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  ملخص
ددة لمعلمي    الدراسة التعرف إلىهدفت هذه  ذآاءات المتع ة   ومعلمات  مستوى ال ة العربي  اللغ

ار الباحث     ل ابالخبرة والمؤهعالقته وفي المرحلة األساسية في األردن  ك اخت ق ذل لعلمي، ولتحقي
ي       ا ف ة ومعلماته ة العربي ي اللغ وع معلم ن مجم وائية م ة العش ة العنقودي وائية بالطريق ة عش عين

ع   ) 92(المرحلة األساسية في مديرية تربية وتعليم عمان الثانية، وبلغ عددهم  ة، بواق معلمًا ومعلم
ًا و) 45( ة) 47(معلم ار وا  .معلم ث اختب ور الباح ددة،    وط ذآاءات المتع ح ال اآينزي لمس ر م لت

ى  تمل عل ذآاءات      ) 80(اش واع ال ن أن ًا م م نوع ل قس ل آ ام، يمث ة أقس ى ثماني ة عل رة موزع فق
دد    ى ع رض عل ار ع وى االختب دق محت ن ص د م ددة، وللتأآ ن ذوي   المتع ين م ن المحكم م

ة استطالعي  و. االختصاص ب معامل  سِ ة، وُحتم التأآد من معامل ثبات االختبار بتطبيقه على عين
ات  ا "ثب اخ ألف ه   " آرونب ت قيمت د بلغ رت ). 0.90(وق ةوأظه ة  أ الدراس ة العربي ي اللغ  ن معلم

ا تجابتهم        ومعلماته ى اس اء عل م وبن ة، وأنه درجات متفاوت ة وب ذآاءات الثماني واع ال ون أن يمتلك
ذآاء    ذاتي : لمقياس الذآاءات المتعددة يتمتعون بدرجة متوسطة في آل من ال د / ال اخلي، اللفظي  ال

الحرآي  / اني، الجسديالمك/الرياضي، البصري/البيئي، المنطقي/ اللغوي، االجتماعي، الطبيعي/
ديهم /وقد جاء الذآاء الموسيقي. على التوالي ذآاءات      . اإليقاعي منخفضًا ل وع من ال م يكن أي ن ول

ذآا    وال توجد. المتعددة لدى معلمي اللغة العربية مرتفعًا ددة تعزى   فروق في مستوى ال ءات المتع
محاولة نشر فكرة : بمجموعة من التوصيات منها  وخلصت الدراسة .الخبرة والمؤهل العلمي إلى

ا   -الذآاءات المتعددة وتطبيقها بشكل منهجي، بحيث تتناول أطراف العملية التعليمية ة آله : التعلمي
ين   ة، المعلم ي، الطلب نهج العلم دريس القائ .الم تراتيجيات الت يم اس ذآاءات   تعم ة ال ى نظري ة عل م

ة ي المراحل المختلف ة ف ات تعليمي دريس فئ ي ت ددة ف د دورات أو ورشات عمل لمعلمي .المتع عق
  .اللغة العربية لتسليط الضوء على أنواع الذآاءات المتعددة
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Abstract 
This study aimed to investigate the level of multiple intelligences to 

Primary Stage Arabic Teachers in Jordan, and its relevance to the 
experience and qualification. To achieve this, the researcher randomly 
selected a clusters randomized sample of (92) teachers of Arabic 
language in the primary stage at Amman Second Directorate of 
Education (45 male and 47 females). For the purposes of study, the 
researcher developed an (80) items survey for multiple intelligences, 
distributed over eight sections to represents a kind of multiple 
intelligence, and to ensure the validity of the test content, it was reviewed 
by experienced arbitrators. Reliability coefficient was also confirmed for 
the test sample through administering it to a pilot study and, the 
"Cronbach Alpha" factor was (0.90). The results of the study showed that 
Teachers of Arabic language have the eight types of intelligences in 
varying degrees, and they have based on their response to the measure of 
multiple intelligences a moderate degree of intelligence in: Intrapersonal, 
Linguistic, verbal social, Naturalist, Logical Mathematical, Spatial, 
Bodily- Kinaesthetic one after the other. While the musical intelligence 
was low. and all kinds of multiple intelligences of Arabic teachers was 
not high. The study showed also that there were no statistically 
significant differences in the level of multiple intelligences due to 
Experience and a Qualification. The study recommended to Use Multiple 
Intelligence teaching strategies for different levels. And to Train Arabic 
language teachers on multiple intelligence types.  

 
  المقدمة واإلطار النظري

ى     ه، حت م ومهام إن التغيرات التي حدثت في العصر الحديث تستدعي تغييرًا في أدوار المعل
ًا         ة ويطور نفسه مهني ى المراتب العلمي ى أعل يصبح معلمًا واسع األفق طموحًا يسعى للوصول إل

ة    مع اآلخ  ومعرفيًا، متمكنًا من تخصصه، ومن المهارات التربوية، متعاونًا ى إقام ادرًا عل رين، ق
 .عالقات طيبة مع طالبه وأولياء األمور

ذلك ور      ل ريع والتط التغير الس ذي يتصف ب وم ال الم الي ي ع م العصري ف ن المعل ب م يتطل
يم واالتجاهات            ذآاء والق درات وال ارات والق ات والمه د من اإلمكان ه العدي المتنامي، أن تكون لدي

رات          واالهتمامات االيجابية مما يمكنه من ة تناسب متغي ال تربي ة األجي دة لتربي ادوار عدي ام ب القي
  ). 2010 الحالق،( العصر
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ر   رى برون ة     ) Bruner, 1969(وي ة التعلمي ة التعليمي ي العملي رة ف ة آبي م أهمي أن للمعل
بحسبانه أحد العناصر المهمة في تحقيق األهداف التدريسية، فهو موصل للمعرفة، لذلك ينبغي أن 

ًا بال  ون ملم ة          يك ة عالي ون ذا آفاي ي أن يك ها، وينبغ اليب تدريس ًا ألس ها ومتقن ي يدرس ادة الت م
ؤثراً  تعلم، وم تهم نحو ال رهم ودافعي ارة تفكي ة وإث ز الطلب ى تحفي ادرة عل كيل  وشخصية ق ي تش ف

  .اتجاهات الطلبة وميولهم

م  ادة تخصصه ل توعب من م ا يس دار م يم مق ي التعل م ف ة المعل ار آفاي د معي دار م ،يع ا ومق
بل أصبح  دوره تمكين المتعلم من التعلم، ومعيار أدائه  ،يستطيع تخزينه منها في أذهان المتعلمين

تعلم  ،قدرته على اإلنجاز ة شخصيته    ،والتأثير في البنية المعرفية للمتعلم، وتعديل سلوك الم وتنمي
 ).2008 عطية والهاشمي،(تنمية شاملة تتناول معارفه وقيمه ومهاراته 

ة       ؛همية معلم اللغة العربيةوتزداد أ ة العربي يم اللغ ة تعل ه يضطلع بمهم ين الناشئة    ،ألن وتمك
اً        ا ثاني ى سالمة لغته ة عل ين األم ه أم ا وإيصال      . منها أوًال، وألن و المسؤول األول عن تعليمه فه

 ).2008عطية، (ليه ترجع مهمة السعي لتحقيق أهداف تعليم اللغة إالمادة إلى الطلبة، و

ديهم    وبحثًا عن ددة ل ذآاءات المتع أجريت   ،أسباب ضعف المتعلمين في اللغة العربية وفي ال
ات دة  دراس دمخع ة ال ا دراس ن بينه دوي) 2006( م ة ع دي) 2008( ودراس ة الوحي  ودراس

رة   )2008( اهج م ى المن ة إل ة العربي ي اللغ ة ف ات ضعف الطلب ذه الدراس د عزت ه ى  ،، وق وإل
ين   ى المعلم رة وإل دريس م ق الت رات، و طرائ ي    إم ة ف ة العربي ي اللغ توى معلم ى ضعف مس ل

ذا التشخيص    ق تدريسها       الذآاءات المتعددة، وانطالقًا من ه ة وطرائ ة العربي ون باللغ راح المعني
  .يبحثون عما يعالج هذا الضعف ويسهم في تطويرها

اٍل من           ى مستوى ع ا إل ددة ويستطيع تنميته ذآاءات المتع إن آل معلم يمتلك مجموعة من ال
ه     ا بمعرفت يخها وتنميته ن ترس ه، ويمك ر لدي ات تظه ول أو نزع ن خالل مي ة، م ة والبراع الكفاي
ى مستوى آفء، لتحسين مستوى تدريسه داخل             ا إل ه وتطويره وافر لدي ددة المت للذآاءات المتع

  ).2003 جابر،(الصف 

انلي     د أشار ه ين في        ) Hanley, et al, 2002(وق ى ضعف المعلم ا إل في دراسة أجراه
دريس        مس ال الت ي مج دربين ف ين وم وا مهيئ م ليس ا ألنه ددة؛ أم ذآاءات المتع تخدام  توى ال باس

ددة، أو  ذآاءات المتع دى    ال ديهم أو ل ددة ل ذآاءات المتع اس ال ديهم لقي اهز بأي يم ج ود تقي دم وج ع
تهم ان   .طلب ر ش ار  (Chan)وفس هالمش ر  إلي ي وآخ ي الزعب دني  ) 2009( ونف بب ت ى أن س إل

بة     تحصيل بعض الطل ة المناس واد التعليم ف والم وافر المواق دم ت ود لع تعلم الصفي يع ي ال ة ف ب
  . لطريقة تعليمهم

ددة  ذآاءات المتع ة ال د نظري الم األمريك )(Multiple intelligences وتع وارد ( يللع ه
ة لإلنسان         Howard Gardner)جاردنر درات العقلي دة في مجال تطوير الق من النظريات الرائ

رد       من خالل الكشف  دى الف ها ل درات وقياس ذه الق رى جاردنر       عن ه يم، حيث ي  في مجال التعل
Gardner        ة ديهم تفضيالت مختلف ا ل تقلة آم  أن المتعلمين لديهم خصائص منفردة ومواهب مس
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تراتيجيات    لكيفية تعلمهم وآيفية استجاباتهم لمواقف التعلم وبذلك فهم يختلفون في  تفضيالتهم الس
ة   Abilityقدرة " :الذآاء بأنه) Gardner, 1983(عرف جاردنر وقد  ،وأساليب التعلم أو إمكاني

Potential          ة لحل ة ثقافي ي يمكن تنشيطها في بيئ ات، الت بيولوجية نفسية آامنة لمعالجة المعلوم
ا   المشكالت أو إيجاد نتاجات ة م وحي ب    "لها قيمة في ثقاف ذا التعريف ي ارة عن    أ، وه ذآاء عب ن ال

ة،         إمكانيات أو قدرات  ة معين يم ثقاف ى ق ك يتوقف عل تم تنشيطها، وذل عصبية يتم تنشيطها أو ال ي
ة،    ك الثقاف و         وعلى الفرص المتاحة في تل راد األسر ومعلم ي يتخذها أف رارات الشخصية الت والق

  .Walter, 1994)  &(Gardnerالمدارس 

دد  اردنر"وح ي  " ج ا ورد ف وم ال ) (Gardner, 1993, 1983آم اط مفه ي النق  ذآاء ف
  :اآلتيةاألساسية 

  .القدرة على حل المشكالت لمواجهة الحياة الواقعية -

  . جديدة للمشكالتالقدرة على توليد حلول  -

  .القدرة على إنتاج أو إبداع شيء ما يكون له قيمة داخل ثقافة معينة -

الذآاء : لى وجود سبعة أنواع من الذآاء هيوهذا المفهوم الجديد للذآاء ارتكز في األساس ع
ويالل ي/ غ ذآاء المنطق ي، ال اني/ اللفظ ذآاء المك ي، ال يقي/ الرياض ذآاء الموس ري، ال / البص

اعي مي  ،اإليق ذآاء الجس ذآاء الشخصي / ال ي، ال اعي / الحرآ ذآاء االجتم ذاتي، ال اعلي، / ال التف
اءات أخرى وهي     1994أضيف إليها عام  : الذآاء الطبيعي، وال يزال البحث جاٍر للتحقق من ذآ

  .الوجودي الذآاءووحي الذآاء الر

اً      " جاردنر "وقد استطاع  ذآاء بحيث يكون متفق وم ال مع مقتضيات النجاح في      توسيع مفه
ات القصوى          ك من خالل ضّم الطاق ددة، وذل اءات متع الحياة فال يوجد ذآاء واحد ولكن توجد ذآ

ا ملكات     انية بأنه تقلة   Facultiesالتي آانت ُتعد خارج نطاق الذآاء، واعتبار الذآاءات اإلنس مس
ذلك   نسبيًا اد   عن بعضها البعض، وهو ب اء        عارض االعتق رون من علم ه الكثي ؤمن ب ان ي ذي آ ال

دة و ه واح ة عقلي ذآاء ملك و أن ال نفس، وه ًاأال ون ذآي ا أن يك رء إم ًا) (Smart ن الم  أو غبي
)Stupid( ان اردنر"، وآ ة اإلنجل " ج د اللغ وا  قواع ذين انتهك ل األشخاص ال ين أوائ ن ب ة م يزي

ذآاء و     أور -واللغات الهندو ق جمع مصطلح ال اء     )s(إضافة الحرف   وبية عن طري ة ذآ ى آلم إل
Intelligence )Gardner, 1983(.  

ة محددة تستمر مع اإلنسان          " جاردنر"آذلك نفى ذآاء قيم أن ال ول ب ذي يق االعتقاد السائد ال
اة و ره تأمدى الحي ة أفضل من غي درات ذآائي ك ق ذي يمتل رد ال ة ن الف ر قابل ه وغي ة لدي ى ثابت بق

ه        ر، حيث أوضح  في آتاب ديل أو التغيي ل  (للتع ه ال  أFrames of Mind,1983) ) (أطر العق ن
ى  ذآاء عل ن وصف ال دريب  أيمك ة بالت ادة أو التنمي ة للزي ر قابل ها وغي ن قياس ة يمك ة ثابت ه آمي ن

ة   و: حتى تظهر اجتماع ثالث عناصر وهي   والتعليم، فكل قدرة عقلية تتطلب ة طبيعي  جود موهب
ة و( ةتتضمن الوراث ة من و، )العوامل الجيني رات الداعم اريخ شخصي يتضمن مجموعة الخب ت

دعم من الثقافة السائدة، يظهر ذلك آمثال وتشجيع والمقربين سواء في محيط المدرسة أم األسرة، 
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يقية واضحة      )(Mozartقوي في حياة الموسيقى الشهير موزارت  ة موس د بموهب ذي ول وفي  ، ال
يقى،  ملحن و والدهأسرة أفرادها موسيقيون و د في وقت    ومؤلف موس ا تشجع     ول ه أوروب آانت في

ون و يقى والفن دعمها؛الموس ي    ت ة الت ة الديناميكي اج العملي و نت ذآاء ه اردنر أن ال رى ج ذلك ي وب
  .لقيم والفرص التي يمنحها المجتمعتتضمن الكفاءة الفردية وا

اتهم في آل            إن نظرية الذآاءات المتعددة ه وإمكان ة التعامل مع طلبت ى آيفي م عل ين المعل تع
دريس متنوعة      تراتيجيات ت ديم اس ذآاء على انفراد، إذ تقود هذه النظرية إلى دعم أهداف اللغة بتق
ن   ة م ذه النظري ق ه تعلم وف دريس وال ب الت ذا يتطل اتهم، وهك ة ورغب م الطلب اليب تعل ق وأس تتواف

ة       المعلمين أن يكونوا أآثر من تعلم، ليساعدوا الطلب وا ميسرين لل مجرد ناقلين للمعرفة، وأن يكون
 ).2003 جابر،(في تطوير مسؤولية أآبر نحو تعلمهم 

ة     تخدام مجموع ين اس ن المعلم ب م ذآاء يتطل واع ال ي أن ة ف ين الطلب ات ب ود اختالف إن وج
ذي يتمت ددة ال ذآاءات المتع ع ال تالءم م دريس لت تراتيجيات الت ا متنوعة من اس تهم، آم ا طلب ع به

ى آخر من أجل إعطاء الوقت              وا من عرض إل يتطلب منهم أن ينّوعوا في عروضهم وأن ينتقل
اءاتهم الضعيفة      أن يطوروا ذآ تهم ب ي وآخرون،  ( الكافي لطلب ، وبالنتيجة ال يمكن   )2009 الزعب

 .تعددةللمعلم الناجح أن يقوم بهذا الدور إن لم يمتلك المستوى المطلوب من الذآاءات الم

  :فهيا المبادئ التي قامت عليها النظرية م
  .بل هو أنواع عديدة ومختلفة واحدًا الذآاء ليس نوعًا .1

ل أو          .2 ا البروفاي ذآاء، تشكل في مجموعه واع ال يط من أن آل شخص متميز وفريد يتمتع بخل
  . به الصفحة النفسية الخاصة

ى   الظهور سواء على أنواع الذآاء في النمو والتطور وتختلف  .3 رد أم عل المستوى الداخلي للف
  .األشخاص المقارنة بينمستوى 

  . متغيرة الذآاء عملية حيوية وديناميكية .4

  . الذآاء وتمييزها ووصفها وتعريفهايمكن تحديد أنواع  .5

ترونج        ل ارمس اء مث ن العلم د م ا العدي ا أورده ذآاءات آم ذه ال ف له ي وص ا يل  وفيم
)Armstrong, 1999 (وجاردنرGardner, 1983)(.  

  ) (Linguistic / verbal Intelligence:  اللفظي/ الذآاء اللغوي   .1
رد     أو آتابيًا/ هو القدرة على استخدام الكلمات بكفاءة شفويًا و درة الف ذآاء يتضمن ق ، وهذا ال

ا فهم معانيكلمات وترتيب الالبناء اللغوي و على معالجة ا و ، ه ذلك االستخدام    وإيقاعه تصريفها، آ
ة   ي للغ ان      ،العمل ك بهدف البالغة أو البي اع اآلخرين  (وذل ذآر  )إلقن ة  استخدا (، أو بهدف الت م اللغ

ة  (التوضيح أو ) لتذآر معلومات معينة ة معين ة المسؤولة عن     و، )إليصال معلوم ة الدماغي المنطق
  . الفص األماميوهذا الذآاء هي الفص الصدغي األيسر، 
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الم    ال يمكن للمرء أن يأمل بمواص   "وآما يقول جاردنر  ة في الع ة فاعلي ام دون إلم من   لة أي
ة و    وات الكالمي م األص ر بعل بآبي وز أو   الترآي اظ والرم م دالالت األلف اتوعل   "العالم

Gardner, 1983, p 166) .(  

ة،          ه االجتماعي ا أساسية لحيات اء اإلنسان، فضال عن آونه ز ذآ ذلك   فاللغة من أهم ما يمي ول
ا    فإن الذآاء اللغوي تسود فيه اللغة وال اع آم اني واإليق ذين    حساسية لألصوات والمع راد ال أن األف

ة           ات اللغ ع في مكون و مرتف ديهم نم ذآاء يكون ل ذا ال م      يتمتعون به ا أنه ارات السمعية، آم والمه
ى  ر عن         يقرأون أو يكتبون آثيرًا، ولديهم قدرة عالية عل ا للتعبي ة واستخدام الكالم إم معالجة اللغ

ذلك        أو آأداةالنفس بالمخاطبة أو بالشعر  اع، ول للتواصل مع اآلخرين من خالل التوضيح واإلقن
ون   راد يميل ؤالء األف إن ه انون     ف ة واألدب والق حافة واإلذاع يم والص االت التعل ي مج ل ف للعم

  .  )147: 2004المفتى،   والترجمة والسياسة

  ) Logical / Mathematical Intelligence( :الرياضي/ منطقي الذآاء ال  .2
أو / حل المشكالت و والقدرة على التفكير المنطقي و لقدرة على استخدام األرقام  بكفاءةهو ا

دة والحساس  واتج جدي وين ن اذج وتك ية  ية للنم ة واالفتراض ات المنطقي بب (العالق ةاوالس ، )لنتيج
روض،  والتعميم، والتصنيف، واالستدالل، والتجميع في فئات، : آلتيةويشمل العمليات ا اختبار الف

ابية، او ة الحس بة  ولمعالج ال المحاس ا أعم ي تتطلبه ة الت وز العددي م الرم تصميم اإلحصاء ووفه
  .األيسر األماميالفص بالفص الجداري األيمن و الذآاءيرتبط هذا وبرامج الحاسوب، 

  )Spatial / Visual Intelligence: (المكاني/ الذآاء البصري  .3

ة، والتعرف   إدراك العالم البص ة على التخيل وهو القدر ى ري بدق اآن،    إل االتجاهات أو األم
وين صور  ال وتك راز التفاصيل، وإدراك المج ه وإب ة ل ان  ذهني ى تصور المك درة عل ذلك الق ، آ

امين             ل الرس ة مث درات الفني دى ذوي الق اص ل كل خ ى بش راغ، ويتجل ي الف ياء ف بي لألش النس
درت       ي ق ر ف ث يظه ين، حي اريين والمالح ديكور والمعم ي ال مات   ومهندس ل المجس ى عم هم عل

وان و     والمخ يق األل فحات وتنس ميم الص ومات وتص ات والرس داخلي   طط ميم ال ديكور والتص ال
لألماآن والتفكير بواسطة الصور والمجسمات بدال من الكلمات والجمل والرسم والتلوين والرسم  

  :يأتييتصف هؤالء األفراد بما والتعبير بالخرائط، وعي و دونمن 

  .اء القراءةفي أثن يتخيلون -

  .يندمجون في األنشطة الفنيةو يشارآون -

  .ما يتحدثون عن صور بصرية واضحة لهم عند تفكيرهم بشيء -

  .األشكال البيانية بسهولة الخرائط والجداول و يقرؤون -

  .صحيحة لألشخاص أو األشياء صورًا يرسمون -

  .الصور الفوتوغرافيةبمشاهدة األفالم والشرائح و يستمتعون -
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  .الصور أو المتاهات ويتقنون حلها حجياتيستمتعون بأ -

  .Armstrong , 1999)( آثيرا في أحالم اليقظة  يستغرقون -

  ) Musical Intelligence:  (الذآاء الموسيقي  .4
التعبير الموسيقي، وهذا الذآاء و النغمات الموسيقية واإلنتاجاأللحان و هو القدرة على إدراك

اع،    ية لإليق من الحساس ة وا ويتض يقي ل النغم زان الموس ي     لمي ي الكل م الحدس ذلك الفه ة آ لقطع
  .للموسيقى والتحليلي

يقية، وإدراك         ات الموس ق للنغم خيص دقي ام بتش احبها بالقي ة لص درة الذهني ذه الق مح ه تس
ال           ذلك االنفع ا، وآ يقية وجرس األصوات وإيقاعه ي، واإلحساس بالمقامات الموس إيقاعها الزمن

ذآر     باآلثار العاطفية لهذه العناص ذين يستطيعون ت ين ال ر الموسيقية، ونجد هذا الذآاء عند المتعلم
ين ن المتعلم وع م ذا الن ات، وه ات واإليقاع ى المقام ى  األلحان والتعرف عل تماع إل ون االس يحب

م، آ  ة به ر باألصوات المحيط دهم إحساس آبي يقى، وعن اني الموس اب األغ ين وآّت دى المغن ا ل م
اتذة  و ين وأس ين والملحن يقى، الراقص ترونج    والموس ي أرمس ا ورد ف راد آم ؤالء األف يتصف ه
)Armstrong, 1999( أتيبما ي:  

  .األلحان بسهولة يتذآرون -

  .أثناء الدراسةفي يحبون وجود خلفية موسيقية  -

  .األشرطةانات واالسطو يجمعون -

  . وينقرون إيقاعات موسيقية يدندنون -

  )Bodily / Kinesthetic Intelligence: (الحرآي/ الذآاء الجسمي   .5
رد   درة الف و ق ة و    ه رق بارع مه بط تخدام جس ى اس كالت     عل ل المش ي ح وع ف رة التن آثي

ة و  واإلنتاج، وذلك ألغراض ا،     تعبيري ة لهدف م ارات جسميه    هو يتضمن  وألغراض موجه مه
  .السرعةو التوازن والقوه والمرونةالتآزر و :مثل

د أيضاً   فالجسم ليس فقط أداة طيعة خاضعة الستقبال المعرفة  ه ُيع اعالً  نشطاً  شريكاً  بل إن  ف
دماغ    اط العصبي لل ن النش د م ه يزي بة تعلمي ي مناس م ف تعلم، فإشراك أعضاء الجس ة ال ي عملي ف

رن            دفق هرمون اإلبنف د من ت ه، ويزي ة في اطق المسؤولة عن الحرآ  Epinephrineوينشط المن
لمنطقة العصبية  ة طويلة المدى، واالذي يساعد في نقل المعلومات من الذاآرة القصيرة إلى الذاآر

ة    والعقد األساسية، والذآاء هي المخيخ، المسؤولة عن هذا  ا األسس البيولوجي القشرة الحرآية، أم
ة  لهذا الذآاء فت ة واإلدراآي ا يسمى      ضم التآزر بين األجهزة العصبية والعقلي ذآاء م ذا ال دعم ه ، وي

رتبط بتلف النصف الكروي      دماغ، حيث     بالحبسة الحرآية التي ت ذه    إاأليسر من ال ه ه ّن لدي ن م
عن أداء تتابعات من الحرآات رغم فهمه للمطلوب منه، فهو يعجز عن أداء  الحبسة يكون عاجزًا

   )..( Karen , 2002 : 6حرآة لوحدها سلسلة من الحرآات رغم توفر القدرة على تنفيذ آل
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  ) Intelligence interpersonal: (التفاعلي/الذآاء االجتماعي  .6
م،            ذات نحو سلوك اآلخرين و مشاعرهم و دوافعه ى خارج ال ذآاء النظر إل يتضمن هذا ال

م   و اهم، ودوافعه ا وإدراك نواي ز بينه رين والتميي ة لآلخ االت المزاجي ى إدراك الح درة عل و الق ه
رات  اءات والمؤش وت واإليح ه والص رات الوج ية لتعبي ذلك الحساس من آ اعرهم، ويتض ومش

  .تؤثر في العالقات االجتماعية المختلفة التي

وافزهم    اعرهم وح اتهم ومش د رغب رين، وتحدي م اآلخ ي فه احبه ف ذآاء ص ذا ال د ه ويفي
ذا        ونواياهم، ديهم ه ذين ل ين ال آما أن لصاحبه القدرة على العمل بفاعلية مع اآلخرين، إن المتعّلم

ادة والتنظيم والتواصل    الذآاء يجدون متعتهم في العمل الجماعي، ولهم القدرة على لعب دور ا لقي
اطة والمفاوضات،  ين  ووالوس دى المدرس ذآاء ل ذا ال د ه ارين  و يتجّس ار والمستش اء والتج األطب

  :بـ والسياسيين والزعماء الدينيين، الذين يتصفون

  .العديد من األصدقاء لديهم -

  .بدرجة آبيرة اجتماعيًا يتفاعلون -

  .دوافعهمنوايا األفراد و يقرأون -

  .األعمال الجماعيةنشطة وفي األ يشارآون -

  ).Nolen, 2003(التفهم لآلخرين الكثير من التعاطف و يظهرون -

  )Intrapersonal Intelligence: (الذاتي/ الذآاء الشخصي   .7
و ذات و  ه ة ال ّون     معرف ة، ويتضمن أن ُيك ذه المعرف ع ه وائم م ى التصرف المت درة عل الق

و (الشخص صورة دقيقه عن نفسه  ه والضع ة جوانب الق ة    ) ف لدي وعي بالحاالت المزاجي ذلك ال  آ
ا و ى أن      والنواي ذاتي؛ بمعن رام ال م واالحت ذاتي والفه بط ال ى الض درة عل ات والق دوافع والرغب ال

  .الضغوط الخارجيةتوازن ما بين المشاعر الداخلية ويتوصل الفرد إلى حالة من ال

وي   رة      إن المتعلمين الذين يتفوقون في هذا الذآاء يتمتعون بإحساس ق ة آبي ديهم ثق ا، ول باألن
ارتهم الشخصية،            ة ومه دراتهم الذاتي وي بق ديهم إحساس ق ردين، ول ذون العمل منف بالنفس، ويحب
ى   يبرز هذا الذآاء لدى الفالسفة واألطباء النفسانيين والزعماء الدينيين الذين يتميزون بقدرتهم عل

ذات،      ذات، واإلدراك والشعور بال ة ال ذاتي، ومراقب ة،      التأمل ال ومعالجة المعلومات بصورة ذاتي
  .وااللتزام بالمبادئ والقيم الخلقية والدينية و التحدي والثقة بالنفس، والصبر على الشدائد

   :Armstrong, 1999)(  فيومن مؤشرات هذا الذآاء عند الطفل آما ورد 

  . االستقاللية في أفكاره و تصرفاتهلديه شعور قوي ب -

  .ره الداخلية بدقهرة على وصف مشاعلديه القد -

  . لديه حدس قوي -
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  . دافعيه داخلية لعمل األشياء لديه -

  . لها لديه القدرة على تحديد أهدافه الخاصة و التخطيط -

  .مراقبة أو دعم من اآلخرينيطبق هواياته وألعابه المفضلة أو أي نشاط يحبه بدون  -

ذا  رتبط ه امي، والفص الصدغي   وي الفص األم ذآاء ب ا النصف ا (ال نخصوص ن ) أليم م
دماغ ة   ، وال ان منفصل عن البيئ ه آكي رد لذات دم إدراك الف ى ع ؤدي إل ذآاء ي ذا ال ي ه الضعف ف

  . محيطة آما لدى األطفال التوحديينال

 آما ترى أيضًا ،وترى هذه النظرية أن الذآاءات المتعددة لدى آل فرد تعمل بشكل مستقل
) ذآائية بصمة(يطلق عليها البعض  آاءاتأن آل فرد يختص بمزيج أو توليفة منفردة من هذه الذ

التي يتعرض لها  وهي التي يستخدمها في تعامالته، وفى مواجهته للمواقف والمشكالت المختلفة
تنمية ذآاءاته المختلفة  آما ترى أيضًا أن آل فرد يستطيع ،)149: 2004المفتى، (في حياته 
   .له التشجيع والتدريب المناسبين وتيسربها إلى مستوى أعلى إذا توفر لديه الدافع  واالرتقاء

الذآاءات المتعددة تقوم على فرضين أساسيين حيث يشير  أن نظرية" الشيخ"ويذآر 
لديهم نفس االهتمام ونفس القدرات ولكنهم ال يتعلمون بنفس  الفرض األول إلى أن الناس جميعا

ه ال يمكن أن يتعلم الفرد فيه آل الفرض الثاني إلى أن العصر الذي نعيش بينما يشير ،الطريقة
  ).76: 1999، لشيخا( تعلمه شيئ يمكن

المتعددة ليست نظرية أنماط تحدد الذآاء الذي يالئم  وهكذا يمكن القول أن نظرية الذآاءات
فقد نجد  ،شخص لديه قدرات في نطاق أنواع الذآاءات الثمانية شخصا ما، ولكنها تقترح أن آل

الذآاءات الثمانية أو  تويات عالية جدا من األداء الوظيفي في جميعمس أن بعض الناس يملكون
بينما يملك أناس آخرون مستويات منخفضة جدا من األداء الوظيفي فيها ولذلك  ،في معظمها
 ، أي أنهم تنقصهم جميع جوانب الذآاء ما عدا الجوانب األآثرمؤسسات المعاقين نمائيا نجدهم في

ذآاءاتنا  ، أي أن بعضمعظمنا يقع ما بين هذين القطبين ير بالذآر أن، والجدبدائية أو األولية
  ).21- 2003:20جابر،(متطورة جدًا وبعضها اآلخر نموه متوسط، والباقي نموه منخفض نسبيا 

  وأسئلتها مشكلة الدراسة
ددة      ذآاءات المتع ة ال ة بتنمي ة،   اهتمت األبحاث التربوي د الطلب ين      عن م يحظى المعلم ولكن ل

: 2001 ،آامل الدرديرى و( في هذا المجال آافية من اهتمام األبحاث والدراسات التربويةبدرجة 
74.( 

كو  د فاس ذآاءات ) 1992(وأآ ة ال ة بنظري يم المرتبط اليب التقي تخدام أس ة اس ى أهمي عل
دة طرق   ًا من خالل ع ورًا أو إناث ال ذآ ارات األطف رات ومه ادة خب ي زي هم ف ا تس ددة ألنه المتع

  ).51: 2011 ،ضييوالع(مختلفة 
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ة األساسية   وتوصلت بعض الدراسات التربوية إلى أن معلم ا دد المستويات يجب    لمرحل متع
ار  داع واالبتك ى اإلب درة عل ة والق رة والمرون ه الخب وافر في ة  ،أن تت ى أهمي د الدراسات عل وتؤآ

ة التعليم       دد المستويات في تحسين العملي ة  تدريب المعلمين في المرحلة األساسية متع ة   -ي التعلمي
تعلم وسلوآيات      وفير وقت ال وإدارة الصف، وقد أآدت نتائجها أثرًا فعاًال لهذا التدريب ظهر في ت

  ).75: 2001، آاملالدرديرى و( المعلمين مما زاد من فعالية التدريس وأسلوب تنظيم الصفوف

ة  ومعلمات ا مستوى الذآاءات المتعددة لمعلميوتتحدد مشكلة الدراسة في معرفة  للغة العربي
  .المرحلة األساسية في األردن وعالقته بالخبرة والمؤهل العلمي في

  :اآلتيةفي ضوء ما سبق، يمكن أن تصاغ مشكلة الدراسة في األسئلة 

اللغة العربية في المرحلة  ومعلمات ما مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلمي :السؤال األول
  األساسية ؟

ة   ومعلمات  تالف في مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلميهل هناك اخ: السؤال الثاني اللغ
  يعزى لخبرتهم؟ العربية

ة   ومعلمات هل هناك اختالف في مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلمي :السؤال الثالث اللغ
  يعزى للمؤهل العلمي؟ العربية

  الدراسةفرضيتا 
ة     - توى الدالل د مس ائية عن ة إحص رق ذو دالل د ف ذآاءات  ) α ≥0.05(ال يوج توى ال ي مس ف

 .يعزى إلى الخبرة لمتعددة لدى معلمي ومعلمات اللغة العربيةا

ة       - د مستوى الدالل ة إحصائية عن ذآاءات    ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات دالل في مستوى ال
  .تعزى إلى المؤهل العلمي اللغة العربية ومعلمات المتعددة لدى معلمي 

  الدراسةأهمية 
  : ميتها من االعتبارات اآلتيةتكتسب هذه الدراسة أه

احثين و   الدراسة هسهم هذتمن المؤمل أن  - ين والب اهج   واضعي في تزويد المعلم معلمي  والمن
ى تطوير    اللغة العربية ومشرفيهم تحديدًا بحقائق عن مستوى الذآاءات المتعددة يساعدهم عل

  .طرائق التدريس وأساليبها

ة؛   المؤسسات التعليمة، الدراسة هفيد هذت وقد - التي تهتم بإعداد معلمي اللغة العربية قبل الخدم
وي          ًة للتطوير الترب أتي محاول ين، في ا المعلم دى طلبته ددة ل لالهتمام وتعزيز الذآاءات المتع

  .في هذا المجال

  الدراسةمحددات 
  :اقتصرت هذه الدراسة على المحددات اآلتية
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ة      - ادة اللغ ون م ذين يدرس ة ال ة العربي ي اللغ ةمعلم ن  العربي ية م فوف األساس ع( للص  الراب
ي   ر األساس ى العاش ي وحت ي      )األساس ان ف ي عم يم ف ة والتعل ديريات التربي دارس م ي م ف
مية للفصل   ة الهاش ة األردني ام الدراسي   األولالمملك ن الع يم . 2011/2012م دد تعم ويتح

 .بمدى تمثيل هذه العينة للمجتمع الدراسةنتائج 

ا   الدراسة يتحدد تعميم نتائج هذه  - دالالت صدق األداة وثباته ذآاءات     ب يس مستوى ال ي تق ، الت
ة           راد عين ا، وموضوعية استجابات أف ة ومعلماته ة العربي دى معلمي اللغ  الدراسة المتعددة ل

  .على أداته، وفي ضوء ذلك يحدد تعميم النتائج على محافظات أخرى واختصاصات أخرى

  التعريفات اإلجرائية
ة ة العربي م اللغ خ :معل و الش ل وزارة   ه ن قب ه م م تعيين لكيًا، وت ًا و مس ل أآاديمي ص المؤه

دارس       ي م ة ف ة العربي يم اللغ ة تعل وم بمهم مية، ويق ة الهاش ة األردني ي المملك يم ف ة والتعل التربي
 .في العاصمة عمان الدراسةالمرحلة األساسية في مدة تطبيق 

دارس    هو الدرجة التي يحصل عليها معلمو ال: مستوى الذآاءات المتعددة ة في م لغة العربي
والتر        ددة ل ذآاءات المتع اس ال ى مقي د عل عمان في آل مجال من مجاالت المقياس المطور المعتم

ذه   ي ه تخدم ف اآنزي المس ةم ة    الدراس درات العقلي يس الق ث يق اردنر، بحي ، وحسب تصنيف ج
واع من ا      . المتعددة والمتباينة لدى المعلم ة أن ددة ثماني ذآاءات المتع ذآاء هي  ويتضمن ال ذآاء  : ل ال

ي ذآاء اللفظي/ المنطق ذآاء البصري/ الرياضي، وال وي، وال يقي/ اللغ ذآاء الموس اني، وال / المك
ذاتي   / اإليقاعي، والذآاء الجسدي ذآاء ال اعي   / الحرآي، وال ذآاء االجتم داخلي، وال الخارجي،  / ال

  .)Gardner, 1983:34-43( البيئي/ والذآاء الطبيعي

ذه      هي عدد سنوات: الخبرة يم، وألغراض ه اعتبرت   الدراسة خدمة المعلم الفعلية في التعل
  .)عشر سنوات فأقل(والخبرة القصيرة ) أآثر من عشر سنوات(الخبرة الطويلة 

ة   : المؤهل العلمي هو الدرجة العلمية التي حصل عليها المعلم الملتحق بالتدريس في المرحل
 .والبكالوريوس، وما فوق البكالوريوسالدبلوم المتوسط : وهي ثالث. األساسية في عمان

 الدراسات السابقة ذات الصلة
ا     قام الباحث باالطالع على العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، وفيم

   .يأتي عرض لتلك الدراسات

ة  ) (Rocka, 1997دراسة روآى  ذآاءات      أهدفت إلى معرف ة ال ق نظري ر استخدام وتطبي ث
راءة و    سين وتفعيل أسلوب الحالمتعددة في تح دريس الق ددة في ت ه من    واس المتع دى عين ة ل  الكتاب

نتين ) 30( دة س ه ولم ًا وطالب اليب طالب تخدام أس ة باس راءة والكتاب دريس الق م ت تين، حيث ت دراس
م جمع ا  و ات من   استراتيجيات الذآاءات المتعددة بالتزامن مع أسلوب الحواس المتعددة وقد ت لبيان

الل األدوا ةخ ددة محاض: ت التالي ذآاءات المتع ة ال ول نظري الب رات ح ال الط ق أعم ، توثي
ة        ائج أن استخدام نظري د أظهرت النت ة، وق وإنتاجاهم، تسجيل الفيديو، المالحظة والتغذية الراجع
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ة       راءة والكتاب يم الق ددة في تعل الذآاءات المتعددة يوسع من مفهوم واستخدام أسلوب الحواس المتع
  .سن في التحصيل الدراسي فيهماى تحانعكس عل

يم    ذآاءات          ) Beam, 2000(وأجرى ب ة ال ل نظري ين دلي ة ب ى عمل مقارن دراسة هدفت إل
ة    ة   (المتعددة ودليل المعلم التقليدي في مادة الدراسات االجتماعي ة االجتماعي اهج التربي ة  ) من لطلب

ي   امس األساس ة    . الصف الخ ي الدراس ارك ف د ش الب ا  ) 24(وق ن ط ًا م امس  طالب لصف الخ
دريس     ة، وت اهج التقليدي ابطة بالمن ة الض دريس المجموع م ت ابيع، ت ة أس دة خمس ي م األساس

ددة    ذآاءات المتع ة ال ائج   . المجموعة التجريبية باستخدام نظري روق    الدراسة وأظهرت نت وجود ف
  .ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيل بين الطلبة لصالح المجموعة التجريبية

برنامج تدريبي مقترح في تدريس العلوم لتنمية "بعنوان ) 2001(يرى وآامل الدرددراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف ، "الذآاء المتعدد لدى معلمات الفصل الواحد متعدد المستويات

على الفلسفة التربوية للذآاء المتعدد من حيث مفهومه ومالمحه وأنشطته وطرق تدريسه 
امج تدريبي في تدريس العلوم لتنمية أنماط الذآاء المتعدد لدى معلمات وبناء برن ،وأساليب تقويمه

والتعرف على أثر استخدام هذا البرنامج في ممارسة معلمات  ،الفصل الواحد متعدد المستويات
واقتصرت  ،استخدم الباحثان المنهج الشبه تجريبي.الفصل الواحد متعدد المستويات للذآاء المتعدد

) 38( ،من المنيا) 36(معلمة من معلمات الفصل الواحد متعدد المستويات  )141(الدراسة على 
وأعد الباحثان أدوات الدراسة المتمثلة في البرنامج  ،من قنا) 33( ،من سوهاج) 34( ،من أسيوط

وقد وتوصلت الدراسة إلى تجانس المجموعات األربع قبل تنفيذ  .التدريبي وأدوات التقويم
  .لفروق بين متوسطاتها القبلية أية داللة إحصائية لصالح إحداهماإذ لم تكن ا ،البرنامج

ة  دفت دراس و"وأيضا ه الؤهول ة ) Low et al, 2001" (، وزم دى فعالي ة م ى معرف إل
راءة             ارات الق ددة في تحسين مه ذآاءات المتع ة ال ى نظري ة عل دريس القائم اليب الت األنشطة وأس

ا  ة م ي مرحل ال ف ن األطف ة م دى عين ة ل تعلم   والكتاب دهم ب رب عه ع لق ي ترج ة والت ل المدرس قب
دائي       ) 25(القراءة والكتابة بلغ عددهم  ع االبت ال الصفين األول والراب ة، وأيضًا ألطف طالبًا وطالب

ن   انون م ذين يع م وال عوبات تعل ددهم  ص غ ع تخدم  ). 19(، بل د اس الؤه "وق وو وزم ذه  " ل ي ه ف
ا عل     ة آله ة قائم ددة   الدراسة عدة استراتيجيات تعليمي ذآاءات المتع ة ال ائج    . ى نظري د آشفت نت وق

راءة           ارات الق ة في مه راد العين ع أف دى جمي ر ل القياس البعدي لهذه الدراسة عن وجود تحسن آبي
والكتابة واالستماع مقارنة بنتائج القياس القبلي، مما يعنى أن أساليب التدريس المنبثقة عن نظرية 

هارات القراءة والكتابة لدى جميع أفراد العينة بما في ذلك الذآاءات المتعددة قد أدت إلى تحسين م
  .ل الذين يعانون من صعوبات التعلماألطفا

إلى الكشف  ) (Herbe & Thielenhouse, 2002 آذلك سعت دراسة هيرب وثايلنهاوس
ذ    Motivation in readingعن فاعلية برنامج أعده الباحثون لتحسين الدافع للقراءة  دى تالمي ل

غ عددهم     الصفي ة بل راءة و الكتاب ن األول والرابع االبتدائي الذين يعانون من صعوبات تعلم في الق
ددة، ومن    ) 23( ذآاءات المتع طالبا وطالبة، وقد أعد الباحثون أنشطة هذا البرنامج وفقا لنظرية ال

ة ال             ى نظري ة عل ة القائم ذه الدراسة أن األنشطة التعليمي ا ه ي أسفرت عنه ائج الت ذآاءات أهم النت
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ى            ذهم داخل حجرة الصف أدت إل ومي لتالمي دريس الي المتعددة التي استخدمها المعلمون في الت
تند   ي تس دريس الت اليب الت ى أن أس ذا يعن ة، وه راد العين دى أف راءة ل دافع للق ادة ال ىزي ة  إل نظري

دى       راءة ل ال   الذآاءات المتعددة لها فعالية آبيرة في رفع مستوى التحصيل الدراسي في الق األطف
ة عرضه    ي طريق وع ف م ين ل المعل ة يجع ذه النظري ا له دريس وفق تعلم، ألن الت ذوى صعوبات ال

  .للمعلومة الواحدة من خالل عدة أنشطة تعليمية

ذآاءات       ) Shearer, 2002(وهدفت دراسة شارير   ين باستخدام ال درات المعلم ة ق ى تنمي إل
ة، تضمنت  دة األمريكي ات المتح ي الوالي ددة، ف امًال  المتع ًا ش ة تقييم ن الدراس ى م ة األول المرحل

ذآاءات            م لل ة استخدام المعل ي آيفي ذ المشروع التجريب م تنفي ة حيث ت للمعلمين، أما المرحلة الثاني
غ عددهم        ين بل ة من المعلم ) 6(المتعددة في الصف الدراسي، وأجريت الدراسة بالتعاون مع عين

ة المتوسطة،      ) 3000( في المدارس العامة، آذلك شملت عينة الدراسة  ة في المرحل طالب وطالب
اليب  ) 70(و طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية ، فقد طبقت عليهم أداة تقييم الذآاءات المتعددة وأس

اط ضعفهم       ين بنق ة المعلم وأنشطة معدة لهذا الغرض، وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه يمكن توعي
ا       بالذآاءات المتعددة ومعالجتها، وقدرة  ديهم وأهميته ددة ل ذآاءات المتع تيعاب ال ى اس المعلمين عل

  .في الحياة الفكرية واإلبداعية، آذلك انسجام الطلبة وتفاعلهم مع البرنامج التجريبي وتشجيعهم له

بدراسة هدفت إلى تحسين مهارات ) Burman & Evans, 2003( إيفانسوقام بيورمان و
تراتيجيات  القراءة باستخدام استراتيجيات نظرية ال ذآاءات المتعددة، ومعرفة أثراستخدام هذه االس

ائهم، طبقت      يم أبن ة تعل على زيادة درجة تفاعل ومشارآة الوالدين وتعاونهم مع المدرسة في عملي
انون من        ) 27(الدراسة على  راءة ويع دني في الق طالبًا في الصف الثاني من ذوي التحصيل المت

ار تحصيلي    صعوبات في تعلم القراءة وتذآر ما  ق اختب تعلموه، وألغراض القياس القبلي تم تطبي
آلمة مختلفة يطلب من الطالب قراءتها ثم تحليل إجابات الطالب، وإجراء  ) 40(في القراءة يضم 

ي   اليب الت اؤهم واألس ا أبن اني منه ي يع ة الت يهم بالمشكالت القرائي ة مدى وع اء لمعرف مسح لألب
راء مسح لمعرفة اتجاهات الطلبه نحو القراءة ومدى الدعم الذي يتبعونها في الدراسة، آذلك تم إج

يتلقونه من والديهم لمواجهة الصعوبات القرائية التي يعانون منها، ثم تّم تطبيق البرنامج التعليمي  
دة    راءة لم دريس الق ددة لت ذآاءات المتع ة ال ى نظري ي عل راك  ) 13(المبن ا إش م خالله بوعا، ت أس

م تدريسه        ) رسائل (من خالل إرسال نشرات     الوالدين في البرنامج ا ت ى م وي عل م تحت ة له يومي
ق األسلوب      ة وتطبي نهم متابع للطالب في المدرسة و األسلوب الذي تم استخدامه معه، ثم يطلب م

  .نفسه معه عند تدريسه الواجب البيتي

وجد أن نسبة   بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج تم إعادة تطبيق االختبار التحصيلي للقراءة، ف
بة   ى نس ار وصلت إل ى االختب ة عل ات مرتفع ذين أحرزوا عالم ق %70الطالب ال د تطبي ، وعن

راءة            تهم لدراسة الق ر الطالب عن حماسهم ودافعي راءة عّب قائمة مسح اتجاهات الطالب نحو الق
ا ظهر   بهذا األسلوب، أما بالنسبة لمشارآة الوالدين وتفاعلهم مع العملية التعليمية فقد ارتفعت ، آم

كلة     ود مش ة وج ي حال ررة ف ئلة المتك ائهم واألس ه ألبن ات البيتي ابعتهم للواجب ادة مت ن خالل زي م
  .  أوعدم فهم لكيفية تطبيق األسلوب التعليمي الجديد
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ين  ) Gunst, 2004(وأجرت جونست  تخدام المعلم ات واس د اتجاه ة وصفية لتحدي دراس
امن    ) 622(سة من وقد تكونت عينة الدرا. للذآاءات المتعددة معلمًا ومعلمة من معلمي الصف الث

ة    ات المتحدة األمريكي ذه       . لمدارس دترويت األساسية في الوالي اييس في ه ة مق م استخدام ثالث وت
ة ي الدراس ددة : ه ذآاءات المتع اس ال تبانة لقي تبيان  اس ية، واس اط التدريس اس األنم تبانة لقي ، واس

ديهم     وقد أظهرت النتائج أن. ديمغرافي قصير اه المعلمين موضوع الدراسة ل اع آل من     اتج إلتب
ي     ي، والطبيع اعي، والروح ي، واالجتم ي الرياض ذآاء المنطق ذآاء   . ال تخدام ال ون الس وال يميل

يقي    ي، والموس اني، والحرآ ي، والبصري المك وي اللفظ دم    . اللغ ان ع ائج آ ي النت اجئ ف والمف
وي اللفظي  ذآاء اللغ ين لل تخدام المعلم د أظ. اس ال  فق ديهم متوسط ع ين ل ائج أن المعلم رت النت ه

ألنواع الذآاء ذات الترابط ببعضها، ونسب ذلك إلى أن المعلمين يدرآون مواطن القوة في ذآائهم 
   .وبالتالي يستخدمونها في أساليبهم التدريسية

ان  اليب   AlBalhan, 2006)(وأجرى البله تخدام أس ة اس اس فاعلي ى قي دفت إل ة ه دراس
ذآا  ة ال ة       نظري ن طلب ة م دى عين راءة ل ي الق اديمي ف يل األآ ين التحص ى تحس ددة عل ءات المتع

رده             راءة م اديمي في الق دٍن في التحصيل األآ انون من ت المرحلة المتوسطة في الكويت ممن يع
ة  ون دروس تقوي راءة ويتلق ًا خصوصيةدر(صعوبات الق راءة) وس ي الق ائية ف ت مس ث آان ، حي

  : تاليأسئلة الدراسة على النحو ال

ددة في         .1 ذآاءات المتع ة ال ة و طريق ة التقليدي ين الطريق هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
  تحسين مهارات القراءة ؟

راءة تعزى للجنس في        .2 اديمي في الق هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل األآ
 المجموعة التجريبية ؟

يل األآ      .3 ي التحص ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج وع   ه زى لن راءة تع ي الق اديمي ف
 ؟ لدى طلبة المجموعة التجريبية ) ، خاصةحكومية(المدرسة 

ة     .4 زى لطبيع راءة تع ي الق اديمي ف ي التحصيل األآ ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف ل توج ه
 لدى طلبة المجموعة التجريبية ؟ ) ، ضاحيةمدينة(المنطقة الجغرافية 

ًا من مدرسة     90منهم ) إناثًا 102ذآورًا و 98(طالبًا وطالبة  200بلغت عينة الدراسة  طالب
ة و ن    110خاص ة وم ة حكومي ن مدرس الب م واحي  6ط دن وض ى   . م وائيا إل يمهم عش م تقس ت

وعتين ة،   : مجم اليب التقليدي ائية باألس ة المس اؤهم دروس التقوي م إعط ابطة ت ة الض المجموع
  .المتعددة أساليب نظرية الذآاءات والمجموعة التجريبية درست باستخدام

اآنزي   ددة لم ذآاءات المتع ة مسح ال يهم قائم اد  McKenzie, 1999)(طبقت عل د أيج بع
ار تحصلي           راءة باستخدام اختب ارات الق اس التحسن في مه م قي ا، وت  دالالت الصدق والثبات له

ي أظهرت النتائج المتعلقة بأثر البرنامج التعليمي على التحصيل الدراس ). للقياس القبلي والبعدي(
راد المجموعة الضابطة في             ة مع تحصيل أف ة مقارن راد المجموعة التجريبي وق أف في القراءة تف
دارس              ة الم وق طلب ائج تف د أظهرت النت وع المدرسة فق ر ن ر متغي ا بالنسبة ألث القياس البعدي، أم
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من  الخاصة على طلبة المدارس الحكومية،أما بالنسبة لمتغير الجنس فقد آانت نتائج اإلناث أعلى 
  .نتائج الذآور في القياس البعدي، آذلك أظهر طلبة الضواحي تفوقهم على طلبة المدن

رار ة ج دفت دراس دارس   ) 2006( وه ديري الم ددة لم ذآاءات المتع توى ال رف مس ى تع إل
 تكونت عينة الدراسة من. الثانوية في األردن، وعالقتها بدرجة ممارسة أساليب اإلدارة المدرسية

د ) 100( ديٍر وم عم ديرًا و) 45( يرة بواق ديرة و) 55(م ع   ) 500(م ن مجتم ة م م ومعلم معل
ديرين،     ددة للم ذآاءات المتع الدراسة، وتم استخدام أداتين، األولى مقياس مكنزي لقياس مستوى ال
ائج الدراسة     والثانية استبانه، تم اختيار أفراد العينة بطريقة العينة الطبقية العشوائية، وأظهرت نت

ديرين اعي،        أن الم ذاتي، واالجتم ذآاء ال واع ال ن أن ل م ي آ ة ف بًا عالي ون نس ديرات يمتلك والم
دني  واع        ) الرياضي /الحرآي، والمنطقي  /والعاطفي، والب بًا منخفضة في آل من أن وأحرزوا نس

ائج   )الطبيعي، والبصري، واللغوي، والموسيقي    (الذآاء  روق في     أيضا ، وأظهرت النت وجود ف
  .تعزى إلى الجنس والخبرة والمؤهل العلمي مستوى الذآاءات المتعددة

ذآاءات         ) 2006(وأجرت الدمخ  ة ال ى نظري ائم عل امج تعليمي ق اء برن ى بن دراسة هدفت إل
ر     ارات التفكي ة مه ة، وتنمي ة واللغوي ة األدبي ادة الثقاف يل م ي تحص ره ف اس أث ددة، وقي المتع

ة في األردن    أالستنتاجي ة الثانوي ات المرحل ة الدراسة من     تكونت . ، لدى طالب ة  ) 160(عين طالب
ة     من طالبات الصف األول الثانوي، في مدرسة تابعة لمديرية تربية لواء الرصيفة، وزعت العين
ذآاءات    ة ال عشوائيًا إلى مجموعتين؛ مجموعة تجريبية تدرس البرنامج التعليمي القائم على نظري

د ت        ة، وق ة االعتيادي درس بالطريق ًا    المتعددة، ومجموعة ضابطة ت ق أدوات الدراسة تطبيق م تطبي
ى المجموعة الضابطة في تحصيل          ة عل وق المجموعة التجريبي قبليا وبعديًا، وأظهرت النتائج تف

ر       ارات التفكي ة وفي مه ة واللغوي تنتاجي مادة الثقافة األدبي ائج عدم وجود      . أالس ا أظهرت النت آم
امج التعليمي والتخصص وتحصيل      ين البرن ة      فروق تعزى للتفاعل ب ة واللغوي ة األدبي ادة الثقاف م

  .أالستنتاجيوفي مهارات التفكير 

ر     ام   تنوهدفت دراسة دوجالس وبي ) Douglas,  Burtan & Durham, 2008(ودره
امن          ة الصف الث دريس في تحصيل طلب ددة في الت إلى معرفة أثر استخدام نظرية الذآاءات المتع

ات       طالب وطال) 57( تكونت العينة من. في الرياضيات ا الشمالية في الوالي ة آارولين بة من والي
ة دة األمريكي ى     . المتح ة عل ائج الدراس رت نت ديًا، وأظه ًا وبع ا قبلي ة تطبيق ق أداة الدراس م تطبي ت

تراتيجية     ى اس زى إل ة تع ي تحصيل الطلب ائية ف ة إحص روق ذات دالل ود ف دي وج ار البع االختب
  . التدريس باستخدام نظرية الذآاءات المتعددة

رة وأ ى  ) 2008(جرى الجراج ة عل دريس قائم تراتيجة ت ر اس ى تقصي أث دفت إل ة ه دراس
ة           دى طلب ة اإلسالمية ل د في مبحث التربي ر الناق ي التحصيل والتفكي ددة ف ذآاءات المتع ة ال نظري

طالبًا من طلبة الصف السابع ) 65(المرحلة األساسية في األردن، تكونت أفراد عينة الدراسة من 
ور في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان، وتم اختيار األساسي الذآ

ة      دريس القائم تراتيجية الت شعبتين قصديًا، وزعوا على مجموعتين، مجموعة تجريبية تعلمت باس
ق            م تطبي د ت ة، وق ة االعتيادي ددة، ومجموعة ضابطة تعلمت بالطريق ذآاءات المتع على نظرية ال
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ى المجموعة       أدوات الد ة عل وق المجموعة التجريبي ائج تف راسة تطبيقًا قبليًا وبعديًا، وأظهرت النت
  .الضابطة في االختبار البعدي

ى أساس     ) 2008(وأجرى عدوي  ة عل ة قائم دراسة هدفت إلى بيان أثر تطبيق حقيبة تعليمي
ة العر   ادة اللغ دارس    الذآاءات المتعددة في تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في م ة في م بي

دارس      ) 120(تكونت عينة الدراسة من . الرواد بعمان ة الصف الخامس بم طالبًا وطالبة من طلب
درس       ة ت ة تجريبي وعتين، مجموع ى مجم وا إل ديًا، وزع عبتين قص ار ش م اختي ان، ت رواد بعم ال
ة           ت بالطريق ابطة تعلم ة ض ددة ومجموع ذآاءات المتع اس ال ى أس ة عل ة القائم ة التعليم الحقيب
ة            وق المجموع ائج تف رت النت ديًا، وأظه ًا وبع ًا قبلي ة تطبيق ق أداة الدراس م تطبي ة، وت االعتيادي

  .التجريبية على المجموعة الضابطة

دي  ة الوحي دفت دراس ر ) 2008(وه رف أث ى تع تراتيجيةإل ة  إس ى نظري ة عل ة قائم تعليمي
ر    ارات التعبي ي ومه تيعاب القرائ ة االس ي تنمي ددة ف ذآاءات المتع ة  ال ة المرحل دى طلب ابي ل الكت

ة الدراسة من    . األساسية في األردن ة الصف الخامس       ) 162(تكونت عين ة من طلب ًا وطالب طالب
ية،    األساسي في مدرستي ذآور وإناث مارآا اإلعدادية، موزعين عشوائيًا على أربع شعب دراس

ق أدوات         م تطبي د ت وعتين تجريبيتين، وق ى مجم ًا    وزعت هذه الشعب عشوائيًا عل الدراسة تطبيق
ا أظهرت      قبليًا وبعديًا، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة، آم

  .والجنس، لصالح اإلناث اإلستراتيجيةوجود فروق تعزى ألثر التفاعل بين 

يري  ة عس ا دراس اء ذوات    ) 2008( أم ات الكيمي ين معلم روق ب ة الف ى دراس دفت إل د ه فق
اءات ال ي       الكف ي ف يل الدراس ا بالتحص دد وعالقته ذآاء المتع ي ال ة ف ة والمنخفض ية العالي تدريس

تعريب ) 1996( المرحلة الثانوية في عسير، أظهرت النتائج على مقياس الذآاءات المتعدد لشرر
اني ذآاء    ) 2002( اللحي وي، وال ذآاء اللغ ي ال ة ف ية العالي اءة التدريس ات ذوات الكف وق المعلم تف

اني، والذآاء االجتماعي، وعدم وجود فروق في باقي أنواع الذآاءات، آما أظهرت  البصري المك
النتائج وجود عالقة موجبة بين التحصيل الدراسي للطالبات في مادة الكيمياء وذآاء المعلمات في 
ين   ي ح ذآاء الحرآي ف ذآاء البصري، وال ي الرياضي، وال اعي والمنطق ذآاء االجتم مجاالت ال

  .ين أنواع الذآاء األخرى للمعلمات وتحصيل طالباتهن في الكيمياءالتوجد عالقة ب

دل   ا األه ت به ة قام ي دراس اليب    ) 2009( وف طة وأس ة أنش ن فاعلي ى الكشف ع دفت إل ه
التدريس القائمة على نظرية الذآاءات المتعددة في تحسين تحصيل الجغرافيا وبقاء أثر التعلم لدى 

طالبة موزعات على ) 72( تكونت عينة الدراسة من. جدة طالبات الصف األول الثانوي بمحافظة
وعتين  ة وضابطة(مجم داد  )تجريبي ددة، وأع ذآاءات المتع اآينزي لمسح ال تخدام أداة م م اس ، وت

ي             ددة ف ذآاءات المتع ة ال ى نظري ة عل دريس القائم اليب الت ة في استخدام أنشطة وأس ل للمعلم دلي
ي وى المعرف دريس المحت ائج ال. ت ة وأظهرت نت دريس القائم اليب الت ة األنشطة وأس دراسة فاعلي

ة           ات المجموعة التجريبي دى طالب تعلم ل ر ال اء أث على نظرية الذآاءات المتعددة في التحصيل وبق
  .مقارنة بالمجموعة الضابطة
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اب    ر استخدام     ) Tabuk & Ozdemir, 2009( موست ك ووهدفت دراسة ت د أث ى تحدي إل
ة     الذآاءات المتعددة في التعلم ال قائم على المشروع في تحصيل الطلبة في الرياضيات، بلغت عين

ة  وعتين    ) 144(الدراس ى مجم ت إل تنبول وزع ي اس ي ف ادس األساس ف الس ي الص ًا ف طالب
ا يتناسب مع          ى بم ة األول ار المشروع للمجموعة التجريبي تجريبيتين ومجموعة ضابطة، تم اختي

اس      ديهم حسب مقي وفرة ل ار المشروع للمجموعة       أعلى أنواع الذآاء المت م اختي د، وت ذآاء المع ال
ائج   . الثانية بما يتناسب مع أقل أنواع الذآاء المتوفرة لديهم حسب مقياس الذآاء المعد أظهرت النت

ى         ائم عل تعلم الق ي ال ددة ف ذآاءات المتع تراتيجية ال ائية الس ة احص روق ذات دالل ود ف دم وج ع
يات، آ    ي الرياض ة ف يل الطلب ي تحص روع ف ا    المش روع بم ار المش ائج أن اختي رت النت ا أظه م

  .  يتناسب مع أفضل أنواع الذآاء آان أآثر نجاحًا مقارنة بالمجموعة التجريبية الثانية

ة  ا وحش ام به ة ق ي دراس ين ) 2010(وف تخدام المعلم ة اس رف درج ى تع دفت إل ه
اني ف         د اهللا الث ك عب دارس المل ددة في م ذآاءات المتع وتكونت  . ي األردنالستراتيجيات نظرية ال

الغ       ا في األردن والب ز ومعلماته اني للتمي عينة الدراسة من جميع معلمي مدارس الملك عبد اهللا الث
ددهم  ة أن    ) 174(ع رت الدراس د أظه نس والتخصص، وق وزعين حسب الج ة، م ًا ومعلم معلم

تراتيجيات نظر       ز في األردن الس اني للتمي د اهللا الث ك عب ذآاءات   استخدام معلمي مدارس المل ة ال ي
 .المتعددة بدرجة عالية، وعدم وجود فروق تعزى ألثر الجنس في التخصص في األداة آكل

ار   ة النج ا دراس دى     ) 2010(أم ددة ل ذآاءات المتع توى ال ن مس ى الكشف ع دفت إل د ه فق
داعي          ارات تدريسهم اإلب ه بمه رى وعالقت ة أم الق وم في جامع دريس العل تكونت  . أعضاء هيئة ت

ة     عينة الدرا ذة في المملك رى بالقنف سة من جميع أعضاء هيئة تدريس آلية العلوم في جامعة أم الق
وم،  ) 12(العربية السعودية، وعددهم  عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في جميع تخصصات العل

تخدام   م اس ينوت تبانه    أدات ة اس ددة والثاني ذآاءات المتع ح ال اس مس ى مقي ائج  . األول رت نت وأظه
ة أن م ت    الدراس وم تراوح دريس العل ة ت اء هيئ ددة ألعض ذآاءات المتع طات ال  -% 83.4( توس

والي  %) 45.9 ى الت ت عل ي : آان ذآاء المنطق ي     /ال ذآاء اللفظ ذاتي، وال ذآاء ال ي، وال  /الرياض
اعي،  ذآاء االجتم وي، وال ذآاء البصري  اللغ ي  /وال ذآاء الطبيع ي، وال ذآاء  / الفراغ ي، وال البيئ

  .اإليقاعي /الموسيقي الحرآي، والذآاء /الجسدي

تراتيجيات         ) 2011(هدف دراسة العويضي    ى إس ة عل ة قائم ة تعلُّمي ة حقيب اس فاعلي ى قي إل
ة   م اللغ تاذات قس دى أس ي ل ة التحصيل المعرف ي تنمي ددة ف ذآاءات المتع ة ال ق نظري دريس وف الت

د  ) 25(العربية وتنمية اتجاهاتهن نحوها، وبلغت عينة البحث  ة الت ة   أستاذًة من هيئ ريس بقسم اللغ
ذآاءات        ة ال دريس وفق نظري تراتيجيات الت ى إس العربية، لذا أعدت الباحثة حقيبة تعلُّمية قائمة عل
ق أدوات البحث           م تطبي ا ت ة فاعليته ة الواحدة ولمعرف ي للعين نهج التجريب المتعددة واستخدمت الم

ة، وتكونت أدوات البحث من        ى العين ة عل د التجرب ار التحص  : قبل وبع اس   اختب يل المعرفي ومقي
االتجاه نحو إستراتيجيات التدريس القائمة على نظرية الذآاءات المتعددة، وبعد إجراء المعالجات  
اه         ة التحصيل المعرفي واالتج ة في تنمي ة التعّلمي اإلحصائية دّلت نتائج البحث على فاعلية الحقيب

ددة حيث بل       نحو إستراتيجيات ذآاءات المتع ة ال دريس وفق نظري ار      الت ا الختب ع إيت ة مرب غت قيم
يل غ    )0.98( التحص اه بل اس االتج بة لمقي ث   ) 0.94(، وبالنس يات البح م توص ن أه د : وم تزوي
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ددة،       ات المتع اءات الطالب والطالب األساتذة في بقية األقسام بالحقيبة التعّلمية لتقابل خصائص ذآ
تراتيجيات     يم بالجامعات إس دريس المستخد   وأن يراجع نظام التعل ا باالتجاهات    الت ا وربطه مة به

ي   التربوية الحديثة سواء آانت تتبنى االتجاه السلوآي أو االتجاه المعرفي أو االتجاه اإلنساني وتبن
ددة      ذآاءات المتع ة ال ى نظري ة عل دريس القائم تراتيجيات الت يم     إس ة التعل ة فاعلي رح دراس واقت

ذآاءات المتع      ة ال دريس وفق نظري دى طالب       باستخدام إستراتيجيات الت تعّلم ل ر ال اء أث ددة في بق
  .الجامعة ودافعيتهم نحو التعّلم

و ذآاءات   ) 2012( قامت الجوج ة ال ي ضوء نظري و ف دريس النح ة ت اس فاعلي ة لقي بدراس
ة  اهيم النحوي ض المف ة بع ي تنمي ددة ف عيفات المتع ي ض ابع األساس ف الس ات الص دى طالب ل

ين الوصفي   ة المنهج تخدمت الباحث به التجرالتحصيل، واس ي وش ة يبالتحليل ار عين م اختي ي، وت
وعتين       )70(الدراسة  ى مجم : من طالبات الصف السابع األساسي ضعيفات التحصيل، مقسمة إل

ددها   ة ع داهما تجريبي ددها  ) 35(إح ابطة ع رى ض ة، وأخ تخدام أداة  ) 35(طالب م اس ة، وت طالب
، "ماري آن آريستين "ت المتعددة لـ االتحليل المحتوى، واختبار المفاهيم النحوية، ومقياس الذآاء

تخدام      ائيًا باس ائج إحص ل النت م تحلي املين، وت هرين آ ة ش ذ الدراس تغرق تنفي م، واس ل المعل ودلي
ار  ة )ت(اختب ائج التالي ى النت م التوصل إل توى   : ، وت د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف وج
ة  ات المج    ) α ≥0.05(الدالل ات الطالب ط درج ة متوس ين مجموع ط   ب ة، ومتوس ة التجريبي موع

ة   دي لصالحة المجموع ة البع اهيم النحوي ار المف ي اختب ات المجموعة الضابطة ف درجات الطالب
    .بتوظيف مدخل الذآاءات المتعددة في تدريس النحوالتجريبية،وأوصت الباحثة  

  التعقيب على الدراسات ذات الصلة
وحظ أن الدراس   استعراضمن خالل  ة     الدراسات السابقة ل ى أهمي ات ذات الصلة أشارت إل

ة؛     دريس وتحصيل الطلب استخدام استراتيجيات وبرامج قائمة على نظرية الذآاءات المتعددة في ت
و، ( ار، ؛ 2012الجوج ة، 2010النج دل، 2010؛ وحش رة، 2009؛ األه ؛  2008؛ الجراج

Douglas,  Burtan & Durham,2008  ،دمخ د   . McKenzie , 1999 )؛ 2006؛ ال فق
ات الضابطة،  أ ى المجموع ة عل ات التجريبي وق المجموع ات تف ائج الدراس رت نت و، ( ظه الجوج

دل،  ؛2012 دي،2009األه دوي 2008 ؛ الوحي دمخ، 2008(؛ع ان،؛ 2006؛ ال  ؛2006البله
Low et al, 2001 (          تراتيجيات ام في استخدام اس ى ضرورة االهتم ا حثت الدراسات عل آم

ة    ى نظري ة عل ددة   وبرامج تعليمية قائم ذآاءات المتع ا أشارت دراسة   . ال ؛ 2011 ،العويصي ( آم
دريس          )2006جرار، ؛2010النجار،  ة ت دى أعضاء هيئ ددة ل ذآاءات المتع ى مستوى ال ى  وإل إل

ين            ة المعلم ي لتوعي امج تجريب ددة من خالل برن ذآاءات المتع ين باستخدام ال تنمية قدرات المعلم
ذآ اط ضعفهم بال هبنق ددة ومعالجت ا، اءات المتع ة فاعليته ف وت. ولمعرف ةختل ن  ةالحالي الدراس ع

ة   الدراسات السابقة بأنه يهدف إلى الكشف عن مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلمي اللغة العربي
ام   عالقتهو  الباحث بالخبرة والمؤهل العلمي، من خالل اختبار لقياس مستوى الذآاءات المتعددة ق

  .فق عليهابتطويره ضمن المقاييس العالمية المت
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تفاد  د اس ق    الباحثوق تح أف ة، وف ة نظري ى خلفي ي التوصل إل ات ذات الصلة ف ن الدراس م
ام بتطوير أداة          د القي ا أيضًا عن تفادا منه ة، واس لالطالع على دراسات أخرى ومراجع ذات عالق

  .ومنهجيته ومناقشة النتائج الدراسة
ادرة ال دراسات لمن ا اعن الدراسات السابقة إنه الدراسة هوما يميز هذ اول الكشف  ن تتي ت الن

ا و         ة ومعلماته ة العربي دى معلمي اللغ ددة ل ذآاءات المتع ه عن مستوى ال الخبرة والمؤهل    عالقت ب
  . بين متغيرات لم تتطرق إليها الدراسات السابقة تفي األردن، حيث ربط العلمي
  الدراسةمنهج 

دف   ق ه ةلتحقي ئلته  الدراس ن أس ة ع ي  ا،واإلجاب ار فرض د  ااتهواختب ثاعتم نهج ال الباح م
ة؛  الوصفي  از بالدق ًا      المسحي لجمع البيانات والوصول إلى نتائج تمت حيث استخدم الباحث مقياس

ات،  ين والمعلم دى المعلم ددة ل ذآاءات المتع واع ال دف   ألن ق ه نهج األنسب لتحقي ذا الم د ه إذ يع
  .واإلجابة عن أسئلتها الدراسة
  سةالدرامجتمع 

من معلمي اللغة العربية ومعلماتها في المرحلة األساسية في المدارس  ةالدراستكون مجتمع 
الغ عددهم    ة،    2144الحكومية لمحافظة عمان التابعة لمديريات التربية والتعليم والب ًا ومعلم معلم

نهم  ًا و 952م ي       1192معلم ام الدراس س للع ة الخم ديريات التربي ى م وزعين عل ة م معلم
ة          حث البا، وقد اختار 2011/2012 ديريات الخمس، فكانت المديري ذه الم عشوائيًا واحدة من ه

ا في       ة ومعلماته ة العربي المختارة هي مديرية تربية وتعليم عمان الثانية، وقد بلغ عدد معلمي اللغ
ًا و ) 91(، منهم )232(المرحلة األساسية في المديرية  ة، وآانت المدرسة هي     ) 141(معلم معلم

  .ة المختارةوحدة االختيار في المديري
  الدراسةعينة 

ة العشوائية وبنسبة      الدراسةأفراد عينة  الباحثاختار  ة العنقودي من مجموع   % 40بالطريق
غ     ة، وبل ان الثاني معلمي اللغة العربية ومعلماتها في المرحلة األساسية في مديرية تربية وتعليم عم

ًا و ) 45(منهم ) 92(عددهم  ان للع     ) 47(معلم ة في محافظة عم . 2011/2012ام الدراسية  معلم
  :حسب متغيراتها الدراسةيبين توزيع عينة ) 1(والجدول 
  .الدراسةحسب متغيرات  الدراسةتوزيع عينة : )1( جدول

  المجموع  العدد  المستويات  المتغيرات
  92  45  سنوات 10إلى  1من   الخبرة

  47  سنوات 10أآثر من 
  92  5  )آلية مجتمع(دبلوم متوسط   المؤهل العلمي

  65  بكلوريوس
  22  دراسات عليا 
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  الدراسةأداة 
تخدام  اس    اس ة مقي ذه الدراس ي ه ث ف اآنزيالباح  (McCkenzie, 2000) م

ددة  ذآاءات المتع ح ال اردنر،لمس نيف ج ب تص دم  حس االت تق عة مج ن تس ت م ث تكون حي
ا   م تعريبه ددة، ت ذآاءات المتع واع ال ن أن دًا م ًا واح ال نوع ل مج مل آ ين ويش  للمعلم

ص        ة ومتخص ة العربي ص باللغ ى متخص ت عل ة، وعرض ة المحلي ق البيئ ديلها لتواف وتع
ب  ة التعري ة وأمان المة الترجم ن س د م ة للتأآ ة اإلنجليزي ت  ،باللغ ة تم ة الحق ي مرحل وف
  ). 2003حسين، (مقارنتها مع ترجمة وتعريب محمد عبد الهادي حسين الوارد في 

ددة  ) 80(من لنهائية ة صورتها اأخذت أداة الذآاءات المتعدد فقرة لقياس القدرات العقلية المتع
ذآاءات     ه الذآاء الوجودي لصعوبة قياسبعد أن تم حذف . والمتباينة لتصبح األداة المقصورة على ال
  .(Gardner, 1983)األساسية حسب تصنيف جاردنر  الثمانية

ونت من خمسة   وللتحقق من صدق األداة تم عرضها على لجنة من المحكمين المختصين تك
وم           ة العل ويم من آلي اس والتق دريس والقي اليب الت اهج وأس من أعضاء هيئة التدريس تخصص من
ان        ة عم ين ومشرف واحد من تربي التربوية في جامعة اإلسراء والجامعة األردنية، وأربعة معلم

زت حول م   ي ترآ ون والت ا المحكم ي اقترحه ديالت الت إجراء التع ام الباحث ب م ق ة، ث دى الرابع
اً  م  . توافق الفقرات مع البعد الذي وضعت فيه، وعلى سالمة صياغة الفقرات لغوي د وت أيضًا   التأآ

ة   ار    الدراسة من ثبات األداة بتطبيقها على عينة استطالعية من خارج عين ة االختب ادة بطريق  وإع
ار  ت ه )Test-Re-Test(االختب ث تكون ن حي ة م ة) 20(ذه العين ًا ومعلم ارق زمنمعلم ي ، وبف

د بلغ   آرونباخ ألفا وُحِسب معامل ثبات  أسبوعين بين مرتي التطبيق، ه وق وهي   ،)0.90( ت قيمت
  .الزمن الذي تطلبه تطبيق األداة أيضًاوقيس ، قيمة مناسبة لغايات الدراسة

رات   أخذت أداة الذآاءات المتعددة صورتها النهائية، وتضمن آل نوع من الذآاءات عشر فق
رة من صفر     ) 80(آاء، أي تضمن االختبار آكل تصف سلوآيات ذلك الذ فقرة، وأعطيت لكل فق

ة،         اثنتيندرجتين  إلى ه الذآائي ر عن قدرات ه وتعب ق علي ا تنطب در م ، يحددها معلم اللغة العربية بق
اء      ة القصوى لكل ذآ ار آكل     )20(بحيث تصبح العالم ة القصوى لالختب د  ). 160(، والعالم وق

  .ذه األداة لمعلمي اللغة العربية قبل اإلجابة عن فقرات األداةأعطيت تعليمات اإلجابة عن ه

تخراج الدرجة  م اس ة ت ة العربي دى معلمي اللغ ددة ل ذآاءات المتع تويات ال ى مس م عل وللحك
الزائية لكل مجال وفقرة، وذلك بطرح الوسط الحسابي من الدرجة ثم قسمة الناتج على االنحراف 

ت  ل مس يم آ م تقس دها ت اري، بع ددة المعي ذآاءات المتع تويات ال ن مس ىوى م تويات إل الث مس : ث
ن    ل م نخفض أق توى األول م ين    )1-(المس ط ب اني متوس توى الث توى )1+و 1-(، المس ، والمس

  ) .1(+الثالث مرتفع أآثر من 

  الدراسةمتغيرات 
  :اآلتيةعلى المتغيرات  الدراسة تاشتمل
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  :ةالمستقل اتالمتغير  .1
 :مستويان الخبرة التعليمية، ولها  )أ

  .عشر سنوات فأقل -

  .أآثر من عشر سنوات -

  :المؤهل العلمي، وله ثالثة مستويات  )ب

  )آلية مجتمع(دبلوم متوسط  -

  بكالوريوس -

  )دبلوم عالي، ماجستير، دآتوراه(شهادات عليا  -

  .الذآاءات المتعددة: المتغير التابع  .2

  المعالجة اإلحصائية
ت الحسابية واالنحراف المعياري، وللحكم على استخدم لإلجابة عن السؤال األول المتوسطا

رة   ة عن السؤال    . مستويات الذآاءات المتعددة تم استخراج الدرجة الزائية لكل مجال وفق ولإلجاب
اين  )t. test(الثاني استخدام االختبار التائي  ، أما لإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام تحليل التب

  . األحادي

  الدراسةنتائج 
ئلة   عرضًاذا الفصل يتضمن ه ى الكشف عن       الدراسة للنتائج ذات الصلة بأس ي تهدف إل الت

أتي  . ة وصلتها بالخبرة والمؤهل العلميمستوى الذآاءات المتعددة لدى معلمي اللغة العربي وفيما ي
  :حسب أسئلتها الدراسةعرض مفصل لنتائج 

ؤال األ    : أوًال ن الس ة ع ة باإلجاب ائج المتعلق ه النت ذي نص ذآاءات   " ول، ال توى ال ا مس م
  ؟"اللغة العربية في المرحلة األساسية ومعلمات المتعددة لدى معلمي

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد 
  .ذلك) 2(ومستوى الذآاءات المتعددة لدى معلمي اللغة العربية، ويظهر الجدول  ،الرتبة

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى الذآاءات المتعددة ا :)2(جدول 
 .مرتبة تنازليًا الدراسةاللغة العربية ، ولكل مجال من مجاالت  ومعلمات لدى معلمي

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة الرتبةالمعياري

 المستوى الزائية

 متوسط 0.43 1 3.20 14.99 الداخلي/ الذآاء الذاتي 7
 متوسط 0.33 2 3.31 14.72 اللغوي/ الذآاء اللفظي 6
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 )2(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة الرتبةالمعياري

 المستوى الزائية

 متوسط 0.29 3 4.56 14.62 الخارجي/ الذآاء االجتماعي 4
 متوسط 0.20 4 3.13 14.37 البيئي/ الذآاء الطبيعي 1
 متوسط 0.17 5 3.38 14.28 الرياضي/ الذآاء المنطقي 3
 متوسط 0.04- 6 3.86 13.70 المكاني/ الذآاء البصري 8
 متوسط 0.21- 7 3.55 13.24 الحرآي/ الذآاء الجسدي 5
 منخفض 1.18- 8 4.07 10.60 اإليقاعي/ الذآاء الموسيقي 2

 متوسط 0.00  110.5121.90 الدرجة الكلية

اللغة العربية  ومعلمات مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلميأن ) 2(يالحظ من الجدول 
، وجاءت )21.90(واالنحراف المعياري ) 110.51(إذ بلغ المتوسط الحسابي آان متوسطًا،

اإليقاعي فقد آانت / الدرجة المتوسطة، باستثناء مجال الذآاء الموسيقي المجاالت جميعها في
حيث العالمة القصوى ، )14.99 -  10.60( منخفضة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين

) 14.99(األولى بمتوسط حسابي بالرتبة " الداخلي/ ء الذاتيالذآا"، وجاء )20(لكل مجال 
بمتوسط حسابي " اللغوي/ الذآاء اللفظي" ، وجاء في الرتبة الثانية)3.20( وانحراف معياري

" الحرآي/ الذآاء الجسدي"، وجاء في الرتبة قبل األخيرة )3.31(وانحراف معياري ) 14.72(
الذآاء "، وجاء في الرتبة األخيرة )3.55(وانحراف معياري ) 13.24(بمتوسط حسابي 

  ). 4.07(وانحراف معياري ) 10.60( بمتوسط حسابي" اإليقاعي/ الموسيقي

ذآاءات األخرى       إن ارتفاع المتوسط الحسابي ذاتي عن ال ذآاء ال غ  ولل ذي بل د  ) 14.99( ال ق
ا   ة ومعلماته ة وتطوي    ،يعزى إلى زيادة خبرة ووعي معلمي اللغة العربي ى تنمي ق   وإل ر نموذج دقي

ابرة          ة والمث ة الذاتي ادة الدافعي ا بسهولة، وزي ر عنه عن الذات، وتحديد األهداف الشخصية والتعبي
اً  . والصبر اء ذاتي ك قسطاً   إن المعلم الذي يمتلك ذآ راً  يمتل من التأمل واالستبصار، ويساعده      واف

دان التربي     ي مي ة ف ورات الحديث داعم للتط دريس، ال يط للت ى التخط ك عل يمذل ان . ة والتعل إن إيم
معلمي اللغة العربية ومعلماتها وإحساسهم العميق بالمسؤولية التي تقع على عاتقهم في تعليم اللغة 
درآًا لضرورة          ه م ذا يجعل يم، وه ة والتعل ة التربي العربية تهيؤهم ليكونوا أعضاء بارزين في مهن

ة        ة العربي يم اللغ ات تعل ق أهداف وغاي يم      . السير بثبات نحو تحقي ة ق المعلم إنسان يعيش منظوم ف
اعي وقناعة          زام اجتم ق والت وي عمي زام ترب ه الت ه، ولدي تنادي باإليمان باهللا وبكرامة الفرد وقيمت
ة           ة لتربي ة والحيوي زوده بالثق ا ي ذا م ا، وه ي تواله يم الت أخالقية وفهم راسخ للمجتمع ولمهنة التعل

  . أجيال تضمن تحقيق األفراد لذاتهم

ذآاء   ا ال يأم ة   / اللفظ ة الثاني أتي بالمرتب وي في ذا ال   ،اللغ توى ه م   أن مس ن أه و م ذآاء ه
ات الرئيس ة     المتطلب د اللغ ة، إذ تع ة العربي ته وتخصصه باللغ م دراس ة بحك ة العربي م اللغ ة لمعل

ذي        المعلم ال دريس خاصة، ف ة وفي الت المكتوبة أو المنطوقة أآثر وسائل االتصال بين الناس عام
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ادة،        يمتلك ذآاء لفظي ًا في شرح وتفسير الم ًا جيدًا يستطيع التواصل مع طالبه بشكل أفضل لفظي
ه في التوجيهات           ة، أو تواصله مع طالب ة المختلف أو آتابيًا في تنظيمها باستخدام الوسائل التعليم
ة بحد    واإلرشادات التدريسية المختلفة، وقد يكون استخدام اللغة بهدف البالغة أو استخدامات اللغ

  .وعلى الرغم من ذلك لم تكن النتيجة بالمستوى المطلوب لمعلم اللغة العربية. اذاته

فقد تكون ناتجة عن زيادة ) 13.24(الحرآي والذي حصل على متوسط / أما الذآاء الجسدي
ة      ي المدرس الهم ف اطاتهم وأعم وع نش ات، وتن ين والمعلم اتق المعلم ى ع اة عل ؤوليات الملق المس

ا اتهم فضًال عن الم. وخارجه ى صعيد العمل وحي واجههم عل ي ت ات الت واقف العارضة واألزم
  .الشخصية

رة بلغت       ذآاء الموسيقي بدرجة آبي ة     ) 10.60(أما تدني متوسط ال ى أن طبيع د يعزى إل فق
ة،           ة وتربوي ام تعليم د إلنجاز مه دًا من الوقت والجه ه مزي العمل الذي يمارسه المعلم تفرض علي

ة       فضًال عن عدم توفر الوقت ا ى عملي دًا إل ك عائ لكافي لديه لسماع الموسيقى، وقد يكون سبب ذل
ام        يقى االهتم ولي الموس ي ال ت ع الت ة للمجتم ة العام ى الثقاف زى إل د يع ة أو ق ئة االجتماعي التنش

وب رون        . المطل ة ال يعي ع مختلف ي مواق راد ف ن األف ر م أ آثي ًافينش ون   اهتمام يقى والفن للموس
ة           الموسيقية، على الرغم من   ون األدبي ذوق الفن دًا من حيث ت ة تحدي ة العربي ا لمعلمي اللغ أهميته

رات آل   . شعرًا ونثرًا، وأهميتها في االستمتاع وتحليل القوافي في فن العروض أما فيما يتعلق بفق
  :مجال فكانت على النحو اآلتي

  الداخلي/ مجال الذآاء الذاتي  .1
يارية، لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع

  .ذلك) 3(ويظهر الجدول رات هذا المجال، لفقلدى معلمي اللغة العربية،  المتعددة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات : )3(جدول 
  .الداخلي مرتبة تنازليًا/ الذاتي لفقرات مجال الذآاءاللغة العربية، ومعلمات المتعددة لدى معلمي 

المتوسط  الفقرةالرقم
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة  الرتبة المعياري

 الزائية
مستوى 
الذآاءات

أنا على وعي تام بقيمي   1
 مرتفع 1.25 1 0.33 1.90  .األخالقية

أعرف نقاط ضعفي وقوتي،  8
 متوسط 0.81 2 0.43 1.76  .وأقيم ذاتي بشكل مستمر

 متوسط 0.72 3 0.49 1.73  .ر نفسي مستقًالأعتب  2

عندما أؤمن بشيء ما، أبذل   9
 متوسط 0.50 4 0.60 1.66  .قصارى جهدي إلنجازه

أفضل الهدوء والجلوس وحدي   7
 متوسط 0.31 5 0.65 1.60  .وأتأمل في نشاطاتي
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المتوسط  الفقرةالرقم
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة  الرتبة المعياري

 الزائية
مستوى 
الذآاءات

10 
أنا مستعد لالحتجاج أو توقيع 

التماس من أجل تصويب خطأ 
  ما

 متوسط 0.38- 6 0.69 1.38

 متوسط 0.50- 7 0.76 1.34  .اتجاهي يؤثر في تعليمي  4

أبتكر نشاطات جديدة لعملي   6
 متوسط 0.50- 7 0.72 1.34  .ودراستي

أسجل أفكاري في دفتري   3
منخفض 1.13- 9 0.74 1.14  .الخاص

5  
العمل بشكل فردي ممكن أن 
يكون منتجًا تمامًا آالعمل في 

  .جماعة
منخفض 1.13- 9 0.69 1.14

 متوسط 0.43  3.20 14.99 الدرجة الكلية

 اللغة العربية ومعلمات مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلميأن ) 3(يالحظ من الجدول 
وانحراف ) 14.99(آان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابيالداخلي / لفقرات مجال الذآاء الذاتي

مرتفع والمنخفض، إذ تراوحت المتوسطات ، وجاءت الفقرات بين المستويين ال)3.20(معياري 
بالرتبة  "أنا على وعي تام بقيمي األخالقية) "1(ت الفقرة ، وجاء)1.90 -1.14(الحسابية ما بين

 ، وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة)0.33( وانحراف معياري) 1.90(األولى بمتوسط حسابي 
وانحراف ) 1.76(متوسط حسابي ب" أعرف نقاط ضعفي وقوتي، وأقيم ذاتي بشكل مستمر) "2(

 "الخاصأسجل أفكاري في دفتري ) "3(، وجاء في الرتبة األخيرة الفقرتان )0.43(معياري 
بمتوسط حسابي " العمل بشكل فردي ممكن أن يكون منتجًا تمامًا آالعمل في جماعة) "5(و
  . على التوالي) 0.69(و ،)0.74(وانحراف معياري ) 1.14(

  اللغوي/ فظيمجال الذآاء الل  .2
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات 

  .ذلك) 4(المتعددة لدى معلمي اللغة العربية،  لفقرات هذا المجال، ويظهر الجدول 
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 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات : )4(جدول 
 .اللغوي مرتبة تنازليًا/ اللغة العربية،  لفقرات مجال الذآاء اللفظي ومعلمات دة لدى معلميالمتعد

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة  الرتبة المعياري

 الزائية
مستوى 
 الذآاءات

أآتشف األخطاء اللغوية  7
 مرتفع 1.09 1 0.41 1.83 .بسرعة

6 
أستخدم الكتابة على السبورة 

وجهاز العرض والبطاقات في 
 .ليمالتع

 متوسط 0.64 2 0.58 1.68

الحظات يساعدني في أخذ الم 3
 متوسط 0.61 3 0.54 1.67 .التذآر والفهم

من السهل بالنسبة لي شرح  5
 متوسط 0.48 4 0.57 1.63 .لآلخرينأفكاري 

2 
يتضمن حديثي غالبًا مع 

اآلخرين إشارات ألشياء قرأتها 
 .أو سمعتها

 متوسط0.06- 5 0.70 1.45

9 

استمتع بالتالعب بالكلمات 
واأللفاظ مثل الجناس اللفظي، 

آلمة  وإعادة ترتيب أحرف
 .معينة

 متوسط0.12- 6 0.68 1.43

أستمتع بقراءة جميع أنواع  1
 متوسط0.27- 7 0.57 1.38 .المواد

المناظرات والمحادثات العامة  10
 متوسط0.30- 8 0.72 1.37 .أنشطة أحب المشارآة فيها

أحتفظ بمذآراتي أو الجريدة أو  4
 متوسط0.64- 9 0.74 1.26 .المجلة

 منخفض1.12- 10 0.68 1.10 .اللغات األجنبية تثير اهتمامي 8
 متوسط 0.33  3.31 14.72 الدرجة الكلية

 اللغة العربية ومعلمات مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلميأن ) 4(يالحظ من الجدول 
وانحراف ) 14.72( آان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابياللغوي / لفقرات مجال الذآاء اللفظي

، وجاءت الفقرات بين المستويين المرتفع والمنخفض، إذ تراوحت المتوسطات )3.31(معياري 
بالرتبة " أآتشف األخطاء اللغوية بسرعة) "7(ت الفقرة ، وجاء)1.83 - 1.10( الحسابية ما بين

 ، وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة)0.41( وانحراف معياري) 1.83(ولى بمتوسط حسابي األ



 " ...... ومعلمات اللغة العربية في مستوى الذآاءات المتعددة لمعلمي"ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1052
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بمتوسط حسابي " أستخدم الكتابة على السبورة وجهاز العرض والبطاقات في التعليم" )6(
أحتفظ ) "4(، وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة )0.58(وانحراف معياري ) 1.68(

وجاءت  ،)0.74(وانحراف معياري ) 1.26(بمتوسط حسابي " لةالمجبمذآراتي أو الجريدة أو 
) 1.10(بمتوسط حسابي " اللغات األجنبية تثير اهتمامي) "8(في الرتبة األخيرة الفقرة 

  ). 0.68(وانحراف معياري 

  الخارجي/ مجال الذآاء االجتماعي  .3
بة ومستوى الذآاءات تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتحديد الرت

  .ذلك) 5(المتعددة لدى معلمي اللغة العربية،  لفقرات هذا المجال، ويظهر الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات : )5(جدول 
مرتبة  الخارجي/ اللغة العربية، لفقرات مجال الذآاء االجتماعي ومعلمات المتعددة لدى معلمي

  .تنازليًا

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة  الرتبةالمعياري

 الزائية
مستوى 
الذآاءات

أتعلم بشكل أفضل عندما أتعامل  1
 متوسط 0.64 1 0.55 1.75 .مع اآلخرين

أشترك مع طالبي في تحديد  10
 متوسط 0.46 2 0.56 1.67 .أنشطة الدرس ومحتواه

 متوسط 0.29 3 0.60 1.59 .ديق حميملدي أآثر من ص 2

أعطي اهتمامًا للمسائل والقضايا  9
 متوسط 0.26 4 0.58 1.58 .االجتماعية

أستمتع بالبرامج الحوارية  7
 متوسط 0.11 5 0.69 1.51 .التلفزيونية

 متوسط 0.07 6 0.66 1.49 .أؤدي دورًا ضمن فريق العمل 6

في مجموعات تكون ذات  الدراسة 4
 متوسط0.15- 7 0.63 1.39 .ة عالية بالنسبة ليإنتاجي

 متوسط0.42- 8 0.73 1.27 .ال أحب العمل منفردًا 8

المشارآة في التنمية السياسية أمر  5
 متوسط0.53- 9 0.33 1.22 .مهم بالنسبة لي

3 
في ( أستمتع بغرف المحادثة

الصفوف أو على شبكات 
 ).االنترنت

 متوسط0.66- 10 0.82 1.16

 متوسط 0.29  4.56 14.62 درجة الكليةال
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 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللغة العربية ومعلمات مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلميأن ) 5(يالحظ من الجدول 
) 14.62( آان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابيالخارجي / لفقرات مجال الذآاء االجتماعي

تراوحت المتوسطات  ، وجاءت الفقرات في المستوى المتوسط، إذ)4.56(وانحراف معياري 
أتعلم بشكل أفضل عندما أتعامل مع ) "1( ت الفقرة، وجاء)1.75 - 1.16( الحسابية ما بين

، وجاءت في )0.55( وانحراف معياري) 1.75(بالرتبة األولى بمتوسط حسابي " اآلخرين
ابي بمتوسط حس" أشترك مع طالبي في تحديد أنشطة الدرس ومحتواه) "10(الرتبة الثانية الفقرة 

المشارآة في ) "5(، وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة )0.56(وانحراف معياري ) 1.67(
 ،)0.33(وانحراف معياري ) 1.22(بمتوسط حسابي " التنمية السياسية أمر مهم بالنسبة لي

في الصفوف أو على شبكات ( أستمتع بغرف المحادثة) "3(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة 
أن  إلىوتعزى هذه النتيجة ). 0.82(وانحراف معياري ) 1.16(بمتوسط حسابي " )االنترنت

، ولديه عالقات جيدة معهم، طالبهالمعلم الذي يمتلك ذآاء اجتماعيًا جيدًا يستطيع التواصل مع 
  .آما أنه يشجع على التدريس من خالل العمل التعاوني والمجموعات

  البيئي/ مجال الذآاء الطبيعي  .4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات  تم حساب

  .ذلك) 6(المتعددة لدى معلمي اللغة العربية،  لفقرات هذا المجال، ويظهر الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات : )6(جدول 

 .البيئي مرتبة تنازليًا/ لفقرات مجال الذآاء الطبيعياللغة العربية،  تومعلما المتعددة لدى معلمي

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة  الرتبةالمعياري

 الزائية
مستوى 
الذآاءات

أحب السفر إلى األماآن ذات 10
 مرتفع 1.31 1 0.36 1.85الطبيعة الخالبة

أعتقد أن الحفاظ على المتنزهات 5
 مرتفع 1.21 2 0.44 1.82.لقومية أمر مهما

التنزه سيرا على األقدام والتخييم 2
 متوسط 0.48 3 0.63 1.59.أنشطة ممتعة لي

 متوسط 0.42 4 0.58 1.57القضايا البيئية مهمة لي 4
 متوسط 0.26 5 0.62 1.52.أستمتع بالعمل في الحديقة 3
 متوسط 0.22 6 0.67 1.51أحب القراءة في الهواء الطلق 1
وضع األشياء في ترتيب هرمي 7

 متوسط0.22- 7 0.69 1.37.يعطي معنى لها

أقضي جزءا آبيرا من وقتي 9
منخفض1.02- 8 0.69 1.12.خارج المنزل

منخفض1.15- 9 0.72 1.08.أستمتع بدراسة علم األحياء 8
منخفض1.50- 10 0.65 0.97.الحيوانات مهمة في حياتي 6

 متوسط 0.20  3.13 14.37 درجة الكليةال
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 اللغة العربية ومعلمات مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلميأن ) 6(يالحظ من الجدول 
وانحراف ) 14.37( آان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابيالبيئي / لفقرات مجال الذآاء الطبيعي

منخفض، إذ تراوحت المتوسطات ، وجاءت الفقرات بين المستويين المرتفع وال)3.13(معياري 
إلى األماآن ذات الطبيعة أحب السفر ) "10(ت الفقرة ، وجاء)1.85 -0.97( الحسابية ما بين

، وجاءت في الرتبة )0.36( وانحراف معياري) 1.85(بالرتبة األولى بمتوسط حسابي " الخالبة
) 1.82(بمتوسط حسابي " همأعتقد أن الحفاظ على المتنزهات القومية أمر م) "5(الثانية الفقرة 

أستمتع بدراسة علم ) "8(، وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة )0.44(وانحراف معياري 
وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة  ،)0.72(وانحراف معياري ) 1.08(بمتوسط حسابي " األحياء

قد تعزى ). 0.65(وانحراف معياري ) 0.97(الحيوانات مهمة في حياتي بمتوسط حسابي ) " 6(
هذه النتيجة إلى قلة الحاجة إلى استخدام مؤشرات هذا النوع من الذآاء في تدريس اللغة العربية، 

  .بسبب ارتباطه بالطبيعة والبيئة، مما أدى إلى تقليل الترآيز على تنميته

  الرياضي/ مجال الذآاء المنطقي  .5
حديد الرتبة ومستوى الذآاءات تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لت

  .ذلك) 7(المتعددة لدى معلمي اللغة العربية،  لفقرات هذا المجال، ويظهر الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات : )7(جدول 
الرياضي مرتبة / اللغة العربية، لفقرات مجال الذآاء المنطقيومعلمات المتعددة لدى معلمي 

 .تنازليًا

المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة  الرتبةالمعياري

 الزائية
مستوى 
 الذآاءات

ما يكونأشعر بالراحة عند 4
 مرتفع 1.33 1 0.39 1.88.جوابي صحيحا ويمكن قياسه

أتمكن من حل المشكالت التي 3
 متوسط 0.83 2 0.50 1.71.تواجهني

المحددة خطوة خطوةالتوجيهات 1
 متوسط 0.74 3 0.49 1.68.تكون عونًا آبيرًا لي

أستخدم أسلوب حل المشكالت 9
 متوسط 0.62 4 0.55 1.64.آثيرا في صفي أو في حياتي

يساعدني)أو التنظيم(الهيكلة 8
 متوسط 0.44 5 0.69 1.58.على النجاح

استطيع إآمال العمليات الحسابية 5
 متوسط 0.56- 6 0.65 1.24.بسرعة في راسي

األلغاز التي تتطلب االستدالل 7
 متوسط 0.56- 6 0.78 1.24.ممتعة بالنسبة لي

ال أستطيع البدء بواجب ما قبل 6
 متوسط 0.68- 8 0.68 1.20.أن يجاب عن جميع أسئلتي
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 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )7(رقم  ولتابع جد ...

المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة  الرتبةالمعياري

 الزائية
مستوى 
 الذآاءات

2 
أفضل استخدام المفاهيم المجردة

الكلمات  استخدامأآثر من 
.والصور

منخفض 1.01- 9 0.66 1.09

10 
أجد أن العمل على برامج

الحاسوب الخاصة بالجداول 
االلكترونية أو قواعد البيانات 

.أمرًا مجزيًا
منخفض 1.07- 10 0.80 1.07

 متوسط 0.17  14.283.38الدرجة الكلية

 اللغة العربية ومعلمات مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلميأن ) 7(يالحظ من الجدول 
وانحراف ) 14.28( آان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابيالبيئي / مجال الذآاء الطبيعي لفقرات

، وجاءت الفقرات بين المستويين المرتفع والمنخفض، إذ تراوحت المتوسطات )3.38(معياري 
أشعر بالراحة عندما يكون جوابي صحيحا ) "4(ت الفقرة ، وجاء)1.88 - 1.07( الحسابية ما بين

، وجاءت في )0.39( وانحراف معياري) 1.88(بالرتبة األولى بمتوسط حسابي " هويمكن قياس
) 1.71(بمتوسط حسابي " أتمكن من حل المشكالت التي تواجهني) "3(الرتبة الثانية الفقرة 

أفضل استخدام المفاهيم ) "2(، وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة )0.50(وانحراف معياري 
وانحراف معياري ) 1.09(بمتوسط حسابي " خدام الكلمات والصورالمجردة أآثر من است

أجد أن العمل على برامج الحاسوب الخاصة ) "10(في الرتبة األخيرة الفقرة وجاءت  ،)0.66(
وانحراف معياري ) 1.07(بالجداول االلكترونية أو قواعد البيانات أمرا مجزيا بمتوسط حسابي 

عة تخصص معلم اللغة العربية، والذي لم يكن في مجال وقد تعزى النتيجة إلى طبي). 0.80(
توفير مهارات فهم الرموز المجردة، وإعادة استخدام الرموز في بناء أهداف  الدراسة

   . للمشكالتأخرى،وصعوبة إظهار مهارات الحل المنطقي 

  المكاني/ مجال الذآاء البصري  .6
لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،

  .ذلك) 8(المتعددة لدى معلمي اللغة العربية،  لفقرات هذا المجال،  ويظهر الجدول 



 " ...... ومعلمات اللغة العربية في مستوى الذآاءات المتعددة لمعلمي"ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1056

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات : )8(جدول 
المكاني مرتبة / ياللغة العربية، لفقرات مجال الذآاء البصر ومعلمات المتعددة لدى معلمي

  .تنازليًا

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة  الرتبةالمعياري

 الزائية
مستوى 
الذآاءات

 متوسط 0.88 1 0.53 1.71 .استطيع تصور األفكار في ذهني 2

استمتع بفن استخدام وسائل 5
 متوسط 0.44 2 0.64 1.54.متنوعة في التدريس بإبداع

10 
إلى مكان انتبه بسرعةحين أدخل

إلى أوضاع الناس وطريقة 
.جلوسهم

 متوسط 0.41 3 0.60 1.53

إعادة ترتيب الغرفة ممتع بالنسبة 1
 متوسط 0.39 4 0.67 1.52.لي

4 
الغنائي،الشعري،(فن األداء
ممكن أن ) الوظيفي التمثيلي،
.يستهويني

 متوسط 0.26 5 0.70 1.47

ىاستطيع استدعاء األشياء عل 8
 متوسط 0.13 6 0.72 1.42.هيئة صور عقلية

أتذآر جيدًا عندما استخدام الرسوم 3
 متوسط0.21- 7 0.70 1.29.واألشكال البيانية

األحاجي واأللغاز الثالثية األبعاد 9
 متوسط0.73- 8 0.85 1.09.تضفي متعة آبيرة

من السهل أن أجد طريقي في 7
 متوسط0.75- 9 0.75 1.08.المدن غير المألوفة

أنا أجيد قراءة الخرائط 6
 متوسط0.85- 10 0.74 1.04.والمخطوطات

 متوسط0.04-   3.86 13.70 الدرجة الكلية

 اللغة العربية ومعلمات مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلميأن ) 8(يالحظ من الجدول 
) 13.70( سط الحسابيآان متوسطًا، إذ بلغ المتوالمكاني / لفقرات مجال الذآاء البصري

، وجاءت الفقرات في المستوى المتوسط، إذ تراوحت المتوسطات )3.86(وانحراف معياري 
بالرتبة  "استطيع تصور األفكار في ذهني) "2(ت الفقرة ، وجاء)1.71 - 1.04( الحسابية ما بين

لفقرة ، وجاءت في الرتبة الثانية ا)0.53(وانحراف معياري ) 1.71(األولى بمتوسط حسابي 
) 1.54(بمتوسط حسابي " استمتع بفن استخدام وسائل متنوعة في التدريس بإبداع) "5(

أجد من السهل أن ) "7(، وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة )0.64(وانحراف معياري 



 1057ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انصومأحمد 

 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجاءت  ،)0.75(وانحراف معياري ) 1.08(بمتوسط حسابي " طريقي في المدن غير المألوفة
) 1.04(بمتوسط حسابي .  أنا أجيد قراءة الخرائط والمخطوطات) "6(الفقرة  األخيرةفي الرتبة 

ال يستطيعون التمييز بدقة بين  األشخاصهذه النتيجة إلى أن  وتعزه). 0.74(وانحراف معياري 
 حاسةوإدراآها على  األشياءالذآاء البصري وملكة الرؤية بالعين، وما دام اعتمادهم في تمييز 

يهم القدرة على تصور األشكال وصور األشياء في الفراغ، وعدم استغالل النظر، فتضعف لد
  .  قدراتهم على اإلحساس باأللوان واألشكال والصور في الفراغ

  الحرآي/ مجال الذآاء الجسدي  .7
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات 

   .ذلك) 9(ة العربية،  لفقرات هذا المجال،  ويظهر الجدول المتعددة لدى معلمي اللغ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات : )9(جدول 

الحرآي مرتبة / لفقرات مجال الذآاء الجسدياللغة العربية،  ومعلمات المتعددة لدى معلمي
 .تنازليًا

المتوسط  الفقرة الرقم
 يالحساب

االنحراف 
الدرجة  الرتبة المعياري

 الزائية
مستوى 
الذآاءات

 مرتفع 1.43 1 0.47 1.80.أستمتع بعمل األشياء بيدي 1
الجسم السليم ضروري للعقل 5

 مرتفع 1.40 2 0.50 1.79.السليم

10 
أحب أن استخدم جسمي

وحرآتي في التعبير والتفسير 
.والشرح

1.43 0.70 3 0.33 
 متوسط

 متوسط 0.00 4 0.71 1.32.العمل باألدواتأحب 8
أستمتع بممارسة الرياضة 3

 متوسط 0.06- 5 0.75 1.30.واأللعاب الخارجية

الفنون والصناعات الحرفية 6
 متوسط 0.27- 6 0.78 1.23.ممتعة لقضاء الوقت

الجلوس ساآنًا لفترة طويلة من 2
 متوسط 0.33- 7 0.77 1.21.الوقت أمٌر صعٌب بالنسبة لي

9 
أحيا نمط الحياة النشيطة،
آممارسة بعض األلعاب 

.الرياضية
1.16 0.75 8 -0.48 

 متوسط

اقدر االتصال غير اللفظي مثل 4
 متوسط 0.63- 9 0.75 1.11.لغة اإلشارة

التعبير عن مشاعري بالرقص 7
منخفض 1.25- 10 0.80 0.90.يعد جميًال

توسطم 0.21-  3.55 13.24الدرجة الكلية
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 اللغة العربية ومعلمات مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلميأن ) 9(يالحظ من الجدول 
) 13.24( آان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابيالحرآي / لفقرات مجال الذآاء الجسدي

، وجاءت الفقرات بين المستويين المرتفع والمنخفض، إذ تراوحت )3.55(وانحراف معياري 
" أستمتع بعمل األشياء بيدي) "1(ت الفقرة ، وجاء)1.80-0.90( ابية ما بينالمتوسطات الحس

، وجاءت في الرتبة الثانية )0.47( وانحراف معياري) 1.80(بالرتبة األولى بمتوسط حسابي 
وانحراف معياري ) 1.79(بمتوسط حسابي " الجسم السليم ضروري للعقل السليم) "5( الفقرة

اقدر االتصال غير اللفظي مثل لغة ) "4(بل األخيرة الفقرة ، وجاءت في الرتبة ق)0.50(
في الرتبة األخيرة الفقرة  وجاءت ،)0.75(وانحراف معياري ) 1.11(بمتوسط حسابي " اإلشارة

وانحراف معياري ) 0.90(بمتوسط حسابي . "بير عن مشاعري بالرقص يعد جميًالالتع) "7(
)0.80 .(  
  عياإليقا/ مجال الذآاء الموسيقي  .8

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات 
  .ذلك) 10(ويظهر الجدول ة العربية،  لفقرات هذا المجال، المتعددة لدى معلمي اللغ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتحديد الرتبة ومستوى الذآاءات : )10(جدول 
اإليقاعي مرتبة / اللغة العربية، لفقرات مجال الذآاء الموسيقي ومعلمات معلميالمتعددة لدى 

  تنازليًا

المتوسط الفقرة الرقم
الحسابي

االنحراف 
الدرجة  الرتبةالمعياري

 الزائية
مستوى 
 الذآاءات

أستمتع عندما اسمع صوتا 7
 مرتفع 1.92 1 0.48  1.84.جذابًا في تالوة القران الكريم

مع إلى موسيقى أحبهاحين است 8
 متوسط 0.86 2 0.80 1.41.أشعر بالراحة

 متوسط 0.74 3 1.360.74.إيقاع القوافي سهل بالنسبة لي 6

أتذآر األشياء عند وضعها في 5
 متوسط 0.49 4 0.77 1.26.سياق متوازن

تذُآر إيقاع األغاني سهل بالنسبة 9
 متوسط 0.25 5 0.77 1.16.لي

يقاع سهل بالنسبةالتحرك مع اإل 2
 متوسط0.37- 6 0.75 0.91.لي

أهتم بالمسرحيات الغنائية أآثر 10
 متوسط0.71- 7 0.70 0.77من المسرحيات الدرامية

أتمكن من الترآيز في حالة 3
 متوسط0.76- 8 0.67 0.75.الضوضاء والصخب

أستطيع تتبع النوتات الموسيقية 1
 سطمتو0.96- 9 0.67 0.67.بسهولة

إحدىأهتم دائما بالعزف على 4
 منخفض1.47- 10 0.64 0.46.اآلالت الموسيقية

 منخفض1.18-   10.604.07الدرجة الكلية
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 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة   ومعلمات  مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلمي أن ) 10(يالحظ من الجدول  ة العربي  اللغ
يقي   ذآاء الموس ال ال رات مج اعي / لفق غ ال اإليق ًا، إذ بل ان منخفض ابي آ ط الحس ) 10.60( متوس

اري  نخفض، إذ تراوحت  )4.07(وانحراف معي ع والم تويين المرتف ي المس رات ف اءت الفق ، وج
ين    ا ب ابية م رة  ، وجاء )1.84 -0.46( المتوسطات الحس دما اسمع صوتا     ) "7(ت الفق تمتع عن أس

ريم    ران الك الوة الق ي ت ذابًا ف ابي   " ج ط حس ى بمتوس ة األول راف م) 1.84(بالرتب اريوانح  عي
رة  )0.48( ا أشعر بالراحة       ) "8(، وجاءت في الرتبة الثانية الفق ى موسيقى أحبه " حين استمع إل

رة    )0.80(وانحراف معياري ) 1.41(بمتوسط حسابي  رة الفق ل األخي ) 1(، وجاءت في الرتبة قب
اري   ) 0.67(بمتوسط حسابي  " أستطيع تتبع النوتات الموسيقية بسهولة"  ،)0.67(وانحراف معي
اءتو رة  ج رة الفق ة األخي ي الرتب يقية) "4(ف دى اآلالت الموس ى اح العزف عل ا ب تم دائم .  أه

اري   ) 0.46(بمتوسط حسابي   ة التنشئة        ). 0.64(وانحراف معي ى عملي ذه النتيجة إل د تعزى ه ق
  .االجتماعية أو إلى الثقافة العامة للمجتمع التي ال تولي الموسيقى االهتمام المطلوب

هل هناك فرق ذو داللة " ذي نصهئج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني، الالنتا: ثانيًا
اللغة  ومعلمات في مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلمي )α ≥0.05(إحصائية عند مستوى 
  ؟" العربية يعزى لخبرتهم

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
اللغة العربية، تبعا لمتغير  ومعلمات للفروق في مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلمي" ت"

  .يبين النتائج) 11(، والجدول الخبرة

مستوى للفروق في " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : )11(جدول 
  .الخبرة اللغة العربية، تبعا لمتغير ومعلمات الذآاءات المتعددة لدى معلمي

  المتوسط  العدد الخبرة المجال
 الحسابي

  االنحراف
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة

/ الذآاء الطبيعي
 البيئي

0.876 0.157 2.94 14.42 45سنوات 10إلى  1من 
   3.34 14.32 47 سنوات 10أآثر من 

/ الذآاء الموسيقي
 اإليقاعي

 0.5560.58- 3.94 10.36 45سنوات 10إلى   1من 
   4.22 10.83 47 سنوات 10أآثر من 

/ الذآاء المنطقي
 الرياضي

0.7830.435- 3.43 14.00 45سنوات 10إلى   1من 
   3.34 14.55 47 سنوات 10أآثر من 

/ الذآاء االجتماعي
 الخارجي

 0.5410.59- 5.56 14.36 45سنوات 10إلى   1من 
   3.38 14.87 47 سنوات 10أآثر من 
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  المتوسط  العدد الخبرة المجال
 الحسابي

  االنحراف
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة

/ آاء الجسديالذ
 الحرآي

0.8650.389- 3.71 12.91 45سنوات 10 إلى 1من 
   3.41 13.55 47 سنوات 10أآثر من 

/ الذآاء اللفظي
 اللغوي

1.0260.307- 3.15 14.36 45سنوات 10 إلى 1من 
   3.45 15.06 47 سنوات 10أآثر من 

/ الذآاء الذاتي
 الداخلي

1.3420.183- 3.43 14.53 45سنوات 10 إلى 1من 
   2.94 15.43 47 سنوات 10أآثر من 

/ الذآاء البصري
 المكاني

0.7710.443- 4.01 13.38 45سنوات 10 إلى 1من 
   3.74 14.00 47 سنوات 10أآثر من 

 الدرجة الكلية
0.9420.349- 108.3122.68 45سنوات 10 إلى 1من 

   112.6221.16 47 سنوات 10أآثر من 

دول     ي الج ائج ف ير النت ى ) 11(تش دم إل توى     ع د مس ائية عن ة إحص رق ذي دالل ود ف   وج
)α ≥0.05(   ي دى معلم ددة ل ذآاءات المتع توى ال ي مس ات ف ة ومعلم ة العربي ر اللغ ا لمتغي ، تبع

رة  ة ت المحسوبة إذ بلغت      الخب ى قيم تنادًا إل ة   )0.942-(، اس للدرجة   )0.349(، وبمستوى دالل
ع المجاالت،    )α ≥0.05(فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى  دم وجودوآذلك ع ،الكلية في جمي

ي تنص       إحصائياإذ آانت قيم ت غير دالة  ى الت ول الفرضية الصفرية األول ، وبهذه النتيجة يتم قب
ى ة " عل د مستوى الدالل ة إحصائية عن رق ذو دالل ذآاءات ) α ≥0.05(ال يوجد ف ي مستوى ال ف

  .غة العربية يعزى إلى الخبرةالمتعددة لدى معلمي الل

أثر   ومعلمات وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الذآاءات المتعددة لدى معلمي اللغة العربية لم يت
ى       . باختالف الخبرة لديهم ين، عل ين المعلم درات مشترآة ب اهيم وق وربما يعود ذلك إلى وجود مف

ديهم،      وقد تعني أيضًا فهم الم. الرغم من اختالف خبراتهم التربوية دد ل ذآاء المتع ين الموحد لل علم
  . وما تتطلبه للتعايش في البيئة المحيطة بهم، بغض النظر عن سنوات خبراتهم

اهج   وقد تعزى هذه النتيجة أيضًا إلى اإلعداد المهني والتربوي للمعلمين، بما يتضمنه من من
ا لسنوات   وبرامج، يؤدي الدور األآبر في توجيه ممارساتهم وقدراتهم بغض النظر ع    ن تكراره

  .دون اعتماده على خبرته من متتابعة ، حيث يرآز المعلم على حصيلته المعرفية والمهارية

ا،     بة لمجتمعن د بالنس ة العه ددة حديث ذآاءات المتع ة ال ى أن نظري ة إل ذه النتيج زى ه د تع وق
ذا المجال، وخاصة أن وز      ة  فالمعلم صاحب الخبرة الطويلة والخبرة القليلة سيان في ه ارة التربي

لوآية،      ة الس ن النظري دال م ت، ب ة خل نوات قليل ي س ة إال ف ة المعرفي تخدم النظري م تس يم ل والتعل
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 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دى      دافع ل وافر ال توياته إذا ت فنظرية الذآاءات المتعددة أنموذج معرفي يمكن تنميته واالرتقاء بمس
  .الفرد والتشجيع المناسبين

روق ذات داللة هل هناك ف" ال الثالث، الذي نصهجابة عن السؤالنتائج المتعلقة باإل: ثالثًا
اللغة  ومعلمات في مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلمي )α ≥0.05(إحصائية عند مستوى

  ؟" العربية تعزى للمؤهل العلمي
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات لمستوى الذآاءات 

  .يبين النتائج) 12(، والجدول للمؤهل العلميعربية ، تبعا لمتغير المتعددة لدى معلمي اللغة ال

لمستوى الذآاءات المتعددة لدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )12(جدول 
  .، تبعا لمتغير للمؤهل العلميومعلمات اللغة العربية معلمي

المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

/ الذآاء الطبيعي
 البيئي

 3.27 13.20 5 )آلية مجتمع(دبلوم متوسط 
 2.97 14.35 65 بكالوريوس

 3.63 14.68 22 دراسات عليا 
 3.13 14.37 92 المجموع

/ الذآاء الموسيقي
 اإليقاعي

 4.56 11.60 5 )آلية مجتمع(دبلوم متوسط 
 4.16 10.31 65 بكالوريوس

 3.77 11.23 22 دراسات عليا 
 4.07 10.60 92 المجموع

/ الذآاء المنطقي
 الرياضي

 1.30 13.80 5 )آلية مجتمع(دبلوم متوسط 
 3.40 14.25 65 بكالوريوس

 3.73 14.50 22 دراسات عليا 
 3.38 14.28 92 المجموع

/ الذآاء االجتماعي
 الخارجي

 3.78 12.40 5 )آلية مجتمع(دبلوم متوسط 
 4.72 14.88 65 بكالوريوس

 4.26 14.36 22 دراسات عليا 
 4.56 14.62 92 المجموع
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المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

/ الذآاء الجسدي
 الحرآي

 2.28 12.20 5 )آلية مجتمع(دبلوم متوسط 
 3.60 13.12 65 بكالوريوس

 3.70 13.82 22 دراسات عليا 
 3.55 13.24 92 المجموع

/ الذآاء اللفظي
 اللغوي

 0.89 14.60 5 )آلية مجتمع(دبلوم متوسط 
 3.44 14.52 65 بكالوريوس

 3.29 15.32 22 دراسات عليا 
 3.31 14.72 92 المجموع

/ الذآاء الذاتي
 الداخلي

 2.35 15.00 5 )آلية مجتمع(دبلوم متوسط 
 3.27 14.94 65 بكالوريوس

 3.29 15.14 22 دراسات عليا 
 3.20 14.99 92 المجموع

/ الذآاء البصري
 المكاني

 4.32 12.20 5 )آلية مجتمع(م متوسط دبلو
 3.89 13.62 65 بكالوريوس

 3.76 14.27 22 دراسات عليا 
 3.86 13.70 92 المجموع

 الدرجة الكلية

 18.34 105.00 5 )آلية مجتمع(دبلوم متوسط 
 21.43 109.98 65 بكالوريوس

 24.47 113.32 22 دراسات عليا 
 21.90 110.51 92 المجموع

ذآاءات  ) 12(حظ من الجدول يال وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمستوى ال
ة     دراسات  المتعددة لدى معلمي اللغة العربية، تبعا لمتغير للمؤهل العلمي، إذ حصل أصحاب الفئ

يهم   ،)113.32(على أعلى متوسط حسابي  على الدرجة الكليةعليا  ة   يل الوريوس أصحاب الفئ  بك
ة مجتمع  (دبلوم متوسط ، وأخيرًا جاء المتوسط الحسابي ألصحاب الفئة )109.98(إذ بلغ  إذ  )آلي

د مستوى    )105.00(بلغ  ، ولتحديد فيما إذا آانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عن
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ة   م   )α ≥0.05(دالل اين األحادي     ت ل التب ق تحلي ائج   )One way ANOVA(تطبي ، وجاءت نت
  :حو الذي يوضحه الجدول اآلتيتحليل التباين على الن

 ومعلمات مستوى الذآاءات المتعددة لدى معلمي فيتحليل التباين األحادي للفروق : )13(جدول 
  .اللغة العربية، تبعا لمتغير للمؤهل العلمي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

 الداللة

/ الذآاء الطبيعي
 البيئي

 0.4530.637 4.5  2 9.001 بين المجموعات
     9.937 89 884.4داخل المجموعات

       91 893.4 المجموع

/ الذآاء الموسيقي
 اإليقاعي

 0.5730.566 9.605 2 19.21 بين المجموعات
     16.75 89 1491داخل المجموعات

       91 1510 المجموع

/ الذآاء المنطقي
 الرياضي

 0.0980.906 1.145 2 2.291 بين المجموعات
     11.65 89 1036داخل المجموعات

       91 1039 المجموع

/ الذآاء االجتماعي
 الخارجي

 0.7260.487 15.19 2 30.38 بين المجموعات
     20.91 89 1861داخل المجموعات

       91 1892 المجموع

/ الذآاء الجسدي
 الحرآي

 0.5350.587 6.826 2 13.65 جموعاتبين الم
     12.75 89 1135داخل المجموعات

       91 1149 المجموع

/ الذآاء اللفظي
 اللغوي

 0.4720.625 5.232 2 10.46 بين المجموعات
     11.08 89 986.2داخل المجموعات

       91 996.7 المجموع

/ الذآاء الذاتي
 الداخلي

 0.0310.97 0.322 2 0.644 بين المجموعات
     10.48 89 932.3داخل المجموعات

       91 933 المجموع
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 )13(تابع جدول رقم ... 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

 الداللة

/ الذآاء البصري
 المكاني

 0.6290.535 9.465 2 18.93 بين المجموعات
     15.04 89 1339داخل المجموعات

       91 1357 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.3530.704 171.6 2 343.2 بين المجموعات

     486.6 89 43312داخل المجموعات
       91 43655 المجموع

دول   ي الج ائج ف ير النت توى   ) 13(تش د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع   إل
)α ≥0.05( تبعا لمتغير ومعلمات اللغة العربية في مستوى الذآاءات المتعددة الكلية لدى معلمي ،

تنادًا إل  للمؤهل العلمي   ة ف المحسوبة إذ بلغت   ، اس ة   )0.353( ى قيم  )0.704(، وبمستوى دالل
د مستوى       وآذلك عدم وجود ،للدرجة الكلية ة إحصائية عن روق ذات دالل ة    )α ≥0.05(ف في آاف

ول الفرضي    المجاالت، إذ آانت قيم ف غير دالة احصائيًا تم قب ة   ، وبهذه النتيجة ي ة الصفرية الثاني
ة  ال توجد فروق ذا"التي تنص على في مستوى   ) α ≥0.05(ت داللة إحصائية عند مستوى الدالل

  .الذآاءات المتعددة لدى معلمي اللغة العربية تعزى للمؤهل العلمي

د           ديهم، وق ددة ل ذآاءات المتع ين، وال ين المؤهل العلمي للمعلم ة ب مما يعني أنه التوجد عالق
ى الجان         ة، يرآز عل ين في المستويات المختلف ل المعلم ط، وال    يكون تأهي اديمي العلمي فق ب األآ

ى وعي   يًال واضحًا عل ك دل ون ذل د يك ره، وق م يختلف أث ذلك ل ى الجوانب األخرى، ل ز عل يرآ
  . المعلمين في ما يدرآونه ويريدونه على الرغم من مؤهلهم العلمي

دى    في تطوير أنماط هامًا وقد تعزى هذه النتيجة إلى ثقافة المجتمع التي تؤدي دورًا ذآاء ل ال
دى     معلمي اللغة العربية؛ درة ل ألن آل ثقافة تعطي قيمة مختلفة لتلك األنماط، وهذه القيمة توجد ق

اهرين       ة ليصبحوا م م الدافعي وفر له المعلم نحو اإلنجاز في مهمة مرتبطة بذلك النمط الذآائي، وت
ره    د تعزى النتيجة    . فيه، وهذا ما يبرر ظهور نمط ذآائي في مجتمع دون غي ة  إل  أيضاً وق ى ثقاف

تعلم       ق ال د عن طري الفرد، فالتعلم ال يكتسب بالمؤهالت العلمية فقط، وإنما بمتابعة آل ما هو جدي
  . الذاتي من مصادر المعرفة المتعددة
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  التوصيات
  :باآلتي الباحثفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، يوصي 

ليط ال   .1 ة لتس ة العربي ي اللغ ل لمعلم ات عم د دورات أو ورش واع ضرورة عق ى أن ضوء عل
ى متوسط      ذي أحرز أدن الذآاءات المتعددة بصورة عامة، والترآيز على الذآاء الموسيقي ال

  .بين الذآاءات المتعددة لديهم، لتنميتها وإبراز أهمية آل منها في حياة الفرد

ة توظيف   .2 ى آيفي ين إل ة للمعلم اراتهم الميداني ي زي رفين ف ه المش اءاتهمتنبي ي  ذآ ددة ف المتع
  . يس وفي الحياة المهنية بهدف االستخدام األمثل لها في العملية التعليمةالتدر

ات      .3 دريس فئ ددة في ت أن يتم تعميم استراتيجيات التدريس القائمة على نظرية الذآاءات المتع
  .التعليمية في المراحل المختلفة

اول أطراف   .4 ة   محاولة نشر فكرة الذآاءات المتعددة وتطبيقها بشكل منهجي، بحيث تتن العملي
  .المنهج العلمي، الطلبة، المعلمين: التعلمية آلها -التعليمية

ة    .5 ي اللغ دى معلم ددة ل ذآاءات المتع تويات ال ين مس ة ب رف العالق ة لتع ة مماثل راء دراس إج
  .العربية ومستوياتها لدى طلبتهم
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