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الذكاءات املتعددة وعالقتها ببعض املتغريات األكادميية لدى طلبة اجلامعة
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امللخـــ�ص:
تهدف الدرا�سة �إىل التعرف على الذكاءات املتعددة وعالقتها ببع�ض املتغريات الأكادميية لدى طلبة
اجلامعة الإ�سالمية ،ولتحقيق هدف الدرا�سة ،قام الباحث ب�إعداد �أداة ات�سمت بال�صدق ،والثبات ،وتطبيقها
على عينة الدرا�سة املكونة من (200طالب) و(304طالبة) ،مت اختيارهم خالل الف�صل الدرا�سي الثاين
2012/2013م .و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة ما يلي:
 .1الذكاء االجتماعي هو ال�سائد ،حيث متيز بن�سبة ( )89.8%من العينة ,تبعه على التوايل :الذكاء
ال�شخ�صي ( ،)86.4%الذكاء اللغوي ( ،)84.6%الذكاء الوجودي ( ،)82.8%الذكاء احلركي اجل�سمي
( ،)81.8%الذكاء املكاين ( ،)81.2%الذكاء الطبيعي (, )78.8%الذكاء املنطقي ( ,)77.4%الذكاء املو�سيقي
(.)71.6%

 .2وجد فروق دالة �إح�صائي ًا تبع ًا ملتغري اجلن�س ,حيث تفوق الطالب يف الذكاء املنطقي ,واالجتماعي,
واحلركي .بينما تفوقت الطالبات يف الذكاء الوجودي ،واللغوي ،واملكاين.
 .3يوجد فروق دالة �إح�صائيا بني الطلبة يف الذكاء اللغوي من حيث املعدل الرتاكمي فقط .
 .4يوجد فروق دالة �إح�صائيا يف بع�ض �أنواع الذكاءات تبع ًا للتخ�ص�ص ,حيث تفوق طلبة التخ�ص�صات
الطبيعية على طلبة تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية يف الذكاء االجتماعي ,واملنطقي ،واملكاين .بينما تفوق طلبة
تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية يف الذكاء اللغوي.
 .5كما توجد فروق دالة �إح�صائي ًا تبع ًا ملتغري امل�ستوي الدرا�سي ,حيث تفوق الطلبة يف الذكاء االجتماعي,
واللغوي ,وال�شخ�صي ل�صالح امل�ستوى الرابع.
الكلمات املفتاحية :الذكاءات املتعددة ،املتغريات الأكادميية ,اجلامعة الإ�سالمية ,غزة.
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Abstract :
The study aims at identifying multiple intelligences in relation to
some academic variables among Islamic University students. To achieve the
study aim, the researcher designed a valid and reliable tool and administered
it to a sample that consisted of (200) males and (304) females. They were selected in the second semester of the academic year, 2012-2013. Results indicated that social intelligence is the dominant intelligence (89.8%), followed
respectively by intrapersonal intelligence (86.4%), linguistic intelligence
(84.6%), existential intelligence (82.8%), bodily-kinesthetic intelligence
(81.8%), spatial intelligence (81.2%), naturalistic intelligence (78.8%), logical intelligence (77.4%), and musical intelligence (71.6%). Moreover, the
study revealed that there were statistically significant differences in logical,
social, and bodily-kinesthetic intelligences in favor of males and existential,
linguistic, and spatial intelligences in favor of females. Additionally, there
were statistically significant differences among students in linguistic intelligence attributed to GPA. It was also shown that there were statistically
significant differences in some types of intelligence attributed to academic
specialization, as students of natural specializations outperformed others in
social, logical and spatial intelligences, whereas students of human sciences
outperformed others in linguistic intelligence. Furthermore, there were statistically significant differences in linguistic, social, intrapersonal intelligences
attributed to academic level in favor of fourth level.
Key words: Multiple intelligences, academic variables, Islamic University,
Gaza.

 التي,النظرة التقليدية للذكاء القدرات الأخرى
,تك�شف عن مكامن الإبداع والتفوق لدى املتعلمني
, كالقدرات املو�سيقية,والتي تت�سم بالتعدد والتنوع
, واالجتماعية, واجل�سمية احلركية,والف�ضائية
, والوجودية, والفنية, والطبيعية،�أوال�شخ�صية
 والتي ميكن �أن تكون روافد جديدة,والروحية
. وحتقيق �أهدافه.لإثراء عملية التعلم
فمنذ ن�ش�أة نظريات الذكاء كانت النظرة ال�سائدة
يف جمال علم النف�س �أن الذكاء ي�شمل عدد ًا حمدود ًا
من القدرات العقلية تدور حول القدرات اللفظية

:املقدمة

تعد نظرية الذكاءات املتعددة �إحدى ثمرات �أبحاث
جامعة هارفارد يف نهاية الثمانينيات من القرن
 حيث �إنها �أحدثت ما ي�شبه الثورة الهادئة،املن�رصم
 وعملت على ن�سف املفاهيم،على ال�ساحة الرتبوية
التقليدية التي تنظر �إىل قدرات املتعلمني نظرة �ضيقة
 التي تعتقد بوجود ذكاء واحد عام قابل للقيا�س،الأفق
 والذي يقوم على ت�صنيف املتعلمني،بالطرق التقليدية
 وفقا لدرجاتهم يف اختبارات,�إىل �أذكياء �أو �أغبياء
 التي تركز على عدد حمدود من,الذكاء املعروفة
 ولقد �أهملت.القدرات اللفظية والريا�ضية والأدائية
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واللغوية والأدائية ,ومت �إهمال القدرات املتعلقة
بالأبعاد الإن�سانية والروحية واجل�سمية.
وعندما �أ�صدر جاردنر ()Gardener, 1983كتابه
" ( )Frames the Mindعام
"�أطر العقل
(� ) 1983أكد �أن الذكاء الإن�ساين يت�ضمن كفايات
�أكرث �شمولية من تلك التي �شاعت من خالل النماذج
التقليدية للذكاء .ويف البداية ت�ضمن منوذج جادرنر
�سبعة �أنواع من الذكاء هي :الذكاء اللغوي اللفظي
( )Verbal-Linguisticوالذكاء املنطقي الريا�ضي
( , )Mathematical Logicalوالذكاء االجتماعي
( ,)Social Intelligenceوالذكاء ال�شخ�صي
( ,)Interpersonalوالذكاء الب�رصي الف�ضائي
( ,) Visual- Specialوالذكاء اجل�سمي احلركي
(. )Bodily-Kinestheticو الذكاء املو�سيقي(
،)Musical-Intelligenceو يف عام ()1995
�أ�ضاف جاردنر Gardenerنوع ًا ثامن ًا من
الذكاء ،و هو الذكاء الطبيعي( ،)Naturalist
ثم �أ�ضاف عام (  )1998نوعا تا�سع ًا ,وهو الذكاء
الوجودي ( , )Existentialistوهذه الأنواع الت�سعة
من الذكاء متباينة وخمتلفة بع�ضها عن بع�ض ,كما
�أنها موجودة لدى الأفراد بدرجات متفاوتة ,بحيث
متثل نقاط قوة �أو نقاط �ضعف لديهم.
و قدم جاردنر ( )Gardner, 1983مفهوم ًا للذكاء
ب�أنه القدرة على حل امل�شكالت خللق نتاجات حتظى
بتقدير ،واهتمام يف البيئة االجتماعية للفرد .ويعتقد
�أن الذكاء يجب �أال يحدد بعدد حمدود من القدرات,
كالذكاء اللغوي والريا�ضي املنطقي اللذين يحظيان
على تقدير يف البيئة التعليمية ،و يفر�ضان هيمنتهما
على اختبارات الذكاء التقليدية ,بل يجب �أن يت�سع
مفهوم الذكاء لي�شمل قدرات متنوعة تك�شف عن
مكامن الإبداع لدى الأفراد ,مثل الذكاء املو�سيقي,
�أو الذكاء االجتماعي� ,أو ال�شخ�صي� ,أو اجل�سمي
احلركي� ,أو الف�ضائي ,وغريها من الذكاءات التي
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تت�أثر بالثقافة ،والبيئة للفرد �إىل حد كبري.
�أنواع الذكاءات املتعددة  :با�ستقراء الدرا�سات،
والأدبيات حول �أنواع الذكاءات املتعددة,
وخ�صائ�صها (Gardner, 1983,1993, 1995,
 )1999مت ا�ستخال�ص ما يلي :
�أو ًال :الذكاء ال�شخ�ص ي Intrapersonal Inte l
 :ligenceوهو القدرة على الت�أمل الذاتي ,والوعي
باحلالة االنفعالية الداخلية .و فهم امل�شاعر الذاتية,
والأحالم ,وفهم نقاط القوة وال�ضعف الذاتية.
وتت�ضمن مهارات املتعلم الذي ميتلك هذا الذكاء:
القدرة على التحليل الذاتي ,وقراءة امل�شاعر
الداخلية ,وتقييم �أمناط التفكري ال�شخ�صية,
وفهم دوره يف العالقات مع الآخرين� ,أما املهن
والتخ�ص�صات املنا�سبة فهي :البحث� ,أو الكتابة
والت�أليف.
ثاني ًا :الذكاء اللفظي اللغو ي Verbal / Lingui s
 : ticsواملق�صود به القدرة على ا�ستخدام اللغة,
والكلمات .ويتمتع الطلبة الذين ميتلكون هذا الذكاء
بالطالقة اللفظية ,ومييلون �إىل التفكري بالكلمات,
كما �أنهم يتمتعون بقدرات �سمعية عالية .و�أهم املهن
والتخ�ص�صات املنا�سبة لهذه الفئة هي  :ال�شعر,
�أوال�صحافة� ,أوالكتابة� ,أو التعليم� ,أو املحاماة,
�أوال�سيا�سة� ,أوالرتجمة.
ثالث ًا :الذكاء املنطقي الريا�ض ي Logical/ Mat h
 :ematical Intelligenceوهو القدرة على
ا�ستخدام املنطق ،والأرقام .ويفكر املتعلم نظري ًا
بالأمناط العددية واملنطقية ,للربط بني املعلومات.
ويتميز بالف�ضول حول العامل حوله ,والإكثار
من الأ�سئلة ,والقدرة على ا�ستخدام احلا�سوب،
و�أما املهن ،والتخ�ص�صات املنا�سبة فهي :العلوم
والهند�سة ،وبرجمة احلا�سوب ،والبحث العلمي،
واملحا�سبة ،والريا�ضيات ،وهند�سة احلا�سوب.
رابع ًا :الذكاء الف�ضايئي Visual/ Special Inte l
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 : ligenceواملق�صود به القدرة على فهم املرئيات.
ومييل املتعلمون وفق هذا الذكاء �إىل التفكري املعتمد
عل ا�ستخدام ال�صورة الب�رصية ,وا�ستخدام
وقراءة اخلرائط ,والأ�شكال ,وال�صور .و�أما املهن
والتخ�ص�صات املنا�سبة فهي تلك املتعلقة بالرحالت,
�أو ال�سياحة� ,أو الك�شافة� ,أو النحت� ,أو الفن
الت�شكيلي� ,أو البناء ،والت�شكيل� ,أو ت�صميم الديكور
الداخلي� ,أو هند�سة البناء� ,أو الهند�سة امليكانيكية,
�أو الأعمال اليدوية امليكانيكية� ,أو ت�صميم الأزياء� ،أو
احللي� ،أو املجوهرات.
خام�س ًا :الذكاء اجل�سمي /احلركي Bodily/
 : Kinesthetic Intelligenceوهو القدرة على
ال�سيطرة على احلركات اجل�سمية والتعامل مع
الأ�شياء برباعة .وفيه يتحكم املتعلم بج�سمه عرب
احلركات .وميتلك قدرة عالية على التوازن والت�آزر
احل�سي احلركي ( كا�ستخدام الكرة ,و�أدوات حفظ
التوازن ) .و�أما املهن والتخ�ص�صات املنا�سبة فهي:
الريا�ضة� ,أو الرق�ص� ,أو التمثيل� ,أو مهنة رجال
الإطفاء� ,أو احلرف اليدوية.
�ساد�س ًا :الذكاء املو�سيقي الإيقاع ي Mus i
 :cal/ Rhythmic Intelligenceوهو القدرة
على تذوق املو�سيقى ،و�إنتاجها ,ويفكر املتعلم
بالأ�صوات ,والإيقاعات ,والأمناط املو�سيقية .و�أما
املهن والتخ�ص�صات املنا�سبة فهي :املو�سيقى� ,أو
الغناء� ,أو الت�أليف املو�سيقي.
�سابع ًا :الذكاء االجتماعي :Social Intelligence
وهو القدرة على التوا�صل مع الآخرين ,والقدرة على
قراءة م�شاعرهم ,ودوافعهم ,ونواياهم .والقدرة
على التوا�صل اللفظي وغري اللفظي ( ,االت�صال
بالعني� ,إمياءات اجل�سم)� .أما املهن والتخ�ص�صات
املنا�سبة فهي :الإر�شاد والتوجيه النف�سي والرتبوي,
�أو �أعمال البيع� ,أو ال�سيا�سة� ,أو �إدارة الأعمال .
ثامن ًا :الذكاء الطبيعي :Naturalist Intelligence
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وهو القدرة على الوعي باملحيط الطبيعي ,وامليل
�إىل جمع الأ�شياء الطبيعية ,مثل �أوراق الأ�شجار
والأزهار وري�ش الطيور ,وامليل �إىل ت�صنيف الأ�شياء
وتربية احليوانات ,وزرع اخل�رضوات،واملو�ضوعات
املرتبطة باملواد التعليمية .و�أما املهن والتخ�ص�صات
املنا�سبة فهي :مزارع� ,أو طبيب بيطري� ,أو بائع
�أزهار ونباتات� ,أو مهند�س زراعي.
تا�سع ًا :الذكاء الوجودي   Existentialist Inte l
 :ligenceيرمز �إىل عالقة الفرد بالكون ,وتفكريه
الغيبي باملوت ,وم�صري الكائنات احلية والب�رش,
وتت�ضمن مهارات املتعلم القدرة على مناق�شة الأمور
الغيبية ,والتجريب ,واخلو�ض يف م�سائل فل�سفية
عميقة� .أما املهن املنا�سبة فهي :تدري�س املواد
الفل�سفة.
و ت�شري نظرية الذكاءات املتعددة �إىل �أن كل �شخ�ص
�سوي ميتلك ت�سعة �أنواع من الذكاءات على الأقل،و
هذه الذكاءات تعمل ب�شكل جماعي،و بطرق متعددة،و
يختلف الأفراد فيما بينهم من حيث الكيفية التي
يوظف بها كل واحد منهم كفاءته؛ لتحديد الطريق
املنا�سب؛ لتحقيق الأهداف التي ي�سعى �إليها(.
العتوم،و �آخرون)2005،
ومهمة املعلم هي ال�سعي للك�شف عن الأ�سلوب الأمثل
الذي يتعلم الطالب من خالله ,ومن ثم توظيف هذا
الأ�سلوب يف عملية تعلمه ,حتى يغدو التعلم خربة
وجتربة نافعة ,ميار�سها املتعلم ,وهو ي�شعر بالثقة
والقدرة ,والكفاية لتحقيق الهدف الأ�سمى من
التعلم ,وهو لي�س اختبار قدرة الطالب على الف�شل �أو
النجاح ,بل بناء املتعلم القادر على ا�ستخدام �أ�سلوب
التفكري العلمي يف التفكري والقدرة على حل امل�شكلة يف
حياته العامة .
	�إن م�س�ألة مراعاة الفروق يف القدرات
العقلية,و�أمناط التعلم ح�سب متغري اجلن�س
والتخ�ص�ص ،و امل�ستوى الدرا�سي،و معدله
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الرتاكمي ،لي�ست وهم ًا يتذرع به علماء النف�س
لفر�ض مناذج جديدة,فر�ضت نف�سها على املجتمع
الأكادميي ,بل غدت هم ًا تربوي ًا ي�شغل بال الرتبويني,
من �أجل فهم هذا التنوع ب�أ�شكاله و�ألوانه بني الطلبة
من �أجل ا�ستيعابه والتعامل معه ,فا�ستخدام التفكري
الثنائي بالنظر �إىل املتعلم على �أنه �إما قادر �أو غري
قادر على التعلم مل يعد مقبو ًال ,بل يجب الإميان ب�أن
كل طالب قادر على التعلم ,ولكن ب�أ�سلوبه اخلا�ص.
( )Kerri,2002

فطالب الآداب �أو العلوم الإن�سانية يتعلم ب�أ�سلوب
يختلف عن طالب العلوم والريا�ضيات؛ لأن الأول
مييل �إىل اجلدل والنقا�ش با�ستخدام ذكائه اللغوي,
والثاين يحتاج �إىل �أن يخترب املادة التعليمية ب�صورة
حم�سو�سة يف املخترب با�ستخدام ذكائه العلمي.
وكذلك بالن�سبة للتخ�ص�صات الأخرى ,فطالب
الرتبية الريا�ضية يتعلم با�ستخدام حركات ج�سمه,
وطالب الفنون الت�شكيلية يتعلم عن طريق التعامل
مع اخلامات الفنية ب�أبعادها الثالثية ,وطالب العلوم
االجتماعية �أو الإعالم ال ي�سطع جنمه �إال بالتعامل
مع الآخرين ,وطالب الدرا�سات الإ�سالمية يحتاج
�إىل الت�أمل والتفكري بعظمة اخلالق و�إبداع الكون.
�أما بالن�سبة الختالف عامل اجلن�س ,فالإناث ميلن
�إىل الن�شاطات التي تدور حول العالقات االجتماعية,
واملهام التي تت�سم بالطابع النظري خالف ًا للذكور
الذين مييلون �إىل الن�شاطات الفردية ,واملهام التي
تت�سم بالطابع العملي(. )Kerri, 2002
ومما ال �شك فيه �أن النجاح الأكادميي مرهون
بالرتكيز على نقاط القوة يف �شخ�صية الطالب،
وقدراته و�إمكاناته ,وتوظيفها يف عملية تدري�سه؛ لذا
كان من الأهمية مبكان الك�شف عن عالقة الذكاءات
املتعددة ببع�ض املتغريات الأكادميية ،والتي تتمثل
يف :التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الأكادميي ،واملعدل
الرتاكمي؛ من �أجل توفري املناخ التعليمي املنا�سب
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با�ستخدام �أ�ساليب تدري�س متنوعة تتالءم مع
القدرات املعرفية للطلبة ,بحيث يغدو كل طالب قادر ًا
على اال�ستفادة من العملية التعليمية ح�سب قدراته
وميوله و�إمكاناته.
و ي�شهد التعليم اجلامعي يف الع�رص الراهن تطورات
كبرية يف �أهدافه ،وطرائقه ،و�أ�ساليبه� ،أفرزتها
التحوالت االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية يف
ع�رص تطورت فيه املعرفة(حيدر.)2005,
حيث فر�ضت تغريات جديدة على ال�صعيد الأكادميي,
مثل :زيادة �أعداد الطلبة ،وانت�شار اجلامعات ،وبروز
م�ؤ�س�سات التعليم املتنوعة ،وتعدد التخ�ص�صات,
ومع وجود ظاهرة الفروق الفردية بني املتعلمني،
تظهر احلاجة ملعرفة العنا�رص ،واملدخالت التي ت�ؤثر
يف حت�سني خمرجات العملية التعليمية ،وعلى ر�أ�س
هذه العوامل:ا�ستعداد املتعلم ،ودافعيته ،وفاعلية
و�سائل اال�ستذكار ،وخرباته ال�سابقة ،والقدرات
والذكاء ،ومن هنا يظهر دور الذكاءات املتعددة
يف الت�أثري على املتعلمني ،وعلى خمرجات العملية
التعليمية؛ مما جعل الرهان على جودة التعليم
اجلامعي ،واللحاق به يف ركب ال�سباق الأكادميي هو
ال�شغل ال�شاغل ملعرفة مدى ت�أثري هذه الذكاءات يف
الطلبة ،وخا�صة يف مرحلة التعليم اجلامعي.
و يف هذا ال�سياق يقول �سيلفر و�آخرون (Silver;et
�)al;1997إن القرن الع�رشين انتهى بوجود نظريتني
كبريتني حاولتا تف�سري الفروق بني النا�س يف الإجناز
والتميز ,وت�صميم مناذج تعليمية حول هذه الفروق
هما � :أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة .وت�ستند
نظرية الذكاءات املتعددة �إىل املدر�سة املعرفية ,والتي
تركز على ت�أثري الثقافات ،واملجاالت الأكادميية
املختلفة يف ت�شكيل �شخ�صية الإن�سان ,وعلى التعلم
كمحتوى ونتاجات .كما ظهرت مقايي�س حتدد
درجة امتالك الفرد لأنواع الذكاءات ,مثل :مقيا�س
�آرم�سرتوجن ))Armstrong . Haley, 2004
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وبالنظر للأهمية العملية لنظرية الذكاءات املتعددة
يف امليادين املختلفة ,ويف ميدان التعليم العايل خا�صة,
ومع ظهور هذه املقايي�س ,وبوجود ظواهر التنوع،
واالختالف،والتميز بني الطلبة الفل�سطينيني يف
�أداءاتهم ,والذي الحظه الباحث من خالل تفاعله
املبا�رش مع الطلبة اجلامعيني ,وما يرافق ذلك �أحيان ًا
من غياب االهتمام الكايف ،واال�ستغالل املنا�سب
لإمكانيات الطلبة ,ومع قلة �إجراء درا�سات حول
مو�ضوع الذكاءات املتعددة للطلبة اجلامعيني يف
البيئة الفل�سطينية ت�أتي احلاجة لإجراء مثل هذه
الدرا�سة ,حيث ت�سهم يف تو�ضيح العالقة بني �أنواع
الذكاءات املتعددة ،و املتغريات الأكادميية التي يتميز
بها الطلبة ,ومعرفة حجم الفروق يف هذه الذكاءات،
تبع ًا الختالف جن�س الطالب ،ومعدله الرتاكمي،
و تخ�ص�صه ،وم�ستواه الدرا�سي ،ومعرفة مدى
ت�أثريها يف �إمكانيات الطلبة اجلامعيني يف البيئة
الفل�سطينية ،وقدراتهم ،وذلك من خالل طلبة
اجلامعة الإ�سالمية يف غزة.
الدرا�سات ال�سابقة:
قام الباحث مبراجعة الأدب الرتبوي املتعلق
مبتغريات الدرا�سة ،وخا�صة الدرا�سات التي
�أجريت بهدف التعرف على عالقة الذكاءات املتعددة،
باملتغريات الأكادميية لدى الطلبة يف جميع املراحل
التعليمية ,وخا�صة التعليم اجلامعي ،وفيما يلي
عر�ض لبع�ض الدرا�سات ذات العالقة ،بت�سل�سل من
اجلديد �إىل القدمي:
قامت عرفة ( )2013بدرا�سة هدفت �إىل التعرف
�إىل واقع انت�شار الذكاءات املتعددة لدى عينة من طلبة
املرحلة الثانوية يف �سوريا وفق متغريات (اجلن�س,
ال�صف ,التخ�ص�ص) ,وعالقة هذه الذكاءات ببع�ضها
البع�ض ,وتعرف العالقة بني الذكاءات املتعددة
والتح�صيل الدرا�سي ,و�إمكانية التنب�ؤ به من خالل
هذه الذكاءات ,وحتديد �أي من هذه الذكاءات �أقدر

130

من غريها على ذلك .ا�ستخدم مقيا�س( ميدا�س
للذكاءات املتعددة) ,املكون من ( )119فقرة,
واملوزعة يف ثمانية ذكاءات .و تكونت عينة الدرا�سة
من )185( :طالب ًا وطالبة ينتمون �إىل ال�صفني الأول
والثاين الثانوي من التخ�ص�صني الأدبي والعلمي.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن :الذكاء ال�شخ�صي �أخذ
الرتتيب الأول يف جميع املتغريات ,والذكاء املو�سيقي
والذكاء اجل�سدي قد �أخذا الرتتيبني الأخريين
بالن�سبة جلميع املتغريات ,و�أن الذكاء اللغوي قد
�أخذ املرتبة الثانية عند الإناث ولدى التخ�ص�ص
الأدبي ,و�أن الذكاء الريا�ضي قد �أخذ املرتبة الثانية
عند الذكور وطلبة التخ�ص�ص العلمي.و �أظهرت
النتائج وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا بني الذكاءات
املتعددة وبع�ضها البع�ض ,وعدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا يف متو�سطات درجات العينة على �أنواع
الذكاءات املتعددة بالن�سبة �إىل متغريات البحث,
با�ستثناء متغري التخ�ص�ص ،حيث �أظهرت النتائج
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف الذكاء الريا�ضي
فقط ل�صالح طلبة التخ�ص�ص العلمي ,وعدم وجود
عالقة دالة �إح�صائي ًا بني التح�صيل الدرا�سي و�أنواع
الذكاءات ,وعدم �إمكانية التنب�ؤ بالتح�صيل الدرا�سي
من خالل �أي من الذكاءات املتعددة.
و�أجرت الزغبي( )2012درا�سة هدفت التعرف
�إىل عالقة الذكاءات املتعددة ومهارات حل امل�شكالت
العامة بفاعلية الذات العامة مب�ستوياتها املختلفة
(مرتفع –متو�سط -منخف�ض) وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )200طالب وطالبة من طالب ال�صف
الأول الثانوي من حمافظة بنها ،وطبق عليهم مقيا�س
الذكاءات املتعددة ,ومقيا�سي حل امل�شكالت العامة،
وفاعلية الذات العامة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن:
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
الطالب يف الأبعاد املختلفة ملقيا�س الذكاءات املتعددة
لدى املجموعات الثالث من فاعلية الذات العامة
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(املرتفعة – املتو�سطة – املنخف�ضة ) عدا بعدي
(الذكاء اجل�سمي – الذكاء املو�سيقي) ,حيث �أظهرت
النتائج �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف
هذين البعدين لدى جمموعتي الطالب ذوي م�ستويي
فاعلية الذات (املتو�سطة– املنخف�ضة).كما تو�صلت
الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
�أبعاد مقيا�س حل امل�شكالت العامة بني متو�سطات
درجات الطالب ذوي م�ستويات فاعلية الذات العامة
(املرتفع  -املتو�سط – املنخف�ض) ل�صالح الطالب
ذوي فاعلية الذات املرتفعة.
و قام �إبراهيم( )2010بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن طبيعة الذكاءات املتعددة لدى عينات من طلبة
املدار�س املتو�سطة والثانوية بدولة الكويت .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )393طالب ًا ،و ( )384طالبة من
ال�صفوف :الثامن والتا�سع والعا�رش يف املرحلتني
املتو�سطة والثانوية من مدار�س التعليم احلكومي،
وا�ستخدمت مقيا�س ًا للك�شف عن �أنواع الذكاءات
املتعددة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة :وجود فروق دالة
�إح�صائيا يف الذكاء اللغوي واملكاين ل�صالح الإناث.
و�أجرت ق�صيعة ( )2009درا�سة هدفت �إىل
التعرف �إىل واقع الذكاءات املتعددة ,وطبيعة العالقة
بني الذكاءات املتعددة ،وال�سمات ال�شخ�صية,
لدى املتفوقني على امل�ستوى اجلامعي .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )139طالب ًا وطالبة من طلبة
الكليات التطبيقية ،والكليات النظرية يف القاهرة،
و ا�ستخدمت مقيا�س الذكاءات املتعددة ،و مقيا�س
ال�سمات ال�شخ�صية ,و�أظهرت نتائج الدرا�سة:
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الذكاء املنطقي
الريا�ضي ،والذكاء ال�شخ�صي ل�صالح طلبة الكليات
التطبيقية ,ول�صالح الذكور ,وال توجد فروق دالة
�إح�صائي ًا يف جميع الذكاءات تعود ملتغري ال�سنة
الدرا�سية .واختلف ترتيب الذكاءات املتعددة يف كل
متغريات الدرا�سة ,و�أخذ الذكاء ال�شخ�صي الرتتيب
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الأول يف كل متغريات الدرا�سة.
و�أجرى كوركت ( )Korkut, 2008درا�سة هدفت
�إىل التعرف �إىل الذكاءات املتعددة ،وفاعلية هذه
النظرية يف تدري�س اللغة الأجنبية ,وذلك على عينة
تكونت من( )220من طلبة ال�سنة الأوىل ،و الرابعة يف
جامعة غازي الرتكية .وقام بتطبيق مقا�س الذكاءات
املتعددة ,و�أظهرت النتائج �أن :الذكاء الأكرث �شيوعا
لدى الطلبة هو الذكاء االجتماعي ,تاله الذكاء
اللغوي .ومل تكن هناك فروق دالة �إح�صائي ًا بني
طلبة ال�سنة الأوىل ،والرابعة يف الذكاءات املتعددة.
كما بينت الدرا�سة فعالية مراعاة الذكاءات املتعددة
للطلبة �أثناء درا�ستهم للغة الأجنبية.
و �أجرت (العمران )2006,درا�سة هدفت �إىل التعرف
�إىل الفروق يف الذكاءات املتعددة بني طلبة جامعة
البحرين وفق ًا للنوع (ذكور � ,إناث) والتخ�ص�ص
الأكادميى ,وذلك على عينة تكونت من ( )238طالب ًا
وطالب ًة ينتمون �إىل ثالثة ع�رش تخ�ص�ص ًا .و�أعدت
�أداة لقيا�س ت�سعة �أنواع من الذكاء .وقد �أظهرت
النتائج �أن :الذكاء االجتماعي كان الأكرث �شيوع ًا
بني �أفراد العينة ,و�أ�شارت نتائج حتليل التباين
املتعدد �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا بني الذكور
والإناث ,حيث تفوق الذكور على الإناث يف الذكاء
احلركي والذكاء املنطقي والذكاء املكاين .كما جاءت
النتائج دالة �إح�صائي ًا فيما يتعلق بالتخ�ص�ص ,حيث
تفوق طلبة الريا�ضيات يف الذكاء املنطقي والذكاء
املو�سيقى على طلبة بقية التخ�ص�صات.
وقام لوري ()Loori, 2005بدرا�سة هدفت �إىل
مقارنة االختالفات بني الذكور والإناث يف الذكاءات
املتعددة ,و تكونت عينة الدرا�سة من ( )90م�شارك ًا
ممن يتعلمون اللغة االجنليزية كلغة ثانية ,وهم
من امل�سجلني يف ثالثة معاهد عالية يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،وا�ستخدم مقيا�س الذكاءات
املتعددة ,وقد �أظهرت النتائج �أن� :أعلى متو�سط
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ح�سابي كان ()4.98للذكاء االجتماعي ,يليه الذكاء
الريا�ضي( ,)4.31وجاء يف الرتتيب الثالث الذكاء
اللغوي (� ,)4.14أي �أن ا�ستعمال اللغة اللفظية،
وغري اللفظية تعترب طريقة جيدة الكت�ساب املعرفة
واملهارات له�ؤالء الطلبة .وجاء يف الرتتيب الرابع
الذكاء احلركي,وكان الذكاء ال�شخ�صي هو الأقل.
ووجدت فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاء
الريا�ضي والذكاء ال�شخ�صي تعزى �إىل النوع ,وقد
كانت هذه الفروق ل�صالح الذكور.
�أجريت كل من فرينهام و�آكاند (& Furnham,
 , )Akande, 2004درا�سة هدفت �إىل املقارنة بني
الأفارقة من حيث تقديراتهم لذكاءاتهم املتعددة،
ومن حيث النوع (ذكر�,أنثى) ،ومن حيث العرق(
�أ�سود,و�أبي�ض) ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )316طالب ًا جامعي ًا ,منهم( )181طالب ًا من جنوب
�أفريقي ًا،و( )135طالب ًا من نيجرييا ،وطبقت مقيا�س ًا
للذكاءات املتعددة ,وقد �أظهرت الدرا�سة :وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاءات تعزى �إىل
العرق ,فقد �أعطى البي�ض تقديرات �أعلي لأنف�سهم
من ال�سود ,ووجدت فروق �أخرى تعزى �إىل
اجلن�س,حيث �أعطى الذكور تقديرات لأنف�سهم �أعلى
مما �أعطته الإناث.
كما �أجرت كاتزويتز ( )Katzowitz, 2003درا�سة
هدفت التعرف �إىل �أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة
ال�سائدة لدى الطلبة املتفوقني يف املرحلة الثانوية
واجلامعية ,وقد مت تطبيق الدرا�سة على عينة تكونت
من ( )108من طلبة جامعة جورجيا الأمريكية،
وطبق مقيا�س �أ�ساليب التعلم،و مقيا�س الذكاءات
املتعددة .وبعد جمع البيانات وحتليلها� ،أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن :الذكاء ال�سائد لدى عينة الدرا�سة
هو الذكاء ال�شخ�صي ,ووجدت فروق يف �أ�ساليب
التعلم تعزى �إيل العمر,ومل توجد فروق يف الذكاءات
املتعددة تعود �إىل العمر ,يف حني كانت �أ�ساليب التعلم
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ال�سائدة هي الأ�ساليب احلركية.
كما قام فرنهام وهو�سو وتانغ (Furnham, )Hosoe &Tang. 2002بدرا�سة" عرب ثقافية
"  cross-culturalعلى ثالث عينات من الطلبة
اجلامعيني � :أمريكية ،وبريطانية ،ويابانية ,وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة :وجود �أثر للثقافة والنوع.
�أما بالن�سبة للفروق بني �أداء الذكور ،والإناث فقد
بينت تقديرات الذكور لأنف�سهم كانت �أعلى من
تقديرات الإناث ,وذلك على جميع �أبعاد الذكاءات
املتعددة .كما �أن تقديرات الذكور لذكائهم الريا�ضي
العددي كانت �أعلى من تقديرات الإناث لأنف�سهن على
هذا البعد� .أما بالن�سبة للفروق الثقافية فقد بينت
النتائج �أن تقديرات الطلبة الأمريكيني لذكاءاتهم
املتعددة كانت �أعلى من تقديرات الطلبة اليابانيني
لأنف�سهم ,و�أن تقديرات الطلبة الربيطانيني لأنف�سهم
كانت يف الرتتيب الأو�سط بني العينتني الأخريني.
 ويف درا�سة قام بها فرنهام ،وتانغ ،ولي�سرت،و�أوكونر ،ومونتغمري
(& Furnham, Tang, Lester O'Connor,
 " )Montgomery, 2002عرب ثقافية �أخرى "
هدفت �إىل التعرف �إىل الذكاءات املتعددة لدى عينة
بريطانية و�أمريكية ,تكونت العينة من ( )470من
الطلبة الأمريكيني ،والربيطانيني ،وطبق مقيا�س
الذكاءات املتعددة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة :وجود
�أثر للنوع ,حيث �أعطى الذكور تقديرات �أعلى من
الإناث يف الذكاء املنطقي ,والف�ضائي ,والروحي,
والطبيعي .ومل تت�ضح �أية فروق يف الذكاءات
الأخرى .كما �أظهرت النتائج :وجود �أثر للبلد الذي
ينتمي �إليه الفرد ,حيث �أعطى الطلبة الأمريكيون
تقديرات �أقل بالن�سبة للذكاء اللغوي ،والذكاء
املو�سيقي ,و�أعطوا تقديرات �أعلى بالن�سبة للذكاء
الف�ضائي ,و الذكاء اجل�سمي احلركي مقارنة بالطلبة
الربيطانيني.
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وقام فرنهام و ورد )2001بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن الذكاءات
املتعددة لدى عينة تكونت من ( )320من الطلبة
اجلامعيني يف �إحدى جامعات نيوزلندا ,والتعرف
�إىل الفروق بني الذكور ،والإناث يف هذه الذكاءات،
وا�ستخدم مقيا�س الذكاءات املتعددة ،وقد �أظهرت
النتائج �أن :الطلبة النيوزلنديني �أعطوا �أنف�سهم
تقديرات �أقل على الذكاء املنطقي الريا�ضي,
واجل�سمي احلركي ,والوجودي ,والروحي,
والطبيعي مقارنة بعينة من الطلبة الربيطانيني،
و�أخرى من الطلبة الأمريكيني .كما �أظهرت وجود
فروق بني الذكور ،والإناث يف ثالثة �أنواع من الذكاء,
حيث بينت تقديرات الذكور لأنف�سهم �أنهم متفوقون
على الإناث يف الذكاء الريا�ضي املنطقي ,والذكاء
الف�ضائي ,والذكاء الوجودي ,ومل تكن هناك فروق
يف الذكاءات الأخرى.
(Furnham & Ward,

تعقيب على الدار�سات ال�سابقة

حتتل هذه الدرا�سة موقع ًا مهم ًا يف الأدب النظري
اخلا�ص بالذكاءات املتعددة ,وهو مو�ضوع يعترب
حمط اهتمام معظم العاملني يف الأو�ساط الرتبوية،
والتعليمية ،ومن خالل ندرتها يف املجتمع الفل�سطيني،
ويف جمال التعليم العايل خ�صو�ص ًا.
لقد تعددت الدرا�سات يف املجاالت النظرية والتطبيقية
لنظرية الذكاءات املتعددة ,فاهتم بع�ضها بالتعرف
�إىل االختالفات يف الذكاءات املتعددة بني ال�شعوب
والثقافات املختلفة ،و يف البيئات ذات الثقافة
املتعددة ،و من هذه الدرا�سات درا�سة كل من:
فرينهام و�آكاند Furnham, & Akande, 2004
،و(فرنهام وتانغ و لي�سرت و اوكونر ومونتغمري
O'Connor,

Furnham, Tang, Lester

 .& Montgomery, 2002وقد ا�ستخدم يف
هذه الدرا�سات العديد من الأدوات التي تقي�س
الذكاءات املتعددة ,منها ما يقي�س �سبعة �أنواع من
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الذكاءات ,ومنها ما يقي�س ثمانية �أنواع ,وقلت
البحوث التي در�ست ت�سعة �أنواع من الذكاءات،
و من هذه الدرا�سات درا�سة كل من:عرفة،2013،
�إبراهيم(،2010،ق�صيعة .)2009،كما �أنها تناولت
بالدرا�سة معرفة الفروق يف الذكاءات املتعددة مع
متغريات �أخرى ,مثل :اجلن�س ،والعمر ،والعرق،
و التخ�ص�ص ،ومن هذه الدرا�سات ،درا�سة(:عرف
ة�(،)2013 ،إبراهيم(،)2010 ،العمران،)2006 ،
كاتزويتز  ،Katzowitz, 2003ولقد �أجرى
الباحثون العديد من هذه الدرا�سات بهدف التحقق
من فاعلية هذه النظرية يف رفع الأداء الأكادميي لدى
املتعلمني يف القطاع اجلامعي ,وذلك بهدف التنب�ؤ
بدور الذكاءات بدرجة �أو ب�أخرى برفع درجات
التح�صيل الأكادميي للمتعلم .وقد بينت نتائج هذه
الدرا�سات وجود فروق بني الطالب والطالبات يف
املرحلة اجلامعية من حيث تقديراتهم لأنف�سهم فيما
ميتلكون من الذكاءات ,كانت �أبرزها ل�صالح الطالب،
و من هذه الدرا�سات(:عرفة(،)2013،لوري،
( .Loori, 2005كما ك�شفت عن فروق بني ذكاءات
الطلبة تعزى �إىل التخ�ص�ص ،و منها درا�سة كل
من(:عرفة(،)2013،العمران ،)2006،وتو�صلت
بع�ض الدرا�سات �إىل تفوق الذكور يف الذكاء
اجل�سدي ،والذكاء املكاين(العمران،)2006،
والذكاء الريا�ضي ،والذكاء ال�شخ�صي لدى
الذكور �أي�ضا(ق�صيعة ،)2009،وبع�ضها �أ�شارت
�إىل تفوق الإناث يف الذكاء اللغوي ،والذكاء
املكاين(�إبراهيم.)2010،
واتفقت الدرا�سات ال�سابقة على فاعلية نظرية
الذكاءات املتعددة يف رفع م�ستوى التعلم لدى الطالب
يف املجاالت الدرا�سية املختلفة ،و ذلك �إذا ما مت تطبيق
حمتواه يف عملية التدري�س.
و اتفقت الدرا�سات ال�سابقة على �أن هناك فروقا
فردية بني الطلبة اجلامعيني يف الذكاءات املتعددة يف
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املجتمعات املختلفة ,ومنها درا�سة( فرينهام و�آكاند
(. Furnham, & Akande,2004

و تتميز هذه الدرا�سة ب�أنها طبقت على طلبة اجلامعة
الإ�سالمية يف غزة ،و لوحظ �أن بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة ركزت على بع�ض �أنواع الذكاءات املتعددة،
�إال �أن هذه الدرا�سة ا�ستخدمت ت�سعة �أنواع من
الذكاءات املتعددة ،حيث قام الباحث ب�إعداد �أداة
الدرا�سة .لذا كان من الأهمية مبكان الك�شف عن
العالقة بني الذكاءات املتعددة ،و بع�ض املتغريات
الأكادميية ،و هي التخ�ص�ص الأكادميي ،وامل�ستوى
الدرا�سي ،واملعدل الرتاكمي لدى طلبة اجلامعة
الإ�سالمية يف غزة ،حيث �إنها متثل �رشيحة مهمة
من �رشائح املجتمع الفل�سطيني ،وهذا ما ت�صبو
�إليه هذه الدرا�سة.كما ميكن �أن تكون هذه الدرا�سة
انطالقة لبداية جهد بحثي منظم يف جمال طلبة
اجلامعات من خمتلف اجلوانب ،ثم امل�ساهمة يف
�إعداد مقايي�س تربوية لهذه ال�رشيحة الهامة يف
املجتمع.و جتدر الإ�شارة �إىل �أن الباحث ا�ستفاد
من الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد م�شكلة الدرا�سة ،و
�أهدافها ،و�صياغة الفرو�ض ،و�إعداد اال�ستبانة ،ثم
تف�سري النتائج.

م�شكلة الدرا�سة

حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 .1ما ترتيب الذكاءات املتعددة ال�سائدة لدى طلبة
اجلامعة الإ�سالمية؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاءات
املتعددة لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية ترجع �إىل
متغري اجلن�س (الطالب ،الطالبات)؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاءات
املتعددة لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية ترجع �إىل
متغري املعدل الرتاكمي(مقبول ،جيد ،جيد جد ًا،
ممتاز)؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاءات
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املتعددة لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية ترجع �إىل متغري
التخ�ص�ص(العلوم الإن�سانية،العلوم الطبيعية)؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاءات
املتعددة لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية ترجع �إىل
متغري امل�ستوى الدرا�سي(الرابع ،الأول)؟

�أهمية الدرا�سة

ميكن الإ�شارة �إىل �أهمية الدرا�سة من
خالل ما يلي:
 .1تركز نظرية الذكاءات املتعددة على التعلم
كمحتوى ،و نتاجات ()Silver &,Othres,1997
حيث تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها اخلا�صة من
خالل موقعها يف الأدب النظري اخلا�ص بالذكاءات
املتعددة ,فهي تتناول نظرية حديثة يف علم النف�س
تعترب حمط اهتمام معظم العاملني يف الأو�ساط
الرتبوية والتعليمية.
 .2تربز �أهمية هذه الدرا�سة من خالل ندرتها يف
جمال التعليم العايل يف املجتمع الفل�سطيني ،فهي
توفر معلومات وبيانات حول �أنواع الذكاءات التي
يتميز بها طلبة اجلامعة الإ�سالمية ،ومدى ت�أثريها
يف امل�ستوى الدرا�سي والتخ�ص�ص واجلن�س واملعدل
الرتاكمي.
 .3كما تت�ضح �أهميتها التطبيقية يف �أنها قد ت�ساعد
العاملني يف الأو�ساط الرتبوية والتعليمية لي�صبحوا
�أكرث وعي ًا بدورهم يف ع�رص تكنولوجيا املعلومات,
وتعدد م�صادر اكت�ساب املعرفة و�إنتاجها.
 .4قد ت�سهم هذه الدرا�سة يف تطوير العملية التعليمية
ب�شكل تكاملي مع �أ�ساليب التدري�س .فمن املتوقع �أن
ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة يف عالج م�شكالت تدين
التح�صيل الأكادميي وانخفا�ض الدافعية لدى
املتعلمني.
 .5توفر لدى العاملني يف احلقل الرتبوي فر�صة
منا�سبة ملراعاة الفروق الفردية داخل القاعات
الدرا�سية؛ مما ي�ؤدي �إىل خلق ظروف تهيئ الفر�صة
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ل�سلوك الإبداع يف املجاالت املختلفة.
 .6قد ت�ساعد املعلم على التخطيط للمواد التعليمية
وبنائها وتدري�سها.
 .7ت�سهم يف �إعداد �أداة قيا�س تت�صف بال�صدق
والثبات ,و�سهولة اال�ستخدام للك�شف عن �أنواع
الذكاءات املتعددة لدى الطلبة.

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة العالقة بني الذكاءات
املتعددة ،وبع�ض املتغريات الأكادميية التي يتميز
بها طلبة اجلامعة الإ�سالمية ,واالنطالق من هذه
العالقات لت�سهم يف تخطيط وتنفيذ العملية التعليمية
يف اجلامعة ،وتطويرها ,وقد �سعت �إىل حتقيق
الأهداف التالية:
 .1معرفة �أنواع الذكاءات التي يتميز بها الطالب عن
الطالبات.
 .2معرفة �أنواع الذكاءات التي يتميز بها الطلبة تبع ًا
الختالف معدالتهم الأكادميية .
 .3الك�شف عن �أنواع الذكاءات التي يتميز به الطلبة
تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص الأكادميي .
 .4الك�شف عن �أنواع الذكاءات التي يتميز بها الطلبة
تبع ًا مل�ستوياتهم الدرا�سية.

متغريات الدرا�سة

ت�شتمل الدرا�سة على املتغريات الآتية:
 .1الذكاءات املتعددة :وهي ت�سعة �أنواع :الذكاء
اللغوي ،واملنطقي ،والف�ضائي ،واجل�سمي/
احلركي ،واملو�سيقي ،واالجتماعي ،وال�شخ�صي،
والطبيعي ،والوجودي.
 .2م�ستوى الطالب الدرا�سي :و هو م�ستويان:
امل�ستوى الأول ،وامل�ستوى الرابع.
 .3جن�س الطالب :طالب ،و طالبات.
 .4معدل الطالب الرتاكمي :مقبول ،جيد ،جيد جداً،
ممتاز.
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 .5جمال التخ�ص�ص الذي يدر�سه الطالب :العلوم
الإن�سانية ،والعلوم الطبيعية.

تعريف امل�صطلحات

عرف جاردنر ( )Gardner, 1983الذكاءات
املتعددة ب�أنها قدرات متنوعة تك�شف عن مكامن
الإبداع لدى الأفراد ,مثل الذكاء املو�سيقي� ,أو الذكاء
االجتماعي� ,أو ال�شخ�صي� ,أو اجل�سمي احلركي� ,أو
الف�ضائي ,وغريها من الذكاءات التي تت�أثر بالثقافة،
والبيئة للفرد �إىل حد كبري.
التعريف الإجرائي للذكاءات املتعددة :هو الدرجة
التي يح�صل عليها الطالب على ا�ستبانة الذكاءات
املتعددة من (�إعداد الباحث) ,والدرجة الأعلى على
اال�ستبانة متثل درجة �شيوع هذا النوع من الذكاء
الذي ميتلكه الطالب.
�أنواع الذكاءات املتعددة  :با�ستقراء الدرا�سات
والأدبيات حول �أنواع الذكاءات املتعددة,
وخ�صائ�صها (Gardner, 1983,1993, 1995,
 )1999مت ا�ستخال�ص ما يلي :
 .1الذكاء ال�شخ�صي Intrapersonal Inte l
 :ligenceوهو القدرة على الت�أمل الذاتي ,والوعي
باحلالة االنفعالية الداخلية .وفهم امل�شاعر الذاتية,
والأحالم ,وفهم نقاط القوة وال�ضعف الذاتية.
التعريف الإجرائي للذكاء ال�شخ�صي :هو قدرةالفرد على فهم ذاته ،وما يتمتع به من قدرات ،
ودوافع ،وم�شاعر ،وخماوف ،والإفادة منها يف
مراقبة ال�سلوك ال�صادر عنه ،وتعديله.
 .2الذكاء اللفظي اللغوي Verbal / Lingui s
 : ticsواملق�صود به القدرة على ا�ستخدام اللغة,
والكلمات .ويتمتع الطلبة الذين ميتلكون هذا الذكاء
بالطالقة اللفظية ,ومييلون �إىل التفكري بالكلمات ,كما
�أنهم يتمتعون بقدرات �سمعية عالية.
 التعريف الإجرائي للذكاء اللفظي اللغوي :هوقدرة ال�شخ�ص على ا�ستخدام اللغة،و التعبري عن
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ذاته ب�صورة مكتوبة �أو �شفهية.
 .3الذكاء املنطقي الريا�ضي Logical/ Mat h
 :ematical Intelligenceوهو القدرة على
ا�ستخدام املنطق ،والأرقام .ويفكر املتعلم نظري ًا
بالأمناط العددية واملنطقية ,للربط بني املعلومات.و
يتميز بالف�ضول مبا حوله من �أحداث ,والإكثار من
الأ�سئلة ,والقدرة على ا�ستخدام احلا�سوب.
 التعريف الإجرائي للذكاء املنطقي الريا�ضي :هوقدرة ال�شخ�ص على ا�ستخال�ص الأ�سباب ،و التفكري
املنطقي املنظم.
 .4الذكاء الف�ضائي Visual/ Special Inte l
 : ligenceواملق�صود به القدرة على فهم املرئيات
.ومييل املتعلمون وفق هذا الذكاء �إىل التفكري املعتمد
عل ا�ستخدام ال�صورة الب�رصية ,وا�ستخدام وقراءة
اخلرائط ,والأ�شكال ,وال�صور.
 التعريف الإجرائي للذكاء الف�ضائي :هو قدرةال�شخ�ص على �إدراك الأ�شياء الب�رصية ،و ترتيبها،
و�إدراك العالقات بينها.
 .5الذكاء اجل�سمي /احلركي Bodily/ Kine s
 : thetic Intelligenceوهو القدرة على ال�سيطرة
على احلركات اجل�سمية والتعامل مع الأ�شياء
برباعة .وفيه يتحكم املتعلم بج�سمه عرب احلركات.
وميتلك قدرة عالية على التوازن والت�آزر احل�سي
احلركي ،كا�ستخدام الكرة ,و�أدوات حفظ التوازن.
 التعريف الإجرائي للذكاء اجل�سمي  /احلركي:هو قدرة ال�شخ�ص على التحكم بحركات ج�سمه
ب�صورة متناغمة مع عمل الدماغ.
 .6الذكاء املو�سيقي الإيقاعي Musical/ Rhyt h
 :mic Intelligenceوهو القدرة على تذوق
املو�سيقى ،و�إنتاجها ,ويفكر املتعلم بالأ�صوات,
والإيقاعات ,والأمناط املو�سيقية.
 التعريف الإجرائي للذكاء املو�سيقي الإيقاعي:هو قدرة ال�شخ�ص على �إدراك ال�صيغ ال�صوتية ،و
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املو�سيقية.
 .7الذكاء االجتماعي  :Social Intelligenceوهو
القدرة على التوا�صل مع الآخرين ,والقدرة على
قراءة م�شاعرهم ,ودوافعهم ,ونواياهم .والقدرة
على التوا�صل اللفظي وغري اللفظي مثل،االت�صال
بالعني,و �إمياءات اجل�سم.
 التعريف الإجرائي للذكاء االجتماعي :هو قدرةال�شخ�ص على فهم م�شاعر الآخرين ،و دوافعهم،
واهتماماتهم ،و�أمزجتهم ،والتمييز بينها.
 .8الذكاء الطبيعي :Naturalist Intelligence
وهو القدرة على الوعي باملحيط الطبيعي ,وامليل
�إىل جمع الأ�شياء الطبيعية ,مثل �أوراق الأ�شجار
والأزهار وري�ش الطيور ,وامليل �إىل ت�صنيف
الأ�شياء وتربية احليوانات ,وزرع اخل�رضوات،
واملو�ضوعات املرتبطة باملواد التعليمية.
 التعريف الإجرائي للذكاء الطبيعي :هو قدرةال�شخ�ص على �إدراك طبيعة الأ�شياء يف البيئة،و
القدرة على ت�صنيفها ح�سب معايري حمددة.
 .9الذكاء الوجودي Existentialist Inte l
 :ligenceيرمز �إىل عالقة الفرد بالكون ,وتفكريه
الغيبي باملوت ,وم�صري الكائنات احلية والب�رش,
وتت�ضمن مهارات املتعلم القدرة على مناق�شة الأمور
الغيبية ,والتجريب ,واخلو�ض يف م�سائل فل�سفية
عميقة.
التعريف الإجرائي للذكاء الوجودي :هو قدرةال�شخ�ص على التفكري بطريقة جتريدية ،و التفكري
باحلياة و املوت ،وما بعد املوت.
اجلامعة الإ�سالمية :م�ؤ�س�سة �أكادميية م�ستقلةمن م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ت�أ�س�ست عام
1978م ،وهي تقع غرب مدينة غزة ،يزيد عدد
طلبتها على()15000طالب ،وطالبة ،ويدر�سون
يف تخ�ص�صات خمتلفة(�إن�سانية ،و طبيعية) ،تعمل
ب�إ�رشاف وزارة الرتبية ،والتعليم العايل ،وهي ع�ضو
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يف احتاد اجلامعات العربية ،وتوفر كل ما لديها من
�إمكانيات خلدمة العملية التعليمية(.دليل اجلامعة
الإ�سالمية) 1985،
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الطريقة و الإجراءات

منهج الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي؛ ملالءمته
لتحقيق �أهداف الدرا�سة.
 .1جمتمع الدرا�سة:يتكون جمتمع الدرا�سة من
جميع طلبة اجلامعة الإ�سالمية يف غزة،و البالغ
عددهم ( )15117طالب ًا و طالب ًة،منهم ()10112
طالب ًة،و ()5005طالب يف الف�صل الدرا�سي الثاين
،من العام الدرا�سي (2012-2013م).
 .2عينة الدرا�سة الفعلية:
تكونت عينة الدرا�سة الفعلية من ( )504طالب
وطالبة ،منهم () 200طالب ،و( ) 304طالبة،
ومت اختيارهم بالطريقة الطبقية من طلبة اجلامعة
الإ�سالمية يف قطاع غزة ,يدر�سون يف تخ�ص�صات(
العلوم الطبيعية  -العلوم الإن�سانية) من طالب
اجلامعة البالغ عددهم ( )15117طالبا وطالبة وفق
�سجل عمادة القبول ،والت�سجيل يف الف�صل الثاين من
العام الدرا�سي  2012-2013م،

حمددات الدرا�سة

تتحدد الدرا�سة احلالية باملحددات الآتية:
املحددات الزمانية:مت تطبيق الدرا�سة يف الف�صلالدرا�سي الثاين 2012-2013م.
املحددات املو�ضوعية:تتحدد هذه الدرا�سة بعنوانهاالذي يبني مو�ضوع الدرا�سة ،وهو "الذكاءات
املتعددة ،وعالقتها ببع�ض املتغريات الأكادميية لدى
طلبة اجلامعة الإ�سالمية يف غزة".
املحددات املكانية� :أجريت الدرا�سة يف اجلامعةالإ�سالمية يف قطاع غزة.
املحددات الب�رشية :مت تطبيق الدرا�سة على عينة منطلبة اجلامعة الإ�سالمية.
كما تتحدد الدرا�سة ب�أداة القيا�س ،واملتمثلة يفا�ستبانة الذكاءات املتعددة ،وتعميم النتائج يف �ضوء
�صدق ،وثبات �أداة الدرا�سة.

جدول(:)1يو�ضح توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغريات،اجلن�س ،واملعدل الرتاكمي ،والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي
املعدل الرتاكمي
جيد
مقبول
العدد
الن�سبة

80
15.87

217
43

اجلن�س
جيد جدا

ممتاز

طالب

طالبات

162
32.14

45
8.92

200
39.68

304
60.31

التخ�ص�ص
علوم
علوم
�إن�سانية
طبيعية
330
174
65.47 34.52

امل�ستوى الأكادميي
الرابع
الأول
334
66.26

املجموع
504

170
33.73

و اجلدول ( )1يو�ضح توزيع �أفراد العينة طبقا للن�سبة املئوية ،ووفق متغريات الدرا�سة الرئي�سية ،وهي:جن�س الطالب ,وتخ�ص�صه ,وم�ستواه
الأكادميي ,ومعدله الرتاكمي.
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� .3أداة الدرا�سة (:ا�ستبانة الذكاءات املتعددة):
لتحقيق هدف الدرا�سة الذي يتمثل يف تعرف العالقة
بني الذكاءات املتعددة ،وبع�ض املتغريات الأكادميية
لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية ،و بيان ما �إذا كانت
هناك فروق يف الذكاءات املتعددة ترجع �إىل متغري
اجلن�س ،واملعدل الرتاكمي ،والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى
الأكادميي .وكان لزام ًا على الباحث �إعداد ا�ستبانة
لتحقيق هذا الهدف.
خطوات بناء ا�ستبانة الذكاءات املتعددة:
 .1مت �إعداد اال�ستبانة بناء على اطالع الباحث على
الكتابات النظرية ،وبع�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات
العالقة بالذكاءات املتعددة مثل درا�سة:كاتزويتز(
 ، )Katzowitz,2003و درا�سة(العمران،)2006،
ودرا�سة كوركت ( .) Korkut,2008
 .2كما قام الباحث باالطالع على بع�ض املقايي�س
ذات العالقة ،ومنها:مقيا�س مكنزي   Mcke n
 )zie,1999للذكاءات املتعددة ،والذي يقي�س ت�سعة
�أنواع من الذكاءات وفقا لنظرية جاردنر ،ومقيا�س
الذكاءات املتعددة ،من �أعداد (العمران.)2006،
 .3كما قام الباحث ب�إجراء درا�سة ا�ستطالعية
ميدانية على عينة قوامها ( )40طالب ًا،و طالبة من
خارج عينة الدرا�سة الفعلية،حيث مت توجيه �س�ؤالني
لهم ،الأول :ما �أنواع الذكاءات املتعددة املوجودة
لدى الطالب اجلامعي؟ وال�س�ؤال الثاين� :ضع حتت
كل نوع من �أنواع الذكاءات املقرتحة عبارات ت�صف
�سلوك الطالب بالذكاء.
 .4مت �صياغة ( )70عبارة تعرب عن الذكاءات
املتعددة،و موزعة على الت�سعة �أبعاد التي مت حتديدها،
والتي متثل �أبعاد ا�ستبانة الذكاءات املتعددة؛ التي
ي�ستخدمها الطلبة �أثناء درا�ستهم اجلامعية ،وتعد
هذه الذكاءات من العوامل امل�ؤثرة يف �أ�ساليب تعلم
الطلبة ،و م�ستوى حت�صيلهم الدرا�سي ،واجلدول
()2يو�ضح الأبعاد الت�سعة املت�ضمنة يف اال�ستبانة ،و

138

عدد العبارات ،و�أرقامها.
�أو ًال� :صدق اال�ستبانة:
مت التحقق من �صدق اال�ستبانة بالطرق الآتية:
�أ-ال�صدق الظاهري :اعتمد الباحث فيه على (�صدق
املحكمني) ،وذلك بعد ت�صميم اال�ستبانة يف �صورتها
الأولية ،حيث مت عر�ضها على ثمانية ( )8من املحكمني
من ذوي االخت�صا�ص يف جمال الرتبية ،وعلم النف�س
الرتبوي من �أ�ساتذة اجلامعة الإ�سالمية ،والأق�صى،
والأزهر؛ وذلك للت�أكد من قدرة العبارات على حتقيق
الهدف الذي �صيغت لأجله ،ومدى مالءمة العبارات ،و
�سالمتها ،وقد �أبدى املحكمون بع�ض املالحظات التي
�أخذها الباحث يف عني االعتبار ،ثم �أجريت التعديالت
املقرتحة على ( )5عبارات،و مت حذف ( )8عبارات،
وبناء عليه �أبقيت العبارات التي ح�صلت على اتفاق
()90%ف�أكرث من �آراء املحكمني،ف�أ�صبحت اال�ستبانة
ب�صورتها النهائية تتكون من ( )62عبارة ،وموزعة
على ت�سعة �أبعاد،كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)2
ومن �أجل احل�صول على ت�ساوي �أوزان فقرات
اال�ستبانة؛�أعطيت تقديرات ()1،2،3،4،5ملقيا�س
خما�سي الدرجات (تنطبق على متام ًا ،تنطبق على
كثري ًا ،تنطبق على �أحيان ًا ،تنطبق على قلي ًال ،ال تنطبق
على �إطالقا) ،وترتاوح الدرجة الكلية لال�ستبانة ما
بني ( )62-310درجة.
ب�-صدق االت�ساق الداخلي :
مت الت�أكد من �صدق االت�ساق الداخلي بح�ساب معامل
ارتباط بري�سون بني درجات كل بعد من �أبعاد
اال�ستبانة ،والدرجة الكلية لال�ستبانة ،وذلك من
خالل تطبيق اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية قوامها
( )40طالب ًا ،وطالب ًة من خارج عينة الدرا�سة ،كما هو
مو�ضح يف اجلدول ()3
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جدول (:)2يو�ضح الأبعاد اخلا�صة بالذكاءات املتعددة ،وعدد عبارات كل بعد،و �أرقام العبارات.
�أرقام العبارات املت�ضمنة يف كل بعد
عدد
الأبعاد
م.
العبارات
1-2-3-4-5-6-7
7
الذكاء اللغوي
1
8-9-10-11-12-13-14
7
الذكاء املنطقي الريا�ضي
2
15-16-17-18-19-20-21
7
الذكاء الف�ضائي
3
22-23-24-25-26-27-28
7
الذكاء اجل�سمي احلركي
4
29-30-31-32-33-34-35
7
الذكاء املو�سيقي الإيقاعي
5
36-37-38-39-40-41-42
7
الذكاء االجتماعي
6
43-44-45-46-47-48-49
7
الذكاء ال�شخ�صي
7
50-51-52-53-54-55-56
7
الذكاء الطبيعي
8
57-58-59-60-61-62
6
الذكاء الوجودي
9
62
ملجموع
جدول (:)3يو�ضح قيمة معامل االرتباط بري�سون بني درجة كل بعد من �أبعاد ا�ستبانة الذكاءات املتعددة ،و الدرجة الكلية لال�ستبانة:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الأبعاد
الذكاء اللغوي
الذكاء املنطقي الريا�ضي
الذكاء الف�ضائي املكاين
الذكاء اجل�سمي احلركي
الذكاء املو�سيقي الإيقاعي
الذكاء االجتماعي
الذكاء ال�شخ�صي
الذكاء الطبيعي
الذكاء الوجودي

تبني من اجلدول رقم (� )3أن جماالت اال�ستبانة
تتمتع مبعامالت ارتباط قوية ،ودالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى �أقل من ( ،)α≤0.01حيث بلغت معامالت
االرتباط ما بني ( ،)0.90 – 0.81وهذا دليل كاف
على �أن اال�ستبانة تتمتع مبعامل �صدق عال.
كما مت الت�أكد من �صدق االت�ساق الداخلي ال�ستبانة
الذكاءات املتعددة من خالل ح�ساب معامالت
االرتباط بري�سون بني درجة كل عبارة من عبارات
اال�ستبانة ،والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه،و
ذلك على عينة قوامها ( )40طالب ًا ،وطالبة ،من طلبة
اجلامعة الإ�سالمية ،من خارج عينة الدرا�سة الفعلية،
كما هو يف اجلدول ( .)4الذي ي�شري �إىل �أن جميع

قيمة معامل االرتباط
0.85
0.86
0.82
0.84
0.81
0.90
0.89
0.88
0.87

م�ستوى الداللة
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

عبارات ا�ستبانة الذكاءات املتعددة دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى داللة( )α≤0.01مع الدرجة الكلية للبعد
الذي تنتمي �إليه ،وهذا ي�ؤكد �أن اال�ستبانة تتميز
بدرجة عالية من ال�صدق.
ثاني ًا :ثبات اال�ستبانة:
للت�أكد من ثبات ا�ستبانة الذكاءات املتعددة ،قام
الباحث بتطبيق اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية
قوامها ()40طالب ًا ،وطالب ًة ،من طلبة اجلامعة
الإ�سالمية ،من خارج عينة الدرا�سة ،ومن ثم
ا�ستخدم الطرق الآتية:
 .1معادلة �ألفا -كرونباخAlpha- Cronbach :
قام الباحث بح�ساب ثبات اال�ستبانة با�ستخدام
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معادلة �ألفا -كرونباخ على عينة ا�ستطالعية بلغ عدد
�أفرادها ( )40طالب ًا ،وطالب ًة من خارج عينة الدرا�سة
الفعلية ،وذلك حل�ساب معامالت الثبات بني كل بعد من
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�أبعاد الذكاءات املتعددة ،والدرجة الكلية لال�ستبانة،
واجلدول ()5يو�ضح معامالت الثبات ،و دالالتها
الإح�صائية با�ستخدام معامل �ألفا -كرونباخ.

جدول (:)4يبني �صدق االت�ساق الداخلي لعبارات اال�ستبانة من خالل ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد:
العبارة

م
البعد الأول  :الذكاء اللغوي
� 1أهتم باللغات الأجنبية ،و�أحاول تعلمها .
� 2أ�سجل مالحظات ت�ساعدين على الفهم والتذكر.
� 3أتبادل الر�سائل مع �أ�صدقائي من خالل الربيد الإلكرتوين.
 4من ال�سهل علي تو�ضيح �أفكاري للآخرين .
� 5أهتم باال�شرتاك يف املجالت املختلفة.
� 6أ�ستمتع ب�ألغاز الكلمات املتقاطعة ال�صعبة ،واملحرية.
� 7أ�ستمتع بكتابة مذكراتي.
البعد الثاين  :الذكاء املنطقي الريا�ضي
 8ي�ساعدين البناء والرتكيب يف �إجناز املهام بنجاح.
� 9أف�ضل التتابع املنطقي �أو ال�سري خطوة ،خطوة يف فهم الأ�شياء.
� 10أ�ستطيع حل امل�شكالت الريا�ضية .
� 11أحب التعامل مع الأ�شخا�ص املنظمني واملنطقيني.
� 12أ�ستطيع �إجناز كثري من امل�سائل الريا�ضية مبهارة.
� 13أحب الألغاز التي تتطلب التفكري اال�ستنتاجي.
 14عندما �أقوم ب�أداء مهمة �أ�ستطيع الإجابة عن كل �أ�سئلتها.
البعد الثالث  :الذكاء الف�ضائي
� 15أهتم ب�صور الأماكن املختلفة و�أحتفظ بها .
� 16أ�ستمتع يف �إعادة ترتيب حجرتي ب�شكل م�ستمر.
� 17أ�ستمتع با�ستخدام الفنون الإبداعية.
� 18أتذكر الأ�شياء املنظمة يف ر�سومات وخرائط.
� 19أ�ستمتع مب�شاهدة الأداءات احلركية والفنية.
� 20أحاول تنظيم الأ�شياء يف خمططات ور�سوم بيانية.
� 21أ�ستمتع بالألعاب ثالثية الأبعاد.
البعد الرابع  :الذكاء اجل�سمي احلركي
� 22أ�ستخدم الأدوات املختلفة يف �أعمايل.
� 23أ�ستمتع باحلركة ،والن�شاط امل�ستمر.
� 24أ�ستمتع بالألعاب الريا�ضية يف الهواء الطلق .
� 25أ�ستخدم املهارات اجل�سمية كلغة �إ�شارة لالت�صال بالآخرين.
� 26أعتقد �أن اجل�سم ال�سليم مهم للعقل ال�سليم.
 27تعد الفنون ،واحلرف املختلفة متعة يل
� 28أ�ستمتع بالتعبريات احلركية.
البعد اخلام�س  :الذكاء املو�سيقي الإيقاعي
� 29أ�ستمتع بالعديد من �أنواع املو�سيقى.

معامل االرتباط (ر)

م�ستوي الداللة

0.651
0.752
0.896
0.786
0.739
0.753
0.653

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.662
0.582
0.763
0.723
0.712
0.823
0.625

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.752
0.856
0.695
0.812
0.683
0.821
0.754

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.812
0.654
0.812
0.635
0.658
0.721
0.758

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.523

0.01
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� 30أركز يف الأ�صوات الغنائية ،والأحلان املو�سيقية.
� 31أ�ستطيع �أداء بع�ض احلركات ،وفق نغمة ما ملقطوعة مو�سيقية.
� 32أهتم بالعزف على �آلة مو�سيقية.
 33يجذبني ال�شعر املنتظم يف قافية واحدة.
� 34أتذكر ب�سهولة الأ�شياء املوجودة يف قافية مو�سيقية حمددة.
� 35أركز �أثناء ا�ستماعي للمذياع والتلفاز.
البعد ال�ساد�س :الذكاء االجتماعي
 36عندما �أثق يف الآخرين �أعطيهم �أكرب قدر من جمهودي.
� 37أتعلم �أف�ضل عندما يكون لدي ارتباط عاطفي باملو�ضوع.
� 38أحدد هديف يف احلياة و�أفكر فيه بانتظام.
 39اجتاهاتي لها ت�أثري على تعليمي يف املواقف املختلفة .
� 40أهتم بق�ضية العدالة االجتماعية بني الأ�شخا�ص.
� 41أحب �أن �أكون �سبب ًا يف م�ساعدة الآخرين.
� 42أحتاج �إىل معرفة كل �شيء جديد قبل املوافقة على القيام بعمل ما.
البعد ال�سابع :الذكاء ال�شخ�صي
� 43أ�شعر باالرتياح عندما �أكون و�سط جمموعة من الأ�شخا�ص.
 44تت�سم حياتي باملرح والتفا�ؤل.
� 45أ�ستمتع بوجودي �ضمن جمموعات درا�سية ممكنة.
� 46أ�ستمتع بغرف الدرد�شة على االنرتنت.
� 47إبداء الر�أي ،وامل�شاركة ال�سيا�سية مهمة يل.
� 48أ�ستمتع بالربامج احلوارية التلفازية  ،والإذاعية.
� 49أحب العمل يف فريق.
البعد الثامن  :الذكاء الطبيعي
� 50أ�ستمتع بدرا�سة علوم الأحياء.
� 51أهتم بالق�ضايا البيئية يف الأماكن املختلفة.
� 52أ�ستمتع بال�سفر والتجوال و�إقامة املخيمات.
� 53أ�ستمتع يف م�شاهدة احلدائق.
� 54أحافظ على احلدائق العامة؛ لأنها من حق اجلميع.
� 55أف�ضل تنظيم الأ�شياء يف �أ�شكال هرمية عند عر�ضها.
� 56أحب جميع �أنواع احليوانات.
البعد التا�سع :الذكاء الوجودي
 57ي�سهل تعلمي للأ�شياء اجلديدة عندما �أفهم قيمتها.
� 58أ�ستمتع مبناق�شة الأ�سئلة التي تدور حول احلياة.
� 59أق�ضي �أوقات ًا كثرية �أت�أمل يف الكون.
� 60أمتتع مب�شاهدة القطع الفنية النادرة.
� 61أ�شعر باال�ستمتاع �أثناء الت�أمل واال�سرتخاء.
� 62أحب زيارة الأماكن اجلذابة يف الطبيعة.
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0.685
0.632
0.689
0.539
0.789
0.759

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.652
0.745
0.586
0.715
0.812
0.763
0.754

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.841
0.758
0.623
0.598
0.741
0.845
0.645

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.541
0.658
0.754
0.685
0.712
0.586
0.586

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.625
0.748
0.765
0.679
0.623
0.526

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
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جدول (:)5يو�ضح قيم معادلة الثبات بطريقة �ألفا -كرونباخ
للأبعاد الت�سعة ،والدرجة الكلية اال�ستبانة.
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عدد
البعد
العبارات
7
الذكاء اللغوي
7
الذكاء املنطقي الريا�ضي
7
الذكاء الف�ضائي املكاين
7
الذكاء اجل�سمي احلركي
7
الذكاء املو�سيقي الإيقاعي
7
الذكاء االجتماعي
7
الذكاء ال�شخ�صي
7
الذكاء الطبيعي
6
الذكاء الوجودي

معامل
الثبات
0.940
0.881
0.872
0.867
0.856
0.935
0.924
0.862
0.843

يت�ضح من اجلدول �أن قيم معامالت الثبات قد تراوحت
ما بني ( )0.843للبعد التا�سع (الذكاء الوجودي)،
و( )0.940للبعد الأول (الذكاء اللغوي) ،وكانت هذه
القيم دالة �إح�صائيا عند( ،)α≤0.01و هذا يدل على
�أن اال�ستبانة متتاز بدرجة عالية من الثبات.
 .2طريقة التجزئة الن�صفية : Split-Half
قام الباحث بح�ساب معامل االرتباط بني الفقرات
الفردية ،والفقرات الزوجية ،با�ستخدام معادلة
�سبريمان -براون ،على عينة ا�ستطالعية بلغ
عدد �أفرادها ( )40طالب ًا وطالب ًة من خارج عينة
الدرا�سة الفعلية ،حيث بلغ معامل الثبات ()0.87
مما يدل على �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من
الثبات.

املعاجلات الإح�صائية

للتحقق من �أ�سئلة الدرا�سة ،مت معاجلة البيانات
�إح�صائي ًا با�ستخدام:
ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافاتاملعيارية ،والن�سب املئوية.
حتليل التباين الأحادي ( ONE AWY AN O ،)VAوذلك لتحديد الفروق بني الطلبة يف الذكاءات
املتعددة يف �ضوء متغري املعدل الرتاكمي.
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اختبار (ت  ،)t-testوذلك ملعرفة الفروق بنيالطلبة يف الذكاءات املتعددة يف �ضوء متغريات :جن�س
الطالب ،وتخ�ص�صه ،وم�ستواه الدرا�سي.
و اختبار بري�سون  ، Pearsonومعادلةالثبات�،ألفا -كرونباخ ، -Cronbach Alpha
با�ستخدام معامل  ، Spearman Brownوذلك
با�ستخدام الرزم الإح�صائية ( )SPSSيف احلا�سوب.

نتائج الدرا�سة و مناق�شتها

ال�س�ؤال الأول :الذي ين�ص على :ما ترتيب الذكاءات
املتعددة ال�سائدة لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية يف
غزة؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،
والن�سب املئوية ،وترتيب ا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن كل نوع من �أنواع الذكاءات املتعددة،
من خالل اال�ستبانة ،واجلدول ( )6يو�ضح نتائج هذه
الإح�صاءات.
يو�ضح من اجلدول (� )6أن نوع الذكاء الأكرث �سيادة
لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية يف غزة ،هو الذكاء
االجتماعي ،وذلك من خالل تقديرات ه�ؤالء الطلبة
لدرجات ذكائهم على ا�ستبانة الذكاءات املتعددة،
حيث �شكلت الن�سبة املئوية لأ�صحاب هذا النوع من
الذكاء( )89.8%من احلجم الكلي للعينة ,وبذلك
يكون الذكاء االجتماعي قد ح�صل على املرتبة الأوىل،
وهو الذكاء الذي مييز طلبة اجلامعة الإ�سالمية،
وجاء الذكاء ال�شخ�صي يف املرتبة الثانية ,فكانت
الن�سبة املئوية له(  )86.4%من حجم العينة ,فيما
كان الذكاء اللغوي يف املرتبة الثالثة (و بن�سبة مئوية
م�ستوى
 ،)84.6%من عدد الطلبة الذين ميتلكون
ً
عالي ًا يف الذكاء اللغوي من خالل تقديراتهم لأنف�سهم
على هذا النوع من الذكاء� .أما نوع الذكاء الذي حقق
امل�ستوى الرابع فكان الذكاء الوجودي ,حيث بلغت
ن�سبته ( )82.8%من العينة ,و�أتى يف املركز اخلام�س
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الذكاء اجل�سمي/احلركي من حيث امتالك الطلبة
له ,حيث بلغت ن�سبته(  ،)81.8%بعد ذلك �أتى الذكاء
الف�ضائي ،و كانت ن�سبته ( ،)81.2%ثم الذكاء
الطبيعي ،حيث بلغت ن�سبته ( ،) % 78.8ثم الذكاء
املنطقي ،حيث بلغت ن�سبته(  ،)77.4%و�أخريا جاء
الذكاء املو�سيقي حيث بلغت ن�سبته (.)71.6%
يالحظ �أن ترتيب الذكاء االجتماعي ،والذكاء
ال�شخ�صي ،والذكاء اللغوي قد و�صل �إىل �أعلى
م�ستوى لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية ،و�أما بالن�سبة
للذكاءات التي جاءت يف الرتتيب الأقل فهي ،الذكاء
املو�سيقي ،ثم الذكاء املنطقي ،ثم الذكاء الطبيعي.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة فرنهام ،و
ورد(  ،)Furnham&Ward,2001التي بينت
�أن �أفراد العينة النيوزلندية �أعطت تقديرات متدنية
لأنف�سهم يف الذكاء الطبيعي ب�شكل خا�ص ،وتختلف
معها يف �أن العينة النيوزلندية �أعطت تقديرات �أقل يف
الذكاء الريا�ضي املنطقي ،واجل�سمي .بينما �أعطى
�أفراد عينة الدرا�سة احلالية لأنف�سهم تقديرات
متدنية يف الذكاء املو�سيقي ،واملنطقي ،والطبيعي.
كما تتفق الدرا�سة احلالية مع درا�سة كوركت
( ،)Korkut,2008التي بينت تف�ضيل العينة للذكاء
االجتماعي ،و ال�شخ�صي .و تتفق مع درا�سة لوري(
)Loori,2005التي تو�صلت �إىل �أن الذكاء املف�ضل
لأفراد العينة كان الذكاء االجتماعي .ولكنها تختلف
معها يف �أنها �أعطت الأولوية للذكاء املنطقي الذي
احتل املرتبة الثانية �ضمن بقية الذكاءات ،بخالف
الدرا�سة احلالية التي احتل فيها املرتبة اخلام�سة.
و يعزو الباحث ح�صول الذكاء االجتماعي على املرتبة
الأوىل لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية �إىل �أن هذه العينة
تنتمي �إىل جمتمع متما�سك تعد فيه قيمة العالقات
االجتماعية من �أهم القيم ال�سلوكية التي يتم�سك بها
�أفراد املجتمع .و�أن �أفراد العينة لديهم القدرة على
فهم م�شاعر الآخرين ،ودوافعهم ،و اهتماماتهم،
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و�أمزجتهم ،والتمييز بينها .ويرجع تف�ضيل �أفراد
العينة للذكاء ال�شخ�صي �إىل قدرتهم على فهم
ذواتهم ،و�أنهم يتمتعون بقدرات،و دوافع ،وم�شاعر
ي�ستفيدون منها يف مراقبة ال�سلوك ال�صادر عنهم و
تعديله .و�أنهم ميرون يف مرحلة املراهقة املت�أخرة،
حيث تنمو لديهم ال�شخ�صية ،و هي يف طريقها �إىل
التبلور ،والتحديد ،ح�سب نظرية �أريك�سون يف
النمو النف�سي االجتماعي (  )Eri;son,1959و�أن
الطالب يف نهاية فرتة تعليمه اجلامعي ،يحقق توازنه
النف�سي ،و االنفعايل ،و يتغلب على تقلباته املزاجية يف
الفرتات ال�سابقة(.هدية) 2004 ،
�أما بالن�سبة للذكاءات :املو�سيقي ،واملنطقي،
والطبيعي ،فقد جاءت يف الرتتيب الأدنى ،وميكن
تف�سري ذلك ب�أن اجلو اجلامعي يغلب عليه الطابع
الأكادميي النظري عادة ،وال يلج�أ الطلبة �إىل
اكت�شاف املعرفة ب�أ�ساليب غري تقليدية ،كاال�ستعانة
بالإيقاع املو�سيقي� ،أو التواجد يف بيئة حية ملونة،
واختيار املادة التعليمية ب�أبعادها الثالثة� ،أو اللجوء
�إىل �أ�سلوب الت�أمل الداخلي فيما يتعلمه الطالب من
نظريات و معارف و معلومات.
ال�س�ؤال الثاين :الذي ين�ص على :هل توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية يف الذكاءات املتعددة لدى طلبة
اجلامعة الإ�سالمية ترجع �إىل متغري اجلن�س(طالب،
طالبات)؟
مت ا�ستخدام اختبار (ت  )t-testملعرفة �إذا كان
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني طالب وطالبات
اجلامعة الإ�سالمية يف درجاتهم على ا�ستبانة
الذكاءات املتعددة ،وتت�ضح نتائج هذا التحليل من
اجلدول (.)7
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جدول (: )6يو�ضح املتو�سطات احل�سابية،و االنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية ،وترتيب �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن كل نوع
من �أنواع الذكاء.
نوع الذكاء
الذكاء اللغوي
الذكاء املنطقي
الذكاء الف�ضائي
الذكاء اجل�سمي /احلركي
الذكاء املو�سيقي
الذكاء االجتماعي
الذكاء ال�شخ�صي
الذكاء الطبيعي
الذكاء الوجودي

املتو�سط احل�سابي
4.23
3.87
4.06
4.09
3.58
4.49
4.32
3.94
4.14

الن�سبة املئوية
84.6%
77.4%
81.2%
81.8%
71.6%
89.8%
86.4%
78.8%
82.8%

االنحراف املعياري
0569
0.788
0.771
0.720
0.649
0.800
0.699
0.720
0.839

الرتتيب
3
8
6
5
9
1
2
7
4

جدول (:)7يو�ضح نتائج اختبار (ت  )t-testللفروق بني الطالب والطالبات( لعينتني م�ستقلتني) يف درجاتهم على ا�ستبانة
الذكاءات املتعددة.
النوع

املتو�سط
احل�سابي
4.05
3.59
3.92
4.16
4.59

طالب

االنحراف
املعياري
0.73
0.79
0.75
0.81
0.64

الذكاء الطبيعي
الذكاء املو�سيقي
الذكاء املنطقي
الذكاء الوجودي
الذكاء
االجتماعي
0.86
4.72
الذكاء احلركي
0.81
4.20
الذكاء اللغوي
0.81
4.35
الذكاء
ال�شخ�صي
0.86
4.11
الذكاء املكاين
* دال �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (.) α ≤ 0.01

االنحراف
املعياري
0.75
0.82
0.73
0.77
0.68

قيمة ت

م�ستوي الداللة

0.495
0.405
3.785
2.389
6.443

غري دالة
غري دالة
دالة
دالة
دالة

3.16
4.28
4.29

0.89
0.74
0.85

3.955
7.592
0.733

دالة
دالة
غري دالة

4.35

0.74

3.802

دالة

املتو�سط
احل�سابي
4.07
3.57
3.82
4.20
4.49

طالبات
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يبني اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني الطالب والطالبات يف درجة تقديراتهم لأنف�سهم
حول امتالكهم ل�ستة �أنواع من الذكاءات املتعددة,
هي :الذكاء املنطقي ،والذكاء الوجودي ،والذكاء
االجتماعي ،والذكاء احلركي ،والذكاء اللغوي،
والذكاء املكاين ,وقد كانت الفروق يف :الذكاء املنطقي،
والذكاء االجتماعي ،والذكاء احلركي ل�صالح
الطالب ،بينما كانت الفروق يف الذكاء الوجودي،
والذكاء اللغوي ،والذكاء املكاين ،ل�صالح الطالبات.
وتتفق هذه النتائج املتعلقة بالذكاء املنطقي مع
نتائج درا�سة (فرين هام ،وكالرك ،وبا ىل (Fur n
 ,ham, Clark, Bailey, 2001والتي بينت وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطالب ،والطالبات
اجلامعيني يف بريطانيا يف الذكاء املنطقي ,ول�صالح
الطالب .واتفقت نتائج هذه الدرا�سة �أي�ضا مع نتائج
درا�سة لوري ( )Loori, 2005التي بينت وجود
فروق يف الذكاء املنطقي لدى طلبة ثالثة معاهد عالية
يف الواليات املتحدة تعزى للجن�س ,ول�صالح الطالب.
وتختلف معها يف تفوق الإناث يف الذكاء ال�شخ�صي،
كما اتفقت مع نتائج درا�سة (العمران  ,)2006,التي
تفوق فيها طالب جامعة البحرين على طالبتها يف
الذكاء املنطقي.
و تختلف نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة
فرنهام،و هو�سو،و تان(غ(Furnham, H o
 )soe &Tang. 2002على العينة الربيطانية،
والأمريكية ،واليابانية التي �أظهرت تفوق الذكور
على الإناث يف جميع �أنواع الذكاءات املتعددة ح�سب
تقديراتهم لأنف�سهم .وتتفق جزئي ًا مع درا�سة
فرنهام،و �آخرين(  )Furnham,etal,2002على
العينة الربيطانية ،والأمريكية التي بينت تفوق
الذكور على الإناث يف الذكاء املنطقي ،واحلركي .و�أن
تقديرات الذكور لأنف�سهم كانت �أعلى من تقديرات
الإناث ،وذلك على جميع �أبعاد الذكاءات املتعددة.

145

كما و تختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة فرنهام،
و�أكاندا( ) Furnham & Akand,2004على
عينة الأفارقة التي بينت تفوق الذكور على الإناث يف
الذكاءات ال�سبعة.
و يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل ظروف التن�شئة
الأ�رسية ،وتوقعات املجتمع التي ت�شجع الذكور
على ممار�سة الن�شاط الريا�ضي ،و�إن�شاء النوادي
الريا�ضية للذكور دون الإناث؛ مما يعزز من تنمية
الذكاء اجل�سمي احلركي ،كما ت�شجع الذكور على
االنخراط يف احلياة العملية ،والتعامل بالأرقام
،واملعامالت احل�سابية ب�شكل مبكر ن�سبي ًا مقارنة
بالإناث،و هذا يزيد من درجة الذكاء املنطقي،
واحلركي لديهم .كما �أن الأ�رسة ت�شجع الذكور على
التعامل مع الأ�شياء يف البيئة املادية حولهم ب�شكل
عملي ،وتختار للذكور الألعاب التي تعتمد على
البناء و الرتكيب ،بينما تختار الدمى ،والعراي�س
للإناث؛ مما ي�شجعهن على تنمية الذكاء الوجودي.
�أما بالن�سبة لتفوق الذكور يف الذكاء االجتماعي فلم
يكن متوقع ًا نظر ًا الت�صاف الإناث بهذه ال�صفة،
وميل الإناث عامة �إىل تكوين ال�صداقات ،والعالقات
االجتماعية ،و ميكن تربير ذلك �أن الطلبة يف املرحلة
اجلامعية يعتمدون على ال�صداقات ،والعالقات
االجتماعية �أكرث من الإناث اللواتي حتد حركتهن
خارج البيت لتكوين �صداقات� ،أو بناء عالقات
اجتماعية العديد من القيود االجتماعية ،والعادات،
والتقاليد.
ويرجع تفوق الإناث على الذكور يف الذكاء الوجودي،
والذكاء اللغوي ،واملكاين ،لذات الأ�سباب حيث تعمل
العادات ،والتقاليد على احلد من خروج الفتاة من
البيت ,مما ي�ؤدى �إىل �سعيها لق�ضاء �أوقات فراغها
بالأحاديث ،وتبادل الأفكار لغويا� ,أو تق�ضي جزء ًا
�آخر من وقتها يف جمال الدرا�سة ،و التح�صيل
الأكادميي� ،أو قراءة الكتب الثقافية� ،أو م�شاهدة
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الربامج التلفزيونية الهادفة كالربامج الدينية �أو
الن�رشات الإخبارية؛ التي ت�سهم يف زيادة اجلانب
اللغوي� ،أو ق�ضاء جزء من هذا الوقت �أمام �شا�شات
احلا�سوب ,وهذا من �ش�أنه �أن ي�سهم يف تفوق
الطالبات يف الذكاء املكاين ،حيث يالحظ �أن الإناث
لديهن اهتمامات ب�صور الأماكن ،واالحتفاظ بها،
ويعتمدن يف حياتهن على الرتتيب ،والنظام،و لديهن
اهتمامات يف الفنون املتعددة.
ال�س�ؤال الثالث :الذي ين�ص على ،هل توجد فروق
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ذات داللة �إح�صائية يف الذكاءات املتعددة لدى
طلبة اجلامعة الإ�سالمية ترجع �إىل متغري املعدل
الرتاكمي(مقبول ،جيد ،جيد جد ًا ،ممتاز)؟
مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي one way
 anovaلتحديد فيما �إذا كانت هناك فروق ذات
داللة �إح�صائية لذكاءات الطلبة املتعددة تعزى �إىل
معدالتهم الرتاكمية ( ,مقبول ,جيد ,جيد جدا,
ممتاز) ،واجلدول ( )8يو�ضح نتائج هذا التحليل.

جدول (: )8يو�ضح نتائج حتليل التباين ( )One Awy Anovaللفروق بني الطلبة يف درجاتهم على ا�ستبانة الذكاءات املتعددة
ح�سب معدالتهم الرتاكمية
اجلن�س

الذكاء
الطبيعي
الذكاء
املو�سيقي
الذكاء
املنطقي
الذكاء
الوجودي
الذكاء
االجتماعي
الذكاء
احلركي
الذكاء
اللغوي
الذكاء
ال�شخ�صي
الذكاء
املكاين

مقبول
املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
0.76
4.07

جيد

قيمة ف

م�ستوي
الداللة

جيد جدا
املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
0.72
4.06

ممتاز
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
0.71
4.04

0.939

غري دالة

1.66

0.87

0.51

0.787

غري دالة

3.84

0.77

1.207

غري دالة

0.84

0.306

غري دالة

1.148

غري دالة
غري دالة

املتو�سط
احل�سابي
�4.07س

االنحراف
املعياري
0.74

3.58

0.78

3.55

0.78

2.71

3.88

0.74

3.82

0.75

3.92

0.75

4.09

0.86

4.08

0.87

4.12

0.89

4.05

40.48

0.67

4.45

0.65

4.47

0.569

4.56

0.62

3.82

0.93

4.02

0.96

3.93

0.92

3.99

0.71

1.776

4.06

0.89

4.10

0.89

4.12

0.91

4.18

0.81

5.341

دالة

4.27

0.81

4.31

0.83

4.41

0.78

4.39

0.90

0.721

غري دالة

4.19

0.86

4.18

0.92

4.27

0.90

4.28

0.88

0.774

غري دالة

* دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α ≤ 0.01
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يو�ضح اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني الذكاءات املتعددة تعزى �إىل معدالت
الطلبة الرتاكمية ,با�ستثناء الذكاء اللغوي ,حيث
ت�شري النتائج �إىل وجود فروق بني الطلبة يف هذا
النوع من الذكاء تعزى �إىل املعدل الرتاكمي .ولتحديد
طبيعة هذه الفروق مت ا�ستخدام اختبار �شافيه
( )Scheffeللمقارنات البعدية بني م�ستويات املعدل
الرتاكمي،واملبينة يف اجلدول (.)9
جدول (:)9يبني النتائج الدالة �إح�صائيا وفقا الختبار �شافيه
( )Scheffeللمقارنة بني م�ستويات املعدل الرتاكمي
مقبول

الذكاء املعدل
الرتاكمي
جيد جدا *0.013
ممتاز *0.011

جيد

جيد جدا

-

*0.021

ممتاز

* دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (.)α ≤ 0.01

يو�ضح اجلدول ( )9وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني الطلبة الذين تقديرهم (جيد جدا)،
والذين تقديرهم( مقبول) ,وذلك يف الذكاء اللغوي،
ول�صالح الطلبة الذين تقديرهم (جيد جد ًا)� ,أي �أن
الطلبة احلا�صلني على تقدير( جيد جد ًا) تفوقوا يف
الذكاء اللغوي على الطلبة الذين تقديرهم (مقبول).
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كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق بني الطلبة
احلا�صلني على تقدير (ممتاز) ،واحلا�صلني على
تقدير( مقبول) يف هذا النوع من الذكاء ,ول�صالح
ذوي التقدير (ممتاز) .وتوجد فروق �أخرى بني
الطلبة الذين تقديرهم( ممتاز) ،والطلبة الذين
تقديرهم( جيد جد ًا) ,ول�صالح الذين تقديرهم (جيد
جد ًا).
ويعزو الباحث تفوق الطلبة الذين تقديرهم  (:جيد
جد ًا) �إىل ال�صفات التي يتميزون بها كفئة من الطلبة
عالية التح�صيل الأكادميي ,فهم قادرون على التعامل
مع الألفاظ ،و اخلربات اللغوية ،واملواد الدرا�سية
مبرونة ,وميتلكون مهارات درا�سية جتعلهم �أكرت
قدرة على التنظيم الذاتي وممار�سة مهارات التفكري
العليا.
ال�س�ؤال الرابع :الذي ين�ص على ،هل توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية يف الذكاءات املتعددة لدى طلبة
اجلامعة الإ�سالمية ترجع �إىل متغري التخ�ص�ص(
العلوم الإن�سانية – العلوم الطبيعية)؟
مت ا�ستخدم اختبار (ت  )t-testللتعرف �إىل الفروق
يف الذكاءات املتعددة بني طلبة الكليات العلمية،وطلبة
الكليات الإن�سانية ,والتي تظهر يف اجلدول (.)10

جدول (:)10يو�ضح نتائج اختبار ( )t-testلدرجات الطلبة على ا�ستبانة الذكاءات املتعددة وفقا لتخ�ص�صاتهم
م�ستوي الداللة
قيمة ت
العلوم الطبيعية
العلوم الإن�سانية
جمال التخ�ص�ص
االنحراف
املتو�سط
االنحراف
املتو�سط
غري دالة
1.265
0.73
4.10
0.73
4.02
الذكاء الطبيعي
غري دالة
0.633
0.79
3.56
0.80
3.60
الذكاء املو�سيقي
دالة
2.110
0.76
3.98
0.72
3.54
الذكاء املنطقي
غري دالة
0.144
0.88
4.08
0.84
4.10
الذكاء الوجودي
دالة
0.592
0.74
4.63
0.63
4.35
الذكاء
االجتماعي
غري دالة
0.155
0.94
3.95
0.93
3.93
الذكاء احلركي
دالة
0.734
0.97
4.06
0.76
4.32
الذكاء اللغوي
غري دالة
1.056
0.83
4.29
0.79
4.35
الذكاء
ال�شخ�صي
دالة
0.699
0.83
4.45
0.92
4.31
الذكاء املكاين
*دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (.)α ≤ 0.01
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باالطالع على جدول ( )10تبني وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني الذكاءات املتعددة للطلبة تعزى �إىل
التخ�ص�ص (علوم طبيعية ,علوم �إن�سانية) ,وذلك
عند �أربعة �أنواع من الذكاءات ,هي  :الذكاء املنطقي،
والذكاء االجتماعي ،والذكاء اللغوي ،والذكاء
املكاين .وقد تفوق طلبة التخ�ص�صات العلمية على
طلبة التخ�ص�صات الإن�سانية يف الذكاء املنطقي،
واالجتماعي ،واملكاين .فيما تفوق طلبة التخ�ص�صات
الإن�سانية على طلبة التخ�ص�صات العلمية يف الذكاء
اللغوي .ومن الطبيعي الو�صول �إىل هذه النتيجة.
و يعزو الباحث :تفوق طلبة التخ�ص�صات العلمية
يف الذكاء املنطقي� ،إىل طبيعة تخ�ص�صاتهم التي
م�ستوى عالي ًا من التفكري ،فهم يتميزون
تتطلب
ً
بقدرتهم على ا�ستخدام املنطق الريا�ضي ،وا�ستخدام
الأمناط العددية ،والربط بني املعلومات ،وا�ستخدام
احلا�سوب ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة
(ق�صيعة ،)2013،و(العمران ،)2006،والتي
بينت تفوق التخ�ص�صات العلمية يف الذكاء املنطقي،
ويرجع تفوقهم يف الذكاء املكاين �إىل ما يت�صفون
به من قدرات على فهم املرئيات ،وي�ستخدمون
التفكري الذي يعتمد على ال�صور الب�رصية ،ولديهم
القدرة على قراءة اخلرائط ،والأ�شكال و ال�صور�،أما
تفوقهم يف الذكاء االجتماعي فريجع �إىل طبيعة
الطالب يف املرحلة اجلامعية ،حيث تنمو �شخ�صيته،
و تتحدد معاملها بفعل امل�ساقات التي يدر�سها ،وبفعل
العامل الثقايف االجتماعي ،وت�أثري و�سائل الإعالم،
والأقران؛ مما ي�سهم يف حتقيق التوازن املزاجي،
واالنفعايل ،والتغلب على التقلبات املزاجية التي قد
مر بها الطالب يف املرحلة ال�سابقة .وميكن �أن يرجع
�إىل ما يالقون من اال�ستح�سان والثناء من املدر�سني،
ومن زمالئهم على اعتبار �أنهم ينتمون �إىل الكليات
العلمية .وهذا من �ش�أنه �أن يرفع م�ستوى هذا الذكاء
لديهم.
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و يرجع الباحث :تفوق طلبة التخ�ص�صات الإن�سانية
يف الذكاء اللغوي �إىل طبيعة تخ�ص�صاتهم ،التي تعتمد
على القراءة ،وتنمية اجلانب الفكري ،والثقايف،
وما لديهم من خربات لغوية ت�سهل عليهم عملية
التفاعل،و التوا�صل االجتماعي بنجاح داخل املجتمع
الفل�سطيني ,مما �أدى �إىل رفع ذكائهم اللغوي ،وتتفق
هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة(،العمران)2013،
حيث بينت وجود عالقة بني الذكاء اللغوي،
والتخ�ص�ص الأدبي.
ال�س�ؤال اخلام�س :الذي ين�ص على "،هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاءات املتعددة لدى
طلبة اجلامعة الإ�سالمية ترجع �إىل متغري امل�ستوى
الدرا�سي(الرابع ،الأول)؟
مت ا�ستخدم اختبارات (  )t-testلتحديد فيما
�إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة
ال�سنة الأوىل،و بني طلبة ال�سنة الرابعة يف تقديراتهم
لأنف�سهم حول الذكاءات املتعددة .واجلدول ()11
يو�ضح هذه النتيجة.
حيث ت�شري النتائج يف اجلدول(� )11إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني طلبة ال�سنة الأوىل وطلبة
ال�سنة الرابعة يف ثالثة �أنواع من الذكاء ,هي :الذكاء
االجتماعي ،والذكاء اللغوي ،والذكاء ال�شخ�صي ,
وجاء االختالف يف الذكاءات الثالثة جميعها ل�صالح
طلبة امل�ستوى الرابع على ح�ساب طلبة امل�ستوى
الأول.
ويعزو الباحث:هذه النتيجة �إىل �أن طلبة ال�سنة
الرابعة وبعد تفاعلهم املبا�رش ملدة �أربع �سنوات
مع احلياة اجلامعية اكت�سبوا �صفات عملية زادت
من درجة هذه الذكاءات لديهم؛ حيث �إن الطالب يف
امل�ستوى الرابع تزداد لديه اخلربة ،واملعرفة بعد
مرور �أربع �سنوات ،ويف هذه املرحلة يعطي لنف�سه
�أهمية كبرية من حيث تكوينه اللغوي ،وال�شخ�صي،
ويحاول �أن يحدد لنف�سه �أهداف ًا ،ويوجه قدراته
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نحو حتقيق تلك الأهداف ،وي�صبح �أكرث فهم ًا لعامله
الداخلي ،وم�شاعره الذاتية ،وتت�سع دائرة عالقاته
االجتماعية ،وي�صبح �أكرث توا�ص ًال مع املجتمع
اخلارجي ،ويزداد هذا من خالل ما ي�سمع من كلمات
الثناء و التقدير ،وخا�صة �أن الطالب اجلامعي مير
مبرحلة مهمة ،وهي مرحلة املراهقة املت�أخرة ،حيث
تنمو فيها معامل �شخ�صيته ثقافي ًا ،واجتماعي ًا بفعل
العالقات االجتماعية ،وما يتعر�ض له من مواقف
تعليمية ت�ساهم يف تطوير �شخ�صيته ب�صورة �إيجابية.
و تختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة كل
من)ق�صيعة،)2009،و كوركت Korkut, 2008
حيث بينت �أنه ال توجد فروق يف �أنواع الذكاءات
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على �رضورة التوجه للعوامل الثقافية بد ًال من
االن�شغال بال�رصاع الدائر بني الوراثة ،والبيئة،
و�أن �أي ت�صور عن الذكاء البد �أن يتم يف �إطار ال�سياق
احل�ضاري ،واالجتماعي الذي يعي�ش فيه الفرد.

التو�صيات

يف �ضوء ما مت التو�صل �إليه من نتائج ا�ستطاع
الباحث اخلروج بالتو�صيات الآتية:
 االهتمام بالذكاء االجتماعي ،وال�شخ�صي،واللغوي ملا لهذه الأنواع من �أهمية يف زيادة م�ستوى
الدافعية ،والتح�صيل ،وامل�ساهمة يف فهم الذات،
وذوات الآخرين.

جدول (:)11يو�ضح نتائج اختبار ت (  )t-testلدرجات الطلبة على ا�ستبانة الذكاءات املتعددة وفقا مل�ستواهم الدرا�سي(الرابع ،الأول)
امل�ستوى
الدرا�سي

امل�ستوى الرابع
املتو�سط
4.08
3.03
1.75
2.07
4.53

الذكاء الطبيعي
الذكاء املو�سيقي
الذكاء املنطقي
الذكاء الوجودي
الذكاء
االجتماعي
3.93
الذكاء احلركي
4.16
الذكاء اللغوي
4.38
الذكاء
ال�شخ�صي
4.37
الذكاء املكاين
*دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (0.01

قيمة ت

م�ستوي الداللة

االنحراف
0.73
0.82
0.64
0.73
0.64

املتو�سط
4.04
3.43
1.99
2.11
4.45

االنحراف
0.43
0.68
0.74
0.72
0.77

0.462
0.424
3.161
0.272
0.787

غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
دالة

0.92
0.90
0.84

3.95
4.02
4.31

0.90
0.80
0.80

0.221
0.185
1.085

غري دالة
دالة
دالة

0.90
≤ .)α

4.29

0.81

0.083

غري دالة

املتعددة ترجع �إىل امل�ستوى الدرا�سي .و بينت �أي�ضا
درا�سة(كاتزويتز � ، Katzowitz, 2003(،أنه ال
توجد فروق يف الذكاءات ترجع �إىل العمر ،وقد يرجع
هذا االختالف يف نتائج الدرا�سات ال�سابقة،والدرا�سة
احلالية �إىل الإختالف يف ثقافة املجتمعات ،وهذا ما
ي�ؤكده (جاردنر )2004،حيث �أظهر �أهمية العامل
الثقايف ،واملعريف يف تنمية الذكاء و تطويره ،وي�ؤكد

امل�ستوى الأول

 رعاية الطلبة يف جماالت الذكاء ،الف�ضائي،والطبيعي ,واملنطقي؛ حتى ت�صبح تلك الذكاءات
مدخ ًال لتقدمي اخلدمات الإر�شادية والأن�شطة
الطالبية يف اجلامعة.
مقرتحات:
على �ضوء نتائج الدرا�سة يقرتح الباحث �إجراء
الدرا�سات الآتية:
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�إجراء املزيد من الدرا�سات ،والأبحاث حولالذكاءات املتعددة لدى الطلبة ،وال�سيما يف مراحل
التعليم املختلفة.
�إجراء درا�سة العالقة بني نظرية الذكاءاتاملتعددة ،وغريها من املتغريات الأخرى مثل:القلق،
ودافعية االجناز ،و�أ�ساليب التعلم.
�إجراء درا�سات مقارنة يف جمال الذكاءات املتعددةللت�أكد من مدى فعالية الذكاءات يف حت�سني م�ستوى
التح�صيل الدرا�سي لدى فئات خمتلفة من الطلبة.
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املراجع

�أو ًال :املراجع العربية:
� .1إبراهيم ،مع�صومة �أحمد ( .)2010الذكاء املتعدد
و التح�صيل الدرا�سي لدى طالب املرحلتني املتو�سطة
و الثانوية بدولة الكويت ،درا�سة نف�سية ا�ستك�شافية،
الكويت.
 .2اجلامعة الإ�سالمية ( .)1985دليل اجلامعة
الإ�سالمية ،ط ،1غزة.
 .3حيدر ،عبد اللطيف (.)2005االعتماد الأكادميي
يف التعليم العايل� ،أداة �ضمان اجلودة ،والتح�سني
امل�ستمر ،امل�ؤمتر الرتبوي اخلام�س لكلية الرتبية
بجامعة البحرين ،جودة التعليم العايل ،مج 11- ،4
 13ابريل ،البحرين.
 .4الزغبي� ،أمل عبد املح�سن (.)2012الذكاءات
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م�ستويات متعددة من فاعلية الذات ،جملة كلية
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 .5العتوم ،عدنان .وعالونة� ،شفيق .واجلراح ،عبد
النا�رص .و�أبو غزالة ،معاوية(.)2005علم النف�س
الرتبوي -النظرية و التطبيق -دار املي�رسة ،عمان.
 .6عرفة ،ب�سينة (.)2013واقع الذكاءات املتعددة
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�ص.11-41
 .7العمران ,جيهان .)2006( .الذكاءات املتعددة
للطلبة البحرينيني يف املرحلة اجلامعية وفقا للنوع
والتخ�ص�ص الأكادميي  :هل الطالب املنا�سب يف
التخ�ص�ص املنا�سب؟ جملة العلوم الرتبية والنف�سية,
.44 13-,)3(7

 .8عيد ,يا�رس .والعزة ,نرمني .)2004( .تطبيق
نظرية الذكاءات املتعددة يف برامج تدريب املتعلمني.
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