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املتعددة اءات الذ ة نظر ع قائمة عليمية برمجية   أثر

ية نجل اللغة مادة ي القرا م الف ة ا م   رتنمية

ي الفرا أحمد سمر ،1 لينا عبدهللا   . 2يأمل
تقنيـــــا التعلـــــيمقـــــسم ـــــة،ت بو ال العليـــــا اســـــات الد ـــــز،رليـــــة العز عبـــــد امللـــــك ،جامعـــــة

  .جدة
ي1  و لك يد سال الرئ   Lalfrani@kau.edu.sa :للباحث

:المستخلص  
ات ــــا م تنميـــة ـــ املتعــــددة اءات الـــذ ـــة نظر ـــ ع قائمــــة برمجيـــة أثـــر قيــــاس ـــ ا اســـة الد رســـعت ر

يـة نجل اللغة مقر ي القرا م املتوسـطةرالف املرحلـة مـن الثالـث الـصف ولتحقيـق. لطالبـات

واحـدة ملجموعـة ـ التجر الـشبھ املـن اسـتخدام تـم اسة الد مـن. ردف اسـة الد عينـة ونـت روت

يملكــــن22 ممــــن املتعــــددة اءات الــــذ مقيــــاس اجــــراء عــــد قــــصدية قــــة بطر م اختيــــا تــــم رطالبــــة

عل برمجيـــــة اعــــداد وتـــــم ، البـــــصر او اللغـــــو اء يالــــذ ـــــمي الف ات ـــــا مل عـــــدي و ــــ قب واختبـــــار ريميـــــة

ـــــــي اءات. القرا الـــــــذ برمجيـــــــة إلنتـــــــاج ح ـــــــ املق ـــــــ التعلي التـــــــصميم كفـــــــاءة عـــــــن النتـــــــائج واســـــــفرت

داللـــــة مـــــستو عنـــــد احـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر وجـــــود عـــــن النتـــــائج ت ـــــ أو كمـــــا ىاملتعـــــددة، و

)0.05≤  (يرجـــ وقـــد ـــي، القرا ـــم الف ات ـــا مل البعـــدي ختبـــار سرلـــصا التـــد نمـــط ـــ ا ذلـــك رع

ــي القرا الــنص ــم ف ل وســ ــسر مــا املتعــددة اءات الــذ برمجيــة اســتخدام إن حيــث راملــستخدم،

ـــــم الف ات ـــــا مل أفـــــضل اســـــتدعاء ـــــ ع الطالبـــــات ســـــاعد ممـــــا الـــــتعلم دافعيـــــة فـــــع ـــــ ع روســـــاعد ر

ـــي فقـــ. القرا ـــي القرا الـــنص ســـرد ـــ ـــا ق وطر متعـــددة وســـائط مـــن مجيـــة ال ـــھ تحو نمـــتوملـــا د

ـــــوظ م ل ـــــش للطالبـــــات عـــــة ـــــي القرا ـــــم الف ات مـــــستو مجيــــة اوصـــــت. رال ذلـــــك ـــــ ع نـــــاء ًو

اللغــة ات ــا م س تـد ــ التعليميــة مجيـات ال داخــل املتعــددة اءات الـذ ــة نظر بتفعيــل اسـة رالد ر ر

ية   .نجل

املفتاحيـــة لمـــات يـــة: ال نجل املتعـــددة،اللغـــة اءات الـــذ ـــة ا،نظر مجيـــة ات،لتعليميـــةال ـــا رم

ي القرا م  .الف
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ABSTRACT 

The present study sought to reveal the role of educational software 
based on the theory of multiple intelligences in developing reading 
comprehension skills in English language among the third grade 
intermediate female students. To achieve the study aim, the quasi-
experimental method was used with one group ،and the study sample 
consisted of 22 students ،who were chosen purposefuly after 
conducting the multiple intelligence scale who possesses linguistic or 
visual intelligence, and educational software and pre- and post-test 
reading comprehension skills were prepared. The results revealed that 
there were statistically significant differences at the level (≥  0.05) 
between pre and post-test in favor of the post-test of reading 
comprehension skills, and accordingly  the study recommended 
activating multiple intelligence theory within educational software in 
teaching English language skills.   
Keywords: English Language ،Multiple Intelligence Theory ،Educational 
Software ،Reading Comprehension Skills. 
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 :مقدمة

ــس و شاســعة، تقنيــة ة ثــو ــا ا الوقــت ــ املجتمعــات د املتقدمــةرــش املجتمعــات
ن قـاد ونـوا لي ـا أفراد اعداد التكنولـورا النمـو مـن والتحـديات ات ـ التغ ـذه معاصـرة ـ ع

ـــ املعر اكم ـــ ر. وال تطـــو ـــ ســـاس ـــر التعلـــيم عـــد نـــاؤهو و عـــد املجتمـــع اتو التطـــو رـــذه
ليتمك الطــــــالب إلعــــــداد وذلـــــــك امج، ــــــ ال وصــــــناع التعليميـــــــة للمنــــــا ثمارتحــــــديات اســـــــ مــــــن نـــــــوا

املعرفة ع صو ا ستقاللية و ي الذا التعلم وتحقيق املعاصرة   . لالتكنولوجيا

طرائـــــــق ــــــ النظـــــــر اعــــــادة يقتــــــ ممـــــــا عة، الــــــسر ات بــــــالتغ املعاصـــــــر الوقــــــت ــــــ تم و
ـ اسـب ا اسـتخدام الطر ذه ومن ديثة، ا للتحوالت ا مساير مدى من للتأكد س، قالتد ر

س، مــارالتـد ـذا و املتباينـة، النطاقـات ـ املـشكالت مـن للعديــد ر ـ كحـل اليـھ ينظـر بـات ياذ
شـــ مـــن التعلـــيم، عمليـــة ـــ اســـب ا باســـتغالل املتعلقـــة املواضـــيع ـــ يبحثـــو ن البـــاحث نجعـــل

عــة واملتا م التقــو إجــراءات ــ ا اســية الد باملنــا ا مــر التعليميــة املنظمــات مــن ابتــداء رالنــوا ور
ما( ،الر   .)2014يو

الوســـائطو مـــن العديـــد منافـــسة مـــن مكنتـــھ ـــ ال ات القـــد مـــن العديـــد اســـب ا رـــوفر
ـشاط ـ ع ـ أك ل ـش ه ـ وترك الفردية ق الفر تجاو ع تھ لقد وذلك التعليم، اتيجيات وواس ز ر

ــــ دمجــــھ انيــــة وام اســــتخدامھ ولة لــــس وذلــــك ــــا عل والتغلــــب املــــشكالت ــــل وتكييفــــھ املــــتعلم
م االعديد كفاء فع و ا ر تطو غرض التقليدية ساليب انمـاط. رن مـن و اسب با فالتعليم

اتقـــان لبلــوغ مـــشوقة قــة بطر املحتـــو تقــدم ــ ف التعليميـــة مجيــات ال ـــستخدم الــذي ىالتعلــيم
،(الـتعلم ــ اتــھ. )2008املو ا م ر لتطــو وذلـك ــسان، حيــاة ـ ــم م عـد جديــدة لغــة علـم ران

لي ة اللغةاللغو العالم حو ا شا ان اللغات أك ومن ، العال الركب مالحقة ع ا قاد لو رن ر
ً

والطـب ندسة وال العلوم اسية الد امليادين من العديد املعتمدة اللغة باتت فقد ية، رنجل
العـــال التواصـــل وطـــر مـــن واحـــدة ايـــضا عـــد و ـــا، لتلبيـــة. قوغ ايـــضا مـــة م يـــة نجل واللغـــة

نـــاءاح و عديـــدة، جامعيـــة تخصـــصات ـــ للقبـــو اساســـيا شـــرطا عـــد لـــذا العمـــل ســـو ًتياجـــات ل ق
عــــد اذ العــــام، التعلــــيم لطــــالب خــــصوصا ا ضــــر أصــــبح اللغــــة بتعلــــيم العنايــــة فــــإن ذلــــك ــــ ع

ً
ور

ميـــادين مختلــف ــ ـــا نتفــاع و ــا ا ا مل م نـــيل لــضمان اساســا اللغـــة م علــيم بجــودة رتمــام
ً

يــــاة ا .ا مــــنوقــــد اللغــــة منــــا التعلــــيم ة ا و جــــت فأد يــــة نجل اللغــــة بتعلــــيم الدولــــة ــــت رعت زر
ـــــر يظ كمـــــا ، إجبـــــار كمقـــــر الثـــــانو الثالـــــث الـــــصف ـــــ ا بتدائيـــــة املرحلـــــة ـــــ ـــــع الرا يالـــــصف ري
عامليــة بمنــا باالســتعانة وذلــك اللغــة علــيم ر لتطــو املبذولــة ــود ا خــالل مــن ايــضا تمــام

ً

امل كفاءة ادة العمللز وسو ياة ا متطلبات لتناسب   .قخرجات

ــــة اللغو النطاقــــات ــــ ــــسية الرئ ات ــــا للم ن املتعلمــــ اقتنــــاء ــــ اللغــــة ــــداف أ روتتمثــــل
ّ

املراحــــل ــــ ع ات ــــا امل ــــذه تتــــدرج بحيــــث والتحــــدث، ســــتماع و والقــــراءة الكتابــــة مثــــل راملختلفــــة
لغـــو مـــستو الطالـــب يبلـــغ ـــ ح اســـية يالد ى ـــ ر ع ا قـــاد يجعلـــھ

ً
اســـتخدامر اللغـــة ـــذه اســـتخدام

وتنــوع ــ أك عمــق يــضيف ات ــا امل ــذه ل املــتعلم فإجــادة ن، خــر مــع للتواصــل تھ رنــا ــص ل
القطاعــــــات. )2011البـــــصيص،( افــــــة ـــــ ع تــــــؤثر ـــــ ف مــــــة، امل اللغــــــة ات ـــــا م مــــــن القـــــراءة رعــــــد

اســـية والد ياتيــة مكتـــو. را ء ـــ أي قـــراءة مـــن القـــار تمكـــن محـــددة ات قـــد ـــ ئو باســـتقالليةر ب
وطالقــة ــم اللغــة .)Haboush ,2010(وف يتعلمــو الــذين للطــالب أساســية ة ــا م القــراءة ــ عت نو ر

ــ التقــدم ــ ع ا ــ كث م ــساعد س يــدة ا القــراءة ات قــد ر تطــو أن كمــا ثانيــة، لغــة يــة ًنجل ر
خر اديمية   .)khateeb ,2012(ىاملجاالت
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ا ة نظر دنر جا د وا قدم روقد سـنةر ـ املتعددة اءات دنر. م1983لذ جـا ـة نظر عـد رو
املتعدد اء نقـوم) 1983(للذ كيـف معرفـة خـالل مـن املختلفـة، ـشر ال ـاءات ذ انواع م لف وسيلة

ا وتذكر ا علم و املعلومات مع ـ. بالتعامل اءات الـذ مـن انـواع سبعة دنر جا حدد اء: روقد الـذ
اللغــو-يالبــصر اللفظــي اء املنطقــيالــذ-يالــذ ــي-اء ر ا ــس ا اء ـــ–الــذ الطبي اء -الــذ

ي الــذا التــأم اء املوســيقي-الــذ اء املتعـــددة). Arnold & Fonseca، 2009(الــذ اءات الــذ إن
يـــدفع ممـــا الطـــالب لـــدى الـــتعلم طرائـــق ـــ ختالفـــات ملعرفـــة وســـيلة عـــد الطـــالب عنـــد ـــا وتنوع

اتي واسـ أنمـاط استعمال ا ن مـناملعمل الـتعلم، وانمـاط اءات الـذ تناسـب متنوعـة علـم جيات
م وخصائــــــــص الطــــــــالب ات مــــــــستو ومراعــــــــاة ــــــــ ا الد الــــــــصف ــــــــ ــــــــ اع تواصــــــــل تحقيــــــــق راجــــــــل
ـــــار بت و لإلبـــــداع اساســـــا املتعــــددة اءات الـــــذ ـــــة نظر عـــــد و ــــم، ل املتاحـــــة التعليميـــــة انــــات م و

تايـــھ،( و دو. )2016حلــس املتعــددة اءات الـــذ ــة لنظر عامـــةان بـــصيغة التعلــيم ـــ ائــل و ـــم م ر
اءات الـذ ـق طر عـن اللغـة علـم دعـم املمكـن من حيث خاصة، بصيغة اللغات علم و عليم و

اللغـو املحتـو نفـس ـ ع للعمـل ة ـ متم أطـرا ل ش ا أل ياملختلفة ى ً2012) (Maftoon &Sarem, .
ا يــؤدي اللغــة حــصص ــ املتعــددة اءات الــذ ــة نظر تطبيــق ان ناســبحيــث و ــ مع ذو علــم ــ

التعليميــــــة العمليــــــة مركـــــز الطالــــــب ــــــض و الفرديـــــة ق الفــــــر ــــــ را و ن املتعلمـــــ ــــــصيات ومـــــع
)Arnold &Fonseca، 2009 .(ن تحـس ـ املتعـددة اء الـذ ـة نظر مـن سـتفادة املمكـن فمـن لـذا

م ا قـد ر تطو ع الطالب ملساعدة التعلم شطة ا واختيار ، ا الد راملن نر تـضم ـ ع التقنيـة
خـالل مـن يـة نجل اللغـة ـ ـي القرا ـم الف ات ـا م ر وتطـو التعليميـة مجيات ال داخل ة رالنظر
م ا قــــد مــــع املتناســــبة ســــاليب واختيــــار م لــــد القــــوة ونقــــاط ــــم ــــاص ا اء الــــذ نــــوع رمعرفــــة

م   . واحتياجا

البحث لة   :مش

ا ات املقـــر مــن يــة نجل اللغـــة مقــر رعــد ـــر ــ املد التعلـــيم ــ ة ــ كب انـــة م ــا ل ــ رل
ـا، علم ـ والتعقيـدات االت شـ مـن العديـد تجابـھ ـا فإ ذلـك ومـع الـسعودية، يـة العر اململكـة
مختلفـة س تـد طرائـق اسـتعمال ة وضـر يـة، نجل اللغـة مقـر ونـات م ـ النظـر ـ ا دفع رمما ور ر

القــــص ــــ وتال يــــة نجل اللغــــة ة ــــا م ــــارلتنميــــة ف اصــــل ا البلــــو. )2011الغامــــدي، (رو يوتــــر ى
ســـبل) 2016( ــ ع ن املعلمـــ اعتمــاد ـــ ا عــود ن املتعلمـــ عنــد يـــة نجل اللغــة ضـــعف اســباب ان

ـــشعر ممـــا التعليميـــة، العمليـــة ـــ الطالـــب اشـــراك وعـــدم ن والتلقـــ الـــشرح التقليديـــة س رالتـــد
يقلــــ ـــذا و ، ســــل مـــتعلم منــــھ جعـــل و بالــــسئم مــــنالطالـــب قلـــل و ــــة اللغو ات ـــا امل اتقــــان مـــن رل

التعليم مخرجات   . جودة

س تـــد ســـبل انتقـــاء مـــن البـــد لـــذا القـــراءة، ة ـــا م ـــ اللغـــة لـــتعلم ات ـــا امل ـــم ا رومـــن ر ر
ــــا ف م ا ــــا م وتنميــــة القــــراءة نحــــو الطــــالب ميــــو لتعــــز رمالئمــــة ل ذكـــــر. )2011البــــصيص،(ز وقــــد

ـــــس)2012( عـــــوض ـــــو ي قـــــد ـــــي القرا الـــــضعف ـــــنان املعلـــــم بعـــــھ ي الـــــذي س التـــــد نمـــــط رب
الطــالب دافعيـة مــن ـد وتز ـداف تحقــق ـ ال الطـر ــسب ا يختـار ان املعلـم ــ ع لـذا ـسھ، قتد ر

التحصي م مستوا نوافلـھ. وترفع ـا اجرا ال اسة الد ماسـة) 2019(رو حاجـة نـاك ان ذكـر
يــة، نجل اللغـــة ــ القـــراءة ة ـــا م س تــد طـــر ن رلتحــس ر تبـــدلق جديـــدة طــر باســـتخدام قوذلـــك

توظيـف ـا وم ومطبـق، مستكـشف ـ ا متلقـي مـن املـتعلم وتبـدل املرشد ا امللقن دو من ُاملعلم ر
م وميـــول الطـــالب تمامــــات ا ي تحـــا ـــا و التعليميــــة مجيـــات ال اللغــــة. التقنيـــات معلمـــو عــــز وو
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ل ـصة ا اثنـاء متنوعـة س تد لطر م استخدام عدم ية رنجل اعـدادق ة ـ وك الوقـت ضـيق علـة
ــصعب و املناقـشة ـ الطالـب اشـراك مـن املعلـم عرقــل مـا ـذا و الواحـد، الفـصل داخـل الطـالب

م تواج ال االت ش وحصر للطالب الفردية قات الفر ،(ومالحظة   ). 2016يالبلو

ع الـــــسر التطـــــو د ـــــز و املعرفــــة ـــــ نفجـــــار حقبـــــة ــــو ن والعـــــشر الواحـــــد القــــر ران و و ن
امـــرا التعلـــيم ـــ اســـب ا اعتمـــاد أصـــبح لـــذا للتعلـــيم، ه ـــ كب وفـــرص تحـــديات اســـوب ا ـــزة ألج

العـــصر احتياجـــات مـــع يتوافـــق بمـــا الطـــالب اداء ن تحـــس اجـــل مـــن وذلـــك ا ت. ورضـــر تطـــو رفقـــد
املـــــواد ـــــ اســـــب ا تفعيـــــل كيفيـــــة ـــــ ع تمـــــام وأصـــــبح التعلـــــيم، ـــــ اســـــب ا توظيـــــف قطـــــر

بمص والتعليم اسية ةرالد بو ال العملية مقاصد إلحراز اسب ا ،(احبة   .)2008املو

غـــــــراض إنجـــــــاز ـــــــستطيع ـــــــ ف التعليميـــــــة مجيـــــــات ال اســـــــب ا تقنيـــــــات أبـــــــر زومـــــــن
وتــــــوفر العاجلــــــة، الراجعــــــة التغذيــــــة وتقــــــدم الــــــتعلم ــــــد وتفر التعلــــــيم كفــــــاءة ــــــادة و زالتعليميــــــة،

متنوعــة وســائط مــن ــھ تحو ملــا ق ــشو ،(ال ــ الســتخدامو). 2016الرحي املنــافع مــن العديــد وجــد
ــ ع ن املتعلمــ عــاو و التكنولــو الــتعلم ــ مع ــ تن ــ ف يــة، نجل اللغــة علــيم ــ نالتقنيــات

م انــــا وام م ا قــــد تناســــب متنوعــــة ــــشطة ا ــــم ل وتقــــدم ــــ ال . (Qalaja, 2015)رالــــتعلم
دجــــر ر ا ــــشر ــــ ال قــــة الو حــــسب زو و ــــ)Rodgers ,2001(ر الطــــروال ــــم ا ــــا خالل مــــن قذكــــر

الحتياجــــات س التــــد طــــر ملالئمــــة وذلــــك املتعــــددة، اءات الــــذ ــــا م ذكــــر حيــــث اللغــــات س رلتــــد قر
م ا وقد ن ـذه. راملتعلم واسـتغالل جيـد، ل ـش اتـھ وقد ذاتھ م لف الطالب تآز اءات الذ ذه رف ر ُ

سة ومما الدافعية من د وتز وكفاءتھ اتھ ا م ن تحس ات رالقد ر املختلفةر البصيص،(شطة
اللغــــــة. )2011 علــــــم ــــــ ع الطــــــالب ــــــساعد ــــــسية تد أســــــاليب عــــــن البحــــــث مــــــن البــــــد ــــــان رلــــــذا

ن بـ الفرديـة ختالفـات ـ را و العـصر احتياجـات مـع يـتالءم بما أفضل علم وتحقيق ية نجل
ن، الطالبــاتاملتعلمـ لـدى ــي القرا ـم الف ة ــا م ن لتحـس اســة الد ـذه ــت اجر رلـذا اســتخدامر ـ ع

املتعـددة اءات الـذ ـة نظر ـ ع قائمـة عليمية س. برمجية الـرئ الـسؤال ـ ع فاعليـة"ولتجيـب مـا
ـ ـي القرا ـم الف ات ـا م لتنميـة املتعـددة اءات الذ ة نظر ع قائمة عليمية برمجية راستخدام

ية؟ نجل اللغة   "مادة

البحث   :فرضية

م-1 عند احصائيا دالة ق فر توجد
ً

الداللةو ـ) ⍺≥ 0.05( ىستو الطالبـات جـات د متوسـط ن رب

ي القرا م الف ات ا مل والبعدي القب البعدي رختبار ختبار    .لصا

السابقة اسات والد النظر رطار   :ي

ــــــــة ر مــــــــع ات2030ؤتماشــــــــيا الــــــــشر مــــــــن عــــــــدد مــــــــع عاونــــــــا التعلــــــــيم ة ا و اجــــــــرت فقــــــــد
ً

ر ز
كفـــا ر وتطـــو لرفـــع الرائـــدة ممـــاواملؤســـسات ـــة اللغو م ا ـــا وم يـــة، نجل اللغـــة ـــ ن املعلمـــ رءات

س املــــــدا ــــــ والطالبـــــات للطــــــالب املقــــــدم ـــــ التد املحتــــــو ــــــ ع ي ايجـــــا ل ــــــش رينقلـــــب ر ة(ى ا رو ز
ـ). 2017التعليم، و اساسية ة لغو ات ا م ع أ ناك اللغة رولتعلم والتحـدث: ر والقـراءة الكتابـة

الطالب سب يك وعندما ستماع، اتقـانو من تمكنو فس ات ا امل ذه الكفاية من نمستو رى
ر.  (Jacobs، 2010) اللغـة ضــر ا ـسا فاك للغــة، ليـة ال املنظومـة مــن ـم م جــزء القـراءة عـد يو و
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ات ــــــا امل مــــــن عــــــد ــــــ ف ات، ــــــ ا وكــــــسب الفكــــــر والتطــــــو املعرفــــــة ــــــ ع ــــــصو ل رللمــــــتعلم ي رل
ـــا وتطو ـــا ونمو اللغـــة لـــتعلم ـــا). 2011ص،البـــصي(رساســـية أبر مـــن عـــدة ات ـــا م زوللقـــراءة ر

ي القرا م الف ة ا   .رم

ي القرا م الف ة ا   .رم

ــ و ــة املكتو اللفظيــة الرمــو ترجمــة ــ ع عمــل ــ ف شــائكة عمليــة ــا بأ القــراءة زعــرف
الــــــسالفة ات ــــــ وا ــــــة اللغو ات ــــــا امل ن بــــــ التفاعــــــل عطيــــــة).2011البــــــصيص، (رحــــــصيلة ــــــر ىو

عمليــــــة) 2014( ـــــا ــــــما وف ومــــــھ مف الفـــــاظ ــــــ ا املدونــــــة الرمـــــو تبــــــديل يـــــتم ــــــا خالل مــــــن نيـــــة زذ
ـــ املعر ن املخـــز فــع و ء املقـــر ونقـــد الـــسطو ن بـــ مـــا تاج وواســت ر و ن. ر عمليتـــ ـــ ع القـــراءة : يوتحتـــو

العقليـــة العمليـــات باســـتعمال ـــ املع ــــل تأو والثانيـــة للمكتـــوب ســـتجابة ـــ ،(و ). 2009لالغــــو
قــ يتطلــب فعــل بــھفــالقراءة يبــدأ الــذي ســاس لتخلــق ــا بي فيمــا ك ــشا ت ــة ولغو معرفيــة ات رد ر

القراءة لتعلم   . الطالب

ان كمــا قيــھ، و املجتمــع تقــدم اســباب أحــد ــا و ــا ا العــصر ــ القــراءة ميــة ا رتكمــن
عائقـا ـان امل او الزمـان عـد ولـم املجتمعـات مـن قـرب ـا وتطو جتمـا التواصل وسائل روجود

والثقـــالالتـــصال واكـــسابھ). 2016معـــاش،(يالفكـــر الفـــرد ـــصية تنميـــة ـــ القـــراءة م ـــس و
بـــداء بمــستو ترتقـــي حيــث بـــاملجتمع للقيــام وســيلة ـــ ف واملعلومــات، ـــار باألف ده وتــز ىاملعرفــة و

ــــة اللغو ــــصيلة ا اثـــراء خــــالل مــــن ـــار صــــومان). 2010صـــومان،(باألف ــــر ات) 2010(ىو ــــا م ران
تتمثــــل مــــاالقــــراءة ن اساســــي ن جـــــانب الفـــــسيولو: ــــ انــــب ال–ا بأشـــــ ايــــة الد ــــ روتتمثــــل

القـراءة وســرعة يحة ــ قــة بطر لمــات ال ونطــق ف ـر ــ. وا العق انــب معرفــة–وا ــ تمثــل و
معھ والتفاعل ء املقر ونقد ي املعا م وف   .واملفردات

الغــو قــسم ــسية) 2009(لوقــد ئ ونــات م ثــالث ــ ا القــراءة ات ــا رم لمــة:ر ال ــ ا : التعــرف
معرفــــة ــــستلزم و والــــصوت املكتــــوب ــــرف ا ن بــــ واملزاوجــــة لمــــات ال اك إلد الطالــــب ة قــــد ــــ رو ر

املختلفـــة ا ال اشـــ ن بـــ ـــ والتمي ائيـــة ال ف ـــر ـــي. وا القرا ـــم واســـتخراج: الف ـــم ف بـــھ واملقـــصود
قـــراءة ـــل مـــن ـــ سا ـــدف ال ـــو و ءة، املقـــر املـــادة مـــن ي ال. واملعـــا ة: قرائيـــةالطالقـــة القـــد ـــ رو

يقرأ ملا القار م ف ع تدل متصلة قة بطر ات العبا وقراءة لمات ال ع ئللتعرف   .ر

ي القرا م   :الف

ن حسان عرفتھ وقد ا، م سا والغرض القراءة عملية اساس عد ي القرا م الف ان
خ) 2014( باستخدام النص مع ليتعامل املتعلم ا يجر نية ذ عملية ا اربأ ف الستخراج اتھ

ا وضــبط ــا ر وتطو الــنص ــ املوجــودة ي عاشــو. واملعــا عرفــھ تجــاو) 2018(رو ــ ع ة القــد زبأنــھ ر
الــــنص ــــ املوجــــودة والعالقــــات ــــار ف ــــم ف ــــ ا والوصــــو لمــــات لعطــــو. لال ــــر يو انــــھ) 2013(ى

ا ـا ناول ي ـ ال املختلفـة املواضـيع ن بـ عالقـات ن ـو ت ـدف تفس فيشاط بمعـا تـرتبط رلـنص
اتـھ وقد رالقـار عاليــة. ئ بكفـاءة املعلومـة باط واسـت املكتــوب الـنص ـم ف يتطلـب ــي القرا ـم الف ان

وخلفيتــــھ القــــار ات قــــد مــــع يتفــــق بمــــا الـــنص مــــع التفاعــــل خــــالل مــــن ــــسب يك ــــي القرا م ئفـــالف ر
القـــر لـــتعلم اســـاس انـــھ ـــ ا تھ وضـــر ـــي القرا ـــم الف ميـــة ا عـــود اتـــھ، وخ تقـــاءوراملعرفيـــة و راءة

مـن بـؤ الت ـ ع ة والقـد املوضـو النقـد ات ا م واكسابھ ومعلومات ار بأف القار د وتز رباللغة ر ئ و
املقدم النص يم،(خالل   ).2010ابرا
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ي القرا م الف ات   :مستو

ـــــم  الف حظـــــي وقـــــد متعـــــددة، ات مـــــستو ــــ ع ا يف تـــــص تـــــم عـــــدة ات ـــــا م ـــــي القرا ــــم رللف
تمـــــام با ــــا ا ا وم ــــي ررالقرا والتطـــــو اســــة والد للبحـــــث مجــــاال وأصــــبحت ن، واملختـــــص ن رالبــــاحث

ً

ات ـــا امل ـــذه علــيم عنـــد املعلـــم ملـــساعدة طــر ـــ إ التوصـــل رلقــصد النظـــر. ق ـــات وج عـــددت وقــد
عـام ل ش ا تناولو ن واخر ودنيا، عليا ات مستو إ ا صنف م فبعض ات املستو يف تص لحو

طعمية صنف فقد يف، تص وال) 2004(ندو ات مستو ع أ ا ي القرا م   :رف

التعــــرف -1 ــــ: ىمــــستو ع التعــــرف باملدونــــة، الــــصوتية الــــدالالت ــــط املــــستو ــــذا ــــضم رو ى
دقـة املختلفـة، ا اوضـاع ـ ف ـر ا ـ ع التعـرف ا، ا وتفس العالقات معرفة لمات، وال

يحة قة بطر ف ر ا واخراج   .والنطق

يعاب -2 ســـــ م: ىمـــــستو ـــــ ع التعــــــرف تـــــضمن حــــــسبو لمـــــات ال فـــــر لمــــــات، ال زرادفـــــات
لمــات ال مــرادف ــ ع التعـرف الــنص، مــن ــة ر و ا ـار ف اســتخالص والتــضاد، ي املعـا
مـــن العـــام ـــ املع تاج اســـت الـــنص، ا يتـــضم ـــ ال ـــار ف ـــيص ت الـــسياق، مـــن ديـــدة ا

شعبية وال ساسية ار ف ن ب التمي   .النص،
النقد -3 املست: ىمستو ذا معرفـة: ىوو ـا، غ من باملوضوع املتعلقة ار ف تحديد يتم

الكــشف الــنص، ــ امنــة ال ي املعــا باط اســت ــار، ف تنظــيم ــ قتــھ وطر اتــب ال غــرض
قائق ا ن ب والتمايز شابھ ال اوجھ   .عن

التفاعل -4 وايجـاد:ىمستو ء، املقـر النص عن أي ن و ت ا، وتنظيم قائق ا يف تص تضمن وو ر
عــــنالداللـــ الكــــشف ه، ــــ كب وحــــدات ــــ ي املعــــا ن بـــ ط الــــر مــــا، أي تتــــضمن ــــ ال املوضــــوعية رة

بھ متصلة او النص جديدة   .مشكالت

تو ومـا ومان يف تص تفق يو ـ) Homan & Mariotti، 2005(ر الـسابق يف التـص مـع
الف صــنفوا حيــث بــداع ــو و جديــد مــستو اضــافوا م ولكــ ات، ــا وامل ات املــستو ىعــض ــر ا ــم

و ات مستو ع   :رأ

ر -1 ا م الف   :ىمستو
الــدافع ن بــ العالقــة ابــراز حــداث، سلــسل ذكـر الــنص، ــ التفاصــيل ــ ا التطــر ـشمل قو

للنص لية ال الفكرة ن عي النص، واملتضادات ات شا امل ع التعرف يجة،  .والن

تا -2 ست م الف   :ىمستو
ساســـية النقـــاط ـــيص ت تـــضمن ضـــعو و بالنتـــائج بـــؤ الت الـــنص، مـــن مـــة امل حـــداث وو

العامة النص فكرة تاج است ملة، ا سياق من ي املعا تحديد  .الفرضيات،

الناقد -3 م الف   :ىمستو
ن بـ ـ التمي ، ـ ال الـرأي ـ ع بنـاء الكتابـة تقييم يال، وا قيقة ا ي التمي شمل ًو

فعال و الدوافع تقييم والواقع، يالرأي القرا  .النص

بدا -4 م الف   :ىمستو
ـــــ التعب للـــــنص، جديـــــدة ايـــــة ـــــار ابت ، القـــــار بأســـــلوب الـــــنص صـــــياغة اعـــــادة تـــــضمن ئو

النص د مش عن  .التمثي
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والــــــــسمان اتھ ــــــــ ــــــــ) 2012(امـــــــا ا اتــــــــھ ا وم ــــــــي القرا ـــــــم الف يف بتــــــــص قــــــــاموا 5رفقـــــــد
و ات   :مستو

املباشر -1 م الف ال: ىمستو بھ كمـاواملقصود مباشـرة مـل وا ـار ف و لمات ال ع تعرف
خــــر ات املـــستو اســــاس ـــو املــــستو ـــذا ــــ عت و الـــنص ــــ ىذكـــرت ــــذا. ى ات ــــا م رومـــن

تحديـد: ىاملستو الـنص، مـن العامـة الفكـرة توضـيح الـسياق، مـن لمـات ال ي معـا توضيح
ء املقر النص حداث ب ترت ا، واضداد لمات ال ي   .ومعا

الف -2 تاىمــستو ســت الــنص: ــم ــ امنــة ال ي املعــا باط اســت ــ ع ة املقــد بــھ رواملقــصود
ـــــار ف ن بـــــ العالقـــــات تاج املـــــستو. واســـــت ـــــذا ات ـــــا م ىومـــــن ب: ر الـــــس عالقـــــة تاج اســـــت

مــــــن اتــــــب ال ـــــدف تاج اســــــت الــــــسياق، خـــــالل مــــــن لمــــــات ال ي معـــــا تاج اســــــت يجـــــة، بالن
للنص مناسب عنوان اختيار   .النص،

الف -3 الناقـــدىمــستو ـــا: ـــم لغو ء املقـــر الـــنص ـــ ع حكـــم اصـــدار ــ ع ة القـــد بـــھ وواملقـــصود ر
القــــار ــــ ع ــــا تأث ومعرفــــة ــــا م وتقو ظيفيـــا ئو املــــستو. و ــــذا ات ــــا م ىومــــن أي: ر ن ــــو رت

مــا ن بـ ـ التمي والفرعيـة، ـة ر و ا ـار ف ن بـ التفرقـة الـنص، ـ ة و املـذ ـار ف رحـو ل
ير ال وما النص ار بأف   .تبطيرتبط

التـــــذو -4 ـــــم الف مـــــشاعر: ىمـــــستو ومعرفـــــة بـــــالنص حـــــساس ـــــ ع ة القـــــد بـــــھ رواملقـــــصود
والتمثيــل ــ التعب ــ مــال ا ومعرفــة ــات تجا و القــيم تاج واســت ه، ــا واف اتــب ومــن. رال

املــــستو ــــذا ات ـــا ىم الــــنص،: ر صــــياغة اعــــادة ــــ ع ة القــــد الــــنص، ــــيص ت ــــ ع ة رالقــــد ر
ــ التعب ن عيــ ــ ع ة ــرالقــد واملزاجيــة نفعاليــة الــة ا باط اســت مــن الــتمكن جمــل،

  .النص
بــــــدا -5 ــــــم الف مألوفــــــة: ىمــــــستو ــــــ غ جديــــــدة ــــــار اف ــــــار ابت ــــــ ع ة القــــــد بــــــھ رواملقــــــصود

املــدو الــنص اء و فيمــا ن نوالتخمــ املــستو. ر ــذا ات ــا م ىومــن ــ: ر ع بنــاء باألحــداث بــؤ الت
للقـص جديـدة ايـة ار ابت النص، د و ـرما ة و مـذ ملـشكالت جديـدة حلـو اح ـ اق رة، ل

  .النص

لعطـــــــو يتـــــــر ـــــــ) 2013(ى ا والوصـــــــو التعـــــــرف مـــــــن البـــــــد الـــــــنص مـــــــن ـــــــ املع الســـــــتخراج لان
ــــا وف ات، املـــستو ــــم ا مـــن عـــد و و املــــستو مـــن ابتــــداء وذلـــك ـــم الف مــــن العليـــا ات لاملـــستو ى ً

ق ا وذكر ة الوا ار ف و ي املعا باستخراج القار تقـلئيقوم ي ثـم النص، والتفاصيل ائق
تاج واســــت الـــضمنية ـــار ف اســـتخراج مـــن القـــار يـــتمكن وفيـــھ تا ســـت املـــستو ـــ ا ا ئعـــد ى
ــــار اف وتوليــــد نقــــد مــــن القــــار يــــتمكن وفيــــھ ــــم الف مــــن ات املــــستو ــــ اع ــــ ا وصــــوال ئالعالقــــات، ً

ا بــأن القــو يمكــن ــذلك و ، اخــر مواقــف ــ قــرأه مــا عمــيم و لجديــدة ــمى ف ــ ا توصــل قــد ئلقــار
ء للمقـــر يفات. وحقيقــي التـــص مــن شـــموال ــ أك ـــان والــسمان اتة ـــ يف تــص ان القـــو مكــن و

ً ل
وذلــــــك ـــــ أك ميــــــة ا مـــــا ا انــــــب ا واعطـــــى الــــــسابقة ات املـــــستو تــــــضمن ألنـــــھ وذلــــــك ، ىخـــــر

التــذو م بــالف خــاص مــستو مـــ. ىبتخــصيص ــو ف ن البــاحث عنايــة ــي القرا ــم الف حظــي نولقــد
ضــعفھ اســباب يص ــ و لتنميتــھ اســات الد مــن العديــد تناولتــھ ولقــد القــراءة، س تــد ــداف را ر

ا وم تھ  :ومعا

ان مر اسة د دفتھ اس زما بـرامجmarzban، 2011)(ر خـالل مـن ء املقـر ـم ف ة ا م ن ولتحس ر
ا الد قــصد ولتحقيــق يــة، اجن لغــة يــة نجل اللغــة لطــالب اســب ا بمــساعدة اللغــة ســةرعلــم
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مـن تألفــت لعينــة ــ التجر الــن الباحــث ن60اسـتعمل بــ م اعمــا اوح ــ ت عــام25و18رطالبــة
ا عــــدد بلــــغ يــــة التجر املجموعــــة يــــة، نجل اللغــــة ــــد مع ــــ ن ل ة30مــــ ــــا م ســــوا د رطالبــــة ر

وتمثلـــت التقليـــدي، باألســـلوب ســـوا د الـــضابطة واملجموعـــة اســـب، ا باســـتخدام ـــي القرا ـــم رالف
باسـتعمالادوات اللغـة علـم فاعلية النتائج رت واظ القراءة، ة ا مل عدي و قب اختبار اسة رالد ر

ي القرا م الف ن تحس اسب  . ا

حمــــدي اســــة د تناولــــت القــــصص(Hamdy, 2017)رولقـــد ســــرد اتيجية اســــ اســــتعمال أثــــر
اســـ الد ـــداف ا ولتحقيـــق للطـــالب، ســـتماع ـــم وف ـــي القرا ـــم الف ـــ ع الباحـــثرالرقميـــة اتخـــذ ة

ــ ع اســـة الد ــت اجر ولقـــد ، ــ التجر شـــبھ ر60رالــن تطـــو مركــز ـــ ي الثــا املـــستو مــن ىطالبـــا
سـت د نمـا ب الرقميـة القـصص سـرد اتيجية اسـ ـ ع ات ـا امل ية التجر املجموعة ست د راللغة، ر ر

املال باســـــتعمال البيانـــــات ـــــ ع ـــــصو ا وتـــــم التقليـــــدي، باألســـــلوب الـــــضابطة حظـــــاتلاملجموعـــــة
اتيجية اســــ تـــأث النتــــائج ـــرت واظ ســــتماع، ـــم وف ـــي القرا ــــم الف ي ـــا مل عــــدي و ـــ قب رواختبـــار

ستماع و ي القرا م الف ع الرقمية القصص   .سرد

اســــة د ،(روســـعت الــــسرعة) 2017ياملــــصر ات ــــا م ن لتحــــس ــــي و الك برنــــامج فاعليــــة رلبيــــان
اســ اســة الد ــداف ا ولتحقيــق ــي، القرا ــم مــنروالف طالبــات ــ ع ــ التجر الــن الباحثــة تعملت

ن عـدد بلـغ يوسف خان بمحافظة حيفا سة ونـت70رمد ت ، ـ سا ـع الرا الـصف مـن طالبـة
مــــن يــــة التجر املجموعــــة35املجموعــــة ســــت ود ــــي و لك نــــامج ال باســــتخدام ســــوا د رطالبــــة ر

بطاقـات اسة الد ادوات وتمثلت التقليدي، باألسلوب الـسرعةرالضابطة ات ـا م لقيـاس رمالحظـة
نــامج لل العاليــة الفاعليــة النتــائج ــرت واظ ــي، القرا ــم الف ات ــا مل عــدي و ــ قب واختبــار رالقرائيــة

القرائية والسرعة ي القرا م الف ي ا م تنمية ي و   .رلك

ي استو ـص (Astuti, 2018)واجرت ال وسـمات القـراءة اتيجيات اسـ تـأث ملعرفـة اسة يةرد
ي الثــا الــصف طــالب مــن عينــة ــ ع اســة الد ــداف ا ولتحقيــق ــي، القرا ــم الف ات ــا م ر تطــو رــ ر

ـ ع فـصل ـل يحتـو ن فـصل ـ ع ـ التجر املـن الباحـث واعتمـد جاكرتـا، ـ طالبــا،26يعـشر
اتيجية اسـ باسـتخدام ـي القرا ـم الف ات ـا م و الفـصل س رد مـن  QARلر عـدد عـن ة عبـا ـ رو

تبــــدأجــــراء ســــئلة مــــن مجموعــــة عــــرض ــــ ع الــــنص يعاب اســــ ــــ ا التــــدرج ــــ ا ــــدف ــــ ال ات
ذلـــك عـــد و الـــنص ســـياق مـــن بط ـــست ـــ ال امنـــة ال جابـــات ـــ ا تقـــل ت ثـــم رفيـــة ا باإلجابـــات

للـنص، أعمـق م لف ا اجاب تتطلب اسئلة ا تقل اتيجيةت اسـ باسـتخدام س د خـر  روالفـصل
KWL )مــاذ اعــرف؟ علمــت؟مــاذا مــاذا علــم؟ ا ان ــد ا املعرفــة) را اء و مــا اتيجيات اســ مــن ــ  رو

املوضـــوع عـــن الـــسالفة املـــتعلم معرفـــة عـــن أســـئلة ثالثـــة عـــن جابـــة اختبـــار. وتتطلــب إجـــراء وتـــم
يان واســـت ـــي القرا ـــم الف ـــ ع اتيجيات ســـ تـــأث ملعرفـــة عـــدي و ـــ الـــسمات MBTIقب ملعرفـــة

رت واظ للطالب، صية تطبيـقال عـد ـي القرا ـم الف ة ـا مل الطـالب تحصيل تحسنا رالنتائج
ــــم الف ة ــــا م ــــ التحــــصيل ــــادة ــــ ع ــــصية ال للــــسمات أثــــر ــــر يظ لــــم نمــــا ب اتيجيات، رســــ ز

ــي ي.  (Astuti, 2018) القرا يجــا ثــر ن تبــ ــا نتائج وذكــر الــسابقة ســات الدا طــرح خــالل رمــن
املـــــ اتيجيات ســـــ و اليـــــھلألســـــاليب ـــــدف مـــــا ـــــذا و ـــــي، القرا ـــــم الف ات ـــــا م إنمـــــاء ـــــ رستخدمة

ي القرا م الف ات ا م لتنمية جديدة قة طر إليجاد ا ا   . رالبحث
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الثالث املتعددة: راملحو اءات  .الذ

ديــدة ا املواقــف مــع والتعامــل ــم والف الــتعلم ــ ع ســتطاعة انــھ ــ ع اء الــذ ّعــرف

(Intelligence، n.d) .عرفــ بوطــةو ــ"بأنــھ) 2011(ھ اتــھ وقد طاقاتــھ ثمار اســ ــ ع الفــرد ة رقــد ر
فعالة ة بصو جتما محيطھ مع للتعلـيم". رالتكيف ـات نظر عـدة ن خـر العقـدين ـ ـرت ظ

وتتعرف الطالب اعماق ا تصل ولم التعلم لعملية ا ا ر املظ ع ا معظم وتركز روالتعلم،
املــ وحــل اء الــذ اتــھ قد ــ ــ. شكالترع املا القــر مــن نــات الثمان اوائــل ــ دنر جــا د ــوا نوقــام ر ر

ـــل ان ـــا مفاد جديـــدة ـــة نظر فقـــدم ن، املتعلمـــ ـــ ع ه وتـــأث اء بالـــذ يتعلـــق فيمـــا النظـــر بإعـــادة
الت تحــو أحـدثت وقــد املتعـددة، اءات الــذ ـة نظر ـا عل وأطلــق بـھ خــاص ـاء ذ بنــوع ـ يتم ـسان ا

الت ة دو ة كث يم وكـزار،(عليمرملفا والـشمر ي املتعـددة). 2013يالر اءات الـذ ـة نظر عـد و
اء الــذ مــدلو دنر جــا تحــدى ــا ف ــة، بو ال الــساحة ــ ع حــة املطر ديثــة ا ــات النظر أبــر لمــن ر و ز
ـــ ال املتفرقـــة ات القـــد مـــن مجموعـــة انـــھ اء الـــذ ـــر و العامـــة، العقليـــة ة القـــد ونـــھ ب رالتقليـــدي ىر

م اص ا مختلفةيمتلك محمد،(جاالت و   ).2018عامر

املتعددة اءات الذ   :انواع

عـــام العقـــل اطـــر كتـــاب ـــ دنر جـــا فـــرد1983رذكـــر ـــل لـــدى توجـــد اءات للـــذ انـــواع ســـبعة ّم

عـام ـ دنر جـا ـق أ ثـم اص، ـ ن بـ مختلفة جات بد رولكن اء١٩٩٣ر الـذ مـن ثـامن نوعـا م،
ً

الطبي اء الذ و ومحمد،(و   :و smith،2002 )؛ Armstrong، 2003  ؛2018عامر

اللغـــو -1 اء اللغــــات: يالـــذ علـــم مـــن والـــتمكن واملنطوقـــة ـــة املكتو اللغـــة حـــساسية ـــشمل و
والتعـــرف اللغــة وتركيــب بنــاء ــ ع ة والقــد الــنفس عــن ــ للتعب بفعاليــة اللغــة رواســتخدام

اللغو اء للذ مثال م واملتحدثو الكتاب عد و الصوتيات، يع   .ن
ا -2 املنطقيالذ واجـراء: ء منطقيـة قـة بطر ـا وتحليل املـشكالت ترجمـة مـن التمكن تضمن و

ب ت وال املنطقي والتفك نماط تحديد ع ة القد ستلزم و ف سابية، ا   .رالعمليات
املوســيقي -3 اء ـــ: الــذ ع والتعــرف املوســـيقية نمــاط وتقــدير ن ـــو ت ــ ع ة القــد تـــضمن رو

ي و املوسيقية ةالنغمات املقد املوسيقي اء الذ تطلب و ن، وال الصوت وطبقة رقاعية
والتأليف املوسيقي والنقد ستماع   .ع

ــسدي -4 ا اء املــشكالت: الــذ ــل منــھ جــزء او ــسد ا امــل اســتخدام انيــة ام تــضمن . و
ـــــــــــا يمتلك ة ــــــــــا م ـــــــــــ و ــــــــــسدية ا ـــــــــــات التحر لتنظــــــــــيم العقليـــــــــــة انــــــــــات م رواســــــــــتخدام

ــــرتبط و ، اضــــيو والــــسرعةنالر القــــوة مثــــل الدقيقــــة ركيــــة ا ات ــــا بامل ــــس ا اء رالــــذ
نة واملر ووالتواز   .ن

جتمــا -5 اء واملـــشاعر: الــذ الــدوافع ـــ وتمي اك وإد ن خــر مــع التواصـــل انيــة ام ـــضم رو
وحـــل العالقـــات وتنميـــة القيـــادة ـــ ع ة بالقـــد اء الـــذ ـــذا اب ـــ ا ـــ تم و ن، خـــر رلـــدى

والتحليل   .جتماالصراعات
ـــ -6 ال اء ي(الـــذ الـــذي): الوجـــدا وللعـــالم لنفـــسھ ص الـــ معرفـــة انيـــة ام ـــشتمل و

ــ ا يقـود ـو و وجــوده، يـة وما مـشاعره ــ تعمـق و حولـھ مــن العالقـات اك وإد فيـھ ريحيـا
نفـــسھ الفــرد ك يــد ان اء الــذ ــذا تطلـــب و ــصية، ال وقــوة ا وتقــدير بــالنفس از ــ رع

نقا ومعرفة دقيقة ة تھربصو وقد ودوافعھ ونواياه وقوتھ ضعفھ   .رط
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البـــــــصر -7 اء ي(يالــــــذ ـــــــا الفـــــــراغ): امل ـــــــ ال شـــــــ تــــــصو انيـــــــة ام ـــــــ ع ة القـــــــد تــــــضمن رو ر
ة والقــــد ـــار لألف طـــي ا والتمثيـــل العناصـــر، ن بـــ والعالقـــات واللـــو ـــط ل ـــساسية روا ن

ان امل التواجد اك إد   .رع
ـــــ -8 الطبي اء التعـــــرف: الـــــذ مـــــن الـــــتمكن تـــــضمن ـــــاو م نتفـــــاع و ئـــــة الب خـــــصائص ـــــ ع

ضة العا ر والظوا املجتمع ت ال رة الظا اك روإد   .   ر

نفــس ـ ا اســتخدام يـتم بـل مــستقل، ل ـش عمـل مــا ا نـاد الـسبع اءات الــذ ان دنر جـا ريـر ر ى
ا لبعــض مكملــة ــ و ــو. (smith، 2002)الوقــت في اء الــذ مــن نــوع مــن ــ أك يملــك قــد نفــالفرد

موســـــيقيا
ً

عــــــض ـــــ م اك الشـــــ ـــــاء ذ مـــــن ـــــ أك تجميــــــع املمكـــــن ومـــــن الوقـــــت، ذات ـــــ اضـــــيا و
َ

ر
مــــن ــــل ف ــــصائص، ،: ا ــــ التحلي اء الــــذ انــــواع مــــن عــــد ــــ والطبي واملنطقــــي املوســــيقي اء الــــذ

ي ــــا امل اء الـــذ امـــا التفاعليـــة، اءات الـــذ انـــواع مـــن عـــد ـــسدي وا جتمـــا و اللغـــو اء يوالـــذ
انواع من التأمليةوال اءات ومحمد،(الذ   ).2018عامر

املتعددة اءات الذ ة لنظر ة بو ال   :مية

ــستخدم كيــف تــصو ــ ف املعرفيــة ــات النظر مــن عــد املتعــددة اءات الــذ ــة نظر ران
قيقيــــة ا ف الظــــر ــــ اليات شــــ ــــل املتعــــددة م ــــاءا ذ ن،(وفــــراد واخــــر ــــ ي ). 2013والر

ن وابـــــــول ه قـــــــو التعلـــــــيم) 2010(روذكـــــــر ـــــــ جديـــــــدا مجـــــــاال تمـــــــنح املتعـــــــددة اءات الـــــــذ ـــــــة نظر ان
ً ً

م تمامـــــا وا الطـــــالب طبيعـــــة ـــــ ترا ـــــ ف الـــــتعلم محـــــو ـــــا ف املـــــتعلم يـــــصبح حيـــــث س، روالتـــــد ر
ا ر وتطو م ا قد تنمية ع م ساعد و م   .روميول

ا ــ التعلــيم حيــث مــن ن ســ املد ــ ع عديــدة آثــار املتعــددة اءات الــذ ــة للفــصورولنظر
املجتمـــع ـــ نتـــاج و لإلنجـــاز الــسبع اءات الـــذ ميـــة وأ م لـــز ــ ع ـــة النظر تركـــز حيـــث اســية، والد ر
ــ ال للتعلــيم التقليديــة نظمــة عكــس ميــة، مــن نفــسھ باملقــدار اءات الــذ بجميــع ــ ع ــ ف

ُ

ا وتنظــيم عــرض ن املعلمــ ــ ع لــذا ، ــ ا والر اللفظــي اء الــذ اســتخدام مــن تكثــف مــا ملــوادعــادة
اءات الـــذ مـــن ة ــ كب مجموعـــة ـــا ف يفعــل بحيـــث اســية ّالد ُ ـــة). Brualdi، 1996(ر النظر ـــساعد و

بــــــــؤ للت الفرصــــــــة ــــــــيح وت التعليميــــــــة، م وتفــــــــضيال الطــــــــالب ات قــــــــد معرفــــــــة ــــــــ ايــــــــضا ن راملعلمــــــــ
ً

م اءا لـذ املناسبة اتيجيات س و شطة وتخطيط ات ـ). kentab، 2016(بالصعو ا اضـافة
ً

كفاءتـــــھان ن لتحــــس ا واســــتغالل اتــــھ قد وتحديــــد ذاتــــھ ــــم ف ــــ املــــتعلم ــــساعد اءات الــــذ رــــذه
ّ

فـــع ــــ ا ــــ كب ا دو ــــا ول ات، ــــا امل روتحـــصيل ر
ً ً

املتنوعــــة ر ــــشطة ســــة ملما البــــصيص،(رالدافعيـــة
2011(.   

باعطــــــاء الطـــــالب، ن بـــــ الفرديــــــة ختالفـــــات ـــــ ترا ـــــا و ــــــ ز ـــــ ت ـــــة النظر ميـــــة ا ان
ا وتفـــضيالتھالطالـــب العقليـــة اتـــھ قد ـــ ع بنـــاء الـــتعلم قـــة طر ـــ ـــة رر ـــ. ً املتعـــددة الطـــر قان

التعلـــــيم ــــ متعــــددة طــــر تتطلــــب ن،(قالــــتعلم واخــــر ــــ ي مـــــن)2013والر العديــــد ذكــــرت وقــــد ،
ـ) 2003؛جابر،Armstrong، 2009 ؛Lazear، 1992(املصادر ال س التـد وسـائل من رمجموعة

ا انواع مع التاتتوافق و املتعددة اءات   :لذ

اللغــو -1 اء الــذ–املناقــشة-املحاضــرة: يالـذ والفرديــة–العــصف ماعيــة ا –القــراءة
القص لمات–السرد ال   .العاب

البصر -2 اء ا–رالصو: يالذ ي–: الر البيا التخيل–الرسم يم–العاب املفـا خـرائط
نماط– ي–رسم اتو ا ال رالرسم القصا–ر املسرحية–لسرد ض   .والعر
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املنطقـــــي -3 اء يف: الـــــذ املــــــشكالت-التـــــص نـــــة–حـــــل املنطقيـــــة–راملقا ــــــ–لعـــــاب التفك
  .لغاز–ستقصاء–العل

جتمــــــا -4 اء ي: الــــــذ الــــــذا دوار–: الــــــتعلم ــــــاة–لعــــــب ماعيــــــة–املحا ا –املناقــــــشة
قران   .عليم

ي -5 الـذا اء ـسديالـتعلم: الذ الفرديـة: ا املـستقلة–لعـاب املـشكالت–القـراءة –حـل
الفردية ع   .راملشا

ــــــــسدي -6 ا اء دوار: الـــــــذ املعمليـــــــة–التقليــــــــد-لعـــــــب ب امليدانيــــــــة–رالتجــــــــا ات ــــــــا –رالز
املحسوسة التنافسية–شطة   .لعاب

املوسيقي -7 اء املوسيقية–الغناء: الذ الت   .يقاع–استخدام
الطبيالذ -8 ارج: اء ا ح–القراءة شر ي–ال امليدا   .      العمل

بيـــة، ال قطــاع ــ ن البـــاحث مــن عظيمــا تمامـــا ا املتعــددة اءات الــذ ـــة نظر القــت وقــد
ً ً

الطلبة بمستو تقاء ع ا قد لبيان وذلك اسات الد من العديد ا عل ت ىواجر ر ر أجر. ر يفقد
فع) 2014(خضر ملعرفة اسة اترد ـا م إنمـاء ـ املتعددة اءات الذ شطة ا ع قائم برنامج رالية

، ـ سا ــع الرا الـصف مـن لطــالب والقـراءة ـالكتابـة التجر الــن الباحـث اعتمـد واختــاروقــد
ن مجمـــــوعت ـــــ ا م وتقـــــسيم حمـــــص مدينـــــة ـــــ ـــــع الرا الـــــصف طـــــالب مـــــن قـــــصدي بنحـــــو العينـــــة

فا ا النتائج رت واظ وضابطة، ية ـةتجر ر ا القـراءة ات ـا م تنميـة ـ نامج لل ايجابية رعلية
ية التجر املجموعة طالب لدى املختلفة ا ا بمستو   .والكتابة

فــــصل ــــ ـــة النظر تنفيــــذ أثـــر الستقــــصاء ــــت اجر ـــ ال اســــات الد مـــن العديــــد نـــاك رو
ـا ا ا م ر وتطـو ن لتحـس يـة نجل ضـوان. راللغـة ـا اجر مـا ـا سـعت) Radwan، 2015(روم ـ ال

يــــة نجل اللغــــة فــــصل ــــ املتعــــددة اءات الــــذ ــــ ع معتمــــدة ــــشطة ا اســــتخدام فاعليــــة ملعرفــــة
ـــ ع املعتمـــدة ـــشطة اســـتخدام ان ـــ النتـــائج تمثلـــت فقـــد عـــشر ـــادي ا الـــصف مـــن لطـــالب

ال تحصيل علية للغاية فعالة انت ية نجل اللغة فصل املتعددة اءات الذ ة طـالبنظر
ب.    اللغة وا ه و اسة د دفت رو والكفـاءة) 2014(ر املتعـددة اءات الـذ انـواع تحديـد ـ ا

املتوســــــــطة املرحلـــــــــة لطالبــــــــات ن(الذاتيــــــــة ـــــــــو ن/مو اللغـــــــــة) عــــــــادي ات ــــــــا م ن بتحـــــــــس ــــــــا روعالق
ات ـــا م ـــ والتحـــصيل املتعـــددة اءات الـــذ ن بـــ عالقـــة وجـــود عـــن النتـــائج ت وأفـــ يـــة، رنجل

ـــا معل اســـة الد واوصـــت التحـــصيل، ـــ ع تـــأث الذاتيـــة للكفـــاءة يكـــن لـــم نمـــا ب يـــة نجل رللغـــة
وتحــــسن م ــــاءا ذ تــــدعم ــــشطة ا ر وتطــــو املختلفــــة الطــــالب ات بقــــد تمــــام باال يــــة نجل راللغــــة

الفصل محفزة ئة ب بخلق تمام و م، ا   .رقد

اء الــذ ــة نظر بتوظيــف اســات الد مــن عــدد اوصــت اتروقــد ــا م علــيم ــ املتعــددة رات
ق ر اســة د ــا وم يــة نجل زاللغــة ــ) Rezeq، 2014(ر اءات الــذ اســتخدام ميــة بأ اوصــت ــ ال

اللغة اخر ات ا م ع ة النظر تفعيل حت واق ية، نجل اللغة املفردات تحصيل ىادة ر ز
يـــــة ال. نجل ن لتحـــــس ــــــة النظر اســـــتخدمت ـــــ ال اســــــات الد اللغــــــةرومـــــن مـــــادة ـــــ ــــــي القرا ـــــم ف

سـوكيموك اسـة د يـة، ـشطة) Sukeemok، 2012(رنجل اسـتعمال تـأث ملعرفـة ـت اجر ـ ال
تألفــت لعينـھ الطـالب تمامـات وا ــي القرا ـم الف ات ـا م ـ املتعــددة اءات الـذ ـة نظر ـ ع يـة راملب

ل49مـــن ـــش اد ـــي القرا ــــم الف ان ـــ ا النتـــائج ت واشـــا زطالبـــة، ــــشطةر اســـتخدام عـــد ـــ كب
يـة نجل اللغــة علـم ــ اءات الـذ ــة نظر ـ ع فقــد. املعتمـدة الـسابقة اســات الد ـ النظــر عـد رو



أثر برمجیة تعلیمیة قائمة على نظریة الذكاءات المتعددة في 
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اللغـة ات ـا م علـيم و عام ل ش التعليم ايجابية اثار ا ل املتعددة اءات الذ ة نظر ان ن رتب
والطــال ن ســـ املد مـــن ـــل يفيــد ـــا تطبيق ان حيـــث خـــاص، ل ـــشطةرــش وا أســـاليب انتقـــاء ـــ ع ب

التحصيل ادة و التعليم د تفر دف وذلك م، اءا لذ   .زمالئمة

ع الرا التعليمية: راملحو مجية   .ال

ــــ التقنيــــات مت اســــ فقــــد والتقنيــــة، العلــــم نطــــاق ــــ ــــائال ا تطــــو ن عاملنــــا د ــــش
ً ً

ر
مـستو لرفع وذلك املختلفة، ياة ا مجاالت ت طو وسائل ن ىتأم ومـنر يتـھ فا ـادة و رـسان ز

مـــن واســـعا تمامــا ا د وشـــ التعلـــيم قطــاع اســـب ا اقــتحم فقـــد التعلـــيم، نطــاق النطاقـــات ــذه
ً ً

التعلـيم عمليـة دمة وتفعيلھ ره تطو وشرعوا ن، بو وال ن ل عـد). 2004طوالبـة،(واملسؤ و
التعل العملية اسب ا استعماالت م ا أحد التعليمية مجيات نال تـأم ـ ـساعد ـ ف يميـة،

تمامــھ ا ـشعل و املــتعلم دافعيـة ــ وتن فعـال ــ عل ي). 2012عـوض،(منـاخ اليعقــو ـا عرف وقــد
الـتعلم) 2017( اجـل مـن اسـب ا بواسـطة مج ـ وت عـد ـ ال التعليميـة املـواد ا ـشي. بأ ال ىوتـر
منطقــــــي) 2015( ل ــــــش ومنظمـــــة ا عــــــض مــــــع مـــــة متال عليميــــــة وحــــــدة ـــــا مــــــنزا عــــــدد ا يـــــصمم

ـ ال املختلفـة س والتـد م التقو واساليب شطة و الوسائل من عدد ع وتحتو ن، راملختص ي
العاجلة الراجعة التغذية لھ وتقدم الطالب ا مع   .يتجاوب

حيــــث العديــــدة، لفوائــــده عليميـــة وســــيلة اســــب ا ادخــــال ـــ ا ــــو بو ال ســــ نلقـــد
ذاتيـ الـتعلم خاللـھ مـن الطالب تحـصيلھ،ستطيع ـادة و الطالـب دو وتفعيـل مجموعـات ـ او زا ر
َ

عالجيـة بـرامج اعـداد خـالل مـن الطلبـة ضـعف ـة معا ـ فعالـة عـد ية اسو ا امج ال ان كما
الذاتيــــة م وســــرع م ا ومــــستو م ا قــــد تناســــب عليميــــة). 2009راشــــد،(رواثراءيــــھ ة ــــ م ــــ أك ان

ة اثــــا ــــ ع ا قــــد اســــب ا ــــزة اج ــــ رتوجــــد نجــــاحر عوامــــل ــــم ا مــــن الدافعيــــة عــــد و الدافعيــــة،
قابلـــــة عليميـــــة ئـــــة ب بتقـــــديم وذلـــــك الطالـــــب دافعيـــــة مـــــن اســـــب ا ـــــد ز و ـــــسية، التد رالعمليـــــة
الوســـــائط الســــتخدام وذلــــك وجذابــــة، مــــشوقة قــــة بطر مقدمــــة ن املتعلمــــ حاجــــات مــــع للتكيــــف

سية التد املادة تقديم عند ن،(راملتعددة واخر اش   ).2015وال

امج ــــــ ال مـــــن عـــــد ـــــ ف ســـــة واملما ب التــــــد التعليميـــــة، مجيـــــات ال انمـــــاط ـــــم أ رومـــــن ر
فيقـدم ـا، علم سـبق ـ ال ف واملعـا ات ـا امل ـ ع ن املتعلمـ ن تمـر ا م دف وال عة والشا لة رالس ر

الطالـب إلجابـات الراجعـة التغذيـة قـدم و املـسائل مـن مجموعـة اسـب  ،Mueller & Bernat(ا
ا). 2013 ــصوونمـط ا ــق: لــتعلم طر عــن ذاتيــا الــتعلم ــا خالل مــن للطالـب يمكــن بــرامج ــ و

ً

املعلــم تواجـد ـ ا اجـة ا دو اسـب شــ، نا وتناسـب ـة و تر معـاي وفــق امج ـ ال ـذه وتخطـط
التحـــــــصيل ضــــــعف عــــــا و التعليميــــــة جات ـــــــا ). 2009، دعمــــــس(رالــــــد مراعا م املعــــــاي زومــــــن

عليمية برمجية ،ا(لتصميم ي) 2010و   : ما

مكــــــن - و جيــــــدة قــــــة بطر ومــــــصاغة ة ــــــ وا عليميــــــة ــــــداف ا ــــــ ع مجيــــــة ال تحتــــــو يان
ا   .قياس

ة - العمر والفئة الثقافية املعرفة حيث من املتعلم ملستو املحتو ىمالئمة  .ى
جديدة - ات ا مل الطالب نقل قبل القبلية ات ا امل علم من رالتأكد  .ر
ال - ونات م مع الطالب التغذيـةتفاعل ع والنيل بات وتد شطة ا من التعليمية رمجية

الية ا  .الراجعة
ة - ر ا عض اترك وغ بات وتد امثلة من مجية ال ن مضام للتحكم  .رللمتعلم
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الوسـائطمن - باستعمال وذلك الطالب باه ان بجذب التعليمية مجية ال تبدأ ان فضل
 .املتعددة

م - من اف عددا ٍتوف
ً

الصعب ا ل الس من ا ف سلسل وال مجية ال املختلفة  .ثلة
ب - التــــــد مجيــــــات ب يـــــرتبط فيمــــــا خــــــصوصا مجيـــــات ال ــــــ اململــــــة الرتابـــــة عــــــن ربتعـــــاد

ً

سة  .رواملما
ا - تقديم طر التعدد ومراعاة اطئة وا يحة ال ة لألجو الراجعة التغذية ن  .قتأم
للمتعلم - املناسبة املساعدة ن  .تأم
خـــــالل - مــــن نفـــــسھ طــــأ ا تكـــــرار ظــــرف ــــ للمـــــتعلم املناســــب العـــــالج وتقــــديم يص ــــ ال

جديدة قة بطر العلمية املادة  .تقديم
اختبـار - تقــديموضـع ـ والتنـوع ـداف، لأل وتحقيقـھ املـتعلم علـم مـدى لقيـاس جـزء ـل اخـر ـ

الراجعة التغذية وإعطاء الصعب ا ل الس من سئلة والتدرج  .ختبار

تجعـــــل قـــــة بطر تـــــصمم خـــــاص ل ـــــش اللغـــــة علـــــم و عـــــام ل ـــــش الـــــتعلم برمجيــــات ان
ــــادة و الــــتعلم كيفيــــة علــــم و ي الــــذا الــــتعلم وتحقيــــق املعرفــــة تلقــــي ــــ ذاتــــھ ــــ ع ــــل يت زاملــــتعلم
ممــا م ا وقــد ن املتعلمــ ــاء ذ ات مــستو ــ ختالفــات ــ ترا وايــضا علمــة، عــن الفــرد لية رمـسؤ

ً
و

ــ املــتعلم بتغذيــةــساعد بــع ت ــشطة ا تــوفر ــا ا ــ ا اضــافة وســرعتھ، اتــھ قد وفــق املعرفــة ُنيــل ً
ر

التعلم حدوث فتعز ألدائھ تقيما للمتعلم تقدم ة فو زاجعة ر
ً

ن،(ر واخر اش  ).2015وال

ـ ـي القرا ـم الف ات ـا م لتنميـة التعليميـة مجيات ال تأث تناولت ال اسات الد رومن ر
يــة نجل ا. اللغــة نوافلـــھمـــا محوســـب) 2019(جــراه ــ علي برنـــامج أثــر معرفـــة ــ ا ـــدفت ــ وال

مـن طالبـات لـدى يـة نجل للغة يعابية س القراءة ة ا م ن لتحس ثرائية شطة ع رمب
يـــــــة تجر ن مجمـــــــوعت مــــــــن العينـــــــة ونــــــــت وت ع، الـــــــسا طالبــــــــا25(الـــــــصف

ً
طالبــــــــا25(ضـــــــابطة) 

ً
 (

لقيـــــــ اختبـــــــار الباحـــــــث نـــــــامجواســـــــتعمل ال فاعليـــــــة عـــــــن النتـــــــائج واســـــــفرت القـــــــراءة، ات ـــــــا م راس
يعابية ســ القــراءة ة ــا م ن تحــس ــ ــ. راملحوســب املو ايــضا وأجــر

ً
اســة) Almosa، 2018(ى رد

التــــــصميم لنمــــــوذج وفقــــــا محوســــــب برنــــــامج أثــــــر لتقــــــ
ً

)ADDIE (ســــــتماع ة ــــــا م ن تحــــــس رــــــ
لطال ية نجل اللغة ي القرا يعاب س ـو ع العينـة واحتوت دن التاسع الصف من رب

لنمـــوذج70 وفقـــا نـــامج ال اعـــداد وتـــم طالبــا،
ً ً

)ADDIE (ســـتماع ة ـــا مل اختبـــار اعـــداد ايـــضا روتـــم
ً

عنــــد احــــصائية داللــــھ ذات ق فــــر نــــاك ان ــــ ا النتــــائج ــــرت واظ يعابية، ســــ القــــراءة ات ــــا ووم ر

والقراءة) ⍺=0.05(ىمستو يةستماع التجر املجموعة لصا يعابية عـن. س اسـة د رو

ـــع الرا الـــصف طالبـــات لـــدى ـــي القرا ـــم والف الـــسرعة ات ـــا م تنميـــة ـــ عليميـــة برمجيـــة رفعاليـــة
املـــصر ـــا قامــــت ـــ وال ي ر) 2017(يبتـــدا تطــــو ـــ ع التعليمـــة مجيــــة ال وتـــأث فاعليـــة اكــــدت

ال م الف ات ا وم القرائية السرعة ة ا رم ير   . قرا

ـــة نظر ميـــة ا ـــ ا والنظـــر الـــسابقة اســـات والد النظـــر طـــار اســـتعراض عـــد و رختامـــا ي
ً

شـــامل ل ــش اللغــة ات ــا م س تــد ــ و س، التــد ــ التعليميــة مجيــات وال املتعــددة اءات رالــذ ر ر
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اءات الـذ ـة نظر ن بتـضم اسـة الد ـذه قامـت فقـد لـذا مخـصوص، ل ـش ي القرا م الف ة ا روم ر
يةاملتعددة نجل اللغة ي القرا م الف ات ا م لتنمية التعليمية مجية ال   .رداخل

البحث ية   :من

خـــالل مـــن ـــ التجر شـــبھ املـــن اســـة الد ـــ(راســـتخدمت ع القائمـــة التعليميـــة مجيـــة ال
املتعددة اءات الذ ة ـ) نظر ـا عل ب التـد لقياس ة للتجر اسة الد ذه املستقل املتغ و رو ر

ـــي(ميـــةتن القرا ـــم الف ة ـــا ع) رم التـــا ـــ املتغ ـــو ســـة. و املد مـــن عـــشوائية قـــة بطر العينـــة ونـــت روت
العينــة وشـملت املتوســطة والثالثـو ثــم33نالثانيـة املتوسـط، الثالــث الـصف طالبــات مـن طالبـة

انتقـاء وتم املتعددة اءات الذ مقياس تطبيق يملكـن22ىجر ممـن ـن و قـصدية قـة بطر طالبـة
اء البصرالذ او ياللغو   . ي

املتعددة اءات الذ  : مقياس

اســة د مــن املتعــددة اءات الــذ مقيــاس ترجمــة  "cooperative learning، multipleرتــم
intelligences and proficiency: application in college English language teaching and 

learning " للباحث shu-fen chenمـ مجموعـة املقياس اوتضمن عـدد بلـغ ات العبـا ة42رن رعبـا
محـو ـل ـو وت املتعـددة، اءات الـذ ال أشـ مـن ل شـ يمثل محو ل محاو سبعة ع رمجزأة ر نر

ات عبـا سـت ب. رمـن جابـات ـسبة ـ ع بنـاء اء الـذ نـوع ـساب اح مـن) عـم(ًوتـم جملـة ـل ـ ع
يجا ســتجابات مــن عـــدد ــ أك ــ ع اصـــل ا واملحــو ، املحــو ات رعبــا ر يمثـــلر مــن ــو ـــو ي نبيــة

اء الذ   .نوع

للمقياس والثبات الداخ ساق   :صدق

ـدو ا ـ جماليــة) 1(ليو جـة والد املقيـاس فقـرات مــن فقـرة ـل ن بـ تبــاط رمعـامالت ر
داللـــــــة مـــــــستو عنـــــــد احـــــــصائيا دال تبـــــــاط معامـــــــل أن خاللـــــــھ مـــــــن يتـــــــ والـــــــذي ، ىللمحـــــــو

ً
ر ر

⍺⪯0.05ألجلھ وضع ما قياس صادقا املقياس عد ذا و ،
ً

.  

  ):1(لجدو

اءات الذ مقياس تباط ا  رمعامالت
تباط  راملحاو  م لال مان سب حصائية  رمعامل   )sig.(القيمة

اللغو  1 اء  000  779.  يالذ
املنطقي  2 اء   001.  672.  الذ
املوسيقي 3 اء   002.  625.  الذ
البصر  4 اء   000.  727.  يالذ
سدي 5 ا اء  001.  663.  الذ
جتما 6 اء  005.  503.  الذ
ال  7 اء   004.  584.  الذ

  000.  680. املجموع



 

 جامعة األزھر
ة التربیة بالقاھرةكلی  

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، )  3  (، الجزء )190: (العدد

 

 

95 

مـن س التـد يئـة اعـضاء مـن ن املحكمـ من عدد ع ترجمتھ عد املقياس عرض رتم
ما بقياس املقياس قيام من للتأكد وذلك ز، العز عبد امللك بجامعة التعليم تقنيات وضـعقسم

ــــ. ألجلـــھ ــــ مو ــــو كمــــا بانة، ســــ ثبــــات لقيـــاس مبــــاخ كر الفــــا معامــــل اســــتخدام جــــر وكمــــا ى
دو   ).9-3(لا

  ): 2(لجدو

اءات الذ مقياس ثبات   معامالت

الفقرات  راملحاو مباخ  عدد كر الفا   ومعامل
اللغو اء   844.  6  يالذ

املنطقي اء   577.  6 الذ
املوسيقي اء   599.  6 الذ

الب اء   815.  6  يصرالذ
سدي ا اء   615.  6 الذ

جتما اء   609. 6 الذ
ال اء   584.  6 الذ

املحاو   630.  42 رمجموع
جــدو نتــائج خــالل مــن ن بــ ن) 2(لو بــ اوح ــ ت للمحــاو مبــاخ كر الفــا معامــل قيمــة ران و

ـــــ)844.-. 577( املحـــــاو ملجمـــــوع قيمتـــــھ انـــــت نمـــــا ب الثبـــــ) 630.(ر، ان ـــــ ع يـــــدل ـــــذا دالو ات
احصائيا
ً

.  

التعليمي املحتو   :ىتحليل

الثالثـــة الوحــدة مـــن ن ســ لد ـــي القرا الــنص مـــن ــ التعلي املحتـــو ــو رت ى ) challenge(ن
ــــــ د مــــــا و ي، الثــــــا ــــــ ا الد الفــــــصل املتوســــــط الثالــــــث للــــــصف يــــــة نجل اللغــــــة مقــــــر رمــــــن ر ر

)Solving Crime – DIY .(الثا الوحــدة ــ ــي القرا الــنص اســة الد اللغــةرحــددت كتــاب مــن لثــة
ــــ ا الوحـــدة نـــصوص تقـــسيم وتـــم ي، الثـــا ـــ ا الد الفـــصل املتوســـط الثالـــث للـــصف يـــة رنجل

مــا ن ســ و: رد ي Solving crime: لالـــنص الثـــا الــنص ، :DIY .قـــة بطر مجيــة ال تـــصميم وتــم
املح ع تتـا ـب ترت وتـم اوال، علمـھ املـراد س الـد اختيـار للطالب يمكن حيث متفرعة

ً
بأسـلوبر ىتـو

ن ســـ الد كــــال ـــ التفاصـــيل ـــ ا العـــام مــــن يبـــدأ حيـــث ، التوســـ للــــنص. رالتنظـــيم يـــد بتم فيبـــدأ
ا عـد عـرض و ـي القرا الـنص عـرض ثـم الـسالفة، ات املصط عض مراجعة خالل من ي القرا

داف وتحقيق للنص الطالبة م ف من للتأكد ء املقر بالنص املتعلقة شطة من   .وعدد

ــ ســة،ـ واملما ب التــد ونمــط ـصو ا س التــد نمــط اســتخدام تـم مجيــة ال رذه ر ر
ـــ ع بات التــد عــض وتقــديم وســرعتھ، تــھ قد حـــسب مجيــة ال ــ بالــس للمــتعلم يــؤذن رحيــث ر

،. ىاملحتـو البــصر اء والـذ اللغـو اء الـذ مـع ناسـب وت ـ ترا قـة بطر مجيـة ال تـصميم تـم يوقـد ي
الق السرد استعمال تم املتعددةولقد والوسائط ي القرا النص لعرض   .  ص

جــــــر فلقــــــد وتناســــــبھ، ــــــ التعلي املحتــــــو عــــــز ــــــ ال املتعــــــددة الوســــــائط اختيــــــار ىتــــــم ى ز
الـــــــنص ـــــــم حيـــــــث مــــــن الطالبـــــــات ـــــــصائص مناســـــــبة ونــــــصوص وأصـــــــوات صـــــــو راســــــتخدام

الطالبــات، دافعيــة ــادة لز وذلــك جذابـة ــو ت أن ــا اختيا عنــد مراعــاة وتــم لـوان، نو وضــعر وتــم
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للطالبـــة يمكـــن حيـــث مرنـــة قـــة بطر املحتـــو وعـــرض مجيـــة، ال أجـــزاء ن بـــ التنقـــل ولة لـــس ار ىأز ر
مره من أك املحتو     .ىإعادة

بتفــــصيل ا تــــصميم املــــراد مجيــــة ال للــــشاشات وصــــف و نا الــــس إعــــداد مرحلــــة عــــد رو
ع ـتم و الـشاشات، ن بـ ط الـر وطـر إبحـار وأسـاليب وسـائط مـن ـھ تحتو مـا لقوذكـر شــ ـ ا رضـ

د وج وقت أقل و املواصفات وفق مجية ال إنتاج ليتم ي،(رو   ).2018اليعقو

ي ما ع احتو جدو ل ش و نا الس تصميم ىوتم ل   :ر

 الشاشة شاشة:رقم ل ل قم وتحديد مجية ال الشاشات عاقب تحديد   .روتم

 شمل و مجية ال املتعددة الوسائط  :عناصر
النصو: النصوص - م و الشاشة املدونة النصوص افة ر  .ظ
ثابتھ: رالصو - وصو خلفيات من الشاشة ع عرض ما جميع شمل  .رو
للشاشة: الصوت - املصاحب الصوتية واملؤثرات ي الصو التعليق ضم  .و

 نتقال و ط الر   :اسلوب
ار از مثل الشاشات ن ب التنقل طر شمل رو ال-السابق–التا :ق سيةالصفحة ج-رئ ر  .وا

 الراجعـــــة حالـــــة: التغذيـــــة ـــــ للطالبـــــة عـــــرض ـــــ ال الراجعـــــة التغذيـــــة انـــــواع افـــــة يتـــــضمن
شطة ع اطئة ا أو يحة ال  .جابة

 الــشاشة ــي ار: وكر ز و الوســـائط ــب ترت وتوضــيح مبدئيــة ة بــصو الــشاشة ســم فيــھ ريــتم ر ر
الشاشة ع عرض ما ل ن وتب الشاشة   .داخل

ا املتعددةتجميع التا: لوسائط مختلفة مصادر من مجية ال وسائط جمعت  :لقد

برنـامج: رالـصو خـالل مـن مجيـة ال ـ ـصيات ال إضـافة وجـزأarticulate Storyline 2ىجـر ،
ناســب لت الــصو عـض ــ ع التعـديل وتــم نــت ن ـ البحــث ـ ع ــا عل ــصو ا تـم الــصو رمـن لر

ب باســتخدام وذلــك مجيــة ال النــصوصadobe Photoshop 7.0 MEرنــامجمـع عــض وتــصميم
ه ع   .والشاشات

وقــــــصة:الــــــصوت عديلــــــھ و املــــــادة، معلمــــــة مــــــن مــــــضغوط كملــــــف صــــــوات ــــ ــ ع ــــــصو ا لتــــــم
برنامج   .Free MP3 Cutter and Editباستعمال

مجيـــــة ال وانتـــــاج و نا الـــــس مجيـــــة: رتنفيـــــذ ال تنفيـــــذ تـــــم املتعـــــددة الوســـــائط جمـــــع إتمـــــام عـــــد
برنــــــامج باســــــتخدام مجيــــــة ال وصــــــممت مــــــسبقا، ــــــز املج و نا الــــــس ــــــ ع اعتمــــــادا

ً ً
 articulateر

Storyline2اضـــــافة انيـــــة كإم مجيـــــة ال انتـــــاج ل ـــــس انـــــات ام مـــــن نـــــامج ال يـــــھ يقت ملـــــا وذلـــــك ،
انــات م مــن ــا وغ وفيــديو اصــوات واضــافة يــة العر اللغــة ودعــم كمــا. ــصيات نتــاج وتــم

  :ي

ـ: الشاشاتاعداد اع مـستطيل وتحديـد الـشاشات جميع ا وتوحيد سية ئ خلفية عمل رتم
شاشـــــات جميـــــع ـــــ ثابتـــــھ ـــــا وجعل الوحـــــدة وعنـــــوان الوحـــــدة قـــــم و املـــــادة فيـــــھ ـــــ يو رالـــــشاشة

مجيـة ـم. ال ب الـشاشة وتناســب) 450*720(ضـبط اسـب ا شاشـة ـم مـع مناسـبة ـو نلت
ن   .املتعلم
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والتن بحـار ـ: قـلاساليب ع ة املقـد ـ ـصو ا الـتعلم برمجيـات بـھ تتفـرد مـا أبـر مـن ران ز
املــتعلم ات قــد مــع ناســب ي بمـــا منــة و وســرعتھ املحتــو عــرض ــ رالــتحكم ز تـــصميم. ى جــر ىولقــد

س والـــدر الـــشاشات ـــب ترت ن وتبـــ مجيـــة ال ـــ املـــتعلم ات مـــسا لبيـــان مجيـــة لل بحـــار طــة وخر ر
ال اية و بداية نقطة لوتحديد الش كما ق). 1(مجية مـة) 1(وم امل الـشاشات أبر زيو

اسة الد املستخدمة مجية   .رال

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

ل مجية): 1(ش ال بحار   اساليب

التطبيق   :مرحلة

قرص ع مجية ال ضع و ة التجر إجراء تم املرحلة حاسـبات CDوذه ـ ع عـھ زوتو
تنفيــــذ وثــــم ســــة ــــةراملد الـــــصف. التجر لطالبــــات ــــي القرا ــــم الف ات ــــا مل ــــ قب ختبــــار ــــع تو رتــــم ز

املتوسط  .الثالث

قب ي/ختبار القرا م الف ات ا مل   :رعدي

وجــر ـي، القرا ــم الف ات ـا م عــض لقيـاس ـي، القرا ــم الف ات ـا مل اختبــار تـصميم ىتـم ر ر
ــ ع ونيــة الك ة بــصو ختبــار مجيــةســ. google siteرإعــداد ال جــدو مــدى ملعرفــة ىختبــار

 بدایة

الصفحة 
 الرئیسیة

الدرس الدرس  االھداف التعلیمات
 الثاني

محتوى 
 الدرس

محتوى 
 الدرس

أنشطة 
 الدرس 

أنشطة 
 الدرس

 النھایة النھایة
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ـا ف ض املعـر ـي القرا الـنص خـالل مـن ي القرا م الف ات ا م تحقيق والتعليمية اختيـار. ر ىوجـر
ونية لك ات ختبا لنوع تھ ملناس وذلك متعدد من ختيار   .رنمط

  ):5(لجدو

ي القرا م الف اختبار مواصفات  لجدو
القر م الف ات ا يرم   ا

ىاملستو
  املباشر

  

ىاملستو
تا   ست
  

ىاملستو
  التذو

ىاملستو
  الناقد

  

  
  املجموع

تو
ح

امل
ى  

    

لة
سئ

دد
ع

ة  
ئو

امل
بة

س
ال

  

لة
سئ

دد
ع

ة  
ئو

امل
بة

س
ال

  

لة
سئ

دد
ع

ة  
ئو

امل
بة

س
ال

  

لة
سئ

دد
ع

ة  
ئو

امل
بة

س
ال

  

لة
سئ

دد
ع

ة  
ئو

امل
بة

س
ال

  

So
lv

in
g 

cr
im

e
  

3  21.4%  2  14.3%  1  7.14%  1  7.14%  7  50%  

D
IY

  

3  21.4%  1  7.14%  2  14.3%  1  7.14%  7  50%  

وع
جم

امل
  

6  42.8%  3  21.4%  3  21.4%  2  14.28  14  100%  

لالختبار ائية ال ة   :رالصو

ختبـــــار ـــــ14تــــضمن و ـــــي القرا ـــــم للف ات مـــــستو عـــــة أ مـــــن اشـــــتقت ة ـــــا رم ـــــم(ر الف
تا-املباشــر ســت ـــم الناقــد-الف ـــم ـــم-الف فقـــرة)التــذوالف ـــل ل واحــدة جـــة د تحديــد مـــع ر،

ن ب ة محصو الطالبات ا تنال ال جة الد تصبح ذلك رو   ).14-0(ر
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  ):6(لجدو

ي القرا م الف ات ا م اختبار فقرات تباط ا رمعامالت   ر
 
  م

  
م الف ات   مستو

مان سب معامل
تباط   رلال

  

حصائية القيمة
).sig(  

1.   .527  .012 
2.  .433  046. 
3.   .430  .046  
4.   .864  .000  
5.   .642  .001  
6.   

  
  

املباشر م   الف

.538  .010  
 000.  798.  املجموع

7.  .637  .001 
8.   .525  .005 
9.   

  
تا ست م   الف

.637  .001  
 007.  560.  املجموع

10.  .646  .001 
11.   .607  001 
12.   

  
التذو م   الف

.677  001  
  006.  581.  املجموع

13.  725.  .000  
14.  

  
الناقد م  000.  725.  الف

  001.  685. املجموع
ي القرا م الف ات مستو  000.  700. مجموع

والثبات -1 الداخ ساق  :صدق
ـــدو ا خـــالل مـــن ن بــ مـــستو) 6(لي عنـــد احـــصائيا دالـــة تبـــاط معـــامالت افـــة ىان

ً
ر

وج)01.او 05.(داللــة ، ــ داخ ــساق ا بــصدق تتمتــع ختبــار فقــرات فــإن ذلــك ــ ع نــاء و ميــعً،
ألجلــــھ وضـــعت مـــا قيــــاس ـــ ع ة قـــاد معلمــــات. رالفقـــرات مـــن عـــدد بواســــطة ختبـــار تحكـــيم وتـــم

الــــتعلم ــــداف أل ومفرداتــــھ ختبــــار تمثيــــل مــــن للتأكــــد وذلــــك يــــة، نجل الثبــــات. اللغـــة ولقيــــاس
دو ا كما ي القرا م الف ات ملستو مباخ كر الفا معامل ساب اح تم للالختبار   ).7(و

  : )7(لجدو

ي القرا م الف ات ا م اختبار محاو ثبات رمعامالت   ر
الفقرات  راملحاو مباخ  عدد كر الفا   ومعامل

املباشر م  701.  6  الف
تا ست م  746.  3 الف
التذو م  734.  3 الف

الناقد م  771.  2  الف
املحاو  702.  14  رمجموع
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ا ات ملـــستو مبـــاخ كر الفـــا معامـــل ان وجـــد البيانـــات تحليـــل نوو بـــ ـــا قيم تراوحـــت ـــي القرا ـــم لف
ختبار)771.-701.( اسئلة ملجموع ا قيم لغ و اعـادة) 702.(، عنـد ختبار ثبات ع يدل ذا و

اخر   .ىمرة

ا ومناقش النتائج   :عرض

س الــرئ الــسؤال ــ ع جابــة ــ"تمــت ع قائمــة عليميــة برمجيــة اســتخدام فاعليــة مــا
لت املتعـددة اءات الـذ ة يـة؟نظر نجل اللغـة مـادة ـ ـي القرا ـم الف ات ـا م باسـتخدام" رنميـة

نPaired-Samples T testاختبــار بــ ق الفــر داللــة ــ ع للتعــرف وذلــك ن، ابطت ــ م ن وملجمــوعت
والبعـدي ــ القب ــي القرا ــم الف اختبـار ــ يــة التجر املجموعــة جـات ــدو. رد ا ن بــ النتــائج) 8(لو

ا عل الوصو تم    .لال

  ):8(لجدو

ي القرا م الف ات ا م الختبار ت وقيمة ة املعيا نحرافات و راملتوسطات   ر

  القبلي
  البعدي  

  م

وى
ست

الم
  

المتوسط   فقرات االختبار
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  
  Tقیمة 

 
 الترتیب  sigقیمة 

1  Give the synonym 
of (Filthy)  0.45 0.51 0.91 0.29 4.18 .00 2 

2 Give the synonym 
of (Fixing)  0.45 0.51 0.86 0.35 3.25 .00 3 

3 Give the opposite 
of (In)  0.50 0.74 0.82 0.39 2.61 .01 4 

4 Give the opposite 
of (Empty)  0.55 0.51 0.95 0.21 2.63 .01 1 

5 a. Give the 
opposite of (Leave)0.32 0.47 0.95 0.21 4.70 .00 1 

6 
شر

مبا
 ال

وى
ست

الم
  

Give the opposite 
of (Turn on)  0.36 0.49 0.86 0.35 5.02 .00 3 

 - 00. 7.65 1.15 5.09 1.73  2.636  المجموع 
7  Choose the best 

tittle for the text  0.50 0.51 0.82 0.39 2.31 .03 4 

8 
What is the reason 

for (Resolve the 
mystery so 

quickly)  
0.41 0.50 0.91 0.29 4.58 .00 2 

جي 9
نتا

ست
اال

ى 
تو

مس
ال

  

What is the reason 
for (Ali knew that 
the wheels were 

the missing piece)  
0.41 0.50 0.95 0.21 4.29 .00 1  

  - 000 8.10 0.56 2.68 0.77  1.32  المجموع 

10  
(he didn't see any 

one come in) 
Mr.Appleby said. 
Express his feeling  

0.45 0.51 0.86 0.35 3.25 .00 3 

11 
(leave it to us Ali) 

Tome said. 
Express his feeling  

0.36 0.49 0.95  0.21 5.51 .00 1 

12 

قي
ذو

الت
ى 

تو
مس

ال
  Choose the best 

expression for the 0.41 0.50 0.86 0.35 4.18 .00 3 
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  القبلي
  البعدي  

  م

وى
ست

الم
  

المتوسط   فقرات االختبار
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  
  Tقیمة 

 
 الترتیب  sigقیمة 

following sentence 
.  

(On our own) 
 - 00. 7.09 0.56 2.68 0.97  1.23  المجموع 

13  

All sentence are 
true except one 

extract it.( 
Mr.Appleby is the 

security guard)  

0.41 0.50 0.86 0.35 3.58 .00 3 

اقد 14
الن

ى 
تو

مس
ال

  

All sentence are 
true except one 
extract it.( The 

two boys decide to 
use the 

instructions)  

0.41 0.50 0.86 0.35 4.18 .00 3 

  -  00. 5.75 0.39 1.82 0.73  0.82  المجموع 
  - 00. 16.07 1.88 12.2 2.61 6.0  مجموع االختبار  

قيمـة أن الــسابق ــدو ا مــن ن بـ داللــةT لو مــستو عنــد احــصائيا ىدالـة
ً

)0.05 ≤⍺ (

ذات ق فر وجود ا ش والبعـديومما ـ القب ـي القرا ـم الف اختبار جات د ن ب احصائية رداللة
ـــ ع يـــنص الـــذي الفـــرض نقبـــل ـــذلك و البعـــدي، التطبيـــق احـــصائيا" لـــصا دالـــة ق فـــر توجـــد

ً
و

الداللــــة مــــستو البعــــدي) ⍺≥ 0.05(ىعنــــد و ــــ القب ختبــــار ــــ الطالبــــات جــــات د متوســــط ن ربــــ

ي القرا م الف ات ا مس". رمل يخص نوفيما الـسؤال مـن ـل حـصل فقد املباشر م الف ) 5و4( ىتو
بمتوســـــط ـــــ و املرتبـــــة ـــــ الـــــسؤال) 0.21(وانحـــــراف) 0.95(ع جـــــاء نمـــــا ي) 1(ب الثـــــا املركـــــز ـــــ

معيـــــار) 0.91(بمتوســــط ن)0.29(يوانحـــــراف الـــــسؤال جـــــاء فقـــــد الثالــــث املركـــــز ـــــ امــــا ) 6و2(،
معيـــار) 0.86(بمتوســـط الــــسؤالوأ) 0.35(يوانحـــراف بمتوســــط) 3(ـــى ة ـــ خ املركـــز ) 0.82(ـــ

معيـــار البعـــدي).0.39(يوانحـــراف ختبـــار ـــ املباشـــر ـــم الف مـــستو مجمـــوع متوســـط بلـــغ ىوقـــد
القب) 5.09( ختبار متوسط بلغ نما ات)2.63(ب ـا م مـن ت طـو مجيـة ال ان ـ ع يؤكـد مما ر، ر

للطالبات املباشر ي القرا م   .الف

مستو الـسؤالىو حـاز فقـد تا ست م بمتوسـط) 9(الف و املركـز ـ ) 0.95(لع
الــــسؤال) 0.21(وانحــــراف ي الثــــا املركــــز ــــ ــــان معيــــار) 0.91(بمتوســــط) 8(و ) 0.29(يوانحــــراف

الــــسؤال جــــاء ا ـــ واخ
ً

بلــــغ) 7( معيــــار) 0.82(بمتوســــط مجمــــوع). 0.39(يوانحــــراف متوســــط لــــغ و
ـ تا سـت ـم الف البعـديىمـستو ـ) 2.68(ختبـار القب ختبـار ـ ـان نمـا حيـث)1.32(ب ،

البعـــدي ختبــار ــ للطالبـــات تا ســت ـــم الف مــستو ـــ ــادة ىيالحــظ ـــم. ز الف مــستو ـــ ىأمــا
الـــسؤال حــصل فقــد بمتوســط) 11(التــذو ـــ و املرتبــة ــ معيـــار) 0.95(ع ) 0.21(يوانحــراف
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ن الــسؤال بمتوســط) 12و10(وحـصل الثانيــة املرتبـة ــ معيــار) 0.86(ع وقــد). 0.35(يوانحـراف
ـ ا البعـدي ختبـار ــ التـذو ـم الف مـستو مجمـوع متوسـط متوســط) 2.68(ىوصـل ـان نمـا ب

القب الختبـار)1.23(ختبار البعـدي جـراء ـ للطالبـات التذو م الف مستو ادة ت و ى، ز
القرا م الف ات ا   .يرم

ن الـــسؤال حــــاز فقــــد الناقــــد ـــم الف بمــــستو يتعلــــق املركــــز) 14و13(ىوفيمـــا نفــــس ــــ ع
معيــــــار) 0.86(بمتوســـــط ــــــ).  0.35(يوانحـــــراف الناقـــــد ــــــم الف مـــــستو مجمـــــوع متوســــــط لـــــغ ىو

البعــــدي ــــ) 1.82(ختبــــار القب ختبـــــار ــــ ــــان نمـــــا ـــــم) 0.82(ب الف مــــستو ــــ ـــــادة تــــ ىو ز
للطالبـــات اءاتالناقـــد الـــذ مجيــــة ال تطبيـــق ــــ. عــــد العينـــة طالبــــات جميـــع جــــات د انـــت ركمــــا

البعـــدي ختبـــار ـــ الطالبـــات جـــات د متوســـط بلـــغ حيـــث ـــ القب ـــ ـــا م ـــ أع البعـــدي رختبـــار
ـــ) 12.2( القب ـــ انـــت نمـــا ـــة) 6(ب نظر ـــ ع القائمـــة التعليميـــة مجيـــة ال فاعليـــة ـــ ا ـــش ممـــا

املتعددة اءات املتوسطالذ الثالث الصف طالبات لدى ي القرا م الف ات ا م   .رتنمية

النتائج   :مناقشة

برمجيـــة إلنتـــاج ح ـــ املق ـــ التعلي التـــصميم كفـــاءة ـــا بلوغ تـــم ـــ ال النتـــائج مـــن بان اســـ
املتعـــددة اءات ل. الـــذ ــــش ت تطـــو ـــي القرا ــــم الف ات ـــا م بـــأن اســــة الد نتـــائج مـــن اتــــ روكمـــا ر ر
ختبار وظ ألنم وذلـك املـستخدم س التـد نمـط ـ ا ذلـك ب سـ عـود و للطالبات، رالبعدي

دافعيـــة فــع ـــ ع وســاعد ــي القرا الـــنص ــم ف ل وســـ ــسر املتعــددة اءات الـــذ برمجيــة راســتخدام
ـي القرا م الف ات ا مل أفضل استدعاء ع الطالبات ساعد مما مـن. رالتعلم مجيـة ال ـھ تحو وملـا

ـــ ــا ق وطر متعـــددة ـــيوســائط القرا ـــم الف ات مــستو مجيـــة ال نمــت فقـــد ــي القرا الـــنص ســرد
ـــوظ م ل ـــش للطالبـــات عـــة للطالبـــات. ر املباشـــر ـــي القرا ـــم الف مـــستو ات ـــا م نمـــت ىحيـــث ر

قــــة طر ـــ وع الــــنص، ســـياق مـــن ــــا م وف لمـــات ال واضــــداد ي معـــا معرفـــة مجيــــة ال لت ســـ فقـــد
ا ذلــك ادى مجيــة ال ــ املــستخدمة الــنص ــعــرض أك ل ــش ة ــا امل ــذه تنميــة ايــضا. رــ ونمــت

ً

فقــــــد أعمــــــق، ل ــــــش الـــــنص ــــــم ف ــــــ ع الطالبــــــات ة قـــــد ادت حيــــــث تا ســــــت ــــــم الف ات ـــــا رم ز ر
الــدافع ن بــ العالقــة تاج اســت ــ ع الطالبــات ة قــد ادة و للــنص مناســب عنــوان اختيــار راســتطعن ز

ــــــي القرا الـــــنص ــــــ يجـــــة ال. والن ـــــم الف ات ــــــا م مجيـــــة ال ادت رو فقــــــدز للطالبــــــات التـــــذو ــــــي قرا
ــي، القرا الــنص ــ ات ــ والتعب لمـات ال لبــضع الداللــة وذكــر الـنص ــ العاطفــة معرفــة اسـتطعن
ــــم ف مــــن ادت فلقــــد مجيــــة، ال ــــ املــــستخدمة والــــصو صــــوات تــــأث ــــ ا ذلــــك ب ســــ رجــــع زو ر

الـــنص ـــ املزاجيـــة الـــة ل أعمـــق ل ـــش ـــا. الطالبـــات م ايـــضا مجيـــة ال ونمـــت
ً

الناقـــد ـــم الف رات
بـالنص املتعلقـة والـرأي قيقة ا ن ب التمي ع البعدي ختبار ن قد ادت فقد رللطالبات ز

ــي فقــد. القرا للطالبــات، ات ــا امل ــذه تنميــة ــ ــ الكب الــدو ــا ل ــان مجيــة ال أن ــ ع يــدل رممــا ر
ــ ع مجيــة ال واعتمــدت الطالبــات ــاء ذ لنــوع مالئمــة مجيــة ال املتعــددةانــت الوســائط عناصــر

مجيــــة ال انتـــاج ــــ ـــ و و الــــنص عـــرض ــــ املمـــل عــــن والبعـــد الطالبــــات ق ـــشو و جــــذب ـــادة رلز
التـــــصميم ،(معــــاي ــــو عـــــدة). 2004عيـــــادات، ; 2010ا مــــع اليـــــة ا اســــة الد نتـــــائج روتتوافــــق

اسـات ،yaghoobia ;،; 2016 2019,نوافلـھ(رد اســتخدام) 2017ياملــصر تـأث ـــ اسـب ا
ية نجل اللغة ي القرا م الف ات ا م تنمية   .رع

س التـد قـة طر ملناسبة ء املقر النص لعرض القص السرد مجية ال رواستخدمت و
مـــــــن ـــــــل اكـــــــده مـــــــا ـــــــو و والبـــــــصر اللغـــــــو اء الـــــــذ ـــــــو و العينـــــــة طالبـــــــات ـــــــاء ذ نـــــــوع مـــــــع يـــــــذه ي

)Armstrong، 2009 (و)،ا)2003جـــــــابر د اكـــــــدت وقـــــــد فاعليـــــــة) 2017حمـــــــدي،(ســـــــةر، ـــــــ ع
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ـــي القرا ـــم الف ة ــا م لتنميـــة القصـــ الـــسرد ـــة. راســتخدام نظر التعليميـــة مجيـــة ال اعــت روقـــد
ات ـــــا م لتنميـــــة املالئمـــــة ـــــشطة و املتعـــــددة الوســـــائط اســـــتخدمت حيـــــث التعليميـــــة اءات رالـــــذ

الـــذ ــــة نظر ميـــة ا اســــة الد نتــــائج ت ـــ و العينــــة، لطالبـــات ــــي القرا ـــم رالف ــــو املتعــــددة اءات
يـــة نجل اللغـــة ـــ ـــي القرا ـــم الف اة ـــا م ن مـــن. رتحـــس ـــل اســـة د مـــع يتفـــق ـــذا  ،Radwan(رو

س،(و) 2015 ــــشطة) Sukeemok، 2012(و) 2012الــــر ا اســــتخدام فاعليــــة ــــ ع اكــــدت حيــــث
اسة د بھ اوصت وما ية، نجل القراءة ات ا م تنمية املتعددة اءات رالذ  (و) Rezeq،2014(ر

Ibnaian and Hadban،2013 (وتــــصميم ــــي القرا ــــم الف ات ـــا م ر لتطــــو ــــة النظر تفعيـــل ــــ را
الطالب تمامات ا تناسب شطة   . ا

الصة   :ا

الفرديـة، ق الفـر ـ ترا ـ ال التعليمـة ـات النظر ـم أ مـن املتعـددة اءات الذ ة نظر وإن
الـت ــد تفر ـ ا ـ كب ا دو ايـضا التعليميـة مجيـات ولل

ً ً ً
اســتعمالر ـ ع ق ـشو وال الدافعيـة فـع و رعلم

داخــــل املتعــــددة اءات الــــذ ـــة نظر دمــــج أثــــر اســـة الد ــــذه تناولــــت فقـــد لــــذا املتعــــددة، رالوســـائط
يــــــة نجل اللغــــــة ــــــ ــــــي القرا ــــــم الف ة ــــــا م إلنمــــــاء التعليميــــــة مجيــــــة مجيــــــة. رال ال ــــــرت اظ وقــــــد

الــنص ـم ف ــ ع الطالبـات مــساعدة ـ ة ــ الكب ا م متعــددةمـسا وسـائط مــن ـشملھ ملــا ـي القرا
ن لد ي القرا م الف ات ا م تنمية ا أدى   . رمما

  :التوصيات

ية -1 نجل اللغة ات ا م س تد التعليمية مجيات ال راستعمال   .ر
ــ -2 القــراءة ات ــا م س لتــد التعليميــة مجيــات ال داخــل املتعــددة اءات الــذ ــة نظر رتفعيــل ر

ية نجل  .اللغة
ـــــمتوظيــــف -3 الف ات ـــــا م لتنميـــــة القرائيـــــة النـــــصوص عــــرض ـــــ القصـــــ الـــــسرد قـــــة رطر

ي  .القرا
ية -4 نجل اللغة مادة س تد املتعددة اءات الذ ة نظر من ستفادة ة رضر  .ور
ــ -5 ع تـأث مـن ـا ل ملـا املتوسـطة املرحلــة لطالبـات ـي القرا ـم الف ات مـستو نميـة ب تمـام

الل مقر الطالبات خاصرأداء ل ش ية نجل  .غة
حات  :املق

القـــراءة -1 ات ــا م لتنميـــة التعليميــة مجيـــات ال داخــل املتعـــددة اءات الــذ ـــة نظر رتطبيــق
ية العر   .اللغة

العام -2 التعليم مراحل من أخر مراحل ع اسة الد ىتطبيق  .ر
اللغــــــة -3 ــــــ القــــــراءة ات ــــــا م لتنميــــــة الــــــسبعة اءات الــــــذ انــــــواع ــــــشمل برمجيــــــة رتطبيــــــق

ية  .نجل
ــــفاعليـــة -4 الكتابـــة اة ــــا م تنميـــة ــــ املتعـــددة اءات الــــذ ـــة نظر ــــ ع قائمـــة عليميــــة ربرمجيـــة

ية نجل  .اللغة

  

  



أثر برمجیة تعلیمیة قائمة على نظریة الذكاءات المتعددة في 
 تنمیة مھارة الفھم القرائي في مادة اللغة االنجلیزیة
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ية:  العر   :املراجع
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بيــة ال ــ الفلــسفة اه دكتــو جــة رد يــةر عر لغــة س تــد وطــر منــا رتخــصص جامعــة. ق

شمس ن بية. ع ال واملعرفة. لية للقراءة ة املصر معية   .ا

يـــام ، ــشي القـــوة). 2015. (ال تنميـــة ـــ املتعـــددة اءات الـــذ ـــ ع قـــائم محوســـب برنـــامج فاعليـــة
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سا التد وطر املنا رملاجست سالمية). ق امعة   .غزه. ا

ـــ ع حـــاتم س). 2011. (البـــصيص، للتـــد متعـــددة اتيجيات اســـ والكتابـــة، القـــراءة ت ـــا م رتنميـــة ر
م للكتابة: دمشق.والتقو ة السو العامة يئة ال ات شو رم   .ر
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التكنولوجيا معل لدى غزه. التعليمية بية، ال لية سالمية امعة   .ا

محمــود ، ـ ي مــاز. الر ، نوالـشمر مـاز. ي العقليــة). 2013. (نوكــزار، والعمليــات الـتعلم ــات دار. نظر
العلمية   .الكتب
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اللغــــة س تــــد وطـــر املنــــا ـــ املاجــــست جـــة د ــــ ع ـــصو ا متطلبــــات رالســـتكمال قر ل
ية املكرمة)نجل ،مكة القر ام   .ى،جامعة

ت ثــر فــراس ، مــاو والر التع). 2014. (ي اســتخدام ــأثــر ع يــة نجل اللغــة س تــد ــ املــدمج رلــيم
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س التد روطر غزه. ق بية، ال لية سالمية امعة   .ا
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