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Effect of Using the Interactive Approach on 

Improving Multiple Intelligences of Kindergarten 

Children in Jordan 

 Abstract: 
This study aimed at investigating the effect of the implementation of the interactive approach on the 

improvement of Jordanian Pre-school children's multiple intelligence.                                                               
The problem of the study was identified by the question: 
Are there any statistically significant differences at (=0.05) between the performance means an the 

multiple intelligences test for Pre-School children due to type of approach (interactive traditional) and type of 
kindergarten (private ∕ government)  

 
The study sample consisted of 95 children (male and female) distributed in two groups: experimental (48 

males and females) and control (47 males and females)  
For this purpose a multiple intelligence test was devised. The relevant validity and reliability were 

established. Reliability Kronbach Alpha was forwarded to be 0, 91  
The findings of the study were as follow: 

1. There was a statistically significant difference at (=.0.01) in favour of the experimental group. 
2. No statistically significant differences were found due to type kindergarten or group or interaction between 

them .This indicates that the results of the implementation of the interactive approach were better than the 
results of the traditional approach. 

3. There were statistically significant differences at (=0, 05) on all the dimensions (aspects) of the multiple 
intelligence test based on the study groups except musical intelligence at (=0.07) in favour of the   
experimental group. 

4. No statistically significant differences were found due to the type of kindergarten and the interaction between 
the group and the type of kindergarten on all the test dimensions. The study was concluded with a number 
of recommendallions in light of the findings. 
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الذكاءات المتعددة  تحسينأثر استخدام المنهاج التفاعلي المطور في  

 لدى أطفال الرياض في األردن

 لخص م
التفاعلي المطور في تحسين الذكاءات المتعددة لدى أطفال  الرياض في األردن، وقد تحددت  هدفت الدراسة الحالية معرفة أثر المنهاج 

( بين متوسطات األداء على اختبار الذكاءات المتعددة لدى أطفال مرحلة =0.05مشكلتها بالسؤال اآلتي: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية)
 ونوع الروضة )حكومية، خاصة(؟ رياض األطفال يعزى لنوع المنهاج )تفاعلي، تقليدي(

( طفاًل وطفلة، وتم 84( طفاًل وطفلة: وضابطة قوامها)84( طفاًل وطفلة موزعين على مجموعتين: تجريبية قوامها)59وقد بلغ أطفال الدراسة)
ام معادلة كرونباخ ألفا، وقد توصلت ( باستخد0.91بناء اختبار الذكاءات المتعددة، وأجريت معامالت الصدق والثبات الالزمة، وقد بلغ معامل ثباته)

 الدراسة إلى نتائج أهمها:
 لصالح المجموعة التجريبية. ) =0.01وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى) .1
كانت عدم وجود فروق داله إحصائيًا ُتعزى لنوع الروضة والمجموعة والتفاعل بينهما، وهذا يدل على أن نتائج تطبيق المنهاج التفاعلي المطور  .2

 أفضل من نتائج المنهاج التقليدي.
(،  ما عدا الذكاء = (0.05وجود فروق دالة إحصائيًا على جميع أبعاد اختبار الذكاءات المتعددة تبعًا لمجموعتي الدراسة عند مستوى  .3

 (، وذلك لصالح المجموعة التجريبية.= (0.07الموسيقي إذ إن مستوى الداللة فيه 
 تعزى لنوع الروضة والتفاعل في جميع أبعاد اختبار الذكاءات المتعددة. وجود فروق دالة إحصائياً  عدم .8

 وانتهت بعدد من التوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.
 .المنهاج التفاعلي المطور، الذكاءات المتعددة، أطفال الرياض: الكلمات المفتاحية

 مقدمة
و اإلنساني أثرًا تعد مرحلة الطفولة المبكرة من أكثر مراحل النم

في تكوين شخصية الطفل، وتحديد معالم ما سيكون عليه راشدًا 
مستقباًل، إذ إن السنوات الخمس األولى بما تتضمنه من خبرات سارة 
أو مؤلمة تسهم إسهامًا كبيرًا في رسم خطوط حياته المستقبلية، وقد 
مام أشارت الدراسات إلى أهمية هذه المرحلة، ولهذا اتجه إليها اهت

 الباحثين، والمهتمين بجوانب التطور اإلنساني.
والطفل في سنواته األولى، وقبل أن يأخذ طريقه إلى التعلم 
األكاديمي في المدرسة النظامية، يمر بمرحلة مهمة وحاسمة غاية في 
األهمية، فيها تتكون وتتشكل معظم أبعاد نموه األساسية: النفسية، 

ية، والجسمية، والروحية، والمهارية، والعقلية، واللغوية، واالجتماع
والمعرفية، وفي هذه المرحلة بالذات تتحدد سمات شخصيته، وتترسخ 

 .(22)أنماط سلوكه، وتنطلق قدراته، واستعداداته، ومفاهيمه 
ونظرًا لتحول نظرة التربية الحديثة إلى الطفل، فقد أصبح الطفل 

هي  ،فال وميولهممحور العملية التربوية كلها، وأصبحت حاجات األط

القاعدة التي يوضع على أساسها المنهاج، باعتبار أن هذه الحاجات 
أساس السلوك اإلنساني، وتركز مناهج رياض األطفال على الجوانب 
غير المعرفية بالدرجة األولى، فتوجه االهتمام األكبر إلى تنمية 

 .(21)الجوانب المختلفة لشخصية الطفل
ربية الطفل قبل دخوله المرحلة األساسية وحديثًا تعد النظرة إلى ت

جزءًا من تنظيم بنية التربية في كثير من دول العالم، وحلقة في برنامج 
التعليم المستمر على مدى الحياة، يكتسب الطفل بها كثيرًا من 
المهارات والخبرات يفوق ما يتعلمه في المؤسسات االجتماعية 

ي تؤمن بتأثير هذه المرحلة الرسمية، بل إن بعض الدول المتقدمة الت
مستقباًل، ودعمها لنجاح التعليم في المراحل التالية، عّدت العناية بهذه 
المرحلة نوعًا من تحقيق ديقراطية التعليم، لما لمسته من فوائد كثيرة 

 .(11)تعود على األطفال
وتعدددد مرحلدددة الروضدددة اسدددتمرارًا طبيعيدددًا لحيددداة الطفدددل فدددي منزلددده 

ت حيدداة الطفددل فددي المنددزل تبدددأ مددن والدتدده حتددى سددن األسددري، فددكذا كاندد
يدددرى ان السدددن المثاليدددة  Frobelالرابعدددة، فدددكن العدددالم األلمددداني فروبدددل 

أبو جاموس محمود أ.د. عبد الكريم  

تربيةكلية ال -قسم المناهج والتدريس  

االردن-اليرموكجامعة   
a_yarmouk@yahoo.com 
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( سدنوات، ألن الطفدل فدي هدذه 6-8لدخول رياض األطفال هو ما بدين)
السددن يكددون أكثددر ألفددًة وتقددباًل لرشددياء، فالروضددة تددوفر المتعددة للطفددل 

اكتسدداب الخبددرات عددن طريددق العالقددة مددع أثندداء لعبدده، وتددوفر لدده فرصددة 
زمالئه ومع معلمته. وتعنى الروضة أيضًا بتقديم البرامج التربوية، التي 
من شأنها إعداد األطفال وتزويددهم بدبعض القددرات والمهدارات المعرفيدة 
واالجتماعيدددددددددة والحركيدددددددددة والنفسدددددددددية، اسدددددددددتعدادًا لددددددددددخولهم المرحلدددددددددة 

 .(15،12)األساسية
األطفال من كونها مؤسسة تربوية واجتماعية  وتنبع أهمية رياض

تسددعى إلددى تأهيددل الطفددل تددأهياًل سددليمًا لاللتحدداق بالمرحلددة األساسددية، 
حتددى ال يشددعر الطفددل باالنتقددال المفدداج  مددن البيددت إلددى المدرسددة، إذ 
تترك له الحرية التامة في ممارسة نشداطاته، واكتشداق قدراتده، وميولده، 

مكاناته. وبذلك فهي تسعى إلى مساعدة الطفل في اكتشداق مهدارات،  وا 
وخبددددرات جديدددددة. ويحتدددداج األطفددددال فددددي هددددذه المرحلددددة إلددددى التشددددجيع 
المسددددتمر مددددن معلمددددات هددددذه الريدددداض، مددددن أجددددل تنميددددة حددددب العمددددل 
الجمدداعي لددديهم، وغددرس روح التعدداون والمشدداركة اإليجابيددة، واالعتمدداد 

ن المهدارات اللغويدة . واكتساب الكثير مد(23، 18،6)على النفس والثقة فيها
واالجتماعيدددددة، وتكدددددوين االتجاهدددددات السدددددليمة نحدددددو العمليدددددة التعليميدددددة، 
فمرحلة الرياض ليست مرحلة التدريس أو اكتسداب المعلومدات بقددر مدا 
هددي مرحلدددة التنميددة الشددداملة لحددواس الطفدددل وقدراتدده وميولددده واسدددتعداده 

  .(2)ومسددددددددددددددددددددتوى نضددددددددددددددددددددجه
http://www.almualem.net/maga/a1053.html 

وتددأتي أهميددة ريدداض األطفددال بمددا تقدمدده مددن مسدداعدة لرطفددال 
بداالختالط مدع اآلخدرين، وتقويدة روح االسدتقاللية وتأكيدد الدذات، وتنميدة 
االعتمدداد علددى الددنفس وحددب االسددتطالع، وهددي تددؤدي أيضددًا دورًا مهمددًا 

األطفال، بأنشدطة تسدهم فدي نمدوهم العقلدي واالجتمداعي في بلورة تفكير 
 .(26)واالنفعالي والجسمي

وقدددد زاد االهتمدددام بريددداض األطفدددال بسدددبب تزايدددد عددددد األطفدددال 
الدددذين يلتحقدددون بهدددا، وبسدددبب التغيدددرات االقتصدددادية التدددي طدددرات علدددى 
األسددرة المعاصدددرة، وأهمهددا خدددروج المدددرأة للعمددل، ممدددا يدددفعها إلدددى تدددرك 

ي الروضددة، ورغبددة الوالدددين فددي أن يلتقددي طفلهددم بغيددره مددن أطفالهددا فدد
الراشدددددين واألطفددددال اآلخددددرين، ليسددددتفيد مددددن خبددددراتهم ويتفاعددددل معهددددم 

وأكدددت الدراسددات أن االلتحدداق بريدداض األطفددال لدده أثددره  .(22)اجتماعيدداً 
فددددي المرحلددددة األساسددددية، واكدددددت أيضددددًا ان األطفددددال الددددذين سددددبق لهددددم 

صيلهم وأداؤهم أفضل، وأن خبدرات الروضدة االلتحاق بالروضة كان تح
 , Taiwo,2002، )(16، 8)تسرع من عملية التعلم في الصفوق األولى

Justice 2003 أهميددة مرحلددة الروضددة ومددا يقدددم بهددا مددن أنشددطة ،)
متعدددددة، تسددداعد علدددى نمدددو أسدددرع للمهدددارات فدددي السدددنوات األولدددى مدددن 

(، إلدى أن  Garier& Harborالمرحلدة االبتدائيدة. وتوصدلت بحدو  )
الدددذهاب إلدددى ريددداض األطفدددال أدى إلدددى ارتفددداع الحصددديلة اللغويدددة عندددد 

األطفال بمدا يعدادل سدنتين فدي النمدو اللغدوي، وأدى إلدى ارتفداع مسدتوى 
 .(24)األداء في اختبارات الذكاء التي أجريت لهم بنسبة ملحوظة

وتسدهم الروضدة بدددور كبيدر فددي تنميدة لغدة الطفددل، فالطفدل يددأتي 
ضة ولديه بعض القصور اللغوي، إذ تؤدي خبرات الطفل التي إلى الرو 

يتعددرض لهددا قبددل دخولدده المدرسددة األساسددية دورًا مهمددًا فددي زيددادة ثروتدده 
اللغويددة، واتسدداع مداركدده، وتطددوير لغتدده، فضدداًل عددن إسددهامها فددي رفددع 
مسددتوى تحصدديله الدراسددي، وقددد أكدددت الدراسددات التددي أجريددت فددي هددذا 

وتشدير ، (15)طفال في إنماء خبرة الطفل اللغويةالمجال أهمية رياض األ
الدراسات أيضًا إلى أن هناك زيادة في عدد المفردات، وزيادة في القدرة 
علددددى التعبيددددر والمحادثددددة واالسددددتماع واالسددددتعداد لددددتعلم الكتابددددة، عنددددد 

ومما يساعد على تنميدة اللغدة ؛ األطفال الذين يلتحقون برياض األطفال
من حياة الطفل، وجوده في جو يتسم بحرية الحركة في مراحلها األولى 

وحرية التعبير، ألن هذا الجو يساعد الطفل على تنميدة عالقاتده الطيبدة 
 .(26) مع المعلمة واألطفال اآلخرين

ويعد تعليم اللغة فدي الروضدة مدن أهدم المهدارات التدي تسدعى  
مرحلددة  بدرامج الروضدة إلدى تنميتهدا، فاللغدة لهدا الصددارة فدي التعلديم فدي

الطفولة المبكرة، إذ يعد النمو اللغوي متطلبًا مهمًا بالنسدبة للنمدو العقلدي 
واالنفعالي واالجتماعي ولنمو الطفل عامة، ورياض األطفال هي مكدان 
خصددب لتنميددة هددذه المهددارات بددالخبرات المباشددرة وغيددر المباشددرة، التددي 

روريات يتلقاهدددا الطفدددل أثنددداء وجدددوده فيهدددا، ولّمدددا كاندددت اللغدددة مدددن ضددد
االتصددددال وأساسدددديات التفكيددددر، كددددان مددددن الضددددروري اسددددتغالل فرصددددة 
التحددداق الطفدددل بالروضدددة، الكتسدددابه قددددرًا كبيدددرًا مدددن الكلمدددات وأنمدددداط 
التعبيددددر والمفدددداهيم، التددددي تنمددددي محصددددوله اللغددددوي، وتمكندددده مددددن تعلددددم 

وتنمو اللغدة  .(19، 4)المهارات اللفظية، ومهارات التهيئة للقراءة والكتابة
سددددنوات، إذ  (6-8عة أثندددداء مرحلددددة مددددا قبددددل المدرسددددة مددددن سددددن )بسددددر 

تكتسددب عددن طريددق اللعددب، فهددو مدددخل اساسددي فددي نمددو الكددالم لدددى 
الطفددل، وفددي التعبيددر الرمددزي وتكددوين مهددارات االتصددال الكالمددي، عددن 

 .(26)طريق التفاعل االجتماعي الذي يحصل أثناء اللعب
د إلددددى فوائددددد نفسددددية إن التعلدددديم الجّيددددد فددددي الطفولددددة المبكددددرة يقددددو 

وتعليميدددة عديددددة، فالطفدددل فدددي ريددداض األطفدددال يبددددأ فدددي التوجددده نحدددو 
اآلخددرين ويتفاعددل معهددم لغويددًا، ويسددتمع إلدديهم، ويرّكددب الجمددل ليوصددل 
أفكددداره لهدددم، إذ يعدددد اللعدددب والمحادثدددة مدددن الطدددرق الرئيسدددة التدددي يدددتعلم 
فير األطفددددال بهددددا المهددددارات اللغويددددة، خاصددددة إذا اهتمددددت الروضددددة بتددددو 

الخبددددرات واألدوات الشددددائقة، التددددي تسددددتميل الطفددددل إلددددى المشدددداركة مددددع 
اآلخدددرين، فدددي التعبيدددر عدددن نفسدددده، واإلعدددراب ل خدددرين عدددن تجددددارهم، 

 .(28،25)ومشاركته لهم في ألعابهم، مما يقود إلى تحسين مهاراته اللغوية
وقد اخذت وزارة التربية والتعليم على عاتقها االهتمام برعاية 

المبكرة، والتفتت إلى هذا الجانب المهم من حياة الفرد، حي  الطفولة 
أهمية مرحلة رياض  1558( لسنة 3اكد قانون التربية والتعليم رقم)

http://www.almualem.net/maga/a1053.html
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طفال، بوصفها مرحلة تعليمية وحلقة من حلقات التعليم في األردن، األ
ودعا إلى ضرورة توفير مناخ مناسب، يهي  للطفل تربية متوازنة 

نموه المختلفة، وتجسيدًا لهذا االهتمام، فقد وفرت  تشمل جميع جوانب
وزارة التريبة والتعليم غرفًا صفية لمرحلة رياض األطفال الحقت 
بمدارس اإلنا ، وهي جادة في التوسع في هذه المرحلة لتشمل 
المناطق النائية والفقيرة، التي تندر فيها مساهمة القطاع الخاص في 

بين تطور أعداد الغرق الصفية لرياض ( ي1هذا الجانب، والجدول رقم)
 ةولغاي 2222/ 1555األطفال التي تم افتتاحها منذ العام الدراسي 

وعدد األطفال الملتحقين بها حسب  2225/2212العام الدراسي 
 .2212/ 2225حصائية وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي إ

 رياض األطفال في األردن: نظرة تاريخية.
ربية الطفل في المجتمعات الغربية على أهمية أن ركز علماء ت

يرتبط تعليم الطفل بالحدس الحسي، مع االهتمام بسد جميع حاجات 
 الطفل، وا عطائه فرصة التجريب والمالحظة.

وقد سبق دعوة التربويين في المجتمعات الغربية، ما أشارت إليه 
قهم األحادي  النبوية الكريمة من أدبيات تتعلق باألطفال وحقو 

وتربيتهم، وما تركه علماء المسلمين أمثال ابن سينا والغزالي وابن 
خلدون وابن مسكويه وابن سحنون وغيرهم، من أدبيات تربوية تدور 

 .(13)حول تربية األطفال وتعليمهم
وتقوم فلسفة رياض األطفال في األردن على أسس مهمة، منها 

ها، وتكملة دور تحقيق حاجات الطفل التي يصعب على األسرة تحقيق
األسرة في تربية أبنائها وتنشئتهم، ومساعدتهم على التكيف السوي، 
واإلعداد الكامل والنمو الشامل والمتوازن، وتصحيح أخطاء التنشئة 

 . (14)االجتماعية التي يمكن أن تقع فيها األسرة

 القطاع الخاص ورياض األطفال 
باألهمية لم تحظ رياض األطفال في األردن إلى عهد قريب 

الالزمة، فقد كانت تحتل موقعًا هامشيًا، ذلك أن طبيعة الحياة في 
األردن ونظام األسرة فيها لم تكن تستدعي وجود الرياض كما هو 
الحال في الوقت الحاضر، إال أن األردن ومن خالل الربع األخير من 
القرن العشرين، حقق نقلة نوعية في ميدان التربية والتعليم، بما في 

لك التعليم في مرحلة رياض األطفال، شملت العملية التربوية من ذ
 .(14)حي  االهتمام بالمعلم والمتعلم، وتحسين البيئة التربوية

وبدأت رياض األطفال في األردن بشكل تدريجي، إذ قامت 
مؤسسات تعليمية تابعة ألفراد وجمعيات خيرية، ومؤسسات تطوعية، 

في الخمسينات من القرن  بتأسيس رياض األطفال، وكان ذلك
( %4الماضي، ولم يزد عدد األطفال المنتسبين لهذه الرياض على)

( سنوات في العام 9-3من مجموع عدد األطفال في الفترة العمرية)
ثم أخذ اإلقبال على هذه الرياض يزداد بشكل  66/64الدراسي
 .(11)كبير

وقد تطورت دور رياض األطفال في األردن، من حي  
ات، والتجهيزات ووسائل الرعاية واالهتمام، في بعض مدن اإلمكان

المملكة، وتحسنت مستويات الخدمات المقدمة في أغلب المناطق، 
علمًا بان جميع المؤسسات التعليمية الخاصة كرياض األطفال متمركزة  
في عمان العاصمة، ويليها في العدد محافظة الزرقاء، وبذلك يكون 

خدمة األطفال، وبقي دور وزارة التربية  القطاع الخاص قد أسهم في
إلى أن تم  ،(12)إداريًا فقط، في معظم المدن باستثناء العاصمة عمان

 .1555إنشاء روضات األطفال الحكومية في عام
 وزارة التربية والتعليم ورياض األطفال 

إن االهتمام الواضح والمنظم برياض األطفال بدأ إثر انعقاد 
، حي  أنشأت وزارة 1544ل للتطوير التربوي عامالمؤتمر الوطني األو 

التربية والتعليم في األردن رياض األطفال، في ضوء فلسفة التربية 
ومبادئ السياسات التربوية، وتوصيات هذا المؤتمر، والتي تبلورت 

، وبناء على ذلك فقد تم 1544لعام  (24)بقانون التربية والتعليم رقم
لمرحلة الالزمة لها، وتم إعداد دليل وضع الخطوط العريضة ألهداق ا
والذي بدأ تطبيقه في  1551/1552معلمة الروضة في األردن عام 

 (.11)1553رياض األطفال عام 
، على أهمية 1558( سنة 3وقد أكد قانون التربية والتعليم رقم )

مرحلة رياض األطفال، بوصفها مرحلة تعليمية وحلقة من حلقات 
ا إلى ضرورة توفير مناخ مناسب يهي  للطفل التعليم في األردن، ودع

تربية شاملة متوازنة تشمل جوانب نموه المختلفة، وتساعده على تكوين 
العادات الصحية السليمة وعلى تنمية عالقاته االجتماعية مع 

 اآلخرين، وتعزيز االتجاهات اإليجابية وحب المدرسة.
مناطق بدأت الوزارة في إنشاء رياض األطفال الحكومية في 

(، لتعليم األطفال في المناطق النائية 1555الريف األردني، في عام)
ورعايتهم، حي  شملت أغلب المناطق في المملكة، وعلى نفقة التربية، 
واهتمت أيضًا بعمل دورات مكثفة لمعلمات هذه الرياض كل عام في 

( يبين تطور أعداد الغرق الصفية 1والجدول رقم) ،العطلة الصيفية
 2222/ 1555األطفال التي تم افتتاحها منذ العام الدراسي  لرياض
وعدد األطفال الملتحقين بها  2225/2212العام الدراسي  ةولغاي
 .2212/ 2225حصائية وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي إحسب 

( يبين تطور أعداد شعب رياض األطفال الحكومية التي تم افتتاحها منذ 1جدول رقم)
، وعدد األطفال 2225/2212ولغاية العام الدراسي  2225/2222لدراسيالعام ا

 .(24)الملتحقين بها
عدد  السنة الدراسية عدد األطفال عدد الشعب السنة الدراسية

 الشعب
عدد 
 األطفال

1555/2222 19 349 2229/2226 313 6121 
2222/2221 62 1322 2226/2224 823 4426 
2221/2222 129 2342 2224/2224 942 11464 
2222/2223 189 3234 2224/2225 424 13494 
2223/2228 154 8222 2225/2212 433 16532 
2228/2229 266 9994 2212/2211   
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ولضدددمان تحقيدددق األهدددداق المرجدددوة، فدددكن الدددوزارة تددددرس جعدددل 
مرحلددة التعلدديم فددي ريدداض األطفددال مرحلددة إلزاميددة، حيدد  أطلقددت وزارة 

المنهدداج التفدداعلي لريدداض األطفددال الددذي يشددتمل علددى  التربيددة والتعلدديم،
األسدس الحديثددة لتربيدة أطفددال الروضدة وتعلدديمهم، والدذي أقددر مدع بدايددة 

، وهدذا (1)2228 -2223الفصل الدراسي الثداني للعدام الدراسدي الثداني 
يضدديف جهدددًا ماديددًا ومعنويددًا كبيددرًا، إلددى مسددؤوليات الددوزارة، ويضدداعف 

 قدر من الدراسات على هذه المرحلة.من الحاجة إلى تركيز 
لدددذا قامدددت الدددوزارة بتشدددجيع القطددداعين الخددداص والتطدددوعي علدددى 
تأسددديس ريددداض األطفدددال فدددي مختلدددف منددداطق المملكدددة، وتقددددم الددددعم 
المناسب لهما في شتى الجوانب، من حي  تسهيل إجراءات الترخيص، 

اإلشدراق وانتداب المعلمات، وتقدديم الخددمات التربويدة، مثدل: التددريب و 
فضاَل عدن الددعم المدادي والعيندي الدذي يقدمده االتحداد العدام للجمعيدات 
الخيريدددة لهدددذه الريددداض سدددنويَا. هادفدددة مدددن ذلدددك زيدددادة نسدددب االلتحددداق 

 لرطفال في القطاعين الخاص، والتطوعي.
وصدر المنهاج األول لرياض األطفال عن وزارة التربية والتعليم 

 أن الكثير من الروضات لم تتبع هذا ، إال8/8/1551األردنية بتاريخ 
المنهاج، بل لجأت لوضع منهاج خاص بها يتناسب ومستوى الروضة 
وبيئتها، كما أعدت الوزارة دلياًل للعمل في هذه الرياض لمساعدة 
المعلمة على أداء دورها على أفضل وجه ممكن ويعد الدليل منهاجًا 

بية توضيحية مرافقة خاصًا للعمل، كما أجازت استخدام كراسات تدري
، إلى أن (14)للدليل، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة

أقرت الوزارة تطبيق المنهاج الوطني التفاعلي لتربية وتعليم أطفال 
الروضة، والذي تم تأليفه بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة، 

لمتحدة وبدعم من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم ا
 اإلنمائية.

 رياض األطفال الخاصة:
رياض األطفال في األردن ليست حديثة العهد، فمنذ انشاء إمارة 
شدددرق األردن علدددى يدددد المغفدددور لددده جاللدددة الملدددك المؤسدددس عبدددد  بدددن 

تددم إنشدداء عدددد مددن ريدداض األطفددال الخاصددة  -طيددب   ثددراه -الحسددين
األهليددددة عددددام  وروضددددة 1522مثددددل روضددددة الغربدددداء اإلسددددالمية عددددام 

 1582وروضدددة اإلدفنتسدددت عدددام  1539وروضدددة األرقدددم عدددام  1526
فددي عمددان ،وروضددة الالتددين فددي المفددرق  1585وراهبددات الناصددرة عددام 

 . 1582عام 
ومما يجدر ذكره ان هناك رياض اطفال كاندت قائمدة فدي األردن 
قبددددل تأسدددديس اإلمددددارة مثددددل: روضددددة اطفددددال البطريركيددددة الالتينيددددة عددددام 

فدددي مديندددة الكدددرك و روضدددتي 1462لدددروم األرثدددوذكس عدددام و ا 1446
علددى التددوالي فددي مدينددة مادبددا،  1454و  1443الالتددين والددروم عددامي 

كمدددا تدددم  1444وفدددي عجلدددون أنشدددئت روضدددة اطفدددال روم عنجدددرة عدددام 

فددي اربددد وروضددة 1452إنشدداء كددل مددن روضددة بطريركيددة الالتددين عددام 
 .1454المطران في عمان عام 
، 1544وير التربدددوي األول، الدددذي عقدددد عدددام ويعدددد مدددؤتمر التطددد

نقطة فاصلة في رعاية الطفولة المبكرة، واعتبار مرحلة رياض األطفدال 
مرحلددة متميددزة فددي التعلدديم فددي األردن، َوَعددّد قددانون التربيددة والتعلدديم رقددم) 

مرحلة رياض األطفال مرحلة تعليميدة غيدر إلزاميدة فدي  1558( لعام 3
 السلم التعليمي.
تم إنشاء قسم لرياض األطفال في وزارة التربيدة  1558 وفي عام

والتعليم، وأقسام مماثلة في مديريات التربية والتعليم حي  كانت مهمتهدا 
تقتصرعلى ح ، وتشجيع القطاع الخداص علدى إنشداء ريداض األطفدال 
كددون مرحلددة ريدداض األطفددال غيددر الزاميددة، ونتيجددة لهددذا التشددجيع فقددد 

روضدددة أطفدددال للعدددام  984الخاصدددة مدددن  ارتفدددع عددددد ريددداض األطفدددال
روضدددددة اطفدددددال للعدددددام الدراسدددددي  1284الدددددى  1552/1551الدراسدددددي 
 9اشهر إلدى  4سنوات و 3يلتحق بها أطفال من عمر  1554/1555

اشددهر. فددي حددين بلددغ عدددد شددعب الريدداض الخاصددة للعددام  4سددنوات و
شدددعب  8229بمرحلتيددده: البسدددتان والتمهيددددي  2224/2224الدراسدددي 

(  51422مدرسددة، وروضددة خاصددة التحددق بهددا اكثددر مددن)  1241فدي 
 طفل وطفلة.

http://www.moe.gov.jo/learn/Directorates/GD/K
G/HTML/Page8_1.htm 

 المنهاج الوطني التفاعلي وخصائصه
ينبع المنهاج الوطني التفاعلي، من حاجات األطفال في مرحلة 

دها وأشخاصها الروضة وأهمها: الحاجة إلى التفاعل مع البيئة بموا
وخبراتها، بهدق االرتقاء بجوانب األطفال النمائية جميعها، ويهدق 
كسابهم  هذا المنهاج بشكل رئيس إلى تعليم األطفال مهارات محددة، وا 
ثقافة عامة مستمدة من بيئتهم وواقعهم، من خالل وحدات تعليمية 

 تثقيفية ضمن موضوعات شاملة.
ول تقديم موضوعات ويتمحور نظام الوحدات التعليمية ح

متنوعة ضمن إطار زمني تراعى فيه حاجات األطفال، وميولهم 
وخصائصهم النمائية، إذ تقدم هذه الموضوعات من خالل أنشطة 
عديدة متنوعة تهدق إلى إكساب األطفال اتجاهات إيجابية نحو التعلم 

 .(1)واكتساب المعرفة
لهادق إلى ويحقق محتوى المنهاج التفاعلي فلسفة تعلم الطفل ا

التفاعل مع البيئة، من خالل تهيئة بيئة تربوية غنية بالمثيرات، تشجع 
األطفال على تحقيق ذواتهم، وتسهم في تعزيز فضولهم الطبيعي، مما 
يؤدي إلى اكتشاق للبيئة، وبناء الخبرات في جو يسوده األمان والثقة 

 والمحبة وتتضح خصائص المنهاج التفاعلي في اآلتي:
منهاج العملي مع حاجات األطفال من البيئات المختلفة تالؤم ال -

 في األردن.
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 مراعاة المنهاج للتكامل والشمولية والمرونة والتوازن. -
 مخاطبة المنهاج لرطفال مراعيًا مستوياتهم النمائية المتفاوتة. -
مراعاة المنهاج لقدرات األطفال العقلية وتنمية مهارات اتخاذ  -

 قدرة على التحليل والتجريب لديهم.القرار وحل المشكالت وال
 مراعاة المنهاج نمو األطفال الوجداني واالجتماعي. -
 مراعاة المنهاج جوانب النمو النفسي والحركي الجسمي. -
 اعتماد المنهاج على األسس الفاعلة لنقل المعرفة لرطفال. -
ضافة مع - لومات اعتماد المنهاج على خبرات األطفال السابقة وا 

 معرفية واجتماعية وحسية ودينية. يهم قاعدةجديدة لتشكل لد
( أهم 2228وقد أوضحت أبو طالب، والصايغ، والسعدي)

 الجوانب التي تميز المنهاج الوطني التفاعلي والمتمثلة باآلتي:
 الوحدة التعليمية العملية .1

تعد الوحدة التعليمية الركيزة األساسية للمنهاج التفاعلي، وهي 
نبثق منه موضوعات، تعمل الوحدة على عبارة عن موضوع متكامل ي

إيضاحها وتفسيرها من خالل أنشطة مباشرة ومرتبطة بالموضوع 
الرئيس للوحدة، والذي يتم اختياره وتحليله إلى عناصر، وهذه العناصر 
تعطي خبرات لغوية ورياضية وعلمية ودينية واجتماعية وفنية وحركية 

 وموسيقية.
 أهمية وحدات المنهاج التفاعلي .أ

نماء معارفهم ت كمن أهمية تلك الوحدات في تعليم األطفال، وا 
وفق قدراتهم االستيعابية، وتطوير جوانب نموهم وتلبية حاجاتهم للعب 
والحركة، ومساعدتهم على التحليل والتجريب والتفاعل االجتماعي، 
وتحقيق الذات، كما أنها تخدم غريزة الفضول الطبيعية عند األطفال، 

تعلم بحرية، من خالل تفاعلهم مع الخبرات بطريقة وتشجعهم على ال
مباشرة، وربطهم بالتكنولوجيا لفهم العالم من حولهم، كذلك تتناسب 
وحدات المنهاج التفاعلي التعليمية مع بيئة األطفال األردنية، المبنية 
على جذور إسالمية مما يسهل تطبيقها في كافة محافظات المملكة 

 األردنية.
 مؤشرات الدالة عليها:الذكاءات، وال

يدددرى جددداردنر: أن النجددداح فدددي الحيددداة يتطلدددب ذكددداءات متنوعدددة، 
ويقددرر: أن أهددم إسددهام يمكددن أن يقدمدده الددتعلم مددن أجددل تنميددة الطلبددة؛ 
هو: تدوجيههم نحدو المجداالت التدي تتناسدب وأوجده التميدز لدديهم، حيد  

نحدو يحققون الرضى، والكفاية، وبداًل من توجيده معظدم الوقدت، والجهدد 
ترتيب الّطلبة من أفضل ومن أقدل، علدى الُمعلمدين أن يهتمدوا باكتشداق 
أوجده الكفايددة، والموهبدة الطبيعيددة لدديهم؛ ليقومددوا بتنميتهدا، فهندداك مئددات 
ومئدددات مدددن الّطدددرق التدددي توصدددل للنجددداح، وكدددذلك العديدددد والعديدددد مدددن 

 .(5)القدرات المتباينة التي تساعد على تحقيق النجاح
ود مؤشددددرات تسددددتطيع الُمعلمددددة مددددن خاللهددددا أن زيددددادًة علددددى وجدددد

تسددددتدل علددددى وجددددود نددددوع أو أكثددددر مددددن أنددددواع الددددذكاءات الّسددددبعة لدددددى 

أطفالهددا، وقددد حدددد جدداردنر العديددد مددن أنددواع الددذكاءات المتعددددة، والتددي 
 تدل عليها مؤشرات مختلفة ووصفها. وفقًا للتناول اآلتي:

  (:Verbal- Linguistic Intelligenceاللفظي) -الذكاء اللغوي 
هو: القدرة على استخدام كلمات شفوية بفاعلية، )كما هو الحدال 
عنددد القدداص، والخطيددب، أو السياسددي( أو تحريريددة)كما هددو الحددال عنددد 
الشاعر، وكاتب المسرحية، والمحرر، أو الصحفي(، وقد يفصح الذكاء 
عدددن نفسددده بكلقددداء دعابدددة، أو كتابدددة قصددديدة، أو اسدددتخدام مفدددردة معقددددة 

أُغنيدددددة...الخ. ويضدددددم هدددددذا الدددددذكاء: القددددددرة علدددددى تنددددداول بنددددداء اللغدددددة، و 
ومعالجتددده، وأصدددواتها، ومعانيهدددا، واالسدددتخدامات العمليدددة لهدددا، وتضدددم 
بعض هذه االستخدامات اإلقنداع: )أي اسدتخدام اللغدة؛ إلقنداع اآلخدرين 
باتخددداذ مسدددار معدددين فدددي العمدددل(، ومعيندددات الدددذاكرة: )اسدددتخدام اللغدددة؛ 

 .(9)ومات(، والشرح: )استخدام اللغة لإلعالم، والتثقيف( لتذكر المعل
ويوجد مجموعدة مدن المؤشدرات الدالدة علدى الدذكاء اللغدوي للفدرد، 

 (5)منها: 
 الكتابة بشكل أفضل من كتابة متوسط الّطالب الذين في عمره. .أ
 قراءة القصة القصيرة وكتابتها أو إعادة عرضها. .ب
 اكن أو األسماء....الذاكرة الجيدة، والتذكر الجيد لرم .ج
 االستمتاع بألعاب الكلمات. .د
 اكتساب مفردات لغوية جديدة بسرعة. .ه
االسددتمتاع الفاعددل، والفهددم، وا عدددادة صددياغة الجمددل التددي تقدددال،  .و

 والترجمة، والتلخيص،والتذكر.
 االستمتاع باالستماع إلى المتحد . .ز
استخدام كلمات أو مفردات جيدة ال يسدتخدمها متوسدط الطدالب  .ح

 ي عمره.الذين ف
اسدددتخدام مخدددارج الحدددروق، واسدددتعمالها، واألشدددكال، والتعبيدددرات  .ط

 المبتكرة.
 تصميم قصص، وأفكار جذابة. .ي
إنتدددددداج أو إنشدددددداء نمدددددداذج لغويددددددة جديدددددددة للكتابددددددة األصددددددلية أو  .ك

 االتصاالت الشفوية.   
وفي رياض األطفال يظهر الذكاء اللغوي في تمكن األطفال من 

صة من نسج الخيال باستخدام إعادة سرد أحدا  قصة، وتصميم ق
كلمات وجمل مفيدة، والتعبير عن أفكارهم، واستخدام ركن القصة 

 والهدوء، وكتابة كلمات.
 Musical- Rhythmsاإليقاعي) -الذكاء الموسيقي

Intelligence) 
هدددو القددددرة علدددى إدراك الصددديغ الموسددديقية) كمدددا هدددو الحدددال عندددد 

موسديقي(، وتحويلها)كدالمؤلف(، الموسديقي المتدذوق(، وتمييزها)كالناقدد ال
والتعبير عنها)كالمؤدي(، وهذا الذكاء يضم الحساسية لإليقداع، والطبقدة 

 .(24)أو اللحن، ولون النغمة لقطعة موسيقية
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ويعنى هذا الذكاء الفهم الحدسي للموسيقا، أو الفهم التحليلدي لهدا 
                                                    أو الجمع بين هذا وذاك

اإليقددددداعي عندددددد الفدددددرد مدددددا  -مدددددن مؤشدددددرات الدددددذكاء الموسددددديقيو
 :(12)يأتي
 القدرة على الغناء. .أ
القددرة علددى تدذكر النغمددات الموسديقية بسددهولة، وا عدادة النغمددات،  .ب

 والقطع بيسر.
 الحساسية تجاه األصوات، واإليقاعات المختلفة. .ج
 حب اللعب باآلالت الموسيقية المختلفة، والمتنوعة. .د
 ثقافة مناقشة الموسيقا، وتحليلها، واإلدراك العقلي لها. .ه
التمتدددع بتقليدددد األصدددوات أو اللعدددب مدددن خدددالل إصددددار أصدددوات  .و

 ممتعة مختلفة.
يقدم ترجمة فورية لما يريد أن يقوله الملحن عند سماعه لكلمات  .ز

 أغنية ما.
يكون حساسدًا تجداه وقدع األقددام، وأصدوات الصدفارات أو صدوت  .ح

وجيد اإلصغاء لمثل هذه المهمدات أو األصدوات  حنفيات المياه،
 المختلفة.

السددديطرة علددددى الجسدددم بسددددهولة، وتحريكدددده بتدددوازن يتناسددددب مددددع  .ط
 المرحلة السنية أو العمرية.

لعب األدوار بسهولة، وحفظ التوازن، ومحاكداة حركدات اآلخدرين  .ي
 بسهولة.

ومن المالحظ أنه يمكن قياس قدرة أطفدال ريداض األطفدال علدى 
الدددذكاء الموسددديقى إذا توجدده الطفدددل كثيدددرّا إلددى ركدددن الموسددديقى، التمتددع ب

وأحدددب اللعدددب بددداآلالت الموسددديقية، وغندددى أناشددديد سدددمعها وحفظهدددا، أو 
ظهددددر عليدددده االسددددتمتاع باألصددددوات الموسدددديقية، وقلددددد مددددا يسددددمعه مددددن 

 أصوات.
 Interpersonalاالجتماعي ) -الذكاء الشخصي الخارجي

Intelligence) 
دراك أمزجددة اآلخددرين، ومقاصدددهم، ودوافعهددم، هددو: القدددرة علددى إ

ومشاعرهم، والتمييز بينها، ويتمثل في الذين يجذبون الناس، ويتفداعلون 
معهدددم كدددالمعلمين، واألطبددداء، والسياسددديين، وعلمددداء االجتمددداع، والقدددادة، 
ويضددم هددذا النددوع مددن الددذكاء الحساسددية للتعبيددرات الوجهيددة، والصددوت، 

لتدأثير فدي مجموعدة مدن النداس ليتتبعوا)خطددأ واإليمداءات، والقددرة علدى ا
 معينًا من الفعل(.

وكدذلك، القددرة علدى التمييدز بدين المؤشدرات المختلفدة التدي تعتبددر 
هاديدددًا للعالقدددات االجتماعيدددة، كمدددا يتضدددمن هدددذا الدددذكاء: القددددرة علددددى 
االستجابة المناسبة لهذه الهادية االجتماعيدة بصدورة علميدة بحيد  تدؤثر 

 .(4)ينفي توجيه اآلخر 

االجتمدددداعي عنددددد  -ومدددن مؤشددددرات الددددذكاء الشخصدددي الخددددارجي
 :(12)الفرد، اآلتي

االنضددددمام لعضددددوية األنديدددددة أو مراكددددز الشددددباب أو الجمعيدددددات  .أ
 الخيرية.

 التمتع بوجود شبكة عالقات اجتماعية كبيرة مع اآلخرين. .ب
 إعطاء النصح، واإلرشاد ل خرين؛ لحل مشكالتهم. .ج
المواقددددف التددددي يمددددرون بهددددا فددددي اإلحسدددداس القددددوي بدددداآلخرين، و  .د

 حياتهم.
 التعاون مع اآلخرين، والعمل ضمن الفريق التعاوني. .ه
 التعاون مع الوالدين، واالستجابة ل خرين. .و
 التأثير في آراء اآلخرين، ووجهات نظرهم، وسلوكهم. .ز
 الحساسية تجاه احتياجات اآلخرين. .ح
 تحديد األهداق الشخصية، والتعبير عنها بسهولة. .ط
 يما يختص بتوجيه أسئلة كثيرة عن الحياة.الفضول ف .ي
 لديه نظرة واقعية؛ لنواحي القوة والضعف. .ك
 القدرة على الحب)حب نفسه(، ومعرفة مشاعره تجاه اآلخرين. .ل
 قوي اإلرادة. .م
 الدافعية الذاتية، والمثابرة، والصبر. .ن
 مستقلَّ الرأي، والفكر. .س
 يبدي استجابة ماهرة أو غير عادية. .ع

معرفددة المعلمددة أو المربيددة للمؤشددرات الدالددة ويددرى الباحثددان: أن 
ُيسدهُل التعامدل مدع األطفدال  -بعد معرفة ماهيدة الدذكاء -على كل ذكاء

بندداًء علدددى الدددذكاء البدددارز عندددده، ثددم تنميدددة بقيدددة الدددذكاءات؛ ألن نظريدددة 
جددداردنر أثبتدددت: أن كدددل شدددخص يمتلدددك ذكددداءات متعدددددة، ولددديس ذكددداًء 

رد إلددى أخددر؛ لدذا تسددتطيُع المعلُمددة واحددًا، ولكددن بددرجات متفاوتددة مددن فد
أن ُتغيَر طريقتها على نحو مستمر فدي العدرض، ممدا يسداعُد فدي تنميدة 

 تلك الذكاءات.

  ::مشكلة البحث
تتحددددد مشدددكلة البحددد  فدددي التعدددرق علدددى أثدددر اسدددتخدام المنهددداج 
التفدداعلي المطددور فددي تحسددين الددذكاءات المتعددددة لدددى أطفددال الريدداض 

 البح  اإلجابة عن السؤال اآلتي: في األردن، ولذا سيحاول
( بددددين =  0.05هددددل توجددددد فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية)

متوسددطات األداء علددى اختبددار الددذكاءات المتعددددة لدددى أطفددال مرحلددة 
ريددددددداض األطفدددددددال يعدددددددزى لندددددددوع المنهددددددداج )تفددددددداعلي، تقليددددددددي( وندددددددوع 

 الروضة)حكومية، خاصة(؟

 أهمية البحث:
ا تمثدل اسدتجابة حقيقيدة إلحددى تأتي أهمية هذه الدراسدة باعتبارهد

أبددرز القضددايا التددي يعنددى بهددا النظددام التربددوي فددي األردن حاليددَا، مثلمددا 
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ُتعنددى بهددا األنظمددة التربويددة العربيددة والعالميددة نظددرَا ألهميتهددا، أال وهددي 
قضددية التربيددة فددي مرحلددة ريدداض األطفددال، وقددد انددتهج األردن مشددروَعا 

بعنددوان التطددوير التربددوي نحددو اقتصدداد شدداماَل متكدداماَل للتحددول التربددوي 
، والددذي مددن مكوناتدده تنميددة االسددتعداد للددتعلم مددن  ERfKE المعرفددة

خالل تعليم الطفولدة المبكدرة. وُيعدد المنهداج الدوطني التفداعلي مدن أبدرز 
 إنجازات مشروع تطوير التعليم في مرحلة رياض األطفال.

 وتكمن أهمية البح  الحالي في:
 المتعددة ألطفال الروضة. الكشف عن الذكاءات .1
تقديم مقياس لكل من الذكاء اللغوي، واالجتماعي، والموسيقي  .2

لدى أطفال الرياض يمكن اإلفادة منه عمليًا في مرحلة 
 الرياض.

معرفة فاعلية تأثير المنهاج الوطني التفاعلي المطور لرياض   .3
األطفال في تحسين الذكاءات المتعددة، ومقارنته بالمنهاج 

 ادي المستخدم في الرياض الخاصة.االعتي

 التعريفات اإلجرائية:
قدرة أطفال رياض األطفال، على حل   :هيالذكاءات المتعددة  .1

بداع نتاجات في واحد أو أكثر من األطر المعتمدة  مشكالت، وا 
 في المنهاج التفاعلي المطور. 

يتمثل في قدرة األطفال، في التعامل مع  الذكاء اللغوي اللفظي: .2
 اظ والمعاني والكلمات، واستخدامها.األلف

يتمثل في القدرة على  الذكاء االجتماعي)الشخصي الخارجي(:  .3
قامة عالقات سليمة معهم، وفي  اإلحساس باألطفال اآلخرين، وا 

 أولئك الذين يجذبون اآلخرين، ويتفاعلون معهم.
يظهر في االهتمام باللحن،  اإليقاعي: –الذكاء الموسيقي .8

 مات التي يسمعها أطفال الروضة.واإليقاع، والنغ
: مجموعة من المنهاج الوطني التفاعلي/ الطبعة المّطّورة  .9

الخبرات المتنوعة، والمتعددة، والفعاليات التربوية المخططة، 
والتي تم إقرارها من قبل مجلس التربية والتعليم في األردن 
استجابة لتطوير تعليم ما قبل المدرسة من أجل اقتصاد المعرفة 

ERfKE  وبدأ تطبيقه في جميع رياض األطفال الحكومية ،
ويشمل  2224/ 2224رسميَا منذ بداية الفصل الدراسي األول 
 األجزاء اآلتية:                         

 .كتاب أنشطة الطفل العملية لمعّلمة رياض األطفال 
 .الكتاب المرجعي لمعّلمة رياض األطفال 
 كتاب األنشطة باللغة العربية. 
 .كتاب األنشطة باللغة اإلنجليزية 
  .الوسائل والمواد المرافقة 

تلك المؤسسات التربوية واالجتماعية  الحكومية: رياض األطفال .6
التي يلتحق بها األطفال في سن ما بين الرابعة والسادسة؛ 

ليحظوا بقدر من الرعاية والتربية الصالحة بعض الوقت في كل 
 .(13)يوم 

 ( في وزارة التربية والتعليم يتوافر فيه صف في مدارس )اإلنا
المناخ المناسب لتحقيق رسالة، وفلسفة الوزارة؛ لتنمية الجوانب 
الشخصية، والعقلية، والروحية، والوجدانية، والجسمية لدى األطفال 

 المسجلين فيها.
تلك المؤسسات التربوية واالجتماعية الخاصة:  رياض األطفال .4

ي سن ما بين الرابعة والسادسة؛ التي يلتحق بها األطفال ف
ليحظوا بقدر من الرعاية والتربية الصالحة بعض الوقت في كل 

، وتكون ممولة من أشخاص أو مؤسسات خاصة)قطاع (13)يوم
يتوافر فيها المناخ ، رق عليها وزارة التربية والتعليمخاص(، وتش

المناسب لتحقيق رسالة، وفلسفة الوزارة؛ لتنمية الجوانب 
والعقلية، والروحية، والوجدانية، والجسمية لدى  ة،الشخصي

األطفال المسجلين فيها، لكن ال يدرس فيها المنهاج الوطني 
 التفاعلي المطور.  

 محددات الّدراسة:
  تتحدد نتائج الدراسة الحالية باآلتي:

 ( ( 59عينة من رياض األطفال )الحكومية والخاصة وعددهم
 والتعليم للواء الرصيفة.طفال وطفلة من مديرية التربية 

 .الذكاءات المتعددة: اللغوي، االجتماعي ، الموسيقي 
 .فترة التطبيق عشرة أسابيع 
 .المنهاج الوطني التفاعلي/ التقليدي 

 الدراسات السابقة:
هناك العديد من الدراسات التي أجريت حول تنمية الذكاءات 

ها من المتعددة لدى أطفال مرحلة رياض األطفال وقد تم تناول
خالل مجالين مرتبة زمنيًا من األقدم إلى األحد ، وهما: 
دراسات تناولت الذكاءات المتعددة بشكل عام لمرحلة 
الرياض، ودراسات تناولت المنهاج التفاعلي المطور لرياض 

 األطفال.

 دراسات تناولت الذكاءات المتعددة بشكل عام لمرحلة الرياض:
 1551تنين )أما دراسة كاليوبوسكا وميرجا وتي -

Kalliopuska-Mirja; Tiitinen, unto)  فقد هدفت معرفة
تأثير برنامجين تنمويين على التعاطف، والسلوك االجتماعي 
اإليجابي عند أطفال ما قبل المدرسة، تم قياس التعاطف، 

طفاًل؛ وهم أطفال ما  62والسلوكات االجتماعية اإليجابية على 
امج التعاطف، تم تقسيم قبل المدرسة، قبل وبعد تطبيق برن

طفاًل،  18األطفال إلى ثال  مجموعات، األولى ضمت 
، وهي المجموعة الضابطة، وتم 32والثالثة  14والثانية ،
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ساعة على  39تطبيق عدة مقاييس، واستمر البرنامج لمدة 
مدى أربعة أشهر ،وتم تنمية التعاطف شعوريًا، وبدت 

 ياد مع التعاطف.السلوكات االجتماعية اإليجابية في ازد
( التي هدفت اختبار نظرية Madsen,1997دراسة مادسن) -

الذكاءات المتعددة ألطفال قبل سن الدراسة، في أحد مراكز 
رعاية األطفال في والية تكساس األمريكية، وعملت الدراسة 
على اكتشاق ما إذا كان لدى هؤالء األطفال تفضيالت تتعلق 

متعددة السبعة حسب تصنيف بالذكاءات المتعددة)الذكاءات ال
جاردنر(، وما إذا كامت هذه التفضيالت تتناسب وأساليب 
محددة للتعلم، خصوصًا أسلوب التعليم حسب نموذج 

 (، وتضمنت هذه الدراسة النوعية اآلتي:McCarthyماكارثي)
فحص الذكاءات المتعددة بالمشاهدات الواقعية، وأشرطة الفيديو  -

 رعاية األطفال. لرطفال المسجلين في مراكز
تحليل الذكاءات المتعددة لدى أطفال ما قبل المدرسة بين سن  -

الثانية والرابعة لتحديد تفضيالتهم المختلفة ألسلوب التعلم وفق 
 (.4MATنموذج مكارتي)

مسجلين في هذه  (12)تكونت عينة الدراسة من اثنى عشر طفالً 
المراكز، وقد تم إجراء البح  الميداني وجمع البيانات من األوصاق 
المميزة لرطفال، وأشرطة الفيديو، والكتب الشخصية، والمشاهدات، 
والمقابالت التي أجريت في مركز تطوير األطفال في جامعة 

حي  انخرط أطفال ما قبل سن المدرسة في  Chardsonشاردسون 
، ومن أجل فرضية الباح  في أن الذكاءات المتعددة هذه الخبرات

يمكن أن تظهر لدى أطفال ما قبل سن المدرسة، فقد قام الباح  
بتوثيق خصائص معروفة في نظرية الذكاءات المتعددة والتي ركزت 

( 4MATعلى أطفال سن الخامسة فأكثر، وتم استخدام توثيق نموذج)
من فرضية الباح  بأن  للمساعدة في تحديد نسبة أخرى)جزء آخر(

هناك عالقة بين الذكاءات المتعددة وخصائص أسلوب التعلم، وقد 
أظهرت نتائج الدراسة أن أطفال ما قبل المدرسة يظهرون خصائص 
لثالثة أنواع من الذكاءات على األقل يمكن أن تصف العالقة بين الفرد 

ذكاء الرياضي، وال-والجماعة وهي)الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي
 الخارجي(.-االجتماعي

( دراسة حالة على طالب Salmon,1998وأجرى سالمون) -
يعاني من اضطرابات التواصل بهدق تطوير مهارات التواصل 
لديه باستخدام محتوى كتابة ورسم، حي يدرس باستخدام 
أساليب مبنية على نظرية "جاردنر" وقد طبقت الدراسة لمدة 

المدة طرق التواصل من  سنة، وتم تعليم الطالب خالل هذه
خالل الكتابة والرسم استنادًا إلى استراتيجيات نظرية الذكاءات 
المتعدد، وتم جمع البيانات بالمالحظة الطبيعية للطفل 
والتسجيل الصوتي، وباستخدام الفيديو، والمقابلة، لمعرفة 

انطباعات المعلمين، كذلك تحليل أعمال الطالب، وقد أظهرت 
استخدام استراتيجيات نظرية الذكاءات المتعددة النتائج فاعلية 

 في تحسين الكتابة والرسم لدى الطالب.
( بدراسة بعنوان: دور الذكاء Wilson,1999كما قام ويلسون) -

الموسيقي في مدرسة تركز على الذكاءات المتعددة حي  تم 
اإليقاعي في مدرسة ابتدائية في والية -بح  الذكاء الموسيقي

كية. وقد طبق أربعة معلمين من هذه المدرسة فلوريدا األمري
نظرية الذكاءات المتعددة داخل صفوفهم، وتابعوا مدى حصول 
نمو)تطور( في اإليقاع الموسيقي لرطفال. كما تمت مقارنة 
هذه النتائج بنتائج مدارس مماثلة تطبق نفس النظرية، وتم 
استخدام طرق مختلفة لجمع البيانات مثل مقابلة المعلمين 
والطلبة، والمشاهدات الصفية، واستبانة أولياء األمور ومراجعة 
المعرفة السابقة، أما نتائج الدراسة فقد أشارت إلى عدم وجود 

 مظاهر لنمو وتطور اإليقاعات الموسيقية لدى األطفال.
 & Lowe)وفي دراسة أجراها)لوي ونلسون ودونيل ووولكر(   -

NELSON & Donnel & Walker, 2001) تعرق تم ال
على مدى فعالية األنشطة وأساليب التدريس القائمة على نظرية 
الذكاءات المتعددة في تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى 
عينة من أطفال ما قبل المدرسة، وألطفال الصفين األول 
والرابع االبتدائيين، وقد استخدم في هذه الدراسة استراتيجيات 

نظرية الذكاءات المتعددة، تعليمية عديدة قائمة كلها على 
أظهرت نتائج القياس البعدي لهذه الدراسة وجود تحسن كبير 
لدى جميع أفراد العينة في مهارات القراءة والكتابة واالستماع، 
مقارنة بنتائج القياس القبلي، مما يعني أن أساليب التدريس 
المنبثقة من نظرية الذكاءات المتعددة أدت إلى تحسن مهارات 

 ءة والكتابة لدى جميع أفراد العينة.القرا

 دراسات تناولت المنهاج التفاعلي المطور لرياض األطفال:
كانت الدراسات التي تناولت المنهاج التفاعلي المطور قليلة جددًا 

( التدددي 2229وربمدددا يعدددود ذلدددك إلدددى حداثتددده، ومنهدددا: دراسدددة هدددارون )
لتربيدة أطفدال  هدفت تحليل المنهداج الدوطني التفداعلي: األسدس الحديثدة
م، وقدددددد 2228الروضدددددة " الصدددددادر عدددددن وزارة التربيدددددة والتعلددددديم عدددددام  

أظهددرت الدراسددة غيدداب التددوازن فددي تركيددز األهددداق الخاصددة للوحدددات 
التعليميددة علددى المجدداالت النمائيددة الخمسددة، كمددا بينددت النتددائج أن نسددبة 
ن نسدددبة المشددداركة  األنشدددطة الهادئدددة أكثدددر مدددن األنشدددطة الصددداخبة، وا 

 لمتوقعة من األهل في األنشطة منخفضة جدَا.ا
( بدراسدة عنوانهدا، "دراسدة تحليليدة للمحتدوى 2229وقامت برهم )

الرياضي في المنهاج الوطني التفاعلي لمرحلة ريداض األطفدال " وذلدك 
الستكشاق نقاط القوة، ونقاط الضعف فيه، وتقديم التوصديات المقترحدة 

ة بالتوصددديات اآلتيدددة: تعدددديل للعمدددل علدددى تطدددويره، وقدددد خرجدددت الدراسددد
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الخطددأ المفدداهيمي الددذي ورد فددي أنشددطة الرياضدديات باللغددة العربيددة مددن 
ضدافة اسدم الشدكل الهندسدي لرشدكال  حي  مفهوم العدد وليس الدرقم، وا 
الهندسية التي تم طرحها فدي أنشدطة الرياضديات باللغدة العربيدة، وطدرح 

ضددافة أنشددطة مفهددوم الصددفر فددي أنشددطة الرياضدديات باللغددة العرب يددة، وا 
تدرتبط بمفدداهيم المطابقدة، والتشددابه، واالخدتالق، والتصددنيف فدي أنشددطة 
الرياضيات باللغدة العربيدة، واإلنجليزيدة، ووضدعها فدي مقدمدة األنشدطة، 
ضدددددافة أنشدددددطة تدددددرتبط بمفددددداهيم األنمددددداط، وطدددددرح مفهدددددوم العمليدددددات  وا 

ضدافة أن12الحسابية البسيطة كالجمع والطرح ضدمن العددد ) شدطة (، وا 
مرتبطة بها، واالهتمام بجانب تنمية التفكير الرياضي، وحل المشدكالت 
جراء المزيد من البحو  حول مدى تفعيل األنشطة التدي  بشكل أكبر، وا 
مكانية تطبيقها على أرض الواقع.  تم طرحها في األنشطة التطبيقية، وا 

( بدراسددددة، هدددددفت تقددددويم عمليددددة 2226وقامددددت مددددؤتمن وجبددددر )
الدددوطني التفددداعلي فدددي ريددداض األطفدددال الحكوميدددة فدددي  تطبيدددق المنهددداج

األردن بمكوناتددده الثالثدددة: )اإلطدددار النظدددري، اإلطدددار العملدددي بعناصدددره 
الفرعيدددة، األنشدددطة الكتابيدددة(. وأوصدددى فريدددق الدراسدددة: بكعدددداد خريطدددة 
ذهنية مختصرة موضحة ألبرز نقاط القوة، والضعف في عمليدة تطبيدق 

رحلتددده مرتبدددة علدددى مسدددتوى المملكدددة، المنهددداج الدددوطني التفددداعلي فدددي م
واألقدداليم، والمحافظددات، وا عددداد خالصددة تنفيذيددة مركددزة حددول إيجابيددات 
المنهددداج الدددوطني التفددداعلي، وسدددلبياته بصدددفة عامدددة، وذلدددك فدددي ضدددوء 
النتاجددات التددي تددم استخالصددها مددن هددذه الدراسددة التقويميددة، ورفددع هددذه 

عليدَا مدن داخدل الدوزارة الخالصة إلى الجهات المعنيدة بتطدوير المنهداج ف
 وخارجها.

( فقددددد هدددددفت دراسددددتها التعددددرق علددددى مدددددى 2224أمددددا دبددددوس )
تضددددمين المنهدددداج الددددوطني التفدددداعلي "األسددددس الحديثددددة لتربيددددة أطفددددال 

م، للمفددداهيم 2228الروضدددة " الصدددادر عدددن وزارة التربيدددة والتعلددديم لعدددام 
 (6-8والعمليدددددات الرياضدددددية المالئمدددددة لخصدددددائص المرحلدددددة العمريدددددة )

( مفهومدددَا وعمليددددة رياضددددية 24سدددنوات، وقددددد أظهدددرت النتددددائج غيدددداب )
(، ولعدددل  أكثدددر المفددداهيم تكدددرارَا مدددن بدددين المفددداهيم، %34،94بنسدددبة )

والعمليدددات الرياضدددية فدددي المنهددداج كددددان مفهدددوم المربدددع وبنسدددبة بلغددددت 
(. كما أظهرت النتائج أن هنداك مفداهيم، وعمليدات رياضدية 18،45%)

( سددنوات، وكددان أكثددر 6-8لمرحلددة العمريددة )غيددر مالئمددة لخصددائص ا
المفاهيم نصيبَا من حي  توافره فدي المنهداج مفهدوم النقدود، واسدتعماالته 

 (.%36،48بنسبة بلغت )

 التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة ذات العالقدة بالموضدوع العربيدة 

التقويميدة التدي تناولددت  واألجنبيدة، تبدين وجدود نقدص بدّين فدي الدرااسدات
مندداهج ريدداض األطفددال، وقددد يعددود هددذا إلددى عدددم وجددود مندداهج لمرحلددة 

، وفيمدا يلدي أهدم مدا أوردتده 2223رياض األطفال في األردن قبدل عدام 
 الدراسات العربية واألجنبية من نتائج:

دراسددات المجددال األول: تناولددت الددذكاءات المتعددددة مثددل: دراسددة 
(، , 1554Salmonدراسددددة سددددالمون) (،,1554Madsenمادسددددن)
(، دراسدددددددة 2224(، دراسدددددددة دبدددددددوس) ,1555Wilsonويلسدددددددون)
 (.2226(، دراسة مؤتمن وجبر)2229برهم)

اعتمددددت غالبيدددة الدراسدددات علدددى أداة المالحظدددة الصدددفية لجمدددع 
(،  ,1554Madsenالبيانددددددددددات، مثددددددددددل: دراسددددددددددة مادسددددددددددن)

 (,1555Wilson(، ويلسون) ,1554Salmonسالمون)
يع الدراسات على أهمية مرحلة ما قبل المدرسدة؛ ألنهدا اتفقت جم

 تعد من أهم المراحل التعليمية من حياة الطفل.
غالبيدددة الدراسدددات التدددي تناولدددت المنهددداج التفددداعلي عملدددت علدددى 

(،  دراسددددددة 2229تحليددددددل محتددددددوى المنهدددددداج، مثددددددل: دراسددددددة هددددددارون)
 (.2226(، دراسة مؤتمن وجبر)2229(، دراسة برهم)2224دبوس)
الدراسددة الحاليددة تناولددت المنهدداج الددوطني التفدداعلي مددن حيدد   إن

تطبيقدده علددى عينددة مقصددودة؛ وألن المنهدداج الددوطني التفدداعلي المنفددذ لددم 
يخضددع أليددة دراسددة تقويميددة تطبيقيددة علددى حسددب علددم البدداحثين؛ إذ إن 
أي منهداج يدتم وضدعه البددد مدن تقويمده تقويمددَا نوعيداَ وشداماَل؛  لضددمان 

على مواكبة التغيدرات التدي تحدد  بدين فتدرة وأخدرى؛ لدذا  فاعليته وقدرته
جدداءت هددذه الدراسددة واحدددة مددن الدراسددات التددي عنيددت بتقددويم المندداهج 
المنفددذة فددي ضددوء المعددايير العالميددة. إذ مددا زالددت العمليددة التربويددة فددي 
األردن بحاجددددة إلددددى متابعددددة وتقددددويم مددددن أجددددل تعزيددددز مددددواطن القددددوة، 

وقدددد جدداءت هددذه الدراسدددة لتلبيددة هدددذه  والددتخلص مددن مدددواطن الضددعف،
 الحاجة.

كما أن هذه الدراسة قد استفادت من الدراسات السدابقة، واإلطدار 
النظدددري فدددي بلدددورة المشدددكلة ووضدددوحها، وفدددي بنددداء األداة المسدددتحذمة، 

 والمعالجة اإلحصائية.

 الطريقة واإلجراءات:
 أفراد الدراسة 

( من روضة 92هم)( طفاًل وطفلة من59تكون أفراد الدراسة من)
( من 89حكومية هي روضة مدرسة راية بنت الحسين األساسية، و)

روضة براعم اإليمان اإلسالمية الخاصة، وهما تابعتان لمديرية التربية 
والتعليم للواء الرصيفة، وقد اختيرا قصديًا الستعداد الكوادر الفنية 

تان في البيئة واإلدارية فيهما تنفيذ متطلبات الدراسة الحالية، والروض
نفسها هي المنطقة الشمالية من مدينة الرصيفة، وقد تم تشكيل 

( طفاًل 84مجموعتين من أفراد الدراسة، مجموعة تجريبية قوامها)
( من الروضة 22( من روضة المدرسة الحكومية و)26وطفلة، منهم)

( من 28( طفاًل وطفلة، منهم)84الخاصة، ومجموعة ضابطة قوامها)
( من الروضة الخاصة، وبذلك فكن 23ة الحكومية، و)روضة المدرس

 المنهج الذي أتبع هو المنهج شبه التجريبي.
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 أداة الدراسة:
 اختبار الذكاءات المتعددة.

يتكون اختبار الذكاءات المتعددة من قسمين: األول ويشتمل 
على معلومات عامة عن الطفل وأسرته، والقسم الثاني يتناول معايير 

( فقرة موزعة على 32هي: الذكاء اللغوي ويشتمل على) ذكاءات ثالثة
( 12( لمعيار االستماع و)4( لمعيار االستقبالية، و)3النحو اآلتي: )

( لمعيار القراءة والكتابة. 12لمعيار التحد  والطالقة اللغوية و)
( فقرات لمعيار الذكاء الموسيقي، 5والذكاء الموسيقي ويشتمل على)

( فقرة لمعيار الذكاء 16جتماعي ويشتمل على )والذكاء الخارجي د اال
الخارجي وتقوم المعلمة بملئه، مالحظة ما يصدر عن الطفل من 

 استجابات.

 صدق االختبار:
تم عرض االختبار على محكمين من أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة اليرموك والجامعة األردنية، ومتخصصين في مناهج اللغة 

وتربية الطفل ومعلم الصف، وقد أبدوا بعض  العربية وأساليب تدريسها،
المالحظات التي تناولت بعض أبعاد االختبار الستة، وقد اخذ 
باقتراحاتهم، ثم عرض في صورته النهائية على لجنة مصغرة منهم 
فوافقوا عليه، وعد هذا بمثابة الصدق المنطقي وصدق المحتوى 

 لالختبار.

 ثبات االختبار:
( 39ختبار بتطبيقه على عينة قوامها)تم التحقق من ثبات اال

طفاًل وطفلة من خارج عينة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألف، 
( وهو معامل ثبات صالح لتطبيقه في q1.0وقد بلغ معامل الثبات)

 الدراسة الحالية.

 التطبيق:
/  32إلى تاريخ  2225/ 22/ 14تم التطبيق بدءًا من تاريخ 

 2224/2225ي الثاني من العام الدراسي الفصل الدراس 2225/  28
ولمدة عشرة أسابيع، بعد تدريب المعلمات على تنفيذ آليات تطبيق 
المنهجين التفاعلي والتقليدي، وبكشراق الباحثين، وزيارات ميدانية 

 دائمة.

 المعالجة اإلحصائية:
تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

(، وتحليل التباين الثنائي way anova-2لثنائي )وتحليل التباين ا
 (.way manova-2المتعدد )

 تكافؤ المجموعتين:
إلجراء التكافؤ بين مجموعتي الدراسة استخدمت المتوسطات 

 ( يبين ذلك:2الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول رقم)

لحسابية يبين تكافؤ مجموعتي الدراسة باستخدام المتوسطات ا (2جدول رقم)
 واالنحرافات المعيارية

 االنحراق المعياري  المتوسط الحسابي العدد نوع الروضة المجموعة
 

 التجريبية
 588. 2.67 26 حكومية
 354. 2.63 22 خاصة
 490. 2.65 48 المجموع

 
 الضابطة

 408. 2.59 24 حكومية
 310. 2.64 23 خاصة
 360. 2.62 47 المجموع

الكلي 
Total 

 506. 2.63 50 ةحكومي
 328. 2.64 45 خاصة
 428. 2.63 95 المجموع

( وجود فروق ظاهرية، ولبيان مدى 2يالحظ من جدول رقم)
 ( يبين ذلك:3داللتها ثم استخدام تحليل التباين الثنائي، والجدول رقم)

يبين استخدام تحليل التباين الثنائي لبيان مدى داللة الفروق الظاهرية  (3جدول رقم)
 (2ي المتوسطات الحسابية الواردة في جدول رقم)ف

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ق

 742. 109. 021. 1 021. المنهاج
 935. 007. 001. 1 001. نوع الروضة
نوع × المنهاج 
 الروضة

.040 1 .040 .214 .645 

 د د 189. 51 17.216 الخطأ
 د د د 58 17.281 الكلي

( عدم وجود فروق ذات داللة 3يالحظ من جدول رقم) 
إحصائية، مما يدل على تكافؤ مجموعتي الدراسة عند بدء تنفيذ 

 الدراسة.
 :ومناقشتها نتائج الدراسة

نص سؤال الدراسة على اآلتي: هل توجد فروق ذات داللة 
كاءات ( بين متوسطات األداء على اختبار الذ=  0.05إحصائية )

المتعددة لدى أطفال مرحلة رياض األطفال يعزى لنوع المنهاج 
)تفاعلي، تقليدي( ونوع الروضة )حكومية، خاصة(؟ بعد تطبيق 
االختبار البعدي لمعرفة أداء األطفال الكلي على االختبار، استخدمت 

( يبين 8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول رقم)
 ذلك:

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء األطفال الكلي  (8)جدول رقم
 على االختبار البعدي للذكاءات المتعددة.

 االنحراق المعياري  المتوسط الحسابي العدد نوع الروضة المجموعة
 163. 3.86 26 حكومية التجريبية

 317. 3.72 22 خاصة
 253. 3.80 84 الكلي

 421. 3.55 28 حكومية الضابطة
 349. 3.58 23 خاصة
 384. 3.57 84 الكلي

 350. 3.71 92 حكومية الكلي
 337. 3.65 89 خاصة
 343. 3.68 59 الكلي
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( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات 8يالحظ من جدول رقم)
استخدام تحليل التباين الثنائي المتعدد، والجدول َتّم ولبيان مدى داللتها 

 ين ذلك:( يب9رقم)
 يبين نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد الختبار الذكاءات المتعددة (9جدول رقم)

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ق المربعات

 001. 11.572 1.213 1 1.213 المنهاج

 434. 617. 065. 1 065. نوع الروضة

نوع ×المنهاج
 182. 1.812 190. 1 190. الروضة

 د د 105. 91 9.541 الخطأ

 د د د 94 11.083 الكلي

( وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى 9يالحظ من جدول رقم)
( لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق  = .001داللة )

دالة إحصائيًا تعزى لنوع الروضة والمجموعة والتفاعل بينهما، وهذا 
يق المنهاج التفاعلي المطور كانت أفضل من يدل على أن نتائج تطب
 نتائج المنهاج التقليدي.

ولمعرفة نتائج أداء األطفال البعدي على األبعاد الستة الختبار 
الذكاءات المتعددة تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ( يبين ذلك.6المعيارية حسب المجموعة ونوع الروضة والجدول رقم)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء األطفال البعدي على  (6جدول رقم)

 اختبار الذكاءات المتعددة حسب المجموعة ونوع الروضة

 
أنواع 
 الذكاءات

 المجموعة
نوع 
 الروضة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراق 
 المعياري 

1 
اللغة 
 االستقبالية

 تجريبية

 330. 3.85 26 حكومية

 488. 3.65 22 خاصة

 417. 3.76 84 الكلي

 ضابطة

 844. 3.28 28 حكومية

 820. 3.22 23 خاصة

 824. 3.25 84 الكلي

 الكلي

 687. 3.57 92 حكومية

 706. 3.43 89 خاصة

 696. 3.51 59 الكلي

 االستماع 2

 تجريبية

 232. 3.87 26 حكومية

 274. 3.81 22 خاصة

 251. 3.84 84 الكلي

 ضابطة

 354. 3.59 28 حكومية

 359. 3.68 23 خاصة

 355. 3.63 84 الكلي

 327. 3.24 92 حكومية الكلي

 
أنواع 
 الذكاءات

 المجموعة
نوع 
 الروضة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراق 
 المعياري 

 323. 3.74 89 خاصة

 323. 3.74 59 الكلي

3 
التحد  
والطالقة 
 اللفظية

 تجريبية

 131. 3.92 26 حكومية

 388. 3.71 22 خاصة

 295. 3.82 84 الكلي

 ضابطة

 493. 3.53 28 حكومية

 407. 3.62 23 خاصة

 451. 3.58 84 الكلي

 الكلي

 401. 3.73 92 حكومية

 396. 3.67 89 خاصة

 398. 3.70 59 الكلي

8 
القراءة 
 والكتابة

 تجريبية

 128. 3.93 26 حكومية

 200. 3.86 22 خاصة

 167. 3.90 84 الكلي

 ضابطة

 423. 3.69 28 حكومية

 252. 3.82 23 خاصة

 352. 3.76 84 الكلي

 الكلي

 326. 3.82 92 حكومية

 226. 3.84 89 خاصة

 282. 3.83 59 الكلي

9 
الذكاء 
 الموسيقي

 تجريبية

 367. 3.78 26 حكومية

 530. 3.56 22 خاصة

 457. 3.68 84 الكلي

 ضابطة

 660. 3.57 28 حكومية

 532. 3.38 23 خاصة

 602. 3.48 84 الكلي

 الكلي

 534. 3.68 92 حكومية

 533. 3.47 89 خاصة

 451. 3.58 59 الكلي

6 
الذكاء 
الخارجي 
 االجتماعي

 تجريبية

 236. 3.84 26 حكومية

 361. 3.72 22 خاصة

 362. 3.79 84 الكلي

 ضابطة

 527. 3.47 28 حكومية

 363. 3.57 23 خاصة

 452. 3.52 84 الكلي

 الكلي

 440. 3.66 92 حكومية

 387. 3.64 89 خاصة

 405. 3.66 59 الكلي
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( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات 6يالحظ من الجدول رقم)
الحسابية، ولبيان مدى داللتها تّم استخدام تحليل التباين الثنائي 

 لك( يبين ذ4المتعدد والجدول رقم)
تحليل التباين الثنائي المتعدد ألبعاد اختبار الذكاءات المتعددة تبعًا  (4جدول رقم)

 لمتغيري المجموعة ونوع الروضة

 مصدر التباين
أبعاد 
 االختبار

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ق
الداللة 
 االحصائية

المجموعة 
 0.180هوتلنج

0.24=2 

اللغة 
 االستقبالية

5.945 1 5.945 13.912 .000 

 002. 10.523 999. 1 999. االستماع

التحد  
والطالقة 
 اللفظية

1.318 1 1.318 9.344 .003 

القراءة 
 والكتابة

.438 1 .438 5.897 .017 

الذكاء 
 الموسيقي

.931 1 .931 3,321 .072 

الذكاء 
الخارجي 
 االجتماعي

1.633 1 1.633 11.072 .001 

ة نوع الروض
 هوتلنج=
0.1023 
0.202=2 

اللغة 
 االستقبالية

.385 1 .385 .900 .345 

 815. 055. 005. 1 005. االستماع

التحد  
والطالقة 
 اللفظية

.073 1 .073 .518 .474 

القراءة 
 والكتابة

.015 1 .015 .207 650 

الذكاء 
 الموسيقي

.946 1 .946 3.374 .069 

الذكاء 
الخارجي 
 االجتماعي

.003 1 .003 .020 .888 

المجموعة 
 النوع

 ويلكس المبدا
0.897 

0.145=2 

اللغة 
 االستقبالية

.107 1 .107 .249 .619 

 233. 1.441 137. 1 137. االستماع

التحد  
والطالقة 
 اللفظية

.531 1 .531 3.763 .056 

القراءة 
 والكتابة

.231 1 .231 3.113 ,081 

الذكاء 
 الموسيقي

.005 1 .005 .018 .895 

الذكاء 
الخارجي 
 االجتماعي

.265 1 .265 1.799 .183 

 الخطأ

اللغة 
 االستقبالية

38.885 51 .427   

   095. 51 8.639 االستماع

التحد  
والطالقة 
 اللفظية

12.835 51 .141   

القراءة 
 والكتابة

6.767 51 .074   

الذكاء 
 الموسيقي

25.523 51 .280   

الذكاء 
ارجي الخ

 االجتماعي
13.420 51 .147   

 الكلي

اللغة 
 االستقبالية

45.525 58    

    58 9.818 االستماع

التحد  
والطالقة 
 اللفظية

14.874 58    

القراءة 
 والكتابة

7.481 58    

الذكاء 
 الموسيقي

21.477 58    

الذكاء 
الخارجي 
 االجتماعي

15.402 58    

( أن جميع أبعاد اختبار الذكاءات 4يالحظ من الجدول رقم)
( ما عدا =0.05المتعددة تبعًا لمجموعتي الدراسة دالة عند مستوى)

( ، وهذا يشير =0.07الذكاء الموسيقي، إذ إن مستوى الداللة فيه )
إلى أن أداء المجموعة التجريبية التي خضعت للمنهاج التفاعلي 

لتي خضعت المطور كان أفضل من أداء المجموعة الضابطة ا
للمنهاج التقليدي المتبع في الرياض الخاصة، ويالحظ أيضًا عدم 
وجود فروق إحصائية دالة تعزى لنوع الروضة والتفاعل في جميع 

 أبعاد االختبار، ما عدا بعد الذكاء الموسيقي.
ربما يعود تفوق طلبة المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة 

اج التفاعلي المطور من إعداد الضابطة، إلى ما يتمتع به المنه
متكامل، تناول جميع مكونات منهاج مرحلة الطفولة المبكرة)الرياض(، 
وما به من تدريبات، وأنشطة مالئمة للنمو العام لرطفال) جسديًا 
ونفسيًا وحركيًا واجتماعيًا(، وربما أن معلمات الرياض التابعة للمدارس 

تنفيذ هذا المنهاج على أيدي الحكومية، قد خضعن للتدريب على كيفية 
مدربين متخصصين في التربية وعلم نفس الطفولة، ولهم خبرة ميدانية 
في اإلشراق على تأليف مناهج الرياض وتنفيذها، في حين لم تتوافر 
مثل هذه الخبرات والتدريبات لمعلمات الرياض الخاصة، كما أن نسبة 
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أكاديميًا  عالية ممن يعملن في الرياض الخاصة غير مؤهالت
 للعمل في هذا المجال.

أما الدراسات العربية فقد اهتمت بمجاالت معينة في المنهاج 
الوطني التفاعلي المطور غير المجاالت التي اهتمت بها الدراسة 

( قد بينت غياب التوازن في تركيز 2229الحالية، فدراسة هارون)
ئية الخمسة، األهداق الخاصة للوحدات التعليمية على المجاالت النما

( بتعديل بعض المفاهيم الخطأ 2229بينما طالبت دراسة برهم)
( بتوصية 2226الخاصة بالرياضيات، وخرجت دراسة مؤتمن وجبر)

مفادها إعداد خريطة ذهنية توضع ابرز نقاط القوة في المنهاج 
( 24( فقد أظهرت غياب )2224التفاعلي المطور، أما دراسة دبوس)

ية، وأن هناك مفاهيم وعمليات رياضية غير مفهومًا وعملية رياض
 ( سنوات.6-8مالئمة لخصائص المرحلة العمرية)

أما عدم ظهور فرق بالنسبة للموسيقى بين مجموعتي الدراسة، 
الرياض الخاصة قد تهتم بالموسيقى جذبًا لرطفال فربما يعود إلى أن 

 وأهايهم ليكون لهم من ذلك مردود اقتصادي أفضل بتسجيل عدد ال
 بأس به من األطفال في رياضهم. 

وقد جاءت نتائج الدراسة الحالية متفقة مع نتائج 
(التي أظهرت أن هناك عالقة إيجابية بين  Madsen,1997دراسة)

الفرد والجماعة في الذكاءات اآلتية: الذكاء اللغوي، والذكاء المنطقي _ 
( Salmon,1998الرياضي، والذكاء االجتماعي_ الخارجي، ودراسة)

التي بينت فاعلية استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تحسين 
( التي Wilson,1999الكتابة والرسم لدى الطالب، ودراسة ويلسون)

بينت وجود مظاهر لنمو وتطور اإليقاعات الموسيقية لدى األطفال، 
(التي بينت أن Kalliopuska-1991,Tiitinen,unto1991ودراسة)

 لسلوكات االجتماعية اإليجابية.هناك نموًا في ا

  التوصيات:التوصيات:
 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحثان باآلتي: 

إعادة تجريب الّدراسة على عينة أوسع وفي بيئات أخرى من  -
األردن، ليصار إلى تعميم نتائج هذه الّدراسة، وبالتالي اعتماد 
مية المنهاج التفاعلي المطور في جميع الرياض الحكو 

 والخاصة.

عقد ورشات عمل؛ لتدريب معلمات رياض األطفال الخاصة  -
، على كيفية استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التعليم
ليسير تعليم اطفال الرياض الخاصة كما سار في الرياض 
الحكومية، وألن معلمات رياض األطفال الخاصة ال يخضعن 

المعلمات في رياض  للتدريب على البرامج التي تخضع لها
 .األطفال الحكومية

  المراجع:المراجع:
 2228أبدددددو طالدددددب، تغريدددددد والصدددددايغ، ليلدددددى والسعدي،شددددديرين، .1

التفااعلي: األساال الحديثاة لتربيااة الرو ااة  المنهااج الااوطني.
.وزارة التربيددددة  العربيااااة وتعلاااايمهم أنشااااطة الريا اااايات باللغااااة

 والتعليم، عمان.
 .أهميته التربوية،"رياض األطفال و (. 2229أبو ملوح، محمد) .2
3. http://www.almualem.net/maga/a1053.html 
أثااار خباارة ريااااض األطفااال علاااى . 1543، أحمددد، عبددد الددرحيم .8

االسااتعداد القرائااي للطفااال األردنيااين الااذين يلتحقااون حااديثا  
ير غيدددددر منشدددددورة، ، رسدددددالة ماجسدددددتبالصااااال األول االبتااااادائي

 الجامعة األردنية: عمان، األردن.
الاااااااذكاء . 2222، األعسددددددر، صدددددددفاء وكفددددددافي، عدددددددالء الددددددددين .9

 القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. الوجداني.
."دراسددددة تحليليددددة للمحتددددوى الرياضددددي فددددي 2229 ،بددددرهم، أريددددج .6

مااااؤتمر  المنهدددداج الددددوطني التفدددداعلي لمرحلددددة ريدددداض األطفددددال"،
، الجامعددددة الهاشددددمية، عمددددان، أيااااار 11 -11 األول الطفولااااة
 األردن.

المرجااع فااي باارامج تربيااة . 1556، بهددادر، سددعدية محمددد علددي .4
 القاهرة: الصدر لخدمات النشر. أطفال ما قبل المدرسة،

الاذكاءات المتعاددة والفهام: . 2223، جابر، جابر عبدد الحميدد .4
 القاهرة: دار الفكر العربي.تنمياة وتعميق. 

قيااال قاادرات الااذكاءات  .2223، محمددد عبددد الهددادي حسددين، .5
 عمان: دار الفكر للطباعة والنشر. المتعددة. 

مدرسااااااة الااااااذكاءات . 2226، حسددددددين، محمددددددد عبددددددد الهددددددادي .12
 عمان: دار الكتاب الجامعي للطباعة والنشر. المتعددة.

مشكالت رياض األطفال في محافظاة  .2222، الحلبي، مارلين .11
، رسددالة ماجسددتير رات والمعلماااتعمااان ماان وجهااة نظاار الماادي

 غير منشورة، جامعة عمان العربية: عمان، األردن.
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 الكتاب الجامعي.
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ار الفكدددر ، القددداهرة: دوالحاجاااة إلاااى اكتسااااب المهاااارة اللغوياااة
 العربي.

http://www.almualem.net/maga/a1053.html
http://www.almualem.net/maga/a1053.html
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. أثددر 1558، عجدداوي، محمددود أحمددد وأبددو هددالل، مدداهر محمددد .16
ريدددددداض األطفددددددال علددددددى التحصدددددديل األكدددددداديمي فددددددي المرحلددددددة 

، المجلددد الرابددع عشددر، العدددد المجلااة العربيااة للتربيااةاالبتدائيددة. 
 األول.

، ماادخل إلااى علاام الاانفل .2222، عدددس، محمددد عبددد الددرحيم .14
 عمان: دار الفكر.

. الطفولدددددة المبكدددددرة وريددددداض األطفدددددال 2222تسدددددام، عمدددددارة، اب .14
 باألردن، األردن، عمان.

. اإلسدددكندرية: مركدددز سااايكولوجية اللغاااة. 2222، قاسددم، أنسدددي .15
 اإلسكندرية للكتاب.

تنمياة . 2226، القضاة، محمد فرحان والترتوري، محمد عوض .22
. عمددان: مهااارات اللغااة واالسااتعداد القرائااي عنااد طفاال الرو ااة

 دار حامد.
ورقاااة عمااال مقدماااة إلاااى نااادوة .  1544ن، نجدددم الددددين، مدددردا .21

-22التددي عقدددت فددي بغددداد فددي الفتددرة مددا بددين  رياااض األطفااال
 م.22/6/1544

االسااتراتيجية  .1556، المنظمددة العربيددة للتربيددة والثقافددة والعلددوم .22
العربياااة للتربياااة الساااابقة علاااى المااادارل االبتدائياااة، مرحلاااة 

 ، تونس.رياض األطفال
. دراسددددة تقويميددددة شدددداملة 2226جبددددر، سددددميرة، مددددؤتمن، منددددى و  .23

للمنهاج الوطني التفاعلي المطبق في رياض األطفدال الحكوميدة 
 . 26-21(، 8) 88،  رسالة المعلمفي األردن . 

. القاهرة: برامج رياض األطفال. 2228، الناشف، هدى محمود .28
 دار الفكر العربي.

وطني دراسددددة تحليليددددة لددددد" المنهدددداج الدددد .2229 ،رمددددزي  ،هددددارون  .29
التفدددداعلي: األسددددس الحديثددددة لتربيددددة أطفددددال الروضددددة وتعلمهددددم " 

أيددددار، الجامعددددة الهاشددددمية،  12 -11 مااااؤتمر الطفولااااة األول،
 عمان: األردن.رسالة التربية. عمان.

 . ترجمددددة مركددددز إيمددددان للتعلدددديم المبكددددر،2226هيددددر، جددددودي،  .26
 ، األهلية للنشر والتوزيع. عمان.العمل مع األطفال الصغار

التقرياار الساانوي لمرحلااة رياااض ، 2212، التربيدة والتعلدديموزارة  .24
التعلددديم العدددام، مديريددددة الطفولدددة، إحصدددائية قسددددم  األطفاااال إدارة
 رياض األطفال.
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 الملحق)أ(
اض في رياختبار الذكاءات المتعددة)اللغوي، االجتماعي، الموسيقي( لبيان أثر استخدام المنهاج التفاعلي المطور في تحسينها لد  أطفال مرحلة ال

 األردن.
 الجزء األول)معلومات أولية(:

 اسم الطفل........................................ .1
 تاريخ ميالد الطفل................................ .2
 جنس الطفل: أنثى............ذكر............... .3
 عدد اإلخوة واألخوات............................ .8
 ذين يعيشون في نفس المنزل: )..........(عدد أفراد العائلة ال .9
 عدد الغرق في المنزل: )..........( .6
 يوجد حاسوب في المنزل:) نعم(      ) ال(  .4
 عدد السيارات التي تمتلكها العائلة : )..........( .4
 يوجد ستاليت)طبق( في البيت:) نعم(      ) ال( .5
 يوجد هاتف في البيت :) نعم(      ) ال( .12
 ...........................المحافظة:... .11
 المنطقة: مدينة..............نائية............... .12
 السادس(......        -مستوى تعليم األب:أمي.....مرحلة أساسية دنيا)األول .13
 العاشر(.......ثانوية.......دبلوم......جامعة. -مرحلة أساسية عليا)السابع             .18
 .عمل األب:................ .19
 العاشر(....... ...مرحلة أساسية عليا)السابعالسادس( -..مرحلة أساسية دنيا)األولأمي. األم: تعليم مستوى  .16

 ..............جامعة..............دبلوم.........ثانوي.
 عمل األم:.................... .14
 .......522كثر من ..... أ455.........أقل من955........أقل من 255مستوى دخل األسرة: أقل من  .14
 2225/ 22/  4تاريخ التقييم:        .15
 اسم المعلمة............                    التوقيع.................. .22

 **معايير الذكاء اللغوي  الجزء الثاني:
 يستطيع ال أحيانا غالبا دائما المؤشرات المعيار الرقم
1 

اللغة 
 اإلستقبالية

     لمات يعرفها )واسع، كبير، صغير(يعطي الطفل كلمة مرادفة لك
     يعطي الطفل كلمة ضد )جلس، وقف، نام،أمام، خلف ( 1
     يتوقع الطفل نهاية قصة ُقرئت له. 3
4 

 االستماع

     يحدد الكلمة التي تبدأ بذات الحرق الذي بدأت به الكلمة المسموعة مثل: جاء، قال، طاووس، وهكذا...
     بين حرفين متشابهين صوتيًا   ) دذ ، ص ض، ط ظ(يميز االختالق  5
     يحدد الكلمات التي تبدأ بالحرق المسموع. 6
     ارشادات، أوامر، نواهي -يستجيب للتعليمات 7
     يكرار الكلمة المسموعة. 8
     يعيد صياغة القصة. 9
     يفهم المفردات. 11
11 

التحدث 
والطالقة 
 اللفظية

     ر كلمات تبدأ بالحرق المحدد.يذك
     يذكر كلمات تنتهي بالحرق المحدد. 11
     يذكر مجموعة من األشياء المستخدمة في مهمة معينة. 13
     يصف الصورة. 14
     يتحد  عن النفس. 15
     يذكر عدد من األشياء بلون محدد. 16
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 يستطيع ال أحيانا غالبا دائما المؤشرات المعيار الرقم
     يكمال الجمل. 17
     ينطق الحروق. 18
     يذكر األفكار الرئيسة. 19
     يمتاز بالثقة وعدم التردد. 11
11 

القراءة 
 والكتابة

     يميز بين الحروق المتشابهة في الشكل.
     يربط الصورة بالكلمة) توصيل(. 11
     يختار الحروق المكونة للكلمة. 13
     يطابق بين الصورة والكلمة 14
     مة التي تبدأ بالحرق المطلوب.يحديد الكل 15
     يطابق بين الصورة والحرق الذي تبدأ به. 16
     يكتب كلمة) من ثالثة حروق( 17
     يكتب اسمه  18
     يكتب حرق )ب، م، و، ر،ي، س،د،ح،ن،ل،ز(  19
     يقرأ كلمة  31

 **معايير الذكاء الموسيقي
 المؤشرات المعايير الرقم

 يستطيع ال أحيانا غالبا مادائ
1 

 
 الذكاءات
 الموسيقي

     يغني أغنية معروفة لرطفال
     ينشد مقاطع من أنشودة تدرب عليها 1
     يتذكر نغمات موسيقية ألغنية سمعها سابقاً  3
     يلعب باآلالت الموسيقية 4
     يستخدم أدوات مختلفة كأدوات موسيقية 5
     من أنشودة أثناء اللعبيدندن مقاطع  6
     الحساسية تجاه األصوات واإليقاعات المختلفة 7
     ينقر إيقاعيًا على المقعد أثناء العمل 8
     يسير مع سرعة إيقاع آلة موسيقية بسرعة أو ببطء 9
     تتوافق حركاته الجسدية مع اإليقاع 11
       

 ماعي(** معايير الذكاء الخارجي) االجت
 المؤشرات المعايير الرقم

 يستطيع ال أحيانا غالبا دائما
1 

 
 الذكاءات
الخارجي 
 )االجتماعي(

     يبادر بالحدي  مع معلمته عن أخبار أسرته
     يشارك بأفكاره أثناء نقاش جار 1
     يمازح الكبار بشكل ألئق 3
     يتبادل أشياءه الخاصة مع أقرانه 4
     باللعب متقيدًا بقوانين اللعبيشترك  5
     يتقبل الفروق بينه وبين أقرانه 6
     يروي نكاتًا/طرفًا ألصدقائه 7
     يبتعد عن العنف الجسدي في تسوية خالفاته 8
     يتعاطف مع زمالئه 9
     يشارك أقرانه في اللعب في األركان 11
     يتخذ دور القائد للمجموعة 11
     يحب األلعاب الجماعية مع األقران 11
     يشارك في األيدي المساعدة بنشاط 13
     يتفاعل مع زائر إلى الغرفة 14
     يتقبل التوجيه 15
     يشارك اآلخرين اتخاذ القرار أو الحكم 16
 


