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فاعلية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية بعـض           " عنوان الرسالة 
  "مهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

  هالة الشحات عطية يوسف:الباحثة 
شكلة البحث الحالي         :مشكلة البحث واسئلته   ذ            تتحدد م دني مستوى تالمی ي ت ة   ف المرحل

شكلة یحاول    ، للتصدي   والمیل نحو مادة التاریخ في مھارات التفكیر التاریخي  اإلعدادیة   ذه الم لھ
  :  التساؤل الرئیسي التاليعن اإلجابة البحث الحالي

ما فعالية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية بعض مهارات التفكيـر             
  ؟التاريخي والميل نحو المادة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

  :ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية
 ما مھارات التفكیر التاریخي المناسبة لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة ؟ )١
ة             )٢ ددة لتنمی ذكاءات المتع ى ال ائم عل امج ق اء برن ى  ضوئھا بن تم ف بعض  ما األسس التي ی

 ؟صف الثانى االعدادى مھارات التفكیر التاریخى والمیل نحو المادة لدى تالمیذ ال

ارات         )٣ ض مھ ة بع ي تنمی ددة ف ذكاءات المتع ى ال ائم عل امج ق بة لبرن صورة المناس ا ال م
  ؟والمیل نحو المادة لدى تالمیذ الصف الثانى االعدادىالتفكیر التاریخي 

ر             )٤ ارات التفكی ض مھ ة بع ي تنمی ددة ف ذكاءات المتع ى ال ائم عل امج الق ة البرن ا فعالی م
  ؟نحو المادة لدى تالمیذ الصف الثانى االعدادىوالمیل التاریخي 
 

بین متوسط درجات تلمیذات الصف  ٠١,٠وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   -١
ار         دى الختب ق البع ى التطبی درجات ف ط ال ى ومتوس ق القبل ى التطبی دادى ف انى االع الث

 .لصالح التطبیق البعدىالتفكیر التاریخي ككل 
بین متوسط درجات تلمیذات الصف  ٠١,٠وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   -٢

ل          اس المی دى لمقی ق البع الثانى االعدادى فى التطبیق القبلى ومتوسط الدرجات فى التطبی
  .نحو مادة التاریخ ككل لصالح التطبیق البعدى

ائم       فیما یتعلق بفعالیة البرنامج المقترح توصل      -٣ رح الق امج المقت أثیر البرن ى أن ت  البحث إل
ادة      ل نحو الم على الذكاءات المتعددة كان كبیرا فى تنمیة مھارات التفكیر التاریخي والمی
ار            ن اختب لدى تالمیذ الصف  الثانى االعدادى وھذا ما أكدتھ نتائج التطبیق البعدى لكل م

 .التفكیر التاریخى ومقیاس المیول نحو المادة
ويوصى البحث بضرورة تطوير مناهج الدراسات االجتماعية بالمراحـل التعليميـة                    

المختلفة فى ضوء نظرية الذكاءات المتعددة مع تنويع المعلمين لألنشطة التعليمية داخـل   
المتعددة لدى المتعلمين كي يتمكن كل مـتعلم    ، بما يتناسب مع الذكاءاتالدراسة  حجرة

 .الذي يوافق ذكاءاته  نشاطمن االستفادة من ال




