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 لص امل

ينتمون إليها طلبة كلية التربية  وفقا للجنس والجامعة التي أنواع الذكاءات المتعددة مقارنةالدراسة إلى هذه هدفت 
 .  الرياضية في بعض الجامعات العمانية

من  تالف المقياس ،تطوير مقياس خاص لمسح أنواع الذكاءات المتعددة الثمانيةقام الباحثين بولتحقيق أهداف الدراسة  
عينتين مختارتين من طالب جامعة السلطان تم تطبيقه على ، وبعد التأكد من صدقه وثباته موزعة على الذكاءات الثمانية عبارة 81

 طالب وطالبة(. 115جامعة صحار )طالب وطالبة( و  90قابوس )

وباستخدام اإلحصاء الوصفي واختبار "ت" لقياس الفروق بين العينات المستقلة توصلت الدراسة إلى أن أكثر أنواع  
الذكاء الذاتي والذكاء االجتماعي والذكاء الحركي في  :هي لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في سلطنة عمان توافراالذكاءات 

إلى عدم وجود فروق في أنواع الذكاءات المتعددة  الدراسةتوصلت  ، كماالذكاءات الموسيقية والمنطقية :هيوجودا حين أن أقلها 
 ممكن أن تعزى لمتغيري الجنس أو الجامعة.

 سلطنة عمان -الرياضيةالتربية  -المتعددةالذكاءات الكلمات المفتاحية: 

A comparative study of multiple intelligences  types according to gender and the 

university to which physical education  students  belong at some universities in Oman 

Dr. Nassen bin Yasser alrawahi      Dr.kashcf zeyid 

College of education univ of sultan kaboos 

 

Abstract 

This study aimed to compare the types of multiple intelligences according to gender and the 
university to which physical education students belong in some universities in Oman. 

To achieve the aims of the study, a questionnaire to measure the eight types of multiple 
intelligences consists of 81 items has been developed and administered on a selected Physical 
Education students affiliated to Sultan Qaboos University (90 students) and Suhar University 
(115 students). 

By using descriptive statistics and test "T" to measure the differences between independent 
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samples, the results revealed that the most types of multiple intelligences among Omani Physical 
Education students was: Interpersonal, intrapersonal, and bodily-kinesthetic intelligences, while 
the least commonly intelligences types among them were musical and logical-mathematical. The 
results also indicated that no significant differences in types of multiple intelligences affected by 
gender or university. 

 
Key worlds: Multiple intelligences – physical education- Sultanate of Oman 

 التعريف بالبحث -1
 وأهميتهمقدمة البحث  1-1

في الجوانب التربوية كالمناهج الدراسية وأساليب التدريس وطرق التقويم  المتعددة  نظرية الذكاءات تطبيقاتأسهمت 
د الطالب وفق منظومة الذكاءات المتعددة يسهم في صقل مهاراته المتعددة حيث أن إعدا، في تطوير وتحسين العملية التعليمية

 مع حاجات المجتمع المعاصرة ومتطلباته المتنامية. وقدراته المختلفة بما يتناسب 
 عرفيةم نظومةم" ( تعتبر Gardner, 1993التي طورها جاردنر )لرائدة النظرية افي المجال التربوي فإن هذه و 

خاصة في مجالي التدريس والتعليم، فهي  المشكالت والصعوبات التي تواجهه ي حليفية استخدام  ذكاءاته فللمعلم" تحدد ك
يجاد الحلول العلمية لها، كما أنها تسهم في توسيع دائرة إستخدام  تركز على العمليات التي يتبعها العقل في تناول المشكالت وا 

على بلوغ أكبر عدد من الطالب على تعدد ذكاءاتهم وأنماط التعليم المفضلة لديهم المعلم لإلستراتيجيات التدريسية التي تساعده 
 (.2003) حسين،

أن لألفراد أنماط متعددة من الذكاءات وهي متوفرة لدى كل األفراد ولكن ( Gardner, 1999)ويرى جاردنر 
الرياضي،  أو اللغوي، الذكاء المنطقي أو لفظيبدرجات متفاوته، فقد حدد في نظرية ثمانية أنماط من الذكاءات هي : الذكاء ال

 .طبيعي، والذكاء ال الذاتي، الذكاء االجتماعيالبدني، الذكاء  أو المكاني، الذكاء الموسيقي، الذكاء الحركي وأ ذكاء البصريال
هم يعكسونه بصورة مباشرة في تدريس اتإلى أن المعلمين الذين يتميزون بأحد أنواع الذكاء ويشير المختصون

(Gunst, 2004 على الرغم من أنه من الضرورة بمكان أن يذهبوا أبعد من ذلك ويضعوا بعين االعتبار تنمية األنماط )
( Jonassen, & Land, 2000األخرى من الذكاء على اعتبار أن أنجح أنواع التعليم هي تلك التي تتمركز حول المعلم )

 أخذ في الحسبان اهتمامات الطالب ومهاراتهم وأهدافهم. والتي تهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية إيجابية ت
 ,Gardner)على الرغم من أن مدى امتالك األفراد ألنواع الذكاءات المتعددة يتوقف على عوامل وراثية ومكتسبة و 

والمنطقي  تتطلب مستويات مالئمة من الذكاء الحركي والبصريربما ن مهنة تدريس التربية الرياضية إال أننا نفترض أ (1990
 مدرسي التربية الرياضية. توفر األنواع األخرى من الذكاءات لدى وهذا ال ينفي مطلقا احتمال وكذلك االجتماعي واللفظي، 

إن للذكاءات المتعددة أهمية بالغة في مجال التربية الرياضية، تستدعي من  القائمين على برامج إعداد معلم التربية 
ف عليها وكشفها من أجل تصميم البرامج التعليمية واألنشطة الرياضية المناسبة وأنواع الذكاءات الرياضية اإلهتمام في التعر 

المتعددة لدى الملتحقين بهذه البرامح، وهذا ما أكده جاردنر في نظريته، حيث أشار إلى أن النجاح في األدوار المهنية المتنوعة 
افق مع متطلبات المهنة، وبالتالي فإن علينا التأكيد على ضرورة تعليم للفرد يتطلب "منظومة" متعددة من الذكاءات التي تتو 

(، وبهذا بدوره Gardner, 1993األفراد وتوجيههم مهنيا نحو المجاالت التي تتناسب وأوجه التميز والكفاءة التي يتمتعون بها )
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ضية، من حيث اختيار األنشطة الرياضية سوف ينعكس على الممارسات التدريسية لدى معلمي المستقبل في مجال التربية الريا
 التي تتالءم والمستويات المختلفة للطالب في الفصول الدراسية.

إن تعزيز الذكاءات المتعددة لدى المتعلمين في برامج إعداد المعلمين يتم بطرق شتى يمكن للمتخصصين توظيفها 
رق واألساليب التدريسية المعززة للذكاءات المتعددة كالعمل في مجال التدريس والتعليم، ولعل أبسطها التنويع في إستخدام الط

في المجموعات، وتمثيل األدوار، والعصف الذهني، وأسلوب حل المشكالت والمشروعات الجماعية والفردية، واستخدام 
 التطبيقات التكنولوجية المختلفة.

لذكاءات المتعددة لدى الطالب الجامعي ومستوى وتشير الدراسات التربوية إلى وجود العالقة اإليجابية بين أنماط ا   
التحصيل الدراسي والدافعية للتعلم، كما أوضحت الدراسات في هذا المجال أن تطبيقات هذه النظرية يساعد على إعداد المناهج 

، 2008المزروعي، الدراسية واختيار طرق التدريس المناسبة، وتنويع األنشطة التعليمية بما يتناسب وقدرات الطالب المختلفة )
 (2012بارعيده،

حرص الباحثون في المجاالت التربوية المتعددة الى التعرف على أنواع الذكاءات المتعددة لدى المتعلمين سواء كان 
نظرية الذكاءات المتعددة في ذلك في مستويات التعليم العام أو التعليم الجامعي، ولعل السبب الرئيسي في ذلك يكمن في أهمية 

وتطوير المناهج الدراسية واختيار طرق التدريس المناسبة وتوظيف األنشطة التعليمية والتعلمية بما يتوافق مع أنماط  تحسين
الذكاءات المتعددة لدى الطالب، ولذا جاءت الدراسة الحالية بما يتوافق وهذا السياق التربوي السائد، ومما يزيد من أهميتها أنها 

لى برامج إعداد معلمي التربية الرياضية على توفير مناخ أكاديمي مالئم يأخذ في الحسبان ستسهم في مساعدة القائمين ع
، وبالتالي تصميم األنشطة، واختيار طرق التدريس التي تتوافق مع ميولهم مستوى توفر الذكاءات المتعددة لدى الملتحقين بها

بة التربية الرياضية ممكن أن يساعد المختصين في إرشاد وقدراتهم،  كما أن التعرف على أنواع الذكاءات المتعددة لدى طل
 مع أنواع الذكاءات السائدة لديهم.الطلبة وتوجيههم الختيار البرامج والمناهج المناسبة التي تتوافق 

 مشكلة البحث  2-1
ة الرياضية التي تناولت موضوع الذكاءات المتعددة في مجال التربي على حد علم الباحثين(( الدراساتنظرا لندرة 

التي تهدف إلى التعرف على أنواع الذكاءات المتعددة من وخاصة في البيئة العمانية، برزت الحاجة إلجراء مثل هذه الدراسة 
قبل طلبة تخصص التربية الرياضية في سلطنة عمان، وكذلك تقصي الفروق في ممارسة أنواع الذكاءات المتعددة بين أفراد 

 ي الجنس والجامعة. عينة الدراسة وفقا لمتغير 
 أهداف البحث 3-1

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:
 .بسلطنة عمان التعرف على أنواع الذكاءات المتعددة لدى طلبة التربية الرياضية بجامعة السلطان قابوس وجامعة صحار -1
 سلطنة عمان وفقا لمتغير النوع.التعرف على الفروق في الذكاءات المتعددة لدى طلبة التربية الرياضية ب -2
التعرف على الفروق في الذكاءات المتعددة لدى طلبة التربية الرياضية بسلطنة عمان وفقا لمتغير الجامعة التي ينتمون  -3

 إليها
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 مجاالت البحث  4-1
 : طالب قسم التربية الرياضية بجامعة السلطان قابوس وجامعة صحارالمجال البشري
 2012/2013فصل الدراسي الثاني من العام األكاديمي : الالمجال الزماني
 : الفصول الدراسية بجامعة السلطان قابوس وجامعة صحارالمجال المكاني

 المشابهةوالدراسات  ةالنظري الدراسات -2
 ةالنظري الدراسات 2-1
 الذكاءات المتعددة وتطبيقاتها في مجال التربية الرياضية 2-1-1

و البدني أكثر وضوحا وارتباطا بمجال التربية الرياضية، ويعني قدرة الفرد على استخدام الحركي أالذكاء  أن يبدو
أعضاء جسمه أو أجزاء منه كاليد واألصابع والذراعين في الوصول إلى حل المشكالت أو القيام بأعمال يدوية معينة بصورة 

تربية الرياضية ن ينمى لدى المتخصصين في حقل الينبغي أ(، وهذا النوع من الذكاءات 2003دقيقة ومنظمة )عبيد وعفانه، 
نظرا لطبيعة الحركات والمهارات الرياضية المختلفة التي تتطلب قدرا عاليا من التآزر العصبي العضلي وتتطلب تحكما كبيرا في 

لجسم سواء على ا تغيير اتجاهاتات حركية متنوعة تتطلب كفاءة في االنقباضات العضلية وقدر مقدار العضالت الدقيقة وفي 
، وبعبارة أخرى فإن سلسلة ال متناهية من القرارات الحركية ينبغي أن تتخذ في حقل الممارسة الرياضية األرض أو في الهواء

 والتي ال تتم بصورتها الصحيحة من غير استخدام أمثل للعديد من العمليات العقلية العليا كاإلدراك و والتحليل والتصور. 
المكاني قدرة الفرد على إدراك العالم البصري المكاني وتكييفه بطريقة ذهنية أو  اء البصريبالذك بينما يقصد

يتميز الفرد الذي يظهر لديه هذا النوع من الذكاء بالقدرة على تكوين الصور والتأليف بينها والتفكير في حركة و وملموسة، 
الت الذهنية الداخلية ويتضمن ذلك إحساسا باأللوان والخطوط األشياء في الفراغ ومواضعها، والقدرة على إدراك الصور والتخي

(، وفي مجال تدريس التربية الرياضية 2011، الخفاف ، Campblle et al, 1999واألشكال والعالقات التي تجمع بينها )
اضية، وقدرته على يظهر هذا النوع من الذكاء جليا في قدرة الطالب على وضع الصور الذهنية عن مراحل أداء المهارات الري

تخيل األداء المهاري والحركي لمختلف األلعاب والممارسات الرياضية، على اعتبار أن مهارة التصور الذهني تعتبر ضرورية 
كما وأن غالبية المهارات الرياضية تتطلب مستويات كأحد مهارات اإلعداد النفسي التي يستخدمها المدرس والمدرب الرياضي. 

 المكاني وتقدير األبعاد الثالثية وفق حسابات قد تتطلب مستويات عالية من الدقة. عليا من اإلدراك 
عادة ترتيبها إما فالذكاء اللفظي أو ما يطلق عليه الذكاء اللغوي أما  يشير إلى قدرة الفرد على استخدام الكلمات وا 

الذكاء يحتاجه كل المعلمين بما فيهم  هذا النوع من، و (Armstrong, 2000 ،2011شفهيا أو قراءة أو كتابة ) الخفاف، 
التواصل اللفظي بين المعلم األساسية في نقل المعلومات وفي وسيلة الاللغة هي على اعتبار أن ة يالتربية الرياض يمعلم

ي فوتخصصية تمكنه من سهولة التواصل والتفاعل مع الطالب  مناسبةوطالبه، ولذا كان ال بد من إلمام المعلم بحصيلة لغوية 
 . خضم العملية التعليمية

ات السببية والمنطقية ومعرفة العالق بفاعليةالعمليات الحسابية  استخداميشير إلى قدرة الفرد على الرياضي أو الذكاء المنطقي و 
طابقتها لفروض،والمعالجات الحسابية، والقدرة على تحديد األرقام وما، والتعميم، واختبار واالستنتاجوالقيام بعمليات التصنيف، 

على سبيل المثال ال ، فإنه و وفي مجال التربية الرياضية .(Gradener , 1999، 2009مع األشياء المشابهة لها ) مجيد، 
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وكيفية احتساب فروق تظهر حاجة المتعلمين إلى هذا النوع من الذكاءات في معرفة مقاسات المالعب المختلفة  الحصر،
احتساب زوايا المقذوفات )الجلة القرص والرمح والمطرقة( وغيرها من التطبيقات أو كيفية في مضمار السباقات الحارات 

 . في مجال التربية البدنية والرياضةوالرياضيات الحركية للميكانيكا الحيوية 
أما الذكاء االجتماعي فإنه يظهر لدى الكثير من الرياضيين من خالل تحليهم بالروح الرياضية والتسامح والتزامهم 

ويجعلهم أكثر قبوال  نعكس إيجابيا على عالقاتهم باآلخرينألمر الذي يام النظام والقانون واالنضباط وثقتهم العالية بأنفسهم اباحتر 
 من الناحية االجتماعية.  

  المشابهةالدراسات  2.2
ت ( دراسة هدفت إلى التعرف على الفروق في الذكاءاSozen, Sozen & Tekat, 2009)  رفاقهأجرى سوزن و 

المتعددة لدى طلبة تخصصات العلوم والعلوم اإلجتماعية والفنون والموسيقى والتربية الرياضية بجامعة أوندكيوز ماياس بتركيا. 
( في تخصص التربية الرياضية. توصل الباحثون إلى أن طلبة 102( طالب وطالبه منهم )908تكونت عينة الدراسة من )

ل الذكاء الحركي والبدني مقارنة ببقية التخصصات، بينما تفوق غالبية الطالب في التربية الرياضية أكثر تميزا في مجا
كما لم تظهر الدراسة إختالف في نوع الذكاءات المتعددة لدى  التخصصات األخرى  في األنواع األخرى من الذكاءات المتعددة.

 مختلف التخصصات فيما يتعلق بمتغير النوع.
قصت خاللها الفروق في الذكاءات المتعددة لدى طلبة السنة األولى بمؤسسات استبدراسة ( 2008نوفل )وقامت 

أن ترتيب أنواع توصلت إلى ( طالبا وطالبة. 515) الدراسةحيث شملت عينة  ،التعليم العالي بوكالة الغوث الدولية في األردن
م الذكاء الذاتي، يليه الذكاء الحركي، ثم الذكاء : الذكاء اللغوي في المرتبة األولى، ثكما يليالذكاءات لدى عينة الدراسة جاء 

المكاني، فالذكاء الرياضي المنطقي، والذكاء الطبيعي، وأخيرا الذكاء الموسيقي. كما أشارت النتائج إلى تفوق الذكور على 
 اإلناث في الذكاء الموسيقي وتساوي المجموعتين في بقية أنواع الذكاءات.

إستقصاء الذكاءات المتعددة لدى الطلبة البحرينين في المرحلة الجامعية  إلىدفت ( بدراسة ه2006وقام العمران )
( طالبا وطالبة مسجلين في ثالثة 288الباحث مقياسا للذكاء على عينه بلغت )طبق ، وقد وفقا للنوع والتخصص األكاديمي

دى الطلبة البحرينين هو الذكاء الذاتي، كما عشر تخصصا أكاديميا بجامعة البحرين. أظهرت النتائج أن أكثر الذكاءات شيوعا ل
أظهرت النتائج تفوق الطلبة على الطالبات في الذكاء الجسمي والمكاني، وتفوق طلبة تخصص الرياضيات والعلوم اإلجتماعية 

تخصص كل من الهندسة والعلوم  واإلعالم في الذكاء المنطقي الرياضي، في حين تفوق طلبة تخصص اإلعالم على طلبة
 تكنولوجيا التعليم في الذكاء الموسيقي. و 

التعرف على الذكاءات المتعددة وعالقتها إلى التي هدفت و ( 2006) عالونه وبلعاوي التي قام بهادراسة الوكشفت 
بأساليب التعلم المفضلة لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك، أن الذكاء الذاتي كان أكثر أنواع الذكاءات شيوعا لدى عينة 

، فاللغويالمكاني، ف، فاالجتماعيالرياضي، فالمنطقي أو ، وتبعه الذكاء الوجودي، والحركي اسة، تاله الذكاء الجسميالدر 
 الموسيقى في المرتبة األخيرة.ثم الطبيعي، ف
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( هدفت الى التعرف على الذكاءات المتعددة لدى طلبة جامعة القصيم بالمملكة العربية 2011وفي دراسة للبلعاوي )
ثم ودية، توصل إلى أن أكثر الذكاءات سيادة لدى عينة الدراسة كان الذكاء اإلجتماعي، وتاله الذكاء الشخصي واللغوي السع

الذكاء الوجودي فالذكاء المكاني، وتذيلت الذكاءات الحركية والطبيعية والمنطقية والموسيقية آخر الترتيب في القائمة، كما 
دالة إحصائيا بين أنواع الذكاءات تعزى الى متغيرات النوع والمعدل التراكمي والتخصص أشارت نتائج دراسته الى وجود فروق 

 ومكان اإلقامه.
الذكاءات المتعددة من  ذويتفضيالت القرائية لدى المعدالت و ال تقصي( دراسة هدفت إلى 2010أجرى البلوشي ) و 

ختالف هذه التفضيالت امدى ، وكذلك طان قابوسالعلوم والتربية الرياضية بجامعة السل يالطلبة المعلمين في تخصص
 ي( طالب وطالبة من تخصص170شملت العينة )وقد  .باختالف الجنس والتخصص والمستوى األكاديمي والسنة الدراسية

ة النتائج إلى أن ترتيب أنواع الذكاءات لدى تخصص التربية الرياضي خلصت، و والعلوم بجامعة السلطان قابوس التربية الرياضية
جاء كالتالي : الذكاء المنطقي الرياضي في المرتبة األولى، تاله الذكاء اإليقاعي، ثم الذكاء الحركي في المرتبة الثالثة، وتبعه 

 الذكاء الذاتي والذكاء البصري.
( في دراسته الي شملت عينة من طالب الهندسة المعمارية بجامعة وسكونسن بالواليات 2006وتوصل ديسوزا )

 أن الذكاء المكاني احتل المرتبة األولى من بين أنواع الذكاءات األخرى تاله الذكاء الطبيعي ثم الذكاء المنطقي. المتحدة 
وفقا الختالف متغير الجنس  الذكاءات الذين درسا الفروق بين الطالب في أنواع( 2004فيورنهام وموتاب ) وخلص

ناث( إلى وجود فروق لصالح الذكور في كل من   الذكاء اللغوي والذكاء المنطقي والذكاء الحركي. )ذكور وا 
يعملون بمدارس ديترويت األساسية الحكومية وتوصلت معلما  622( فقد أجرت دراسة على عينة قوامها 2004أما جونست )

ستخدام الذكاء إلى أن المعلمين لديهم اتجاه التباع الذكاء المنطقي الرياضي والذكاء االجتماعي والذكاء الطبيعي وال يفضلون ا
 اللغوي والبصري والحركي والموسيقي. 

  إجراءات البحث-3
  منهجية البحث 3-1

 إستخدم الباحثان المنهج الوصفي لتوافقه مع طبيعة الدراسة واهدافها
  مجتمع البحث وعينته 3-2

قد بلغ عدد و  وجامعة صحار سمجتمع الدراسة من طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة السلطان قابو  تألف
توزيع أفراد عينة الدراسة التالي ( 1)الجدول يوضح و ( من اإلناث. 136من الذكور و )( 69)منهم ( 205) عينة الدراسةأفراد 

 .وفقا لمتغيري الجنس والجامعة
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 (1جدول )
 الجامعة التي ينتمون إليهامتغيري الجنس و توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 أنثى ذكر لكليالمجموع ا الجنس الجامعة
 90 55 35 جامعة السلطان قابوس

 115 81 34 جامعة صحار
 205 136 69 المجموع الكلي

 
جراءاتها 3-3   أداة البحث وا 

عداد حيث تم إ  لدى عينة الدراسة، لذكاءات المتعددةا توافرمدى قياس أداة لتطوير لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم 
، العمران،  Lazear, 1999)الذكاءات المتعددة واع إلى عدد من المراجع والمصادر المتعلقة بأنبالرجوع   لهاالصيغة األولية 

من الذكاءات واع وتكون المقياس في صورته األولية من ثمانية أن  (2006،بلعاوي، 2009، البلوشي والمقبالي، 2006
وقد راعى الباحثان تكييف المقياس في  .ءات الثمانيةالذكاعبارة تنتمي إلى أنواع  (88ت بلغ عددها )االمتعددة بمجموع عبار 

 ون نوع الذكاء المحدد في المقياسوبما ال يفقد الخروج عن  مضمعباراته بما يتناسب وطبيعة تخصص التربية الرياضية 
 وثباتها  صدق األداة 3-3-1

ذوي ألكاديميين اعلى مجموعة من المحّكمين من  اعن طريق عرضهاألداة صدق وقد تم التأكد من مدى 
بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس إلبداء آرائهم فيما يتعلق بمدى مناسبة ودقة العبارات المقترحة في قياس ما االختصاص 

وفي  .للتأكد من سالمة الصياغة اللغوية للعبارات اللغة العربيةخبراء على بعض عرضها الحقا  وضعت من أجله، كما وتم 
والتي  حذف العبارات الغامضةكما وتم ، بعضها مع البعض اآلخر ودمجين تمَّ تعديل صياغة بعض العبارات ضوء آراء المحكَّم

%( من آراء 75قد اعتمد الباحثين في اعتماد العبارات التي حصلت على نسبة مئوية تزيد عن )و  .لم تحظى باتفاق المحكمين
لألداة الصيغة النهائية خلصت بذلك و  على نسبة مئوية تقل عن ذلك،الخبراء والمحكمين لألداه، وحذفت العبارات التي حصلت 

عبارات(، 10عبارة(، الذكاء الموسيقي ) 11تنتمي إلى ثمانية أنماط من الذكاءات هي: الذكاء اللغوي ) ( عبارة81)تضمن ألن ت
عبارات(، الذكاء  10اني )عبارات(، الذكاء البصري المك 10عبارات(، الذكاء المنطقي الرياضي ) 10الذكاء الحركي )

عبارات(، )إنظر الصيغة النهائية لألداة ، ملحق  10عبارات(، والذكاء الطبيعي ) 10عبارات(، الذكاء الذاتي ) 10اإلجتماعي )
(1.) 

توافر يحدد مدى وفقا لتدرج خماسي يتطلب من المستجيب أن   Likertوفقا لطريقة ليكرت ت األداة صممهذا وقد 
(.  بدرجة قليلة جدا – بدرجة قليلة -ال أستطيع التحديد – بدرجة كبيرة – بدرجة كبيرة جداكل عبارة وفقا للتدرج ) أو عدم توافر

 مثلة لكل منها: ا مع أالعبارات التي تنتمي إليهالثمانية لألداة وأرقام  األنماط( التالي 2ويبين الجدول )
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 (2دول)ـجال
 ورته النهائية مع بعض األمثلة عليهاأرقام العبارات كما ظهرت في المقياس بص

 بعض األمثلة اراتــــــالعب نمط الذكاء
 Linguisticالذكاء اللغوي 

intelligence 
1،8،19،23،27، 

31،36،43،47،55،81 
 الكتب مهمة جدا لي كمصدر للمعرفة -

لدي القدرة على وضع مخطط توضيحي للمعلومات التي  -
 أدرسها

 Musicalالذكاء الموسيقي 
intelligence 

9،13،22،25،37 
،39،62،69،29،67 

 أمتلك مهارات ومواهب موسيقية-
 أستمتع بأساليب تشجيع الجماهير لفرقها الرياضية-

 Kinestheticالذكاء الحركي 
intelligence 

2،10،12،18، 
24،26،32،33،70،79 

أستمتع بحصص التربية الرياضية أكثر من الحصص -
 األخرى

 م على ممارسة الرياضةأحرص بشكل دائ-
 /logicالذكاء المنطقي الرياضي 

mathematical intelligence 
3،14،34،30 

،38،40،42،72،74،77 
 أتقن عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة بسهولة-
لدى القدرة على إيجاد العالقات المترابطة بين المهارات -

 الرياضية
 / Visualالذكاء البصري المكاني  

Spatial intelligence 
4،15،20،44، 

45،48،49،51،57،80 
حينما كنت صغيرا كنت ألعب بالكرات الصغيرة وأقفز بالحبل 

 بكل سهولة
لدى القدرة على وضع تصور للمشاريع الرياضية المختلفة  -

كتصميم المجمعات الرياضية والمالعب وحمامات السباحة 
 وغيرها

  intelligenceالذكاء اإلجتماعي 
social 

5،28،46،50، 
54،56،58،60،61،53 

 يرغب الناس التحدث معي وتقبل نصيحتي-
أحب المشاركة في األعمال التطوعية وخاصة مع ذوي -

 اإلحتياجات الخاصة وكبار السن
 Intrapersonal الذاتيالذكاء 

intelligence 
6،11،16،21 

،35،64،65،66،68،71 
أعتبر نفسي من األشخاص القادرين على التحكم في  -

 طباعهم ومزاجهم
 لدي معرفة بمواطن قوتي ومواطن ضعفي-

 Naturalistالذكاء الطبيعي 
intelligence 

7،17،41،52،59 
،63،73،75،76،78 

 أستمتع بالتأمل بالكواكب والنجوم -
أحب دائما تنظيم أ وتصنيف األشياء في مجموعات  -

 متشابهه
( طالب وطالبة 40لتحقق من ثبات اإلستبانة ، قام الباحثان بحساب معامل ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي على عينة قدرها )ول

( ، وتعتبر هذه القيمة دالة إحصائيا ومناسبة 80,0من خارج عينة الدراسة الفعلية ، وقد بلغ معامل الثبات الكلي لالستبانة )
 إلجراء الدراسة.

  ئج ومناقشتهاعرض النتا. 4
 طلبة التربية الرياضية بسلطنة عمان؟  ما أنواع الذكاءات المتعددة لدىالسؤال األول: 

 ومتوسط الوزن النسبي المرجح، المعيارية واالنحرافاتساب المتوسطات الحسابية تحالإلجابة عن هذا السؤال تم 
وقد أعتمدت المعايير التالية للحكم على نتائج السؤال  .لحسابيالمتوسط الذكاءات المتعددة وفقا لواع من أنوع كل ن تيبوكذلك تر 

 األول من خالل المعادلة التالية:
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 ر الذكاءات المتعددة لدى عين الدراسة وفق متوسط الوزن النسبي المرجحـمعايير الحكم على درجة تواف

 الحدةمستوى  الموافقةدرجة  متوسط الوزن النسبى المرجح
 عالي بدرجة كبيرة 4.3 ≤المتوسط 
 متوسط ال أستطيع التحديد 4.2 ≥ 2.76

 ضعيف بدرجة قليلة 2.66المتوسط > 
 نتائج السؤال األول: ( 3ويوضح جدول )

 (3دول )ـجال
 المتعددة وترتيبها لدى أفراد عينة الدراسة اتالذكاء واعالمعيارية ألن واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

توسط الوزن النسبي م مستوى التوافر الترتيب
 المرجح

المتوسط  اإلنحراف المعياري
 الحسابي

 نمط الذكاء

 الذكاء اللغوي 36.3 5.73 3.303 متوسط 4
 الذكاء الموسيقي 28.4 8.35 2.843 متوسط 8
 الذكاءالبدني أو الحركي 36.4 6.41 3.639 متوسط 3
 الذكاء المنطقي/ الرياضي 33.8 6.35 3.381 متوسط 7
 الذكاء البصري 35.8 5.68 3.573 متوسط 5
 الذكاء اإلجتماعي 39.9 5.69 3.986 متوسط 2
 الذكاء الذاتي 40.0 5.09 3.996 متوسط 1
 الذكاء الطبيعي 35.3 6.99 3.526 متوسط 6

سلطنة عمان التربية الرياضية في تخصص طلبة  لدى ةالذكاءات المتعدد واعترتيب أنيتضح من الجدول أعاله أن 
، تاله (5.09معياري مقداره ) وانحراف( 39.95) المرتبة األولى بمتوسط حسابي الذاتيالذكاء  احتلالنحو التالي:  لىجاء ع
(، وحل في المرتبة الثالثة 5.69معياري مقداره ) وانحراف( 36.89في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ) االجتماعيالذكاء 
(، وجاءت الذكاءات األخرى، البصري 6.41( وانحراف معياري بلغ )36.4ي مقداره )البدني أو الحركي بمتوسط حساب الذكاء

وبمتوسطات حسابية تراوحت  الدراسةعينة أفراد  توافرا لدىوالطبيعي والمنطقي والموسيقى بترتيب متتالي كأقل أنماط الذكاءات 
 (.28.4 -35.8بين )

ةتكرار الخان ×لوزن النسبي في كل خانة ا                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = متوسط الوزن النسبي المرجح       

()العينة  
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 المتوسطةمن الذكاء الذاتي مما يعكس مقدرتهم  متوسطمستوى وتشير النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون ب
امتالكهم لهذا النوع مؤشرات في فهم أنفسهم ومعرفتهم لجوانب القوة أو القصور أو الضعف الخاصة بهم، وفي ذات الوقت فإن 

(. وقد يعود Armstrong, 2000; Gardner, 1999)والتحكم بانفعاالتهم شير إلى قدرتهم على ضبط أنفسهم تمن الذكاء 
السبب في ذلك إلى البيئة الجامعية بشكل عام والبيئة التخصصية بوجه خاص التي تتيح للطالب الفرصة لتقدير إمكانياتهم 

( من أن الذكاء الذاتي احتل المرتبة 2009. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه العبد العزيز )وميولهمواكتشاف دوافعهم 
. ويمكن أن يعزى هذا االتفاق إلى جوانب التشابه بين البيئتين طلبة جامعة الملك سعودلدى لذكاء األخرى األولى بين أنواع ا

 الجامعيتين في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
 خرىاأل أنواع الذكاءاتمقارنة ب وبدرجة متوسطة أيضا في درجة اإلمتالك واحتل الذكاء االجتماعي المرتبة الثانية

من التفاعل االجتماعي  متوسطالمهارات التي تساعد على تحقيق قدر  مجموعة منوهذا يشير إلى أن أفراد عينة الدراسة لديهم 
وهذا يعتبر أمرا ذا أهمية في الحياة المهنية للمدرسين على اعتبار أن امتالكهم للذكاء االجتماعي يجعلهم أكثر  اآلخرينمع 

وقد يعزى السبب في احتالل هذا النوع من الذكاءات مرتبة (. 2012الزعبي، التربوية والتعليمية )فاعلية في تحقيق أهدافهم 
 غيرها منمتقدمة بين الذكاءات األخرى إلى البيئة الجامعية وما تتيحه من فرص للتفاعل االجتماعي عبر البرامج األكاديمية و 

 . الطالبالشخصية لدى التي تهتم بتنمية جوانب المتنوعة األنشطة 
( 36.4بمتوسط حسابي قدره ) لذكاء الحركي المرتبة الثالثةأفراد عينة الدراسة ل إمتالكأيضا إلى ( 3)ويشير الجدول 
وهذا أمر ال يدعو لالستغراب فأفراد العينة هم من المتخصصين في التربية الرياضية (، 6.41وانحراف معياري قدره )

قبل دخولهم للجامعة وبالتالي فإنهم على األغلب أتو من خلفيات رياضية. وفضال عن  وحركيةويتعرضون الختبار قدرات بدنية 
تهدف إلى تنمية وصقل ذلك فإن نسبة كبيرة من المقررات التي يدرسها أفراد عينة الدراسة هي ذات أبعاد تطبيقية وعملية 

 لديهم مما قد يسهم في إكسابهم هذا النوع من الذكاء. حركية المهارات ال
أفراد عينة الدراسة للذكاء الموسيقي والذكاء المنطقي احتلت ترتيبا منخفضا   درجة إمتالكتشير النتائج أيضا إلى أن و 

هذين النوعين من الذكاء على الرغم من أهميتهما لدى  امتالكوهذا يشير إلى ضعف مقارنة بأنواع الذكاءات األخرى 
ن تكون لديهم كفاءة في إعداد وتنفيذ أنشطة وجمل حركية إيقاعية تستخدم المتخصصين في التربية الرياضية الذين يتطلب أ

فيها الموسيقى ألغراض إلبراز جمال الحركات وانسيابيتها وألغراض تنمية التوافق الحس حركي. أما بخصوص الذكاء المنطقي 
بية والمنطقية والقيام بعمليات التصنيف، الذي يرتبط بالقدرة على استخدام العمليات الحسابية بفاعلية ومعرفة العالقات السبو 

يمثل أهمية بالنسبة للمتخصصين في حقل ( فإنه Gradener , 1999واالستنتاج والمعالجات الحسابية وغيرها من الجوانب )
ما فيها يتوجب عليهم فهم التكنيك الحركي للمهارات الرياضية التي ترتكز على علوم الحركة بعلى اعتبار أنه التربية الرياضية 
وهذا يستلزم الذكاءات المتعددة  توافر. وأخيرا فإن سؤاال يطرح نفسه حول مدى تأثير البيئة الجامعية على الميكانيكا الحيوية

 إجراء دراسة للمقارنة بين أنواع الذكاءات  السائدة لدى الطالب قبل وبعد االلتحاق بالجامعة. 
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خصص التربية الرياضية في سلطنة عمان ألنواع الذكاءات المتعددة وفقا طلبة ت درجة إمتالكهل تختلف  السؤال الثاني:
 الختالف جنس الطالب؟

ناث( مستقلتين المجموعتين ال)ت( لداللة الفروق بين  اختبار ينالباحث استخدم :لإلجابة عن السؤال الثاني وذلك )ذكور وا 
 التالي النتائج التي تم التوصل إليها:  (4يوضح الجدول )، و ط الذكاءات المتعددةللكشف عن الفروق في أنما

 (4جدول)ال
 )ت( لداللة الفروق في انماط الذكاءات المتعددة لدى عينة الدراسة وفقا لمتغير النوع اختبارنتائج 

اإلنحراف  المتوسط الحسابي العدد الجنس أنماط الذكاءات
 المعياري

 قيمة
 مستوى الداللة ت

 الذكاء اللغوي
 0.400 1.379 5.1 37.1 69 ذكور
 6.0 36.0 136 إناث

 الذكاء الموسيقي
 0.466 36. 7.8 28.5 69 ذكور
 8.6 28.5 136 إناث

 الذكاء البدني/الحركي
 ،057 1.623 5.5 37.5 69 ذكور
 6.7 36.0 136 إناث

 .087 1.905 4.9 35.2 69 ذكور الذكاء المنطقي/ الرياضي
 6.9 33.3 136 إناث

 لبصريالذكاء ا
 0.490 1.927 5.3 36.8 69 ذكور
 5.8 35.3 136 إناث

 الذكاء اإلجتماعي
 4.24 717 5.1 40.3 69 ذكور
 6.0 39.7 136 إناث

 الذاتيالذكاء 
 0.138 1.281 4.2 40.7 69 ذكور
 5.2 39.7 136 إناث

 0.308 1.665 6.5 36.4 69 ذكور الذكاء الطبيعي
 7.2 34.7 136 إناث

،( لم تظهر فروقا ذات داللة α≤ 05يتضح من خالل نتائج الجدول أعاله، أن قيمة )ت( عند مستوى الداللة )
إلى أن طلبة وطالبات تخصص التربية الرياضية األمر الذي يشير ة تعزى لمتغير النوع، دالمتعد اتالذكاءواع إحصائية بين أن
( الذي استخدم عينات 2010ق هذه النتيجة مع ما توصل إليه البلوشي )وتتف. المتعددةاألنواع من الذكاءات  يمتلكون نفس

( الذي أشار إلى وجود 2006مع ما توصل إليه العمران )شديدة التشابه مع عينات الدراسة الحالية. بيد أن هذه النتيجة ال تتفق 
( التي أشارت إلى وجود 2008ة نوفل )في الذكاء الجسمي والمكاني واختلفت أيضا مع دراسبعض الفروق بين الذكور واإلناث 

تختلف مع ما توصلت إليه فروق بين الذكور واإلناث بمعظم أنواع الذكاء بعضها لصالح الذكور واآلخر لصالح اإلناث. كما و 
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، ( التي كشفت عن وجود فروق لصالح الذكور في الذكاء المنطقي ولصالح اإلناث في الذكاء الذاتي2006ديسوزا )دراسة 
( الذين توصال إلى وجود فروق لصالح الذكور في الذكاء اللغوي 2004فيورنهام وموتاب )مع الدراسة التي قام أيضا  فوتختل

التي  البيئاتيعزى عدم االتفاق هذا إلى عدة عوامل لعل من أهمها اختالف  والذكاء المنطقي والذكاء الحركي. ويمكن أن
 أدوات القياس المستخدمة أو المعالجات اإلحصائية التي اتبعت.  أجريت فيها أو اختالف العينات وربما اختالف

طلبة تخصص التربية الرياضية في سلطنة عمان ألنواع الذكاءات المتعددة وفقا  درجة إمتالكهل تختلف  السؤال الثالث:
 الختالف الجامعة التي ينتمون إليها؟ 

 

اللة الفروق بين المجموعتين المستقلتين )جامعة السلطان لإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحثين اختبار )ت( لد
ي النتائج التي تم ( التال5الذكاءات المتعددة ويوضح الجدول )واع قابوس وجامعة صحار( وذلك للكشف عن الفروق في أن

 التوصل إليها:
 (5جدول)ال

 راسة الذكاءات المتعددة لدى عينة الد أنواع نتائج إختبار )ت( لداللة الفروق في  
 وفقا لمتغير الجامعة التي ينتمي إليها الطالب

المتوسط  العدد الجنس أنماط الذكاءات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 قيمة
 ( المحسوبةت)

 مستوى الداللة

 -464. 5.89 36.11 90 جامعة السلطان قابوس الذكاء اللغوي
 

.589 
 5.64 36.48 115 جامعة صحار 

 -625. 7.61 27.98 90 ة السلطان قابوسجامع الذكاء الموسيقي
 

.050 
 8.92 28.72 115 جامعة صحار 

الذكاء 
 البدني/الحركي

 485. 6.55 36.61 90 جامعة السلطان قابوس
 

.912 
 6.34 36.17 115 جامعة صحار 

الذكاء المنطقي/ 
 الرياضي

 574. 6.60 34.10 90 جامعة السلطان قابوس
 

.933 
 6.19 33.58 115 جامعة صحار 

 -570. 5.63 35.50 90 جامعة السلطان قابوس الذكاء البصري
 

.693 
 5.75 35.95 115 جامعة صحار 
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المتوسط  العدد الجنس أنماط الذكاءات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 قيمة
 ( المحسوبةت)

 مستوى الداللة

 -145. 6.045 39.78 90 جامعة السلطان قابوس الذكاء اإلجتماعي
 

.540 
 5.45 39.90 115 جامعة صحار 

 297. 5.52 40.06 90 جامعة السلطان قابوس الذاتيالذكاء 
 

.668 
 4.77 39.85 115 جامعة صحار 

 -787. 7.14 34.85 90 جامعة السلطان قابوس الذكاء الطبيعي
 

.957 
 6.89 35.62 115 جامعة صحار 

 288. -292. 35.90 285.02 90 جامعة السلطان قابوس الذكاءات مجتمعة

 35.54 286.48 115 جامعة صحار
 

الذكاءات  واع،( غير دالة إحصائيا في جميع أنα≤ 05( عند مستوى الداللة )( أن قيمة )ت5جدول )ال يبين
مهما إختلف نوع التعليم العالي المتعددة منفردة ومجتمعه تعزى إلى متغير الجامعة التي ينتمي إليها الطالب، وهذا يعني أنه 

نواع من الذكاء األمر نفس األ يمتلكنه حكومي أو خاص( الذي ينتمي إليها المتخصص في مجال التربية الرياضية، إال أ)
نفس األنواع من الذكاءات بحكم تأثير  متلكونالذي يمكن فهمه في ضوء احتمالين أولهما أن طلبة التربية الرياضية ي

أنواع محددة من الذكاءات بشكل أو بآخر ولعل ذلك يستدعي  متالكالتخصص أو أن عوامل ثقافية من شأنها أن تؤثر على ا
 دراسات أخرى لتوفير المزيد من الفهم. إجراء 

 والتوصيات   الستنتاجاتا. 5
 . اإلستنتاجات 5-1

 يستنتج من نتائج الدراسة الحالية ما يلي:
أكثر أنواع الذكاءات المتعددة توافرا لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في سلطنة عمان هي الذكاء الذاتي والذكاء  -1

حين أن أقلها توافرا هي الذكاءات الموسيقية والمنطقية. وهي نتيجة خالف التوقع السائد بأن االجتماعي والذكاء الحركي في 
 الذكاء الحركي أو البدني هو النمط السائد من الذكاءات لدى طلبة التربية الرياضيه.

تمدها الباحثان في درجة توافر جميع أنواع الذكاءات المتعددة لم تتعدى المستوى المتوسط وفقا لمعايير الحكم التى إع -2
 اإلجابة عن السؤال األول.
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البيئة  تأثيرلم تظهر نتائج الدراسة الحالية أي أثر لمتغير جنس الطالب في توافر الذكاءات المتعددة وكذلك عدم  -3
 الجامعية التي ينتمي إليها الطالب

اءات المتعددة لدى طلبة التربية هناك تأثيرات محتملة للتخصص أو للعوامل الثقافية على وجود أنواع محددة من الذك -4
 الرياضية بسلطنة عمان. 

  ياتـ. التوص5-2
 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية، يمكن التوصية باآلتي:

الى األخذ باالعتبار التنوع الذكائي لدى  القائمين في برامج إعداد معلمي التربية الرياضية اهتمامضرورة  توجيه  -1
 .م التدريسية وأنشطتهم الرياضيةالطالب في برامجه

ضرورة إجراء الدراسات المسحية ألنواع الذكاءات المتعددة للملتحقين ببرامج إعداد معلمي التربية الرياضية قبل  -2
االلتحاق بها من أجل تسهيل توجيههم المهني واختيار األنشطة والطرق التدريسية المالئمة ومختلف الفروق الفردية لدى 

 الطالب.   
جراء المزيد من الدراسات حول إة الذكاءات المتعددة، يستدعي ن التطور العلمي والبحثي الذي حظيت به نظريإ -3

فاعلية البرامج التدريسية باستخدام نظرية الذكاءات المتعددة في مجال تدريس وتعليم التربية الرياضية على وجه الخصوص 
 .وذلك الفتقار المكتبة العربية لمثل هذه الدراسات

تستدعي هذه النظرية الحديثة مزيد من بحوث المقارنة بين أنماط الذكاءات المتعددة وبعض المتغيرات األخرى في مجال  -4
 التربية الرياضية كأساليب التعلم والدافعية لتدريس التربية الرياضية، والتحصيل األكاديمي.

الدراسه الحالية،  هدى طلبة التربية الرياضية كمثل الذي توفر إن توفر القاعدة المعلوماتية عن أنماط الذكاءات المتعددة ل-5
من شأنه أن يساعد المختصين في مجال التربية الرياضية على إختيار الموهوبين في المجال الرياضي ووضع البرامج 

 .التدريبية لهم بما يتوافق وأنماط الذكاءات التي يمتلكونها
  المصادر العربية واألجنبية

(.أثر برنامج تدريبي مقترح وفق نظرية الذكاءات المتعددة على تنمية مهارات تخطيط 2012مان سالم. )بارعيده، إي -1
مجلة الطفولة الدروس واإلتجاه نحو التدريس لدى عينة من معلمات الجغرافيا بالمرحلة الثانوية بجده. 

 .403-357(:2()9.)والتربية
(: 2()100. )المجلة التربويةلسائدة لدى طلبة جامعة القصيم. (. الذكاءات المتعددة ا2011بلعاوي، منذر يوسف.) -2

177-212. 
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