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 امللخص

ييػػدؼ ىػػذا البلػػث إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  الػػذكاعات المتعػػددة وعبللتػػو بوجيػػة ال ػػبط لػػد  
ت البلػػثمتػػو لطبيعػة عمػ  المػػنيل الوصػف ت لمبل  اللػػال  البلػثطالبػات جامعػػة تبػوؾت اعتمػػد 

( فقػرة تقػيس العبللػة بػيف الػذكاعات المتعػددة و وجيػة 117عمػ    البلػثليت ألتػوت أداتػ  
بالطريقػة العوػوا ية الطبقيػة  البلػثال بط لد  طبلب وطالبات جامعة تبوؾت وتـ اختيار عينة 

ة ( طالبػة جامعػة تبػوؾ مػف التخصصػات العمميػ200  البلثت ليث بمغت عينة البلثلمجتمع 
مػػا يمػػ  أوالج توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة الصػػا ية عنػػد م ػػتو   البلػػثواالدبيػػةت وأظيػػرت نتػػا ل 

الداللة بيف متو طات درجػات طالبػات التخصػص العممػ  واالدبػ  فػ  الػذكاع الريا ػ  لصػال  
طالبػػات التخصػػص العممػػ ت  انيػػاج توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة الصػػا ية عنػػد م ػػتو  الداللػػة بػػيف 

لبػػػات التخصػػػص العممػػػ  واالدبػػػ  فػػػ  الػػػذكاع المغػػػوي لصػػػال  طالبػػػات متو ػػػطات درجػػػات طا
 التخصص األدب  .

 
ج الذكاعات المتعددة ت وجيػة ال ػبط ت طػبلب كميػة التربيػة ت جامعػة الكممات المفتالية

 تبوؾ
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Multiple intelligences and its relationship to the Locus of Control of 

Tabuk University students 

Dr. / Ilham Sorour Moazi Al-Bilal 
Assistant Professor of Educational Psychology 

College of Education and Arts - University of Tabuk 

 
Abstract: 

This research aims to identify the multiple intelligences and its relationship 

to the point of control of Tabuk University female students, the current 

research relied on the descriptive approach,as it is appropriate to the nature of 

the research,the research tool contained (117) items that measure the 

relationship between multiple intelligences and the point of control of the 

female and male students of the  University of Tabuk,and the research sample 

was chosen in a random, stratified manner of the research community,where 

the research sample reached (200) students from the University of Tabuk from 

scientific and literary specialties,the results of the research showed the 

following first: There are statistically significant differences at the level of 

significance between the averages of the degrees of female students of 

scientific and literary specialization in mathematical intelligence in favor of 

female students of scientific specialization,Second: There are statistically 

significant differences at the level of significance between the averages of the 

degrees of female students of scientific and literary specialization in linguistic 

intelligence in favor of female students of literary specialization. 

Key words: 
multiple intelligences,students of the College of Education, University of 

Tabuk 
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 مقدمة:
لقد تمّيزت المنظومة التربوية ف  العقود األخيرة مف القرف العوريف ف  العديػد مػف دوؿ 
العػػػالـ بالرىػػػاف عمػػػ  التربيػػػة المّت ػػػمة بػػػالجودة  ليػػػث رّكػػػز االىتمػػػاـ عمػػػ  تنميػػػة إمكانيػػػات 
المتعمميف ولدراتيـ الذىنية عم  أف ؿ وجو ممكف بعػد أف تككػد مػا لم ػروة البوػرية مػف أىميػة 

تطوير المجتمع وتقدمو عم  اعتبار أنيا أىـ مورد تنموي عمػ  اإلطػبلؽ. إف ىػذا االىتمػاـ  ف 
مكانياتو وأ اليب نمّوه وتطويرهت يبػرز لنػا بػدوف وػؾ مبلمػ  المنظومػة  الكبير بالعقؿ البوري وا 
التربويػػة المميػػزة لم ػػتيؿ األلفيػػة ال ال ػػة  فيػػ  منظومػػة تػػراىف عمػػ  تفتػػي  عقػػوؿ المتعممػػيف 

يتيا  لتكوف ف  م تو  تطمعات مجتمعاتيا وتمعب دورًا فّعااًل ف  مجتمع ما بعػد الصػناعة ورعا
وذلؾ يتطّمب مف الفػرد أ ػموبًا عاليػًا مػف التكّيػؼ المعرفػ  و ػعيًا لتلقيػؽ ذلػؾ اّتجيػت الجيػود 
نلو التخطيط لتطوير المناىل الدرا ية وبنا يا عمػ  أ ػس نتػا ل المعطيػات العمميػة لمدرا ػات 

 يكولوجية المعاصرة وبخاصة ف  ميداف عمـ النفس المعرف . ال 
البلث ف  تطوير المناىل الدرا ية لد واكػب تلميػؿ ودرا ػة اليػات الػتعمـت ليػث  كما اف

اوتيرت نظريتاف  يكولوجيتاف اىتمتا بتف ير أ باب االختبلؼ بػيف الطػبلب فػ  طػرؽ الػتعمـت 
 حونظريػة الػذكاعات المتعػدد  ت Learning - style theoryوىمػاج نظريػة أ ػموب الػتعمـ  

Multiple Intelligences Theory  ذا كانػػت النظريػػة األولػػ  تػػرتبط جػػذورىا بمجػػاؿ  ت وا 
التلميؿ النف  ت وىػ  فػ  الولػت نف ػو تركػز عمػ  درا ػة م ػاميف الػتعمـ ذاتػو. فػ ف النظريػة 

ولػػد بػػذلت نظريػػة . Cognitive sciencesال انيػػة تعػػد نتػػاج البلػػث فػػ  العمػػـو المعرفيػػة 
الػػذكاعات المتعػػددة جيػػدًا كبيػػرًا إلعػػادة النظػػر فػػ  ليػػاس الػػذكاع الػػذي تج ػػده نظريػػة المعامػػؿ 

ت كمػػا اىتمػػت بملاولػػة فيػػـ الكيفيػػة التػػ  تتوػػكؿ بيػػا اإلمكانػػات الذىنيػػة لئلن ػػاف QI العقمػػ 
 .(490جصت 2012ت فؤادوالطرؽ الت  تيتـ بيا  يرورات التعمـ 

غيػػػرات اال ا ػػػية الميمػػػة التػػػ  ييػػػتـ المربػػػوف وعممػػػاع الػػػنفس ويعػػػد الػػػذكاع مػػػف المت
لمػػا لػػو مػػف أنعكا ػػات عمػػ  الك يػػر مػػف المجػػاالت التربويػػة ت واألجتمػػاع بدرا ػػتيا والبلػػث فييػػا

واالجتماعية الت  تتصؿ ببػرامل التعمػيـ والمنػاىل والعبللػات األجتماعيػة وال يا ػية بػيف األفػراد 
 (2463جصت 2017ت كريـ. والوعوب
أف االتجػػاه التقميػػدي فػػ  ليػػاس القػػدرات العقميػػة أنػػتل الك يػػر مػػف النظريػػات التػػ  ا كمػػ

ف ػػرت الػػذكاع ليػػث لػػدمت ىػػذه النظريػػات الك يػػر مػػف المفػػاىيـ التػػ  كانػػت ومازالػػت تػػؤ ر فػػ  
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البلػػػث النف ػػػ  والتربػػػويتأف ىػػػذه النظريػػػات ذات االتجػػػاه التقميػػػدي بدايػػػة بنظريػػػة  ػػػبيرماف 
أكػدت عمػ  القػدرات والطالػات والجػودة التػ  يػتـ بيػا ت  1967ردنظريػة جيمفػو  ولتػ ت 1927

أداع و ع ما  وعم  ىذا األ ػاس ظيػرت العديػد مػف اختبػارات الػذكاع م ػؿ وك ػمر و ػتانفورد 
بينيػػػوت والتػػػ  بػػػدورىا لعبػػػت دورا ملوريػػػا فػػػ  التنبػػػؤ بالتلصػػػيؿ الدرا ػػػ  لتبلميػػػذ  الوػػػريؼت 

 (.  113ج تص2001
لنظريػػات وك ػػرة ا ػػتخداميا مػػف لبػػؿ العممػػاع والتربػػوييف وعمػػ  الػػرنـ مػػف وػػيوع ىػػذه ا

 Anastasiوطبقػػػت فػػػ  جميػػػع المجػػػاالتت إال أنيػػػا وجيػػػت النتقػػػادات عديػػػدة  ليػػػث ذكػػػرت 
 1988,p:32 إلػػ  أف ىػػذه النظريػػات لػػد اىتمػػت بدرا ػػة الوػػكؿ أو البنػػاع الػػذي ينػػتظـ فيػػو )

يػػـو الػػذكاعت وكيفيػػة انتظػػاـ العقػػؿ اإلن ػػان  عػػف طريػػؽ الكوػػؼ عػػف العوامػػؿ التػػ  يم ميػػا مف
العوامؿ داخؿ أوكاؿ متباينة لد تكوف عم  ىي ة تنظيـ ىرم  أو مكعبت كمػا ألتصػر اىتماميػا 

 عم  درا ة جانب والد مف الذكاع.
( إلػػ  أنػػو عمػػ  الػػرنـ مػػف أف 41-39ج تص1990فػػ  لػػيف أوػػار فػػواد أبػػو لطػػب  

مفيػوم  اال ػتعداد والتلصػيؿ فػ  ظػؿ اختبارات اال تعدادات ت ػتطيع التنبػؤ بالتلصػيؿ إال أف 
 ىذا االتجاه يعداف مف المفاىيـ الوصفية ولي ت مف المفاىيـ التف يرية. 

( أف النظريػػػات التقميديػػػة نيػػػر لػػػادرة عمػػػ  تو ػػػي  (Das 1992,p:144 يػػػر كمػػػا 
وتف ير الفروؽ الفردية ف  األداع  لذلؾ ف نيا ال ت تطيع و ع خطط عبلجية لنوال  ال ػعؼ 

( فقػػػد أكػػػد عمػػػ  أف كػػػؿ األفػػػراد يمتمكػػػوف ىػػػذه Gardner  1992,p:77 اع. أمػػػافػػػ  األد
الذكاعات المتعددة ولكف بدرجات متفاوتةت كما أوار أي ا إلػ  أف الػذكاع ال يػتـ تقػديره بطريقػة 
منا بة با تخداـ اختبارات الذكاع التقميدية  ألنيا تعتمد عم  معػدؿ لميػؿ مػف القػدرات العقميػةت 

عادلػػو ليػػث تتطمػػب مػػف األفػػراد لػػؿ الموػػكبلت بصػػورة لغويػػة أو لفظيػػو فقػػط   كمػػا أنيػػا لي ػػت
فعمػػ   ػػبيؿ الم ػػاؿ أف االختبػػارات التػػ  تقػػيس القػػدرة المكانيػػة ال ت ػػم  لمصػػغار بالمعالجػػة 

 اليدوية لؤلوياع أو بناع تركيبات  بل ية األبعاد. 
لػػػػذكاعات لقػػػػد ظيػػػػر أوؿ ا ػػػػتخداـ لمفيػػػػـو اأنػػػػو  (51جصت 2012  ابورليػػػػووتػػػػذكر 

فػػ   1983المتعػػددة فػػ  نيايػػة ال مانينػػات وبدايػػة الت ػػعيناتت ليػػث ورد ىػػذا المصػػطم  عػػاـ 
أ ػتاذ المعرفػة والتربيػة بجامعػة  ليػورد جػاردنر Frames of mindكتاب أطر العقؿ البوػري 

(ت والػذي لػدـ Project Zeroىارفرد األمريكيػةت والمػدير التنفيػذي لموػروع بروجيكػت زيػرو  
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 Multipleنظرة جديدة لمنواط العقم  والت  أطمؽ عمييا نظرية الػذكاعات المتعػددة  ف  كتابو

ntelligences Theory   ليث ا تلد ت دعا ميا األ ا ية مف فروع عمـ النفس المعرفػ  
 وعمـ نفس النمو والعصب .

وبذلؾ تعد نظرية جػاردنر لػد م مػت توجيػا جديػدا تجػاه طبيعػة الػذكاع  ممػا وػكؿ تلػديا 
لا لممفيػػـو التقميػػديت ذلػػؾ المفيػػـو الػػذي لػػـ يعتػػرؼ إال بوػػكؿ والػػد مػػف أوػػكاؿ الػػذكاعت وا ػػ

ويظػػؿ  ابتػػا لػػد  الفػػرد فػػ  مختمػػؼ مرالػػؿ لياتػػوت وبػػذلؾ تكػػوف نظريػػة الػػذكاعات المتعػػددة لػػد 
و ػػعت فػػػ  نظرتيػػػا لبلختبلفػػػات بػػيف البوػػػر فػػػ  أنػػػواع الػػذكاعات التػػػ  لػػػدييـت وفػػػ  أ ػػػموب 

  إ ػراع المجتمػع وتنويػع  قافتػو ول ػارتو عػف طريػؽ إف ػاح المجػاؿ ا تخداميا  مما ي يـ ف
لكؿ نوع مف أنواع الذكاعات بالظيور والتبمور ف  إنتاج ذي معن  ي ػاعد فػ  تطػوير المجتمػع 

   (.  checkleyandKathy, 1997,p:8وتقدمو 
تمـز أف الذكاع يم ؿ لدرة فكرية معينة تنظرف  فيـ كيؼ يتعمـ الناست وت ػ جاردنروير  

وجػود مجموعػػة مػف ميػػارات لػؿ الموػػكبلت  ممػا يمكػػف الفػرد مػػف لػؿ الموػػاكؿ أو الصػػعوبات 
التػ  تقػؼ فػػ  طريقػوت لػػيس ذلػؾ فقػػط ولكنيػا أي ػا تمكنػػو مػف خمػػؽ نتػاج فعػػاؿ عنػدما يكػػوف 

يميد الطريػؽ الكت ػاب معرفػة منا بات وت تمـز أي ا وجود إمكانية إيجاد وخمؽ المواكؿ  مما 
ىذه النظرية وال تزاؿ ا تل انا واىتماما مف البال يف ف  الفترة األخيػرة  ليػث  لد اللتت جديدة

 ,2019  واجيػػػت النظريػػػات التقميديػػػة النتقػػػادات عديػػػدة فػػػ  درا ػػػتيا وليا ػػػيا لمػػػذكاع.
JelleHilmil) 

 خػاطرت  جويذكر أف جػاردنر انتقػد االتجػاه التقميػدي فػ  درا ػة وليػاس الػذكاع فيػو يػر 
 (147تصج 2017
  الذكاع العاـ  أفg المقػاس مػف خػبلؿ ىػذا االتجػاه ال ي ػتطيع أف يغطػ  كػؿ جوانػب )

الذكاعت وىذا االتجاه ينظر إل  الذكاع بكنو نير مػرفت فػ  لػيف نظريػة جػاردنر تػر  
مرونة الذكاع ولابميتو لمفيـ واإل افة  فيو عمميػة نمػو متزايػد نتيجػة تػراكـ المعرفػة 

 وتك ير ال قافة.
 يػػدي لمػػذكاع يقػػـو بتقيػػيـ وتقػػدير األفػػراد فػػ  نطػػاؽ ألػػادي ذي مػػد  أف القيػػاس التقم

ت smart/bright  ػػيؽت بمعنػػ  أننػػا ن ػػتطيع أف نصػػؼ تمميػػذ بكنػػو ذكػػ  / بػػارع
ت ولػػػد ي ػػػتطيع األخيػػػر التلػػػدث بطبللػػػة ويعطػػػ  dull/slowواخػػػر بميػػػد / بطػػػ  
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 معمومػػػات ك يػػػرة و ػػػريعة عػػػف ىوايػػػة ملببػػػة لديػػػو  أي ن ػػػتطيع القػػػوؿ أف ىػػػوالع
 التبلميذ لدييـ ذكاعات مختمفة متعددة.

  كما ير  أف الذكاع المقاس بالطريقة التقميدية يلدد مجػاؿ معػيف أو تنظػيـ بعينػوت أمػا
منظور الذكاعات المتعددة  فينظر لمذكاع باعتباره لػدرة  ػيكولوجية بيولوجيػةت يمكػف 

فعيػػة والخبػػرة اللصػػوؿ عمييػػا إلػػ  مػػد  أكبػػر أو ألػػؿ كنتيجػػة لمعوامػػؿ ال قافيػػة والدا
 الت  تؤ ر عم  الفرد.

   أف اختبارات الذكاع التقميدية توػتمؿ عمػ  مػواد وبنػود لي ػت ذات صػمة بػالفرد ونيػر مكلوفػة
مػػف ناليػػة التصػػميـت ويػػر  أف نظريتػػو تقػػدـ مجموعػػة مػػف مقػػاييس الػػذكاع العادلػػة التػػ  

 تقيس الذكاع اللقيق  لمفردت وذلؾ مف خبلؿ مواد  قافية مكلوفة لديو.
ف  كتابو أطر العقؿ  بعة أنواع مف الذكاعاتت  ـ أ اؼ اللقا ذكاعات  ويصؼ جاردنر
وى  الذكاع الوجودي والذكاع الطبيع   ف  كتابو إعادة صيانة الذكاع  أخر  إل  ىذه القا مة

Intelligence Reframed ,1999 ت ليث ذكر أف أداع أي ميمة يتطمب تفاعبلت بيف
ؾ يكوف الذكاع وفؽ نظرية جاردنر عبارة عف إمكانية بيولوجية يجد الذكاعات المتعددة  وبذل

لو تعبيره فيما يعد كنتاج لمتفاعؿ بيف العوامؿ التكوينية والعوامؿ البي ة ولد يختمؼ الناس ف  
ف  طبيعتو والكيفية الت  ينموف بيا ذكاعىـ  مقدار الذكاع الذيف يولدوف بو كما يختمفوف

              (.219 جتص2016ت المد 
 2020 المعمر ت  جالمبادئ الت  لامت عمييا نظريات الذكاعات المتعددة ومف

 (259- 258صج
 اف الذكاع ليس نوعًا والدًا بؿ ىو أنواع عديدة ومختمفة. .1
 .أف كؿ وخص متميز وفريد مف نواعو ويتمتع بخميط مف أنواع الذكاع الديناميكية .2
ير  ػواع عمػ  الصػعيد الػداخم  لموػخص أو الذكاع تختمؼ فػ  النمػو والتطػو  أف أنواع .3

 عم  الصعيد البين  فيما بيف األوخاص.
 إف كؿ أنواع الذكاع ليوية وديناميكية ويمكف تلديد أنواع الذكاع ووصفيا وتعريفيا. .4
 .ي تلؽ كؿ فرد الفرصة لمتعرؼ عم  ذكا ة وتطويرة وتنميتة .5

 أف ىذه الذكاعات ى ج (77-75ج تص2014  العبدكريـويوير 
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   الذكاع الريا   أو المنطقLogical-Mathematical ج وىػو القػدرة عمػ  التفكيػر
المنطقػػ  ولػػؿ الموػػكبلت الريا ػػيةت والقػػدرة عمػػ  التعامػػؿ مػػع األرلامػػكو الكميػػات 
والعمميػػػات الل ػػػابية بفاعميػػػة التػػػ  يعمػػػؿ عمػػػ  أ ا ػػػيا عػػػالـ الريا ػػػياتت وفيػػػـ 

 العبللات ال ببية جيدا.
  انهغووىٌالػػذكاعLinguisticالقػػدرة عمػػ  امػػتبلؾ المغػػة أو الكتابػػةت والػػتمكف مػػف  وهووى

ا ػػػتخداميات  ػػػواع كانػػػت المغػػػة األـ أو المغػػػات األخػػػر  لمتعبيػػػر ولفيػػػـ األوػػػخاص 
 اآلخريف.

  انجصوو ٌالػػذكاع المكػػان  أوSpatial ج وىػػو القػػدرة عمػػ  إيجػػاد وتكػػويف صػػور عقميػػة
 للؿ الموكبلت.

   الػػذكاع المو ػػيق  أو اإليقػػاعMusical نتػػج و اج النغمػػات ىػػو القػػدرة عمػػ  إدراؾ وا 
 واإليقاعات المو يقية.

   الذكاع الج م  أو اللركBodily-Kinesthetic ج وىو لدرة الفػرد عمػ  ا ػتخداـ
لدراتو العقمية مف أجؿ تنظيـ لركاتػو الج ػميةت والقػدرة عمػ  ا ػتغبلؿ كامػؿ الج ػد 

موكمة مػات أو صػنع وػي ا أو جزع منو  اليدت األصابعت الذراعييف( لموصوؿ إل  لؿ ل
 مات أو ا تعماؿ نوع معيف مف المنتجات.

   انخووبي ٍالػػذكاع الوخصػػInterpersonalوىػػو  ج ويعبػػر عنػػو بالػػذكاع االجتمػػاع ت
القدرة عم  فيـ اآلخريفت والتعامؿ معيـ وتف ير  موكيـت ولػدرة الوػخص أي ػا أف 

 تفاعؿ معيـ بكفاعة.يفيـ نوايا ودوافع ورنبات األوخاص اآلخريف وبناعا عمييا ي
   انووذايهٍالػذكاع الوخصػػIntrapersonalوىػو القػػدرة عمػػ  فيػـ ذاتػػو واإلل ػػاس  ج

لػػدرة الفػػرد أي ػػا عمػػ  أف يتعمػػؽ داخػػؿ نف ػػو  بيػػا ول ػػف تقػػديرىات كمػػا يت ػػمف
ومعرفػػة ممػػا تتكػػوفت ومػػا ىػػ  لػػدود لدرتػػوت وكيػػؼ تتفاعػػؿ مػػع األوػػياع ومػػا ىػػ  

 ياع المفروض أف يتجو نلوىا.األوياع الواجب تجنبيات وما ى  األو
   الػػػذكاع الطبيعػػػNaturalist ج وىػػػو لػػػدرة الوػػػخص عمػػػ  فيػػػـ الطبيعػػػة مػػػف لولػػػو

وتصنيؼ ما فييا مػف ليوانػات ونباتػات وجمػاداتت ويتطمػب الميػارة فػ  التعامػؿ مػع 
تمػػؾ الكا نػػاتت ويت ػػمف الل ا ػػية والػػوع  بػػالتغيرات التػػ  تلػػدث فػػ  البي ػػة عػػف 

 ا تكوافية والتكيؼ مع البي ة.طريؽ الخروج ف  رلبلت 
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  الػػذكاع الوجػػوديExistenal ج ىػػو الل ا ػػية والقػػدرة عمػػ  معالجػػة األ ػػ مة العميقػػة
لوؿ وجود اإلن ػاف م ػؿ معنػ  الليػاة التػ  يلييػات ولمػاذا نمػوتت وكيػؼ أتينػا إلػ  
 الدنيا  فالذكاع الوجودي ي م  لنا بمعرفة األمور نير المر ية والنظر خارج العالـ. 

أف معرفػػة الفػرد بذكاعاتػػو المتعػػددة تجعمػو عمػػ  وعػػ  ذاتػ  بمػػا لديػػو مػػف  يػر  جػػاردنرو 
لدرات  تتصؼ بالقوة ولدرات تلتاج إل  تدعيـ وتلفيز. يث إف كؿ ذكاع لو أبعػاد متعػددةت ولػد 
ال يقػػـو األفػػراد بتطػػوير كافػػة أبعػػاد الػػذكاع بػػدرجات مت ػػاويةت وعمػػ  الػػرنـ مػػف أف كػػؿ وػػخص 

المتعددة كافةت إال أف كؿ وخص لديو توليفة خاصػة بػو ليػث يمكػف أف تكػوف يمتمؾ الذكاعات 
بعػػض أنػػواع الػػذكاع ألػػو  مػػف األنػػواع األخػػر ت ويػػتـ تطويرىػػا وتعزيزىػػا بمػػرور الػػزمف بوا ػػطة 
الخبرات الجديدة والفرص المتالة لمتعمـ. وكما أف نظريػة الػذكاعات المتعػددة توػير إلػ  أف كػؿ 

عم  األلػؿت وىػ  تعمػؿ بوػكؿ جمػاع  وبطػرؽ متعػددةت ويختمػؼ وخص يمتمؾ ت عة ذكاعات 
األفػػراد فيمػػا بيػػنيـ مػػف ليػػث الكيفيػػة التػػ  يوظػػؼ بيػػا كػػؿ والػػد مػػنيـ كفاعتػػو لتلديػػد الطػػرؽ 

 (.20ج تص2006المنا بة لتلقيؽ األىداؼ الت  ي ع  إلييا خطايبو والبدورت 
أ س ولواعد بيولوجية جاردنر أف الذكاعات المتعددة كنظرية عممية تنطمؽ مف أكد 

إل  أف  Neuro Psychology Assessmentو قافية  ليث أوار التقدير النف   العصب  
التعمـ ىو نتاج التعديبلتف  الوصبلت العصبية الوبكية الموجودة ف  الخبليات وأف العناصر 

بلت األ ا ية لؤلنواع المختمفة توجد ف  مناطؽ معينة مف المخت والت  تلدث فييا التلوي
 اإلوارية المر مة فالعديد مف أنواع وأنماط التعمـ تنتل مف الوصبلت الوبكية ف  المناطؽ

  (354تصج 2005تل يف  .المختمفة مف المخ
إل  أف ال قافة تمعب دورا ميما ف  تنمية الذكاع  ليث تختمؼ أنواع جاردنر كما أوار 

القيمة ال قافية عم  أ اس أف الذكاعات الت  تقدميا وتعززىا المجتمعات ولد لدمت ىذه 
ا القدرة ترتبط بدوافع الفرد ألداع ميمة معينة يصب  الفرد فييا ذكيا أو موىوبا ف  ىذ

 (236- 197 صجت 2016ت عوجاف المجاؿ.
أف نظرية الذكاعات المتعػددة فػ  الوالػع ألػد ت منػذ ظيورىػا  ػورًة فػ  مجػاؿ الممار ػة 

لمدر ػػيف عػػف طبلبيػػـت وأو ػػلت األ ػػاليب المبل مػػة التربويػػة التعميميػػةت فيػػ  نّيػػرت نظػػرة ا
لمتعامؿ معيـ وفؽ لدراتيـ الذىنيةت كما وػّكمت ىػذه النظريػة تلػديًا مكوػوفًا لممفيػـو التقميػدي 
لمذكاعت ذلؾ المفيـو الذي لـ يكف يعترؼ  و  بوكؿ والد مػف أوػكاؿ الػذكاع الػذي يظػؿ  ابتػًا 
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ت نظريػة الػذكاعات بػاالختبلؼ بػيف النػاس فػ  لد  الفػرد فػ  مختمػؼ مرالػؿ لياتػو  فمقػد رلبػ
أنػػواع الػػذكاعات التػػ  لػػدييـ وفػػ  أ ػػموب ا ػػتخداميا  ممػػا مػػف وػػكنو إننػػاع المجتمػػع وتنويػػع 
 قافتو ول ارتو عف طريؽ إف اح المجػاؿ لكػؿ صػنؼ منيػا بػالظيور والتبمػور فػ  إنتػاج يفيػد 

 (.p:checkley and Kathy ,1997,34تطور المجتمع وتقدمو  
  جاردنر أف النجاح ف  اللياة يتطمب ذكاعات متنوعةت ويقرر أف أىػـ أ ػياـ يمكػف وير 

أف يقدمػػو التعمػػيـ مػػف أجػػؿ تنميػػة األفػػراد ىػػو تػػوجيييـ نلػػو المجػػاالت التػػ  تتنا ػػب ووجيػػة 
 (.  30 جصت 2003 البدورت  التميز لدييـ  ليث يلققوف الر ا والكفاعة

لـ يعد ف  مقدورنا االكتفاع بالنظر إل  لدرة اكتوؼ العديد مف التربوييف أنو  ولدي اً 
الطالب العامة ليف نكوف بصدد اختيار طرؽ التعميـت بؿ ال بد مف أف نكخذ ف  االعتبار 
مجموعة مف ال مات الوخصية لمفرد والت  تؤ ر عم  نوعية ومقدار ما يمكف أف يتعمموت 

ذي يت مف أ موب تفكيره وبعبارة أخر ت يجب أف تفلص جيدا ا تعداد الفرد العاـت وال
ووخصيتو إل  جانب تمؾ القدرات الت  تلدد باختبارات الذكاع أو بمقاييس القدرات العقمية 
األخر . إف نظرية الذكاعات المتعددة مقاربة جديدة تقدـ ف اًع جديدًا ولّيًا لعممية التعميـ 

لمتعمـ ذاتوت بليث يعمؿ التعممية عم  ا -والتعّمـت في  ف اع تتملور فيو العممية التعميمية
وينتل ويتواصؿ بوكؿ يلقؽ فيو ذاتو ويوبع رنباتو  ومف  ـ كاف ليا صد  كبير ف  األو اط 

التعّممية وو عيا ف  م ارىا  -لما لققتو مف تفعيؿ العممية التعميمية التربوية والتعميميةت
 الصلي . 

ف  مجاؿ  ظرية( ألىـ الجوانب التطويرية ليذه الن75ج تص2002ويعرض  إوزيت 
 التعممية عم  أ اس أنيا مقاربو ت اعد عم ج -الممار ة التعميمية

   التعُمم . -تل يف العا د التعميم 
 .الرفع مف أداع المدر يف 
 .  مراعاة طبيعة كؿ المتعمميف ف  الفصؿ الدرا 
 .االىتماـ بالمتعمميف ومراعاة ميوليـ ولدراتيـ 
  .تنمية لدرات المتعمميف وتطويرىا 
 نيؼ كؿ المتعمميف وتعتبر أف لكؿ والد منيـ لدرات معينة.تص 
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فػػ   إف ىػػذه المميػػزات التػػ  تتميػػز بيػػا نظريػػة الػػذكاعات المتعػػددة جعمتيػػا تلػػدث  ػػورة
مجاؿ الممار ػة التربويػة والتعميميػة فػ  أمريكػات عقػب  ػنوات لميمػة مػف ظيورىػات لمػا ألد تػو 

لمتعممػػيف وتنميتيػػا وتفعيػػؿ العمػػؿ التربػػوي مػػف تجديػػد وتغييػػرت  ػػاعد عمػػ  ا ػػت مار إمكانيػػات ا
وجعمو يواكب التطور العمم  الذي لققتو ال ػيكولوجيا المعرفيػة التػ  تتلػرؾ ىػذه المقاربػة فػ  
إطارىا العمم . والوؾ أف القرف اللادي والعوريف  يكوف ىو لرف الذكاع اإلن ػان ت والتفػوؽ 

ت وىػذا المتغيػر لػو تػك ير كبيػر عمػ  فيو  يكوف لممجتمع الػذي لػرص عمػ  تنميػة ذكػاع أفػراده
ملتو  التعميـ الجامع  وطرا ؽ التدريست خاصػة وأف الجامعػة ىػ  معقػؿ الفكػر اإلن ػان  فػ  
أرفػػع صػػوره وم ػػتوياتو ومصػػدر اإلليػػاـ لتطبيػػؽ النظريػػات العمميػػة وصػػوال إلػػ  أرلػػ  صػػور 

فػػ  تنميػػػة أىػػـ  ػػروة  التكنولوجيػػات وىػػ  را ػػدة التطػػور واإلبػػداع والتنميػػةت وصػػالبة الم ػػ ولية
 .(145 - 135صجت 2016ت  نصريمتمكيا مجتمع  وى  ال روة البورية

ومػػف ال ػػياؽ ال ػػابؽ عر ػػو يت ػػ  أف نظريػػو الػػذكاعات المتعػػددة لػػدمت رؤيػػة أخػػر  
لمذكاع عم  أ اس معرف  بيولوج  ف  إطار  قاف  ملدد واعتبرت مفيـو الػذكاع أك ػر ات ػاعا 

ة تراكـ المعرفةت وأك ػر تلػررا مػف القيػود التػ  كػاف يفر ػيا االتجػاه ومرونة ولابمية لمنمو نتيج
التقميدي ال يؽ ف  لياس وتقييـ الذكاعت ولػدمت اختبػارات ذكػاع تتميػز بالمكلوفيػة لمفػرد ألنيػا 

 . مف إطاره ال قاف  الذي يعيش فيو
مػػف المفػػاىيـ الميمػػة فػػ  عمػػـ  Locus Of Control انضووجظويعػػد مفيػػـو وجيػػة 

ظرا العتباره  مة وخصية ت اعد الفرد عم  أف ينظر إلػ  إنجازاتػو مػف نجػاح وفوػؿ ن النفست
ف   وع ما لديو مف ا تعدادات ومػا يقػـو بػو جيػد لكػ  يلقػؽ أىدافػو بغيػو الوصػوؿ إلػ  مػا 
يرجوه  ولك  يلقؽ الفرد ذلؾ يجب م اعدتو عم  ا تغبلؿ لدرتو وتيي ة البي ػة الصػاللة لكػ  

   .نموا  ميماتنمو وجية ال بط لديو 
ت وأوؿ مػف عػرؼ ىػذا المفيػـو 1904ويرتبط ىذا المصػطم  بنظريػة الػتعمـ االجتمػاع  

بتبنػػ  ىػػذا المفيػػـو فػػ  درا ػػة الوخصػػيةت لتػػ   pharesـ لػػاـ  ػػت Julian Rotterىػػو 
أصػػب  مفيػػـو وجيػػة ال ػػبط مػػف المو ػػوعات التػػ  وػػغمت اىتمػػاـ ال ػػيكولوجيف عمػػ  نطػػاؽ 

 .(237جصت 1988ت كبير  الوربين 
وتيدؼ نظرية وجية ال ػبط الكوػؼ عػف كيفيػة اتجػاه األفػراد لنػوع معػيف مػف ال ػموؾت 
وذلؾ مف بيف عدد مػف البػدا ؿ ال ػموكية الممكنػة فػ  مولػؼ مػات ومػف ىنػا فػ ف عمميػة التنبػؤ 
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بال موؾ تتطمب تصنيؼ بػدا ؿ ال ػموؾ الممكنػة بصػورة أكبػرت ويعنػ  ىػذا بصػورة أخػر  وجػود 
 .(12ج ت ص1986 موؾ ف  مختمؼ أنلاع المولؼ الوالد   يديات عدد مف التماالت ال

وتعرؼ وجية ال بط بكنيػا   درجػة اعتقػاد الفػرد بم ػ وليتو الوخصػية عمػا يلػدث لػوت 
مقابػػػػػؿ أف يرجػػػػػع ذلػػػػػؾ إلػػػػػ  عوامػػػػػؿ ولػػػػػو  خارجيػػػػػة لي ػػػػػت  ػػػػػمف  ػػػػػيطرتيكو تلكمػػػػػو 

 (.137ج ت ص2016القبلؼت 
نيػػػا مفيـو يوػػػػير إلػػػ  النزعػػػػة وجيػػػة ال ػػػػبط بك ((Estrada 2006,p:44 ويعػػػرؼ

لػػ  التولػػع المعمػػـت والػػذي يوػػير إلػػ  أف  المن ػػوبة لموػػخص فيمػػا يتعمػػؽ بػػالتلكـ باأللػػداثت وا 
 التعزيزات تلت التلكـ الوخص  أو تلكـ اآلخريف األلوياع أو اللظ . 

بكف وجية ال بط ىػ   تكػويف مػف المعتقػدات التػ   (54جتص2003  ير  الوام كما 
وكف العوامؿ الداخمية والخارجية األك ر تلكما بالنتػا ل الميمػة فػ  لياتػوت وىػ  يلمميا الفرد ب

بذلؾ مفيـو ن ب  ي تخدـ لمتعبير عف مد  وعور الفرد بكف با ػتطاعتو الػتلكـ فػ  األلػداث 
 الت  يمكف أف تؤ ر فيو .

( فقػػد عرفػػا وجيػػة ال ػػبط بكنيا معتقػػدات األفػػراد 44صجت 2003 ملمػػود و صػػابرأمػػا 
 (خػػارج  -داخمػػ  لػػع  ػػبط القػػو  فػػ  ليػػاتيـت فػػبل يوصػػفوف األفػػراد عمػػ  متصػػؿ لػػوؿ مو 

لتػػدعيـ التولػػع طبقػػا إلدراكيػػـ ل ػػبب وتػػك ير العبللػػات واأللػػداث اليوميػػة  بػػؿ يت ػػمف المفيػػـو 
 .تعديؿ النظاـ  -ال بط الوخص  -عوامؿ متعددة كا يدولوجية ال بط

إلػػ  وجيػػة ال ػػبط  (1جتص1991فػػرج   و(ت Carole  1985,p:28 مػػف فينظػػر كػػبلً 
بوصػػفيا أ ا ػػا مػػف متغيػػرات الوخصػػية تتعمػػؽ بتفكيػػر الفػػردتوأي العوامػػؿ ىػػ  األلػػو  واألك ػػر 
تلكمػػا فػػ  النتػػا ل الميمػػػة فػػ  لياتػػوت والعوامػػػؿ الذاتيػػة مػػف ميػػػارة ولػػدرة وكفػػاعة أـ العوامػػػؿ 

 الخارجية عف نطاؽ الفرد كالمصادفةت واآلخريف األلوياع.
جيػػة ال ػػبط الداخميػػةت ىػػو مجموعػػة اعتقػػادات الفػػرد بػػكف نػػوع أف و   Crownوَوور  

النواط الذي يمار و ىو الذي يلدد ما يترتب عم   موكو مف تعزيػزت أمػا ال ػبط الخػارج  فيػو 
المصػػريت اعتقػػاد الفػػرد أف مػػا يترتػػب عمػػ   ػػموكو مػػف تعزيػػز يلػػدث بفعػػؿ اللػػظ أو الصػػدفة  

   (.23ج تص1995
ك ػػمة تكمػػف فػػ  وصػػؼ الفػػروؽ بػػيف األفػػرادت  Watson ووجيػػة ال ػػبط كمػػا يصػػفيا

ا تنادا لمفيـو ال مة بوصفيا مظير لطريقة الوخص المعتادة ف  التصػرؼ والوػعور والتفكيػر  
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وا تراتيجية المواجية ى  مخطط عاـ لمجيود التكيفية التػ  ي ػع  الفػرد مػف خبلليػا لمػتبلـؤ مػع 
تػع بػو مػف تكيػؼ وصػلة نف ػية ت ومف  ـ يتلدد م تو  ما يتمEncountersانظ وفمختمؼ 

 .(19ج تص1999 ىريديت 
 يذكر أف وجيػة ال ػبط تقػـو بػدور البعػد الػدافع  المف ػر لم ػموؾ   Rosenbergأما 

فيػػ  تف ػػر لمػػاذا يت ػػـ الفػػرد باالنفعاليػػة فػػ  التعامػػؿ مػػع متغيػػرات الموالػػؼ الخارجيػػةت فعنػػدما 
اره ملصمة عواممػو الدافعيػةت يوػعر بقػدر يلدد الفرد إنجازه كا نا ما يكوف مقداره وكيفيتو باعتب

منا ب مف االكتفاع الذات  ويترتب عم  ذلػؾ تلػدد نمػط إنجػازه وم ػتو  كفاعتػوت أمػا إذا كػاف 
الفرد مف ذوي ال بط الخارج  المصدرت ف ػيعمد عمػ  المتغيػرات المولفيػةت متولعػا أف يلصػؿ 

يختمػػػؼ نمػػػط إنجػػػازه  عمػػػ  مػػػا يلصػػػؿ عميػػػو اآلخػػػريف مػػػف فػػػرص أو ي ػػػعده اللػػػظ  وبالتػػػال 
 (  164-162صجت 2017ت  الملمد وتولعاتو واكتفاعه الذات  بؿ وتقديره لذاتو. 

ذا كػػاف الفػػرد يعػػزو إنجازاتػػو وي ػػتمد تعزيػػزات  ػػموكو مػػف ذاتػػوت فيتولػػع منػػو فػػ  ىػػذه  وا 
اللالة درجة مرتفعة مف تقدير الذات متك ر بكخر ال يلصؿ عمػ  تعزيػزات لتقػديره لذاتػو. نتيجػة 

مكاناتػو بػؿ اعتمػادا عمػ  العوامػؿ الخارجيػة التػ  تقػـو بكػؿ العت قاده أنو ال يعتمد عم  لدرتو وا 
ر  ػ يؿت ذلػؾ أف تقػدير الػذات الدور. ويصب  تقديره لذاتػو بوصػفو وػخص فعػاؿت منجػز بتقػدي

فػػ  لقيقػػة األمػػر درجػػة االرتبػػاط بػػيف الػػذات الم اليػػة ومفيػػـو الػػذاتت وىػػو ملصػػمة ذلػػؾ يم م
لم ػػؿ الوخصػػية واإلنجػػازات العاليػػةت كمػػا أنػػو نتيجػػة مباوػػرة لملصػػػمة خبػػرات التفػػاوت بػػيف ا

 .  (8ج تص1991فرجتالنجاح والفوؿ مقارنة بالطموح  
أف وجيػػة ال ػػبط يعػػد ألػػد التركيبػػات النف ػػية الر ي ػػةت والتػػ  ظيػػرت عمػػ  أنيػػا متصػػمة 

وجػػدت لػػد  األطفػػاؿ بالصػػلة الج ػػمية والنف ػػيةت وأف التػػك يرات اإليجابيػػة لمػػتلكـ المػػدرؾ لػػد 
دورا فػ   والكبارت ولػد  الم قفػيف ونيػر الم قفػيفت وعنػد الفقػراع واألننيػاعت وتمعػب وجيػة ال ػبط

النتػػا ل التػػ  مػػف الممكػػف أف تكػػوف ألػػد الػػدوافع البوػػرية واألك ػػر لػػوةت بمعنػػ  أف يػػدرؾ الفػػرد أف 
 .(gebhardt and brosschot, 2002,p: 424  .الموالؼ لابؿ لم يطرة والتطويع

أف وجيػػة ال ػػبط تولػػع معمػػـ يعمػػؿ عبػػر عػػدد كبيػػر مػػف الموالػػؼ التػػ  تػػرتبط بوجػػود 
 ػػيطرة ذاتيػػة لويػػة مػػف لبػػؿ األفػػراد عمػػ  مػػا يلػػدث ليػػـ فػػ  بي ػػتيـ أو عػػالميـ الوخصػػ  أو 

 (.120ج صت 1994 مقابموت واالفتقار لم ؿ ىذه ال يطرة  يعقوب 
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لية عػف النتػػا ل واأللػداثت وىػػؿ وجيػة ال ػػبط عبػارة عػف إدراؾ لمصػػدر الم ػ و كمػا اف 
ىػ  م ػػ ولية داخميػػة ليػػث يكخػػذ الفػػرد عمػ  عاتقػػو م ػػ ولية النجػػاح أو الفوػػؿ نتيجػػة جيػػوده 
الخاصة ولدراتو الوخصية أـ أنيا م ػ ولية خارجيػة تخػرج عػف نطػاؽ الفػردت فػالتلكـ الػداخم  

إلػػ  أبعػػد لػػد ىػػو زيػػادة اعتقػػاد الفػػرد بػػكف عممػػو الخػػاص  ػػوؼ يلػػدث لػػو التػػدعيمات القيمػػة 
 (.6تصج 1984ت  فريزر ممكف

وأف مف عوامؿ التلكـ الداخم  الكفاعة والقدرة الوخصػية والجيػود أمػا الػتلكـ الخػارج  
فيػػو اعتقػػاد الفػػرد بػػكف التػػدعيمات التػػ  يلصػػؿ عمييػػا تكػػوف فػػوؽ متنػػاوؿ تلكمػػو الوخصػػ   
 ليػػػػػػث تكػػػػػػوف مم مػػػػػػة فػػػػػػ  اللػػػػػػظ والقػػػػػػدر والصػػػػػػدفة أو تكػػػػػػوف بوا ػػػػػػطة أنػػػػػػاس اخػػػػػػريف

 (.  83ج تص1990 الخطيبت
أف وجيػػة ال ػػبط يعتمػػد عمػػ  كيفيػػة تػػك ير التعزيػػز فػػ  ( Morris  1979 وي ػػيؼ

ال موؾ  ليث يػري ذو الػتلكـ الػداخم  أنيػـ  ػادة عمػ  ألػدارىـ وأنيػـ  ػبب مػا يتمقػونيـ مػف 
تعزيز ويعتقدوف أف الترليات تعتمػد عمػ  العمػؿ الجػاد  بينمػا ذو الػتلكـ الخػارج  يميمػوف إلػ  
التككيد عم  الصدفة أو القدر  وذلػؾ فػ  جميػع ألػداث ليػاتيـ لتػ  الػزواج فيػروف أنػو يعتمػد 

 عم  اللظ أو الصدفة. 
( فيوػػير إلػػ  وجػػود عبللػػة بػػيف وجيػػة ال ػػبط وتقػػدير 20جتص1987 أمػػا إ ػػماعيؿ 

 .الذات. فقد تميز ذوي التلكـ الداخم  بكنيـ أك ر تقديرا لذواتيـ وفيما
وي ال ػػػبط الػػػداخم  إلػػػ  أف يكونػػػوا أك ػػػر توافقػػػا نف ػػػيا ووخصػػػيا كمػػػا يتجػػػو األفػػػراد ذ

 .(6 تصج1983واجتماعيا وتوازنا انفعاليا و يطرة اجتماعية  مو  ت 
فػ  لػػيف أف الطػػبلب ذوي الػتلكـ الخػػارج  يتميػػزوف ب ػمات العصػػابية والذىانيػػة و ػػو 

مػػػؿ الوخصػػػية التكيػػػؼ وا ػػػطرابات الوخصػػػيةت أمػػػا ذوي الػػػتلكـ الػػػداخم  فيػػػـ يتميػػػزوف بتكا
واالنب اطت وأنيـ يبذلوف جيدا كبيرا بقصد التعامػؿ الجيػد مػع بي ػتيـ وتلقيػؽ ال ػيطرة الكاممػة 
عمػػ  البي ػػات المليطػػة بيػػـت وأنيػػـ ألػػؿ ر ػػا عػػف مقػػدار مػػا لػػدييـ مػػف معمومػػات وأف كػػانوا 
 ي ػػتخدمونيا أف ػػؿ اال ػػتخداـ باإل ػػافة إلػػ  أنيػػـ يبتكػػروف القواعػػد ال ػػتخداميا اال ػػتخداـ

 (.  23 تص1986الصلي    يديات 
( أف ذوي وجيػة ال ػبط الخارجيػة أك ػر 56ج ت ص1994 عبداللميػد و ت  ميمافويؤكد 

عدوانية نتيجة أنيـ يمتمكوف مفيوما  مبيا عف الذات ويكونػوف أعمػ  لمقػا وألػؿ طمولػات وألػؿ 



 ......................................................................... وعالقته بوجهة الضبط الذكاءات المتعددة

- 2017 - 

از منخف ػةت كمػا توافقا مف النالية النف ية واالجتماعية والصليةت وم ابرتيـ ودافعيتيـ لئلنجػ
يتميػػزوف ب ػػمات العصػػابية والذىانيػػة و ػػوع التكيػػؼ وا ػػطراب الوخصػػيةت وعػػبلوة عمػػ  ذلػػؾ 

 .يرتفع لدييـ م تو  العدوانية والجمود
أف وجية ال بط تتك ر بالخبرة ال ػابقةت والتنوػ ة االجتماعيػة لمفػرد وخصػا ص األ ػرةت 

  ػػرة والعمػػر والجػػنس وذكػػاع األفػػراداالجتمػػاع  و قافػػة األ -م ػػؿ لجميػػا وم ػػتواىا االلتصػػادي
 (.1صجت 1994ت  يعقوب ومقابمو

وفػػؤاد ملمػػد (ت 89ج تص1988واتفقػػت ىػػذه النتػػا ل مػػع نتػػا ل  ػػناع ملمػػد  ػػميماف  
 (.35ج تص1982(ت وعبل الديف كفاف   89ج تص1999ىديو  

 أف ذوي التلكـ الخارج  يرتفع لدييـ م تو  العدوانيػة والجمػود و ػعؼ ال قػة ليف ف 
 (.  274جتص989تف  النفس  صادؽ والوربين 

( فقػد أو ػلا أف ذوي الػتلكـ الخػارج  244صجت 1994عبد الرلمف و عبد اهلل   أما
لدييـ أفكار مف لبيؿ أنو ينبغ  عمػ  الفػرد أف ي ػتند إلػ  اآلخػريف وأف يعتمػد عمػييـ بػدال مػف 

جػػؿ تلقيػػؽ الػػذات أف يعتمػػد عمػػ  ذاتػػوت فػػ  لػػيف أف ذوي الػػتلكـ الخػػارج  ينا ػػموف مػػف أ
وا تقبلليا وال يرف ػوف العػوف والم ػاعدة بػؿ ي ػعوف إلػييـ إذا مػا التػاجوا لػذلؾت كمػا يتميػز 
ذوو التلكـ الخارج  بال ع  لتلقيػؽ اللمػوؿ الكاممػة لموػكبلتيـ دوف إدراؾ أف اإلصػرار عمػ  

 .الكماؿ لد يؤدي إل  لموؿ أ عؼ مما يمكف أف يكوف
إلػػ  أف األفػػراد األعمػػ  لمقػػا يتجيػػوف نلػػو  Archer and Tampaفػػ  لػػيف يؤكػػد 

(.وفػػػػ  نفػػػػس االتجػػػػاه كانػػػػت درا ػػػػة صػػػػبلح أبػػػػو ناىيػػػػة 1990الػػػػتلكـ الػػػػداخم   الكنػػػػان ت
إلػػ  أف األفػػراد الػذيف يعتقػػدوف فػػ  ال ػػبط الػػداخم   ( التػ  توصػػؿ نتا جيػػا184 تصج1984 

التػزاف االنفعػال ت يختمفوف عف ألرانيـ ذوي ال بط الخػارج   ليػث يتميػزوف بال قػة بػالنفس وا
والخمػػو مػػف األمػػراض العصػػابيةت التوافػػؽ مػػع الػػذات والمجتمػػعت الطمػػوح والمجاىػػدة فػػ   ػػبيؿ 
تلقيؽ التفوؽ واالمتيازت الم ابرة والتلمؿ مف أجؿ الوصوؿ لميػدؼ وتلقيػؽ النجػاحت ويميمػوف 

المػرف والتمقػا    إل  تقبؿ األفكار واآلراع والمعتقدات الت  تختمؼ ومعتقداتيـت ويميموف لمتفكير
فػػ  تنػػاوليـ لمموػػكبلتت كمػػا يتميػػزوف بالقػػدرة عمػػ  تغييػػر مجػػر  التفكيػػر فػػ  اتجاىػػات جديػػدة 

 ب رعة و يولة.
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( إلػػػ  أف مركػػػز الػػػتلكـ باعتبػػػاره مػػػف 94صجت 1984كمػػػا توصػػػمت فاطمػػػة فريػػػزر  
ذا تفكيػر  متغيرات الوخصية لو تك ير عم  نوع تفكير الفردت فاألفراد ذوي التلكـ الداخم  يكػوف

رادة لوية و قة بالنفس  فيـ عادة ما يعتبػروف أنف ػيـ م ػ ولوف عمػا يلػدث ليػـت وال   ميـ وا 
يقبموف ما ىو وا ع ومتبػع دوف نقػد وتملػيصت ويلػاولوف أف يخمقػوا ويبتكػروا مػا ىػو جديػدت 
عم  عكػس مػف األفػراد ذوي الػتلكـ الخػارج . كمػا أنيػـ يت ػموف بالر ػا عػف العمػؿ والتوافػؽ 

 .ف   واالجتماع  والر ا عف التخصص الدرا  الن
وذكر رايتػر واخػروف إلػ  أف األفػراد ذوي الػتلكـ الػداخم  لػدييـ القػدرة عمػ  ا ػتخبلص 
وا ػػتنباط اللقػػا ؽ والمعمومػػات مػػف الموالػػؼ الغام ػػة ومػػف البي ػػة  ومػػف  ػػـ ا ػػتخداـ ىػػذه 

ج تص1987أبػػو ناىيػػةت المعمومػػات بوػػكؿ أك ػػر فعاليػػة وتػػك يرا للػػؿ ىػػذه الموالػػؼ الموػػكمة  
120.) 

كمػػػا أوػػػارت النتػػػا ل إلػػػ  أف الفػػػرد ذوي ال ػػػبط الػػػداخم  أك ػػػر مػػػيبل لمػػػتعمـ والتػػػذكر  
بمياراتيـ وفوػميـ فػ  موالػؼ التلصػيؿت  لممعمومات الت  تربط باألىداؼ الم تقبميةت واىتماماً 

عوف كمػػا يبػػدو كػػذلؾ أف لػػدييـ لاجػػة ألػػو  لبل ػػتقبلؿت ويػػؤدوف بوػػكؿ أف ػػؿ لػػيف ي ػػتطي
ج تص1999توظيػػؼ ميػػاراتيـت أو لػػيف يعتمػػدوف عمػػ  أنف ػػيـ بػػدال مػػف اآلخػػريف  النفيعػػ ت 

61). 
(ت 1993(ت زينػػػػػػب خمػػػػػػؼ اهلل  1994صػػػػػػبلح أبػػػػػػو ناىيػػػػػػة   كػػػػػػبًل مػػػػػػف ولػػػػػػد أكػػػػػػد

Heaven 1990  إلػػػ  أف األفػػػراد الػػػذيف يت ػػػموف بال ػػػبط الػػػداخم  1985(ت وأمنػػػو تركػػػ )
أنيػػـ يبػػذلوف مزيػػدا مػػف الجيػػد فيػػـ عػػادة مػػا  يتميػػزوف بم ػػتو  مرتفػػع مػػف التلصػػيؿت كمػػا

 يوعروف بالفخر عندما تكوف نتا جيـ جيدةت وبالخجؿ عندما تكوف نتا جيـ  ي ة. 
( أف ذوي الػػذكاع فػػوؽ المتو ػػط يكونػػوا مػػف ذوي الػػتلكـ 1988أمػػا فػػاروؽ مو ػػ   

ؽ الػػداخم   وذلػػؾ إلل ا ػػيـ بقػػدراتيـ عمػػ  الػػتلكـ فػػ  ك يػػر مػػف األمػػور خصوصػػا مػػا يتعمػػ
نجػازاتيـ األكاديميػة بوػكؿ عػاـت فيػـ عػادة مػف المتفػوليف الػذيف يػؤدوف  بتلصيميـ الدرا ػ  وا 

فػ   -واجباتيـ المدر ية بوكؿ طيب ويلصموف عم  ر ا وتقبؿ معممييـ وابا يـت كما ينػالوف
التراـ زمبل يـت كؿ ىذه األمور تزيد مف  قتيـ بكنف ػيـ وتػدفعيـ إلػ  التفػوؽ  -معظـ األلياف

الؼ المناف ة كما يلدث أ ناع االمتلانات المدر يةت وبذلؾ يروف أنف يـ لػادروف عمػ  ف  مو 
التلكـ ف  نتا ل ك ير مف الموالؼ  فيـ عادة ما يكونوف لادريف عم  التوجػو الػذات  الم ػتقؿ 
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ف  لؿ ما يقابميـ مف موكبلت  وبالتػال  فيػـ أك ػر لػدرة عمػ  البلػث عػف مصػادر المعمومػات 
يقابميـ مف موكبلت ولميا لبل منطقيا  ميما بعيد عف تػك ير القػو  الخارجيػة  وتلديد لجـ ما

 .  الت  عادة تؤ ر عم  لو  األفراد ذوي الوجية ال بط الخارج 
أف نتػػػا ل العديػػػد مػػػف الدرا ػػػات والبلػػػوث اتفقػػػت عمػػػ  أف األفػػػراد ذو وجيػػػة ال ػػػبط 

 2003تالوػػام   :اليػػةالخارجيػػة يتميػػزوف عػػف ذو وجيػػة ال ػػبط الػػداخم  فػػ  الخصػػا ص الت
 (9تصج 

 .أنيـ أك ر  مبية وعدـ مواركتيـ ف  اإلنتاج 
 .أنيـ الؿ مواركة ف  التفاعبلت االجتماعية الوخصية 
 .تنخفض لدييـ درجة اإلل اس بالم ؤولية عف اإللداث 
 .االتصاؼ باال ت بلـ واالنيزامية 
 ر ف  اآلخريف.يتصفوف بعدـ القدرة عم  مقاومة ال غوط وعدـ القدرة عم  التك ي 

بمػا يوػبو منظومػة  Internalsوتوير نتػا ل درا ػات عديػدة إلػ  تمتػع داخمػ  ال ػبط 
مػػف ال ػػمات والخصػػا ص االيجابيػػةت  ػػواع كانػػت معرفيػػة أو دافعيػػة وانفعاليػػةت أو اجتماعيػػة 
ولت  ف يولوجيةت ت ػاعدىـ وتػؤىميـ لمتصػدي لمموالػؼ الطار ػة وال ػانطة عمػ  نلػو فعػاؿت 

 (10جصت 2019ت المد .  ال بطمقارنة بخارج
( ألىػـ الخصػا ص التػ  يتميػز داخمػ  24 -20ج تص1999ولد أوجز عػادؿ ىريػدي  

 :ال بط عف ألرانيـ مف ذوي ال بط الخارج  مف أبرزىا ما يم 
الخصػػا ص المعرفيػػةج كفػػاعة الػػذاكرة االنتقا يػػة المعرفيػػة ذات األىميػػة الوخصػػيةت  -1

ة أو العار ػة عمػ  نلػو أف ػؿت معالجػة المعمومػات أداع الميمات التعميميػة المعرفيػ
بكفػػػاعة فػػػ   ػػػوع االنتبػػػاه واإلدراؾ لمتطمبػػػات المولػػػؼت كفػػػاعة فػػػ  و ػػػع اللمػػػوؿ 
لمموكبلت الناو ة عف الموالؼ ال انطةت وأ اليب خاصػة فػ  اتخػاذ القػرارات تزيػد 

أك ػرت  مف دافعيػتيـ لئلنجػازت المرونػة العقميةتالتلصػيؿ الدرا ػ ت تػذكر الفقػرات بكػـ
 .اال تدعاع اللر با تخداـ إ تراتيجية الترميز الدالل 

الخصػػا ص الدافعيػػة واالنفعاليػػةج وتظيػػر فػػ  ا توػػعار وطػػكة االن ػػغاط بم ػػتويات  -2
ألػػؿت االعتػػػداد المرتفػػػع بالػػػذاتت م ػػػتو  ألػػػؿ مػػػف القمػػػؽت م ػػػتو  ألػػػؿ مػػػف الميػػػؿ 

 .لممخاطرةت وم تو  مرتفع مف الدافعية لئلنجاز



 ......................................................................... وعالقته بوجهة الضبط الذكاءات المتعددة

- 2020 - 

ال ػػموكيةج وتتم ػػؿ فػػ  توجيػػو ال ػػموؾ نلػػو أىػػداؼ ملػػددةت مقاومػػة  الخصػػا ص – 3
المغريػػات والعمػػؿ عمػػ  زيػػادة فػػاعميتيـ وتل ػػيف بي ػػاتيـت الرويػػة واللػػذرت التمركػػز 

 .عم  الميمة
الخصػػا ص االجتماعيػػةجليث م ػػتويات مرتفعػػة مػػف الوػػعور بالم ػػ ولية الفرديػػة  – 3

العػوف والم ػاعدة الماليػة لػؿ مػيبل لتقػديـ واالجتماعيةت المغايرة أك ر مف الم ايرةت أ
 لآلخريف.

خصػػا ص ف ػػيولوجية وبيوكيميا يػػةج يت ػػموا بمعػػدالت ألػػؿ مػػف الوػػعور باإلجيػػاد  -4
الع ػػم  مقارنػػة بخػػارج  التوجػػو فػػ  األعمػػاؿ ذات األعبػػاع المرتفعػػةت وػػعور ألػػؿ 

إل ػػارة بػػاأللـ ور ػػا أكبػػر عػػف تل ػػف األعػػراضت التػػوازف بػػيف اإل ػػارة ال ػػمب اوية وا
النخاميػػػة لمغػػػدة فػػػوؽ الكمويػػػةت ومػػػف  ػػػـ التػػػوازف فػػػ  إفػػػراز ىرمػػػون  الكػػػورتيزوؿ 

 .والكاتيكوالميف
خارج   -ولعؿ مجمؿ الخصا ص  الفة الذكر مف وكنيا أف تقـو بعمؿ تيي ة لداخم 

ال بط إل  أف يكوف لدييـ ذكاعات متعددة ت اعدىـ عم  لؿ موكبلتيـ باعتبارىا أ موبا 
 .تفكير الفرد وتلقيقو ألىدافو الم تقبمية جديدا ف  دعـ

أما فيمػا يتعمػؽ بالعبللػة بػيف الػذكاع بصػفة عامػة لػد  ألفػراد وبػيف وجيػة ال ػبطت فقػد 
وجػػدت بعػػض الدرا ػػات  ولػػد تباينػػت نتا جيػػػات ومػػف ىػػذه الدرا ػػات درا ػػػػػة فػػاروؽ مو ػػػ  

 friersonت و درا ػػػػة ((Brown ,1980 ت ودرا ػػػػة(1983 (ت ودرا ػػػػة مقصػػػػود 1988 
 كوفت نتا جيا عف وجود عبللة بيف المتغيريف.  ((1965

وعم  النقيض مف ذلؾت وجػدت بعػض الدرا ػات األخػر  التػ  بينػت نتا جيػا عػدـ وجػود 
ت ودرا ػػة (1986 والػػذكاعت ومػػف ذلػػؾ درا ػػة عبػػد الػػرلمف إبػػراىيـ  عبللػػة بػػيف وجيػػة ال ػػبط

Ross  1978) ودرا ة تTobin and Capic 1979)). 
 (kulshrestha and sen  2006 (ت1999 درا ة الت  أجراىا ملمد جودة أما ال

فقد كوفت عف وجود عبللة بيف الذكاع الوجدان  باعتباره ألد (ت Lamanna  2001وال 
نير درا ة  البال ةلـ تجد  المتعددة وبيف وجية ال بط الداخمية وف  ليف مكونات الذكاعات

ة اعات المتعددة ومولع ال بط مف جية وبيف دافعيوالده لاولت معرفة العبللة بيف الذك
ولد كوفت نتا جيا أف الدافعية لئلنجاز  (2004 وىيب   اإلنجاز مف جية أخرت وى  درا ة
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 -الوخص  -االجتماع  -الذكاع الج دي يمكف التنبؤ بيا مف خبلؿ بعض أنواع الذكاع 
التنبؤ لويا بالن بة لعينة  ت وكذلؾ مف خبلؿ وجية ال بط الخارج   ليث ظير لجـ(الطبيع 

  الذكور مقارنة بلجـ أ ر كؿ مف عينة اإلناث والعينة الكمية.
فػػػ  ملاولتػػػو التلقػػػؽ مػػػف فعاليػػػة  اللػػػال البلػػػث مػػػف خػػػبلؿ مػػػا  ػػػبؽ تبػػػرز موػػػكمة ا
لػـ تجػد  البال ػةت وخاصػة أف (الخارج  -الداخم   الذكاعات المتعددة وعبللتيا بوجية ال بط 

لاولت درا ة العبللة بيف الذكاعات المتعددة ومولػع  -لدود عمـ البال ة ف  -إال درا ة والده
وعمػػ  الػػرنـ مػػف اىتمػػاـ عػػدد مػػف  ت ال ػػبط مػػف جيػػة وبػػيف دافعيػػة اإلنجػػاز مػػف جيػػة أخػػر 

البال يف بدرا ة الػذكاعات المتعػددة وعبللتيػا بالعديػد مػف المتغيػرات إال أف م ػؿ ىػذه الدرا ػات 
مػاـ فػ  المجتمعػات العربيػة وبػالمجتمع ال ػعودي بوجػو خػاصت لـ تلظ بالقدر نف و مػف االىت

ف  الولت الذي مػا توػير إليػو األطػر النظريػة والعديػد مػف الدرا ػات ال ػابقة مػف أف لمػذكاعات 
 .المتعددة عبللة بالعديد مف المتغيرات النف ية والمعرفية لد  األفراد

الدرا ػػػات إذا تلػػػاوؿ  ػػػيؼ إلػػػ  نتػػػا ل تمػػػؾ البلػػػوث و يكت  لفالبلػػػث اللػػػال  يػػػلػػػذلؾ 
كميػة التربيػة لمبنػات بمنطقػة تبػوؾ وعبللتيػا بوجيػة ص الػذكاعات المتعػددة لػد  طالبػات توخي

 .(الخارجية -الداخمية ال بط 
ولد طبؽ ىذا البلث عم  عينة مػف طالبػات فػ  جامعػة تبػوؾ مػف التخصصػات العمميػة 

ىػذه المرلمػة العمريػة  ظرًا ألىميةن نةت  23ال   18واألدبيةت الموات  يتراوح اعمارىف ما بيف 
م ػػخدمًا الػػذكاع بكنواعػػو المتنوعػػة يػ  اال ا ػػية إلعػػداد جيػػؿ لػػادر عمػػ  مواجيػػة الموػػكبلت ف

   .  المختمفة
 : البححمشكلة 

جامعػػػة تبػػػوؾ البلػػػث اللػػػال  يلػػػاوؿ أف يصػػػؿ إلػػػ  رؤيػػػة وا ػػػلة ليػػػذه العبللػػػة فػػػ  
 :ليةت وذلؾ عف طريؽ اإلجابة عم  الت اؤالت التاال عودية

كمػػا تلػػددىا  طالبػػات جامعػػة تبػػوؾ  لػػد األك ػػر وػػيوعامػػا الػػذكاعات المتعػػددة  .1
 .(أدب  -تخصص  عمم مموزعة طبقا ل اختبار الذكاعات المتعددة درجاتيـ ف 

لػد   (الخارجيػة -ما العبللة بػيف الػذكاعات المتعػددة ووجيػة ال ػبط  الداخميػة .2
 .(أدب  -مم تخصص  عمموزعة طبقا ل جامعة تبوؾعينة مف طالبات 
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الطالبػػات فػػ  الػػذكاعات المتعػػددة وفقػػا متو ػػط درجػػات ىػػؿ توجػػد فػػروؽ بػػيف  .3
 أدب (. - عمم  لمتخصصات

فػػ  الػػذكاعات المتعػػددة وفقػػا طالبػػات المتو ػػط درجػػات ىػػؿ توجػػد فػػروؽ بػػيف  .4
 (.خارج  -ال بط داخم   لوجية ال بط

 :لبححأهداف ا

 اللال  إل ج البلثيدؼ ي
 . جامعة تبوؾات المتعددة الت  ت تخدميا طالبات التعرؼ عم  طبيعة الذكاع .1
الفػػػػػروؽ فػػػػػ  متو ػػػػػطات ا ػػػػتخداـ ىػػػػػذه الػػػػػذكاعات المتعػػػػػددة بػػػػػيف  معرفػػػػة .2

 التخصصات العممية والتخصصات األدبية.
 -داخمػػ  ف الػػذكاعات المتعػػددة ووجيػػة ال ػػبطالتعػػرؼ عمػػ  طبيعػػة العبللػػة بػػي .3

 تبوؾ.جامعة خارج ( لد  عينة مف طالبات 
 -داخمػ  رجات الطالبات فػ  الػذكاعات المتعػددة ووجيػة ال ػبط الفروؽ بيف د .4

 .(أدب  -عمم  باختبلؼ التخصص  (خارج 
 :لبححأهمية ا

لعؿ البلث اللال  ي ػتمد أىميتػو فػ  مجػاليف أ نػيف أوليمػا األىميػة النظريػةت و انييمػا 
 بلثجتطبيقيةت أما األىمية النظرية لماألىمية ال

وصػػػؼ كيػػػؼ و نػػػاوؿ الػػػذكاعات المتعػػػددة بكنواعيػػػا تيفػػػ  أنػػػو  البلػػػث تكمػػػف أىميػػػة  .1
 الت  تواجييـ.ي تخدـ األفراد ذكاعاتيـ للؿ الموكبلت 

 ػواع أكػػاف ال ػبط مػػف المتغيػرات الوخصػية الميمػػة  اتوجيػ كمػا اف البلػث يتنػػاوؿ  .2
 .نجاليـ يـ ف  وت الت  يدرؾ األفراد مف خبلليا ذواتيـداخم  أو خارج  

تناولت الذكاعات المتعددة ف  البي ة العربية عامػة والبي ػة لمة البلوث والدرا ات الت   .3
فػ   -اللال  البلثال عودية بصفة خاصةت عم  الرنـ مف أىمية ىذا المتغيرت ليث 

األوليػة التػ  تناولػت متغيػر الػذكاعات المتعػددة فػ   االبلػاثمػف  -لدود عمػـ البال ػة
ت المتعػددة  لػذا  ػتعمؿ ىػذا وذلػؾ نظػرا للدا ػة االىتمػاـ بالػذكاعا المجتمع ال عودي 

الدرا ػػة إلػػ  اإل ػػافة العمميػػة فػػ  ىػػذا المجػػاؿ بالن ػػبة لمبي ػػة ال ػػعوديةت التػػ  تفتقػػر 
   لم ؿ تمؾ الدرا ات.
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 :التطبيقية البححأهمية 

 :الراىنة فتتم ؿ ف  النقاط التالية لمبلثأما األىمية التطبيقية      
 جتلددىا الطالبات  وبالتال  ت اعد ف  التعرؼ عم  الذكاعات المتعددة الت 

 و ػع و تخطػيط البػرامل التربويػة والتعميميػة لمخططػ  المنػاىل  اعد ف  توجيو نظر ي
ك ػػابيـ القػػدرات فػػ  لػػؿ الموػػكبلت مػػف  ت ػػع المنػػاىل  إلػػ  تنميػػة فيػػـ الطالبػػات وا 

 .خبلؿ نموذج متكامؿ
 تعمميػة  -أع ػاع ىي ػة التػدريس الختيػار ا ػتراتيجية تعميميػة  اعد ف  توجيو نظر ي

 .تعمؿ عم  تنمية الذكاعات  مما لد يؤدي إل  رفع م تو  تدريس المناىل
 لئل ػياـ فيمػا بعػد فػ   مع وجيػو ال ػبط الكوؼ عف طبيعة عبللة الذكاعات المتعددة

 مجاالت تنمية الذكاعات المتعددة مف خبلؿ برامل تعد لذلؾ.
 جامعيػة مػػف زاويػة الػػذكاعات إ ػراع الدرا ػػات والبلػوث ذات العبللػػة بطالبػات المرلمػػة ال

 .المتعددة
 عمػػ   عمػػ  عينػػة مػػف طالبػػات كميػػة التربيػػة  والتػػ  تم ػػؿ مرلمػػة ميمػػة البلػػثركػػز ي

اعتبػػػار أف التعمػػػيـ الجػػػامع  مػػػف أىػػػـ المرالػػػؿ التعميميػػػةت ليػػػث يم ػػػؿ لمػػػة اليػػػـر 
التعميمػػ ت وييػػدؼ إلػػ  أعػػداد األفػػراد لمليػػاةت وطالبػػات الجامعػػة ىػػـ  ػػروة المجتمػػع 

 لمم تقبؿت فيـ لادة الم تقبؿ ف  جميع المجاالت. وعدتو 
 طػاره البلػثاللال  مجموعة مف التوصػيات التربويػة موػتقة مػف نتػا ل  البلثقدـ ي  وا 

النظريت ت اعد ف  زيادة كفاعة العممية التربوية داخؿ الفصػؿ الدرا ػ ت وتكػوف مػف 
 اإلوارات الميمة لمعدي ومصمم  الموالؼ والمناىل التعميمية.

 خػػرج بيػػا لػػد تكػػوف ميمػػة فػػ  ياللػػال  مػػف أف النتػػا ل التػػ   البلػػثتنبػػع أىميػػة  كمػػا
 .تخطيط وصيانة برامل عبلجية
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 :البححمصطلحات ومفاهيم 

مجموعة مف المصطملات منيا الػذكاعات المتعػددة ووجيػة ال ػبطت  ا البلث ت مف ىذ
   وتـ تعريؼ ىذه المصطملات عم  النلو التال ج

   Multiple Intelligencesجالذكاعات المتعددة
القدرة عم  لػؿ الموػكبلتت أو إبػداع إنتػاج يكػوف  عرؼ جاردنر الذكاعات المتعددة بكنيا

 (34تصج2003تBrualdi   ذا ليمة أو  قافات متعددة
اإلمكانيػة الكامنػة البيو ػيكولوجية لمعالجػة  بكنو (29ج تص2004 ويذكر ألمد وىيب  

للػؿ الموػكبلت أو إبػداع إنتػاج ذو ليمػة فػ  مجتمػع  المعمومات الت  تنوط  مف إطار  قػاف 
مػػات فالػػذكاع لػػيس مػػادة لابمػػة لمموػػاىدة أو العػػد ىػػ  عمػػ  األرجػػ  مقومػػات كامنػػة فػػ  الخميػػة 

 :وبذلؾ يعرفو بكنو ت العصبية ف  الدماغ لد يتـ أو ال يتـ تنويطيا
 .القدرة عم  خمؽ منتل مؤ ر أو تقديـ خدمة ذات ليمة ف  ال قافة 
 ف الميارات الت  تجعؿ مف الممكف عم  الوخص لؿ الموكبلت ف  اللياة.نظاـ م 
 إمكانية إيجاد وخمؽ لموؿ لمموكبلت الت  تلتوي مجموعة معارؼ جديدة. 

  إل  أف الػذكاعات المتعػددة ىػ  (Walter and Gardner  1988,p:166ويوير 
أو أك ػر مػف اإلطػارات  ف  والػدأو إ ػافة نػاتل جديػد يكػوف ذا ليمػةالقدرة عم  لؿ الموػكبلت 

 . ال قافية معتمدا ف  ذلؾ عم  متطمبات ال قافة الت  يليا ف  كنفيا
الذكاعات المتعددة إجرا ياج بكنيا الدرجة التػ  تلرزىػا المفلوصػة إ ػر  البال ةوبذلؾ تعرؼ 

اال ػػتجابة لقا مػػة الػػذكاعات المتعػػددةت وتل ػػب درجػػات كػػؿ نػػوع مػػف أنػػواع الػػذكاعات المتعػػددة 
ة عم  لدة وي تخرج المجموع الكم  لكؿ نوع مف أنواع درجاتو عم  ذلػؾ النػوع مػف الػذكاع الت ع

فقط  ليث تكوف ألؿ درجة تلصؿ عمييا المفلوصػة عمػ  نػوع الػذكاع المعػيف ىػ  صػفر وتكػوف 
درجػةت وتػـ ليػاس الػذكاعات المتعػددة با ػتخداـ لا مػة أعػدتيا البال ػة  (13 أعم  درجة تلرزىا 

 .ليذا الغرض



 ......................................................................... وعالقته بوجهة الضبط الذكاءات المتعددة

- 2025 - 

 locus of control:وجوة الضبط

تمؾ الدرجة الت  يدرؾ فييا الفػرد مصػدر اإل ابػة التػ  لصػؿ نياج وجية ال بط بكتعرؼ 
عمييا  فتكوف داخمية عندما يدرؾ الفرد أف التعزيز يتبػع  ػموكو أو يتولػؼ عمػ  ذلػؾ ال ػموؾت 

التػ  تػتلكـ فػ   وتكوف خارجية عندما تن ب إل  القو  الخارجيةت أي أف القو  الخارجية ىػ 
   (.55تصج1999النفيع ت  التعزيزت فالنتا ل تلدث بصورة م تقمة عف  موكو 

أف مفيػػـو ال ػػبط يوػػير إلػػ  الجيػػة  (16ج تص1986  فػػ  لػػيف تعػػرؼ  نػػاع ال ػػبع
الت  يعزي إلييا ال بب ف   موؾ الفردت بينما يوير مفيـو إدراؾ وجية ال ػبط إلػ  مػد  لػدرة 

دراكػو أف مػا ينالػو مػف تعزيػز يػرتبط بعوامػؿ الفػرد عمػ  الػتلكـ فيمػا ي صػدر عنػو مػف  ػموؾت وا 
 ي تطيع أف يتلكـ فييا. داخمية لديوت وال يرجع الفرد التعزيز لعوامؿ خارجية عنو ف  بي تو ال 

أف مفيػػـو وجيػػة ال ػػبط ي ػػتخدـ لمتعبيػػر عػػف  (92صجت 1992 ناديػػة التيػػو وتػػذكر 
األلداث التػ  يمكػف أف تػؤ ر فيػوت وبػذلؾ يو ػ  مد  وعور الفرد بكف با تطاعتو التلكـ ف  

مفيـو وجيػة ال ػبط فػ  التمييػز بػيف ذوي ال ػبط الػداخم  وذوي ال ػبط الخػارج ت وىػو بعػد 
مف أبعاد الوخصية يقع عم  خط متصػؿ ذي لطبػيف يمكػف تصػنيؼ النػاس عمػ  امتػداده. ولػد 

 :تق يـ تـ األفراد إل  ف تيف تبعا لمفيـو وجية ال بط
  ال ػػبط الػػداخم ذوي وجيػػة Internal locus of control ج وىػػـ األفػػراد الػػذيف

يعتقػػدوف أنيػػـ م ػػ ولوف عمػػا يلػػدث ليػػـ  فالبعػػد الػػداخم  يعنػػ  مجموعػػة العوامػػؿ 
دارتػو  الت  يتعقد فييا الفرد أنيا  بب ف   موكو وترجع إل  ذاتو ولدرتػو وجيػوده وا 

 اتو وأبعاده.وميارتوت وىو بيذا االعتقاد الم  وؿ المباور عف تصرف
   ذوي وجيػػة ال ػػبط الخػػارجExternal locus of control ج وىػػـ األفػػراد الػػذيف

يروف أنف يـ تلػت لكػـ لػوي خارجيػة ال ي ػتطيعوف التػك ير فييػا  فالبعػد الخػارج  
يعن  مجموعة العوامؿ التػ  يعتقػد الفػرد أنيػا كانػت  ػببا فػ   ػموكوت ولكنيػا خػارج 

أو تػػك ير اآلخػػريف. وليػػذا يكػػوف الفػػرد عػػاجزا عػػف  نطػػاؽ إرادتػػو كالمصػػادفة أو اللػػظ
 بي تو وال يطرة عم  نتا ل  موكو.التلكـ ف  
وجيػة  لوجيػة ال ػبطت وىػو أف (Walter  1981اللػال  تعريػؼ  البلػث  وعمػ  ذلػؾ فقػد تبنػ

ال بط ى  الدرجػة التػ  يعتقػد الفػرد عنػدىا أنػو يمػارس عمميػة ال ػبط الػذات  ويوػعر بم ػ وليو عمػا 
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و باعتبػػاره نتيجػة تصػػرفات الفػػرد نف ػػو وتلكمػوت وىػػذا ىػػو ال ػبط الػػداخم  وبالمقابػػؿ ال ػػبط يلػدث لػػ
يجابياتيا الخارج ت ليث يرجع الفرد النتا ل   .لخارج نطاؽ  بطو الوخص   ( مبياتيا وا 

 حمددات البحح

 تتلدد البلث اللال  بما يم ج
 جامعة تبوؾ لد  طالبات وعبللتو بوجية ال بط ملددات مو وعية ج الذكاعات المتعددة

 طالبة( 200ملددات بورية ج تكونت عينة الدرا ة مف طالبات جامعة تبوؾ والبالغ عددىا  
 1441 -1440ملػػددات زمانيػػة ج اجػػري ىػػذا البلػػث فػػ  الفتػػرة الزمنيػػة لمفصػػؿ الدرا ػػ  األوؿ 

 ىػ. 
 تبوؾملددات مكانية ج طبؽ ىذا البلث ف  المممكة العربية ال عودية ف  جامعة 

 :األساليب اإلحصائية

 تـ ا تخداماأل اليب اإللصا ية التاليةت لمتلقؽ مف األنراض التاليةج 
  لئلجابػػة عػػف ال ػػؤاؿ االوؿ مػػف  المتو ػػطات الل ػػابية واالنلرافػػات المعياريػػةل ػػاب

 .ا  مة البلث 
  معامؿ ارتبػاط بير ػوف إليجػاد العبللػة بػيف الػذكاعات المتعػددة ووجيػة ال ػبطل اب 

 .بة عف ال ؤاؿ ال ان  مف ا  مة البلثلئلجا
 )اختبػػار  ت t-test بػػيف متو ػػط درجػػات مجموعػػة ذوي ؽ اإللصػػا ية لل ػػاب الفػػرو

لئلجابػػة عػػف ال ػػؤاؿ ال الػػث والرابػػع مػػف ا ػػ مة  الػػذكاعات المتعػػددة ووجيػػة ال ػػبط
 .البلث

 الطريقة واإلجراءات:

 البححمهوج 

 . ىداؼ الدرا ةألبتو المنيل الوصف  لمنا   عم اللال  البلث اعتمد
 البححجمتمع 

 -جامعػة تبػوؾ مػف التخصصػات  العمميػةفػ  تكوف مجتمػع الدرا ػة مػف جميػع طالبػات 
 .ىػ1441 -1440األدبية(ت ف  الفصؿ الدرا   األوؿ لمعاـ الدرا   
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 االستطالعية: البححعيهة 

( طالبو مف التخصصات 60( طالبو مف طالبات جامعةتبوؾ  120تـ اختيار  
ىػ وذلؾ  1441 -1440( طالبو مف التخصصات األدبيةت لمعاـ الجامع  60عمميةتو ال

( 114لتقنيف أدات  الدرا ة. وبذلؾ تكونت العينة اال تطبلعية ف  صورتيا النيا ية مف  
 .( ا تماراتمـ تكتمؿ إجاباتيا6ليث ا تبعدت  

 العيهة األساسية: 

طريقة عووا ية مف أل اـ مختمفة ( طالبة  اختير ب252تكونت عينة الدرا ة مف  
(لالةت لعدـ ا تكماليف اإلجابة عم  52بكمية التربية لمبنات بمنطقة تبوؾت وتـ ا تبعاد  

كافة البنود أو لعدـ تمكف البال ة مف ا تعادة بعض اال تبياناتت وبذلؾ أصب  عدد أفراد 
طالبة مف األل اـ ( 100( طالبة مف األل اـ العممية و  100( منيـ  200عينة البلث  

 . األدبية
لدره  ل اب   نة بمتو ط 23 - 21ما بيف  افراد عينة البلث كما تراولت أعمار

( نة. لطالبات الفرلة الرابعة بكمية التربية لمبناتت 1.30(ت وانلراؼ معياري لدره  22.12 
 ( يو  1ىػ.وجدوؿ رلـ  1441-1440ف  نياية الفصؿ الدرا   األوؿ لمعاـ الجامع  

 .ذلؾ
 (1 ذول يقى )

 تىزع ػُُخانجحث حضت يتغُ اد انجحث )انتخصصبد انؼهًُخ، انتخصصبد األدثُخ(

 انؼذد انتخصص األقضبو

 انتخصصبد انؼهًُخ

 

 54 فُزَبء

 44  ًُُبء

 111 انًجًىع

 انتخصصبد األدثُخ

 54 انذياصبد اإلصاليُخ

 01 انهغخ انؼ ثُخ

 54 نغبد وت  ًخ

 111 انًجًىع

 511 انكهٍانؼذد 
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 :البححأدوات 

أداة م ػ  الػذكاعات المتعػددة  ل ػب   البلث الخاصة ف  كؿ مف أداتلامت البال ة ب عداد 
 :تصنيؼ جاردنرت واختبار وجية ال بطت وفيما يم  عرض كؿ أداة مف أدوات الدرا ة

تػػـ تعريػػب م ػػ  الػػذكاعات المتعػػددة ل ػػب الخطػػوات  أداة م ػػ  الػػذكاعات المتعػػددة -1
 التاليةج

م ػ   القػوا ـ الخاصػة بالمقيػاست بعػد اإلطػبلع عمػ  بعػض  ىػذا ب عػداد البال ةلامت 
 :الذكاعات المتعددة م ؿ

  لا مػػة مبللظػػات الػػذكاعات المتعػػددةMultiple Intelligences Checklist ت
 (.Armstrong ,1994والت  لاـ ب عدادىا  

  لا مػػة ليػػاس الػػذكاعات المتعػػددةMultiple Intelligences Inventory 
Assessment ت والتػػػػػػ  أعػػػػػػدت  ػػػػػػمف برنػػػػػػامل الػػػػػػتعمـ عػػػػػػف بعػػػػػػد بكاليفورنيػػػػػػا

California Distance Learing ,1996 . 
  م ػ  الػذكاعات المتعػددة لا مػةMultiple Intelligences surve ت والتػ  أعػدىا

Bohner, 1998 
  م ػػػػػ  الػػػػػذكاعات المتعػػػػػددة لا مػػػػػةMultiple Intelligences surve ت

Mckenzie,2000)) . 
 :اختبار فقرات األداة

 دالالت صدؽ و بات لا مة الذكاعات المتعددةج 
( عبارةت تلتوي عمػ  مجػاالت الػذكاعات 117يتكوف المقياس ف  صورتو النيا ية مف  

( عبػػارة  ليػػث تػػـ عر ػػو عمػػ   ػػبعة مػػف األ ػػاتذة 13الت ػػعة لجػػاردنرت وكػػؿ ذكػػاع ي ػػـ  
لفلػص عبػارات القا مػة واللكػـ بمػد  مبل مػة كػؿ عبػػارة ت سالمختصػيف فػ  التربيػة وعمػـ الػنف

مػػف عباراتيػػا لقيػػاس نػػوع الػػذكاع الػػذي و ػػعت لقيا ػػوت ليػػث ألتػػرح بع ػػيـ إ ػػافة بعػػض 
طالبػات العينػة  التعديبلت والمبللظات الت  تـ تعديميات وا  افة البعض منيات وتـ تطبيقػو عمػ 

المقيػاس  وتػـ ا ػتبعاد  ػتة لػاالت لعػدـ  اال تطبلعية لمتككد مػف مػد  فيػـ الطالبػات لعبػارات
ا ػتكماليف اإلجابػػة عمػػ  كافػة البنػػود أو لعػػدـ تمكػف البال ػػة مػػف ا ػتعادة بعػػض اال ػػتبياناتت 
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( مػػف األل ػػاـ األدبيػػة 61( طالبػػو مػػنيـ  114وبػػذلؾ أصػػب  لجػػـ أفػػراد العينػػة اال ػػتطبلعية  
 ياس.( مف األل اـ العمميةت والت  أجريت عمييا لتقنيف المق53 و

 صدق احملكمني

( ملكمػيف مػف األ ػاتذة المتخصصػيف 7تـ عرض الصورة المبد ية لبلختبار عم  عدد  
جامعػػة الطػػا ؼ بغػػرض إبػػداع الػػرأي لػػوؿ مػػد  تطػػابؽ مفػػردات  –بعمػػـ الػػنفس بكميػػة التربيػػة 

ومػػد  منا ػػبتيا لممرلمػػة العمريػػة التػػ  ت االختبػػار مػػع تعريػػؼ الػػذكاعات الت ػػع التػػ  يقي ػػيا
ونػػتل عػػف ذلػػؾ اإلبقػػاع عمػػ  جميػػع مفػػردات االختبػػار ليػػث كانػػت ن ػػبة ت ف أجميػػاو ػػعت مػػ

 .% مف عدد الملكميف90االتفاؽ عم  كؿ مفردة أك ر مف 
 ك صدق احمل

( 90وى  تتكػػوف مػػف  Mckenzie مػف إعػداد لا مػة الػذكاعات المتعػددة بتطبيؽوذلؾ 
مفػػػػردات لكػػػػؿ نػػػػوعت موزعػػػػة  دؿ عوػػػرةمفػػػردة موزعػػػة عمػػػ  ت ػػػعة أنػػػواع مػػػف الػػػذكاعت بمعػػػ

ا ػػػتجابات. ولػػػد  توزيعػػػػًا عوػػػػوا يًات وجميػػػػع المفػػػػردات موجبػػػػةت وأمػػػػاـ كػػػػؿ مفػػػػردة خمػػػػس
الػػػػذكاعات  اختػار أبػو ىاوػـ ىػذه القا مػة مػف عػدة مقػاييس اطمػع عمييػات ومػف أىميػاج لا مػػة

 .المتعددة الت  أعدىا  بوىنر ولا مػػػة الػػػذكاعات Armstrong أعدىا الت المتعػػػددة 
ولػػد ولػػع االختيػػار عمػػ  القا مػػة اللاليػػػة لتميزىػػػابمعامبلت  بػػات وصػػدؽ مرتفعػػة فػػػ  
البي ػػػة األجنبيػػػةت وكػػػذلؾ منا ػػػبتيا لطػػػبلب الجامعػػػةت باإل ػػػافةإل  أنيػػا تلتػػوي عمػػ  أنػػواع 

ـ األخػر  التصػرت عمػ   ػبعةأنواع فقػطت وال تلتػوي جديدة مف الذكاعات المتعددة بينمػا القػوا 
وتػػـ ل ػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف القا مػػة اللاليػػة ولا مػػة .الػػذكاع الطبيعػػ  والػػذكاع الوجػػودي

 (2يو ليا الجدوؿ كما النتا ل  تاعات المتعددة وجاعالذك
 ( 5 ذول )

ًقبَُش انف ػُخ نهر بءاد انًتؼذدح يؼبيالد االيتجبط ثٍُ انقبئًخ انحبنُخ وقبئًخ انر بءاد انًتؼذدح نه

 (151نهؼُُخ االصتطالػُخ )ٌ= 

 انشخصٍ انًىصُقٍ انجضًٍ انًكبٍَ ان َبضٍ انهغىٌ انر بءاد
اال تًبػ

ٌ 

انى ىد

ٌ 
 انطجُؼٍ

يؼبيم 

 االيتجبط
.725

**
 .741

**
 .722

**
 .785

**
 .765

**
 .786

**
 .810

**
 .689

**
 .678

**
 

امبلت االرتبػػاط بػػيف القا مػػة اللاليػػة ولا مػػة ( أف جميػػع لػػيـ معػػ2  يو ػػ  الجػػدوؿ رلػػـ
دالػػػة عنػػػد  لمعينػػػة اال ػػػتطبلعية(  الػػػذكاعات المتعػػػددة لممقػػػاييس الفرعيػػػة لمػػػذكاعات المتعػػػددة
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( وجميعيػػا ذات 0.810 – 0.678ت ولػػد تراولػػت مػػا بػػيف  (0.01 داللػػة إلصػػا ية  م ػػتو 
 داللة إلصا ية .

 للعيهة االستطالعية .االتساق الداخلي 

معامبلت االرتباط بيف المفردات والدرجة الكميػة لممقيػاس الفرعػ  الػذي تنتمػ   اب تـ ل
 ج(3  رلـ وجاعت معامبلت االرتباط كما يو ليا الجدوؿ لمعينة اال تطبلعيةإليو 

 ( 0 ذول يقى )

وانذي خ انكهُخ وانذي خ انكهُخ نهًقُبس انف ػٍ انرٌ تُتًٍ إنُه ًف داد يؼبيالد االيتجبط ثٍُ ان

 ؼُُخ االصتطالػُخنه

 انهغىٌ
يؼبيم 

 االيتجبط
 ان َبضٍ

يؼبيم 

 االيتجبط
 انًكبٍَ

يؼبيم 

 االيتجبط

انجضً

ٌ 

يؼبيم 

 االيتجبط

انًىصُ

 قٍ

يؼبيم 

 االيتجبط

1 .919
**

 1 .702
**

 1 .836
**

 1 .654
**

 1 .877
**

 

5 .746
**

 5 .609
**

 5 .878
**

 5 .780
**

 5 .786
**

 

0 .648
**

 0 .860
**

 0 .833
**

 0 .784
**

 0 .784
**

 

5 .849
**

 5 .880
**

 5 .628
**

 5 .694
**

 5 .679
**

 

4 .855
**

 4 .839
**

 4 .859
**

 4 .820
**

 4 .852
**

 

6 .941
**

 6 .844
**

 6 .837
**

 6 .715
**

 6 .619
**

 

7 .792
**

 7 .866
**

 7 .917
**

 7 .790
**

 7 .802
**

 

8 .522
**

 8 .877
**

 8 .821
**

 8 .835
**

 8 .864
**

 

9 .562
**

 9 .888
**

 9 .739
**

 9 .791
**

 9 .538
**

 

11 .704
**

 11 .830
**

 11 .928
**

 11 .696
**

 11 .803
**

 

11 .725
**

 11 .811
**

 11 .775
**

 11 .854
**

 11 .841
**

 

15 .839
**

 15 .858
**

 15 .732
**

 15 .918
**

 15 .722
**

 

10 .930
**

 10 .908
**

 10 .712
**

 10 .928
**

 10 .732
**
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  (0)َتجغ انجذول يقى 

 يؼبيالد االيتجبط ثٍُ انًف داد وانذي خ انكهُخ وانذي خ انكهُخ نهًقُبس انف ػٍ انرٌ تُتًٍ إنُه

 نهؼُُخ االصتطالػُخ

 انشخصٍ
يؼبيم 

 االيتجبط
 اال تًبػٍ

يؼبيم 

 االيتجبط
 انى ىدٌ

يؼبيم 

 االيتجبط
 انطجُؼٍ

يؼبيم 

 االيتجبط

1 .834
**

 1 .691
**

 1 .777
**

 1 .775
**

 

5 .847
**

 5 .775
**

 5 .743
**

 5 .743
**

 

0 .803
**

 0 .781
**

 0 .726
**

 0 .751
**

 

5 .870
**

 5 .707
**

 5 .820
**

 5 .812
**

 

4 .757
**

 4 .829
**

 4 .780
**

 4 .763
**

 

6 .807
**

 6 .800
**

 6 .793
**

 6 .743
**

 

7 .895
**

 7 .742
**

 7 .770
**

 7 .721
**

 

8 .850
**

 8 .866
**

 8 .764
**

 8 .762
**

 

9 .705
**

 9 .834
**

 9 .822
**

 9 .842
**

 

11 .781
**

 11 .830
**

 11 .889
**

 11 .745
**

 

11 .734
**

 11 .811
**

 11 .819
**

 11 .790
**

 

15 .718
**

 15 .758
**

 15 .804
**

 15 .735
**

 

10 .783
**

 10 .738
**

 10 .758
**

 10 .787
**

 

 (1011(، ** دال ػُذ )1014*دال ػُذ)

رتبػاط المفػردات بالدرجػة الكميػة لممقيػاس اال  معػامبلت( أف جميػع 3  رلـ الجدوؿيو   
( وىػذا يوػير إلػ  0.01  داللػة إلصػا ية الفرع  الذي تنتم  إليو دالػة إلصػا يًا عنػد م ػتو 

بدرجػة عاليػة مػف االت ػاؽ الػداخم  فػ  ليػاس الػذكاعات واألداتػيف معػا تمتع مفػردات االختبػار 
 .المتعددة
 وجتمافج كرونباخ –ألفا و   وف ريوارد كودار بطريقو ال بات -

 مرتفعػة القػيـ ىػذه تجميػع جػاع ولػد المختمفػة بػالطرؽ ال بػات معػامبلت ليـ ل اب تـ
 بمعامػػؿ تتمتػػع القا مػػة أف عمػػ  كػػاف  دليػػؿ (وىػػذا0.01   داللػػة إلصػػا ية ودالػػة عنػػد م ػػتو 

 ( التال ج4رلـ   الجدوؿ خبلؿ مف ذلؾ لبل تخداـت ويت   صاللو تكوف عال  ت وبذلؾ  بات
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 (5)يقى  ذول 

 نًقُبس ف ػٍ وانر بءاد  كم و تًبٌ   وَجبخ-وأنفب صىٌ يَشبيد  ىداي يؼبيالد

 انجؼذ       

 االيتجبي
 انًىصُقٍ انجضًٍ انًكبٍَ ان َبضٍ انهغىٌ

 0.710 0.766 0.715 0.766 0.603 (KR21 ىدي)

 0.611 0.766 0.722 0.760 0.695 انفب

 0.608 0.783 0.794 0.770 0.715  تًبٌ

 انجؼذ          

 االيتجبي
 انكهٍ انطجُؼٍ انى ىدٌ اال تًبػٍ انشخصٍ

 0.715 0.838 0.800 0.942 0.866 (KR21 ىدي)

 0.871 0.943 0.806 0.842 0.720 انفب

 0.920 0.958 0.850 0.878 0.777  تًبٌ

 كرونباخ-وألفا  وف ريوارد كودار ( أف جميع معامبلت4  رلـ الجدوؿيو   
معامؿ كرونباخ ة بمغت ليمت كما ( KR21)  0.886كودر معامؿ ة ليمتالذي بمغت وجتماف
وىذه القيـ ّتعد مقبولة ألنراض ت (0.920  جتمافمعامؿ ة بمغت ليمتكما ( 0.871ألفا  

 الدرا ة اللاليةت وى  ليمة عالية ف   وع ما توصمت إليو الدرا ات ال ابقة. 
 الجبات بطريقة اعادة التطبيق

معامبلت ارتباط فقرات  البال ة دؽ البناع لممقياست ا تخرجتال تخراج دالالت ص
مف خارج عينة الدرا ةت ليث تـ مف خبلؿ ا تطبلعية  المقياس مع الدرجة الكمية ف  عينة

عادة االختبار   با تخداـ معامؿ ارتباط  (test_retestتطبيؽ طريقة االختبار وا 
ره زمنية مقدارىا أ بوعيف بيف التطبيؽ (ت وفقًا لفت5مؤلداتيف. كما يظير ف  جدوؿ  بير ون

 األوؿ والتطبيؽ ال ان .
 ( 4)يقى  ذول 

 ثٍُ انتطجُقٍُ االول وانثبٍَ نهًقبَُش انف ػُخ نهر بءاد انًتؼذدح يؼبيالد االيتجبط( 4) يقى  ذول

 نهؼُُخ االصبصُخ

 انطجُؼٍ انى ىدٌ اال تًبػٍ انشخصٍ انًىصُقٍ انجضًٍ انًكبٍَ ان َبضٍ انهغىٌ انر بءاد
 انكهٍ

يؼبيم 

 االيتجبط

.928
**

 .954
**

 .945
**

 .918
**

 .912
**

 .901
**

 .937
**

 .823
**

 .810
**

 .914
**

 

( أف جميػػع لػػيـ معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف التطبيقػػيف االوؿ وال ػػان  5  رلػػـ جػػدوؿ يو ػػ 
ت ليػث لصػؿ  0.01 داللػة إلصػا ية دالػة عنػد م ػتو  لممقاييس الفرعية لمػذكاعات المتعػددة

 (0.914عم  معامؿ ارتباط مرتفعة عم  الدرجة الكمية ت اوي   ذكاعات المتعددةال قياسم
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 ثبات املقياس

 ػوف ولػد  ر ريتوػارداعف طريؽ معامؿ كود اللال  البلثتـ ل اب  بات المقياس ف  
(ت وبطريقػػة اعػػادة االختبػػار عمػػ  العينػػة اال ػػتطبلعية بفاصػػؿ زمنػػ  لػػدره  بل ػػة 0.75بمػػغ  

 ( فكانت النتا ل مقبولة ألنراض الدرا ة.0.87معامؿ ال بات   ا ابيعت بمغ
 :وتفسريها البححنتائج 

 جال ؤاؿ األوؿ والذي ينص عم 
 ما ى  أنواع الذكاعات المتعددة األك ر وػيوعا لػدي طالبػات جامعػة تبػوؾ كمػا تلػددىا  

      (درجاتيف ف  اختبار الذكاعات المتعددةت موزعة طبقا لمتخصص  عمم  وأدب 
تػػـ ل ػػاب المتو ػػط الل ػػاب  واالنلػػراؼ المعيػػاري والػػوزف  ال ػػؤاؿ ىػػذاولئلجابػػة عمػػ  

 ت والجداوؿ التالية تو   ذلؾج لكؿ نوع مف أنواع الذكاعات ولمدرجة الكمية لمذكاعات الن ب 
 (6 ذول يقى )

 يىزػخ حضت انت تُت واالَح اف انًؼُبيٌ وانىزٌ انُضجٍ نهر بءادانًتىصظ انحضبثٍ 

 بسانًقُ
ػذد 

 انفق اد

انذي خ 

 انكهُخ
 انًتىصظ

االَح اف 

 انًؼُبيٌ

انىزٌ 

 *انُضجٍ

 انت تُت

 1 75.92 1047 9087 10 10 انشخصٍ

 5 68.92 1078 8096 10 10 انهغىٌ

ان َبضٍ 

 انًُطقٍ
10 10 8014 1084 62.69 

0 

 5 61.15 1061 7094 10 10 انًكبٍَ

 4 58.08 1058 7044 10 10 اال تًبػٍ

 -ٍانح  

 انجضًٍ
10 10 7051 1057 55.38 

6 

 7 54.62 1018 7011 10 10 انًىصُقٍ

 52.92 1088 6088 10 10 انطجُؼٍ
8 

 9 52.15 1051 6078 10 10 انى ىدٌ

  60.21 1505 71055 117 117 انر بءاد  كم

وة تى حضبة انىزٌ انُضجٍ يٍ يالل قضًخ انًتىصظ انحضبثٍ ػهً انذي خ انكهُخ وانُبتج يض  *

 ثًئخ

 :النتا ل التالية (6يتبيف مف الجدوؿ رلـ 
 تبػػػوؾ جامعػػػة  البػػػاتلػػػد  ط ككػػػؿ العػػػاـ لمػػػذكاعات المتعػػػددةبمػػػغ الػػػوزف الن ػػػب  

 .م تو  متو ط وىو%60.21
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يميو الذكاع المغوي  ـ الريا   المنطقػ  أخػذت  ـ الذكاع الوخص  ليث لصؿ كؿ مف 
ت %68.92ت %75.92وزف ن ػػػػػػب   وال ػػػػػػان  وال الػػػػػػث عمػػػػػػ  التػػػػػػوال  بػػػػػػ الترتيػػػػػػب األوؿ

الذكاعات أك ر أنواع الذكاعات ويوعا لد  طبلب الجامعةت فػ  لػيف  ( لذا تعتبر تمؾ62.69%
المو يق   ـ الطبيع   ـ الوجودي كانوا ألؿ الػذكاعات وػيوعا لػد  طػبلب الجامعػة  جاع الذكاع
 (.  %52.15ت %52.15ت %54.62  بوزف ن ب 

المتو ػػطات الل ػػابية لػػدرجات  ل ػػابالتخصػػص تػػـ ولمولػوؼ عمػػ  الترتيػػب مػػف ليػػث 
الطالبػػات فػػ  التخصصػػات العمميػػة ودرجػػاتيف فػػ  التخصصػػات األدبيػػة عمػػ  كػػؿ مقيػػاس مػػف 

( 7مقػػاييس الػػذكاعات المتعػػددةت وتػػـ ترتيػػب درجػػات الطالبػػات عمػػ  كػػؿ مقيػػاست وجػػدوؿ رلػػـ  
 يو   ذلؾج 

 (7 ذول يقى )

نطبنجبد انتخصصبد األدثُخ  يقُبس انر بءاد انًتؼذدح ػهًنذي بد انطبنجبد  انحضبثُخ ًتىصطبدان

 يىزػخ حضت انت تُت تجؼب نهتخصص )أدثٍ ، ػهًٍ( 0وطبنجبد انؼهًُخ 

 انًقُبس

 

 انتخصصبد األدثُخ

 (111انؼذد )

 ت تُت ان

 

 انتخصصبد انؼهًُخ

 (111انؼذد )

 ت تُت ان

 

 ع و ع و

 2 1.9 8.8 5 1.8 7.5 ان َبضٍ 

 3 1.86 8.12 2 1.7 9.8 انهغىٌ 

 6 1.49 7.25 6 1.45 7.15 انجضًٍ -انح  ٍ

 5 1.36 7.5 4 1.2 7.6 اال تًبػٍ

 1 1.6 9.9 1 1.54 9.84 انشخصٍ 

 4 1.65 8 3 1.57 7.9 انًكبٍَ 

 7 1.15 7.13 7 1.21 7.07 انًىصُقٍ 

 8 1.91 6.9 8 1.85 6.86 انطجُؼٍ

 9 1.45 6.79 9 1.35 6.77 انى ىدٌ

  14.37 70.39  13.67 70.49 اد  كمانر بء
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 :( ما يم 7الجدوؿ رلـ  يو   
   ىناؾ توابو كبير بيف ترتيب درجات الطالبات عمػ  مقيػاس الػذكاعات المتعػددة فػ

التخصصػػػات األدبيػػػة وترتيػػػب درجػػػاتيف فػػػ  التخصصػػػات العمميػػػةت ليػػػث أخػػػذت 
دبيػػػػة المقػػػاييس التاليػػػػة نفػػػػس الترتيػػػب عنػػػػد كػػػػبل المجمػػػوعتيف  التخصصػػػػات األ

 وى ج والتخصصات العممية(
  الذكاع الوخص ت والػذكاع اللركػ ت والػذكاع المو ػيق ت والػذكاع الطبيعػ ت والػذكاع

 (9ت 8ت 7ت 6ت 1الوجودي وجاع الترتيب عم  التوال  
  ىنػػػاؾ بعػػػض المقػػػاييس لمػػػذكاع اتخػػػذت ترتيبػػػا لػػػد  طالبػػػات التخصصػػػات األدبيػػػة

الػػذكاع الريا ػػ ت والػػذكاع  وىػػ جيختمػػؼ عنػػو لػػد  طالبػػات التخصصػػات العمميػػة 
 .المغويت والذكاع المكان ت والذكاع االجتماع  

فػ  كتابػو أطػر العقػؿ لمفيػـو الػذكاعات  ويمكف تف ير ذلػؾ مػف خػبلؿ مػا عرفػة جػاردنر
المتعددة بكنوج القدرة عمػ  لػؿ الموػكبلت التػ  تواجػو المػرع فػ  الليػاة اللقيقيػةت وعمػ  توليػد 

لقػػدرة عمػػ  صػػنع وػػيكو تقػػديـ خدمػػة ت منيػػا  قافػػة المػػرع ت وبمػػا أف موػػكبلت جديػػدة ليلميػػا وا
األ موب المتبع ف  التدريس الجامعييو تمؾ األ اليب التقميدية  وبالتال  ينعكس عمػ  معالجػة 
المعمومػات لػد  الطالبػات ويصػب  االىتمػاـ بصػورة كبيػرة عمػ  اإلتقػاف والفيػـ فػ  الػتعمـ وىػذا 

المفػاىيـ والميػارات التػ  ىػـ بلاجػة إلػ  تعمميػا لينوػ وا لاعػدة  بدوره يكب  لدرتيـ عم  إدراؾ
 .(2006ج 60معرفة جوىرية ودا مة  ىارف  ريتوارد وأخروفت 

وبمػػػا أف التخصػػػص العممػػػ  والتخصػػػص األدبػػػ  يتبعػػػوف نفػػػس ا ػػػتراتيجيات التػػػدريس 
لػـ يكػف ىنػاؾ  باإل افة إل  عدـ اىتماـ األ اتذة بك اليب التعمـ المف مة لد  الطالبات  لػذلؾ

فروؽ ف  ترتيب بعض أنػواع الػذكاعات المتعػددة عنػد طالبػات التخصصػات العمميػة عنيػا لػد  
   .طالبات التخصصات األدبية

 ج   والذي ينص عم  ال ان ل ؤاؿ ا
الخارجيػػة( لػػد  عينػػة  -مػػا العبللػػة بػػيف الػػذكاعات المتعػػددة ووجيػػة ال ػػبط  الداخميػػة  

   أدب ( -لمتخصص  عمم  موزعة طبقا مف طالبات جامعة تبوؾ
بػيف درجػات الطالبػات عمػ  كػؿ مقيػاس رتبػاط اإل تػـ ل ػاب معامػؿ ال ؤاؿ  لئلجابة عم 

 :والجداوؿ التالية تو   ذلؾت مف مقاييس الذكاعات المتعددة ومقياس وجية ال بط
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 (8 ذول يقى )

تجىك فٍ انتخصصبد  نطبنجبد  بيؼخ ثٍُ يقبَُش انر بء وو هخ انضجظ انذايهٍيتجبط اإليؼبيالد قُى 

 األدثُخ

 يضتىٌ انذالنخ يؼبيم االيتجبط يقُبس انر بء

 غُ  دال احصبئُب 0.35 ان َبضٍ انًُطقٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.32 انهغىٌ انهفظٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.22 انح  ٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.34 اال تًبػٍ

1011دال ػُذ  0.65 انشخصٍ  

ل احصبئُبغُ  دا 0.15 انًكبٍَ انجص ٌ  

 غُ  دال احصبئُب 0.27 انًىصُقٍ اإلَقبػٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.11 انطجُؼٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.1 انى ىدٌ

فػ  االرتباطػات  ذات داللػة إلصػا ية ارتبػاط عبللػة( أنػو ال توجػد 8الجدوؿ رلـ   يو  
ت صصػات األدبيػةبيف مقاييس الذكاعات المتعددة وبيف معامؿ ال بط الداخم  لد  طالبػات التخ

   داللػة ألصػا يةعنػد م ػتو  إلصػا ياما عػدا فػ  الػذكاع الوخصػ  فجػاعت العبللػة متو ػطة ودالػة 
 ( .0.65  الذكاع الوخص  لمقياسرتباط اإل ليث بمغ معامؿ  0.01

 (9 ذول يقى )

بد نطبنجبد  بيؼخ تجىك فٍ انتخصص ثٍُ يقبَُش انر بء وو هخ انضجظ انذايهٍيتجبط اإليؼبيالد قُى 

 انؼهًُخ

 انذي خ انًؼُىَخ يؼبيم االيتجبط يقُبس انر بء

 غُ  دال احصبئُب 0.22 ان َبضٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.15 انهغىٌ

 غُ  دال احصبئُب 0.18 انح  ٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.32 اال تًبػٍ

1011دال ػُذ  0.68 انشخصٍ  

 غُ  دال احصبئُب 0.18 انًكبٍَ انجص ٌ

 غُ  دال احصبئُب 0.27 انًىصُقٍ اإلَقبػٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.28 انطجُؼٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.05 انى ىدٌ

 داللػة ذات داللػة إلصػا ية عنػد م ػتو  عبللػة ارتبػاطال توجػد ( 9الجدوؿ رلـ  يو   
رتبػػاط لمقػػاييس الػػذكاعات المتعػػددة ووجيػػة ال ػػبط الػػداخم  لطالبػػات بػػيف معػػامبلت اإل  0.05

مػا عػدا  إلصػا يا ليث أف معامبلت االرتباط لد جاعت متدنيػة ونيػر دالػةالتخصصات العمميةت 
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ت  0.01  عنػػد م ػػتو  ذات داللػػة إلصػػا يةفػػ  الػػذكاع الوخصػػ  فجػػاعت العبللػػة متو ػػطة و 
 ( .0.68  الذكاع الوخص  لمقياسرتباط اإل ليث بمغ معامؿ 

يػػػرات ويمكػػػف أف تف ػػػر ىػػػذه النتيجػػػة أف وجيػػػة ال ػػػبط الػػػداخم  باعتبارىػػػا ألػػػد متغ
الوخصػية تتعمػؽ بتفكيػػر الفػردت وأي العوامػػؿ األلػو  واألك ػر تلكمػػا فػ  نتػػا ل الميمػة  وعميػػو 
فػكف عينػػة البلػػث مػف طالبػػات الفرلػػة الرابعػػة البلتػ  ي ػػعيف لمتخػػرجت وىػف يعػػانيف مػػف  ػػغوط 
نف ية م تمرة مف ك رة المتطمباتت والمياـ المؤكمة إلييف  وبالتػال  فيػوالع ي ػتمدوف التعزيػز 
لدييـ مف القو  الخارجيةت فيـ ال يروف أف ب مكانيـ التك يرف  األلداث أو تغير مجػر  األمػور 
أو تلمػػؿ م ػػ ولياتيا التػػ  تتطمػػب مػػنيـ التعامػػؿ معيػػا بفعاليػػة عاليػػة وكفػػاعةت فالرنبػػة فػػ  
النجاح ال تجعؿ ىوالع الطالبات يعتقدوف بالتدعيمات االيجابيػة  ػواع كانػت أو ال ػمبية بعوامػؿ 

اخمية أو عوامؿ تتعمؽ بوخصياتيف م ؿ الػذكاع والميػارة أو  ػمات الوخصػية المميػزةت لػذلؾ د
ظيرت االرتباطات متدنية ونير دالة بيف الذكاعات المتعػددة ووجيػة ال ػبط الداخميػة.  ماعػدا 

 . ف  الذكاع الوخص 
 kulshrestha(ت 1999وىذه النتيجة تتفؽ مع نتا ل درا ات كبل مػف ملمػد جػودة  

and, sen  2006) 2001و)Lamanna)والتػ  كوػفت نتا جيػا عػف وجػود عبللػة بػيف  ت
 .المتعددة وبيف وجية ال بط الداخمية الذكاع الوخص  باعتباره ألد مكونات الذكاعات

 (11 ذول يقى )

ثٍُ يقبَُش انر بء وو هخ انضجظ انخبي ٍ نطبنجبد  بيؼخ تجىك فٍ يتجبط اإليؼبيالد قُى 

 خانتخصصبد األدثُ

 انذي خ انًؼُىَخ يؼبيم االيتجبط يقُبس انر بء

 غُ  دال احصبئُب 0.05- ان َبضٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.25- انهغىٌ

 غُ  دال احصبئُب 0.02- انح  ٍ

 1011دال ػُذ  0.55  تًبػٍإلا

 غُ  دال احصبئُب 0.274- انشخصٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.21- انًكبٍَ انجص ٌ

 غُ  دال احصبئُب 0.34- انًىصُقٍ اإلَقبػٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.04 انطجُؼٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.21- انى ىدٌ

 داللػة ذات داللة إلصا ية عنػد م ػتو  عبللة ارتباطال توجد ( 10الجدوؿ رلـ  يو   
لطالبػػات  الخػػارج رتبػػاط لمقػػاييس الػػذكاعات المتعػػددة ووجيػػة ال ػػبط بػػيف معػػامبلت اإل  0.05
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لػػد عمػػ  مقػػاييس الػػذكاعات المتعػػددة رتبػػاط معػػامبلت اإل جميػػع ليػػث أف  تاألدبيػػة التخصصػػات 
فجػػاعت العبللػػة  جتمػػاع إلاالػػذكاع مقيػػاس مػػا عػػدا فػػ  إلصػػا يات  جػػاعت متدنيػػة ونيػػر دالػػة

الػػذكاع  ليػػث بمػػغ معامػػؿ االرتبػػاط لمقيػػاست  0.01  عنػػد م ػػتو  ذات داللػػة إلصػػا يةمتو ػػطة و 
 ( .0.55  جتماع إلا

 (11 ذول يقى )

نطبنجبد  بيؼخ تجىك فٍ  ثٍُ يقبَُش انر بء وو هخ انضجظ انخبي ٍيتجبط اإليؼبيالد ى قُ

 انؼهًُخ انتخصصبد

 انذي خ انًؼُىَخ يؼبيم االيتجبط يقُبس انر بء

 غُ  دال احصبئُب 0.15- ان َبضٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.3- انهغىٌ

 غُ  دال احصبئُب 0.07- انح  ٍ

1011دال ػُذ  0.58 اال تًبػٍ  

 غُ  دال احصبئُب 0.24- انشخصٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.09- انًكبٍَ انجص ٌ

 غُ  دال احصبئُب 0.28- انًىصُقٍ اإلَقبػٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.08 انطجُؼٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.3- انى ىدٌ

 داللػة ذات داللة إلصا ية عنػد م ػتو  عبللة ارتباطال توجد ( 12الجدوؿ رلـ  يو   
لطالبػػات  الخػػارج رتبػػاط لمقػػاييس الػػذكاعات المتعػػددة ووجيػػة ال ػػبط ف معػػامبلت اإل بػػي 0.05

لػد عمػ  مقػاييس الػذكاعات المتعػددة رتبػاط معػامبلت اإل جميػع ت ليػث أف  العمميػةالتخصصػات 
فجػػاعت العبللػػة  جتمػػاع إلاالػػذكاع مقيػػاس مػػا عػػدا فػػ  إلصػػا يات  جػػاعت متدنيػػة ونيػػر دالػػة

الػػذكاع  ليػػث بمػػغ معامػػؿ االرتبػػاط لمقيػػاست  0.01  عنػػد م ػػتو  ذات داللػػة إلصػػا يةمتو ػػطة و 
 ( .0.58  جتماع إلا

ويمكف أف ترد ىذه النتيجة مف اليدؼ اللقيق  لدرا ػة الطالبػات فػ  الجامعػةت فيػ  لػـ 
تػػدخؿ الق ػػـ بنػػػاعا عمػػ  رنبتيػػػات أ ػػؼ إلػػ  تكػػػدس الملتويػػات والمقػػػررات الدرا ػػية  ػػػاعد 

والمجػػوع إلػػ  المجتمػػع الخػػارج ت فك يػػروف يػػروف أف أىػػـ  اىتمػػاميف عمػػ  المصػػادر الخارجيػػة
ىػػدؼ يجػػب تلقيقػػو ىػػو النجػػاح وبػػكي و ػػيموت واللصػػوؿ عمػػ  معػػدالت مرتفعػػة فػػ  التلصػػيؿ 

 .الدرا  
ونتيجة لتبايف نتػا ل لمدرا ػات ال ػابقة بػيف مؤيػد لوجػود عبللػة بػيف الػذكاع بوجػو عػاـ 

(ت ودرا ػة مقصػود 1988اروؽ مو ػ   وبيف وجيػة ال ػبطت وبػيف الػذكاعات المتعػددة م ػؿ فػ
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( كوػػفت نتا جيػػا عػػػف (frierson 1965(ت و درا ػػة (Brown 1980 (ت ودرا ػػة1983 
 وجود عبللة بيف المتغيريف. 

وعم  النقيض مف ذلؾت وجػدت بعػض الدرا ػات األخػر  التػ  بينػت نتا جيػا عػدـ وجػود 
 (ت ودرا ػػة1986راىيـ  والػػذكاعت ومػػف ذلػػؾ درا ػػة عبػػد الػػرلمف إبػػ عبللػػة بػػيف وجيػػة ال ػػبط

Ross  1978 ودرا ة )Tobin and Capic   1979.) 
( kulshrestha and sen  2006(ت 1999أما الدرا ة الت  أجراىا ملمػد جػودة   

فقػػد كوػػفت عػػف وجػػود عبللػػة بػػيف الػػذكاع الوجػػدان  باعتبػػاره ألػػد  (تLamanna  2001و
ة وف  ليف لػـ تجػد الدرا ػة نيػر درا ػة مكونات الذكاعات المتعددة وبيف وجية ال بط الداخمي

والػػده لاولػػت معرفػػة العبللػػة بػػيف الػػذكاعات المتعػػددة ومولػػع ال ػػبط مػػف جيػػة وبػػيف دافعيػػة 
( ولػد كوػفت نتا جيػا أف الدافعيػة 2004اإلنجاز مػف جيػة أخػرت وىػ  درا ػة  ألمػد وىيبػ ت 

 -االجتمػػػاع  -لئلنجػػػاز يمكػػػف التنبػػػؤ بيػػػا مػػػف خػػػبلؿ بعػػػض أنػػػواع الػػػذكاع  الػػػذكاع الج ػػػدي
الطبيعػػ (. فػػكف ىػػذه الدرا ػػة تلتػػاج إلػػ  تػػدعيـ لدرا ػػات أخػػر  فػػ  ربطػػو بيػػذا  -الوخصػػ 

 غيرات المعرفية و مات الوخصية. تالمتغير ونيره مف الم
 ال ؤاؿ ال الث ج والذي ينص عم  ج 

الطالبػات فػ  متو ػط درجػات بػيف ذات داللػة إلصػا ية عنػد م ػتو  الداللػة ىػؿ توجػد فػروؽ  
 .؟ (أدب  -عمم   لمتخصصاتعات المتعددة وفقا الذكا

متو ط تـ إجراع اختبار ت( لمتعرؼ عم  مد  وجود فروؽ ذات داللة إلصا ية ف  
ت  ويو   الجدوؿ (أدب  -عمم   لمتخصصاتالطالبات ف  الذكاعات المتعددة وفقا درجات 

 ( نتا ل ذلؾ االختبار.13 
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 (10 ذول يقى )

دي بد انطبنجبد فٍ انتخصصبد األدثُخ دي بد انطبنجبد فٍ  ىصظيت ثٍُانًتىصطبد انحضبثُخ 

وفقب نهتخصصبد )ػهًٍ،  (t-testوايتجبي )، ػهً يقبَُش انر بءاد انًتؼذدح انتخصصبد انؼهًُخ

 أدثٍ( 0

 انًقُبس

 انتخصصبد األدثُخ

 (111انؼذد )

 انتخصصبد انؼهًُخ

 يضتىي انذالنخ د ايتجبي (111انؼذد )

 ع و ع و

 1011دال ػُذ  4.942- 1.9 8.8 1.8 7.5 بضٍ انًُطقٍان َ

 1011دال ػُذ  6.634 1.86 8.12 1.7 9.8 انهغىٌ انفظٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.479- 1.49 7.25 1.45 7.15 انح  ٍ انجضًٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.549 1.36 7.5 1.2 7.6 اال تًبػٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.269- 1.6 9.9 1.54 9.84 انشخصٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.437- 1.65 8 1.57 7.9 انًكبٍَ انجص ٌ

 غُ  دال احصبئُب 0.358- 1.15 7.13 1.21 7.07 انًىصُقٍ

 انطجُؼٍ
6.86 1.85 6.9 1.91 

-0.150 
 غُ  دال احصبئُب

 انى ىدٌ
6.77 1.35 6.79 1.45 

-0.100 
 غُ  دال احصبئُب

 انر بءد  كم
70.49 13.67 70.39 14.37 

0.050 
   دال احصبئُبغُ

فػروؽ ذات داللػة إلصػا ية بػيف متو ػطات درجػات  أنو يوجػد( 13  رلـ الجدوؿ يو  
فػػ  أ نػػيف مػػف  طالبػػات التخصصػػات األدبيػػة ومتو ػػطات درجػػات طالبػػات التخصصػػات العمميػػة

 :مقاييس الذكاعات المتعددة وى  عم  النلو التال 
  ذكاع الريا ػ  أعمػ  منػو عنػد متو ط درجات طالبات األل اـ العممية عم  مقياس ال

طالبػػات األل ػػاـ األدبيػػة عمػػ  نفػػس المقيػػاس وكػػاف الفػػرؽ داؿ إلصػػا يا عنػػد م ػػتو  
 ت ولصال  طالبات األل اـ العممية.0.01

   متو ػػط درجػػات طالبػػات التخصصػػات األدبيػػة عمػػ  مقيػػاس الػػذكاع المغػػوي أعمػػ  منػػو
ؽ داؿ إلصػػا يا عنػػد عنػػد طالبػػات التخصػػص العمميػػة عمػػ  نفػػس المقيػػاس وكػػاف الفػػر

 ت ولصال  طالبات التخصصات األدبية.0.01م تو  
  نيػػػػر دالػػػػة الصػػػػا يا بػػػػيف   الفػػػػروؽ عمػػػػ  مقػػػػاييس الػػػػذكاع األخػػػػر  بينمػػػػا جػػػػاعت

 . التخصصات العممية واالدبية
تفوؽ الطالبات ف  التخصصات العمميػة فػ  متو ػط درجػات  البال ةبذلؾ تعزو ال بب و 

و ف  التخصصات األدبية إل  طبيعة الدرا ػة فػ  التخصصػات عم  مقياس الذكاع الريا   عن
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وا ػتخداـ األرلػاـ بوػكؿ فعػاؿت والتعامػؿ مػع  العممية الت  ت تمـز القػدرة عمػ  التفكيػر المنطقػ 
الموكبلت عمميا  وبالتال  يؤ ر عم  مد  ا تخداميف لمذكاع الريا   المنطقػ  الػذي ي ػتمـز 

العممية وا تخداـ الر ػـو البيانيػة. ويعػد الػذكاع الريا ػ   التعامؿ مع األعدادت وتلميؿ الموالؼ
المنطقػػ  ىػػو أ ػػاس العمػػـو الطبيعيػػة الصػػعبةت وجميػػع أنػػواع الريا ػػياتت وليػػث يميػػؿ النػػاس 
الػػذي ي ػػتخدموف الػػذكاع الريا ػػ  إلػػ  التككيػػد عمػػ  األمػػور العقبلنيػػة  فيػػـ فػػ  العػػادة ذوو 

لامة عبللات جػراع التجػارب المػتلكـ فييػا  م تو  جيد ف  إيجاد األنماطت وا  ال بب والنتيجةت وا 
نواع التتابعاتت وبصورة عامػةت ونجػدىـ يفكػروف بمغػة المفػاىيـ وطػرح األ ػ مة ويلبػوف أف  وا 

( وكػؿ ىػذا يتنا ػب مػػع 8تصج 2001يخ ػعوا األفكػار لمتجربػة  ىػارف .ؼ  ػيمفر واخػروفت 
   طبيعة المواد العممية.

لدرا ػػية التػػ  يدر ػػيا الطالبػػات فػػ  التخصصػػات فػػ  لػػيف ظيػػر وا ػػلا طبيعػػة المػػواد ا
األدبيػػة عنيػػا فػػ  التخصصػػات العمميػػة فػػ  تفػػوؽ الطالبػػات التخصصػػات العمميػػة فػػ  مقػػاييس 
الػػذكاعات المتعػػددة فػػ   مقيػػاس الػػذكاع المغػػوي(ت ليػػث تتطمػػب بعػػض المػػواد التػػ  يدر ػػنيا 

وتركػػز ت يد وال ػػتماع إلييػػاتمييػػز القػػراعات واألناوػػ -الطالبػػات إلػػ  المغػػة وااللفػػاظ والنصػػوص 
وىػذا مػف وػكنو أف يعمػؿ ت عم  العواطػؼ وتلريػؾ الموػاعر والتخطػيط والت ػميع فػ  التػدريس

إلػػ  تنميػػة وزيػػادة الػػذكاع المغػػوي. كػػؿ ذلػػؾ مػػف وػػكنو أف ينمػػ  الػػذكاع المغػػوي لػػد  طالبػػات 
 .التخصصات األدبية

 ال ؤاؿ الرابعج والذي ينص عم  ج 
الطالبػات فػ  متو ػط درجػات بػيف إلصػا ية عنػد م ػتو  الداللػة  ذات داللػةىػؿ توجػد فػروؽ  

 .؟  خارج ( -الذكاعات المتعددة وفقا لوجية ال بط  ال بط داخم 

متو ط تـ إجراع اختبار ت( لمتعرؼ عم  مد  وجود فروؽ ذات داللة إلصا ية ف  
ت  (ج خار  -لوجية ال بط  ال بط داخم الطالبات ف  الذكاعات المتعددة وفقا درجات 

 ( نتا ل ذلؾ االختبار.14ويو   الجدوؿ  
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 (15 ذول يقى )

 (t-test)وايتجبي ، ػهً يقبَُش انر بءاد انًتؼذدح انطبنجبددي بد  يتىصظ ثٍُانًتىصطبد انحضبثُخ 

  0 يبي ٍ( -وفقب نى هخ انضجظ )انضجظ دايهٍ

 انًقُبس
 انضجظ انذايهٍ انضجظ انخبي ٍ

 يضتىي انذالنخ ايتجبي د
 ع و ع و

 1014دال ػُذ  2.517- 2.35 7.81 2.29 6.98 ان َبضٍ انًُطقٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.000 2.1 6.97 2.28 6.97 انهغىٌ انفظٍ

 غُ  دال احصبئُب 1.272- 2.37 7.56 2.16 7.15 انح  ٍ انجضًٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.110- 2.51 8.46 2.61 8.42 اال تًبػٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.154- 2.28 9.25 2.28 9.2 انشخصٍ

 غُ  دال احصبئُب 0.119- 2.11 6.24 2.59 6.2 انًكبٍَ انجص ٌ

1014دال ػُذ  2.567 2.32 5.22 2.34 6.07 انًىصُقٍ  

 انطجُؼٍ
 غُ  دال احصبئُب 0.319 2.86 7.06 2.88 7.19

 انى ىدٌ
 غُ  دال احصبئُب 1.547 2.42 8.3 2.4 8.83

 انر بءد  كم
 غُ  دال احصبئُب 0.046 21.32 66.87 21.83 67.01

درجػػات  متو ػػطفػػروؽ ذات داللػػة إلصػػا ية بػػيف  أنػػو يوجػػد( 14  رلػػـ الجػػدوؿ يو ػػ 
عم  مقاييس الذكاعات المتعددة ف  أ نيف مف مقاييس الػذكاعات المتعػددة وىػ  عمػ   الطالبات

 :النلو التال 
فػػػ  الػػػذكاع  0.05   داللػػػة إلصػػػا يةفػػػروؽ ذات داللػػػة الصػػػا ية عنػػػد م ػػػتو وجػػػود 

  م ػتو بينمػا توجػد فػروؽ ذات داللػة الصػا ية عنػد  تالريا   لصال  وجيػة ال ػبط الػداخم 
وىػػذا يعنػػ  أف ت فػػ  الػػذكاع المو ػػيق  لصػػال  وجيػػة ال ػػبط الخػػارج  0.05 داللػػة إلصػػا ية

يوجػػد فييمػػا فػػروؽ ذات داللػػة إلصػػا ية بنػػاع عمػػ  وجيػػة  المػػذيفىػػذاف المقيا ػػاف فقػػط ىمػػا 
 .ال بط 

 وجيػػة ال ػػبطل وفقػػاً نيػػر دالػػة الصػػا يا   الفػػروؽ عمػػ  مقػػاييس الػػذكاع األخػػر  ا جػػاعتبينمػػ
 خارج ( . – داخم  

 :عم  ما تقدـت تطرح الدرا ة التوصيات التالية وبناعً 
 ودرا ػػة عبللتيػػا  عمػػؿ درا ػػات متعػػددة عمػػ  أنػػواع الػػذكاعات المتعػػددة لػػد  لطالبػػات

 بغيرىا مف المتغيرات.
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  المتعػػػػددة لػػػػد  الطالبػػػػاتت ومعرفػػػػة مػػػػد  عبللتيػػػػا بالتلصػػػػيؿ االىتمػػػػاـ بالػػػػذكاعات
 ودافعيتيا لئلنجاز.

 .ا تخداـ ا تراتيجيات التدريس المختمفة أل اليب الذكاعات المتعددة لد  الطالبات 
  العمػػؿ عمػػ  االىتمػػاـ بك ػػاليب الػػتعمـ المف ػػمة لػػد  الطالبػػات وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تنميػػة

 الذكاعات المتعددة لدييف.
 يػػػيف بوػػػ وف المنػػػاىل ومػػػؤلف  الكتػػػب المدر ػػػية نلػػػو اال ػػػتفادة مػػػف توجيػػػو المعن

ا ػػػػتراتجيات الػػػػذكاعات المتعػػػػددة ونظريػػػػة الػػػػذكاعات المتعػػػػددة وت ػػػػمينيا  ػػػػمف 
 .المناىل
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 املراجع

 أوال: املراجع العربية 

(: عالقة الذكاءات المتعددة واثرىا عاى التحصيل الدراسى 7114أمل بنت حسيب خاطر)، ابراىيم -1
( العدد 1المجمد )، المركز القومى لمبحوث غزة، البات المرحمة األبتدائية بحوطة بنى تميملدى ط

(1). 
(: "العدوانية وعالقتيا بموضع الضبط 1661إبراىيم،عبداهلل سميمان و عبد الحميد،محمد نبيل ) -7

جمة لدى عينة من طالب جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية بالمممكة العربية السعودية، م
 (.01عمم النفس، القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، العدد )

 .(، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية1(: القدرات العقمية، ط )1661فؤاد)، أبو حطب -0
(: "موضع الضبط وعالقتيا ببعض المتغيرات الشخصية االنفعالية 1651أبو ناىية،صالح الدين) -1

لثانوية" رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة عين والمعرفية لدى تالميذ المرحمة ا
 شمس.

الخارجي النظرية والمفيوم"،  -(: "مقياس روتر لمضبط الداخمي 1653أبو ناىية،صالح الدين) -2
 دار النيضة القاىرة.

الخارجي لدى الجنسين بقطاع  -(:"الفروق في الضبط الداخمي 1654أبو ناىية،صالح الدين) -3
 (.5(، الجزء )7دراسات تربوية، المجمد ) غزة، مجمة

(: "إدراك موضع الضبط وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لدى التالميذ 1661أبو ناىية،صالح الدين) -4
مجمة عمم النفس، القاىرة: الييئة المصرية العامة ، في المرحمة التعميم األساسي بقطاع غزة"

 (.0لمكتاب، العدد )
(: " أستراتيجيات الذكاءات المتعددة ودعميا تطوير وجودة 7117خديجة منصور عمى)، ابورقيو -5

، (7الجزء )، المجمس العربى لمموىوبين والمتفوقين، المنيج العممى فى الجامعات لتعزيز األبداع
 المؤتمر العربى التاسع لرعاية الموىوبين والمتفوقين.، عمان

متنوعة فى تطوير بعض أنواع (: "تأثير برنامج تعميمى بأستخدام أنشطة 7116خولو)، احمد -6
 كمية التربية الرياضية. –جامعة بابل ، (1( العدد )6المجمد )، الذكاءات المتعددة لألطفال"

وعالقتو بالتحصيل  (خارجى –مركز الضبط )داخمى  :(7117صالح احمد محمد)، احمد -11
 (.7العدد )، جامعة كسال، األكاديمى لطالب كمية التربية بجامعة كسال

(: "العالقة بين مركز التحكم وتقدير الذات لدى تالميذ المرحمة 1654محمد المري)، إسماعيل -11
 (.1(، العدد )7اإلعدادية"، مجمة كمية التربية، جامعة الزقازيق، المجمد )
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مقاربة سيكولوجية جديدة ، (: "من ذكاء الطفل إلى ذكاءات لمطفل"7117أوزي، أحمد أوزاي) -17
 (.10مة الطفولة العربية، العدد )لتفعيل العممية التعميمية، مج

(:"التحصيل الدراسي في ضوء دافعية اإلنجاز ووجية الضبط"دراسة 1652)آمنة عبداهلل، تركي -10
مقارنة بين الجنسين لدى طالب المرحمة الثانوية في دولة قطر"، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 القاىرة، جامعة عين شمس.
لية االجتماعية ووجية الضبط دراسة عمى عينة من (: "المسئو 1660نادية كامل )، التيو -11

تمميذات المرحمة التعميم المتوسط، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممك 
 سعود.

(: "العالقة بين مركز الضبط وكل من التحصيل الدراسي والتكيف 1663موسى)، جبريل -12
 (.70)المجمد  (،7العدد ) النفسي لدى المراىقين"دراسات: العموم التربوية،

(: "تجديد العممية التعميمية في جامعة المستقبل"، مجمة العموم 1660جالل،عبد الفتاح) -13
 التربوية، جامعة القاىرة: المجمد األول، العدد األول.

(: "دراسة لبعض مكونات الذكاء الوجداني في عالقتيا بمركز 1666جودة،محمد إبراىيم) -14
 (.11(، العدد )11مجمد ) "، مجمة كمية التربية، كمية التربية، بنيا،التحكم لدى طالب الجامعة

مدرسة الذكاءات المتعددة، دار الكتاب الجامعي،  (:7112محمد عبد اليادي)، حسين -15
 فمسطين.

(: أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة 7113عبداهلل و عمي البدور،عدنان )، خطايبو -16
ب طمبة الصف السابع األساسي لعمميات العمم، رسالة الخميج في تدريس العموم في اكتسا

 (.66العربي، مكتب التربية العربي، العدد )
الخارجي وعالقتو ببعض متغيرات  -(: "الضبط الداخمي 1661الخطيب،رجاء عبد الرحيم ) -71

مجمة عمم النفس، الييئة المصرية العامة لمكتاب، العدد ، الشخصية لدى جناح األحداث"
(12). 

(:"مركز الضبط وعالقتو بالتحصيل الدراسي "دراسات 1660زينب عبد المطيف)، خمف اهلل -71
 (.0(، العدد )0المجمد )، رابطة األخصائيين النفسيين المصرية "رانم"، نفسية"

 -(: "العالقة بين مركز الضبط واألفكار العقالنية 1655)انتظار عبد الرحيم ، دويكات -77
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ، ببعض المتغيرات الديمغرافية" والالعقالنية ومدى تأثرىما

 اليرموك.
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: "االنضباط لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية وعالقتيا بالمستوى (1655سميمان،سناء محمد) -70
مجمة عمم النفس، القاىرة: الييئة ، االجتماعي الثقافي ووجية الضبط واالتجاىات الدراسية"

 (.3ب، العدد )المصرية العامة لمكتا
(:"مدى فعالية تقييم األداء باستخدام أنشطة الذكاءات المتعددة 7111)سيد،إمام مصطفى  -71

مجمة كمية التربية، جامعة ، المرحمة االبتدائية" لجاردنر في اكتشاف الموىوبين من تالميذ
 (.1(، العدد )14أسيوط، المجمد )

الضبط ومفيوم الذات لدى طالب (: "العالقة بين مصدر 1653سيديا،عبد الرحمن محمد) -72
 الجامعة" رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممك سعود، الرياض.

(:"األفكار الالعقالنية وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية 7110جمال الدين محمد)، الشامي -73
 (.11والديموغرافية لدى الطالب المعممين"، مجمة كمية التربية، دمياط، العدد )

مجمة البحث في ، (:"وجيتا الضبط والتوافق النفسي لدى طالب الجامعة"1655الشربيني،زكريا) -74
 (.7التربية وعمم النفس، المنيا، العدد )

(: "التنبؤ بالتحصيل الدراسي في ضوء نظريتي معالجة 7111الشريف،صالح الدين حسين) -75
 (.1(، العدد )14أسيوط، المجمد )المعمومات الذكاءات المتعددة، مجمة كمية التربية، جامعة 

(: "مفيوم الذات في ضوء وجية الضبط"، الدراسات 1656زكريا )، يسرية و الشربيتني، صادق -76
 (، القاىرة: مكتب األنجمو المصرية.3النفسية، الكتاب السنوي في عمم النفس، المجمد )

دراك الفرد لمركز التحكم 1653الضبع،ثناء ) -01  والضبط(: "العالقة بين القمق وا 
)دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية ، في دوافع االنجاز لدى الطمبة من الجنسين"

 التربية، جامعة عين شمس.
(:البناء العاممي لمذكاء في ضوء تصنيف جاردنر 7114السيد)، فتحي وأبو ىاشم، عبد الحميد -01

مجمة ، سي لدي طالب الجامعةوعالقتو بكل من فعالية الذات وحل المشكالت والتحصيل الدرا
 .جامعة الزقازيق، كمية التربية

(: "األفكار الالعقالنية لدى األطفال 1661معتز سيد )، محمود السيد وعبداهلل، عبدالرحمن -07
والمراىقين وعالقتيا بكل من حالة وسمة القمق ومركز التحكم"، دراسات نفسية، رابطة 

 .(0 1(العدد )1)األخصائين النفسيين المصرية"رانم"، مجمد 
، (: " الذكاءات المتعددة السائدة لدى أطفال مدينة الرياض "7115سارة عمر)، العبدالكريم -00

 .مجمة رابطة التربية الحديثة :السعودية، (71( العدد )3المجمد )، رابطة التربية الحديثة
الرضا عن عمي محمد الديب: "إدراك الفرد لمصدر قراراتو وحوافزه وعالقة ذلك ببعض أبعاد  -01

 .1652الحياة" رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعةعين شمس، 
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(: فاعمية األستراتيجيات المعتمدة عمى الذكاءات المتعددة فى 7112وفاء سميمان )، عوجان -02
تنمية التحصسل األكاديمى وميارات التفكير االيداعى دى طالبات الفقة االسالمى فى الصف 

 .(1العدد )، (3المجمد )، البحرين –لتربوية والنفسية مجمة العموم ا، الخامس االساسى
، (: "مصـدر الضبط وتقدير الذات وعالقتيما باالنبساط والعصابية"1661فرج،صفوت ) -03

 (.1(، العدد )1دراسات نفسية، رابطة األخصائيين النفسيين المصرية "رانم"، مجمد )
إلبتكاري لدى طالب المرحمة (: "عالقة مركز التحكم بالتفكير ا1651فرير،فاطمة حممي ) -04

 الثانوية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيق.
، دراسة مقارنة " :"اآللو بين االذكاء الطبيعى والذكاء األصطناعى:(7117نفين فاروق)، فؤاد -05

 .كمية البنات لألداب والعموم والتربية –جامعة عين شمس ، (0( المجمد )10العدد )
دار ، " الخصائص السيكرومترية لمقياس وجية الضبط لممرحمة االبتدائية ":أفراح، قالفال -06

 .(1( العدد )2المجمة التربوية الدولية المتخصصة، المجمد )، سمات لمدراسات واألبحاث
أثر أستخدام الوسائط التفاعميو فى تطوير الذكاءات المتعددة  :(7114ميثم صالح)، كريم -11

العموم  –مجمة جامعة بابل  –جومية المركبة لالعبين بكرة السمة وبعض الميارات الي
 .(2( العدد )72المجمد )، االنسانية

(: "بعض الدراسات حول وجيو الضبط وعدد من المتغيرات 1657كفافي،عالء الدين ) -11
 (، مكتبة اإلنجمو المصرية، القاىرة.1النفسية"، الجزء )

 لضبط"، مكتبة اإلنجمو المصرية، القاىرة.(: "مقياس وجية ا1657كفافي،عالء الدين) -17
الخارجيفي التدعيم ببعض  –(: "عالقة مركز التحكم الداخمي 1661ممدوح عبدالمنعم)، الكناني -10

المتغيرات الدافعية"، بحوث المؤتمر السنوي السادس لعمم النفس، الجمعية المصرية لمدراسات 
 .النفسية، قسم عمم النفس التعميمي في مصر

رسالة ماجستير، ، (: "العالقة بين وجية الضبط والتوافق النفسي"1652شعبان) محمد،رجب -11
 القاىرة، كمية التربية، الفيوم.

تأثير وجية الضبط الداخمى والخارجى وفعالية الذات عمى  :(7114عفاف سالم)، المحمدى -12
عود جامعة اإلمام محمد اإلمام محمد بن س، التحصيل الدراسى لطالبات المرحمة الثانوية

 .(6العدد )، اإلسالمية
(:"مركزية الذات ووجية الضبط والحالة المزاجية لدى 7110سامية)، أمان وصابر، محمود -13

األطفال المساء معاممتيم، مجمة الطفولة العربية"، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، 
7110. 
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من مركز الضبط وتقدير (: "عالقة المعتقدات الالعقالنية بكل 1662المصري،طارق توفيق) -14
 الذات"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية.

، الذكاءات المتعددة لدى طمبة كمية التربية جامعةة القصيم :(7171احمد عمى)، المعمرى -15
 –( 7( المجمد )2العدد ) –الجامعة العراقية  –كمية التربية  –مجمة الدراسات التربوية والعممية 

 عمم النفس.
الخارجي بكل من التروي  -(: "عالقة التحكم الداخمي 1645وسى،فاروق عبدالفتاح )م -16

واالندفاع والتحصيل الدراسي لطالب وطالبات الجامعة"، مجمة كمية التربية بالزقازيق، المجمد 
 (.1(، العدد )7)

ن من (: "عالقة مستويات الذكاء بالتحكم الداخمي لدى المراىقي1655موسى،فاروق عبدالفتاح ) -21
الجنسين بالمممكة العربية السعودية"، مجمة جامعة الممك عبد العزيز لمعموم التربوية، مجمد 

(1.) 
(: "عالقة مركز التحكم بسمات الشخصية لدى عينة من 1650موسى،فاروق عبدالفتاح) -21

 المعممين والمعممات"، القاىرة: دار الثقافة لمطباعة والنشر.
وير العممية التعميمية بجامعة تبوك فى ضوء نظرية (: تط7113محمد يوسف مرسى)، نصر -27

 (.76، 15العدد )، القاىرة –كمية التربية بقنا  –جامعة جنوب الوادى ، الذكاءات المتعددة
 -(: "التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل األسموب المعرفي 1666النفيعي،عابد عبداهلل ) -20

ت األخرى لدى طالب جامعو أم القرى"، االعتماد واالستقالل ووجية الضبط وبعض المتغيرا
 (.0(،العدد )17مجمة البحث في التربية وعمم النفس، كمية التربية، جامعة المنيا، مجمد )

(: "لكي يتعمم الجميع، دمج أساليب التعمم بالذكاءات المتعددة"، 7113ىارفي ف سيمفر وآخرون ) -21
 ، الدمام:دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع.1ط

(: "دراسة لمصدر الضبط الداخمي والخارجي لدى المراىقين من 1661فؤاد محمد عمى)ىدية، -22
 (.07لجنسين"، مجمة عمم النفس، القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، العدد )

(: "عالقة وجية الضبط بأساليب مواجية المشكالت"، دراسة في 1663ىريدي،عادل محمد) -23
 (.73حوث كمية اآلداب، جامعة المنوفية، العدد )ضوء الفروق بين الجنسين، مجمة ب

(: "سيكولوجية حل المشكالت وأحادية الرؤية"، بحث غير منشور، 1666ىريدي،عادل محمد) -24
 كمية األدب، جامعة المنوفية.

وقاش، عبد الكريم وقاش: "بنية التفكير الدوجماتي وعالقتيا ببعض متغيرات الشخصية  -25
الضبط"، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم عمم النفس، كمية المرتبطة بتقدير الذات ووجية 

 التربية، جامعة الممك سعود.
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(: "العالقة بين الذكاء المتعدد ومواقع الضبط لدى طمبة الجامعة 7111أحمد عاطف)، وىيبي -26
رسالة دكتوراىغير منشورة، كمية العموم ، األردنية من جية وبين دافعيتيم لإلنجاز من جية آخر"

 وية، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا.الترب
(.: "مركز الضبط وعالقتو ببعض المتغيرات 1661نصر )، محمد يعقوب ومقابمة، يعقوب -31

 (.7(، العدد )11المجمد ) المجمة العربية لمتربية،، لدى الطمبة الجامعيين "
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