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of intelligence among university students are social
intelligence, followed by intrapersonal intelligence.
Both of these types scored high degree. The average
of Intelligence was found to be high among students
in general. Personal quality levels among university
students was found to be high. The domain of
personal relations was found to be the most prevalent
among students, followed by high performance at
work, and positive character traits. Moreover, the
results revealed strong positive correlation at the
level of 0.01 between types of intelligence and
personal quality components. There were statistically
significant differences at the level of 0.05 among
university students in regard to emotional
intelligence due to the variables of academic
specialization. There were statistically significant
differences in the levels of intelligence among
university students and in personal quality
components due to gender and academic
specialization.

هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف العالقة بين بعض
أنماط الذكاء ومكونات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في
اململكة العربية السعودية ،والفروق بين أفراد العينة على تلك
املتغيرات وفق (التخصص األكاديمي ،النوع) .واستخدم الباحث
املنهج الوصفي على عينة مكونة من ( )4701من طلبة الجامعة،
أختيرو بالطريقة املتاحة (املتيسرة) .ولتحقيق ذلك استخدم
مقياسين من إعداده ،هما :أنماط الذكاء ،والجودة الشخصية.
وتوصلت الدراسة لنتائج عدة ،أهمها :إن نمط الذكاء األكثر
ً
شيوعا لدى طلبة الجامعة هو الذكاء االجتماعي ،ويليه الذكاء
الشخص ي وكالهما في مستوى مرتفع ،وارتفع متوسط الذكاء ككل
عند الطلبة ،ارتفاع مستويات الجودة الشخصية لدى طلبة
ً
الجامعة ،ويعد محور العالقات اإلنسانية هو األكثر شيوعا بين
الطلبة ،ويليه األداء الفائق في العمل ،ثم سمات الشخصية
اإليجابية ،وجود ارتباط موجب مرتفع عند مستوى داللة ()7.74
بين أنماط الذكاء ومكونات الجودة الشخصية ،وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70بين طلبة الجامعة على
متغير الذكاء اإلنفعالي بحسب التخصص ،وجود فروق في
مستويات الذكاء لدى طلبة الجامعة ،وجود فروق في مكونات
الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة بحسب النوع والتخصص.

Keywords: Intelligence Types (Verbal,
Intrapersonal, Social, Emotional), Personal Quality.

منذ أن نشر هوارد جاردنر ) (Gardenarعالم النفس في
جامعة هارفارد في الواليات املتحدة األمريكية كتابه )أطر العقل(
عام ( )4891الذي فسر فيه ماهية الذكاء من خالل نظريته
الذكاءات املتعددة أصبح هناك اتجاهان عريضان ملفهوم الذكاء:
اتجاه قديم ينادي بالثبات على مبدأ العامل الواحد األساس ي
للذكاء ،واتجاه حديث يقول بتعدد الذكاء بناء على أسسس
بيولوجية وثقافية جاءت بها نظرية الذكاءات املتعددة (فوده،
 ،)5770واستطاع "جاردنر" توسيع مفهوم الذكاء بحيث يتفق مع
مقتضيات النجاح في الحياة فال يوجد ذكاء واحد ،ولكن توجد
ذكاءات متعددة ،وذلك من خالل ّ
ضم الطاقات القصوى التي
ُ
كانت تعد خارج نطاق الذكاء ،واعتبار الذكاءات اإلنسانية بأنها
ملكات ) )Facultiesمستقلة نسبيا عن بعضها (العنيزات5772 ،؛
الشعيلي والغافري .)Xie; Lin, 2009 & 5772،ولعل التعرف إلى
مستويات الذكاءات املتعددة لدى الطلبة الجامعيين سوف يؤدي
إلى تحقيق أهداف التعلم ،وتحسين أداء الطلبة في حياتهم
الجامعية ( .)Armstrong, 1994ويمكن لنظرية الذكاءات املتعددة

الكلمات املفتاحية :أنماط الذكاء (اللفظي ،الشخص ي،
االجتماعي ،اإلنفعالي) ،الجودة الشخصية.
Abstract
This study aims at exploring the relationship
between some types of intelligence and the
components of personal quality among university
students in the Kingdom of Saudi Arabia. The study
also aims at exploring the differences among the
study's sample in light of variables (academic
specialization and gender). The researcher used the
descriptive method on a sample that consisted of 1074
university students. The researcher followed the
Available method to select the sample. Two scales
were designed and used by the researcher. These
scales measured types of intelligence and personal
quality. The study found that the most common types
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ً
أن تؤدي دورا مهما في دعم أهداف املعرفة العلمية ،وتنمية
االتجاهات من خالل تقديم أساليب تدريس متنوعة تتوافق مع
أساليب تعلم الطلبة التي كانت تهمل في ضوء الطريقة السائدة
للتعليم ،إذا ما اتيحث وسائل قياس الذكاءات املتعددة لدى
الطلبة الجامعيين (بركات4880 ،؛ ريان .)5741 ،ولقد ظهرت
الكثير من االستفسارات التي دعت إلى أهمية الربط بين الجانب
املعرفي والوجداني والتعامل مع اآلخرين ،مما دفع علماء النفس
إلى البحث عن عنصر أو مجال لم تتم دراسته ،و فحصه ،أو
اختباره من قبل ،أو أن تكون النظرية التقليدية قد تجاهلته ،وعن
طريقه يمكن تفسير كل هذه التفاوتات والتناقضات أال وهي
الذكاءات املرتبطة بالتعامل مع اآلخرين ،وهي :الذكاء االجتماعي،
والذكاء اللغوي ،والذكاء الشخص ي ،والذكاء اإلنفعالي
) .)Pfeiffer,2001وفي نهاية القرن العشرين وفي عام ( )4889ظهر
فرع جديد من فروع علم النفس كان له إرهاصات سابقة ،وهو
علم النفس اإليجابي  )positive) psychologyعلى يد العالم
األمريكي سليجمان ) (Seligmanصاحب نظرية العجز املكتسب،
ً
وقد أحدث تغييرا في توجهات علم النفس كما فعلها جاردنر من
قبله في مفهوم الذكاء ،حيث رأى التركيز على دراسة الخبرات
اإليجابية للسمات الشخصية من حيث كفاءتها وجودتها ،ويتعلق
بدراسة السمات اإليجابية للفرد وتحليلها ،والقدرة على الحب
والعمل ،ومهارات العالقات املتبادلة مع اآلخرين (الصبوة5779 ،؛
عون وصندوق .)5742 ،ويشار إلى أن الجودة الشخصية لدى
الفرد ،واملتضمنة :السـمات اإليجابيـة في الشـخصية والكفـاءة
الذاتيـة ،والعالقات اإلنسانية هـي من دعائم علـم النفس اإليجابي،
وهذه السـمات تعمل كعامل وقـائي ضـد أي تهديـدات يتعـرض لهـا
الفـرد ،وتزود أيضـا الفـرد بالطاقـة الالزمة ملواصلـة الحياة بفاعليـة
وتحسـين فاعليـة الفـرد في املجاالت الهامـة في حياته ،وترتبط
الجودة الشخصية باآلخرين ،حيث إن املتغير األساس ي في معادلة
ً
الجودة هم األفراد في كل مجتمع .وتعد الجودة الشخصية تعبيرا
عن تميز البشر .وتبدأ الجودة في أي مؤسسة بالفرد ،وتؤدي
الجودة الشخصية املرتفعة إلى تحسين األداء في العمل ،وتحسين
العالقات باآلخرين ،وزيادة شعوره باإلشباع الوظيفي .كما أنها
تساعده على خلق انطباع إيجابي لدى األفراد ،وتؤدي بالتالي إلى
ارتفاع مستويات الجودة باألقسام وباملؤسسة ككلSnyder& ( .
Lopez& Pedrotti, 2011؛ إبراهيم ومصطفى5745 ،؛ منصور
واملوافي وعطا هللا.)5742 ،
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ومما سبق ظهرت فكرة البحث الحالي ملعرفة العالقة بين
أنماط الذكاء والجودة الشخصية للطلبة الجامعيين أثناء دراستهم
الجامعية ،والتي قد تؤثر نتائجها على نمو املؤسسات التعليمية،
والتخطيط لبناء استراتيجيات وتقنيات لزيادة مستوى الجودة
الشخصية وأنماط الذكاء ،والعمل من قبل املسوؤلين على رفعها
ودعمها لدى الطلبة.
ً
ً
يشغل الذكاء اإلنساني حيزا كبيرا من اهتمام الباحثين
في العلوم التربوية واإلنسانية والبيولوجية ،و قد تنوعت أساليب
العلماء في تحديد خصائص الذكاء ،ولكنهم واجهوا مشكلة
أساسية وهي تحديد طبيعة هذا الذكاء (الربيعي وأخرون.)5741 ،
وانتشرت في مجاالت الحياة عامة ،واألوساط التربوية خاصة
مفاهيم الذكاءات املتعددة فخصصت لها إدارات التدريب في
املؤسسات التربوية العديد من الدورات ،واملناقشات ،وورش
العمل ،وذلك بدون التطبيق الفعلي والعملي لقياس مستويات
الذكاءات املتعددة لدى طلبتها ومنسوبيها ،وبناء املناهج واألنشطة
ً
وفقا ملستويات كل طالب (الشعيلي والغافري .)5772 ،كذلك فإن
نجاح الطلبة في أداء مهامهم بكفاءة وإتقان يتطلب مستويات من
الجودة الشخصية ،والتي هي بداية جودة املؤسسات واملجتمعات.
وتتمركز مشكلة الدراسة في سؤال رئيس مؤداه :ما العالقة بين
بعض أنماط الذكاء والجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في
اململكة العربية السعودية؟

4
حظيت النواحي العقلية واملعرفية التقليدية بكثير من
ً
الدراسات والبحوث مقارنة بالنواحي الوجدانية والعاطفية
واللغوية في الذكاءات املتعددة ،التي لم تحظ بذلك االهتمام
والبحث إال فيما ندر ،على الرغم من أهميتها القصوى لحياة
ونجاح الفرد (األحمدي .)5770 ،وقد أحدثت نظرية الذكاءات
املتعددة ثورة في مجال املمارسات التربوية والتعليمية فقد غيرت
نظرة املدرسين إلى طلبتهم ،وفتحت الباب أمامهم الستخدام
العديد من استراتيجيات التدريس ،حيث إن استعمال الصور
والرسومات في التدريس يمكن أن يثري الطلبة الذي يتمتعون
ً
بذكاء مكاني ،ويكون مغايرا ألولئك الذين لديهم ميول لغوية،
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 .1مساعدة برامج اإلرشاد األكاديمي في املؤسسات التعليمية.

فوجود هذه االختالفات بين الطلبة يحتم على املدرسين استخدام
أنماط متعددة من االستراتيجيات لتالئم الذكاءات املتعددة التي
يتمتع بها طلبتهم )عفانة والخزندار .)5771 ،كما أن الجـودة
ُ
الشخصـية هي األساس الذي تبنى عليه الجودة املؤسسـية فـاألفراد
هـم املتغيـر األساس ولبنة البناء املؤسس ي في معادلـة الجـودة،
ُ
التحســن فــي
وليسـت العمليـات أو التقنيــة .إذ ال يمكــن أن يحصــل
ً
املؤسســة مــا لــم يحصـل ذاتيـا علـى املسـتوى الشخصـي ،ثـم
التحسـين علـى مسـتوى األنظمـة والهياكـل (اليحيوي.)5744 ،
وتكمن األهمية النظرية للدراسة في كونها تلقي الضوء في تناولها
ً
للذكاء من منظور متعدد ،بعيدا عن النظرة التقليدية القائمة على
التصور الفردي واألحادي للذكاء مع التركيز على أنماط خاصة من
الذكاءات واملتعلقة بالتحصيل الدراس ي واألكاديمي ،وأن توظيف
هذه األنماط من الذكاءات بشكل إيجابي ،يتجاوز تأثيره اإلنجاز
األكاديمي واملنهي للطلبة ليصل إلى الحياة العامة لديهم (غالم
وبوشاللق .)5741 ،والربط بين أنماط الذكاءات املتعددة وبين
ً
مفهوم الجودة الشخصية يساعد في بناء شخصية الطالب نفسيا
ً
ً
واجتماعياوأكاديميا ،وإمكانية تفاعلهما مع الواقع ،وتوجيه كل فرد
للدراسة أو الوظيفة التي تالئم قدراته ،ويتوقع أن ينجح فيها.
كذلك وجدت ندرة في الدراسات التي تناولت متغيرات أنماط
الذكاءات املتعددة والجودة الشخصية.

 .0قد تسهم في تعزيز مساحة البحث التربوي وإثرائه في املجال
الجامعي.
مساعدة الباحثين إلجراء املزيد من الدراسات حول
الذكاءات املتعددة والجودة الشخصية لطلبة الجامعات ،وقياس
فاعليتها على بعض املتغيرات ذات الصلة بمخرجات التعليم.

تحاول الدراسة تحقيق األهداف اآلتية :
ً
 .4التعرف إلى أنماط الذكاء األكثر شيوعا لدى طلبة الجامعة
في اململكة العربية السعودية.
 .5التعرف إلى مستويات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة
في اململكة العربية السعودية.
 .1التعرف إلى العالقة بين أنماط الذكاء والجودة الشخصية
لدى طلبة الجامعة في اململكة العربية السعودية.
 .1التعرف إلى الفروق بين طلبة الجامعة في اململكة العربية
السعودية في أنماط الذكاء بحسب (التخصص األكاديمي،
النوع).
 .0التعرف إلى الفروق بين طلبة الجامعة في اململكة العربية
السعودية في الجودة الشخصية بحسب (التخصص
األكاديمي ،النوع).

5
يتوقع أن تفيد الدراسة الحالية املجال التربوي
والتعليمي فيما يأتي:
 .4توجيه أنظار أعضاء هيئة التدريس نحو ضرورة الكشف
املبكر عن أنماط الذكاءات املتعددة ،والجودة الشخصية
ً
لدى طلبتهم ،بإعتباره مدخال الختيار استراتيجيات التدريس
التي تتناسب مع هذه األنماط.

ً
 .4ما أنماط الذكاء األكثر شيوعا لدى طلبة الجامعة في اململكة
العربية السعودية؟
 .5ما مستويات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في
اململكة العربية السعودية؟
ً
 .1هل توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة ≤
( )7.70بين أنماط الذكاء والجودة الشخصية لدى طلبة
الجامعة في اململكة العربية السعودية؟
ً
ً
 .1هل توجد فروقا دالة إحصائيا عند مستوى داللة ≤ ()7.70
بين طلبة الجامعة في اململكة العربية السعودية في أنماط
الذكاء بحسب (التخصص ،النوع)؟

 .5من املتوقع أن تعزز هذه الدراسة من توجهات املؤسسات
التعليمية نحو توفير بيئات تعليمية تتالءم مع القدرات
العقلية ،والجودة الشخصية لدى طلبتهم.
 .1قد تساعد هذه الدراسة في توفير بعض املؤشرات التي
تساعد في توجيه الطلبة نحو مسارات أكاديمية ووظيفية
تتوافق مع أنماط الذكاءات الشائعة لديهم ،وجودتهم
الشخصية.
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ً
ً
 .0هل توجد فروقا دالة إحصائيا عند مستوى داللة ≤ ()7.70
بين طلبة الجامعة في اململكة العربية السعودية في الجودة
الشخصية بحسب (التخصص ،النوع)؟

4
تعرف نظرية الذكاءات املتعددة الذكاء بأنه :إمكانية
بيولوجية نفسية تشمل ثالث عناصر:
 .4مجموعة من املهارات التي تمكن الفرد من حل املشكالت
التي تصادفه في حياته اليومية.
 .5القدرة على تكوين أو ابتكار نتاج مفيد أو تقديم خدمة ذات
قيمة داخل ثقافة معينة.
 .1القدرة على اكتشاف مشكالت ومسائل أو تكوينها تمكن الفرد
من اكتساب معارف جديدة (فودة.)5770 ،
وتوصل جاردنر إلى وجود ( )9ذكاءات متعددة هي( :الذكاء
اللغوي ،الذكاء املنطقي ،الذكاء املوسيقي ،الذكاء الجسمي
الحركي ،الذكاء املكاني ،الذكاء الشخص ي ،الذكاء الشخص ي
ً
االجتماعي ،الذكاء التطبيقي) ،وأضيف إليها حديثا الذكاء
الوجودي (الربيعي وأخرون .)5741 ،ويمتلك األفراد على األقل
ثمانية ذكاءات مستقلة ولكن بشكل نسبي ،وأن هذه الذكاءات
توضح الفروق بين األفراد ليس بدرجة ما يملكون من ذكاء وإنما
بنوعية هذا الذكاء( . )Monson, 1998واختار الباحث أربع أنماط
من الذكاءات ترتبط بالتعامل مع اآلخرين هي:
 .4الذكاء االجتماعي ( (social intelligenceالقدرة على
التواصل مع اآلخرين  ،والتعامل معهم ،والتعاطف معهم
وقبول معتقداتهم ومراعاة مشاعرهم ،ويمتاز صاحب هذا
الذكاء بالحساسية الشديدة تجاه مشاعر اآلخرين وأفكارهم
 ،ولديه مهارات في حل املشكالت بين االفراد (نوفل)5770 ،
 .5الذكاء الشخص ي ) )intelligence Intrapersonalويشير
إلى قدرة الفرد على إدراك مشاعره ودوافعه واستخدام
املعلومات لشؤون حياته واتخاذ القرارات املناسبة له
(املاموط.)5779 ،
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 .1الذكاء اللغوي ) (intelligence Linguisticويعني قدرة
الفرد على استخدام بناء اللغة ومعانيها في مهارات التعبير
عن النفس ،أو في مخاطبة اآلخرين.
 .1الذكاء االنفعالي ( )Emotional Intelligenceيعرفه (بار-
أون وباركر  (Bar-On & Parker 4880على أنه عبارة عن
تنظيم من املهارات والكفاءات الشخصية والوجدانية
واالجتماعية التى تؤثر على قدرة الفرد للتعامل بنجاح مع
املتطلبات البيئية ) .(Bar-On &Parker, 1999وعرف
فورنهام  )Furnham) 5772الذكاء اإلنفعالي بأنه :القدرة على
إدراك العواطف واالنفعاالت وتنظيم املشاعر بحيث
يستطيع الفرد أن يؤثر في مشاعر اآلخرين
(.)Furnham,2006:819

5
الجودة الشخصية هي الدرجة التي يعبر عندها الفرد عن
سمات شخصية إيجابية ،ويمارس عالقات إنسانية جيدة ُويظهر
ً
أداء متميزا في العمل .وأهم سمة في الجودة الشخصية هي تقدير
الذات الذي يصنع الجانب األكبر من شخصية الفرد وقدراته .وكما
يقول جون جيلمور” :أبرز سمة تميز الشخص عالي اإلنتاج عن
غيره هي تقدير الذات( .إبراهيم ومصطفى.)5745 ،

 .4أنماط الذكاء ،هي :الدرجة التي يحصل عليها املستجيب على
ُ
مقياس أنماط الذكاء الذي أعد لهذه الغاية ،ويتضمن
الذكاء :االجتماعي ،واللغوي ،والشخص ي ،واإلنفعالي.
 .5الجودة الشخصية ،هي :الدرجة التي يحصل عليها
املستجيب على مقياس الجودة الشخصية.

تتحدد الدراسة بما يأتي:
 -1الحدود البشرية:
الطلبة الجامعيون باململكة العربية السعودية من
(جامعة امللك سعود ،وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
وجامعة شقراء ،وجامعة الجوف).
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الذكاءات في النمو ،كلها داخل الفرد الواحد ،أو بين األفراد
وبعضهم ،ويمكن أن يتم التعرف إلى الذكاءات املتعددة ،وقياسها
وتحديدها ،ويجب منح كل شخص الفرصة لكي يمكن التعرف على
ذكاءاته املتعددة ،وتنمية هذه الذكاءات املتعددة ،واستخدام أحد
أنماط هذه الذكاءات املتعددة يمكن أن يسهم في تنمية نوع أخر
منها وتطويره ،وأنماط الذكاء كلها حيوية وديناميكية.

 -2الحدود املكانية:
جامعة امللك سعود ،وجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،وجامعة شقراء ،وجامعة الجوف.
 -3الحدود الزمنية:
من نوفمبر عام 5742م  ،وحتى يناير عام 5749م .
 -4الحدود املوضوعية:

افتراضات نظرية الذكاءات املتعددة
ً
يرى جاردنر أن الناس يملكون أنماطا فريدة من نقاط
القوة والضعف في القدرات املختلفة ،وعليه يصبح من الضروري
تطوير أدوات مناسبة لكل شخص ،وذلك يعتمد على أساسين
هما:

اقتصرت الدراسة على دراسة العالقة بين بعض أنماط
الذكاء بحسب نظرية الذكاءات املتعددة ،وهي( :الذكاء اللغوي،
والذكاء االجتماعي ،الذكاء الشخص ي ،الذكاء اإلنفعالي) ،ومكونات
الجودة الشخصية ،واملقارنة بين أفراد العينة على تلك املتغيرات.

 .4إن البشر لهم اختالفات في القدرات واالهتمامات ،وبالتالي
نحن ال نتعلم بنفس الطريقة.
 .5نحن ال نستطيع أن نتعلم كل ش ئ يمكن تعلمه (عياد،
.)5779

تعد نظرية الذكاءات املتعددة ل "هاوارد غاردنر" من
ً
صدى
النظريات التربوية املهمة التي فسرت الذكاء ،وقد القت
ً
واسعا ،إذ يعمل الباحثون على االستفادة منها في امليادين كافة،
ويرى غاردنر (ّ (Gardner, 2006أن الذكاء بنية معقدة تتألف من
عدد كبير من القدرات املنفصلة واملستقلة عن بعضها ،حيث
ً
ً
تشكل كل قدرة منها نوعا خاصا من الذكاء تختص به منطقة
معينة من الدماغ ،وقد الحظ ّأن من يفقد القدرة على أداء معين
ً
يكون قادرا على أداء قدرات أخرى .ويعد من أسباب النجاح في
الحياة معرفة الذكاءات املتنوعة لدى املتعلمين وتوجيههم نحو
املجاالت التي تتناسب وأوجه القوى والتميز لديهم ،لذلك ُيتصور
أنه من األهمية القصوى أن نتعرف إلى جميع الذكاءات البشرية
املتفاوتة وجميع توليفاتها ،وأن نتعهدها بالرعاية واالهتمام ،ومن
هذه الذكاءات تلك املرتبطة بالتعامل مع اآلخرين  ،وهي :الذكاء
االجتماعي ،والذكاء اللغوي ،والذكاء الشخص ي ،والذكاء اإلنفعالي
)حسين.(5779 ،

وعلى ذلك يختلف كل فرد في أسلوب تعلمه وطريقة
استخدامه لقدراته املتاحة.
أنماط الذكاءات عند جاردنر
وضع جاردنر ( )4891تصوره لوجود ذكاءات عدة وليس
ً
ذكاء واحدا بناء على أبحاث وقياسات قام بعملها وطورها على مدى
سنوات ،وهذه الذكاءات تساعد الشخص في حل املشكالت التي
تواجهه ،وفي تكوين منتجات أو إبداعات فريدة ،وفي تمثيل
املعرفة ,على النحو اآلتي :
 .4الذكاء اللغوي :هو القدرة على استخدام جوهر اللغة
وصميمها بفاعلية ووضوح ,والتعامل مع اللغة والعبارات
كتابة وقراءة ,والقدرة على تحليل التراكيب اللغوية ومعاني
العبارات وتذكرها وفهمها.
 .5الذكاء املنطقي الرياض ي :وهو القدرة على التعامل مع
األرقام والنماذج املجردة وإجراء الحسابات الصعبة ،وتمييز
العالقات واالرتباطات واالستنتاج االستقرائي واالستنباطي.

مبادئ نظرية جاردنر للذكاءات املتعددة :
يذكر (حسين5771 ،؛ عفانة والخذندار5771 ،؛ عياد،
ً
5779؛ ريان )5741 ،أن جاردنر حدد عددا من املبادئ التي تقوم
عليها الذكاءات املتعددة تتمثل في :الذكاء غير املفرد  ،فهو ذكاءات
متعددة ومتنوعة ،وخاضع للنمو ،والتنمية ،والتغيير ،وكل شخص
لديه خليط فريد ملجموعة ذكاءات نشيطة ومتنوعة ،وتختلف

 .1الذكاء املكاني :هو الحساسية للمشاهدة والقدرة على عمل
تخيالت ذهنية ،واستقبال األشياء املدركة بشكل صحيح
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ومضبوط ،والتعرف إلى االرتباطات بين األشياء املدركة،
وتشكيل صورة ذهنية ،والتعرف إلى الطريق في الحيز واملكان.
 .1الذكاء املوسيقي :هو القدرة على التعرف إلى األنغام
املوسيقية واألصوات واإليقاع ،واإلحساس بجودة النغم،
واتساق األصوات واللحن ،وفهم البنية املوسيقية.
 .0الذكاء الجسمي الحركي :هو القدرة على املحاكاة والتمثيل
بحركات جسدية ،وضبط الحركات اإلرادية ،وتحسين
وظائف الجسم.
 .2الذكاء االجتماعي :هو القدرة على التفاعل واالتصال بين
األشخاص ،و رؤية األشياء من خالل منظور اآلخرين أو
رؤيتهم لها.
 .0الذكاء الطبيعي :هو القدرة على فهم األشياء الطبيعية التي
نواجها في العالم ،وتصنيفها وإدراكها .
 .9الذكاء الشخص ي :هو القدرة على التأمل وفهم الذات
والحالة الشخصية للفرد واليقظة والتركيز ،وتقويم التفكير.
 .8الذكاء الوجودي :هو القدرة على التفكير التجريدي والتفكير
بالحياة واملوت وما وراء الطبيعة (Gardner, 1983
.)5771
وفيما يأتي عرض أنواع الذكاء املستهدفة في الدراسة:
يتعدد وصف الذكاءات بحسب العلماء كما يأتي:
 -4الذكاء االجتماعي :يتضمن هذا الذكاء النظر إلى خارج الذات
نحو سلوك اآلخرين ،و مشاعرهم ،و دوافعهم ،وهو القدرة
على إدراك الحاالت املزاجية لآلخرين ،والتمييز بينها ،وإدراك
نواياهم ،ودوافعهم ومشاعرهم ،ويتضمن كذلك الحساسية
لتعبيرات الوجه والصوت واإليحاءات واملؤشرات املختلفة
التي تؤثر في العالقات االجتماعية .ويفيد هذا الذكاء صاحبه
في فهم اآلخرين ،وتحديد رغباتهم ومشاعرهم وحوافزهم
ونواياهم ،كما أن لصاحبه القدرة على العمل بفاعلية مع
اآلخرين.
إن األفراد الذين لديهم هذا الذكاء يجدون متعتهم في
العمل الجماعي ،ولهم القدرة على لعب دور القيادة والتنظيم
والتواصل والوساطة واملفاوضات ،ويتصف أصحاب هذا الذكاء
بما يأتي( :لديهم العديد من األصدقاء ،يتفاعلون اجتماعيا بدرجة
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كبيرة ،يقرأون نوايا األفراد ودوافعهم ،يشاركون في األنشطة
واألعمال الجماعية ،يظهرون الكثير من التعاطف و التفهم
لآلخرين (.)Nolen, 2003
 -5الذكاء اللغوي :هو القدرة على استخدام الكلمات بكفاءة
ً
شفويا  /أو كتابيا ( كما في رواية الحكايات والخطابة وكتابة
الشعر والتمثيل والصحافة والتأليف) ،وهذا الذكاء يتضمن
قدرة الفرد على معالجة البناء اللغوي ،وترتيب الكلمات،
وفهم معاني الكلمات ،وإيقاعها وتصريفها ،كذلك
االستخدام العملي للغة وذلك بهدف البالغة أو البيان
(إلقناع اآلخرين) ،أو بهدف التذكر (استخدام اللغة لتذكر
معلومات معينة) أو التوضيح (إليصال معلومة معينة)
(عياد.)5779 ،
وكما يقول جاردنر :4891ص" (Gardner) 422ال يمكن
للمرء أن يأمل بمواصلة أية فاعلية في العالم بدون إملام كبير بعلم
األصوات الكالمية والتركيب وعلم دالالت األلفاظ والرموز أو
العالمات".
ويمثل الذكاء اللغوي أكثر من  %97من نسبة النجاح في
التعليم التقليدي ،وأصحاب هذا الذكاء يتصفون بما يلي:
(يستمتعون بالقراءة في أوقات الفراغ ،لديهم ذاكرة جيدة بالنسبة
لألسماء واألماكن والتواريخ و التفاصيل غير املهمة ،يحبون
الكتابة ،ينسجون الحكايات الطويلة ،ويحكون النكات والقصص
بمهارة ،يحبون ،ويقرؤون القصائد التي ال معنى لها والكلمات أو
الجمل الصعبة النطق وعادة يفهمون الكلمات بسهولة وبشكل
صحيح (.)Bernadette; Rose, 1997
 -1الذكاء الشخص ي :هو معرفة الذات والقدرة على التصرف
املتوائم مع هذه املعرفة ،ويتضمن أن ُي ّ
كون الشخص صورة
دقيقه عن نفسه (جوانب القوه والضعف لديه) كذلك
الوعي بالحاالت املزاجية والنوايا والدوافع والرغبات والقدرة
على الضبط الذاتي والفهم واالحترام الذاتي؛ بمعنى أن
يتوصل الفرد إلى حالة من التوازن ما بين املشاعر الداخلية
و الضغوط الخارجية ،وأن األفراد الذين يتفوقون في هذا
الذكاء يتمتعون بإحساس قوي باألنا ،ولديهم ثقة كبيرة
بالنفس ،ويحبذون العمل منفردين ،ولديهم إحساس قوي
بقدراتهم الذاتية ومهارتهم الشخصية ،يبرز هذا الذكاء لدى
الفالسفة واألطباء النفسانيين والزعماء الدينيين الذين
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وكذلك الذكاء االجتماعي والشخص ي في نشر علمه ( Gardner,
.)1993

يتميزون بقدرتهم على التأمل الذاتي ،ومراقبة الذات،
واإلدراك والشعور بالذات ،ومعالجة املعلومات بصورة
ذاتية ،وااللتزام باملبادئ والقيم الخلقية والدينية و التحدي
والثقة بالنفس ،والصبر على الشدائد (العنيزات5772 ،؛
عبيدات.)5740 ،

ً
تتميــز الجــودة الشخصــية بأنهــا ال تنتهــي أبــدا مــن
التحســين املسـتمر للـذات ،الـذي يـنعكس علـى السـلوك اليـومي
للفـرد ،ويمكـن اكتس ــابها وتعزيزه ــا (اليحيوي )2111 ،وللج ــودة
الشخص ــية أبع ــاد تتمثل فيما يأتي:

 -1الذكاء اإلنفعالي :الذكاء اإلنفعالي قريب الشبه بما وصفه
أبو حطب ( )4885فى النموذج املعرفى املعلوماتى بالذكاء
الشخص ى ،حيث إن الذكاء الشخص ى قريب الشبه بإدراك
الخبرة ،وفى هذا يشير جيلفورد إلى أننا ال نعرف فقط وإنما
ً
نحن نعرف أننا نعرف أيضا ،كما أننا نعرف أن لدينا مشاعر
ً
وانفعاالت ومقاصد وأفعاآل  ،بل إنه من املفيد أن نعتبر
خططنا الشخصية فى العمل واستراتيجياتنا من املعلومات
وأساليبنا ،وكلها تتصل بما نفعل وكيف نفعله ،وتنتمى إلى
فئة مستقلة من املعلومات نسميها املعلومات الشخصية
) .(Personal Informationواشتملت نظرية جاردنر على
ذكاءين يطابقان الذكاء االنفعالي الذي أشار إليه جوملان
 )4880( Golemanوهما الذكاء الشخص ي والذكاء
االجتماعي ،ويعرف الذكاء االنفعالي :بقدرة الفرد على معرفة
انفعاالته ومشاعره والتعبير عنها بوضوح وضبطها والقدرة
على معرفة انفعاالت اآلخرين وتفهمها ،وبالتالي فاألفراد ذوو
الذكاء االنفعالي املتدني ،واألفراد ذوو االضطرابات
االنفعالية والسلوكية ،والتوحديون الذين يتصفون
باضطراب انفعاالتهم وعدم قدرتهم على التعبير عن ذواتهم
ومشاعرهم بطريقة مالئمة ،ولديهم صعوبة في قراءة
اإلشارات غير اللفظية من اآلخرين يكون لديهم خلل في هذا
الذكاء (العنيزات 5772 ،؛ ريان5741 ،؛ أبو حطب.)4885 ،

 -4سمات الشخصية اإليجابية :تشـير إلـى الصفــات العقليــة
والبدنيــة والوجدانيــة التـي يتميـز به ــا الفرد ،وتمي ــزه ع ــن
غي ــره ،وتظه ــر أثن ــاء تعامله مع اآلخرين وأدائه لوظائفه
) (Finkelman & Kenner, 2009ومن أمثلة سـمات
الشخصـية اإليجابيـة :القـدرة علـى التمتـع بتقـدير عـال
للذات ،وممارسـة املسـؤولية الشخصـية ،واملثـابرة،
واملحافظـة علـى قدر عال من الصدق واألمانة ،والصبر،
ّ
التكيـف مـع
وقبول النقد البناء واملرونـة ،والقـدرة علـى
التغييـر ،وإدارة الوقـت بنجـاح ،والجـد فـي العمل واالنضباط
وااللتزام ;Bethel, 2009( .إبراهيم ومصطفى.)5745 ،
 -5العالقات اإلنسانية :تشير إلـى التفـاعالت اإليجابيـة التـي
تحـدث بـين األفراد في البيئات املختلفة ،والتـي تحمـل فـي
َّ
واألخوة واالحترام املتبادل
ثناياهـا معـاني التواضـع ،والعدل
والتعاون لتحفيزهم ألداء مهـامهم بجودة عالية Lussier,
) .)2009ويتطلب النجاح الدراس ي ،واملنهي ،والوصول إلـى
درجـة عالي ــة م ــن الج ــودة الشخص ــية ممارس ــة أس ــلوب
العالق ــات اإلنســانية مــع اآلخرين ،ويقتضــي ذلــك تطبيــق
قواعــد أساســية ومحــددة تتمثــل فــي إدارة االنفعــاالت بشــكل
متــوازن ،وأن تتصــف الشخص ــية ببص ــيرة ناف ــذة عن ــد
التعام ــل م ــع اآلخ ــرين ،واملعرف ــة بس ــلوكياتهم للتعام ــل معه ــم
م ــن منطل ــق س ــلوكياتهم وح ــاالتهم ،واالحترام املتبـادل آلرائهـم
وأفكـارهم ،ورفـض مـا ال يتناسـب بطريقـة مهذبة ،وأن يكـون
لديـه قـدرة فائقـة علـى حـل املشكالت  ،وأن يتحلـى بأسلوب
هـادئ متـزن ملواجهـة إدارة األزمـات ،وحـل الخالفـات وعـدم
تصـعيد األمـور والصـراعات بصـفة شخصـية أو التهـرب مـن
ّ
مواجهـة املشكالت وحلها ،والتقيـد عنـد حـل املشـكالت بـنظم
ً
وأسـس العمـل وإن كانـت ال تتناسـب معـه شخصـيا،
واملحافظـة علـى سـرية العمـل(Reina, 2006).

وهكذا فإن نظرية الذكاءات املتعددة ابتعدت عن مفهوم
الذكاء األحادي التقليدي ،وتعدته إلى تمييز تسعة أنماط من
الذكاءات اإلنسانية ،ولكن يجب التأكيد على أن اإلنسان في حياته
اليومية يستخدم توليفة أو مجموعة من أنماط الذكاء ألداء مهارة
أو نشاط معين تختلف فيه نسبة ظهور الذكاءات باختالف املهمة
وباختالف الفروق الفردية بين األفراد حسب ما يحدده هذا
النشاط ،فمثال في الرقص التعبيري يعتمد الراقص على الذكاء
الجسمي الحركي والذكاء املوسيقي في تأدية الحركات التعبيرية،
كذلك يعتمد على الذكاء االجتماعي في تقديم الشخصيات التي
يؤديها ،كما يعتمد عالم الرياضيات على الذكاء الرياض ي املنطقي
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 -1األداء الفائق في العمل :يعد أداء العمل بكفـاءة وفاعليـة مـن
مكونات الجودة الشخصية ،ويتم من خــالل توجيــه األداء
لتحقيــق امليــزة التنافســية ) (Gratz, 2009ويتحقــق األداء
الفائق عــن طريــق وضــع معــايير لــألداء قابلــة للتحقيــق،
واملعرفـة بأسـاليب إدارة الوقـت واملحافظـة عليـه ،واسـتخدام
أوقات العمل والطاقة الشخصية بمـا يخـدم مصــلحة
العمــل ،وعــدم إضــاعتها فــي األمــور الشخصــية .إضــافة إلــى
استخدام طـرق التفكيـر اإليجابيـة ،ومحاولـة املعرفـة
بتفاصـيل العمـل ،وكيفيـة طـرق التعامـل مـع املشكالت
وحلهـا ،والتمتـع بقـوة التركيـز واملالحظة ،واالنتباه عند حـل
املشكالت إلـى أسـبابها ومصـدرها (.(Zaffron &Dave, 2009
وأداء العمــل بالطريقــة الصحيحة من املـرة األولـى ،وتجنـب
التطـابق مـع اآلخـرين .وتحـدي األفكـار الشـائعة واألنمـاط
والقوالـب التـي تقـوم علـى أسـاس تجـارب املاض ــي وخبراته،
واالنفت ــاح عل ــى األفك ــار والتج ــارب الجدي ــدة (اليحيوي،
.)5744

أجرى (العوبلي وعبد الرب )2112 ،دراسة هدفت إلى
التعرف إلى الـذكاءات املتعـددة الـسائدة لـدى طلبـة كليـة التربيـة في
جامعــة إب ،وعالقتهــا بالتخــصص األكــاديمي والجـنس (ذكـور،
ً
إنـاث) ،وشـارك في الدراسـة ( )104طالبا وطالبة من تخصصات
متنوعـة ،واسـتخدم في جمـع البيانـات مقياس ماكنزي Mckenzie
بعد التأكد من صدقه وثباته .وأظهـرت النتـائج أن أكـثر الـذكاءات
ً
شـيوعا هو الذكاء الشخص ي ،تاله الذكاء االجتماعي ،ثم الذكاء
الجسمي ،وأن معظـم الطلبـة اختـاروا تخصصات تتناسب مع
ذكاءاتهم املتعددة ،كما بينت النتائج وجود فروق دالة إحـصائيا
عنـد مـستوى داللــة ( )7.74بــين طلبــة املــستوى األول وطلبــة
املــستوى الرابــع في املتوســط الكــلي ملقيــاس الــذكاءات املتعددة
لصالح طلبة املستوى الرابع ،في حين ال توجد فروق دالـة إحـصائيا
عنـد مـستوى داللـة  7.74بين املتوسط الكلي لدرجات الذكور
واإلناث في مقياس الذكاءات املتعددة.
وأجرى (الفريحات )2112 ،دراسة هدفــت إلى التعــرف
إلى مســتويات الــذكاء املتعــدد عنــد طلبــة كليــة عجلــون الجامعيــة،
وذلــك في ضــوء متغــيرات الجنــس واملســتوى الــدراس ي وعالقتــه
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ً
بالتحصيــل الــدراس ي .تكونــت العينــة مــن ( )107طالبــا وطالبــة.
وقــام الباحــث بتطويــر أداة لقيــاس مســتوى الــذكاء املتعــدد .أظهــرت
نتائــج الدراســة أن مســتويات الــذكاء املتعــدد لــدى الطلبــة تراوحــت
بــين املرتفــع واملتوســط ،وفقــا للترتيــب اآلتي :الــذكاء الشــخص ي،
الــذكاء االجتماعــي ،الــذكاء اللغــوي ،وجــاء املســتوى الــكلي المتــالك
طلبــة كليــة عجلــون الــذكاء املتعــدد متوســطا؛ كــما أشــارت النتائــج
إلى أن هنــاك فروقــا دالــة إحصائيــا في مســتويات الــذكاء املتعــدد،
تعــزى ملتغــير املســتوى الــدراس ي ،وتعــزى أيضــا إلى عــدم وجــود فــروق
دالــة إحصائيــا بــين الجنســين في مســتويات الــذكاء املتعــدد ،وأن
هنــاك عالقــة ارتباطيــة بــين مســتويات الــذكاء املتعــدد ومســتوى
التحصيــل الــدراس ي لــدى طلبــة كليــة عجلــون الجامعيــة.
وقدم (تركي وأبو حجر )2113 ،دراسة هىدفت إلى
ّ
التعرف إلى مستوى الذكاءات املتعددة لدى عينة من الطلبة
ً
املوهوبين والعاديين ،وفقا ملتغيري النوع االجتماعي ،والتحصيل
ً
الدراس ي،على عينة مكونة من ( )517طالبا وطالبة من الطلبة
املوهوبين واملتفوقين في مدارس امللك عبد هللا الثاني املتميزة في
ً
محافظات :البلقاء ،والزرقاء ،والطفيلة ،باإلضافة إلى ( )517طالبا
وطالبة من الطلبة العاديين ،وتم اختيار املجموعتين بالطريقة
العشوائية ،وطبق مقاييس تقدير الذكاءات النمائية املتعددة
ملكانزي على أفراد العينة .وقد أظهرت النتائج أن أكثر أنماط الذكاء
ً
شيوعا لدى الطلبة املوهوبين جاءت على النحو اآلتي :الذكاء
املنطقي جاء بالترتيب األول ،والذكاء الشخص ي ،ومن ثم
االجتماعي ،بينما جاءت هذه األنماط الذكائية لدى الطلبة
العاديين على النحو اآلتي :الذكاء االجتماعي بالترتيب األول ،والذكاء
ً
الحركي ،ومن ثم الذكاء الشخص ي ،وأخيرا الذكاء املنطقي.
وقدمت (غالم وبوشاللق )2114 ،دراسة هدفت إلى
الكشف عن بروفيل الذكاءات املتعددة لدى تالميذ السنة األولى
وتلميذاتها ،و الرابعة متوسط ،كما سعت الدراسة الي معرفة
الفروق في تقديراتهم ألنماط الذكاءات لديهم باختالف الجنس
واملستوى الدراس ي .ولتحقيق ذلك تم تطبيق مقياس الذكاءات
املتعددة لجاردنر بعد مراجعته و تقنينه ،وتم تطبيقه على عينة
ً
الدراسة األساسية املتكونة من ( )115تلميذا .وبينت النتائج أن
الذكاءات التي يتمتع بها أفراد العينة حسب تقديراتهم هي :الذكاء
الشخص ي ،الذكاء املنطقي الرياض ي ،الذكاء الحس ي -الحركي،
الذكاء املكاني ،الذكاء االجتماعي ،الذكاء الطبيعي ،الذكاء اللفظي،
وأخيرا الذكاء املوسيقي ،أما عن الفروق فقد تباينت ما بين أنماط
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السمات الخمس الكبرى منبئات بالذكاءات املتعددة عدا الذكاء
املوسيقي.

الذكاءات ،حيث ظهرت الفروق ما بين الجنسين في الذكاءات
املتعددة التالية :الذكاء اللفظي ،والذكاء املنطقي الرياض ي ،الذكاء
الطبيعي ،الذكاء املوسيقي ،الذكاء الحس ي-الحركي ،والذكاء املكاني.
في حين لم تظهر الفروق ما بين الجنسين في الذكاء االجتماعي
والذكاء الشخص ي.

وقدم (ريان )2113 ،دراسة هدفت إلى التعرف إلى أنماط
الذكاءات املتعددة لدى طلبة املرحلة الثانوية بمديرية تربية
الخليل في فلسطين ،كما هدفت إلى فحص اتجاه التمايز في هذه
الذكاءات ً
وفقا ملتغيرات :الجنس ،والصف الدراس ي ،واملسار
األكاديمي ،ومستوى التحصيل في الرياضيات ،ولتحقيق هذه
األهداف تم تطبيق أداة الدراسة بعد أن تم التحقق من صدقها
وثباتها على عينة مؤلفة من)  )278طالب وطالبات تم اختيارهم
بطريقة طبقية عنقودية من جميع طلبة املرحلة الثانوية في مديرية
تربية الخليل .أظهرت نتائج الدراسة أن الذكاءات الشائعة لدى
الطلبة جاءت على الترتيب :اجتماعي ،شخص ي ،لفظي ،جسمي،
موسيقي ،رياض ي ،مكاني ،طبيعي .كما تبين وجود فروق ذات داللة
إحصائية في الذكاء اللفظي واملوسيقي ً
وفقا ملتغير الجنس لصالح
ً
ووفقا ملتغير
الطالبات وفي الجسمي والطبيعي لصالح الطالب،
الصف في الذكاءات املتعددة ككل وفي كل من الذكاء اللفظي،
والبصري ،والجسمي ،واالجتماعي ،والطبيعي لصالح طلبة الصف
الحادي عشرً ،
ووفقا ملتغير املسار األكاديمي في الذكاءات املتعدد
ككل وفي كل من الذكاء اللفظي ،واملنطقي ،والبصري ،والجسمي،
ً
ووفقا ملتغير مستوى
والشخص ي لصالح طلبة املسار العلمي،
التحصيل في الرياضيات في الذكاءات املتعدد ككل وفي كل من
الذكاء اللفظي ،والبصري ،والشخص ي لصالح ذوي مستوى
التحصيل املرتفع ،وفي الذكاء املنطقي لصالح الطلبة ذوي مستوى
التحصيل املرتفع واملتوسط.

وفي دراسة أجرتها (إبراهيم والغريبي )2114 ،هدفت إلى
دراسة التفاعل بين الذكاءات املتعددة وأساليب التعلم املفضلة
والتحصيل الدراس ي واملستوى األكاديمي لطالبات رياض االطفال
بكلية التربية ،واستخدمت الباحثتـان مقيـاس الذكاءات املتعددة
الذي يقيس تسعة ذكاءات .و تكونت العينة األساسية للبحث مـن
( )511طالبـة بالفصـل الـدراس ي األول 4110/4111ه .اتضح تمايز
الذكاءات املتعددة عن أساليب التعلم لدي طالبات رياض األطفال
بكلية التربية ،كـذلك أشارت النتـائج إلى أن طالبات رياض األطفال
تمتلك الذكاءات املتعددة بدرجات مختلفة ،حيث حـاز الـذكاء
الشـخص ي على املرتبة األولى ،ثم الوجودي ،الجسمي ،االجتماعي،
ً
املكاني ،الطبيعي ،املنطقي ،اللغـوي ،وأخـيرا املوسيقي ،كما أشـارت
النتـائج إلى وجود ارتباط بين الذكاء املنطقي والطبيعي واملكاني
ً
والجسمي والشخص ي واملعـدل التراكمـي .وتبـين مـن النتـائج أيضـا
أنــه ال يوجــد فـروق في الــذكاءات املتعــددة ترجــع للمسـتويات
االكاديميــة لطالبــات ريــاض االطفال.
وفي دراسة أجراها (النور )2113 ،هدفت إلى دراسة
العالقة بين الذكاءات املتعددة والسمات الخمس الكبرى لدى
طالب جامعة جازان ،والتعرف إلى أثر التخصص الدراس ي على
الذكاءات املتعددة ،ومعرفة ما إذا كانت السمات الخمس الكبرى
منبئات بالذكاءات املتعددة ،تكونت عينة الدراسة من ()٥٧٣
ً
طالبا من طالب كلية املعلمين ،واآلداب والعلوم اإلنسانية،
والعلوم ،والحاسب اآللي في الفصل الدراس ي الثاني من العام
(٩٢٥١/٩٢٤١هـ) .ولتحقيق أهداف هذا البحث تم تقنين
مقياسين هما :مقياس الذكاءات املتعددة ،وقائمة السمات
الخمس الكبرى .بينت نتائج البحث أن الذكاءات املتعددة لها
ارتباط إيجابي بداللة إحصائية مع سمة االنبساطية واملقبولية
ويقظة الضمير واالنفتاح على الخبرة .كما بينت النتائج وجود
عالقة سالبة دالة إحصائيا بين الذكاء الجسمي ،والبصري،
والشخص ي ،واالجتماعي واملوسيقي مع سمة العصابية .ووجدت
فروق دالة إحصائيا في متوسطات إجابات أفراد العينة على
مقياس الذكاءات املتعددة تعزى للتخصص الدراس ي ،وأن

وهدفت دراسة ( )Al-Salameh, 2012إلى فحص
الذكاءات املتعددة لدى طلبة املرحلة األساسية وعالقتها باملستوى
الدراس ي والجنس ،وأجريت الدراسة على عينة مؤلفة من ))177
طالب وطالبة تم اختيارهم بطريقة طبقية من املدارس الحكومية
بمدينة السلط ،أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة ذوي مستوى
التحصيل العالي قد حصلوا على مستوى عال من الذكاءات
املتعددة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا لدى
الطلبة في جميع الذكاءات املتعددة ً
وفقا ملتغير التحصيل الدراس ي
لصالح الطلبة ذوي مستوى التحصيل املرتفع ،في حين لم تكن
الفروق دالة في معظم الذكاءات ً
وفقا ملتغير الجنس.
وتناولت دراسة ))Furnham & Shagabutdinov,2012
الفروق بين تقديرات الذكور واإلناث ألنماط الذكاءات السائدة
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لديهم وآلبائهم ،طبقت الدراسة على عينة مؤلفة من(ً )517
طالبا
وطالبة من طلبة الجامعات الروسية ،ومن النتائج التي أظهرتها
الدراسة عدم وجود فروق دالة في تقديرات الذكاءات املتعددة
بشكل عام ً
وفقا ملتغير الجنس ،في حين كانت تقديرات الذكور
للذكاء املكاني السائد لديهم أعلى من تقديرات اإلناث ،كما بينت
نتائج تحليل االنحدار أن الذكاء اللفظي واملنطقي واملكاني أفضل
املنبئات للذكاءات بشكل عام.
أما دراسة (السعيدي وأخرون (2111 ،فقد هدفت إلى
تحديد أنماط الذكاءات املتعددة لدى طلبة الصف الثاني عشر
بإحدى مدارس التعليم العام بسلطنة عمان وعالقتها بالتحصيل
الدراس ي ،وتم تطبيق مقياس الذكاءات املتعددة واختبار تحصيلي
على عينة مؤلفة من (ً )400
طالبا وطالبة ،وأشارت نتائج الدراسة
إلى وجود تفاوت في مستويات الذكاءات املتعددة لدى الطلبة ،وأن
الذكاءات السائدة لدى الطلبة جاءت على الترتيب :اللغوي،
فالذكاء املنطقي ،فالذكاء الحركي ،فالذكاء البصري ،كما تبين
وجود عالقة ارتباطيه إيجابية بين أنماط الذكاءات املتعددة
السائدة لدى الطلبة وبين تحصيلهم في مادة الكيمياء.
وقدم) (Wu & Alrabah, 2009دراسة عبر ثقافية هدفت
إلى ترتيب أنماط التعلم املفضلة والذكاءات املتعددة لدى طلبة
طالبا وطالبة والكويتيين (ً )445
الجامعات التايوانيين (ً )419
طالبا
وطالبة بهدف تطوير أساليب التعلم املناسبة لكال املجموعتين،
ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة تصدر الذكاء البصري في الترتيب
األول ،والطبيعي في الترتيب األخير لدى الطلبة التايوانيين،
وبالنسبة للطلبة الكويتيين فقد جاء الذكاء البين شخص ي في
الترتيب األول واملوسيقي في الترتيب األخير.
وقدم (املصدر )2112 ،دراسة بعنوان الذكاء العاطفي
وعالقته ببعض املتغيرات العاطفية لدى طلبة الجامعة ،هدفت
إلى دراسة العالقة بين الذكاء العاطفي ومجموعة من املتغيرات
العاطفية تمثلت في وجهة الضبط وتقدير الذات والخجل ،وبلغ
حجم العينة )ً (548
طالبا وطالبة من طالب املستوى الثالث بكلية
التربية بجامعة األزهر بغزة ،و قد استخدم مجموعة من املقاييس
وهي :مقياس الذكاء العاطفي ،ومقياس وجهة الضبط ،مقياس
الخجل ،ومقياس تقدير الذات ،وتوصل الباحث إلى مجموعة من
النتائج ،أهمها :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور
واإلناث في الذكاء العاطفي لصالح الذكور ،وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين مرتفعي الذكاء العاطفي ومنخفضيه في تقدير الذات
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لصالح ذوي الذكاء العاطفي املرتفع ،عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين مرتفعي الذكاء العاطفي ومنخفضيه في وجهة
الضبط والخجل ،وجود تأثير دال إحصائيا للذكاء العاطفي على
كل من وجهة الضبط وتقدير الذات والخجل.
فيما قدم )أبو هاشم )2112 ،دراسة هدفت إلى التعرف
على مكونات الذكاء االجتماعى والوجدانى والعالقات بينها لدى
طالب الجامعة املصريين والسعوديين ،وتكونت العينة من ()000
ً
ً
ً
طالبا وطالبة موزعين وفقا للجنسية إلى ( (120طالبا وطالبة
ً
ً
مصريين منهم ( )400طالبا ،و ( )487طالبة و( (199طالبا وطالبة
سعوديين منهم ( )577طالب )499) ،طالبة ،وطبق عليهم مقياس
الذكاء االجتماعى ،ومقياس الذكاء الوجدانى من إعداد الباحث،
ً
وأظهرت النتائج :وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين مكونات
الذكاء االجتماعى ،ومكونات الذكاء الوجدانى لدى طالب الجامعة
ً
املصريين والسعوديين .وجود مسارات دالة إحصائيا للعالقات بين
مكونات الذكاء االجتماعى والذكاء الوجدانى لدى طالب الجامعة
املصريين والسعوديين .عدم وجود تأثير للنوع على كل من :مكونات
الذكاء االجتماعى ،ومكونات الذكاء الوجدانى لدى طالب الجامعة
ً
املصريين والسعوديين .وجود تأثير دال إحصائيا للجنسية (مصرى
– سعودى) على بعض مكونات الذكاء االجتماعى ،ومكونات الذكاء
ً
الوجدانى لدى طالب الجامعة .عدم وجود تأثير دال إحصائيا
للتفاعل الثنائى بين النوع والجنسية على بعض مكونات الذكاء
االجتماعى ،ومكونات الذكاء الوجدانى لدى طالب الجامعة .تشبع
مكونات الذكاء االجتماعى ،ومكونات الذكاء الوجدانى على عامل
عام لدى طالب الجامعة املصريين .تمايز مكونات الذكاء االجتماعى
عن مكونات الذكاء الوجدانى على عاملين لدى طالب الجامعة
السعوديين.

قدم (املطارنة )2112 ،دراسة هدفت إلى التعرف إلى
مستوى اإليجابية لدى طلبة جامعة مؤتة ،والكشف عن العالقة
بين اإليجابية ومكونات الذكاء اإلنفعالي ،واستخدم مقياسين هما
مقياس اإليجابية والذكاء االنفعالي ،وطبقت الدراسة على عينة
ً
مكونة من ( )094طالبا وطالبة اختيرواا بطريقة العينة العشوائية
العنقودية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى متوسط من
اإليجابية لدى طلبة الجامعة ،وتبين وجود عالقة موجبة ذات
داللة إحصائية بين اإليجابية والذكاء اإلنفعالي لدى عينة
الدراسة ،وتبين أنه ال توجد فروق في كل من اإليجابية والذكاء
494

ً
اإلنفعالي لدى طلبة جامعة مؤتة تبعا للنوع واملستوى االجتماعي
والكلية.

وقدمت (خليل )2111 ،دراسة هدفت إلى التعرف إلى
مستوى اإليجابية وقلق املستقبل لدى عينة من طلبة الجامعة،
وهل يختلف مستوى اإليجابية وقلق املستقبل باختالف الجنس
ً
والتخصص الدراس ي ،فضال عن التعرف إلى العالقة االرتباطية بين
ً
املتغيرين .تألفت عينة البحث من ( (887طالبا وطالبة ،ولتحقيق

وأجرى (اليماني والعدل وحسين )2114 ،دراسـة هدفـت
إلى قيـاس فاعليـة بعـض آليـات علـم النفـس اإليجـابي في رفـع
مسـتوى التوافـق الـدراس ي لـدى ذوات صعوبـات التعلـم مـن
املرحلتـين االبتدائيـة واملتوسـطة بدولـة الكويـت .بلـغ عـدد أفراد
العينـة ( )٤٤تلميـذة من تلميـذات الصف الخامـس االبتـدائي و()٤٢
تلميـذة مـن تلميـذات الصـف الثـاني املتوسـط ،والـالتي تـم توزيعهـن
عـلى مجموعتـين متكافئتـين (تجريبيـة وضابطة لـكل صف دراس ي).
تشـير أهم النتائـج إلى :تحسـن مسـتوى التوافـق الـدراس ي لـدى أفـراد
املجموعـة التجريبيـة ،ووجود فـروق دالـة إحصائيـا في مسـتوى
التوافق الـدراس ي بـين املجموعتين التجريبيـة والضابطة ،وذلـك
لصالـح املجموعـة التجريبيـة مـن تلميـذات الصفـين الخامـس
االبتـدائي والثـاني املتوسـط.

أهداف البحث تم بناء مقياسين احدهما لقياس االيجابية واآلخر
لقياس قلق املستقبل ،وتم استخراج دالالت الصدق والثبات
للمقياسين .وقد أشارت نتائج البحث إلى أن الطلبة عينة البحث
يتمتعون بمستوى من اإليجابية أعلى من املتوسط الفرض ي
للمقياس ،كما أظهرت النتائج أن قلق املستقبل لدى أفراد العينة
أقل من املتوسط الفرض ي للمقياس فضال عن وجود عالقة
ارتباطية سالبة بين املتغيرين.
يتضح من الدراسات السابقة:

قدمت (اليحيوي )2111 ،دراسـة هـدفت إلـى معرفـة
معـايير أداء الجـودة الشخصـية لـدى رؤسـاء األقسام :الصفات
الشخصـية اإليجابيـة والعالقـات اإلنسـانية والتواصـل الفاعـل
وأداء العمـل الفـائق ،وأسـاليب تعزيزهـا مـن وجهـة نظـر أعضـاء
هيئـة التـدريس بالجامعـات السـعودية ،والكشـف عـن الفـروق بـين
آراء أعضـاء هيئـة التـدريس حـول معـايير أداء الجودة الشخصية
ً
لدى رؤساء األقسام تبعا للكلية والجنس ،ووضع بعض التوصيات
التي قد تفيد في تعزيز الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام.
واستخدمت املـنهج النــوعي (الحلقــي) باســتخدام املقابلــة ،واملــنهج
الكمــي الوصــفي املســحي بإعــداد استبانة حول أبعاد الجـودة
الشخصـية وأسـاليب تعزيزهـا .وتكونـت عينـة الدراسـة من ()522
ً
عضوا من أعضاء هيئـة التـدريس مـن السـعوديين الحاصـلين علـى
رتبـة أسـتاذ مـن جميـع الكليـات واألقسـام ومـن الجنسـين (الـذكور
واإلنـاث) بنسـبة  % 50مـن املجتمــع األصــلي البــالغ  4724اســتجاب
مــنهم  409بنســبة  ، %. 07وتوصـلت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج،
منهـا ّ :إن معايير أداء الجـودة الشخصـية لـدى رؤسـاء األقسـام
بالجامعـات السـعودية بلغـت درجـة متوسـطة .وإن معيـار أداء
العمـل الفـائق للجـودة الشخصـية بلـغ لـدى رؤسـاء األقســام درجــة
عاليــة وأن أبعــاد الجــودة الشخصــية املتعلقــة بالصــفات
الشخصــية والعالقات اإلنسانية ،والتواصل الفاعل بلغت درجة
متوسطة.

 .4تناول الذكاءات املتعددة في بيئات ومراحل عمرية مختلفة،
وتبين من استقراء نتائجها وجود اختالف من حيث ترتيب
الذكاءات الشائعة لدى الفئات املستهدفة.
 .5تناولت بعض الدراسات عالقة الذكاءات املتعددة بمتغيرات
متعددة مثل التحصيل األكاديمي ،وحل املشكالت ،وأساليب
التعلم ،وامليل نحو الرياضيات ،وبعض أشكال التفكير،
وعوامل الذاكرة ،واملهارات الحياتية.
ً
 .1كما استهدفت بعض الدراسات داللة الفروق وفقا ملتغير
الجنس ،ويتبين اتفاق معظم نتائج الدراسات السابقة على
وجود فروق في بعض الذكاءات املتعددة ً
وفقا ملتغير الجنس.
 .1قصور في الدراسات حول الجودة الشخصية ،ويتم تناول
بعد السمات اإليجابية بشكل أوسع بمفرده
 .0استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اإلحاطة باإلطار
النظري املضمن في مقدمة الدراسة وفي تطوير أداة الدراسة.
 .2اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث
املوضوع واملنهج والعينة في دراسات الذكاءت املتعددة،
واختلفت من حيث املوضوع واملنهج والعينة مع الدراسات
السابقة للجودة الشخصية.
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جدول (:)1
خصائص العينة
املتغير

استخدم الباحث املنهج الوصفي (املسحي واملقارن
واالرتباطي) ،وذلك لتناسب هذا املنهج مع أهداف الدراسة،
ويقصد باملنهج الوصفي ،هو "أحد أشكال التحليل والتفسير
ً
العلمي املنظم؛ لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا
عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة
وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة"( .ملحم.)5777 ،
ُويعرف املنهج الوصفي املقارن بأنه" :محاولة الباحث مقارنة
مجموعات على متغير معين ملعرفة الفروق بينها" ،ويصلح املنهج
الوصفي املقارن في معرفة الفروق بين العينة على متغيرات
البحث ،أما املنهج الوصفي االرتباطي فيعرف بأنه" :محاولة
الباحث دراسة العالقات بين ظاهرة وأخرى" ،ويصلح املنهج
الوصفي االرتباطي في معرفة العالقة بين متغيرات الدراسة
(عبيدات.)5771 ،

النوع

التخصص

العدد

النسبة املئوية

ذكر

001

%01.17

أنثى

074

%12.07

كليات علمية

008

%05

كليات صحية

524

%51.17

كليات إنسانية

501

%51.07

وبعد عرض أعداد العينة وخصائصها يتضح أن العينة
مناسبة إلجراء البحث الحالي.

استخدم الباحث أدوات من إعداده وهي :مقياس أنماط
الذكاء ،ومقياس الجودة الشخصية ،وفيما يأتي وصف األدوات
وتقنينها على مجتمع الدراسة.

4
4
يتكون مجتمع الدرسة من طلبة جامعات امللك سعود،
واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،وشقراء ،والجوف ويبلغ عدد
الطلبة في تلك الجامعات بحسب إحصائيات وزارة التعليم
ً
باململكة العربية السعودية :جامعة امللك سعود ( )19002طالبا
وطالبة في كافة املراحل والتخصصات ،وجامعة اإلمام محمد بن
ً
سعود ( )24212طالبا وطالبة ،وجامعة شقراء ( )51777طالب
وطالبة ،وجامعة الجوف ( )59777طالب وطالبة( .وزارة التعليم
باململكة العربية السعودية.)5742 ،

إعداد املقياس :اطلع الباحث على العديد من مقاييس
الذكاءات املتعددة في دراسات (أبو هاشم5779 ،؛ تركي وأبو حجر،
5741؛ ريان5741 ،؛ الفريحات ،)5740 ،وقد توصل الباحث إلى
فقرات ومحاور املقياس كما يأتي :يتكون املقياس من أربعة أبعاد
فرعية تمثل أنماط الذكاء(الذكاء االجتماعي ،الذكاء اللغوي،
الذكاء الشخص ي  ،الذكاء ااإلنفعالي) ،وفيما يلي توزيع فقرات
املقياس.
جدول (:)2
توزيع فقرات مقياس أنماط الذكاء

5

عدد
الفقرات

أرقام
الفقرات

4

الذكاء االجتماعي

47

47-4

5

الذكاء اللغوي

47

57-44

1

الذكاء الشخص ي

47

17-54

1

الذكاء ااإلنفعالي

45

15-14

م

اختيرت عينة الدراسة بالطريقة املتيسرة حيث تم
إرسال أدوات الدراسة إلى املفحوصين من خالل رابط على مواقع
التواصل االجتماعي ،وبلغت عينة املستجيبين ألداة الدراسة
ً
( )4701طالبا وطالبة ،من جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،وجامعة شقراء ،وجامعة الجوف،
بمتوسط عمري ( )57.0وانحراف معياري ( ،)2.5ويوضح جدول
( )4خصائص العينة.

املحور

عدد فقرات املقياس

492

15

يصحح املقياس من تدريج ثالثي كما يأتي :بدرجة كبيرة
( ،)1بدرجة متوسطة ( ،)5بدرجة قليلة ()4

 .4صدق املحكمين :تم حساب صدق املحكمين من خالل
عرض املقياس على ( )49من أعضاء هيئة التدريس في
تخصصات تربوية ونفسية ،واستخراج النسبة املئوية لكل
فقرة ،واستبعاد الفقرة التي لم تحصل على( )%97من آراء
ً
املحكمين ،وتعديل بعض الفقرات وفقا ملا رآه املحكمون.

والستخراج معدالت االستجابة تم تطبيق املعادلة
التالية:
الحد األعلى للفقرة  -الحد األدنى للفقرة/عدد الفئات
وبذلك يصبح تصحيح املقياس :مرتفعة (،)1-5.11
متوسطة ( ،)5.11-4.20منخفضة (.)4.22-4

 .5صدق البناء :تم حساب االتساق الداخلي للفقرات
ومحاورها من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين
درجة الفقرة ومحورها والدرجة الكلية ،ويوضحها جدول
(.)1

جدول (:)3
معامالت االرتباط بين درجات الفقرات واملحاور والدرجة الكلية ملقياس أنماط الذكاء
املحور الثاني :الذكاء اللغوي

املحور األول :الذكاء االجتماعي

املحور الثالث :الذكاء الشخص ي

املحور الرابع :الذكاء اإلنفعالي

رقم
الفقرة

مع املحور

مع الكلي

رقم
الفقرة

مع املحور

مع الكلي

رقم
الفقرة

مع املحور

مع الكلي

رقم
الفقرة

مع املحور

مع الكلي

1

**0.652

**0.595

11

**0.854

**0.777

21

**0.900

**0.776

31

**0.598

**0.469

2

**0.878

**0.802

12

**0.892

**0.787

22

**0.914

**0.775

32

**0.629

**0.408

3

**0.775

**0.704

13

**0.804

**0.767

23

**0.840

**0.715

33

**0.157

**0.113

4

**0.713

**0.623

14

**0.810

**0.725

24

**0.851

**0.692

34

*0.102

*0.39

5

**0.739

**0.637

15

**0.711

**0.597

25

**0.886

**0.742

35

**0.318

**0.264

6

**0.691

**0.566

16

**0.819

**0.737

26

*0.131

*0.168

36

**0.474

**0.441

7

**0.758

**0.688

17

**0.874

**0.768

27

**0.718

**0.595

37

**0.489

**0.514

8

**0.810

**0.741

18

**0.845

**0.766

28

**0.426

**0.401

38

**0.607

**0.599

9

**0.815

**0.761

19

**0.870

**0.775

29

**0.508

**0.495

39

**0.526

**0.595

10

**0.856

**0.787

20

**0.828

**0.733

30

**0.764

**0.713

40

**0.88

**0.33

41

**0.284

**0.228

42

**0.396

**0.252

** تدل على مستوى داللة 7.74
* تدل على مستوى داللة 7.70

وجميعها دالة عند مستوى داللة ( ،)7.70كما تم حساب معامل
االرتباط بين درجة املحور والدرجة الكلية للمقياس ،ويوضحها
جدول (:)1

يتضح من جدول ( )1أن :معامالت االرتباط بين الفقرات
ومحاورها تراوحت بين ( 7.475و  ،)7.841فيما تراوحت معامالت
االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس ( 7.441و ،)7.975
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جدول (:)4
معامالت االرتباط بين درجات محاور املقياس والدرجة الكلية للمقياس

 -2مقياس الجودة الشخصية
إعداد املقياس :اطلع الباحث على مقاييس الجودة

م

املحور

معامل االرتباط بين درجة املحور
والدرجة الكلية للمقياس

الشخصية في دراسات (اليحيوي5744 ،؛ خليل5744 ،؛ إبراهيم

4

الذكاء االجتماعي

**7.971

ومصطفى5745 ،؛ املطارنة ،)5742 ،وقد توصل الباحث إلى

5

الذكاء اللغوي

7.942

**

فقرات املقياس ومحاوره كما يأتي :يتكون املقياس من ثالثة أبعاد

1

الذكاء الشخص ي

7.918

**

فرعية تمثل الجودة الشخصية (سمات الشخصية اإليجابية،

1

الذكاء ااإلنفعالي

7.021

**

العالقات اإلنسانية ،األداء الفائق في العمل ،وفيما يلي توزيع
فقرات املقياس.

يتضح من جدول ( )1أن معامالت االرتباط بين درجة
املحور والدرجة الكلية للمقياس مرتفعة وجميعها عند مستوى
داللة ( )7.74ويدل ذلك على تناغم فقرات املقياس ،فيما بلغ
معامل ألفا التساق املقياس ككل ( )7.995مما يدل على ارتفاع
صدق املقياس .وفيما يأتي عرض خطوات حساب ثبات املقياس.

تم التأكد من ثبات املقياس من خالل حساب ثبات
التجزئة النصفية بتقسيم املقياس لعبارات فردية وزوجية لكل
محور على حدة ،ومن ثم حساب معامل االرتباط بين طرفي
االختبار ،وتصحيح املعامل بين نصفي االختبار بمعادلة سبيرمان
وبراون ،ويوضح جدول ( )0معامالت الثبات.
جدول (:)2
معامالت ثبات مقياس أنماط الذكاء بطريقة التجزئة النصفية
م

املحور

معامل
االرتباط بين
نصفي االختبار

تصحيح املعامل
بمعادلة سبيرمان
وبراون

4

الذكاء االجتماعي

7.904

7.814

5

الذكاء اللغوي

7.951

7.871

1

الذكاء الشخص ي

7.999

7.814

1

الذكاء ااإلنفعالي

7.841

7.800

املقياس ككل

7.981

7.811

يتضح من جدول ( )0جميع معامالت الثبات بطريقة
التجزئة النصفية ملحاور املقياس مقبولة ومعامل الثبات بطريقة
التجزئة النصفية للمقياس ككل مرتفعة ،مما يدل على ثبات
املقياس ويطمئن الباحث لنتائجه.

جدول (:)2
توزيع فقرات مقياس الجودة الشخصية
م

املحور

عدد الفقرات

أرقام الفقرات

4

سمات الشخصية اإليجابية

40

40-4

5

العالقات اإلنسانية

40

17-42

1

األداء الفائق في العمل

47

17-14

عدد فقرات املقياس

17

يصحح املقياس من تدريج ثالثي كما يأتي :بدرجة كبيرة
( ،)1بدرجة متوسطة ( ،)5بدرجة قليلة ()4
والستخراج معدالت االستجابة ،طبقت املعادلة اآلتية:
الحد األعلى للفقرة-الحد األدنى للفقرة/عدد الفئات
وبذلك يصبح تصحيح املقياس :مرتفعة (،)1-5.11
متوسطة ( ،)5.11-4.20منخفضة (.)4.22-4

 .4صدق املحكمين :حسبت صدق املحكمين من خالل عرض
املقياس على ( )49من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات
تربوية ونفسية ،واستخراج النسبة املئوية لكل فقرة،
واستبعاد الفقرة التي لم تحصل على  %97من آراء
ً
املحكمين ،وتعديل بعض الفقرات وفقا ملا رآه املحكمون.
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 .5صدق البناء :حسبت االتساق الداخلي للفقرات ومحاورها
من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة
ومحورها والدرجة الكلية ويوضحها جدول (.)0
جدول (:)7
معامالت االرتباط بين درجات الفقرات واملحاور والدرجة الكلية ملقياس الجودة الشخصية
املحور األول :سمات الشخصية اإليجابية

املحور الثاني :العالقات اإلنسانية

املحور الثالث :األداء الفائق في العمل

رقم الفقرة

مع املحور

مع الكلي

رقم
الفقرة

مع املحور

مع الكلي

رقم
الفقرة

مع املحور

مع الكلي

1

**0.649

**0.525

16

**0.733

**0.516

31

**0.497

**0.436

2

**0.643

**0.527

17

**0.461

**0.362

32

**0.457

**0.387

3

**0.593

**0.559

18

**0.532

**0.450

33

**0.569

**0.429

4

**0.630

**0.451

19

**0.715

**0.474

34

**0.764

**0.731

5

**0.769

**0.628

20

**0.449

**0.568

35

**0.689

**0.646

6

**0.609

**0.488

21

**0.517

**0.404

36

**0.617

**0.587

7

**0.695

**0.751

22

**0.317

**0.553

37

**0.636

**0.526

8

*0.45

*0.282

23

**0.385

*0.45

38

**0.588

**0.528

9

**0.268

**0.324

24

**0.664

**0.488

39

**0.555

**0.433

10

**0.224

**0.239

25

**0.553

**0.751

40

**0.755

**0.741

11

**00.555

**0.579

26

**0.151

*0. 62

12

**00.277

*0.375

27

**0.213

*0.25

13

**00.500

**0.218

28

**0.219

**0.346

14

**00.199

*0.067

29

**0.567

**0.600

15

**0.648

**0.566

30

**0.588

**0.56

** تدل على مستوى داللة 7.74
* تدل على مستوى داللة 7.70

ويتضح من جدول ( )0أن معامالت االرتباط بين الفقرات
ومحاورها تراوحت ما بين ( 7.404و  ،)7.028فيما تراوحت

معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس (7.549
و  ،)7.004وجميعها دالة عند مستوى داللة ( ،)7.70كما تم
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حساب معامل االرتباط بين درجة املحور والدرجة الكلية
للمقياس ،ويوضحها جدول (.)9

يمكن توضيح متغيرات الدراسة كما يأتي:

جدول (:)2
معامالت االرتباط بين درجات محاور مقياس الجودة الشخصية والدرجة
الكلية للمقياس

املتغير املستقل :أنماط الذكاء
املتغير التابع :مكونات الجودة الشخصية

م

املحور

معامل االرتباط بين درجة املحور
والدرجة الكلية للمقياس

4

سمات الشخصية اإليجابية

**7.851

5

العالقات اإلنسانية

**7.849

استخدم الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية للوصول
لنتائج الدراسة:

1

األداء الفائق في العمل

**7.997

 .4املتوسط الحسابي ،واإلنحراف املعياري.

يتضح من جدول ( )9أن معامالت االرتباط بين درجة
املحور والدرجة الكلية للمقياس مرتفعة وجميعها عند مستوى
داللة ( )7.74ويدل ذلك على تناغم فقرات املقياس ،فيما بلغ
معامل ألفا التساق املقياس ككل ( )7.818مما يدل على ارتفاع
صدق املقياس .وفيما يأتي عرض خطوات حساب ثبات املقياس.

تم التأكد من ثبات املقياس من خالل حساب ثبات
التجزئة النصفية بتقسيم املقياس لعبارات فردية وزوجية لكل
محور على حدة ،ومن ثم حساب معامل االرتباط بين طرفي
االختبار ،وتصحيح املعامل بين نصفي االختبار بمعادلة سبيرمان
وبراون ،ويوضح جدول ( )8معامالت الثبات.
جدول (:)9
معامالت ثبات مقياس الجودة الشخصية بطريقة التجزئة النصفية
معامل االرتباط
بين نصفي االختبار

تصحيح املعامل بمعادلة
سبيرمان وبراون

سمات الشخصية
اإليجابية

7.099

7.994

العالقات اإلنسانية

7.940

7.989

األداء الفائق في العمل

7.951

7.871

الجودة الشخصية

7.080

7.990

املحور

 .5اختبار ت .t. test
 .1تحليل التباين األحادي ANOVA
 .1معامل ارتباط بيرسون.
ً
فيما يأتي عرض نتائج الدراسة وفقا لترتيب األسئلة في
شكل جداول كما يأتي.

لإلجابة عن السؤال األول الذي مؤداه" :ما نمط الذكاء
ً
األكثر شيوعا لدى طلبة الجامعة في اململكة العربية السعودية؟
حسبت املتوسط املرجح (املوزون) واإلنحراف املعياري لدرجات كل
ً
محور من محاور املقياس ،ووضع فئتها وفقا لتصحيح املقياس،
كما يوضحها جدول (.)47
جدول (:)11
املتوسطات واالنحراف املعيار على محاور مقياس أنماط الذكاء
املتوسط
املرجح

اإلنحراف
املعياري

فئة
االستجابة

 4الذكاء االجتماعي

2.40

0.43

مرتفع

 5الذكاء اللغوي

2.10

0.41

متوسط

1

الذكاء الشخص ي

2.35

0.42

مرتفع

1

الذكاء ااإلنفعالي

2.17

0.41

متوسط

أنماط الذكاء

2.71

1.30

مرتفع

م

يتضح من جدول ( )8أن جميع معامالت الثبات بطريقة
التجزئة النصفية ملحاور املقياس مرتفعة ومعامل الثبات بطريقة
التجزئة النصفية للمقياس ككل مرتفعة ،مما يدل على ثبات
املقياس ويطمئن الباحث لنتائجه.
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املحور

ً
يتضح من جدول ( :)47أن نمط الذكاء األكثر شيوعا

جدول (:)11
املتوسطات واالنحراف املعيار على محاور مقياس الجودة الشخصية

لدى طلبة الجامعة هو الذكاء االجتماعي وحصل على أعلى
متوسط ،وبالتالي فإن الطلبة بهذا الذكاء يرتفع لديهم امليل

املتوسط
املرجح

اإلنحراف
املعياري

فئة
االستجابة

 4سمات الشخصية اإليجابية

2.47

0.58

مرتفع

 5العالقات اإلنسانية

2.53

0.57

مرتفع

 1األداء الفائق في العمل

2.50

0.44

مرتفع

 1الجودة الشخصية

2.50

0.36

مرتفع

م

لالشتراك في األعمال التطوعية ،واالحتفاظ بصداقات كثيرة،
واستشارة الزمالء ،وقيادة فريق عمل ،التصرف في املواقف
املحرجة .ويليه الذكاء الشخص ي والذي حصل على ثاني أعلى
ً
متوسط ،وفيه يكون الفرد قادرا على معرفة نقاط القوة والضعف
ً
ً
لديه ،واستقاللية التفكير ،ويمتلك هدفا محددا يسعى لتحقيقه.
فيما جاء الذكاء اإلنفعالي في املرتبة الثالثة وفي فئة متوسط،
والذكاء اللغوي في املرتبة الرابعة وفئة متوسط .وارتفع متوسط

املحور

يتضح من جدول ( :)44ارتفاع مستويات الجودة

الذكاءات املرتبطة بالتعامل مع اآلخرين ككل عند الطلبة ملا ألهمية

الشخصية لدى طلبة الجامعة ،ويعد محور العالقات اإلنسانية
ً
هو األكثر شيوعا بين الطلبة ويتوازى مع ارتفاع درجة الذكاء

التعامل مع اآلخر وبخاصة في مرحلة التعليم الجامعي الذي يحتاج
ً
ً
طالبا أكثر نشاطا ،وأكثر عالقات مع اآلخرين سواء الزمالء أو هيئة

االجتماعي في اإلجابة عن السؤال األول ،ويليه األداء الفائق في

التدريس أو املوظفين .واتفق ترتيب الذكاءات مع ما توصل إليه

العمل ،ثم سمات الشخصية اإليجابية .ومع ارتفاع درجات الجودة

(تركي وأبو حجر )5741 ،و(ريان )5741 ،من ترتيب الذكاء

الشخصية لدى الطلبة يصبح لديهم القدرة على الوصول

االجتماعي ثم الذكاء الشخص ي لدى الطلبة .واختلف الترتيب في

ألهدافهم في أقل وقت وبجودة أكبر مما يقلل نسبة التسرب.

الذكاءات عن ما توصل إليه (العوبلي وعبد الرب)5742 ،

والرسوب في الجامعات املنتمين إليها وبذلك تحقق الجامعة

و(الفريحات )5740 ،و(إبراهيم؛ الغريبي )5741 ،من أن ترتيب

الجودة الشاملة .واتفقت نتائج السؤال مع ما توصلت إليه

الذكاء الشائع لدى الطلبة هو الذكاء الشخص ي ويليه الذكاء

(اليحيوي )5744 ،و(خليل )5744 ،من ارتفاع معايير الجودة

االجتماعي ثم الذكاء اللغوي.

الشخصية في الجامعات.

لإلجابة عن السؤال الثاني الذي مؤداه " :ما مستويات

لإلجابة عن السؤال الثالث الذي مؤداه":ما العالقة بين

الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في اململكة العربية

أنماط الذكاء والجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في اململكة

السعودية؟ حسبت املتوسط املرجح (املوزون) واإلنحراف املعياري
ً
لدرجات كل محور من محاور املقياس ،ووضع فئتها وفقا لتصحيح

العربية السعودية؟ حسبت معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل
محور من محاور املقياسين ،كما يوضحها جدول (.)45

املقياس ،كما يوضحها جدول (.)44

جدول (:)12
معامالت ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة
املتغير

سمات الشخصية االيجابية

العالقات االنسانية

األداء الفائق في العمل

الجودة الشخصية

الذكاء االجتماعي

**0.570

**0.533

**0.537

**0.604

الذكاء اللغوي

**0.397

**0.354

**0.356

**0.414
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املتغير

سمات الشخصية االيجابية

العالقات االنسانية

األداء الفائق في العمل

الجودة الشخصية

الذكاء الشخص ي

**0.561

**0.554

**0.526

**0.602

الذكاء ااإلنفعالي

0.039

**0.080

**0.093

*0.074

أنماط الذكاء

**0.529

**0.512

**0.507

**0.571

** تدل على مستوى داللة 7.74
* تدل على مستوى داللة 7.70

يتضح من جدول ( :)45وجود ارتباط موجب مرتفع عند
مستوى داللة ( )7.74بين أنماط الذكاء ،ومكونات الجودة
الشخصية ،ويدل ذلك على أن الجودة الشخصية ترتفع بارتفاع
الذكاء ،إذ إن معايير الجودة الشخصية يدخل في مكوناتها
العالقات اإلنسانية واإليجابية ،واألداء الفائق في العمل ،ويعد
ذلك أقرب إلى مكونات الذكاء االجتماعي الذي يحتاج إلى أصدقاء
وعمل جماعي ،والذكاء الشخص ي الذي يحتاج أن يكون الطالب
على دراية بنقاط قوته وضعفه ،وسرعة حل مشكالته ،والذكاء
الوجداني الذي يحرك العالقات اإلنسانية ،والذكاء اللفظي الالزم
لتواصل سليم مع اآلخرين ،وعلى ذلك تتأثر معايير الجودة
الشخصية بمستويات الذكاءات املرتبطة باآلخرين بشكل كبير.
ويتفق ذلك مع ما توصل إليه (الفريحات )5740 ،أن هنــاك عالقــة
ارتباط بــين مســتويات الــذكاء املتعــدد ومســتوى التحصيــل
الــدراس ي لــدى طلبــة كليــة عجلــون الجامعيــة.

جدول (:)13
املتوسطات واالنحرافات املعيارية على مقياس أنماط الذكاء وفق
التخصص
املتغير

الذكاء
اللغوي

الذكاء
الشخص ي

الذكاء
االجتماعي

لإلجابة عن السؤال الرابع الذي مؤداه ":ما الفروق بين
طلبة الجامعة في اململكة العربية السعودية في أنماط الذكاء
بحسب (التخصص ،النوع)؟ استخدم تحليل التباين األحادي
) )ANOVAملعرفة الفروق بحسب التخصص ،وحساب اختبار ت
( (T. Testملعرفة الفروق بحسب النوع .وفيما يلي عرض النتائج.
ً
 أوال :الفروق بحسب التخصص

الذكاء
اإلنفعالي

استخدم تحليل التباين األحادي ( (ANOVAملعرفة
الفروق بحسب التخصص ،ويوضح جدول ( )41املتوسطات
واالنحرافات املعيارية وفق التخصص ،كما يوضح جدول ()41
نتائج تحليل التباين بحسب التخصص ،كما تم حساب املقارنات
البعدية من خالل اختبار شيفيه ( ،)Scheffeإذا ما ظهرت فروق
ذات داللة إحصائية ،ويوضحها جدول (.)40

أنماط
الذكاء

611

التخصص

العدد

املتوسط

االنحراف
املعياري

علمية

859

56.0

11.8

صحية

111

57.5

11.4

إنسانية

104

58.2

11.6

املجموع

1074

56.4

11.7

علمية

859

51.2

12.2

صحية

111

49.1

12.0

إنسانية

104

49.8

11.5

املجموع

1074

50.8

12.1

علمية

859

53.2

12.7

صحية

111

54.1

12.3

إنسانية

104

54.6

12.3

املجموع

1074

53.5

12.6

علمية

859

52.0

11.9

صحية

111

50.2

12.7

إنسانية

104

54.8

11.3

املجموع

1074

52.1

11.9

علمية

859

212.4

36.4

صحية

111

210.8

36.6

إنسانية

104

217.5

36.4

املجموع

1074

212.7

36.4

جدول (:)14
ً
نتائج تحليل التباين  ANOVAبين العينة على متغيرات أنماط الذكاء وفقا للتخصص
م

مجموع املربعات

درجات
الحرية

متوسط املربعات

230.649

2

115.325

داخل املجموعات

171261.333

1072

159.908

املجموع الكلي

171491.982

1074

بين املجموعات

602.000

2

301.000

داخل املجموعات

147101.829

1072

137.350

املجموع الكلي

147703.829

1074

بين املجموعات

548.895

2

274.448

داخل املجموعات

157820.137

1072

147.358

املجموع الكلي

158369.033

1074

بين املجموعات

1183.829

2

591.914

داخل املجموعات

151580.491

1072

141.532

املجموع الكلي

152764.320

1074

بين املجموعات

2848.007

2

1424.004

داخل املجموعات

1422170.994

1072

1327.891

املجموع الكلي

1425019.002

1074

مصدر التباين

املتغير

بين املجموعات
4

الذكاء االجتماعي

5

الذكاء اللغوي

1

الذكاء الشخص ي

1

الذكاء ااإلنفعالي

أنماط الذكاء

يتضح من جدول (:)41

الداللة

قيمة ف

غير دال

0.721

غير دال

2.191

غير دال

1.862

0.05

4.182

غير دال

1.072

أو األنشطة الطالبية .واختلفت تلك النتيجة مع ما توصل إليه
(النور )5741 ،من وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات
إجابات أفراد العينة على مقياس الذكاءات املتعددة تعزى
للتخصص الدراس ي.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )7.70بين طلبة الجامعة على متغير الذكاء اإلنفعالي بحسب
التخصص ،وقد يرجع ذلك الختالف التخصصات وتلك التي
تحتاج إلى نزعة إنفعالية وجدانية كالتخصصات الصحية ،وهذا
ما سيوضحه اختبار شيفية للمقارنات البعدية.

جدول (:)12
ً
يوضح املقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه  Scheffeللمقارنة وفقا
للتخصص

ال توجد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )7.70بين طلبة الجامعة على متغيرات الذكاء اللغوي،
والذكاء الشخص ي ،والذكاء االجتماعي ،ومجموع الذكاءات بحسب
التخصص .ويدل ذلك على أن طلبة الجامعة يقتربون في تلك
الذكاءات مع بعضهم حيث إن بيئة الدراسة الجامعية متساوية
ً
بينهم ،وأن الجامعات ال تتدخر جهدا لتنمية االستراتيجيات
املتعلقة بالتعامل مع اآلخرين سواء من خالل املناهج الدراسية،

املتغير
الذكاء االجتماعي

الذكاء الشخص ي
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التخصص

كليات
صحية

كليات
إنسانية

كليات علمية

7.95

4.14

كليات صحية

-

7.08

كليات علمية

5.78

4.10

كليات صحية

-

7.01

01

التخصص

كليات
صحية

كليات
إنسانية

كليات علمية

4.91

-5.97

كليات صحية

-

*-1.21

كليات علمية

4.25

0.72

كليات صحية

-

2.29

املتغير
الذكاء اإلنفعالي

أنماط الذكاء

7102م
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الذكاء اإلنفعالي بين طلبة الكليات الصحية وطلبة الكليات
اإلنسانية لصالح طلبة الكليات اإلنسانية ،ويدل ذلك على احتياج
تخصصات الكليات اإلنسانية إلى التواصل مع اآلخرين بشكل جيد
دون أخطاء أو ملل أو قلق ،حيث يسيطر على طلبة التخصصات
اإلنسانية القلق من املستقبل ومن فائدة التخصص.
ً
 ثانيا :الفروق بحسب النوع
استخدم اختبار ت ( )t. testملعرفة الفروق على متغيرات
أنماط الذكاء بين أفراد العينة بحسب النوع ،ويوضحها جدول
()42

يتضح من جدول ( :)40وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70بين طلبة الجامعة على متغير

جدول (:)12
ً
نتائج اختبار ت  t-testبين العينة على متغيرات أنماط الذكاء وفقا للنوع
م

املتغير

ذكور (ن=)273

إناث (ن=)211

قيمة ت

مستوى
الداللة

اتجاه
الداللة

7.74

إناث
ذكور

م

ع

م

ع

4

الذكاء االجتماعي

22.59

4.03

24.55

3.44

1.48

5

الذكاء اللغوي

21.15

3.81

20.64

3.14

5.10

7.74

1

الذكاء الشخص ي

22.80

3.92

24.76

3.23

1.11

7.74

إناث

1

الذكاء ااإلنفعالي

26.07

4.53

24.40

3.99

5.01

7.74

ذكور

أنماط الذكاء

112.6

113.13

67.5

9.23

4.58

يتضح من جدول ( :)42وجود فروق ذات داللة إحصائية

الجامعة على أنماط الذكاء ،وهذا يتفق مع غالبية الدراسات

عند مستوى داللة ( )7.74بين طلبة الجامعة على متغير الذكاء

السابقة.

اإلنفعالي ،والذكاء اللغوي بحسب النوع لصالح الذكور أي أن

 إجابة السؤال الخامس:

الذكور اكثر قدرة على استخدام استراتيجيات الذكاء اللغوي
واإلنفعالي من اإلناث ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )7.74بين طلبة الجامعة على متغير الذكاء
الشخص ي ،والذكاء االجتماعي بحسب النوع لصالح اإلناث أي أن
اإلناث أكثر قدرة في التواصل االجتماعي وتحديد األهداف من
الذكور .ويختلف ذلك مع ما توصل إليه (العوبلي وعبد الرب،
 ،)5742و(الفريحات ،)5740 ،و(غالم وبوشاللق )5741 ،و (Al-
 ،)Salameh, 2012و)أبو هاشم )5779 ،من أنه ال توجد فروق
دالـة إحـصائيا بين الذكور واإلناث في مقياس الذكاءات املتعددة.
كا اتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة

غير دالة

لإلجابة عن السؤال الخامس الذي مؤداه ":ما الفروق
بين طلبة الجامعة في اململكة العربية السعودية في الجودة
الشخصية بحسب (التخصص ،النوع)؟ تم حساب تحليل التباين
األحادي ) (ANOVAملعرفة الفروق بحسب التخصص ،وحساب
اختبار ت ( )T. Testملعرفة الفروق بحسب النوع .وفيما يلي عرض
النتائج.
ً
 أوال :الفروق بحسب التخصص
استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAملعرفة
الفروق بحسب التخصص ،ويوضح جدول ( )40املتوسطات
واالنحرافات املعيارية وفق التخصص ،كما يوضح جدول ()49
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نتائج تحليل التباين بحسب التخصص ،كما تم حساب املقارنات
البعدية من خالل اختبار شيفيه ( ،)Scheffeإذا ما ظهرت فروق
ذات داللة إحصائية ،ويوضحها جدول (.)48

املتغير

إنسانية

104

45.5

17.2

املجموع

1074

48.9

16.4

علمية

859

52.6

12.6

صحية

111

50.6

12.8

إنسانية

104

50.0

12.3

16.9

املجموع

1074

52.2

12.6

علمية

859

152.1

41.0

صحية

111

144.9

42.9

إنسانية

104

141.8

43.0

املجموع

1074

150.3

41.5

جدول (:)17
املتوسطات واالنحرافات املعيارية على مقياس الجودة الشخصية وفق
التخصص
املتغير

الشخصية
االيجابية

العالقات
االنسانية

التخصص

العدد

االنحراف
املتوسط
املعياري

األداء
الفائق في
العمل

االنحراف
املتوسط
املعياري

التخصص

العدد

علمية

859

49.4

صحية

111

46.3

18.7

إنسانية

104

46.3

17.4

املجموع

1074

48.8

17.2

علمية

859

49.5

16.2

صحية

111

47.2

16.7

الجودة
الشخصية

جدول (:)12
ً
نتائج تحليل التباين  ANOVAبين العينة على متغيرات الجودة الشخصية وفقا للتخصص
م

املتغير

4

سمات
الشخصية
اإليجابية

5

العالقات
اإلنسانية

1

األداء الفائق في
العمل

الجودة
الشخصية

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط
املربعات

بين املجموعات

1668.525

2

834.262

داخل املجموعات

313440.691

1072

294.034

املجموع الكلي

315109.216

1074

بين املجموعات

1838.540

2

919.270

داخل املجموعات

283519.720

1072

266.717

املجموع الكلي

285358.260

1074

بين املجموعات

976.525

2

488.263

داخل املجموعات

170117.293

1072

158.840

املجموع الكلي

171093.818

1074

بين املجموعات

13372.781

2

6686.391

داخل املجموعات

1816626.488

1072

1712.183

املجموع الكلي

1829999.270

1074

قيمة ف

الداللة

2.837

غير دالة

3.447

3.074

3.905

0.05

0.05

0.05

يتضح من جدول ( :)49وجود فروق ذات داللة

واألداء الفائق في العمل ،والجودة الشخصية ككل بين طلبة

إحصائية عند مستوى ( )7.70على متغيرات العالقات اإلنسانية،

الجامعة في الجودة الشخصية بحسب التخصص ،ويدل ذلك على
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أن التخصصات تؤثر في جودة منسوبيها ،فمن املمكن أن تكون

األداء الفائق في العمل

وال توجد فروق على متغير سمات الشخصية اإليجابية،
الجودة الشخصية

ويتفق ذلك مع ما توصل إليه (املطارنة )5742 ،أنه ال توجد فروق
ً
في اإليجابية لدى طلبة الجامعة تبعا للكلية.
جدول (:)19
ً
يوضح املقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه  Scheffeللمقارنة وفقا
للتخصص
املتغير
سمات الشخصية اإليجابية

العالقات اإلنسانية

كليات علمية

5.72

5.20

كليات صحية

-

7.27

كليات علمية

0.49

47.50

كليات صحية

-

1.70

املتغير

التخصصات الصحية والعلمية أكثر جودة من التخصصات
اإلنسانية ،وهذا ما يوضحه اختبار شيفية للمقارنات البعدية.

التخصص

كليات
صحية

كليات
إنسانية

يتضح من جدول ( :)48أنه ال توجد فروق بين كل
تخصص وآخر على معايير الجودة الشخصية وقد يدل ذلك على
أن الفروق التي ظهرت في تحليل التباين غير واضحة ألحد

التخصص

كليات
صحية

كليات
إنسانية

كليات علمية

1.41

1.47

كليات صحية

-

7.75

استخدم اختبار ت ) (t. testملعرفة الفروق على متغيرات

كليات علمية

5.11

1.74

الجودة الشخصية بين أفراد العينة بحسب النوع ،ويوضحها

كليات صحية

-

4.20

جدول ()57

التخصصات بل متفرقة لجميع التخصصات.
ً
 ثانيا :الفروق بحسب النوع

جدول (:)21
ً
نتائج اختبار ت  t-testبين العينة على متغيرات الجودة الشخصية وفقا للنوع
م

املتغير

ذكور (ن=)273

إناث (ن=)211

قيمة ت

مستوى
الداللة

اتجاه
الداللة

7.74

إناث
إناث

م

ع

م

ع

4

سمات الشخصية اإليجابية

35.83

8.34

38.22

6.76

0.44

5

العالقات اإلنسانية

36.73

7.94

39.45

6.37

2.45

7.74

1

األداء الفائق في العمل

23.06

4.01

26.32

3.40

0.04

7.74

إناث

1

الجودة الشخصية

97.30

13.48

101.312

10.69

0.88

7.74

إناث

يتضح من جدول ( :)57وجود فروق ذات داللة
إحصائية إحصائية عند مستوى ( )7.70على متغيرات سمات
الشخصية اإليجابية ،والعالقات اإلنسانية ،واألداء الفائق في
العمل ،والجودة الشخصية ككل بين طلبة الجامعة في الجودة
الشخصية بحسب االنوع لصالح اإلناث ،ويدل ذلك على أن
الطالبات اإلناث أكثر قدرة على التعامل بإيجابية ،ويمتلكون تقدير
ذات مرتفع ،وينفذون ما يطلب منهم بجدية ،ويتمتعون بلباقة
عالية ،وأكثر جودة في العمل والحياة من الطالب الذكور.

نستنتج من نتائج الدراسة ما يأتي:
ً
 .4أن نمط الذكاء األكثر شيوعا لدى طلبة الجامعة في اململكة
العربية السعودية هو الذكاء االجتماعي ،ويليه الذكاء
الشخص ي ،والذي حصل على ثاني أعلى متوسط ،فيما جاء
الذكاء اإلنفعالي في املرتبة الثالثة وفي فئة متوسط ،والذكاء
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اللغوي في املرتبة الرابعة وفئة متوسط .وارتفع متوسط

 .2االستفادة من الطلبة في برامج خدمة املجتمع التي تتبناها
ً
الجامعات حيث أن الذكاء االجتماعي هو األكثر شيوعا.

 .5ارتفاع مستويات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في

 .0اعتماد التدريس التعاوني ،وفرق العمل ،في أنشطة الطلبة.

الذكاءات ككل عند الطلبة.
اململكة العربية السعودية ،ويعد محور العالقات اإلنسانية
ً
هو األكثر شيوعا بين الطلبة ويليه األداء الفائق في العمل،
ثم سمات الشخصية اإليجابية.

 .4إبراهيم ،إلهام جالل والغريبي ،نوف علي (".)5741التفاعل بين
الذكاءات املتعددة و أساليب التعلم املفضلة و التحصيل الدراس ي
و املستوى األكاديمي لطالبات رياض األطفال بكلية التربية .جامعة
شقراء .مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس،)5( 02 ،
.482 -404

 .1تتأثر معايير الجودة الشخصية بمستويات الذكاءات املرتبطة
باآلخرين بشكل كبير.
 .1ال يؤثر التخصص لدى طلبة الجامعة في اململكة العربية
السعودية على مستويات الذكاء.

 .5إبراهيم ،إبراهيم ومصطفى ،عماد ( .)5745مهارات االتصال.
الرياض :عمادة السنة التحضيرية .جامعة امللك سعود.

 .0يؤثر النوع لدى طلبة الجامعة في اململكة العربية السعودية

 .1أبو حطب ،فؤاد ( .)4885القدرات العقلية (ط .)0القاهرة ،مصر:
مكتبة النهضة املصرية.

على مستويات الذكاء.
 .2يؤثر التخصص لدى طلبة الجامعة في اململكة العربية

 .1أبو هاشم ،محمد السيد ( .)5779مكونات الذكاء االجتماعى
والوجدانى والعالقات بينها لدى طالب الجامعة املصريين
والسعوديين .مجلة كلیة التربیة ،جامعة بنها-424 ،)02( 49 ،
.517

السعودية على الجودة الشخصية.
 .0يؤثر النوع لدى طلبة الجامعة في اململكة العربية السعودية
على الجودة الشخصية.

 .0األحمدي ،محمد عليثة (5770م) .الذكاء الوجداني وعالقته
بالذكاء املعرفي والتحصيل الدراس ي لدى عينة من طالب جامعة
طيبة باملدينة املنورة .مجلة العلوم االجتماعية- 00 ،)1( 10 .
.470

من النتائج واالستنتاجات توصلت الدراسة للتوصيات
اآلتية:

 .2بركات ،محمد خليفة ) .(4880االختبارات واملقاييس العقلية (ط
 .)2القاهرة ،مصر :مكتبة مصر للنشر والتوزيع.

 .4التوسع في تدريب طلبة الجامعات على املقررات التي تهدف
إلى تنمية الذكاءات املتعددة.
 .5التوصل إلى برامج إرشادية لزيادة مستويات الذكاءات
املتعددة ،والجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في اململكة
العربية السعودية.

 .0تركي ،جهاد وأبو حجر ،أمنة ( .)5741الذكاءات املتعددة للطلبة
املوهوبين والعاديين وعالقتها بالتحصيل الدراس ي والجنس في
األردن .املجلة الدولية التربوية املتخصصة.4571 -4490 ،)91( ،
 .9حسين ،محمد عبد الهادي ( .)5771تربويات املخ البشري .عمان،
األردن :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 .1إجراء املزيد من الدراسات حول الجودة الشخصية وعالقتها
بالعديد من املتغيرات.

 .8حسين ،محمد عبدالهادي ( .)5779الذكاءات املتعددة أنواع
العقول البشرية .القاهرة ،مصر :دار العلوم للنشر والتوزيع.

 .1زيادة وعي الطلبة من خالل األنشطة الجامعية بأهمية
الجودة الشخصية.

 .47خليل ،عفراء إبراهيم ( .)5744مستوى اإليجابية و عالقتها بقلق
املستقبل لدى عينة من طلبة الجامعة .مجلة دراسات العلوم
التربوية.821- 815 ،)4( 19 ،

 .0يجب أن تدرك الجامعات أن الجودة الشخصية هي بداية
الجودة الشاملة.
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 .44خوالدة ،محمود عبدهللا (5771م) .الذكاء العاطفي (الذكاء
االنفعالي) .عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع.
 .45ريان ،عادل عطية ( .)5741أنماط الذكاءات املتعددة لدى طلبة
املرحلة الثانوية بمديرية تربية الخليل في فلسطين .مجلة جامعة
األقص ى.511 -481 ،)4( 40 ،
 .41السعيدي ،أحمد بن محمد والجهوري ،ناصر بن علي وخطايبة،
عبد هللا محمد واملرزوقي ،علي عبد هللا .)5744( ،أنماط الذكاءات
املتعددة لدى طلبة الصف الثاني عشر بمدرسة كعب بن برشة
للتعليم العام بسلطنة عمان وعالقتها بتحصيلهم في الكيمياء،
مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين-517 ،)5( 45 ،
.500
 .41الشعيلي ،علي والغافري ،علي ) .(5772فعالية استخدام انموذج
التعلم البنائي في تحصيل طلبة الثانوية في الكيمياء في سلطنة
عمان .املجلة التربوية ،جامعة الكويت.410 -440 ،)09( 57 ،
 .40الصبوة ،محمد نجيب ( .)5779علم النفس اإليجابي :تعريفه
وتاريخه وموضوعاته ،والنموذج املقترح له .القاهرة ،مصر :مكتبة
األنجلو املصرية.
 .42عبيدات ،حنان محمد ( .)5740الذكاء االجتماعي ملديري املدارس
الثانوية الحكومية وعالقتها بممارستهم ملهارات االتصال اإلداري
من وجهة نظر معلميهم .رسالة ماجستير ،كلية العلوم التربوية
والنفسية ،األردن :جامعة عمان العربية.
 .40عبيدات ،ذوقان ( .)5771البحث العلمي "مفهومه ،أدواته،
أساليبه" .الرياض :إشراقات للنشر والتوزيع.
 .49عفانة ،عزو والخزندار ،نائلة ( .)5771مستويات الذكاء املتعدد
لدى طلبة مرحلة التعليم األساس ي بغزة وعالقتها بالتحصيل في
الرياضيات وامليول نحوها .مجلة الجامعة اإلسالمية ،سلسلة
الدراسات اإلنسانية.122 -151 ،)5(45 ،
 .48العنيزات ،صباح حسن ( .)5772فاعـلية برنامـج تعليـمي قائم على
نظـرية الذكـاءات املتعـددة في تحسين مهارات القـراءة والكـتابة
لدى الطلـبة ذوي صعـوبات التعـلم .رسالة دكتوراة ،كلية
الدراسات التربوية العليا ،األردن :جامعة عمان العربية للدراسات
العليا.
 .57العوبلي ،طه ناجي وعبد الرب ،عبد هللا حسن محمد (.)5742
الذكاءات املتعددة السائدة لدى طلبة كلية التربية في جامعة إب
وعالقتها بالتخصص األكاديمي .مجلة الدراسات االجتماعية55 ،
(.419 -471 ،)19
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 .54عون ،علي وصندوق ،فريحة ( .)5742علم النفس اإليجابي:
مبادئه وتطبيقاته .مجلة تطوير العلوم اإلجتماعية ،جامعة
األغواط.40- 2 ،)40( 4 ،
 .55عياد ،منى خالد ( .)5779أثر برنامج بالوسائط املتعددة في ضوء
نظرية الذكاءات املتعددة على اكتساب املفاهيم التكنولوجية
وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف السابع بغزة .رسالة
ماجستير ،كلية التربية ،غزة :الجامعة اإلسالمية.
 .51غالم ،فاطمة وبوشاللق ،نادية .)5741( .الفروق في الذكاءات
املتعددة لدى عينة من تالميذ وتلميذات السنة األولى والرابعة
من مرحلة التعليم املتوسط .مجلة العلوم اإلنسانية
واإلجتماعية ،الجزائر.85 -91 ،)41( ،
 .51الفريحات ،عمار عبد هللا محمود ( .)5740مستويات الذكاء
املتعدد لدى طلبة كلية عجلون الجامعية وعالقته بالتحصيل
الدراس ي .مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات
التربوية والنفسية.99 -00 ،)44( 1 ،
 .50فودة ،محمد ) .(5770أصناف الذكاءات املتعددة (ط .)2
القاهرة ،مصر :الدار الحديثة للنشر.
 .52املاموط ،موس ى توفيق ( .)5779الذكاء ،أساسيات ومفاهيم
حديثة .عمان :دار وائل للنشر والتوزيع.
 .50الربيعي ،محمود داود وآخرون ( .)5741نظريات التعلم
والعمليات العقلية (ط  .)4لبنان :دار الكتب العلمية .ص. 08
 .59املصدر ،عبد العظيم سليمان ( .)5779الذكاء االنفعالي وعالقته
ببعض املتغيرات االنفعالية لدى طلبة الجامعة .مجلة الجامعة
اإلسالمية.215- 090 ،)4( 42 ،
 .58املطارنة ،أشرف عدنان ( .)5742مستوى اإليجابية وعالقتها
بالذكاء اإلنفعالي لدى طلبة جامعة مؤتة .رسالة ماجستير .عمادة
الدراسات العليا ،األردن :جامعة مؤتة.
 .17ملحم ،سامي ( .)5777مناهج البحث في التربية وعلم النفس.
عمان :دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
 .14منصور ،مايسة الشحات محمد واملوافي ،فؤاد حامد وعطا هللا،
محمد إبراهيم ( .)5742فعالية برنامج قائم على الدعم النفس ي
للسمات اإليجابية في الشخصية لخفض قلق املستقبل لدى
املراهقات الصم .مجلة التربية الخاصة.541 -421 ،)42( 1 ،
 .15النور ،أحمد يعقوب ( .)5741الذكاءات املتعددة لدى طالب
جامعة جازان وعالقتها بالسمات الخمس الكبرى وتخصصاتهم
الدراسية .مجلة العلوم التربوية و النفسية.480 -420 ،)5( 41 ،
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