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6  العدد،01  المجلد،6102  سلسلة العلوم اإلنسانية، غزة- مجلة جامعة األزهر

قياس مستوى الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع
نابلس في ضوء بعض المتغيرات

Measurement the level of multiple intelligences among the
students of Al-Quds Open University in Nablus Branch according
to some variables.
معزوز جابر عالونة
جامعة القدس المفتوحة
6161/8/61

تاريخ القبول

6161/1/7

تاريخ االستالم

:ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس

، ولتحقيق أهداف الدراسة،) طالبا وطالبة818(  وتكونت عينة الدراسة من،المفتوحة في فرع نابلس

 وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الذكاءات،) فقرة01( استخدمت قائمة ماكنزي المكونة من
المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس كان متوسطا فضال عن وجود فروق ذات
 ومتغير،داللة إحصائية في الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة تعزى البعاد الدراسة

 كما أشارت النتائج إلى عدم وجود، والتفاعل بين متغير الجنس والكلية والمستوى األكاديمي،الكلية

فروق ذات داللة إحصائية في الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة تعزى إلى

. والتفاعالت الثنائية والثالثية بينهما، ومكان السكن، والعمر،متغيرات التقدير

. جامعة القدس المفتوحة، الذكاءات المتعددة، قياس:الكلمات المفتاحية
Abstract:
This study aimed at identifying the multiple intelligences among the students
of Al-Quds Open University ( QOU )in Nablus Branch. The sample of the study
consisted of (368 ) male and female students. To achieve the objectives of the
study, the researcher used MacKenzie 90-item list. The results indicated that the
students' level of multiple intelligences at QOU was moderate in addition to the
existence of statistically significant differences in the multiple intelligences
among the students at Al-Quds Open University due to the axes of the study, the
faculty and the interaction between gender, faculty and the academic level
.Moreover, the results showed that there were no statistically significant
differences with regard to the multiple intelligences among students at Al-Quds
Open University due to the variables of students' grades, age, place of
residence, and the double and triple interaction between these variables.
Key words: Measurement, Multiple intelligences, Al Quds Open University.
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مقدمة :

أحدثت نظرية الذكاءات المتعددة ماا يشابا الثاورة الهادئاة علاى السااحة التربوياة خاالل السانوات

األخي ارة ،وعمل اات عل ااى نسااف المفاااهيم التقليديااة التااي تنظاار إلااى قاادرات الطااال

نظ ارة ضاايقة األفااق

أحادية الجان  ،والتي تعتقد بوجاود ذكاااء واحاد عاام قابال للقيااس باالطرق التقليدياة ،وتصانف الطاال

إلى أذكياء أو أغبياء ،وفقا لدرجاتهم في اختباارات الاذكاء المعروفة ،التي تركز علاى عادد محادود مان

القدرات اللفظية والرياضية ،و المنطقية واألدائية .وقد أهملت النظرة التقليدية للاذكاء القادرات األخارى،
التي تكشف عان مكاامن ادباداع والتفاوق لادى الطاال  ،والتاي تتسام بالتعادد والتناوع  ،والتاي يمكان أن

تكون روافد جديدة دثراء عملية التعلم ،وأسالي

مختلفة لتحقيق أهدافا.

غير تقليدية ،وهذه المحاولة العلمية ،من جان

جاردنر ،لفتت االنتباه إلى كيفياة تعامال عقال ادنساان

وتعااد نظريااة الااذكاءات المتعااددة نموذجااا معرفيااا يهاادف إلااى كيفيااة اسااتخدام األفاراد لااذكاءاتهم بطاارق

مع محتويات العالم الخارجي مان أشاياء ،وأشاخاغ وغيرهاا ،وهاي نظرياة تفتارل أن لكال فارد قادرات

تعاارف بالااذكاءات المتعااددة ،وبالتااالي فااتن الااذكاءات تعماال معااا ،حيا

يباادو أن بعاال األفاراد يملكااون

مستويات عاليا جدا من التوظيف في بعل الذكاءات المتعددة أو في معظمها ،في حاين أن بعضاهم
اآلخاار لديااا نقااغ شااديد فااي كاال هااذه الااذكاءات ،أو فااي بعضااها ،ويقااع معظمهااا بااين هااذين القطبااين،

حي

يكون بعل األفراد متقدمين جدا فاي بعال الاذكاءات ،ومتواضاعين فاي بعال منهاا ،ومتا خرين

نسبيا في بعضها اآلخر )(Armstrong, 2009

اشااار جاااردنر) (Gardner,1983أن األف اراد يولاادون بااذكاءات متعااددة ،أكثاار ماان مجاارد ذكاااء

لغااوي او ذكاااء منطقااي يااتم تقيمهااا ماان خااالل اختبااارات الااذكاء المعروفااة ،كمااا يعاارف الااذكاء باعتباااره

إمكانية حيوية نفسية لمعالجة المعلومات التي يمكن تنشيطها في بيئاة ثقافياة لحال مشاكالت او تكاوين
المنتجاات ذات القيمااة الثقافيااة ،وتفتاارل نظريااة الااذكاءات المتعااددة وجااود تسااعة ذكاااءات مميازة ومنهااا

اللغوي ،والمنطقي ،والموسيقي ،والجسدي ،والشخصي ،واالجتماعي ،والمكاني ،والطبيعي ،والوجودي،

ويشااير شااال

) (Shalk,2002إلااى أنااا طبقااا لنظريااة الااذكاءات المتعااددة فكاال فاارد يمتلا كاال أن اواع

الذكاءات بدرجات مختلفة ،ومتفاوتا مع سيادة ذكاء واحد على األقل.

ويرى جاردنر) (Gardner,2003أن هذه الذكاءات ليس نهاية العمال فاي تحدياد أناواع الاذكاءات

المتعاادد ،باال هااي عبااارة عاان جهااود بحثيااة سااتقود مسااتقبال لطاارذ ذكاااءات أخاارى مثاال الااذكاء الجنسااي،

والذكاء الرقمي ،وفي هاذا المجاال فاتن جااردنر يادعو إلاى إعاادة النظار فاي طبيعاة الاذكاءات المتعاددة

في ظل التطاور المعرفاي البيولاوجي الاذي أصابط مسايط ار علاى العاالم بشاكل عاام ،ويمكاد علاى أهمياة
الممارسااات المعرفيااة والمجتمعيااة فااي الوصااول إلااى أنااوع جدياادة ماان الااذكاءات المتعااددة ،كمااا يطمااط
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جااردنر فاي الوصاول إلاى أناوع جديادة مان الاذكاءات المتعاددة بالتعااون ماع زمالئاا فاي مختلاف انحااء

العالم.

وماان الجاادير بالااذكر أن ماان أهاام المساالمات والحقااائق المرتبطااة بنظريااة الااذكاءات المتعااددة أنهااا

ليست نظرية أنماط تحدد الذكاء الذي يالئم شخصا وانما هاي نظرياة تحادد األداء المعرفاي حيا

إنهاا

تاارى أن لكاال شااخغ قاادرات فااي الااذكاءات تاامدي وظيفتهااا معااا بطريقااة فرياادة بالنساابة لااا ،ويباادو أن

بعاال الناااس يمتلكااون مسااتويات عاليااة جاادا ماان األداء فااي جميااع الااذكاءات (حسااين ،)6112 ،وبناااء
عليا فانا يمكان وصاف أناواع الاذكاءات التاي تتناولهاا نظرياة الاذكاءات المتعاددة لجااردنر علاى النحاو

اآلتي:

أوال :الذكاء اللغوي او اللفظيLinguistic -Verbal :

حدد جاردنر( )6088الذكاء اللغوي أو اللفظي ب نا القدرة على امتال

استعمالها ،وهو من أكثر الكفاءات ادنسانية التي تعرضت للبح

اللغة والتمكن من

(جابر )6118 ،ويقصد با قدرة

الشخغ على استعمال اللغة ،والكلمات سواء المنطوقة ،او المكتوبة ،والقدرة على استخدام اللغة في

تحقيق بعل األهداف ،ويمتاز األشخاغ الذين يمتلكون هذا النوع من الذكاء بطالقة لفظية،
ويميلون إلى التفكير بالكلمات ،والمعاني ،ويتصفون ب ن لديهم قدرة عالية على االصغاء ،ويفضلون

مجموعة من المهن مثل المحاماة ،والتعليم ،والشعر ،والخطابة).(Shen,2006

ثانيا :الذكاء المنطقي او الرياضيLogical - Mathematical Intelligence :

ي اارى ج اااردنر ال ااذكاء المنطق ااي أو الرياض ااي ب ن ااا الق اادرة عل ااى معالج ااة السالس اال م اان الحج ااج،

والبراهين ،والوقائع للتعرف علاى أنماطهاا ،وداللتهاا ،أي يتطلا

اساتخدام العالقاات المجاردة وتقاديرها،

وم اان العملي ااات المس ااتخدمة ف ااي ه ااذا الن ااوع م اان ال ااذكاء التجمي ااع ف ااي فئ ااات والتص اانيف ،واالس ااتنتا ،

والتعماايم ،واختبااار الفاارول والمعالجااات الحسااابية والقاادرة علااى تحديااد رقاام أو عاادد يطااابق شاايئا فااي
سلسلة من األشياء).(Gardner,1999

ثالثا :الذكاء المكانيSpatial Intelligence :

حدد جاردنر ( )6088هذا النوع من الاذكاء ب ناا القادرة علاى رمياة الكاون علاى نحاو دقياق أو تجدياد

مظاهر هذا الكون ،واد ار المعلومات البصرية ،والمكانية ،والتفكير في حركاة ،ومواضايع األشاياء فاي
الف ا ار  ،والقاادرة علااى إد ار صااور أو تخاايالت ذهنيااة داخليااة ،ويتضاامن الحساسااية لول اوان ،والخطااوط
واالشااكال والعالقااات بااين العناصاار ،وهااي تتضاامن القاادرة علااى التصااور البصااري ،والتمثياال الجغ ارفااي

لوفكار ذات الطبيعة البصرية أو المكانية (محمد.)6118،
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رابعا :الذكاء الموسيقيMusical Intelligence :

يرى جاردنر ( )6112هذا النوع من الذكاء ب نا قدرة الفرد على ادحساس باديقاع وطبقاة الصاوت،

واللحان إلاى جانا

قدرتاا علاى أداء الموسايقى ،وت ليفهاا ،وتحدياد دورهاا فاي الحيااة (Gardner and

) ، Hatch,1990كما يقصد با القدرة على اساتقبال األصاوات ،والنغماات ،وتمييزهاا ،والتعبيار عنهاا،
وادحس اااس بوقعه ااا ،ونوعه ااا ،والتفاع اال معه ااا ،ويتض اامن الحساس ااية التس اااق األصا اوات ،واأللحا ااان،

واألوزان الشعرية وجرس األصوات وايقاعها ،كما يتضامن االساتمتاع بالنغماات ،واديقاعاات المختلفاة،
وتشااخيغ النغمااات الموساايقية ،وادحساااس بالمقام ااات الموساايقية ،وجاارس االص اوات وايقاعهااا ،كم ااا

يقصد بالذكاء الموسيقي قدرة الفرد على التفكيار الموسايقى ،وساماع الموسايقى ،والتعارف إليهاا ويتجلاى

ذل بادحساس باألصوات ،واالنفعال باآلثار العاطفية للعناصر الموسيقية(أبو حمد.)6162،
خامسا :الذكاء الشخصيPersonal Intelligence :

ياارى جاااردنر أن هااذا النااوع ماان الااذكاء هااو القاادرة علااى معرفااة الاانفس ،والااوعي بالحالااة االنفعاليااة

الداخلية ،والمشااعر الشخصاية ،الت مال الاذاتي ،ويمتلا صااح

األفكار الداخلية والثقة العالية بالنفس(حسين.)6162 ،

هاذا الاذكاء القادرة علاى التركياز علاى

سادسا :الذكاء االجتماعيSocial Intelligence :

يعتقاد جااردنر أن هاذا النااوع مان الاذكاءات يشااير إلاى القادرة علاى فهاام اآلخارين ،والتواصال معهاام،

ومعرف ااة م ااا ه ااي دوافعه اام م وم اااذا يتعلم ااونم وكيفي ااة العم اال التع اااوني بي اانهمم )، (Gardner,2009

ويحتاا بعال الطلبااة وقتاا أطااول مان غياارهم لتطاوير أفكاارهم حااول زمالئهام فااي الصاف ولمساااعدتهم

علااى التفاعاال مااع زمالئهاام ،وجعلهاام متعلمااين اجتماااعيين يمكاان أن يااتم ذلا ماان خااالل تااوجيههم نحااو
الااتعلم التعاااوني ،لااذا يج ا

علااى المعلمااين أن يكون اوا علااى وعااي بالمااداخل التدريسااية التااي تسااتوع

التفاعل بين الطلبة(بدوي.)6161 ،

سابعا :الذكاء الجسمي -الحركي Bodily-Kinesthetic Intelligence:

يرى جاردنر هذا الناوع مان الاذكاء ب ناا الخبارة فاي اساتعمال جسام الفارد كلاا للتعبيار عان األفكاار،

والمشا ا ا اااعر ،وها ا ا ااو باختصا ا ا ااار التا ا ا ااجزر با ا ا ااين العقا ا ا اال والجسا ا ا اام ،وتا ا ا ااجزر أعضا ا ا اااء الجسا ا ا اام فيما ا ا ااا

بينه ااا) (Checkley,1997ويقص ااد ب ااا ق اادرة الف اارد عل ااى اس ااتخدام جس ااما ف ااي التعبي اار ع اان أفك اااره،

ومشاااعره مثاال الممثلااين والرياضاايين والراقصااين ،واليساار فااي اسااتخدام الفاارد يديااا دنتااا األشااياء ،أو
تحويلها ،كما هو الحال عناد النحااتين والحارفيين ،ويتضامن هاذا الاذكاء مهاارات جسامانية محاددة مثال

التناسااق ،والتاوازن ،والب ارعااة ،والقااوة ،والمرونااة ،والساارعة ،وقاادرة الفاارد علااى ادحساااس ب بعاااد جسااما،

وبحاسة اللمس عنده(بو طا.)6166 ،

()466

4

مجلة جامعة األزهر -غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،6146المجلد  ،41العدد 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol18/iss2/7

??? ?? ???????? ????? ????? ???? ??? ???????? ???????? ????? ???? Alawnah:

قياس مستوى الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة...

ثامنا :الذكاء الطبيعي Natural Intelligence:

قام جاردنر بتضافة نوع ثامن من الذكاءات المتعددة عام ( )6001وهو ما يعرف بالذكاء الطبيعي

وهو الذكاء الاذي يمتلا باا الشاخغ القادرة علاى الاوعي باالمحيط الطبيعاي والميال الاى جمياع األشاياء

الطبيعياة ) (Gardner 1997ويقصااد بااا قاادرة الفاارد علااى التمييااز والتصاانيف كقولنااا الجملااة اساامية،

وفعليااة ،وشاابا جملااة ،والنبااات(جااذور ،وسااوق ،وأوراق ،وثمااار) وكااذل القاادرة علااى التعاارف والتمييااز
والتصنيف للنباتات والحيواناات  ،حيا

يميال أصاحا

الاذكاء الطبيعاي الاى قضااء الوقات فاي الخاار

يتا ملون الطبيعااة ،ومالحظااة النباتااات ومحاولااة صاايد الحيوانااات ،واالسااتمتاع باألص اوات التااي يحاادثها

عالم الطبيعة ،ومالحظة العالقات في الطبيعة ،وتصورها ،وتصنيف النباتات ،والحيوانات في الطبيعة

(أبو حمد.)6162،

تاسعا :الذكاء الوجوديExistential Intelligence:

وهذا النوع من الذكاء مرتبط بالخلق والوجود وهو القدرة على التعرف على العالم المرئي

والخارجي ،حي

لم يعط جاردنر ختم الموافقة علية ألنا ليس لديا شواهد عقلية جيدة وملموسا على

وجودة في الجهاز العصبي لإلنسان ،والذي يعد من أهم المعايير للحكم على أي نوع من الذكاءات

) ،(Checkley,1997ويقصد با قدرة الفرد على التفكير في القضايا المتعلقة بوجود ادنسان ،مثل

الحياه والموت ،وما وراء الطبيعة ،والديانات ،والت مل في الكون ،والخليقة والخلود ،ويرمز هذا النوع

من الذكاء إلى عالقة الفرد بالكون وتفكيره الغيبي بالموت ،ومصير الكائنات الحية والبشر ،وتتضمن
مهارات الفرد القدرة على مناقشة االمور الغيبية ،والتجريد ،والخوغ في مسائل فلسفية عميقة ،أما

المهن المناسبة ،فهي تدريس الفلسفة والتخصصات الالهوتية(بو طا.)6166 ،

ويظهر من خالل عرل انواع الذكاءات المتعددة ان نظرية الذكاءات المتعددة تعد نموذجا معرفيا

يساعد طلبة الجامعات بكيفية استخدام ذكاءاتهم المتعددة في حل العديد من مشكالت التي تواجههم،
وتركز على العمليات التي يتبعها العقل في تناولا لمحتوى دراسي معين ليصل الى حل مناس

للمشكالت التي تواجههم ،وتوضط نظرية الذكاءات المتعددة العضاء هيئة التدريس اثناء تدريسهم

لطلبة الجامعات ما يج

أن يقوموا با من عمليات تساعدهم في اشغال الطلبة بمهام تعليمية تتناس

مع نوعية ذكاءهم ،ولذا ينبغي على اعضاء هيئة التدريس التركيز على تطوير مناهجهم الدراسية بما
يتفق مع طبيعة ذكاءات طلبة الجامعات(أبو زقية.)6166 ،

ونظ ار لما لنظرية الذكاءات المتعددة من دور كبير في كشف القدرات والفروق الفردية لدى األفراد،

فتنها تعد ذات أهمية كبيرة في الجان

التربوي وذل في المراحل الدراسية المختلفة ،حي

أمور غفلت عنها النظريات األخرى ،وقد أكدت التطبيقات التربوية والبحو

ركزت على

التي أجريت عليها إلى

تنوع الذكاءات المتعددة عند الطلبة وفاعليتها في تحسين مستويات التحصيل عند الطلبة ،وهنا
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العديد من الدراسات التي أجريت عليها ،مثل دراسة التميمي( ،)6161ودراسة العوجان (،)6162

ودراسة أبو حمد ( ،)6162ودراسة عادل( ،)6162ودراسة العيد( ،)6162ودراسة النور(،)6168

ودراسة اللهيبي ( ،)6166ودراسة حسين ( ،)6166ودراسة الزعبي ( )6166ودراسة أحمد

( ،)6166ودراسة الخطي ( ،)6110ودراسة البركاتي( ،)6110ودراسة زهينج واخرون (Zheng

) ،and et. al ,2009ودراسة شاين) ،(Chen,2004كما ركزت بعل الدراسات على قياس

مستوى الذكاءات عند الطلبة الجامعات مثل دراسة رشيد ( ،)6162ودراسة والرشيد( ،)6162والنور

( ،)6168وبلعاوي ( ،)6166ودراسة عفانا والخزندار(.)6118

من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة التي تهدف إلى قياس مستوى الذكاءات المتعددة عند طلبة

جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس ،بادضافة إلى التعرف إلى دور بعل المتغيرات ،مثل

الجنس ،والكلية ،والمستوى االكاديمي ،والعمر ،والتقدير ،ومكان السكن على أنواع الذكاءات المتعددة
عند طلبة جامعة القدس المفتوحة ،حي

تضمنت هذه الدراسة قياس تسعة أنواع من الذكاءات وهي:

الذكاء اللغوي ،والذكاء المنطقي(الرياضي) ،والذكاء المكاني ،والذكاء الجسمي(الحركي) ،والذكاء
الموسيقي ،والذكاء الشخصي ،والذكاء االجتماعي ،والذكاء الطبيعي ،والذكاء الوجودي.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تنحصر مشكلة الدراسة في ادجابة عن األسئلة اآلتية:

 .6ما درجة الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس م

 .6هل تختلف الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة باختالف متغيرات الجنس،
والمستوى االكاديمي ،والكلية ،والعمر ،ومكان السكن ،وتقدير الطال م

أهداف الدراسة:

تهدف هذا الدراسة إلى التعرف على:

.6

درجة الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس في ضوء بعل

المتغيرات.

 .6دور بعل المتغيرات مثل الجنس ،والكلية ،والمستوى األكاديمي ،وتقدير الطال  ،ومكان
السكن ،والعمر على درجة الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها:
.6

تلقي الضوء على الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس،

وبخاصة أن نظرية الذكاءات المتعددة تعد من النظريات الحديثة التي عالجت موضوع الفروق

الفردية عند الطلبة ،حي
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وبخاصة في مجال التعليم الجامعي المفتوذ ،والتعليم النظامي .كما يفيد هذا البح

كال من

إدارة الجامعة ،والعاملين في مجال ادبداع في تحديد أنواع الذكاءات المتعددة السائدة عند

.6

طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس.

تعد األولى من نوعها ،في هذا المجال ،في حدود علم الباح  ،وذل بتناولها لهذا الموضوع
على مستوى طلبة الجامعات الفلسطينية ،وذل أن الجامعات الفلسطينية لديها اهتمام بتطبيق

نظرية الذكاءات المتعددة فيها ،وبخاصة جامعة القدس المفتوحة ،لما لها من إسهام في

.6

.6

تحسين تعلم الطلبة ،وأدائهم لمهمات تعليمية واقعية ترتبط بحياة الطال

العملية.

.8

تعد هذه الدراسة إضافة للمكتبة العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاغ حول الذكاءات

.2

تسهم مع غيرها من الدراسات ،في هذا المجال ،في تطوير رمية جديدة وواعية لمسيرة

المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة.

الذكاءات في الجامعات الفلسطينية عامة ،وجامعة القدس المفتوحة خاصة.

فرضيات الدراسة :

ال توجد فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة (  ) 1.12 =αباين متوساطات إجاباات أفاراد
عينااة الد ارسااة علااى الااذكاءات المتعااددة تعاازى لمتغي ارات الجاانس ،والكليااة ،والمسااتوى االكاااديمي،

والتفاعالت بينها.

ال توجد فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة (  ) 1.12 =αباين متوساطات إجاباات أفاراد
عين ااة الد ارس ااة عل ااى ال ااذكاءات المتع ااددة تع اازى لمتغيا ارات العم اار ،ومك ااان الس ااكن ،وتق اادير الطالا ا ،

والتفاعالت بينها.
حدود الدراسة :

تقتصر هذه الدراسة على:
.1

جميع طلبة جامعة القدس المفتوحة المسجلين في فرع نابلس في الفصل الدراسي الثاني

من العام الجامعي .6162/6168

 .2مقياس الذكاءات المتعددة المستخدم في هذه الدراسة وهو مقياس ماكينزى McKenzie

للذكاءات المتعددة المملف من ( )01فقرة ويقيس تسعة انواع من الذكاءات وهي :الذكاء

اللغوي ،والذكاء المنطقي ،والذكاء المكاني ،والذكاء الجسمي ،والذكاء الموسيقي ،والذكاء
الشخصي ،والذكاء االجتماعي ،والذكاء الطبيعي ،والذكاء الوجودي.
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مصطلحات الدراسة:
الذكاءات المتعددة:

يعرف جاردنر الذكاء ب نا قدره نفسية بيولوجية لتشغيل المعلومات التى يمكن تنشيطها فى كيان

ثقافى لحل المشكالت أو خلق النتاجات التى لها قيمة فى الكيان الثقافي للفرد). (Gardner,1983
يعرف الباحا

الاذكاءات المتعاددة إجرائياا :ب نهاا الدرجاة التاي يحصال عليهاا الطالا

نتيجاة إجابتاا

علااى مقياااس الااذكاءات المتعااددة لماااكنزي بمحاااوره التسااعة وهااي( :الااذكاء اللغااوي اللفظااي ،والااذكاء

المنطقي الرياضي ،والذكاء المكاني البصري ،والذكاء الجسادي الحركاي ،والاذكاء الموسايقي ،والاذكاء
االجتماعي ،والذكاء الشخصي ،والذكاء الطبيعي ،والذكاء الوجودي).

الدراسات السابقة:

حظي موضوع الذكاءات المتعددة باهتماام كبيار باين البااحثين ،فمان خاالل مراجعاة الباحا

المعلومااات ،تبااين أن هنااا عااددا ماان الد ارسااات واألبحااا

عرل بعل هذه الدراسات:

لمصاادر

التااي أجرياات فااي هااذا المياادان ،وفيمااا يلاي

د ارسااة الس ااعيدي ،وآخ اارون ( )6162هاادفت إل ااى تقص ااي أنم اااط الااذكاءات المتع ااددة ل اادى طلب ااة

الصف الثاني عشر بسلطنة عمان ،ومن أجل تحقيق هدف الدراسة قام الباحا

باختياار عيناة مملفاة

من ( )672طالبا وطالبة تم توزيع علايهم مقيااس مااكنزي للاذكاءات المتعاددة المكاون مان ( )81فقارة
ويقاايس ساابعة أناواع ماان الااذكاءات المتعااددة ،ف شااارت نتااائج الد ارسااة إلااى وجااود تفاااوت فااي مسااتويات
الااذكاءات المتعااددة لاادى عينااة الد ارسااة ،كمااا تبااين أن هنااا عالقااة ارتباطيااة بااين أنم ااط الااذكاءات

المتعددة السائدة عند طلبة المرحلة الثانوية وتحصيلهم األكاديمي.

أماا د ارساة رشايد ( )6162فقاد هادفت إلاى التعارف علاى الاذكاءات المتعاددة لادى طالباات كلياات

التربية فاي جامعاة الادمام وعالقتهاا بالتخصاغ ،والسانة الد ارساية ،والمعادل الجاامعي التراكماي ،ومان

اج اال تحقي ااق ه اادف الد ارس ااة قام اات الباحث ااة باختي ااار عين ااة مملف ااة م اان ( )616طالب ااا وطالب ااة ف ااي
تخصصااات الرياضاايات ،والفيزياااء ،والحاس ا

االلااي ،واللغااة ادنجليزيااة ،وريااال األطفااال ،والساانة

التحضيرية بفرعيها العلمي واالدبي ،واستخدمت الباحثة مقياس ماكنزي( )6000للاذكاءات المتعاددة،

وقااد اشااارت نتااائج الد ارسااة الااى أن نساابة شاايوع الااذكاءات المتعااددة لاادى طالبااات كليااة التربيااة كاناات
مقبولة وكانت أكثر الذكاءات المتعددة لديهن الذكاء الشخصي ،وأقلها الذكاء الموسايقي ،كماا أشاارت
النتااائج إلااى وجااود عالقااة دالااة احصااائيا إلااى التفاعاال بااين الااذكاءات المتعااددة ،والتخصااغ ،والساانة

الدراسية ،والمعدل التراكمي.

وفااي د ارسااة قاماات بهااا الرشاايدي( )6162هاادفت إلااى التعاارف علااى الااذكاءات المتعااددة لاادى طالبااات

كليااة العلااوم واآلدا
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قامات الباحثااة باختيااار عيناة مملفااة ماان ()786طالباا وطالبااة ماان األقساام العلميااة وادنسااانية والاادبلوم

العالي ،وقامت الباحثة بتوزيع مقياس ماكنزي عليهم والاذي قاام بتعريباة وتقنيناة علاى البيئاة الساعودية

أبو هاشم( ،)6117وقد أشارت نتائج هذه الدراسة أن الذكاء الشخصي جااء فاي المرتباة األولاى تااله

ال ا ااذكاء االجتم ا اااعي ف ا ااالمنطقي ،ف ا اااللغوي ،ف ا ااالوجودي ،ف ا ااالطبيعي ،فالجس ا اامي ،فالمك ا اااني ،وأخيا ا ا ار

الموسيقي.

وأجاارى الري اان( )6168د ارسااة هاادفت إلااى التعاارف علااى الااذكاءات المتعااددة عنااد طلبااة المرحلااة

الثانوية في مدينة الخليل ،ومن أجل تحقيق ذل قاام الباحا

عينة مملفة ( )110طال

بتوزياع مقيااس الاذكاءات المتعاددة علاى

وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الخليل ،قد أظهرت النتائج أن

الااذكاءات المتعااددة عنااد طلبااة الثانويااة العامااة فااي الخلياال جاااءت علااى الترتي ا  :الااذكاءاالجتماعي،
ال ااذكاء الشخص ااي ،ال ااذكاء اللغ ااوي ،ال ااذكاء الجس اامي ،ال ااذكاء الموس اايقي ،ال ااذكاء الرياض ااي ،ال ااذكاء

الطبيعااي ،كمااا أظهاارت نتااائج الد ارسااة وجااود فااروق فااي الااذكاء اللفظااي ،والموساايقي حس ا
الجنس لصالط الطالبت بينما كانت الفروق لصالط الطال

في الذكاء الجسمي والطبيعي.

متغي اار

وفي دراسة أجراها الشريدة ،والجراذ ،وبشاارة( )6168هادفت إلاى التعارف علاى مساتوى الاذكاءات

المتعااددة ومسااتوى الحكمااة لاادى الطلبااة الجااامعيين فااي األردن ،وماان أجاال تحقيااق ذل ا قااام الباااحثون

باسااتخدام الماانهج الوصاافي حيا

تكوناات عينااة الد ارسااة ماان ( )012طالبااا وطالبااة ،تاام توزيااع مقياااس

) (Harmsللااذكاءات المتعااددة علاايهم ،وقااد أشااارت نتااائج الد ارسااة إلااى أن الااذكاء الموساايقي ،والااذكاء
المكاااني واللغااوي والااذكاء االجتماعي،والااذكاء الرياضااي ،والااذكاء الطبيعااي ،والااذكاء الشخصااي كاناات

ذكاءات متوسطة ،في حين كان الذكاء الوجودي عند الطلبة كبي ار.

وهاادفت د ارسااة النااور( )6168إلااى التعاارف علااى الااذكاءات المتعااددة لاادى طااال

جامعااة جااازان

وعالقتهااا بالساامات الخمااس الكباارى وتخصصاااتهم ،كمااا هاادفت إلااى التعاارف علااى أثاار التخص ااغ

الدراسي على الذكاءات المتعاددة .وتكونات عيناة الد ارساة مان ( )872طالباا وطالباة مان طاال
المعلمااين واآلدا

والعلااوم ادنسااانية ،والعلااوم والحاسا

كلياة

اآللااي ،وماان أجاال تحقيااق أهااداف الد ارسااة تاام

تقناين مقياساين همااا :الاذكاءات المتعاددة ،وقائمااة السامات الشخصاية الخمااس الكبارى .وأشاارت نتااائج
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية فاي الاذكاءات المتعاددة عناد طلباة جامعاة جاازان تعازى

لمتغير التخصغ .

بدرساة هادفت إلاى
وقام فومهاام وشااغابوتديونفا ) (Fumham and Shagabutdionva 2012ا

التعرف على تقدير الذكاءات المتعددة بين الذكور وادنا  ،كما هدفت التعارف إلاى أنمااط الاذكاءات
المتع ااددة الس ااائدة عن ااد عين ااة م اان طلب ااة الجامع ااات الروس ااية ،وم اان أج اال تحقي ااق ه اادف الد ارس ااة ق ااام
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الباحثااان باختي ااار عين ااة مملف ااة م اان ( )681طالبااا وطالب ااة ،وزع عل اايهم مقي اااس ال ااذكاءات المتع ااددة،
وأش ااارت النت ااائج إل ااى أن أكث اار ال ااذكاءات المتع ااددة الس ااائدة عن ااد طلب ااة الجامع ااات الروس ااية ال ااذكاء
المنطقااي ،ثاام الااذكاء الشخصااي ،ثاام الااذكاء الطبيعااي ،كمااا أشااارت النتااائج إلااى عاادم وجااود فااروق فااي
أنماط الاذكاءات المتعاددة الساائدة ،بشاكل عاام ،باين الاذكور وادناا  ،وقاد تفاوق الاذكور علاى ادناا

في الذكاء المكاني.

أما الدراسة التي أجراها بلعاوي( )6166فقد هدفت إلى التعارف علاى الاذكاءات المتعاددة الساائدة

لاادى طلبااة جامعااة القصاايم ،وماان أجاال تحقيااق ذلا اسااتخدم الباحا

الماانهج الوصاافي الميااداني حيا

اختااار عينااة بحجاام ( ،)712ووزع علاايهم مقياااس الااذكاءات المتعاادد ،وأشااارت النتااائج إلااى أن أكثاار

أنا اواع ال ااذكاءات المتع ااددة الس ااائدة عن ااد طلب ااة جامع ااة القص اايم ك ااان ال ااذكاء االجتم اااعي ث اام ال ااذكاء
الشخصي واللغوي ،ثم الاذكاء الوجاودي ،ثام الاذكاء الحركاي فالمكااني ،بعاد ذلا الاذكاء الطبيعاي ،ثام

المنطقي ،وأخي ار الموسيقي ،كماا أشاارت النتاائج أيضاا إلاى وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية لابعل

أنواع الذكاءات لدى الطلباة تعازى لمتغيارات الناوع ،والمعادل التراكماي للطالا  ،وتخصصاا ،ومساتواه
الد ارسااي ،ومكااان إقامتااا ،وتبااين وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين الطااال

أنواع من الذكاءات ،فقد تفوق الطال

والطالبااات فااي سااتة

على الطالبات في الذكاء المنطقي والذكاء الوجودى ،والاذكاء

االجتماعي ،والذكاء الحركي ،في حين تفوقت الطالبات على الطاال
كما تبين وجود فروق بين الطلبة من حي

فاي الاذكاء اللغاوي ،والمكااني،

معدالتهم التراكمياة فاي الاذكاء الشخصاي ،ووجادت فاروق

بااين الطلبااة فااي بعاال أن اواع الااذكاءات المتعااددة تعاازى للتخصااغ حي ا

تفااوق تخصصااات العلااوم

الطبيعية في الذكاء االجتماعي ،والذكاء اللغوي ،والذكاء المكاني ،على تخصصاات العلاوم ادنساانية
في حين تفوق العلوم ادنسانية على العلوم الطبيعية في الذكاء المنطقي.

وفااي د ارسااة أج ارهااا عالونااة و بلعاااوي ( )6161ه ادفت إلااى التعاارف علااى الااذكاءات المتعااددة

السائدة لدى طلبة جامعة اليرمو  ،ومن أجل تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي

الميااداني فتكون اات عين ااة الد ارسااة م اان ( )821طالب ااا وطالبااة ،وق ااد ت اام توزيااع عل اايهم مقي اااس م اااكنزي
الذكاءات المتعددة بعد التحقق من صدقا وثباتا ،ف شارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر أنواع الذكاءات

المتعددة السائدة عند طلبة جامعة اليرمو  ،كان على التوالي :الذكاء الشخصي ،ثم الاذكاء الحركاي،
ثاام الااذكاء الوجااودي ،ثاام الااذكاء الرياضااي ،ثاام الااذكاء البااين شخصااي ،ثاام الااذكاء المكاااني ،ثاام الااذكاء
اللغااوي ،ثاام الااذكاء الطبيعااي ،ثاام الااذكاء الموساايقي ،كمااا أشااارت النتااائج إلااى وجااود عالقااة ذات داللااة

إحصائية بين أسالي

التعلم والذكاءات المتعددة لدى طلبة جامعة اليرمو .

أما الد ارساة التاي أجرتهاا لاوري ( ) Lorri, 6112والتاي هادفت إلاى التعارف علاى مادى اخاتالف

الاذكاءات المتعااددة باين الااذكور وادناا  ،أظهاارت النتاائج وجااود فاروق دالااة إحصاائيا بااين متوسااطات
()416
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درجات الذكور وادنا
ادنااا

في الاذكاء الشخصاي  ،وذلا لصاالط الاذكور فاى الاذكاء الرياضاي ،ولصاالط

فااي الااذكاء الشخصااي ،فااي حااين لاام توجااد فااروق بياانهم فااي الااذكاءات األخاارى فااي (الااذكاء

اللغوي ،والذكاء المكاني ،والذكاء الموسيقي ،والذكاء الجسمي ،والذكاء الحركي ،والذكاء االجتماعي)
أمااا د ارسااة شااان

( ) Chen, 6112التااي هاادفت إلااى التعاارف علااى العالقااة بااين الااذكاءات

المتعددة وفعالية الذات عند المعلماين ،فقاد أشاارت نتاائج تلا الد ارساة إلاى وجاود تا ثير دال إحصاائيا
لكل من الجنس والعمر والتفاعالت بينهما على الذكاءات الثمانية( الذكاء اللغاوي ،والاذكاء المنطقاي،
والذكاء الرياضي ،والذكاء المكاني ،والذكاء الموسايقي ،والاذكاء الجسامي ،الاذكاء الشخصاي ،والاذكاء

االجتماعي) ،ووجود ارتباط موج

دال إحصائيا بين الذكاءات المتعددة وفعالية الاذات المدركاة لادى

المعلمين والمعلمات ،وأن الذكاء اللغوي والشخصي والموسيقي والمكااني منبئاات جيادة بفعالياة الاذات

العامااة ،علااى حااين كاناات الااذكاءات االجتماعيااة ،والجساامية منبئااة جياادة بفعاليااة الااذات نحااو مساااعدة

اآلخرين.

التعليق على الدراسات السابقة

م اان خ ااالل ع اارل الد ارس ااات الس ااابقة يالح ااظ  ،أن هن ااا اتفاق ااا ب ااين ه ااذه الد ارس ااات ،م اان حيا ا

اسااتخدامها للماانهج ،فقااد اسااتخدمت غالبيااة هااذه الد ارسااات الماانهج الوصاافي الميااداني ،وبااذل تكااون
الدراسة الحالية متفقة مع هذه الد ارساات فاي مجاال المانهج المساتخدم ،كماا نالحاظ أن هناا د ارساات

اهتمت بدراسة مستوى الذكاءات المتعددة عند الطلبة مثال د ارساة الشاريدة والجاراذ ،وبشاارة(،)6168

والنااور( ،)6168بلعاااوي ( .)6166كمااا نالحااظ أيضااا ان هااذه الد ارسااات قاماات بفحااغ اثاار بعاال

المتغيارات علااى الااذكاءات المتعااددة مثاال د ارسااة السااعيدي واخاارون( ،)6162ود ارسااة رشاايد(،)6162

ودراسة الرشيدي( )6162ودراسة النور( ،)6168وودراسة بلعاوي(.)6166

كما يالحظ من خالل عرل الدراسات السابقة أن هنا تبايناا فاي نتائجهاا فابعل هاذه الد ارساات

توص اال ال ااى ان اكث اار ال ااذكاءات الس ااائدة عن ااد طلب ااة الجامع ااات ك ااان ال ااذكاء الشخص ااي مث اال د ارس ااة

العالونااا ،وبلعاااوي( ،)6161ود ارسااة رشاايد( ،)6162ود ارسااة الرشاايد ( ،)6162فااي حااين توصاالت

بعاال الد ارس ااات الس ااابقة الااى ان غالبي ااة ال ااذكاءات المتعااددة كان اات متوس ااطة مث ال د ارس ااة الشا اريدة،

والجراذ ،وبشارة( ،)6168كما توصلت نتائج بعل الدراسات الى وجاود فاروق ذات داللاة احصاائية
ف ا ااي ال ا ااذكاءات المتع ا ااددة تع ا اازى لمتغي ا اار الج ا اانس مث ا اال د ارس ا ااة الري ا ااان ( ،)6168ود ارس ا ااة فومه ا ااام

وشاغابوتديونفا ) ،(Fumham and Shagabutdionva 2012ودراسة لوري() Lorri, 6112

وتتميز الدراسة الحالية ،عن باقي الدراسات السابقة ،ب نها تعد الدراسة األولاى فاي جامعاة القادس

المفتوحة بفلسطين ،فاي حادود علام الباحا  ،بتناولهاا موضاوع مساتوى الاذكاءات المتعاددة علاى طلباة

الدرسااات السااابقة ،فااي
جامعااة القاادس المفتوحااة فااي فاارع نااابلس .وقااد اسااتفادت الد ارسااة الحاليااة ،ماان ا
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تحديااد الماانهج المناس ا  ،حي ا

إن جميااع الد ارسااات السااابقة ،التااي قاماات بتحديااد مسااتوى الااذكاءات

المتعااددة اسااتخدمت الماانهج الوصاافي ،وتحديااد أداة لقياااس الااذكاءات المتعااددة وهااي قائمااة ماااكنزي،
والرج ااوع إل ااى الم ارج ااع األص االية ،ف ااي مج ااال ال ااذكاءات المتع ااددة ،وتحدي ااد المعالج ااات ادحص ااائية

المناسبة.

منهجية الدراسة واجراءاتها
منهج الدراسة:

المنهج الوصفي الميداني ،وذل من أجل قيااس مساتوى الاذكاءات المتعاددة عناد

استخدم الباح

طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس.
مجتمع الدراسة:

يتكااون مجتمااع الد ارسااة ماان جميااع طلبااة جامعااة القاادس المفتوحااة فااي فاارع نااابلس المسااجلين فااي

الفصاال الد ارسااي الثاااني ماان العااام الجااامعي  6162/6168والبااالع عااددهم ( )7818طالبااا وطالبااة ،
والجدول التالي يوضط خصائغ مجتمع الدراسة حس

متغيري الجنس والمستوى االكاديمي:

جدول( :)1توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري الجنس والمستوى االكاديمي
الجنس
المستوى االكاديمي

اناث

سنة اولى

1261

2050

3311

سنة ثانية

580

1276

1856

سنة ثالثة

347

832

1179

سنة رابعة

283

734

1017

المجموع

2471

4892

7363

عينة الدراسة:
قام الباح

ذكور

المجموع

باختيار عيناة مان مجتماع الد ارساة بلاع حجمهاا (حيا

تكونات ،مان ()818طالباا وطالباة ،

ومثل هذا العدد ما نسبتا ( )%2من مجتمع الدراسة تقريبا وقد تم تحديد حجم عينة الدراسة بناء علاى

معادلة روبرت ماسون كما جاءت في (بشماني )6162 ،والتي تنغ على:

()411
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حجم المجتمع
قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 5..0

S

أي قسمة  1..1على معدل الخطأ 5.50

نسبة توافر الخاصية وهي 5.05

p

النسبة المتبقية للخاصية وهي 5.05

q

وقد تم اختيار عينة الدراسة عن طريق العينة العشوائية الطبقية بنااء علاى الجانس والكلياة  ،والجادول

اآلتي يوضط خصائغ عينة الدراسة حس

متغيري الجنس والكلية:

جدول( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة من الطلبة حسب متغيري الجنس والمستوى االكاديمي
النوع
المستوى االكاديمي

ذكور

اناث

المجموع

سنة أولى

63

103

166

سنة ثانية

29

64

93

سنة ثالثة

17

42

59

سنة رابعة

14

36

50

المجموع

123

245

368

أداة الدراسة:
قائمة ماكينزى  McKenzieللذكاءات المتعددة
استخدم الباح

قائمة ماكنزي  McKenzieللذكاءات المتعددة ،التي أعدها ماكنزي McKenzie

( ،)6000فقد تكونت القائمة من ( )01فقرة موزعة على تسعة الذكاءات ،أي بمعدل ( )61فقرات
لكل نوع من أنواع الذكاءات ،وتمت صياغة جميع هذه الفقرات بصورة إيجابية ،وأمام كل فقرة مقياس
ليكرت خماسي األبعاد ،وهي كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،وقليلة ،وقليلة جدا ،وقد أعطيت

االستجابات السابقة مقياسا متدرجا على الترتي
باللغة

ادنجليزية

على

شبكة

التالي( ،)6 ،6 ،8 ،2 ،2وهذه القائمة متوفرة

االنترنت

http://surfaquarium.com/MI/inventory.htm

من

الموقع

خالل

التالي:

كما تم الحصول عليها من خالل

مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية منها دراسة أبو هاشم (د.ت)  ،ودراسة عبدالقادر ،و أبو

هاشم ( McKenzie(2005) McKenzie(1999) ،)6117فقد قام الباح

االصلية من القائمة ومقارنتها مع الدراسات السابقة العربية التي استخدمت القائمة وذل

من اجل
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الصدق الظاهري للقائمة:
قام الباح

بعرل القائمة على عدد من المحكمين ممن يحملون درجة الدكتوراة في التربية ،والقياس

والتقويم ،واللغة العربية ،وادحصاء ،وقد بلع عددهم ( )61محكمين يعملون في كل من جامعة القدس
المفتوحة ،وجامعة النجاذ الوطنية ،وجامعة االستقالل ،وقد طل

منهم إبداء الرأي حول محاور

القائمة وفقراتها ،والصياغة اللغوية للفقرات ومناسبتها ،وفي ضوء مالحظات المحكمين ،وتوصياتهم،
ومقترحاتهم ،قام الباح

بصياغة فقرات القائمة بصورتها النهائية حي

والجدول التالي يوضط أنواع الذكاءات  ،والفقرات التي تقيسها:

تكونت من ( )01فقرة.

جدول( )3توزيع فقرات قائمة ماكنزي McKenzieعلى الذكاءات المتعددة
الذكاء

الفقرات

اللغوي

22 ، 33 ، 16 ، 00 ، 61 ، 33 ، 22 ، 1. ،15 ،1

المنطقي

23 ، 36 ، 10 ، 01 ، 63 ، 32 ، 2. ، 25 ، 11 ، 2

المكاني

26 ، 30 ، 11 ، 03 ، 62 ، 3. ، 35 ، 21 ، 12 ، 3

الجسمي

20 ، 31 ، 13 ، 02 ، 6. ، 65 ، 31 ، 22 ، 13 ، 6

الموسيقي

21 ، 33 ، 12 ، 0. ، 05 ، 61 ، 32 ، 23 ، 16 ، 0

الشخصي

23 ، 32 ، 1. ، 15 ، 01 ، 62 ، 33 ، 26 ، 10 ، 1

االجتماعي

22 ، 3. ، 35 ، 11 ، 02 ، 63 ، 36 ، 20 ، 11 ، 3

الطبيعي

2. ، 25 ، 31 ، 12 ، 03 ، 66 ، 30 ، 21 ، 13 ، 2

الوجودي

.5 ، 21 ، 32 ، 13 ، 06 ، 60 ، 31 ، 23 ، 12 ، .

صدق االتساق الداخلي للقائمة
لقد تم حسا

معامل االرتباط بيرسون بين كل بعد من أبعاد الدراسة مع الدرجة الكلية لوبعاد

مجتمعة والجدول التالي يوضط ذل :

جدول ( )6معامل االرتباط بيرسون لكل بعد من أبعاد الدراسة والدرجة الكلية للبعد
الرقم

االرتباط

الداللة*

.6

اللغوي

1.72

1.111

.6

المنطقي

1.78

1.111

.8

المكاني

1.76

1.111

.2

الجسمي

1.81

1.111

.2

الموسيقي

1.76

1.111

()416
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.1

الشخصي

1.78

1.111

.7

االجتماعي

1.81

1.111

.8

الطبيعي

1.88

1.111

.0

الوجودي

1.86

1.111

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة( )1.12 = α

يتضط من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ،أن جميع أبعاد الذكاءات المتعددة دالة

إحصائيا عند مستوى الداللة أقل من ( ،)1.12وتشير هذه النتيجة إلى أن جميع األبعاد ترتبط

بالدرجة الكلية لوبعاد مجتمعة ارتباطا ذا داللة إحصائية أي أن أبعاد الذكاءات المتعددة التسعة
تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي.
ثبات األداة:

ومن أجال اساتخ ار معامال ثباات أداة الد ارساة ،فقاد قبادر ثباات قائماة مااكنزي باساتخدام معادلاة

كرونباخ الفا ،وفيما يلي عرل لمعامالت ثبات أداة الدراسة.

جدول رقم ( )0قيم معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا
الذكاءات

معامل كرونباخ الفا

الذكاء اللغوي

1.78

الذكاء المنطقي

1.18

الذكاء المكاني

1.11

الذكاء الجسمي

1.72

الذكاء الموسيقي

1.12

الذكاء الشخصي

1.78

الذكاء االجتماعي

1.18

الذكاء الطبيعي

1.76

الذكاء الوجودي

1.11

الدرجة الكلية

1.06

يتضااط ،م ان الجاادول السااابق ،أن معااامالت الثبااات ،باسااتخدام معادلااة كرونباااخ الفااا ،تراوحاات

بااين( )1.72-1.18فااي حااين بلااع معاماال الثبااات الكلااي للقائمااة ( ، )1.06وهااذا ياادل علااى أن قائمااة
ماكنزي تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات تطمئن الباح

إلى تطبيقها على عينة الدراسة الفعلية.
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تفسير الذكاءات:
اعتمد الباح

على المقياس التالي في تفسير الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة

في فرع نابلس ،وذل

بناء على أن المتوسط الحسابي الفرضي للذكاءات المتعددة ( )8واالنحراف

المعياري ( )6فتم إضافة واحد صحيط وانقاغ أيضا واحد صحيط من الوسط الفرضي( )8ليكون
ذوي الذكاءات المتوسطة وثم انقاغ واحد صحيط من ( )6ليكون ذكاء منخفل  ،وثم إضافة واحد

صحيط على ( )2ليكون ذكاء منخفل:

اقل من(  ) 6ذكاء منخفل

من ( )6الى اقل من ( )2ذكاء متوسط
( )2ف على ذكاء

متغيرات الدراسة:

تضمنت الدراسة نوعين من المتغيرات هما:

 .6المتغيرات المستقلة ،وتمثلت في الجنس ،والمستوى االكاديمي ،والكلية ،والعمر ،ومكان السكن،
وتقدير الطال .

 .6المتغيرات التابعة ،وهي :الذكاءات المتعددة وتمثلت في الذكاء اللغوي ،الذكاء المنطقي–

الرياضي ،الذكاء المكاني ،الذكاء الجسمي – الحركي ،الذكاء الموسيقي ،الذكاء الشخصي،

الذكاء االجتماعي ،الذكاء الطبيعي ،الذكاء الوجودي.
إجراءات الدراسة:

 .6الحصول على الموافقة الالزمة دجراء الدراسة على طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع
نابلس.

 .6اختيار عينة الدراسة والمتمثلة من طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس.
.8

الحصول على أداة الد ارسة وهي قائمة ماكنزي ( )6000والتحقق من صدقها وثباتها.

 .2قام الباح

بنفسا ،حي

بتوزيع قائمة الذكاءات المتعددة على طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس
قام بتوزيعها عليهم داخل القاعات الدراسية في الجامعة.

 .2تم توزيع ( )818نسخة وتم استرجعاعها جميعا وكانت جميع النسخ الموزعا صالحا للتحليل.
 .1جميع أداة الدراسة وترميزها وادخالها الى الحاس
SPSS

االلي لمعالجتها باستخدام البرنامج االحصائي

 .7تحليل البيانات وعرل نتائج الدراسة ومناقشتها ووضع التوصيات المناسبة.

()411

16

مجلة جامعة األزهر -غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،6146المجلد  ،41العدد 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol18/iss2/7

??? ?? ???????? ????? ????? ???? ??? ???????? ???????? ????? ???? Alawnah:

قياس مستوى الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة...

المعالجة اإلحصائية:

بعد عملية جمع بيانات الدراسة ،تمت مراجعتها ،وتصنيفها ددخالها إلى الحاس  ،دجراء

المعالجة ادحصائية الالزمة للبيانات التي تمت باستخدام برنامج الرزم ادحصائية للعلوم االجتماعية

) ،)SPSSواستخدم الباح

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومعامل االرتباط بيرسون،

ومعادلة "كرونباخ ألفا ،وتحليل التباين متعدد القياسات وادحصائي ولكس المبدا ،وتحليل التباين

الثالثي (.)Three –Way ANOVA

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

نتائج سؤال الدراسة الرئيس:

ما درجة الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة؟

ومن أجل ادجابة عن هذا السمال ،استخرجت المتوسطات الحسابية لكل مجال من مجال الدراسة،

ونتائج الجدول اآلتي توضط ذل :

جدول( :)1ترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس
المفتوحة حسب محاور الدراسة

الذكاء

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الذكاء

الشخصي

3.57

0.40

متوسطة

المنطقي

3.77

0.46

متوسطة

المكاني

3.73

0.45

متوسطة

الوجودي

3.81

0.55

متوسطة

االجتماعي

3.73

0.62

متوسطة

الطبيعي

3.98

0.50

متوسطة

الجسمي

3.81

0.44

متوسطة

اللغوي

3.70

0.59

متوسطة

الموسيقي

3.92

0.52

متوسطة

الدرجة الكلية

3.78

0.39

متوسطة

نالحظ ،من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ،أن درجة الذكاءات المتعددة ،عند

طلبة جامعة القدس المفتوحة ،كانت متوسطة على جميع ابعاد قائمة الذكاءات المتعددة ،حي

تراوحت المتوسطات الحسابية عليها بين( ، )8.08-8.27وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للذكاءات ،فقد
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بلغت ( )8.78وهذه الدرجة تعني ان الذكاءات المتعددة عند طلبة حجامعة القدس المفتوحة في فرع
نابلس كانت متوسطة .

كما يتضط ،من نتائج الجدول السابق ،ترتي

المتوسطات الحسابية لكل محور من محاور

الدراسة ،فقد جاء الذكاء الشخصي في المرتبة االخيرة ،في حين جاء الذكاء الطبيعي في المرتبة

االولي ،ثم جاء الذكاء الموسيقي في المرتبة الثانية ،ثم الذكاء الجسمي جاء في المرتبة الثالثة ،ثم

الذكاء الوجودي جاء في المرتبة الرابعة ،وجاء في المرتبة الخامسة الذكاء المنطقي  ،وجاء في

المرتبة السادسة الذكاء االجتماعي وجاء في المرتبة السابعة الذكاء المكاني ،وجاء في المرتبة الثامنة

الذكاء اللغوي ،وفي المرتبة األخيرة جاء الذكاء الشخصي.

ويظهاار ،ماان خااالل العاارل السااابق ،أن الااذكاءات المتعااددة كاناات بشااكل عااام ،متوسااطة وذل ا

بداللاة المتوسااط الحسااابي ،وباادرجات متفاوتااا ،وهااذا يمكااد ماا جاااءت بااا نظريااة الااذكاءات المتعاادد بااان
ذكاءات معينة كانت أكثر أهمية في األزمناة المبكارة عماا هاي علياا الياوم  ،فالاذكاء الجسامي الحركاي
علااى ساابيل المثااال كااان يقاادر علااى نحااو أكباار منااذ مائااة ساانة حااين كاناات أغلبيااة السااكان تعااي

فااي

من اااطق ريفي ااة ،وكان اات الق اادرة عل ااى حص ااد الحب ااو  ،موض ااع تق اادير اجتم اااعي ق ااوي  ،وبالمث اال ف ااان

ذكاءات معينة قد تصبط أكثر أهمية في المستقبل ومع تزايد نسبة الماواطنين الاذين يتلقاون المعلوماات
من األفالم التليفزيون وشرائط الفيديو وتكنولوجياا األقاراغ المدمجاة ،فانالحظ فاي هاذه الد ارساة جااءت
الااذكاءات الشخصااية فااي المرتبااة االولااى ثاام الااذكاء المنطقااي ،بينمااا جاااء فااي المرتبااة االخي ارة الااذكاء

اللغوي والذكاء الموسيقي وهذا يدل على ان طلبة جامعة القدس المفتوحة يقدرون الذكاءات الشخصية

والذكاءات المنطقة بصورة أكبر عن باقي الذكاءات.

وقد اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليا دراسة عالونا وبلعاوي( )6161من أن أقل أنواع

الذكاءات المتعددة شيوعا بين الطلبة كان الذكاء الموسيقي ،كما اتفقت مع نتائج دراسة الشريدة،

والجراذ ،وبشارة( )6168التي توصلت إلى أن الذكاءات المتعددة عند طلبة الجامعة كانت متوسطة،
كما اتفقت مع نتائج دراسة فرنهام وشاغابوتديونفا )(Fumham and Shagabutdionva, 2012

 ،التي توصلت إلى أن أكثر أنواع الذكاءات المتعددة شيوعا بين طلبة الجامعة الذكاء المنطقي بينما
اختلفت معا في ان الذكاء الشخصي من اعلى الذكاءات المتعددة ،واختلفت نتائج هذه الدراسة مع

ما توصلت إليا نتائج دراسة بلعاوي()6166من حي

الطلبة كان الذكاء االجتماعي.

أن أكثر أنواع الذكاءات المتعددة السائدة عند

كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليا نتائج دراسة طوخي ( )6110من حي

إن أكثر

أنواع الذكاءات المتعددة السائدة عند الطلبة كان الذكاء االجتماعي وأقلها الذكاء الشخصي ،كما
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اختلفت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليا دراسة أحمد(6286ه) التي توصلت إلى أن أكثر

أنواع الذكاءات المتعددة شيوعا بين الطلبة كان الذكاء المنطقي وأقلها شيوعا الذكاء الطبيعي.
ثانيا :نتائج فرضيات الدراسة:

 .1نتااائج الفرضااية االولااى المتعلقااة بالااذكاءات المتعااددة ،و متغي ارات الجاانس والكليااة والمسااتوى
االكاديمي وتنص على أنه :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  ) 5.50 =αبين متوسطات إجابات
أفاااراد عيناااة الدراساااة علاااى الاااذكاءات المتعاااددة تعااازى لمتغيااارات الجااانس ،والكلياااة ،والمساااتوى

االكاديمي والتفاعالت بينها.

ومن أجل فحغ صحة الفرضية المتعلقة بمتغير الجنس ،والكلية ،والمستوى األكاديمي

استخدم الباح

تحليل التباين الثالثي( )2×2×6ونتائج الجدول التالي توضط ذل :

جدول ( )3نتائج تحليل التباين الثالثي( )6×6×2لداللة الفروق في الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة
القدس المفتوحة تعزى لمتغيرات الجنس ،والكلية ،والمستوى االكاديمي ،والتفاعالت بينها
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

(ف )

الجنس(أ)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.99

الكلية(ب)

1.38

3.00

0.46

3.09

*0.03

المستوى االكاديمي(ج)

0.44

2.00

0.22

1.46

0.23

الجنس× الكلية (أ×ب)

1.01

3.00

0.34

2.26

0.08

الجنس ×المستوى االكاديمي(أ×ج)

0.44

2.00

0.22

1.48

0.23

الكلية×المرحلة الدراسية(ب×ج)

0.92

4.00

0.23

1.54

0.19

1.64

4.00

0.41

2.76

*0.03

الخطأ

51.88

348.00

0.15

الكلي

5314.52

368.00

مصدر التباين

الجنس× الكلية×المستوى
االكاديمية(أ×ب×ج)

مجموع

قيمة

الداللة

اإلحصائية*

*دال إحصائيا عند مستوى()1.12 = α

نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ،أن هنا فروقا ذات داللة إحصائية

عند مستوى الداللة (  ) 1.12 =αبين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على الذكاءات
المتعددة تعزى لمتغيرات الجنس ،الكلية ،والمستوى األكاديمي والتفاعالت بين الجنس والكلية،

والمستوى االكاديمي ،فقد بلغت قيم مستوى الداللة عليها ( )1.18وجميع هذه القيم أقل من مستوى

الداللة ( ،)1.12أي أن الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة ،تت ثر بمتغيرات
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الكلية ،والتفاعل بين الجنس والكلية والمستوى االكاديمي ،وتشير هذه النتيجة إلى رفل الفرضية
الصفرية المتعلقة بمتغيرات الكلية ،والجنس والمستوى االكاديمي والتفاعل بين الجنس والكلية

والمستوى االكاديمي.

كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية في الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس تعزى لمتغير
الجنس والكلية ،والتفاعل بين الجنس والكلية ،والتفاعل بين الجنس والمستوى االكاديمي والتفاعل بين

الكلية والمستوى االكاديمي .وتشير هذه النتيجة الى ان الجنس والكلية والمستوى االكاديمي
والتفاعالت الثنائية بينهما ال تمثر على الذكاءات االكاديمية بينما كانت للكلية والتفاعالت الثالثية

بين الجنس لها ت ثير على الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة .وقد تعود هذه
النتيجة إلى االختالفات بين طلبة جامعة القدس المفتوحة حي

جاءت هذه االختالفات نتيجة

خلفياتهم العلمية والكليات التي يدرسون فيها ،ومستوياتهم الدراسية وبخاصة أن الجامعة تصمم

مقررات دراسية ذات طابع علمي يعمل على تنمية قدرات مختلفة عند الطلبة.

واختلفت هذه الننتيجة مع ما توصلت إليا دراسة شان ) (Shan,2004التي توصلت إلى

أن الجنس لا أثر على الذكاءات المتعددة ،كما اختلفت مع دراسة الزروعي ( )6118التي أشارت

نتائجها إلى أن الجنس يمثر في الذكاءات المتعددة  ،واختلفت أيضا نتائج هذه الدراسة مع ما

توصلت إليا دراسة نورين ( )6166من حي

إن هنا

فروقا في الذكاءات المتعددة تعزى لمتغير

النوع  ،واختلفت أيضا مع ما توصل إليا بلعاوي ( )6166التي توصلت إلى وجود فروق في

الذكاءات المتعددة تعزى لمتغيري الجنس والمستوى االكاديمي .كما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع

نتائج دراسة فرنهام وشاغابوتديونفا ) ، (Fumham and Shagabutdionva, 2012التي
توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور ادنا .

 .6نتائج الفرضية الثانية المتعلقة بمتغيرات العمر ،ومكان السكن ،وتقدير الطالب وهي تنص على
أنه:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  ) 5.50 =αبين متوسطات إجابات

أف اراد عينااة الدراسااة علااى الااذكاءات المتعااددة تعاازى لمتغي ارات العماار ،ومكااان السااكن ،وتقاادير

الطالب ،والتفاعالت بينها.

ومن أجل فحغ صحة الفرضية المتعلقة بمتغير العمر ،ومكان السكن ،وتقدير الطال ،

فقد استخدم الباح

()416

20

تحليل التباين الثالثي( )6×6×3ونتائج الجدول التالي توضط ذل :

مجلة جامعة األزهر -غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،6146المجلد  ،41العدد 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol18/iss2/7

??? ?? ???????? ????? ????? ???? ??? ???????? ???????? ????? ???? Alawnah:

قياس مستوى الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة...
جدول ( )2نتائج تحليل التباين الثالثي( )6×6×3لداللة الفروق في الذكاءات المتعددة تعزى لمتغيرات
العمر ،ومكا ن السكن ،وتقدير الطالب  ،والتفاعالت بينها
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة (ف)
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية*

العمر(أ)

0.61

3.00

0.20

1.33

0.26

مكان السكن(ب)

1.08

3.00

0.36

1.89

0.09

التقدير(ج)

1.02

5.00

0.20

1.35

0.24

العمر× مكان السكن (أ×ب)

1.56

6.00

0.26

1.72

0.12

العمر × التقدير(أ×ج)

1.52

10.00

0.15

1.00

0.44

مكن السكن × التقدير(ب×ج)

1.96

8.00

0.24

1.61

0.12

العمر× مكان السكن×
التقدير(أ×ب×ج)

1.34

4.00

0.33

2.21

0.07

الخطأ

49.77

328.00

0.15

الكلي

5314.52

368.00

*دال إحصائيا عند مستوى()1.12 = α

نالحظ ،من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى الداللة ( ) 1.12 = αبين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على الذكاءات المتعددة

تعزى لمتغيرات العمر ،ومكان السكن ،وتقدير الطال  ،فقد تراوحت قيم مستوى الداللة عليها بين

( )1.22-1 .17وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة ( ،)1.12وهذه النتيجة تشير إلى قبول
الفرضية المتعلقة بمتغيرات مكان السكن ،وتقدير الطال  ،والعمر أي أن الذكاءات المتعددة ال تت ثر

بمتغيرات العمر ،ومكان السكن ،وتقدير الطال  .والتفاعالت الثنائية والثالثية بينهما.

وتشير هذه النتائج الى ان الذكاءات المتعددة ال تتاثر في هذه المتغيرات وقد يعود ذل

الى

المفتوحة  ،وقد يعود ذل ان المثيرات المحيطة التي يتعرل لها طلبة الجامعات متشابا وذل من

حي

طبيعة الحياة الجامعية التي يعيشها الطلبة عدم التزامهم بالمحاضرات واالنتظام بالدوام في

الجامعة وطبيعة المقررات الدراسية المعتمدة كذل طبيعة االختبارات التي تقدم للطلبة.
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وقد اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت اليا دراسة بلعاوي( )6166التي توصلت إلى

وجود فروق ذات داللة إحصائية لبعل أنواع الذكاءات المتعددة تعزى لمتغير مكان السكن .كما

اختلفت مع نتيجة دراسة إسماعيل وسكران( )6118ودراسة شان )(Chan,2004اللتين توصلتا إلى

أن الذكاءات المتعددة تت ثر بمتغير العمر.
التوصيات:

 .6ضرورة التركيز على الذكاءات المتعددة في تصميم المقررات الدراسية لجامعة القدس المفتوحة.

 .6ضرورة تضمين مقررات جامعة القدس المفتوحة مقر ار دراسيا متخصصا في نظرية الذكاءات
المتعددة.

 .8اعتبار الذكاءات المتعددة مدخال مهما وأساسيا في التعلم في جامعة القدس المفتوحة.

 .2ح

أعضاء هيئة التدريس التباع طرائق تدريس واستراتيجيات تعليمية متنوعة وتتناس

الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة.

مع

 .2اجراء دراسات مماثلة على عينات مختلفة من طلبة جامعة القدس المفتوحة.

 .1إجراء مزيد من الدراسات الهادفة لتحديد مستوى الذكاءات المتعددة على عينات مختلفة من
البيئة الفلسطينية ،وبخاصة طلبة الجامعات النظامية ،وطلبة المرحلة الثانوية.
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المراجع:
أوال -المراجع العربية:

 -6أبو حمد ،سيرين .)6162( .اثر استخدام إستراتيجية تعليمية قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في
تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية في محافظة نابلس في محتوى منها
اللغة العربية وفي تنمية مهارة التفكير الناقد لديهم .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاذ
الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
 -6أبو زقية ،خديجة .)6166( .استراتيجيات الذكاءات المتعددة ودعمها تطوير وجودة المنهج العلمي في
الجامعات لتعزيز ادبداع .الممتمر العلمي العربي التاسع لرعاية الموهوبين والمتفوقين ،االردن)6( ،
 ،غ غ.81-27:
 -8أبو هاشم ،السيد(.د.ت) .قائمة الذكاءات المتعددة .كلية التربية ،جامعة المل

سعود.

 http://faculty.ksu.edu.saتم الرجوع إلى الموقع بتاريخ 6162-2-62
 -2أحمد  ،آمال .)6166(.المدخل المنظومي في تنمية التحصيل وبعل أنواع الذكاءات في مادة العلوم
واالتجاه نحو العلم ودراسة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي .مجلة التربية العملية،
 ،)6(62غ غ.26-6 :
 -2بدوي ،رمضان .)6161( .التعلم النشط .دار الفكر ،عمان ،األردن.
 -1البركاتي ،نيفين .)6110(.أثر التدريس باستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة والقبعات الست في
التحصيل والتواصل والترابط الرياضي لدى طالبات الصف الثال

متوسط بمدينة مكة المكرمة .رسالة

دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
 -7بشماني ،شكي  .)6162( .دراسة تحليلية مقارنة للصيع المستخدمة في حسا
 .مجلة جامعة تشرين للبحو

حجم العينة العشوائية

والدراسات العلمية :سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ،)2(18 ،غ

غ.611-82 :
 -8بلعاوي  ،منذر .)6166(.الذكاءات المتعددة السائدة لدى طلبة جامعة القصيم .المجلة التربوية
الكويت  ،)611(62 ،غ غ.666 - 677 :
 -0بو طا ،شذى .)6166(.الذكاءات المتعددة .مركز ديبونو لتعليم التفكير،عمان ،االردن.
 -61التميمي ،إيمان .)6161(.أثر استخدام إستراتيجية تدريس معتمدة على الذكاءات المتعددة على
تحصيل المفاهيم الفقهية لدى طلبة الصف الثامن األساسي في األردن  :محافظة الزرقاء نموذجا.
مجلة الدراسات التربوية والنفسية  -سلطنة عمان ،)6(61 ،غ غ12-28:
 -66جابر ،عبدالحميد ،جابر .)6118( .الذكاءات المتعددة والفهم :تنمية وتعميق .دار الفكر العربي،
القاهرة ،مصر.
 -66جاردنر ،هوارد .)6112( .أطر العقل :نظرية الذكاءات المتعددة .ترجمة محمد الجيوسي ،الريال
السعودية ،مكت

التربية العربية لدول الخليج " الكتا

األصلي منشور سنة "6008
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 -68حسين ،عادل  .)6166(.أثر استخدام بعل االستراتيجيات التدريسية القائمة على نظرية الذكاءات
المتعددة في دعم انشطة االركان التعليمية وتنمية التفكير االبداعي واالتجاه نحو المدرسة لدى تالميذ
مدارس التعليم المجتمعي .مجلة كلية التربية ببنها ،)6( 01 ،غ غ21-6:
 -62حسين ،محمد .)6118( .تربويات المخ البشري .دار الفكر ،عمان ،األردن.
 -62حسين ،محمد .)6112(.االكتشاف المبكر لقدرات الذكاءات المتعددة بمرحلة الطفولة المبكرة .دار
الفكر ،عمان ،األردن.
 -61حسين ،هيام .)6162(.أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيل و االتجاه نحو
الكيمياء لدى طالبات الصف االول المتوسط .مجلة جامعة ديالي للبحو االنسانية ،ع( ،)12غ
غ82-6 :
 -67الخطي  ،وفاء .)6110(.فاعلية تطوير وحدة من مقرر التاريخ في ضوء الذكاءات المتعددة على
التحصيل الدراسي ،والتفكير الناقد لدى طالبات الصف الثال

الثانوي بمدينة مكة المكرمة .رسالة

دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
 -68رشيد ،رائدة .)6162( .الذكاءات المتعددة لدى طالبات كليات التربية في جامعة الدمام وعالقتها
بالتخصغ والسنة الدراسية والمعدل الجامعي التراكمي .دراسات عربية في التربية وعلم النفس،
ع( ،)18غ غ.621-666 :
 -60الرشيد ،فاطمة .)6162(.تحديد الذكاءات المتعددة لدى طالبات كلية العلوم واآلدا

في محافظة

الرس بالمملكة العربية السعودية وعالقتها ببعل المتغيرات .المجلة العربية لتطوير التفوق  ،المجلس
العربي للموهوبين والمتفوقين ،)0(2 ،غ غ.666-618 :
 -61الريان ،عادل .)6168( .أنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمديرية تربية الخليل
في فلسطين .مجلة جامعة األقصى ،سلسلة العلوم ادنسانية ،)6( 67 ،غ غ.682-608 :
 -66ريان ،عادل .)6162(.القدرة التنبمية للذكاءات المتعددة في مهارات التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل
األكاديمي لدى

طلبة كلية التربية في جامعة القدس المفتوحة .مجلة جامعة النجاذ الوطنية

لوبحا (العلوم االنسانية) ،)8(68 ،غ غ.206-220 :
 -66الزعبي ،امال .)6166(.الذكاءات المتعددة ومهارة حل المشكالت لدى عينة من الطال

ذوي

مستويات متعددة من فاعلية الذات .مجلة كلية التربية ببنها ،)01(،غ غ.618-611 :
 -68السعيدي ،أحمد .)6162( .أنماط الذكاءات المتعددة لدى طال

الصف الثاني عشر بمدرسة كع

بن برشا للتعليم العام بسلطنة عمان  ،وعالقتها بتحصيلهم واتجاهاتهم نحو مادة الكيمياء .مجلة اتحاد
الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ،)8(68 ،غ غ.88-66:
 -62الطوخي ،ليلى .)6110(.تقنين مقياس الذكاءات المتعددة ) (TEEN – MIDASفي ضوء نظرية
جاردنر على عينة من طال

وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة .رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة ام القرى ،مكة ،المملكة العربية السعودية.
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 -62عفانا ،عزو ،والخزندار ،نائلة .)6118(.استراتيجيات التعلم للذكاءات المتعددة وعالقتها ببعل
المتغيرات لدى الطلبة المعلمين تخصغ رياضيات بغزة .مجلة الجامعة ادسالمية ، )6( ،غ غ:
.811-868
 -61عالونة  ،شفيق وفالذ و بلعاوي ،و منذر يوسف .)6161( .أسالي

التعلم المفضلة والذكاءات

المتعددة السائدة لدى طلبة جامعة اليرمو  .مجلة العلوم التربوية والنفسية –جامعة البحرين ،)6(66 ،
غ غ.82 - 12 :
 -67علي ،عماد وأبو زيد ،خضر .)6166( .المكونات العاملية الستراتيجيات التعلم للذكاءات المتعددة
وعالقتها في التحصيل االكاديمي لدى طلبة الدبلوم العامة بكلية التربية باسيوط  .المجلة العلمية لكلية
التربية  ،م( ،)67ع( ،)6جزء اول ،غ غ.86-6:
 -68عوجان ،وفاء .)6162( .فاعلية االستراتيجيات المعتمدة على الذكاءات المتعددة في تنمية التحصيل
االكاديمي ومهارات التفكير االبداعي لدى طالبلت الفقة االسالمي في الصف الخامس االساسي.
مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين ،)6(61 ،غ غ.607-681 :
 -60العيد ،وليد.)6162(.نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر تقنين المقياس .مجلة العلوم االنسانية
واالجتماعية ،)67( .غ غ.661-612 :
 -81اللهيبي ،إيمان .)6166(.فاعلية الطرق التدريسية القائمة على الذكاءات المتعددة في تحسين
التحصيل لمقرر المكتبة والبح

لدى طالبات الصف األول الثانوي بمكة المكرمة .رسالة ماجستير

غير منشورة ،جامعة ام القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
 -86النور،أحمد .)6168(.الذكاءات المتعددة لدى طال

جامعة جازان وعالقتها بالسمات الخمس الكبرى

وتخصصاتهم الدراسية .مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين،)6(62 ،غ غ-612 :
.602

ثانيا -المراجع األجنبية:
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