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; רדנרות המרובות פותחה על ידי הווארד גריית האינטליגנציו תיא,כידוע

  : הבאי�ונותהיא מבוססת על העקר

אנשי� מה קאצל חל,  יש מגוו� אינטליגנציות שונותב� אד�לכל  -

אצל ;  דומיננטיותהינ�יסטיות ולינגו�אינטליגנציות וורבאליות

�  .  מפותחות יותרוויזואליות�אינטליגנציות מרחביות אחרי

לכל אחד יש יכולת לפתח את האינטליגנציות המרובות לרמה  -

 ;העשרה והדרכה, א� הוא יקבל עידוד, סבירה של ביצוע

תו� כדי , פעילות אינטליגנציות שונות משולבות למכלול מורכב -

 .בי� אינטליגנציות שונותאינטראקציה 

פעילויות עיקריות מספר  אינטליגנציה עומדות כלשל בבסיס  -

 .אותה האינטליגנציהשמאפיינות 

  

בתי ספר רבי� של תיאוריית האינטליגנציות המרובות מאז פיתוחה 

� לייש� אותה משו� שהיא עשויה להיות מסגרת שתאפשר פיתוח מנסי

�המחקר הנוכחי בא לבדוק את . מגוו� של סגנונות הוראה ולמידה שוני

. י� שבה� נתקלו בתי ספר טורקיי� בדר� להפעלת תיאוריה זוהמכשול

במהל� המחקר . המחקר נעשה בבתי ספר יסודיי� פרטיי� באנקרה

  :עיקריי� ליישו� התיאוריה מכשולי� ששה י� ראינו כי קיימ

-  �  ;קוריקולו� טורקי לאומיללמד לחצי� חיצוניי� על מורי

 ;מערכת מרוכזת של מבחני� והערכה -

� באשר לקידוהוריאגות ד - �� ילדיה� במקצועות חובה שכלולי

 ;תו� הקוריקולו� הלאומיב



ות  שקשורות לפיתוח מציאת הזמ� עבור פעילויות נוספשל  בעייה -

 ;מרובותאינטליגנציות 

 ותבעיית היעדר מגוו� רחב של מתודות של פיתוח אינטליגנצי -

� שונות בקרב המורי

 .פעילויות של פיתוח אינטליגנציות מרובות ניהול בעיית  -

  

הבעיות ; ב המורי� כמעט ולא נתקלו בשו� בעיה�יש לציי� כי בכיתות א

 בתור וה הופיע� דבכיתות; יאת הזמ� החלו בכיתה גשל ניהול ומצ

מכשולי� משמעותיי� הגורמי� של לח  הקוריקולו� ומערכת ההערכה 

מתחיל בסביבות כיתה " ז זמ�בזבו"ג� לח  מצד ההורי� כנגד . המרוכזת

' כיתה ח. 'במיוחד החל מכיתה ז, ח�בעיות אלה מתעצמות בכיתות ו. 'ד

שבסופה ישנ� מבחני� מרכזיי� היא הקשה ביותר ליישו� חומר לימודי 

71%� מהתלמידי� ו82%(רוב התלמידי� והוריה� ש למרות.  נוס# 

�, ות מרובותמתייחסי� באופ� חיובי לתיאוריית אינטליגנצי) מההורי

 �דאגת� אודות הצלחת התלמידי� במבחני� מרכזיי� מהווה עבור

  .שיקול מכריע

  

שני את מגוו� המכשולי� שצוינו בי�  בח� אעל סמ� המחקר שלנו נית� ל

: המכשולי� המרכזיי� למימוש התיאוריה של אינטליגנציות מרובות

 לאת ולאומי וקיו� מערכת מבחני� מרוכזבשל קוריקולו� לח  חיצוני 

, הורי� ויוצרי� לח  מצד�ה משפיעי� ג� על ודווקא גורמי� אל. גמישה

 לצור� השקעה בתחומי זמ�ב מחסורג� יוצרי� מצב של , בנוס# לכ�ו

�חשוב לציי� כי הגישה של אינטליגנציות מרובות . אינטליגנציה שוני

דמות ק לבחו� את התעל מנת ליצור מער� הערכה אלטרנטיבי תמאפשר

�א� ,  בהתא� לפרמטרי� האופייניי� לאינטליגנציות שונותהתלמידי

  . כללנוצרמער� זה אינו 

  

  

  

  

  

  


