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ملخص: 
هدفت هذه �لّدر��سة �إىل �لتعّرف �إىل م�ستويات �لّذكاء �ملتعّدد عند طلبة كلّية عجلون 
و�لدبلوم  )�لبكالوريو�س  �لدر��سّي:  و�مل�ستوى  �جلن�س  متغري�ت  �سوء  يف  وذلك  �جلامعّية، 
�ملتو�ّسط( ، وعالقته بالتح�سيل �لدر��سّي، مقي�سًا باملعدل �لرت�كمي للطالب. تكونت �لعّينة 
من )450( طالبا وطالبة. قام �لباحث بتطوير �أد�ة لقيا�س م�ستوى �لّذكاء �ملتعّدد؛ مكونة 
�أظهرت  �ملتعّدد.  �لّذكاء  من  �أّنو�ع  ت�سعة  على  موزعة  فقرة   )54( من  �لنهائية  ب�سورتها 
و�ملتو�ّسط،  �ملرتفع  بني  تر�وحت  �لطلبة  لدى  �ملتعّدد  �لّذكاء  م�ستويات  �أّن  �لّدر��سة  نتائج 
وفًقا للرتتيب �لآتي: �لّذكاء �ل�سخ�سّي، �لّذكاء �لجتّماعّي، �لّذكاء �لّلغوّي، �لّذكاء �ملنطقّي- 
�لّذكاء �جل�سمّي-  �لفر�غي- �ملكايّن،  �لوجودّي و�لّذكاء  �لّذكاء  �لطبيعّي،  �لّذكاء  �لريا�سّي، 
كلّية عجلون  �لكلي لمتالك طلبة  �مل�ستوى  �ملو�سيقّي؛ وجاء  �لّذكاء  و�أخرًي� جاء  �حلركّي، 
�لّذكاء �ملتعّدد متو�ّسطا؛ كما �أ�سارت �لنتائج �إىل �أّن هناك فروقًا د�لة �إح�سائيًا يف م�ستويات 
�لّذكاء �ملتعّدد، تعزى ملتغري �مل�ستوى �لدر��سّي للطالب )دبلوم متو�ّسط، بكالوريو�س( ل�سالح 
يف  �جلن�سني  بني  �إح�سائًيا  د�لة  فروق  وجود  عدم  �إىل  ا  �أي�سً وتعزى  �لبكالوريو�س،  طلبة 
م�ستويات �لّذكاء �ملتعّدد، و�أن هناك عالقة �رتباطية بني م�ستويات �لّذكاء �ملتعّدد وم�ستوى 

�لتح�سيل �لدر��سّي لدى طلبة كلّية عجلون �جلامعّية. 
الكلمات املفتاحية: �لّذكاء �ملتعّدد، كلّية عجلون �جلامعّية، �لتح�سيل �لدر��سّي. 
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Multi- intelligence levels for Ajloun University College students 
and its relation with achievement 

Abstract: 

The study aimed at recognizing Multi- intelligence levels for Ajloun 
University College students according to the variables of sex, instructional 
level (Bachelor and Intermediate Diploma) and its relation to achievement 
measured by total average. The sample consists of (450) male and female 
students. The researcher has developed an instrument to measure the level 
of multi- intelligence and it consists of (54) items distributed on nine types of 
multi- intelligence. The results revealed that the levels of multi- intelligence 
for the students are between high and intermediate according to the following 
order: personal intelligence, social intelligence, linguistic intelligence, 
mathematical intelligence, physical intelligence, natural intelligence, 
existential intelligence, spatial intelligence, physical and kinetic intelligence, 
finally the musician IQ, and the macro level of owning multi- intelligence is 
intermediate. Also, the results indicate that there are significant statistical 
differences in the levels of multi- intelligence due to the variable of study 
level (Bachelor and Intermediate Diploma) in favor of Bachelor, and there 
are no significant statistical differences between two genders in the levels of 
multi- intelligence. Finally, there is a correlation between the levels of multi- 
intelligence and achievement for the students in Ajloun University College. 

Keywords: Multi- intelligence, Ajloun University College, Academic 
Achievement
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اخللفية النظرّية: 
�لباحثون  در�سها  �لتي  �ملهّمة  �لأ�سا�سّية  �ملو�سوعات  من  �لّذكاء  مو�سوع  يعد 
�لتي  و�لجتّماعّية  �لرتبوّية  �ملجالت  �نعكا�سات يف  له من  �لنف�س؛ ملا  وعلماء  و�ملربون 
تت�سل برب�مج �لتعليم و�ملناهج، و�لعالقات �لجتّماعّية و�ل�سيا�سّية بني �لأفر�د و�ل�سعوب. 
حيث �إّن �أد�ء �لفرد يف �أي جمال من جمالت �لن�ساط �لإن�ساين يتطلب نوًعا وقدًر� معيًنا من 
�لّذكاء؛ لذلك �هتّم علماء �لنف�س بو�سع نظريات ومفاهيم ف�رست �لّذكاء؛ �إذ ركزت �لتف�سري�ت 
�لأوىل للّذكاء على �أّنه قدرة عقلية عامة و�حدة، وقد طغت هذه �لنظرة على جميع �ختبار�ت 
 Binet( و�ساميون  بينية  ونظرّية   ،  )Spearman( �سبريمان  نظرّية  مثل  �لّذكاء، 
بريت  ونظرّية   ،  )Terman & Merril( ومريل  تريمان  ونظرّية   ،  )& Simon
 )1991 )�أبوحطب،   )Wechsler( ، ونظرّية وك�سلر   )Cattel( ، ونظرّية كاتل   )Burt(
�لفارقة،  �لنظرة   )،  )Anastasiأّن�ستازي� ت�سميه  مبا  مّتيز  �لّذكاء  بحوث  يف  �حلديث  �إّن   .
ويتّمثل ذلك يف زيادة عدد �لختبار�ت �لتي تقي�س جو�نب خمتلفة من �لّذكاء، بحيث مل تعد 
�لدرجات ملختلف  من  و�إمنا جمموعة  �لّذكاء،  ن�سبة  مثل  للّذكاء  كلّية  و�حدة  درجة  تعطى 
جو�نب �لن�ساط �لعقلي، بحيث ت�سمح لنا بر�سم تخطيطي يو�سح نو�حي �لقوة و�ل�سعف لدى 
�لّذكاء  �أّن  �إىل  �أ�سار ثورند�يك )Thorindike( يف بحوثه  . وقد   )Coon،2000( لفرد�
يتكون من جمموعة من �لعنا�رس �ملنف�سلة؛ فكل �أد�ء عقلي عبارة عن عن�رس منف�سل عن 
بقّية �لعنا�رس �لأخرى،ولكن ي�سرتك مع كثري من �لعنا�رس يف بع�س �ملظاهر، وقد حددها 
 .  )1994 )�ل�سيد،  �لجتّماعّي  �لّذكاء  �مليكانيكي،  �لّذكاء  �ملجرد،  �لّذكاء  عنا�رس:  بثالثة 
وهي:  �ملرت�بطة  �لعقلّية  �لقدر�ت  من  جمموعة  �لّذكاء  �أن   )Thursten( ثري�ستون  ويرى 
على  و�لقدرة  �لّلغوّية،  و�لطالقة  �للفظّي،  و�ل�ستيعاب  �لعددية،  و�لقدرة  �لفر�غية،  �لقدر�ت 
ر  �حلفظ و�لتذكر، �ل�رسعة �لإدر�كية، و�لتفكري �ل�ستدليل )�ل�ستقر�ء، و�ل�ستنباط( . كما طوَّ
�أّن  “بنية �لعقل”، ويرى فيه  �أطلق عليه م�سطلح:  جيلفورد )Guilford( منوذًجا للّذكاء 
�لّذكاء �لإن�ساين مكون من نظام ثالثي �لأبعاد، يتكون من بعد �ملادة، �أو �ملحتوى �ملعالج 
وحمتوى  �سمعي،  وحمتوى  ب�رسي،  حمتوى  �إىل:  �لبعد  هذ�  ح�سب  وتق�سم   ،  )Content(
�إىل  ق�سمها   )Operations( �لعمليات  وبعد  �سلوكي.  وحمتوى  دليل،  وحمتوى  رمزي، 
�لتقاربي،  �لتفكري  �لذ�كري،  و�لحتفاظ  �لذ�كري،  و�لت�سجيل  �لتعّرف،  هي:  �أ�سناف  �ستة 
�لنتاجات )Products( و�لذي يتكون من  �أو  �لتباعدي، و�لتقومي. وبعد �لأ�سكال  �لتفكري 
�أّنو�ع هي: �لوحد�ت، و�لفئات، و�لعالقات، و�لنظم، و�لتحويالت، و�لت�سمينات. وبناًء  �ستة 
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على هذ� �لّنموذج فاإنه ميكن نظرًيا توليد”180” قدرة خمتلفة “وهي حا�سل �رسب خم�سة 
�أ�سكال من �ملحتوى×�ستة �أّنو�ع من �لعمليات×�ستة ��سكال من �لنتاجات، �ي«5×6×6« 
 )R. Sternberg، 1985( »عالونة، 2004«. كما تو�سلت در��سات »روبرت �سترينربج«
�إىل �أّن �لّذكاء يتكون من ثالثة جو�نب: �جلانب �ملكوناتي �لذي يدل على �لتفكري �لتحليلّي، 
�ل�سخ�س  يف  �ملت�سمن  �ل�سياقّي  و�جلانب  �لإبد�عي،  بالتفكري  �ملرتبط  �خلرب�تّي  و�جلانب 

�لبارع )بنا، �ل�سافعي، 2002( . 
 )The multiple intelligence theory( وبعد ذلك ظهرت نظرّية �لّذكاء �ملتعّدد
 Frames( ”لذي �أّكد يف كتابه: “�طر �لعقل� ، )Gardner( ””على يد “هو�رد “جاردنر ،
�لتي �ساعت من  �أكرث �سمولّية من تلك  �لإن�سايّن يت�سمن كفايات  �لّذكاء  �أّن   )the Mind
�لّذكاء متباينة وخمتلفة عن  �أّنو�ع من  �إىل  �أ�سارت  �لتقليدّية للّذكاء، و�لتي  �لّنماذج  خالل 
بع�سها بع�سًا، وتوجد لدى �لأفر�د بدرجات متباينة؛ بحيث مّتثل نقاط قّوة �أو �سعف لديهم. 
وقد �نتقد يف بحوثه عن �لّذكاء �ختبار�ت �لّذكاء �لتقليدّية �لتي تقي�س �لّذكاء يف �سوء قدرة 
عقلية عامة، و�عتربها متحيزة ثقافّيًا، و�أنها تقي�س نوعني من �لّذكاء هما: “�لّذكاء �لّلغوّي، 
و�لّذكاء �ملنطقّي �لريا�سّي”. و ر�أى �أّنه ل يوجد �سيء و�أحد ��سمه ذكاء، و�إمنا هناك �أنو�ع 
متعّددة من �لّذكاء. يف �لبد�ية ت�سمن منوذج »«جاردنر«« �سبعة �أنو�ع من �لّذكاء هي: �لّذكاء 
�لّلغوّي �للفظّي، و�لّذكاء �ملنطقّي �لريا�سّي، و�لّذكاء �لجتّماعّي، و�لّذكاء �لب�رسّي، و�لّذكاء 
�ل�سخ�سّي، و�لّذكاء �جل�سمّي �حلركّي. ويف عام 1995م �أ�ساف »«جاردنر«« نوعا ثامًنا من 
�لّذكاء، وهو �لّذكاء �لطبيعّي، ثم �أ�ساف عام 1998م نوعًا تا�سًعا هو �لّذكاء �لوجودّي، و�أن 
كل فرد ميتلك جميع �أّنو�ع �لّذكاء، ولكن بدرجات متباينة، ويتفّوق يف نوع معني منها على 

 . )Fuini & Gray، 2000( لأنو�ع �لأخرى من �لّذكاء�
اإىل ذلك املراجع  الذرّكاء املتعدرّد، كما ت�صري  ياأتي عر�ٌس تف�صيلي لأنواع  فيما 
�صة )نوفل، 2007؛ جابر، 2003؛ ال�صيد، 2008؛ اخلالدي، 2005؛ . الزق،  العلميرّة املتخ�صرّ

 : )Shearer, 2004 2009؛ العالونه وبلعاوي، 2010؛

اأولً- الذرّكاء اللرّغويرّ (Linguistic Intelligence) : ويعني �لقدرة على ��ستخد�م  ●
مهار�ت �لّلغة من قر�ءة وحمادثة وكتابة ب�سكل فّعال، و�لقدرة على معاجلة �لبناء �لّلغوّي؛ 
�ملعلومات،  تذكر  على  �لقدرة  ي�سمل  كما  و�لبالغة؛  �لبيان  �أو  �لإي�ساحات  حتقيق  بهدف 
وترتيب �لكلمات ومعانيها، وعلى توظيف �لّلغة يف توفري �أجو�ء �لت�سلية و�ملتعة، و�لقدرة 
�أّن هذ� �لّنوع من �لّذكاء متطّور لدى  �لّلغوّية. ونالحظ  �لّلغوّية، و�إجر�ء �لتحليالت  ما ور�ء 
»بروكا«  منطقة  وتعد  �لدين،  ورجال  �ل�ّسيا�سة،  ورجال  و�ل�سحافيني،  و�لكّتاب  �ل�ّسعر�ء 
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بالن�سف �لأي�رس للدماغ )Left Brain( �مل�سوؤولة عن هذ� �لّنوع من �لّذكاء. 
●  (Mathematical- Logical Intelligence) ّثانياً- الذرّكاء املنطقيرّ الريا�صير

: �لذي ينطوي على قدرة �لفرد يف توظيف �لأ�سلوب �لعلمّي يف معاجلة �مل�سكالت �ملعّقدة، 
�مل�سائل  وحّل  بفاعلّية،  �لأرقام  مع  �لّتعامل  على  و�لقدرة  �لّنماذج،  بني  �لعالقات  و�إدر�ك 
�لعالقات  وبناء  و�ختبارها،  �لفر�سيات،  و�سع  خالل  من  �لعايل،  �لتعقيد  ذ�ت  �حل�سابّية 
كالت�سنيف  عمليات؛  من  به  يرتبط  وما  بالّرموز،  �ل�ستدلل  عرب  تتّم  �لتي  �ملجردة، 
و�ل�ستنتاج و�لتعميم، وكذلك �لتعّرف �إىل �لّر�سوم �لبيانّية و�لعالقات �لتجريدّية و�لت�رّسف 
فيها، ويوجد ب�سكل و��سح عند علماء �لريا�سّيات، ومربجمي �حلا�سوب و�ملحللني �ملالّيني 

و�ملحا�سبني و�لإح�سائّيني و�لفيزيائّيني. 
على  ● �لقدرة  هو   :  (Spatial Intelligence) املكايّن  الفراغي-  الذرّكاء  ثالثاً- 

و�خلر�ئط،  �ملخّططات  وقر�ءة  �لأبعاد،  ثالثّية  ور  �ل�سّ و�إدر�ك  �لب�رسّي،  �لفر�غي  �لت�سّور 
و�لت�ساميم �لفنّية، و�لعمل بالأج�سام �مللمو�سة، كما يت�سّمن �لقدرة على �لت�سوير، و�لتّمثيل 
�ملكايّن لالأفكار �لب�رسّية �أو �ملكانّية، و�لتعّرف �إىل �لأماكن و�إبر�ز �لتفا�سيل. ويتو�ّفر هذ� 
�لر�ّسامني، �ملهند�سني �ملعمارّيني،  �لبّحارة و�لطّيارين، و�لنّحاتني،  �لّذكاء لدى  �لّنوع من 
ومهند�سي »�لّديكور« وتفيد در��سات علم �لأع�ساب �أّن ثّمة �سيطرة و��سحة للن�سف �لكروّي 

�لأمين للدماغ )Right Brain( لدى �لأفر�د �ملت�سفني بهذ� �لّنوع من �لّذكاء. 
●  :  (  Intelligence Bodily- Kinesthetic) - احلركيرّ  الذرّكاء اجل�صميرّ رابعاً- 

ويبدو يف �لّطاقة �لكامنة و�لكفاءة و�خلربة يف ��ستخد�م �لفرد جل�سمه كله، �أو جزًء� منه يف 
�لتعّلم، و�لتعبري عن �لّذ�ت و�لأفكار و�مل�ساعر وحل �مل�سكالت، ب�سورة متناغمة مع قدر�ته 
�أو حتويلها، كما  �لأ�سياء  ليديه لإنتاج  �لفرد  ��ستخد�م  و�لي�رس يف  �ل�سهولة  �لعقلّية، وميّثل 
ي�سّم هذ� �لّذكاء مهار�ت فيزيقّية حمّددة كالتاآزر و�لتو�زن، و�ملهارة و�لقوة، و�ملرونة 
و�ل�سيطرة  �حلركات  �سبط  على  و�لقدرة  وو�سعه،  �جل�سم  بحركة  و�لإح�سا�س  و�ل�رسعة، 
و  �حلرفّيني،  و�لر�ق�سني،  و�لريا�سّيني  و�ملهّرجني،  �ملمّثلني  عند  �حلال  هو  كما  عليها، 

»�مليكانيكّيني«، و�جلر�حني. 
خام�صاً- الذرّكاء املو�صيقيرّ (Musical- Rhythmical Intelligence): ويت�سّمن  ●

�لأفر�د  �إّن  �إّنتاجها.  و�إعادة  وتخزينها،  �ملو�سيقّية  و�ملقطوعات  �لأحلان  فهم  على  �لقدرة 
بو� على �لعزف على  �لذين ميتلكون هذ� �لّنوع من �لّذكاء ميكن �أّن ي�ستفيدو� كثرًي�، �إذ� ما ُدرِّ
و�ملو�سيقّيني،  �لأغاين،  موؤلفي  �لّذكاء عند  ويّت�سح هذ�  �لأحلان.  �ملو�سيقّية وكتابة  �لآلت 
�أّن  �لأع�ساب،  علم  در��سات  بّينت  وقد  �ل�سمعّيات،  وخرب�ء  �ل�سوت  ومهند�سي  و�ملغنيني، 
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ة  �لأد�ء �ملو�سيقّي، من وظائف �جلانب �لأمين للدماغ؛ �إذ �أّن �إ�سابة بع�س �ملناطق �خلا�سّ
منه، توؤدي �إىل فقد�ن �لقدرة على مّتييز �لإيقاعات و�لأحلان. 

�لقدرة  ● : ويعني   (Intelligence Interpersonal) اعّي  الجتمرّ الذرّكاء  �صاد�صاً- 
بحكمة  و�لت�رسف  ودو�فعهم  �جتاهاتهم  وفهم  بينها،  و�لتّمييز  �لآخرين  م�ساعر  فهم  على 
�لوجوه  لتعبري�ت  �لفرد  ح�سا�سّية  ا  �أي�سً وي�سّم  وفاعلية.  بكفاءة  معهم  و�لّتعامل  حيالها، 
و�لتجاوب  و�إقناعهم  �لآخرين،  مع  و�لتفاعل  �لتو��سل  على  و�لقدرة  و�لإمياء�ت،  و�ل�سوت 
معهم، و�إقامة �لعالقات �لناجحة معهم، و�لتعّرف على وجهات نظرهم، و�لّدو�فع �لتي تقف 
�أمّناط من �لتو��سل �لّلغوّي  ور�ء �سلوكهم، و�إدر�ك �حلالة �ملز�جية لهم، �إ�سافة �إىل، وجود 
�لّذكاء  من  �لّنوع  هذ�  �أّن  ويالحظ  �لآخرين.  �أفعال  لردود  �لدقيق  و�لنتباه  �لّلغوّي،  وغري 
وهذ�  و�لكوميدّيني  �لجتماعّيني  و�مل�سلحني  �ل�سيا�سّيني  و�لزعماء  �ملعلمني  لدى  متطور 
ني �جلبهّيني؛ فامل�سابون مبر�س »بيك« )Pick( �لذي يظهر لدى  �لّذكاء يتمركز يف �لف�سّ
�لأفر�د يف مرحلة �ل�سيخوخة، يهاجم هذه �ملنطقة بالّذ�ت؛ �لأمر �لذي ينجم عنه ��سطر�ب 

و��سح يف �لّتفاعل و�لّتو��سل �لجتّماعّي. 
قدرة  ● ويعني   :  (Intrapersonal Intelligence) ال�صخ�صيرّ  الذرّكاء  �صابعاً- 

�ل�سخ�س على فهم ذ�ته، و�لوعي باحلالة �لنفّعالّية �لد�خلّية، وفهم �مل�ساعر �لّذ�تّية و�لّتعبري 
وتوظيف  لذ�ته،  وتقديره  بدو�فعه  و�لوعي  لديه،  عف  و�ل�سّ �لقوة  نقاط  ومعرفة  عنها، 
يت�سمن  كما  لها.  �لّتخطيط  خالل  من  حياته،  منط  وتوجيه  �سلوكه  تعديل  يف  �لقدرة  هذه 
�لقدرة على �لّتحليل �لّذ�تّي، وتقومي �أمّناط �لّتفكري �ل�سخ�سّية، و�إد�رة �لّذ�ت و�إد�رة �مل�ساعر 
وتوجيهها و�سبطها. ول يقف �لّذكاء �ل�سخ�سّي عند حدود معرفة �لّذ�ت، بل يت�سّمن عن�رُس� 
مهمًا يف تعزيز �لّثقة بالنف�س، و�إد�رة �لإجهاد �أو �لإرهاق ب�سورة فّعالة. �إذ يتّمّيز من يتّمّتع 
بهذ� �لّنوع من �لّذكاء بالتاأمل �لّذ�تّي ومر�قبة �لّذ�ت، و�إدر�ك و�سعور �لفرد بنف�سه، ومعاجلة 
�ملعلومات ب�سورة ذ�تّية، و�للتز�م باملبادئ و�لقيم �خللقّية و�لّدينّية، �ل�سرب على �ل�سد�ئد. 
و�لتعبري عن �مل�ساعر �ملختلفة و�حل�سا�سّية، ويعمل هذ� �لّذكاء كموؤ�س�سة مركزية للّذكاء �لتي 
�لفرد  �أي تعّمق  �أف�سل،  ��ستخد�مها على نحو  �أّن يعرفو� قدر�تهم وكيفّية  �لأفر�د من  مّتّكن 
د�خل نف�سه، ملعرفة حدود �إمكاناته، وما �لذي يجب �أّن ي�سعى من �أجله؟ ، وما �لذي عليه 
�أّن يتجنبه؟ وكيف يتفاعل مع �لّنا�س و�لأ�سياء من حوله؟ . وهذ� �لّنوع من �لّذكاء يتمركز 
يف �لف�سني �جلبهيني وخا�سة يف �ملنطقة �ل�سفلى. ويتّمّثل هذ� �لّنوع من �لّذكاء يف �ملهن 
ة يف �إد�رة �لّذ�ت مثل: �لطّيارين و�سّباط �ل�رسطة، و�ملعلمني  �لتي حتتاج �إىل مهار�ت خا�سّ

و�لكّتاب وعلماء �لّنف�س ورجال �لّدين. 
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خالل  ● من  يبدو  �لذي   .  :  (Natural Intelligence) الطبيعيرّ  الذرّكاء  ثامناً- 
و�حليو�نات  كالنباتات  خمتلفة،  مكّونات  من  فيها  مبا  �لطبيعة  مع  �لّتعامل  على  �لقدرة 
�أعمال  �لّذكاء يف  خور و�لرب�كني وغريها. ويربز هذ�  �ل�سّ و�جلماد�ت، و�ل�ّسحب وت�سكيالت 
�لعلماء �لطبيعيني و�ملتخ�س�سني يف عامل �لّبحار و�لنباتات و�لغابات و�حليو�نات و�لآثار، 
و�ملز�رعني، و�ل�سّيادين، نتيجة لطبيعة عملهم �ملرتبط بالّطبيعة ومكّوناتها ب�سكل مبا�رس، 
�لبيئّية. ويتجّلى  �أعمق لالأنظمة  ومبا يدركونه من مالحظتهم للتغري�ت من حولهم، وفهم 
�لتّميز يف هذ� �ملجال يف حب �لتجول يف �لطبيعة وجمع �لأ�سياء �حلّية و�مليتة �ملوجودة 
فيها، وت�سنيفها و�لطالع على �أ�سولها و�أو�سافها وخ�سائ�سها. ومن �ملهار�ت �لتي تتميز 
لديهم: متييز معامل من �لّطبيعة وت�سنيفها، وفهم �لّطبيعة، و�لهتّمام بالنباتات و�حليو�نات 
ل �لأ�سخا�س ذوو هذ� �لّنوع من �لّذكاء �لتعّلم  ��ستخد�م �ملناظري »و�مليكرو�سكوب«، ويف�سّ
�لأ�سياء  ومالئمة  ومكّوناتها  بالطبيعة  مبا�رسة  �ل�سخ�س  تربط  �لتي  �مل�ساريع  طريق  عن 

ومناولتها. 
تا�صًعا- الذرّكاء الوجوديرّ (Existential Intelligence) : �لذي ي�سري �إىل �لقدرة  ●

�لعالقات �ملرت�بطة بينها، كالقدرة على  �لكون و�إدر�كها، وفهم  على �كت�ساف حقائق هذ� 
�لتفكري �لبعيد ملا ور�ء �لكون مثل: �أهمّية �حلياة، وق�سّية �ملوت، و�لقدر �ملحتوم، وحقيقة 
�لّنف�س. ويهتّم هذ� �لّنوع من �لّذكاء بالرتكيز على �جلو�نب �لآتية: �لّدين و�لعقيدة و�أهمّيتها 
بالن�سبة لالإن�سان، و�ل�سرتخاء و�لتاأمل، و�لت�سّوف، و�لدر��سات �لتاريخّية و�لّدينّية و�لرّت�ث 
و�لّتفكري يف �لكون و�خلليقة، وقيام �لفرد بتوجيه �أ�سئلة نحو �حلياة، �أو �أ�سئلة تتعلق باملوت 
وجود  عن  �ملعرّبة  �لت�ساوؤلت  �أبرز  ومن  و�لنهايات.  و�لعدم  و�خللود  �لنهائية  و�حلقائق 
�لّذكاء �لوجودّي لدى �لفرد، ما بطرحه بخ�سو�س �لأ�سئلة �لآتية مثل: ملاذ� نعي�س. . . . . . . 

؟ ملاذ� منوت. . . . . . ؟ 
بيولوجّية  طاقة  باأنه:  »«جاردنر««  روؤية  وفق  �ملتعّدد  �لّذكاء  تعريف  ميكن  وهكذ� 
نف�سّية ملعاجلة �ملعلومات �لتي ميكن �أّن تن�سط يف موقف ثقايف حلل �مل�سكالت، �أو تكوين 
منتجات ذ�ت قيمة يف ثقافة ما. وميكن �فرت��س �أّن هذه �لّطاقة �لبيولوجية �سوف تن�سط �أوًل 
�عتماًد� على قيمتها و�لفر�س �ملتو�فرة يف تلك �لّثقافة، و�لقر�ر�ت �ل�سخ�سّية �لتي يّتخذها 

�لأفر�د �أو عائالتهم ومعلمو �ملد�ر�س �لآخرين )نوفل، و�حليلة، 2008( . 
وقد فتحت هذه �لنظرّية �ملجال �أمام �لعديد من �لباحثني لتناول مفهوم �لّذكاء �لإن�سايّن 
)Daniel Goleman( كتابني عن  �ت�ساعًا و�سموًل. حيث ن�رس »د�نيال جوملان«  �أكرث 
�لّذكاء �ملتعّدد يف عام 1995-1998م �أّكد يف كتابه �لأول، �أّن معامل �لّذكاء ي�سهم بدرجة 
)20%( فقط من �لعو�مل �لتي حتّدد �لّنجاح يف �حلياة تاركًا )80%( لعو�مل �أخرى غري 
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�ملجتّمع، مل يحدد  �حلا�سلني على مر�كز متّميزة يف  �لعظمى من  �لغالبّية  �أّن  عقلّية، كما 
عو�مل ذكاء مّتّيزهم، هذ� بل لعو�مل �أخرى كثرية تندرج من �لطبقة �لجتّماعّية �إىل �حلظ، 
�لعقلّية  �لقـدر�ت  وت�سنيف  لفهم  بغز�رة  �ملتنوع  �لأ�سلوب  تقـدم  )جاردنر(  نظرّية  �أّن  كما 
 )Goodnough، 2001( �لرتبية  يف  فّعال  �أثر  ذ�ت  و�أنها  �لقدر�ت،  وتركيب  لالإن�سان، 
 Anderson، 1998;( أّندر�سون” و�آخرون�“ . و�أو�سحت نتائج �لدر��سات �لتي قام بها 
Burhorn& et al. ، 1999( �أّن ��ستخد�م �لّذكاء �ملتعّدد يف �لف�سل �ملدر�سّي يوؤدي �إىل 
�لتي  �لتدري�س  �ملعّلم على طر�ئق  وتركيز  �ملتعّلمة،  باملادة  و�حتفاظهم  �لتالميذ  �كت�ساب 
�لتلميذ وزيادة مهار�ت �ل�ستذكار لديه، وزيادة د�فعّية للتعّلم وزيادة درجاته  تدعم فهم 

�ملدر�سّية وتناق�س �سلوكه �لعدو�ين، وزيادة �لتعاون بينه وبني زمالئه ومعلميه. 
�أّن  و�عتربت  �لّذكاء  عن  جديد�ً  ت�سّور�ً  قدمت  )جاردنر(  نظرّية  �أّن  �سبق  مما  يالحظ 
مفهوم �لّذكاء �أكرث �ت�ساعًا، ومرونًة و�أكرث حترر�ً من �لنظرّيات �لتقليدّية، و�ختبار�ت �لّذكاء 
�لتي تعدُّ يف �سوء هذه �لنظرّية كانت ماألوفة لدى �لفرد، لأنها تت�سمن �إطاره �لثقايّف �لذي 
يعي�س فيه كما �أّن هذه �لختبار�ت جذبت �هتمام �لباحثني لالإجابة عنها؛ لأنهم ر�أو� �أّنها 

ت�سيف معلومات جديدة �إىل خرب�تهم. 

مشكلة الّدراسة: 
ترّكز �لأنظمة �لرتبوّية يف جميع �أنحاء �لعامل على تنمية قدر�ت �ملتعّلمني، على �عتبار 
�أّن �لرثوة �لب�رسّية هي �أهم مورد على �لإطالق؛ فاأقوى �لدول هي �لتي حت�ّسن عملّية �إ�ستثمار 
�أّن يقدم حلول ً جديدة ملا نعانيه من م�سكالت،  �إىل من ي�ستطيع  �أبنائها، فاحلاجة تزد�د 
وفكر�ً جديد�ً ي�ساعد على تطوير �حلياة يف ع�رس �ملعلومات؛ لذلك ظهرت نظرّية �لّذكاء�ت 
على  �أّكدت  و�لتي  �ملتعّلمني،  قدر�ت  مع  للتعامل  �لأمثل  �لأ�سلوب  �سارت  �لتي  �ملتعّددة، 
�لفروق بني �لنا�س يف �أّنو�ع �لّذكاء �لتي لديهم، ويف ن�سبة ��ستخد�م �لفرد ما لديه من قدر�ت؛ 
لذ� فاإن تعدد �لّذكاء�ت �لتي لدى �ملتعّلمني، تقت�سي �تباع مناذج تعليمية متنوعة لتحقيق 
يتنا�سب مع كل منهم؛  كّلهم، مبا  �لدر��سّي  �لف�سل  �ملتو�جدين يف  �ملتعّلمني  �لتو��سل مع 
�لأفر�د،  �لتي ميتلكها  و�ل�سعف  �لقوة  نقاط  �إىل  �لتعّرف  �إىل  �لّذكاء،  تطّور  در��سة  تفيد  لذ� 
و�لذي يرتتب عليه حت�سني �جلو�نب �ل�سعيفة، و�لعمل على تطوير �جلو�نب �جلّيدة و�لقوّية، 
وهذ� يفيد يف توجيه �لفرد �إىل ما يتنا�سب مع قدر�ته و�إمكاناته يف جميع جو�نب حياته 
�لأفر�د  �لتي ميتلكها  �ملتعّدد  �لّذكاء  قدر�ت  �إىل  و�لنظرة  �مل�ستقبلية،  �لأكادميية، و�ملهنية 
�لعقلّية،  �لإن�سان  �يجابّية عن طبيعة  نتائج  �إىل  �لو�سول  در��ستها، مّتكن من  و�لتعّمق يف 

ب�سورة مت�سلة وذ�ت �سمولية و��سحة �جلو�نب
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أهمية الّدراسة: 
تكمن �أهمّية هذه �لّدر��سة من �أهمّية جمتمعها، و�ملتمّثل بطلبة �جلامعة �لذي ي�سكلون 
�أّن  عن  ف�ساًل  �لعلمّية،  �لبحوث  يف  مهمًا  وحمور�ً  �ملجتّمع،  �رس�ئح  من  مهمة  �رسيحة 
در��سة  يف  ورئي�سًا  مهمًا  حمور�ً  ت�سّكل  �جلامعة،  طلبة  بها  يتّميز  �لتي  �لعقلّية  �لإمكانات 
ا من �أهمّية مو�سوع �لّذكاء  �لعملّيات �لعقلّية و�ملعرفّية، كما تنبع �أهمية هذه �لّدر��سة �أي�سً
�ملتعدد وما �أحدثه من تغري�ت كربى يف �حلياة �لإن�سانّية، وميكن تلخي�س اأهمية الدرّرا�صة 

بالنقاط الآتية: 
مما  ♦ ميتلكونها،  �لتي  �ملتعّددة  �لّذكاء�ت  مب�ستويات  �أّنف�سهم  �لطلبة  وعي  زيادة 

يدفعهم لل�سعي نحو �لتطوير و�لو�سول لأعلى درجات حتقيقهم لذو�تهم، ور�ساهم �ل�سخ�سّي 
عنها. 
ميكن �أّن ي�ستفيد من نتائج هذه �لّدر��سة �إد�رة �جلامعة من خالل تعرفها مب�ستوى  ♦

عف و�لقّوة، و�لرتكيز على جو�نب �لقّوة وحماولة دجمها  ذكاء طلبتها، ومعرفة جو�نب �ل�سّ
�سمن �خلطط �لرتبوّية لتاأهيل �لطلبة مبا يتنا�سب مع متطلبات �لو�قع و�مل�ستقبل. 

تدريبية ملدر�سي  ♦ بر�مج  �لّدر��سة، ميكن ت�سميم  نتائج هذه  ت�سفر عنه  يف ظل ما 
�أّن  �لّذكاء �ملتعّدد، و�لتي يوؤمل  �إك�سابهم مفاهيم وتطبيقات نظرّية  �جلامعات، تعمل على 
�أّن متّكنهم من مو�جهة �ملو�قف  �أمل  �أبنيتهم �ملعرفّية، على  يتذوتها �لطلبة �لد�ر�سون يف 

�حلياتّية �لتي يو�جهونها يف جممل �أّن�سطتهم �ليومية. 
لفت �هتّمام �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سّية يف �جلامعة، �إىل �أهمية �لك�سف عن �لّذكاء�ت  ♦

�ملتعّددة لدى �لطلبة، و�تباع �أ�ساليب �لتدري�س �لتي تتالءم مع ذكاء�ت �لطلبة. 
�لدر��سات �ملتعلقة بالذكاء �ملتعدد على  ♦ �إجر�ء �ملزيد من  �إىل  �لباحثني  لفت نظر 

عينات �أخرى ويف بيئات تعليمية �أخرى، وربطه مبتغري�ت �أخرى؛ من مثل �لد�فعّية، �لفّعالية 
�لّذ�تّية، و�أ�ساليب �لتفكري

أهداف الّدراسة: 

�صعت هذه الدرّرا�صة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 
�لتعّرف �إىل درجة �متالك طلبة كلّية عجلون �جلامعّية مل�ستويات �لّذكاء �ملتعّدد  ♦
معرفة �لفروق يف درجة �متالك طلبة كلّية عجلون مل�ستويات �لّذكاء �ملتعّدد تبًعا  ♦

ملتغري �مل�ستوى �لدر��سّي للطالب: )دبلوم متو�ّسط، بكالوريو�س( . 
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معرفة �لفروق يف درجة �متالك طلبة كلّية عجلون مل�ستويات �لّذكاء �ملتعّدد تبًعا  ♦
ملتغري �جلن�س: )ذكور، �إناث( . 

بحث �لعالقة �لرتباطّية بني م�ستويات �لّذكاء �ملتعّدد، وم�ستوى �لتح�سيل �لدر��سّي  ♦
لدى طلبة كلّية عجلون �جلامعّية، و�ملتمّثل باملعّدل �لرت�كّمّي للطالب. 

اسئلة الدراسة: 
عجلون  كلّية  طلبة  لدى  �ملتعّدد  �لّذكاء  م�ستويات  �إىل  للتعّرف  �لّدر��سة  هذه  جاءت 

�جلامعّية، وذلك من خالل الإجابة على الأ�صئلة الآتية: 
ما م�ستوى �متالك طلبة كلّية عجلون �جلامعّية لأنو�ع �لّذكاء �ملتعّدد؟  ♦
هل توجد فروق ذ�ت دللة �ح�سائّية عند م�ستوى �لدللة )α≤0.05( يف م�ستوى  ♦

�متالك طلبة كلّية عجلون �جلامعّية لأنو�ع �لّذكاء �ملتعّدد، تعزى �مل�ستوى �لطالب �لدر��سّي: 
)دبلوم متو�ّسط، بكالوريو�س(؟ 

هل توجد فروق ذ�ت دللة �ح�سائّية عند م�ستوى �لدللة )α≤0.05( يف م�ستوى  ♦
�متالك طلبة كلّية عجلون لأنو�ع �لذكاء �ملتعّدد تعزى ملتغري �جلن�س: )ذكور، �إناث(؟ 

♦  )α≤0.05( �لدللة  �إح�سائّية عند م�ستوى  �رتباطّية ذ�ت دللة  هل هناك عالقة 
عجلون  كلّية  طلبة  لدى  �لدر��سّي  �لتح�سيل  م�ستوى  وبني  �ملتعّدد،  �لّذكاء  م�ستويات  بني 

�جلامعّية؟ 

املصطلحات والتعريفات اإلجرائية: 

قيمة،  ◄ ذ�ت  نو�جت  �بتكار  �أو  �مل�سكالت،  حل  على  �ملقدرة  هو  املتعدرّد:  الذرّكاء 
مّت  �لّدر��سة  �لأقل، و�سياق منا�سب وموقف طبيعّي. ويف هذه  ثقافة و�حدة على  يف نطاق 
و�ملكايّن  و�ملنطقّي–�لريا�سّي  �لّلغوّي،  �لّذكاء  هي:  �ملتعّدد  للّذكاء  �أّنو�ع  ت�سعة  ��ستق�ساء 
ويقا�س  و�لوجودّي.  و�لطبيعّي  و�ل�سخ�سّي  و�لجتّماعّي  و�ملو�سيقّي،  �حلركّي  و�جل�سمّي- 
�لّذكاء وفق هذه �لّدر��سة بالدرجة �لتي يح�سل عليها �لطالب يف كل نوع من �أّنو�ع �لّذكاء�ت 

�ملتعّددة، با�ستخد�م مقيا�س قام �لباحث بتطويره لغايات هذه �لّدر��سة. 
: هو �مل�ستوى �لدر��سّي للطلبة �لذين �سملتهم �لّدر��سة، و�أجابو�  ◄ امل�صتوى الدرا�صيرّ

على �لأد�ة، وهناك م�ستويان: �لبكالوريو�س، و�لدبلوم �ملتو�ّسط. 
معني،  ◄ در��سّي  مو�سوع  يف  �ملكت�سبة  �ملعرفة  مدى  ويعني   : الدرا�صيرّ التح�صيل 
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ويقا�س يف هذه �لّدر��سة باملعّدل �لرّت�كمّي للطالب. 
كليرّة عجلون اجلامعيرّة: هي كلّية جامعّية تابعة جلامعة �لبلقاء �لتطبيقّية، ومتنح  ◄

�سات تربية �لطفل، و�خلدمة �لجتّماعّية، و�لرتبية �خلا�سة،  درجة �لبكالوريو�س يف تخ�سّ
و�لدر��سات  �لتطبيقّية،  �لعربّية  و�لّلغة  �لجنليزّية،  و�لّلغة  و�لرتبوّي،  �لنف�سّي  و�لإر�ساد 
�ل�سياحية.  �لإد�رة  و�لنحر�ف،  �جلرمية  �لريا�سّيات،  �ملعلومات،  وتكنولوجيا  �لإ�سالمّية، 

�سات �لدبلوم �ملتو�ّسط يف �ملجالت �لرتبوّية و�لإد�رّية.  بالإ�سافة للعديد من تخ�سّ

حدود الّدراسة: 
حتدد �لّدر��سة بالعّينة �لتي طبقت عليها �أد�ة �لّدر��سة، و�لتي �قت�رست على طلبة كلّية 
�لدر��سّي  �لف�سل  يف  و�مل�سجلني  »�لبكالوريو�س«  و  »�لدبلوم«  مل�ستويي  �جلامعّية  عجلون 
�لأول من �لعام �لدر��سّي2012/ 2013م. كما حتّدد هذه �لّدر��سة مبدى �سدق �لأد�ة �لتي 

�عتمدت عليها هذه �لّدر��سة وثباتها. 

الدراسات السابقة: 
 تناولت �لعديد من �لدر��سات مو�سوع �لّذكاء �ملتعّدد، وعالقته بالعديد من �ملتغري�ت. 
�لّذكور  من  �لطلبة  بني  �لفروق  قيا�س  �إىل   (Loori, 2005) »لوري«  در��سة  هدفت 
عليا،  ثالثة معاهد  ثانية يف  كلغة  �لجنليزية،  �لّلغة  لدر��سني  �ملتعّدد  �لّذكاء  و�لإناث يف 
تطبيق  مّت  وطالبة.  طالبًا   )90( من  �لّدر��سة  عّينة  تاألفت  �لأمريكّية.  �جلامعات  �إحدى  يف 
�أّن �لّذكاء�ت  �أ�سارت نتائج �لّدر��سة �إىل  “تيل” للّذكاء �ملتعّدد على عّينة �لّدر��سة،  مقيا�س 
�ملتعّددة ترتّتب لدى �لطلبة على �لنحو �لآتي: �لبين�سخ�سي، و�لريا�سّي- �ملنطقّي، و�لّلغوّي، 
و�جل�سمّي، و�ل�سخ�سّي، و�ملو�سيقّي، ثّم �ملكايّن. كما �أظهرت �لّدر��سة وجود فروق ذ�ت دللة 
�ح�سائّية بني �لّذكور و�لإناث يف م�ستوى �لّذكاء �ملتعّدد؛ �إذ �متاز �لّذكور يف ن�ساطات �لتعّلم 
�مل�ستند �إىل �لّذكاء �لريا�سّي- �ملنطقّي، يف حني �متازت �لإناث يف ن�ساطات �لتعّلم �مل�ستند 

�إىل �لّذكاء �ل�سخ�سّي، فيما مل تظهر فروق يف بقّية �أّنو�ع �لّذكاء بني �جلن�سني. 
بني  �ملتعّددة  �لّذكاء�ت  يف  �لفروق  �إىل  �لتعّرف  )2006م(  العمران  در��سة  وهدفت 
�س �لأكادميّي. طّبق مقيا�س �لّذكاء�ت  �لطلبة �جلامعّيني، وفقا للنوع: )ذكور و�ناث( و�لتخ�سّ
�سًا  �إىل ثالثة ع�رس تخ�سّ ينتّمون  )238( طالبًا وطالبة،  �لباحثة على  �إعد�د  �ملتعّددة من 
�أّن  �سات �ملختلفة تبنّي  �أكادمييًا بجامعة �لبحرين، مبقارنة متو�ّسطات �لطلبة يف �لتخ�سّ
�لّذكاء�ت  �أكرث  وكان  �ملتعّددة،  ذكاء�تهم  مع  تتنا�سب  �سات  تخ�سّ �ختارو�  �لطلبة  معظم 
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�سيوعًا لدى �لطلبة من �جلن�سني: �لّذكاء �لجتماعّي، و�لّذكاء �ل�سخ�سّي. وبا�ستخد�م حتليل 
�لتباين متعّدد �لجتاهات )MANOVA( تبنّي وجود �أثر للّنوع يف �لّذكاء�ت �ملتعّددة. 
�س  حيث تفّوق �لّذكور يف �لّذكاء �جل�سمّي �حلركّي و�لّذكاء �لف�سائّي. كما تبنّي �أثر د�ل للتخ�سّ
طلبة  تفّوق  �لنتائج  بّينت  حيث  �ملو�سيقّي،  و�لّذكاء  �لريا�سّي  �ملنطقّي  للّذكاء  بالن�سبة 
�لريا�سّيات على كل من طلبة �للغات، و�لعلوم �لجتّماعّية، و�لإعالم، و�لفنون، وتفّوق طلبة 
�لعلوم على كل من طلبة �لفنون، و�لعلوم �لجتّماعّية. وكذلك بّينت نتائج �لّدر��سة تفّوق كل 
من طلبة �لإد�رة و�حلا�سوب و�لهند�سة على طلبة �ّللغات، �أما بالن�سبة للّذكاء �ملو�سيقّي، فقد 
بّينت �لنتائج تفّوق طلبة �لإعالم على كل من طلبة �لهند�سة و�لعلوم و�لقانون و�لإ�سالميات 

وتكنولوجيا �لتعليم، وتفّوق طلبة �لفنون على طلبة �لعلوم. 
كما �أجرى نوفل واحليلة (2008) در��سة هدفت �إىل ��ستق�ساء �لفروق يف �لّذكاء �ملتعّدد 
�لغوث  وكالة  يف  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  يف  �لأوىل  �لدر��سّية  �ل�سنة  طلبة  لدى  جلاردنر 
�لّدر��سة  نتائج  بّينت  )515( طالًبا وطالبة.  �لّدر��سة من  عّينة  تكّونت  �لأردن.  �لدولّية يف 
فال�سخ�سّي،  �لّلغوّي،  �لّذكاء  �لتايل:  �لنحو  على  �لطلبة  لدى  ترتتب  �ملتعّددة  �لّذكاء�ت  �أّن 
فاحلركّي- �لبديّن، فالوجودّي فالبين�سخ�سّي، فاملكايّن، فالريا�سّي- �ملنطقّي، فالطبيعّي، 
و�أخرًي� �ملو�سيقّي. كما �أّن درجة �متالك هذه �لأنو�ع مل تكن �سمن �ملتو�ّسط �حل�سابّي �ملقبول 
للعّينة، معرًب� عنها بدرجة �لقطع. كما �أظهرت �لنتائج وجود فروق ذ�ت دللة �ح�سائّية تبعًا 
ملتغرّي �جلن�س يف �لّذكاء �لريا�سّي- �ملنطقّي و�ملكايّن، و�لبين�سخ�سّي، و�لوجودّي ل�سالح 
�لإناث، فيما كان �لفرق يف �لّذكاء �ملو�سيقّي ل�سالح �لّذكور، ومل يختلفا يف �لّذكاء �لّلغوّي، 
و�حلركّي- �لبديّن، و�ل�سخ�سّي، و�لطبيعّي، و�لكلّي. ووجدت عالقة �رتباطية بني جميع �أّنو�ع 
�لّذكاء �ملتعّدد و�لتح�سيل �لدر��سّي لأفر�د �لّدر��سة با�ستثناء كل من �لّذكاء �حلركّي –�لبديّن، 

و�ملكايّن، و�لطبيعّي. 
بحثت  فقد   (Neto,Ruiz and Frinham,2008) وفرنهام  وريرن  نيتو  در��سة  �أما 
�لّذ�ت  من  لكل  و�جلن�س  �ملتعّدد  للّذكاء  �لّذ�تّي  و�لتقدير  �لّذكاء  نحو  �لجتاه  بني  �لعالقة 
و�لو�لدين، على عّينة من �ملر�هقني يف �ملد�ر�س �لثانوّية “�لربتغالّية”، بلغت عّينة �لّدر��سة 
)242( مر�هًقا، قدَّرو� درجات ذكائهم، وذكاء �آبائهم على مقيا�س �لّذكاء �ملتعّدد جلاردنر 
)Gardner( ، وقد �أظهرت �لنتائج وجود فروق بني �جلن�سني؛ �إذ قّدر �لّذكور �أنف�سهم بدرجة 
مقارنة  و�لطبيعّي  و�لروحّي  �ملكايّن،  �لريا�سّي،  �ملنطقّي-  �لآتية:  �لّذكاء�ت  على  �أعلى 
�لريا�سّي  �ملنطقّي  و�لّذكاء  �لّلغوّي  �لّذكاء  �أّن  �إىل  �لنحد�ر�ت  نتائج  �أ�سارت  بالإناث، كما 
�لتقدير�ت  على  و�لو�لدين  �لذ�ت  تقدير  من  لكل  مهمة  تبيوؤ  عو�مل  كانت  �لّذ�تّي،  و�لّذكاء 

�ل�ساملة للّذكاء. 
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وعالقتها  �حلياتّية  �ملهار�ت  م�ستوى  معرفة  �إىل   (2010) وايف  در��سة  هدفت  كما   
بالّذكاء�ت �ملتعّددة لدى طلبة �ملرحلة �لثانوّية. ��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي �لتحليلّي، 
تكونت عّينة �لّدر��سة من )262( طالبا وطالبة من طلبة �ملرحلة �لثانوّية يف )خان يون�س( 
للّذكاء�ت  )تيلي(  قائمة  �لباحث  �لع�سو�ئّية.��ستخدم  �لعنقودّية  �لعّينة  بطريقة  �ختريو�   ،
�ملتعّددة، ومقيا�س �ملهار�ت �حلياتّية.وقد �أظهرت �لّدر��سة �لنتائج �لآتية: ل يوجد �رتباط 
لدى  باأبعاده  �ملتعّددة  و�لّذكاء�ت  باأبعاده،  �ملهار�ت �حلياتّية  �إح�سائًيا بني م�ستوى  د�ل 
طلبة �ملرحلة �لثانوّية، و�أن �لّذكاء�ت �مل�سيطرة على �لطلبة كانت على �لنحو �لآتي: �لّذكاء 
�لبني �سخ�سّي، وح�سل على �ملرتبة �لأوىل، بوزن ن�سبي )18.47 %( تال ذلك �لّذكاء �لّلغوّي 
�لّذكاء �جل�سمّي �حلركّي  %( يليه  �لثانية بوزن ن�سبي )6.38  �للفظّي، ح�سل على �ملرتبة 
بوزن  �لر�بعة  �ملرتبة  على  �لريا�سّي  �ملنطقّي  �لّذكاء  وح�سل   )%  15.66( ن�سبّي  بوزن 
ن�سبّي )14.22 %( .و�أنه ل توجد فروق ذ�ت دللة �ح�سائّية يف م�ستوى �لّذكاء�ت �ملتعّددة 
لدى طلبة �ملرحلة �لثانوّية تعزى ملتغرّي �جلن�س: )ذكور، �إناث( ول توجد فروق ذ�ت دللة 
�ح�سائّية يف م�ستوى �لّذكاء�ت �ملتعّددة لدى طلبة �ملرحلة �لثانوّية تعزى ملكان �ل�سكن: 
)مع�سكر- بلد- منطقة �رسقية( . �إل �إّنه توجد فروق يف �لّذكاء �لجتماعي فقط بني منطقة 
ول  �لأخرى.  �ملناطق  يف  فروق  تت�سح  ومل  �لبلد،  منطقة  ل�سالح  �ل�رسقية  و�ملنطقة  �لبلد، 
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائّية بني م�ستوى �لّذكاء�ت �ملتعّددة لدى طلبة �ملرحلة �لثانوّية 

تعزى مل�ستوى تعليم �لو�لد: )�أقل من �لثانوّية، ثانوية، تعليم عايل( . 
وهدفت �لّدر��سة �لتي قام بها العالونة و بلعاوي (2010) �لتعّرف �إىل �أ�ساليب �لتعّلم 
لة و�لّذكاء�ت �ملتعّددة �ل�سائدة لدى طلبة جامعة �لريموك، و�لعالقة بينهما. �سارك  �ملف�سّ
�لعلمّية و�لأدبّية.  �لدر��سّية و�لكلّيات  )840( طالًبا وطالبة، مثلو� �مل�ستويات  �لّدر��سة  يف 
��ستخدم يف جمع �لبيانات مقيا�س لأ�ساليب �لتعليم �ملف�سلة، و�أخر للّذكاء�ت �ملتعّددة بعد 
�لتعليم �حلركّي �حتل �ملرتبة  �أ�سلوب  �أّن  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت  �لتاأّكد من �سدقهما وتباتها. 
�لفردّي.  و�أخرًي�  �ل�سماعي، فاللم�سّي، ثم �جلماعّي، فالب�رسّي،  �لتعليم  �أ�سلوب  �لأوىل، تاله 
�أّما �أّنو�ع �لّذكاء �ل�سائد فكان �لّذكاء �ل�سخ�سّي، تاله �لّذكاء �حلركّي و�لوجودّي، ثم �لّذكاء 
�لريا�سّي، فالبين�سخ�سّي، فاملكايّن. وجاء بعد ذلك �لّذكاء �لّلغوّي ثم �لطبيعّي، و�أخرًي� �لّذكاء 
�ملو�سيقّي. ووجدت عالقة ذ�ت دللة �إح�سائّية بني �أ�ساليب �لتعّلم و�لّذكاء�ت �ملتعّددة لدى 
طلبة جامعة �لريموك، ك�سف عنها حتليل �لرتباط �لقانويّن، �أي �أّن �أ�ساليب �لتعّلم �ل�سّتة توؤثر 

يف �لّذكاء�ت �لت�سعة وتتاأثر بها. 
�لّذكاء�ت �ملتعّددة،  �إىل م�ستوى  (2011) �لتعّرف  الربابعة  و  اجلراح  وهدفت در��سة 
�لّذكاء�ت وحل  �لأردن، ومدى �ختالف م�ستوى  �لطلبة �ملتّميزين يف  وحل �مل�سكالت لدى 
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�مل�سكالت باختالف جن�س �لطالب. �إ�سافة �إىل �لك�سف عن �لقدرة �لتنبوؤّية للّذكاء�ت �ملتعّددة 
بحل �مل�سكالت لدى عّينة �لّدر��سة �لتي تكونت من )142( طالًبا وطالبة، من طلبة �ل�سف 
�ل�سابع ملد�ر�س �مللك عبد �هلل للتّميز. ولتحقيق �أهد�ف �لّدر��سة ��ستخدم �لباحثان مقيا�سني 
�ملتّميزين  �لطلبة  �متالك  �إىل  �لّدر��سة  نتائج  �أ�سارت  �مل�سكالت.  وحلل  �ملتعّددة  للّذكاء�ت 
للّذكاء�ت  �لعّينة  �أفر�د  تف�سيالت  كانت  حيث  �ملتعّددة؛  �لّذكاء�ت  من  مرتفعًا  م�ستوى 
و�ملكايّن،  و�لريا�سّي،  و�لبتن�سخ�سّي،  �ل�سخ�سّي،  �لّذكاء  كالأتي:  تنازلًيا  مرتبة  �ملتعّددة 
و�لطبيعّي، و�حلركّي، و�لّلغوّي، و�ملو�سيقّي على �لتو�يل. كما ك�سفت نتائج �لّدر��سة عن عدم 

وجود فروق ذ�ت دللة بني �جلن�سني يف �لّذكاء�ت �ملتعّددة. 
هدفت �لّدر��سة �لتي قام بها ال�صعيدي (2011) �إىل تق�سي �أمّناط �لّذكاء�ت �ملتعّددة 
لدى طلبة �ل�سف �لثاين ع�رس مبدر�سة كعب بن بر�سة للتعليم �لعام، ب�سلطة عمان، وعالقتها 
�لباحث  ��ستخدم  )175( طالًبا،  �لّدر��سة من  �لكيمياء. وتكّونت عّينة  بتح�سيلهم يف مادة 
�ملتعّددة. و�ختبار حت�سيلّي مكّون  �لّذكاء�ت  )Mc- CKenzie،2000( مل�سح  مقيا�س 
�لّذكاء�ت  م�ستويات  يف  تفاوت  وجود  �إىل  �لّدر��سة  نتائج  �أهم  و�أ�سارت  مفردة.   )24( من 
�ملتعّددة لدى �لطلبة عّينة �لّدر��سة. و�إىل وجود عالقة �رتباطّية �إيجابّية بني �أمناط �لّذكاء�ت 

�ملتعّددة �ل�سائدة لدى �لطلبة، وبني حت�سيلهم يف مادة �لكيمياء. 
هدفت در��سة ريان (2013) �إىل �لتعرف �إىل �أمناط �لذكاء�ت �ملتعددة لدى طلبة �ملرحلة 
�لتمايز يف هذه  �إىل فح�س �جتاه  �لثانوية مبديرية تربية �خلليل يف فل�سطني، كما هدفت 
�لذكاء�ت وفق متغري�ت: �جلن�س، و�ل�سف �لدر��سي، و�مل�سار �لأكادميي، وم�ستوى �لتح�سيل 
يف �لريا�سيات. ولتحقيق هذه �لأهد�ف ُطبِّقت �أد�ة �لدر��سة بعد �لتحقق من �سدقها وثباتها 
طلبة  من  عنقودية  طبقية  بطريقة  �ختريو�  وطالبة  طالبًا   )609( من  موؤلفة  عينة  على 
�ملرحلة �لثانوية جميعهم يف مديرية �خلليل. �أظهرت نتائج �لدر��سة �أن �لذكاء�ت �ل�سائعة 
لدى �لطلبة جاءت على �لرتتيب: �جتماعي، �سخ�سي، لفظي، مو�سيقي، ريا�سي، مكاين، كما 
�إح�سائية يف �لذكاء �للفظي و�ملو�سيقي وفقًا ملتغري �جلن�س  تبني وجود فروق ذ�ت دللة 
ل�سالح �لطالبات، ويف �جل�سمي و�لطبيعي ل�سالح �لطالب، ووفقا ملتغري �ل�سف يف �لذكاء�ت 
�للفظي، و�لب�رسي، و�جل�سمي، و�لجتماعي، و�لطبيعي  �لذكاء  �ملتعددة ككل، ويف كل من 
�ملتعدد  �لذكاء�ت  �لأكادميي يف  �مل�سار  ووفقًا ملتغري  ع�رس،  �حلادي  �ل�سف  طلبة  ل�سالح 
ككل ويف كل من �لذكاء �للفظي، و�ملنطقي، و�لب�رسي، و�جل�سمي، و�ل�سخ�سي ل�سالح طلبة 
�مل�سار �لعلمي، ووفقا ملتغري م�ستوى �لتح�سيل يف �لريا�سيات يف �لذكاء�ت �ملتعدد ككل 
�لتح�سيل �ملرتفع، ويف  �للفظي، و�لب�رسي، و�ل�سخ�سي، ل�سالح ذوي م�ستوى  �لذكاء  ويف 

�لذكاء �ملنطقي ل�سالح �لطلبة ذوي م�ستوى �لتح�سيل �ملرتفع و�ملتو�سط. 
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 ومن خالل ��ستعر�س �لدر��سات �ل�سابقة، فقد �أظهرت �لدر��سات �ل�سابقة �أّن هناك تباينًا 
يف م�ستويات �لّذكاء �ملتعّدد بني �لطلبة �جلامعيني، ويف �أي نوع من �لّذكاء �ملتعّدد �ل�سائد 
لديهم يف �ملجتمعات �ملختلفة �لتي �أجريت فيها هذه �لدر��سات، كما بّينت هذه �لدر��سات 
وجود فروق بني �لّذكور و�لإناث يف �أّنو�ع �لّذكاء �ل�سائدة لدى كل جن�س. وقد ��ستخدمت هذه 
�لدر��سات عّينات و �أدو�ت قيا�س خمتلفة، مما �أدى �إىل ظهور نتائج خمتلفة. وقد ��ستفادت 
�لّدر��سة �حلالّية من هذه �لدر��سات يف �لإطار �لنظرّي وت�سميم �أد�ة �لّدر��سة، وقد ت�سابهت 
�لّذكاء �ملتعّدد  �إىل م�ستوى  �ل�سابقة من حيث هدفها بالتعّرف  �لدر��سات  �لّدر��سة مع  هذه 
و�لتعّرف �إىل �لفروق بني �لّذكور و�لإناث، يف طبيعة �لّذكاء �ل�سائد لديهما، �إل �أّنها �متازت 
عنها بدر��سة هذ� �ملو�سوع على عّينة مل تطبق عليها مثل هذه �لّدر��سة، ويف �لتعّرف �إىل 
�أو  �ل�سائد بني �لطلبة، تبعًا مل�ستو�هم �لأكادميي )دبلوم متو�ّسط  �لّذكاء  �لفروق يف طبيعة 

�ساتهم.  بكالوريو�س( ؛ �إذ �إّن �لدر��سات �ل�سابقة قارنت بني طلبة �لبكالوريو�س وتخ�سّ
الطريقة واالجراءت: 

منهج الّدراسة: 
هذه  طبيعة  ملنا�سبته  �لتحليلّي  �لو�سفي  �ملنهج  ��ستخدم  �لّدر��سة،  غر�س  لتحقيق 
�لّدر��سة، با�ستخد�م �أد�ة لقيا�س م�ستوى �لّذكاء �ملتعّدد لدى طلبة كلّية عجلون �جلامعّية، يف 
�سوء متغري�ت: �جلن�س، و�مل�ستوى �لدر��سّي )دبلوم و بكالوريو�س( ، ومدى �رتباط م�ستوى 

�لّذكاء �ملتعّدد مب�ستوى �لتح�سيل �لدر��سّي للطلبة، مقا�ًسا باملعّدل �لرّت�كمّي
جمتّمع الّدراسة وعينتها: 

�سات  تكون جمتمع �لّدر��سة من جميع طلبة كلّية عجلون �جلامعّية، يف جميع �لتخ�سّ
طالًبا   )1853( عددهم  و�لبالغ  2013م،  2012م/  �لدر��سّي  للعام  �لكلّية  يف  �ملتو�فرة 
عّينة  تكّونت  �لدبلوم.  مل�ستوى   )685( و  �لبكالوريو�س،  مل�ستوى   )1168( منهم  وطالبة 
�ختريو�  �لّدر��سة،  جمتّمع  من   )%41( ن�سبته  ما  �إي  وطالبة،  طالبًا   )450( من  �لّدر��سة 
وعّينتها  �لّدر��سة  توزيع جمتّمع  ح  يو�سّ  )1( و�جلدول  �لق�سدية،  �لع�سو�ئية  �لعينة  بطريقة 

على متغري�ت �لّدر��سة. 
الجدول (1) 

توزيع مجتّمع الّدراسة وعينتها على متغيرات الّدراسة

امل�صتوى
ع الدرّرا�صة ن�صبة م�صاركة العيرّنة يف الدرّرا�صةعيرّنة الدرّرا�صةجمتمرّ

املجموعالإناثالذكوراملجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

76%67%9%3298391168140200340بكالوريو�س
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امل�صتوى
ع الدرّرا�صة ن�صبة م�صاركة العيرّنة يف الدرّرا�صةعيرّنة الدرّرا�صةجمتمرّ

املجموعالإناثالذكوراملجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

24%24%068568501101100�لدبلوم �ملتو�ّسط

100%91% 9%32914241853140330450املجموع

أداة الّدراسة: 

ُبنيت �أد�ة �لقيا�س بعد �أّن �طلع �لباحث على �أدبيات �لبحث يف هذ� �ملجال، م�ستفيًد� من 
�ملقايي�س �ملرفقة يف در��سات )نوفل و�حليلة، 2008؛ �لظفريي، 2010؛ �لرحيلي، 2007؛ 
�لأولية، وهي  �لأد�ة من »54« فقرة ب�سورتها  تاأّلفت  �إذ   ،  )2003 2005؛ ح�سني،  ر�سيد، 
عبارة عن �أد�ة تقرير ذ�تّي تغطي ت�سعة �أّنو�ع من �لّذكاء �ملتعّدد: �لّذكاء �لّلغوّي، و�ملنطقّي 
�لريا�سّي، و�لفر�غي- �ملكايّن، و�جل�سمّي- �حلركّي، و�ملو�سيقّي، و�لجتّماعّي، و�ل�سخ�سّي، 
��ستخدم  وقد  �لّذكاء.  �أّنو�ع  من  نوع  لكل  فقر�ت   )6( بو�قع  �لوجودّي،  و�لّذكاء  و�لطبيعّي، 
مقيا�س متدرج خما�سّي لالإجابة على �لفقر�ت، حيث �أعطيت كل فقرة �ل�ستجابات: «تنطبق 
بدرجة كبرية جًد�، تنطبق بدرجة كبرية، تنطبق بدرجة متو�ّسطة، تنطبق بدرجة �سعيفة، 

تنطبق بدرجة �سعيفة جًد�«، �لدرجات: )5، 4، 3، 2، 1( على �لتو�يل. 

صدق األداة: 

�سني  بعد �أّن �أُعدَّت �أد�ة �لّدر��سة ب�سورتها �لأولية، ُعر�ست على ع�رسة حمكمني متخ�سّ
ر�سد  �إذ  �لتدري�س،  وطرق  و�ملناهج  �لرتبوي،  �لنف�س  وعلم  و�لتقومي،  �لقيا�س  جمالت  يف 
�لباحث مالحظاتهم و�قرت�حاتهم حول مدى منا�سبة �لفقر�ت، و�نتمائها للمجال �لذي تنتمي 
�إليه، ومدى و�سوحها، ومدى �سالمة �سياغتها �لّلغوّية، ثم �أجريت �لتعديالت �لالزمة، بناء 
على �لتغذية �لر�جعة �لتي مّت �حل�سول عليها. وقد حافظ �ملقيا�س على عدد فقر�ته �ملكّونة 
من )54( فقرة موزعة على �أبعاده �لت�سعة. كما ُح�سب �سدق �لبناء؛ وذلك بتطبيق �لأد�ة على 
غري  ومن  �لأ�سلي،  �لّدر��سة  جمتّمع  من  وطالبة  طالبا   »60« من  مكونه  ��ستطالعية  عّينة 
عّينة �لّدر��سة. وح�سب �لباحث معامالت �لرتباط بني درجة كل جمال من جمالت �لأد�ة، 
و�ملجالت �لأخرى، وكذلك كل جمال بالدرجة �لكلّية لالأد�ة، وقد تر�وحت معامالت �رتباط 
»بري�سون« بني )0.58-0.76( ، وكلها د�لة عند م�ستوى دللة )α≤0.05( . و�جلدول )2( 

يو�سح ذلك: 



مستويات الّذكاء املتعّدد لدى طلبة كلّية عجلون اجلامعّية 
د. عمار عبد اهلل محمود الفريحاتوعالقته بالتحصيل الدراسّي

74

الجدول (2) 
معامات ارتباط كل مجال من مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكلية
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إجراءات الثبات: 
�ُ�ستخرجت معامالت �لثبات عن طريق �لختبار و�عادة �لختبار؛ وذلك باإعادة تطبيق 
�لأد�ة على �لعّينة �ل�ستطالعّية، وبفا�سل زمني مقد�ره �أ�سبوعان. و�ُ�ستخرج معامل �رتباط 
با�ستخد�م معادلة  �لثبات  ُح�سب معامل  لالأد�ة ككل. كما  �لتطبيق  مرتي  بني  “بري�سون” 

)كرونباخ �ألفا( . هذ� ويبنّي �جلدول )3( قيم معامالت ثبات �أد�ة �لّدر��سة. 
الجدول (3) 

 ثبات اإلعادة ومعامل االتساق حسب معادلة كرونباخ ألفا لكل من الّذكاء من الّذكاءات المتعّددة. 

 طريقة احل�صاب
معامل كرونباخ األفاارتباط بري�صون بالإعادة املجالت

0,620,67�لّذكاء �لّلغوّي

0,680,61�لذّكاء �ملنطقيّ �لريا�سّي

0,710,63�لّذكاء �لفر�غي- �ملكايّن

0,770,72�لّذكاء �جل�سمّي- �حلركّي

0,800,75�لّذكاء �ملو�سيقّي

00,82، 73�لّذكاء �لجتّماعّي

0,640,60�لّذكاء �ل�سخ�سّي

0,820,81�لّذكاء �لطبيعّي
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 طريقة احل�صاب
معامل كرونباخ األفاارتباط بري�صون بالإعادة املجالت

0,750,74�لّذكاء �لوجودّي

0,690,70الكليرّ

 . )α≤0,05( دالة عند مستوى الداللة *

تربر  مقبولة،  وثبات  �سدق  بدللت  تتمّتع  �لّدر��سة  �أد�ة  �أّن  لنا  يتبنّي  �سبق  مما 
��ستخد�مها لأغر��س هذه �لّدر��سة. 

تصحيح استجابات األداة: 
لت�سحيح ��ستجابات �أد�ة �لّدر��سة، �أعطى �لباحث �لدرجات �لآتية لفئات �لتقدير على 
�لنحو �لآتي: �لدرجة )5( للم�ستوى �لأول، )تنطبق بدرجة كبرية جًد�( ، �لدرجة )4( للم�ستوى 
 ، متو�ّسطة(  بدرجة  )تنطبق  �لثالث  للم�ستوى   )3( �لدرجة   ، كبرية(  بدرجة  )تنطبق  �لثاين 
�لدرجة )2( للم�ستوى �لر�بع )تنطبق بدرجة �سعيفة( ، �لدرجة )1( للم�ستوى �خلام�س )تنطبق 
بدرجة �سعيفة جًد�( . وبناًء عليه، تكون �أعلى درجة ميكن �أّن حت�سل عليها �مل�ستجيب على 
هذه �لأد�ة هي: »54×5=270 درجة«، و�أدنى درجة ميكن �أّن حت�سل عليها على �لأد�ة هي: 
»54×1=54 درجة«. و�عتّمد �لباحث �ملعيار �لتايل مل�ستوى �لّذكاء �ملتعّدد: درجة )عالية( 
�إذ� كان متو�ّسط �لإجابة )3،66-5( ، درجة »متو�ّسطة« �إذ� كان متو�ّسط �لإجابة )-3.65

�أقل من )2،32( .  �إذ� كان متو�ّسط �لإجابة  2،33( ، درجة »�سعيفة« 

نتائج الّدراسة ومناقشتها: 
كليرّة  ◄ طلبة  امتالك  م�صتوى  ما  �لأول وهو:  بال�سوؤ�ل  �لنتائج �ملتعلقة  �أوًل- 

عجلون اجلامعيرّة لأنواع الذرّكاء املتعدرّد؟ 
لالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل ُح�سبت �ملتو�ّسطات �حل�سابّية و�لنحر�فات �ملعيارّية لكل نوع 

من �أّنو�ع �لّذكاء �ملتعّدد، و�جلدول )4( يو�سح هذه �لنتائج. 
الجدول (4) 

المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لمستوى امتاك طلبة كلّية عجلون
لكل نوع من أّنواع الّذكاء المتعّدد. 

ط احل�صابيرّالنرّوع امل�صتوىالنحراف املعياريرّاملتو�صرّ

مرتفع3,751,04�لّذكاء �ل�سخ�سّي
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ط احل�صابيرّالنرّوع امل�صتوىالنحراف املعياريرّاملتو�صرّ

مرتفع3,671,07�لّذكاء �لجتّماعّي
متو�ّسط3,401,31�لّذكاء �لّلغوّي

متو�ّسط3,221,20�لّذكاء �ملنطقّي �لريا�سّي
متو�ّسط3,161,10�لّذكاء �لطبيعّي
متو�ّسط3,061,09�لّذكاء �لوجودّي

متو�ّسط2,741,19�لّذكاء �لفر�غي- �ملكايّن
متو�ّسط2,441,11�لّذكاء �جل�سمّي- �حلركّي

متو�ّسط2,381,13�لّذكاء �ملو�سيقّي

متو�ّسط3,291,22الكليرّ

يالحظ من �جلدول )4( ، �أن �ملتو�ّسطات �حل�سابّية لأنو�ع �لّذكاء �ملتعّدد لطلبة كلّية 
و�ملتو�ّسط،  �ملرتفع  تر�وح بني  )2.38-3،75( ومب�ستوى  بني  تر�وحت  �جلامعّية  عجلون 
و�نحر�ف   )3،75( ح�سابّي  مبتو�ّسط  �ل�سخ�سّي  �لّذكاء  �لتايل:  �لنحو  على  مرّتبة  وجاءت 
 )3،67( �لجتّماعّي مبتو�ّسط ح�سابّي  �لّذكاء  بعد ذلك  )1،04( ومب�ستوى مرتفع،  معيارّي 
 )3،40( �لّلغوّي مبتو�ّسط ح�سابّي  �لّذكاء  ثم  مرتفع،  و�نحر�ف معيارّي )1،07( ومب�ستوى 
مبتو�ّسط  �لريا�سّي  �ملنطقّي-  �لّذكاء  ثم  متو�ّسط،  ومب�ستوى   )1،31( معيارّي  و�نحر�ف 
ح�سابّي )3،22( و�نحر�ف معيارّي )1،20( ومب�ستوى متو�ّسط ثم �لّذكاء �لطبيعّي مبتو�ّسط 
ح�سابّي )3،16( و�نحر�ف معيارّي )1،10( ومب�ستوى متو�ّسط، ثم �لّذكاء �لوجودّي مبتو�ّسط 
ح�سابّي )3،06( و�نحر�ف معيارّي )1،09( ومب�ستوي متو�ّسط، ثم �لّذكاء �لفر�غي- �ملكايّن 
مبتو�ّسط ح�سابّي )2،74( و�نحر�ف معيارّي )1،19( ومب�ستوى متو�ّسط، ثم �لّذكاء �جل�سمّي- 
�حلركّي مبتو�ّسط ح�سابّي )2،44( و�نحر�ف معيارّي )1،11( ومب�ستوى متو�ّسط، و�أخري� جاء 
�لّذكاء �ملو�سيقّي مبتو�ّسط ح�سابّي )2،38( و�نحر�ف معيارّي )1،13( ومب�ستوى متو�ّسط، 
وجاء �ملتو�ّسط �لكلي مل�ستوى �متالك طلبة كلّية عجلون للّذكاء �ملتعّدد )3،29( وبانحر�ف 

معيارّي )1،22( ومب�ستوى متو�ّسط. 
وقد ك�سفت �لنتائج عن �متالك طلبة كلّية عجلون �جلامعّية جلميع �أّنو�ع �لّذكاء �ملتعّدد 
مب�ستوى متفاوت تر�وح بني �مل�ستوى �ملرتفع و�مل�ستوى �ملتو�ّسط، ويعزو �لباحث ذلك �إىل 
�أّن �أّنو�ع �لّذكاء كلها موجودة عند كل فرد، وتعمل بطريقة فردية متكاملة، و�أن كل �سخ�س 
�أّنو�ع �لّذكاء �ملتعّدد لديه �إىل م�ستوى �أد�ء معقول )ح�سني، 2005( . وهذ�  �أّن يطور  ميكن 
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فرد  فكل  نف�سها،  �لقوة  نقاط  ميتلكون  ل  �لأفر�د  �أّن  )جاردنر(  عليه  يوؤكد  ما  مع  ين�سجم 
يتمّتع بقدر�ت �أو ذكاء�ت قد تختلف من فرد �أخر. وين�سحب هذ� �لفرت��س على �لطلبة يف 
 )Gardner، 2001( جلامعات؛ فهم �أفر�د يتمّتعون بدرجات متفاوتة يف كل نوع ذكاء�
�لب�رس خمتلفون  �ملتعّدد؛ فطبيعة  �لّذكاء  �لطلبة يف درجات  ، وهذ� �لختالف طبيعّي بني 
فيما لديهم يف �مليول و�لرتبية و�لتن�سئة �لجتّماعّية و�ل�ستعد�د�ت �لفطرية، وكذلك �سيطرة 
�لعقل  من  �لأي�رس  �ل�سق  �أّن  ف�سيولوجيا  �ملعروف  من  فمثال  �لآخر؛  على  �لدماغ  �سقي  �أحد 
�لأي�رس  �ل�سق  لديه  �لذي  �لطالب  يكون  �أّن  �لطبيعّي  فمن  و�لتحليل،  �لّلغة  باأمور  يخت�س 
غالبية  على  �سي�ستحوذ  �لذي  وهو  �سيطرة،  �لأكرث  هو  �لّلغوّي  �لّذكاء  لديه  �مل�سيطر،  هو 
عند  جلّيا  يظهر  �لريا�سّي  �ملنطقّي  �لّذكاء  وكذلك  لذلك،  �ملعد  �لختبار  يف  ��ستجاباته 
�لطلبة �لذين يكون �لف�ّس �لأمين من �لّدماغ هو �ملتحّكم يف �سلوك �لطالب، وهكذ� باقي 
�أّنو�ع �لّذكاء. و�ختلفت نتيجة هذه �لّدر��سة بالن�سبة مل�ستوى �متالك عّينة �لّدر��سة للّذكاء 
�متالك  و�لتي كانت درجة   ،  )2008( و�حليلة  نوفل  در��سة  �ليه  تو�سلت  ما  �ملتعّدد مع 
عّينة �لّدر��سة مل�ستويات �لّذكاء دون �مل�ستوى �ملقبول. و�ختلفت من ناحية �أخرى مع ما 
لت �إليه در��سة �جلّر�ح و�لّربابعة )2011( ، و�لتي كان م�ستوى �متالك عّينة �لّدر��سة  تو�سّ

مل�ستويات �لّذكاء �ملتعّدد مرتفعًا. 
�لّذكاء  جاء  فقد  �لعّينة،  �أفر�د  لدى  �ملتعّدد  �لّذكاء  مل�ستويات  لرتتيب  بالن�سبة  �أما 
�لتن�سئة  ظروف  �إىل  ذلك  يعزى  �أّن  وميكن  مرتفع.  ومب�ستوى  �لأوىل  �ملرتبة  يف  �ل�سخ�سّي 
تنظيم  على  �لفرد  حتّث  �لتي  �لأ�رسّية  �لعو�مل  وخا�سة  �لأرديّن،  �ملجتّمع  يف  �لجتّماعّية 
ذ�ته، من خالل فهمه لقدر�ته وم�ساعره جتاه نف�سه، وجتاه �لآخرين، وكذلك مر�قبته لأد�ئه 
و�سلوكه و�سخ�سيته، ليتّمتع بقدرة على �لرتكيز �لذهنّي و�لتكّيف مع �لأنظمة �لجتّماعّية 
�لتي  �لعمرّية  �ملرحلة  �أّن طبيعة  �إىل  �أي�سا  ذلك  يعزى  �أّن  و�قعّية. وميكن  بطريقة  �ل�سائدة 
تناولتها �لّدر��سة �حلالّية، و�لتي تعد مرحلة مهّمة من مر�حل �لتطّور �لنف�سّي و�لجتّماعّي 
للفرد؛ �إذ مّتثل مرحلة حتديد �لهوّية )12-20( ح�سب مر�حل �لتطور يف نظرّية “�ريك�سون” 
)Erikson( ، �لذي يرى �أّن �لفرد يف هذه �ملرحلة، يقوم بتنظيم فهمه و�إدر�كه لذ�ته ب�سكل 
�أهد�فه  حتديد  �إىل  خاللها  من  يتو�سل  �لّذ�ت،  يف  �لبحث  عمليات  من  لعدد  نتيجة  �أف�سل، 
ومبادئه. وتظهر عمليات �لبحث يف �لذ�ت من خاللها ت�ساوؤلت تبد�أ بـ: من �أّنا؟ وتنتهي �إىل: 
من �ساأكون؟ وكل ذلك، حتى ي�سل �إىل مرحلة حتديد �لهوية؛ �أي تعريف ذ�ته و�سخ�سيته ب�سكل 
�سليم، ميكن �أّن يعرّب فيها عن جناحه من خالل ذكائه �ل�سخ�سّي، حيث تتمّثل �لهتّمامات 
�لرئي�سة للفرد يف حتقيق ذ�ته، و�ختيار مهنته )زهر�ن، 2001( . وجاء يف �ملرتبة �لثانّية 
ينتمي  �لذي  �ملجتمع  قيم  �إىل  ذلك  �لباحث  ويعزو  مرتفع.  ومب�ستوى  �لجتّماعّي،  �لّذكاء 
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�إليه �لطلبة؛ حيث تعد فيه قيمة �لعالقات �لجتماعّية من �أهم �لقيم �لتي يتّم�سك بها �أفر�د 
�أّن  �لنمو �ملختلفة، ويالحظ  �لتفاعل �لجتّماعّي يّت�سع مع مر�حل  �أّن نطاق  �ملجتّمع، كما 
�لأفر�د يف هذه �ملرحلة ي�سجرون �إذ� ما �سعور� بالعزلة عن �أ�سدقائهم، ومييلون �إىل �لتو��سل 
مع �لآخرين، ويظهرو� رغبتهم يف �لندماج �لجتّماعّي ويف تاأكيد �لّذ�ت، و�لنتّماء جلماعة 
ب لها �أحيانا )�سي�سامل، 1988( .  �لأقر�ن، و�تباع نظمهم و�أر�ئهم و�أهد�فهم، لدرجة �لتع�سّ
وكذلك ميكن تف�سري �لنتيجة يف تف�سيل �أفر�د �لعّينة يف �لّدر��سة �حلالية للّذكاء �لجتّماعّي، 
�أهّم  من  �لجتّماعّية،  �لعالقات  قيمة  فيه  تعّد  تقليدي  �إىل جمتمع  تنتمي  �لعّينة  هذه  باأن 
�لقيم �ل�سلوكّية �لتي يتّم�سك بها �أفر�د �ملجتمع. وهذ� يتفق مع نتائج در��سة كل من )�جلّر�ح 
و �لربابعة، 2011؛ �لعالونة و«بلعاوي، 2010( ، يف حني �ختلفت مع نتائج در��سة كل من 

 . )Loori،2005 لعمر�ن، 2006؛ نوفل و �حليلة، 2008؛�(
�لّذكاء  �أّنو�ع  �أدنى  يف  و�ملو�سيقّي(  �حلركّي،  )�جل�سمّي-  �لّذكاء  لكون  بالن�سبة  �أما 
�ملتعّدد م�ستوى، فيمكن تف�سري ذلك باأن �جلو �جلامعي يغلب عليه �لطابع �لأكادميي �لنظرّي 
بالإيقاع  تقليدّية؛ كال�ستعانة  باأ�ساليب غري  �ملعرفة  �كت�ساف  �إىل  �لطلبة  يلجاأ  عادة، ول 
�ملو�سيقّي، �أو �جل�سمّية �حلركّية. كما �أّن �لعتقاد�ت و�لجتاهات �لتي ما ز�ل �لطلبة يحملونها 
نحو �ملجال �ملو�سيقّي، و�ملجال �جل�سمّي –�حلركّي، تعك�س نظرة �ملجتّمع وثقافته �لتي ما 
ز�لت تقدر �ملجالت �لأخرى؛ كالطب و�لهند�سة مثاًل �أكرث من �ملجال �ملو�سيقّي �أو �جل�سمّي- 
�حلركّي؛ لأنها ترى يف �ملجال �ملو�سيقّي و�لريا�سة نوًعا من �لكماليات وم�سيعة للوقت 
�أحياًنا، ول ميكنه �أّن يغطي متطلبات �لعي�س. كما �أّن طريق �لو�سول �إىل �لتّميز يف جمال 
�لفّن و�لريا�سة، قد يحتاج �إىل وقت ورعاية �أكرث. كل ذلك ميكن �أّن ي�سعر �لطالب يف ح�سة 
�أّنها ل  �أّنها ن�ساط ترفيهي وترويح للنف�س من عبء �ليوم �لدر��سّي، �سيما  �لفن و�لريا�سة 
يف  �حلال  هو  كما  �لتعليمية،  �لطالب  حياة  م�سرية  يف  و�ملوؤثر  �حلا�سم  �لتقومي  يف  تدخل 
جمموع عالمات �لطالب يف �لثانوّية �لعامة مثاًل، و�لتي تعد �ل�سغل �ل�ساغل للطلبة و�أولياء 
�لأمور. لذ� فاإن �لهتمامات تتجه منذ �ملر�حل �ملبّكرة من حياة �لّطالب �إىل �لرتكيز على 
�ملباحث �لتي من �ملتوّقع �أّن تكون ذ�ت �أهمّية كبرية يف حتديد م�ستقبله؛ ونتيجة لكل ذلك 
ميكن �أّن تقلل من �أهمية �لتوجه للعناية و�لهتمام ب�سكل كبري يف �لقدر�ت �ملو�سيقّية و�لفنية 
و�لريا�سّية، �أو �جل�سمّية- �حلركّية ب�سكل عام، بالإ�سافة، �إىل �أّن �لأحكام �لدينّية �لتي ما 
�لقدر�ت �ملو�سيقّية و�لفنّية  �أّن م�ستوى �لهتمام بتنمية  ز�لت تثار حول هذ� �ملجال، كما 
بر�مج  �أف�سل يف  ب�سكل  تقدميها  بالرغم من حماولت  �لطموح،  دون  ز�ل  ما  مد�ر�سنا  يف 
2008؛  �ملتمّيزين. وجاءت نتيجة هذه �لّدر��سة متفقة مع در��سة كل من: )نوفل و�حليلة، 
و�لعالونة وبلعاوي، 2010؛ و�جلر�ح و�لربابعة 2011، و�لتي جاء �لّذكاء �ملو�سيقّي فيها 
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يف �ملرتبة �لأخرية بالن�سبة مل�ستوى �متالك عينات تلك �لدر��سات لأنو�ع �لّذكاء �ملتعّدد. 
دللة  ◄ ذات  فروق  توجد  هل  وهو:  �لثاين  بال�سوؤ�ل  �ملتعّلقة  �لنتائج  ثانيًا- 

)α≤0.05( يف م�صتوى امتالك طلبة كليرّة  الدللة  اح�صائيرّة عند م�صتوى 
الطالب  امل�صتوى  ملتغري  تعزى  املتعدرّد  الذرّكاء  لأنواع  اجلامعيرّة  عجلون 

ط، بكالوريو�س( ؟ .  : )دبلوم متو�صرّ الدرا�صيرّ
لالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل �ُ�ستخدم �ختبار«ت« لفح�س �لفروق بني �ملتو�ّسطات �حل�سابّية 
على كل نوع من �أّنو�ع �لّذكاء �ملتعّدد تبعًا ملتغري مل�ستوى �لطالب �لدر��سّي )دبلوم متو�ّسط، 

بكالوريو�س( ، و�جلدول )5( يبنّي ذلك: 
الجدول (5) 

 المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ونتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في الّذكاء المتعّدد
تبعا لمتغير المستوى الدراسّي للطالب (دبلوم متوّسط، بكالوريوس) 

طات العددامل�صتوى الدرا�صيرّالنرّوع املتو�صرّ
احل�صابيرّة

النحرافات 
املعياريرّة

قيمة
 )ت( 

م�صتوى 
الدللة

3403،730،65�لبكالوريو�س�لّذكاء �لّلغوّي
د�لة3،043

1103،520،64�لدبلوم �ملتو�ّسط

�لّذكاء �ملنطقّي �لريا�سّي
3403،600،55�لبكالوريو�س

د�لة2،83
1103،430،58�لدبلوم �ملتو�ّسط

3404،410،44�لبكالوريو�س� �لّذكاء �لفر�غي- �ملكايّن
د�لة2،45

1104،290،48�لدبلوم �ملتو�ّسط

�لّذكاء �جل�سمّي- �حلركّي
3403،950،57�لبكالوريو�س

د�لة2،94
1103،720،59�لدبلوم �ملتو�ّسط

3403،950،57�لبكالوريو�س�لّذكاء �ملو�سيقّي
د�لة3،60

1103،730،55�لدبلوم �ملتو�ّسط

لذكاء �لجتّماعّي
3403،960،38�لبكالوريو�س

د�لة6،42
1103،800،40�لدبلوم �ملتو�ّسط

3403،490،67�لبكالوريو�س�لّذكاء �ل�سخ�سّي
د�لة3،75

1103،220،65�لدبلوم �ملتو�ّسط
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طات العددامل�صتوى الدرا�صيرّالنرّوع املتو�صرّ
احل�صابيرّة

النحرافات 
املعياريرّة

قيمة
 )ت( 

م�صتوى 
الدللة

�لّذكاء �لطبيعّي
3403،640،54�لبكالوريو�س

د�لة4،31
1103،390،51�لدبلوم �ملتو�ّسط

3404،320،77�لبكالوريو�س�لّذكاء �لوجودّي
د�لة2،46

1104،120،67�لدبلوم �ملتو�ّسط

الكليرّ
3404،630،55�لبكالوريو�س

د�لة5،16
1104،310،51�لدبلوم �ملتو�ّسط

قيمة )ت( الجدولية عند مستوى الداللة )α≤0,05( ودرجات حرية )448( =1,96

�ح�سائّية عند م�ستوى  �أّن هناك فروق ذ�ت دللة   )5( نتائج جدول رقم  يالحظ من 
�لدللة )α≤0.05( يف م�ستوى �متالك طلبة كلّية عجلون �جلامعّية لأنو�ع �لّذكاء �ملتعّدد 
طلبة  ول�سالح   ، بكالوريو�س(  متو�ّسط،  )دبلوم  للطالب  �لدر��سّي  �مل�ستوى  ملتغري  تعزى 
�لبكالوريو�س. ويعزو �لباحث ذلك �إىل �أّن �لطلبة يف م�ستوى �لبكالوريو�س يت�سفون بالّذكاء 
يتّمايز  �أّن  ميكن  �ملتعّدد  �لّذكاء  �أّن  �إذ  �لدر��سّي  و�لتح�سيل  بالعمر  يتاأثر  و�لذي  �ملتعّدد 
ويتكامل مع �لتقدم يف �لعمر وزيادة �خلربة لدى �لطلبة، �إذ �أّكدت نظرّية جاردنر( �أن �لّذكاء 
�لإن�سان  بها  مير  �لتي  و�خلربة  �لوقت  مع  �جلامعة  طلبة  لدى  �أكرث  ويتمايز  ينمو  �ملتعّدد 
�أّن طلبة �جلامعة نف�سهم �أكرث وعًيا بقدر�تهم و�إمكاناتهم �لعقلّية مع �لوقت  �أذ  يف حياته؛ 
�سخ�سياتهم  يف  و�ل�سعف  �لقوة  جو�نب  حتديد  وي�ستطيعو�  �لأكادميي،  حت�سيلهم  وزيادة 
و�إمكانياتهم �لعقلّية و�جل�سمّية )Gardner1999،p48( ؛ وبالتايل زيادة �لوعي لديهم 
��ستغلوها  �أّن يكونو� قد  �لكامنة عندهم، و�لتي ميكن  �لّذكاء  لقدر�تهم ومهار�تهم ولأنو�ع 
�سابقا، كذلك زيادة �جتاهاتهم �إىل �لتزود باملعارف و�ملعلومات �لتي ت�ساعدهم يف تطوير 
�أّنف�سهم، كما �أّن �لزيادة يف �لتعليم �أدت �إىل تعميق �لبحث عن �حللول، و�لإجابات للم�سائل 
لكل  �لتو��سل  �ملتبعة يف  �لطرق  تطوير  و�سائل  ف�سال، عن  �إليها،  يتعر�س  �لتي  و�ملو�قف 
�حللول و�لإجابات، وهذ� يو�سح �أّنه كلما ز�دت �لن�ساطات �لفكرية، كالقر�ءة و�لكتابة، �أ�سهم 
ذلك يف تن�سيط �لوظائف �لذهنية و�لإدر�كية وحفظها، و�كت�ساب مفرد�ت جديدة، وحت�سنت 
بالمتحان  حمكومون  �لدبلوم  طلبة  �أّن  كما  �جليدة؛  و�لذ�كرة  �ل�ستّماع،  مهار�ت  لديهم 
�ل�سامل �لذي يجعل �هتّمام �لطلبة فقط يف در��سة �ملو�د �ملنهجية �ملطلوبة يف �لمتحان، 
دون �لتو�سع يف �ملطالعات �خلارجية، و�لتي يهتّم بها �لطالب �إذ ل يوجد وقت كاٍف ملثل 
�لبكالوريو�س ل يوجد لديهم �متحان، وبالتايل، ميكن للطالب يف  �أّن طلبة  ذلك، يف حني 
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م�ستوى �لبكالوريو�س �أّن ميار�س هو�ياته و�هتماماته خارج �ملنهاج �ملحدد. 
دللة  ◄ ذات  فروق  توجد  هل  وهو:  �لثالث.  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج  ثالثًا- 

كليرّة  طلبة  امتالك  درجة  يف   )α≤0.05( الدللة  م�صتوى  عند  اح�صائيرّة 
عجلون مل�صتويات الذرّكاء املتعدرّد كما يقي�صه اختبار تعزى ملتغري اجلن�س 

)ذكور، اإناث( ؟ . 
لالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل �ُ�ستخدم �ختبار »ت« لفح�س �لفروق بني �ملتو�ّسطات �حل�سابّية 
على نوع من �أّنو�ع �لّذكاء �ملتعّدد تبعًا ملتغري �جلن�س: )ذكر، �أّنثى( ، و�جلدول »6« يبنّي ذلك 

الجدول (6) 
 المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ونتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في الّذكاء المتعّدد

تبعا لمتغير الجنس (ذكر، أنثى) 

طات العدداجلن�سالنرّوع املتو�صرّ
احل�صابيرّة

النحرافات 
املعياريرّة

قيمة
 )ت( 

م�صتوى 
الدللة

�لّذكاء �لّلغوّي
2003,550,54�أنثى

غري د�ل0,50
1403,520,56ذكر

�لّذكاء �ملنطقّي �لريا�سّي
2003,420,62�أنثى

غري د�ل0,63
1403,380,52ذكر

2003,630,48�أنثى�لّذكاء �لفر�غي- �ملكايّن
غري د�ل0,60

1403,600,43ذكر

�لّذكاء �جل�سمّي- �حلركّي
2004,260,59�أنثى

غري د�ل0,61
1404,220,62ذكر

�لّذكاء �ملو�سيقّي
2004,330,44�أنثى

غري د�ل0,85
40,42، 14029ذكر

�لّذكاء �لجتّماعّي
2003,320,63�أنثى

غري د�ل0، 44
1403,290,60ذكر

�لّذكاء �ل�سخ�سّي
2003,510,44�أنثى

غري د�ل0,41
1403,490,45ذكر
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طات العدداجلن�سالنرّوع املتو�صرّ
احل�صابيرّة

النحرافات 
املعياريرّة

قيمة
 )ت( 

م�صتوى 
الدللة

�لّذكاء �لطبيعّي
2004,150,63�أنثى

غري د�ل0,50
1404,120,64ذكر

�لّذكاء �لوجودّي
2003,240,54�أنثى

غري د�ل0,66
0، 1403,2057ذكر

الكليرّ
2003,380,57�أنثى

غري د�ل0,50
1403,350,61ذكر

بني  �إح�سائيا،  د�لة  فروق  وجود  عدم  »ت«؛  قيم  نتائج  �سوء  يف   )3( �جلدول  يبنّي 
�لدللة  م�ستوى  عند  �ملتعّدد،  �لّذكاء  م�ستويات  يف  �جلامعّية  عجلون  كلّية  يف  �جلن�سني 

“α≤0.05«، وعلى جميع �أّنو�ع �لّذكاء �ملتعّدد. 
ويعزو �لباحث ذلك �إىل جتان�س عّينة �لّدر��سة من حيث �خل�سائ�س �لعقلّية، و�لنمائية، 
فالطلبة  »جاردنر«،  �أكد  كما  �ملتعّدد  �لّذكاء  يف  �أثر  لها  يكون  �أّن  ميكن  �لتي  و�لثقافّية 
يخ�سعون للدرجة نف�سها من �لهتّمام و�لرعاية و�لرب�مج �ملقدمة لهم، كونهم يتو�جدون 
�لكلّية يف �سوء معايري موحدة، خ�سع لها  �ُختريو� وقبلو� يف هذه  يف بيئة و�حدة، حيث 
كال �جلن�سني، وحدَّدتها جلنة �لتن�سيق و�لقبول �ملوحدة يف �جلامعات �لر�سمية يف �لأردن، 
�لطالب؛  يختاره  �لذي  �س  �لتخ�سّ مع  و�ملت�سق  �لعامة،  �لثانوّية  معدل  على  تعتمد  و�لتي 
�س. وتّتفق  لذ� فاإن جميع �لطلبة �ملتقاربني يف �مل�ستوى �لدر��سّي يقبلون يف هذ� �لتخ�سّ
“�جلّر�ح”  ودر��سة   ،  )Loori، 2005( »لوري«  در��سة  �ليه  لت  تو�سّ ما  مع  �لنتيجة  هذه 

و�لربابعة”، )2011( . 
ر�بعًا- �لنتائج �ملتعّلقة بال�سوؤ�ل �لّر�بع و�لذي ين�س: هل هناك عالقة ارتباطيرّة  ◄

ذات دللة اح�صائيرّة عند م�صتوى الدللة »α≤0.05« بني م�صتويات الذرّكاء 
املتعدرّد، وم�صتوى التح�صيل الدرا�صيرّ لدى طلبة كليرّة عجلون اجلامعيرّة؟ . 

لالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل، �ُ�ستخرجت معامل �رتباط �لّرتب »�سبريمان« بني م�ستويات 
�لّذكاء �ملتعّدد م�ستوى �لتح�سيل �لدر��سّي لدى طلبة كلّية عجلون �جلامعّية، و�جلدول )7( 

يو�سح ذلك
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الجدول (7) 
معامات ارتباط الرتب بين مستويات الّذكاء المتعّدد وتحصيل الطلبة

معامل الرتباطنوع الذرّكاء

0،41�لّذكاء �لّلغوّي

0،37�لّذكاء �ملنطقّي �لريا�سّي

0،50�لّذكاء �لفر�غي- �ملكايّن

0،56�لّذكاء �جل�سمّي- �حلركّي

0،52�لّذكاء �ملو�سيقّي

0،56�لّذكاء �لجتّماعّي

0،48�لّذكاء �ل�سخ�سّي

0،53�لّذكاء �لطبيعّي

0،45�لّذكاء �لوجودّي

0،47الكليرّ

�ملتعّدد  �لّذكاء  م�ستويات  بني  �رتباطّية  عالقة  توجد  �أنه   )5( �جلدول  من  يّت�سح 
معامالت  تر�وحت  �ذ  �جلامعّية؛  عجلون  كلّية  طلبة  لدى  �لدر��سّي  �لّتح�سيل  وم�ستوى 
�لرتباط بني »0.37-0.56«. وميكن تف�سري �لّنتيجة باأن �متالك �لطلبة مل�ستويات متعددة 
قدرة  �إىل  �لعالقة  مرتفع؛ وميكن عزو هذه  �إىل حت�سيل  يقود  �أّن  �ملتعّدد ميكن  �لّذكاء  من 
�لّطالب على ت�سخري �لّذكاء�ت �ملتعّددة �ل�سائدة لديهم يف ��ستيعاب �ملبادئ و�ملفاهيم �ذ� 
ما قدمت بطريقة تر�عي تلك �لأمناط �ل�سائدة لديهم؛ كما ميكن تف�سريها باأنه عندما يقوم 
�لطالب بتنظيم معرفته وتف�سيلها وترميزها و�دماجها با�ستخد�م �أمّناط �لّذكاء�ت �ملتعّددة 
لدية، فاإن ذلك يطّور من معرفته، ويزيد من خمزونه �ملعريف كما ونوعا )قطامي وقطامي، 
�ملتعّددة  �لّذكاء�ت  باأن نظرّية   »2003 �ّكده كل من »زيتون وزيتون،  ما  ، وهذ�   )2001
�لتعليمّية  �ملمار�سات  توجيه  �أهمية  على  بتاأكيدها  معه،  وتتناغم  �لبنائي  �لتعليم  تدعم 
ب�سورة تتّمركز حول �ملتعّلم؛ فمر�عاة �أمناط �لّذكاء�ت �ملتعّددة لدى �لطالب يف �أثناء عملّية 
�لّتدري�س، و��ستخد�م �لطرق �ملنا�سبة لإي�سال �ملعلومة لهم، ي�سهم ب�سكل فّعال وكبري برفع 
ملختلف  �ملتعّلمني  حت�سيل  تدعم  �ملتعّددة  �لّذكاء�ت  نظرّية  �إن  لديهم.  �لتح�سيل  م�ستوى 
�أّنو�ع �ملعارف �لعلمّية؛ فالّذكاء�ت �ملختلفة هي بحّد ذ�تها طاقات وقدر�ت معرفية، لذ� فاإن 
للطالب، وم�ساعدتهم  �ملعرفّية  �لقدر�ت  ت�سهيل رعاية  يعني  �أو حتى كلها،  تطوير بع�سها 
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على �لحتفاظ مبا يتعّلمونه من معلومات ومعارف )Armstrong،1994( . وتتفق هذه 
عالقة  وجود  �إىل  �أ�سارت  �لتي   ، “�حليلة” )2008(  “نوفل” و  در��سة  مع  جزئيًا  �لّدر��سة 
�ملدرو�سة،  �لعينة  لطلبة  �لدر��سّي  و�لتح�سيل  �ملتعّدد  �لّذكاء  �أّنو�ع  جميع  بني  �رتباطّية 
با�ستثناء كل من �لّذكاء �حلركّي و�لبديّن و�ملكايّن و�لطبيعّي. ودر��سة »�ل�سعيدي« )2011( 
�ل�سائدة  �ملتعّددة  �لّذكاء�ت  �أمّناط  بني  �يجابية  �رتباطّية  عالقة  وجود  �إىل  �أ�سارت  �لتي   ،
لدى �لطلبة بني حت�سيلهم يف مادة �لكيمياء، �إىل وجود عالقة �رتباطّية �إيجابية بني �أمّناط 

�لّذكاء�ت �ملتعّددة �ل�سائدة لدى �لطلبة وبني حت�سيلهم يف مادة �لكيمياء. 

التوصيات: 

يف �صوء النتائج ال�صابقة تو�صي الدرا�صة مبا ياأتي: 
توعية �لطلبة مبا لديهم من �أّنو�ع خمتلفة من �لذكاء�ت، و�أن كل فرد لديه ذكاء�ت . 1

حمّددة وهو متفّوق فيها ومن �ملمكن تنميتها وتطويرها. 
�لهتّمام بالأن�سطة �لطالبّية، وتنويعها ب�سكل ي�سهم يف �لك�سف عن �لّذكاء �ملتعّدد . 2

لدى �لطلبة، وتنميتها وتطويرها ب�سورة �إيجابية. 
�لعايل، . 3 �لتعليم  �إىل �ملد�ر�س وموؤ�س�سات  �لّذكاء �ملتعّدد  �إدخال نظرّية  �لعمل على 

ي�سهل  ب�سكل  �لتدري�سية،  �لهيئة  لأع�ساء  �لتعليمية  و�لور�س  �لتدريبية،  �لدور�ت  خالل  من 
��ستخد�مها يف تدري�س �لطلبة. 

�ر�سني يف بيئات تعليمية �أخرى، ودر��سة . 4 �إجر�ء �ملزيد من �لدر��سات على �لطلبة �لدَّ
متغري�ت �أخرى؛ من مثل �لد�فعّية، �لفّعالية �لّذ�تّية، و��ساليب �لتفكري. . . . . . . �لخ. 
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