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 أمناط الذكاءاث املتعددة املتوافرة لدى طلبت 
 كليت الرتبيت يف جامعت محاة

 م.د.غسان رشيد الصيداوي    حقي                       م.د. شكريو فايز         
 الجامعة المستنصرية –كمية التربية االساسية  جامعة حماة              –كمية التربية      

 

 ممخص البحث 
 حث إلى:ييدف الب

 تعرف أنماط الذكاءات المتعددة المتوافرة لدى طمبة كمية التربية في جامعة حماة. .1
تعرف الفروق في مدى توافر أنماط الذكاءات المتعددة لدى طمبة كمية التربية في جامعة  .2

 حماة تبعًا لمتغير الجنس.
 موضوعل لمبلءمتوالمنيج الوصفي التحميمي الباحثان  اتبعولتحقيق أىداف البحث 

تم بناء مقياس لمذكاءات المتعددة، كأداة رئيسة لجمع المعطيات وجيت إلى و  البحث، وأىدافو
طمبة كمية التربية في جامعة حماة، حيث طورت أداة البحث باالعتماد عمى مراجعة اإلطار 
النظري، والدراسات السابقة، واستشارة ذوي االختصاص. وصنفت بنود االستبانة عمى النحو 

( عبارة، موزعة عمى 48ي: الجزء األول لممعمومات العامة، والجزء الثاني المؤلف من )اآلت
 ثماني ذكاءات متعددة.

، ة الرابعةتضمن مجتمع البحث طمبة كمية التربية في جامعة حماة في السنو    
%( من مجتمع 22حبت عينة عشوائية مثمت حوالي )س، و ( طالبًا وطالبةً 889وبمغ عددىم )

 ( طالبًة معممًة. 127( طالبًا معممًا و)72( منيم )177قريبًا، وبمغ عددىا )البحث ت
 وأظيرت نتائج البحث اآلتي:   
  توافر نمطي الذكاء االجتماعي والمغوي لدى طمبة كمية التربية أكثر من بقية أنماط الذكاءات

 بة تنازليًا كاآلتي:المتعددة األخرى، حيث كان ترتيب توافر أنماط الذكاءات المتعددة لدى الطم
 )الذكاء االجتماعي ـــ الذكاء المغوي ـــ الذكاء الحركي الجسمي ـــ الذكاء المنطقي ــــ الذكاء الطبيعي

 ــــ الذكاء البيني شخصي ــــ الذكاء الموسيقي ـــــ الذكاء البصري(.
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 ير الجنس، وفيما يتعمق بفرضية البحث فقد ظيرت فروقًا ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغ
ولصالح الطالبات اإلناث في نمط الذكاء االجتماعي، ونمط الذكاء المغوي، ولصالح الطبلب 

 الذكور في نمط الذكاء البصري، ونمط الذكاء المنطقي.
فيما لم تظير فروق في توافر بعض أنماط الذكاءات المتعددة بين الطمبة تبعًا لمتغير الجنس 

نمط ـــــ نمط الذكاء الجسمي / الحركي ــــ  نمط الذكاء الموسيقي ــــ نمط الذكاء الطبيعيوىي: )
 .(بيني / شخصيالذكاء ال

 

Research Summary 

The research aims to: 

1 . Multiple patterns of intelligence are known to students of the Faculty 

of Education at the University of Hama. 

2 . The differences in the availability of multiple intelligence patterns 

among the students of the Faculty of Education at the University of 

Hama are defined according to the gender variable. 

In order to achieve the objectives of the research, the researchers 

followed the analytical descriptive approach to its relevance to the 

subject of the research and its objectives. A scale of multiple 

intelligences was constructed as a main tool for collecting data for the 

students of the Faculty of Education at the University of Hama, where 

the research tool was developed based on reviewing the theoretical 

framework. The items of the questionnaire were classified as follows: the 

first part of the general information, and the second part consisting of 

(84) words, divided into eight different intelligences. 

The research community included the students of the Faculty of 

Education at the University of Hama in the fourth year. The number of 

students reached 448 students. A random sample of about ( 22% ) of the 

research community came out, 111 of them (12) Student teacher. 

The results of the study showed the following: 

Availability Availability Availability Availability  

Social intelligence, linguistic intelligence, physical intelligence, logical 

intelligence, natural intelligence, interpersonal intelligence, musical 

intelligence, visual intelligence. 

 •Regarding the hypothesis of the research, there were statistically 

significant differences according to the gender variable, for female 



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الحادي عشر
 

 

597 

students in the social intelligence pattern, the linguistic intelligence 

pattern, for the male students in the visual intelligence pattern, and the 

logical intelligence pattern. 

I'm a basset of the summer of the status. 

 
 مقدمة البحث:

بقيت محاوالت خمق اإلنسان المفكر القادر عمى ممارسة كل و  التربوية اتتطورت النظري
 س التفكير بحيادية وتجرد الشريان األساس لتمك النظريات.طقو 
 هوسبر ، ىو محاولة فيم غور الذكاء اإلنسانيوكان القاسم المشترك لجميع ىذه التحديات      

ومن ثم تقنينو وتطويعو من أجل تحويمو إلى حالة تجريد تتجاوز الحدس والحس لتصل إلى قمة 
 ىرم التفكير اإلنساني.

حيث تحدث في داخل عقل  ر صور ىذه التحديات تعقيدًا طريقة تعّمم الفرد،ومن أكث     
 اإلنسان وجيازه العصبي وتركيبتو العضمية آالف العمميات العقمية المتداخمة.

 دول من عديدي ف العشرين القرن من األخيرة العقود يف التربوية المنظومة تميزت لقد
 واكب وقد ممكن، وجو أفضل عمى ةالذىني راتيموقد ينالمتعمم إمكانات تنميةب باالىتمام العالم
 المتعددة الذكاءات وتعد راستيا.ود التعمم، آليات وتحميل راسيةالد المناىج تطوير يف البحث ذلك

Multiple intelligence theory العالم ىاورد  ليا توصل حيث اليامة التربوية النظريات من
 لتنزل يالنظر  الحيز النظرية تعدت الحين ذلك ذومن. 1983عام  Howard Gardner جاردنر
 يف وتطبيقياً  تجريبياً  منيا ليستفيدوا ميدان كل يف الباحثون عمييا ويعمل التطبيق، ساحة فعمياً 
 .المدرسةي ف أو األسرة يف سواء الطفل ذكاء تنمية

 مفيوم الذكاء: 
التمييز واالختيار، وعمى يعرف المعجم الوسيط الذكاء بأنو "قدرة عمى التحميل والتركيب و 

 (.314، 1972، التكيف إزاء المواقف المختمفة" )أنيس وآخرون
( ىو "القدرة عمى التكيف السريع مع وضع intelligenceوالذكاء في قاموس التربية )

  (.239، 1998، مستجد" )الخولي
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ف أي ويتضح من التعريفين أن المحور األساس ليما ىو عممية التكيف مع تغير المواق
ن كان يبدو قصيرًا  إشارة واضحة إلى عممية القدرة عمى التأقمم مع المتغيرات، وىذا المفيوم وا 
لكن فيو من الشمول ما يجعمو يحوي عديد من العناصر والمعطيات، فالقدرة عمى التأقمم مع 

ة أو المتغيرات يعني ميارة عالية ومرونة متميزة في تعاطي المستجدات سواء اجتماعية أو حركي
 ذىنية ... الخ. 

"ما لدى المتعمم من قدرات واستعدادات تمكنو من  :أما منصور وزميبله فيعرفونو بأنو
 ،استيعاب المعمومات والمعارف، والتي تدل عمى ما يستطيع أن يقطعو من مراحل دراسية"

ر المجرد، القدرة العممية المعرفية، أو العقمية، القدرة عمى التفكي ويضيفون "لمذكاء تعريفات كثيرة:
عمى إدراك العبلقات واالستدالل، أو ىو القدرة عمى التكيف االجتماعي أو الفطنة والنباىة" 

  (.328-327، 2225، )منصور وزميبله
والشيء المؤكد مما سبق كمو أن المفيوم العام لمذكاء البد وأن يدور في مجاالت أساس 

ن التصرف وبالتالي يمكن تعريف الذكاء بأنو: ال تتجاوز التكيف وسرعة البديية والفطنة وحس
وتحقيق مكتسبات  ،قدرة الفرد عمى التعامل مع المتغيرات بشكل إيجابي واتخاذ القرارات المناسبة"

 . "في المجاالت المعرفية والميارية والوجدانية
كاء، التي أطمقيا جاردنر ثورة بحق عمى الدراسات التقميدية لمذ نظرية الذكاءات المتعددةو 

ت النظرة إلى الذكاء أكثر عداًل، حيث تجاوزت ىذه النظرية التركيز التقميدي حيث أنيا جعم
تختمف ىذه النظرية عن النظريات التقميدية في نظرتيا أن ، و لمذكاء عمى جوانب دون أخرى

الذكاء اإلنساني ىو نشاط عقمي حقيقي وليس مجرد قدرة لممعرفة اإلنسانية، ولذلك سعى في 
، تو ىذه إلى توسيع مجال اإلمكانات اإلنسانية بحيث تتعدى تقدير نسبة الذكاء" )أحمدنظري

2225 ،4.) 
ىذه النظرية نجاحات عدة رغم ما يوجد عمييا من تحفظات من قبل البعض.  أسستوقد 

في بيئة تعميمية قائمة عمى مجموعة طبلب لمعرفة مدى  Haley ففي الدراسة التي أجرتيا ىالي
النظرية في تشكيل االستراتيجيات التعميمية وتطوير المناىج والطرق المختمفة  فائدة ىذه

لبلمتحانات مع طبلب المغات أبانت أنيم يحققوا نتائج أفضل عند تطبيق مبادئ ىذه النظرية 
  .(Haley, 2004, 172)عمييم 
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ىمية أنو يجب أال يغفل األساتذة والمراكز التعميمية أ Gen من ىذا المنطمق يؤكد جن
عمى  ، وتشجيعيمويجب عمييم كذلك معرفة الطبلب ،األنواع المختمفة الذكاءات عند التدريس

 . (Gen, 2000, 7-8) االستفادة من الذكاء المتوفر لدييم لتسخيره واالستفادة منو تعميمياً 
ومنحيم  ،ستراتيجيات في تشجيع الطبلبستراتيجيات ىذه النظرية من أنجح االا وتعد
أيضًا  Green حيث يؤكد جرين، عطاء أفضل ما عندىم وجعميم طبلبًا أفضل تحدياً الفرصة إل

أن تطبيق ىذه النظرية في التعميم يجعل الطبلب مشابيين لممكتشف كريستوفر كولومبوس فكما 
ىو تحدى نظرية أن العالم مسطح بإبحاره خمق الحدود فيذه النظرية يتيح الفرصة لمطبلب بأن 

 .(Green, 2000, 13) يتخطوا الحدود
ىذه النظرية الطبلب أكثر فاعمية وتحقق مبدأ التوازن في التعميم وتجعمو أكثر  وتجعل

تشويقًا، كما أنيا تسمح لجميع الطبلب أن يحققوا التميز في جانب معين فيي تتجاوز التقميدية 
وتتوافق  في أن الذكي ىو المتميز فقط في الجانب المغوي والمنطقي أو يمتمك ميارة الحفظ،

 تمامًا مع نظريات المخ التي تقسم القدرات داخل المخ إلى أجزاء مختمفة. 
تميز ىذه الطريقة بقولو: أن ىذه النظرية طورت طرق التدريس  Kevin ويؤكد كيفن

وباألخص الطبلب غير  ،عن احتياجات الطبلب اً عمقكثر وبإمكانيا إعطائنا فكرة أ عمومًا،
ميمية، كذلك وفرت لممدرس طريقة يطور فييا البيئة التعميمية بشكل يؤدي المتميزين في البيئة التع
 .(Kevin, 2006, 7) إلى تقوية المعمم والطالب

 ال بحيث التدريس، فاعمية تعزيزإلى  يؤدي قد المتعددة الذكاءات نظرية في البحث نإ
نما والتقويم، التدريس طرق في الخيارات من بمزيد المعممين تزويد عمى يااستخدام يقتصر  وا 
 فيم عمى المعممين مساعدة كذلك متعددة، بطرق تعمموه ما بإظيار لممتعممين اً أيض السماح
 .أفضل بشكل طمبتيم

األنماط  وصف عمى المتعددة الذكاءات أدبيات أجمعت فقد والمعايير، األسس ىذه ووفق
ـــــ  البصري المكانيـــــ  الرياضيالمنطقي ـــــ  المفظي المغويالذكاء ) اآلتية لمذكاءات، وتحميميا:

ـــــ  الوجوديـــــ  الطبيعيـــــ  االجتماعيـــــ  الشخصي الذاتيـــــ  الموسيقيـــــ  الجسمي الحركي
 (.الروحي
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 التعميمية العممية في النظرية ىذه أىمية المتعددة الذكاءات أدبيات استقراء من يتضحو 
 ممن وأنصفت التدريسية، الممارسات مجال في إجرائية برؤية المعممين زودت إذ التعممية،
 قدراتيم مع تتناسب ببرامج االلتحاق من العقمية القدرات قياس في التقميدية األساليب حرمتيم
 المتعممين، بين الفردية الفروق استثمار عمى قادرة تعممية تعميمية مداخل قدمت كما الحقيقية،

مكاناتيم مينالمتعم قدرات بتنمية االىتمام حيث طبلق الذىنية وا   رؤية وفق اإلبداعية طاقاتيم وا 
 النمو بإحداث والمتمثمة التربوية لممنظومة الكبرى الغايات تحقيق إلى الً وصو  شاممة تربوية

عدادىم لممتعممين، المتوازن  األىمية ليذه ًا ونظر  يعيشونو، الذي العصر متطمبات لمواجية وا 
في التعمم الجامعي  خاصة ىاوتعزيز  المسار، ىذا في البحث دبياتأ الستكمال ممحة الحاجة تبدو

المعمم  إعداد إلىعمومًا، وفي كميات التربية خصوصًا التي تنتيي ـــــ في مجمل أىدافيا ــــ 
والمربي اإلعداد التربوي واألكاديمي والنفسي الصحيح، وىذا قد يتم بشكل أفضل عندما نتعرف 

الطبيعية أو المكتسبة )الذكاءات(، وتنشيط تمك القوى أثناء عممية التعمم إلى تمك القوى التعميمية 
 )اإلعداد(.

برزت الحاجة إلى إجراء مثل ىذه األبحاث، حيث يحاول الباحثان تعرف  ىنا ومن
 ،الجنس متغير مع عبلقتيا عمى والوقوف كمية التربية، طمبة لدى المتعددة الذكاءات مستوى
 لدى المتعددة الذكاءات تطوير طرق عن ونبحث العممي المحك ىعم النتائج ىذه نضع حتى
 ، وتنميتيا.الطمبة
 :البحث مشكمة

 بعض جوانب النظام التربوي، ويتضمن تغيير نحو الجميورية العربية السورية تتجو
وىذا  التقويم، ونظام المدرسي اإلرشاد في المناىج الدراسية وبرامج التعديبلت من التغيير رزمة

 إعدادىم وتدريبيم، ومن برامج خبلل من لممعممين التربوية الممارسات تطوير بالتأكيد يستدعي
تطوير ىذه  شأنو ما من كل تقصي إعداد المعممين في كميات التربية يستمزم فإن أخرى ناحية

 أنو حيث المتعددة، الذكاءات وىو الطمبة، حياة في ميم عقمي بجانب ياالعممية من خبلل ربط
 توجد وبذلك المتعدد، لمذكاء نظرية تؤكده ما وىذا الذكاءات، ليذه الطمبة امتبلك في نتباي يوجد
 الختبلف لدى الطمبة في أدائيم التعميمي أثناء فترة إعدادىم لمينة التعميم نظراً  فردية فروق



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الحادي عشر
 

 

621 

 لتحديد الحاجة فكانت (.326، 2224)عفانة ـــــ الخزندار،  لدييم المتعدد الذكاء مستويات
 .كمية التربية في جامعة حماة طمبة لدى المتعددة الذكاءاتأنماط  وياتمست

 الذكاءات أنماط في التمايز اتجاه باستيدافيا الحاجة ليذه استجابة الدراسة ىذه وتأتي
 سعت وبالتحديد المتغيرات، بعض ضوء في كمية التربية في جامعة حماة طمبة لدى المتعددة
كمية  طمبة لدى المتوافرة المتعددة الذكاءات أنماط ما :اآلتي ؤلالتسا عن اإلجابة إلى الدراسة

 ؟التربية في جامعة حماة
 أىمية البحث:

قد يسيم ىذا البحث في لفت انتباه القائمين عمى إعداد الطمبة المعممين في كميات التربية  .1
ت في المقررات إلى أنواع الذكاءات المتوافرة لدى الطمبة، مما قد يساعد في مراعاة ىذه الذكاءا

 ليذه المسبقة المدرسين فمعرفة الدراسية وطرق تدريسيا، والتقنيات التعميمية المستخدمة،
 .مستوياتيم مختمف عمى لدى الطمبة التعميم فرص من تزيد الذكاءات

يساعد ىذا البحث الطمبة المعممون عمى فيم أنماط الذكاءات المتعددة المتوافرة لدييم،  قد .2
ق ليم فيمًا جيدًا لذواتيم، واستثمارًا أفضل ليا من خبلل التركيز عمى ىذه األمر الذي يحق

 األنماط في عممية إعدادىم الميني.
 مع تتبلءم تعممية بيئات توفيرا البحث وجيات النظر التي تنادي بأىمية ىذ عززقد ي .3

 .الطمبة لدى العقمية القدرات
كمية التربية ــــ من  طمبة لدى المتعددة تبالذكاءا الصمة ذات المتغيرات أىميشير البحث إلى  .4

 .المجال ىذا في ويةالترب ثابحاأل إثراء في يسيم مما وجية نظر الباحثان ــــــ
 ييدف البحث إلى:أىداف البحث: 

 تعرف أنماط الذكاءات المتعددة المتوافرة لدى طمبة كمية التربية في جامعة حماة. .3
اءات المتعددة لدى طمبة كمية التربية في جامعة تعرف الفروق في مدى توافر أنماط الذك .4

 حماة تبعًا لمتغير الجنس.
 فرضية البحث: 

( في مدى توافر أنماط a=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
 الذكاءات المتعددة لدى طمبة كمية التربية في جامعة حماة تبعًا لمتغير الجنس.
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 متغيرات البحث: 
 .إناث / ذكور :الجنس رات المستقمة:المتغي

 .أنماط الذكاءات المتعددة المتوافرة لدى طمبة كمية التربية جامعة حماة المتغيرات التابعة:
 حدود البحث:

 م.2216-2215الحدود الزمانية: نفذ البحث خبلل الفصل الثاني من العام الدراسي 
 معة حماة.الحدود المكانية: أجري البحث في كمية التربية في جا

كمية التربية )السنة الرابعة( في جامعة حماة  طمبة عمى البحث اقتصرالحدود الموضوعية: 
 م.2216-2215خبلل الفصل الثاني من العام الدراسي 

 :الثمانية الذكاءات أنماط عمى البحث اقتصر
 / لذاتيوا الحركي، / والجسمي المكاني، / والبصري الرياضي، / والمنطقي المغوي، / المفظي

 .والطبيعي اإليقاعي، / والموسيقي شخصي، البين / واالجتماعي الشخصي،
 تعريف المصطمحات:
 من األقل عمى متمايزة وحدات سبع يمتمك اإلنسان أنيقترح جاردنر  الذكاءات المتعددة:

 تمتمك المنفصمة الذكاءات ىذه أن أيضاً  ويؤكد ،"ءذكا "وحدة كل ويسمي العقمية، الوظائف
، 2224)عفانة ـــــ الخزندار،  وقياسيا مبلحظتيا يمكن التي القدرات من بيا الخاصة عاتيامجمو 

 :ىي الذكاءات وىذه(. 5
 ـــ الموسيقي الذكاء ــــ البصري المكاني الذكاء ـــــ الرياضي المنطقي الذكاءــــ  المفظي المغوي الذكاء
 شخصي البين الذكاء ( ــــنفسيال) شخصي الضمن الذكاء ــــ الحركي لجسميا  الذكاء

 .الطبيعي الذكاء ( ــــاالجتماعي)
 عمى المستجيب عمييا يحصل التي الدرجة المتوافرة لدى طمبة كمية التربية: المتعدد الذكاءات

 والمنطقي، المفظي، :الذكاءات وتتضمن الغاية، ليذه أعدت التي المتعددة الذكاءات أداة
 والشخصي، والجسمي، والبصري،

 .والطبيعي والموسيقي، واالجتماعي،
 أن عمى، صف معّمم الجامعيون المسجمون في كمية التربية اختصاص الطمبة :طمبة كمية التربية

 .من طمبة السنة الرابعة، وحققوا نجاحًا في جميع مقررات السنوات السابقة وايكون
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 الدراسات السابقة:

 بمديرية الثانوية المرحمة طمبة لدى لمتعددةا الذكاءات أنماط( بعنوان: "3102دراسة ريان )
 ".فمسطين في الخميل تربية

 الثانوية المرحمة طمبة لدى المتعددة الذكاءات أنماط تعرف إلى الحالية الدراسة دفتى
 وفًقا الذكاءات ىذه في التمايز اتجاه فحص إلى ىدفت كما فمسطين، في الخميل تربية بمديرية

 .الرياضيات في التحصيل ومستوى األكاديمي، والمسار لدراسي،ا والصف الجنس، :لمتغيرات
 عينة عمى وثباتيا صدقيا من التحقق تم أن بعد الدراسة أداة تطبيق تم األىداف ىذه ولتحقيق
 المرحمة طمبة جميع من عنقودية طبقية بطريقة اختيارىم تم وطالبة طالباً  629 من مؤلفة

 .الخميل تربية مديرية في الثانوية
 اجتماعي، :الترتيب عمى جاءت الطمبة لدى الشائعة الذكاءات أن الدراسة نتائج ظيرتأ
 داللة ذات فروق وجود تبين كما طبيعي، مكاني، رياضي، موسيقي، جسمي، لفظي، شخصي،
 الجسمي وفي الطالبات لصالح الجنس لمتغير وفقاً  والموسيقي المفظي الذكاء في إحصائية
 الذكاء من كل وفي ككل المتعددة الذكاءات في الصف لمتغير ووفقاً  الطبلب، لصالح والطبيعي
 ووفًقا عشر، الحادي الصف طمبة لصالح والطبيعي واالجتماعي، والجسمي، والبصري، المفظي،
 والمنطقي، المفظي، الذكاء من كل وفي ككل المتعدد الذكاءات في األكاديمي المسار لمتغير

 التحصيل مستوى لمتغير ووفقاً  العممي، المسار طمبة حلصال والشخصي والجسمي، والبصري،
 والشخصي والبصري، المفظي، الذكاء من كل وفي ككل المتعدد الذكاءات في الرياضيات في

 مستوى ذوي الطمبة لصالح المنطقي الذكاء وفي المرتفع، التحصيل مستوى ذوي لصالح
 .والمتوسط المرتفع التحصيل

 بن الحسين جامعة طمبة لدى المتعددة الذكاءات درجاتان: "( بعنو 3100دراسة الغنميين )
 ".لدييم راسيالد بالتحصيل وعالقتيا ،طالل

 بالتحصيل وعبلقتيا ،المتعددة الذكاءات درجات لىإ التعرف إلى راسةالد ىذه ىدفت
 من وطالبةطالبًا  715 من راسةالد عينة وتكونت ،طبلل بن الحسين جامعة طمبة لدى راسيالد

 .العشوائية بالطريقة اختيارىم تم الجامعة، في الموجودة الكميات مختمف من الحسين ةجامع
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 ،الروحي لمذكاء كان درجة وأقل المغوي، لمذكاء كانت درجة أعمى أن راسةالد نتائج من واتضح
 المنطقي الذكاء امتبلك درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج من اتضح كما

 لنوع تعزى المنطقي الذكاء في داللة ذات فروق وجود النتائج وبينت االجتماعي، لمنوع تعزى
 الذكاء امتبلك درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجدت كما العممية، الكميات ولصالح الكمية
 النتائج وأظيرت اإلنسانية، والكميات اإلناث، ولصالح الكمية ونوع االجتماعي، لمنوع تعزى المغوي
 لمنوع تعزى والروحي الحركي، الذكاء امتبلك درجة في إحصائية داللة ذات فروق ودوج عدم

 .الكمية ونوع االجتماعي،
 تعزى الطبيعي الذكاء في إحصائية داللة ذات فروق وجود راسةالد نتائج أظيرت كما

 اللةد ذات عبلقة وجد كما العممية، والكميات اإلناث، ولصالح الكمية، ونوع االجتماعي، لمنوع
 .والتحصيل المتعددة الذكاءات بين

( بعنوان: "أساليب التعمم المفضمة والذكاءات المتعددة لدى طمبة 3112) البمعاويدراسة 
 جامعة اليرموك".
 جامعة طمبة لدى المتعددة والذكاءات المفضمة التعمم أساليب لىإ التعرف إلى ىدفت

 راتالمتغي ببعض وتأثرىما المفيومين ذينى بين العبلقة لىإ التعرف إلى باإلضافة اليرموك،
 بطريقة راسةالد عينة سحب تم راسي،الد والمستوى والتخصصراكمي الت والمعدل كالجنس
 راسيةالد المستويات مثموا وطالبة طالباً  (861) ضمت شعبة (24) من تكونت عشوائية عنقودية
 األولى المرتبة حتلا الحركي لتعمما أسموب أن إلى راسةالد نتائج أشارت وقد المختمفة، والكميات

 ثم فالممسي، السماعي، التعمم سموبأ ذلك وتبل ،راسةالد عينة رادأف لدى تفضيمو حيث من
 ثم الشخصي، الذكاء فكان سيادة األكثر الذكاء نوع أما الفردي، راً وأخي البصري وبعده الجماعي

 راً وأخي فالطبيعي المغوي الذكاء عدهوب فالمكاني البينشخصي ثم فالرياضي فالوجودي الحركي تبله
 المتعددة والذكاءات التعمم أساليب بين إحصائية داللة ذات عبلقة ىناك وجدت كما الموسيقي،

 .اليرموك جامعة طمبة لدى
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( بعنوان: "الفروق في الذكاء المتعدد لدى طمبة السنة األولى 3112دراسة نوفل والحيمة )
 عالي في وكالة الغوث الدولية في األردن".الدارسين في مؤسسات التعميم ال

 في األولى السنة طمبة لدى لجاردنر المتعدد الذكاء في الفروق ستقصاءا إلى ىدفت
 (515) من عشوائية عينة عمى األردن في الدولية الغوث وكالة في العالي التعميم مؤسسات

 الذكاء أنواع أكثر أن سةراالد نتائج أظيرت .إناث( 412و) ذكور (123) منيم وطالبة طالباً 
 المنطقي، فالرياضي فالمكاني، فالوجودي، فالحركي، فالشخصي، المغوي، الذكاء ىو شيوعاً 

 لمتغير تبعاً  إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظيرت كما الموسيقي، راً وأخي فالطبيعي،
 في الفرق كان فيما ث،اإلنا لصالح والوجودي والبينشخصي والمكاني الرياضي الذكاء في الجنس
 والشخصي والحركي المغوي الذكاء في الجنسان وتساوى الذكور لصالح الموسيقي الذكاء

 لمطمبة راسيالد والتحصيل المتعدد الذكاء أنواع جميع بين رتباطيةا عبلقة ووجود والطبيعي،
 .والطبيعي والمكاني الحركي الذكاء من كل باستثناء
ان: "الذكاءات المتعددة لمطمبة البحرانيين في المرحمة الجامعية ( بعنو 3112ران )العمدراسة 

 وفقًا لمنوع والتخصص األكاديمي: ىل الطالب المناسب في التخصص المناسب؟".
 المرحمة في البحرينيين لمطمبة المتعددة الذكاءات في الفروق لىإ التعرف إلى ىدفت

 الطالب ىل"ـــ ب الموسومة رسالتيا في ديمي،األكا التخصص(، و إناث ذكور،) لمنوع وفقاً  الجامعية
 الباحثة إعداد من المتعددة الذكاءات مقياس طبق حيث ،"؟المناسب التخصص في المناسب

 وأظيرت .البحرين بجامعة أكاديمياً  تخصصاً  عشر ثبلثة إلى ينتمون وطالبة طالباً  (238) عمى
 عمى الرياضيات طمبة وتفوق الفضائي، والذكاء الجسمي الذكاء في الذكور تفوقراسة الد نتائج
 عمى واليندسة والحاسوب اإلدارة طمبة وتفوق والفنون، واإلعبلم االجتماعية والعموم المغات طمبة
 والعموم اليندسة طمبة عمى اإلعبلم طمبة تفوق النتائج فبينت الموسيقي، الذكاء أما المغات، طمبة

 .العموم طمبة عمى الفنون طمبة تفوقو  التعميم وتكنولوجيا واإلسبلميات والقانون
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 ( بعنوان:3112) Dsouzaدراسة ديسولوز 
"Design Intelligences: A case for Multiple Intelligences in 

architectural design". 

 في العمارة فن في المتخصصين الطمبة لدى المتعددة الذكاءاتىدفت إلى استكشاف 
 السنة مستوى في وطالبة طالباً  (122دراسة )ال عينة توتكون األمريكية، الجامعات إحدى
 فالطبيعي المكاني الذكاء لدييم يظير العمارة فن طمبة أنراسة الد نتائج وأظيرت الثانية،

 .فالمنطقي
( بعنوان: "مستويات الذكاء المتعدد لدى طمبة مرحمة التعميم 3112دراسة عفانة والخزندار )

 صيل في الرياضيات والميول نحوىا".األساسي بغزة، وعالقتيا بالتح
 بغزة األساسي التعمم مرحمة طمبة لدى المتعدد الذكاء مستويات معرفة إلى ىدفت

 عمى راسةالد عينة شتممتا حيث نحوىا، الطمبة وميول الرياضيات في بالتحصيل وعبلقتيا
 لحكوميةا المدارس في األساسي العاشر الصف إلى ولاأل الصف من وطالبة طالباً  (1387)

 بالنسبة مختمفة بدرجات المتعدد الذكاء تمتمك راسةالد عينة أن راسةالد نتائج وأوضحت بغزة،
 الذكور عند الجسمي والذكاء الرياضي/المنطقي الذكاء تفوق حيث بغزة، األساسي التعميم لمرحمة

 توجد أنو ىإل باإلضافة الذكور، عن اإلناث عند المكاني والذكاء المغوي والذكاء اإلناث، عن
 العاشر الصف طمبة لدى الرياضيات نحو والميل الرياضي المنطقي الذكاء بين إيجابية عبلقة

 .بغزة األساسي
( بعنوان: "استراتيجيات التعمم لمذكاوات المتعددة، وعالقتيا 3112دراسة عفانة والخزندار )

 ببعض المتغيرات لدى الطمبة المعممين تخصص رياضيات بغزة".
 ببعض وعبلقتيا المتعددة لمذكاوات التعمم استراتيجيات تحديد إلى الدراسة ىذه ىدفت

( 59) عمى الدراسة عينة فاشتممت .بغزة رياضيات تخصص المعممين الطمبة لدى المتغيرات
 رياضيات تخصص الرابع المستوى األقصى وجامعة اإلسبلمية الجامعة طمبة من طالبةطالبًا و 
 .التدريب مدارس في العممية التربية ويتدربون

  اآلتية: اإلحصائية األساليب الباحثان استخدم الدراسة أسئمة عن ولئلجابة
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 لمعامبلت التأثير وحجم بيرسون، ارتباط ومعامل ويتنى ـــــ انم  (U)اختبار النسبية، المتوسطات
 مقابمة ةبطاق الباحثان واستخدم (r2التباين المشترك ) نسبة لحساب اً إحصائي الدالة االرتباط
 نة الدراسة.لعي المتعددة لمذكاوات التعمم استراتيجيات لقياس

 :يأتي ما الدراسة نتائج وأوضحت
 لمطمبة بالنسبة مختمفة بدرجات المتعددة لمذكاوات التعمم استراتيجيات الدراسة عينة تمتمك .1

 البين كاءولمذ الرياضي المنطقي لمذكاء التعمم استراتيجيات وتفوق رياضيات تخصص المعممين
 .لدييم شخصي

 عينة لدى المتعددة لمذكاوات التعمم استراتيجيات في إحصائية داللة ذات فروق توجد . ال2
 الجامعة) التعميمية المؤسسة لمتغير طبًقا وكذلك ،(إناث ـــــ ذكور) الجنس لمتغيرطبقًا  الدراسة

 (.األقصى جامعةـــــ  اإلسبلمية
 الطمبة لدى المتعددة لمذكاوات التعمم استراتيجيات بين حصائيةإ داللة ذات عبلقة توجد ال. 3

 في المدرسة مدير ومن المشرف من المبلحظ التدريسي وأدائيم رياضيات تخصص المعممين
 .التدريب مدارس

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
بعضًا من الذكاءات المتعددة مثل دراسة عفانة  السابقةراسات الد بعض تناولت

(، أما الدراسة الحالية فحرص الباحثان 2226) Dsouza(، ودراسة ديسولوز 2223دار )والخزن
 فييا عل تناول معظم الذكاءات المتعددة ماعدا الذكاء الوجودي.

أشارت بعض الدراسات السابقة إلى وجود عبلقة بين الذكاءات المتعددة، والتحصيل 
لدراسة الحالية فقد تم تناول المعدل الدراسي ، أما في ا(2213ريان ) الدراسي والعممي مثل دراسة

 كأحد المتغيرات المرتبطة بأنماط الذكاءات المتعددة السائدة لدى الطمبة الجامعيين.
المتعدة  الذكاءات بعض في الذكور عمى اإلناث تفوق إلى راساتالد بعض أشارت كما 

(، ودراسة عفانة والخزندار 2211مثل )الذكاء المغوي والذكاء المكاني( مثل دراسة الغنميين )
(2224.) 

اىتمت بعض الدراسات بدراسة أنماط الذكاءات السائدة لدى الطمبة في المراحل الدراسية 
(، أما الدراسة 2224(، ودراسة عفانة والخزندار )2213ما قبل الجامعية مثل دراسة ريان )
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، وتحديدًا لدى الطمبة المعممين الحالية فقد ركزت عمى دراسة ىذه األنماط لدى الطمبة الجامعيين
 في كمية التربية. 

 
 الخمفية النظرية:

 عمى األساس في ارتكز والذي لمذكاء، جديداً  مفيوماً  المتعددة الذكاءات نظرية تمثل
 -المنطقي والذكاء المغوي، – المفظي الذكاء) :اآلتي النحو وعمى الذكاءات من أنواع سبعة وجود

 – البدني والذكاء اإليقاعي، – الموسيقي والذكاء المكاني، -يالبصر  والذكاء الرياضي، 
 الشخصي الداخمي(. والذكاء الخارجي، – الشخصي والذكاء الحركي،

 بالطبيعة، المتعمق الذكاءوأضاف جاردنر الحقًا ذكاءات أخرى إلى ىذه القائمة، وىي 
 أطر "كتاب في تحديده تم ذكاء كل أن من الرغم وعمى. الروحي والذكاء الوجودي، والذكاء
 وفق الذكاء يكون وبذلك .المتعددة الذكاءات بين اعبلتفت يتطمب ميمة أي أداء فإن "العقل

 التكوينية العوامل بين لمتفاعل كنتاج يعد فيما تعبيره لو يجد بيولوجية إمكانية عن عبارة جاردنر
 طبيعتو في يختمفون كما بو يولدون الذي الذكاء مقدار في الناس يختمف وقد البيئية والعوامل
 (.67، 2222ـــــ خطابية،  الشعيمي) ذكاءىم بيا ينمون التي والكيفية

 حدد جاردنر األنواع اآلتية من الذكاءات، وىي: أنواع الذكاءات المتعددة:
 والتواصل لمتعبير المغة استخدام عمى الفرد قدرة في الذكاء ىذا يبرزالذكاء المفظي المغوي: 

 األصوات، ونطق الجمل، تركيب في والبراعة بفاعمية، الكممات استخدام خبلل من سميم، بشكل
 .متعددة أنشطة عبر إنتاجيا عمى القدرة وفي

 والتصوري، واالستنباطي، التجريدي، التفكير عمى الفرد قدرة في يتمثلالذكاء المنطقي الرياضي: 
جراء دراك بفاعمية الحسابية العمميات وا   والعددية، المنطقية األنماط تشافواك العبلقات، وا 

 .والعبلقات المنطقية األنماط أو لمنماذج والحساسية
 لؤلفكار، الجغرافي والتمثيل البصري التصور عمى الفرد قدرة في يظيرالذكاء البصري المكاني: 

دراك  واألشكال، والخطوط، لؤللوان، الحساسية ويتضمن والمكانية، البصرية المعمومات وا 
 .العناصر ىذه بين توالعبلقا
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 لمتعبير ككل الجسمية الحركية قدراتو استخدام عمى دالفر  قدرة ويتضمنالذكاء الجسمي الحركي: 
 والتآزر، القوة ميارات عمى ويشتمل األشياء، إلنتاج يديو واستخدام ومشاعره، أفكاره عن

 .ووضعو الجسم بحركة واإلحساس والسرعة، والمرونة، والتوازن،
 الموسيقية، والنغمات األصوات، إلى التعرف عمى الفرد قدرة في ويتمثلسيقي: الذكاء المو 
نتاج وتقميدىا، معيا والتجاوب واإليقاعات،  الرموز فيم من والتمكن واألغاني، األلحان وا 

 .واألفكار المشاعر عن لمتعبير الموسيقى واستعمال الموسيقية، والمفاىيم
 بقيمو والوعي صحيح، بشكل ذاتو إدراك عمى الفرد ةقدر  في ويظيرالذكاء الشخصي الذاتي: 

 يتضمن كما وضعفو، قوتو نقاط تشخيص عمى كذلك والقدرة ودوافعو، وأفكاره ومعتقداتو ومشاعره
 اتخاذ في المتاحة المعمومات واستخدام إنجازاتو، في والتأمل بنفسو أىدافو تحديد عمى الفرد قدرة

دارة قراراتو،  .حياتو شؤون وا 
 لآلخرين، والمزاجية النفسية الحالة إلى التعرف عمى الفرد قدرة في ويتمثلء االجتماعي: الذكا
قامة مقاصدىم، واكتشاف ومشاعرىم، ورغباتيم دوافعيم وفيم  .اآلخرين مع متميزة عبلقات وا 

 اكتشاف نحو والسعي الطبيعة، مظاىر فيم عمى الفرد قدرة في ويتمثلالذكاء الطبيعي: 
 واالىتمام وسموكيا، ونشاطيا حياتيا نمط وفيم والنباتية، الحيوانية اتالموجود خصائص
 .الطبيعية بالظواىر

 مثل اإلنساني بالوجود المتعمقة القضايا في التفكير عمى الفرد قدرة في ويتمثلالذكاء الوجودي: 
 .والخمود والخميقة، الكون في والتأمل والديانات، الطبيعة، وراء وما والموت، الحياة،

 والتمسك والتسامي الديني، والوعي الروحي باإلحساس الذكاء ىذا ويتعمقالذكاء الروحي: 
( 33-29، 2223)جابر،  الحياة مشكبلت مع التعامل في الوعي ىذا وتوظيف بالفضائل،

 (.87-85، 2227، )دليل مفاىيم اإلشراف التربويو
 في تواجييم التي تالمشكبل لحل الذكاءات من توليفة وفق يسمكون الناس معظم إن

 كل تآزر كيفية يظير الناس معظم لدى الذكاء فإن عموماً و  أنواعيا، اختبلف عمى الحياة
. األحيان معظم في الذكاءات من معينة توليفة نتاج ىو ثقافياً  منجزاً  لتشكل األخرى الذكاءات

نما موسيقي ذكاء ديول يكون أن يكفي ال الكمان، عمى اً بارع موسيقياً  عازفاً  المتعمم يكون فمكي  وا 
 يتمتع المبدع والميندس الجسدي، الذكاء عمييا يييمن أيضاً  بدنية قدرات لديو تكون أن من بد ال
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 المنطقي، والرياضي(، التخيمي) الفضائي الطابع ذات العقمية ةيالكفا من متفاوتة بدرجات
 (.46، 1996والجسدي الحركي )زيتون، 

المعرفي  التعمم لتعزيز أساسين مبدأين ويحدد ،تعديللم قابل الذكاء أن شبمان يؤكدو 
 ىما:
 ء.الذكا تطوير لدعم المناسبة الظروف إيجاد. 1
 (.54، 1998)رواشدة ـــــ خطابية،  التطور ىذا طرق من العوائق أو الحواجز إزالة. 2

 الذكاء مفيوم يناقش ولكنو ،يتطور أن يمكن الذكاء أن مماثل بشكل كبلكستونيعتقد و 
 معظم فإن ذلك من وبدالً ، المتعدد الصريح الفكر إلى مستند تفكير من أبعد إلى يمتد ذيال

 (. 57، 2223)حسين،  واع وغير ضمني ذكاء ىو والتعميم التفكير
 : اآلتي النحو عمى المتعددة الذكاءات نظرية في الرئيسة وقد لخص آرمسترنج النقاط

 (.الثامن الذكاء حديثاً  إلييا أضيف) ذكاءات سبعة يمتمك شخص كل. 1
 . ةيالكفا من كاف مستوى إلى ذكاء كل يطورون الناس معظم. 2
 . متعددة وبطرق اً جماعي العادة في الذكاءات تعمل. 3
 . (11، 2226)آرمسترونغ،  معينة فئة ضمن ياً ذك المتعمم ليكون عديدة وسائل ىنالك. 4

 بدرجات الذكاء أبعاد كافة بتطوير األفراد يقوم ال وقد متعددة، أبعاد لو ذكاء كل إن
 ولدي شخص كل أن إال كافة، الثمانية الذكاءات يمتمك شخص كل أن من الرغم وعمى متساوية،

 ويتم األخرى، األنواع من أقوى الذكاء أنواع بعض تكون أن يمكن حيث بو خاصة توليفة
)عطا اهلل،  لمتعمم حةالمتا والفرص الجديدة الخبرات بواسطة الزمن بمرور وتعزيزىا تطويرىا
1992 ،165.) 

 عمى ذكاءات ثمانية يمتمك سوي شخص كل أن إلى المتعددة الذكاءات نظرية وتشير
 التي الكيفية حيث من بينيم فيما األفراد ويختمف متعددة، وبطرق اً جماعي تعمل وىي األقل،
 إلييا، يسعى لتيا األىداف لتحقيق المناسب الطريق لتحديد تويكفا منيم واحد كل بيا يوظف
 طريق عن األبحاث ونشرت الكتب من عديد صدرت معروفة النظرية ىذه أصبحت أن ومنذ

 التنفيذ موضع جعميا أجل من بيا الخاصة التطبيقات تناقش أو بالنظرية تعتني التي المجبلت
 (.67، 2222)الشعيمي ــــــ الخطابية، 
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 معي:الجا التدريس وأساليب ،المتعددة الذكاءات نظرية
 األساتذة أن أظيرت فقد التعميم، في اً كبير ًا إسيام المتعددة الذكاءات لنظرية كان لقد

 أو بالعموم الخاصة سواء ستراتيجيات،اال تنفيذ في تستخدم التي واألدوات اآلليات لتوسيع بحاجة
 (.57، 2223)حسين،  لخإ ... الرياضيات أو المنطق أو المغويات

 لمذكاءات مختمفة (نزعات) ميول لدييم الطمبة كل أن المتعددة الذكاءات نظرية وتفترض
 ،الطمبة من معينة مجموعة مع عال   نجاح ذات تكون قد تدريس ستراتيجيةا أي فإن لذا السبعة،

 الموسيقية اتعاإليقا استخدام األساتذة تبني حالة وفي أخرى مجموعات مع نجاحاً  وأقل
 أكثر الموسيقي الميل ذوي الطمبة أن يبلحظون سوف نيمفإ التدريسية أدواتيم كأحد واألناشيد
 .الميل ىذا يممكون ال الذين زمبلئيم مع مقارنة ستراتيجيةاال ليذه حماسة

ن  يتمتعون الذين الطمبة يثري أن يمكن التدريس في والرسومات الصور استعمال وا 
( لغوي ذكاء) لغوية ميول لدييم الذين ألولئك مغايًرا التأثير يكون المقابل وفي مكاني، بذكاء

 (.67، 2222)الشعيمي ــــــ الخطابية، 
 من واسع طيف استخدام األساتذة عمى الطمبة بين االختبلفات ىذه جودويحتم مثل و 

 عمى التأكيد مع طمبتيم بيا يتمتع التي المتعددة الذكاءات مع لتتبلءم التدريس، ستراتيجياتا
 الكافي الوقت إعطاء أجل من آخر إلى عرض من ينتقموا وأن عروضيم من ينوعوا بأن األساتذة
 التدريس. عممية إطار في فعاليتيا يزيدوا وأن الضعيفة، ذكاءاتيم يطوروا بأن لمطمبة

 
 استراتيجيات التدريس المبلئمة لكل نوع من أنواع الذكاءات المتعددة:

ند أي مستوى أو صممت ىذه االستراتيجيات لتكون كافية عمومًا بحيث يمكن تطبيقيا ع
، 1996مرحمة دراسية، باإلضافة إلى ذلك فإنيا ال تحتاج إال القميل من الجيد إلنجازىا )زيتون، 

46.) 
 أن يمكن أخرى طرق وىناك التدريس، طرق من عينات ستراتيجياتاال ىذه ثلوتم

 .نفسو األستاذ يطورىا
 المتعمق الجانب في ،دريس عمومًا، والجامعي خصوصاً الت منيا يعاني التي المشكمة أما
 بالتدريس
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 تقدم التعممية – التعميمية فالمواد ،الطبلب عالم عن االبتعاد من عميو يبلحظ ما فيو وأساليبو،
 ال أنيا عن فضبلً  وحاجاتيم المتعممين بيئة مراعاة دون ومممة جافة بطرائق األحيان أغمب في

 لمخاطبة التدريس أساليب تنوع من تقتضيو وما ،المختمفة العقمية وقدراتيم لمداركيم ماً اىتما تعير
 نتائج عمى يحصمونالطمبة  أغمب جعل الذي يءالش التعمم، في طريقتيا يناسب بما فئة كل

 اتجاىات يكونون وجعميم والممل النفور بعضيم لدى ولد الذي األمر ،تقويم تعمميم في متدنية
 تصاصاتيم.أساتذتيم واخ نحو سمبية

 أنماط إلى النظر دون تقوم التقميدية الطرائق أن إلى الدراسات بعض أشارت وقد
 والمنطقي المغوي الذكاء عمى العادة في يتم التركيز وأن ،بالطمبة الخاصةو ستراتيجياتاو ، التفكير

ىمال والرياضي  (.54، 1998باقي الذكاءات )رواشدة،  وا 
 الحياة مراحل خبلل من يظير بو خاص تطوير نمط لو ذكاء كل إن القول يمكن وبذلك

 وتوفير قوتو مواطن عمى والتركيز ،متكاممة كشخصية الطالب تقدير األستاذ عمى لذا المختمفة؛
 تقديم خبلل من المتعددة الذكاءات مجال في نموه تحفيز عمى الطالب تساعد التي التعمم خبرات
 .تناسبو التي العممية المادة

 لتزيد اإلمكان بقدر ذكاءاتيم جميع لتطوير قابميتيم بتوسيع لمطمبة سمحت أن يمكن كما
 المعارف إلى والتوصل العمم عمميات اكتساب عمى وتساعدىم العممية لممفاىيم تحصمييم من

 .المختمفة العممية
نما العمل، نياية ليست الذكاءات ىذه نإ  اقتراح إلى بلً مستقب البحثية الجيود تقود قد وا 
 الذكاءات طبيعة في النظر عادةىنا تبرز أىمية إو  والرقمي، الجنسي الذكاء مثل أخرى ذكاءات

 .والمجتمعية المعرفية الممارسات واختبلف البيولوجية، المعرفة تطورات ضوء في
ومن ىنا تأتي أىمية التطرق لمثل ىكذا دراسات تتناول أنماط الذكاءات المتعددة السائدة 

ذلك لتكييف عمميات إعدادىم، وتنويع استراتيجيات تدريسيم بما يتوافق لدى طمبة كمية التربية و 
مع نمط الذكاء السائد لكل كل طالب معمم، سيما أن إعدادىم يتم بجانبين نظري وعممي وىذا 
األمر يتطمب التركيز عمى أنماط الذكاءات التي يتميزون بيا، ويحققون مؤشراتيا بحيث تستخدم 

د، ودليبًل النتقاء االستراتيجيات التدريسية التي تبلئمو، وتعمل عمى تنميتو مرتكزًا لعمميات اإلعدا
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وتوظيفو في تنمية بقية األنماط من الذكاءات لموصول إلى تحقيق األىداف المطموبة، والحصول 
 عمى خريج يتمتع بالكفايات الشخصية واألكاديمية والمينية البلزمة لممارسة المينة. 

 إجراءات البحث:
 البحث: منيج

 دراسة يتناول" :حيثو وأىداف ،البحث لموضوع لمبلءمتو اتبع المنيج الوصفي التحميمي
 في الباحث تدخل دون ىي كما والقياس لمدراسة متاحة موجودة قائمة وممارسات وظواىر أحداث

 (.43، 2222" )اآلغا، ويحمميا معيا يتفاعل أن الباحث ويستطيع مجرياتيا،
 مجتمع البحث:

ن مجتمع البحث طمبة كمية التربية في جامعة حماة في السنة الرابعة، وبمغ تضم   
 ( طالبًا وطالبًة.889عددىم )

 عينة البحث:
%( من مجتمع البحث تقريبًا، وبمغ 22سحبت عينة عشوائية مثمت حوالي )   

 ( طالبًة معممًة. 127( طالبًا معممًا و)72( منيم )177عددىا )
 أداة البحث:

الحالي إلى تعرف أنماط الذكاءات المتعددة المتوافرة لدى طمبة كمية التربية  ىدف البحث
في جامعة حماة، ولتحقيق ذلك تم بناء مقياس لمذكاءات المتعددة، كأداة رئيسة لجمع المعطيات 
وجيت إلى طمبة كمية التربية في جامعة حماة، حيث طورت أداة البحث باالعتماد عمى مراجعة 

والدراسات السابقة، واستشارة ذوي االختصاص. وصنفت بنود االستبانة عمى  اإلطار النظري،
( عبارة، موزعة 48النحو اآلتي: الجزء األول لممعمومات العامة، والجزء الثاني المؤلف من )

 عمى ثماني ذكاءات متعددة.
 صدق أداة البحث:

لية عمى مجموعة من لمتأكد من الصدق الظاىري ألداة البحث عرضت في صورتيا األو        
المحكمين من األساتذة المختصين، وذلك إلبداء الرأي وأخذ المبلحظات عمى المقياس. كما تم 

جرى تطبيق أداة البحث عمى عينة عشوائية التأكد من الصدق التمييزي ألداة البحث حيث 
مى "المقارنة وتعتمد ىذه الطريقة ع ( طالبًا من طمبة كمية التربية.32من الطمبة بمغت ) بسيطة
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بين الفئات المتطرفة في أداة الدراسة ذاتيا كأن يؤخذ الربع )أو الثمث( األعمى من الدرجات 
المتحصمة في ىذا المقياس، )والذي يمثل الفئة العميا( ويقارن بالربع )أو الثمث( األدنى لمدرجات 

متوسطي الفئتين فإذا  فيو )والذي يمثل الفئة الدنيا(، ثم تحسب الداللة اإلحصائية لمفرق بين
جرى التحقق من ىذا النوع  (.152، 2228ظيرت ىذه الداللة ُعد االختبار صادقًا" )مخائيل، 

% من الدرجات عمى ىذه األداة، وذلك 20من الصدق بوساطة اختيار أعمى، وأدنى بحدود 
اطة لمدرجات الخاصة بعينة الصدق والثبات. بعد ذلك جرى حساب الفروق بين الدرجات بوس

ستودنت وذلك "لمتأكد مما إذا كانت الفروق الظاىرة بين المتوسطات فروقًا حقيقية  (t)اختبار 
(. وقد دلت 122، 2211وثابتة، أم ناجمة عن طريق الصدفة وظروف اختيار العينة" )مخائيل، 

دل النتائج عمى وجود فروق دالة إحصائيًا بين أعمى الدرجات وأدناىا عمى ىذه األداة. وىذا ي
 ( يوضح ذلك: 1عمى القدرة التمييزية الجيدة لؤلداة، والجدول )

 "t"الصدق التمييزي يبن المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت ( يبين 1جدول )
  
( أن أداة البحث صادقة، ولبنودىا القدرة التمييزية في الكشف عن 1يتضح من الجدول ) 

 ، وأولئك الذين حصموا عمى درجات منخفضة.أداء األشخاص الذين حصموا عمى درجات عالية
 ثبات أداة البحث: 

 حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: -0

االنحراف  المتوسط العدد الدرجات
 المعياري

مستوى  "tقيمة "
 الداللة

 القرار

 1.618 63.43 15 %25أعمى

25أخفض دال 0.000 17.433

% 15 82.29 2.360 
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 ت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ( يبين معامال2جدول )
 معامل ألفا االستبانة/ مجاالت االستبانة

 0.951 الدرجة الكمية لممقياس

 0.832 الذكاء االجتماعي

 0.943 الذكاء الطبيعي

 0.902 الذكاء البصري

 0.849 الذكاء المنطقي

 0.969 الذكاء المغوي

 0.801 الذكاء الموسيقي

 0.967 الذكاء الجسمي/الحركي

 0.890 الذكاء البيني شخصي

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لممقياس ككل تساوي 2يتضح من الجدول رقم )
(. وتشير إلى أن األداة تتمتع بدرجة 0.75(، وىذه القيمة مرتفعة فجميع القيم تزيد عن )0.951)

نت جميع قيم ألفا عالية من الثبات وبالتالي يمكن االعتماد عمى النتائج والوثوق بيا. كذلك كا
 كرونباخ لجميع المجاالت مرتفعة.

 حساب الثبات بطريقة االتساق الداخمي: -2

"وتعتمد ىذه الطريقة عمى تطبيق االختبار )أداة الدراسة( عمى عينة من المفحوصين ثم         
تقسيم بنوده أو شطرىا إلى نصفين متعادلين، ثم حساب معامل االرتباط بين الدرجات التي 

عمييا المفحوصين عمى بنود النصف األول ودرجاتيم عمى بنود النصف الثاني" )مخائيل، حصل 
2211 ،271 .) 

درجة كل محور والدرجة الكمية ــــــ درجات المحور وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بين: )
 وبعضيا بعضًا(.
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ط الداخمي بين المحاور ( يبين حساب الثبات بطريقة االتساق الداخمي )معامل االرتبا3جدول )
 وبعضيا، وبين المحاور والدرجة الكمية( 

 المجموع 
 الكمي

الذكاء 
 االجتماعي

الذكاء 
 الطبيعي

الذكاء 
 البصري

الذكاء 
 المنطقي

الذكاء 
 المغوي

الذكاء 
 الموسيقي

الذكاء 
الحركي 
 /حسي

الذكاء 
 البيني/
 شخصي

المجموع 
 0.725** 1 الكمي

**
0.944 

**
0.907 

**
0.825 

**
0.966 

**
0.805 

**
0.845 

**
0.801 

الذكاء 
 االجتماعي

**
0.725 1 **

0.555 

**
0.557 

**0.6

65 

**0.5

64 

**0.70

1 

**0.6

04 

**0.6

22 

الذكاء 
 الطبيعي

**
0.944 

**0.555 1 
**

0.778 

**
0.944 

**
0.966 

**0.94

4 

**0.5

86 

**0.7

40 

الذكاء 
 البصري

**
0.907 

**0.557 **
0.778 1 

**
0.825 

**
0.861 

**0.73

3 

**0.7

06 

**0.7

40 

الذكاء 
 المنطقي

**
0.825 

**0.725 **
0.944 

**
0.907 

1 
**

0.775 
**0.66

1 

**0.5

5 

**0.7

1 

الذكاء 
 المغوي

**
0.966 **0.564 **

0.966 
**

0.861 

**
0.775 

1 **0.66 
**0.5

60 

**0.7

06 

الذكاء 
 الموسيقي

**
0.805 **0.701 **0.94

4 
**0.7

33 

**0.6

61 

**
0.775 

1 
**0.5

5 

**0.7

60 

الذكاء 
الحركي/ 

 حسي

**
0.845 **0.604 **0.58

6 
**0.7

06 

**0.6

61 

**0.5

60 
**0.55 1 

**0.7

45 

الذكاء 
 البيني/
 شخصي

**
0.801 **0.622 **0.74

0 
**0.7

40 

**0.7

1 

**0.7

06 

**0.76

0 

**0.7

45 
1 

 0.01** يشير إلى داللة القيم عند مستوى داللة 
( 0.966( إلى )0.555تراوحت قيم االتساق الداخمي من )( نبلحظ: 3وبدراسة الجدول )      

مما يشير إلى  0.01وىذا مؤشر عل أن جميع القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل 
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وبذلك تم التأكد من صدق األداة وثباتيا، مما يجعميا أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات. 
 صالحة لمتطبيق عمى عينة البحث.

 
  لمعالجات اإلحصائية:ا

 في إجراء الّتحميبلت اإلحصائّية الرزمة اإلحصائّية لمعموم االجتماعّية برنامج استخدم
Statistical Packages for Social Sciences (SPSS)  بغية حساب المتوسطات

لّدرجات ( داللة الفروق بين متوسطات اtالحسابّية واالنحرافات المعيارّية والنسب المئوية، وقيمة )
لممقارنة بين االستجابات في حالة )الجنس(، وكذلك الصدق التمييزي، معامل االرتباط بيرسون 

 وألفا كرونباخ لحساب قيم معامبلت االرتباط والثبات. 
 عرض معطيات البحث، وتفسيرىا:

 ما أنماط الذكاءات المتعددة المتوافرة لدى طمبة جامعة حماة؟أواًل: 
اآلتي استخدم الباحثان النسب المئوية لكل بند لقياس مدى توافر لئلجابة عمى السؤال 

الذكاءات المتعددة لدى طمبة كمية التربية في جامعة حماة. واعتمدا المقياس الرباعي )متوافر 
(، غير متوفرة إطبلقاً  أحيانًا تكون متوفرة،، متوفر لدي بدرجة كبيرة، لدي بدرجة كبيرة جداً 

 لنسب المئوية لكل بند من بنود المقياس. ( يوضح ىذه ا4والجدول )
 ( يوضح ىذه النسب المئوية لكل بند من بنود المقياس4الجدول )

التسمس
 ل

 العبارة

 درجة توافرىا
متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة

أحيانًا 
تكون 
 متوفرة

غير 
متوفرة 
 إطالقاً 

 أواًل ــ الذكاء االجتماعي
 14% 16% 30% 40% عامل مع اآلخرين.أجد متعة في الت 0

أحب المشاركة في النوادي واألنشطة الثقافية  3
 واالجتماعية.

%50 %30 %10 %10 

قامة المخيمات. 2  20% 20% 26.7% 33.3% أستمتع بالسفر والتجوال وا 
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التسمس
 ل

 العبارة

 درجة توافرىا
متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة

أحيانًا 
تكون 
 متوفرة

غير 
متوفرة 
 إطالقاً 

 30% 20% 20% 30% لدي القدرة عمى التأثير في اآلخرين. 2
 10% 10% 40% 40% يسعى اآلخرون لمتقرب مني. 5
 6% 10.7% 33.3% 50% أستطيع التكمم أمام اآلخرين، ومحاورتيم. 2
 10% 20% 30% 40% أستمتع بتقديم العون والمساعدة لآلخرين. 7

40.4% المجموع
7 

30% 
15.24
% 

14.28
% 

 ثانيًا ــ الذكاء الطبيعي
 40% 30% 16% 14% أىتم باألمور التي تتعمق بقضايا البيئة. 2

9 
متعة في التعامل مع األشياء التي أجد 

تطمب خبرة مباشرة بمعنى احتكاك مباشر 
 األشياء الطبيعية.

%20 %20 %30 %30 

أستمتع بدارسة العموم الطبيعية )عمم  01
 األحياء، النبات، اإلنسان، الحيوان(.

%9.3 %26.7 %25 %40 

 20% 20% 20% 40% أىتم بزراعة النباتات ورعاية الحيوانات. 00

أفضل جمع عينات من الصخور وأوراق  03
 النباتات والحشرات.

%20 %15 %25 %40 

 6% 30.7% 33.3% 30% أفضل التعميم العممي عمى التعميم النظري. 02
 40% 40% 8% 12% أستمتع باألعمال اليدوية في أنشطة الحرفية. 02

20.75 المجموع
% 

%10.3
8 

28.76
% 

54% 

 



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الحادي عشر
 

 

619 

التسمس
 ل

 العبارة

 درجة توافرىا
متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة

أحيانًا 
تكون 
 متوفرة

غير 
متوفرة 
 إطالقاً 

 ثالثًا ــ الذكاء البصري

أىتم باأللعاب المفككة، والتي تحتاج إلعادة  05
 التركيب.

%10 %10 %40 %40 

أتذكر بسيولة األشياء المنظمة في رسومات  02
 وأشكال.

%35 %25 %30 %10 

أستمتع بالتعبير بالرسم أكثر من التعبير  07
 بالكتابة.

%9.3 %26.7 %15 %50 

أستطيع قراءة الرسومات والخرائط بدقة  02
 وسيولة.

%17 %20 %23 %40 

 60% 15% 15% 10% أستمتع برسم األشكال اليندسية، وتصميميا. 09
 12% 24.7% 33.3% 30% أستمتع بحل المتاىات واأللغاز البصرية. 31

أجد أن موضوعات اليندسة الحسابية أكثر  30
 سيولة من موضوعات الجبر.

%12 %18 %29.3 %40.7 

17.61 المجموع
% 

21.14
% 

30.71
% 

36.1% 

 رابعًا ــ الذكاء المنطقي

أستطيع إجراء العمميات الحسابية الذىنية  33
 بسرعة وسيولة.

%10 %20 %40 %30 

أعتمد عمى طريقة حل المشكبلت في  32
 معالجة القضايا المحيطة بي.

%30 %25 %15 %30 

 40% 14% 20.7% 25.3% أستطيع حل المسائل الرياضية بسيولة. 32
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التسمس
 ل

 العبارة

 درجة توافرىا
متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة

أحيانًا 
تكون 
 متوفرة

غير 
متوفرة 
 إطالقاً 

المنطقي والمنظم في فيم أفضل التتابع  35
 األشياء.

%24.8 %30.2 %14.1 %30.9 

أميل إلى تصنيف األشياء في مجموعات  32
 متشابية.

%30 %40 %19.5 %10.5 

أميل لممارسة األلعاب واأللغاز الرياضية  37
 التي تتطمب تفكيرًا منطقيًا.

%15 %14.8 %24.2 %46 

أفضل مقررات الرياضيات والمنطق عمى  32
 ررات األخرى.المق

%12 %18 %22.3 %47.7 

21.01 المجموع
% 

24.1% 21.3% 
33.58
% 

 خامسًا ــ الذكاء المغوي

أممك ذاكرة جيدة لمتواريخ وأسماء األشخاص  39
 واألماكن.

%40 %30 %13.3 %16.7 

لدي حصيمة لغوية تمكنني من التحدث  21
 ارتجااًل بسيولة.

%46 %36 %6.7 %11.3 

 21% 33% 25.3% 20.7% ة الشعر وقراءتو وسماعو.أستمتع بكتاب 20
 15% 15% 20% 50% أستمتع بقراءة الكتب. 23

أحرص عمى تسجيل مبلحظات تساعدني  22
 عمى فيم األشياء التي تعنيني، وتذكرىا.

%43 %41 %10 %6 

 17.7% 23.3% 36% 23% أساعد اآلخرين في تفسير معاني الكممات. 22
16.814.61%31.8131.38 المجموع
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التسمس
 ل

 العبارة

 درجة توافرىا
متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة

أحيانًا 
تكون 
 متوفرة

غير 
متوفرة 
 إطالقاً 

% % 8 % 
 سادسًا ــ الذكاء الموسيقي

أىتم بالمسرحيات الموسيقية والغنائية أكثر  25
 من المسرحيات األخرى.

%10.3 %20.7 %19 %50 

 60.9% 21.1% 8.2% 9.8% أستطيع أن أميز المقامات الموسيقية. 22
 10.5% 19.5% 40% 30% أستطيع أداء النغمة أو اإليقاع بعد سماعيا. 27

يزيد نشاطي الجسمي والعقمي عند سماع  22
 الموسيقى واألغاني.

%37.6 %30.4 %12 %20 

أمتمك القدرة عمى تمييز المقطوعات  29
يقاعيا وتناسقيا، ومعرفتيا.  الموسيقية وا 

%10.8 %8.2 %21.1 %59.9 

19.64 المجموع
% 

%21.3
6 

18.54
% 

%40.2
6 

 سابعًا ــ الذكاء الحركي / الجسمي

ك القدرة عمى التعبير عن مشاعري أمتم 21
 وأفكاري باستخدام الجسد.

%40 %30 %13.3 %16.7 

أمتمك القدرة عمى أجراء العمميات الدقيقة  20
 كالتشريح، الحفر عمى الخشب ......

%16 %10 %23.7 %50.3 

 33% 21% 25.3% 20.7% أستمتع بممارسة األلعاب الرياضية. 23

ندما قيامي بنشاط تتولد لدي أفكار جديدة ع 22
 حركي.

%13.3 %15.7 %20.6 %50.4 

20.219.6521.48% %22.5 المجموع
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التسمس
 ل

 العبارة

 درجة توافرىا
متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة

أحيانًا 
تكون 
 متوفرة

غير 
متوفرة 
 إطالقاً 

5 % % 
 ثامنًا ــ الذكاء البيني شخصي

 50% 20% 20% 10% أستمتع بالعمل المنفرد. 22

أستطيع إنجاز األعمال بمفردي بطريقة أكثر  25
 سرعة واكتمااًل من العمل مع الفريق.

%20 %15 %15 %50 

 40% 14% 20.7% 25.3% حدد ىدفي في الحياة، وأفكر فيو بانتظام.أ 22

أخصص وقت لمتأمل في كافة جوانب  27
 حياتي.

%14.8 %10.2 %25 %50 

 14.5% 15.5% 40% 30% أمتمك االستقبللية في تفكيري. 22

 20.3% المجموع
21.18
% 

17.96
% 

%40.9 

توافرًا لدى طمبة جامعة حماة كان ( نبلحظ أن أكثر أنماط الذكاءات 4بدراسة الجدول )
%(، تبله الذكاء المغوي بنسبة 42.47نمط الذكاء االجتماعي حيث كانت نسبة توافره لدييم )

%(، ثم في المرتبة الثالثة كان الذكاء الحركي الجسمي، بنسبة توافر بمغت 31.81توافر بمغت )
%(، يميو في المرتبة 21.21) %(، وفي المرتبة الرابعة الذكاء المنطقي بنسبة توافر22.5)

%(، ثم في المرتبة السادسة الذكاء البيني شخصي 22.75الخامسة الذكاء الطبيعي بنسبة )
%(، وفي المرتبة ما قبل األخيرة كان الذكاء الموسيقي بنسبة 22.3بنسبة توافر بمغت )

 %(.17.61%(، وفي المرتبة األخيرة أتى الذكاء البصري بنسبة توافر بمغت )19.64)
وتمك النتائج تقودنا ـــ وبحسب رأي الباحثان ـــــ إلى أىمية بناء أنشطة برامج إعداد   

المعمم، وتصميميا استنادًا إلى جميع أنماط الذكاءات المتعددة التي وجدت أنيا متوافرة لدى 
ن كانت بنسب متفاوتة ــــ مع أىمية التركيز عمى األنشطة  الطمبة المعممين في جامعة حماة ـــ وا 
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التي تحاكي الذكاء االجتماعي كون نسبة توافره لدى الطمبة كانت األعمى، وكذلك الذكاء المغوي 
الذي حل في المرتبة الثانية في نسبة التوافر. وىنا يمكن لمصمم أنشطة إعداد المعممين في كمية 

من خبلل طرح أنشطة  التربية االىتمام بأنماط الذكاءات المتعددة التي كانت متوافرة بنسب قميمة
تحاكي أكثر من نمط من أنماط الذكاءات مثبًل )أنشطة تحاكي الذكاء االجتماعي والذكاء 

 البصري أيضًا(.
في مدى توافر أنماط الذكاءات المتعددة لدى طمبة كمية التربية في جامعة حماة الفروق ثانيًا: 

 .تبعًا لمتغير الجنس
 الذكاء االجتماعي: .1

 فروق في مدى توافر الذكاء االجتماعي تبعًا لمتغير البحثيبين ال (5جدول )

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(t) 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 8.12 64.72 77 ذكر
 دال 0.029 183 2.30

10 أنثى

7 
70.42 3.14 

االجتماعي لدى طمبة كمية  ( وجود فروق في مدى توافر نمط الذكاء5يبين الجدول )
 التربية تبعًا لمتغير الجنس، وىذه الفروق دالة لصالح الطالبات اإلناث.

ويفسر الباحثان ىذه النتيجة بأن اإلناث عمومًا يتمتعن بنمو اجتماعي متمايز أكثر من 
قامة  الذكور بحسب دراسات عمم نفس النمو، حيث يتميزن بالقدرة عمى التكيف االجتماعي وا 

كة من العبلقات االجتماعية الناجحة، ويبدين رغبة دائمة بالمشاركة في كل الفعاليات ذات شب
 الطابع االجتماعي، كما أنين يستمتعن دائمًا في العمل بأجواء اجتماعية تعاونية.

 الذكاء الطبيعي: .2
 يبين الفروق في مدى توافر الذكاء الطبيعي تبعًا لمتغير البحث (6جدول )

لمتوسط ا العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(t) 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 5.45 17.07 77 ذكر
0.80 183 0.43 

غير 
 4.56 1015.90 أنثى دال
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لمتوسط ا العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(t) 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

7 

( عدم وجود فروق في مدى توافر نمط الذكاء الطبيعي لدى طمبة كمية 6يبين الجدول )
 التربية تبعًا لمتغير الجنس.

احثان ىذه النتيجة إلى ميل الذكور واإلناث عمى حد سواء إلى التعامل مع ويعزو الب
موجودات الطبيعة وكائناتيا الحية وغير الحية، واستكشاف ما فييا، ولذلك أبدى جميع الطمبة 

 ذكورًا أم إناثًا توافقًا متقاربًا عمى العبارات التي تعد مؤشرات لمذكاء الطبيعي لدى اإلنسان.
 

 ري:الذكاء البص .3
 يبين الفروق في مدى توافر الذكاء البصري تبعًا لمتغير البحث (7جدول )

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(t) 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 4.83 17.95 77 ذكر
 دال 0.01 183 2.70

10 أنثى

7 
15.66 4.53 

توافر نمط الذكاء البصري لدى طمبة كمية ( وجود فروق في مدى 7يبين الجدول )
 التربية تبعًا لمتغير الجنس، وىذه الفروق دالة لصالح الطمبة الذكور.

وبالرجوع إلى دراسات عمم النفس، وأبحاثو نجد أنيا في غالبيتيا تؤكد عمى تميز الذكور 
ك والتركيب، وقراءة فيما يتعمق بالتفكير الفراغي والمكاني، حيث من سماتيم االىتمام بأعمال الف

الرسومات والخرائط واألشكال، والميل لمتعامل مع المتاىات العقمية والفكرية التي تتطمب في حميا 
 تمثيبًل بصريًا.
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 الذكاء المنطقي: .4
 يبين الفروق في مدى توافر الذكاء المنطقي تبعًا لمتغير البحث (8جدول )

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(t) 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 4.93 18.95 77 ذكر

 دال 0.02 183 2.70
10 أنثى

7 
14.66 4.43 

( وجود فروق في مدى توافر نمط الذكاء المنطقي لدى طمبة كمية 8يبين الجدول )
 التربية تبعًا لمتغير الجنس، وىذه الفروق دالة لصالح الطمبة الذكور.

بالقدرة عمى التفكير المنطقي الرياضي أكثر من اإلناث، حيث يتمكنون  يتميز الذكور
من إجراء العمميات الحسابية بسرعة وبميارة، كما أنيم يفكرون بطريقة عممية ومنطقة ومنظمة 

 إليجاد حمول لممشكبلت التي يتعرضون ليا بطريقة تتسم بالموضوعية أكثر من اإلناث.
 الذكاء المغوي: .5

 الفروق في مدى توافر الذكاء المغوي تبعًا لمتغير البحثيبين  (9جدول )

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(t) 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 4.53 15.66 77 ذكر

 دال 0.00 183 2.70
10 أنثى

7 
18.90 4.90 

لمغوي لدى طمبة كمية التربية ( وجود فروق في مدى توافر نمط الذكاء ا9يبين الجدول )
 تبعًا لمتغير الجنس، وىذه الفروق دالة لصالح الطالبات اإلناث.

وتعزى ىذه النتيجة إلى امتبلك اإلناث لمميارات المغوية من كتابة وقراءة وتحدث بشكل 
يجعمين متميزات عن الذكور. إذ أنين يتمتعن بحصيمة لغوية وافرة من المفردات والمترادفات، 

لديين مقدرة واضحة عمى استخدام ىذه المغة بطريقة تمكنين من التفوق عمى الذكور. كما  كما
أن األنثى تيتم بالتفاصيل واألسماء والتواريخ، وتستطيع استرجاعيا وتذكرىا، وتتميز بميل نحو 
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عمق الشعر والمطالعة، وبالتالي استطعن الطالبات اإلناث تحقيق تفوقًا عمى الطمبة الذكور فيما يت
 بالذكاء المغوي.

 الذكاء الموسيقي: .6
 يبين الفروق في مدى توافر الذكاء الموسيقي تبعًا لمتغير البحث (10جدول )

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(t) 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 4.45 15.07 77 ذكر

0.80 183 0.53 
غير 
10 أنثى دال

7 
16.90 5.56 

( عدم وجود فروق في مدى توافر نمط الذكاء الموسيقي لدى طمبة 12يبين الجدول )
 كمية التربية تبعًا لمتغير الجنس.

ويبرر الباحثان ىذه النتيجة بأن الموسيقى غذاء الروح، واإلعداد التربوي والميني لطمبة 
ين الصوتي، وتنويع نبرات كمية التربية يركز عمى تدريب الطالب المعمم عمى استخدام التمو 

الصوت، وتوظيف الموسيقى واأللحان في تقديم المعمومة، وتوضيحيا، واالىتمام بحاسة السمع 
 كما البصر بتقديم المثيرات السمعية المتنوعة تستدعي استجابات مرغوبة.

 الذكاء الجسمي / الحركي: .7
 بعًا لمتغير البحثيبين الفروق في مدى توافر الذكاء الجسمي/الحركي ت (11جدول )

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(t) 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 5.45 17.07 77 ذكر

0.80 183 0.12 
غير 
10 أنثى دال

7 
18.90 6.56 

( عدم وجود فروق في مدى توافر نمط الذكاء الجسمي / الحركي لدى 11يبين الجدول )
 ية التربية تبعًا لمتغير الجنس.طمبة كم

أظيرت النتائج توافر مؤشرات ىذا البعد لدى طمبة كمية التربية عمومًا، فالطمبة أبدوا 
 ميواًل متقاربة في قدرتيم عمى العمل اليدوي، والقيام باألنشطة الحركية. 
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سناد ويمكن ىنا الرجوع إلى ما ورد عند تفسير النتائج المتعمقة بالذكاء الموسيقي، و  ا 
النتيجة الحالية فيما يتعمق بالذكاء الجسمي / الحركي إلى خصوصية اإلعداد الميني والتربوي 
لطمبة كمية التربية )ذكورًا كانوا أم إناثًا(، حيث يجري االىتمام عمى إكسابيم ميارات التواصل 

ألفكار واآلراء غير المفظي )التواصل باستخدام الجسد(، وبالتالي يتم تدريبيم عمى التعبير عن ا
يماءاتو.  والمشاعر باستخدام حركات الجسد، وا 

 الذكاء البيني / شخصي: .8
 يبين الفروق في مدى توافر الذكاء البيني شخصي تبعًا لمتغير البحث (12جدول )

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(t) 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 6.45 17.08 77 ذكر
0.80 183 0.06 

غير 
10 أنثى دال

7 
15.04 5.95 

لدى  بيني / شخصي( عدم وجود فروق في مدى توافر نمط الذكاء ال12يبين الجدول )
 طمبة كمية التربية تبعًا لمتغير الجنس.

وتفسر النتيجة بأن الطمبة عمومًا لدييم توافر متماثل تقريبًا في توافر مؤشرات ىذا النمط 
اء، فالجميع كان يستمتع باألعمال التي تتطمب جيدًا ذاتيًا إلنجازىا عمى نحو متقارب، من الذك

كما أنيم أظيروا تحديدًا ألىدافيم الحياتية، واستقبللية في التفكير بشكل لم يميز بينيم ذكورًا 
 كانوا أم إناثًا.

 مقترحات البحث:
يناتيا اختصاصات جامعية أخرى القيام ببحوث ودراسات تالية لمبحث الحالي، بحيث تكون ع .1

 لم يشمميا البحث الحالي.
االستفادة من نتائج البحث الحالي في إعداد الطمبة المعممين قبل الخدمة، وتدريبيم أثناء  .2

 الخدمة إلكسابيم الكفايات التربوية البلزمة.
ختمف توظيف استراتيجيات التدريس وفق نظرية الذكاءات المتعددة في التدريس الجامعي، ولم .3

 االختصاصات والفروع.
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 إستمارة قياس الذكاءات المتعددة                                                    
 اسم الطالبة/الطالب.............................المرحمة .............الشعبة............

التسمسل
 

 العبارة

 درجة توافرىا
متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة

أحيانًا 
تكون 
 متوفرة

ر غي
متوفرة 
 إطالقاً 

 أواًل ــ الذكاء االجتماعي
     أجد متعة في التعامل مع اآلخرين. 0

أحب المشاركة في النوادي واألنشطة الثقافية  3
 واالجتماعية.

    

قامة المخيمات. 2      أستمتع بالسفر والتجوال وا 
     لدي القدرة عمى التأثير في اآلخرين. 2
     مني. يسعى اآلخرون لمتقرب 5
     أستطيع التكمم أمام اآلخرين، ومحاورتيم. 2
     أستمتع بتقديم العون والمساعدة لآلخرين. 7

 ثانيًا ــ الذكاء الطبيعي
     أىتم باألمور التي تتعمق بقضايا البيئة. 2

أجد متعة في التعامل مع األشياء التي تطمب خبرة  9
 الطبيعية. مباشرة بمعنى احتكاك مباشر األشياء

    

أستمتع بدارسة العموم الطبيعية )عمم األحياء،  01
 النبات، اإلنسان، الحيوان(.

    

     أىتم بزراعة النباتات ورعاية الحيوانات. 00

أفضل جمع عينات من الصخور وأوراق النباتات  03
 والحشرات.

    

     أفضل التعميم العممي عمى التعميم النظري. 02
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التسمسل
 

 العبارة

 درجة توافرىا
متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة

أحيانًا 
تكون 
 متوفرة

ر غي
متوفرة 
 إطالقاً 

     تع باألعمال اليدوية في أنشطة الحرفية.أستم 02
 ثالثًا ــ الذكاء البصري

أىتم باأللعاب المفككة، والتي تحتاج إلعادة  05
 التركيب.

    

أتذكر بسيولة األشياء المنظمة في رسومات  02
 وأشكال.

    

     أستمتع بالتعبير بالرسم أكثر من التعبير بالكتابة. 07
     لرسومات والخرائط بدقة وسيولة.أستطيع قراءة ا 02
     أستمتع برسم األشكال اليندسية، وتصميميا. 09
     أستمتع بحل المتاىات واأللغاز البصرية. 31

أجد أن موضوعات اليندسة الحسابية أكثر سيولة  30
 من موضوعات الجبر.

    

 رابعًا ــ الذكاء المنطقي

ة الذىنية بسرعة أستطيع إجراء العمميات الحسابي 33
 وسيولة.

    

أعتمد عمى طريقة حل المشكبلت في معالجة  32
 القضايا المحيطة بي.

    

     أستطيع حل المسائل الرياضية بسيولة. 32
     أفضل التتابع المنطقي والمنظم في فيم األشياء. 35
     أميل إلى تصنيف األشياء في مجموعات متشابية. 32
    ة األلعاب واأللغاز الرياضية التي أميل لممارس 37
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التسمسل
 

 العبارة

 درجة توافرىا
متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة

أحيانًا 
تكون 
 متوفرة

ر غي
متوفرة 
 إطالقاً 

 تتطمب تفكيرًا منطقيًا.

أفضل مقررات الرياضيات والمنطق عمى المقررات  32
 األخرى.

    

 خامسًا ــ الذكاء المغوي

أممك ذاكرة جيدة لمتواريخ وأسماء األشخاص  39
 واألماكن.

    

لدي حصيمة لغوية تمكنني من التحدث ارتجااًل  21
 بسيولة.

    

     أستمتع بكتابة الشعر وقراءتو وسماعو. 20
     أستمتع بقراءة الكتب. 23

أحرص عمى تسجيل مبلحظات تساعدني عمى فيم  22
 األشياء التي تعنيني، وتذكرىا.

    

     أساعد اآلخرين في تفسير معاني الكممات. 22
 سادسًا ــ الذكاء الموسيقي

والغنائية أكثر من  أىتم بالمسرحيات الموسيقية 25
 المسرحيات األخرى.

    

     أستطيع أن أميز المقامات الموسيقية. 22
     أستطيع أداء النغمة أو اإليقاع بعد سماعيا. 27

يزيد نشاطي الجسمي والعقمي عند سماع الموسيقى  22
 واألغاني.

    

    أمتمك القدرة عمى تمييز المقطوعات الموسيقية  29
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التسمسل
 

 العبارة

 درجة توافرىا
متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

متوفرة 
بدرجة 
 كبيرة

أحيانًا 
تكون 
 متوفرة

ر غي
متوفرة 
 إطالقاً 

يقاعيا وتنا  سقيا، ومعرفتيا.وا 
 سابعًا ــ الذكاء الحركي / الجسمي

أمتمك القدرة عمى التعبير عن مشاعري وأفكاري  21
 باستخدام الجسد.

    

أمتمك القدرة عمى أجراء العمميات الدقيقة كالتشريح،  20
 الحفر عمى الخشب ......

    

     أستمتع بممارسة األلعاب الرياضية. 23

أفكار جديدة عندما قيامي بنشاط  تتولد لدي 22
 حركي.

    

 ثامنًا ــ الذكاء البيني شخصي
     أستمتع بالعمل المنفرد. 22

أستطيع إنجاز األعمال بمفردي بطريقة أكثر سرعة  25
 واكتمااًل من العمل مع الفريق.

    

     أحدد ىدفي في الحياة، وأفكر فيو بانتظام. 22
     كافة جوانب حياتي.أخصص وقت لمتأمل في  27
     أمتمك االستقبللية في تفكيري. 22

 
 

 


