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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ُحوا ِفي ﴿ ِذيَن آَمُنوا إَِذا ِقيَل َلُكْم َتَفسَّ يَا أَيَُّها الَّ

ُه َلُكْم  َوإَِذا  ۖ  اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا يَْفَسِح اللَّ

ِذيَن آَمُنوا قِ  ُه الَّ يَل  اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا يرَْفِع اللَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت  ُه ِبَما  ۖ  ِمْنُكْم َوالَّ َواللَّ

﴾َتْعَمُلوَن َخِبير    
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لرترونياال إلاى الم أنا حال بسام الفقرا، أفوض جامعة اإلسراء بتزويد ؤسساات نسخ من رساالتي ورقيااو واك

 أو الهيئات أو األشخاص عند طلبها.
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 قرار لجنة المناقشة 
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 إقرار السالمة اللغوية 

ائياااة المتعاااددة لاااد  األطفاااال أقااار أناااا الموقاااع أدنااااه باناااو الرساااالة الموساااومة   الاااذكاءات النم 

ر الملتحقاااين بالريااااض ذات األركاااان التعليمياااة وأقااارانهم الملتحقاااين بالريااااض التقليدياااة مااان وجهاااة ن ااا

يح األمهاات   والمقدماة ماان قبال حاال بسااام الفقارا، وبعاد التاادقين اللواوم والنحاوم واإلمالئااي تام تصااح

ناء على ما ذكر أعاله أوقع على هاذا بعض الرلمات والجمل، وأصبحت اآلن خالية من األخطاء وب

 القرار.
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 اإلهداء

 إلى قدوتنا ومعلمنا وقائد أمتنا الحبيب المصطفى محمد صلى هللا عليو وسلم

 إلى نور حياتي

 ى العلم وبها أزداد افتخارإلى من دفعتني إل 

 إلى رمز التفاني والتضحية ... )والدتي الحبيبة(

 إلى أهلي األعزاء

 إلى أعمدة العلم والمعرفة اللذين خّطوا لي ولآلخرين صفحات اإلبداع

 إلى هذا الصرح العلمي الفتي  جامعة اإلسراء

تمام رسالتي  إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث واك

 ي وشكرم الجزيل وامتنانيأهديكم محبت
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 الشكر والتقدير

سلم، حبه و الحمد هلل حمدا طيبًا مباركًا فيه، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وص

 وبعد:

انطالقاااو ماان حااديث رسااولنا الرااريم صاالى هللا عليااو وساالم الااذم قااال:  ماان ال يشااكر النااا  ال  يشااكر 

ي أن لوع يم االمتنان لألستاذة الدكتورة هناء حسين الفلفلي، ويحن  هللا  فإنني أتقدم بخالص الشكر

و أقاال لهاااا إجااالالو وتقاااديرا،و فلاام تتاااوان لح ااة فاااي تقااديم المسااااعدة لااي، ولااام تاادخر جهاااداو فااي التوجيااا

لهااا و واإلرشااد، فكاناات تنريناي بإرشاااداتها القيماة، ودالالتهااا السااديدة فاي تصااحيح الرساالة وتحسااينها، 

 تفضلها بقبول اإلشراف على هذه الرسالة فجزاها هللا تعالى خير جزاء. كل الشكر في

، كما أتقدم بالشكر والعرفان ألعضاء لجنة المناقشة اللذين شارفوني بقباولهم مناقشاة رساالتي

 وانو لشرف ع يم لي أن تتم مناقشتي لهذه الرسالة من قبلرم.

تقديم وافر شكرم وع يم امتناني  وباعتزاز، فقد تضين الرلمات وتعجز عبارات التقدير عن

ألمال اإلى عطوفة عميد كلية العلوم التربوية الدكتور أيمن سند القرالة رماز التواضاع والعطااء، مناال 

 والتفاؤل، والذم كان سنداو للجميع.

والشااكر الموصااول إلااى األساااتذة المحكمااين الااذين أفااادوني باالرائهم العلميااة القيمااة، وتزوياادم  

 زمة.بالمعلومات الال

وفي الختام أشكر كل من ساندني وأعانني علاى إنجااز هاذه الرساالة، فلهام فاي الانف  منزلاة  

 وان لم يسعل المقام لذكرهم، فهم أهل للفضل والخير والشكر
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قرانهم ية وأالذكاءات النمائية المتعددة لدى األطفال الملتحقين بالرياض ذات األركان التعليم

 الملتحقين بالرياض التقليدية من وجهة نظر األمهات

 إعداد

 حال بسام عبد هللا الفقرا 

 إشراف

 أ. د هناء حسين الفلفلي 

 ملخص

التعرف على الذكاءات النمائية المتعاددة لاد  األطفاال الملتحقاين  هدفت الدراسة الحالية إلى 

بالريااااض ذات األركاااان التعليمياااة وأقااارانهم الملتحقاااين بالريااااض التقليدياااة مااان وجهاااة ن ااار األمهاااات، 

( أم ماان أمهااات األطفااال 80( أماااو توزعاات علااى فئتااين، األولااى )160وتروناات عينااة الدراسااة ماان )

( أم من أمهات األطفاال الملتحقاين بالريااض 80ركان التعليمية والنانية )الملتحقين بالرياض ذات األ

الدراسااة الماانهج الوصاافي، ولعجابااة علااى أساائلة الدراسااة اسااتخدمت الباحنااة  فااي التقليديااة، واسااتخدم

األدوات اآلتية: استمارة تقييم األركاان التعليمياة )إعاداد الباحناة( ومقياا  الاذكاءات النمائياة المتعاددة 

يدا ( لفتحي جروان بعد تطويره من قبل الباحنة، وأ هرت النتائج أن الذكاءات النمائية المتعاددة )م

لااد  األطفااال الملتحقااين بالرياااض ذات األركااان التعليمياااة جاااءت مرتفعااة، كمااا أ هاارت النتاااائج أن 

وأ هاارت الااذكاءات النمائيااة المتعااددة لااد  األطفااال الملتحقااين بالرياااض التقليديااة جاااءت متوسااطة، 

النتااائج  أيضااا وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بالدرجااة الرليااة والاادرجات  الفرعيااة لراال ذكاااء ماان 

الااااذكاءات النمائيااااة المتعااااددة بااااين األطفااااال الملتحقااااين بالرياااااض ذات األركااااان التعليميااااة واألطفااااال 

تعليمياااة، ووجاااود الملتحقااين بالريااااض التقليدياااة لصاااالح األطفاااال الملتحقااين بالريااااض ذات األركاااان ال



 ن 

فاااروق بالدرجاااة الرلياااة للاااذكاءات النمائياااة المتعاااددة باااين األطفاااال الملتحقاااين بالريااااض ذات األركاااان 

التعليميااة واألطفااال الملتحقااين بالرياااض التقليديااة لصااالح األطفااال الملتحقااين بالرياااض ذات األركااان 

تنميااة الااذكاءات النمائيااة المتعااددة التعليمياة، واسااتنتجت الدراسااة أن لألركااان التعليميااة دور مهمااا فااي 

 لد  أطفال الروضة .

 الكلمات المفتاحية: الذكاءات النمائية المتعددة، األركان التعليمية، أطفال الروضة.
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