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ملخص: 

املوهوبني  الطلبة  معلمي  ممار�سة  م�ستوى  اإىل  التعرف  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
للذكاءات املتعددة يف الغرفة ال�سفية بالإ�سافة اإىل التعرف اإىل الختلف يف املمار�سات 
جن�ص  متغريات  باختلف  املوهوبني  الطلبة  معلمي  لدى  النظرية  بهذه  املرتبطة  ال�سفية 
ومعلمة  معلماً   )54( الدرا�سة  عينة  بلغت  وقد  والعلمي،  واملوؤهل  التخ�س�ص  وحقل  املعلم 
من يف مدار�ص امللك عبد اهلل الثاين للتميز يف حمافظات البقاء والزرقاء واإربد، ولغايات 
الطلبة  معلمي  ممار�سة  م�ستوى  لقيا�ص  تقدير  اأداة  الباحثون  طور  الدرا�سة  اأهداف  حتقيق 
املوهوبني للذكاءات املتعددة يف الغرفة ال�سفية تكوّنت من )56( فقرة، وحتققوا من �سدق 
اأ�سارت نتائج  اأنها تتمتع بدرجات �سدق وثبات مقبولني. وقد  الأداة وثباتها، حيث تبني 
الدرا�سة اإىل اأن الذكاءات املتعددة املمار�سة لدى اأفراد عينة الدرا�سة مرتبة ترتيباً تنازلياً 
يف  وجاء  الريا�سي  املنطقي  الذكاء  هي:  ممار�سة  باأقلها  وانتهاء  ممار�سة،  باأكرثها  بدءاً 
الرتتيب الأول، يليه الذكاء احل�ص- حركي، ثم الذكاء املكاين، فالذكاء املو�سيقي، ثم الذكاء 
اللغوي، يليه الذكاء ال�سخ�سي، بينما جاء الذكاء الجتماعي يف الرتتيب الأخري. واأظهرت 
النتائج تفوق الإناث يف بعد الذكاء اللغوي، بينما اأظهرت النتائج تفوق الذكور يف بعدي 
الذكاء املكاين والجتماعي، واأما فيما يتعلق بدللة الفروق ح�سب متغري تخ�س�ص املعلمني 
)اإن�سان، علمي( مل تظهر املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للذكاءات املتعددة 

ال�سبعة مو�سوع الدرا�سة احلالية فروق ذات دللة اإح�سائية. 
)الذكاء  بعدي  الفروق يف  العلمي، جاءت  املوؤهل  متغرّي  الفروق ح�سب  دللة  وح�سب 
)درا�سات  العلمية  املوؤهلت  ذوي  من  املعلمني  ل�سالح  الجتماعي(.  والذكاء  املو�سيقي 

عليا(. وانتهت الدرا�سة بعدد من التو�سيات. 
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Abstract: 
The current study aimed to identify the level of teachers of gifted students 

practice for the multiple intelligences in the classroom as well as identifying 
differences in class practices associated with this theory among the teachers 
of gifted students according to the variables of sex of the teacher and the field 
of specialization, and scientific qualifications. 

The study sample consisted of (54) teachers from these schools: King 
Abdullah II Award for Excellence in the governorates of Balqa, Zarqa and 
Irbid. For the purposes of achieving the objectives of the study, the researchers 
developed an estimating tool to measure the level of the practice of teachers 
of gifted students for multiple intelligences in the classroom. It consisted of 
(56) , items. The validity and reliability of the tool was examined and it was 
found that they have acceptable degrees. The findings suggest that multiple 
intelligences practice on the members of the study sample in descending 
order starting with those with the most practice and the end of the least 
practice are: intelligent logical- mathematical, and came in first, followed 
by IQ sense- kinesthetic, and spatial, musical intelligence and linguistic 
intelligence, followed by Intelligence profile, while the social intelligence in 
the latter arrangement. The results showed superiority of females in after 
intelligence language, and male superiority in the offline spatial, social. As 
for the terms of the differences according to teachers’ specialization (human, 
scientific) there were no significant differences. 

As for the differences according to the educational qualification variable 
(musical intelligence and social intelligence) for teachers with post graduate 
degrees, the study concluded with a number of recommendations. 
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مقدمة: 
لقد و�سعت نظرية الذكاءات املتعددة نظرتها للختلفات بني الب�رس يف اأنواع الذكاءات 
التي لديهم ويف اأ�سلوب ا�ستخدامها، مما ي�سهم يف اإثراء املجتمع وتنويع ثقافته وح�سارته 
عن طريق اإف�ساح املجال لكل نوع من اأنواع الذكاءات املتعددة بالظهور، والتبلور يف اإنتاج 

 .)Merritt, 2001( ذي معنى، ي�سهم يف تطوير املجتمع وتقدمه
واأن لكل نوع  الذكاءات املتعددة،  الإن�سان ميتلك عدداً من  اأن  اإىل  اأ�سار جاردنر  وقد 
اأن  اأي�سا  العقلية، وي�سمي كل وحدة »ذكاء«، ويوؤكد  الوظائف  الذكاءات عدداً من  من هذه 
ملحظتها  ميكن  التي  القدرات  من  اخلا�سة  جمموعاتها  متتلك  املنف�سلة  الذكاءات  هذه 

وقيا�سها. 
ا�ستخدام  النظرية  هذه  ظهور  قبل  والتعليمية  الرتبوية  املمار�سات  على  هيمن  وقد 
اأ�سلوب واحد يف التعلم. وذلك اأن وجود الذكاءات املتعددة واختلفه لدى الطلبة يف الف�سل 
الدرا�سي الواحد، يقت�سي اتباع اأ�ساليب وطرائق تعليمية متنوعة لتحقيق التوا�سل مع كل 
الطلبة املتواجدين يف الف�سل الدرا�سي، حيث كان النظام التعليمي يهمل العديد من قدراتهم 
واإمكاناتهم التعليمية، لقد اأ�سار جاردنر )Gardner, 1999( اإىل اأن مقيا�ص معامل الذكاء 
)IQ( ل ياأخذ بعني العتبار �سوى جزءاً ي�سرياً من قدرات املتعلم، كالقدرات اللغوية، والقدرة 
املنطقية الريا�سية، ويف الوقت نف�سه يهم�ص قدرات اأخرى عديدة ل ميكن جتاهل قيمتها 
يف املجتمع. وقد جاءت نظرية الذكاءات املتعددة لتعطي اأهمية مت�ساوية جلميع القدرات 

العقلية للمتعلم التي ل تاأخذها مقايي�ص الذكاء بعني العتبار. 
املنا�سبة  والتعلم  التعليم  اأ�ساليب  ل�ستك�ساف  معروفاً  اأ�سلوباً  النظرية  اأ�سبحت  لقد 
وقد  �سواء.  حد  على  والطلبة  املعلمني  تقومي  اأ�ساليب  وحت�سني  املناهج،  وتطوير  فرد،  لكل 
مت  تبنت هذه النظرية العديد من املدار�ص يف الوليات املتحدة، وكندا، وا�سرتاليا، حيث ُنظِّ
بيئاتها املدر�سية واأ�ساليب تدري�سها ومناهجها وطرق تقوميها وتدريب معلميها وفق هذه 

النظرية. وكرث الباحثون املوؤيدون للتطوير املهني امل�سند اإليها )القم�ص، 2011( . 

مشكلة الدراسة وأهميتها: 
بعد ظهور نظرية الذكاءات املتعددة اأ�سبح ينظر اإىل الأفراد على اأ�سا�ص اأنهم اأ�سخا�ص 
الأ�ساليب  تن�سجم  اأن  يتطلب  الذي  الأمر  اآخر،  اإىل  فرد  ميتلكون قدرات خمتلفة تختلف من 
اأ�سبح من  القوة وتنميتها لديهم. من هنا  التدري�سية معها من خلل الرتكيز على جوانب 
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املهم معرفة الذكاءات الإن�سانية املتنوعة ورعايتها وتنميتها، لكي ن�ستطيع اإدراك جميع 
الإختلفات بني الأفراد يف الذكاءات املوجودة لديهم، وحتى تتاح لنا فر�ص اأف�سل للتعامل 
خلل  من  الباحثون  لحظ  وقد  منا�سب.  نحو  على  نواجهها  التي  امل�سكلت  من  كثري  مع 
خربتهم الطويلة اأثناء تدري�سهم وتعاملهم مع معلمي الطلبة املوهوبني اأن كثرياً من هوؤلء 
املعلمني لديهم معرفة نظرية جيدة عن نظرية الذكاءات املتعددة، اإل اأنه ل تتوافر معلومات 
الغرفة  يف  املتعددة  والذكاءات  النظرية  لهذه  املعلمني  اأولئك  ممار�سة  م�ستوى  عن  دقيقة 
ال�سفية اأثناء ممار�ستهم ملهارة التدري�ص. ومن هنا جاءت فكرة الدرا�سة احلالية حيث راأى 
الباحثون �رسورة التعرف اإىل م�ستوى ممار�سة معلمي الطلبة املوهوبني للذكاءات املتعددة 

يف الغرفة ال�سفية، وكذلك التعرف اإىل علقة ذلك ببع�ص املتغريات. 
علم  ح�سب  الأردنية–  البيئة  يف  املو�سوع  هذا  حول  درا�سات  توافر  لعدم  ونتيجة 
الباحثني – لذلك فاإن من ال�رسورةً اإجراء مثل هذه الدرا�سة؛ التي رمبا تكون من الدرا�سات 
القليلة يف البيئة العربية والأوىل من نوعها يف البيئة الأردنية، واأن النتائج التي �ستنتهي 
الطلبة  مع  املتعددة  الذكاءات  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  كيفية  املعلمني يف  ت�ساعد  قد  اإليها 

املوهوبني. 
أهداف الدراسة: 

الطلبة  معلمي  ممار�سة  م�ستوى  اإىل  التعّرف  احلالية  الدرا�سة  من  الرئي�ص  الهدف  اإن 
ببع�ص  ذلك  اإىل علقة  التعرف  وكذلك  ال�سفية،  الغرفة  املتعددة يف  للذكاءات  املوهوبني 
املتغريات، وذلك من اأجل العمل على مراعاة الذكاءات املتعددة عند التعامل مع هذه الفئة 

من الطلبة، وا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات تدري�ص تتلءم وهذه الذكاءات. 
أهمية الدراسة: 

تتجلى اأهمية الدرا�سة يف االآتي: 
لفت انتباه معلمي الطلبة املوهوبني يف املدار�ص اإىل اأهمية الك�سف عن الذكاءات  ●

املتعددة لدى طلبتهم، واتباع اأ�ساليب التدري�ص التي تتلءم مع ذكاءات الطلبة. 
الطلبة م�ستقبلً  ● باأهمية توجيه  اأمورهم  واأولياء  املوهوبني  الطلبة  توعية معلمي 

املتعددة، وو�سع  اأو ذكاءاتهم  املف�سلة  تعلمهم  اأ�ساليب  التي تتلءم مع  التخ�س�سات  اإىل 
الطالب املنا�سب يف التخ�س�ص املنا�سب. 

من  ● له  ملا  املوهوبني،  الطلبة  لدى  وخا�سة  املتعددة،  الذكاءات  مو�سوع  اأهمية 
اإليه وملجتمعه، مما  فائدة تعود على الطالب املوهوب يف جمالت احلياة كافة، بالن�سبة 

ي�ساعد اأ�رسته على تفهم قدراته والعمل على تنميتها. 
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أسئلة الدراسة: 
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل االإجابة عن االأ�سئلة التالية حتديداً: 

الغرفة  ● يف  املتعددة  للذكاءات  املوهوبني  الطلبة  معلمي  ممار�سة  م�ستوى  ما 
ال�سفية؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى  ●
ممار�سة معلمي الطلبة املوهوبني للذكاءات املتعددة يف الغرفة ال�سفية تعود ملتغري جن�ص 

املعلم؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى  ●

ملتغري  تعود  ال�سفية  الغرفة  يف  املتعددة  للذكاءات  املوهوبني  الطلبة  معلمي  ممار�سة 
التخ�س�ص؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى  ●
ممار�سة معلمي الطلبة املوهوبني للذكاءات املتعددة يف الغرفة ال�سفية تعود ملتغري املوؤهل 

العلمي؟ 

حدود الدراسة: 
تتحدد هذه الدرا�سة يف ثلثة حدود رئي�سية هي: 

حدود ب�رضية: تتمثل يف معلمي الطلبة املوهوبني املتواجدين يف مدار�ص امللك  ♦
عبد اهلل للتميز. 

حدود زمانية: تتمثل يف العام الدرا�سي 2010/ 2011  ♦
العا�سمة  ♦ للتميز يف حمافظات  اهلل  عبد  امللك  مدار�ص  تتمثل يف  مكانية:  حدود 

والبلقاء والزرقاء واأربد. 

التعريفات اإلجرائية للمصطلحات: 
وردت يف هذه الدرا�سة بع�س امل�سطلحات التي ال بد من تعريفها ومنها: 

الطلبة  ◄ معلم  ممار�سة  لدرجة  امللحظ  يقدرها  التي  الدرجة  املمار�سة:  مدى 
غرفة  داخل  التعليمي  املوقف  فعاليات  تنفيذ  اأثناء  املتعددة  الذكاءات  لأبعاد  املوهوبني 
بالذكاءات  اخلا�ص  )املقيا�ص(  امللحظة  اأداة  يف  املحددة  الكفايات  ح�سب  وذلك  ال�سف، 

املتعددة امل�ستخدم يف الدرا�سة. 
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معلمو الطلبة املوهوبني: املعلمون الذين يدر�سون الطلبة املوهوبني يف مدار�ص  ◄
امللك عبد اهلل الثاين للتميز التابعة لوزارة الرتبية والتعليم واملنت�رسة يف عدد من حمافظات 

اململكة الأردنية الها�سمية يف العام الدرا�سي 2010/ 2011. 
الذكاءات املتعددة: هي القدرة على حل امل�سكلت، اأو تخليق نتاجات ذات قيمة  ◄

 . )Gardner,1999( سمن موقف من مواقف ثقافية�
عليها  يح�سل  التي  الدرجة  فهي:  املتعددة  الذكاءات  لأبعاد  الإجرائي  التعريف  اأما 
على  الأعلى  والدرجة  الدرا�سة،  يف  امل�ستخدم  املتعددة  الذكاءات  مقيا�ص  على  املفحو�ص 

املقيا�ص متثل نوع الذكاء الذي ميتلكه املفحو�ص. 

اإلطار النظري للدراسة:

كفايات معلم املوهوبني:

هناك اتفاق على اأن جناح اأي تطوير يف العملية التعليمية يعتمد اأ�سا�ساً على املعلم، 
وعلى كفايته العلمية واملهنية التي متكنه بالتايل من حتقيق الأهداف التعليمية للمرحلة 
التي يقوم بالتدري�ص فيها، اإذ اإنه امل�سوؤول الأول عن تنفيذ املنهج، واختيار طرق التدري�ص 
املنا�سبة  التقومي  واأ�ساليب  التعليم،  تكنولوجيا  وا�ستخدام  الفعالة  التعليمية  والأن�سطة 

)القم�ص، 2011( . 
من  اأنواع  اأربعة  هناك  اأن   )2004( جروان  يف  الوارد   )1997( �سبحي  وي�سري 

الكفايات املهنية اخلا�سة مبعلمي الطلبة املوهوبني هي: 
املعلومات  ♦ اإىل  وت�سري   :)Cognitive Competencies) املعرفية  الكفايات 

واملهارات العقلية ال�رسورية لأداء الفرد )املعلم( يف �ستى جمالت عمله )التعليمي التعلُّمي( 
 .

الكفايات الوجدانية (Affective Competencies(: وت�سري اإىل ا�ستعدادات الفرد  ♦
وميوله واجتاهاته وقيمه ومعتقداته، وهذه الكفايات ُتغطي جوانب متعددة مثل: ح�سا�سية 

الفرد )املعلم( وثقته بنف�سه واجتاهه نحو املهنة )التعليم( . 
كفاءات  ♦ اإىل  وت�سري   :)Performance Competencies) االأدائية  الكفايات 

و�سائل  )كتوظيف  حركية  النف�ص  املهارات  وتت�سمن   ، )املعلم(  الفرد  ُيظهرها  التي  الأداء 
وتكنولوجيا التعليم واإجراء العرو�ص العملية … الخ( واأداء هذه املهارات يعتمد على ما 

له الفرد )املعلم( �سابقاً من كفايات معرفية.  ح�سّ
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الكفايات االإنتاجية (Consequence or Product Competencies(: ت�سري  ♦
اإىل اأثر اأداء الفرد )املعلم( للكفاءات ال�سابقة يف امليدان )التعليم( ، اأي اأثر كفايات املعلم يف 

املتعلمني، ومدى تكيفهم يف تعلمهم امل�ستقبلي اأو يف مهنهم. 
ويتم التمكن من الكفايات ال�سابقة بتدريب املعلم على اأدائها با�ستخدام برامج ُتعرف 

 .)Competency – Based Education( بالربامج التعليمية القائمة على الكفايات
ومما ل �سك فيه اأن معلم الطالب املوهوب يفرت�ص اأن ميتلك كفايات معرفية واأدائية 
تتنا�سب مع املهمة املوكلة اإليه. حيث يرى املقبل )2005( اأنه ميكن حتديد هذه الكفايات 
التي  العامة  الأهداف  وفق  حتديدها  ميكن  التي  والتقومي،  والتنفيذ،  التخطيط،  بكفايات 
قوائم  حتديد  يجب  لذا  املوهوبني.  رعاية  جمال  يف  امل�سوؤولة  التعليمية  اجلهة  تن�سدها 
التدريبية  الحتياجات  اإجرائية حتى ميكن على �سوئها حتديد  الكفايات م�سبقاً وب�سيغة 
للم�ستهدفني من التدريب. ومن بني اأهم الكفايات التي يجب اأن ميتلكها معلم الطالب 

املوهوب ما ياأتي: 
يتعرف طرق واأ�ساليب اكت�ساف املوهوب.  -
مييز الطالب املوهوب من خلل معرفته خل�سائ�سه النف�سية والعقلية.  -
يطبق طرق التعامل املنا�سبة مع الطالب املوهوب مثل: ال�سرب على كرثة ا�ستف�سارات  -

املوهوب. 
التفكري  - الناقد،  التفكري  املتعدد،  التفكري  مثل:  املختلفة،  التفكري  طرق  مييز 

الإبداعي. 
التعلم  - التناف�سي،  التعلم  الفردي،  التعلم  مثل:  املختلفة،  التعلم  طرق  يتعرف 

التعاوين. 
حل  - مهارة  مثل  املوهوب،  للطالب  املنا�سبة  التدري�ص  طرق  جيدة  مبهارة  يطبق 

امل�سكلت، ا�ستخدام نظرية الذكاءات املتعددة يف التدري�ص. 
نظرية الذكاءات املتعددة: 

 :)Concept of Multiple Intelligence) مفهوم الذكاءات املتعددة
لقد عّرف جاردنر )Gardner( الذكاءات املتعددة على اأنها: القدرة على حل امل�سكلت، 
بينما   .  )Gardner, 1999( ثقافية  مواقف  اأو  موقف  �سمن  قيمة  ذات  نتاجات  تخليق  اأو 
الأفراد  بني  الذكاء  م�ستويات  تعدد  يعني  املتعددة  الذكاءات  م�سطلح  اأن  بع�سهم  يعتقد 

)عفانة واخلزندار، 2007( . 
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جذور نظرية الذكاءات املتعددة: 

اإن جذور نظرية الذكاءات املتعددة تعود اإىل عام )1979( عندما طلبت موؤ�س�سة فان 
لري )VanLeer( من جامعة هارفارد الأمريكية )Harvard( القيام با�ستق�ساء علمي يهدف 
اإىل تقومي املعارف العلمية، والقدرات الذهنية لدى الأفراد، واإظهار مدى تفعيلها يف مواقف 
احلياة املختلفة، وبهدف حتقيق هذا الهدف قامت اجلامعة بت�سكيل فريق بحثي من جمموعة 
من الأ�ساتذة الباحثني يف اجلامعة من تخ�س�سات خمتلفة قاموا باأبحاث م�سنية اإ�ستغرقت 
�سنوات عدة، حيث مت البحث يف املجالت املعرفية والذهنية، واإ�ستق�ساء مدى تفعيل هذه 
الإمكانات يف الواقع التطبيقي، حيث عمد هوؤلء الباحثون اإىل البحث يف التاريخ الإن�ساين، 
والعلوم الفل�سفية، والعلوم الطبيعية، اإ�سافة اإىل العلوم الإن�سانية. كما نّظم هوؤلء الباحثون 
يف  الإن�ساين  النمو  يف  وق�سايا  درا�سة  فيها  تناولوا  الدورية  العلمية  اللقاءات  من  �سل�سلة 
 Gerald. S.( الثقافات الب�رسية املختلفة. ومن هوؤلء الباحثني رئي�ص الفريق جريالد لي�رس
Gard-( وهو متخ�س�ص يف علم النف�ص، وبالإ�سافة اإىل الباحث هيوارد جاردنر )Lesser
ner( ، وهو اأ�ستاذ يف علم النف�ص املعريف، واإ�رسائيل �سيفلر )Israel Schefflr( و روبري لفني 
)Robert La Vine( املتخ�س�ص يف علم الأنرثبولوجيا الجتماعية، والباحثة مريي وايت 

)Merry White( املتخ�س�سة يف الرتبية يف املجتمع الياباين )نوفل، 2007( . 

أنواع الذكاءات املتعددة: 

بعد الإطلع على الدرا�سات والأدبيات حول اأنواع الذكاءات املتعددة ل�ساحب النظرية 
 Gardener,1983,1993,1999( )Grow,1998(.( بها  املهتمني  من  وعدد   )Gardener(
Armstrong,2000(( )الأع�رس وكفايف، 2000: 88- 89( )جابر، 2003( . اقرتحوا اأنواع 

عدة للذكاءات املتعددة، وهذه الذكاءات هي: 
الذكاء اللغوي- اللفظي: وهو القدرة على ال�ستخدام العملي للغة والكلمات بكفاءة . 1

ال�سوتيات،  اللغوي،  البناء  على  القدرة  الذكاء  هذا  ويت�سمن  والإت�سال،  للتعبري  كو�سيلة 
املعاين. 
العلقات . 2 واكت�ساف  الأرقام  ا�ستخدام  على  القدرة  الريا�سي:  املنطقي-  الذكاء 

بكفاءة وكذلك القدرة على التفكري املنطقي الإ�ستنتاجي والقيا�سي يف حل امل�سكلت. 
الذكاء اجل�سمي- احلركي: القدرة على ا�ستخدام ال�سخ�ص جل�سمه للتعبري عن الأفكار . 3

وامل�ساعر ويت�سمن هذا الذكاء مهارات ج�سمية معينة مثل التاآزر، والتوازن، املهارة، القوة، 
املرونة. 
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الذكاء املكاين- الب�رسي: وهو القدرة على ت�سور املكان الن�سبي للأ�سياء يف الفراغ. . 4
واملعماريني  الديكور  مهند�سي  مثل:  الفنية  القدرات  ذوي  لدى  خا�ص  ب�سكل  ذلك  ويظهر 
الألوان،  وتن�سيق  والتلوين،  الر�سم  مثل:  لديهم  تتميز  مهارات  هنالك  اإن  حيث  والر�سامني. 

وعمل املخططات والر�سومات، والديكور والت�سميم الداخلي، والتعبري باخلرائط. 
يف . 5 العادية  غري  القدرات  ذوي  لدى  تظهر  التي  القدرة  وهو  املو�سيقي:  الذكاء 

واملو�سيقيني  ال�سوت  ومهند�سي  املغنيني  لدى  الذكاء  من  النوع  هذا  ويت�سح  املو�سيقى، 
نف�ص  من  والأنا�سيد  الأغاين  متييز  مثل:  لديهم  تتميز  مهارات  وهنالك  ال�سمعيات.  وخرباء 

النغمة، متييز الأ�سوات، تاأليف الإيقاعات والأحلان. 
واأهدافهم . 6 ونواياهم  الآخرين  اأمزجة  اإدراك  على  القدرة  وهو  الجتماعي:  الذكاء 

القدرة على  ثم  والإمياءات، ومن  الوجه  لتعبريات  بينها، واحل�سا�سية  والتمييز  وم�ساعرهم 
التفاعل والندماج معهم، والنتباه  اإجرائية من خلل  الإمياءات بطريقة  ال�ستجابة لهذه 
لردود اأفعال الآخرين، وهذا النوع من الذكاء متطور لدى املعلمني وامل�سلحني الجتماعيني 

والكوميديني. 
ا�ستبطان . 7 لذاته من خلل  الفرد  القدرة على فهم  اإىل  ال�سخ�سي: وهو ي�سري  الذكاء 

اأفكاره وقدرته على ت�سور ذاته من حيث نواحي القوة ونواحي ال�سعف، والوعي باأمزجته 
حلياته  توجيهه  يف  القدرة  هذه  وا�ستخدام  لذاته،  وتقديره  ودوافعه  ومقا�سده  الداخلية 

والتخطيط لها، وهذا النوع من الذكاء جنده لدى الفل�سفة وعلماء النف�ص ورجال الدين. 
الذكاء الطبيعي: وهو القدرة على حتديد الأ�سياء املوجودة يف الطبيعة، وت�سنيفها . 8

الآثار  علماء  لدى  الذكاء  من  النوع  هذا  وجند  وطيور،  وحيوانات  واأ�سجار  اأزهار  من 
واجليولوجيني. 

الذكاء الوجودي: يرمز اإىل علقة الفرد بالكون، وتفكريه الغيبي باملوت، وم�سري . 9
الغيبية،  الأمور  مناق�سة  على  القدرة  املتعلم  مهارات  وتت�سمن  والب�رس،  احلية  الكائنات 
والتجريد، واخلو�ص يف م�سائل فل�سفية عميقة. اأما املهن النا�سبة فهي: تدري�ص الفل�سفة، اأو 

التخ�س�سات اللآهوتية. 

الدراسات السابقة: 
راجع الباحثون عدداً من الدرا�سات يف مو�سوع الذكاءات املتعددة، اإل اأنهم مل يتمكنوا 
الطلبة  معلمي  ممار�سة  م�ستوى  مبا�رس  ب�سكل  تناولت  �سابقة  درا�سات  على  العثور  من 
املوهوبني للذكاءات املتعددة يف الغرفة ال�سفية، ومعظم ما توافر من درا�سات ارتبط مب�سح 



375

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )1( - نيسان 

رفع  على  تعليمية  تدخلت  تاأثري  تناولت  اأنها  اأو  الطلبة،  لدى  املتعددة  الذكاءات  اأ�سكال 
م�ستوى الذكاءات املتعددة لدى الطلبة، وفيما ياأتي عر�ص للدرا�سات التي متكن الباحثني 

من العثور عليها: 
قام جون (John,1998( بدرا�سة عن تنمية الذكاءات املتعددة يف غرفة ال�سف هدفت 
 )Gardner( اإىل قيا�ص م�ستوى الذكاءات املتعددة ال�سائد لدى الطلبة ح�سب قائمة جاردنر
للذكاءات املتعددة، وقد ق�سمت الدرا�سة اإىل جزئني: اجلزء الأول موجه للمعلمني، حيث بلغت 
الذاتي،  )التقومي  هي:  اختبارات  ثلثة  خلل  من  اإ�ستجاباتهم  ُحّللت  معلماً،   )20( العينة 
 )Teels Timi( تيمي«  »تيلز  واختبار  املتعددة،  الذكاءات  لإكت�ساف  »جاردنر«  واختبار 
 )495( على  ا�ستمل  فقد  للطلب  واملوجه  الثاين  اجلزء  اأما  املتعددة  الذكاءات  لكت�ساف 
طالباً وزعوا يف جمموعتني: املجموعة الأوىل: لتقومي ذكائهم من خلل علماتهم الفردية 
من ال�سف الأول حتى الثاين ع�رس. اأما الثانية: و�سع الطلبة يف جمموعات ح�سب م�ستوى 
علماتهم كما ياأتي: من 0 – 2 �سعيف جداً، من 3 – 5 �سعيف، من 6 – 8 متو�سط، من 
9 – 12 عالية. وقد اأظهرت النتائج اأن هناك فروقاً ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى الذكاء 
لدى املتعلمني تعزى اإىل جن�ص الطلبة ول�سالح الذكور، واأو�ست الدرا�سة مطوري املناهج 

واملربني �رسورة مراعاة هذه الفروق عند ت�سميم املناهج والكتب املدر�سية. 
اأجرى بوريجو (Borrego, 1998( درا�سة هدفت اإىل اختبار التعديلت البيئية التي 
ذ داخل غرفة ال�سف من قبل معلمي الرتبية اخلا�سة امللتحقني باإحدى جامعات �سمال  تنفَّ
غرفة  داخل  املتعددة  الذكاءات  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأثر  ا�ستك�ساف  وحاول  كاليفورنيا. 
ال�سف، وعلقة املعرفة ال�سابقة للمعلمني بهذه الذكاءات، تكونت العينة من ع�رسين معلماً 
النتائج زيادة ملحوظة تقدر بـ )%85(  اأظهرت  يدر�سون يف مدار�ص للرتبية اخلا�سة، وقد 
يف عدد الكتب واملقالت التي قراأها هوؤلء املعلمون، واملتعلقة بالذكاءات املتعددة، ومل 
تلحظ اأية فروق بني البيانات ال�سابقة واللحقة فيما يتعلق بالنعكا�ص الذاتي على منهجية 
الذكاءات املتعددة. كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن التدريب القائم على نظرية الذكاءات املتعددة 

اأدى اإىل تعزيز قدراتهم لتنفيذ هذه ال�سرتاتيجية داخل غرفة ال�سف. 
واأجرت كي�سين�سكي (Ksicinski, 2000( درا�سة هدفت اإىل معرفة ما اإذا كان هناك 
فروق ذات دللة اإح�سائية يف اأداء الطلبة تعزى اإىل متغريات اجلن�ص والعرق، وتكونت عينة 
الأكرث  هو  الداخلي  ال�سخ�سي  الذكاء  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  معلماً،   )81( من  الدرا�سة 
دللة  ذات  فروق  ولوحظت  �سيوعاً،  الأقل  املو�سيقي  الإيقاعي  الذكاء  كان  بينما  �سيوعاً 
اإح�سائية بني الذكاء ال�سخ�سي اخلارجي والذكاء احلركي اجل�سدي، كما لوحظ وجود فروق 



376

د. عاطف يوسف مقابلةمستوى ممارسة معلمي الطلبة املوهوبني للذكاءات املتعددة في الغرفة الصفية
د. مصطفى نوري القمش
د. فؤاد عيد اجلوالده

احلركي  والذكاء  الإناث  ل�سالح  – ال�سفوي  اللغوي  الذكاء  اإح�سائية يف جمال  دللة  ذات 
اجل�سدي ل�سالح الذكور، بينما مل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية ملتغري العرق. 

وهدفت درا�سة �سميث (Smith, 2002( اإىل الك�سف عن مدى تطبيق املعلمني لنظرية 
الذكاءات املتعددة، والك�سف عن اأنواع الذكاءات املتعددة التي ميتلكها الطلبة بعد تطبيق 
املتحدة  الوليات  �سمال  يف  الثانوية  املدار�ص  طلبة  من  عينة  لدى  التعلم،  يف  النظرية 
الأمريكية، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأثر تطبيق نظرية الذكاءات املتعددة ب�سكل كبري يف 
اأنواع الذكاء لدى الطلبة، والتي متثلت يف حت�سن الذكاء املكاين،  املدار�ص يف الك�سف عن 

والذكاء الجتماعي، والذكاء اللغوي. 
وهدفت درا�سة كت�سال (Cutshall, 2003( اإىل الك�سف عن درجة اإ�سهام املعلمني يف 
تنمية الذكاءات املتعددة لدى الطلبة، من خلل ا�ستخدام التعلم التعاوين يف تدري�ص مفاهيم 
علوم الأر�ص يف م�ساق العلوم لدى عينة تكونت من )99( طالباً وطالبة من طلبة ال�سف 
الثامن يف مدر�سة تين�سي يف الوليات املتحدة الأمريكية. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن 
كبرية  فائدة  تطبيقها  وحقق  مرتفعة،  بدرجة  املتعددة  الذكاءات  نظرية  طبقوا  املعلمني 
للمتعلمني؛ اإذ متكنوا من اإبراز قدراتهم املرتبطة بنوع الذكاء الذي يتميزون به، كما اأ�سارت 
الطلبة  من  العديد  واأن  املفاهيم،  دمج  الطلبة ملهارات  اكت�ساب  على  دليل  عدم وجود  اإىل 

اختاروا الذكاء املكاين لتمثيل النماذج. 
كذلك فقد اأجرى كلوك وه�س (Cluck & Hess, 2003( درا�سة هدفت اإىل تعّرف درجة 
تطبيق نظرية الذكاءات املتعددة يف تدري�ص اأحد م�ساقات القراءة عند عينة من طلب ال�سف 
ال�ساد�ص، وطلب ال�سفوف الثاين والثالث والرابع، الذين يدر�سون اللغة الإجنليزية لغة ثانية 
يف اإحدى املناطق الريفية يف اليونيز، واأظهرت النتائج اأن تطبيق نظرية الذكاءات املتعددة 
يف التعليم كان مرتفعاً يف املدار�ص، وكان له اأثر يف التحفيز لدى الطلبة؛ اإذ اأظهر الطلبة 
دافعيةً يف اأداء الواجبات ال�سفية، كما اأدى ا�ستخدام نظرية الذكاءات املتعددة اإىل حت�سني 
امل�ساركة  م�ستوى  ورفع  بها،  املعلم  يكلفهم  التي  للواجبات  الطلبة  واإنهاء  الأداء،  م�ستوى 

ال�سفية، وم�ستوى تفاعل الطلبة. 
املرحلة  تلميذ  قدرة  فح�ص  هدفها  كان  فقد   )Nolen, 2003) نويل  درا�سة  واأما 
البتدائية على فهم املقررات الدرا�سية التي يدر�سونها من خلل اأ�ساليب التدري�ص القائمة 
على نظرية الذكاءات املتعددة، ومن اأهم النتائج التي اأ�سفرت عنها هذه الدرا�سة اأن اأ�ساليب 
التدري�ص القائمة على هذه النظرية كانت فعالة يف زيادة فهم اأفراد عينة الدرا�سة ملقرراتهم 
النتائج  هذه  الباحث  ف�رس  وقد  الدرا�سي،  حت�سيلهم  م�ستوى  رفع  اإىل  اأدى  مما  الدرا�سية، 
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باأن نظرية الذكاءات املتعددة ت�سمح لكل تلميذ داخل حجرة الدرا�سة باأن يتعلم بالأ�سلوب 
التدري�ص لذوى  النظرية ت�سلح يف  اأن هذه  الذي يتوافق مع ذكاءاته املتعددة، ولذلك بني 

الحتياجات اخلا�سة؛ لأنها تلبى احلاجات والفروق الفردية يف قدراتهم على التعلم. 
وهدفت درا�سة اأوهلري (Uhlir, 2003( اإىل تعّرف مدى فاعلية تطبيق نظرية الذكاءات 
املتعددة يف تطور مهارة القراءة، لدى عينة من طلب ال�سف اخلام�ص يف اإحدى ال�سواحي 
وبعد  النظرية  تطبيق  قبل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  ال�رسقية  املناطق  يف  النائية 
تطبيقها. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل ارتفاع م�ستوى مهارة الطلبة يف القراءة بعد تطبيق 
التعلم  اأ�سلوب  تطبيق  عند  اجلماعي  العمل  مهارات  يف  تطور  حدوث  اإىل  اإ�سافة  النظرية، 

التعاوين. 
كما اأجرى لوري (Loori, 2005( درا�سة بعنوان »الذكاءات املتعددة: درا�سة مقارنة يف 
تف�سيلت الذكاء بني الذكور والإناث«. هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة الفرق بني الذكاءات 
عينة  وكانت  جلاردنر،  املتعددة  الذكاءات  نظرية  ح�سب  والإناث  الذكور  بها  يتمتع  التي 
اللغة  العليا يف دول خمتلفة يدر�سون  الدرا�سات  الدرا�سة مكونة من )90( طالباً من طلبة 
الإجنليزية كلغة ثانية يف مركز )ESL( يف الوليات املتحدة، وبلغ متو�سط اأعمارهم بني 
Teele Inventory For Mul-( وقد ا�ستخدم مقيا�ص . )ً18( و )46( )45 ذكوراً، 45 اإناثا(
tiple Intelligsnces, TIMI(. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه يوجد فروق بني الذكور والإناث 
يف تف�سيلت الذكاءات، حيث ك�سفت هذه الدرا�سة انه يوجد فروق بني الذكور و الإناث يف 
منط الذكاءات الن�سطة لديهم، حيث تفوق الذكور يف كل من الذكاء املنطقي والذكاء املكاين/ 

الب�رسي، بينما اأظهرت الإناث تفوقاً يف الذكاء ال�سخ�سي/ الذاتي. 
ا�ستخدام  فاعلية  قيا�ص  اإىل  درا�سة هدفت   )Albalhan, 2006) البلهان  اأجرى  كذلكً 
نظرية الذكاءات املتعددة على حت�سن التح�سيل الأكادميي يف القراءة لدى عينة من طلبة 
القراءة  يف  الأكادميي  التح�سيل  يف  تدن  من  يعانون  ممن  الكويت  يف  املتو�سطة  املرحلة 
)98ذكوراً  وطالبة  طالب  الدرا�سة200  عينة  بلغت  وقد  خ�سو�سية،  درو�ساً  ويتلقون 
درو�ص  اإعطاوؤهم  مت  ال�سابطة  املجموعة  جمموعتني:  اإىل  ع�سوائياً  ق�سموا   . و102اإناث( 
اأ�ساليب  با�ستخدام  در�ست  التجريبية  واملجموعة  التقليدية،  بالأ�ساليب  امل�سائية  التقوية 
Mcken-(  ظظرية الذكاءات املتعددة، وطبقت عليهم قائمة م�سح الذكاءات املتعددة ملاكنزي
zie, 1999( ، واأظهرت النتائج املتعلقة باأثر الربنامج التعليمي على التح�سيل الدرا�سي يف 
القراءة تفوق اأفراد املجموعة التجريبية مقارنة مع حت�سيل اأفراد املجموعة ال�سابطة يف 
القيا�ص البعدي، اأما بالن�سبة ملتغري اجلن�ص فقد كانت نتائج الإناث اأعلى من نتائج الذكور 

يف القيا�ص البعدي. 
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جميعها  واأنها  نتائجها  يف  متناق�سة  اأنها  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�ص  من  يت�سح 
ومعرفية،  دميغرافية  متغريات  �سوء  يف  الطلبة  لدى  املتعددة  الذكاءات  قيا�ص  اإىل  هدفت 
اً من الدرا�سات ال�سابقة تناولت املمار�سات ال�سفية لنظرية الذكاءات املتعددة  اأيَّ ومل جند 
لدى املعلمني ب�سكل عام ولدى معلمي املوهوبني ب�سكل خا�ص، مما يعطي م�سوغاً لإجراء 
جوانب  على  انعكا�ساته  له  واملعلمني  الطلبة  بني  التفاعل  اأن  وخا�سة  احلالية  الدرا�سة 
اأحد اجلوانب املهمة يف  تاأثري املعلمني يف  التعرف على  اأن يتم  لذا لبد  ال�سخ�سية كافة، 

�سخ�سية الطالب، األ وهو اجلانب املعريف واملرتبط بالذكاءات املتعددة. 

إجراءات الدراسة: 
الدرا�سة  هذه  لطبيعة  مللءمته  التحليلي  الو�سفي  املنهج  اُ�ستخدم  الدرا�سة:  منهج 

واأهدافها، وللإجابة عن ت�ساوؤلتها. 

جمتمع الدراسة وعّينتها: 
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املعلمني واملعلمات يف مدار�ص امللك عبد اهلل للتميز 
يف حمافظات البلقاء والزرقاء واإربد التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، والذين هم على راأ�ص 
عملهم، يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2010\ 2011 والبالغ عددهم )178( 
معلماً ومعلمة، اأما عينة الدرا�سة فقد اختريت بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة، بلغ عددها )54( 
معلماً ومعلمة من معلمي الطلبة املوهوبني، من خلل الرجوع اإىل مديرية الرتبية اخلا�سة 
بوزارة الرتبية والتعليم، يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2010/ 2011، حيث 
�سكلت عينة الدرا�سة ما ن�سبته 30% من جمتمع الدرا�سة، واجلداول )1، 2، 3( تبني توزيع 

اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، والتخ�س�ص. 
الجدول (1) 

توزيع افرد عينة الدراسة حسب متغير الجنس

املحافظة ا�سم املدر�سة
اجلن�س 

اجلن�س 
معلممعلم

9817البلقاءامللك عبد اهلل للتميز
10616الزرقاءامللك عبد اهلل للتميز
12921اربد امللك عبد اهلل للتميز

312354املجموع 
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الجدول (2) 
توزيع افرد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

املحافظة ا�سم املدر�سة
املوؤهل العلمي 

املجموع
درا�سات عليا بكالوريو�س 

18 108البلقاءامللك عبد اهلل للتميز
715 8الزرقاءامللك عبد اهلل للتميز
111021اربد امللك عبد اهلل للتميز

292554املجموع 

الجدول (3) 
توزيع افرد عينة الدراسة حسب متغير التخصص

املحافظة ا�سم املدر�سة
التخ�س�س

املجموع
علمياإن�ساين

71320البلقاءامللك عبد اهلل للتميز
11920الزرقاءامللك عبد اهلل للتميز
6814اربد امللك عبد اهلل للتميز

243054املجموع 

أداة الدراسة: 
ما  الأداة، جمع  بناء  اأجل  املتعددة، ومن  الذكاءات  لقيا�ص  تقدير  اأداة  الباحثون  اأعدَّ 
كل  خ�سائ�ص  اإىل  للتعرف  املتعددة  الذكاءات  لنظرية  والنف�سي  الرتبوي  الأدب  من  توافر 
نوع من اأنواع الذكاءات واملهارات الأ�سا�سية التي يجب اأن يت�سف بها الفرد وو�سعها يف 
قائمة، لإيجاد ما ينطبق منها على عّينة الدرا�سة )معلمي الطلبة املوهوبني( مبا يتنا�سب 
هذا  املوجودة يف  والأدوات  القوائم  الإفادة من  وقد مت  الدرا�سة.  مع خ�سائ�سهم يف هذه 
Mck-(  ململجال، والتي تت�سف بخ�سائ�ص �سيكومرتية منا�سبة، ومن بني تلك القوائم قائمة
القي�سي،  enzie, 2000, Armstrong, 2000 Niall Douglas, 2006( )العنيزات، 2006، 
2010، القم�ص، 2011( ، واخترب الباحثون فقرات الأداة مبا يتنا�سب مع عّينة الدرا�سة، وقد 
بلغ عدد الذكاءات املراد قيا�سها )7( ذكاءات، وقد تكونت الأداة ب�سورتها الأولية من )70( 
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فقرة بحيث ي�ستمل كل نوع من الذكاءات على )10( فقرات. وبعد عر�سها على املحكمني 
ا�ستبعد عدد من الفقرات لت�سبح الداة مكونة من )56( فقرة بواقع )8( فقرات لكل نوع من 
الفقرات خما�سياً، فاأعطيت  التدريج امل�ستخدم يف ت�سحيح  الباحثون  الذكاءات. وقد جعل 
الدرجة )5( للعبارة التي حتمل التدرج )غالباً( ، و )4( للعبارة التي حتمل التدرج )عادةً( ، و 
)3( للعبارة التي حتمل التدرج )اأحياناً( ، و )2( للعبارة التي حتمل التدرج )قليلً( ، ودرجة 

)1( للعبارة التي حتمل التدرج )نادراً( . 

صدق األداة: 
ا�ستخدم الباحثون �سدق املحتوى يف فح�ص �سدق اأداة تقدير الذكاءات املتعددة، حيث 
والرتبية  النف�ص  علم  املتخ�س�سني يف  املحكمني  الختبار على عدد من  الباحثون  عر�ص 
اخلا�سة والقيا�ص وعلم النف�ص الرتبوي يف جامعة عمان العربية واجلامعة الأردنية والبلقاء 
التطبيقية وجامعة العلوم الإ�سلمية العاملية، وجامعة الريموك وبلغ عددهم )10( حمكمني، 
ُطلب منهم اإبداء الراأي ملءمة فقرات البنود التي ت�ستمل عليها الأداة، و�سلحيتها يف متثيل 
التي قرر 90% من املحكمني على  العبارات  التي تت�سمنها، وقد اختريت  الفرعية  الأبعاد 
بعد  الأداة  عبارات  عدد  فاأ�سبح  الطلبة،  لدى  املتعددة  الذكاءات  لقيا�ص  �سلحيتها  الأقل 

التحكيم )56( فقرة. 

ثبات األداة: 
للتحقق من ثبات الأداة ُطبِّقت على )15( معلماً ومعلمة ممن تنطبق عليهم خ�سائ�ص 
الداخلي من  الت�ساق  باأ�سلوب  الثبات  ُح�سب  الدرا�سة، حيث  الدرا�سة من خارج عينة  عينة 
خلل ا�ستخدام معادلة كرونباخ األفا، حيث بلغ معامل الثبات املح�سوب كما هو مبني يف 

اجلدول )4( . 
 الجدول (4) 

معامات الثبات المحسوبة بمعادلة كرونباخ ألفا

معامل الثبات املجال

0.75اللغوي

0.90املنطقي الريا�سي

0.73املكاين
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معامل الثبات املجال

0.88احل�ص- حركي

0.83املو�سيقي

0.89الجتماعي

0.75ال�سخ�سي

0.89الدرجة الكلية

تطبيق األداة: 
ُطبِّقت اأداة الدرا�سة على اأفراد عينة الدرا�سة من معلمي الطلبة املوهوبني خلل الف�سل 
طلبة  بتدريب  الباحثون  قام  حيث   ،2011  /2010 اجلامعي  العام  من  الأول  الدرا�سي 
الطلبة  معلمي  ممار�سة  م�ستوى  وُر�سد  الدرا�سة،  اأداة  تطبيق  كيفية  على  العليا  الدرا�سات 
املوهوبني للذكاءات املتعددة يف الغرفة ال�سفية من قبل امللحظني، وقد ت�سلم الباحثون 

ال�ستبانات املعباأة بعد �سهر تقريباً.

املعاجلة اإلحصائية: 
للإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الأول ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية 
الثاين  الدرا�سة:  اأ�سئلة  املقارنة.وللإجابة عن  اأجل  املختلفة، وذلك من  املتعددة  للذكاءات 
والثالث والرابع، اُ�ستخدم اختبار )T- Test( لتحديد دللة الفروق يف درجات اأفراد الدرا�سة 
العلمي،  واملوؤهل  )اجلن�ص،  املختلفة:  الدرا�سة  ملتغريات  املختلفة  املتعددة  الذكاءات  على 

والتخ�س�ص( 

نتائج الدراسة: 

الطلبة  ◄ معلمي  ممار�سة  م�ستوى  ما  الول:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 
املوهوبني للذكاءات املتعددة يف الغرفة ال�سفية؟ 

املتعددة  للذكاءات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  فقد 
ال�سبع، وذلك من اأجل املقارنة.ويبنّي اجلدول )5( ترتيباً تنازلياً للذكاءات املتعددة ال�سبع 

لدى اأفراد عّينة الدرا�سة بدءاً باأكرثها �سيوعاً وانتهاءً باأقلهاً �سيوعاً.



382

د. عاطف يوسف مقابلةمستوى ممارسة معلمي الطلبة املوهوبني للذكاءات املتعددة في الغرفة الصفية
د. مصطفى نوري القمش
د. فؤاد عيد اجلوالده

الجدول (5) 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية لمجاالت الذكاءات المتعددة مرتبة تنازليًا

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابينوع الذكاءالرتتيب

2.680.67املنطقي الريا�سي 1.

2.590.53احل�ص- حركي 2.

2.560.59املكاين3.

2.360.60املو�سيقي4.

2.290.56اللغوي5.

2.280.53ال�سخ�سي6.

2.260.51الجتماعي 7.

الذكاءات  بنظرية  املرتبطة  ال�سفية  املمار�سات  ترتيب  اأن  يت�سح   )5( اجلدول  من 
املتعددة لدى معلمي الطلبة املوهوبني يف مدرا�ص امللك عبد اهلل الثاين للتميز، كانت مرتبة 

ب�سكل تنازيل على النحو الآتي: 
 ،  )2.68( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  الأول  الرتتيب  يف  وجاء  الريا�سي  املنطقي  الذكاء 
الذكاء   ،  )2.59( يبلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  الثاين  الرتتيب  يف  وجاء  حركي  احل�ص-  الذكاء 
املو�سيقي وجاء  الذكاء   ،  )2.56( بلغ  الثالث مبتو�سط ح�سابي  الرتتيب  املكاين وجاء يف 
يف الرتتيب الرابع مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.36( ، الذكاء اللغوي وجاء يف الرتتيب اخلام�ص 
مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.29( ، وقد احتل الذكاء ال�سخ�سي الرتتيب ال�ساد�ص مبتو�سط ح�سابي 

بلغ )2.28( ، اأما الذكاء الجتماعي فقد احتل الرتتيب الأخري مبتو�سط ح�سابي )2.26( .
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند  ◄

م�ستوى داللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى ممار�سة معلمي الطلبة املوهوبني 
للذكاءات املتعددة يف الغرفة ال�سفية تعود ملتغري جن�س املعلم؟ 

الفروق بني  )T- test( حل�ساب  اُ�ستخدم اختبار  ال�سوؤال مت  اأجل الإجابة عن هذا  ومن 
متو�سط درجات الذكور ودرجات الإناث واجلدول )6( يو�سح النتائج.
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الجدول (6) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار “ ت” لاختاف 

في الذكاءات المتعددة تبعا لمتغير الجنس

الداللة » ت« االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيجن�س املعلم املجال

اللغوي
2.430.832ذكر 

2.020.04
2.680.677اأنثى 

2.290.56ذكر املنطقي الريا�سي
0.030.97

2.280.53اأنثى 

املكاين
2.560.59ذكر 

2.050.01
2.290.73اأنثى 

2.590.53ذكر احل�ص- حركي
0.700.48

2.520.58اأنثى 

املو�سيقي
2.660.723ذكر 

0.070.0941
2.650.674اأنثى 

الجتماعي
2.360.600ذكر 

2.230.026
2.220.511اأنثى 

ال�سخ�سي
2.530.640ذكر 

0.050.958
2.530.535اأنثى 

 )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى 

يلحظ من اجلدول )6( اأن هناك فروقاً ذات دللة اإح�سائية بني املعلمني واملعلمات يف 
بع�ص جوانب الذكاءات املتعددة وهي اللغوي واملكاين والجتماعي.واأظهرت النتائج تفوق 
الإناث يف بعد الذكاء اللغوي، وبلغت قيمة املتو�سط احل�سابي للإناث )2.68( وبانحراف 
وبانحراف   ،  )2.43( للذكور  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  بلغت  بينما   ،  )0.67( بلغ  معياري 
عند  اإح�سائية  دللة  ذات  وهي   ،)2.02( »ت«  قيمة  بلغت  حيث   ،  )0.832( بلغ  معياري 
م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( وهذا يدل على وجود فروق معنوية بني الذكور والإناث، والفروق 
الذكاء املكاين والجتماعي  الذكور يف بعدي  النتائج تفوق  اأظهرت  الإناث، بينما  ل�سالح 
حيث بلغت قيمة املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للذكور على هذين البعدين 
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على التوايل )2.56( ) )0.59، 2.36( ( ، 0.600(( ، بينما بلغت قيمة املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية للإناث على هذين البعدين على التوايل )2.29( ))0.73، 2.22(( ، 
)0.511( وهذا يدل على وجود فروق معنوية بني الذكور والإناث ل�سالح الذكور حيث بلغت 

. )α ≤ 0.05( عند م�ستوى دللة )قيمة “ت” ))2.05( ، 2.23
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند  ◄

م�ستوى داللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى ممار�سة معلمي الطلبة املوهوبني 
ح  ويو�سّ  ، التخ�س�س؟  تعود ملتغري  ال�سفية  الغرفة  املتعددة يف  للذكاءات 
اجلدول )7( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد الدرا�سة على اأبعاد 

الذكاءات املتعددة املختلفة ح�سب متغري التخ�س�ص.
الجدول (7) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار “ ت” لاختاف 
في الذكاءات المتعددة تبعا لمتغير التخصص

الداللة » ت« االنحراف املعيارياملتو�سطالتخ�س�س املجال

اللغوي
2.620.59اإن�ساين 

1.360.174
2.540.52علمي 

2.700.72اإن�ساين املنطقي الريا�سي
0.910.365

2.630.68علمي 

املكاين
2.340.62اإن�ساين 

1.240.216
2.260.51علمي 

2.560.57اإن�ساين احل�ص- حركي
0.690.489

2.510.59علمي 

املو�سيقي
2.620.56اإن�ساين 

1.070.284
2.560.55علمي 

الجتماعي
2.730.70اإن�ساين 

1.320.187
2.620.69علمي 

ال�سخ�سي
2.282.60اإن�ساين 

0.100.921
2.290.52علمي 
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اأفراد  لدرجات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )7( اجلدول  ح  ويو�سّ
الدرا�سة على اأبعاد الذكاءات املتعددة املختلفة ح�سب متغري التخ�س�ص.

ففيما يتعلق بدللة الفروق ح�سب متغري تخ�س�ص املعلمني )اإن�ساين، علمي( مل تظهر 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للذكاءات املتعددة ال�سبعة مو�سوع الدرا�سة 

. )α ≤ 0.05( احلالية فروقاً ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع: »هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند  ◄

م�ستوى داللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى ممار�سة معلمي الطلبة املوهوبني 
ح  للذكاءات املتعددة يف الغرفة ال�سفية تعود ملتغري املوؤهل العلمي؟« ويو�سّ
اجلدول )8( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد الدرا�سة على اأبعاد 

الذكاءات املتعددة املختلفة ح�سب متغري املوؤهل العلمي.
الجدول (8) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار “ ت” لاختاف 
في الذكاءات المتعددة تبعا لمتغير المؤهل العلمي 

الدللة » ت« النحراف املعيارياملتو�سطاملوؤهل العلمي املجال

اللغوي
2.500.60بكالوريو�ص 

0.600.549
2.550.57درا�سات عليا 

2.580.60بكالوريو�ص املنطقي الريا�سي
0.130.990

2.580.53درا�سات عليا 

املكاين
2.620.56بكالوريو�ص 

1.070.284
2.560.55درا�سات عليا 

2.700.72بكالوريو�ص احل�ص- حركي
0.910.365

2.630.68درا�سات عليا 

املو�سيقي
2.300.72بكالوريو�ص 

2.510.01
2.570.58درا�سات عليا 

الجتماعي
2.230.52بكالوريو�ص 

2.220.027
2.370.61درا�سات عليا 

ال�سخ�سي
2.580.52بكالوريو�ص 

0.700.480
2.510.59درا�سات عليا 

 )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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اأن   )8( اجلدول  من  يت�سح  العلمي  املوؤهل  متغرّي  ح�سب  الفروق  بدللة  يتعلق  ففيما 
هنالك فروقاً ذات دللة اإح�سائية يف الذكاءات املتعددة بني م�ستويات املوؤهل العلمي، وقد 
ظهرت هذه الفروق يف كل من اأبعاد )الذكاء املو�سيقي والذكاء الجتماعي( .ففيما يتعلق 
بالذكاء املو�سيقي كانت قيمة )ت = 2.51( وهذه القيمة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
)α ≤ 0.05( ، وهذه الفروق ل�سالح املعلمني من ذوي املوؤهلت العلمية )درا�سات عليا( 
، حيث اإن متو�سط درجات هذه الفئة بلغ )2.57( ، يف حني بلغ متو�سط درجات املعلمني 
من ذوي املوؤهلت العلمية )بكالوريو�ص( )2.30( ، اأما فيما يتعلق بالذكاء الجتماعي، فقد 
كانت قيمة )ت = 2.22( وهذه القيمة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05( ، وقد 
جاءت هذه الفروق ل�سالح املعلمني من ذوي املوؤهلت العلمية )درا�سات عليا( ، حيث اإن 
متو�سط درجات هذه الفئة بلغ )2.37( ، يف حني بلغ متو�سط درجات املعلمني من حملة 

درجة البكالوريو�ص )2.23( ، 

مناقشة النتائج: 

اأوالً- مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول: والذي ين�ص على: »ما م�ستوى  ◄
اأظهرت  لقد  ال�سفية؟«.  الغرفة  يف  املتعددة  للذكاءات  املوهوبني  الطلبة  معلمي  ممار�سة 
املتعددة  للذكاءات  املوهوبني  الطلبة  معلمي  ممار�سة  م�ستوى  ترتيب  ال�سوؤال  هذا  نتائج 
اأن  يف الغرفة ال�سفية تنازلياً بدءاً باأكرثها ممار�سة وانتهاءً باأقلها ممار�سة، ويت�سح لنا 
اأكرث الذكاءات املتعددة ممار�سة من قبل معلمي الطلبة املوهوبني يف الغرفة ال�سفية هو 
الذكاء   ، بلغ )2.68(  الأول مبتو�سط ح�سابي  الرتتيب  الريا�سي وجاء يف  املنطقي  الذكاء 
الذكاء املكاين   ، الثاين ومبتو�سط ح�سابي يبلغ )2.59(  الرتتيب  احل�ص- حركي وجاء يف 
وجاء يف الرتتيب الثالث مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.56( ، الذكاء املو�سيقي وجاء يف الرتتيب 
الرتتيب اخلام�ص مبتو�سط  اللغوي وجاء يف  الذكاء   ، بلغ )2.36(  الرابع مبتو�سط ح�سابي 
بلغ  ال�ساد�ص مبتو�سط ح�سابي  الرتتيب  ال�سخ�سي  الذكاء  احتل  ، وقد  بلغ )2.29(  ح�سابي 
 ،  )2.26( ح�سابي  مبتو�سط  الأخري  الرتتيب  احتل  فقد  الجتماعي  الذكاء  اأما   ،  )2.28(
املوهوبني قد  للطلبة  العقلية  القدرات  اأن  اإىل  قد يعود  ال�سبب يف ذلك  اأن  الباحثون  ويرى 
حتفز املعلمني وتوجههم ملمار�سة الذكاء املنطقي الريا�سي اأكرث من غرية من الذكاءات، 
الريا�سي  املنطق  ا�ستخدام  اإىل  حتتاج  التي  للطلبة  املرتفعة  العقلية  للقدرات  تلبية  وذلك 
يف اإثبات العديد من الق�سايا والرباهني العلمية و�رسحها.اأما �سبب حلول ممار�سة معلمي 
الطلبة املوهوبني للذكاء الجتماعي يف الغرفة ال�سفية يف الرتتيب الأخري فقد يعلل ذلك 
اأقرانهم ومتتعهم  القيادة بني  التي متكنهم من  العقلية  الطلبة وح�سب قدراتهم  باأن هوؤلء 
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مب�ستوى عاٍل من املهارات الجتماعية جعلت املعلمني اعتبار ممار�سة هذا النوع من الذكاء 
اأولوياتهم حيث وجهت املمار�سات نحو الذكاءات الأخرى ل�ستثمار الوقت داخل  اآخر  من 
الغرفة ال�سفية بفاعلية، وتتفق الدرا�سة احلالية مع درا�سة كت�سال )Cutshall, 2003( التي 
اأ�سارت نتائجها اإىل فاعلية ا�ستخدام نظرية الذكاءات املتعددة داخل الغرفة ال�سفية، كما 
اأن  نتائجها  اأظهرت  التي   )Cluck & Hess, 2003( درا�سة كل من كلوك وه�ص  تتفق مع 
يف  اأثر  له  وكان  املدار�ص،  يف  مرتفعاً  كان  التعليم  يف  املتعددة  الذكاءات  نظرية  تطبيق 
اأدى ا�ستخدام  الواجبات ال�سفية، كما  اأداء  اأظهر الطلبة دافعيةً يف  اإذ  التحفيز لدى الطلبة؛ 
نظرية الذكاءات املتعددة اإىل حت�سني م�ستوى الأداء، واإنهاء الطلبة للواجبات التي يكلفهم 
املعلم بها، ورفع م�ستوى امل�ساركة ال�سفية، وم�ستوى تفاعل الطلبة.وتتفق مع درا�سة �سميث 
)Smith, 2002( التي اأ�سارت نتائجها اإىل اأثر تطبيق نظرية الذكاءات املتعددة ب�سكل كبري 
يف املدار�ص يف الك�سف عن اأنواع الذكاء لدى الطلبة، والتي متثلت يف حت�سن الذكاء املكاين، 
والذكاء الجتماعي، والذكاء اللغوي.واتفقت مع درا�سة اأوهلري )Uhlir, 2003( ودرا�سة نويل 
)Nolen , 2003( التي بينت نتائجهما اأهمية ممار�سة اأ�ساليب التدري�ص القائمة على هذه 
النظرية، واأنها كانت فعالة يف زيادة فهم اأفراد عينة الدرا�سة ملقرراتهم الدرا�سية، مما اأدى 
الذكاءات  نظرية  باأن  النتائج  الباحثون هذه  ويف�رس  الدرا�سي،  م�ستوى حت�سيلهم  رفع  اإىل 
املتعددة ت�سمح لكل تلميذ داخل حجرة الدرا�سة باأن يتعلم بالأ�سلوب الذي يتوافق مع ذكاءاته 
املتعددة ، كما يرى الباحثون اأن هذه النظرية ت�سلح يف تدري�ص الطلبة املوهوبني؛ لأنها 
تلبى احلاجات والفروق الفردية يف قدراتهم على التعلم.وتختلف نتائج الدرا�سة احلالية مع 
الداخلي  ال�سخ�سي  الذكاء  اأن  اأظهرت نتائجها  التي   )Ksicinski,2000( درا�سة كي�سين�سكي 

هو الأكرث �سيوعاً، بينما كان الذكاء الإيقاعي املو�سيقي الأقل �سيوعاً، 
توجد  ◄ »هل  ين�ص:  والذي  الثاين:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�سة  ثانياً- 

م�ستوى ممار�سة معلمي  م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف  اإح�سائية عند  ذات دللة  فروق 
الطلبة املوهوبني للذكاءات املتعددة يف الغرفة ال�سفية تعود ملتغري جن�ص املعلم؟« 

اأظهرت نتيجة هذا ال�سوؤال اأنه يوجد اأثر ملتغري جن�ص املعلم على ممار�سة معلمي الطلبة 
املوهوبني للذكاءات املتعددة يف الغرفة ال�سفية، حيث توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني 
املعلمني واملعلمات يف بع�ص جوانب الذكاءات املتعددة وهي اللغوي واملكاين والجتماعي.
واأظهرت النتائج تفوق الإناث يف بعد الذكاء اللغوي، بينما اأظهرت النتائج تفوق الذكور يف 
اأن �سبب تفوق الإناث على الذكور يف  بعدي الذكاء املكاين والجتماعي، ويرى الباحثون 
بعد الذكاء اللغوي قد يعود اإىل طبيعة التن�سئة الأ�رسية التي جتعلهم اأكرث ممار�سة للتعبري 
لغوياً بعك�ص الذكور الذين يف كثري من الأحيان ل يعربون عما يدور داخلهم ب�سكل لغوي 
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وتتفق  ال�سفية  الغرفة  داخل  اللغوي  للذكاء  ممار�سة  اأكرث  الإناث  من  املعلمات  جعل  مما 
هذه النتيجة مع درا�سة كي�سين�سكي )Ksicinski, 2000( التي اأ�سارات اإىل وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية يف جمال الذكاء اللغوي ل�سالح الإناث، بينما اأظهرت النتائج تفوق الذكور 
التن�سئة  طبيعة  اإىل  الباحثون  يعزوه  التفوق  وهذا  والجتماعي،  املكاين  الذكاء  بعدْي  يف 
الأ�رسية التي حتفز الذكور اإىل ممار�سة العادات الجتماعية والقيام بالواجبات التي تتطلب 
من الذكور كرثة التنقل والتجوال، وهذا بدوره جعل املعلمني من الذكور اأكرث ممار�سة لهذه 
نتائج  مع  اإليه  تو�سل  ما  مع  جزئياً  النتيجة  هذه  وتتفق  ال�سفية  الغرفة  داخل  الذكاءات 
تف�سيلت  يف  والإناث  الذكور  بني  فروق  وجود  بينت  التي   )Loori, 2005( لوري  درا�سة 
الذكاءات حيث ك�سفت هذه الدرا�سة انه يوجد فروق بني الذكور و الإناث يف منط الذكاءات 
الب�رسي،  الذكاء املنطقي والذكاء املكاين/  الذكور يف كل من  الن�سطة لديهم، حيث تفوق 

بينما اأظهرت الإناث تفوقاً يف الذكاء ال�سخ�سي/ الذاتي.
توجد  ◄ ين�ص: »هل  والذي  الثالث:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�سة  ثالثاً- 

م�ستوى ممار�سة معلمي  م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف  اإح�سائية عند  ذات دللة  فروق 
الطلبة املوهوبني للذكاءات املتعددة يف الغرفة ال�سفية تعود ملتغري التخ�س�ص؟ 

اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني املعلمني ح�سب متغري 
والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  تظهر  مل  حيث  علمي(  )اإن�ساين،  املعلمني  تخ�س�ص 
املعيارية للذكاءات املتعددة ال�سبعة مو�سوع الدرا�سة احلالية اأيه فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( ، وقد يعود ذلك اإىل تنوع اأبعاد الذكاءات املتعددة الذي اأدى 
اأية فروق بني  اإىل تنوع املمار�سات ال�سفية داخل غرفة ال�سف مما �ساهم يف عدم اإظهار 

التخ�س�سات التي ل ي�سرتط مبمار�ستها اأن يكون املعلم ذا خلفية علمية اأو اإن�سانية.
ثالثاً- مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دللة  ◄

اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى ممار�سة معلمي الطلبة املوهوبني 
للذكاءات املتعددة يف الغرفة ال�سفية تعود ملتغري املوؤهل العلمي؟ 

حملة  من  املعلمني  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروقاً  هناك  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت 
البكالوريو�ص والدرا�سات العليا، حيث اأظهرت النتائج وجود فروق يف كل من بعدْي: )الذكاء 
املو�سيقي والجتماعي( ل�سالح املعلمني من ذوي املوؤهلت العلمية )درا�سات عليا( ، اأما 
الدللة  م�ستوى  احل�سابية  املتو�سطات  بني  الفروق  تبلغ  فلم  املتعدد،  الذكاء  اأ�سكال  بقية 
الإح�سائية، وجتدد الإ�سارة اإىل اأن الن�سج الذي يتمتع به حملة الدرا�سات العليا يف الغالب 
ي�سبح  وبالتايل  و�سقلها،  الجتماعية  املفاهيم  تطور  ي�سهم يف  قد  والعمر  اخلربة  نتيجة 
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اأفرد على �سوية عالية من اإدراك اأهمية التفاعل الجتماعي والقدرة على جتنب امل�سكلت، 
وامتلكه قدراً معقولً من احلكمة جتنبه النفعال والدخول يف البحث يف اأجزاء امل�سكلت 
ت الإ�سارة اإليه بخ�سو�ص اخلربة والعمر، فيبدو اأن لها دوراً كبرياً يف  الجتماعية، وكما متَّ
ظهور مراحل الإ�رساق عند الفرد، مما يدفعه اإىل اكت�ساف تلك القدرات، وان جاءت يف مراحل 
متاأخرة، ومنها القدرات املو�سيقية، وهذا ما دفع املعلمني ممن يحملون موؤهل درا�سات عليا 

للتفوق يف اأبعاد الذكاء: املو�سيقي والجتماعي.

التوصيات: 
من خلل النتائج التي تو�سل اإليها البحث، انبثقت جمموعة من التو�سيات لبد من 

و�سعها بني اأيدي املهتمني والدار�سني لدرا�ستها:- 
ت�سمني الكتب الدرا�سية ا�سرتاتيجيات واأ�ساليب ملئمة قائمة على نظرية الذكاءات . 1

املتعددة.
اأن يعتمد تقومي الطلبة املوهوبني على طرق واأ�ساليب متعددة الأبعاد بحيث تغطي . 2

كل اجلوانب لدى الفرد الواحد.
واإثنائها . 3 اخلدمة  قبل  واإعدادهم  املوهوبني  الطلبة  معلمي  تدريب  برامج  ت�سمني 

الكفايات ذات العلقة بالأبعاد املختلفة لنظرية الذكاءات املتعددة.
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