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  صملخ
ذآاء    ة لل درة التنبؤي ى فحص الق ة إل ة الحالي دفت الدراس تعلم  ه ارات ال ي مه ددة ف ات المتع

ة  دس المفتوح ة الق ي جامع ة ف ة التربي ة آلي ة التربي دى طلب اديمي ل ًا والتحصيل األآ نظم ذاتي . الم
ى            ا عل م التحقق من صدقهما وثباتهم د أن ت ق أداتي الدراسة بع ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبي

ة في      طالبًا وطالبة تم اختيارهم بطريقة ط) ٣٢٨(عينة مؤلفة من  ة التربي ة آلي ع طلب بقية من جمي
ة إحصائيًا         . جامعة القدس المفتوحة بفرع الخليل ة دال ة موجب ائج الدراسة وجود عالق أظهرت نت

ين   ة إحصائيًا ب ة دال ة موجب ود عالق ًا، ووج نظم ذاتي تعلم الم ارات ال ددة ومه ذآاءات المتع ين ال ب
ي والبصر    ذآاء اللفظ ن ال ل م ل وآ ددة آك ذآاءات المتع يل  ال مي والشخصي والتحص ي والجس

ه      ًا، يلي نظم ذاتي تعلم الم األآاديمي، آما تبين أن الذآاء الشخصي أآثر قدرة على التنبؤ بمهارات ال
وأوصت . الذآاء اللفظي ثم االجتماعي، وجاء الذآاء الشخصي المنبئ الوحيد للتحصيل األآاديمي

ددة   ذآاءات المتع ة ال ن نظري ادة م ة بضرورة اإلف امعي،  الدراس اد الج رامج اإلرش وير ب ي تط ف
ة      ى آيفي دريس عل ة الت وتصميم المقررات الجامعية، وتقويم تحصيل الطلبة، وتدريب أعضاء هيئ

  .استخدامها في اللقاءات الوجاهية واالفتراضية

  .الذآاءات المتعددة، مهارات التعلم المنظم ذاتيًا: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The study examines multiple intelligences predictive ability in self-
organized learning skills and academic achievement among students of 
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School of Education at Al-Quds Open University (QOU). To achieve its 
goals, the researcher applied two tools which proved to be valid and 
reliable on a selected stratified sample consisted of (328) students from 
school of education at QOU – Hebron Branch. The results revealed 
positive statistically significant relationship between multiple 
intelligences and self-organized learning skills. In addition, it reflected an 
existence of positive statistically significant relationship between 
multiple intelligences as a whole and all types of intelligence (verbal, 
visual, bodily, and intrapersonal) with academic achievement. Moreover, 
it demonstrated that intrapersonal intelligence is the most predictive of 
self-organized learning skills which followed by verbal intelligence and 
interpersonal intelligence. However, intrapersonal intelligence was the 
only indicator or predictor for academic achievement. The study 
recommended the need to take advantage of the theory of multiple 
intelligences in developing university counseling programs, designing 
courses, evaluating students' achievement, and training academic staff on 
how to use them in face-to-face and virtual meetings. 

Keywords:  multiple intelligences, self-organized learning skills. 
  

  مشكلة الدراسة وخلفيتها
ة    رزت نظري ددة   ب ذآاءات المتع نتيجة سلسلة   ) Multiple Intelligences Theory( ال
ة   ود البحثي ن الجه اردنر   م ي ج الم األمريك ا الع ي قاده ي  )Gardner(الت و العقل ، وتصدت للنم

ا    لألطفال العاديين، والبحث في الكيفية التي توظفها القدرات العقلية أثناء اإلصابات  ة، آم الدماغي
م          ة من أجل فه ر سنوات طويل دى اإلنسان عب تناولت الدراسات مظاهر تطور الجهاز العصبي ل
وبين واالنطوائيين     ال الموه الصور المختلفة للذآاء، واهتمت مجاالت البحث أيضًا بدراسة األطف

ذه   الذي يواجهون صعوبات في التعلم، بحيث تم التعرف على أنماط مختلفة من السلوك ا  ي له لعقل
ة، وفي          ات مختلف دى شعوب ينتمون لثقاف ي ل الفئات، باإلضافة إلى البحث في أوجه النشاط العقل

  ).Gardner, 2008(أشكال النشاط الذهني لدى أصناف مختلفة من الحيوانات 

الذي صدر في العام " ُأطر العقل"قدم جاردنر نظرية الذآاءات المتعددة في  آتابه 
النظرية بشكل رئيس على فكرة تعددية الذآاءات، وقد أشار إلى أن لكل ، حيث رآزت )١٩٨٣(

الذآاء اللغوي، والمنطقي، والموسيقي، : إنسان سبعة ذآاءات تؤدي آل منها دورًا محددًا، وهي
أضاف  ١٩٩٥الحرآي، والبينشخصي، والضمنشخصي، وفي العام /والمكاني، والجسمي

، وهو بذلك يرفض Gardner, 2011)(لروحي جاردنر الذآاء الطبيعي، ثم الوجودي وا
االعتقاد السائد بأن الذآاء ملكة عقلية واحدة، بحيث يمتلك آل شخص درجات متفاوتة من الذآاء 
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ويرى جاردنر أن الذآاءات المتعددة تمثل لدى اإلنسان قدرات عقلية  ،)بروفيل الذآاء(يسمى
)  White, 2008, p. 611(ر وايت ، ويعتب)Gardner & Hatch,1989, p. 4(مستقلة نسبيًا 

أن تجاهل جاردنر لفكرة الذآاء الواحد المرتبطة باختبارات الذآاء التقليدية هو السبب الرئيس في 
انتشار أفكار هذه النظرية، األمر الذي أدى إلى إحداث تغييرات جوهرية في مسيرة التحديث 

  .المدرسي عبر العالم

اط محددة   عّرف جاردنر الذآاء على أنه القدر ة على تحليل أنماط محددة من المعلومات بأنم
ة لمعالجة       )Gardner, 2000, p. 32(من الطرق    درة بيونفسية آامن ا ق ا أيضًا بأنه ، وعرفه

افي أو            ة في سياق ثق تج ذي قيم ار من ى ابتك درة عل ا ق ا اعتبره المعلومات أو حل المشكالت، آم
ى أهمي     اردنر عل د ج اه يؤآ ذا االتج ي ه ر، وف ات   أآث ل المجموع ة مث ة المتاح رص الثقافي ة الف

ذآاءات وتنشيطها         ذه ال ز ه ة من أجل تعزي  ،(Gardner & Hatch, 1989, p. 5)االجتماعي
انية يجب أن      ) White, 2008, p. 612(ووفقًا لذلك فقد أآد وايت   ذآاء اإلنس ات ال ى أن آفاي عل

إلى القدرة على إيجاد أو استحداث تتضمن قائمة من المهارات الالزمة لحل المشكالت، باإلضافة 
  .مشكالت بحيث تشكل أرضية الآتساب المعارف الجديدة

أما األسس أو المبادئ التي قامت عليها هذه النظرية فقد تمثلت في اعتبار أن الذآاء ليس 
 مستوياتها داخل تتفاوت و مستقّل بشكل نوعًا واحدًا، وإنما ذآاءات متعددة ومتنوعة، وأنها تعمل

الواحد، آما تختلف أنواع الذآاء في النمو والتطور، على الصعيد الداخلي للفرد، أو بين  ردالف
األفراد، وجميع الذآاءات حيوية وديناميكية، آما يمكن التعرف على أنواع الذآاء وتمييزها 

توفر  إذا بمستوياتها واالرتقاء المتعددة الذآاءات ووصفها وتعريفها، باإلضافة إلى إمكانية تنمية
 المتعدد الذآاء مستوى لتنميتها، وأن المناسبين والتشجيع التدريب وإذا ُوجد الفرد الدافع لدى

الذآاءات،  هذه من منفردة توليفة أو يختص بمزيج شخص آل أن آما آلخر، شخص من يختلف
وأن استعمال أحد أنواع الذآاءات المتعددة يمكن أن يسهم في تنمية نوع آخر، ويمكن قياس 

قدرات العقلية المعرفية التي تقف وراء آل نوع من أنواع الذآاء المتعددة وتقييمها، وآذلك ال
 ,Al-Sayed(قياس الشخصية والمهارات والقدرات الفرعية الخاصة بأنواع الذآاء المتعددة 

2003, pp. 9-10.(  

ولتعزيز الصدق النظري والتجريبي لنظريته، فقد قام جاردنر بتطوير مجموعة من 
 ,Denig, 2004, pp. 98-99; Gardner)(لمعايير المحددة للذآاءات اإلنسانية، وهي ا

2005, pp. 38-43:  

  .فصل الدماغ، فإصابة أي جزء من الدماغ سيؤدي إلى فقدان بعض القدرات لدى األفراد -

  .وجود تطور تاريخي للقدرة العقلية -

  .وجود عمليات محورية مرتبطة بكل ذآاء -

  .النظام الرمزي إمكانية التشفير في -



 " ......القدرة التنبؤية للذآاءات المتعددة في "ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .وجود تاريخ نمائي للقدرة -

  .وجود أفراد استثنائيين في القدرات -

  .وجود أدلة تجريبية سيكولوجية تؤآد على استقاللية القدرات -

  .وجود أدلة سيكومترية -

اعتمد جاردنر على مصادر متعددة أثناء تطوير هذه المعايير، تضمنت مصادر 
منفصل للقدرات، ووجود عالقة أو عدم وجودها سيكولوجية، من حيث وجود تاريخي تطوري 

بين هذه القدرات، ثم مالحظة األفراد غير العاديين، مثل األفراد المتميزين أو بطيئي التعلم، 
واستعان أيضًا بعلم اإلنسان، بتسجيله آيفية تطور الفروق في القدرات، من حيث تالشيها أو 

دراسات الثقافية مثل وجود أنظمة تقوم بترميز إبرازها لدى ثقافات مختلفة، آما اعتمد على ال
  ).Gardner, 2004(أنماط محددة من المعاني، واستند آذلك إلى علم البيولوجيا 

دمها جاردنر       ي ق ذآاءات الت ابقة ال ووفقًا لألسس والمعايير السابقة، فقد تناولت األدبيات الس
ي     ى النحو اآلت  ;Armstrong,1994; Gardner, 2006; Jaber, 2003, pp. 10-12(عل

Al-Mufti, 2004, pp. 145-147  :(  

ذآاء في     : Verbal/Linguistic Intelligence اللغوي /الذآاء اللفظي : أوًال ذا ال رز ه يب
ة،  قدرة الفرد على  استخدام اللغة للتعبير والتواصل بشكل سليم، من خالل استخدام الكلمات بفاعلي

وفي ، وفي القدرة على إنتاجها عبر أنشطة متعددة، والبراعة في ترآيب الجمل، ونطق األصوات
ي وواسع، واستعماله في      استعمال اللغة وفهمها داخل سياقاتها المتعددة، وتوفر قاموس لغوي غن

  .الكالم والكتابة، والقدرة على إبداع أعمال أصيلة

ذآاء المنطقي  : ثانيًا ل في   : Logical/Mathematical Intelligence الرياضي /ال  يتمث
راء  داد وإج تخدام األع وري، واس تنباطي، والتص دي، واالس ر التجري ى التفكي رد عل درة الف ق
ية     ة، والحساس ة والعددي اط المنطقي ات، واآتشاف األنم ة وإدراك العالق ابية بفاعلي ات الحس العملي
رتبط  ي ت ديات األخرى الت ات والقضايا والوظائف والتجري ة والعالق اط المنطقي اذج أو األنم للنم

  .هاب

ذآاء البصري  : ثالثًا اني /ال رد     :  Visual/Spatial Intelligence المك درة الف يظهر في ق
ة،      ـة والمكاني ات البصري ار، وإدراك المعلوم ي لألفك ل الجغراف ى التصور البصري والتمثي عل
ق، وإدراك صور    والتفكير في حـرآة األشياء ومواضعها في الفراغ، ورؤية الكون على نحو دقي

ات  أو تخيال ت ذهنية داخلية، ويتضمن الحساسية لأللوان، والخطوط، واألشكال، والحيز، والعالق
  .بين هذه العناصر

اً  ذآاء الجسمي   :رابع درة   : Bodily/Kinesthetic Intelligence الحرآي /ال ويتضمن ق
ه         اره ومشاعره، واستخدام يدي ر عن أفك الفرد على استخدام قدراته الحرآية الجسمية آكل للتعبي
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رعة      إل ة والس ارة والمرون وازن والمه آزر والت وة والت ارات الق ى مه تمل عل ياء، ويش اج األش نت
  .واإلحساس بحرآة الجسم ووضعه

ى التعرف   : Musical Intelligenceالذآاء الموسيقي  :خامسًا ويتمثل في قدرة الفرد عل
ات ى األصوات، والنغم دها،  إل ا وتقلي اوب معه ات، والتج يقية، واإليقاع ف  الموس وإدراك مختل

ا    التأثيرات الموسيقية واإليقاعية، وإنتاج األلحان واألغاني، وفهم مختلف قوالبها وأشكالها وأبنيته
ن            ر ع يقى للتعبي تعمال الموس يقية، واس اهيم الموس وز والمف م الرم ن فه تمكن م ة، وال اإليقاعي

  .المشاعر واألفكار

ذآاء الضمنشخصي   : سادسًا ذاتي  (ال :  Intrapersonal Intelligence  )الشخصي أو ال
ه          اعره ومعتقدات ه ومش وعي بقيم حيح، وال كل ص ه بش ى إدراك ذات رد عل درة الف ي ق ر ف ويظه
ى        رد عل درة الف ا يتضمن ق وأفكاره ودوافعه، والقدرة آذلك على تشخيص نقاط قوته وضعفه، آم

ه، وإدارة   تحديد أهدافه بنفسه والتأمل في إنجازاته، واستخدام المعلومات المتاحة في  اذ قرارات اتخ
  .شؤون حياته، والحكم على صحة تفكيره

ابعًا ذآاء البينشخصي : س اعي(ال ي : Interpersonal Intelligence  )االجتم ل ف ويتمث
اتهم        م ورغب م دوافعه رين، وفه ة لآلخ ية والمزاجي ة النفس ى الحال رف إل ى التع رد عل درة الف   ق

ات     ومشاعرهم، واآتشاف مقاصدهم، والتمييز بينه ة عالق بة، وإقام ة مناس ا واالستجابة لها بطريق
ى           درة عل اءات، والق ة والصوت واإليم رات الوجهي متميزة مع اآلخرين، ويضم الحساسية للتعبي

  .حل الصراعات بين األفراد والجماعات

ًا ي  :ثامن ذآاء الطبيع م    : Naturalist intelligence ال ى فه رد عل درة الف ي ق ل ف ويتمث
ة، و اهر الطبيع ط    مظ م نم ة، وفه ة والنباتي ودات الحيواني اف خصائص الموج و اآتش عي نح الس

ل     ودة داخ كال الموج ة، وتصنيف األش الظواهر الطبيعي ام ب لوآها، واالهتم اطها وس ا ونش حياته
  .الطبيعة في صورها المتعددة

عًا ودي    :تاس ذآاء الوج ى      : Existence Intelligenceال رد عل درة الف ي ق ل ف ويتمث
ي ر ف ة،     التفكي ا وراء الطبيع وت، وم اة، والم ل الحي اني مث الوجود اإلنس ة ب ايا المتعلق القض

والديانات، والتأمل في الكون والخليقة، والخلود، ويتحدد هذا الذآاء في محاولة الفرد اإلجابة عن  
  .األسئلة الكبرى المتعلقة بالقيم الدينية ومعاني الوجود والخير والشر والخالق ودوافع الخلق

ويتعلق هذا الذآاء باإلحساس الروحي : Spiritual Intelligenceالذآاء الروحي : رًاعاش
وعي في التعامل مع مشكالت        ذا ال ديني، والتسامي والتمسك بالفضائل، وتوظيف ه وعي ال وال

  .الحياة

ا    Gardner, 2003, 2011)(ويرى جاردنر  ل، وإنم أن الذآاءات السابقة ليست نهاية العم
ذآاء الجنسي والرقمي، ويشير      قد تقود الجهو ل ال د البحثية مستقبًال إلى اقتراح ذآاءات أخرى مث

ة،   ة البيولوجي ي ضوء تطورات المعرف ذآاءات ف ة ال ي طبيع ادة النظر ف ى ضرورة إع أيضًا إل
  .واختالف الممارسات المعرفية والمجتمعية



 " ......القدرة التنبؤية للذآاءات المتعددة في "ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بوي، آما أحدثت نقلة أسهمت نظرية الذآاءات المتعددة في تطوير وإثراء مساحة الفعل التر
هامة في فضاء التراث السيكولوجي والتربوي بشقيه النظري والتجريبي على حد سواء، وفي 

إلى أن دوافع البحث في نظرية ) Xie & Lin, 2009, p. 106(أشار شي ولن هذا السياق فقد 
سية، بحيث الذآاءات المتعددة قد انطلقت بهدف تعزيز فاعلية التدريس وتصميم المقررات الدرا

ال يقتصر استخدام هذه النظرية على تزويد المعلمين بالمزيد من الخيارات في طرق التدريس 
والتقويم، وإنما السماح أيضًا للمتعلمين بإظهار ما تعلموه بطرق متعددة، آذلك مساعدة المعلمين 

حي متعددة على فهم طلبتهم بشكل أفضل، ووفقًا لهذه النظرية فإن المدارس يجب أن توظف منا
  .من أجل مالحظة مهارات حل المشكالت لدى الطلبة وتقويم مستوياتهم الحالية بزوايا مختلفة

آما شكلت نظرية الذآاءات المتعددة إضافة حيوية للعملية التعليمية التعلمية، فقد أوضح 
 أن نظرية الذآاءات المتعددة قد ساهمت في تجديد روح العمل) Oussi, 2001, p. 78(أوزي 

التربوي، وتجلت انعكاساتها اإليجابية على مجمل ميادين الممارسة التعليمية من حيث توجه 
أفكارها نحو فاعلية المتعلم ومرآزيته في التعلم، ولكونها ساهمت بشكل آبير في تعظيم 
مخرجات العملية التعليمية برمتها، وتعزيز األداء التدريسي للمعلمين، وأخذت بعين االعتبار 

المتعلمين وقدراتهم، آما أآدت مبادئها على اهتمامات الطلبة وميولهم، وراعت خصائص 
 ,Nolen)( إسقاطاتها التطبيقية جوانب تنمية هذه القدرات، وتتسق هذه الرؤية مع ما أورده نولين

2003, p. 141  من أن التدريس وفق الذآاءات المتعددة، سيساعد الطلبة على تطوير قدراتهم
اعلية تعلمهم ونجاحهم المدرسي، وفي الصفوف التي توظف هذه النظرية يشعر مما يرفع من ف

ويتمكن الطلبة من اآتشاف مواطن القوة والضعف لديهم، الطلبة بقيمهم الشخصية واالجتماعية، 
في ) العدالة(وبالتالي يمكن لنظرية الذآاءات المتعددة أن تستخدم آأداة لتحقيق ثقافة التكافؤ 

  ).Aborn, 2006, p. 84(ة الفصول الدراسي

آما أبرزت نظرية الذآاءات المتعددة العديد من التضمينات التربوية في آافة مجاالت 
 ,Tawfik & Elsayed(التعليم ومراحلها المختلفة، وفي هذا الصدد فقد اعتبر توفيق والسيد

2010, p. 118 ( التعليم هذه النظرية مدخًال إلحداث التجديد التربوي في مرحلة ما قبل
الجامعي، آما تسهم في تقديم خيارات تتصف بالمرونة أثناء تصميم المناهج، بحيث تمكن 

، وفي مجال تعليم )Al-Shami, 2008, p. 53(المعلمين من تقديم المحتوى بطرق متعددة 
علمين الكبار فقد قدمت الذآاءات المتعددة إطارًا لبناء األنشطة والبرامج التدريبية وفقًا لقدرات المت

آذلك تجعل صفوف التربية الخاصة أآثر تفهمًا ) Al-Sbah, 2010, p. 395(وطموحاتهم 
آما ، ) Jaber, 2002, p. 124(لحاجات المتعلمين مما يعزز من فهم الطلبة لذواتهم وتقديرها 

أن دمج الطلبة في خبرات ذات معنى يتطلب توظيف ) Mason, 2006, p. 42(يرى ماسون 
عتبارها ممرًا لتعميق فهم الموضوعات الدراسية واستكشاف صعوبتها، ومن هذه النظرية با

جانب آخر فإن توظيف هذه النظرية في التعلم سيعزز من تقبل المجتمع واحترامه للتعددية في 
 ,Mohammed, 2004(أما محمد ، )Al-Sayed, 2003, p. 23(قدرات المتعلمين وحاجاتهم 

p. 108( ك عندما اعتبر الذآاءات المتعددة أحد أهم اآلليات لتشكيل فقد ذهب إلى أبعد من ذل
  .العقل العربي وفق المستجدات الحديثة
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وباعتبار التعلم المنظم ذاتيًا أحد أهم محددات فاعلية الطلبة وتحقيق اإلنجاز األآاديمي، فقد 
هتمام، إذ يرى تناول التراث التربوي والنفسي بشقيه النظري والتجريبي هذا المتغير بكثير من اال

أن إدارة وضبط الجهود ) Pintrich & Degroot, 1990, p. 33(روت ـوديجوريش ـبينت
المبذولة على المهمات الصفية، باإلضافة إلى أن عمليات التخطيط والمراقبة للعمليات اإلدراآية 
تتحدد وفق درجة امتالك الطلبة لمهارات التعلم المنظم ذاتيًا، آما أشار زيمرمان 

)Zimmerman, 1990, pp. 5-6 ( إلى أن تعريف مهارات التعلم المنظم ذاتيًا يتضمن ثالث
استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا، والتغذية الراجعة الموجهة ذاتيًا حول فعالية : مؤشرات

 التعلم، وعمليات تحفيزية متداخلة، آما يرى أن التنظيم الذاتي للتعلم ال يقتصر على العمليات
المعرفية، وإنما يمتد إلى قدرة المتعلم على تحويل هذه القدرات إلى مهارات أآاديمية 

)Zimmerman, 2002, p. 65.(  

وتمثل مهارات التعلم المنظم ذاتيًا مسارات توجه المتعلمين نحو إتقان أهداف التعلم، وتجعل 
لبة على مواجهتها بمزيد من المشكالت التعليمية مواقف ممتعة للتعلم، بحيث تعزز من قدرة الط

آما ، )A. Ismail, Abdulwahab & A. Ismail, 2011, p. 35(من المثابرة واإلصرار 
تمثل هذه المهارات مجموعة من العمليات واإلجراءات التي توجه المتعلمين نحو اآتساب 
المعلومات واألفكار، من خالل استثمار أفضل لوقت التعلم، واالنخراط بصورة فاعلة في 
المواقف التعلمية المختلفة، ألنهم أآثر ترآيزًا على أهدافهم، ويسعون جاهدين إلى تحقيقها، 
واستخدام استراتيجيات متعددة أثناء ذلك، ورغم استقالليتهم إال أنهم يتوجهون بطلب المساعدة 

، وفي هذا السياق )Zimmerman, Tadlock & Roberts, 2011, p. 13( عند الحاجة
إلى أن الطلبة الذين يمتلكون مهارات تعلم منظمة  )Eljarrah, 2010, p. 334(يشير الجراح 

ذاتيًا يتميزون بدافعية داخلية عالية، واستخدام أنماط مختلفة من التفكير وحل المشكالت، 
ويستخدمون مهارات ما وراء المعرفة أثناء تنفيذ أنشطة التعلم، ويتجهون نحو االعتماد على 

 .  ة، آما أنهم أآثر حرصًا على مراقبة ذواتهم وتقويمهاالنفس واالستقاللي

وتعتبر مهارات التعلم المنظم ذاتيًا سمة يمكن اآتسابها من خالل البيئة التربوية والثقافية 
المحيطة، وعليه فإن درجة اآتسابها تتم من خالل الممارسة اإليجابية وما يترتب عليها من 

. )Al-Sawah, 2007, p. 40(تي في تعزيز هذه المهارة خبرة، آما تسهم عمليات التأمل الذا
إلى أن التعلم المنظم ذاتيًا يتم وفق مراحل  )Al-Dabbas, 2010, p. 49(آما تشير الدباس 

متعاقبة، تمثل مخططات لتوجيه فعاليات التعلم نحو اإلنجاز األآاديمي، من خالل عمليات تنظيم 
ة واسترجاعها، آما أن المراقبة وضبط الذات يسير المعرفة وخزنها وربطها بالمعارف السابق

وفق هذا التتابع، مع الحاجة دائمًا إلى تطوير الخطط واألهداف حسب التغذية الراجعة التي تبنى 
  . على العمليات السابقة

ة        ب العملي ة جوان ي آاف ددة ف ذآاءات المتع ة ال ابقة أهمي ات الس تقراء األدبي ن اس يتضح م
ة  ة التعلمي ين     التعليمي نح المتعلم ه م ن خالل ن م ًا يمك ارًا تربوي دمت إط ة، إذ ق ا المختلف ومراحله

ن       زز م ا يع تثمارها بم نهم واس ة بي روق الفردي اة الف ى مراع ادرة عل ة ق رص تعلمي دراتهم  ف ق
ًا         نظم ذاتي تعلم الم ارات ال ى مه ة عل ذه األهمي حب ه م، وتنس ة تعلمه يم فاعلي اتهم، وتعظ وإمكان
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وي، وفي نفس الوقت         باعتبار هذه المهارات  أحد العمليات التي تعزز من مخرجات الفعل الترب
تعلم في               تقاللية الم ى اس د عل ذي يعتم وح ال يم المفت ة التعل ة مقصودة خاصة في منظوم تمثل غاي
ا             ددة وعالقته ذآاءات المتع ه بتصديها لل ى تحقيق ة إل ا سعت الدراسة الحالي أنشطة التعلم، وهو م

  .اتيًا والتحصيل األآاديميبمهارات التعلم المنظم ذ
  

  مشكلة الدراسة

د      رت في مسيرة تجوي قدمت نظرية الذآاءات المتعددة تفسيرًا لكثير من المعضالت التي ُأثي
ية،     الفعل التربوي وإصالحه في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، مثل تحسين الممارسات التدريس

ة       وتصميم المناهج، وتطوير برامج اإلرشاد التربوي، وب درات الطلب ة ق ناء أنشطة تسهم في تنمي
ة            ة في مرحل ذه النظري ة، في حين بقيت اسقاطات ه ويم التربوي ومهاراتهم، وإصالح أنظمة التق
التعليم الجامعي وخاصة في نظام التعليم المفتوح عن بعد محدودة، ومن ناحية أخرى فإن الحاجة  

بعض المتغي     ة ب ذه النظري ة      ما زالت قائمة لتقصي عالقة ه تعلم الذاتي ارات ال ؤثرة في مه رات الم
ذآاءات        ة لل درة التنبؤي تهدافها الق ة باس كلة الدراس ت مش ه انبثق ذا التوج من ه ة، وض دى الطلب ل
ة          ة في جامع ة التربي ة آلي دى طلب اديمي ل المتعددة في مهارات التعلم المنظم ذاتيًا والتحصيل األآ

  :جابة عن التساؤالت اآلتيةالقدس المفتوحة، وبالتحديد سعت الدراسة إلى اإل

ارات     ) α≥  ٠٫٠٥(هل توجد عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى   .١ ددة ومه ذآاءات المتع ين ال ب
  التعلم المنظم ذاتيًا لدى طلبة آلية التربية في جامعة القدس المفتوحة؟

ددة والتحصيل    ) α≥  ٠٫٠٥(هل توجد عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى  .٢ ذآاءات المتع بين ال
  آاديمي لدى طلبة آلية التربية في جامعة القدس المفتوحة؟األ

ة               .٣ ة آلي دى طلب ًا ل نظم ذاتي تعلم الم ارات ال ددة  في مه ذآاءات المتع ة لل درة التنبؤي ما هي الق
  التربية في جامعة القدس المفتوحة؟

ة في  ما هي القدرة التنبؤية للذآاءات المتعددة  في التحصيل األآاديمي لدى طلبة آلية التربي  .٤
  جامعة القدس المفتوحة؟

  
  أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى

ة في       .١ ة آلي دى طلب ًا ل فحص داللة العالقة بين الذآاءات المتعددة ومهارات التعلم المنظم ذاتي
  .جامعة القدس المفتوحة

ة في      .٢ ة التربي ة آلي فحص داللة العالقة بين الذآاءات المتعددة والتحصيل األآاديمي لدى طلب
  .امعة القدس المفتوحةج
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ة    .٣ ة آلي دى طلب ًا ل نظم ذاتي تعلم الم ارات ال ي مه ددة ف ذآاءات المتع ة لل درة التنبؤي فحص الق
  .التربية في جامعة القدس المفتوحة

ة في       .٤ ة التربي ة آلي دى طلب فحص القدرة التنبؤية للذآاءات المتعددة في التحصيل األآاديمي ل
  .جامعة القدس المفتوحة

  
  أهمية الدراسة

  :تنبثق أهمية هذه الدراسة من االعتبارات اآلتية 

التي تستهدف الطلبة الملتحقين في نظام  -حسب علم الباحث –تعد هذه الدراسة األولى  .١
  .التعليم المفتوح عن بعد المطبق في جامعة القدس المفتوحة

المتعددة آما تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوعات المستهدفة، باعتبار الذآاءات  .٢
 .ومهارات التعلم المنظم ذاتيًا من أبرز المتغيرات ذات الصلة باإلنجاز األآاديمي للطلبة

من المتوقع أن تساعد هذه الدراسة في توجيه األنظار نحو توظيف الذآاءات المتعددة في  .٣
 الممارسات التربوية سواء داخل اللقاءات الوجاهية أو االفتراضية، واالستفادة من أفكارها

 .   في تنظيم محتوى المقررات الدراسية

من المتوقع أن توفر هذه الدراسة بعض المؤشرات التي تساعد الطلبة في تطوير ذآاءاتهم  .٤
  .   وتوظيفهم في أنشطة التعلم

  
  حدود الدراسة

ل،  رع الخلي ي ف دس المفتوحة ف ة الق ة بجامع ة التربي ة آلي ى طلب ذه الدراسة عل اقتصرت ه
، واقتصرت الذآاءات على األنماط ٢٠١٢/٢٠١٣األول من السنة الجامعية المسجلين في الفصل 

ة ة اآلتي ي/اللفظي: الثماني وي، والمنطق اني، والجسمي/الرياضي، والبصري/اللغ ي، /المك الحرآ
  .اإليقاعي، والطبيعي/البينشخصي، والموسيقي/الشخصي، واالجتماعي/والذاتي

  
  مصطلحات الدراسة

  : آلتية لمصطلحاتهاتعتمد الدراسة التعريفات ا

قدرة نفسية بيولوجية لتشغيل المعلومات التي يمكن تنشيطها في آيان : الذآاءات المتعددة
 .Gardner,2005, p(ثقافي لحل المشكالت أو خلق المنتجات التي لها قيمة في الكيان الثقافي 

اللفظي، : انية، وتقاس إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على الذآاءات الثم)36
والمنطقي، والبصري، والجسمي، والشخصي، واالجتماعي، والموسيقي، والطبيعي في األداة 

   التي أعدت لهذا الغرض
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قدرة الطالب على تحمل مسؤولية تعلمه تخطيطًا وتنظيمًا : مهارات التعلم المنظم ذاتيًا
درجة التي يحصل عليها ، وتقاس إجرائيًا بال)Shaheen & Rayyan, 2013, p. 20(وتقويمًا 

  .المستجيب على األداة التي أعدت لهذا الغرض
  

  الدراسات السابقة
ا     ة وعالقته تناولت العديد من الدراسات أنماط الذآاءات المتعددة لدى فئات مختلفة من الطلب

  :ببعض المتغيرات، ومنها

ذآاءات الم : Al-Salameh, 2012)(دراسة السالمة   ى فحص ال دفت الدراسة إل ددة ه تع
ة         ى عين لدى طلبة المرحلة األساسية وعالقتها بالمستوى الدراسي والجنس، أجريت الدراسة عل

ة السلط،    ) ٤٠٠(مؤلفة من  ة بمدين طالبًا وطالبة تم اختيارهم بطريقة طبقية من المدارس الحكومي
ن أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة ذوي مستوى التحصيل العالي قد حصلوا على مستوى عال م   

ذآاءات   الذآاءات المتعددة، آما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا لدى الطلبة في جميع ال
ع، في حين       المتعددة وفقًا لمتغير التحصيل الدراسي لصالح الطلبة ذوي مستوى التحصيل المرتف

  .لم تكن الفروق دالة في معظم الذآاءات وفقًا لمتغير الجنس

اقابيتدينو  ام وش ة فرنه ت ): Furnham & Shagabutdinova, 2012(فا دراس تناول
ائهم، طبقت             ديهم وآلب ائدة ل ذآاءات الس اط ال اث ألنم ذآور واإلن ديرات ال ين تق روق ب الدراسة الف

طالبًا وطالبة من طلبة الجامعات الروسية، ومن النتائج التي ) ٢٣٠(الدراسة على عينة مؤلفة من 
ة ف   ر        أظهرتها الدراسة عدم وجود فروق دال ًا لمتغي ام وفق ددة بشكل ع ذآاءات المتع ديرات ال ي تق

اث،          ديرات اإلن ى من تق ديهم أعل ائد ل اني الس ذآاء المك الجنس، في حين آانت تقديرات الذآور لل
ذآاءات          ات لل اني أفضل المنبئ ذآاء اللفظي والمنطقي والمك آما بينت نتائج تحليل االنحدار أن ال

  .بشكل عام

 Alsaidi, Aljahwari,  Alkhatayb(وخطايبة والمرزوقي  دراسة السعيدي والجهوري
& Almarzuqi, 2011( : سعت الدراسة إلى تحديد أنماط الذآاءات المتعددة لدى طلبة الصف

الثاني عشر بإحدى مدارس التعليم العام بسلطنة عمان وعالقتها بالتحصيل الدراسي، تم تطبيق 
طالبًا وطالبة، أشارت ) ١٧٥(لى عينة مؤلفة من مقياس الذآاءات المتعددة واختبار تحصيلي ع

نتائج الدراسة إلى وجود تفاوت في مستويات الذآاءات المتعددة لدى الطلبة، وان الذآاءات 
اللغوي،  فالذآاء  المنطقي  فالذآاء  الحرآي،  فالذآاء : السائدة لدى الطلبة جاءت على الترتيب

جابية بين أنماط الذآاءات المتعددة السائدة لدى الطلبة البصري، آما تبين وجود عالقة ارتباطيه إي
  .وبين تحصيلهم في مادة الكيمياء

 ,Ghazi, Shahzada,  Gilani(دراسة غازي وشاهزاده وجيالني وشابير ورشيد 
Shabbir & Rashid, 2011( : سعت الدراسة إلى تقصي العالقة بين الذآاءات المتعددة

الحكومية في الباآستان والتحصيل األآاديمي، طبقت الدراسة على المدرآة من قبل طلبة الكليات 
طالبًا وطالبة، أظهرت النتائج وجود عالقة دالة بين الذآاءات المتعددة ) ٧١٤(عينة مؤلفة من 
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بشكل عام والتحصيل األآاديمي، وأيضًا جاءت العالقة دالة إحصائيًا بين آل من الذآاء اللفظي 
نشخصي والضمنشخصي والطبيعي والتحصيل األآاديمي، في حين والمنطقي والمكاني والبي

آانت العالقة ضعيفة جدًا بين الذآاء الجسمي والتحصيل األآاديمي، وعدم وجود عالقة بين 
  .       الذآاء الموسيقي والتحصيل األآاديمي

هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين الذآاءات : )Abu Zeid, 2010(دراسة أبو زيد 
عددة وأساليب التعلم اإلدراآية وأثر تفاعلهما معًا على األداء األآاديمي لدى تالميذ المرحلة المت

االبتدائية في ضوء متغيري العمر والجنس، تم تطبيق قائمة الذآاءات المتعددة ومقياس أساليب 
ائية تلميذ وتلميذة تم اختيارهم من تالميذ المدارس االبتد) ١٢٩(التعلم على عينة مؤلفة من 

بأسوان، أظهرت النتائج وجود بعض العالقات االرتباطية الدالة بين عدد من الذآاءات المتعددة 
وأساليب التعلم من جهة، وبينها وبين األداء األآاديمي في عدد من المقررات األآاديمية من جهة 

والتحصيل العام  أخرى، آما تبين إمكانية التنبؤ باألداء األآاديمي في اللغة العربية والرياضيات
  .    من خالل األداء على الذآاءات المتعددة وأساليب التعلم مجتمعة

تناولت الدراسة أساليب التعلم : )Alawneh & Balawi, 2010(دراسة عالونة وبلعاوي 
المفضلة والذآاءات المتعددة السائدة لدى طلبة جامعة اليرموك والعالقة بينهما، تم تطبيق أداتي 

طالبًا وطالبة تم اختيارهم بطريقة عنقودية عشوائية من ) ٨٤٠(ى عينة مؤلفة من الدراسة عل
جميع المستويات الدراسية والكليات العلمية واألدبية، أظهرت النتائج أن الذآاء السائد لدى الطلبة 

الشخصي، والحرآي، والوجودي، والرياضي، والبينشخصي، والمكاني، : آان على الترتيب
ألخير جاء الذآاء الموسيقي، آما تبين وجود عالقة دالة إحصائيًا بين أساليب التعلم وفي الترتيب ا

  .والذآاءات المتعددة

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى : )Nofal & Alhileh, 2008(دراسة نوفل والحيلة 
آالة الفروق في الذآاء المتعدد لدى طلبة السنة الدراسية األولى في مؤسسات التعليم العالي في و

طالبًا وطالبة، ) ٥١٥(الغوث الدولية باألردن، تم توزيع أداة الدراسة على عينة مؤلفة من 
اللغوي، فالشخصي، فالحرآي، فالوجودي، : أظهرت النتائج أن أآثر الذآاء شيوعًا هي

فالبينشخصي، فالمكاني، فالرياضي، فالطبيعي، فالموسيقي، آما تبين وجود فروق دالة إحصائيًا 
ذآاء المنطقي، والمكاني، والبينشخصي، والوجودي تبعًا لمتغير الجنس لصالح اإلناث، في ال

  .     ووجود عالقة ارتباطية دالة بين الذآاء المتعدد والتحصيل الدراسي

هدفت الدراسة إلى فحص داللة االرتباط بين : )Mohammed, 2006(دراسة محمد 
عامة من جهة وعالقتها بالتفكير الرياضي والمكاني من قائمة الذآاءات المتعددة ومعدل الثانوية ال

بكلية التربية، طبقت ) شعبة الرياضيات(جهة أخرى آمدخل لبناء تصور الختيار الطالب المعلم 
طالبًا وطالبة من طلبة جامعة قنا، وتم استخدام قائمة ) ٩٥(الدراسة على عينة مؤلفة من 

اضي والمكاني لجمع البيانات، أظهرت نتائج الدراسة الذآاءات المتعددة واختباري التفكير الري
وجود عالقة دالة إحصائيًا بين قائمة الذآاءات المتعددة والتفكير الرياضي والمكاني، في حين لم 

  . تكن العالقة دالة مع معدل الثانوية العامة
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هدفت الدراسة إلى التعرف على بروفيالت : )Al-Sheqy, 2005(دراسة الشويقي 
ات المتعددة لدى طالب الجامعة، وإمكانية التنبؤ بالتحصيل الدراسي في ضوء الذآاءات الذآاء

طالبًا من طالب آلية المعلمين بأبها، وجاء ) ١٧١(المتعددة، طبقت الدراسة على عينة مؤلفة من 
 الشخصي، ثم: ترتيب الذآاءات المتعددة لدى أفراد العينة وفقًا لنتائج الدراسة على النحو اآلتي

الحرآي، ثم االجتماعي، ثم اللغوي، ثم المكاني، ثم الرياضي، ثم الطبيعي، ثم الموسيقي، آما 
بينت النتائج وجود عالقة دالة بين الذآاءات بعضها ببعض، وأشارت النتائج أيضًا إلى إمكانية 

لتحصيل التنبؤ بتحصيل الطلبة في مهارات اللغة من خالل الذآاء اللغوي، وعدم إمكانية التنبؤ با
  . في الجبر من خالل الذآاءات المتعددة

سعت الدراسة إلى : )Afana & Al-Khaznadar, 2004(دراسة عفانة والخزندار 
التعرف على مستويات الذآاء المتعدد لدى طلبة مرحلة التعليم األساسي بغزة، وعالقتها 

طالبًا ) ١٣٨٧(ة من بالتحصيل في الرياضيات والميول نحوها، أجريت الدراسة على عينة مؤلف
 بدرجات متفاوتة، آما تبين المتعدد الذآاء تمتلك الدراسة إلى أن عينة أشارت النتائجوطالبة، 

 واإلناث، الذآور عند والبينشخصي والضمنشخصي، الموسيقي، الذآاء وجود توافق بين ترتيب
وتفوقت  سمي،والج الرياضي الذآاء ووجود اختالف في بقية الذآاءات، إذ تفوق الذآور في

 الذآاء بين موجبة عالقة وجود آذلك النتائج والمكاني، وأوضحت اللغوي اإلناث في الذآاء
والميل نحو  الرياضي بين الذآاء موجبة ووجود عالقة الرياضيات، في والتحصيل الرياضي

  .الرياضيات

ة المتم   ): Chan, 2004(دراسة شان  ديرات الطلب ى تق زين  هدفت الدراسة إلى التعرف عل ي
ن     ة م ة مؤلف ى عين ة عل ت الدراس ديهم، طبق ائدة ل ددة الس ذآاءات المتع ة، ) ١٣٣(لل ًا وطالب طالب

أظهرت النتائج تصدر الذآاء المنطقي في الترتيب األول، في حين جاء الذآاء الجسمي والطبيعي 
داع    ة لإلب ات مرتفع ادة   في الترتيب األخير، وجاءت تقديرات الطلبة للذآاءات المتعددة آمنبئ والقي

  .المدرآة من قبلهم

سعت الدراسة إلى فحص إمكانية التنبؤ بأنماط التفكير : )Suroor, 2004( دراسة سرور
" هيرمان"في ضوء أساليب التعلم والذآاءات المتعددة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق أداة 

أسلوب التعلم على عينة مؤلفة  لتقييم" بارش"لتقدير أنماط التفكير وقائمة الذآاءات المتعددة وأداة 
جامعة اإلسكندرية،  -طالبًا وطالبة من طلبة الدبلوم المهني في آلية التربية بدمنهور ) ١٠٥(

أشارت النتائج إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين بعض أنماط الذآاءات المتعددة وأساليب التعلم، 
التعلم بأنماط التفكير بجانبيه األيسر  آما ساهمت بعض الذآاءات المتعددة وبعض أبعاد أساليب

  .واأليمن

ي   :  )Al- Shereef, 2001(دراسة الشريف  ة نظريت سعت الدراسة إلى تقصي مدى فاعلي
ذ        دى تالمي ي ل يل الدراس ؤ بالتحص اط والتنب ي االرتب ددة ف ذآاءات المتع ات وال ة المعلوم معالج

ة      الصف الخامس االبتدائي بإحدى مدارس مدينة أسيوط، طبقت ة مؤلف ى عين ) ١٠٦(الدراسة عل
ذآاءات        اس ال ة معالجة المعلومات ومقي تلميذًا وتلميذة، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام بطاري
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 ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن         ل م ي وآ يل الدراس ين التحص ائيًا ب اط دال إحص ود ارتب ة وج ائج الدراس رت نت بع، أظه الس
ر دال    ددة، ووجود أث ددة في      متغيرات معالجة المعلومات والذآاءات المتع ذآاءات المتع بعض ال ل

ين       ين البن ذآاءات السبع ب التحصيل الدراسي، في حين تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في ال
  .والبنات

نيدر   ة س ذآاءات     ): Snyder, 2000(دراس ة ال ى عالق رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ه
يت الدراسة على عينة مؤلفة المتعدد بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس العليا ببريطانيا، أجر

ن  ذآاءات    ) ١٢٨(م ين ال ائيًا ب ة إحص ة دال ة موجب ود عالق ائج وج رت النت ة، وأظه ًا وطالب طالب
ًا   المتعدد والتحصيل الدراسي، ووجود فروق دالة إحصائيًا في بعض أنماط الذآاءات المتعددة وفق

ذآاء الجسمي، وا   اني، ولصالح    لمتغير الجنس لصالح الطلبة الذآور في آل من ال ي، والمك لمنطق
  .اإلناث في آل من الذآاء الشخصي، واالجتماعي، والموسيقي، واللفظي

  : يتضح من الدراسات السابقة

استهدافها للذآاءات المتعددة في بيئات ومراحل عمرية مختلفة، ويتضح من استقراء نتائجها 
هدفة، تناولت بعض الدراسات وجود اختالف من حيث ترتيب الذآاءات الشائعة لدى الفئات المست

عالقة الذآاءات المتعددة بمتغيرات متعددة مثل التحصيل األآاديمي وحل المشكالت وأساليب 
التعلم والميل نحو الرياضيات وبعض أشكال التفكير وعوامل الذاآرة والمهارات الحياتية، حيث 

 )Mohammed, 2006( اتفقت النتائج على وجود عالقة موجبة بينها، باستثناء دراسة محمد
التي أشارت إلى عدم وجود عالقة بين الذآاءات المتعددة ومعدل الثانوية العامة، آما استهدفت 
بعض الدراسات داللة الفروق وفقًا لمتغير الجنس، ويتبين اتفاق معظم نتائج الدراسات السابقة 

  .على وجود فروق في بعض الذآاءات المتعددة وفقًا لمتغير الجنس

تفا - ة      اس ي مقدم ري المضمن ف ار النظ ة باإلط ي اإلحاط ابقة ف ات الس ن الدراس د الباحث م
  .الدراسة وفي تطوير أداة الدراسة

ا اختلفت           - نهج، ولكنه ابقة من حيث الموضوع والم اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات الس
  . من حيث الفئة والمتغيرات المستهدفة

  
  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة
تباع المنهج الوصفي في هذه الدراسة، باعتباره المنهج المناسب لتحقيق أهداف الدراسة تم إ

واإلجابة عن تساؤالتها، وذلك من خالل جمع البيانات الالزمة باستخدام أداتي الذآاءات المتعددة 
  . ومهارات التعلم المنظم ذاتيًا
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  مجتمع الدراسة
ل،   /بية في بجامعة القدس المفتوحة تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة آلية التر رع الخلي ف

الغ عددهم   ٢٠١٣/ ٢٠١٢المسجلين خالل الفصل األول من العام الدراسي  ًا  ) ١٦٩٩(، والب طالب
  .طالبة) ١٣٦٥(طالبًا و) ٣٣٤(وطالبة منهم 

  عينة الدراسة
ن   ة م ة الدراس ت عين ة وفق  ) ٣٢٨(تكون ة الطبقي ة العين ارهم بطريق م اختي ة ت ًا وطالب ًا طالب

  .يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لذلك) ١(لمتغيري الجنس والتخصص الدراسي، والجدول 

  .توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغيري الجنس والتخصص: )١(جدول 

النسبة  العدد  المستويات  المتغيرات
  المئوية

القيم 
  المفقودة

 ٢٥٩٧٩٫٢  أنثى ١ ٢٠٫٨ ٦٨  ذآر   الجنس

التخصصات 
 سية الدرا

 ٢٠٫٤ ٦٧ )رياضيات، وعلوم(علمية 
مرحلة أساسية، لغة عربية، لغة إنجليزية، (أدبية  .........

 ٧٩٫٦ ٢٦١  ) تربية إسالمية، اجتماعيات

 أداتي الدراسة
 ,McKenzie(تم تطويرها باالستفادة من مقياس مكنزي : أداة الذآاءات المتعددة -١
واختبار آيسليت لكل ذآاء عشرة فقرات، بحيث خصص  المتضمن تسعة ذآاءات) 1999

فقرة موزعة على سبعة ) ٣٥(ويحتوي على ) Chislett & Chpman, 2006(وشابمان 
فقرة موزعة على ثمانية ذآاءات ) ٥٦(وتضمنت  )Khazal, 2006(ذآاءات، ومقياس خزعل 
صياغة  فقرات وتم تقنينه على البيئة المصرية، وفي ضوء ذلك، تم) ٧(بحيث خصص لكل ذآاء 

 /اللغوي، المنطقي /اللفظي:فقرة بصورة إيجابية خصصت لقياس ثمانية ذآاءات هي) ٥٦(
الذاتي،  /الشخصي البينشخص، /االجتماعي الحرآي، /الجسمي المكاني، /الرياضي، البصري

اإليقاعي، الطبيعي، بحيث خصص لكل فقرة سلم استجابة وفق مقياس ليكرت  /الموسيقي
، تنطبق علّي )٣(، تنطبق علّي أحيانًا )٤(، تنطبق علّي آثيرًا )٥(دائمًا  تنطبق علّي :الخماسي

  ).١(، ال تنطبق علّي مطلقًا )٢(قليًال 

  صدق األداة
تم عرض األداة على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة : صدق المحكمين  .أ 

ربوية واالختصاص لمعرفة رأيهم حول مدى صالحية الفقرات ووضوحها من الناحيتين الت
واللغوية للموضوع المراد دراسته، ومدى انتماء الفقرة للذآاء التي تقيسه في ضوء التعريف 
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االصطالحي له، وإبداء التعديالت أو المالحظات في حال احتياج الفقرة إلى تعديل، وفي 
ضوء مالحظات المحكمين والتي تضمنت تعديل بعض الصياغات اللغوية لبعض فقرات 

د فقرة واحدة من آل ذآاء، قام الباحث بإجراء التعديالت المقترحة وبالتالي األداة، واستبعا
  .فقرة، موزعة على ثمانية ذآاءات) ٤٨(أصبحت األداة مكونة من 

طالبًا وطالبة لم ) ٤٥(تم تطبيق األداة على عينة استطالعية مؤلفة من : الصدق التمييزي  .ب 
الت االرتباط بين متوسطات استجابات يشملهم التطبيق النهائي لألداة، بهدف حساب معام

أفراد العينة على آل فقرة من فقرات أداة الدراسة مع متوسط االستجابة على الذآاء الذي 
  .يوضح ذلك) ٢(تنتمي إليه بهدف التحقق من صدقها التمييزي، والجدول 

  .معامالت ارتباط فقرات األداة مع الذآاء الذي تنتمي إليه: )٢(جدول 

الداللة 
حصائيةاإل

معامل 
 االرتباط

رقم 
الداللة   الذآاء الفقرة

 اإلحصائية
معامل 
 االرتباط

رقم 
  الذآاء الفقرة

٥  ٠٫٦٢٦  ٠٫٠٠٠١ 

عي
تما
اج

 

١   ٠٫٤٨١  ٠٫٠٠١ 

ظي
لف

 ٩  ٠٫٧٣٧ ٠٫٠٠٠١ ١٣  ٠٫٧٢٧  ٠٫٠٠٠١ 

١٧  ٠٫٧٢٨ ٠٫٠٠٠١ ٢١  ٠٫٨٢٥  ٠٫٠٠٠١ 

٢٥  ٠٫٦٤٣ ٠٫٠٠٠١ ٢٩  ٠٫٧١٥  ٠٫٠٠٠١ 

٣٣  ٠٫٧١٧ ٠٫٠٠٠١ ٣٧  ٠٫٥٨٩  ٠٫٠٠٠١ 

٤١  ٠٫٧٤٠ ٠٫٠٠٠١ ٤٥  ٠٫٧٣٠  ٠٫٠٠٠١ 

٦  ٠٫٧٤٢  ٠٫٠٠٠١ 

صي
شخ

 

٢  ٠٫٧٢٤ ٠٫٠٠٠١ 

قي
نط
م

 ١٠  ٠٫٤٤٠  ٠٫٠٠٣ ١٤  ٠٫٦٧٠  ٠٫٠٠٠١ 

١٨  ٠٫٨١٢ ٠٫٠٠٠١ ٢٢  ٠٫٧٤٩  ٠٫٠٠٠١ 

٢٦  ٠٫٥٦٩ ٠٫٠٠٠١ ٣٠  ٠٫٧٩٣  ٠٫٠٠٠١ 

٣٤  ٠٫٧٣٧ ٠٫٠٠٠١ ٣٨  ٠٫٣٩٥  ٠٫٠٠٧ 

٤٢  ٠٫٧٧٢ ٠٫٠٠٠١ ٤٦  ٠٫٧٣٥  ٠٫٠٠٠١ 

٧  ٠٫٤٨٨  ٠٫٠٠١ 

سيق
مو  ٣  ٠٫٥٠١ ٠٫٠٠٠١ ي

ري
ص
ب

 ١١  ٠٫٣٦٠  ٠٫٠١٥ ١٥  ٠٫٧٣٢  ٠٫٠٠٠١ 
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

الداللة 
حصائيةاإل

معامل 
 االرتباط

رقم 
الداللة   الذآاء الفقرة

 اإلحصائية
معامل 
 االرتباط

رقم 
  الذآاء الفقرة

١٩  ٠٫٥٦٣ ٠٫٠٠٠١  ٢٣  ٠٫٦٨٤  ٠٫٠٠٠١  

٢٧  ٠٫٦٦٤ ٠٫٠٠٠١ ٣١  ٠٫٧٤١  ٠٫٠٠٠١ 

٣٥  ٠٫٥٥٥ ٠٫٠٠٠١ ٣٩  ٠٫٦٥١  ٠٫٠٠٠١ 

٤٣  ٠٫٧٨٠ ٠٫٠٠٠١ ٤٧  ٠٫٤٨٨  ٠٫٠٠١ 

٨  ٠٫٧٢٣  ٠٫٠٠٠١ 
عي
طبي

 
٤  ٠٫٦١٢ ٠٫٠٠٠١ 

مي
جس

 ١٢  ٠٫٧٠٢ ٠٫٠٠٠١ ١٦  ٠٫٢٨٩  ٠٫٠٥٠ 

٢٠  ٠٫٥٢٩ ٠٫٠٠٠١ ٢٤  ٠٫٦٨٤  ٠٫٠٠٠١ 

٢٨  ٠٫٧٣٨ ٠٫٠٠٠١ ٣٢  ٠٫٦٣٤  ٠٫٠٠٠١ 

٣٦  ٠٫٣٩٣  ٠٫٠٠٨ ٤٠  ٠٫٧٥٩  ٠٫٠٠٠١ 

٤٤  ٠٫٦٩٤ ٠٫٠٠٠١ ٤٨  ٠٫٦٧٦  ٠٫٠٠٠١ 

أن جميع معامالت ارتباط متوسطات االستجابات على ) ٢( يتضح من الجدول السابق
فقرات األداة مع متوسطات االستجابة على الذآاء الذي ينتمي إليها قد تراوحت ما بين          

  .، وجميعها قيم دالة إحصائيًا)٠٫٨٢٥–٠٫٢٨٩(

من ثبات أداة الدراسة، باستخراج معامل االتساق الداخلي  تم التحقق: ثبات أداة الدراسة
) ٣(، والجدول )آرونباخ –ألفا (ألداة الذآاءات المتعددة آكل ولكل ذآاء، وذلك باستخدام معادلة 

  .يوضح ذلك

  .معامالت ثبات أداة الذآاءات المتعددة: )٣(جدول 

 الذآاء معامل الثبات
 لغوي/لفظي ٠٫٧٦٣
 رياضي/منطقي ٠٫٧٦١
 مكاني/بصري ٠٫٦٠٢
 حرآي/جسمي ٠٫٦٦٣
 بينشخصي/اجتماعي ٠٫٧٨٨
 ذاتي/شخصي ٠٫٧٦٨



 ٤٧٥ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ريانادل ع

 ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(جدول رقم تابع ... 
 الذآاء معامل الثبات

 إيقاعي/موسيقي ٠٫٦٩٧
 طبيعي ٠٫٦٩١
 آلي ٠٫٩٣٨

تم استخدام األداة التي أعدها شاهين وريان : أداة مهارات التعلم المنظم ذاتيًا -٢
)Shaheen & Rayyan, 2013( ،ة لهذه الدراسة بسبب تشابه وتعتبر هذه األداة األآثر مالءم

فقرة صيغت جميعها ) ٢٤(خصائص عينة األداة مع عينة الدراسة الحالية، وتضمنت األداة 
موافق بشدة : باتجاه إيجابي، بحيث خصص لكل فقرة سلم استجابة وفق مقياس ليكرت الخماسي

حثان بالتحقق وقد قام البا). ١(، معارض بشدة )٢(، معارض )٣(، غير متأآد )٤(، موافق )٥(
من صدق األداة من خالل عرضها على المحكمين، آذلك تم التحقق من ثبات األداة باستخراج 

  .معامل االتساق الداخلي لها

باإلضافة إلى صدق المحكمين الذي تحقق من قبل الباحثين، تم التأآد من : صدق األداة
ية ثم حساب معامالت االرتباط بين الصدق التمييزي لألداة، بتطبيق األداة على العينة االستطالع

متوسطات استجابات أفراد العينة على آل فقرة من فقرات أداة الدراسة مع متوسط االستجابة 
، وجميعها قيم )٠٫٧٥٩ -٠٫٣١٩(على الدرجة الكلية، وقد تراوحت معامالت االرتباط ما بين 

  .دالة إحصائيًا

  ).٠٫٨٨٢(االتساق الداخلي  بلغ معامل الثبات المحسوب بطريقة: ثبات األداة

يتبين من مؤشرات الصدق والثبات السابقة تمتع أداتي الدراسة بخصائص سيكومترية تدلل 
  .على صالحيتهما لالستخدام بما يحقق الهدف التي أعدت من أجله

  
  المعالجة اإلحصائية

رسون لإلجابة عن سؤالي الدراسة األول والثاني، تم استخدام اختبار معامل ارتباط بي
Person Correlation Test . ولإلجابة عن سؤالي الدراسة الثالث والرابع، تم استخدام اختبار

، وذلك باستخدام برنامج  Multiple Linear Regressionتحليل االنحدار الخطي المتعدد، 
  .SPSSالرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  
  تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها

  المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول ومناقشته النتائج : أوًال
ؤال األول ص الس توى  " :ن د مس ائيًا عن ة إحص ة دال د عالق ل توج ين ) α≥  ٠٫٠٥(ه ب

  الذآاءات المتعددة ومهارات التعلم المنظم ذاتيًا لدى طلبة آلية التربية في جامعة القدس المفتوحة؟
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .يبين ذلك) ٤(ل ارتباط بيرسون، والجدول لإلجابة عن هذا السؤال، استخدم اختبار معام

معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية للعالقة بين الذآاءات المتعددة ومهارات : )٤(جدول 
  .التعلم المنظم ذاتيًا

 مهارات التعلم المنظم ذاتيًا الذآاءات المتعددة
 مستوى الداللة معامل االرتباط

 ٠٫٠٠٠١ ٠٫٣٦٦ لغوي/لفظي
 ٠٫٠٠٠١ ٠٫٣١٥  رياضي/منطقي
 ٠٫٠٠٠١ ٠٫٢٠٧ مكاني/بصري
 ٠٫٠٠٠١  ٠٫٢٩١  حرآي/جسمي

 ٠٫٠٠٠١  ٠٫٣٦٧  بينشخصي/اجتماعي
 ٠٫٠٠٠١  ٠٫٤٦١  ذاتي/شخصي
 ٠٫٠٠٠١  ٠٫٢٠٣  إيقاعي/موسيقي
 ٠٫٠٠٠١  ٠٫١٩٤  طبيعي

 ٠٫٠٠٠١ ٠٫٤٢٠ األداة آكل

  ):٤(يتبين من الجدول السابق 

ين الذآاءات المتعددة آكل ومهارات التعلم المنظم ذاتيًا، وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا ب -
  ).٠٫٠٠٠١(، بداللة إحصائية )٠٫٤٢٠" (ر"إذ بلغت قيمة 

وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين جميع الذآاءات ومهارات التعلم المنظم ذاتيًا، إذ  -
، آما )٠٫٠٠٠١(، بداللة إحصائية )٠٫٤٦٥ -٠٫١٩٤(تراوحت معامالت االرتباط ما بين 

يتضح أن أعلى معامالت االرتباط قد جاءت للذآاء الشخصي، ثم االجتماعي، ثم اللفظي، 
 . ثم المنطقي، ثم الجسمي، وأقلها آان للذآاء الموسيقي والطبيعي والمكاني

ن    ة م زودهم بمجموع ددة ي ذآاءات المتع ة لل تالك الطلب ى أن ام ة إل ذه النتيج زى ه وتع
ة، والتخطيط الدراسي،      المهارات المتعلقة بتنظيم   تعلم بفاعلي ى التأمل    وإدارة وقت ال درة عل والق

ة، وألن  ومراقبة وتقويم ذواتهم،  لهذا جاء الذآاء الشخصي في الترتيب األول من حيث قوة العالق
تعزيز مهارات التعلم المنظم ذاتيًا يتطلب تواصل الطلبة مع زمالئهم ومدرسيهم في بيئات مختلفة 

ذين يظهرون        عن الصفوف التقل ة ال ا أن الطلب اني، آم يدية جاء الذآاء االجتماعي في الترتيب الث
ر والتواصل       مستوى عال من الذآاءات المتعددة يستطيعون  ليم في التعبي ة بشكل س  استعمال اللغ

ة( راءة والمحادث ة والق ًا )الكتاب فويًا أو تحريري ك ش ان ذل واء آ تعماالتها س م مختلف اس ي فه ، وف
ي ا  ة ف ات،      بفاعلي ا، وإدراك العالق كالت وحله ل المش ى تحلي درة عل ديهم الق ة، ول ام المختلف لمه

ام   ووتوظيف أنشطة ما وراء معرفية، ويستطيعون آذلك فهم الصور الذهنية وتشكيلها،  إنجاز مه
معينة وفق تصميم أو شكل معين، وإنتاج عالقات بصرية بين األشكال، والتفكير بوساطة الصور 
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 ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا   ة، والتعامل مع           والمجسمات، مم تعلم البصرية والسمعية بفاعلي تثمار مصادر ال نهم من اس يمك
ذه        ر ه ة، وتعتب ة من التناسق والمرون الوسائط اإللكترونية باستخدام بعض الحرآات بدرجة عالي

ًا،   ارات تتطلب       المهارات متطلبات رئيسة لمهارات التعلم المنظم ذاتي ذه المه ى أن ه ا يشير إل مم
  .تكاملة من الذآاءات المتعددة بنسب متفاوتةتوظيف توليفة م

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ومناقشته : ثانيًا
اني   ؤال الث ص الس توى       " :ن د مس ائيًا عن ة إحص ة دال د عالق ل توج ين ) α≥  ٠٫٠٥(ه ب

  لمفتوحة؟الذآاءات المتعددة والتحصيل األآاديمي لدى طلبة آلية التربية في جامعة القدس ا

  .يبين ذلك) ٥(لإلجابة عن هذا السؤال، استخدم اختبار معامل ارتباط بيرسون ، والجدول 

معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية للعالقة بين الذآاءات المتعددة والتحصيل : )٥(جدول 
  .األآاديمي

 التحصيل الدراسي الذآاءات المتعددة
 مستوى الداللة معامل االرتباط

  ٠٫٠٤٦ ٠٫١١١ لغوي/فظيل
 ٠٫١٢٧ ٠٫٠٨٥ رياضي/منطقي
 ٠٫٠١٣ ٠٫١٣٨ مكاني/بصري
  ٠٫٠٣٩  ٠٫١١٤  حرآي/جسمي

  ٠٫٧٤  ٠٫٠٩٩  بينشخصي/اجتماعي
  ٠٫٠٠١  ٠٫١٩١  ذاتي/شخصي
  ٠٫٣٨١  ٠٫٠٤٩  إيقاعي/موسيقي
  ٠٫٣٠٧  ٠٫٠٥٧  طبيعي

 ٠٫٠٠٨ ٠٫١٤٧ األداة آكل

  ):٥(يتضح من الجدول السابق 

جبة دالة إحصائيًا الذآاءات المتعددة آكل والتحصيل األآاديمي، إذ بلغت وجود عالقة مو -
  ).٠٫٠٠٨(، بداللة إحصائية )٠٫١٤٧" (ر"قيمة 

وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين الذآاء اللفظي والتحصل األآاديمي، إذ بلغت قيمة  -
  ).٠٫٠٤٦(، بداللة إحصائية )٠٫١١١" (ر"

ًا بين الذآاء البصري والتحصل األآاديمي، إذ بلغت قيمة وجود عالقة موجبة دالة إحصائي -
  ).٠٫٠١٣(، بداللة إحصائية )٠٫١٣٨" (ر"



 " ......القدرة التنبؤية للذآاءات المتعددة في "ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين الذآاء الجسمي والتحصيل األآاديمي، إذ بلغت قيمة  -
  ).٠٫٠٣٩(، بداللة إحصائية )٠٫١١٤" (ر"

ي والتحصيل األآاديمي، إذ بلغت قيمة وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين الذآاء الشخص -
  ).٠٫٠٠١(، بداللة إحصائية )٠٫١٩١" (ر"

، والذآاء )٠٫٠٨٥= ر(عدم وجود عالقة دالة إحصائية بين آل من الذآاء المنطقي  -
= ر(، والذآاء الطبيعي )٠٫٠٤٩= ر(، والذآاء الموسيقي )٠٫٠٩٩=ر(االجتماعي 

  .)α≥  ٠٫٠٥(مستوى  ، وجميعها قيم غير دالة إحصائيًا عند)٠٫٠٥٧

وتعود هذه النتيجة إلى خصائص نظام التعليم المفتوح عن بعد، الذي يعتمد بدرجة آبيرة 
على استقاللية المتعلم ودوره اإليجابي في العملية التعليمية، بحيث أن الذآاء الشخصي للمتعلم 

تحقيق أهداف التعلم، يحدد بدرجة آبيرة قدرته على تنظيم وتفعيل مهاراته التعلمية وصوًال إلى 
آما تعزى هذه النتيجة إلى دور الذآاءات المتعددة في تعزيز منظومة من المعارف والمهارات 
التي تسهم في زيادة التحصيل األآاديمي للطلبة، ومن جانب أخرى فإن طبيعة نظام التقويم المتبع 

مضامين المقررات  في جامعة القدس المفتوحة الذي يرآز على االمتحانات الكتابية، وإلى
الدراسية، والتي تنقسم إلى جوانب تخصصية وأخرى تربوية، باإلضافة إلى مقرر في التربية 

  .العملية، مما يفسر عالقة الذآاء اللفظي والمكاني والجسمي بالتحصيل األآاديمي

 ,Al-Salameh)(وتتفق نتيجة هذه الدراسة بشكل آلي أو جزئي مع آل من دراسة السالمة
  ,Alsaidi, Aljahwari(ودراسة السعيدي والجهوري وخطايبة والمرزوقي  ،2012

Alkhatayb & Almarzuqi, 2011(  ودراسة نوفل والحيلة)Nofal & Alhileh, 
التي ) Snyder, 2000(، ودراسة سنيدر )Al- Shereef, 2001(، ودراسة الشريف )2008

متعددة والتحصيل األآاديمي، ومع آل من أشارت آل منها إلى وجود عالقة دالة بين الذآاءات ال
، ودراسة غازي وشاهزاده وجيالني وشابير ورشيد )Abu Zeid, 2010(دراسة أبو زيد 

)Ghazi, Shahzada,  Gilani, Shabbir & Rashid, 2011( ودراسة عفانة والخزندار ،
)Afana & Al-Khaznadar, 2004(  ين ب موجبة عالقةالتي أشارت آل منها إلى وجود

التي  )Mohammed, 2006(في حين اختلف مع دراسة محمد بعض الذآاءات والتحصيل، 
  .أظهرت عدم وجود عالقة دالة بين الذآاءات المتعددة ومعدل الثانوية العامة

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث ومناقشته : ثالثًا
ذآاءات المتعددة  في مهارات التعلم المنظم ما هي القدرة التنبؤية لل": نص السؤال الثالث

  ذاتيًا لدى طلبة آلية التربية في جامعة القدس المفتوحة؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخدام اختبار االنحدار الخطي المتدرج، وقد بلغ معامل 
 ،)٠٫٢٥١(، في حين بلغ معامل التحديد المعدل )٠٫٢٦٩(التحديد المحسوب وفق هذا االختبار 

من التباين في %) ٢٥٫١(وهذا يعني أن الذآاءات الدالة في التنبؤ قد فسرت مجتمعة ما نسبته 
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وللتحقق من داللة القيمة التنبؤية للنموذج، تم استخراج معادلة تباين . مهارات التعلم المنظم ذاتيًا
  .يوضح ذلك) ٦(االنحدار، والجدول رقم 

في ضوء  خطي المتعدد لمهارات التعلم المنظم ذاتيًانتائج تحليل تباين االنحدار ال: )٦(جدول 
  .الذآاءات المتعددة

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسطات 
الداللة  "ف " قيمة   المربعات

  اإلحصائية
 ,٠٠٠١ ١٤٫٦٧٥ ٣٫٠٣٦ ٨ ٢٤٫٢٨٧ االنحدار
   ,٢٠٧ ٣١٩ ٦٥٫٩٩٤  البواقي
    ٣٢٧ ٩٠٫٢٨١  الكلي

، بداللة إحصائية )١٤٫٦٧٥(قد بلغت " ف"أن قيمة ) ٦(السابق يتضح من الجدول 
على التنبؤ بمهارات ) الذآاءات المتعددة(، مما يعني إمكانية المتغيرات المستقلة )٠٫٠٠٠١(

التعلم المنظم ذاتيًا، ولتحديد القدرة التنبؤية النسبية لكل ذآاء من الذآاءات المتعددة، تم استخراج 
  ). ٧(تعددة على مهارات التعلم المنظم ذاتيًا، آما هو موضح في الجدول انحدار الذآاءات الم

  .نتائج معامالت االنحدار النسبي للذآاءات المتعددة على مهارات التعلم المنظم ذاتيًا: )٧(جدول 

معامل   المتغيرات المستقلة
 االنحدار

الخطأ 
 المعياري

  قيمة
الداللة   )T(قيمة   بيتا

  اإلحصائية
 ٠٫٠٠١ ١٠٫١٩٩  ٠٫١٩٤ ١٫٩٧٤  ارثابت االنحد
 ٠٫٠٠٣ ٢٫٩٥٧ ٠٫١٩٠ ٠٫٠٥٢ ٠٫١٥٣ لغوي/ذآاء لفظي
 ٠٫٢٧٦ ١٫٠٩٢ ٠٫٠٧٠ ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٥١ رياضي/ذآاء منطقي
 ٠٫٣٩٥ ٠٫٨٥١- ٠٫٠٥٧ - ٠٫٠٤٩ ٠٫٠٤٢ - مكاني/ذآاء بصري
 ٠٫٩٠٣ ٠٫١٢٢ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٥١ ٠٫٠٠٦  حرآي/ذآاء جسمي

 ٠٫٠٠٥ ٢٫٥٨٥ ٠٫١٧١ ٠٫٠٤٩ ٠٫١٤١  بينشخصي/ذآاء اجتماعي
 ٠٫٠٠١ ٤٫٦٦٢ ٠٫٢٩٢ ٠٫٠٥١ ٠٫٢٤٠  ذاتي/ذآاء شخصي
 ٠٫٣٤٩ ٠٫٩٣٨- ٠٫٠٥٨ - ٠٫٠٤٢ ٠٫٠٣٩ -  إيقاعي/ذآاء موسيقي
 ٠٫٨٨٧ ٠٫١٤٢ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٤٢ ٠٫٠٠٦  ذآاء طبيعي

  ):٧(يتضح من الجدول السابق 

التعلم المنظم  الذاتي أآثر تأثيرًا من حيث قدرته على التنبؤ بمهارات/أن الذآاء الشخصي -
  ).α≥ ٠٫٠١(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )٠٫٢٤٠(ذاتيًا، إذ بلغ معامل االنحدار 

اللغوي في الترتيب الثاني من حيث قدرته على التنبؤ بمهارات التعلم /جاء الذآاء اللفظي -
  ).α ≥ ٠٫٠١(، وهي قيمة دالة إحصائيًا )٠٫١٥٣(المنظم ذاتيًا، إذ بلغ معامل االنحدار 
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البينشحصي في الترتيب الثالث، حيث بلغ معامل /جاء الذآاء االجتماعي -
  ).α≥  ٠٫٠١(، وهي قيمة دالة إحصائيًا )٠٫١٤١(االنحدار

أما بقية الذآاءات فقد جاءت غير منبئة بمهارات التعلم المنظم ذاتيًا، حيث بلغ معامل  -
، )٠٫٠٤٢- (المكاني /ي، وللذآاء البصر)٠٫٠٥١(الرياضي /االنحدار للذآاء المنطقي

، وللذآاء )٠٫٠٣٩-(اإليقاعي /، وللذآاء الموسيقي)٠٫٠٠٦(الحرآي /وللذآاء الجسمي
  ).α≥  ٠٫٠١(، وجميعها قيم غير دالة إحصائيًا عند مستوى )٠٫٠٠٦(الطبيعي 

، )١٠٫١٩٩" (ت"،  وهي قيمة دالة إحصائيًا، إذ بلغت قيمة )١٫٩٧٤(بلغ ثابت االنحدار  -
وفي ضوء ذلك يمكن صياغة  ).α≥  ٠٫٠١(يمة دالة إحصائيًا عند مستوى وجاءت هذه الق

  : معادلة االنحدار على النحو اآلتي

الذآاء ( ٠٫١٤٧) + الذآاء الشخصي( ٠٫٢٥٧+ ١٫٩٩٢= مهارات التعلم المنظم ذاتيًا 
وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد سابقًا من حيث عالقة ، )الذآاء االجتماعي( ٠٫١٣٥)+ اللفظي

ذآاء الشخصي واللفظي واالجتماعي بمهارات التعلم المنظم ذاتيًا، آما جاءت هذه النتيجة ال
متوافقة إلى حد آبير مع اإلطار النظري، الذي بين أن الطلبة الذين يظهرون مستوى عال من 
هذه الذآاءات يستطيعون التخطيط ألهدافهم واإلصرار على تحقيقها بدرجة عالية من التحدي 

ويمتلكون مهارات البحث والتقصي عن المعرفة من مصادرها المتعددة، ولديهم  واإلصرار،
  .القدرة آذلك على التعامل مع النصوص المكتوبة والمسموعة

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع ومناقشته : رابعًا
تحصيل األآاديمي لدى ما هي القدرة التنبؤية للذآاءات المتعددة  في ال": نص السؤال الثالث

  طلبة آلية التربية في جامعة القدس المفتوحة؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخدام اختبار تحليل االنحدار الخطي المتعدد، وقد بلغ معامل 
، )٠٫٠٢٦(، في حين بلغ معامل التحديد المعدل )٠٫٠٤٩(التحديد المحسوب وفق هذا االختبار 

من التباين في %) ٢٫٦(لة في التنبؤ قد فسرت مجتمعة ما نسبته وهذا يعني أن الذآاءت الدا
وللتحقق من داللة القيمة التنبؤبة للنموذج، تم استخراج معادل تباين . التحصيل األآاديمي

  .يوضح ذلك) ٨(االنحدار، والجدول رقم 

ذآاءات في ضوء النتائج تحليل تباين االنحدار الخطي المتعدد للتحصيل األآاديمي : )٨(جدول 
  .المتعددة

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسطات 
  المربعات

ف " قيمة 
" 

الداللة 
  اإلحصائية

 ٠٫٠٤٠ ٢٫٠٥١ ١٣٨٫٢٥٥ ٨ ١١٠٦٫٠٣٩ االنحدار
   ٦٧٫٤٠٦ ٣١٦ ٢١٣٠٠٫٤٠٤  البواقي
    ٢٢٤٠٦٫٤٤٣٣٢٤  الكلي
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 ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداللة إحصائية  ،)٢٫٠٥١(قد بلغت " ف"أن قيمة ) ٨(يتضح من الجدول السابق 
على التنبؤ بالتحصيل ) الذآاءات المتعددة(، مما يعني إمكانية المتغيرات المستقلة )٠٫٠٤٠(

األآاديمي، ولتحديد القدرة التنبؤية النسبية لكل ذآاء من الذآاءات المتعددة، تم استخراج انحدار 
  ). ٩(الذآاءات المتعددة على التحصيل األآاديمي، آما هو موضح في الجدول 

  .نتائج معامالت االنحدار النسبي للذآاءات المتعددة على التحصيل األآاديمي: )٩(جدول 

معامل   المتغيرات المستقلة
 االنحدار

الخطأ 
 المعياري

  قيمة
الداللة   )T(قيمة   بيتا

  اإلحصائية
 60.968  ثابت االنحدار

٦٠٫٩٦٨  
٠٫٠٠٠ ١٧٫٤٠٦  ٣٫٥٠٣ 

 ٠٫٦١٤ ٠٫٥٠٥ ٠٫٠٣٨ ٠٫٩٤٥ ٠٫٤٧٧ لغوي/ذآاء لفظي
 ٠٫٣٤٤ ٠٫٩٤٧- ٠٫٠٧٠- ٠٫٨٥٦ ٠٫٨١١- رياضي/ذآاء منطقي
 ٠٫٠٧٥ ١٫٧٨٥ ٠٫١٣٩ ٠٫٨٩٨ ١٫٦٠٣ مكاني/ذآاء بصري
 ٠٫٨٤٧ ٠٫١٩٣٠ ٠٫٠١٤ ٠٫٩٢٨ ٠٫١٧٩  حرآي/ذآاء جسمي

 /ذآاء اجتماعي
  بينشخصي

٠٫٩٦٣ ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٠٣ ٠٫٨٩٤ ٠٫٠٤٢ 

 ٠٫٠١٠ ٢٫٦٠٦ ٠٫١٨٧ ٠٫٩٣٠ ٢٫٤٢٥  ذاتي/ذآاء شخصي
 ٠٫٢٧٠ ١٫١٠٤- ٠٫٠٧٨- ٠٫٧٦٠ ٠٫٨٣٩-  إيقاعي/ذآاء موسيقي
 ٠٫٦٢٤ ٠٫٩٤٠- ٠٫٠٣٣- ٠٫٧٦٠ ٠٫٣٧٣-  ذآاء طبيعي

الذاتي هو الذآاء الوحيد المنبئ /أن الذآاء الشخصي) ٩(يتضح من الجدول السابق 
 α(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )٢٫٤٢٥(للتحصيل األآاديمي، إذ بلغ معامل االنحدار 

، أما بقية الذآاءات فقد جاءت غير منبئة بالتحصيل، حيث بلغ معامل االنحدار للذآاء )٠٫٠١ ≤
المكاني /، وللذآاء البصري)٠٫٨١١-(الرياضي /، وللذآاء المنطقي)٠٫٤٧٧(اللغوي /اللفظي

، )٠٫٠٤٢(البينشخصي /، وللذآاء االجتماعي)٠٫١٧٩(الحرآي /، وللذآاء الجسمي)١٫٦٠٣(
، وجميعها قيم غير دالة )٠٫٣٧٣- (، وللذآاء الطبيعي )٠٫٨٣٩- (اإليقاعي /موسيقيوللذآاء ال

  ).α≥  ٠٫٠١(إحصائيًا عند مستوى 

" ت"،  وهي قيمة دالة إحصائيًا، إذ بلغت قيمة )٦٠٫٩٦٨(بلغ ثابت االنحدار  -
وفي ضوء ذلك يمكن  ).α≥  ٠٫٠١(، وجاءت هذه القيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )١٧٫٤٠٦(

  : صياغة معادلة االنحدار على النحو اآلتي

  )الذآاء الشخصي( ٢٫٤٢٥+ ٦٠٫٩٦٨= التحصيل األآاديمي 

وتبرز هذه النتيجة ضعف الذآاءات المتعددة في التنبؤ بالتحصل األآاديمي، باستثناء الذآاء 
ي الشخصي، وربما تعود هذه النتيجة إلى خصائص الفئة المستهدفة وطبيعة النظام التعليمي ف
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

جامعة القدس المفتوحة، وإلى معتقدات الطلبة نحو التحصيل حيث يتحدد بقدراتهم على الدراسة 
الذاتية، أو إلى إغفال التقويم الجامعي ألدوات وأساليب قادرة على مخاطبة ذآاءات أخرى لدى 

 ,Al- Shereef(الطلبة، وتتفق نتيجة هذه الدراسة بشكل جزئي مع نتيجة دراسة الشريف 
التي بينت وجود أثر دال لبعض الذآاءات المتعددة في التحصيل الدراسي، في حين  )2001

التي أشارت إلى إمكانية التنبؤ بتحصيل  )Al-Sheqy, 2005(تختلف مع دراسة الشويقي 
الطلبة في مهارات اللغة من خالل الذآاء اللغوي فقط، وعدم إمكانية التنبؤ بالتحصيل في الجبر 

  .المتعددةمن خالل الذآاءات 
  

  التوصيات
  :في ضوء النتائج التي خرجت بها الدراسة يوصي الباحث باآلتي

ضرورة توظيف نظرية الذآاءات المتعددة في تطوير برامج اإلرشاد الجامعي، وتوعية  .١
  .الطلبة بآليات استثمار ذآاءاتهم بصورة فاعلة في عملية التعلم

تصميم المقررات الجامعية، المطبوعة ضرورة اإلفادة من نظرية الذآاءات المتعددة في  .٢
  .منها واإللكترونية

تدريب أعضاء هيئة التدريس على آيفية استخدام الذآاءات المتعددة  في اللقاءات الوجاهية،  .٣
وتنظيم البيئات التعليمية االفتراضية بحيث تخاطب أنماط متعددة من الذآاءات وخاصة 

  .الذآاء الرياضي، والمكاني، والطبيعي

اإلفادة من نظرية الذآاءات المتعددة في تقويم تحصيل الطلبة، والتوجه نحو  ضرورة .٤
  .توظيف التقويم البديل، باعتباره أآثر اتساقًا مع هذه النظرية

ة       .٥ رات معرفي ددة بمتغي ذآاءات المتع ة ال تهدف عالق ي تس ات الت ن الدراس د م راء المزي إج
  .وانفعالية لدى عينات أخرى من الطلبة
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  أفكاري
     

       أحب أن أآون سببًا في مساعدة اآلخرين  .٤٥
لدي القدرة على تحديد نقاط القوة والضعف في   .٤٦

  شخصيتي
     

       أفضل سماع الموسيقى أثناء الدراسة  .٤٧
       وأوراق النباتاتأحب جمع عينات من الصخور   .٤٨
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  )٢(ملحق 
  أداة مهارات التعلم المنظم ذاتيًا

  
  أمام آل فقرة وتحت الحالة التي تنطبق عليك)  √( إشارة : القسم الثالث 

 
رقم 
موافق  العبارة العبارة

غير  موافق بشدة
معارض  معارض متأآد

 بشدة
ات   .١ ى تعيين ي عل ارًا ألدائ أضع لنفسي معي

ي اد ررات الت ي المق د ف ها واجته رس
 .الوصول إليه

     

دى وقصيرة    .٢ دة الم دافا بعي دد لنفسي أه أح
طة   ذ األنش ي تنفي رة ف ل المباش دى قب الم

 .الدراسية

     

تي        .٣ اء دراس ة أثن ة عالي ى دافعي افظ عل أح
 .للمقررات الدراسية

     

ي    .٤ أقوم بإعداد جدول زمني لدراسة مقررات
 .الدراسية

     

رص عل  .٥ ع   اح ي تتب زمن ف تثمار ال ى اس
 .واجباتي الدراسية بانتظام

     

      .أخصص لنفسي مكانًا مريحًا للدراسة .٦
د     .٧ ي ق تت الت ادر التش ن مص د م عى للح أس

 .تواجهني أثناء الدراسة
     

راءة    .٨ تراتيجيات الق اع اس ى إتب أحرص عل
 .الفاعلة أثناء الدراسة

     

دوين المالح .٩ ى ت رص عل ة أح ات الهام ظ
 .أثناء دراسة المقررات

     

ي      .١٠ وعات الت ول الموض ئلتي ح ر أس أحض
ور    ل حض ا قب ي فهمه عوبة ف د ص أج

 .اللقاءات الدراسية

     

اخصص وقتًا إضافيًا للمقررات التي أشعر  .١١
 .بأنها أصعب من غيرها

     

ي لمساعدتي في       ١٢ أتوجه بالطلب من زمالئ
 .عبةحل المهام الدراسية الص

     

اعمل على إعداد ملخصات للمقررات التي  .١٣
 .أدرسها

     

ى طلب المساعدة من مشرفي       .١٤ أحرص عل
األآاديمي إذا لزم األمر عبر وسائل متعددة 

. 

     

ويم تعلمي لكل      .١٥ ة لتق أوجه لنفسي أسئلة ذاتي
 .موضوع في المادة التعليمية التي ادرسها
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ويم   أحرص على حل ا  .١٦ ئلة التق لتدريبات وأس
دة    ل وح ة آ ن دراس اء م د االنته ذاتي بع ال

  .دراسية على حده

     

ول    .١٧ ة ح ة راجع ى تغذي عى للحصول عل أس
  .مستوى أدائي في االختبارات والتعيينات

     

ررات      .١٨ دات المق ة وح ى دراس رص عل أح
  .الدراسية أوًال بأول

     

اراتي الدرا      .١٩ وير مه ى تط رص عل ية  أح س
  .باستمرار مستفيدًا من خبرات اآلخرين

     

دة      .٢٠ عبة ع وعات الص ة الموض رر دراس أآ
  .مرات لتثبيتها في ذهني

     

ة     .٢١ دوين األمثل تمرار ت اول باس أح
رف    دمها المش ي يق روحات الت والش

  .األآاديمي

     

ية      .٢٢ ازاتي الدراس ع إنج ى تتب ًا إل عى دوم أس
  .أوًال بأول

     

ي    أس  .٢٣ ارات الت تالك المه ًا الم عى دوم
واجهني    ي ت تساعدني في حل المشكالت الت

  .أثناء التعلم

     

ع مصادر        .٢٤ تفادة من جمي ى االس أحرص عل
  .التعلم المتاحة لي 

     

 


