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 :الممخص
البحث الحالي لَمعرفة اثر استراتيجيات التفكير الُمتشعب في  ييدف

الذكاءات الُمتَعددة َلدى َطاَلبات الصف الثاني المتوسط في مادة 
الرياضيات وتحقيقا لميدف تم وضع فرضية صفرية واعتماد منيج البحث 
التجريبي حيث تم استخدام التصميم التجريبي ذو الضبط الجزئي 

ين ذات االختبار البعدي لمَذكاءات المتعددة. وتمثل لمجموعتين متكافئت
المجتمع بَطالبات الَصف اّلثاني ُمتوسط في مدارس المديرية العامة لتربية 

( اربع وستون 46م، وعينة البحث ىم )9191-9102االنبار لمعام الدراسي
من طالبات )ثانويُة الرجاء لمبنات(، حيث تم اختيار شعبة )ا( كمجموعة 

( 11( طالبة وشعبة )ب( كمجموعة ضابطة بواقع )10بواقع ) تجريبية
طالبة عشوائيا وتم مكافئة المجموعتين في بعض المتغيرات. وتم اعداد 
متطمبات التجربة، واعداد اداة البحث )اختبار الذكاءات الُمتعددة في 

( َفقره 11الّرياضيات( اذ تالف اختبار   الذكاءات الُمتعددة من )
ايجاد الصدق والثبات والخصائص السايكرومترية االخرى  موضوعية، وتم

ت لعينتين  مستقمتين ومعادلة -وباستخدام الوسائل االحصائية )االختبار
كرو نباخ، ومعادلة بيرسون، ومعامل صعوبة وتمييز وَفعالّية البدائل  -الفا
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Abstract: 

The research`s goal is to realize The Impact of Divergent 

Thinking Strategies In achievement and multiple 

intelligences, and to achieve the research goal, the 

experimental research method was adopted and a 

partially controlled experimental design was used for 

two groups equivalents, using the post test for both 

achievement and multiple intelligence. The research 

community was students of the second intermediate class 

in schools of the General Directorate of Education in 

Anbar, for the academic year 2019-2020. The sample of 

the research consisted of (64) students from (Al-Raja 

Secondary School for Girls). It includes three sections. 

Department (A) was chosen as an experimental group 

comprising (31) students and (B) the group as a control 

group consisting of (33) students. The two groups were 

an identity in some variables, experiment requirements 

were prepared, scientific material was analyzed, content 

was analyzed, behavioral purposes formulated, and 

teaching plans prepared And search tools (Achievement 

test in mathematics, multiple intelligence test) The 

achievement test consisted of (30) items that included) 

objective paragraphs, honesty, consistency and other 

psychometric characteristics were found using statistical 

means (T- test for two samples Two independent terms, 

the Alpha-Cronbach equation, And the coefficient of 

distinction difficulty The effectiveness of the alternatives 

for calculating the psychometric properties, the Levin 

test for two independent samples, and the Pearson 

equation), the following results were reached: 
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 (:Research Problemلبحث )امشكمة 
في  الُمتوسط شيد تغيير اني الثالَصف ات اضياب  رياكتن التربويين ايخفى لجميع  ال

لطموح، وتدني مستوى   ادون مستوى  ارسنالتدريس في مدان ام ، و اعو اث ه منذ ثالامحتو 
لُمتعددة  َلدى  ات  اءالذكاذ يعد تدني   ات"؛ اضيالريادة الطمبة في "مَ الُمتَعددة َلدى ات اءالذكا
ممين العالتي تشغل الرئيسة التعميم ات م من مشكالالعالتعميم احل ادة في مر اَلمالَطمبة في ىذه ا

لَطمبة،  اعمى   الُمتعددة قد يؤثر سمبيات  اءالذكالَطمبة في   ان ضعف  التربية و ان افي ميد
فة وصعبة ادة جام انيات باضيالريالى الَطمبة ينظرون ان  ات اّضيالرياغمب ُمدرسي اويؤكد 

 افعيتيم نحو تعّممياف داضعاطيم و احباقد يزيد من  ام اتفكير، وىذلى اج اوغير محبوبة وتحت
ت  اءامذكللى تدني ات عدة اسارت در اشا؛ وقد اونحو ُمدرسيي ات سمبية نحوىاىاتجاوتكوين 

بوجود مشكمو في  اسَتشعرو ات حين اضيالريالُمتوسط في اني الثالّصف الُمتعددة لدى  طمبو ا
 (.9102صر،اسة )نادر  اَعينة بحوثيم  ومنيلُمتعددة َلطمبو ات  اءالذكا

سب مع ات تفكير تتنار ات ومياتيجياستر اج ات تحتاضيالريادة ان مانستنتج  امن ىذ
ت  اءالذكالَتدني في مستوَى ان اسية، و الدر ادة المالعمرية لمطمبة ومع طبيعة وحجم المرحمة ا
 ات َحديثو في تدريسياتيجياستر ام استخدجة ُممحة الات، َظيرت حَ اضيالريادة الُمتعددة في ما

ر اختيا اينارتالصف، وعميو اخل التعمم دالنشطة في عممية اركة المشاعدىم في اتس
دة اني متوسط في مالثالّصف ات البالمتشعب"( في تدريس "طَ التفكير ات اتيجياستر ا)"
ؤل التسالبحث. في الُمتعددة ،  وتحددت مشكمو ات  اءالذكافي    اثرىات" ومعرفة اضيالريا
 تي:الا

ت البالُمتعددة لدى ط  ات  اءالذكالمتشعب" في   التفكير ات اتيجياستر اثر "ا ام
 ت ؟اضيالريادة الُمتوسط في ماني الث  الّصف ا

 (:Research Importanceلبحث )اهمية ا
ت اتيجياستر اول "الذي تناقية العر البيئة اول في. الالي  الحالبحث ا. يمكن عّد 0

جة اىميتو وحاتبرز  ات.، مماضيالريادة الُمتعددة لمات  اءالذكالمتشعب" في   التفكير ا
 لى طمبتيم.الخبرة اونقل  اتيات وُمدرساّضيالرياء بتدريس ُمدرسي ارتقالائجو في ادة من نتافالا

لتفكير ات اتيجياستر اص في َكيفيو َتوظيف "اختصالالمشرفين احثين و البا. قد يفيد 9
 لتي ستعّد.ال خطط َتدريسيو  ت من خالاّضيالرياده افي تدريس. م لمتشعب"ا
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 لمتشعب".التفكير ات اتيجياستر "ال انظري ار اطات ضرورة و ا. قد يوفر معموم1
قد يثير  ادر حديثة(، ممات ومصائو عمى موضوعاحتو )ال لمحميةا لمكتبةا. قد يرفد 6

 ب.لطالالُمتعددة  َلدى ات  اءالذكاخرى لتحسين مستوى   احثين لبحوث الباه انتبا
 تي:ال ان تتجمى في التطبيقية لمبحث فيمكن اهمية الاهم ا اما

لى ات المعمومالمتمثل بحفظ المتمقي ال من دور انتقالالب الطاعد ا. قد يس0
ت لمشكالادر عمى حل ا، وجعمو قخرينلآلور المعمومة ومحاحث عن امستكشف ومنقب وب

 جيو.التي تو ا
لَمدرّسية بتوظيف ات اّضيالرياليف كتب ائمين عمى تالقالبحث ائج اعد نتا. تس9

د عمى اعّتمالات وعدم اَضيالرياغة محتوى كتب المتشعب  في صيالتفكير ات اتيجياستر ا
 لمجردة.اىيم المفا

 (: (Research Objectiveلبحثاهدف 
لُمتعددة  ات  اءالذكالمتشعب" في التفكير ات اتيجياستر اثر الَتعرف عمى "البحث اَىدف 

 ت.اضيالريادة الُمتوسط في ماني الثّ الَصف ات اَلدى َطمبّ 
 (:Research Hypothesisلب حث )ا افرضيت

 :لصفريةا ةلَفرضياغة الَبحث تم. صيالمتحقق من َىدف 
ت ا( بين ُمتوسطي َدرج0.05لة )لدالائية عند ُمستوى احصَ الة ّيوجد َفرق ذو دالّ  ال

ت المتشعب" وَدرجالتفكير ات اتيجياستر اتي درسن وفق "الّمو ا لتجريبيةا لمجموعةات الباط
ت  اءالذكار اخَتبادية. في اعتيالالَطريقة. اتي َدرسن بالّمو ا بطةالضا لمجموعةات الباط
 ت.اضيالريادة الُمتعددة في ما

 (:(Research Limitsلبحث احدود 
بعة التارية النيّ انوية الثاو  لمتوسطةارس المدالُمتوسط في اني الثّ الّصف ات البا. طَ 0

 دي.الرماء ار" قضانبالامة لتربية العالمديرية الى "ا
 0لُمتوسط )طاني الثّ الُمقرر لمّصف ات اّضيالرياب اول من كتّ الالجزء ا. محتوى 9

ت(، الَحدوديالث )الثّ الفصل الحقيقيو(، و اد اعدالاني )الثّ الَفصل المتضمن: ا(، 9102:
 ت(.اينالمتبات و دالالمعابع )الر الفصل او 

 (.9191-9102سي)الدر ام اول لمعالالكورس ا." 1
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 (Terminology Identification)ت الُمصطمحات حديد 
 : strategies DIVERGENT THINKINGلمتشعب ال تفكير ات اتيجياستر ا. 1

: انيا( ب9106خرون )امحمود و  المتشعب" عّرفيالتفكير ات اتيجياستر اتعريف "
لعصبية ا ايلخالات جديدة بين الاتصاعمى تحفيز حدوث  التي تتميز بقدرتيات اتيجياستر الا"

ت جديدة ار ال فتح مسلمتعمم من خالاعد عمى تشعب تفكير المخ، وتساب باعصالافي شبكة 
 (.099: 9106خرون،التفكير".)محمود و اب

لتفكير اتيجية استر اضي، افتر الالتفكير اتيجية استر اوىي ) ئي: اجر الالتعريف ا
تيجية تحميل استر اظر، التناتيجية استر المختمفة، الرمزية انظمة الاتيجية استر اسي، انعكالا

لمعرفة الشبكي( حيث تقوم بتنظيم التحميل اتيجية استر التكممة، اتيجية استر النظر، ات اوجي
لتجريبية( طيمة مده. المجموعة. المتوسط )اني. الثالصف ات الباضية في تدريس طالريا
 لغرض.ا اعد ليذالذي التحصيل ار. اختباب اثرىاس اقلتجربة ويا

ت ار المياو اىب المو او ات القدر ا" مجموعة من انياب Gardner,2013)ردنر )اج
 (Gardner,203:12) وتة".ات متفاديين ولكن بدرجالعاد افر الاكل  التي يمتمكيالعقمية، ا

 اسيالى قيا حثةالبالتي تسعى المتنوعة ات. اءالذكا: مجموعو من ئياجر الالتعريف ا
ني متوسط )عينو. الثالصف ات الباط التي تحصل عمييا. و لكميةا. لدرجةار اعن طريق مقد

  حثة.البا. عدتوالذي ا لمتعددةات. اءالذكار  اختبالبحث( في ا
 بقة ات ساساخمفية نظرية ودر 

 لمتشعبالتفكير ات اتيجياستر ا
ت جديده ومتنوعو بين الاتصالَتحفيز، وحدوث اعمى  ات تتميز بقدرتياتيجياَستر اىي 

لب من الطالتفكير عند اعد عمى تشعب المخ، وتساب في اعصالالعصبية في شبكة ا ايلخالا
 (51:9112ت جديده لمتفكير. )عمي،ار ال فتح مسخال

بة تدريب الُمتشعب وتعد بمثالَتفكير ات ُتسيم في تَنمية اتيجياستر الاك عدد من اوىن
لنحو من قبل ا اتعمل عمى ىذ لتي الالعصبية و ا ايلخالالمخ، وتنشيط اب في اعصالا ايلخال
 لعقل .ادة مرونة اعد في زيايس اوىذ

 (Hypothetical thinkingضي )افتر الالتفكير ا تيجيةاستر ا-
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ب ضية لمطالافتر الاسئمة الالُمدرس لمجموعة َمن اتيجية عمى توجيو اَستر الاتعتمد 
لتفكير اب عمى لطالاتشجع  افز اسئمة حالان تكون اسئمة ،عمى الابع اة تتاعابحيث يجب مر 

ضية جديدة افتر ات ات تسيم في تكوين موضوعاقر عالابتكاو  ائجياب ونتاسبالاث و احدالافي 
 (.19:9109لحديبي،ات جديدة . )اقو عالاث احداتحتوي عمى 

 (Reversal Strtegyلعكسي )الت فكير اتيجية اس تر ا-2
لوف، وذلك المالخروج عن اقف جديدة، وذلك عن طريق الفرد لمو اتعمل عمى تعرض 

ن اب، ويمكن اسبالالى ائج النتالرجوع من او الموقف بصورة معكوسة، او النظر لمحدث اب
من  ان يبداو ات عنو، اباجاد ايجامن  سئمة لموضوع معين بدالان باتيالالب الطايطمب من 

قف، المو اث و احدالالمستمرة بين ات اقلعالاك ادر اجل امن  اية يفترضياي بداو اية، النيا
قف المو اث و احدلمتعمم لالاتيجية عمى توفر مزيد من فرص تعميق قدرة استر الاعد ىذه اوتس

 (41:9101نالحنابعد ذلك.  ) التفكير فيماو 
 Application of different symbolلُمختمفةالرمزية انظمة ال اتيجية است ر ا  -

systems) (strategy: 
ىر انظمة رمزية لمظو ام استخدالعصبية وذلك عن طريق ا لشبكةاعد َعمى توسيع اُتس

 (56:9115ن،ا)عمر  من قبل. امياستخدالوف او غير مابطريقة غير تقميدية 
لُمتعمم اَتمكن  المختمفة، فكممالّتعمم اقف افي مو  لرمزيةا نظمةالام استخداوتعتمد عمى 

صر اب عناستيعالمختمفة دلَّ ذلك عمى قدرتو عمى الرمزية انظمة الام استخدالَتعبير بامن 
م ىذه استخداسموبُو َويمكن الَتعبير بالقدرة. عمى ائو و اجز ات بين اقلعالاك ادر الموقف و ا
 يمي: الب مالطالمدرس من ان يطمب التعميمية باقف المو اتيجية في استر الا

 ّضيو.الى ُرموز رياضية من صورة لفظية الريالمشكمة اتحويل  -
 (01:9102لمنصوري،ا)

 :Analogy Strategyظرالتناتيجية استر ا-
لعصبي، من التفريغ اجل الذىنية من ات القدر اتيجية عمى تنشيط استر الاتعتمد ىذه 

مو تُثير اسئمة عاو عنصرين، عن طريق المختمفة لشيئين ات اباستجالالبحث عن ال خال
لشبو اوجو اجل تحديد اء من اشيالات بين اقلعالاك ادر التشبيي وتؤكد عمى الَتفكير ا
صر العناء، و اشيالات بين اقلعالالعقل وذلك لبحث وتوضيح ال اعماف فيي تزيد من ختالالاو 
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ء اشيالاظر بين اط تنالبحث عن نقاف، وتعتبر عممية ختالالابو و التشاوجو التعرف عمى او 
سئمة يتطمب رؤية الالنوع من ا ابة عمى ىذاجالان الي حيث اع عابدالمختمفة عمل يتطمب ا

 (42: 9112)عطية ، .لتَفكيرالَتشعب في المزيد َمن ايتيح  اصر ممالعناجديدة بين 
 Analysis of point of viewلن ظر)ات اتيجيه ت حميل وجهاس تر ا-4

Strategy:) 
د معين، ويمكن اعتقاو الفكرة،  اق شخص ماعتناعد عمى تحديد سبب اىي عممية تس

ق اعتنالى ادت التي ادلة، الاصيل و التفاسئمة حول الاء القاتعميمو بطريقة سموكية عن طريق 
 ( 56:9115ن،اي معين .)عمر ار 

لفرصة لمزيد المتعمم لوجية نظره بحيث يتيح لو اتيجية عمى تحميل استر الاوتؤكد ىذه  
لَنظر قد ينتج افي َحل ُمشكمة وتحميل وجية  اسبتيامل في مدى منالـتالتفكير و التعمق في امن 
 او رفضيامر الالزم  اذاو يكون تعديل  اسبة وصحيحة لممشكمة انت مناك اذا اكمي اقبولي اعني

 (91:9109لحديبي،ا)  سبو .انت غير مناك اذا
 (:(Completion Strategyلتكممة اتيجية استر ا-

 لمكتمل.الشيء غير ال اكمد الافر الالفطري عند افع الداتيجية عمى استر الاتعتمد ىذه 
 (15:9112دم،ا)
لتفكير ات ٌمختمفة ويشعب اىاتجالَتفكير في الب في الطاعد اء يساشيالال اكمان ا 

لعنصر اعد عمى معرفة ايس الموجودة مماصر العنات بين اقد وتحديد عالايجاجل امن 
 يمكن حدوثو. التنبؤ بماث بحيث يمكن احدالاقة بين د عالايجاو عمى اقص ،النا

 ( 14:9115ن،ا)عمر  
 (:(Web Analysis Strategyتاقلش بكي لمعالالت حميل اتيجية اس تر ا-6

و اىر كثيرة او ظو ائج انت التي لياث احدالالى تحميل اتيجية استر الاتيدف ىذه 
 ( 14:9115ن،امختمفة. )عمر 

لمختمفة، اىر الظو الحدث و الّتي ُتكون ات اقلعالاسئمة َحوّل الاوعن طريق ّسمسمو من 
صر العناب اط كل منيارتباث ومعرفة مدى احدلمختمفة لالائج النتات و اقلعالاجل تحديد امن 

 (50:9112قية.. )عطية،البا
 لُمتعد دةات اءالذكان ظرية   
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لُمتحدة ات ايلواَل ارفرد في امّعة "ىاذ في جَ اّستالاGardner "ردنر اردغاَقدم "ىو 
َيزيد  اَبم اسَتمر َبتطوّيرىا" و "frames of mindلَعقل اطر اب افي كت0211م الَنظرية في عا"

د يَتمتُعون افرَ ا حّظتوُمال ل"َنظريتو مَن َخالGardnerردنراَستمد "غاَبعد َذلك و  اما(ع91عن )
ء عمى الذكات ار اختَباَيحُصمون في  اَنو الَعقميو. ،وكات. الٌقدر ارقو في َبعض مَن ات خَ اَبُقدر 
 (11:9101.)عمي،اقَين عَقمياُلمعال اَقد ّيجعميم  في َمج او دون َذلك، ممات ُمتوَسطة امَعال

ء الذكان اد باَعتقالا"من َحيث Therstonَشبيية ّبنظرَيو "ثيرستون لنظريةاَوٌتعد َىذه 
ص اّشخالالُمتَعددة .فَ ات اءالذكاُتسمى ب او مالُمنَفصمة ات الُقدر الَكثير من اُمؤلف من 

ُلمغة، الية في ات عالب َيمتمك ُقدر اك طَ اىن ء، َفمثالالذكاُمختمفة من  اعانو الُمخَتمفون َلدييم ا
  ت.  اّضياَلريالية في اخر َيتميز َبقدره عَ الٌموسَيقى، و اُمتفوق في  خرالاو 
 (12:9100شم،ابو ىا) 

ذ َوجدت اء، الذكاول اتَتن ول َنظريةالُمتَعددة لَيست ىي ات اءاردنر "لمَذكان َنظرية "غا
ىَمية لمَتعميم مُتعَدد اك اَنو ُىناَيرى ب اَطون بدفالالُعصور، َحتى ات ُمنذ قديم الَنظريالَعديد من ا
 (62:9112ل.)نوفل،اَشكالا

 َىي: Gardnerردنراغ التي َحددىالُمتَعددة ات اءالذكاوَ 
 ": Linguistic Intelligenceلّمغوياء الذكا" .1

لُقدرة عمى ات و الَكمما، َوَترتيب ابياو َكتا  ات َشفويالَكممّ ام اسَتخدالُقدره َعمى اَوىو 
و َلغرض ا خرينالاع اقنَ الَعممي لُمغة َبيدف ام اَستخدالالكَممة، و المَغوية َوفيم َمعنى الجة الُمعا
لَفرق ات َومَعرفة الَكممالمُغوي ُيبدي ُسيولو في َتكوين ا ءالذكابلذي يَتصف اَلشخص ا، و لتذكرا

َضح اكن َوٌيظير َبشكل و امالاريخ  وَ الَتو اء و اّسمالاَوتّذكر   الُقدرة عمى َترتّيبيات وَ الَكمماَبين 
 (55:9102لّدين ،اء ا)َبي .بالكت  ا-لٌممثمينا-ءالُخطبا–ء الُشعر اّعند 

 ":Spatial Intelligenceلب ّصريا –ني الم كاء الذكا" .1
كن َوتكّوين امالات َو اىاتجّ الالّتعرف عمى الَبصري و الم العَ اك ادرَ الُقدرة عمى اَوىو 

لَتّخيمي الَتفّكير الُقدرة عمى َعمميو  اني لُو الّمكاء الذكالذي َيتّصف بالّشخص اُصور َذىنية و 
لدَيكور اضح َعند ُميندسي ائط وُيظير َبشكل و الَخر از وَرسم الغالالَعمل باعمى  لقدرةاو لَعقمي ا
      لُصور.اء الذكا اىر َىذاء ومن مظّ اَطباو  رينالطيّ او 
 (12:9111)حّسين، 
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يالم نطقي اء الذكا"  .2  Logical –Mathematicalضي الر 
Intelligence:" 

لمَنطقي َوَتكوين الَتفّكير الُقدرة عمى الية و ام َبقدره عَ ارقالا ماستخدالُقدره عمى اَوىو  
لَتجميع في ائج( وَتّشمل النتَ اَو  باسبالا) ضيةافتر الاو لَمنطقية ات اقلّعالاذج و ائج جَديده لمنمَ اَنت
لّشخص اسوب وَ الحَ امح ابية وَتصميم َبر الَحسالجة الُمعاء و احصّ الاو  لستدالالاو لَتعميم ات وَ افئَ 
لُقدرة عمى الَتفّكير َبشكل َمنطقي وُمجرد َولديو الُقدرة عمى الَمنطقي ُلو اء الذكاّلذي َيتصف با

ء ُمخّتمفة وُقدرتو عمى اشيات بَين اقّ لَعالات و الَتصّنيفاء و اشيالاف اَكتشات  و لُمشكالاَحل 
 لُكومبَيوتر.الُميندَسين  َوُمبرمجي ات و اّضيالَرياء اّضح َعند ُعممالَتخمين َوو او  جاستنتالا
 (26:9100ف،الَخفا)  

 " :Bodily –Kinesthetic Intelligenceل حركيال جسمي اء الذكا" .1
لَعقل من الَجسم و التَنسيق بين او  لحركيةالَحسيو ات ار اَلميا ماستخدالُقدرة عمى اَوىو 

و افو اطر امل الَجسم َبكا التي ُيؤدييات الَحركاسق. ُمتقن لُمختمف اد َتنايجالَعمل عمى ال َخال
 (.959:9112لَسميد،ابو ات َوُسييمو افو .)عٌبيداطر اُجزء من 
لُمعرفة عن َطريق ا باكتسالُقدره عمى الَجسمي  لُو اء الذكاَيتصف ب لذيالّشخص اوَ  

 ساحسالالُقدرة عمى ات َبشكل َجيد َوُحسن ولُو الَحركادية الُقدرة عمى تَ الّجسمي ولُو ا ساحسالا
ّضيين الَرياحين و الَجر الُممثمين و اَضح َعند اُويكون و  سموباي ة الاكالُمحالتَقميد و اء و اشيَ الاب
   َلحركة.  اء الذكا ارين وّمظير َىذالَنجادين و الّحداو 
 (22:9100ف،الَخفا) 

 ": Musical Intelligenceلُموسيقياء الذكا" .2
لُقدرة عَمى َتمييز اُوكذلك  التَعبير عَنيات و الَنغمات و اُصو الال استقبالُقدرة عمى اَوىو 

 (1:9111مر ومحمد ربيع،الُمختمفة )عات اعايقان و الحّ الات و الَنبر ا
 : Interpersonal Intelligenceعياجت مالالب ينّشخصي اء الذكا .2

لَتمييز اعرىم و اُفيم َومشاىداىم و اياخَرين وَنو جية لالالَمز الة الحَ اك ادر الُقدرة عمى اَوىو 
منة في الكَ ا لقدرةات وَىو اءايمّ الالّصوت و الوجو و ات اسية لَتعبير الّحسالى افة اضا ابيني

 (.90:9112ة )َمجيد،اَلحياخرين في الاعر الى َمشالوّصول ا
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عر الّشديدة َنحو ّمشاسية الَحساز بايَمت عياجتمالاء الذكالذي يَتصف بالَشخص او  
ضح عند الف َويكون و الُمتحاف اّطر الاُمور بَين الالَوسيط لُتسويو ام بدور. الَقياخرين و الا
 (45:9105ني،الُسمطالّدين. )ال اسيين َورجالَسيالُمدرسين و ا

 ":Intrapersonal Intelligenceلش ّخصياء  الذكا" .3
تو َوكذلك ُقدرتو الانفعَ اره و افكان استّبطال تو من َخالالَفرد لذَ الُقدرة عمى َفيم اَوىو  

خمية الدَ اجية الَمز التو الوعي بحَ الُضعف و احي الُقوة َونو احي اتو من حيث َنو اعمى َتصور ذَ 
تو من ات في َتوجيو َنمط َحيالُقدر اتو ومن ثم تَوظّيف َىذه الذَ فعو وَفيمو َوتقديره اَصده وَدو اَومق
 (044:9105ل،ابو َغز ا)  لَتخّطيط.ال َخال

 لُمتعدَدةات اءالذكاولت  ابقة تَنات سَ اساَدر 
ه اتجّ اَل الَتحّصيل و اب اقّتيلمُتعَددة َوَعالات اءالذكاَلتعرف عمى  ا)9101ّسرياَليا -0

 ت(اَضياّلريادة اَنحو مَ 
لُمتعدّدة َلدى ات اءالذكات الَتعُرف َعمى ُمسَتويا)9116ر الخز نداو نة اَعف -9

 (الَطمبة َنحَوىات َومّيول اضيّ الّريالَتحّصيل في اب اقّتيّسي وَعالاسَ الالَتعمّيم اَطمبة َمرّحمة 
لُمتعدَدة في َتنّمية كل ات اءالذكاتيَجية استرّ الّية الَتعُرف َعمى َفعا)9112مين، ا -1

لَصف اّميذ ت َلدى تاَل اَضيالّريالَتحصّيل في الي و َستدالّ الاَلتفّكير اسي و الّقيالّحس ات ار امن َمي
 ئي(اّبتدالامس اخَ 

  مق  ال سات اسالد ر ات عن الت ود الاُمؤشر لي )  الح  الب حث امع  ارنّتهابّقة و 
 لُمتعدد ة(:ات اءالذكا

مّنهج  .1  لب حّث:اه دف و 
ت اءالذكاىو " َمعرفة  ان َىدفياكَ  ام الَيدف مّنيابقة  في السَ ات اسالَدر اينت اتبَ 

( 9101سري اليا)سة افي در  ات "كماَضيالّريادة اه َنحو مَ اَتجّ الالّتحَصيل و اب اقّتيلّمتَعددة وَعالا
سي اسَ الالَتعمّيم الُمتعددة لَدى َطمّبة َمرحمة ات اءالذكات الى َمعرفة "ُمستوياَىدف  اوَمني
ر الخزندانة و اّسة )َعفافي َدر  ا"َكم الَطمّبة َنحوىات َومّيول اَضيالّريالَتحّصيل في اب اقّتيَوعال

لُمتعدَدة في تَنمية كل من ات اءالذكاتّيجية اَستر الية الى َمعرفة "َفعاىَدف  ا( وَمني9116
لَصف اميذ ت لَدى َتالاضيَ الّريالَتحّصيل في الي و ستدالّ الاَلتفّكير اسي و الَقيالَحس ات ار اَمي
َثر الى َمعرّفة "الي َىدف الحَ الَبحث ا اما( ، 9112مين اسة )افي َدر  ائي "كماّبتدالامس اخَ 
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ني الثّ الّصف ات البالُمتعَددة َلدى طَ ات اءالذكالَتحّصيل و الُمتَشعب في الَتفّكير ات اتيّجياسَتر ا
لَوصفي الَمنيج الُمستعمل وىو الَمنيج ات باسالَدر اَتفقت َجميع ات". اَضيالّريادة الُمتوسط في مَ ا

لَمنيج الي  َسيكون الحّ الَبحث الَتجريّبي وفي الَمنّيج اَستّخدم ا( 9112مين اسة )اَدر  اعد
لَمنيج امّين( في اسة)الي يتفق مع َدر الحّ الَبحث ان اف الَتجريبي لذالَمنيج الُمستعمل ىو ا
 لُمسّتخدم.ا

 لعينة:المجتمع و ا .1
في  اَكم البا( طَ 0112ّقصى َحجم)اذ َبمغ العّينة، ابقة في َحجم السَ ات اسالَدر اينت اتبَ 

لَبحث ا امامّين(،اسة افي )َدر  اَكم البا( طَ 22َقل َحجم لمَعينة )ار(، و الَخزندانة و اّسة )َعفاَدر 
لي في َحجم الحّ الَبحث ابقة مع السَ ات اسالَدر اينت اتبَ  البة، َلذا( طّ 46لّعينة)الي َبمغ َحجم الحّ ا
لَجنس ُمكون ان اسري( كالياسة )الَعينة، ففي َدر ابقة في َجنس السَ ات اسّ الَدر ايَنت الَعينة، َو تبّ ا

مّين( اسة )ات(، و َدر البّ اب وطَ لَجنس )ُطالان ار( كالخزندانة و اسة )َعفات(، وَدر البّ امن )طَ 
لَبحث اتفق ا ات( لذالبّ العَينة )طَ ان َجنس الي فكالحّ الَبحث ا اماميذ(،ت وّتالامكون من )تَمميذ

لَمرحمة افي  بقةالسّ ات اسالَدر اينت   الَعينة ، وتبَ اسري( في َجنس الياسة) الي مع َدر الحّ ا
ولت ار( تنالَخزندانة و اسة )عفَ اَدر  اماَئية ابّتدالالَمرحمة امين( اسة )اولت َدر اذ َتناسية اَلدر ا
لَبحث ا امالُمتوّسطة الَمرحمة اولت اسري( تَنالياسة )اَدر  امالّمتوسَطة ، ائية و ابّتدالالّمرحمة ا
سري في الياسة الي مع َدر الحَ الَبحث ايتَفق  الُمتوّسطة وَبيذاَلمرحمة اقّتصر َعمى الي الحا
 ّسية.الَدر الَمرحمة ا

 ئية:احصالائل الوسا .2
َىدفو لَبحث َو الَطبيعة  ابقة َتبعالسّ ات اسّ الُمستخدمة لمَدر ائَية اّحصالائل الَوساينت اتبَ 

 ّسبة .الُمنائية احصّ الائل الَوسام اسّتخدالي َسيتم الحالَبحث ا اماوّعينة ،
 لبحث:ات ادو ا .1

س ار لمتحّصيل َومقياختّبالمُتعدَدة و ات اءاس لمَذكاسري( َمقيالياسة )اَتّضمنت َدر 
لُمتعدَدة ات اءاس لمَذكار( َتضمنت َمقيالخزندانة و اسة)َعفاَدر  امات اَضيالّريادة اه َنحو مَ اّتجالا
س ار لَقياّختبامين( َتضمنت اسة ) اَدر  امات اَضيالّريالمَيل َنحو اس ار لمَتحصيل َومقياختَباو 

 اماليّندسة ار َتحّصيمي في َوحدة اخَتبالي و ّستدالالالتَفّكير ار اّختباسي و القيّ اَلحس ات ار اَمي
 لمُتعدَدة.ات اءالذكار اختبّ ار لمَتحّصيل و اختّبالي َتّضمن الحّ الَبحث ا
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 تي :اي اتقدم نستخمص م اومم
ي تغير ان الذلك  لعمريةاحل الَمر اتخّتمف في  لمعرفيةات العمميان طبيعة ا .0

مور الالممموسة عمى امور الاذ يحدث تغيير من ا، اصل ىو تغير نوعي وليس كمياح
 نممس من ىذ اخر ممالالبعض اخرة عند ات متالار معينة وفي حاعمالمجردة في ا

 لمعرفية.اليب تفكيرىن وخبرتين اسات في البالطاصل بين الحاين التبا ا .9
لعمرية وبصورة منتظمة ويكون احل المر التفكير يكون حسب ان تطوير ا .1

 لنضج.العمر و التقدم في امع  اومتشعب امعقد
ل من خال الايتم ذلك  لتفكير وتحسينو والادة مستوى اقة طرديو بين زييوجد عال

 ت مختمفة لمتفكير.ار اليب ومياساب عمى لطالاتدريب 
 (:(Research methodologyلبحث ات اءاجر ا

لتحقق من افو و اىدالى البحث لموصول ا التي تطمبيات اءاجر الاع عَدد من اتبَ اتم 
 -يمي: اتو وكمافرضي

 
 
 Experimental Design)لتجريبي)البحث ا: تصميم والا
لتي َدرست وفق التجريبية الجزئي)لممجموعة الضبط التجريبي ذي التصميم اعتمدت ا

لَطريقة الّتي َدرست وفق ابطة و الضَ الَمجموعة الُمتشعب"( و)التفكير ات اتيجياستر ا)"
 دَية(.اعتّيالا

 لتجريبي لمبحثالتصميم ا(1جدول )

 لمستقلالمتغير ا لمجموعتينافؤ اتك لمجموعةا
لمتغير ا
 بعالتا

لمتغير اس اقي
 بعالتا

 لتجريبية.ا

 بقة.السات المتطمبار اختبا
لزمني محسوب العمر ا-
 شير.الاب

بق في السالتحصيل ا-
 ت.اضيالريادة ام

ت اتيجياستر ا
لتفكير ا
 لمتشعب.ا

 
ت اءالذكا-
 لمتعددة.ا

ر اختبا-
ت اءالذكا
 لمتعددة.ا
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 بطة.الضا

 ءالذكار اختبا-
لطريقة ا 

 دية.اعتيالا

 (: (Research Populationلبحثا: مجتمع انياث
رية( النياسة الدر المتوسط)اني الثالصف ات البالي جميع طالحالبحث ايشمل مجتمع  

سي الدر ام ادي لمعالرما-رانبالامة لتربية العَ ابعة لمُمديرية التَ انوية الثَ المتوسطة و ارس المدامن 
لرقعة البو موزعين عمى ا( ط01011لبحث )اد. مجتمع. افر ان  عدد ا،وك9102-9191

 نويةا( مدرسة ث65( مدرسة متوسطة و)02قع )ادي  بو الرمار/ انبالافية لتربية الجغر ا
 (: (Sample Researchل بحثا: ع ينة الثاث

 ( شعب 1لمدرسة )ان في اتضح اوقد  ائيات( عشو اء لمبنالرجانوَية ار )ثاختّياوقد تم  
( كمجموعة تجريبية وعدد ار شعبة )اختياني متوسط ،فتم الثاسية لمصف ادر 
 (.11)ادىافر ابطة وعدد ا(،وشعبة)ب( كمجموعة ض10)ادىافر ا

 لع ينة:افؤ ا:ت كا
لَتجريّبية( ابّطة و الضَ الَبحث )الَتجّربة بين َمجموعتي. الَبدء باحثة َقبل. البَ افئت اك

 لَتجرّبة، وىي: امة. ن َتؤثر. في َسالالَتي يُمكن ات و الُمتَغير ا.في  ائياحصّ ا
 (.The Ageّشير)الالَزمني َمحسوب باُلعمر ا( ا-0)

لَمجموّعتين اّشير وَذلك لُكل. من الات بالبَ الَزمني. لَمطاُلعمر. احثة اَلباَحسّبت 
لُحصول. ام(، َتم  0/01/9102دف )الُمصّ اَحد الاية َيوم ادة وَلغلوالالَتجريّبية، منذ اّبطة و الضَ ا

ئَية عن اّحصالالجة ات لمُمعانالَبيالّبة، وَبعد ُخضوع اولَكل طَ لَمدرّسية ات اقاَلبطامن  اَعميي
ت البّ ابي لطَ الّحسالُمتوسط .ان ا، تَبين (SPSS)ئية. اَحصالالَحقيبة. امج ام بَرناسّتخداَطريق 

بي الّحسالُمتوسط ا(، و 3.987ري )اف َمعياَنحر ا( ب163.03لَتجريّبية ىو )الَمجموّعة ا
 (3.776ري )اف معياَنحر ا( ب162.45بّطة ىو )الضَ الَمجّموعة. ات البا.لطَ 

 (Leven`s Test)ر لَيفين اّختبالَمجموّعتين، تم َتطبيق اين انس َتباولمَتحقق من َتج
لُمعَتمد الة لَدالاّكبر. من ُمستوى ا( وىو 0.664لة )( عند ُمستوى َدال0.191ىي ) fنت اوكَ 

ُلعمر، ولَمعرفة انسة في .ُمتغير البحث مُتجا ن َمجموعّتي.ا.َيدل عمى.  ا( وىذ1.15لغ )البَ او 
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  (t-test)ر تاّختبام استَخدالمَجموعتّين، تم. ات البار طَ اّعمالَفرق بين. ُمتوّسطي الة. َدال
( َعند 62( وبَدرجة ُحرية )0.595لَمحّسوبة )ائية التّ الَقيمة العَينتين ُمستقمتين، َحيث بَمغت 

يَعني  ا( ، وىذ0.05لغ )البَ الٌمعتمد و الة َلدالاّكبر من ُمستَوى ا( وىو 0.554لة )لداَل اَمُستوى 
 الَتجريبّية، وَبيذابَطة و الضّ الَمجموّعتين ائية َبين ُكل من اّحصالة ت َدالاَيوجد ُفروق ذ نو الا
 لَزمنيالُعمر افئة في ُمتغير الَمجموعتّين ُمتكان اف

يالّريادة ابق في م  ال سالت حصيل ا( ا -9)  ( Theous in  Achievementتاض 
Previous in Mathematics: 

لَتحّصيل الَتجريّبية في ُمتغير ابَطة و الضّ الَمجموعتّين افؤ اكد من َتكالتاجل اَومن 
دة الَمجموعتين في مَ ات البات طَ الُحصول عمى َدرجات، َتم اَضيالّريادة ابق في مَ السّ ا
ول، من الالَكورس ام( 9102-م9101سي )الَدر ام اول ُمتوسط لّمعالات لّمصف اضيَ الّريا
م اّستخدائية عن َطريق احصَ الالجة ات لمُمعانالبيّ البة وبَعد ٌخضوع الَمدرّسية وَلكل طَ الَوثيقة ا

لَمجموّعة ات البابي لطَ الَحسالُمتوسط ان ا، َتبين (SPSS)ئية احصّ الالَحقيبة امج ابَرن
لَمجموّعة ات البّ ابي لطَ الّحساُلمتوسط ا(، و 06.911) رياف ّمعياَنحر ا( ب41.40لّتجريَبية ىو )ا
ين انس تبَ ا( ولَمتحقق من َتج01.116ري )اف َمعيانّحر ا( ب42.21بَطة ىو )الضّ ا
( عند ُمستوى 1.115ىي ) fنت اوك (Leven`s Test)ر ليَفين اختّبالمَجموعتّين، تم َتطبيق ا

ن اَيدل عمى  ا( وىذ1.15لغ )اَلباعتّمد و لمٌ الة لَدالاّكبر من ُمستوى ا( وىو 1.229لو )َدال
ت اَلفرق بين ُمتوسطي َدرجالة ، ولَمعرفة َدالاتياين َدرجانسو في تَبالَبحث ُمتجاَمجموّعتي 

(لعَينتين مَستقمتين، حيث بَمغت   (t-test) ت -راختبام اسّتخدالمّجموعتين، تم ات الباطَ 
( وىو 1.119لة )لَدالا( َعند ُمستوى 49( وَدرجة ُحرية )1.959لَمحسّوبة )ائية التّ الَقيمة ا
ئية بين اّحصالة َيوجد فرق ذو َدال نو الاَيعني  ا(، وىذ1.15لُمعتمد )الة لَدالاكّبر من ُمستوى ا

لَتحصيل افئة في مُتغير الَمجموعتّين ُمتكان اف الّتجريبَية، وَبيذابَطة و الضّ الَمجموعتّين اكل من 
 ت.اَضيالّريابق في السَ ا

يالّريادة ابقة في م  الس  ات الُمتطمبار اّختبا( ا-3)  Previousتاض 
Mathematical Knowledge Test: 

ُجو َتدريس ايَحت ات وىي كل ماضيَ الّريادة ابقة في مَ السَ ات الُمتطمبار اّختباد اعداتم 
( َفقَرة َموضوعية من 11ر من )اّختبالالف ابقة وقد تالسات الموضوعالَجديد من الَموضوع ا



 االنبار للعلوم االنسانيةجملة جامعة 

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)0199 ) 
 

لُمختّصين ات و اضيَ الّريادة ات مَ الُمتعدَد تم َعرضو عمى َعدد من ُمدرسي وُمدرسار اختّيالانوع 
  اغتيار وَدقة َصياّختبالات اح َفقر كد من مدى صالالتاجل ات، من اَضيالّريائق َتدريس افي َطر 

ء ار اًء عمى ات بنلتّعديالاء بَعض اّجر ان تم اىز لمتّطبيق وبعد ار جَ اختّبالاّصبح ا
فق المو الخميس الَمجموّعتين في َيوم ات البار عمى طَ اّختبالالُمحكمين، ُطبق ات اوَتوصي

ر اختّببة الاجالاح اوفق َمفت ات وَتفريغيالبالطَ ات اباجاق اور ام. وتم تصحيح 01/01/9102
مج ام برنَ اسّتخدائية عن َطريق اّحصالالجة المّمعت انالبيّ ابقة وَبعد ُخضوع اَلسات المُتطمبا
لَتجريّبية ىو الَمجموّعة ات البابي َلطالَحسالُمتوسط ان ا، تبين (SPSS)ئية احصالالّحقيبة ا
بَطة ىو الضّ الَمجموعة ات البابي َلطاَلحسالُمتوسط ا(، و 6.425ري )اف معياَنحر ا( ب06.65)
 (6.190ري )اف معياَنحر ا( ب01.11)

 (Leven`s Test)ر ليفين اختبّ الَمجموعتّين، تم َتطبيق اين انس تبَ اولمَتحقق من َتج
لُمعتمد الة َلدالاّكبر من ُمستوى ا( وىو 1.112لو )( عند ُمستوى َدال1.291ىي ) fنت اوك

بقة، اَلسات المُتطمبانسو في ُمتغير الَبحث ُمتجان َمجموّعتي ايُدل عمى  ا( وىذ1.15لغ )البّ او 
  (t-test)م اسّتخدالَمجموعتّين، تم ات البّ ار طَ اعمّ اَلفرق بين ُمتوسطي الة ولَمعرفة َدال

( عند 49( وبَدرجة ُحريو )0.191لَمحسوبة )ائية اَلتالَقيمة العيّنتين مُستقمتّين، حيث بَمغت 
 نو الايعني  ا(، وىذ1.15لُمعَتمد )الة لَدالاكبر من ُمستوى ا( وىو 1.111لة )لَدالاُمستوى 

ن اف الّتجريَبية، وبيذاَبطة و الضّ الَمجموعتّين ائية بين كل من اّحصالة ت داَل اّيوجد َفروق ذَ 
 بقة،(اَلسات الُمتطمبافّئة في ُمتغير الَمجموعتّين مُتكا

 (:Intelligence Testء)الذكار اّختبا(ا-4)
لَمجموّعتين اء لكل من الذكارنة َدرجة الينون( وذلك لُمق-وتيسار )اختباُطبقت 

م( وتم 0221لُقريشي، ا، حّيث تم َتعريبو من قَبل )ابَينيم افؤ فَيمالَتكالّتجريبية (و ابطة و الضّ ا)
ر من اّختبالام( يتكون 9102مري، العَ اسّتخدم من قبل )ات و اقية لَعدة َمر اَلعر الّبيئة اَتكييفو مع 

دقيقة، تم تطبيقو  11ر اختبلزمنية لالالفترة انت امة وكالعَ اَلعقّمية ات الُقدر ا( َفقرة تَقيس 51)
م(، وبعد 05/01/9102فق )المو اء اثلثالالتّجريبَية( في يوم ابَطة و الضّ الَمجموعتين )اعمى 

مج ام برناستخدائية عن طريق احصالالجة ات لممعانالبيار وبعد خضوع اختّبالاء من انتيالا
لَتجريبية ىو الَمجمّوعة ات البّ ابي لطَ الّحسالُمتوسط ان ا، تبين (SPSS)ئية احصالالحقيبة ا
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بطة ىو الضّ الَمجموعة ات البابي لطَ الّحسالُمتوسط ا(، و 1.901ري )اف معيانحر ا( ب04.94)
 (. 2.502ري )اف معيانحر ا( ب05.61)

 (Leven`s Test)ر ليفين اختبالمجموعتين، تم تطبيق اين انس تباولمتحقق من تج
لمعتمد الة لدالاكبر من مستوى ا( وىو 1.202لة )( عند مستوى دال1.010ىي ) fنت اوك

ء، ولمعرفة الذكانسة في متغير البحث متجان مجموعتي ايدل عمى  ا( وىذ1.15لغ )الباو 
  (t-test)ت  -راختبام استخدالمجموعتين، تم ات البار طاعمالفرق بين متوسطي الة دال

( عند 49(، وبدرجة حرية )1.121لمحسوبة )ائية التاقيمة لالعينتين مستقمتين، حيث بمغت 
 نو الايعني  ا(، وىذ1.15لمعتمد )الة لدالاكبر من مستوى ا( وىو 1.424لة )لدالامستوى 

ن اف التجريبية، وبيذابطة و الضالمجموعتين ائية بين كل من احصالة ت دالايوجد فروق ذ
  ءالذكافئة في متغير المجموعتين متكا

لَتجريبية( لضبط بعض ابطة و الضَ الَمجموعة البحث)افؤ بين مجموعتي التكاء اجر اتم 
 ت.المتغير ا

 لُمتعددة:ات اءالذكار اخت باء ا: : بنّ امساخ
ت الُخطو الُمَتوسط وفق اني اّلثالّصف ات البَ الُمتعددة لطَ ات اءالذكا َتم بّناء اختَبار

 تَية:الا
ديد -1  ر : اخت بالاله دف من ات ح 

ني الثّ الَصف ات البالُمتعددة َلدى طَ ات اءالذكاس ُمستوى الى قيار اختبالاَييدف 
 ت.اّضيالريَ ادة الُمتوسط في مَ ا

 بقة:الس  ات اسالدر ات و ادبي  الاع عم ى ط الالا-2
ت اءالذكاوَلت التي تَنابقة السَ ات اسالدر ات و اَدبيّ الالَعديد َمن اع عمى طالالَ اَتم 

ل و الَبّعض َتنالُمتوَسطة و الَمرّحمة اول امن َتن اسّية فَمنيالَدر احل الَمر الُمتعددة في ُمخَتمف ا
 (.9112سة)َنجما( وَدر  9101سرياليّ ا) ةمنيا دراس االعداديةالَمرحمة 

 لُمتعددة:ات اءالذكات ّحديد -3
 اصة َبيذالخَ ات الَتعريفّ اع َعمى َبُعض َطالالات و ادّبيالالى الُرَجوع ال مَن َخال

ددة، َتم َتحديد َثالَث انواع لمُتعات اءالذكا  ـصة بالخَ ابقة السّ ائل اَلرسّ اع عمى ّطالاَل الُمتغير، و ا
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لُمَتوسط اني الثّ الَصف ات البار َلدى طَ اختبَ الَ ا الُمَشرفة، يَقيسيالُمتعددة َمن َقبل ات اءالذكا من
 لَمرَحمة.ات ىذه اَلباطَ  التي َتمتمكيات ابميالقَ الَعقَمية و ات الُقدر اسب مع اًبحيث تتَن

ي -4 وء اختبالات اغة ف قر اص  ددة:ات اءالذكار في ض   لُمح 
ئمة َمع ء بَحيث َتكون مُتالار ُلكل َذكاختبالات اغة َعدد مَن َفقر احثة بّصيالبَ اَمت اقَ 

ت البّ ات طَ اسب َمع ُمستويات َبحيث تتّنالَفقر اغة َىذه ا، َوتم َصيالَنظري لكل َمنيالَتعريف ا
ر مَن اَختيالَموُضوعية )ات الَفقر ا( َفقرة  مَن 30ر مَن )اخَتبالالف الُمتوَسط، َوتاني الثّ الَصف ا

 ُمتَعدد( .
 

 ر:اخت بالات اد ت عميم  اع دا -5
 (:Instructions Answerبة )اج  الات ات عميمّ  0-5
ر اختّباَل اصة بالخَ ات الَتعميمّ ار َتحَتوي َعمى اختَبالاد َصّفحة َتكون في ُمقدَمة اَعداَتم  

لى افة اضَ الاَليدف مُنو، بار و اختبالات َعمى َطبّيعة الَتعميمّ ات، وُتؤَكد َىذه البَ الُموجّية لمطَ او 
لَبديل ار اَختيايَتم  اءة ُكل َفقرة َبدقة وَبعدىاعمى َقر  يدكلتأاو ر، اَختبلُكمية لاَل الَدرجة اَتدوين 

 بة.اجَ اي َفقرة ُبدون ائل وَعدم َترك اَبد ربعةألالَصحيح مَن َبين ا
يح )ات ات عمّيم 5-  (:Instructions Answerلت صح 

ر . َتم اَختبالات الَصحيحة لَفقر ا بةاجإلار يَتضمن اختَبالاح َتّصحيح اد َمفتاَعداَتم 
َلمّتروكة َبدون اَلَفقرة او ا ئةطلخاا ةبجالإل الَصحيحة َوصفر ا ةبجالإلَحدة اَتخّصيص َدرجة و 

ت الَفقر اَفقرة مَن  (30)ر اختَبالا، َويّشمل  اَكثر مَن َبديل ليار اختَيالّتي َتم او ابة اجا
 َدرجة. (30)ر ىي اختبلُكمية لاَل الَدرجة الَموّضوعية، و ا

دق -6  (:Validity Testر )اختبالاص 
 :الّصدق َىمال َنوعين مَن اسَتعمالُمتَعددة بات اءالذكار   اَختبالَتحقق مَن َصدق اَتم 
دق ا 6 -1  ((Virtual Honestyهري الظ  الص 
لُمتَعددة عمى ات اءالذكار اختّبال َعرض ىري من َخالالظَ اَلصدق الَتحقق مَن اَتم  
لَتي ُحظيت بَنسبة ات الَفقر اذ َتم ُقبول ا، ائق َتدرَيسيات َوَطر اّضيالريَ الُمَحكمين في اَعدد من 

 لُمحكَمين.اء ار اَكثر من ا%( ف11ق )اتفَ ا
دق  2-6  ءالّبناص 
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 طيةارتبالاقة لَعالاد اّيجالُمتَعددة من ات اءالذكار اَختبخمي الالدَ اق اَتسالامن  دكلتأاَتم 
 بين:

 : ابعة لهّ الت  ات اءالذكالفقرة بدرجة اط ارتبا*
لّيو التي َتنتمي ات اءالذكا اتت ُكل َفقره َودرجَ اط بَين َدرجارتبّ الاَمل اد ُمعايجَ اَوىو 

لو ار دَ اختّبالاصة بالخات اَلفقر ان َجميع ائج الَنتاكَدت اط بيُرسون و ارتبَ امل اُمع ماسّتخداب
لَمغوي َبين                    اء الذكا(، و 0.45 - 0.70لَمنطقي َبين)اء اط لمَذكارتبّ الامل اوح ُمعا، َوتر ائياَحصا
مل َجيد عمى َصدق اذ ُيعد ُمعا(، 0.43 - 0.72ني َبين )الَمكاء الذكا(، و 0.48 - 0.79)
 (. 22:9112ن،الرّحمن َوَعدنالُمتَعددة )َعبدات اءالذكار اختّبء الالبنّ ا

 ر: اخّتبلكميًة لالالًدرجة اء بالذكاط د رجة ارتبّ ا*
م اسّتخدالُكمي بار اختّبالال َمع َدرجة ات ُكل َمجاط َبين َدرجارتبّ الامل اد ُمعايجاَوىو 

، ائياَحصالة ار دَ اّختباَل اَصة بالخات الَفقر اَن َجمّيع ائج الّنتاكدت اط بَيرّسون وَ ارَتبامل اُمع
ني الّمكاء الذكا(، وَ 0.88لّمغوي )اء الذكا(، وَ 0.93لَمنّطقي )اء اط لمَذكارتبّ الامل اوح ُمعاَوترّ 

 لُمتَعددة.ات اءالذكار اختّبء الالّبنامل َجيد عمى َصدق اذ ُيعد ُمعا(، 0.89)
 (19:9101بية،ايش َغر اعَ لّمنيزل َو ا)    

  ر ك كل:اّختبالالف قرة ب درّجة اط ارتب  ا*
ر اختّبالاصة بالخَ ات الَفقر ات ُكل َفقرة مَن اط َبين َدرجارتَبالامل اد ُمعايجَ اَوىو 

ت الَفقر اَن َجميع ائج الّنتاكَدت اط َبيرسون و ارتبَ امل ام ُمعاسّتخدالُكمي بار اختّبالات اَوَدرج
 - 0.69لَمنطقي َبين)اء اط لمَذكارتبالامل اوح ُمعا، َوتر ائياحصالة ار دَ اختباَل اصة بالخَ ا

ذ ا(، 0.39 - 0.67ني بَين )الَمكاء الذكا(، وَ 0.39 - 0.79لمّغوي بَين )اء الذكا(، وَ 0.41
 (.96:9106لُمتَعددة )َمجيد، ات اءالذكا ارختبء الالبنّ امل َجيد عمى َصدق اُيعد ُمع

 لُمتع ددة:ات اءالذكا ارخت بئي الاحصّ الالت حميل ات و عي نة الم عمومّ اع ينة -7
 ت :الم عموم  اع ينة 1-7

سب الُمناَلزمن اتو َوَتحديد ار َوتعميمّ اختّباَل اصة بالخات اَلفقر امن َوّضوح  كدألتالغرض 
ر عمى َعينة اختّبالاحثة َبتطبّيق البَ اَمت ار، قَ اَختبالات اعَن َجميع َفقر  ةبجالإللذي َيكفي اوَ 
حد الاني ُمتوسط فَي َيوم الثّ الَصف ات البَ الّبة مَن طَ ا( طَ 15ولى ُمؤلفة مَن )اعية سّتطالا
مة لَتربية العَ ابعة لمُمديرية التَ ات( ار لَمبنازَدىالام(، في) ُمتوَسطة 99/09/9102فق )الُمو ا
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ر َومدى اختّبالاعن  ةباجلإلسب الُمناَلزمن الُميمة بّيدف َتحديد اب َتسييل ار َبموّجب كتَ اّنبالا
 سرعأللَزمني الُمعدل اب احَتسار باختّبسب لالالُمناَلزمن اب ار. َتم ّحساختّبالات اُوَضوح َفقر 
لَزمن ان ا( َدقيقة َفك45-55نت َبين )ات َوكالبَ اَبطئ َخمس طَ ابة و اجَ الات في البَ اَخمس طَ 

ت عن ار اَستفسّ الار َمن َقمة اختّبالات امَن ُوّضوح َفقر  دكلتأا( َدقيقة َوَتم 41) ةباجلإلزم ّلالا
 ر .اّختبالات اَفقر 

ت بات ائي لف قر احص  الالت حّميل ا 2-7  لُمتع ددة.ات اءالذكا ارخ 
 ت لَتعديالاء اجر ات َتم الَمعمومَ الُمتَعددة عمى عَينة ات اءالذكاراختّباَبعد َتطّبيق 

ئية، احصَ الات لَتحمّيالاء اجر اخرى َلغرض اىز لتطبُيقو َمره اَصبح جَ اذ ار اّختبسبة لاَل الُمنا
ت البَ اَلبة من طَ ا( طَ 011نية تَبمغ )اعية ثَ سّتطالار عمى َعينة اّختبالار ُطبق اختّباَل ات الَفقر 

ر في َيوم اَنبالامة لّتربَية العَ ابعة لمُمديرية التَ ات انوية ُقريش لمَبنالُمتوَسط في ثَ اني الثّ الَصف ا
 م(91/09/9102ء )اثّ لَثالا

 ر:اختبالات ائي لفقر احصالالتحميل ا  -8    
 ر.اختّبلُكمية لالالَدرجة اد اَيجار   و اّختبالات عمى البالطَ ات اباجاَتصحيح  -0
 زلي(.اقل َدرجة )َترتيب تنّ الى اعمى َدرجة ات من اباجَ الاَترتيب -9
عمى ال اّستعمال ت( من َخالاَدرجَعمى اصمة عمى الحَ ا) الُعميالَمجموعة اَفرز -1

ل ت( من َخالالَدرجاَدنى اصمة عمى الحَ ا) اُلدنيالَمجمّوعة البة و ا( طَ 92قع )ا%( َبو 92)
 العميالمجموعتين )ات لكل اباجالاذ تم تحميل البة، ا( ط92قع )ا%( ُبو 92َعمى )ال اسّتعما
 تي:اي ائية كماحصالائص الخصاج استخر ( الالدنياو 

 لُمتعددة:ات   اءالذكار اختبات اصعوبة فقر مل ا*مع
(، 1.21- 1.12وحت بين )ار، حيث تر اخَتبالات الُصعوبة لَفقر امل اب ُمعاتم حسَ 

 (919:9102مل صعوبة جيد.             )ممحم،اوىو مع
 لُمتعددة :ات  اءالذكار   اختبات التميزية لفقر القوة ا*

-1.60وح بين )اتتر  انيار، حيث تَبين باَختبالات الَتميز َلفقر ادلة اب معاوقد تم ّحس
 (924:0221مل َتميز َجيد.            )عوده،ا(  وىو ُمع1.54

 طئة :الخائل ال بدالية ا*فع
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ئل الَبدالية ادلة فعّ ار عن طريق ُمعاختبالات اطئة لَفقر الخَ ائل الَبدالية اد َفعايجاَتم 
ن ايعني   ا( مم-1.11لى )ا( -1.16وحت بين )اتر  انيا، وجدت اصة بيالخاطئة الخَ ا
 اليتيايدل عمى فع اوىذ الدنيات المستويات ات ذو البالنسبة لمطابو بانت جذاطئة كالخائل البدا

 ر.اَختبالافي 
 

 :راختبالات اث ب- 10
كرو -الفادلة )الُمتعددة عن َطريق ُمعات  اءالذكا ارختبت الالثبَ امل اب معاتم حسَ 

(وىي مؤشر جيد، 1.21لُمتعددة )ات  اءالذكار اختبات امل ثباقيمة مع خ(،حيث بمغتانب
    كثر. ا%( ف11تو )انت قيمة ثباك اذالجيد ات الثبار يتصف باختبالاو 

 (561:9111م،)عال
 ئية وتطبيقه:النهالُمتعددة بصورته ات  اءالذكار اختبا

لمجموعتين في َيوم الوقت عمى الُمتعددة في نفس ات اءالذكا ارختباتم  تطبيق 
 (.06/0/9191ء)اثلَثالا

 ئية:احصالائل الوسا
لية افع، ولفقرةادلة تمييز امع ت ،والفقر ا صعوبةدلة ا)مع ليةالتائل الوسام استخداتم 

ر ليفين لعينتين مستقمتين، اختبادلة بيرسون، و اخ، ومعاكرو نب-الفادلة ائل، و معالبدا
 ئي التار اختبالاو 

 اوتفسيرهئج ال نتاعرض 
لُمتعددة ات  اءالذكالمتشعب في  الَتفكير ات اتيجياستر اثر اليدف ىَو: معرفة ائج انت 

 ني ُمتوَسط.الثّ الَصف ات البَ ات لَدى طاّضيالَريادة افي مَ 
 لهدف:الصفرية لغرض تحقيق الفرضية ا

 تا( بين متوسطي ّدرج1.15لة )ئية ّعند ُمستوى دالاحصَ الة ُيوجد َفرق ذو دال )ال
ت اَلمتشعب وُمتوسط َدرجاَلتفكير ات اتيجياستر اتي درسَن وفق المو ا لتجريبيةالمجموعة ات الباطَ 
ت  اءالذكا ارختَبادية في اعتيالالّطريقة اتي درسَن وفق المو ا طةبلضاالمجموعة ات الباطَ 
 لُمتعددة (ا
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بة و اجالاق اور البعدي، وتصحيح  الُمتعددة ات اءالذكا ارختباء من تطبيق انتيالابعد 
 ئيةاحصإلالَحقيبة ام اّستخدالتجريبية ، تم او  بطةالضالمجموعة ات  البالكمية لطالدرجة اد ايجا

SSPS  بطة الضام لممجموعة الخات انائي لمبياحصالالوصف الحصول عمى ا، لغرض
 ( يوضح ذلك:9لجدول )الُمتعددة ، و ات  اءالذكار اختبالتجريبية في او 

 
ا لُمتعددةات  اءالذكالممجموعتين في ُمت غير   ئي احصالالوصف ا

وعة
جم

لم
 

ا
عبة

لش
 

دد 
ع

 تالبالطا

ا
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وس
لمت

ا
حس

ل
ا

 بي

ال ا
حر 

ن
ا

اف 
معي

ل
ا

 ري

 الخطا
ري المعيا

لممتوسط 
 بيالحسا

لثقة افترة  95%
 بيالحسالممتوسط 

لحد ا عمىالالحد ا
 دنىالا

 0.687 5.866 0.922 5.131 15.06 31 ا لتجريبيةا
 0.688 5.865 0.910 5.225 11.79 33 ب بطةالضا

لة ( لعينتين مستقمتين، لمعرفة دالLEVENES TESTر ليفين )اختباوتم تطبيق 
 ( يبين ذلك:1لجدول )التجريبية و ابطة و الضالمجموعة ات البات طالفرق بين درجا

 لُمتعددة(ات  اءالذكا( لممجموعتين في )  t( و)fقيمة)

LEVEN`S TEST 
 ينينالتباوي التس

T – TEST 
 DF لمتوسطيناوي التس

درجة 
 لحريها

لة لدال ا
ئية عند احصالا

له من لدال ا T لةلدال ا F (0.05)مستوى 
 لطرفينا

 ائياحصالة اد 62 0.014 2.529 0.793 0.069
 لتي تنص عمى:البديمة و الفرضية الصفرية وقبول الفرضية اوبذلك تم رفض 

ت البّ ا( بين متوسط طَ 1.15لة )َعند ُمستوى دالئية اَحصالة )ُيوجد َفرق َذو دالّ  
ت البَ المتشعب ومتوسط طالتفكير ات اتيجياسَتر اتي َدرسَن وفق الموَ ا لتجريبيةا لمجموعةا
لُمتعددة( ات اءالذكا ارختبَ ادية في اعتيالالَطريقة اتي َدرسَن وفق المو ابطة الضّ ا لمجموعةا
 لَتجريَبية.ا لمجموعةالح الفرق لصاو 
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بع "  التالمتغير المتشعب" في التفكير ات اتيجياستر الُمست قل "اثر لمُمت غير ال احجم 
 لُمتعددة ":ات اءالذكا

دة الُمتعددة في مَ ات اءالذكالمتشعب عمى  اَلتفكير ات اتَيجياستر اثر التحديد حجم 
 ثر.الاه كجدول مرجعي لتحديد حجم ادنا( 6َد: جدول )اعتمات  تم اّضيالريَ ا

 لمستخدمةاة ادالا
 ثرال احجم 
غير  ك بير ُمتوسط ص 

η2   1.10 1.14 1.06 
D 1.9 1.5 1.1 

 (9109)ىويدي،
من حجم  كدأولمتلمستقل المتغير اثر ا( لمعرفة حجم   η2)ايتام مربع استخداتم 

خرى ات الُمستقل وليس لمتغير ا( ىي فروق حقيقيو تعود لمُمتغير T-TESTل)استعمالفروق با
 ثر، الالتي تعبر عن حجم او  (d)ب قيمة اوحس

( (dدلة ا( وىو حجم ُمتوسط وطبقت مع1.1215( بمغ )η2")ايتادلة "اتم تطبيق مع
ت  اءالذكالُمستقل في الُمتَغير اثر ان ايدل  ا( َوىو َحجم َكبير وىذ1.2252) اوبمغ قيمتي

 (5في جدول ) التجريبية كمالمجموعة الح ان كبَير ولصاني كالثات البّ الُمتعددة لطَ ا
 لبحثالتحصيل لمجموعتي اثر في ال ار حجم ا( ومقدd( و)(η2قيمة 

ر حجم امقد dقيمة ((η2 قيمة بعالتالمتغير ا لُمستَقلالُمتَغير ا
 ثرالا

 لُمتشعب الَتفكير ات اتيجياستر ا
ت  اءالذكا
 كبير 1.2252 1.1215 لُمتعددة ا

 ئج:ال نتّ ات فسير 
 -لُمتعددة :ات  اءالذكا ـب لمتعمقةائج النتاتفسير 

ت اتيجياستر اتي َدرسَن وفق المو التجريَبية، ا لمجموعةات البائج تفوق طالَنتاظيرت ا
فَي    يةدعتياالالطريقة اَتي َدَرسن وفق المو ا طةبلضاا لمجموعةات البَ المتشعب عمى طاَلتفكير ا
 لى:السبب ات وقد يعود اّضياَلريادة الُمتعددة في مَ ات  اءالذكا
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عد عمى َتوظيف الُمتشعب سَ الَتفكير ات اتيجياسَتر ات َوفق البالطَ ان َتدريس ا-0
ح اقتر ات ار اُينمي َمي الَدرس َوىذاء اثّناَفية ال وَجود ُفرص كلُمتَعدد َوذلك من َخالاءُىن اَذك

 لُمشكمة . اسبة َلحل اَحمول ُمتنوعو وُمن
نية امكالُمتَشعب، َحيث َيتضح ا لَتفّكيرات اتيّجياَستر ان لَمطمبة َدور َكبير في ا -9

عل مع الَتفاءُه ُحرية في اعطال لَتعميمية َوذلك من َخالاَلعممية اكيم في اَشتر الَطمبة في ا
ء َوجية َنظره اَعطاو ا ضيةافتر الاسّئمة الَ امن َتوجيو َمجموعة من  اىذ اذ يبدالَبعض، اَبعضيم 

لَعكس البدء باو الَموقف اصر اف بين عنَ ختالالَ اَلشبة و انب اك َجو ادر او ال ُمعين افي حل َسؤ 
قبة وتَفّكير ُمتنوع ات َتخطيط وُمر ات َتتطمب َعمميالَعمميان ُكل َىذه اذ افي َحل ُمشكمة ُمعينة، 

 لُمتَعدد . ائٌين ات عمى  َتنمية َذكالبالطَ اعد  ايسُ  امم
 ت:التوصيا

ذ المتشعب "التَفكير ات اتَيجياستر ام "استخدات باّضيالريات احث ُمدرسي وُمدرس-0
بيو ايجات اىاتجَ اُتكون لديين  اليتين ممارتين وتزيد من فعات عمى توظيف ميالبالطاعد اتس
 لُمتعددة .ات  اءالذكاَينعكس َعمى  التعميمية ممادة المم

لتدريس ات  عمى كيفية اضيالريات ات تدريبية لمشرفي ومدرسي ومدرساء دور اجر ا-9
 معة .الجامدربين مؤىمين من تدريسي  فاشر إبلمتشعب" التفكير ات اتيجياستر اوفق "

ت الذي يدرس لطمبة كميالتعميم ادة المتشعب" ضمن مالتفكير ات اتيجياستر اج "ادر ا-1
 لتربية .ا

 -ت:المقترحا
 تي:ال اسبق نقترح  افي ضوء م

د المتشعب في مو التفكير ات اتيجياستر اثر "الى معرفو ات تيدف اساء در اجر ا-0
 حل تعميمية مختمفة.اخرى وعمى مر اسية ادر 

 خرى .ات اثمة لمبحث مع متغير ات مماساء در اجر ا-9
ت تدريس اتيجياستر المتشعب" مع التفكير ات اتيجياستر ارنة بين "ات مقاساء در اجر ا-1

 .لتربويةا لعمميةاثر وجدوى في خدمة اكثر الان اخرى في لبيا
 در.المصاقائمة  
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 ر اردن، دالاليرموك، ا، 9، طمالعالنفس اعمم (، 9105وية محمود )ال، معابو غز ا
 ئل لمنشر .او 
 لمتعددة: ات اءالذكال العربية في مجالبحوث اقع ا(، و 9100لسيد محمد )اشم، ابو ىا
لمممكة اض، الريا، لتربيةالعممي في البحث امجمة لبعدي، التحميل ام منيج استخداسة بادر 
 لسعودية.العربية ا
 لمتشعب في تنمية التفكير ات اتيجياستر ام استخداثر ا(، 9112دم، مرفت محمد )ا
ئية ابتدالالمرحمة اميذ ت لدى تالاضيالرياه نحو اتجالاضية و الريات لمشكالالقدرة عمى حل ا

، 00لمجمد ا، تاضيالريات المصرية لتربويالجمعية ا، مجمة لتحصيميةات المستويامختمفي 
 .9112ير ا، ينابنيمعة التربية، جاكمية 

 ىرة، القا، ، 0ط قرة،العباف اكتشالمتعددة و ات اءالذكا (،9102سر )الدين، ياء ابي
 .لتوزيعالنشر و اعة و افة لمطبالثقالم ار عامصر د

 لمتشعب في تنمية التفكير اتيجية استر اعمية ا(، ف9109لمحسن )الحديبي، عمي عبد ا
خرى، ات اطقين بمغالنالعربية المغة اغة لدى متعممي لبالاه نحو اتجالاغية و لبالاىيم المفا

 (.016(، ص)02لعربية، عدد )المغة ا، معيد تعميم اطقين بغيرهالعربية لمنامجمة 
  لبشريةالعقول اع انو المتعددة ات اءالذكا(، 9111دي )الياحسين، محمد عبد ،
 لعموم لمنشرار اىرة، دالقا
 ت اتيجياستر ام استخداريخ بالتا(، وحدة مقترحة لتدريس 9101ىر محمود )ان، طالحنا
ميذ لقدس لدى تالاريخ اريخي بتالتالوعي ار و القر اذ اتخات ار المتشعب في تنمية ميالتفكير ا
(، 61، مصر، عدد )عيةاجتمالات اسالتربوية لمدر الجمعية ا مجمةدي، اعدالاني الثالصف ا

 (.25 - 01ص )
  
 ر ا، د0ط  مج تطبيقي،المتعددة برنات اءالذكا(، 9100س )ان عبايماف، الخفا
 لتوزيع.اىج لمنشر و المنا
 ن،ا، عم0طدبي، الالتذوق المتعددة و ات اءالذكا(، 9105شم )اني، حمزة ىالسمطا 
 لتوزيع.المنيجية لمنشر و ار الدا 
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 ن، ا، عملمتعددةات اءالذكا(، 9111لرؤوف ومحمد ربيع )ارق عبد امر، طاع
 لتوزيع.ازوري لمنشر و اليار اردن، دالا
 
  لمنهجية اط انمال ا(، 9112ب زنكو)ان حقي شيانور حسين وعدنالرحمن، اعبد

 ئق.الوثالكتب و ار اد، دا، بغد0، طلتطبيقيةانية و انسال العموم افي  اتهاوتطبيق
 لقرن التدريس في ات اتيجياستر ا (،9112لسميد )ابو ان وسييمة  ات، ذوقاعبيد
 لفكر.ار اردن، دالان، ا، عم0، طلتربويالمشرف المعمم و العشرين دليل احد و الو ا
 ( 9112عطية، محسن عمي ،)ن، ا،عملالفعالتدريس الحديثة في ات اتيجياستر الا
 ء لمنشر.ار صفاد
 لنفسيةالتربوية و اييس المقات و ار اختبالا(، 9101لدين محمود )اح م، صالعال ،
 شرون وموزعون.الفكر نار ان، دا، عم5ط
  لمتشعب في التفكير ات اتيجياستر ام استخداعمية ا( ف9112هلل محمد )ائل عبد اعمي، و

بع الر الصف اميذ لعقل لدى تالات ادات وتنمية عاضيالريالتحصيل في ارفع مستوى 
ت المصرية لتربويالجمعية ادي عشر، الحالمجمد ا، تاضيالريات امجمة تربوي ئي،ابتدالا
 (.21 - 11ىرة، ص )القامعة التربية، جات، كمية اضيالريا
  لتدريس التعميمي "ا اقعناق جديدة لمتدريس في و افانحو (، 9115ن، تغريد )اعمر

 ىرة.القار اىرة ، دالقا،  لمخ"اب باعصالا ايلتدريس وتنشيط خالالمتشعب و التفكير اوتنمية 
 ن، ا، عملاطفلمتعددة لالات اءالذكاتنمية تدريس ( 9112كر )امجيد، سوسن ش
 ء.الصفار اردن دالا
 ،معيالجالتقويم اس و القيا(، 9109ل)اسين حميد عيالحسين رزوقي وياعبد  مجيد ،

 لنشر.اعة و امة لمطباليماد، مكتبة ابغد
  ،ئم عمى امج قاعمية برنا(، ف9106طمة سعيد )اق وفالرز احمد وعبد اىيم ابر امحمود
لمتبع لدى العقل ات اداعي وبعض عابدالائي القر الفيم المتشعب لتنمية التفكير ات اتيجياستر ا

(، 11(، مجمد )6، مصر، عدد )سيوطالتربية بامجمة كمية نوي، الثاول الالصف اب طال
 (.045 -004ص )
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 1، طلنفسالتربية وعمم التقويم في اس و القيا(، 9102مي محمد )اممحم، س ،
 لتوزيع.المسيرة لمنشر و ار ان، داعم
 لمتشعب في التفكير ات اتيجياستر اعمية ا(، ف9102حمد، )المنصوري، مشعل بدر ا

 .لتربويةالعموم امجمة  لكويت،اسع بدولة التات لمصف اضيالريادة التحصيل لماتنمية 
 ،لدى تاو الذكا ببعض قتووعال ضيالريا لتفكيرا (، مستوى9112فتحي ) نياى نجم 

 .غزة مية،سالالا معةالجا ،منشورة جستير غيرام لةارس بغزة، عشر ديالحالصف ا طمبة
 ( 9112نوفل، محمد بكر ،)لمسيرة ار ان، دا، عملصفالمتعددة في غرفة ات اءالذكا

 لتوزيعالمنشر و 
 لمنشر. الرجار ان، دا، سمطنة ُعمييسالمقاء احصا(، 9109وي )ام ىنداىويدي، ىش 

 دةام نحو هاتجالاو  لتحصيلاب اقتيوعال لمتعددةا تاءالذكا(، 9101سحر) سري،اليا
  .دابغد معةاج لييثم،ا بنالتربية ا كمية ،جستيرام لةارست، اضيالريا
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