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إهداء
إلى روح الدكتور القدير،

أستاذ علم النفس التربوي المساعد ،وعميد كلية التربية سابقاً في جامعة األزهر،
الدكتور الفاضل ،عبد العظيم المصدر ،رحمه هللا.

إلى روح أبي ،األستاذ ،يوسف الفقعاوي ،رحمه هللا.
إلى أمي ،في السبعين من نورها،
إذ أرادت العلم لي طريقاً ومنتهى.
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شكر وتقدير
الحمد هللا رب العالمين ،والصالة والسالم على الرسول األمين ،وبعد ،يطيب لي أن أتوجه
بالشكر الجزيل ،والعرفان الكثير إلى كل من كان له مقدار كلمة طيبة أسهمت في إنجاز رسالتي
هذه ،وأخص بالذكر ،مع خالص الشكر والتقدير والعرفان ،الدكتور المربي واألب ،والمشرف

السابق على رسالتي هذه ،الدكتور الفاضل المرحوم ،عبد العظيم المصدر ،رحمه هللا وأحسن
إليه ،إذ أحسن إلينا ونحن نتتلمذ على يديه ،ونسير على خطاه في العلم والتربية والتفاني في

العمل المخلص.

أتوجه بالشكر الجزيل ،والعرفان ،لألساتذة الذين ساعدوني في اعتماد عنوان رسالتي ،والذين

ساعدوا في اختيار أدوات الدراسة وتحكيمها ،كما أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الكبير للدكتور
الفاضل ،الدكتور أسامة حمدونة ،الذي أكمل الطريق ،وقدم كل ما لديه في مواصلة إشرافه على

رسالتي هذه حتى اللحظة ،وذلك من أجل أن يخرج هذا العمل إلى النور بأفضل صورة ممكنة.

أتوجه أيضاً بجزيل الشكر واالمتنان إلى أمي ،التي كان لها فضالً كبي اًر ال يضاهى ،من أجل أن
أكمل دراستي منذ بدايتها وحتى النهاية .أدامها هللا وأنار قلبها باإليمان وبالحب العظيم.

كما يسعدني ،أن أشكر زوجتي وابني "آدم" اللذان بذال كل شيء من أجل توفير الوقت والجهد

الذي ساعدني في إتمام رسالتي.
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ملخص الدراسة

الذكاءات المتعددة وعالقتها بالنسق القيمي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

هدفت الدراسة إلى دراسة الذكاءات المتعددة وعالقتها بالنسق القيمي لدى طلبة الجامعة من
خالل تحقيق ما يلي:

 .1الكشف عن أنواع الذكاءات األكثر شيوعاً لدى طلبة الجامعة.
 .2الكشف عن أهم القيم لدى طلبة الجامعة.

 .3دراسة العالقة بين درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة وبين درجاتهم على
مقياس القيم.

 .4دراسة العالقة بين أنواع محددة من الذكاءات وبين أنواع محددة من القيم لدى طلبة
الجامعة.

 .5التعرف على الفروق بين درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة ودرجاتهم على
مقياس القيم وفقاً لمتغيرات ( الجنس ،الكلية ،المستوى األكاديمي ،المعدل التراكمي).

ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي؛ باعتباره المنهج األكثر

مناسب ًة لإلجابة على أسئلة الدراسة .ولتطبيق هذا المنهج تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة
كليتي العلوم والتربية في جامعة
العشوائية الطبقية ،والتي تكونت من ( )411طالباً وطالبة من ّ

األزهر بغزة .أما فيما يخص أدوات الدراسة ،فقد اعتمدت الدراسة على قائمة الذكاءات المتعددة

لـ "ماكينزي " ،وعلى مقياس القيم لـ "جوردن إلبورت".

أما نتائج الدراسة فقد أظهرت أن الذكاءات ( الشخصي ،والجسمي ،واالجتماعي) هي أكثر
الذكاءات شيوعاً لدى طلبة جامعة األزهر ،في حين كانت الذكاءات ( الموسيقي ،والطبيعي،
واللغوي) هي الذكاءات األقل شيوعاً .أما بالنسبة للنسق القيمي ،فقد كانت القيم ( الدينية،
والنظرية ،واالجتماعية) هي القيم األكثر شيوعاً لدى الطلبة ،في حين كانت القيم ( الجمالية،
والسياسية ،واالقتصادية) هي القيم األقل شيوعاً لديهم.

كذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة بين الذكاءات المتعددة وبين النسق القيمي لدى
الطلبة ،ما عدا الذكاءين الشخصي واالجتماعي ،فقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة موجبة

بينهما وبين قيم الطلبة.

كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق بين درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة أو
على مقياس القيم تعزى لمتغيرات ( الجنس ،الكلية ،المعدل التراكمي) ،في حين كشفت عن وجود

فروق بين درجاتهم تعزى لمتغير ( المستوى األكاديمي) ،حيث كانت الفروق على مقياس
الذكاءات المتعددة لصالح طلبة المستوى األول ،وعلى مقياس القيم كانت الفروق لصالح طلبة

المستوى الرابع.

ر

وأوصت الدراسة بما يلي:
 .1إعطاء المزيد من االهتمام لنظرية الذكاءات المتعددة من قبل المسئولين في التربية
والتعليم ،مع ضرورة العمل على اعتماد استراتيجياتها في المقررات الدراسية واألنشطة

الالمنهجية المختلفة.

 .2عقد دورات تدريبية للمعلمين وتدريبهم على أسس وأفكار وتطبيقات واستراتيجيات

الذكاءات المتعددة بأفضل الوسائل والطرق ،من أجل استخدامها مع األطفال منذ
المراحل التعليمية األولى.

 .3تدريب المعلمين على استخدام قوائم الذكاءات المتعددة ،من أجل تطبيق هذه القوائم على
التالميذ في بداية العام الدراسي ،ومن ثم تحديد الذكاءات األكثر شيوعاً لديهم ومراعاتها

خالل التدريس.

 .4على المختصين العاملين في ميدان التربية والتعليم أن يقوموا بتوعية الطلبة بأن لديهم
أنواع مختلفة من الذكاءات وأن كل فرد لديه ذكاءات محددة هو متفوق فيها وينبغي
العمل على تنميتها وتطويرها.

 .5تعزيز وعي أولياء األمور بنظرية الذكاءات المتعددة ،واإليعاز لهم بضرورة مراعاة

الفروق في أنواع الذكاءات بين أبنائهم وغيرهم من األقران ،مما يسهل عليهم تقبل أبناءهم
واالستمرار في تشجيعهم مهما كانت نتائج التحصيل الدراسي لديهم.

 .6تقع على الجامعات مسئولية تنفيذ دراسات وبرامج عملية لتنمية الذكاءات المتعددة لدى
طلبتها.

.7

سيما المعلمين في المراحل األساسية؛
إجراء دراسات مماثلة على عينات أخرى ،ال ّ
باعتبارهم الحلقة األهم في تغيير الواقع التربوي ،وواقع المدارس المبني على
االستراتيجيات التقليدية بدالً من استراتيجيات الذكاءات

ز

المتعددة.

Abstract
Multiple Intelligences and it’s relationship with the value system to
students at Al-Azhar University in GAZA.
The study aimed to examine the multiple intelligences and it’s
relationship with value system to the university students by achieving the
following:
1. Disclosure of the most common types of intelligences among the
university students.
2. Disclosure of the most important values of the university students.
3. Studying of the relationship between students grades based on the
scale of the multiple intelligences and their grades based on the
scale of values.
4. Examine the relationship between specific types of intelligences
and specific types of values among the university students.
5. Identifying the differences between the students grades based on
multiple intelligences scale and their grades based on the values
scale , according to the following variables (gender, college,
academic level, grade point average).
To achieve the objectives of the study were to rely on descriptive and
analytical approach; as most convenient approach to answer the
questions of the study. And for the application of this approach has been
selected the study sample in manner of stratified random sample,
Which in cluded ( 400 ) students of both gender from the scientific and
literary colleges in Al-Azhar University in Gaza. As for the tools of the
study, the study relied on the list of multiple intelligences for
"Mackenzie", and the values scale for "Gordon Allport".
The results of the study have shown that the intelligences (personal,
physical, and social) are more common intelligences among Al-Azhar
University students, While intelligences (music, natural, and linguistic)
were least common. In terms of value system, were values (religious,
theoretical, and social) the most common values among students, while
the values (aesthetic, political, and economic) were the least common
values they have.
The results also indicated that there is no relationship between multiple
intelligences and value system among the students, except the intelligence
of personal and social, where the results indicated that there is a positive
relationship between these two intelligences types and the students
values.

س

The results also revealed no differences between the grades of students
based on multiple intelligences scale or on the values scale attributed to
the variables (Gender, college, grade point average), while revealed
differences between their grades attributed to the variable (academic
level),Where the differences based on the scale of multiple intelligences
were in favor of students of the first level, but on the scale of values, the
differences In favor of students of the fourth level.
This study recommended the following:
1- Pay more attention to the theory of multiple intelligences by officials
in Ministry of Education, as well as adopt its strategies in curriculums
and various extracurricular activities.
2- Hold training courses for teachers and train them to be familiar with
bases, ideas, applications and strategies of multiple intelligences theory
through the best procedures and methods in order to be used with students
from the early stages of education.
3- Train teachers to use multiple intelligences lists in order to apply them
to students at the beginning of the school year, and then determine the
most common intelligences to be taken into account during the teaching
process.
4- Specialists who work in the Education field have to draw students'
attention to the different types of intelligences they have and make them
aware that everyone has specific intelligences which is superior and they
should work hard to develop them.
5- Enhance the parents' awareness of multiple intelligences theory and
made them well aware of the necessity of taking the individual
differences in intelligences into consideration between siblings and peers,
and that what helps them accept their children and keep encouraging
them regardless of their achievements results.
6- Universities have to take overall responsibility for implementing
practical studies and programmes to develop their students' intelligences.
7- Conduct similar studies on other samples, especially teachers in the
early stages who are considered the most important point in changing
the educational reality and school reality that is based on traditional
strategies instead of multiple intelligences strategies.


ش

الفصل األول

مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها
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مقدمة:
ّ

تعــد القــيم جــوهر خلــق اإلنســان ودافعــه إلــى الخيــر ،فهــي تشــكل إطــا اًر عامـاً للجماعــة ،ونمطـاً مــن
أنماط الرقابة الداخلية في حركتها ،ومعايير تعرفها ،وبما يجعل اإلنسـان يتقـرب مـن إطـاره الثقـافي

وماضــيه التــاريخي ،ومســتقبله الــذي ينبغــي أن يصــنعه وفــق قد ارتــه الفكريــة العليــا ،ولكــي يحــاف

المجتمع على تماسـكه وسـالمة بنيانـه البـد مـن إشـراك أعضـائه فـي قـيم معينـة تسـود بيـنهم وتعمـل
علـى وحدتــه وتسـاعد فــي حســن التفاعـل بــين أفـراده ،أال انـه ال يمكــن إنكــار احتماليـة وجــود صـراع

بــين القــيم المــدعاة فــي المجتمــع وبــين قــيم الثقافــات ممتزجــة فــي إطــار المجتمــع نفســه األمــر الــذي

ي ــإدي إل ــى التذب ــذب وع ــدم االس ــتقرار ،وض ــعف الق ــدرة عل ــى االنتق ــاء واالختي ــار م ــن تل ــك الق ــيم

المتصارعة ،والعجز عن تطبيق ما يإمنون به من قـيم ،ممـا يعرقـل حركـة اإلنسـان الـذي هـو قلـب
التنمية االقتصادية واالجتماعية والتربوية والثقافية وركيزتها األساسية ( .إسماعيل.)2112 ،

كما تعد القيم بأنها تصورات توضيحية لتوجيه سلوك الفرد في المواقف المختلفة ،والتي تتحدد من

خالله ــا أحك ــام القب ــول ،أو الـ ـرفة ض ــمن الجماع ــة ،فه ــي العنص ــر المش ــترك ف ــي تك ــوين البن ــاء
االجتمــاعي ،والشخصــية الفرديــة ،فاألفكــار والمبــادن التــي يــإمن بهــا الفــرد ويتــذوقها والتــي تشــكل

نســقاً فيمــا يمــارس الفــرد ســلوكه فــي ضــوئها ،مــا هــي إال نتــاج تفاعــل الفــرد مــع بيئتــه االجتماعيــة
والتي تتحدد من خالل نظام األدوار في المجتمع خاصة ،وفي عملية التنشئة االجتماعية.

( الخلف.)1996 ،

ويعد نظام القيم لدى الفرد من المرتكزات الرئيسـية لشخصـيته ،ويمكـن فهـم سـلوك الفـرد مـن خـالل
ّ
االستعانة بنظامه القيمي ،كما يعد المنظور القيمـي مـن أهـم مصـادر اإلحسـاس الـواعي لـدى الفـرد
بالذات وباآلخرين ،ومن هنـا تنبـع أهميـة التربيـة فـي بنـاء اإلنسـان والجماعـات ،حيـث نجـد العالقـة

وثيقــة بــين القــيم والتربيــة ،فــلذا كانــت القــيم تشــكل األهــداف التــي نســعى إلــى تحقيقهــا ،فــلن التربيــة
تشكل اإلدارة المنفذة لهذه األهداف عبر حلقاتها وطرائقها وأساليبها( .سفيان.)1998 ،

وتعد الحياة الجامعيـة مـن أهـم مصـادر المنظومـة القيميـة حيـث يـتعلم الطلبـة أثنـاء سـنوات الد ارسـة
ّ
المختلف ــة الق ــيم الص ــالحة ،وذل ــك م ــن خ ــالل الخبـ ـرات الت ــي تهي ــأ له ــم بص ــورة مس ــتمرة م ــن أج ــل
مساعدتهم على اكتشافها وتمثيلها في سلوكهم وممارساتهم.

والبنــاء القيمــي ل ــدى طلبــة الجامع ــة يعتمــد عل ــى جهــود كبيــرة ومنظمــة ،يق ــوم بهــا م ــن تقــع علي ــه

المســإولية فــي الجامعــة ،إذ أن نشــر القــيم التربويــة الســليمة لــدى طلبــة الجامعــة وترســيخها لــديهم
يحتاج إلـى إ ازلـة التناقضـات الفكريـة والقيميـة لـديهم فـدور الجامعـة يتعـدى تزويـد طلبتهـا بالمعـارف

والمعلومات إلى تزويدهم بالقيم التي تسهم من قريب ومن بعيد في النظام القيمـي للمجتمـع عامـ ًة.

( المخزومي.)2118 ،
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ونظ ـ اًر لمــا للــذكاء مــن تــأثيرات ثقافيــة واجتماعيــة وتعليميــة ،فقــد حــر

العلمــاء والبــاحثون علــى

اخــتالف توجهــاتهم علــى االهتمــام بد ارس ـة واستقصــاء هــذا المفهــوم مــن جوانــب شــتى؛ إذ أضــحى
مسـ ــرحاً دراماتيكي ـ ـاً لعلمـ ــاء الـ ــنفس عامـ ــة ،وعلمـ ــاء القيـ ــاس العقلـ ــي خاصـ ــة .فانطلقـ ــت الد ارسـ ــات
واألبح ــاو مول ــدة نظري ــات ش ــتى لل ــذكاء عرف ــت بالنظري ــات التقليدي ــة ف ــي تفس ــير ال ــذكاء؛ إذ ك ــان

االعتقــاد الســائد عنــد الكثيــر مــن علمــاء الــنفس ،وخاصـة علمــاء القيــاس العقلــي ،أن كــل شــيء فــي

الحيــاة يحتــاج إلــى أن يقــاس ،ففــي رأي لــورد كــيلفن " إذا لــم تســتطع قيــاس شــيء مــا والتعبيــر عنــه
باألرقام فلن معرفتك تظل ضـحلة وغيـر مرضـية" ،ثـم نشـأت نظريـة سـبيرمان حـول الـذكاء العـام،

والتــي اســتندت علــى فك ـرة أن الــذكاء مــوروو ويمكــن قياســه مــن خــالل قــدرة المــرء علــى تســجيل
مجمــوع عالمــات كـ خ
ـاف فــي اختبــار عقلــي مــا ،مثــل اختبــار ســتانفورد – بينيــه للــذكاء الــذي يعطــي

مجموعاً ساكناً ومستق اًر لمستوى الذكاء ( .نوفل.)2117 ،

وفي عام  1939نشر "وكسلر" مقياسه باسم " مقياس وكسلر بلفيو لذكاء الراشدين والمراهقين"،
فى محا ولة لتغطية جوانب القصور التي يعانى منها مقياس ستانفورد بينيه وغيره من مقاييس
الذكاء الفردي وبخاصة فى مقياس ذكاء الراشدين باستخدام مفهوم العمر العقلي ،وهو من رأى

وكسلر أنه استخدام مضلل إلى حد كبير.

وذلك ألنه بعد حوالي سن الخامسة عشر ،ال يزيد متوسط الدرجات فى كل مقاييس الذكاء

تقريباً زيادة جوهرية بازدياد السن ،كما أن عينات التقنين فى اختبارات الذكاء الفردية ال تشتمل

إال العدد القليل من الراشدين.

وقد الح وكسلر أن مواد كثير من هذه االختبارات ال تناسب الراشدين وال تستثير اهتماماتهم،

ألنها وضعت أصالً لمن هم أصغر سناً وقد الح وكسلر أيضاً أن االهتمام بالسرعة فى هذه

المقاييس يغلب أن يشكل عائقاً لكبار السن.

باإلضافة إلى غلبة الطابع اللفظي فى المقاييس التقليدية للذكاء وال تقدم هذه المقاييس أكثر من

نسبة ذكاء كلى.

وفى عام  1955قام وكسلر بمراجعة للمقياس نشرها تحت عنوان "مقياس وكسلر لذكاء

الرشداين" ( )WAISوفى هذه المراجعة استبدلت بعة فقرات المقياس القديم بفقرات أخرى وزاد
عدد فقرات معظم االختبارات فى المقياس الجديد بهدف تحسين معامالت ثباتها.

وفى عام  1981نشرت مراجعة لمقياس وكسلر لذكاء الراشدين بعنوان  WAIS-Rوفيها تابع

وكسلر تطوير المقياس وتحسينه من حيث المضمون والتقنين ( .مليكة.)1981 ،
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بيــد أن تح ـوالً جــذرياً حــدو فــي عــام (  )1983فــي د ارســة الــذكاء ،عنــدما طــرم العــالم األمريكــي

"هوارد جاردنر" نظريته المثيرة للجدل آنذاك ،نظرية الذكاء المتعدد ،بحيث أكد "جـاردنر" علـى أثـر
العوامـل الثقافيــة علــى تشــكيل التطــور العقلــي للفــرد .واتجهــت كثيــر مــن المجتمعــات بهــدف تحقيــق

التنميــة الش ــاملة للفــرد إل ــى االهتمــام بال أرس ــمال البشــري عل ــى أمــل ان ــه ســيحقق الرفاهي ــة والتنمي ــة
للمجتمعــات؛ إذ أن تط ــوير الق ــدرات العقلي ــة ألف ـراده ب ــدءاً م ــن الم ارح ــل األولــى ف ــي س ــنين عم ــرهم

ســيمكن متخــذي الق ـ اررات مــن التخطــيط ال ـواعي للمنــاهج والب ـرامج التــي تســتهدف اســتثارة الطاقــات
الكامنة ألدمغة أفراده ( .نوفل.)2117 ،
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مشكلة الدراسة:
ـاع لمفهــوم الــذكاء بحيــث أصــبح شــامالً لقــيم الفــرد وثقافتــه و نجــازه فــي
ـاء علــى مــا تقـ ّـدم مــن اتسـ خ
بنـ ً
مجتمعه ،فلن الباحث يرى أنه أصبح من الضرورة بمكان أن يـتم الـربط بـين هـذا المفهـوم الحـديث
والشامل للذكاء ،وبين القـيم التـي تشـكل شخصـيات األفـراد مـن خـالل مإسسـات المجتمـع المختلفـة

حدد الباحث مشكلة الدراسة في السإال الرئيس التالي:
بما فيها المدرسة والجامعة .من هناّ ،
" ما عالقة الذكاءات المتعددة بالنسق القيمي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟ "
ويتفرع عن هذا السإال الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:

 – 1ما أكثر الذكاءات شيوعاً لدى الطلبة في جامعة األزهر؟
 – 2ما أكثر القيم شيوعاً لدى الطلبة في جامعة األزهر؟

 - 3هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين درجــات الطلبــة علــى مقيــاس الــذكاءات المتعــددة
وبين درجاتهم على مقياس القيم؟

 - 4هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات الطلبــة علــى مقيــاس الــذكاءات

المتعددة تعزى لمتغير الجنس ( طالب – طالبات)؟

 – 5هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات الطلبـة علــى مقيــاس الــذكاءات

المتعددة تعزى لمتغير الكلية ( كليات علمية -كليات أدبية)؟

 - 6هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات الطلبـة علـى مقيـاس الـذكاءات

المتعددة تعزى لمتغير المستوى األكاديمي؟

 - 7هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات الطلبـة علـى مقيـاس الـذكاءات

المتعددة تعزى لمتغير المعدل التراكمي؟

 - 8هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات الطلبـة علـى مقيـاس القـيم تعـزى

لمتغير الجنس ( طالب – طالبات)؟

 -9هـل توجــد فــروق ذات داللـة إحصــائية بــين متوسـطي درجــات الطلبــة علـى مقيــاس القــيم تعــزى

لمتغير الكلية ( كليات علمية -كليات أدبية)؟

 -11هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس القيم تعـزى

لمتغير المستوى األكاديمي؟

 - 11هــل توجــد ف ـروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات الطلبــة علــى مقيــاس القــيم
تعزى لمتغير المعدل التراكمي؟
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:

- 1الكشف عن أنواع الذكاءات األكثر شيوعاً لدى الطلبة في جامعة األزهر بغزة.
- 2الكشف عن أهم القيم لدى الطلبة في جامعة األزهر بغزة.

 - 3د ارســة العالقــة بــين درجــات الطلبــة علــى مقيــاس الــذكاءات المتعــددة وبــين درجــاتهم علــى
مقياس القيم.

- 4التعرف على الفروق بين درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة.
- 5التعرف على الفروق بين درجات الطلبة على مقياس القيم.

- 6الكشـ ــف عـ ــن الفـ ــروق بـ ــين درجـ ــات طلبـ ــة التخصصـ ــات العلميـ ــة واألدبيـ ــة علـ ــى مقيـ ــاس
الذكاءات المتعددة.

- 7التعــرف علــى أهــم القــيم التــي تميــز طلبــة التخصصــات العلميــة عــن طلبــة التخصصــات
األدبية.

- 8الكش ــف ع ــن الف ــروق ب ــين درج ــات طلب ــة المس ــتوى األول والمس ــتوى ال ارب ــع عل ــى مقي ــاس
الذكاءات المتعددة.

-9التعــرف علــى أهــم القــيم التــي تميــز طلبــة المســتوى األول عــن طلبــة المســتوى ال اربــع فــي
جامعة األزهر بغزة.

 -11الكشــف عــن الفــروق بــين درجــات الطلبــة علــى مقيــاس الــذكاءات المتعــددة وفق ـاً للمعــدل

التراكمي.

 -11الكشف عن الفروق بين درجات الطلبة على مقياس القيم وفقاً للمعدل التراكمي.
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أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في األهمية النظرية واألهمية التطبيقية لها:
أوالً :األهمية النظرية:
 تفيد الدراسة في التعرف على أنواع الذكاءات المتعددة لدى الطلبة فـي جامعـة األزهـر مـنحيث تخصصاتهم ،ومعدالتهم التراكمية ،وارتباط ذلك بأهم القيم التي يعتقدون بها.

 الد ارســة تســلط الضــوء علــى أهميــة الــذكاءات المتعــددة فــي تكــوين مفهــوم الــذات وتنميتــهوتقويته لدى الطلبة ،وارتباط ذلك بنجام األفراد في حياتهم الدراسية والمهنية واالجتماعيـة

وغيرها.

 إنه ــا توج ــه االهتم ــام لد ارس ــة ال ــذكاءات المتع ــددة ل ــدى األفـ ـراد ،وتحدي ــداً طلب ــة الم ــدارسالمعدة لقياسها.
والجامعات ،والتعرف على طبيعتها ،ومكوناتها ،واألدوات
ّ
 تنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول موضوعاً حديثاً لم َيَن ْل القدر الكافي من الدراسة.األهمية التطبيقية:
ـاء
 الدراسة هامة جداً للمعلمين ،فهي تكشف عن مدى االختالف بين خصـائص الطلبـة بن ًعلى اختالفات ذكاءاتهم .مما يساعد في تصميم استراتيجيات تدريس ذات فاعلية أكبر.
 الد ارســة تفيــد المرشــدين التربــويين فــي فهــم طبيعــة الــذكاءات المتعــددة ،وعالقتهــا بســلوكالطلبة مع أقرانهم ومدرسيهم.

 تفيــد اإلدارة التربويــة المدرســية والمعلمــين فــي م ارعــاة اخــتالف القــيم لــدى الطلبــة ،وبالتــاليفهي تجعلهم أكثر استبصا اًر بطلبتهم.

 تفيــد المرشــدين التربــويين فــي وضــع خطــط إرشــادية تهــدف إلــى تنميــة وتطــوير ذكــاءاتالطلبة ،وبالتالي ينمو مفهوم الذات لديهم ،وتتطور شخصياتهم.
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مصطلحات الدراسة:
نظرية الذكاءات المتعددة لـ ":"Gardner
عرف "جاردنر" الذكاء بأنه قدرة  ،Abilityأو إمكانية  ،Potentialبيولوجية نفسية كامنة لمعالجـة
المعلومات ،والتي يمكن تنشيطها في بيئة ثقافيـة لحـل المشـكالت ،أو إيجـاد نتاجـات لهـا قيمـة فـي

ثقافة ما .ويوحي هذا التعريف بأن الذكاء عبارة عن إمكانيـات أو قـدرات عصـبية قـد يـتم تنشـيطها
وقد ال يتم ،وذلك يتوقف على قـيم ثقافـة معينـة ،وعلـى الفـر

المتاحـة فـي تلـك الثقافـة ،والقـ اررات

الشخصية التي يتخذها األهل ومعلمو المدراس.)Gardner, 1983 ( .
وحدد "جاردنر" (  )Gardner, 1983مفهوم الذكاء فيما يلي:
 -القدرة على حل مشكالت الحياة الواقعية.

 -القدرة على توليد حلول جديدة للمشكالت.

 القدرة على إنتاج أو إبداع شيء ما يكون له قيمة داخل ثقافة معينة.وهــذا المفهــوم للــذكاء ارتكــز فــي األســاس علــى وجــود ســبعة أنـواع مــن الــذكاء هــي :الــذكاء اللغــوي/
اللفظ ــي ،ال ــذكاء المنطق ــي /الرياض ــي ،ال ــذكاء المك ــاني /البص ــري ،ال ــذكاء الموس ــيقي /اإليق ــاعي،
الــذكاء الجســمي /الحركــي ،الــذكاء الشخصــي /الــذاتي ،الــذكاء االجتمــاعي /التفــاعلي .ثــم أضــيف

إليهــا عــام  1994الـذكاء الطبيعــي ،وال يـزال البحــث جـ خ
ـار للتحقــق مــن ذكــاءات أخــرى فــي مقــدمتها
الذكاء الروحي والذكاء الوجودي.

ويع ـ ّـرف الباح ــث ال ــذكاءات المتع ــددة إجرائيـ ـاً بأنه ــا" :الدرج ــة الت ــي يحص ــل عليه ــا المفح ــو
مقياس الذكاءات المتعددة المستخدم في الدارسة الحالية".

ف ــي

النسق القيمي:

ِّّ
ويعرف ( روبين وليامز  )Robeen Weliamsالنسق القيمي بأنه :مجموعة من القـيم المركزيـة
المسيطرة التي تميز مجتمـع مـا ويشـترك فيهـا أعضـاء هـذا المجتمـع وتحـدد سـلوكهم  ،وهـذا النسـق
يعط ــي المجتم ــع اس ــتم اررية للعالق ــات الموج ــودة بداخل ــه واالرتباط ــات الت ــي تس ــاعد ف ــي توض ــيح

المطالب في المجتمع  ،كما ويساعد على التنبإ بالسلوك  ( .أبو العال.)2114 :
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فيعرفهـا " :" Allportكمـا يلـي :القيمـة هـي اهتمامـات معينـة نحـو أشـياء أو
أما القـيم Values
ّ
مواقف أو أشخا .)Allport, Vernon, 1931 (.
في حين يعرفها ( بركـات )1996 :بأنهـا :تلـك المعتقـدات حـول األمـور والغايـات وأشـكال السـلوك
المفضــل لــدى النــاس ،والتــي توجــه مشــاعرهم وتفكيــرهم وم ـواقفهم وتص ـرفاتهم واختيــاراتهم  ،وتــنظم

عالقاتهم بالواقع والمإسسات واآلخـرين وأنفسـهم والمكـان والزمـان وتحـدد هـويتهم ومعنـى وجـودهم.

(بركات)1996 :

ويعـ ّـرف الباحــث النســق القيمــي إجرائيـاً بأنــه" :الدرجــة التــي يحصــل عليهــا المفحــو
القيم المستخدم في الدراسة الحالية".
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علــى مقيــاس

الفصل الثاني
اإلطار النظري

المبحث األول :الذكاءات المتعددة.
المبحث الثاني :النسق القيمي.
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المبحث األول
الذكاءات المتعددة

مقدمة
أوالً :النظرة التقليدية للذكاء.
ثانياً :مفهوم الذكاء من وجهة نظر اتجاهات علم النفس.
ثالثاً :النظرة الحديثة للذكاء "نظرية الذكاءات المتعددة".
رابعاً :مكونات الذكاء عند جاردنر.
خامساً :وصف الذكاءات التسعة.
سادساً :عالقة الذكاء االنفعالي بالذكاء المتعدد.
سابعاً :أسس نظرية الذكاءات المتعددة.
ثامناً :المبادئ التي قامت عليها نظرية الذكاءات المتعددة.
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مقدمة:
في عام  1914طلبت و ازرة التعليم في باريس من عالم النفس الفرنسي "بينيه" Alfrd
 Binetومجموعة من زمالئه أن يضعوا أداة لتحديد تالميذ الصف األول االبتدائي المعرضين

لخطر الرسوب ،بحيث يمكن أن يتلقى هإالء اهتماماً عالجياً ،ولقد أسفرت جهودهم عن وضع
أول اختبار للذكاء ،ولقد انتقل إلى الواليات المتحدة بعد عدة سنوات ،وانتشر اختبار الذكاء

وكذلك فكرة وجود شيء يطلق عليه الذكاء يمكن قياسه موضوعياً والتعبير عنه بعدد واحد أو

بتقدير نسبة الذكاء .IQ Score

نشر "وكسلر" مقياسه عام  1939باسم " مقياس وكسلر بلفيو لذكاء الراشدين والمراهقين"
فى محاولة لتغطية جوانب القصور التي يعانى منها مقياس "ستانفورد بينيه" وغيره من مقاييس

الذكاء الفردي وبخاصة فى مقياس ذكاء الراشدين باستخدام مفهوم العمر العقلي ،وهو من رأى

وكسلر أنه استخدام مضلل إلى حد كبير.

وذلك ألنه بعد حوالي سن الخامسة عشر ،ال يزيد متوسط الدرجات فى كل مقاييس الذكاء

تقريباً زيادة جوهرية بازدياد السن ،كما أن عينات التقنين فى اختبارات الذكاء الفردية ال تشتمل

إال العدد القليل من الراشدين.

وقد الح وكسلر أن مواد كثير من هذه االختبارات ال تناسب الراشدين وال تستثير اهتماماتهم،

ألنها وضعت أصالً لمن هم أصغر سناً وقد الح وكسلر أيضاً أن االهتمام بالسرعة فى هذه

المقاييس يغلب أن يشكل عائقاً لكبار السن.

باإلضافة إلى غلبة الطابع اللفظي فى المقاييس التقليدية للذكاء وال تقدم هذه المقاييس أكثر من

نسبة ذكاء كلى.

وفى عام  1955قام وكسلر بمراجعة للمقياس نشرها تحت عنوان "مقياس وكسلر لذكاء

الرشداين" ( )WAISوفى هذه المراجعة استبدلت بعة فقرات المقياس القديم بفقرات أخرى وزاد
عدد فقرات معظم االختبارات فى المقياس الجديد بهدف تحسين معامالت ثباتها.

وفى عام  1981نشرت مراجعة مقياس وكسلر لذكاء الراشدين بعنوان  WAIS-Rوفيها تابع

وكسلر تطوير المقياس وتحسينه من حيث المضمون والتقنين( .مليكة.)1981 ،

وبعد ثمانين سنة تقريباً من وضع أول اختبارات للذكاء ،قام سيكولوجي بجامعة هارفرد هو

" هوارد جاردنر  Howard Gardnerبتحدي هذا االعتقاد الشائع ،حيث قال :إن ثقافاتنا قد
عرفت الذكاء تعريفاً ضيقاً جداً ،واقترم في كتاب "أطر العقل"  1983وجود سبعة ذكاءات
12

أساسية على األقل ولقد سعى في نظريته عن الذكاءات المتعددة إلى توسيع مجال اإلمكانيات
اإلنسانية بحيث تتعدي تقدير نسبة الذكاء ،ولقد تشكك على نحو جاد وتساءل عن صدق تحديد

ذكاء الفرد عن طريق نزع شخص من بيئة تعلمه الطبيعية وسإاله أو الطلب منه ان يإدي مهام

منعزلة لم يهتم بها من قبل ،ويحتمل أنه لن يختار قط القيام بها ،ولقد اقترم " جاردنر" بدالً من

ذلك أن الذكاء إمكانية تتعلق بالقدرة على )1( :حل المشكالت )2( ،تشكيل النواتج في سياق

خصب وموقف طبيعي.

ومتى تبنينا هذا المنظور النفعي األشمل ،يبدأ مفهوم الذكاء في فقدان كثير من األوهام

المرتبطة به ليصبح مفهوماً وظيفياً يعمل عمله في حياة الناس بطرق متنوعة ،ولقد قدم "جاردنر"

وسيلة لرسم خريطة المدى لعرية للقدرات التي يمتلكها الناس وذلك بتجميع هذه القدرات في

سبع فئات أو ذكاءات ( .جابر.)2113 ،
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أوالً :النظرة التقليدية للذكاء:
وجدت نظريـات للـذكاء منـذ العصـور القديمـة ،حـين اعتبـر العقـل موجـودا فـي موضـع مـا فـي
القلـب ،والكبـد ،والكلـى ،وفـي األزمنـة األكثـر حداثــة ظهـرت نظريـات للـذكاء تتـراوم مـا بـين العامــل
العــام عن ــد ســبيرمان إل ــى  151نمط ـاً م ــن أنمــاط ال ــذكاء فــي بني ــة العقــل عن ــد جيلفــورد( .ج ــابر،
.)23 ،2113
الـــذكاء* " :ق ــدرة عقلي ــة عام ــة ،تعتب ــر الوظيف ــة األساس ــية لل ــذهن أو العق ــل  ،وتت ــدخل ف ــي كاف ــة
األنشطة العقلية أو الذهنية بدرجات متفاوتة ،ومن هنـا كـان تسـمية الـذكاء بالقـدرة العقليـة العامـة".
(طه .)369، 2113 :
وقـد ذكـر (شـمس الــدين) أن هنـاك مـن عرفــه بأنـه "القـدرة علــى التفكيـر المجـرد" ،إال أن المنظــرون
المبكرون عرفوه بأنه عامل شامل ،يإثر على قدرات الفرد في كافة نواحيها ،فكلما كان الفـرد ذكيـا
كان ممتاز في كل شيء " .وقد افترض سبيرمان ( (Sperman) )1927أن الـذكاء يتكـون مـن
عــاملين :عامــل عــام والــذي يقــع تحــت كــل أداء ،وعامــل نــوعي ويــإثر علــى قــدرات معينــة  ،وعلــى
ذلــك ينبغــي أن تقــدر أن تقدي ارتــه الرياضــية أكثــر مــن تقدي ارتــه اللفظيــة( .شــمس الــدين، 2113 ،
.)246

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كلمة ذكاء هي كلمة مجمعية وضعها علماء اللغة في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،ودونوها في المعجم الوسيط

تحت مـادة ذكـوى ،وهـى كلمـة تطلـق علـى المفـرد والجمـع ،و ذا أردنـا جمعهـا نعمـل فيهـا القيـاس علـى نظائرهـا مثـل
كلمة سماء حيث إن الهمزة فيها منقلبة عن واو ،ولذلك يجوز عند الجمع ردها إلى أصلها الواوى وزيادة ألف وتاء

فنقول ذكاوات مثل سماوات أو بقاء الهمزة ونقول ذكاءات مثل سماءات ،ويرجح علماء اللغة في مثل هذه الحالـة
بقـاء الهمــز فنقـول ذكــاءات ،و ن كــان المشـهور فــي نظيرتهــا سـماء ردهــا إلـى الـواو فنقــول سـماوات ( .مجمــع اللغــة
العربية،1961 ،

.)581
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ثانياً :مفهوم الذكاء من وجهة نظر اتجاهات علم النفس:
إن المتتبع لمفهوم الذكاء في االتجاهات المختلفة لعلم النفس يلمس اختالفاً واضحاً بين المنظرين
في هذا المجال الخصب من مجاالت علم النفس ،ولعل مرد هذا االختالف يعود إلى المناحي

(  ) Approachesواالتجاهات النظرية المتباينة التي ينتمي إليها هإالء المنظرين.

وسوف يتم التعرف إلى مفهوم الذكاء من وجهة نظر المنحى السيكومتري ،ووجهة نظر المنحى
المعرفي ،واللذان يعتبران من االتجاهات الرئيسة التي اهتمت بتفسير الذكاء.

تعددت التعريفات في المجال السيكومتري للذكاء ،فقد أورد (عالونة )2114 ،مجموعة من

المفاهيم والتعريفات للذكاء ،يمكن إجمالها على النحو اآلتي:

يعرف بينيه ( )Binetالذكاء بانه القدرة على اإلبداع المستند إلى الفهم الموجه نحو هدف،
والمتصف بالحكم الصحيح على االمور.

أما وكسلر ) (Wechslerصاحب اإلسهامات الكبيرة في بناء اختبارات الذكاء ،فيعرفه بأنه القدرة
الكلية للفرد على التصرف الهادف والتفكير العاقل الناجح مع البيئة.

بينما يرى تيرمان ( ) Termanوهو أيضاً من الذين ساهموا في بناء اختبارات الذكاء بشكل
كبير ،حيث عرف الذكاء بأنه القدرة على التفكير المجرد.

وفي محاولة من الباحث ستودارد (  )Stodardالستقصاء مفهوم الذكاء من خالل مراجعة ما
كتب عنه لمدة أربعين عاماً ،فقد توصل إلى أن الذكاء يتشكل من مجموعة من النشاطات
وتشمل القدرة على القيام بنشاطات تتسم بالصعوبة ،والتجريد ،والتعقيد ،واالقتصاد ،والتكيف

الهادف ،والتنمية االجتماعية ،واإلبداع ،وتركيز الطاقة ،ومقاومة االندفاع االنفعالي ( حسين،
.)2115

وفي عام 1973م صنف فإاد أبو حطب الذكاء إلى ثالثة أنواع هي :الذكاء المعرفي

 ،Cognitive Intelligenceوالذكاء االجتماعي  ،Social Intelligenceوالذكاء الوجداني
 ،Emotional Intelligenceإال أنه في عام 1978م وباستخدام نوع المعلومات كمتغير

مستقل صنف الذكاء إلى سبع فئات ،وفي عام 1983م عاد للتصنيف الثالثي مرة أخرى ( أبو

حطب.)67 ،1996 ،
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وفي مجال االهتمام ذاته لخصت أورمود (  )Ormrodأهم ما ورد من أفكار في تعريفات الذكاء

في محاور ستة ،وهي:

- 1الذكاء تكيفي ( :) Adaptiveحيث يتضمن تعديل سلوك الفرد كي يتمكن من إنجاز
مهمات جديدة بنجام.

- 2الذكاء يرتبط بالقدرة على التعلم (  :)Learningفاألفراد األذكياء يتعلمون بشكل أسهل
وأسرع من األفراد غير المتصفين بالذكاء.

- 3الذكاء يرتبط بالثقافة التي يحيا فيها الفرد؛ فالسلوك الذكي في ثقافة ما ليس بالضرورة أن
يكون سلوكاً ذكياً في ثقافة أخرى.

- 4الذكاء يشتمل على توظيف المعرفة السابقة لتحليل المواقف الجديدة والعمل على
استيعابها لإلفادة منها في مواقف جديدة.

- 5الذكاء يتضمن التنسيق والتفاعل بين مجموعة متباينة من العمليات العقلية المعقدة.
- 6الذكاء ينعكس في مواقف ومجاالت متعددة؛ فهو متوافر في المجاالت األكاديمية
واالجتماعية واالنفعالية وغيرها( .عالونة.)2114 ،

نظرية سبيرمان ) :( Spearman
صاحب هذه النظرية تشارلز سـبيرمان  Spearmanأحـد علمـاء الـنفس اإلنجليز ،وقد نشر مقالة

حول الـذكاء بعنـوان "الـذكاء العـام قياسـه وتحديـده موضـوعيا" ،ثم صاغ هذا البحث في كتاب

قدرات اإلنسان ) (The Ability of Manعام  ،1927وكـان هـذا الكتـاب أسـاس نظريته التي
أطلق عليها نظرية العاملين ،الذي يرى فيها أن الذكاء يتكون من عـاملين :عامـل عام Factor
 ،Generalويرمز له باسم العامل ) (gوعامل خا

 Factor Specificويرمـز له بالعامل

) (Sويإثر العامل العام في جميع أوجه النشاط بدرجات متفاوتـة ،ويـإثر العامـل الخا

في نوع

معين من النشاط .إن كل إنتاج عقلي يإثر في أدائه عامالن ،عامل عام مشترك ،يإثر في كل
نشاط عقلـي يإديه الفرد ،وعامل نوعي خا

 ،يقتصر أثره على نوع واحد من النشاط العقلي،

فمـثالً قـدرة الفرد على اإلنشاء أو التعامل التجاري أو االستدالل المنطقي .نجد أن كل قدرة من

هذه القـدرات وغيرها تتوقف على فعل العامل العام؛ الذي يعد القاسم المشترك بينها جميعـاً ،وعلـى

عوامـل نوعيه خاصة بكل قدرة منها ( .المعلول.)2116 ،
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مفهوم الذكاء لدى وكسلر Intelligence concept For wechller
يعد مفهوم وكسلر للذكاء بأنه أحد األعمدة الرئيسية لمفاهيم الذكاء وهو ينص على أنه نمط القدرة

الكلية للفرد على العمل فى سبيل هدف ما وعلى التفكير والقدرة على التفاعل بكفاءة مع البيئة.

والذكاء قدرة كليه ألنه يميز سلوك الفرد بوصفه كالً وهو نمط ألنه يتكون من عناصر أو قدرات

ورغم أنها ليست مستقلة تماماً ،إال أنه يمكن تمييزها نوعيا.

ورغم أن الذكاء ليس مجرد مجموعة من القدرات العقلية إال أن الطريق الوحيد لتقييمه كمياً هو

قياس الجوانب المختلفة لهذه القدرات .

ويبنى وكسلر مقياسه للذكاء على أساس أن ما يقيسه ليس مجرد" العامل العام"مهما أختلف

تعريف هذا العامل ،لكنه العامل العام والقدرة على استخدام الطاقة العقلية فى موقف له مضمون

وغرض.

مكونات المقياس

يتكون مقياس وكسلر بلفيو لذكاء الراشدين والمراهقين من إحدى عشر اختبار فرعى مقسمين إلى

اختبارات لفظية وعددها ستة اختبارات ،وعلى اختبارات عملية وعددها خمسة اختبارات وهى على

هذا النحو:

()2

()1

االختبارات العملية

االختبارات اللفظية
المعلومات العامة

ترتيب الصور

الفهم العام

تكميل الصور
رسوم المكعبات

العادة األرقام

تجميع األشياء

المتشابهات

رموز األرقام

االستدالل الحسابي
المفردات
أوالً :االختبارات اللفظية Verbal Test’s
وهى تتكون من ستة اختبارات على النحو التالي.:
 -1المعلومات العامة.

وهو يتكون من خمسة وعشرون فقرة يصحح كل منها بدرجة(صحيحة)( )+أو بصفر()-

وتتناول معلومات عامه متدرجة فى صعوبتها مثالً"أية عاصمة ج.م.ع .وينتهي" أية هو علم

الحفريات" وعلى الفاحص االستمرار فى االختبار حتى يفشل المفحو
والنهاية العظمى( )25درجة.
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فى خمسة أسئلة متتالية،

 -2الفهم العام.

يتكون االختبار من عشرة أسئلة ،مما يقلل اعتماد التوصل إلى اإلجابة الصحيحة عنها على

التعليم .وتإكد القدرة على إصدار األحكام فى مواقف الحياة العملية مثل " ليه الزم نبعد عن
الناس البطالين" وتقدر اإلجابات فى ضوء قواعد ونماذج التصحيح .وتعطى درجة واحدة لكل

مسألة تحل حالً صحيحاً فى الوقت المحدد لها أو درجتين على حسب التجريد والتعميم ،والدرجة
الكلية هي مجموع التقديرات العشرة والدرجة الكلية(العظمى)هي عشرون درجة.

 -3إعادة األرقام.

وهو يتكون من قائمتين(ع أ)( ،ع ب)منفصلين يحتويان على سلسلة من األرقام ذات مقاطع

ثالثية وربعاية وحتى تسع أرقام وفى القائمة األولى يطلب من المفحو

يكون قد سمعها وسجلت بالذاكرة.

والقائمة الثانية يطلب من المفحو

إعادة األرقام بعدما

إن يقوم بعكس األرقام التي سمعها مرتبة والدرجة الكلية

هي مجموع أعلى عدد من األرقام يعيده المفحو

العظمى:هي()17سبعة عشرة درجة.

إعادة صحيحة فى كل من االختبارين والنهاية

 -4االستدالل الحسابي.

وهو يتكون من عشرة مسائل حسابية متدرجة الشدة،تعطى الثمانية األولى منها شفهياً إما
لسإالين(المسألتين األخيرتين) فيعطى كل منهما بصوت عال ويطلب من المفحو حلها دون
االستعانة بورقة وقلم وتعطى درجة واحد()1عن كل مسألة تحل حالً صحيحاً فى الوقت المحدد
له ،كما تعطى درجات إضافية للزمن فى المسألتين األخيرتين فقط والنهاية العظمى

هي()14أربعة عشرة درجة.

 -5المتشابهات.

وهو يتضمن على أثنى عشر بنداً يحتوى كل منها على شيئين من المفروض أن يكون بينهما

أوجه شبه ،ويطلب من المفحو

ذكر الشبه بين الشيئين يذكرهما الفاحص شفوياً مثل " برتقال-

موز" أو هما يجتمعوا مع بعة فى أية ،وتقدر اإلجابات بصفر /أو( ،)1أو()2حسب درجة ونوع
التعميم فيها .والدرجة العظمى هي( )24أربعة وعشرون درجة.
 -6المفردات.

وهو يتكون من اثنان وأربعون مفردة ويطلب من المفحو

يسمعها(المفردة)،وهى مفردات تتدرج فى الصعوبة ويبدأ المفحو

إن يذكر مرادف الكلمة التي
فى تعريفها إلى أن يفشل فى

تعريف خمس مفردات متتالية.

وتقدر بتقدير صفر لكل منها والتقدير صفر،وتقدير نصف درجة،وتقدير()1درجة صحيحة وذلك

وفقاً لكتيب التصحيح لالستجابات المصاحب لالختبار والنهاية العظمى هي()42درجة.
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ثانيا :االختبارات العملية Performance Test’s

وهى تتكون من خمسة من االختبارات على هذا النحو.:

 -1ترتيب الصور.

وهى عبارة عن مجموعة من القصص الصورية(التي أن جمعت بالطريقة السليمة تشير إلى
مفهوم وبناء قصة ويبلغ عددها ستة من القصص المصورة هي المنزل ،وامسك حرامي ،والسفر،

والفاكهاني ،وتاكسي ،والسمك ،ويحمل كل كارت منها فى خلفه رقم باإلنجليزية ،يستخدمه
الفاحص فى نهاية ترتيب المفحو

درجاتها و نما هي للتدريب فقط.

للقصة ،ومجموعة تدريبيه وهى( الطائر)غير محتسب

ويدخل فى التقدير كل من الدقة وعامل الزمن (][1راجع جدول التقديرات الخا

بذلك بأصل

المقياس والدرجة النهائية هي مجموع التقديرات الجزئية المختلفة ،والدرجة العظمى هي()21

درجة.

 -2تكميل الصور.

يتكون من خمسة عشرة بطاقة بكل منها صورة ينقصها جزء معين ويطلب من المفحو

ذكر

أسم الجزء الناقص من الصورة ،مثل األنف فى صورة بنت ،والدرجة هي عدد الصور التي

أعطيت عنها إجابات صحيحة فى حدود الزمن المقرر والنهاية العظمى هي()15خمسة عشرة
درجة.

-3رسوم المكعبات.

وهو عبارة عن صندوق به  16مكعباً ملوناً ذات أشكال مختلفة ،وتسع بطاقات بكل منها رسم

مختلف باأللوان ،اثنان منها للتدريب،ويطلب من المفحو

أن يجمع المكعبات طبقاً للرسم الوارد

فى كل البطاقات ،ويدخل فى التقدير عامل الزمن والدقة ويعطى المفحو

 3درجات من كل

رسم يعمل بصورة دقيقة تماماً فى حدود األزمنة المقررة (راجع كتيب التصحيح بالمقياس) والنهاية
العظمى هي()42اثنان وأربعون درجة.
 -4تجميع األشياء.

يتكون من ثالو نماذج من الخشب لثالثة أشياء وهى :الصبي(المانيكان) ،والوجه(البر وفيل)،

واليد،وقد قطعت كل منها إلى قطع مختلفة ويطلب من المفحو

فى كل منها جمع القطع

ويدخل فى التقدير كل من عامل الزمن والدقة ،ويعطى المفحو

درجة واحدة عن كل قطعة

بحيث تكون الشكل الكامل.

توضع فى مكانها الصحيح (راجع كتيب التصحيح باالختبار) والدرجة الكلية هي مجموع

الدرجات الجزئية من كل األشياء الثالثة ،فتكون النهاية العظمى(.)16
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 -5رموز األرقام.
وهى عبارة عن رموز لألرقام بدءا من9-1متمثلة فى- N ،-لـ = ، ,Y, U ،X ،وتوجد

محاوالت تدريبية ،عبارة عن خمس محاوالت ،ويطلب من المفحو

أن ينقل فى مربعات

مطبوعة فى كراسة تسجيل اإلجابات الرموز المقابلة لكل رقم فى المربع طبقاً لمفتام الرموز

المطبوع أعلى المربعات ،والدرجة هي المجموع الكلى للرموز الصحيحة التي يقوم المفحو
بكتابتها فى  91ثانية .والتقدير هي الدرجة الناتجة من المجموع الكلي( .مليكة.)1981 ،
نظرية القدرات العقلية عند "ثرستون":

استنتج العالم األمريكي لويس "ثرستون" في عام  1938أن "سبيرمان" كان مخطئاً في نظريته،
وأن محور الذكاء ال يكمن في عامل واحد .استعمل "ثرستون" طريقة التحليل العاملي واستنتج أن

الذكاء يتكون من تسع قدرات عقلية هي:
-

القدرة المكانية.

-

القدرة اإلدراكية.

-

القدرة العددية.

-

القدرة المنطقية أو قدرة العالقات اللفظية.

-

الطالقة في استخدام األلفاظ.

-

التذكر.

-

القدرة االستقرائية.

-

القدرة القياسية.

-

القدرة على تحديد حلول المشكالت( .الديدي .)1997 :

ويالح

هنا أن تصنيف الذكاءات المتعددة عند (جاردنر )Gardner،قريب جداً من تصنيف

"ثرستون" للذكاء ،ولكن هنا صنفهم على أنهم قدرات متفرعة من الذكاء العام ،ولكن
(جاردنر )Gardner،صنفهم في ذكاءات منفصلة عن بعضهم البعة ،وهذا ما وضعه في عين
االعتبار عند صياغته لمعاييره للحكم على القدرات هل هي ذكاء أم ال ،حيث وضع من المعايير
إمكانية عزل خلل دماغي معين في أحد الذكاءات وتبقى باقي الذكاءات تعمل بشكل طبيعي .لذا
نجد أن "ثرستون من أكثر أتباع (جاردنر )Gardner،بعد وضعه لهذه النظرية تحمساً وعمالً
إلثبات صحتها( .جابر .)21 ،2113 :
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ثالثاً :النظرة الحديثة للذكاء "نظرية الذكاءات المتعددة":
بينمـ ــا رأى سـ ــقراط اإلنسـ ــان علـــى أنـ ــه حي ـ ـوان عاقـ ــل ،وركـ ــز فرويـ ــد (  )Freudعلـ ــى عـ ــدم رشـ ــد
المخلوقات البشرية فـلن جـاردنر ( مـع التجريـب) قـد وصـف المخلوقـات البشـرية علـى أنهـا كائنـات
حية تمتلك مجموعة أساسية من سبعة ،ثمانية ،أو دستة من أنواع الذكاء .وبفضل التطور كل منا

مــزود بهــذه القــدرات الذهنيــة ،والتــي نس ــتطيع تعبئتهــا وربطهــا طبق ـاً لميولنــا وتفضــيالتنا الثقافي ــة.

(جاردنر،2115 ،

.)48

مفهوم الذكاء المتعدد:
لقــد عــرف جــاردنر الــذكاء المتعــدد علــى أنــه :القــدرة علــى حــل المشــكالت ،أ ،تخليــق نتاجــات ذات
قيمة ضمن موقف أو مواقف ثقافية.

إن نظ ـرة تحليلي ــة إل ــى مفهــوم ال ــذكاء المتع ــدد الــذي أورده ص ــاحب النظري ــة تبــين أن ــه يتك ــون م ــن
مجموعة من المصطلحات على النحو اآلتي:

 القدرة :وهي التي تشير إلى امتالك الكفاية التي تإهل صـاحبها إلـى القيـام بعمـل مـا ،ولعـل القـدرةهــي نتــاج للخب ـرات التــي مــر أو اكتســبها الفــرد نتيجــة تفاعلــه مــع البيئــة ،وهــذا االســتنتاج ال ينكــر
بحال من األحوال الدور الوراثي ،وفي الوقت نفسه ال يعظمه كثي اًر ،إنما هو دور تفاعلي بينهما.

 المصــطلح الثــاني هــو حــل المشــكلة والــذي يشــير فــي أبســط مفهــوم لــه إلــى وجــود موقــف غــامةيعيــق عمليــة تحقيــق الفهــم لــدى الفــرد؛ ممــا يقــود الفــرد إلــى اســتقبال المعطيــات الحســية التــي يــتم
استقبالها من خالل المسجالت الحسية ،ومـن ثـم معالجتهـا؛ بهـدف تكـوين المعنـى الـذي يقـود إلـى

الفهــم ،و ذا مــا تكــون الفهــم لــدى الفــرد أصــبح علــى شــكل أبنيــة معرفيــة مخزنــة فــي الــذاكرة بعيــدة
المدى ،وهذه األبنيـة تشـكل خبـرات تسـاهم فـي مسـاعدة الفـرد علـى حـل مـا يواجهـه مـن مشـكالت؛
ألنه سبق وأن تعرض لها فأصبحت الخبرة لديه متوافرة على شكل بناء معرفي.

ولعــل المثــال الــذي أورده جــاردنر فــي معــرض حديثــه عــن حــل المشــكالت والــذي مفــاده أن البحــارة

في عرض البحر يواجهون مشكلة تحديد االتجـاه ،بيـد أن خبـرتهم فـي الـذكاء المكـاني تمكـنهم مـن
تجاوز هذه المشكلة وحلها من خالل تحديد االتجاه الصحيح.

 تخليــق نتاجــات ذات قيمــة فــي ثقافــة مــا :لعــل المعزوفــات الموســيقية التــي ابتــدعها الموســيقارالكبيـر "مــوزارت  "Mozartهــي مــن الــدالئل علــى النتاجــات ذات القيمــة فــي المجتمــع الغربــي ،بيــد

أنهــا ربمــا ال تكــون نتاجــات ذات قيمــة فــي المجتمعــات المحافظــة؛ ألن الثقافــة الغربيــة تعلــي مــن
شـأن الموسـيقى ،بينمـا المجتمعـات المحافظـة ال تعلـي مــن شـأنها ،مـن هنـا كـان التـأثير الثقــافي ذا

أهمية بالغة في نظرية الذكاء المتعدد.
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ومنــذ ذلــك الوقــت نشــطت الكثيــر مــن البحــوو التربويــة المســتندة فــي األســاس إلــى ن ـواتج أبحــاو
الــدماغ ،وقــد كــان مــن ثمــار هــذه البحــوو أن عملــت علــى تعزيــز موقــف نظريــة جــاردنر ،ليصــبح
تعريــف الــذكاء المتعــدد علــى أســاس مــن القــدرات البيولوجيــة والســيكولوجية لمعالجــة المعلومــات،

والتــي يكــن أن تنشــط فــي موقــف ثقــافي مــا لحــل المش ـكلة ،أو إبــداع نتاجــات ذات قيمــة فــي ثقافــة
معينة.

ولعــل التعريــف الثــاني قــد جــاء متضــمناً لمصــطلحين يــردان بكث ـرة فــي األدب التربــوي وهمــا ،قــدرة
بيولوجيــة ســيكولوجية كامنــة ،وهــذا المفهــوم الجديــد يــإدي إلــى تحقيــق فهــم مفــاده أن كــل شــخص

لديه القدرة األساسية لعدد من أنماط الذكاء .وهذا يعظم من دور البيئة في العمل علـى استكشـاف

هذه األنماط ومن ثم العمل الجاد على تصميم البرامج التربوية المناسبة لتنميتهـا حتـى تكـون ذات

قيمة في المجتمع ( .نوفل.)2117 ،
ويرى عوض ( )2111أن العديد من البحوو أو النظريات العلمية تنظر إلى الذكاء على أنه

يمكن تفس يره من المنظور البيولوجي ،أو على أنه كيان يتضمن بعة اإلمكانيات الموجودة في

الدماغ والتي يمكن قياسها .أما في نظرية الذكاءات المتعددة فيجب مراعاة السياق الذي يعيش
فيه الفرد والقيم االجتماعية السائدة في تلك البيئة ،وكذلك تمازج الثقافات المختلفة وتأثيرها على

ذكاء الفرد.

فمفهوم الذكاء كما يشير حسين ( )2113يتسم بتنوع تعريفاته وتعددها نظ اًر لعدم وضوم
المقصود منه على وجه التحديد ،مما أدى إلى اختالف وجهات نظر علماء النفس حول تعريف
علمي واضح ،بل وصل األمر بهم إلى عدم االتفاق على مقياس موحد للذكاء ،إال أن هذا لم

يمنع علماء النفس والمستفيدين منه من االستمرار في محاوالتهم لتعريف الذكاء وبناء المقاييس
التي تتميز بالثبات والصدق في التنبإ بمستوى الذكاء لألفراد.

ويوضح (جاردنر)  Gardnerأن هناك مجموعة من المعايير المحددة التي تشكل مهارات

الذكاء ،وتشتمل على القدرة على اإلبداع ،و نتاج شيء مهم وله تأثير ،وكذلك ابتكار وسائل

وطرق جديدة في حل المسائل ،وكذلك القدرة على القيام بحل المسائل ومواجهة المواقف المختلفة
مع االهتمام بالكيف وليس بالكم ،أي بلمعان النظر وتفحص الطريقة المتبعة في حل المسائل

والمشكالت ،والقدرة على ابتكار مسائل ومواقف جديدة تعمل على إضافة شيئاً جديداً أو

معلومات ذات قيمة( .آرمسترونج.)2116 ،

يرى جابر ( )2113أن نظرية الذكاءات المتعددة تعتبر من النظريات الحديثة في الذكاء وقد

جاءت هذه النظرية نتيجة لتطوير العديد من الدراسات والبحوو التي أخذت طابعاً مغاي اًر لما كان

سائداً ومتعارفاً عليه بخصو

الذكاء واختباراته التقليدية ،وملبية في الوقت ذاته الحاجات
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التعليمية الراهنة ،ومساعدة الفرد على اكتشاف نفسه والتعبير عن قدراته ومكنوناته وتطلعاته

المستقبلية ورسم خطط النجام على مختلف األصعدة ،وليس على الصعيد األكاديمي فقط.

يرى كل من ( آرمسترونج وثوماس )1994 ،أن نظرية الذكاءات المتعددة تعتبر من النماذج
المعرفية الهادفة ،التي توضح طريقة استخدام األفراد لذكاءاتهم المتعددة باألوقات المالئمة ،وهي

نظرية لتحديد الذكاء المناسب لألفراد لغايات عملية التوظيف المعرفي ،حيث تفترض هذه النظرية

أن لك ل فرد من األفراد قدرات أو مهارات معينة تمكنه من حل المشكالت التي تواجهه في
مختلف مناحي الحياة.

ويبين ( )Gardner,2003أن هذه الذكاءات ليست هي النهاية ،و نما قد تقود الجهود البحثية

مستقبالً إلى اقترام أنواع جديدة من الذكاءات ،إضافة إلى إعادة النظر في طبيعة الذكاءات

الموجودة أصالً في ظل التطورات المعرفية والعملية والبيولوجية الهائلة ،واختالف الممارسات

المعرفية والمجتمعية.

ويرى (  )Aborn,2006أن البرامج التعليمية التي تستند إلى نظرية الذكاء المتعدد تعمل على
تعزيز القيم الشخصية واالجتماعية لدى الطلبة ،حي يتمكن هإالء من اكتشاف مواطن القوة
والضعف والهدم ،وبالتالي يمكن لنظرية الذكاءات المتعددة أن تستخم كوسيلة لتحقيق ثقافة

المساواة بين الطلبة في جميع الصفوف الدراسية.

يشير ( )Hoerr,2002أن الذكاءات المتعددة وسيلة مناسبة للتعرف على التنوع في أساليب تعلم

األفراد ،مما يستدعي أن يعمل المعلمون على اتباع طرائق واستراتيجيات تعليمية متنوعة،
وتتناسب مع تعدد الذكاءات المتعددة وتنوع أنماط التعلم ،بهدف تحقيق أعلى درجة من التواصل

في الغرفة الصفية ،ومراعاة كافة مستويات المتعلمين وقدراتهم وخصائصهم ،واإلمكانات التعليمية
المتاحة في المواقف التعليمية المختلفة.

وترى (  )Bilgin,2006أن نظرية الذكاءات المتعددة من السهولة أن يتم تكييفها لتدريس أي

موضوع تربوي ،كما أنها تقدم منحى تعليمي هام يتمركز بشكل مباشر حول الطالب ،باإلضافة
إلى توفيرها طريقة فريدة الستخدام التعلم التعاوني والجماعي.

ويوضح ( )Roberts,2009أنه لدى استخدام نظرية الذكاءات المتعددة يجب على المدرس أن
يضع في االعتبار البرامج التي قد ينجح فيها الطلبة ،بحيث يطور المادة التعليمية كي تتالءم

وقدراتهم العقلية وأنماط التعلم والتفكير الخاصة بهم .وهذه اإلستراتيجية لها فائدة كبيرة خصوصاً
لدى الطلبة المتفوقين والموهوبين الذين يحتاجون إلى برامج تعليمية متطورة ،لتنمية مهارات
التفكير والذكاء.

وفي نفس السياق يرى (  )Armstrong,1994أن نظرية الذكاءات المتعددة لها تأثير مباشر
وواضح في سلوك الطلبة داخل الغرفة الصفية ،وتكمن أهمية ذلك من خالل إيجاد بيئة تعليمية
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متطورة ،تحدد الحاجات الفعلية للطلبة ،وتعمل على تلبيتها على مدار اليوم الدراسي ،فيكون
الطلبة في مثل هذه البيئة التعليمية أقل عرضة لإلهمال واإلحباط والتوتر والضغط النفسي.

ويشير (  )Hoerr,2000أن نظرية الذكاءات المتعددة ترتكز على نقطتين أساسيتين ،األولى أن

العديد من الطلبة سوف يحققون انجاز أكبر ،إضافة إلى أن هذه النظرية تعمل على تفعيل دور
المعلم من مجرد ملقن للمادة التعليمية ،إلى مسهل وميسر لعملية التعلم ،وكذلك تمكين الطلبة من

أن يفهموا النظريات والمفاهيم العامة في المقررات الدراسية المختلفة.

ويوضح (  )Monson,1998أن الذكاء ليس موحداً و نما متعدد ،كما أشارت نظرية الذكاءات
المتعددة ،فهناك ثمانية أنواع من الذكاء على األقل ،وأن هذه األنواع توضح الفروق بين األطفال،
ولكن ليس بدرجة ما يملكون من ذكاء و نما بنوعية هذا الذكاء.
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رابعاً :مكونات الذكاء عند "جاردنر":
يرى (جاردنر )Gardner،أن هناك معايير محددة تشكل مهارات الذكاء وهي:
• القدرة على إبداع إنتاج مهم ومإثر أو على ابتكار طرق ووسائل جديدة في طرم المسائل
وحلها.
• القدرة على القيام بحل المسائل ومواجهة المواقف مع االهتمام بالكيف وليس بالكم أي بلمعان
النظر وتفحص الطريقة المتبعة في حل المسائل.
• القدرة على ابتكار مسائل ومواقف جديدة تضيف شيئا جديدا أو معلومات جديدة (.آرمسترونج،
.) 154 ،2116
خامساً :وصف الذكاءات التسعة:
 .1الذكاء اللغوي الفظي :
المقدرة على استخدام الكلمات بصورة فاعلة ،واستخدام اللغة للتعبير عما يجول في خاطرك ولفهم
األشخا

اآلخرين .سواء كان ذلك شفويا (مثال :راوي  ،خطيب  ،سياسي ) أو كتابيا (مثال:

شاعر ،كاتب مسرحي ،محرر صحفي ) وتضمن بعة هذه االستخدامات الخطابة ( استخدام
اللغة إلقناع اآلخرين بلتباع مسار عملي محدد) وفن تقوية الذاكرة ،والشرم ( استخدام اللغة لنقل

المعلومات للجمهور)( .آرمسترونج.)Armstronge, 2، 2116 :

ويضيف(حسين )2115 ،أن هذا النوع من الذكاء يتضمن أيضا تحليل استخدامات اللغة

(التذكر ،استخدام النكات والسخرية ،التوضيح ،التعليم ،فهم قواعد اللغة كالنحو ومعاني الكلمات،
إقناع اآلخرين بشيء ما ) .كما يتضمن ويتعلق بالقدرة على استخدام الكلمات بفاعلية والبراعة

في تركيب الجمل ،ونطق األصوات وتعرف معاني األلفاظ ،أي يشمل هذا الذكاء جميع القدرات

اللغوية :الكتابة والقراءة والمحادثة واالستماع ،ويعد الذكاء اللغوي شكل من أشكال الذكاء

السمعي /الشفهي( .جابر.) 1102113:
.2الذكاء المنطقي الرياضي:

ويتعلق بالقدرات المنطقية والرياضية العلمية ،وفهم المبادن الضمنية وراء أنواع معينة من

األنظمة السببية ،أو الطريقة التي يعمل بها عالم المنطق أو أي عالم آخر .ويتمثل في القدرة

على استخدام األعداد بفاعلية والحساسية لألنماط والعالقات والقضايا المنطقية والمجردة ( السبب

– النتيجة) ،ويتضح هذا الذكاء لدى علماء الرياضيات واإلحصاء ومبرمجي الكمبيوتر

والمحاسبين والمهندسين ،حيث أن المهارات التي تتميز لديهم :التحليل والحساب ،االستنتاج،
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التخمين والتوقع والتجريب ،استخدام الخوارزميات ،حل المسائل المنطقية ،استخدام الرموز

المجردة.)Armstronge, 2006( .
 .3الذكاء المكاني البصري :

المقدرة على إدراك العالم المكاني البصري بصورة دقيقة ( ،مثال :صياد ،كشاف .مرشد أو دليل)
والقدرة على تصور المكان النسبي لألشياء في الفراغ ،وعلى أداء أو إجراء تحوالت على تلك

اإلدراكات والتصورات ويتجلى بشكل خا

لدى ذوي القدرات الفنية (مثل :الرسامين ،ومهندسي

الديكور ،والمعماريين).)Armstronge, 2006( .

ويعرفها (حسين  )138 ،2115 :بأنها :القدرة على تصوير العالم المكاني داخليا في عقلك مثل
الطريقة التي يبحر بها الطيار أو البحار في أرجاء العالم الواسع ،أو الطريقة التي يستخدمها

العب الشطرنج أو النحات فتمثل العالم مكانيا أكثر تحديداً .حيث أن المهارات التي تتميز لديهم:
عمل المجسمات والمخططات والرسومات ،تصميم الصفحات ،تنسيق األلوان ،الديكور والتصميم

الداخلي لألماكن ،التفكير بواسطة الصور والمجسمات بدالً من الكلمات والجمل ،الرسم والتلوين.
 .4الذكاء الموسيقي :

يتعلق بلدراك األنماط اللحنية ،األصوات ،القافية ويظهر هذا النوع من الذكاء لدى ذوي القدرات
غير العادية في الموسيقى ،ويتضح هذا الذكاء لدى الموسيقيين والمغنيين ومهندسي الصوت

وخبراء السمعيات ،حيث أن المهارات التي تتميز لديهم :تأليف اإليقاعات واأللحان وتمييز
األغاني واألناشيد من نفس النغمة واالستماع إلى األناشيد واألغاني ،وتمييز األصوات( .جابر،

.)11 ،2112
 .5الذكاء الجسمي الحركي :
ويقصد به القدرة على حل المشكالت واإلنتاج باستخدام الجسم كامالً أو حتى جزء منه ،ويظهر

لدى ذوي القدرات المتميزة من الرياضيين والراقصين والجراحين والممثلين والحرفيين ،حيث أن

المهارات التي تتميز لديهم :التمثيل والتقليد ،التمارين الرياضية ،المهارات الحركية الدقيقة التي
يتم فيها التنسيق بين اليد والبصر استخدام اإلشارات ولغة األجساد( .حسين.)142 ،2115 :

 .7الذكاء الضمن شخصي (النفسي):

وهو مرتبط بالقدرة على تشكيل نموذج صادق عن الذات واستخدام هذه القدرة بفاعلية في الحياة

وقدرة الفرد على فهم ذاته جيداً ،وقدرته على التمييز ،ويتضح هذا الذكاء لدى العلماء والحكماء
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والفالسفة ،حيث أن المهارات التي تتميز لديهم :التأمل الذاتي ومراقبة الذات ،إدراك وشعور الفرد

بنفسه ،معالجة المعلومات بصورة ذاتية ،االلتزام بالمبادن والقيم الخلقية والدينية ،الصبر على

الشدائد( .حسين .)143 ،2115 :
 .6الذكاء البين شخصي (االجتماعي):

ويقصد به القدرة على فهم اآلخرين وكيفية التعاون معهم والقدرة أيضاً على مالحظة الفروق بين
الناس وخاصة التناقة في طباعهم وكالمهم و دافعيتهم كطبيعة السياسيين والمدرسين والوالدين

والباعة ،حيث أن المهارات التي تتميز لديهم :العالقات والتواصل مع اآلخرين ،إبداء الحساسية
تجاه اآلخرين ،قوة المالحظة ،معرفة الفروق بين الناس وخاصة رغباتهم ونواياهم .ويذكر طه
تعريفا للذكاء االجتماعي إذا كان الذكاء العام يعتبر قدرة عقلية عامة وتتدخل في معظم أنواع
األنشطة الذهنية والعقلية بدرجات متفاوتة ،فلن الذكاء االجتماعي يقع على الحدود بين الذكاء
والتوافق االجتماعي النفسي ،وأقرب إلى التوافق منه إلى الذكاء العام ،ولذا فهو يعد سمة شخصية
أكثر منه قدرة عقلية ،ويشير إلى أن الفرد و مكاناته في التعامل مع اآلخرين و قامة عالقات
اجتماعية مع غيره بحيث يحقق رغباته في جعل اآلخرين مستمتعين في عالقاتهم به والتعامل
معه ،ويذكر البعة أن الذكاء االجتماعي مرادف للباقة ،ويعتمد على البناء النفسي والصحة
النفسية والتوافق أكثر ما يعتمد على الذكاء العام .فقد نجد بعة مرتفعي الذكاء العام منخفضين
في ذكائهم االجتماعي ،والعكس كذلك ،فالعالقة بين النوعين ليست قوية ،نظ ار الختالف طبيعة
كل منهما .ولنجام حياة اإلنسان فلنه يحتاج كل من الذكاءين حيث ال يغني أحدهم عن اآلخر.
(طه.) 371، 2113:
 .8الذكاء الطبيعي :
وهو القدرة على تمييز وتصنيف الكائنات الحية والجمادات ،ويتضمن الحساسية والوعي بالتغيرات
التي تحدو في البيئة المحيطة ،ويتضح هذا الذكاء لدى المزارعين والصياديين وعلماء النبات
والحيوان والجيولوجيا واآلثار ،حيث أن المهارات التي تتميز لديهم :تمييز وتصنيف معالم من
الطبيعة ،فهم الطبيعة ،االهتمام بالنباتات والحيوانات ،استخدام المناظير والميكروسكوبات.
(جابر.) 1102113:
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 .9الذكاء الوجودي:
ويرى جاردنر أنه القدرة على التفكير بطريقة تجريدية ،ومعالجة أسئلة عميقة حول الوجود
اإلنساني مثل الحياة ،والموت ،وما وراء الطبيعة .ومازالت البحوو مستمرة حول هذا الذكاء
للتعرف أكثر عليه ،والوصول إلى أهم العمليات المحورية التي تسهم فيه.(Gardner, 2004) .
وهو يتضمن القدرة على التأمل في المشكالت األساسية كالحياة والموت واألبدية ،ولعل أرسطو
وجان بول سارتر نماذج تجسد هذا النوع من الذكاء ( .الخّفاف،

.)97

سادساً :عالقة الذكاء االنفعالي بالذكاء المتعدد:
يمكن رؤية هذه العالقة بوضوم من خالل طرم هيوارد جاردنر في نظريته الشهيرة الذكاء المتعدد
لنوعين من الذكاء هما الذكاء البينشخصي ( )Interpersonalوالذكاء الشخصي الذاتي (
 ،)Intrapersonalحيث يتضمن الذكاء البينشخصي أو الذكاء االجتماعي عالقة الفرد
باآلخرين ،فيما يشير الذكاء الذاتي إلى فهم الفرد لذاته ،وهذان المفهومان قد تم التعبير عنهما في
نظرية جولمان ( )Golmanفي الذكاء االنفعالي من خالل المكونين األساسيين للنظرية
والمتمثلين في بعد الكفاية االجتماعية ،وبعد الكفاية الذاتية( .نوفل،2117 ،

.)122

سابعاً :أسس نظرية الذكاءات المتعددة:

يتضمن المخ أنظمة منفصلة من القدرات المختلفة أطلق عليها (جاردنر " )Gardner ،ذكاءات"

حيث يوجد حتى اآلن اثنتا عشر نوعاً من الذكاءات على األقل وكل منها ينمو بمعدل مختلف
داخل كل منا ،حيث يولد الفرد ولديه هذه الذكاءات بدرجات ،ولعل من األهمية القصوى أن
نتعرف على جميع الذكاءات البشرية المتفاوتة وجميع توليفاتها وأن نتعهدها بالرعاية واالهتمام.
فكل إنسان فينا لديه توليفة من الذكاءات ،فلذلك ستكون لدينا فرصة أفضل للتعامل مع
المشكالت الكثيرة التي نواجهها في العالم( .آرمسترونج.) Armstronge,1، 2116 :
بعد مرور ثمانين عاما من تطوير أول اختبار للذكاء يطل علينا عالم النفس (هيوارد
جاردنر )Gardner،من جامعة هارفرد في كتابه " أطر العقل" ليتحدى المبدأ ( المعتقد) الراسخ
الذي رسخ في عقول العلماء والعامة ،القاضي بأن لإلنسان نوع واحد من الذكاء ،حيث نادى بأن
لإلنسان سبعة أنواع من الذكاء على األقل ،قابلة للزيادة ،وكلها تعمل بدرجات متفاوتة ،وتعتمد
على سماتهم الشخصية .فاألفراد يختلفون في بروفيالت الذكاء الخاصة بهم بسبب الوراثة،
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والظروف البيئية ،فليس هناك فردان يمتلكون نفس الذكاءات ،ومن ثم تسهم النظرية بالسمام لكل
األفراد أن يشتركوا في عجلة التقدم لمجتمعهم من خالل نقاط قوتهم الخاصة.
وتعد نظرية الذكاءات المتعددة أحد النظريات السيكولوجية الجديدة في مجال علم النفس المعرفي،
ويفاد من توظيفها في مجال الممارسات التربوية والتعليمية لتفعيل التعليم والتعلم في مإسساتنا
التربوية على كافة مستوياتها .وقد غيرت هذه النظرية نظرة المربين إلى المتعلمين و لى أساليب
تعليمهم وتعلمهم ،حيث رفضت مفهوم الذكاء ،واعتبرت في الوقت ذاته كل المتعلمين أذكياء وفقا
لنوع كفاءاتهم وقدراتهم على اإلنتاج بما يسهم في تنمية ذاتهم ،وفي تطوير بيئتهم( .صالح:
.)67 ، 2116
وعند شرم أنواع الذكاء التسعة للوهلة األولى أول ما يجول في بالنا أنها ليست ذكاءات ،فلماذا
يصر (جاردنر )Gardner،على تسميتها ذكاءات وليس مواهب أو استعدادات أو قدرات؟!
لقد أدرك (جاردنر )Gardner،أن الناس اعتادوا قول " ليس ذكيا ،ولكن لديه استعداد ممتاز
للموسيقى"؛ لذا كان واعياً تماماً الستخدامه كلمة ذكاء ،وقال :أنا أتعمد أن أستفز اآلخرين ،فلو
قلت أن هناك سبعة من الكفايات سيتثاءب القوم قائلين " نعم  ،نعم "؛ ولكن إذا أسميتها ذكاءات
فلنه يعد خروج عن القاعدة المعروفة بأن للشخص ذكاء واحد فقط ،بل إن هناك أنواع من الذكاء
لم يرد ألذهاننا أنها " ذكاء على اإلطالق "( .حسين .) 3 :2115 ،
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ثامناً :المبادئ التي قامت عليها نظرية الذكاءات المتعددة:
المبادن كما وردت في أعمال (جاردنر )Gardner،عند (حسين )2115 ،وهي كما يلي:
• إن الذكاء ليس نوعا واحدا بل هو أنواع عديدة ومختلفة.
• إن كل شخص متميز وفريد من نوعه ويتمتع بخليط من أنواع الذكاء الديناميكية.
• إن أنواع الذكاء تختلف في النمو والتطور إن كان على الصعيد الداخلي للشخص أو على
الصعيد البيني فيما بين األشخا

.

• إن كل أنواع الذكاء كلها حيوية وديناميكية.
• يمكن تحديد وتمييز أنواع الذكاء ووصفها وتعريفها.
• يستحق كل فرد الفرصة للتعرف على ذكائه وتطويره وتنميته.
• إن استخدام ذكاء بعينه يسهم في تحسين وتطوير ذكاء آخر.
• إن مقدار الثقافة الشخصية وتعددها لهو جوهري وهام للمعرفة ولكل أنواع الذكاء.
• إن أنواع الذكاء كلها توفر للفرد مصادر بديلة وقدرات كامنة لتجعله أكثر إنسانية.
• ال يمكن تمييز أو مالحظة أو تحديد ذكاء خالص بعينه.
• يمكن تطبيق النظرية التطورية اإلنمائية على نظرية الذكاء المتعدد.
• إن أنواع الذكاء المتعدد قد تتغير بتغير المعلومات عن النظرية نفسها.
وعلى الرغم من حداثة هذه النظرية إال أنه بات منتش ار العمل بها في العديد من الميادين
وخصوصا ميدان التربية والتعليم الذي أخذ مصممو المناهج يصممون مناهجهم وفق هذه
الذكاءات حتى يتسنى لجميع الطالب أن يستفيدوا من المواد الدراسية مهما صعبت عليهم ،فقد
تصعب إذا ما استخدمت بطريقة واحدة ،أي تناسب نوع ذكاء واحد ،كالذكاء المنطقي ،ولكن في
حال تم استخدام أنواع مختلفة من الذكاءات في نفس الدرس الواحد فلن ذلك سيكون أبلغ في
كل سيستفيد من الطريقة المناسبة لذكائه( .حسين،
تفهيم أكبر قدر ممكن من ذوي الذكاءاتٌّ ،
.)126 ،2115
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المبحث الثاني
النسق القيمي والقيم

مقدمة
أوالً :مفهوم النسق القيمي ومفهوم القيم.
ثانياً :نظريات اكتساب القيم من وجهة نظر علم النفس.
ثالثاً :تصنيفات القيم.
رابعاً :خصائص القيم.
خامساً :وظائف النسق القيمي.
سادساً :العوامل المؤثرة في اكتساب النسق القيمي.
سابعاً :مصادر تشكيل القيم.

31

مقدمة :
يعتبر موضوع القيم من المواضيع الهامة بالنسبة لدراسي علم االجتماع وعلم النفس؛ ألن
القيم إحدى المحددات الهامة للسلوك االجتماعي واإلنساني ،والقيم هي نتاج الهتمامات
ونشاطات الفرد والجماعة والمجتمع ،وينظر البعة إليها على أنها من خصائص النوع البشري،
وأنها ليست مجرد اختراعات شخصية أو تلتصق بجماعات معينة ( .زهران.)59 ،1984 ،
وقد لقيت القيم اهتماما واسعا بين علماء االجتماع وعلماء النفس والمفكرين األوائل ،وكان
يتم استخدام مفهوم القيم بأسماء مختلفة أخرى مثل ،الخير األسمى واألعلى والغاية والمعيار ،وأي
كانت هذه القيم فلنها تدل سابقا على ما هو نافع لإلنسانية ومفيد للجميع والقيم تتغلغل في حياة
الناس أفرادا كانوا أو جماعات ،وترتبط ارتباطا وثيقا بدوافع السلوك واآلمال واألهداف لذلك لم
يكن غريبا أن تحتل نظريات القيمة المكانة األولى في ألمانيا عام 1911م و في انجلت ار وأمريكا
عام 1921م ( حاف .)16 ،1997 ،


يرى لفيتون  ،Levitonأن تأخر االهتمام بدراسة القيم داخل مجال علم النفس يرجع إلى وجود
اعتقاد لدى علماء النفس بأن دراسة األحكام القيمية تقع خارج نطاق الفحو

اإلمبريقية ،كما

أنها ال تخضع للقياس ،وينظر إليها على أنها بمثابة قوى عميقة ال عقالنية ،ال تخضع للمعالجة
التجريبية المعملية.

ثم بدأ االهتمام بدراسة القيم في الثالثينيات واألربعينيات من القرن الحالي ،ينحو إلى المزيد من
االلتزام بالمنهج العلمي ،ولعل الفضل في ذلك يرجع إلى اثنين من علماء النفس هما "ثرستون"

 ،Thurstoneوما قدمه من تصور لمعالجة القيم في إطار المنهج العلمي مستنداً في ذلك إلى
مبادن السيكوفيزيقا المعاصرة ،و"شبرانجر"  ،Sprangerأحد المفكرين األلمان ،الذي نشر خالل

هذه الفترة نظريته في أنماط الشخصية ،والتي انتهى منها إلى ان الناس يتوزعون بين ستة أنماط،

استناداً إلى غلبة أو سيادة واحدة من القيم التالية عليهم :القيمة النظرية ،والقيمة السياسية ،والقيمة

االجتماعية ،والقيمة االقتصادية ،والقيمة الجمالية ،والقيمة الدينية .تلك القيم التي صاغها "

ألبورت وفيرنون" فيما بعد إجرائياً في مقياس سمي باسميهما ( .خليفة.)14 ،1992 ،
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أوالً :مفهوم النسق القيمي ومفهوم القيم:
ويع ِّّرف ( )Weliams Robeenالنسق القيمي بأنه :مجموعة من القيم المركزية المسيطرة التي
تميز مجتمع ما ويشترك فيها أعضاء هذا المجتمع وتحدد سلوكهم  ،وهذا النسق يعطي المجتمع
استم اررية للعالقات الموجودة بداخله واالرتباطات التي تساعد في توضيح المطالب في المجتمع ،

كما ويساعد على التنبإ بالسلوك  ( .أبو العال)2114 :

فيعرفها ( حليم بركات )1996 :بأنها :تلك المعتقدات حول األمور والغايات
أما القيم Values
ّ
وأشكال السلوك المفضل لدى الناس ،والتي توجه مشاعرهم وتفكيرهم ومواقفهم وتصرفاتهم

واختياراتهم ،وتنظم عالقاتهم بالواقع والمإسسات واآلخرين وأنفسهم والمكان والزمان وتحدد هويتهم

ومعنى وجودهم( .بركات.)1996 :

ويعرف الباحث النسق القيمي إجرائياً بأنه" :الدرجة التي يحصل عليها المفحو
ّ
القيم".

على مقياس

القيم في اللغة:

القيم لغة جمع " قيمة" من " قوم" و " قام المتاع بكذا" أي تعدلت قيمته به( .الرازي، 1922 :
( 557

والقيمة "الثمن الذي يقوم به المتاع ،أي يقوم مقامه ،والجمع :القيم ،مثل سدرة وسـدر ،وقومت

المتاع جعلت له قيمة معلومة" (الفيومي، 1925 :

.( 714

ويذكر (الزمخشري )1982 ،أن " القيم جمع " قيمة" وهي من الفعل " قـام" ومصدره " قوم" ولها
عدة معاني منها " قوم العود فاستقام " أي عدله فاعتـدل وأصـبح مستقيماً ،وقوم المتاع أي ثمنه

(جعل له ثمناً ومقدا اًر) تقول :قام بعيرك مائـه دينـار ،وقام تعني الثبات أيضاً ،تقول ماء قائم أي
دائم ،وفالن ماله قيمه" أي مالـه ثبـات وال دوام ،وهو الحي القيوم أي الدائم الباقي".

ويذكر (مخلوف) في كتابه كلمات القرآن مفس اًر قوله تعالى " ديناً قيماً " (األنعام ( 161 ،أي
قيمة" (البينـة ( 3 ،أي أحكام ًا
كتب ّ
ثابتاً مقوماً ألمور المعاش والمعاد .وقوله تعالى  " :فيها ٌ
القيم " )الـروم .(31 ،أي المستقيم
مستقيمة تبين الحق من الباطل .وقوله تعالى  " :ذلك الدين ّ

الذي ال اعوجاج فيه( .مخلوف، 2111 :

.( 114

من خالل ما سبق يمكن القول أن مفهوم القيم في اللغة يدور حول معاني كثيرة منهـا الثمن،

االستقامة ،القدر والوزن ،الثبات ،االعتدال واالستواء .وال شك أن هذه المعاني منسجمة مع
بعضها ال بعة ،فالشيء القيم هو الشيء المـستقيم الفاضل الذي ال إعوجاج فيه ،وهو لذلك ثابت
دائم ألنه يستند إلى الحق الذي ال يتغير ،وهو لذلك ثمين وذو قدر رفيع.
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مفهوم القيم في االصطالح التربوي:
لقد اهتم كثير من علماء التربية بموضوع القيم واعتبروه أحد المجاالت األساسية فـي التربية كونها

مصد اًر أساسياً لألهداف التي تسعى التربية إلى تحقيقها في المـتعلم ،و ن فقدان القيم لدى األفراد

يإدي إلى اضطراب السلوك ،ويوصل إلى االنهيـار والتفكـك داخل المجتمعات ،فلن مجتمعاً بال
قيم لهو مجتمع في طريقه إلى زوال ،فكم مـن دول عظمى تفككت وانهارت بسبب تخليها عن

قيمها ومبادئها ونظ اًر ألهمية القـيم وأثرهـا على الفرد والمجتمع كان البد من دراستها دراسة بحثية
واعية .

ويشير (زاهر )1984 ،أن " هناك اختالفات في تعريف القـيم تـراوم بـين التحديد الضيق للقيم
على أنها اهتمامات أو رغبات غير ملزمة إلى تحديد واسع يعتبـر أنها معايير مرادفة للثقافة

ككل ".فمن العلماء من ينظر إلى القيم أنها أهداف مثل الذي يـرى أن القيمة " هدف عام ضمن
أهداف أعم ".

ومنهم من ينظر إلى القيمة على أنها تفضيالت مثل (ثورنديك(  Thorndikeالذي يإكد أن القيم

هي " تفضيالت تكمن في اللذة واأللم ،أو االرتيام وعدم االرتيام الذي يشعر بـه اإلنسان ،فلذا

كان حدوو شيء ال يإثر مطلقاً على لذة أو ألم أي فرد أياً كان حاليـاً أو مستقبالً ،فلنه يكون
عديم القيمة على اإلطالق"( .الخشاب، 1966 :

.( 187

وهناك من العلماء من ينظر إلى القيم على أنها اتجاهات فيعرفهـا (سـتانجر)  Stangerتعريفاً
يربط بين االتجاه والقيمة ،وال يفرق بينها إال من حيث الشدة فهو يشير بصراحة إلى أن " القيمة

مصطلح نستخدمه للداللة على نوع من االتجاهات ،ولكنها أكثر تعميمـاً من االتجاهات وال
تختلف عنها إال من حيث الشدة والعمق، 1961 :Stanger( .

.( 259

وهناك من العلماء من ينظر للقيم على أنها معتقدات مثل (كريتش(  Kreechالذي يرى أن القيم

" طبقة هامة من المعتقدات يتقاسمها أعضاء المجتمع الواحد وخاصة فيما يتعلق بما هو حسن
أو قبيح ،أو ما هو مرغوب أو مرغوب عنه"( .أبو العينين، 1988 :

.( 25

ومنهم من ينظر إلى القيمة على أنها حاجات فيعرفها عماد الدين سلطان " إشباع الفـرد لحاجاته

األساسية التي يرغبها وذلك من خالل سلوك معين " (سلطان، 1971 :

.( 2

ومن العلماء من يعرف القيمة على أنها الخير والشر مثل( :ببر(  peeperفيقول " القيمـة بأوسع

معانيها هي أي شيء خي اًر كان أو ش اًر" (دياب، 1966 :

.( 21

يتضح من التعريفات السابقة أن نظرة العلماء والباحثين للقيم قد تباينت فمنهم من يـرى أنها
أهداف أو اتجاهات أو تفضيالت أو معتقدات أو حاجات أو أنها الخير أو الشر وأن هذه

التعريفات وثيقة الصلة مع العديد من مصطلحات علم النفس ،وأنها ركزت علـى الفرد بشكل كبير
وأغفلت الجماعة ومعاييرها ،لذلك نسلط الضوء على تعريفات تهـتم بذلك منها أنها " مجموعة من
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المعايير واألحكام تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مـع المواقف والخبرات الفردية واالجتماعية
بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته يراها جديرة بتوظيف إمكانياته وتتجسد خالل
االهتمامات أو االتجاهـات أو الـسلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة وغير مباشرة" (أبو

العينين، 1988 :

.( 34

ويرى (زاهر )1984 :أن القيم هي " مجموعة من األحكام المعيارية المتصلة بمضامين واقعية
يتشربها الفرد من خالل انفعاله وتفاعلـه مـع المواقـف والخبـرات المختلفة ،ويشترط أن تنال هذه

األحكام قبوالً من جماعة اجتماعية معينة حتى تتجسد في سياقات الفرد السلوكية أو اللفظية أو
اتجاهاته واهتماماته ".

ويعرفها (أحمد )1983 ،بأنها " مجموعة القوانين والمقاييس التي تنبثق من جماعة ما وتكـون

بمثابة موجهات للحكم على األعمال والممارسات المادية والمعنوية وتكون لها من القوة والتأثير
على الجماعة بمالها من صفة الضرورة واإللزام والعمومية ،وأي خروج عليها أو انحراف عنها

يصبح بمثابة خروج عن أهداف الجماعة ومثلها العليا") .أحمد، 1983 :

.( 4

كما عرف (أبو حطب )1988 :القيم بأنها " مجموعة أحكام يصدرها الفـرد على بيئته اإلنسانية
واالجتماعية والمادية ،وهذه األحكام في بعة جوانبها نتيجة تقويم الفرد أو تقديره إال أنها في

جوهرها نتاج اجتماعي اسـتوعبه الفـرد وتقبلـه بحيـث يستخدمها كمحكات أو مستويات أو معايير،

ويمكن أن تتحـدد إجرائيـاً فـي صـورة مجموعة استجابات القبول والرفة إزاء موضوعات أو

أشخا

أو أفكار ".

ويرى (الخطيب )2113 :أن القيم هي عبارة عن معايير للحكم علـى سـلوك الفرد في المجتمع،
والتي تعمل على توجيه سلوكه وتحدد استجابته في مواقف الحيـاة المختلفة ،ويكتسبها الفرد في

حياته كمـا يكتـسب المعـارف والمهـارات والعـادات واالتجاهات عن طريق الخبرة .

من خالل التعريفات السابقة يتضح أن:

 -القيم عبارة عن أحكام يتشربها الفرد من خالل تفاعله مع بيئته مـع المواقـف والخبرات

المختلفة .

هذه األحكام والمعايير البد أن تلقى قبوالً من الجماعة التي يعيش الفرد بداخلها ،ومن ثمتنعكس على سلوك األفراد واتجاهاتهم واهتماماتهم.

 -إذا لم يلتزم الفرد بهذه األحكام والمعايير يصبح خارجاً عن نطاق الجماعة وعن النسق القيمي

الذي ينتمي إليه.
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ثانياً :نظريات اكتساب القيم من وجهة نظر علم النفس:
تتعدد وجهات نظر العلماء في اكتساب وتغيير القيم فمنهم من ربط القيم وتغييرها باالتجاهات

حيث تشير نظرية التعلم االجتماعي ونظرية التناقة ونظرية التوازن إلى أهمية الحالة التي يمر

وفعال في عمليات تغيير واكتساب القيم
بها الفرد من (عدم الرضا عن ذاته) لمحدد هام ّ
واال تجاهات لدى الفرد من خالل عملية التنشئة االجتماعية وهناك النظريات األساسية التي
تناولت وفسرت اكتساب القيم على منحى نظرى وتفسيري وتطبيقى وهذه النظريات هي:

أوالً :نظرية التحليل النفسي Psychoanalysis theory
يأتى اكتساب القيم من خالل مراحل الطفولة الباكرة التي يمر بها الشخص ومن خالل التنسيق
بين آليات الجهاز النفسي الثالو وهي :الهو ) (idواألنا ) (egoواألنا العليا )(super ego

ومن خالل عمليات التوحد واكتساب األنا األعلى القيم والقواعد األخالقية السائدة حيث يستبصر

الفرد ويدرك رغباته ومدى اختالفها مع ما تربى عليه في مجتمعه ووعى الطفل بالتناقضات

ومحاولة التنسيق بين األجهزة النفسية الثالثة وآل هذه العمليات النفسية والصراعات الناشئة تكون
حسب مبدأ خفة التوتر الناشئ عن الصراع بين الهو واألنا األعلى أو ما يسمى بدفاعات األنا.
ثانياً :النظرية السلوكية Behavioral theory
ترى هذه النظرية أن اكتساب القيم من خالل عمليات التعزيز سواء أكان التعزيز السلبى أو

التعزيز اإليجابى وينظرون إلي القيم على أنها نوعان إما قيم إيجابية أو قيم سلبية وعملية

اكتساب القيم تأتى عن طريق التعلم والتفاعل مع المثي ارت.

ثالثاً :نظرية التعلم االجتماعي
ترى هذه النظرية باعتبارها نظرية توليفية حيث إنها نظرية سلوكية معرفية تحلل السلوك
االجتماعي ودافعيته وتعزيزه على أساس الوقائع المعرفية التي تتحلل وتتوسط أثر الوقائع

الخارجية  .وهذه النظرية نوع من المزج والتأليف بين نظرية التعزيز السلوكية وعلم النفس

المعرفي الفرضى وهذا المزج يستهدف الوصول إلي فكر يإلف تأليفاً متوازناً بين تعديل السلوك
في المواقف اإلكلينيكية والتربوية على السواء غير أن عملية التعزيز عند "باندو ار" لها معنى

حيث إن لها دو اَر كبي اًر في عملية اكتساب القيم .حيث يسود االعتقاد بأن األطفال
خا
يتصرفون حسب رغبة والديهم من أجل تجنب القلق التشريطى الناتج عن االنحراف واإلغواء .
حيث افترض "باندو ار"  1977أن األفراد يضعون معايير يحققونها ألنفسهم من خالل مالحظة
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معايير اآلخرين والتدعيمات الفارقة لتبنى هذه المعايير وينتج عن التمسك بهذه المعايير التدعيم

الذاتى بينما يإدى انتهاكها إلي العقاب الذاتى وبهذا يتم االحتفاظ بالسلوك مستقالً عن المراقبة
واإلجبار الخارجيين.

وتشير نتائج البحوو التي تمت في مجال نظرية التعلم االجتماعي إلي أن ظواهر التعلم التي

تنتج عن الخبرات المباشرة تتم في ضوء التعلم بالخبرة أى من خالل مشاهدة سلوك شخص آخر

وما يترتب على هذا السلوك  .وتتأثر عملية االقتداء بعدد من العوامل ومنها خصائص القدرة

(كالجنس والسن ومستوى التعلم وسمات الشخصية) وكذلك النتائج المترتبة على السلوك النموذج
أو القدرة ودافعية الفرد والتعليمات المثيرة لهذه الدافعية في موقف التدريب أو تغيير اتجاهات وقيم

الفرد( .عبد اللطيف.) 1992 ،

رابعاً :النظرية المعرفية Cognitive theory

يعتبر "بياجيه" من رواد هذه المدرسة من خالل دراساته المتعددة عن نمو الحكم الخلقى عند

الطفل وتفكيره  .وترى نظرية العزو أن األفراد يحاولون اكتشاف األسباب التي أوصلتهم إلي
االنخراط في أفعال معينة وكانت سبباً في التأثير على سلوكهم و دراك الطفل ألساليب تربية
معينة من خالل عملية التنشئة االجتماعية تكون المحور في تحديد أهمية الممارسات فاألطفال

الذين يرون سلوكهم كنتيجة اإلكراه  .يعزونه لمصادر خارجية ومن غير المحتمل أن يتكرر في

غياب مثل هذه القوى الخارجية وعندما ال يالحظون أن السلوك قد جاء نتيجة اإلكراه أو القسوة.

وعندما يستخدم الوالد االستدالل أو التبرير ليحصل على الطاعة فليس سهالً أن يعزو هإالء
األطفال سلوكهم إلي الضغط الخارجى وعندئذ فالبد أن يكون نتيجة الرغبة الداخلية وبذلك يتم

استدخاله.

ويتضح اهتمام نظرية العزو بدراسة األسباب التي تقف خلف سلوك الفرد وآثاره المباشرة أو غير

المباشرة حيث يوجد نوعان هما:

داخلى  :يشتمل على األسباب والعوامل الداخلية مثل الحاالت االنفعالية أو المزاجية
أ -
وسمات الشخصية والقدرات والظروف الصحية

ب -خارجى  :يشمل األسباب الخارجية مثل الضغوط االجتماعية من قبل اآلخرين وطبيعة
الموقف االجتماعي والظروف االقتصادية فنجام الطالب أو فشله قد ينسبه إلي عوامل

داخليه مثل قدراته العقلية أو عوامل خارجية مثل الح  .حيث تتأثر عمليات الفرد بوجه
عام بعدد من العوامل المعرفية والدافعية.(Sears, D, 1985) .
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ثالثاً :تصنيفات القيم:
تنوعت وتعددت التصنيفات المقترحة للقيم وكل تصنيف منها يعتمد معيا ار محددا أن يضم تحته
منظومة للقيم الخاصة بالعالم الذي يعالجه وفيما يلي هذه التصنيفات التي تعتمد عدة معايير
منها المعايير اآلتية:
المعيار األولُ :بعد المحتوى:
أ  -القيم النظرية :وتعني معرفة القوانين والحقائق واألشياء وتمثل نمط العالم والفيلسوف.
ب -القيم االقتصادية :وهي السعي إلى المال والثروة بزيادة اإلنتاج واالستثمار.
ت -القيمة الجمالية :وتهتم بالجمال وبالشكل والتناسق.
ث -القيم االجتماعية :وتعنى االهتمام بالناس ومجتمعهم ومساعدتهم وخدمتهم والنظر إليها نظرة
إيجابية كغايات ال كوسائل لتحقيق أهداف شخصية وتجسم نمط الفرد االجتماعي.
ج -القيم السياسية :تتضمن االهتمام بالسلطة والقوة والتحكم واألشياء ،والسيطرة.
ح -القيم الدينية :وتتعلق بالقضايا الدينية والروحية والبحث عن حقائق وأسرار الكون( .جابر،
.)23 ،1978
المعيار الثاني :القصد من القيمة:
أ-قيم وسائلية :وهي القيم التي تعد وسيلة لغايات أبعد فهي ليست مقصورة لذاتها بل لتحقيق
غاية عليا أبعد منها.
ب_قيم غائية :وهي القيم التي تكون غاية في حد ذاتها ( .اسكندر.)85 ،1969 ،
المعيار الثالث :شدة القيمة:
أ-القيم الملزمة :وهي تعنى االلتزام بما يجب أن يكون ويجب االلتزام بها ويكون جزاء من
يخالفها شديدا وهي غالبا ما تتعلق بالمصلحة العامة وبما يتعارف عليه المجتمع من قيم وفضائل
تحقق أمنه واستق ارره.
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ب_القيم التفاضلية :وهي القيم التي يفضل أن تكون وأن تمثلها بصورة تفاضلية غير ملزمة وال
يكون جزاء من يخالفها شديدا أو صارما ومن األمثلة على ذلك ال على سبيل الحصر مثل إكرام
الضيف ،وصلة األرحام.
ت_القيم المثالية :وهي قيم يحاول الناس تمثيلها في سلوكهم االجتماعي ولكن يجدون صعوبة
في تحقيقها دائما كاملة ،وهي على درجة كبيرة من األهمية ألن أثرها يعمل على توجيه سلوك
الفرد نحو المثل العليا (زهران.)25 ،1977 ،
المعيار الرابع :عمومية القيم:
ويقصد بهذا المعيار مدى شيوع القيمة وانتشارها ،وتصنف القيم فيه إلى صنفين هما:
أ-القيم العامة :وهي القيم الشائعة والمنتشرة في المجتمع بغة النظر عن فئاته وطبقاته وبيئاته،
وتمثل هذه القيم اإلطار القيمي العام الذي يحتكم إليه أفراد المجتمع في سلوكياتهم وأحكامهم.
ومن األمثلة على القيم العامة :المعتقدات الدينية ،والزواج واألسرة ،ورعاية الوالدين ،والتكافل
االجتماعي.
ب_القيم الخاصة :وهي القيم التي ترتبط بفئة خاصة أو تتحدد بزمان ومكان معينين ،ومن
أمثلتها :إخراج الزكاة في شهر رمضان ،والصالة في مصلى العيد ،واالحتفال بالمناسبات الدينية،
و طالق العيارات النارية في األفرام ،والثأر( .الجالد)51 ،2113 ،
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رابعاً :خصائص القيم:
للقيم مظهر ومنشأ أساسي بيولوجي ونفسي ومعرفي ،وهي ال تتميز باالستم اررية والثبات ولكنها
قد تتعرض للتغير نتيجة التفاعل واالحتكاك بين الفرد والبيئة االجتماعية التي يعيش فيها ،فالقيم
هي نتاج اجتماعي يتعملها الفرد ويشربها تدريجيا ،ويضيفها إلى إطاره المرجعي السلوكي ،ويتم
ذلك عن طريق التنشئة االجتماعية وعن طريق التفاعل ونشير هنا إلى أن القيم تتفق في
الخطوط العريضة لها وتختلف في الفروع والتفاصيل(.إبراهيم.)83 ،1986 ،
ومن خصائص القيم ما يلي:
_1الشمولية :فالقيم تتداخل فيما بينها وتتفاعل.
_2القيم نسبية :تتعلق بالحاجات والتربية والرغبات والظروف السائدة عند أي شخص ما كما
عند مجموعة من األشخا

.

_3القيم تختلف باختالف األفراد :لذلك تترتب ترتيبا هرميا فتهيمن بعة القيم على غيرها.
_4العمومية والموضوعية :فنظام القيم يشترك فيه مجموعة من الناس وينتظم سلوكهم
االجتماعي  ،حيث أن نظام القيم يختلف من مجتمع ألخر ومن جماعة ألخرى ويتفاعل الناس
معها كوحدات موضوعية (منير.)19 ،2112 ،
_5الثبات :وتتميز القيم عن االتجاهات والرأي العام في أن القيم تتميز بالثبات وصعوبة تغيرها
عكس االتجاه والرأي .
_6الترجيح :فهي تركز على الذوق المكتسب والذاتي واإلدراك المباشر .
_7المقياسية :فهي ال تعتمد على فعل قائم بذاته  ،بل تستند إلى مجموعة من األفعال التي يقوم
بها اإلنسان (علوان.)2 ،1989 ،
_8التضحية :وتتميز القيم أيضا باالستعداد للبذل والتضحية وتحديد طريق العمل .
_9تتضمن القيم االهتمام واالعتقاد والسرور واللذة لإلشباع والنفع  ،واالستحسان والقبول
والرفة والمفاضلة واالختيار والميل والنفور.
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_11القيم ليست مستقلة :ألنها تتجسد دائما في شخص حامل لها ،كون إدراك القيمة يتم من
خالل حاملها.
ولحدوو قيمة عند شخص ما واكتسابها ،و ضافتها إلى إطاره المرجعي ،البد من الخطوات
التالية:
 وجود وعي حول مقدمها أو شيء أو شخص أو فكر. يحدو هذا الوعي اتجاها انفعاليا مع أو ضد هذا المثير وينتفي عندئذ موقف الالمباالة ،يدوم هذا الوعي لفترة نسبية من الوقت.
 الميل الوجداني نحو القيمة سلبا أو إيجابا ثم التعبير الوجداني نحو القيمية بااللتزام أوالسرور أو االستهجان أو االستحسان.
 -الميل الحركي النزوعي لتطبيق القيمية( .دياب.)19 ،1981 ،
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خامساً :وظائف النسق القيمي:
يشير " األسمر" أن البديل الذي يحتكم إليه الناس في غياب القيم هو القانون ،ومهما بلغ القانون
من الدقة واالنضباط فهو ال ينبع من داخل النفس البشرية التي تنبع منها القيم ،و نما من

خارجها ،لذلك يسهل االحتيال عليه ،والتالعب به ،و قيام أناس من المتنفذين بتسخيره

لمصالحهم ،كلما وجدوا إلى ذلك سبيال ،فتضيع حقوق وتنتهك حرمات ،وتصادر حريات باسم

القانون ،وتشيع شريعة الغاب ،ويفقد اإلنسان تذوق طعم الحياة ،ويصبح الضعيف طعمة للقوي،

والفقير مستعبداً للغني ،وتعيث العصابات المتمالئة على الظلم في األرض فساداً" ( .األسمر،
.)1997

إذن البد من نظام يقوم على أسس قيمية تراعي حقوق الفرد والمجتمع ،لذلك ينبغي أن تكون القيم
وظيفية بمعنى أنها تإدي وظيفة صالحة لطرفي المعادلة )الفرد والمجتمع).

والقيم تعمل كمعايير توجه السلوك الصادر عن األفراد إلى جهة معينة ومحددة ضمن اإلطار

االجتماعي وهي التي تحدد األسلوب الذي يعرض به الفرد نفسه على اآلخرين ،ولقد أكد علماء
النفس أنه بمعرفة قيم الشخص يمكن معرفة شخصيته وأبعادها المختلفة.

وسوف نتناول وظائف القيم من خالل ثالثة جوانب رئيسية ،وهي وظيفة القيم كمعايير اجتماعية،

والوظيفة التوفيقية للقيم ،والوظيفة الدافعية عن الذات وذلك كما يلي:
وظيفة القيم كمعايير اجتماعية:
أن النظام القيمي كخطط عامة يوظف لحل المشكالت ولصنع الق اررات كما أن القيم تعبر عن
الحاجات اإلنسانية فالقيم هي معايير لها أوجه متعددة  ،تعمل على إرشاد وتوجيه السلوك

اإلنساني بطرق مختلفة أهمها :

أ_تستعمل القيم عادة لتقييم الذات واآلخرين والحكم عليهم .

ب_ تستخدم القيم كمعايير إلقناع اآلخرين والتأثير عليهم وإلخبارنا عن المعتقدات لدى اآلخرين
واالتجاهات والمواقف واألعمال الجديدة بالتحدي أو التغير .

ت_القيم تهيئة لتقبل أيدلوجية سياسية أو دينية على األخرى  ،كما رأينا في المعتقدات .
و_تستخدم القيم كأداة مركزية للمقارنة والمقابلة بين أنفسنا و اآلخرين بقضايا أخالقية .

ج_تستخدم القيم لتبرير السلوك اإلنساني أو ما يسمى ميكانزمات الدفاع (.Rim, Y 1983
.)85

م_يمكن تساعد القيم اإلنسان على اتخاذ مواقف محددة ومتجانسة بالنسبة للمسائل االجتماعية .
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خ_تقوم القيم بلعالء وتقدير الذات والحفاظ عليها  ،فالقيم كمعايير من اختراع اإلنسان بحث
نشأت نتيجة الحاجة إليها  ،وتختلف المعايير االجتماعية عن القيم في ثالو طرق وهي :

* القيمة نمط من السلوك والغاية منه  ،حيث أن المعيار يشير فقط " إلى نمط من السلوك "

* تتفوق القيمة  ،وتتجاوز بعة الحاالت السلوكية واألوضاع من حين أن المعايير االجتماعية
هي وصفة للسلوك أو تحضير له بطريقة معينة ووضع محدد .

* تعتبر القيمة أكثر شخصية وداخلية من المعايير االجتماعية الخارجية البعيدة عن إحساس

الفرد.)19 .Keller, c. 1993( .
الوظيفة التوفيقية للقيم:

من الممكن أن تتعلق بعة محتويات القيم مباشرة بأنواع السلوك والغايات  ،التي يمكن أن
تكون توفيقية أو مثالية ويعتبر التوافق عملية تغير في الجهاز النفسي والمعرفي واالنفعالي من
أجل إرضاء حاجات اجتماعية  ،فكثير من القيم تتعلق بالتوافق مع الغير ومنها ما يتعلق بحب
الطاعة  ،ومنها ما يتعلق بالنظام واآلداب وااللتزام  ،وهناك بعة القيم الغائية تتعلق في
الحصول على الشهر والنجام المادي الجيد  ،وهناك قيم تتعلق بالتوفيقية وأهمية السلوك اإلنساني
المسئول  ،وهذه القيم تشدد على الراحة الضميرية لإلنسان مثل سالمة الذات والضمير واألمة
وغير ذلك  ،والبعة قد يظن أن هذه القيم زائفة ألنها نتيجة ضغط المجتمع على الفرد  ،ألن
يتقبلها  ،مع ذلك تبقى هي قيم ذاتية  ،ومقبولة ومتساوية مع غيرها ألنها مقياس على درجة
التماثل االجتماعي والتوافق (. )chin Mathew, 1973,63
الوظيفة الدفاعية عن الذات:
القيم تشكل مفاهيم جاهزة  ،تقدم من قبل الثقافة السائدة  ،لتأكيد أن مثل تلك التبريرات يمكن لها
االستمرار أو السهولة وبدون جهد والقيم تخدم وسيلة وغاية كوسيلة دفاع عن الذات  ،وال يمكننا
أن نحدد بقية تلك القيم بشكل ثابت إنما تعمل معا لتأمين الدفاع عن الذات  ،وسلوكيات
مثل األمن القومي المتعصب واآلداب الجم وتقوم على أساس الدفاع عن الذات  ،ولنفس القيم
الدينية وخاصة التطرفية منها فهي تخدم الدفاع عن الذات وعن طريق القيام بأعمال تخالف رأي
وموقف الجماعة االجتماعية التي ينتمي إليها .)Allen, 1987,191( .
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سادساً :العوامل المؤثرة في اكتساب النسق القيمي:
هناك مجموعة عن العوامل المإثرة في اكتساب النسق القيمي في المجتمع وهي كما يلي:
_1العوامل البيئية واالجتماعية:
وتنقسم إلى ثالو أقسام وهي :
أ-دور األسرة في اكتساب النسق القيمي في المجتمع:
األسرة هي الخلية األولى في المجتمع وتعتبر أحد المإسسات االجتماعية التي تساهم في نقل
القيم من جيل إلى جيل آخر  ،وهي الضابط لسلوكيات وآداب أفرداها وهي التي تحدد ما هو
مقبول وما هو مقبول في ظل المعايير الحضارية السائدة  ،وعادة ما تزود األسرة أبناؤها بقيم
ومعايير وسلوكيات تتوافق معها وفقا إلرادة الوالدين وهذا يعتمد على مقدار الدفء العاطفي
والرعاية االجتماعية واالهتمام( .سالم.)186 ،2112 ،
نمو األنا األعلى يتضمن عملية التوحيد أو التماهي للطفل مع والديه ولقد أكدت العديد من
الدراسات البحثية على وجود عالقة بين أساليب التنشئة االجتماعية لألبناء ببعة سمات
شخصية وما يتبناه األبناء للقيم ن وتبدأ عملية تزويد الفرد بالقيم من األسرة ثم تنتقل بعد ذلك
إلى الجماعات الثانوية كالمدرسة وجماعة الرفاق والمسجد والتي يمكن أن تمد للفرد قيما معينة
يحاول اكتسابها في محيط األسرة ليأخذ بتغييرها مما تأثر به إطار مختلف الجماعات المرجعية
التي تنتمي إليها وأشارت كثير من الدراسات أن دور األسرة في اكتساب الفرد للقيم تثل كثي ار
عندما ينتقل الفرد إلى جماعات أخرى (خليفة.)89 ،1992 ،
ب_دور اإلطار الحضاري في اكتساب القيم:
ويتم اكتساب الفرد القيم السائدة في المجتمع من خالل تفاعل الفرد مع أفراد المجتمع وتفاعله مع
البيئة االجتماعية التي ينتمي إليها  ،أي أن القيم تكتسب من خالل اإلطار الحضاري في
المجتمع .ويمكن تصنيف العائالت على أساس امتالكها لقيم تقليدية عالمية أو عدم امتالكها
لتلك القيم بناء على:
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 أهمية الدين كمعتقد ضمن نظام قيم العائلة . التشديد على الزواج كنظام اجتماعي لتحقيقه حاجات إنسانية وعاطفية وجسديةوروحية وتناسلية واقتصادية .
 التشديد على اإلنجاب كطريق الستمرار النسل . امتالك المعايير االجتماعية وقيم الجماعات المرجعية .ويتبين أن األسرة لها أهمية في تشكيل و دراك صورة الوالدين ،وتنظيم المعتقدات األساسية
المتعلقة باالعتبار الذاتي والضبط ،وكلما امتلكت األسرة معتقدات واضحة وأهداف مرسومة
ومحددة ومعايير ضبط على أفرادها كلما كان هذا أوعى إلى التزام األبناء بتلك المبادن والمفاهيم
و خالصهم للعائلة ،والعكس صحيح فقد وجد أن معظم المنحرفين من المراهقين آتوا من عائالت
ضعيفة الروابط األسرية وقليلة الضبط األخالقي ويسودها جو من التوتر في النسق القيمي ،ووجد
أن قيم المراهقين فيما يتعلق بالقضايا العائلية متطابقة ومتتاغمة مع تلك الموجودة عند األهل،
وان االلتزام بالمعايير االجتماعية يزداد مع تقدم اإلنسان بالعمر ،ويتوافق مع معايير األهل
بصورة أو بأخرى من خالل التنشئة االجتماعية (إبراهيم.)241 ،1986 ،
ج -دور المتغيرات النوعية داخل اإلطار الحضاري:
حيث أن األنساق القيمية لألفراد داخل المجتمع تختلف تبعا الختالف مستوياتهم االقتصادية
واالجتماعية ودرجة التعليم والجنس والمستوى والمكانة االجتماعية والمهنية ( .سويف،1993 ،
.)117
_2العوامل البيولوجية للقيم:
إن الفروق الفردية في التنشئة االجتماعية واختالف العوامل الوراثية واالستعدادات والموروو
المعرفي التي يملكها كل طفل إضافة إلى الخبرات والتعليم والتدريب خالل مراحل النمو المختلفة
تإثر جميعها في اكتساب النسق المجتمعي كذلك فالعوامل البيولوجية تإثر في عملية التنشئة
االجتماعية  ،وقد أكدت العديد من الدراسات أن طول الجسم والوزن لهما أهمية في تكوين النسق
القيمي (الخطيب.)86 ،1981 ،
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 -3العوامل السيكولوجية:
أ_موقف التحليل النفسي:
ويرى هإالء بأن القيم يتم اكتسابها من خالل التكوين النفسي والجنسي لألفراد والمجتمع من خالل
التماهي مع الوالدين  ،فهما يعلمان الطفل القواعد األخالقية والتربية التقليدية والمثل العليا في
المجتمع من خالل التماهي مع الوالدين  ،ويرى يونج أن مقدار الطاقة النفسية المستثمرة في
عنصر من عناصر الشخصية تسمى قيمة هذا العصر  ،ويرى يونج أن قبل سن الخامسة تبدأ
القيم الجنسية وتبلغ قيمتها خالل مرحلة المراهقة  ،وتبلغ غرائز الحياة والعمليات الحيوية في
السنوات األولى من الرشد.
ب_االتجاه المعرفي في تكوين القيم:
حيث يإكد أصحاب هذا االتجاه إن اكتساب القيم يقوم على أساس التغير في البناء المعرفي عبد
المراحل المختلفة من عمر الفرد (حيدر.)112 ،1999 ،
ج_نظرية التعلم:
ويرى أصحاب هذا االتجاه أن القيم تتكون من خالل التوحد العام للطفل مع والديه  ،وأن رعاية
الوالدين للطفل واحتضانه تجعله يقلد أهله أو يحاكيهم بدرجات كبيرة لكسب رضاهم وصحبتهم

وعلى الرغم من أن بعة أشكال السلوك تكون بحاجة إلى التدريب إال أن معظم القيم يتم
اكتسابها معه خالل المحاكاة والتوحد مع الراشدين  ،وأشار " ماكيني " إلى أن القيم ممكن أن

تكتسب خالل ما يلي:

* التدعيم ويتضمن المكافئة أو العقاب .

* التوجيه السلوكي  ،ويتضمن التوجه اآلمر والتوجه الناهي .ألن هذه القيم والسلوكيات والمعايير
االجتماعية واألشكال والرموز كلها جزء من هذه الحضارة وال يمكن أن تقوم إال بواسطة أفراد

المجتمع وال يمكن أن تستمر عبر األجيال إال بأن ينقلها أبناء الجيل إلى الجيل القادم  ،واإلنسان

يتبنى النسق القيمي بناءا على استعداداته الشخصية  ،ومقدرته على التفاعل مع اآلخرين ويساعد

المجتمع بذلك من خالل تشجيع ودعم الناس والعكس صحيح عندما ال يستطيع اإلنسان أن

يتبنى النسق القيمي ال يدعمه وال يشجعه إفراد المجتمع (ليندزي.)65 ،1971 ،
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سابعاً :مصادر تشكيل القيم:
مصادر القيم عديدة ومتنوعة بتنوع خبرات الفرد الحياة  ،وبالتالي فلن التعرف
على هذه المصادر يزيد من التعرف على طبيعتها تتمثل المصادر الرئيسية للقيم في التالي :
 _1الدين وتشكيل القيم عند األفراد:
القرآن الكريم هو المصدر األول من مصادر التشريع اإلسالمي  ،والسنة النبوية الشريفة هي
المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي  ،والمصادر التشريعية هي ما جاء بها اإلسالم ،
ولقد وضع اإلسالم مجموعة من المبادن متمثلة في القرآن الكريم وهو كتاب هللا الذي انزله على
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،وهذه المجموعة من المبادن هي منار األمة اإلسالمية لطريق السعادة وهي في
األصل مجموعة القيم التي تمكنهم من التمييز بين الخير والشر في السلوك  ،وبين الحق
والباطل في الرأي والهدى والضاللة والنور والظالم في هذه الحياة  ،وذلك مصداقا لقوله تعالى "
قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبين" ( القرآن كريم ،المائدة ،اآلية  .)5وقوله تعالى " :كتاب
أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور"(.القرآن الكريم ،سورة إبراهيم ،اآلية .)4
وقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( تركت فيكم ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أبدا كتاب هللا وسنتي ) ،
ولقد جاء اإلسالم بحدود واضحة لسلوك الفرد المسلم بها تحقق إنسانية اإلنسان وأخالقية اإلسالم
 ،فكانت دعوة اإلسالم إلى القيم اإلسالمية ذات المغزى االجتماعي والخلقي في سلوك الفرد
المسلم (أبو العينين.)62 ،1988 ،
والقرآن الكريم يحتوى على النسق القيمي اإلسالمي بتفصيالته وتفريعاته  ،وهو الدستور الذي
يجب أن نستند إليه في اشتقاق القيم والقاعدة التي تساعد على هذا االشتقاق هي أن كل آية
ضمت أو نصت على أمر فلن ما تضمنته يعتبر قيمة  ،وكل آية نصت على أمر أو نهي فلن
ما تضمنته يعتبر قيمة سالبة تدعو إلى التزام قيمة موجبة (مكروم.)191 ،1994 ،
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 _2األسرة :
التنشئة االجتماعية عملية مستمرة غير منقطعة تهدف إلى تلقين األفراد وتطبيعهم بالثقافة التي
يعيشون في أجوائها فلن تلك العملية المستمرة تعمل على تكوين الشخصية وتطبيعها بطابع ثقافي
متجانس  ،مما يعنى أن التنشئة االجتماعية هي من الميكنزمات الهامة في علم االجتماع التي
تساهم في تشكيل الشخصية( .صالح.)14 ،2114 ،
وتعد األسرة من أهم المإسسات االجتماعية في إكساب القيم لألبناء فهي التي تحدد ألبنائها ما
ينبغي وما ال ينبغي أن يكون في ظل المعايير الحضارية السائدة  ،والتنشئة االجتماعهية لها
أهميتها في إكساب القيم للفرد باإلضافة إلى ظروف احتكاكه وتفاعله مع األفراد والجماعات،
فاألسرة تعد من أهم الجماعات االجتماعية األولية في إكساب الطفل المعايير االجتماعية
الضابطة للسلوك (فهمي.)272 ،1988 ،
وفي األسرة يتعلم األبناء أنماط السلوك المختلفة والعادات االجتماعية المقبولة  ،وتتكون لديهم
العواطف واالتجاهات والقيم نحو الذات ونحو اآلخرين .
ويكتسب الطفل العادات والقيم واآلداب االجتماعية  ،وفيما يتصل بالجماعة البشرية أول اتصال
ويتعامل مع غيره باألخذ والعطاء  ،ويتعلم التميز بين الصواب والخطأ  ،كما يتلقى فيها دروس
الدين ويتشبع بالمبادن الخلقية والدينية (صالح.)271 ،1978 ،
كما أن األسرة تتولى غرس القيم الثقافية العامة للمجتمع ككل وفي نفس الوقت غرس القيم التي
تعتنقها في الطفل  ،وكان على اآلباء أن يكونوا أمام أبنائهم قدوة فكرية وسلوكية حتى يتعرف
الطفل على أنماط السلوك الصحيحة طبيعيا وعلميا  .ولكل أسرة مجموعة من أشكال السلوك
واالتجاهات المقبولة اجتما عيا تدور حول محاور كالدين والجنس واإلنتاج ومناشط العالقات
االجتماعية  ،إذن فهي تتولى رسم توجيهات الفرد في الحياة من خالل ما تمثله الثقافة قيما لها
(مكروم.)29 ،1994 ،

48

 _3جماعة الرفاق:
إن جماعة الرفاق غالبا ما ينتمون إلى نفس الشريحة االجتماعية لذا فلن وظيفتهم تناصر وتإيد
اتجاهات األسرة وقيمتها أكثر ما تخالفها ،فهي تإثر في سلوك الفرد وعاداته وقيمه ،فهو يتفاعل
معهم كأفراد ،أو جماعات في الشارع ،أو في مإسسات كالنوادي والمعسكرات .
وقد يفوق تأثير المنزل والمدرسة في مجاالت السلوك االجتماعي للشباب  ،خاصة في الفترة
األولى من مراحل المراهقة فلن الشباب يلجأ إلى رفاق سنه إليجاد التفسيرات المرضية للتغيرات
والظواهر التي تط أر عليه في هذه الفترة  ،والتي قد يجد حرجا في مناقشتها مع والديه ومدرسيه
والكبار الراشدين المحيطين به  ،والشباب يرى في جماعة الرفاق المناخ المناسب للحوار
والمناقشة والمهارات والعالقات االجتماعية  ،ألنه يشبع حاجاته النفسية كاألمن واالنتماء وتحقيق
الذات والتقدير االجتماعي والتعبير عن رأيه بحرية من خاللها وعلى ذلك فهو يسعى إلى تثبيت
مكانته فيها ويتبنى قيمها ومعاييرها وسلوكياتها  .وكذلك تبرز أهميته وخطورة هذه الجماعات في
تشكيل األنماط السلوكية ألعضائها في تلك المجتمعات المتقدمة التي انصرفت فيها األسرة عن
كثير من وظائفها المتعلقة بالتنشئة .
إن المراهق أو الشاب من خالل ارتباطه بجماعة الرفاق  ،ومن خالل انصياعه لمعاييرها ووالئه
لها يصبح لزاما عليه االحتفاظ بمكانته داخل المجموعة بأن يجاري أفرادها في مظهرهم وسلوكهم
وتجاربهم والتي قد تكون في بعة األحيان مظاهر وسلوكيات وتجارب سلبية من حيث تعارضها
مع عمليات التطبيع االجتماعي (أبو الفتوم.)83 ،1997 ،
وفي ضوء ذلك يرى الباحث أنه من واجب المسئولين عن برامج رعاية الشباب تنظيم هذه
الجماعات وتوجيهها على أسس تربوية ونفسية بما يزيد من تأصيل القيم في نفوس أعضائها .
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 _4المدرسة :
تعتبر المدرسة مإسسة اجتماعية مسئولة عن تربية األجيال الصاعدة ،ويقع على عاتق المعلم
مسئولية التنشئة االجتماعية في ظل القيم والمبادن التي تنسجم مع الثقافة .والمدرسة تكسب
طالبها القيم المرغوبة اجتماعيا من خالل مرورهم بخبرات تعدها لهم  ،وتعد المدرسة امتدادا
وظيفيا لألسرة من حيث تنظيمها لعمليات اجتماعية وعقلية تقوم أساسا على ما بدأته األسرة وتزيد
عليه ،فهي حلقة الوصل بين األسرة وبين البيئة االجتماعية وهي تإثر في تكوين معتقدات
التالميذ  ،وفي سلوكهم عن طريق التقليد واالستهواء واإليحاء  ،ويجب أن يكون المناخ المدرسي
والمواد الدراسية وطرق التدريس ومعاملة التالميذ كلها قائمة على اعتبار أن التالميذ هم أمل
الحاضر ودعامة المستقبل  ،وعليها أن توجه كل الجهود نحو تهيئة الفر

المناسبة لتنمية القيم

و كساب تالميذها عناصر الحياة( .مكروم.)131 ،1994 ،
وللمعلم فر

كبيرة في إنماء األهداف الشخصية واالجتماعية المرغوب فيها والتي تسمو

بالشخصية اإلنسانية وتدعم التنمية المجتمعية ،فالمعلم يجب أن يكون قدوة في سلوكه متمشيا مع
قيم المجتمع الذي يعيش فيه( أبو سوسو.)81 ،1991 ،
ويرى الباحث أن دور المعلم يتجاوز عرض الدرس في الحصة الدراسية  ،فهو يعمل على نقل
التراو الثقافي بما يتضمنه من قيم إلى التالميذ وهو اإلنسان الذي يبحث فيه عن كثير من
المعاني والقيم التي تساعد على فهم مجتمعهم الخارجي والتوافق معه  ،فعلى قدر تخلق المعلم
بالقيم واالتجاهات الطيبة المرغوب فيها  ،يتخلق أيضا الناشئة بتلك القيم واالتجاهات الطيبة
بطريق غير مباشر  .وبذلك يكون على المدرسة تأصيل القيم وتنميتها ورعايتها لدى المتعلمين ،
وذلك ألن مسئولية إكساب القيم هي قوام العملية التربوية وهي رسالتها تجاه المجتمع.
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 _5وسائل اإلعالم:
تعتبر وسائل اإلعالم من أخطر المإسسات االجتماعية وأهمها في التنشئة االجتماعية للطفل بما
تتضمنه من معلومات مسموعة أو مرئية أو مقروءة  .وكذلك تعتبر وسائل اإلعالم المختلفة من
كتب ومجالت وجرائد والتلفزيون لها تأثير على التنشئة السياسية للنشئ  ،فالقيم التي تعرض من
خالل التلفزيون تإثر إلى حد كبير في اتجاهات أفراد المجتمع ( .عبد هللا.)48 ،1982 ،
ووسائل اإلعالم قد غدت واضحة كمصدر من مصادر التأثير والتنشئة االجتماعية ،وبلغت
ذروتها في العصر الحديث في نقل المعلومات داخل البيوت والمإسسات من خالل الوسائل
المسموعة والمرئية  ،كما أنها تعمل على نقل قيم المجتمع داخل المجتمع نفسه وتعمل على
تماسكه ووحدته ،فهي تزيد من حيز الحياة الذي يتعامل معه الفرد ومن نطاق الشخصيات التي
يستند إليها في تكوين قيمه واالقتداء بها  ،و ن من شأن وسائل اإلعالم ( الصحافة و اإلذاعة
والتلفزيون وغيرها من الوسائل السمعية والبصرية ) أن تجعل الخبرة والفكرة والرأي والمعرفة شركة
عامة بين أفراد المجتمع جميعا (مكروم.)251 ،1994 ،
واإلعالم له القدرة على تنمية القيم لدى الشباب ليس عن طريق الوع واإلرشاد فقط  ،بل عن
طريق التطبيق العملي للقيم  ،وهو بذلك يلعب دو ار بار از في توضيح القيم الصحيحة وتحديد
المبادن والمعايير السلوكية المقبولة  ،وعلى القائمين على وسائل اإلعالم بمختلف انتماءاتهم أن
يعملوا على أن تكون وسائل اإلعالم هادفة وذات معنى وقيمة  ،حتى تسهم في حل المشكالت
الق يمية واالجتماعية لدى األفراد  ،ويعد اإلعالم أيضا من أخطر الوسائل في غرس القيم السلبية
ولذا من الضروري مراقبتها وتوجيهها (الدسوقي.)73 ،1995 ،
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة

أوالً :دراسات عربية تناولت الذكاءات المتعددة.
ثانياً :دراسات إنجليزية تناولت الذكاءات المتعددة.
ثالثاً :دراسات عربية تناولت النسق القيمي.

رابعاً :دراسات إنجليزية تناولت النسق القيمي.

خامساً :التعقيب على الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها.
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أوالً :دراسات تناولت الذكاءات المتعددة:
-1دراسة محيسن (:)2115

"أنماط التعلم والتفكير المعتمد على نصفي الدماغ وعالقته بالذكاءات المتعددة".
هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف أنماط التعلم والتفكير المفضلة والذكاءات المتعددة السائدة،

والفروق بين ذوي أنماط التعلم والتفكير المعتمد على نصفي الدماغ في الذكاءات المتعددة،
طالبا وطالبة ،بالصفين الثامن والتاسع األساسيين بمحافظة غزة،
وشارك في الدراسة 354
ً
واستخدم في جمع البيانات مقياس أنماط التعلم والتفكير ،وآخر للذكاءات المتعددة ،وذلك بعد أن
تم التأكد من صدقهما وثباتهما ،وأشارت النتائج إلى سيادة النمط األيسر بنسبة  44.61تاله

المتكامل بنسبة  %32.21ثم األيمن بنسبة  ،%23.21أما نوع الذكاء السائد فكان الذكاء

الشخصي بالمرتبة األولى تاله االجتماعي ثم الوجودي ،فالجسمي ثم المنطقي فاللغوي فالمكاني

أخير الموسيقي ،وكان الذكاء السائد لدى ذوي النصف األيمن هو الذكاء الشخصي
فالطبيعي و ًا
أخير اللغوي ،أما ذوو النمط األيسر فقد كان الذكاء السائد لديهم هو الشخصي
فالمكاني و ًا
أخير الموسيقي ،كذلك كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء
فالمنطقي و ًا
اللغوي والمنطقي والجسمي لصالح النمط األيسر والمكاني والموسيقي لصالح النمط األيمن.

-2دراسة رضوان (:)2114

"الذكاءات المتعددة وعالقتها بالمهارات الحياتية لدى مجموعة من األطفال الفائقين عقلياً".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الذكاءات المتعددة والمهارات الحياتية لدى مجموعة

عقليا والكشف عن الفروق الجنسية في كل من المتغيرين.
من األطفال الفائقين ً
األدوات :تم استخدام مقياس الذكاءات المتعددة ،ومقياس المهارات الحياتية بعد حساب

خصائصهما السيكومترية ،واختبار القدرة العقلية؛ ومقياس المستوى االقتصادي االجتماعي.

طفال ،و 41طفلة) من األطفال الفائقين عقليا
طفال طفلة (ً 51
العينة :تكونت العينة من ً 91
ممن بلغ متوسط أعمارهم  11.88سنة ،وينتمون إلى أسر ذات مستوى اجتماعي اقتصادي
متوسط.

النتائج :إنتهت النتائج إلى وجود ارتباطات موجبة دالة إحصائية بين الذكاءات المتعددة (الذكاء

اللغوي -الذكاء المنطقي /الرياضي -الذكاء المكاني البصري -الذكاء الجسمي /الحركي -الذكاء

الموسيقي -الذكاء الشخصي -الذكاء االجتماعي -الذكاء الطبيعي -الذكاء الوجودي) وبين
المهارات الحياتية (مهارة التواصل االجتماعي -مهارة حل المشكالت واتخاذ القرار -مهارة

االستنكار) والدرجة الكلية للمهارات الحياتية لألطفال الفائقين عقليا .كما تبين تفوق الذكور
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الفائقين عقليا في الذكاء المنطقي /الرياضي -الذكاء المكاني /البصري الذكاء الجسمي/

الحركي .بينما على الجانب اآلخر ،تفوقت اإلناو الفائقات عقليا في الذكاء اللغوي -الذكاء

الموسقى -الذكاء الشخصي -الذكاء االجتماعي -الذكاء الجسمي .كما لم توجد فروق في الذكاء
عقليا في مهارة
الوجودي بين الجنسين .إضافة إلى هذا ،أوضحت النتائج تفوق الذكور الفائقين ً
حل المشكالت واتخاذ القرار ،بينما تفوقت اإلناو الفائقات عقليا في مهارة التواصل االجتماعي
ومهارات االستذكار ،والدرجة الكلية للمهارات

الحياتية.

-3دراسة الرفاعي (:)2114

"مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت وعالقته بتحصيلهم

الدراسي".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة

الكويت وعالقته بتحصيلهم الدراسي ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي
التحليلي لمناسبته اإلجابة على أسئلة البحث .ولتطبيق منهج البحث اختيرت عينة البحث

بالطريقة العشوائية الطبقية وتكونت من ( )211طالب وطالبة بنسبة  %2تقريباً من مجتمع
الدراسة البالغ (  )11181طالباً وطالبة .أظهرت نتائج البحث حيازة مستوى الذكاءات المتعددة
لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس منطقة العاصمة التعليمية بدولة الكويت على المستوى

المتوسط كما أظهرت قناعات المبحوثين وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الذكاءات المتعددة
والتحصيل الد ارسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس منطقة العاصمة التعليمية بدولة

الكويت ،حيث تمثلت هذه العالقة بقيمة ارتباط عالية (  )1.978تشير إلى إنه كلما ازداد الذكاء

ارتفعت قيمة التحصيل الدراسي والعكس صحيح.
-4دراسة فاطمة وبوشاللق (:)2114

"الفروق في الذكاءات المتعددة لدى عينة من تالميذ وتلميذات السنة األولى والرابعة من
مرحلة التعليم المتوسط".

هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن بروفيل الذكاءات المتعددة لدى تالميذ و تلميذات السنة

األولى والرابعة متوسط .كما سعت الدراسة إلي معرفة الفروق في تقديراتهم ألنواع الذكاءات لديهم
باختالف الجنس والمستوى الدراسي .ولتحقيق ذلك تم تطبيق مقياس الذكاءات المتعددة لجاردنر

بعد مراجعته وتقنينه وتم تطبيقه على عينة الدراسة األساسية المتكونة من  342تلمي ًذا.
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بينت النتائج أن الذكاءات التي يتمتع بها أفراد العينة حسب تقديراتهم هي  :الذكاء الشخصي،

الذكاء المنطقي الرياضي ،الذكاء الحسي -الحركي  ،الذكاء المكاني  ،الذكاء االجتماعي ،الذكاء
الطبيعي  ،الذكاء اللفظي  ،وأخي ار الذكاء الموسيقي.

أما عن الفروق فقد تباينت ما بين أنواع الذكاءات ،حيث ظهرت الفروق ما بين الجنسين في

الذكاءات المتعددة التالية:

الذكاء اللفظي  ,الذكاء المنطقي الرياضي  ,الذكاء الطبيعي  ,الذكاء الموسيقي  ,الذكاء الحسي-

الحركي و الذكاء المكاني؛ في حين لم تظهر الفروق ما بين الجنسين في الذكاء االجتماعي
والذكاء الشخصي.
-5دراسة ريان (:)2113

"أنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمديرية تربية الخليل في فلسطين".
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية

بمديرية تربية الخليل في فلسطين ،كما هدفت إلى فحص اتجاه التمايز في هذه الذكاءات وفًقا

لمتغيرات :الجنس ،والصف الدراسي ،والمسار األكاديمي ،ومستوى التحصيل في الرياضيات .
ولتحقيق هذه األهداف تم تطبيق أداة الدراسة بعد أن تم التحقق من صدقها وثباتها على عينة

طالبا وطالبة تم اختيارهم بطريقة طبقية عنقودية من جميع طلبة المرحلة
مإلفة من ) ً ( 609
الثانوية في مديرية تربية الخليل .أظهرت نتائج الدراسة أن الذكاءات الشائعة لدى الطلبة جاءت

على الترتيب  :اجتماعي ،شخصي ،لفظي ،جسمي ،موسيقي ،رياضي ،مكاني ،طبيعي ،كما

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء اللفظي والموسيقي وفًقا لمتغير الجنس لصالح
الطالبات وفي الجسمي والطبيعي لصالح الطالب ،ووفًقا لمتغير الصف في الذكاءات المتعددة

ككل وفي كل من الذكاء اللفظي ،والبصري ،والجسمي ،واالجتماعي ،والطبيعي لصالح طلبة

الصف الحادي عشر ،ووفًقا لمتغير المسار األكاديمي في الذكاءات المتعدد ككل وفي كل من

الذكاء اللفظي ،والمنطقي ،والبصري ،والجسمي ،والشخصي لصالح طلبة المسار العلمي ،ووفًقا

لمتغير مستوى التحصيل في الرياضيات في الذكاءات المتعدد ككل وفي كل من الذكاء اللفظي،
والبصري ،والشخصي لصالح ذوي مستوى التحصيل المرتفع ،وفي الذكاء المنطقي لصالح الطلبة

ذوي مستوى التحصيل المرتفع والمتوسط.
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-6دراسة النور (:)2113

"الذكاءات المتعددة لدى طالب جامعة جازان وعالقتها بالسمات الخمس الكبرى وتخصصاتهم

الدراسية".

هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين الذكاءات المتعددة والسمات الخمس الكبرى لدى طالب

جامعة جازان ،والتعرف على أثر التخصص الدراسي على الذكاءات المتعددة ،ومعرفة ما إذا

كانت السمات الخمس الكبرى منبئات بالذكاءات المتعددة .تكونت عينة البحث من ( )375طالبا

من طالب كلية المعلمين ،واآلداب والعلوم اإلنسانية ،والعلوم ،والحاسب اآللي في الفصل

الدراسي الثاني من العام 1429/1430ه  .ولتحقيق أهداف هذا البحث تم تقنين مقياسين هما:
مقياس الذكاءات المتعددة ،وقائمة السمات الخمس الكبرى .بينت نتائج البحث أن الذكاءات

المتعددة لها ارتباط ايجابي بدالة إحصائية مع سمة انبساطية والمقبولية ويقظة الضمير واالنفتام
على الخبرة  .كما بينت النتائج وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بين الذكاء الجسمي ،والبصري،

والشخصي ،واالجتماعي والموسيقي مع سمة العصابية .وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

في متوسطات إجابات أفراد العينة على مقياس الذكاءات المتعددة تعزى للتخصص الدراسي ،كما
بينت النتائج أن السمات الخمس الكبرى منبئات بالذكاءات المتعددة عدا الذكاء الموسيقي.

-7دراسة عالونة ،وبلعاوي (:)2111

"أساليب التعلم المفضلة والذكاءات المتعددة السائدة لدى طلبة جامعة اليرموك".
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أساليب التعلم المفضلة والذكاءات المتعددة السائدة لدى طلبة

جامعة اليرموك ،و لى العالقة بينهما .وشارك في الدراسة (  )841طالباً وطالبة ،مثلوا المستويات
الدراسية والكليات العلمية واألدبية .واستخدم في جمع البيانات مقياس ألساليب التعلم المفضلة،

وآخر للذكاءات المتعددة بعد أن تم التأكد من صدقهما وثباتهما .أشارت النتائج إلى أن أسلوب
التعلم الحركي احتل المرتبة األولى ،تاله أسلوب التعلم السماعي ،فاللمسي ،ثم الجماعي،

فالبصري ،وأخي اًر الفردي .أما أنواع الذكاء السائد فكان الذكاء الشخصي ،تاله الذكاء الحركي
والوجودي ،ثم الذكاء الرياضي ،فالبينشخصي ،فالمكاني .وجاء بعد ذلك الذكاء اللغوي ثم
الطبيعي ،وأخي اًر الذكاء الموسيقي .ووجدت عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب التعلم
والذكاءات المتعددة لدى طلبة جامعة اليرموك ،كشف عنها تحليل االرتباط ،أي أن أساليب التعلم

الستة تإثر في الذكاءات التسعة وتتأثر بها.

56

-8دراسة نجم ( :) 2117

"مستوى التفكير الرياضي وعالقته ببعض الذكاءات لدى طلبة الصف الحادي عشر بغزة".

هدفت الدراسة الى معرفة مستوى التفكير الرياضي وعالقته ببعة الذكاءات لدى طلبة الصف
الحادي عشر بغزة  ،فاشتملت عينة الدراسة على (  ) 362طالبا وطالبة من الصف إناو،

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واالدوات التالية :اختبار

التفكير الرياضي ( البصري ،االستداللي ،الناقد ،االبداعي ) لما سبق دراسته في السموات

الدراسية الماضية وقائمة " تيلي " للذكاءات المتعددة  ،واستخدم الباحث االساليب االحصائية

التالية :المتوسطات الحسابية ومعامل االرتباط بيرسون واختبار.t
وقد أظهرت النتائج أن:

أعلى مستويات التفكير لدى العينة هو التفكير البصري وأقلها هو التفكير اإلستداللي ،أن

الذكاءات المتعددة موجودة بنسب متفاوتة  ،أكثرها تواجدا هو الذكاء البينشخصي وآخرها الذكاء

الرياضي ،يلعب القسم دور في مستويات التفكير الرياضي لدى الطالب.
-9دراسة الجزار والقرشي (:)2116

"فعالية استخدام نشاطات مقترحة لتدريس التاريخ في تنمية بعض الذكاءات المتعددة ومهارات
التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف األول الثانوي".

هدفت الدراسة إلى معرفة استخدام نشاطات مقترحة لتدريس التاريخ في تنمية بعة الذكاءات

المتعددة ومهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف األول الثانوي.

وتكونت عينة الدراسة من  71طالبة ،قسموا إلى مجموعة تجريبية وتمثل األخرى المجموعة

الضابطة ،فقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي كمنهج لهذه الدراسة.

وتكونت أدوات الدراسة من  :مقياس الذكاءات المتعددة ،واختبار مهارات التفكير االبداعي في
التاريخ ،ونموذج ملف انجاز الطالب ،دليل المعلم الستخدام نشاطات تدريسية لتنمية بعة

الذكاءات  ،كتيب الطالب لدراسة وحدة الحياة الفكرية لدى المصرين القدماء باستخدام نشاطات
تدريسية متنوعة.

واستخدمت المعالجات االحصائية المتممثلة في :المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري واختبار

ت ،ومعامل االرتباط والنسب المئوية.
وخرجت النتائج التالية:
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تفوق طالبات المجموعة التجريبية في التفكير اإلبداعي ،اهتمام طالبات المجموعة التجريبية بأداء

النشاطات المتضمنة في ملف االنجاز ،وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى مهارات التفكير

االبداعي ومستوى الذكاءات المتعددة.
-11دراسة الشافعي (:)2114

"أثر توظيف الذكاءات المتعددة باستخدام استراتيجيات مقترحة لتعلم العلوم في تعلم المفاهيم
العلمية لتالميذ المرحلة اإلعدادية المهنية".

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف الذكاءات المتعددة باستخدام استراتيجيات مقترحة لتعلم

العلوم في تعلم المفاهيم العلمية لتالميذ المرحلة اإلعدادية المهنية.

وقد تكونت عينة الدراسة من  91طالبة من طالبات الصف األول بالمدرسة اإلعدادية المهنية

للبنات بمدينة االسماعيلية .وقد اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي كمنهج للدراسة ،وقد تضمنت

الدراسة كل من األدوات التالية :اعداد مقياس األساليب المفضلة لتعلم العلوم.
بناء خريطة المفاهيم المعنية بالوحدة.

اعداد قائمة باالستراتيجيات المقترحة لتعلم العلوم.
إعداد دليل استخدام لالستراتيجيات المقترحة.

اعداد اختبار القدرات المعرفية في العلوم.

وقد خرجت النتائج بتفوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة في

المعالجة األولى والثانية ،مما دلل على فاعلية توظيف نظرية الذكاء المتعدد.
-11دراسة صالح (:)2114

"فعالية استخدام نظرية الذكاءات المتعددة أسلوبا وطريقة تعلم على تنمية الذكاء المنطقي

الرياضي والذكاء المكاني البصري لدى أطفال الروضة".

هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية استخدام نظرية الذكاءات المتعددة أسلوبا وطريقة تعلم على

تنمية الذكاء المنطقي الرياضي والذكاء المكاني البصري لدى الروضة.

وقد تكونت عينة الدراسة من  31طفل وطفلة من إحدى الروضات الحكومية بمحافظة

االسكندرية .حيث اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة كمنهج للدراسة.
وقد تضمنت أدوات الدراسة كل من :

اختبار لتنمية الذكاء الرياضي المنطقي.

اختبار لتنمية الذكاء المكاني البصري لطفل الروضة.
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وقد اعتمد البحث في المعالجة اإلحصائية على التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية واختبار ت .ومربع ايتا.
وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية:

فعالية األنشطة التي تم إعدادها في تنمية الذكاءات لدى األطفال والمتمثلة في الذكاء المنطقي

الرياضي والذكاء المكاني البصري.

-12دراسة عفانة والخزندار (:)2114

"مستويات الذكاءات المتعددة لدى طلبة التعليم األساسي بغزة وعالقتها بالتحصيل في

الرياضيات والميول نحوها".

هدفت إلى معرفة مستويات الذكاءات المتعددة لدى طلبة التعليم األساسي بغزة وعالقتها
بالتحصيل في الرياضيات والميول نحوها.

وقد تكونت عينة الدراسة من  1387طالب وطالبة ،وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي

التحليلي.

وقد تضمنت أدوات الدراسة كل من :

قائمة تيلي للذكاءات المتعددة.

اختبار التحصيل في الرياضيات.
مقياس ميول نحو الرياضيات.

وقد اعتمد البحث في المعالجة اإلحصائية على التك اررات والمتوسطات الحسابية ومعامالت

االرتباط لسبيرمان.

وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية:
ان عينة الدراسة تمتلك الذكاء المتعدد بدجات مختلفة بالنسبة لرحلة التعليم األساسي حيث حاز

الذكاء المنطقي الرياضي على الترتيب األول ،وتفوق الذكور على االناو في الذكاء البين
شخصي عن الضمنشخصي ،توجد عالقة موجبة بين الذكاء المنطقي الرياضي والتحصيل في

الرياضيات وكذلك بينها وبين الميل نحو الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر بغزة.
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-13دراسة بدر (:)2113

"فاعلية وحدة مقترحة في الرسم البياني في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة وأثرها على
اتجاهات الطالب نحو الرياضيات".

هدفت الدراسة الى معرفة فاعلية وحدة مقترحة في الرسم البياني في ضوء نظرية الذكاءات

المتعددة وأثرها على اتجاهات الطالب نحو الرياضيات .وقد تكونت العينة من  68طالبا بلحدى
المدارس بمدينة الرياض ،وقد اعتمد الباحث على المنهج التجريبي كمنهج للدراسة.
وتكونت أداة الدراسة من اختبار للذكاء المتعدد مكون من  64فقرة.

وقد استخدم الباحث المعالجات االحصائية التالية :النسب المئوية ،المتوسطات الحسابية،

والوسيط،واختبار ت .وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية:

تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة ،وأن الذكاء المنطقي والبصري
هما أقل األبعاد تعلقاً بالرياضيات ،وأكثرها تعلقاً هو الذكاء الوجودي.
-14دراسة الشويقي (:)2113

"البنية العاملية للذكاءات المتعددة من خالل دراسة صدق "نظرية (جاردنر)Gardner،
باستخدام أدلة من أساليب التعلم والتخصص والتحصيل الدراسي لعينة من طالب الجامعة".

هدفت الدراسة إلى معرفة البنية العاملية للذكاءات المتعددة من خالل دراسة صدق "نظرية
(جاردنر )Gardner،باستخدام أدلة من أساليب التعلم والتخصص والتحصيل الدراسي لعينة من
طالب الجامعة .وتكونت عينة الدراسة من  192طالب من طالب كلية المعلمين بأنها تم
اختيارهم بطريقة عشوائية ،خالل العام الدراسي 2113/2112م  .وقد استخدم الباحث المنهج

التجريبي كمنهج للدراسة .في حين تكونت أدوات الدراسة من :قائمة للذكاءات المتعددة ،ومقياس
أنماط التعلم والتفكير .

وقد خرج الباحث بعدة نتائج من أهمها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطالب

على قائمة الذكاءات المتعددة ترجع لنوع التخصص( أدبي  ،علمي) فيما عدا في الذكاء

الرياضي المنطقي ورغم ذلك فهي فروق غير جوهرية .وأيضاً عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين درجات الطالب في قائمة الذكاءات المتعددة ودرجاتهم في التحصيل في كل من:
الهندسة المستوية والتحويالت واألحياء العامة وتاريخ السيرة.
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-15دراسة الخزندار (:)2112

"واقع الذكاءات المتعددة لدى طلبة الصف العاشر األساسي بغزة وعالقته بالتحصيل في
الرياضيات وميول الطلبة نحوها وسبل تنميتها".

هدفت الدراسة إلى تحديد واقع الذكاءات المتعددة لدى طلبة الصف العاشر األساسي بغزة

وعالقته بالتحصيل في الرياضيات وميول الطلبة نحوها وسبل تنميتها.

وقد تكونت عينة الدراسة من  385طالب وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي بغزة

،اختيروا بطريقة عشوائية ثم اختارت الباحثة عينة مكونة من  119طالبة غير العينة األساسية

للدراسة بطريقة قصدية لتطبيق البرامج المقترحة .استخدمت الباحثة المنهج التجريبي كمنهج

للدراسة .أما أدوات الدراسة فهي :قائمة تيلي ،واختبار التحصيل الرياضي ،ومقياس للتعرف على

ميول الطلبة ،واختبار التحصيل الرياضي البعدي للوحدة ،والبرامج المقترحة للدراسة .وقد
استخدمت الباحثة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية من أجل إجراء اإلحصاءات ،وقد ركزت
على التك اررات والنسب المئوية ومعامل ارتباط سبيرمان واختبار مان وتني(يو) وتحليل التباين
األحادي واختبار شيفيه وتحليل التباين الثنائي واختبار ت.

وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية :امتالك طلبة الصف العاشر الذكاءات المتعددة بدرجات

مختلفة ،وهناك اتفاق بين ترتيب الذكاء البين شخصي والذكاء المكاني والضمنشخصي عند

الذكور واإلناو ،ويختلف ترتيب الذكاء الجسمي الحركي واللغوي والمنطقي الرياضي والموسيقي.

وكلما زاد مستوى الذكاء الرياضي المنطقي لدى الطلبة زاد مستوى التحصيل في الرياضيات
والميول نحوها ،كما أثبتت الدراسة فاعلية استخدام البرامج في تنمية التحصيل الرياضي والميل

نحو الرياضيات.
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ثانياً :دراسات إنجليزية تناولت الذكاءات المتعددة:
دراسة :)2112 ( Furnham & Shagabutdinova

تناولت الفروق بين تقديرات الذكور واإلناو ألنماط الذكاءات السائدة لديهم وآلبائهم ،طبقت

طالبا وطالبة من طلبة الجامعات الروسية ،ومن النتائج
الدراسة على عينة مإلفة من (ً )231
التي أظهرتها الدراسة عدم وجود فروق دالة في تقديرات الذكاءات المتعددة بشكل عام وفًقا

لمتغير الجنس ،في حين كانت تقديرات الذكور للذكاء المكاني السائد لديهم أعلى من تقديرات
اإلناو ،كما بينت نتائج تحليل االنحدار أن الذكاء اللفظي والمنطقي والمكاني أفضل المنبئات

للذكاءات بشكل عام.

دراسة :)2111( Ghazi
دراسة هدفت إلى تقصي العالقة بين الذكاءات المتعددة المدركة من قبل طلبة الكليات الحكومية
طالبا
في الباكستان والتحصيل األكاديمي ،طبقت الدراسة على عينة مإلفة من ) ( 714
ً
وطالبة ،أظهرت النتائج وجود عالقة دالة بين الذكاءات المتعددة بشكل عام والتحصيل

إحصائيا بين كل من الذكاء اللفظي والمنطقي والمكاني
أيضا جاءت العالقة دالة
األكاديمي ،و ً
ً
والبين شخصي والضمن شخصي والطبيعي والتحصيل األكاديمي ،في حين كانت العالقة
جدا بين الذكاء الجسمي والتحصيل األكاديمي ،وعدم وجود عالقة بين الذكاء الموسيقي
ضعيفة ً
والتحصيل األكاديمي.
دراسة :)2119( Wu & Alrabah,
دراسة هدفت إلى ترتيب أنماط التعلم المفضلة والذكاءات المتعددة لدى طلبة الجامعات التايوانيين
طالبا وطالبة ،بهدف تطوير أساليب التعلم المناسبة
طالبا وطالبة ،والكويتيين ( ً ( 112
( ً ( 138
لكال المجموعتين ،ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة تصدر الذكاء البصري في الترتيب األول
والطبيعي في الترتيب األخير لدى الطلبة التايوانيين ،وبالنسبة للطلبة الكويتيين فقد جاء الذكاء

البين شخصي في الترتيب األول والموسيقي في الترتيب األخير.
دراسة :)2118( Nasser et al.

فقد هدفت إلى تقصي الفروق الجنسية في الذكاءات المتعددة لدى الطلبة الهنود واللبنانيون،
طالبا وطالبة
طالبا وطالبة
لبنانيا و ) ً ( 525
ً
طبقت الدراسة على عينة مإلفة من ) ً ( 648
هنديا ،أظهرت النتائج أن تقديرات الطلبة الذكور للذكاء الجسمي أعلى من تقديرات اإلناو ،فيما
ً
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كانت تقديرات اإلناو للذكاء اللفظي والضمن شخصي أعلى من تقديرات الذكور ،كما تبين وجود

فروق دالة بين الطلبة اللبنانيين والهنود في كل من أنماط الذكاء اللفظي ،والمكاني ،والمنطقي،
كما تبين وجود أثر للتفاعل بين الجنس والجنسية في الذكاء اللفظي.
دراسة :)2116( Neto & Furnham,

فقد هدفت إلى تقصي الفروق بين تقديرات الجنسين للذكاءات السائدة لديهم من خالل تقديراتهم

طالبا وطالبة من الطلبة
ألنفسهم وتقديرات أبائهم ،طبقت الدراسة على عينة مإلفة من ) ً ( 190
البرتغاليين ،ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة وجود فروق دالة بين تقديرات الجنسين في كل من
الذكاء المنطقي والمكاني والطبيعي لصالح الطلبة الذكور.
دراسة :)2116( Visser-Beth

أجرى الباحث دراسة كان الهدف منها اختبار نظرية الذكاءات المتعددة لهوارد جاردنر للتعرف
على عالقة الذكاءات المتعددة (اللغوي  ،المكاني  ،المنطقي/الرياضي  ،الشخصي  ،الجسمي ،

الموسيقي) ببعة متغيرات الشخصية  ،واشتملت العينة على  211شخص من البالغين  ،وطبق
على أفراد العينة مجموعة من المقاييس (القدرة اإلدراكية العامة  ،استبيان الشخصية  ،القدرة على

التقدير الذاتي  ،القدرة على التقرير الذاتي)  ،وأسفرت النتائج عن وجود عالقة إيجابية بين
الذكاءات المتعددة ومتغيرات الشخصية.
دراسة :)2114( David W. Chan

أجرى الباحث دراسة كان الهدف منها التعرف على العالقة بين الذكاءات المتعددة والقدرة على
تعلم األولويات لدى الطالب الصينيين الموهوبين في هونج كونج  ،وشملت العينة ( )614طالبا

من الطالب الموهوبين  ،وأسفرت النتائج عن وجود عالقة إيجابية بين الذكاء اللغوي والذكاء
الشخصي كنمطين من أنماط الذكاءات المتعددة والقدرة على تعلم األولويات.
دراسة :)2115( Loori,

دراسة هدفت إلى تقصي الفروق بين الطلبة الذكور واإلناو في الذكاءات المتعددة ،تكونت عينة
طالبا وطالبة تم اختيارهم من الطلبة الملتحقين في معاهد عليا لتعليم اللغة
الدراسة من (ً )91
اإلنجليزية كلغة ثانية بثالو جامعات أمريكية ،أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة بين

الذكور واإلناو في الذكاءات المتعددة ،كما تبين أن الطلبة الذكور يفضلون أنشطة التعلم
المتضمنة للذكاء المنطقي ،بينما تفضل اإلناو أنشطة التعلم المتضمنة للذكاء االجتماعي.
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دراسة :)2115( Yuen & Furnham,
وهدفت دراسة إلى التعرف على تقديرات طلبة المرحلة الثانوية في هونج كونج ألنماط الذكاءات

طالبا وطالبة ،أظهرت نتائج الدراسة
السائدة لديهم ،طبقت الدراسة على عينة مإلفة من (ً )378
إحصائيا في ثمانية أنماط وفًقا لمتغير الجنس لصالح الطلبة الذكور ،في حين
وجود فروق دالة
ً
لم تكن الفروق دالة في كل من الذكاء اللفظي والذكاء البين شخصي.
دراسة :)2112( Katzowitz,
إلى تقصي أنماط التعلم والذكاءات المتعددة لدى طلبة مرحلة الدبلوم في والية جورجيا بأمريكا،

طالبا وطالبة ،وأظهرت النتائج أن أكثر الذكاءات
أجريت الدراسة على عينة مإلفة من ) ً (108
شيوعا لدى أفراد العينة هو الذكاء الشخصي واالجتماعي ،كما تبين عدم وجود فروق ذات دالة
ً
في الذكاءات المتعددة وفًقا لمتغير العمر.
دراسة :)2111( Nevllin,
دراسة هدفت إلى فحص مدركات الطلبة األمريكيين للذكاءات المتعددة السائدة لديهم ،تم جمع

طالبا وطالبة
طالبا وطالبة من طلبة المستوى الثالث ،و ) ً ( 122
بيانات الدراسة من ) ً ( 174
طالبا وطالبة من طلبة المستوى الحادي عشر ،بينت النتائج
من طلبة المستوى السابع ،و (ً )89

شيوعا لدى الطلبة هو المكاني ،وأقلها الموسيقي ،كما تبين وجود فروق دالة
أن أكثر الذكاءات
ً
إحصائيا بين الذكور
إحصائيا بين المستويات الثالثة في جميع الذكاءات ،ووجود فروق دالة
ً
ً
واإلناو في خمسة ذكاءات لدى جميع المستويات ولكل مستوى على انفراد.

دراسة :)2111( Snyder,
فقد هدفت إلى التعرف على عالقة الذكاءات المتعددة بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس

طالبا وطالبة ،وأظهرت النتائج
العليا ببريطانيا ،أجريت الدراسة على عينة مإلفة من ) ً )128
إحصائيا بين الذكاءات المتعددة والتحصيل الدراسي ،ووجود فروق دالة
وجود عالقة موجبة دالة
ً

إحصائيا في بعة أنماط الذكاءات المتعددة وفًقا لمتغير الجنس لصالح الطلبة الذكور في كل
ً
من الذكاء الجسمي ،والمنطقي ،والمكاني ،ولصالح اإلناو في كل من الذكاء الشخصي،
واالجتماعي ،والموسيقي ،واللفظي.
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ثالثاً :دراسات عربية تناولت النسق القيمي:
-1دراسة كباجة (:)2115

" التغير القيمي وعالقته بهوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع
غزة".

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع التغير القيمي ومعرفة العالقة بين التغير القيمي

وهوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة والتعرف على مستوى القيم والتغير
القيمي وهوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة.

واستخدمت الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة المنهج الوصفي القائم على التك اررات والمتوسطات

الحسابية وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس القيم من إعداد الباحثة ومقياس هوية الذات للوحيدي
ومقياس االغتراب النفسي ألبي عمرة.

وتكونت عينة الدراسة من )  ( 1002فرداً منهم )  ( 492من طلبة الثانوية العامة في محافظة

شمال غزة وغرب غزة و )  ( 510من أولياء أمورهم.
وتمثلت أهم النتائج في:

-وجود مستوى متوسط لدى طلبة الثانوية العامة للقيم حيث حاز على وزن نسبي ( 59.38

 ) %في القيم فيما حاز مستوى القيم لدى أولياء األمور على مستوى" متوسط "حيث حاز وزن
نسبي ( )%58.49وكانت المستويات متقاربة بين األبناء واآلباء مما يدلل على عدم وجود

اختالف.

 وجود تغير قيمي ضعيف وغير جوهري حيث بلغ المتوسط العام ( .)0.002 -يوجد عالقة ضعيفة بين التغير القيمي وهوية الذات حيث كان معامل االرتباط ( .) 0.244

 -ال يوجد عالقة بين االغتراب النفسي والتغير القيمي حيث كان مستوى الداللة أكبر من

(.)0.05

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القيم وهوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة

الثانوية العامة في قطاع غزة حيث كانت مستوى الداللة أكبر من ( )0.05تعزى إلى متغير

الجنس ،المكان الجغرافي ،التخصص.
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-2دراسة السليحات (:)2114

"تصورات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية في األردن لدرجة إسهام البيئة الجامعية الصراع

القيمي في ضوء التغيرات العالمية المعاصرة".

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تصورات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية في األردن لدرجة

إسهام البيئة الجامعية في الصراع القيمي في ضوء التغيرات العالمية المعاصرة.

واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة الدراسة

وهي استبانة تتكون من )  ( 40فقرة موزعة بالتساوي على أربعة مجاالت هي :المجال

االجتماعي  ،الثقافي  ،السياسي  ،االقتصادي.

وتمثلت عينة الدراسة بـ )  ( 800طالب وطالبة من جامعة البلقاء التطبيقية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تصورات طلبة جامعة البلقاء لدرجة إسهام البيئة الجامعية في الصراع
القيمي قد جاءت بدرجة مرتفعة واختلفت تصوراتهم باختالف الجنس في المجال الثقافي
واالقتصادي ،وكانت الفروق لصالح الذكور.

-3دراسة صعدي وأبو الحسن (:)2113

"تقييم النسق القيمي لدى طالب قسم التربية الخاصة بكلية التربية".
هدفت الدراسة الى تقييم النسق القيمي لدى طالب قسم التربية الخاصة بكمية التربية بجدة،

والتعرف عمى قيم الصدارة في ىذا النسق في ضوء األداء األكاديمي لمطالب) مرتفع /منخفة (
والتخصص ،وشملت عينة الدراسة ( )202طالباً من طالب قسم التربية الخاصة بكمية التربية

في جامعة الملك عبد العزيز) بنين ( بجدة باستخدام اختبار القيم لـ )البورت( ،وتم تطبيق الدراسة
الميدانية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي / 1434 - 1433ه ،وأظهرت نتائج

الدراسة تصدر القيم الدينية لنسق القيم لدى عينة الدراسة تليها القيم االقتصادية ثم القيم
االجتماعية ،ولم تجد الدراسة فروقاً ذات داللة لترتيب نسق القيم تبعا لمتغير األداء األكاديمي

للطالب) مرتفع /منخفة( ،أو التخصص من عدمه.
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-4دراسة محمـد (:)2113

"األنساق القيمية لدى تالميذ نهاية المرحلة الثانوية ،دراسة ميدانية".
موضوع الدراسة الحالي هو األنساق القيمية لدى تالميذ نهاية المرحلة الثانوية ،الدراسة ميدانية

بثانويات والية تيزي وزو ،وتستهدف الكشف عن كيفية انتظام القيم الستة التي يقيسها االختبار

المستعمل في الدراسة ،يحاول تقديم موضوع القيم في ثوب تربوي ،غير الذي كان يعرف عنها
لرهن من الزمن كموضوع للدراسات الفلسفية أو الدراسات االجتماعية .تحاول الباحثة في هذه

الدراسة جر موضوع القيم إلى القياس باستعمال أداة خاصة للكشف عنها لدى التالميذ) المقياس
المستعمل هو مقياس ألبرت وزمالئه ( ولمعرفة أبعاد انتظامها في شخصية الفرد ،وكذا أهمية
ودور كل قيمة من القيم في تحقيق مجموعة من األدوار النفسية والتربوية في شخصية الفرد.

تم اختيار عينة الدراسة من تالميذ السنة النهائية المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا ،اشتملت
العينة على  221تلميذ منهم  125تلميذ و 96تلميذة ،وكان المنهج الوصفي المسحي األنسب

لموضوع الدراسة ،حيث يستهدف الكشف عن النسق القيمي لدى التالميذ .أما فيما يخص أداة

الدراسة فقد تم استعمال مقياس البورت وزمالئه) فرونون ولندزي).

وأظهرت النتائج سيطرة القيم النظرية على باقي األنساق القيمية األخرى ،تليها القيم السياسية ،ثم
تأتي القيم الدينية في الترتيب الثالث ،ثم القيم االجتماعية واالقتصادية والجمالية على التوالي.

-5دراسة المخزومي (:)2118

" القيم التربوية المدعاة لدى طلبة جامعة الزرقاء األهلية".
هدفت الدراسة إلى التعرف علة القيم التربوية المدعاة لدى طلبة جامعة الزرقاء األهلية من وجهة

نظر الطلبة أنفسهم ،وبيان أثر مجموعة من المتغيرات في هذا الهدف والمتمثلة في ( الكلية،

المستوى الدراسي ،البيئة االجتماعية ،الحالة االقتصادية).

تألفت عينة البحث من (  )546طالباً وطالبة ،وقد اختيرت بطريقة عشوائية طبقية ،من أجل
تحديد القيم التربوية المدعاة لدى طلبة جامعة الزرقاء األهلية ،قام الباحث بتطوير استبانة

اشتملت على ( )63قيمة تربوية موزعة على أربعة مجاالت هي ( :القيم الفكرية والعقدية ،القيم
االجتماعية ،القيم االقتصادية ،القيم الجمالية) .وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:

-إن ادعاءات ممارسة طلبة جامعة الزرقاء األهلية للقيم التربوية كانت إيجابية ،وبدرجة مرتفعة

جداً على معظم فقرات أداة البحث.

-إن مجاالت القيم التربوية المدعاة لدى طلبة جامعة الزرقاء األهلية جاءت على الترتيب التالي:

( المجال الفكري والعقدي ،المجال االجتماعي ،المجال الجمالي ،المجال االقتصادي).
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-عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في درجة ادعاء القيم

التربوية لدى طلبة جامعة الزرقاء األهلية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم تعزى لمتغير المستوى
الدراسي.

-وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في درجة ممارسة القيم التربوية

لدى طلبة جامعة الزرقاء األهلية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم تعزى لمتغير الكلية.

-عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في درجة ممارسة القيم

التربوية لدى طلبة جامعة الزرقاء األهلية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم تعزى لمتغير الحالة
االقتصادية.

-عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في درجة ممارسة القيم

التربوية لدى طلبة جامعة الزرقاء األهلية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم تعزى لمتغير البيئة
االجتماعية.

-6د ارسة العسيلي (:)2116

"التغير القيمي والمعرفي وتأثيره على تكوين شخصية الشباب الجامعي الفلسطيني".
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على التغير القيمي والمعرفي وتأثيره على تكوين شخصية الشباب

الجامعي الفلسطيني ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،حيث تكون مجتمع الدراسة

وعينتها من جميع أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعتي الخليل ،والقدس المفتوحة /منطقة

عضوا من مدينة الخليل.
الخليل التعليمية والبالغ عددهم ) ( 160
ً
ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتطوير إستبانة وفًقا لألدب التربوي ،وقد جرى التحقق من
صدق األداة من خالل لجنة من المحكمين المختصين ،كما جرى احتساب معامل الثبات ألداة

الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

-أن استجابات أعضاء هيئة التدريس حول اآلثار السلبية واإليجابية للتغير القيمي والمعرفي

على تكوين شخصية الشباب كانت متوسطة حيث بلغ متوسط اآلثار السلبية  ، 3.77واآلثار
اإليجابية 3.58

-أن أبرز اآلثار السلبية للتغير القيمي والمعرفي على تكوين شخصية الشباب الجامعي

الفلسطيني كانت ،تفشي البطالة التي تفقد الشباب الشعور باألمان ،وهجرة الشباب المتفوق بحثًا
عن فر تعليم أفضل ،ثم معاناة الشباب من اإلحباط والملل الدائم بسبب األوضاع االقتصادية

السيئة ،وتعرض الشباب للتغير السلوكي السريع بسبب اإلنفتام الثقافي المفاجئ.
68

-أن أبرز اآلثار اإليجابية للتغير القيمي والمعرفي على تكوين شخصية الشباب الجامعي

الفلسطيني كانت ،تدريب الشباب على األسلوب الديمقراطي في ممارسة األنشطة الطالبية داخل
الجامعة ،وممارسة الشباب لألنشطة الثقافية لمواجهة القيم المستحدثة والتي ال تناسب قيم

المجتمع ،واإلهتمام بصحة الشباب الجسمية والنفسية عن طريق األنشطة الرياضية والترويحية،
أخير توعية الشباب بأهمية
والتواصل بين الشباب من خالل إقامة األندية واألنشطة المختلفة ،و ًا
قيمة العمل.
-7دراسة السيد (:)2115

"البناء القيمى وعالقته بالتنشئة االجتماعية والدافعية لإلنجاز".
تهتم هذه الدراسة بمعرفة العالقة بين التنشئة االجتماعية والقيم والدافعية لالنجاز لدى عينة من

الدارسين والدارسات اإلندونيسيين والماليزيين كمجتمعات آسيوية مسلمة ،وكشف الفروق بين
الجنسين والمجتمعين في متغيرات الدراسة ،ولهذا اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الذي يهتم
بدراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف معين أو مجموعة من الناس أو مجموعة

من األحداو.

األدوات المستخدمة :استبيان نمط الوالدية ،ومقياس القيم الفارقة الذي وضعه  R.Princeونقله
جابر عبد الحميد إلى العربية .ثم مقياس الدافعية لالنجاز.

العينة :تم اختيار العينة من بين الطالب الماليزيين واإلندونيسيين الدارسين في األزهر بالقاهرة،
وبلغ حجم العينة  171طالباً وطالبة.

النتائج:

ال توجد عالقة إرتباطية دالة بين القيم االجتماعية وأساليب المعاملة الوالدية كنموذج للتنشئةاالجتماعية لدى عينة الدراسة ،بمعنى أنه ال تتأثر القيم بالتنشئة االجتماعية في المجتمع

االندونيسي والماليزي في حدود العينة.

توجد عالقة إرتباطية دالة بين القيم االجتماعية وأساليب المعاملة الوالدية كنموذج للتنشئةاالجتماعية والدافعية لإلنجاز ،حيث تسهم التنشئة االجتماعية في إطار القبول واالتساق في رفع

مستوى الدافعية لإلنجاز.

-ال توجد عالقة إرتباطية دالة بين إدراك األبناء للقبول في إطار التنشئة االجتماعية وبين قيم

االهتمام بالمستقبل ،واستقالل الذات والتشدد في الخلق والدين لدى المجتمع االندونيسي والماليزي
في حدود العينة.

-ال توجد عالقة إرتباطية دالة بين الضبط كأسلوب من أساليب المعاملة الوالدية في إطار

التنشئة االجتماعية وبين القيم والدافعية لإلنجاز.
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-ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العينة اإلندونيسية ( ذكور و ناو) والعينة الماليزية (

ذكور و ناو) في أبعاد مقياس القيم الفارقة ،وتعني هذه النتيجة اتساق البناء القيمي في هذين
المجتمعين ،وتقارب التجانس المعرفي بين العينتين.
-8دراسة عليان وعسلية (:)2114

"االتجاهات نحو التحديث وعالقتها بمنظومة القيم لدى الشاب الجامعي المعاصر النتفاضة

األقصى".

هدفت الدراسة إلى التعرف على منظومة القيم لدى الشاب الجامعي المعاصر النتفاضة

األقصى ،وعلى العالقة بين منظومة القيم واالتجاهات نحو التحديث  ،وعلى الفروق في القيم

واالتجاهات نحو التحديث لدى أفراد العينة  ،وتألفت عينة الدراسة من "  " 404طالب وطالبة

نصفهم من جامعة األزهر والنصف اآلخر من الجامعة اإلسالمية ،واستخدمت الدراسة مقياس

القيم وهو من إعداد الباحثين ،ومقياس االتجاهات نحو التحديث من إعداد محمود عبد القادر

محمـد وأظهرت نتائج الدراسة أن القيمة الدينية تصدرت نظام القيم لدى عينة الدراسة ،كما تبين

إحصائيا بين درجات الطلبة على مقياس القيم ودرجاتهم على مقاييس
عدم وجود عالقة دالة
ً
التحديث ،وعدم وجود فروق بين الطالب والطالبات على القيم االقتصادية والسياسية والجمالية ،
ووجدت فروق في القيم الدينية واالجتماعية والنظرية  ،وعدم وجود فروق بين الذكور واإلناو
على مقاييس االتجاهات نحو التحديث.

-9دراسة قمجية (:)2113

"البناء القيمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية".
هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع البناء القيمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ،ومدى

مساهمة المتغي ارت الديموغرافية ( الجنس ،الكلية ،المستوى األكاديمي ،مكان السكن ،الدخل،

المستوى التعليمي لألب ،المستوى التعليمي لألم ،المعدل التراكمي ،السفر إلى الخارج واإلقامة

فيه) .تكون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعات الفلسطينية (جامعة النجام الوطنية ،جامعة

بيرزيت ،الجامعة العربية األمريكية) حيث تم اختيار عينة عشوائية من الطلبة بلغ حجمها (

 )711وقامت الباحثة باستخدام مقياس روكيش المعرب للقيم ،حيث تكون المقياس من ثمانية قيم
غائية ،وعشرين قيمة وسيلية ،وأظهرت النتائج ما يلي:

أن طلبة الجامعات الفلسطينية أعطوا أهمية أكثر للقيم الغائية التالية ،التدين والعمل لليوم اآلخر،

واألمن األسري ،واحترام الذات .وأعطوا القيم الغائية التالية أهمية أقل ،االعتراف االجتماعي،
عالم يسوده الجمال ،المتعة والسرور ،وأن طلبة الجامعات الفلسطينية أعطوا أهمية أكثر للقيم
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الوسيلية التالية ،طموم ومكافح ،متفتح العقل ،الصدق .وأعطوا القيم الوسيلية التالية أهمية أقل،
يعتمد عليه في تحمل المسإولية ،مطيع ،السعادة والهناء.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )1.15في واقع البناء القيمي لدى طلبة

الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس ،الكلية ،المستوى األكاديمي ،مكان السكن ،الدخل،

المستوى التعليمي لألب ،المستوى التعليمي لألم ،المعدل التراكمي ،السفر إلى الخارج واإلقامة

فيه.

-11دراسة سفيان (:)1999

"التغير القيمي لدى طلبة علم النفس في جامعة تعز في صنعاء".
هدفت الد ارسة إلى التعرف على طبيعة التغيرات في القيم الستة النظرية واالجتماعية والروحية
والسياسية واالقتصادية والجمالية لدى طلبة علم النفس في جامعة تعز منذ التحاقهم بالمرحلة

الثانية إلى وصولهم إلى المرحلة الرابعة ووفقا لمتغير الجنس.

واستخدمت الد ارسة المنهج الوصفي النمائي مع األسلوب التتبعي وتم اختيار عينة من الطلبة من
بداية الفصل األول في المرحلة الثانية في الجامعة عام ) ( 1996ثم تتبعهم إلى أن وصلوا الى

نهاية الفصل الد ارسي الثاني في المرحلة الرابعة لعام )  ( 1999وطبقت عليهم أداة الد ارسة وهي

مقياس القيم أللبورت.

وبلغت عينة الد ارسة في المرحلة الثانية )  ( 196طالبا وطالبة وتناقص عددهم حتى وصلوا

للمرحلة الرابعة إلى )  ( 89منهم )  ( 64من الذكور و ) ( 25من اإلناو.

وأظهرت نتائج الد ارسة أنه" قد ظهر تغير واضح على القيم حيث ارتفعت القيم النظرية والجمالية
بينما انخفضت و تدنت القيمتان االجتماعية والروحية في حين لم تتغير القيمتان السياسية

واالقتصادية ،وكذلك بالنسبة لمتغير الجنس فقد وجدت فروق دالة في القيم النظرية لصالح

الذكور والقيم الجمالية لصالح اإلناو وال توجد فروق دالة في القيم األخرى.
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رابعاً :دراسات إنجليزية تناولت النسق القيمي:
دراسة :)1991( RYAN
بعنوان" :وضع إطار لقياس القيم في المدارس ،وتتعرف على القيم المتناقضة وكيفية تسويتها
بطريقة إبداعية و بناءة في والية موالندرز بالواليات المتحدة األمريكية ".

هدف الدراسة  :هــدفت الد ارســة إلــى وضــع إطــار لقيــاس القــيم فــي المــدارس  ،والتعــرف علــى
القــيم المتناقضــة وكيفيــة تسويتها بطريقة إبداعية و بناءة.

منهج الدراسة :استخدمت الباحثة استبانه مكونة من ثالثة أجزاء  :خبرة المعلم التدريسية وأسباب
اختياره لهذه المهنة  ،و وجهات النظر المتعلقة بالقيم نحو منهاج اللغة االنجليزية و اإلنسانيات و

 ،وجهات النظر المتعلقة بالمنهاج الوطني ،وطبقتها على عينة الدراسة المكونة من مجموعة

المدارس الشاملة في والية (موالندرز الجنوبية ) التي تقدم التعليم لما يزيد على ( )2111ألفي
طالب.

نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إلى أنه يمكن لمجموعة من القيم أن تعمل كقوة كبيرة إللهام

الناس و تحفيزهم ،كما يمكنها أن توجه السلوك و الق اررات  ،لى ٕ وا أن التمسك األعمى بالقيم

ربما يكون خطي ار  ،وذلك عندما تتصادم القيم يكون الحل ليس سهال ،ورأت أن على المإسسات

أن تراجع قيمها وان تجعل المراقبة والمحاسبة كامل ًة لهذه القيم  ،وقد أوصت الدراسة بضرورة
توعية التالميذ في المدارس بالقيم الصالحة وكيفية تبنيها  ،كما أوصت بعدم تضمين المناهج

المدرسية قيماً متناقضة.

دراسة :)1989( CRAIG
بعنوان " :معرفة دور المدرسة في التأثير على القيم في واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية ".

هدف الدراسة  :هدفت الدراسة إلى معرفة دور المدرسة في التأثير على القيم.

منهج الدراسة  :استخدم الباحث مقياس نوعية الحياة المدرسية  ،واختار عينة من الطالب ذوي

المستوى الشعوري العالي لالنتماء للمدرسة و بلغت العينة ( )352طالباً من الصفين السابع و
الثامن و ( )11معلما لمادة االجتماعيات و ( )3مدراء  ،وطلب منهم تكميل المقياس ،وأجرى
مقابالت مع المدرسين والمديرين  ،ومشاهداتهم مع الطالب .

نتائج الدراسة وتوصياتها  :توصلت الدراسة إلى أن الطالب ذوي العالمات العالية كانوا يشاركون

في المدرسة بشكل أكبر ومنسجم وكذلك انسجامهم مع المقياس أكبر من ذوي الدرجات

المنخفضة ،وأعطوا أولوية لقيم حب العائلة ،كما وأظهرت الدراسة أثر المرحلة الدراسية على

تفضيالت الطالب ،حيث دعمت الفروق بين الطالب في مسلسل القيم وترتيبها عند الطالب،
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وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالمدرسة كمإسسة تعليمية وتزويدها بكل ما تحتاجه من

إمكانيات سواء أكانت مادية أو غير مادية.
دراسة :)1987( LUIS

بعنوان " :التعرف على القيم الشخصية  ،والقيم التنظيمية في بيرو".
هدف الدراسة  :هدفت الدراسة إلى التعرف على القيم الشخصية  ،والقيم التنظيمية في بيرو ،
وقد استخدم الباحث مقياس (أولبورت وفرنوت ولندفري ) لسنة ( )1964لتقدير قيم المشاركين ،

وهدف ذلك التعرف على قيم الشخصية ل ( )111موظف ،وقورنت مع القيم الشخصية ل (285
) مدير.

منهج الدراسة  :قام الباحث بتثبيت العوامل مثل العمر و الجنس و الحالة االجتماعية والمستوى

الثقافي  ،واختار الباحث ( )285من الموظفين المدراء الذين لم يعملوا في بيرو ،واختار ((111
مدير من الذين شاركوا في برنامج تنمية المديرين .

نتائج الدراسة وتوصياتها  :توصلت الدراسة إلى أن المستوى االقتصادي و االجتماعي ذو داللة
في القيم الدينية والسياسية و االقتصادية  ،وأن اإلناو لديهن قيم دينية أعلى من الذكور ،كما

أكدت أن الذكور قيمهم االقتصادية أعلى من الدينية  ،أما المستوى التعليمي فكان ذا داللة
إحصائية  ،حيث وجد أن األفراد الجامعيين في العينة لهم داللة إحصائية في القيم النظرية

والسياسية  ،وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالمستوى االقتصادي واالجتماعي لألفراد

وبضرورة التركيز على المستوى التعليمي لما له من أثر واضح على إكساب القيم.
دراسة :)1985( Huntley and Davis

عنوان الدراسة" :المتغيرات القيمية لدى الطلبة الجامعيين بعد تخرجهم" ،هدفت الدراسة إلى
الوقوف على طبيعة المتغيرات القيمية لدى عينة من الطلبة الجامعيين بعد مرور خمسة وعشرون

سنة على تخرجهم ،وتألفت عينة الدراسة من (  )432طالباً جامعياً ،تم تتبعهم بعد تخرجهم،

وذلك باستخدام مقياس القيم لـ ( جوردن ألبورت ).

توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج من أهمها :أن هناك تغي اًر في البناء القيمي ،يحدو

بتقدم العمر والتغيرات االجتماعية والتاريخية.
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دراسة :)1981( Knight
عنوان الدراسة" :االتجاهات الدينية والمفاهيم اإللهية لدى طلبة جامعة ميرالند األمبريكية"،
استهدفت الدراسة التعرف إلى االتجاهات الدينية عند طلبة جامعة ميريالند ،وكذلك المفاهيم

اإللهية لديهم من وجهة نظرهم ،تألفت عينة الدراسة من ( )254طالباً وطالبة ،وزعوا في اربع

مجموعات هي :مجموعة أخضعت الدين لحاجاتها الخاصة ،ومجموعة اعتبرت الدين والقيم هما
اللذان يساعدان على تحديد سلوكها ،ومجموعة تناصر الدين وتعده من أهم حاجاتها ،ومحموعة

سيما في القضايا التي يرفضها.
تعادي الدين وال ّ
وبعد تحليل البيانات اتضح أن معظم الطلبة بعتقدون بالمفاهيم الخاصة بالذات اللهية ،والقيم
الدينية ،وأن أفراد العينة بشكل عام كانوا إيجابيين نحو القيم الدينية.
دراسة :)1979( Grady

بعنوان " :مقارنة قيم اجتماعية منتقاة بين الطالب الذين يدرسون في المـدارس الدينيـة والطالب

الذين يدرسون في المدارس العامة" .وهدفت إلى المقارنة بين طالب المدارس الدينية وطالب

المدارس العامة ،وذلـك إزاء بعة القيم االجتماعية المتمثلة في اإليثار واالعتماد على النفس

واألمانة .حيث استخدم الباحث في دراسته هذه المنهج الوصفي المقارن ،وتكونت عينة الد ارسـة

من الطالب الجدد واألكبر سناً على الترتيب ( )41-21طالباً من المـدارس الثانويـة الدينية،
والمدارس الثانوية العامة من سكان الضواحي والمدن والريف.

ومن أبرز نتائج هذه الدراسة :ال توجد فروق كبيرة بين طلبة المرحلة الثانوية الدينية والعامة في

االتجاهـات نحو القيم المنتقاة  .أن االتجاهات نحو القيم المنتقاة كانت متقاربة لـدى طـالب الفرقـة

النهائيـة للمدارس الثانوية وطالب السنة األولى للمرحلة الجامعية  .أن االتجاهات نحو القيم

االجتماعية الـسابقة مـن ذوي الطبقـة االجتماعيـة واالقتصادية المتوسطة متقاربة  .ال يوجد عالقة
بين القيم المختارة وبين البيئة ( مدن – ضواحي – قرى) وقد أوصت بضرورة االهتمام بالقيم
االجتماعية التي أشارت إليها الدراسة المتمثلـة في اإليثار واالعتماد على النفس واألمانة.
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خامساً :التعقيب على الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها:

حاول الباحث في الفصل الثالث جمع دراسات سابقة متعلقة بكافة متغيرات الدراسة الحالية

وتلك الدراسات التي تربط بين متغيراتها .كذلك حاول التعرف على الدراسات السابقة التي تناولت
طلبة الجامعة بشكل خا

 .ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة نرى أنها تحتوي على

جميع متغيرات الدراسة ،غير أن الباحث لم يجد تحديداً أي دراسة سابقة تربط بين الذكاءات

المتعددة والنسق القيمي لدى طلبة الجامعة.

هناك اهتمام متزايد بدراسة نظرية الذكاءات المتعددة وتطبيقاتها في الحقول التربوية خالل

السنوات األخيرة ،حيث نجد دراسات حديثة جدا ،وكثيرة تحاول تفعيل الذكاءات المتعددة ،وربطها

في الواقع التربوي المعاصر .في بعة هذه الدراسات عمد الباحثون إلى استخدام المنهج
الوصفي الذي يكشف العالقة بين المتغيرات ،وفي بعضها اآلخر عمدوا إلى استخدام المنهج

التجريبي القائم على مجموعتين ،مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة .كما يوجد هناك دراسات
مسحية تهدف إلى التعرف على مدى شيوع أنواع محددة من الذكاءات أو مدى شيوع أنساق قيمية

معينة.

يمكننا أن نلح

وجود بعة االتفاقات واالختالفات بين الدراسات الخاصة بمتغير الذكاءات

المتعددة ،فمن حيث الهدف ،اختلفت جميع الدراسات ،ومن حيث العينة اختلفت العينات حسب
الهدف من الدراسة أيضاً ،فتراوحت عينة الدراسة بين 1387طالباً مثل دراسة عفانة والخزندار

( )2114وبين  31طالباً مثل دراسة صالح ( )2114وجاءت دراسة الباحث في المتوسط تقريبا

حيث كانت  411طالباً وطالبة ،وكانت أقرب إلى عينة نجم (  )2117والشويقي (.)2113
أما من حيث المنهج ،فكانت الدراسات إما وصفية تحليلية ،والتي تتفق مع دراسة الباحث كدراسة
محيسن ( ،)2115ورضوان ( )2114والرفاعي ( ،)2114ونجم ( ،)2117وصالح (،)2114
وعفانة والخزندار ( .)2114و ما تجريبية ،استخدمت المنهج التجريبي كدراسة الجزار والقرشي

( ،)2116والشافعي ( ،)2114والشويقي( )2113والخزندار(.)2112

أما من حيث األدوات المستخدمة ،فقد تنوعت الدراسات مابين استخدام المقاييس واالختبارات

والقوائم ،حيث استخدمت أغلب الدراسات مقياس الذكاءات المتعددة ،وهي األداة التي استخدمها

الباحث في دراسته ،وهذه الدراسات كانت خ
لكل من :محيسن ( ،)2115ورضوان (،)2114

والرفاعي ( )2114وفاطمة وبوشاللق ( )2114وريان ( )2113والنور ( )2113وعالونة،

وبلعاوي ( )2111والجزار والقرشي ( .)2116أما الدراسات التي استخدمت القوائم فكانت دراسة
كل من :نجم ( ،)2117عفانة والخزندار ( )2114والشويقي ( ،)2113والخزندار ( .)2112في
حين استخدمت االختبارات دراسة كل من :الشافعي ( ،)2114وصالح ( ،)2114وبدر

(.)2113
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أما من حيث األساليب اإلحصائية ،فقد كان هناك اتفاق في استخدام األساليب اإلحصائية بين
أغلب الدراسات ،حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ،ومعامالت االرتباط

مثل معامل ارتباط بيرسون وسبيرمان ،كما تم استخدام اختبار  ،Tوتحليل التباين األحادي ،في

أغلب الدراسات .كان ذلك في دراسة كل من :الرافعي ( ،)2114وريان (  ،)2113ونجم

( ،)2117والجزار والقرشي ( ،)2116وصالح ( .)2114إال أن دراسة عفانة والخزندار

استخدمت معامل ارتباط سبيرمان ،في حين اتفقت دراسة بدر( )2113في استخدام اختبار T
والمتوسطات الحسابية فقط .أما دراسة الخزندار( )2112فقد ركزت على التك اررات والنسب

المئوية ومعامل ارتباط سبيرمان واختبار مان وتني(يو) وتحليل التباين األحادي واختبار شيفيه

وتحليل التباين الثنائي واختبار .T

أما من حيث النتائج ،فقد اتفقت دراسة الباحث مع النتيجة التي أظهرتها أغلب الدراسات ،وذلك
فيما يخص أنواع الذكاءات المسيطرة على األفراد ،حيث كان الذكاء الشخصي والذكاء
االجتماعي ( البينشخصي) هما األبرز .كان ذلك واضحاً في دراسة محيسن ( ،)2115ورضوان

( ،)2114وفاطمة وبوشاللق ( ،)2114وريان ( ،)2113ونجم ( )2117والخزندار (.)2112

أما فيما يخص عالقة الذكاءات المتعددة بالمتغيرات األخرى ،فقد اتفقت أغلب الدراسات على
وجود داللة إحصائية موجبة بين الذكاءات المتعددة وبين أغلب المتغيرات التي تم تناولها في

الدراسات السابقة ،حيث نجد ذلك في نتائج دراسات كل من :رضوان ( ،)2114والرفاعي (

 ،)2114والنور (  ،)2113وعالونة وبلعاوي (  ،)2111والجزار والقرشي ( ،)2116والشافعي

( ،)2114وصالح( ،)2114وعفانة والخزندار( ،)2114وهذا يتوافق مع النتيجة التي توصلت
إليها هذه الدراسة .أما فيما يخص نتائج الدراسات التي اختلفت فنجدها في دراسة الشويقي

( ،)2113حيث لم تكن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين درجات الطالب في قائمة
الذكاءات المتعددة ودرجاتهم في التحصيل.

أما فيما يخص دراسات النسق القيمي ،فقد اتفقت في غالبيتها من حيث الهدف ،حيث ركزت
على هدفين أساسيين هما ،التعرف على أنواع القيم الشائعة لدى الطلبة ،خصوصاً في الجامعات،
والتعرف على مدى تغير األنساق القيمية لديهم عند اقترانها ببعة المتغيرات.

أما من حيث العينة ،فقد تراوحت العينات ما بين  1112طالباً وطالبة ،وما بين  89طالباً

وطالبة .وجاءت عينة هذه الدراسة في المتوسط حيث كانت  411طالباً وطالبة.

أما فيما يخص األدوات ،فهناك اختالف وتنوع واضح بين الدراسات في استخدام المقاييس
المختلفة في قياس القيم ،فهذه الدراسة اتفقت مع أكثر الدراسات من حيث استخدامها لمقياس

"ألبورت" للقيم ،في حين هناك د ارسات استخدمت مقياس "روكيش" للقيم ،والذي يعتمد على تقسيم
76

القيم إلى نوعين :القيم الغائية والقيم الوسيلية ،كما في دراسة قمجية ( .)2113في حين نجد

دراسة السيد ( )2115قد اعتمدت على مقياس القيم الفارقة الذي وضعه "برنس" لقياس القيم.

أما فيما يخص المنهج ،فنجد أن الدراسات اتفقت جميعها في استخدام المنهج التحليلي الوصفي

والمسحي.

أما من حيث النتائج ،فقد كان هناك وضوحاً كبي اًر واتفاقاً في كثير من الدراسات بأن القيم

الدينية ،والقيم النظرية هي القيم األكثر شيوعاً ،كما في دراسة كل من :صعدي وأبو محسن

( ،)2113ودراسة محمـد ( ،)2113ودراسة المخزومي ( ،)2118ودراسة عليان وعسلية

( ،)2114ودراسة قمجية ( ،)2113ودراسة سفيان ( .)1999كما أن هناك نتائج دراسات دلت
على وجود تغيرات طفيفة وليست جوهرية في القيم كما في دراسة كباجة ( ،)2115وقمجية

( .)2113أيضاً هناك دراسات أشارت ألن أهم أسباب التغير القيمي تعود إلى البطالة واإلحباط
من األوضاع االقتصادية لدى الشباب ،كما في دراسة العسيلي (.)2116

مدى االستفادة من الدراسات السابقة:

 -ساعدت الدراسات السابقة الباحث في تحديد متغيرات الدراسة الحالية ،حيث أنها ارتبطت

بمتغيرات عديدة ،ليس منها النسق القيمي ،هذا ساعد الباحث في دراسة متغير جديد لم يتم

التطرق له فيما قبل.

 -ساعدت الدراسات السابقة في الوصول إلى أفضل التعريفات الخاصة بمتغيرات الدراسة.

 -استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اإلحاطة باإلطار النظري المتعلق بموضوع الدراسة،

حيث تم تضمين ذلك في مقدمة الدراسة ،وفي متنها.

 تعرف الباحث من خالل هذه الدراسات على أفضل األدوات المستخدمة في قياس الذكاءاتالمتعددة ،وفي قياس النسق القيمي ،مما ساعد الباحث في اختيار األدوات األنسب للعينة التي

تتناولها الدراسة.

 -ساعدت الباحث في القدرة على تحديد أفضل اإلجراءات المناسبة ،واختيار المنهج واألساليب

اإلحصائية األكثر مناسبة للدراسة.

 -تعرف الباحث من خالل الدراسات السابقة على كيفية عرض مناقشة النتائج وتفسيرها ،كما

تعرف على كيفية تقديم التوصيات والمقترحات المناسبة.
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الفصل الرابع

منهج الدراسة وإجراءاتها

أوالً :منهج الدراسة
ثانياً :مجتمع الدراسة
ثالثاً :عينة الدراسة

رابعاً :أدوات الدراسة

خامساً :األساليب اإلحصائية للدراسة
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يتناول هذا الجزء من الدراسة عرضاً لمنهج الدراسة ولمجتمع الدراسة وعينتهـا ،وألداوات الد ارسـة،

واألساليب اإلحصائية المستخدمة فيها.

أوالً :مــنهج الدراســة :اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي حيــث أن هــذا المــنهج هــو الــذي
يــدرس ظــاهرة أو حــدثا أو قضــية موجــودة حاليــا يمكــن الحصــول منهــا علــى معلومــات تجيــب عــن
أسئلة البحث دون تدخل فيها.

ثانياً :مجتمع الدراسة:
كليتي التربية والعلوم في جامعة األزهر بغزة للعـام الد ارسـي
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة ّ
2116 – 2115م ،والبالغ عددهم  2941طالباً وطالبة.
ثالثاً :عينة الدراسة:

قام الباحث باختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقيـة بحيـث تكـون خصائصـها ممثلـة
لخصائص مجتمع الدراسة األصلي.
وصف خصائص عينة الدراسة:
أ .الجنس
يتبين من الجدول رقم (  ) 4-1أن نسبة الطالب من عينة الدراسة بلغت  %51وأيضا بلغت
نسبة الطالبات .%51
جدول رقم ( )4-1
توزيع عينة الدراسة وفقا للجنس
الجنس

التك اررات

النسبة

ذكر

200

50

أنثى

200

50

اإلجمالي

400

100
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ب .الكلية
يتبين من الجدول رقم (  )4-1أن نسبة طالب كلية التربية من عينة الدراسة بلغت  %59بينما
بلغت نسبة طالب كلية العلوم .%41

جدول رقم ( ) 4-2
توزيع عينة الدراسة وفقا للكلية

الكلية

التك اررات

النسبة

التربية

236

59

العلوم

164

41

اإلجمالي

400

100

ج .المستوى األكاديمي

يتبين من الجدول رقم ( )4-2أن نسبة طالب المستوى األول من عينة الدراسة بلغت %51
بينما بلغت نسبة طالب المستوى الرابع .%51

جدول رقم ( ) 4-3
توزيع عينة الدراسة وفقا للمستوى األكاديمي

المستوى

التك اررات

النسبة

األول

200

50

الرابع

200

50

اإلجمالي

400

100

81

د .المعدل األكاديمي
يتبين من الجدول رقم (  )4-3أن نسبة طالب الحاصلين على المعدل األكاديمي أقل من 61

 %من عينة الدراسة بلغت  %5بينما نسبة طالب الحاصلين على المعدل األكاديمي من - 61
 %69بلغت  ،%18.75ونسبة طالب الحاصلين على المعدل األكاديمي من %79 - 71
بلغت  ،%41.5ما نسبة الطالب الحاصلين على المعدل األكاديمي من  %89 - 81بلغت

 ،%29.75أما نسبة الطالب الحاصلين على المعدل األكاديمي أكثر من  %91بلغت .%5
جدول رقم ( ) 4-4
توزيع عينة الدراسة وفقا للمعدل التراكمي

المعدل

التك اررات

النسبة

أقل من %61

20

5

من %69-61

75

18.75

%79- 70

166

41.5

%89-80

119

29.75

أكثر من %91

20

5

اإلجمالي

400

100
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رابعاً :أدوات الدراسة:
 -1قائمــة الــذكاءات المتعــددة مــن إعــداد "مــاكينزي"  ،Mckenzieومــن تعريــب وتقنــين الــدكتور

الســيد أبــو هاشــم .تتكــون مــن (  ) 91مفــردة موزعــة علــى تســعة أن ـواع مــن الــذكاء ،بمعــدل عشــرة
مف ــردات لك ــل ن ــوع ،موزع ــة توزيعـ ـاً عشـ ـوائياً ،وجمي ــع المف ــردات موجب ــة ،وأم ــام ك ــل مف ــردة خم ــس

اســتجابات .وقــد اختــار أبــو هاشــم هــذه القائمــة مــن عــدة مقــاييس اطلــع عليهــا ،ومــن أهمهــا :قائمــة
الـ ــذكاءات المتعـ ــددة ،وقـ ــام بلعـ ــدادها "آرمسـ ــترونج"  ،)1994 ( Armstrongوقائمـ ــة الـ ــذكاءات

المتعددة التي أعدها "بوهنر"  .)1998 ( Bohnerوقد وقع االختيار على القائمة الحاليـة لتميزهـا
بمعامالت ثبات وصدق مرتفعة فـي البيئـة األجنبيـة ،وكـذلك مناسـبتها لطـالب الجامعـة ،باإلضـافة

إلى أنها تحتوي على أنواع جديدة من الذكاءات المتعددة بينما القوائم األخرى اقتصرت على سبعة

أنواع فقط ،وال تحتوي الذكاء الطبيعي والذكاء الوجودي( .عبد القادر ،وأبو هاشم.)2117 ،

-2مقيـــاس القـــيم وهــو مــن إعــداد ( جــوردون ألبــورت ،وفيليــب فرنــون ،وجــاردنر لينــدزي) .ومــن
تعريب وعداد الدكتور( عطية محمود هنا).

ويعتبر أول اختبار لقياس القيم والذي قام بلعداده "البورت وفرنون" Vernon & Allport 1913

والذي عدل بعد ذلك واشترك معهما في ذلك لندزى  Lindseyفي أعوام ، 1961 ، 1951
 ، 1965ويقيس هذا المقياس القيم الست اآلتية:

القيمة االقتصادية( ،التي تهتم بالنواحى المادية) .القيمة النظرية( ،التي تهتم بالحقيقة والمعرفة).

القيمة االجتماعية( ،التي تهتم بالنواحي االجتماعية) .القيمة الدينية( ،التي تخص النواحي الدينية
والمعتقدات) .القيمة الجمالية( ،التي تهتم بالشكل والتناسق) .القيمة السلوكية( ،التي تهتم بالمركز
االجتماعي والسلطة).

ويتكون المقياس في الصورة المحلية من ثالثين سإاالً ولقد ترجمه عطية هنا إلي اللغة العربية،
وقام كثيرون بمحاوالت تهدف لجعل المواقف التي تثيرها أسئلة المقياس تتناسب مع المواقف

المحلية ( .أبو النيل.)1984 ،
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 .1صدق وثبات استبانة القيم:
تم حساب صدق االستبانة على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها ( )41مفردة ،وذلك
بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية للمحور التابعة له
(صدق االتساق الداخلي لفقرات استبانة ) ،وحساب معامالت االرتباط بين معدل كل محور من
محاور االستبانة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة التابع له ( صدق االتساق الداخلي لمحاور
االستبانة ).
أ .صدق االتساق الداخلي الستبانة القيم:
جدول رقم ( ) 4-5
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور القيم النظرية مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

)**(.646

0.000

3

)**(.585

0.000

18

)*(.325

0.040

21

)**(.599

0.000

22

)**(.557

0.000

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-5أن جميع فقرات محور القيم النظرية حققت ارتباطات جوهرية مع
معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  ) 1.15مما يدل
على وجود هناك اتساق داخلي بين جميع فقرات المحور.
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جدول رقم ( ) 4-6
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور القيم الدينية مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

6

)**(.481

0.002

9

)**(.438

0.005

11

)**(.521

0.001

27

)*(.332

0.036

30

)**(.521

0.001

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-6أن جميع فقرات محور القيم الدينية حققت ارتباطات جوهرية مع
معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  ) 1.15مما يدل
على وجود هناك اتساق داخلي بين جميع فقرات المحور.
جدول رقم ( ) 4-7
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور القيم االجتماعية مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الدال لة

14

)**(.700

0.000

17

)*(.377

0.016

23

)**(.667

0.000

26

)**(.660

0.000

29

)**(.605

0.000

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-7أن جميع فقرات محور القيم االجتماعية حققت ارتباطات جوهرية
مع معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  ) 1.15مما
يدل على وجود هناك اتساق داخلي بين جميع فقرات المحور.
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جدول رقم ( ) 4-8
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور القيم االقتصادية مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

4

)**(.473

0.002

15

)**(.674

0.000

20

)**(.557

0.000

25

)**(.674

0.000

28

)**(.520

0.001

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-8أن جميع فقرات محور القيم االقتصادية حققت ارتباطات جوهرية
مع معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  ) 1.15مما
يدل على وجود هناك اتساق داخلي بين جميع فقرات المحور.
جدول رقم ( ) 4-9
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور القيم الجمالية مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

2

)**(.605

0.000

5

)**(.613

0.000

10

)**(.846

0.000

13

)**(.482

0.002

16

)**(.712

0.000

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-9أن جميع فقرات محور القيم الجمالية حققت ارتباطات جوهرية

مع معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  ) 1.15مما
يدل على وجود هناك اتساق داخلي بين جميع فقرات المحور.
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جدول رقم ( ) 4-11
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور القيم السياسية مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

7

)**(.598

0.000

8

)**(.646

0.000

12

)**(.729

0.000

19

)**(.713

0.000

24

)**(.601

0.000

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-11أن جميع فقرات محور القيم السياسية حققت ارتباطات جوهرية

مع معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  ) 1.15مما
يدل على وجود هناك اتساق داخلي بين جميع فقرات المحور.
ب .صدق االتساق البنائي لمحاور استبانة القيم:
جدول رقم ( ) 4-11
معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور استبانة القيم مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة
المحور

معامل االرتباط

مستوى الداللة

القيم النظرية

)**(.812

0.000

القيم الدينية

)**(.512

0.001

القيم االجتماعية

)**(.794

0.000

القيم االقتصادية

)**(.745

0.000

القيم الجمالية

)**(.655

0.000

القيم السياسية

)**(.714

0.000

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتبين من جدول رقم (  ) 4-11أن معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور استبانة
القيم مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة كانت دالة عند مستوى داللة ( ،)1.15حيث إن مستوى
الداللة لكل بعد اقل من ( ،)1.15وهذا يدل على أن هناك اتساق بنائي لمحاور استبانة القيم.
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ج .ثبات استبانة القيم:
* طريقة ألفا كرونباخ
تم تقدير ثبات االستبانة على أفراد العينة االستطالعية البالغ عددها  41فرد ،وذلك باستخدام
طريقة ألفا كرونباخ ،والجدول رقم (  ) 4-12يوضح النتائج.
جدول رقم ( ) 4-12
يوضح معامل ثبات استبانة القيم وفقا لطريقة ألفا كرونباخ
المحور

عدد الفقرات

معامل الثبات

القيم النظرية

5

0.419

القيم الدينية

5

0.714

القيم االجتماعية

5

0.562

القيم االقتصادية

5

0.512

القيم الجمالية

5

0.674

القيم السياسية

5

0.665

استبانة القيم ككل

30

0.835

يتضح من جدول رقم (  ) 4-12أن معامل الثبات استبانة القيم باستخدام طريقة ألفا كرونباخ
بلغت  ،1.835وهي قيمة مرتفعة تدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن
الباحث إلي تطبيقها على عينة الدراسة.

 معامل الثبات وفقا لطريقة التجزئة النصفية:
تم إيجاد معامل االرتباط بين معدل درجات األسئلة الفردية ومعدل درجات األسئلة الزوجية ،لكل
محور من محاور االستبانة ،وقد تم تصحيح معامل االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان
براون للتصحيح لألبعاد الزوجية واستخدام معامل جتمان لألبعاد الفردية.
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جدول رقم ( )4-13
معامل الثبات استبانة القيم باستخدام طريقة ألتجزئة النصفية
المحور

عدد الفقرات

معامل الثبات قبل
التعديل

معامل الثبات بعد

القيم النظرية

5

0.390

0.448

القيم الدينية

5

0.646

0.786

القيم االجتماعية

5

0.623

0.698

القيم االقتصادية

5

0.469

0.657

القيم الجمالية

5

0.519

0.529

القيم السياسية

5

0.788

0.852

استبانة القيم ككل

30

0.807

0.887

التعديل

يتضح من جدول رقم (  ) 4-13أن معامل الثبات استبانة القيم باستخدام طريقة التجزئة
النصفية بلغت  ،0.887وهي قيمة جيدة تدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة جيدة من الثبات
تطمئن الباحث إلي تطبيقها على عينة الدراسة.
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 .2صدق وثبات استبانة الذكاءات:
تم حساب صدق االستبانة على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها ( )41مفردة ،وذلك
بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية للمحور التابعة له

(صدق االتساق الداخلي لفقرات استبانة ) ،وحساب معامالت االرتباط بين معدل كل محور من

محاور االستبانة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة التابع له ( صدق االتساق البنائي لمحاور

االستبانة ).

أ .صدق االتساق الداخلي الستبانة الذكاءات:
جدول رقم ( ) 4-14
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور الذكاء اللغوي مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

)**(.433

0.005

10

)*(.341

0.031

19

)**(.548

0.000

28

)**(.462

0.003

37

)**(.663

0.000

46

0.242#

0.133

55

)**(.632

0.000

64

)**(.647

0.000

73

)**(.607

0.000

82

)**(.620

0.000

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-14أن جميع فقرات محور الذكاء اللغوي حققت ارتباطات جوهرية
مع معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من ) 1.15
باستثناء فقرة رقم (  ) 46حققت ارتباط غير جوهري ( بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أكبر من
 ،) 1.15حيث قام الباحث بحذفها لكي يكون هناك اتساق داخلي بين جميع فقرات المحور.
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جدول رقم ( ) 4-15
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور الذكاء المنطقي مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

2

)**(.419

0.007

11

0.288#

0.072

20

)**(.546

0.000

29

0.300#

0.060

38

)**(.767

0.000

47

)*(.375

0.017

56

)**(.630

0.000

65

)**(.414

0.008

74

)**(.626

0.000

83

)*(.336

0.034

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-15أن جميع فقرات محور الذكاء المنطقي حققت ارتباطات
جوهرية مع معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من 1.15
) باستثناء فقرة رقم (  ) 29 ،11حققت ارتباط غير جوهري ( بلغ مستوى الداللة اإلحصائية
أكبر من  ،) 1.15حيث قام الباحث بحذفها لكي يكون هناك اتساق داخلي بين جميع فقرات
المحور.
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جدول رقم ( ) 4-16
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور الذكاء المكاني مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

3

0.031#

0.852

12

0.130#

0.426

21

)**(.557

0.000

30

)**(.513

0.001

39

)**(.602

0.000

48

)**(.689

0.000

57

)**(.583

0.000

66

)*(.361

0.022

75

)**(.598

0.000

84

)**(.570

0.000

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-16أن جميع فقرات محور الذكاء المكاني حققت ارتباطات جوهرية
مع معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من ) 1.15
باستثناء فقرة رقم (  ) 12 ،3حققت ارتباط غير جوهري ( بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أكبر
من  ،) 1.15حيث قام الباحث بحذفها لكي يكون هناك اتساق داخلي بين جميع فقرات المحور.
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جدول رقم ( ) 4-17
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور الذكاء الجسمي مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

4

)**(.434

0.005

13

0.308#

0.054

22

)**(.504

0.001

31

)**(.539

0.000

40

0.246#

0.127

49

)**(.492

0.001

58

)**(.705

0.000

67

)**(.480

0.002

76

)*(.329

0.038

85

)*(0.312

0.050

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-17أن جميع فقرات محور الذكاء الجسمي حققت ارتباطات
جوهرية مع معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من 1.15
) باستثناء فقرة رقم (  ) 41 ،13حققت ارتباط غير جوهري ( بلغ مستوى الداللة اإلحصائية
أكبر من  ،) 1.15حيث قام الباحث بحذفها لكي يكون هناك اتساق داخلي بين جميع فقرات
المحور.
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جدول رقم ( ) 4-18
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور الذكاء الموسيقي مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

5

)**(.643

0.000

14

)**(.732

0.000

23

)**(.740

0.000

32

)**(.719

0.000

41

0.052#

0.749

50

)**(.705

0.000

59

)**(.559

0.000

68

)**(.863

0.000

77

)**(.599

0.000

86

)**(.674

0.000

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-18أن جميع فقرات محور الذكاء الجسمي حققت ارتباطات
جوهرية مع معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من 1.15
) باستثناء فقرة رقم (  ) 41حققت ارتباط غير جوهري ( بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أكبر من
 ،) 1.15حيث قام الباحث بحذفها لكي يكون هناك اتساق داخلي بين جميع فقرات المحور.

93

جدول رقم ( ) 4-19
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور الذكاء الشخصي مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

6

0.202#

0.212

15

)*(.334

0.035

24

0.310#

0.051

33

)**(.461

0.003

42

0.245#

0.128

51

)**(.451

0.003

60

)**(.478

0.002

69

)*(.385

0.014

78

0.241#

0.134

87

)**(.650

0.000

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-19أن جميع فقرات محور الذكاء الشخصي حققت ارتباطات
جوهرية مع معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من 1.15
) باستثناء فقرة رقم (  ) 78 ،42 ،24 ،6حققت ارتباط غير جوهري ( بلغ مستوى الداللة
اإلحصائية أكبر من  ،) 1.15حيث قام الباحث بحذفها لكي يكون هناك اتساق داخلي بين
جميع فقرات المحور.
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جدول رقم ( ) 4-21
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور الذكاء االجتماعي مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

7

)**(.457

0.003

16

)**(.580

0.000

25

)**(.514

0.001

34

)*(.329

0.038

43

)**(.497

0.001

52

)**(.472

0.002

61

)*(.399

0.011

70

)**(.431

0.006

79

)**(.456

0.003

88

)**(.661

0.000

يتضح من جدول رقم (  ) 4-21أن جميع فقرات محور الذكاء االجتماعي حققت ارتباطات
جوهرية مع معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من 1.15
) مما يدل أن هناك اتساق داخلي بين جميع فقرات المحور.
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جدول رقم ( ) 4-21
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور الذكاء الطبيعي مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

8

0.211#

0.191

17

)**(.474

0.002

26

0.235#

0.145

35

)**(.536

0.000

44

0.042#

0.795

53

)**(.688

0.000

62

0.264#

0.100

71

)**(.539

0.000

80

)**(.544

0.000

89

0.137#

0.401

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-21أن جميع فقرات محور الذكاء الطبيعي حققت ارتباطات
جوهرية مع معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من 1.15
) باستثناء فقرة رقم (  ) 89 ،62 ،44 ،26 ،18حققت ارتباط غير جوهري ( بلغ مستوى
الداللة اإلحصائية أكبر من  ،) 1.15حيث قام الباحث بحذفها لكي يكون هناك اتساق داخلي
بين جميع فقرات المحور.
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جدول رقم ( ) 4-22
يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات محور الذكاء الوجودي مع الدرجة الكلية للمحور
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

9

)**(.616

0.000

18

0.285#

0.074

27

)*(.380

0.016

36

)**(.607

0.000

45

)**(.518

0.001

54

0.103#

0.526

63

)**(.544

0.000

72

0.301#

0.059

81

0.223#

0.166

90

)**(.508

0.001

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتضح من جدول رقم (  ) 4-22أن جميع فقرات محور الذكاء الوجودي حققت ارتباطات
جوهرية مع معدل الدرجة الكلية للمحور ( جميعها بلغ مستوى الداللة اإلحصائية أقل من 1.15
) باستثناء فقرة رقم (  ) 81 ،72 ،54 ،18حققت ارتباط غير جوهري ( بلغ مستوى الداللة
اإلحصائية أكبر من  ،) 1.15حيث قام الباحث بحذفها لكي يكون هناك اتساق داخلي بين
جميع فقرات المحور.
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ب .صدق االتساق البنائي لمحاور استبانة الذكاءات:
جدول رقم ( ) 4-23
معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور استبانة الذكاءات مع المعدل الكلي لفقرات
االستبانة
المحور

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الذكاء اللغوي

)**(.798

0.000

الذكاء المنطقي

)**(.814

0.000

الذكاء المكاني

)**(.900

0.000

الذكاء الجسمي

)**(.700

0.000

الذكاء الموسيقي

)**(.751

0.000

الذكاء الشخصي

)**(.581

0.000

الذكاء االجتماعي

)**(.731

0.000

الذكاء الطبيعي

)**(.592

0.000

الذكاء الوجودي

)**(.579

0.000

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة  # 1015ارتباط غير معنوي عند 1015

يتبين من جدول رقم (  ) 4-23أن معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور استبانة
الذكاءات مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة كانت دالة عند مستوى داللة ( ،)1.15حيث إن
مستوى الداللة لكل بعد اقل من ( ،)1.15وهذا يدل على أن هناك اتساق بنائي لمحاور استبانة
الذكاءات.
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ج .ثبات استبانة الذكاءات:
 طريقة ألفا كرونباخ
تم تقدير ثبات االستبانة على أفراد العينة االستطالعية البالغ عددها  41فرد ،وذلك باستخدام
طريقة ألفا كرونباخ ،والجدول رقم (  ) 4-24يوضح النتائج.
جدول رقم ( ) 4-24
معامل الثبات استبانة الذكاءات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ
المحور

عدد الفقرات

معامل الثبات

الذكاء اللغوي

9

0.723

الذكاء المنطقي

8

0.650

الذكاء المكاني

8

0.702

الذكاء الجسمي

8

0.591

الذكاء الموسيقي

9

0.866

الذكاء الشخصي

6

0.441

الذكاء االجتماعي

10

0.609

الذكاء الطبيعي

5

0.579

الذكاء الوجودي

6

0.499

استبانة الذكاءات

69

0.927

يتضح من جدول رقم (  ) 4-24أن معامل الثبات استبانة الذكاءات باستخدام طريقة ألفا
كرونباخ بلغت  ،1.927وهي قيمة مرتفعة تدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات
تطمئن الباحث إلي تطبيقها على عينة الدراسة.
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 معامل الثبات وفقا لطريقة التجزئة النصفية:
تم إيجاد معامل االرتباط بين معدل درجات األسئلة الفردية ومعدل درجات األسئلة الزوجية ،لكل
محور من محاور االستبانة ،وقد تم تصحيح معامل االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان
براون للتصحيح لألبعاد الزوجية واستخدام معامل جتمان لألبعاد الفردية.
جدول رقم ( )4-25
معامل الثبات استبانة الذكاءات باستخدام طريقة التجزئة النصفية
المحور

عدد الفقرات

معامل الثبات قبل
التعديل

معامل الثبات بعد

الذكاء اللغوي

9

0.522

0.666

الذكاء المنطقي

8

0.329

0.495

الذكاء المكاني

8

0.578

0.732

الذكاء الجسمي

8

0.356

0.520

الذكاء الموسيقي

9

0.344

0.433

الذكاء الشخصي

6

0.258

0.410

الذكاء االجتماعي

10

0.452

0.626

الذكاء الطبيعي

5

0.233

0.580

الذكاء الوجودي

6

0.456

0.626

استبانة الذكاءات

69

0.876

0.928

التعديل

يتضح من جدول رقم (  ) 4-25أن معامل الثبات استبانة الذكاءات باستخدام طريقة التجزئة
النصفية بلغت  ،0.928وهي قيمة مرتفعة تدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات
تطمئن الباحث إلي تطبيقها على عينة الدراسة.
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خامساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

قــام الباحــث باســتخدام برنــامج  SPSSبهــدف اختبــار صــحة فرضــيات وأســئلة الد ارســة مــن خــالل
الطرق اإلحصائية التالية:

 التكـ ـرارت والنس ــب المئوي ــة والمتوس ــطات الحس ــابية واالنح ارف ــات المعياري ــة .وذل ــك لمعرف ــةخصائص العينة.

 -معامل ارتباط بيرسون للتحقق من العالقة بين المتغيرات.

 اختبار  T.testلعينتين مستقلتين لحساب الفروق في مستوى الـذكاءات المتعـددة وعالقتـهبالنسق القيمـي ( الجـنس " طـالب -طالبـات"  ،التخصـص أو الكليـة " كليـة أدبيـة – كليـة

علمية")

 تحليل التباين األحادي  one way anovaللتعـرف علـى داللـة الفـروق بـين متوسـطاتالمجموعات والتحقق من المتغيرات.
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيراتها

 -نتائج التساؤل األول وتفسيره.

 -نتائج التساؤل الثاني وتفسيره.

 نتائج التساؤل الثالث وتفسيره. -نتائج التساؤل الرابع وتفسيره.

 -نتائج التساؤل الخامس وتفسيره.

 نتائج التساؤل السادس وتفسيره. نتائج التساؤل السابع وتفسيره. -نتائج التساؤل الثامن وتفسيره.

 نتائج التساؤل التاسع وتفسيره. -نتائج التساؤل العاشر وتفسيره.

 -نتائج التساؤل الحادي عشر وتفسيره.
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أوالً :نتائج أسئلة الدراسة وتفسيراتها:
-1نتائج التساؤل األول والذي ينص على :ما هي أنواع الذكاءات األكثر شيوعاً لدى طلبة
جامعة األزهر؟

ولإلجابة على ذلك التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

لكل نوع من أنواع الذكاءات وللدرجة الكلية للذكاءات ،والجدول رقم (  ) 5-1يوضح النتائج.
جدول رقم ( ) 5-1

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للذكاءات
عدد

االنحراف

*الوزن

7

المحور

الفقرات

الدرجة
الكلية

المتوسط

الحسابي

المعياري

الذكاء اللغوي

9

45

30.95

5.61

68.8

الذكاء المنطقي

8

40

28.12

4.84

70.3

6

الذكاء المكاني

8

40

28.26

5.54

70.6

5

الذكاء الجسمي

8

40

29.24

5.20

73.1

2

الذكاء الموسيقي

9

45

29.00

7.79

64.4

9

الذكاء الشخصي

6

30

23.17

3.46

77.2

1

الذكاء االجتماعي

10

50

36.27

5.66

72.5

3

الذكاء الطبيعي

5

25

16.96

3.50

67.8

8

الذكاء الوجودي

6

30

21.26

4.08

70.9

4

الدرجة الكلية للذكاءات

69

345

243.21

34.02

70.5

النسبي

الترتيب

*تم حساب الوزن النسبي من خالل قسمة المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية والناتج مضروب بمئة.

يتبين من الجدول رقم (  ) 5-1النتائج التالية:

 بلغ الوزن النسبي العام للذكاءات المتعددة لدى طلبة جامعة األزهر  % 71.5وهومستوى مرتفع ،ويعزو الباحث تلك النتيجة إلي الصعوبات الجمة التي تتميز بها البيئة

التي نشأ بها الطلبة ،حيث أنهم مطالبون دائماً بمواجهة العديد من الصعوبات التي
تحتاج إلى تطوير أنواع شتى من الذكاءات ،وذلك على مدار المراحل النمائية التي

ن
بدءا من الطفولة المبكرة وحتى مرحلة الشباب والرشد.
يمرو بهاً ،
 إن الذكاء الشخصي يليه الذكاء الجسمي ثم الذكاء االجتماعي أخذت الترتيب األولوالثاني والثالث على التوالي بوزن نسبي يتراوم بين (  ) %77.2 -72.5لذا تعتبر تلك
الذكاءات أكثر أنواع الذكاءات شيوعا لدى طالب جامعة األزهر ،في حين الذكاء

الموسيقي ثم الطبيعي ثم اللغوي كانوا أقل الذكاءات شيوعا لدى طالب جامعة األزهر
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حيث كان الوزن النسبي يتراوم بين (  ،) %68.8 -64.4ويعزو الباحث تلك النتائج

الجمة وخشونة الحياة
إلي طبيعة النشأة التي نشأها الطلبة منذ الطفولة ،حيث الصعوبات ّ
المعتادة والعديد من اإلحباطات اليومية على كافة المستويات ،مجتمعياً وأسرياً وشخصياً؛
هذه التحديات تدفعهم لتطوير قدرات عالية نسبياً في عدة مستويات أيضاً ،فنجدهم
يمتازون بقدرات جيدة في التعامل مع أنفسهم ومع اآلخرين من حولهم ومع مشكالتهم

الحياتية المتعددة.
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-2نتائج التساؤل الثاني والذي ينص على :ما هي أنواع القيم األكثر شيوعاً لدى طلبة جامعة

األزهر؟

ولإلجابة على ذلك التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

لكل نوع من أنواع القيم وللدرجة الكلية للقيم ،والجدول رقم (  ) 5-2يوضح النتائج.
جدول رقم ( ) 5-2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للقيم
عدد

االنحراف

الوزن

النسبي

الترتيب
2

المحور

الفقرات

الدرجة
الكلية

المتوسط

الحسابي

المعياري

القيم النظرية

5

15

11.12

2.11

74.2

القيم الدينية

5

15

11.72

2.12

78.1

1

القيم االجتماعية

5

15

11.05

2.16

73.7

3

القيم االقتصادية

5

15

10.85

2.03

72.3

4

القيم الجمالية

5

15

10.24

1.60

68.2

6

القيم السياسية

5

15

10.75

1.88

71.7

5

القيم ككل

30

90

65.73

7.46

73.0

*تم حساب الوزن النسبي من خالل قسمة المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية والناتج مضروب بمئة.

يتبين من الجدول رقم (  ) 5-2النتائج التالية:

 -بلغ الوزن النسبي العام للقيم لدى طلبة جامعة األزهر  %73وهو مستوى مرتفع ،ويعزو

الباحث تلك النتيجة إلي طبيعة مجتمع الدراسة ،حيث يعتبر مجتمعاً محافظاً ،يقوم
بتنشئة أفراده منذ الصغر على التمسك الشديد بالقيم باعتبارها حصن المجتمع وحامية

حضارته من االنهيار والدرع األول الذي سيواجه أي غزو فكري أو ثقافي أو غيره.

 إن القيم الدينية يليها القيم النظرية ثم االجتماعية أخذت الترتيب األول والثاني والثالثعلى التوالي من بين القيم بوزن نسبي يتراوم بين (  ) %78.1 -73.7لذا تعتبر هذه

القيم أكثر أنواع القيم شيوعا لدى طالب جامعة األزهر ،في حين القيم الجمالية ثم

السياسية ثم االقتصادية كانوا أقل القيم شيوعا لدى طالب جامعة األزهر ،حيث كان

الوزن النسبي لهم يت اروم بين (  ،) %72.3 -68.2ويعزو الباحث تلك النتائج إلي
التربية التي يتلقاها الطلبة منذ الطفولة ،حيث أن مجتمع الدراسة يعتبر مجتمعاً متديناً،

فالدين ركن أساسي في حياة أفراده ،كما أنه مجتمع متعلم نظرياً ،بحيث نجد أفراده كل
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منهم يركز على تحصيل الشهادات العلمية باعتبارها من أهم الضمانات لمستقبل جيد،

في ظل انعدام فر

العمل للشباب .أما فيما يخص القيم االجتماعية فلنها تحظى بنسبة

مرتفعة بسبب التركيب االجتماعي للمجتمع ،بحيث يعتمد هذا التركيب على األسرة

الممتدة التي وفرت بدورها ازدحاماً بين األفراد داخل األسرة وخارجها ،حيث تشمل العديد

من األفراد المختلفين والعديد من الفئات االجتماعية في نفس األسرة ،وهذا يساعد األفراد

على تطوير قيم تعتمد على التواصل الجيد مع اآلخرين بكافة أشكالهم واختالفاتهم .كما

أن طبيعة العالقات التي يتسم بها مجتمع الدراسة هي عالقات تعتمد على المجامالت
االجتماعية بكافة أشكالها ،مما يتطلب من األفراد تطوير قدرات عالية للتواصل مع

اآلخرين تصل إلى حد تملّق األشخا

والتوسط لديهم من أجل التغلب على التحديات

وتحقيق األهداف و نجاز المهام.
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-3نتائج التساؤل الثالث والذي ينص على :هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة (  ) 1015 = αبين درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة وبين درجاتهم على
مقياس القيم؟

ولإلجابة على ذلك التساؤل تم وضع الفرضية التالية " :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  ) 1015 = αبين درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة وبين

درجاتهم على مقياس القيم " ،حيث تم اختبار تلك الفرضية من خالل معامل االرتباط بيرسون
للتعرف على نوع وقوة العالقة ،والنتائج موضحة بالجدول رقم ( .) 5-3
جدول رقم ( ) 5-3

معامل االرتباط بيرسون بين الذكاءات والقيم
البيان

القيم
النظرية

القيم
الدينية

القيم
االجتماعية

القيم
االقتصادية

القيم
الجمالية

القيم
السياسية

الدرجة
الكليةللقيم

الذكاءاللغوي

0.034

0.007

-0.007

-0.003

0.036

0.083

0.037

الذكاءالمنطقي

0.06

0.038

0.049

0.043

0.048

0.065

0.08

الذكاءالمكاني

0.04

-0.028

0.015

-0.066

-0.003

-0.017

-0.015

الذكاءالجسمي

0.029

-0.004

0.044

-0.016

0.031

-0.053

0.009

الذكاءالموسيقي

0.022

-0.011

0.014

)*(.104

)**(.130

0.062

0.079

الذكاءالشخصي

0.059

0.086

)*(.100

)*(.109

0.07

)*(.100

)**(.140

الذكاءاالجتماعي

0.038

0.087

0.032

0.044

0.071

)*(.124

)*(.103

الذكاءالطبيعي

0.044

0.07

-0.004

0.001

0.02

0.012

0.039

الذكاءالوجودي

0.019

0.031

0.035

-0.029

0.065

0.064

0.046

الذكاءات

0.049

0.033

0.038

0.031

0.075

0.066

0.075

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1015

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 1011

يتبين من الجدول رقم (  ) 5-3النتائج التالية:
 توجد عالقة طردية بين الذكاء الموسيقي وكل من القيم االقتصادية والقيم الجمالية ،وعدم وجودعالقة بين الذكاء الموسيقي والدرجة الكلية للقيم وألبعادها التالية ( القيم النظرية ،القيم الدينية،

القيم االجتماعية ،القيم السياسية).

 توجد عالقة طردية بين الذكاء الشخصي وكل من الدرجة الكلية للقيم وألبعادها التالية ( القيماالقتصادية والقيم االجتماعية والقيم السياسية ،وعدم وجود عالقة بين الذكاء الشخصي وكل من

القيم النظرية ،القيم الدينية ،القيم الجمالية.
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 توجد عالقة طردية بين الذكاء االجتماعي وكل من الدرجة الكلية للقيم والقيم السياسية ،وعدموجود عالقة بين الذكاء الشخصي وكل من القيم النظرية ،القيم الدينية ،القيم الجمالية( القيم

االقتصادية والقيم االجتماعية.

 -أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من الدرجة الكلية للذكاءات ولكل من األبعاد

التالية ( الذكاء اللغوي والذكاء المنطقي والذكاء المكاني والذكاء الجسمي والذكاء الطبيعي والذكاء

الوجودي ) من جهة وبين الدرجة الكلية للقيم ولجميع أبعادها من جهة أخرى.

مما سبق يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة (  ) 1015 = αبين درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة وبين درجاتهم على
مقياس القيم" ،ويعزو الباحث تلك النتيجة إلي انحصار الفر
حيث ال توجد فر

وانعدام التعددية في المجتمع،

كافية أمام الشباب من أجل تطوير المزيد من الذكاءات والقدرات والمهارات،

كما أن قيم المجتمع تفرض على الشباب العزوف عن تطوير بعة الذكاءات باعتبارها تقع

ضمن الحاجات الثانوية للمجتمع ،أو حاجات من باب الرفاهية ال لزوم لها ،كالحاجة إلى تطوير

الذكاء الموسيقي أو الذكاء اللغوي ،فأغلب حاجات الشباب نجدها تقتصر على ما تطرحه قيم

المجتمع وما ترتضيه ألبنائه ،كالذكاء الشخصي من أجل تطوير الذات واالستعداد للعمل،

والذكاء االجتماعي من أجل نسج عالقات ناجحة تساعد على تأمين مستقبل واعد.
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-4نتائج التساؤل الرابع والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة (  ) 1015 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة تعزى

لمتغير الجنس ( طالب – طالبات)؟

ولإلجابة على ذلك التساؤل تم وضع الفرضية التالية " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة تعزى
لمتغير الجنس ( طالب – طالبات)".

حيث تم اختبار تلك الفرضية من خالل استخدام اختبار  t- testللعينات المستقلة ،والنتائج
موضحة بالجدول رقم ( .) 5-4

جدول رقم ( ) 5-4

نتائج اختبار  t- testللعينات المستقلة للفروق في الذكاءات تعزى لمتغير الجنس
الذكاء
اللغوي
المنطقي
المكاني
الجسمي
الموسيقي
الشخصي
االجتماعي
الطبيعي
الوجودي

الجنس

العدد

االنحراف

المتوسط

المعياري

الحسابي

ذكر

200

31.505

5.085

أنثى

200

30.390

6.044

ذكر

200

28.515

4.687

أنثى

200

27.720

4.960

ذكر

200

28.620

5.139

أنثى

200

27.895

5.896

ذكر

200

29.415

4.995

أنثى

200

29.060

5.400

ذكر

200

28.450

8.049

أنثى

200

29.545

7.501

ذكر

200

23.055

3.303

أنثى

200

23.275

3.616

ذكر

200

36.615

5.597

أنثى

200

35.925

5.715

ذكر

200

17.085

3.427

أنثى

200

16.825

3.577

ذكر

200

21.565

3.936

أنثى

200

20.950

4.201
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قيمة t

مستوى الداللة

1.996

0.047

دالة

1.647

0.100

غير دالة

1.311

0.191

غير دالة

0.683

0.495

غير دالة

-1.407

0.160

غير دالة

-0.635

0.526

غير دالة

1.220

0.223

غير دالة

0.742

0.458

غير دالة

1.511

0.132

غير دالة

الذكاءات

ذكر

200

244.825

32.290

أنثى

200

241.585

35.670

0.952

0.342

غير دالة

قيمة  tالجدولية عند درجات حرية (  ) 398ومستوى داللة 1096 = 1015

يتبين من الجدول رقم ( )5-4أن مستوى الداللة للفروق بين الطالب والطالبات في الدرجة الكلية

الذكاءات المتعددة ولجميع الذكاءات كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وهو
 ( 1.15قيمة  tالمحسوبة أقل من الجدولية ) ،باستثناء الذكاء اللغوي كانت مستوى الداللة أقل

من  ،1.15مما يدل على عدم وجود فروق في الدرجة الكلية للذكاءات المتعددة ولجميع

الذكاءات تعزى للجنس ،باستثناء الذكاء اللغوي كان هناك فروق ولصالح الذكور ،مما سبق

وبشكل عام يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة تعزى لمتغير
الجنس ( طالب – طالبات)" ،ويعزو الباحث تلك النتيجة إلي عدم وجود اختالفات جوهرية فيما

يتلقاه الشباب من البيئة ،فاألكثرية العظمى من الشباب ،ذكو اًر و ناثاً ،تخضع لذات التربية وذات
الخبرات المستوحاة من ذات العادات والتقاليد التي تحكم قيم المجتمع ،وبالتالي فلن يحصل

الكثير منهم على تطوير ذكاءات محددة ،ولن يكون هناك فروق واضحة بين اإلناو والذكور في
تطوير ذكاءاتهم.
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-5نتائج التساؤل الخامس والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة (  ) 1015 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة
تعزى لمتغير الكلية( العلمية  -األدبية )؟

ولإلجابة على ذلك التساؤل تم وضع الفرضية التالية " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة تعزى
لمتغير الكلية( العلمية  -األدبية )".

حيث تم اختبار تلك الفرضية من خالل استخدام اختبار  t- testللعينات المستقلة ،والنتائج

موضحة بالجدول رقم ( .) 5-5

جدول رقم ( ) 5-5

نتائج اختبار  t- testللعينات المستقلة للفروق في الذكاءات تعزى لمتغير الكلية
الذكاء
اللغوي
المنطقي
المكاني
الجسمي
الموسيقي
الشخصي
االجتماعي
الطبيعي
الوجودي

المتوسط

االنحراف
5.826

الكلية

العدد

التربية

236

30.424

العلوم

164

31.701

5.198

التربية

236

27.682

4.834

العلوم

164

28.744

4.784

التربية

236

28.051

5.591

العلوم

164

28.555

5.457

التربية

236

29.203

5.299

العلوم

164

29.287

5.065

التربية

236

29.127

7.995

العلوم

164

28.811

7.504

التربية

236

23.369

3.425

العلوم

164

22.872

3.500

التربية

236

36.331

5.691

العلوم

164

36.183

5.631

التربية

236

16.962

3.343

العلوم

164

16.945

3.727

التربية

236

21.191

4.100

العلوم

164

21.354

4.054

الحسابي
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المعياري

قيمة t

مستوى الداللة

-2.253

0.025

دالة

-2.170

0.031

دالة

-0.896

0.371

غير دالة

-0.157

0.875

غير دالة

0.339

0.690

غير دالة

1.414

0.158

غير دالة

0.256

0.798

غير دالة

0.047

0.963

غير دالة

-0.393

0.695

غير دالة

الذكاءات

التربية

236

242.339

34.953

العلوم

164

244.451

32.692

-.610

0.542

غير دالة

قيمة  tالجدولية عند درجات حرية (  ) 398ومستوى داللة 1096 = 1015

يتبين من الجدول رقم (  ) 5-5أن مستوى الداللة للفروق في الدرجة الكلية الذكاءات المتعددة

ولجميع الذكاءات كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وهو  ( 1.15قيمة t
المحسوبة أقل من الجدولية ) ،باستثناء الذكاء اللغوي والذكاء المنطقي كانت مستوى الداللة أقل

من  ،1.15مما يدل على عدم وجود فروق في الدرجة الكلية للذكاءات المتعددة ولجميع

الذكاءات تعزى للكلية ،باستثناء الذكاء اللغوي والذكاء المنطقي كان هناك فروق ولصالح طلبة
العلوم ،مما سبق وبشكل عام يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه " ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس الذكاءات

المتعددة تعزى لمتغير الكلية ( التربية – العلوم)" ،ويعزو الباحث تلك النتيجة إلي عدم قدرة

النظام التربوي في الجامعات على تطوير الذكاءات المختلفة لدى الطلبة ،حيث ال يوجد فروق
واضحة بين المواد التي يدرسها الطلبة رغم اختالف مسمى الكليات في الجامعة ،فأغلب المواد

يتم تدريسها بشكل نظري متشابه في مختلف الكليات ،خصوصاً في كليتي التربية والعلوم .فالمواد

العلمية التي تحتاج إلى تدريس تطبيقي عملي يتم تدريس أغلبها بأساليب نظرية تتشابه مع

الكليات األخرى ،وبالتالي فهي ال تطور لدى الطلبة ذكاءات مختلفة أو جديدة.
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-6نتائج التساؤل السادس والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة (  ) 1015 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة
تعزى لمتغير المستوى األكاديمي ( األول – الرابع )؟

ولإلجابة على ذلك التساؤل تم وضع الفرضية التالية " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة تعزى
لمتغير المستوى األكاديمي ( األول – الرابع )".

حيث تم اختبار تلك الفرضية من خالل استخدام اختبار  t- testللعينات المستقلة ،والنتائج

موضحة بالجدول رقم ( .) 5-6

جدول رقم ( ) 5-6

نتائج اختبار  t- testللعينات المستقلة للفروق في الذكاءات تعزى لمتغير المستوى األكاديمي
الذكاء
اللغوي
المنطقي
المكاني
الجسمي
الموسيقي
الشخصي
االجتماعي
الطبيعي
الوجودي

المتوسط

االنحراف
5.021

المستوى

العدد

األول

200

31.830

الرابع

200

30.065

6.020

األول

200

28.820

4.574

الرابع

200

27.415

4.998

األول

200

28.920

5.370

الرابع

200

27.595

5.631

األول

200

29.510

5.267

الرابع

200

28.965

5.127

األول

200

29.870

7.457

الرابع

200

28.125

8.032

األول

200

23.230

3.435

الرابع

200

23.100

3.493

األول

200

36.880

5.582

الرابع

200

35.660

5.685

األول

200

16.890

3.267

الرابع

200

17.020

3.728

األول

200

21.595

3.953

الرابع

200

20.920

4.180

المعياري

الحسابي
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قيمة t

مستوى الداللة

3.184

0.002

دالة

2.933

0.004

دالة

2.408

0.016

دالة

1.049

0.295

غير دالة

2.252

0.025

دالة

0.375

0.708

غير دالة

2.166

0.031

دالة

-0.371

0.711

غير دالة

1.659

0.098

غير دالة

الذكاءات

األول

200

247.545

31.608

الرابع

200

238.865

35.824

2.569

0.011

دالة

قيمة  tالجدولية عند درجات حرية (  ) 398ومستوى داللة 1096 = 1015

يتبين من الجدول رقم (  ) 5-6أن مستوى الداللة للفروق في الدرجة الكلية للذكاءات المتعددة
وللذكاءات التالية ( الذكاء اللغوي ،والمنطقي ،المكاني ،الموسيقي ،االجتماعي ) كانت أقل من

مستوى الداللة المقبول في الدراسة وهو  ( 1.15قيمة  tالمحسوبة أكبر من الجدولية ) ،كما
يتبين أن مستوى الداللة للفروق في الذكاء الجسمي والذكاء الشخصي والذكاء الطبيعي والذكاء

الوجودي كان أكبر من  ،1.15مما يدل على وجود فروق في الدرجة الكلية للذكاءات المتعددة
وللذكاءات التالية ( الذكاء اللغوي ،والمنطقي ،المكاني ،الموسيقي ،االجتماعي ) تعزى للمستوى

األكاديمي لصالح المستوى األول ،وعدم وجود في الذكاء الجسمي والذكاء الشخصي والذكاء

الطبيعي والذكاء الوجودي يعزى للمستوى األكاديمي ،مما سبق وبشكل عام يمكن رفة الفرضية

القائلة بأنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي

درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة تعزى لمتغير المستوى األكاديمي (األول –

الرابع)" ،ويعزو الباحث تلك النتيجة إلي أن طلبة المستوى األول يدخلون الجامعة ولديهم حافز
قوي لتطوير مهاراتهم من أجل مواكبة التغيرات المصاحبة للمرحلة الدراسية الجديدة ،فنجدهم
يلتحقون بدورات مختلفة في اللغات واإلدارة والتنمية البشرية وغيرها الكثير .بينما على الطرف

اآلخر ،نجد طلبة المستوى الرابع قد تملكهم اليأس ،ونال منهم إحباط كبير بسبب اطالعهم على
الفر

الضئيلة التي يوفرها سوق العمل للخريجين السابقين لهم ،وبالتالي نجدهم في حالة ركود

وكسل وامتناع عن أي تطوير أو مبادرة في االتجاه المغاير.
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-7نتائج التساؤل السابع والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة (  ) 1015 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة تعزى

لمتغير المعدل التراكمي؟

ولإلجابة على ذلك التساؤل تم وضع الفرضية التالية " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة تعزى
لمتغير المعدل التراكمي".

حيث تم اختبار تلك الفرضية من خالل استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( Owy One

 ،)ANOVAوالنتائج موضحة بالجدول رقم ( .) 5-7

جدول رقم ( ) 5-7

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الذكاءات تعزى لمتغير المعدل التراكمي
درجات

متوسط
58.4

31.155

الذكاء

مصدر التباين

مجموع المربعات

اللغوي

بين المجموعات

233.599

4

داخل المجموعات

12306.299

395

اإلجمالي

12539.898

399

بين المجموعات

272.010

4

68.002

داخل المجموعات

9059.468

395

22.935

اإلجمالي

9331.478

399

بين المجموعات

219.854

4

54.963

داخل المجموعات

12004.624

395

30.391

اإلجمالي

12224.478

399

بين المجموعات

65.182

4

16.296

داخل المجموعات

10715.255

395

27.127

اإلجمالي

10780.438

399

بين المجموعات

253.051

4

63.263

داخل المجموعات

23955.947

395

60.648

اإلجمالي

24208.998

399

بين المجموعات

40.526

4

10.132

داخل المجموعات

4736.584

395

11.991

اإلجمالي

4777.110

399

المنطقي

المكاني

الجسمي

الموسيقي

الشخصي

الحرية

115

المربعات

قيمة f
1.874

2.965

مستوى الداللة
0.114

غير دالة

0.020
دالة

1.809

0.601

1.043

0.126

0.662

غير دالة

غير دالة

0.385
غير دالة

0.845

0.497
غير دالة

االجتماعي

الطبيعي

الوجودي

الذكاءات

بين المجموعات

182.804

4

45.701

داخل المجموعات

12598.036

395

31.894

اإلجمالي

12780.840

399

بين المجموعات

40.858

4

10.214

داخل المجموعات

4850.332

395

12.279

اإلجمالي

4891.190

399

بين المجموعات

43.873

4

10.968

داخل المجموعات

6588.605

395

16.68

اإلجمالي

6632.478

399

بين المجموعات

5021.893

4

1255.473

داخل المجموعات

456713.297

395

1156.236

اإلجمالي

461735.190

399

1.433

0.832

0.658

0.222

0.505

غير دالة

غير دالة

0.622
غير دالة

1.086

0.363
غير دالة

قيمة fالجدولية عند درجات حرية ( )395 ، 4ومستوى داللة 2037 = 1015

يتبين من الجدول رقم (  ) 5-7أن مستوى الداللة للفروق في الدرجة الكلية للذكاءات المتعددة

ولجميع الذكاءات كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وهو  ( 1.15قيمة f

المحسوبة أقل من الجدولية ) ،باستثناء الذكاء المنطقي كان مستوى الداللة أقل من  ،1.15مما

يدل على عدم وجود فروق في الدرجة الكلية للذكاءات المتعددة ولجميع الذكاءات تعزى لمتغير

المعدل التراكمي ،ووجود فروق في الذكاء المنطقي يعزى لمتغير المعدل التراكمي وللتعرف على

مصدر الفروق تم استخدام االختبار البعدي  ،LSDوالنتائج موضحة بالجدول رقم ( .)5-8

مما سبق وبشكل عام يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس الذكاءات المتعددة
تعزى لمتغير المعدل التراكمي ،ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى طبيعة المناهج التي يتعرض لها
الطلبة ،حيث أنها ال تعتمد على االختالفات في الذكاءات بين الطلبة ،بل تعتمد على أسلوب

التلقين والحف الصم المباشر للمواد الدراسية ،وبالتالي فلن الطلبة ال يحتاجون إلى تطوير
ذكاءات بعينها من أجل التفوق والحصول على معدل تراكمي خ
عال ،ومن ثم التميز عن أقرانهم،
بل كل ما يحتاجونه هو االجتهاد وتقديم المزيد من الجهد والوقت من أجل الحف واالسترجاع في

فترة االمتحانات.
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جدول رقم ( )5-8

نتائج اختبار  LSDللذكاء المنطقي يعزى لمتغير المعدل التراكمي
متوسط الفروق

مستوى الداللة

من %69-61

-0.207

0.864

70-79

-0.998

0.379

80-89

-2.033

0.08

أكثر من %91

)*(-3.20000

0.035

أقل من 61

0.207

0.864

70-79

-0.791

0.236

80-89

)*(-1.82611

0.01

أكثر من %91

)*(-2.99333

0.013

أقل من 61

0.998

0.379

من %69-61

0.791

0.236

80-89

-1.035

0.073

أكثر من %91

-2.202

0.053

أقل من 61

2.033

0.08

من %69-61

)*(1.82611

0.01

70-79

1.035

0.073

أكثر من %91

-1.167

0.314

أقل من 61

)*(3.20000

0.035

من %69-61

)*(2.99333

0.013

70-79

2.202

0.053

80-89

1.167

0.314

المعدل التراكمي

أقل من 61

من %69-61

70-79

80-89

أكثر من %91

يتبين من الجدول رقم (  )5-8أن مصدر الفروق كانت بين الطلبة الذين معدلهم يتراوم بين
 ،%89-81وأكثر من  %91من جهة وبين الطلبة الذين معدلهم يتراوم بين  %69-61وأقل
من  %61م جهة أخرى لصالح الطلبة الذين معدلهم يتراوم بين  ،%89-81وأكثر من . %91
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-8نتائج التساؤل الثامن والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة (  ) 1015 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس القيم تعزى لمتغير الجنس (

طالب – طالبات)؟

ولإلجابة على ذلك التساؤل تم وضع الفرضية التالية " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس القيم تعزى لمتغير

الجنس ( طالب – طالبات)".

حيث تم اختبار تلك الفرضية من خالل استخدام اختبار  t- testللعينات المستقلة ،والنتائج
موضحة بالجدول رقم (.)5-9

جدول رقم ( ) 5-9

نتائج اختبار  t- testللعينات المستقلة للفروق في القيم تعزى لمتغير الجنس
القيم

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة t

النظرية

ذكر

200

11.285

1.968

1.544

أنثى

200

10.960

2.232

ذكر

200

11.560

2.283

أنثى

200

11.880

1.930

ذكر

200

11.325

2.138

أنثى

200

10.780

2.160

ذكر

200

10.930

2.058

أنثى

200

10.765

2.010

ذكر

200

10.340

1.525

أنثى

200

10.130

1.672

ذكر

200

10.890

1.999

أنثى

200

10.605

1.748

ذكر

200

66.330

7.571

أنثى

200

65.120

7.322

الدينية
االجتماعية
االقتصادية
الجمالية
السياسية
الدرجة الكلية للقيم

-1.514
2.536
0.811
1.312
1.518
1.625

مستوى الداللة
0.123

غير دالة

0.131

غير دالة

0.012

دالة

0.418

غير دالة

0.190

غير دالة

0.130

غير دالة

0.105

غير دالة

قيمة  tالجدولية عند درجات حرية (  ) 398ومستوى داللة 1096 = 1015

يتبين من الجدول رقم (  ) 5-9أن مستوى الداللة للفروق بين الطالب والطالبات في الدرجة

الكلية للقيم ولجميع أبعادها كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وهو  ( 1.15قيمة

 tالمحسوبة أقل من الجدولية ) ،باستثناء القيم االجتماعية كان مستوى الداللة لها أقل من 1.15
مما يدل على عدم وجود فروق في الدرجة الكلية للقيم ولجميع أبعادها تعزى للجنس ،باستثناء

القيم االجتماعية كانت هناك فروق لصالح الذكور ،مما سبق يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه "
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات
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الطلبة على مقياس القيم تعزى لمتغير الجنس ( طالب – طالبات)" ،ويعزو الباحث تلك النتيجة

إلى طبيعة المجتمع الواحد وغير المتعدد ،حيث أن الجميع يتلقى القيم ذاتها ،وال يقبل منه أي قيم

مغايرة ،سواء ذك اًر كان أو أنثى .فكل ما هو مختلف عن القيم السائدة يعتبر مرفوض تماماً،
وبالتالي فلن اإلناو لم تستطع االمتثال إلى قيم خاصة بها ،والذكور أيضاً لم يستطيعوا االلتفاف
حول قيم معينة تخصهم ،فالجميع يخضع لنفس المعايير االجتماعية وللنسق القيمي ذاته.
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-9نتائج التساؤل التاسع والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة (  ) 1015 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس القيم تعزى لمتغير الكلية(

العلوم  -التربية)؟

ولإلجابة على ذلك التساؤل تم وضع الفرضية التالية " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس القيم تعزى لمتغير الكلية

( العلوم  -التربية)".

حيث تم اختبار تلك الفرضية من خالل استخدام اختبار  t- testللعينات المستقلة ،والنتائج

موضحة بالجدول رقم ( .) 5-11

جدول رقم ( ) 5-11

نتائج اختبار  t- testللعينات المستقلة للفروق في القيم تعزى لمتغير الكلية
القيم
النظرية
الدينية
االجتماعية
االقتصادية
الجمالية
السياسية
الدرجة الكلية للقيم

المتوسط

االنحراف

الكلية

العدد

التربية

236

10.979

العلوم

164

11.329

2.122

التربية

236

12.021

2.113

العلوم

164

11.287

2.054

التربية

236

11.072

2.210

العلوم

164

11.024

2.102

التربية

236

10.814

2.124

العلوم

164

10.896

1.901

التربية

236

10.259

1.634

العلوم

164

10.201

1.559

التربية

236

10.729

1.938

العلوم

164

10.774

1.801

التربية

236

65.873

7.803

العلوم

164

65.512

6.962

الحسابي

المعياري

2.090

قيمة t

مستوى الداللة

-1.639

0.102

غير دالة

3.459

0.001

دالة

0.216

0.829

غير دالة

-0.400

0.689

غير دالة

.351

0.726

غير دالة

-0.238

0.812

غير دالة

0.475

0.635

غير دالة

قيمة  tالجدولية عند درجات حرية (  ) 398ومستوى داللة 1096 = 1015

يتبين من الجدول رقم (  ) 5-11أن مستوى الداللة في الدرجة الكلية للقيم ولجميع أبعادها كانت

أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وهو  ( 1.15قيمة  tالمحسوبة أقل من الجدولية )،
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باستثناء القيم الدينية كان مستوى الداللة لها أقل من  1.15مما يدل على عدم وجود فروق في

الدرجة الكلية للقيم ولجميع أبعادها تعزى للكلية ،باستثناء القيم الدينية كانت هناك فروق لصالح

طالب كلية التربية ،مما سبق يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه " ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس القيم تعزى

لمتغير الكلية( العلوم  -التربية) ،ويعزو الباحث تلك النتيجة إلي طبيعة التربية التي يتلقاها
الجميع في المجتمع ،حيث أن القيم السائدة التي تطغى على الجميع ال تتأثر بطبيعة الدراسة

التي يتلقاها الطلبة في الكليات المختلفة بين أروقة الجامعات .كما أن طبيعة المواد التي يتم
تدريسها ال تركز على قيم األفراد واختالفاتهم ،بقدر ما تركز على مسايرة السائد والمتفق عليه

لدى الجميع.
-11نتائج التساؤل العاشر والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة (  ) 1015 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس القيم تعزى لمتغير

المستوى األكاديمي ( األول – الرابع )؟

ولإلجابة على ذلك التساؤل تم وضع الفرضية التالية " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس القيم تعزى لمتغير
المستوى األكاديمي ( األول – الرابع )".

حيث تم اختبار تلك الفرضية من خالل استخدام اختبار  t- testللعينات المستقلة ،والنتائج

موضحة بالجدول رقم ( .) 5-11

جدول رقم ( ) 5-11

نتائج اختبار  t- testللعينات المستقلة للفروق في القيم تعزى لمتغير المستوى األكاديمي
القيم

المستوى

العدد

النظرية
الدينية
االجتماعية
االقتصادية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

األول

200

10.870

2.116

الرابع

200

11.375

2.075

األول

200

11.570

2.082

الرابع

200

11.870

2.146

األول

200

10.820

2.152

الرابع

200

11.285

2.156

األول

200

10.525

1.907

الرابع

200

11.170

2.108
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قيمة t
-2.410
-1.419
-2.159
-3.209

مستوى الداللة
0.116
0.157
0.031
0.001

دالة

غير دالة
دالة
دالة

الجمالية
السياسية
الدرجة الكلية للقيم

األول

200

10.260

1.484

الرابع

200

10.210

1.715

األول

200

10.640

1.742

الرابع

200

10.855

2.009

األول

200

64.685

6.820

الرابع

200

66.765

7.936

.312
-1.144
-2.811

0.755
0.254
0.005

غير دالة
غير دالة
دالة

قيمة  tالجدولية عند درجات حرية (  ) 398ومستوى داللة 1096 = 1015

يتبين من الجدول رقم (  ) 5-11أن مستوى الداللة للفروق في الدرجة الكلية للقيم وألبعادها

التالية ( النظرية ،االجتماعية ،واالقتصادية ) كانت أقل من مستوى الداللة المقبول في الدراسة
وهو  ( 1.15قيمة  tالمحسوبة أكبر من الجدولية ) ،كما يتبين أن مستوى الداللة للقيم الدينية

والجمالية والسياسية كانت أكبر من مستوى الداللة  ،1.15مما يدل على وجود فروق في الدرجة
الكلية للقيم وألبعادها التالية ( النظرية ،االجتماعية ،واالقتصادية ) تعزى للمستوى األكاديمي

لصالح المستوى الرابع ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للقيم الدينية والجمالية والسياسية
تعزى للمستوى األكاديمي ،مما سبق يمكن وبشكل عام رفة الفرضية القائلة بأنه " ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على

مقياس القيم تعزى لمتغير المستوى األكاديمي (األول – الرابع)" ،ويعزو الباحث تلك النتيجة إلي

النضج الذي يتسم به طلبة المستوى الرابع في الجامعة ،حيث أنهم يستطيعون تقدير القيم

المختلفة بشكل أكبر من نظرائهم في المستوى الجامعي األول الذين ما زالوا متأثرين بمرحلة
المراهقة وتبعاتها ،والتي تتسم بالتعدي الصارخ على الكثير من مكونات النسق القيمي في

المجتمع.
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-11نتائج التساؤل الحادي عشر والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة (  ) 1015 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس القيم تعزى لمتغير

المعدل التراكمي؟

ولإلجابة على ذلك التساؤل تم وضع الفرضية التالية " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس القيم تعزى لمتغير
المعدل التراكمي".

حيث تم اختبار تلك الفرضية من خالل استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( Owy One

 ،)ANOVAوالنتائج موضحة بالجدول رقم ( .) 5-12

جدول رقم ( ) 5-12

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في القيم تعزى لمتغير المعدل التراكمي
المربعات

درجات

الحرية

متوسط

بين المجموعات

26.139

4

6.535

داخل المجموعات

1746.859

395

4.422

اإلجمالي

1772.998

399

بين المجموعات

14.159

4

3.540

داخل المجموعات

1774.481

395

4.492

اإلجمالي

1788.64

399

بين المجموعات

7.758

4

1.940

داخل المجموعات

1860.139

395

4.709

اإلجمالي

1867.898

399

بين المجموعات

23.787

4

5.947

داخل المجموعات

1625.911

395

4.116

اإلجمالي

1649.698

399

بين المجموعات

22.709

4

5.677

داخل المجموعات

1001.201

395

2.535

اإلجمالي

1023.91

399

بين المجموعات

12.697

4

3.174

داخل المجموعات

1398.801

395

3.541

اإلجمالي

1411.498

399

القيم مصدر التباين
النظرية

الدينية

االجتماعية

االقتصادية

الجمالية

السياسية

إجمالي
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المربعات

قيمةF
1.478

0.788

0.412

1.445

2.240

0.896

مستوى الداللة
0.208

0.534

0.800

0.219

0.064

0.466

غير
دالة

غير
دالة

غير
دالة

غير
دالة

غير
دالة

غير
دالة

القيم

بين المجموعات

254.033

4

63.508

داخل المجموعات

21967.72

395

55.614

اإلجمالي

22221.75

399

1.142

0.336

غير
دالة

قيمة fالجدولية عند درجات حرية ( )395 ، 4ومستوى داللة 2037 = 1015

يتبين من الجدول رقم (  ) 5-12أن مستوى الداللة للفروق في القيم ولجميع أبعادها لمتغير

المعدل التراكمي كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وهو  ( 1.15قيمة f

المحسوبة أقل من الجدولية ) ،مما يدل على عدم وجود فروق في القيم تعزى لمتغير المعدل
التراكمي  ،مما سبق يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  ) 1.15 = αبين متوسطي درجات الطلبة على مقياس القيم تعزى لمتغير
المعدل التراكمي ،ويعزو الباحث تلك النتيجة إلي أن الطلبة في الجامعات وما قبل الجامعات

يتلقون من مدرسيهم ذات القيم التي يرضاها المجتمع ألفراده ،كما أن المعدل التراكمي لدى
الطلب ة ناتج عن مجهوداتهم الدراسية البحتة التي ال عالقة لها بالنسق القيمي الذي تلقاه الطلبة
كأفراد في المجتمع.
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ثانياً :توصيات الدراسة ومقترحاتها:
 .1إعطاء المزيد من االهتمام لنظرية الذكاءات المتعددة من قبل المسئولين في التربية
والتعليم ،مع ضرورة العمل على اعتماد استراتيجياتها في المقررات الدراسية واألنشطة

الالمنهجية المختلفة.

 .2عقد دورات تدريبية للمعلمين وتدريبهم على أسس وأفكار وتطبيقات واستراتيجيات

الذكاءات المتعددة بأفضل الوسائل والطرق ،من أجل استخدامها مع األطفال منذ
المراحل التعليمية األولى.

 .3تدريب المعلمين على استخدام قوائم الذكاءات المتعددة ،من أجل تطبيق هذه القوائم على
التالميذ في بداية العام الدراسي ،ومن ثم تحديد الذكاءات األكثر شيوعاً لديهم ومراعاتها

خالل التدريس.

 .4على المختصين العاملين في ميدان التربية والتعليم أن يقوموا بتوعية الطلبة بأن لديهم
أنواع مختلفة من الذكاءات وأن كل فرد لديه ذكاءات محددة هو متفوق فيها وينبغي

العمل على تنميتها وتطويرها.

 .5تعزيز وعي أولياء األمور بنظرية الذكاءات المتعددة ،واإليعاز لهم بضرورة مراعاة

الفروق في أنواع الذكاءات بين أبنائهم وغيرهم من األقران ،مما يسهل عليهم تقبل أبناءهم
واالستمرار في تشجيعهم مهما كانت نتائج التحصيل الدراسي لديهم.

 .6تقع على الجامعات مسئولية تنفيذ دراسات وبرامج عملية لتنمية الذكاءات المتعددة لدى
طلبتها.

سيما المعلمين في المراحل األساسية؛
 .7إجراء دراسات مماثلة على عينات أخرى ،ال ّ
باعتبارهم الحلقة األهم في تغيير الواقع التربوي ،وواقع المدارس المبني على
االستراتيجيات التقليدية بدالً من استراتيجيات الذكاءات المتعددة.
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المراجع
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أوالً :المراجع العربية:
 .1القرآن الكريم.
 .2آرمسترونج ،ثوماس (" :)2116الذكاءات المتعددة في غرفة الصف" ،دار الكتاب للنشر
والتوزيع ،الرياض.

 .3إبراهيم ،عثمان (" :)1993الخلفية األسرية ومعدالت التحصيل الدراسي" ،دراسة ميدانية
في الكويت ،مجلة العلوم االجتماعية ،مجلد ( ،)21عدد ( ،)1الكويت.

 .4إبراهيم ،محمـد كاظم (" :)1986تطورات في قيم الطلبة" ،دراسة اجتماعية تتبعية لقيم
الطالب في خمس سنوات ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية.

 .5إسماعيل ،فائزة عبد هللا قحطان" ،)2112( ،القيم التربوية الممارسة لدى طالبات جامعة
تعز في الجمهورية اليمنية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة اليرموك،

إربد ،األردن.

 .6إيمان الخفاف" :الذكاءات المتعددة ،برنامج تطبيقي" ،دار المناهج لنشر والتوزيع ،الطبعة
األولى ،عمان.2111 ،

 .7أبو العال ،محمـد حسين (" :)2114ديكتاتورية العولمة ،قراءة تحليلية في فكر المثقف"،
مكتبة مدبولي ،القاهرة.

 .8أبو العينين ،علي خليل (" : )1988القيم اإلسالمية والتربية" ،مكتبة إبراهيم الحلبي،
المدنية المنورة.

 .9أبو الفتوم ،رضوان (" :)1997المدرس في المدرسة والمجتمع" ،القاهرة ،مكتبة األنجلو
المصرية.

.11

أبو النيل ،محمود السيد ( " :)1984علم النفس االجتماعي ،دراسات عربية

.11

أبو حطب ،فإاد (" :)1996القدرة العقلية" ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية،

وعالمية" ،الجزء األول ،ط  ،3الجهاز المركزي للكتب الجامعية ،القاهرة.

الطبعة الخامسة.

.12

أبو حطب ،فإاد وصادق ،آمال (" :) 1988نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى

مرحلـة المسنين" ،مركز التنمية البشرية للنشر ،الجيزة.

.13

أبو سوسو ،سعيدة (" :)1991دراسة مقارنة للقيم لدى المدرسات والطالبات

وعالقتها بالتعليم الذاتي" ،مجلة علم النفس ،العدد ( ،)21الهيئة المصرية العامة للكتاب،

القاهرة.
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.14

أبو عالم ،رجاء" ،)2115( ،العالقة بين الذكاءات المتعددة وصعوبات التعلم

.15

أحمد ،لطفي بركات (" : )1983القيم والتربية" ،دار المريخ ،الرياض.

لدى تالميذ المرحلة األساسية" ،مجلة العلوم التربوية ،العدد الثاني ،الجزء (.)1

.16

األسمر ،أحمد رجب " :)1997( ،فلسفة التربية في اإلسالم إنماء وارتقاء " دار

الفرقان للنشر ،القاهرة.

.17

الجالد ،ماجد (" :)2113تعلم القيم وتعليمها ،تصور نظري وتطبيقي لطرائق

واستراتيجيات تدريس القيم" ،دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة،

األردن.

.18

الجوالدة ،فإاد ،وآخرون (" :)2113مستوى ممارسة معلمي الطلبة الموهوبين

للذكاءات المتعددة في الغرفة الصفية" ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاو والدراسات

التربوية والنفسية ،المجلد األول ،العدد (.)1

.19

الخشاب ،مصطفى (" : )1966علم االجتماع ومدارسه" ،الكتاب الثالث ،الـدار

القوميـة للطباعة والنشر ،القاهرة.

.21

غزة.

.21

القاهرة.

.22

الخطيب ،عامر يوسف (" : )2113فلسفة التربية وتطبيقاتها" ،مكتبة القدس،
الخطيب ،محيي الدين (" :)1981القيم الخاصة لدى المبدعين" ،دار المعارف،

الخلف ،معين" ،)1996( ،القيم التربوية الواجب توافرها لدى طلبة كليات التربية

الرياضية من وجهة نظرهم" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة اليرموك،

إربد ،األردن.

.23

الدسوقي ،علي (" :)1995القيم السائدة لدى معلمات رياض األطفال وعالقتها

.24

الديدي ،عبد الغني ( " :)1997قياس وتحسين الذكاء عند األطفال" ،مكتبة

.25

جابر ،ليانا" ،الذكاء المتعدد في الرياضيات" ( :)2112مجلة رؤى التربوية –

.26

الرازي ،محمـد بن أبي بكر عبد القادر (" : )1922مختار الصحام" ،المطبعـة

بمستواهن" ،مجلة األزهر.

الطفل النفسية والتربوية ،دار الفكر اللبناني ،بيروت .

مركز القطان للبحث التربوي  ،العدد السادس ،رام هللا – فلسطين.
األميريـة ،القاهرة.
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.27

الرشيدي ،فاطمة" ،)2114( ،تحديد الذكاءات المتعددة لدى طالبات كلية العلوم

واآلداب في محافظة الرس بالمملكة العربية السعودية وعالقتها ببعة المتغيرات"،

المجلة العربية لتطوير التفوق ،المجلد الخامس ،العدد (.)9

.28

الرفاعي ،تغريد" ،)2114( ،مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة

الثانوية في دولة الكويت وعالقته بتحصيلهم الدراسي" ،المجلة الدولية التربوية

المتخصصة ،المجلد ( ،)3العدد ( ،)12الكويت.

.29

الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمر (" : )1982أساس البالغة" ،دار

المعرفة ،بيروت.

.31

السليحات ،ملوم ("" :)2114تصورات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية في األردن

لدرجة إسهام البيئة الجامعية الصراع القيمي في ضوء التغيرات العالمية المعاصرة"،
الجامعة األردنية دراسات العلوم التربوية ،المجلد ( ،)41العدد (.)1

.31

السيد ،إبراهيم (" :)2115البناء القيمى وعالقته بالتنشئة االجتماعية والدافعية

لإلنجاز" ،معهد البحوو والدراسات اآلسوية ،جامعة الزقازيق ،مصر.

.32

الشناق ،عبد الحفي (" :)1987التحضر وتأثيره على القيم واالتجاهات الدينية

في مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة" ،مإسسة دار الفكر الجديدة ،أبو ظبي.

.33

الشويقي ،أبو زيد سعيد (" :)2113البنية العاملية للذكاءات المتعددة ،دراسة

لصدق نظريـة جاردنر باستخدام أدلة من أساليب التعلم والتخصص والتحصيل الدراسي
لعينه من طـالب الجامعة" ،مجلة عالم التربية ،العدد ( ،)11جامعة طنطا.

.34

العبد العزيز ،أروى (" :)2119دراسة أنواع الذكاءات المتعددة لدى طالب

جامعة الملك سعود وطالباتها بمدينة الرياض ،دراسة مسحية" ،الجمعية السعودية للعلوم

التربوية والنفسية ،جامعة الملك سعود ،اللقاء السنوي الخامس عشر ،الرياض.

.35

العسيلي ،رجاء (" :)2116التغير القيمي والمعرفي وتأثيره على تكوين شخصية

الشباب الجامعي الفلسطيني" ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد ( ،)46عمان،
األردن.

.36

العيد ،وليد (" :)2114نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر ،تقنين المقياس" ،مجلة

.37

الفيومي ،أحمد بن محمـد علي المقـري (" :) 1925المـصبام المنيـر" ،ط6

العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد ( ،)17جامعة وهران ،الجزائر.

،المطبعـة األميرية ،القاهرة.

.38

المخزومي ،ناصر" ،)2118( ،القيم المدعاة لدى طلبة جامعة الزرقاء األهلية"،

مجلة جامعة دمشق ،المجلد ( ،)24العدد الثاني.
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.39

المعلول ،محفوظ (" )2116عالقة الذكاء الحركي الجسمي والذكاء العام بمفهوم

الذات لدى عينة من طالب كلية التربية البدنية بجامعة طرابلس" ،المجلة الجامعة ،العدد

الثامن عشر ،المجلد الثاني ،طرابلس ،ليبيا.

.41

النور ،أحمد" ،)2113( ،الذكاءات المتعددة لدى طالب جامعة جازان وعالقتها

بالسمات الخمس الكبرى وتخصصاتهم الدراسية" ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المجلد

( )14العدد ( ،)2السعودية.

.41

بدر ،محمود إبراهيم (" :)2113فاعلية وحدة مقترحة في الرسم البياني في ضوء

نظرية الذكاءات المتعددة وأثرها على اتجاهات الطالب نحو الرياضيات" ،الجمعية

المصرية للمناهج وطرق التدريس ،المإتمر الخامس عشر ،دار الضيافة ،جامعة عين
شمس ،المجلد الثاني.
.42

بركات ،حليم (" :)1996المجتمع العربي المعاصر" ،مركز دراسات الوحدة

العربية ،ط.5

.43

جابر ،عبد الحميد جابر (" :)2113الذكاءات المتعددة والفهم تنمية وتعميق"،

دار الفكر العربي ،القاهرة.

.44

جابر ،عبد الحميد ،جابر (" :)1978التعليم الجامعي في العراق وتغير القيم"،

.45

جاردنر ،هيوارد" :)2115 ( ،الذكاء المتعدد في القرن الحادي والعشرين"( ،

.46

حاف  ،نبيل ،وآخرون (" :)1997مقدمة في علم النفس االجتماعي" ،مكتبة

.47

حسين ،محمـد عبد الهادي ( " :)2113قياس وتقييم الذكاءات المتعددة" ،دار

القاهرة ،عالم الكتب.

ترجمة عبد الحكيم الخزامي) دار الفجر للنشر والتوزيع ،ط ،1القاهرة.

زهراء الشروق ،القاهرة.

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن .

.48

حسين  ،محمـد عبد الهادي (" :)2115مدخل إلى نظرية الذكاءات المتعددة"،

ط  1دار الكتاب الجامعي  ،غزة  ،فلسطين.

.49
.51

حيدر ،فإاد (" :)1999علم النفس االجتماعي" ،دار المنار العربي ،بيروت.

خليفة ،عبد اللطيف (" :)1992إرتقاء القيم" ،دراسة نفسية ،الكويت ،سلسلة عالم

المعرفة .الكتاب رقم .161

.51

دياب ،فوزية (" :)1981القيم والعادات االجتماعية" ،بحث ميداني ،ط ،2بيروت

دار النهضة العربية.
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.52

القاهرة.

.53

دياب ،فوزية (" : )1966القيم والعادات االجتماعية" ،دار الكتاب العربي للنشر،
رضوان ،بدوية" ،)2114( ،الذكاءات المتعددة وعالقتها بالمهارات الحياتية لدى

مجموعة من األطفال الفائقين عقليا" ،مجلة دراسات الطفولة ،المجلد ( ،)17العدد

( ،)62كلية الدراسات اإلنسانية ،جامعة األزهر ،مصر.

.54

ريان ،عادل" ،)2113( ،أنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية

بمديرية تربية الخليل في فلسطين" ،مجلة جامعة األقصى ،المجلد السابع عشر ،العدد
األول ،فلسطين.

.55

زاهر ،ضياء (" :) 1984القيم في العملية التربوية" ،مإسسة الخليج العربي.

.56

زهران  ،حامد (" :)1984علم النفس االجتماعي" ،ط ،5عالم الكتب ،القاهرة.

.57

عمان.

.58

سالم ،سالم (" :)2112دور األسرة في اكتساب القيم التربوية" ،الجامعة األردنية،
سفيان ،نبيل صالح" ،)1998( ،الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية وعالقتهما

بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة علم النفس جامعة تعز" ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،كلية التربية ،جامعة بغداد ،العراق.

.59

سلطان ،عماد الدين (" : )1971بحث احتجاجات طالب الجامعات" ،منـشورات

.61

سلمان ،أمينة (" :)2114القيم وتعلمها في المجتمع" ،الدار البيضاء ،المغرب،

.61

سويف ،مصطفى (" :)1993مقدمة في علم النفس االجتماعي" ،القاهرة ،ط،4

.62

شمس الدين ،جالل (" :)2113موسوعة مرجعية لمصطلحات علم اللغة النفسي"

.63

صالح ،سامية خضر (" :)2114الشخصية المصرية ،تحديات الحاضر

المركـز القومي للبحوو ،القاهرة.

دار فاطمة للنشر ،ط.2

مكتبة األنجلو المصرية.

 ،انجليزي – عربي  ،مإسسة الثقافة الجامعية – اإلسكندرية.
والمستقبل" ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.

.64

صالح ،سامية خضر (" :)1987التنشئة السياسية للنشء" ،دراسة تطبيقية،

.65

صالح ،عبد العزيز (" :)1978التربية وطرق التدريس" ،الجزء الثاني ،القاهرة،

مجلة كلية التربية ،العدد الحادي عشر ،جامعة عين شمس ،مصر.

دار المعارف ،ط.2
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.66

صالح ،ماجدة محمود (" :)2116نظرية الذكاءات المتعددة كمدخل لتنمية

الذكاء المنطقي/الرياضي والذكاء المكاني/البصري لدى أطفال الروضة" .المركز القومي
للبحوو التربوية والتنمية ،القاهرة.

.67

صعدي ،إبراهيم وأبو الحسن ،أحمد (" :)2113تقييم النسق القيمي لدى طالب

قسم التربية الخاصة بكلية التربية" ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،المجلد (،)2

العدد ( ،)11السعودية.

.68

صومان ،أحمد (" :)2113مستوى الذكاءات المتعددة لمعلمي ومعلمات اللغة

العربية في المرحلة األساسية في األردن وعالقته بالخبرة والمإهل العلمي" ،مجلة جامعة

النجام لألبحاو (العلوم اإلنسانية) المجلد ( ،)28العدد (.)5
.69

طه  ،فرج عبد القادر (" :)2113موسوعة علم النفس والتحليل النفسي" ،ط،2

.71

عبد القادر ،فتحي ،وأبو هاشم ،السيد (" :)2117البناء العاملي للذكاء في ضوء

القاهرة ،دار غريب للنشر والتوزيع.

تصنيف جاردنر وعالقته بكل من فعالية الذات وحل المشكالت والتحصيل الدراسي لدى

طالب الجامعة" ،مجلة كلية التربية ،جامعة الزقازيق ،العدد (.)55
.71

عبد هللا ،عبد الغفور منصور (" :)1982دراسة تحليلية مقارنة للقيم الدينية لدى

المراهقين من الطالب وأثرها على مستوى القلق" ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية

التربية ،جامعة أسيوط.
.72

عدس ،محمـد عبد الرحيم (" :)1997الذكاء من منظور جديد" ،دار الفكر

.73

عفانة ،عزو والخزندار ،نائلة (" :)2114التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة"،

.74

عفانة ،عزو والخزندار ،نائلة (" :)2113مستويات الذكاء المتعدد لدى طلبة

للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان.

مكتبة آفاق للنشر والتوزيع ،غزة.

مرحلة التعليم األساسي بغزة وعالقتها بالتحصيل في الرياضيات والميول نحوها" ،مجلة

الجامعة اإلسالمية( ،سلسلة الدراسات اإلنسانية ) ،المجلد الثاني ،العدد الثاني.
.75

عالونة ،شفيق ( " :)2114علم النفس التربوي النظرية والتطبيق" .الفصل الرابع

.76

عالونة ،شفيق ،وبلعاوي ،منذر (" ،)2111أساليب التعلم المفضلة والذكاءات

ط ،1عمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع.

المتعددة السائدة لدى طلبة جامعة اليرموك" ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المجلد ()11

العدد ( ،)2األردن.
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.77

علوان ،محمـد فهمي (" :)1989القيم الضرورية ومقاصد التشريع اإلسالمي"،

.78

عليان ،محمـد وعسلية ،عزت (" " :)2114االتجاهات نحو التحديث وعالقتها

القاهرة ،الهيئة المصرية.

بمنظومة القيم لدى الشاب الجامعي المعاصر النتفاضة األقصى" ،المإتمر التربوي
األول ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

.79

عوض ،أمل (" :)2111أثر استخدام إستراتيجية تدريس مبنية على نظرية

الذكاءات المتعددة في تحصيل المفاهيم الفيزيائية لدى طلبة الصف العاشر األساسي،

دراسات العلوم التربوية ،الجامعة األردنية ،عدد ( ،)1مجلد ( .)38

.81

فاطمة ،غالم ،وبوشاللق ،نادية (" ،)2114الفروق في الذكاءات المتعددة لدى

عينة من تالميذ وتلميذات السنة األولى والرابعة من مرحلة التعليم المتوسط" ،مجلة
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد ( ،)14الجزائر.

.81

فهمي ،علي (" :)1988القيم والقيم المعتادة بين التنمية بغير الطريق الرأسمالي

واالنفتام االقتصادي" ،مجلة العلوم االجتماعية ،العدد الرابع ،المجلد ،16الكويت.

.82

قمجية ،جهاد (" :)2113البناء القيمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية" ،رسالة

ماجستير منشورة ،جامعة النجام الوطنية ،فلسطين.

.83

كباجة ،سناء (" :)2115التغير القيمي وعالقته بهوية الذات واالغتراب النفسي

لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير منشورة ،الجماعة اإلسالمية،

غزة .فلسطين.

.84

كوفاليك وألولسن" :)2114( ،تجاوز التوقعات :دليل المعلم لتطبيق أبحاو

الدماغ في غرفة الصف" ( ترجمة مدارس الظهران األهلية) الرياض :دار الكتاب التربوي
للنشر والتوزيع.

.85

ليندزي ،هول" :)1971( ،نظريات الشخصية" ،ترجمة لطفي فظيم ،وقدري

حنفي ،القاهرة.

.)581

.86

مجمع اللغة العربية،1961( ،

.87

محمـد ،سعدية (" :)2113األنساق القيمية لدى تالميذ نهاية المرحلة الثانوية،

.88

محيسن ،عون" ،)2115( ،أنماط التعلم والتفكير المعتمد على نصفي الدماغ

دراسة ميدانية" ،األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،جامعة المسيلة ،الجزائر.

وعالقته بالذكاءات المتعددة" ،المجلة التربوية ،المجلد ( ،)29العدد (  ،)114جامعة

األقصى ،غزة ،فلسطين.
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.89

بيجريا.

مخلوف ،حسين محمـد (" :)2111كلمات القرآن تفسير وبيان" ،مكتبة أيوب،

.91

مكروم ،عبد الودود (" :)1994األحكام القيمية لدى الشباب" ،المدينة المنورة،

.91

منير ،غسان (" :)2112القيم والمجتمع ،نظم القيم السائدة عند طلبة الدراسات"،

.92

مرعي  ،توفيق (" :)1982الميسر في علم النفس االجتماعي" ،عمان ،دار

مكتبة التراو اإلسالمي.

دار صادر  ،بيروت.

الفرقان.

.93

مليكة ،لويس كامل (" :)1981اختبار وكسلر بلفيو لقياس ذكاء الراشدين

والمراهقين" .مكتبة النهضة المصرية .القاهرة.
.94

نجم ،هاني (" :)2117مستوى التفكير الرياضي وعالقته ببعة الذكاءات لدى

طلبة الصف الحادي عشر بغزة" ،رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

.95

نجيب اسكندر وآخرون (" :)1969قيمنا االجتماعية" ،القاهرة ،مكتبة اجزين.

.96

نوفل ،محمـد بكر" :)2117( .الذكاء المتعدد في غرفة الصف النظرية

.97

يامين ،وردة (" :)2113أنماط التفكير الرياضي وعالقتها بالذكاءات المتعددة

والتطبيق" .دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان.

والرغبة في التخصص والتحصيل لدى طلبة الصف العاشر األساسي في فلسطين"،

رسالة ماجستير منشورة ،جامعة النجام الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

134

: المراجع اإل نجليزية:ًثانيا

1. Aborn, M. (2006). An intelligent use for belief. Education, 127 (1),
83-85.
2. Allport, Gordon W. Vernon, Philip E. (1931). A test for personal
values. The Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol 26
(3), Oct 1931, 231-248.
3. Allen, spika.( 1987). Committd and consensual, gournal for the
scientific stady of keligion , pp191
4. Armstrong , Thomas. (1994). ‹Multiple Intelligence Seven Way to
Approach Curriculum .educational leadership, 52 (3) - ,26-28.
5. Armstrong, Thomas. (2006). The Best Schools: How Human
Development Research Should Inform Educational Practice.
6. Beth A. Visser, (2006). g and the measurement of Multiple
Intelligences: A response to Gardner. Intelligence 34 (2006) 507–
510.
7. Bilgin, Elmas Koken.(2006) . The Effect Of Multiple Intelligences
Based Instruction On Ninth Grades Chemistry Achievement And
Attitudes Toward Chemistry. unpublished master thesis. Middle
East Technical University. Ankara.
8. Cantral. H. & G. W. (1933). Alport, Recent Applications of the
study of values, J. Brown soc. Psycho. P 259.
9. Chan, D. (2004): Multiple Intelligences of Chinese Gifted Students
in Hong Kong: Perspectives from Students, Parents, Teachers, and
Peers. Roeper Review, 27(1), 18-24.
10.Chin Mathew, (1973). mc clintoch, choilres. The effect of in
tergroup psychology,p63.

135

11. Furnham & Shagabutdinova, (2012). Sex differences in estimating
multiple intelligences in self and others, A replication in Russia.
International Journal of Psychology.

12. Feather, valus Similarity and value system in state and indepent
secondary, Journal of Australian Psychologist, (1972).
13. Gardner, H. (2005). Multiple lenses on the mind. Paper delivered
at Expo-Gestion. Bogota, Colombia, May 2005. Available
athowardgardner.com. Translated into Spanish and Polish. Also,
(2008) Multiple lenses on the mind. In C. M. Huat, & T. Kerry
(Eds.), International perspectives on education (pp. 7–27). New
York, NY: Continuum International Publishing.
14. Gardner, H. (2004). Audiences for the Theory of Multiple
Intelligences , Teacher College Record , 106, 1, 212-220
15. Gardner, H. (2003). Multiple Intelligences After Twenty Years,
Paper presented at the American Educational Research
Association, Chicago, Illinois, April 21.
16. Gardner, H. (2002). Interview with Steen Larsen. Education and
humanism. Denmark: Padaogiske Universitet
17. Gardner, Howard. (1993). Multiple Intelligence: The Theory in
Practice. New York : Basic.
18.Ghazi, S., Shahzada, G., Gilani, U., Shabbir, M., & Rashid, M.
(2011). Relationship between students’ Self perceived multiple
intelligences and their academic achievement. International Journal
of Academic Research, 3(2), 619-623.
19. Grady, L .A.. (1980).A comparison of Selected social valves in
students attending catholic schools with those students attending
public schools . ( E . D. university of Indiana, 1979, Dissertation
abstract international, 40 (7),3721.

136

20. Graig , Delores, Eileen, ( 1989). The schools Oralueinfluchcing
institution (PhD) University Of Washington 1988. Dissertation
abstract international, 49 (12).
21. Hoerr, Thomas (2002) “ More About Multiple Intelligence
Academic Search premise , 16 (4).
22. Hoerr, Thomas (2000). Becoming a Multiple Intelligences School,
Retrieved March, 12,2000.
23. Huntley .C.W.& Davis , F.(1983). Undergraduate study of value
scores as predictors of occupation 25 years later .J. of personality
& social Psychology. Vol.45.
24. Katzowitz, E. (2002): Predominant learning styles and multiple
intelligences of postsecondary allied health students, A dissertation
submitted to the graduate faculty of the university of Georgia in
partial fulfillment of the requirements for the degree, Athens,
Georgia.

25. Keller, c. bergstrom, d, (1993). value or ientation, perceptual and
motor skills, pp 19.
26. Knight , G . Dina , (1981) Religious orientation & concepts of
God held by university students (Reports no.(43) Every land
university,Volloege Park, counseling center (Eric) Document
Reproductions service.
27. Loori, A. (2005): Multiple intelligences: A comparative study
between the preferences of males and females. Social Behavior &
Personality: An International Journal. 33(1), 77-87. 11p.
28. Luis,G. Floris. ( 1987). Ersonal values system and organizational
role in Pera, The Jurnals of Social Psychology, 127(6), p. 629-638.

137

29. Mckee, lauri, A. the Socialization of gender appropriate behavior
in an eduadorion village, Disseration abstracts international ( vol.
41, no. 04-A, 1980, P.1674.
30. Monson, juhn (1998): Howard Gardner,Amerecan Psychological
and
Educator",INTERNET
http/www.Indiana.edu/intell/Gardner.htm
31. Marie augusta, value and interests in ecocial change, boston
1965.p34.
32. Nasser, R., Singhal, S. & Abouchedid, K. (2008): Gender
differences on self- estimates of multiple intelligences: A
comparison between Indian and Lebanese youth. Journal of Social
Science, 16(3), 235- 243.
33. Neto, F. & Furnham, A. (2006). Gender differences in self-Rated
and partner-rated multiple intelligences: A Portuguese replication.
Journal of Psychology, 140(6), 591-602.
34. Nevllin, A. (2000): Native American students’ self-perceptions
regarding Gardner’s multiple intelligences.
35. New – comp, T.M. (1943). “ Personality and social change, N. Y.,
Dryden. P.8.
36. Rim, Y 1983 Equality,freedom,other,values,and thica, ideologies
scienta. p.p 85.
37. Ronald Inglehart, (2000). Globalization and postmodern values.
The Washington quarterly, The center For Strategic and
International studies. Washington, vol. 23.
38. Roberts, M. (2009) A mixed methods study of secondary distancelearning students: exploring .learning styles, Degree of Doctor,
Walden University.
39. Ryan, R. M., & Stiller, J. (1991). The social contexts of
internalization: Parent and teacher influences on autonomy,
motivation and learning. In P. R. Pintrich & M. L. Maehr (Eds).
138

Advances in motivation and achievement: Vol. 7, Goals and selfregulatory processes, pp (115-149). Greenwich, CT: JAI.

40. Sears, D.O. Freedman, J.L. & Peplau, L.A., (1985): Social
Psychology, London : Prentice-Hall, Inc.
41. Shu-hua Wu, and Alrabah, (2009). A cross‐cultural study of
Taiwanese and Kuwaiti EFL students’ learning styles and multiple
intelligences. P 393- 403.
42. Signalman carolk. and other six differences in the moral values of
college students and their parentes, Vol. 10,no 877-1983. jun.
(1984). pp11-12.
43. Snyder, R. (2000): Relationship between learning styles /multiple
intelligence and academic achievement of high school students.
High School Journal, 83 (2), 10 p.

44. Sternberg, Robert J. & Williams, Wendy M. (2002). Educational
Psychology. AL-lyn & Bacon.
45. Stanger, R. (1961) “ Psycology of personality, 3rded, Mcgrow –
hill book, Co., Inc., NY. P 259.
46.Yuen, M. & Furnham, A. (2005): Sex differences in self-estimation
of multiple intelligences among Hong Kong Chinese adolescents.
High Ability Studies, 16(2). 187- 199.

139

المالحق

141

ملحق رقم ()1
قائمة أسماء المحكمين
التخصص

الجامعة

م

األساتذة المحكمين

.1

د .محمـد عليان.

علم النفس

جامعة األزهر

.2

د .باسم أبو كويك.

علم النفس

جامعة األزهر

.3

د .جواد الخطيب.

علم النفس

جامعة األزهر

.4

د .عاطف األغا.

علم النفس

الجامعة اإلسالمية

.5

د .جميل الطهراوي.

علم النفس

الجامعة اإلسالمية

.6

د .عبد الفتام الهمص.

علم النفس

الجامعة اإلسالمية

.7

د .محمـد الحلو.

علم النفس

الجامعة اإلسالمية

.8

د .محمـد عسلية.

علم النفس

جامعة األقصى

.9

د .عايدة صالح.

علم النفس

جامعة األقصى

141

ملحق رقم ()2
قائمة الذكاءات المتعددة لـ ""Mckenzie
تعريب وإعداد

الدكتور :السيد أبو هاشم
هــذه قائمــة تقــيس الــذكاءات المتعــددة لــدى طلبــة جامعــة األزهــر ،ضــمن د ارســة بعنـوان" :الــذكاءات
المتعددة وعالقتها بالنسق القيمـي لـدى طلبـة جامعـة األزهـر بغـزة" ،تتكـون القائمـة مـن ( )90فقـرة،

الرجــاء اإلجابــة عنهــا كلهــا ،بحيــث تكـون إجابتــك صــادقة ومناســبة لــك ،علمـاً بأنــه ال توجــد إجابــة
صحيحة وأخرى خاطئة.
* مالحظة " :"1ال تترك أي فقرة دون اإلجابة عليها.

* مالحظة " :"2المعلومات لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
الجنس ) ( :ذكر

( ) أنثى.

المحافظة ) ( :رفح

( ) خان يونس

الكلية:

( ) كلية التربية

( ) كلية العلوم.

المستوى األكاديمي ) ( :مستوى أول
المعدل التراكمي:

( ) الوسطى

( ) غزة

( ) شمال غزة.

( ) مستوى رابع.

( ) أقل من  ) ( %61من  ) ( %69 - 61من %79 - 71
( ) من  ) ( %89 - 81أكثر من %91
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تنطبق
علي
ّ
تماما

م

الفقرة

1
2
3

أستمتع بقراءة كل أنواع المواد.
أحتفظ بأفكاري دقيقة ومرتبة.
أستطيع تخيل الكثير من األفكار في رأسي.
أستمتع بالعمل اليدوي في األنشطة الحرفية مثل
النجارة والزخرفة.
أعرف النغمات الموسيقية للعديد من المقطوعات
الموسيقية.
أحافظ على معتقداتي األخلقية.
أتعلم أفضل من تفاعلي مع اآلخرين.
أستمتع بتصنيف األشياء في مجموعات متجانسة
وفقا لخصائصها المشتركة.
مهم لي رؤية دوري في صورة كبيرة وسط
اآلخرين.
أسجل ملحظات تساعدني على الفهم والتذكر.
أفضل التتابع المنطقي أو السير خطوة خطوة في
فهم األشياء.
أستمتع بإعادة ترتيب حجرتي بشكل مستمر.
أستمتع بالحركة والنشاط المستمر.
أركز في األصوات الغنائية واأللحان الموسيقية.
أتعلم أفضل عندما يكون لدي ارتباط عاطفي
بالموضوع.
تتسم حياتي بالمرح والتفاؤل.
اهتم بالقضايا البيئية في األماكن المختلفة.
أستمتع بمناقشة أسئلة حول الحياة.
أتبادل الرسائل مع أصدقائي من خلل البريد
اإللكتروني.
أستطيع حل المشكلت الرياضية بسهولة.
أستمتع بالفنون اإلبداعية الستخدامها ألوانا
متعددة.
أستمتع باأللعاب الرياضية في الهواء الطلق.
أستطيع أداء بعض الحركات وفق نغمة ما
لمقطوعة موسيقية.
أحدد هدفي في الحياة وأفكر فيه بانتظام.
أستمتع بوجودي ضمن مجموعات دراسية منتجة.
أستمتع بالسفر والتجوال وإقامة المخيمات.
أقضي أوقاتا كثيرة أتأمل في الكون.
علي توضيح أفكاري لآلخرين.
من السهل ّ
أحب التعامل مع األشخاص المنظمين والمنطقيين.
أتذكر بسهولة األشياء المنظمة في رسومات
وخرائط.
أستخدم المهارات الجسمية كلغة إشارة للتصال
باآلخرين.
أهتم بالعزف على آلة موسيقية.

4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
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اتجاهاتي لها تأثير على تعلمي في المواقف
المختلفة.
أستمتع بغرف الدردشة على اإلنترنت.
أستمتع بالعمل في الحدائق.
أستمتع بمشاهدة القطع الفنية النادرة.
مهم لي أن أشترك في المجلت المختلفة.
أستطيع إنجاز كثير من الحسابات بسرعة في
رأسي.
أستمتع بالفنون واألداءات الحركية المختلفة.
أعتقد أن الجسم السليم مهم للعقل السليم.
يجذبني الشعر المنتظم في قافية واحدة.
أهتم بقضية العدالة االجتماعية بين األشخاص.
إبداء الرأي والمشاركة السياسية مهمة لي.
أحافظ على الحدائق العامة ألنها من حق الجميع.
أستمتع بتدريبات التأمل واالسترخاء.
أستمتع بألغاز الكلمات المتقاطعة الصعبة
والمحيرة.
أحب األلغاز التي تتطلب التفكير االستنتاجي.
أحاول تنظيم األشياء في مخططات ورسوم بيانية.
تعد الفنون والحرف المختلفة تسالي ممتعة لي.
أتذكر بسهولة األشياء الموجودة في قافية
موسيقية محددة.
عندما أعمل بمفردي أنتج أفضل عن العمل في
مجموعة.
أستمتع بالبرامج الحوارية التلفزيونية واإلذاعية.
أفضل تنظيم األشياء في أشكال هرمية عند
عرضها.
أحب زيارة األماكن المدهشة في الطبيعة.
أستمتع بكتابة مذكراتي.
عندما ابدأ مهمة أستطيع اإلجابة على كل أسئلتها.
أستمتع باأللعاب ثلثية األبعاد,
أستمتع بالتعبيرات الحركية.
أركز في أعمالي أثناء استماعي للراديو
والتلفزيون.
أحتاج إلى معرفة كل شيء قبل الموافقة على
القيام بعمل ما.
أحب العمل في فريق.
أحب جميع أنواع الحيوانات.
أستمتع بالقراءة عن الفلسفة القدماء
والمعاصرين.
أستمتع بالتلعب باأللفاظ كما في الجناس اللغوي
أو ترتيب الحروف.
البناء والتركيب يساعدني في إنجاز المهام بنجاح
أهتم بصور األماكن المختلفة واحتفظ بها.
أحب استخدام األدوات المختلفة في أعمالي.
أستمتع بالعديد من أنواع الموسيقى.
عندما أثق في اآلخرين أعطيهم أكبر قدر من
مجهودي.
أشعر باالرتياح عندما أكون في وسط مجموعة
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من األشخاص.
أستمتع بإتباع نظام محدد في بيتي.
يسهل تعلمي لألشياء الجديدة عندما أفهم قيمتها.
أهتم باللغات األجنبية وأحاول تعلمها.
أحب األعمال على جداول البيانات الحاسوبية
وقواعد البيانات.
أستطيع تذكر األشياء في صور عقلية.
أعيش أسلوب حياة نشط وجاد.
أهتم بالمسرحيات الموسيقية والغنائية أكثر من
المسرحيات األخرى.
أحب أن أكون سببا في مساعدة اآلخرين.
أحب المشاركة في النوادي واألنشطة الثقافية.
أستمتع بدراسة علوم األحياء والنبات والحيوان.
تعجبني األشياء الذكية األخرى في الحياة أو
الكون.
أحب المشاركة في الحوارات والمناقشات
والخطابة.
أعتقد أن كل شيء له تفسير منطقي مقبول.
استمتع بقراءة المخططات والخرائط.
أتعلم أفضل من خلل العمل.
أتذكر القصائد الغنائية بسهولة.
أقوم بتصحيح مفاهيم خاطئة لدى اآلخرين.
أهتم بالقضايا االجتماعية ومسبباتها.
أستمتع بقضاء الكثير من الوقت في الهواء
الطلق.
أهتم بدراسة التاريخ والثقافة القديمة لتكوين
رؤية أو منظور في حياتي.
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ملحق رقم ()3
مقياس القيم

" جوردون ألبورت ،وفيليب فرنون ،وجاردنر لندزي"
تعريب الدكتور :عطية محمود هنا

هذا مقياس يقيس القيم لدى طلبة جامعة األزهر ،ضمن دراسة بعنوان" :الذكاءات المتعددة

وعالقتها بالنسق القيمي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة" ،يتكون المقياس من ( )30فقرة ،الرجاء

اإلجابة عنها بـ ( نعم) أو (ال) أو (أحياناً) بحيث تكون إجابتك صادقة مع الواقع كما تراه من

وجهة نظرك.

* مالحظة " :"1ال تترك أي فقرة دون اإلجابة عليها.

* مالحظة " :"2المعلومات لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
الجنس ) ( :ذكر

( ) أنثى.

المحافظة ) ( :رفح

( ) خان يونس

الكلية:

( ) كلية التربية

( ) كلية العلوم.

المستوى األكاديمي ) ( :مستوى أول
المعدل التراكمي:

( ) الوسطى

( ) غزة

( ) شمال غزة.

( ) مستوى رابع.

( ) أقل من  ) ( %61من  ) ( %69 - 61من %79 - 71
( ) من  ) ( %89 - 81أكثر من %91
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م

نعم

الفقرة

1

أن الغرض األساسي من البحث العلمي هو اكتشاف الحقيقة أكثر من
التطبيق العلمي لها.

2

يجب اعتبار الكتب المقدسة كتبا ذات قيمة أدبية أكثر منها كتبا ذات
قيمة روحية.

3
4
5
6

أعتقد أن اسحق نيوتن وأرسطو (عالم وفيلسوف) أكثر أثرا في تقدم
الجنس البشري من دمحم عبده وجمال الدين األفغاني (مصلحان
اجتماعيان).
أفضل أن أكون من أصحاب البنوك أكثر من رجال السياسة؟
أعتقد أن من حق كبار الفنانين مثل الموسيقار كاظم الساهر والمطرب
عمرو دياب والشاعر محمود درويش أن يكونوا أنانيين ال يهتمون
بمشاعر اآلخرين.
أرى أن دراسة الدين أكثر فائدة للبشر من دراسة الرياضيات.

7

أعتقد أن وظيفة القادة في العصر الحاضر العمل على تنفيذ األهداف
العملية.

8

عندما أحضر احتفاال عظيما أتأثر بالزينة واألعلم أكثر من تأثري بقوة
الجماعة وتأثيرها.

9

أعتقد أن التحلي بالتقوى والورع أهم من التحلي بالعطف وعدم
األنانية.

شِّعر أو الفنون (إذا أتيحت الفرصة) أكثر من
أفضل أن أكون مدرسا لل ّ
 11تدريس الكيمياء والطبيعة.
إذا وجدت العنوانين اآلتيين في إحدى صحف الصباح فإني أقرأ (علماء
الدين يصدرون فتوى جديدة) بعناية أكثر من (تحسن عظيم في السوق
11
التجارية).
وإذا وجدت العنوانين اآلتيين فإني أقرأ (سيادة الرئيس يصدر قرارات
 12هامة اليوم ) بعناية أكثر من (اكتشاف نظرية علمية جديدة).
عندما أزور المساجد أتأثر بالفن والعمارة أكثر من تأثري بالخشوع
 13والرهبة.
أقضي وقت فراغي في تنمية مهاراتي أكثر من التطوع بخدمة
 14اجتماعية.
إذا قمت بزيارة إحدى المعارض الكبيرة ,أهتم برؤية المنتجات
15
الصناعية الحديثة أكثر من األجهزة العلمية المعروضة.
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ال

أحيانا

إذا أتيحت لي الفرصة أفضل إنشاء فرقة موسيقية على إنشاء جمعية
 16للمناظرات والمناقشات.
يجب أن يكون هدف الجمعيات الدينية تنمية ُخلق اإليثار وعمل الخير
 17بشكل أكبر من تشجيع العبادة والقيام بالشعائر الدينية.

إذا كنت في حجرة انتظار يوجد بها مجلتان تشدني المجلة التي تبحث
 18في العلوم أكثر من المجلة التي تبحث في الفنون.
أفضل سماع سلسلة من المحاضرات حول مقارنة أنواع الحكومات
 19وخططها أكثر من محاضرات مقارنة األديان ونشأتها.
أرى أن التربية يجب أن تهتم بإعداد النشء للكسب وتحقيق األهداف
العملية أكثر من إعدادهم للمشاركة في النشاط االجتماعي ومساعدة
21
المحتاجين.
أفضل أن أقرأ عن حياة سيدنا لقمان وابن خلدون وابن سينا (حكماء
 21وفلسفة) بشكل أكبر من القراءة عن نابليون وهتلر وخالد بن الوليد
(قادة جيوش).
أعتبر التقدم العلمي الحديث أكثر داللة على الحضارة من التقدم الفني
 22الجمالي الذي حدث في اليونان ومصر الفرعونية في الماضي.
إذا اشتغلت في مؤسسة صناعية ,فإني أفضل أن يكون عملي توجيه
 23العمال وإرشادهم أكثر من إدارة المصنع وتنظيمه.
أرى أن االهتمام بحقوق المواطنين ورفاهيتهم أفيد للمجتمع من التعمق
 24في فهم سلوك الناس.
إذا كنت في مركز مرموق فإني أهتم برفع مستوى المعيشة أكثر من
 25التأثير في الرأي العام.
أفضل سماع سلسلة من المحاضرات عن تقدم الخدمة االجتماعية أكثر
 26من محاضرات عن الفنانين المحدثين.
هناك من يقول أن الكون نشأ وفقا للقوانين الطبيعية ولذلك ال يوجد ما
 27يستدعي افتراض علة أولى أو خالق للكون ,أوافق على هذا القول؟
أفضل أن أقرأ في الجريدة صفحة البورصة والسوق أكثر من الصفحة
 28الفنية.
29
31

أرى أن التربية الدينية أهم لألطفال من التربية الرياضية.
أفضل أن أقرأ كتابا عن نشأة الدين أكثر من كتابا عن نشأة الصناعة.
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