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اتساق الذكاءات المتعددة مع التخصص العلمي لدى عينة من طالب جامعة 

 .أم القرى وعالقة هذه الذكاءات بتحصيلهم األكاديمي

 * إايد عبد احلليم حممد النجار. د
 الملخص

عينة من طالب جامعة هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مستوى الذكاءات املتعددة لدى     
أم القرررروىد  مرررردى اءسررررا  صكرررراءامي مررررة هذذرررركي العبتررررهد  عال ررررة هررررذه الررررذكاءات  ت ذرررريبكي 

( طالباً متَّ اختيارهي  طويقة عشوائية مرن ييرة املسرتو ت 160األكادميه. ءكونت عينة الدراسة من )
امعررة أم القرروى.  نتررة الدراسرريةد  مررن ييررة أ سررام الكبيررة انامعيررة  لقنىررذةد  هرره إ رردى كبيررات ج

البياانت متَّ استخدام أداة )مراكني(( ملسرا الرذكاءات املتعرددة التسرعة  عرد ءعويبكرا  ءعرديبكا لتناسر  
البيئررة السررعوديةد   سرراب  بامررا.   ررد  ذرر  البا ررط عبرررت معرردمت الطررالب ال اكتيررة مررن  سرري 

 خبذررت الدراسررة إىل النتررائ   القبرروو  التسرريفي  ك الكبيررةي  الررذ( يشررم إىل اذرريبكي األكررادميه.
 اآلءية: 

متوسررا الرررذكاءات األعبرررت ألفرررواد العينررة  ك ييرررة التخذذررات هرررو الررذكاء الوجرررود(. كترررا أ  
الذكاء امجتتاعه جاء ك املوءبة الثانية لدى معظي التخذذات. أما الذكاء املوسيقه فقد كا  األدىن 

 ك معظي التخذذات.
ددة لدى الطرالب مرة هذذركي ك الو ترياتد  ا اسر  اآل د م يتسق مستوى الذكاءات املتع

 البغة العو يةد  البغة اإلجنبيييةد  الدراسات اإلسالمية.   د اءسقت هذه الذكاءات  شك  أفض  ك 
 هذص العبومد  ال  ية الو تيةد  ال  ية الىنية.

ادميه لررردى طرررالب العبررروم ءوجرررد عال رررة دالرررة إ ذرررائياً  ررر  الرررذكاء املنطقررره   ررر  الت ذررري  األكررر
 الو تيات. كتا ءوجد عال ة دالة إ ذائياً    الذكاء الذايت     الت ذري  األكرادميه لردى طرالب  

 العبومد  ال  ية الو تيةد  ال  ية الىنية.  م ءوجد عال ة    الذكاءات األخوى  الت ذي .
و ك انامعراتد مهييرة ءوجيرل الطرالب أ صت الدراسرة  توعيرة املويردين األكرادميي د  نرا  القبرو 

انامعي  إىل التخذذات الر  ءنسريفي  ءرتالءم مرة  ردرامي  صكراءامي املتعرددةد  العتر  عبررت ءوجيرل 
 الطال  إىل التخذص األنس د من خالو إجواء مسا لذكاءامي املتعددة.

 
 .السعودية،  جامعة أم القرى، جامعة اجلامعية ابلقنفذةكلية ال* 
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 :مةمقد -1
تعّد اجلامعة من أهم الروافد اليت تقدم أفرادًا مؤهلني علميًا ومهنيًا واجتماعياً، وقادرين على حتمل  

املسؤولية، والنهوض والرقي ابجملتمع. لذا أصبح من الضروري االهتمام مبخرجات املؤسسات التعليمية، 
الكثري من جامعاتنا، ويف مستوى من يتخرجون واالرتقاء هبا لتحقيق التنمية الشاملة. واملتأمل اليوم يف واقع 

منها يطرح العديد من التساؤالت: هل خمرجات جامعاتنا على مستوى الطموح؟ وهل خترج جامعاتنا أفراداً 
متميزين ومتفوقني يف ختصصاهتم, ويسعون إىل اإلبداع واإلجناز املميز يف امليدان بعد خترجهم؟ وهل يدرك 

 التخصصات؟ وما مدى قدرهتم على حتقيقها، ورغبتهم يف إجنازها؟. هؤالء الطلبة متطلبات هذه
وعند البحث يف دوافع دراسة الطالب للتخصصات اجلامعية جند أن هناك تفاعاًل بني جمموعة من 
الدوافع،فمن هذه الدوافع حتصيلهم األكادميي يف الثانوية العامة، واختبار القدرات يف اجلامعة، وكذلك رغبتهم 

رصة عمل مناسبة بعد التخرج، كما أن حبهم واستمتاعهم  يف دراسة ختصص ما يعّد دافعًا مهماً، إبجياد ف
وكذلك رأي األهل والرفاق يؤثر كثريًا يف اختيار التخصص، كما أن ذكاءاهتم وقدراهتم وإمكاانهتم تسهم يف 

ل معها وتؤثر عليها، اختيار التخصص. ولعّل هذه القدرات والذكاءات من أهم هذه الدوافع حيث تتفاع
فالتحصيل يف الثانوية يتأثر بقدرات الفرد وذكاءاته، ورغبة الفرد واستمتاعه يف ختصص ما تتأثر بقدراته 
وإمكاانته اليت متنحه الثقة والراحة يف ذلك التخصص. وابلرغم من أنه ميكن تطوير هذه القدرات والذكاءات، 

وميكننا القول أنه كلما توافقت واتسقت ذكاءات الفرد وقدراته  إال أن ذلك يتطلب مزيداً من اجلهد والوقت.
مع متطلبات ختصص ما، كلما كانت نسبة تكيفه يف التخصص أعلى، واستمتاعه يف التعلم أكثر، وقدرته 

 (.2006على التفوق واإلبداع فيه أيسر )العمران، 
النظرة التقليدية املتمثلة يف ( نظرة جديدة للذكاء خمتلفة عن Gardner, 1983وقد اقرتح جاردنر )

(، وهي نظرة منبثقة عن تصور خيتلف بشكل جذري للعقل البشري، ويقود الفرد إىل IQنسبة الذكاء )
مفهوم تطبيقي جديد ومغاير للممارسات الرتبوية والتعليمية السائدة. يتعلق األمر بتصور تعددي للذكاء 

ف ابختالفاتنا العقلية وابألساليب املتناقضة يف سلوك يشمل خمتلف أشكال النشاط البشري. وهو تصور يعرت 
 العقل البشري.

وقد استند هذا التصور اجلديد للذكاء على التطور الكبري واالكتشافات العلمية احلديثة يف جمال علوم 
طلق (. وقد أBinetاألعصاب والعلوم العقلية اليت مل تكن معروفة يف بداية القرن املاضي، أي يف عصر بينيه )

(، حيث Theory of Multiple Intelligencesعلى التصور اجلديد اسم نظرية الذكاءات املتعددة )
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( أن املفهوم الكلي للذكاء والذي تقيسه نسبة الذكاء قد حان الوقت للتخلص منه Gardnerيؤكد جاردنر )
 الالزمة لنمط عيشها. واالنصراف إىل االهتمام بشكل طبيعي ابلكيفية اليت تنمي هبا الشعوب الكفاءات

يشتمل تعريف جاردنرللذكاءات على جزأين أساسيني، األول: الكفاية البشرية, واليت تربز يف مهارات حلِّّ 
املسائل، فهي متكن األفراد من حلِّّ املسائل األصلية أو الصعوابت اليت يواجهوهنا. أما اجلزء الثاين: فهو 

 األساس الكتساب معرفة جديدة.القدرة على إبداع منتج وفعال, وهبذا يضع 
متثل نظرية الذكاءات املتعددة مفهومًا جديدًا للذكاء، والذي ارتكز يف األساس على وجود سبعة أنواع من 
الذكاءات وعلى النحو اآليت: )الذكاء اللفظي/ اللغوي، والذكاء املنطقي/ الرايضي، والذكاء البصري/الفراغي، 

لذكاء اجلسدي/ احلركي، والذكاء االجتماعي/ اخلارجي، والذكاء الذايت/ والذكاء املوسيقي/ اإليقاعي، وا
الداخلي، مث أضاف جاردنر الذكاء الطبيعي/ البيئي، والذكاء الوجودي(. كما حتدد نظرية جاردنر موضع 

 (2004اخلالاي العصبية يف الدماغ اليت يشغلها كل نوع من أنواع الذكاءات املتعددة. )جاردنر، 
النظرية أسلواًب معروفًا الستكشاف أساليب التعلم والتعليم املناسبة لكل فرد، وتطوير  لقد أصبحت

املناهج، وحتسني أساليب تقومي املعلمني والطلبة على حد سواء. ولقد تبنت هذه النظرية العديد من املدارس 
ليب تدريسها ومناهجها وطرق يف الوالايت املتحدة، وكندا، وأسرتاليا، حيث متَّ تنظيم بيئاهتا املدرسية وأسا

تقوميها وتدريب معلميها حول هذه النظرية. ويف الوقت نفسه ظهرت الكتب واملقاالت والرسائل اجلامعية اليت 
تتمحور حول النظرية، وكثر الباحثون املؤيدون للتطوير املهين املستند إليها. ومبا أن هذه النظرية ترى أن كل 

ختلفة أو االرتقاء هبا إىل مستوى أعلى إذا توفر لديه الدافع وتيسر له التشجيع فرد يستطيع تنمية ذكاءاته امل
يطلق عليها   والتدريب املناسبني. كما ترى أيضاً أن كل فرد خيتص مبزيج أو توليفة منفردة من هذه الذكاءات

للمواقف بعضهم )بصمة ذكائية( وهي اليت يستخدمها يف تعامالته ويف أدائه ملهماته، ويف مواجهته 
واملشكالت املختلفة اليت يتعرض هلا يف حياته. ومن هنا حتاول هذه الدراسة التعرف على عالقة هذه 
الذكاءات بتخصص الطالب األكادميي وحتصيلهم العلمي.وما مدى اتساق مستوى الذكاءات املتعددة لدى 

ناسب؟ وكيف نوجهه إىل طالب اجلامعة مع ختصصاهتم اجلامعية؟ وهل الطالب املناسب يف التخصص امل
التخصص األنسب، ليحقق مزيدًا من التميز؟ وهل ميكن أن نتنبأ بدرجة تفوقه يف ختصصه من خالل هذه 

 الذكاءات؟.
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 مشكبة الدراسة: -2
تشهد اململكة العربية السعودية حركة قوية لتطوير العملية التعليمية/ التعلمّية، وحتسني نوعية التعليم يف مجيع 

ألساسية والثانوية واجلامعية. وقد حققت بعض اجلامعات السعودية تطورًا علميًا ملحوظًا حيث املستوايت ا
احتلت إحدى اجلامعات السعودية ترتيبًا متقدمًا نسبيًا يف تصنيف شنغهاي العاملي للجامعات، وما زالت 

رك هذه اجلامعات أن اجلامعات السعودية تسعى للتطوير وحتقيق األفضل مقارنة ابجلامعات العاملية. وتد
االهتمام ابإلبداع العلمي وتنمية التفكري اإلبداعي له أمهية كربى يف هنضة هذا البلد يف اجلوانب العلمية 
واالجتماعية واالقتصادية. وكذلك سيعود هذا االهتمام بفائدة كربى يف رفد اململكة العربية السعودية والوطن 

اء اخلرّي ألبنائه وأبناء وطنه الكبري. ومن الواضح اهتمام هذه اجلامعات العريب ابلفرد املتعلم, واملبدع املعط
بتنمية اإلبداع وتطويره ، فقد أنشأت الكثري من هذه اجلامعات مراكز خاصة تُعىن ابإلبداع واالخرتاع 

 واالبتكار.
ة، حيث تعّد هذه وانطالقاً من نظرية الذكاءات املتعددة, واليت أحدثت ثورة يف األحباث الرتبوية والنفسي

الذكاءات كنتاج للتفاعل بني العوامل التكوينية والعوامل البيئية. وحسب جاردنر فإن معظم الناس يسلكون 
سلوكاهتم ويؤدون مهماهتم وفق توليفة خاصة من الذكاءات حللِّّ املشكالت اليت تواجههم يف احلياة على 

لذي يولدون به كما خيتلفون يف طبيعته والكيفية اليت اختالف أنواعها. وقد خيتلف الناس يف مقدار الذكاء ا
ينمون هبا ذكاءهم، حيث يكون لكل شخص بصمة ذكاء خاصة به. إال أنه وحسب جاردنر فإن هذه 

( فالذي ميتلك ذكاًء Gardner, 1993الذكاءات غري متساوية لدى الفرد، وهي تعمل بشكل مستقل. )
مييل إىل استخدام هذا النوع من الذكاء يف حياته، وحياول دائماً  منخفضًا من هذه الذكاءات ُيالحظ أنه ال

أن يتجنب املهمات اليت تعتمد على هذا الذكاء، وإذا اضطر إىل  أداء مهمة تتطلب هذا النوع من الذكاء 
ذا ُيالحظ أنه أقل ثقة يف نفسه ويف قدراته، وأن إجنازه ال يرتقي إىل مستوى الطموح. علماً أنه ميكن تنمية ه

الذكاء، وتطوير األداء املتعلق هبذا الذكاء؛ إال أن ذلك حيتاج مزيداً من اجلهد والوقت والصرب. أما إذا امتلك 
الفرد ذكاًء من هذه الذكاءات بدرجة متوسطة فهذا يعين أنه يشعر بسهولة وراحة عند أداء مهمات تتطلب 

ملهمات اليت يستمتع هبا ويفضلها؛ وابلتايل قد ال هذا النوع من الذكاء، وقد ينجح يف أدائها، ولكنها ليست ا
يكون مبدعًا أو متميزًا يف هذه املهمات. أما إذا امتلك الفرد ذكاًء بنسبة عالية، فهذا يعين أنه سيستمتع 
ابملهمات اليت تتطلب هذا النوع من الذكاء، وابلتايل ميكن أن يبدع أو يتميز يف مهماته. وهذا ما نسعى إليه 

 حتقيقه. ونرغب يف
ولكي يكون الطالب اجلامعي متميزًا يف ختصصه، ومبدعًا يف مستقبله املهين ينبغي أن حيب ختصصه  

ويستمتع أبداء مهمات هذا التخصص، فيدفعه هذا احلب إىل مزيد من اجلهد والصرب واملثابرة لتحقيق 
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دراته وذكاءاته.وكثريًا ما يدرس اإلبداع. وذلك يتطلب اتساقًا كبريًا وانسجاماًعاليًا بني ذلك التخصص وق
 الطالب ختصصات جامعية ال تنسجم مع قدراهتم ورغباهتم. فهل سيبدعون ويتميزون يف امليدان غداً؟!

من هنا أتيت هذه الدراسة للكشف عن مدى اتساق التخصص اجلامعي مع قدرات الطالب وذكاءاهتم 
ميي؟ وهل سيزيد التحصيل األكادميي إذا كان املتعددة، وهل ستؤثر هذه الذكاءات على حتصيلهم األكاد

هناك اتساق كبري بني الذكاءات املتعددة والتخصص اجلامعي. وكثرياً ما نتساءل أين املبدعون يف التخصصات 
املختلفة؟ ملاذا ال خترج جامعاتنا ما نطمح إليه من املتميزين واملبدعني؟ وهنا أتيت هذه الدراسة لعلها تساعد يف 

 بعض جوانب املشكلة. التعرف على

 أيية الدراسة: -3

لعّل الدراسة احلالية تستمد أمهيتها من جانبني، أوهلما: األمهية النظرية والعملية لنظرية الذكاءات املتعددة. 
واثنيهما: أمهية توجيه طاقات الطالب حنو التخصصات األنسب لقدراهتم. وتكمن أمهية هذه الدراسة يف 

 االعتبارات اآلتية:

هذه الدراسة كإسهام متواضع يف دراسة نظرية الذكاءات املتعددة وتطبيقاهتا، اليت قدمت جاءت  -1-3
نطاقًا واسعًا ملفهوم الذكاء اإلنساين، وفتحت جمااًل كبريًا لعلماء الرتبية وعلماء النفس ليبحثوا 

 عودية.ويقدموا جتارب وأفكاراً وخربات حديثة تتعلق ابلتعليم والتعلم، وخصوصاً يف البيئة الس
أما األمهية العملية، فقد وفرت هذه الدراسة معلومات عن توزيع الذكاءات املتعددة لدى عينة من  -2-3

طالب اجلامعة مما يسهم يف لفت األنظار إىل تنوع الذكاءات اليت ميتلكوهنا؛ األمر الذي قد يساعد 
القدمية املتعلقة  مدرسيهم يف تعزيز هذه الذكاءات وتطويرها، من خالل خلخلة النماذج الفكرية

 ابلتعلم والتدريس، وتبيّن اسرتاتيجيات تدريسية تراعي الفروق الفردية، والذكاءات املتعددة لطالهبم.
من املمكن أن تسهم هذه الدراسة يف التنبؤ عن التخصص العلمي األنسب لكل طالب, والذي  -3-3

يف هذا التخصص، وكذلك ينسجم مع قدراته وذكاءاته؛ األمر الذي يدفعه إىل التميز واإلبداع 
التنبؤ عن التحصيل األكادميي, واكتشاف املتفوقني واملميزين يف ذلك التخصص. فنحن يف أمس 

 احلاجة إىل أن نستثمر طاقات الشباب ونضعها يف املكان األنسب، لنرقى مبجتمعنا وأمتنا.  
الطالب اجلامعيني إىل توعية املرشدين األكادمييني، وجلان القبول يف اجلامعات، أبمهية توجيه  -4-3

التخصصات اليت تنسجم وتتالءم مع قدراهتم وذكاءاهتم املتعددة، والعمل على توجيه الطالب إىل 
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التخصص األنسب. وقد تسهم هذه الدراسة ابإلضافة إىل دراسات أخرى يف تطوير أدوات جديدة 
 تستخدم يف نظام القبول اجلامعي.

 هدف الدراسة: -4

لكشف عن مستوى الذكاءات املتعددة لدى عينة من طالب جامعة أم القرى، هدفت هذه الدراسة إىل ا
 ومدى اتساق مستوى ذكاءاهتم مع ختصصهم العلمي، وعالقة هذه الذكاءات بتحصيلهم األكادميي.

 أسئبة الدراسة: -5

 حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة الرئيسة اآلتية:

 طالب جامعة أم القرى؟.ما مستوى الذكاءات املتعددة لدى عينة من  -1-5
 هل هناك اتساق مستوى الذكاءات املتعددة لدى أفراد العينة مع ختصصاهتم اجلامعية؟. -2-5
)05.0(هل توجد عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  -3-5  بني الذكاءات املتعددة التسعة

 -الطبيعي -جتماعياال -الذايت -املوسيقي -اجلسمي -الصوري -اللفظي -)الذكاء املنطقي
 الوجودي( والتحصيل األكادميي لدى أفراد العينة؟.

 ءعويف املذطب ات: -6
هيي قيدرات عقليية متعيددة ومتباينية ليدى الفيرد تتفاعيل ميع بعضيها وفيق توليفية الذكاءات املتعرددة: -1-6

معينة تساعده يف أداء املهمات، أوحلِّّ املشيكالت، أو إضيافة انتيج جدييد يكيون ذا قيمية يف واحيد 
و أكثر من اإلطارات الثقافية معتمداً يف ذلك على متطلبات الثقافية الييت حيييا يف كنفهيا. وتتضيمن أ

تسييييعة أنييييواع ميييين الييييذكاءات هييييي الييييذكاء املنطقييييي/ الرايضييييي، والييييذكاء اللفظييييي/ اللغييييوي، والييييذكاء 
الداخلي، البصري/ الفراغي،والذكاء املوسيقي/اإليقاعي، والذكاء اجلسدي/ احلركي، والذكاء الذايت/ 

والييذكاء االجتميياعي/ اخلييارجي، والييذكاء الطبيعييي/ البيئييي، والييذكاء الوجييودي. وميكيين توضيييح هييذه 
 (.2003؛ حسني،  Gardner, 1993, 1983األنواع كما يلي: )

: وهييو القييدرة علييى امييتالك Linguistic Intelligenceالييذكاء اللغييوي/ اللفظييي  -6-1-1
قدرات استخدام املفردات اللغوية والقيام ابلتحليل اللفظي  اللغة والتمكن من استخدامها. ويضم

وفهيم املييادة اللفظييية وفهيم اجمليياز واالسييتعارة. ويتضيمن القييدرة علييى اسيتخدام الكلمييات بكفيياءة )  
 كما ىف كتابة الرواايت، واحلكاايت، واخلطابة، وكتابة الشعر، والنثر، والتأليف(.
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: وهييو Logical- Mathematical  Intelligenceالييذكاء املنطقييي/ الرايضييي  -6-1-2
القيييدرة عليييى معاجلييية السالسيييل مييين احلجيييج والرباهيييني والوقيييائع للتعيييرف عليييى أ اطهيييا وداللتهيييا، 
ويتطلب استخدام العالقات اجملردة وتقديرها. ومن العمليات املستخدمة ىف هذا اليذكاء التجمييع 

 لفروض، واملعاجلات احلسابية. ىف فئات، والتصنيف، واالستنتاج، والتعميم، واختبار ا
: يعتمد هذا اليذكاء عليى Intrapersonal Intelligence الذكاء الذايت/ الداخلي -6-1-3

عمليات حمورية متكن األفراد من التمييز بني مشاعرهم وبناء  وذج عقلي ألنفسيهم، حييث يعميل  
امها علييى حنييو أفضييل. كمؤسسيية مركزييية للييذكاءات متكيينهم ميين أن يعرفييوا قييدراهتم وكيفييية اسييتخد

وهو معرفة الذات والقيدرة عليى التصيرف املتيوائم ميع هيذه املعرفية، ويتضيمن ذليك أن تكيون ليدى 
الفييييرد صييييورة دقيقيييية عيييين نفسييييه )جوانييييب القييييوة والقصييييور( والييييوعي ابحليييياالت املزاجييييية، والنييييوااي، 

 والدوافع، والرغبات، والقدرة على الضبط الذايت، والفهم الذايت، واالحرتام.
: ويعيىن قيدرة الفيرد  Interpersonal Intelligenceالذكاء االجتماعى/ اخليارجي  -6-1-4

علييييى فهييييم اآلخييييرين ومشيييياعرهم، وفهييييم األفييييراد والعالقييييات االجتماعييييية، أي القييييدرة علييييى فهييييم 
اجتاهيياهتم ودوافعهييم والتصييرف حبكميية حياهلييا. ويضييم هييذا احلساسييية للتعبييريات الوجهييية والصييوت 

 واإلمياءات.  
: ويتضييييمن احلساسيييييية  Musical Intelligenceالييييذكاء املوسيييييقي/ اإليقيييياعي  -6-1-5

التسيييياق األصييييوات واألحلييييان واألوزان الشييييعرية, وتعيييييني درجيييية اليييينغم أو طبقيييية الصييييوت والتنيييياغم 
واملييزان املوسييقي لقطعيية موسييقية ميا، أي القييدرة عليى الرتكيبيات املوسيييقية واحلساسيية ل صييوات 

سيييقية واألنغييام، كمييا يعييين هييذا الييذكاء الفهييم احلدسييي الكلييي للموسيييقى، أو الفهييم واآلالت املو 
التحليلييى الر ييي هلييا، أو اجلمييع بييني هييذا وذاك. ويتيييح هييذا الييذكاء ل فييراد أن خيلقييوا املعيياين اليي  

 تتكون من الصوت وأن يعربوا عنها ويتواصلوا مع اآلخرين وأن يفهموها.
: وهييو القييدرة علييى رؤييية الكييون Spatial Intelligenceفراغييي الييذكاء املكيياين/ ال -6-1-6

على حنو دقيق وحتويل أو جتديد مظاهر هذا الكون، وإدراك املعلومات البصريية واملكانية والتفكري 
ىف حيييييركة ومواضييييع األشيييييياء يف الفييييراغ، والقيييييدرة علييييى إدراك صييييور أو ختييييييالت ذهنييييية داخليييييية. 

وط، واألشكال، واحليز والعالقيات بيني هيذه العناصير، والقيدرة ويتضمن احلساسية ل لوان، واخلط
على التصيور البصيرى والتمثييل اجلغيرايف ل فكيار ذات الطبيعية البصيرية أو املكانيية وكيذلك حتدييد 

 الوجهة الذاتية. 
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: ويتضييمن  Bodily - Kinesthetic Intelligenceاليذكاء اجلسيمي/ احلركيي  -6-1-7
م برباعيييية ومعاجليييية املوضييييوعات يييييدوايً، مبهييييارة للتعبييييري عيييين األفكييييار القييييدرة علييييى اسييييتخدام اجلسيييي

واملشاعر، أي يرتبط ابحلركات الطبيعية ومعرفة اجلسم ويشمل القشرة املخية احملركة اليت تتحكم ىف 
احلركييات اإلراديييية واليييربط بيييني اجلسيييم وامليييك، ويتضييمن هيييذا اليييذكاء مهيييارات جسيييمية معينييية منهيييا 

رونييية، والسيييرعة، وغريهيييا. واألسيييس البيولوجيييية هليييذا اليييذكاء معقيييدة وهيييى تضيييم التييي،زر، والقيييوة، وامل
 الت،زر بني األجهزة العصبية والعقلية واإلدراكية.

:ويتضيييمن احلساسيييية ملظييياهر  Natural Intelligence اليييذكاء الطبيعيييي/ البيئيييي -6-1-8
لقدرة على فهيم الطبيعية الكون الطبيعية، وقدرة التعرف على النماذج واألشكال ىف الطبيعة، أي ا

وميييا هبيييا مييين حييييواانت ونبيييا ت، والقيييدرة عليييى التصييينيف واحلساسيييية ملالميييح أخيييرى ىف الطبيعييية  
 كالسحب والصخور وغريها. 

: وهيو القيدرة عليى التفكيري بطريقية  Existential Intelligenceالذكاء الوجودي  -6-1-9
ثييل احلييياة، واملييوت، ومييا وراء الطبيعييية. جتريدييية، ومعاجليية أسييئلة عميقيية حييول الوجيييود اإلنسيياين م

ومازالييت البحييوث مسييتمرة حييول هييذا النييوع ميين الييذكاء للتعييرف أكثيير عليييه، والوصييول إىل أهييم 
 العمليات احملورية ال  تسهم فيه.

 وتقاس هذه الذكاءات إجرائياً من خالل أداة مسح الذكاءات املتعددة املعّدة هلذا الغرض.
االتساق هو التجانس والتماسيك والتوافيق الشيديد بيني  التخذص: اءسا  مستوى الذكاءات مة -2-6

الشيء وعناصره،ويقصد به هنا احلكم على مدى جتانس وتوافق الذكاءات املرتفعة لدى أفراد العينة 
 .مع ختصصهم اجليامعي ومتطلباتيه مين معرفية علميية وأنشيطة وتطبيقيات ابسيتخدام التفكيري املنطقيي

ل املييينهج التحليليييي حييييث ييييتما حتلييييل متطلبيييات كيييل ختصيييص وربطهيييا ويقييياس إجرائيييياً هنيييا مييين خيييال
 ابلقدرات والذكاءات اليت يتطلبها التخصص.

: هو مدى حتقيق الطالب ل هداف املطلوبة يف املقررات الدراسية مبا تتضيمنه الت ذي  األكادميه -3-6
ليت حيصيل عليهيا من معرفة وخربات ومهارات علمية مطلوبة، ويقاس التحصيل األكادميي ابلدرجة ا

الطيييالب يف االختبيييارات التحصييييلية والوسيييائل التقومييييية املعيييّدة هليييذا الغرض.ويقصيييد ابلتحصييييل يف 
البحييث احلييايل: املعييدل الرتاكمييي يف مجيييع املقييررات اليييت درسييها الطالييب خييالل دراسييته يف الكلييية، 

 ويتم احلصول عليه من قسم القبول والتسجيل يف الكلية. 
: هيو نيوع التعلييم اجليامعي اليذي يلتحيق بيه الطاليب بعيد إهنائيه املرحلية الثانويية، التخذص انرامعه -4-6

متضييمناً املعرفيية العلمييية وتطبيقاهتييا وأنشييطتها املختلفيية. وتشييمل هييذه الدراسييةمجيع التخصصييات يف 
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جامعيييييية أم القييييييرى، وهييييييي: العلييييييوم، والرايضيييييييات، واحلاسييييييب اآليل،  -الكلييييييية اجلامعييييييية ابلقنفييييييذة
 إلسالمية، واللغة العربية، واللغة اإلجنليزية، والرتبية الرايضية، والرتبية الفنية.والدراسات ا

 حمددات الدراسة: -7

اقتصرت هذه الدراسة على الذكاءات املتعددة التسعة اليت تضمنتها أداة مسح الذكاءات املتعددة املعّدة      
اللغوي، والذكاء البصري/ الفراغي، والذكاء هلذا الغرض, وهي: الذكاء املنطقي/ الرايضي، والذكاء اللفظي/ 

املوسيقي/ اإليقاعي، والذكاء اجلسدي/ احلركي، والذكاء الذايت/ الداخلي، والذكاء االجتماعي/ اخلارجي، 
والذكاء الطبيعي/ البيئي، والذكاء الوجودي. كما اقتصرت على طالب الكلية اجلامعية ابلقنفذة/ جامعة أم 

م  يف اململكة العربية السعودية. كما حيدد تعميم 2011 -2010للعام الدراسي  القرى، يف الفصل األول
نتائج هذه الدراسة: أدوات الدراسة املستخدمة، وآلية مجع البياانت، واملدة الزمنية املستغرقة يف مجع البياانت. 

 الدراسة احلالية.  وعليه،  فلتعميم النتائج على جمتمعات أخرى ينبغي أن تتشابه هذه اجملتمعات مبجتمع 
 الدراسات السا قة: -8

 جد البا ط العديد من الدراسات السا قة العو يرة  األجنبيرة املتعبقرة  رذه الدراسرةد  عرد إجوائرل عتبيرة 
 من الدراسات ا ديثة حبط ك امن نتد  اجملالت احملكتةد   واعد البياانتد  مذادر املعوفة األخوى. 

 املتعبقة  ذه الدراسة:
(، اليت هدفت إىل التعرف على أثر التدريس ابستخدام 2009ة البلوشي؛ واملقبايل )دراس -1-8

اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة يف تنمية التحصيل واالجتاه حنو العلوم لطالبات الصف العاشر 
( طالبة يف الصف العاشر يف منطقة الباطنة يف 133بسلطنة عمان. تكونت عينة الدراسة من )

مت تقسيم العينة إىل نصفني جمموعة ضابطة درست بشكل تقليدي، وجمموعة جتريبية سلطنة ُعمان. 
درست من خالل أنشطة الذكاءات املتعددة، واستخدمت استبانة لقياس االجتاه حنو العلوم. 
أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني اجملموعتني يف التحصيل. أما االجتاه حنو العلوم 

 روق دالة إحصائياً لصاحل جمموعة الذكاءات املتعددة. فقد ظهرت ف
(، اليت هدفت إىل التعرف على إمكانية التنبؤ بكل من التحصيل األكادميي 2009دراسة شعلة ) -2-8

( 120وأسلوب حلِّّ املشكالت يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة. تكونت عينة الدراسة من )
، واستخدمت 2008يف األقسام العلمية واألدبية يف عام طالبًا يف كلية املعلمني جبامعة أم القرى 

استبانة لقياس أسلوب حلِّّ املشكلة، وأداة ملسح الذكاءات املتعددة. أظهرت الدراسة أنه ميكن 
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التنبؤ ابلتحصيل من خالل الذكاء الذايت، والذكاء املنطقي، كما ميكن التنبؤ أبسلوب حلِّّ 
 الطبيعي، والرايضي، واملكاين، واجلسدي.املشكالت من خالل الذكاء املوسيقي، و 

 ,Douglas, Onika, Burton, Kimberlyدراسة دوغالس؛ وأونيكا، وبورتون، وكمربيل ) -3-8
(، اليت هدفت إىل التعرف على أثر التدريس ابستخدام اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة يف 2008

( طالبًا وطالبة 57اسة من )تنمية حتصيل طالب الصف الثامن يف الرايضيات. تكونت عينة الدر 
. متَّ تقسيم العينة إىل نصفني جمموعة ضابطة وجتريبية، 2007يف الصف الثامن يف أمريكا يف عام 

حيث درست اجملموعة التجريبية من خالل أنشطة قائمة على الذكاءات املتعددة، واستخدمت أداة 
ائيًا بني اجملموعتني يف التحصيل ملسح الذكاءات املتعددة. أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحص

 لصاحل اجملموعة اليت درست ابستخدام الذكاءات املتعددة. 
( دراسة هدفت إىل التعرف على أثر التدريس Serdar,2007ويف ختصص العلوم أجرى سردار ) -4-8

ابستخدام اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة يف تنمية حتصيل طالب الصف العاشر يف العلوم واجتاههم 
( طالبًا وطالبة يف الصف الثامن يف تركيا يف 50وها وبقاء أثر التعلم. تكونت عينة الدراسة من )حن

. متَّ تقسيم العينة إىل نصفني جمموعة ضابطة وجتريبية، و درست اجملموعة التجريبية من 2006عام 
ت قبلية خالل أنشطة الذكاءات املتعددة، واستخدمت أداة ملسح الذكاءات املتعددة، واختبارا

وبعدية معّدة لذلك. أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بني اجملموعتني يف التحصيل, وبقاء 
أثر التعلم لصاحل اجملموعة اليت درست ابستخدام الذكاءات املتعددة، ومل تظهر فروق دالة إحصائياً 

 يف االجتاه حنو العلوم.
رف على أثر التدريس ابستخدام اسرتاتيجية (، اليت هدفت إىل التع2006وكذلك دراسة خليل ) -5-8

الذكاءات املتعددة يف تنمية التحصيل، وعمليات العلم، والتفكري التوليدي يف مادة العلوم لطلبة 
( طالبة يف اجملموعة الضابطة اليت  درست من خالل 45الصف الرابع. تكونت عينة الدراسة من )

موعة التجريبية اليت درست تقليدايً، يف حمافظة ( طالبة يف اجمل45أنشطة الذكاءات املتعددة، و)
. واستخدمت يف الدراسة مقاييس خاصة لقياس 2005/2006القليوبية مبصر، يف العام الدراسي 

عمليات العلم والتفكري التوليدي. وأظهرت الدراسة عالقة دالة إحصائيًا مع التحصيل، وعمليات 
 العلم، والتفكري التوليدي.

( إىل التعييرف علييى عالقيية الييذكاءات املتعييددة بتحسيين Al-Balhan, 2006) وهييدفت آل بلهييان -6-8
( طيييالب وطالبيييات ابملرحلييية املتوسيييطة يف 410األداء األكيييادميي يف القيييراءة. وتكونيييت العينييية مييين )

( طالبياً وطالبية، والثانيية ضيابطة، 210الكويت، مت توزيعهم إىل جمموعتني األوىل جتريبية، وعيددها )
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البيياً وطالبيية. طبييق عليييهم مقييياس الييذكاءات املتعييددة قبلييياً، مث درسييت اجملموعيية ( ط200وعييددها )
التجريبييية ميين خييالل أنشييطة الييذكاءات املتعييددة، بينمييا درسييت اجملموعيية الضييابطة ابلطريقيية العادييية. 
وابسييتخدام املتوسييطات احلسييابية واالحنرافييات املعيارييية واختبييار تتت وحتليييل التبيياين أحييادى االجتيياه 

ختبيييار شيييييفية أظهيييرت النتييييائج وجيييود فييييروق دالييية إحصييييائياً بيييني متوسييييطات درجيييات اجملمييييوعتني وا
التجريبيييية والضيييابطة يف األداء القرائيييي لصييياحل اجملموعييية التجريبيييية، ووجيييود فيييروق دالييية إحصيييائياً بيييني 
 اليييذكور واإلانث مييين طيييالب اجملموعييية التجريبيييية لصييياحل اإلانث مميييا يؤكيييد فعاليييية أنشيييطة اليييذكاءات

 املتعددة يف حتسني مستوى األداء القرائي.
( اليت هدفت إىل التعرف إىل فعالية برانمج قائم على 2006دراسة عبد السميع؛ والشني ) -7-8

الذكاءات املتعددة لتنمية التحصيل والتفكري الرايضي وامليل حنو الرايضيات لدى تالميذ املرحلة 
وقائمة مالحظة لتقييم الذكاءات املتعددة، واختبار اإلعدادية يف مصر، وأعد الباحثان دليال ملعلم، 

حتصيل، واختبار التفكري الرايضي، ومقياس امليل حنو الرايضيات، ومتَّ اختيار جمموعتني للتجربة: 
( طالباً، وأسفرت نتائج الدراسة 39( طالباً. والثانية ضابطة وعددها )39األوىل جتريبية وعددها)

القائم على الذكاءات املتعددة فيتنمية التحصيل والتفكري الرايضي وامليل  عن: فعالية الربانمج املقرتح
 حنو الرايضيات لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي.

(، اليت هدفت إىل التعرف على الفروق يف الذكاءات املتعددة للطلبة 2006دراسة العمران ) -8-8
هل الطالب املناسب يف املكان  البحرينيني يف جامعة البحرين وفقًا للنوع والتخصص األكادميي:

( طالباً وطالبة يف خمتلف التخصصات. متَّ استخدام أداة 238املناسب. تكونت عينة الدراسة من )
ملسح الذكاءات املتعددة. وأظهرت الدراسة أن معظم الطلبة اختاروا ختصصات تتناسب مع 

ءات املتعددة، حيث تفوق الذكور ذكاءاهتم املتعددة. كما أظهرت الدراسة وجود أثر للنوع يف الذكا
 يف الذكاء اجلسمي والذكاء الصوري. 

(، اليييت هييدفت إىل التحقييق ميين العالقيية بييني الييذكاءات املتعييددة Shearer, 2004دراسيية شييرير ) -9-8
والتحصييييل الدراسيييي، وكيييذلك القيييدرة التنبؤيييية ملقيييياس اليييذكاءات املتعيييددة يف تصييينيف األفيييراد وفقييياً 

( طالبييياً 340سييييقية، والفنيييية، واملسيييرحية، واحلركيييية(. وتكونيييت العينييية مييين )ل نشيييطة املختلفييية )املو 
وطالبييية ابملدرسيييتني املتوسيييطة والعلييييا، وطبيييق علييييهم مجيعييياً مقيييياس اليييذكاءات املتعيييددة. واسيييتخدم 
النسييب املئوييية، ومعامييل االرتبيياط، واختبييارتت ت. أظهييرت النتييائج متتييع املقييياس بدرجيية مرتفعيية ميين 

مييين خيييالل قدرتيييه التنبؤيييية ل فيييراد مبهييياراهتم املختلفييية، وكيييذلك وجيييود ارتبييياط بيييني  الثبيييات والصيييدق
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الييذكاءات املتعيييددة والتحصيييل الدراسيييي، ووجيييود فييروق بيييني طيييالب املرحليية املتوسيييطة واجلامعيييية يف 
الذكاءات )اجلسمية، واللغوية، واملكانية، واملوسيقية، والطبيعيية(. بينميا مل توجيد فيروق بيينهم يف كيل 

 ن الذكاء املنطقي، والذايت، واالجتماعي. م
(، اليت هدفت إىل التعرف على العالقة بني الذكاءات املتعددة Chan, 2003دراسة شان ) -10-8

والتخصص األكادميي لعينة من الطلبة الصينيني يف إحدى اجلامعات. وأظهرت الدراسة أن أعلى 
وأدانها الذكاء الصوري. كما أظهرت الذكاءات ألفراد العينة هي الذكاء االجتماعي، والذايت، 

الدراسة عدم وجود فروق تعزى للنوع أو العمر بني أفراد العينة. وكشفت الدراسة أن املتخصصني 
يف اإلرشاد النفسي امتلكوا ذكاًء اجتماعيًا وذاتيًا مرتفعاً، وأن املتخصصني يف الفنون أو الرايضة 

 ات األخرى.تفوقوا يف الذكاء املوسيقي على أصحاب التخصص
مما سبق نالحظ أن الدراسات السابقة تناولت هذه النظرية من عدة جوانب. فبعض هذه     

الدراسات تناول استخدام اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة يف التدريس وأثره على حتصيل الطلبة، أو 
دراسات األثر أسلوب تعلمهم، أو إاثرة دافعيتهم، أو اجتاههم حنو املادة. وأظهرت معظم هذه ال

اإلجيايب السرتاتيجية التدريس القائمة على نظرية الذكاءات املتعددة يف رفع مستوى التحصيل 
الدراسي والدافعية واالجتاه اإلجيايب حنو املادة، وقد قدمت بعض هذه الدراسات  اذج تدريسية متَّ 

ود عالقة بني الذكاءات بناؤها وفقًا هلذه اإلسرتاتيجية، إال أن بعض الدراسات أظهرت عدم وج
املتعددة والتحصيل، وأن الذكاءات املتعددة غري منبئة مبستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة. كما 
حبثت دراسات أخرى يف عالقة التخصص العلمي ابلذكاءات املتعددة، وأظهرت نتائج هذه 

  الدراسات أن معظم الطلبة اختاروا ختصصات تتناسب مع ذكاءاهتم املتعددة.
 إجواءات الدراسة: -9
 جمتتة الدراسة: -1-9

تكون جمتمع الدراسة من طالب جامعة أم القرى، ومتَّ اختيار الكلية اجلامعية ابلقنفذة ألهنا إحدى الكليات 
الكبرية يف اجلامعة، وتضم عددًا من األقسام األكادميية املختلفة، وألن الباحث يعمل فيها مما يسهل إجراء 

م. وقد بلغ عدد أفراد  2010/2011لدراسة يف الفصل األول للعام الدراسي هذه الدراسة. وقد متت ا
 ( طالباً يف ختصصات خمتلفة.1320جمتمع الدراسة )

 عينة الدراسة: -2-9
مت اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية، من طلبة كل قسم يف الكلية اجلامعية ابلقنفذة ومن املستوى 

( طالبًا يف كل ختصص، حيث متَّ 20( طالباً، بواقع )160ينة الكلي )السابع. وقد بلغ عدد أفراد الع
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اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة.وهذه التخصصات هي العلوم، والرايضيات، واحلاسب اآليل، والدراسات 
 اإلسالمية، واللغة العربية، واللغة اإلجنليزية، والرتبية الرايضية، والرتبية الفنية.

 أد ات الدراسة: -3-9
دم الباحث يف هذه الدراسة أداة ملسح الذكاءات املتعددة حسب تصنيف جاردنر. كما حصل على استخ

املعدل الرتاكمي ألفراد العينة وختصصاهتم من قسم القبول والتسجيل يف الكلية. وفيما يلي عرض ألداة مسح 
 الذكاءات املتعددة:

ملسح الذكاءات املتعددة, حيث  (Mackenzie, 2000) األداة يف صورهتا األولية: مت استخدام أداة ماكنزي
تكونت من تسعة جماالت تقدم للطلبة, ويشمل كلِّّ جمال نوعًا واحدًا من أنواع الذكاءات املتعددة.وقد وقع 
االختيار على هذه األداة احلالية لتميزها مبعامالت ثبات وصدق مرتفعة يف البيئة األجنبية، وكذلك مناسبتها 

منها ألنواع الذكاء التسعة. مث متَّ تعريبها ومقارنتها مع ترمجة وتعريب حممد عبد اهلادي لطالب اجلامعة، وتض
(، وبعد ذلك مت تعديلها لتوافق البيئة احمللية للمملكة العربية السعودية. 2003حسني الوارد يف )حسني، 

العبارات، وقد متَّ  وعرضت على متخصصني يف املناهج وطرق التدريس وعلم النفس للتأكد من دقة ومالئمة
 األخذ ابملالحظات وإجراء التعديالت.

أخذت أداة الذكاءات املتعددة صورهتا النهائية، ومشلت: الذكاء املنطقي/ الرايضي، والذكاء اللفظي/ اللغوي، 
، والذكاء البصري/ الفراغي، والذكاء املوسيقي/ اإليقاعي، والذكاء اجلسدي/ احلركي، والذكاء الذايت/ الداخلي

والذكاء االجتماعي/ اخلارجي، والذكاء الطبيعي/ البيئي، والذكاء الوجودي، وتضمن كل نوع من الذكاءات 
( درجات، حيددها الطالب بقدر ما 10عشر فقرات تصف سلوكات ذلك الذكاء، وأعطيت لكل فقرة )

، والعالمة الدنيا (100تنطبق عليه وتعرب عن قدراته الذكائية، حبيث تصبح العالمة القصوى لكل ذكاء )
 (. وقد أعطيت تعليمات اإلجابة عن هذه األداة ألفراد العينة قبل اإلجابة عن فقرات األداة نفسها.10)

 ثبات أداة الدراسة:
مت احتساب معامل ثبات األداة ابستخدام معامل ألفاكرونباخ، للتعرف على جتانس العبارات يف املقاييس 

(. 1( كما يف اجلدول رقم )0.91( و)0.7تراوحت معامالت الثبات بني ) الفرعية للذكاءات املتعددة، وقد
 وهي معامل ثبات جيدة تشري إىل كفاءة األداة.
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 (1جدول )
 معامل ألفا ومعامل االستقرار حلساب ثبات األداة لكل نوع من الذكاءات املتعددة

 معام  ألىا (0.001معام  امستقوار )دالة عند مستوى  نوع الذكاء م
 0.70 0.90 الذكاء اللفظي 1
 0.77 0.88 الذكاء املنطقي 2
 0.90 0.93 الذكاء االجتماعي 3
 0.83 0.93 الذكاء املوسيقي 4
 0.82 0.95 الذكاء الطبيعي 5
 0.87 0.89 الذكاء الشخصي 6
 0.91 0.91 الذكاء احلركي 7
 0.80 0.88 الذكاء الصوري 8
 0.77 0.90 الذكاء الوجودي 9

 يق أداة الدراسة:ءطب -4-9
مت تطبيق أداة مسح الذكاءات املتعددة يف صورهتا النهائية على عينة الدراسة من طالب جامعة أم القرى يف 

م، يف الكلية اجلامعية ابلقنفذة/ جامعة أم القرى. وقد قام الباحث 2010األسبوع األول من شهر أكتوبر/ 
لإلجابة عليها، مث قام بقراءة كل فقرة وشرحها،  بشرح هدف االستبانة للطالب، وإعطائهم التعليمات

 لضمان فهم الطالب هلذه الفقرات.وكان معدل وقت إجابة الطالب على هذه األداة نصف ساعة.
ومبا أن نضج الطالب )العمر الزمين(، وكذلك املقررات الدراسية اليت درسوها يف املستوايت السابقة قد تؤثر 

املتعددة وخاصة املتعلقة بتخصصاهتم العلمية، لذلك اختار الباحث عينته من إجيابيًا على مستوى ذكاءاهتم 
 طالب املستوى السابع )املتوقع خترجهم(.

 مّت استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية:املعانة اإل ذائية:  -10
 معامل ألفاكرونباخ حلساب ثبات أداة مسح الذكاءات املتعددة. كما مت استخدام املتوسطات احلسابية 

 والنسب املئوية لعالمات الطالب على أداة مسح الذكاءات املتعددة.
  معامل ارتباط بريسون ومعامل التحديد ومعادلة االحندار اخلطي البسيط لتوضيح العالقة بني مستوى

 الذكاءات املتعددة والتحصيل األكادميي ألفراد العينة.
  متغريات الدراسة.اختبار كوملوجروف  رينوف لفحص اعتدالية التوزيع لكل 
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 عوض النتائ   ءىسمها: -11
 : ما مستوى الذكاءات املتعددة لدى عينة من طالب جامعة أم القرى؟إجا ة السؤاو األ و  هو -1-11

 :( متوسط الذكاءات املتعددة وترتيبها ألفراد العينة يف مجيع التخصصات على النحو اآليت2يُظهر اجلدول )
(2جد و )  

 ات املتعددة  ءوءيبكا لعينة الدراسة ك يية التخذذاتمتوسا النس  املئوية لبذكاء

 العينة / نوع الذكاء
الذكاء 
 اللفظي

الذكاء 
 املنطقي

الذكاء 
 الصوري

الذكاء 
 احلركي

الذكاء 
 املوسيقي

الذكاء 
 االجتماعي

الذكاء 
 الذايت

الذكاء 
 الطبيعي

 الذكاء 
 الوجودي

 مجيع أفراد العينة 
 ( طالب160)

65.08 
% 

66.73 
% 

69.35 
% 

74.40 
% 

66.01 
% 

77.06 
% 

69.07 
% 

68.11 
% 

86.68 
% 

 1 6 5 2 8 3 4 7 9 الرتتيب
( أن أعلى الذكاءات ألفراد العينة يف مجيع التخصصات هو الذكاء الوجودي. كما أن 2يتضح من اجلدول )

لفظي فقد كاان الذكاء االجتماعي جاء يف املرتبة الثانية لدى معظم التخصصات.أما الذكاء املوسيقي وال
األدىن يف معظم التخصصات. وميكن تفسري ذلك أن عينة الدراسة من اجملتمع اإلسالمي، الذي يلتزم 
ابلعقيدة اإلسالمية ويعيش يف كنفها، وقد عاجلت هذه العقيدة أسئلة عميقة حول الوجود اإلنساين، والغاية 

احلياة، واملوت، واخلالق، والكون، واملخلوقات األخرى، وما وراء الطبيعة. ولذلك جند أن الذكاء من خلقه، و 
لدى أفراد العينة ويف مجيع التخصصات كان هو الذكاء األعلى، وميكن -الذي يهتم هبذه القضااي -الوجودي

. كما أن طبيعة -كل ختصصبعدًا عن التكرار لن نعرضه يف   -اعتباره قا ًا مشرتكًا لدى مجيع التخصصات
واليت تدعو إىل التواصل  -ومنها اجملتمع السعودي -العادات والتقاليد اليت تسود يف اجملتمعات القبلية 

والتعارف وتعزيز العالقات االجتماعية. وتعززها الثقافة اإلسالمية اليت تدعو إىل األخوة بني املسلمني، وصلة 
ك قد ساهم يف رفع الذكاء االجتماعي لدى أفراد العينة ليحتل املرتبة الرحم، وحق املسلم على أخيه. كل ذل

الثانية يف معظم التخصصات. أما الذكاء املتعلق ابلنغمات واألصوات واملوسيقى فقد كان أدىن الذكاءات 
 لدى معظم التخصصات، ورمبا يرّد ذلك إىل أن أفراد العينة غري متخصصني يف املوسيقى، ورمبا ألن املناهج
الر ية يف اململكة العربية السعودية ال تركز على اجلانب املوسيقي. كما أن بعض اآلراء الفقهية حول املوسيقى 
والغناء سامهت يف عزوف كثري من أبناء اجملتمعات اإلسالمية  يف تعلم هذا اجملال؛ األمر الذي مل يساعدهم يف 

م يكن متوقعًا أن يكون من أدىن الذكاءات لدى أفراد تطوير الذكاء املوسيقي لديهم. أما الذكاء اللفظي فل
العينة، وقد يعود السبب يف ذلك إىل غلبة اللهجة العامية على اللغة العربية الفصحى يف التواصل، ورمبا أن  
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كثرياً من التخصصات العلمية تركز على املادة العلمية )وغالباً ما تكون بلغة أجنبية وعلى شكل رموز وأرقام( 
 من البناء اللغوي.أكثر 

(، حيث  Chan, 2003(، و شان )2006وتتشابه بعض نتائج هذه الدراسة مع دراسة )العمران، 
أظهرت هذه الدراسات أن الذكاء االجتماعي من أعلى الذكاءات لدى أفراد العينة، وأن الذكاء املوسيقي من 

املوسيقي على أصحاب التخصصات أدانها، وأن املتخصصني يف الفنون أو الرايضة تفوقوا يف الذكاء 
 األخرى.

( أن ترتيب الذكاءات لدى أفراد العينة يف مجيع التخصصات كما أييت: 2كذلك يتضح من اجلدول )      
الذكاء الوجودي، مث االجتماعي، مث احلركي، مث الصوري، مث الذايت، مث الطبيعي، مث املنطقي، مث املوسيقي، 

 وأخرياً اللفظي.

: هل هناك اتساق بني مستوى الذكاءات املتعددة لدى أفراد العينة مع الثايند  هوإجا ة السؤاو  -2-11
 ختصصاهتم اجلامعية؟

( متوسط الذكاءات املتعددة وترتيبها ألفراد العينة يف التخصصات املختلفة على النحو 3يُظهر اجلدول )
 :اآليت

(3جد و )  
ة الدراسة  هذذامي العبتيةمتوسا النس  املئوية لبذكاءات املتعددة  ءوءيبكا لعين  

الذكاء  التخصص
 اللفظي

الذكاء 
 املنطقي

الذكاء 
 الصوري

 الذكاء
 احلركي 

الذكاء 
 املوسيقي

الذكاء 
 االجتماعي

الذكاء 
 الذايت

الذكاء 
 الطبيعي

الذكاء 
 الوجودي

 84.95 67.50 66.50 77.15 64.35 76.50 68.50 67.45 66.05 الرايضيات

 1 5 7 2 9 3 4 6 8 الرتتيب
 83.67 70.90 71.24 79.00 62.24 76.05 68.57 71.38 71.00 العلوم
 1 7 5 2 9 3 8 4 6 الرتتيب

 86.60 60.05 67.50 69.80 59.40 61.50 61.70 60.20 59.65 احلاسب اآليل

 1 7 3 2 9 5 4 6 8 الرتتيب

 83.35 67.40 65.50 76.20 63.90 73.10 64.40 65.50 61.20 الدراسات اإلسالمية

 1 4 5 2 8 3 7 6 9 الرتتيب

 93.20 75.60 77.35 86.50 70.80 79.35 74.55 71.45 70.90 اللغة العربية



  محمد النجار......د................اتساق الذكاءات المتعددة مع التخصص العلمي لدى عينة من طالب جامعة أم القرى 
 
 

 260 

 1 5 4 2 9 3 6 7 8 الرتتيب

 84.85 65.75 64.80 67.95 60.20 71.60 66.15 69.60 65.25 اللغة اإلجنليزية

 1 6 8 4 9 2 5 3 7 الرتتيب

 85.60 68.30 65.85 74.70 71.75 73.85 80.00 59.05 66.75 الرتبية الفنية

 1 6 8 3 5 4 2 9 7 الرتتيب

 91.20 69.40 73.85 85.15 75.40 83.25 70.95 69.20 59.80 الرتبية الرايضية

 1 7 4 2 5 3 6 8 9 الرتتيب

 أ ًم: هذص ال  ية الىنية:
ذكاءاهتم: الصوري، مث االجتماعي، مث ( أن الطالب يف ختصص الرتبية الفنية كانت 3يتضح من اجلدول )

احلركي، مث املوسيقي، مث الطبيعي، مث اللفظي، مث الذايت، وأخريًا املنطقي. ونالحظ أن أعلى ذكاء لديهم هو 
الذكاء الصوري. وهذا الذكاء يتميز صاحبه ابلقدرة على رؤية الكون والصور على حنو دقيق، وإدراك 

والتفكري يف حيركة ومواضع األشياء يف الفراغ، والقدرة على حتويل األفكار والرموز املعلومات البصريية واملكانية، 
والتخيالت الذهنية الداخلية إىل صور أو رسومات. ويتضمن احلساسية ل لوان، واخلطوط، واألشكال، 

ويفيد  واألبعاد، والعالقات بني هذه العناصر. كذلك نالحظ أن الذكاء احلركي من أعلى الذكاءات لديهم،
العصيب، حيث يستفيد املتخصص يف الرتبية الفنية من ذلك يف  –هذا الذكاء يف رفع التناسق والت،زر العضلي 

أعمال الرسم، والنحت، واحلفر، وغريها من املهمات اليت تتطلب مهارات يدوية. وعندما تتفاعل هذه 
فة من الذكاءات والقدرات تساعد الذكاءات مع بعضها عند طالب الرتبية الفنية فإننا حنصل على تولي

صاحبها على إجناز مهمات هذا التخصص بكفاءة؛ األمر الذي يزيد حبهم للتخصص واستمتاعهم به. وهنا 
 نستطيع القول إن طالب الرتبية الفنية يدرسون ختصصاً يتسق وينسجم بشكل كبري مع ذكاءاهتم املتعددة.

 اثنياً: هذص ال  ية الو تية:
بق أن الطالب يف ختصص الرتبية الرايضية كانت ذكاءاهتم كما يلي: االجتماعي، مث احلركي، مث يتضح مما س 

الذايت، مث املوسيقي، مث الصوري، مث الطبيعي، مث املنطقي، وأخرياً اللفظي. ونالحظ أن أعلى ذكاء لديهم بعد 
لذكاء احلركي. وقد ساهم هو ا -الذي يعّد مرتفعًا لدى معظم التخصصات كما ذكر سابقاً  -االجتماعي 

هذا الذكاء كثريًا يف تعديل النظرة التقليدية للذكاء. حيث يتميز صاحب هذا الذكاء ابلقدرة على استخدام 
اجلسم برباعة، ومعاجلة املوضوعات يدواًي مبهارة للتعبري عن األفكار واملشاعر. فمعظم هواايته ترتبط مبهارات 

ن رايضة معينة. ويشمل العضالت واألعصاب والقشرة املخية احملركة جسمية، كما أن من السهل عليه إتقا
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اليت تتحكم يف احلركات اإلرادية، ويتضمن هذا الذكاء مهارات جسمية معينة منها الت،زر العضلي/ العصيب، 
والقوة، واملرونة، والسرعة، والدقة. كذلك نالحظ أن الذكاء الذايت من أعلى الذكاءات لدى الطالب. ويسهم 
هذا الذكاء يف معرفة الذات وقدراهتا وأهدافها، والقدرة على التصرف املتوائم مع هذه املعرفة، وكيفية 
استخدامها لتحقيق األفضل يف هذه احلياة. وعند تفاعل هذه الذكاءات املرتفعة نستطيع القول إن طالب 

تعددة، وخاصة الذكاء احلركي الرتبية الرايضية يدرسون ختصصًا يتسق وينسجم بشكل كبري مع ذكاءاهتم امل
الذي كان من أعلى الذكاءات لديهم. أي أن الطالب املناسب يف التخصص املناسب. وتتفق نتائج ختصص 

(، اليت أظهرت أن معظم الطلبة يف عينة الدراسة 2006الرتبية الفنية والرايضية مع نتائج دراسة العمران )
 دة.اختاروا ختصصات تتناسب مع ذكاءاهتم املتعد

 اثلثاً: هذص الو تيات:
ذكاءات الطالب يف هذا التخصص هي: االجتماعي، مث احلركي، مث الصوري، مث الطبيعي، مث املنطقي، مث 
الذايت، مث اللفظي، وأخريًا املوسيقي. ونالحظ أن الذكاء املنطقي لديهم كان ترتيبه السادس، أي أنه ال يعّد 

ضيات. وحسب نظرية الذكاءات املتعددة فإن أصحاب الذكاء من الذكاءات املرتفعة لدى طالب الراي
املنطقي ميتلكون قدرات عالية يف املعاجلات احلسابية املنطقية، والتعامل مع األرقام واملعادالت، وحل 
املشكالت العلمية، وعادة ما حيبون ويستمتعون ابملوضوعات العلمية واملنطقية كالعلوم والرايضيات. ومبا أن 

املنطقي لطالب الرايضات مل يكن من أعلى الذكاءات لديهم؛ ابلرغم من أهنم من املستوى السابع، الذكاء 
ومن املفرتض أهنم طوروا هذا الذكاء خالل سنوات دراستهم يف ختصص الرايضيات ليكون من أعلى 

ات الذكاءات، إال أننا مل جند ذلك. فهل يشري ذلك إىل انسجام ضعيف بني ذكاءات طالب الرايضي
  -وختصصهم؟ وهل سنحكم على مدى االتساق بني ذكاءات الطالب وختصصهم من خالل ذكاء واحد 

؟! أشار جاردنر إىل أن أداء أية مهمة يتطلب تفاعالت بني الذكاءات -كالذكاء املنطقي لطالب الرايضيات
ت اليت ميتلكوهنا حلل املتعددة، وأن معظم الناس يؤدون أعماهلم ويسلكون سلوكاهتم وفق توليفة من الذكاءا

مشكالهتم، وممارسة أعماهلم. وابلتايل ال ينفرد ذكاء لوحده إلجناز املهمات، فال ميكن أن ينفرد الذكاء 
املنطقي مبعزل عن الذكاءات األخرى إلجناز املهمات اليت يتطلبها ختصص الرايضيات. وابلتايل ميكن لطالب 

رغم من اخنفاض الذكاء املنطقي لديهم. ولكن أن يكون الرايضيات أن ينجحوا يف ختصص الرايضيات ابل
الذكاء املنطقي من أدىن الذكاءات لطالب متخصصني يف الرايضيات، وقد درسوا مقررات الرايضيات ملدة 
ثالث سنوات على األقل، فذلك يشري وبكل أتكيد إىل أننا ال نستطيع القول إن طالب الرايضيات ميتلكون 

عن غريهم يف هذا التخصص، ورمبا ال يرغبون به، وال يظهرون راحة ومتيزًا عند أداء قدرات وذكاءات متيزهم 
مهمات تتطلب ذكاء منطقياً. ولذلك ميكننا االستنتاج أبن طالب الرايضيات يدرسون ختصصًا ال ينسجم 
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تتفق هذه  وال يتسق مع ذكاءاهتم املتعددة، خاصة الذكاء املنطقي، الذي كان من أدىن الذكاءات لديهم. وال
(، اليت أظهرت أن معظم الطلبة يف عينة الدراسة اختاروا ختصصات 2006النتائج مع نتائج دراسة العمران )

 تتناسب مع ذكاءاهتم املتعددة ومنها ختصص الرايضيات.
 را عاً: هذص العبوم:

ظي، مث الطبيعي، مث وقد كانت ذكاءاهتم كما يلي: االجتماعي، مث احلركي، مث املنطقي، مث الذايت، مث اللف
الصوري، وأخرياً املوسيقي. ونالحظ هنا أن أعلى الذكاءات لدى طالب العلوم هو الذكاء احلركي، واملنطقي، 

. وألن طبيعة العلم -بعد الذكاء االجتماعي، الذي يعّد قا ًا مشرتكًا لدى معظم التخصصات -والذايت 
ية )املعرفة العلمية(، والطريقة العلمية )عمليات العلم وطرقه(، وبنيته ترتكز على ثالثة جوانب هي: املادة العلم

واالجتاه العلمي )الذي حيكم السلوك واملنهج العلمي(. وملا كانت هذه اجلوانب تتطلب قدرات يف املعاجلات 
لعلم احلسابية املنطقية، والتعامل مع األرقام واملعادالت بدقة، وحلِّّ املشكالت العلمية، واستخدام عمليات ا

األساسية )كاملالحظة، واالستنتاج، والقياس، واستخدام األرقام، وغريها(. وكذلك العمليات التكاملية 
)كفرض الفروض، وإجراء التجارب، وضبط املتغريات، وغريها( للوصول إىل املعرفة العلمية بكل أمانة 

كاء احلركي الذي حيقق الت،زر العضلي وموضوعية. وتتطلب هذه العمليات قدراً عالياً من الذكاء املنطقي، والذ 
والعصيب إلجناز التجارب واستخدام األجهزة بدقة، واستخدام احلواس، والكثري من املهارات اليدوية. أما 
الذكاء الذايت فهو يعمل كمؤسسة مركزية للذكاءات، متكنهم من أن يعرفوا ذواهتم وقدراهتم واجتاهاهتم، وكيفية 

وجيدر القول إن الذكاء الذايت ال يعطي خصوصية ألي ختصص من  استخدامها على حنو أفضل.
التخصصات يف هذه الدراسة، فهو مهم لكل ختصص، بل ولكل مهمة. فإذا امتلكه الشخص مبستوى عاٍل 
يف أي ختصص قد يسهم ذلك يف زايدة قدرته على التأمل واالستبصار يف قدراته وذكاءاته وتوظيفها لتحقيق 

ها. وابلتايل نستطيع القول إن طالب العلوم ميتلكون ذكاءات تتسق وتنسجم مع األهداف اليت يريد
 ختصصهم.

(، اليت أظهرت أن أعلى الذكاءات ألعضاء هيئة تدريس 2010وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة )النجار،
 لذايت.العلوم يف الكلية اجلامعية ابلقنفذة/ جامعة أم القرى كانت الذكاء املنطقي، مث الذكاء ا

 خامسًا: هذص ا اس  اآل :
بعد اإلطالع على خطة برانمج البكالوريوس لتخصص احلاسب اآليل يف جامعة أم القرى، جند أن ما يقارب 

%( من املقررات تدور حول الرايضيات بشكل مباشر، أو غري مباشر )تفاضل وتكامل، وجرب، 45)
( تقريبًا تدور حول %10ت برجمة(. ابإلضافة إىل )ومتسلسالت، وإحصاء، واحتماالت، وخوارزميات، ولغا
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موضوعات العلوم )فيزايء، كيمياء، أحياء(. كما أن هذا التخصص ال يدرسه إال من أهنى الثانوية العامة يف 
التخصص العلمي. من ذلك نستنتج أن هذا التخصص يتطلب مستوى عاٍل يف الذكاء املنطقي. ومن اجلدول 

طالب احلاسب اآليل كانت كما يلي: االجتماعي، مث الذايت، مث الصوري، مث  ( يتضح لنا أن ذكاءات3)
احلركي، مث املنطقي، مث الطبيعي، مث اللفظي، وأخرياً املوسيقي. فالذكاء املنطقي لديهم كان ترتيبه السادس، أي 

السابع.إال أنه ميكن أنه ال يعّد من الذكاءات املرتفعة لدى طالب احلاسب اآليل؛ ابلرغم من أهنم يف املستوى 
أن تتفاعل الذكاءات األخرى اليت ميتلكها طالب هذا التخصص لتساعدهم يف حتقيق النجاح. كما شرحنا 

ميكن أن يُقال هنا:يبدو أنه ال يوجد اتساق واضح بني  -وابتعاداً عن التكرار -سابقاً يف ختصص الرايضيات 
 صة الذكاء املنطقي.  ذكاءات الطالب يف احلاسب اآليل وبني ختصصهم، وخا

 سادسًا: هذص البغة العو يةد  البغة اإلجنبيييةد  الدراسات اإلسالمية:
نالحظ أن الذكاء اللفظي لدى طالب هذه التخصصات كان من أدىن الذكاءات على اإلطالق.وهذا الذكاء 

ابلتحليل اللفظي، وفهم املادة يُعىن ابلقدرة على امتالك اللغة، والتمكن من استخدام املفردات اللغوية، والقيام 
اللفظية وفهم اجملاز واالستعارة،ويتضمن هذا الذكاء أيضًا القدرة على تناول ومعاجلة البناء اللغوي، 
والصوتيات، واملعاين، وكذلك االستخدام العملي للغة، وهذا االستخدام قد يكون هبدف البالغة أو البيان 

يء معني (، أو التذكير )استخدام اللغة لتذكير معلومات معينة (، أو )استخدام اللغة إلقناع اآلخرين بعمل ش
التوضيح )استخدام اللغة إليصال معلومات معينة(. ومن يتخصص يف دراسة لغة ما )عربية أو أجنبية( فذلك 
يشري إىل امتالكه لذكاء لغوي/ لفظي بدرجة عالية. وهذا مل جنده يف طالب اللغة العربية، وكذلك طالب 

غة اإلجنليزية. وقد درسوا مقررات كثرية تُعىن ابللغة، وكنا نفرتض أهنم يرغبون هبذه التخصصات ملا ميتلكون الل
من قدرات وذكاءات لغوية عالية، وأهنم طوروا هذه الذكاءات خالل دراستهم يف الكلية. إال أننا وجدان أن 

 هذا الذكاء )اللفظي( من أضعف الذكاءات لديهم.
دراسات اإلسالمية، فنالحظ أن الذكاء اللفظي للطالب كان األدىن على اإلطالق. ونتيجة أما يف ختصص ال

للعالقة الوثيقة بني اللغة العربية وهذا التخصص،حيث تعّد اللغة العربية احملور األساس لتخصص الدراسات 
ن أراد أن يتخصص اإلسالمية. فالقرآن نزل بلغة عربية، والسنة كذلك. ومها مصدر التشريع اإلسالمي. فم

فيهما عليه أن يتقن اللغة العربية أواًل، مبا تتضمنه من بناء لغوي، ومعاين، وجماز، وبالغة، وغريها. وهذا 
يتطلب ذكاًء لغوايً/ لفظياً عالياً، إال أننا وجدان طالب هذا التخصص وقد امتلكوا ذكاءات لغوية متدنية جداً 

إىل ذكاءاهتم املرتفعة كالذكاء احلركي، والطبيعي، واالجتماعي ال جندها مقارنة بذكاءاهتم األخرى. وإذا نظران 
 تنسجم مع متطلبات هذا التخصص. 
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ولذلك نستطيع القول أنه ال يوجد اتساق وانسجام بني ذكاءات الطالب يف اللغة العربية، واللغة اإلجنليزية، 
 وكذلك يف الدراسات اإلسالمية وبني ختصصهم األكادميي.

(، اليت أظهرت أن معظم الطلبة يف عينة الدراسة 2006ق هذه النتائج مع نتائج دراسة العمران )وال تتف
 اختاروا ختصصات تتناسب مع ذكاءاهتم املتعددة.

وخالصة القول، ال يوجد اتساق وانسجامواضح بني ذكاءات الطالب وبني التخصصات اآلتية: اللغة العربية، 
 إلسالمية، والرايضيات، واحلاسب اآليل. واللغة اإلجنليزية، والدراسات ا

 ويظهر اتساق واضح بني ذكاءات الطالب وبني التخصصات اآلتية: العلوم، والرتبية الفنية، والرتبية الرايضية.
)05.0(هل توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى داللة إجا ة السؤاو الثالطد  هو:  -3-11  بني

 -الذايت -املوسيقي -اجلسمي -الصوري -اللفظي -سعة )الذكاء املنطقيالذكاءات املتعددة الت
 الوجودي( والتحصيل األكادميي لدى أفراد العينة؟ -الطبيعي -االجتماعي

قبل اإلجابة عن السؤال السابق، قام الباحث ابختبار اعتدالية التوزيع لكل متغريات الدراسة يف مجيع 
 ملوجروف  رينوف لالعتدالية، املوضح ابجلدول اآليت:التخصصات، وذلك ابستخدام اختبار كو 

 (4جد و )
 ( معتدالية التوزية نتية التخذذاتK-S testاختبار كوملوجو ف مسمنوف )  

 الذكاء 
 الوجودي

 الذكاء 
 الطبيعي

 الذكاء
 الذايت 

 الذكاء
 االجتماعي 

 الذكاء 
 املوسيقي

 الذكاء 
 احلركي

 الذكاء 
 التخصص K-S test التحصيل الذكاء اللفظي ملنطقياالذكاء  الصوري

1.048 0.547 0.539 0.869 0.925 0.688 0.658 0.874 0.637 0.594 k-s 
 الرايضيات

 الداللة 0.873 0.812 0.429 0.780 0.731 0.359 0.437 0.934 0.962 0.223
0.720 0.770 0.534 0.922 0.687 0.779 0.778 0.574 0.713 0.659 k-s 

 العلوم
 الداللة 0.777 0.689 0.896 0.580 0.578 0.733 0.363 0.938 0.594 0.678
1.103 0.708 0.565 0.810 0.730 0.654 0.723 1.098 0.496 0.363 k-s  احلاسب 

 الداللة 0.999 0.967 0.179 0.673 0.786 0.661 0.528 0.907 0.698 0.176 اآليل
0.799 0.507 0.549 0.615 0.682 0.514 0.488 0.577 0.415 0.542 k-s  الدراسات

 الداللة 0.931 0.995 0.893 0.971 0.955 0.741 0.844 0.924 0.959 0.545 اإلسالمية
1.117 0.603 0.984 0.902 0.466 0.868 0.688 0.758 0.919 0.627 k-s  اللغة 

 الداللة 0.827 0.367 0.614 0.730 0.439 0.982 0.391 0.287 0.860 0.165 العربية
0.732 0.736 0.493 0.943 0.646 0.950 0.642 0.547 0.729 1.052 k-s  اللغة 

 الداللة 0.219 0.663 0.926 0.804 0.328 0.798 0.336 0.968 0.650 0.657 اإلجنليزية
0.785 0.658 0.889 0.786 0.659 0.699 0.902 0.63 0.454 1.322 k-s  الرتبية 

 الداللة 0.081 0.986 0.822 0.389 0.713 0.778 0.567 0.394 0.779 0.568 الفنية
1.09 0.51 0.53 1.05 0.66 0.62 0.73 0.63 0.81 0.70 k-s  الرتبية 

 الداللة 0.71 0.52 0.82 0.66 0.84 0.78 0.22 0.94 0.96 0.19 الرايضية
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( كانت أكرب K-Sعتدالية التوزيع)يتضح من خالل اجلدول السابق أن مجيع قيم مستوى الداللة الختبار ا 

(، وابلتايل فإن توزيع املتغريات السابقة تعترب توزيعات طبيعية، وهو أحد أهم افرتاضات استخدام 0.05من )
 أسلوب حتليل االحندار اخلطي البسيط.

ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث استخدم الباحث أسلوب حتليل االحندار اخلطي البسيط، حيث يوضح 
جلدول التايل، قيمة معامل االرتباط، ومعامل التحديد، ومعادلة االحندار اخلطي البسيط بني متغري التحصيل  ا

كمتغري  بع وكل ذكاء من الذكاءات املتعددة كمتغري مستقل يف مجيع التخصصات، كما توضح واألشكال 
 التالية خط االحندار للتنبؤ ابلتحصيل من خالل الذكاءات.
 (5جدول )

مل ارتباط بريسون ومعامل التحديد ومعادلة االحندار يف مجيع التخصصات لعينة الدراسةمعا  

 معامل ارتباط  التخصص
 بريسون

 مستوى الداللة
 لالرتباط

 معامل 
 التحديد

 معادلة االحندار

 الرايضيات

 الذكاء اللفظي *0.191+  61.46التحصيل =  0.053 0.327 0.231
 الذكاء املنطقي *0.401+   47.03ل = التحصي 0.269 0.019 0.519
 الذكاء الصوري * 0.145+ 64.1التحصيل =  0.051 0.341 0.225
 الذكاء احلركي *0.062+   69.34 التحصيل = 0.01 0.673 0.101
 الذكاء املوسيقي *0.01+   73.45التحصيل =  0 0.94 0.018
 كاء االجتماعيالذ  *0.319+   49.48التحصيل = 0.172 0.069 0.414
 الذكاء الذايت *0.228+  58.91التحصيل = 0.166 0.075 0.407
 الذكاء الطبيعي *0.013+  73.17 التحصيل = 0.001 0.924 0.023
 الذكاء الوجودي *0.164+   60.14التحصيل =  0.045 0.37 0.212

 العلوم

 الذكاء اللفظي *0.18+   52.07التحصيل = 0.064 0.268 0.253
 الذكاء املنطقي *0.336+  40.86التحصيل =  0.20 0.042 0.447
 الذكاء الصوري * 0.022+ 63.34التحصيل =  0.001 0.896 0.03

 الذكاء احلركي *0.211+   48.79التحصيل = 0.078 0.219 0.280
 الذكاء املوسيقي *0.005+   64.54التحصيل =  0 0.974 0.007
 الذكاء االجتماعي *0.184+  50.33 تحصيل = ال 0.037 0.403 0.193
 الذكاء الذايت *0.514+   28.14التحصيل = 0.367 0.004 0.606
 الذكاء الطبيعي *0.067+ 60.07  التحصيل = 0.012 0.633 0.111
 الذكاء الوجودي *0.051+ 60.55 التحصيل =  0.003 0.818 0.053

 الذكاء اللفظي *0.264+  56.37يل = التحص 0.07 0.261 0.264 احلاسب اآليل
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 الذكاء املنطقي 0.287  + 54.81 التحصيل =  0.063 0.287 0.251
 الذكاء الصوري * 0.099+  42.66التحصيل =  0.013 0.626 0.116
 الذكاء احلركي *0.387+   48.28 التحصيل = 0.151 0.091 0.388
 الذكاء املوسيقي *0.012+   71.37التحصيل =  0 0.943 0.017
 الذكاء االجتماعي *0.345+   48.05التحصيل =  0.154 0.087 0.392
 الذكاء الذايت *0.196+   58.86 التحصيل = 0.036 0.422 0.190
 الذكاء الطبيعي *0.114+   65.23 التحصيل = 0.022 0.534 0.148
 وجوديالذكاء ال *0.392+   38.15التحصيل =  0.089 0.201 0.298

الدراسات 
 اإلسالمية

 الذكاء اللفظي *0.123+ 57.43التحصيل =  0.021 0.542 0.145
 الذكاء املنطقي *0.02+   63.68التحصيل =  0 0.929 0.021
 الذكاء الصوري * 0.01+  64.32التحصيل =  0 0.972 0.008
 الذكاء احلركي *0.01+ 64.23  التحصيل = 0 0.969 0.009
 الذكاء املوسيقي *0.194+   52.54التحصيل = 0.018 0.574 0.134
 الذكاء االجتماعي *0.042+   61.78التحصيل =  0.001 0.908 0.028
 الذكاء الذايت *0.383+   39.85 التحصيل = 0.161 0.08 0.401
 الذكاء الطبيعي *0.029+ 62.98  التحصيل = 0.001 0.878 0.037
 الذكاء الوجودي *   0.192+  48.97تحصيل = ال 0.012 0.649 0.109

 اللغة 
 العربية

 الذكاء اللفظي *0.374+ 45.89 التحصيل =  0.033 0.443 0.182
 الذكاء املنطقي *0.439+   41.03التحصيل =  0.143 0.101 0.378
 الذكاء الصوري * 0.208+  56.84التحصيل =  0.023 0.524 0.152
 الذكاء احلركي *0.387+  41.66 لتحصيل =ا 0.119 0.136 0.345
 الذكاء املوسيقي *0.194+   58.62 التحصيل = 0.042 0.387 0.205
 الذكاء االجتماعي *0.476+   31.20التحصيل =  0.140 0.104 0.375
 الذكاء الذايت *0.429+   39.18 التحصيل = 0.195 0.052 0.441
 الذكاء الطبيعي *0.442+   38.98 التحصيل = 0.147 0.095 0.383
 الذكاء الوجودي * 0.642+ 12.50التحصيل =  0.101 0.171 0.318

 اللغة 
 االجنليزية

 الذكاء اللفظي *0.102+  74.78التحصيل =  0.019 0.560 0.139
 الذكاء املنطقي *0.260+   63.33التحصيل =  0.141 0.102 0.376
 الذكاء الصوري  *  0.106+ 74.45التحصيل =  0.061 0.292 0.248
 الذكاء احلركي *   0.131 +  72.09 التحصيل = 0.140 0.117 0.342
 الذكاء املوسيقي *0.112+  74.69التحصيل =  0.043 0.378 0.208
 الذكاء االجتماعي *0.160+   70.59التحصيل =  0.131 0.117 0.361



 2016 –الثالث العدد  -عشر  الرابعالمجلد ……. ....................عات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد الجام
 

 267 

 الذكاء الذايت *0.264+   64.33التحصيل = 0.149 0.093 0.385
 الذكاء الطبيعي* 0.086+  75.79 التحصيل = 0.041 0.394 0.201
 الذكاء الوجودي  *0.028+   79.12التحصيل =  0.003 0.805 0.059

 الرتبية 
 الفنية

 الذكاء اللفظي *0.41+  40.22التحصيل =  0.16 0.08 0.398
 كاء املنطقيالذ  *0.2+   56.5التحصيل =  0.07 0.25 0.27
 الذكاء الصوري * 0.2 + 55.7التحصيل =  0.03 0.43 0.19
 الذكاء احلركي *0.01+   67.1التحصيل = 0 0.968 0.01
 الذكاء املوسيقي *0.08+   61.93التحصيل =  0.01 0.63 0.11
 الذكاء االجتماعي *0.05+   63.86التحصيل =  0.003 0.82 0.06
 الذكاء الذايت *0.42+   39.9تحصيل = ال 0.30 0.013 0.55
 الذكاء الطبيعي *0.07+   63.2التحصيل =  0.005 0.766 0.07
 الذكاء الوجودي *0.48+   26.6التحصيل =  0.12 0.133 0.35

 الرتبية
 الرايضية 

 الذكاء اللفظي *0.07+  61.6التحصيل =  0.005 0.77 0.07
 الذكاء املنطقي *0.05+   62.05التحصيل =  0.003 0.82 0.056
 الذكاء الصوري * 0.07+ 60.89التحصيل =  0.002 0.84 0.049
 الذكاء احلركي *0.23+   46.3التحصيل = 0.028 0.484 0.17

 الذكاء املوسيقي *0.01+   64.8التحصيل =  0 0.974 0.008
 الذكاء االجتماعي *0.01+   64.7التحصيل =  0 0.974 0.008
 الذكاء الذايت *0.68+   15.16التحصيل =  0.27 0.02 0.52
 الذكاء الطبيعي *0.31+ 43.9التحصيل =  0.089 0.20 0.30
 الذكاء الوجودي *0.67+   4.38التحصيل =  0.15 0.095 0.38

 واألشكال اآلتية توضح العالقة بني التخصص العلمي والتحصيل األكادميي:

 
 لتنبؤ بتحصيل طالب العلوم من خالل الذكاء الذايت(: خط االحندار ل1شكل )
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 (: خط االحندار للتنبؤ بتحصيل طالب العلوم من خالل الذكاء املنطقي2شكل )

 
 

 
 (: خط االحندار للتنبؤ بتحصيل طالب الرايضيات من خالل الذكاء املنطقي3شكل )
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 خالل الذكاء الذايت (: خط االحندار للتنبؤ بتحصيل طالب اللغة العربية من4شكل )

 
 (: خط االحندار للتنبؤ بتحصيل طالب الرتبية الفنية من خالل الذكاء الذايت5شكل )

 
 

شكل 
 (: خط االحندار للتنبؤ بتحصيل طالب الرتبية الرايضية من خالل الذكاء الذايت6)
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ذكاء الذايت يف ( أن قيمة معامل االرتباط بني التحصيل وال1(، والشكل )5يتضح من خالل اجلدول )

، مبا يعين 0.367(، ومعامل التحديد = 0.004( عند مستوى داللة ) 0.606ختصص العلوم، كانت )
%(.أما معادلة 37أن الذكاء الذايت يساهم يف تفسري التغاير والتباين يف حتصيل طالب العلوم مبا نسبته )

 من خالل الذكاء الذايت.االحندار اخلطي البسيط فتشري إىل أنه ميكننا التنبؤ ابلتحصيل 
( أن قيمة معامل االرتباط بني التحصيل والذكاء املنطقي كانت 2(، والشكل )5كذلك يتضح من اجلدول )

، مبا يعين أن الذكاء املنطقي يساهم 0.20(، ومعامل التحديد = 0.042( عند مستوى داللة ) 0.447)
%(. أما معادلة االحندار اخلطي البسيط 20نسبته )يف تفسري التغاير والتباين يف حتصيل طالب العلوم مبا 

فتشري إىل أنه ميكننا التنبؤ ابلتحصيل من خالل الذكاء املنطقي. أما ابقي الذكاءات فهي غري دالة إحصائياً. 
(، اليت أظهرت أنه ميكن التنبؤ بتحصيل طالب كلية 2009وتتشابه هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شعلة )

 ة أم القرى من خالل الذكاء الذايت، والذكاء املنطقي.املعلمني يف جامع
( أن قيمة معامل االرتباط بني 3(، والشكل )5أما ختصص الرايضيات، فيتضح من خالل اجلدول )      

، 0.269(، ومعامل التحديد = 0.019( عند مستوى داللة ) 0.519التحصيل والذكاء املنطقي كانت )
(. %27ساهم يف تفسري التغاير والتباين يف حتصيل طالب الرايضيات مبا نسبته )مبا يعين أن الذكاء املنطقي ي

 أما معادلة االحندار اخلطي البسيط فتشري إىل أنه ميكننا التنبؤ ابلتحصيل من خالل الذكاء املنطقي.
 وال تظهر أية عالقة دالة إحصائياً بني التحصيل وابقي الذكاءات األخرى.

( أن قيمة معامل االرتباط بني 4(، والشكل )5، يتضح من خالل اجلدول )ويف ختصص اللغة العربية
، 0.195(، ومعامل التحديد = 0.052( عند مستوى داللة ) 0.441التحصيل والذكاء الذايت كانت )

%(. 20مبا يعين أن الذكاء الذايت يساهم يف تفسري التغاير والتباين يف حتصيل طالب اللغة العربية مبا نسبته )
ا معادلة االحندار اخلطي البسيط فتشري إىل أنه ميكننا التنبؤ بتحصيلهم من خالل الذكاء الذايت لديهم. وال أم

 تظهر أية عالقة دالة إحصائياً بني التحصيل وابقي الذكاءات األخرى.
يل (، ال تظهر أية عالقة دالة إحصائيًا بني التحص5يف ختصص احلاسب اآليل، ومن خالل اجلدول )       

 والذكاءات املتعددة لدى طالب احلاسب اآليل.
كذلك يف ختصص الدراسات اإلسالمية، ال تظهر أية عالقة دالة إحصائيًا بني التحصيل والذكاءات         

 املتعددة لدى طالب الدراسات اإلسالمية.
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يل والذكاءات املتعددة وكذلك يف ختصص اللغة اإلجنليزية، ال تظهر أية عالقة دالة إحصائياً بني التحص      
 لدى طالب اللغة اإلجنليزية.

( أن قيمة معامل االرتباط بني 5(، والشكل )5أما يف ختصص الرتبية الفنية، فيتضح من خالل اجلدول )
، مبا 0.30(، ومعامل التحديد = 0.013( عند مستوى داللة ) 0.55التحصيل والذكاء الذايت كانت )

%(. أما 30يف تفسري التغاير والتباين يف حتصيل طالب الرتبية الفنية مبا نسبته ) يعين أن الذكاء الذايت يساهم
معادلة االحندار اخلطي البسيط فتشري إىل أنه ميكننا التنبؤ ابلتحصيل من خالل الذكاء الذايت.وال تظهر أية 

 عالقة دالة إحصائياً بني التحصيل وابقي الذكاءات األخرى.
( أن قيمة معامل االرتباط 6(، والشكل )5الرايضية، يتضح من خالل اجلدول )وكذلك يف ختصص الرتبية  

، مبا 0.27(، ومعامل التحديد = 0.02( عند مستوى داللة ) 0.52بني التحصيل والذكاء الذايت كانت )
%(. 27يعين أن الذكاء الذايت يساهم يف تفسري التغاير والتباين يف حتصيل طالب الرتبية الرايضية مبا نسبته )

أما معادلة االحندار اخلطي البسيط فتشري إىل أنه ميكننا التنبؤ ابلتحصيل من خالل الذكاء الذايت. وال تظهر 
 أية عالقة دالة إحصائياً بني التحصيل وابقي الذكاءات األخرى.

م، واللغة وخالصة القول؛ أنه ميكننا التنبؤ ابلتحصيل األكادميي من خالل الذكاء الذايت، يف ختصصات العلو 
العربية، والرتبية الفنية، والرتبية الرايضية. كذلك ميكننا التنبؤ ابلتحصيل من خالل الذكاء املنطقي يف ختصص 

 الرايضيات، والعلوم. وال ميكننا االعتماد على الذكاءات األخرى للتنبؤ ابلتحصيل األكادميي.
 ءات املتعددة ابلتحصيل األكادميي:وقد تبدو األسباب اآلتية معقولة يف تربير عالقة بعض الذكا

الذكاء الذايت هو قدرة الفرد على فهم ذاته، ومعرفة نقاط قوته وضعفه، وحتديد أهدافه، ومشاعره،  -
والقدرة على التأمل وحتليل النفس. فهو يعمل كإدارة مركزية للذكاءات. ويتصف أفراد ذوي الذكاء 

افعية الذاتية، والعمق يف التفكري، وهو مهم لكل الذايت املرتفع بقدرهتم على االستقاللية، والد
ختصص، بل ولكل مهمة. فإذا امتلكه الشخص مبستوى عاٍل يف أي ختصص، قد يسهم ذلك يف 
زايدة قدرة صاحبه على التأمل واالستبصار يف قدراته وذكاءاته األخرى وتوظيفها لتحقيق 

رفية تسهم يف زايدة قدرته على تنظيم األهداف.ورمبا يساعده ذلك بتطوير قدرات معرفية وفوق مع
املعلومات، وفهمها، وتلخيصها، واسرتجاعها، وبناء وتفعيل اسرتاتيجيات خاصة به يف الدراسة، 
األمر الذي يساعده على التحصيل اجليد.ورمبا ساعد هذا الذكاء الطلبة يف بعض التخصصات 

الرايضية على التحصيل اجليد. ويبقى اجملال  مثل: العلوم، واللغة العربية، والرتبية الفنية، والرتبية
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مفتوحًا لدراسات أخرى تتقصى عالقة الذكاء الذايت خاصة والذكاءات األخرى ابلتحصيل 
 األكادميي يف ختصصات خمتلفة.

يتطلب كٌل من ختصصي الرايضيات والعلوم ذكاًء منطقياًيساعد صاحبه على التعامل مع األرقام،  -
ابية، والتفكري العلمي واملنطقي، وحل املشكالت بطريقة علمية. فمن واستخدام العمليات احلس

ميتلك ذكاء منطقيًا مرتفعًا فإنه ميتلك قسطًا وافرًا من متطلبات هذه التخصصات، األمر الذي 
 يساعده ذلك على التحصيل اجليد يف هذه التخصصات.

 التوصيات  املق  ات: -12

اقًا ضعيفًا بني الذكاءات املتعددة وبعض التخصصات. كما يف ضوء نتائج هذه الدراسة اليت أظهرت اتس
أظهرت عالقة إجيابية بني بعض الذكاءات املتعددة والتحصيل األكادميي يف بعض التخصصات. فإن الدراسة 

 توصي مبا أييت:

االستفادة من أداة مسح الذكاءات املتعددة املعربة واحملكمة وتطويرها، واستخدامها يف حتديد أنواع  -1-12
لذكاءات املختلفة جلميع الطالب يف املدارس واجلامعات، األمر الذي قد يساعد يف الكشف ا

 والتنبؤ عن قدراهتم، واكتشاف املتفوقني واملميزين بينهم لرعايتهم.
إجراء دراسات أخرى مشاهبة هلذه الدراسة يف كليات جامعية أخرى، ويف ختصصات خمتلفة،  -2-12

فة، وعقد مقارانت بني نتائج هذه الدراسات، للكشف عن واستخدام أدوات وعينات دراسة خمتل
مدى دراسة الطالب لتخصصات تتسق مع قدراهتم، ومن مث العمل على تطوير نظام القبول 

 اجلامعي.
تقرتح الدراسة اعتماد مسحالذكاءات املتعددة لطالب الثانوية، واملرحلة اجلامعية األوىل، من قبل  -3-12

القبول يف اجلامعات، وذلك لتوجيه الطالب وإرشادهم إىل التخصصات  وزارة الرتبية والتعليم، وجلان
 اليت تنسجم مع ذكاءاهتم  وقدراهتم.
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