
أثر بعض أنشطة اللعب في تنمية بعض الذكاءات المتعددة )الذكاء اللغوي

 والذكاء البصري لدى طفل الروضة(

جامعة طرابلس –كلية التربية جنزور  -انتصار عمار امبيه  . أ إعداد: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة :

وفي والتطور السريع في شتى الميادين،  يتسم العصر الذي نعيش فيه اليوم بالتغير     

لذلك ألقى العبء  ؛الطاقات البشرية وتنميتها ظل هذا التطور زاد االهتمام باستثمار

لمواكبة هذا التطور.  ة وعلم النفس ليقدموا تجارب حديثةعلماء التربي ىعل

الكثير ى وقد نادومن اهتمامات علماء النفس لمواكبة هذا التطور اهتمامهم بالذكاء    

وفؤاد أبو حطب  كاتل، ثم  1926 ذكاء عدة أنواع بداية من ثورنديكللمن العلماء بأن 

 . ضرورة تناول الذكاء في ضوء أبعاد متعددةى وقد أكد كل منهم عل

آخر حيث بعض األفراد يملكون  ىتعد الذكاءات المتعددة مختلفة من فرد إل     

في حين  ، جداً من التوظيف في بعض أو معظم الذكاءات المتعددة عاليةمستويات 

بعض هذه الذكاءات. وما الشك فيه،أن تنمية خر لديهم نقص شديد في كل أو بعض اآل

حيث كونه نواة كل  ،قدرة الذكاءات المتعددة عند األفراد ألي مجتمع يبدأ من الطفل

فهو غاية التربية ووسيلتها في تحقيق  نظر إليه بعين االعتبار،غي أن يبفين مجتمع،

 التقدم ومواكبة التطور.

خاصة تستمدها من كونها الفترة الحاسمة ا كان لمرحلة رياض األطفال أهمية ولمً    

المفاهيم األساسية للطفل، فهي من أهم المراحل وأخطرها حيث  التي تتكون خاللها

: النمو  تضمتحت إشراف األسرة ويتها المنزل ادبالتي ، ل حلقة النمو خاللها تكتم

ي، عي، األخالقالحركي، االجتما الحسي، اللغوي، االنفعالي، الجسمي، والعقلي،

.الفسيولوجي ...

تنميتها ألجل  ذكاءاته المتعددة  ىكي يتعرف علن يمنح الطفل الفرصة ألذا ينبغي      

تقف وراء كل نوع من هذه األنواع من قد التي ، من خالل تقييم أنشطة اللعب 

ع أنشطة اللعب في أشكال بد للتربويين من إدراك أهمية تنوالذكاءات المتعددة ، فال 

حرية  ىل إلللطف ةوإتاحة فرص المتعلمين بسهولة ويسر، ىيسهل الوصول إل ، كثيرة

،  ن خاللها تحقيق الهدف من اللعبوالتي يستطيع م، اختيار أنشطة اللعب المحببة له 

كمدخل  ؛ تدرك المعلمة نوع الذكاء الخاص بكل طفل والذي تستخدمه فيما بعد حيث
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وهذه الغايات ال يمكن أن  ، ومشوقة للطفل لومات بطريقة محببةلتقديم الخبرات والمع

إال من خالل أهم ما يميز أنشطة اللعب وهي أنها مصدر ، تكون ذات قيمة عالية 

 والحس الفكاهي، ومصدر لالختراعات، واستكشاف العواطف للسعادة والضحك،

المثابرة ويزيد من المتعة. ىوالتدريب عل

 مشكلة الدراسة :

برؤية جديدة في تناول  1989الدولية لحقوق الطفل الصادرة جاءت االتفاقية       

 إدراك العالم الذي يعيش فيه، ىمساعدة الطفل عل ىاللعب عل عملوي ن الطفل ،ؤوش

تركيبها بإمساك األشياء بيده وفكها و والتحكم فيه من خالل اكتشاف العالم المادي،

ر عن العمليات العقلية عب نشاطاً يعبلمما يجعل ال،  وتصنيفها ومقارنتها ببعض

.المتطورة والتي تعكس بدورها القدرة العقلية للطفل
 (1)

توظف فيه  النشاط وهذا ،  

القدرات العقلية للطفل من خالل تنمية الذكاءات المتعددة .

ي :تانطالقا مما سبق تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل اآلو  

الذكاء اللغوي بعض الذكاءات المتعددة )تنمية نشطة اللعب في أأثر بعض ما    

؟ (لدى طفل الروضة  والذكاء البصري

أهمية الدراسة:

الذكاءات  لعاب في تنمية بعضثر بعض األأأهمية  إلبرازهذه الدراسة  تسعى    

هذه الدراسة همية ا، لذا ف لدى طفل الروضة )الذكاء اللغوي والذكاء البصري المتعددة

:  تياآل تكمن في

الذكاء)الذكاءات المتعددة اللعب في تنمية  واعنأمن  اً ممه اً نوعنها تدرس إ -1

( اللغوي والبصري

من ابتكار مهام أدائية تستهدف ىتوجيه نظر المعلمات في رياض األطفال إل -2

البصري الذكاء بالذكاء اللغوي  و ةالمتعددة الخاص تنمية بعض الذكاءات ورائها

 األطفال.  لدى

بعضنشطة اللعب في تنمية أ بأهميةتبصير المهتمين والقائمين على تربية الطفل  -3

.الذكاءات

 : الدراسة الحالية ليهإ تهدفوأهم ما      

مدى أهمية استخدام أنشطة اللعب في تنمية الذكاءات المتعددة لطفل  ىالتعرف عل-

الروضة في جانب الذكاء البصري واللغوي .
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المصطلحات الواردة في بعض لتعريف  الباحثة تتطرق ـــالدراسة مصطلحات  

الدراسة إجرائيا:

ىيعمل عل المتعة ألجلفطري يقوم به الطفل ، نشاط حركي إنه  اللعب:نشطة أ -1

العقلي والترويح عن النفس ، من خالل عديد من الحواس، يعمل على تنمية  هنمو

 .مدارك الطفل 

مـن خالل يءهو قدرة الفرد على الحكم على شـلذكاء البصري"المكاني": ا -2

هذا الذكاء.ز أو تعبيـر كالمي أو صامت ، فرمـه أو بصر

قدرة الفرد على استخدام الكلمة ويعنى به ":أو اللفظي  ي"المكانيالذكاء اللغو -3

خـرين يصاله لآلإيصال ما يريد إواأللفاظ واللغة بشكل جيد، بحيث يستطيع 

 ظ الصحيح لأللفاوالنطـق 

اإلطار النظري 

:المحور األول 

نظرية الذكاءات المتعددة: -1

 ، وثرستون ، جاءت هذه النظرية لتمثل حصاد نظريات كثيرة مثل جيلفورد  

وفؤاد أبو حطب وآخرون من بين هؤالء العلماء الذين رفضوا المفهوم  ، وسترنبرج

األحادي للذكاء.

، يبدأ تاريخ نظرية الذكاءات المتعددة بالعمل في مشروع اإلمكانيات البشرية     

، من الباحثين  ةمجموع على1979 لير "عامفان  مؤسسة "برناردالذي اقترحته و

وتحديد أحسن طريقه ، طبيعة اإلمكانيات البشرية  ىعلوكان من المتوقع إجراء البحث 

عن  ةكحقائق راسخ ئهقراتكليفاً بكتابة كتاب،عما  جاردنر" تلقي" هاورد لتحفيزها ثم

 ىإل دىأمما ،  السلوكيةو ةافات في العلوم البيولوجياإلنسانية من خالل االكتش المعرفة

 .ظهور نظرية الذكاءات المتعددة 

فهي  ، أحدثت نظرية الذكاءات المتعددة منذ ظهورها ثورة في العملية التعليمية     

لتعامل معهم وفق لفاستخدمت األساليب المالئمة  المتعلمين، ىغيرت نظرة المعلمين إل

بل يمكن تنميتها طول ، أن هذه الذكاءات ليست ثابتة  ونير، حيث  قدراتهم الذهنية

قسم األفراد قد كثر تميزاً ووضوحاً كلما كبر اإلنسان، وحياة اإلنسان كما أنها تصبح أ

إلي ثالث فئات لهم ذكاءات متعددة عالية النمو، وفئة لها ذكاءات متعددة متوسطة 

 .النمو، وفئة ثالثة قليلة النمو في هذه الذكاءات
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عدد من األسس  ىإل "جاردنر" توصلأسس ومبادئ نظرية الذكاءات المتعددة: 

 : منهاوالمبادئ 

 ىة أنماط علد ثمانيووج، ف متعددةً  اً ولكنه يشمل أنواع ،اً واحد اً الذكاء ليس نوع -1

، وأنها نادراً ما تعمل بصورة  معقدة ومركبة قاألقل من الذكاء ، تعمل معاً بطر

 منفصلة.

رجات يملك كل شخص جميع أنواع الذكاءات، إال أن هذه الذكاءات تنمو بد -2

، وهناك  متوسطةوالبعض بدرجات   رجات عاليةفالبعض تتطور عنده بدمتباينة، 

 من تتطور لديه بصورة قليلة.

 الكفاءة، ىيستطيع معظم األشخاص أن يطوروا كل ذكاء من الذكاءات إلي مستو -3

الطبيعة البيولوجية وحاالت المرض واإلصابة وثقافة  ىولكن يتوقف ذلك عل

 .المجتمع

من خاللها الشخص مواهبه يظهر   كل نوع من الذكاءات،لطرق متنوعة  وجود -4

 في الذكاء.

استعمال أحد أنواع الذكاءات المتعددة يمكن أن يسهم في تنمية وتطوير نوع آخر  -5

 ، يمكن أن يدعم ويساند المجاالت الضعيفة ) منها، فالذكاء الذي يتفوق فيه الفرد

 الذكاءات الضعيفة( لديه.

 نقد نظرية الذكاءات المتعددة: -3

 فيهاإليها فبعض النقاد يرى وجود القصور  هاردنر من النقد الموجلم تسلم نظرية ج  

 :كاآلتي

عدم صحة أو منطق النظرية ألنه ال توجد اختبارات محددة لقياس الذكاءات  -1

 المتعددة.

 التوسع في تعريف مصطلح الذكاء أكثر من الحد الالزم. -2

البحث  ىاألسباب والبديهة أكثر من اعتماده عل ىد جاردنر في أفكاره علاعتم -3

 . التجريبي

يرى جاردنر عدم التماثل أو التعادل بين الذكاءات في األهمية أو القيم من مكان  -4

  .آخر ىإل

قاموا  ،عديد من الباحثينالن أللنظرية إال  هةن االنتقادات الموجالرغم م ىوعل     

 : يهابالرد عل
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  اختبارات الورقة والقلم وذلك فالذكاءات المتعددة،  لقياسال توجد اختبارات محددة

ن قدرات الذكاءات المتعددة ليست منفردة أو أحيث أثبتت ، لقياسها ة كافي ليست 

 .مستقلة 

 تساعد علي فهم الفكر والمظاهر المعرفية للعقل البشري. 

 أنواع الذكاءات المتعددة: -4

جود ذكاء تبصر"جاردنر" ل ذكاءات أصلية وفي أواخر التسعينات ةيوجد سبع      

 ىإل ىويدرس "جاردنر" إمكانية إضافة ذكاءات آخر ثامن آخر هو الذكاء الطبيعي

، والذكاء الروحي، والذكاء األخالقي.  قائمة الذكاءات مثل الذكاء الوجودي
(2)

 

  سواء كان ،  ةفعال ةاستخدام الكلمات بصور ىالقدرة عل هو اللغوي:/الذكاء اللفظي

مقدرة التالعب بتركيب الجمل أو اللغة ينطوي هذا الذكاء على   شفوياً أم كتابياً،

استخدام الكلمات  قدرة ىيركز علو،  ()عالم األصوات الكالمية والفونولوجيا

 .التعامل مع التركيبات اللغوية طالقة وبوالتحدث 

ورة عقلية للعالم الخاص بالفرد تكوين ص ىعل يعمل : الذكاء البصري/المكاني-

طفال الذين يتميزون بهذا النوع من االف،  اإلدراك البصري للعالم ىيتضمن القدرة علو

استخدام األلوان بكثرة وتخيل العالم المحيط بهم بصورة  ىبالميل إل نالذكاء يتصفو

 .مختلفة 

 : ي المحور الثان

                                                                      : أنشطة اللعب -1

تعبر  ،تبلور في إطاره أشكال جديدة من النشاط الذاتيهو النشاط الذي ينشاط اللعب   

كل  ئهالذي تطرقه المؤثرات البيئية فتستجيب من ورا، عن فعالية الطفل وهو الباب 

الخبرات  واستيعابالتي يعاد بها تكوين ، طاقات وقدرات المرحلة بالفعالية الحساسة 

المحيطة .
 (3)

 

في جميع جوانبه والترويح عن نفسه ، نمو الفرد  ىعل النشاط الحركي يعمل     

األمر الذي جعل علماء التربية  في تربية الطفولة المبكرة ، اللعب عنصر أساسيف

عتبره بياجيه وسيله تعلم بما يفسحه من اإذ ، وعلم النفس يهتمون به اهتماماً كبيراً 

واعتبره فرويد  ، وربطه بنظريته في النمو المعرفي اً كثير شيئاً  مجال للطفل ليتعلم

لرغم ا ىوعل، وسيلة عالج من األمراض النفسية وربطه بنظريته في التحليل النفسي
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من االختالفات بين العلماء في تفسير اللعب، إال أنه يلزم االهتمام به واإلشراف عليه 

 خاصة في رياض األطفال. ، التخطيط له في المناهج الدراسية ب

وينفس عن يعبر الطفل عن ذاته  فيهه، وتعليمتدريب الطفل مة لمه ةاللعب وسيلف    

س عن عواطفه المكبوتة وحل المشاكل التي وتنفيصحته العقلية ، فهو مصدر توتراته، 

يلة تسهل الجتماعي للطفل، فهو خير وسالذاتي واهم في بناء الوعي يتعرض لها ، ويس

 .ع خبراته بناء حياة الطفل وتنو

 : وظائف اللعب -2

لتنمية قدرات الطفل  ةمما ال شك فيه أن التربية الحديثة تجعل من اللعب وسيل    

للعب وظائف مهمة منها : ، التفكير االبتكاري منذ السنوات األولي تنمية الذكاء وو
(4)

 

 لتحرر من الواقع المليء بااللتزامات والقيودلفريدة  لطفل فرصةاللعب يهيئ ل -

 .واإلحباط 

  يمكن من  ، كمااللعب كنشاط حر يكسب الطفل المهارات الحركية المتعددة

 . الطبيعةكشاف القوانين األساسية للمادة واست

 عب األدوارفرصة ل لهن و،ففي سياق اللعب يك ااجتماعينمو الطفل  ىيساعد عل  ،

من فوتتعدد وظائف اللعب فمنها التربوية والفسيولوجية والتشخيصية والعالجية ، 

علماء النفس أن الطفل في لعبه يعاود ترتيب األحداث  ىالجانب العالجي ير

 .الحياتية بالشكل الذي يراه 

 األلعاب التربوية:أهمية -3

يمثل التعلم في ضوء فلسفة " بياجيه " التربوية التطورية عملية إيجاد أو تطور     

تزويد المتعلم بخبرات تعليمية تمكنه من ممارسة عمليات  ىبيئات تعليمية  تعمل عل

المعرفة وتطورها ، وهذا يعني أن التعلم يجب  ءتسهل ظهور بنا( معينة معرفية )عقلية

النشاطات  ىتتطلب أساساً وجود بيئة تعليمية تنطوي عل  تلقائيةفالأن يكون تلقائياً ، 

األلعاب التربوية في هذا النمط من هنا تبرز أهمية ، و تتفق مع البنية المعرفية للمتعلم

أثرها في عملية التعلم .و
(5)

  

 ترجع أهمية اللعب للحقائق التالية : حياة الطفل :أهمية اللعب في -4

المالحظة وحب التجريب ، مما يجعله  ىاالكتشاف وعل ىيساعد اللعب الطفل عل -1

 .ور قدراته العقلية، ويوسع معارفه يط

 ىيستعمل الطفل اللعب كوسيلة للتخلص من مخاوفه واضطراباته ، ويساعده عل -2

 .الطفل فرصته للتعبير عن مشاعرهفعن طريق اللعب يجد ، حل مشكالته 

85



  

مما يوسع في ، ويشاركهم أفكارهملعب الطفل يتصل باآلخرين مباشرة يجعل ال -3

مهاراته االجتماعية، ويقوي وعيه أدواره وينمي عالقاته و ىرف علخبراته، ويتع

 الذاتي.

قرب اللعب الطفل من العالم الخارجي ، ويجعله يشارك غيره في الواقع ي   -4

االستقالل والتخيل والمبادأة واالهتمام  ىاللعب يشجع علالبيئي . ، فو االجتماعي

 .والتوفيق والتكيف

 :اآلتي خص أهداف اللعب في تتل : أهداف اللعب-5
(6)

 

وذلك بإتاحة فرص ، التعبير الحركي غير المقيد  ىإشباع حاجات الطفل إل -1

 والزحف.التعبير الحركي مثل: الجري، والوثب، والتسلق، والمشي، 

ى يشعر بالسعادة واالرتياح وينفس كنفس الطفل،  ىإدخال البهجة والسرور عل -2

 عما بداخله.

 .تحمل نتائج عمله ىالشعور بالثقة والجرأة والقدرة عل الكتسابمساعدة الطفل  -3

للعب فوائد وقيم عديدة شملتها سيكولوجية اللعب وتتلخص في  :  فوائد اللعب-6

 :النقاط التالية
(7)

 

 مهاراتيكتسب خالله من لنمو عضالت الطفل  ضرورياللعب  :الجسميةالقيمة -

معرفة  ىتنمية الحواس بتعويدها وتدريبها علاالكتشاف وتجميع األشياء وكعدة ، 

 حقيقة األشياء.

تعلم أشياء كثيرة من خالل أدوات اللعب يفسح المجال أمام الطفل ل:  القيمة التربوية-

 .المختلفة 

: يتعلم الطفل كيف يبني عالقات اجتماعية مع اآلخرين ويتعامل  االجتماعيةالقيمة -

  .معهم بنجاح

يتعلم التعامل مع مشاكله وكيفية  فهو: يكشف الطفل قدراته ومهاراته ،  القيمة الذاتية-

 مواجهتها .

قيود أهاليهم ينشدون االنطالق والتحرر األطفال الذين يعانون من :  القيمة العالجية-

من غيرهم.
(8)

  

يعتبر اللعب في مرحلة الطفولة تلقائيا تبدو فيه البساطة وعدم التكلف أنواع اللعب :-7

يتسم بالذاتية.
(9) 
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 : النظريات المفسرة اللعب -8

التي ، هناك العديد من النظريات التي تهتم بتفسير اللعب ومنها نظرية التنفيس       

وظيفة اللعب في تفريغ الطاقة الزائدة عن الجسم، ونظرية إيجاز األصول  ىتؤكد عل

والتي  ، والتي تعتبر اللعب هو تلخيص الماضي ونظرية اإلعداد للحياة المستقبلية

 التكيف مع البيئة في الحاضر والمستقبل ىمساعدة الفرد عل ىتعتبر اللعب يعمل عل

ن اللعب بكونه وسيلة للتوازن بين أ تفسرحيث ونظرية التعويض مع نظرية التوازن، 

، ميول ورغبات الفرد وبين قدراته فهو وسيلة للتوازن بين مختلف قوى الفرد النفسية

لطفل التعويض عن النقص مما يعيد ل وسائلة من أنه وسيل ىكما تفسر اللعب عل

رويد أما ف ،وظيفة اللعب البيولوجية  ىوتأكد نظرية بياجيه عل، االتزان في حياته

 تفريغ الطاقة المكبوتة والضغوط النفسية  ىللعب كوسيلة عالجية تعمل علفينظر 

واالجتماعية.
(10)

 

ضرورة الربط بين ، من خالل عرض أهمية اللعب في هذا المحور ترى الباحثةو     

األطفال بأيسر  ىتنميتها لد ىحتى نكون قادرين عل، الذكاءات المتعددة نشطة اللعب وأ

 األماكن واألساليب.

 : كاءات المتعددة في المحور التاليالذووسيتم طرح كيفية العالقة القائمة بين اللعب     

 :المحور الثالث 

والذكاء البصري لطفل  الذكاء اللغوي ةتنميفي أنشطة اللعب  هميةأ -

 : الروضة

 ما ةهميأل حياة اإلنسان نظرا أهم المراحل فيمن السنوات الخمس األولى تعد تعد     

 عليها وذللالدراسات واألبحاث عديد من تؤكد و الفرد، ةبه في تكوين شخصيتقوم 

. منها لألسباب التالية
(11)

 

سواء عقلية أو اجتماعية أو حسيه  ،تنمية المهارات المختلفة عد مرحلة الكتساب وت -1

بالمثيرات المختلفة التي تمكنه لذ البد من إثراء البيئة المحيطة بالطفل أو حركية. 

 من تنمية المهارات.

، التي تكون ىلإن أسرع فترة نمو في حياة الطفل هي السنوات الخمس األو -2

  .ته شخصي

لمسي والسمعي والتذوقي واللغوي والحركي ينمو سريعاً لالنمو الحسي البصري وا -3

م كل هذه ن الستخداحيث يكون األطفال متشوقي، في مرحلة الطفولة المبكرة 

 الحواس في التعلم.
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 .تتميز هذه المرحلة بوضوح الفروق الفردية في مختلف جوانب السلوك -4

مما يسهل تعليمه  أهميتها من كون الطفل أكثر مرونة، المرحلةتكتسب هذه   -5

 .وتشكيل سلوكه

 اللعب في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة بمرحلة رياض األطفال:

إن تقديم تشكيلة متنوعة من أنشطة اللعب تمكن الطفل من اختيار أنشطة اللعب      

، والتي تدرك من خاللها  المحببة له والتي يستطيع من خاللها تحقيق الهدف من اللعبة

المعلمة نوع الذكاء الخاص بكل طفل والذي تستخدمه فيما بعد كمدخل لتقديم الخبرات 

 والمعلومات.

، بحيث تقدم  يتم الربط بين مجاالت المعرفة واأللعابالمعرفة:  اللعب ومجاالت -

تهم المتعددة الواقع المحيط بهم، بفرص استخدام ذكاءعاب التي تحاكي الألطفال األل

بطريقة عملية.
(12)

 

ألطفال لالمعلمة أن تنظم البيئة التعليمية بالشكل الذي يسمح  ىعلينبغي تنظيم البيئة:  -

 المرتبطة بالذكاءات المتعددة .بممارسة األلعاب 

 .التفاعل االجتماعي وإشباع حاجاته للمعرفة  ىساعده علتعقليا  آمنةبيئة  -

ه شعرباألدوار التي يوظف فيها قدراته وتتكوين مفهوم ذات مرتفع ه نفسياً لةمنآبيئة  -

  بالثقة.

كاملة في عرض وجهات نظره في المواقف  شعر الطفل بحريةاجتماعياً ت ةمنآبيئة  -

 منعه من التعبير عن مشاعره وأسباب غضبه.ياالجتماعية بال تهديد اجتماعي 

تمكن الطفل من التقدير السليم لموطن الخطر ويكتسب ثقته في بيئة أمنة فيزيقية  -

 .نفسه وفي خبرته للبيئة الفيزيقية
(13) 

 

 دور المعلمة أثناء لعب األطفال عند استكشاف الذكاءات المتعددة أو تنميتها :   

، فهي  م األلعاب لألطفاليخر أثناء تقدآ ىذكاء إلختلف دور المعلمة فهي تنتقل من ي    

وتمد األطفال  ةنشطة الموسيقياأل ىتدمج وتجمع بين الذكاءات بطريق مبتكرة، وتلجأ إل

سواء في ، يدوية، ومن تم تتيح لألطفال فرص التفاعل مع بعضهم البعض بخبرات 

يسمح لتفاعل الطفل مع نفسه صص بعض الوقت كما تخ مجموعات صغيرة أو كبيرة،

 .في األعمال الفردية التي تلبي رغباته 

خاصة عند األطفال من ، وتنمية هذه الذكاءات نستطيع استكشاف و لذلك فإننا ال     

غير أن نستخدم أسلوب اللعب ، ألن األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة يكون همهم 

    األكبر هو اللعب 
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فهي  ، أن أنشطة اللعب لها عالقة وصلة وثيقة بالذكاءات المتعددة الباحثةوترى     

تنمية  ىلتساعد عطفال الذين يتمتعون بالذكاءات ، كما استكشاف األ ىتساعد عل

أنشطة اللعب ووالذكاء اللغوي ري تناول الذكاء البصلذا تم ، وتدعيم هذه الذكاءات 

 .الذكاءاتهذه التي تساعد في تنمية 

 اكتشاف وتدعيم الذكاء اللغوي: ىاألنشطة التي تساعد عل

أكثر الوسائل استخداماً حيث إن  يعدلطفل لإن استخدام اللعب لتنمية الذكاء اللغوي      

ومن ،الطفل  ىطوره لدوت .هتنميلهذا الذكاء وت اً دعم تتطلبالمرحلة التي يمر بها 

  : هاألنشطة التي تنمي

 :ميدارك الطفيل وخاصيه فيي  ييةهيي مين أقيدم األنشيطة المسيتخدمة فيي تنم سرد القصص

المجييال اللغييوي فعيين طريييق رواييية القصييص يكتسييب الطفييل عبييارات وكلمييات جديييدة 

 .يضيفها لقاموسه اللغوي

 :تقييوم المعلميية بكتابتهييا فييي منتصييف  ،تختييار المعلميية كلميية رئيسييية  لعبةةة كةةبكة الكلمةةات

مثيلية  كلمياتعيرض أو الكلمية  لكتابتها تحتلها أسماء  ذكروتطلب من األطفال  السبورة

 .لغوية مفردات تكسب األطفال  لها

 :إيجياد عكيس هيذه الكلميةي بأن نيذكر كلمية ويطليب مين الطفيل ه لعبة الكلمة وعكسها  ،

 .يتمتعون بالذكاء اللغويوفنجد بعض األطفال يمتلكون هذه المفردات 

 :ع فييي الجانييب صييور فييي ناحييية، ويوضيييييتم وضييع مجموعيية  مطابقةةة الصةةورة بةةالحرف

نطيق  احية األخر ، ويطلب من الطفيلالنأسماء الصور ب اتبدأ بهحروف المقابل مجموعة 

 طابق.مبالحرف ال هاتوصيلالصورة و

 
 لنمو الذكاء اللغوييبين  (1)رقم  ككل

 طريقها يكتسب الطفل  فعن ، أهم األنشطة في رياض األطفال وتعد : المسرحية

، ف أصحاب الذكاء اللغوياكتشاعلمة تستطيع المعديد من القدرات اللغوية وال

 ى، فالمسرحية تساعد الطفل عل يتمتعون بطابع التمثيل واإللقاء الجيد الذين

 اإلبداع اللغوي. هاكتساب الطالقة اللغوية وتنمي لدي
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 :هي من األلعاب المنتشرة في المجالت والصحف، لكنها  لعبة الكلمات المتقاطعة

قدرات لغوية كبيرة  ىألنها تحتاج إل؛ عون بالذكاء اللغوي أطفال يتمت ىتحتاج إل

 .حتى يستطيع أن يحلها

 :هي من أكثر األنشطة التي تساعد أطفال الذكاء اللغوي  األناكيد واألغاني ،

 لدى األطفال. اً وممتع اً محبب اً وكذلك تعتبر نشاط وتنمي لديهم الحصيلة اللغوية،

إن األشخاص الذين يمتلكون الذكاء البصري المكاني  : /المكاني الذكاء البصري

ي تصور األشياء من ىوهم قادرون ع ي جدون تذكر الصور والوجوه والتفاصيل الدقيقة

 زوايا مختلفة.

فهم المعضالت البصرية وحلها  ىأصحاب هذا الوعي من الذكاء يمتلكون القدرة عل    

 تكوين صورة دقيقة والتغيير فيها ذهنياً،األشكال ثالثية األبعاد كما يمكنهم  واستيعاب

كما يتميزون بذاكرة جيدة تخزن  ،كأن يتخيلون القصة التي يقرؤونها بجميع تفاصيلها 

 . في طياتها الوجوه واألماكن

 ىالتعلم والتحفيز عل ىالذكاء البصري المكاني مفتاح رئيسي في المساعدة علن إ    

التفكير 
(14)

 

 اكتساب وتدعيم الذكاء البصري: ىاألنشطة التي تساعد عل

إن استخدام جانب اللعب لتنمية الذكاء البصري لطفل الروضة من أكثر الوسائل      

ومن األنشطة التي ،  يةعبللذلك عند استخدام األنشطة ال ؛المرحلة  في هذهالمهمة 

أول شيء يقوم به الطفل منذ نعومة أظفاره عندما  الرسم: :الذكاءهذا تكسب وتنمي 

يترك له قلم وورقه هو )الشخبطه( هي نوع من الرسم الذي يعبر فيه الطفل عن نفسه، 

ليعبر عما  ،وعندما نريد أن نتعرف ونطور جانب الذكاء البصري لطفل الروضة

 يدور في دماغه وما يراه هو حسب خياله ونظره، 

 
 الذكاء البصري.نمو يبين ( 2ككل)
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  وهذا  هي من األلعاب الممتعة والمحببة التي تقدم لألطفال : الصلصاللعبة ،

مبدع في تشكيل الصلصال فالطفل النشاط يقوم بتدعيم الذكاء البصري لألطفال، 

 بطريقة تميزه عن غيره.

 
 نمو الذكاء البصري.يبين  (3ككل )

 مكعبات كتنمية ذكاء األطفال البصري وخيالة،  ىتساعد عل : لعاب التركيبأ

التركيب ، فهو يقوم بتكوين األشكال من المكعبات وخلق أشكال غير تقليدية 

 ومختلفة.

 
 نمو الذكاء البصري.( يبين 4ككل)

 :لطفل أشياء ونطلب منه أن يراها ويلمسها ليقدم  لعبة استكشاف األكياء باللمس

ما يقوم بلمسه فهو يقوم بتخيل األشياء ويسأل ع عينيه، ىثم يوضع شريط عل بيده،

 وإدراكها في خياله.

 
 .نمو الذكاء البصري( يبين 5ككل)
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 :ها نيورتين متطابقتين في الشكل ولكن بص عطاءإ لعبة الفروق في الصورتين

من الطفل  ويطلب، اإلدراك البصري من جانب ىتحتاج إل،من الفروق  ةمجموع

 . استخراج الفروق

  الدراسات السابقة

،  تعددت الدراسات والبحوث التي تناولت نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر     

وكذلك األلعاب وأهميتها وتطبيقاتها التربوية النظرية والتطبيقية في تخصصات 

ما لدى المتعلمين من ذكاءات ومحاولة توجيهها وتنميتها وتطويرها للكشف ع، مختلفة 

. 

 الدراسةمجموعة من الدراسات والبحوث ذات العالقة بموضوع الباحثة تناول وت     

 .هاالتي أسفرت عن، للوقوف على الجهود المبذولة في هذا الموضوع والنتائج 

( 2000دراسة قمر خليل )-
(15)

التعرف على مدى فاعلية التعلم باللعب  لىإ تفهدو 

باستخدام البرنامج التعليمي الذي في مادة القراءة لدى تالميذ الصف األول االبتدائي 

 يعتمد على اللعب.

ضابطة  ىتلميذة، انقسمت إلى مجموعتين األولو( تلميذاً 68) الدراسة عينةت بلغو  

استخدم المنهج الشبه  تلميذة،( تلميذاً و34تجريبية تضم كل منها ) هوالثانية شب

 ىبين مستو ةإحصائي ةوجود فروق ذات دالل-في  نتائجال أهم وتمثلت التجريبي

التحصيل لمادة القراءة لدى تالميذ المجموعة الضابطة في مادة القراءة لدى تالميذ 

 المجموعة شبه التجريبية لصالح المجموعة شبه التجريبية .

التحصيل لمادتي القراءة والرياضيات  ىبين مستو ةإحصائي ةفروق ذات داللتوجد ال -

 إناث المجموعة ذاتها.بية ولمجموعة شبه التجريبين الذكور ا

(2003عويس )دراسة رزان -
(16)

الكشف عن مدى فاعلية اللعب في  لىإ تفهد 

معرفة اختالف وضة مجموعة من المهارات الرياضية ، كما هدفت لاكتساب أطفال الر

 :فكانت  نتائج الدراسة، اما استخدم المنهج التجريبي.، وقد الفاعلية باختالف الجنس

حسابية للمجموعة شبه التجريبية بين المتوسطات ال ةإحصائي ةلدافروق وجود  -1

لصالح ية في التطبيق البعدي المجموعة الضابطة في المفهومات الرياضو

 المجموعة شبه التجريبية.

ت إناث المجموعة شبه التجريبية بين متوسط درجا ةإحصائي ةال فروق ذات دالل -2

 ة في التطبيق البعدي.المجموعة نفسها في المفهومات الرياضي ذكورو
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(2010)دراسة هبه فرحات  -
(17)

إعداد برنامج تدريسي قائم  الى الدراسة تفهدو 

التي تناسب أطفال ، على استخدام بعض األنشطة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة 

 مرحلة ما قبل المدرسة.

الكشف عن مدى فعالية البرنامج في تنمية بعض المهارات اللغوية لدى أطفال كذلك 

 الروضة .

الثاني بمرحلة ما قبل المدرسة  ىطفلة ، بالمستو( طفالً و50من ) العينة تكونتو    

لى إوتوصلت الدراسة استخدم المنهج التجريبي ، ، وقد اختيرت بطريقة عشوائية و

 :منها  نتائجهم الأ

لصالح القياس البعدي وذلك في مهارة  0.01 ىإحصائيا عند مستو ةفروق دالوجود -

 التحدث.

مهارات للصالح القياس البعدي  0.01 ىعند مستو ةإحصائي ةوجود فروق دال-

 االستعداد للكتابة.

ذلك في مهارة لصالح القياس البعدي، و 0.01ستوي وجود داله إحصائياً عند م-

 . االستماع

(2012) هواريأميرة دراسة -
  

ذكاء تحديد البرنامج المناسب لتنمية ال لىإهدفت و

بناء برنامج تربوي لتنمية الذكاء البصري المكاني لطفل الروضة ، كما هدفت الى 

 ذكاء البصري المكاني لطفل الروضةبناء مقياس للالمكاني لطفل الروضة ،  البصري

 مجموعتين تجريبية ىإل متم تقسيمه  وطفلةً ( طفالً 60الدراسة من)عينة  تكونت، 

وقد توصلت هج شبه التجريبي ، استخدم من، وقد طفالً وطفلةً ( 30وضابطه كل منهم )

 :تالية نتائج الالأهم لى إ

إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية  ةوجود فروق ذات دالل-

في المقاسين القبلي والبعدي علي مقياس الذكاء البصري المكاني لصالح المقياس 

 البعدي.

إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية  لةوجود فروق ذات دال-

البصري المكاني لصالح  والمجموعة الضابطة في القياس البعدي علي مقياس الذكاء

 المجموعة التجريبية.

أما االدوات التي استخدمت في هذه الدراسة استخدم اختبار رسم الرجل )لجود انف 

مقياس الذكاءات المتعددة وبرنامج قائم على اللعب لتنمية الذكاءات وهاريس( ، 

 المتعددة لدى طفل الروضة 
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 تعليق علي الدراسات السابقة:ال

 : استعراض الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة  يتضح ما يلي من خالل     

  أغلب الدراسات قد اجتمعت على فاعلية مدخل الذكاءات المتعددة في تنمية

 مهارات الطفل.

 ؛الذكاء البصرياالهتمام بالذكاء اللغوي و ىة إلأشارت بعض الدراسات السابق 

 ية في تنمية الطفل.بتناولها لما لها من أهم لذلك قامت الباحثة

  اعتمدت الدراسات السابقة على عينات من مختلف المراحل التعليمية بداية من

 مرحلة ما قبل المدرسة إلى المراحل الجامعية

 لذلك اعتمدت  ؛أشارت بعض الدراسات إلى أهمية اعتماد اللعب لتنمية الطفل

على  تركيزا ،استخدام أنشطة اللعب في تنمية الذكاءات المتعددة  ىعل الباحثة

 الذكاء البصري واللغوي.

 اتبعت المـنهج الوصـفي ،  هابعضوالدراسات المنهج التجريبي ،  بعض استخدمت

 .وهناك دراسات جمعت بين المنهجين

 :في استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة و     

 عليها نظرية الذكاءات المتعددة. األسس التي قامت 

  لى تفسير النتائج ومناقشتها .إضافة إ،  داة الدراسة واختيار العينةأبناء 

: اإلطار العملي للدراسة ــالفصل الثالث      

بتحديد مشكلة الدراسة وأهميتها ،والمنهجية المتبعة لعالجها  بعد أن قامت الباحثة    

تناول ،  لفصل الثانيفي اعالقة ذات الوالدراسات  في الفصل األول  واإلطار النظري

 ساليبألامحور ومحور إجراءات الميدانية ة ، لدراسطار العملي لهذا الفصل اإل

 .المبتغاة  نتائجلوصوال لحصائية اإل

  : منهج الدراسة

شامل المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب مسح  استخدمفقد نظراً لطبيعة الدراسة   

 .قدير الظاهرة موضوع الدراسةتتحليلها لبيانات يمكن وصفها و ىللحصول عل

 أما محددات الدراسة فاقتصرت على : 

)روضة وجدة ، روضة جنزور ، حيث استهدفت جنزور بنطاق  الواقعة ضرياال-

 المركزية(.

 م. 2019 الدراسة لفصلي الخريف والربيعاستغرقت -

 .هذه الروضتين ب المعلماتفي يتمثل المجال البشري -
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في  الواقعة ، العامة طفالاأل ضمجموع مؤسسات رياتكون مجتمع الدراسة من و  

( 6) االمدرجة ضمن قوائم مكتب وزارة التربية والتعليم والبالغ عددهونطاق جنزور 

رياض بلدية مكتب بض ياتمثلت في معلمات بعض الرعينة  ىأجريت عل، روضات

 كما هو موضح بالجدول التالي : ،االستبيان باإلجابة عن نمق الالتي  جنزور

  فراد عينة الدراسةأ( يبين توزيع 1جدول رقم ) 

 المعلماتعدد  اسم الروضة ر.ق

 16 روضة وجدة 1

 8 روضة جنزور المركزية 2

 الدراسة: اةأد

 ةاستبان ىعلبشكل رئيسي  افي دراسته ةاعتمدت الباحثنظراً لطبيعة الدراسة فقد      

لذكاءات المتعددة )إعداد التي يتم تميز من خاللها أطفال ا، )قائمة( لبعض السلوكيات 

لدى   الذكاءات المتعددةبعض مدى توافر  ىالقائمة التعرف عل تهدفو، الباحثة(

 األكثر تميزاً لديهم.، األطفال

 الدراسة: اةبناء أدخطوات 

 توظيف المصادر التالية:تم        

 داة المستخدمة .تحديد الهدف من األ .1

،  البحوث السابقةو الدراساتو الكتبوالمراجع دب التربوي واألاالطالع علي  .2

 تناولت موضوع الذكاءات المتعددة. التي،و ةالتي توفرت لدى الباحث

فقرات شملتها استمارة االستبيان لمحوري الدراسة اعداد أداة الدراسة المتمثلة في  .3

نشطة اللعب الخاصة بأطفال أوالذكاء البصري وعالقتهما ببعض  ،الذكاء اللغوي

الروضة، وقد تم التأكد من صدقها وثباتها ، بعد تطبيقها على عينة استطالعية 

 ض في نطاق بلدية جنزور .يا( معلمة من بعض الر15مكونة من )

 : وقد تم حساب صدق االختبار بطريقتين هما : داةاألصدق 

استمارة االستبيان في صورتها االولية على  ةعرضت الباحث : صدق المحكمين-

  .لتأكد مـن صـحتها ، وصـحة صياغتها ل حكمين المة مجموعة من الساد

تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية ، اختيروا بطريقة  : صدق االتساق الداخلي -

من خالل حساب معامل االرتباط بين درجية ،عشوائية ، و تـم حساب االتساق الداخلي 

 . يوضح ذلك (2)كل فقـرة مـن درجـات االختبار والدرجة الكلية ، والجدول 
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والدرجة الكلية حيث )ن  محورمعامالت االرتباط بين درجة كل ( يبين 2جدول رقم )

 =32( 

عدد  المحور

 العبارات

معامل االرتباط 

 الداللة

معامل االرتباط 

 الداللة

محور الذكاء 

 اللغوي

  ٠،٠٥دالة عند  79،٠ 32

محور الذكاء 

 البصري

 ٠،٠٥دالة عند  82،٠ 32

حصلنا  يعرف الثبات بأنه االتساق في النتائج ويعتبر االختبار ثابتا إذا :داة ثبات األ

،عند إعادة تطبيقه على األفراد أنفسهم، وفي ظل الظروف  منه على النتائج ذاتها

 .  نفسها

مكونة بدراسة استطالعية على عينة  الباحثةلغرض قياس ثبات أداة الدراسة قامت    

من خالل استخدام طريقة التجزئة النصفية داة تم حساب ثبات األ، و( معلمة 15)من 

ي ذال استخراج معامل االتساق الداخليب،  لحساب قيمة معامل االرتباط بيرسون

كرونباخ( ، اختبار يبين مدى االتساق الداخلي لعبارات  –)ألفا عرف بمعادلةي

 االستبيان.

 = عدد األسئلة في االستبانة  N              = معامل الثبات  ن : إحيث        

وهي درجـة لمحور الذكاء البصري  0,82ولمحور الذكاء اللغوي  0,79وقـد كانـت 

 . عالية تدل على ثبات االختبار

 إجراءات تطبيق الدراسة :

ستبيان توزيع اال، تم  النهائيةبعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة في صورتها    

 االستبيانات وتصنيفها وترقيمها، جمعتم بعدها ، بطريقة مباشرة على عينة الدراسة 

حظ وستغرق تطبيق أداة الدراسة وجمعها فترة طويلة نتيجة للتعاون الجاد الذي ليلم و

  .فراد عينة الدراسة أمن خالل 

بسط المعادالت أالدراسة باستخدام  ةبتفريغ البيانات المدرجة باستمار ةقامت الباحث    

المتمثلة في حساب التكرارات والنسب المئوية لمحوري الدراسة معا ،  اإلحصائية

تم استخدام مقياس ليكرت يانات إحصائياً واستخراج النتائج ، وقد ومن ثم تحليل الب

فقرات االستبيان وتنحصر اإلجابات  لإلجابة عن الذي تم محورته الى ثالثي الخماسي

  (وافقأوافق ،محايد ، ال أ)  فيوفق هذا المقياس 

(
t2

2



 -1()
1N

N=) 
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 تي: تحديد أوزان االستجابات للفقرات وفق الجدول اآلوتم    

 ( يوضح أوزان االستجابات حسب مقياس ليكرت الخماسي3جدول )

 ال اوافق محايد اوافق الراي

 1 2 3 الوزن

 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرهاثانيا : 

يداني للدراسة المتمثل في عرض مطار الاإلالجزء الثاني من الفصل يتناول هذا     

 هولاحسب معطيات ما تم تن ، تهاالتي تم التوصل إليها ومن ثم مناقش، نتائج الدراسة 

السابقة ، وصوال  ليه بعض نتائج الدراساتإومقارنتها بما توصلت االطار النظري 

 . مة ئلوضـع التوصيات المال

  : لإلجابة عن تساؤالت الدراسة التي تمثلت في

 ؟ما مدى أهمية استخدام أنشطة اللعب في تنمية الذكاءات المتعددة لطفل الروضة  -

الذكاءات  ووذكاملة بالسلوكيات التي يتميز بها األطفال هل معلمات الروضة بدراية  -

    ؟ المتعددة

فراد عينة الدراسة أفقد تم حساب التكرارات الحسابية والنسب المئوية الستجابات    

على عبارات محوري الدراسة التي تمثلت في الذكاء اللغوي والذكاء البصري ، 

 والنتائج تمثلها الجداول التالية :

 .هاؤيقرمعظم األكياء التي الطفل لتذكر يبين مدى ( 4جدول رقم )

 لحد ما ال أوافق أوافق الفقرة

يتذكر معظم األشياء التي 

 هاؤيقر

 % ت % ت % ت

15 62.5% 3 12.5% 6 25% 

ل، وكانت نسبة الفقرة التي في الجدول السابق مرتبطة بالذكاء اللغوي عند األطفا   

جابة % لبعد اإل25، بينما كانت  %62.5 جابةنسبة اإل حيث بلغت)أوافق( أكثر نسبة، 

وافق ، وهنا يتضح بان أكبر نسبة أ% لدرجة ال 12.5بحد ما ، بينما كانت النسبة 

متعون بهذا األطفال يتمن  اً كبير اً أن هناك عددب وافق ، مما يوضحأكانت لدرجة 

 الذكاء عند طفولتهم بمستوى من 
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من المعلومات بشكل متسلسل ومتدرج  تقدمكما تفسر هذه النتيجة في ضوء ما      

البرنامج التعليمي بحيث تم التـدرج فيه من البسيط إلى الصعب تسهل على  ضمن

 الطفل تذكرها.

تحديد نقط القوة  عنسفرت أ( التي 2008وهذه النتيجة تتفق مع دراسة امزيان)    

نجاز بعض إمن التعليم االبتدائي أثناء  ىوالضعف لدى عينة من أطفال السنة األول

  األنشطة اللغوية

 يبين مدى قدرة الطفل علي تركيب األكياء وفكها (5رقم )جدول 

 لحد ما ال أوافق أوافق الفقرة

تركيب  ىله القدرة عل

 األشياء وفكها

 % ت % ت % ت

15 4.1% 1 4.1% 8 33.3% 

      

كانت بالذكاء البصري،  عاله والتي ترتبطأمن خالل النتائج الموضحة في الجدول      

 اً ،فيكون أيضاً هذا الذكاء األكثر وجود، %62.5حيث بلغت  ،نسبةنسبة )أوافق( أكثر 

من حيث مالحظة المعلمات لألطفال في الروضة من خالل النشاط القائم داخل  ذلك

 الفصل

وجود  عننتائجها  ىحدإ ت( التي اسفر2013وهذه النتيجة تتفق مع دراسة سالم )    

الذين تم ين ويالموهوبين والتالميذ العادذ بين التالمي ةإحصائي لةفروق ذات دال

ى عند مستوأنشطة الذكاءات المتعددة مهام و ىمن خالل تقييم أدائهم علتحديدهم 

 .لصالح الموهوبين  0.01

 بتصنيف األكياء و ترتيبها. الطفل عاستمت( يبين مدى ا6جدول رقم )

 لحد ما ال أوافق أوافق الفقرة

يستمتع بتصنيف 

 وترتيبهااألشياء 

 % ت % ت % ت

16 66.6% 3 12.5% 5 20.8% 

العينة الذين  ألفرادكبر نسبة كانت أن أعاله يتضح بأمن خالل الجدول المبين        

المدرجة في الجدول ، والتي تصنف من ضمن محور الفقرة في وافق على أــ جابوا بأ

في حين  %66.6بلغت الذكاء المنطقي حيث كانت نسبة )أوافق( أكثر نسبة حيث 

% 20.8جابتهم إجابوا لحد ما فكانت نسبة أفراد العينة الذين أجاءت المرتبة التي يليها 

 %12.5وافق كانت أ جابوا بــ ال أ، بينما للذين 
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نشطة الترفيهية وتفسر هذه النتيجة في ضوء مدى احتواء البرامج التعليمية واأل    

طفال على ثارة وتشويق األإعمل على تي التعلى كم كبير من األنشطة المقدمة للطفل 

نشطة داخل ن األأعلى ليها إيمكن تفسير النتيجة المتوصل و ،حب االستطالع 

    الروضة تنمي الحس الحركي

 بألعاب المتاهات واأللغاز.الطفل  ع استمتيبين كيفية ا (7جدول رقم )

 لحد ما ال أوافق أوافق الفقرة

يستمتع بألعاب المتاهات 

 واأللغاز.

 % ت % ت % ت

12 50% 2 8.3% 10 41.6% 

الفقرة في الجدول السابق مرتبطة بالذكاء المنطقي حيث كانت نسبة )أوافق( أكثر      

من حيث مالحظة المعلمات  اً % .فيكون أيضاً هذا السلوك موجود50نسبة حيث بلغت 

 لألطفال في الروضة من خالل النشاط القائم داخل الفصل.

نتائجها  ىحدإتوصلت في  يلتإ،  ( 2012النتيجة تتفق مع دراسة عبدالحميد) وهده    

لى تنمية بعض الذكاءات المتعددة لطفل إدى أقد ، ن البرنامج القائم على اللعب أالى 

حين يلعب بحرية ويعبر عن نفسه  ،حاجاته  بإشباع، حيث يقوم الطفل  الروضة

 بنفسه.ته ثق تؤكدبالطريقة التي 

 رسم وتصميم األككال الهندسية.الع باستمتيبين مدى اال (8جدول رقم )

 لحد ما  ال أوافق أوافق الفقرة

يستمتع برسم وتصميم األشكال 

 الهندسية

 % ت % ت % ت

13 54.1% 4 16.6% 7 29.1% 

الفقرة في الجدول السابق مرتبطة بالذكاء البصري حيث كانت نسبة )أوافق( أكثر      

%هذا السلوك موجود من حيث مالحظة المعلمات لألطفال في 54.1نسبة حيث بلغت 

ليه إوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت ن خالل النشاط القائم داخل الفصل ، الروضة م

 السابقة ات نتائج الدراس ىحدإ

 ها :يلإالتي تم التوصل  النتائج

فر السلوكيات المتعلقة بالذكاءات المتعددة عند أطفال رياض األطفال اتو -1

العمل الجماعي وكذلك والتلوين والرسم ك ،تعرف عليها من خالل األنشطة مال

 األشغال اليدوية وغيرها 
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العمل علي اكتشاف األنماط ب دارة المسؤولةض واإليانبغي اهتمام معلمات الري -2

الل اعتماد اللعب كوسيلة لتنمية هذه أطفال من خ ىالمختلفة للذكاءات المتعددة لد

 اكتشافها القدرات و

لمساعدتهم في االبتكار  طفالعلى معلمات الروضة مراعاة الفروق الفردية بين األ -3

 .  ئة مشجعةيوالتنافس في ب

وهذا يعمل  ،نشطة المتنوعة المقدمة للطفل تنمي الحركة والصوت واللون إن األ -4

 . طفال نحو التعلمثارة وتشويق األإعلى 

بداع اللعب الحر يحرر الطفل من القيود ويفتح ذهنه ويطلق خياالته نحو اإل -5

 واالبتكار .

لعاب المرتبطة ل بممارسة األتسمح للطف وآمنة ،تنظيم بيئة تعليمية نشطة  -6

 . بالذكاءات

لعب التي تحاكي الواقع المحيط الربط بين المجالت المعرفية واالنشطة الخاصة بال -7

تنميتها من خالل الذكاءات المتعددة  ألجل، بالطفل وبين المهارات التي يقوم بها 

 بطرق عملية.

  توصيات الدراسة :

 : بما يلي تي تم التوصل إليها ، توصي الباحثةفي ضوء النتائج السابقة ال      

البرامج التعليمية القائمـة علـى تصميم وانتاج ل كافة رة توفير أشكال الدعمضرو -

  الوسائط المتعددة

طفال أنشطة اللعب في تنمية ذكاءات أأهمية ب ضرورة تأهيل المعلمات وتثقيفهن. -

 الروضة .

توفير بيئة آمنة نفسيا واجتماعيا للطفل كي يتمكن من تكوين المفاهيم التي تعزز  -

 ثقته بنفسه .

الروضة  ألهداف، تحقيقا لألطفالعب ضرورة تفعيل برنامج التعلم عن طريق الل -

 ساسية .األ

المتضمنة الستراتيجيات دخال البرامج التعليمية والترفيهية إالتركيز على ضرورة  -

 الروضة . ألطفالنظرية الذكاءات المتعددة في البرامج التعليمية 
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  : مقترحات الدراسة 

 المواضيع التالية : الباحثةليه من توصيات تقترح إما تم التوصل بناء على       

قياس فاعلية برامج الوسائط المتعددة المعدة في ضوء نظرية الذكاءات المتعـددة  -

 . علـى أنماط التفكير المختلفة خاصة انشطة اللعب لدى طفل الروضة 

المعدة في  ، جراء المزيد من الدراسات حول استخدام برامج الوسائط المتعددةإ -

طفال الروضة أو ألمتعددة أو أي نظرية أخرى لمرحلة ضوء نظرية الذكاءات ا

 خرى .أمرحلة تعلمية 
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 :  هوامشال

-اتعلم–طار النظري للمنهج" حقي العب، حقوق الطفل كاطار مرجعي للمنهج ،اإل حسام سمير .1

 م2012وزارة التربية والتعليم ، مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، ابتك"، 

 م2003، دار الفكر ، القاهرة ،  الذكاءات المتعددة والفهمجابر عبدالحميد ،  .2

، المؤتمر جرائية صادقة لشخصية طفل الروضة وبرامج تنميتهاإنحو مقاييس وفاء كمال ،  .3

 م2009طفال ، القاهرة ، جامعة القاهرة ، ابريل، كلية رياض األ 22-21الدولي االول 

 م2010، دار الميسرة ، عمان ،  اللعبعلم النفس محمد صوالحة ،  .4

، مجلة  طفال الروضة مجموعة من المهارات الرياضيةأفاعلية اللعب في اكساب رزان عويس،  .5

 م2003جامعة دمشق ، –جامعة دمشق ، كلية التربية 

، المؤتمر  نشطة اللعبأتنمية الذكاءات المتعددة لطفل الروضة باستخدام ايمان عبدالحميد ،  .6

 م2012طفال، جامعة القاهرة ، ابريل ، كلية رياض األ 20ثالث ، الدولي ال

 م2007سس النفسية لنمو الطفل ، دار المسيرة ، عمان ، كريمان بدير ، األ .7

نواع مختلفة من اللعب في تعديل اضطرابات السلوك لدى أفاعلية استخدام خالد عبدالرزاق ،  .8

 م2001العربي للطفولة والتنمية ، القاهرة ، ، مجلة الطفولة والتنمية، المجلس طفل الروضة

، رسالة  المكني لطفل الروضة فاعلية برنامج تربوي في تنمية الذكاء البصريأميرة عمر ،  .9

 م2012طفال ، القاهرة ، ماجستير، كلية رياض األ

بين  اكتساب الخبرات عن طريق  اللعب لطفل ما قبل المدرسة في مدينة جدةجابر عبدالحميد ،  .10

 م2003(، يناير ،1، مجلة دراسات الطفولة ، ملج)التاييد والمعارضة 

 م2003بق ، اسالمرجع الجابر عبدالحميد ،  .11

، دار الفكر ،  قياس وتقويم الذكاءات المتعددة بمرحلة الطفولة المبكرةمحمد عبدالهادي ،  .12

 م2005عمان ، 

والتوجهات الدافعية والتخصص  ساليب التعلم وعالقتها بالذكاءات المتعددةأزينب بدوي ،  .13

 ، مجلة كلية التربية ، جامعة الزقازيفقالدراسي

 نهلة محمود، مرجع سبق ذكره  .14

، جامعة ، رسالة ماجستير  ول االبتدائيالتعلم باللعب لتالميذ الصف األ فاعليةقمر خليل ،  .15

 دمشق ، كلية التربية

 .2007، مركز االسكندرية للكتاب ، االسكندرية ،  مدخل الى علم النفسسهيل كامل ،   .16

، دار الفكر العربي ،  علم نفس اللعب في الطفولة المبكرة بين النظرية والتطبيقعزة خليل ،  .17

  م2011القاهرة ، 
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