التفكـري        مهارات       تنمية
      تـصميم          الباحثـة        اختـارت     فقـد     لـذا          الباحثـة،     علم

          والـذكاءات        لـتعلم ا      أنـامط     ضـوء   يف               برنامج إثرائـي
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ــة ــددة ودراس ــره                املتع ــىل      أث ــة    ع ــري       تنمي         التفك
    األول        املستوى        طالبات     لدى               االستداليل املكاين

    سـعود    بـن     حممـد       اإلمام                     بكلية الرشيعة بجامعة
      اهلندسـة      تعلم   يف       سابقة      خربات      لدهين     ليس    ممن

 يف        احلاليـة         الدراسـة       مـشكلة        وتتحدد  .         الفراغية
  :   اآليت        الرئيس        البحثي        السؤال

        التعلم      أنامط                       برنامج إثرائي قائم عىل    ثر أ    ما
       االسـتدالل       تنميـة   يف         املتعـددة          الذكاءات        وتنمية
  بـن     حممـد       اإلمـام       جامعـة        طالبـات     لدى       املكاين
          اإلسالمية؟      سعود

      األسـئلة        الـرئيس        السؤال     هذا    من        ويتفرع
  :     اآلتية         الفرعية

ــا - ١ ــامط    م ــتعلم      أن ــسمعية        ال ــرصية         ال          والب
        العينـة        طالبـات    هبـا       تتمتـع      التي         واحلركية

ــة، ــا            التجريبي ــسبة     وم ــل      ن ــا    ك ــدى      منه    ل
         الطالبات؟

     أفـراد    هبـا       تتمتع      التي         املتعددة          الذكاءات    ما - ٢
       العينة؟

                                   ما العالقة بـني أنـامط الـتعلم والـذكاءات  - ٣
        املتعددة؟

  بـني         إحصائية      داللة     ذات      فروق      توجد    هل - ٤
ــط ــات       متوس ــة       درج ــة         املجموع            التجريبي
         املجموعـة   يف          الطالبات       درجات        ومتوسط

         والبعــدي       القــبيل         التطبيــق   يف         الــضابطة
       املكاين؟         االستدالل        الختبار


  :  إىل        احلالية         الدراسة     هتدف

        الـسمعية        الـتعلم      أنامط     نسب           التعرف عىل - ١

ــة ــرصية واحلركي ــدى                 والب ــات     ل ــة         طالب        العين
 .         التجريبية

ــة - ٢ ــددة       معرف ــذكاءات املتع ــدى                  ال ــات     ل         طالب
                                            املجموعة التجريبية والتي ترتبط بأنامط التعلم

 .                              الثالثة السمعية والبرصية واحلركية
       الـتعلم      أنـامط    عىل             إثرائي قائم              تصميم برنامج - ٣

      مهارات        لتنمية                              والذكاءات املتعددة املرتبطة هبا
     اإلمـام       جامعة            لدى طالبات               االستدالل املكاين

              اإلســـالمية مـــن غـــري      ســـعود    بـــن     حممـــد
 .                            املتخصصات يف الرياضيات واهلندسة

        متوســطي    بــني        الفــروق       طبيعــة    عــىل        التعــرف - ٤
  عـىل          والضابطة           التجريبية          املجموعتني       درجات

 .     املكاين                اختبار االستدالل


      توفريهـا    مـن        أمهيتهـا         الدراسـة     هـذه       تكتسب
     موضـوع     وهـو       املكاين         االستدالل   يف        إثرائي        لنموذج
  مـن        وبخاصـة         العربيـة         األدبيـات   يف        دراسته      ندرت
    طهـا           ومـدى ارتبا        التعلم             مراعاة أنامط     أثر     تبني     حيث

ــذكاءات ــددة           بال ــصلة     ذات         املتع ــأنامط       ال ــتعلم       ب       ال
  مـن      عينـة     لدى       املكاين         االستدالل       تنمية   يف          وأساليبه
      اهلندسـة   يف          املتخصـصات    غري          اجلامعيات          الطالبات
  بـني         الفرديـة        الفـروق        مراعـاة       منطلق    من           الفراغية؛
          وتفـضيالهتم        تعلمهـم      أنامط   يف     ذلك      واثر          الطالبات
      كافـة        ملواجهـة        التفكـري          عىل تنمية        للرتكيز         باإلضافة

          باالســتدالل       الــصلة     ذات        وبخاصــة        املــشكالت
      تلقـي         الدراسـة                         ومن جانب ثان، فـإن هـذه .     املكاين
      اكتساب     حتسني   يف        ألمهيتها        التعلم      أنامط    عىل       الضوء
      فعاليـة     أكـرت             وجعـل الـتعلم          الطالبات     لدى        املعرفة
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٢١٣  

       االجتـاه     هـذا   يف         السابقة          الدراسات       لندرة      وذلك
                    ومـن جانـب آخـر، فـإن  .       الباحثة     علم     ضوء   يف

      الــتعلم      أنــامط    بــني      تــربط  ً    ً أيــضا         الدراســة     هــذه
    ممـا          املتعـددة،          الـذكاءات     وبـني        الثالثة          بأنواعها
   حـول         املتمركز         بالتعلم        االهتامم       زيادة   يف       يساعد
      الـتعلم      ألنامط               توجيه االنتباه     خالل    من        الطالب
        التفكـري        وتنميـة          الفرديـة،         والفـروق    به       اخلاصة

  .     املكاين         االستداليل


  مـن         عـشوائية      عينـة    عـىل         الدراسة       اقترصت •
   حممـد       اإلمـام                           طالبات كلية الرشيعة بجامعة

   يف          املتخصـصات    غـري         اإلسـالمية      سعود    بن
   أثــر    عــىل        للتعــرف        اهلندســة    أو           الرياضــيات
ــامج ــي        برن ــائم        إثرائ ــامط    عــىل      ق ــتعلم      أن       ال

 يف      أثـره    عـىل         والتعـرف         املتعددة           والذكاءات
 .     املكاين         االستدالل       تنمية

       الثاين        الدرايس       الفصل   يف         الدراسة       تطبيق    تم •
  ).  هـ    ١٤٣٦  -   هـ     ١٤٣٥   (        األكاديمي       للعام

       برنـامج      جتريـب    عىل         الدراسة     هذه       اقترصت •
  عـىل      قـائم         الباحثـة       إعداد    من      مقرتح        إثرائي
                                    التعلم وتنمية الذكاءات املتعددة لدى      أنامط

   يف          املتخصـصات    غـري          اجلامعيات          الطالبات
      ودراســة       راغيــة   الف        اهلندســة    أو           الرياضــيات

    وقد   ،     لدهين       املكاين         االستدالل       تنمية   يف      أثره
  مـن       احلـسية       األنامط    عىل         الدراسة       اقترصت
ـــاليب ـــتعلم        أس ـــسمعية        ال ـــرصية         ال          والب
 .       واحلركية



 
ــوين ــرف ه ــورد          يع ــتعلم بأهنــا         وممف ــامط ال                  أن

     طريقـة     حتدد      التي                    لإلجتاهات والسلوكيات     وصف"
 ,Honey & Mumford   (      الـتعلم   يف      فـضلة  امل       الفرد

2000( .  
ــة ــتعلم يف الدراس ــامط ال ــرف أن ــا تع   ً                                   ًوإجرائي

     ختتــاره  ً           ًتكــرارا الــذي       األكثــر        البــديل      بأهنــا        احلاليــة
     إعـداد        وهو من   ،           أنامط التعلم       مقياس    عىل          الطالبات

                    والـذي تـم توفيقـه بـام   ، )    ٢٠٠٤   (        والقرعـان      جابر
  كل    ثل  يم      بحيث   ،      احلالية         الدراسة       أهداف    مع        يتواءم
    وهـي   ،         تعلـم مفـضل     نمـط       بدائل       الثالث    من      بديل
  :    كاآليت

     فيه       تعتمد        إدراكي    حيس      وسيط   :      السمعي       النمط •
  يف           والــذاكرة        الــسمعي        اإلدراك    عــىل         الطالبــة
 .        ومعاجلتها          املعلومات         استقبال

   فيـه       تعتمد        إدراكي    حيس      وسيط   :     البرصي       النمط •
  يف           والــذاكرة       البــرصي        اإلدراك    عــىل         الطالبــة
 .        ومعاجلتها    ات      املعلوم         استقبال

   فيـه       تعتمد        إدراكي    حيس      وسيط   :     احلركي       النمط •
ـــة         اســـتقبال   يف       احلركـــي        اإلدراك    عـــىل         الطالب
 .        املعلومات        ومعاجلة

 
Inductive Reasoning 

                                      التفكري االستداليل هو عملية معرفية منطقيـة  "
  :                                      تتــضمن جمموعــة مــن املهــارات الفرعيــة أبرزهــا

ــث يــتم   ،          واإلســتنتاج   ،    اط      اإلســتنب  ،         اإلســتقراء         حي
                 واستنباط اجلـزء مـن   ،                           استقراء القاعدة من جزئياهتا
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  ،                               باإلضــافة إىل اســتنتاج نتــائج جديــدة  ،     الكــل
                                       وبالتايل ينتقل الفـرد مـن قـضية مـسلم هبـا إىل 

  ).  ٢٣    ، ص     ٢٠١٠        املؤمن، (   "           معرفة جديدة
 

Spatial Reasoning
  عـن      ذهنـي      تـصور     خلـق    عـىل           هو القدرة

       واملـالح        الطيـار      يراه    كام       حولنا    من        الواسع       العامل
  أو         الـشطرنج     العـب      يـراه    كـام      املحـيل       العامل    أو

 .(Gardner, 2004)       اجلراح        الطبيب
      بأنـه      يعـرف        احلاليـة         الدراسـة   يف  ً        ً وإجرائيا

     مقيـاس    عـىل         الطالبة       عليها     حتصل      التي        الدرجة
ــتدالل ــاين،         االس ــي        املك ــوع     وه ــات      جمم      درج

ــة ــسا   يف         الطالب ــة   م     األق ــة         الفرعي ــاس        املكون      ملقي
  .      احلالية         الدراسة   يف         املستخدم       املكاين         االستدالل

 
Multiple Intelligences

ــي ــارات    ه ــة         امله ــزة         العقلي ــة         املتامي          القابل
      التـي         الثامنيـة           بالـذكاءات      تعـرف       والتي         للتنمية

      الـذكاء  :  يف          واملتمثلة        جاردنر       هوارد            توصل إليها
      الــذكاء  -      الريــايض        املنطقــي    اء    الــذك  -      اللغــوي
ــذكاء–       املكــاين ــذكاء  -     احلركــي       اجلــسمي        ال       ال

      البـني        الـذكاء  -       االجتامعـي        الـذكاء  -       املوسيقي
    ، ص    ٢٠٠٣       جابر،    (               الذكاء الطبيعي  -   شخيص

ً                             ً، وقد أضاف جاردنر ذكـاء تاسـعا )  ١٠- ٩  ص 
                                        هو الذكاء الوجودي يف نسخة منقحة من كتابـه 

ــل   ,Gardner, 1999; Tupper (          أطــر العق

2002 .(    
ــد ــارت     وق ــة        اخت ــل         الباحث ــبعض       العم       ب

        االستدالل         مستويات       دراسة     عند         املتعددة          الذكاءات
  :         الذكاءات     تلك       وتشمل          الدراسة،          لدى عينة       املكاين
         الريـايض،        املنطقـي        الـذكاء         اللفظي،        اللغوي        الذكاء

         احلركي، ثم       اجلسمي        الذكاء        البرصي،              الذكاء املكاين
  .     الشخيص    بني        الذكاء


ً             ًإجرائيـا بأنـه        املقـرتح         الربنـامج         الباحثة      تعرف

   نـسب    عـىل         بـاالعتامد      معـدة        الدروس    من       جمموعة"
                                         أنامط التعلم الـسمعي والبـرصي احلركـي الـسائدة

           الرياضـيات   يف          املتخصـصات    غري        اجلامعة        طالبات     لدى
                                          واهلندسة، وذكـاءاهتن املتعـددة ذات الـصلة بـأنامط 

     أهـداف          قرتح يشمل                   والربنامج اإلثرائي امل         تعلمهن،
           التعليمية        ومادته        تقويمه        ووسائل        التعلم          وإجراءات

     وخـربات       معـارف       إضـافة    عـىل      تقوم      التي          اإلثرائية
     املـنهج    مـن  ً      ً جوهريـا  ً    ً جـزءا      ليـست        إضافية         تعليمية
   ضـمن          الطالبـات        تدرسها      التي            أو املقررات        العادي
       معلومات       بتوفري       ويعنى          اجلامعية،           التعليمية        براجمهن

       تتعلـق      التـي         الـسابقة         معـارفهن    من       صعوبة و ً     ً عمقا      أكثر
  قـد    ممـا       املكاين          واالستدالل       املكاين         والذكاء         باهلندسة

         واجتاهـات      وقـيم        مهـارات          الطالبـات       إكساب    إىل      يؤدي
         واستدالهلن        املكاين        ذكائهن        لتنمية        مطلوبة        ومعارف
       إتقـان    مـن       مقبـول       مـستوى    إىل      يصلن     حتى   ،     املكاين

         الربنـامج      راسـة د     خطة     وفق       املكاين         االستدالل        مهارات
  .     املقرتح


     نـواحي      خمتلـف   يف  ً    ً كبـريا  ً     ً تطـورا       العـامل      يشهد

  إىل     قبـل    ذي    مـن         كحـاجتهم       النـاس       وحيتاج        احلياة،
     مستوى    عىل  ً    ً سواء   ،       املكانية          والقدرات       املكاين        الذكاء
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        واملكــان        الوجهــة      حتديــد   يف        الواســع       العــامل
         والـدقيق       الضيق       العامل       مستوى    عىل    أو   ،      اجلغرايف

ــشطرنج،      والعــب       اجلــراح      ارات   كمهــ    وقــد          ال
   لكـن            االحتياجات،     تلك        لتوائم         التقنية       تطورت
     الـوعي    إىل      حتتـاج  GPS       تقنيـة     مثل      أيضا         التقنية
        وتنميـة        املكـاين،        التفكـري    عـىل         والقدرة        والفهم

        الريـايض        التفكـري         ومهارات         اهلندسية         املهارات
             والتقنيـة،        املعرفـة      فـروع    من        بالكثري       ترتبط      التي

      األفـراد      عنهـا        يـستغني   ال      رضورة     غدت       والتي
ــواء ــصني      س ــري    أو         املتخص ــصني    غ    يف         املتخص
ــة        العلــوم    هــذه    ألن  ً    ً نظــرا            والرياضــية،          الطبيعي
         املقومـات    مـن      صـارت    قد          واملهارات         القدرات

ــري         األساســية ــن       للكث ــسانية          الدراســات    م         اإلن
ــة ــوم   يف           واالجتامعي ــاس     ي ــذا       الن ــدوي،   (   ه      ب

٢٠٠٨    .(  
        وتتمثـل        اليـوم،        نعيشها      التي         التقنية       وثورة

    هبا      يلحق     وما     اآليل       احلاسب        تقنيات   يف       شاخصة
           للرياضـيات       مدينـة       املكـان      حتديـد        تقنيـات    من

         الرتبويـة         املؤسـسات      حتتـاج    ثم     ومن          واهلندسة،
        الروضـة    من         التعليم       مراحل      كافة   يف            والتعليمية
   ،       الـصحيحة         العلميـة        الرتبيـة    إىل        اجلامعة      وحتى

         واهلندسـة           الرياضـيات       تـدريس    من           واإلستفادة
         والــذكاء       املكــاين        الــذكاء       تنميــة     هبــدف     سطة  مبــ

        لتلبيــة       املكــاين          واالســتدالل        املنطقــي        الريــايض
  أن        األفـراد        يـستطيع      ولكـي   ،    األمـة          احتياجات
         ومتطلباتـــه      العـــرص       حاجـــات    مـــع        يتامشـــوا
  إىل       احلاجة     تأيت     هنا     ومن          تقنياته،    من           واالستفادة

        الريايض        التفكري        مهارات        وتنمية       تدريس       تعميق

        االستفادة      يمكن     حتى       املكاين     دالل     واالست         واملنطقي
    بـدون           فالتقنيـات   ،    أفـضل      بشكل          التقنيات     تلك    من
 ؛    ٢٠٠٢     اهللا،     خلـف   (ً     ً عمليـا    هلا      قيمة   ال       مدربني    برش
      ثم كان     ومن   ).     ٢٠٠٠       عمرية،     أبو   ؛    ٢٠٠٣       زينة،     أبو
         التقنيـة          التطورات     هذه        وجماراة        مواءمة        الرضورة    من

     سـية   هند    أو        رياضـية         إثرائية       برامج    أو       مناهج       وتوفري
      احلديثـة        للنظـرة        ومثريـة        ومكملـة    مـع        موافقـة     تأيت

         التعليم       مراحل   يف      سواء        الدرايس         للمنهاج           التكاملية
    وذلـك          املتخصـصني،     لغري        اجلامعي    أو        اجلامعي     قبل

       زينـة،     أبو   (      العرصية       احلياة    مع         للتعامل       الفرد       إلعداد
٢٠٠٣    .(  

   أحـد    هي          الفراغية        اهلندسة        وبخاصة         واهلندسة
      التـي   ،       األساسـية          ومكوناهتا           الرياضيات      علوم      فروع

ــد   يف       تــساهم          األساســية          باملهــارات         املتعلمــني       تزوي
      مهــارات     مثــل        العــرصية         العمليــة        للحيــاة         املطلوبــة

      املـشكالت     وحـل          واستكـشاف        املكاين،         االستدالل
        والربط        التخمني    عىل                   االستنتاجي والقدرة          والتعليل

          واملكانيــة         اهلندســية          واملفــاهيم   ).     ٢٠٠٤          الــوهيبي، (
       بـأنامط       املعلم       ربطها     إذا        بسهولة      معها     امل    التع      يسهل
         املكانيـة       الفـرد         وذكـاءات        التفكـري         وأساليب        التعلم

 يف       يـساهم    ممـا  ،      وغريها          واللغوية         املنطقية           والرياضية
     وحتديد       املكاين         االستدالل    عىل         القدرات        وإتقان     فهم

         واهلندســة   ).     ٢٠٠٥      لــوم،     أبــو   (       واألمــاكن        األبعــاد
       املهمـة         املهـارات    مـن       املكـاين          واالستدالل          الفراغية

  عــن       النظــر     بغــض        األفــراد   يف         تنميتهــا    جيــب      التــي
       إلسـهامها      وذلـك           اإلنسانية،    أو         العلمية        ختصصاهتم

        وتنميــة       املحــيط        بالعــامل        التفكــري        مهــارات       تنميــة   يف
      التــي        الــتعلم        أســاليب      وحتــسني         املعرفيــة         القــدرات

المجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

ــسهم ــة   يف      ت ــدرات       تنمي ــراد       ق ــسري   يف        األف     تف
        بأسلوب     عنه     عبري    والت          ومظاهره،       العامل        ظاهرات
       اهلندسية         املهارات     هذه       ولكون       ريايض،       جتريدي
ــة            واالســتداللية         املكانيــة ــة         العقلي   مــن          واملعرفي
ـــة        األدوات ـــواء       املهم ـــة   يف      س ـــوم       دراس         العل

        اإلنـسانية          املوضـوعات       دراسة    أو            والرياضيات
         متطلبـات    مـع         التعامل   يف       واألهم   ،         واالجتامعية

   يف   ة      واملعرفـ        التفكـري       ويـدعم      يـشجع    بـام       احلياة
       احلياتيـة    أو      منهـا         العلميـة      سـواء      كافة        املجاالت

) NCTM, 2000; Van Hiele,1999.(  وقـد     
          اسـرتاتيجيات         اسـتخدام      أمهية          الدراسات      بينت
   يف       الطـالب         ومـشاركة       الطـالب     لـدى        التفكري

   ومــا         املعرفيــة             االســرتاتيجيات     تلــك         اســتخدام
         وأساليب        التعلم    من      أنامط       تنمية   يف         املعرفية      وراء

ــري ــا      تفك ــة     ءات    وذك ــيل        متنوع ــن     تع ــشيط    م      تن
ــات ــة          العملي ــة         املعرفي ــا         العقلي ــد،   (      العلي         الفه

٢٠٠١    .(  


ــتدالل ــاين         االس ــس    أو       املك ــديس     احل      اهلن
Spatial sense  مـن     بكـل       وثيقـة       بعالقة       يرتبط  

   وهـو        املكاين،         والذكاء        املنطقي        الريايض        التفكري
      اهلندسـة       دراسـة         موضـوعات    من     مهم       موضوع

ــي، ( ــه   ، ) ٧   ٢٠٠       هيب ــس        ويعرف ــومي       املجل         الق
    بـدهيي      شعور      بأنه        أمريكا   يف           الرياضيات       ملعلمي

   أحــد     وهــو          والفــراغ،         اهلندســية         باألشــكال
        ويتضمن            التقليدية،        اهلندسة       دراسة         موضوعات

     وحتويـل          والتمثيل         والتصور        التعرف    عىل        القدرة
   مهـم       موضـوع  ً    ً أيـضا     وهـو          اهلندسية،        األشكال

  كـام         املـستوية    سة     واهلند          الفراغية        اهلندسة       دراسة     عند
          والـدوران         االنعكـاس     مثل         اهلندسية          التحويالت   يف

ــرتبط         والتــصور          واإلســقاط،         واإلزاحــة          بالتمثــل       ي
        هنـديس     شـكل    مـن     جزء    أو      هنديس      لشكل        الذهني
  ً    ً مـاثال     منـه      اجلزء   و       الشكل     هذا      يكون   ال       عندما     حتى
    هرمي     شكل        ارتفاع      املرء       يتصور    أن     مثل         ناظرينا      أمام
    ما     وهو   ،    مكعب     قطر    أو      اعدة   الق    إىل       الرأس    من      نازل
         والـذكاء          والتمثيـل       البرصي       اخليال   يف     قوة    إىل      حيتاج

      وهـذا  ).NCTM, 2000   (     املكـاين         والذكاء       البرصي
       املكـاين          باالسـتدالل      يـسمى    مـا    هـو       اهلنديس     احلس

spatial reasoning  املـرتبط         االستداليل        التفكري    أو      
      األبعاد      ثالثي         بالفراغ      يسمى    ما    أو        الفضاء    أو         بالفراغ

     يــرتبط       املكــاين          واالســتدالل   ).     ٢٠٠٨       بــدوي، (
     أنـواع    مـن     نـوع      بأنه        العلامء     بعض      صنفه    بل         بالذكاء
   أطـر    عن        نظريته   يف        جاردنر     قسم     فقد        املكاين،        الذكاء
        املنطقـي        الذكاء      منها       أنواع    إىل        اإلنساين        الذكاء       العقل

          املوســيقي،         والــذكاء         اللغــوي،         والــذكاء         الريــايض،
     الـذايت         والذكاء     امعي    االجت    أو       الشخيص    بني         والذكاء

  كــام       اجلــسمي         والــذكاء        لنفــسه،       الــشخص     فهــم    أي
         والـــذكاء          والراقـــصني          الرياضــيني     لـــدى        يتــوافر

 ,Gardner   (     املكاين         والذكاء           والوجودي،         الشعوري

  )     ٢٠٠٨   (   حسني     عرف     وقد   ). 2006 ;2004 ;1997
       العــامل       إدراك    عــىل        القــدرة      بأنــه       املكــاين         االســتدالل

          واملستكـشف         والطيـار      املـالح      يفعل    كام      بدقة       املكاين
    يقـوم    أو      يؤدي     وأن          الصحراء،   يف        واملرشد          والرحالة

         وأبعاده        باملكان        اإلدراك     هذا    عىل  ً      ً معتمدا         بتحويالت
    مـصمم    أو        املعـامري        املهنـدس      يفعـل    كـام         ووجهاته

ـــديكورات ـــة           ال ـــان    أو          الداخلي         املخـــرتع،    أو        الفن
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ــتدالل ــاين          واالس ــرتبط       املك ــذكاء       ي ــاين         بال        املك
ــأنواع ــرى         وب ــن      أخ ــ    م ــب   ،      ذكاءات  ال         ويتطل
ــون        حــساسية ــشكل      واخلــط      لل ــة،        وال            والطبيع
  بـني      تـربط      التـي          والعالقـات         والفراغ         واملساحة

        التـصور    عـىل        القـدرة       ويـشمل         العنـارص،     هذه
ً    ً بـرصيا        املمثلـة        لألفكـار        البياين         والتصور       املكاين

   رسـم    مـن       الفرد      يمكن    بام       املكان       ألبعاد  ً       ً ومكانيا
 A       ذهنيــة        مكانيـة        مــصفوفة    أو       ذهنيــة       خريطـة

mental spatial matrix. 
  هـو       املكـاين         االسـتدالل    أن        جاردنر      ويرى

    سـواء       العـامل    عن      ذهني      تصور     خلق    عىل        القدرة
        الطيـار      يـراه    كام        الواسع       العامل    هو       العامل     هذا     كان

   العـب      يـراه    كـام       الضيق      املحيل       العامل    أو       واملالح
  عــىل        القــدرة    إىل  ً     ً إضــافة        اجلــراح،    أو         الــشطرنج

 .Gardner, 1993, p (        التصور     هذا    مع         التعامل

     يـــرتادف    أو              جـــاردنر يـــرتبط     رأي      ويف  ).327
   حيـث        املكـاين؛        الـذكاء    مـع       املكـاين         االستدالل

  عـىل         كالقدرة      قوية       روابط    عىل         مفهومها       يتضمن
         والقدرة        العنرص،     نفس    من      حاالت    عىل        التعرف

        التغيـري     هذا       إدراك    أو     آخر    إىل     عنرص      حتويل    عىل
        هندسية       ألشكال         وحتويلها        املجسامت    طي   يف    كام

    صـورة       تكـوين    عـىل         الذهنية        القدرة    مع          متباينة،
  عـىل         والقـدرة         الـصورة،     هـذه      حتويـل    ثم       عقلية
  عـن       ذهنية        معرفية     صور    أو        تصويري      شبيه       إنتاج

    مـا    أو       العقـل      بنيـة   يف      ختتـزن         املكانية          املعلومات
  Cognitive structures         املعرفيـة        بالبنى      يسمى

(Gardner, 2004; 2006). للبـاحثني         ويمكـن         
ــامء و ــتقاللية       إدراك         املتخصــصني        العل ــذه          اس    ه

  أو         تنميتهـا          وإمكانية       البعض،       بعضها    عن          العمليات
ــا ــي       نموه ــى    أو         الطبيع ــا     حت ــوياهنا    أو         اهنياره       ض

  ،      الـبعض       بعـضها    عـن       بمعزل        تفككها    أو           وانزوائها
       املجـال   يف      نمطـي    خط   يف  ً   ً معا      تعمل         القدرات      وهذه

ــاين ــأرسة       املك ــآزرة      ك ــضد        مت ــضها      يع ــضا،       بع ً     ًبع
   أزر    مـن     يـشد    أن      يمكـن      منها       عملية    كل   م       واستخدا
       االرتبـاط     ذات       األخرى         املعرفية          العمليات         استخدام

ــاردنر، ( ــذا  ،  )   ٣٢٧   ص   ،    ١٩٩٣         ج ــوع      وه ــن       الن   م
     ذهنيـة       متثـيالت        ابتكار    عىل       ينطوي         والذكاء        التفكري

     الـصور   يف  ً     ً ذهنيـا        تتوافـق        املكـاين،       العـامل    عـن      مرنة
       الفرد    ها    يدرك    كام         واألبعاد       املكان    عن        املكونة         املعرفية
         والتعـرف       االجتـاه       إدراك     خالل    من        ملموسة        بطريقة

  .        التفاصيل        وإبراز         واألماكن        املواقع    عىل
  عــىل        القــدرة       املكــاين         االســتدالل       أمثلــة     ومــن

        واجلهـات         الرئيـسة       األربـع       اجلهـات       وحتديد       معرفة
        املكـان،    مـع          بالتـأقلم       يـرتبط    ما     وهو       عنها،         الفرعية
  هـو      الذي   ن    املكا   يف       موضعه       معرفة    عىل       الفرد       وقدرة
    حولــه    مــن        األشــياء    أو        األجــسام   يف        وعالقتــه      فيــه،

     فـيام        األشـياء       وعالقـة          واألمـاكن،        واملبـاين        كالطرق
       االسـتدالل    عـىل        القـدرة       فقـدان       أمثلـة     ومـن  ،      بينها

     اجلهــات      يعــرف    فــال       لإلجتــاه      املــرء       تــضييع       املكــاين
       يتخيـل    أن       الفـرد    عىل      يصعب    قد  ً       ً وهندسيا          املختلفة،
      وأحـد      هرمـي     شـكل     عـدة   كقا        مستويني    بني         الزاوية
     ليس  ً      ً مستقيام  ً   ً خطا    أن      يدرك    أن        يستطيع   ال    أو        جوانبه
     الـورق    عـىل       مرسـوم    هـو    كـام        املستوى    عىل  ً      ً عموديا
   هذه     ضعف     ومن   ، )    ٢٠٠٨      حسني،   (      األبعاد       أحادي
 يف    أو         الـصحراء   يف      موقـع      حتديـد    عن       العجز        القدرة
        املتاهـة       بداية    أو      هناية    إىل        الوصول     عدم    أو     عام      طريق
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   يف          املتقاطعـة        الكلـامت    حـل    عىل   ة     القدر     عدم    أو
    رؤيــة    أو       قــراءة    عــىل        القــدرة     عــدم    أو        اجلريــدة
         باألشـكال       املآلنـة        امللونـة        واملجـالت       الصحف
 .       والرسوم


      بدراسة      هتتامن           والفراغية           التقليدية        اهلندسة
ــة         العالقــات      عالقــات     وهــي        الفــراغ   يف         املكاني
     أماكن   يف      نعيش      البرش      فنحن   ،      حياتنا   يف        موجودة
ــث    مــن        األبعــاد       ثالثيــة         والعــرض       الطــول     حي

ــة    إىل      ماســة       بحاجــة      ونحــن           واالرتفــاع،      معرف
      ومعرفـة        حولنا،    من        واملكان        الفضاء   يف        متوضعنا
   ففــي        حولنــا؛     فــيام         واألجــسام        األشــياء       أمــاكن

ــة       املالحــة ــة         البحري ــة        والربي ــادة    ويف        واجلوي      قي
    حيتـاج      الفن    ويف         املعامرية        اهلندسة    ويف          السيارات
        الريايض       املكاين       البرصي         التحليل     هذا    إىل       الناس

   ،     بينهـا         العالقـات       وتعـرف         واألشـياء        لألجسام
        مؤسـسات   يف        متعلمـني      البرش     يكن   مل     ولو     حتى

        حياتنا   يف       رضورية        املعرفة      وهذه         نظامية،         تعليمية
ـــة ـــزل      يمكـــن    وال   ). Bolt, 2002   (      العام    ع

        الريايض        املنطقي        التفكري    عن       املكاين         االستدالل
    يــسعى       احلـساب     ففــي          التحلـييل،        السـتدالل  وا

          وإعطائهـا         احلسابية        األفكار      تصور    إىل          املتعلمون
   عنـد     حيـدث    كـام         مكانيـة،      حـسية  ً    ً صورا    أو  ً   ً قيام

 .    مربع    أو        مستطيل       مساحة    أو     حجم      حساب
ــرى ــض      وي ــاحثني     بع ــتدالل    أن         الب        االس

ــات    مــن       جمموعــة    هــو       املكــاين ــة          العملي          العقلي
          الرياضية       نطقية  امل          التفكريية          والقدرات          واملعرفية

         وأسـاليب       بـأنامط       تـرتبط     وهـي   ،          واالستداللية

ــة ــتعلم        املعرف ــل         وال ــة     مث ــؤازرة    أو       مالءم ــني        م       الع
 Visual-motor coordination of the        واحلركـة

Eyesــات          وإدراك ــز         األشــكال،        خلفي ــني          والتميي   ب
      معطيـات      بحسب     شكل       وإكامل           املتداخلة،        األشكال
    جـزاء أ    مـن     جمـسم    أو      صورة        وتركيب     معني       نموذج
     إدراك    عىل        القدرة     وهو         اإلدراكي         والثبات     له،       مكونة

   حتـى        الفراغ          ماهيته يف    أو       صفاته      تتغري   ال       الشكل    أن
        وإدراك   ،     رؤيتـه       زاويـة      تغـريت    أو       موضـعه     تغري    لو

ــات ــة         العالق ــسبة         املكاني ــضها    إىل         بالن ــبعض،       بع         ال
     إدراك    عـىل         والقـدرة       البـرصي         التمييـز    عىل         والقدرة

        القـدرة     وهي         البرصية،    رة             الفراغ والذاك   يف         التموضع
         واألمــاكن         واملجــسامت        األشــياء     صــور      تــذكر    عــىل

   ).Costa,2000   (     طويلة       لفرتات
         إثرائيـة        مقـررات   يف       املكاين         االستدالل        وتنمية

     تعلـيم    عـىل      يرتكـز            والتقليديـة          الفراغيـة        اهلندسة   يف
        وتــصنيفها         اهلندسـية         والـنامذج         والرسـوم        األشـكال

     اجلانـب   ىل عـ      تركـز    كـام          وأبعادهـا       صـفاهتا       وحتديد
     هيـتم      جانـب     وهـو        العلـم،     هلذا           االستقرائي        النظري
         األساســـية           واالصـــطالحات          البـــدهيات        بتعلـــيم

              واالســتنتاجات،         اهلندســية         والرباهــني           والنظريــات
    وحتـى        الروضة     منذ      مهمة          ومعلومات      دروس     وهي

        الريـايض        التفكـري       تنميـة   يف       تـساعد     وهـي   ،      اجلامعة
ــي ــاين          واالســتدالل         واملنطق ــم       املك ــي   احلق        والفه    يق

   وهـي      فيـه،      نعـيش      الـذي       العـامل   يف       اهلنديس        للواقع
       وحياتنا     احليس       اهلنديس       عاملنا   يف         نحتاجها         معلومات
ــة ــة         اليومي ــة          والعملي ــة         كاهلندس ــيم    أو         املعامري        تنظ
   ،     الطــرق    عــىل         والتعــرف       الطــرق    شــق    أو        احلــدائق

  مـن      يزيـد    بـام         واألجسام        لألفراد       املكاين          والتموضع
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٢١٩  

    تعـرف     خـالل    مـن       اهلنـديس         الطالبـة       إحساس
      ومراحـل         مـستويات     مجيع   يف         اهلندسية        األنشطة
ــيم ــا .       التعل ــات       تعــريض       ينبغــي        وهن   إىل          الطالب

    نراه    أن      يمكن    ما     مثل      حسية       وجتارب         مشاهدات
ــصور   يف ــن       ال ــرصية      اخلــدع    م ــتخدام        الب           واس

         الطبيعة   يف     جيري    ما      حتاكي      التي        واملواد        األدوات
       اهلندســية        األلــواح    أو        البنــاء   يف         املكعبــات     مثــل

ــات ــاء         وعملي ــم        البن ــىل        والرس ــوب    ع       احلاس
) Mistretta,2000.(  

     قـــدرات       تنميــة    عـــىل         التــدريب      وهــذا
         الطالبـة     متكن       املكاين         والذكاء       املكاين         االستدالل

        املكـاين،        الفـراغ   يف        لألشياء        التخييل        التصور    من
   عنـد      العـني      أمـام        األشـياء      ظهور       كيفية        وإدراك
  أو   ،      الفــضاء   يف    مــا      مكــان   يف       الــشخص      وقــوف

     يمكنـه     حتـى        الفـراغ   يف      شـياء  األ    لـه      تبدو     كيف
  عـىل        القدرة      لديه       وتنمو   ،       وأبعاده        هندسته       إدراك
          املحــسوسات     عــامل   يف         العالقــات        وإدراك     ربــط

  ).   ٣٣٣   ص   ،    ٢٠٠٠       لبدة،     أبو (
   قبــل    مــا       إنــسان     لــدى        الكهــوف       ورســوم

ــاريخ ــري         الت ــل    خ ــىل      دلي ــاين        اإلدراك    أن    ع        املك
      األشـكال       وتعلـم       املكـاين          واالستدالل         والذكاء
      التـي         األساسـية         املهـارات    مـن      كانت         والرسوم

   فـرتة     منـذ         تـضمينها    عـىل  ً     ً حريصا        اإلنسان     كان
     أصـحاب     عند         القدرات     هذه        وتطورت        طويلة،

ــة         احلــضارات ــل         القديم ــود     مث ــصينيني       اهلن           وال
   يف       عاشـوا       الـذين      البـرش     عنـد      وحتى           والفراعنة
   يف       بـارعني       كـانوا       العـرب          فأجـدادنا   ،       الصحراء

ــتدالل ــاين         االس ــد       املك ــفهم     وق ــ    اهللا       وص     ذه هب

      وعالمــات "       النحــل      ســورة   يف     قــال    كــام         القــدرات
    آيـات    مـن       وغريها   ، )  ١٦    آية    ( "     هيتدون    هم         وبالنجم

        الـصحراوي        اإلنـسان    أن      بينـت      التي       احلكيم       الذكر
       املكاين          واالستدالل        الذكاء    من     وفري      بقدر       يتمتع     كان

  ). ب   ٥   ٢٠٠      حسني، (
       االســتدالل    أن  )    ب ٥   ٢٠٠   (   حــسني      ويــرى

  مــن    لــة مج     خــالل    مــن        تنميتــه      يمكــن       املكــاين
       املكــــاين          التــــصور :    منهــــا             االســــرتاتيجيات

Visualization  العقليـة       الـصور     رسـم     خـالل    مـن         
         املكانيـة          املعلومـات         واسـرتجاع         واألجسام        لألماكن

         املكانيـة          املعلومـات    بـني       الربط    أو         املعرفية        البنية    من
 Colour         اللونيـة            والتلميحـات          واجلديـدة،         السابقة

Cues or Prompts  اللـوين     احلـس       تنمية     خالل    من       
ــه ــتخدام        للتوج ــاين واس ــوان                املك ــوم   يف        األل         الرس

ــصور         واألشــكال ــة        وال ــة           االســتعارية    أو         املجازي          اللوني
Pictorial metaphors  فكرة    عن     تعرب         املجازية        والصور      

       إتقـان    عـىل        املـتعلم        ملـساعدة          استعارية      برصية      صورة    أو
        وتكـوين ً      ً ذهنيـا         وتـصورها         املختلفة         واألشكال        الرسوم
        لألفكـار           التخطيطية           والرسوم .     بينها    ات      والعالق         الروابط

Idea sketching  ــة ــار        لتنمي ــة        األفك ــرائط        القوي          واخل
        اخلـرائط        مفـاتيح          واستخدام   ،       املتقدمة         واملنظامت         املعرفية
        الرمـوز          واسـتخدام   ،        وأبعادهـا         مكوناهتا        وإدراك        لفهمها

ـــــي  Graphic Symbols         الرســـــمية ـــــن     وه     م
         ومـــساعدة   ،       التـــدريس   يف         القديمـــة             االســـرتاتيجيات

ــني ــىل         املتعلم ــم    ع ــات        وإدراك     فه ــة         الوجه          املكاني
ـــع ـــراغ   يف          والتموض ـــتخدام  ،       الف         الرســـوم          واس

     تـرتبط       عالقـات      كلهـا     وهـي            التقريبية،           التوضيحية
 .      املنطقي        الريايض         والتفكري       املكاين          باالستدالل
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      التـي          العقليـة،          النـشاطات    من       سلسلة    هو

       معـني، أو   ع    موضـو      لبحث       الفرد      دماغ    هبا      يقوم
     مـشكلة    حـل    أو      معـني،    يشء      واقـع    عىل      احلكم
  لـــه        الــسلوك      وهـــذا            الرياضــيات،   يف       معينــة

     الـربط       خاصـية      وجـود      أمههـا            خصائص حمددة
         والقدرة         بالواقع          الرياضية          املعلومات     ربط     وهي

          التنظــيم،        وإعــادة          واالختيــار             عــىل االستبــصار
        التفكـري    :     أمهها     ومن      أنامط    له        الريايض         والتفكري

  .        واإلبداعي          والناقد،          االستداليل،        البرصي، و


١
ــد ــري     يع ــرصي        التفك ــن       الب ــشاطات    م           الن

ــارات ــة          وامله ــي         العقلي ــساعد      الت ــتعلم       ت  يف        امل
         وتفــسريها         ومتثيلهــا          املعلومــات          احلــصول عــىل

        أفكاره     وعن      عنها        التعبري    ثم         وحفظها،          وإدراكها
        التفكــري     فــإن   ،    وهلــذا  ً       ًولفظيــا،  ً          ً اخلاصــة بــرصيا

        الرؤية       تندمج       عندما     تام      بشكل       يكتمل       البرصي
ــل ــشط،       تفاعــل          والرســم يف         والتخي ــذين      ن         فال
        التخيـل   و        الرؤيـة        يوظفـون  ً        ًبـرصيا            يفكرون
 يف                  ورشـيقة، وينتقلـون      نـشطة        بطريقـة        والرسم
        ينظـرون     فهـم      آخر،    إىل     ختيل    من        تفكريهم       أثناء
    وربـام              زوايـا خمتلفـة،    مـن          الرياضـية        املسألة    إىل

  عـىل        الدالـة        املبـارشة         القرينـة        اختيار   يف        يوفقون
   بـرصي     فهم            يتوفر لدهيم    أن      وبعد       حللها،        الرؤية

  ثـم        بديلـة،      حلوال         يتخيلون           الرياضية،         للمسألة
ــري        حيــاولون       عفانــة،   (     برســوم     ذلــك    عــن        التعب

٢٠٠٢    .(   

   نمــط      بأنــه       البــرصي        التفكــري       كامبــل       ويعــرف
        والـــصور           والرســـومات        األشـــكال    عـــىل       يعتمــد

         املتـضمنة         احلقيقيـة          والعالقات       املوقف   يف         املعروضة
ــا، ــث       فيه ــع     حي ــك األشــكال     تق ــومات            تل            والرس

    معنـى    جيـد    أن       وحيـاول        املـتعلم     يـدي    بـني        والصور
 .Campbell, 1995, p   (     أمامـه      التــي         للمـضامني

ــامن    ). 180 ــرف وايل ــنام يع   (Wileman, 1993)                 بي
    وعـرض     ختيل    عىل       الفرد       مهارة      بأنه       البرصي        التفكري

         والرسـوم       الـصور          باسـتخدام    مـا   ة     معلوم          فكرة، أو
 يف         نــستخدمه      الــذي      احلــشو    مــن       الكثــري    مــن ً     ًبــدال

  .       اآلخرين           االتصال مع
    قـدرة "     بأنـه                    مهدي التفكـري البـرصي       ويعرف

       اللغـة       وحتويـل       البـرصي       الـشكل       قـراءة    عـىل       الفرد
         لغـة لفظيـة    إىل       الـشكل     ذلـك       حيملهـا      التي        البرصية

    منـه،          املعلومات         واستخالص   ، )      منطوقة    أو        مكتوبة (
  عـىل        التعـرف       مهـارة     مثـل       معينـة        مهـارات       وتشمل

        الشكل،      حتليل        ومهارة         ووصفها،         اهلندسية        األشكال
     إدراك        ومهـارة        الـشكل،   يف         العالقـات     ربط        ومهارة
      مهــدي،  (      املعـاين          واسـتخالص        الغمـوض       وتفـسري
                       وبحـسب أمحـد وعبـد الكـريم،   .  )  ٢٤    ، ص     ٢٠٠٦
    مهــا        عمليتــني    عــىل       البــرصي        التفكــري     نمــط       يعتمــد
   يف      البـرص      حاسـة         اسـتخدام     وهـو  Vision        اإلبصار
        وتوجيه        وفهمها        األشياء       أماكن       وحتديد    عىل        التعرف
                  أمحــد، وعبــد الكــريم،  (      املحــيط         الفــضاء   يف       الفــرد

ـــل   ، )   ٥٤٢    ، ص     ٢٠٠١ ( ـــي  Imagery         والتخي    وه
     تـدوير      طريـق    عـن        اجلديـدة         الذهنية       الصور       تكوين
ــادة           والتخــيالت        املاضــية       اخلــربات         اســتخدام        وإع
        البنيـة   يف        وحفظها        البرصية      ثريات  امل      غياب   يف         العقلية
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٢٢١  

  Schemata        معرفيـة       خـرائط      صـورة   يف         املعرفية
(Johnson, 1987; Mathewson, 1999).  

٢ - 
        االستداليل،        التفكري         تعريفات       تعددت     لقد

      أنواع    من     غريه    عن         االستداليل        التفكري      يميز     وما
         املجهـول،    إىل        املعلـوم    مـن         االنتقال    هو        التفكري

              العالقـات، فقـد       إدراك       جوهره   يف        الستدالل  وا
ــرف ــالح     ع ــري  )    ٢١١     ، ص      ١٩٧٢    (     ص         التفك

    :   من       الفرد     فيه     يصل     عقيل      أداء "      بأنه         االستداليل
     معرفــة    إىل        بــصحتها      مــسلم    أو        معلومــة       قــضايا

ــول ــل      الــذي        املجه      رضوريــة       نتــائج   يف       يتمث
ــسلم ــدمات امل ــصحتها                للمق ــاء     دون        ب          االلتج

ــة ــة         ويعــرف . "       للتجرب        لتفكــري ا   )    ٢٠٠٢   (     عفان
     يعتمـد      قيـايس       منطقـي      تفكري "      بأنه         االستداليل

         القـضايا    إىل        الكليـة         القـضايا    مـن         االنتقـال    عىل
    فقـد   )  ٤    ، ص     ١٩٨٣ (              أمـا احلـاملويل  . "      اجلزئية

    أنــامط     أحــد "      بأنــه         االســتداليل            عــرف التفكــري
       بواسـطته       للفـرد      يمكـن      الـذي        اهلامـة،        التفكري

       معلومـات    مـن       جديـدة         معلومات    إىل        الوصول
  عـىل       العقـيل          يف تكوينه       يعتمد     وهو   ،    لديه       متاحة
 يف        وجودهـا      يـسبق   مل       جديـدة         إدراكيـة      مادة      بناء
   متكـن      التـي            العقل، وهـي   يف    أو        اخلارجي       العامل
       قـادرا      جتعلـه    كـام         التصور،    عىل        القدرة    من       الفرد
    .      ذاكرته    أو             ما مر بخربته     سبق    ما         استعادة    عىل

 
                                    أنامط التعلم هي أساليب التعلم، وتـسمى

     وهوLearning stylesً                    ًيضا األساليب املعرفية  أ

       كيفية   يف        األفراد    بني        الفروق      يفيد      واسع     مظيل       مفهوم
ـــساهبم ـــاذ         اكت ـــا، واخت ـــات، ومعاجلته                             للمعلوم

   أبـو      فـؤاد         ويعرفهـا         البيئـة؛    مع                    القرارات، والتعامل
       الطــرق      بأهنــا  )  ٤ ٩  ١٩   (              حطــب وآمــال صــادق

  مـع         التعامـل   يف        األفـراد          يستخدمها      التي         الشخصية
        التعلم        أساليب    ان            التعلم؛ أي       عملية       أثناء         ملعلومات ا

ــشري ــة    إىل     ت ــب       طريق ــة        الطال ــتجابة   يف         الثابت         االس
           كـام عرفهـا  .      التعلم      سياق   يف            واستخدامها         للمثريات

          للعمليـات     وصف      بأهنا    )     ٢٠٠٠ (              قطامي، وقطامي 
      ملثريات  ً       ً مستجيبا       الفرد     جتعل       والتي          املناسبة،          التكيفية

         االنفعاليـة        خصائـصه    مـع    ءم   يـتال    بـام         املتنوعة        البيئة
                فليمـنج وبونويـل      وعـرف          واجلسمية،           واالجتامعية

    هبـا        يـستقبل      التي         الطريقة      بأهنا        املفضلة        التعلم      أنامط
         الطريقـة    ثـم                   واملعلومات واخلـربات،        املعرفة        املتعلم
          املعلومـات     هـذه      فيهـا       ويـدمج       ويرمـز      يسجل      التي

      اسـرتجاع     ثـم،     ومـن              خمزونه املعـريف،   يف    هبا       وحيتفظ
 يف        طريقتـه     متثـل      التي          بالطريقة        واخلربات       لومات   املع

  .  )Fleming and Bonwell, 2002 (     عنهـا         التعبـري
ــد ــرف      ولق   ) Dunn & Dunn,1993   (   ودن    دن     ع
       متعلم    كل         يبدأ هبا      التي         الطريقة     أهنا    عىل        التعلم      أنامط

      اجلديدة          املعلومات         واسرتجاع        ومعاجلة    عىل         بالرتكيز
      بطريقــة   م  يــت             هــذا التفاعــل    أن                  والــصعبة، واعتبــار

     جمموعـة     أهنا       أضافا    كام      آخر،    إىل     شخص    من      ختتلف
             والبيولوجيـة         الشخـصية                الصفات واخلـصائص    من

    نفـسه        الـتعلم     جتعـل    أن      شـأهنا         التي مـن           والتطورية
  .      لآلخرين      فعال     وغري            لبعض الطالب ً      ًفعاال

   أن         الـسابقة           التعريفـات                   ويمكن االستنتاج من
    لعـام        املفهـوم ا     حـول       الـنفس      علـامء  ً         ًاتفاقا بني      هناك
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      الـتعلم     نمط    أن    إىل      أشار         فمعظمها        التعلم      لنمط
           يف اســتقبال       اخلاصــة       الفــرد       طريقــة    إال    هــو    مــا

  مـن      وذلـك          معاجلتهـا،   يف         وطريقتـه          املعلومات
 .           ومفضلة لديه      خاصة     طرق         استخدام     خالل

        املفـضلة        الـتعلم         إىل أنامط       املعلم      تعرف    إن

   حيـث                رضورات الرتبويـة؛     مـن الـ      طالبـه     لدى
          التدريس،       طرائق        اختيار                     يوجهه هذا التعرف إىل

       والتـي         املناسـبة         التقـويم         وأسـاليب          واألنشطة،
ــامط       تراعــي ــه،      أن   أن    إيل         باإلضــافة            تعلــم طالب
  مـن       يمكنـه       املفضل       تعلمه      لنمط        الطالب       معرفة
               والتي يمكـن أن                    االسرتاتيجيات املالئمة        اختيار
   فهـم    إن     حيـث      أفضل؛       بشكل      خالهلا    من       يتعلم

                                     عمليــة الــتعلم وآلياهتــا وأنامطهــا وتفــضيالت
     عمليـة    مـن  ً   ً مهـام  ً    ً جزءا      يعترب                 الدارسني املعرفية

                     الـتعلم، غـري أن عمليـات            اسرتاتيجيات        اختيار
   تـسري        األحيـان    مـن     كثـري   يف                  التدريس والتعليم

       الفـروق   ً    ً متامـا        تتجاهـل      التـي           التقليدية        بالطرق
     لـدهيم      فضلة  امل        التعلم       وأنامط        الطلبة    بني         الفردية

   ).  ٢٦    ، ص     ٢٠٠٤           والقرعان،      جابر (

ــد ــت     لق ــرتاتيجيات      لقي ــضيالت            اس          وتف

      الــتعلم       عمليــة       أثنــاء         يظهروهنــا            الطــالب التــي
ًاهتامما كبريا؛ ً            ً         الطلبة     لدى        املفضلة        التعلم       فأنامط  ً

      منتـصف     منـذ         الدراسـة    حمـط      زالـت     وما      كانت
    نــامذج  ُ    ُطرحــت     فقــد      اآلن؛                القــرن املــايض واىل

     تتـضمن         املتعلمـني         وتفـضيالت      ألنـامط       خمتلفة
 :                                  أغلبها تصنيفني رئيسني ألنامط التعلم هي


ــث ــة    عــىل       تعتمــد     حي ــداخل       نظري      احلــسية        امل

  :    تشمل       والتي       الطالب     لدى        املفضلة

  : Kinesthetic Learners       احلركـي        التعلم     نمط•
      بلمـس         والقيـام        احلركـة،     خالل    من          وهو تعلم
    بشكل         يتعلمون       النمط     هذا          وأصحاب .      األشياء
ــاع    مــن      أفــضل ــدريب           خــالل اتب         العمــيل،         الت

       العـامل         الستكـشاف                والقيام بأنشطة          والتجريب
     اجللـوس   يف       صعوبة       وجيدون      حوهلم    من       املادي

ــرتات ــة       لف ــا       طويل ــدرة    مم ــدهم الق ــىل               يفق   ع
  من         االكتشاف   يف      رغبة  ً          ًوأيضا لدهيم         اإلنصات،

 .      واألداء       احلركة     خالل
ــرصي  ال        الــتعلم     نمــط•    :Visual Learners     ب

ــة     خــالل    مــن          وهــو تعلــم ــاملتعلمون  .      الرؤي             ف
    اجلـسد     لغـة         يشاهدوا    أن    إىل               البرصيون بحاجة

                              الوجـه واللغـة املوازيـة وموضـوعات         وتعابري
      كامـل     فهم    إىل     ذلك      يؤدي                   ومواد التعلم؛ حيث

     الـنمط     هـذا       أصحاب       ويميل        الدرس،       ملحتوى
ــوس    إىل ــضيل اجلل ــصفوف   يف             تف ــة        ال        األمامي

    بشكل         يتعلمون     فهم  .       البرصية        لعوائق ا       لتجنب
          باسـتخدام        البرصية            خالل العروض    من      أفضل

  عـــىل      حتتـــوي      التـــي        والكتـــب          املخططــات،
   خـالل     ومـن                  والـصور التوضـيحية        النصوص

ــشفافيات، ــديو،            ال ــضا           والفي ــن  ً     ً وأي ــالل    م    خ
ـــشات    أو         املحـــارضات    غـــرف      داخـــل          املناق
ــة، ــون          الدراس ــرصيون           واملتعلم ــا         الب ــا  ً     ً غالب     م
                   املالحظات التفـصيلية        بتسجيل        القيام        يفضلون

 .        املعلومات         استيعاب    عىل         تساعدهم       والتي
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٢٢٣  

ـــط • ـــتعلم     نم ـــسمعي        ال  Auditory        ال

Learners: ـــم    خـــالل    مـــن            وهـــو تعل
     الــنمط     هــذا       أصـحاب          ويــتعلم .      االسـتامع

          اللفظيـة،         املحـارضات     خـالل    مـن      أفضل
   ومــن                واحلــديث واالســتامع            واملناقــشات،

ــالل ــغاء     خ ــا        اإلص ــه    مل ــرون،       يقول        اآلخ
       بتفــسري        يقومــون          الــسمعيون     مــون      واملتعل

   خــالل    مــن       الكــالم      وراء               املعــاين الكامنــة
         وايقاعـــه       الـــصوت      نغمـــة    إىل        االســـتامع
    هلـا                  املعلومات املكتوبـة    إن     حيث        ورسعته؛

    ما  ً     ً غالبا          املتعلمون       فهؤالء       لدهيم،     أقل      قيمة
    بـصوت      الـنص       قـراءة    من      أكثر          يستفيدون

      تـسجيل      جهاز         استخدام     خالل    من        عال أو
  .                  دجمة أو ما شابه ذلك             أو اسطوانات م


     أنـامط    أن    )     ٢٠٠٥ (      وغـازي        طلـيامت    بني

     الـذي      اخلـاص      امليـل    عن     تعرب                 التعلم اإلدراكية
          املعلومـــات       إلدراك     فــرد    كــل     لــدى      يوجــد

   وهـي        خمتلفة،        بطريقة        السياق      إطار   يف          ومعاجلتها
 :    كاآليت      تصنف          بوجه عام

 :      اإلدراك     حيث    من •
           املحـسوسات؛     خـالل    مـن        اإلدراك       تكوين  - ١

  عــن          املعلومـات        األفــراد        يـستوعب     حيـث
        والفعــل        بـاألداء              اخلـربات املبــارشة      طريـق

 .       واملشاعر         واإلحساس
     حيث         املجردات     خالل    من        اإلدراك       تكوين  - ٢

   خـالل    مـن          املعلومـات        األفـراد        يـستوعب
 .       والتفكري                   التحليل، واملالحظات

 :        املعلومات       معاجلة     حيث    من•
       املعـاين      خالهلا    من       ألفراد ا      يضفي   :    نشطة       معاجلة  - ١

                  الفوري للمعلومـات           باالستخدام       اخلربات    عىل
  .      اجلديدة

       املعاين      خالهلا    من        األفراد      يضفي  :       متأملة       معاجلة  - ٢
 .            والتفكري فيها        تأملها      طريق    عن      اخلربة    عىل


  يف                               كشفت البحـوث عـن ظهـور تنـوع واسـع
         وتفـضيالت     طـرق     وفق         املتعلمني              أساليب تصنيف

      الـتعلم      أنـامط      نـامذج      ظهرت       وبذلك       لدهيم؛        التعلم
     قـام      الـذي       العـامل     اسـم          كـل نمـوذج     حيمـل       والذي
      بتـصنيف           والبـاحثون        العلـامء     قـام     حيـث          بتطويره؛
       رئيـسة    مخس      فئات           وضعها ضمن     وتم         التعلم،      أنامط

   فئــة           اإلدراكيــة،       احلــسية         الوســائط     فئــة  :    وهــي
   فئـة                  التفاعـل االجتامعـي،     فئة          املعرفية،          التفضيالت

         الشخـــصية        الـــنامذج                املعلومـــات، وفئـــة       معاجلـــة
 :             النامذج ما يأيت         ومن هذه   ).     ٢٠٠٧       ناصيف،  (
 Kolb's   (      الـتعلم      ألنـامط      كولب       ديفيد       نموذج •

Learning Styles Model( :  
         النفسية       األنامط       نظرية    عىل             هذا النموذج       ويقوم

  ال        الـسلوك    أن     وهـي  Jung            أفكـار يـانج    من         النابعة
       قابلـة      فـروق    عـن      ينـتج      ولكـن            إىل الـصدفة،      يرجع
          املتعلمون      يقسم     حيث          العقلية؛         الوظائف   يف        للقياس

  أو   Controverts                   نمــط الطلبــة املنبــسطني    إىل
ـــذات،      خـــارج           املتمركـــزين ـــنمط        ال     احلـــيس         وال
Sensualists،   املفكـرين       ونمط        Thinkers،    ونمـط     

  Judgmental learners            أو األحكـاميني         احلكميـني
   ).    ٢٠٠٥           والكندري،          الكتاين (
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ـــوذج • ـــتعلم       نم ـــي        ال ـــب          التجريب      لكول
) Kolb,1988( :  

     احلـسية      اخلـربة     خـالل    من                 وفيه يتم التعلم
      فــراي،        وروجــر      كولــب       ديفيــد            والــذي طــوره

          العمليـة،         التجربـة  :     عنـارص       أربعـة    من        ويتكون
        املجـردة         املفـاهيم        وتكوين                   واملالحظة، والتأمل،

ــدة       ظــروف   يف           واختبارهــا ــو (      جدي ــادي،      أب         الن
  ).  ٧٠    ، ص     ٢٠١٠

 McCarthy         ملاكـارثي         الفورمات        نموذج •

4MAT Mode:  
ــامذج    مــن       نمــوذج     وهــو ــامط      ن ــتعلم      أن       ال

  عـىل        النظـام     هـذا     بنـي     وقـد         ماكـارثي        لبرينيس
      األفــراد     بــأن      تفيــد      التــي      كولــب       ديفيــد       نظريــة

          ويواجهـــون        اجلديـــدة                  يتعلمـــون املعلومـــات
  أو        املـشاعر  :       طريقتني       بإحدى        اجلديدة        األوضاع
ــري ــب  .       التفك ــاهم كول ــال   يف            وس ــسلوك     جم       ال

           التجريبي،        التعلم   يف      عمله      جانب    إىل     سايت    املؤس
ــه ــات     ول ــة         اهتامم ــة طبيع ــريات               يف دراس           التغي

          التجريبـــي         والـــتعلم            واالجتامعيـــة،         الفرديـــة
   .                 املهنيــة والتنفيذيــة         والرتبيــة        املهنــي،         والتطــور
ــا  ً      ً نموذجــا          الفورمــات       نمــوذج       ويعتــرب ً     ً عالجي
     مرحلة    كل        وترتبط         املشكالت،     وحل         للتخطيط

  مــن     معــني      بنــوع    بــع   األر              مراحــل الــدورة    مــن
      الـتعلم      أنـامط        وتـستند         الـتعلم،     نمط    أو        التفكري
       اسـتقبال   يف                املـداخل املختلفـة    إىل     هـذه        األربعة
      اإلدراك        عمليتـا        وتـصف .        املعلومـات        ومعاجلة
            عنـد املتعلمـني؛        برمتهـا        التعلم       عملية         واملعاجلة

       الــتعلم،     طــرق     بكــل          املتعلمــون       ينخــرط       فبيــنام

        أحد أنامط      تتبع      حمددة       واحدة       طريقة        معظمهم  ّ    ّيفضل
  :     اآلتية        التعلم

       املـشاركة    عـن      يبحـث      الـذي   :      التخـييل        املتعلم•
ــا    كــل   يف           والرتابطــات        واملعــاين          الشخــصية،     م

            بخربته، وحيتاج        ويتأمل  ً    ً جديا                 يتعلمه، ويتفاعل
                           الـتعلم واسـرتاتيجياته املرتبطـة       أسباب       ملعرفة
ــنمط؛      هبــذا ــشمل         ال ــتامع       فت          والتحــدث        االس

 .      الذهني        والعصف          والتفاعل
      احلقـائق    عـن      يبحـث      الـذي   :       التحلـييل       ملتعلم ا•

  .       املجردة        األفكار     خالل    من       ويفكر           واملعلومات
     وحيتـاج         والتأمـل        املجـردة                ويفضل العمليـات

ــز ــا      حمتــوى    عــىل        للرتكي ــضمن  .       يتعلمــه    م         وتت
ــرتاتيجيات ــبة            اس ــتعلم املناس ــه                ال ــشاهدة    ل        امل

 .        النظريات      ووضع          والتصنيف          والتحليل
ــتعلم• ــي        امل ــتعلم   :      املنطق ــن       ي ــل   ل  خــال    م        الفع

  عـىل      وحيـصل           النظريـات،        وتطبيـق          والتجريب
       النــشط         التجريــب        مــن خــالل          املعلومــات

    يمكـن     كيـف       ملعرفـة       وحيتاج         املجردة،         واملعاجلة
      الـتعلم                أمـا اسـرتاتيجيات  .       يتعلمـه    مـا       تطبيق

 .        والتفاعل         التجريب     فهي        املتعلم     هلذا        املالئمة
ـــتعلم• ـــديناميكي        امل ـــتعلم   :          ال    خـــالل    مـــن       ي

         اإلمكانيـــات    عـــن        والبحـــث          االستكـــشاف
     وحيـب        واخلطـأ،             خـالل املحاولـة    من          واالكتشاف
    مـا       تطبيـق     وحيـب ً      ً عمليا       جتاربه      وفحص         التجريب

         وتعديله        يتعلمه    ما       وتبني               املواقف اجلديدة   يف        يتعلمه
                    واستخدام اسـرتاتيجيات         األسئلة     طرح     خالل    من

         املغـامرة     وحـب         والتبنـي         التعديل     مثل            تعلم معينة
   ). ٦    ، ص     ٢٠١٠       فرحان،  (         واإلبداع
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٢٢٥  

 Fleming's VARK         فليمــنج        نمــوذج •

model:  
ــان         فليمــنج                          وضــع هــذا النمــوذج الباحث

    أنـامط       أربعـة    من             هذا النموذج        ويتكون        وباول،
   حرف      يمثل     حيث         الطلبة؛     لدى       مفضلة         تعليمية

v  كلمـة      Visual  البــرصي،       الــنمط         ويــدل عـىل        
     الـنمط    عىل      ويدل  Aural      كلمة      يمثل  A      وحرف
  Write/Read           ومتثـل كلمـة  R      وحرف        السمعي
       ويمثــل         الكتــايب، /       القرائــي       الــنمط    عــىل      ويــدل
     الـنمط    عىل        وتدلKinesthetic      كلمة  K     حرف

  عــىل      فــارك       نمــوذج              احلركــي، ويركــز /     العمــيل
      املـتعلم            والتي يميـل          اإلدراكية       احلسية         الوسائط
      الـدماغ     متثـل       كيفيـة    عىل         والرتكيز       وفقها        للتعلم
ــي       للخــربة ــتقبال      الت ــاليب اس ــا، وأس                         يواجهه

ــات ــ     هبــدف         املنبه ــام         تيعاهبا؛  اس ــة    أن    ك          الطريق
              تنظيم ومعاجلة   يف       الفرد          يستخدمها      التي        املفضلة

   يف        املميـزة         الطريقـة     وهي         واخلربات،          املعلومات
  مـن      إليـه        املقدمـة          املعلومـات           واستقباله        تعلمه،
       يواجههـا      التي        مشكالته    حل   يف         وطريقته         البيئة،
 & Fleming   (         التعليميـة        املواقـف     خـالل    مـن

Bowell,2002( . 
 Dunn & Dunn ودن ند نموذج •

Learning Style Model: 
     أربعـني      مـدار    عىل             هذا النموذج       تطوير    تم

            ونسب إلـيهام،      دن،       وكينت    دن      ريتا    يد    عىل  ً    ً عاما
                                      وقد بني اإلطار النظـري هلـذا النمـوذج وجـود

  عـىل        تأثريهـا     تبـني      التـي         املتغـريات    من       جمموعة
    وحتـى        احلضانة    سن    من              الفرد املتعلم         انجازات

  مــن       فريــدة        تركيبــة    لــه       مــتعلم    كــل         البلــوغ، ف    ســن
ــة؛ ــث تكــون                   التفــضيالت املعرفي ــض          حي ــذه      بع     ه

        االسـتفادة      تكـون       احلالة     هذه          قوية، ويف          التفضيالت
         الصعب مـن         الدرايس              تناول املحتوى      حالة   يف      كبرية

     الـبعض        وهنالـك                           خالل هذه التفضيالت املعرفيـة،
    هــذه  ً         ًمعتـدال، ويف      يكــون          التفـضيالت    مــن      اآلخـر
     أصحاب      ويرى  .      بسالسة        التعلم   م          يمكن أن يت       احلالة
      توافقـت     إذا        التعلم       وأنامط          الدافعية    أن         النموذج     هذا
     باق      تعلم    إىل     ذلك      يؤدي      فإنه          التدريس،        أساليب    مع

     طريقـة      توجـد   ال     أنـه      يعنـي    مـا     وهـو        احليـاة،     مدى
   طـرق      يوجـد     لكـن       األصـح،    هـي    أو       صائبة       واحدة

  مــع         توفيقهــا      يمكــن  Eclectic methods         توليفيــة
    ختطيط     خالل    من     حدة    عىل      طالب     لكل        التعلم      أنامط

      وتـصميم         جمموعات،   يف         التعاوين         والتعلم          التدريس،
         التــدريس         وأســاليب        الــتعلم       وبيئــة         الدراســة      غرفــة

            والـسلوكيات        الـتعلم      أنـامط    مع        يتوافق    بام          والتقويم
        املواقـف    مـع         تفـاعلهم       أثنـاء          للمتعلمـني          اإلجرائية
   ).    ٢٠١١         الضمور،   (         التعليمية


ــذكاءات       نظريــة      ظهــرت   يــد    عــىل         املتعــددة          ال
        العقــل،     أطــر       كتابــه   يف        هــارفرد       جامعــة   يف        جــاردنر
    أنـامط        وتـصنيف    عـىل        التعـرف   يف        جـاردنر       وجهود
    جهـود   يف        بـالطبع    لـه  ً    ً ممهـدا     كان        الذكاء    من        متنوعة
     اجلهود      ولكن         وفرينون،         بياجيه،     مثل       سابقني       باحثني
 يف        الـذكاء        اختزلـت     حيـث         منقوصة؛      كانت         السابقة
           باختبــارات      تقــاس    أن      يمكــن         القــدرات    مــن     مجلــة

         القــدرات    مــن      قليــل      معــدل    عــىل       تعتمــد         تقليديــة
ــة، ــة      ليــست     أهنــا            باإلضــافة إىل          العقلي ــث       عادل    حي
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     بــصورة        املــشكالت    حــل        األفــراد    مــن       تتطلــب
  أن     نجـد       املثـال          فعىل سبيل      فقط،       لفظية    أو       لغوية

ــارات ــي           االختب ــيس      الت ــدرة      تق ــة        الق    ال         املكاني
ــسمح ــال      ت ــصغار        لألطف ــة        ال ــة اليدوي                  باملعاجل

ــاء    أو         لألشــياء، ــات      بن ــة         تركيب ــاد،       ثالثي        األبع
ــضال ــام  ً    ً وف ــبق،    ع ــإن      س ــارات     ف ــذكاء          اختب       ال

ــستطيع ــة ت         املــدريس،       األداء      تقــيس    أن                  التقليدي
ــا ــؤ      يمكــن   ال       أدوات        ولكنه ــن        التنب ــا    م     خالهل
  بـني      فجـوة      وجـود    عـىل        مما يدل        املهني،        باألداء
       الفعـيل     ائه   وأد      جهة،    من        للطالب        املقاسة        القدرة

   ).   ٢١٣   ص   ،    ٢٠٠١      سيد،   (    أخرى     جهة    من
    ، ص    ٢٠٠٤ (         والــرشبيني      حييــى      ويــرى

  عىل      تقوم       العقل     أطر   يف        جاردنر       نظرية    أن   )   ١٧٠
  :    أمهها    من       مبادئ

         الـذكاءات،      أنـامط     مجيـع     فـرد    كـل       يمتلك •
      بــدرجات          الــذكاءات     هــذه      تعمــل      ولكــن
 .       متفاوتة

     مـستوى    إىل         ذكاءاته       تنمية     فرد    كل        يستطيع •
   لــه      تيــرست    مــا     إذا    ءة     الكفــا    مــن       مناســب
 .      املالئمة           التعليمية        الظروف

     مركبـة       بطريـق     معـا      عادة          الذكاءات      تعمل •
 .   معني       نشاطا       الفرد      أداء     عند

  أو       تفوقـه       الفرد    هبا      يظهر      التي       الطرق       تتنوع •
 .   معني      ذكاء   يف      قوته

  عـىل      لدهيم        األفراد     مجيع    أن        جاردنر      ويرى
      بـدرجات      تعمـل       خمتلفـة             تسعة ذكـاءات      األقل

        الشخـصية       مرسـام    عـىل       يعتمـد      وهذا          متفاوتة،
Personality Profiles،   عام          جاردنر يف      فكتب     

      الـــذكاء        بروفيـــل   يف        خيتلفـــون        األفـــراد    أن      ١٩٨٩
  فـال                  والظـروف البيئيـة؛          الوراثة،      بسبب    هبم      اخلاص
   ولـو     حتـى          الـذكاءات     نفـس      لدهيام       شخصان      يوجد
          املتعـددة،                نظرية الـذكاءات       تطوير     وتم        توأمني،      كانا

 يف        يـسامهوا         يمكن أن        األفراد   ل          بتفسري أن ك       لتسمح
 ,Gardner   (     اخلاصة      قوهتم      نقاط     خالل    من        املجتمع

 :   يأيت    ما      تشمل         املتعددة          الذكاءات      وهذه  ،  )1999
ـــذكاء  - ١ ـــوي         ال  Verbal-Linguistic       اللغ

Intelligence:   القـدرة    هو        الشفهي        الذكاء    أو        
       ومعـاين        للكلـامت          واحلـساسية       اللغة        استعامل    عىل

       معرفـة    عىل         والقدرة       النحو       قواعد        ومعرفة        الكلامت
ــة         املحــسنات ــشعر          البديعي ــاء      وحــسن        وال   .       اإللق
   .      واضحة        بطريقة         املفاهيم     نقل    عىل         والقدرة

ـــــايض        الـــــذكاء  - ٢ -Logical      املنطقـــــي        الري

mathematical Intelligence:   قــــدرة    
       املجـرد         والتفكـري          واملنطقية          الرياضية       الشخص

  .      املشكالت     وحل
ــذكاء ضــمن  - ٣  Intrapersonal     الشخــيص            ال

Intelligence:   تـشكيل    عـىل       الشخص      قدرة     
         واسـتعامل   ،    نفـسه    مـن       وواضح      دقيق        أنموذج

     مشاعر        ومعرفة  ،      احلياة   يف         بفاعلية         النموذج     هذا
        واحلكـامء        العلـامء      صـفات      وهـذه   ،    واألمل       املتعة

  .        والفالسفة
ــــني الشخــــيص   - ٤    )       االجتامعــــي (                الــــذكاء ب

Interpersonal:   املالحظــة     قــوة         يتمثــل يف        
       طبـائعهم       وخاصـة       الناس    بني        الفروق        ومعرفة

ـــائهم ـــزجتهم         وذك ـــة          وأم ـــاهم        ومعرف        نواي
   .        ورغباهتم
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٢٢٧  

 Musical Rhythmic       املوسيقي        الذكاء  - ٥

Intelligence:   ــو    متيــز    عــىل        القــدرة    ه
   .          واإليقاعات        األصوات

 Visual Spatial      البرصي        املكاين        الذكاء  - ٦

Intelligence:   والقدرة       العامل       إدراك     سعة         
        وتقـدير       جتاهـات  اإل        ومعرفـة        التصور    عىل

  هـم       أولئـك      ومثـل   ،       واألحجـام         املسافات
  .         والرسامون          واجلراحون          املهندسون

 Bodily            البــــدين احلركــــي         الــــذكاء  - ٧

Kinesthetic Intelligence:   قدرة     وهو    
   .     جسده       حركات   يف        التحكم    عىل       الشخص

ــــذكاء  - ٨ ــــي         ال  Naturalistic        الطبيع

Intelligence:   الطبيعـة     فهـم          وهو قـدرة         
         والقـدرة   ،       ونباتـات         حيوانات    من      فيها     وما
   .        التصنيف    عىل

 Existentialistic              الـــذكاء الوجـــودي  - ٩

Intelligence:    يــشري هــذا الــذكاء إىل أن                     
        التفكري    عىل      قدرة      لدهيم            بعض األشخاص

     الـذين               يف الوجـود، وهـم        جتريدية        بطريقة
                       بــشكل فلــسفي يف أمــور احليــاة        يفكــرون
        يفكـرون       الـذين               ومن أمثلة ذلك   ،     واملوت

  .    املوت     بعد    ما    أو         الطبيعة     راء و    ما   يف
    

 
                                 لقد ربط بعض البـاحثني ومـنهم جـاردنر
                                     بني االستدالل املكاين ونمـط الـذكاء الفراغـي 

       البــرصي       املكــاين                        البــرصي أو املكــاين والــذكاء
          املعلومـات       إدراك    عـىل        القـدرة   يف            الذي يتمثـل

     ووصــف            وتعــديلها،         وحتويلهــا          واملكانيــة    ية    البــرص
           والدوران،         االنتقال       نتيجة       عليها      تطرأ      التي         التغريات
             لأللـوان واخلطـوط         احلساسية        الذكاء     هذا        ويتضمن

   هــذه    بــني          والعالقــات           والفراغــات         واألشــكال
              علمية متعددة       غايات     خيدم       املكاين         فالذكاء         العنارص،
ــث ــساعد     حي ــىل       ي ــري،    ع ــة         التفك ــاط        وطريق         التق

         ووسـيلة حلـل         املسائل،        لصياغة        وطريقة         علومات،  امل
ــشكالت، ــتجىل         امل ــشكل       وي ــاص      ب ــدى     خ    ذوي     ل

        الـديكور        ومهنـديس         الرسـامني     مثل        الفنية         القدرات
  .      واملالحني          واملعامريني

     إدراك    عـىل        القدرة    هو       املكاين       البرصي         والذكاء
          واسـتيعاب      وفهم      بدقة       املحيط       املكاين             العامل البرصي

      الــصور         وتكــوين       بتكــار  وا         الثالــث،       البعــد       أشــكال
       املـشكالت،    حـل      بغـرض      معهـا          والتعامـل         الذهنية
                 التصورات األولية       إنشاء        وإعادة          التعديالت        وإجراء

       جـابر،   (      العالقـة     ذات          الطبيعيـة         املحفزات      غياب   يف
     مــــــرتبط     وهــــــو   ، )  ١١-  ١٠   ص   ص   ،    ٢٠٠٣

   حيـث        البـرصي؛        الـتعلم      ونمط       املكاين          باالستدالل
   هـذا    من     وفري      بقدر         يتمتعون       الذين          املتعلمون      يفضل
       األلـوان،          واستخدام           واملتاهات،        األلغاز    حل        الذكاء

ــنامذج         األشــكال، ــل         الفــراغ،    أو         والفــضاء        ال          التمثي
ــرصيا        الرســمي ــة،           أو األفكــار  ً    ً ب           واســتخدام          املكاني
        الكلـامت     وحـل         والرسـم،      الفـن        وممارسة          الكامريا،
     الــصور        وإنتــاج         والتخيــل        الــصحف،   يف          املتقاطعــة

       جابر،   ؛    ٢٠٠٥     سني، ح   ؛    ٢٠٠٣          السنكري،   (       العقلية
   ).    ٢٠٠٧      نجم،   ؛    ٢٠٠٣
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 ,Hornbuckle)   (      وآخرون         هورنبقل      أجرى

et al., 2014 (  املكـاين         االستدالل     أثر   يف       دراسة       
   لـدى       املكـاين        الذكاء        وقدرات        التخيل     حتسني   يف

          الكيميـاء   يف         املتخصـصني         الثانيـة       الـسنة     طالب
   حتـسني    إىل      كـذلك         الدراسـة       وهدفت         العضوية

         والتـذكر         الـذاكرة      وحتـسني       عامة،      بصفة      تعلم  ال
        الناقـد        التفكري        مهارات        وتنمية        املشكالت     وحل

ــارات ــاحثون         واســتخدم          االســتدالل،         ومه           الب
      عينـة    عـىل         الدراسـة       وطبقـت           التجريبي،       املنهج
       جامعـة        اختبار      فيها         واستخدم  ً      ًطالبا،    ٥٨        قوامها
       وبعـدي     قـبيل         كاختبـار        التـصور        لتدوير       بريديو
          الكيميـاء      درست        إحدامها      بطتني   مرت    غري        لعينتني

       االسـتدالل       قـدرات       تنميـة     خالل    من         العضوية
         الدراسـة       وحـددت        تدرسه،   مل        واألخرى       املكاين
        وبعـده،         التجربـة     قبـل       املكاين         االستدالل     نسب

    يمكــن       املكــاين         االســتدالل    أن         النتــائج       وبينــت
  .       التدريب     خالل    من       حتسينه

        لوبيكولـــــو      أورال      أجـــــرت     وقـــــد
) LoPiccolo, 2014 (  ــــة   درا ــــسني    س        لتح

    بنـاء   يف        الـتعلم        فعاليـة        لزيادة       املكاين         االستدالل
         الرسـمية          احلاسـوبية         والنامذج          احلاسوبية        النامذج
  مـن     اآليل       احلاسـب     طـالب     لدى        األبعاد       ثالثية
         احلاســـويب،         التـــصميم   يف         املتخصـــصني    غـــري

  عـىل                   املكـاين بأهنـا القـدرة         االسـتدالل       وعرفت
ــة        اإلدارة ــا        لألشــياء         الذهني     فــراغ  ال   يف          وأجزائه
          واســتخدمت         األبعــاد،       وثالثــي        األبعــاد       ثنــائي
     قـبيل       تطبيـق     خالل    من          التجريبي       املنهج         الباحثة

          واســتبانة       املكــاين         االســتدالل   يف        الختبــار       وبعــدي
       بتحـسن          والنوعيـة        الكميـة         الدراسـة        وانتهت       نوعية
       املكاين         االستدالل     حتسني       نتيجة  ً     ً بعديا         الدارسني      أداء
  .        احلاسوبية   ج     النامذ      بناء    عىل         التدريب     خالل    من

ــا ــاركي     شــون     أم ــد  ) Markey, 2009   (     م    فق
       املكاين         االستدالل    بني        العالقة       لتعرف       دراسة      أجرى

 يف        اهلندسـة       مـشكالت    حـل    عـىل         والقدرة       البرصي
      مـصفوفة        الباحـث      فيهـا     طبـق          ارتباطية      كمية       دراسة

        ويكــسلر        ومقيــاس       الكــتيل          والتــصميم         االســتدالل
ــذكاء ــار        لل ــايض       األداء   يف         واختب   مــن       اهلنــديس        الري
  تــم         الــشاملة          ماسوشــوتس      قيــاس        منظومــة     خــالل
   وقـد          املتوسـطة،        املدرسـة   يف  ً     ً طالبـا    ٣١    عىل         تطبيقها

    قدره         إحصائية      داللة    ذا  ً     ً موجبا  ً       ً ارتباطا        الباحث     وجد
        منظومـة    عـىل       الطالب       درجات       متوسط    بني  ) 479. (

       املكـاين         االسـتدالل         واختبـار         الـشاملة          ماسوشوتس
  بـني  ) (373.   ه    قيمتـ ً     ًداال  ً       ً ارتباطـا     وجـد    كـام       اهلنديس
      ومتوسط         االستدالل        مصفوفة    عىل       الطالب       درجات
       الـشاملة          ماسوشوتس        منظومة        اختبار    عىل        درجاهتم

      دالـة        ارتبـاط      عالقـة      وجـود    إىل     يـشري    مما        اهلندسة   يف
  عـىل        القـدرة     وبـني       املكـاين         االستدالل    بني  ً       ً إحصائيا

  .       اهلندسية        املشكالت    حل
  إىل      هـدفت  )     ١٩٩٤   (    الـرز     أبـو     قام       دراسة    ويف
     وحتـصيل        البرصية         املكانية        القدرة    بني        العالقة      تعرف
ــة      األوىل       الــسنة      طلبــة ــة          للمفــاهيم         اجلامعي             الفيزيائي
         واســتخدم  ً      ًطالبــا،     ٣٧٥        قوامهـا      عينــة    عــىل      طبقـت
     نمـوذج    عىل       املعدل          التعليمي       النمط        اختبار        الباحث
ــب       قائمــة         واســتخدم         الــتعلم،      ألنــامط      كولــب     كول
        لبـرصية، ا         املكانيـة         القدرات        ومقياس        التعلم      ألنامط
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٢٢٩  

      موجبـة،      خطيـة        ارتبـاط      عالقـة        الباحث      ووجد
ــث ــت     حي ــة      بين ــوق         الدراس ــة      تف ــذين        الطلب      ال

        القــدرة       عوامــل    مــن     عــال        بمــستوى         يتمتعــون
          واالسـتدالل       املكـاين         واإلدراك        البرصية         املكانية
  بـام       املكـاين         والتـصور       املكـاين          والتوجيـه       املكاين
      مقارنـة          الفيزيـاء   يف         التحصيل     حتسني   يف        أفادهم

ــزمالئهم ــن         ب ــنخفض         التحــصيل     ذوي    م  يف        امل
  .         الفيزياء
  )     ١٩٩٩   (      اجلـديان     أبـو       دراسـة      هدفت    كام

       املكــاين         االســتدالل       قــدرات    عــىل        التعــرف    إىل
       املكــاين         االســتدالل        الختبــار        الكليــة         والدرجــة

ً      ً دراسيا         املتفوقني    عرش       احلادي      الصف      طلبة     لدى
          التخصـصات    مـن          الثانويـة         باملرحلـة          والعاديني
  ً      ً  طالبـا   ٣٦٠              بلغت العينة             واألدبية، وقد         العلمية

            العـشوائية،                                   تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقيـة
    داللـة     ذات  ً     ً فروقـا      هنـاك    أن         النتـائج        وأظهرت
          ونظــرائهم         املتفــوقني       الطــالب    بــني         إحــصائية
ــاديني ــدرات   يف        درجــاهتم         متوســطات   يف         الع      ق

 .     املكاين         االستدالل
      بدراســـة  )     ٢٠٠٧   (       العلـــيامت     قـــام    كـــام
 يف        األسـئلة       دائـرة     جية      اسـرتاتي     أثر    عىل        للتعرف

       االسـتداليل         والتفكري         القرائي          االستيعاب       تنمية
                         األساسية، وقد بلغت العينـة         املرحلة      طلبة     لدى
ــن   ١٧٨ ــا م ــسني  ً         ً طالب ــريوا       اجلن ــشوائيا        اخت ً       ً ع

       جتريبيـــة،        جمموعـــات     ثــالث    عـــىل        ووزعــوا
     ذات      فــروق      وجــود         الدراســة       نتــائج        وأظهــرت

    تعـزى         االسـتداليل        التفكـري   يف         إحـصائية      داللة
       األسئلة،       دائرة          باستخدام         التدريس           السرتاتيجية

       مستويات   يف      دالة      فروق      وجود         الدراسة      تثبت   مل      بينام
  بـني         التفاعـل     ألثر       عزوها      يمكن         االستداليل        التفكري

  .     واجلنس        األسئلة           اسرتاتيجية
    أنـامط        تناولـت      التـي          الدراسـات    خيـص      وفيام
 )    ٢٠١٠ (     ونور   ،       الزغبي  ،     هيالن      أجرت     فقد         التعلم،
      الـتعلم      أنـامط     أثـر    عـن       الكـشف    إىل   ت   هدف       دراسة

        العلـوم        طالبـات     لـدى       الـذات        فعاليـة    عىل        املفضلة
       اتبعـت     وقـد          طالبـة،   ٢٠٠                      الرتبوية عىل عينة قدرها 

      اسـتخدم     وقـد        املـسحي،        الوصـفي       املـنهج         الدراسة
ــاحثون ــاس          الب ــارك       مقي ــامط      ف ــتعلم      ألن   VARK        ال

        املفـضلة        التعلم      أنامط       لقياس     شرير        ومقياس        املفضلة
   ، )    حركي /   عميل  ،     كتايب /     قارئي  ،      البرصي  ،       السمعي (

         التبـاين      حتليـل          باستخدام         اإلحصائي         التحليل      وبعد
   نمـط    أن    إىل        التوصـل    تـم         للنتائج          والثنائي        األحادي
ــتعلم ــضل        ال ــدى       املف ــراد     ل ــة       أف ــنمط     كــان        العين      ال
   عــدم    إىل         الدارســة       أشــارت    كــام  ،      احلركــي /     العمــيل
                 درجـة فعاليـة الـذات   يف  ً            ً دالة إحصائيا      فروق      وجود
     أفـراد     لـدى          الدراسـية        والسنة  ،       التعلم      ألنامط      تعزى
  أن         النتــائج       أظهــرت    حــني    ويف  ،        الدارســة      عينــة

    جيـد  (               الرتاكمية األفضل         املعدالت      ذوات          الطالبات
  مـن       الـذات        فعاليـة      درجة   يف      أفضل    كن   )ً         ًجدا فأكثر
   جيـد (     األقـل           الرتاكميـة        املعدالت      ذوات          الطالبات

         الدراسـة      كـشفت       أخرى،     جهة    من    ).   جيد    من      وأقل
        والـسنة        املفـضلة        الـتعلم      أنامط    بني      فروق      وجود    عن

        الدراسـة       عينـة     لـدى          الرتاكمية         واملعدالت          الدراسية
    .           بصفة عامة
  )     ٢٠١٠   (      النـادي      أجـرى       متصل،      جانب     ومن

     األكثـر        التعلم      أنامط      عىل          التعرف    إىل      هدفت       دراسة
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  ٣٣               عىل عينة عددها        اجلامعة      طلبة     لدى  ً     ً تفضيال
   نمـط    بـني    قـةً                            ًطالبا وطالبة، والكشف عن العال

  ،     علمـي   (            ونـوع الدراسـة  ً     ً تفضيال       األكثر        التعلم
        واملعـدل  ،      واجلـنس  ،       الدرايس         واملستوى  ،  )   أديب

  عـىل         الدارسـة      عينـة       اقتـرصت     وقـد  ،        الرتاكمي
ــة ــامعيني        الطلب ــساقات   يف         اجل ــة        م ــوم      كلي         العل
        الوصـفي       املـنهج        الباحـث      اتبع     حيث          الرتبوية؛
      الـتعلم      أنـامط     مـؤرش        اسـتخدم     حيث  ،      املسحي
        فقـرة  ٤٤        تكـون مـن       الـذي        ولومون  وس       لفلدر
   ،   حـديس /  حـيس  ،     تأميل /   نشط (      األنامط        لقياس

       ؛ حيــث )    شــمويل /      متسلــسل  ،     لفظــي /   بــرصي
                         إىل ارتفاع نـسبة الـنمط احلـيس          النتائج       أشارت

       اللفظــي /              ثــم الــنمط البــرصي  )   ٥٩ (     احلــديس 
ــذا )    ٥٨,٥ ( ــي        ، وه ــضيل      يعن ــة       تف     هلــذين        الطلب

       اختالفات      وجود    عىل         الدارسة       وأكدت        النمطني
   يف        التخــصص     نــوع    إىل      تعــود        الــتعلم      أنــامط   يف

      وجـود     عـدم                 كام كشفت النتائج  ،       العامة          الثانوية
         للجـنس      تعـزى        الـتعلم     نمـط       تفضيل   يف      فروق

   ).    أنثى        ذكر أو (
         دراسـة  )     ٢٠٠٨   (    غـزال     أبـو      أجـرى     وقد
       اللغـة      مادة   يف       الطالب      حتصيل       مستوى       لتحسني

  مـن     ذلـك       نحوها         اجتاهاهتم        وتطوير           اإلنجليزية
        الباحـث      اتبـع     وقد        تعلمهم      أنامط        مراعاة     خالل
  )              جتريبيـة  ضـابطة (         ملجموعتني          التجريبي       املنهج
     علــيهم      وطبــق    ً      ًطالبــا،    ٤٤        قوامهــا       عينهــا    عـىل

ــاس ــامط       مقي ــتعلم      أن ــاس        ال         االجتاهــات،        ومقي
  عـىل       احتـوى       والذي       املقرتح         الربنامج    إىل       إضافة

  عـىل          والقائمـة        املخططـة        الـدروس    من       جمموعة

     نتـائج      ظهـرت أ     وقـد  .      الطـالب      تعلـم      أنامط        مراعاة
   لـدى       األنـامط     تلـك       اخـتالف        الـتعلم      أنامط       مقياس
  ذو     أثـر    لـه     كـان        الـتعلم      أنـامط        واختالف        الطالب،

     وأن           واالجتاهـات،         التحـصيل    عـىل         إحـصائية      داللة
    أنـامط         بمراعـاة         يتحققـان         التـدريس         وفعاليـة      نجاح
 .     الطالب     لدى        التعلم

     دراسـة  )     ٢٠٠٨   (     وغـازي       طليامت      أجرى     وقد
         اســرتاتيجية      خدام   اســت     أثــر    عــن       للكــشف      هــدفت
             العلـوم ختاطـب   يف        دراسـية      وحدة        لتدريس       مقرتحة
         املفـاهيم       تنمية   يف         املتعلمني    بني         السائدة        التعلم      أنامط

   خـالل    مـن      وذلـك        العلـوم     نحـو        واالجتـاه         العلمية
    أنـامط      ختاطب      التي        النامذج        فعالية         استكشاف       دارسة
      يـستهدف      التـي        الطلبة     لدى        بالفعل         املوجودة        التعلم
   قبـل    مـا         بـالتعلم        املـستنري        املـتعلم      عداد إ       عملية      منها

        االستكشايف       املنهج          الباحثان        استخدم             اجلامعي، وقد
      اختبـار     خالل    من         السائدة        التعلم      أنامط    عىل        للتعرف
ــاس ــامط       لقي ــتعلم      أن ــسائدة        ال ــذلك         ال ــنهج       وك      امل
         وبعـدي     قـبيل         واختبـار         اسـتبانة      فيها     طبق          التجريبي
        ختلفـة،  امل        الـتعلم      أنامط       تراعي           اسرتاتيجية        لتجريب
ــائج       وكــشفت ــة     ذات      فــروق      وجــود    عــن         النت     دالل
        البعدي         التطبيق    عىل          املجموعتني       نتائج    بني         إحصائية
  عـىل     يـدل    مما            التجريبية،         املجموعة       لصالح         لالختبار
ــة           والتحــصيل       املعــريف       األداء    عــىل        املــتعلم        إجيابي

ــاهيم ــة          للمف ــد         العلمي ــاة     عن ــامط        مراع ــم      أن       تعلمه
      بينـت    كـام  .   وم    العل       منهاج       تدريس     عند          وتفضيالهتم

 يف  ً                        ً فــروق جوهريــة دالــة إحــصائيا      وجــود         النتــائج
      مـادة     نحو       الطالب         اكتسبها      التي        املوجبة         االجتاهات

    .         العلمية           واملوضوعات        العلوم
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ــة    ويف ــت      أخــرى       دراس ــرسي    هبــا      قام     دي
) Dasari, 2006 (  وجود    من        التحقق    إىل      هدفت    

ــر ــتخدام     أث ــاليب         الس ــسية        أس ــة         تدري      مالئم
     جتريبـي      منهج     خالل    من        التعلم      ألنامط         ومراعية
  مـن         النتائج       أوضحت     وقد       وبعدي     قبيل         واختبار
 و   " ت "        اختبـار          واستخدام         النتائج      حتليل     خالل
     نتــائج    بــني         إحــصائية      داللــة     ذات      فــروق     جــود

   حيـث  ،          التجريبيـة         املجموعـة       لـصالح         االختبار
         التـــدريس        أســاليب    أن    إىل        الباحـــث      توصــل
        النجـاح     فـرص    مـن      تزيد        التعلم      ألنامط         املطابقة

ــة        كــاديمي  األ ــسادس      الــصف       لطلب ــادة   يف        ال       م
  .       العلوم

  )     ٢٠٠٦   (     البـاز      أجـرى              السياق ذاتـه،    ويف
      برنـامج        فعاليـة     مـدى        الختبـار      هـدفت       دراسة
       تنميـة    عـىل         املتعـددة          الـذكاءات     ضوء   يف      مقرتح
ــذكاء ــامط         الطبيعــي        ال ــتعلم       وأن           والتحــصيل        ال

ــدرايس ــادة   يف        ال ــوم،      م ــت         العل ــة        وتكون       عين
ــا    ٣٦   مــن          الدارســة     الــصف   ب  طــال    مــن  ً     ً طالب

   يف        الوصـفي       املـنهج        الباحث      اتبع            اخلامس، وقد
       الـتعلم،       وأنامط         الطبيعي        الذكاء       مؤرشات      حتديد
      فعاليـة     مـدى        لتحديـد          التجريبي       املنهج    ثم     ومن

         الربنـامج        فعاليـة                  وقد بينـت النتـائج  .        الربنامج
        وتعـديل        الـدرايس         التحـصيل       تنميـة   يف       املقرتح
  .     الطالب     لدى        التعلم      أنامط

        تناولـت      التـي           بالدراسـات       يتعلـق     فيام     أما
ــة ــة       نظري ــذكاء،        تعددي ــد         ال ــرى     فق ــي      أج    حيي

     معرفـة    إىل      هـدفت       دراسة  )     ٢٠٠٤   (        والرشبيني
   يف         املتعـددة          الـذكاءات    عـىل      قائم        برنامج        فعالية

          واالجتاهات        التعلم         وعمليات         العلمية               تنمية املفاهيم
  ٣١                          وقد طبقت عىل عينـة تكونـت مـن         العلوم     نحو

       تقيـيم       مالحظـة      ائمـة ق          الباحثـان         واستخدم  ً       ًتلميذا،
    حتـصيل         واختبار       الصم،         للتالميذ         املتعددة          الذكاءات
        وأظهرت        التعلم        عمليات         واختبار          العلمية،         املفاهيم
     نــواحي     بعــض      لــدهيم      الــصم         التالميــذ    أن         النتــائج
        والـذكاء       اجلـسمي       احلركـي        الـذكاء   يف      تظهر       القوى
       تفاعـل   يف      يتـضح      الـذي         االجتامعي         والذكاء       املكاين
 .ً   ً معا         التالميذ      هؤالء

  إىل      هـدفت       دراسـة  )     ٢٠٠٣   (   بـدر      أجـرى    كام
   يف        البيـاين       الرسـم   يف       مقرتحـة      وحـدة        فاعليـة       معرفة
      اجتاهـات    عىل        وأثرها         املتعددة                نظرية الذكاءات     ضوء

        الباحـث        اسـتخدم       وقـد .         الرياضيات     نحو       الطالب
      تطوروا       الطالب     بأن         النتائج                التجريبي وبينت       املنهج
   يف       الطالب   ن ع           التجريبية         املجموعة   يف        متزايد      بشكل

   أقـل     بأن         النتائج       أوضحت       وقد .               املجموعة الضابطة
ــاد ــي        األبع ــي    ه ــرصي        املنطق ــدان     ومهــا        والب          البع

   أعـىل         الوجـودي       البعـد     وأن                      املتعلقان بالرياضيات،
        املجتمــع      توجــه    مــع        يتوافــق      وهــذا         األبعــاد،     تلــك

     بعـدان     ومهـا        اللفظـي    ثم       احلركي      يليه    ثم        اإلسالمي
         واملعـدات       املـنهج   ة    ناحيـ    من         باملدارس         إمكانات    هلام

       اللغـة      منهـا      عدة،        دراسية      مواد      ختدمه             والبعد األخري
  .       الدينية        واملواد         العربية

     أجريــا     فقــد   ، )    ٢٠٠٤   (        واخلزنــدار       عفانــة     أمــا
      طلبـة     لدى        املتعدد        الذكاء         مستويات       ملعرفة         دراستهام
        للـذكاءات     تيـل       قائمـة          باسـتخدام       األسايس         التعليم
      ومقيـاس    ات       الرياضـي   يف      حتـصييل         واختبار          املتعددة،
  بـني        العالقـة    عـىل        للتعرف           الرياضيات     نحو        للميول
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        العينة       أفراد       تباين         النتائج       وبينت          املتغريات،     هذه
    يزيـد     حيـث         متعددة؛        ذكاءات    من          يمتلكونه     فيام

      الـذكاء    عـن       الشخـيص    بـني         االجتامعـي        الذكاء
    بيـنام        واإلنـاث        الـذكور     لـدى       الشخـيص     ضمن
  قـي     واملنط        اللفظي        اللغوي        الذكاء       ترتيب      خيتلف

ــايض ــذكاء        الري ــذكاء       املكــاين         وال      اجلــسمي         وال
   حيـث       اإلنـاث     عنـد     عنـه            عند الـذكور       احلركي
     اجلسمي         والذكاء        الريايض        املنطقي        الذكاء      تفوق

         والــذكاء        اإلنــاث،    عــن        الــذكور           احلركــي عنــد
  عن       اإلناث     عند       املكاين         والذكاء        اللفظي        اللغوي
  بني       موجبة      عالقة      وجود         النتائج         وبينت .      الذكور
ـــذكاء ـــي  امل        ال ـــايض      نطق ـــصيل        الري   يف           والتح

  بـني       موجبـة      عالقـة  ً          ًوأيضا وجود            الرياضيات،
           الرياضيات     نحو       وامليل        الريايض        املنطقي        الذكاء
  .     البحث      عينة     لدى

 
    هنــاك    أن         الــسابقة          الدراســات    مــن      يتبــني

       املكـاين         االسـتدالل       قـدرات    بـني  ً    ً قويـا  ً       ً ارتباطا
ــذكاء ــرصي       املكــاين         وال ــذكاء       الب      اجلــسمي         وال
   تلـك        استخدم          الدراسات     هذه      وبعض        احلركي،
ــالرتادف،         املفــاهيم       لدراســة     ســعى        وبعــضها          ب
       احلركـي         والذكاء       املكاين         االستدالل    بني        العالقة

          الدراسات     هذه     بعض    أن    كام   ،      والبدين        والبرصي
      أسـاليب       تراعـي       عنـدما      كبرية       فوائد      وجود    بني

      األفـراد         يمتلكهـا      التـي        الـتعلم      أنـامط         التدريس
     توافـق      فكلـام          يظهروهنا،      التي          الذكاءات        وأنواع
   ذلـك      سـاعد        التعلم      أنامط    مع         التدريس       أسلوب

  ،      الفــرد      فيهــا       يتفــوق      التــي          الــذكاءات       تنميــة   يف

       طبيعــة    عــىل        للتعــرف     ســعت          الدراســات      وبعــض
         التحـصيل                املتعددة ومـستوى          الذكاءات    بني        العالقة
    بعـــض    يف     جـــاء    كـــام           الرياضـــيات     نحـــو       وامليـــل

  أن      بينت         السابقة          الدراسات    من        والكثري           الدراسات،
      الـذكاء        تعددية       نظرية    عىل         القائمة         التدريس        أساليب
     أثر    هلا     كان         املعرفية          واألساليب        التعلم      أنامط         ومراعاة
         املعرفيــة          التنظــيامت   يف        العلمــي         التحــصيل   يف     كبــري

           والفيزيـاء           الرياضـيات     مثل       معينة         بذكاءات         املرتبطة
 يف       تـساعد     أهنـا      كـام .     وغريها         واحلاسوب           والكيمياء

    يعـزز    ممـا   ،        الدراسـية       املادة     نحو        واالجتاه      امليل     حتسني
    وخلـق   ،       والتعلم         التعليم        أساليب       تنويع      رضورة    من
        التفكـري        مهـارات       تنميـة       تتبنـى         إثرائيـة         تعليمية      بيئة

          الدراسـات      معظـم       نتائج       اتفقت           وعليه فقد   ،    اخلالق
     نظريـة    عن         املنبثقة         التدريس        أساليب    أن    عىل         السابقة
  إىل     أدت    قــد        الــتعلم      أنــامط       ونــامذج    اء    الــذك        تعدديـة
     املـواد   يف        الـدرايس         التحـصيل       مستوى   يف     دال     حتسن

    سـواء   ،         التقليدية        بالطرق        مقارنة         املختلفة          واملقررات
ــذين         املتعلمــني     لــدى    أو         العــاديني        األفــراد     لــدى      ال

     أصــحاب    مــن    أو   ،      الــتعلم        صــعوبات    مــن        يعــانون
      أساليب    أن    إىل      يرجع     ذلك      ولعل        اخلاصة،        احلاجات

    بيـنام   ،       الفرديـة        الفروق       تراعي   ال           التقليدية     ريس    التد
    أنــامط        مراعــاة    عــىل         القائمــة             اإلســرتاتيجيات     هتــتم

      الــتعلم        بمحتــوى         املتعــددة           والــذكاءات        الــتعلم
 يف       يـساعد    ممـا  ،        املتعلمني        وقدرات        التعلم         وعمليات
       العمـل    ثم     ومن   ،        وذكاءاهتم         بقدراهتم       فهمهم       تعميق

  جتـد      عامـة       وبـصفة  ،     أفـضل     نحـو    عـىل         تنميتها    عىل
     نتـائج    عـن       أسـفرت         الـسابقة          الدراسات    أن         الباحثة
         املتغـريات      وبعض       املكاين         االستدالل       تنمية   يف        إجيابية
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 يف         االجتاهـات    أو       امليول    أو          كالتحصيل       األخرى
ــاء         واحلاســوب         واهلندســة           الرياضــيات            والفيزي

       املكـاين        الذكاء        بقدرات      ربطه     خالل    من       وغريها
     تعـددة  امل          الـذكاءات    مـن       معينة         وبأنواع       البرصي

  .     املكاين        التفكري        بقدرات        ارتباط    هلا      التي


     املــنهج         الدراســة     هــذه   يف         الباحثــة       اتبعــت
       البحــث       ألهــداف        ملالءمتــه        وذلــك ،        التجريبــي
        إثرائـي        برنـامج     أثـر       معرفـة ً      ًإمجـاال     وهو       احلايل،
       اجلامعة؛        طالبات     لدى       املكاين         االستدالل        لتنمية
      راســة   الد      عينــة        بتقــسيم         الباحثــة      قامــت     حيــث

      طبقـت    ثـم     ومـن  ،              جتريبية وضابطة         ملجموعتني
      جممـوعتي    عـىل  ً     ً قبليـا       املكاين         االستدالل        اختبار
          القبليـة،           االختبـارات       نتائج       ورصدت        البحث،
                املجمــوعتني مــن خــالل       تكــافؤ    مــن       وحتققــت

ــة  ــة ت لدالل ــساب قيم ــبيل وح ــار الق                                  االختب
      قامت    ثم                                 الفروق بني املجموعتني قبل التجربة،

          الفراغيــة        اهلندســة   يف      رائــي  إث        برنــامج        بتــدريس
   يف      تفيد          ومعلومات        مهارات          الطالبات       إلكساب

ــة ــاين         االســتدالل       تنمي ــذكاء       املك ــرصي         وال        الب
ــوم عــىل ــم        أســاليب          وتق ــة      تعل      ســمعية        متنوع

ــرصية ــة،       وب ــنام         وحركي ــت      بي ــة       درس         املجموع
      اختبـار      طبقـت    ثـم  ،        العاديـة          بالطريقة         الضابطة

ــايض         االســتدالل ــت  ً      ًبعــديا،        الري     برصــد       وقام
  .ً       ً إحصائيا         النتائج    يل   وحتل

 
  تـم       طالبـة    ٧٥    مـن       البحـث      عينـة       تكونت

ــارهن ــة          اختي ــشوائية        بطريق ــن         ع ــات    م ــة         طالب      كلي
       سـابقة         معلومـات    أو     خربة      لدهين     ليس    ممن        الرشيعة

               وهـذا مـن شـأنه أن          اإلثرائـي،         الربنامج       موضوع   يف
         باإلضـافة       نتـائج      أفضل    عىل        للحصول             يتيح الفرصة

   يف  ً      ً تقريبـا         يتكافـأن      تخـصص  ال     هـذا        طالبـات    أن    إىل
  .      العـام         واملـستوى           واالقتصادي                املستوى االجتامعي

          للمجموعة       طالبة    ٣٨       بواقع          الطالبات       توزيع    تم     وقد
  .       الضابطة          للمجموعة       طالبة    ٣٧ و            التجريبية،


       اســتخدام    تــم        احلاليــة         الدراســة       ألهــداف
  )  ١   ( :       الدراسـة       أسـئلة    عـن        لإلجابة       اآلتية        األدوات
        للــذكاءات     تيــل       قائمــة  )  ٢ (       الــتعلم       أنــامط         اســتبانة
  .     املكاين         االستدالل        اختبار  )  ٣ (        املتعددة 

  
      الــتعلم      أنــامط       تـشخيص    إىل          اإلســتبانة     هتـدف

  كـل            وحـساب نـسبة           التجريبيـة        العينة        طالبات     لدى
       بإعــداد          الباحثــة      قامــت            األنــامط؛ حيــث    مــن     نمــط

   عـىل  ً            ً اؤهـا اسـتنادا  بن    تم       والذي        التعلم      أنامط         استبانة
           والقرعـان،      جـابر (         مـن إعـداد         التعلم      أنامط         استبانة
       املـستوى         طالبات                         ، مع تطويرها لتتواءم مع )    ٢٠٠٤

     تكونــت     وقــد                             األول مــن طالبــات كليــة الــرشيعة،
       أبعاد      ثالثة    عىل       مقسمة      فقرة    ٢٤    من  ً               ً االستبانة مبدئيا

ً                        ًبعـد يتنـاول نمطـا مـن أنـامط     لكل      فقرة    ٢٣       بواقع
  كـل      يمثـل    إذ                   والسمعي واحلركـي؛            التعلم البرصي

   نمـط  :    وهي    حيس      تعلم     نمط        الثالثة           من األبعاد     بعد
        التعلم      ونمط         السمعي،        التعلم     نمط        البرصي،        التعلم

  .     احلركي
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   خالل    من          االستبانة     صدق           التوصل إىل    تم
      اإلتـساق      وصـدق         املحكمـني،     صـدق      حساب
     جمموعـة    عىل          االستبانة      عرضت     حيث         الداخيل؛

     الـذين         والرتبوي       املعريف       النفس     علم        أساتذة    من
ــوا ــديالت        اقرتح ــىل        تع ــياغة    ع ــردات       ص       مف
    فقــرة    ٦٩    إىل        فقراهتــا        اختــزال     وتــم           اإلســتبانة،

            وحلــساب ثبــات .   بعــد     لكــل      فقــرة    ٢٦       بواقــع
ــساق الــداخيل، ــت                                اإلســتبانة بطريقــة االت       قام

     تكونـت               عينة اسـتطالعية    عىل          بتطبيقها         الباحثة
ــن ــة  )   ٥٠   (  م ــن       طالب ــع    م ــة      جمتم ــري         الدراس   غ

ـــات ـــشاركات          الطالب    .    احلـــايل       البحـــث   يف          امل
    حـساب    تـم        الـداخيل        االتساق     صدق       وحلساب

                          بريسون بني الفقرات يف كل بعـد        ارتباط       معامل
      االتـساق       نتـائج       وبينـت                    وبني الدرجـة الكليـة،

    ملعظـم         االرتباط        معامالت    أن          اإلستبانة        الداخيل
  ،    ٠.٠٥           مستوى داللة      عند      دالة          اإلستبانة       فقرات

       ، وقـد    ٠.٠١     داللـة        مـستوى     عند      دالة     ضها   وبع
  ،    ٠.٨١   و    ٠.٣٨   بـني            االرتباطـات    قيم         تراوحت
ــا ــامالت        ومجيعه ــصائيا،         مع ــة إح ــاط دال ً                     ًارتب

        اإلستبانة        بتطبيق      وتفي  ً        ًإحصائيا،        مقبولة        وقيمها
ً     ًأيـضا         كـام تـم .       األساسـية        العينـة        طالبـات    عىل

         كرونباخ،       ألفا          باستخدام        الثبات       معامل      حساب
              جيدة ومقبولـة      ثبات      قيمة     وهو   ،    ٠.٨٣        وقد بلغ 

             وكانــت أنــامط  .    احلــايل       البحــث       ألغــراض
ًدائـام، أحيانـا،  (   :                لكل فقرة كـام يـيل        االستجابة ً              ً ً

   ).ً    ً أبدا

    
  ا     عربتهـ      التي         اخلزندار        بقائمة         الباحثة         استعانت

 Teele Inventory    تيـل        قائمـة    عن         الباحثة         وقننتها

for Multiple Intelligences  املتعـددة          للـذكاءات         
ـــدار، ( ـــون   ).   ٨٠   ص   ،    ٢٠٠٢          اخلزن ـــة        وتتك        قائم

        وأوراق       مرقمـة      صـورة    ٥٦    مـن         املتعددة          الذكاءات
     إجابـة      توجـد   ال     حيـث        طالبـة،     لكل              إجابة منفصلة

                القائمـة ببـساطة       وتقترص        خاطئة،       وأخرى       صحيحة
      التـي         املـسيطرة          الذكاءات    أو        القوة،      نقاط      حتديد    عىل

ــا ــل        متتلكه ــة    ك ــساب   و .     طالب ــدق      حل ــات     ص        وثب
  ٣٥    مـن      عينة    عىل          بتطبيقها         الباحثة      قامت           االستبانة،

      طبقـت      التـي        العينة     خالف       البحث      جمتمع    من       طالبة
      معـامالت        تراوحـت     وقـد       احلـايل،       البحث   يف       عليها

                                  بني درجات كل فقرة والدرجة الكلية بـني         االرتباط
     ألغـراض  ً     ً نـسبيا        مقبولـة     قـيم     وهي      ٠.٧٨   و      ٠.٦٧
  .  ايل  احل       البحث    عىل         التطبيق

   
 يف         املـــستخدم       املكـــاين         االســـتدالل       مقيـــاس

 ,Nelson (       نيلــسون        إعــداد    مــن        احلاليــة         الدراســة

      مهـــارات    عـــىل        للتعـــرف         ويـــستخدم   ، )2002
       اإلثرائـي         الربنـامج       تـدريس     قبل       املكاين         االستدالل
     أربعـة        تتنـاول      فقرة    ٦٨    من        املقياس        ويتكون        وبعده،
          املختفيـة،        األشـكال        اختبار  )  ١  :   هي       فرعية        مقاييس
    إجيــاد    عــىل        القـدرة       لقيــاس      فقـرة    ٢٤    مــن        ويتكـون
         النـسبية         وأجزائـه         احلقيقيـة         بزوايـاه       الـشكل      صورة
  ٢٠    مـن        ويتكون           التقسيامت،        اختبار  )  ٢ و     له،        املكونة
      اختبار  )  ٣ و         األبعاد،      ثالثي       الشكل      رؤية       لقياس      فقرة

    قيـاس     هبـدف      فقرة    ١٦    من        ويتكون   ،      األجزاء      جتميع
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٢٣٥  

ــ ــع    عــىل     درة   الق ــشكل       أجــزاء      جتمي         لتكــوين       ال
   ورق        اختبار  )  ٤ و        املقرتح،       للشكل      هنائي       تصميم
    قيـاس        تتنـاول       فقـرات   ٨    مـن        ويتكون        احلائط،
  مـن      اثنني    عىل      حيتوي     شكل         استمرار    عىل        القدرة
     الـشكل      عنـارص     وضع       تقدير      طريق    عن        األبعاد
    يبـدو     كيـف        اختيـار          الطالبات     وعىل         املرئية،    غري
    رؤية   يف         املوجودة      فتحة  ال     خالل    من       الشكل     هذا

  .     الشكل     هذا    من  ً    ً جزءا      تغطي      التي       احلائط      ورقة

          باسـتخدام        املقيـاس     صدق    من        التحقق    تم
  عـىل        املقيـاس     عـرض     حيـث         املحكمني؛     صدق

ــة ــن       جمموع ــاتذة    م ــم        أس ــنفس     عل ــريف       ال        املع
ـــوي ـــصني         والرتب ـــاس         واملخت ـــيس         بالقي        النف
   ضــــوء    ويف         فقراتــــه،        ملراجعــــة         والرتبــــوي

       املقيـاس           بعـض فقـرات       تعديل    تم       وظاهتم   ملح
          مناسـبتها      ومدى          الطالبات       مستوى       لتالئم  ً     ً لغويا
      االتـساق     صـدق      حساب    تم     وقد  .         الثقافية        للبيئة

  مـن        بحـسابه       املكاين         االستدالل       ملقياس        الداخيل
ــة     خــالل ــشاردسون -    كــودر        معادل  ؛ )  ٢١ (             ريت
    ٠.٨٧        الــداخيل       الـصدق      قيمــة      وصـلت     حيـث
        املقياس      ثبات   ب   حسا    تم    كام   ،      مرتفعة      قيمة     وهي
    وصـلت      التـي         كرونبـاخ      ألفـا       معامل     خالل    من

ــىل   ٨ ٨ . ٠ ــة    ع ــارج      عين ــة      خ ــشاركة        العين  يف         امل
                     طالبة، وهي نـسبة جيـدة    ٣٥        وعددهم         الدراسة

 .                        ومقبولة ألغراض البحث احلايل


           مبـادئ   يف        إثرائي        برنامج     

    تعلم  الـ      أنـامط        مراعـاة    عـىل      قـائم          الفراغيـة        اهلندسة
        الــذكاءات         ومراعــاة         واحلركيــة         والبــرصية         الـسمعية
 .        للطالبات         املتعددة

          االسـتدالل        مهـارات     نمـو       
       املكـاين         االسـتدالل         باختبار       قياسه     خالل    من       املكاين

          املختفيـة،        األشكال        اختبار     وهي   ،       الفرعية          ومكوناته
ــار ــسيامت،         واختب ــار           التق ــع         واختب ــزاء،      جتمي          األج
 .   ائط  احل     ورق         واختبار

     ستة     مدة         اإلثرائي         الربنامج       تطبيق        استغرق     وقد
ــع        أســابيع ــة       حمــارضات    مخــس       بواق ــة       نظري       وعملي
        ونصفها      نظري       نصفها      حمارضة      ثالثني    أي  ـ   ً       ً أسبوعيا

  .      الدرايس       الفصل      مدار    عىل     عميل
 

 
   أهـم      كـذلك           والفراغيـة           التقليدية        اهلندسة     متثل

  ً      ً وعمليـا  ً     ً نظريا     مهم     حمور         واهلندسة         رياضية،  ال        العلوم
ــاس      حلاجــة ــاة   يف          تطبيقاهتــا    إىل       الن ــدة  .      احلي          والوح
   ،       إثرائيـة        وأنـشطة         موضـوعات    عىل      حتتوي          اإلثرائية
        وتنميـة   ،     املكـاين         االسـتدالل        مهـارات        لتنمية     هتدف

   هـذه    أن                املكـاين، باعتبـار       البـرصي        الـذكاء       قدرات
  عــىل          الطالبــات       قــدرات       تنميــة   يف      تــسهم         املهــارات
   ،       اهلندسـية        األشـكال    بـني        والربط   ،       العالقات       إدراك

ــة ــس        وتنمي ــاين     احل ــرف   ،     املك ــىل         والتع ــع    ع         املواق
      تعلمنـه    مـا       تطبيـق   يف        املسامهة       وكذلك   ،        والوجهات

  .      العامة       حياهتن   يف
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   يف         املنطقيـة           االسـتداللية         القـدرات       تنمية - ١

       ملكـات                التفكـري، وتنميـة      جمـاالت     مجيع
 .      التصور

      األشكال    عن         املناسبة          املعلومات        اكتساب -  ٢
ــق    عــن         والفــراغ        املــستوى   يف         اهلندســية       طري

 .  هلا      نامذج      وعمل         احلقيقية        املجسامت       دراسة
      األشـكال         فهم رسم    عىل        القدرة        اكتساب - ٣

 .      خواصها      وفهم         اهلندسية
      التـي         الـسليمة        التفكـري        أساليب        اكتساب - ٤

        التفكـري       ومنهـا         شخـصيتهم      بناء   يف      تسهم
ـــدقيق، ـــري         ال ـــأميل        التفك ـــري   ،      الت         التفك

  .       االستداليل         والتفكري            االستقرائي،


       ومـساحات        وأحجام         واملجسامت        األشكال •

 .      الفراغ   يف       األسطح
        الفـراغ،    يف           واملـستويات          املستقيامت       أوضاع •

     .        واملضلعات          والزوايا           واملستقيامت
       املثلــث       هندســة  :       الفــراغ       هندســة        نظريــات •

 .        التحويالت        وهندسة          والدائرة
 .        واالنسحاب        النعكاس  وا        التامثل •
ـــسائل    حـــل            اســـرتاتيجيات •        اهلندســـية        امل

 .       واملنطقي       املكاين          واالستدالل
 .GPS          باستخدام          والوجهات        األماكن      حتديد •

ــدة  ــدريس الوح ــرق ت ــت ط ــد تنوع                            وق
                                       للمجموعة التجريبية بني دروس نظرية وأخرى
                                            عملية تطبيقية، روعي فيها أنامط تعلم الطالبات 

       وتوزيع        موعات،                         من خالل العمل التعاوين يف جم

ــايض                                        الطالبــات بحــسب قــدراهتن يف االســتدالل الري
                                          واملكاين وذكائهن احلركي والبـرصي، وتنـوع أسـاليب 
                                            التدريس بني سمعية وبرصية وميدانية حركيـة، يف حـني 
                                            مل تتلقى املجموعة الضابطة أي تـدريب يف موضـوعات

   . Intact group        الربنامج 
 

               ألول وهــو مــا أنــامط                  لإلجابــة عــن الــسؤال ا
    هبـا       تتمتـع      التـي         واحلركية         والبرصية         السمعية        التعلم

   لـدى      منهـا    كـل      نسبة     وما            التجريبية،        العينة        طالبات
          الطالبات؟

        طالبـات     لـدى             أنامط الـتعلم     نسب      حساب    تم
         التعلم،      أنامط         استبانة          باستخدام           التجريبية         املجموعة

  :     أدناه  )  ١   (   رقم        باجلدول      موضح    هو    كام      كانت     وقد



 

 
 

 %٤١ السمعي
 %٣٦ البرصي
 %٢٣ احلركي

 %٦٦  برصي–سمعي 
 %٤  حركي–سمعي 
 %٩  حركي–برصي 

 %٢١  حركي- برصي –سمعي 

  هـو        السمعي       النمط    أن  )  ١   (   رقم     دول  اجل      ويبني
         الثانية        املرتبة   يف     يأيت    ثم           الطالبات،    بني  ً       ً انتشارا       األكثر
     الـسبب       ويرجع        احلركي،       النمط    ثم        البرصي،       النمط
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٢٣٧  

   منـذ        االسـتامع    عـىل          الطالبـات      تعود    إىل     ذلك   يف
         كـالقرآن          الدراسية       املواد        وطبيعة        مبكرة،       مراحل

    ي،      التعلمـ       النمط     هذا      فيهم      تنمي      التي        واحلديث
  عــىل      تقــوم      التــي        اجلامعــة   يف         الدراســة        وطبيعــة
     اتـصال       وسائل          واستخدام        اجلنسني،    بني       الفصل
   هـذا     ويـيل  ً      ًذكورا،        املعلمني     كون     حال   يف       سمعية
   وهـي   ،  %)  ٣٦   (     البـرصي       النمط        السمعي       النمط
          الطالبـات       اهـتامم      يوضـح    ممـا  ً    ً أيـضا      كبرية      نسبة

       الـتعلم،       أثناء         واألشكال        كالصور           باملحسوسات
  ً    ً نظـرا       احلركـي       الـنمط    هـو      ألنـامط ا     هـذه      وأقل

   ال      التـي           التعليمية         والبيئة          السعودية       املرأة        لطبيعة
         وبالتـايل           الطالبـات،     حتـرك   يف       كافيـة      حرية      توفر
 يف       احلركــي        اإلدراك    عــىل         الطالبــة       اعــتامد     عــدم

          الطالبـات    أن    كـام           املعلومات،                استقبال ومعاجلة
ــن   ال       ختصــصهن      بحكــم  يف         االنخــراط    إىل      يمل
ـــشطة ـــدريب       أن ـــب    أو      لعمـــيل ا         الت   أو         التجري
     املـادي       العـامل         الستكـشاف         يف أنشطة         االنخراط

     لفـرتات       اجللـوس       يفـضلن     وهـم       حـوهلن،    من
        اختيــارهن     يفــرس    مـا     وهــو         لإلنــصات،       طويلـة

ــذي      احلــايل         لتخصــصهن ــب   ال      ال ــتعلم       يتطل       ال

ــشاف ــن          باالكت ــالل    م ــة     خ ــل   ،      واألداء       احلرك   إن    ب
     اجللـوس    مـن       النوع     هذا       تتطلب        الرشيعة       ختصصات
    كبـرية           ذلـك فنـسبة     ومع  ،      طويلة       لفرتات   ع      واالستام

   خـالل    من       البرصي        التعلم     نمط  ً    ً أيضا       يفضلن      منهن
ـــات ـــب         املخطط ـــصور        والكت ـــشفافيات        وال             وال
          واملحـــارضات          بالفيـــديو           التقديميـــة         والعـــروض
   نمـط       تفـضلن      مـنهن      كبرية      نسبة    أن    كام  ،          واملناقشات

       تفــضيلهن      ويقــل  ً    ًمعــا،       البــرصي        الــسمعي        الــتعلم
      الـتعلم     نمـط   يف      أكثر      ويقل   ،  %) ٩   (     احلركي       للبرصي
     األنـامط       يفـضلن      الاليت     أما   ،  %) ٤   (     احلركي        السمعي
    %).  ٢١   (       فنسبتهن  ً   ً معا        التعلم   يف        الثالثة

        الـذكاءات                     السؤال الثاين وهو ما    عن         ولإلجابة
         الباحثـة      قامـت           العينة؟       أفراد    هبا       تتمتع      التي         املتعددة
        للمتوسط         املئوية                 احلسايب والنسبة        املتوسط       بحساب
       عليهـا      حصلن      التي         للدرجات         املعياري   ف       واالنحرا
   وقـد          املتعـددة،          للـذكاءات     تيل       قائمة    عىل          الطالبات
        التعلم       بأنامط       ترتبط      التي          الذكاءات         الباحثة        اختارت
     يوضـحه    كـام      وذلك      فقط،         الدراسة       موضوع        الثالثة
  :     التايل       اجلدول


 

      

 ٥٫٦٣٥١٫٧٠١٦٣٫٦٧١ ٨ الذكاء اللغوي
 ٨٣٫٨٩١١٫٩٣٧٥١٫٠٨٥ الذكاء الريايض املنطقي

 ٨٤٫٣٣٤١٫٨٦٧٥٢٫١٢٣ الذكاء املكاين
 ٨٣٫٩٨٧١٫٨٥٤٥٢٫١١٤ الذكاء اجلسمي احلركي
 ٨٥٫٥٢٣١٫٦٩٨٦١٫٦٩٢ الذكاء بني الشخيص
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ــني ــن      يتب ــم       اجلــدول    م   أن      أعــاله  )  ٢   (   رق
    بوزن      األوىل        املرتبة      احتل        اللفظي        اللغوي        الذكاء
  بــني        الــذكاء      يليــه   ، )  ٦٧ ٫  ٦٣   (    قــدره      نــسبي
    قـدره      نـسبي      بـوزن         الثانيـة        املرتبـة   يف       الشخيص

    قـدره   ي   نسب      بوزن       املكاين        الذكاء    ثم   ، )     ٦١.٦٩ (
    بـوزن       احلركـي       اجلـسمي        الذكاء      ، ثم )  ١٢ ٫  ٥٢ (

    األخـري        الرتتيـب   يف    ثم   ، )  ١١ ٫  ٥٢ (      قدره      نسبي
                 املنطقـي بـوزن نـسبي         الريـايض        الذكاء     جاء    قد

         الـسابق       اجلـدول    من       ويتضح  ،  )  ٠٨ ٫  ٥١ (     قدره 
  مـن         متفاوتة      بنسب        يتمتعن        العينة       أفراد    أن  ً    ً أيضا

         قياســها،    تــم      التــي       مجيعهــا         املتعــددة          الــذكاءات
      بتلـك         املتعددة          الذكاءات       ترتيب        لباحثة ا       وترجع
ــسب ــدى       الن ــات     ل ــرشيعة        طالب ــوهلن    إىل        ال      مي
       وتـأثرهن       حـوهلن،    مـن           التعليمية        البيئة        وطبيعة

ــالظروف ــة         ب ــة           التعليمي ــسية،           واالجتامعي            والنف
     الهـتامم  ً    ً نظـرا       سيادة       األكثر    هو        اللغوي         فالذكاء

ــة،        باللغــة         التعلــيم    ختــصص        لطبيعــة  ً     ً ونظــرا          العربي
     جاء    ثم                     مهارات لغوية عالية،       تتطلب      التي          الطالبات
  ألن  ً    ً نظــرا         الثانيــة        الرتبــة   يف       الشخــيص    بــني        الــذكاء

ــات ــضلن         الفتي ــاة       يف ــة       احلي          واالخــتالط          االجتامعي
  مـن     ذلـك     وغـري          االجتامعيـة           والزيـارات          بقريناهتن

      الـذكاء      ويعـد   ،      الـذكاء     هـذا     نمـو   يف       تساعد       عوامل
       اهـتاممهن      لعـدم  ً    ً نظـرا      األقـل    هـو        املنطقي        الريايض

   ،         التعليميـة        وميـوهلن        تعلمها    أو           الرياضيات    سة    بدرا
   هذا       تتطلب   ال      التي        الرشيعة        بكليات        التحقن    ملا     وإال
  .   كبري      بشكل        الذكاء    من       النوع

                            السؤال الثالث وهو مـا العالقـة     عن         ولإلجابة
       اسـتخدمت                                    بني أنامط التعلم والذكاءات املتعـددة؟ 

ــة ــل         الباحث ــاط       معام ــون        ارتب ــرف       بريس ــىل        للتع   ع
ــامالت ــاط   االر        مع ــني      تب ــامط    ب ــتعلم      أن ــة        ال         الثالث
  :      العينة       أفراد     لدى         املتعددة           والذكاءات


 

 
 

     

 ٠٫٣٩٨* ٠٫١٣٧*  ٠٫٠٤٣- ٠٫٣١٨*   ٠٫٢٤٦** اللغوي

   ٠٫٢٠٨**   ٠٫٢٨٢**  ٠٫٢٩٨** ٠٫٣١٣*   ٠٫٢٨٨** الريايض املنطقي

 ٠٫٠٥٩ ٠٫٠٨٣ ٠٫٣٢٢*  ٠٫٤٤- ٠٫٠٤ املكاين

 ٠٫٠٨٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٦* ٠٫٠٦٧ ٠٫٠٨١ اجلسمي احلركي

   ٠٫٢٨٩**   ٠٫٢٥٧**  ٠٫٢٨٢**  ٠٫١٧٦** ٠٫٣١٨* بني الشخيص

   ٢٦٤ ٫ ٠    =   ٠١ ٫ ٠      داللة        ومستوى  )   ٣٧   (    حرية      درجة     عند         اجلدولية   ر      قيمة  **
   ٣١٢ ٫ ٠    =   ٠٥ ٫ ٠      داللة        ومستوى   )  ٣٧ (      حرية      درجة     عند         اجلدولية   ر      قيمة  *
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٢٣٩  

  :   أنه        السابق       اجلدول    من      يتضح
        اللغـوي        الـذكاء    بـني        ارتبـاط      عالقـة      توجد •

        والـنمط         والسمعي       البرصي       النمط    من     وكل
    عالقة      توجد    وال        احلركي،       البرصي        السمعي

     بيـنام   ،     احلركـي        والـنمط        اللغوي        الذكاء    بني
      الـذكاء    بـني         االرتبـاط              قيمـة معامـل     ترتفع

 .     البرصي        السمعي        والنمط        اللغوي
  مـن     وكـل        الريايض        الذكاء    بني      عالقة      توجد •

ـــرصي       الـــنمط         واحلركـــي         والـــسمعي       الب
     األنامط         استخدام     وبني        والبرصي         والسمعي

 .      التعلم   يف        الثالثة
        التعلم      ونمط       املكاين        الذكاء    بني      عالقة      توجد •

        الذكاء    بني      عالقة      توجد   ال    حني   يف   ،     احلركي
ــاين ــنمط       املك ــرصي        وال ــسمعي    أو       الب   أو        ال
 .ً   ً معا      كلهم    أو        السمعي       البرصي

       احلركـي       اجلـسمي        الـذكاء    بني      عالقة      توجد •
  بـني      عالقة      توجد    وال      فقط،       احلركي        والنمط
    أنـامط    مـن     وكـل       احلركـي       اجلـسمي        الذكاء
 .     جمتمعة    أو        منفردة       األخرى        التعلم

   وكـل       الشخيص    بني        الذكاء    بني      عالقة      توجد •
        واحلركــي         والــسمعي       البــرصي   ط    الــنم    مــن

 .     جمتمعة       األنامط     وكل        السمعي-      والبرصي
          الطالبـات     بـأن         النتائج     تلك      تفسري       ويمكن

       اسـتخدام    عـىل         الفائقـة         بالقـدرة        يتمتعن       الالئي
    أقـدر     يكـن           والتعبريية         اللفظية          والقدرات       اللغة
         ويتعلمن          والبرصية،         السمعية        األفكار      ترمجة    عىل

      أسـاليب    مـن        النمطـني      هذين          باستخدام      أفضل
  عــىل      يقــوم        اللغــوي        الــذكاء    إن     حيــث         الــتعلم؛

      الـسمعي        الـتعلم      نمطـي         استخدام     خالل    من        التعلم
        الذكاء    بني      عالقة           كام توجد .    كبرية       بصورة        والبرصي
       وتعـزو       كبـرية،       بصورة       احلركي        التعلم      ونمط       املكاين

  عــىل        القــدرة       صــاحبة    أن    إىل        العالقــة     هــذه         الباحثــة
  مـن        الـتعلم    عىل   ة   كبري      قدرة      لدهيا       املكاين         االستدالل

    أنـامط    مـع     ذلـك      ويقـل        احلركي،        التعلم     نمط     خالل
  بـني      عالقـة      توجـد           ومـع ذلـك ال  ،      األخرى        التعلم
   وكل        والبرصي        السمعي        التعلم      ونمط       املكاين        الذكاء
   مل          الطالبـات    أن    إىل     ذلك      يرجع     وقد        جمتمعة،       األنامط
  أو        صـحيحة،        بطريقـة        الـذكاء     هـذا         باستغالل      يقمن
  مـن         والـتعلم         والنـشاط     ركـة   باحل       اهتامم      لدهين     ليس

        املجتمـع        وطبيعـة         األنثويـة          لطبيعتهن  ً    ً نظرا   ،    خالهلام
ــي ــرض      الت ــودا      تف ــىل  ً     ً قي ــة    ع ــرأة      حرك ــا       امل          وتنقله

      الـرشعية          التخصـصات       طبيعـة       وكـذلك          وترحاهلا،
   ،               النـوع مـن الـذكاء     هذا       تتطلب   ال      التي          واإلسالمية

   عـدم    إىل       إضـافة        احلركـي،        الـتعلم     نمط       تتطلب    وال
  مـع       احلركـي        الـذكاء     ربـط   يف   س      التـدري     طرق      تنوع
     دراسة   يف     سيام    وال   ،       والسمعي       البرصي        التعلم      أنامط

      الـذكاء    بـني      عالقـة      توجـد      ولكـن   ،      الرشعية        العلوم
       ويرجـع        احلركـي،        الـتعلم      ونمـط       احلركـي       اجلسمي

       تتمتـع       احلركـي       اجلسمي        الذكاء          أن صاحبة    إىل     ذلك
 يف        أجزائــه     بعــض    أو      اجلــسم         اســتخدام   يف         بالرباعــة
  عـىل         العاليـة         وقدراهتن         واملشاعر      فكار  األ    عن        التعبري

   هـذا       تنمية   يف        يتبعنه      الذي        التعلم     نمط    من          االستفادة
  .      الذكاء    من       النوع

                          السؤال الرابع وهـو هـل توجـد     عن         ولإلجابة
                                     فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى داللــة 

) ٠٥ ٫ ٠    ≥   α(   طالبـــات       درجـــات       متوســـط      بـــني        
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            درســن مهــارات         اللــوايت           التجريبيــة         املجموعــة
                             ســتدالل املكــاين وفــق أنــامط تعلمهــن،   اال

      ومتوسـط       املقرتح                           وذكاءاهتن املتعددة بالربنامج
        اللـوايت         الضابطة         املجموعة   يف         قريناهتن       درجات
                                  موضوعات الربنامج بالطريقة التقليديـة      درسن

       االسـتدالل        الختبار                       التطبيق القبيل والبعدي   يف

  عـىل       املكـاين         االسـتدالل       مقيـاس       تطبيق           املكاين؟ تم
     تطبيق     قبل          والضابطة           التجريبية          املجموعتني   ت     طالبا

  عــىل        التعــرف      بغــرض      وذلــك          اإلثرائــي،         الربنــامج
   قبــل       املكــاين         االســتدالل   يف          الطالبــات       قــدرات
           املجمـوعتني،       تكـافؤ    مـن        للتحقـق  ً     ً وأيضا          التجربة،

  :                  كام يوضحه اجلدول اآليت         النتائج    عىل       احلصول     وتم


 
    

    
 
 


 

١٤٫٣٥٠٣٫٦١٣١٤٫١١١٣٫٨٩٠٠٫٦٧١٠٫٨١١ األشكال املختفية
٩٫٦٥٠٢٫٠٤٤٩٫٩٩٨٢٫٤٦٩٠٫١٧٧٠٫٨٦٤التقسيامت
٩٫٨٥٠٢٫٩٣٣١٠٫٥٥٤٢٫٦٢٦٠٫٨٨٨٠٫٣٨٨جتميع األجزاء
٨٫٠١٠١٫٦٤٨٨٫٤٤٧٢٫١١٣٠٫٤٥٨٠٫٦٤٢ورق احلائط 
٤١٫٨٦٠١٠٫٢٣٨٤٣٫١١٠١١٫٠٩٨٠٫٠٢٢٠٫٩٨٥املجموع الكيل

        الدرجة   يف        الفروق    أن        السابق       اجلدول     يبني
   وعـىل        املكـاين،         االسـتدالل        اختبـار    عـىل        الكلية
       البحـث        جممـوعتي    بـني       فرعية  ال           اختباراته     مجيع
          متكافئتني          املجموعتني    أن    أي  ً        ًإحصائيا؛      دالة    غري
  .       اإلثرائي         الربنامج       تدريس     قبل

         الربنـامج       تطبيـق      وبعد          التجربة،      هناية    ويف
        التحقـق    تـم            التجريبية،         املجموعة    عىل         اإلثرائي

       املكـاين         االستدالل        اختبار       تطبيق     خالل    من      أثره    من
      جممـوعتي    بـني        الفروق       ملعرفة        نتائجه       وحتليل  ً      ًبعديا،
        للدرجــة         وداللتهــا           والــضابطة،           التجريبيــة       البحــث
        ومكوناتــه       املكـاين         االســتدالل        اختبـار    عــىل        الكليـة
        النـسبة        اختبـار         الباحثـة         اسـتخدمت     حيث          الفرعية،

  .        املقارنات   يف         التائية
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٠٫٠٠٥ ١٥٫٨٠٠٢٫٨٨١١٢٫٣٧٠٤٫٢٢١٢٫٩٩٥األشكال املختفية
٠٫٠٠٤ ١٢٫٢٠٠١٫٨٩٩٩٫٢٢٣٢٫١١١٣٫٠٧٧التقسيامت
٠٫٠١٦ ١١٫٤٠٠٢٫٤٧٠٩٫٦٣٣٢٫٢٢٣١٫٤١٠جتميع األجزاء
٠٫٠٢٢ ١٠٫٣٠٠١٫٥٢٢٧٫٧٧٨٢٫٢٢٦٢٫٣٧٦ورق احلائط 
٠٫٠٠١ ٤٩٫٧٠٠٨٫٧٧٢٣٩٫٠٠٤٨٫٥٥٨٣٫٣٥٤املجموع الكيل

     ذات      فـروق      وجـود        الـسابق       اجلـدول     يبني
   يف       املكاين         االستدالل        اختبار    عىل         إحصائية      داللة

   عنـد         الفرعية           اختباراته     مجيع    ويف         الكلية،       درجته
ـــستوى ـــة       م ـــصالح    ٠١ . ٠      دالل ـــة       ل          املجموع
  .         التجريبية


ــائج       أشــارت ــل       نت   إىل         اإلحــصائي         التحلي
ــة     عنــد       املكــاين         االســتدالل       قــدرات      تنــوع       عين

       االسـتدالل       قـدرات     نـسب        وتفـاوت        البحـث،
  كام            التجريبية،         املجموعة   يف      وذلك      لدهين       املكاين
ــت ــائج      بين ــضا         النت ــات    أن  ً    ً أي ــتعن          الطالب         يتم

   وقـد   ،ً    ً أيـضا         متفاوتـة       وبنسب     ددة   متع         بذكاءات
     عالقـات      وجود          اإلرتباطي         التحليل       نتائج      بينت

       املكـاين         االسـتدالل    عـىل        القـدرة    بـني          ارتباطيـة
ــامط      وبعــض ــتعلم      أن ــنمط     مثــل        ال ــسمعي       ال       ال

     عالقـات      وجـود       وكـذلك         واحلركي،        والبرصي
      أنامط      وبعض          الذكاءات       أنواع     بعض    بني        ارتباط
 يف      األديب    اث   الـرت    مع      تتفق         النتائج      وهذه         التعلم،

 ;Gardner, 1999; 1997   (      الـذكاء        تعدديـة       نظريـة
van Hiele, 1999; Honey & Mumford, 

ــائج      وهــذه  ،  )2000 ــائج  ً       ًأيــضا مــع         متوافقــة         النت      نت
   خطـي        ارتبـاط      وجود      بينت      التي         السابقة          الدراسات
ــب ــني      موج ــل    ب ــدرة       عوام ــة        الق ــرصية         املكاني         الب
ــاين         واإلدراك ــتدالل       املك ــاين          واالس ــه      والتوج       املك   ي
     ووجود   ، )    ١٩٩٤       الرز،     أبو   (     املكاين         والتصور       املكاين
      الـذكاء       أنـواع      وبعض       املكاين         االستدالل    بني        ارتباط

ــسنكري، ( ــي   ؛    ٢٠٠٣          ال  ؛    ٢٠٠٤           والــرشبيني،     حيي
  ).    ٢٠٠٦       ديرسي،

ــام ــت    ك ــائج      بين ــاس       نت ــبيل        القي ــاظرة       الق        ومن
     قــدرات    عــىل          والــضابطة           التجريبيــة         املجموعــة
    داللـة     ذات      فـروق      وجـود     عـدم       املكاين         االستدالل
   ومـع        البحث،        جمموعتي       تكافؤ    إىل     يشري    مما         إحصائية
        وإجراء        املكاين،         االستدالل        الختبار        البعدي         التطبيق
       القـبيل         التطبيـق   يف         الدرجات         متوسطات    بني        مقارنة

         النتــائج       أظهــرت    ت،        اختبــار          باســتخدام         والبعــدي
  عـىل      ٠.٠٥       مستوى     عند  ً       ً إحصائيا     دال     حتسن      وجود
    يظهـر   مل    حـني   يف   ،        لتجريبيـة ا         املجموعة        طالبات      أداء
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    وهذا   ،       الضابطة         املجموعة        طالبات      أداء   يف     حتسن
       االسـتدالل         ومهـارات       قدرات       تنمية    أن      يوضح
         املفـاهيم   يف         اإلثرائـي         الربنامج     خالل    من       املكاين

 يف     أثـر    لـه     كـان          الفراغيـة         اهلندسية            والتطبيقات
       املكــاين         االســتدالل        وقــدرات        مهــارات       تنميــة
       تنمية     نحو      هدفت    وس  در    عىل         الربنامج        الحتواء

       املكـاين         االسـتدالل        لقـدرات        املكونة          العمليات
         واملــستوى         التــصوري        النظــري        املــستوى     عنــد

  مـن         الربنامج      وفره    ما       وكذلك           التطبيقي،       العميل
       تنميــة              صــفية اســتهدفت   ال        وأنــشطة         تــدريبات
        الفـروق         ومراعـاة       املكـاين         االسـتدالل        مهارات
       وتتفـق   ،      الذكاء         وتعددية        التعلم      أنامط   يف         الفردية
       الـسابقة          الدراسات     بعض       نتائج    مع         النتائج     هذه

ــل ــل       دراســة     مث  ، )    ٢٠١٤   (      وآخــرين         هورنبق
ــة ــو      أورال        ودراس ــة  ،  )    ٢٠١٤   (        لوبيكول       ودراس
  هــو    كــام          الدراســات      وهــذه   ، )    ٢٠١٤   (     مــاركي
       تنميــة    أن      بينــت    قــد        احلاليــة         الدراســة   يف      احلــال

ــدرات ــرتبط       املكــاين         االســتدالل       ق        بتحــسني       ي
  حـل    عـىل        القـدرة      وحتـسني           املفـاهيمي،        التعلم

   هـذه    عـىل         التـدريب     وأن          اهلندسـية،        املشكالت
    بــشكل          وتنميتهــا        حتــسينها    إىل      يــؤدي         املهــارات
         املرتبطـة          الـذكاءات       تنميـة    إىل      يؤدي    كام       أفضل،

ــل    هبــا ــذكاء     مث ــذكاء       احلركــي       اجلــسمي        ال          وال
  .       الفراغي       البرصي


     قــدرات        وتطــوير       تنميــة       بــرضورة        االهــتامم •
        املكاين،       البرصي          واالستدالل       املكاين        الذكاء
        املنطقـي        الريـايض        التفكـري       قـدرات        وتنمية

   يف          املتخصـصات    غـري    من        اجلامعة        طالبات     لدى
   هـذه      ألمهيـة  ً    ً نظـرا           والفيزيـاء           الرياضيات      علوم

 .     الناس      حياة   يف          واملهارات         القدرات
ــرص • ــىل      احل ــاة    ع ــروق        مراع ــة        الف ــني         الفردي   ب

   يف          الطبيعيـة          االختالفـات         ومراعـات           الطالبات،
       ومراعـاة      لدهين        املعرفة                تعلمهن وأساليب     نامط أ

    بـصفة        التعلم         ومساقات       مناهج       تصميم   يف     ذلك
 .    عامة

   لــدى         املتعــددة          الــذكاءات        بــأنواع        االهــتامم •
       املكـاين         االسـتدالل       وخاصة          وتنميتها          الطالبات

  .      اجلامعة      وحتى        املبكرة        املراحل    من
ــشطة         اســتخدام • ــة        األن ــشطة          اإلثرائي ــنهج        وأن      امل

         والتفكـري       املكـاين         االستدالل       تنمية   يف        الالصفي
  .        اجلامعيات          الطالبات     لدى        املنطقي        الريايض

ــة • ــذكاءات       تنمي ــددة          ال ــدى         املتع ــات،     ل            الطالب
    أنــامط    مــع        تتوافــق      التــي         للدراســة          وتــوجيههن

        يتفـوقن        ذكـاءات    مـن    بـه        يتمـتعن     وما        تعلمهن
 .    فيها

  عـن       للكـشف         موضوعية        مقاييس       وتقنني      توفري •
        للـذكاءات         ومقاييس       املكاين         االستدالل       قدرات

       وذكــاءات       قــدرات    عــىل        للتعــرف         املتعــددة
       تـوجيههن         إمكانية    ثم     ومن          اجلامعيات          الطالبات

  .  هلن        املالئمة          للدراسات
      جتريبيـة        دراسات       إجراء    إىل         الباحثني     نظر       توجيه •

   يف       البحـــث        تتنـــاول           وارتباطيـــة            واستكــشافية
        التفكــري         وأســاليب        الــتعلم      أنــامط    بــني        العالقــة

 .        الذكاءات    من       معينة       أنواع     وبني          والتدريس
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ــو ــري         اجلــديان،     أب ــد     من    ).     ١٩٩٩   . (      الكــريم     عب

        الطلبـة     لـدى         االسـتداليل        التفكري       قدرات
ــوقني ــاديني  ً      ً دراســيا         املتف ــة   يف          والع         املرحل

         منـشورة،    غـري        ماجـستري       رسـالة  .         الثانوية
 .   غزة          اإلسالمية،        اجلامعة         الرتبية،      كلية

    حتـصيل    بـني        العالقة  .  )    ١٩٩٤   . (   مجال       الرز،     أبو
ــة ــسنة      طلب ــة      األوىل       ال ــاهيم         اجلامعي           للمف

     رسالة         البرصية،         املكانية         والقدرة            الفيزيائية
        األردنيـة،        اجلامعـة         منـشورة،    غري         دكتوراه
  .     األردن      عامن،

ــة ــادي، هال ــو الن ــيم  "  ).    ٢٠١٠ (                أب ــامط التعل                أن
ً                                 ًاألكثر تفصيال لدى طلبة جامعـة اإلرساء 

         ة العلـوم           الطمـوح، جملـ    ...             اخلاصة الواقع
  ، ١  ،ع  ١٦                          الرتبويــة والنفــسية األردن، مــج

 .   ١١٢-  ٦١    ص ص 
    ).    ١٩٩٤ (                           أبــو حطــب، فــؤاد وصــادق، آمــال

      مكتبـة   :          ، القـاهرة "                علم النفس الرتبـوي "
 .            األنجلو املرصية

                منـاهج الرياضـيات    ).     ٢٠٠٣   . (              أبو زينة، فريد
ــسها  ــية وتدري ــت   ).  ٢ ط (                 املدرس   :       الكوي

 .            مكتبة النجاح
           ليــة برنــامج    فاع "   ):     ٢٠٠٣ (              أبــو شــاملة، فــرج 

                                  مقرتح يف اكتساب البنيـة الرياضـية لـدى
  ،  "                           طالب الصف التاسـع بمحافظـة غـزة

                                  رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعـة عـني 
  .   شمس

                  الرياضيات الرتبويـة    ).  أ    ٢٠٠٠  .(              أبو عمرية، حمبات
ــاهرة   ).  ٢ ط (             دراســات وبحــوث  ــة   :        الق       مكتب
 .                    الدار العربية للكتاب

     ضـيات           تعلـيم الريا  ). ب    ٢٠٠٠  .(    حمبات           أبو عمرية،
            مكتبـة الـدار   :        القـاهرة  .                    بني النظرية والتطبيـق

 .              العربية للكتاب
      برنـامج       توظيف     أثر "   ).     ٢٠٠٨   . (   أرشف       غزال،     أبو

       البـرصية        الـتعلم      أنامط        مراعاة    عىل      قائم      مقرتح
ــسمعية ــة          وال ــىل         واحلركي ــالب      حتــصيل    ع    ط

          واجتاهـاهتم           اإلنجليزية       اللغة   يف        السابع      الصف
      كليـة     ة،      منـشور    غري        ماجستري         ، رسالة "     نحوها
  .     األزهر       جامعة         الرتبية،

            مـنهج املرحلـة    ).     ٢٠٠٠   . (                   أبو لبـدة، عبـد اهللا عـيل
ـــة  ـــم للنـــرش   :   ديب   ).  ٢ ط (          االبتدائي                دار القل

 .        والتوزيع
ــد ــوم، خال ــو ل ــاليب    ).     ٢٠٠٥  .(             أب ــة وأس                اهلندس

                        دار املـسرية للنـرش والتوزيـع   :    عامن  .        تدريسها
 .        والطباعة

                                 أمحـــد، نعيمـــة حـــسن، وعبـــد الكـــريم، ســـحر 
ـــد ـــايض  "  ):  ٠١  ٢٠ (   حمم ـــق الري ـــر املنط                    أث

                                    والتدريس باملدخل البـرصي يف أنـامط الـتعلم 
ــة وحتــصيل  ــدرة املكاني ــة الق ــري وتنمي                                     والتفك
ــادة  ــدادي يف م ــاين اإلع ــصف الث ــذ ال                                 تالمي

                                   ، جملة الرتبية العلميـة، املجلـد الثـاين،  "      العلوم
  .                         كلية الرتبية، جامعة عني شمس

ــراهيم  ــدر، حممــود إب ــة وحــدة  "   ):     ٢٠٠٤ (                  ب             فاعلي
ــة  م ــاين يف ضــوء نظري ــم البي ــة يف الرس                                 قرتح
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                            ات املتعددة وأثرهـا عـىل اجتاهـات  ء     الذكا
ــو الرياضــيات ــالب نح ــة  "                   الط          ، اجلمعي

                                  املرصية للمناهج وطرق التدريس، املـؤمتر 
           جامعـة عـني-                     اخلامس عرش، دار الضيافة

  .                شمس، املجلد الثاين
            تــضمني التفكــري    ).     ٢٠٠٨  .(           بــدوي، رمــضان

  .           ات املدرسـية                       الريايض يف برنامج الرياضي
 .         دار الفكر  :    عامن

         الـذكاءات  "  ):    ٢٠٠٣   ( .                    جابر، جابر عبد احلميد
          ، القـاهرة  "                           املتعددة والفهم تنمية وتعميـق

  .               دار الفكر العريب
     أنـامط  "    ).    ٢٠٠٤   . (                         جابر، لينا ومها ، القرعـان

  ،  ١   ، ط "                  النظريـــة والتطبيـــق-      الـــتعلم
  .                      مؤسسة عبد املحسن القطان  :      فلسطني

             دراسـة جتريبيـة  "   ،  ):    ١٩٨٣ (  .             احلامويل، طلعت
                                 مقارنة السرتاتيجيات التفكري االستداليل
ـــوم ـــدي طـــالب الرياضـــيات والعل                           ل

                          ، رسالة ماجستري غري منـشورة،  "        الطبيعية
  .            جامعة عني شمس  .            كلية الرتبية

    ): ب /    ٢٠٠٥ (                  حـــسني حممـــد عبـــد اهلـــادي 
ــددة " ــذكاءات املتع ــة  "                      مدرســة ال          ، الطبع

                                    األوىل، مكتبة دار الكتاب اجلامعي، العني 
  .                    مارات العربية املتحدة  اإل-

        تربويـات    ):     ٢٠٠٣ (                   حسني، حممد عبد اهلـادي 
                                  املــخ البــرشي، الطبعــة األوىل، مكتبــة دار

  .       األردن-                        الفكر للطباعة والنرش، عامن
     مـدخل  "    ): أ /    ٢٠٠٥ (                  حسني، حممد عبد اهلادي

              ،الطبعـة األوىل،  "                          إىل نظرية الذكاءات املتعددة 
  ت         اإلمارا-                            مكتب دار الكتاب اجلامعي، العني

  .              العربية املتحدة
      مـدخلك    ).  ب    ٢٠٠٦  .(                  حسني، حممد عبـد اهلـادي

                                    العميل إىل ورش عمل قـوة نظريـة الـذكاءات
 .                       دار الفكر للنرش والتوزيع   :   عامن  .        املتعددة

ــداهلادي ــد عب ــذكاءات    ).     ٢٠٠٨  .(                 حــسني، حمم          ال
    دار   :        القـاهرة  .                          املتعددة مراجعات وامتحانـات

 .                    العلوم للنرش والتوزيع
   .               املرشـد يف التـدريس   ).     ٢٠٠٢  .(             خلف اهللا، سليامن

   .                        دار جهينة للنرش والتوزيع  :    عامن
                أثـر نمـوذج فـان  "  ):    ٢٠٠٣ (                  السنكري، بدر حممد

ــديس  ــري اهلن ــارات التفك ــة مه ــل يف تنمي                                  هاي
                                واالحتفاظ هبا لـدى طـالب الـصف التاسـع 
                                    األسايس بغزة، رسالة ماجستري غري منـشورة، 

  .   غزة-              اجلامعة اإلسالمية
                   مدى فاعلية تقييم " : )    ٢٠٠١ (  .                سيد، إمام مصطفى

ــشطة الــذكاءات املتعــددة                                       األداء باســتخدام أن
ــذ  ــشاف املوهــوبني مــن تالمي                                  جلــاردنر يف اكت

                          ، جملة كلية الرتبية بأسـيوط،  "                املرحلة االبتدائية
  .  مرص-                           املجلد السابع عرش، العدد األول

                    األسـس النفـسية للـتعلم  "   ):     ١٩٧٢ (          صالح، أمحد 
  .   هرة                          ، دار النهضة العربية، القا "       الثانوي

        االجتاهـــات    ).     ٢٠٠٦  .(                صـــالح، ماجـــدة حممـــود
ــيم الرياضــيات ــارصة يف تعل ــامن  .                         املع     دار   :    ع

                   الفكر للنرش والتوزيع
         فعاليـة  " ، )    ٢٠٠٨ (                          طليامت، هالة وغازي، إبـراهيم
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٢٤٥  

                         تدريس ختاطب أنـامط الـتعلم         اسرتاتيجية
                            لدى طالب الـصف األول اإلعـدادي يف 

    جملـة   .  "                              تنمية بعض أهداف الرتبية العلمية
- ١     ،ص ص  ١   ، ع  ١١               ية العلمية، مج     الرتب
٥٧  . 
 . )    ٢٠٠٥ (                       هالــة، وغــازي، إبــراهيم         طلــيامت،

    أنـامط      ختاطب       تدريس           اسرتاتيجية        فعالية"
ـــتعلم ـــدى طـــالب        ال ـــصف األول         ل          ال

        الرتبيـة       أهـداف     بعض       تنمية   يف         اإلعدادي
 ،  ١١    مـج  ،        العلميـة        الرتبية     جملة  ،  "       العلمية

 .  ٥٧- ١   ص   ص   ، ١ ع
    فكـري    الت "    ):    ٢٠٠٣ (                      عبيد، وليم وعفانـة، عـزو

                    ، مكتبة الفـالح للنـرش "             واملنهاج املدريس
 .       اإلمارات  -                            والتوزيع، الطبعة األوىل، العني

         االسـرتاتيجي        التـدريس  "   : )    ١٩٩٥ (         عفانة عزو
     ة عىل  ي                              للرياضيات احلديثة إجراءات تطبيق

                 ، اجلامعة العربية  ١   ، ط "               الطفل الفلسطيني
  .    بغزة
ــة، ــدريس  "  ):    ٢٠٠٢ (           عــزو إســامعيل         عفان           الت

ـــة             االســـرتاتيجي للر   .  "             ياضـــيات احلديث
ــة  ــاين، مكتب ــة األوىل، اإلصــدار الث                                  الطبع

  .         الفالح، مرص
                                  عفانـــة، عـــزو إســـامعيل واخلزنـــدار، نائلـــة 

                     اسـرتاتيجيات التعلـيم  "  ):    ٢٠٠٣ (    نجيب
ــبعض  ــا ب ــددة وعالقته ــذكاءات املتع                               لل
                              املتغريات لدى الطلبـة املعلمـني ختـصص

               ، اجلمعيـــة املـــرصية  "            رياضـــيات بغـــزة
             املؤمتر العلمـي                       للمناهج وطرق التدريس، 

          عــني شــمس، -                    اخلــامس عــرش، دار الــضافة
  .           املجلد الثاين

   .                                      عفانــة، عــزو إســامعيل واخلزنــدار، نائلــة نجيــب
   ات  ء                      التــدريس الــصفي بالــذكا "  ): أ /    ٢٠٠٤ (

                               الطبعـة األوىل، مكتبـة آفـاق للنـرش  "       املتعددة
  .     فلسطني-             والتوزيع، غزة

   .                                      عفانــة، عــزو إســامعيل واخلزنــدار، نائلــة نجيــب
                            مستويات الذكاء املتعدد لدى  ،  ): ب /    ٢٠٠٤ (

                                      طلبة مرحلة التعليم األسايس بغـزة وعالقتهـا 
  ،  "                                بالتحــصيل يف الرياضــيات وامليــل نحوهــا

  .     غزة-                               املجلد الثاين، جملة اجلامعة اإلسالمية
           اسـرتاتيجية     أثـر   : )    ٢٠٠٧   (   حممـد     محـود          العلـيامت،
         القرائــي          االســتيعاب       تنميــة   يف        األســئلة       دائــرة

ــتداليل ــري االس ــد                 والتفك ــة   ى  ل ــة      طلب         املرحل
  غــري        ماجــستري       رســالة  .      األردن   يف         األساســية
ــشورة، ــة         من ــة،      كلي ــة         الرتبي ــوك،       جامع          الريم

  .     األردن

             أثــر برنــامج : )    ٢٠١٢   . (                     العيلــة، هبــة عبــد احلميــد
  ت  ا                                    مقرتح قائم عىل أنامط التعلم لتنميـة مهـار

   بـع  ا                          الريايض لدى طالبات الـصف الر        التفكري
                                األسايس بمحافظات غـزة، رسـالة ماجـستري

 .                           غري منشورة، جامعة األزهر، غزة
                      دراسـة حتليليـة للوحـدة : )    ٢٠١٠   . (           فرحان، رائـد

                                        الثامنة من حمتوى كتاب العلوم للصف الثـامن
                              األســايس املقــرر يف فلــسطني حــسب معــايري 

                      ، أبحاث مـؤمتر الرتبيـة يف "              نموذج الفورمات
                            حمور املناهج والتـدريس، اجلامعـة -        عامل متغري

 .                   اهلاشمية، عامن، األردن
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                   صعوبات تعلم اهلندسـة    ).     ٢٠٠١  .(         الفهد، ريل
                               لدى طلبـة الـصف الثالـث اإلعـدادي يف
                                  البحرين وتفسريها يف ضوء مستويات فان

ــديس ــري اهلن ــل للتفك ــوم   .                 هي ــة العل            جمل
ــسية،  ــة والنف   ،   ١٧٨-   ١٧٦  ،  ) ٢ ( ٢                  الرتبوي

 .             جامعة البحرين
ــامي، يوســف  ــة وقط ــامي، نايف    ).     ٢٠٠٠ (                          قط

    وىل،            ، الطبعـة األ "                 سيكولوجية التدريس "
  .   عامن            دار الرشوق،

               تفكـري األطفـال،  "   ):     ١٩٩٠ (            قطامي، يوسف 
                   ، الطبعة األوىل، دار "                 تطوره وطرق تعليمه

  -                              النـرش األهليـة للنـرش والتوزيـع، عــامن
  .     األردن

    أثـر    ).     ١٩٩٤   . (                      القالف، سلوى عبـد الوهـاب
      تنمية                                  وحدة إثرائية يف مادة الرياضيات عىل 

ــاين وحتــسني التحــصيل يف ــتدالل املك                               االس
ــذات الــصف اخلــامس                                اهلندســة لــدى تلمي
                                     االبتدائي يف دولة الكويت، رسـالة ماجـستري 

 .                            غري منشورة، جامعة اخلليج العريب
   "  ).    ٢٠٠٥ (                          الكناين، ممـدوح والكنـدري، أمحـد

ــتعلم ــامط ال ــتعلم وأن ــيكولوجية ال   ،  "                             س
  .           مكتبة الفالح  :       الكويت

ــي ــسن ربح ــدي، ح ــة  "   ):     ٢٠٠٦   ( .              مه        فاعلي
            عـىل التفكـري                 برجميـات تعليميـة       استخدام

                               البرصي والتحصيل يف تكنولوجيـا لـدى
       ،رســالة  "                    طالبــات الــصف احلــادي عــرش

ــة،  ــة الرتبي ــشورة، كلي                                ماجــستري غــري من
  .           غزة فلسطني-              اجلامعة اإلسالمية

                    عالقة املفاهيم اخلاطئـة  "   ).     ٢٠١٠ (     سوسن   ،      املؤمن
                                  بالتفكري االسـتداليل النـسبي الريـايض لـدى

 "      الريـاض                             طالبات املرحلـة املتوسـطة بمدينـة 
ــوراه ــة  ،              رســالة دكت ــوم االجتامعي ــة العل   ،                     كلي

-                               جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية
  .      الرياض

       تنويـع    بـني         التفاعـل     أثـر " .  )     ١٠٠٩ (     عـزة         النادي،
  عــىل        الــتعلم       وأنــامط         التــدريس            اسـرتاتيجيات
        طالبــات     لــدى       العقــل       عــادات           تنميــة بعــض

      تربويــة        دراســات     جملــة  ،  "        اإلعداديــة        املرحلــة
 ص   ص   ، ٣ ع   ،  ١٥    مـــج   ،  مـــرص-        واجتامعيـــة

٣٩٩-   ٣١٣   . 
                إدراك التهديـــدات  "    ).    ٢٠٠٧ (            ناصـــيف، نجـــاح 

ــه  ــييل وعالقت                                 الناجتــة عــن االحــتالل اإلرسائ
                                         بأساليب التعلم ومهارات التفكري العليا لـدى 
                                     الطلبــة الفلــسطينيني يف املرحلــة األساســية يف 

                ، رســالة دكتــوراه "     فلــسطني /             الــضفة الغربيــة
       عـامن،                     ، جامعة عـامن العربيـة، )         غري منشورة (

  .     األردن
             مــستوى التفكــري    ).     ٢٠٠٧   . (             نجــم، هــاين فتحــي

            ات لدى طلبـة  ء                        الريايض وعالقته ببعض الذكا
                                 الصف احلادي عـرش بغـزة، رسـالة ماجـستري

 .                              غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية بغزة
  :        القـاهرة  .             اإلدراك اهلنـديس   ).     ٢٠٠٧  .(         هيبي، أمحد

                    .                                           دار الرشاد للنرش والتوزيع
   نـور         شـديفات،     أمحـد          والزغبـي،       مـصطفي      يالن، ه

   ،  عــىل        املفــضلة        الــتعلم      أنــامط     أثــر "  ).    ٢٠١٠ (
ــة ــذات        فعالي ــوم     قــسم        طالبــات     لــدى       ال         العل
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ــة ــة   يف         الرتبوي ــرية      كلي ــة       األم ــة  ،  "     عالي    جمل
ــج   ، ١ ع          الرتبويــة،        العلــوم  ص   ص   ،  ١١    م

١١٢-  ٦١   . 
                                  هيالن، مصطفي والزغبـي، أمحـد وشـديفات، 

         املفضلة                أثر أنامط التعلم "   ).     ٢٠١٠   . (   نور
                                 عىل ، فعالية الـذات لـدى طالبـات قـسم 

  ،  "                                 العلوم الرتبويـة يف كليـة األمـرية عاليـة
    ، ص  ١١     ، مـج  ١                      جملة العلوم الرتبويـة، ع 

 .   ١١٢-  ٦١  ص 
ــة ــوهيبي، حفيظ ــوى    ).     ٢٠٠٤  .(              ال ــل حمت           حتلي

                                  اهلندسة بكتب رياضيات التعليم األسايس 
              ورقـة مقدمـة إىل   .                     يف ضوء املعايري العامليـة
ــد ــة جدي ــدوة رؤي ــم              ن ــيم وتعل                 ة يف تعل

ـــصاد  ـــا يف االقت                               الرياضـــيات وتطبيقاهت
ــل إىل   ٣١                   واإلدارة، ســلطنة عــامن،    ١           إبري

 .    مايو
                                  حييي، سعيد حامـد حممـد والـرشبيني، أحـالم 

ــامج  "  ):    ٢٠٠٤ (          البــاز حــسن                  فعاليــة برن
ــة  ــددة يف تنمي ــذكاءات املتع ــائم عــىل ال                                  ق
ـــم  ـــات العل ـــة وعملي ـــاهيم العلمي                               املف

        التالميـذ                         واالجتاهات نحـو العلـوم لـدى 
                               ، اجلمعية املرصية للرتبية العلميـة،  "     الصم 
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