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 امللخص

 البحث : هدف
 لدى طالب تنمية الذكاءات المتعددة فيتكنولوجيا التعليم  باستخدامالكشف عن فاعلية الحقيبة التدريبية التعليمية المقترحة  -

 السنة الدراسية الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الموصل .
كلية بمن طالب السنة الدراسية الثالثة  المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة البحث , فيما تكون مجتمع البحث اناستخدم الباحث

ب ( , واختيرت عينة البحث عمديا من طال2018-2017للعام الدراسي ) التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الموصل
( طالب من الشعبتين بسبب تأجيل السنة الدراسية والغياب ,  5وقد استبعد ) , ( طالبا  46) شعبتي )ب , ه( والبالغ عددهم

شعبة تمثلت بـ إذ ة التجريبية, المجموع بصورة عشوائية موعتينلى مجالعينة إ ( طالبا , وقسمت41)عينة البحث من  وتكونت
, وتم اجراء التكافؤ في  طالبا   (14)من  تشعبة )هـ( وتكونب تمثلت المجموعة الضابطة, و  ( طالبا  27)من  ت)ب( وتكون

( واختير التصميم التجريبي الذي يطلق عليه تصميم المجموعات المتكافئة ذات ولية لومات ال المعو المتغيرات )العمر , 
صين في , ومن ثم عرضها على الخبراء والمتخص بإعداد الحقيبة التدريبية التعليمية ان, وقام الباحثالقبلي والبعدي االختبارين 

باجراء االختبار القبلي للمجموعتين  انبعد ذلك قام الباحثو مادة طرائق التدريس لبيان صالحية الحقيبة التدريبية التعليمية , 
حقيبة التدريبية التعليمية وحدات تعليمية حسب ال (10) بإجراء التجربة والتي تتكون من االمتعددة , ثم قام بمقياس الذكاءات

بعد االنتهاء  االختبار البعدي لمقياس الذكاءات المتعددة ان( , واجرى الباحث23/4/2018( الى )26/2/2018)وابتداء  من 
 ( .SPSSالحقيبة االحصائية) استخدمت الى نتائج البحث ض التوصلولغر  ( ,24/4/2018ة بتاريخ )من التجربة الرئيس

 : انواستنتج الباحث
لدى طالب السنة الدراسية الثالثة بكلية التربية البدنية وعلوم فاعلية الحقيبة التدريبية التعليمية في تنمية الذكاءات المتعددة  -

 الرياضة بجامعة الموصل .
 : انواوصى الباحث

 طرائق تدريس التربية الرياضية عن اسلوب الحشو والتلقين في تدريس مادة طرائق التدريس . مادة ابتعاد مدرسي بضرورة -
وذلك لثبات فاعليتها في تدريس  , استخدام الحقيبة التدريبية التعليمية في تدريس مادة طرائق تدريس التربية الرياضية -

 مفاهيم المادة .
وذلك لثبات فاعليتها في تدريس مادة طرائق تدريس التربية  , ساليب والنماذج الحديثة في التدريسائق والاستخدام الطر  -

  الرياضية .
 الكلمات المفتاحية: الحقيبة التعليمية, تكنولوجيا التعلم, الذكاءات المتعددة.
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The Effectiveness of The Instructional Training Package Using The Educational 
Technology of Developing The Multiple Intelligences of The Third Year 

Students 

The researcher                                      the researcher                  

Wael Dathar Ali                     Ass. Prof Jamal Shukry Basseem 

The Aim of the Research : 
- To detect the effectiveness of the instructional training packages using the Educational 

Technology of Developing the multiple intelligences of the third year students in the 

faculty of physical Education and sport sciences at the university of Mosul . 

       The researchers used the experimental method for its convenience with the nature of 

the research . The society of the research involves the students of the third stage in the 

faculty of physical education and sport sciences at the University of Mosul the year (2017 

– 2018) . The sample was deliberately chosen of classes B and H which consisted of (46) 

students (5) of them were eliminated either because of absence or postponing the year ; 

The sample of the research consisted (41) students , The experimental group of class B 

consisting of (27) students and the controlling group of class H consisting of  (14) students 

. The Equivalence was done in variables of (The age , initial information and creative 

thinking ) ; The experimental design chosen is called the design of the equivalent groups 

containing two tests the pre-test and the post-test . The two researchers prepared the 

instructional training packages and then exposed it to the experts and specialists of the 

material of teaching methods to check the reliability of the instructional training 

packages. Then they did the pre-test by the measures of  multiple intelligence . Then they 

did the pre-test by the measures of multiple intelligence . Then they initiated the 

experiment which involved (10) units according to the instructional training packages , 

from (26-2-2018) until (23-4-2018) the two researchers held the post-test to measure the 

multiple intelligences after finishing the main experiment in (24-4-2018) . In order to get 

the results of the research , the researchers used the statistical package SPSS . 

The researchers Concluded : 

- The effectiveness of the instructional training packages is in developing the multiple 

intelligences of the third year students in the faculty of physical education and sport 

sciences in the University of Mosul .  

The Researchers recommended : 

- Methodology teachers of the faculty of physical education and sport sciences go away 

from the style of filling and instructing in teaching the material of teaching methods . 

- Using the instructional training packages in teaching the material of  method of teaching 

of the faculty of physical Education , because it has proven its effectiveness in teaching 

the concepts of the material. 

-  Using the modern , methods , styles and designs of teaching . That is for its proven 

effectiveness in teaching the material of methods of teaching of physical Education .   

Keywords: educational bag, learning technology, multiple intelligences.  
 

  : المقدمة واهمية البحث 1-1
 ر خلق هللا واصحابه الكرام .ورفع منزلته بالعلم والصالة والسالم على خي هلل الذي كرم االنسان بالعقل الحمد  

 بالنظرة اإلنسان ذكاء إلى وعدم النظر وذكاءه، وقدراته، تفكيره، مراعاة من البد كان باالنسان، البالغ لالهتمام ونظرا  
 وفكرية عقلية سلسلة وجود يفترضون علماء هناك النقيض ففي .موحد عقلي كيان الذكاء تعد التي ، القديمة األحادية
(   3٥ -3٢، ٢٠٠٥ ، حسين) حددها التي المتعددة الذكاءات باسم ناآل يعرف ما وهو ، الذكاءات من عدد مع تتعامل

 :  يأتي كما
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 اللغوي الذكاء  . 
 الرياضي المنطقي الذكاء . 
 المكاني الذكاء  . 
 والحركي الجسمي الذكاء  . 
 الموسيقي الذكاء. 
 االجتماعي الذكاء . 
 الشخصي الذكاء. 
 باسم اآلن يعرف ما وهو الذكاءات، نم ددع عم لتتعام وفكرية عقلية سلسلة وجود يفترضون علماء هناكو        

 .المتعددة الذكاءات
 توفر أن الدراسي، الفصل داخل في المتعدد نظرية الذكاء طبقت التي التربوية الدراسات بعض نتائج أظهرت وقد     

 الطالب، لدى واالستقاللية الذاتي، والتوجه ، وليةالمسؤ  تحمل زيادة في: على إيجابي تأثير له المتعددة الذكاءات
 وتحسن جديدة، مهارات وتطبيق تطور من الطالب تمكن   ملحوظة، بدرجة النظام المدرسي مشكالت في وانخفاض
 ، حسين) .التفكير نسبة في ملحوظة وزيادة األكاديمي، الدراسي التحصيل في ملحوظة وزيادة وني،التعا التعلم مهارات
٢٠٠٥ ،3٢- 3٥   ) 
التعليم بالحقيبة التدريبية التعليمية انطالقة متميزة في اساليب التعليم محاولة لكسر الروتين القديم الذي لم يعد له وان      

بين الرؤى الكثيرة التي تزخر بها كتب التربية الحديثة مكان في عالم التربية المتطورة ، انها رؤية مدروسة ومخدومة من 
 لة تسجيل لما يلقى عليه .من أن يكون آ يشارك فيها الطالب مشاركة فاعلة في التعليم بدال  

 والفيديو ،للفرد  الموصف والتعلم للفرد، الموجهة التربية وبرامج المبرمج، التعلم: فمنها الذاتي، التعلم قائطر  وتطورت
 . (٢٥6 ، ٢٠٠8 وسرحان، استيتة) التعليمية والحقائب التعليمية، والمجمعات المتفاعل،

 التعليم وهو للتعلم األساسية المبادئ من خالله تحقق حيث ،متكامل تعليمي برنامج هي التعليمية التدريبية والحقيبة     
 التعلم طلبات متقد تعليمية، دورات الى التعليمية العملية بتجزئة المحوسبة الحقيبة وتقوم التعليم، في وااليجابيالهادف 

 . (٢8٠ ، ٢٠٠4 وآخرون، محمد) التعلم مع األداء وتطابق المسبقة الضرورية
 مشكلة البحث : 1-2

استخدام التقنيات الحديثة التي تسهل من عملية بات من الضروري  مشاهدة ومعرفة مستويات الطالبمن خالل     
كاء لديهم ، فاصبح من الضروري الطالب ، ولما موجود من تدني مستويات الطالب وتدني مستويات الذوتطوير التعلم 
جو من التفاعل والمنافسة لكي يتم االرتقاء بالمستوى التعليمي ورفع مستوى الطالب وتكمن مشكلة البحث في  تهيئة

 السؤال التالي :
 تنمية الذكاءات المتعددة لدى طالب فيتكنولوجيا التعليم  باستخدام المقترحة الحقيبة التدريبية التعليميةفاعلية  هي ما
 ؟ .جامعة الموصلب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةفي  الثالثة سنة الدراسيةال
 البحث : هدف 1-3
 تنمية الذكاءات المتعددة فيتكنولوجيا التعليم  باستخدام الكشف عن فاعلية الحقيبة التدريبية التعليمية المقترحة 1-3-1

 الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الموصل . سنة الدراسيةال لدى طالب
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 البحث : ارضف 1-4
دى القياسين القبلي والبعدي للذكاءات المتعددة ل بين احصائية في متوسط الدرجاتال توجد فروق ذات داللة  1-4-1

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الموصل .طالب السنة الدراسية الثالثة في 
موعتين احصائية في متوسط درجات الذكاءات المتعددة لالختبار البعدي مابين المجال توجد فروق ذات داللة  ٢-1-4

 المجموعة التجريبية . التجريبية والضابطة ولمصلحة
 مجاالت البحث : 1-5
وعلوم الرياضة جامعة الموصل للعام  كلية التربية البدنية في الثالثة السنة الدراسيةطالب  المجال البشري : 1-5-1

 (.٢٠18-٢٠17الدراسي )
 (  ٢٠18 – ٢٠17)  للعام الدراسي الفصل الدراسي الثاني المجال الزماني : 1-5-2
 قاعات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الموصل . المجال المكاني : 1-5-3
 تحديد المصطلحات : 1-6
برنامج محكم التنظيم يقترح مجموعة من األنشطة والبدائل  نها "بأعرفها عبيد  : عليميةالت التدريبية الحقيبة 1-6-1

 (. ٢83 ،  ٢٠11.)عبيد،  "التعليمية التي تساعد على تحقيق أهداف تعليمية محددة
 التدريبية المواد من مجموعة يضم تعليمي تدريبي بانها : نظام الحقيبة التدريبية التعليمية اجرائيا   انعرف الباحثيو 

 للسنة المحددة التدريس طرائق موضوعات من لعدد الخاصة والبدائل والفيديوهات والصور واألنشطة المترابطة والتعليمية
 حتى المدرس بإرشاد وأ بمفرده ويتعلم ذهنيا يتدرب نأ للطالب تسمح تعليمية تدريبية وحدات شكل وعلى الثالثة الدراسية
 . مسبقا   المحددة هدافاأل لىإ يصل

، واألفكار ، لة ( انها : "تنظيم متكامل يضم اإلنسان واآل٢٠٠8عرفها العدوان والحوامدة )تكنولوجيا التعليم :  1-6-2
 (16،  ٢٠٠8دارة بحيث نعمل داخل اطار واحد" . )العدوان والحوامدة ، واإلداء ، واساليب العمل واأل

يستخدمها طالب السنة الدراسية الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم  هي أدوات واجهزة عدة اجرائيا   انويعرفها الباحث
 فيديوهات .وما تضم من انشطة وبدائل وصور و  بة التدريبية التعليميةالرياضة ليتلقى مادة الحقي

 توصل التي الثمانية بالذكاءات تعرف والتي للتنمية القابلة المتمايزة العقلية المهارات هي الذكاءات المتعددة : 1-6-3
 والذكاء الجسمي،  نيالمكا الذكاءو  ، الرياضي المنطقي الذكاء، و  اللغوي الذكاء: في المتمثلة (هوارد جاردنر) إليها

 : 9 ، ٢٠٠3 )جابر، الطبيعي .  والذكاء،  شخصي البين والذكاء،  االجتماعي والذكاء،  الموسيقي والذكاء،  الحركي
1٠ ) 
الذكاءات المتعددة اجرائيا انها تلك الدرجة التي يحصل عليها طالب السنة الدراسية الثالثة في كلية  انالباحث هاعرفيو 

 . ( فقرة  9٠للذكاءات المتعددة والمكون من ) (دوكالصنايل )وفق مقياس على التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 الدراسات السابقة : -2
( :"اثر استخدام حقيبة تعليمية في اكتساب المفاهيم الجغرافية واستبقائها لدى طالب 2006دراسة التميمي ) 2-1

 المرحلة االعدادية "
 هدفت الدراسة الى

 وفق مبادئ وأسس التصميم التعليمي للتعلم الذاتي . على اعداد وتصميم حقيبة تعليمية ، -
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تبقائها لدى طالب الصف الخامس التعرف على اثر التدريس بالحقيبة التعليمية في اكتساب المفاهيم الجغرافية واس -
 دبي .األ

، واعد الباحث مجموعة ضابطة  ( طالبا  ٢7مجموعة تجريبية و ) ( طالبا  ٢9بواقع ) ( طالبا  ٥6وتكونت عينة البحث من )
 ( فقرة  ٢٠الثانية فراغات و) ( فقرة  ٢٠اختيار من متعدد و) ( فقرة  ٢٠موزعة على ) ( فقرة  6٠تكون من ) تحصيليا   اختبارا  

 الثالثة صح وخطأ .
 واسفرت نتائج الدراسة عن :

اب المفاهيم الجغرافية ان الحقيبة التعليمية المعتمدة على استراتيجيات التعلم الذاتي ، تساعد الطلب على اكتس -1
 واالحتفاظ بها .

اسهمت الحقيبة التعليمية في تسهيل عملية اكتساب المفاهيم واالحتفاظ بها في مادة الجغرافية الطبيعية ، وذلك من  -٢
 خالل اسلوب طرح المادة العلمية والخبرات التعليمية ووسائل االتصال مع الطالب .

( : " أثـر برنـامج تـدريبي قـائم علـى ناريـة الـذكاءات المتعـددة فـي 2007ي )دراسة محمد عبدالرحمن علي بـديو  2-2
 تنمية بعض مهارات التعلم ذوي صعوبات تعلم اللغة العربية " .

هدددفت الدراسددة الددى تشددخيص ذوي صددعوبات تعلددم الكتابددة والتعبيددر الكتددابي مددن بددين تالميددذ وتلميددذات الصددف الخددامس     
االبتدائي وتصميم برندامج تددريبي لهدم قدائم علدى نظريدة الدذكاءات المتعدددة لتنميدة بعدض مهدارات الدتعلم لدديهم ، ثدم تطبيقده 

مدن ذوي صدعوبات تعلدم الكتابدة والتعبيدر الكتدابي ، تدم تقسديمهم الدى  تلميدذة  و  ( تلميدذا  6٠عليهم ، تكونت عينة البحث مدن )
مجموعتين متناظرتين مدن حيدث العددد والندول والعمدر والدذكاء ، واسدتخدام اختبدار تشدخيص صدعوبات تعلدم التعبيدر الكتدابي 

، واسددتبيان  سددنوات (11-9يددة )ومقيدداس مهددارات الددتعلم ومقيدداس مهددارات االسددتذكار واختبددار القدددرة العقليددة للمرحلددة العمر 
تحديدد صددعوبات مهددارات للكتابددة ، وبرنددامج تدددريبي قددائم علددى نظريددة الددذكاءات المتعددددة لتنميددة بعددض مهددارات الددتعلم لدددى 

 ذوي صعوبات تعلم الكتابة والتعبير الكتابي .
جدددات المجمددددوعتين ( بدددين متوسدددطات در ٠،٠٥اسدددفرت النتدددائج عدددن وجدددود فددددروق ذات داللدددة احصدددائية عندددد مسددددتوى )   

، الترتيدب و  ،التصدنيف و  ،المقارندة و  ،الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي في مهارات التعلم وهي )االحتفداظ بالحقدائق 
المجموعددة التجريبيددة ، وعدددم وجددود  لدددى ذوي صددعوبات الددتعلم ولمصددلحة االسددتذكار(و  ،معالجددة المعلومددات و  ،التحليددل و 

ين متوسطات درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي فدي مهدارة التركيدب فروق ذات داللة احصائية ب
كإحددددى مهدددارات الدددتعلم لددددى ذوي صدددعوبات الدددتعلم ، وعددددم وجدددود فدددروق ذات داللدددة احصدددائية بدددين متوسدددطات درجدددات 

 ات التعلم .التطبيقين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية في المتغيرات موضع الدراسة لدى صعوب
 اجراءات البحث .  3
 :منهج البحث  3-1

 .طبيعة البحث و لمالئمته المنهج التجريبي  اناستخدم الباحث
 مجتمع البحث وعينته : 3-2

بجامعددة الموصددل  بدنيددة وعلددوم الرياضددةتكددون مجتمددع البحددث مددن طددالب السددنة الدراسددية الثالثددة فددي كليددة التربيددة ال       
 ة .بصورة عمدي اختيرواالذين وهم موزعين على ستة شعب  )أ ، ب ،ج ، د ، ه ، و(  ( ٢٠18-٢٠17للعام الدراسي )
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ث ، ( طالبدا  مدن مجتمدع البحد46ه( وبعدد إجمالي بلدغ )ب ، تكونت من الشعب )،  يةعمدتم اختيار عينة البحث بصورة 
مجمدوعتين  عشدوائية وزعدت عيندة البحدث إلدىريقدة ( طدالب بسدبب الغيداب و تدأجيلهم للسدنة الدراسدية ، وبط٥وتم اسدتبعاد )

، امدددا  ( طالبدددا  ٢7وفدددق الحقيبدددة التدريبيدددة التعليميدددة وبواقدددع ) علدددى التدددي تددددرسموعدددة التجريبيدددة تمثلدددت بشدددعبة )ب( المج
وكمدا موضدحة فدي  ( طالبدا  14علدى وفدق األسدلوب االعتيدادي وبواقدع ) التي تدرسه( المجموعة الضابطة فتمثلت بشعبة )

 اه :الجدول ادن
 (1الجدول )

 المجموعتين التجريبيتين إلىيبين توزيع عينة البحث 
 العدد بعد االستبعاد عدد الطالب المستبعدين العدد قبل االستبعاد المجموعة
 ٢7 1 ٢8 شعبة )ب(المجموعة التجريبية 

 14 4 18 شعبة )هد( الضابطةالمجموعة 
 41 ٥ 46 المجمول

 التصميم التجريبي : 3-3
تصدددميم المجموعدددات المتكافئدددة ذات االختبدددارين القبلدددي والبعددددي، الدددذي يتطلدددب مجمدددوعتين إحدددداهما  انالباحثددداعتمدددد 

 : وكما مبين في الجدول الضابطةالمجموعة التجريبية واألخرى المجموعة 
 (2الجدول )

 يبين التصميم التجريبي المستخدم في البحث

المتغيرات  القبلية  االختبارات إجراءات التكافؤ المجموعة
 المستقلة

 االختبارات البعدية

 التحصيل الدراسي للفصل االول. 1 المجموعة التجريبية 
 .. العمر الزمني٢

اختبار الذكاءات 
 المتعددة

الحقيبة التدريبية 
 التعليمية

 
اختبار الذكاءات 

 المتعددة
 المجموعة الضابطة

 ( يمكننا تحديد المتغيرات في البحث وهي كما يأتي: ٢في ضوء الجدول )
 المتغير المستقل : الحقيبة التدريبية التعليمية . -1
 اختبار الذكاءات المتعددة . بد المتغير التجريبي التابع والمتمثل -٢
 المتغيرات غير التجريبية والمتمثلة بد:  -3
 . لتحصيل الدراسي للفصل االولا -أ

 . ب_ العمر الزمني
 وقد ضبطت تأثير هذه المتغيرات وذلك لتوفير السالمة الداخلية والخارجية للتصميم التجريبي. 

 تكافؤ مجموعتي البحث : 3-4
 . (99،  ٢٠1٠)عطية ، وعتين بجميع الخصائص والمتغيرات عند اجراء البحث التجريبي يجب ان يتماثل افراد المجم

 بعض المتغيرات والتي من الممكن ان يعزى لها التأثير في نتائج البحث .بهدف التأكد من تكافؤ المجموعتين في 
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 العمر الزمني : 3-4-1
( وكمددا هددو مبددين فددي 1٠/٢/٢٠18)حسددبت اعمددار الطددالب باألشددهر لمجمددوعتي البحددث وذلددك مددن تدداري  الددوالدة ولغايددة 

 . (3رقم ) الجدول
 : التحصيل الدراسي للفصل االول 3-4-2

فدي  لجميع المتعلمين الذين يمثلدون الفئدة المسدتهدفة ج التعليمياألساسية لقياس كفاءة ومالءمة البرناممن المتطلبات 
 تم اعتماد درجات الفصل االول لجميع المتعلمين الجراء التكافؤليمي ولتحقيق كفاءة تصميم برنامج البحث التع ،الدراسة 

وحسب الوسط الحسابي لكلتا المجموعتين وباستخدام االختبار التائي للمقارنة بين مجموعتي البحث تبين عدم وجود فرقا  
وكما مبين في ي تحصيل المتعلمين لدرجات الفصل االول تين فداال  إحصائيا  بينهما، وبذلك تكون المجموعتان متكافئ

 (.3الجدول )
 (3الجدول )

 واالنحراف المعياري  يبين الوسط الحسابي
 وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية لمتغيرات التكافؤ الخاصة بكل مجموعة

 المجموعة       
 متغير   
 التكافدؤ 

 Tقيمة  الضابطة التجريبية 
الوسط  الجدولية Tقيمة  المحتسبة*

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العمر الزمني
 )باألشهر(

٢96،8٥1 18،84٢ ٢9٥،٢8٢ ٥1،431 ٠،٢41 

٢،٠٢1 
التحصيل الدراسي 

 لفصل االول
3،87٠ ٠،883 4،٠ ٢٥٠،893 1،3٠ 

 (.٠،٠٥( وعند مستوى معنوية يساوي )39* معنوي عند درجة حرية تساوي )
 تحديد وضبط متغيرات البحث : 3-5

والمتغير التابع بعوامل متعددة غير العامل التجريبي وحده بالتأثير على المتغير التابع ، يتأثر المتغير التابع 
على مجاميع متكافئة ..  ماتجربته انفراد الذي تجري عليهم التجربة ، ولذلك يفترض ان يجري الباحثيتأثر بخصائص األ

التجريبية من حيث تقديم التعليمات الى المفحوصين بشكل يثير دافعيتهم  ، ويتأثر المتغير التابع أيضا باالجراءات
لالستجابة وهناك عوامل اخرى يتأثر بها المتغير التابع مثل الظروف الخارجية واختالط أفراد المجموعات وغيرها ، لذلك 

 (17٠-169 ، ٢٠1٥لمتغيرات . )عباس وآخرون ، البد من ضبط هذه ا
حث ، اذ تضمن البحث التي اتخذها الباحث لضبط هذه المتغيرات بحيث ال تؤثر على سير الب وفيما يأتي االجراءات

 تية :المتغيرات اآل
 : المتغير المستقل 3-5-1

ثره في متغير آخر ، وهو الذي يستطيع الباحث أن يعالجه : هو المتغير الذي يراد بحث أ المتغير المستقل
 (163،  ٢٠1٢خرون ، ويغيره وفقا لطبيعة البحث . )عباس وآ

 وتمثل المتغير المستقل بالحقيبة التدريبية التعليمية .
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 : المتغير التابع 3-5-2
وينتج المتغير التابع عن تأثير المعاملة )المتغير المستقل( وهو عبارة عن الصفة التي تتأثر نتيجة المؤثرات 

 (٢٢،  ٢٠1٢)المتغيرات المستقلة( . )محمد ، 
 وتمثل المتغير التابع بمقياس الذكاءات المتعددة .

 غير التجريبية :المتغيرات  3-5-3
 هناك متغيرات ال تدخل في تصميم البحث وهي :

 : اروف التجربة 3-5-3-1
 ثناء التجربة ، اذ لم يتعرض البحث ألي حادث يذكر .ث المصاحبة كالكوارث والحوادث األخرى في أيقصد بها الحواد

 : تكنولوجيا التعليم 3-5-3-2
السديطرة علدى هدذا العامدل  تدمقام الباحثان باستخدام التقنيات العلميدة وااللكترونيدة والمعبدرة عدن هدذا المصدطلح ، وقدد 

لعددرض المخططددات والصددور  )الالبتددوب( اتجهدداز عددرض البيانددات مددع حاسددب، و  البحددث ةباسددتخدام األدوات علددى مجموعدد
 .  حقيبة التدريبية التعليميةالخاصة بالوالنشاطات واللقطات الفيديوية 

 تحديد خصائص المتعلمين : 3-5-3-3
يقصددد بهددا العمليددات التددي تتعلددق بنضددج المتعلمددين وخصائصددهم، ويقصددد بهددا "كددل المتغيددرات فددي النمددو البيولددوجي 

 (9٥، 1981والغنام، والنفسي التي يتعرض لها الطالب في هذه المدة والتي تؤثر في استجاباتهم". )الزوبعي 
فلم تكن لخصائص  نفسها الزمنية المدةوخالل  نفسه البرنامج التعليمي الب المجموعتين قد تعرضوا إلىط وبما أن

 المتعلمين تأثيرا  من ناحية السالمة الداخلية والخارجية للتصميم التجريبي.
 المتغيرات التجريبية )الخارجية( :  3-5-4

السالمة الخارجية للتصميم عندما يتمكن الباحث من تعميم نتائج بحثه خارج نطاق عيندة البحدث وفدي مواقدف  تتحقق
 (17٢، 1987تجريبية مماثلة. )عودة ومكاوي، 

 وللتأكد من تحقيق السالمة الخارجية ينبغي أن تكون التجربة خالية من األخطاء اآلتية: 
هددذا العامددل لدديس لدده تددأثير ألن اختيددار العينددة كددان  تقل( مددع تحيددزات االختبددار:ي )المسددتفاعددل تددأثير المتغيددر التجريبدد -1

قددق التكددافؤ مددا بددين مجمددوعتي البحددث فددي العوامددل التددي قددد تددؤثر علددى المتغيددرات التابعددة متماثلددة بنتددائج  عمددديا ، وكددذلك حا
 البحث. 

بضددبط العوامددل التددي  انتجربددة، قددام الباحثددأثددر اإلجددراءات التجريبيددة: لغددرض الحددد مددن تددأثير هددذا المتغيددر فددي سددير ال -٢
 تتعلق باإلجراءات التجريبية حفاظا  على سالمة التصميم التجريبي، وهذه العوامل هي: 

لبحدث بدأن ل ه التجريبيدةدم إخبدار أي فدرد مدن أفدراد مجموعتد، وذلك بعدالبحث على سرية  انسرية البحث: حرص الباحث -أ
بعاد كل ما من شأنه أن يكتشف اإلجراءات التجريبية التي يقوم بها الباحثهناك تجربة بحثية تجرى عليهم،   .  انوا 

للفصدل الدراسدي الثداني،  بدنيدة وعلدوم الرياضدةة طرائدق التددريس التربيدة الالمادة التعليمية: لقدد حدددت موضدوعات مداد -ب
 :  تية موضوعات اآل( وتتضمن ال٢٠18-٢٠17وهي ضمن منهاج السنة الدراسية الثالثة للعام الدراسي )

 .  التغذية الراجعة -1
 .  التخطيط لبرنامج التربية الرياضية -٢
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 أساليب تدريس التربية الرياضية.  -3
 .  قويمالت -4
 .ولكال المجموعتين التجريبية والضابطة 1المادة مدرسدرست المجموعتين من قبل المدرس:  -ج
( وانتهددددددت فددددددي ٢6/٢/٢٠18البحددددددث، إذ بدددددددأت التجربددددددة بتدددددداري  ) لمجموعددددددةانددددددت مدددددددة التجربددددددة مدددددددة التجربددددددة: ك -د
 .  لمجموعتي البحث ( وحدات1٠)( أسابيع وبواقع 1٠( ولمدة )٢٠18/٢3/4)
فدي كليدة  باالنجداز البشدرياعات الخاصدة المحاضرات في مكان واحد وهو الق تينتلقى طالب المجموعمكان التجربة:  -هد

 بجامعة الموصل.  البدنية وعلوم الرياضةالتربية 
توزيدع الدددروس: تمددت السدديطرة علددى هددذا المتغيددر مددن خدالل التوزيددع المتسدداوي لدددروس مجمددوعتي البحددث، ومددن خددالل  -و

 جمددوعتينتنظدديم جدددول دروس المجمددوعتين بحيددث ال يحدددث هندداك فددارق زمنددي مددا بددين األزمددان المخصصددة لتدددريس الم
   .وحسب جدول الدروس للكلية

 : الحقيبة التدريبية التعليمية 3-6
( دقيقددة وبواقددع 7٥تعليميددة ، وكددان زمددن الوحدددة التعليميددة الواحدددة ) اتوحددد (1٠ة)التعليميدد حقيبددة التدريبيددةتضددمن ال

 وحدة تعليمية واحدة اسبوعيا . 
يبددة التدريبيددة الحقبعددرض  بعددد تحديددد المددادة الدراسددية واألغددراض السددلوكية الخاصددة بكددل وحدددة تعليميددة انوقددام الباحثدد

بددددداء آرائهددددم ،  علددددى مجموعددددة مددددن المحكمددددين مددددن ذوي الخبددددرة واالختصدددداصالتعليميددددة  فددددي مجددددال طرائددددق التدددددريس وا 
 ومالحظاتهم في البرنامج من حيث: 

بدنيددة علددى طددالب المرحلددة الدراسددية الثالثددة فددي كليددة التربيددة الالحقيبددة التدريبيددة التعليميددة التأكددد مددن صددالحية تطبيددق  .1
 في جامعة الموصل.  الرياضةوعلوم 

 .   ةالتقسيم الزمني ألجزاء الوحد .٢
 الت ومالحظات المحكمين المختصين.بناء  على تعدي حقيبة التدريبية التعليميةوجرى تعديل ال

 التجربة االستطالعية : 3-6-1
علددى عينددة مماثلددة  (19/٢/٢٠18بدداجراء تجربددة اسددتطالعية للحقيبددة التدريبيددة التعليميددة وذلددك بتدداري  ) انقددام الباحثدد

بتددريس شدعبة  انج(، وقد قدام الباحثد) ةالسنة الدراسية الثالثة وبالتحديد من شعبلعينة البحث ، حيث كانت التجربة لطالب 
 الطريقدة ه، وقدد القدى التددريس بهدذدوات والطرائق البديلة الخاصة باخراج درس التربيدة الرياضدية جهزة واأل( موضول االج)

إلددى االطمئنددان علددى صددالحية  انالطددالب وكددان مثددار اهتمددامهم ونشدداطهم طيلددة فتددرة التدددريس ممددا دفددع الباحثدداستحسددان 
 .   الموضوعة حقيبةال

وقد كان الهدف من إجراء هذه التجربة االستطالعية التعرف على أهم المعوقات والمالحظدات التدي قدد تواجده تطبيدق 
 داف التجربة االستطالعية: وهذه هي أه مية ،حقيبة التدريبية التعليال
   الحقيبة التدريبية التعليمية .التأكد من صالحية  .1
 التأكد من مالءمة أوقات إجراء الدرس ومدى إمكانية تنفيذه.  .٢

                                                           
 مدرس المادة : أ . م . د جمال شكري بسيم 1
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 أثناء الدرس.   في التأكد من صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة .3
 .  والنشاطاتي أثناء تنفيذ الواجبات التأكد من الجلوس الصحيح لكل مجموعة ف .4
 التعرف على األخطاء والمعوقات المتوقعة في التنفيذ ووضع الحلول لها.  .٥
 بالطريقة الصحيحة.  لوحدةان قيام المدرس بتطبيق اضم .6
 مدى صالحية تقسيمات الطالب في المجاميع.  .7

منهدا هدو تعريدف ( كدان الهددف ب) ةبدإجراء درس تعريفدي علدى عيندة التجربدة األساسدية شدعب انوكذلك فقد قام الباحثد
، وقدد اختدار  نفيدذ التجربدة الرئيسدةالطالب بواجباتهم وتنظيم البيئة الصفية من حيث تقسيمهم وتوزيع مهام كل طالب عندد ت

، وقدد قدام الباحدث لمقدررة التدي كاندت خدارج المفدردات ا طرق االقتصدادية فدي التعلديمضرة في مفردة الالباحث موضول المحا
 (.  18/٢/٢٠18الموافق ) حدي يوم األبإجراء الدرس التعريفي ف

وتجدر اإلشارة إلدى أن تقسديم المجموعدات المتعاوندة اعتمدد علدى درجدات الطدالب فدي مدادة طرائدق التددريس للسدنة الدراسدية 
الثالثة للفصل الدراسي األول )المادة النظرية(، حيث قام الباحث بتقسديم المجموعدات المتعاوندة حسدب إسدتراتيجية تقسديمات 

صيل حيث تتكون كل مجموعة متعاونة من قائد المجموعة الذي يكدون هدو األعلدى تحصديال  ومسدجل المجموعدة الدذي التح
يشددداركون  أفدددراد المجموعدددةوجميدددع  ومبدددرمج هدددو فدددي الترتيدددب الثالدددث يكدددون هدددو فدددي الترتيدددب الثددداني مدددن ناحيدددة التحصددديل

يجداد  ي المجموعدة ومشداركين فدي اتخداذ اإلجدراءطالب حيث كان هؤالء الطالب مناقشين فد ةمن خمس فتتكون ويناقشون وا 
 . الحلول

 تطبيق التجربة الرئيسة للبحث : 3-7
متطلبددات إجددراء التجربددة مددن إعددداد المجموعددات وتحقيددق التكددافؤ بينهددا وتحديددد المددادة العلميددة  انبعددد أن اسددتكمل الباحثدد

بتدددريس  المددادة مدددرس(، إذ قددام ٢6/٢/٢٠18بتطبيددق تجربددة البحددث الرئيسددة بتدداري  ) انالتددي سددبقت اإلشددارة إليهددا، بدددأ الباحثدد
المعدددة  وحدددات التعليميددةالوفددق علددى  ( وحدددات تعليميددة1٠تين )، واسددتمر بالتدددريس للمجمددوع والضددابطة التجريبيددة المجددوعتين

 . (٢٠18-٢٠17لهذا الغرض وعلى امتداد الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية )
 الوسيلة التعليمية التعلمية:   3-8

عبددر  وسددائل تعليميددةإعددداد ب اوقامدد وفددق الحقيبددة التدريبيددة التعليميددة  علددى الوحدددة التعليميددة بعددد إعددداد انقددام الباحثدد
 عدددرض البياندددات وباسدددتخدام برندددامج الحاسدددوب )الالبتدددوب( وجهددداز وعرضدددها مدددن خدددالل جهددداز وحددددات التعليميدددةالتجهيدددز 

 على:  الوسائلالعروض التقديمية، حيث احتوت 
 عرض محتويات ومتضمنات كل وحدة دراسية.  .1
 عرض رسم ومخططات المادة التعليمية.  .٢
 .  مثلة موضول واألعرض ال .3
عرض بعض العروض الرياضية والمشاهد التي تعمل على اإلثارة وجدذب االنتبداه والتشدويق وذلدك للتغلدب علدى عامدل  .4

 الملل. 
 .  وراق النشاط أنشاطات التي تتضمنها التقويم وال عرض أسئلة .٥
 اداة البحث : 3-9
غرض تحقيق اهداف البحث والتحقق من فرضدياته تطلدب اسدتخدام اداة البحدث اختبدار الدذكاءات المتعدددة علدى مجمدوعتي ل

 البحث فيما يلي عرض تفاصيل هذه االداة.
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 قياس الذكاءات المتعددة : 3-9-1
فقرة ويتكون مدن اربعدة بددائل  9٠ويتكون من  ( للذكاءات المتعددةنايل دوكالص)استخدام مقياس  انارتأى الباحث

 ٢،  1)نادر جدا ، نادرا ، احيانا ، غالبا( وبهذا تكون االوزان الترجيحية التدي تعطدى لددرجات الموافقدة علدى الفقدرات هدي )
 (على التوالي والعكس صحيح.4،  3، 
 لقياس :االسس العلمية ل 3-9-1-1
 الصدق الااهري : 3-9-1-1-1

 (43، 199٥ويقصد به "مدى تمثيل بنود االختبار للمحتوى المراد قياسه". )العساف، 
 ويكون االختبار صادقا  عندما يتميز بقياس السمة أو الظاهرة التي وضع من أجلها.

 (٥3، ٢٠٠٠)الداهري والكبيسي،  
ين فددي مجددال طرائددق صددصختمعلددى مجموعددة مددن المحكمددين ال اسمقيددوقددد تطددرق إلددى هددذا اإلجددراء عندددما عددرض ال

 %(.  1٠٠على نسبة اتفاق ) ان، وقد حصل الباحث التدريس
 :  مقياس ثبات ال 3-9-1-2

مددن األخطدداء غيددر المنتظمددة التددي تشددوب القيدداس، أي مدددى  "يقصددد بمفهددوم ثبددات درجددات االختبددارات مدددى خلوهددا
 (131، ٢٠٠٠قياس االختبار للمقدار الحقيقي للسمة التي يهدف لقياسها". )عالم، 

بعددد تصددحيح اإلجابددات طبقددت  ، ا، اعتمدددت طريقددة ألفددا كرونبددا ولتعدددد طرائددق اسددتخراج معامددل الثبددات والغايددة منهدد
تقدددع بدددين  مقددداييس( أن معدددامالت ثبدددات معظدددم ال1998(، حيدددث يدددذكر عدددودة )٠،9٠) المعادلدددة وقدددد بلدددغ معامدددل الثبدددات

 . (367، 1998( فأكثر )عودة، 8٥،٠)
 الوسائل االحصائية : 3-10
 الوسط الحسابي . -1
 االنحراف المعياري . -٢
 االختبار التائي للعينات المستقلة. -3
 (73-7٢،  ٢٠٠1)فرحات ،  االختبار التائي للعينات المرتبطة . -4
 وتساوي  معادلة حجم االثر لجالس -٥

 الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة –حجم االثر = الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 
 االنحراف المعياري للمجموعة الضابطة                               

                                                               (kulic , 1989 , 257) 
 (  spssوتم تحليل البيانات باالستعانة بنظام التحليل االحصائي )
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 شتها :قالنتائج ومنا عرض -4
 : ومناقشتها عرض نتائج متغير الذكاءات المتعددة لدى المجموعة الضابطة لالختبارين القبلي والبعدي 4-1

 (4الجدول )
 والبعدي المعيارية لالختبار القبليالوساط الحسابية واالنحرافات 

 في مقياس الذكاءات المتعددة ت( المحتسبة للمجموعة الضابطةوقيمة )
 المعالم اإلحصائية    

 
     
 المجموعة

 

 وحدة 
 القياس

 اختبار بعدي اختبار قبلي
قيمة)ت( 
 الجدولية المحتسبة*

 ل± س   ل± س  

 ٢،16 ٠،913 ٢٠،٥9 ٢46،٥٠ 1٥،1٥ ٢4٠،٢8 درجة المجموعة الضابطة
 (. 13( ودرجة حرية )٠،٠٥* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )

( وجود فروق ذات داللة غير معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في 4يبين الجدول )
 ( .٢،16( وهي  اصغر من قيمة )ت( الجدولية )٠،913المتعددة ، إذ بلغت قيمة )ت( المحسوبة ) مقياس الذكاءات

للمجموعة الضابطة الى بين االختبارين القبلي والبعدي  يعزو الباحثان عدم وجود فروق معنوية في الذكاءات المتعددة ماو 
يها لمفاهيم طرائق تدريس التربية الرياضية وأن عملية اسباب تتعلق بالنمط التقليدي الذي اتبعته هذه المجموعة في تلق

التلقين وحشو اذهان الطالب بالمعلومات دون مشاركتهم في صنع وفهم المفاهيم يؤدي الى انخفاض نسبة استخدامهم 
ر الذي ق متعددة للتفكيائالى " ان النجاح والتقدم التربوي مرتبط بطر  (جاردنر)للذكاءات المتعددة في هذا الصدد يشير 

االمام  لدى كل انسان ومقدرة هذا االنسان على استخدام تشكية كبيرة من ذكاءاته المتعددة خالل التعلم لكي يتقدم الى
 . (37،  ٢٠٠8)حسين ،  وبطريقة وبأسلوب معين " 

 :ومناقشتها عرض نتائج متغير الذكاءات المتعددة لدى المجموعة التجريبية لالختبارين القبلي والبعدي  4-2
 (5الجدول )

 والبعدي الوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار القبلي
 وقيمة )ت( المحتسبة للمجموعة التجريبية في مقياس الذكاءات المتعددة

 المعالم اإلحصائية    
 

     
 المجموعة

 

 وحدة 
 القياس

قيمة)ت(  اختبار بعدي اختبار قبلي
 الجدولية المحتسبة*

 ل± س   ل± س  

 ٢،٠6 ٢،71٠ 18،87 ٢64،4٠7 31،1٢٢ 7،37٠س٢4 درجة تجريبيةالمجموعة ال
 (. ٢6( ودرجة حرية )٠،٠٥* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )

( وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مقياس ٥يبين الجدول )
 كبر( وهي  ا٢،71٠االختبار البعدي ، إذ بلغت قيمة )ت( المحسوبة ) تجريبية ولمصلحةالمتعددة للمجموعة ال الذكاءات

 ( .٢،٠6من قيمة )ت( الجدولية )
لحقيبة التدريبية التعليمية وما تتضمنه من تكنولوجيا التعليم واالسلوب الحديث في ا فاعلية إلىسبب ذلك  انالباحث ويعزو

اعطاء الحرية للطالب كل حسب مجموعته واعطاء نشاطات  خالل منالطالب  على مستوى أداء اثر الذي التدريس
( على " ضرورة انتباه ٢٠13في هذا الصدد يشير ياسين )درس ، واالجابة عليها ومناقشة ذلك مع المجاميع االخرى والم
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يس المفاهيم وأكثر من طريقة في تقييمهم ، المعلمين الى جميع الذكاءات لدى طالبهم واستخدام اكثر من طريقة في تدر 
وكذلك مساعدة طالبهم على اكتشاف طريقة التعلم التي تناسبهم وتسلسل افكارهم للحصول على افضل اداء لديهم " 

 . (44،  ٢٠13)ياسين ، 
   لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية لالختبار البعدي :عرض نتائج متغير الذكاءات المتعددة  4-3

 (6الجدول )
 الوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 وقيمة )ت( المحتسبة ما بين مجموعتي البحث في مقياس الذكاءات المتعددة البعدي
 المعالم اإلحصائية         

 مجموعتي البحث 
المتوسط الحسابي 

 س  
االنحراف المعياري 

 ل±
 قيمة )ت( الجدولية قيمة )ت( المحتسبة

 18،876 ٢64،4٠7 جريبية المجموعة الت
٢،793 ٢،٠٢1 

 ٢٠،٥94 ٢46،٥٠ المجموعة الضابطة
 (39( ودرجة حرية )٠،٠٥* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )

لمقياس  ( وجود فروق ذات داللة معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي6يبين الجدول )
( وهي  اكبر من قيمة )ت( ٢،793المجموعة التجريبية ، إذ بلغت قيمة )ت( المحسوبة ) الذكاءات المتعددة ولمصلحة

 ( .٢،٠٢1الجدولية )
وفق الحقيبة التدريبية التعليمية كانت السبب وراء تطور الطالب في  على سبب ذلك الى ان التدريس انويعزو الباحث

 الطالب كان له دور فعال في المحاضرة على العكس من المجموعة الضابطة التي كانت تدرس ن  ، أل الذكاءات المتعددة
لطالب في الدرس سلوب التقليدي العادي الذي يكون المدرس هو صاحب الدور في التدريس وال يتدخل اعلى وفق األ

 ه من تكنولوجيا التعليم في التدريسلحقيبة التدريبية التعليمية وما تتضمنا فاعليةو يعزو ايضا ان  وفقط يكون مستمع
النشاطات والمناقشة الفاعلة في التدريس كل ذلك اثر بااليجاب على تفوق  خالل منالطالب  على مستوى أداء اثر الذي

( على ان " الحقيبة التعليمية هي نظام تعليمي ذاتي المحتوى 1984، في هذا الصدد يشير سعادة ) المجموعة التجريبية
التفكير ومستوى  تعلمين على تحقيق االهداف التربوية وفق قدراتهم وحاجاتهم واهتماماتهم وينمي لديهم انماطيساعد الم

 . (1٥4،  1984)سعادة ، الذكاء لديهم " 
سه بواسطة استخدام ظهرت عند قياالحقيبة التدريبية التعليمية  فاعلية ثر الذي تركتهعما سبق ان حجم األ فضال       

 ة تقتربمستويات منخفض ةثر ثالث( إذ يبين ان لحجم األ1989تي اشار اليها )كوليك ، ال (لجالس)ثر األ معادلة حجم
ثر للحقيبة التدريبية التعليمية الذي فما فوق( وبحساب حجم األ ٠،6تفع )( ومر ٠،6-٠،4( ومتوسط )٠،4-٠،٢بين )

 معنوية مرتفعة .   ( وجد انه ذو داللة٠،869طبق على المجموعة التجريبية حيث بلغ )
 : االستنتاجات والتوصيات -5
 -في ضوء نتائج البحث استنتج الباحثان ما يأتي :االستنتاجات :  5-1
المتعددة لدى طالب السنة الدراسية الثالثة بكلية التربية  فاعلية الحقيبة التدريبية التعليمية في تنمية الذكاءات 1-1-٥

 البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الموصل .
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 التوصيات :  5-2
 -وفي ضوء استنتاجات البحث اوصى الباحثان بما يأتي :

 التدريس .ابتعاد مدرسي طرائق تدريس التربية الرياضية عن اسلوب الحشو والتلقين في تدريس مادة طرائق  1-٢-٥
استخدام الحقيبة التدريبية التعليمية في تدريس مادة طرائق تدريس التربية الرياضية وذلك لثبات فاعليتها في  ٢-٢-٥

 تدريس مفاهيم المادة .
ق واالساليب والنماذج الحديثة في التدريس وذلك لثبات فاعليتها في تدريس مادة طرائق تدريس ائاستخدام الطر  3-٢-٥

 رياضية .التربية ال
 المصادر :

 .عمان والتوزيع، للنشر وائل دار التربوية، التجديدات:  (2008)موسى ملحس وعمر دالل استيتية وسرحان , -1

2- بديوي , محمد عبد الرحمن علي , )2007( : أثر برنامج تدريبي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية 
" ، معهد الدراسات علم النفس التربوي ، القاهرة ، مصر . اللغة العربيةوي صعوبات تعلم ذ بعض مهارات التعلم  

: اثر استخدام حقيبة تعليمية في اكتساب المفاهيم الجغرافية واستبقائها ( 2006التميمي , ليث حمودي ابراهيم ) -3
مستنصرية ، بغداد ، العراقلدى طالب المرحلة االعدادية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة ال   

 الذكاءات المتعددة والفهم تنمية وتعميق ، دار الفكر العربي ، القاهرة .( : 2003جابر , جابر عبدالحميد ) -4
دار العلدوم للنشدر والتوزيدع ،  ،1 ط ، المتعدددة الذكاءات نظرية إلى مدخل:  ( 2005)  الهادي عبد محمد , حسين -5

 عمان ، االردن .
، دار العلوم للنشر  1انوال العقول البشرية ، ط –الذكاءات المتعددة ( : 2008حسين , محمد عبد الهادي ) -6

 والتوزيع ، عمان ، االردن .
، دار الكنزي للنشر والتوزيع، 1علم النفس العام، ط (:2000الداهري, صالح حسن أحمد ووهيب مجيد الكبيسي ) -7

 إربد، األردن. 

، مطبعدة جامعدة بغدداد، 1مفاهيم البحدث فدي التربيدة، ط (:1981الزوبعي, عبد الجليل إبراهيم والغنام, محمد أحمد ) -8
 العراق. 

 : الحقيبة التعليمية كنموذج للتعليم الفردي ، جامعة اليرموك ، اربد ، االردن . (1984سعادة , جودت احمد ) -9
، دار المسيرة  4مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، ط مدخل الى( : 2012عباس , محمد واخرون ) -10

 للطباعة والنشر ، عمان ، االردن .
، دار المسيرة  6مدخل الى مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، ط( : 2015عباس , محمد واخرون ) -11

 للطباعة والنشر ، عمان ، االردن .
ليمية وانتاجها للعاديين ودوي االحتياجات الخاصة، دار صفاء للنشر، : الوسائل التع( 2011عبيد, ماجدة السيد) -12

 عمان، االردن
تصميم التدريس ، عالم الكتب الحدديث للنشدر والتوزيدع ، ( : 2008العدوان والحوامدة , زيد سلمان و محمد فؤاد ) -13

 عمان ، االردن .
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، مكتبة العبيكان، الرياض، 1المدخل على البحث في العلوم السلوكية، ط (:1995العساف, صالح بن حمد ) -14
 السعودية. 
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