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مستوى الذكاءات املتعددة ملعمي البرية ااخاة يف األردن
لينا المحارمة

أماني محمود

قسم التربية الخاصة ،كمية العموم التربوية ،جامعة الشرق األوسط.
الممخص_ ىدفت الدراسة معرفة مستوى الذكاءات المتعددة لدى عينة من

التجربة ،كما يمكن أيضا لممعممين أن يختاروا الذكاءات التي

معممي التربية الخاصة والتي بمغت  052وتم اختيارىم بالطريقة الطبقية

تتناسب مع المحتوى الدراسي والتي يمكن إن تسيل عممية التعمم

العشوائية من مجتمع مكون من ( )525معمم ومعممة ،وقد تم تطبيق أداة

لدى الطمبة ،أيضا وقد يستفيد المعممون من التغذية الراجعة التي

لمعرفة الذكاءات المتعددة عمى العينة ،وأظيرت النتائج أن مستوى

يحصمون عمييا من الطمبة حول أكثر طرق التعمم التي يفضمونيا

الذكاءات المتعددة لدى معممي التربية الخاصة جاءت بالمستوى المتوسط

].[1

حيث تراوح المتوسط الحسابي بين ( ،).858-.8.8ولم تظير فروق ذات

يختمف المختصون بالكيفية التي يتم تعريف وتحديد خصائص

داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 2825في جميع المجاالت لمستويات

الذكاء ،اإلنسان يتشكل من خالل العديد من المقدرات الذىنية والتي

الذكاءات المتعددة تعزى إلى الجنس ،و تبعا لمتغير لممؤىل العممي ،كانت

يكون بعضيا قابال لمقياس والبعض األخر غير قابل لمقياس ،وتكون

ىناك فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لمستوى الذكاءات المتعددة

ىذه مقدرات داللة عمى مقدرة الفرد عمى تحقيق اإلنجازات العممية

إذ حصمت فئة الدكتوراه عمى أعمى متوسط حسابي ( ،)8.67يمييم فئة

واألكاديمية والمقدرة عمى حل المسائل المعقدة ].[2

البكالوريوس إذ بمغ ( ،)8.56وأخي ارً فئة الماجستير إذ بمغ (.)8.52
الكممات المفتاحية :التربية الخاصة ،الذكاءات المتعددة ،معممي التربية
الخاصة.

 .2مشكمة الدراسة
 .1المقدمة

بناء عمى ما تقدم ونظ ار لمجدل حول أىمية الذكاءات المتعددة

تكمن أىمية نظرية الذكاءات المتعددة في أنيا تتيح لممعممين

والمستويات التي يجب أن يمتمكيا معممو التربية الخاصة فقد برزت

فرصة التعدد والتنوع في طرح األنشطة المختمفة عبر الدروس،

مشكمة الدراسة الحالية وىي التعرف عمى مستوى الذكاءات المتعددة

وتزود الطمبة بفرص االستفادة من ىذا التنوع كل حسب نمط التعمم

لمعممي التربية الخاصة في األردن من وجية نظرىم .وتتمخص

المفضل لديو .فعندما يقوم المعممون بتحضير الوحدة الدراسية يمكن

المشكمة باإلجابة عمى األسئمة التالية:

ليم االستعانة بأربعة أنواع من الذكاءات المتعددة عمى األقل ،وىذا

 _1ما مستوى الذكاءات المتعددة لمعممي التربية الخاصة في

سيؤمن لمطمبة أربعة فرص لمحصول بيا عمى المعمومات من

األردن من وجية نظرىم؟

الدرس ،ومما يتيح لممعمم المجال الن يقف بمواجية تحد لمعمل

 _2ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≥ .0.5

بطرق تعمم جديدة .وقد أشار العديد من المعممين وعبر الدراسات

في مستوى الذكاءات المتعددة لمعممي التربية الخاصة في األردن

المختمفة بان العمل بدمج الذكاءات الثمانية عبر التحضير وفي

من وجية نظرىم تعزى لمتغير الجنس؟

أثناء التدريس قد أصبح شيئا تمقائيا بعد انتياء السنة األولى من
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 _3ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≥ .0.5

األردنية ،وتشمل الذكاء المغوي ،الذكاء الرياضي المنطقي ،الذكاء

في مستوى الذكاءات المتعددة لمعممي التربية الخاصة في األردن

البصري المكاني ،الذكاء الجسدي ،الذكاء الموسيقي ،الذكاء

من وجية نظرىم تعزى لممؤىل العممي؟

االجتماعي ،الذكاء الذاتي ،الذكاء المتعمق بالطبيعة ،الذكاء
الوجودي .وبحسب جاردنر ] .[4فأن الذكاء المتعدد يتكون من:

أ .أىمية الدراسة:
حاولت ىذه الدراسة تعرف أنواع الذكاءات المتعددة لدى معممي

 _1الذكاء المغوي ( :)Linguistic intelligenceىو المقدرة عمى

التربية الخاصة في األردن من وجية نظرىم ،وعالقة أنواع الذكاء

التفكير بالكممات والمقدرة عمى استخدام المغة لمتعبير عن والمقدرة

بالمتغيرات المتعمقة بالجنس ،الدرجة العممية والخبرة .وتتضح أىمية

عمى إدراك المعاني المعقدة ،فالذكاء المغوي يسيل عممية ترتيب

الدراسة الحالية من خالل األمور التالية:

الكممات ومعانييا ويمكن الفرد من استخدام الميارات المغوية بشكل

 _1إن الخصائص والسمات الشخصية والقدرات المعرفية لممعممين

مميز ،وتظير آثار الذكاء المغوي في كتابة القصائد والروايات.

ودراستيا وتحميميا تكتسب أىمية في تصنيف ىؤالء المعممين ضمن

 _2الذكاء الرياضي المنطقي:

سمات وخصائص شخصية ومعرفية معينة.

) ،intelligenceيمتمك الفرد الذي لديو ىذا النوع من الذكاء

 _2إن أنواع الذكاءات المتعددة التي يتمتع بيا معممي التربية

المقدرة عمى التفكير الرياضي والمنطقي والمجرد ،كما أنو يوظف

الخاصة تمعب دو اًر ميما بالطريقة التي يقومون بيا بتفيم الطمبة

أسموب حل المشكالت بكفاءة.

ذوي الحاجات الخاصة مما يؤثر عمى األساليب واالستراتيجيات

 _3الذكاء البصري المكاني ) :(Spatial intelligenceيتضمن

التعميمية المتبعة معيم تبعا لذلك.

توظيف مجموعة من الميارات المترابطة من مثل التمييز البصري،

(Logical- mathematical

الخيال العقمي ،التفسير البصري ،التعميل البصري ،وقد وجد بان

ب .حدود الدراسة:
تقتصر ىذه الدراسة اقتصارىا عمى معممي مدارس التربية الخاصة

األفراد الذين لدييم مثل ىذا النوع من الذكاء قد يتوصمون إلى حمول

التابعين لمدارس و ازرة التربية والتعميم في مختمف محافظات المممكة

فريدة وغير مألوفة لممشاكل الفنية.

لمعام الدراسي .2.12-2.11

_4الذكاء الجسدي )( Bodily-Kinesthetic intelligence
يمتمك األفراد الذين يتمتعون بالذكاء الحركي الجسدي المقدرة عمى

ج .التعريفات المغوية لممصطمحات:
الذكاءات المتعددة :يعرف بأنو مجموعة من المقدرات المتعددة

التعامل مع األشياء المختمفة كما أنيم يقومون بالتنويع بالميارات

والتي قد تظير من خالل عدة مجاالت ،أما أنواع الذكاءات

الجسدية المختمفة من مثل الرياضيين ،والجراحين.

المتعددة فيي :الذكاء المغوي ،الذكاء البصري ،الذكاء الموسيقي،

 _5الذكاء الموسيقي ) :(Musical intelligenceيقصد بو مقدرة

الذكاء المتعمق بالطبيعة ،الذكاء الحركي ،الذكاء االجتماعي ،الذكاء

الفرد عمى إدراك اإليقاع ،النغمة الموسيقية ،واألصوات الموسيقية

الذاتي ].[3

والتوزيعات الموسيقية.
 _6الذكاء االجتماعي (Interpersonal intelligence):

د .التعريف اإلجرائي:
تعرف ألغراض ىذه الدراسة بداللو استجابات المعممين عمى
فقرات مقياس الذكاءات المتعددة التسعة لشيرر المعدلة لمبيئة
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القيام بالعمل اليادف والتفكير بعقالنية والتعاطي مع البيئة المحيطة

ىو المقدرة عمى فيم اآلخرين والتعامل معيم بسيولة ،مالحظة

بفعالية.

االختالف باألمزجة لدى اآلخرين ،والمقدرة عمى اخذ دور بين

أدرك التربويون بأن الذكاء يتكون من أنواع متعددة ،وال يقتصر

اآلخرين ،والمقدرة عمى تشكيل العالقات.
 _7الذكاء الذاتي ):(Intrapersonal intelligence

فقط عمى الحصول عمى درجات ذكاء عالية ليكون الفرد ناجحا

ىو المقدرة عمى فيم الذات وفيم الفرد ألفكاره ومشاعره واستخدام

فضال عن التفوق التحصيمي ىناك الموىبة الفنية واإلبداع .كما أن

ىذه المعرفة والفيم في التخطيط وتوجيو حياتو الخاصة.

مصطمح الذكاء قد اتسع ليشمل مختمف أنواع الذكاء مثل اإلبداع

 _8الذكاء الطبيعي )(Naturalistic intelligence

والذكاء النفسي ] .[8أما جاردنر ] [9في كتابو أطر العقل " Mind

ىو المقدرة عمى فيم عالم الطبيعة ،وىذا النوع من الذكاء يأتي من

 ،"Frameفقد فرق ما بين المفيومين التقميديين لمذكاء حيث إن

المقدرة عمى التمييز ،الفيم ،والتصنيف ،واألفراد الذين يتميزون بيذا

المفيوم األول لمذكاء ىو الذي يرى الذكاء كوحدة واحدة ،بينما

النوع من الذكاء ىم العمماء والمكتشفون وعمماء البيئة ،وعمماء

المفيوم الثاني لمذكاء يرى بأنو يجب أن يقسم الذكاء إلى العديد من

الحيوانات والبحار.

األنواع المختمفة .وتعد نظرية الذكاءات المتعددة لياو رد جاردنر

 _9الذكاء الوجودي ) (Existential intelligence

 Howard Gardnerمن النظريات الحديثة ،فقد تم تطوير ىذه
النظرية في جامعة ىارفارد ) (Harvardوالتي قامت عمى مبدأ إن

ىو المقدرة عمى فيم عالم األديان والروحانيات.
ىـ .اإلطار النظري:

الذكاء ليس أحاديا ،ويكون الفرق بين األفراد ليس في درجة الذكاء

يتضمن اإلطار النظري جانبين ىما األدب النظري والدراسات

وانما في نوعية الذكاء.وبحسب ما رآه جاردنر أن الذكاء يتكون من

السابقة وفيما يمي توضيحاً لذلك

عدة أنواع وليس نوعا واحدا ،وبان الفرد مقتدر عمى أن يتعمم بطرق
متعددة ].[11] ،[10

أوال :األدب النظري:

 .3الدراسات السابقة

عرف سيبرمان ) (Spearmanالذكاء كما أشار العيسوي ][5
أوال :الدراسات العربية:

عمى انو المقدرة عمى إدراك العالقات وخاصة العالقات الصعبة أو
الخفية .وبين أبو حطب ] [6بان بينيو ) (Binetكان من أوائل

ىدفت دراسة النجار ] [12إلى الكشف عن مستوى الذكاءات

الذين أسيموا بميدان اختبارات الذكاء وبحسب وجية نظره فان

المتعددة لدى أعضاء ىيئة تدريس العموم في جامعة أم القرى

الذكاء يتكون من أربعة مقدرات ىي الفيم واالبتكار والنقد ،والمقدرة

وعالقتو بميارات تدريسيم اإلبداعي .وقد تكون مجتمع الدراسة من

عمى توجيو الفكر في اتجاه معين واستبقاءه فيو ].[7

( )12عضو ىيئة تدريس ،طبقت الدراسة عمييم .وتم حساب

أما ثورندايك ) (Thorndikeكما ورد في عباس ] ،[2فقد ميز

متوسط الذكاءات المتعددة ألفراد الدراسة .وكانت أعمى نسبة لمذكاء

بين ثالثة أنواع من المقدرات العقمية ىي :النوع المجرد أو المفظي،

المنطقي الرياضي ،بمغت ( ،)%8304في حين كانت أدنى نسبة

والنوع العممي الذي يشتمل عمى سيولة تناول األشياء والمواقف،

لمذكاء الموسيقي بمغت ( .)%4509وأن ( )%58من أعضاء ىيئة

والنوع االجتماعي الذي يشير إلى سيولة التعامل مع الناس ،أما

التدريس امتمكوا ميارات التدريس اإلبداعي ،بمستوى جيد ،و()%42

وكسمر ) (Wechslerفقد عرف الذكاء بأنو المقدرة الكمية عمى

منيم امتمكوا ىذه الميارات بمستوى جيد جدا.
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وىدفت دراسة الممحم ] [13إلى الكشف عن مدركات الطالبات

المدارس الثانوية ،بمغ عددىم ( )242مراىقا ،قدروا درجات ذكائيم،

الكفيفات والمعممات (البصيرات والكفيفات) لمذكاءات المتعددة لدى

ودرجات ذكاء آبائيم ،عمى كل ذكاء من الذكاءات المتعددة العشرة

الطالبات الكفيفات في ضوء نظرية جاردنر ( )Gardnerبالتحصيل

لجاردنر ) (Gardnerوىي :الذكاء المغوي ،والذكاء المنطقي

الدراسي لطالبات المرحمة المتوسطة الكفيفات في المممكة العربية

الرياضيين والذكاء االجتماعي ،والذكاء الوجودي ،و والذكاء

السعودية .وقد تم بناء أداة لقياس الذكاءات المتعددة ،طبقت عمى

المكاني ،والذكاء الموسيقي ،والذكاء الجسمي \الحركي ،والذكاء

( )37طالبة و( )15معممة .ومن أبرز النتائج التي تم التوصل

الذاتي ،والذكاء الروحي ،والذكاء المتعمق بالطبيعة .كما أجاب أفراد

إلييا ،وجود فروق دالة إحصائيا بين تقديرات الطالبات والمعممات

العينة عن ستة أسئمة بسيطة تتعمق بالذكاء واختباراتو .وقد أظيرت

لمذكاءات المتعددة لدى الطالبات .كما وجدت فروق دالة إحصائيا

النتائج وجود فروق متنوعة بين الجنسين في التقدير الذاتي لمذكاء،

بين مدركات المعممات لبعض الذكاءات لدى طالباتين تعزى

إذ قدر الذكور أنفسيم بدرجة أعمى عمى الذكاءات اآلتية :المنطقي،

لمستوى التحصيل الدراسي لمطالبات ،وأظيرت النتائج ارتباطا داال

الرياضي ،والمكاني ،والروحي ،والمتعمق بالطبيعة مقارنة باإلناث.

إحصائيا بين تقديرات الطالبات الذاتية لذكاءاتين المتعددة ودرجاتين

وأشارت نتائج االنحدارات المتعددة إلى إن الذكاء المغوي ،والذكاء

النيائية في المغة العربية ،وبين تقديرات المعممات لبعض الذكاءات

المنطقي الرياضي والذكاء الذاتي و كانت عوامل تنبؤ ميمة لكل

ودرجات الطالبات في المواد ذات الصمة بتمك الذكاءات.

من تقدير الذات والوالدين عمى التقديرات الشاممة لمذكاء.

أما دراسة الظفيري ] [14فقد ىدفت إلى تعرف مستوى الذكاءات

وىدفت دراسة واو والرباح ] [16إلى ربط نتائج المسح المتعمقة

المتعددة لمديري المدارس الثانوية ومعممييا في دولة الكويت

بأساليب التعمم مع الذكاءات المتعددة لمجموعتين مختمفتين حضاريا

وعالقتو بالمناخ التنظيمي في مدارسيم من وجية نظر المديرين

من الطمبة الذين يدرسون المغة اإلنجميزية لغة أجنبية في كل من

والمعممين .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )2..مدير ومديرة

تايوان والكويت ،وتم جمع البيانات باستخدام أداتين مقننتين ،ىدفت

و( )536معمما ومعممة .وأظيرت النتائج أن مستوى الذكاء الذاتي

األداة األولى إلى تعرف أساليب التعمم المفضمة لدى الطمبة ،وركزت

لممديرين والمعممين كان مرتفعا ،بينا كان مستوى الذكاء الموسيقي

األداة الثانية عمى الذكاءات المتعددة .ىذا واظير تحميل البيانات

منخفضا ،في حين كانت الذكاءات السبعة األخرى بمستوى متوسط.

أساليب التعمم المفضمة لدى كمتا المجموعتين والذكاءات المتعددة

وفيما يتعمق بالمناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في دولة

المييمنة لدى كل مجموعة من الطمبة.

الكويت ،فقد أظيرت النتائج إن مستواه كان متوسطا من وجية نظر

أجرى شيرر ولوزو ] [17دراسة استكشافية لتطبيق نظرية

المديرين والمعممين ،وان ىناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية

الذكاءات المتعددة عمى مينة اإلرشاد .وكان الغرض منيا ىو

بين مستوى الذكاءات المتعددة والمناخ التنظيمي.

توضيح القيمة العممية لتطبيق نظرية جاردنر لمذكاءات المتعددة عند

ثانيا :الدراسات األجنبية :

ممارسة مينة اإلرشاد .وقدمت ىذه الدراسة نظرة عامة عن ىذه

أما دراسة نيتو ورينر ،وفرنيام ] [15فقد بحثت في العالقة بين

النظرية ،وتمت مناقشة الطرق التي يمكن استخداميا في التخطيط

الجنس واالتجاه نحو الذكاء ،والتقدير الذاتي لمذكاءات المتعددة لكل

التربوي والميني ضمن إطار التكامل بين نظرية الذكاءات المتعددة

من الذات والوالدين ،عمى عينة من المراىقين البرتغاليين في

ومينة اإلرشاد .كما تم تقديم مقاييس التقييم التطورية لمذكاءات
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المتعددة ،وقدمت دراسة حالة توضح التطبيق الفعال لنظرية

ب .توزيع أفراد ومجتمع الدراسة وعينتيا:
تكون مجتمع الدراسة من ( ) 5.1معمم ومعممة في التربية

الذكاءات المتعددة لجاردنر في مينة اإلرشاد.
وأجرى سابان ] [18دراسة استخدم فييا أسموب تحميل المحتوى

الخاصة والتابعين لو ازرة التربية والتعميم لمعام الدراسي  2.11وذلك

لمدراسات التركية التي تناولت نظرية الذكاءات المتعددة .فقد ظير

وفق جدول تحديد حجم العينة في المجتمع ،أما عينة الد ارسة فقد

حديثا زيادة كبيرة في إعداد الدراسات التي أجريت في مجال

تكونت من  251معمم ومعممة ىم من استجابوا وشاركوا باإلجابة

الذكاءات المتعددة في تركيا .ونتيجة لذلك ،يعد التحميل المنظم ليذه

عمى االستبيان ويظير ىذا في الجدول ()1

الدراسات أم ار ميما لمتمكن من رؤية الحاضر واالتجاىات

ج .ثبات وصدق أداة الدراسة

المستقبمية لمتربية .إذ يؤمل من ىذا التحميل إن يوفر وسيمة لممربين

الجدول 1

من أصحاب الخبرة لبدء حواراتيم عن استخدام نظرية الذكاءات

توزيع أفراد المجتمع والعينة في األردن حسب نوع المدرسة

المتعددة ،ويقدم الباحثين الجدد الميتمين في ىذا المجال توجيا

نوع المدرسة

عدد المدارس

أفراد المجتمع

أفراد العينة

معينا إلجراء دراسات ذات صمة بتطبيق نظرية الذكاءات المتعددة

الصم

77

793

97

المكفوفين

2

58

29

الموىوبين

6

257

725

المجموع

78

577

257

(رسائل ماجستير ،أطروحات دكتوراه ،وأبحاث منشورة في مجالت
عممية) بين عامي( .)1999-2..7وتضمنت ىذه الدراسة ()71
رسالة ماجستير وثماني أطروحات دكتوراه و( )18بحثا ،حممت
جميعيا عمى أساس  25فكرة أساسية ،وخمصت الدراسة إلى إن

اشتقت أداة قياس الذكاء المتعدد من أبعاد الذكاء المتعدد التي

ىناك حاجة إلجراء دراسات نوعية تتعمق بالسؤال :كيف تتطور

وصفيا الباحث ىاورد جاردنرHoward Gardener

الذكاءات المتعددة لدى األطفال ؟

في كتابو

الذكاء المتعدد  Multiple Intelligenceلعام  1992وتمت

 .4الطريقة واإلجراءات
تتضمن تفاصيل الطريقة واإلجراءات منيج البحث المستخدم

ترجمة الفقرات وتعديميا بما يتناسب مع الدراسة الحالية وفي ضوء

ومجتمع الدراسة وعينتيا واألداة المستخدمة فييا الطرق اإلحصائية

آراء المحكمين المختصين في ىذا الجانب ،كما استخرجت

وفيما يمي توضيحا لذلك :

معامالت الصدق والثبات ،وتم حساب معامل االتساق الداخمي

أ .منيج البحث وأدواتو:

لفقرات األداة حسب معادلة "كرونباخ ألفا" فبمغ معامل الثبات بيذه
الطريقة ( .).09.ويظير ىذا في الجدول ()2

لمتحقق من مشكمة البحث في ىذه الدراسة تم استخدام المنيج
الوصفي في البحث حيث تم توظيف االستبيان كأداة بحث .ويتكون
مجتمع الدراسة من ( 5.1معمماً) ومعممة موزعين عمى مختمف
محافظات المممكة األردنية الياشمية من الشمال إلى الجنوب وتم
اختيار عينة الدراسة بطريقة طبقية عشوائية من معممي ومعممات
مدارس التربية الخاصة وكما ىو موضح الحقا.
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د .األساليب اإلحصائية :

الجدول 2

وظفت العديد من األساليب إلحصائية لتحميل معمومات البحث،

معامالت ثبات كرونباخ ألفا لكل نوع من أنواع الذكاءات المتعددة
الرقم

المجال

كرنباخ ألفا

تضمنت ىذه األساليب ،المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات

1

الذكاء المتعمق بالطبيعة

0.89

المعيارية ،وتحميل التباين لمفروقات ،واختبار شافيو لممقارنات

2

الذكاء الموسيقي

0.84

البعدية .لمحكم عمى مستويات الذكاءات المتعددة تم استخراج الدرجة

3

الذكاء الرياضي المنطقي

0.93

4

الذكاء الوجودي

توصمت إلييا ىذه الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئمتيا ،وعمى

0.81

النحو اآلتي:

5

الذكاء االجتماعي

0.90

 .5نتائج الدراسة ومناقشتيا

6

الذكاء الجسدي

0.85

أوالً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول ،الذي نصو " ما

7

الذكاء المفظي

0.88

مستوى الذكاءات المتعددة لدى معممي التربية الخاصة في األردن

8

الذكاء الذاتي

0.91

من وجية نظرىم ؟

9

الذكاء البصري المكاني

0.88

الدرجة الكمية

0.9.

الزائية لكل مجال وفقرة .ويتضمن ىذا الجزء عرضاً لمنتائج التي

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية ،وتم تحديد الرتبة ومستوى الذكاءات المتعددة
لدى معممي التربية الخاصة في األردن ،ولكل مجال من مجاالت
الدراسة ،ويظير الجدول ( )3ذلك.
الجدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى الذكاءات المتعددة لدى معممي التربية الخاصة في األردن من وجية نظرىم،
ولكل مجال من مجاالت الدراسة مرتبة تنازلي ًا
الرقم

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة الزائية

المستوى

9

الذكاء البصري المكاني

8.86

1.09

1

0.60

متوسط

2

الذكاء الموسيقي

8.67

1.44

2

0.21

متوسط

3

الذكاء الرياضي المنطقي

8.63

1.33

3

0.13

متوسط

5

الذكاء االجتماعي

8.60

1.52

4

0.06

متوسط

4

الذكاء الوجودي

8.59

1.43

5

0.04

متوسط

1

الذكاء المتعمق بالطبيعة

8.51

1.28

6

-0.13

متوسط

8

الذكاء الذاتي

8.50

1.34

7

-0.15

متوسط

7

الذكاء المغوي

8.42

1.27

8

-0.31

متوسط

6

الذكاء الجسدي

8.32

1.50

9

-0.52

متوسط

الدرجة الكمية

8.57

0.48

0.00

متوسط
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يالحظ من الجدول ( )3أن مستوى الذكاءات المتعددة لدى

البصرية وبالخص لطمبة فئة صعوبات التعمم .أما ارتفاع المتوسط

معممي التربية الخاصة في األردن كان متوسطاً ،إذ بمغ المتوسط

الحسابي لمذكاء الموسيقي قد يعزى إليمان معممي التربية الخاصة

الحسابي( )8057وانحراف معياري ( ،).048وجاءت جميع

بالتربية الموسيقية وأىميتيا التربوية كإحدى المجاالت المحببة والتي

المجاالت في الدرجة المتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية

تستخدم في تعزيز األساليب التدريسية لمطمبة ذوي الحاجات

ما بين( ،)8032-8086وجاء "الذكاء البصري المكاني " بالرتبة

الخاصة ،باإلضافة إلى إن ىناك توجو حالي في الخطط الدراسية

األولى بمتوسط حسابي ( )8086وانحراف معياري( ،)1.09وجاء في

الجامعية لبعض الجامعات لطرح مساقات لطمبة البكالوريوس الذي

الرتبة الثانية" الذكاء الموسيقي " بمتوسط حسابي ( )8067وانحراف

سيصبحون أخصائيين في مجال التربية الخاصة تحت مسمى الفن

معياري ( ،)1044وجاء في الرتبة قبل األخيرة " الذكاء المغوي "

والموسيقى والدراما في التربية الخاصة .والعديد من الطرق والوسائل

بمتوسط حسابي ( )8042وانحراف معياري ( ،)1027وجاء في

التدريسية توظف الموسيقى واألغاني كإحدى االستراتيجيات التي

الرتبة األخيرة " الذكاء الجسدي " بمتوسط حسابي( )8032وانحراف

تعمل عمى إيصال بعض المفاىيم التي قد تصعب عمى الطمبة ذوي

معياري ( .)105.ويالحظ ىنا أن معممي التربية الخاصة في عمان

الحاجات الخاصة كالطمبة ذوي اإلعاقات الفكرية والنمائية في

يمتمكون أنواع الذكاءات التسعة كافة وبدرجات متوسطة ،وىم بناء

تعميميم المفاىيم الرياضية من مثل العد اآللي والعد القفزي باستخدام

عمى استجاباتيم لمقياس الذكاء المتعدد يتمتعون بدرجة متوسطة في

الحركات اإليقاعية والموسيقية .أما تدني متوسط الذكاء المغوي لدى

كل من :الذكاء البصري المكاني ،الذكاء الموسيقي ،الذكاء المنطقي

معممي التربية الخاصة قد يكون مرده إلى إن معممي التربية

الرياضي ،الذكاء االجتماعي ،الذكاء المتعمق بالطبيعة ،الذكاء

الخاصة لم يخضعوا إلى دورات تدريبية في مجال التواصل وتنمية

الذاتي ،الذكاء المغوي والذكاء الجسدي ،وبمتوسطات حسابية

ميارات التعبير بالشكل الكافي.

تراوحت بين ( 8032و )8086عمما بان الدرجة الكمية لكل نوع من

أما تدني متوسط الذكاء الجسدي فقد يعزى إلى تدني

أنواع الذكاء بمغت (.)8.57

متوسط الذكاء الجسدي لدييم في فقرات العمل باألدوات وفي فقرة

وقد سجل الذكاء البصري المكاني أعمى متوسط

استخدام التمميحات واإلشارات غير المفظية عند االتصال باآلخرين

باإلضافة إلى الذكاء الموسيقي ،أما المتوسطات الدنيا فكانت في

إلى تركيز واىتمام المعممين عمى أسموب التدريس المباشر عمى

أنواع الذكاء المغوي والذكاء البدني .وقد اتفق ىذا مع ما جاء في

اعتبار أنيا من الطرق التي ينصح بتوظيفيا مع الطمبة ذوي

دراسة الظفيري ( .)2.1.ويعزى ارتفاع المتوسط الحسابي لمذكاء

الحاجات الخاصة مع االبتعاد عن التمميحات نظ ار لكون طمبة

البصري المكاني لدى معممي التربية الخاصة إلى إدراكيم ألىمية

التوحد مثال وطمبة اإلعاقات الفكرية والنمائية ال يدركون معنى

ىذا النوع من الذكاءات في التعمم لدى الطمبة ذوي الحاجات

التمميحات ويفضل إن تكون التعميمات المعطاة ليم واضحة

الخاصة حيث إن اغمب االستراتيجيات التدريسية التي يتم تعديميا

ومباشرة.

ليؤالء الطمبة تتطمب من المعممين توظيف الوسائل والطرق التي
ترسخ المفاىيم وتعمل عمى تثبيتيا لدييم من مثل توظيف
استراتيجيات الخرائط المفاىيمية واإلشارات الدالة والوسائل التنظيمية
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ثانياً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني ،الذي نصو "

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≤ 0.05

واالنحرافات المعيارية لمستوى الذكاءات المتعددة لدى معممي التربية

في مستوى الذكاءات المتعددة لدى معممي التربية الخاصة في

الخاصة في األردن ،تبعا لمتغير الجنس ،وكما ىو موضح في

األردن يعزى لمجنس؟

الجدول (.)4
الجدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت " لمفروق في مستوى الذكاءات المتعددة لدى معممي التربية الخاصة في األردن تبعا
لمتغير الجنس
المجال

الذكاء الطبيعي/
الذكاء الموسيقي
الذكاء المنطقي
الذكاء الوجودي
الذكاء االجتماعي
الذكاء الجسدي
الذكاء المغوي
الذكاء الذاتي
الذكاء البصري المكاني
الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.341

الجنس

العدد

ذكور

50

8.42

إناث

50

8.60

1.212

ذكور

50

8.70

1.502

إناث

50

8.64

1.396

ذكور

50

8.60

1.385

إناث

50

8.66

1.287

ذكور

50

8.74

1.367

إناث

50

8.44

1.487

ذكور

50

8.60

1.552

إناث

50

8.60

1.512

ذكور

50

8.30

1.529

إناث

50

8.34

1.493

ذكور

50

8.32

1.236

إناث

50

8.52

1.297

ذكور

50

8.52

1.266

إناث

50

8.48

1.418

ذكور

50

8.84

1.201

إناث

50

8.88

.982

ذكور

50

8.56

.483

إناث

50

8.57

.478

قيمة ت
-.704-

0.207

-.224-

1.05

0.000

-.132-

-.789-

0.149

-.182-

-0.139

مستوى
الداللة
0.483

0.837

0.823

0.296

1.000

0.895

0.432

0.882

0.856

0.890

تشير النتائج في الجدول ( )4إلى عدم وجود فروق ذات داللة

لدى معممي التربية الخاصة في األردن ،تبعا لمتغير الجنس ،استناداً

إحصائية عند مستوى ( )  ≥ .0.5في مستوى الذكاءات المتعددة

إلى قيمة ت المحسوبة إذ بمغت ( ،).0139-وبمستوى داللة
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( ).089.لمدرجة الكمية ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة

المنياج العام والخاص ،التعاون وااللتزام بأخالقيات المينة واألسس

إحصائية عند مستوى ( ≥ .0.5ألفا ) في جميع المجاالت ،إذ

والقضايا المتعمقة بميدان التربية الخاصة .باإلضافة إلى تمتع كال

كانت قيم ت غير دالة إحصائيا ،وبيذه النتيجة يتم قبول الفرضية

الجنسين بالطموح العالي والسعي وراء تطوير ذاتيم .وتنسجم النتائج

الصفرية األولى التي تنص عمى" ال توجد فروق ذات داللة

التي ألت إلييا ىذه الدراسة مع بعض النتائج التي جاءت في دراسة

إحصائية عند مستوى الداللة (ألفا ≤ ).0.5في مستوى الذكاءات

نيتو ورينر ،وفرنيام ].[15

المتعددة لدى معممي التربية الخاصة في األردن تعزى إلى الجنس و

ثالثاً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث ،الذي نصو "

يعزى ذلك في كون األدوار الموكمة لكل من المعممين الذكور

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≤ 0.05

والمعممات اإلناث ىي متشابية ،باإلضافة إلى كون تمتعيم

في مستوى الذكاءات المتعددة لدى معممي التربية الخاصة في

بالذكاءات المتعددة ال يتأثر لدييم بحسب متغير الجنس ،كما إن

األردن يعزى لممؤىل العممي ؟

األدوار التي يقوم بيا كل من معممين التربية الخاصة ال يوجد فصل

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية

فيما بينيا حيث إن الكفايات الالزمة يستطيع كل من الجنسين

واالنحرافات لمستوى الذكاءات المتعددة لدى معممي التربية الخاصة

اكتسابيا والقيام بيا من مثل الميارات والمعرفة في التربية الخاصة،

في األردن ،تبعا لمتغير لممؤىل العممي ،والجدول ( ) 5يبين

إجراءات الكشف والتعرف ،التقييم ،االستراتيجيات التعميمية توظيف

النتائج.

الجدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الذكاءات المتعددة لدى معممي التربية الخاصة في األردن ،تبعا لمتغير لممؤىل العممي
المجال

الذكاء الطبيعي

الذكاء الموسيقي

الذكاء المنطقي

الذكاء الوجودي

المؤىل العممي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

بكالوريوس

40

8.65

1.31

ماجستير

40

8.45

1.28

دكتوراه

20

8.35

1.23

المجموع

100

8.51

1.28

بكالوريوس

40

8.78

1.61

ماجستير

40

8.35

1.35

دكتوراه

20

9.10

1.17

المجموع

100

8.67

1.44

بكالوريوس

40

8.53

1.50

ماجستير

40

8.65

1.15

دكتوراه

20

8.80

1.36

المجموع

100

8.63

1.33

بكالوريوس

40

9.08

1.40

ماجستير

40

8.13

1.34
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تابع جدول ()5

الذكاء االجتماعي

الذكاء البدني

الذكاء المغوي

الذكاء الذاتي /الداخمي

الذكاء البصري /المكاني

الدرجة الكمية

دكتوراه

20

8.55

1.40

المجموع

100

8.59

1.43

بكالوريوس

40

8.45

1.52

ماجستير

40

8.68

1.54

دكتوراه

20

8.75

1.55

المجموع

100

8.60

1.52

بكالوريوس

40

8.23

1.61

ماجستير

40

8.40

1.32

دكتوراه

20

8.35

1.69

المجموع

100

8.32

1.50

بكالوريوس

40

8.28

1.30

ماجستير

40

8.48

1.30

دكتوراه

20

8.60

1.14

المجموع

100

8.42

1.27

بكالوريوس

40

8.28

1.22

ماجستير

40

8.75

1.37

دكتوراه

20

8.45

1.47

المجموع

100

8.50

1.34

بكالوريوس

40

8.80

1.11

ماجستير

40

8.83

1.13

دكتوراه

20

9.05

1.00

المجموع

100

8.86

1.09

بكالوريوس

40

8.56

0.52

ماجستير

40

8.52

0.48

دكتوراه

20

8.67

0.39

المجموع

100

8.57

0.48

يالحظ من الجدول ( )5وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات

المتوسط الحسابي ألصحاب الفئة ماجستير إذ بمغ (،)8.52

الحسابية لمستوى الذكاءات المتعددة لدى معممي التربية الخاصة في

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية

األردن ،تبعا لمتغير لممؤىل العممي ،إذ حصل أصحاب الفئة

عند مستوى داللة ( )  ≥ 0.05تم تطبيق تحميل التباين األحادي

دكتوراه عمى الدرجة الكمية عمى أعمى متوسط حسابي (،)8.67

(  ،)One way ANOVAوجاءت نتائج تحميل التباين عمى النحو

يمييم أصحاب الفئة بكالوريوس إذ بمغ ( ،)8.56وأخي اًر جاء

الذي يوضحو الجدول (.)6
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الجدول ()6
تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى الذكاءات المتعددة لدى معممي ومعممات التربية الخاصة في األردن ،تبعا لمتغير لممؤىل العممي
المجال
الذكاء الطبيعي

الذكاء الموسيقي

الذكاء المنطقي

الذكاء الوجودي

الذكاء االجتماعي

الذكاء البدني

الذكاء المغوي

الذكاء الذاتي

الذكاء البصري المكاني

الدرجة الكمية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

بين المجموعات

1.44

2

0.72

0.438

0.647

داخل المجموعات

159.55

97

1.645

المجموع

160.99

99

بين المجموعات

8.235

2

4.118

داخل المجموعات

197.875

97

2.04

المجموع

206.11

99

بين المجموعات

1.035

2

0.518

داخل المجموعات

174.275

97

1.797

المجموع

175.31

99

بين المجموعات

18.09

2

9.045

داخل المجموعات

184.1

97

1.898

المجموع

202.19

99

بين المجموعات

1.575

2

0.788

داخل المجموعات

228.425

97

2.355

المجموع

230

99

بين المجموعات

0.635

2

0.318

داخل المجموعات

223.125

97

2.3

المجموع

223.76

99

بين المجموعات

1.61

2

0.805

داخل المجموعات

156.75

97

1.616

المجموع

158.36

99

بين المجموعات

4.575

2

2.287

داخل المجموعات

172.425

97

1.778

المجموع

177

99

بين المجموعات

0.915

2

0.458

داخل المجموعات

117.125

97

1.207

المجموع

118.04

99

بين المجموعات

0.28

2

0.14

داخل المجموعات

22.349

97

0.23

المجموع

22.63

99

2.018

0.288

4.766

0.334

0.138

0.498

1.287

0.379

0.608

0.138

0.75

*0.011

0.717

0.871

0.609

0.281

0.686

0.546

تشير النتائج في الجدول (  )6إلى عدم وجود فروق ذات داللة

لدى معممي ومعممات التربية الخاصة في األردن ،تبعا لمتغير

إحصائية عند مستوى ( )  ≥ 0.05في مستوى الذكاءات المتعددة

لممؤىل العممي ،استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بمغت (،).06.0
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وبمستوى داللة ( )0.5.6لمدرجة الكمية ،وكذلك عدم وجود فروق

المتعددة لدى معممي ومعممات التربية الخاصة في األردن تعزى

ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) ≥ 0.05في معظم المجاالت،

لممؤىل العممي .في حين وجدت فروق في الذكاء الوجودي ،ومن

إذ كانت قيم ف غير دالة إحصائيا ،وبيذه النتيجة يتم قبول

أجل معرفة عائدية ىذه الفروق تم تطبيق اختبار شيفيو والجدول

الفرضية الصفرية الثانية التي تنص عمى" ال توجد فروق ذات داللة

) )7يبين النتائج.

إحصائية عند مستوى الداللة ( ).0.5≤ αفي مستوى الذكاءات
الجدول 7
نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمفروق في مستوى الذكاءات المتعددة لدى معممي ومعممات التربية الخاصة في األردن ،تبعا لمتغير
لممؤىل العممي
المؤىل العممي

المتوسط

بكالوريوس

9.08

دكتوراه

8.55

ماجستير

8.13

بكالوريوس

دكتوراه

ماجستير

9.08

8.55

8.13

-

0.53

*1.05

-

0.42
-

كانت ىناك أشكاال أخرى من الحياة الذكية في الكون ،وتطوير

يالحظ من الجدول السابق أن الفرق كان لصالح حممة درجة

ميارات االتصال بالناس واألفكار والمعتقدات.

البكالوريوس عند مقارنتيم مع حممة درجة الماجستير فقط.
يمكن عزو ذلك إلى أن ارتفاع المؤىل العممي لدييم أدى إلى زيادة

 .6التوصيات

قدراتيم العممية وكفاءاتيم في تطوير وتحسين أنفسيم ،وبالتالي إلى

 -إجراء دراسات مستقبمية مماثمة عمى عينات أخرى من معممي

زيادة الوعي لدييم لقدراتيم ومياراتيم وألنواع الذكاءات الكامنة

التربية الخاصة في محافظات أخرى تتمتع بخصائص اقتصادية

لدييم .وقد أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في

واجتماعية وثقافية مختمفة.

مستوى الذكاء الوجودي يعزى ذلك إلى أن معممي التربية الخاصة

 -التدريب النظري والعممي لمعممي التربية الخاصة في مختمف

من ذوي مؤىل الدراسات العميا الدكتو اره قد اكتشفوا قدراتيم من

المحافظات في أثناء الخدمة عمى كيفية توظيف ذكائيم المتعدد عند

خالل سعييم إلى رفع مؤىالتيم العممية والمينية ،واتجاىاتيم إلى

العمل مع الطمبة ذوي الحاجات الخاصة.

التزود بالمعارف والمعمومات التي ساعدتيم عمى تطوير أنفسيم

 -ضرورة عقد جمسات تدريبية و ورشات عمل متخصصة لمعممي

ودفعيم إلى األمام .كما إن زيادة التعميم أدت إلى تعميق البحث عن

التربية الخاصة ولمختمف الفئات عمى أنواع الذكاءات المتعددة التي

الحمول واإلجابات لممسائل والمواقف الوجودية التي يتساءلون عنيا.

حصمت عمى متوسطات متدنية من مثل الذكاء المغوي والذكاء

ىذه النتيجة توضح بأن معممي التربية الخاصة ازدادت لدييم

البدني.

النشاطات الفكرية كاالستمتاع بقراءة ما يكتبو الفالسفة والتعجب إن
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العممي العربي السابع لرعاية الموىوبين والمتفوقين ،عمان،

المراجع
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العادية .ط .1بيروت :دار المنيل المبناني مكتبة رأس النبع

لمديري المدارس الثانوية ومعممييا في دولة الكويت وعالقتو

لمطباعة والنشر.

بالمناخ التنظيمي في مدارسيم من وجية نظر المديرين

] [3محمود ،أماني ( )2.13تعميم األطفال ذوي الحاجات الخاصة.

والمعممين (رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق

كتاب مترجم عمان :دار الفكر لمنشر والتوزيع.

] [5العيسوي ،عبد الرحمن ( .)198.عمم النفس في الحياة

األوسط ،عمان ،األردن.

المعاصرة .القاىرة :دار المعارف لمنشر والتوزيع.
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Abstract

The study aimed to know the level of multiple intelligences in a sample of teachers
of special education. The sample was 250 teachers randomly selected from the population.
An instrument for multiple intelligences was administered. The results showed that the
level of multiple intelligences for teachers was average. The total mean was (8.86 8.57), the results did not show statistically significant differences at the level of (0.05) in
all areas of the levels of multiple intelligences attributed to sex. There were differences
between the means of the level of multiple intelligences, of scientific qualifications
doctorate got the highest mean (8.67), followed by the bachelor degree which was (8.56),
and finally the master degree, as was (8.52).
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