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 *د. أمينت عبذ الفتاح عبذاهلل                                

 :ملخص الذراست
عرف عمى مستويات الذكاءات المتعددة لدى طالب كمية ىدفت الدراسة الحالية إلى الت     

التربية جامعة عين شمس، وكذلك التعرف عمى العالقة االرتباطية بين أنماط الذكاءات 
المتعددة والسعادة النفسية وتقدير الذات, وكذلك التعرف عمى مدى إمكانية التنبؤ بأنماط 

( طالب ٔٗٔكونت عينة الدراسة من )الذكاءات المتعددة من متغيرى الدراسة الحالية, وت
وطالبة من طالب الفرقة الثانية شعبو عمم النفس بكمية التربية جامعة عين شمس فى العام 

سنة, وطبقت الباحثة أدوات الدراسة  ٜ.ٜٔم, البالغ متوسط أعمارىم ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓالدراسى 
تحميل االنحدار واستخدمت المتوسط  واالنحراف المعيارى ومعامالت ارتباط  بيرسون, و 

 . Stepwiseالمتعدد بطريقة 
 وأظيرت نتائج الدراسة أن الذكاءات الشائعة لدى الطالب جاءت عمى الترتيب :

 " اجتماعى, شخصى, لغوى, طبيعى, جسمى, موسيقى, مكانى, رياضى ,. وجودى" 
وكذلك توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين بعض أنماط الذكاءات المتعددة 
وكل من السعادة النفسية وتقدير الذات, وكذلك إمكانية التنبؤ ببعض ىذه األنماط من 

 متغيرى الدراسة .
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 :مقذمت 
ثراء مساحة الحقل التربوى، كما أحدثت       أسيمت نظرية الذكاءات المتعددة فى تطوير وا 

 نقمة ىامة فى فضاء التراث السيكولوجى والتربوى بشقيو النظرى والتجريبى عمى حد سواء.
  (ٜٗٔ: ٕٗٔٓ)عادل ريان،                                                             

حيث يرى "جاردنر  " أن النظريات التقميدية لمذكاء ال تقدر الذكاء اإلنسانى بطريقة     
مناسبة من خالل إختبارات الذكاء التقميدية ألنيا  تعتمد عمى معدل قميل من القدرات العقمية, 

،ووضع  ٖٜٛٔعام  Multiple Intelligences Theory  وقدم نظريتو الذكاءات المتعددة 
معالميا فى كتابو "أطر العقل" ،وقد أشار إلى أن لكل إنسان سبعة ذكاءات تؤدى كل منيا 
دورًا محدودَا، وىى الذكاء المغوى, والمنطقى, والموسيقى, والمكانى, والجسمى, والحركى, 

 (Gardner, 2000)ء الطبيعى والشخصى, واالجتماعى, ثم أضاف ذكاًء ثامنًا وىو الذكا
ومنذ ذلك الحين فقد اىتم الباحثون بدراسة الذكاءات المتعددة فى عالقتيا بالمتغيرات النفسية 

 األخرى.
 Psychological*ىذا من ناحية, ومن  ناحية أخرى, يعتبر مفيوم السعادة النفسية     

Well-Being ى لما لو من مكانة بارزة المفيوم المحورى والرئيسى فى عمم النفس اإليجاب
فى تاريخ الفكر اإلنسانى, ويسعى الجميع فى الثقافات المختمفة إلى السعادة بوصفيا ىدفًا 

  (ٜٕٙ: ٕٓٔٓ)السيد أبو ىاشم ،  أسمى لمحياة.
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ولمسعادة تأثير ىام فى كافة جوانب حياة اإلنسان, فاألشخاص السعداء يمتمكون ميارات    
عمى تحقيق النجاح االجتماعى والتفكير بطريقة إيجابية والصبر اجتماعية عديدة تساعدىم 

  (ٗٗ: ٕٛٓٓ)سحر عالم، فى الشدائد فالسعداء ينظرون إلى الجانب المشرق من الحياة 
 & Furnhamوقد قام الباحثون بدراسة السعادة فى عالقتيا بالذكاء الوجدانى كما فى دراسة 

Petrides, 2003   و,Austin,et al. ,2005   وغيرىا  ٕٔٔٓ، ودراسة موضي القاسم
 من الدراسات .

*Psychological Well-Being قد تم ترجمتو إلى العربية بعدة صيغ منيا اليناء :      
 .النفسى أو السعادة النفسية

ىذا ويعتبر تقدير الذات من أىم المفاىيم المتعمقة بشخصية اإلنسان وتعد أحد األبعاد      
فال يمكن  أن نحقق فيمًا واضحًا لمشخصية أو السموك اإلنسانى بشكل اليامة لمشخصية ،

 عام, دون أن نشمل ضمن متغيراتنا تقدير الذات.
أن تقدير الذات يدخل فى كل السمات والجوانب المتعمقة بالفرد   Alportحيث يرى ألبورت

 .(ٔٛ: ٕٓٔٓ)فادية حمام وفاطمة اليويش ، 
دراسة تناولت العالقة بين  –فى حدود المسح المتاح  –والخالصة فمم تجد الباحثة     

الذكاءات المتعددة، والسعادة النفسية،وتقدير الذات, وكذلك التعرف عمي مدى إسيام كل من 
السعاده النفسيو وتقدير الذات فى التنبؤ بالذكاءات المتعددة, وكذلك التعرف عمى مستويات 

جامعة عين شمس وىذا ما تيدف إليو الدراسة  –الذكاءات المتعددة لدى طالب كمية التربية 
 الحالية .

 مشكلت الذراست:
خرجت نظرية الذكاءات المتعددة نتيجة سمسمة من الجيود البحثية التى تصدت لنمو       

العقمى لألطفال العاديين والبحث فى الكيفية التى توظفيا القدرات العقمية أثناء اإلصابات 
فقدان بعض الوظائف أثناء حدوث التمف الدماغى, كما تناولت الدماغية, حيث تم مالحظة 

الدراسات مظاىر تطور الجياز العصبى لدي اإلنسان عبر سنوات طويمة  من أجل فيم 
ىتمت مجاالت البحث أيضًا بدراسة األطفال الموىوبين  الصور المختمفة لمذكاء, وا 

التعرف عمى أنماط مختمفة من  واإلنطوائيين الذين يواجيون صعوبات فى التعمم, بحيث يتم
السموك العقمى ليذه الفئات باإلضافة إلى البحث فى أوجو النشاط العقمى لدى شعوب ينتمون 
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 ,Gardner)لثقافات مختمفة, فى أشكال النشاط الذىنى لدى أصناف مختمفة من الحيوانات 
2008) 

رية فى العممية التعميمية ىذا ويتضح من استقراء أدبيات الذكاءات المتعددة أىمية ىذه النظ
)فتحى عبد  حيث تعد نظرية  جاردنر خادمة لمتربية, ولذلك إىتم بعض الباحثين بدراستيا

( ٖٕٔٓ( )عادل ريان، ٕٓٔٓ( )عبد الرحمن وافى ، ٕٚٓٓالقادر والسيد محمد أبو ىاشم، 
  Self-Efficacyفى عالقتيا ببعض المتغيرات وىى: فاعميو الذات  (ٕٗٔٓ)عادل ريان، 

 , ميارات التعمم المنظم ذاتيًا, والتحصيل األكاديمى.Skills of Life, والميارات الحياتية 
ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى شيدت الدراسات النفسية فى العقود األخيرة اىتمامًا كبيرًا 
ت بدراسة المتغيرات اإليجابية بعد ما كان اىتمام عمماء النفس منصبًا عمى دراسة المتغيرا

السمبية, حيث تحول اىتماميم مؤخرًا إلى دراسة الجوانب اإليجابية فى الشخصية وبخاصة 
إلى درجة أنو   Positive Psychologyضمن االتجاه الذى يعرف بعمم النفس اإليجابى 

يرى العديد من الباحثين أن ىذا العصر ىو عصر عمم النفس اإليجابى ويعتبر "مارتن 
ىو المؤسس الفعمى ليذا التوجو اإليجابى, فقد صك فى   Seligman, Mسيميجمان" 

ثمانيات القرن الماضى مصطمح "عمم النفس اإليجابى" ومنذ ىذا التاريخ ارتفع عدد البحوث 
 .(ٜٙٗ :ٖٕٔٓ)ىانى محمد، المنشورة فى إطاره 

اسة ويقوم ىذا العمم عمى ثالثة أعمدة: األول دراسة االنفعاالت اإليجابية, والثانى در      
 (ٓٔ: ٕ٘ٓٓ)سميجمان، السمات اإليجابية, والثالث دراسة المؤسسات اإليجابية  

المفيوم المحورى  Psychological Well-Beingىذا ويعتبر مفيوم السعادة النفسية 
والرئيسى فى عمم النفس اإليجابى, ونظرًا ألىمية السعادة النفسية, قام الباحثون بإجراء العديد 

 & Sillichرف عمى العالقة بينيا وبين بعض المتغيرات كما فى دراسة من الدراسات لمتع
Schutt, 2006    Furnham & Potrides, 2003,  ودراسة إبراىيم أبو عمشة ,

واستيدفت ىذه الدراسات فحص العالقة بين الذكاء االنفعالى والسعادة , والذكاء  ٖٕٔٓ
 اإلنفعالى واألمل.

 وجود عالقة بين الذكاء االنفعالى ومستويات السعادة .وتوصمت ىذه الدراسات إلى     
من الموضوعات البحثية القوية فى عمم النفس, فقد   Self-Esteemىذا ويعد تقدير الذات 

حظى باىتمام كثير من الباحثين, فيو يمعب دورًا ىامًا فى كثير من المتغيرات مثل: 
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 ,Nader,et al., 2004)بينشخصية , التحصيل األكاديمى, والنجاح فى العمل, والكفاءة ال
بأنيا تقييم الفرد لنفسو, وقدراتو التى يعتقد   Cooper Smithويعرفيا كوبر سميث    (27 :

 أنيا متوفرة لديو, والتى تميز نجاحو وجدارتو, وما يعتقد أنو يستحقو عن جدارة.
فقد تناوليا الباحثون, فى  ونظرًا ألىمية تقدير الذات وتأثيرىا فى العديد من المتغيرات النفسية

، ٕٕٔٓعالقتيا بمتغيرات أخرى مثل التحصيل الدراسى كما فى دراسة يونس تونسية , 
, والذكاء االنفعالى كما فى دراسة ٕٕٔٓوأنماط التفكير كما فى دراسة حنان عبدالعزيز 

 .ٕٛٓٓعبدالعظيم  المصدر 
 ويمكن عرض مصادر اإلحساس  بالمشكمة كما يأتى : 

 ضوء اإلطالع عمى األدبيات السيكولوجية ومن خالل العرض السابق نجد :فى  -
بالسماح لكل فرد أن يشترك فى دفع عجمة تقدم  Gardnerتسيم نظرية جاردنر  -ٔ

المجتمع من خالل نقاط قوتو الخاصة, ونظرية جاردنر تعنى أننا كمنا نمتمك قوى تعميمية 
مم بطريقة أفضل عندما يتم تنشيط تمك القوى طبيعية أو مكتسبو مختمفة أو ذكاءات, ونتع

 .  (ٚٔ: ٕٓٔٓ)عبد الرحمن وافى ،  أثناء التعمم
 ,Chanاىتم الباحثون بدراسة الذكاءات المتعددة فى بيئات مختمفة كما فى دراسة  -ٕ

2003 , Shearer 2004  أبوزيد ,ٕٓٓ٘ . 
مرية مختمفو, ومراحل دراسية كذلك اىتم الباحثون بدراسة الذكاءات المتعددة فى مراحل ع -ٖ

, ودراسة عبدالناصر  الجراح و حمزه الربايعة  ٕٔٔٓمختمفة كما فى دراسة عبدالرحمن وافى 
 .ٕٗٔٓ, ودراسة عادل ريانٕٔٔٓ

استيدفت بعض الدراسات التعرف عمى أنماط الذكاءات الشائعة لدى الفئات المستيدفة,  -ٗ
ن حيث ترتيب الذكاءات الشائعة كما فى دراسة وتبين من استقراء نتائجيا وجود اختالف م

 .ٖٕٔٓ, ودراسة عادل ريان Alawneh & Balawi, 2010, ودراسة ٕ٘ٓٓابو زيد 
تنوع المتغيرات التى قام الباحثون بدراستيا فى عالقتيا بالذكاءات المتعددة مثل فاعميو  -٘

, ٕٚٓٓأبو ىاشم الذات, وأسموب حل المشكمة كما فى دراسة فتحى عبد القادر والسيد
, والتفكير الرياضى كما فى دراسة ٕٓٔٓوالميارات الحياتية فى دراسة  عبدالرحمن وافى 

 .ٖٕٔٓورده يامين
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يعد البحث فى جوانب الشخصية وسماتيا من أكثر المجاالت التى استغرقت وقتًا كبيرًا  -ٙ
جيود المكرسة نحو وجيدًا مضنيًا, ومازالت الحاجة ماسة لمزيد من الدراسات والبحوث وال

المعالجة والكشف عن العالقة بين العديد من المتغيرات التى لم تنل الدراسة فى جوانبيا 
 المختمفة إأل القسط اليسير من اإلىتمام وأقصد بذلك "جوانب الشخصية".

أجريت مجموعة من الدراسات لفحص العالقة بين الذكاء الوجدانى والسعادة فى بيئات  -ٚ
مت إلى وجود عالقة إيجابية بين الذكاء االنفعالى والسعادة كما فى دراسة مختمفة, وتوص
 . ٖٕٔٓ.ودراسة فادى سماوى  ٕٓٔٓ, دراسة موضى القاسم ٕٚٓٓأمال جودة 

أجريت بعض الدراسات لمتعرف عمى بعض النماذج البنائية لمعالقات بين السعادة  -ٛ
 . ٕٓٔٓد أبوىاشم النفسية مع غيرىا من المتغيرات كما فى دراسة السي

ىدفت بعض الدراسات إلى فحص العالقة بين السعادة والذكاء االجتماعى كما فى  -ٜ
 ٖٕٔٓ,وكذلك عالقتيا بالتدين كما فى دراسة فادى سماوى  ٖٕٔٓدراسة إبراىيم أبوعمشة 

 .  ٖٕٔٓ,والتوجو نحو الحياة كما فى دراسة عايدة صالح  
ة  فى عالقتيا بالعديد من المتغيرات النفسية إال أن وبالرغم من أنو قد تم دراسة السعاد

دراسة استكشفت العالقة بين السعادة النفسية  –الباحثة لم تجد فى حدود المسح المتاح 
 والذكاءات المتعددة.

تقدير الذات ىو حكم الفرد عمى أىمية شخصيتة, فاألشخاص الذين لدييم تقدير الذات  -ٓٔ
وأىميو, أما األشخاص الذين لدييم تقدير ذات منخفض فال  مرتفع يعتقدون أنيم ذو قيمة

  (ٕ: ٕٕٔٓ)سميرة طرح ، يرون اية قيمة أو أىمية ألنفسيم 
فتقدير الذات مكون من مكونات الشخصية التى يمكن أن يستخدميا الفرد لمحصول عمى 

شف عن حالة التوافق, فيي من المتغيرات السيكولوجية اليامة, والتى يسعى الباحثون لمك
 العالقة بينيا وبين المتغيرات النفسية اآلخرى.

وبالرغم من أنو قد تم دراسة تقدير الذات فى عالقتيا بالعديد من المتغيرات النفسية إال أن 
دراسة تناولت العالقة بين تقدير الذات والذكاءات  –حدود المسح المتاح  -الباحثة لم تجد فى

 المتعددة.
لم  –فى حدود المسح المتاح  -و يتضح أن الدراسات السابقةومن خالل ماسبق عرض     

تسع إلى دراسة العالقة بين أنماط الذاكاءات المتعددة فى عالقتيا بمتغيرى الدراسة: السعادة 
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النفسية وتقدير الذات، ولم تيتم ىذه الدراسات أيضًا بتحديد مدي إمكانية التنبؤ بأنماط 
رين وتحديد نسب إسيام كل منيما فى التنبؤ بكل نمط من الذكاءات المتعددة من ىذين المتغي

أنماط الذكاءات المتعددة, وكذلك لم تجد الباحثة دراسة اىتمت بترتيب أنماط الذكاءات 
جامعة عين شمس ,فتسعى الدراسة الراىنة إلى تحقيق ىذه -المتعددة لدى طالب كمية التربية

 :األىداف من خالل اإلجابة عن األسئمة التالية 
  جامعة عين  -ما ىو ترتيب مستويات الذكاءات المتعددة لدى طالب كمية التربية

 شمس؟
  ىل توجد عالقة ارتباطية دالة بين أنماط الذكاءات المتعددة ومتغيرى

 -الدراسة الحالية: السعادة النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
 جامعة عين شمس؟

 ئمة الفرعية التالية:وينبثق من ىذا السؤال األس    
ا( ىل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء المغوى ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية  -ٕ)

 جامعة عين شمس؟ -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
ب( ىل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الرياضى ومتغيرى الدراسة: السعادة  -ٕ)

 جامعة عين شمس؟  -ت لدى طالب كمية التربيةالنفسية وتقدير الذا
جـ( ىل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء المكانى ومتغيرى الدراسة: السعادة  -ٕ)

 جامعة عين شمس؟ -النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
ة خ( ىل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الجسمى ومتغيرى الدراسة: السعاد -ٕ)

 جامعة عين شمس؟ -النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
ر( ىل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الموسيقى ومتغيرى الدراسة: السعادة  -ٕ)

 جامعة عين شمس؟ -النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية 
تغيرى الدراسة: السعادة ز( ىل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الشخصى وم -ٕ)

 جامعة عين شمس؟ -النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
س( ىل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء االجتماعى ومتغيرى الدراسة: السعادة  -ٕ)

 جامعة عين شمس؟ -النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية 
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ة بين الذكاء الطبيعى ومتغيرى الدراسة: السعادة ص( ىل توجد عالقة ارتباطية دال -ٕ)
 جامعة عين شمس؟ -النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية 

ع( ىل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الوجودى ومتغيرى الدراسة: السعادة -ٕ)
 جامعة عين شمس؟ -النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية 

جد عالقة ارتباطية دالة بين الدرجة الكمية ألنماط الذكاءات المتعددة ومتغيرى و( ىل تو  -ٕ)
 جامعة عين شمس؟ -الدراسة: السعادة النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية

  ىل يمكن التنبؤ بأنماط الذكاءات المتعددة من متغيرى الدراسة الحالية : السعادة
 جامعة عين شمس؟ -كمية التربية النفسية وتقدير الذات لدى طالب 

 وينبثق من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:  
ا( ىل يمكن التنبؤ بالذكاء المغوى من متغيرى الدراسة الحالية : السعادة النفسية وتقدير  -ٖ)

 جامعة عين شمس؟ -الذات لدى طالب كمية التربية 
رى الدراسة الحالية : السعادة النفسية ب( ىل يمكن التنبؤ بالذكاء الرياضى من متغي -ٖ)

 جامعة عين شمس؟ -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية 
جـ( ىل يمكن التنبؤ بالذكاء المكانى من متغيرى الدراسة الحالية : السعادة النفسية  -ٖ)

 جامعة عين شمس؟ -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية 
جسمى من متغيرى الدراسة الحالية : السعادة النفسية د( ىل يمكن التنبؤ بالذكاء ال -ٖ)

 جامعة عين شمس؟ -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية 
خ( ىل يمكن التنبؤ بالذكاء الموسيقى من متغيرى الدراسة الحالية : السعادة النفسية  -ٖ)

 جامعة عين شمس؟ -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية 
ؤ بالذكاء الشخصى من متغيرى الدراسة الحالية : السعادة النفسية ز( ىل يمكن التنب -ٖ)

 جامعة عين شمس؟ -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية 
س( ىل يمكن التنبؤ بالذكاء االجتماعى من متغيرى الدراسة الحالية : السعادة النفسية  -ٖ)

 جامعة عين شمس؟  -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
ىل يمكن التنبؤ بالذكاء الطبيعى من متغيرى الدراسة الحالية : السعادة النفسية ص(  -ٖ)

 جامعة عين شمس؟ -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية 
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ع( ىل يمكن التنبؤ بالذكاء الوجودى من متغيرى الدراسة الحالية : السعادة النفسية  -ٖ)
 شمس؟جامعة عين  -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية 

و( ىل يمكن التنبؤ بالذكاءات المتعددة لكل من متغيرى الدراسة الحالية : السعادة  -ٖ)
 جامعة عين شمس؟ -النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية 

 هذف الذراست:
تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى ترتيب مستويات الذكاءات المتعددة لدى طالب     

امعة عين شمس, والتعرف عمى العالقة االرتباطية بين أنماط الذكاءات ج -كمية التربية 
المتعددة وكل من السعادة النفسية وتقدير الذات, وكذلك التعرف عمى مدى إمكانية التنبؤ 

 بأنماط الذكاءات المتعددة من متغيرى الدراسة السعادة النفسية وتقدير الذات.
 أهميت الذراست : 
ن ناحيتين، إحداىما نظرية واألخرى تطبيقية، فالناحية النظرية تكمن  تبرز أىمية الدراسة م

 فى النقاط التالية :
االىتمام بالجانب اإليجابى لمسموك, أو بمعنى آخر بجزء  من إىتمامات عمم  -

 النفس اإليجابى, والمتمثل فى السعادة بأبعادىا المختمفة.
ت المتعددة ،والسعادة النفسية، وتقدير ندرة الدراسات التى تناولت العالقة بين الذكاءا -

 الذات, لذلك تأمل الباحثة أن تكون ىذه الدراسة بمثابة إضافة إلى التراث السيكولوجى.
المساىمة فى توجيو نظر المسئولين إلى أىمية السعادة النفسية وتقدير الذات فى  -

ستفادة من قدرتيما عمى التنبؤ بأنماط الذكاءات المتعددة لدى طمبة الجامعة واال
 ذلك فى بناء برامج إرشادية لتنمية الشعور بالسعادة وتقدير الذات.

 أما من الناحية التطبيقية:
  يمكن اإلستفادة من نتائج ىذه الدراسة فى بناء برامج إرشادية لتنمية الذكاءات

 المتعددة, وكذلك تنمية السعادة النفسية  بأبعادىا المختمفة لدى طالب الجامعة.



 أمناط الذكاءاث املتعذدة وعالقتها بكل من السعادة النفسيت وتقذيز الذاث  

         (ٕٖٚ)  5102ديسمرب ،  44لعذد  جملت اإلرشاد النفسي، مزكز اإلرشاد النفسي، ا        

                 

     

 ث الذراست:مصطلحا
  Multiple Intelligencesالذكاءات المتعددة: 

الذكاءات المتعددة عمى أنيا القدرة عمى تحميل أنماط محددة من  Gardnerعرف جاردنر 
،وعرفيا أيضًا بانيا قدرة  (Gardner, 2000)المعمومات بأنماط محددة من الطرق 

اعتبرىا قدرة عمى ابتكار منتج ذى  بيونفسية كامنة لمعالجة المعمومات أو حل المشكالت كما
  (Gardner & Hatch, 1989) قيمة فى سياق ثقافي أو أكثر

وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا الدرجة التى يحصل عمييا المستجيب عمى مقياس الذكاءات 
المغوى, والبصرى, والجسمى, والشخصى, واالجتماعى,  :المتعددة والذى يتضمن الذكاءات

 والطبيعى, والوجودى.والموسيقى, 
 Psychological Well- Beingالسعادة النفسية "اليناء النفسى" 

من خالل اطالع الباحثة عمى البحوث السيكولوجية العربية التى تعرضت لمسعادة      
قد  تم ترجمتو إلى العربية  Psychological Well- Beingالنفسية وجدت أن مصطمح 
، بدر ٖٕٔٓكما فى دراسة تحية عبدالعال ومصطفى مظموم بعدة صيغ منيا اليناء النفسى

، أمال جودة و  ٕٓٔٓ،والسعادة النفسية كما فى دراسة  السيد أبوىاشم ٕٗٔٓفالح الحربى 
 .ٖٕٔٓ، عايدة شعبان صالح ٕٔٔٓحمدى أبو جراد 

 -Psychological Wellوتشرع الباحثة فى الدراسة الحالية فى ترجمة مصطمح     
Being عادة النفسية وال تقصد الباحثة بالسعادة النفسية ىنا السعادة المحظية بمعناىا بالس

الدارج الذى يشير إلى الشعور بالبيجة والسرور والفرح فقط ، بل تقصد بالسعادة  تقييم 
 معرفى لنوعية الحياة ككل أو حكم بالرضا عن الحياة يقوم بو الفرد تجاه حياتو. 

 لنفسيةوفيما يمى تعريف السعادة ا
مجموعة من المؤشرات السموكية تدل عمى ارتفاع مستويات رضا الفرد عن حياتو بشكل عام, 

 فى ستة عوامل رئيسية ىى:  Ryff & Singer, 2008وحددتيا 
 : Autonomyاالستقاللية  -ٔ

وتشير إلى استقاللية الفرد وقدرتو عمى اتخاذ القرار, ومقاومة الضغوط االجتماعية, وضبط 
 موك الشخصى أثناء التفاعل مع اآلخرين.وتنظيم الس
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 : Environmental Masteryالتمكن البيئى  -
قدرة الفرد عمى التمكن من تنظيم الظروف والتحكم فى كثير من األنشطة, واالستفادة بطريقة 

 فعالة من الظروف المحيطة, وتوفير البيئة المناسبة, والمرونة الشخصية.
 :  Personal Growthالتطور الشخصى  -

قدرة الفردعمى تنمية وتطوير قدراتو, وزيادة فعاليتو وكفاءتو الشخصية فى الجوانب المختمفة, 
 والشعور بالتفاؤل.

 :  Positive Relations With Othersالعالقات اإليجابية مع اآلخرين -
قامة صداقات وعالقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع اآلخرين عمى  قدرة الفرد عمى تكوين وا 

 ساس من: الود, والتعاطف, والثقة المتبادلة, والتفيم, والتأثير, والصداقة, واألخذ والعطاء.أ
 :  Purpose in lifeالحياة اليادفة  -

قدرة الفرد عمى تحديد أىدافو فى الحياة بشكل موضوعى, وأن يكون لو ىدف ورؤية واضحة 
 تحقيق أىدافو.توجو أفعالو وتصرفاتو وسموكياتو مع المثابرة واإلصرار عمى 

 :Self-Acceptanceتقبل الذات  -ٕ
وتشير إلى القدرة عمى تحقيق الذات واالتجاىات اإليجابية نحو الذات والحياة الماضية, 

 وتقبل المظاىر المختمفة لمذات بما فييا من جوانب إيجابية وأخرى سمبية.
فرد فى مقياس السعادة وتتحدد السعادة النفسية إجرائيًا بمجموع الدرجات التى يحصل عمييا ال

 .  ٕٓٔٓوتعريب السيد محمد أبو ىاشم   (Ruff, 2006) النفسية إعداد 
 :Self-Esteemتقدير الذات 

درجة التقييم الوجدانى لمفرد لجميع خصائصو العقمية والمادية وقدرتو عمى األداء,      
ألخرين, ويعبر عنو من وتعتبر حكمَا شخصيًا لمفرد عمى قيمتو الذاتيو فى أثناء تفاعمو مع ا

خالل اتجاىات الفرد نحو مشاعره ومعتقداتو وتصرفاتو كما يدركيا اآلن فى ىذه المحظة. 
 . (ٕٓ: ٜٜٛٔ)الشناوى الشناوى ، 

وتتحدد إجرائيًا بمجموعة الدرجات التى يحصل عمييا الفرد عمى مقياس تقدير الذات,     
 يجابى.حيث تدل الدرجة المرتفعة عمى تقدير الذات اإل
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 اإلطار النظزي والذراساث السابقت:
تعرض الباحثة فى ىذا الجزء بعض األطر النظرية والدراسات السابقة لمتغيرات الدراسة      

تقدير الذات وفيما يمى عرضيا عمى  -السعادة النفسية –الراىنة, وىى الذكاءات المتعددة 
 النحو التالى:

 :Multiple Intelligenceالذكاءات المتعددة 
نتيجة سمسمة من الجيود  Multiple Intelligenceبرزت نظرية الذكاءات المتعددة      

وتصدت لمنمو العقمى, حيث قدم   Gardnerالبحثية التى قادىا العالم األمريكى جاردنر 
( حيث ٖٜٛٔجاردنر نظرية الذكاءات المتعددة فى كتابو " أطر العقل " الذى صدر عام )

كل رئيس عمى فكرة تعددية الذكاءات، وقد أشار إلى أن لكل إنسان سبعة ركزت النظرية بش
ذكاءات تؤدى كل منيا دورًا محدودا وىى: الذكاء المغوى, والمنطقى, والرياضى, والموسيقى, 

أضاف جاردنر  ٜٜ٘ٔوالمكانى, والجسمى, والحركى, واالجتماعى, والشخصى, وفى العام 
روحى وىو بذلك يرفض االعتقاد السائد بأن الذكاء ممكة الذكاء الطبيعى, ثم الوجودى, وال

  , Gardner, 2008عقمية واحدة, بحيث يمتمك كل شخص درجات متفاوتة من الذكاء.)
Gardner,2011  ) 

خرجت أفكار نظرية الذكاءات المتعددة نتيجة سمسة من الجيود البحثية, التى تصدت      
ث فى الكيفية التى توظفيا القدرات العقمية أثناء لمنمو العقمى لألطفال العاديين, والبح

اإلصابات الدماغية,حيث تم مالحظة فقدان بعض الوظائف أثناء حدوث التمف الدماغى, 
كما تناولت الدراسات مظاىر تطور الجياز العصبى لدى اإلنسان عبر سنوات طويمة من 

النشاط العقمى لدى شعوب  أجل فيم الصور المختمفة لمذكاء, باإلضافة إلى البحث فى أوجو
 ينتمون لثقافات مختمفة, وفى أشكال النشاط الذىنى لدى أصناف مختمفة من الحيوانات

(Gardner , 2008)  
 األسس والمبادئ التى ترتكز عمييا نظرية ىوارد جاردنر :

نما ذكاءات متعددة ومتنوعة.  -  أن الذكاء ليس نوعًا واحدًا, وا 
 تتفاوت مستوياتيا داخل الفرد الواحد. تعمل الذكاءات بشكل مستقل و  -
تختمف أنواع الذكاء فى النمو والتطور عمى الصعيد الداخمى لمفرد, أو  -

 البينى فيما بين األفراد.  
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 يمكن التعرف عمى أنواع الذكاء وتمييزىا ووصفيا وتعريفيا.  -
ذا وجد يمكن تنمية الذكاءات المتعددة واالرتقاء بمستوياتيا إذا توفر الدافع لدى ا - لفرد وا 

 التدريب والتشجيع المناسبين لتنميتيا.
يمكن قياس القدرات العقمية المعرفيو التى تقف وراء كل نوع من أنواع الذكاءات  -

المتعددة وتقييميا, وكذلك قياس الميارت والقدرات الفرعية الخاصة بأنواع الذكاءات 
،عبد الرحمن وافى، ٕٙٔ:ٖٕٓٓمحمد حسين ،  ،ٖٕٓٓالمتعددة  )جابر عبدالحميد، 

، ويرى جاردنر أن النظريات التقميدية لمذكاء ال تقدر الذكاء اإلنسانى (ٜٔ: ٕٔٔٓ
بطريقة مختمفة من خالل اختبارات الذكاء التقميدية ألنيا تعتمد عمى معدل قميل من 
القدرات العقمية, باإلضافة إلى أنيا ليست عادلة حيث تتطمب من األفراد حل 

لغوية أو لفظية فقط, فعمى سبيل المثال نجد أن االختبارات التى المشكالت بصورة 
تقيس القدرة المكانية  ال تسمح لألطفال الصغار بالمعالجة اليدوية لألشياء أو بناء 

 (ٖٕٓٓ)جابر عبدالحميد، تركيبات ثالثية األبعاد 
القدرة المغوية  وفى مقابل تمك النظرة المحدودة لمذكاء بمفيومو التقميدى الذى يركز عمى    

ألدلة عممية تؤكد أن الناس لدييم   Gardnerوالقدرة الرياضية المنطقية,توصل جاردنر 
ذكاءات متعددة ولكن بدرجات متفاوتة, ولذلك أعد نظرية أطمق عمييا نظرية الذكاءات 
المتعددة حيث أوضح فييا أن القدرات التى يمتمكيا الناس تقع فى ثمان ذكاءات تغطى نطاقًا 
واسعًا من النشاط اإلنسانى لدى الفئات العمرية المختمفة, كما يرى أن أى فرد يمتمك ثمان 

 ذكاءات وىى كاآلتى:
 Linguistic Intelligenceالذكاء المغوى  -

ويعنى قدرة الفرد عمى تناول ومعالجة استخدام بناء المغة ومعانييا فى الميام المختمفة سواء 
اطبة اآلخرين سواء كان ذلك شفويَا )مثل راوى, خطيب, فى التعبير عن النفس أو فى مخ

 (ٕ: ٕٙٓٓ)تومس، سياسى( أو كتابيًا )مثل شاعر, كاتب مسرحى, محرر صحفى( 
 فنجد فى الذكاء المغوى بين ذلك ربنا فى كتابو العزيز بقولو تعالى :

َوَأِخي َىاُروُن ُىَو , وقولو تعالى : "(ٖزخرف: )سورةال" ِإنَّا َجَعْمَناُه ُقْرَآًنا َعَرِبيًّا َلَعمَُّكْم َتْعِقُمونَ "
  (ٖٗ)سورة القصص :  "َأْفَصُح ِمنِّي ِلَساًنا َفَأْرِسْمُو َمِعَي ِرْدًءا ُيَصدُِّقِني ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَكذُِّبونِ 

 ويتصف أصحاب الذكاء المغوى بالتالى :
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 كتابيًا بمغة واضحة لدييم القدرة عمى التعبير والتواصل مع األخرين كالميًا و  -
 غالبًا ما يفكرون بالكممات ويفضمون تعمم مفردات جديدة  -
   (ٕٗ: ٕٛٓٓ)منى عياد ، يعبرون عن أنفسيم بدقة وبالتفصيل  -
 Logical-Mathematical Intelligenceالذكاء المنطقى الرياضى  -

عالقات والقضايا وىو يتمثل فى القدرة عمى استخدام األعداد بفاعمية, والحساسية لألنماط وال
 المنطقية والمجردة. 

ويتضح ىذا الذكاء لدى عمماء الرياضيات واإلحصاء ومبرمجى الكمبيوتر والمحاسيبن 
 (Armstrong , 2006: 2)والميندسين  

 " ِلَتْعَمُموا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَسابَ  يبين ذلك ربنا فى كتابو العزيز بقولو تعالى : "
  (ٖٜ: ٕٓٔٓ( )عبد الرحمن وافى ،  ٘ة )سورة يونس : األي  

 يتصف أصحاب الذكاء المنطقى الرياضى بالتالى:
 يستعممون المنطق والمغو بفاعمية فى حل المشكالت التى يواجيونيا.  -ٔ
 يمارسون ميمة التجريب وحل األلغاز ومواجية المسائل الصعبة بيدف حميا. -ٕ
 يات الرياضية. يستمتعون بالتعامل مع األرقام, والمعادالت والعمم -ٖ

 Spatial Intelligenceالذكاء البصرى المكانى  -
ويعنى القدره عمى إدراك العالم البصرى المكانى بدقة من خالل ميارات التمييز البصرى, 

 والتعرف البصرى, والصور العقمية, واالستدالل المكانى.
"  ْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُيْم ُكلَّ َبَنانٍ َفاْضِرُبوا َفْوَق اأْلَ  بين ذلك ربنا فى كتابو العزيز بقولو تعالى " 

   (ٜٗ: ٕٓٔٓ)عبد الرحمن وافى ،  (ٕٔ)سورة االنفال ، 
 ويتميز األشخاص الذين لدييم الذكاء البصرى المكانى بالتالى :

 يرون ويصفون صورًا بصرية واضحة.  -ٔ
 يقرأون خرائط ولوحات ورسومات بيانية بسيولة أكبر من قراءتيم النصوص.  -ٕ
 يستمتعون بأنشطة الفن. -ٖ
 . (ٕٗ: ٕٛٓٓ)منى عياد ، يستمتعون بحل األلغاز والمتاىات   -ٗ

 Bodily-kinestheticالذكاء الجسمى الحركى  -
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ويشير إلى القدرة عمى ربط أعضاء الجسم بالعقل ألداء بعض الميام مثل الممثل, والالعب 
, والجراح, والنحات, الرياضى, أو استخدام اليدين إلنتاج بعض األشياء مثل الطبيب

 والميكانيكى.
 بين ذلك ربنا فى كتابو العزيز بقولو تعالى: 

  (ٜ٘: ٕٓٔٓ)عبد الرحمن وافى ،  (ٕٗ)سورة القصص : " َفَسَقى َلُيَما ثُمَّ َتَولَّى ِإَلى الظِّلّ "
 يتميز الشخص الذى لديو ىذا الذكاء بالتالى:

  .يتفوق فى لعبة رياضية أو أكثر 
 تقر فى مكان لمدة طويمة. يتحرك, ال يس 
  .يحب أن يجزئ أو يفك األشياء ويعيد تركيبيا 
  .يضع يديو عمى شئ ويتناولو 
  .منى عياد ، يستمتع بالجرى والقفز والمصارعة(ٕٓٓٛ :ٕ٘)   
 :Musical intelligenceالذكاء الموسيقى  -

نتاج الصيغ الموسيقية المختمفة التى تتمثل فى اإليقاع,  ويشير إلى قدرة الفرد عمى إدراك وا 
 والجرس الموسيقى, ونوعية الصوت.

 يتميز الشخص الذى يتمتع بالذكاء الموسيقى بالتالى:
  يدندن بطريقة ال شعورية لنفسو 
  يغنى أغانى تعمميا خارج حجرة الدراسة 
  .منى عياد ، يتذكر ألحان األغانى(ٕٓٓٛ :ٕٗ)   
  InterPersonal Intelligenceالذكاء االجتماعى  -

ويعنى قدرة الفرد عمى التواصل والتفاعل االجتماعى اإليجابى مع اآلخرين وربط      
( بين الذكاء الشخصى بما يتضمنو من مشاعر داخمية, وبين الذكاء ٖٜٛٔجاردنر )

االجتماعى والذى يعنى قدرة الفرد عمى فيم األخرين, ويحدده جاردنر فى القدرة عمى فيم 
عية, أى القدرة عمى فيم مشاعر اآلخرين, والتمييز بينيا والقدرة األفراد والعالقات االجتما

عمى فيم اتجاىاتيم  ودوافعيم والتصرف بحكمة حياليا والقدرة عمى التعامل بفعالية مع 
 اآلخرين.
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 بين ذلك ربنا فى كتابو العزيز بقولو تعالى :
ْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا " يَماِن َواَل َتْجَعْل ِفي ُقُموِبَنا ِغالًّ ِلمَِّذيَن َآَمُنوا َربََّنا ِإنََّك  َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوإِلِ ِباإْلِ

  (ٓٔ)سورة الحشر: " َرُءوٌف َرِحيمٌ 
 يتميز الشخص الذى يتمتع بالذكاء االجتماعى بما يمى:

 . يبدو قائدًا عمى نحو طبيعى 
  .يقدم النصيحة لألصدقاء الذين لدييم مشكالت 
 ندية ولجان. ينتمى إلى أ 
 .لديو إحساس جيد بالتعاطف مع اآلخرين واالىتمام بيم 
   منى عياد ، يسعى اآلخرون لصحبتو(ٕٓٓٛ :ٕٙ)  
 :  Intra Personal Intelligenceالذكاء الشخصى  -

ويشير إلى قدرة الفرد عمى إدراك مشاعره ودوافعو, واستخدام المعمومات المتاحة فى التخطيط 
القرارات المناسبة لو, وىو مرتبط بالقدرة عمى  تشكيل نموذج صادق لشئون حياتو واتخاذ 

عن الذات واستخدام ىذه القدرة بفاعمية فى الحياة, وقدرة الفرد عمى فيم  ذاتو, وقدرتو عمى 
   (ٖٕٔٓ)وردة ياسين : التمييز. 

 بين ذلك ربنا فى كتابو العزيز بقولو تعالى:
ْن تُْبُدوا َما ِفي َأْنُفِسكُ  "  (ٕٗٛ)سورة البقرة : "   المَّوُ  ْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبوِ َواِ 

 ويتميز الشخص الذى لديو ىذا النوع من الذكاء: 
 يظير إحساسًا باالستقالل أو إرادة قوية. -
 لديو إحساس  بنواحى قوتو ونواحى ضعفو.  -
 يؤدى عماًل جيدًا حين يترك وحده ليدرس أو يذاكر.  -
 عمى العمل مع اآلخرين.  يفضل العمل بمفرده -
 لديو تقدير ذات عال. -
  Natural Intelligenceالذكاء الطبيعى  -
ويعنى القدرة عمى استكشاف وتمييز وتصنيف األشياء التى توجد فى الطبيعة مثل     

 النباتات والحيوانات, ويتضح ىذا الذكاء لدى المزارعين, والصيادين, وعمماء النبات والحيوان
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لدييم: تمييز وتصنيف معالم من الطبيعة،  تتميزواآلثار, حيث أن الميارات التى والجيولوجيا 
 . والميكروسكوباتالطبيعة, االىتمام بالنباتات والحيوانات, استخدام المناظير,  فيم

 يتصف أصحاب ىذا الذكاء بما يمى:
إلى يتعاممون مع جميع األشياء الكائنة فى البيئة الطبيعية فيدرسونيا ويصنفونيا  . أ

 صخور ونباتات وفراشات وأشجار وأزىار. 
 يمارسون رياضو المشي , وصيد األسماك ،والبحث عن األثار.  . ب
 اآلخرين عن شخصياتيم. ييتمون بمظيرىم ولباسيم كما ييتمون بانطباعات . ت
  (ٕٛ: ٕٛٓٓ)منى عياد ، يطرحون أسئمة عديدة عن بيئتيم   . ث

 ء ىما الذكاء الروحى والذكاء الوجودى ويشير جاردنر إلى وجود نوعين آخرين من الذكا
 Spiritual Intelligenceويتضمن الذكاء الروحى   

ويتعمق ىذا الذكاء باإلحساس الروحى والوعى الدينى, والتسامى, والتمسك بالفضائل, 
 وتوظيف ىذا الوعى فى التعامل مع مشكالت الحياة 

ى صحوة الضمير والدخول فى ويعرف بأنو قدرات فطرية يمتمكيا الفرد تساعده عم    
دارة أحداث الحياة التى يواجييا ، والتحكم فى أموره  حاالت من السمو فى التفكير لمواجية وا 

: ٖٕٔٓوعالقاتو مع األخرين وتنظيميا ، والتوافق مع كل من حولو )فى حنان الصبحية
ٜٔ). 

 Existential Intelligenceأما الذكاء الوجودى 
جودى فى قدرة اإلنسان عمى طرح ومحاولة اإلجابة عمى األسئمة الكبرى يتحدد الذكاء الو     

المتعمقة بالوجود الذاتى واإلنسانى ، والمعنى العميق لمحياة الشخصية والعامة ، من قبيل: 
لماذا نحيا ؟ ولماذا نموت؟ ولماذا نحب؟ . وفى البحث عن الترابطات الخفية بين السبب 

 (ٜٕٛ: ٕٕٔٓمد حمزة والنتيجة )فيمى البالونة ومح
، ٕٛٓٓ،و منى عياد ، ٖٕٓٓ، وعزو عفانة ونائمة الخزندار ،ٖٕٓٓ)جابر عبدالحميد،   

  Grdner, 1997)، ٖٕٔٓ، عادل ريان ٖٕٓٓأحمد السعيد، 
 ( مقارنة بين النظرية التقميدية لمذكاء ونظرية الذكاءات المتعددة:ٔوفيما يمى جدول )
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 (ٔجدول )
 لتقميدية لمذكاء ونظرية الذكاءات المتعددة مقارنة بين النظرة ا

 نظرية الذكاءات المتعددة وجهه النظر التقميدية لمذكاء م
يمكن قياس الذكاء من خالل  1

 اختبارات األسئمة واإلجابات القصيرة.
تقييم الذكاءات المتعددة لألفراد من خالل أنماط ونماذج التعمم، وأنماط 

 ونماذج حل المشكالت .
2 
 

أو  بروفيلاإلنسان لديو كل أنواع الذكاءات ولكن كل إنسان لديو  د اإلنسان ولديو ذكاء ثابت. يول
 مجموعة فريدة تعبر عنو.

مستوى الذكاء ال يتغير عبر سنوات  3
 الحياة .

يمكن تحسين وتنمية كل أنواع الذكاءات، وىناك بعض األشخاص 
ن اآلخرين من يكونوا متميزين فى نوع واحد من أنواع الذكاءات ع

 أقرانو.
يتكون الذكاء من قدرات لغوية  4

 ومنطقية. 
ىناك أنماط أو نماذج عديدة لمذكاء والتى تعكس طرق مختمفة لمتفاعل 

 مع العالم .
يقوم المعممون بشرح وتدريس وتعميم  5

نفس المادة لجميع التالميذ ولكل واحد 
 منيم .

 بمفردهة والضعف لديو ييتم المعممون بفردية المتعمم وجوانب القو 
 والتركيز عمى تنميتيا.

يقوم المعممون بتدريس موضوع أو  6
 مادة دراسية.

يقوم المعممون بتصميم أنشطة أو أنماط أو بناءات لمتعمم تدور حول 
قضية ما أو سؤال ما، وربط الموضوعات ببعضيا البعض، ويقوم 

عرض تجارب المعممون بتطوير اإلستراتيجيات التى تسمح لمتالميذ ب
 أو أنماط ذات قيمة ليم ولمجتمعيم .

  (ٖٙ: ٖٕٓٓ)محمد حسين ،                                                     
وىكذا يتضح من استقراء أدبيات الذكاءات المتعددة أىمية ىذه النظرية فى العممية    

ية جاردنر لمذكاءات المتعددة تعد وأىمية مراعاة الفروق الفردية بين الطالب, فنظر  ،التعميمية
نظرية خادمة لمتربية, فيدفيا إنجاز أدوار طالبية ذات قيمة, ومساعدتيم عمى إتقان المواد 

وكذلك مساعدتيم لكى يصبحوا أعضاء عاممين يتفاعمون بنجاح مع المجتمع,لذلك  التعميمية
لتى ىدفت لمكشف عن فيى محور اىتمام الباحثين وىى محور اىتمام الدراسة الحالية، وا

جامعة عين شمس, وكذلك الكشف  –مستويات الذكاءات المتعددة لدى طالب كمية التربية 
مكانية  عن العالقة بين الذكاءات المتعددة ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية وتقدير الذات, وا 

 التنبوء بالذكاءات المتعددة من ىذين المتغيرين.
 "المفيوم واألبعاد"  Psychological Well-Beingناء النفسى"السعادة النفسية  "الي     
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يمكن أن يبمغو المرء بجيده ىو الوصول إلى  خيرتؤكد عمى أن أرقى  بينةىناك حقيقة 
الشعور بالسعادة النفسية, إذ أن السعادة النفسية قمة مطالب الحياة اإلنسانية, فيى الغاية 

لييا حيث تعد السعادة النفسية من المشاعر الراقية المنشودة التى يسعى البشر إلى الوصول إ
)مايسة النيال السامية, وىى انفعال وجدانى إيجابى مازال اإلنسان ينشد الوصول إلييا 

 .  (ٕ٘: ٕٔٔٓوماجدة عمى ، 
فمفيوم السعادة النفسية من المفاىيم التى اىتم بيا الفالسفة, فالبحث عن السعادة النفسية     

)أمال جودة وحمدى أبو جراد ،  و المطمب األساسى لإلنسان, وغايتة القصوىعند اليونان ى
ٕٓٔٔ :ٖٔٙ) . 

 ويرى العمماء أن ىناك ثالث أنواع من السعادة ىى:
وتدور حول كيف يكون الفرد سعيدًا,   Subjective Well-Beingالسعادة الذاتية  -ٗ

األفراد وتقييميم وكيف يكون راضيًا عن حياتو, وتعكس السعادة الذاتية تصورات 
" النفسية االجتماعية األدوارلحياتيم من الناحية االنفعالية السموكية, والوظائف "

 التى تعتبر أبعادًا ضرورية لمصحة النفسية.
  Psychological Well-Beingالسعادة النفسية  -٘
مثل  وىى تتميزعن السعادة الذاتية, حيث تتعمق باإليجابية أو الصحة النفسية الجيدة,    

قامة روابط جيدة ذات معنى مع  القدرة عمى متابعة األىداف ذات المغزى, ونمو وتطور وا 
 اآلخرين.
وتتضمن خمس أنواع من   Objective Well-Beingالسعادة الموضوعية  -ٙ

السعادة ىى السعادة المادية والصحية, والنمو, والنشاط, والسعادة االجتماعية, 
  (ٕٙٓٓبد الوىاب ، )أمانى عوالسعادة االنفعالية  

 أن ىناك ثالثة جوانب لمسعادة النفسية ىى: ٕٓٔٓوتؤكد سناء سميمان 
 جانب عقمى فكرى: 

ويتمثل فى الرضا عن النفس, واقتناع الفرد بما قسمو اهلل لو, وىى نتاج التربية واإليمان 
 .بمبادئ ومثل معينة 

 جانب إنفعالى: 
 نبساط التى تنتاب الفرد, نتيجة شعوره بالسعادة وىو عبارة عن مشاعر البيجة والتفاؤل واإل
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 جانب اإلرتياح النفسى: 
فاإلنسان الذى يعانى ىو إنسان غير سعيد, ويأتى اإلكتئاب عمى قمة ما يسبب لإلنسان من 

 تعاسة.
 خصائص الشخصية السعيدة: 

ر بطريقة تتميز الشخصية السعيدة بعدة سمات منيا: الثقة بالنفس, والقدرة عمى التفكي    
(، باإلضافة إلى الحماسة الرياضية, فكمما Wood, Fron, Geraghty, 2010:5) واقعية

شعر األفراد بأنيم أصحاء وأفضل حااًل, كمما استمتعوا بحياة أفضل, باإلضافة إلى أنيم 
يكونون مفيوم إيجابى نحو الحياة, باإلضافة إلى قوة المعتقدات الدينية, فإن الذين يمتمكون 

بحياتيم فى حين أن من تنقصيم المعتقدات الروحية غير قانعين  قانعوندات دينية معتق
  (ٜٚٔ: ٖٕٔٓ)عايدة صالح ،  بحياتيم.
إلى أن من معوقات السعادة القمق االجتماعى ألن  ٖٕٔٓوأشارت عايدة صالح      

و أىدافو اإلنسان بطبيعتو يخاف من المجيول ويتطمع إلى المستقبل,ويتجو إلى كل ما يحقق ل
 المستقبمية.

عن السعادة النفسية فيى من أكثر الدراسات التى  Ryff,1989ىذا وتعددت دراسات      
رسخت ىذا المفيوم ،وطرق البحث فيو، وكيفية قياسو، وأىم المؤشرات لمتعرف عميو، حيث 

 نموذج العوامل الستة لمسعادة النفسية وىى:  (Ryff, 1989)وضعت 
كن البيئى ، والتطور الشخصى, والعالقات االيجابية مع اآلخرين, والحياة االستقاللية, والتم

 اليادفة, وتقبل الذات وقد تم تعريفيم فى الجزء الخاص بالمصطمحات الدراسية.
وتم بناء ىذا التصور النظرى عمى أساس النظريات واألدلة النظرية المختمفة فى مجال 

تؤكد عمى إسيام مفاىيم نظريات الشخصية, والتى   Ryff, 1995الشخصية, كما وضحتيا 
 Personal, والنمو الشخصى Aging mental heathالصحة العقمية فى الشيخوخة 

development  وميول الحياة األساسية ,Basic life tendencies   والعمميات التنفيذية ,
ف , الوظائMaturity, والنضح  Executive processes of personalityلمشخصية 

 (Ryff, 1995, :719 - 727)  (٘ٔ: ٕٓٔٓ)محمد السيد أبو ىاشم ، الكاممة لمشخص.
وصفًا تفصيميًا لخصائص األفراد مرتفعى ومنخفضى"السعادة  Ryff & Singer 2005وقدم 

 النفسية" كما يوضحو الجدول التالى:
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 (ٕجدول )
 خصائص األفراد مرتفعى ومنخفضى "السعادة النفسية"

 خصائص المنخفضين المرتفعين خصائص المكونات

 االستقاللية
autonomy 

القـدرة -القدرة عمـى اتخـاذ القـرار الـذاتى -استقاللية الفرد 
التفكيـــر والتفاعـــل  -الضـــغوط االجتماعيـــة مقاومـــةعمـــى 

تقيــيم الــذات  -الضــبط الــداخمى لمســموك -بطــرق محــددة
 شخصية بمعايير

التركيـــز عمـــى التوقعـــات وتقييمـــات اآلخـــرين, 
ع ألحكــــــــام اآلخــــــــرين فــــــــى اتخــــــــاذ الخضــــــــو 

ـــة فـــى  القـــرارات, التـــأثر بالضـــغوط االجتماعي
 قرارتو وأفكاره.

 التمكن البيئى
Environment

al Mastery 

الضــــبط  -اإلحســــاس بــــالتمكن والكفــــاءة فــــى إدراة البيئــــة
العمـــل بفاعميـــة عمـــى  -والـــتحكم فـــى األنشـــطة الخارجيـــة
يـــــار القـــــدرة عمـــــى إخت -إســـــتخدام االحتياجـــــات المناســـــبة

يجاد بيئة مناسبة لمحاجات والقيم الشخصية  وا 

ـــــاة اليوميـــــة  الصـــــعوبة فـــــى إدارة شـــــئون الحي
،الشــعور بعــدم القــدرة عمــى تغييــر أو تحســين 
البيئـــــــة المحيطـــــــة وعـــــــدم الـــــــوعى بـــــــالفرص 

 قمة السيطرة عمى البيئة المحيطة –المناسبة 

 التطور الشخصى
Personal 

Growth 

ـــــى  -ةالشـــــعور بـــــالنمو المســـــتمر لمشخصـــــي االنفتـــــاح عم
التغيـر فـى التفكيـر  -الشـعور بالتفـاؤل -الخبرات الجديدة

كانعكـــاس لممعرفـــة الذاتيـــة والفاعميـــة, الشـــعور بالتحســـن 
 المستمر لمذات ،والسموكيات بمرور الوقت

ــــنقص النمــــو الشخصــــى عــــدم  -اإلحســــاس ب
قمـــــة  -القــــدرة عمـــــى التحســـــن بمـــــرور الوقـــــت

 -الشـــــــعور بالضـــــــجر -االســـــــتمتاع بالحيـــــــاة
الشــعور بعــدم القــدرة عمــى اكتســاب ســموكيات 

 واتجاىات جديدة

العالقات اإليجابية 
 مع اآلخرين
Positive 

relations 

with other 

والرضـــــا والثقـــــة فـــــى العالقـــــات الشخصـــــية مـــــع  الـــــدفء
القـدرة عمـى الـتفيم  -االىتمام بسـعادة اآلخـرين -األخرين

واألخــــــذ والعطــــــاء فــــــى العالقــــــات  -والتــــــأثير والصــــــداقة
 إلنسانيةا

 عدم الثقة وقمة العالقات الشخصية
الصــعوبة فــى تكــوين عالقــات  -مــع اآلخــرين

االنعــــــــزال  -منفتحــــــــة مــــــــع اآلخــــــــرين دافئــــــــة
عـــــدم الســـــعى لتكـــــوين  -والشـــــعور باإلحبـــــاط

 صداقات جديدة مع اآلخرين

 الحياة الهادفة
Purpose in 

life 

الشـعور بمعنـى  -اإلحساس بالتوجو واألىداف فى الحياة
الثقــــــــــة  -ة فــــــــــى الوقــــــــــت الحاضــــــــــر والماضــــــــــىالحيــــــــــا

 والموضوعية فى تحديد أىدافو فى الحياة.

 -أىدافـو قميمـة -نقص الشـعور بمعنـى الحيـاة
عــدم القــدرة عمــى تحديــد  -قمــة التوجــو الــذاتى

لــيس لديــو وجيــة نظــر أو معتقــدات  -أىدافــو
 .تضفى عمى حياتو معنى

 تقبل الذات
Self-

acceptance 

و الــذات، تقبــل المظــاىر المتعــدد نحــالموجبــة  االتجاىــات
الشـــــعور  -لمــــذات بمــــا تشـــــممو مــــن إيجابيـــــات وســــمبيات

 اإليجابى عن الحياة الماضية

الشـــعور  -الشـــعور بعـــدم الرضـــا عـــن الـــذات
االنزعـاج  -بخيبة األمل نحو الحياة الماضية

اإلحســـاس بـــأنيم  -المســـتمر مـــن األشـــخاص
 مختمفين عنو.
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لمعوامل الستة لمسعادة النفسية ،حيث تتوافر   Ryff,1989ذج الحالية نمو وتتبنى الدراسة     
،ومناسبتيا لمفئة ٕٓٔٓالعوامل الستة، وقام بتعريبيا السيد محمد أبو ىاشم  لقياسقائمة 

 العمرية محور اىتمام الدراسة الحالية.
وكشفت الدراسات عن أىمية السعادة لإلنسان، وذلك من خالل التعرف عمى السمات     
والعمل المستمر, وتقدير قيمة  الدافعيةتميز األشخاص السعداء عن غيرىم وىى: التى 

العمل, والسيطرة عمى القمق, والتفكير بإيجابية وتفاؤل, والتمتع بشخصية ذات صحة جيدة, 
وتحقيق الذات, والتعاطف مع اآلخرين, وتكوين عالقات إجتماعية, والتخطيط قبل القيام 

: ٕٓٔٓ)السيد أبو ىاشم ، الحاضر, والحد من المشاعر السمبية  باألعمال, والتركيز عمى 
ٕٛٙ). 
كذلك فالسعادة تعتبر من وجية نظر عمماء النفس الفسيولوجى عممية منشطة وباعثة     

 (ٜٕٗ: ٜٜ٘ٔ)كريمان عبد السالم ، عمى الحيوية  
قات بين الذكاءات ونظرًا ألىمية السعادة فى حياة اإلنسان, أرادت الباحثة التعرف عمى العال

 فحصتدراسة  –فى حدود المسح المتاح  -لم تجد الباحثة النفسية  حيث المتعددة والسعادة 
 ىذه العالقة.

 : Self-Esteemتقدير الذات    -ٖ
الشخص مما تعمم لكل أنواع النجاح األخرى المنشودة,  البوابةيعتبر تقدير الذات ىو      

ينجح باألخذ بأى من  فمنان تقيمو لذاتو تقييمًا ضيقًا, طرق النجاح وتطوير الذات, فإن ك
تمك الطرق لمنجاح, ألنو يرى نفسو غير قادر, واليستحق ىذا النجاح, كما أن تقدير الذات ال 

, وطريقة رد فعمو تجاه التيديدات  , بل ىو مكتسب من تجاربة فى الحياة اإلنسان مع يولد
ينمو بسبب كثرة اليروب من مواجية المشكالت  والمشكالت فى حياتو, وضعف تقدير الذات

وعدم الرغبة فى الحديث عنيا، وىذا يتطمب شجاعة فى أن يعترف اإلنسان بأخطائو وعيوبو, 
  (ٗ٘: ٕٗٔٓ)محمد محمد ، ويعمل عمى حميا . 

فتقدير الذات من أكثر مكونات الشخصية التى يمكن أن يستخدميا الفرد لمحصول عمى     
)الشناوى المواقف الجديدة الصعبة دون أن يفقد شجاعتو  يقتحمفيستطيع أن  حالة التوافق,

  (ٙٔ:  ٜٜٛٔالشناوى،
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تقدير الذات بأنو درجة التطابق بين الذات المثالية والذات   Cohen, 1959وقد عرف     
عمى أنو التقدير الشخصى لمتباعد بين   Argyle, 1967 الواقعية، بينما نظر إليو أرجيل

 لمفيومين.  ىذين ا
األول: لو جانبان بأنو التقييم الذى نضعو ألنفسنا, و  ٜٜٛٔ ,Tony, Malimوعرفو     

  Robert & Walter,1999تصورنا لذواتنا, والثانى ىو شعورنا تجاه ىذه الصورة, وذكر 
فى تعريفو بأنيا التقييم الشخصى لمفرد الذى يتكون من اإلنجازات الشخصية واألىداف 

لذكريات والخبرات المبكرة, ومقارنة الذات الفعمية بالذات المثالية, باإلضافة إلى المحققة وا
مقارنة إنجازات الذات بإنجازات األخرين, فعممية التقييم تتمركز فى كيف يرى الناس أنفسيم 

التسوية بين  محاولةواإلستجابة لخبراتيم, وكيف يصفون إنجازاتيم وفشميم, باإلضافة إلى 
الفرد  يضعوتقدير الذات بأنو تقييم كوبر سميث" ية والذات المثالية, ويعرف" الذات الفعم

التقييم اتجاىات الفرد اإليجابية ىذا لنفسو وبنفسو, ويعمل عمى الحفاظ عميو, ويتضمن 
والسمبية نحو ذاتو, وىو مجموعة االتجاىات والمعتقدات التى يستدعييا الفرد عندما يواجو 

)فى  ك فيما يتعمق بتوقعات الفشل والنجاح, والقبول وقوة الشخصيةالعالم المحيط بو, وذل
   (٘٘: ٕٗٔٓمحمد محمد ، 

 نظريات تقدير الذات: 
 Cooper ٜٚٙٔتعددت النظريات المفسرة لتقدير الذات فمنيا نظرية كوبر سميث     

Smith   نظرية روزنبرجRosenberg 1960  ونظرية زيمر ،Ziller ت , ونظرية تقييم الذا
, ونظرية براندين Vistnger1959, نظرية فستينجر Cooly, نطرية Masslowماسمو 

Branden  :"وفيما يمى عرض لنظرية" كوبر سميث 
تقدير الذات عند "كوبر سميث" ىو الحكم الذى يصدره الفرد عمى نفسو متضمنًا اإلتجاىات 

: التعبير قسمينه لذاتو إلى التى يرى أنيا تصفو عمى نحو دقيق, ويقسم تعبير الفرد عن تقدير 
الذاتى وىو إدراك الفرد لذاتو  ووصفو ليا, والتعبير السموكى ويشير إلى األساليب السموكية 

 التى تفصح عن تقدير الفرد لذاتو والتى تكون متاحة لممالحظة الخارجية.
 ( عمى دور اآلباء فى تنمية تقدير الذات لدى األبناء عنٜٚٙٔوقد أ كد كوبر سميث )

 طريق أربع سمات قاطعة نحو سموكيات االطفال والتى تتمثل فى:
 كمية القبول واالستحسان والعاطفة التى تظير ليؤالء األطفال    -ٔ
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 وتوقعيادرجة وضوح المعايير لمسموك التى تم اختيارىا  -ٕ
   .الشرح عن االلتزام أو الغضب درجة التيذيب والضبط القائمة عمى -ٖ

دورىم المؤثر فى  ومديألطفالنا بالتعبير عن آرائيم تجاه قرارات العائمة,  الدرجة التى تسمح
  (ٔٗ: ٜٕٓٓ)سموى متولى ، العائمة كمشارك  

 الفرق بين مفيوم الذات وتقدير الذات: 
ىناك الكثير من يخمط بين مفيوم الذات وتقدير الذات, ولمتفرقة بينيما يوضح  "كوبر     

يشمل مفيموم الشخص وآرائو عن نفسو, بينما" تقدير الذات" سميث" أن " مفيوم الذات " 
يتضمن التقييم الذى يصنعو, وما يتمسك بو من عادات مألوفة لديو مع اعتباره لذاتو, وليذا 
فإن تقدير الذات يعبر عن اتجاه القبول أو الرفض ويشير إلى معتقدات الفرد اتجاه ذاتو 

  (ٛٚ: ٕٕٔٓ)يونس تونسية ، 
من يشير إلى أن العالقة بين مفيوم الذات وتقدير الذات ىى عالقة تكاممية فيما وىناك      

وجيان لعممة واحدة فإذا كان مفيوم الذات بمعناه العام يشير إلى إدراك الفرد لذاتو من خالل 
عن  تصدراحتكاك الفرد ومروره بالخبرات والتى تتأثر بصفة خاصة بالتعزيزات التى 

فإن تقدير الذات يعنى حكم الفرد عمى ذاتو فى جوانب شخصيتو األشخاص المحيطين بو 
المتعددة، ووصفيا بالحسن أو بالقبح أو باإليجاب أو بالسمب مقارنة باألخرين، ويرجع ىذا 

 الحكم إلى الفكرة التى كونيا الفرد عن نفسو
ذه الذات فإذا كانت صورتنا عن أنفسنا إيجابية فمن الطبيعى أن نشعر باالعتزاز والرضا بي 

  .والعكس إذا كانت صورتنا عن ذاتنا سمبية فسوف نكره ذاتنا ونذميا ونحتقرىا
 أنواع تقدير الذات وخصائصو: 

لتقدير الذات مستويات ولكل مستوى خصائص ومميزات حسب شخصية كل فرد فيناك     
 نوعان لتقدير الذات ىما:

 (ٕ٘ٔ، صفحة ٕٔٓٓ)محمد شناوى ، تقدير ذات مرتفع وتقدير ذات منخفض  
 تقدير الذات المرتفع )التقدير اإليجابى لمذات( -ٔ

 خصائص األفراد ذوى تقدير الذات المرتفع 
 يشعرون باألىمية.  -
 يشعرون بالمسئولية تجاه أنفسيم واآلخرين.  -
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لدييم إحساس قوى بالنفس, ويتصرفون باستقاللية, وال يقعون تحت تأثير األخرين  -
 بسيولة .

 يم ومواىبيم كما أنيم فخورون بما يفعمون .يعترفون بقدرات -
 يؤمنون بأنفسيم, ولدييم القدرة عمى المخاطرة ومواجية التحديات . -
 لدييم القدرة العالية عمى تحمل اإلحباط. -
 يتمتعون بالقدرة عمى التحكم العاطفى فى الذات.  -
 يشعرون بالتواصل مع األخرين .  -
 يولون العناية بمظيرىم وأجساميم. -
أكثر عمى الحاضر والمستقبل وال يركزون عمى أخطائيم الماضية بل يتعممون  يركزون -

 من أخطائيم بأال يكررونيا مرة أخرى. 
 ال يشعرون بالتيديد عند مساعدة اآلخرين عمى النجاح.  -
كذلك نجد أن األفرد ذوى تقدير الذات المرتفع لدييم الكثير من السموكيات الدالة عمى      

  .الثقة بالنفس
 يتقبمون المجامالت واليدايا ويقولون شكرًا.  -
 لدييم القدرة عمى التعبير عن رأييم بصراحة حتى لوكان ذلك مخالف لألخرين.  -
 يوضح الصواب من الخطأ لألخرين بدون استيزاء.  -
 المشاركة فى العمل الجماعى واألنشطة االجتماعية.  -

 تقدير الذات المنخفض"التقدير السمبى لمذات" -ٕ
 األفراد ذوى تقدير الذات المنخفض "التقدير السمبى لمذات" خصائص
 يميمون إلى إلقاء الموم عمى اآلخرين أو عمى األشياء عند خطئيم.  -ٔ
 لدييم رغبة عارمة فى استحسان اآلخرين.  -ٕ
 ال يتقبمون المدح أو اإلطراء من اآلخرين.  .ٔ
 يعتقدون أن النجاح يكون نتيجة الحظ.  .ٕ
 تماد عمى اآلخرين.يتصفون باالتكالية واالع .ٖ
 ال يتحممون المسئولية وال يستطيعون اتخاذ أى  قرار.  .ٗ
 عدم احترام اآلخرين وعدم المحافظة عمى مشاعرىم.  .٘
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 ليس لدييم أصدقاء.  .ٙ
من أن اآلخرين يعتقدون أنيم غير أكفاء )فتحى  لخوفيميرفضون طمب المساعدة  .ٚ

, محمد ٙٛ-٘ٛ, ٕٕٔٓ, يونس تونسية ٜٗ-ٚٗ, ٜٕٓٓ, سموى متولى ٜٕٓٓنصر
 (.ٔٙ-ٓٙ: ٕٗٔٓمحمد 

 العوامل التى تؤثر عمى تقدير الذات:
 ىناك نوعان من العوامل المؤدية إلى تكوين تقدير ذات مرتفع أو منخفض تتمثل فى:

 عوامل تتعمق بالفرد نفسو : -ٔ
لقد ثبت أن درجة تقدير الذات لدى الطفل تتحدد بقدر خموه من القمق أو نقص االستقرار 

أنو إذا كان الفرد متمتعَا بصحة نفسية جيدة ساعد ذلك عمى نموه نموًا  بمعنى النفسى
طبيعيًا، ويكون تقدير لذاتو مرتفعًا, أما إذا كان الفرد من النوع القمق غير المستقر فإن فكرتو 

 عن ذاتو تكون منخفضة وبالتالى ينخفض تقديره لذاتو 
 عوامل تتعمق بالبيئة الخارجية: -ٕ

بظروف التنشئة االجتماعية والظروف التى تربى ونشأ فييا الفرد وكذلك نوع وىى متصمة 
 التربية ومنيا:

 ىل يسمح لو بالمشاركة فى أمور العائمة؟ -ٔ
 ىل يقرر لنفسو مايريد؟ -ٕ
 ما نوع العقاب الذى يفرض عميو؟ -ٖ
 نظرة األسرة ألصدقاء الفرد )محبة / عداوة( -ٗ

 فى تقدير الذات تتمثل فى:وىناك مجموعة من األسباب تؤثر 
 السموكيات السمبية الوالدية تجاه األبناء فى الصغر تؤدى إلى انخفاض تقدير الذات  -ٔ
مقارنة بين اآلخرين خاصة مقارنة فى األشياء أو الصفات التى ال يمتمكيا الفرد ليشعره  -ٕ

 بالنقص والعجز ويؤدى إلى انخفاض تقدير الذات.  
ورغبة فى استحسان التجنب واالنسحاب كيدية لمذات يؤدى إلى نقص الميارات التأ -ٖ

 .اآلخرين
سوء معالجة المعمومات, أى التركيز عمى األحداث السمبية دون اإليجابية )سموى متولى  -ٗ

ٕٜٓٓ :ٗٚ-ٗٛ.) 
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ويتضح من خالل العرض السابق أن تقدير الذات يؤثر عمى جميع جوانب السموك     
دراسة تناولت  -فى حدود المسح المتاح  -ك لم تجد الباحثة اإلنسانى, وبالرغم من ذل

العالقة بين أنماط الذكاءات المتعددة وتقدير الذات والسعادة النفسية, وكذلك مدى إسيام كل 
 منيا فى التنبؤ بالذكاءات المتعددة.

 دراساث سابقت :
دراسة الحالية وىى يتضمن ىذا الجزء من الدراسة بعض الدراسات التى ترتبط بمتغيرات ال   

الذكاءات المتعددة والسعادة النفسة وتقدير الذات وتمت عرضيا فى ضوء ثالث محاور وىى 
 كالتالى:

 أواًل: بعض الدراسات التى تناولت الذكاءات المتعددة. 
 ثانيًا: بعض الدراسات التى تناولت السعادة النفسية. 
 ثالثًا: بعض الدراسات التى تناولت تقدير الذات. 

 فيما يمى عرض ليذه المحاور: 
 أواًل: بعض الدراسات التى تناولت الذكاءات المتعددة: 

إلى فحص العالقة بين الذكاءات المتعددة وفعالية الذات    Chan ,2003ىدفت دراسة    
( معممة ٚٗ( معممًا, )ٜٗ( فردًا  منيم )ٜٙلدى المعممين الصينين, وتكونت العينة من )

 جنس( سنة, ثم تصنيفيم فى ضوء مستويات الخبرة التدريسية, والٜٕ ,ٕٔبمتوسط عمرى )
والمواد التى يقومون بتدريسيا, وتوصمت الدراسة إلى وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا بين 
الذكاءات المتعددة وفعالية الذات المدركة لدى المعممين والمعممات, وأن الذكاء المغوى 

بينما كان الذكاءان , بفعالية الذات العامةجيدة  ئاتمنبوالشخصى والموسيقى والمكانى 
 الذات نحو مساعدة اآلخرين . بفعاليةجيدين  منبئيناالجتماعى والجسمى 

العالقة بين الذكاءات المتعددة والتحصيل الدراسى,   Shearer,2004دراسة  فحصت
ًا لألنشطة المختمفة وكذلك القدرة التنبؤية لمقياس الذكاءات المتعددة فى تصنيف األفراد وفق
( طالب وطالبة ٖٓٗ)الموسيقية, والفنية, والمسرحية, والحركية(، وتكونت العينة من )

( طالب وطالبة بالجامعة, وتوصمت الدراسة إلى وجود ٓٓٗبالمدرستين المتوسطة والعميا, )
مة ارتباط بين الذكاءات المتعددة والتحصيل الدراسى, وكذلك وجود فروق بين طالب المرح



 أمناط الذكاءاث املتعذدة وعالقتها بكل من السعادة النفسيت وتقذيز الذاث  

         (ٜٖٓ)  5102ديسمرب ،  44لعذد  جملت اإلرشاد النفسي، مزكز اإلرشاد النفسي، ا        

                 

     

المتوسطة والجامعية فى الذكاءات )الجسمية, المغوية, المكانية, الموسيقية, الطبيعية( بينما لم 
 توجد فروق بينيم فى كل من الذكاء الحسابى والشخصى واالجتماعى.

( إلى التعرف عمى بروفيالت الذكاءات المتعددة  ٕ٘ٓٓىدفت دراسة أبوزيد الشويقى)     
مكا نية التنبؤ بالتحصيل الدراسى فى ضوء الذكاءات المتعددة, لدى طالب الجامعة, وا 

, أبيا( طالب من طالب كمية المعممين فى ٔٚٔوأجريت  الدراسة عمى عينة مؤلفة من )
وجاء ترتيب الذكاءات المتعددة لدى أفرد العينة وفقًا لنتائج الدراسة عمى النحو التالى: 

, ثم المكانى, ثم الرياضى, ثم الطبيعى, ثم الشخصى, ثم الحركى، ثم االجتماعى, ثم المغوى
الموسيقى, كما بينت النتائج وجود عالقة دالة بين الذاكاءات بعضيا ببعض وأشارت النتائج 
أيضًا إلى إمكانية التنبؤ بتحصيل الطمبة فى ميارات المغة من خالل الذكاء المغوى, وعدم 

 المتعددة. إمكانية التنبؤ بالتحصيل فى الجبر من خالل الذكاءات
( إلى فحص داللة االرتباط بين قائمة الذكاءات  ٕٙٓٓكما سعت دراسة حنفى محمد)     

المتعددة ومعدل الثانوية العامة من جية وعالقتيا بالتفكير الرياضى والمكانى من جية أخرى  
سة كمدخل لبناء تصور الختيار الطالب المعمم )شعبة الرياضيات بكمية التربية(, طبقت الدرا

( طالبًاوطالبة من طمبة جامعة قنا, وتوصمت الدراسة إلى وجود ٜ٘عمى عينة مؤلفة من )
عالقة دالة إحصائيًا بين قائمة الذكاءات المتعددة والتفكير الرياضى والمكانى فى حين لم 

 تكن العالقة دالة مع معدل الثانوية العامة.
( إلى التعرف عمى طبيعة ٕٚٓٓاشم )ىدفت دراسة فتحى عبد القادر والسيد محمد أبو ى    

لمذكاء فى ضوء تصنيف جاردنر, وتحديد مسار العالقة بين الذكاءات  العاممىالبناء 
الذات, وأسموب حل المشكالت والتحصيل الدراسى, وكذلك تأثيركل  فعاليةالمتعددة وكل من 

ثالثية( بينيا عمى من: النوع والفرقة الدراسية والتخصص الدراسى والتفاعالت )الثنائية وال
 -( طالب وطالبة من كمية التربية ٘ٚٗدرجات الذكاءات المتعددة, وتكونت العينة من )

( طالبة, وتم تطبيق قائمة الذكاءت المتعددة,  ٜٕٔ(طالبا, )ٗٛٔجامعة الزقازيق, منيم )
ومقياس فعالية الذات, ومقياس أسموب حل المشكالت, ودرجات التحصيل الدراسى من واقع 

 العاممىاالستكشافى, والتحميل  العاممىتائج االختبارت النيائية, وباستخدام التحميل ن
وفيما يمى  شفيوواختبار  التابعةالتوكيدى, وتحميل المسار, وتحميل التغاير متعدد المتغيرات 
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بعض النتائج التى توصمت إلييا الدراسة :أن الذكاءات المتعددة لدى طالب وطالبات 
 .التسعةعام تنتظم حولو العوامل المشاىدة   عن عامل كامن الجامعة عبارة

وجود تأثير دال إحصائيًا لمذكاءات المتعددة عمى كل من فاعمية الذات وحل المشكالت 
ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور  والتحصيل الدراسى, عدم وجود فروق

 واإلناث فى الذكاءات المتعددة .
( إلى التعرف عمى تأثير برنامج بالوسائط المتعددة فى  ٕٛٓٓى عياد) ىدفت دراسة من    

ضوء نظرية الذكاءات المتعددة عمى إكتساب المفاىيم التكنولوجية وبقاء أثر التعمم لدى 
( طالبة, وقد توصمت ٔٗطالبات الصف السابع بغزة ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )

ة إحصائية فى متوسط درجات طالبات المجموعة ذات دالل فروقالدارسة إلى وجود 
التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة  فى اختبارت اكتساب المفاىيم 
التكنولوجية لصالح المجموعة التجريبية ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

ضابطة فى درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة ال
 اإلختبار المؤجل لصالح المجموعة التجريبية.

فحص أساليب التعمم المفضمة   Alawneh & Balawi, 2010تناولت دراسة      
والذكاءات المتعددة السائدة لدى طمبة جامعة اليرموك والعالقة بينيما, وأجريت الدراسة عمى 

دراسية والكميات العممية واألدبية, ( طالبا وطالبة من جميع المستويات الٓٗٛعينة قواميا )
 أظيرت النتائج أن الذكاء السائد لدى الطمبة كان عمى الترتيب: 

الشخصى, والحركى, والوجودى, والرياضى, والبينشخصى, والمكانى, وفى الترتيب األخير 
جاء الذكاء الموسيقى كما تبين وجود عالقة دالة إحصائيًا بين أساليب التعمم والذكاءات 

 متعددة.ال
( إلى التعرف عمى مستوى الميارات الحياتية  ٕٔٔٓىدفت دراسة عبد الرحمن وافى )      

وعالقتيا بالذكاءات المتعددة لدى طمبة المرحمة الثانوية فى قطاع غزة, وأجريت الدراسة عمى 
( طالب وطالبة من طالب المرحمة الثانوية, وتوصمت الدراسة إلى أن ٕٕٙعينة قواميا )

الذكاءات المسيطرة ىى البينشخصى, ثم المغوى, ثم الحركى, ثم الرياضى, عمى  أكثر
الترتيب, كما تبين وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين مستوى الميارات الحياتية والذكاءات 
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المتعددة, وعدم وجود فروق دالة فى مستوى الذكاءات المتعددة, وتعزى لمتغيرات: الجنس, 
 تعميم األب. مكان السكن, مستوى

( إلى تحديد أنماط الذكاءات المتعددة  ٕٔٔٓوىدفت دراسة أحمد السعيد وآخرين )      
لدى طمبة الصف الثانى عشر بإحدى مدارس التعميم العام بسمطنة عمان وعالقتيا 

( طالب وطالبة, وتوصمت الدراسة إلى أن  ٘ٚٔبالتحصيل الدراسى, وتكونت العينة من )
ة لدى الطمبة جاءت عمى الترتيب المغوى, المنطقى, الحركى, البصرى, كما الذكاءات السائد

ارتباطية موجبة بين أنماط الذكاءات المتعددة السائدة لدى الطمبة وبين  عالقةتبين وجود 
 تحصيميم فى مادة الكيمياء.

إلى تحديد مستوى الذكاءات  (ٕٔٔٓىدفت دراسة عبد الناصر الجراح وحمزة الرباعية )    
المتعددة وحل المشكالت لدى الطالب المتميزين فى األردن, وفحص القدرة التنبؤية لمذكاءات 

( طالبا وطالبة من ٕٗٔالمتعددة وحل المشكالت ،وأجريت الدراسة عمى عينة مكونة من )
الصف السابع , تم اختيارىم من مدارس التميز, وتوصمت الدراسة إلى امتالك الطمبة طمبة 

وى مرتفع من الذكاءات المتعددة، وجاءت عمى الترتيب: الشخصى, المتميزين مست
والبينشخصى, والرياضى, والمكانى, والطبيعى, والحركى, والمغوى, والموسيقى, وقدرة مرتفعة 
عمى حل المشكالت, كذلك توصمت الدراسة إلى القدرة التنبؤية لمذكاءات المتعددة بحل 

 المشكالت وأبعادىا.
الفروق بين التقديرات  Furnhame & Shagabutdinora, 2012 تناولت دراسة     

الذكور واإلناث ألنماط الذاكاءات السائدة لدييم وألبائيم, طبقت الدراسة عمى عينة مؤلفة مم 
( طالب وطالبة من طمبة الجامعات الروسية, ومن النتائج التى أظيرتيا الدراسة عدم ٖٕٓ)

المتعددة بشكل عام وفقًا لمتغيرى الجنس, فى حين  وجود فروق دالة فى تقديرات الذكاءات
السائد لدييم أعمى من تقديرات اإلناث، كما بينت  المكانىكانت تقديرات الذكور لمذكاء  

أن الذكاء المفظى والمنطقى والمكانى أفضل المنبئات لمذكاءات بشكل  اإلنحدارنتائج تحميل 
 عام. 
( إلى التعرف عمى مستوى الذكاءات ٕٕٔٓارمة )ىدفت دراسة أمانى محمود ولينا المح    

(, وأظيرت النتائج أن ٕٓ٘المتعددة لدى عينة من معممى التربية الخاصة والتى بمغت)
مستوى الذكاءت المتعددة لدى معممى التربية الخاصة جاءت بالمستوى المتوسط, ولم تظير 
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المتعددة  تعزى إلى  فروق ذات داللة إحصائية فى جميع المجاالت لمستويات الذكاءات
 الجنس, أولمتغير المؤىل العممى.

( إلى التعرف عمى أنماط الذكاءات المتعددة لدى  ٖٕٔٓىدفت دراسة عادل ريان )    
طمبة المرحمة الثانوية بمديرية الخميل فى فمسطين, كما ىدفت إلى فحص اتجاه التمايز فى 

ى, والمساراألكاديمى, مستوى التحصيل ىذه الذكاءات وفقًا لمتغيرات: الجنس ،الصف الدراس
( طالب وطالبة من طالب ٜٓٙفى الرياضيات، وأجريت الدراسة عمى عينة مؤلفة من ) 

المرحمة الثانوية وأظيرت نتائج الدراسة أن الذكاءات الشائعة لدى الطمبة جاءت عمى 
يتبين الترتيب: اجتماعى, شخصى, لفظى, جسمى, موسيقى, رياضى, مكانى, طبيعى, كما 

وجود فروق ذات داللة إحصائية فى الذكاء المفظى والموسيقى وفقًا لمتغيرالجنس لصالح 
الطالبات ،وفى الجسمى والطبيعى لصالح الطالب ،ووفقًا لمتغير الصف فى الذكاءات 
المتعددة ككل وفى كل من الذكاء المفظى, والبصرى, والجسمى, واإلجتماعى, والطبيعى 

ادى عشر, ووفقًا لمتغير المسار األكاديمى فى الذكاءات المتعددة  لصالح طمبة الصف الح
وفى كل من الذكاء المفظى, والمنطقى, والبصرى, والجسمى, والشخصى, لصالح طمبة  ككل

 ككلالمسار العممى, ووفقًا لمتغيرى مستوى التحصيل فى الرياضيات فى الذكاءات المتعددة 
الشخصى لصالح ذوى المستوى التحصيمى المرتفع, وفى كل من الذكاء المفظى, والبصرى, و 

 وفى الذكاء المنطقى لصالح الطمبة  ذوى التحصيل المرتفع المتوسط.
( ىدفت إلى معرفة أنماط التفكير الرياضى وعالقتيا ببعض ٖٕٔٓيامين ) وردةدراسة     

 وكذلك التعرف عمىطولكوم, الذكاءات لدى طمبة الصف العاشر األساسى فى محافظة 
العالقة بين أنماط التفكير الرياضى، وكل من الرغبة فى التفريع والتحصيل فى الرياضيات, 

( طالب وطالبة من طالب الصف العاشر, وتوصمت ٜٖ٘وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين بعض أنماط التفكير الرياضى والذكاءات 

كير الرياضى والتحصيل فى مادة الرياضيات، وأيضًا بين بعض المتعددة ، وبين أنماط التف
 الذكاءات المتعددة والتحصيل فى الرياضيات .

( إلى فحص القدرة التنبؤية لمذكاءات المتعددة فى  ٕٗٔٓىدفت دراسة عادل ريان )    
دس ميارات التعمم المنظم ذاتيًا والتحصيل األكاديمى لدى طالب كمية التربية فى جامعة الق

( طالبًا وطالبة من طالب كمية التربية ٕٖٛالمفتوحة وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا) 
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جامعة القدس وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة موجبة دالة بين الذكاءات المتعددة 
وميارات التعمم المنظم ذاتيًا والتحصيل األكاديمى, كما توصمت الدراسة إلى أن الذكاء 

ر قدرة عمى التنبؤ  بميارات التعمم المنظم ذاتيًا, يميو الذكاء المفظى ثم الشخصى أكث
 االجتماعى, وجاء الذكاء الشخصى المنبئ الوحيد بالتحصيل األكاديمى .

فيما يمى تعرض الباحثة جدول يوضح أىداف الدراسات التى تناولت الذكاءات المتعددة     
 والعينة المستخدمة وأىم النتائج.

(ٖجدول )  
أىداف الدراسات التى تناولت  الذكاءات المتعددة والعينة المستخدمة وأىم النتائج :   

اسم الباحث  م
 النشر وسنة

 أهم النتائج العينة المستخدمة أهداف الدراسة

1 Chan, 
2003 

فحـــــــــــص العالقـــــــــــة بـــــــــــين 
الذكاءات المتعـددة وفعاليـة 

 الذات

( من المعممين ٜٙ)
 الصينين

ـــــين  ـــــاط موجـــــب دال ب الـــــذكاءات إرتب
المتعـددة وفعاليـة الـذات المدركــة, وأن 
الـذكاء المغـوى والشخصـى والموســيقى 
والمكانى منبئـات جيـدة بفعاليـة الـذات 

ـــــذكاءان االجتمـــــاعى  المدركـــــة أمـــــا ال
والجســـــــمى منبئـــــــين جيـــــــدين لفعاليـــــــة 

 اآلخرين مساندةالذات نحو 
2 Shearer, 

2004 
فحص العالقة بين 
الذكاءات المتعددة 

 الدراسى  والتحصيل
الفروق بين طالب  -

المرحمة المتوسطة 
والجامعة فى الذكاءات 

 المتعددة 

( طالب ٖٓٗ)
وطالبة من المدرسة 
المتوسطة والعميا 

( طالبة ٓٓٗو)
وطالب من طالب  

 الجامعة 

إرتبــــــاط بــــــين الــــــذكاءات المتعــــــددة  -
والتحصيل الدارسى, وجود فروق بـين 
طــالب المرحمــة المتوســطة والجامعيــة 

الــــذكاءات )الجســــمية, والمغويــــة,  فــــى
والمكانيــــــة, والموســــــيقية, والطبيعيــــــة( 
بينمـــا لـــم توجـــد فـــروق بيـــنيم فـــى كـــل 
مـــــــن الـــــــذكاء الحســـــــابى والشخصـــــــى 

 واالجتماعى.
ابو زيد   3

ٕٓٓ٘  
التعرف عمى بروفيالت 
الذكاءات المتعددة لدى 
مكانية  طالب الجامعة وا 
التنبؤ بالتحصيل الدراسى 

فى ضوء الذكاءات 

( طالبًا من ٔٚٔ)
طالب كمية 

 المعممين فى أبيا 

جاء ترتيت الذكاءات لدى أفراد  -
العينة عمى النحو التالى: الشخصى 
, الحركى, االجتماعى, المغوى, 
المكانى, الرياضى, الطبيعى, 

 الموسيقى, 
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إمكانية التنبؤ بتحصيل الطالب  - لمتعددة ا
فى ميارات المغة من خالل الذكاء 

م إمكانية التنبؤ المغوى، وعد
بالتحصيل فى الكثير من الذكاءات 

 األخرى .
حنفى محمد  4

ٕٓٓٙ 
فحص اإلرتباط بين  -

 ومعدلالذكاءات المتعددة 
الثانوية العامة من جية 

وعالقتيا بالتفكير 
الرياضى والمكانى من 

جية أخرى, كمدخل لبناء 
تصور ألختيار الطالب 

 المعمم بكمية التربية 

طالبة ( طالبًا و ٜ٘)
 من جامعة قنا 

وجود عالقة دالة إحصائيًا بين قائمة 
الذكاءات المتعددة والتفكير الرياضى 
والمكانى, فى حين لم يكن العالقة 

 دالة مع معدل الثانوية العامة.

فتحى  5
عبدالقادر 
والسيد 
أبوىاشم 
ٕٓٓٚ 

تحديد مسار العالقة بين -
: فاعمية الذات وأسموب 
حل المشكالت والتحصل 

 الدراسى

( طالبًا ٘ٚٗ)
وطالبة من كمية 
التربية جامعة عين 

 شمس 

توصمت الدراسة إلى أن الذكاءات  -
المتعددة لدى طالب وطالبات 
الجامعة عبارة عن عامل كامن 

 تنتظم حولو العوامل المشاىدة
وجود تأثير دال إحصائيا   -

لمذكاءات المتعددة فى كل من فعالية 
 الذات وحل 

 والتحصيل الدراسى المشكالت    
منى عياد  6

ٕٓٓٛ 
التعرف عمى تأثير برنامج 

الوسائط المتعددة فى 
ضوء نظرية الذكاءات 
المتعددة عمى إكتساب 

المفاىيم التكنولوجية وبقاء 
 التعمم أثر 

طالب من  ٔٗ
طالب الصف 

 السابع بغزة

توصمت الدراسة إلى وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين متوسط 

ات المجموعة التجريبية درجات طالب
والضابطة لصالح المجموعة 

 التجريبية . 
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اسم الباحث  
 وسنة النشر

 أهم النتائج العينة المستخدمة أهداف الدراسة

7 Alawneh & 
Balawi, 

2010 

فحص أساليب 
التعمم المفضمة 
والذكاءات المتعددة 
لدى طمبة جامعة 

 اليرموك 

( طالبًا ٓٗٛ)
وطالبة من جميع 

ستويات الدراسية الم
بالكميات العممية 
واألدبية بجامعة 

 اليرموك

توصمت الدراسة إلى أن الذكاءات 
السائدة ىى الشخصى, والحركى, 
والوجودى, والرياضى, 
والبينشخصى, والمكانى, وفى 
الترتيب األخير جاء الذكاء 
الموسيقى كما تبين جود عالقة بين 

 أساليب التعمم والذكاءات
وافى عبدالرحمن  8

ٕٓٔٔ 
التعرف عمى 
مستوى الميارات 
الحياتية وعالقتيا 
بالذكاءات المتععدة 
لدى طمبة المرحمة 

 الثانوية 

( طالبًا ٕٕٙ)
وطالبة من طالب 

 المرحمة الثانوية 

وتوصمت الدراسة إلى أن أكثر 
الذكاءات المسيطرة ىى 
البينشخصى,والمغوى, الحركى, 
والرياضى, عمى  الترتيب كما 

ى وجود عالقة موجبة توصمت إل
دالة بين مستوى الميارات الحياتية, 

 والذكاءات المتعددة
عبدالناصر  9

الجراح وحمزة 
 ٕٔٔٓالربايعة 

تحديد مستوى 
الذكاءات المتعددة 
وحل المشكالت 
لدى الطالب 

 المتميزين باألردن

( طالب ٕٗٔ)
وطالبة من طالب 
الصف السابع تم 
إختيارىم من مدارس 

 التميز

الدراسة إلى القدرة التنبؤية توصمت 
لمذكاءات المتعددة بحل المشكالت 

 وأبعادىا 

1
0 

Furnham & 
Shagabutdin

ova  

فحص الفروق بين 
تقديرات الذكور 
واإلناث ألنماط 
الذكاءات السائدة 

 لدييم وآلبائيم

طالب وطالبة  ٖٕٓ
من الجامعات 

 الروسية 

عدم وجود فروق دالة فى  -
متعددة بشكل تقديرات الذكاءات ال

 عام وفقًا لمتغير الجنس 
كما بينت نتائج تحميل االنحدار  -

أن الذكاء المفظى والمنطقى 
 والمكانى أفضل المنبئات بشكل عام 
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اسم الباحث وسنة  م

 النشر
العينة  أهداف الدراسة

 المستخدمة
 أهم النتائج

أمانى محمد ولينا  11
 ٕٕٔٓالمحارمة 

ت التعرف عمى مستوى الذكاءا
المتعددة لدى عينة من معممى 

 التربية الخاصة

( من ٕٓ٘)
معممى التربية 

 الخاصة

أظيرت النتائج أن مستوى 
الذكاءات المتعددة لدى 
معممى التربية الخاصة جاء 

 بالمستوى المتوسط 
التعرف عمى أنماط الذكاءات  ٖٕٔٓعادل ريان  12

المتعددة لدى طمبة المرحمة 
وكذلك الثانوية بمدرية الخميل 

فحص اتجاه التمايز فى ىذه 
الذكاءات وفقًا لمتغيرات: الجنس 
والصف الدراسى والمسار 
األكاديمى ومستوى التحصيل فى 

 الرياضيات 

( طالب ٜٓٙ)
وطالبة من 
 المرحمة الثانوية 

أظيرت النتائج أن  -
الذكاءات الشائعة لدى 
الطمبة جاءت عمى الترتيب: 
إجتماعى, شخصى, لفظى, 

سيقى, رياضى, جسمى, مو 
 مكانى, طبيعى, 

وجود فروق ذات داللة  -
إحصائية فى الذكاء المفظى, 
والموسيقى, وفقًا لمتغيرى 
الجنس لصالح الطالبات 
وفى الجسمى والطبيعى 

 لصالح الطالب
التعرف عمى أنماط التفكير  ٖٕٔٓيامين  وردة 13

الرياضى وعالقتيا ببعض 
الذكاءات المتعددة لدى طمبة 

 عاشر األساسىالصف ال

( طالب ٜٖ٘)
وطالبة من 
طالب الصف 

 العاشر

وتوصمت الدراسة إلى وجود 
عالقة دالة بين بعض أنماط 
التفكير الرياضى والذكاءات 
المتعددة وكذلك بين بعض 
الذكاءات والتحصيل فى 

 الرياضيات
فحص القدرة التنبؤية لمذكاءات  ٕٗٔٓعادل ريان  14

منظم المتعددة فى ميارات التعمم ال
ذاتيًا والتحصيل األكاديمى لدى 

جامعة  –طالب كمية التربية 
 القدس المفتوحة

( طالب ٕٖٛ)
وطالبة من 
طالب كمية 
التربية جامعة 
 القدس المفتوحة 

توصمت الدراسة إلى وجود 
عالقة موجبة دالة بين 
الذكاءات وميارات التعمم 
المنظم ذاتيًا والتحصيل 

 األكاديمى 
 السابق يتضح فى الدراسات  مايمى: ومن خالل الجدول 
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 chan, 2003 ,Shearerتصدييا  لمذكاءات المتعددة فى بيئات مختمفة كما فى دراسة  .ٛ
  .ٕ٘ٓٓ, أبوزيد   2004

تصدييا لمذكاءات المتعددة فى مراحل عمرية ومراحل دراسية متفاوتة ما بين المرحمة  .ٜ
, ودراسة عبدالناصر ٕٔٔٓحمن وافى اإلعدادية والثانوية والجامعية كما فى دراسة عبدالر 

 .ٕٕٔٓ, ودراسة أمانى محمود ولينا المحارقة ٕٔٔٓالجراح وحمزة الربايعة 
استيدفت الدراسات التعرف عمى ترتيب الذكاءات الشائعة لدى الفئات المستيدفة, وتبين من  .ٓٔ

زيد استقراء نتائجيا وجود إختالف من حيث ترتيب الذكاءات الشائعة كما فى دراسة أبو 
 . ٖٕٔٓ, وداراسة عادل ريان   Alawneb & Balawi 2010, ودراسة ٕ٘ٓٓ

اجريت بعض الدراسات بيدف إعداد برامج إثرائية قائمة عمى الذكاءات المتعددة لتنمية  .ٔٔ
 .ٕٛٓٓالميارت المختمفة والتحصيل واكتساب المفاىيم كما فى دراسة منى عياد 

عالقتيا بالذكاءات المتعددة مثل فعالية الذات  تنوع المتغيرات التى قام الباحثون بدراسة .ٕٔ
وأسموب حل المشكالت والتحصيل الدراسى كما فى دراسة فتحى عبدالقادر والسيد أبوىاشم 

, والتفكير الرياضى كما ٕٔٔٓ, والميارات الحياتية كما فى دراسة عبدالرحمن وافى ٕٚٓٓ
 .ٖٕٔٓوردة يامين فى دراسة 

 -فى حدود المسح المتاح  -اسات السابقة فمم تجد الباحثةومن خالل العرض السابق لمدر 
دراسة فحصت العالقة بين أنماط الذكاءات المتعددة ومتغيرى الدراسة السعادة النفسية وتقدير 

جامعة   -الذات وكذلك التعرف عمى ترتيب أنماط الذكاءات المتعددة لدى طالب كمية التربية
 الحالية.عين شمس وىذا ما تسعى إلية الدراسة 

 بعض الدراسات التى تناولت السعادة النفسية:  ثانيًا :
, دراسة فحصت العالقة بين الذكاء اإلنفعالى   Furnham & Petrides,2003أجرى     

( طالبًا وطالبة, ٛٛوالسعادة النفسية لدى طالب الجامعة, وتكونت عينة الدراسة من )
 درجة عالية بالذكاء اإلنفعالى وأظيرت النتائج أن السعادة ارتبطت طرديًا ب

بدراسة  ىدفت إلى التعرف عمى العالقة بين الذكاء    Austin,et al., 2005كما قام ِ 
( ٗٓٚاإلنفعالى والشخصى والشعور بالرضا عن الحياة والصحة, وتكونت الدراسة من )
رضا عن طالب جامعى, وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بين الذكاء االنفعالى, وال

 الحياة, ووجود عالقة سالبة بين الذكاء االنفعالى والشخصية.
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, إلى التعرف عمى العالقة االرتباطية بين الذكاء  Furnham, 2006ىدفت دراسة     
طالبة(, وتوصمت الدارسة إلى  ٚٚطالبًا, ٔٔالوجدانى والسعادة, وتكونت عينة الدراسة من )

 وجدانى والسعادة. وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء ال
, دراسة ىدفت إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء  Sillick & Schutts,2006أجرت 

( فردًا, وتوصمت الدراسة ٛٛاالنفعالى وتقدير الذات والسعادة, وتكونت عينة الدراسة من )
 إلى أنو كمما ارتفع الذكاء االنفعالى ارتفعت مستويات السعادة.

( إلى الكشف عن مستويات الذكاء اإلنفعالى والسعادة  ٕٚٓٓده ) ىدفت دراسة آمال جو     
والثقة بالنفس لدى طمبة جامعة األقصى, والتعرف عمى العالقة بين الذكاء اإلنفعالى وكل 
من السعادة والثقة بالنفس, ومعرفة الفروق بين متوسطات أفراد العينة فى الذكاء والسعادة 

( ٖٕٔأنثى( ،وقد بمغت عينةالدراسة ) –زى إلى النوع )ذكر والثقة بالنفس, والتى يمكن أن تع
طالبة( ،وتوصمت تنائج الدراسة إلى أن مستويات الذكاء  ٙٗٔ -طالب ٘ٛطالب وطالبة )

% ،كما ٖٗ.ٕٙ% , ٙٔ.ٖٙ% , ٚٙ.ٓٚالوجدانى والسعادة والثقة بالنفس ىى عمى التوالى 
نفعالى وكل من السعادة والثقة بالنفس، توصمت إلى وجود عالقة إرتباط موجبة بين الذكاء اإل

فى الدرجة الكمية  العينةكذلك توصمت إلى عدم وجود فروق بين متوسط  درجات أفراد 
 لمذكاء اإلنفعالى, والسعادة, والثقة بالنفس تعزى لمتغير النوع.

إلى التعرف عمى طبيعة النموذج البنائى لمعالقات  ٕٓٔٓىدفت دراسة السيد أبوىاشم     
ن السعادة النفسية والعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية بي

 ( طالبا وطالبة بكمية التربية جامعة الزقازيق,٘ٓٗلدى طالب الجامعة, وتكونت العينة من )
وتوصمت الدراسة إلى إمكانية التنبؤ من العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية بالسعادة النفسية 

اتيا المختمفة، وكذلك إمكانية التنبؤ من تقدير الذات بالسعادة النفسية ومكوناتيا ومكون
 بالسعادة النفسية ومكوناتيا المختمفة. االجتماعيةالمختمفة، وكذلك إمكانية التنبؤ من المساندة 

( إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين الذكاء الوجدانى  ٕٔٔٓموضى القاسم) ىدفت دراسة 
سعادة واألمل, والكشف عن الفروق فى الذكاء اإلنفعالى والسعادة واألمل فى ضوء وكل من ال

بعض المتغيرات )التخصص الدرسى والمستوى الدراسى(, وكذلك ىدفت الدراسة إلى  التعرف 
الفرعية,  أبعادهعمى الفروق بين مرتفعات ومنخفضات الذكاء اإلنفعالى فى السعادة واألمل و 

( من طالبات جامعة أم القرى البالغ متوسط أعمارىن) ٓٓٗراسة من )وقد تكونت عينة الد
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نحراف معيارى (سنو ٕٕ ( سنة, وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية ٙٛ.ٔقدره) وا 
موجبة دالة إحصائيَا بين الذكاء اإلنفعالى بأبعاده الفرعية وكل من السعادة ومقياس األمل 

فروق دالة إحصائيَا بين متوسط درجات السعادة واألمل واإلرادة(، وتوجد  السبلوبعديو ) 
 منخفضات( فى اتجاه مرتفعات الذكاء اإلنفعالى. –ببعديو لدى )مرتفعات 

( إلى معرفة العالقة بين السعادة ٕٔٔٓىدفت دراسة أمال جودة وحمدى أبوجراد )    
تفسير السعادة لدى عينة واألمل والتفاؤل, وتحديد األىمية النسبية لكل من ىذه المتغيرات فى 

( طالب وطالبة, وتوصمت الدراسة إلى أن ٚٛٔمن طمبة جامعة القدس المفتوحة بمغ حجميا)
االرتباط كانت موجبة معامالت  متغير السعادة ارتبط مع بقية المتغيرات األخرى، وأن قيم

لى أن متغيرى ودالة إحصائيًا فى االتجاه المتوقع. وأشارت نتائج تحميل االنحدار المتعدد إ
عمى مقياس السعادة, وقد أسيم   العينةاألمل والتفاؤل أسيما فى تفسير تباين درجات أفراد  

 متغير التفاؤل بمقدار أكبر فى تفسير تباين درجات أفراد العينة عمى مقياس السعادة .
دانى ( إلى دراسة الذكاء االجتماعى والذكاء الوجٖٕٔٓىدفت دراسة إبراىيم أبوعمشة )     

وعالقتيما بالشعور بالسعادة, كما ىدفت إلى التعرف عمى مستوى الذكاء االجتماعى والذكاء 
الوجدانى والشعور بالسعادة لدى أفراد العينة, كما ىدفت إلى معرفة أى مدى يمكن التنبؤ 

( ٖٓٙبالشعور بالسعادة من خالل الذكاء االجتماعى والذكاء الوجدانى, عمى عينة قوميا)
طالبة من طالب جامعة األزىر االسالمية، وتوصمت الدراسة إلى أن مستوى كل من طالب و 

الذكاء االجتماعى, والذكاء الوجدانى, والشعور بالسعادة لدى أفراد العينة من طمبة الجامعات 
%(، كما توصمت الدراسة إلى ٛ.ٖٚ%( )ٛ.ٙٚ%(, )ٛ.ٛٙبمحافظة غزة عمى التوالى )
 لوجدانى والشعور بالسعادة تعزى إلى متغير الجنس.عدم وجود فروق فى الذكاء ا

( إلى الكشف عن العالقة بين السعادة من جية ٖٕٔٓ)سماوى  ىدفت دراسة فادى    
والذكاء االنفعالى والتدين من جية أخرى لدى طمبة جامعة العموم اإلسالمية العالمية فى 

وتوصمت الدراسة إلى وجود طالب وطالبة, ٓ٘ٙواألردن وتكونت عينة الدراسة من  –عمان 
عالقة بين السعادة وكل من الذكاء اإلنفعالى والتدين, وعدم وجود اختالف فى العالقة بين 
السعادة والذكاء اإلنفعالى والتدين باختالف الجنس واختالفيا فى التخصصات لصالح 

 التخصصات الفقيية بين السعادة والتدين.
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ى الكشف عن العالقة بين الشعور بالسعادة إل (ٖٕٔٓىدفت دراسة عايدة صالح )    
والتوجو نحو الحياة لدى عينة من المعاقين حركيًا المتضررين من العدوان عمى غزة, وكذلك 
التعرف عمى الفروق فى السعادة والتوجو نحو الحياة تعزى إلى متغيرات )الحالة االقتصادية , 

طالب وطالبة من المعاقين حركيًا  ٕٕٔالعمر, الجنس, درجة اإلعاقة( عمى عينة قواميا 
الممتحقين ببرنامج التعميم المستمر بالجامعة االسالمية, وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة 
دالة بين الشعور بالسعادة لدى المعاقين حركيًا المتضررين من العدوان اإلسرائيمى عمى غزة, 

ذات داللة إحصائية بين والتوجو نحو الحياة كما توصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق 
 –الطالب عمى مقياس السعادة ومقياس التوجو نحو الحياة تعزى إلى متغير الجنس )ذكور 

إناث( ،وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب 
 سنة(.  ٖٓ-ٕٔعمى مقياس التوجو نحو الحياة والسعادة تعزى إلى متغير العمر لصالح )

, ىدفت إلى اختبار الفرض القائل بأن ىناك  Zeny Gaseco,et al., 2014دراسة     
عالقة بين الكمالية وتحقيق اليناء الشخصى بين الطالب المتفوقين دراسيًا والتحقق من مدى 

( من الطالب المتفوقين دراسيًا من مراحل التعميم  ٕٗ٘صحتيا, وتكونت عينة الدراسة من)
الدارسة إلى أن التحصيل األكاديمى بالنسبة لمتعميم الجامعى يتجو إلى الجامعى, وتوصمت 

أن يكون عند مستوى متوسط من الكمالية، وتوصمت كذلك إلى أن الطالب المتفوقين دراسيًا 
 ينخفض لدييم مستوى اليناء الشخصى.

( إلى التعرف عمى العالقة بين التسامح واليناء ٕٗٔٓىدفت دراسة بدر الحربى)     
اإلنفعالى واإلجتماعى والنفسى والذاتى وكذلك تحديد الفروق فى التسامح واليناء الذاتى طبقًا 

( من المترددين من كاًل من ٙٓٚلممرحمة العمرية ،وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا )
, وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة دالة  حائلالجنسين عمى المراكز الصحية التابعة لمدينة 

بين التسامح واليناء الذاتى )الشخصى( ووجود فروق دالة إحصائيًا فى التسامح موجبة 
 واليناء الذاتى / الشخصى طبقًا لمفئة العمرية.

 تعميق عمى الدراسات التى تناولت السعادة النفسية :
أجريت العديد من الدراسات لفحص العالقة بين الذكاء الوجدانى والسعادة فى بيئات     

د توصمت ىذه الدراسات إلى وجود عالقة إيجابية بين الذكاء اإلنفعالى والسعادة مختمفة, وق
 .ٖٕٔٓ, ودراسة فادى سماوىٕٔٔٓموضى القاسم, دراسة ٕٚٓٓكما فى دراسة آمال جودة 
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ىدفت بعض الدراسات إلى التعرف عمى بعض النماذج البنائية لمعالقات بين السعادة  
 ٕٓٔٓا فى دراسة السيد أبوىاشم النفسية مع غيرىا من المتغيرات كم

ىدفت بعض الدراسات إلى فحص العالقة بين السعادة والذكاء اإلجتماعى كما فى  
، ٖٕٔٓ، وكذلك عالقتيا بالتدين كما فى دراسة فادى سماوىٖٕٔٓدراسة إبراىيم أبو عمشة 

 .ٖٕٔٓوالتوجو نحو الحياة كما فى دراسة عادل صالح 
الرغم من اىتمام الباحثين بفحص العالقة بين السعادة النفسية فقد الحظت الباحثة عمى      

اإلجتماعية, فمم تجد  والمساندةبمتغيرات مثل الذكاء الوجدانى, التدين, الذكاء اإلجتماعى، 
دراسة فحصت العالقة بين الذكاءات المتعددة والسعادة  –فى حدود المسح المتاح  –الباحثة 

 سة الحالية.النفسية وىذا ماتسعى إليو الدر 
 ثالثًا: بعض الدراسات التى تناولت تقدير الذات فى عالقتيا بمتغيرات أخرى: 

إلى بحث تأثير تقدير الذات،  Cstaneda-Sound,2008 &Wangسعت دراسة    
والتدعيم االجتماعى المدرك عمى اليناء النفسى  لدى عينة مكونة من  والكفاءة األكاديمية ،

صمت الدراسة إلى وجود ارتباط  بين اليناء النفسى وتقدير الذات ( طالب جامعي، وتو ٖٚٙ)
 والكفاءة األكاديمية، والتدعيم االجتماعى المدرك.

( إلى فحص العالقة بين الذكاء اإلنفعالى ٕٛٓٓالمصدر)ىدفت دراسة عبد العظيم     
وأجريت  الضبط وتقدير الذات والخجل, وجيةومجموعة من المتغيرات اإلنفعالية تمثمت فى 

 –( طالب وطالبة من طالب المستوى الثالث بكمية التربية ٕٛٔالدراسة عمى عينة قواميا)
جامعة األزىر بغزة, وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعى 
ومنخفضى الذكاء االنفعالى فى تقدير الذات لصالح ذوى الذكاء االنفعالى المرتفع, وعدم 

 الضبط والخجل. وجيةذات داللة إحصائية بين مرتفعى الذكاء اإلنفعالى فى وجود فروق 
بحث تأثير أبعاد تقدير الذات عمى اليناء  Jemta,et al.,2009استيدفت دراسة 

ستراتيجيات المواجية، وتكونت عينة الدراسة من )  ( طفل ومراىق تراوحت أعمارىم ٖٛٔوا 
رتباط  بعض أبعاد تقدير الذات إيجابيَا باليناء ( سنو ، وتوصمت الدراسة إلى اٛٔ-ٚبين ) 

 المدرك واستراتيجيات المواجية.
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العالقة  بين الرضا عن   Borzumato-Gainey, et al., 2009تناولت دراسة     
( إمراة متزوجة، تراوحت أعمارىن من ٕٖٓالحياة وتقدير الذات، وتكونت عينة الدراسة من )

 لدراسة إلى وجود عالقة قوية موجبة بينيما. ( سنة، وأشارت نتائج اٜٙ-ٕٔ)
لإلنجاز  والدافعية( إلى فحص العالقة بين تقدير الذات ٕٕٔٓىدفت دراسة مسعد أبوالديار) 

والذكاء الوجدانى ،وكذلك فحص الفروق بين المكفوفين وغير المكفوفين فى متغيرات 
نحراف ٛٙ.ٓٔط أعمار ( طفاًل وطفمة لمتوس ٓٛالدارسة, وتكونت عينة الدراسة  من)  وا 

, وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المكفوفين وغير ٕٚ.ٓمعيارى 
المكفوفين فى تنظيم العالقات االجتماعية, والتعاطف مع اآلخرين فى إتجاه المكفوفين, فى 

دارتيا, والو  عى بالذات حين كانت الفروق فى إتجاه غير المكفوفين فى تنظيم االنفعاالت وا 
وحفز الذات, وتوصمت الدراسة إلى أن الدافعية لإلنجاز  الدافعيةواإلنتباه لممشاعر, وتنظيم 

وتقدير الذات قدرة تنبؤية بالذكاء الوجدانى لدى األطفال غير المكفوفين, أما بالنسبة 
 ز فقط.لممكفوفين فقد اقتصرت القدرة التنبؤية بالذكاء الوجدانى لدييم عمى الدافعية لإلنجا

( إلى التعرف عمى العالقة االرتباطية بين أنماط  ٕٕٔٓعبدالعزيز) حنانىدفت دراسة 
التفكير وتقدير الذات فى ضوء بعض المتغيرات المتمثمة فى الجنس, التخصص الدراسى, 

وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة  بشار،التحصيل االكاديمى, لدى عينة من طمبة جامعة 
التفكير وتقدير الذات، حيث توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية ارتباطية بين نمط 

بين التفكير اإليجابى وتقدير الذات المرتفع, وعالقة بين التفكير السمبى وتقديرالذات 
 المنخفض.

( ىدفت إلى كشف العالقة بين تقدير الذات والتحصيل ٕٕٔٓدراسة يونس تونسية )    
المبصرين, والمراىقين المكفوفين من خالل قياس تقدير الذات الدراسى لدى عينة المراىقين 

لدى ىاتين العينتين, وكذلك سعت إلى المقارنة بين المراىقين المبصرين والمراىقين 
المكفوفين فى كل من متغيرى تقدير الذات والتحصيل الدراسى، وأجريت الدراسة عمى عينة 

راىق كفيف, وتوصمت الدراسة إلى م ٕٔمراىق مبصر و ٕٔمراىق, منيم  ٕٗمكونة من 
وجود عالقة ارتباطية بين تقدير الذات والتحصيل الدارسى وىذا لدى عينة المراىقين 
المبصرين, أما لدى المراىقين المكفوفين فقد أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود عالقة 

يخص الفروق بين  ارتباطية فى تقدير الذات الرفاقى والعائمى مع التحصيل الدراسى, أما فيما
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عينة المراىقين المبصرين والمراىقين المكفوفين فقد توصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات 
داللة إحصائية فى كل من بعد تقدير الذات العائمى والمدرسى وعدم وجود فروق فى تقدير 
الذات الرفاقى, وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية فى درجات التحصيل الدراسى وىذا 

 لصالح المراىقين المبصرين.
 تعقيب عمى الدراسات التى تناولت بالدراسة تقدير الذات :

فحصت بعض الدراسات العالقة بين الذكاء االنفعالى والخجل كما فى دراسة عبدالعظيم  -
 ٕٛٓٓالمصدر

أجريت بعض الدراسات لفحص العالقة بين تقدير الذات والدافعية لإلنجاز كما فى دراسة  -
 ٕٕٔٓأبوالديارمسعد 

أجريت بعض الدراسات لمكشف عن العالقة بين تقدير الذات والتحصيل الدراسى كما فى  -
 ٕٕٔٓدراسة يونس تونسية 

استيدفت بعض الدراسات فحص االرتباط بين نمط التفكير وتقدير الذات كما فى دراسة -
 ٕٕٔٓحنان عبدالعزيز

تناولت تقدير الذات مابين األسوياء كما  تنوعت العينات الى أجريت عمييا الدراسات التى -
, وغير األسوياء كما فى دراسة مسعد ٕٕٔٓفى دراسةعبدالعظيم المصدر, حنان عبدالعزيز 

 . ٕٕٔٓ,يونس تونسيةٕٓٔٓأبوالديار
فى  –وعمى الرغم من أىمية تقدير الذات وتأثيرىا فى كافة جوانب الشخصية فمم تجد الباحثة 

اسة تناولت العالقة بين تقدير الذات والذكاءت المتعددة, وكذلك لم در  –حدود المسح المتاح 
تجد الباحثة دراسة استيدفت الكشف عن مدى إمكانية التنبؤ بالذكاءات المتعددة من متغيرى 

 السعادة النفسية وتقديرالذات وىذا ماتسعى إليو الدراسة الحالية .
 فزوض الذراست:

ات السابقة، تم اشتقاق فروض الدراسة عمى النحو فى ضوء اإلطار النظرى والدراس     
 التالى:

 .جامعة عين شمس -يختمف ترتيب مستويات الذكاءات المتعددة لدى طالب كمية التربية-ٔ
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"توجد عالقة إرتباطية دالة بين أنماط الذكاءات المتعددة ومتغيرى الدراسة الحالية: -ٕ
جامعة عين شمس"، ويتم التحقق من  -لتربيةالسعادة النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية ا

 ىذا الفرض من خالل التحقق من الفروض الفرعية التالية:
أ( توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء المغوى ومتغيرى الدراسة :السعادة النفسية -ٕ)

 جامعة عين شمس. -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
لذكاء الرياضى ومتغيرى الدراسة :السعادة النفسية ب( توجد عالقة ارتباطية بين ا -ٕ)

 جامعة عين شمس. -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
ج( توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء المكانى ومتغيري الدراسة: السعادة النفسية -ٕ)

 جامعة عين شمس. -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
ية بين الذكاء الجسمى ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية وتقدير د( توجد عالقة ارتباط -ٕ)

 جامعة عين شمس. -الذات لدى طالب كمية التربية
خ( توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الموسيقى ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية -ٕ)

 جامعة عين شمس. -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
ارتباطية دالة بين الذكاء الشخصى ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية  ز( توجدعالقة -ٕ)

 جامعة عين شمس. -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
س( توجد عالقةارتباطية دالة بين الذكاء االجتماعى ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية  -ٕ)

 جامعة عين شمس. -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
ص(توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الطبيعى ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية  -ٕ)

 جامعة عين شمس. -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
ع( توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء الوجودى ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية وتقدير  -ٕ)

 شمس.جامعة عين  -الذات لدى طالب كمية التربية
و( توجد عالقة ارتباطية دالة بين الدرجة الكمية ألنماط الذكاءات المتعددة ومتغيرى  -ٕ)

 جامعة عين شمس. -الدراسة : السعادة النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
"يمكن التنبؤ بأنماط الذكاءات المتعددة من متغيرى الدراسة الحالية : السعادة النفسية -ٖ

 جامعة عين شمس". -الذات لدى طالب كمية التربية وتقدير 
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 وينبثق من ىذا الفرض الفروض الفرعية التاليو :
أ(  يمكن التنبؤ بالذكاء المغوى من متغيرى الدراسة : السعادة النفسية وتقدير الذات لدى  -ٖ)

 جامعة عين شمس. -طالب كمية التربية 
غيرى الدراسة : السعادة النفسية وتقدير الذات ب( يمكن التنبؤ بالذكاء الرياضى من مت -ٖ)

 جامعة عين شمس.  -لدى طالب كمية التربية 
_ ج( يمكن التنبؤ بالذكاء المكانى من متغيرى الدراسة : السعادة النفسية وتقدير الذات ٖ)

 جامعة عين شمس. -لدى طالب كمية التربية 
سة : السعادة النفسية وتقدير الذات د( يمكن التنبؤ بالذكاء الجسمى من متغيرى الدرا -ٖ)

 جامعة عين شمس. -لدى طالب كمية التربية 
خ( يمكن التنبؤ بالذكاء االموسيقى من متغيرى الدراسة : السعادة النفسية وتقدير الذات -ٖ)

 جامعة عين شمس. -لدى طالب كمية التربية 
دة النفسية وتقدير الذات ز( يمكن التنبؤ بالذكاء الشخصى من متغيرى الدراسة : السعا -ٖ)

 جامعة عين شمس. -لدى طالب كمية التربية 
س( يمكن التنبؤ بالذكاء االجتماعى من متغيرى الدراسة : السعادة النفسية وتقدير  -ٖ)

 جامعة عين شمس. -الذات لدى طالب كمية التربية 
ية وتقدير الذات ص( يمكن التنبؤ بالذكاء الطبيعى من متغيرى الدراسة : السعادة النفس -ٖ)

 جامعة عين شمس.  -لدى طالب كمية التربية 
ع( يمكن التنبؤ بالذكاء الوجودى من متغيرى الدراسة : السعادة النفسية وتقدير الذات  -ٖ)

 جامعة عين شمس. -لدى طالب كمية التربية 
وتقدير  و( يمكن التنبؤ بالذكاءات المتعددة ككل من متغيرى الدراسة : السعادة النفسية -ٖ)

 جامعة عين شمس. -الذات لدى طالب كمية التربية 
 منهج الذراست وإجزاءاتها:

 أواَل منيج البحث:
لتحقيق أىداف الدراسة والمتمثمو فى اإلجابو عن أسئمتيا واختبار فرضياتيا, تم اتباع     

 .المنيج الوصفى باعتباره المنيج المناسب لذلك 
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 ثانيَا : عينة الدراسة :
من طالب الفرقو الثانيو  عشوائيةرت العينة االستطالعيو بالدراسة الحالية بطريقة اختي -

(، ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓجامعة عين شمس تخصص عمم النفس لمعام الدراسى ) -بكمية التربية 
نحراف  ٜ,ٜٔ( طالبًا وطالبو متوسط أعمارىم) ٔٗوتكونت العينة من ) ( سنة, وا 

ذه العينة لمتحقق من صدق وثبات أدوات (  سنة، واستخدمت درجات ى ٗٙ,ٓمعيارى)
 الدراسة. 

كمية  -( طالب وطالبو من طالب الفرقو الثانيو ٓٓٔأما العينة النيائيو فتكونت من ) -
( متوسط ٕ٘ٔٓ - ٕٗٔٓجامعة عين شمس تخصص عمم النفس لمعام الدراسى ) -التربية 

نحراف معيارى )ٜ,ٜٔأعمارىم )  ( سنةٗٙ,ٓ( سنو وا 
 درجات ىذه العينة لمتحقق من فروض الدراسة الحالية .وقد استخدمت 

ويرجع اختيار ىذه النوعيو من المفحوصين إلى تناسب طبيعة أدوات الدراسة إلى األعمار 
 الزمنيو لعينة الدراسة. 
 ثالثا : أدوات الدراسة :

 ( مقياس الذكاءات المتعددة " إعداد الباحثة ":ٔ) 
متعددة بعض االطالع عمى األطر النظرية والدراسات أعدت الباحثة مقياس الذكاءات ال

السابقة التي تناولت الذكاءات المتعددة ، وكذا معظم االختبارات والمقاييس العربية واألجنبية 
, فتحى عبدالقادر والسيد ,Mackenzie 1999والتي ىدفت لقياس الذكاءات المتعددة ومنيا 

 . ٕٗٔٓ, عادل ريان ٖٕٔٓريان , عادل ٕٛٓٓ, منى عياد ٕٚٓٓمحمد أبو ىاشم 
 اليدف من المقياس :

جامعة  -ييدف المقياس إلى التعرف عمى الذكاءات المتعددة لدى طالب كمية التربية      
  .عين شمس
 المقياس :وصف 
( مفردة فى صوره تقدير ذاتى ثالثى التدريج, حيث يختار ٖٙيتكون المقياس من )     

  :ىىالمستجيب مابين ثالث بدائل و 
ويتكون المقياس من تسعو أبعاد يمثل كل بعد نوع من أنواع  ) دائمًا, أحيانًا, ابدًا ( ، 

 (ٔالذكاءات بواقع سبع مفرادات لكل بعد ) أنظر ممحق رقم 
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 الخصائص السيكومتريو لممقياس :
فى سبيل التحقق من صالحيو المقياس قبل التطبيق عمى العينة األساسيو, قامت      
 بالتحقق من صدق وثبات مقياس الذكاءات المتعددة وذلك عمى النحو التالى : الباحثة

 صدق المقياس "صدق اإلتساق الداخمى":
(  من طالب ٔٗطبقت الباحثة المقياس عمى عينة الدراسة اإلستطالعيو البالغ عددىا )     

-ٕٗٔٓجامعى جامعة عين شمس  العام ال -الفرقو الثانيو شعبة  عمم النفس بكمية التربية
 م.ٕ٘ٔٓ
وحسب الصدق بتقدير قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفرده والدرجة الكمية لكل     

 بعد من أبعاد المقياس والجدول التالى يوضح ذلك :
(ٗجدول )  

معامالت االرتباط بين درجة كل مفرده فى البعد والدرجة الكمية لمبعد لمقياس الذكاءات المتعددة   
الذكاء 

 وىالمغ
معامل 
 اإلرتباط

الذكاء 
 الرياضى

معامل 
 اإلرتباط

الذكاء 
 المكانى

معامل 
 اإلرتباط

الذكاء 
 الجسمى

معامل 
 اإلرتباط

1 ٓ,ٖٜٚ* ٕ ٓ,ٜٛٗ** ٖ ٓ,ٖٔ٘** ٗ ٓ,ٙٔٚ** 
5 ٓ,ٖٗٔ* ٙ ٓ,ٛ٘ٔ** ٚ ٓ,ٙٔٛ** ٛ ٓ,ٚ٘ٓ** 
9 ٓ,ٖٜٔ* ٔٓ ٓ,ٕٛ٘** ٖٔ ٓ,ٚٚ٘* ٕٔ ٓ,ٖٕٙ** 
13 ٓ,ٙٓٔ** ٔٗ ٓ,٘ٛٙ** ٔ٘ ٓ,ٖٚٔ** ٔٙ ٓ,ٙٔٔ** 
17 ٓ,ٕٖٗ** ٔٛ ٓ,ٛٙٗ** ٜٔ ٓ,ٕ٘ٗ* ٕٓ ٓ,ٚٓٛ** 
21 ٓ,ٗٙ٘* ٕ٘ ٓ,ٛٔٓ** ٕٕ ٓ,ٕٙٛ** ٕٖ ٓ,٘ٔٗ* 
24 ٓ,ٙ٘ٚ* ٕٙ ٓ,٘ٙٓ* ٕٚ ٓ,ٜٙٛ** ٕٛ ٓ,ٗٙٔ** 
 (٘ٓ,ٓدال عند مستوى ) *    (ٔٓ,ٓدال عند مستوى ) **



 أمينت عبذالفتاح عبذاهلل .د                                                       

 (ٜٓٗ ( 5102  ديسمرب،44جملت اإلرشاد النفسي، مزكز اإلرشاد النفسي، العذد            

 (ٗتابع جدول )
 عد والدرجة الكمية لمبعد لمقياس الذكاءات المتعددة معامالت االرتباط بين درجة كل مفرده فى الب 
الذكاء 
 الموسيقى

الذكاء  معامل اإلرتباط
 الشخصى

معامل 
 اإلرتباط

الذكاء 
 اإلجتماعى

الذكاء  معامل اإلرتباط
 الطبيعى

معامل 
 اإلرتباط

الذكاء 
 الوجودى

 معامل اإلرتباط

33 ٓ,ٖٜٛ** ٕٜ ٓ,ٙٔٔ** ٖٔ ٓ,ٕٗٔ* ٖٚ ٓ,ٖٚٙ** ٗ٘ ٓ,ٜٕٙ** 
34 ٓ,ٖ٘ٚ* ٖٓ ٓ,٘٘ٚ** ٖٕ ٓ,ٖٕ٘** ٖٛ ٓ,ٕٙ٘** ٗٙ ٓ,ٖٖٙ** 
39 ٓ,ٗٙٔ* ٖ٘ ٓ,ٜٚ٘** ٖٙ ٓ,ٕٖٙ** ٖٗ ٓ,ٖٗٙ** ٜٗ ٓ,ٗ٘ٔ* 
40 ٓ,ٜٚٙ** ٗٔ ٓ,ٖٗٔ** ٕٗ ٓ,ٖ٘ٗ** ٗٗ ٓ,ٛ٘ٓ** ٘ٓ ٓ,ٜٖ٘** 
47 ٓ,ٚ٘ٛ** ٗٛ ٓ,ٜٕٙ** ٕ٘ ٓ,ٜ٘ٛ** ٖ٘ ٓ,ٖ٘ٗ** ٘ٗ ٓ,ٛٗٗ** 
55 ٓ,ٚٓٛ** ٘ٔ ٓ,ٛٔٓ** ٘ٚ ٓ,٘٘ٚ** ٜ٘ ٓ,ٗ٘ٔ* ٘ٙ ٓ,ٛٔٗ** 
63 ٓ,ٖ٘ٙ** ٘ٛ ٓ,ٜٗٛ* ٕٙ ٓ,٘ٔ٘** ٙٔ ٓ,٘٘ٔ** ٙٓ ٓ,ٕٚٗ** 

 

وكذلك تم حساب صدق األبعاد التسعو من خالل تقدير معامالت االرتباط بين درجة كل    
 بعد والدرجة الكمية لممقياس والجدول التالى يوضح ذلك :

 (٘جدول )
 لدرجة الكمية لممقياسمعامالت االرتباط بين درجة كل بعد و ا 

 معامالت االرتباط البعد
 الذكاء المغوى 

 الذكاء الرياضى 
 الذكاء المكانى 
 الذكاء الجسمى 
 الذكاء الموسيقى 
 الذكاء الشخصى 
 الذكاء االجتماعى 
 الذكاء الطبيعى 
 الذكاء الوجودى 

ٓ,ٖٗ٘* 
ٓ,ٙٙٛ** 
ٓ,ٕٛٔ** 
ٓ,ٚٓٚ** 
ٓ,ٗ٘٘* 
ٓ,ٖٙٗ** 
ٓ,ٙٔٛ** 
ٓ,ٖٚٔ** 
ٓ,ٕٚٔ** 

 (0,0,(          * دال عند مستوى )0,0,**دال عند مستوى )               

( إن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا ٘(، )ٗمما سبق يتضح من الجدولين )   
( مما يدل عمى االتساق الداخمى لمقياس الذكاءات  ٘ٓ,ٓو  ٔٓ,ٓعند مستوى داللو )
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ناسبة من الصدق مما يجعمو صالحَا لالستخدام فى المتعددة, وبالتالى يتمتع بدرجة م
 الدراسة الراىنة.
 ثبات المقياس:

وبمغت قيمتو  كرونباك، قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس, وأبعاده بطريقة ألفا      
ٓ,ٜٛٙ 
وىذه القيمو تدل عمى ثبات المقياس، كما تم حساب ثبات األبعاد الفرعية المكونة  

 ا كرونباك وكانت نتائجيا كما يمي:لممقياس بطريقة ألف
 (ٙجدول )

 كرونباك ثبات األبعاد الفرعية لمقياس الذكاءات المتعددة بطريقة ألفا
 كرونباكألفا  البعد 

 الذكاء المغوى 
 الذكاء الرياضى 
 الذكاء المكانى 
 الذكاء الجسمى 
 الذكاء الموسيقى 
 الذكاء الشخصى 
 الذكاء االجتماعى 
 الذكاء الطبيعى 
 الذكاء الوجودى

ٓ,ٙٓٔ 
ٓ,ٜٛٚ 
ٓ,ٖٚٔ 
ٓ,ٜٙٔ 
ٓ,ٚٚٓ 
ٓ,ٙٔٚ 
ٓ,ٖٙٔ 
ٓ,ٕٖٙ 
ٓ,ٕٚ٘ 

 

والخالصة أن الصدق والثبات يتوافران فى مقياس الذكاءات المتعددة مما يجعمو صالحَا     
 لالستخدام فى الدراسة الراىنو. 

 ( مقياس السعادة النفسية ) تعريب : السيد محمد أبو ىاشم (ٕ)
بإعداد مقياس لمسعادة   Ryff,1989حيث قامت    Springer & Hauser وىو من إعداد

( عباره لكل بعد، ثم ٕٓ( عباره موزعو عمى ستو أبعاد بواقع )ٕٓٔالنفسية يتكون من )
( عباره بواقع ٗ٘ظيرت صور عديدة من ىذا المقياس منيا الصوره الحالية والتى تتكون من )

 ة النفسية الستو وىى :( عبارات لكل بعد من أبعاد السعادٜ)
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االستقالل الذاتي, والتمكن البيئي, التطور الشخصى, العالقات اإليجابية مع اآلخرين, الحياة 
اليادفة, وتقبل الذات, وىو من نوع التقرير الذاتى يجيب عنيا األفراد فى ضوء مقياس 

ق بدرجة سداسى التدريج ) أرفض بشده, أرفض بدرجة متوسطو, أرفض بدرجة قميمو, أواف
 (ٕقميمو, أوافق بدرجة متوسطو, أوافق بشده ( )أنظر ممحق 

( فى حالو العبارات الموجبو والعكس فى حالو العبارات ٔ,ٕ,ٖ,ٗ,٘,ٙتعطى الدرجات )
 السالبو, وتدل الدرجة المرتفعو  عمى تمتع الفرد بدرجة مرتفعو من السعادة النفسية 

  :عادة النفسية( توزيع عبارات مقياس السٚويوضح الجدول )
 العبارات األبعاد

 (A)االستقالل الذاتى 
 (E)التمكن البيئي

 (G)التطور الشخصى 
  (R)العالقات اإليجابية 

 (P)الحياة الهادفة 
 (S)تقبل الذات 

ٔ  ,ٚ ,ٖٔ ,ٜٔ ,ٕ٘ ,ٖٔ ,ٖٚ ,ٖٗ ,ٜٗ 
ٕ ,ٛ ,ٔٗ ,ٕٓ ,ٕٙ ,ٖٕ ,ٖٛ ,ٗٗ ,٘ٓ 
ٖ ,ٜ ,ٔ٘ ,ٕٔ ,ٕٚ ,ٖٖ ,ٖٜ  ,ٗ٘ ,٘ٔ  
ٗ ,ٔٓ ,ٔٙ ,ٕٕ ,ٕٛ ,ٖٗ ,ٗٓ ,ٗٙ  ,ٕ٘ 
٘ ,ٔٔ ,ٔٚ ,ٕٖ ,ٕٜ ,ٖ٘ ,ٗٔ ,ٗٚ ,ٖ٘  
ٙ ,ٕٔ ,ٔٛ ,ٕٗ ,ٖٓ ,ٖٙ ,ٕٗ ,ٗٛ ,٘ٗ 

 

وأشارت النتائج إلى تمتع المقياس بدرجة مرتفعو من الصدق والثبات عمى عينات بمغ    
سنة, وكانت ( ٗٔإلى  ٕ٘)( فرد فى اعمار زمنية مختمفة امتدت من ٕٜٓٗعددىا )
إرتباط البنود بالبعد الذى تنتمى إليو موجبة ودالة إحصائيًا, وأن النموذج السداسى  معامالت

لمسعادة النفسية ىو أفضل النماذج فى تحقيق شروط حسن المطابقة, وحظيت العوامل الستة 
بأعمى تشبعات لمبنود, وخمصت النتائج إلى إستقرار البنية العاممية لمسعادة النفسية، ووجود 

الة احصائية بينيا وبين األبعاد المكونة لمصحة النفسية بشكل عام، وقام السيد ارتباطات د
محمد ابو ىاشم بتعريب المقياس وعرض الترجمة والنسخة األجنبية عمى مجموعة من 
اعضاء ىيئو التدريس المتخصصين بالمغة اإلنجميزية وعمم النفس, وقد تحقق من صدقو 

جامعة  -قو الثالثة والرابعة من خالل كمية التربية وثباتو وذلك بتطبيقو عمى طالب الفر 
الزقازيق, وقام بحساب صدق االتساق الداخمي, وانحصرت قيم معامالت االرتباط بين 

، وتشير ىذه القيم إلى معامل ٔٓ,ٓ( وىى دالة احصائيًا عند مستوى ٕٚٙ,ٓ_  ٖٙٔ,ٓ)
اتيم الكمية عمى العامل االرتباط  بين درجات العينة االستطالعيو عمى كل عباره ودرج

الفرعى الذى تنتمى إلية العباره, وانحصرت قيم معامالت االرتباط بين العوامل وبعضيا بين 
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( ٔٙٛ,ٓ- ٔ٘٘,ٓ(،ومعامالت ارتباط العوامل بالدرجة الكمية بين ) ٜٗٚ,ٓ - ٕٕٙ,ٓ)
، كذلك تحقق الباحث من  صدق المقياس من خالل  ٔٓ,ٓوجميعيا دالة عند مستوى 

 Confirmatory    Factorدق العاممى  لممقياس باستخدام  التحميل العاممى التوكيدى الص
analysis   بطريقة اإلحتمال األقصى، وقد أظيرت النتائج  تشبع جميع األبعاد  عمى عامل

واحد وحقق النموذج العاممى مطابقو تامو  لمبيانات ، وكانت تشبعاتيا  عمى الترتيب : 
وقد قام بحساب  الثبات باستخدام   ٙٔٛ,ٓ, ٛٛٛ,ٓ ٛٙٙ,ٓ, ٚٓٚ,ٓ, ٔٔٙ,ٓ, ٘ٔٗ,ٓ

،  ٘ٗٚ,ٓمعامل الفا كرونباك  لعبارات  كل عامل عمى حده فكانت عمى الترتيب ىى : ،
،وجميعيا  قيم مرتفعو مما يؤكد تمتع جميع ٙ٘ٙ,ٓ،ٛٔٙ,ٓ،ٜٚٙ,ٓ،ٔٓٚ,ٓ، ٖٛٚ,ٓ

مة معامل الفا لممقياس ككل عبارات المقياس بدرجة كبيره مرتفعو من الثبات ، وكانت قي
(، وقد تم  استخدام ىذا المقياس فى الدراسة الحاليو لتميزه بمعامالت ثبات وصدق ٛٗٛ,ٓ)

 مرتفعو وكذلك مناسبتو لطالب الجامعة .
 ولمتحقق من صدق وثبات المقياس فى الدراسة الحاليو, تم اتباع الخطوات األتيو :

 اإلتساق الداخمى :
 ساق الداخمى لممقياس بطريقتين : وتم التحقق من االت

حساب معامل االرتباط  بين درجات العينة االستطالعيو عمى كل عباره ودرجاتيم الكمية عمى 
_  ٕٖٔ,ٓالبعد الفرعى الذى تنتمى إليو العباره, وانحصرت قيم معامالت االرتباط بين ) 

 (ٚجدول ) (ويوضحيا ال ٘ٓ,ٓ - ٔٓ,ٓ( وىى دالة إحصائيًا عند مستوى ) ٗٚٚ,ٓ
 ( ٚجدول )

 (ٔٗ= )نارتباط العبارات بالدرجة الكمية لمبعد فى مقياس السعادة النفسية  معامالت
االستقالل 

 الذاتى
 معامل 
 االرتباط

التمكن 
 البيئى

معامل 
 االرتباط

التطور 
 الشخصى

 معامل 
 االرتباط

1 ٓ,ٖٖٚ* ٕ ٓ,ٖٗٔ* ٖ ٓ,ٙٔ** 
7 ٓ,ٕٖٗ** ٛ ٓ,ٗٛٙ** ٜ ٓ,ٖٕٔ* 
13 ٓ,ٚٔٚ** ٔٗ ٓ,ٗٔٚ** ٔ٘ ٓ,ٗٚٔ** 
19 ٓ,٘ٓ٘** ٕٓ ٓ,ٜ٘ٙ** ٕٔ ٓ,ٖٕٔ** 
25 ٓ,ٗٛٚ** ٕٙ ٓ,ٜ٘ٗ* ٕٚ ٓ,ٜٗ٘* 
31 ٓ,ٗٚٚ** ٖٕ ٓ,ٖٖٜ** ٖٖ ٓ,ٖٜٔ** 
37 ٓ,ٖٜٔ** ٖٛ ٓ,ٕٙ٘* ٖٜ ٓ,ٖٕٔ* 
43 ٓ,ٖٜٛ* ٗٗ ٓ,ٖٜٗ* ٗ٘ ٓ,ٖٜٔ** 
49 ٓ,ٖٚٓ** ٘ٓ ٓ,ٖٖٔ** ٘ٔ ٓ,ٖٕ٘** 
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 ( ٚتابع جدول )
 (ٔٗ= لعبارات بالدرجة الكمية لمبعد فى مقياس السعادة النفسية )نمعامالت ارتباط ا

العالقات 
 اإليجابية

معامل 
 االرتباط

الحياة 
 الهادفة

معامل 
 االرتباط

تقبل 
 الذات

معامل 
 االرتباط

4 ٓ,ٕٚٔ** ٘ ٓ,ٖٙٓ* ٙ ٓ,٘ٗٔ* 
10 ٓ,ٜٕٙ** ٔٔ ٓ,ٚٚٗ** ٕٔ ٓ,ٜٗٗ** 
16 ٓ,ٕٚٔ** ٔٚ ٓ,ٗٗٗ* ٔٛ ٓ,ٖ٘ٔ* 
22 ٓ,ٙٛٛ** ٕٖ ٓ,ٙٓٙ** ٕٗ ٓ,ٗ٘ٔ** 
28 ٓ,ٕٜ٘** ٕٜ ٓ,ٖ٘ٛ* ٖٓ ٓ,٘ٔٙ** 
34 ٓ,ٖٚٙ* ٖ٘ ٓ,ٖٙٔ** ٖٙ ٓ,ٕٙٔ* 
40 ٓ,ٖٔ٘* ٗٔ ٓ,ٖٙٔ* ٕٗ ٓ,٘٘ٔ** 
46 ٓ,ٚٓٚ** ٗٚ ٓ,ٗ٘ٔ** ٗٛ ٓ,ٕ٘ٗ* 
52 ٓ,ٙ٘ٔ** ٖ٘ ٓ,٘٘ٗ* ٘ٗ ٓ,ٖٙٔ** 

 

اط بين درجة كل كذلك تم حساب صدق األبعاد الفرعية من خالل تقدير معامالت االرتب     
 بعد والدرجة الكمية لمقياس السعادة والجدول التالى يوضح ذلك :

 (ٛجدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لممقياس

 معامل اإلرتباط البعد
 االستقالل الذاتى 
 التمكن البيئى 

 التطور الشخصى 
 العالقات اإليجابية  

 الحياة اليادفة 
 تتقبل الذا

ٓ,ٚٛٔ** 
ٓ,ٖٗٗ* 
ٓ,ٖٖٔ* 
ٓ,٘ٓٗ** 
ٓ,٘٘ٛ** 
ٓ,٘ٗٗ* 

( أن قيم معامالت االرتباط  دالة إحصائيًا عند ٛ( ،)ٚمما سبق يتضح من الجدولين )     
( مما يدل عمى االتساق الداخمى لمقياس السعادة النفسية,  ٘ٓ,ٓ, ٔٓ,ٓمستوى داللو )

 الحًا لالستخدام فى الدراسة الحالية. وبالتالى يتمتع بدرجة مناسبو من الصدق مما يجعمو ص
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 ثبات المقياس:
قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس وأبعاده بطريقة ألفا كرونباك وبمغت قيمتو     

وىذه القيمو تدل عمى ثبات المقياس كما تم حساب ثبات األبعاد الفرعية  ٜ٘ٙ,ٓ
 ى:المكونة لممقياس بطريقة الفا كرونباك وكانت نتائجيا كما يم

 (ٜجدول )
 ثبات األبعاد الفرعية لمقياس السعادة النفسية بطريقة الفا كرونباك 

 الفا كرونباك البعد
 االستقالل الذاتى 
 التمكن البيئى 

 التطور الشخصى 
 العالقات اإليجابية  

 الحياة اليادفة 
 تقبل الذات

ٓ,ٙٔٙ 
ٓ,ٜٙٓ 
ٓ,ٜٙٓ 
ٓ,ٜٙٙ 
ٓ,ٜٙٙ 
ٓ,ٙ٘ٔ 

يتوافران فى مقياس السعادة النفسية مما يجعمو والخالصة أن الصدق والثبات 
 صالحاً لالستخدام فى الدراسة الراىنو.

 ( مقياس تقدير الذات " إعداد الباحثة ": ٖ)
النظرية والدراسات السابقة التى  األطرأعدت الباحثة مقياس تقدير الذات بعد اإلطالع عمى 
يس األجنبية والعربية، والتى ىدفت تناولت تقدير الذات، وكذلك معظم االختبارات والمقاي

،والصورة  ٜ٘ٚٔ  Cooper Smithلقياس تقدير الذات منيا مقياس كوبر سميث 
،ومقياس   Rosenberg، ومقياس تقدير الذات لروز نبرج ٜٔٛٔالمختصرة لكوبر سميث 

وفتحى محمد نصر  ٜٕٓٓتقدير الذات إعداد حسين الدرينى وآخرين, ومقياس سموى متولى 
( مفردة موزعة عمى ثالث ٕٔ,ويتكون المقياس من ) ٕٗٔٓمحمد محمود عمى  ,ٜٕٓٓ

  Personal Self Esteemأبعاد بواقع سبع مفرادت لكل بعد، وىى تقدير الفرد لذاتو 
وتقدير الذات البينشخصى  ( ،ٜٔ, ٙٔ, ٖٔ, ٓٔ, ٚ, ٗ, ٔومفراداتو ىى )

Interpersonal Self Esteem  ( : وتقدير  ٕٓ, ٚٔ, ٗٔ, ٔٔ, ٛ, ٘, ٕومفرداتو، )
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 ٛٔ, ٘ٔ, ٕٔ, ٜ, ٙ, ٖومفراداتو : )   Academic Self Esteemالذات االكاديمى 
 ( ٖأنظر ممحق )  (ٕٔ,

وتم تصميم المفردات بحيث يستجيب عمييا المستجيب عمى مقياس متدرج مكون من     
( ٔ, ٕ, ٖات )ثالث استجابات ) تنطبق, أحيانا تنطبق ,ال تنطبق ( وتقدر بإعطاء الدرج

المقابمة لالستجابات السابقة عمى الترتيب والدرجة الكمية لممقياس، وتشير إلى درجة الفرد فى 
تقدير الذات, ودرجة كل بعد تحسب بمجموع الدرجات الخاصو بالسبع مفردات التى تنتمى 

 لكل بعد من األبعاد. 
 الخصائص السيكومتريو لممقياس:

و المقياس قبل التطبيق عمى العينة األساسية قامت الباحثة فى سبيل التحقق من صالحي    
 بالتحقق من صدق وثبات مقياس تقدير الذات, وذلك عمى النحو التالى :

 صدق المقياس:
( من طالب الفرقو ٔٗطبقت الباحثة المقياس عمى عينة أدوات الدراسة البالغ عددىا )   

( ٕ٘ٔٓ- ٕٗٔٓن شمس العام الجامعى )جامعة عي -الثانيو شعبو عمم نفس بكمية التربية
،وحسب الصدق بتقدير قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفرده والدرجة الكمية لكل بعد 

 من ابعاد المقياس والجدول التالى يوضح ذلك :
 ( ٓٔجدول )

 الذاتمعامالت االرتباط بين درجة كل مفرده فى البعد والدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد مقياس تقدير 
تقدير الفرد 

 لذاته
مفردات البعد 

 األول

 معامل
 اإلرتباط 

تقديرالذات 
البينشخصى 

مفردات 
 البعد الثانى

معامل 
 اإلرتباط

تقدير الذات 
 األكاديمى

مفردات البعد 
 الثالث

 معامل
 اإلرتباط 

1 ٓ,ٖٚ٘* ٕ ٓ,ٚٗٙ* ٖ ٓ,ٚ٘ٚ* 
4 ٓ,ٜٚ٘** ٘ ٓ,ٖٜٚ** ٙ ٓ,ٕٕ٘** 
7 ٓ,ٛٙٗ* ٛ ٓ,ٕٛ٘* ٜ ٓ,ٜٗٛ* 
10 ٓ,٘ٔٙ* ٔٔ ٓ,ٖٜٚ** ٕٔ ٓ,٘ٙٔ** 
13 ٓ,ٖٚٚ* ٔٗ ٓ,ٜٚٓ* ٔ٘ ٓ,ٕٚٛ* 
16 ٓ,ٚٛٙ* ٔٚ ٓ,ٗٗٙ* ٔٛ ٓ,ٕٛٛ** 
19 ٓ,ٖٙٗ** ٕٓ ٓ,ٗٙٚ** ٕٔ ٓ,ٖٖٚ* 

 ٘ٓ,ٓ* دال عند مستوى          ٔٓ.ٓ**دال عند مستوى             
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تباط  بين درجة وكذلك تم حساب صدق األبعاد الثالثة من خالل تقدير معامالت اإلر 
 البعد والدرجة الكمية لمقياس تقدير الذات والجدول التالى يوضح ذلك:

 (ٔٔجدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لممقياس

 معامالت  البعد
 تقدير الفرد لذاتو 

 تقديرالذات البينشخصى 
 تقدير الذات األكاديمي

ٓ,ٜٚٔ* 
ٓ,ٕٙٙ** 
ٓ,ٜٛ٘* 

 

( أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا  ٔٔ(, ) ٓٔا سبق يتضح من الجدولين )ومم    
( مما يدل عمى االتساق الداخمى لمقياس تقدير الذات,  ٘ٓ,ٓ - ٔٓ,ٓعند مستوى داللة ) 

 وبالتالى يتمتع بدرجة مناسبة من الصدق مما يجعمو صالحَا لالستخدام فى الدراسة الحالية. 
 ثبات المقياس:

, وبمغت قيمتو كرونباكقامت الباحثة بحساب ثبات المقياس, وأبعاده بطريقة الفا     
، وىذه القيمو تدل عمى ثبات المقياس، كما تم حساب ثبات األبعاد الفرعية المكونة ٜٛٔ,ٓ

 وكانت نتائجيا كما يمى : كرونباكلممقياس بطريقة الفا 
 (ٕٔجدول )

 كرونباكات بطريقة الفا ثبات األبعاد الفرعية لمقياس تقدير الذ
 الفا كرونباك البعد 

 تقدير الفرد لذاتو
 تقدير الذات بينشخصى 
 تقدير الذات األكاديمى 

ٓ,ٛ٘ٗ 
ٓ,ٜٚٚ 
ٓ,ٚٚٛ 

 

والخالصة أن الصدق والثبات يتوافران فى مقياس تقدير الذات مما يجعمو صالحًا      
 لالستخدام فى الدراسة الراىنة .

بقة تأكدت الباحثة من صدق وثبات المقاييس وصالحيتيا لالستخدام من اإلجراءات السا    
 فى الدراسة الحالية لقياس المتغيرات المختمفو محور اىتمام الدراسة الحالية. 
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 رابعًا: خطوات الدراسة :
 إعداد مقاييس الدراسة والتحقق من الخصائص السيكومتريو ليا. 

 ورصد الدرجات لمعالجتيا إحصائيًا. تطبيق أدوات الدراسة عمى العينة األساسية  
التحميل اإلحصائى لمبيانات, حيث استخدمت الباحثة فى عرض وتحميل البيانات معامل  

معامل ارتباط بيرسون، المتوسط الحسابى واالنحراف المعياري, تحميل االنحدر ألفا كرونباك, 
      Stepwise Multiple Regression  Analysis  التدريجى المتعدد

 (. ٕٓاإلصدار )  SPSSبإستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية    
صياغة النتائج وتفسيرىا فى ضوء اإلطار النظري, ونتائج الفقو السيكولوجي, ووضع    

 مجموعة من التوصيات والمقترحات فى ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية.
 نتائج الذراست ومناقشتها:

 ينص الفرض األول عمى:
جامعة عين  -"يختمف ترتيب مستويات الذكاءات المتعددة لدى طالب كمية التربية    

شمس" ولمتحقق من صحة الفرض األول  لمتعرف عمى مستويات الذكاءات المتعددة لدى 
جامعة عين شمس، قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابى واالنحراف  -طالب كمية تربية

اءات المتعددة ,ثم ترتيب تمك المتوسطات ترتيبًا تنازليًا المعيارى لكل نمط من أنماط الذك
 ,وىذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول التالى: 

 (ٖٔجدول )
 ترتيب مستويات الذكاءات المتعددة فى ضوء المتوسط الحسابى واالنحرافات المعيارية 

 

 الترتيب اإلنحراف المعيارى المتوسط  الحسابى النمط
 ٖ ٖٙٓ.ٕ ٙ.٘ٔ الذكاء المغوى

 ٛ ٙٚ.ٕ ٙ.ٕٔ الذكاء الرياضى
 ٚ ٔٛ.ٕ ٔ.ٖٔ الذكاء المكانى
 ٘ ٜٙ.ٕ ٔ.ٗٔ الذكاء الجسمى
 ٙ ٛٔ.ٖ ٜ.ٖٔ الذكاء الموسيقى
 ٕ ٕٙ.ٕ ٕ.ٚٔ الذكاء الشخصى
 ٔ ٔٗ.ٕ ٗ.ٚٔ الذكاء االجتماعى
 ٗ ٖٗ.ٕ ٖ.ٗٔ الذكاء الطبيعى
 ٜ ٖٙ.ٕ ٗ.ٕٔ الذكاء الوجودى
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( أن ترتيب الذكاءات المتعددة لدى طالب ٖٔل استعراض نتائج جدول) يتضح من خال     
 جامعة عين شمس جاءت كالتالى : -كمية التربية
 الوجودى"-الرياضى-المكاني-الموسيقى-الجسمي-الطبيعى-المغوى-الشخصى –"االجتماعى

رحمة وىذه النتيجة يمكن تفسيرىا فى ضوء اإلطار النظرى والدراسات السابقة وخصائص الم
 -كمية تربية  -العمرية المستخدمة فى ىذه الدراسة والتى تتكون من طالب الفرقة الثانية

 جامعة عين شمس ) تخصص عمم النفس(.
فنجد تقدم الذكاء االجتماعى حيث يتجو الطالب إلى ممارسة أدوار اجتماعية متنوعو     

ل تكوين صدقات جديدة، استجابة لنزعات بناء الذات,والبحث عن اليوية االجتماعية,مث
 والتواصل مع اآلخرين بفاعمية .

ويرجع حصول الذكاء الشخصى عمى الترتيب الثانى إلى عوامل مرتبطة بمتطمبات     
الدراسية التى يمر بيا الطالب من حيث حاجاتيم إلى تنظيم أوقاتيم ,وتحديد  المرحمة

 استيم .أىدافيم بدقة ,وتشخيص نقاط قوتيم وضعفيم,والتركيز فى در 
الترتيب الثالث ،والرابع,  فاحتموا أما الذكاء المغوى,والطبيعى ,والجسمي,والموسيقى,والمكاني

الخامس, والسادس,والسابع عمى التوالى وقد يعزو ذلك إلى اىتمامات العينة التى أجريت 
عمييا الدراسة, والتى تتمحور أغمبيا فى ممارسة أنشطة لفظية وحركية, وكذلك ممارسة 

ذكاء الموسيقى داخل األسرة من خالل المشاركة فى المناسبات التى تعزز ىذا النمط من ال
 الذكاء.
وقد احتل الذكاء الرياضى الترتيب الثامن وقد يرجع ذلك إلى طبيعة العينة التى تنتمى      

إلى التخصص األدبي,فيم ال يفضمون التعامل مع األرقام,والمعادالت, والعمميات الرياضية 
 مختمفة.ال

وجاء فى الترتيب األخير الذكاء الوجودى وقد يرجع ذلك إلى طبيعة الممارسات     
 التدريسية حيث تركز معظميا عمى اإللقاء والشرح وليس ىناك فرصة لمتأمل .
 ,Chan,2003ويتفق ذلك مع الدراسات التى تناولت الذكاءات المتعددة كما فى دراسة

Sheaer,2004,     وعادل ريان ٕٔٔٓافى ،وعبدالرحمن و ،ٕٖٓٔ. 
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 ينص الفرض الثانى عمى:
"توجد عالقة ارتباطية دالة بين أنماط الذكاءات المتعددة ومتغيرى الدراسة الحالية: السعادة 

جامعة عين شمس"، ويتم التحقق من ىذا  -النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
 التالية:الفرض من خالل التحقق من الفروض الفرعية 

أ( توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء المغوى ومتغيرى الدراسة :السعادة النفسية -ٕ)
 جامعة عين شمس. -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية

ب( توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء الرياضى ومتغيرى الدراسة :السعادة النفسية  -ٕ)
 جامعة عين شمس. -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية

ج( توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء المكانى ومتغيري الدراسة: السعادة النفسية -ٕ)
 جامعة عين شمس. -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية

د( توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء الجسمى ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية وتقدير  -ٕ)
 جامعة عين شمس. -لتربيةالذات لدى طالب كمية ا

خ( توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الموسيقى ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية -ٕ)
 جامعة عين شمس. -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية

ز( توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الشخصى ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية  -ٕ)
 جامعة عين شمس. -ى طالب كمية التربيةوتقدير الذات لد

س(توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء االجتماعى ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية  -ٕ)
 جامعة عين شمس. -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية

ص(توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الطبيعى ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية  -ٕ)
 جامعة عين شمس. -تقدير الذات لدى طالب كمية التربيةو 
ع( توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء الوجودى ومتغيرى الدراسة: السعادة النفسية وتقدير  -ٕ)

 جامعة عين شمس. -الذات لدى طالب كمية التربية
تغيرى و(توجد عالقة ارتباطية دالة بين الدرجة الكمية ألنماط الذكاءات المتعددة وم -ٕ)

 جامعة عين شمس. -الدراسة : السعادة النفسية وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية
ولمتحقق من ىذه الفروض ولمكشف عن العالقة االرتباطية بين متغيرات الدراسة لدى طالب 

 (, والجدولpersonكمية التربية ـ جامعة عين شمس, ثم حساب معامالت إرتباط بيرسون )
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 العالقة: ( يوضح ىذهٗٔ)  
 (ٗٔجدول )

معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أنماط الذكاءات المتعددة وكل من السعادة النفسية وتقدير الذات لدى 
 جامعة عين شمس -طالب كمية تربية

 الذكاءات المتعددة
معامالت االرتباط 
 بالسعادة النفسية

معامالت االرتباط 
 بتقدير الذات

 **ٖٖ,ٓ **ٔٙٗ,ٓ المغوى
 **ٖٜٖ,ٓ **ٖٖٗ,ٓ ياضىالر 

 **ٖٚٙ,ٓ **ٔ٘ٗ,ٓ المكانى
 *٘ٚٗ,ٓ *ٖ٘ٙ,ٓ الجسمى

 ٜٜٔ,ٓ ٖٕٔ,ٓ الموسيقى
 *ٜٖٔ,ٓ *ٖ٘ٙ,ٓ الشخصى

 *ٕٖ٘,ٓ *ٜٖٔ,ٓ االجتماعى
 ٕٔٔ,ٓ ٕٖٔ,ٓ الطبيعى
 ٕ٘ٔ,ٓ ٕٕٔ,ٓ الوجودى

 **ٖٜٖ,ٓ *ٜٖٔ,ٓ الذكاءات المتعددة
 

 ٘ٓ.ٓ* دال عند مستوى             ٔٓ.ٓ** دال عند مستوى            
تبين من الجدول السابق أن ىناك عالقة ارتباطية وموجية دالة بين بعض أنماط     

الذكاءات المتعددة  ومتغيرى الدراسة :السعادة النفسية وتقدير الذات لدى عينة الدراسة عند 
 (٘ٓ.ٓ-ٔٓ.ٓمستوى الداللة )

ن ىناك بعض الذكاءات مثل الذكاء الموسيق      ى والطبيعى والوجودى لم تكن العالقة وا 
س(, -ٕز(, )-ٕد(, )-ٕج(, )-ٕب(, )-ٕا(, )-ٕوبذلك نقبل الفروض الفرعية:) ،دالة
 و(-ٕ)

 ع(.-ٕص(, )-ٕج(,)-ٕ)  :وترفض الفروض الفرعية 
ويتضح من جدول معامالت االرتباط السابق أنو بمغ معامل ارتباط بيرسون الكمى بين     

، وىى  ٖٜٖ.ٓوتقدير الذات  ٜٖٔ,ٓءات المتعددة والسعادة النفسية  درجات أنماط الذكا
دالة إحصائيَا ، وىذه المعامالت تشير إلى وجود عالقة موجبة بين الذكاءات المتعددة 

 ومتغيرى الدراسة وفيما يمى توضيح ىذه العالقة :
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 أواًل: العالقة بين الذكاءات المتعددة والسعادة النفسية:
دول معامالت االرتباط  وجود عالقة موجبة بين السعادة النفسية والدرجة يتضح من ج     

الكمية لمذكاءات المتعددة وكل من الذكاء المغوى ،والرياضى ، والمكانى ، والشخصى، و 
االجتماعى، فاألفراد الذين يتميزون بمستوى عال من الذكاءات يتمتعون بمستويات عالية 

ألكثر ذكاءًا فى ضوء نظرية الذكاءت المتعددة يكونون لدييم عمى مقياس السعادة، فاألفراد ا
قدرة عمى التعبير عن أنفسيم ، لدييم قدرة عمى تكوين عالقات اجتماعية جيدة مع 
األخرين،لدييم قدرة عمى اتخاذ القررات السميمة، ولدييم ميارة فى استخدام أساليب التكيف 

 فكل ذلك يحقق السعادة لدى الفرد . مثل : التأمل، التقييم،التنظيم، ادارة الوقت
, ودراسة أمال ٕٔٔٓ, ودراسة موضى القاسم ٕٚٓٓويتفق ذلك مع دراسة أمال جوده      

وتوصمت الدراسة إلى عدم  . ٖٕٔٓ, ودراسة عايده صالح ٕٔٔٓجوده وحمدى أبو جراد 
 النفسية وجود عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الموسيقى والطبيعى والوجودى والسعادة

وترى الباحثة أنو قد يرجع ذلك إلى طبيعة الذكاء الموسيقى من حيث كونو يتعمق بقدرة الفرد 
نتاج الصيغ الموسيقية التى تتمثل فى اإليقاع, ونوعية الصوت، وتذكر ألحان  عمى إدراك وا 
ر األغانى، وطبيعة العينة التى أجريت عمييا الدراسة من حيث كونيم طالب جامعة فقد تتأث

 استجابتيم عمى المفرادات المتعمقة بيذا الجزء بالخجل وعدم االعتراف بو. 
أما بالنسبة لمذكاء الطبيعى والوجودى فى عدم وجود عالقة ارتباط دالة بينيما وبين السعادة 
فقد يعود ذلك إلى طبيعة المرحمة العمرية لمعينة التى أجريت عمييا الدراسة فالذكاء الطبيعى 

قدره عمى استكشاف وتمييز وتصنيف األشياء التى توجد فى الطبيعة، فالميارات يشير إلى ال
التى يتميز بيا أصحاب ىذا الذكاء، ىى تمييز وتصنيف معالم من الطبيعة ىذا من ناحية، 
ومن ناحية أخرى نجد أن أفراد العينة التى أجريت عمييا الدراسة ينتمون إلى الشعب األدبية 

 إرتباطية بين الذكاء الطبيعى والسعادة النفسية. فمذلك فمم تظير عالقة
أما بالنسبة لعدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الوجودى والسعادة النفسية فيمكن 

 تفسير ذلك فى ضوء طبيعة الذكاء الوجودى وطبيعة المرحمة العمرية لمعينة.
ود اإلنسانى كالحياة والموت, حيث يتضمن الذكاء الوجودى االىتمام بالقضايا األساسية لموج

وىو مرتبط بالخمق والوجود وىو القدرة عمى التعرف عمى العالم المرئى, أما بالنسبة لممرحمة 
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سنة فيم ييتمون بقضايا أخرى غير   ٜ.ٜٔالعمرية ألفراد العينة فبمغ متوسط أعمارىم 
 القضايا التى ييتم بيا الذكاء الوجودى.

 ت المتعددة وتقدير الذات :ثانيا: العالقة بين الذكاءا
توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين الذكاءات المتعددة وتقدير الذات،      

ويمكن تفسير ذلك فى ضوء مفيوم تقدير الذات وتأثيره عمى جميع جوانب الشخصية :فكمما 
لديو إحساس قوى  إرتفع تقدير الذات لدى الفرد فيو يشعر بالمسئولية تجاه نفسو واآلخرين,

بالثقة بالنفس , يشعر باالستقاللية، وكل ذلك يوثر باإليجاب عمى العمميات العقمية، والتى 
منيا الذكاءات المتعددة، فيذا يفسر وجود عالقة ارتباطية  دالة  بين تقدير الذات والذكاءات 

جوانب الشخصية  المتعددة . وتتفق ىذه النتائج من حيث أىمية  تقدير الذات فى تأثيرىا فى
  حنان, ٕٕٔٓ, ومسعد أبوالديار ٕٛٓٓالمختمفة مع دراسة عبدالعظيم المصدر 

  ٕٕٔٓعبدالعزيز
 –فى حدود المسح المتاح  –وقد اجتيدت الباحثة فى ىذا التفسير ، وذلك لعدم وجود دراسة 

 الذات.فحصت العالقة بين الذكاءات المتعددة ومتغيرى الدراسة :السعادة النفسية وتقدير 
 ينص الفرض الثالث عمى:

"يمكن التنبؤ بأنماط الذكاءات المتعددة من متغيرى الدراسة الحالية : السعادة النفسية وتقدير 
 جامعة عين شمس"  -الذات لدى طالب كمية التربية 

 وينبثق من ىذا الفرض الفروض الفرعية التاليو :
دراسة : السعادة النفسية وتقدير الذات أ(  يمكن التنبؤ بالذكاء المغوى من متغيرى ال -ٖ)

 جامعة عين شمس. -لدى طالب كمية التربية 
ب( يمكن التنبؤ بالذكاء الرياضى من متغيرى الدراسة : السعادة النفسية وتقدير  -ٖ)

 جامعة عين شمس.  -الذات لدى طالب كمية التربية 
لسعادة النفسية وتقدير _ ج( يمكن التنبؤ بالذكاء المكانى من متغيرى الدراسة : اٖ)

 جامعة عين شمس. -الذات لدى طالب كمية التربية 
د( يمكن التنبؤ بالذكاء الجسمى من متغيرى الدراسة : السعادة النفسية وتقدير  -ٖ)

 الذات لدى طالب كمية التربية _ جامعة عين شمس.
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ية وتقدير خ( يمكن التنبؤ بالذكاء الموسيقى من متغيرى الدراسة: السعادة النفس-ٖ)
 جامعة عين شمس. -الذات لدى طالب كمية التربية 

_ز( يمكن التنبؤ بالذكاء الشخصى من متغيرى الدراسة: السعادة النفسية وتقدير ٖ)
 جامعة عين شمس. -الذات لدى طالب كمية التربية 

س( يمكن التنبؤ بالذكاء االجتماعى من متغيرى الدراسة: السعادة النفسية وتقدير  -ٖ)
 جامعة عين شمس. -ذات لدى طالب كمية التربية ال
ص( يمكن التنبؤ بالذكاء الطبيعى من متغيرى الدراسة: السعادة النفسية وتقدير  -ٖ)

 جامعة عين شمس.  -الذات لدى طالب كمية التربية 
ع( يمكن التنبؤ بالذكاء الوجودى من متغيرى الدراسة: السعادة النفسية وتقدير  -ٖ)

 جامعة عين شمس. -ب كمية التربية الذات لدى طال
و( يمكن التنبؤ بالذكاءات المتعددة ككل من متغيرى الدراسة: السعادة النفسية  -ٖ)

 جامعة عين شمس.  -وتقدير الذات لدى طالب كمية التربية 
ولمتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بتقدير  معامالت االرتباط المتعدد بين      

لذكاءات المتعددة ومتغيرى الدراسة :السعادة النفسية وتقدير الذات كل نمط من أنماط ا
 والجدول التالى يوضح ذالك :
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 (٘ٔ) جدول
معامالت االرتباط المتعدد ومربع معامالت االرتباط الدالة بين كل نمط من أنماط الذكاءات المتعددة  

 والمتغيرات المستقمة
 

 الفرض
 

 المتغير المستقل
معامل 
االرتباط 

 متعددال

مربع 
معامل 
 اإلرتباط

معامل 
التحديد 
 الكمى

 
 ف

 
مستوى 
 الداللة

 ا(-3) 
 )لغوى(

 السعادةالنفسية
 تقدير الذات

ٓ,ٗٙٔ 
ٓ,ٕ٘ٔ 

ٓ,ٕٖٔ 
ٓ,ٓ٘ٛ 

ٓ,ٕٚٔ 
 

ٔٙ.ٕٖٚ 
ٔٓ.ٜٖٚ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

 ب(-3)
 رياضى

 السعادةالنفسية
 تقدير الذات

ٓ,ٖٖٗ 
ٓ,ٗٔٛ 

ٓ,ٔٔٚ 
ٓ,ٓ٘ٛ 

ٓ,ٔٚ٘ ٚ.ٜٛٚ 
ٙ.ٕٖٛ 

ٓ,ٓٓٙ 
ٓ,ٖٓٓ 

 ج(-3)
 مكانى

 السعادةالنفسية
 تقدير الذات

ٓ,ٗ٘ٓ 
ٓ,ٜ٘ٓ 

ٓ,ٕٖٓ 
ٓ,ٓ٘ٙ 

ٓ,ٕٜ٘ ٔ٘.ٕٖٚ 
ٔٓ.ٖٕٕ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

 د(-3)
 جسمى

 تقدير الذات
 السعادة النفسية

ٓ,ٕٚ٘ 
ٓ,ٖٜٙ 

ٓ,ٓٚ٘ 
ٓ,ٓٙٔ 

ٓ,ٖٔٙ ٗ.ٕٚٛ 
ٗ.٘ٓٔ 

ٓ,ٖٓٗ 
ٓ,ٓٔ٘ 

 ز( -3)
 شخصى

 تقدير الذات
 السعادة النفسية

ٓ,ٕٛٗ 
ٓ,ٖٛٚ 

ٓ,ٓٛٔ 
ٓ,ٜٓٙ 

ٓ,ٔ٘ ٘.ٔٙٙ 
٘.ٔٓٗ 

ٓ,ٕٓٚ 
ٓ,ٜٓٓ 

 س( -3)
 اجتماعى

 تقدير الذات
 السعادة النفسية

ٓ,ٖٕ٘ 
ٓ,ٗ٘ٚ 

ٓ,ٕٔٗ 
ٓ,ٓٛ٘ 

ٓ,ٕٜٓ ٚ.ٓ٘ٙ 
ٙ.ٗٛٓ 

ٓ,ٓٔ 
ٓ,ٖٓٓ 

 و( -3)
الذاكاءت 
 المتعددة

 تقدير الذات
 السعادة النفسية

ٓ,ٖٜٖ 
ٓ,٘ٓٗ 

ٓ,ٔ٘ٗ 
ٓ,ٔٓٓ 

ٓ,ٕ٘ٗ ٜ.ٕٔٗ 
ٛ.ٖ٘ٔ 

ٓ,ٓٓٗ 
ٓ,ٓٓٔ 

 

 ضح مايمى بالنسبة :ومن الجدول السابق يت
وتقدير الذات  إن معامالت االرتباط بين الذكاء المغوى والسعادة النفسية ا( :-ٖالفرض ) 

%( ٖ,ٕٔ% من تباين الذكاء المغوى، بواقع )ٔ,ٕٚدالة ,وقد فسرت المتغيرات المستقمة الدالة
 %( لمتغير تقدير الذات.ٛ,٘لمتغير السعادة النفسية و)
التنبؤ بالذكاء المغوى من متغيرى الدراسة المستقمة، ونسب إسياميا ولتحديد مدى إمكانية 

  Stepwise أجرت الباحثة تحميل اإلنحدار المتعدد بطريقة 
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ب(: أن معامالت االرتباط بين الذكاء الرياضى والسعادة النفسية وتقدير  -ٖالفرض) 
الذكاء الرياضى بواقع  %( من تباين٘,ٚٔالذات دالة, وقد فسرت المتغيرات المستقمة الدالة )

 %( لمتغير تقدير الذات.ٛ,٘%( لمتغير السعادة النفسية ,و)ٚ,ٔٔ)
ولتحديد مدى إمكانية التنبؤ بالذكاء الرياضى من متغيرى الدراسة المستقمة ونسب 

   Stepwise إسياميا, أجرت الباحثة تحميل اإلنحدار المتعدد بطريقة
الذكاء المكانى والسعادة النفسية وتقدير ج( :أن معامالت االرتباط بين -ٖالفرض) 

%( من تباين الذكاء المكانى بواقع ٜ,ٕ٘الذات دالة, وقد فسرت المتغيرات المستقمة الدالة )
 %( لمتغير تقدير الذات.ٙ,٘%( لمتغير السعادة النفسية و)ٖ,ٕٓ)

ب إسياميا, ولتحديد مدى إمكانية التنبؤ بالذكاء الرياضى من متغيرى الدراسة المستقمة ونس
 Stepwiseأجرت الباحثة تحميل اإلنحدار المتعدد بطريقة 

د( إن معامالت اإلرتباط بين الذكاء الجسمى وتقدير الذات والسعادة   -ٖالفرض) 
%( من تباين الذكاء الجسمى، ٙ,ٖٔ, وقد فسرت المتغيرات المستقمة الدالة )دالوالنفسية 
 لمتغير السعادة  النفسية. %(ٔ,ٙ%( لمتغير تقديرالذات, و)٘,ٚبواقع )

ولتحديد مدى إمكانية التنبؤ بالذكاء الجسمى من متغيرى الدراسة المستقمو ونسب إسياميا, 
 Stepwiseأجرت الباحثة تحميل االنحدار المتعدد بطريقة 

ز( إن معامالت اإلر تباط  بين الذكاء الشخصى وتقدير الذات والسعادة  -ٖالفرض ) 
%( من تباين الذكاء الشخصى، بواقع ٘ٔفسرت المتغيرات المستقمو الدالة )النفسية دالة ,وقد 

 %( لمتغير السعادة النفسية.ٜ,ٙ%( لمتغير تقدير الذات و)ٔ,ٛ)
ولتحديد مدى إمكانية التنبؤ بالذكاء الشخصى  من متغيرى الدراسة المستقمة ونسب إسياميا, 

 Stepwiseأجرت الباحثة تحميل اإلنحدار المتعدد بطريقة 
س( إن معامالت االرتباط  بين الذكاء االجتماعى وتقدير الذات والسعادة  -ٖالفرض) 

%( من تباين الذكاء االجتماعى, ٜ,ٕٓالنفسية دالة, وقد فسرت المتغيرات المستقمة الدالة )
%( لمتغير السعادة النفسية ،ولتحديد مدى ٘,ٛ%( لمتغير تقدير الذات, و)ٗ,٘ٔبواقع )

ؤ بالذكاء االجتماعى من متغيرى الدراسة المستقمة ونسب إسياميا, أجرت الباحثة إمكانية التنب
 .Stepwiseتحميل اإلنحدار المتعدد بطريقة 
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و( أن معامالت اإلرتباط بين الدرجة الكمية ألنماط الذكاءات المتعددة  -ٖالفرض ) 
%( من ٗ,ٕ٘دالة )وتقدير الذات والسعادة النفسية دالة, وقد فسرت المتغيرات المستقمة ال

%( لمتغير السعادة ٓٔ%( لمتغير تقدير الذات و)ٗ,٘ٔتباين الذكاءات المتعددة, بواقع )
النفسية، ولتحديد مدى إمكانية التنبؤ بالدرجة الكمية ألنماط الذاكاءت المتعددة من متغيرى 

بطريقة الدراسة المستقمو ونسب إسياميا, أجرت الباحثة تحميل االنحدار المتعدد بطريقة 
Stepwise 

ويتضح من جدول معامالت االرتباط، ومربع معامالت االرتباط, أن معامالت االرتباط      
 بين الذكاء الموسيقى والطبيعى والوجودى وكل من السعادة النفسية وتقدير الذات لم تكن دالو

ددة           ( نتائج تحميل اإلنحدار لممتغيرات المنبئة بالذكاءات المتعٙٔوفيمايمى جدول )  
 

(ٙٔجدول )  
نتائج تحميل اإلنحدار لممتغيرات المنبئة بالذكاءات المتعددة   

 

 النموذج الفرض
 المعامالت القياسية المعامالت غير القياسية

قيمة 
 "ت"

الداللة 
معامل االنحدار  اإلحصائية

 معامل بيتا الخطأ المعياري الجزئي

 
 أ( -ٖ)

 ذكــــــاء
 لغوى

 .ٓٓٓ.ٓ ٕٚ.ٔ ٓ ٜ٘ٛ.ٕ ٔٛ٘.ٖ ثابت
 ٓٓٓ.ٓ ٕٗٓ.ٗ ٔٙٗ.ٓ ٕ٘ٓ.ٓ ٓٓٔ.ٓ السعادة النفسية

 ٔٓٓ.ٓ ٛٔٚ.ٓ  ٜٗٛ.ٕ ٔٚٓ.ٕ ثابت
 السعادة النفسية
 تقدير الذات

ٓ.ٜٓٛ 
ٓ.ٓٙٗ 

ٓ.ٕٓ٘ 
ٓ.ٖٓ 

ٓ.ٗٔٔ 
ٓ.ٕٗٙ 

ٖ.ٕٙٔ 
ٕ.ٔٚ 

ٓ.ٓٓٔ 
ٓ.ٖٓٗ 

 ب( -ٖ)
 ذكاء رياضى

 ٘ٓ.ٓ ٕٖ.ٕ  ٕ٘.ٗ ٚٗٓ.ٔ ثابت
 ٙٓٓ.ٓ ٕٙٛ.ٕ ٖٖٗ.ٓ ٖٚٓ.ٓ ٗٓٔ.ٓ السعادة النفسية

 ٘ٓ.ٓ ٖٗٔ.ٓ  ٘ٔٗ.ٗ ٜ٘.ٓ ثابت
 ٕٗٓ.ٓ ٘ٚٓ.ٕ ٕٙ.ٓ ٖٛٓ.ٓ ٜٚٓ.ٓ السعادة النفسية
 ٛٗٓ.ٓ ٕٓ.ٕ ٖٕ٘.ٓ ٜٖٓ.ٓ ٜٚٓ.ٓ تقدير الذات

 ج( -ٖ)
 ذكـــــــاء 
 مكانى

 ٔٓ.ٓ ٖ٘ٔ.ٓ  ٖٛٙ.ٖ ٙٗٔ.ٔ ثابت
 ٓٓٓ.ٓ ٜٗٓ.ٖ ٓ٘ٗ.ٓ ٖٔٓ.ٓ ٕٔٔ.ٓ السعادة النفسية

 ٕٓ.ٓ ٚٛٓ.ٓ  ٛ٘٘.ٖ ٜٖٓ.ٓ بتثا
 ٖٓٓ.ٓ ٛٗٔ.ٖ ٖٔٚ.ٓ ٕٖٓ.ٓ ٔ.ٓ السعادة النفسية
 ٖٛٓ.ٓ ٕ٘ٔ.ٕ ٕٔ٘.ٓ ٖٙٓ.ٓ ٙٚٓ.ٓ تقدير الذات

 ٓٓٓ.ٓ ٕٗٚ.ٜ  ٜٕٗ.ٔ ٜٚٛ.ٖٔ ثابت 
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    ٖٗٓ.ٓ ٗٚٔ.ٕ ٕ٘ٚ.ٓ ٖٖٓ.ٓ ٕٚٓ.ٓ تقدير الذات د(-ٖ)
 ٕٓ.ٓ ٔٙٔ.ٔ  ٕٙ٘.ٗ ٕ٘٘.٘ ثابت ذكاء جسمى

 تقدير الذات 
 السعادة النفسية

ٓ.ٓٙٚ 
ٓ.ٓٚ٘ 

ٓ.ٖٕٓ 
ٓ.ٖٓٚ 

ٓ.ٕ٘ٛ 
ٓ.ٕٗٛ 

ٕ.ٜٖٓ 
ٕ.ٓٓٚ 

ٓ.ٓٗٔ 
ٓ.ٓ٘ 

( نتائج تحميل اإلنحدار لممتغيرات المنبئة بالذكاءات المتعددةٙٔجدول )  تابع 

 النموذج الفرض
المعامالت  المعامالت غير القياسية

 القياسية
الداللة  قيمة "ت"

معامل االنحدار  اإلحصائية
 الجزئي

الخطأ 
 المعياري

 معامل بيتا 

 
 ز( -ٖ)

 ذكــــــاء
 شخصى

 .ٓٓٓ.ٓ ٜٖٚ.ٖٔ ٓ ٙٚٓ.ٔ ٖٛٚ.ٗٔ ثابت
 ٕٚٓ.ٓ ٖٕٚ.ٕ ٕٗٛ.ٓ ٕ٘ٔ.ٓ ٙ٘ٓ.ٓ تقدير الذات

 ٔٓٓ.ٓ ٚٓٚ.ٓ  ٕ٘ٔ.٘ ٙٛٙ.ٖ ثابت
 تقدير الذات

 السعادة النفسية
ٓ.ٓ٘ٙ 
ٓ.ٜٖٓ 

ٓ.ٕٓٗ 
ٓ.ٖٓٗ 

ٓ.ٕٜٚ 
ٓ.ٕٖٙ 

ٕ.ٖٕٓ 
ٕ.ٕٔٚ 

ٓ.ٕٓ٘ 
ٓ.ٖٓٗ 

 .ٓٓٓ.ٓ ٜٜٔ.ٔٔ ٓ ٕٚٔ.ٔ ٕ٘ٙ.ٖٔ ثابت 
س( ذكـــــــــــــــاء  -ٖ)

 اجتماعى
 ٔٔٓ.ٓ ٙ٘ٙ.ٕ ٕٖ٘.ٓ ٖٓٓ.ٓ ٜٚٓ.ٓ تقدير الذات

 ٔٓٓ.ٓ ٓٚٓ.ٓ  ٓٙٛ.٘ ٛٓٗ.ٓ ثابت 
 تقدير الذات 

 السعادة النفسية
ٓ.ٓٚٗ 
ٓ.ٕٔٔ 

ٓ.ٕٜٓ 
ٓ.ٜٓٗ 

ٓ.ٖٕٜ 
ٓ.ٕٜٖ 

ٕ.ٜ٘ٚ 
ٕ.ٖٕٓ 

ٓ.ٖٓٔ 
ٓ.ٕٓٙ 

 .ٓٓٓ.ٓ ٜ٘ٗ.ٜٔ ٓ ٜٓ٘.ٙ ٜ٘ٛ.ٕٙٔ ثابت 
و( ذكـــــــاءات  -ٖ)

 متعددة
 ٔٔٓ.ٓ ٕٔٓ.ٖ ٖٜٖ.ٓ ٜ٘ٔ.ٓ ٔٛٗ.ٓ تقدير الذات

 ٕٔٓ.ٓ ٖٗ٘.ٔ  ٖ.ٖٔ ٕٕٛ.ٛٗ ثابت 
 تقدير الذات 

 السعادة النفسية
ٓ.ٗٚ٘ 
ٓ.ٙ٘ٚ 

ٓ.ٔ٘ٔ 
ٓ.ٕ٘ٚ 

ٓ.ٖٛٛ 
ٓ.ٖٔٙ 

ٖ.ٖٔٗ 
ٕ.ٕ٘ٙ 

ٓ.ٖٓٓ 
ٓ.ٓٔٗ 

 يتضح من الجدول مايمي:
ًا فى التنبؤ بالذكاء المغوى ىى أ( : إن أكثر المتغيرات إسيام - ٖالفرض الفرعى ) 

السعادة النفسية يمييا تقدير الذات ويمكن أن نعبر عن ىذه النتيجة فى المعادلة االنحدارية 
 التالية:

 ( تقدير الذاتٗٙٓ.ٓ( السعادة النفسية + )ٜٛٓ.ٓ+ ) ٜٚٓ.ٕالذكاء المغوى = 
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% لمتغير تقدير ٙ.ٕٗ% لمتغير السعادة النفسية و ٔ.ٔٗوقد بمغت نسبة اإلسيام )بيتا( 
 الذات.

 وتشير النتائج إلى إمكانية التنبؤ بالذكاء المغوى من السعادة النفسية وتقدير الذات
ب(:  إن أكثر المتغيرات إسيامًا فى التنبؤ بالذكاء الرياضى ىى السعادة  -ٖالفرض )

 حدارية التاليو:ويمكن أن نعبر عن ىذه النتيجة فى المعادلو االن‘النفسية يمييا تقدير الذات 
 .( تقدير الذاتٜٚٓ.ٓ( السعادة النفسية + )ٜٚٓ.ٓ+ )ٜ٘.ٓالذكاء الرياضى= 

% لمتغير تقدير ٖ.ٕ٘% لمتغير السعادة النفسية ،و ٙ.ٕوقد بمغت نسبة اإلسيام )بيتا( 
 .الذات

 وتشير النتائج إلى امكانية التنبؤ بالذكاء الرياضى من السعادة النفسية وتقدير الذات
ج(:  أن أكثر المتغيرات إسيامًا فى التنبؤ بالذكاء المكانى ىى السعادة النفسية -ٖض )الفر 

 يمييا تقدير الذات، ويمكن أن نعبر عن ىذه النتيجو فى المعادلة االنحدارية التالية:
 ( تقدير الذاتٙٚٓ.ٓ( السعادة النفسية + )ٔ.ٓ+ )ٜٖ.ٓالذكاء المكانى = 

% لمتغير تقدير ٔ.ٕ٘% لمتغير السعادة النفسية و ٔ.ٖٚ وقد بمغت نسبة اإلسيام )بيتا(
 الذات.

 وتشير النتائج إلى إمكانية التنبؤ بالذكاء المكانى من السعادة النفسية وتقدير الذات
د(:  أن أكثر المتغيرات إسيامًا فى التنبؤ بالذكاء الجسـمى ىـى تقـدير الـذات يميـو -ٖالفرض )

 نعبر عن ىذه النتيجو فى المعادلو اإلنحدارية التالية: متغير السعادة النفسية،  ويمكن ان
 ( سعادة نفسية٘ٚٓ.ٓ( تقدير الذات + )ٚٙٓٓ.ٓ+ )ٕ٘٘.٘الذكاء الجسمي= 

% لمتغيـــر الســـعادة ٛ.ٕٗ% لمتغيـــر تقـــدير الـــذات و ٛ.ٕ٘وقـــد بمغـــت نســـبة اإلســـيام )بيتـــا( 
 النفسية .

 السعادة النفسية وتقدير الذاتوتشير النتائج إلى إمكانية التنبؤ بالذكاء الجسمى من 
ز(:  أن أكثــر المتغيــرات إســيامًا فــى التنبــؤ بالــذكاء الشخصــى ىــو تقــدير الــذات  -ٖالفــرض )

 يميو متغير السعادة النفسية ، ويمكن أن نعبر عن ىذه النتيجو  بالمعادلة اإلنحدارية التالية :
 ة نفسية( سعادٖٜٓ.ٓ( تقدير الذات + )ٙ٘ٓ.ٓ+ )ٙٛٙ.ٖالذكاء الشخصى= 

% لمتغيــر الســعادة ٖ.ٕٙ% لمتغيــر تقــدير الــذات ، و ٜ.ٕٚوقــد بمغــت نســبة اإلســيام )بيتــا( 
 النفسية .
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 وتشير النتائج إلى إمكانية التنبؤ بالذكاء الشخصى من تقدير الذات و السعادة النفسية.
ر الذات س(:  أن أكثر المتغيرات إسيامًا فى التنبؤ بالذكاء اإلجتماعى  ىو تقدي -ٖالفرض )

 يميو متغير السعادة النفسية  ويمكن أن نعبر عن ىذه النتيجو فى المعادلو اإلنحدارية التالية :
 ( سعادة نفسيةٕٔٔ.ٓ( تقدير الذات + )ٗٚٓ.ٓ+ )ٛٓٗ.ٓالذكاء االجتماعى = 

% لمتغير السعادة ٖ.ٜٕ% لمتغير تقدير الذات، و ٜ.ٕٖوقد بمغت نسبة اإلسيام )بيتا( 
 النفسية .

 شير النتائج إلى إمكانية التنبؤ بالذكاء اإلجتماعى من تقدير الذات و السعادة النفسية.وت
و(:  إن أكثر المتغيرات إسيامًا فى التنبؤ بالذكاءات المتعددة  ىو متغير تقدير -ٖالفرض )

الذات ثم يميو متغير السعادة النفسية ، ويمكن أن نعبر عن ىذه النتيجو فى المعادلو 
 ة التالية:اإلنحداري

 ( سعادة نفسيةٚ٘ٙ.ٓ( تقدير الذات + )ٕ٘ٚ.ٓ+ )ٕٕٛ.ٛٗالذكاءات المتعددة = 
% لمتغير السعادة ٙ.ٖٔ% لمتغير تقدير الذات ،و ٛ.ٖٛوقد بمغت نسبة اإلسيام )بيتا( 

 النفسية .
 وتشير النتائج إلى إمكانية التنبؤ بالذكاءات المتعددة من السعادة النفسية وتقدير الذات

 صة نتائج التحقق من الفرض الثالث:خال
خالصو النتائج تشير إلى إمكانية التنبؤ ببعض أنماط  الذكاءات المتعددة من متغيري 

 الدراسة: السعادة النفسية، وتقدير الذات.
ويمكن تفسير نتائج التحقق من فروض التنبؤ بالذكاءات المتعددة من متغيرى الدراسة عمى 

 النحو التالى:
 ذكاءات المتعددة من السعادة النفسية : التنبؤ بال 

إن السعادة ىى مفيوم محورى رئيسى فى عمم النفس اإليجابى، فالسعادة ترتبط بالرضا عن 
الحياة, وجودة الحياة والتفاؤل, والعمميات المعرفية, بينما اإلنفعاالت السمبية مثل القمق 

 عمى كافة السموك اإلنسانى واإلكتئاب والضغوط النفسية والتشاؤم تؤثر تأثيرا سمبياً 
ينظر لمسعادة عمى أنيا تقييم معرفى لنوعية الحياة ويشمل ىذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى 

ىذا التقييم جانبين مزاجى ومعرفى حيث يشعر الناس بالسعادة حينما يخبرون بكثير من 
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ميمة ومثيرة،  المشاعر السارة وقميل من المشاعر غير السارة، وعندما ينخرطون فى أنشطة
 ويتضمن التقييم المعرفى ثالث جوانب :

الرضا عن الحياة كتقييم األىداف التى تحققت فى الماضى وىذا يتضمن مضمون معرفى  -
 .قوى
الحالة المعنوية والثقة بالنفس الموجية نحو المستقبل والقدرة عمى السيطرة تجاه أحداث  -

  .المستقبل
ما يالقيو الفرد من أحداث يوميو وتجارب سواء إيجابية أو  السعادة كرد فعل وجدانى تجاه -

 (  ٜٕٓٓسمبية  وىذا يتطمب مجيود معرفى  )النابغة فتحى ،
( إلى أن ىناك أربعة عشر سمة تميز األشخاص السعداء  ٕٓٔٓكما أشار السيد أبوىاشم) 

وتقدير قيمة  عن غيرىم، ويمكن ألى شخص تنميتيا فى ذاتو وىى الدافعية, والعمل المستمر,
العمل, والسيطرة عمى القمق, والتفكير بإيجابية وتفاؤل, والتمتع بشخصيو ذات صحة جيدة, 

 وتحقيق الذات, والتعاطف مع اآلخرين, وتكوين عالقات اجتماعية.
  Austin ,et al. ,2005, Furnham & Petrides 2003ويؤيد ىذا التفسير دراسة 

 .ٖٕٔٓىيم أبوعشمو  ، ودراسة إبرا ٕٔٔٓوموضى القاسم 
 التنبؤ بالذكاءات المتعددة من تقدير الذات : 

يمكن أن يفسر ذلك فى ضوء أن متغير تقدير الذات ىو البداية لكل أنواع النجاح     
األخرى المنشودة, فعن طريق تقدير الذات يستطيع اإلنسان أن يقتحم المواقف الجديدة 

أن يواجو الفشل فى أى مجال دون أن يشعر والصعبة دون أن يفقد شجاعتو, كما يمكنو 
بالحزن واإلنييار لمدة طويمة, كذلك عن طريق تقدير الذات يستطيع اإلنسان أن يتواصل مع 
اآلخرين, لديو القدرة عمى العناية بمظيره, ال يشعرون بالتيديد عند مساعدة اآلخرين عمى 

ر قدرة عمى استخدام ذكاءاتيم النجاح، ولذلك فاألشخاص ذوى التقدير الذاتى المرتفع أكث
 المتعددة " المغوى, الرياضى, المكانى, الجسمى, الشخصى, اإلجتماعى " 

, يونس تونسيو ٕٕٔٓ, مسعد أبوالديار ٕٛٓٓويؤيد ىذا التفسير دراسة عبدالعظيم المصدر 
ٕٕٓٔ. 

 -فى حدود المسح المتاح  –وقد اجتيدت الباحثة فى التفسير ، وذلك لعدم وجود دراسة 
بحثت العالقة التنبؤية بين الذكاءات المتعددة ومتغيرى الدراسة ، ولذلك توصى الباحثة بعمل 
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مزيد من الدراسات فى ىذا المجال إلمكانية اإلستفادة والتوسع فى بحث ودراسة ىذه 
 المتغيرات فى كافة األعمار والمراحل الدراسية.

الدراسة " السعادة النفسية وتقدير الذات "  عدم إمكانية التنبؤ "بالذكاء الموسيقى" من متغيرى
نتاج  وقد يعزى ذلك إلى طبيعة الذكاء الموسيقى والتى تشير إلى قدرة الفرد عمى إدراك وا 
الصيغ الموسيقية المختمفة, وخصائص الفرد الذى يتمتع بيذا النوع من الذكاء والتى تتمثل فى 

حيث أنيم فى حالة خجل عن التعبير عن " الدندنة, يتذكر ألحان األغاني, وطبيعة العينة 
 ىذا النوع من الذكاء 

عدم إمكانية التنبؤ ب"الذكاء الطبيعى" من متغيرى الدراسة "السعادة النفسية وتقدير  
الذات" يمكن أن يفسر ذلك فى ضوء طبيعة الذكاء الطبيعى والتى تتمثل فى القدرة عمى 

طبيعة العينة فيم ينتمون إلى الشعب إستكشاف وتمييز وتصنيف األشياء فى الطبيعة, و 
األدبية التى تيتم بالقراءة وكل ما يتعمق بالنواحى األدبية أكثر من إىتماميا بإستكشاف 

 وتمييز وتصنيف األشياء التى توجد فى الطبيعة 
عدم إمكانية التنبؤ بالذكاء الوجودى من متغيرى الدراسة " السعادة النفسية وتقدير  

 الذات" 
تفسير ذلك فى ضوء طبيعة الذكاء الوجودى والتى تتمثل فى اإلىتمام بالقضايا يمكن     

األساسية لموجود اإلنسانى كالحياة والموت واألبدية, وطبيعة المرحمة العمرية لمعينة، حيث 
يكون شغميم الشاغل نحو ممارسو أدوار إجتماعيو متنوعة إستجابة لرغبات بناء الذات 

اعية, مثل " تكوين صداقات جديدة, والتواصل مع اآلخرين وأكثر والبحث عن اليوية اإلجتم
 من انشغاليم بالقضايا األساسية لموجود اإلنسانى .
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 تىصياث وحبىث مستقبليت:
 : توصي الباحثة بما يميفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية 

المتعـــددة" وذلـــك تصـــميم المقـــررات الدراســـية بتـــدريبات ونمـــاذج مســـتوحاه مـــن "الـــذكاءات  
 لتحقيق تعمم أفضل وأسرع.

عقــد دورات تدريبيــة ألعضــاء ىيئــة التــدريس والتــي تســاعدىم عمــى األخــذ بيــد الطــالب،  
 وذلك بإقامة الحوار ودعم الثقة في النفس، مما يساعد في دعم تقدير الذات

 عقد دورات تدريبية لمطالب تيدف إلى تنمية الشعور بالسعادة  لدييم. 
 الباحثة إجراء البحوث التالية: كما تقترح 

إجـــراء دراســـة لمتعـــرف عمـــى الفـــروق فـــي الـــذكاءات المتعـــددة لـــدى ذوي صـــعوبات الـــتعمم  
 األكاديمية والعاديين.

 إجراء دراسات ثقافية مقارنة لمتغيرات الدراسة الحالية. 
ى إجراء دراسات تعتمد عمى تصميم برامج لرفع مستوى تقدير الذات والسـعادة النفسـية لـد 

 الطالب.
التأكيد عمى دراسة متغيرات الدراسة الحالية بصورة موسعة عمـى مراحـل عمريـة وتعميميـة  

 مختمفة.
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 :املزاجع
 أواًل: مراجع بالمغة العربية:    
(:الذكاء اإلجتماعى والذكاء الوجدانى وعالقتيما بالسعادة لدى ٖٕٔٓإبراىيم أبوعمشة ) .ٔ

 ,جامعة االزىر, غزة, فمسطين.اجستيررسالة مطمبة الجامعة فى محافظة غزة , 
(: الذكاءات المتعددة وعالقتيا بالتحصيل الدراسى "دراسة ٕ٘ٓٓأبوزيد سعيد الشويقى ) .ٕ

  ٜٗٗٓ- ٕٔٗ(, ٕ)ٕ٘جامعة المنصورة,  مجمة كمية التربية،لصدق نظرية جاردنر", 
اليناء و  –(: إضطراب ما بعد الصدمة وعالقتو بالتوجو لإلنجاز ٕٕٔٓأحمد شعبان طو ) .ٖ

 ، كمية األداب، ماجيستير ،ٕٔٔٓيناير ٕ٘النفسى اإلجتماعى لدى عينة من مصابى ثورة 
 جامعة المنيا. 

 المرزوقى أحمد محمد السعيدى وناصر عمى  الجيورى, وعبداهلل محمد, عمى عبداهلل .ٗ
(: أنماط الذكاءات المتعددة لدى طمبة الصف الثانى عشر بمدرسة كعب بن برشة ٕٔٔٓ)

  مجمة العموم التربوية والنفسيةم العام بسمطنة عمان وعالقتيا بتحصيميم فى الكيمياء, لمتعمي
 ٕ٘٘ٓ -ٖٕٓ(, ٕ) ٕٔجامعة البحرين،

( : الذكاء اإلنفعالى وعالقتو بالسعادة والثقة بالنفس لدى طالب ٕٚٓٓأمال جودة ) .٘
, ص ص  (ٖ)ٕٔ جامعة النجاح لألبحاث )العموم اإلنسانية (, مجمةجامعة األقصى, 

ٜٙٛ- ٖٚٛ . 
( : التنبؤ بالسعادة فى ضوء األمل والتفاؤل لدى عينة ٕٔٔٓأمال جودة وحمدى أبوجراد ) .ٙ

(،  ٕٗ، )مجمو جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتمن طمبو جامعة القدس, 
ٕٜٔ-ٕٔٙ. 

(: مدى فاعمية تقييم األداء بإستخدام أنشطة الذكاءات ٕٔٓٓإمام مصطفى سيد ) .ٚ
 مجمة كمية التربيةددة لجاردنر فى إكتشاف الموىوبين من تالميذ المرحمة اإلبتدائية, المتع

 ٖٕٚٓ-ٕٚٔ(, ٔ)ٚٔبأسيوط, 
( : الذكاء الوجدانى وعالقتو بكل من الرضا عن ٕٗٔٓأمانى عبدالرحمن الشبراوى ) .ٛ

 ٕٗ، المجمو المصريو لمدراسات النفسيةالحياة والسعادة لدى الراشدين "دراسة تنبؤيو", 
(ٖٛ، )ٕٜٔ -ٖٔٚ . 
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(: السعادة النفسية وعالقتيا ببعض المتغيرات ٕٙٓٓآمانى عبدالمقصود عبدالوىاب ) .ٜ
-ٕٗ٘( ،ٕ,)مجمو البحوث النفسية والتربويوالنفسية لدى عينة من المراىقين من الجنسين, 

ٖٓٙ. 
(: مستوى الذكاءات المتعددة لمعممى التربية ٕٕٔٓولينا المحارمة ) أمانى محمود .ٓٔ
 ٓٗٚٓ- ٕٚٚ(, ٓٔ) ٔ, المجمة الدوليو التربويو المتخصصةلخاصو فى األردن, ا
االجتماعى لدى عينة من  –(: القيم كمنبئات لميناء الشخصىٜٕٓٓالنابغة فتحى ) .ٔٔ

 ، جودة الحياة وعمم النفس.المؤتمر السنوى الثالث لعمم النفسطالب الجامعة ، 
ليناء الذاتى لدى مراجعى المراكز (: التسامح وعالقتو بإٗٔٓبدر فالح الحربى ) .ٕٔ

 , كمية التربية, جامعة أم القرى .ماجستيرالصحيو التابعو لمنطقة حائل, 
(:اإلستمتاع بالحياة فى ٖٕٔٓتحية أحمد عبدالعال ، مصطفى عمى رمضان مظموم ) .ٖٔ

مجمة كمية عالقتو بالمتغيرات الشخصية اإليجابية "دراسة فى عمم النفس اإليجابى"، 
 .٘ٙٔ-ٚٚ(، ٖٜ)ٕجامعة بنيا، التربية،

, دار الكتاب لمنشر الذكاءات المتعددة فى غرفة الصف(:ٕٙٓٓأرمسترونج ) ثوماس .ٗٔ
 الرياض.  -والتوزيع 

(: نظرية الذكاءات المتعددة وتطبيقاتيا فى بيئة التعميم والتعمم, ٖٕٓٓجابر احمد السيد ) .٘ٔ
  ٕٙٓ-ٖ،   ٜٔ, المجمة التربوية

,دار الفكر  الذكاءات المتعددة والفيم تنمية وتعميق (:ٖٕٓٓجابر عبدالحميد جابر ) .ٙٔ
 الغربي, القاىرة.

 سمسمة ثقافيو شيريوإقرأ،  كيمياء السعادة، دار المعارف, (:ٜٜٛٔحسين أحمد أمين ) .ٚٔ
 تصدر عن دار المعارف.

الذكاء الروحى وعالقتو بدافعية اإلنجاز األكاديمى  (:ٖٕٔٓحنان خمفان زايد الصبحية ) .ٛٔ
كمية العموم واألداب،  ،ماجستيرب وطالبات معيد العموم الشرعية بسمطنة عمان ، لدى طال

 جامعة نزوى.
(: نمط التفكير وعالقتو بتقدير الذات )دراسة ميدانية عمى عينة ٕٕٔٓحنان عبدالعزيز ) .ٜٔ

 , جامعة أبى بكر بمقايد تممسان.ماجستير العموم اإلجتماعيةمن طمبة جامعة بشار(, 
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(: تصور مقترح إلختبار الطالب المعمم )شعبة ٕٙٓٓمحمد )حنفى إسماعيل  .ٕٓ
الرياضيات( بكمية التربية فى ضوء نظرية الذكاءات المتعددة وبعض أنماط التفكير, بحث 

 ٙٛٗٓ-ٖٙٗجامعة الفيوم، - لممؤتمر الدولى العممى السابع والمنعقد بكمية التربيةمقدم 
لشعور بالوحدة النفسية وعالقتيا ( : إٗٔٓسامية شيرين دىنون, وسامى إبراىيم ) .ٕٔ

 .ٙٛ-ٜٙ(,ٙٔ, )مجمة العموم اإلنسانية واإلجتماعيةبتقدير الذات لدى طالب الجامعة, 
(: معدالت السعادة الحقيقية لدى عينة من طالب المرحمتين ٕٛٓٓسحر فاروق عالم ) .ٕٕ

 ٘ٙٗٓ-ٖٔٗ( ،ٕ)ٛٔ, مجمة دراسات نفسيةاإلعدادية والثانوية, 
( : فاعمية برنامج لإلرشاد العقالنى اإلنفعالى السموكى ٜٕٓٓلى )سموى محمد عمى متو  .ٖٕ

, كمية التربية, جامعة عين ماجيستيرلتحسين تقدير الذات لدى عينة من طالب الجامعة, 
 شمس. 

(:فاعمية برنامج لإلرشاد العقالنى اإلنفعالى السموكى ٜٕٓٓسموى محمد عمى متولى ) .ٕٗ
,كمية التربية, جامعة عين ماجستيرب الجامعو, لتحسين تقدير الذات لدى عينة من طال

 شمس.
 (: تقدير الذات وفاعمية األنا عند المراىق المصاب بداء السكرى,ٖٕٔٓ) طرحسميرة  .ٕ٘

 بسكره.د خيضر كمية العموم اإلنسانيو واإلجتماعية، جامعة محم ،ماجستير
لم الكتب اع ,ٔ,طصناعة راقيةالسعادة والرضا أمنية غالية و (: ٕٓٔٓسناء سيممان ) .ٕٙ

 ,مصر. لمنشر,القاىرة
المدرسى وتقدير  والتوافقالمساندة اإلجتماعية (: ٜٜٛٔالشناوى عبدالمنعم الشناوى ) .ٕٚ

الذات والتحصيل الدارسى لدى طالب وطالبات  الصف األول  الثانوى العام ، دراسات فى 
 ,دار النيضو العربيو. عمم النفس التربوى

ات المتعددة لدى طمبة المرحمة الثانويو بمديرية تربية (: أنماط الذكاءٖٕٔٓعادل ريان ) .ٕٛ
 -ٖٜٔ(,ٔ) ٚٔ)سمسمة العموم اإلنسانية(، مجمة جامعة  االقصىالخميل فى فمسطين , 

ٕٖٓٗ 
(: القدرة التنبؤية لمذكاءات المتعددة فى ميارات التعمم المنظم ذاتيَا ٕٗٔٓعادل ريان ) .ٜٕ

مجمة جامعة فى جامعة  القدس المفتوحو، والتحصيل األكاديمى لدى طمبة كمية التربية 
 ٜٔٗٓ- ٜ٘ٗ(,ٖ)ٕٛ(, ة)العموم اإلنساني النجاح لألبحاث
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(: الشعور بالسعادة وعالقتيا بالتوجو نحو الحياة لدى عينة ٖٕٔٓعايدة شعبان صالح ) .ٖٓ
, مجمة جامعة األقصيمن المعاقين حركيَا المتضررين من العدوان اإلسرائيمى عمى غزة, 

 . ٕٚٚ - ٜٛٔ(, ٔ) ٚٔوم اإلنسانية ( ،)سمسمة العم
(: الميارات الحياتية وعالقتيا بالذكاءات المتعددة لدى ٕٓٔٓعبدالرحمن جمعة وافى ) .ٖٔ

 , جامعة اإلسالمية, غزة, فمسطين.رسالة ماجستيرطمبة المرحمة الثانوية فى قطاع غزة, 
المتغيرات  ( : الذكاء اإلنفعالى وعالقتو ببعضٕٛٓٓعبدالعظيم سميمان المصدر ) .ٕٖ

 ٙٔ)سمسمة الدراسات اإلنسانية(،  مجمة الجامعة اإلسالميةاإلنفعالية لدى طمبة الجامعة ،
(ٔ ،)٘ٛٚ- ٖٕٙ. 
(: الذكاءات المتعددة ٕٔٔٓعبدالناصر دياب الجراح, حمزة عبدالكريم الربايعة ) .ٖٖ

لمعموم مجمة جامعة أم القرى وعالقتيا بحل المشكالت لدى الطمبو المتميزين فى األردن, 
 ٕٓٔٓ-ٜٙ(, ٔ)ٖ, التربوية والنفسية

(: الخجل وعالقتو بتقدير الذات ومستوى الطموح لدى ٕٓٔٓعبدربو عمى شعبان ) .ٖٗ
 غزة.–كمية التربية الجامعة اإلسالمية  ,ماجستيرالمعاقين بصريا ,

إستراتيجيات التعمم لمذكاءات (: ٖٕٓٓ,نائمة نجيب الخزندار )عفانةعزه إسماعيل  .ٖ٘
بغزة, أطفال  عالقتيا ببعض المتغيرات لدى الطمبة المعممين تخصص رياضياتالمتعددة و 

 الخميج ذوى اإلحتياجات الخاصة.
السعادة وعالقتيا بالذكاء اإلنفعالى والتدين لدى  ( :ٖٕٔٓفادى سعود فريد سماوى ) .ٖٙ

 .ٚٗٚ -ٜٕٚ(, ٓٗ، ) دراسات العموم التربوية, طمبو جامعة العموم اإلسالميو العالمية
(: اإلغتراب النفسى وتقدير الذات لدى ٕٓٔٓ) اليويشديو كامل حمام و فاطمة خمف فا .ٖٚ

أم القرى لمعموم التربويو  مجمة جامعةخريجات الجامعة العامالت والعاطالت عن العمل , 
 .ٖٛٔ-ٗٙ(،ٕ)ٕ, والنفسية

ى (: البناء العاممى لمذكاء فٕٚٓٓفتحى عبد الحميد عبد القادر والسيد محمد أبوىاشم ) .ٖٛ
ضوء تصنيف جاردنر وعالقتو بكل من فعالية الذات وحل المشكالت والتحصيل الدارسى 

 ٕٚٓ-ٚ( ، ٘٘, جامعة الزقازيق, )مجمة كمية التربيةلدى طالب الجامعو, 
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( : فاعمية برنامج إرشادى معرفى سموكى فى خفض ٜٕٓٓفتحى ميدى محمد نصر ) .ٜٖ
, كمية التربية, جامعة دكتوراهالجامعى, مستوى اإلكتئاب وتحسين تقدير الذات لدى الشباب 

 عين شمس. 
( : الشعور بالسعادة وعالقتو ببعض السمات الشخصية, دراسة ٕٔٓٓفريح العنزى ) .ٓٗ

 .ٖٚٚ -ٖٔ٘(, ٖ) ٔٔ, مجة دراسات نفسيةإرتباطية مقارنة بين الذكور واإلناث, 
عمى الذكاءات (: أثر برنامج قائم ٕٕٔٓفيمى يونس البالونة، محمد عبدالوىاب حمزة ) .ٔٗ

المتعددة فى تدريس الرياضيات عمى تحصيل طمبة الصف الخامس األساسى فى 
، جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتالرياضيات واتجاىاتيم نحوىا، مجمة 

ٕٛ(ٕ،)ٕٜٔ-ٖٕٙ. 
ترجمو صفاء األعسر و,آخرون, دار  السعادة الحقيقيو( : ٕ٘ٓٓمارتن سيمجمان ) .ٕٗ

 ره العين لمنشر, القاى
(: السعادة وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية ٜٜ٘ٔوماجدة عمى ) مايسة النيال, .ٖٗ

(, الييئو المصرية ٖٙ,) عمم النفس مجمة ،والشخصية لدى عينة من المسنين والمسنات
 .ٓٗ -ٕٕالعامة لمكتاب, القاىرة, 

 , مكتبة الكتاب العربى.  سيكولوجية السعادة( : ٜٜٚٔمايكل أرجايل ) .ٗٗ
 , دار صفاء النشر,عمان.ٔط ، التنشئة اإلجتماعية لمطفل (:ٕٔٓٓشناوى )محمد ال .٘ٗ
, دار الفكر لمطباعة والنشر قياس وتقييم الذكاءات المتعددة(: ٖٕٓٓمحمد حسين ) .ٙٗ

 والتوزيع عمان،األردن.
( : فاعمية برنامج لمتدريب عمى تنمية الميارات ٕٗٔٓمحمد محمود عمى محمد ) .ٚٗ

ر الذات لدى عينة من تالميذ مرحمة التعميم األساسى من ذوى اإلدراكية وأثره عمى تقدي
 , كمية التربية، جامعة عين شمس.دكتوراهصعوبات التعمم, 

(: فاعمين برنامج لمتدريب عمى تنمية الميارات ٕٗٔٓمحمد محمود عمى محمد ) .ٛٗ
ى  اإلدراكية وأثره عمى تقدير الذات لدى عينة من تالميذ مرحمة التعميم األساسى من ذو 

 جامعة عين شمس. -, كمية التربيةدكتوارهصعوبات التعميم ,
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لإلنجاز والذكاء   والدافعية(: العالقة بين تقدير الذات ٕٕٔٓمسعد نجاح أبوالديار) .ٜٗ
, مجمة العموم اإلجتماعية الوجدانى لدى عينة من األطفال المكفوفين وغير المكفوفين ,

(ٗٓ،)ٗ-ٖٕ. 
برنامج بالوسائط المتعددة فى ضوء نظرية  (:أثرٕٛٓٓمنى خالد محمود عياد ) .ٓ٘

الذكاءات المتعددة عمى إكتساب المفاىيم التكنولوجيو وبقاء أثر التعمم لدى طالبات الصف 
 , كمية التربية, الجامعة اإلسالمية بغزة.ماجستيرالسابع بغزة, 

 (: الذكاء الوجدانى وعالقتو بكل من السعادة واألملٕٔٔٓموضى محمد حمد القاسم ) .ٔ٘
 ، كمية التربية, جامعة أم القرى .ماجيستيرلدى عينة من طالبات جامعة أم القرى, 

(: الذكاء الواجدانى والتفاؤل كمنبئات باليناء الشخصى ٖٕٔٓىانى سعيد حسن محمد ) .ٕ٘
-ٚٙٗ(,ٓٛ)ٖٕ,المجمة المصرية لمدراسات النفسيةلدى  المتزوجين وغير المتزوجين, 

ٕ٘ٓ. 
(: أنماط التفكير الرياضى وعالقتيا بالذكاءات ٖٕٔٓ)ن يامي وردة عبدالقادر يحيى .ٖ٘

المتعددة والرغبو فى التخصص والتحصيل لدى طمبة الصف العاشر األساسى فى 
 , كمية الدراسات العميا, جامعة النجاح الو طنيو.ماجستيرفمسطين, 

( : تقدير الذات وعالقتو بالتحصيل الدراسى لدى المراىقين ٕٕٔٓيونس تونسيو ) .ٗ٘
، كمية العموم ااإلنسانية ماجستيربصرين والمراىقين المكفوفين دراسة ميدانية, الم

 واإلجتماعية, جامعة مولود معمرى ، الجزائر .
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The patterns of Multiple Intelligences and its relation 

to psychological well-Being and Self –Esteem Among 

students at the Faculty of Education, Ain Shams 

University  

predictive study"" 

Abestract: 

     The persent study aimed to identify the Patterns of Multiple 

Intelligences among students at the Faculty of Education, Ain Shams 

University,It also amied examine the relationship between the patterns 

of Multiple Intelligences, Psychological Well – Being, Self – Esteem, 

also, the aim of study was prediction of patterns of Multiple 

Intelligences from Psychological Well – Being and Self-Esteem, the 

study sample consisted of (141) male and female from student of the 

second year from Department of Psychology, at the Faculty of 

Education - Ain Shams University .                                   To achieve   

these goals, the tool of the study was applied, after establishing its 

validity and reliability, on a sample of tools .           The results showed 

that the intelligences common among students came respectively ; 

Social , Personal , Linguistic , Natural , Bodily -kinesthetic , Musical , 

Spatial , Mathematical, Existential.              Results also showed clear 

that are statiscally significant correlations between some of patterns of 

multiple intelligences,       ,psychological well-being, and self- esteem, 

Also, The results of the multi-regression analysis showed that the 

variables that predicted with some of patterns of multiple intelligences 

are Psychological Well-Being and Self-Esteem.                                     

      

 


