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 :الملخص 

 والدراسي النفسي، التوافق مستوى نوع الذكاء و  على التعرف إلى الحالي بحثال يهدف
 بنوعية الذكاء ونوعية التوافق النفسي والدراسي ةعالقكذلك و  ،يةالسنة التحضير  طالبلدى 

طالبًا وطالبة من طالب السنة  (081)عينة البحث من  . تكونت(واإلنساني –العلمي) المسار
للتحقق من التحضيرية بجامعة الطائف من المسارين العلمي واإلنساني. واستخدم الباحث 

 المتعددة الذكاءات قائمةمقياس و  مقياس التوافق الدراسي، إعداد الباحث، الفروض :صحة 
 .قلتوافل " بل "مقياسأبعاد   ياس التوافق النفسي وهو منلماكينزي، ومق

الذكاء  ناث فيبين الذكور واإل   صائيةوجد فروق دالة احي أنهوأشارت النتائج إلى  
ناث بين الذكور واإل  صائيةالمنطقي والذكاء االجتماعي لصالح الذكور. ووجد فروق دالة اح

فروق  الطبيعي لصالح اإلناث، ولم توجد بينهمقي والذكاء االذكاء اللغوي والذكاء الموسي في
بين طالب المسارين العلمي  د فروق دالة احصائيةجتو و  في األبعاد األخري. دالة احصائية

الذكاء  -الذكاء الطبيعي -الذكاء الشخصي  -واإلنساني في أبعاد ) الذكاء المنطقي 
 الح طالب المسار اإلنساني.في الذكاء اللغوي لصو  جودي ( لصالح طالب المسار العلمي.الو 

 على األبعاد األخري. بينهما اً وال يوجد فروق

. طالبات في متغير التوافق الدراسيبين الطلبة وال وجد فروق ذات داللة احصائيةتال و 
البنات. ويوجد على مقياس التوافق النفسي لصالح  بينهما فروق دالة احصائية وجدفي حين ت

 التوافق النفسي والتوافق الدراسي.سار العلمي في متغيري لصالح الم فروق دالة احصائية

المتعدد والتوافق النفسي  اتبين أبعاد الذكاء طية دالة احصائيةوجد عالقة ارتباوت
وهذا يدل على  وخاصة في المسار العلمي، والدراسي لدي طالب المسارين العلمي واإلنساني

 ودراسيًا. لمتعددة وأكثر توافقًا نفسياً في الذكاءات ا المسار العلمي أكثر  تفوقاً  أن 

طالب السنة  –التوافق الدراسي  –التوافق النفسي  –الذكاءات المتعددة  الكلمات المفتاحية :
 .التحضيرية



 م6104أكتوبر ( 64ـــــــــــــ العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 623 - 
 

Address : Multiple intelligences and its relationship with the 

academic and  psychological adjustment at the preparatory 

year students at Taif University. 

Abstract 
          The current research aims to identify the kind of intelligence and the 

level of psychological  And Academic adjustment, at the preparatory year 

students and the relationship of quality of intelligence and the quality of 

the track (scientific - and humanitarian  .( research sample Identify of (189) 

students from the preparatory year at Taif University students from 

scientific and humanitarian tracks. The researcher used to verify 

hypotheses. : Academic adjustment scale prepared by the researcher , List 

of multiple intelligences scale for Mackenzie.  And psychological 

adjustment “Bill” scale. 

         The results indicated that there are statistically significant 

differences between males and females in the logical intelligence and social 

intelligence in favor of males. And found statistically significant 

differences between males and females in linguistic intelligence, musical 

intelligence and natural intelligence in favor of females. There was no 

statistically significant differences among them in other dimensions. And 

found statistically significant differences between scientific and 

humanitarian tracks students in dimensions (logical intelligence – personal 

intelligence - natural intelligence existential intelligence) in favor of 

scientific track students. In linguistic intelligence in favor of the 

humanitarian track students. There is no difference between them on the 

other dimensions. 

          There are no statistically significant differences between male and 

female students in the academic adjustment variable. While no statistically 

significant differences between them on the psychological adjustment scale 

in favor of girls. . There are significant differences in favor of the scientific 

track in the variables of psychological and academic adjustment . 

       There are statistically significant correlation relationship between 

multiple intelligences  and psychological, academic adjustment for the 

students of scientific and humanitarian, especially in the scientific track . 

This shows that the scientific track more superior in multiple intelligences 

and more psychologically, academically adjustment. 

key words: Multiple Intelligences - psychological adjustment - 

academic adjustment - preparatory year students 
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 :المقدمة

ليعبده سبحانه.  ما يحتاجه في الدنيا اترزق هللا تعالى كل إنسان من النعم والخير ي
هذا ا، وبهيتكلف بالتى  والواجبات األعمالأن يقوم ب بها ويمنحه من العطايا ما يستطيع

ْفًسا ِإاله ما   "إال بما آتاه فيقول تعالى  سبحانه العطاء اليكلفه ُ نا لُِِّف َّللاه ) الطالق  ۚ   ا آتااهااالا ُيكا
ومن هذا المنطلق اختلفت قدرات البشر وامكاناتهم على حسب هذا العطاء حتى  .  ( 3 –

فمنهم من يمتلك قدرات لغوية عالية ومنهم من يمتلك  ويخدم بعضه بعضًا، يتكامل الكون 
أو  وما على اإلنسان إال أن يعرف نفسه هم من يمتلك قدرات اجتماعية.قدرات منطقية ومن

من و  .بالدراسة أو بالعمل وجه إلى المكان المناسب لهيكتشف ذاته ويعرف قدراته حتى يت
فسوف يحقق فيها أو نوع ذكائه تم توجيه الشخص إلى المكان المناسب لقدراته إذا  المتوقع

 من االنجاز ما لم يحققه إذا توجه إلى مكان آخر.
 تسمى الذكاءات المتعددة، في مجموعة واحدة أنواع متعددة هو إنما والذكاء ليس واحداً      

في المجمل يمكن أن يكون هناك تفاعل بين كل نوع من ولكن  ،وكل نوع مستقل عن اآلخر
 .(Arnold , 2005: 711 )بنسب مختلفة  الذكاء أنواع

وهى المرحلة التى  ،لدخول الحياة الجامعية األولى تعد السنة التحضيرية هي البوابةو 
كيف فى وهى المؤهل المساعد للطالب للت للتعليم المناسب له، بجيه الطاليمكن بها تو 

، حيث من خاللها يستطيع الطالب اكتساب العديد من المعارف المرحلة الجامعية التالية
وهى تنقسم إلى  التخصص الحقيقى الذى يلي هذه المرحلة بداية والمهارات والخبرات قبل

وهما المسار العلمي  ن حيث الكليات التي تؤهل لهامسارين مختلفين من حيث التخصص وم
 .والمسار اإلنساني

المناسب لقدراته وميوله وامكاناته فإنه  التعليمي وبالتالي إذا اختار الطالب المسار
 في هو الوفاة وحتى الميالد منذ اإلنساننه أن يحقق فيه ذاته ويثبت فيه مهاراته، ألن يمك

ثبات أهدافه، تحقيق نحو ساعياً  فكير متواصل،وت مستمر، ونشاط دائبة، حركة  ذاته، وا 
شباع  تنشأ معين، هدف إلى يصل وعندما والنفسية، البيولوجية، واالجتماعية، حاجاته وا 
مع  يتوافق اليفتأ فهو وهكذا، خرى،أ حاجات تظهر معينة، حاجة يشبع أخرى، وعندما أهداف
 عودة) جديدة حداثأ أو مواقف، مع التوافق الى يسعى حتى حاضرة، وأحداث مواقف،

 .(119  :1991  مرسي،و 
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 ليحقق يشبع حاجاته، أن خاللها من يستطيع توافقية، وسائل يتخذ أن للفرد ينبغي لذا
 الصعوبات على يتغلب ويستطيع أن بالتوتر، شعري فال لشخصيته، المنشود النفسي التوازن 
 .فيه يعيش الذي المجتمع تقاليد وأ فعر  وأ مبادئ مع اليتعارض بما حياته، تعترض التي

أن يحدد قدراته ونوع الذكاء  وهذا يتطلب من الطالب قبل االلتحاق بالسنة التحضيرية
حتي  بما تتفق مع هذه القدرات، هدافهذى يمتلكه أكثر من غيره، فيحدد ميوله ويخطط ألال

 از.يمكنه أن يحقق مستوى مقبول من الصحة النفسية والتوافق والنجاح واالنج
 مشكلة البحث:

 والدراسي النفسي التوافق مستوى نوع الذكاء وارتباطة بتتحدد مشكلة البحث فى تحديد 
لمسار يرتبط ل الطالب ، وهل اختيارجامعة الطائفبالسنة التحضيرية  وطالبات طالب لدى

ي أو الذى ال يرتبط مع القدرات يؤثر على التوافق الدراس ئنوعية الذكاء وهل االختيار الخاطب
 .يعوق التوافق النفسي

ن هناك حقيقة ينبغي التسليم بها وهي أن التفرد هو السمة المميزة لكل فرد، حيث إ
شخصين متشابهين تمام ، ومن المستحيل أن نجد فريد في قوى الطبيعة فاإلنسان مخلوق 

في و  والمهارات هذا اإلختالف في القدرات ومع(. 36 :6111، )كامل تشابه في كل الجوانبال
غير  بعض ردود األفعال ثو حد، ومن المتوقع نفس المهامنفس الوقت المحاسبة على أداء 

 من توافق أو سوء توافق. المتوقعة
 :اآلتية التساؤالت على اإلجابة فيبحث ال مشكلةوهنا تتحدد 

 والتوافق النفسي  درجة الذكاءات المتعددة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل
لدى طالب السنة  العلمي أو المسار الجنس لمتغير ُيعزى  الطالب، لدي والدراسي

 ؟التحضيرية
  والدراسي لدى طالب  يلنفسوالتوافق ا، عالقة ارتباطية بين نوعية الذكاءهل توجد

 .والمسار العلمي المسار اإلنساني
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 :أهداف البحث
 لدى اسيوالدر  النفسي، التوافق مستوى نوع الذكاء و  على التعرف إلى بحثال هدفي
بنوعية  ة التوافق النفسي والدراسيبجامعة الطائف وعالق يةالسنة التحضير  وطالبات طالب،

 . واإلنساني ( –) العلمي  الذكاء ونوعية المسار
 : أهمية البحث

تعد السنة التحضيرية مرحلة انتقالية هامة يتأهل فيها الطالب قبل دخول الجامعة 
واللغة  ،والحاسب اآللى ،اللغة االنجليزية تأهلية مثلارسة عدد من المقررات الفيقوم بد
ويضاف لها مواد تخصصية تختلف  ،ومهارات التفكير والتعلم ،مهارات االتصالو  ،العربية

عدم التوافق كذلك حسب المسار. ولكن لوحظ العديد من االخفاقات لدى الكثير من الطالب و 
ث والدراسة لهذه الفئة من من البح اً زيد، وهذا يتطلب مبعد االلتحاق بالمسارمع الدراسة 

 فيما يلي: تحدد أهمية البحث الحاليت . وهناالطالب
يساعد الباحثين والمهتمين بالتربية والتعليم على  لغوي  جمع تراث: األهمية النظرية

فهم العديد من المتغيرات النفسية منها الذكاءات المتعددة والتوافق النفسي والتوافق الدراسي 
 ارتباط هذه المتغيرات بعضها ببعض. ومدى

تتمثل األهمية التطبيقية فى فهم العديد من التساؤالت لماذا ال : األهمية التطبيقية
ولماذا تحدث ، ؟يار المسار العلمي المناسب للشخصاخت ، وأهميةافق البعض فى الدراسة؟يتو 

، ؟مالئم لقدراتهمأو غير  مشكالت نفسية عند بعض األشخاص بالتحاقهم إلى تعليم جديد
 .لطالب الجامعة باإلضافة إلى تصميم مقياس للتوافق الدراسي

 :بحثمصلحات ال
     Multiple Intelligences .الذكاءات المتعددة

 "نردهوارد جار ": مجموعة من الذكاءات التي اقترحها العالم  هيالذكاءات المتعددة 
Howard Gardnar هي : الذكاء اللغوي، والذكاء عددة ، و في نظريته الذكاءات المت

، (الحركي)( ، والذكاء الجسمي ، والذكاء المكاني )البصري المنطقي، والذكاء الموسيقي
نر دوأضاف " جار  .( 01 : 6116، عبد الجميد) ، والذكاء الشخصييوالذكـاء االجتماعـ
 .( Gardner , 2006:40) في مرجع الحق لقائمة الذكاءات المتعددة الذكاء الوجودي

   Psychological adjustment : النفسي التوافق
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 واإلحباط، النقد، موقف وتحمل النفس، ضبط على قدرة من الفرد به مايتمتع مدى هو     
 والتوتر الخوف، عن بعيداً  واالطمئنان، باألمن، والشعور القلق، على السيطرة على القدرة مع
 .(91 : 0110 ،زهران( 

  Academic adjustment   الدراسي التوافق

 وزمالئه، أساتذته، مع طيبة، إجتماعية عالقات بناء على الطالبة أو الطالب، قدرة هو   
 الجامعة عليها تسير التي للضوابط  وتقبله الدراسي، التحصيل من جيد مستوى  على وحصوله

 .( 98، 0188،  دسوقي(
   Preparatory year   السنة التحضيرية:

هى مرحلة انتقالية من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية  السنة التحضيرية  
تخصص بعدها حسب المعدل الذي يحصل يو  ،ب مواد تأهليةللمدة عام دراسي يتلقى فيه الطا

 عليه في هذا العام الدراسي.
 االطار النظري:

 الذكاءات المتعددة:

  "جاردنر" ت على يدت الحديثة التي بدأنظرية الذكاءات المتعددة من النظريا تعد
Gardner   عالم النفس في جامعة هارفارد في الواليات المتحدة األمريكية ومنذ أن تحدث

 ، فاتجاهلمفهوم الذكاء متعارضةحتى اآلن أصبح هناك اتجاهات و  0186عنها ألول مرة 
دة لتقرير الذي استخدم درجة مفر  "ألفرد بينيه"قديم ينادي بالثبات على مبدأ العامل الواحد مثل 

ا قال أن الفرد يكون ذكيًا بقدر موالذي  "لويس تيرمان" . واتجاه آخر ويتبناهالقدرة العقلية
بتعدد الذكاءات  والذي يقرالذكاء الحديث االتجاه الثالث فهو أما  ر.يكون قادرًا على التفكي

 .( Gardner, 1993 : 163) فيةعلى أسس بيولوجية وثقا بناءً 
 .(31 :0112تصنيف الذكاء إلى ثالثة أنواع متعددة )أبو حطب،  فثورندايك نبه إلى

أما ثرستون فنظر للذكاء على أنه مجموعة من القدرات العقلية صنفها سبعًا أما جيلفورد 
أما فؤاد أبو  (666 :0112، )أبو حطب .فيرى أن هناك ثالثة أنواع أساسية من أوجه الذكاء

)معرفي ـ اجتماعي ـ وجداني( وقد أعاد التصنيف حطب فقد صنف الذكاء إلى ثالثة أنواع 
 .(023 :0112 ،) أبو حطب فيما بعد إلى سبع فئات 0138

 ةتسعبأن هناك الذكاءات المتعددة  تناولالتى ت وحاليا أشارت العديد من الدراسات
 :، وهى كما يليمن الذكاءات أنواع مختلفة
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 Linguistic Intelligenceاللغوى  :   الذكاء -1
 من والتمكن ،اللغة امتالك على القدرة :بأنه" الذكاء اللغوي جاردنر "ددهيح
 تدعم التى والشواهد ،للبحث تعرضت التى اإلنسانية الكفاءات أكثر من وهو ،استخدامها

 ويضم اللفظى الذكاء عليه ويطلق ،والنم نفس علم من مستقاة من الذكاء النوع هذا
 المجاز وفهم اللفظية المادة وفهم اللفظى بالتحليل لقياموا المفردات اللغوية استخدام قدرات

 .(212 :1991الحميد،  عبد)واالستعارة
 Logical- Mathematical Intelligence :الرياضى – المنطقى الذكاء -2

 والبراهين والوقائع الحجج من السالسل معالجة على القدرة فى " جاردنر "يحدده
 العمليات ومن. وتقديرها المجردة العالقات استخدام يتطلب أى وداللته، أنماطها على للتعرف

 واختبار ،موالتعمي واالستنتاج، والتصنيف، ،تفئا فى التجميع الذكاء هذا فى المستخدمة
 .( 636 : 0113الحميد،  عبد(الحسابية  والمعالجات الفروض،

 Intrapersonal Intelligenceالشخصى :  الذكاء -3
 بين من التمييز األفراد تمكن محورية عمليات على يعتمد الذكاء هذا أنر" جاردن "يرى 
 أن من للذكاءات تمكنهم مركزية كمؤسسة يعمل حيث ألنفسهم، عقلى نموذج وبناء مشاعرهم

 التصرف على والقدرة الذات معرفة وهو .أفضل نحو على استخدامها وكيفية قدراتهم يعرفوا
 القوة جوانب نفسك عن دقيقة صورة لديك أن تكون  ذلك ويتضمن المعرفة، هذه مع المتوائم
 الذاتى، الضبط على قدرتكو  رغباتك،و  ،كدوافعو  ،ك، ونوايا المزاجية بحالتك والوعى  والقصور

 .( 61 :6116 ،الهادى ) عبد الذاتي االحترامو  الذاتى، الفهمو 
 Social Intelligenceاالجتماعى :  الذكاء -4

 ، االجتماعية والعالقات األفراد فهم على القدرة فى جتماعيالذكاء اال"  جاردنر " يحدد
ودوافعهم  اتجاهاتهم فهم على والقدرة بينها والتمييز اآلخرين مشاعر فهم على أى القدرة
 إدراك على القدرة وهو .اآلخرين مع بفاعلية التعامل على والقدرة حيالها بحكمة والتصرف

 الحساسية هذا ويضم والتمييز بينها، عرهمومشا ودوافعهم ومقاصدهم اآلخرين أمزجة
 من األنواع بين مختلف التمييز على والقدرة ،واإليماءات والصوت ،الوجهية للتعبيرات
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، برجماتية اإللماعات بطريقة لتلك بفاعلية االستجابة على والقدرة الشخصية بين اإللماعات
 .(00 : 6116عبد الحميد،  ) فعلال من معيناً  خطاً  ليتبعوا األفراد من مجموعة فى تؤثر أى
 Musical Intelligence الموسيقى :  الذكاء -5

 الشعرية واألوزان واأللحان األصوات التساق الذكاء الموسيقي الحساسية  يتضمن
 القدرة أى ، موسيقي لقطعة الموسيقى والميزان والتناغم الصوت طبقة النغم أو درجة وتعيين
 هذا يعنى كما ، واألنغا الموسيقية واآلالت لألصوات لحساسيةوا التركيبات الموسيقية على

 هذا بين الجمع أو لها، الرسمى التحليلى الفهم أو للموسيقى، الكلى الفهم الحدسى الذكاء
  (Gardner, .& Hatch ,1989:5) وذاك

 Spatial Intelligence :المكانى  الذكاء -6
 تجديد مظاهر أو وتحويل ،قدقي نحو على الكون  رؤية على بالقدرة "جاردنر "يحدده

دراك الكون، هذا  فى ومواضع األشياء حركة فى والتفكير والمكانية البصرية المعلومات وا 
 الحساسية لأللوان،أيضًا   ويتضمن .داخلية ذهنية تخيالت أو صور إدراك على والقدرة الفراغ،
 التصور القدرة على تتضمن وهى ،رالعناص هذه بين والعالقات والحيز واألشكال، ،طوالخطو 
 :  2003 ،الهادى المكانية)عبد أو البصرية الطبيعة ذات لألفكار الجغرافى والتمثيل البصرى 

68 ). 
 Bodily - Kinesthetic Intelligenceالحركى :  – الجسمى الذكاء -1

 ومعالجة ببراعة الجسم استخدام على القدرةيتحدد الذكاء الجسمي الحركي في 
 الطبيعية بالحركات يرتبط أى ،روالمشاع األفكار عن بمهارة للتعبير يدويًا، تالموضوعا

 بين والربط اإلرادية الحركات فى تتحكم التى المحركة القشرة المخية ويشمل الجسم ومعرفة
 المرونةو  ، ةالقو و  التآزر، منها معينة جسمية مهارات هذا الذكاء ويتضمن والمخ، الجسم

 .(Gardner & Hatch ,1989:6)اوغيره والسرعة

 Natural Intelligenceالطبيعى :  الذكاء -8
على  التعرف وقدرة الطبيعية، الكون  لمظاهر الحساسية فىيتحدد الذكاء الطبيعي  
ونباتات،  حيوانات من بها وما الطبيعة فهم على القدرة أى الطبيعة، فى واألشكال النماذج
  وغيرها والصخور كالسحب الطبيعة فى أخرى  لمالمح والحساسية التصنيف على والقدرة

(Ester .,2006: 7)  
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 Existential Intelligenceالوجودى :  الذكاء -9
 حول أسئلة عميقة ومعالجة تجريدية، بطريقة التفكير على القدرة أنه "جاردنر" ويرى 

      .(Gardner, 2006: 40 ) الطبيعة وراء وما والموت، الحياة، مثل اإلنسانى الوجود
 التعدد في الذكاء:    

نخلص من التعريفات السابقة بأن الذكاءات المتعددة ثمانية أنواع مختلفة أضيف 
 إليهم في تقسيم آخر الذكاء الوجودي، وهذا يدل على ما يلى:

  أن ال يوجد من هو ذكي أو من هو غبي ولكن لدى الجميع قدر من الذكاء حتى لو بسيط
 ويتميز به عن غيره.

  ع الذكاء يحدد قدرات الشخص في التعبير عن نفسه وعن التميز في مجال دراسي أن نو
 وعمل مرتبط بنوع الذكاء.

  أن االختالف بين األشخاص في درجة كل نوع من الذكاء ال تعني الضعف والقوة ولكن
 تعني أن الجميع لديه قدرات تختلف عن اآلخر.

 ر كبير ميوله ورغباته.أن امتالك الشخص لنوع ذكاء وتميزه فيه يحدد لقد 
 االختالف بين الجنسين في الذكاءات المتعددة:

ولكن  ،الذكاءات المتعددة نوع من أنواع من كلأو مستوى محدد  الجميع لديه درجة
 يز ولد على بنتتم، وبشكل عام يمكن أن يمن فرد إلى آخر ختالف في نسبة كل نوعمع اال

لعكس الصحيح. ولكن لوحظ بصفة عامة أن الذكاء ويكون ا أنواع فى أكثر من نوع من
 للفظى وحفظ المفاهيم، أما البنون فإنهم يتميزون البنات يتميزن عن البنين في الذكاء ا

 .(633، 6116رياض ، ) والحسابية والمنطقية بالقدرة الحركية والعملية
 الذكاء والمتغيرات النفسية:

مستقاًل  الذكاء باعتباره كياناً  يتفق معظم علماء النفس على أنه ال يمكن النظر إلى
 ة وأهداف الحياةوالثقاف ومنفصاًل على باقي جوانب الشخصية األخرى كاالنفعاالت والدوافع

ن كانت دراسة  والخبرات الشخصية األخرى، فالشخصية االنسانية كل متكامل ال يتجزأ وا 
نب معرفية تقابل عوامل ، أو إلى جواجوانب مادية تقابل عوامل ثقافية جوانبها قد تنقسم إلى
، ويجب أال يحجب عنا حقيقة أن ات تبسيطية لتسهيل أغراض الدراسةانفعالية . وهي تقسيم

بين جوانبها جميع هذه الجوانب تعمل معا في نطاق وحدة واحدة تقوم على التأثير المتبادل 
 .(033 : 6112) طه، ختلفةالم
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 ؟النفسي كيف يحدث التوافق

 نحو سلوكه وتوجه اإلنسان تدفع معينة رغبة أو دافع بوجود افقالتو  عملية تبدأ    
 من الحي الكائن سبيل يعترض ما عائق يظهر ثم الدافع هذا يشبع خاص هدف أو معية غاية

 الحركاتو  األعمال من بكثير القيام في فيأخذ دافعه، إشباع ويحبط هدفه إلى الوصول
 الذي الهدف إلى وبالوصول هدفه، إلى وصولوال العائق هذا على التغلب لمحاولة المختلفة

 .(22 :1999 ، كامل )التوافق عملية تتم الدافع يشبع
 :هي التوافق عملية في الرئيسية فالخطوات األساس هذا وعلى

 خاص هدف إلى اإلنسان يدفع دافع وجود. 
 الدافع إشباع ويحبط الهدف إلى الوصول من يمنع عائق وجود. 
 العائق على للتغلب كثيرة ركاتوح بأعمال اإلنسان قيام. 
 شباع الهدف إلى الوصول إلى ويؤدي العائق على التغلب من يمكن حل إلى الوصول  وا 

 .الدافع
لى العائق على التغلب أي، دائماً  النظام بهذا تتم ال التوافق عملية أن غير  حل وا 
 ترضهم،تع التي والعوائق المشكالت حل عن أحيانا الناس بعض يعجز فقد المشكالت،
 بسوء وبالتالي باإلحباط ويصابون  األصلية أهدافهم عن يبتعدون و  العوائق هذه فيتجنبون 
 .التوافق

ر التي المالئمة بالكيفية المهاراتو  العادات اكتساب إن  حاجاته إشباع للفرد تيسِّ
 من الفرد به مر ما محصلة الحقيقة في وهو التوافق حدوث إلى يؤدي أن شأنه من النفسية،

 وتعامله حاجاته إشباع وطرق  كيفية إلى به وأدت بأخرى  أو بطريقة فيه أثرت وخبرات ربتجا
 .(2001:33 عطية، )األفراد من غيره مع

التوافق الدراسي للطالب هو القدرة على إقامة عالقات اجتماعية مثمرة وممتعة مع أما 
ة على التكيف مع العمل اآلخرين، بحبث تتسم بقدرة الفرد على الحب والعطاء كما تشمل القدر 

الشخص فعااًل في المنتج الفعال واستثمار الطاقات الشخصية استثمارا يتسم بالكفاية، يجعل 
 .(33: 0188) الزيادي ، محيطه االجتماعي

لفرد إلى أما في حالة حدوث سوء توافق والتأخر في عالجها فيمكن أن ينتهي با
:  0111، طراباته المزعجة.) هيلز & هيلزاض، والقلق المرضي باالكتئاب الشديد المزمن
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ع مصراعات أو ه سإلى الصراعات واالحباطات التى تعتري الفرد نف ( ويرجع سوء التوافق81
 .(23: 6113، البيئة الخارجية. ) رياض

التي بها  الى لمن يشاء فييسر له من المهاراتقدرة يعطيها هللا تع الذكاء هولذا ف      
حتى يخدم بعضنا من فرد آلخر  امه في الحياة وتختلف هذه القدرات يستطيع أن يقوم بمه

المجال الذى يتفق هم خطوات النجاح أن تختار ، ولذا فإن من أونكمل بعضنا البعضاآلخر 
، فإذا كان اختيار الشخص موفقًا ومناسبًا لما يملك من ملكات وقدرات فيكون مع هذه القدرات

أكثر انسجامًا مع هذا االختيار، وهذا ينطبق على ، ويكون سياً ودرا نفسياً الشخص أكثر توافقًا 
فاختيار الطالب للمسار التعليمي المناسب  جميع مجاالت الحياة التعليمة والمهنية واألسرية.

 له ولميوله ولقدراته يمكن ان يحقق له درجة عالية من التوافق الدراسي أو النفسي.
 لدراسات السابقة.ا

ت المتعددة ومدى في مجال علم النفس والصحة النفسية بالذكاءا اهتم البحث العلمي
الفروق الفردية بين األشخاص في درجة كل نوع من أنواع تحققها فى الشخص، وكذلك 

لبعض هذه الدراسات والتى  وفيما يلى عرضوعالقاتها بالمتغيرات النفسية المختلفة، الذكاء، 
وعالقتها ، وكذلك الذكاءات المتعددة المسار التعليميددة وعالقتها بنوع تناولت الذكاءات المتع

 ، والذكاءات المتعددة وعالقتها بالقدرة على التحصيل الدراسي.ببعض المتغيرات النفسية
 مي:يعلتدراسات تناولت الذكاءات المتعددة وعالقاتها بالمسار ال: أوالً 

 (6100،عبد الحليم ) دراسة
الذكاءات المتعددة لدى عينة من طالب جامعة الدراسة إلى الكشف عن مستوى  هدفت

أم القرى، ومدى اتساق ذكاءاتهم مع تخصصهم العلمي، وعالقة هذه الذكاءات بتحصيلهم 
ائية من جميع ( طالبًا تم اختيارهم بطريقة عشو 160األكاديمي. تكونت عينة الدراسة من )

متوسط الذكاءات األعلى ألفراد ن إلى أالدراسة إلى النتائج نتائج . وخلصت المستويات الدراسية
العينة وفي جميع التخصصات هو الذكاء الوجودي. كما أن الذكاء االجتماعي جاء في المرتبة 

 الثانية لدى معظم التخصصات. أما الذكاء الموسيقي فقد كان األدنى في معظم التخصصات.
ضيات، ال يتسق مستوى الذكاءات المتعددة لدى الطالب مع تخصصهم في الرياو 

والحاسب اآللي، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والدراسات اإلسالمية. وقد اتسقت هذه 
 الذكاءات بشكل أفضل في تخصص العلوم، والتربية الرياضية، والتربية الفنية.
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توجد عالقة دالة إحصائيًا بين الذكاء المنطقي وبين التحصيل األكاديمي لدى طالب و 
وبين التحصيل األكاديمي . كما توجد عالقة دالة إحصائيًا بين الذكاء الذاتي العلوم والرياضيات

العلوم، والتربية الرياضية، والتربية الفنية. وال توجد عالقة بين الذكاءات األخرى  لدى طالب
 والتحصيل.

 ( 6116،قوشحة )دراسة 
الذكاء المتعدد  الفروق بين الكليات العملية والنظرية في الكشف عنإلى  الدراسة هدفت 

طالبًا وطالبة استخدمت فيها مقياس  211وفق متغيرات السنة الدراسية والجنس على عينة من 
حسب متغيري  ةوالنظري ةفروق دالة بين طلبة الكليات العملي توجد ال أنهيداني توصلت إلى م

 دالة ت الفروق بينما كان ،السنة الدراسية والنوع بالذكاء الموسيقي رغم اختالف ترتيب الذكاء
 .لصالح الكليات العملية في الذكاء الحركي والمكاني واللغوي واالجتماعي والشخصي

 المتعددة ببعض المتغيرات النفسية.ثانيا : دراسات تناولت عالقة الذكاءات 

 .(6116 ، عبد الدايم)دراسة 
ها بأساليب ، وعالقتتعددةالبناء العاملي للذكاءات الم تعرف علىالهدفت الدراسة إلى  

ظرية "جاردنر" ، والتحصيل الدراسي والعمر الزمني للطالب كخطوة الختبار صدق نالتعلم
من كلية التربية جامعة  طالباً  301. واشتملت عينة البحث النهائية على للذكاءات المتعددة

عن وجود سبعة دراسة وأسفرت نتائج ال. الملك خالد في المستويات من األول حتى الثامن
وجود  ، وأثبتت الدراسةالتدويرمل مستقلة عن طريق التحليل العاملي االستكشافي بعد عوا

. لذا يمكن القول أن الذكاءات المتعددة حالتي التدوير المائل والمتعامد عامل عام وذلك في
د لنظرية "جاردنر". كما تعمل بصورة مستقلة وكالها تسهم في عامل عام واحد. وفي هذا تأيي

التعلم، ووجود عالقة دالة وجود ارتباط قوي بين الذكاءات المتعددة وأساليب  سةت الدراأيد
بين  بين الذكاءات المتعددة والتحصيل الدراسي، ووجود عالقة دالة إحصائياً  اً إحصائي

 .الذكاءات المتعددة والعمر الزمني للطالب
 . (Visser,2006) دراسة

المتعددة لهوارد جاردنر للتعرف على  اختبار نظرية الذكاءات هدفت الدراسة إلى   
الموسيقي(  ،، الشخصي، الجسميلغوي ، المكاني ، المنطقيعالقة الذكاءات المتعددة )ال
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، وأسفرت النتائج شخص من البالغين 611العينة على  ، واشتملتببعض متغيرات الشخصية
 .عامة بصفة عن وجود عالقة إيجابية بين الذكاءات المتعددة ومتغيرات الشخصية

 .)  (Carol ,2005دراسة
التعرف على العالقة بين ثمانية أنواع من الذكاءات المتعددة والقيادة  ت الدراسة إلىهدف      

ب السنة التحضيرية بجامعة ( طالبا من طال31من منظور نظري واشتملت العينة على )
ع من الذكاءات ثالث أنوا ، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباط موجبة بيندينفير

 .، المنطقي( ومهارات القيادة اإلبداعية)اللغوي، الشخصي
    .(Shearer,2004)  دراسة

، كاءات المتعددة والتحصيل الدراسىمن العالقة بين الذهدفت الدراسة إلى التحقق 
وكذلك القدرة التنبؤية لمقياس الذكاءات المتعددة فى تصنيف األفراد وفقًا لألنشطة المختلفة 

( طالبًا وطالبة 631وتكونت العينة من ) .، والمسرحية ، والحركية (قية ، والفنيةالموسي)
أظهرت النتائج تمتع و  ،( طالب وطالبة بالجامعة311يا، )بالمدرستين المتوسطة والعل

بؤية لألفراد بمهاراتهم المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات والصدق من خالل قدرته التن
، ووجود فروق بين كاءات المتعددة والتحصيل الدراسىود ارتباط بين الذ، وكذلك وجالمختلفة

والجامعية فى الذكاءات ) الجسمية، واللغوية، والمكانية، طالب المرحلة المتوسطة 
 ،، والشخصىق بينهم فى كل من الذكاء الحسابى، والطبيعية (. بينما لم توجد فرووالموسيقية
 واالجتماعى.

  .(6113 ،أبو هاشمو ، عبد القادر)دراسة 
املى للذكاء فى ضوء تصنيف إلى التعرف على طبيعة البناء الع هدف الدراسة

، وأسلوب حـل ية الـذات، وتحديد مسار العالقة بين الذكاءات المتعددة وكل من : فعالجاردنر
 : النوع والفرقة الدراسية والتخصصراسى، وكذلك دراسة تـأثير كل من، والتحصيل الدالمشكالت

وتكونت العينة . نها على درجات الذكاءات المتعددةالدراسى والتفاعالت ) الثنائية والثالثى ( بي
أن الذكاءات أظهرت النتائج و  .عة الـزقازيقبكلية التربية جام ( طالبًا وطالبة333من )

ظم حوله العوامل المتعددة لدى طالب وطالبات الجامعة عبارة عن عامل كامن عام تنت
: فعالية متعددة على كل منوجود تأثير دال إحصائيًا للذكاءات الوكذلك  .التسعة المشاهدة

فروق ذات داللة إحصائية بين  وجدفي حين لم ت .ت وحل المشكالت والتحصيل الدراسىالذا
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فروق ذات داللة  بينما توجد .ر واإلناث فى الذكاءات المتعددةمتوسطات درجات الذكو 
، وطالب وطالبات الفرقة الرابعة فى بعض الفرقة الثانيةبين طالب وطالبات إحصائية 
الح طالب وطالبات الفرقة وذلك لص ، والوجودى () اللغوى، والمنطقى، والمكانى الذكاءات
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التخصصات العلمية والتخصصات األدبية فى و . الرابعة
، والدرجة جتماعى، والطبيعى، والوجودىاءات ) المكانى، والجسمى، والموسيقى، واالالذك
 .ة ( وذلك لصالح التخصصات العلميةالكلي

 تعقيب على الدراسات السابقة:

ة دالة احصائيا اتضح من الدراسات السابقة أن الذكاءات المتعددة لها عالقة ارتباطي
لمنطقي ، فارتبطت القدرة على التحصيل في العلوم والرياضيات بالذكاء ابالتحصيل الدراسي

وارتبطت القدرة على التحصيل في التربية الرياضية والتربية الفنية بالذكاء الذكاء الذاتي ) عبد 
في حين حصل طالب الكليات العملية على درجات عالية في الذكاء الحركي  .(6100، الحليم

 (. 6116، االجتماعي والشخصي ) قوشحة واللغوي و والمكاني 
ي وكذللك ببعض المتغيرات ددة ترتبط بالتحصيل الدراسوبهذا فإن الذكاءات المتع

 .(6113، قادر، وأبو هاشم( )عبد الShearer,2004() (  Visser,2006) الشخصية
لتي توضح العالقة بين ا في حاجة ماسة للمزيد من األبحاث ومن هذا المنطلق فإننا

ل مع هذا االختيار يتحقق وه .واختيار المسار الدراسي ،ات المتعددةنواع الذكاءكل نوع من أ
؟ وهل يوجد اختالف في للطالب الملتحقين في السنة التحضيرية التوافق النفسي والدراسي

  .الذكاءات المتعددة بين الذكور واإلناث؟
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 :البحثجراءات ا

األساليب ، و العينة، واألدوات، و إجراءات البحث على الفروض، والمنهجتشمل 
 يلي عرض لهذه االجراءات.وفيما  اإلحصائية المستخدمة.

 :الفروض
 لمتغير عزى تُ  الطالب، لدي درجة الذكاءات المتعددة في إحصائية داللة ذات فروق  وجدت 

 .لدى طالب السنة التحضيرية  )طالباتو  طالب، ( الجنس
 لمتغير عزى تُ  الطالب، لدي درجة الذكاءات المتعددة في إحصائية داللة ذات فروق  وجدت 

 .لدى طالب السنة التحضيرية  اإلنساني (و  العلمي، ( المسار
 لدي الدراسيالتوافق و  النفسي، التوافق درجة في إحصائية داللة ذات وجد فروق ت 

 .لدى طالب السنة التحضيرية  )طالباتو  ،بطال ( الجنس لمتغير ُيعزى  الطالب،
 لدي الدراسيالتوافق و  النفسي، التوافق درجة في إحصائية داللة ذات وجد فروق ت 

 .لدى طالب السنة التحضيرية  اإلنساني (و  العلمي، ( المسار لمتغير ُيعزى  الطالب،
 الدراسي التوافق بين نوعية الذكاء والتوافق النفسيي و  دالة إحصائية توجد عالقة ارتباطية

 لدى طالب المسار اإلنساني.
 الدراسي لتوافق ابين نوعية الذكاء والتوافق النفسي و  دالة إحصائية توجد عالقة ارتباطية

 لدى طالب المسار العلمي.
 : منهج البحث

ب السنة بما أن البحث الحالي يهدف إلى معرفة واقع الذكاءات المتعددة لدى طال
 الدارسيالتوافق توافق النفسي و ومعرفة عالقته بال مساريها العلمي واإلنساني،ب التحضيرية

لنتائج فإن هذا يقتضي اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لوصف متغيرات البحث وتحليل ا.
 .توصل إليها الباحث ودراسته الميدانية ثم تفسيرها والوقوف عند مؤشراتهايالتي س
 :البحث عينة

من طالب السنة التحضيرية بجامعة  وطالبة اً طالب (081) من تحددت عينة البحث
والعينة  .  1.3سنة بانحراف معياري  03.3سابي لسن الطالب والمتوسط الح الطائف

بات المسار من طال 32و ،طالبا من المسار اإلنساني ذكور 31 مقسمة على النحو التالي:
  من طالبات المسار العلمي. 33، ولبًا من طالب المسار العلمي ذكورطا 38و اإلنساني،
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 األدوات:

 : حث اعداد البا مقياس التوافق الدراسي 
 اشمھ أبو السيد .وتقنين  تعريب :" 0111،  "مكاينزي   المتعددة الذكاءات قائمة 
 تعريب وتقنين . محمد  : د.ت " للتوافق من مقياس " بل  مقياس التوافق النفسي

 عثمان نجاتي.
 .: اعداد الباحثمقياس التوافق الدراسي

من األطر  توافق الدراسيال قام الباحث باإلطالع على التراث السيكولوجى المتاح فى مجال -
 .لهالنظرية والدراسات السابقة بهدف االستفادة منها فى بناء المقياس والفقرات المكونة 

( من األساتذة 8على ) ا( عبارة تم عرضه61تكون المقياس فى صورته األولية من )  -
، وذلك للحكم على مضمون عبارات ي مجال علم النفس والصحة النفسيةالمتخصصيين ف

ومن ناحية أخرى لمعرفة مدى مالءمتها ، المقياس ومدى تمثيلها لما تقيسه هذا من ناحية
 .مدى إتفاقها مع التعريف اإلجرائىو  ،( سنه08-03لسن أفراد العينة موضع القياس )

في بعض  قليلةمع تعديالت ماعدا عبارة واحدة ،  اتفق جميع المحكمين على العبارات و 
 .ي الصورة النهائيةتم مراعاتها ف العبارات

تم تحديد طريقة اإلجابة على المقياس بأن يطلب من المفحوص قراءة المفردة جيدًا ثم  -
 (أحياناً )تحصل على أربع درجات ) دائمًا ( ف( تحت أحد االختيارات √وضع عالمة )

تحصل على درجة ف( اطالقًا ، )تحصل على درجتينف( نادرًا تحصل على ثالث درجات ، )ف
 06، 00،  1، 8، 3، 2، 3، 6، 6، 0وهي )  وذلك إذا كانت العبارات موجبة ،واحدة

 والعكس(   61، 68، 63، 62، 63، 66، 66، 60، 01، 08، 03، 02، 03، 06،
 .(63،  61 ،03 ، 01، 3وهي )  حالة العبارات السالبةي صحيح ف
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 المقياس:  ثبات

ألفا )  طريقةمعامل الثبات ب ثاستخدم الباح توافق الدراسيللتحقق من ثبات مقياس ال
يدل على مدى ، وهذا  1.10وهو دال عند مستوى  1.16 وكان معامل الثبات .(كرونباخ –
 .ثبات الداخلى للمقياسال

فى سبيل التحقق من صدق المقياس استخدم الباحث طريقتين لحساب صدق  صدق المقياس:
 وذلك على النحو التالى: ،توافق الدراسيمقياس ال

قام الباحث بعرض المقياس فى صورته األولية ، والذى تكون من : لمحكمينصدق ا -
( من األساتذه المتخصصين فى مجال علم النفس والصحة  8 ( عبارة على )61)

 .( عبارة 61واستقر المقياس في صورته النهائية على )  .النفسية
قياس عن طريق قام الباحث بالتحقق من التجانس الداخلى للم: صدق االتساق الداخلى -

يوضح  (0)الدرجة الكلية للمقياس والجدول حساب معامل االرتباط بين درجة كل مفرده و 
 .ذلك

 (  1جدول )  

 .خلى لعبارات مقياس التوافق الدراسياإلتساق الدا

رقم 

 المفردة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 المفردة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 المفردة

معامل 

 االرتباط

1 0,77 11 0,77 11 0,77 

1 0,55 11 0,77 11 0,57 

7 0,55 17 0,77 17 0,77 

4 0,71 14 0,77 14 0,77 

5 0,51 15 0,77 15 0,71 

7 0,55 17 0,55 17 0,77 

7 0,77 17 0,75 17 0,77 

5 0,70 15 0,55 15 0,75 

5 0,77 15 0,77 15 0,71 

10 0,75 10 0,45   

رتباط دالة إحصائيًا عند مستوى أن جميع قيم معامالت اال  (0يتضح من جدول)
 ، وهذا يؤكد على صدق المقياس وصالحيته للتطبيق على عينة البحث. 1010
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 اشمه أبو السید .وتقنین د تعریب  المتعددة الذكاءات ق ائمة
 على موزعة  مفردة ) 11 ( من وتتكون  ،ماكينزى  القائمة هذه أعد 1: القائمة وصف

 وجميع. عشوائياً  توزيعاً  موزعة ، نوع لكل مفردات تسع بمعدل ، الذكاء من أنواع تسعة
 على تنطبق ،تماماً  على تنطبق : هى استجابات خمس مفردة كل وأمام ، موجبة المفردات

 بإعطاء وتقدر إطالقًا، على تنطبق ال ، قليالً  على تنطبق ، أحياناً  على تنطبق ، كثيراً 
 مع التعامل ويتم الترتيب على السابقة اتلالستجاب المقابلة ) 3 ،3  ،6 ،6 ،0 ( الدرجات
 القائمة على االختيار وقع وقد. كلية درجة للقائمة ليس ألنه مستقل، كبعد ذكاء كل درجات
 لطالب مناسبتها وكذلك األجنبية، البيئة فى مرتفعة وصدق ثبات بمعامالت لتميزها الحالية
  .ةالجامع

 ثبات مقياس الذكاءات المتعددة على العينة :

على عينة الذكاءات المتعددة بأبعاده المختلفة مقياس قام الباحث بحساب ثبات 
 .(6( طالبا من طالب السنة التحضيرية، وكانت النتائج كما في جدول )081)

 (1جدول)

 معامالت ثبات مقياس الذكاءات المتعددة 

 كرونباخ. –معامل ألفا بطريقة 

 مستوى الداللة معامل الثبات الذكاء

 0.01 0.54 ياللغو

 0.01 0.55 المنطقي

 0.01 0.51 المكاني

 0.01 0.55 الجسمي

 0.01 0.75 الموسيقي

 0.01 0.51 الشخصي

 0.01 0.54 االجتماعي

 0.01 0.55 الطبيعي

 0.01 0.71 الوجودي

 

                                                           

1- 1 ( http:// Surf aquarium ,com/MI/inverntory,htm ) 
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 :مقياس التوافق النفسي

  لهيو( التوافق ياسمقمقياس التوافق النفسي والذي هو بعد من أبعاد   الباحث إستخدم      
 التوافق( مجاالت ربعةأ على ويحتوي  ،)نجاتي عثمان محمد ( العربية باللغة أعده والذي ،)بل

 ( عبارة. 68. ويتكون مجال التوافق النفسي من )واالجتماعي والنفسي، ،والمنزلي الصحي،
 على العينة : ثبات مقياس التوافق النفسي

طالبا من  (081التوافق النفسيى على عينة  )مقياس ت ثباال معامل حسابقام الباحث ب    
 الثباتوكانت قيمة معامل  ( كرونباخ –ألفا  ) طالب السنة التحضيرية باستخدام معامل

 ثبات الداخلى للمقياس .اليدل على مدى . وهذا 1.10وهو دال عند  1.81
 :وتفسيرها  النتائج

درجة الذكاءات  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد :والذي ينص على أنه الفرض األول
 .لدى طالب السنة التحضيرية  )طالباتو  ،بةطل )الجنس لمتغير عزى تُ  الطالب، لدي المتعددة

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بمقارنة متوسطي درجات أفراد المجموعتين     
 (  T.Testت اختبار ) )الطلبة، والطالبات ( على مقياس الذكاءات المتعددة. وذلك باستخدام

 .يوضح النتائج (3جدول )و 
 ( 7جدول ) 

 الذكاءات المتعددة. على مقياسبين الطلبة والطالبات    T.Testقيمة ت 
 المتوسط العينة النوع كاءذنوع ال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.01 2,9 5.8 36.9 55 طلبة اللغوي
 6.5 39.1 51 طالبات

 0.01 5,6 4.3 39.4 55 طلبة المنطقي
 5.9 35.2 51 طالبات

 غير دالة 1.33 4.8 34.8 55 طلبة المكاني
 5.2 33.9 51 طالبات

 غير دالة 0.66 4.8 33.4 55 طلبة الجسمي
 5.8 32.9 51 طالبات

 0.05 2 4.6 34.1 55 طلبة الموسيقي
 5.7 35.6 51 طالبات

 غير دالة 0.66 6.3 38.6 55 طلبة الشخصي
 5.3 39.1 51 طالبات

 0.05 2.53 4.9 40.1 55 طلبة االجتماعي
 6.3 38.2 51 طالبات

 0.01 2.9 5.1 37.4 55 طلبة الطبيعي
 4.9 39.6 51 طالبات

 غير دالة 0.53 5.6 36.8 55 طلبة الوجودي
 5.8 37.2 51 طالبات
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 بين الذكور واإلناث في ةوجد فروق دالة احصائيأنه ال ت (6اتضح من خالل جدول )     
بينهما   في حين وجد فروق دالة احصائية الذكاء المكاني والجسمي والشخصى والوجودي.

بين  فروق دالة احصائياً  أيضاً  الذكاء المنطقي والذكاء االجتماعي لصالح الذكور. ووجد في
 ذكاء الموسيقي والذكاء الطبيعي لصالح اإلناث.الذكور واالناث على بعد الذكاء اللغوي وال

( التي لم تكتشف فروق  6113، ج لم تتفق مع دراسة ) عبد القادر، وأبو هاشموهذا النتائ
( 6116، تعدد. ولكن تتفق مع دراسة ) رياضبين الذكور واإلناث على أبعاد الذكاءات الم

، أما ت األدائية والعملية والحسابيةراالتي أشارت أن البنين يتميزوا عن البنات في االختبا
 البنات يتميزن عن البنين فى االختبارات اللغوية وحفظ المفاهيم والمفردات.

، لمنطقية أكثر من األعمال اللغويةاألعمال الحسابية وا وهذا يدل على أن الذكور يفضلون     
الفرق  وهذا ر واإلنشاد.يقاعية مثل الشعاألعمال الطبيعية والموسيقية اإل والبنات يتميزن في

لطبيعة المجتمع الذي يعطي للذكور قدر كبير من الحرية في التعبير عن أنفسهم  يعود
جأن لممارسة لي، أما البنات فوممارسة المهارات العملية والرياضية بدرجة أكبر من البنات

ن متفوقات عن األعمال الكتابية والفنية واللغوية، فيجتمع لديهن الميول مع الممارسة فيجعله
 الذكور في أنواع الذكاء اللغوي والطبيعي والموسيقي.

درجة الذكاءات  في ةإحصائي داللة ذات فروق  وجدت :والذي ينص على أنه لفرض الثانيا
لدى طالب السنة   اإلنساني (و  العلمي، ( المسار لمتغير ُيعزى  الطالب، لدي المتعددة

 .التحضيرية
فرض قام الباحث بمقارنة متوسطي درجات أفراد المجموعتين وللتحقق من صحة هذا ال     

طالب المسار اإلنساني ( على مقياس الذكاءات المتعددة. وذلك و )طالب المسار العلمي ، 
 : يوضح النتائج (3الجدول )و  (    T.Testباستخدام اختبار ) ت 
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 ( 4جدول ) 
 اإلنساني بين طالب المسار العلمي وطالب المسار    T.Testقيمة ت 

 الذكاءات المتعددة.على مقياس 
نوع 

 كاءذال
نوع 
 المسار

 العينة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 0.05 2.4 3.7 32.4 57 علمي  اللغوي
 4.8 34.2 57 إنساني

 0.01 4.2 4.7 34.9 57 علمي  المنطقي
 5.3 31.7 57 إنساني

 غير دالة 1.06 5.5 36.1 57 علمي  المكاني 
 6.2 35.3 57 إنساني

 غير دالة 1.2 5.1 35.5 57 علمي  الجسمي
 4.5 36.4 57 إنساني

 غير دالة 0.93 5.6 34,7 57 علمي  الموسيقي
 4.8 35.4 57 إنساني

 0.01 3.73 4.9 36.1 57 علمي  الشخصي
 6.2 33.3 57 إنساني

االجتماع
 ي

 غير دالة 0.87 4.8 34.8 57 علمي 
 5.9 35.1 57 إنساني

 0.01 3.6 4.9 37.9 57 علمي  الطبيعي 
 6.1 35.2 57 إنساني

 0.01 2.4 4.4 38.1 57 علمي  الوجودي
 5.4 36.3 57 إنساني

بين متوسطات درجات  ذات داللة بأنه ال يوجد فروق  ( 3اتضح من خالل جدول )      
 –الذكاء الجسمي  –ين العلمي واإلنساني على أبعاد) الذكاء المكاني الطالب في المسار 
 الذكاء االجتماعية( –الذكاء الموسيقي 

بين طالب المسارين العلمي واإلنساني في أبعاد )  في حين وجد فروق دالة احصائية     
ب الذكاء الوجودي ( لصالح طال -الذكاء الطبيعي -الذكاء الشخصي  -الذكاء المنطقي 
 المسار العلمي.

بين طالب المسارين العلمي واإلنساني في الذكاء اللغوي  ووجد فروق دالة إحصائية     
 لصالح طالب المسار اإلنساني.

من  الذكاء تفوقًا في أبعاد أن طالب المسار العلمي أكثرعلى وهذا يدل بصفة عامة       
 في الذكاء اللغوي وكان دااًل عند طالب المسار اإلنساني الذي لم توجد فروق لصالحهم إال

، اد كثيره عند طالب المسار العلميفي حين ارتفعت درجات الذكاء في أبع ،  0.05مستوى 
( والتى أثبتت أن طالب  6113مع دراسة ) عبد القادر ، وأبو هاشم ،  وهذا يتفق جزئياً 

ء الموسيقي والذكاء الكليات العملية تفوقوا في الذكاء المكاني والذكاء الجسمي والذكا
( أن  6116، دراسة ) قوشحةجتماعي والذكاء الطبيعي والذكاء الوجودي. في حين أشارت اال
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الكليات العملية يتفوقوا في الذكاء الحركي والذكاء اللغوي والذكاء المكاني والذكاء االجتماعي 
 والذكاء الشخصي.

د كل التخصصات أما عن اً مرتفع ( أن الذكاء الوجودي6100، واشارت دراسة ) عبد الحليم
 يتفوق في الذكاء المنطقي. التخصص العلمي

ثالث  عالقة ارتباط موجبة بين ( حيث يوجد   (Carol ,2005دراسةوتتفق النتائج مع 
 .، المنطقي( ومهارات القيادة اإلبداعيةأنواع من الذكاءات )اللغوي، الشخصي

في المرحلة  األكبر تم اختيارهم بحسب المجموعوهذا يدل على أن طالب المسار العلمي ي     
، في التخصصات العلميةواالستعداد للتعلم  األكاديمي تهم على التحصيلاوقدر  الثانوية

 .النظر عن ميولهم ، بغضأبعاد الذكاء وبالتالي كان لذلك أثر واضح في دراجاتهم على
 

 التوافق درجة في ائيةإحص داللة ذات وجد فروق ت :والذي ينص على أنهالفرض الثالث 
لدى طالب   )طالباتو  ، بةطل ( الجنس لمتغير ُيعزى  الطالب، لدي الدراسيالتوافق و  النفسي،

 .السنة التحضيرية
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بمقارنة متوسطي درجات أفراد المجموعتين      

توافق الدراسي. وذلك باستخدام )الطلبة، والطالبات ( على مقياس التوافق النفسي ومقياس ال
 .يوضح النتائج ( 3الجدول ) و  ،(    T.Testاختبار ) ت 

 ( 5جدول ) 

 بين الطلبة والطالبات    T.Testقيمة ت 

 .التوافق النفسي والتوافق الدرسى في متغيري

نوع 

 التوافق

 المتوسط العينة النوع

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

 0.01 3.8 7.9 79.15 55 طلبة فسيالن

 6.5 82.23 51 طالبات

 غير دالة 1.19 7.6 80.12 55 طلبة الدراسي

 6.9 81.31 51 طالبات

بين الطلبة  وجد فروق ذات داللة احصائيةه لم تأن (3اتضح من خالل جدول )       
بين الطلبة  ة احصائيةذات دال وجد فروق . في حين تطالبات في متغير التوافق الدراسيوال

 لصالح البنات. (0.01)دال عند مستوى والطالبات على مقياس التوافق النفسي 
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 قق لها اشباع للحاجات الشخصية،أن الخروج للتعليم بالنسبة للبنت يحويفسر ذلك ب
 التي المالئمة بالكيفية المهاراتو  العادات اكتساب حيث (2001:33 عطية، وهذا كما أشار)

ر . وهنا حقق إلتحاق التوافق حدوث إلى يؤدي أن شأنه من النفسية، حاجاته إشباع فردلل تيسِّ
أكثر من البنين الذي اليعد الخروج لحياة  من التوافق النفسي كبير قدر الطالبات بالجامعة

، باإلضافة أن البنات يحرصن على التفوق والتنافس  الجامعة لهم اضافة جديدة في حياتهم
 بتن وجودهن ويحققن ذاتهن.مع البنين حتي ث
 التوافق درجة في إحصائية داللة ذات وجد فروق ت :والذي ينص على أنه الفرض الرابع

لدى طالب   (اإلنسانيو  العلمي،)المسار لمتغير ُيعزى  الطالب، لدي الدراسيالتوافق و  النفسي،
 .السنة التحضيرية

طي درجات أفراد المجموعتين وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بمقارنة متوس    
)طالب المسار العلمي، وطالب المسار اإلنساني ( على مقياس التوافق النفسي ومقياس 

 .يوضح النتائج ( 6لجدول ) او  ،(   T.Testت  التوافق الدراسي. وذلك باستخدام اختبار )
 ( 7جدول ) 

 ميوطالبات المسار العل بين طالب المسار اإلنساني   T.Testقيمة ت 

 .التوافق النفسي والتوافق الدرسى في متغيري

نوع 

 التوافق

نوع 

 المسار

 المتوسط العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 0.05 2,1 6.8 82.9 57 علمي  النفسي

 8.2 80.8 57 إنساني

 0.05 1.9 6.4 83.1 57 علمي  الدراسي

 7.8 81.2 57 إنساني

  (0.05)عند مستوى  توجد فروق دالة احصائية هأن ( 2ح من خالل جدول ) اتض     
 لصالح المسار العلمي في متغيري التوافق النفسي والتوافق الدراسي.

ايجابية بين ارتباطية بأنه توجد عالقة (Visser,2006) وهذه النتائج تتفق مع دراسة 
راسة ) ود (Shearer, 2004 )اسة . وكذلك اثبت در كاءات المتعددة ومتغيرات الشخصيةالذ

ات المتعددة والقدرة على بين الذكاء ايجابية وجد عالقة ارتباطية( أنه ت 6113عبد الدايم ، 
 . التوافق
وهذا ما أشارت إليه النتائج أن طالب المسار العلمي تفوقوا في أكثر أبعاد الذكاءات      

، لصالحهم إحصائياً  سي والدراسي دالةائج التوافق النفالمتعددة وفي نفس الوقت كانت نت
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 ،في الكليات العلمية يار بين التخصصات المختلفةاالخت ألنهم بمعدلهم يكون أمامهم فرصة
أما  والذي بالطبع من يلتحق بهذه الكليات يكون لديه طموح وهدف يسعى إلى تحقيقة،

المعدل الذي حصل يختارها له محددة نظرية تخصصات اختيار أجبر على ف المسار اإلنساني
 حتى يحصل على مؤهل فقط وال يرتبط هذا التخصص في الغالب بميوله أو قدراته. ،عليه

 على توافقهم النفسي والدراسي. اً سلبي اً وكان لهذا تأثير 
بين ذات داللة إحصائية توجد عالقة ارتباطية :  والذي ينص على أنه الفرض الخامس

 الدراسي لدى طالب المسار اإلنساني.افق التو ي و نوعية الذكاء والتوافق النفس
باط بين أبعاد الذكاءات معامل االرتبحساب وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث      

لدي طالب المسار اإلنساني في السنة التوافق النفسي والتوافق الدراسي ، وكل من المتعددة
 (. 7كما يتضح من جدول )  جوكانت النتائ ،طالباً  ( 66 ) والذي يبلغ عددهم التحضيرية

 ( 7جدول ) 

 معامل االرتباط بين األبعاد الفرعية للذكاءات المتعددة

 .والتوافق النفسي والتوافق الدراسي لدى طالب المسار اإلنساني

 التوافق        

 نوع الذكاء

التوافق 

 النفسي

مستوى 

 الداللة

التوافق 

 الدراسي

مستوى 

 الداللة

 0.01 0.51 0.01 0.45 اللغوي

 0.01 -0.32 غير دالة 0.08 المنطقي

 غير دالة 0.128 غير دالة   0.005 المكاني

 غير دالة 0.172 غير دالة 0.131 الجسمي

 0.01 0.43 0.05 0.232 الموسيقي

 0.01 0.39 غير دالة  0.171  الشخصي

 0.05 0.23 0.01 0.45 االجتماعي

 غير دالة -0.123 غير دالة 0.131 الطبيعي

 0.01  0.511 0.01 0.499 الوجودي

الذكاء  كل من)  بين احصائياً  وجد عالقة ارتباطية دالةأن ت (3اتضح من خالل جدول )      
والتوافق النفسي لدى طالب  (اللغوي والذكاء الموسيقي والذكاء االجتماعي والذكاء الوجودي

 المسار اإلنساني.
الذكاء المنطقي والذكاء كل من )بين  ة احصائياً دال ارتباطيةعالقة في حين لم توجد     

التوافق النفسي لدي طالب و  ي(المكاني والذكاء الجسمي والذكاء الشخصي والذكاء الطبيع
 المسار اإلنساني.



 م6104أكتوبر ( 64ـــــــــــــ العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 611 - 
 

الذكاء اللغوي والذكاء الموسيقي كل من ) بين احصائيًا وجد عالقة ارتباطية دالة وت      
لدى طالب المسار  دراسيوالتوافق ال (الوجوديي والذكاء والذكاء االجتماع شخصوالذكاء ال
 اإلنساني.

الذكاء المكاني والذكاء كل من ) بين  دالة احصائية ارتباطيةعالقة في حين لم توجد       
 لدي طالب المسار اإلنساني. دراسيالتوافق ال( و الجسمي والذكاء الطبيعي 

عند مستوى  المنطقي والتوافق الدراسي دالة اءوجد عالقة ارتباطية سلبية بين الذكتو      
(0.01). 

الذكاءات المتعددة وهذا يتفق مع الدراسات التى تحدد أن هناك عالقة ارتياطية بين 
(  Visser,2006التحصيل الدراسي وكذللك ببعض المتغيرات الشخصية . )و 
(Carol,2005)  (Shearer,2004( ) ،6113عبد القادر، وأبو هاشم)  

 كفكان لذل ي الذكاء اللغوي والموسيقي ف واحيث أن الطالب في المسار اإلنساني تفوق       
وجد عالقة أن أكثر أبعاد الذكاء األخري لم تالدراسي. في حين عالقة ارتباطية بتوافقهم 

وهذا يدل على أن  بينها وبين التوافق النفسي والتوافق الدراسي. ارتباطية دالة إحصائياً 
يختارون التخصص المناسب لنوعية ذكائهم يكون لديهم درجة عالية من  الطالب الذين

طالب المسار اإلنساني في الغالب غير متوافقين دراسيًا وهذا دراسي. أما التوافق النفسي وال
معدل دراجاتهم  ب أنهم يوجهون إلى التخصص ويكون اختياراته محدودة، وتعتمد علىبسب

إليه النتائج ارتباط أنواع الذكاءات المرتفعة بالتوافق  وليس حسب ميولهم، وهذا ما أشارت
 النفسي والدراسي.

بين ئية اذات داللة احصتوجد عالقة ارتباطية  :والذي ينص على أنهفرض السادس ال
 الدراسي لدى طالب المسار العلمي.التوافق نوعية الذكاء والتوافق النفسي و 

حساب معامل االرتباط بين أبعاد الذكاءات وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث ب    
، وكل من التوافق النفسي والتوافق الدراسي  لدي طالب المسار العلمي في السنة تعددةالم

 .يوضح النتائج (  8الجدول ) و ، طالباً  ( 66)عل عينة حجمها  التحضيرية
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 ( 5جدول ) 

 معامل االرتباط بين األبعاد الفرعية للذكاءات المتعددة

 توافق النفسي والتوافق الدراسي لدى طالب المسار العلميوال

 التوافق        

 نوع الذكاء

التوافق 

 النفسي

مستوى 

 الداللة

التوافق 

 الدراسي

مستوى 

 الداللة

 0.01 0.23 غير دالة 0.15 اللغوي

 0.01 0.49 0.01 0.51 المنطقي

 0.01 0.328 0.01  0.51 المكاني

 غير دالة 0.182 غير دالة 0.121 الجسمي

 0.05 0.23 غير دالة 0.132 الموسيقي

 0.01 0.59 0.01 0.471  الشخصي

 غير دالة 0.13 0.01 0.45 االجتماعي

 غير دالة -0.113 غير دالة 0.131 الطبيعي

 0.05 0.221 0.01 0.299 الوجودي

من)  الذكاء  وجد عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين كلأن ت (8اتضح من خالل جدول )      
( والتوافق النفسي لدى طالب جتماعيوالذكاء اال شخصيوالذكاء ال كانيالمنطقي والذكاء الم

 .علميالمسار ال
والذكاء  لغوي في حين لم توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين كل من )الذكاء ال      

 .علميالب المسار الوالذكاء الطبيعي( والتوافق النفسي لدي ط موسيقيالجسمي والذكاء ال
والذكاء المنطقي ويوجد يوجد عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين كل من ) الذكاء اللغوي 

والذكاء الوجودي( والتوافق الدراسي لدى  يوالذكاء الموسيقي والذكاء الشخصوالذكاء المكاني 
 .علميطالب المسار ال

والذكاء  الذكاء الجسميبين كل من )باطية دالة احصائيًا في حين لم توجد عالقة ارت     
 .علمي( والتوافق الدراسي لدي طالب المسار الوالذكاء الطبيعي اإلجتماعي

وهذا يشير إلى أن طالب المسار العلمي على قدر من القدرات العقلية والتفوق في 
تعلم. الذكاء وهذا يساعدهم أكثر على التوافق النفسي والدراسي والقدرة على الكثير من أبعاد 

 .(Al-Balhan,2006( ودراسة )Gloria,2005وهذا يتفق مع دراسة  )
تميزا من الناحية العقلية  وهذا يدل على أن طالب المسار العلمي أكثر ذكاًء وأكثر

النفسي والدراسي وخاصة في المتغيرات التى تميز فيها  همتوافقيجابي على ‘وكان لذلك تأثير 
في حين أنواع الذكاء األخرى التي لم  لمسار اإلنساني.طالب المسار العلمي على طالب ا

نساني لم توجد عالقه صائية بينهم وبين طالب المسار اإل توجد فيها فروق ذات داللة اح
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ها وبين التوافق النفسي والدراسي. ولكن بصفة عامة فإن االرتفاع في معدالت ارتباطية بين
التوافق النفسي والدراسي لدى طالب السنة ة بدرج ايجابية الذكاءات المتعددة كان له عالقة

 التحضيرية.
 تعقيب على النتائج.

تحتاج العملية التعليمة للعديد من القدرات والمهارات والفنيات التي تساعد المتعلم 
 . والسنة التحضيرية هي مرحلةمعوقة دون مشكالتالتي ينتسب إليها على اجتياز المرحلة 

، ويتم االنتساب لها إما في المسار اإلنساني أو وي والتعليم الجامعيلتعليم الثانبين ا انتقالية
 نتائجتفق مع مساره ومعدله. ومن خالل للكلية التى ت يؤهل الطالب اوبعده ،المسار العلمي

بين طالب المسارين من حيث  البحث الحالي لوحظ العديد من الفروق الدالة إحصائياً 
في  ،ي والتوافق الدراسي وذلك لصالح طالب المسار العلميالذكاءات المتعددة والتوافق النفس

، وكذلك في الذكاء اللفظي حين تميز طالب المسار اإلنساني على طالب المسار اإلنساني
 المتعددة وخاصة فيالذكاءات في بعض أبعاد  بين الذكور واإلناث لوحظ التمايز الواضح

والذكاء الموسيقي. وكذلك وجد ارتباط دال  الذكاء المنطقي والذكاء اللغوي والذكاء الطبيعي
 .متعددة والتوافق النفسي والدراسيبين الدرجات العالية في الذكاءات ال

 وهذا يدل على أن الطالب أصحاب القدرات العالية يمكن أن يتكيفوا مع التخصص
 ،جتمعمع الم ويتوافقوا إلى حد كبير ويتكيفوا مع أنفسهم ويحققوا ذاتهم الذي التحقوا به،

إلى تأهيل آخر غير المواد الدراسية التي  ب أصحاب القدرات الضعيفة يحتاجون والطال
 يحصلون عليها في السنة والتحضيرية وهى اإلرشاد المهني الذي يساعدهم على تقبل المهام

 ؟وكيف يحدد هدفه وطموحه من التعليم المناسب. التي تلي اختيار المسار العلمي والواجبات
وكيف يعرف قدراته ويختار التعليم  التي يواجهها؟ يع أن يتغلب على الصعوباتوكيف يستط

 ؟المناسب لهذه القدرات
 :البحث وصياتت

 بعدة توصيات وهي: من خالل نتائج البحث نخرج
التي حصل  ي التعليم الثانوي حتي تكون درجة الطالباالهتمام بالتقييم الموضوعي ف -

هنا نتجنب التحاق الطالب إلى تخصص ال يتفق مع و  ،عليها تعبر عن قدراته الحقيقة
 قدراته الحقيقية.

عمل اختبار للذكاءات المتعددة للطالب من متخصص ويرفق بملفه عند االنتقال إلى كل  -
 مرحلة تعليمية جديدة.
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 االنتساب له، عمل اختبار للميول المهنية للطالب قبل التحاقهم إلى التخصص المراد -
تجنب العديد من الذي يرتبط بالميول لو  المناسب التخصصحتى يوجه الطالب إلى 

وتحدث أعلى درجة من درجات التوافق النفسي  حاالت الرسوب والتسرب بسبب الفشل
 .والدراسي

توفير أخصائي نفسي للسنة التحضيرية يساعد الطالب الجدد على تخطى المعوقات التى  -
 التعليم الجامعي؟.احتياجات وي و نالتعليم الثااحتياجات وكيف يميزوا بين  ،تواجههم

في حالة اكتشاف عدم توافقهم  التعليمي الحرص على توجيه الطالب إلى تغير المسار -
 للوقت والجهد والتكاليف. توفيراً  ،في البداية
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