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 امللخص

ـــة الســـ ة       ـــي  طلب ـــدد  ب ـــذكاساة المتع ـــف ال ـــرتع د ـــرف الت ـــق تع هـــدف الباـــل الاـــالف ال
التاضـــيرية دـــف المســـاري  العلمـــف تاة ســـا ف بجامعـــة الطـــائفا تلتا يـــع هـــذا ال ـــدف  ـــام 
البااثــا  بدعــداد م يــال دــف الــذكاساة المتعــدد  تتطبي ــح علــق عي ــة الباــل تالتــف ت لتــة مــ  

( 041)مــ  م  بــاو تطالبــة دــف كــي المســاري  العلمــف تاة ســا ف بمدي ــة الطــائفاطال( 201)
ا تذلــل للك ــف عــ  التــرتع ا ســا ف( 001)علمــفا ( 011)تا ــ  تب .ا ــال (001)ذكــترا ت

التخصص تالج لا ت د أسترة  تائج الباـل بعـد : لمتغيراة بي  ما دف الذكاساة المتعدد  تبعاو 
الاركـفا ع بي  المسار العلمف تاة سا ف دف كـل مـ  الـذكاس التاليل اةاصائف ع  تجتد درت

ا دـف اـي  كا ـة اة سـا ف لصـال  طـيا المسـار تالمكا فا تاللغـت،ا تاججتمـاعفا تال خصـف
ا تلــم تالطبيعــف االم ط ــف الرياضــفالــذكاس كــل مــ   دــف العلمــفالتــرتع لصــال  طــيا المســار 
رة ال تائج تجتد درتع بـي  الـذكتر تاة ـال كما أظ  .المتسي فتتجد درتع بي  ما دف الذكاس 

لصـال  الـذكترا دـف اـي  كا ـة التـرتع  المتسـي فا تال خصـفا تالطبيعـفدف كل مـ  الـذكاس 
تلــم تتجــد دــرتع ذاة دجلــة  تالمكــا فا تالاركــفا كــل مــ  الــذكاس اللغــت،ادــف لصــال  اة ــال 

 تاججتماعف الم ط ف الرياضفادف الذكاس  ابي  مااصائية 
 .الس ة التاضيرية الترتعا الذكاساة المتعدد ا (:عربي)ت املفتاحية الكلما
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Summary 
This research is aiming to identify the differences in multiple intelligences 

among the students of the preparation year in the scientific and humanity 

branches in the preparatory year at the University of Taif. To achieve this 

goal, the two researchers established criteria of multiple intelligences and 

applied them on a selected group as a sample of research that consists of( 

690) students (male and female) in both branches in Taif City.( 340) of 

them are males while( 350) of the selected group were female.( 300) of the 

students in the scientific branch while there were( 390) from the 

humanities branch. So to explore the differences between the multiple 

intelligences based on variables such as majors and gender. After the 

results of statistical analysis, the research explored the existences of 

differences between the two branches in the area of intelligence, 

movements, location, language ,social and personality to the advantage of 

students in the humanity branch. Meanwhile, the differences were clear to 

the advantage of the students in the scientific branch in terms of 

intelligence logic mathematical and natural intelligence. There was no 

difference between them in terms of musical intelligence. As the results 

showed, there were differences between male and female in terms of 

musical intelligence and personality, and natural intelligence to the 

advantage of males. At the same time, the differences were clear to the 

advantage of females in terms of language and location and movement  

intelligence. There were no significant differences between them in logic 

mathematical and social intelligence. 

 

Key words: Multiple intelligence, differences, preparatory year 
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 :املقدمة
م   Multiple intelligences Theory (MIT)المتعدد   الذكاساةتعدُّ  ظرية 

تدعت ال ظرية الق تصتر تاس  لل دراة ايل  ال ظرياة الاديثة  سبياو دف ميدا  الذكاسا
  .الب ريةا ي مل مجاجة متعدد  م  الذكاس

" Howard Gardnerهتارد جارد ر "تكا  أتل ظ تر ل ذه ال ظرية علق يد صااب ا 
 Frames of Mind: The Theory of Multiple" :دف كتابح المع ت 

Intelligences"  اتجاها   ظ را تم ذ ذلل الاي  تاتق اآل  (0020)أطر الع ل عام
عريضا  لمت تم الذكاسا اتجاه  ديم ي اد، بالثباة علق مبدأ العامل العام التااد للذكاسا 

 . كاساة ب اس علق أسل بيتلتجية تث اديةتاتجاه اديل ي اد، بتعدد الذ
ضرتر  ال ظر الق ع ل اة سا  علق  ات أراا بكثير مما هت ( 6114)تيرى جادر ر 

 ."التعلم السيا ف"تهت يؤكد علق أ  ما يسميح بـ .  ائم دف المتاهيم المبكر  الت ليدية لح
متعدد  دف المدارل دف تطبي ات ا ال المتعدد  الذكاساة ظرية تتبرز أهمية ت يمة    

تالجامعاةا ستاس دف استخدام اةستراتيجياة التعليمية ب اس علق  تع كل ذكاسا أت دف عملية 
تطتير تب اس الم اهج التعليميةا أت دف ص اعة البيئاة الماتز  ب اس علق تتج اة تأدكار هذه 

تتتادع ميتل م  ال ظريةا أت دف تتجيح الطيا الق دراسة تّخصصاة تمساراة ت اسا  درات م
 .تاهتمامات م

المتعدد  ت دم أعظم اس امات ا للتربية  الذكاساةا الق أ   ظرية (6110)تي ير جابر      
با تراا ا أ  األساتذ  دف ااجة الق تتسي  اصيلت م م  األساليا تاألدتاة تاةستراتيجياة 

 .استخدام ا دف غرف التعلمبايل تتعدى ال تااف اللغتية تالم ط ية العادية م  اا التف ي ي  
تساعد دف تعرف ال دراة المتعدد   الذكاساةالق أ   ظرية ا (6112) كما ت ير دارل     

الع لية للطلبة بصتر  أكبرا اضادة الق  مت العديد م  الم اراة تالخبراة التف تعد ذاة  يمة 
مت ف ما للتصتل الق  دعالة دف ال الم كيةا تمعردة العملياة التف يتبع ا الع ل دف ت اتل

 .الال
ا أ  تركيز الم اهج الدراسية دف كادة المستتياة التعليمية علق (6110) ت اة تترى 

ال دراة اللغتية تالم ط يةا ايما او بعامل الذكاس العاما الذ، ت يسح اختباراة الذكاس تالراسخ دف 
الذ، يجعل م  الم م  أدبياة علم ال تل ج تعد الطالا اج لم   تااجاة بعي  اا األمر
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اجهتمام ب دراة كل درد تمااتلة اجستتاد  م  ا تهذا يتطلا دراسة الترتع بي  األدراد دف 
 األساتذ هذه الذكاساةا ما يعطف صتر  تاضاة ع    اط ال ت  تالضعف ع د الطلبةا تيجعل 

 .كل دردم اسبة ل ادري  علق تتصيل المعلتماة بالطري ة ال
ذا كا          د أخذة دف اجستتاد  م  تطبي اة الغربية  م  المدارل تالجامعاة لعديداتا 

دف الجتا ا  م  تتج اة هذه ال ظرية تتطبي ات ا اجستتاد هذه ال ظرية تأدكارهاا داألارى 
 .التعليمية دف البيئاة العربية

 تلعل دراسة الترتع دف الذكاساة المتعدد  بي  طلبة الس ة التاضيرية دف المساري 
العلمف تاة سا ف تكت  اجر أسال لدراساة تك ف ع  بعض آداع تطبي اة هذه ال ظرية 
دف التعليم الجامعفا تكيتية اجستتاد  م  ا دف تتجيح الطيا الق ما ي اسا  درات م 

 .تميتل م
 :حتديد مشكلة البحث وأسئلته

ستخدام مجمتعة م  يتطلا تطبيع  ظرية الذكاساة المتعدد  دف الم اهج الجامعية ا       
اةستراتيجياة التعليمية الم اسبة للمكت اة المعردية لكل  تع م  أ تاع الذكاسا لت كل  متذجاو 
للتعليم يستطي  م  خيلح األساتذ  معالجة الم اراة تالماتتى التعليمف دف أ، مجال م  

 .مجاجة الدراسة
ترجمة الماد  الدراسية التف ي تم ا الق أ  تمك  األستاذ م  (6112)ل ذا ت ير دارل       

بتدريس ا تد او أل تاع  درات ما سيساعد الطلبة علق استخدام ذكاسات م المتعدد  تت ميت ا 
يجابف تعملفا ما ي يئ م للدختل دف العالم التا عف تم ابلة  تزياد    اط م ب كل دعال تا 

 .تادياتح
ة المتعدد  جاظ الباال  در  تم  خيل مراجعة الدراساة اتل  ظرية الذكاسا       

الدراساة العربية التف أجرية علق طلبة الجامعاة تااتلة ت ّصف الترتع بي  بعض 
هف دراسة  اج علق دراسة تااد  -مادتد اّطيع  فد - ا التخّصصاةا دلم يعثر البااث

 يةا أجرية دف مصرا تت اتلة الترتع بي  الكلياة العلمية تالكلياة ال ظر ( 6110) ت اة 
علق الرغم م  تزايد األباال تالدراساة ع   ظرية الذكاساة المتعدد  خيل الس تاة األخير  

دعلف المستتى المالف لم تجرى أية دراسة ت اتلة طلبة الس ة . تعلق مستتى العالم
التاضيرية دف الجامعاة السعتديةا علق الرغم م  أهمية هذه الس ة دف اعداد الطلبة 
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هذا البال ضم  الج تد جراس جيد  للتخصصا مما كا  سبباو رئيساو ة تت هيل م بصتر 
بي  التعلم " جارد ر"المبذتلة بغية تعميع دراسة هذه ال ظريةا جسيما ما يتعلع م  ا بربط 

تالسياع الذ، يتم ديحا تماتتى الم اهجا لي تف البال الاالف دف مااتلة للك ف ع  
طلبة الس ة التاضيرية بجامعة الطائف ال سم العلمف الترتع دف الذكاساة المتعدد  بي  

تاة سا فا تا تراح اجراساة تراعف هذه الذكاساة تت  يط ا ليستتاد  م  ا دف تاسي  التعّلم 
 .أت التتجيح  ات مساراة معي ة

 :تعليح تتادد م كلة البال دف السؤال الرئيل اآلتف        
بني طلبة السنة التحضريية يف املسارين العلمي واإلنساني جبامعة  ما مستوى الفروق يف الذكاءات املتعددة

 الطائف؟

 :ويتفرع من هذا السؤال األساسي األسئلة الفرعية اآلتية    

ـ ما مستتى الترتع دف الذكاساة المتعدد  بي  طلبة الس ة التاضيرية دف المساري   0
 العلمف تاة سا ف تعزى لمتغير التخصص؟ 

لترتع دف الذكاساة المتعدد  بي  طلبة الس ة التاضيرية دف المساري  ما مستتى ا. 6
 العلمف تاة سا ف تعزى لمتغير الج ل؟

 :أهداف البحث

ــة الســ ة  ــي  طلب ــذكاساة المتعــدد  ب ــف ال ــرتع د ــق تعــرف الت ي ــدف الباــل الاــالف ال
 :اآلتف التاضيرية دف المساري  العلمف تاة سا ف بجامعة الطائفا تيتترع ع  هذا ال دف

الم ط ف الرياضفا  المتسي فا اللغت،ائ ) تعرف الترتع دف الذكاساة المتعدد  الثما ية. 0
المسار )اسا متغير التخصص ( اججتماعفا الطبيعف الاركفا المكا فا ال خصفا

 (.العلمفا تالمسار اة سا ف
ط ف الرياضفا اللغت،ا المتسي فا الم ) تعرف الترتع دف الذكاساة المتعدد  الثما ية. 6

 (.ذكترا تا  ال)تبعاو لمتغير الج ل ( الاركفا المكا فا ال خصفا اججتماعفا الطبيعف
 :فرضيات البحث

دف الذكاساة  (0.05 %)ج تتجد درتع جتهرية ذاة دجلة ااصائية ع د مستتى دجلة  -0
 .المتعدد  بي  متتسطاة درجاة طلبة المساري  العلمف تاة سا ف
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دف الذكاساة  (0.05 %) تع جتهرية ذاة دجلة ااصائية ع د مستتى دجلةج تتجد در  -6
 (.ذكترا تا  ال)المتعدد  بي  طلبة ال سم العلمف تطلبة ال سم ال ظر، تبعاو لمتغير الج ل

 :أهمية البحث 

 :تكم  أهمية هذا البال ديما ي تف      
طلبة الس ة التاضيرية دف التتصل لمعلتماة جديد  ع  تتزي  الذكاساة المتعدد  لدى . 0

المساري  العلمف تاة سا ف دف جامعة الطائفا تمعردة   اط ال ت  دف المساري  
ليستتاد  م  ا دف عملية الت ميةا أت دف اختيار طرائع التدريل الم اسبة ل اا م  أجل 

 .تطتير تتاسي  عملية التعلم
ي  الذكتر تاة ال تاجستتاد  م  ا تعرف الترتع دف الذكاساة المتعدد  دف اال تجتدها ب. 6

دف ت مية   اط الضعف م  خيل استثمار   اط ال ت  لدي م لت م الم اهج التعليمية 
 .  تزياد  داعليت ا

ت ديم دليل ار اد، ألساتذ  الجامعة دف ميدا  الترتع التردية باجست اد الق  تائج  يمك . 0 
ييئ ا الع اية الكادية؛ تذلل لما ل ا م  البالا لمراعا  الترتع دف الذكاساة المتعد د  تا 

أهمية دف التعامل م  الطلبة تاختيار طرائع التدريل الم اسبة ل م دف الم رراةا تدف 
 .تاصيل م دي ا

الذكاساة مجال لما سب ح م  الباتل تالدراساة دف  استكماليحخطت  هذا البال عد ي. 4
 .المتعدد  لدى طلبة الجامعة

ل تالدراساة التف ت اتلة الترتع التردية دف الذكاساة المتعدد  اسا  در  البات . 0
 .باسا ادتد علم الباال – المساري  العلمف تاة سا ف دف الس ة التاضيرية

 : مصطلحات البحث 

ال ـدر  علـق اـل الم ـكية أت اضـادة  ـاتج "عرف جارد ر الذكاس ب  ـح  :الذكاءات املتعددة -1
اـد أت أكثـر مـ  اةطـاراة الث اديـة معتمـداو دـف ذلـل علـق متطلبـاة جديـد يكـت  ذت  يمـة مـ  تا
 (.60ا 6114اا جارد ر" )الث ادة التف  ايا دف ك ت ا 

تيمك  تعريتح اجرائياوا ب  ح مجمتعة م  ال دراة اللغتية تالم ط ية تالمكا ية تالاركية 
س ة التاضيرية دف تالمتسي ية تاججتماعية تال خصية تالطبيعيةا المتتادر  لدى طلبة ال
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المساري  العلمف تاألدبفا تي ال بالدرجة التف ياصل علي ا الطالا علق م يال الذكاساة 
 . المتعدد  المعّد ل ذا الغرض

 :تتتاّدد أ تاع الذكاساة المتعدد  باآلتف
يتضم  الاساسية تجاه اللغةا تال در  علق تعلم اللغاةا تاستعمال اللغةا  :الذكاء اللغوي -

تيعرف اجرائياو ب  ح الدرجة التف ياصل علي ا الطالا علق م يال  .يع أهداف معي ةلتا 
 (. ُبعد الذكاس اللغت،)الذكاساة المتعدد  

يتضم  ال در  علق تاليل اة كالياة الم ط يةا تال العملياة  :الذكاء املنطقي الرياضي -
او ب  ح الدرجة التف تيعرف اجرائي. الرياضيةا تالتعامل م  المتضتعاة ب كل م ط ف
 (. ُبعد الذكاس الم ط ف) ياصل علي ا الطالا علق م يال الذكاساة المتعدد  

يظ ر م  خيل م اراة الغ اسا الت ليفا العزفا تتذتع الم اط   :املوسيقي الذكاء -
تيعرف اجرائياو ب  ح الدرجة التف ياصل علي ا الطالا علق م يال . المتسي ية تال عرية

 (. ُبعد الذكاس المتسي ف)المتعدد   الذكاساة
تيظ ر م  خيل م اراة دف استخدام الجسد كلح أت األعضاس  :احلركي/الذكاء اجلسدي -

تيعرف اجرائياو ب  ح الدرجة التف ياصل . م حا كاليد أت التم م  أجل ال م كية معي ة
 (. ُبعد الذكاس الاركف)علي ا الطالا علق م يال الذكاساة المتعدد  

يظ ر م  خيل ال در  علق مياظة العالم الخارجف بد ة تتاتيلح الق  :الذكاء املكاني -
تيعرف اجرائياو ب  ح الدرجة التف ياصل علي ا الطالا علق م يال . مدركاة اسية

 (.ُبعد الذكاس المكا ف)الذكاساة المتعدد  
ترغباة اآلخري  تالعمل تي ير الق  در  الترد علق د م ثباة تدتاد   :الذكاء االجتماعي -

تيعرف اجرائياو ب  ح الدرجة التف ياصل علي ا الطالا علق . الم ترل تالتعال م  اآلخري 
 (. الذكاس اججتماعف ُبعد)م يال الذكاساة المتعدد  

الطالا علق د م ذاتحا تما تتضم ح م  رغباة تميتل تي ير الق  در   :الذكاء الشخصي -
اجرائياو ب  ح الدرجة التف ياصل علي ا الطالا علق م يال تيعرف . تاتجاهاة ت دراة
 (. ُبعد الذكاس ال خصف)الذكاساة المتعدد  
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تيتضم  ال در  علق التعرف تالتعامل م  الطبيعةا تالتمييز تالتص يف  :الذكاء الطبيعي -
صل تيعرف اجرائياو ب  ح الدرجة التف يا(. 6110 ت اةا. )لل باتاة تالايتا اة دف البيئة

 (. ُبعد الذكاس الطبيعف)علي ا الطالا علق م يال الذكاساة المتعدد  
تهف برامج دراسية يتم الااع جمي  الطلبة الااصلي  علق   اد    :السنة التحضريية -6

تمام المرالة الثا تية تالراغبي  بدكمال تعليم م الجامعفا بايل يكت  اتمام الدراسة ب ذه 
دليل البرامج التاضيرية بجامعة )ياو تجزماو لي تظام دف الدراسة البرامج ب جاح  رطاو أساس

 (.هـ0400الطائفا 
العلتما : تهت المسار الدراسف الذ، يؤهل الطالا ليلتااع بكلياة :املسار العلمي -0

دليل ( )للطالباة)تال  دسةا تالااسباة تت  ية المعلتماةا تالتصاميما تاج تصاد الم زلف
تيعرف الباال المسار العلمف ب  ح (. هـ0400رية بجامعة الطائفا البرامج التاضي

 .المتتدر  دف جامعة الطائف العلمية المسار الذ، ي مل جمي  المساراة
اآلدااا : تهت المسار الدراسف الذ، يؤهل الطالا ليلتااع بكلياة :املسار اإلنساني -4

ا تكلية العلتم (للطالباة)الم زلفتالتربيةا تال ريعة تاأل ظمةا تالتصاميما تاج تصاد 
 (.هـ0400دليل البرامج التاضيرية بجامعة الطائفا )اةدارية تالمالية تكلياة الترتع 

 اة سا ية تيعرف الباال المسار اة سا ف ب  ح المسار الذ، ي مل جمي  المساراة
 .المتتدر  دف جامعة الطائف

 :تتادد ادتد البال باآلتف :حدود البحث -
  .طبع البال علق طلبة الس ة التاضيرية بجامعة الطائف بمدي ة الطائف :دود املكانيةاحل -
 . هـ0402/  0400طبع البال دف التصل الدراسف الثا ف لعام  :احلدود الزمانية -
طبع البال علق عي ة م  طلبة الس ة التاضيرية المساري  العلمف  :احلدود البشرية -

 . تطالبة او طالب( 201)تاة سا فا تيبلغ عددهم 
  :احلدود املوضوعية -

 اتالاركـــف اتالمكـــا ف الرياضـــفا تالم ط ـــف االلغـــت،: "اج تصـــار علـــق الـــذكاساة الثما يـــة. 0
 ."ا تالطبيعفتال خصف اتاججتماعف اتالمتسي ف

 .تتادد  تائج البال أدا  البال المستخدمة تدججة الصدع تالثباة. 6
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 لسابقةاإلطار النظري والدراسات ا

 :اإلطار النظري: أواًل

ي تضـف تطبيـع  ظريــة الـذكاساة المتعــدد  دـف المــ  ج التعليمـف اســتخدام مجمتعـة مــ         
استراتيجياة التدريل التـف تت اسـا مـ  المكت ـاة المعرديـة لكـل  ـتع مـ  أ ـتاع الـذكاسا بايـل 

أ، ماتـتى تأ، مجـال ت كل  متذجاو للتعليم يستطي  المعلمت  م  خيلـح معالجـة أيـة م ـار  ت 
م  مجاجة الدراسةا تا   تمك  األسـتاذ مـ  ترجمـة المـاد  الدراسـية التـف ي ـتم بتدريسـ ا تد ـاو 
أل ــتاع  ــدرات ما سيســاعد الطلبــة علــق اســتخدام ذكــاسات م المتعــدد  تت ميت ــا تزيــاد    ــاط م 

دـارلا )ادياتـح ب كل دعال تايجـابف تعملـفا مـا ي يـئ م للـدختل دـف العـالم الـتا عف تم ابلـة ت
ل د ا  ـة  ظريـة جـارد ر دـف الـذكاساة المتعـدد  ا جـازاة م مـة دـف تعـرف التـرتع (. 6112

الترديــةا األمــر الــذ، أســ م دــف الك ــف عــ  ال ــدراة تالتــرتع الترديــة دي ــاا الــق جا ــا أ  ــا 
 (. 6116كاملا )تتجح كل درد  ات التظيتة التف ت اسبحا تتيئم  دراتح 

اــدد جــارد ر ألتل مــر  (  Frames Of Mind ,1983) أطــر الع ــل تدــف كتابــة       
ــتاع م تصــلة هــف ــذكاساة بســبعة أ  ــذكاس : ال ــذكاس الاركــف الجســمفا تال ــذكاس المتســي ف تال ال

ــذكاس  ــذكاس اججتمــاعفا تال ــذكاس اللغــت، اللتظــفا تال ــا فا تال ــذكاس المك الم ط ــف الرياضــفا تال
اعـاد  " آخـر هـت الـذكاس الطبيعـفا تدـف كتابـح  تعـاو ( 0002)ال خصفا ثم أضاف الي ا عـام 

ــر  الاــاد، تالع ــري   ــذكاساة المتعــدد  لل  ــح تأضــاف ( 0000)عــام " ت ــكيل ال طــتر  ظريت
 (.6116جرتا ا ) تعي  آخري  هما الذكاس الرتاف تالذكاس التجتد، 

 Biopsychology)ت ـد عـرف جـارد ر مت ـتم الـذكاس ايـل اعتبـره  ـدر   تـل بيتلتجيـة    
Potential ) ــة لاــل الم ــكية أت لمعالجــة المعلتمــاةا التــف يمكــ  ت  ــيط ا دــف بيئــة ث ادي

ا  هــذا التغيــر البســيط دــف صــياغة التعريــف هــام . ابتكــار م تجــاة ذاة  يمــة دــف هــذه الث ادــة
أل ح ي ترح ب   الذكاساة ليسة أ ـياس يمكـ  رؤيت ـا أت عـدهاا بـل هـف  ـدراة ـ مـ  المتتـرض 

ـتيمك   اذها أت اضعاد ا تبعاو لـ يم ث ادية معي ـةا أت التـرص المتااـة  neuralأ  ا عصبية 
دــف تلــل الث ادــةا أت ال ــراراة ال خصــية المتخــذ  مــ   بــل األســرا أت المدرســي ا أت اآلخــري  

 (.02ا 6110جارد را)
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تب ــذا تتســ  جــارد ر دــف مت تمــح للــذكاس لي ــمل العديــد مــ  ال ــدراة التــف تــم اعتبارهــا        
تمــ  خــيل ال ــتل ا  هــذه الــذكاساة مســت لة  ســبياو عــ  بعضــ ا . خــارم مجــال الــذكاس ســاب او 

البعضا دد ح تادى اجعت ـاد تاسـ  اج ت ـار تالمتب ـق مـ   بـل العديـد مـ  علمـاس الـ تل بـ   
تجــارد ر هــت أتل عــالم  تــل . الــذكاس  ــدر  متــرد  تأ  التــرد امــا أ  يكــت  ذكيــاو أت غيــر ذكــف

ــذكاس دســماه ذكــاساة ا ت ــل  تاعــد اللغــة  ــة اــي  جمــ  مصــطل  ال  Intelligencesاة كليزي
 (. 6112ا ماست )

الق أ  هذا اج تصال ال سبف للذكاساة المتعـدد  عـ  بعضـ ا ( 6116)تت ير الخز دار 
هت الجديد الذ، طراح جارد را دال ال يختلتت  دف   ـاط ال ـت  تالضـعف التـف لـدي م بال سـبة 

دف ذكاس ما ج يترتا علي ا ال ت  أت الضعف دف ذكاساة أخـرىا تيتت ـ  ل ذه الذكاساةا تال ت  
ــدريا المبكــر يســتطيعت   ــة تالت ــي  التراث ــال بســبا التتاعــل المســتمر ب جــارد ر أ  بعــض ال 

 .رتطتير ذكاساة معي ة أكثر م  غيرهم بكثي
 :األفكار الرئيسية يف نظرية الذكاءات املتعددة -

 :ر الرئيسية دف  ظرية الذكاساة المتعدد  علق ال ات التالفاألدكا( 2006)لخص آرمستر ج  
 (.أضيف الي ا اديثاو الذكاس الثام )كل  خص يمتلل سبعة ذكاساة  -
 .معظم ال ال يطترت  كل ذكاس الق مستتى كاف م  الكتاس  -
 .تعمل الذكاساة دف العاد  ب كل جمعف تبطرع متعدد  -
 .كياو ضم  دئة معي ةه ال تسائل عديد  ليكت  المتعلم ذ -
 :معايري الذكاءات املتعددة -

ــد دراســة أ،  ــدر  ب ــدف   ــار ع  ــال عــد  معــايير تؤخــذ بعــي  اجعتب ــق أ  ه  يؤكــد جــارد ر عل
 :دف( 6114اجارد ر)تضمي  ا تاعتبارها ذكاسو ضم  الذكاساة المتعدد ا ايل اددها

 .امكا ية تاديد تلف دماغف -
 .تاريخ تطتر، تمصدا ية تطترية -
 .تجتد عملية أت مجمتعة م  العملياة مركزية يمك  تاديدها -
  ابلية الترميز -
 .تاريخ  مائف متميز م  مجمتعة يمك  تاديدها م  األداساة الخبير  تال اددة -
 .ظاهر  المتخلتي  العاردي  تالعبا ر  الصغارا تغير ذلل م  الظتاهر اجستث ائية -
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 .لتجريبيةدعم م  الم ماة السيكتلتجية ا -
 .دعم م  مكت تاة ال يال ال تسف -
 :وصف الذكاءات الثمانية -

ت ـير  ظريــة الــذكاساة المتعــدد  تد ـاو ألعمــال تباــتل جــارد ر الـق أ  التــرد يمتلــل ثما يــة     
آرمســترت جا :)ت ــد تطــرع الــق أ ــتاع هــذه الــذكاساة عــدد مــ  البــااثي  مثــل. ذكــاساة أت أكثــر

ا تالبــــدترا 6114ا تال يســــفا 6114ا جــــارد را6112خ ا تالــــدم6112ا تدــــارلا 6112
 :ا تديما يلف تصف ل ذه الذكاساة(6110ا ت ت اةا 6110ا تاسي ا 6114

تي ير الق ال در  علق استخدام الكلماة بكتاس  ستاس أكا  ذلل  تتياو أت  :الذكاء اللغوي -
علم )التت تلتجيا؛ كتابياوا كالخطابة تال عر تالسياسةا تي تم هذا الذكاس علق اللغة ت 

معا ف اللغةا تاألبعاد العلميةا أت اجستخداماة  تعلم دججة األلتاظ أت( األصتاة الكيمية
استخدام اللغة لتتادل )ا تد  ت تية الذاكر ؛ (استخدام اللغة ة  اع اآلخري )الخطابية؛ 
 (.ع   تس ا

الجة لسيسل التتكيرا تيع ف ال در  علق المااكمة تالمع :املنطقي-الذكاء الرياضي -
تيعتمد علق الاساسية تجاه األ ماط تالعي اة الم ط ية تالتص يف تاجستدجل تالتعميم 

 .تاختبار الترضياة
جراس تاتجة علق تلل اةدراكاة؛  :البصري-الذكاء املكاني - ال در  علق اةدرال تاج ت ال تا 

هذا ال تع م  الذكاس علق تي طت، (. مصمم داخلفا معمار،ا د ا ا مخترع: مثيو )
تالتصتر . الاساسية تجاه اللت  تالخطتط تاأل كال تالتضاس تالعي اة بي  هذه الع اصر

 .بصرية -تالتمثيل لألدكار تتتجيح الذاة بصتر  مكا ية
تي ير الق ال در  علق ضبط تاستخدام أجزاس الجسم لل يام  :اجلسمي -الذكاء احلركي -

ألدكار تالم اعر ت استخدام هذه األجزاس بمرت ة ة تام أت بالاركاة التعبيرية ع  ا
تاتيل األ ياسا تيتضم  هذا الذكاس م اراة جسمية مادد  كالت سيع تالتتاز  تالبراعة 

 .اليدتية أت الع لية تال ت  تالمرت ة تالسرعة
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 ماط تي ير الق ال در  علـق ادرال األلاا  تاجستجابة اج تعالية أل  :الذكاء املوسيقي -
تيتضم  هذا الذكاس ا (مؤلف متسي ف)تالتاتيل؛ ا ( ا د متسي ف)الصتة تالتمييز؛ 

 .اساسية تجاه اةي اع تدرجاة الصتة أت اللا  ل طعة متسي ية
تي ير الق ال در  علق ادرال تد م اآلخري  تطرائع  (:االجتماعي)الذكاء البينشخصي  -

. تاد  تالم اعر ل ما تتكتي  العي اة اججتماعيةالتعامل مع م تد او لألمزجة تال تايا تالد
تيعتمد علق الاساسية تجاه تعبيراة التجح تالصتة تاةيماساة تال در  علق التجاتا 

 .بتاعلية تجاه ا
هت  در  الترد علق التصرف علق أسال معردة الذاة  (:الشخصي)الذكاء الضمنشخصي  -

  اط ال ت  )رد صتر  د ي ة ع  ذاتح؛ تالتعف ب اا تتتضم  هذه المعردة امتيل الت
ا تمعردة الااجة ال تسية الداخلية تال تايا تالدتاد  تالرغباةا تال در  علق (تالضعف

 .اج ضباط تد م الذاة تت ديرها
تيتضم  . تي ير الق ال در  علق ادرال العتامل الطبيعة تالتعامل مع ا :الذكاء الطبيعي

ا تالتمييز (ت كيية الساااا تالجبال: مثيو )األخرى؛  الاساسية تجاه الظتاهر الطبيعة
 . بي  األ ياس غير الاية

 :ضوء الذكاءات املتعددة يفإسرتاتيجيات التدريس 

أ   مط ذكاس الطالا ي بغف أ  يكـت  مـدخيو لتدريسـح؛ تذلـل لتيسـير ( 6112)ترى الدمخ     
سـتطي  األسـتاذ دـف ظـل  ظريـة تدـف ضـتس ذلـل ي. ب اس المعردة لديح تتا يع تكامـل  خصـيتح

ــذكاساة كمــداخل  ــتى هــذه ال ــحا تيســتخدم أ  ــق ذكــاساة طلبت ــذكاساة المتعــدد  أ  يتعــرف عل ال
 .للتدريلا تأ  يعد أ  طة تخبراة مت تعة ت ابل  تااف ال ت  دف ذكاسات م

ا 6112آرمسـترت جا )ستراتجياة التدريل كما ذكرها عـدد مـ  البـااثي  أمثـال اتم  
ــارلا  ــدمخ 6112تد ــدترا  ا6114ا تال يســفا 6112ا تال اا 6110ا تاســي ا 6114تالب
 :ما ي تف( 6110ت ت اةا 

 .التسجيية الصتتيةا المااضر ا ال صص العصف الذه فا الم ا  ة تالاتارا :الذكاء اللغوي
اجست راسا اجست باطا ال الم كيةا التص يفا التساؤجةا  :الرياضياملنطقي الذكاء 
 .الم ا  ة
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 .الرمتز البصريةا الرستم تالصتر التتضيايةا التخيلا األلتا  المميز  :ذكاء املكانيال
المتسي ق التصتيريةا المتاهيم المتسي يةا المؤثراة الصتتيةا ت  يط الذاكر   :الذكاء املوسيقي

 .المتسي ية
 .يةاأللعاا الجماع األ  طة الجماعيةا التعلم التعات فا التمثيلا: الذكاء االجتماعي

 .التعلم الذاتفا الت مل الذاتف :الذكاء الشخصي
 .التص يفا تالم ار ةا تالمياظة :الذكاء الطبيعي

درل األسـتاذ المتضـتع التااـد بطـرع ثما يـة مختلتـةا تم  ذلل دليل مـ  الضـرتر  أ  ُيـ     
الــذكاساة  لمراعــا تا  مــا يمكــ  أ  يســتخدم بعــض هــذه الطرائــعا تي ــتع دي ــا بصــتة مســتمر ؛ 

مـ  هـذه الطرائـع لـتيئم  ذكـاساة الطلبـة مزيجـاو المختلتة للطلبةا كما يمك ح أ  يستخدم أيضاو 
 (.2006آرمسترت جا )

 :الدراسات السابقة: ثانيا

تركزة العديـد مـ  الدراسـاة ذاة العي ـة بالـذكاساة متعـدد  دـف مجـاجة التاصـيل تاةبـداع    
ت ــ  الدراســة الااليــة دــف مجــال التــرتع الترديــة دــف ت ا تالمتهبــة تالبــرامج التعليميــة تالتدريبيــة

مـا يظ ـر اجهتمـام بدراسـة  –دف اـدتد علمـح  – الم يجد ا علماو أ  البااثا الذكاساة المتعدد 
التـرتع دـف الـذكاساة المتعـدد  دـف السـ ة التاضــيرية بالجامعـة دـف الـتط  العربـف خاصـة مــا 

تمـ  الدراسـاة التـف تجـدها البااـل  الجـ ليعزى م  ا للتـرتع بـي  ال سـم العلمـف تال ظـر، تا
 :دف هذا السياع ما ي تف

 :الدراسات العربية-أ

دراسة بع تا  دراسة الترتع دف الذكاساة المتعـدد  بـي  طـيا ( 6110)أجرة  ت اة        
بعــض الكليــاة ال ظريــة تالعلميــةا ت ــد هــددة الــق الم ار ــة بــي  الــذكاساة المتعــدد  لــدى طلبــة 

يــة تال ظريــة تبعــاو لمجمتعــة مــ  المتغيــراة تطب ــة علــق عي ــة مــ  طلبــة جامعــة التــرتع العلم
( العلــتم تالطــا تال  دســة)طــاا تطالبــة مــ  التخصــص العلمــف كليــاة ( 211)ال ــاهر  عــددها 

ا تاســـتخدمة م يـــال ميـــدال (الا ـــتعا دار العلـــتما اآلداا)تمـــ  التخصـــص األدبـــف كليـــاة 
ج الدراســـة أ  ترتيــا الــذكاساة األتلــق بال ســبة لكـــل ل يــال الــذكاساة المتعــدد ا تبي ــة  تــائ

ا المتغيراة  د تراتح ما بي  الذكاساة اججتماعية تال خصية تاللغتيـة يلي ـا الم ط ـف الرياضـف
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تخلصـة ال تـائج لتجـتد دـرتع . ثم الذكائي  الاركف تالمتسي فا ثم الذكائي  المكا ف تالطبيعف
ــي  التخصــص العلمــف تال ظــر، دــف كــل  ــذكاساة المتســي فدالــة ب الم ط ــف  اتالاركــف امــ  ال

ال خصف لصال  طيا التخصصاة األدبية دف كـل مـ  الـذكاس ا اججتماعفا المكا فاالرياضف
 .اللغت، تالذكاس الطبيعف

ــد الســيم         ــذكاساة (: 6110)كمــا أجــرى الدســت ف تعب ــاس العــاملف لل ــتا  الب  دراســة بع 
اختبـار لصـدع  ظريـة جـارد را تهـددة الـق دراسـة الب ـاس  :المتعدد  تعي ت ا ببعض المتغيـراة

العاملف للذكاساة المتعدد  تعي ت ا ب ساليا التعلم تالتاصيل الدراسف تالعمر الزم ـف للطالـاا 
: طيا م  كلية التربية جامعة الملل خالـد مـ  التخصصـاة التاليـة( 401)تتكت ة العي ة م  
ـــة ـــاس الطبيعـــةا اللغـــة اج جليزي ـــاسا األاي ـــ تلا تاســـتخدام  ائمـــة ا الرياضـــياةا الكيمي ـــم ال عل

للــذكاساة المتعــدد  ت ائمــة ب ســاليا الــتعلم مــ  اعــداد البــااثي   تســي ماا تجــاسة ال تــائج ا  
تأ ـح يتجـد ارتبـاط ا الذكاساة المتعدد  تعمل بصتر  مسـت لة تكل ـا تسـ م دـف عامـل عـام تااـد

مـا أ  ه ـال درت ـاو دـف الـذكاساة المتعـدد  ترجـ  كا  ت، بي  الذكاساة المتعدد  تأساليا التعلم
ت ــد أظ ــرة ال تــائج تجــتد عي ــة بــي  الــذكاساة المتعــدد  تالتاصــيل ا الــق تخصــص الطالــا

كما أ  ه ـال عي ـة  تيـة بـي  الـذكاساة ا الدراسف تختلف دجلت ا باختيف التخصص الدراسف
 (. 6110ا84ا  ت اة)المتعدد  تالعمر الزم ف للطالا 

بــدجراس دراســة هــددة الــق التعــرف علــق التــرتع دــف ( 6112)كمــا  ــام  تدــل تالايلــة        
الــذكاس المتعــدد لــدى طلبــة الســ ة األتلــق الدراســية دــف مؤسســاة التعلــيم العــالف بتكالــة الغــتل 

ت ــد تــم اســتخدام م يــال الــذكاس المتعــدد لجــارد را ديمــا ت لتــة العي ــة مــ  . الدتليــة دــف األرد 
ت ـد أ ـارة  تـائج  .م  اة ال( 406)م  الذكتر ت( 010)تطالبةا ت د  ملة طالباو ( 000)

ــف ــة بالترتيــا كمــا يل ــذكاس  ــيتعاو كا  ــتاع ال ــر أ  ــق أ  أكث ــذكاس : الدراســة ال ــذكاس اللغــت،ا ال ال
 –البـد فا الـذكاس التجـتد،ا الـذكاس المكـا فا الـذكاس الرياضـف  –ا الذكاس الاركـف بي  خصفال

كما بي ة ال تائج تجتد دـرتع تبعـاو لمتغيـر . يعفا تأخيراو الذكاس المتسي فالم ط فا الذكاس الطب
الم ط ــفا الــذكاس المكــا فا الــذكاس  –الــذكاس الرياضــف : الجــ ل دــف كــل مــ  الــذكاساة التاليــة

 خصفا الذكاس التجتد، لصال  اة الا ديما كا ة الترتع دـف الـذكاس المتسـي ف لصـال  بي ال
البـــد فا تالـــذكاس  –ج ســـا  دـــف الـــذكاس اللغـــت،ا تالـــذكاس الاركـــفالـــذكترا بي مـــا تســـاتى ال
 .ال خصفا تالذكاس الطبيعف
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 :الدراسات األجنبية -ب

ــــام كسيسي ســــكف         (Ksicinski,2000 ) ــــتا ــــدجراس دراســــة بع  ــــذكاساة : "ب ــــتيم ال ت 
ا تكـــا  ال ـــدف م  ـــا أ  تميـــز طب ـــاو لم يـــال "المتعـــدد  لمجمتعـــة مـــ  طلبـــة كليـــة عيجيـــة

(MIDAS)  ذا ما كا  ه ـال دـرتع مجاجة الذكاس السائد  لمجمتعة م  طلبة كلية عيجيةا تا 
تتاديـد اذا كـا  ه ـال دـرتع دالـة ااصـائياو ا دالة ااصائياو ديما يتعلع بال تعا تالعمـرا تالعـرع
 .بي  المعلمي  تالطلبة دف مجاجة الذكاس السائد 

طالبـاو مـ  ( 21)عـاملف ال بلـف ـ البعـد، مـ  ت د  ـملة هـذه الدراسـة التصـتية تالباـل ال     
ــد  college skillsطلبــة عــيم المســ ي  ـ الملتا ــي  بم ــرر م ــاراة الكليــة  دــف كليــة ري

للـذكاساة المتعـدد ا ايـل أظ ـرة الدراسـة ( MIDAS)ا تاستخدم م يال (woods redتتدز
ـــف ا ـــق د ـــذكاس اججتمـــاعف تأد  ـــف ال ـــق د ـــدرتا أ تســـ م أعل ـــة   ـــراد العي  ـــاعف أ  أد ـــذكاس اةي  ل

المتســي فا تكا ــة ه ــال دــرتع دالــة بــي  ت ــديرهم أل تســ م دــف الــذكاس اججتمــاعف تت ــديرهم 
بي مــا  ــدر اة ــال أ تســ   أعلــق دــف كــل . أل تســ م دــف بــا ف مجــاجة الــذكاس الســبعة األخــرى

المجـاجة عــدا الـذكاس الجســمف الاركــفا لكـ  التــرتع الدالـة لــم تظ ــر للسـط  اج دــف اللتظــف 
ــت، لا ــال تالجســمف الاركــف للــذكتر كمــا ك ــف متغيــر العمــر تجــتد دــرتع دالــة دــف . اللغ

ــر  ــم يظ ــر متغي ــذكاس المتســي ف اةي ــاعفا الجســمف الاركــفا تاللتظــف اللغــت،ا تل مجــاجة ال
ت ـد ظ ـرة التـرتع الرئيسـة بـي  معـدجة المعلمـي  تالطلبـةا أمـا المـدربت  . العرع درت او دالة
 تى دف اللتظف اللغت،ا دال خصـفا داججتمـاعفا تأمـا المعلمـت  د ـد  ـدرتا د درتا أ تس م األ

أ تس م دف الذكائي  اججتمـاعف تالبصـر، المكـا فا تلكـ  بدرجـة أ ـل مـ  الطلبـةا كمـا أ ـارة 
ال تــائج الــق أ  العي ــة العيجيــة ل ــا صــتاة  تســية متميــز  يمكــ  أ  تــؤثر علــق  جــاا م دــف 

تأبــرزة  .ما تكــت  طري ــة المــدرا لغتيــة لتظيــة أكثــر مــ  غيرهــام ــرراة الكليــة الت ليديــة ع ــد
الدراسة أهمية الت تيم الـذ، ياـدد ال ـدراة تاجهتمامـاةا ايـل بدمكـا  األدـراد زيـاد  امكا يـات م 

باةضــادة الــق ذلــلا د ــد ا تراــة . التكريــة أل صــق الاــدتد باجســت اد الــق معلتمــاة متخصصــة
باعتبــارهم اســتراتيجياة التعلــيم ذاة المغــزى ع ــد تــدريل  الدراســة ااجــة المــدربي  أل  ي خــذتا

 .الطلبة الذي  ج تتجد لدي م اتجاهاة لغتية أت تاليلية
ــا  ــام هــارمل         اةدراكــاة الذاتيــة عــ  : "بــدجراس دراســة بع ــتا ( Harms,1998)بي م

ا دــف الثالــل تالســاب  تالاــاد، ع ــر: الــذكاساة المتعــدد  ضــم  طلبــة مختــاري  مــ  الصــتتف
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تهددة الـق تاـدد تم ار ـة اةدراكـاة الذاتيـة عـ  سـياد  الـذكاساة المتعـدد  . الج تبية( داكتتا)
ل يــال ادراكــاة الطلبــة بخصــتص ســياد  كــل  ــتع مــ  الــذكاساة المتعــدد ا تت لتــة العي ــة مــ  

ا (طالبـاو  601)تالاـاد، ع ـر ( طالبـاو  606)ا تالسـابعة (طالـا 616)الثالثـة : طلبة الصتتف
الج تبيـةا تاسـتخدمة م ـاييل مـ   ـتع ليكـرة ( داكتتـا)دارل مختار  ب كل ع تائف دف دف م

ذاة الخمســة   ــاطا ت ــد أ ــارة ال تــائج الــق أ  الطلبــة أدركــتا الــذكاسي  الطبيعــف تاججتمــاعف 
علــق أ  مــا أكثــر ال ابليــاة الســائد  لــدي ما تالــذكاس ال خصــف علــق أ ــح ال ابليــة األ ــل ســياد  

ّي  تجـتد دـرتع دالـة بـي  ادراكـاة الطلبـة ضـم  مسـتتياة الصـتتف الثيثـة دـف كما تب. لدي م
تأ ح كا  لدى الطلبة ادراكاة مختلتة بي  اة ال تالـذكتر ديمـا يتعلـع بسـتة مـ  . كل الذكاساة

 .تأظ رة الدراسة درت او بي  اة ال تالذكتر. الذكاساة الثما ية
ــتا د( Chisholm,1998)كمــا أجــرى ت ي ــتلم         ــة :" راســة بع  ــتيم مســتتياة الطلب ت 

دـف الـذكاساة المتعـدد  السـبعةا تمـ  ثـم تاليـل ( Student dominant levels)السـائد  
ت ــد تــم ت ســيم الدراســة اةاصــائية الــق جــزأي ا تضــم  الجــزس األتل " خطــتط تطترهــا الرئيســية

يية م ار ــة علــق درجــات م دــف اجختبــاراة الثيثــة المســتخدمة معلمــاوا ت ــد أجريــة تالــ( 61)
تهـــف الت ـــتيم الـــذاتفا تاســـتبا ة جـــارد ر عـــ  الـــذكاساة المتعـــدد ا تاســـتبا ة تيلـــف للـــذكاساة 

جــرى دــف ال ســم : طالبــاوا تجــرى ت ســيمح الــق  ســمي ( 400)تتضــم  الجــزس الثــا ف . المتعــدد 
تاــده مــ  الصــف األتل الــق الصــف الثــا ف األتل ت ــتيم ذكــاس الطلبــة دــف مســتتى كــل صــف ل

المسـتتى اجبتـدائف : ع را بي ما جمعة دف ال سم الثـا ف درجـاة الطلبـة دـف مسـتتياة صـتية
 - 0)ا تصـتتف  الثا تيـة (2 -2)ا تالصـتتف التسـطق (0 - 0)ا تالصتتف الد يا(6 - 1)

 ف مـ  الدراسـةا ايـل تجاسة  تائج الدراسة دف م اراة ال راس ع د الطلبة دف الجـزس الثـا(.06
تع ـد ( 0-6-0)لم يياظ تاس  دال دف مسـتتياة الصـتتف بال سـبة لألدـراد دـف المسـتتياة 

 use)لتاظ تاس  هام بال سبة الق اجسـتخدام دـف السـياع ( 6)اذف مستتى الصف الثا ف 
on context ) ا كمـا أظ ـرة الدراسـة (0)أكثـر مـ  مسـتتى ( 0)دـف مسـتتى الصـف الثالـل

ال ـتعا تالمسـتتى الدراسـفا اسـا : ساة المتعدد  بعـض ال تـائج الدالـة تبعـاو لمتغيـراةع  الذكا
طبيعة اجختبار تمسـتتياتحا مـا يمكـ  أ  يكـت  لـح دائـد  بال سـبة للمعلمـي  تمطـتر، الم ـاهج 

  .بخصتص تصميم الم  ج الدراسف لي اسا ااتياجاة كل الطيا



 م6102أبريل( 44)العدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 202 - 
 

ـــزم         ـــا أجـــرى تاي ـــف لاســـة هـــدف در ( Wiseman,1997)بي م ـــرتع د لك ـــف عـــ  الت
الـــذكاساة المتعـــدد  بـــي  طـــيا المدرســـة الثا تيـــة دـــف الم ـــرراة التعليميـــة ال ظريـــة تالعمليـــة 

طالباو م  المرالة الثا تيـة مـ  الطـيا الملتا ـي  بصـتتف ( 061)التطبي يةا ايل تكت ة م 
ا ــي  بالصــتتف العلــتم طالبــاو مــ  المرالــة الثا تيــة مــ  الطــيا الملت( 061)العلـتم ال ظريــة ت

تاســـتخدم  . براســـكابمـــ  طلبـــة المـــدارل الثا تيـــة ( التيزيـــاس تالتيزيـــاس التطبي يـــة)التطبي يـــة 
ت ـد أتضـاة  تـائج الدراسـة . الدراسةبللذكاساة المتعدد  علق الطلبة الم متلي   استبا ة تيلف

الجســـمية ا ةالم ط يـــة الرياضـــي)تجـــتد دـــرتع ذاة دجلـــة ااصـــائية دـــف الـــذكاساة المتعـــدد  
للطـيا دـف م ـرراة العلـتم ال ظريـة م ار ـة بـالطيا دـف م ـرراة العلـتم ( تال خصيةا الاركية

اصل طيا العلتم التطبي ية علق درجاة أعلـق بكثيـر دـف الـذكاس الاركـف تالـذكاس ا ت التطبي ية
بي مــا اصــل طــيا العلــتم ال ظريــة علــق درجــاة أعلــق ا ال خصــف مــ  طــيا العلــتم ال ظريــة

 .ثير دف الذكاس الم ط ف الرياضف م  طيا العلتم التطبي يةبك
 :ليق على الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منهاتعلا

أظ رة الدراساة الساب ة أ  ه ال درت او دف الذكاساة المتعدد  تعتد الق التخصص مثل  -
تايزم   تدراسة( 6110الدست ف تعبد السيما )ا تدراسة (6110 ت اةا )دراسة 

(Wiseman,1997.) 
كما أظ رة الدراساة الساب ة أ  ه ال درت او دف الذكاساة المتعدد  تعتد الق الج لا مثل  -

 (.Chisholm,1998)ت ي تلم  ا تدراسة(Ksicinski,2000)دراسة كسيسي سكف 
ا (6110 ت ـاةا : )تديما يخص الدراسة الاالية د ـد تجـد البااـل أ  ـا تتتـع مـ  دراسـاة -
ـــد الســـيما )ت  ـــة (0008تايزمـــا ا )ا ت (6110الدســـت ف تعب ـــف ( 6112)ا ت تدـــل تالايل د

 .متغير التخصص
الاالية تركز بصتر  أساسية علـق طلبـة السـ ة التاضـيريةا تالتـف يـتم علـق  البال ما يميز -

ا بي مـا الدراسـاة الم ـاب ة ركــزة بالجامعـة ضـتئ ا اعـداد الطالـا للتخصـص الـذ، يســك  ديـح
 . تم تاديد تخصصات م دف الجامعة ب كل مسبععلق طلبة 
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 الطريقة واإلجراءات

 : منهج البحث -1
يعد هذا البال م  األباال التصتية كت  ا ت دف الق رصد تتعرف الترتع دـف الـذكاساة      

المتعــدد  بــي  طلبــة ال ســم العلمــف تال ظــر، تمــدى داعليــة م يــال الــذكاساة المتعــدد  المرتكــز 
اساة المتعــدد  دــف معردــة التــرتع بــي  طلبــة المســاري  العلمــف تاة ســا فا علــق  ظريــة الــذك

تبالتــالف د ــد اســتخدم البااــل مــ  ج الباــل التصــتف التاليلــفا كت ــح المــ  ج األكثــر ميسمــة 
ــاة لتصــف  ــق معلتمــاة تبيا  ــاو م ظمــاو للاصــتل عل ــاره ج ــداو علمي للدراســاة التصــتية تباعتب

 .الظاهر  متضتع البال
 : البحث وعينتهجمتمع  -6

ي مل مجتم  البال طلبة الس ة التاضيرية دف المساري  العلمـف تاة سـا ف مـ  الـذكتر      
( 0)هـــ تالجـدتل ر ــم 0402/  0400تاة ـال دـف مدي ــة الطـائفا دـف التصــل الدراسـف الثـا ف

 .يبي  أعداد الطلبة طب او لمعلتماة عماد  الس ة التاضيرية دف جامعة الطائف
 يبي  أعداد طلبة الس ة التاضيرية ال سم العلمف ت اة سا ف بجامعة الطائف ( 0)جدتل ر م 

 المدينة
 المسار اإلنساني المسار العلمي 

 المجموع
 إناث ذكور  إناث ذكور 

 00722 0022 0202 0022 0022 الشاملة

 *العينة 
042 062 022 092  

692 022 092 

 .لةا ت د تم ساب ا ع تائياو م  مجمتع ال ام% 0تمثل العي ة * 
بتا ـــ  ت  .ا ـــال (001)ذكـــترا ت( 041)مـــ  م  طالبـــا تطالبـــةا 201تب ـــذا بلغـــة العي ـــة     

 .ا سا ف( 001)علمفا ( 011)
 :مقياس الذكاءات املتعددة: أداة البحث

ــا        ــذكاساة المتعــدد   ــام البااث ــاة تالدراســاة المختصــة  بدعــداد م يــال ال بعــد الرجــتع لألدبي
ــذكاساة المتعــدد ب ــذكاس المتســي فا تالجســمفا تالرياضــفا  :ا تهــت ي ــيل ثما يــة ذكــاساة هــفال ال

تايـل أ  هـدف الباـل تعـرف التـرتع دـف  .تالمكا فا تاللغت،ا تاججتماعفا تال خصفا تالطبيعف
الذكاساة المتعدد  بي  طلبـة السـ ة التاضـيرية المسـار العلمـف تالمسـار اة سـا ف بجامعـة الطـائف 
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المملكة العربية السعتديةا لذلل كا  ج بـد مـ  التاّ ـع مـ  صـدع الم يـال تثباتـحا تذلـل تدـع دف 
 :اةجراساة اآلتية

 :إجراءات الصدق والثبات ألداة البحث

 :تا ع م  صدع الم يال بطري تي  هماتم ال :الصدق -أ
                                        :                         Face validity( الصدع الظاهر،)صدع الماكمي . 0

رد  استثار  المتاتصـي  للاـد : أعتمد البااثا  علق الصدع الظاهر،ا تعردح عيم ب  ح       
ا عـــيمأبـــت " )األ صـــق لت بـــل الم يـــال تلضـــما  تعـــات  المتاتصـــي  دـــف المت ـــف اجختبـــار،

بيـــع األتلـــف بـــدجراس ت ـــام البااثـــا  بعـــد اعـــاد  صـــياغتح مـــ  خـــيل التط( 608ا ص6111
تعــديية ليت اســا مــ  البيئــة الســعتدية ت مــ  ثــم عــرض الم يــال علــق مجمتعــة مــ  الســاد  

تضــتح  ماكمــي ا للت كــد مــ  صــدع الم يــال تســيمة مترداتــحا (01)الماكمــي  بلــغ عــددهم 
 .المعا ف تتعليماة الم يال

طلبـة المسـاري  العلمـف  لم يال علق عي ة مـ تطبيع اتدف ضتس تعديية الماكمي  تم         
طالبـاو تطالبـة مـ  طلبـة جامعـة الطـائف دـف التصـل الدراسـف األتل ( 041)تاة سا ف مؤلتة م  

اســاا مـ  تضــتح تعليمــاة الم يــال تد راتــحا ت  الت كــدالتطبيــع  لكــل مســارا تهــدف( 81)بتا ـ  
 .ثباةتالصدع ستخرام معامية الزم  تطبيع الم يالا تا

 (: Internal Validity)الصدق الداخلي . 2
بــي  مجمــتع الــدرجاة الكلــف ا اجرتباطــاة العاليــة"الــق أ  ( Gronuld)أ ــار جرت لــد       
اــي  يــتم اثبــاة  اتــدعم الصــدع تتؤكــده اتاألبعــاد الترعيــة التــف ت ــيل  تــل الســمةا ليختبــار

يـال كت  اجختبار م ط يا تمتجا سـاو دـف   اتيتترض هذا الصدع اصدع اجختبار بطرع أخرى
ـــم . (Gronuld,1971,p.12)"الســـمة الم اســـة ـــاط المجمـــتع الكلـــف تت اســـاا معامـــل ارتب

 .تالجدتل التالف يتض  ذلل. للم يال م  درجاة األبعاد الترعية لح
 يبي  معامل ارتباط المجمتع الكلف للم يال م  األبعاد الترعية لح( 6)جدتل ر م 

معامل االرتباط مع  الذكاء م

 قياسالدرجة الكلية للم

مستوى 

 الداللة

 2.21 0.801 الذكاء الموسيقي 0

 2.21 0.798 الذكاء الحركي 0

 2.21 0.829 الذكاء المنطقي الرياضي 0

 2.21 0.844 الذكاء المكاني 4
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 2.21 0.782 الذكاء اللغوي 0

 2.21 0.899 الذكاء االجتماعي 6

 2.21 0.878 الذكاء الشخصي 7

 2.21 0.861 الذكاء الطبيعي 0

يتض  م  الجدتل السابع أ  معامية ارتباط المجمتع الكلف للم يال م  درجاة      
 (0.01)تجميع ا دالة ع د مستت، ( 0.782)ت 0.899))األبعاد الترعية لح تراتاة بي  

بي  المتغيراة الترعية المعبر  ع   يال هذه الذكاساة تع  ف علق اجتساع الداخل يم تدل  فته
 . اتجا ل مااتره

 :ثبات املقياس -ب

بطري ــة اةعــاد  بتتــر  زم يــة  ــدرها أســبتعا  علــق عي ــة  ثبــاة الم يــال التا ــع مــ تــم     
للتصــتل لصــياية  باســتخدام معامــل ثبــاة ألتــا كرت بــا اطالــا تطالبــةا  (041)مكت ــة مــ  

 .الم يال للتطبيعا تالجدتل التالف يتض  ذلل
 اة المتعدد معامية كرت با  التا للذكاس( 0)جدتل 

 ألفا كرونباخ الذكاء 

 0.843 الذكاء الموسيقى 0

 0.892 الذكاء الحركي 0

 0.869 الذكاء المنطقي الرياضي 0

 0.857 الذكاء المكاني 4

 0.882 الذكاء اللغوي 0

 0.913 الذكاء االجتماعي 6

 0.928 الذكاء الشخصي 7

 0.861 الذكاء الطبيعي 0

 0.916 المقياس ككل

تللـذكاس  0.843يتض  م  الجدتل السابع أ   يمة معامل ألتا كرت بـا  للـذكاس المتسـي ق      
ت للـذكاس  0.857تللـذكاس المكـا ف 0.869ا كما بلغة للـذكاس الم ط ـف الرياضـف0.892الاركف
ا 0.861تللـذكاس الطبيعـف 0.928تللذكاس ال خصـف 0.913تللذكاس اججتماعف 0.882اللغت،

تســاع الــداخلف بــي  المتغيــراة الترعيــة المعبــر  عــ   يــال هــذه الــذكاساة تهــق  ــيم تــدل علــق اج 
ممـا ( 0.916)كما تم اسـاا معامـل ألتـا كرت بـا  للم يـال كلـح تبلغـة . تع  تجا ل مااترها

 .يدل علق ثباة الم يال
جـرى تاديـده مـ  خـيل تاديـد زمـ  ا ت ـاس أتل طالـاا تا ت ــاس  :حسااب ممان تطبياق املقيااس     -ج

 .د ي ة( 01)متتسطا تتادد زم  الم يال االثم اساا  آخر طالا
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 .التطبيع تضتح التعليماة تد راتحتم الت كد م ح م  خيل  :وضوح تعليمات ومعاني املقياس -د
 :الصورة النهائية ملقياس الذكاءات املتعددة  -ها

طري ــة جــرى تضــ  الم يــال دــف صــترتح ال  ائيــةا تتاديــد عــدد المتــرداةا ت  ما بعــد
 .تم تطبيع الم يال علق عي ة البال جستخرام  تائج البالتياراةا خاج

 :عرض النتائج ومناقشتها

ما مستتى الترتع دف الذكاساة المتعدد  بي   :بالسؤال األول الذي نص علىالنتائج املتعلقة : أوال
  طلبة الس ة التاضيرية دف المساري  العلمف تاة سا ف تعزى لمتغير التخصص؟

ج تتجد درتع جتهرية  :على السؤال السابق مت اختبار صحة الفرض األول الذي نص علىولإلجابة 
دف الذكاساة المتعدد  بي  متتسطاة  (0.05 %)ذاة دجلة ااصائية ع د مستتى دجلة 
 .   درجاة طلبة المساري  العلمف تاة سا ف

لتاديد مع تية  هأااد، اجتجاتاليل التباي  تجختبار صاة الترض األتل تم استخدام 
 .تض  ذللت ةتل التالياتالجد( F) يمة 

 المتتسطاة الاسابية تاج اراداة المعيارية للمساري  العلمف تاة سا ف( 4)جدتل 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الذكاء

 9940240 0090967 022 العلمي موسيقي
 0902406 0694070 092 اإلنساني

 9900700 0090967 022 علميال الحركي

 0900622 0090006 092 اإلنساني

 02946974 0490067 022 العلمي الرياضي

 0929229 0490206 092 اإلنساني

 0900000 0094022 022 العلمي المكاني

 6907662 0499070 092 اإلنساني

 7906670 0990900 022 العلمي اللغوي

 0966040 4092000 092 اإلنساني

 0909000 0990700 022 العلمي االجتماعي

 4969040 4290046 092 اإلنساني
 7906004 0790622 022 العلمي الشخصي

 0900404 0994097 092 اإلنساني

 9900960 0097022 022 العلمي الطبيعي

 7974002 0990277 092 اإلنساني
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 تاة سا ف لمفلمساري  العتاليل التباي  للذكاساة المتعدد  علق مستتى ا( 0)جدتل 
 الذكاء

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 F المربعات

مستوى 

 .الداللة

اتجاه 

 الداللة

ي
سيق

و
م

 

 09002 0209602 0 0209602 بين المجموعات

  

  

2900

0 

  

  

 غير دال

 799720 600 040079000 داخل المجموعات

   609 002009000 المجموع

ي
حرك

ال
 

6079900 0 60799000 لمجموعاتبين ا

0 

0099909 

  

  

2922

2 

  

  

لصالح 

 اإلنساني

 049060 600 077409042 داخل المجموعات

   609 440049990 المجموع

ي
ض

الريا
 

0900794 0 090079467 بين المجموعات

67 

0029002 

  

  

2922

2 

  

  

لصالح 

 العلمي

 049644 600 000049094 داخل المجموعات

   609 777709060 المجموع

ي
المكان

 

2922 79900 4069460 0 4069460 بين المجموعات

0 

لصالح 

 اإلنساني

     009642 600 060069206 داخل المجموعات

       609 066009477 المجموع

ي
و
اللغ

 

0047996 0 00479962 بين المجموعات

2 

009704 2922

2 

لصالح 

 اإلنساني

     409006 600 000079700 اتداخل المجموع

       609 096009600 المجموع

ي
ع

جتما
ال
ا

 

2920 49440 0009624 0 0009624 بين المجموعات

0 

لصالح 

 اإلنساني

     009027 600 070709694 داخل المجموعات

       609 070009099 المجموع

ي
ص

خ
ش

ال
 

2922 009096 0409207 0 0409207 بين المجموعات

2 

لصالح 

 اإلنساني

     079002 600 006699079 داخل المجموعات

       609 060009006 المجموع

ي
طبيع

ال
 

0229906 0 02299062 بين المجموعات

2 

079000 2922

2 

لصالح 

 العلمي

     709900 600 020009007 داخل المجموعات

       609 000609007 المجموع

 (0.05 %)سـابع تجـتد دـرتع دالـة ااصـائيا عـ  مسـتتى دجلـة  يتضـ  مـ  الجـدتل ال     
الاركـــفا العلمـــف تاة ســـا فا تذلـــل دـــف كـــل مـــ  الـــذكاس  ي للـــذكاساة المتعـــدد  بـــي  المســـار 
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ا دــف اــي  كا ــة اة ســا فلصــال  طــيا المســار المكــا فا اللغــت،ا تاججتمــاعفا تال خصــفا 
ا كمـا يتضـ  أ ـح ج الرياضفا الطبيعـف الذكاسدف كل م   العلمفالترتع لصال  طيا المسار 

 .كاس المتسي فتتجد درتع بي  المسار العلمف تاة سا ف دف الذ
ــذكاساة  تيجــة  ــد ت  ــي  األدــراد دــف ال ــاة الطلبــة تاهتمامــات يرجــ  تجــتد دــرتع ب  مكتاي

 .تخبرات م التعليمية تالاياتية دف هذه الذكاساة
 ــد صــ لة الــذكاس دــف الجتا ــا األكثــر كمــا أ  الدراســة ال ظريــة دــف المســار اة ســا ف 

الاركـفا المكـا فا اللغـت،ا دـف كـل مـ  الـذكاس ارتباطا ب ا ايل تتتع طيا المسار اة سا ف 
تم  ثـم تتـتع  ا دف اي  أثرة الدراسة العملية تالرياضية علق طيا المسار العلمفال خصف

       .بيعفالم ط ف الرياضفا تالطالذكاس م   دف كل م العلمف طيا المسار 
عـ  التـرتع دـف الـذكاساة المتعـدد  بـي  ( 6110)تتتتع هذه ال تيجة م  دراسة  ت اة 

طيا بعض الكلياة ال ظرية تالعلمية ا تبي ة  تائج الدراسة أ  ترتيـا الـذكاساة األتلـق بال سـبة 
ف لكـــل المتغيـــراة  ـــد تـــراتح مـــا بـــي  الـــذكاساة اججتماعيـــة تال خصـــية تاللغتيـــة يلي ـــا الم ط ـــ

 .ثم الذكائي  الاركف تالمتسي فا ثم الذكائي  المكا ف تالطبيعفا الرياضف
لتجتد دـرتع دالـة بـي  التخصـص العلمـف تال ظـر، دـف (  6110)تخلصة دراسة  ت اة     

ال خصــف ا اججتمــاعفا المكــا فا الم ط ــف الرياضــفا تالاركــفا كــل مــ  الــذكاساة المتســي ف
 .ل م  الذكاس اللغت، تالذكاس الطبيعفلصال  طيا التخصصاة األدبية دف ك

أ  ه ال درت او دـف الـذكاساة المتعـدد  ترجـ   ا(6110)كما أكد الدست ف تعبد السيم         
ت ــد أظ ــرة ال تــائج تجــتد عي ــة بــي  الــذكاساة المتعــدد  تالتاصــيل  االــق تخصــص الطالــا

 . الدراسف تختلف دجلت ا باختيف التخصص الدراسف
دـف دراسـتح التـرتع ( Wiseman,1997 )الدراسة الاالية ما تتصل اليح تايـزم  تيؤيد      

دــف الــذكاساة المتعــدد  بــي  الطــيا دــف الم ــرراة ال ظريــة تالعمليــة التطبي يــةا ت ــد أتضــاة 
ا الم ط يــة الرياضــية) تـائج الدراســة تجـتد دــرتع ذاة دجلـة ااصــائية دـف الــذكاساة المتعـدد  

للطيا دف م رراة العلتم ال ظرية م ار ة بالطيا دـف م ـرراة ( صيةتال خا لجسمية الاركيةا
ايــل اصــل طــيا العلــتم التطبي يــة علــق درجــاة أعلــق بكثيــر دــف الــذكاس ا العلــتم التطبي يــة

بي مـا اصـل طـيا العلـتم ال ظريـة علـق ا الاركف تالذكاس ال خصف مـ  طـيا العلـتم ال ظريـة
 .الرياضف م  طيا العلتم التطبي يةدرجاة أعلق بكثير دف الذكاس الم ط ف 
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الدست ف تعبد ا ت 6110 ت اةا )دراسة  بال الاالف م   تائجتب ذا يتض  اتتاع ال  
 (.0008تايزما ا ا 6110السيما 

 :حتليل وتفسري النتائج املتعلقة بالسؤال األول

 أ ارة ال تائج الق تجتد درتع ذاة دجلة ااصائية بي  درجاة عي ة البال لصال 
المسار اة سا ف دف الذكاس الاركف كا ة لصال  المسار اة سا ف تيمك  أ  يعزى ذلل الق 
اهتماماة طلبة المسار اة سا ف تخبرت م أكثر م  طلبة المسار العلمف الذي  يركزت  علق 
التاصيل العلمفا كما يمك  أ  يعتد هذا الترع الق   ص التج يزاة دف البيئة التعليمية 

 .مسار العلمف مثل المختبراة تالدرتل التطبي ية دف المتاد العلميةللطلبة بال
اما  تائج الذكاس المكا ف د د أكدة ال تائج تتتع المسار اة سا فا ت د يرج  ذلل 
الق طبيعة الدراسة لطلبة المسار اة سا ف التف تركز علق استخدام هذا ال تع م  الذكاس 

ا م  الم اهج التف تعتمد علق تكتي  ال ماذم الع لية ب كل كبير دف دراسة الجغراديا تغيره
 .املناهج الدراسية المكا ية دف هذه

كما أ ارة ال تائج الق تتتع طلبة المسار األدبف دف الذكاس اللغت، تهذا يرج  أيضاو 
الق طبيعة الدراسة التف تركز علق دراسة اللغاة ب كل تاس  عكل الدراسة دف المسار 

 .العلمف
ة ال تائج الق تتتع طلبة المسار اة سا ف دف الذكاس اججتماعف مما كما أ ار 

يتض  أ  الدراسة دف المسار اة سا ف تساهم دف ت مية الجتا ا اججتماعية ب كل أكبر م  
 .الدراسة العلميةا تتساعد دف ب اس العي اة اججتماعية

تالذكاس الطبيعف تأتضاة ال تائج تتتع طيا المسار العلمف دف الذكاس الرياضف 
 ظراو لطبيعة الدراسة دف المسار العلمف التف يكت  الذكاس الم ط ف الرياضف جزساو م  اا تذلل 

ا الق أ  ا تعد مصدراو لل ماذم (0000)تي ير جارد ر . جهتمام الطيا بال ماذم تمااكات ا
كاس ك اد الذكاساة كما تعزى هذه ال تيجة الق تصف هذا ال تع م  الذ. اججتماعية تالتركيبية

 . التف تركز علي ا الم اهج الدراسية لطلبة المسار العلمف
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           ترتيب الذكاءات املتعددة على مستوى املسارين العلمي واإلنساني     

ـــف          ـــق مســـتتى المســـاري  العلم ـــدد  عل ـــذكاساة المتع ـــا ال ـــف ترتي ـــرتع د ـــا عـــ  الت أم
لاسابف للذكاساة الثما ية لكـل مـ  طـيا المسـار العلمـف تاة سا فا د د تم اساا المتتسط ا

 .تاة سا ف تتم ترتيب ا لدى كل م  م اسا درجة المتتسطا تالجدتل التالف يتض  ذلل
 ترتيا الذكاساة المتعدد  علق مستتى المساري  العلمف تاة سا ف( 0)جدتل 

 المسار اإلنساني المسار العلمي

 المتوسط الحسابي ءالذكا المتوسط الحسابي الذكاء

 4092000 اللغوي 0990700 االجتماعي

 4290046 االجتماعي 0990900 اللغوي

 0994097 الشخصي 0790622 الشخصي

 0090006 الحركي 0490067 الرياضي

 0499070 المكاني 0094022 المكاني

 0990277 الطبيعي 0097022 الطبيعي

 0694070 موسيقي 0090967 الحركي

 0490206 الرياضي 0090967 موسيقي

الذكاس اججتمـاعف يـ تف علـق رأل أ ـتاع  ت ير ال تائج التارد  بالجدتل السابع الق أ ت        
الذكاس دف المسار العلمف يليح الذكاس اللغت، ثم ال خصف ثم الرياضف ثم المكـا ف ثـم الطبيعـف 

 ثم الاركف تأخيرا المتسي ف
للغت، دف الم دمة ثم اججتمـاعف ثـم ال خصـف ثـم أما المسار اة سا ف دي تف الذكاس ا

 .الاركف ثم المكا ف ثم الطبيعف ثم المتسي ف تأخيرا الرياضف
ـــي  المســـار العلمـــف       ـــذكاساة ب ـــف ال ـــرتع د ـــل تتجـــد د ـــة اي ـــ تف هـــذه ال تيجـــة م ط ي تت

 تاة سا فا بالتالف جبد أ  يختلف ترتيا هذه الذكاساة لدى كـل مـ  ما كمـا اتضـ  عـدم تجـتد
 .ال خصف تالمكا ف تالطبيعفدرتع بي  ما دف ترتيا الذكاس 

ما مستتى الترتع دف الذكاساة  :بالسؤال الثاني والذي نص علىالنتائج املتعلقة : ثانيا
المتعدد  بي  طلبة الس ة التاضيرية دف المساري  العلمف تاة سا ف تعزى لمتغير 

 الج ل؟
ج تتجــد دــرتع  :حة الفاارض الثاااني الااذي نااص علااىولإلجابااة علااى السااؤال السااابق مت اختبااار صاا

دف الذكاساة المتعـدد  بـي  طلبـة  (0.05 %)جتهرية ذاة دجلة ااصائية ع د مستتى دجلة  
تلاجابـة علـق هـذه (. ذكـترا تا  ـال) تبعاو لمتغيـر الجـ ل اج سا فال سم العلمف تطلبة ال سم 
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تضـ  ت ةتل التاليـاتالجـد( F)مع تيـة  يمـة الترضية تم استخدام تاليل التباي  المتعـدد لتاديـد 
 ذلل

 المتتسطاة الاسابية تاج اراداة المعيارية تدع متغير الج ل( 2)جدتل 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الذكاء

 موسيقي
0922 042 0990760 9900700 

0922 002 0090622 6942700 

 الحركي
0922 042 0497000 0940000 

0922 002 0690022 7940904 

 الرياضي
0922 042 0990047 02920004 

0922 002 0092407 00900446 

 المكاني
0922 042 0090000 0920760 

0922 002 0692209 0996000 

 اللغوي
0922 042 0097470 7900094 

0922 002 4097606 4960000 

 االجتماعي
0922 042 4290000 0907499 

0922 002 0990070 4920004 

 الشخصي
0922 042 4297647 0960990 

0922 002 0690422 0990044 

 الطبيعي
0922 042 0090970 7990006 

0922 002 0690070 7907004 

 (ذكتر تا  ال)تاليل التباي  للذكاساة المتعدد  علق مستتى علق مستتى متغير الج ل ( 8)جدتل 
 الذكاء

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F 

مستوى 

 .الداللة

اتجاه 

 الداللة
ي

يق
س

و
م

 
بين 

 المجموعات

لصالح  29222 0009040 022249700 0 022249700

 الذكور

داخل 

 لمجموعاتا

402049000 600 609407 

  

 609 002009000 المجموع
   

ي
رك

ح
ال

 

بين 

 المجموعات

لصالح  29222 009670 0209202 0 0209202

 اإلناث

اخل د

 لمجموعاتا

400009970 600 609062 

  

 609 440049990 المجموع
   

ض
يا

لر
ا ي

 

بين 

 المجموعات

غير  29269 09020 0709066 0 0709066

 دال

 0009022 600 774229090داخل 
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 لمجموعاتا

 609 777709060 المجموع
   

ي
ان

مك
ال

 

بين 

 المجموعات

لح لصا 29222 429690 02409606 0 02409606

 اإلناث

داخل 

 لمجموعاتا

040069000 600 029070 

  

 609 066009477 المجموع
   

ي
و
لغ

ال
 

بين 

 المجموعات

لصالح  29222 709479 07099000 0 07099000

 اإلناث

داخل 

 لمجموعاتا

060469020 600 099200 

  

 609 096009600 المجموع
   

ي
ع

ما
جت

ال
ا

 

بين 

 المجموعات

غير  29004 29009 009600 0 009600

 دال

داخل 

 لمجموعاتا

070609602 600 009000 

  

 609 070009099 المجموع
   

ي
ص

خ
ش

ال
 

بين 

 المجموعات

لصالح  29222 0229429 00769499 0 00769499

 الذكور

داخل 

 لمجموعاتا

000009706 600 009607 

  

 609 060009006 المجموع
   

ي
يع

طب
ال

 

بين 

 المجموعات

لصالح  29222 0009007 009009770 0 009009770

 الذكور

داخل 

 لمجموعاتا

099009004 600 009206 

  

 609 000609007 المجموع
   

بي    (0.05 %)يتض  م  الجدتل السابع تجتد درتع دالة ااصائيا ع  مستتى دجلة  
ذكترا دف اي  الطبيعف لصال  الالذكاس المتسي فا تال خصفا ت  الذكتر تاة ال دف كل م 

ا تلم تتجد درتع اللغت،ا تالمكا فا تالاركفكا ة الترتع لصال  اة ال دف كل م  الذكاس 
 .ا تالذكاس اججتماعفالرياضفبي  م دف الذكاس  ةصائيااذاة دجلة 
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 :حتليل وتفسري النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني

كـا فا تالاركـف علـق الـذكترا اللغـت،ا تالم أ ارة ال تائج الق تتتع اة ال دف الذكاس
تيرجـ  ذلــل الــق طبيعـة اة ــال التــف تختلــف عـ  الــذكتر داة ــال دائمـا يتميــزت  بتتــت  م دــف 

 .الجا ا اللغت، كما أ  اةاسال تالعاطتة أعلق ع د اة ال م  الذكتر
تذلـل ج  الترصـة متـتدر   االطبيعـفأما الذكتر د د تتت تا دف الذكاس المتسـي فا تال خصـفا ت 

أكثــر للتاـــرل باريـــة تاج ت ـــال مـــ  مكـــا  الـــق أخـــر ب ـــكل أســـ ل مـــ  اة ـــال دـــف المجتمـــ  
 .السعتد،

 :(ذكور وإناث)ترتيب الذكاءات املتعددة على مستوى متغري اجلنس 

ذكــتر )أمــا عــ  التــرتع دــف ترتيــا الــذكاساة المتعــدد  علــق مســتتى متغيــر الجــ ل           
بف للذكاساة الثما يـة لكـل مـ  الطـيا الـذكتر تاة ـالا ا د د تم اساا المتتسط الاسا(تا  ال

 .تتم ترتيب ا لدى كل م  م اسا درجة المتتسطا تالجدتل التالف يتض  ذلل
 للمسار العلمف (ذكتر تا  ال)ترتيا الذكاساة المتعدد  علق مستتى متغير الج ل ( 2)جدتل

 االناث الذكور

 ابيالمتوسط الحس الذكاء المتوسط الحسابي الذكاء

 4097606 اللغوي 4297647 الشخصي

 0990070 االجتماعي 4290000 االجتماعي

 0690022 الحركي 0097470 اللغوي

 0690422 الشخصي 0090970 الطبيعي

 0692209 المكاني 0497000 الحركي

 0092407 الرياضي 0090000 المكاني

 0690070 الطبيعي 0990760 موسيقي

 0090622 موسيقي 0990047 الرياضي

تت ير ال تائج التارد  بالجدتل السابع الـق أ  المتتسـطاة الاسـابية للـذكاساة المتعـدد        
أظ رة أ  الذكاس ال خصف ي تف دف الم دمة بال سبة للذكترا يليح اججتماعف يليح اللغـت، ثـم 

اللغـت، دـف  الطبيعف ثم الاركف تدف األخير ي تف الذكاس الرياضفا أمـا اة ـال د ـد جـاس الـذكاس
 .الم دمة يلي  اججتماعف ثم الاركف تدف األخير المتسي ف

تيتض  م  ذلـل أ  التـرتع بـي  الج سـي  دـف الـذكاساة  ـد ا عكـل علـق ترتيـا هـذه         
الترتيــا  ال خصــفتلعبــة طبيعــة كــل مــ  م دــف هــذا الترتيــا دااتــل . ة لــدى كــل مــ  مساالــذكا

كـاك م بـالمجتم  اتـق خـارم  طـاع الجامعـة علـق عكـل األتل لدى الذكتر لكثر  تتـاعل م تاات
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ــة لــدي    ــف الم دم ــال د ــر ارتباطــا بطبيعــة اة  ــذكاساة األكث ــف اــي  جــاس ترتيــا ال ــالا د اة 
 .تالذ، ال مت خرا لدى الذكتر اللغت،كالذكاس 
عـ  التـرتع دـف الـذكاساة المتعـدد  ( 6110) دت ـاةتتتتع هـذه ال تيجـة مـ  دراسـة         

بعـض الكليـاة ال ظريـة تالعلميـةا تبي ـة  تـائج الدراسـة أ  ترتيـا الـذكاساة األتلـق بي  طـيا 
بال ســبة لكــل المتغيـــراة  ــد تــراتح مـــا بــي  الــذكاساة اججتماعيـــة تال خصــية تاللغتيــة يلي ـــا 

 .الاركف تالمتسي ف الذكاسي ثم  االمكا ف تالطبيعف الذكاسي ثم ا الم ط ف الرياضف
 :توصيات البحث

تم جامعــة الطــائف باأل  ــطة التــف يمكــ  أ  يســتغل دي ــا الطــيا أ ــتاع الــذكاساة أ  ت ــ -0
 .المختلتة ستاس أكا تا طيباو أم طالباة

اتااـــة الترصـــة للطالبـــاة بال يـــام باأل  ـــطة المختلتـــة تخاصـــة الرياضـــية تاججتماعيـــة  -6
 .تالعلمية م  خيل تتدير البيئاة الم اسبة لذلل

تعليم الطيا ب  تاع الـذكاس المختلتـة تأهميـة اسـتغيل ا أث ـاس ال يـام تعريف ال ائمي  علق  -0
 .بعملية التدريل بجامعة الطائف

ع ــــد دتراة تدريبيــــة للطــــيا لتعــــريت م بــــ  تاع الــــذكاساة المتعــــدد  تكيتيــــة اســــتغيل ا  -4
 .تاجستتاد  م  ا دف ايات م

 :حبوث مقرتحة

 .ة جامعة الطائف العلمية تاة سا يةدراسة الترتع دف الذكاساة بي  طلبة كليا -0
 .دراسة تطتير م اهج جامعة الطائف دف ضتس  ظرية الذكاساة المتعدد  -6
ب اس بـرامج تدريبيـة لت ميـة  ـدراة أعضـاس هيئـة التـدريل علـق اسـتخدام  ظريـة الـذكاساة  -4

 .المتعدد  دف التعليم بجامعة الطائف
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 :قائمة املراجع

 :املراجع العربية

ــة(: 2002)أبووع موورجا  مووود    ووع   - ــتم ال تســية تالتربتي ــاهج الباــل دــف العل ا  ا  النشوو  2ط. م 
 .للمو عوتا القوه ةا  ص 

 ملووك يل ووك . األب يــة العامليــة للــذكاس اج تعــالف تعي تــح بســماة التــائ ي  :(2002)ملوو ا   وو  دوو  أ -
 .ا  ص أد عط اطمو عك أد ع ا ال مل  ال و ي عالعش عنا الع   الثون ا الت ب ك

 و ا س الهرو ان الهل وكا : ت م وك. الذكاساة المتعدد  دف غردة الصـف(: 2006)آ  دت نجا ثع وس  -
 . ا  اليتوب الت بعيا ال  وجا الدعع  ك

أثر استخدام استراتيجياة الـذكاساة المتعـدد  دـف تـدريل العلـتم دـف (: 2002)الب ع ا م نون مل   -
 دووولك  يتووع ار   وو  . لــم لــدى طلبــة الصــف الســاب  األساســفالتاصــيل تاكتســاا عمليــاة الع

 .ال  نا  نشع ةا مو عك م ون الع ب كا م ون

 ا  الفيووو  الع بووو ا القووووه ةا  .ت ميـــة تتعميـــع: الـــذكاساة تالت ـــم(: 2002)موووب ا مووووب  مب ال   ووو   -
 . ص 

الت ب وك الع بو  لو ع     و  الم عدو ا ال  ووما  يتوب  :ت م وك .أطر الع ل :(2002)مو  ن ا هعا    -
 .ا ال  وما الدعع  كالخل ج

مبو ال ي ج الخاا و ا : ت م وك. الـذكاس المتعـدد دـف ال ـر  الاـاد، تالع ـرت (:2002)مو  ن ا هعا   -
 . ا  الفم ا القوه ة ا ص 

 ا  الفيو ا م وونا . أساليا الك ف ع  المتهـتبي  ترعـايت م(: 2002)م عانا فت   مب  ال   ن  -
 .ال  ن

ــدد (: 2002)   وو  مبوو  الرووو ي  دوو نا - ــذكاساة المتع ــدراة ال ــيم   ــال تت ي  ا  الفيوو ا م ووونا .  ي
 .ال  ن

 ا  ا  الفيو  م وونااجكت اف المبكر ل دراة الـذكاساة المتعـدد : (2002) د نا      مبو الرو ي  -
 .ال  ن

العا ـر األساسـف بغـز  تا ـ  الـذكاساة المتعـدد  لـدى طلبـة الصـف (: 2002)الخان ا ا نوئلك نم وب  -
 دوولك  يتوع ار   وو  . تعي تـح بالتاصـيل دـف الرياضــياة تميـتل الطلبـة  اتهـا تســبل ت ميت ـا

 . نشع ةا مو عك م ن ش سا القوه ةا  ص 
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ـــاملف للـــذكاساة المتعـــدد  : (2002) ا الدووو   مبووو  الووو ا جعمبووو  الدووورج ا مصووووجال دوووع   - الب ـــاس الع
ا 111 ملووك يل ووك الت ب ووكا العوو   . لصــدع  ظريــة جــارد ر اختبــار: تعي ت ــا بــبعض المتغيــراة

 .مو عك الاه ا القوه ةا  ص 

بنود ب نو ج تعل  و   ووئج ملوظ نه  وك الوايود ال تعو   ع  ووس أثو ر فو  (: 2001)ال  خا  ل  ك دل  ون  -
لووك طولبوووت ال   ت صوو    ووو ة الثقوفووك ال ب ووك عاللمع ووك عتن  ووك  رووو ات التفي وو  ا دووتنتوم  لوو   

 . دولك  يتع ار      نشع ةا مو عك م ون الع ب كا ال  ن. الثونع ك ف  ال  ن

اجتجاهاة الاديثة دف دراسة الـذكاساة المتعـدد  دراسـة تاليليـة (: 2001)دولجا      مب  الدورج  -
ال وتت   العل و  الدونعي الثوو نا ال ملو  الع ا يل وك الت ب وكا مو عوك . دف ضـتس  ظريـة جـارد ر

 .انا  ص  لع 

 .مو عك الطوئفا الطوئفا الدعع  ك. دليل البرامج التاضيرية (:1222)م و ة الدنك الت ض   ك  -

ــة التاصــيل (: 2001)فووو سا ابتدوووج    وو  - ــذكاساة المتعــدد  دــف ت مي ــائم علــق ال ــامج   ــة بر  داعلي
 دوولك . لالدراسف تم اراة ما تراس المعردة لدى طـيا المرالـة الثا تيـة دـف مـاد  علـم الـ ت

 . يتع ار      نشع ةا مو عك القوه ةا  ص 

ـــذكاس المتعـــدد بـــي  طـــيا بعـــض الكليـــاة ال ظريـــة : (2002) نوووو  ا عشووو ك - دراســـة التـــرتع دـــف ال
 .ا  ص مو عك القوه ةا  عر  ال  ادوت عالب عث الت بع ك ا دولك  يتع ار      نشع ة .تالعملية

ـــ ثير اةســـاس(: 2002)الق دووو ا هنووو   موووب  - ـــة تالجســـدية)  ب تعي ـــا ت ـــح ( اج تعالي تاةهمـــال ب تعي
 دوولك  يتوع ار   و   نشوع ةا المو عوك . علق الـذكاساة الثما يـة المتعـدد ( اج تعالف تالجسد،)

 .ال  ن كا م ونا ال  ن
 يتبووك النملووع ال صوو  كا . اتجاهــاة معاصــر  دــف علــم الــ تل(: 2002)يو وو ا مبوو  العهوووب    وو   -

 .القوه ةا  ص 
 و ا  ملو  م دوظ ععل و  الدو   : ت م وك. تكامـل الـذكاساة المتعـدد  تأسـاليا الـتعلم(: 2001) ودوعن  -

 . ص ا خل فكا  ا  العفودا اإلدين   ك
التـرتع دـف الـذكاس المتعـدد لـدى طلبـة السـ ة األتلـق الدراسـية (: 2002)نعف ا     ا عال  لكا      

 ملوك مو عوك النموونا نووبلسا . تليـة دـف األرد دف مؤسساة التعلـيم العـالف بتكالـة الغـتل الد
 .فلدط ن
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