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  ملخص

دد        ذآاء المتع روق في ال ى استقصاء الف ة إل ة السنة   دى ل  لجاردنر  هدفت الدراسة الحالي طلب
ة في األردن   ق هدف   . الدراسية األولى في مؤسسات التعليم العالي في وآالة الغوث الدولي ولتحقي

ى عين       يكومترية عل ه الس ن خصائص ق م د التحق دد بع ذآاء المتع اس ال ق مقي م تطبي ة ت ة الدراس
وائية  ن عش ة م نهم  ) ٥١٥(مكون ة م ًا وطالب ور و ) ١٠٣(طالب اث) ٤١٢(ذآ تخدام و. إن باس

ذآاء شيوعًا    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أظهرت نتائج الدراسة أن أآثر أنواع ال
ي الحرآي : ه ي، ف وي، فالشخص ذآاء اللغ دني -ال اني،  الب ي، فالمك الوجودي، فالبينشخص ، ف

ي يقي،  ال-فالرياض الطبيعي،وأخيرًا الموس ا أنمنطقي،ف واع    آم ذه األن تالك ه ة ام ن   درج م تك  ل
ائج  .  معبرًا عنها بدرجة القطع ضمن المتوسط الحسابي المقبول للعينة باستخدام   آما أظهرت النت

ي،   -وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير الجنس في الذآاء الرياضي  )ت(اختبار  المنطق
يقي لصالح  والبينشخصي، والوجودي لصالح اإلناث، فيما آان الفرق في الذآاء الموس والمكاني، 

ي   البدني -في الذآاء اللغوي،والحرآي الذآور، وتساوى الجنسان . ، والشخصي، والطبيعي، والكل
ة   ة ارتباطي دت عالق ون    ووج اط بيرس ل ارتب تخدام معام دد      باس ذآاء المتع واع ال ع أن ين جمي ب

ي يل الدراس ين والتحص ة المدروس ي للطلب ذآاء الحرآ ن ال ل م تثناء آ دني -باس اني  الب والمك
ي ن         .والطبيع د م راء مزي ا إج ن أهمه ان م يات آ ن التوص ة م ى مجموع ة إل وخلصت الدراس

  .الدراسات المشابهة على عينات من طلبة الجامعات األردنية وفق مجموعة من المتغيرات
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Abstract 

The study aimed to investigate the differences between Gardener’s 
multiple intelligences among freshman students enrolled at UNRWA 
higher education institutes in Jordan. To achieve the aim of the study the 
multiple intelligences scale was applied after having checked its 
psychometric traits on a random sample consisting of (515) male and 
female students among whom are (103) males and (412) females. Results 
of the study showed that among the most popular types of intelligence 
amongst the scrutinized sample are: Verbal intelligence, Personal 
intelligence, Bodily-Kinesthetic intelligence, Emotional intelligence, 
Interpersonal intelligence, Spatial intelligence, Mathematical-logical 
intelligence, Natural intelligence, and finally Musical intelligence. The 
degree of possessing these types of intelligences amongst the sample 
individuals was not within the satisfactory average score identified in the 
study as the cut-off point or the cutting score.  The results of the study 
also showed that there were statistically significant differences in terms 
of gender in mathematical-logical intelligence, spatial intelligence, 
interpersonal intelligence and emotional intelligence in favour of the 
females. The difference in musical intelligence was in favour of the 
males. The two sexes were equal in the verbal intelligence Bodily-
Kinesthetic intelligence, personal intelligence, natural intelligence and 
general intelligence. The study revealed that there was a correlated 
relationship between all the types of multiple intelligences and academic 
achievement except for the Bodily-Kinesthetic intelligence, spatial 
intelligence and natural intelligence. The study put forward some 
recommendations the most significant of which are conducting further 
similar studies on sample students from Jordanian universities taking into 
account a variety of variables.    

 
  النظرية مقدمة الدراسة وخلفيتها

ى     اء عل حظي موضوع الذآاء قديمًا وحديثًا بالبحث واالستقصاء من جمهور غفير من العلم
اًال    ا زال مج ان وم ديثًا، وآ ديمًا وح فة ق ه الفالس اهتم ب ة، ف اتهم العلمي وع تخصصاتهم واتجاه تن

اع       اء االجتم دى علم دثين، وأب دماء والمح نفس الق اء ال بًا لعلم ان   خص م اإلنس اء عل ، وعلم
ا   مؤخرًادراسات معمقة له، وشارآهم ) األنثربولوجيا( نفر من علماء األعصاب بقوة متسلحين بم
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اء اآلخرين     روا العلم لديهم من أدوات تقنية مكنتهم من التعرف إلى مكونات الدماغ اإلنساني، فبه
ل  اتهم، ولع اثهم ونظري اردنر"بأبح وارد ج ذآاء صاح )Howard Gardner("هي ة ال ب نظري

واتج      ى ن اتهم عل اثهم ونظري ي أبح تندوا ف ذين اس اء ال احثين والعلم ؤالء الب هر ه ن أش دد م المتع
  . أبحاث الدماغ

ا    ى         لونظرًا لم د حرصت المجتمعات عل ة، فق ة وتعليمي ة واجتماعي أثيرات ثقافي ذآاء من ت ل
ذ    اء ه ة واستقص ام بدراس ى االهتم ا عل تالف تنوعه ومال ااخ ن جوان  مفه تىم  ؛ إذ أضحىب ش

ة         ي بخاص اس العقل اء القي ة وعلم نفس بعام اء ال ًا لعلم رحًا دراماتيكي ات  . مس ت الدراس فانطلق
ة     ات التقليدي ت بالنظري ذآاء عرف تى لل ات ش دة نظري اث مول ان  ف واألبح ذآاء؛ إذ آ ير ال ي تفس

اة     االعتقاد سابقًا عند الكثير من علماء النفس، وبخاصة علماء القياس العقلي، أن آل شئ في الحي
ام ف  يتعبإذا لم تستطع قياس شئ ما وال"يحتاج إلى أن يقاس، ففي رأي لورد آيلفن  إن ر عنه باألرق

ام      في الحقبة نفسها نشأت نظريةضحلة وغير مرضية، وتظل  معرفتك ذآاء الع بيرمان حول ال س
ات و   استندت على فكرة أ والتي ق الجين ن قياسه  الكروموسومات، ويمك  ن الذآاء يورث عن طري

ار      ل اختب ا، مث ي م ار عقل ي اختب اف ف ات آ وع عالم جيل مجم ى تس رء عل درة الم ن خالل ق م
تانفورد  ه لل –س اآنًا و بيني ًا س ي مجموع ذي يعط ذآ ذآاء ال توى ال تقرًا لمس  (IQ) اءمس

   ).٢٠٠٧نوفل،(

 في دراسة الذآاء، عندما طرح العالم األمريكي ) ١٩٨٣(بيد أن تحوًال جذريًا حدث في عام 
ا   -نظرية الذآاء المتعدد –نظريته المثيرة للجدل آنذاك  "هيوارد جاردنر" والذي تحدى من خالله

ًا إحصائيًا،      ) I.Q(أسطورة المنحنى الطبيعي، ومعامل الذآاء  رد اإلنساني رقم الذي جعل من الف
واع   ذآاء  من وطرح في مقابله تعددية القدرات للفرد اإلنساني على شكل أن ا  حيث  . ال د ج ردنر أآ

  ).٢٠٠٧ نوفل،(ل التطور العقلي للفرد على أثر العوامل الثقافية على تشكي

دد و ة جاردنر    يعرف الذآاء المتع ة بيو   وفق رؤي ه طاق ية لمعالجة المعلومات     بأن ة نفس لوجي
وين و ا      التي يمكن أن تنشط في موقف ثقافي لحل المشكالت أو تك ة م ة في ثقاف . منتجات ذات قيم
ن افو ه يمك ة يضيف بأن ذه الطاق راض أن ه ةوالبيولت ىسوف تنشط أوًال،  جي ادا عل ا  اعتم قيمته

و  تهم والقرارات الشخصية التي يتخذها األفراد أو عائالة، ووالفرص المتوافرة في تلك الثقاف معلم
ا  . نفسها بالقوةنفسه  يضيف جاردنر أنه ال يوجد شخصان يمتلكان الذآاءو. المدارس اآلخرون آم
ة الواحدة، في حين       أنه قد تتطور ذآ اءات معينة بشكل مرتفع لدى عدة أشخاص من ضمن الثقاف

   ).Gardner,1993( قد ال تتطور نفس هذه الذآاءات لدى أفراد ضمن ثقافة أخرى

وي    ي األدب الترب ث ف ات البح ًال لمجري ًا متواص ذآاء   إّن تتبع ول ال ام  ح ا باهتم ّل علين يط
، وإنما للدماغ البشري فقط على مستوى الترآيب التشريحي، ليس منقطع النظير في األلفية الثالثة
درات     هؤالء   مجموعة من  انشغلت، حيث له أيضًا على الصعيد الوظيفي ى تطوير الق اء عل العلم
  . ومنظومته اإلدراآية الكامنة في الدماغ البشري

ول  راد  لقد راهنت منظومة األلفية الثالثة على العمل على رعاية وتطوير عق ) Minds( األف
رد من استغالل          يمن خالل استثارتها بمؤثرات بيئ اد وصالت عصبية تمكن الف ى إيج ة تعمل عل
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أقصى قدراته التي وهبه إياها الخالق سبحانه وتعالى؛ آي تعمل على تطوير المجتمعات والرقي    
  ). ٢٠٠٧ نوفل،( بها

لم جديد نجده  من استيعاب تع) Brain(أنه آي يتمكن الدماغ ) Kotulak(ويشير آوتيوالك 
ين        أويعمد إلى بناء مزيد من االرتباطات، أو التشابكات العصبية  د تب ا، وق ا بينه اه وفيم ين خالي ب

نين، و أن مجاميع أو درجات مستوى ا ذا يث لذآاء قد تزايدت بمرور الس ا     ه يس ثابت ذآاء ل بت أن ال
رات  بل مرن ويتعرض لتغيرات آبيرة ارتفاعا و واع المثي ا     هبوطا بناء على أن ي يحصل عليه الت

  ).Costa & Kallick 2005(الدماغ من البيئة المحيطة به 

ام بالرأسمال         اتجهت آثير من المجتمعات   و ى االهتم رد إل املة للف ة الش ق التنمي بهدف تحقي
راده     ة ألف درات العقلي البشري على أمل أنه سيحقق الرفاهية والتنمية للمجتمعات؛ إذ إّن تطوير الق

اهج   بدءًا من المراح واعي للمن ل األولى في سني عمرهم سيمكن متخذي القرارات من التخطيط ال
  . )٢٠٠٧ نوفل،( استثارة الطاقات الكامنة ألدمغة أفراده التي تستهدفوالبرامج 

ة     ّد نظري ال تع ذا المج ي ه دد "وف ذآاء المتع ي   "ال الم األمريك وا"للع اردنر ردهي ن  "ج م
المتنوعة لدى  الل قدرتها على الكشف عن القدرات العقليةالنظريات الرائدة في هذا المجال من خ

درات           ووقياسها،  الفرد ذه الق ا ه ي تظهر به ة الت ة من رصد الكيفي ذه النظري ة   تمكن ه ة ثاني ، جه
ارف،       م المع ة اآتساب وتعل ا عملي ك في   إضافة إلى األساليب التي تتم من خالله ه   ويظهر ذل آتاب

ل  (المسمى   ام     ) Frames of Mind) (ُأطر العق ذي نشره في ع ه    ) ١٩٨٣(ال ذي تحدى في وال
درات       دد الق ادى بتع ة الواحدة، ون مفهوم الذآاء التقليدي المرتبط بالوراثة الذي نادى بالقدرة العام

  ). ٢٠٠٥أمزيان، ( في الدماغ اإلنسانيوالتي عبر عنها من خالل وجود أنواع متعددة من الذآاء 

واع ا    يليًا ألن ًا تفص ي عرض ا يل ة       وفيم ع العلمي ك المراج ى ذل ير إل ا تش دد آم ذآاء المتع ل
   ;Armstrong,2000):  ٢٠٠٣جابر،  ; ٢٠٠٥أمزيان،   ;  ٢٠٠٧ نوفل،(المتخصصة 

  Linguistic Intelligenceالذآاء اللغوي  .١

ا،         ى تعلمه درة عل ة، والق ة والمنطوق ة المكتوب ًا للغ ون حساس ى أن يك رد عل درة الف و ق  ه
ة، واستخدامها لتحقيق أهدا ذآاء         و ف معين وع من ال ذا الن ًا، ونالحظ أن ه فويًا أو آتابي ا ش توظيفه

ة       ر منطق دين، وتعتب ال ال ة، ورج ال السياس اب والصحافيين، ورج عراء والكت دى الش ور ل متط
  .  المسؤولة عن هذا النوع من الذآاء) Left Brain(بروآا بالنصف األيسر للدماغ 

  Logical-Mathematical Intelligenceالرياضي  -الذآاء المنطقي .٢

ى المنطق،      تنادًا إل ات رياضية، وتفحص     وهو القدرة على تحليل المشكالت اس د تخمين تولي
ي، و  كل منهج ابية   الالمشكالت والقضايا بش ائل الحس داد وحل المس ع األع ل م ى التعام درة عل ق

ر    والهندسية ذات التعقيد العالي، من خالل وضع الفرضيات وبناء العالقات المجر  تم عب ي ت دة الت
ين       ًااالستدالل بالرموز، وهذا النوع من الذآاء نجده متطور   ائيين والمهتم اء من الفيزي دى العلم ل

  . بعلم الرياضيات ومبرمجي الحاسوب
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  Spatial Intelligenceالذآاء المكاني  .٣

هو القدرة على التصور الفراغي البصري، وتنسيق الصور المكانية، وإدراك الصور ثالثية 
ذآاء  وع من ال ذا الن ل الخصب، ويتطلب ه ى التخي تند إل ي المس داع الفن ى اإلب اد، إضافة إل األبع
ذه   توافر درجة من الحساسية للون والخط، والشكل والطبيعة والمجال والعالقات التي توجد بين ه

ظ  ر، ويالح وافر العناص اتين ت ائرات والنح ة الط ارة وربابن دى البح ذآاء ل ن ال وع م ذا الن ه
حة        وا يطرة واض ة س اب أن ثم م األعص ات عل د دراس اريين، وتفي ين المعم امين والمهندس لرس

ذآاء؛ إذ  ) Right Brain(للنصف الكروي األيمن للدماغ  لدى األفراد المتصفين بهذا النوع من ال
ا ال  . إّن إصابة المناطق الخلفية من الدماغ تؤدي إلى تدهور القدرة على التوجه نحو الفضاء    ومم

  .ه أن للبيئة دورًا مهما في تنمية هذا النوع من الذآاءشك في

  Bodily-Kinesthetic Intelligenceالحرآي  -الذآاء البدني .٤

ل من خالل          ين الجسم والعق ة والتنسيق ب هو القدرة على استخدام المهارات الحسية الحرآي
ا الجسم بكامل أط     ي يؤديه ه أو  العمل على إيجاد تناسق متقن لمختلف الحرآات الت جزء من   براف

ذآاء     ءويتفوق العدا. أطرافه وع من ال ذا الن ون والحرفيون واألطباء الجراحون والراقصون في ه
دني       ذآاء الب ز ال رهم، ويترآ ن غي ر م ة       –أآث ة بالحرآ ة الخاص رة الدماغي ي القش ي ف الحرآ

)Cortex Motor(    تخدمون ا ذين يس راد ال بة لألف دماغ بالنس ر لل ة النصف األيس ع غلب د ، م لي
د اليسرى؛ فاإلصابات        ذين يستخدمون الي راد ال اليمنى، وغلبة النصف األيمن للدماغ بالنسبة لألف
رد          ى الف ذر عل ة، حيث يتع ى الحرآ درة عل دان الق التي يمكن أن تلحق بهذه المناطق تؤدي إلى فق

  . القيام بحرآات بسيطة من مثل فتح علبة ببسي أو تخطي حاجز ما

   Musical Intelligenceالذآاء الموسيقي .٥

وقهم   هو القدرة على تمييز النبرات واأللحان واإليقاعات المختلفة، ويظهر بعض األطفال تف
ى             ودهم إل ا يق ذا م رهم، وه رة من سني عم ة مبك في هذه القدرة من خالل أداء العزف في مرحل

يقيين والع     د الموس ازفين، وبينت  التعبير واالبتكار والتذوق من خالل الموسيقى آما هو الحال عن
دماغ؛ إذ إّن إصابة   ن لل ب األيم ائف الجان ن وظ يقي م ذآاء الموس م األعصاب أن ال دراسات عل

ان   ات واأللح ز اإليقاع ى تميي درة عل دان الق ى فق ؤدي إل ه ت اطق الخاصة من ر . بعض المن ويظه
ذوقي الشعر     ا مت اني، وربم ي   الذآاء الموسيقي جليًا لدى المغنيين، والمطربين، وآتاب األغ العرب

  . األصيل

   Interpersonal Intelligence) االجتماعي(الذآاء البينشخصي  .٦

ا،       ز بينه اعرهم والتميي دافهم ومش اهم وأه رين، ونواي ة اآلخ ى إدراك أمزج درة عل و الق ه
ذه         ى االستجابة له درة عل م الق اءات ومن ث إضافة إلى الحساسية لتعبيرات الوجه والصوت واإليم

ة إ اءات بطريق ةاإليم ن      جرائي اٍط م ود أنم ى وج افة إل م، إض دماج معه ل واالن الل التفاع ن خ م
وع من      ذا الن التواصل اللغوي وغير اللغوي واالنتباه الدقيق لردود أفعال اآلخرين، ويالحظ أن ه
ذا          ديين، وه اعيين والكومي اء السياسيين والمصلحين االجتم ين والزعم دى المعلم الذآاء متطور ل
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راد     ) Pick(فصين الجبهيين، فالمصابون بمرض بيك    الذآاء يتمرآز في ال دى األف ذي يظهر ل ال
ه اضطراب واضح في            نجم عن ذي ي ذات، الشيء ال ة بال ذه المنطق في مرحلة الشيخوخة يهاجم ه

  . التفاعل والتواصل االجتماعي

 Intelligence  Intrapersonalالذآاء الشخصي  .٧

ه من خالل       رد لذات م الف ى فه ى       يشير إلى القدرة عل ه عل ه، وقدرت اره وانفعاالت استبطان أفك
ده           ة ومقاص ه الداخلي وعي بأمزجت عف، وال واحي الض وة ون واحي الق ث ن ن حي ه م ور ذات تص
الل       ن خ ه م ط حيات ه نم ي توجي درة ف ذه الق ف ه م توظي ن ث ه، وم ديره لذات ه وتق ه وفهم ودوافع

ا اء  . التخطيط له فة وعلم دى الفالس ذآاء ل ن ال وع م ذا الن ل ه د مث ال ونج اء ورج نفس والحكم ال
  . وخاصة في المنطقة السفلى لذآاء يتمرآز في الفصين الجبهيينالدين، وهذا النوع من ا

  Naturalist Intelligenceالذآاء الطبيعي .٨

ار      ات وأزه ن نب ة م ي الطبيع ودة ف ياء الموج د وتصنيف األش ي تحدي درة ف ذه الق ر ه تظه
ذا ا      ز ه ن تميي ور، ويمك ات وطي جار، وحيوان ي      وأش زارعين ومرب دى الم ذآاء ل ن ال وع م لن

ار  راد إّن األ. الحيوانات، والجيولوجيين، وعلماء اآلث ذآاء ينزعون        ف وع من ال ذا الن المتصفين به
ة            ة ومالحظ ي الطبيع د ف ون التواج ا، ويرغب ات عنه اء المعلوم ات واستقص ب الحيوان ى ح إل

ات  ن   . موجوداتها من حيوانات ونبات أفضل من يجسد    ) Linne(ي ولين ) Darwin(ولعل داروي
  .هذا النوع من الذآاء

  Existence Intelligenceالذآاء الوجودي  .٩

الكون        ر ب ديانات والتفكي وت وال اة والم ة بالحي ايا المتعلق ي القض ل ف ى التأم درة عل و الق ه
  .نماذج تجسد هذا النوع من الذآاء "وجان بول سارتر" "أرسطو"والخليقة والخلود، ولعل 

ال  ي مج يالفوف ين روق ف ين الجنس دد ب ذآاء المتع احثين الستقصاء   ال ن الب ر م تصدى نف
ذآاء       ق بال ا يتعل ين الجنسين فيم أظهرت   االفروق ب دد، ف ائج  لمتع ى     نت ذآور عل وق ال الدراسات تف

اث في       )الفراغي(المنطقي، والمكاني -اإلناث في الذآاء الرياضي وق اإلن دني، في حين تتف ، والب
ة  إضافة إلى ذلك فقد أبرزت الدراسات فرقًا بين الجنسين من الن  . لغويالذآاء االجتماعي، وال احي

ومن األمثلة على هذه الفروق أن هناك منطقة في الفص الجداري    . التشريحية والنيورفسيولوجية
ة المسؤولة عن اإلحساسات الجسمية          اث، وهي المنطق دى اإلن مساحتها أآبر لدى الذآور منها ل

ذآور والمعالجات اللغوية،  ، وهذه المنطقة في الجانب األيسر أوسع منها في الجانب األيمن لدى ال
اث    بينما  د اإلن ك عن درات          . هي عكس ذل ة والق ذه المنطق ين حجم ه اٍل ب اط ع د وجد أن االرتب وق

ة الرياضية  ا   .العقلي ة وهم ة باللغ ان في الفص الجبهي والفص الجداري ذات عالق اك منطقت وهن
. هما أوسع في حالة اإلناث منها في حالة الذآور) Wernicke(يرنك فو )Broca(منطقة بروآا 

  ). ٢٠٠٣الريماوي،( وهذا الفرق يشكل تفوق اإلناث في التفكير واللغة
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ز وآخرون              ين الجنسين بينت دراسة وي دد ب ذآاء المتع روق في ال وفي مجال استقصاء الف
)Weiss, et al.,2003 (ا تفوقت اإلناث في الذآاء اللغويتفوق الذآور في الذآاء المكاني، فيم .  
 

  مشكلة البحث وأسئلته

ذآاء  وق في  تستقصي الدراسة الحالية الفر دى  ال دد ل ى الدارسين في       المتع ة السنة األول طلب
ة   مؤسسات التعليم العالي في وآالة الغوث الدولية في األردن، ويمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالي

  :  آلتيفي اإلجابة عن السؤال الرئيس ا

الي       الفروق في ما  يم الع ى الدارسين في مؤسسات التعل الذآاء المتعدد لدى طلبة السنة األول
  في وآالة الغوث الدولية في األردن؟  

  : تفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتيةيو

ة الغ      .١ الي في وآال يم الع وث ما درجة امتالك طلبة السنة األولى الدارسين في مؤسسات التعل
  ؟لذآاء المتعددلمستويات ا الدولية في األردن

توى    .٢ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج نة  ) ٠.٠٥  (ه ة الس تالك طلب ي ام ف
ة في األردن لمستويات     األولى الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في وآالة الغوث الدولي

 ؟)ذآور وإناث(الذآاء المتعدد تعزى لمتغير الجنس 

اك .٣ ل هن توى   ه د مس ة إحصائية عن ة ذات دالل ة ارتباطي تويات ) ٠.٠٥  (عالق ين مس ب
ى الدارسين في مؤسسات       الذآاء المتعدد ومستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة السنة األول

 ؟التعليم العالي في وآالة الغوث الدولية في األردن
 

  أهمية البحث

  : تتمثل أهمية الدراسة الحالية بما يلي

ل محاول .١ ي     تمث ين ف ة الدارس ن الطلب ة م ريحة مهم دد لش ذآاء المتع ي ال روق ف د الف ة لتحدي
  .وآالة الغوث الدولية في األردنمؤسسات التعليم العالي في 

ع بالخصائص السيكومترية؛ تمكن متخذي        .٢ دد تتمت ذآاء المتع رار  توفير أداة قياس لل في   الق
الي يم الع ة مؤسسات التعل ة الغوث الدولي ي وآال ي المس ف ي ف تخدامها آمحك ف تقبل من اس

  .إلى التخصصات المتسقة مع نمط الذآاء السائد لديهم طلبة الثانوية العامةتصنيف 

ة لمدرسي مؤسسات        سفي ظل ما  .٣ رامج تدريبي تسفر عنه نتائج هذه الدراسة يمكن تصميم ب
اب    م العالي في وآالة الغوث الدوليةالتعلي ى إآس ة ا   تعمل عل ات نظري اهيم وتطبيق ذآاء  هم مف ل

نهم     ،المتعدد، والتي يؤمل أن يتذوتها الطلبة الدارسون في أبنيتهم المعرفية ى أمل أن تمك عل
 .من مواجهة المواقف الحياتية التي يواجهونها في مجمل أنشطتهم اليومية
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  أهداف الدراسة

  : التاليةسعت الدراسة الحالبة إلى تحقيق األهداف 

يم       استقصاء الفروق في الذآاء المتعدد لد .١ ى الدارسين في مؤسسات التعل ى طلبة السنة األول
  .العالي في مؤسسات وآالة الغوث الدولية في األردن

 .في مستوى الذآاء المتعدد تبعًا لمتغير الجنس معرفة الفروق .٢

دد والتحصيل الدراسي     بحث العالقة االرتباطية بين مستوى .٣ ذآاء المتع دل    ال ل بالمع والمتمث
  .نة الدراسية األولىالس إنهاء بعد التراآمي

 
  حدود الدراسة

  : يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء المحددات اآلتية

  . هذه الدراسةأداة البحث وهي مقياس الذآاء المتعدد المطور لغايات  -

يم         - ى في مؤسسات التعل اقتصرت عينة البحث على الطلبة الدارسين في مستوى السنة األول
  .الدولية في األردنالعالي في وآالة الغوث 

 
  مصطلحات الدراسة

  : لغايات هذه الدراسة تم تحديد التعريفات اإلجرائية اآلتية

ق نتاجات      فإنه "جاردنر"وفقًا لتعريف  :الذآاء المتعدد القدرة على حل المشكالت، أو تخلي
ة   ة ضمن موقف أو مواقف ثقافي م استقصاء  ). Gardner,1993(ذات قيم ة ت ذه الدراس ي ه وف

دد هي      تسع ذآاء المتع واع من ضروب ال ذآاء اللغوي، والمنطقي   : ة أن اني،   -ال  الرياضي، والمك
. الطبيعي، والوجودي ، والشخصي، و)االجتماعي(الحرآي، والموسيقي، والبينشخصي  -البدنيو

اد التسعة         ى األبع ا الطالب عل ي يحصل عليه ويقاس الذآاء المتعدد وفق هذه الدراسة بالعالمة الت
  .المعد لغايات هذه الدراسةلمقياس ل

ى      :طلبة السنة األولى هم الطلبة الذين يجلسون على مقاعد الدراسة في مستوى السنة األول
  . سنة) ١٩-١٨(أعمارهم من  الدولية وتتراوحفي مؤسسات التعليم العالي في وآالة الغوث 

الي في وآال      يم الع ة مؤسسات التعل نح د مجتمع   اهي آليت   :ة الغوث الدولي دبلوم تم  رجة ال
ة وادي السير،       ، المتوسط بعد الثانوية العامة ان، وآلي دريب عم ة ت ا آلي نح    وهم ة تم ة جامعي وآلي

   . وهي آلية العلوم التربوية درجة البكالوريوس في تخصص معلم الصف

هي وآالة هيئة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الفلسطينيين في الشرق     :وآالة الغوث الدولية
ى، تش م  األدن دة رق م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ي ) ٣٠٢(كلت بموجب ق ، ١٨/١٢/١٩٤٩ف

رة            ا دائ ق عنه ين الفلسطينيين، وينبث ة لالجئ ة والصحية واالجتماعي ديم خدماتها التعليمي بهدف تق
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ي          يفة، وه دول المض ي ال ين ف اء الالجئ يم أبن ى تعل رف عل ي تش يم الت ة والتعل األردن، : التربي
 .وقطاع غزة، والضفة الغربيةوسوريا، ولبنان، 

  . إنهاء السنة الدراسية األولىبعد  المدروسين،ويقاس بالمعدل التراآمي للطلبة : التحصيل
 

 الدراسات السابقة

تم استقصاء مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية، وفيما يلي عرضًا 
  :لها

دار     ه والخزن تعلم      هدفت دراسة  ) ٢٠٠٣(أجرى عفان تراتيجيات ال ى استقصاء اس ذآاءإل  لل
ة اإلسالمية    لمتعددا وعالقتها ببعض المتغيرات لدى الطلبة المعلمين تخصص رياضيات بالجامع

ق   ) ٤٢(ذآور و) ١٧(طالبة وطالبة منهم ) ٥٩(، تألفت عينة الدراسة من بغزة اث، ولتحقي ذا  إن ه
ة مقابلة  بطاقة: تم استخدام أداتين هما الهدف ائج الدراسة شيوع        وبطاق د أظهرت نت مالحظة، وق

ي  ذآاء الرياض تراتيجيات ال اللغ  -اس مي، ف اني، فالجس ي، فالمك ي، فالبينشخص وي، المنطق
ر الجنس،         فالشخصي، فالطبيعي، روق تعزى لمتغي م تظهر ف يقي، ول ة   لكن  فالموس وجدت عالق

   .التراآميبين استراتيجيات الذآاء المتعدد والمعدل  ارتباطية

وري   راسةوفي د ي استقصت   ) Loori, 2005(ل اين الت اث     تب ذآور واإلن ة من ال في   الطلب
ا في إحدى الجامعات              الذآاء د علي ة معاه ة في ثالث ة ثاني ة آلغ ة اإلنجليزي المتعدد، الدارسين للغ

م   .طالبًا وطالبة) ٩٠(ة الدراسة من تألفت عين. األمريكية ق  ولتحقيق هدف الدراسة ت اس  تطبي مقي
-ء المتعدد على عينة الدراسة، بينت نتائج الدراسة شيوع الذآاء البينشخصي، فالرياضيتيل للذآا

اني     م المك يقي، ث ائج الدراسة     . المنطقي، فاللغوي، فالجسمي، فالشخصي، فالموس ا أظهرت نت آم
اث في    اين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذآور واإلن دد؛ إذ    تب ذآاء المتع از ال ذآور  امت  ال

ازت المنطقي، في حين -طات التعلم المستندة إلى الذآاء الرياضينشا في اث   امت نشاطات  في  اإلن
  . بين الجنسين تظهر فروق في بقية أنواع الذآاء فيما لم. التعلم المستندة إلى الذآاء الشخصي

ران  ا دراسة العم ى استقصاء ) ٢٠٠٦(أم دفت إل د ه ذآاءفق ددة  ال اردنر"المتع ة " لج للطلب
م       البحرينيين ق أهداف الدراسة ت اديمي، ولتحقي في المرحلة الجامعية وفقًا للنوع والتخصص األآ

ذآاء ا  ة من       تطبيق مقياس ال ة الدراسة المكون ى عين دد عل اً ) ٢٣٨(لمتع ى     طالب ة ينتمون إل وطالب
اروا        ة اخت ائج الدراسة أن معظم الطلب ثالثة عشر تخصصًا أآاديميًا بجامعة البحرين، أظهرت نت

شيوعًا هي    الذآاءأنواع م األآاديمية المتسقة مع نوع الذآاء المناسب له، وآانت أآثر تخصصاته
وق           ذآاء الجسمي والفضائي، وتف اث في ال ى اإلن ذآور عل وق ال الذآاء البينشخصي والذاتي، وتف
ة        وق طلب ة، واإلعالم، في حين تف طلبة الرياضيات على آل من طلبة اللغات، والعلوم االجتماعي

ة         آماعلى والحاسوب والهندسة على طلبة اللغات،  اإلدارة ى آل من طلب ة اإلعالم عل وق طلب تف
  .  الهندسة، والعلوم، واإلسالميات، وتكنولوجيا التعليم في الذآاء الموسيقي
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ولوزا  رى ديس دى    ) D'souza,2006(وأج دد ل ذآاء المتع اف ال ى استكش دفت إل ة ه دراس
ي إ ارة ف ن العم ي ف ة المتخصصين ف ةالطلب ات األمريكي ن  ،حدى الجامع ة م ة الدراس تألفت عين

طالبًا وطالبة في مستوى السنة الثانية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الكمي  ) ١٠٠(
اس مكون من     وع ليكرت شمل تسع      ) ٩٣(من خالل مقي رة من ن دد     ةفق ذآاء المتع واع من ال . أن

  . ، فالطبيعي، ثم المنطقيالمكانييع لديهم الذآاء أظهرت نتائج الدراسة أن طلبة فن العمارة يش

ة بحث سلرز    وفي مج   ة  ) Sellars, 2006( ال الدراسات االرتباطي ة العالق ين   االرتباطي ب
ن   ة م دى عين ادة، ل اليب القي دد وأس ذآاء المتع هيل  ) ٨٩(ال ي مؤسسات تس املين ف ن الع ديرًا م م

ة آنتكي    ا  ) Kentucky(رعاية الطفولة في والي رة     في أثن ة المبك تهم لمساق في الطفول . ء دراس
ل    اس تي ين األول مقي تخدام مقياس م اس ة ت داف الدراس ق أه  Teele Inventory of(ولتحقي

Multiple Intelligences (TIMI)        ادة اس القي اني هو مقي اس الث دد والمقي لقياس الذآاء المتع
اد    دد األبع ائج الدراسة وجود    أظهرت ن . Multifactor Leadership Questionnaireمتع ت

  . عالقة ارتباطية بين الذآاء البينشخصي وأسلوب القيادة

د     رنهم وآآان أ دراسة ف ى استقصاء     ) Furnham & Akande (2004 , أّم د هدفت إل فق
ائج الدراسة أن            ة، إذ أظهرت نت ة اإلفريقي اث في البيئ ذآور واإلن ة من ال الذآاء المتعدد لدى عين

ا، في حين         تقديرات األفراد من زامبيا راد ناميبي ة مع أف آانت أعلى من بقية المجموعات، مقارن
  . آانت الفروق في الذآاء المتعدد لصالح اإلناث

 
  الطريقة واإلجراءات

 
  مجتمع الدراسة

ة السنة األولى الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في  بتكون مجتمع الدراسة من جميع طل
ة          وآالة الغوث الدولية في األردن، ف   ان، وآلي دريب عم ة ت ة، وآلي وم التربوي ة العل ي آل من آلي

طالبًا وطالبة، وفقًا لوحدات  ) ٦١٢(وادي السير، وقد بلغ عدد طلبة السنة األولى في هذه الكليات 
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧القبول والتسجيل في هذه المؤسسات للعام الدراسي 

 
  عينة الدراسة

ن  ة الدراسة م ة) ٥١٢(تكونت عين ة وطالب ون  طالب ي يمثل ين ف ى الدارس نة األول ة الس طلب
ة في األردن        ة الغوث الدولي الي في وآال يم الع ة العشوائية    مؤسسات التعل ارهم بالطريق م اختي ، ت

  وفق متغيري الكلية والجنس  توزيع العينةيبين ) ١(والجدول 



 ١٦٠٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد الحيله، ومحمد نوفل

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .توزيع أفراد الدراسة وفق متغير الجنس:  )١(جدول 

  العدد  الجنس
  ١٠٣  ذآور
  ٤١٢  ثإنا

  ٥١٥  المجموع
  

  أداة الدراسة

ذآاء   تم تطوير أداة القياس بالرجوع إلى   ق بال دد  اإلطار النظري المتعل ى   المتع ذات إل ، وبال
ران،   (Armstrong, 2000 ;دراسات آل من  ل،   ؛٢٠٠٦العم ذه      ،)٢٠٠٧نوف اء ه م بن حيث ت

تنادًا األداة ري،       اس ار نظ ن إط وافر م و مت ا ه ى م ن أ   إل ارة ع ي عب ي وه ر ذات  داة تقري
)Self-Report Instrument(،     ى اإلطار النظري  ، حيث قام الباحثان بتطوير األداة استنادًا إل

اعي     فقرة ) ٩٠(من األداة تألفت إذ  دريح الرب وع ليكرت ذي الت واع من     و ،)من ن تغطي تسعة أن
ي   دد، وه ذآاء المتع ي  : ال وي، والرياض ذآاء اللغ دني  -ال اني، والب ي، والمك ي،  – المنطق الحرآ

  .، والطبيعي، والوجودي)الذاتي(، والشخصي )االجتماعي(والموسيقي، البينشخصي 
 

  تصحيح المقياس

ة              رات الموجب رة من الفق اعي بحيث تعطى آل فق دريج ليكرت الرب اس ت ذا المقي يستخدم ه
البة  ، أّما بالنسب)٤(، وغالبًا )٣(، وأحيانًا)٢(ًا ، ونادر)١(جدًا  ًانادر: األوزان اآلتية ة للفقرات الس

ًا تأخذ   ) ٣(ًا تأخذ ونادر) ٤(بحيث أن نادرًا جدًا تأخذ  .فقد صححت على نحو معاآس ) ٢(وأحيان
  ).١(غالبًا تأخذ و
 

  صدق المقياس

  :تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين هما

م     :  صدق المحكمين ة، ت ة األردني ا للبيئ عرض   للتحقق من وضوح الفقرات ومدى مالءمته
ة، وفي        ياسالمق ة الجامعي وم التربوي ة العل على خمسة محكمين من أعضاء هيئة التدريس في آلي

بعض    راجعة الصورة األولية من المقياسضوء نتائج التحكيم تمت م ديالت ل ، وإجراء بعض التع
رات             وح الفق ة، ووض ة العربي ى اللغ ة إل ة اإلنجليزي ن اللغ ة م ة الترجم ث دق ن حي رات م الفق

ه  ومقروئيتها ومال ة        . ءمتها للغرض الذي أعدت ل ى التغذي اء عل ة بن ديالت الالزم م أجريت التع ث
ا     م الحصول عليه ي ت ة من         . الراجعة الت ه المكون ى عدد فقرات اس عل د حافظ المقي رة  ) ٩٠(وق فق

  .أبعاده التسعموزعة على 

ة من طالبًا وطالب) ٦٠(تّم تطبيق المقياس على عينة تجريبية مكونة من :  الصدق التجريبي
طالبة من طلبة السنة األولى الدارسين في ) ٣٠(طالبًا، و) ٣٠(نة الدراسة، منهم خارج عي
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مؤسسات التعليم العالي في وآالة الغوث الدولية في األردن، في آل من آلية العلوم التربوية، 
وآلية تدريب عمان، وآلية وادي السير؛ وذلك للتحقق من الصدق التجريبي، وللتأآد من مدى 
وضوح فقرات المقياس، وسالمتها اللغوية للطلبة، وآذلك لتحديد الوقت الالزم لإلجابة عن جميع 

  . دقيقة) ٤٠(فقرات المقياس، حيث تّم تحديد الوقت الالزم لإلجابة على المقياس بـ 
  

  ثبات المقياس

ة  تم التحقق من ثبات المقياس بطريقة اإلعادة بفترة زمنية قدرها أسبوعان وعلى عينة  مكون
ة           ) ٦٠(من  الي في وآال يم الع ى الدارسين في مؤسسات التعل ة السنة األول طالبًا وطالبة من طلب

ة وادي             ان، وآلي دريب عم ة ت ة، وآلي وم التربوي ة العل الغوث الدولية في األردن، في آل من آلي
اط بيرسون، ة الدراسة بحساب معامل ارتب ارج عين امالت ) ٢(الجدول و السير من خ ين مع يب

    .االرتباط

  .باستخدام طريقة اإلعادة والدرجة الكلية المتعددقيم معامالت الثبات ألبعاد الذآاء :  )٢(جدول 

  معامل الثبات  أرقام الفقرات  عدد الفقرات  البعد
  ٠.٤١٢  ١٠ -١  ١٠  الذآاء اللغوي

  ٠.٤٥٨  ٢٠ -١١ ١٠  المنطقي-الذآاء الرياضي
  ٠.٥٦٩  ٣٠ -٢١ ١٠  الحرآي-الذآاء البدني
  ٠.٥٧٨  ٤٠ -٣١ ١٠  الذآاء المكاني

  ٠.٧٣٠  ٥٠ -٤١ ١٠  الذآاء الموسيقي
  ٠.٦٤٧  ٦٠ -٥١ ١٠  الذآاء البينشخصي
  ٠.٧٤٧  ٧٠ -٦١ ١٠  الذآاء الشخصي
  ٠.٨٢١  ٨٠ -٧١ ١٠  الذآاء الطبيعي
  ٠.٧٦٦  ٩٠ -٨١ ١٠  الذآاء الوجودي

  ٠.٨٧٧   ٩٠  الكلي
  

  تصميـم الدراسـة

  : ، شملت المتغيرات المستقلة اآلتيةالدراسة الحالية دراسة مسحية

  .وأنثى رذآ: وله مستويان :الجنس

ي ة وه رات التابع ذآاء  :المتغي توى ال ددمس اده  المتع ثًال بأبع عةمم ة التس ذآاء : اآلتي ال
ي ،اللغوي ذآاء المنطق يقي،      -وال ذآاء الموس ي، وال ذآاء الحرآ اني، وال ذآاء المك ي، وال الرياض

ا   .لذآاء الطبيعي، والذآاء الوجوديالشخصي، وا والذآاء البينشخصي، والذآاء والتي سيعبر عنه
  .الذآاء المتعدد المطور لغايات هذه الدراسةمقياس بالدرجات التي يحصلون عليها على 
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  المعالجـة اإلحصائيـة 

ات المعي       ابية واالنحراف طات الحس تخرجت المتوس ؤال األول اس ن الس ة ع ة لإلجاب اري
ة لكل   للدرجات المتحققة ألفراد الدراسة على أداة الدراسة،  وقد تم الحكم على درجة امتالك الطلب

ع       ات القط د درج الل تحدي ن خ دد م ذآاء المتع واع ال ن أن وع م ايير  وأ) Cut Scores(ن المع
ذآاء أو  التي تناول آراء المحكمين والدراسات السابقةبالبيانات التجريبية للدراسة واالستعانة ب ت ال

  :اعتمد الباحثان على المعايير التالية ففي البداية، القدرات العقلية

  ضعيف ١.٩٩-١.٠٠ -

  محايد/ متوسط ٢.٩٩٠-٢.٠٠ -

  جيد ٤.٠٠-٣.٠٠ -

دد              ذآاء المتع ة لمستويات ال تالك الطلب ي تحدد درجة ام ك تصبح درجة القطع الت وعلى ذل
اوي  ال، و ) ٣٠(تس ل مج ة،  ) ٢٧٠(لك ة الكلي ديل   وباالللدرج م تع ة ت ات التجريبي تعانة بالبيان س

ة  (العالمة التي تزيد عن المتوسط الحسابي بانحراف معياري واحد   بحيث المعايير السابقة العالم
ة        ،باعتبارها العالمة الفاصلة) ١=+ز المعيارية ذلك اختلفت درجات القطع للمجاالت المختلف وب

اني     أما فيما  للمقياس قليًال عن المعايير السابقة، ة عن السؤال الث ق باإلجاب الجنس   يتعل ق ب  والمتعل
تقلة   ) ت( فقد تم استخدام اختبار ات المس ة عن   )Independent Sample Test(للعين ، ولإلجاب

  ).Pearson( السؤال الثالث فقد تم اإلجابة عنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون
  

  نتائج الدراسة

  : نتائج المتعلقة بكل سؤالأسئلة، فيما يلي ال ثالثةتضمنت الدراسة 

ائج  ذي السؤال األول نت ىال ي   :نص عل ين ف ى الدارس نة األول ة الس تالك طلب ة ام ا درج م
  مؤسسات التعليم العالي في وآالة الغوث الدولية في األردن لمستويات الذآاء المتعدد ؟

درجات  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري ة لل
   .ذلكيوضح  )٣(لبة على آل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية، والجدول المتحققة للط

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات المتحققة للطلبة على آل بعد   :)٣(جدول 
  .من أبعاد المقياس والدرجة الكلية

  رتيب تنازليًاالت  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  البعد
  ١  ٣.٨٦  ٣٠.٢١  الذآاء اللغوي

  ٧  ٤.١٢  ٢٨.٤١  المنطقي-الذآاء الرياضي
  ٣  ٤.٤٢  ٢٩.٦٢  الحرآي-الذآاء البدني
  ٦  ٤.٣٣  ٢٩.٠٣  الذآاء المكاني
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 )٣(تابع جدول رقم ... 
  الترتيب تنازليًا  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  البعد

  ٩  ٥.٥٦  ١٩.٥٦  الذآاء الموسيقي
  ٥  ٤.٨٣  ٢٩.٤٤  لذآاء البينشخصيا

  ٢  ٥.١١  ٣٠.٠٥  الذآاء الشخصي
  ٨  ٦.٣٧  ٢٤.٩٨  الذآاء الطبيعي
  ٤  ٥.٣٦  ٢٩.٥٩  الذآاء الوجودي

    ٢٥.٥٣  ٢٥٠.٩٠  الكلي

ن الجدول  دد ) ٣(يتضح م ذآاء المتع ة لل اييس الفرعي ى المق ة عل أن متوسط درجات الطلب
الوجودي،    –غوي، يليه الشخصي، ثم البدني الذآاء الل: مرتبة تنازليًا على النحو اآلتي الحرآي، ف

  .المنطقي، فالطبيعي، وأخيرًا الموسيقي-فالبينشخصي، فالمكاني، فالرياضي

تويا    ولتقرير فيما إذا آانت هذه المتوسطات الحسابية تعب تالك مس ة الم  تر عن درجة مقبول
ان الذآاء المتعدد على المقياس المعد،  ة   الدرجة الم  اعتبر الباحث ة الزائي ا   ) ١(+عياري والتي رتبته

ة        هي الدرجة المعبرة) ٨٤(المئينية  اد عدد الطلب م إيج ا ت تنادًا إليه عن درجة القطع المقبولة، واس
ة   )١=+ز(الذين حصلوا على درجات تزيد عن درجة القطع    بتهم المئوي ى ، ونس د من     عل آل بع

  : يبين هذه النتائج) ٤(أبعاد مقياس الذآاء المتعدد والدرجة الكلية، والجدول 

درجة القطع المقبولة وعدد الطلبة ونسبتهم المئوية على آل بعد من أبعاد مقياس :  )٤(جدول 
  .الذآاء المتعدد والدرجة الكلية

  نسبة الطلبة  عدد الطلبة  )١=+ز(د درجة القطع  البعد
  ٠.١٥  ٧٧  ٣٤.٠٧  الذآاء اللغوي

  ٠.١٧  ٨٦  ٣٢.٥٣  المنطقي-الذآاء الرياضي
  ٠.١٠  ٤٩  ٣٤.٠٤  الحرآي-ذآاء البدنيال

  ٠.١٥  ٧٨  ٣٣.٣٦  الذآاء المكاني
  ٠.١٥  ٧٩  ٢٥.١٢  الذآاء الموسيقي

  ٠.١٥  ٧٥  ٣٤.٢٧  الذآاء البينشخصي
  ٠.١٥  ٧٦  ٣٥.١٦  الذآاء الشخصي
  ٠.١٨  ٩١  ٣١.٣٥  الذآاء الطبيعي
  ٠.١٩  ١٠٠  ٣٤.٩٥  الذآاء الوجودي

  ٠.١٥  ٧٥  ٢٧٦.٤٣  الكلي

دد آانت دون        ) ٤(يتضح من الجدول  ذآاء المتع ذين يمتلكون مستويات ال ة ال أن نسبة الطلب
ين   دني   ٠.١٠المستوى المقبول لألبعاد آافة؛ إذ تراوحت ما ب ذآاء الب ذآاء   ٠.١٩الحرآي، و -لل لل
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اد ي األبع اوية ف ت متس ودي، وآان ي،  :الوج يقي، والبينشخص اني، والموس وي، والمك اللغ
ذآاء   آما يتضح من الجدول نف. والشخصي اس ال سه أن نسبة الطلبة الذين آانت درجاتهم على مقي

  .٠.١٥المتعدد الكلي تزيد عن درجة القطع المحددة قد بلغت 

ائج الجدول    ) ٤(وبمقارنة نتائج الجدول   اد     ) ٣(مع نت ابية ألبع نالحظ أن المتوسطات الحس
ة الق        ق درج ول وف ابي المقب ط الحس ت دون المتوس دد آان ذآاء المتع اس ال ان   مقي ثًال آ ع؛ فم ط

ذآاء اللغوي    ، في حين أن   )٣(في جدول   ) ٣٠.٢١(المتوسط الحسابي لعينة الدراسة على بعد ال
ذين     )٤(في جدول  ) ٣٤.٠٧(بلغت ) الذآاء اللغوي(درجة القطع للبعد نفسه  ة ال غ عدد الطلب ، وبل

  ). ٠.١٥(ا طالبًا وطالبة بنسبة مئوية مقداره) ٧٧(حصلوا على درجات تزيد عن درجة القطع 

ائج الجدول  ي نت دقيق ف ين ) ٤(وبالت ا ب د تراوحت م -٢٥.١٢(نالحظ أن درجات القطع ق
د     ). ٣٥.١٦ ان في بع د آ أّما أعلى عدد من الطلبة الذين حصلوا درجات تزيد عن درجة القطع فق

  ). ٠.١٩(وطالبة، بنسبة مئوية مقدارها  طالب) ١٠٠(بلغ عددهم  إذالذآاء الوجودي؛ 

د     أّما أدنى ى درجات تزي د      عن  عدد من الطلبة الذين حصلوا عل درجة القطع فكانت في بع
  ). ٠.١٠(بًا وطالبة، بنسبة مئوية مقدارها لطا) ٤٩(الحرآي؛ إذ بلغ عدد الطلبة -الذآاء البدني

غ     د بل ًا  ) ٧٥(أّما عدد الطلبة الكلي الذين حصلوا على درجات تزيد عن درجة القطع فق طالب
  ).٠.١٥(ئوية مقدارها وطالبة، بنسبة م

ائج  اني نت ؤال الث ه : الس ذي نص توى    : وال د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج   ه
)  ة    ) ٠.٠٥ ي وآال الي ف يم الع ات التعل ي مؤسس ين ف ى الدارس نة األول ة الس تالك طلب ي ام ف

 ؟)ذآور و إناث(الغوث الدولية في األردن لمستويات الذآاء المتعدد تعزى لمتغير الجنس 

تخدم       م اس ؤال ت ذا الس ن ه ة ع ار  لإلجاب تقلة   )ت(اختب ات المس  Independent(للعين
Sample Test( ، والجدول)يبين ذلك) ٥:  

 لداللة الفروق في) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار :  )٥(جدول 
  .تبعًا لمتغير الجنس الذآاء المتعدد

  العدد  الجنس  البعد
سطات المتو

  الحسابية
 االنحرافات
  )ت(قيمة   المعيارية

مستوى 
  الداللة

  ٠.٤٦٢  ٠.٧٣٦-  ٣.٧٢  ٢٩.٩٦  ١٠٣  ذآور  الذآاء اللغوي
  ٣.٩٠  ٣٠.٢٧  ٤١٢  إناث

-الذآاء الرياضي
  المنطقي

  ٠.٠٠١ *٤.٦٥٤  ٣.٩٦  ٢٦.٧٨  ١٠٣  ذآور
  ٤٠.٦  ٢٨.٨٢  ٤١٢  إناث

  ٠.٨٣٨  ٠.٢٠٤-  ٤.٩١  ٢٩.٤٥  ١٠٣  ذآور  الحرآي-الذآاء البدني
  ٤.٣٠  ٢٩.٦٤  ٤١٢  إناث
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

  العدد  الجنس  البعد
المتوسطات 
  الحسابية

 االنحرافات
  )ت(قيمة   المعيارية

مستوى 
  الداللة

  ٠.٠٣١ *٢.١٤٥  ٤.٣٦  ٢٨.٢٢  ١٠٣  ذآور  الذآاء المكاني
  ٤.٣٠  ٢٩.٢٤  ٤١٢  إناث

  ٠.٠٠١ *٣.٣٠٦  ٥.٤٥  ٢١.١٧  ١٠٣  ذآور  الذآاء الموسيقي
  ٥.٥٢  ١٩.١٦  ٤١٢  إناث

  ٠.٠٠٨ *٢.٦٧١  ٤.٦٧  ٢٨.٣١  ١٠٣  ذآور  الذآاء البينشخصي
  ٤.٨٣  ٢٩.٧٢  ٤١٢  إناث

  ٠.٧٩٩  ٠.٢٥٤-  ٤.٩٩  ٢٩.٩٣  ١٠٣  ذآور  الذآاء الشخصي
  ٥.١٤  ٣٠.٠٨  ٤١٢  إناث

  ٠.٧٣٨  ٠.٣٣٥  ٦.٧٩  ٢٥.١٧  ١٠٣  ذآور  الذآاء الطبيعي
  ٦.٢٧  ٢٤.٩٣  ٤١٢  إناث

  ٠.٠٠١ *٣.٧٢٨-  ٥.٨٣  ٢٧.٨٥  ١٠٣  ذآور  الوجودي الذآاء
  ٥.١٥  ٣٠.٣  ٤١٢  إناث

  ٠.٠٧٨  ١.٧٦٧-  ٢٤.٨٣  ٢٤٦.٩٣  ١٠٣  ذآور  الكلي
  ٢٥.٦٤  ٢٥١.٨٩  ٤١٢  إناث

  )٠.٠٥  (ذو داللة إحصائية عند مستوى   *

د مستوى       ) ٥(يتضح من الجدول  ة إحصائية عن روق ذات دالل ) ٠.٠٥  (أنه ال توجد ف
ين مت ىب اث عل ذآور ومتوسط اإلن وي وسط ال ذآاء اللغ د ال يبع دني، والشخصي،-، والحرآ  الب

ذآاء الرياضي   . والكلي والطبيعي، د ال ي،  -فيما وجدت فروق دالة إحصائيًا على آل من بع المنطق
ودي  ي، والوج يقي، والبينشخص اني، والموس د    .والمك تثناء البع اث باس الح اإلن ا لص وجميعه

  . ورالموسيقي لصالح الذآ

ائج  ثنت ؤال الثال ه: الس ذي نص د     وال ائية عن ة إحص ة ذات دالل ة ارتباطي اك عالق ل هن ه
ة السنة    ) ٠.٠٥  (مستوى  دى طلب بين مستويات الذآاء المتعدد ومستوى التحصيل الدراسي ل

 األولى الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في وآالة الغوث الدولية في األردن؟

ذا الس  ن ه ة ع اط  لإلجاب امالت االرتب تخراج مع م اس ون(ؤال ت اب  ) بيرس ة اآتس ين درج ب
  .يبين ذلك) ٦( والجدول .الذآاء المتعدد ومستوى التحصيل الدراسي
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 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معامالت االرتباط بين درجة اآتساب الذآاء المتعدد ومستوى التحصيل الدراسي :  )٦(جدول 
  .وث الدولية في األردنلدى الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي بوآالة الغ

  معامل التحديد  مستوى الداللة  معمل ارتباط بيرسون  البعد
  ٠.٠٠٧٦  ٠.٠٤٨  *٠.٠٨٧  الذآاء اللغوي

  ٠.٢٧٩  ٠.٠٠١  *٠.١٦٧  المنطقي-الذآاء الرياضي
  ٠.٠٠٠٤  ٠.٦٧٥  ٠.٠١٩  الحرآي-الذآاء البدني
  ٠.٠٠٥٣  ٠.٠٩٧  ٠.٠٧٣  الذآاء المكاني

  ٠.٠٠٩٨  ٠.٠٢٥  *٠.٠٩٩  الذآاء الموسيقي
  ٠.٠٠٨٦  ٠.٠٣٦  *٠.٠٩٣  الذآاء البينشخصي
  ٠.٠١١٧  ٠.٠١٤  *٠.١٠٨  الذآاء الشخصي
  ٠.٠٠٠٦  ٠.٥٨٩  ٠.٠٢٤  الذآاء الطبيعي
  ٠.٠١٢٣  ٠.٠١٢  *٠.١١١  الذآاء الوجودي

  ٠.٠١٠٦  ٠.٠٢٠ *٠.١٠٣  الكلي

ومستوى أنه توجد عالقة ارتباطية بين درجة اآتساب الذآاء المتعدد  )٦(يتضح من الجدول 
الحرآي، والمكاني، والطبيعي؛ إذ تراوحت  –التحصيل الدراسي باستثناء آل من الذآاء البدني 

وهي معامالت ارتباط مقبولة لغايات البحث ) ٠.١٦٧ – ٠.٠١٩(معامالت االرتباط ما بين 
  . العلمي

  
  مناقشة النتائج

دد   ذآاء المتع ي ال روق ف ى استقصاء الف ة إل ة الحالي دفت الدراس ده ةل ى  ى طلب نة األول الس
ي األردن   ة ف وث الدولي ة الغ ي وآال الي ف يم الع ات التعل ي مؤسس ين ف ائج . الدارس اءت نت د ج وق

  : الدراسة على النحو اآلتي

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول، والذي نصه

ة الغوث       الي في وآال يم الع ما درجة امتالك طلبة السنة األولى الدارسين في مؤسسات التعل
ذآاء     ولية في األردن لمستويات الذآاء المتعدد ؟ الد أظهرت النتائج أن الطلبة يمتلكون درجات ال

ي   المتعدد  ى النحو اآلت دني       :  مرتبة تنازليًا عل م الب ه الشخصي، ث ذآاء اللغوي، يلي الحرآي،   –ال
اني، فالرياضي   رًا الموسيقي     - فالوجودي، فالبينشخصي، فالمك الطبيعي، وأخي ي، ف وفي  . المنطق

دد دون المستوى        ذآاء المتع ة لمستويات ال تالك الطلب اد   االوقت نفسه آانت درجة ام ول لألبع لمقب
ة      ة الزائي ة    ) ١(+آافة، والذي حدد بناء على استخدام محك الدرجة المعياري ا المئيني والتي رتبته

ذين           ) ٨٤( ة ال اد عدد الطلب م إيج ا ت تنادًا إليه ة، واس ى    لتعبر عن درجة القطع المقبول حصلوا عل
ة من العوامل       ). ١=+ز(درجات تزيد عن درجة القطع  ى جمل ك إل ويمكن أن يعود السبب في ذل
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ي  عن المجتمع المدرسي الذآاء المتعددالمؤثرة لعل أبرزها غياب نظرية  الي  ومؤسسات التعل م الع
ة في وآالة الغوث الدولية المدرسين  و ؛ فربما أن جمهور المعلمين في مدارس وآالة الغوث الدولي

ة     وث الدولي ة الغ ي وآال الي ف يم الع ات التعل ي ومؤسس ادئ    ف ف مب ى توظي دربوا عل م يت ل
دارس    ألواستراتيجيات هذه النظرية؛ وبالتالي لم ُيكتب لها المنهجية العلمية  ذه الم  ن توظف في ه

  . والمؤسسات

را         ة افت ة؛ فثم دى الطلب تعلم ل اليب ال ى بأس ًا ُتعن ة أساس ذه النظري ا أن ه اده أن وبم ض مف
ة        المعلمين في مدارس وآالة الغوث ة الغوث الدولي الي في وآال يم الع يمارسون   ومؤسسات التعل

دى  تعلمية محدودة؛  -أساليب تعليمية دد ل دارس      ال تنمي الذآاء المتع ذه الم ة الدارسين في ه  الطلب
  . التعليم العالي تومؤسسا

دارس    ة في م ة      و ولما آان التحصيل الدراسي يشكل أولوي الي في وآال يم الع مؤسسات التعل
ة وث الدولي ين   الغ ام المعلم ى اهتم ة إل ذه النتيج بب ه ود س د يع ين فق ر التحصيل  والمدرس بمتغي

  .  الدراسي على حساب تعليم أنواع الذآاء

دار      ه والخزن من حيث    )٢٠٠٧(وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع جزئيًا مع نتيجة دراسة عفان
ا في         أنواع الذآاء المتع وجود ب، في حين اختلفت معه دد لدى طلبة الجامعة مع اختالف الترتيي

ين     ، وعدم وجود فروق في الذآاء المتعدد تعزى للجنس ة ب ة ارتباطي واتفقت معها في وجود عالق
من حيث    )Loori, 2005(مستوى الذآاء المتعدد والتحصيل الدراسي، وآذلك اتفقت مع دراسة 

اختالف ا دد ب ذآاء المتع ود ال نس؛ وج ر الج ًا لمتغي روق تبع ب، ووجدت ف ذآور إلترتي ذ فضل ال
واع    - الذآاء الرياضي ة أن المنطقي، فيما فضلت اإلناث الذآاء الشخصي، ولم توجد فروق في بقي

ذآاء ة  ، وال ائج دراس ع نت ران م اختالف     )٢٠٠٦(العم دد ب ذآاء المتع واع ال ود أن ث وج ن حي م
  .الترتيب

  انيالنتائج المتعلقة بالسؤال الث

دول   ن الج م يتضح م توى   ) ٥(رق د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ه ال توج   (أن
ي          ) ٠.٠٥ وي، والحرآ ذآاء اللغ د ال ى بع اث عل ط اإلن ذآور ومتوس ط ال ين متوس دني،  - ب الب

ذه  . والشخصي، والكلي ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أهمية امتالك آل من الذآور واإلناث لمثل ه
  . ها لمهارات الحياة اليومية التي يحياها آل من الذآور واإلناثالقدرات؛ لضرورت

ذآاء الرياضي        د ال ى آل من بع اني،    - فيما وجدت فروق دالة إحصائيًا عل ي، والمك المنطق
ودي  ي، والوج ذآور     .والبينشخص الح ال يقي لص د الموس تثناء البع اث باس الح اإلن ا لص . وجميعه
ة     أن المدارسبويمكن تفسير هذه النتيجة  ة الغوث الدولي ترآز   ومؤسسات التعليم العالي في وآال
المنطقي، وذلك من خالل -الرياضي الدراسي، والذي يستند إلى الذآاء أساسًا على تنمية التحصيل

دارس ا الم ي تجريه ارات التحصيل الت ة  اختب ة الغوث الدولي ي وآال الي ف يم الع  ومؤسسات التعل
ت  التي و اس ال ر      تعد الوسيلة المفضلة لقي ام أآث اث بشكل ع الي فاإلن ابرة علم، وبالت ذآور،    مث من ال

ى      اث يحرصن عل أن اإلن ة ب ذه النتيج ير ه ن تفس ي  ويمك وق ف ي  التف يل الدراس ة التحص مقارن
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ا             بالذآور ة، وبخاصة إذ م ة الغوث الدولي الي في وآال تعلم الع ؛ بهدف االلتحاق في مؤسسات ال
  .علمنا أن الدراسة في هذه المؤسسات مجانًا

ة   ، الرشد وفيما يتعلق بتفوق اإلناث على الذآور في بعد الذآاء المكاني فهذه العينة في مرحل
الي رر  وبالت ا يب اك م اث فهن ف لإلن ذآاء توظي الل  ال ن خ ك م دو ذل ذي ويب ات الفضائي ال عملي

ر به       الترتيب والتذوق والتصور  ال تعب ى من أعم ه األنث وم ب ا      الما تق ة، وربم ا الذاتي عن آينونته
ة        ة في تنمي ياء المادي وع  آان لتشجيع األسرة دور في حفز الفتاة إلى التعامل مع األش ذا الن من   ه

ذآاء ا ف. ال رية      يأّم ة األس ة التربي ى طبيع يمكن رده إل ودي ف ذآاء الوج اة بال وق الفت ق بتف ا يتعل م
ة ث      ديني، ومن ناحي اه ال ة االتج ا   المحافظة في المجتمعات العربية والتي تعمل على تنمي ة فربم اني

ون  ة الوجود، والك ى تساؤالت حول حقيق ا إل ي البيت تقوده ذآر ف رة أطول من ال اة فت اء الفت بق
  .  وهذا يبرر وجود درجة من االلتزام الديني لدى اإلناث أآثر منها لدى الذآور. والخليقة

د الموسيقي     ى آون   أّما تفوق الذآور على اإلناث في البع ود إل ر تحرراً    فيع ذآور أآث من   ال
ة     إضافة إلى قلة األنشطة،مثل هذه في ممارسة  اإلناث ذه المرحل يهم في ه ا  . سيطرة اآلباء عل آم

در    وافر ق أن امتالك الطلبة الذآور ألدوات من مثل الهواتف الخلوية المتنقلة، وآالت التسجيل، وت
د تكون       ة ق زة المتباين من العوامل   من حرية االتصال والتواصل بشبكة اإلنترنت، ومحطات التلف

   .الرئيسة التي عملت على تشجيع الطلبة الذآور على توظيف الذآاء الموسيقي مقارنة في اإلناث

دار   ي بينت   ) ٢٠٠٧(وتتفق نتيجة هذه الدراسة جزئيًا نتيجة دراسة آل من عفانه والخزن الت
ي       كل آل نس بش ر الج زى لمتغي روق تع ود ف دم وج ة    . ع ع دراس ي م كل جزئ ت بش واتفق

)Loori,2005(      ذآاء الرياضي ى ال تندة إل تعلم المس ي، في    - إذ فضل الذآور نشاطات ال المنطق
ذآاء الشخصي   ة       . حين فضلت اإلناث نشاطات التعلم المستندة إلى ال روق في بقي م تظهر ف ا ل فيم

ران    اث في      ) ٢٠٠٦(أنواع الذآاءات بين الجنسين، وجزئيًا مع دراسة العم وق اإلن ي بينت تف الت
  . ئيالذآاء الفضا

ة   ع دراس ًا م ت جزئي ا اتفق روق ) Furnham & Akande (2004آم ت أن الف ي بين الت
ذه الدراسة مع نتيجة دراسة       .لصالح اإلناث ي  ) Weiss, et al.,2003(فيما اختلفت نتيجة ه الت

  .أظهرت تفوق في الذآاء المكاني

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

رتباطية بين درجة اآتساب الذآاء المتعدد ومستوى أنه توجد عالقة ا )٦(يتضح من الجدول 
دني   اني، والطبيعي؛ إذ تراوحت      –التحصيل الدراسي باستثناء آل من الذآاء الب الحرآي، والمك

ين   ا ب اط م امالت االرتب ات البحث   ) ٠.١٦٧ – ٠.٠١٩(مع ة لغاي اط مقبول امالت ارتب ي مع وه
دد يمكن أن    يمكن تفسير هذه النتيجة بأن امتالك الطل. العلمي ذآاء المتع بة لمستويات متعددة من ال

ة    ة الحالي ة الدراس تالك عين رت أن ام ة أظه ذه الدراس ة ه ن نتيج ع؛ ولك ى تحصيل مرتف ود إل تق
ة           اط دال امالت ارتب ك وجدت مع وب، ومع ذل ان دون المستوى المطل لمستويات الذآاء المتعدد آ

دنيهاإحصائيًا  ن ت الرغم م امال ب زو ضعف مع ن ع ي  ، ويمك ارات الت ى أن االختب اط إل ت االرتب
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درات     ن الق واع أخرى م اب أن ى حس ي عل ب المعرف ى الجان ز عل ة ترآ ون للطلب ا المعلم يجريه
ة في         اليب التقليدي ى األس اد عل ى االعتم وبخاصة قدرات الذآاء المتعدد؛ مما يقود الطلبة ضمنًا إل

ي االختب    دة وه ي األداة الوحي ة ف ي والمتمثل يل الدراس يلية اراتالتحص اب  التحص ل غي ي ظ ، ف
والذي يعتبره جاردنر صاحب   )Alternative Assessment( واضح للتقويم الحقيقي أو البديل

دد           ذآاء المتع ة في ال درات الطلب ع ق م من تتب ن المعل ذي يمّك . نظرية الذآاء المتعدد هو األساس ال
ه و    مع وتتفق نتيجة هذه الدراسة جزئيًا  دار  نتيجة دراسة آل من عفان ي بينت   ) ٢٠٠٣(الخزن الت

  .وجود عالقة ارتباطية بين استراتيجيات الذآاء المتعدد والمعدل التراآمي
  

  التوصيات

  :بما يلي ْينفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يوصي الباحث

طلبة الدارسين في مؤسسات التعلم العالي في وآالة الغوث العلى  إجراء مزيد من الدراسات .١
ل الدافعي   من خالل درا وع التخصص في      سة متغيرات أخرى من مث تعلم، ون اليب ال ة، وأس

 .األقطار العربية التي تشرف عليها وآالة الغوث الدولية

العمل على إدخال نظرية الذآاء المتعدد إلى مدارس ومؤسسات التعليم العالي في مؤسسات    .٢
  . المتخصصة وآالة الغوث من خالل الدورات التدريبية الطويلة، وورشات العمل

ة   .٣ ة   إجراء مزيد من الدراسات المشابهة على عينات من طلبة الجامعات األردني بهدف مقارن
  .أنواع الذآاء المتعدد
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  ملحق 
  مقياس الذآاء المتعدد

  غالبًا  أحيانًا  نادرًا  جدًا ًانادر  الفقــــــــــرة  الرقم
          .أستخدم يدّي آثيراً في أثناء حديثي  ١

٢  
ُأمارس على األقل رياضة واحدة في أثناء وقت 

  . الفراغ بشكل منظم
        

٣  
أجد أنه من الصعب علي الجلوس لفترات طويلة 

  . من الوقت
        

          . أحب أن أعمل بيدي النشاطات الجماعية  ٤

٥  
أفضل أفكاري تأتي عندما أآون ماشيًا في الخارج، 

  . أو أمارس نشاطاًٍ بشكل معين
        

          . ُأفضل أن أقضي وقت فراغي في الخارج  ٦
          . ياء آي أتعرف علها أآثرأحتاج أن ألمس األش  ٧

٨  
أستمتع بممارسة النشاطات المتهورة أو النشاطات 

  . الجسدية االهتزازية
        

          . أنا منسق ومرتب إلى حٍد ما  ٩

١٠  
أفضل تعلم المهارات الجديدة عن طريق ممارستها 

  . عمليًا وليس بمجرد القراءة عنها
        

          . الكتب مهمة بالنسبة لي  ١١
          . أسمع الكلمات في عقلي قبل آتابتها أو قراءتها  ١٢

١٣  
أآثر  التسجيلأنسجم عند سماع المذياع وأشرطة 

  .من مشاهدة الفيديو والتلفاز
        

١٤  
ُأجيد ألعاب الكلمات مثل الكتابة بسرعة وإعادة 

ترتيب أحرف الكلمة لترتيب آلمة جديدة أو معرفة 
  .آلمة السر

        

١٥  
نفسي مع اآلخرين بألعاب الكلمات  أحب أن ُأسلي

  . صعبة اللفظ، وآذلك التالعب بالكلمات
        

١٦  
يطلب اآلخرون عادة مني أن أشرح لهم الكلمات 

  . التي أستخدمها في أثناء الكتابة والكالم
        

١٧  
مواد اللغة والتاريخ أسهل من الرياضيات والعلوم 

  . بالنسبة لي
        

١٨  
نني ُأالحظ الكلمات المكتوبة عندما أرآب السيارة فإ

  . على اللوحات أآثر من مشاهدة الصور
        

١٩  
أنا عادة أتحدث عن األشياء التي أسمعها أو 

  . ُأشاهدها
        

٢٠  
أنا أآتب بعض األشياء التي أعجبت بها أو التي 

  . يمدحني عليها اآلخرون
        

          . عادة يقدم اآلخرون لي النصائح  ٢١
          . الجماعي على العمل المنفرد ُأفضل العمل  ٢٢
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٢٣  
عندما أواجه مشكلة فإنني أطلب المساعدة وال 

  . أحاول حلها
        

          . يوجد لي على األقل ثالثة أصدقاء حميمين  ٢٤

٢٥  
أحب النشاطات واأللعاب الجماعية أآثر من 

  . فردية التي ُأمارسها وحدياأللعاب ال
        

٢٦  
أتحدى اآلخرين في تعليمهم األعمال التي أتقن 

  . طريقة عملها
        

          . أعتبر نفسي قائدًا ويعترف بذلك اآلخرون  ٢٧
          .أشعر بالراحة والسعادة وسط الجماعة  ٢٨

٢٩  
أحب أن أشترك في النشاطات الجماعية المرتبطة 

  .عيةبالعمل والخدمة االجتما
        

٣٠  
أفضل أن أخرج مع الجماعات في الليل أآثر من 

  بقائي في البيت
        

          . ُأحب أن أقضي وقتي وحيدًا أتأمل الحياة  ٣١

٣٢  
أميل إلى الجلسات أو االجتماعات التي تساعدني 

  . على تعرف نفسي أآثر
        

          لدي آراء واقتراحات تجعلني بعيدة عن االزدحام  ٣٣

٣٤  
س هوايات واهتمامات خاصة وأحتفظ بها ُأمار
  . لنفسي

        

          .لدي أفكار آثيرة عن نقاط قوتي ونقاط ضعفي  ٣٥
          .أضع لحياتي أهدافًا هامة أفكر فيها دائمًا  ٣٦

٣٧  
أحب أن أقضي نهاية األسبوع وحدي أفضل من 

  . البقاء مع الجماعة
        

          . أعتبر نفسي قوي اإلرادة ومستقل التفكير  ٣٨
          .أحتفظ بمذآرة لتدوين أحداثي اليومية  ٣٩

٤٠  
ال أحب أن أآون موظفًا من قبل أحد، بل أميل إلى 

  .العمل المستقل
        

          .لدي صوت غنائي جميل  ٤١

٤٢  
أستطيع أن أخبر الناس عندما يغنون حول مفاتيح 

  .المقطوعات الموسيقية
        

          .أمضي وقتًا طويًال في سماع األغاني  ٤٣
          .أعزف على اآلالت الموسيقية  ٤٤
          .ستكون حياتي يائسة دون سماع األغاني  ٤٥

٤٦  
أشعر وأنا أمشي أو أرآض بصوت وخشخشة 

  .آصوت التلفاز
        

          .لدي وقت مخصص للعزف على اآلالت الموسيقية  ٤٧

٤٨  
أعرف الكثير عن نغمات األغاني والمقطوعات 

  .الموسيقية
        

          .ا سمعت األغنية مرة أو مرتين أستطيع تكرارهاإذ  ٤٩
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  غالبًا  أحيانًا  نادرًا  نادرًا جدًا  الفقــــــــــرة  الرقم
          .عادة أسمع األغاني في أثناء الدراسة  ٥٠
          .عادة أرى الصور وأتخيلها وأنا مغمض عيناي  ٥١
          .أنا حساس تجاه األلوان  ٥٢

٥٣  
ومسجل الفيديو لتصوير  أحب استخدام الكاميرا

  .األشياء من حولي
        

٥٤  
أميل إلى تأدية لعبة الصور المتقطعة وأجد نفسي 

من خالل البحث في المتاهات واُألحجيات 
  .البصرية

        

          .أحالمي واضحة جدًا في الليل  ٥٥

٥٦  
أستطيع أن أجد طريقي إلى األماآن التي لم يسبق 

  .لي أن زرتها
        

٥٧  
أرسم رسومات عشوائية في أثناء التفكير ُأحب أن 
  .بشيء ما

        

          .تعلم الهندسة بالنسبة لي أسهل من تعلم الجبر  ٥٨

٥٩  
أستطيع أن أخمن آيف يمكن أن يكون الشيء إذا 

  .المسته
        

          .أحب قراءة الكتب التي تتضمن آثيرًا من الصور  ٦٠

٦١  
 أستطيع أن أجري العمليات الحسابية في عقلي

  .بسهولة ويسر
        

          .الرياضيات والعلوم هي موادي المفضلة  ٦٢

٦٣  
أستمتع في ممارسة األلعاب وحل األحجيات التي 

  .تحتاج إلى تفكير منطقي
        

          .أميل إلى الترتيب المنطقي في عمل األشياء  ٦٤
          .انظر دائمًا إلى النماذج واألشياء المنطقية،  ٦٥

٦٦  
ورات الحاصلة في مجال العلوم أهتم بجميع التط
  .والرياضيات

        

          .أقتنع باألشياء المنطقية والعقالنية فقط  ٦٧

٦٨  
أنا عادة أفكر بوضوح وصمت دونما حاجة إلى 

  .صور توضح ذلك
        

٦٩  
ُأالحظ الناس عندما ال يتمتعون بالتفكير المنطقي 

  .في تصرفاتهم
        

٧٠  
مدروسة أحب األشياء عندما تكون مخططة و

  .ومبوبة ومحللة
        

٧١  
عندما أنتقل إلى مكان جديد فإنني أالحظ الحيوانات 

  .والنباتات الموجودة في ذلك المكان
        

          .أحب الحيوانات األليفة وأحتفظ بها  ٧٢

٧٣  
أستطيع أن ُأسمي وأعدد الكثير من أنواع األشجار 

  .والثمار والنباتات
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٧٤  
أثناء تنزهي في الحدائق الغابات أرآز نظري على 
الحيوانات البرية والحشرات وأقتفي أثرها أآثر من 

  .زمالئي

        

          . أستطيع أن ُأفسر الرموز الجوية  ٧٥
          . أحب زيارة الحدائق والغابات بكثرة  ٧٦
          .لبيئية العالميةأجد نفسي مهتمًا بالقضايا ا  ٧٧
          .أنا متيقظة تجاه القضايا البيئية المحلية  ٧٨

٧٩  
لدي اتجاهات إيجابية إلدخال الحيوانات إلى بلدي 

  .الذي أعيش فيه
        

٨٠  
أستطيع تقديم الرعاية الصحية إلى بعض الحيوانات 

  .األليفة
        

          .لدي ميول لدراسة بعض األديان السماوية المختلفة  ٨١
          .أفضل القراء عن األديان المقارنة  ٨٢
          .أتأمل في موجودات الكون في فترات آثيرة  ٨٣
          .أطرح أسئلة آثيرة عن الحياة والموت والبعث  ٨٤
          .أفكر مليًا في الغاية من الخلق  ٨٥
          .الحياة التي أحياها واضحة األهداف  ٨٦
          .لحياةغالبًا ما أجد تناقضات في مفهوم ا  ٨٧
          .لدي اهتمامات آبيرة بقراءة القصص الدينية  ٨٨
          .احرص على االطالع على قصص األنبياء  ٨٩
          .أتشوق للقاء رجال الدين  ٩٠

 


