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ب  

  التقديرالشكر و

  

 : لسالم على نبي الهدى أجمعين وبعدالحمد هللا رب العالمين والصالة وا

، ومن فضل اهللا أن ه فقد تشاركت فيه الجهود وتكاملتلم يكن هذا العمل نتاج فرد لوحد
تقدم بالشكر ني أتيسر للباحث أسبابا ساهمت في إنجاز هذا الجهد وتصويب الزلل لذا فإن

 لما قدمه لي من توجيه وإرشاد وما عفيف زيداندير الدكتور والتقدير إلى مشرفي الق
  . المتواضعبذله في مساعدتي على انجاز هذا العمل 

                                       

هودهم في إثارة سبيل كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي في جامعة القدس على ج
  .رام على حضورهم وتشريفهم لناكما أشكر لجنة المناقشة الك ،العلم أمامي

  
 وال يفوتني أن أشكر كما أشكر أختي الغالية عبلة أبوشمه على تدقيق الرسالة لغوياً

  .  على تيسير جهودي"والبيرةرام اهللا "مديرية التربية والتعليم في محافظتي 
  

 ندته لي في دراستيومسا على تحمله عناء ومشقة الدراسة الحبيب أشكر زوجي وأخيراً
  .ودعمي وتشجيعي

 يجزيهم وأتمنى من اهللا أنكما أشكر من أعانني على إخراج هذه الرسالة بهذه الصورة 
  .  خير الجزاءجميعاً

 الباحثة    

ه أبوشمشروق  

 
 
 



ج  

 الملخص
    

رام اهللا " الدنيا في محافظة األساسية تصورات معلمي المرحلة إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 
  .ية الذكاءات المتعددة في التدريسهم نظرالستخدام" والبيرة

  

قامت الباحثة بإعداد األداة وهي عبارة عن استبانة تقيس تصورات معلمي ،ولتحقيق أهداف الدراسة
وقد تكونت من سبعة مجاالت مقسمة تخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة، المرحلة األساسية الدنيا الس

  عشوائية، وتم تطبيقها على عينةالتحقق من صدقها وثباتهافقرة، وتم ) 62(إلى فقرات عددها الكلي 
خالل الفصل " رام اهللا والبيرة"طبقية من معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

، وقد بلغ معلماً ومعلمةً) 1111(ع الدراسة م حيث بلغ مجتم 2010/2011الدراسي الثاني للعام 
  .معلم) 89(معلمة و ) 189(، منها معلماً ومعلمةً) 280(حجم العينة 

 المتوسطات الحسابية  تم جمع البيانات، وللوصول إلى نتائج الدراسة استخدمت الباحثةمن ثم 
   One Way(اختبار تحليل التباين األحادي ، و)T- test( اختبار وواالنحرافات المعيارية، 

ANOVA( ، م استخدام اختبار تكما)LSD (الفروق اتجاهإلظهار .  
 الدنيا في محافظة األساسية تصورات معلمي المرحلة إن: سة إلى النتائج التاليةارتوصلت الد حيث 

ي ستة الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة في التدريس كانت درجتها عالية ف" رام اهللا والبيرة"
على ) اللغوي، المكاني  ،الجسدي ،الشخصي، المنطقين الضم، الذكاء االجتماعي( مجاالت 
عدم وجود فروق دالة و، ذكاء الموسيقي بدرجة متوسطة، بينما جاءت التصورات للالترتيب
الذكاء الموسيقي  في مجال إال والخبرة في التدريس والتخصص  تعزى لمتغير الجنسإحصائياً

، بينما لمنطقي لصالح تخصص العلوم الطبيعيةفي مجال الذكاء ا  ولصالح تخصص العلوم اإلنسانية
الدبلوم بمقارنته مع  تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح كانت هناك فروق دالة إحصائياً

 تمت  وفي ضوء النتائج.بمقارنته مع البكالوريوس، ولصالح األعلى من البكالوريوس البكالوريوس
 األساليب واالستراتيجيات الخاصة والداعمة الكتيبات التي تحتوي علىبتوزيع النشرات والتوصية 

، وعمل المزيد من الدراسات المتعلقة بقضية الذكاءات للذكاءات المتعددة داخل غرفة الصف
  .المتعددة

  
  



د  

Abstract  
This study aimed to identify the perceptions of teachers of the basic stage in 
the district of, " Ramallah & Al Bireh," by  using  the multiple intelligences 
theory in teaching. 
To achieve the objectives of the study, the researcher prepared a tool of study 
which is a questionnaire measuring the perceptions of the teachers of the 
lower basic stage for using the theory of multiple intelligences.  
The questioner consisted of seven subscales which are divided into items, of 
total number (62), The validity and reliability were checked and verified.  
Also, it was applied to a random  representative sample of the teachers of the 
primary stage in, " Ramallah & Al Bireh " during the second semester of  
2010/2011. The space  of the study is (1111) teachers, and the sample's size is 
(280) teachers, including (189) male teachers and (89) female teachers. 
The results and to show the direction of differences of the study the researcher 
used the averages and standard deviations, the test (T-test), and the test (One 
Way ANOVA), as well as the test (LSD). The survey reached to the following 
results: The perceptions of teachers at the basic stage in, " Ramallah & Al 
Bireh," of using the multiple intelligences theory in teaching were high in the 
six subscales (social intelligence, personal, logical, physical, linguistic, 
spatial), respectively. Where the perceptions of musical intelligence were 
moderate. The study revealed some results which show  no statistically 
significant differences related to gender and teaching experience and 
specialization, except  in the musical intelligence field  for the benefit 
of  human sciences specialization. In the field of intelligence  rationale for the 
behalf of the specialty natural sciences, while there were significant 
differences attributable to the variable of qualification for the diploma 
compared with BA, and for the behalf of higher levels than BA 
Compared with a bachelor's degree (BA). Upon these results ,it was 
recommended to distribute leaflets and brochures that contain supporting  
methods and strategies for the   multi-inelegances  in the classroom, and to do 
more studies on the issue of multiple intelligences. 
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األولالفصل   

______________________________________________________  

 مشكلة الدراسة وأهميتها
 

 1.1 :المقدمة    

 
كما ،  وتأثيراً فيما يليها من مراحلعد مرحلة الطفولة المبكرة من أكثر مراحل نمو اإلنسان أهميةًتُ

واإلدراك .أن فيها تتشكل شخصيته ومسار نموها الجسمي والعقلي واللغوي واالنفعالي واالجتماعي
هداف التي تسعى لتحقيقها ال بد وأن يسايره ويواكبه إيمان متزايد الواعي ألهمية هذه المرحلة واأل

حيث إنها ، وتقدير واٍع بضخامة المسؤولية وسمو الرسالة التي تضطلع بها معلمة رياض األطفال
                                              .)2009، صادق (ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الروضة ألهدافها

التي تتمحور  ،)4- 1 ( عن المرحلة األساسية الدنيا من الصفوف رياض األطفال ليس بعيداًأنوبما 
فال بد من االهتمام وإلقاء نظرة جدية على موضوع الذكاءات ، كل أهدافها وموادها في نفس االتجاه

كما .علمتكي ننهض بمستوى التعليم وال، المتعددة وتطبيق أساليب التدريس المناسبة لها في مدارسنا
الذكاء يعد من أهم القضايا التي يركز عليها التربويون والعلماء في مجال التعليم والتعلمأن  ،

فأخذ العديد ، فاالهتمام به يحل الكثير من المشاكل الدراسية لدى الطالب المتعلقة بصعوبات التعلم
  .من العلماء البحث في نظريات الذكاء بشكل واسع

، لهوارد جاردنر في جامعة هارفرد) ة المتعدداتنظرية الذكاء ( الذكاء وكان من إحدى نظريات
على الذكاء كمفهوم   أنواع الذكاء وعدم االقتصارإلىتوسع من خاللها في مفهوم الذكاء ليتعداه 

  .)Gardner , 1999 ()  لمنحى التوزيع الطبيعي الفروق الفردية ومنتقداًرافضاً، واحد
 إعداد المعلمين بشكل عام ومعلمي المرحلة األساسية الدنيا بشكل فيهمنا أن نلقي الضوء على

فما يمنع من عقد الدورات والندوات التي ، وتطوير معارفهم بما يتعلق بالذكاءات المتعددة، خاص
وبما أن هذا الموضوع من المواضيع الهامة في العملية .يتم فيها النقاش حول هذا الموضوع الهام

 مفهوم الذكاء بشكل عام من وجهة نظر العلماء والمربون إلىيمكننا التطرق التعليمية التعلمية 
                                     .والذكاءات المتعددة بشكل خاص كما عرفوها، النفسيون
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مما يمكن الفرد ، فالذكاء كما عرفه جاردنر بأنه قدرة فكرية تستلزم وجود مهارات حل المشكالت
إلى جانب ، وتمكنه أيضا من خلق نتاج فعال في المجتمع،  الصعوبات التي تواجههمن التغلب على

  .)2003، جابر (تمهيد الطرق الكتساب معرفة جديدة
 نحو تعلم واتجاهاً،  وفلسفة تربوية معاصرةوبذلك تعد نظرية الذكاءات المتعددة مدخال حيوياً 

 يتألف من أساليب محددة واستراتيجيات جاًفهي نموذج تربوي رفيع المستوى باعتبارها برنام.مثمر
 يستطيعون على أساسها تطبيق ما يتعلق بها من مبادئ وأسس  تربوياًتقدم للتربويين مخططاً، معينة

ومواقف تعليمية وتربوية كثيرة ومتعددة تساعد على خلق فكر جديد يسهم في التنمية الذاتية للفرد 
  .)2003، جابر ( على مواكبة محددات العصربشكل يسمح له بتعدد القدرات التي تعينه

يستمر مع الفرد بشكل ثابت ال يتغير ،  واحداً أو شكالًاًنه ذا اتجاه فكان المفهوم التقليدي للذكاء أ
 لتنتقد هذه النظرة التقليدية وتعطي ة المتعددات جاءت نظرية الذكاءأن إلى، طوال مراحل حياته

 ً وأنواع وأشكال متعددة متفقة مع اختالف البشر وطبيعتهم ، جديداً للذكاء بشكل أوسعمفهوما
وتنطلق هذه النظرية من أن .لتسهم وتساعد في تقدم المجتمع وعملية التعليم والتعلم فيه، المتغيرة

اإلنسان يمتلك على األقل سبعة أنواع من الذكاءات ولكن بنسب متفاوتة ولكل نوع من هذه الذكاءات 
وبذلك يتم توسيع مفهوم الذكاء ليشمل العديد من القدرات التي كانت .تالئمهاألنشطة التعليمية التي 
النفس بأن الذكاء وحدة أحادية  علماء من وتتحدى هذه النظرية اعتقاد الكثير.قبل ذلك خارج نطاقه

  .)Gardner , 1999 (ال يمكن أن تتجزأ
 أنجة المعلومات والتي يمكن ويعرف جاردنر الذكاءات المتعددة بأنه طاقة بيولوجية نفسية لمعال

ويضيف بأنه يمكن .تنشط في موقف ثقافي لحل المشكالت أو تكوين منتجات ذات قيمة في ثقافة ما
اعتماداً على قيمتها والفرص المتوافرة في تلك ، افتراض أن هذه الطاقة البيولوجية سوف تنشط أوالً

ويضيف .ئالتهم ومعلمو المدارس اآلخرونوالقرارات الشخصية التي يتخذها األفراد أو عا، الثقافة
كما أنه قد تتطور ذكاءات معينة .جاردنر أنه ال يوجد شخصان يمتلكان نفس الذكاء بالقوة نفسها

في حين قد ال تتطور نفس هذه الذكاءات ،  من ضمن الثقافة الواحدةأشخاصبشكل مرتفع لدى عدة 
  .)Gardner, 1993 (لدى أفراد ضمن ثقافة أخرى

ظرية الذكاءات المتعددة من النظريات التي لها دور كبير في الجانب التربوي حيث أنها فتعد ن
ركزت على أمور غفلت عنها النظريات األخرى فقد تم إغفال الكثير من المواهب ودفنها بسبب 
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بعكس هذه النظرية التي تساعد على كشف القدرات ، االعتماد على التقييم الفردي واختبارات الذكاء
وتساعد هذه النظرية على أن يوجه كل فرد إلى الوظيفة التي تناسبه وتتالئم مع ، فروق الفرديةوال

فإذا ما استخدم الذكاء المناسب بشكل جيد فقد يساعد ذلك على حل ، قدراته ويتوقع أن ينجح بها
  .)2003، قوشحة (كثير من المشكالت

، ليب التعليم والتعلم المناسبة لكل فردفإن هذه النظرية أصبحت أسلوباً معروفاً الستكشاف أسا
وقد تبنت هذه النظرية .وتحسين أساليب تقييم المعلمين والطلبة على حد سواء، وتطوير المناهج

حيث تم تنظيم بيئاتها المدرسية أساليب ، واستراليا، وكندا، العديد من المدارس في الواليات المتحدة
وكثر الباحثون المؤيدون .علميها وفق هذه النظريةتدريسها ومناهجها وطرق تقويمها وتدريب م

  .)2007، بدارنة (للتطوير المهني المسند اليها
 لهذه النظرية المحور األساسي للعملية التعليمية حيث يتم تطويع المنهج والتدريس ويعد التلميذ وفقاً

  .)2002، بيني وصادقالشر ( لذكاءات التالميذ والطرق التي يحبون أن يتعلموا بها والتقويم تبعاً
خاصة وأنها أصبحت من متطلبات ، والتربية تسهم بدور بالغ األهمية في تطوير المجتمع والمدرسة 

وعلى النظام التعليمي تلبية ، فالتربية تهتم بالفرد حيث إنه محور العملية التعليمية، المجتمع األساسية
التي يمكنها أن تؤثر ، لمتغيرات العقليةمنها ضرورة االهتمام بالبحث عن ا، عدة متطلبات أساسية

ومحاولة مقابلة تلك المتغيرات باختيار ، وخاصة الذكاءات المتعددة، على التحصيل الدراسي للطلبة
، الخزندارعفانة و (وتقديم المعارف والخبرات بطريقة تتناسب مع قدراتهم وميولهم المختلفة

2004(.  
فكما يختلف األفراد من حيث ، خاصة في ميدان التعلم، يةونظرية الذكاءات المتعددة مفيدة وإيجاب
، فقد يختلفون أيضاً من حيث أنواع الذكاءات التي يمتلكونها، ميولهم واتجاهاتهم وقيمهم وشخصياتهم

األمر الذي يفتح المجال أمام المربين الستثمار كافة النشاطات العقلية التي يمتلكها هؤالء األفراد 
  .)2004، الخزندارعفانة و ( ورعايتهاوالعمل على تنميتها
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  مشكلة الدراسة 2.1 

  
يعتبر موضوع الذكاءات المتعددة من أهم المواضيع الحديثة التي تتطلب البحث وإلقاء الضوء 

من ، تنا وتحسين التحصيل لديهملما لها من وقع واضح وإيجابي في رفع مستوى التعليم لطلب، عليها
خالل مراعاة المعلمين للفروق الفردية وتلبية احتياجات الطلبة باالعتماد على نظرية الذكاءات 

فالذكاءات المتعددة ، لما لها من توسع في عقول الطلبة لمعرفة ما يناسبهم وما هي ميولهم، المتعددة
فعلى المعلمين تنمية الذكاء ، كاء بشكل عامموجودة لكل فرد لكن بصور متفاوتة كما هو حال الذ

بشكل عام والذكاءات المتعددة للطلبة بشكل خاص بحيث يعطي الفرصة لكل طالب للتعبير عما هو 
 لكون المعلم هو الموجه والمرشد والمربي والقائم بعملية فنظراً، قادر عليه من مجاالت التعلم

ن يستخدمون نظرية الذكاءات المتعددة في ممارساتهم التدريس فال بد من معرفة ما إذا كان المعلمي
معرفة مدى ممارسات فال بد من .وأساليبهم التعليمية ؟ والتي من الممكن أن تكون بنسبة قليلة

داخل غرفة الصف المتعلقة بنظرية الذكاءات ) خاصة معلمي المرحلة األساسية الدنيا (المعلمين
تصورات  فقد سعت الدراسة إلى معرفة وتحديداً.كل إيجابي بشها وتدعيمهاتطويركي يتم ، المتعددة

الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " رام اهللا والبيرة "معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 
  .في التدريس

  

 أهداف الدراسة وأسئلتها3.1 

  
  :تتمثل أهداف هذه الدراسة في التعرف على

الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة"ية الدنيا في محافظة تصورات معلمي المرحلة األساس - 
                                                           .في التدريس ة المتعدداتالذكاء

" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة في  دور بعض المتغيرات -  
  .في التدريس ة المتعدداتءالستخدامهم نظرية الذكا
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  :إلجابة عن األسئلة اآلتيةحاولت الدراسة ا

الستخدامهم " رام اهللا والبيرة  "تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة         ما   :السؤال األول 
            في التدريس ؟                                    ة المتعدداتنظرية الذكاء

 
" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة هل تختلف : انيالسؤال الث

، المؤهل العلمي، الجنس (في التدريس باختالف متغيرات ة المتعدداتالستخدامهم نظرية الذكاء
  ؟ ) والخبرة في التدريس، التخصص

                                                                 

  :فرضيات الدراسة 4.1 

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم تحويله إلى فرضيات صفرية الختبارها عند مستوى الداللة 
        :كما يلي) α ≥ 0.05 (اإلحصائية

                                            
بين ) α ≥ 0.05 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة:الفرضية األولى

" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة متوسطات 
                                   .تعزى لمتغير الجنس في التدريس ة المتعدداتالستخدامهم نظرية الذكاء

  
بين ) α ≥ 0.05 ( عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية: الفرضية الثانية

" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة متوسطات 
                            .في التدريس تعزى لمتغير المؤهل العلمي ة المتعدداتالستخدامهم نظرية الذكاء

 
بين ) α ≥ 0.05 (روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد ف:الفرضية الثالثة

" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة متوسطات 
                                     .في التدريس تعزى لمتغير التخصصالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة 
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بين ) α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الرابعة
" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة متوسطات 

  .يسفي التدريس تعزى لمتغير الخبرة في التدر ة المتعدداتالستخدامهم نظرية الذكاء

  

  ثية البحأهمية الدراسة 5.1

  
" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة  الدراسة الكشف عن تحاول

 موضوعاً ستتناول أنها الدراسة في أهميةن وتكم،  في التدريسة المتعدداتالستخدامهم نظرية الذكاء

ف المعلمين في التعرقد تفيد وأنها ،  وفي غاية األهمية للنهوض بمستوى التعليم في فلسطينحديثاً
والتعرف إلى مدى فائدتها في رفع ، المساعدة على تطبيقهاعلى الممارسات واالستراتيجيات 

أنها قد تفيد واضعي المناهج وتساعدهم في رسم الخطوط العريضة  حيث، مستوى تحصيل الطالب
      .كما أنها تفتح آفاق عديدة لدراسات أوسع، له

  

  محددات الدراسة 6 .1

  

  :صرت هذه الدراسة على المحددات التاليةاقت
  

 معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة : المحدد البشري-1
                                                                                     ."رام اهللا والبيرة"

  .2010/2011ثاني من العام الدراسي الفصل ال: المحدد الزماني-2
  .المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة:  المحدد المفاهيمي-3
  ."رام اهللا والبيرة"محافظة :  المحدد المكاني-4
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  مصطلحات الدراسة 7.1

  

أن اإلنسان يمتلك على األقل سبعة أنواع من الذكاءات ولكن بنسب متفاوتة ولكل  :ة المتعدداتالذكاء
وبذلك يتم توسيع مفهوم الذكاء ليشمل العديد .وع من هذه الذكاءات األنشطة التعليمية التي تالئمهن

 وتتحدى هذه النظرية اعتقاد الكثير من علماء النفس.من القدرات التي كانت قبل ذلك خارج نطاقه
   ) Gardner , 1999(.بأن الذكاء وحدة أحادية ال يمكن أن تتجزأ

  
هي إحدى مراحل التعليم العام أي من الصف األول إلى الصف الرابع  :الدنياالمرحلة األساسية 

                                                .سنوات) 9 - 6 (أعمار الطلبة فيها ما بين وتتراوح

  

 هو الشخص الذي يقوم بتدريس المواد العلمية كالعلوم والرياضيات :معلم المرحلة األساسية الدنيا
 المواد األدبية كاللغة العربية والتربية اإلسالمية والتربية المدنية والوطنية لطلبة المرحلة األساسية أو

                                                                      .الدنيا من الصف األول إلى الرابع

  
 :ة المتعدداتذكاءتصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستخدام نظرية ال

هي عبارة عن الممارسات واالستراتيجيات التي يتصورها معلم المرحلة األساسية الدنيا تطبيقا 
 بدرجة استجابة ويقاس في هذه الدراسة،  الصف مع طالبهغرفةتعدد داخل لنظرية الذكاء الم

   . الدنيا على االستبانةاألساسيةمعلمي المرحلة 
  

  Linguistic Verbal Intelligence :الذكاء اللغوي

ونطق األصوات وتعرف ، والبراعة في تركيب الجمل، القدرة على استخدام الكلمات بفاعليةهو 
 الكتابة والقراءة والمحادثة :أي يشمل هذا الذكاء جميع القدرات اللغوية، معاني األلفاظ

، وحب التحدث، سرعة القدرة على الحفظ ب:ويمكن التعرف عليه لدى التالميذ من خالل.واالستماع



 9

والشغف بقراءات ، وإظهار رصيد لغوي متناٍم، واأللعاب اللغوية، والرغبة في سماع االسطوانات
  .)2006، بلعاوي (الملصقات وقص الحكايات

                                                    
  Logical-Mathematical Intelligence :الذكاء المنطقي

ويتمثل في القدرة على استخدام األعداد بفاعلية ، لمنطقية والرياضية والعلميةالقدرة اهو و
 .)2006، بلعاوي (قات والقضايا المنطقية والمجردةوالحساسية لألنماط والعال

                              
  Spatial-Visual Intelligence  :الذكاء المكاني

ويتجلى بشكل خاص لدى ذوي القدرات .ياء في الفراغالقدرة على تصور المكان النسبي لألشهو 
 :حيث أن المهارات التي تتميز لديهم.الفنية مثل الرسامين ومهندسي الديكور والمعماريين والمالحين

  .)2006، بلعاوي (تنسيق األلوانعمل المجسمات والمخططات والرسومات و
    

  Musical Intelligence :الذكاء الموسيقي

فهو إدراك حاد للصوت في محيط ،  فهم اإليقاعات واأللحان والقصائد المغناةهو القدرة على
ونغمة ، واإليقاع، وهي طبقة من الصوت (وهو القدرة على استخدام العناصر الموسيقية، الشخص
 تبدأ بدرجة حساسية الشخص لنمط من األصوات وهو يعني القدرة على االستجابة انفعالياً ،)الصوت

، ربابعة (غمة الصوت فإنه ينمي هذا الذكاءون، فحين ينمي الطالب طبقة الصوت، ألنماط الصوت
2005(.                                                                                          

    
   Bodily-Kinesthetic Intelligence  :الذكاء الجسمي

ويظهر لدى .نتاج باستخدام الجسم كامال أو حتى جزء منهواإل، ويقصد به القدرة على حل المشكالت
               .)1997، جابر (ن والجراحين والممثلين والحرفيينذوي القدرات المتميزة من الرياضيين والراقصي
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  Interpersonal Intelligence :الذكاء االجتماعي

لقدرة أيضا على مالحظة الفروق بين ا، ويقصد به القدرة على فهم اآلخرين وكيفية التعاون معهم
الدين الناس وخاصة التناقض في طباعهم وكالمهم ودافعيتهم كطبيعة السياسيين والمدرسين والو

                                                           .)2006، بلعاوي (والمرشدين النفسيين والباعة
  Intrapersonal Intelligence :الذكاء الضمن شخصي

 على تشكيل نموذج صادق عن الذات واستخدام هذه القدرة بفاعلية في الحياة وقدرة يقصد به القدرة
الذكاء لدى العلماء ويتضح هذا .وتألق عاطفته وقدرته على التمييز، الفرد على فهم ذاته جيداً

                        .)2006، بلعاوي (الحكماء والفالسفةو

                                                                   
  Naturalist Intelligence :الذكاء الطبيعي

 الجمادات وكذلك) النباتات والحيوانات والحشرات (وهو القدرة على تمييز وتصنيف الكائنات الحية
بيئة ويتضمن الحساسية والوعي بالتغيرات التي تحدث في ال) السحبالصخور والمحاريات و(

ويتضح هذا الذكاء لدى المزارعين والصيادين وعلماء النبات والحيوان والجيولوجيا ، المحيطة
  .)2006، بلعاوي (واآلثار
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  الفصــل الثانــي
  

     اإلطار النظري 1.2

  الدراسات السابقة 2.2
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  الفصل الثاني

  الدراسات السابقةو اإلطار النظري

  

  األدب التربوي 2.1

  

هم نظرية تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستخدام التعرف على إلىهدفت الدراسة 
  ."رام اهللا والبيرة" في محافظة ةالمتعددالذكاءات 

  
ويمكن ،  في علم النفس التربوي ملحوظاًتعتبر دراسة الذكاء من الموضوعات التي القت اهتماماً

 ثين مثل موضوع الذكاءوضوع قد تمت دراسته بهذا الزخم من قبل الباحالقول بأنه ال يوجد م
  .)1998، عدس(

، أنواع بعدة اإلنسان الذكاء يوجد لدى أن إلىوبعد دراسات طويلة وعديدة ومختلفة توصل العلماء 
ليس كما ، آخر الذكاءات المتعددة التي قد تزيد لدى الفرد قدرته في ذكاء وتنخفض في ذكاء أسموها

  . الذكاء قدرة كاملة متكاملة في جميع الجوانب لدى الفردأنم الحديث عنه طوال الفترات الماضية ت
  

 :تعريف الذآاء 1:1:2
  

مما يمكن الفرد ، الذكاء كما عرفه جاردنر بأنه قدرة فكرية تستلزم وجود مهارات حل المشكالت _
إلى جانب ، تاج فعال في المجتمعوتمكنه أيضا من خلق ن، من التغلب على الصعوبات التي تواجهه

                                          .)2003، عبدالحميد (تمهيد الطرق الكتساب معرفة جديدة

  

 وتتدخل في ،  العقلأو للذهن األساسيةتعتبر الوظيفة ، نه قدرة عقلية عامةأكما عرفه طه على _ 
    ة الذكاء بالقدرة العقلية العامةومن هنا كان تسمي، تة الذهنية بدرجات متفاوأو العقلية األنشطةكافة 

                                                                                 .)2003، طه(
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كون الذكاء من ، نه يمكن الحكم على ذكاء الفرد من خالل عدة نقاط يمكن مالحظتها جابر أويرى_ 
 :يلي فيتضح ذكاء الفرد في ما،  وتأثيراً وضوحاًوأقومها  خطراًوأشدهابرز مكونات الشخصية أ
  

  .حدة الفهم وسرعته ودقته وصوابه*
  .القدرة على التعلم والتحصيل الدراسي*
  .القدرة على معالجة المواقف الجديدة التي تتعرض لها الشخصية بمهارة ونجاح*
  . الظروف المختلفةأو الموضوعات وأ األشياء العالقات المجردة بين إدراكالقدرة على *
 .القدرة على التعامل مع المجردات والرموز*
القدرة على االستفادة من الخبرات الماضية في مواجهة المواقف والظروف والمشكالت *

 .الحالية والتعامل معها بنجاح
 . وواجبات تتميز بالتعقيد والصعوبةأعمالالقدرة على انجاز *
، جابر (قيام الفرد بأوجه نشاطه المختلفة أثناء واألصالةواالبتكار  اإلبداععلى  القدرة*

2003(. 
  

  :نظريات الذكاء 2:1:2

  
عندما طلب وزير التعليم العام ) 1904 ( عامإلى لقياس الذكاء المعاصرة األولىترجع المحاوالت 

وسائل لتحديد  يطوروا أنفي باريس من عالم النفس الفرنسي الفريد بينية ومجموعة من الدارسين 
للقيام بالتالي بوضعهم في ،  من الطلبة في المدارس العادية ال يستطيعون االستفادة من التعلمأي

 اختبار للذكاء وسمي اختبار ستانفورد أولونتج عن جهودهم تلك ، ومدارس خاصة بهمصفوف 
  ) Armstrong, 1995(.بينية للذكاء
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وفيما يلي عرضا بسيطا لبعض ، عاصرة في الذكاء تتوالىوبعد ذلك بدأت الدراسات والنظريات الم
                                                                                          :هذه النظريات

 افترض سبيرمان في نظريته أن الذكاء يتكون :)Two_Factor Theory (نظرية العاملين) 1 (
وهو طاقة عقلية عامة ) G (وسماه بالعامل )General Factor( لعام اللعام ا:من عاملين هما

كل النشاط العقلي وهذا العامل مشترك بين كل النشاطات العقلية وهو موجود لدى كل يعتمد عليها 
، وإكمال الجمل، الناس ولكن بمقادير مختلفة ويقاس بواسطة مقاييس الذكاء العامة كمعاني الكلمات

ن النظرية القائلة بأن جميع أشكال إو. الهندسيةاألشكالورؤية العالقات في  ،والمحاكمة العددية
 ءلق الذي نشأت عنه اختبارات الذكا والمنطاألساسالنشاط العقلي يوجد بينها شيء عام مشترك هي 

في  وهي موجودة) Specific Factors (سماه بالعوامل الخاصة أوالعامل الثاني هو ما.بعامة  
، وهيبي ( كالقدرة على التذكر والقدرات الميكانيكيةاآلخرالعقلية دون بعضها النشاطات بعض 
2004(.        

حيث فرقا بين الذكاء المتبلور الذي ، وركز كاتل وهورن على بعدين مختلفين في نظرية العاملين
 حال والمحاكمة العقلية في، األشياءوإدخال الروابط بين ،  إدراك العالقات: عوامل مثلإلىيشير 
:  عوامل مثلإلى الذي يشير السيالوالذكاء .داءات التي تستخدم فيها المهارات المكتسبة من البيئةاأل

اكمة العقلية والتجريد في حال المح، تكوين المفاهيم وتعلمها، الحفاظ على مدى مباشر من اليقظة
                                           . هاما فيهاداءات التي ال تلعب الخبرات المتعلمة دوراًاأل

، لألجسام العام اإلدراك في الذكاء هي أخرىوكذلك قام هذان العالمان بالتعرف على عوامل 
                   .)1984، توق وعدس (والطالقة في استخدام المفاهيم، والسرعة العامة في حل المشاكل

  

يعتقد ثورانديك أن الذكاء هو نتاج  :) Multiple Factor Theory (نظرية العوامل المتعددة) 2 (
 عدد إلىويعود االختالف في الذكاء ما بين فرد وآخر ،  من القدرات العقلية المترابطةعدد كبير جداً

أما .ونوعية الوصالت العصبية التي يمتلكها الفرد والتي تصل ما بين المثيرات واالستجابات
،  التي تتكون من سبعة عواملاألولية القدرات العقلية نه مجموعة منأ الذكاء إلى فنظرثيرستون 

،  العدد:داءات الخاصة بالمجاالت السبعة التاليةن الذكاء يمكن قياسه من خالل اختبار عينة من األوأ
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، عدس (اإلدراكيةالسرعة ، المكان، كمةالمحا، الذاكرة الترابطية، المعاني اللفظية، الطالقة اللغوية
1998(.                                                      
 إلى  بالعديد من االفتراضات والنظريات التي قدمها العلماء حول الذكاء بشكل عام ووصوالًومروراً

 من طرح نظرية أول إلى وصوالً،  بياجيه واسترنبرغأمثال، الذكاءات المتعددة بشكل خاص
                                             . اختبار للذكاءولأبعد ظهور ) هاورد جاردنر (الذكاءات المتعددة

 
عامل الذلك المفهوم الذي يقيسه ،  الوقت قد حان للتخلص من المفهوم الكلي للذكاءأنفيقول جاردنر 

والتفرغ بشكل طبيعي للكيفية التي تنمي بها الشعوب الكفاءات الضرورية لنمط ، العقلي
 طريقهم من إلى يهتدون إنهم،  عمل البحارة في وسط البحارأساليبمثال ولنأخذ على سبيل ال.عيشها

وبفضل العالقات ، وذلك بفضل النجوم وبفضل مراكبهم على الماء، بين عدد كبير من الطرق
                     .)1999، أوزي ( تعني بدون شك براعة في المالحةإليهم كلمة ذكاء بالنسبة إن.المشتتة

  
وكذلك الطالب ، فهو بال شك لديه ذكاء يجعله يتجه هذا االتجاه،  الرسمأورع في الفنون فالطالب البا

لذلك يجب علينا كمعلمين . فهو لديه قدرة ذكائية موسيقية تجعله يميل نحو هذا الميللألناشيدالمتقن 
، تجاهاتمراعاة ميول واتجاهات طلبتنا النابعة من ذكاءتهم المتعددة التي تجعلهم يتجهون هذه اال

 مستوى في أفضل إلىتنميتها وتطويرها ورعايتها للوصول فدورنا الكشف عن هذه الذكاءات و
                                            .م من خالل هذه الذكاءات المتعددة وبلورتها لديهمالتعليم والتعلّ

  
 في ثقافة أسسهءات يجد  من وجود عدة ذكاإليه ما يذهب أنفيرى جاردنر صاحب هذه النظرية 

فالذكاءات الثمانية التي تقول بها نظريته لها سند علمي في ، وفي فيزيولوجيته العصبية، الشخص
فال يكفي انتشار ممارسات .والتي هي بمثابة معايير االستدالل على وجودها،  البيوثقافية للفرداألسس

 ال بد من تحديد موضعي للخاليا نماوإ، للتعبير عن وجود ذكاء معين لديه، ثقافية لدى شخص ما
 السابقة واآلراء األفكاروهذا ما يميز نظريته عن ،  في الدماغالعصبية التي تشغلها تلك الممارسات

               جج علمية تجريبية حأو قدرات متعددة دون سند أووالتي قالت بوجود ملكات ، في الموضوع
)Gardner , 1983(.  
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فإن نظرية الذكاءات المتعددة تثير تساؤالت حول مصداقية التقييم وفق اختبارات الذكاء التقليدية 
قدرات فائقة في مجال لم تستطع  لديهم أنمع ،  في فئة التخلف العقليأطفاالوالتي غالبا ما تضع 

 الكشف عن أهميةوتؤكد ، ا الطفل ضحية هذه االختباراتفيكون هذ، هذه االختبارات الكشف عنه
نه تم أكما ، وذلك بتنميتها وتفعليها،  لتكون نقطة االنطالق من خاللهااألطفالنقاط القوة عند هؤالء 

تخدام اختبارات  العديد والكثير من المواهب وحتى دفنها بسبب االعتماد على التقويم باسإغفال
                                                                    .)2006، الفضلي (الذكاء التقليدية

 

  :تعريف الذكاءات المتعددة 3:1:2

  

 فال يوجد،  مع مقتضيات النجاح في الحياةأعاد جاردنر اكتشاف مفهوم الذكاء بحيث يكون متفقاً
  ).,Gardner 1993 ( ولكن توجد ذكاءات متعددة، واحدذكاء 

 
 هو مجموعة من القدرات المتعددة تظهر في مجاالت عديدة سواء في حل :كاء المتعددفالذ

 المشكالت أو في القدرة على تعديل أو تغيير المنتجات المعتمدة في نمط ثقافي أو أنماط ثقافية معينة
                                                                                         .)2005، ثابت(
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 :افتراضات نظرية الذكاءات المتعددة 4:1:2

  
     وعليه،  فريدة من نقاط القوة والضعف في القدرات المختلفةأنماطا الناس يملكون أنيرى جاردنر 

  : هماأساسينوذلك يعتمد على ،  مناسبة لكل شخصأدواتيصبح من الضروري فهم وتطوير 
           
  .هم اختالفات في القدرات واالهتمامات وبالتالي نحن ال نتعلم بنفس الطريقة البشر لأن -1
  . نتعلم كل شيء يمكن تعلمهأن نحن ال نستطيع -2
  

وتلبية رغباته ،  للقدرات التي يمتلكهاوبالتالي ترى الباحثة ضرورة التعامل مع كل فرد وفقاً
نه في نفس الوقت ضعيف في إ إالفقد يكون الشخص يمتلك مهارات لغوية عالية ، واحتياجاته

عفانة  (إمكانياتهلذا فقد وجب التعامل مع كل شخص حسب ، المهارات الرياضية المنطقية
       .)2007، والخزندار

  

  :المبادئ التي قامت عليها نظرية الذكاءات المتعددة 5:1:2

  
  :وهي كما يلي) جاردنر (أعمالالمبادئ كما وردت في 

  
  . عديدة ومختلفةأنواععا واحدا بل هو  الذكاء ليس نوإن_ 
 . الذكاء الديناميكيةأنواع كل شخص متميز وفريد من نوعه ويتمتع بخليط من إن_ 
 على الصعيد أو الذكاء تختلف في التطور والنمو إن كان على الصعيد الداخلي للشخص أنواع إن_ 

                                                                     .األشخاصالبيني فيما بين 
  . الذكاء كلها حيوية وديناميكيةأنواع كل إن_ 
  . الذكاء ووصفها وتعريفهاأنواعيمكن تحديد وتمييز _ 
  .يستحق كل فرد الفرصة للتعرف على ذكائه وتطويره وتنميته_ 
 .آخر استخدام ذكاء بعينه يسهم في تحسين وتطوير ذكاء إن_ 
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 الذكاء أنواعة الشخصية وتعددها لهو جوهري وهام للمعرفة بصورة عامة ولكل  مقدار الثقافإن_ 
                                                                                . خاصةبصورة

 بغض النظر إنسانية أكثر مصادر بديلة وقدرات كامنة لتجعله  الذكاء كلها توفر للفردأنواع إن_ 
                                                                               . الظرفأومر عن الع

  . تحديد ذكاء خالص بعينهأو مالحظة أوال يمكن تمييز _ 
  . على نظرية الذكاء المتعدداإلنمائيةيمكن تطبيق النظرية التطورية _ 
  .)2003،  حسين (ات عن النظرية نفسهاتغير المعلوم الذكاء المتعدد قد تتغير بأنواع إن_ 
  

  :األهمية التربوية لنظرية الذآاءات المتعددة 6:1:2
  

فقد ،  من العالمأماكنتم قبول نظرية الذكاءات المتعددة بشكل واسع من علماء النفس التربويين في 
فهو ال ، لمين للمتعواإلمكاناتكان النظام التربوي والتعليمي لوقت قريب يهمل العديد من القدرات 

فجاءت هذه النظرية لتقدم فضاء ، يقدر اختالف هذه القدرات وال يراعي بيئة المتعلمين وحاجاتهم
يعمل وينتج ويتواصل ،  لعملية التعليم والتعلم بحيث يكون المتعلم محور العملية التعليمية وحياًجديداً

                                             .)2002، أوزي (بشكل يحقق فيه ذاته ويشبع رغباته

    
 تقدمه للمتعلمين من تطبيقات هامة ترقى بفعالية أنفقد أتى االهتمام بهذه النظرية بسبب ما يمكن 

 أنوتبين لهم كيف يمكن لهم ، اآلخرينفهي تساعدهم على فهم قدراتهم وقدرات ، انجازاتهم التعليمية
 أنهاكما ،  وليعملوا على تطوير نقاط الضعف لديهمأفضلجل تعلم أيستخدموا مكامن القوة لديهم من 

 أكثروتزودهم بخبرات تعليمية ، تبني لديهم صفات الثقة بالنفس لخوض المخاطر التعليمية المختلفة
، بلعاوي ( الذاتية التعلميةتواالستراتيجيا للمهارات تقاناًإ و نجاحاًأكثرويصبحوا مقاومة للنسيان 

2006(.                                                                              
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  :تكمن األهمية التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة فيما يلي
  
يحاول أن يصف كيف يستخدم األفراد ذكاءهم ،  معرفياًتعتبر نظرية الذكاءات المتعددة نموذجاً_ 1

                                                                      .المتعدد لحل المشكلة ما

ليصل ألكبر عدد من األطفال على ، مساعدة المعلم على توسيع دائرة استراتيجياته التدريسية_ 2
                                                                            .اختالف ذكاءاتهم

    فيما عدا المتطلبات التي      ، تعددة نموذج للتعلم ليس له قواعد محددةتقدم نظرية الذكاءات الم_ 3
 فنظرية الذكاءات المتعددة تقترح حلول يمكن للمعلمين أن ، تفرضها المكونات المعرفية لكل ذكاء

                                                             . في ضوئها مناهج جديدةيصمموا

  .)2009، مجيد (م النظرية خريطة تدعم العديد من الطرق التي يتعلم بها األطفالتقد_ 4
  . تساعد على تحسين مردود التعليم لدى الطلبة-5
  . المعلمينأداء تساعد على رفع -6
  . تراعي طبيعة كل المتعلمين في الفصل الدراسي-7
 . تنطلق من اهتمامات المتعلمين وتراعي ميولهم وقدراتهم-8

 لكل واحد منهم أنوتعد ، وتنصف كل المتعلمين، ساعد على تنمية قدرات المتعلمين وتطويرها ت-9
                                                               .)2002، أوزي (قدرات معينة

  
فقد ، والتعليم في مجاالت التربية واإلبداع االبتكار أمام ويفتح مفهوم الذكاءات المتعددة الباب واسعاً

ومن تلك الصورة التي قدمتها نسبة ،  نجاحهوإمكانات ثراء عن قدرات الطفل أكثرقدمت صورة 
                                                                         .)1997، عدس (الذكاء العام

  
 لجميع التالميذ لبناء المعاني  من الفرصويوفر التعليم من خالل نظرية الذكاءات المتعددة مزيداً

 من التعبير عن معارفهم بأكثر األطفالويمكن هذا التعليم ،  لهممالئمة األكثرالخاصة بهم الطرق 
 ويرتقي تقدير الذات لديهم من خالل عملية أفضلفتتضح قدراتهم بشكل ،  كفاءة بالنسبة لهماألساليب
                                                                         .)2003، قوشحة (التعلم
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  :ة المتعدداتأنواع الذكاء 7:1:2

  
   :يليوبذلك سوف نتحدث عن أنواع الذكاء التي قدمها جاردنر صاحب نظرية الذكاءات المتعددة كما

) Grow , 1998 ( 

  
 Linguistic Verbal Intelligence :الذكاء اللغوي_ 1

  
ونطق األصوات وتعرف ، والبراعة في تركيب الجمل، استخدام الكلمات بفاعليةويتعلق بالقدرة على 

 الكتابة والقراءة والمحادثة :أي يشمل هذا الذكاء جميع القدرات اللغوية، معاني األلفاظ
، وحب التحدث،  القدرة على الحفظ بسرعة:ويمكن التعرف عليه لدى التالميذ من خالل.واالستماع

والشغف بقراءات ،  رصيد لغوي متناٍموإظهار،  اللغويةواأللعاب، سطواناتوالرغبة في سماع اال
                                                                                  .الملصقات وقص الحكايات

     
الكلمات  بأصوات واإلحساسفالطفل الذي يتمتع بالذكاء اللغوي فهو الطفل الذي يكون سريع التأثر 

 لديه القدرة على بناء الجمل وترتيبها في سياقات أنكما ، ويدرك تعقيدات اللغة وظائفها، ومعانيها
 الطفل الذي يمتلك قدرات لغوية يستمتع بالفرص التعليمية التي أنومن المالحظ .لغوية صحيحة

ر غرف ويمكن توفي، عادي منها في بيئة الصف الاإلفادةويمكنه ، تتيح له الكتابة والقراءة واالستماع
   .)2006، بلعاوي (إضافيةثرائية مصادر مزودة بخبرات لغوية إ

                                                   

 Logical-Mathematical Intelligence :الذكاء المنطقي_ 2

  
 األعداد بفاعلية ويتمثل في القدرة على استخدام، ويتعلق بالقدرة المنطقية والرياضية والعلمية

                                         .والحساسية لألنماط والعالقات والقضايا المنطقية والمجردة
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  :ويمكن التعرف عليه لدى المتعلمين من خالل المؤشرات التالية

ووضعها  األشياءوالقيام بتصنيف مختلف ،  والمسبباتاألسباب الرغبة في معرفة العالقات بين إبداء
، أشياء فيما يحيط بهم من األخطاءوالرغبة في اكتشاف ، والقيام باالستدالل والتجريب، في فئات

                                         . من غيرهاأكثر على كتب العلوم باإلقبالوتتميز مطالعتهم 
  

ديه القدرة على حل ول، األرقامويتمتع الطفل الموهوب رياضيا بقدرات عالية في التعامل مع 
وهناك جملة خصائص وسمات تميز الطفل الموهوب . العالقات المنطقيةوإدراك، المشكالت
والقدرة على التنبؤ واستخدام بعض ، لألرقام األساسيةفلديه القدرة على فهم الخصائص ، رياضياً
 ج الحاسوب ومبرمواإلحصائيفمنهم عالم الرياضيات وعالم المنطق والمحاسب . البسيطةاآلالت

 .)2006، بلعاوي(

                              
  Spatial-Visual Intelligence  :الذكاء المكاني_ 3

  
ويتجلى بشكل خاص لدى .ويتعلق هذا النوع بالقدرة على تصور المكان النسبي لألشياء في الفراغ
حيث أن المهارات .الحينذوي القدرات الفنية مثل الرسامين ومهندسي الديكور والمعماريين والم

                         .... عمل المجسمات والمخططات والرسومات وتنسيق األلوان:التي تتميز لديهم
  

 باللون والشكل والخط والمجال واإلحساس،  العالم البصري المكاني بدقةإدراكفهو القدرة على 
ن يمثل أو، درة على التصوير البصريويضم الق، والمساحة والعالقات التي توجد بين هذه العناصر

ن يوجه نفسه على نحو مناسب في مصفوفة أو،  المكانيةأو البصرية األفكار الفرد ويصور بيانياً
                                                                                            .مكانية

 المتاحة األنماطعناصر المكان وتوظيف المدى الواسع من وفيه يعبر عن الطاقة الكامنة للتحقق من 
فيؤدي ويقوم ، األثركما هو الحال عند الصياد والمرشد ومقتفي ، في الحيز المكاني الذي يشغله

ويمكن ،  مصمم الديكور والمهندس والمعماري والفنان:مثل، دراكات على تلك اإلبتحويالت معتمداً
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 تنوع ترتيب :مثل،  التي تتطلب التخطيط البصرياألنشطةطريق تطوير هذا النوع من الذكاء عن 
    .)2006، بلعاوي ( داخل غرفة الصفاإلعالناتللوحات  أماكن وإيجاد،  في المكان الواحداألشياء

 Musical Intelligence :الذكاء الموسيقي_ 4

  
تضح هذا الذكاء لدى وي، ويظهر هذا النوع من الذكاء لدى ذوي القدرات غير العادية في الموسيقى

                                          .الموسيقيين والمغنيين ومهندسي الصوت وخبراء السمعيات
  

 حاد للصوت في محيط إدراكفهو ،  والقصائد المغناةواأللحان اإليقاعاتفهو القدرة على فهم 
ونغمة ، واإليقاع،  الصوتوهي طبقة من (وهو القدرة على استخدام العناصر الموسيقية، الشخص
  وهو يعني القدرة على االستجابة انفعالياًاألصواتتبدأ بدرجة حساسية الشخص لنمط من  ،)الصوت
، ربابعة (غمة الصوت فإنه ينمي هذا الذكاءون، فحين ينمي الطالب طبقة الصوت،  الصوتألنماط
2005(.                                                                                         

 األغانييحفظون ،  يغنون بشكل جيدأنهم :ويمكن تمييزه لدى المتعلمين من خالل المؤشرات التالية
 وقد يحدثونه اإليقاع لهم حس أنكما ، آالتهايحبون سماع الموسيقى والعزف على ، بسرعة

                         .حيوانات أو غيرها الأصواتولهم القدرة على تقليد ،  وهم يعملونبأصابعهم
    

  Bodily-Kinesthetic Intelligence  :الذكاء الجسمي_ 5

  
ويظهر لدى . باستخدام الجسم كامال أو حتى جزء منهواإلنتاج، ويقصد به القدرة على حل المشكالت

                  .يينذوي القدرات المتميزة من الرياضيين والراقصين والجراحين والممثلين والحرف
  

، واإلدراكية العصبية والعضلية األجهزة البيولوجي لهذا الذكاء معقد فهو يضم التآزر بين فاألساس
كما يتضمن ، والسرعة، والمرونة، والقوة، والتوازن، ويتضمن مهارات جسمية معينة مثل التآزر

والعمليات المرتبطة ، ل نواتج ما لتشكيأو جزء منها لحل مشكلة ما أو الجسم أجزاءاستخدام جميع 
 األشياءوالقدرة على التعامل مع ،  الحركية كبيرها وصغيرهااألفعالبهذا الذكاء هي السيطرة على 
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ثم يتقدم شيئا ،  نمو هذا الذكاء يبدأ من المنعكسات المبكرة كالمص مثالأنالخارجية ويرى جاردنر 
               .)1997، جابر (يد باستخدام الحركةكالقدرة على التقل،  الهادفةاألنشطةفشيئا نحو 

، فهم لم يحبوا طويالً،  في صغرهم قد مشوا مبكراًأنهم األفرادومن المؤشرات الدالة عليه لدى 
 ويبقون في نشاط  طويالًفهم ال يجلسون وقتاً،  الرياضية والجسميةاألنشطة ينجذبون نحو وأنهم
 األيدي تستخدم فيها أنشطةكما يحبون العمل في ، عيةاإلبداويحبون الرقص والحركة ، مستمر

                                                                             .الخ.....كالعجين والصباغة

  
 Interpersonal Intelligence :االجتماعيالذكاء _ 6

  
قدرة أيضا على مالحظة الفروق بين ال، ويقصد به القدرة على فهم اآلخرين وكيفية التعاون معهم

الناس وخاصة التناقض في طباعهم وكالمهم ودافعيتهم كطبيعة السياسيين والمدرسين والوالدين 
                                                                      .والمرشدين النفسيين والباعة

  
بمعنى ،  اللفظيةإلى الميل : سماتهمأن القدرات تجد  الذين يتمتعون بهذهاألطفال إلىوعند النظر 

 جانب الرغبة في التعلم من خالل التعلم إلى، وبناء العالقات االجتماعية، الرغبة في الحديث
فهم يتمتعون بمهارات رفيعة المستوى باالتصال الشخصي واالجتماعي واللفظي وغير .التعاوني
 اآلخرينوتقدير احتياجات ،  في ضوء معايير محددةصاألشخاوالقدرة على التمييز بين ، اللفظي

                                                           .)2006، بلعاوي (وسلوكاتهم المختلفة

  
  Intrapersonal Intelligence :الذكاء الضمن شخصي_ 7

  
رة بفاعلية في الحياة وهو مرتبط بالقدرة على تشكيل نموذج صادق عن الذات واستخدام هذه القد

ويتضح هذا الذكاء لدى العلماء .وتألق عاطفته وقدرته على التمييز، وقدرة الفرد على فهم ذاته جيداً
                                                                               .و الحكماء والفالسفة
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، ن الذكاء يتمتع بقدرة عالية على التركيز الذهنيفالشخص صاحب المستوى العالي في هذا النوع م
داءات الدماغ عنده على التحليل والبحث عن أوتتركز ، ويقوم دماغه بوظائفه بصورة فاعلة

وممارسة ، والتعبير عن مشاعره وانفعاالته، ثر التعلم عملية نقل أإطارالتطبيقات المحتملة في 
والتصرف بشكل توافقي ،  بدرجة من المحافظة والهدوءكما يتسم هذا الشخص.مهارات التفكير العليا

 وأمزجتهالن لديه صورة دقيقة عن نواحي قوته وحدوده ،  معرفة الفرد بذاتهأساسمع البيئة على 
                      .)2006، بلعاوي (وتتولد لديه نتيجة لذلك قدرة على تهذيب الذات وفهمها وتقديرها، ورغباته

                                                                   
 Naturalist Intelligence :الذكاء الطبيعي_ 8

  
 وكذلك الجمادات) النباتات والحيوانات والحشرات (وهو القدرة على تمييز وتصنيف الكائنات الحية

في البيئة ويتضمن الحساسية والوعي بالتغيرات التي تحدث ) السحبريات والمحاالصخور و(
ويتضح هذا الذكاء لدى المزارعين والصيادين وعلماء النبات والحيوان والجيولوجيا ، المحيطة
  .واآلثار

والتعرف ، فيتبين هذا النوع من الذكاء من خالل قدرة الفرد على فهم المحددات الطبيعية المختلفة
 الحياة النباتية أنواعف  مختلإلىوالتعرف ،  الطبيعيةاألشياء الطبيعية وتصنيف األنماطعلى 

 هذا وأصحاب،  وغيرهاواألحذيةمثل السيارات ،  المنتجات الصناعيةوأنواع، والحيوانية وتصنيفها
وفي مقدورهم العمل على تصنيفها ،  في البيئةاألشياء طبيعة إدراكالذكاء يمتلكون القدرة على 
                                                                            .بحسب معايير تصنيف محددة

 

ؤلئك الذين يدرسون ويحللون ويجمعون ويهتمون بالنباتات لويفصح هذا الذكاء عن نفسه 
 بالعالقات البيئية بين الكائنات إحساسهم عن فضالً، ولديهم اهتمام بالظواهر الطبيعية، والحيوانات

وعلماء ،  والحيوانات والحياة البرية والتنوع الحيويومنهم المهتمون بالمحافظة على الطبيعة.الحية
       .)2006، بلعاوي ( البيطريون والمزارعون والصيادونواألطباء،  والبيئة والمحيطاتاألحياء
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  :الذكاءات المتعددة واستراتيجيات التدريس 8:1:2

  
ثر إيجابي واضح في لما لها من أ، ترتبط الذكاءات المتعددة بشكل وثيق باستراتيجيات التدريس

من خالل التركيز على أشكال ، النهوض بالعملية التعليمية التعلمية التي يكون محورها الطالب
الذكاء المتعددة لديه وتدعيمها وتنميتها وتطويرها بمساعدة استراتيجيات التدريس التي يقوم باتباعها 

                             .د في الذكاءات خاصة مع وجود تعدالمعلم لمراعاة الفروق الفردية بين الطالب
  

  :) 2009، مجيد (ما يليفمن هذه االستراتيجيات 
 

 :استراتيجيات تدريس للذكاء اللغوي_ 

  ) ف والوضع في فئاتالتصني، لنشرا، كتابة اليوميات، التسجيل الصوتي، العصف الذهني (منها  
  

       :استراتيجيات تدريس الذكاء المكاني_ 
الرموز ، رسم تخطيطي للفكرة، المجازات المصورة، إلماعات اللون، التصور البصري (امنه  

                                                                                      .)المرسومة
                                                                                    

 :استراتيجيات تدريس الذكاء الجسمي_ 

خرائط ، اليدان على التفكير، المفاهيم الحركية، مسرح حجرة المدرسة، إجابات الجسم (منها  
                                                                                           .)الجسم

                                                          

 :استراتيجيات التدريس للذكاء الموسيقي_

، المفاهيم الموسيقية، موسيقى الذاكرة الفائقة، جمع االسطوانات وتصنيفها، إيقاعات األغاني (منها  
                                                                       .)موسيقى المناخ االنفعالي

                                                          

   :استراتيجيات تدريس الذكاء االجتماعي_ 
  .)المحاكاة، ألعاب الرقع، المجموعات التعاونية، تماثيل الناس، مشاركة األتراب (منها  
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 :الشخصيالضمن استراتيجيات تدريس الذكاء _ 

، لحظات انفعالية، وقت االختيار، روابط الشخصيةالصالت أو ال، فترات تأمل لمدة دقيقة (منها   
  .)جلسات تحديد األهداف

  
،  ذهنياًاألرقامجمع ، التجارب العلمية، حل المشكالت (:استراتيجيات تدريس الذكاء المنطقي_ 

                                                                .)حل المسائل الرقمية والكالمية،  المتقاطعةاألرقام
  

  :ة المتعدداتكيفية قياس الذكاء 9:1:2

  
                    :) 1994 (جابر فيمكن الحديث عنها وفقا لِـ بة لكيفية قياس الذكاءأما بالنس

تدل جهود عالم النفس الفرنسي ألفرد بينيه وزمالئه في التسعينيات من القرن التاسع عشر على أنهم 
 ولقد عملوا تقريباً.يمكن أن تشتق منه اختبارات فعالة، ديهم تعريف واضح للذكاءعند البدء لم يكن ل

واستخدموا ، وعلى نحو تدريجي تناول عملهم العمليات العقلية العليا، بطريقة المحاولة والخطأ
هو ما تقيسه ، فالذكاء كان تعريفه عندهم.التي تميز بين مستويات هذه العمليات، االختبارات
وكان الغرض من وضع اختبار للذكاء عند بينيه للتمييز بين األطفال األغبياء .الذكاءاختبارات 

                                                               .والعاديين كما يحكم عليهم المعلمون
  
 ه النظرية لجاردنر صاحب هذ بالنسبة لكيفية قياس الذكاءات المتعددة فيمكن الحديث عنها وفقاًأما
                                                                             :) 2004، وهيبي(
  

 الطلبة أو األفراد إخضاع الستخدام االختبارات المقننة التي يتم قل حماساً أأو  والذي كان معارضاً
 تحكم على الذكاءات ألنهاصفة والتي يراها غير عادلة وغير من،  لتحديد مستويات ذكاءاتهمإليها

                                     . ذكائين فقطأوالمتعددة لدى الفرد من خالل الحكم على ذكاء 
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قل ما يمكن على االختبارات الرسمية  يعتمد أ نظاماًة المتعدداتفقد اقترح جاردنر في نظريته للذكاء
              .قارن الطالب بأدائه الخاص في الماضي تلك التي ت ثباتاًالمقاييس وأكثر، المقننة

 أدواتبعد من مجرد  التي هي أاألصليةففلسفة الذكاءات المتعددة تعتمد في التقييم على المقاييس 
 األدوات يغطي مساحة واسعة من األصيلالتقييم ، مأل الفراغ إأواختبار كاالختيار من متعدد 

 ما تعلموه في السياق بإظهار تسمح للطالب األصليةالمقاييس . المالحظةوأهمهاوالمقاييس والطرق 
المقاييس المقننة في ف،  هذا النظام يربط بيئة المتعلم ببيئته الواقعية التي يحياهاأخرىبكلمات ، العلمي

                . اصطناعية بعيدة عن العالم الواقعيأوضاع ما تقيم الطالب في  غالباًاألخرالجانب 
 طريقة لتقييم ذكاءات الطالب المتعددة يكون بمالحظة الطلبة يمارسون تلك أفضل أندنر الحظ جار

 في الحصص األدوات تالحظ كيف يتعامل الطلبة مع أنيمكن على سبيل المثال ف، الذكاءات عملياً
                                                .ومالحظة حل الطلبة للمشكالت، الصفية المختلفة

 يمكن إذ، نتاجات الطلبة وعمليات حل المشكالت هو توثيق إأصيالتتضمن المكونات التالية تقييما 
                                                                     : نقيم الطلبة بطرق عدة منهاأن
  
    ) نون من صعوبات ما مشكلون يعاأوطلبة مميزون  (لألنظار  لفتاًاألكثر سجالت خاصة للطلبة -1

لمقارنتها مع انجازاتهم ، اإلنشائيةداءات الطلبة في اللغة والفن والكتابة  أأهم على أيضاتحتوي 
                                                               .المستقبلية وتقييمها في المحصلة

       . وكتابة مالحظاتاعل الطلبة معاًسطر عن تف بكتابة أاألسبوع يمكن عمل ذلك في نهاية إذ
  
         داءات الطلبة اللغوية والموسيقية  تحتوي عينات من أ، أمكن إناالحتفاظ بتسجيالت صوتية  -2

    كاألداء  فيديو تشمل قدرات الطلبة في مجاالت من الصعب تقييمها كتابياًأشرطة أو.وغيرها
 صور بواسطة كاميرا لتوثيق مشاريعهم العملية التي أو.الجسدي في الرياض او بناء نماذج وسواها

                                                                  . والعمل على تقييمهابأدائهاقاموا 
  
لجمع المعلومات عن قدرات الطلبة في ذكاءات معينة ومن ثم العمل ، االختبارات غير الرسمية -3

                                 .مات التي جمعت بواسطة تلك االختباراتعلى تقييم تلك المعلو
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        الوقت الكافي لذلك وإتاحةبقراءة التعليمات عليهم ، االستعمال غير الرسمي لالختبارات المقننة -4

 كيفية تفكير المفحوصين بواسطة اخذ انطباعاتهم عن االختبار ومناقشتهم فيه واخذ إيجادومن ثم 
                                                                .مقترحاتهم واهتماماتهم وتبنيها

  
 المهارات التي تتضمنها أهمعن طريق رصد ، ببقاء التقييم غير الرسمي،  قوائم الشطب-5

                                   .الذكاءات ويمكن تطبيقها داخل الصف وتطويرها لدى الطلبة
  
مع االحتفاظ بسجل لكل ، وأهدافهم المقابالت مع الطلبة كطريقة للتقييم لمناقشة اهتماماتهم -6

                                                                                        .مقابلة
  
 احترام مهارات إلىد  تقييم الطالب باالستناأدواتمعايير خاصة باستعمال  إلى تقييم مستند -7

                 . معيارإلىوليست مستندة ، وما يستطيعون وما ال يستطيعون هم فعله، أنفسهمالطلبة 
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  الدراسات السابقة 2:2

  

 هناك مجموعة من الدراسات التي اهتمت أنتبين ،  التربوي لموضوع الدراسةاألدببمراجعة 
ومن الدراسات التي ، مين الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددةبدراسة تصورات واتجاهات المعل

 :المجال ما يليهذا تبحث في 

  

  الدراسات العربية  1:2:2

  

تقديم فكرة نظرية متكاملة عن نظرية الذكاءات المتعددة  بدراسة هدفت الى) 2001 ( المصطفىقام
 الذكاءات وأنشطةباستخدام مهام  مدى فاعلية التقييم إلىوالتعرف ،  من التطبيقات عليهاوبعضاً

والتعرف على ، المتعددة في الكشف عن الطلبة الموهوبين في المدرسة االبتدائية والتعرف عليهم
وتقديم ،  الكتشاف التالميذ الموهوبيناألخرى مقارنة باالختبارات السيكومترية األسلوبفاعلية هذا 

لها اكتشاف التالميذ ت المتعددة يسهل من خال الذكاءاوأنشطة عملية مبنية على فكرة ومهام أدوات
حيث تعتمد هذه األساليب على تقييم أداء التالميذ من خالل مجموعة من المهام ، الموهوبين
 والتعريفات  للذكاء النظرة المتعددةفي رجاردن"دراسة اتجاه ومن ثم تتبنى هذه ال، العملية واألنشطة
الذكاء ،  الرياضي–هي الذكاء المنطقي ية بثالثة ذكاءات وتتحدد الدراسة الحال،  للموهبةالحديثة
 بناء على األدائية واألنشطةوقد قام الباحث بتصميم مجموعة من المهام ، والذكاء اللغوي، المكاني

 للباحث االطالع عليها ويتم من خاللها اكتشاف الموهوبين في هذه الذكاءات أتيحالبرامج التي 
) 216 ( بلغت في البدايةاألساسية على عينة من تالميذ الصف الرابع وقد اقتصرت الدراس، الثالث
 ثم قام الباحث بتطبيق مقياس الذكاءات السبع المتعددة على هذه العينة حيث تم استبعاد،  وطالبةًطالباً

وبذلك ، درجات في كل ذكاء من الذكاءات الثالث) 10 (قل من حصلوا على أ وطالبةًطالباً) 98(
ثم تم ،  الذكاءات الثالثوأنشطة حيث طبقت عليهم مهام  وطالبةًطالباً) 118 (لدراسةبلغت عينة ا

لذكاء ) وكسلر (واختبار) رافن (واختبار المصفوفات المتتابعة، تطبيق اختبارات القدرات المعرفية
 األداء تحديد واكتشاف الموهوبين من خالل إمكانيةعن  نتائج الدراسة أسفرتوقد ،  عليهماألطفال
، أعدادهم الفرصة في زيادة وإتاحة، وكذلك تحديد مجال الموهبة،  الذكاءات الثالثأنشطةعلى 
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 جيدة للمعلم يمكنه من خاللها تحديد واكتشاف الموهوبين وذلك بعد تدريبه وأنشطة أدواتوتقديم 
  .على استخدامها

                                                                                        
 واقع الذكاءات المتعددة لدى طلبة إلىكان الهدف منها التعرف  بدراسة) 2002 (الخزنداركما قام 

وميول الطلبة نحوها وسبل ، وعالقته بالتحصيل في الرياضيات،  بغزةاألساسيالصف العاشر 
 ومستويات أنواعددة لتحديد للذكاءات المتع" تيلي" التي استخدمت فيها الباحثة استبانة و، تنميتها

كما ، على عينة الدراسة)  من الذكاءات المتعددةأنواعتقيس االستبانة سبعة  (،الذكاءات المتعددة
 ميول الطلبة إلىومقياس التعرف ،  للوحدة المختارةقبلي وبعدي تحصيل رياضياستخدمت اختبار 
 طلبة الصف أن النتائج وأوضحت. البرامج المقترحة في الدراسةإلى باإلضافة، نحو الرياضيات

 بين ترتيب الذكاء البين ن هناك اتفاقاًوأ، العاشر بغزة يمتلكون الذكاءات المتعددة بدرجات مختلفة
والذكاء ،  الرياضي- والذكاء المنطقي، والذكاء اللغوي، والذكاء المكاني ،)االجتماعي (شخصي

 الذكاء الرياضي المنطقي لدى الطلبة زاد نه كلما زاد مستوىوأ، واإلناثالموسيقي عند الذكور 
 فعالية البرنامج أيضاً النتائج أوضحتكما ، وزاد الميل نحو الرياضيات، التحصيل في الرياضيات

 الباحثة بضرورة أوصتحيث ، المطور في تنمية التحصيل الرياضي والميل نحو الرياضيات
                          .فة وتنميتها وتطويرها لديهماالهتمام بالذكاءات المتعددة لدى الطلبة في الصفوف كا

  
لذكاءات المتعددة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام إستراتيجيات ا فقد) 2004 (دراسة البدورأما 

وذلك من خالل فحص أثر ، الصف السابع األساسي لمهارات عمليات العلم في اكتساب طلبة
حيث .اءات المتعددة المتضمنة في منهاج العلوم العامةإستراتيجية تدريس قائمة على نظرية الذك

 موزعين على شعبتي ذكور من طلبة الصف السابع طالباً وطالبةً) 95 (تشكلت عينة الدراسة من
األساسي في مدرسة المزار األساسية للبنين وشعبتي إناث من طالبات الصف السابع األساسي في 

 العلم م استخدام اختبار مهارات عملياتتانات الدراسة ولجمع بي.مدرسة المزار األساسية للبنات
خمسة مستويات مصنفة هرمياً توزعت على مجالي عمليات العلم  المترجم والمعدل والمتضمن

العلمي المحدد للمعالجة التجريبية من خالل  كما تم تدريس المحتوى.األساسية والمتكاملة
من ) وأنماط من التكاثر، ي والرياحوالضغط الجو، القوى والضغط (تدريس ثالث وحدات
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تم تطويرها وفقاً ألربع إستراتيجيات من .منهاج العلوم العامة للصف السابع األساسي
وخلصت ، إستراتيجيات الذكاءات المتعددة تم اختيارها استناداً لنتائج مسح الذكاءات المتعددة

المتعددة على الطريقة التقليدية في تفوق أثر إستراتيجية الذكاءات  :الدراسة إلى النتائج التالية
تفوقت الطالبات على الطالب حيث ، علم بمجال عمليات العلم األساسيةاكتساب الطلبة لعمليات ال

أوصت الدراسة بضرورة التأكيد على استخدام هذه حيث .في اكتساب عمليات العلم األساسية
                    . في تدريس العلوماإلستراتيجية

                                                                    
 الذكاءات المتعددة لدى عينة من أنواعلكشف عن ا بدراسة هدفت الى) 2004 (أمزيانوقد قام 
والكشف عن العالقة ، سنوات) 6 (أعمارهم يبلغ متوسط األولي المغاربة في مرحلة التعليم األطفال

 العالقة ما بين مجاالت  الكشف عنومن ثم، المتعددة والذكاء العاماالرتباطية بين الذكاءات 
 وبطارية تقويم الذكاءات لألطفال المستخدمة هي مقياس الذكاء األدواتوكانت ، الذكاءات المتعددة

حيث قام الباحث بالتأكد من صدق وثبات ،  حل المشكالتأساليبوقائمة تقويم ، المتعددة
ام والذكاءات نه ليس هناك عالقة ارتباط بين الذكاء الع ألدراسةنتائج ا أظهرتقد و.األدوات
 العينة في مجاالت الذكاءات أفرادعدم وجود فروق واضحة بين  النتائج أظهرتكما ، المتعددة
 األطفال حل المشكالت لدى أساليبفي حين وجدت الدراسة فروق جوهرية واضحة بين ، المتعددة

  .ةفي مجاالت من الذكاءات المتعدد

                                                                                       
إلى تحديد العالقة بين الذكاء المتعدد وموقع الضبط لدى طلبة  هدفت دراسته) 2004 (وهيبيأما 

 ى عينة الدراسة علأجريتوقد .وبين دافعيتهم لإلنجاز من جهة أخرى، الجامعة األردنية من جهة
 المسجلين للفصل األردنيةلوريوس في الجامعة ا من طلبة البك وطالبةًاًطالب) 388 (تكونت من

 واإلناث من مختلف الطلبة الذكور  بالطريقة العشوائيةتم اختيارهم،  م2003\2002الصيفي للعام 
حيث ، ناثاإلمن ) 267 (من الذكور و) 121 ( منهماألردنيةلوريوس في الجامعة امن مرحلة البك

، ومقياس موقع الضبط،  للقياس في دراسته هي اختبار الدافعية لالنجازأدواتحث ثالث استخدم البا
وللتأكد من صحة فرضيتي الدراسة قام الباحث باستخراج معامالت االرتباط ، وقائمة الذكاء المتعدد

التباين في الدافعية  في تفسير األثرومعامل االنحدار المتعدد للمتغيرات ذات ، بين المتغيرات
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نجاز ارتبطت بشكل دال  الدافعية لإلأن األولى النتائج فيما يتعلق بالفرضية أظهرتوقد .لالنجاز
الذكاء ، الذكاء المكاني، الذكاء الرياضي المنطقي ( من الذكاء المتعدد هيأنواع بستة إحصائيا
جدت الدراسة أن درجة الدافعية وو.)الذكاء الطبيعي، الذكاء الشخصي، الذكاء االجتماعي، الجسدي

وأظهرت النتائج فيما يتعلق ،  مع بقية المتغيرات التي بحثتهالإلنجاز لم ترتبط بعالقة دالة إحصائيا
الذكاء  (بالفرضية الثانية أن الدافعية لالنجاز تم التنبؤ بها من خالل بعض أنواع الذكاء المتعدد وهي

وفي ضوء هذه النتائج أوصى .)يالذكاء الطبيع، صيذكاء الشخال، الذكاء االجتماعي، الجسدي
الباحث باالهتمام بالذكاء االجتماعي لدى الطلبة باعتباره ذا عالقة بدافعية االنجاز واعتماد أساليب 

                .تربوية تراعي الدافعية لالنجاز لدى طلبة الجامعات

  
ة مستويات الذكاء المتعدد لدى طلبة  معرفإلىبدراسة هدفت ) 2004 (الخزندارعفانة ووقد قام 

فاشتملت ، وعالقتها بالتحصيل في الرياضيات وميول الطلبة نحوها، مرحلة التعليم األساسي بغزة
 من الصف األول إلى الصف العاشر األساسي في  وطالبةًطالباً) 1387 (عينة الدراسة على

، م الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الدراسة استخدأسئلة عن ولإلجابة، المدارس الحكومية  بغزة
  على قائماً التي تشتمل على كتاباً قائمة تيلي للذكاءات المتعددة:األدوات التالية استخدم الباحثان كما

 الذي اختبار التحصيل في الرياضيات و،  منفصلة لكل طالبإجابة وأوراق، صورة مرقمة) 56(
ولقياس صدقه تم توزيعه على عدد من المحكمين ، دد من نوع االختيار من متعاألسئلةيشتمل على 

) 17 (فقرة منها) 25 ( حيث يتكون المقياس من ومقياس الميل نحو الرياضيات،  رأيهم بهإلبداء
، واالهتمام، والمتعة،  المنفعة:فقرات سلبية موزعة على المحاور التالية) 8 (فقرة موجبة و

ومعامل ارتباط ، والمتوسطات،  التكرارات: التاليةائيةاإلحص األساليبواستخدم الباحثان .الصعوبة
أن عينة الدراسة تمتلك الذكاء المتعدد بدرجات  :أوضحت نتائج الدراسة ما يليحيث .سبيرمان

 بين تركيب ففي هذه المرحلة يتضح أن هناك اتفاقاً، مختلفة بالنسبة لمرحلة التعليم األساسي بغزة
وتفوق ، والذكاء البين شخصي عند الذكور واإلناث،  شخصيوالذكاء الضمن، الذكاء الموسيقي

والذكاء ، بينما اختلف ترتيب الذكاء اللغوي، الذكاء البين شخصي عن الذكاء الضمن شخصي عندهم
حيث تفوق ، والذكاء الجسمي الحركي عند الذكور واإلناث، والذكاء المكاني، المنطقي الرياضي

والذكاء اللغوي اللفظي ، عند الذكور عن اإلناث، لجسمي الحركيالذكاء المنطقي الرياضي والذكاء ا
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نه توجد عالقة موجبة بين الذكاء أأوضحت النتائج كذلك و، والذكاء المكاني عند اإلناث عن الذكور
وأيضا عالقة موجبة بين الذكاء المنطقي الرياضي ، المنطقي الرياضي والتحصيل في الرياضيات

                                                                   .اشر األساسي بغزةوالميل لدى طلبة الصف الع
 لدى التالميذ ة المتعددات عن موقع مؤشرات الذكاءالكشففقد هدفت الى ) 2005 (اإلمامدراسة أما 

تكونت حيث ، رضيةغاختيرت عينة الدراسة بصورة الذين لديهم احتياجات تعليمية متباينة حيث 
وقد صمم ، م) 2005\2004 (للفصل الدراسي الثاني لعام،  وطالبةًطالباً) 245 (عينة الدراسة

 بذلك على نظرية  التي تتضمن الذكاءات السبعة معتمداًمفردة) 120 (الباحث مقاييس تكونت من
باين الثنائي والثالثي واستخدم تحليل الت، وثبات مرتفعة بمعامالت صدق، جاردنر للذكاءات المتعددة

 في الذكاء الموسيقي حسب إحصائياً وجود فروق دالة إلىوتوصلت الدراسة  ) شيفيه (واختبار
 حسب فروق التعلم في كل من الذكاء إحصائياًوالى وجود فروق دالة ، مستويات الصفوف الدراسية

نه ال يوجد كما أ،  حركيوالذكاء الحس، والذكاء الموسيقي، الرياضي – والذكاء المنطقي، اللغوي
 بين مستويات الصفوف الدراسية وفروق ي الذكاءات المتعددة حسب التفاعل ف إحصائياًفروق دالة

، عد الذكاء الموسيقي لصالح التالميذ العاديين بينما وجود فروق في بإلى النتائج وأشارت، التعلم
 الدراسة في ضوء أوصتوقد .اًوجدت فروق في الذكاء اللغوي لدى التالميذ المتفوقين دراسي

 دراسات حول وإجراءنتائجها بالتعامل مع المواقف غير العادية في الحجرة الصفية بنوع من الثبات 
                                                       .استراتيجيات التدريس القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة

 
التعرف على الفروق الفردية في الذكاء الجسمي  بدراسة هدفت الى) 2005 (بابعة روقد قام
من طلبة كليات التربية ، والذكاء المكاني البصري بين المتفوقين وغير المتفوقين رياضياً، الحركي

تائج إجاباتهم على  وذلك من خالل مقارنة ن– وفق نظرية الذكاءات المتعددة – األردنالرياضية في 
تكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعات الحكومية  حيث، اس ميداسمقي

 اًطالب) 200 ( حيث بلغ عددهموكانت عينة الدراسة من طلبة السنة الرابعة والثالثة، األردنية
 ضياًوتم اختيار عينة الدراسة من جميع الطلبة الذين انطبق عليهم معيار المتفوقين ريا، وطالبةً

 وتم تحديد معيار التفوق الرياضي ،  جميعهم تقريباًأخذهمحيث تم ، وغير المتوفقين رياضياً
حيث استخدم الباحث مقياس ،  ما يعادلها في المواد العملية المختلفةأو) %80 (بالحصول على معدل
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وكانت نتائج .األردنيةميداس لتقويم الذكاءات المتعددة بعد تطويره وتعديله ليتناسب مع البيئة 
ين في الذكاءين المكاني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتفوقين وغير المتفوقالدراسة 

وجود فروق ذات داللة و، تمعين ومنفردين لصالح المتفوقينمج، الجسمي الحركيالبصري و
داللة وجود فروق ذات و، إلناثإحصائية بين الذكور واإلناث في الذكاء المكاني البصري لصالح ا

حيث أوصى الباحث في .كاء الجسمي الحركي لصالح الذكورإحصائية بين الذكور واإلناث في الذ
، ضرورة إعادة النظر في نظام القبول المتبع في كليات التربية الرياضيةضوء نتائج دراسته ب

ت وإجراء دراسات عن اتجاها، واإلفادة من نظرية الذكاءات المتعددة وتطبيقاتها بشكل منهجي
ودراسات عن العالقة بين اختيار الطالب في القبول ، المتفوقين وغير المتفوقين نحو مهنة التدريس

                                                                                   .في الجامعة وتفوقه فيما يدرس
  

د لقياس الذكاءات المتعددة على طلبة تطوير قائمة رص بدراسة هدفت الى) 2006 (الفضليوقام 
 تكونت عينة الدراسة النهائية منحيث ، لة الكويت كما يدركها المعلمونالمرحلة االبتدائية في دو

الطبقية تم اختيارها بالطريقة ،  من تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت وتلميذةًتلميذاً) 236(
مدارس ) 6 (:مدرسة) 12 (بواقع، ات الكويت الست من مدارس محافظوبشكل متساٍو لكل طبقة

 الدراسة باالعتماد على قائمة أداة وتصميم بإعدادحيث قام الباحث ، لإلناثمدارس ) 6 (و، للذكور
) 58 ( علىاألداةالمؤلفة من ثمانية مجاالت اشتملت  ،)جاردنر (رصد للذكاءات المتعددة للعالم

مستوى استجابة أفراد العينة بالنسبة للمتوسط حول فاعلية أن  إلىلت الدراسة هذا وقد توص، فقرة
 واحتل، بالمرتبة األولى) الذكاء اللغوي (وجاء مجال ،)مرتفعاً (فقرات الدرجة الكلية للقائمة كان

في حين احتلت ، المرتبة الثالثة) الذكاء االجتماعي (وجاء مجال، المرتبة الثانية) الذكاء الطبيعي(
الذكاء ،  الرياضي–الذكاء المنطقي ، الذكاء البدني، الذكاء البصري، الشخصيالذكاء  (المجاالت
من وجهة نظر ، على التوالي) والثامنة، السابعة، السادسة، الخامسة، الرابعة (المراتب) الموسيقي

 فيما بين مجاالت قائمة لة إحصائيةوجود عالقات ارتباطية موجبة وذات دالو، أفراد عينة الدراسة
وجود فروق ذات داللة إحصائية على ، ات المتعددة والدرجة الكلية للقائمة في البيئة الكويتيةالذكاء

بين اتجاهات أفراد العينة حول فاعلية فقرات  ،)α ≥ 0.01 (و) α ≥ 0.05 (مستويات الداللة
، صيالذكاء الشخ، الذكاء االجتماعي، الرياضي - الذكاء المنطقي، الذكاء اللغوي (المقياس لمجاالت
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 ≤ α (وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستويات الداللةو ،)والذكاء الطبيعي، لذكاء البصريا
الذكاء ، الذكاء البدني (بين اتجاهات أفراد العينة حول فاعلية فقرات المقياس للمجالين ،)0.01

  .)الذكور ( متغير الجنس لصالحإلىفي البيئة الكويتية تعزى ) الموسيقي

                                                                                        
تعرف مستوى الذكاء المتعدد لمديري المدارس ال التي هدفت الى) 2006 ( جراردراسةوفي 

الدراسة  سحبت عينة حيث، وعالقته بدرجة ممارسة أساليب اإلدارة المدرسية، الثانوية في األردن
 و، مديرة) 55 (مدير و) 45 (مدير ومديرة بواقع) 100 ( مكونة من،  الطبقيةعشوائيةبالطريقة ال

) مقياس ماكينزي (واستخدمت الباحثة أداتين األولى، معلم ومعلمة من مجتمع الدراسة) 500(
 أنوكانت نتائج الدراسة ، بعد التأكد من صدقهما وثباتهما ،)استبانة قامت الباحثة ببنائها (والثانية

 المديرين والمديرات أن إلىشارت متوسطات إجابات العينة فيما يتعلق بمستوى الذكاء المتعدد أ
فقد أحرز المديرون والمديرات متوسطات عالية .يمتلكون األنواع التسعة للذكاء وبمستويات مختلفة

أحرزوا و ،) الرياضي-  الذاتي واالجتماعي والعاطفي والبدني والمنطقي (في أنواع الذكاء اآلتية
أشارت و ،)ي والبشري واللغوي والموسيقيالطبيع (متوسطات منخفضة في كل من أنواع الذكاء

متوسطات إجابات المعلمين فيما يتعلق بأساليب اإلدارة المدرسية إلى أن األسلوب اإلداري 
واحتل األسلوب .الديمقراطي أحرز درجة عالية وحصل على المرتبة األولى بدرجة ممارسة عالية

بة بينما احتل األسلوب اإلداري الترسلي المرت، ألوتوقراطي المرتبة الثانية بدرجة ممارسة متوسطةا
كانت هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين األسلوب حيث ، األخيرة بدرجة ممارسة منخفضة

، ياللغو،  الرياضي– المنطقي، الطبيعي (:اإلداري األوتوقراطي ومستويات الذكاء المتعدد اآلتية
 كما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األسلوبين األخيرين) البصري

هناك فروق ذات داللة إحصائية في ن وأ، وأي من مستويات الذكاء المتعدد) الديمقراطي والترسلي(
، يراتمؤهل العلمي للمديرين والمدوال،  الجنس والخبرةإلىمستويات الذكاء المتعدد التسعة تعزى 

 إلىوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة أساليب اإلدارة المدرسية تعزى  يالنه وأ
                              .مؤهل العلمي للمديرين والمديراتالجنس والخبرة وال
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 التعرف على أساليب التعلم المفضلة والذكاءات المتعددة لدى هدفت الى) 2006 (دراسة بلعاويأما 
وتأثرهما ، وحاولت الدراسة أيضا التعرف على العالقة بين هذين المفهومين، طلبة جامعة اليرموك

تم اختيار العينة حيث ، راكمي والتخصص والمستوى الدراسيعد التكالجنس والب، ببعض المتغيرات
م الباحث واستخد،  من كافة المستويات وطالبةًطالباً) 861 ( عددهابالطريقة العنقودية العشوائية

 بعد التأكد من صدقهما فة إلى مقياس الذكاءات المتعددةباإلضا، مقياس ألساليب التعلم المفضلة
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن أسلوب التعلم الحركي احتل المرتبة األولى من حيث .وثباتهما

ذلك أسلوب وتال ، من عينة الدراسة% 70حيث فضل هذا األسلوب ، تفضيله لدى أفراد الدراسة
أما الذكاء األكثر سيادة كان . الفرديوأخيراً، التعلم السماعي فاللمسي ثم الجماعي بعد ذلك البصري

تاله الذكاء الحركي والوجودي ثم الذكاء ، من العينة الكلية% 64الذكاء الشخصي حيث شكل نسبة 
،  الموسيقيوأخيراً، ي ثم الطبيعيبعد ذلك الذكاء اللغو، فالمكاني، ثم البين شخصي، الرياضي
 عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب التعلم والذكاءات المتعددة لدى طلبة  وجودإلى باإلضافة

أي أن ، وذلك من خالل تحليل االرتباط القانوني بين أنواع هذين المتغيرين، جامعة اليرموك
بينت حيث .ند تجمعين خطيينحيث كان ذلك ع، ألساليب التعلم ارتباط قانوني مع الذكاءات المتعددة

، وتخصصه، ومعدله التراكمي، ومستواه الدراسي، جنس الطالب ( أن المتغيراتالنتائج أيضاً
 من التباين في أساليب التعلم لدى الطلبة بأوزان متفاوتة وعند قد فسرت جزءاً) وذكاءته المتعددة

قد قدمت ) والموسيقي، والمكاني، الذكاء االجتماعي (وكانت المتغيرات، تجمعين خطيين قانونيين
كذلك فسرت المتغيرات جنس الطالب ومستواه الدراسي .أفضل المساهمات في تفسير أساليب التعلم

ومعدله التراكمي وتخصصه وأساليب التعلم المفضلة لديه جزءا من التباين في الذكاءات المتعددة 
، المستوى الدراسي (:وكانت المتغيرات ،وعند تجمعات قانونية ثالثة، لدى الطلبة وبأوزان متفاوتة

قد قدمت أفضل المساهمات ) والفردي، والحركي، والجماعي، وأسلوب التعلم اللمسي، والتخصص
                                          .في تفسير الذكاءات المتعددة

  
ومجموعة من عالي معرفة العالقة بين الذكاء االنف بدراسة هدفت الى) 2007 (المصدركما قام 

) 219 (حيث بلغ حجم العينة، المتغيرات االنفعالية تمثلت في وجهة الضبط وتقدير الذات والخجل
وقد تم استخدام مجموعة ،  بغزةاألزهر من طلبة المستوى الثالث بكلية التربية بجامعة  وطالبةًاًطالب



 37

، م الباحث مقياس الذكاء االنفعاليحيث استخد،  العينةأفرادللحصول على البيانات من ، من المقاييس
واستخدم ،  الأوفقرة واالستجابة عليها بنعم ) 40 (كما استخدم مقياس وجهة الضبط تكون من

 مقياس الخجل الذي يتكون وأخيرا ،)30 ( مقياس تقدير الذات الذي بلغت عدد فقراتهأيضاالباحث 
 في الذكاء االنفعالي بين الذكور ائياًإحص وجود فروق دالة إلىوقد توصلت الدراسة .فقرة) 36 (من

 بين مرتفعي ومنخفضي في الذكاء االنفعالي في إحصائياًووجود فروق دالة ،  لصالح الذكورواإلناث
 بين مرتفعي ومنخفضي إحصائياًوعدم وجود فروق دالة ،  لصالح ذوي الذكاء المرتفعتقدير الذات

 وجود تأثير للذكاء االنفعالي في وجهة الضبط لىإ وأخيرا، الذكاء االنفعالي وجهة الضبط والخجل
  .والخجل وتقدير الذات

                                                                      

التعرف على الممارسات الصفية المرتبطة بنظرية الذكاء  إلىبدراسة هدفت ) 2007 (بدارنةوقام 
باإلضافة إلى التعرف على االختالف ،  مدينة عكا اإلعداديةالمتعدد لدى المعلمين العرب في مدارس

في الممارسات الصفية المرتبطة بهذه النظرية لدى المعلمين العرب في مدارس مدينة عكا اإلعدادية 
تكونت و.باختالف متغيرات جنس المعلم والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة وحقل التخصص

حيث استخدم الباحث ،  المدارس اإلعدادية في مدينة عكافي معلم ومعلمة) 69 (عينة الدراسة من
) 7 (فقرة موزعة على) 36 (تكونت من، علمينمقياس الذكاءات المتعددة للممارسات الصفية للم

جاء الذكاء االجتماعي في الترتيب األول من بين مختلف  أننتائج الدراسة  حيث كانت، انواع للذكاء
الشخصي جاء في الضمن أما الذكاء ، في المرتبة الثانية  المنطقيومن ثم الذكاء، أشكال الذكاء

، والذكاء المكاني في المرتبة الخامسة، وأحرز الذكاء اللغوي المرتبة الرابعة، الترتيب الثالث
 سيمارو، ة األخيرة كانت للذكاء الموسيقيفي حين المرتبمي والمرتبة السادسة للذكاء الجس

صفية مرتبطة بالذكاء المتعدد أعلى مقارنة بالمعلمات في مجاالت المعلمون الذكور ممارسات 
حسابية أما بقية أشكال الذكاء المتعدد فلم تبلغ الفروق بين المتوسطات ال، ميالجسلذكاء المكاني وا

يمارس المعلمون من حملة البكالوريوس ممارسات صفية مرتبطة بينما ، مستوى الداللة اإلحصائية
على مقارنة بحملة الماجستير وذلك في مجال الذكاء االجتماعي أما بقية أشكال بالذكاء المتعدد أ

ن وأ، حالتها مستوى الداللة اإلحصائيةالذكاء المتعدد فلم تبلغ الفروق بين المتوسطات الحسابية في 
هناك فروق ذات داللة إحصائية في الممارسات الصفية المرتبطة بالذكاء المتعدد لدى المعلمين 
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 في مدارس مدينة عكا اإلعدادية باختالف عدد سنوات الخبرة للمعلم في مجاالت الذكاء العرب
يمارس المعلمون من ذوي التخصصات األدبية حيث ، الشخصي، المكاني – غوي  والفراغيالل

ممارسات صفية مرتبطة بالذكاء المتعدد في المجال اللغوي أعلى مقارنة بالمتخصصين في المجال 
بقية أشكال الذكاء المتعدد فلم تبلغ الفروق بين المتوسطات في حالتها مستوى الداللة أما ، العلمي

                                                                  .اإلحصائية

                    
ثقة الكشف عن مستويات الذكاء االنفعالي والسعادة وال بدراسة هدفت الى) 2007 (جودةكما قام 

، والتعرف على العالقة بين الذكاء االنفعالي وكل من السعادة، بالنفس لدى طلبة جامعة األقصى
والتي ، ومعرفة الفروق بين متوسطات أفراد العينة في الذكاء والسعادة والثقة بالنفس، والثقة بالنفس

 – طالب 85 (وطالبةً طالباً) 231 (وقد بلغت عينة الدراسة ،)أنثى، ذكر (يمكن أن تعزى إلى النوع
، تم اختيار العينة بالطريقة الطبقيةحيث ، م 2006\2005 لعام األولللفصل الدراسي  ،) طالبة146

) 58 ( الذي تكون منوقد استخدمت الباحثة في الدراسة ثالثة مقاييس األول لقياس الذكاء االنفعالي
 الذي تكون قياس الثقة بالنفسملثالث وا، بنداً) 29 ( الذي يشتمل علىقياس السعادةموالثاني ، فقرة
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستويات الذكاء االنفعالي والسعادة والثقة بالنفس .عبارة) 48 (من

 يةكما توصلت إلى وجود عالقة ارتباط، %62.34، %63.16، %70.67هي على التوالي 
 توصلت إلى عدم وجود فروق بين ماك، موجبة بين الذكاء االنفعالي وكل من السعادة والثقة بالنفس

والسعادة والثقة بالنفس تعزى إلى ، متوسطات درجات أفراد العينة في الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي
   .متغير النوع

  

استقصاء اثر تدريس العلوم باستخدام  هدفت الى) 2008 (أما دراسة أبو عواد والشلبي
التفكير العلمي والتحصيل لدى طلبة الصف الثالث استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية 

حيث ،  من طلبة الصف الثالثطالبةً) 65 ( وطالباً) 60 (وتكونت عينة الدراسة من، األساسي
وضابطة ،  في تدريسها استراتيجيات الذكاءات المتعددةماستخد تجريبية : مجموعتينإلىقسمت 

وتم تطبيق اختبار تحصيلي واختبار للتفكير  ،)تهاالمادة وتغيرا (رست بالطريقة التقليدية لوحدةد
 في تنمية التفكير العلمي إحصائياً هناك فروق دالة أن النتائج وأظهرت .لجة وبعدهاالعلمي قبل المعا
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 إحصائياوعدم وجود فروق دالة ، والتحصيل لصالح المجموعات التجريبية يعزى لطريقة التدريس
وعدم وجود اثر للتفاعل بين الطريقة ، دراسي والتفكير العلمي في التحصيل الواإلناثبين الذكور 

                                                                      .والجنس في تنمية التفكير العلمي والتحصيل
  

متعدد لجاردنر الاستقصاء الفروق في الذكاء  التي هدفت الى) 2008 (دراسة نوفل والحيلةوفي 
 في مؤسسات التعليم العالي في وكالة الغوث الدولية في األولىلدى طلبة السنة الدراسية 

ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق مقياس الذكاء المتعدد بعد التحقق من خصائصه .األردن
إناث  )412 (ذكور و) 103 ( منهمبةً وطالطالباً) 515 (السيكومترية على عينة عشوائية مكونة من

 فقرة وفقاً) 90 ( تقرير ذاتي تألف منأداةحيث قام الباحثان بتطوير .م 2007\2006للعام الدراسي 
أظهرت نتائج الدراسة أن حيث . من الذكاءات المتعددةأنواعلمقياس ليكرت الرباعي تغطي تسعة 

فالبين ، وديفالوج،  البدني–فالحركي ، فالشخصي،  الذكاء اللغوي: الذكاء شيوعا هيأنواع أكثر
 درجة امتالك هذه أنكما ،  الموسيقيوأخيراً، فالطبيعي،  المنطقي–فالرياضي ، فالمكاني، شخصي
 النتائج أظهرتكما .ل للعينة معبرا عنها بدرجة القطع لم تكن ضمن المتوسط الحسابي المقبواألنواع

 – في الذكاء الرياضي  لمتغير الجنسوجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً) ت (باستخدام اختبار
 كان الفرق في الذكاء بينما، اإلناثوالوجودي لصالح ، والبين شخصي، والمكاني، المنطقي

، والشخصي، والحركي البدني، وتساوى الجنسان في الذكاء اللغوي، الموسيقي لصالح الذكور
 الذكاء المتعدد أنواعووجدت عالقة ارتباطية باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين جميع .والطبيعي

والمكاني ،  البدني–والتحصيل الدراسي للطلبة المدروسين باستثناء كل من الذكاء الحركي 
 مزيد من الدراسات إجراء أهمها مجموعة من التوصيات كان من إلىوخلصت الدراسة .والطبيعي

                                    . وفق مجموعة من المتغيراتاألردنيةالمشابهة على عينات من طلبة الجامعات 

  

بناء برنامج وسائط متعددة معد في ضوء نظرية الذكاءات  هدفت الى) 2008 (اددراسة عيأما 
اكتساب المفاهيم التكنولوجية في كتاب التكنولوجيا للصف السابع ومن ثم قياس أثره على ، المتعددة
طالبة من طالبات الصف ) 41 (تطبيق الدراسة على عينة قصدية مكونة منم  حيث تاألساسي

السابع األساسي من مدرسة السيدة خديجة الخيرية للبنات في منطقة دير البلح وذلك خالل الفصل 
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 الدراسة المتمثلة في اختبار أداةحيث استخدمت الباحثة .م 2009\2008األول من العام الدراسي 
وقد خرجت الدراسة بالنتائج .فقرة من االختيار من متعدد) 30 (وجية مكونة منللمفاهيم التكنول

وجود فروق إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل والتي في ضوئها             :التالية
أوصت الباحثة بضرورة توظيف برامج الوسائط المتعددة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في 

  .التعليم
               

معرفة مستوى المهارات الحياتية وعالقتها بالذكاءات  التي هدفت الى) 2010 (دراسة وافيوفي 
وقد تكون مجتمع ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية

 العنقودية لباحث العينةواعتمد ا، الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية في مدارس مديرية خان يونس
 طالب و) 116 ( منهم وطالبةًطالباً) 262 ( عينة الدراسةأفرادحيث بلغ عدد ، العشوائية في دراسته

، فقرة) 56 (للذكاءات المتعددة التي تكونت من) تيلي (حيث استخدم الباحث قائمة.طالبة) 146(
 الدراسة أدواتكإحدى ،  سبيرمان عن طريق استخدام معامل ارتباطاألداةحيث تم التأكد من صدق 

فقرة موزعة على ثالثة ) 33 (الذي تكون من  مقياس المهارات الحياتيةإلى باإلضافة
 بين مستوى المهارات  إحصائياً داالًال يوجد ارتباطاًنه أ :أظهرت الدراسة النتائج التاليةو.أبعاد

طلبة المرحلة الثانوية ن وأ.رحلة الثانويةوالذكاءات المتعددة بأبعاده لدى طلبة الم، الحياتية بأبعاده
الدرجة الكلية لمستوى المهارات  أنحيث .ونسبة فوق المتوسطة، يمتلكون مهارات حياتية بشكل جيد

الذكاءات المسيطرة على الطلبة كانت  أن إلى باإلضافة.)%75.93 (الحياتية كان بوزن نسبي
، الذكاء اللفظي اللغوي، الذكاء البين شخصي :كالتالي بالترتيب من المرتبة األولى إلى األخيرة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية نه  أيضاًوأ. الرياضي– الذكاء المنطقي، الذكاء الجسمي الحركي
، ومستوى تعليم الوالد،  الجنسإلىفي مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى 

ة إحصائية في مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة توجد فروق ذات داللنه وأ.مكان السكن
لصالح طلبة سكان المعسكر وطلبة ) منطقة شرقية، بلد، معسكر (الثانوية تعزى لمكان السكن

                        .المنطقة الشرقية ولم يتضح فروق في المناطق األخرى
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  :الدراسات األجنبية 2:2:2

  
ترتبط  بجمع عدد من الرسائل األجنبية التي قامت الباحثةالسابقة  األجنبيةاسات  على الدربعد االطالع
                                                                                   : وهي كاآلتيبدراستها

   
 وبشكل وصف المدرسة التي يتخذ فيها المعلمونبدراسة هدفت الى  Teele , 1994  ( (تيليقام 
 يرتكز على نظرية الذكاءات المتعددة وتحديد عالقة الذكاءات المتعددة بالعملية تعليماً، نشط

وقد اختبرت هذه الدراسة النوعية من خالل المقابالت والمالحظات وتحليل الوثائق حول ، التعليمية
ومكتب ، رسةوهيئة المد، ومدير المدرسة، واألهل، والمعلمين، كيفية استجابة كل من الطالب

 النتائج عالقة بين الذكاءات المتعددة والعملية أظهرتوقد ، المنطقة والمجتمع للبيئة التعليمية
 أربعةوهذه العوامل تضم ،  عوامل بارزة في المدرسة المدروسةعةبأروقد حددت ، التعليمية
حيث ، لمناخ االجتماعيوا،  ككلواإلنسان، والعوامل التنظيمية ،)الجسمية ( الحالة الفيزيائية:ميادين

 المجاالت أنحيث ، انبثق عن الدراسة نموذج يحدد العالقة بين الذكاءات المتعددة والعملية التعليمية
 األشخاص تتيح لكل طالب التعلم وتطوير العالقات االجتماعية الواسعة والمركزة مما يمكن األربعة

                    .البعض لتسهيل نمو وتطور الطلبةم الرئيسيين في المدرسة من التفاعل بشكل ايجابي مع بعضه
  

 التعرف على توزيع الذكاءات المتعددة إلىهدفت  التي) Hansen  ,1998 ( هانسن دراسةوفي 
يق هذه النظرية وتطوير برامج لتطب، حسب تصنيف جاردنر على مجموعة من المعلمين قبل الخدمة

 يضم توزيع األول الجزء :أجزاء هي وقد تكونت الدراسة من ثالثة ، في إعداد وتدريب المعلمين
والجزء الثاني اشتمل على عرض نموذج مالئم ،  عينة الدراسةأفرادالذكاءات المتعددة الثمانية على 

بل الخدمة وفق نظرية في حين كان الجزء الثالث عبارة عن تطوير مناهج معلمي ما ق، للنظرية
 في إحدى  المرحلة األساسية صفوفمعلميمن عينة الدراسة وقد تم اختيار .الذكاءات المتعددة

 معلمين قبل الخدمة يخضعون لبرامج تدريبية وفقاً إلى إضافة، ميريكامدارس والية أوهايو في أ
ييم التطوري لنظرية واستخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس التق.لنظرية الذكاءات المتعددة

وقد أظهرت النتائج الدراسة وجود فروق دالة . تأكد من صدقه وثباتهأنالذكاءات المتعددة بعد 
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وكانت ،  في العالمات الثمانية األولى التي رصدها الباحث في أداته بعد التطبيق على العينةإحصائياً
ين من أفراد عينة الدراسة اتفقوا كما تبين أن جميع المعلم، الفروق لصالح معلمي ما قبل الخدمة

على أن معرفة الذكاءات المتعددة التي يمتلكونها ضرورية ومهمة لنجاحهم في المراحل الدراسية 
                                                     .المختلفة

                                                                                                    
                                                                                           

الكشف عن مدى تطبيق المعلمين لنظرية  إلىالتي هدفت ) Smith , 2002 ( سميثدراسة أما  
لدى ،  تطبيق النظرية في التعلم التي يمتلكها الطلبة بعدأنواعهاوالكشف عن ، الذكاءات المتعددة

ثر  أإلى نتائج الدراسة وأشارت، األمريكيةعينة من طلبة المرحلة الثانوية في الواليات المتحدة 
،  الذكاء لدى الطلبةأنواعتطبيق نظرية الذكاءات المتعددة بشكل كبير في المدارس في الكشف عن 

                                       .والذكاء اللغوي، تماعيوالذكاء االج، والتي تمثلت في تحسن الذكاء المكاني
  

الكشف عن درجة إسهام المعلمين في تنمية  بدراسة هدفت الى) Cutshall , 2003 (آتشالآما قام 
 في من خالل استخدام التعلم التعاوني في تدريس مفاهيم علوم األرض،  لدى الطلبةة المتعدداتالذكاء

 طلبة الصف الثامن األساسي في مدرسة  وطالبةً منطالباً) 99 ( من تكونتمساق العلوم لدى عينة
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين طبقوا نظرية الذكاء . المتحدة األمريكيةتتينسي في الواليا

راز قدراتهم المرتبطة إذ تمكنوا من إب، وحقق تطبيقها فائدة كبيرة للمتعلمين، المتعدد بدرجة مرتفعة
كما أشارت إلى عدم وجود دليل على اكتساب الطلبة لمهارات دمج ، بنوع الذكاء الذي يتميزون به

                                                .لتمثيل النماذجن العديد من الطالب اختاروا الذكاء المكاني وأ، المفاهيم
                  
 درجة تطبيق نظرية  علىعرفالتهدفت الى ) Cluck & Hess , 2003 (هيس كالك وأما دراسة

وطالب ، الذكاء المتعدد في تدريس احد مساقات القراءة عند عينة من طالب الصف السادس
ة الذين يدرسون اللغة االنجليزية لغة ثانية في إحدى المناطق الريفي، الصفوف الثاني والثالث والرابع

  في التعليم كان مرتفعاًة المتعددات أن تطبيق نظرية الذكاءنتائج الدراسةأظهرت حيث ، في اليونيز
كما ، وكان له أثر في تحفيز الطلبة إذ اظهر الطالب دافعية في أداء الواجبات الصفية، في المدارس
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للواجبات التي يكلفهم وإنهاء الطلبة ،  تحسين مستوى األداءإلىأدى استخدام نظرية الذكاء المتعدد 
         .ومستوى تفاعل الطالب، ورفع مستوى المشاركة الصفية، بها المعلم

 
 مجموعة إدراكالتعرف على مدى  بدراسة هدفت الى) Barrington , 2004 (بارينجتونوقد قام 

جاالت  من الناحية التطبيقية في الموأهميتها المحاضرين لنظرية الذكاءات المتعددة األساتذةمن 
، مجموعة من المحاضرين في ورشة عمل حول هذه النظريةمع  وذلك من خالل لقائه، التعليمية

شة رفي و) 9 ( من الباحثين بلغ عددهمأخرى والتقى بمجموعة محاضراً) 40 (والتي شارك فيها
  من معهدمحاضراً) 21 (وقد شارك في هذه الدراسة، نيوزيلندا في أوكالند في جامعة مثيلة لها

  ذات نهايةأسئلة 4وقد طبق عليهم استبيان يتكون من ، أوكالند  منمحاضرين) 4 (و، هونج كونج
،  حول درجة معرفتهم عن الذكاءات المتعددة قبل حضور هذه الورشةاألسئلةتدور هذه ، مفتوحة

الستبيان وبعد التطبيق وجمع ا، وعن عالقة الذكاءات المتعددة بالتعليم العالي وفوائدها العملية فيه
 معرفتهم كبيرة حول نظرية الذكاءات محاضراً) 25 (من) 3 (أن إلى النتائج أشارتوالتحليل 
 معظم التعليقات كانت أنوتبين من النتائج ،  ال شئأو كانت معرفتهم قليلة األغلبيةن وأ، المتعددة

وقد تكون لديهم ،  الوقت والمصادر التي تساعد على استخدامهاإلىلكنهم بحاجة ، داعمة للنظرية
                            .اتجاهات ايجابية الستخدامها داخل الصف

  
معرفة اتجاهات كل من الطالب الموهوب  بدراسة هدفت الى) Chan , 2004 (شانكما قام  

 الذكاءات المتعددة التي يتمتع بها الطالب طبقا لنظرية أنواع والمعلم حول واألقران واألم واألب
- 8 ( بينأعمارهم تراوحت  وطالبةًطالباً) 133 (حيث تكونت عينة الدراسة من، ت المتعددةالذكاءا

 معدل من أعلىالمنطقي حصل على  -  بأن الذكاء الرياضي نتائج الدراسةوجاءت ، سنة) 16
كما ، بينما الذكاء الحركي والذكاء الطبيعي حصال على اخفض معدل، مختلف وجهات النظر

 متقاربة مقارنة بوجهات أبنائهم حول ذكاء واألم األب وجهات نظر كل من أن إلىتوصلت الدراسة 
                                                                       .واألقراننظر كل من المعلم 
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لتعرف على اتجاهات واستخدامات المعلمين ا فقد هدفت الى) Gunst , 2004 ( جونستدراسةأما  
وقد أجرت الدراسة على عينة من معلمي الصف الثامن األساسي لمدارس ديترويت ، ء المتعددللذكا

انة لقياس الذكاءات  استب:م الباحث ثالثة مقاييس هيوقد استخد، األساسية الكاثوليكية في أمريكا
 الدراسةنتائج وقد أظهرت .ة قصيرة ديمغرافيةانواستب،  التدريسيةاألنماط لقياس ةاناستبو، المتعددة

، والذكاء االجتماعي، الرياضي –أن المعلمين موضوع الدراسة لديهم اتجاه التباع الذكاء المنطقي 
والذكاء ، والبدني، والذكاء البصري،  استخدام الذكاء اللغويإلىوال يميلون ، والطبيعي، والروحي
من أنه من أهم على الرغم ، وكان من الغريب عدم الميل الستخدام الذكاء اللغوي.الموسيقي

 الذكاء ذات الترابط ألنواع  المعلمين لديهم متوسط عاٍلأن النتائج أظهرتفقد .الذكاءات المتعددة
 المعلمين يدركون مواطن القوة في ذكائهم وبالتالي يستخدمونها في أن إلىوقد نسب ذلك ، ببعضها
   . التدريسيةأساليبهم

    
تحديد الذكاءات المفضلة لدى طلبة  هدفت الىبدراسة ) Al-Alwan , 2010 (األلوانوقام  

 تحديد أي إلىوالتي هدفت ،  وفقا لنظرية الذكاءات المتعددةاألساسيينالصفين الرابع والثامن 
 لنظرية وفقاً) األساسيالصفين الرابع والثامن  (الذكاءات المتعددة مفضلة لدى مجتمع الدراسة

، ءات الطلبة تختلف باختالف الصف الدراسي والجنس كانت ذكاإذاومعرفة ما ، الذكاءات المتعددة
 في مدارس مديرية التربية والتعليم في معان  وطالبةًطالباً) 623 (حيث تكونت عينة الدراسة من

 لقائمة ماكينزي األردنيةولجمع البيانات تم استخدام الصورة ،  م2007\2006للعام الدراسي 
 األداة والتوافق معها والتأكد من صدق األردنيةقا للبيئة  تم تعديلها وفأنللذكاءات المتعددة بعد 

 معظم الذكاءات أن إلى نتائج الدراسة أشارتحيث ، وبعد تحليل النتائج تم الخروج بالنتائج، وثباتها
، والذكاء المنطقي الرياضي،  الذكاء اللغوي: تتضمناألساسيالمفضلة لدى طلبة الصف الرابع 

 طلبة الصف أن إلى نتائج الدراسة أشارت وأيضا،  الحركي– الجسمي والذكاء، والذكاء المكاني
، والذكاء الشخصي الخارجي، الحركي -  الذكاء الجسمي: يفضلون الذكاءات التاليةاألساسيالثامن 

 اقل الذكاءات المتعددة أن إلى نتائج الدراسة أشارتكما ، والذكاء الطبيعي، والذكاء الموسيقي
 الذكور يفضلون أن إلى نتائج الدراسة وأشارت.والذكاء البين شخصي، جوديتفضيال هو الذكاء الو

    . الذكاء الموسيقياإلناثفي حين تفضل ، والذكاء الجسمي الحركي،  الرياضي–الذكاء المنطقي 



 45

   :ملخص الدراسات السابقة 3:2:2

  

  :يلي  على الدراسات السابقة يتضح مااإلطالعمن خالل 
  
 المستخدمة كانت االستبانة لمناسبة األداةن وإ، فيها استخدام المنهج الوصفي معظم الدراسات تم إن

                                                             . للمنهج الوصفياألدواتهذا النوع من 
  

حيث ،  هيئة التدريسوأعضاءحيث كانت عينة الدراسة في اغلبها تتمثل في المعلمين والطالب 
ومدى تطبيقها من قبل ،  الذكاءات المتعددة للطلبة وفي المدارسأهميةالدراسات على ركزت 
  المعلمين 

 , 1998 (هانسن ،)2007 (بدارنة ،)2001 (مثل دراسة المصطفى، والمدراء في عملهم
Hansen(،  كتشال بعض الدراسات ركزت على الطلبة ودور الذكاءات المتعددة لديهم مثل أنكما 

)2003 , Cutshall(، دراسة عفانة والخزندار) 2010 (وافي ،)2002 (الخزندار ،)2004(،  
 هناك دراسة تناولت أنكما  ،)2006 (الفضلي ،)2004 (وهيبي ،)Al-Alwan , 2010 (األلوان

                                                                             .)2006 (مجتمع المدراء وهي جرار
              .الدراسات حديثة وتخدم واقع التدريس والتعليم والتعلم لدى المعلمين والطلبةأغلب  أنحيث 

  
 أعلىبأن الذكاء االجتماعي والشخصي في ) 2007 (حيث اتفقت هذه الدراسة مع دراسة بدارنة

  مراتب 
  كتشالكما اتفقت مع دراسة ، ممجاالت الذكاءات المتعددة التي يستخدمها المعلمون في صفوفه

)2003 , Cutshall ( بأن المعلمون يطبقون نظرية الذكاءات المتعددة بمجاالتها داخل صفوفهم ومع
 هناك اتفاق بين هذه أنكما ، طلبتهم بدرجة مرتفعة وهذا يتطابق مع هذه الدراسة بشكل كبير

متعددة داخل صفوفهم بدرجة في تطبيق الذكاءات ال) Smith , 2002 (سميثالدراسة ودراسة 
  .مرتفعة
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لنظرية الذكاءات المتعددة في تدريسهم حيث كانت معظم الدراسات تهتم بمدى تطبيق المعلمين 
 كان وأيضا، ومدى تأثير هذه النظرية على رفع تحصيل الطلبة وتنمية الدافعية لديهم، لطلبتهم

 والثانوي والجامعي مما يزيد من األساسي ودور الذكاءات المتعددة في التعليم أهميةالتركيز على 
 أنكما ، نتائج تعليمية عالية ويلبي احتياجات الطلبة وينمي الجوانب المتعددة لديهم في شخصياتهم

هناك دراسة اهتمت بدور الذكاءات المتعددة لدى المدراء ومدى تطبيقهم لها في مجال عملهم ومع 
                                                                                          .معلميهم وطلبتهم

  
  : الباحثة قد استفادت من الدراسات السابقة بما يليأنكما 
  .تحديد مشكلة الدراسة_ 
  . هذه الدراسة وموضوعها والتشجيع على تطبيقهاأهميةوضوح _ 
  .لهااالستفادة من هذه الدراسات في تفسير نتائج الدراسة وتحلي_ 
  

وقد اختلفت هذه الدراسة عن باقي الدراسات في كونها حددت تصورات المعلمين الستخدامهم 
تحتوي فقرات )  الدراسةأداة ( استبانةإلىتم ترجمتها ، نظرية الذكاءات المتعددة في مجاالت سبعة

طبيقها وعلى مدى ت،  سلبية لهؤالء المعلمينوأترتبط بممارسات صفية تدل على تصورات ايجابية 
وفي ، "رام اهللا والبيرة"والكشف عن اتجاهات هؤالء المعلمين في محافظة ، في مدارسنا الحكومية

ومدى تأثيرها ،  حول قضية الذكاءات المتعددةأخرىعمل دراسات  التركيز على  تمضوء نتائجها
 نظرية في ضوءتحسين مستوى تعلم طلبتهم  إلىالذي بدوره سيؤدي  المعلمين وتحسينه أداءعلى 

                                                                                          .الذكاءات المتعددة
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  وإجراءاتها الدراسة طريقة

  

 لإلجراءات التي اتبعتها  تفصيلياً ويتضمن وصفاً، المنهج المتبع في هذه الدراسة،يتناول هذا الفصل
 من حيث وصف مجتمع الدراسة وعينتها والطريقة التي اختيرت بها ،الباحثة في تنفيذ هذه الدراسة

وخطوات تطبيقها وتصميم الدراسة وإجراءات الصدق والثبات ، وأدوات الدراسة وطرق إعدادها
  .نات والوصول إلى النتائج والمعالجة اإلحصائية المستخدمة لتحليل البيا،جراءتهاإو
  

  منهج الدراسة  1.3

  

  .لقد اعتمد في هذه الدراسة المنهج الوصفي وذلك لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات
  

  مجتمع الدراسة 2.3

   
 رام اهللا "ة في محافظالدنيا لمرحلة األساسية اتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات 

 وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام. ومعلمةًاًمعلم) 1111 (موالبالغ عدده، "والبيرة 
  .م)2010/2011(
  

   عينة الدراسة3.3
  

 من حيث راسة العينة أن تكون ممثلة لمجتمع الدتم مراعاة بحيث  العشوائيةتم اختيار العينة الطبقية
 من  ومعلمةًاًمعلم) 280 (حيث شملت عينة الدراسة ,والمؤهل العلمي ، وسنوات الخبرة, الجنس 

  .من مجتمع الدراسة) %25 (المجتمع الكلي بما نسبه



 49

   وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة

 
ويظهر أن  ، الجنسمتغير توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 2:3 (والشكل) 1.3 (يبين الجدول

                                                   .من اإلناث% 70و، من عينة الدراسة من الذكور% 30
        

الجنس توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير :) 1.3 (جدول . 

 النسبة المئويةالعددالجنس  

 30.0 % 81ذكر

 70.0 % 189أنثى

 100 % 270المجموع

 

 
  .الجنس توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير :) 2.3 (شكل
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  .المؤهل العلميسب متغير توزيع أفراد عينة الدراسة ح

  

ويظهر أن  ، المؤهل العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 4.3 (والشكل) 3.3 (يبين الجدول
                    .أعلى من بكالوريوس% 7ونسبة ، بكالوريوس% 60.7و، دبلوممن عينة الدراسة % 32.3

 

 . العلميالمؤهل أفراد عينة الدراسة حسب متغير وصف :) 3.3 (جدول

 النسبة المئويةالعددالمؤهل العلمي

 32.3 % 87دبلوم

 60.7 % 164بكالوريوس

 7.0 % 19أعلى من بكالوريوس

 100 % 270المجموع

 

 
  .المؤهل العلمي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير :) 4.3 (شكل
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  .التخصصتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 

  

% 30ويظهر أن  ، التخصصتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 6.3 (والشكل) 5.3 (ليبين الجدو
  .علوم إنسانية% 70و، تخصصهم علوم طبيعيةمن عينة الدراسة 

                                         
 .التخصص توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير :) 5.3 (جدول

 النسبة المئوية العدد التخصص

 30.0 %  81  طبيعيةعلوم

 70.0%  189 علوم إنسانية

 100 %  270 المجموع

 
 

 
 

  .التخصص توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير :) 6.3 (شكل
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  .الخبرة في التدريستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 

  
، في التدريسخبرة المتغير توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 8.3 (والشكل) 7.3 (يبين الجدول
،  سنوات-1- 5من % 35.5و،  سنوات5خبرتهم أقل من من عينة الدراسة % 23ويظهر أن  

    سنوات10أكثر من % 41.5ونسبة 
  

  .خبرة في التدريسال توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير :) 7.3 (جدول

 النسبة المئويةالعددخبرة في التدريسال

 23.0 % 62 سنوات5أقل من 

 35.5 % 96 سنوات10- 5من 

 41.5 % 112 سنوات10أكثر من 

 100 % 270المجموع

 
 

 
 

  .خبرة في التدريسال توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير :) 8.3 (شكل
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  أداة الدراسة 4.3

  

تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في تم بناء أداة الدراسة والمتمثلة في استبانه تتضمن 
   :وذلك من خالل في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاء المتعدد " رام اهللا والبيرة"محافظة 

  
  .ة المتعدداتنظرية الذكاء اإلطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة حول -  
              ،  الذكاءات المتعددةأنواعبحيث يمثل كل مجال نوع من ،  سبعة مجاالتإلى بتقسيمها األداة بناء - 
  .حيث تضمن كل مجال عددا من الفقرات الممثلة له  
  : اآلتيبالترتيب  العينة وهي أفرادتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لتقدير استجابات _ 
  .)قليلة جداً، قليلة، متوسطة، كبيرة،  كبيرة جداً (
  

  Validity: صدق أداة الدراسة 1:4:3

  
من صدق أداة الدراسة  بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص تم التحقق 

وعليه تم إخراج االستبانة بشكلها ، أبدوا مالحظاتهم حولها، محكماً) 12 ( بلغ عددهموالخبرة والذين
لإلجابة عليها ضمن مقياس ليكرت ، مجاالت) 7 (مقسمة على، فقرة) 62 (الحالي متضمنة

تم التحقق  ،)1 =  جداًقليلة، 2 = قليلة ، 3= متوسطة ، 4= كبيرة ، 5= داً  جكبيرة (  :الخماسي
، لفقرات الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة) بيرسون (من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط
  .)9:3 (كما يالحظ من الجدول، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة
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  ة المتعدداتج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات الذكاء نتائ:) 9.3 (جدول

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
  
  

الدالة  R الفقرة 

 اإلحصائية

 مجال الذكاء اللغوي

10.70 0.000 
20.66 0.000 
30.52 0.000 
40.69 0.000 
50.57 0.000 
60.71 0.000 
70.59 0.000 
80.53 0.000 
90.58 0.000 

100.64 0.000 
10.70 0.000 
20.66 0.000 

 مجال الذكاء المنطقي

10.70 0.000 
20.77 0.000 
30.74 0.000 
40.69 0.000 
50.74 0.000 
60.68 0.000 
70.71 0.000 
80.74 0.000 
90.69 0.000 

 الذكاء الجسمي

1 0.65 0.000 
2 0.74 0.000 
3 0.73 0.000 
4 0.81 0.000 
5 0.80 0.000 
6 0.78 0.000 
7 0.75 0.000 

الدالة  R  الفقرة

 اإلحصائية

 الذكاء االجتماعي

1 0.65 0.000 
2 0.71 0.000 
3 0.67 0.000 
4 0.68 0.000 
5 0.63 0.000 
6 0.57 0.000 
7 0.72 0.000 
8 0.70 0.000 
9 0.70 0.000 

10 0.66 0.000 

الدالة  R  الفقرة

 اإلحصائية

كانيالممجال الذكاء   

10.60 0.000 
20.58 0.000 
30.67 0.000 
40.64 0.000 
50.57 0.000 
60.60 0.000 
70.67 0.000 
80.73 0.000 
90.75 0.000 

100.54 0.000 
10.60 0.000 
20.58 0.000 

الموسيقيمجال الذكاء   

10.81 0.000 
20.82 0.000 
30.74 0.000 
40.75 0.000 
50.77 0.000 
60.70 0.000 
70.71 0.000 
80.77 0.000 
90.75 0.000 

 الذكاء الضمن شخصي

10.75 0.000 
20.77 0.000 
30.72 0.000 
40.74 0.000 
50.79 0.000 
60.76 0.000 
70.77 0.000 
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 أداة الدراسة مع الدرجة الكلية أن جميع قيم مصفوفة ارتباط فقرات) 9:3 (ول رقميتضح من الجد
  .مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة، لألداة كانت دالة إحصائياً

  

   الدراسةأداةثبات  2:4:3

  

جتمع الدراسة وخارج عينة  من ماستطالعيةبقت على عينة  الدراسة طُأداةثبات  للتحقق من
 األداة أنوقد تبين من خالله ، ألفالة كرونباخ معاد وقد استخدمت معلم ومعلمة) 20 (بلغت، الدراسة

) %96 (إذ بلغت قيمة الثبات للدرجة الكلية.تتمتع بنسبة ثبات عالية تناسب الدراسة وتفي بأغراضها
  ) 10:3 (كما في الجدول، هي تعتبر قيمة مرتفعة في الثباتو
  

.ثبات كرونباخ ألفا لمحاور االستبانهمعامل : ) 10.3 (جدول  

 

 معامل الثبات المحور

 0.81 الذكاء اللغوي

الرياضي (الذكاء المنطقي )  0.88 

الفراغي (الذكاء المكاني )  0.83 

 0.87 الذكاء الجسدي

 0.90 الذكاء الموسيقي

 0.87 الذكاء الشخصي

 0.86 الذكاء االجتماعي

 0.96 الدرجة الكلية
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  إجراءات الدراسة   5:3

  

   :جراء الدراسة الخطوات التالية إلاتباعتم 
  إعداد أداة الدراسة وهي اإلستبانه وذلك بالتركيز على العديد من البحوث الدراسات المحكمة - 

                 . ذات الصلة بموضوع الدراسةوالكتب
    األساسيةتصورات معلمي المرحلة ستبانه حيث هدفت إلى معرفة وقياس   وضع أهداف تحققها اال- 

  ." اهللا والبيرة مرا" في محافظة ة المتعددات نظرية الذكاءالدنيا الستخدامهم
         للذكاءات األساسيةتصورات معلمي المرحلة  لتحديد جاالتم) 7 (تتضمنستبانة ا  تم إعداد - 

    ثم عرضها على مجموعة من المحكمين للوصول إلى الصورة النهائية من  و، المتعددة في التدريس
   .لالستبانة

موجه إلى ,  من عمادة الدراسات العليا في جامعة القدس،   حصلت الباحثة على كتاب رسمي- 
ليسمح للباحثة بتطبيق دراستها على أفراد ,  الجهة المختصة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

 في الفصل الدراسي الثانيالدنيا من معلمي ومعلمات المرحلة األساسية ، عينة الدراسة
  ."البيرة ورام اهللا  " ةفي محافظ) م 2010/2011(
للسماح بتطبيق أداة الدراسة ، " والبيرةرام اهللا"  محافظة تم أخذ موافقة مديرية التربية والتعليم في- 

  .ية المديرلهذهعلى المعلمين والمعلمات في المدارس التابعة 
 د من عددها حيث تم توزيعوتم التأك، على أفراد عينة الدراسة ثم جمعتة ستبان  وزعت اال- 
حثة ثم قامت الباومن ، اإلحصائي خضعت للتحليل ستبانةا) 270 (تم استرجاعو ةاستبان) 280(

 المناسبة لمتغيرات اإلحصائية األنواع باستخدام إحصائياًبعد تحليلها بتفريغها الستخراج النتائج 
  .الدراسة
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  متغيرات الدراسة  6:3

     

   :تغيرات التاليةتناولت الدراسة الم
  

  : المتغيرات المستقلة 1:6:3

  
  .)أنثى، ذكر (وله مستويان :الجنس 

  .)أعلى من بكالوريوس، بكالوريوس، دبلوم (وله ثالث مستويات :المؤهل العلمي
من  أكثر، سنوات10- 5من ، سنوات 5أقل من  ( ولها ثالث مستويات: في التدريسالخبرة

 .)سنوات10
 ) اإلنسانيةالعلوم ، العلوم الطبيعية(  وله مستويان:التخصص

  

 : المتغيرات التابعة 2:6:3
  

رام اهللا "تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة استجابة عينة الدراسة على استبانة 
    . في التدريسة المتعدداتالستخدامهم نظرية الذكاء" والبيرة

                                       

  المعالجة اإلحصائية 7:3

    
م حساب ومن ث، رجة الكلية وذلك للتأكد من الصدقمعامل بيرسون بين الفقرات والدم ااستخدتم 

وتم استخراج ، للتأكد من ثبات أداة الدراسة) Cronbach Alpha (معامل الثبات كرونباخ ألفا
 ولإلجابة عن أسئلة الدراسةاألعداد والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

، للعينات المستقلة) T-test (واختبار ،)One Way ANOVA (األحادياستخدم تحليل التباين 
الرزم اإلحصائية للعلوم لتحليل البيانات من خالل برنامج  ،)L.S.D (واختبار المقارنات البعدية

  .)spss (االجتماعية
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  الفصل الرابع

  

   المقدمة1.4

   حسب فقرات كل مجال على حدة األولؤالتعلقة بالسالنتائج الم 2.4

   حسب مجاالت االستبانةاألول النتائج المتعلقة بالسؤال 3.4

   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني4.4

   النتائج المتعلقة بالفرضية األولى1.4.4

   النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية2.4.4

   النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة3.4.4

   النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة4.4.4
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  الفصل الرابع 

______________________________________________________  

   نتائج الدراسة

  

  المقدمة 1:4

  
رام اهللا " الدنيا في محافظة األساسيةتصورات معلمي المرحلة ت هذه الدراسة إلى معرفة هدف

  مفصالًويتضمن هذا الفصل عرضاً، الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة في التدريس" والبيرة 
  .للنتائج التي توصلت إليها الدراسة بعد تطبيق أداة الدراسة وجميع البيانات وتحليلها

  
تمد مفتاح تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة في تفسير المتوسطات الحسابية على النحو وقد اع
  :اآلتي

   
 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

  فأعلى3.68 عالية

3.67- 2.34 متوسطة  

  فأقل2.33 منخفضة
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  : حسب فقرات كل مجال على حدة األولؤالالنتائج المتعلقة بالس 2:4

  

الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة"مي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة تصورات معلما 

    ؟" في التدريسالذكاءات المتعددة 

                       :) حسب فقرات كل مجال على حدة (أن تكون نتائجهارتأت الباحثة  عن هذا السؤال لإلجابة

                                   الذكاء اللغوي :األولجال الم 1:2:4

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ة الباحثتقام
رام اهللا " تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة عنالتي تعبر ،  االستبانة فقراتعلى

) 1.4 (والجدول) الذكاء اللغويمجال  ("في التدريسم نظرية الذكاءات المتعددة الستخدامه" والبيرة
  :                                                              يوضح ذلك

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة : ) 1.4 (جدول

الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة"ية الدنيا في محافظة لتصورات معلمي المرحلة األساس

                          .مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي) الذكاء اللغوي ("في التدريسالذكاءات المتعددة 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

لة إجابات كاملة سليمةأدرب الطلبة على اإلجابة عن األسئ9  عالية 0.72 4.33 

 عالية 0.65 4.29 أفسح المجال للطلبة للتعبير بلغة سليمة1

 عالية 0.68 4.29 أترك للطلبة مجاالً لفهم السؤال8

 عالية 0.69 4.25 أساعد الطلبة على فهم المقروء7

لطلبة كتابة جمال مفيدةطلب من اأ2  عالية 0.84 3.96 

لبة على المشاركة في اإلذاعة الصباحيةأشجع الط10  عالية 0.89 3.91 

 عالية 0.94 3.83 أدرب الطلبة على مهارة الخط الجميل المتقن4

 عالية 0.88 3.83 أشجع الطلبة على قراءة القصص6

 عالية 0.96 3.79 أكلف الطلبة بواجبات كتابية بيتيه3

 متوسطة 1.12 3.21 أساعد الطلبة في حل الكلمات المتقاطعة5
 عالية 0.52 3.96الدرجة الكلية
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الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ) 1.4 ( من الجدوليتضح
" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة أفراد عينة الدراسة على 

 المتوسط  أنحيث ،)الذكاء اللغويمجال  (" التدريسفيالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة 
استخدام الذكاء أن  يدل على مما) 0.522 (معياريالنحراف الوا) 3.96 (للدرجة الكليةالحسابي 
                                                                          .جاءت بدرجة عالية  في التدريساللغوي

وفقرة واحدة ،  جاءت بدرجة عاليةمن الفقرات) 9 (أن) 1.4 (لنتائج في الجدولا أشارت ثحي
 " أدرب الطلبة على اإلجابة عن األسئلة إجابات كاملة سليمة "الفقرة  أنحيث .بدرجة متوسطة

أفسح المجال للطلبة للتعبير " فقرة الليها ومن ثم ت ،)4.33 (قيمتهعلى أعلى متوسط حسابي حصلت 
أساعد الطلبة في حل  " الفقرة أما.)4.29 ( قيمتهبمتوسط حسابيالتي حصلت على  " غة سليمةبل

  .)3.21 ( بلغت قيمته على أقل متوسط حسابي حصلت "الكلمات المتقاطعة
                                   

  الذكاء المنطقي :المجال الثاني 2:2:4

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  بحساب المتوسطات الحسابية ة الباحثتقام
رام اهللا "تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة عن التي تعبر ،  االستبانة فقراتعلى

 الرياضي والجدول -  الذكاء المنطقي "في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " والبيرة
                                                            :يوضح ذلك) 2.4(
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة : ) 2.4 (جدول

الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة"لتصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

                   .وسط الحسابيمتمرتبة تنازليا حسب الالذكاء المنطقي " في التدريسالذكاءات المتعددة 

الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.73 4.21 أترك للطلبة مجاالً لفهم السؤال والتفكير فيه9

في حل المسائل لدى الطلبة" التحليل والتركيب"أشجع مهارة 5 ليةعا 0.80 4.06   

 عالية 0.78 4.04 .أناقش مع الطلبة حل مسائل من الواقع اليومي4

 عالية 0.76 3.98 أطرح على الطلبة المسائل التي تنمي التفكير المنطقي لديهم3

 عالية 0.89 3.97 أشجع الطلبة على استخدام األعداد8

لطلبة للتفكير في المسائل الرياضية لأترك المجال2 ةعالي 0.82 3.91   

 عالية 0.73 3.91 أقدم للطلبة أنشطة تساعدهم في التفكير المنطقي6

 عالية 0.79 3.90 أحث الطلبة على تكوين مسائل مرتبطة بواقعهم7

 عالية 0.85 3.83 أفسح المجال للطلبة لطرح األسئلة الحسابية1

 عالية 0.57 3.97الدرجة الكلية

 
متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الذي يعبر عن ال) 2.4 ( من الجدوليتضح

" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة أفراد عينة الدراسة على 
 المتوسط الحسابي  أنحيث ،)لمنطقيالذكاء ا (في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة 

استخدام الذكاء أن درجة على دل يمما ) 0.577 (معيارينحراف االو) 3.97 (للدرجة الكلية
                                                                                     .جاءت بدرجة عاليةالمنطقي 

    حصلت الفقرةحيث.أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية) 2.4 ( النتائج في الجدولأشارتحيث 
  قيمتهأعلى متوسط حسابيب األول الترتيب على" لبة مجاالً لفهم السؤال والتفكير فيه أترك للط "
حيث  " أشجع مهارة التحليل والتركيب في حل المسائل لدى الطلبة" فقرة الليها ت ثم ،)4.21(

 أفسح المجال للطلبة لطرح األسئلة الحسابية " الفقرة أما.)4.06 ( قيمتهمتوسط حسابيحصلت على 
                                    .)3.83 (قيمتهأقل متوسط حسابي ب األخير الترتيب علىقد حصلت ف" 
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   الذكاء المكاني :المجال الثالث 3:2:4

 
 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ة الباحثتقام
رام اهللا "رات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة تصوعن التي تعبر ،  االستبانة فقراتعلى

يوضح ) 3.4 (والجدول) الذكاء المكاني ("في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " والبيرة
   :ذلك

                                                     
ة الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري: ) 3.4 (جدول

الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة"لتصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

                .متوسط الحسابيمرتبة تنازليا حسب ال) الذكاء المكاني ("في التدريسالذكاءات المتعددة 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

اريالمعي  

 الدرجة

 عالية 0.65 4.29 اطلب من الطلبة التعبير عما يرونه في الصور2
 عالية 0.71 4.28 أترك للطلبة مجاالً للتأمل في الصور1

 عالية 0.67 4.03 أشجع الطلبة على تصوير األشياء كما يرونها5

 عالية 0.71 4.01 أساعد الطلبة على التعبير من خالل الرسوم التوضيحية والتعبيرية6

 عالية 0.79 4.01 أشجع الطلبة على استخدام األلوان في األنشطة المطلوبة منهم7

 عالية 0.78 3.97 أشجع الطلبة على التعرف على اإلشارات والرموز المهمة في حياتنا4

 عالية 0.82 3.80 أشجع الطلبة على التعامل مع األشكال الهندسية3

حجامأطلب من الطلبة تقدير األ9  متوسطة 0.92 3.67 
 متوسطة 0.87 3.64 أشجع الطلبة على حفظ الطرق والمسارات8

 متوسطة 1.04 3.29 أشجع الطلبة على عمل الخرائط10
 عالية 0.51 3.89الدرجة الكلية

 
الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ) 3.4 ( من الجدوليتضح

" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة الدراسة على أفراد عينة 
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للدرجة  المتوسط الحسابي أن) الذكاء المكاني ("في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة 
جاءت استخدام الذكاء المكاني أن درجة على دل يمما ) 0.51 (معياريالنحراف االو) 3.89 (الكلية

                                                                                       .بدرجة عالية
فقرات بدرجة ) 3 (و، فقرات جاءت بدرجة عالية) 7 (أن) 3.4 ( النتائج في الجدولأشارتحيث 

 الترتيب علىحصلت  " اطلب من الطلبة التعبير عما يرونه في الصور " الفقرة أنحيث .متوسطة
أترك للطلبة مجاالً للتأمل في " فقرة ال ثم تلتها ،)4.29 ( قيمتهأعلى متوسط حسابيب  للفقراتاألول
 حصلت  "أشجع الطلبة على عمل الخرائط " الفقرة أنكما  .)4.28 (قيمته بمتوسط حسابي " الصور

                                            .)3.29 (قيمتهأقل متوسط حسابي ب األخيرعلى الترتيب 
 

  الجسمي الذكاء :المجال الرابع 4:2:4  

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ة الباحثتقام
رام اهللا "تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة عن التي تعبر ،  االستبانة فقراتعلى

) 4.4 (والجدول) ميالذكاء الجس ("في التدريسخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة الست" والبيرة
  :يوضح ذلك

                                                                                 

ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة : ) 4.4 (جدول

الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة"علمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة تصورات م

                         .يوسط الحسابمتمرتبة تنازليا حسب ال) ميالذكاء الجس ("في التدريسالذكاءات المتعددة 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.73 4.20  االتصال والتواصلأشجع الطلبة على3
 عالية 0.80 4.02 أشجع الطلبة على استخدام المهارات اليدوية2
 عالية 0.82 4.01 أعزز القدرات الحركية لدى الطلبة5
 عالية 0.88 3.96 أعزز الحركات الجسدية المتناسقة مع األناشيد لدى الطلبة6
 عالية 0.88 3.92 أكلف الطلبة بأنشطة حركية داخل الصف4
 عالية 0.82 3.91 أشجع الطلبة على استخدام لغة الجسد في التعبير1
 عالية 0.86 3.78 أكلف الطلبة بالقيام بأنشطة يدوية مختلفة7

 عالية 0.63 3.97الدرجة الكلية
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الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ) 4.4 ( من الجدوليتضح
" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة أفراد عينة الدراسة على 

 المتوسط الحسابي  أنحيث ،)ميالذكاء الجس (في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة 
ستخدام الذكاء اأن درجة وهذا يدل على ) 0.63 (نحراف معيارياالو) 3.97 (للدرجة الكلية

     . جاءت بدرجة عاليةميالجس
 "حصلت الفقرة حيث . جاءت بدرجة عاليةقراتأن جميع الف) 4.4 ( النتائج في الجدولأشارتحيث 

 ،)4.20 (قيمتهأعلى متوسط حسابي ب األول الترتيب على " أشجع الطلبة على االتصال والتواصل
كما .)4.02 ( قيمتهبمتوسط حسابي " أشجع الطلبة على استخدام المهارات اليدوية" فقرة الليها ت

أقل متوسط ب األخير الترتيب على " أكلف الطلبة بالقيام بأنشطة يدوية مختلفة "حصلت الفقرة 
                                                                            .)3.78 ( قيمتهحسابي 

                                                                                  

  الذكاء الموسيقي :المجال الخامس 5:2:4

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ة الباحثتقام
رام اهللا "تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة عن التي تعبر ،  االستبانة فقراتعلى
) 5.4 (والجدول) الذكاء الموسيقي ("في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " البيرةو

  :يوضح ذلك
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ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة : ) 5.4 (جدول

الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة" معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة تصورات

                       .وسط الحسابيمت حسب التنازليامرتبة ) الذكاء الموسيقي ("في التدريسالذكاءات المتعددة 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.00 3.94  على حفظ األناشيد وترديدهاأشجع الطلبة9
 عالية 0.91 3.93 أطلب من الطلبة االشتراك في عرض األناشيد في اإلذاعة الصباحية3

 عالية 0.95 3.83 أفسح المجال للطلبة للتعبير من خالل األناشيد1

 عالية 0.94 3.82  ذات المعنىاألغانيأشجع الطلبة على حفظ 2

ة الذين يتمتعون بحس موسيقي عاليأعزز الطلب6  متوسطة 1.00 3.63 
أشجع الطلبة على البحث عن أغنية وطنية لالشتراك في فقرة من حفل 5

 وطني بالمدرسة

 متوسطة 1.02 3.61

 متوسطة 0.98 3.59 أساعد الطلبة على إتقان الحان األناشيد التي أعلمهم إياها8
يقى داخل حجرة الصفأفسح المجال للطلبة لالستماع للموس4  متوسطة 1.18 3.12 
 متوسطة 1.15 2.97 أطلب من الطلبة تأليف أنشودة تدور حول الشمس والقمر مثال7

 متوسطة 0.77 3.60الدرجة الكلية

 
الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ) 5.4 ( من الجدوليتضح

" رام اهللا والبيرة"رات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة تصوأفراد عينة الدراسة على 
 المتوسط الحسابي أنحيث  ،)الذكاء الموسيقي ("في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة 

الذكاء استخدام أن درجة  على دليمما ) 0.77 (معياريالنحراف االو) 3.60 (للدرجة الكلية
                                                                                 .وسطةالموسيقي جاءت بدرجة مت

جاءت فقرات ) 5 (و، فقرات جاءت بدرجة عالية) 4 (أن) 5.4 ( النتائج في الجدولأشارتحيث 
يب  الترتعلى " أشجع الطلبة على حفظ األناشيد وترديدها " الفقرة حيث حصلت.بدرجة متوسطة

أطلب من الطلبة االشتراك في عرض " فقرة الليها ت ،)3.94 ( قيمتهأعلى متوسط حسابيب  األول
 أطلب من "الفقرة بينما حصلت  .)3.93 (قيمتهبمتوسط حسابي  " األناشيد في اإلذاعة الصباحية
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بي أقل متوسط حساب األخير الترتيب على " الطلبة تأليف أنشودة تدور حول الشمس والقمر مثال
     .)2.97 (قيمته

 

الشخصي الضمن  الذكاء :المجال السادس 6:2:4  

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ة الباحثتقام
رام اهللا "تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة عن التي تعبر ،  االستبانة فقراتعلى

 والجدول) الشخصيالضمن الذكاء  ("في التدريسخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة الست" والبيرة
                                                             :يوضح ذلك) 6.4(
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة : ) 6.4 (جدول

الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة"ساسية الدنيا في محافظة لتصورات معلمي المرحلة األ

                .وسط الحسابيمتمرتبة تنازليا حسب ال) الشخصيالضمن الذكاء  ("في التدريسالذكاءات المتعددة 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

ورهم الشخصيةأشجع الطلبة على تنظيم أم1  عالية 0.67 4.27 
 عالية 0.73 4.25 أعطي الطلبة الحرية لطرح األسئلة والتعبير3

 عالية 0.69 4.10 أحث الطلبة على استخدام مهارة اتخاذ القرار2

 عالية 0.92 3.92 .أشجع الطلبة على العمل الجماعي في جمع معلومات عن موضوع ما7

اءات والرموز الطلبة على فهم اإليمساعدأ5  عالية 0.82 3.91 

 عالية 0.83 3.86 أترك المجال لدى الطلبة إلقامة نقاش حول موضوع معين داخل الصف6

 عالية 0.84 3.80 أكلف الطلبة بأعمال تعاونية خارج الصف4

 عالية 0.60 4.01الدرجة الكلية

 
حرافات المعيارية الستجابات الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالن) 6.4 (يالحظ من الجدول

" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة أفراد عينة الدراسة على 
 المتوسط الحسابي أن)  الشخصي الضمنالذكاء ("في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة 
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 الذكاءاستخدامهم أن درجة  يدل على وهذا ،)0.60 (معياريالنحراف الوا) 4.01 (للدرجة الكلية
                                                                            . الشخصي جاءت بدرجة عاليةالضمن
    حصلت الفقرةحيث ، فقرات جاءت بدرجة عاليةالأن جميع ) 6.4 ( النتائج في الجدولأشارتحيث 

  قيمتهأعلى متوسط حسابي باألولالترتيب على  " نظيم أمورهم الشخصيةأشجع الطلبة على ت "
  قيمتهبمتوسط حسابي " أعطي الطلبة الحرية لطرح األسئلة والتعبير" فقرة الليها ت ،)4.27(
 األخير الترتيب على " أكلف الطلبة بأعمال تعاونية خارج الصف "حصلت الفقرة بينما .)4.25(
                                                                             .)3.80 (قيمتهأقل متوسط حسابي ب

           

  الذكاء االجتماعي: السابعالمجال 7:2:4

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ة الباحثتقام
رام اهللا "تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة عن التي تعبر ،  االستبانة فقراتعلى

) 7.4 (والجدول) الذكاء االجتماعي ("في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " والبيرة
   :يوضح ذلك
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ل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة: ) 7.4 (جدول

الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

                      .ابيوسط الحسمتمرتبة تنازليا حسب ال) الذكاء االجتماعي ("في التدريسالذكاءات المتعددة 

الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

جع الطلبة على احترام زمالئهمأش3  عالية 0.58 4.54 

 عالية 0.62 4.40 أشجع العالقات االجتماعية بين الطلبة1

 عالية 0.65 4.39 أشجع الطلبة على االستماع لزمالئهم واحترام آرائهم6

 عالية 0.68 4.27 أشجع الطلبة على التواصل واالتصال بين بعضهم البعض5

لمشاركة في المناسبات االجتماعية لدى زمالئهمأشجع الطلبة على ا7  عالية 0.79 4.16 

 عالية 0.88 4.11 .أقوم بتبديل أماكن الطلبة بشكل مستمر10

 عالية 0.75 4.09 أترك المجال للطلبة للعمل في مجموعات2

 عالية 0.86 3.85 أكلف الطلبة بأنشطة تعاونية خارج حجرة الصف4

يوم معين يختاروه لعمل فطور جماعي مثالأترك المجال للطلبة ل9  عالية 0.99 3.81 
 متوسطة 0.97 3.67 أنسق مع الطلبة إلقامة رحلة تعليمية ترفيهية تعزز العالقات بين الطلبة8

 عالية 0.53 4.12الدرجة الكلية

 
بات الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجا) 7.4 ( من الجدوليتضح

" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة أفراد عينة الدراسة على 
 المتوسط الحسابي أنحيث  ،)الذكاء االجتماعي ("في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة 

الذكاء تخدام  اسأن درجةوهذا يدل على  ،)0.530 (معياريالنحراف االو) 4.128 (للدرجة الكلية
                                                                    .االجتماعي جاءت بدرجة عالية

فقرة واحدة بدرجة و، فقرات جاءت بدرجة عالية) 9 (أن) 7.4 ( النتائج في الجدولأشارتحيث 
أعلى  باألولالترتيب على حصلت  " أشجع الطلبة على احترام زمالئهم " الفقرة أنحيث .متوسطة

بمتوسط  " أشجع العالقات االجتماعية بين الطلبة" فقرة الليها ت ،)4.54 ( قيمتهمتوسط حسابي



 70

أنسق مع الطلبة إلقامة رحلة تعليمية ترفيهية تعزز  "حصلت الفقرة بينما  .)4.40 ( قيمتهحسابي
                                          .)3.67 (أقل متوسط حسابيب األخير الترتيب على " العالقات بين الطلبة

 

  : حسب مجاالت االستبانةاألولالنتائج المتعلقة بالسؤال  3:4

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ة الباحثتقام
رام اهللا "دنيا في محافظة تصورات معلمي المرحلة األساسية العن  االستبانة التي تعبر  فقراتعلى

                           :يوضح ذلك) 8.4 (والجدول "في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " والبيرة
 

جابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الست: ) 8.4 (جدول

الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة"لتصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

                         .مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي،  حسب المجاالت"في التدريسالذكاءات المتعددة 

الرقم
المتوسط  المحاور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.53 4.12 الذكاء االجتماعي7

 عالية 0.60 4.01  الشخصي الضمنالذكاء6

 عالية 0.57 3.97 الذكاء المنطقي 2

ميالذكاء الجس4  عالية 0.63 3.97 

 عالية 0.52 3.96 الذكاء اللغوي1

 عالية 0.51 3.89 الذكاء المكاني 3
موسيقيالذكاء ال5  متوسطة 0.77 3.60 

 عالية 0.46 3.93الدرجة الكلية

 
الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ) 8.4 (يالحظ من الجدول

" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة أفراد عينة الدراسة على 
) 3.93 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي أن" في التدريست المتعددة الستخدامهم نظرية الذكاءا
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تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في أن  يدل على مما ،)0.46 (معياريالنحراف االو
                  .جاءت بدرجة عالية" في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " رام اهللا والبيرة"محافظة 

ومحور واحد بدرجة ، محاور جاءت بدرجة عالية) 6 (أن) 8.4 ( النتائج في الجدولأشارتحيث 
  قيمتهأعلى متوسط حسابي ب األول الترتيب على" الذكاء االجتماعي  "حصل محور  حيث .متوسطة

 "حصل محور بينما  ،)4.01 ( قيمتهبمتوسط حسابي" الذكاء الشخصي " ه محور تال ثم ،)4.12(
                          .)3.60 (قيمتهأقل متوسط حسابي ب األخير الترتيب على"  الموسيقي الذكاء

                      
  :الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  4:4

الستخدامهم " رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة هل تختلف 

 ؟) الخبرة، المؤهل العلمي، التخصص، جنسال ( باختالفي التدريسفنظرية الذكاءات المتعددة 

  :الصفرية الفرضيات من خالل فحصولإلجابة عن هذا السؤال تم 
 

:نتائج الفرضية األولى 1:4:4  

 
تصورات  بين متوسطات) α≥0.05 (ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

الستخدامهم نظرية الذكاءات " رام اهللا والبيرة"حافظة معلمي المرحلة األساسية الدنيا في م

        . تعزى لمتغير الجنسفي التدريسالمتعددة 

                                                                      
تصورات معلمي  للتعرف على "ت" اختبار ستخدامتم ا األولى الصفرية الفرضية  علىولإلجابة
في الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " رام اهللا والبيرة"األساسية الدنيا في محافظة المرحلة 
  .)9:4 ( كما هو موضح في الجدول رقم تعزى لمتغير الجنسالتدريس
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تصورات  في العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة  )T-test ( نتائج اختبار:) 9.4 (جدول

الستخدامهم نظرية الذكاءات " رام اهللا والبيرة"معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

  . تعزى إلى متغير الجنس في التدريسالمتعددة 

                                                                           

تالمجاالكافة  المتوسط العددالجنس 

سابيالح

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

T 
 

مستوى 

 الداللة

 الدرجة الكلية 813.960.41ذكر
 1893.920.48أنثى

0.66 0.50 

  
مما  ،)0.50 (ومستوى الداللة ،)0.66 (للدرجة الكلية" ت"أن قيمة ) 9.4 ( الجدوليتضح من نتائج

رام اهللا "ة الدنيا في محافظة تصورات معلمي المرحلة األساسي أنه ال توجد فروق في يدل على
وكذلك لجميع ، في التدريس تعزى إلى متغير الجنسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " والبيرة
  .الفرضية الصفرية األولى يتم قبول  وبذلك، المحاور

                                                           

  :نتائج الفرضية الثانية 2:4:4

  

تصورات  بين متوسطات) α≥0.05 ( توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال

الستخدامهم نظرية الذكاءات " رام اهللا والبيرة"معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

  .المؤهل العلمي تعزى لمتغير في التدريسالمتعددة 

                                                                      

لمعرفة حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم الثانية الفرضية  علىولإلجابة
الستخدامهم نظرية الذكاءات " رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

           .)10:4 (في الجدول كما هو موضح المؤهل العلمي تعزى لمتغير في التدريسالمتعددة 
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في   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة:) 10.4 (جدول

الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

   .ؤهل العلميالم تعزى لمتغير في التدريسالذكاءات المتعددة 

                                                 
تالمجاالكافة  المتوسط  العدد المستوى الدراسي 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 874.020.38دبلوم

 1643.870.49بكالوريوس
الدرجة الكلية

 194.090.47أعلى من بكالوريوس

  
كما يظهر في ) One Way ANOVA (األحاديم تحليل التباين  تم استخداولمعرفة داللة الفروق

  :) 11.4 (الجدول
  

 أفرادالستجابة ) One Way ANOVA (األحادينتائج اختبار تحليل التباين : ) 11.4 (لجدو

الستخدامهم " رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة في العينة 

   المؤهل العلمي تعزى لمتغير في التدريسددة نظرية الذكاءات المتع

                                                               

تالمجاالكافة  مجموع مصدر التباين 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

ربعاتمال

"ف"قيمة   

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

1.7320.86بين المجموعات

56.35267داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

58.09269المجموع

0.21

4.11 
 

0.01 
 

 

اقل من ) 0.01 (مستوى الداللةو) 4.11 (للدرجة الكلية) ف (أن قيمة ) 11.4 (من الجدولتضح ي
تصورات معلمي المرحلة األساسية في أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً ) 0.05 (مستوى الداللة

 تعزى لمتغير في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " هللا والبيرةرام ا"الدنيا في محافظة 
  . تم رفض الفرضية الصفرية الثانيةوبذلك، المؤهل العلمي
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للمقارنات البعدية كما هو موضح في الجدول ) L.S.D (ولمعرفة مصدر الفروق تم استخدام اختبار
   :) 12:4 (رقم

                                                  
بات بين المتوسطات الحسابية الستجا) L.S.D ( للمقارنات البعديةنتائج اختبار: ) 12.4 (الجدول

  .لدراسة حسب متغير المؤهل العلمياأفراد عينة 

                                                               

تالمجاالكافة  الفروق في  المتغيرات 

 المتوسطات

ستوى م

 الداللة

دبلوم 0.01 0.14بكالوريوس
أعلى من 

بكالوريوس

-0.06  0.55 

0.14-دبلوم بكالوريوس 0.01 
أعلى من 

بكالوريوس

-0.21  0.05 

 0.55 0.06دبلوم

 الدرجة الكلية

أعلى من بكالوريوس
 0.05 0.21بكالوريوس

  
في مجال ) α≥0.05 (د مستوى الداللة عنإحصائياً دالة وجود فروق) 12:4 (يتضح من الجدول

حيث كانت الفروق بين الدبلوم والبكالوريوس لصالح ، ميالشخصي والذكاء الجسالضمن الذكاء 
وبين البكالوريوس وأعلى من بكالوريوس لصالح األخير في ، الدبلوم في الدرجة الكلية والمحورين

  .الدرجة الكلية
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:نتائج الفرضية الثالثة 3:4:4  

 

تصورات  بين متوسطات) α≥0.05 ( توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال

الستخدامهم نظرية الذكاءات " رام اهللا والبيرة"معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

  .التخصص تعزى لمتغير في التدريسالمتعددة 

                                                                       
المتوسطات الحسابية الستجابة و) T- test  ( اختباراستخدام تم الثالثة الفرضية  علىولإلجابة
الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة لمعرفة 

  :) 13:4 ( كما هو موضح في الجدول لمتغير التخصصفي التدريسالذكاءات المتعددة 
    

  

تصورات  في  العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة ) T-test ( نتائج اختبار:) 13.4 (جدول

الستخدامهم نظرية الذكاءات " رام اهللا والبيرة"معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

                                                              .في التدريس تعزى إلى متغير التخصصالمتعددة 

تالمجاالكافة  المتوسط العدد التخصص 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

T 

مستوى 

 الداللة

 813.910.46علوم طبيعية
 الدرجة الكلية

 1893.940.46علوم إنسانية
0.51 0.60 

 
مما يدل  ،)0.60 (مستوى الداللةو ،)0.51 (للدرجة الكلية"  T "أن قيمة ) 13:4 ( من الجدوليتضح
" رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة  أنه ال توجد فروق في على

، تعزى إلى متغير التخصصفي خمسة محاور في التدريس الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة 
ومحور الذكاء الموسيقي ، لوم الطبيعية وجود فروق في محور الذكاء المنطقي لصالح العبينما يتضح

  . على الدرجة الكلية بناء الثالثة الصفرية الفرضيةقبولوبذلك تم ، لصالح العلوم اإلنسانية
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:نتائج الفرضية الرابعة 4:4:4  

 

تصورات  بين متوسطات) α≥0.05 (ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

الستخدامهم نظرية الذكاءات " رام اهللا والبيرة"ية الدنيا في محافظة معلمي المرحلة األساس

  .الخبرة في التدريس تعزى لمتغير في التدريسالمتعددة 

 
تصورات معلمي لمعرفة  تم حساب المتوسطات الحسابية الرابعة الصفريةالفرضية  على ولإلجابة

في ستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة ال" رام اهللا والبيرة"المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 
    :) 14:4 ( كما هو موضح في الجدول لمتغير الخبرة في التدريسالتدريس

                                
في   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة:) 14.4 (جدول

الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة"في محافظة تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا 

  .الخبرة في التدريس تعزى لمتغير في التدريسالذكاءات المتعددة 

                                              

تالمجاالكافة  المتوسط  العددالخبرة في التدريس 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 623.860.49 سنوات5أقل من 

 الدرجة الكلية 963.930.48 سنوات5-10
 1123.980.42 سنوات10أكثر من 

  
كما يظهر في ) One Way ANOVA (األحادي تم استخدام تحليل التباين ولمعرفة داللة الفروق

   :) 15:4 (الجدول
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 أفرادالستجابة ) One Way ANOVA (األحادينتائج اختبار تحليل التباين : ) 15.4 (لجدو

الستخدامهم " رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة في ينة الع

     .الخبرة في التدريس تعزى لمتغير في التدريسنظرية الذكاءات المتعددة 

                                                        

تالمجاالكافة  مجموع مصدر التباين 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

ربعاتمال

"ف"قيمة   

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

0.5620.28بين المجموعات

57.52267داخل المجموعات  الدرجة الكلية

58.09269المجموع

0.21

1.31 
 

0.27 
 

  
كبر من أوهي ) 0.27 (مستوى الداللةو) 1.31 (أن قيمة ف للدرجة الكلية) 15.4 (يتضح من الجدول

تصورات معلمي المرحلة األساسية في أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً  ،)0.05 (توى الداللةمس
 تعزى لمتغير في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " رام اهللا والبيرة"الدنيا في محافظة 
  . تم قبول الفرضية الصفرية الرابعةوبذلك، الخبرة في التدريس
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  الفصل الخامس

  
  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

  الدراسة مناقشة نتائج 1.5

   التوصيات 2.5

   الدراسات المستقبلية 3:5
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  سالفصل الخام

______________________________________________________  

  توصيات والمناقشة نتائج الدراسة 

  
التي هدفت إلى التعرف على ، يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة

الستخدامهم نظرية الذكاءات " رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 
  .في التدريسالمتعددة 

  

، البيانات التي جمعت من خالل االستبانةوبعد عرض النتائج التي توصلت إليها الباحثة من تحليل 
  .لهاالتوصيات الباحثة قدمت في ضوئها و،  في هذا الفصل النتائجنوقشت

  

  مناقشة نتائج الدراسة 1:5

  
  :مناقشة نتائج السؤال األول 1:1:5 

  
الستخدامهم نظرية " رام اهللا والبيرة"تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة ما 

   ؟في التدريسءات المتعددة الذكا

  
وقد أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول بعد إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 تصورات معلمي أن، ألفراد عينة الدراسة وقد تم ترتيبها تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
ستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة في ال" رام اهللا والبيرة" الدنيا في محافظة األساسيةالمرحلة 

حيث  ،)3.93 (حيث كان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية قيمته، التدريس كانت بدرجة عالية
، الشخصي، االجتماعي، الجسدي، المنطقي، اللغوي (الذكاءجاءت بدرجة عالية في ستة مجاالت 
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حيث كان الترتيب  ،)وسيقيالم (مجال الذكاءومتوسطة في مجال واحد فقط هو  ،)المكاني
   :كاآلتي األدنى إلى األعلىللمتوسطات الحسابية للمجاالت من 

  .)4.12 ( متوسط حسابي قيمتهأعلى حصل مجال الذكاء االجتماعي على - 
  .)4.01 ( جاء بعده الذكاء الشخصي بمتوسط حسابي قيمته- 
  .)3.97 (يمتهكل من الذكاء المنطقي والذكاء الجسدي بمتوسط حسابي ق ثم جاء - 
  .)3.96 ( بعدهما جاء الذكاء اللغوي بمتوسط حسابي قيمته- 
  .)3.89 ( ثم جاء الذكاء المكاني بمتوسط حسابي قيمته- 
     جاء الذكاء الموسيقي بأقل متوسط حسابي من بين المجاالت السبع والذي بلغت قيمتهوأخيراً - 
)3.60(.  

 المجاالت السبع جاءت أنترى الباحثة ، األولالسؤال  الدراسة من نتائج حول أظهرتهوبناء على ما 
، درجة عالية باستثناء الذكاء الموسيقي الذي حصل على درجة متوسطةببمتوسطات حسابية متقاربة 

الستخدامهم " رام اهللا والبيرة" الدنيا في محافظة األساسية تصورات معلمي المرحلة أن يدل على مما
لتدريس كانت عالية خاصة في مجال الذكاء االجتماعي ومجال الذكاء نظرية الذكاءات المتعددة في ا

  .الشخصي
 اهتمام المعلمين بما إلى استخدام الذكاءات المتعددة في التدريس بدرجة عالية يعود أنوترى الباحثة 

خاصة بما يخص الذكاء ، مع طلبتهم داخل غرفة الصف وأساليبيتم استخدامه من مهارات 
 يكون السبب في ضعف استخدام المعلمين في محافظة أنبينما يمكن ، ء الشخصياالجتماعي والذكا

 إلىللذكاء الموسيقي ومهاراته داخل غرفة الصف بالنسبة لباقي الذكاءات يعود " رام اهللا والبيرة" 
 أو  ليس لديه ميوالًهأن أوكأن يكون معلم متخصص بالعلوم الطبيعية ، طبيعة تخصص المعلم

وربما يكون سببه طبيعة ،  ومعارف حول هذه المهارات لهذا الذكاء من جهةأفكاراًى  حتأواتجاهات 
)  حتى الصف الرابعاألولمن الصف  ( الدنيااألساسية الطلبة في المرحلة أنالطلبة ونوعيتهم حيث 

 مهارات تتصل إبراز أو إلتقان  ووجدانياً وفكرياًمتطورة نمائياًة وتكون شخصيتهم غير متبلور
الن مثل ، الخ....أنشودة يكتب كلمات أن أو، أنشودة يلحن أن و أأغنيةكاء الموسيقي كأن يؤلف بالذ

 أخرى من جهة واألهلن المعلم من جهة ك لم يوإذا مهارات تفكير عليا إلىهذه المهارات تحتاج 
ل الطالب يدعم هذه الناحية وهذه الميول لمن توجد لديه من الطلبة وتعزيزها فلن يتم تنميتها من قب
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 إلى يكون سبب ضعف االهتمام بهذا الذكاء يعود أن من الممكن وأيضا، لوحده فهي ستكون ضعيفة
طبيعة الحياة التي يحياها الشعب الفلسطيني تحت ظل االحتالل الصهيوني الغاصب التي جعلت 

 يوجد هناك فال، إثر الممارسات الصهيونية في بالدنا نحو العنف إال ال تتجه أطفالناقلوب وعقول 
التفكير بالموسيقى ب ألبنائناالمجتمع لتسمح  وأو المدرسة أ سواء في البيت  صافياًترفيه وال فكراً

  .)الوطنية ( اقتصرت على نوع محدد من الموسيقى وهيإذا إال، واألناشيد
 من أكثر المعارف والمعلومات والعمل على البنائية االجتماعية إيصال فالمعلمون منهمكون في 

حيث يركز المعلم في استخدامه لهذا ،  التي ربما يعتبرونها فرعية مثل الموسيقىاألمور من هاغير
 الطلبة أشجع ( وترديدها ومما يؤكد ذلك حصول الفقرةاألناشيدالذكاء داخل غرفة الصف على حفظ 

تليها  ،)3.94 ( متوسط حسابي قيمتهأعلىمن المجال الموسيقي على )  وترديدهااألناشيدعلى حفظ 
 بمتوسط حسابي قيمته)  الصباحيةاإلذاعة في األناشيدطلب من الطلبة االشتراك في عرض أ (فقرة

بينما ال يركز المعلمون داخل الصف على مهارات التفكير العليا في هذا الذكاء كتأليف  ،)3.93(
 كلمات معطاة أو ألنشودة تلحين أو،  يتقدم به الطالب نفسهأو ه حول موضوع معين يتم طرحأنشودة

) ل الشمس والقمر مثال تدور حوأنشودةطلب من الطلبة تأليف أ ( الفقرةأنومما يؤكد ذلك ، له
  .)2.97 (قل متوسط حسابي بلغت قيمتهحصلت على أ

  وقت طويل لتنفيذها وتنميتهاإلى مثل هذه النشاطات تحتاج أن إلىفي ذلك ربما يعود السبب و  
ذلك يجب على الجهات المختصة في تدريب المعلمين التركيز على ل، لدى الطلبة من قبل المعلم

يجابية في  إآثار الدورات والتدريب الالزم الستخدام هذا الذكاء في الغرف الصفية لما له من إعطاء
وتفريغ الطاقات لدى ،  الدنيااألساسية لدى الطلبة خاصة المراحل واإلبداعرفع مستويات التحصيل 

 أثناءالترفيه استغالل هذا الذكاء في  أخرىومن ناحية ، هم واحتياجاتهم ورغباتهمطلبتنا وتلبية ميول
 متوسط حسابي من أعلى حصول مجال الذكاء االجتماعي على أنبينما ترى الباحثة .التعليم والتعلم

حيث يقوم ،  طبيعة تعزيز العالقات االجتماعية والتركيز عليها وتقويتهاإلىبين المجاالت يعود 
لم تلقائيا داخل غرفة الصف بتعزيز وتنمية هذا الذكاء لما له عالقة وثيقة بطبيعة مجتمعنا المع

 الطلبة أشجع (حيث حصلت الفقرة، وتقاليدنا وديننا التي تركز على التواصل االجتماعي وتقويته
ا تليه ،)4.54 ( متوسط حسابي قيمتهأعلىمن مجال الذكاء االجتماعي على ) على احترام زمالئهم

  .)4.40 ( قيمتهبمتوسط حسابي)  العالقات االجتماعية بين الطلبةأشجع (فقرة
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حيث ،  استخدام الذكاء الشخصي كان بدرجة عالية التدريس من قبل المعلمينأنوكذلك ترى الباحثة 
 أعلىمن المجال الشخصي على )  الشخصيةأمورهم الطلبة على تنظيم أشجع (حصلت الفقرة

بمتوسط )  والتعبيراألسئلة الطلبة الحرية لطرح أعطي (تليها الفقرة ،)4.27 (متوسط حسابي قيمته
 المعلمين يفسحون المجال لطلبتهم بالتعبير بحرية والتدريس أنمما يدل على  ،)4.52 (حسابي قيمته

  .اء الشخصي وينميه لدى الطلبة ديمقراطي يعزز الذكبأسلوب
ذا المجال  سهولة مهارات هإلىجة عالية يعود وكذلك استخدام الذكاء اللغوي في التدريس بدر

 العديد من مهارات هذا إتقانن نسبة عالية من الطلبة يكون لديهم القدرة على وتنميتها لدى الطلبة أل
فهي مهارات سهل تنميتها لدى ، األسئلة الكاملة على اإلجابةومهارة ، كالتعبير بلغة سليمة، الذكاء

  . كما في الذكاء الموسيقيةأنشودالطلبة مقارنة مع تأليف 
الذي من مهاراته التي  كالذكاء المنطقي،  وكذلك الحال بالنسبة لباقي مجاالت الذكاءات المتعددة

 المجال لهم وإفساح، يمكن ويسهل تنميتها لدى الطلبة تشجيع المعلم على فهم السؤال والتفكير به
يطلب المعلم من الطلبة التعبير عما يرونه  أن مهاراته إحدى الذكاء المكاني الذي من وأيضا، لذلك

وكذلك في استخدام مهارات ،  تدريبهم على مهارة رسم الخرائطأو، في الصور المعروضة عليهم
 إلتمامالذكاء الجسدي داخل غرفة الصف التي قد يستخدمها المعلم دائما مع طلبته وتعتبر ضرورية 

 ووسائل واإليماءات اإلشاراتلم مع طلبته من خالل كأن يتواصل المع، عملية التعليم والتعلم بنجاح
  .ل تدريب الطلبة وتنميتها لديهميسه،  عديدة غيرهاأخرىاتصال 

نه ال بد من العمل على تطوير تنمية نظرية الذكاءات المتعددة لدى المعلمين ولكن ترى الباحثة أ
دام استراتيجيات تحقق الستخدامها داخل غرفة الصف ليتم استخدامها بطرقها الصحيحة وباستخ

،  المنشودة وتحقق النمو المعرفي والعقلي والوجداني وكافة الجوانب المتعلقة بالمتعلماألهداف
واستغالل هذه النظرية بشكل كبير داخل الغرف الصفية وتحسين العملية التعليمية التعلمية من خالل 

 الدنيا لما لهذه األساسيةمرحلة  الدورات التدريبية التطويرية للمعلمين خاصة معلمي الإعطاء
  . بالغة في المراحل التي تليهاأهميةالمرحلة من 

 Hess Cluk ( كالك وهيسودراسة ،) Cutshall , 2003 ( كتشال دراسةوتتفق هذه الدراسة مع
كبر أن نتائج الدراسة تتفق بشكل أحيث  ،)Barrington , 2004 (وكذلك مع دراسة ،)2003 ,  &

  .)Gunst , 2004  ( جونستمع دراسة
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  :مناقشة نتائج السؤال الثاني 2:1:5

  
الستخدامهم " رام اهللا والبيرة" الدنيا في محافظة األساسيةهل تختلف تصورات معلمي المرحلة 

الخبرة في ، التخصص، المؤهل العلمي، الجنس (نظرية الذكاءات المتعددة في التدريس باختالف

  ؟)التدريس

  
 المتفرعة من السؤال والتي األربعةا السؤال من خالل اختبار الفرضيات  على هذاإلجابةحيث تمت 

  :كاآلتيكانت نتائجها 
  

  :األولىمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية  1:2:1:5

  
 تصورات بين متوسطات )α ≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

الستخدامهم نظرية الذكاءات " رام اهللا والبيرة" الدنيا في محافظة األساسيةمعلمي المرحلة 

  .المتعددة في التدريس تعزى لمتغير الجنس

  
 تصورات معلمي المرحلة بين متوسطات النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية أظهرت
في التدريس الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " رام اهللا والبيرة" الدنيا في محافظة األساسية

  هذه النتيجة اختلفت مع دراسة بدارنةأنفي جميع المجاالت حيث ،  متغير الجنسإلىعزى ت
،  لصالح الذكورواإلناث بين الذكور إحصائياً دالة  هناك فروقاًأن أظهرتبأن دراسته  ،)2007(

 ومع دراسة كتشالHansen , 1998) ( كما اتفقت هذه الدراسة مع دراسة هانسن
)2003Cutshall ,(، يطبقوا نظرية الذكاءات المتعددة بدرجة  جميع المعلمين أنث حي

إلى  واإلناث يعود السبب في عدم وجود فروق بين الذكور أننه من الممكن وترى الباحثة أ.مرتفعة
 يعود أننه من الممكن وأ، س بها بقضية الذكاءات المتعددة لديهم المعرفة التي ال بأالجنسين أن

أن  والتي تفرض عليهم واإلناثدراسية التي يدرسها المعلمون الذكور السبب لطبيعة المرحلة ال
، والذكاء الجسمي الحركي، كالذكاء اللغوي، غلب مجاالت الذكاءات المتعددة في صفوفهميستخدموا أ
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 والمحفوظات في األناشيدوكذلك ، وكذلك في مجال الرياضيات والعلوم استخدام الذكاء المنطقي
، األمور طبيعة هذه المرحلة التي تتطلب التركيز على هذه إلىوالتي ترجع ، يمجال الذكاء الموسيق

  .طبيعتها تابعة للذكاءات المتعددةالتي ب
   

   :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 2:2:1:5

  

 تصورات بين متوسطات) α ≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

الستخدامهم نظرية الذكاءات " رام اهللا والبيرة" الدنيا في محافظة األساسيةمعلمي المرحلة 

  .المتعددة في التدريس تعزى المؤهل العلمي

  

 بين متوسطات إحصائياًانه يوجد فروق دالة ،  نتائج الدراسة بما يتعلق بالفرضية الثانيةأظهرت
الستخدامهم نظرية "  والبيرة رام اهللا"  الدنيا في محافظة األساسيةتصورات معلمي المرحلة 

وبعد عمل اختبار المقارنات البعدية ، الذكاءات المتعددة في التدريس تعزى لمتغير المؤهل العلمي
بين حملة الدبلوم وحملة البكالوريوس ) يمالشخصي والجس ( الفروق في مجالي الذكاءأناتضح 

ة الدراسات العليا في مجال الذكاء وحمل الفروق بين حملة البكالوريوس أنكما ، لصالح الدبلوم
بأن حملة ) 2007 (حيث اختلفت النتيجة مع دراسة بدارنة، الجسدي لصالح حملة الدراسات العليا

قل ممارسة لنظرية الذكاءات المتعددة في صفوفهم مقارنة مع حملة الماجستير في دراسته أ
 طبيعة المساقات إلى تعود أني يمكن  الفروق في متغير المؤهل العلمأنوترى الباحثة .البكالوريوس

 تكون بسبب قصر الفترة التي يتم أننه من الممكن كما أ،  الدراسةأثناءالتي تم التعرض لها في 
 عدم التطرق إلىتؤدي ،  الدراسة وقبل البدء بالعمل في مجال التدريسأثناءتدريب المعلمين بها 

  . بعضهاأوموضوع الذكاءات المتعددة كلها ل
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 3:2:1:5

  
 تصورات بين متوسطات) α ≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

الستخدامهم نظرية الذكاءات " رام اهللا والبيرة" الدنيا في محافظة األساسيةمعلمي المرحلة 

  .المتعددة في التدريس تعزى التخصص

  
 تصورات معلمي بين متوسطات إحصائياًنه ال يوجد فروق دالة نتائج الدراسة أ أظهرتحيث 

الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة في " رام اهللا والبيرة" الدنيا في محافظة األساسيةالمرحلة 
، ما عدا مجال الذكاء المنطقي،  متغير التخصص في مجاالت الذكاءات المتعددةإلىالتدريس تعزى 

ومجال الذكاء الموسيقي لصالح تخصص ،  الفروق لصالح تخصص العلوم الطبيعيةحيث كانت
 أصحاببأن هناك فروق بين ) 2007 (حيث تتفق هذه الدراسة مع دراسة بدارنة، اإلنسانيةالعلوم 

حيث ترى ، األدبية والعلمية في مجال الذكاء اللغوي لصالح التخصصات األدبيةالتخصصات 
تناسب هذا النوع حسب طبيعة تخصصه التي  وميل المعلم نفسهفروق بسبب  سبب هذه الأنالباحثة 

لما له من مهارات  ،)اإلنسانية (األدبيةفالذكاء الموسيقي ذا صلة كبيرة بالتخصصات ، من الذكاءات
وكذلك الحال بالنسبة ، واألغاني األناشيدمتعددة منها الحفظ والقدرة على الكتابة والتأليف وتذوق 

 - والتي ترتبط بشكل كبير بالذكاء المنطقي ) العلوم الطبيعية (تخصصات العلمية الألصحاب
 الذي يتكون من مهارات متعددة تتعلق بالتفكير وربط العمليات الحسابية مع بعضها الرياضي
 المتعلق األداءقدر على فيكون المعلم أ،  من طريقةبأكثروكذلك القدرة على حل المسائل ، البعض

  .بتخصصه
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 4:2:1:5

  
 تصورات بين متوسطات) α ≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

الستخدامهم نظرية الذكاءات " رام اهللا والبيرة" الدنيا في محافظة األساسيةمعلمي المرحلة 

  .ي التدريسالمتعددة في التدريس تعزى لمتغير الخبرة ف

  

تصورات معلمي  بين متوسطات إحصائياً نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة أظهرتحيث 
الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة في " رام اهللا والبيرة "  الدنيا في محافظة األساسيةالمرحلة 

 جرار هذه النتيجة اختلفت مع دراسة أنحيث ، التدريس تعزى لمتغير الخبرة في التدريس
 في الممارسات الصفية إحصائياًبأن هناك فروق دالة ) 2007 (ومع دراسة بدارنة ،)2006(

حيث لم يكن هناك دراسة تتفق مع هذه ، المرتبطة بالذكاءات المتعددة باختالف سنوات الخبرة
ير  السبب في عدم وجود فروق في متغأنوترى الباحثة .النتيجة المتعلقة بمتغير الخبرة في التدريس

 طبيعة المرحلة الدراسية التي تناولتها في دراستها وهي المرحلة إلىالخبرة في التدريس يعود 
 في هذه المرحلة الدراسية بطرق األطفالوالتي تفرض على المعلمين التعامل مع ،  الدنيااألساسية

يكون  أن من الممكن وأيضا، محسوسة وطرق مبسطة ترتبط بطبيعتها بقضية الذكاءات المتعددة
كما أنه ،  كمعلمينوإعدادهمالسبب هو المساقات التي تعرض لها هؤالء المعلمون في فترة دراستهم 

  حضور العديد من الدورات والندوات التي تتعلق بالموضوع وتطوير ذاتهم في عملهممن الممكن
 الصفية  عدم وجود فروق في ممارساتهمإلىمما يؤدي ، لها األثر االيجابي الستخدامها في الصف

  . خبرتهم بالتدريسإلىبما يخص الذكاءات المتعددة يعزى 
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   :التوصيات 2:5

  
 الدنيا في األساسيةتصورات معلمي المرحلة من خالل النتائج التي أظهرتها الدراسة الحالية حول 

توصي بما  فإن الباحثة الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة في التدريس" رام اهللا والبيرة"محافظة 
  :يلي
  
 ورفع اإلبداعفي تنمية الذكاءات المتعددة  كيفية استثمار حول  تطويريةإقامة دورات تدريبية_ 1

 األساليبفي هذا المجال والتعرف على  التوسع إلى باإلضافة،  لدى الطلبةمستوى التحصيل
  .تخدم هذه القضيةواالستراتيجيات الحديثة التي 

 واستراتيجيات تتعلق بمهارات الذكاءات المتعددة التي أساليبن عمل نماذج من الحصص تتضم_ 2
 . خاصة بما يتعلق بالذكاء الموسيقي والذكاء الجسديوإتقانهايمكن للمعلم االستفادة منها 

بهدف ، تطوير قوائم رصد لمجاالت الذكاءات المتعددة من قبل المعلمين يتم تطبيقها على الطلبة_ 3
  . وتلبية احتياجات الطلبة وتنمية ذكاءاتهمتحسين العملية التعليمية

  

   : الدراسات المستقبلية3:5

 
  . والطلبة لدى المعلمينوأهميتهاالذكاءات المتعددة إجراء المزيد من األبحاث حول _ 1
 عن تصورات  في أنحاء أخرى من الوطنأوسع عديدة تكشف بشكل أخرى دراسات إجراء_ 2

                            .ات المتعددة في تدريسهم وداخل صفوفهم مع طلبتهمالمعلمين الستخدامهم نظرية الذكاء
 الدراسات التجريبية التي تبين مدى اثر نظرية الذكاءات المتعددة على رفع تحصيل إجراء_ 3

  .ولهمليتم االستفادة منها أيضا في وضع المنهاج المدرسي ليلبي حاجات الطلبة ومي، الطلبة
 الدراسات التي تتعلق بالمهارات التي يمتلكها المعلمون في تدريسهم حول نظرية إجراء_ 4

                                                         .الذكاءات المتعددة والعمل على تطويرها وتحسينها
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يلي دار جون وإ. علم النفس التربويأساسيات.)1984 (عدس، عبدالرحمنمحي الدين و، توق
                                                                              .نجلتراإ، أبناؤه

                        .فلسطين، ةغز، وكالة الغوث.نظرية الذكاء المتعدد.)2005 (زياد محمد، ثابت

          .مصر، القاهرة، نهضة العربيةار الد، 3ط.علم النفس التربوي.)1994 ( جابرعبدالحميد، جابر

، القاهرة، دار النهضة العربية، األولىالطبعة .الذكاء ومقاييسه.)1997 ( جابرميدعبدالح، جابر
                                                                                            .مصر

الفكر دار ، الطبعة االولى.الذكاءات المتعددة والفهم تنمية وتعميق.)2003 ( جابرعبدالحميد، جابر
          .مصر، القاهرة، العربي

 وعالقته األردنمستوى الذكاء المتعدد لمديري المدارس الثانوية في .)2006 (ناديا عوني، جرار

جامعة عمان العربية ، رسالة ماجستير غير منشورة. المدرسيةاإلدارة ألساليببدرجة ممارستهم 
                                                                .األردن، عمان، للدراسات

الذكاء االنفعالي وعالقته بالسعادة والثقة وبالنفس لدى طلبة جامعة .)2007 (آمال، جودة
                 .738 – 697ص ، 3العدد ، 21المجلد  ،)اإلنسانيةالعلوم  (لألبحاثمجلة جامعة النجاح .األقصى

، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.قياس وتقييم الذكاءات المتعددة.)2003 (محمد، حسين
                                                                                    .األردن
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ات المتعددة لدى طلبة الصف العاشر االساسي بغزة وعالقته واقع الذكاء.)2002 (نجيب، الخزندار

جامعة ، رسالة دكتوراة غير منشورة.بالتحصيل في الرياضيات وميول الطلبة نحوها وسبل تنميتها
                                                       .جمهورية مصر العربية، عين شمس

 سة مقارنة للذكاء الجسمي الحركي والذكاء المكاني البصريدرا .)2005 (اهللا أحمد عبد، ربابعة

 بين المتفوقين وغير المتفوقين رياضيا من طلبة كليات التربية -  نظرية الذكاءات المتعددةوفق-

                     .األردن، عمان، جامعة عمان العربية للدراسات.الرياضية في االردن

الموهبة والتفوق العقلي \أطفال عند القمة.)2002 (يسرية، صادقزكريا و، الشربيني

                                               .مصر، دار الفكر العربي، القاهرة، األولىالطبعة .واإلبداع

، دار الكتاب الحديث.الذكاءات المتعددة ومهارات التعليم الفعال للناشئين.)2009 (شعبان، صادق
                                                              .ئرالجزا، الكويت، القاهرة

دار غريب ، القاهرة، 2ط.موسوعة علم النفس والتحليل النفسي.)2003 (فرج عبدالقادر، طه
                                                    .جمهورية مصر العربية، للنشر والتوزيع

دار الفكر ، األولىالطبعة ، عمان.الذكاء من منظور جديد.)1997 (محمد عبدالرحيم، عدس
                                                                                  .األردن، للطباعة

الطبعة ، دار الفكر للطباعة. نظرة معاصرة:علم النفس التربوي.)1998 (عبدالرحمن، عدس
  .األردن، عمان، األولى

مكتبة ، األولىالطبعة .التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة.)2004 (نائلة،  والخزندار،عزو، نةعفا
                                                        .فلسطين، غزة، آفاق لنشر والتوزيع

 األساسيمستويات الذكاء المتعدد لدى طلبة مرحلة التعليم .)2004 (نائلة، الخزندار و،عزو، عفانة
، 12 المجلد، اإلسالميةمجلة الجامعة  .بغزة وعالقتها بالتحصيل في الرياضيات والميول نحوها

                                                              .366- 323ص، 2العدد
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اثر برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة على .)2008 (منى، عياد

رسالة ماجستير  .تساب المفاهيم التكنولوجية وبقاء اثر التعلم لدى طالبات الصف السابع بغزةاك
                                                 .فلسطين، غزة، اإلسالميةالجامعة ، غير منشورة

حلة تطوير قائمة رصد لقياس الذكاءات المتعددة على طلبة المر.)2006 (محمد دوحان، الفضلي

جامعة عمان ، رسالة ماجستير غير منشورة .االبتدائية في دولة الكويت كما يدركها المعلمون
                                                          .األردن، عمان، ية للدراساتالعرب

نظرية دراسة الفروق في الذكاء المتعدد بين طالب الكليات ال.)2003 (رنا عبدالحميد، قوشحة

               .جمهورية مصر العربية، جامعة القاهرة،  غير منشورةدكتوراهرسالة .والعملية

دار الصفاء للنشر ، األولىالطبعة .لألطفالتنمية وتدريس الذكاءات المتعددة .)2009 (سوسن، مجيد
                                                           .األردن، عمان، والتوزيع

الذكاء االنفعالي وعالقته ببعض المتغيرات االنفعالية لدى طلبة .)2007 (عبدالعظيم، المصدر
 – 587ص ، 1العدد، 16المجلد ،)اإلنسانيةسلسلة الدراسات  (اإلسالميةمجلة الجامعة  .الجامعة

632.                                                                                          

 الذكاءات المتعددة لجاردنر في أنشطة باستخدام األداءمدى فعالية تقييم .)2001 (إمام، مصطفىال
، 17المجلد ، أسيوطجامعة ، مجلة كلية التربية.اكتشاف الموهوبين من تالميذ المرحلة االبتدائية

                                                                  .151 -  112ص ، األولالعدد 

 الدارسين في األولىالفروق في الذكاء المتعدد لدى طلبة السنة .)2008 (محمد، الحيلةمحمد و، نوفل
العلوم  (لألبحاثمجلة جامعة النجاح .األردنمؤسسات التعليم العالي في وكالة الغوث الدولية في 

                        .1623 – 1559ص ، 5العدد ، 22المجلد  ،)اإلنسانية

المهارات الحياتية وعالقتها بالذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة .)2010 (عبدالرحمن، وافي

         .غزة، فلسطين، إلسالميةاالجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة .الثانوية في قطاع غزة
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ى طلبة الجامعة العالقة بين الذكاء المتعدد وموقع الضبط لد.)2004 (احمد عاطف، بييوه

جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة.أخرى من جهة وبين دافعيتهم لالنجاز من جهة األردنية
                                                    .األردن، عمان، عمان العربية للدراسات العليا
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  ) 1 (الملحق

  

  أسماء المحكمين

  

  أسماء من قاموا بتحكيم االستبانة

  
  مكان العمل  األسماء  الرقم

  جامعة القدس   عرمانإبراهيم.د  1
  جامعة القدس المفتوحة  زياد بركات.د  2
  جامعة القدس   عفيف زيدان.د  3
  جامعة القدس المفتوحة  كفاح حسن.د  4
  جامعة القدس   نبيل عبدالهادي.د  5
  جامعة القدس المفتوحة  خولة حساسنة.أ  6
  جامعة القدس المفتوحة   مطرإبراهيم.أ  7
  تربية سلفيت/مشرفة  رمحيرولى جمال ال.أ  8
  جامعة القدس   اعتدال صالح.أ  9

  جامعة القدس  سهير صباح.د  10
  جامعة القدس  محسن عدس.د  11
  .تربية سلفيت/ مشرف   وهيب جبر .أ  12
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  )2 (ملحقال

 

 التحكيم

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 

ة\المحترم_______________________________ حضرة المحكم   

 

 
تصورات معلمي المرحلة االساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

"الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة في التدريس  . 
 

وذلك كمتطلب للحصول على شهادة الماجستير في اساليب التدريس من جامعة القدس ونظرا لما 
جى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذه االداةعرف عنكم من خبرة وحسن اطالع ير . 

 

 

 
 مع االحترام والتقدير

 

 

 

  شروق أبوشمة:الباحثة
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  األوليةاالستبانة بصورتها 

 
 استبانة

 

ـ:ة/ة الفاضل/حضرة المعلم  
 

رام اهللا "تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة  "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

وذلك كمتطلب للحصول على درجة ، "في التدريسمهم نظرية الذكاءات المتعددة الستخدا" والبيرة
  .الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس

، يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلستجابة عن جميع فقرات االستبانة
علما بان جميع ، ا مناسبةأمام كل فقرة وتحت درجة الحكم التي تراه) X (وذلك بوضع إشارة

  .إجاباتك ستكون سرية ال يطلع عليها سوى الباحثة وسوف تستعمل لغايات البحث العلمي فقط
  

 وشكرا لكم لحسن تعاونكم
 

شروق أبوشمه :الباحثة  
 

   

 الجزء األول:

في المكان الذي ينطبق على حالتك ) × ( الرجاء وضع إشارة:المعلومات العامة  

  أنثى    □  ذكر                 □                       :الجنس 
 أعلى من □  بكالوريوس     □ دبلوم                 □               : المؤهل العلمي
 بكالوريوس   

  علوم إنسانية □ علوم طبيعية         □                      :التخصص
 10 أكثر من □ سنوات  10 – 5 □     سنوات5 أقل من □           :الخبرة في التدريس

 سنوات  
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 الجزء الثاني: الرجاء وضع اشارة (×) في الخانة التي تناسبك:

الذكاء اللغوي   

بدرجة 
 السلوكياتالرقم

  قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرةكبيرة جدا

     أفسح المجال للطلبة للتعبير بلغة سليمة1
      مفيدةلطلبة كتابة جمالطلب من اأ2
     أكلف الطلبة بواجبات كتابية بيتيه 3
     أدرب الطلبة على مهارة الخط الجميل المتقن4
     أساعد الطلبة في حل الكلمات المتقاطعة5
     أشجع الطلبة على قراءة القصص 6
     أنمي لدى الطلبة القدرة على فهم المقروء 7
لفهم السؤال أترك للطلبة مجاالً 8      
أدرب الطلبة على اإلجابة عن األسئلة إجابات 9

 كاملة سليمة
    

أشجع الطلبة على المشاركة في اإلذاعة 10
 الصباحية 

    

)الرياضي (الذكاء المنطقي   

بدرجة 
 السلوكياتالرقم

  قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرةكبيرة جدا
األسئلة الحسابيةأفسح المجال للطلبة لطرح 1      
لطلبة التفكير في المسائل  لأترك المجال2

 الرياضية
    

أطرح على الطلبة المسائل التي تنمي التفكير 3
     .المنطقي لديهم

أناقش مع الطلبة حل مسائل من الواقع اليومي 4
     لهم

أنمي لدى طلبتي مهارة التحليل والتركيب في 5
ريبات حل المسائل والتد  

    

     أساعد الطلبة في حل الكلمات المتقاطعة6
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     أقدم للطلبة أنشطة تساعدهم في التفكير المنطقي7
     أحثهم على تكوين مسائل مرتبطة بواقعهم8
     أنمي لدى الطلبة حب استخدام األعداد9

     أترك للطلبة مجاالً لفهم السؤال والتفكير فيه 10
)الفراغي (كاء المكانيالذ   

بدرجة 
 السلوكياتالرقم

  قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرةكبيرة جدا

أعرض على الطلبة الصور وأترك لهم المجال 1
 للتأمل

    

     اطلب من الطلبة التعبير عما يرونه في الصور 2
     أشجع الطلبة على التعامل مع األشكال الهندسية3
لطلبة على التعرف على اإلشارات أشجع ا4

 والرموز المهمة في حياتنا
    

     أشجع الطلبة على تصوير األشياء كما يرونها5
أساعد الطلبة على التعبير من خالل الرسوم 6

 التوضيحية والتعبيرية
    

أشجع الطلبة على استخدام األلوان في األنشطة 7
 المطلوبة منهم

    

لطلبة مهارة حفظ الطرق والمساراتأنمي لدى ا8      
     أطلب من الطلبة تقدير األحجام9

     أشجع الطلبة على عمل الخرائط10
 الذكاء الجسدي 

بدرجة 
كبيرة  السلوكياتالرقم

جدا
  قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرة

     أشجع الطلبة على استخدام لغة الجسد في التعبير1
دى الطلبة المهارات اليدويةأنمي ل2      
     أنمي لدى طلبتي مهارات االتصال والتواصل3
     أكلف الطلبة بأنشطة حركية داخل الصف4



 102

     أعزز القدرات الحركية لدى طلبتي 5
أعزز الحركات الجسدية المتناسقة مع األناشيد 6

 لدى طلبتي
    

     أشجع الطلبة على التعبير الحركي7
أكلف الطلبة بالقيام بأنشطة يدوية صفية وأخرى 8

 بيتية
    

 الذكاء الموسيقي 

بدرجة 
 السلوكياتالرقم

  قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرةكبيرة جدا
     أفسح المجال للطلبة للتعبير من خالل األناشيد1
     أشجع الطلبة على الحفظ لالغاني ذات المعنى 2
لب من الطلبة االشتراك في عرض األناشيد أط3

 على اإلذاعة الصباحية
    

أفسح المجال للطلبة لالستماع للموسيقى داخل 4
 حجرة الصف

    

أطلب من الطلبة البحث عن أغنية وطنية 5
 لالشتراك في فقرة من حفل وطني بالمدرسة

    

     أعزز الطلبة الذين يتمتعون بحس موسيقي عالي6
أطلب من الطلبة تأليف أنشودة تدور حول 7

 الشمس والقمر مثال
    

أساعد طلبتي على اإلتقان أللحان األناشيد التي 8
 أعلمهم إياها 

    

     أشجع الطلبة في حفظ األناشيد وترديدها9
 الذكاء االجتماعي 

بدرجة 
 السلوكياتالرقم

  جدا قليلة  قليلة متوسطة كبيرةكبيرة جدا
     أشجع العالقات االجتماعية بين الطلبة1
     أترك المجال للطلبة للعمل في مجموعات2
     أنمي لدى الطلبة االحترام والمحبة تجاه زمالئهم3



 103

أكلف الطلبة بأنشطة تعاونية خارج حجرة 4
 الصف

    

أشجع الطلبة على التواصل واالتصال بين 5
     بعضهم البعض

أشجع الطلبة على االستماع لزمالئهم واحترام 6
 أرائهم

    

أنمي لدى طلبتي حب المشاركة في المناسبات 7
 االجتماعية لدى زمالئهم

    

أنسق مع الطلبة إلقامة رحلة تعليمية ترفيهية 8
 تعزز العالقات بين الطلبة

    

أترك المجال للطلبة ليوم معين يختاروه لعمل 9
ي مثالفطور جماع  

    

أقوم بتبديل أماكن الطلبة بشكل مستمر كي اترك 10
 المجال للطلبة للتعرف على بعضهم أكثر

    

 الذكاء الشخصي 

بدرجة 
 السلوكياتالرقم

  قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرةكبيرة جدا
     أشجع الطلبة على تنظيم أمورهم الشخصية1
خاذ القرارأنمي لدى الطلبة مهارة ات2      
     أعطي الطلبة الحرية لطرح األسئلة والتعبير3
     أكلف الطلبة بأعمال تعاونية خارج الصف4
أنمي لدى طلبتي القدرة على فهم اإليماءات 5

 والرموز
    

أترك المجال لدى الطلبة إلقامة نقاش حول 6
 موضوع معين داخل الصف

    

لجماعي في جمع معلومات أشجع الطلبة العمل ا7
 .عن موضوع ما
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  )3 (ملحقال

 االستبانة بصورتها النهائية

 
 

 استبانة

 

ـ:ة/ة الفاضل/حضرة المعلم  
 

رام اهللا "تصورات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة  "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

 وذلك كمتطلب للحصول على درجة ، "دريسفي التالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " والبيرة
 .الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس

، يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلستجابة عن جميع فقرات االستبانة
علماً بأن نتائج ، أمام كل فقرة وتحت درجة الحكم التي تراها مناسبة) X (وذلك بوضع إشارة

  . ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقطالدراسة
  

 وشكرا لكم لحسن تعاونكم
 

شروق أبوشمه :الباحثة  
 

 الجزء األول:

في المكان الذي ينطبق على حالتك ) × ( الرجاء وضع إشارة:المعلومات العامة  

  أنثى    □  ذكر                 □                       :الجنس 

 أعلى من □  بكالوريوس     □ دبلوم                 □               : المؤهل العلمي
 بكالوريوس   

  علوم إنسانية □ علوم طبيعية         □                      :التخصص

 10 أكثر من □ سنوات  10 – 5 □     سنوات5 أقل من □           :الخبرة في التدريس
 سنوات 
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  الجزء الثاني: الرجاء وضع اشارة (×) في الخانة التي تناسبك:
الذكاء اللغوي   

بدرجة 
السلوكياتالرقم

  قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرةكبيرة جدا

    أفسح المجال للطلبة للتعبير بلغة سليمة1
    لطلبة كتابة جمال مفيدةطلب من اأ2
    أكلف الطلبة بواجبات كتابية بيتيه 3
     الخط الجميل المتقنأدرب الطلبة على مهارة4
    أساعد الطلبة في حل الكلمات المتقاطعة5
    أشجع الطلبة على قراءة القصص 6
    أساعد الطلبة على فهم المقروء 7
    أترك للطلبة مجاالً لفهم السؤال 8
    أدرب الطلبة على اإلجابة عن األسئلة إجابات كاملة سليمة9

    الطلبة على المشاركة في اإلذاعة الصباحية أشجع 10
 

)الرياضي (الذكاء المنطقي   

بدرجة 
السلوكياتالرقم

  قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرةكبيرة جدا

    أفسح المجال للطلبة لطرح األسئلة الحسابية1
    لطلبة للتفكير في المسائل الرياضية لأترك المجال2
     الطلبة المسائل التي تنمي التفكير المنطقي لديهم أطرح على3
      .أناقش مع الطلبة حل مسائل من الواقع اليومي4
في حل المسائل لدى " التحليل والتركيب"أشجع مهارة 5

الطلبة
    

    أقدم للطلبة أنشطة تساعدهم في التفكير المنطقي6
    ة بواقعهمأحث الطلبة على تكوين مسائل مرتبط7
    أشجع الطلبة على استخدام األعداد8
    أترك للطلبة مجاالً لفهم السؤال والتفكير فيه 9
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)الفراغي (الذكاء المكاني   

بدرجة 
السلوكياتالرقم

  قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرةكبيرة جدا

    أترك للطلبة مجاالً للتأمل في الصور1
     الطلبة التعبير عما يرونه في الصور اطلب من2
    أشجع الطلبة على التعامل مع األشكال الهندسية3
أشجع الطلبة على التعرف على اإلشارات والرموز 4

المهمة في حياتنا
    

    أشجع الطلبة على تصوير األشياء كما يرونها5
توضيحية أساعد الطلبة على التعبير من خالل الرسوم ال6

والتعبيرية
    

أشجع الطلبة على استخدام األلوان في األنشطة المطلوبة 7
    منهم

    أشجع الطلبة على حفظ الطرق والمسارات8
    أطلب من الطلبة تقدير األحجام9

    أشجع الطلبة على عمل الخرائط10
 

 الذكاء الجسدي 

بدرجة 
السلوكياتالرقم

  قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرةجداكبيرة 

    أشجع الطلبة على استخدام لغة الجسد في التعبير1
    أشجع الطلبة على استخدام المهارات اليدوية2
    أشجع الطلبة على االتصال والتواصل3
    أكلف الطلبة بأنشطة حركية داخل الصف4
    أعزز القدرات الحركية لدى الطلبة5
أعزز الحركات الجسدية المتناسقة مع األناشيد لدى 6

الطلبة
    

    أكلف الطلبة بالقيام بأنشطة يدوية مختلفة7
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 الذكاء الموسيقي 

بدرجة 
السلوكياتالرقم

  قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرةكبيرة جدا
    أفسح المجال للطلبة للتعبير من خالل األناشيد1
    أشجع الطلبة على حفظ االغاني ذات المعنى 2
أطلب من الطلبة االشتراك في عرض األناشيد في 3

اإلذاعة الصباحية
    

أفسح المجال للطلبة لالستماع للموسيقى داخل حجرة 4
الصف

    

أشجع الطلبة على البحث عن أغنية وطنية لالشتراك 5
في فقرة من حفل وطني بالمدرسة

    

    أعزز الطلبة الذين يتمتعون بحس موسيقي عالي6
أطلب من الطلبة تأليف أنشودة تدور حول الشمس 7

والقمر مثال
    

أساعد الطلبة على إتقان الحان األناشيد التي أعلمهم 8
إياها 

    

    أشجع الطلبة على حفظ األناشيد وترديدها9
 الذكاء الشخصي 

بدرجة 
السلوكياتالرقم

  قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرةكبيرة جدا
    أشجع الطلبة على تنظيم أمورهم الشخصية1
    أحث الطلبة على استخدام مهارة اتخاذ القرار2
    أعطي الطلبة الحرية لطرح األسئلة والتعبير3
    أكلف الطلبة بأعمال تعاونية خارج الصف4
    على فهم اإليماءات والرموز الطلبة ساعدأ5
أترك المجال لدى الطلبة إلقامة نقاش حول موضوع 6

معين داخل الصف
    

أشجع الطلبة على العمل الجماعي في جمع معلومات 7
.عن موضوع ما
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 الذكاء االجتماعي 

بدرجة 
السلوكياتالرقم

  قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرةكبيرة جدا
    جع العالقات االجتماعية بين الطلبةأش1
    أترك المجال للطلبة للعمل في مجموعات2
    أشجع الطلبة على احترام زمالئهم3
    أكلف الطلبة بأنشطة تعاونية خارج حجرة الصف4
أشجع الطلبة على التواصل واالتصال بين بعضهم 5

البعض
    

     لزمالئهم واحترام آرائهمأشجع الطلبة على االستماع6
أشجع الطلبة على المشاركة في المناسبات االجتماعية 7

لدى زمالئهم
    

أنسق مع الطلبة إلقامة رحلة تعليمية ترفيهية تعزز 8
العالقات بين الطلبة

    

أترك المجال للطلبة ليوم معين يختاروه لعمل فطور 9
جماعي مثال

    

    . أماكن الطلبة بشكل مستمرأقوم بتبديل10
 

 انتهت االستبانة
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  )4 (ملحقال

 تسهيل المهمة من الجامعة
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)5(الملحق   

 تسهيل مهمة من التربية والتعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111

)6(الملحق   

 الجداول التفصيلية لمجاالت االستبانة المتعلقة بنتائج الفرضيات

 

:األولىلفرضية الجدول المتعلق با) 1(  

 
 تصورات معلمي المرحلة فيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة  (T-test (نتائج اختبار

الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة في التدريس  " رام اهللا والبيرة"األساسية الدنيا في محافظة 

  .تعزى إلى متغير الجنس

المتوسط العددالجنس المجال

الحسابي

اف االنحر

 المعياري

 قيمة

T 
 

مستوى 

 الداللة

 الذكاء اللغوي 813.990.49ذكر
 1893.950.53أنثى 

0.53 0.59 

 الذكاء المنطقي  814.030.46ذكر
 1893.950.61أنثى 

1.04 0.29 

 الذكاء المكاني  813.950.43ذكر
 1893.870.54أنثى

1.13 0.25 

 الذكاء الجسدي 813.930.60ذكر
 1893.980.64أنثى 

0.55 0.57 

 الذكاء الموسيقي 813.660.74ذكر
 1893.570.78أنثى 

0.89 0.37 

  الشخصي الضمنالذكاء 814.020.53ذكر

 1894.010.63أنثى

0.19 0.84 

 الذكاء االجتماعي 814.130.50ذكر
 1894.120.54أنثى

0.11 0.90 

رجة الكليةالد 813.960.41ذكر  
 1893.920.48أنثى

0.66 0.50 
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 :   بنتائج الفرضية الثانيةةول المتعلقاالجد) 2(

 
تصورات معلمي في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة

في م نظرية الذكاءات المتعددة الستخدامه" رام اهللا والبيرة"المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

   .المؤهل العلمي تعزى لمتغير التدريس

المتوسط  العدد المستوى الدراسي المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 873.990.47دبلوم

 1643.940.53بكالوريوس
الذكاء اللغوي

 194.080.58أعلى من بكالوريوس

 874.030.46دبلوم

 1643.930.61بكالوريوس
الذكاء المنطقي 

 194.120.65أعلى من بكالوريوس

 873.980.44دبلوم

 1643.830.54بكالوريوس
الذكاء المكاني 

 194.040.47أعلى من بكالوريوس

 874.150.48دبلوم

 1643.840.66بكالوريوس
ميالذكاء الجس

 194.200.67أعلى من بكالوريوس

 الموسيقيالذكاء 873.720.68دبلوم
 1643.530.82بكالوريوس

 193.680.66أعلى من بكالوريوس

 874.060.53دبلوم

 1643.960.63بكالوريوس
الذكاء االجتماعي

 194.250.54أعلى من بكالوريوس

 874.220.44دبلوم

 1644.050.56بكالوريوس
الضمن الذكاء 

الشخصي
 194.280.47ى من بكالوريوسأعل

 874.020.38دبلوم

 1643.870.49بكالوريوس
الدرجة الكلية

 194.090.47أعلى من بكالوريوس
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األحادي  تم استخدام تحليل التباين ولمعرفة داللة الفروق) One Way ANOVA   (كما يظهر في
  :اآلتي الجدول

تصورات في  العينة أفرادالستجابة ) One Way ANOVA (األحادينتائج اختبار تحليل التباين 

الستخدامهم نظرية الذكاءات " رام اهللا والبيرة"معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

  المؤهل العلمي                                                               تعزى لمتغير في التدريسالمتعددة 

تباينمصدر ال المجال مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

ربعاتمال  

"ف"قيمة   

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.4720.23بين المجموعات

72.90267داخل المجموعات

 الذكاء اللغوي

73.37269المجموع

0.27 
 

0.86 
 

0.42 
 

 1.1220.56بين المجموعات

88.53267مجموعاتداخل ال

 الذكاء المنطقي 

89.65269المجموع

0.33 
 

1.69 
 

0.18 
 

 1.5620.78بين المجموعات

69.93267داخل المجموعات

 الذكاء المكاني 

71.49269المجموع

0.26 
 

2.99 
 

0.05 
 

 6.6523.32بين المجموعات

100.39267داخل المجموعات

 الذكاء الجسمي
 

107.05269مجموعال

0.37 
 

8.85 
 

0.00 
 

 2.1321.06بين المجموعات

159.65267داخل المجموعات

 الذكاء الموسيقي
 

161.78269المجموع

0.59 
 

1.78 
 

0.17 
 

 1.7420.87بين المجموعات

95.80267داخل المجموعات

 الذكاء االجتماعي

97.54269المجموع

0.35 
 

2.43 
 

0.09 
 

 2.0821.04بين المجموعات

73.51267داخل المجموعات

ء الضمن الذكا
 الشخصي

75.59269المجموع

0.27 
 

3.78 
 

0.02 
 

 1.7320.86بين المجموعات

56.35267داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

58.09269المجموع

0.21 
 

4.11 
 

0.01 
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   :اآلتيكما هو موضح بالجدول ) L.S.D (ار المقارنات البعديةولمعرفة داللة الفروق استخدام اختب
  

بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة ) L.S.D (نتائج اختبار للمقارنات البعدية

                                                               .لدراسة حسب متغير المؤهل العلميا

وق في الفر المتغيرات المجال

 المتوسطات

مستوى 

 الداللة

دبلوم 0.00 0.31بكالوريوس
0.04-أعلى من بكالوريوس  0.77 

0.31-دبلوم بكالوريوس 0.00 
0.35-أعلى من بكالوريوس  0.01 

 0.77 0.04دبلوم

ميالذكاء الجس  

أعلى من بكالوريوس
 0.01 0.35بكالوريوس

دبلوم 0.01 0.16يوسبكالور
0.05-أعلى من بكالوريوس  0.66 

0.16-دبلوم بكالوريوس 0.01 
0.22-أعلى من بكالوريوس  0.07 

 0.66 0.05دبلوم

 الضمن الذكاء
 الشخصي

أعلى من بكالوريوس
 0.07 0.22بكالوريوس

دبلوم 0.01 0.14بكالوريوس
0.06-أعلى من بكالوريوس  0.55 

0.14-دبلوم بكالوريوس 0.01 
0.21-أعلى من بكالوريوس  0.05 

 0.55 0.06دبلوم

 الدرجة الكلية

أعلى من بكالوريوس
 0.05 0.21بكالوريوس
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 : الجدول المتعلق بنتائج الفرضية الثالثة) 3 ) 
 

تصورات معلمي المرحلة  في  العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة ) T-test (نتائج اختبار

في التدريس الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " رام اهللا والبيرة"محافظة األساسية الدنيا في 

                                                              .تعزى إلى متغير التخصص

المتوسط العدد التخصص المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

T 

مستوى 

 الداللة

 الذكاء اللغوي 813.890.50ةعلوم طبيعي
 1894.000.52علوم إنسانية 

1.630.10 

 الذكاء المنطقي  814.130.44علوم طبيعية
 1893.910.61علوم إنسانية

3.370.00 

 الذكاء المكاني  813.900.42علوم طبيعية
 1893.890.55علوم إنسانية

0.18 0.85 

ميالذكاء الجس 813.890.63علوم طبيعية  

 1894.000.62علوم إنسانية 

1.280.20 

 الذكاء الموسيقي 813.440.88علوم طبيعية
 1893.670.71علوم إنسانية 

2.300.02 

  الشخصي الضمنالذكاء 814.040.61علوم طبيعية

 1894.000.59علوم إنسانية

0.45 0.65 

 الذكاء االجتماعي 814.100.54علوم طبيعية
 1894.140.52علوم إنسانية

0.560.57 

 الدرجة الكلية 813.910.46علوم طبيعية
 1893.940.46علوم إنسانية

0.510.60 
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: الجداول المتعلقة بنتائج الفرضية الرابعة) 4 ) 

 
ت معلمي تصورافي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة

في الستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " رام اهللا والبيرة"المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

                                              .الخبرة في التدريس تعزى لمتغير التدريس

المتوسط العددالخبرة في التدريسالمجال

الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 623.860.50 سنوات5أقل من 

 963.980.57 سنوات5-10
للغويالذكاء ا

 1124.010.47 سنوات10أكثر من 

 624.010.54 سنوات5أقل من 

 963.900.65 سنوات5-10
الذكاء المنطقي 

 1124.010.52 سنوات10أكثر من 

 623.810.55 سنوات5أقل من 

 963.890.54 سنوات5-10
الذكاء المكاني 

 1123.940.46 سنوات10أكثر من 

 623.840.65 سنوات5أقل من 

 963.960.64 سنوات5-10
ميالذكاء الجس

 1124.040.60 سنوات10أكثر من 

الذكاء الموسيقي 623.420.90 سنوات5أقل من 
 963.620.78 سنوات5-10

 1123.680.66 سنوات10أكثر من 

 624.010.62 سنوات5أقل من 

 964.010.62 سنوات5-10
ذكاء االجتماعيال

 1124.010.57 سنوات10أكثر من 

 624.050.50 سنوات5أقل من 

 964.150.57 سنوات5-10
  الضمنالذكاء

الشخصي
 1124.140.50 سنوات10أكثر من 

 623.860.49 سنوات5أقل من 

 963.930.48 سنوات5-10
الدرجة الكلية

 1123.980.42 سنوات10أكثر من 
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كما يظهر في ) One Way ANOVA (األحادي تم استخدام تحليل التباين ولمعرفة داللة الفروق
  :اآلتيالجدول 

تصورات معلمي المرحلة األساسية في  العينة أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين 

 تعزى في التدريسالستخدامهم نظرية الذكاءات المتعددة " رام اهللا والبيرة"افظة الدنيا في مح

                                                           .الخبرة في التدريسلمتغير 

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

ربعاتمال  

"ف"قيمة   

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة
 0.9320.46بين المجموعات

72.44267داخل المجموعات
ذكاء اللغويال  

73.37269المجموع
0.27 

 

1.72 
 

0.18 
 

 0.7320.36بين المجموعات

88.92267داخل المجموعات
 الذكاء المنطقي 

89.65269المجموع
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