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 ملخص 

ابكتساب و عالقهتا   ا قبل املدرسةمشاريع اذلاكءات املتعددة  الرتبوية يف مرحةل مهتدف هذه ادلراسة اىل تقيص 
لهذا الغرض اس تخدام املهارات اخللقية: من وهجة نظر املعلامت  مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص  بوالية اخلرطوم،

من املعلامت مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص . من جممتع  94الباحثان املهنج الوصفي التحلييل. تكون جممتع ادلراسة من 

معلمة. مصمت اداة الاستبانة مجلع البياانت املطلوبة.  لتحليل البياانت  64ختريت عينة عشوائية مكونة من ادلراسة ا

،  ومن الاساليب اال حصائية اليت (SPSS)اجملموعة ، اس تخدم برانمج  احلزم اال حصائية للعلوم الاجامتعية  

حنرافات املعيارية، طبق اختبار ادلالةل اس تخدمت التكرارات:  النسب املئوية ، املتوسطات احلسابية، والا

الاحصائية )ت( للمجموعة الواحدة ، بتحليل البياانت اجملموعة مت الوصول اىل امه النتاجئ الآتية: املشاريع الرتبوية القامئة 

ذكل عن طريق عىل اذلاكءات املتعددة يف مرحةل ما قبل املدرسة اليت يمت ارشاك الاطفال فهيا تمني هماراهتم اخللقية ، و 

فهم الاطفال للسلوك اخللقي. كام ان خربة املعلامت التدريس ية يف مرحةل التعلمي قبل املدرسة أ ثبتت اهنا داةل ا حصا~ايً 

بني اجملموعات وذكل ابلنظر اىل س نوات اخلربة. يف ضوء النتاجئ اليت مت الوصول الهيا  خرجت  ادلراسة بأ مه التوصيات 

زارة الرتبية والتعلمي ابملشاريع الرتبوية اليت تنفذ من خالل املنتدايت  ابعتبارها متثل نشاطات و الآتية : رضورة اهامتم 

اثبتة خالل الربانمج اليويم للتعلمي قبل املدرسة، رضورة اجراء املزيد من البحوث يف لك منتدى تربوي، رضورة توفري 

ة اذلاكءات املتعددة والطرق الاخرى اليت تدفع حنو املزيد من فرص التدريب للمعلمني يف خمتلف اسرتاتيجيات تمني

 الابداع املس متر، تشجيع التعمل اذلايت يف مرحةل ما قبل املدرسة من خالل التدريب املس متر للمعلامت   . 

 املهارات اخللقية   -املتعددة   مشاريع اذلاكءات : اللكامت املفتاحية  

Abstract 

The study aimed at exploring the relationship  between educational multiple 

intelligences educational projects in pre-school and child development moral skills.  

The descriptive  analytical method was used , the study population was  specified to 

include 94 female teachers at Khartoum establishment for private education. Out of the 



يع ية  المتعددة الذكاءات مشار بو  الحبوب د. الرشيد عشرية حسن إخلاص. د                        التر

 

ية     مجلة الجامع في الدراسات بو 7201 جوان      ( 1ج/50العدد )النفسية والعلوم التر  58 
 

study population a random sample  consisting of 64 female teachers was selected. A 

questionnaire was designed  for collecting the required data. . for the purpose of 

analyzing the collected date,  the statistical package for social sciences programme 

(SPSS) was used. The statistical techniques, being used, included frequencies, 

percentages, mean, and standards deviation  . The t- test  was also  used for the one 

group members.  Having analyzed the datad following   results have been reached   : 

the educational project that the child engaged to into promote his her morel skills  in 

that they develop the child understanding of morel conduct ,The experience of teacher 

in pre-school stage proved to be statistical significant at differences in groups with  

regard to years' experience . in view of the result , being reached , its recommended 

that , more attention should give by the ministry of education to forms as fixed 

activities during the daily preschool programs . more research to be carried out as part 

of each educational forum more training opportunities should made available for 

preschool teachers in various strategies of developing multiple intelligences and other 

method that . to progressive creativity  encouraging  self-learning in preschool stage 

through continuous training for teachers  

Keywords:     Multiple intelligences.        Projects       Moral skills  

 مقدمة :

هارات والسلوكيات وأ مناط احلياة مبا التعلمي هو أ ساس التمنية املس تدامة كام أ نه أ داة رئيسة لتغيري القمي واملواقف وامل 

التعلمي من أ جل التمنية املس تدامة هو أ داة لتحقيق أ هداف  ، يكفل انسجاهما مع التمنية املس تدامة يف داخل البدلان

ة مرتابطة فامي بيهنا، زايدة فهم املؤسسات الاجامتعية ودورها يف حتقيق التغيري والتمنية لتعزيز العداةل الاجامتعية، وخاص

عندما تبدا هذه التمنية يف الطفوةل وعندما اكنت مرحةل ما قبل املدرسة من املراحل الهامة لتطبيق واحد من الاساليب 

اليت تتيح للطفل  فرصة التعمل اذلايت لتمنية هماراته ، فأ ن ادلراسة احلالية تسعى للبحث يف  معرفة العالقة بني  املشاريع 

 .ابكتساب املهارات اخللقيةاملتعدد الرتبوية القامئة عىل  اذلاكء 

 مشلكة ادلراسة 

لقد أ صبح تطوير منظومة اساليب  التعلمي ومناهجه مطلبًا ملحًا ليتالءم مع متغريات العرص الثقافية. كام أ ن التكيف مع 

اليت تعاجل هبا  تؤثر عىل الطريقةمتطلبات ال لفية الثالثة يعين تعزيز متويل املشاريع التعلميية خللق فرص حياة أ فضل، 

تعد مرحةل ما قبل املدرسة مرحةل تعلمييه قضااي التعلمي من أ جل التمنية املس تدامة يف س ياق الظروف القطرية للك بدل، 

هادفة ال تقل أ مهية عن املراحل التعلميية ال خرى ، كام أ هنا مرحةل تربوية ممتزية،   وقامئة بذاهتا لها فلسفهتا الرتبوية 

كية ،وس يكولوجيهتا التعلميية اخلاصة هبا ،وتركز هذه ال هداف عىل احرتام ذاتية ال طفال وفرديهتم، وأ هدافها السلو
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واستثارة تفكريمه اال بداعي املس تقل، وتشجيعهم عىل التغبري دون خوف ورعاية ال طفال بدنيا وتعويدمه العادات 

ين وتذوق املوس يقي والفن وجامل الطبيعة ، الصحية السلمية ، ومساعدهتم عىل املعيشة والعمل واللعب مع الآخر 

 وتعويدمه التضحية ببعض رغباهتم يف سبيل صاحل امجلاعة.

يف حتديد أ هداف مرحةل ما قبل املدرسة يف س يادة النظرة املتاكمةل للطفل وخصائصه الاجتاهات احلديثة وأ سهمت 

المنو املتاكمل للطفل هدفًا أ ساس يًا ملرحةل ما  ومظاهر منوه ورضورة التعامل معه يف ا طار لكي ال يتجزأ  وأ صبح حتقيق

حتقيق المنو  –عىل اقل تقدير –قبل املدرسة. واتفق خرباء الرتبية  عىل رضورة أ ن تس هتدف مجيع رايض ال طفال

الاجامتعي والنفيس والعاطفي وال خاليق والعقيل واجلسمي واحلريك للك الطفل وتطوير العالقات املزنلية واملدرس ية ، 

طالقا من أ مهية ادلور احليوي، اذلي يؤديه الوادلان يف تربية الطفل ، وأ مهية االتفاق عىل أ ساليب حتقيق تكل ان

والبيت معااملدرسة ال هداف من قبل  . 

آ الفروق الفردية من خالل  يف أ هدافاحلديثة الرتبوية الاجتاهات وتؤكد  مرحةل ما قبل املدرسة  رضورة مراعاة مبدأ

وال نشطة الرتبوية وأ ساليب تقدميها وعرضها ، و التحديد ادلقيق ل هداف ومس توايت منائية متدرجة ، ختطيط اخلربات 

ش باع حاجات ال طفال  مما يساعد املعلمة يف الانتقال ابل طفال من مرحةل ل خرى يف الوقت املناسب وميكهنا من ) ا 

.( ومقابةل مطالب منومه يتوىل زمام قيادة اجملمتع ويوسع دائرة حرية اال بداع  فهناك رضورة لوجود تعلمي "نوعي" خمتلف  

نتاجية تكفل حتقيق   والتجريب، وهذا التعلمي "الكيفي" هو أ حد احملاور اليت ختلق فردًا قادراً عىل تطبيق اسرتاتيجية ا 

ن التعلمي النوعي هو الرافد الفكري ال ول ل ية اسرتاتيجية للتمنية الوطنية  واحلافز لرفع كفاءة أ هداف تمنوية مس تدامة ا 

  (.2014-2005أ داء اجملمتع باكفة قطاعاته )تقرير التعلمي من أ جل التمنية املس تدامة ، اليونسكو

ال زالت ادلراسات اليت اجريت حديثًا  يف جمال رايض الاطفال تشري اىل س يادة الاسلوب التقليدي من          

 ومن هنا يأ يت تسال ادلراسة:   حفظ وتلقني هو املس يطر يف مرحةل ما قبل املدرسة،

 اس ئةل ادلراسة 

  ابكتساب املهارات اخللقية ؟  عالقهتا  مشاريع اذلاكءات املتعددة  الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة  وما  -1

تُعزي ليُت ابكتساب املهارات اخللقية ،  ا عالقهتا  مشاريع اذلاكءات املتعددة  الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة  وما -2

 لنوع املنتدى الرتبوي اذلي ينمتي اليه الطفل ؟

تُعزي ابكتساب املهارات اخللقية ، اليت  عالقهتا  مشاريع اذلاكءات املتعددة  الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة  وما -3

 خلربة املعلمة ؟

 أ هداف ادلراسة 

  ما قبل املدرسة  و ابكتساب املهارات اخللقية.مشاريع اذلاكءات املتعددة  الرتبوية يف مرحةلتقيص عالقة -1
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مشاريع اذلاكءات املتعددة  الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة  ابكتساب املهارات اخللقية  ،ابختالف الوقوف عالقة -2

  نوع املنتدى اذلى ينمتى اليه الطفل. 

،  مرحةل ما قبل املدرسة  و ابكتساب املهارات اخللقيةمشاريع اذلاكءات املتعددة  الرتبوية يف معرفة العالقة املشاريع -3

 .ابختالف ملتغري اخلربة

 أ مهية ادلراسة   

من أ جل جودة   learning to learn  طريقة لعملية التعمل للطفل  "تعمل كيفية التعمل" تعمل التعمل حماوةل دلراسة  -1

 نوعية التعمل.

 لتوجيه الشخيص والفكري يف التعمل.ترقية النشاط املعريف  املهارى للطفل، وتمنية ا -2

عداد الطفل عيل أ ن يكون ابحثًا نشطًا عن املعلومات، وأ ن حيدد مصادرها املتاحة. -3  تسهم يف ا 

يتوقع من الطفل أ ن يتعمل بواسطة الاس تقصاء والاس تكشاف، وطرح ال س ئةل، وتكوين واختبار الفروض، وحل  -4

 املشالكت.

 . لتمنية همارات الطفل اخللقية تية، تركز عيل أ ن يتعمل الطفل بطريقة ذا  -5

بتمنية همارات  قد تكون أ ول دراسة تُعىن  بتطبيق املشاريع  الرتبوية  بصورة خمططة وفق برانمج تعلميي ابلسودان -6

 مبرحةل ما قبل املدرسة. الطفل اخللقية 

 مصطلحات ادلراسة 

 Projectمرشوع : املشاريع الرتبوية 

)  راقبعة اخلاصعة ابملرشعوع أ و العمعللتخطيط ووضعع اجلعداول الزمنيعة واملهو تعبري عام لوصف أ ساليب ا

( .مرشوع تربوي: وهو اصغر وحدة تنظميية يف احلقل الرتبوي،  وهو مركب من عدد  182:  1983غطاس وأآخرون: 

يقا ل هداف منشودة ، الغرض مهنا هو من ال نشطة اليت تس تخدم املوارد املتاحة من اجل احلصول عىل منافع معينة حتق 

اس تقطاب وتشجيع ال فاكر املبدعة واخلالقة ومث حتسيهنا وحتفزيها من اجل الهنوض ابلعمليعة الرتبويعة  يف اجملمتعع .وهعذه 

ما أ ن تكون تثقيفية تدريبية حمددة يقدهما الاطفال ابملشاركة مع مدرس هيم مثل مشاريع تمنية املهعارات احليات  يعة املشاريع ا 

أ و مشاريع رايضية ...  اخل ، أ و أ هنا مشعاريع اسعتيرية تطويريعة تأ خعذ الشعلك املؤسيسع مسع تقبال ) اللقعا  وامجلعل : 

1999   :217 – 218 . ) 

( ان هناكل براهني  ,1997Gardnerيري جاردنر )    Multiple-intelligences اذلاكءات املتعددة

ذهنية مس تقةل نسبيًا، يسمهيا بكيفية خمترصة اذلاكءات املتعددة. حيث ا ن  مقنعة، تثبت ان دلي اال نسان عدة كفاءات

حميط الفرد الثقايف يقوم بتشكيلها، أ و تكيفهيا مجيعًا بطرق متعددة. اذلاكء املتعدد وفق تعريف جاردنر عبارة عن ا ماكنية 

بيئية وخيتلف الناس يف مقدار اذلاكء اذلي بيولوجية لتعبريه فامي بعد كنتاج للتفاعل بني العوامل التكوينية والعوامل ال 

أ نواع اذلاكءات  Gardnerيودلون به كام خيتلفون يف طبيعته ويف الكيفية اليت يمنون هبا ذاكءهتم. وقد حدد جاردنر 

اكء اذل -اذلاكء اجلسمي -البرصي -الراييض. املاك  -اللفظي. اذلاكء املنطقي -املتعددة عىل النحو التايل: اذلاكء اللغوي

 اذلاكء الطبيعي -اذلاكء الشخيص ادلاخيل)ذايت( -اخلاريج )تفاعيل( -اذلاكء الشخيص -املوس يقي
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 التعلمي املبكر القبسمؤسسة التعلمي اخلاص 

تعمل  القبس حتت ا رشاف وزارة الرتبية والتعلمي ابال ضافة ا ىل مناجهها اال ثرائية الرتبوية اخلاصة. وتقوم عىل فلسفة    

ؤدي ا ىل تمنية املوارد البرشية القادرة عىل قيادة معلية التمنية يف البالد. برؤية صنع جيل القادة، ورساةل تقدمي خدمة ت

توفري تعلمي عايل اجلودة حيقق القيادة والرايدة، وذكل ابلرتكزي عيل عنارص اجملال الرتبوي، وتطوير كفاايت العاملني ورفع 

كيًا وتوفري عنارص المتزي واال بداع. القبس حازت عيل شهادة اجلودة العاملية لينية قدرات املتعلمني معرفيًا و هماراًي  وسلو

مرات متتالية، وتقدم جتربة رائدة عيل مس توى السودان يف تفرد براجمها التعلميية اال ثرائية،  ورعاية املوهوبني وتتصدر 

 نوي، مراتب الرشف يف الامتحاانت ال ساس ية ابلسودان ملرحليت الاساس والثا

 :اخللقية عند الاطفال ومداخل متعددة لتمنيهتا املهارات 

يعمتد املهارات اخللقية ل ي جممتع عىل مجموعة من القمي يتعارف علهيا أ فراده ، وتتسق مع عقائده ادلينية ومعتقداته، ويمت 

من قيود عىل سلوك الفرد منذ  اكتساهبا من خالل معلية التطبيع الاجامتعي للطفل منذ نعومة أ ظافره مبا يفرضه اجملمتع

مرحةل ابكرة يف حياته ، واليت تبدأ  يف بيئته احملددة بأ رسته اليت يودل فهيا ، وما توفره هل من خربات عىل شلك أ نواع من 

املسموحات ، واملمنوعات، والتفرقة بني ما هو مجيل وقبيح ، وما هو خري وما هو رش ، مبا حيدد السلوك املرغوب 

مبوجبه القمي اخللقية والاجامتعية ، اليت تس متد قوهتا من مدى تقبل اجملمتع أ و رفضه لها ) حسن حشاته ، فيه فتتكون 

 ( . 90، ص 1989

وتعد تمنية ال خالق من أ مه وظائف الرتبية ، وذكل حبمك الارتباط العضوي للقمي اخللقية بثقافة اجملمتع وقوة تأ ثريها فيه ، 

تارها اجملمتع لتحديد سلوكياته وأ هدافه وأ ساليب تطوره ومنوه ، كام أ ن الرتبية تس متد أ هدافها ل هنا تعرب عن القمي اليت اخ 

لهيا يف اختبار أ نواع املعرفة املقدمة للطالب وال ساليب اليت تتبعها يف حتقيق أ هدافها  ال ساس ية من هذه القمي وتستند ا 

وكية اليت تسعى الرتبية ا ىل ترس يخها يف نفوس ال طفال )مطاوع، الرتبوية ، ويف ضوء القمي أ يضًا يمت اختيار ال مناط السل

 ( . 123، ص 1990

ومن هنا جاء الاهامتم بغرس القمي ابعتباره أ حد ال هداف الرئيسه اليت تعىن هبا الرتبية ، ذكل ل ن الفرد اذلي يفقد قميه 

ن هتذيهبا عن طريق الرتبية ل ن معلية الرتبية يفقد اتزانه ، ويربط جون ديوي ال خالق ابلرتبية ، ويرى أ ن ال خالق ميك

( الصةل بني ال خالق والرتبية يف كتابيه : اخلربة والرتبية 1948والعملية اخللقية يشء واحد ، وقد تناول ديوي )

Experience & Education  واملبادئ اخللقية يف الرتبية ،Moral Principles in Education  وقد حتدث ،

 A Fundamental Understanding ofري عن الفهم واال دراك اجلوهري للمبادئ اخللقية يف الرتبيةيف كتابة ال خ

Moral Principles of Education  ، ( .  ومتثل القمي ابلنس بة للمجمتع  117، ص 1992) سامية عبد السالم

مي رضورة فردية واجامتعية يف أآن واحد ) أ معدة البناء اليت ترتكز علهيا البناية الاجامتعية بأ مكلها ، ذلا اكن غرس الق

 ( . 108، ص 1991شفيق عالونة وأآخرون ، 

ذا اجهتد الآابء عىل تثبيت اخللق احلسن ونقش الطباع  فامب أ ن الطفل خيلق عىل الفطرة اخلالصة والطبع البس يط، فا 

ن جتاهلوا ذكل  عداد هذا الطفل خلوض معركة احلياة، وا  فهناكل من سيتوىل رعاية هذا احلس نة فيه فلقد جنحوا يف ا 

الن يؤدب الرجل ودله، » الطفل عىل طرق رمبا ال تريض هللا تعاىل. ولنتذكر دامئًا قول الرسول صىل هللا عليه وسمل: 
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فتنش ئة الطفل عىل اخلري والصالح ليكون للوادلين ذخراً بعد موهتام، فا ن النيب صىل « . خري من أ ن يتصدق بصاع 

ال من ثالث... » ط الصالح يف الابن كام يف احلديث الرشيف: هللا عليه وسمل اشرت  آدم انقطع معهل ا  ذا مات ابن أ « ا 

 .)حصيح مسمل(. وذكر مهنا "أ و ودل صاحل يدعو هل". ومن نشأ  وورث اخللق احلسن مجع بني خريي ادلنيا والآخرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1الشلك رمق )

 احللقة املتاكمةل لتصممي مرشوع تربوي

 الرتبوية  هنج لتمنية مس تدامة  املشاريع

بداع  عادة بناء مؤسسات اجملمتع املد  اليت تتيح للفرد احلرية لال  هناك حاجة ا ىل "تمنية اال نسان" وبناء الطاقات الفردية وا 

هنا تعزز اخليارات اال نسانية وت  سعي والمنو  فالتمنية اال نسانية مبعناها احلقيقي تنطوي عىل دالالت بعيدة ال ثر. حيث ا 

لضامن التوازن املناسب بيهنا من أ جل حتايش اال حباط النامج عن فقدان التنامغ بيهنا ومفهوم التمنية البرشية يعين أ ن 

يشارك الناس يف صناعة وتشكيل القرارات والعمليات اليت تؤثر يف حياهتم اليومية )سلامين بن جارس احلربش مدير عام 

ذا   صندوق أ وبك للتمنية ادلولية(. اكن عىل املعلمة  الرتكزي عىل أ فاكر ال صلية حول موضوع أ و مفهوم ما، أ و مساعدة وا 

الطفل يف اس تكشاف هذه ال فاكر، أ و يف حتدي أ فاكرمه، والسامح هلم مبراجعة ال فاكر ومشاركهتا بأ سلوب عام، فا ن 

 املعلمة حمتاجة  ا ىل اس تخدام العديد من اسرتاتيجيات التدريس والتقومي . 

ىل املشاركة يف صياغة ال فاكر وتلقي وحيت   اج الاطفال  ا ىل احلصول عىل فرص واحضة لتمنية قدراهتم التعلمية الفردية، وا 

التغذية الراجعة من قبل الاطفال الآخرين ومن املعلامت، من أ جل حتديد ماذا وكيف يتعلمون، وأ ن ميارسوا حريهتم يف 

ذا مت تطبيق نظرية اذلاكءات املتعددة .   ( Hodson , 1998 )اليت يرغبوهنا  اختيار كيفية تعلمهم ونوعية املعرفة العلمية وا 

اك طار لتدريس العلوم وتعلميها، فا هنا ميكن أ ن توفر طريقًا لنرش التعمل النشط واملمتركز حول الطفل، واملستند ا ىل املبادئ البنيوية 

آدمز وهام   فل  ملوضوع ما جيب أ ن يكون جامعيًا ،  وتقدم بأ ن تعمل الط (Adams & Hamm, 1998). ويرى لك من أ

 . نظرية اذلاكءات املتعددة عىل ال قل مثا  وسائل أ و مداخل ا ىل املعرفة

 :تعريف مفهوم املرشوع

 املشروع
 الوقت التكلفة

 املواصفات
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متباينة، وتعمتد عىل منطلقات مامتيزة، وتتأ سس عىل  هناك عدة تعاريف ملفهوم "املرشوع" تنطلق من مقارابت

 .تلفةخم  منظورات فلسفية ومعرفية

عارته من حقل الهندسة املعامرية واملقاوالت الصناعية والتجارية ا ىل  ا ن هذا املفهوم خضع لعملية التحويل حيت متت ا 

الفرنس ية، واليت مل تتبلور داللهتا  احملدثة يف الثقافة project الرتبوي و مفهوم "املرشوع" مس متد من لكمة اجملال التعلميي

لقاء أ و ريم الاصطالحية ا ال يف منتصف ا لقرن العرشين. فاالش تقاق اللغوي لهذه اللكمة يف اللغة الالتينية تؤدي معىن ا 

سلوك  " كام عرف معجم موسوعة الرتبية والتكوين املرشوع بأ نه   .(projection) يشء ما ا ىل ال مام موضوع أ و

من خالل بناء تتابع من ال فعال  تقبلاستبايق يفرتض القدرة عىل تصور ما ليس متحققا و القدرة عىل ختيل زمان املس  

  وال حداث املمكنة واملنظمة قبليا."

منشود" يعين متثل  ال نرثوبولويج الفرنيس بوتيين، فقد اعترب أ ن املرشوع هو "توقع ا جرايئ ملس تقبل أ ما الباحث

ليه الطفل. و أ كد عىل أ ننا لن نمتكن من ذا اعمتدان عىل استيعاب مفهوم املرشوع وفه املس تقبل اذلي يصبو ا  ال ا  مه، ا 

 حتديدًا أ بعادًا ثالثة: منظور متعدد ال بعاد، يشمل

ميكننا أ ن  يمتكن من خالهل اال نسان من التكيف املس متر مع التغريات اليت يشهدها حميطه، فال البعد احليوي: اذلي 

آلية روتينية من دون نساان يف وضعية مجود يكرر سلوكياته بطريقة أ  الاعتبار جمرايت حميطه يف ال خذ بعني نتصور ا 

ناكر هذا لغاء لفكرة  حركتهيا التغريية املس مترة. ا ن ا  البعد احليوي والرضوري، يف تكيف اال نسان مع حميطه، معناه ا 

 .ما ميزي اال نسان من ذاكء وقدرة عىل الابتاكر التقدم، وللك

ملية اال جنازية  اليت من خاللها يمت جتس يده عىل الع  البعد الرباجاميت:  ا ذ ال ميكن عزل املرشوع كعملية ا جرائية، عن 

ن التوقع  .التداخل بل التطابق أ حياان واال جناز معليتان تتسامن ابلتالزم والتاكمل ا ىل درجة أ رض الواقع. ا 

لثاليث يف الرتكيب ا وهذا  نــــيـــة ودافــعية وبرنــــامج ا ن "املرشوع" كصـــريورة، هو يف نفـــس الوقــت، البعد التنبيئ 

 .اثنية صريورة املرشوع يقتيض التنظمي من هجة، والتخطيط والتقومي من هجة

والعمل عىل حتقيق  تمكن أ مهية املرشوع الشخيص يف كونه وس يةل تدفع الطفل  ا ىل التساؤل عن احتياجاته ذلكل

املرشوع أ ن يتضمن  بغي عىلمشاريع تتوافق مع هذه حاجاته النفس ية والاجامتعية واملعرفية . وليمت حتقيق ذكل ين 

 .أ هدافًا ومناجه معل ووسائل خاصة لتحقيق هذه ال هداف

آيت موىح فيعرف املرشوع الشخيص للطفل بأ نه: "دفع الطفل  ل ن يتحمل أ ما املسؤولية ويعطي أ مهية للتفكري  محمد أ

درسة والتعلمي املدريس. وهكذا ا ضفاء دالةل خشصية عىل امل يف مس تقبهل ابعتباره مرشوعًا خشصيًا، وذكل بتحريضه عىل

 استير تدريج مس تقبيل خيول هل ا ماكنية اختيار نوع ادلراسات اليت سيتابعها وكذكل  يتحول مرشوع الطفل  ا ىل

 مس تقبهل املهين."

 يف رايض الاطفال مهنج املرشوعات

لفلسفة " جون ديوي " . ويعد "  يمت الرتكزي يف هذا املهنج عىل ميول الاطفال و رغباهتم ، وذلكل فهو تطبيق معيل 

وقد مسي مهنج املرشوعات هبذا الامس ، ل نه يتضمن عددا من  .1918ولمي لكباترك " أ ول من طبق هذا املهنج عام 
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املرشوعات اليت خيتارها الاطفال ابلتعاون مع املعلمة وميارسوهنا ، ويكتس بون يف أ ثناء ذكل أ لواننا متعددة من اخلربة 

: سلسةل من ال نشطة اخملططة واملقصودة اليت يشارك  وقد عرف " لكباتريك " املرشوع " بأ نه . اس بةالوظيفية املن

  . الاطفال فهيا مبيل وحامس ، وتمت خالل ا طار اجامعي

 مراحل مهنج املرشوعات: -

 اختيار املرشوع -أ  

 وضع خطة تنفيذ املرشوع -ب

 تنفيذ اخلطة -ج

  . تقومي املرشوع يف مجيع مراحهل -د

 دعوة ة اال رث اال ساليم  ابكتساب املهارات اخللقية :

يشري ابن اجلوزي ا ىل ذكر املهارات اليت تس تخدهما لك مجموعة همنية حلل املشالكت اليت تواهجها للوفاء مبهام تعكل املهنعة 

 ولقد اس تخدم ابن اجلوزي عدة حماور يف تصنيف املواقف اذلكية مهنا:

 لنوع ولكن أ مه تكل احملاور هو التصنيف عيل أ ساس اجملموعة املهنية.حمور الصنف وحمور ا أ واًل:  

اثنيًا: يف تصنيف ابن اجلوزي للسلوكيات اذلكية عيل أ ساس القدرات العقلية مثل املعاريض والاحرتازات اليت انعكسعت 

اقعرتب كثعريًا معن العرازي  يف سلوكيات ال ذكياء بغض النظر عن النوع او العمر او املهنة ومن الواحض ا ن ابن اجلوزي قد

 (. 151:  1995القائل ابن اذلاكء هو قدرات عقلية متعددة، )الزبري بشري طه،  

حتدث بن اجلوزي مبارشة عن أ صناف من السلوكيات اذلكية حيث عقد أ بوااًب للك معىن سع ياق املنقعول معن ذكل ععن 

عربية ويف ذكر من احتعال فعانعكس عليعه مقصعده ويف العباد والزهاد، مث يف س ياق املنقول من ذكل عن العرب وعلامء ال

آفة فتخلص ابحليةل مهنا ويف ذكر من اس تعمل بذاكئه املععاريض وكعذكل فعمين غلعب معن الععوام بذاكئعه كبعار  من وقع يف أ

(. وقعد اعمتعد ابعن اجلعوزي يف حتديعد أ بععاد اذلاكء ععيل مصعطلحات الفطنعة، الفراسعة، 1985الرؤساء، )ابن اجلعوزي 

ل، ورسععة البدةعة يف توضعيح املواقعف اذلكيعة، كعام اكنعت هنعاكل بععض املواقعف اذلكيعة العيت  لعت قععدرة الاسع تدال

 (.111: 2005املعلومات العامة واحلساب،) جندة 

مل يتفق علامء النفس عيل تعريف مفهوم اذلاكء ويرجع الاختالف ا ىل ال س باب الآتية: اذلاكء ليس شيئًا عينيًا حمسوسعًا،  

نشاط عقيل متداخل بعالقات عضوية متشابكة مع نشاطات عقلية أ خري مثل التفكري والفهم واال دراك، كام أ ن اذلاكء ك 

تأ ثر املفكرين والعلامء بتخصصاهتم العلميعة وخلفيعاهتم الثقافيعة، أ دي ا ىل اخعتالف العزوااي العيت يعرون مهنعا اذلاكء  انعب 

الربط بينه وبني ميدان وأ كرث من ميادين النشاط اال نسا ، )جندة حماوةل كثري من علامء النفس تعريف اذلاكء عن طريق 

 (. 32: 1995؛ عبد هللا سلامين 25: 2005

اخليارات والبدائل التعلميية، اليت ميكن توظيفها يف سد نقص، أ و يف الوقاية والعالج ،  أ و حل املشالكت ،  أ و التطوير 

ال معن خعالل الاععامتد ععىل دراسعة موضعوعية يف حتديعد والمنو، أ و التمنية الفردية واجملمتعية عىل حد  سوأ   وهعذا ال يعمت ا 

الاحتياجات وال ولوايت يف ا جناز ال نشطة والربامج واملشعاريع،  ال معر اذلي يتطلعب  وضعع خطعط واحضعة تأ خعذ مجيعع 

الوصعول هل واذلي حيقعق املتغريات) الزمن ، املاكن ، التلكفة ، الطاقة البرشية ، و املس توى أ و النعوع اذلي يسععون ا ىل 
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الغاية  املرجوة . والتخطيط معلية مس مترة ومصاحبة للمرشوع يف مجيع مراحهل بدًء مبرحةل وضعع اخلطعط ال وليعة هل والعيت 

تمتثل يف دراسة اجلعدوى وحعاالت العمعل والتحليعل التنافيسع وهعذه لكهعا أ دوات أ ساسع ية تلععب دورًا كبعريًا يف اختيعار 

(. 33،ص2003بدورها صانعي القرار بفكرة أ ولية حول مسع تلزمات املرشعوع وفوائعده ) فعرمي: املرشوعات، واليت تزود

 تتنوع خطط التطوير والربامج واملشاريع الرتبوية لتأ خذ أ شاكاًل عدة نذكر  مهنا عىل سبيل املثال ال احلرص ما ييل :

 برامج ترتبط ابلعملية التعلميية وحمتواها . (1

 بوية وأ ساليب التقومي .برامج لتطوير العملية الرت  (2

 برامج ال نشطة . (3

 برامج تمنية الشخصية والمنو اذلايت . (4

 برامج خدمة اجملمتع . (5

 برامج احملافظة عىل البيئة  الطبيعية. (6

 برامج العالقة بني املدرسة وال رسة . (7

 اسرتاتيجية التخطيط للربامج واملشاريع الرتبوية:

يع ال نشطة والفعاليات اليت تس تخدم املوارد املتاحة من اجل احلصعول  ينطلق مفهوم املرشوع من انه : " مركب من مج 

( ، وميعر املرشعوع أ و العربانمج الرتبعوي مبراحعل  1994عىل مردودات نفعية معينة " ) املنظمة العربية للتمنية الزراعية : 

خعاة منعه ، وميكعن تعوحض هعذه اخلطعوات عديدة بدءًا من املرحةل ال ولية واليت بدءا بفكعرة املرشعوع وانهتعاء ابلنتعاجئ املتو 

 (  املراحل ال ساس ية العامة اليت مير هبا املرشوع  ، و ميكن تلخيصها مبا ييل:2ابخملطط رمق )

 أ ن لك  مرشوع جيب أ ن تكون هل بداية حمددة .  -1

 أ ن يكون للمرشوع نقطة منتصف واحضة .  -2

 

 

 

 

 

 

 التخطيط هبعععععععععا عرب اسرتاتيجية اذلاكءات املتعددة ( مراحل املشاريع الرتبوية  اليت مير 2الشلك رمق )

ن التعمل املبين عىل املشاريع  هو منوذج للنشاطات الصفية اليت تقوم خالل الفصول أ ن للك مرشوع  هناية مؤكدة . ا 

 بدال من املادة تركز عىل املعمل ادلراس ية بعيدا عن النشاطات ادلراس ية املنعزةل والقصرية املدى )ادلروس العادية( اليت

الطويل، والتخصصات اليت تركز عىل الطفل وتتاكمل مع العامل  موضوع التعمل وتؤكد عىل انشطة التعمل ذات املدى

 الواقعي للقضااي وتطبيقاهتا الرتبوية .

 ( 1المرحلة )

إقامة 

المشروع 

 والتعاقد

المرحلة 

(5 )  

اإلنهاء 

 والمراجعة

المرحلة 

( تخطيط 2)

 المشروع

  المرحلة

(3) 

 

 التنفيذ

المرحلة  

(4) 

تقرير  

حول 

 التقدم
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ميكن أ ن  ها اليتيه يف كوهنا الوس يةل الوحيدة والفريدة من نوع  التعمل املبين عىل املشاريع ا حدى الفوائد الفورية ملامرسة

تتيح لل طفال  الفرص ملتابعة املسائل املرتبطة ابهامتماهتم اخلاصة  حتفّز الاطفال من خالل ارشاكهم يف معلية التعمل فهيي

  .واختاذ القرارات بشأ ن الطريقة اليت سوف جيدون الاجاابت عهنا واجياد احللول للمشألك

  من خصائص  التعمل املبين عىل املشاريع

اجملاالت اليت يمت تناولها  يضا فرصا للتعمل مضن التخصصات، حيث يقوم الاطفال بدمج وتطبيق مضامني خمتلفيوفر ا .1

 الانعزال يف ال وضاع املصطنعة. يف حلظات جديرة ابلثقة يف معلية الانتاج ، بدال من

رج الصف ، ومعاجلة تطوير للعمل ادلرايس خا يساعد عىل جعل التعلمي ذات صةل ومفيد للطالب عن طريق انشاء .2

التعمل املبين عىل   مشالكت العامل احلقيقي، وتطوير املهارات يف عامل الواقع. ا ن الكثري من املهارات املكتس بة من خالل

ووضع القرارات  يه تكل اليت يريدها اليوم صاحب العمل ، مبا يف ذكل القدرة عىل العمل مع الآخرين ، املشاريع

 بادرة، والقدرة عىل حل املشألك املعقدة.املدروسة ، واختاذ امل 

بناء  فرص فريدة لكثري من املعلمني يفوجعلها أ كرث دقة يف توفري  الاطفالالعملية التعلميية متوافقة مع رغبات   عل .3

عالقات مع اطفاهلم خارج غرفة الصف والتخاطب الواقعي مع اهامتمات العامل وتطوير عامل حقيقي من املهارات، ا ن 

 من املهارات املبنية عىل التعمل عرب املشاريع يه تكل اليت تطرح احلاجات اليومية لسوق العمل والعمل مع الآخر الكثري

قامة احلوارات واختاذ القرارات املعمقة وأ خذ املبادرات وحل املسائل املعقدة.  وا 

اهلم حيث ميكهنم لعب ادوار متنوعة يؤمن التعمل املبين عىل املشاريع للمعلمني الكثري من الفرص خللق عالقة مع اطف .4

كدور املدرب واملسهل، واملشارك للمتعمل. كام أ نه يعطي املعمل دورا يف اهناء منتج الطفل ووضع اخلطط واملشاريع 

 وجعل مجيع الامنذج ذات جودة من خالل جلسات احملادثة حول املواضيع اليت ميكن مناقش هتا بني الاطفال واملعلمني.

فامي بيهنم ومع اجملمتع  الفرصة للمعلمني لبناء عالقات جيدة ملبين عىل املشاريع، داخل املدرسة وخارهجا،يتيح التعمل ا .5

احمليط حيث يقوم الاطفال بتنفيذ ال عامل وتضم أ عامل الاطفال توثيق العملية التعلميية،  كام اهنا تكون مشاريع مشرتكة 

  .الاعامل اذلين ميثلون مصلحة للطالب يف التعلمي المع سائر املعلمني والآابء واملوهجني وجممتع رج

 ( Project Spectrumمرشوع الطيف )   

نه برانمج تربوي يقدم  اخلاص ابلكشف عن املهارات اليت يمتزي هبا طفل ما قبل املدرسة  هذا اذلاكء أ و ذاك.  ا 

 كبريًا من اذلاكءات، حبيث ميكن لهؤالء س نوات( بيئة غنية وخصبة من شأ هنا أ ن تثري عدداً  6و 3لل طفال الصغار )بني 

ال طفال اس تكشاف هذا الوسط اذلي يعترب مبثابة متحف هلم أ كرث مما هو جحرة فصل عادي، ومن خالل مالحظة 

الطريقة اليت يستمثرون هبا خمتلف املواد والعنارص احمليطة هبم، هناك طبعا "همام الطيف" ال كرث شلكية واخملصصة 

اكءات القوية و اذلاكءات الضعيفة لطفل ما، سواء يف ارتباطها مع اذلاكءات ال خرى دلى نفس لتحديد أ صناف اذل

الطفل، أ و مبقارنهتا مع ذاكءات  ال طفال الآخرين. لقد مت حتويل نتاجئ هذا التقيمي ا ىل "جاذبية الطيف" واذلي يتضمن 

 ذبيته اخلاصة من حيث ماكمن القوة والضعف.اقرتاحات معلية حول ال نشطة اليت جيب مبارشهتا مع الطفل حسب جا

 التعمل املبين عىل املشاريععىل  قامئ مكوانت مرشوع

 ميكن أ ن حتدد مكوانت مرشوع قامئ عىل التعمل مبزيات س بعة متثل املكوانت الرئيسه للك مرشوع :  
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ملعلمون والاطفال أ كرث خضوعا ا حيث يكون ويه مزية للتعمل املبين عىل املشاريع أ وال: حمتوى املناجه ادلراس ية

يتطلب ان تكون قامئة عىل معايري واهداف واحضة واىل اظهار  للمساءةل. فاالندماج الناحج للمشاريع يف حمتوى التعمل

  .واحملتوى عىل حد سواء يف معلية التعمل واملنتج ادلمع

دوات التكنولوجية وفعاليهتا يف التخطيط خمتلف ال   اذلي يعطي الاطفال جمااًل الس تخدام  الوسائط املتعددة اثنيا:

 والتطوير أ و يف عرض مشاريعهم عىل الرمغ من ان التكنولوجيا ميكن ان تصبح بسهوةل احملور الرئييس ملرشوع معني،

املناجه ادلراس ية واساس ياهتا يف  فان القوة احلقيقية الس تعامل الوسائط املتعددة  تمكن يف التاكمل مع موضوع

 معلية الانتاج. الاس تخدام يف

القرار واملبادرة دلى الاطفال يف اكفة احناء سري  ويه هتدف اىل حتقيق أ قىص قدر من صنع  اثلثا: اجتاهات الطفل

واال نتاج وقرار العرض. فاملشاريع ينبغي ان تشمل البنية واملراجعة املساعدة الاطفال يف  اكختيار التصممي -املرشوع 

 اقرتاح القرارات املدروسة. 

، واملثالية اليت  اذلي يؤمنه التعمل املبين عىل املشاريع بني الاطفال انفسهم وبني الاطفال واملعلامت   رابعا: التعاون  

ميكن أ ن تقوم بني الاطفال  وغريمه من افراد اجملمتع ايضا. هذا العنرص يعطي الاطفال  فرصا لتعمل املهارات التعاونية 

دماج الاقرتاحات من املوهجني وتقدميكصنع القرار امجلاعي املعمتد ع اقرتاحات  ىل العمل من الزمالء، والاقران وا 

قران العمل مع الاخرين كطالب   .ابحثني لل 

فالتعمل   .يتوقف عىل الهدف من هذا املرشوع اذلي ميكن ان يتخذ اشاكال عديدة، وهذا   خامسا: التواصل احلقيقي

احمللية.  يعاجل قضااي الواقع واليت عىل صةل حبياة الاطفال اجملمتعات امل الواقعي ال نهقد يوصل اىل الع املبين عىل املشاريع

  .أ صيةل وتطبيق،. قد يكون املرشوع مرتبطا ابملهن احلقيقية من خالل اس تخدام اساليب

والتعمل. ورمغ يف التفكري  املمتد اذلي يبىن الفرص لل طفال من أ جل التخطيط ال عادة النظر  سادسا: الاطار الزمين

نه ينبغي ان تشمل الوقت الاكيف واملواد دلمع ان الاطار الزمين ونطاق املشاريع قد ختتلف عىل العمل  نطاق واسع فا 

  .ذات املغزى والتعمل

 اضافة اىل الهنج املبتكر للتعمل وكام ان التعمل هو معلية مس مترة فميكن للتقومي  أ ن هنج مبتكر هو ايضا  سابعا: التقومي

 يتطلب معلية تقيمي متنوعة ومتكررة، مبا فهيا تقيمي  يكون معلية مس مترة يف توثيق التعمل. والتعمل املبين عىل املشاريع

 املعمل وتقيمي ال قران والتقيمي اذلايت والتفكري. 

  القامئ عىل املشاريع؟ مايه وظيفة التقيمي يف التعمل 

توفري جزء من ال عامل امللموسة  ت اكرث تعقيدا مع اطفاهلم  وذكل عن طريقالتقيمي يساعد املعلامت  عىل تطوير عالقا

املتاحة ال قامة حماداثت رمسية او غري رمسية عن العمل.  ملناقش هتا من قبل الاطفال واملعلامت ، فضال عن الفرص

م وتلقي الرد مشاريعه يعملون بشلك وثيق مع بعضهم البعض من خالل تقدمي املراجعات بشأ ن وكذكل، فال طفال

علهيا، ومشاركة ال هل وافراد اجملمتع يف الكثري من الاحيان يف تطوير مرشوع او أ ن تكون هلم املصلحة يف املنتج 

  .الهنايئ
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التقيمي يساعد الاطفال  منذ معر مبكر  يف الاجابة عن الاس ئةل التالية: "هل تلقيهتا؟" و "كيف  .1

سوف تساعد يف تزويد الاطفال  عل ال وىل من املعمل وال قران واملوهجنيسأ معل؟" منذ البداية ومع مراجعة ردود الف

 واجياد اجاابت عىل هذه الاس ئةل. عرب املامرسة واملعرفة الالزمة ال جراء تقيمي افضل ال نفسهم

وكتب التصممي ميكن اس تخداهما من قبل  التقيمي يساعد يف جعل وصالت احملتوى أ كرث وضوحا. فاجملالت .2

قامة العالقة الفورية بني البحوث والتصاممي ذات الصةل ابملوضوع. وميكن املعلامتاملعلمني حل والاطفال  ث الاطفال ا 

واالتصاالت الالزمة من أ جل امليض قدما اىل املرحةل  عىل السواء اس تخدام مثل هذه الانشطة لال حاطة ابملفاهمي

 التالية أ و النشاط القادم.

ينبغي ان تكون اكرث  بصورة مبارشة يف تقيمي معلهم. فانعاكسات الاطفال يدفع التقيمي ابل طفال للمشاركة .3

تس تخدم من قبل الاطفال لتسليط الضوء عىل ما تعلموه، ورشح  من جمرد تعليق عىل ما قاموا به بل ينبغي ان

 والسري اىل الامام الهامة اليت قطعوها عىل انفسهم، والتعبري عن خطط ال دراج ردود الفعل القرارات

واس تعراض تقدم الاطفال ، احلصول عىل  التقيمي يساعد املعلامت عىل اخلطوات التالية. عن طريق توثيق .4

الاختبارات الالزمة للمفهوم النظري يكتسب املعلمون الرؤية حول ما تعمل  اجاابت عىل اس تهل حمددة، واجراء

 وما حيتاجون اىل معاجلته قبل الانهتاء. الاطفال

الاس تعراضات واحملاداثت مع  طفال  يف ختطيط مشاريعهم. ا ن العروض الصفية وتصمميالتقيمي يساعد  الا .5

اقرتاحات  املعلمني والتصممي والقيود الورقية، لك ذكل يعطي الاطفال املدرسني واعضاء اجملموعة والردود اليومية عىل

 .م الشورىالقيادة ادلميوقراطية: تطبيق مفهو  قمية تساعدمه يف حتديد اخلطوة التالية:

اال نصات  .الثقة يف أ عضاء فريق العمل.اتباع منط اال دارة ابحلب و املرح  .الثقافة و اال حاطة ابل هداف املأ مول حتقيقها

قناع الآخرين  .مس توى عال من املهارات اال دارية  .همارة فهم لغة اجلسد  .اجليد ل عضاء فريق العمل. همارة ا 

دارة الرصاع  .اجتاهات ا جيابية حنو أ عضاء الفريق عدم المتيزي أ و التفرقة بني أ عضاء  .تشجيع التفكري اال بداعي  .فن ا 

مساعدة الفريق عىل اجتياز .القدرة عىل حتمل املسؤولية بشلك واحض .الفريق، والعداةل يف توزيع املهام بني ال عضاء

حماوةل تطوير خصائص الفريق ( فا ن الرضورة تس تلزم من قائد الفريق 86: 2008مراحل منوه. )مدحت أ بو النرص،

 (Goetsch & Davis, 2010) :الفاعل املمتثةل ابلآيت

وهو اعامتد ال عضاء عىل بعضهم البعض وتعاوهنم ودمعهم بعضهم لبعض، هبدف  :Mutual Support ادلمع املتبادل -أ  

 .حتسني ال داء

حدي، برشط أ ال تكون مس تحيةل أ ن حتتوي ال هداف اليت حيددها القائد عىل عنرص الت :Challenge التحدي    -ب

 .أ و مثرية لالرتباك

هو الهدف املرصح به يف رساةل الفريق واذلي يسعى ال فراد ا ىل  :Singleness of Purpose وحدة الغرض    -ت

 .حقيقه

 .و تعين الثقة بني ال عضاء و القائد و بني ال عضاء بعضهم البعض :Trust الثقة    -ث

 .عىل أ ن يكون مجيع ال عضاء مسامهني يف العمل، حبيث حيقق القائد موازنةاحلرص  :Participation املشاركة  -ج
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جيب احلرص عىل أ ن ميتكل ال عضاء أ فضل املهارات، وأ ن تكون  :People Skills همارات ال فراد   -ح

 .متطورة ومسامهة يف حلل املشالكت

داء، بغرض حتسينه جيب أ ن يعي ال فراد مسؤولياهتم و يقومون ابلتق  :Accountability املساءةل -خ يـمي اذلايت لل 

 .بشلك مس متر

يعزز القائد السلوكيات والاجتاهات اال جيابية عند أ عضاء الفريق و يقوم  :Reinforcement التعزيز -د

آت  .بتوزيع ماكفأ

يعترب أ سلوب املرشوع ممكاًل للربانمج التعلميي ؛ حيث يقوم فيه ال طفال ابللعب واس تكشاف العامل من حوهلم ، 

 ,Katz Lillian & Chard) . ق الغرض منه يف ا طار اس تفادة ال طفال من خالل اخلربة املبارشة وغري املبارشةلتحقي

 ,Helmjudy, 2000:; Arends) : وميكن ا جامل خصائص أ سلوب املرشوع يف النقاط التالية  (209 :1993

1994) 

 . حرية الطفل يف اختيار احملتوى التعلميي .1

 . ة بني مجيع ال طفالجيعل فرص التعمل مشرتك .2

 . يبدأ  من حيث ال هداف ، وترتمج من خالل ال نشطة املتنوعة .3

 . تمنية الثقة والعالقات املتبادةل بني املشاركني فيه .4

 . يقسم املس ئولية بني مجيع املشاركني .5

 جيعل التعمل متعة ، ويعاجل عيوب املهنج التقليدي .6

 148:  1991ود أ بو زيد ، محم. يساعد ال طفال عىل التفكري العلمي السلمي .7

 جناح املشاريع الرتبوية  اليت حتققها الرتبية ابلكفاايت 

ترتبط ارتباطا وثيقا حبركة   Competency Based Teacher Education CBTE وبذكل فا ن الرتبية ابلكفاايت

هوم الواحدة وأ ن مف  Competency Based Teacher Certificate CBTC منح الشهادات القامئة عىل الكفاايت

مهنام يمُكل ال خرى، فلكتاهام تؤكد عىل ال داء والتطبيق أ كرث من املعرفة، وعىل أ ن معيار تقومي الطفل املعمل هو ما 

عداد املعمل  .يس تطيع معهل ال ما يعرفه أ و يعتقد، وذكل ل ن ما يس تطيع معهل يعكس ما يعرفه ويشعر به و تقوم فكرة ا 

 مبادئ مهنا  القامئ عىل الكفاايت عىل عدة

ذا ما وفُر هل الوقت الاكيف للتعمل،  .1 تقان املهام اخملتلفة للتدريب عىل مس توى عال، وذكل ا  ميكن ل ي طالب ا 

 .والنوعية اجليدة من التدريب

تقان الاطفال ملهام التدريس ا ىل أ خطاء يف نظام التدريب، ال ا ىل  .2 رجاع الفروق الفردية يف مس توى ا  جيب ا 

 .خصائص املتعلمني

 .فري اال ماكنيات املناس بة جيعل الاطفال املعلمني متشاهبني ا ىل حد كبري يف معدل اكتسابتو  .3

 .جيب الرتكزي عىل الاختالفات يف التعمل أ كرث من الرتكزي عىل الاختالفات بني املتعلمني .4

ن أ كرث العنارص أ مهية يف معلية التدريس يه نوعية خربات التعمل اليت تتوفر للطالب املعمل .5  .ا 
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عداد املعمل حني يثبت قدرته عىل أ داء العمل التدرييس بغض النظر عن مدة التدريب، )زيتون، ينهت   .(2005يي ا 

 ادلراسات السابقة :

 اوالً   دراسات اهمتت اباذلاكءات املتعددة 

وقد تعددت وتنوعت ادلراسات اليت اجريت ابلوالايت املتحدة ا ل مريكية عن امهيه نظريه اذلاكءات املتعددة ومن 

( هدفت ادلراسة ايل املقارنة بني الاختبارات املتعدد لذلاكء يف مقابل اختبار اذلاكءات Morgan.1992امهها :   )

ددة والتأ كد من صدق وثبات النظرية وقد توصلت ادلراسة ايل ان املتعددة وذكل يف ضوء مفاهمي نظريه اذلاكءات املتع

هناك توافقيه بني القدرات والعملية املعرفية واذلاكءات املتعددة،  كام وجدت ادلراسة انه من املمكن اضافه تعديالت 

ك بعض املبادي عيل لك ذاكء من انواع اذلاكءات املتعددة حبيث ميكن تمنيه هذا النوع من اذلاكءات ، كام ان هنا

الضمنية اليت يرتبط هبا معل جاردنر واليت من املهم للمعلامت  ان يتوصلوا ايل تفهم واحض لها . ان العديد من العوامل 

اخلارجية قد تودي ايل تزايد او تراجع ذاكء فرد معني ومثاال عيل ذكل جند ان الاطفال اذلين ينمتون ايل الطبقة العليا 

مل فهيا اولويه , حيث انلت قسطا وافر من التعلمي العايل ،  يف حني ان هؤالء الاطفال اذلين ينحدرون من بيوت للتع

ينمتون ايل الطبقة الوسطي ينحدرون من بيوت للتعلمي فهيا اولويه عليا حيث انلت الاهمات قسطا وافرا من التعلمي 

( هدفت دراس ته اىل مناقشة املضامني Fasko.1992وينحدرون من عائالت ال تقدر التعلمي او حيت تسعي اليه.  

الرتبوية لنظرية اذلاكءات املتعددة يف املدارس .وكذكل اهمتت ادلراسة مبناقشة املبدأ  الثا  عرش للجمعية القومية 

الامريكية لل خصائيني النفس يني واذلى يقول )ميتكل املتعلمون قدرات ومواهب عديدة وخمتلفة ومتنوعة توحض كيف 

واقف التعلميية اخملتلفة ( وقد توصلت ادلراسة اىل ان اس تخدام اساليب التقيمي املرتبطة بنظرية اذلاكءات يس تجيبون للم

 املتعددة تسهم يف زايدة خربات وهمارات الاطفال من خالل عدة طرق خمتلفة .

ق من ان اذلاكء هل التعلمي من اجل اذلاكءات املتعددة : هدفت ادلراسة اىل التحق    (Mazear.1992ديفيد مزبار  )

ابعاد ونطاقات وانه ليس اثبتا ولكنه ميكن تعلمية بسهوةل ويرس كام انه ميكن تمنيته وقد توصلت ادلراسة اىل النتاجئ 

ذ  ان معظم الفنانني املشاهري او كبار العلامء مثل نيوتن او اينش تني اكنوا  الهامة االتية  : فاذلاكءات تغذى لتمنو وتزداد  ا 

قدرة او طاقة معينة ,او ان اجملمتع قد دمع هذه الطاقات اىل حد معني الا ان ما يعتد به اهنم قاموا بتطوير قد ودلوا ب

قدراهتم الفريدة اىل ابعد بكثري مما ودلوا عليه .نواجه منذ اللحظة بعد والدتنا ابلكثري من املؤثرات احلضارية اليت تنشط 

التعامالت تنشط الوصالت العصبية ابملخ ولكام زادت مؤثرات التنش يط لكام معلية تمنية اذلاكءات  اليت منتلكها, هذه 

ازدادت هذه الوصالت قوة, يف ابدئ الامر مييل تعلمنا اىل الاجتاه السلىب )جمرد املالحظة ، الانصات، اللمس ، 

ر ما يسمى ابلمنوذج الشم ( بعدها نبدأ  يف استير هذه املعلومات حلل املشالكت  او خللق مشالكت جديدة . ابتاك

املركب او المنوذج املتعدد واذلى ةمت بتقيمي الطفل  واملعلمة  ايضا من خالل العديد من التكنياكت والاساليب 

 والادوات والوسائل املتنوعة واخملتلفة.

  (Levin .1994هدفت ادلراسة اىل حتديد اساليب التعرف عىل اذلاكءات املتعددة وتقيميها دلى تالميذ .)  املدارس

,والتعرف عىل املس توايت اخملتلفة لذلاكءات املتعددة داخل منظومة املخ البرشى ,ابال ضافة اىل اماكنية تصممي مناجه 
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جديدة لتعلمي اذلاكءات املتعددة  قد توصلت ادلراسة اىل ابتاكر مناذج تعلميية جديدة يف ضوء نظرية اذلاكءات املتعددة 

 مني الرتبوية لنظرية اذلاكءات املتعددة يف املدارس.ابال ضافة اىل مجموعة من املضا

(, هدفت اىل حتديد بر وفيالت قدرات اذلاكءات املتعددة دلى تالميذ مرحةل رايض Vialle .1994دراسة فيال )

الاطفال ابلوالايت املتحدة الامريكية وذكل يف ضوء الاطار اذلى وصفة جاردنر عن نظرية اذلاكءات املتعددة, وقد 

ت ادلراسة اىل العديد من النتاجئ الهامة االتية:  توجد فروق بني بروفيالت قدرات اذلاكءات املتعددة بني لك من توصل

الاطفال اذلكور والاانث .  هناك فروق يف النوع يف اذلاكءات املتعددة بني لك من اذلكور والاانث ,فاال انث اقوي يف 

 يف متوسط اذلاكء املاك . متوسط، اذلاكء اللغوي ,يف حني ان اذلكور اقوى

( اليت اس هتدفت حبث فعالية اس تخدام اذلاكءات املتعددة ,وعالقته بتحصيل  1999kambelدراسة اكمبل ) 

عايل (  –متوسط –الاطفال يف عدد من مدارس ابلوالايت املتحدة الامريكية ,متثل املراحل التعلميية الثالث )ابتدايئ 

 ل اذلاكءات املتعددة ساعد عىل رفع مس توايت التحصيل. .قد اكدت عىل ان التدريس من خال

( املعنوية ابلتنبؤ ابلتحصيل ادلرايس يف ضوء نظرييت معاجلة 2001وهذا ما اكدته دراسة صالح حسني الرشيف )

املعلومات و اذلاكءات املتعددة ,حيث اسفرت عن وجود اثر دال لذلاكءات الس بعة يف التحصيل ادلرايس ملواد العلوم 

والرايضيات واللغة العربية وادلراسات الاجامتعية ,وان اذلاكء اللغوي واذلاكء املنطقي الراييض واذلاكء الاجامتعي هو 

 الاكرث تنبؤا ابلتحصيل ادلرايس .

( دراسة عىل عينة من طالب الس نة الثانية والثالثة واخلامسة يف الاحياء الغربية من ش ياكغو 2001) Jamesاجري 

ريكية ,ومتثلت املشلكة يف اخنفاض اداء الاطفال يف الاختبارات ادلورية ابلنس بة للمس توي املعياري بوالية الام

للوالية ,وبعد حبث الاساليب اخملتلفة للتوصل وسعيا الس تخدام اذلاكءات املتعددة لتحسني التحصيل يف فنون اللغة 

ارنهتا ابلطرق التقليدية يف التدريس ,واظهرت النتاجئ فقد اس تخدم نظرية حاردنر  لذلاكءات املتعددة كحل مقرتح ومت مق

فعالية اذلاكءات املتعددة يف حتسني التحصيل يف فنون اللغة كام اظهرت انضباط الاطفال  يف اداء املهامت والانشطة 

دام ( لتمنية القدرة عىل اسرتجاع املعلومات ابس تخ karfier 2000وزايدة نس بة اس متتاعهم هبا . دراسة اكرفري )

اذلاكءات املتعددة حيث تكونت عينة البحث من الطفل الس نة الثانية والسادسة والعارشة من مدرسة اثنوية غرب 

ش ياكغو ومت حتديد املشلكة من خالل مالحظات الطفل  والاختبارات التقوميية واخنفاض اداء الطفل يف املهام 

ملعلومات يؤدى اىل فقدان الاطفال لدلافعية وفقدان القدرة املس ندة الهيم وبتحليل املشلكة تبني ان صعوبة اسرتجاع ا

عىل التواصل سواء مع ادلروس يف الفصل او يف املواقف احلياتية  ومبراجعة احللول املقرتحة لهذه املشلكة ومت اس تخدم 

سة عرش اس بوعا اذلاكءات املتعددة وتطبيق خربات التعمل التعاو  والكتابة اليومية والانشطة اللغوية وذكل ملدة خ 

 وبتحليل البياانت البعدية تبني فعالية اذلاكءات املتعددة يف تمنية القدرة عىل اسرتجاع املعلومات .

( اماكنية الكشف عن املوهبني ابس تخدام انشطة اذلاكءات  جلاردنر فقد اجري دراسة 2001مصطفى س يد ) 

ءات املتعددة يف اكتشاف الاطفال املوهبني يف املدرسة اس هتدفت تعرف فعالية التقيمي ابس تخدام همام وانشطة اذلاك

الابتدائية مقارنة ابالختبارات النفس ية ال خرى .وسعيا لتحقيق هذا الهدف اس تخدم الباحث مقياسا لذلاكءات الس بعة 

تعددة وحتقق ,واختبارات للقدرات املعرفية ابال ضافة اىل مقياس وكسلر لذلاكء ,كام اعد مجموعة همام وانشطة لذلاكءات امل 
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تلميذا وتلميذة من تالميذ الصف الرابع الابتدايئ واسفرت نتاجئ 226من صدقها وثباهتا وتكونت عينة البحث من 

ادلراسة عن اماكنية حتديد واكتشاف املوهوبني من خالل الاداء عىل انشطة اذلاكءات املتعددة ,وكذكل حتديد جمال 

مل ,متكنه من  حتديد واكتشاف املوهبني ,وذكل بعد تدريبه عىل اس تخدهما املوهبة ,وتقدمي ادوات وانشطة جيدة للمع

.واكد الباحث عىل ان الاعامتد عىل مقاييس اذلاكء التقليدية يقلل من فرص اختيار املوهبني لربامج املوهبة ,كام 

يتفق مع ما ذكره  اسفرت ادلراسة عن عدم وجود فروق داةل بني املوهوبني والعاديني يف التحصيل املدريس ,وهذا

 العديد من الباحثني من الانتقادات اليت وهجت لالختبارات التحصيلية ,والاعامتد علهيا مكحك الكتشاف املوهبني .

( و اليت اس هتدفت بناء برانمج لزايدة دافعية الاطفال حنو التعمل من خالل 2000ويؤكد ذكل دراسة ابدليس )

تلميذ من تالميذ الصف الثا  والرابع والسادس مبدرسه متوسطة , 120من  اذلاكءات  املتعددة وتكونت عينة البحث

واسفرت ادلراسة عن عده نتاجئ مهنا ان اس تخدام انشطه اذلاكءات املتعددة اعطت الاطفال الثقة والامان واال جيابية 

 اليت اكنوا يفتقدوهنا يف الطرق التقليدية , مما ادي ايل زايده دافعهتم للتعمل .

مش يل اليت اس هتدفت حتسني اهامتمات الاطفال وزايده حتصيلهم يف ادلراسات الاجامتعية , وتكونت عينه  ودراسة

البحث من تالميذ الصف الاول والرابع بغرب والية لكيفورنيا  وحتددت املشلكة يف الاجتاهات الاطفال السلبية جتاه 

, ومت اس تخدام مجموعه خمتلفة من انشطته, واسفرت  ادلراسات الاجامتعية وضعف حتصيلهم الااكدميي يف هذه املادة

ادلراسة عن زايده اهامتمات الاطفال وارتفاع حتصيلهم الااكدميي , دلرجه ان الاابء يف تقديراهتم شعروا بتحسن 

سبب  ملحوظ يف اهامتمات ابناهئم ابلقراءة يف جمال ادلراسات الاجامتعية يف املزنل , مما حفز الاابء انفسهم للسؤال عن

 هذا التحسن الظاهر يف ابناهئم .

مما س بق يتضح ان هناك حركه حبثيه كبريه لتطبيق نظريه اذلاكءات  املتعددة يف جمال التعلمي واكدت ادلراسات ان 

اس تخدام اذلاكءات املتعددة يف معليه التدريس حيقق جوده املنتج التعلميي , وهذا املنتج ليس حفظا او اس تظهارا بل 

معين وقميه يف حياه املتعمل , وتعينه عيل حل املشالكت اليت تواهجه يف حياته ,  واخلالصة من ادلراسات  معرفه لها

السابقة ان نظريه اذلاكءات املتعددة اكن لها العديد من الفوائد الرتبوية , حيث قدمت امناطا جديده للتعمل , تقوم عيل 

ن ،  حبيث يكون الفصل ادلرايس عاملا حقيقي الاطفال ميارسون اش باع حاجات الاطفال ورعاية املوهوبني واملبتكري

 فيه ال نشطة اليت يفضلوهنا , واليت تالمئ ذاكءامه املتعدد , مبا جيعلهم اكرث كفاءه وفعالية يف العملية التعلميية .

ءات تالميذمه ( ان نظرية اذلاكءات املتعددة تساعد املعلمني عىل تمنية ذاك 1995Kiratoonوقد اوحضت كريتون )

 ,كام تساعدمه عىل صياغة انشطة تدريس ية تقابل احتياجات الاطفال وميوهلم واس تعداداهتم اخملتلفة .

( عىل ان نظرية جاردنر لذلاكءات املتعددة اكن لها اكرب الاثر يف تقدمي العديد من الربامج اليت تعمتد 1997اكد بون )

ميكن تصممي دليل للمعلمني يس تخدمونه   Gardnerىل نظرية جاردنر انشطها عىل اذلاكءات املتعددة ,وانه بناء ع

ملساعدة تالميذمه ,وذكل بتطوير اسرتاتيجيات تساعد عىل التحديد الواحض لل هداف ,والكشف عن تطلعاهتم وتمنية 

 تأ كيد اذلات دلةم .

جمال املامرسة الرتبوية فقد غريت  ( ان نظرية اذلاكءات املتعددة احدثت ثورة منذ ظهورها يف2002ويوكد امحد اوزى )

نظرة املعلمني عن تالميذمه واوحضت الاساليب املالمئة للتعامل معهم وفق ذاكءاهتم ,حيث ان اذلاكءات واختالفها 



يع ية  المتعددة الذكاءات مشار بو  الحبوب د. الرشيد عشرية حسن إخلاص. د                        التر

 

ية     مجلة الجامع في الدراسات بو 7201 جوان      ( 1ج/50العدد )النفسية والعلوم التر  73 
 

دلى املعلمني يقتىض اتباع مداخل تعلميية متنوعة، لتحقيق التواصل مع لك املتعلمني املوجودين ابلفصل ومن مث اكن 

 صدى يف الاوساط الرتبوية ملا حققته من تفعيل لعملية التعمل ووضعها يف مسارها الصحيح .لهذه النظرية 

 اثنيًا دراسات عن تمنية املهارات اخللقية 

(: هدفت ادلراسة التعرف عىل دور القصة يف تمنية القمي اخللقية دلى أ طفال الرايض .  1987عفاف عويس )  

أ ن القصة تغرس يف ال طفال القمي اخللقية وتمني فهيم القمي اخللقية أ كرث من  أ سفرت ادلراسة عن نتاجئ عدة من أ مهها

 غريها ، كام أ فادت ادلراسة أ ن ال طفال يس متعون ا ىل القصة ابهامتم ابلغ وهذا جيعلهم يتأ ثروا هبا تأ ثري مبارش وكبري .

نة وتأ ثريها يف حتقيق أ هداف تربوية (. هدفت ادلراسة ا ىل التعرف عىل مدى فاعلية دور احلضا 1987ميادة الباسل ) 

جيابيًا دلور احلضانة يف تربية ال طفال قبل املدرسة . كام أ ظهرت  دلى أ طفال ما قبل املدرسة .نتاجئ ادلراسة  دورًا ا 

 ادلراسة وجود فروق داةل ا حصائيًا يف تربية ال طفال لصاحل أ طفال احلضانة .

يف تمنية القمي اخللقية دلى  -الرايض  –مدى مسامهة املؤسسات  (.: هدفت ادلراسة التعرف عىل1990أ مل حرات )

أ طفال ما قبل املدرسة .نتاجئ ادلراسة : أ سفرت ادلراسة عن ا ظهار فروق ذات دالةل ا حصائية يف تمنية القمي اخللقية 

رسة بفارق كبري لصاحل أ طفال الرايض . كام أ سفرت ادلراسة عن تقدم ال طفال اذلي تعلموا يف دور احلضانة قبل املد

 عن اذلين مل يدخلوا دور احلضانة يف جماالت ش ىت من أ مهها تمنية القمي اخللقية .

( .هدف ادلراسة : قامت الباحثة بوضع برانمج لرتبية طفل ما قبل املدرسة ومن مث طبقت  1994سعدية هبادر ) 

اجئ ادلراسة : اثبتت ادلارسة فاعلية ( رايض يف ثالث حمافظات .نت4( طفل موزعني عىل )220هذا الربانمج عىل )

برانجمها يف تربية أ طفال ما قبل املدرسة ، كام أ ثبتت الباحثة أ ن برانمج التعلمي عن طريق القصة أ كرث من التعلمي 

التقليدي ، وأ ن التعلمي عن طريق اللعب أ كرث أ نواع التعلمي فاعلية يف تعلمي أ طفال ما قبل املدرسة وخصوصًا يف غرس 

 ، وتمنية التفكري ، وتقدير اذلات .القمي 

(.: هدفت ادلراسة التعرف عىل القمي السائدة دلى معلامت رايض ال طفال  1995عيل ادلسويق ، ميادة الباسل ) 

وعالقهتا مبس توى مؤهالهتن . أ وحضت ادلراسة أ ن هناك فروق داةل ا حصائيًا للقمي السائدة دلى معلامت رايض 

 مؤهالهتن لصاحل خرجيات اجلامعات .ال طفال وعالقهتا مبس توى 

(. اس هتدفت ادلراسة التعرف عىل الرتبية اخللقية يف رايض ال طفال ، ومدى اس تجابة  1996تشكوييت بيوكتكيت )  

% من أ طفال 75ال طفال لها ، والطرق الرتبوية ال كرث فاعلية يف تمنية القمي اخللقية . توصلت ادلراسة ا ىل ما ييل :. 

% من أ طفال الرايض يس تفيدوا من التعلمي عن طريق تقليد 83يدوا من القصة يف تمنية القمي اخللقية .. الرايض يس تف 

 ال دوار يف تمنية القمي اخللقية .

(.: هدفت ادلراسة التعرف عىل أ ثر برانمج مقرتح للرتبية العلمية يف  1999( فاطمه صبح )  1997أ مل القداح ) 

بعض املفاهمي العلمية . أ ن التعلمي عن طريق اللعب من أ مه الربامج الرتبوية أ ثرًا يف  رايض ال طفال بغزة عىل اكتساب

رايض ال طفال بغزة عىل اكتساب بعض املفاهمي العلمية . كام أ ثبتت ادلراسة ا ن تقمص ال دوار من أ فضل الربامج يف 

 تعلمي ال طفال القمي اخللقية .
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الية حتديد أ مه القمي اخللقية الالزمة لطفل ما قبل املدرسة  ، وحماوةل ( : هدفت ادلراسة احل 2001عائدة صاحل )  

تمنيهتا دلةم ابس تخدام برانمج تربوي ا رشادي لتمنية القمي اخللقية ودراسة مدى فاعلية ذكل الربانمج وتأ ثريه عىل أ فراد 

الرايض يه قمية الصدق .ب*. أ مه  عينة ادلراسة مبحافظة غزة .: أ سفرت ادلراسة عن أ مه القمي اخللقية الالزمة لطفل

مي اخللقية تبعًا القمي اخللقية املرغوب يف تمنيهتا يه قمية ال مانة وكذكل التعاون .. هناك فروق داةل ا حصائيًا يف أ مهية الق

 ملتغري اجلنس .

 مهنج ادلراسة 

ةل ما قبل املدرسة مبؤسسعة اخلرطعوم معلمة  مبرح 64اتبعت الباحثة املهنج الوصفي التحلييل لعينة ادلراسة واملكونة من 

 للتعلمي اخلاص: السودان .

 جممتع ادلراسة

معلمة مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص  داخل والية اخلرطوم،  ومت تطبيق فكعرة  94بلغ  عدد  أ فراد جممتع ادلراسة    

مراكعز للتعلعمي املبكعر  التعلعمي قبعل  املشاريع الرتبوية  مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص ، مدارس القبس ععيل ععدد مثانيعة

 . 2013 -2012املدرسة يف العام ادلرايس 

 عينة ادلراسة 

 معلمة مبرحةل التعلمي قبل املدرسة مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص.  64بلغت عينة ادلراسة 

 توصيف  افراد العينة 

 

 ( افراد العينة حسب  املؤهل1اجلدول رمق )

 النس بة % ت التكرارا عينة ادلراسة 

 %6.25 4 دبلوم

 %85.93 55 جامعي

 %7.8 5 فوق اجلامعي

 %99.98 64 اجملموع
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 ( يبني توزيع املؤهل الااكدميي3الشلك رمق )

( بيامن املؤهلني فوق اجلامعي  وادلبلعوم بنسعب اقعل %85.9أ ن أ فراد العينة من املؤهلني اجلامعني اكنوا بنس بة)        

 %        6.25 -     % 7.8ت بني تراوح

 ( افراد العينة حسب  س نوات اخلربة2اجلدول رمق )

 النس بة % التكرارات املراكز

 %40.625 26 س نوات5-1من 

 %39.0625 25 س نوات10-6من 

 %20.3125 13 س نة15-11من 

 %99.557 64 اجملموع

 
 (  يبني توزيع س نوات اخلربة ل فراد العينة4الشلك رمق )
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( بيامن اذلين دلةم س نوات خربة %40.625س نوات  اكنوا بنس بة) 5-1لعينة اذلين دلةم س نوات خربة من أ ن أ فراد ا

س نة  15-11(، واذلين دلةم س نوات خربة من %%39.0625س نوات اكنوا بنس بة) 10-6من 

 (،%20.3125بنس بة)

 

 ادوات ادلراسة  

)مرحةل ما قبل املدرسة( مبؤسسعة اخلرطعوم للتعلعمي اخلعاص. استبانة   حتتوي بياانت اساس ية عن معلمة التعلمي املبكر 

 واملشاريع اخلاصة  اذلاكءات املتعددة  الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة  و ابكتساب املهارات اخللقية. 

 الصدق والثبات 

 اوالً الصدق الظاهري 

ية والتعلمي قبل املدرسة وبعد التعديالت مت عرض الاستبانة عىل عدد من الاساتذة يف جمال عمل النفس وفلسفة الرتب 

اليت قاموا ابقرتاهحا من حذف واضافة ، والابقاء عىل ما اتفقوا عليه  قمي مرتفعة تشري ا ىل الاتساق بني الابعاد ، مما 

 يعكس درجة عالية من الصدق بني فقرات وأ بعاد الاستبانة.

جاءت قمية معامل الثبات  (Cronbach Alpha)ثبات الاستبانة: ابس تخدام معامل "أ لفا كرونباخ"  -1

ماكنية الاعامتد 0.960) (، وتشري هذه القمي العالية من معامالت الثبات ا ىل صالحية الاستبانة للتطبيق وا 

 عىل نتاجئها والوثوق هبا.

 

 

 (  يوحض الثبات والصدق  الاستبانة3جدول  رمق ) 

 الصدق الثبات

096 0.86 

 تاملعاجلات الاحصائية  للبياان

مت تفريغ البياانت يف جدول وحتليلها احصائيًا بعد معاجلهتا احصائيًا حيعث اسع تخدم يف ذكل بعرانمج احلعزم الاحصعائية 

(، ومن خالل هذا الربانمج  اس تخدمت مجموععة معن القعوانني واملععادالت الاحصعائية ويه SPSSللعلوم الاجامتعية )

ادلراسعة ومععادةل سع بريمان بعراون  ال جيعاد الصعدق. التكعرارات معامل ارتباط بريسعون حلسعاب معامعل الثبعات ل داة 

 النسب املئوية الس تجاابت أ فراد عينة ادلراسة. الوسط احلسايب. الاحنراف املعياري. اختبار)ت( ل فراد عينة واحدة.

 

خللقية  للطفل من مشاريع اذلاكءات املتعددة  الرتبوية اليت تمني املهارات ا: ما  عرض و مناقشة  نتيجة السؤال الاول

  وهجة نظر معلامت مرحةل ما قبل املدرسة   مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص؟ 
مشاريع اذلاكءات املتعددة  الرتبوية اليت تمني املهارات اخللقية  للطفل من وهجة نظر معلامت مرحةل ما  ( 4اجلدول رمق )  

  ما قبل املدرسة مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص؟ 
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النسب 

 املئوية 

 اكتساب املهارات اخللقية نوع اذلاكء  مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية

آداب التعامل عند الزايرة   اذلاكء اللغوي  تصممي مرشوع يح سكين  70%  توضيح أ

 غرس روح املشاركة وزايدة التفاعل  ذاكء تفاعيل تصممي مرشوع سقيا 80%

 كتشاف الطفل  واحرتامه لقدراته  ا ذاكء اذلايت تصممي لوحات فنية  88%

 تمنية تعامل الطفل مع حواسه ذاكء اذلايت معل مرشوع ملطار خريي  60%

مرشوع لتطوير ال عامل الهامش ية  90%

 لتحسني اوضاعهم 

 التعامل مع احصاب املهن اخملتلفة اذلاكءات املتعددة

 ية  للمحتاجنيحب املشاركة الوجدان  اذلاكء اذلايت مستشفى ملرىض جما  70%

 تعويد الطفل عيل قوة الارادة اذلاكء اذلايت تصممي مشاريع مليدان فروس ية  80%

 رشاكة اولياء الامور يف املرشوع اذلاكء التفاعيل مالحظة معظم املعلامت  95%

 

بواسطة رشاكة  % من اس تجابة املعلامت ايل ان املشاريع الرتبوية يمت تنفذها95تالحظ  ان الاس تجابة  عالية بلغت 

مع اولياء الامور والطفل  لتمنية املهارات اخللقية  عند الطفل بصورة عامة  ،ويعترب ذكل اكرب فائدة تظهرها نتاجئ هذه 

ادلراسة ويه تغري اسلوب او طريقة متابعة الارسة للطفل، اليت اكنت تأ خذ  شلك احلفظ والتلقني اىل عالقة ابداعية 

هماراته وعندما تتوجه هذه العالقة اىل اجلانب اخللقي تصبح استيعاب الطفل اقوى وامتع، قامئة عىل تمنية قدراته و 

كساب همارات خلقية حازت عىل تكرارات مرتفعة من وهجة معلمة رايض  يليكام تبني ان هنا كل عدد من املشاريع لال 

اعيل واذلايت ففي ذلكل حمرك حقيقي لتمنية الاطفال ، واذا جنح املرشوع الرتبوي يف حتقيق تمنية امليول ايل اذلاكء التف

( 2002امحد اوزى )الابداع عند الطفل، من اجل حتقيق التمنية املس تدامة ، وتتفق هذه النتيجة مع ما ذهب اليه  

ان نظرية اذلاكءات املتعددة  فقد غريت نظرة املعلمني عن تالميذمه واوحضت الاساليب املالمئة للتعامل معهم وفق 

. وتشري نتاجئ هذه , يقتىض اتباع مداخل تعلميية متنوعة، لتحقيق التواصل مع لك املتعلمني املوجودين ابلفصل ذاكءاهتم

ادلراسة اىل ان املشاريع الرتبوية تسهم يف ان يتعمل الطفل كثري من القمي اخللقية وهو ينفذ مرشوع تربوي من خالل 

بعض املاكسب يف تمنية املهارات اخللقية مثل التعاون ورشاكته مع  تعلمه اذلايت ابذلاكء املتعدد  وتظهر نسب املئوية

وعىل هذا فان نظرية اذلاكءات املتعددة تفتح جماال لل بداع يف جوانب خمتلفة  وتكتشف عن القدرات  ويل الامر

ة فعاةل قادرة عىل اذلاكئية دلى املتعلمني , واليت حتتاج اىل حتسني وتطوير كام اهنا تعد مدخال   ال نشاء عالقات صفي

التعمل بأ ساليب خمتلفة لتحقيق اهداف حمددة كام ميكن للمعمل ان يلعب دورا يف هذا اجملال وخاصة يف تطبيق انشطة 

تتفق مع امناط اذلاكءات املتعددة للمتعلمني مما يزيد دافعيهتم للتعمل ويساعد عىل تكوين اجتاهات اجيابية حنوه مبا يؤدى 

 ي. اىل جناهحم الااكدمي
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 عرض نتيجة السؤال الثا  ومناقش ته

مشاريع اذلاكءات املتعددة  الرتبوية اليت تكسب  املهارات اخللقية  للطفل من وهجعة نظعر معلعامت معرحةل معا قبعل ما 

 واليت تُعزي خلربة املعلمة ؟املدرسة مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص 

الحعظ ان  اخلعربة داةل احصعائياً فهنعاكل فعروق داخعل اجملموععات بعني ( من خعالل حتليعل التبعاين يف اخلعربات ت5اجلدول رمق )

 اخلربات اخملتلفة 

درجة  مجموع املربعات مصدر التباين املتغريات

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 ادلالةل ف

اجملموعة 

 الاكرث خربة  

 داةل عند  8.65 2 25.97 بني اجملموعات

 3.14 2.53 62 157.05 داخل اجملموعات 0.01املس توى

   64 183.03 اجملموع

اجملموعة ل قل 

 اخلربة 

 داةل عند  1039.85 3 3119.56 بني اجملموعات

 4.37 237.79 61 14743.46 داخل اجملموعات 0.01املس توى

   64 17863.03 اجملموع

تعزي الباحثة اىل ان التدريب تشري النتاجئ اىل ان هناكل فروق داةل احصائيًا بني اجملموعات اخملتلفة من اخلربة و 

املس متر داخل املؤسسة اسهم يف تطوير معل املعلمة والتدريب عىل تطبيق برانمج اذلاكءات املتعددة هذا من هجة 

ومن هجة اخرى الزتام املؤسسة بتطبيق املهنج السودا  لوزارة الرتبية والتعلمي واذلي يش متل عىل عدد من الاهداف 

 عىل فلسفة الرتبية السودانية املس متدة من قمي الارث الاساليم. التعلميية اليت تقوم 

 عرض ومناقشة نتيجة السؤال  الثالث

مشاريع اذلاكءات املتعددة  الرتبوية اليت تمني املهارات اخللقية  للطفل من وهجة نظر معلامت مرحةل ما قبل املدرسة ما  

 نتدى الرتبوي اذلي ينمتي اليه الطفل ؟تُعزي لنوع امل مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص اليُت 

 

مشاريع اذلاكءات املتعددة  الرتبوية اليت تمني املهارات اخللقية  للطفل من وهجة نظر معلامت مرحةل ( ما 5اجلدول رمق )

 ؟ تُعزي لنوع املنتدى الرتبوي اذلي ينمتي اليه الطفلما قبل املدرسة مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص ،  اليُت 

نوع  اذلاكء  ية املفاهمي اخللقيةتمن 

 املتعددة

 

آداب التعامل منتدى الارث  ماك  برصي احرتام العمل ، وأ

 الاساليم

 منتدي جامليات البيئة  طبيعي احرتام النعمة  والتعامل معها

احرتام عظمة اخلالق والتحيل ابلسلوك الاساليم يف رؤية الظواهر 

 الطبيعية

 ئة مندى جامليات البي  طبيعي
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 منتدى العلوم طبيعي اداب النظافة وحب امجلال

 منتدى الرتاث السودا   ماك  برصي حب الوطن واحرتام الهوية

 منتدى التفاعيل ذاكء تفاعيل التاكفل مع الارس الفقرية

نسان ابحلواس  منتدى اذلايت  ذاكء ذايت  التعرف عىل نعمة هللا لال 

منتدى الارث  ذاكء  تفاعيل  معهم احرتام املعمل والاصدقاء والتعامل

 الاساليم 

 

املهارات واليت مت من خاللها احلديث عن كثري من املفاهمي اخللقية  ممثةل يف معرفة نعم اخلالق وكيفية التعامل معها 

بداعية  اليت ظهرت من خالل تمنية امليول ايل  اذلاكءات املتعددة  ، تبني ان هناكل ذاكءات معينة اسهمت يف  تمنية اال 

آداب التعامل، احرتام النعمة  والتعامل معها ، احرتام عظمة اخلالق  الطفل لقميه اخللقية مثل مشاريع احرتام العمل ، وأ

والتحيل ابلسلوك الاساليم يف رؤية الظواهر الطبيعية ادأ ب النظافة وحب امجلال، حب الوطن واحرتام الهوية، 

نسان ابحلواس، احرتام املعمل والاصدقاء والتعامل معهمالتاكفل مع الارس الفقرية، التعرف عىل   نعمة هللا لال 

( ادانه من خالل معل الاطفال يف املنتدايت الرتبوية اخملتلفة  عن طريق مشاريع اذلاكءات 6تبني ان اجلدول رمق )

بتمنية همارات الطفل  هتا عالق مشاريع اذلاكءات املتعددة  الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة  وما املتعددة الرتبوي 

 تُعزي لنوع املنتدى الرتبوي اذلي ينمتي اليه الطفل ؟اخللقية ،  اليُت 

 مصدر التباين املتغريات
مجموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 ادلالةل ف

 منتدى 

 اللغة الاجنلزيية 

  8.65 2 25.97 بني اجملموعات
 داةل عند

 املس توى

0.01 

داخل 

 وعاتاجملم
157.05 62 2.53 3.14 

   64 183.03 اجملموع

 منتدى: الفنون

  1039.85 3 3119.56 بني اجملموعات
 داةل عند

 املس توى

0.01 

داخل 

 اجملموعات
14743.46 61 237.79 4.37 

   64 17863.03 اجملموع

منتدى: الرتاث 

 السودا 

  3079.96 3 9239.8 بني اجملموعات
 داةل عند

 وىاملس ت

0.01 

داخل 

 اجملموعات
41738.05 61 673.19 4.57 

   64 50977.9 اجملموع
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 منتدى : 

 الارث الاساليم

  176.97 3 530.92 بني اجملموعات
 داةل عند

 املس توى

0.01 

داخل 

 اجملموعات
1661.56 61 26.79 6.6 

   64 2192.4 اجملموع

 منتدى:

 جامليات البيئة

  2073.79 3 6221.37 بني اجملموعات
 داةل عند

 املس توى

0.01 

داخل 

 اجملموعات
26013.65 61 419.57 9.94 

   64 32235.03 اجملموع

 منتدى :

 الرايضة 

  145.49 3 436.49 بني اجملموعات

 غري داةل
داخل 

 اجملموعات
3467.7 61 55.9 2.6 

   64 3904.25 اجملموع

 

( التعرف عىل دور القصة يف تمنية القمي اخللقية دلى  1987يه عفاف عويس ) وتتفق هذه النتيجة مع ما اشارت ال 

أ طفال الرايض .نتاجئ ادلراسة : أ سفرت ادلراسة عن نتاجئ عدة من أ مهها أ ن القصة تغرس يف ال طفال القمي اخللقية وتمني 

القصة ابهامتم ابلغ وهذا جيعلهم يتأ ثروا  فهيم القمي اخللقية أ كرث من غريها ، كام أ فادت ادلراسة أ ن ال طفال يس متعون ا ىل

 هبا تأ ثري مبارشاً وكبريًا .

(: اليت اشارت اىل  ادلوراً الاجيايب دلور احلضانة يف تربية ال طفال قبل  1987تتفق النتاجئ مع دراسة ميادة الباسل ) 

ل لصاحل أ طفال احلضانة ومن خالل املدرسة . كام أ ظهرت ادلراسة احلالية  وجود فروق داةل ا حصائيًا يف تربية ال طفا

حتليل التباين ال فراد العينة داخل اجملموعة ابختالف املنتدى الرتبوي تبني ان هناكل فروق داةل احصائيًا بني 

 القامئة عىل اذلاكءات املتعدد اجملموعات يف تنفيذ املشاريع الرتبوية

 اخلالصة 

ابكتساب و عالقهتا   عددة  الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسةمشاريع اذلاكءات املتتقيص هدفت هذه ادلراسة اىل 
املهارات اخللقية: من وهجة نظر املعلامت  مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص  بوالية اخلرطوم، ومن  امه النتاجئ اليت 

بنسب مرتفعة توصلت الهيا ادلراسة ان هناكل عدد من املشاريع الرتبوية القامئة عىل اذلاكءات املتعددة تكررت 

واسهمت يف اكساب الطفل مفاهمي  خلقية ، كام برزت منتدايت معينة لها دور يف اكساب املفاهمي اخللقية من هجة 
خرى اكن ملتغري اخلربة دلى معلمة رايض الاطفال  فروق داةل احصائيًا . وخرجت ادلراسة بعدد من التوصيات أ مهها  أ ً

 : 

تعلمي ابلتدريب ععىل تصعممي  املشعاريع  ش نشعطة اثبتعة يف العربانمج اليعويم لعرايض ازايد الاهامتم  وزارة الرتبية وال  .1

 الاطفال
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ماكنية توظيف تكنلوجيا التعلمي يف  مرشوع تربوي .2  ا جراء املزيد من البحوث العلمية اخلاصة اب 

رى احملفزة عيل تدريب معلامت رايض الاطفال عيل اسرتاتيجيات تمنية اذلاكءات املتعددة والاساليب العلمية ال خ .3

 الابداع بصورة مس مترة

 تشجيع التعمل اذلايت يف رايض الاطفال ابلتدخل الاعالم الرتبوي، والتدريب املس متر .  .4
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