
املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 102022

ــق  ــة دمش ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ــف ف ــم الص ــة معل ــاك طلب ــة امت درج

ــدد ــذكاء المتع ــتويات ال لمس

الدكتور أحمد عباس المحمد

االختصاص تقنيات التعليم

The Degree of Having the Multiple Intelligence Among the 

Students of (Class Teacher Department) in the Faculty of 

Education, Damascus University

D. Ahmed abas AL Muhamed

Teaching Technology

مديرية تربية دمشق

المنسق المحلي لدمج التقانة في التعليم

Damascus Directorate of Education

Local Coordinator for Integrating Technology in Education

E-mail: rahal2041980@gmail.com



11

الملخص:

هدفــت الدراســة إلــى تّعــرف درجــة امتــاك طلبــة معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق لمســتويات 
الــذكاء المتعــدد، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )211( طالبــاً وطالبــة.

نــة  ــم اســتبانة مكوَّ واتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي؛ ألنــه المنهــج المناســب ألغــراض الدراســة الحاليــة، وصمَّ
مــن )56( بنــداً موزعــة علــى )8( محــاور كأداة لتحقيــق أهــداف الدراســة.

أظهرت نتائج الدراسة ما يـأتي: 

أكثــر أنــواع الــذكاء شــيوعاً لــدى أفــراد العينــة، الــذكاء: )الشــخصي/ الذاتــي – االجتماعــي - اللغوي(،   
وذلــك حســب ترتيــب متوســطاتهم الحســابية، أمــا عــن ترتيــب الــذكاءات ككل فجــاء ترتيــب النتائــج علــى 
ــي/ الرياضــي - الجســمي/  ــي - االجتماعــي - اللغــوي - المنطق ــذكاء )الشــخصي/ الذات ــي: ال النحــو اآلت

الحركــي - البصــري/ المكانــي – الطبيعــي – الموســيقي(.

يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة علــى محــوري الــذكاء: )المنطقــي/   
الرياضــي – الطبيعــي( ُتعــزى إلــى متغيــر الســنة الدراســية لصالــح طلبــة الســنة األولــى. 

يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة علــى محــور الــذكاء: )الموســيقي(   
ُتعــزى إلــى متغيــر الســنة الدراســية لصالــح طلبــة الســنة الرابعــة.

 ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة علــى الدرجــة الكليــة وبقيــة محــاور   
الــذكاء: )اللغــوي - االجتماعــي - البصــري/ المكانــي – الجســمي/ الحركــي - الشــخصي/ الذاتــي( ُتعــزى 

إلــى متغيــر الســنة الدراســية.

ــذكاء: )البصــري/    ــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة علــى محــاور ال يوجــد فــرق ذو دالل
ــح  ــى متغيــر الجنــس لصال المكانــي – المنطقــي/ الرياضــي - الشــخصي/ الذاتــي - الطبيعــي( ُتعــزى إل

الطلبــة الذكــور. 

ــذكاء )الموســيقي(    ــى محــور ال ــة عل ــن متوســطي درجــات الطلب ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل يوجــد ف
ــاث. ــات اإلن ــح الطالب ــر الجنــس لصال ــى متغي ُتعــزى إل

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة علــى الدرجــة الكليــة وبقيــة محــاور   
الــذكاء: )اللغــوي - االجتماعــي - الجســمي/ الحركــي( ُتعــزى إلــى متغيــر الجنــس.

الكلمات المفتاحية: طلبة معلم الصف، مستويات الذكاء المتعدد.
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The purpose of the study was to determine the degree of having the multiple 
intelligence among the students of )class teacher department(  in the Faculty 
of Education, Damascus University.

The study sample consisted of )211( students. The researcher adopted the 
descriptive method, because it is appropriate for the purposes of the current 
study. He prepared a questionnaire consisting of )56( items distributed on )8( 
axes as a tool to achieve the objectives of the study.

The results of the study showed the following:

  The most common types of intelligence among the sample member's 
intelligence were )Intrapersonal - social - linguistic( according to the 
arrangement of their arithmetic averages. As for the order of intelligences as 
a whole. the results were as following: intelligence )Intrapersonal - social - 
linguistic - logical / mathematical - Bodily / Kinesthetic - visual / spatial - 
natural - musical(.

  There was a statistically significant difference between the students 
’average scores on the two axes of intelligence: )logical / mathematical - 
natural( attributed to the academic year variable in favor of first-year students.

  There was a statistically significant difference between the average scores 
of students on the axis of intelligence: )musical( attributed to the academic 
year variable in favor of fourth-year students.

  There was no statistically significant difference between the average 
scores of the students on the total score and the rest of the axes of intelligence: 
)linguistic - social - visual / spatial - Bodily / Kinesthetic - Intrapersonal( due 
to the variable of the Session.

  There was a statistically significant difference between the average scores 
of students on the axes of intelligence: )visual / spatial - logical / mathematical 
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- Intrapersonal - natural( due to the gender variable in favor of male students.

  There was a statistically significant difference between the average scores 
of students on the )musical( axis, due to the gender variable in favor of 
female students.

  There was no statistically significant difference between the average 
scores of the students on the total score and the rest of the axes of intelligence: 
)linguistic - social - Bodily / Kinesthetic( due to the gender variable.

Keywords: class teacher students, multiple intelligence levels.
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1- مقدمة:

إن االهتمــام بالعقــل البشــري وإمكاناتــه وأســاليب نمــوه وتطويــره، يوضــح اهتمــام المجتمعــات فــي العصــر 
الحالــي بالثــروة البشــرية وأهميتهــا فــي تحقيــق التنميــة االجتماعيــة، حيــث ازداد اهتمــام العديــد مــن المجتمعــات 
بالرأســمال البشــري فــي تحقيــق التنميــة، ونتيجــة لذلــك فقــد اهتــم العلمــاء بقيــاس العقــل البشــري والبحــث عــن 

طبيعــة ومفاهيــم الــذكاء لديــه، حيــث ركــز معظمهــم علــى التطبيقــات العمليــة للــذكاء. 

ومــن هنــا يشــكل طــاب الجامعــات عنصــراً مهمــاً لتحقيــق النهضــة التنمويــة فــي أي بلــد، حيــث إن خريجــي 
الجامعــات هــم مــن الشــرائح المهمــة التــي تقــوم بالعمــل فــي قطاعــات الدولــة المختلفــة، وتقتــرح نظريــة الــذكاءات 
المتعــددة علــى المدرســين توســيع حصيلتهــم مــن األســاليب واألدوات واالســتراتيجيات، بحيــث تتعــدى النواحــي 
ــة  ــذه النظري ــاءت ه ــذا ج ــة. ول ــي حجــرات الدراس ــتخدامها ف ــر اس ــي يكث ــا الت ــة منه ــة العادي ــة والمنطقي اللغوي
كعــاج للتركيــز علــى ذلــك الجانــب الــذي يســتغرق جــزءاً كبيــراً مــن وقــت حصــة الدراســة. ودعــت المعلميــن 
ــواد  ــن الم ــد م ــم العدي ــذ. ووضعــت تحــت أيديه ــول التامي ــاظ عق ــى إيق ــى أن يتجــاوزوا النــص والســبورة إل إل
ــددة  ــذكاءات المتع ــر ال ــي تثي ــق األنشــطة الت ــس عــن طري ــي التدري ــم ف ــاعد المعل ــن أن تس ــي يمك واألدوات الت

ــر، 2003(.  )جاب

ويفتــرض "جاردنــر" )Gardner, 1983( - مؤســس نظريــة الــذكاءات المتعــددة - أن هذه الــذكاءات، تتمثل 
ــن  ــن، الذي ــد األشــخاص المتفوقي ــي يمكــن ماحظتهــا، بشــكل واضــح عن ــة الت ــة الفطري ــدرات البيولوجي ــي الق ف
وصلــوا إلــى درجــة العبقريــة فــي ذكائهــم، عــن طريــق ماحظاتهــم فــي مواقــف محــددة، لذلــك يــرى " جاردنــر 
ــكل المتعلميــن؛ ألنهــم  ــح أســلوب واحــد ل ــة: ال يصل ــة هــي التــي تتمثــل فيهــا األســس اآلتي " أن المدرســة الذكي
يمتلكــون ميــوالً مختلفــة. كمــا ال يصلــح أســلوب موحــد لتدريــب كل األفــراد فــي جميــع المجــاالت. وأيضــاً يصعب 
.)Gardner, 1983( علــى المتعلــم اإللمــام بــكل الجوانــب المعرفيــة، مهمــا أوتــي مــن قــدرات عقليــة فائقــة

إن مســألة مراعــاة الفــروق الفرديــة فــي القــدرات العقليــة وأنمــاط التعلــم حســب النــوع والتخصــص، ليســت 
وهمــاً يتــذرع بــه علمــاء النفــس، لفــرض نمــاذج جديــدة فرضــت نفســها علــى المجتمــع األكاديمــي، بــل غــدت 
همــاً تربويــاً يشــغل بــال التربوييــن والباحثيــن، مــن أجــل فهــم هــذا التنــوع بأشــكاله وأنواعــه بيــن الطلبــة، ومــن 
أجــل اســتيعابه والتعامــل معــه. وممــا ال شــك فيــه أن النجــاح األكاديمــي، مرهــون بالتركيــز علــى نقــاط القــوة فــي 
شــخصية الطالــب وقدراتــه وإمكاناتــه، وتوظيفهــا فــي عمليــة تدريســه وتوجيهــه، مــع مراعــاة التخصــص والنــوع 

والفــروق الفرديــة فــي القــدرات المعرفيــة، وهــذا لتعــم االســتفادة القصــوى مــن العمليــة التعليميــة - التعلميــة.

 وللــذكاء دور فــي حياتنــا اليوميــة فــي كثيــر مــن مجــاالت الحيــاة المتعــددة، والمتمثلــة فــي التعليــم المدرســي 
بــكل مراحلــه، والتعليــم الجامعــي وممارســات بعــض المهــن والمواقــف االجتماعيــة المختلفــة. 
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ورغبــة مــن الباحــث فــي أن يكــون هــؤالء الخريجــون قــد تلقــوا تعليمهــم وفقــاً لمســتويات الــذكاء والقــدرات 
ــة المناســبة لهــم، فقــد  ــة لديهــم مــن خــال تدريســهم وفــق االســتراتيجيات التدريســية واألســاليب التعليمي العقلي
رأى القيــام بهــذه الدراســة التــي ستســاعد أعضــاء هيئــة التدريــس علــى اســتخدام اســتراتيجيات وطرائــق تدريــس 

2- مشكلة الدراسة:

تراعــي أنمــاط الــذكاء الســائدة لــدى طابهــم.

ياحــظ وجــود فــروق فرديــة واختافــات بيــن الطلبــة فــي أنــواع الــذكاءات لديهــم، وفــي طريقــة اســتخدامها، 
فجميعهــم يمتلكــون إمكانــات وقــدرات وقــوى متنوعــة، ويتعلمــون بأســاليب مختلفــة، ولهــذه القــوى والقــدرات 
تأثيرهــا اإليجابــي فــي حــال اســتثمارها، وأيضــاً لهــا منعكســاتها الســلبية فــي حــال بقيــت مضمــرة لديهــم، وهــذا 
ــك  ــم تنشــيط تل ــا يت ــم بشــكل أفضــل عندم ــا أن اإلنســان يتعل ــد فيه ــي أك ــه والت ــي نظريت ــر" ف ــراه "جاردن ــا ي م
الــذكاءات فــي أثنــاء عمليــة التعلــم، ولكــن هــذه الــذكاءات بحاجــة إلــى اكتشــافها وقياســها وتطويرهــا واســتثمارها. 

وتعــد نظريــة الــذكاءات المتعــددة مــن أهــم األفــكار الحديثة في مجــال التعليم، إذ يــرى "جاردنــر" أن المتعلمين 
ــة اســتجاباتهم  ــة تعلمهــم وكيفي ــة لكيفي لديهــم خصائــص منفــردة ومواهــب مســتقلة كمــا لديهــم تفضيــات مختلف
.)Fako D, 1992, 50( لمواقــف التعلــم، وبذلــك فهــم يختلفــون في تفضياتهم الســتراتيجيات وأســاليب التعلــم

ــع  ــاالت أوس ــح مج ــي فت ــاعد ف ــن سيس ــع المتعلمي ــددة م ــذكاءات المتع ــة ال ــتخدام نظري ــإن اس ــذا ف ــى ه وعل
إلبــداع المتعلميــن، وسيســاعد علــى الكشــف عــن القــدرات الذكائيــة الكامنــة لديهــم، والتــي تحتــاج إلــى التطويــر 
والتحســين، وهــذا مــن شــأنه إغنــاء المجتمــع وتنويــع ثقافتــه وحضارتــه مــن خــال إفســاح المجــال لــكل نــوع 
مــن هــذه الــذكاءات بالظهــور والتبلــور فــي إنتــاج يفيــد تطــور المجتمــع وتقدمــه، وقــد بينــت نتائــج الدراســات 
التــي تمــت فــي هــذا المجــال أهميــة الــذكاءات المتعــددة، ومنهــا دراســة الهــدور والهــادي )2018( التــي أشــارت 
إلــى وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة بيــن الــذكاءات المتعــددة والقــدرات اإلبداعيــة لــدى الطلبــة الجامعييــن، كمــا 
ــذكاءات  ــع ال ــق م ــي تتواف ــس واســتراتيجياتها الت ــام بأســاليب التدري أوصــت دراســة المطــوع )2018( االهتم

الســائدة لــدى طلبــة الجامعــة.  

ــة  ــي كلي ــس ف ــة التدري ــي يســتخدمها أعضــاء هيئ ــق التدريســية الت ــون الطرائ ــأن تك ــن الباحــث ب ــًة م ورغب
التربيــة تتوافــق مــع القــدرات العقليــة لــدى المتعلميــن، بحيــث تســهم هــذه الطرائــق فــي تنميــة مختلــف أنــواع 
ــث  ــدى الباح ــكل ل ــا، تش ــوع منه ــكل ن ــل ل ــتغال األمث ــق االس ــا يحق ــتوياتها بم ــع مس ــددة ورف ــذكاءات المتع ال
اإلحســاس بضــرورة التعــّرف إلــى الــذكاءات الســائدة لــدى عينــة الدراســة؛ باإلضافــة إلــى عــدم وجــود دراســة 
ســابقة فــي هــذا المجــال علــى طلبــة معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق )فــي حــدود علــم الباحــث(، 
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وبالتالــي تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي اإلجابــة عــن الســؤال اآلتــي: مــا درجــة امتــاك طلبــة معلــم الصــف فــي 
ــذكاء المتعــدد؟ ــة بجامعــة دمشــق لمســتويات ال ــة التربي كلي

تكمــن أهميــة الدراســة فــي تعــرف نــوع الــذكاء المتوفــر لــدى طلبــة معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة بجامعــة 
دمشــق، ومســاهمة الدراســة فــي إيجــاد مقيــاس محكــم ألنــواع الــذكاءات المتعــددة يمكــن أن يفيــد الباحثيــن، ومــن 

3- أهمية الدراسة:

المؤمــل أن تســاعد الطلبــة نحــو اســتخدام الوســائط واالســتراتيجيات التــي تنمــي هــذه الــذكاءات لــدى المتعلميــن 
فــي تدريســهم مســتقباً.

ــة بجامعــة دمشــق  ــة التربي ــي كلي ــم الصــف ف ــة معل ــد درجــة امتــاك طلب ــي تحدي تكمــن أهــداف الدراســة ف
لمســتويات الــذكاء المتعــدد، وتعــرف درجــة الفــروق بيــن متوســطات درجــات الطلبــة مــن حيــث الســنة الدراســية: 

4- أهداف الدراسة:

)األولــى - الرابعــة(، ومــن حيــث الجنــس )ذكــر - أنثــى(.

تقتصر حدود الدراسة في المحددات اآلتية:

5- حدود الدراسة:

1/5 الحــدود الموضوعيــة: درجــة امتــاك طلبــة معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق لمســتويات 
الــذكاء المتعــدد.

2/5 الحدود المكانية: كلية التربية - جامعة دمشق.

3/5 الحدود الزمانية: ُطبقت الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي 2020-2021.

4/5 الحدود البشرية: أجريت الدراسة على عينة من طلبة معلم الصف بجامعة دمشق.

لتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضيات اآلتية: 

6- فرضيات الدراسة:

ــوي -    ــذكاء: )اللغ ــور ال ــى مح ــة عل ــات الطلب ــن متوســطات درج ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل ــد ف ال يوج
االجتماعــي - البصــري/ المكانــي - المنطقــي/ الرياضــي – الموســيقي - الجســمي/ الحركــي - الشــخصي/ 



17

الذاتــي - الطبيعــي( ُتعــزى إلــى متغيــر الســنة الدراســية. 

ــذكاء: )اللغــوي -    ــى محــور ال ــة عل ــن متوســطات درجــات الطلب ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل  ال يوجــد ف
االجتماعــي - البصــري/ المكانــي - المنطقــي/ الرياضــي – الموســيقي - الجســمي/ الحركــي - الشــخصي/ 

الذاتــي - الطبيعــي( ُتعــزى إلــى متغيــر الجنــس. 

1/7 طلبــة معلــم الصــف: الطلبــة الجامعيــون المســجلون فــي كليــة التربيــة اختصــاص معلـّـم صــف، علــى أن 

7- تحديد المصطلحات والتعريفات اإلجرائية للدراسة:

يكونــوا مــن طلبــة الســنة األولــى والرابعــة.

2/7 الــذكاء المتعــدد: تعريــف "جاردنــر" )Gardner, 1999(: هــي "عبــارة عــن بنيــة معقــدة تتألــف مــن 
عــدد كبيــر مــن القــدرات المنفصلــة والمســتقلة نســبياً بعضهــا عــن بعــض، ولــكل قــدرة منهــا نــوع خــاص مــن 
الــذكاء يمكــن الفــرد مــن معالجــة المعلومــات أو حــل المشــكات فــي ســياق ثقافــي أو ابتــكار نواتــج ذوات قيمــة".

يقصــد بالــذكاء المتعــدد وفــق هــذه الدراســة: الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب علــى المحــاور الثمانيــة 
لاســتبانة المعــدة لغايــات هــذه الدراســة، وتتضمــن المحــاور وهي الــذكاءات: )اللغــوي، واالجتماعــي، والمنطقي/ 

الرياضــي، والبصــري/ المكانــي، والجســمي/ الحركــي، والموســيقي، والشــخصي، والطبيعــي(.

1/8 أنواع الذكاءات المتعددة: حدد "جاردنر" األنواع اآلتية من الذكاءات، وهي:

8- اإلطار النظري:

ــذكاء فــي قــدرة الفــرد علــى  الــذكاء اللفظــي اللغــوي Intrapersonal Intelligence: يبــرز هــذا ال
اســتخدام اللغــة للتعبيــر والتواصــل بشــكل ســليم، مــن خــال اســتخدام الكلمــات بفاعليــة، والبراعــة فــي تركيــب 

الجمــل، ونطــق األصــوات، وفــي القــدرة علــى إنتاجهــا عبــر أنشــطة متعــددة.

ــرد  ــدرة الف ــي ق ــل ف ــي الرياضــي logical / mathematical Intelligence: يتمث ــذكاء المنطق ال
علــى التفكيــر التجريــدي، واالســتنباطي، والتصــوري، وإجــراء العمليــات الحســابية بفاعليــة وإدراك العاقــات، 

واكتشــاف األنمــاط المنطقيــة والعدديــة، والحساســية للنمــاذج أو األنمــاط المنطقيــة والعاقــات.

الــذكاء البصــري المكانــي visual / spatial Intelligence: يظهــر فــي قــدرة الفــرد علــى التصــور 
البصــري والتمثيــل الجغرافــي لألفــكار، وإدراك المعلومــات البصريــة والمكانيــة، ويتضمــن الحساســية لأللــوان، 

والخطــوط، واألشــكال، والعاقــات بيــن هــذه العناصــر.

ــى  ــرد عل ــدرة الف ــن ق ــي Bodily / Kinesthetic Intelligence: ويتضم ــذكاء الجســمي الحرك ال
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ــاج األشــياء،  ــه إلنت ــكاره ومشــاعره، واســتخدام يدي ــر عــن أف ــة الجســمية ككل، للتعبي ــه الحركي اســتخدام قدرات
ويشــتمل علــى مهــارات القــوة والتــآزر، والتــوازن، والمرونــة، والســرعة، واإلحســاس بحركــة الجســم ووضعــه.

الــذكاء الموســيقي musical Intelligence: ويتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى تّعــرف األصــوات، 
والنغمــات الموســيقية، واإليقاعــات، والتجــاوب معهــا وتقليدهــا، وإنتــاج األلحــان واألغانــي، والتمكــن مــن فهــم 

ــكار. ــر عــن المشــاعر واألف ــيقية، واســتعمال الموســيقى للتعبي ــم الموس ــوز والمفاهي الرم

ــى إدراك  ــرد عل ــدرة الف ــي ق ــر ف ــي Intrapersonal Intelligence: ويظه ــذكاء الشــخصي الذات ال
ذاتــه بشــكل صحيــح، والوعــي بقيمــه ومشــاعره ومعتقداتــه وأفــكاره ودوافعــه، والقــدرة كذلــك علــى تشــخيص 
نقــاط قوتــه وضعفــه، كمــا يتضمــن قــدرة الفــرد علــى تحديــد أهدافــه بنفســه والتأمــل فــي إنجازاتــه، واســتخدام 

ــه. المعلومــات المتاحــة فــي اتخــاذ قراراتــه، وإدارة شــؤون حيات

ــية  ــة النفس ــرف الحال ــى تّع ــرد عل ــدرة الف ــي ق ــل ف ــي social Intelligence: ويتمث ــذكاء االجتماع ال
والمزاجيــة لآلخريــن، وفهــم دوافعهــم ورغباتهــم ومشــاعرهم، واكتشــاف مقاصدهــم، وإقامــة عاقــات متميــزة 

مــع اآلخريــن.

الــذكاء الطبيعــي natural Intelligence: ويتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى فهــم مظاهر الطبيعة، والســعي 
نحــو اكتشــاف خصائــص الموجــودات الحيوانيــة والنباتيــة، وفهــم نمــط حياتهــا ونشــاطها وســلوكها، واالهتمــام 

بالظواهــر الطبيعيــة.

الــذكاء الوجــودي Existential intelligence: ويتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى التفكيــر فــي القضايــا 
المتعلقــة بالوجــود اإلنســاني مثــل الحيــاة، والمــوت، ومــا وراء الطبيعــة، والديانــات، والتأمــل في الكــون والخليقة، 

والخلود.

الــذكاء الروحــي: ويتعلــق هــذا الــذكاء باإلحســاس الروحــي والوعــي الدينــي، والتســامي والتمســك بالفضائــل، 
وتوظيــف هــذا الوعــي فــي التعامــل مــع مشــكات الحيــاة )جابــر، 2003(. 

8/2 المبادئ التي قامت عليها نظرية الذكاءات المتعددة: 

ــة  ــة متكامل ــا نظري ــت منه ــي جعل ــادئ، والت ــن المب ــة م ــى مجموع ــددة عل ــذكاءات المتع ــة ال ــتندت نظري اس
تفســر ســلوكيات بعــض األفــراد فــي مواقــف مختلفــة، ومــن هــذه المبــادئ: يمتلــك كل فــرد الــذكاءات المتعــددة 
جميعهــا. ومعظــم األفــراد يســتطيعون تنميــة كل ذكاء إلــى مســتوى مناســب مــن الكفــاءة، كمــا تعمــل الــذكاءات 
معــاً بأســاليب مركبــة، وهنــاك أســاليب كثيــرة تكــون بهــا الفــرد ذكيــاً فــي كل فئــة، فالــذكاء ليــس نوعــاً واحــداً؛ 
بــل هــو أنــواع عديــدة ومختلفــة، وأنواعــه تختلــف فــي التطويــر والنمــو؛ إن كان علــى الصعيــد الداخلــي للفــرد أو 
علــى الصعيــد البيئــي فيمــا بيــن األفــراد، ومــن هنــا يمكــن تحديــد وتمييــز أنــواع الــذكاء ووصفهــا وتعريفهــا وال 
يمكــن تمييــز أو ماحظــة أو تحديــد ذكاء خالــص بعينــه، فاســتخدام ذكاء بعينــة يســهم فــي تحســين وتطويــر ذكاء 
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آخــر. وأنــواع الــذكاء المتعــدد تتغيــر بتغيــر المعلومــات عــن النظريــة نفســها. )جابــر، 2003(.

3/8 نظرية الذكاءات المتعددة، وأساليب التدريس الجامعي:

لقــد كان لنظريــة الــذكاءات المتعــددة إســهاماً كبيــراً فــي التعليــم؛ فقــد أظهــرت أن المدرســين بحاجــة لتوســيع 
اآلليــات واألدوات التــي تســتخدم فــي تنفيــذ االســتراتيجيات، ســواء الخاصــة بالعلــوم أو اللغويــات أو المنطــق أو 
الرياضيــات... إلــخ( )حســين، 2003، 57(. وتفتــرض نظريــة الــذكاءات المتعــددة أن كل الطلبــة لديهــم ميــول 
)نزعــات( مختلفــة للــذكاءات، لــذا فــإن أي اســتراتيجية تدريــس قــد تكــون ذات نجــاح عــال مــع مجموعــة معينــة 
مــن الطلبــة، وأقــل نجاحــاً مــع مجموعــات أخــرى وفــي حالــة تبنــي المدرســين اســتخدام اإليقاعــات الموســيقية 
ــر حماســة  ــل الموســيقي أكث ــة ذوي المي ــم التدريســية فإنهــم ســوف ياحظــون أن الطلب واألناشــيد كأحــد أدواته
ــتعمال الصــور والرســومات  ــل، وإن اس ــذا المي ــون ه ــن ال يملك ــم الذي ــع زمائه ــة م ــتراتيجية مقارن ــذه االس له
ــراً  ــر مغاي ــون التأثي ــل يك ــي المقاب ــي، وف ــذكاء مكان ــون ب ــن يتمتع ــة الذي ــري الطلب ــن أن يث ــس يمك ــي التدري ف
ــود  ــل وج ــم مث ــة، 2002، 67(. ويحت ــعيلي والخطابي ــوي( )الش ــة )ذكاء لغ ــول لغوي ــم مي ــن لديه ــك الذي ألولئ
هــذه االختافــات بيــن الطلبــة علــى المدرســين اســتخدام طيــف واســع مــن اســتراتيجيات التدريــس، لتتــاءم مــع 
ــم وأن  ــأن ينوعــوا مــن عروضه ــى المدرســين ب ــد عل ــع التأكي ــم، م ــا طلبته ــع به ــي يتمت ــددة الت ــذكاءات المتع ال
ينتقلــوا مــن عــرض إلــى آخــر مــن أجــل إعطــاء الوقــت الكافــي للطلبــة بــأن يطــوروا ذكاءاتهــم الضعيفــة، وأن 

يزيــدوا فعاليتهــا فــي إطــار عمليــة التدريــس.

4/8 األهمية التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة:

 Armstrong,( هنــاك عــدد مــن الفوائــد لنظريــة الــذكاءات المتعــددة التــي يتفــق عليهــا التربويــون، إذ يعتقــد
1994( أن نظريــة الــذكاءات المتعــددة يمكــن أن تؤثــر بشــكل كبيــر فــي ســلوك الطالــب داخــل غرفــة الصــف، 
مــن خــال خلــق بيئــة تعليميــة تحــدد احتياجــات الطلبــة، وتعمــل علــى تلبيتهــا فــي مــدار اليــوم الدراســي، فالطلبــة 

فــي مثــل هــذه البيئــة أقــل عرضــة لإلهمــال واإلحبــاط والضغــط.

وقــد اعتبــر توفيــق والســيد )2010( هــذه النظريــة مدخــاً إلحــداث التجديــد التربــوي فــي مرحلــة مــا قبــل 
التعليــم الجامعــي، كمــا تســهم فــي تقديــم خيــارات تتصــف بالمرونــة فــي أثنــاء تصميــم المناهــج، بحيــث تمكــن 
المعلميــن مــن تقديــم المحتــوى بطرائــق متعــددة )الشــامي، 2008(، وأشــار )Armstrong, 1994( إلــى أن 
ــم  ــي عــادة يت ــكار واالقتراحــات والت ــول واالبت ــع الحل ــم ووضــع جمي ــددة جــاءت لتنظي ــذكاءات المتع ــة ال نظري
إهمالهــا فــي ضــوء التعليــم التقليــدي، وبالتالــي أضافــت مــدى واســعاً لطرائــق تدريــس المنهــاج، ولتنشــيط عقــول 

الطلبــة علــى مختلــف مســتوياتهم.    

قــام الباحــث باالطــاع علــى البحــوث والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الــذكاءات المتعــددة، وعليــه 
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تــم عــرض بعــض الدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي تناولــت هــذا الموضــوع، مرتبــاً عرضهــا مــن األقــدم إلــى 
األحــدث، وهذه الدراســات: 

أجــرى عالونــة وبلعــاوي )2010( دراســة هدفــت إلــى معرفــة الــذكاء المتعــدد الســائد لــدى طــاب جامعــة 
ــاً وطالبــة مــن الكليــات العلميــة واألدبيــة، باســتخدام أداة  اليرمــوك، وتكونــت عينــه الدراســة مــن )840( طالب
االســتبانة لتحقيــق أهــداف الدراســة، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن الــذكاء الشــخصي هــو الــذكاء األكثــر وجــوداً 
ــب  ــي الترتي ــي ف ــذكاء المكان ــذكاء الوجــودي وجــاء ال ــم ال ــي ث ــذكاء الحرك ــه ال ــة الدراســة يلي ــراد عين ــدى أف ل

األخيــر.

وهدفــت دراســة قــام بهــا غــازي وشــهزادا )ghazi, and,Shahzada, 2011( إلــى تقصــي العاقــة 
بيــن الــذكاء المتعــدد المــدرك لــدى طلبــة الكليــات الحكوميــة فــي دولــة باكســتان والتحصيــل الدراســي، وتكونــت 
ــت  ــة، وتوصل ــداف الدراس ــق أه ــتبانة أداًة لتحقي ــتخدما االس ــة، واس ــاً وطالب ــن )714( طالب ــة م ــة الدراس عين
الدراســة إلــى وجــود عاقــة دالــة إحصائيــاً بيــن الــذكاء المتعــدد والتحصيــل الدراســي بشــكل عــام، فيمــا لــم توجــد 

عاقــة دالــة إحصائيــاً بيــن الــذكاء الموســيقي والتحصيــل الدراســي بشــكل خــاص.

وبحثــت دراســة الشــريدة وآخــرون )2013( فــي القــدرة التنبؤيــة للــذكاءات المتعــددة بمســتوى الحكمــة لــدى 
الطلبــة الجامعييــن فــي األردن، إذ طبقــت أدوات الدراســة المكونــة مــن مقياســي للــذكاءات المتعــددة والحكمــة 
علــى عينــة مــن طلبــة الجامعــة بلــغ حجمهــا )964( طالبــاً وطالبــة، وتــم التوصــل إلــى إمكانيــة التنبــؤ بمســتوى 
ــن  ــه )84 %( م ــا مجموع ــذكاءات م ــد فســرت ال ــددة، وق ــذكاءات المتع ــن خــال ال ــدى الطــاب م ــة ل الحكم

التبايــن المفســر لمســتوى الحكمــة عنــد الطلبــة الجامعييــن.

كمــا هدفــت دراســة القــرون )2015( إلــى تعــّرف واقــع الــذكاءات المتعــددة لــدى عينــة مكونــة مــن )83( 
طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة كليــات المجتمــع اليمنيــة، واســتخدم الباحــث مقيــاس ماكينــز لمســح الــذكاءات المتعــددة 
ــن  ــى م ــة أعل ــى درج ــت عل ــة حصل ــة الدراس ــج أن عين ــرت النتائ ــعة ذكاءات، وأظه ــى تس ــتمل عل ــذي اش وال
المتوســط فــي الــذكاء االجتماعــي، وجــاء الــذكاء الموســيقي منخفضــاً، كمــا بينــت النتائــج أنــه ال توجــد فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة فــي واقــع الــذكاءات المتعــددة تعــزى لمتغيــر النــوع، باســتثناء الــذكاء المنطقــي إذ وجــدت 

بــه فــروق لصالــح الذكــور.

وهدفــت دراســة الصيــداوي وحقــي )2018( إلــى تعــّرف أنمــاط الــذكاءات المتعــددة المتوافــرة لــدى طلبــة 
كليــة التربيــة فــي جامعــة حمــاة، ولتحقيــق هــدف الدراســة اتبــع الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي لماءمتــه 
ــة  ــات، وســحبت عين ــع المعطي ــة لجم ــددة، كأداة رئيس ــذكاءات المتع ــاس لل ــاء مقي ــم بن ــة، وت لموضــوع الدراس

عشــوائية مــن مجتمــع الدراســة، بلــغ عددهــم )177( طالبــاً وطالبــة وأظهــرت نتائــج الدراســة:

9- دراسات سابقة:
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ــذكاءات    ــة أنمــاط ال ــر مــن بقي ــة أكث ــة التربي ــة كلي ــدى طلب ــذكاء االجتماعــي واللغــوي ل ــر نمطــي ال تواف
ــي: ــاً كاآلت ــة تنازلي ــدى الطلب ــددة ل ــذكاءات المتع ــاط ال ــر أنم ــب تواف ــددة األخــرى، إذ كان ترتي المتع

)الــذكاء االجتماعــي - الــذكاء اللغــوي- الــذكاء الحركــي الجســمي- الــذكاء المنطقــي- الــذكاء الطبيعــي - الــذكاء 
البينــي شــخصي - الــذكاء الموســيقي- الــذكاء البصــري(.

ــاث فــي    ــات اإلن ــح الطالب ــر الجنــس، ولصال ــة تبعــاً لمتغي ــة إحصائي ــاً ذات دالل وأظهــرت الدراســة فروق
نمــط الــذكاء االجتماعــي، ونمــط الــذكاء اللغــوي، ولصالــح الطــاب الذكــور فــي نمــط الــذكاء البصــري، 
ونمــط الــذكاء المنطقــي فيمــا لــم تظهــر فــروق فــي توافــر بعــض أنمــاط الــذكاءات المتعــددة بيــن الطلبــة 
ــذكاء الجســمي /  ــط ال ــيقي نم ــذكاء الموس ــط ال ــي نم ــذكاء الطبيع ــط ال ــي: )نم ــس وه ــر الجن ــاً لمتغي تبع

الحركــي نمــط الــذكاء البينــي/ شــخصي(. 

وهدفــت دراســة Şener & Çokçalışkan 2018 إلــى تعــّرف العاقــة بيــن أنمــاط التعلــم والــذكاءات 
ــن  ــك م ــي، وذل ــي التحليل ــج الوصف ــان المنه ــتخدم الباحث ــة اس ــدف الدراس ــق ه ــة، ولتحقي ــدى الطلب ــددة ل المتع
خــال بنــاء اســتبانة وزعــت علــى عينــة مقدارهــا )88( طالبــاً وطالبــة وفــق طريقــة المســح الشــامل، وتوصلــت 
ــى األســلوب الســمعي والبصــري  ــد عل ــي تعتم ــم الت ــاليب التعل ــن أس ــدداً م ــون ع ــة يتلق ــى أن الطلب الدراســة إل
واللمــس، وتبيــن أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث حــول أنمــاط التعلــم المفضلــة 

وأيضــاً حــول الــذكاءات المتعــددة. 

وأجــرى دخيــخ )2019( دراســًة هدفــت إلــى تعــّرف فاعليــة برنامــج مقتــرح قائــم علــى الــذكاءات المتعــددة 
لتنميــة مهــارات اإلنتــاج اللغــوي )الكتابــة - التحــدث( لــدى طــاب كليــة التربيــة، واســتخدم المنهــج التجريبــي 
وكانــت عينــة الدراســة مكونــة مــن )30( طالبــاً مــن طــاب الســنة التحضيريــة بكليــة التربيــة – جامعــة الباحــة.

وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي لــدى مجموعتــي 
ــطي  ــن متوس ــاً بي ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــدي، ووج ــاس البع ــة القي ــة( لمصلح ــة والتجريبي ــة )الضابط الدراس
القياســيين البعدييــن لطــاب عينــة المجموعتيــن الضابطــة والتجريبيــة فــي مفــردات اختبــار مســتوى أداء مهــارات 
اإلنتــاج اللغــوي )التحــدث( لمصلحــة القيــاس البعــدي للمجموعــة التجريبيــة، كمــا بينــت النتائــج وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي القياســين البعدييــن لطــاب عينــة المجموعتيــن الضابطــة والتجريبيــة فــي مفــردات 

اختبــار مســتوى أداء مهــارات اإلنتــاج اللغــوي )الكتابــة( لمصلحــة القيــاس البعــدي للمجموعــة التجريبيــة.

كمــا أجــرى زيــدان )2020( دراســة هــدف مــن خالهــا الكشــف عــن إمكانيــة بنــاء نمــوذج ســببي أمثــل بيــن 
المتغيــرات المســتقلة )تقديــر الــذات( والمتغيــر التابــع )الدرجــة الكليــة للــذكاءات المتعــددة( لــدى طالبــات جامعــة 
الســويس فــي ضــوء نظريــة "جاردنــر" للــذكاءات المتعــددة وذلــك علــى عينــة قوامهــا )228( طالبــة مــن طالبــات 
ــر  ــاس تقدي ــددة، ومقي ــذكاءات المتع ــاس ال ــة وهــي مقي ــة الســويس باســتخدام األدوات اآلتي ــة بجامع ــة التربي كلي
الــذات، اســتمارة دراســة الحالــة للمراهقيــن ذوي الحاجــات الخاصــة، واختبــار التحليــل اإلكلينيكــي للشــخصية، 
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وجــاءت نتائــج الدراســة باآلتــي: يؤثــر كل مــن تقديــر الــذات الرفاقــي، تقديــر الــذات الشــخصي وتقديــر الــذات 
ــات الشــخصية بيــن  ــات فــي دينامي ــذكاءات المتعــددة، يوجــد اختاف ــاس ال ــة لمقي ــى الدرجــة الكلي األكاديمــي عل
ــل  ــار التحلي ــى اختي ــويس عل ــة الس ــات جامع ــدى طالب ــددة ل ــذكاءات المتع ــاس ال ــى مقي ــة عل ــاالت الطرفي الح

االلكلينيكــي للشــخصية.    

وقــام ســامر وعبــد الرحمــن )Samer & Abdalrahman, 2020( بدراســة للتعــرف إلــى االختافــات 
فــي الــذكاءات المتعــددة بيــن طــاب األردن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا وعاقتهمــا بالجنــس والســنة األكاديميــة 
ــي،  ــل الوصف ــتخدم التحلي ــاث، اس ــور واإلن ــن الذك ــاركاً م ــن )349( مش ــة م ــة الدراس ــت عين ــاز، وتألف واإلنج
مقيــاس ماكنــزي متعــدد الــذكاءات التــي تكونــت مــن 9 أبعــاد و10 فقــرات لــكل بعــد، وفقــاً للنتائــج التــي توصــل 

إليهــا، فــإن كان متوســط   المــدى لجميــع مجــاالت الــذكاءات المتعــددة 3.70. 

تشــير هــذه القيمــة إلــى أن متوســط   الطــاب تــم قبــول الــردود أظهــرت عــدم وجــود أي فــروق ذات داللــة 
ــاك  ــم تكــن هن ــة. أيضــاً ل ــى الجنــس والســنة األكاديمي ــة فــي الطــاب النتائــج التــي يمكــن أن تعــزى إل إحصائي
ــى التحصيــل، وكانــت  ــة فــي نتائــج الطــاب للبعــد الموســيقي والوجــودي تعــزى إل ــة إحصائي فــروق ذات دالل

ــة لألبعــاد األخــرى.  ــة إحصائي ــاك فــروق ذات دالل هن

تعقيب على الدراسات السابقة: يمكن التعقيب على الدراسات وفق النقاط اآلتية:

ــذكاءات  ــاط ال ــة أنم ــو معرف ــدف وه ــث اله ــن حي ــابقة م ــات الس ــع الدراس ــع جمي ــة م ــذه الدراس ــترك ه تش
ــي  ــخ )2019( الت ــي دراســة دخي ــل الدراســي، إال ف ــذكاءات والتحصي ــذه ال ــن ه ــة بي ــددة الســائدة والعاق المتع
هدفــت إلــى تعــرف فاعليــة برنامــج مقتــرح قائــم علــى الــذكاءات المتعــددة لتنميــة مهــارات اإلنتــاج اللغــوي، كمــا 
تشــترك هــذه الدراســة مــع جميــع الدراســات الســابقة بالعينــة وهــم طلبــة جامعيــون، وبــاألداة وهــي االســتبانة 
ــج  ــي، والمنه ــج التدريب ــتخدمت البرنام ــي اس ــخ )2019( الت ــة دخي ــي دراس ــدد، إال ف ــذكاء المتع ــس ال ومقايي
المســتخدم لــدى جميــع الدراســات الســابقة هــو المنهــج الوصفــي التحليلــي، إال فــي دراســة دخيــخ )2019( التــي 

ــي. اســتخدمت المنهــج التجريب

أمــا مــن حيــث النتائــج: تتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات: زيــدان )2020(، دخيــخ )2019(، الصيداوي 
وحقــي )2018(، القــرون )2015(، الشــريدة وآخــرون )2013(، عاونــة وبلعــاوي )2010(، غــازي 
وشــهزادا )ghazi, and,Shahzada, 2011( بوجــود فــروق بيــن أفــراد هــذه الدراســات نحــو الــذكاءات 
 ، )Samer & Abdalrahman, 2020(المتعــددة بأنواعهــا، وتختلــف عــن دراســة ســامر وعبــد الرحمــن

ــاً.  ــة إحصائي ودراســة )Şener & Çokçalışkan, 2018(بعــدم وجــود فــروق دال

ــراض  ــه ألغ ــراً لماءمت ــات نظ ــع المعلوم ــي لجم ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح ــة: اس ــج الدراس 1/10منه
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الدراســة؛ فالمنهــج الوصفــي يحــاول "وصــف طبيعــة الظاهــرة موضــع البحــث، ويســاعد علــى تفســير الظواهــر 
ــدار، 2006، 76(. ــة الموجــودة، كمــا يفســر العاقــات بيــن هــذه الظواهــر" )دوي التربوي

2/10 مجتمع الدراسة وعينتها: 

ــم الصــف للســنة األولــى، والســنة الرابعــة فــي كليــة التربيــة  ن مجتمــع الدراســة مــن جميــع طلبــة معل تكــوَّ
ــة  ــت عين ــة. وتكون ــاً وطالب ــة شــؤون الطــاب )1180( طالب ــغ العــدد حســب إحصائي ــد بل بجامعــة دمشــق، وق
الدراســة مــن )211( طالبــاً وطالبــة، تــم اختيارهــم وفــق العينــة العشــوائية البســيطة، والجــدول اآلتــي يبّيــن توزع 

أفــراد العينــة علــى متغيــرات الدراســية.

جدول )1( توزع أفراد العينة وفق متغيرات الدراسة

3/10 تصميم أداة الدراسة وهدفها: 

قــام الباحــث بإعــداد أداة الدراســة/ االســتبانة وتطويرهــا بعــد االطــاع علــى األدب التربــوي المتصــل بهــا 
والدراســات ذات الصلــة، وتــم وفــق هــدف الدراســة وهــو تعــّرف "درجــة امتــاك طلبــة معلــم الصــف فــي كليــة 

التربيــة بجامعــة دمشــق لمســتويات الــذكاء المتعــدد" بنــاء االســتبانة وتصميــم بنودهــا.

4/10 صــدق االســتبانة: قــام الباحــث بالتحقــق مــن الصــدق الظاهــري لاســتبانة مــن خــال عرضهــا علــى 
مجموعــة مــن الســادة المحكميــن؛ وذلــك للتأكــد مــن ماءمــة ووضــوح بنــود االســتبانة ألهــداف الدراســة، وبعــد 
وقــوف الباحــث علــى آراء الســادة المحكميــن ومقترحاتهــم ومناقشــتها معهــم قــام بإجــراء التعديــات المطلوبــة. 

5/10 الدراســة االســتطاعية لاســتبانة: بعــد تصميــم االســتبانة ُطبقــت علــى عينــة اســتطاعية قوامهــا )30( 
طالبــاً وطالبــة وهــي مــن خــارج عينــة الدراســة األساســية، وفــي ضــوء نتائــج التطبيــق االســتطاعي تــم تعديــل 

بعــض البنــود التــي لــم تكــن واضحــة مــن قبــل الطلبــة. 

ــن  ــاط بي ــاس بحســاب معامــات االرتب ــي للمقي ــن االتســاق الداخل ــد م ــوي: جــرى التأك 6/10 الصــدق البني

المتغيراتالجنسالسنة الدراسية

الفئاتأنثىذكرالرابعةاألولى

العمر9511547164

مكان البتر211211

10- إجراءات الدراسة الميدانية:
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مجمــوع درجــة كل محــور مــن محــاور االســتبانة مــع المحــاور األخــرى ومــع الدرجــة الكليــة لاســتبانة وفــق 
بيانــات الجــدول اآلتــي:

جدول )2( معامالت ارتباط محاور استبانة الدراسة مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية.

ظهــر مــن خــال جــدول رقــم )2( إن معظــم معامــات االرتبــاط دالــة إحصائيــاً عند مســتوى داللــة )0.01** 
0.05*(. وهــذا يعنــي إن االســتبانة تتصــف باتســاق داخلــي، ممــا يــدل علــى صدقهــا البنيــوي وصاحيــة جيــدة 

الســتخدامها فــي الدراســة الحاليــة.

7/10 ثبات االستبانة: اعتمد الباحث للتحقق من ثبات االستبانة على طريقتي:

ــة  ــى عين ــة عل ــة النصفي ــات التجزئ ــل ثب ــتخراج معام ــم اس ــة )Split Half(: ت ــة النصفي 1/7/10 التجزئ
ــود  ــى البن ــتبانة إل ــود االس ــة بن ــك بتجزئ ــراون، وذل ــبيرمان – ب ــة س ــتخدام معادل ــتطاعية، باس ــة االس التجرب
الزوجيــة والبنــود الفرديــة ومــن ثــم قــام بحســاب معامــل االرتبــاط بيــن النصفيــن، وكانــت النتيجــة )0.91( وتعــد 

هــذه القيمــة معامــل ثبــات جيــد ألغــراض الدراســة الحاليــة.

2/7/10 معادلــة ألفــا كرونبــاخ )Cronbach›s alpha(: تــم حســاب معامــل االتســاق الداخلــي للعينــة 
ــراء  ــد إلج ــات جي ــل ثب ــاً معام ــد أيض ــة )0.88(، ويع ــت بقيم ــاخ، وكان ــا كرونب ــة ألف ــتخدام معادل ــها باس نفس

ــة. الدراســة الحالي

ــن الصــدق  ــدة م ــة جي ــتبانة تتصــف بدرج ــبق إن االس ــا س ــتبانة: يتضــح مم ــة لاس 10/8 الصــورة النهائي
والثبــات تجعلهــا صالحــة لاســتخدام كأداة للدراســة الحاليــة، وبلــغ مجمــوع بنودهــا فــي الصــورة النهائيــة لهــا 
)56( بنــداً روعــي فيهــا مــدى مناســبتها ألفــراد العينــة مــن حيــث الصياغــة اللغويــة، ووضــوح مــا تســأل عنــه 

الدرجة الكليةطبيعيحركيموسيقيرياضيبصرياجتماعيلغويالمحور/ الذكاء

1لغوي

1*386.اجتماعي

300.2171.بصري

1**268.566.*399.رياضي

1**160.250.506.*437.موسيقي

1*211.227.418.**550.**513.حركي

1**559.*442.**318.147.476.*378.طبيعي

1**722.**693.**705.**743.**584.**571.**670.الدرجة الكلية
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البنــود، موزعــة هــذه البنــود علــى ثمانيــة محــاور بمعــدل ســبعة بنــود فــي كل محــور، وهــي الــذكاءات: )اللفظــي/ 
اللغــوي، االجتماعــي، البصــري/ المكانــي، المنطقــي/ الرياضــي، الموســيقي، الجســمي/ الحركــي، الشــخصي/ 
ــى  ــات عل ــرت)، إذ وزعــت الدرج ــتبانة بشــكل خماســي حســب )ليك ــدرج االس ــم ت ــد ت ــي(، وق ــي، الطبيع الذات
اســتجابات البنــود: موافــق بشــدة )5( درجــات، موافــق )4( درجــات، ال رأي لــي )3( درجــات، غيــر موافــق 

)2( درجتــان، غيــر موافــق بشــدة )1( درجــة واحــدة.

ــي 2020 –  ــام الدراس ــن الع ــي األول م ــل الدراس ــي الفص ــة ف ــت الدراس ــة: ُطبق ــق أداة الدراس 9/9 تطبي
ــا.  ــن بنوده ــة ع ــية لإلجاب ــة األساس ــة الدراس ــى عين ــة عل ــتبانة الدراس 2021 إذ عرضــت اس

9/10 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

قــام الباحــث بعــد إجابــة الطلبــة علــى بنــود االســتبانة بتفريــغ أوراق االســتبانات مســتخدماً البرنامــج اإلحصائي 
للعلــوم االجتماعيــة )SPSS. v24(، وذلــك باســتخدام المعالجــات اإلحصائيــة اآلتيــة: المتوســطات الحســابية، 
واالنحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة؛ الســتجابات أفــراد العينــة علــى االســتبانة. واختبــار )t( للمجموعتيــن 

)Independent T-test(. المستقلتين

1/11 نتيجــة ســؤال الدراســة: لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة وهــو مــا درجــة امتــالك طلبــة معلــم الصــف فــي 

11- النتائج والمناقشة:

كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق لمســتويات الــذكاء المتعــدد؟

اســتخرج الباحــث درجــة امتــاك أنــواع الــذكاء لــدى عينــة الدراســة وأكثرهــا شــيوعاً، مرتبــاً هــذه الــذكاءات 
حســب المتوســط الحســابي، مــن األكبــر إلــى األصغــر، وفــق بيانــات الجــدول رقــم )3(:

جدول )3( ترتيب نوع الذكاء حسب المتوسط الحسابي لدى عينة الدراسة

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابينوع الذكاء

الشخصي/ الذاتي
االجتماعي

اللغوي
المنطقي/ الرياضي
الجسمي/ الحركي
البصري/ المكاني

الطبيعي
الموسيقي
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن جميــع أنــواع الــذكاءات موجــودة لــدى أفــراد العينــة، لكــن أكثــر هذه الــذكاءات 
شــيوعاً لــدى الطلبــة هــو الــذكاء الشــخصي/ الذاتــي وجــاء بمتوســط )28.54(، يليــه فــي الترتيــب الثانــي الــذكاء 
االجتماعــي وجــاء بمتوســط )28.31(، يليــه فــي الترتيــب الثالــث الــذكاء اللغــوي وجــاء بمتوســط )25.82(، 
وُيعــزى تقــدم الــذكاء الذاتــي علــى بقيــة الــذكاءات إلــى خصائــص المرحلــة العمريــة للطلبــة واعتمادهــم علــى 
أنفســهم فــي متابعــة تحصيلهــم الدراســي، إلــى جانــب ضبــط النفــس وفهــم الــذات بمــا يســاعدهم علــى التخطيــط 
فــي عملهــم الدراســي وتحمــل المســؤولية لتحقيــق النجــاح المطلــوب والتخــرج مــن الجامعــة، ويظهــر هــذا فيمــا 
تؤكــده النظريــة بــأن مــن أبــرز خصائــص هــذا النــوع مــن الــذكاء هــو فهــم الفــرد لنقــاط القــوة والضعــف الذاتيــة 
لديــه، إلــى جانــب القــدرة علــى التحليــل الذاتــي، أمــا مــن حيــث الــذكاء االجتماعــي واللغــوي فيمكــن عــزو ذلــك 
إلــى طبيعــة البيئــة الجامعيــة االجتماعيــة بمــا فيهــا مــن أنشــطة وتواصــل مــع اآلخريــن، وتكويــن الصداقــات ونمط 
التنشــئة األســرية التــي تحــث الطلبــة وتشــجعهم علــى ممارســة أدوار متعــددة متمثلــة فــي األنشــطة االجتماعيــة، 
وكذلــك ربمــا يعــود ذلــك أيضــاً إلــى انتشــار وســائط التواصــل االجتماعــي بيــن الطلبــة، واالهتمــام بالجوانــب 
ــأن  ــة وبلعــاوي )2010(، ب ــج دراســة عاون ــق هــذه النتيجــة مــع نتائ ــا، تتف ــة والتحــدث واالســتمتاع به اللغوي
الــذكاء الشــخصي هــو الــذكاء األكثــر وجــوداً لــدى عينــة الدراســة، أيضــاً تتفــق مــع نتائــج دراســتي الصيــداوي 

وحقــي )2018( ودراســة القــرون )2015( بتوافــر نمطــي الــذكاء االجتماعــي واللغــوي.

2/11 نتائج الفرضيات وتفسيرها: تم اختبار الفرضيات عند مستوى داللة )05.0(:

1/2/11 نتائج الفرضية األولى: 

ــوي -    ــذكاء: )اللغ ــى محــور ال ــة عل ــن متوســطات درجــات الطلب ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل ال يوجــد ف
االجتماعــي - البصــري/ المكانــي - المنطقــي/ الرياضــي – الموســيقي - الجســمي/ الحركــي - الشــخصي/ 

الذاتــي - الطبيعــي( ُتعــزى إلــى متغيــر الســنة الدراســية. 

جدول )4( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير السنة الدراسية.

نوع الذكاء 
والدرجة الكلية

السنة 
المتوسط العددالدراسية

الحسابي
االنحراف 
مستوى قيمة )ت(المعياري

القرارالداللة

الذكاء اللغوي
9526.212.798األولى

ال يوجد فرق1.922.056
11525.472.767الرابعة

الذكاء االجتماعي
9528.284.304األولى

ال يوجد فرق982.-023.-
11528.302.865الرابعة
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الذكاء البصري/ 
المكاني

9524.425.363األولى
ال يوجد فرق039.969.

11524.395.499الرابعة

الذكاء المنطقي/ 
الرياضي

9526.373.764األولى
يوجد فرق2.929.004

11524.644.608الرابعة

الذكاء الموسيقي
9521.593.869األولى

يوجد فرق002.-3.107-
11523.354.249الرابعة

الذكاء الجسمي/ 
الحركي

9525.424.991األولى
ال يوجد فرق1.671.096

11524.334.462الرابعة

الذكاء الشخصي/ 
الذاتي

9528.732.627األولى
ال يوجد فرق702.483.

11528.374.406الرابعة

الذكاء الطبيعي
9525.314.340األولى

يوجد فرق2.853.005
11523.574.449الرابعة

الدرجة الكلية
95206.3317.301األولى

ال يوجد فرق1.661.098
115202.4116.762الرابعة

ــة  ــر مــن مســتوى الدالل ــة لاســتبانة ككل أكب ــة للدرجــة الكلي ــن مــن الجــدول الســابق أن مســتوى الدالل يتّبي
ــذكاءات:  ــي ال ــروق ف ــود ف ــدول وج ــن الج ــن م ــذكاءات فيتبي ــواع ال ــة أن ــن نتيج ــا ع االفتراضــي )0.05(. أم
)المنطقــي/ الرياضــي - الطبيعــي( لصالــح طلبــة الســنة األولــى، ويمكــن تفســير ذلــك أن طلبــة الســنة األولــى 
جميعهــم مــن الفــرع العلمــي عنــد دخولهــم الجامعــة، أمــا طلبــة الســنة الرابعــة فمنهــم العلمــي ومنهــم األدبــي، 
ــون  ــاً لك ــك أيض ــث ذل ــزو الباح ــم، ويع ــم وميوله ــرب الهتمامه ــذكاء األق ــون بال ــم يتمتع ــذا يجعله ــي ه وبالتال
التخصصــات العلميــة تســاعد علــى نمــو الــذكاء الرياضــي، لمــا تحتويــه مــن مفــردات تســاعد علــى ذلــك، وهــذا 
يتفــق مــع مــا تذهــب إليــه وتؤكــده نظريــة الــذكاءات المتعــددة، أمــا عــن الفــرق بيــن الطلبــة نحــو الــذكاء الطبيعــي 
فيمكــن عــزو ذلــك إلــى طبيعــة االهتمامــات البيئيــة لــدى طلبــة الســنة األولــى واالســتمتاع باألعمــال اليدويــة، أمــا 
عــن نتيجــة الفــروق بيــن الطلبــة نحــو الــذكاء الموســيقي فيظهــر الجــدول وجــود الفــروق لصالــح طلبــة الســنة 
الرابعــة، ويمكــن تفســير ذلــك أن طلبــة الســنة الرابعــة هــم أكثــر نضجــاً وأكثــر ادراكاً ومعرفــًة بأهميــة الموســيقى 
ــري/  ــي - البص ــمي/ الحرك ــي - الجس ــوي – االجتماع ــذكاءات: )اللغ ــة ال ــن بقي ــا ع ــا، أم ــا ووظائفه وأنواعه
المكانــي - الشــخصي/ الذاتــي(، فلــم تظهــر فــروق فــي ذلــك، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة ســامر وعبــد 
ــج  ــي نتائ ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل الرحمــن )Samer & Abdalrahman, 2020( بعــدم وجــود أي ف
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الطلبــة نحــو متغيــر الســنة األكاديميــة.

2/2/11 نتائج الفرضية الثانية:

ــوي -    ــذكاء: )اللغ ــى محــور ال ــة عل ــن متوســطات درجــات الطلب ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل ال يوجــد ف
االجتماعــي - البصــري/ المكانــي - المنطقــي/ الرياضــي – الموســيقي - الجســمي/ الحركــي - الشــخصي/ 

الذاتــي - الطبيعــي( ُتعــزى إلــى متغيــر الجنــس. 

يبين جدول )5( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفئتي متغير الجنس.

المحور والدرجة 
المتوسط العددالجنسالكلية

الحسابي
االنحراف 
مستوى قيمة )ت(المعياري

القرارالداللة

الذكاء اللغوي
4725.942.877ذكر

ال يوجد فرق336.737.
16425.782.780انثى

الذكاء االجتماعي
4727.774.410ذكر

ال يوجد فرق240.-1.179-
16428.463.303انثى

الذكاء البصري/ 
المكاني

4726.134.397ذكر
يوجد فرق2.470.014

16423.945.598انثى

الذكاء المنطقي/ 
الرياضي

4727.283.518ذكر
يوجد فرق3.386.001

16424.914.394انثى

الذكاء الموسيقي
4721.193.888ذكر

يوجد فرق009.-2.633-
16422.994.206انثى

الذكاء الجسمي/ 
الحركي

4725.455.081ذكر
ال يوجد فرق966.335.

16424.694.644انثى

الذكاء الشخصي/ 
الذاتي

4728.682.266ذكر
يوجد فرق295.018.

16428.504.022انثى

الذكاء الطبيعي
4725.724.020ذكر

يوجد فرق2.391.018
16423.984.524انثى

الدرجة الكلية
47208.1517.215ذكر

ال يوجد فرق1.727.086
164203.2617.101انثى
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يتّبيــن مــن الجــدول الســابق أن مســتوى الداللــة للدرجــة الكليــة لاســتبانة أكبــر من مســتوى الداللــة االفتراضي 
ــري/  ــذكاءات: )البص ــي ال ــروق ف ــود ف ــدول وج ــن الج ــن م ــذكاءات يتبي ــواع ال ــة أن ــن نتيج ــا ع )0.05(، أم
المكانــي، المنطقــي/ الرياضــي، الشــخصي/ الذاتــي، الطبيعــي(، لصالــح الطلبــة الذكــور، ويمكــن تفســير نتيجــة 
الفــروق فــي الــذكاء البصــري/ المكانــي إلــى أن الطلبــة الذكــور هــم أكثــر تميــزاً فيمــا يتعلــق بالتفكيــر الفراغــي 
والمكانــي وأيضــاً، قــراءة المصــورات والخرائــط وحــل المتاهــات البصريــة، وهــذا مــا أكدتــه نظريــة الــذكاءات 
ــي  ــداوي وحق ــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الصي ــم النفــس، وتتف ــي مجــال عل ــي تمــت ف المتعــددة واألبحــاث الت
)2018(، أمــا مــن حيــث الفــروق بيــن الطلبــة فــي الــذكاء المنطقــي/ الرياضــي والتــي جــاءت أيضــاً لصالــح 
ــاث بمــا  ــة لألشــياء بعكــس اإلن ــة الذكــور لديهــم النظــرة الكلي ــى أن الطلب ــك إل ــة الذكــور فيمكــن عــزو ذل الطلب
ــب  ــي تغل ــة الت ــم الرياضي ــة المفاهي ــى طبيعي ــك إل ــد يعــود ذل ــا ق ــة لألشــياء، كم ــه مــن نظــرة تفصيلي ــزن ب يتمي
عليهــا الجوانــب العقليــة، بينمــا طبيعيــة اإلنــاث تتجــه نحــو الجوانــب العاطفيــة والمفاهيــم الرياضيــة تنســجم مــع 
الجوانــب العقليــة المنطقيــة التــي يتمتــع بهــا الذكــور وذلــك مــن حيــث إجــراء العمليــات الحســابية وحل المشــكات 
ــا  ــي )2018(، أم ــداوي وحق ــق أيضــاً مــع دراســة الصي ــة، وهــذه النتيجــة تتف ــة منظم ــة علمي ــر بطريق والتفكي
ــح  ــا ُيظهــر الجــدول الســابق، فجــاءت لصال ــذكاء الموســيقي كم ــة نحــو ال ــن الطلب ــروق بي ــث وجــود ف مــن حي
الطالبــات اإلنــاث، وهــذا ربمــا مــرده أن الطالبــات اإلنــاث أكثــر ميــاً إلــى الجوانــب الموســيقية، ويتصفــن بأنهــن 
أكثــر عاطفيــة وحساســية، وبالتالــي يمتلكــن خيــاالً خصبــاً وتذوقــاً أكثــر مــن الذكــور فــي الجوانــب الموســيقية، 
وربمــا هــن أكثــر ســماعاً للموســيقى فــي المنــزل؛ وهــذا مــا نمــى لديهــن الحــس الموســيقي، ومــن حيــث وجــود 
فــروق بيــن الطلبــة نحــو الــذكاء الشــخصي/ الذاتــي فقــد جــاء لصالــح الطلبــة الذكــور؛ ويمكــن عــزو ذلــك إلــى 
ســعي الذكــور عــادًة إلــى االســتقالية فــي التفكيــر والتخطيــط ورســم األهــداف، باإلضافــة إلــى االســتمتاع فــي 
العمــل الذاتــي بعكــس اإلنــاث الاتــي يفضلــن الحــوارات االجتماعيــة، أمــا مــن حيــث الفــروق بيــن الطلبــة نحــو 
الــذكاء الطبيعــي فقــد جــاء لصالــح الطلبــة الذكــور، وربمــا يعــود ذلــك إلــى أن الطلبــة الذكــور يفضلــون األماكــن 
ــر مــن  ــة والمدهشــة أكث ــد يســتمتعون باألماكــن الغريب ــا ق ــات، كم ــات والحيوان ــواع النبات ــة بأن المفتوحــة والغني
اإلنــاث الاتــي عــادًة يكــن أكثــر ميــاً نحــو الحيــاة المدنيــة والمنظمــة والمألوفــة لديهــن، ولــم تظهــر فــروق فــي 
بقيــة الــذكاءات )اللغــوي – االجتماعــي - الجســمي/ الحركــي(، وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الصيــداوي 
وحقــي )2018(، بوجــود فــروق لصالــح الطالبــات اإلنــاث فــي نمــط الــذكاء االجتماعــي، ونمــط الــذكاء اللغــوي، 
وتختلــف هــذه النتيجــة أيضــاً مــع نتائــج دراســتي )Şener & Çokçalışkan, 2018( ودراســة ســامر وعبــد 
ــور  ــن الذك ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــدم وجــود ف ــن )Samer & Abdalrahman, 2020(، بع الرحم

واإلنــاث حــول الــذكاءات المتعــددة.
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12- المقترحات:

في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث المقترحات اآلتية:

ضرورة تشجيع الطلبة بتنمية نوع الذكاء السائد لديهم، واستغال ذلك في إنجازاتهم العلمية.  

توظيف استراتيجيات التدريس وفقاً لمستويات الذكاءات المتعددة لدى الطلبة مراعاًة للفروق الفردية.  

ضرورة مراعاة نظرية الذكاءات المتعددة عند وضع المناهج الدراسية.  

ضرورة كشف الطلبة/ المعلمين عن القدرات العقلية لدى تاميذهم عند تدريسهم في المستقبل.  

ــى    ــي عل ــا اإليجاب ــان تأثيره ــددة وبي ــذكاءات المتع ــى ال ــليط الضــوء عل ــة لتس ــل جامعي ــل ورش عم عم
ــة.  الطلب

بحوث مقترحة:

إجراء دراسة مماثلة في تخصصات جامعية أخرى.  

إجراء دراسة تأثير الذكاءات المتعددة لدى طلبة الجامعة على التحصيل الدراسي.  
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الــذكاء المتعــدد. المجلــة الدوليــة التربويــة المتخصصــة. 7. )1(. ص 32 - 42. 
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14- المالحق:

أداة البحث/ االستبانة:
عزيزي الطالب/ الطالبة:

يقوم الباحث بدراسة ميدانية بعنوان:
)درجة امتالك طلبة معلم الصف في كلية التربية بجامعة دمشق لمستويات الذكاء المتعدد(، ويرجو الباحث 
منك اإلجابة عن بنود هذه االستبانة، علماً أن نتائج هذه االستبانة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.    

  
الجنس: ذكر )  (، أنثى )  (..  1 
السنة الدراسية: األولى )  (، الرابعة )  (. .  2 

شاكراً تعاونك وإسهامك العلمي.
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موافق العبارةم
غير ال رأي ليموافقبشدة

موافق
غير موافق 

بشدة
الذكاء اللفظي/ اللغوي

أملك ذاكرة جيدة للتواريخ وأسماء األشخاص واألماكن.1
لدي حصيلة لغوية تمكنني من التحدث ارتجاالً بسهولة.2
أستمتع بكتابة الشعر وقراءته وسماعه.3
أستمتع بكتابة مذكراتي وقصص من تأليفي.4
أساعد اآلخرين في تفسير معاني الكلمات.5
أهتم باللغات األجنبية وأحاول تعلمها.6
أفهم األفكار المختصرة والمجردة.7

الذكاء االجتماعي
أتفاعل بسهولة وراحة وثقة مع اآلخرين.8

الثقافيــة 9 واألنشــطة  النــوادي  فــي  المشــاركة  أحــب 
واالجتماعيــة.

أستمتع بالسفر والتجوال وإقامة المخيمات.10
لدي القدرة على التأثير في اآلخرين11
يسعى اآلخرون للتقرب مني.12
أستطيع التكلم أمام اآلخرين، ومحاورتهم13
أستمتع بتقديم العون والمساعدة لآلخرين.14

الذكاء البصري/ المكاني
أهتم باأللعاب المفككة، والتي تحتاج إلعادة التركيب.15

رســومات 16 فــي  المنظمــة  األشــياء  بســهولة  أتذكــر 
وأشــكال.

أستمتع بالتعبير بالرسم أكثر من التعبير بالكتابة.17
أستطيع قراءة الرسومات والخرائط بدقة وسهولة.18
أستمتع برسم األشكال الهندسية، وتصميمها.19
أستمتع بحل المتاهات واأللغاز البصرية.20

أحــب أن أرى صــوراً أكثــر مــن الكلمــات عندمــا أقــرأ 21
كتابــاً.

الذكاء المنطقي/ الرياضي

ــرعة 22 ــة بس ــابية الذهني ــات الحس ــراء العملي ــتطيع إج أس
ــهولة. وس

أعتمــد علــى طريقــة حــل المشــكات فــي معالجــة 23
بــي. المحيطــة  القضايــا 

أفضل التتابع المنطقي والمنظم في فهم األشياء.24
أميل إلى تصنيف األشياء في مجموعات متشابهة25

أميــل لممارســة األلعــاب واأللغــاز الرياضيــة التــي 26
تتطلــب تفكيــراً منطقيــاً.

أفضــل مقــررات الرياضيــات والمنطــق علــى المقررات 27
األخرى.

أحب التعامل مع األرقام واإلحصائيات.28
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الذكاء الموسيقي

أكثــر مــن 29 الموســيقية والغنائيــة  بالمســرحيات  أهتــم 
األخــرى. المســرحيات 

أستطيع أن أميز المقامات الموسيقية.30
أستطيع أداء النغمة أو اإليقاع بعد سماعها.31

يزيــد نشــاطي الجســمي والعقلــي عنــد ســماع الموســيقى 32
واألغانــي.

القــدرة علــى تمييــز المقطوعــات الموســيقية 33 أمتلــك 
ومعرفتهــا. وتناســقها  وإيقاعهــا 

أتذكر القصائد الغنائية بسهولة.34
أستمتع بالعديد من أنواع الموسيقى.35

الذكاء الجسمي/ الحركي

ــكاري 36 ــر عــن مشــاعري وأف ــى التعبي ــدرة عل ــك الق أمتل
باســتخدام الجســد.

أمتلــك القــدرة علــى إجــراء العمليــات الدقيقــة كالتشــريح، 37
الحفــر علــى الخشــب ......

الهــواء 38 فــي  الرياضيــة  األلعــاب  بممارســة  أســتمتع 
الطلــق.

تتولد لدي أفكار جديدة عند قيامي بنشاط حركي.39
أفضل الحركة والنشاط على الهدوء. 40
أعيش أسلوب حياة مليء بالحركة.41
أجد صعوبة كبيرة في الجلوس بهدوء.42

الذكاء الشخصي/ الذاتي
أستمتع بالعمل المنفرد.43
عندما أعمل لوحدي أنتج أفضل العمل في مجموعة.44
أحدد هدفي في الحياة، وأفكر فيه بانتظام.45
أخصص وقت للتأمل في كافة جوانب حياتي.46
أمتلك االستقالية في تفكيري.47
أحب أن أحل مشكاتي بمفردي.48
أفهم أفضل عندما أدرس لوحدي49

الذكاء الطبيعي
أهتم باألمور التي تتعلق بقضايا البيئة.50
أستمتع باألعمال اليدوية في أنشطة حرفية.51

األحيــاء، 52 )علــم  الطبيعيــة  العلــوم  بدارســة  أســتمتع 
الحيــوان(. اإلنســان،  النبــات، 

أهتم بزراعة النباتات ورعاية الحيوانات.53

ــات 54 ــور وأوراق النبات ــن الصخ ــات م ــع عين أفضــل جم
ــرات. والحش

أفضل التعليم العملي على التعليم النظري.55
أحب زيارة األماكن المدهشة في الطبيعة.56


