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امللخ�ص
هدف البحث �إىل درا�سة العالقة بني الذكاءات املتعددة وال�سمات اخلم�س الكربى لدى
طالب جامعة جازان ،والتعرف على �أثر التخ�ص�ص الدرا�سي على الذكاءات املتعددة،
ومعرفة ما �إذا كانت ال�سمات اخلم�س الكربى منبئات بالذكاءات املتعددة .تكونت عينة
البحث من ( )375طالبا ً من طالب كلية املعلمني ،والآداب والعلوم الإن�سانية ،والعلوم،
واحلا�سب الآيل يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام 1430/1429هـ .ولتحقيق �أهداف
هذا البحث مت تقنني مقيا�سني هما :مقيا�س الذكاءات املتعددة ،وقائمة ال�سمات
اخلم�س الكربى .بينت نتائج البحث �أن الذكاءات املتعددة لها ارتباط ايجابي بداللة
�إح�صائية مع �سمة االنب�ساطية واملقبولية ويقظة ال�ضمري واالنفتاح على اخلربة.
كما بينت النتائج وجود عالقة �سالبة دالة �إح�صائيا بني الذكاء اجل�سمي ،والب�رصي،
وال�شخ�صي ،واالجتماعي واملو�سيقي مع �سمة الع�صابية.
وبينت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائيا ً يف متو�سطات �إجابات �أفراد العينة على
مقيا�س الذكاءات املتعددة تعزى للتخ�ص�ص الدرا�سي ،كما بينت النتائج �أن ال�سمات
اخلم�س الكربى منبئات بالذكاءات املتعددة عدا الذكاء املو�سيقي.
الكلمات املفتاحية :الذكاءات املتعددة ،ال�سمات اخلم�س الكربى ،التخ�ص�ص الدرا�سي ،طالب،
جامعة جازان ،التطوير الأكادميي.

* تاريخ ت�سلم البحث2011/1/11 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/12/26 :م
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The Relationship between Multiple Intelligences, the Big Five
Personality Traits, and Academic Specialization
of the Jazan University Students
Dr. Ahmed Y. Elnur
Faculty of Education
Jazan University

Abstract
The research aimed at identifying the relation between multiple intelligences & the big five traits among the students of Jazan University, and the effect
of the academic specialization on multiple intelligences. Also, The research
aimed to find out if the big five traits predict multiple intelligences. The research sample consisted of (375 students) of faculties of (Teachers, Science,
Arts and Humanities, and Computer sciences). The multiple intelligences test,
and the list of the big five traits were applied to them.
The research found statistical positive relations between multiple intelligences on one hand, and (extraversion, agreeableness, conscientiousness, and
openness to experience) on the other. How ever, there were statistical negative
relations between (kinesthetic, visual, intrapersonal, interpersonal, and musical intelligence) and neuroticism. Also, the research found that there was statistically significant differences on the multiple intelligences due to academic
specialization, and that personality traits can predict multiple intelligences
except for the musical intelligence.
Key words: multiple intelligences, big five personality traits, academic specialization, students, university of Jazan, academic development .
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املقدمة

تعد نظرية الذكاءات املتعددة �إحدى العلوم التطبيقية لأبحاث الذكاء الإن�ساين ،حيث

تعاظم دورها على امل�ستوى العاملي و�أ�صبحت متثل ر�ؤية جديدة لتطوير التعليم.

كما �أن نظرية ال�سمات اخلم�س الكربى تعترب �أكرث النماذج بروزا ً يف علم النف�س املعا�رص

لتقدميها منوذجا ً ت�صوريا َ لو�صف ال�شخ�صية بطريقة �أكرث علمية وقابلية للتطبيق �ضمن
املقايي�س املوجودة يف علم نف�س ال�شخ�صية.

ويعترب الكتاب الذي ن�رشه جاردنر ( )Gardner, 1983بعنوان “�أطر العقل The Frames of

 ”Mindبداية الوالدة احلقيقية لنظرية الذكاءات املتعددة ،حيث حتدى فيه الطريقة التقليدية
عرف الذكاء ب�شكل قا�رص ،م�ؤكدا ً �أن كل طفل ميتلك
لقيا�س الذكاء وبينَ �أن الأدب الرتبوي ّ

�سبعة ذكاءات على الأقل ،وله القدرة على تطويرها �إىل م�ستوى �أعلى.

يعتقد جاردنر (  )Gardner, 1999ب�أن نظرية الذكاءات املتعددة متثل تعدادا ً للمعرفة

الإن�سانية يف جميع جوانبها ،وهي متثل نظرة جديدة لطبيعة الإن�سان املعرفية.وقد اعتمد

هذا الت�صور اجلديد للذكاء على التطور الكبري واالكت�شافات العلمية احلديثة يف جمال علم
النف�س املعريف وجمال علوم الأع�صاب .وي�ؤكد جاردنر �أن املفهوم الكلي للذكاء والذي تقي�سه
ن�سبة الذكاء ( )IQقد حان الوقت للتخلي عنه وتبني النظرة اجلديدة للعقل الب�رشي ،التي

تقود الفرد �إىل مفهوم تطبيقي جديد ومغاير للممار�سات التعليمية والرتبوية ال�سائدة.

وترى نظرية الذكاءات املتعددة �أن الذكاء لي�س �أحادياً ،والفرق بني الأفراد لي�س يف درجة

�أو مقدار ما ميلكون من ذكاء� ،إمنا يف نوعية ذلك الذكاء .وي�شري جاردنر (Gardner, 1983,

� )1999إىل �أن هناك �سبعة ذكاءات هي:

 -1الذكاء اللغوي واللفظي  :Verbal Linguistic Intelligenceويعني القدرة على

ا�ستخدام الكلمات بكفاءة �شفهيا� .إن املتعلمني الذين يتفوقون يف هذا الذكاء يحبون القراءة
والكتابة ،ورواية الق�ص�ص.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -2الذكاء املنطقي  -الريا�ضي  :Logical mathematical Intelligenceوي�شري �إىل القدرة
لعلماء الريا�ضيات والإح�صاء واملحا�سبيني� .إن املتعلمني الذين يظهرون تفوقا ً يف الذكاء

املنطقي ـ الريا�ضي لديهم مهارات عالية حلل امل�شكالت ،وقدرة عالية على التفكري.

 -3الذكاء املكاين -الب�رصي  :Spatial Visual Intelligenceويت�ضمن القدرة على �إدراك
املكان ،واملوقع وال�شكل والفراغ والت�صور الب�رصي والت�صميم و�إنتاج املخططات اللونية� .إن

املتعلمني الذين لديهم درجات عالية يف هذا الذكاء لديهم مهارة عالية يف �إعادة �إنتاج
الأ�شياء بيانياً ،وقدرة عالية على التحليل و�إدراك العالقات بني الأ�شياء.

 -4الذكاء املو�سيقي  :Musical Intelligenceي�شمل القدرة على �إدراك املو�سيقى والتحليل

املو�سيقي والتفاعل العاطفي للعنا�رص املو�سيقية� .إن املتعلمني الذين لديهم الذكاء
املو�سيقي يحبون اال�ستماع �إىل املو�سيقى الإح�سا�س بجودة النغمات.

 -5الذكاء اجل�سمي -احلركي  :Kinesthetic or Bodily Intelligenceي�شمل القدرة
على ال�سيطرة على احلركات اجل�سمية املختلفة ،و�إتقان املهارات احلركية الدقيقة كالدراما

والألعاب الريا�ضية.

على �أن املتعلمني الذين يظهرون درجات عالية يف هذا الذكاء لديهم مهارة عالية يف ا�ستخدام

اجل�سم للتعبري عن الأفكار وامل�شاعر.

 -6الذكاء االجتماعي  :Interpersonal Intelligenceويت�ضمن القدرة على �إدراك احلاالت

املزاجية للآخرين ،واحل�سا�سية جتاه احتياجات الآخرين ،والإح�سا�س ب�شعور الآخرين واال�ستجابة
له .على �أن املتعلمني الذين يظهرون درجات عالية يف هذا الذكاء مييلون �إىل العمل اجلماعي،

والتعلم التعاوين ،ولهم القدرة على التنظيم والتوا�صل.

 -7الذكاء ال�شخ�صي  :Intrapersonal Intelligenceويعني معرفة الذات والقدرة على

الت�رصف والوعي باحلاالت املزاجية ،والقدرة على ال�ضبط الذاتي وحب العمل الفردي.

وبالرغم من �أن جاردنر �أ�ضاف الحقا ً الذكاء الطبيعي  ،Naturalisticوكذلك الذكاء

الوجودي  Existentialفالباحث تبنى الذكاءات ال�سبعة الأوىل لأنها تعترب الأ�سا�سية

والأ�صلية وتعك�س ذكاءات الطالب ب�شكل كبري (ح�سني2005 ،م).

لقد تبنت نظرية الذكاءات املتعددة العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية يف الواليات املتحدة

الأمريكية ،وكندا ،وبريطانيا ،و�أ�سرتاليا حيث كيفت هذه الدول ا�سرتاتيجياتها التعليمية
ومناهجها و�أ�ساليب تقوميها ،كما دربت معلميها على هذه النظرية.
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ي�شري جاردنر (� )Gardner, 1998إىل �أن كال ً منا ال ميتلك القوة ذاتها يف جميع الذكاءات،
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ولكن بيئة التعلم الغنية والتعليم اخلالق قادران على زيادة التعلم عند جميع الطالب.

ويرى �أوبريني وبورنت (� )O'Brien & Burnett, 2000أن نظرية الذكاءات املتعددة ك�إطار

عمل مفيدة للمر�شدين حيث �إنها متكنهم من عمل �أن�شطة متنوعة متاحة تظهر وتطور
املواهب املتنوعة للطالب.

وي�شري ح�سني (2006 ،2003م) �إىل �أن ا�ستخدام نظرية الذكاءات املتعددة يف التعليم يحقق

للطلبة التفوق وال�سعادة والنجاح ال�شخ�صي يف احلياة.

كما �أ�شار جاردنر ( )Gardner, 2003يف ورقته التي قدمها للجمعية الأمريكية للبحث

الرتبوي� ،إىل �إننا جميعا ً منتلك كل هذه الذكاءات� ،إال �أن الأفراد يختلفون لأ�سباب تكوينية
وراثية ولأ�سباب بيئية يف بروفيالتهم لهذه الذكاءات .كما �أ�شار �إىل �أن ال�سياق الثقايف الذي
توجد فيه املعرفة ي�ؤثر ب�صورة كبرية على الطريقة التي تنمو وتتطور بها هذه العقول

(الذكاءات).

وي�ؤكد جاردنر (� )Gardner, 2004أهمية ا�ستخدام املعلم لأ�ساليب تدري�س ومتارين و�أن�شطة

متنوعة من �أجل تطوير الذكاءات املتعددة لدى الطالب ولي�س تطوير الذكاء املنطقي والذكاء
اللغوي فقط كما تفعل املدار�س التقليدية .و يرى �رضورة تدريب املعلمني ال�ستيعاب مفاهيم

وم�ضامني النظرية ،و�أن يكون املنهج الدرا�سي مرنا ً ي�ستوعب تقدمي خمتلف الأن�شطة التي
تعزز هذه الذكاءات .كما يرى جاردنر �إمكانية حت�سني ما لدى الفرد من ذكاءات ،ومع ذلك �ستجد

�أن بع�ض الأفراد �ستنمو قدراتهم يف �أحد جماالت الذكاء ب�رسعة �أكرب �أو ببطء �أكرث من الأخرى،
مقارنة بالآخرين � ّإما لأنهم ولدوا ولديهم قدرات �أف�ضل يف هذا املجال �أو �إمكانيات لأن بيئتهم

الثقافية وفرت لهم فر�صا ً تعليمية ،وتدريبية �أف�ضل �أو مل توفر.

وتو�صل �سيدار ،ويل (� )Sedar & Yell, 2007إىل �أن ا�ستخدام التدريب بطريقة �أن�شطة

الذكاءات املتعددة له �أثر بداللة �إح�صائية يف النجاح الأكادميي ،ويف دوام املعلومات وبقائها

لدى الطلبة مقارنة با�ستخدام الأ�ساليب التقليدية يف التدري�س.

وت�شري الأع�رس ،وكفايف (2000م) �إىل �أنه يوجد تداخل بني الذكاء الوجداين يف بعديه

الكفاءة الوجدانية ،والوعي بالذات ،والذكاء املتعدد يف بعد الذكاء ال�شخ�صي والذكاء بني
ال�شخ�ص والآخرين .ومبا �أن للذكاء الوجداين عالقة ب�سمات ال�شخ�صية كما �أ�شارت �إليها

بع�ض الدرا�سات مثل درا�سة ماير و�آخرين ( ،)Mayer, Caruso, & Salovey, 1999ودرا�سة

روبرت�س و�آخرين ( ،)Roberts, Zeidner & Matthews, 2002فهل ميكن �أن تكون هناك

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
عالقة بني الذكاءات املتعددة وال�سمات اخلم�س الكربى؟.

واملقبولية ويقظة ال�ضمري (.)Costa & MccRae, 2003

-1الع�صابية  :Neuroticismت�شمل اال�ضطرابات واملخاوف املتمثلة يف العدوان ،والقلق

واالكتئاب واحل�سا�سية للنقد ،وعدم االتزان العاطفي وامليل �إىل عدم التقبل.

-2االنفتاح على اخلربة  :Openness to experienceيعرب عن املغامرة ،وامل�شاعر والقيم،

والتفكري الإبداعي ،كما ي�شري �إىل م�ستويات املرونة العقلية لدى الأفراد واخليال وحب
اال�ستطالع.

-3االنب�ساطية  :Extraversionتعك�س توجه الفرد نحو الآخرين بدال ً من التوجه نحو الذات،
وي�شمل الإح�سا�س بامليل االجتماعي ،والعواطف الإيجابية والبحث عن املتعة خالل العالقات

االجتماعية والبحث عن الإثارة وكرثة احلديث .

-4املقبولية والطيبة ( :)Agreeablenessيهتم هذا البعد بطبيعة عالقات ال�شخ�ص مع

الآخرين ،ويعرب عنها عن طريق الثقة ،واحل�شمة ،واال�ستقامة والتعاون ،وممار�سة العمل اخلريي،

والتوا�ضع.

 -5يقظة ال�ضمري  :Conscientiousnessوت�شري �إىل امليل للت�رصف مبا ميليه ال�ضمري،
والتناف�س والكفاح من �أجل التفوق ،والنظام واالن�ضباط الذاتي والتحكم يف االندفاعات

(ه�شام  ،2004ال�سليم  ،)2006و(.)Costa & Mccrae, 2003

وي�شري كو�ستا و�آخرون (� )Costa, Terraciano & McCrae, 2001إىل �أن كل بعد من

هذه الأبعاد يعد منوذجا ً و�صفيا ً لل�شخ�صية ويت�ضمن جمموعة من اخل�صائ�ص املرتابطة مع

بع�ضها البع�ض.

كما �أ�شارت نتائج بع�ض البحوث �إىل �أن �سمات ال�شخ�صية تت�أثر باملورثات وت�ستمر يف

النمو �إىل مرحلة البلوغ ،ثم تبقى ثابتة عرب الزمن ،وهي تتبع املنحى النمائي بني مرحلتي
املراهقة املت�أخرة و�سن الثالثني من العمر،فاالنب�ساطية ،والع�صابية ،واالنفتاح على اخلربة،

متيل �إىل االنحدار مع العمر،بينما متيل �سمات �أخرى للزيادة مع العمر مثل يقظة ال�ضمري.
وهذه ال�سمات تظل قوية طوال فرتة حياة الرا�شد ،بالرغم من حدوث تغري تدريجي يف امليل

ذاته كلما كرب ال�شخ�ص ( .)McCrae, et al., 1999وي�ؤكد روبرت�س ومورزك (& Roberts
� )MrocZeK, 2008أن الن�ضج ي�ؤثر على ال�سمات اخلم�س الكربى ،ففي حني يزداد م�ستوى
املقبولية ،ويقظة ال�ضمري لدى الأفراد مبرور الزمن ،يتناق�ص م�ستوى االنب�ساطية ،والع�صابية،

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

�إن ال�سمات اخلم�س الكربى ت�شمل (الع�صابية ،واالنفتاح على اخلربة ،واالنب�ساطية،
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واالنفتاح على اخلربة.
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وي�شري ماير و�آخرون (� )Mayer, etal, 1999إىل وجود عالقة دالة موجبة بني الذكاء

ال�شخ�صي والذكاء بني ال�شخ�ص والآخرين .كما ي�ؤكد ماير ( )Mayer, 2001وجود عالقة

موجبة بني الذكاء الوجداين والذكاء االجتماعي.

ون�سبة حلداثة مو�ضوع البحث ن�سبيا ً وخا�صة عالقة الذكاءات املتعددة بال�سمات اخلم�س

الكربى فقد حظي بالدرا�سة والبحث من قبل الباحثني واملتخ�ص�صني يف جمال الرتبية وعلم

النف�س الغربيني ،ومل يجد ذات الدرا�سة والبحث يف البالد العربية ،ومن الدرا�سات التي اهتمت
بالذكاءات املتعددة وال�سمات اخلم�س الكربى:

قام جورج ( )George, 2000بدرا�سة هدفت �إىل معرفة العالقة بني الذكاء الوجداين

وال�سمات اخلم�س الكربى لل�شخ�صية .حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )90مديراً ،وا�ستخدمت

الدرا�سة قائمة جوملان للكفاءة الوجدانية ( ،)EC1وقائمة ال�سمات اخلم�س الكربى .و�أظهرت
النتائج وجود عالقة موجبة بني الذكاء الوجداين و �سمة االنب�ساطية ،االنفتاح على اخلربة،

املقبولية ،ويقظة ال�ضمري ،ووجود عالقة �سالبة بني الذكاء الوجداين و�سمة الع�صابية.

كما قام روبرت�س و�آخرون ( )Roberts et al., 2002بدرا�سة هدفت �إىل تعرف البنية

العاملية ملقيا�س الذكاء الوجداين متعدد العوامل ( ،)MEISوعالقة الذكاء الوجداين ب�سمات

ال�شخ�صية الكربى،و�أثر النوع على الذكاء الوجداين ،وتكونت عينة الدرا�سة من � 704أفراد من

الرجال والن�ساء،وطبقت الدرا�سة مقيا�س �سمات ال�شخ�صية اخلم�س (الع�صابية ،واالنب�ساطية،

واملقبولية ،ويقظة ال�ضمري ،واالنفتاح على اخلربة) وبطارية �آرمد  Armedلال�ستعداد املهني

لقيا�س الذكاء�.أظهرت الدرا�سة عدة نتائج من بينها وجود عالقة موجبة دالة بني الذكاء

الوجداين وكل من �سمة (االنب�ساطية ،واملقبولية ،ويقظة ال�ضمري ،واالنفتاح على اخلربة) ،كما
توجد عالقة �سالبة دالة مع �سمة الع�صابية.

و�أجرى �إ�سماعيل ،وال�سيد (2003م) درا�سة هدفت �إىل تعرف طبيعة العالقات بني الذكاءات

املتعددة والتح�صيل الدرا�سي و�أ�ساليب التعلم والعمر الزمني .وتكونت عينة الدرا�سة من

( )410طالب من طالب كلية الرتبية بجامعة امللك خالد باململكة العربية ال�سعودية يف

امل�ستويات من الأول حتى الثامن .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة دالة �إح�صائيا ً
بني الذكاءات املتعددة وكل من التح�صيل الدرا�سي والعمر الزمني وتختلف هذه الذكاءات
باختالف التخ�ص�ص الدرا�سي،كما تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباط دال �إح�صائيا
بني العمر الزمني والذكاءات املتعددة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كما �أجرى را�شد (2004م) درا�سة هدفت �إىل تعرف عالقة الذكاءات املتعددة والدافع املعريف

والكليات العلمية بجامعة جنوب الوادي بقنا وهي كلية الرتبية (الق�سم العلمي) ،كلية
العلوم ،وكلية الطب البيطري.

وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن  %84من الطالب يف�ضلون �أ�سلوب التعلم احل�سي ،و%75

يف�ضلون �أ�سلوب التعلم الب�رصي ،و %61يف�ضلون �أ�سلوب التعلم الت�سل�سلي ،و %60يف�ضلون

�أ�سلوب التعلم العملي و %25يف�ضلون �أ�سلوب التعلم اللفظي .وت�شري هذه الدرا�سة �إىل �أن

طالب التخ�ص�صات العلمية يف�ضلون �أ�ساليب التعلم التي ترتبط مع الذكاء (احل�سي-

حركي ،الب�رصي -املكاين ،واملنطقي -الريا�ضي).

وقامت اجلندي ،ومر�سي (2006م) بدرا�سة هدفت �إىل تعرف مدى �إ�سهام الذكاءات املتعددة

يف التح�صيل الدرا�سي ،وكذلك التعرف على �أثر النوع (ذكور� ،إناث) على الذكاءات املتعددة
.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )357طالبا ً من طلبة كلية الرتبية -جامعة الإ�سكندرية .ا�ستُخدم
مقيا�س الذكاءات املتعددة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة ب�أن الذكاءات (املكاين والطبيعي) ت�سهم

يف التح�صيل الدرا�سي لدى طالب الق�سم العلمي .كما �أظهرت النتائج ب�أن الذكاءات (املكاين

واالجتماعي واملنطقي) ت�سهم يف التح�صيل الدرا�سي لدى طالبات الق�سم الأدبي .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة عدم وجود ت�أثري ملتغري النوع على الذكاءات (الطبيعي واملنطقي واملكاين) لدى

طالب وطالبات الفرقة الثالثة.

وقام عبد القادر ،و�أبو ها�شم (2007م) بدرا�سة هدفت �إىل تعرف البناء العاملي للذكاء يف

�ضوء ت�صنيف جاردنر وعالقته بكل من فاعلية الذات وحل امل�شكالت والتح�صيل الدرا�سي
لدى طالب اجلامعة.وتكونت العينة من ( )475طالبا ً وطالبة بكلية الرتبية جامعة الزقازيق.

ومت تطبيق قائمة الذكاءات املتعددة ،ومقيا�س فاعلية الذات ،ومقيا�س �أ�سلوب حل امل�شكالت
ودرجات التح�صيل الدرا�سي .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الذكاءات املتعددة لدى طالب وطالبات

اجلامعة عبارة عن عامل كامن عام تنتظم حولها العوامل امل�شاهدة الت�سعة ،ووجود ت�أثري دال
�إح�صائيا ً للذكاءات املتعددة على كل من :فعالية الذات وحل امل�شكالت والتح�صيل الدرا�سي،
وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات الذكور والإناث يف الذكاءات
املتعددة ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني التخ�ص�صات العلمية والتخ�ص�صات الأدبية يف

الذكاءات (املكاين ،واجل�سمي ،واملو�سيقي ،واالجتماعي ،والطبيعي ،والوجودي) وذلك ل�صالح

ذكور علمي.
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وقامت الدمريي (2008م) بدرا�سة هدفت �إىل تعرف العالقة بني �أداء الأفراد (معلمي املرحلة
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االبتدائية) على اختبار �سمات ال�شخ�صية وذكائهم االجتماعي ،وكذلك الك�شف عن العالقة
بني ال�سمات ال�شخ�صية وجودة الأداء املهني .تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود عالقة

ارتباطية دالة �إح�صائيا ً بني الذكاء االجتماعي و�سمات ال�شخ�صية (الع�صابية ،االعتمادية

على الآخرين ،القلق واال�ضطراب).

و قام موته ( )Motah, 2008بدرا�سة هدفت �إىل تعرف مدى �شيوع ال�سمات اخلم�س الكربى،

والذكاء العاطفي ،والذكاءات املتعددة لدى الطالب و�أثرها على املهارات البحثية الدقيقة
لديهم .تكونت عينة الدرا�سة من طالب ال�سنة النهائية للجامعة وعددهم  .187وتو�صلت

النتائج �إىل �أن الذكاءات الأكرث �شيوعا ً لدى عينة الدرا�سة هي الذكاء احلركي ،ال�شخ�صي،

االجتماعي .كما تو�صلت النتائج �إىل �أن الذكاء اللغوي واملنطقي الريا�ضي مل يكونا �ضمن

اهتمام �أفراد العينة وكانا يف �أدنى م�ستويات القيا�س .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �أي�ضا �إىل �أن
ال�سمات امل�سيطرة لدى �أفراد العينة هي الع�صابية ويقظة ال�ضمري واالنب�ساطية ،واالنفتاح
على اخلربة.

�أما درا�سة فورنهام ( )Furnham, 2009فهدفت �إىل معرفة العالقة بني الذكاءات املتعددة

و�سمات ال�شخ�صية اخلم�س الكربى ،وتكونت عينتها من  187فردا ً �أجابوا عن التقرير الذاتي

املتعلق بقيا�س الذكاءات املتعددة ،حيث مت ا�ستخدام مقيا�س جاردنر ()Gardner, 1999
لقيا�س الذكاءات املتعددة ومقيا�س كو�ستا ،وماك ري ( )Costa & Mccrae, 1992لقيا�س

ال�سمات اخلم�س الكربى.وتو�صلت نتائج البحث �إىل وجود ارتباط موجب دال �إح�صائيا ً بني

الذكاء ال�شخ�صي ويقظة ال�ضمري ،والذكاء االجتماعي واالنب�ساط ،والذكاء اللغوي واالنفتاح
على اخلربة ،والذكاء الريا�ضي واملقبولية ويقظة ال�ضمري.

�إن الدرا�سات ال�سابقة التي مت تناولها يف هذا البحث تتفاوت يف درجة �صلتها بالبحث

احلايل ،هناك ندرة يف الدرا�سات املبا�رشة التي تتناول العالقة بني الذكاءات املتعددة وال�سمات

اخلم�س الكربى لل�شخ�صية ح�سب علم الباحث؛ لذا يحاول الباحث من خالل البحث احلايل �إثراء

املكتبة العربية و�سد النق�ص يف الدرا�سات املتعلقة بالذكاءات املتعددة وعالقتها بال�سمات
اخلم�س الكربى.

م�شكلة البحث

تعد الذكاءات املتعددة من املفاهيم احلديثة ن�سبيا ً يف جمال الأدب النف�سي والرتبوي ،وقد

حظي باهتمام العديد من علماء النف�س واملهتمني يف البالد الغربية من �أجل و�ضع �إطار

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مفاهيمي لها ولتقنني االختبارات واملقايي�س التي تقي�سها.

وبالرغم من �أهمية مو�ضوع البحث احلايل �إال �أن الدرا�سات التي تناولت عالقة الذكاءات

املتعددة بال�سمات اخلم�س الكربى تكاد تكون �ضئيلة جدا يف البالد العربية.

ومن هنا تتحدد م�شكلة البحث يف درا�سة الذكاءات املتعددة لدى طالب جامعة جازان

وعالقتها بال�سمات اخلم�س الكربى لديهم ،وتخ�ص�صاتهم الدرا�سية.

�أهداف البحث

يهدف البحث احلايل �إىل:

 -1فهم وا�ستيعاب مفهوم الذكاءات كما تقرتحه نظرية الذكاءات املتعددة جلاردنر.

 -2الك�شف عن عالقة الذكاءات املتعددة لدى طالب اجلامعة بكل �سمة من ال�سمات اخلم�س

الكربى (الع�صابية ،واالنب�ساطية ،واالنفتاح على اخلربة ،ويقظة ال�ضمري ،واملقبولية).

 -3حتديد الفروق يف الأداء على مقيا�س الذكاءات املتعددة بنا ًء على التخ�ص�ص الذي ينتمي

�إليه الطالب.

 -4التعرف على مدى تنب�ؤ ال�سمات اخلم�س الكربى لل�شخ�صية بالذكاءات املتعددة .

�أ�سئلة البحث

بنا ًء على العر�ض ال�سابق للمقدمة متت �صياغة �أ�سئلة البحث على النحو التايل :ـ

 -1هل توجد عالقة دالة �إح�صائيا بني الذكاءات املتعددة لدى طالب جامعة جازان وال�سمات

اخلم�س الكربى لديهم؟.

 -2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات طالب جامعة جازان يف �أبعاد

الذكاءات املتعددة تعزى لأثر التخ�ص�ص الدرا�سي؟.

 -3هل ال�سمات اخلم�س الكربى منبئات بالذكاءات املتعددة و�أبعادها الفرعية لدى طالب

جامعة جازان؟

�أهمية البحث

يكت�سب البحث �أهميته من �أهمية املو�ضوع الذي يتناوله ،ويف �إجابته عن �أ�سئلته� ،إ�ضافة

�إىل اجلوانب التالية:
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 -1مبا �أن مفهوم الذكاءات املتعددة من املفاهيم احلديثة ن�سبيا ً يف جمال علم النف�س ،ف�إن
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درا�سته تعد �أمرا ً �أ�سا�سيا ً لتطوير عملية التعليم والتعلم.

 -2حماولة �إثراء الأدب النف�سي والرتبوي بدرا�سة تتناول �أبعاد وخ�صائ�ص الذكاءات املتعددة

وال�سمات اخلم�س الكربى ،نظرا ً لندرة الدرا�سات النف�سية والرتبوية التي تناولت هذه الأبعاد
واخل�صائ�ص يف اجلامعات العربية.

 -3يتوقع �أن تفيد نتائج البحث �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة جازان خا�صة واجلامعات

عامة يف توجيه �أن�شطة تنمية الذكاءات املتعددة وفهم ال�سلوك الطالبي و التنب�ؤ به
والتحكم فيه.

 -4يتوقع �أن تفيد نتائج البحث طالب جامعة جازان يف التعرف بطريقة علمية �إىل م�ستوى

ذكاءاتهم املتعددة ومعرفة �سماتهم ال�شخ�صية.

 -5تقدمي �أداة مقننة خا�صة بالذكاءات املتعددة وال�سمات اخلم�س الكربى ميكن �أن ي�ستفيد

منها باحثون �آخرون يف �إجراء درا�سات ذات �صلة على م�ستوى التعليم العايل.

حمددات البحث

ميكن تعميم نتائج البحث يف �ضوء املحددين التاليني:

 -1العينة :ا�شتملت عينة البحث على طالب املعلمني ،والآداب والعلوم الإن�سانية ،والعلوم ،وعلوم

احلا�سب الآيل ونظم املعلومات ،خالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي 1430/1429هـ.

� -2أداة البحث :متثلت �أداة البحث يف تقنني مقيا�س الذكاءات املتعددة الذي �أعده (Chislett
 ،)& Chapman, 2005وتقنني مقيا�س ال�سمات اخلم�س الكربى الذي �أعده )& Jhon

.)Srivastava, 1999

تعريف امل�صطلحات

يعرف جارنر ( )Gardner, 1983, 1998, 1999الذكاء ب�أنه القدرة التي تعمل يف حل

امل�شكالت وتكوين منتجات جديدة  :لفظية ،منطقية ريا�ضية ،حركية ،مو�سيقية ،عالقات
بني �شخ�صية و�ضمن �شخ�صية ،مكانية ،طبيعية ،وجودية ،وهذه املنتجات ذات قيمة يف واحد
�أو �أكرث من الأطر الثقافية معتمدا يف ذلك على متطلبات الثقافة التي يعي�ش فيها .والذكي

وفقا ً لهذا التعريف هو من ميتلك قدرة فائقة يف �أحد حقول احلياة وجماالتها املتعددة .وتتحدد
يف البحث احلايل بالدرجات التي يح�صل عليها الطالب يف كل بعد من �أبعاد الذكاءات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املتعددة وهي( :اللغوي ،والريا�ضي ،والب�رصي ،واملو�سيقي ،واجل�سمي ،واالجتماعي ،وال�شخ�صي)
يعرف بع�ض علماء النف�س ( )Baron & Kalsher, 1998ال�سمات ب�أنها �أبعاد حمددة

تختلف مواقع �شخ�صيات الأفراد عليها ب�صورة مت�سقة وثابتة ن�سبياً.

ويعرفها �سانرتوك ( )Santrock, 2003ب�أنها خا�صية م�ستقرة ،دائمة ن�سبيا ً لل�شخ�صية

متيل بها على �أداء �سلوكيات معينة يف املواقف املتعددة .ويعرفها الباحث �إجرائيا َ بالدرجة

التي يح�صل عليها الفرد يف مقيا�س الع�صابية واالنب�ساطية واملقبولية ويقظة ال�ضمري
واالنفتاح على اخلربة.

طريقة و�إجراءات البحث
منهج البحث

مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي (االرتباطيى والتنبئِي والفارق) حيث �إنه �أكرث مالءمة لأهداف

البحث احلايل ،ذلك من خالل اكت�شاف كل من العالقات والفروق بني املتغريات مو�ضع

البحث.

كما �أن املنهج االرتباطي يو�ضح درجة ارتباط الظواهر قيد البحث مع بع�ضهما البع�ض،

وهو يعترب �أ�سلوبا ً للك�شف عن الظاهرة مو�ضوع البحث.

جمتمع البحث

تكون جمتمع البحث من جميع الطالب (الذكور) يف كليات جامعة جازان وهي :كلية

املعلمني ،واملجتمع ،والآداب والعلوم الإن�سانية ،والطب والعلوم الطبية ،وعلوم احلا�سب الآيل
ونظم املعلومات ،والهند�سة ،وكلية العلوم.

عينة البحث

تكونت عينة البحث من �أربع كليات من كليات اجلامعة وهي :كلية املعلمني ،والآداب

والعلوم الإن�سانية ،وعلوم احلا�سب الآيل ونظم املعلومات ،وكلية العلوم ،مت اختيارها بالطريقة
الع�شوائية بعد ت�صنيف الكليات �إىل كليات علمية وكليات �أدبية ،وقد بلغ عدد طالبها
ٍ
طالب من بني طالب هذه الكليات بالطريقة الع�شوائية،
( )3286طالباً .ثم مت اختيار ()400
ا�ستجاب منهم ( )390طالباً ،ا�ستبعدت ( )15ا�ستجابة لعدم منا�سبتها للتحليل الإح�صائي.
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عند تطبيق املقيا�س.
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وكان �أفراد العينة مبتو�سط عمري (� )20.5سنة ،وانحراف معياري قدره � 1.2سنة ،وقد توزعت
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هذه العينة كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)1

الكلية

املعلمني

العدد الكلي
م�ستبعد
املجمــوع

103
11
92

اجلدول رقم ()1
�أفراد العينة بكليات جامعة جازان
علوم احلا�سب الآيل
الآداب والعلوم
العلوم
ونظم املعلومات
الإن�سانية
96
109
92
3
9
2
93
100
90

املجموع
400
25
375

�أدوات البحث
الأداة الأوىل -مقيا�س الذكاءات املتعددة (.)MIT

�صمم هذا املقيا�س �شي�سليت ،و�شامبان ( ،)Chislett & Chapman, 2005ويقي�س الذكاء

يف �ضوء �سبعة مقايي�س فرعية يف �إطار نظرية الذكاءات املتعددة جلاردنر وهي:

الذكاء اللغوي :وتقي�سه املفردات ( ،)52 ،60 ،6 ،8 ،9 ،14 ،23 ،31 ،33 ،50الذكاء الريا�ضي:

وتقي�سه املفردات ( ،)5 ،10 ،11 ،17 ،20 ،29 ،32 ،40 ،49 ،54الذكاء املو�سيقي :وتقي�سه املفردات
( ،)39 ،51 ،64 ،66 ،30 ،25 ،18 ،13 ،2 ،4الذكاء اجل�سمي :وتقي�سه املفردات (،15 ،22 ،34 ،38
 ،)47 ،53 ،45 ،42 ،3 ،7الذكاء الب�رصي :وتقي�سه املفردات (،61 ،59 ،48 ،37 ،44 ،67 ،21 ،24 ،26
 ،)68الذكاء االجتماعي :وتقي�سه املفردات ( ،)70 ،65 ،63 ،62 ،43 ،46 ،58 ،19 ،27 ،36الذكاء

ال�شخ�صي :وتقي�سه املفردات (.)69 ،57 ،56 ،55 ،41 ،28 ،35 ،16 ،1 ،12

وبالتايل فهذا االختبار يتكون من ( )70مفردة ،مبعنى �أن كل بعد من �أبعاد الذكاءات تقابله

ع�رش مفردات و�أمام كل مفردة خم�س ا�ستجابات وهي� :أوافق ب�شدة� ،أوافق ،حمايد ،غري موافق،

غري موافق مطلقا ،وتقدر ب�إعطاء الدرجات املقابلة لها على الرتتيب ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5وجميع
املفردات موجبة ،وكل بعد من �أبعاد الذكاءات يُعامل كبعد م�ستقل وله درجة �إجمالية ،مبعنى

�أنه لي�س للمقيا�س ككل درجة كلية.

ومتيز مقيا�س الذكاءات املتعددة مبعامالت ثبات و�صدق مرتفعة يف بيئته الأجنبية.

ومت تعريب هذا املقيا�س وتقنينه من قبل الباحث ومتت مراجعة الرتجمة مع متخ�ص�صني

يف ق�سم اللغة الإجنليزية بكلية الآداب جامعة جازان وذلك من �أجل التغلب على م�شكلة
احتمال اختالف معنى مادة االختبار وداللتها .وقد مت ا�ستخدام املقيا�س يف البحث احلايل بعد

التحقق من �صدقه وثباته يف البيئة العربية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثبات املقيا�س
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( )40طالبًا من كلية املعلمني ،و( )38طالبًا من كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،و()32

طالبًا من كلية العلوم ،و( )36طالبًا من كلية علوم احلا�سب الآيل ونظم املعلومات .مت ح�ساب

ثبات مقيا�س الذكاءات املتعددة بطريقة �إعادة االختبار بفا�صل زمني قدره ( )19يوما ً وكذلك
بطريقة كرونباخ �ألفا ،وذلك كما هو مبني باجلدول رقم (.)2

الذكاء
�إعادة االختبار
معامل �ألفا α

**م�ستوى الداللة 0.01

اللغوي
**0.76
**0.89

اجلدول رقم ()2
ثبات مقيا�س الذكاءات املتعددة.
الريا�ضي اجل�سمي الب�صري ال�شخ�صي
**0.67
**0.66
**0.75
**0.69
**0.84
**0.86
**0.92
**0.78

االجتماعي
**0.78
**0.93

املو�سيقي
**0.62
**0.77

يو�ضح اجلدول رقم (� )2أن معامل ثبات �أبعاد الذكاءات املتعددة دالة عند م�ستوى 0.01

�صدق املقيا�س

مت ح�ساب ال�صدق عن طريق ال�صدق املرتبط باملحك ،وذلك بح�ساب االرتباط بني درجات

الطالب يف كل بعد من �أبعاد الذكاءات للمقيا�س احلايل ودرجاتهم يف الذكاءات املقابلة

بقائمة الذكاءات املتعددة التي قام ب�إعدادها «ماكينزي» (1999م) وقام بتعريبها وتقنينها

(را�شد2004 ،م) ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
االرتباط بني درجات الطالب على الذكاءات املتعددة باختبار �شي�سليت و�شامبان
( )Chislett & Chapmanوالذكاءات املقابلة لها بقائمة “ماكينزي”
الب�صري االجتماعي ال�شخ�صي
اجل�سمي
املو�سيقي
الريا�ضي
اللغوي
الذكاء
0.72
0.80
0.77
0.83
0.79
0.76
0.81
االرتباط
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
الداللة
يو�ضح اجلدول رقم (� )3أن معامل االرتباط دال عند م�ستوى 0.01

كما مت ح�ساب ال�صدق التكويني من خالل م�صفوفة االرتباطات البينية للأبعاد املكونة

للمقيا�س وذلك كما يف اجلدول رقم (.)4
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لتقنني الأدوات مت اختيار( )146طالبا ً بالطريقة الع�شوائية توزيعهم على النحو التايل:

الذكاءات املتعددة لدى طالب جامعة جازان وعالقتها بال�سمات اخلم�س

180

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

الذكاءات
اللغوي
الريا�ضي
اجل�سمي
الب�صري
ال�شخ�صي
االجتماعي
املو�سيقي
الكلية

اجلدول رقم ()4
م�صفوفة االرتباطات البينية لأبعاد مقيا�س الذكاءات املتعددة
6
5
4
3
2
1
**0.246
*0.219
*0.177
**0.423 **0.374
*0.190
*0.219
*0.214
**0.437 **0.301
*0.221
**0.283
*0.223
*0.212
*0.210
*0.189
**0.261 **0.302
*0.175
*0.196
*0.224
0.216د
*0.204
**0.232 **0.242
*0.196
**0.311

م�ستوى الداللة * = 0.01 = ** ،0.05
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7

-

*0.209

يو�ضح اجلدول رقم (� )4أن قيم االرتباطات البينية للذكاءات املتعددة متباينة حيث �إن

بع�ضها دال عند م�ستوى  ،0.01وبع�ضها الآخر دال عند م�ستوى  ،0.05وهذا يتنا�سب مع ما

ذهب �إليه جاردنر ب�أن هذه الذكاءات تعمل معا ً �أو ب�شكل م�ستقل عن بع�ضها البع�ض.

الأداة الثانية :قائمة ال�سمات اخلم�س الكربى

�أعد هذه القائمة جون ،و�رسيفا�ستافا ( )John & Srivastava, 1999لقيا�س ال�سمات

اخلم�س الكربى يف ال�شخ�صية وهي (االنب�ساطية ،واملقبولية ،ويقظة ال�ضمري ،والع�صابية،
واالنفتاح على اخلربة ) ،وتتكون هذه القائمة من ( )44عبارة ،وكل عبارة �أمامها خم�س بدائل

موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق مطلقاً .وتقابلها الدرجات ()1-2-3-4-5

على الرتتيب وذلك جلميع عبارات القائمة ما عدا العبارات ال�سالبة ،هي،35 ،41 ،43 ،73(:

 ،)2 ،6 ،8 ،9 ،12 ،18 ،21 ،23 ،24 ،27 ،31 ،34وتقدر ب�إعطاء الدرجات ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1املقابلة

لال�ستجابات ال�سابقة على الرتتيب .ومت تعريب هذا املقيا�س من قبل الباحث ،متت مراجعة
الرتجمة مع متخ�ص�صني يف ق�سم اللغة الإجنليزية بكلية الآداب جامعة جازان ؛ ذلك من �أجل
التغلب على م�شكلة احتمال اختالف معنى مادة االختبار وداللتها.

ثبات قائمة ال�سمات اخلم�س الكربى

مت الت�أكد من ثبات قائمة ال�سمات اخلم�س الكربى يف ال�شخ�صية عن طريق ح�ساب

معامالت كرونباخ �ألفا ومعامل جتمان على عينة تقنني الأدوات ( )146طالباً ،كما هو مبني

يف اجلدول رقم (.)5

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

** م�ستوى الداللة = 0.01

يو�ضح اجلدول رقم (� )5أن قيم معامالت الثبات لقائمة ال�سمات اخلم�س الكربى جميعها

دالة عند م�ستوى الداللة 0.01

�صدق قائمة ال�سمات اخلم�س الكربى:

مت الت�أكد من �صدق القائمة من خالل ح�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة

البعد الذي تنتمي �إليه هذه العبارة كما يف اجلدول رقم (.)6

اجلدول رقم ()6
معامالت االرتباط بني درجة الطالب لكل عبارة ودرجته على
�سمة ال�شخ�صية التي ينتمي �إليها (ن = )146
االنب�ساطية
معامل
فقرة االرتباط

1
6
11
16
21
26
31
36

0.571
0.492
0.524
0.612
0.516
0.461
0.486
0.524

املقبولية
معامل
فقرة االرتباط

2
7
12
17
22
27
32
73
42

0.460
0.527
0.582
0.624
0.671
0.642
0.445
0.564
0.601

يقظة ال�ضمري
معامل
فقرة
االرتباط

3
8
13
18
23
28
33
38
43

0.472
0.516
0.548
0.431
0.581
0.632
0.612
0.517
0.487

الع�صابية
معامل
فقرة االرتباط

4
9
14
19
24
29
34
39

0.417
0.520
0.602
0.581
0.567
0.608
0.424
0.411

درجات احلرية ن ،144 = 2-م�ستوى الداللة  ،0.208= 0.01م�ستوى الداللة 0.159=0.05

االنفتاح على اخلربة
معامل
فقرة
االرتباط

5
10
15
20
25
30
35
40
41
44

0.646
0.455
0.603
0.492
0.615
0.571
0.468
0.582
0,612
0.480

يو�ضح اجلدول رقم ( � )6أن جميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى .0.01

هذا وقد متيز مقيا�س الذكاءات املتعددة ،وقائمة ال�سمات اخلم�س الكربى مبعامل ثبات و�صدق
بداللة �إح�صائية مما ت�سمح ب�صالحية ا�ستخدامها يف البحث احلايل.
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اجلدول رقم ()5
معامالت الثبات لقائمة ال�سمات اخلم�س الكربى با�ستخدام
معامل كرونباخ �ألفا ،وجتمان (ن=)146
االنفتاح على اخلربة
يقظة ال�ضمري الع�صابية
املقبولية
االنب�ساطية
البعد
معامل �ألفاα
**0.84
**0.72
**0.76
**0.82
**0.78
جتمان
**0.771
**0.684
**0.519
**0.623
**0.718
الكلي
**0.86
**0.81
**0.79
**0.88
**0.83
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الأ�ساليب الإح�صائية
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لتحقيق �أهداف البحث وللإجابة عن �أ�سئلته مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية التالية:

 -1لتحليل النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول مت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون.
 -2لتحليل النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين مت ا�ستخدام اختبار (ت).

 -3لتحليل النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث مت ا�ستخدام حتليل االنحدار املتعدد.

نتائج البحث ومناق�شتها

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها

كان ال�س�ؤال الأول يف هذا البحث :هل توجد عالقة دالة �إح�صائيا ً بني الذكاءات املتعددة

لدى طالب جامعة جازان وال�سمات اخلم�س الكربى لديهم؟.

ولإجابة هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني درجات الطالب على مقيا�س

الذكاءات املتعددة ودرجاتهم يف قائمة ال�سمات اخلم�س الكربى ،وذلك كما هو مبني باجلدول
رقم (.)7

اجلدول رقم ()7
معامالت االرتباط بني الذكاءات املتعددة ومكوناتها الفرعية
وال�سمات اخلم�س الكربى ن=375
االنفتاح للخربة
الع�صابية
يقظة ال�ضمري
املقبولية
االنب�ساطية
املتغريات
0.03
الذكاء اللغوي
**0.41
**0.45
*0.13
*0.13
0.040.05
الذكاء الريا�ضي
**0.52
**0.30
**0.35
0.07
الذكاء اجل�سمي
**0.47
**0.31**0.35
**0.54
0.08
0.06
الذكاء الب�صري
**0.18**0.36
**0.48
0.02
الذكاء ال�شخ�صي
**0.39
**0.38*0.12
*0.14االجتماعي
**0.48
*0.14**0.36
**0.42
**0.31
0.07
املو�سيقي
الذكاء
**0.27
**0.26**0.20
**0.39

**م�ستوى الداللة  * ،0.01م�ستوى الداللة0.05
يو�ضح اجلدول رقم ( )7ما يلي:

 توجد عالقة موجبة دالة �إح�صائيا ً بني الذكاء (اللغوي ،والريا�ضي ،واجل�سمي) و�سمةاملقبولية ويقظة ال�ضمري واالنفتاح على اخلربة ،كما توجد عالقة موجبة دالة �إح�صائيا ً بني

الذكاء اللغوي واالنب�ساطية.

 -توجد عالقة موجبة دالة �إح�صائيا ً بني الذكاء (الب�رصي ،واالجتماعي) و�سمة املقبولية،

ويقظة ال�ضمري ،كما توجد عالقة موجبة بني الذكاء االجتماعي و�سمة االنب�ساطية،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
واالنفتاح على اخلربة.
اخلربة.

 -توجد عالقة موجبة دالة �إح�صائيا ً بني الذكاء املو�سيقي و�سمة يقظة ال�ضمري ،و�سمة

االنب�ساطية واالنفتاح على اخلربة.

 توجد عالقة �سالبة دالة �إح�صائيا ً بني الذكاءات (اجل�سمي ،والب�رصي ،وال�شخ�صي،واالجتماعي واملو�سيقي) و�سمة الع�صابية ،كما توجد عالقة �سالبة دالة �إح�صائيا ً بني الذكاء

ال�شخ�صي واالنب�ساطية.

 -ال توجد عالقة �إح�صائية دالة بني الذكاء اللغوي و�سمة الع�صابية ،وبني الذكاء املو�سيقي

واملقبولية.

وهذه النتائج تتفق مع تلك التي تو�صلت لها درا�سة جورج ( ،)George, 2000ودرا�سة

روبرت�س و�آخرين ( )Roberts, et. al, 2002يف وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائيا ً بني الذكاء
الوجداين (االجتماعي) و�سمة (االنب�ساطية ،واملقبولية ،ويقظة ال�ضمري ،واالنفتاح على
اخلربة) ،كما تتفق مع تلك التي تو�صلت لها درا�سة فورنهام ( )Forunham, 2009يف وجود

ارتباط موجب دال �إح�صائيا ً بني الذكاء اللغوي واالنفتاح على اخلربة ،والذكاء الريا�ضي و�سمة
املقبولية ويقظة ال�ضمري ،والذكاء االجتماعي و�سمة االنب�ساطية .وتختلف هذه النتيجة
مع تلك التي تو�صلت لها درا�سة الدمريي (2008م) التي مل جتد عالقة دالة �سالبة بني
الذكاء االجتماعي والع�صابية ،وميكن �أن يعزى هذا االختالف �إىل الفروق يف طبيعة وخ�صائ�ص

الطالب يف عينتي الدرا�سة ،حيث �إن م�ستوى �أعمار واملحيط الثقايف لعينة البحث احلايل من

طلبة اجلامعة ،وعينة درا�سة الدمريي ( )2008من املعلمني ،وي�شري جاردنر ()Gardener, 2003
�إىل �أن الذكاءات املتعددة تت�أثر باملحيط الثقايف للفرد ،حيث ت�شري درا�سة (�إ�سماعيل ،وال�سيد

2003م) �إىل وجود عالقة دالة �إح�صائيا ً بني الذكاءات املتعددة والعمر الزمني.

ميكن تف�سري وجود العالقات املوجبة الدالة �إح�صائيا ً بني الذكاءات (اللغوي ،والريا�ضي،

واجل�سمي) وال�سمات (املقبولية ،ويقظة ال�ضمري ،واالنفتاح على اخلربة) يف �ضوء خ�صائ�ص
هذه الذكاءات حيث �إن الطالب الذين يتميزون بهذه الذكاءات لديهم احل�سا�سية للمعاين
والقدرة على ا�ستيعاب املعاين ومدلوالت الكلمات ولديهم ح�صيلة مفردات لغوية عالية
(اللغوي) ،والقدرة على التعامل مع الق�ضايا التي تتطلب معاجلات ذهنية والتفكري املنطقي

وحل امل�شكالت (الريا�ضي) ،والقدرة على ا�ستخدام اجل�سم برباعة ومعاجلة املو�ضوعات يدويا ً
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والت�آزر واملرونة احلركية (ج�سمي) ،وخ�صائ�ص هذه الذكاءات متيز الطالب الذين يت�سمون بالثقة

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

يف النف�س والتقدير املرتفع للذات ،والتوا�ضع واال�ستقامة (املقبولية) ،واخليال الوا�سع ،وحب

اال�ستطالع و�رسعة البديهة ،واالهتمام بالثقافة،والطموح والتفكري االبداعي(االنفتاح على
اخلربة) ،والتناف�س والكفاح من �أجل التفوق ،والنظام واالن�ضباط (يقظة ال�ضمري).

كما ميكن �أن يعزى االرتباط االيجابي بني الذكاء اللغوي و�سمة االنب�ساطية �إىل �أن

خ�صائ�ص الذكاء اللغوي حتتاج �إىل �أن يتميز الطالب بالعالقات االجتماعية وكرثة احلديث
والكالم (االنب�ساطية).

ومن ذلك ميكن القول ب�أن التقدير املرتفع للذات ،والكفاءة واال�ستعداد ،والكفاح من �أجل

التفوق والطموح واملرونة العقلية واخليال الوا�سع واالهتمام بالثقافة ،والقدرة على التعامل

مع املواقف الغام�ضة وامليول االجتماعية وكرثة التحدث متيز الطالب الذين لديهم الذكاء
(اللغوي ،والريا�ضي واجل�سمي).

وميكن تف�سري وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائيا ً بني الذكاء (الب�رصي ،واالجتماعي) و�سمة

املقبولية ويقظة ال�ضمري ب�أن الطالب الذين لديهم هذه الذكاءات يتميزون بقدرتهم على
�إدراك املعلومات الب�رصية واملكانية والتفكري يف حركة وموا�ضع الأ�شياء يف الفراغ (ب�رصي)،

والقدرة على �إدراك احلاالت املزاجية للآخرين ولديهم املهارات االجتماعية يف تفاعلهم مع

الآخرين (االجتماعي) ،وهذه اخل�صائ�ص متيز الطالب الذين يت�سمون ب�سمة املقبولية ويقظة

ال�ضمري فهم يهتمون ببعد العالقات مع الآخرين ولديهم الثقة بالذات واال�ستقامة والتعاون،
والت�رصف مبا ميليه ال�ضمري والتناف�س والتحكم يف االندفاعات (يقظة ال�ضمري) .كما �أن

الطالب الذين لديهم خ�صائ�ص الذكاء االجتماعي يتميزون �أي�ضا ً مبيلهم للآخرين والعواطف

االيجابية والبحث عن املتعة خالل العالقات االجتماعية وكرثة احلديث (االنب�ساطية) ،وحب

املغامرة واخليال وحب اال�ستطالع (االنفتاح على اخلربة) .كما ميكن تف�سري وجود عالقة موجبة
دالة �إح�صائيا ً بني الذكاء ال�شخ�صي و�سمة املقبولية واالنفتاح على اخلربة يف �ضوء �أن
الطالب الذين لديهم ذكاء �شخ�صي يتميزون بقدرتهم على معرفة الذات والوعي باحلاالت

املزاجية والكفاءة ال�شخ�صية وفهم الذات وتركيز وتقومي التفكري (ال�شخ�صي) ،و�أن الطالب

الذين لديهم هذه اخل�صائ�ص يتميزون بحب املغامرة والتفكري الإبداعي واملرونة العقلية

واخليال الوا�سع.

ويعزى وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائيا ً بني الذكاء املو�سيقي و�سمة يقظة ال�ضمري،

و�سمة االنب�ساطية واالنفتاح على اخلربة ب�أن الذكاء املو�سيقي يعمل مع هذه ال�سمات حيث

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�إن احل�سا�سية الت�ساق الأ�صوات والأحلان والأوزان ال�شعرية والأنغام والتفاعل العاطفي للعنا�رص
العمل والكفاح من �أجل التفوق (يقظة ال�ضمري) ،والعواطف االيجابية والبحث عن املتعة

خالل الآخرين (االنب�ساطية) ،واخليال وحب اال�ستطالع (االنفتاح على اخلربة) .ويرى الباحث �أن
هذه العالقة منطقية حيث �إن الذكاء املو�سيقي يعرب عن نف�سه عن طريق التنظيم والرتكيز

يف �أداء العمل والبحث عن املتعة خالل الآخرين ،واخليال وحب اال�ستطالع .

وميكن تف�سري العالقة ال�سالبة بني الذكاء (اجل�سمي ،والب�رصي ،وال�شخ�صي ،واالجتماعي،

واملو�سيقي) و�سمة الع�صابية يف �ضوء �أن �سمة الع�صابية تظهر لدى الطالب الذين
يتميزون باال�ضطرابات واملخاوف والقلق واحل�سا�سية للنقد ،وعدم االتزان العاطفي وهي

عك�س اخل�صائ�ص املتعلقة بالقدرة على ا�ستخدام اجل�سم برباعة وال�سيطرة على احلركات

اجل�سمية (اجل�سمي) ،حيث �إن الع�صابية جتعل الطالب متوترا ً وم�رضب التفكري،كما تعيق
قدرته يف �إدراك املعلومات الب�رصية والتفكري يف موا�ضع الأ�شياء يف الفراغ (الب�رصي) ،وتعيق

وعي الطالب باحلاالت املزاجية وقدرته على �ضبط ذاته (ال�شخ�صي) ،وقدرته على �إدراك احلاالت
املزاجية والتفاعل االيجابي مع الآخرين (االجتماعي) ،كما تعيق الإح�سا�س والتفاعل العاطفي
للعنا�رص املو�سيقية (املو�سيقي) ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن الطالب الذين ترتفع عندهم �سمة

الع�صابية يكونون �أقل ذكا ًء من زمالئهم الآخرين يف �أبعاد الذكاءات املتعددة.

وميكن تف�سري االرتباط ال�سالب بني الع�صابية والذكاءات املتعددة ب�أن القلق والروح العدوانية

وعدم االتزان العاطفي (الع�صابية) ،يجعل الطالب �أقل اهتماما ً بذاته وبقدراته.

كما ميكن تف�سري وجود عالقة �سالبة دالة �إح�صائيا ً بني الذكاء ال�شخ�صي و�سمة

االنب�ساطية ب�أن وعي الطالب باحلاالت املزاجية وقدرته على �ضبط ذاته (ال�شخ�صي) يعمل

ب�شكل �سلبي مع البحث عن املتعة خالل الآخرين (االنب�ساطية) ،وذلك ب�سبب تفكريه يف ذاته
دون م�سايرته وم�شاركة الآخرين من حوله يف �أفكارهم و�أعمالهم.

ويعزى عدم وجود عالقة �إح�صائية دالة بني الذكاء (الريا�ضي ،واجل�سمي ،والب�رصي) و�سمة

االنب�ساطية �إىل �أن هذه الذكاءات تعمل ب�صورة م�ستقلة عن �سمة االنب�ساطية ،وهذه

الذكاءات تقي�س �شيئا ً خمتلفا عما تقي�سه �سمة االنب�ساطية ،فالذكاء الريا�ضي خا�ص
بالقدرة على معاجلة ال�سال�سل وتقدمي احلجج والرباهني الذهنية ،والذكاء اجل�سمي خا�ص

مبهارة التعبري عن الأفكار وامل�شاعر والتحكم يف االندفاعات الذاتية ،والذكاء الب�رصي متعلق

بقدرة الطالب على التفكري يف حركة الأج�سام يف الفراغ بينما تتعلق �سمة االنب�ساطية
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املو�سيقية (املو�سيقي) متيز الطالب الذين لديهم املثابرة والتنظيم والرتوي والرتكيز يف �أداء
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مبيول الطالب االجتماعية والبحث عن الإثارة االجتماعية .كما يعزى عدم وجود عالقة
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�إح�صائية دالة بني الذكاء اللغوي و�سمة الع�صابية ،وبني الذكاء املو�سيقي و�سمة املقبولية

�إىل �أن الذكاء اللغوي و�سمة الع�صابية يعمالن ب�شكل م�ستقل عن بع�ضهما البع�ض ،فقد
يكون الفرد منخف�ضا ً يف الذكاء اللغوي ويت�صف ب�سمة الع�صابية والعك�س �صحيح ،كما

�أن الذكاء املو�سيقي م�ستقل عن خ�صائ�ص �سمة املقبولية �أي �أن كال ً منهما يقي�س �شيئا ً
خمتلفا ً عما يقي�سه الآخر.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

كان ال�س�ؤال الثاين يف هذا البحث  :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات

درجات طالب جامعة جازان يف �أبعاد الذكاءات املتعددة تعزى لأثر التخ�ص�ص الدرا�سي؟.

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار (ت)  T. Student testملعرفة الفروق يف

متو�سطات الذكاءات املتعددة يف �ضوء التخ�ص�ص الدرا�سي (�أدبي ،وعلمي) ،وذلك كما هو
يف اجلدول رقم (.)8

الذكاءات
املتعددة
اجل�سمي
الب�صري
ال�شخ�صي
اللغوي
االجتماعي
الريا�ضي
املو�سيقي

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار (ت) بني متو�سطات درجات الطالب يف الذكاءات
املتعددة يف �ضوء التخ�ص�ص الدرا�سي
تخ�ص�ص علمي ن= 194
تخ�ص�ص �أدبي ن= 181
د.ح
ع
م
ن
ع
م
ن
48
6.245 30.885 29 5.623 26.417 21
60
4.996 33.996 38 6.642 28.333 24
57
5.474 31.541 29 5.236 31.317 30
52
5.493 27.276 17 4.267 32.583 37
62
5.325 29.251 31 3.571 28.979 33
51
6.322 35.912 38 4.202 29.484 15
31
3.937 28.541 12 5.311 33.182 21

**م�ستوى الداللة  * ،0.01م�ستوى الداللة 0.05

ت
*2.646
*2.270

0.161
**3.526
0.238
**4.299
**2.859

يو�ضح اجلدول رقم ( )8ما ي�أتي

 توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى  0.01بني متو�سطات درجات الذكاء الريا�ضي ،وعندم�ستوى  0.05بني متو�سطات درجات الذكاء (اجل�سمي ،والب�رصي) لدى طالب التخ�ص�ص

الأدبي والتخ�ص�ص العلمي ل�صالح طالب التخ�ص�ص العلمي.

 -توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى  0.01بني متو�سطات درجات الذكاء (اللغوي،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
واملو�سيقي) لدى طالب التخ�ص�ص الأدبي والتخ�ص�ص العلمي ل�صالح طالب التخ�ص�ص

 ال توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات درجات الذكاء (ال�شخ�صي ،واالجتماعي) لدىالطالب يف التخ�ص�ص الأدبي والتخ�ص�ص العلمي.

 ونخل�ص من ذلك �إىل �أن الطالب يف التخ�ص�ص العلمي يتميزون عن الطالب يف التخ�ص�صالأدبي بالذكاء الريا�ضي ،واجل�سمي ،والب�رصي ،بينما يتميز الطالب يف التخ�ص�ص الأدبي عن

الطالب يف التخ�ص�ص العلمي بالذكاءات اللغوي ،واملو�سيقي.

وتتفق هذه النتائج مع تلك التي تو�صلت لها درا�سة �إ�سماعيل ،وال�سيد (2003م) التي

�أ�شارت �إىل �أن الذكاءات املتعددة تختلف باختالف التخ�ص�ص الدرا�سي ،كما تتفق مع تلك
التي تو�صلت لها درا�سة را�شد (2004م) التي �أظهرت �أن طالب ال�شعب والكليات العلمية

ي�سيطر عليهم الذكاء احل�سي-احلركي والب�رصي-املكاين واملنطقي-الريا�ضي .وتتفق جزئيا ً
مع تلك النتائج التي تو�صلت لها درا�سة اجلندي ,ومر�سي( )2006يف متيز طالب الق�سم

العلمي بالذكاء املكاين-الب�رصي .كما تتفق هذه النتائج مع تلك التي تو�صلت لها درا�سة
عبد القادر ،و�أبو ها�شم (2007م) يف وجود فروق بني متو�سطات درجات طالب التخ�ص�ص

الأدبي والتخ�ص�ص العلمي يف الذكاء (املكاين ،واجل�سمي ،واملو�سيقي) ،وتختلف نتائج البحث
احلايل مع ما تو�صلت لها درا�سة عبد القادر ،و�أبو ها�شم (2007م) يف وجود فروق بني طالب

التخ�ص�ص الأدبي والتخ�ص�ص العلمي يف الذكاء االجتماعي ،وقد يرجع هذا االختالف �إىل

اختالف خ�صائ�ص عينة البحث احلايل عن تلك العينة التي ا�شتملت على الإناث.

وميكن تف�سري متيز طالب التخ�ص�ص العلمي عن طالب التخ�ص�ص الأدبي بالذكاء (الريا�ضي،

واجل�سمي ،والب�رصي) يف �ضوء خ�صائ�ص هذه الذكاءات فالطالب يف التخ�ص�ص العلمي

يف�ضلون حل امل�شكالت املتعلقة بالريا�ضيات والتفكري املنطقي والت�صنيف واال�ستدالل
والتجريب والإح�صاء وت�صميم الربامج و�إعادة �إنتاج الأ�شكال والر�سومات البيانية وا�ستخدام
اليدين واجل�سم يف املعامل (الريا�ضي ،واجل�سمي ،والب�رصي) ،وقد يرجع ذلك �إىل حاجة طالب

التخ�ص�صات العلمية �إىل ا�ستخدام الطريقة العلمية يف التفكري للتعامل مع اال�ستالل

والت�صنيف والرباهني ،وحاجتهم ملهارات ج�سمية عالية لإجراء بع�ض التجارب اخلا�صة
بتخ�ص�صاتهم مثل القدرة على الت�آزر الب�رصي واليدوي ،وقد يرجع ذلك �إىل �أن البيئة ال�سائدة يف

الكليات العلمية والتخ�ص�صات العلمية تدور يف معظمها حول خ�صائ�ص الذكاء الريا�ضي،
والذكاء الب�رصي ،والذكاء اجل�سمي .وقد يعزى متيز طالب التخ�ص�ص العلمي بالذكاء الريا�ضي
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الأدبي.
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واجل�سمي والب�رصي �إىل �أن طالب التخ�ص�ص العلمي ميتلكون ذاكرة منطقية -ريا�ضية وب�رصية
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وج�سمية ذات جانب مميز وفعال ونوعي �أكرث من اجلانب الفعال واملميز للذكاءات الأخرى .كما

ميكن �أن يعزى متيز طالب التخ�ص�صات العلمية بهذه الذكاءات �إىل �أنهم قد ولدوا ولديهم

قدرات �أف�ضل يف جمال الذكاء الريا�ضي واجل�سمي والب�رصي ،حيث �أ�شار جاردنر (Gardner,
� )2003إىل �أن الأفراد يختلفون يف الذكاءات املتعددة لأ�سباب تكوينية ووراثية ،كما �أ�شار يف
(� )Gardner, 2004إىل �أن بع�ض الأفراد �ستنمو قدراتهم يف �أحد جماالت الذكاء ب�رسعة �أكرب

�أو ببطء �أكرث من الأخرى ،مقارنة بالآخرين لأنهم ولدوا ولديهم قدرات �أف�ضل يف هذا املجال.

وميكن تف�سري متيز طالب التخ�ص�ص الأدبي عن طالب التخ�ص�ص العلمي يف الذكاء اللغوي

واملو�سيقي ب�أن البيئة الثقافية لطالب التخ�ص�صات الأدبية وفرت لهم فر�صا ً تعليمية
وتدريبية �أف�ضل لتطوير الذكاء اللغوي واملو�سيقي ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن التعليم الأدبي
ي�شجع الطالب �أكرث لتعزيز قدراتهم يف جمال الذكاء اللغوي واملو�سيقي  ,حيث �أ�شار جاردنر

(� )Gardner, 2003إىل �أن الأفراد يختلفون لأ�سباب بيئية يف الذكاءات املتعددة ،كما �أ�شار

جاردنر (� )Gardner, 2004إىل �أهمية البيئة الثقافية ودورها يف تطوير الذكاءات املتعددة.

ومبا �أن الذكاءات املتعددة تختلف لدى طالب اجلامعة باختالف التخ�ص�ص الدرا�سي تربز

�أهمية �أن ميتلك �أ�ساتذة اجلامعة القدرة على التعامل مع طالبهم �أثناء عملية التعليم
والتعلم ب�شكل يتنا�سب مع مكونات هذه الذكاءات ،واالهتمام ببيئة قاعة الدر�س والتفاعل

االجتماعي االيجابي،وا�ستخدام املعينات وامل�ؤثرات الأكرث فعالية من �أن�شطة متنوعة متاحة
وغريها ،مما ي�ساعدهم يف توجيه و تعزيز وتكييف هذه الذكاءات لدى ه�ؤالء الطالب ،حيث

�أ�شار �أوبريني وبورنت (� )O'Brien & Burnett, 2000إىل �أهمية �أ�ستخدام الأن�شطة

املتنوعة للذكاءات املتعددة حيث تُظهر وتتطور املواهب املتنوعة للطالب ،كما �أ�شار �سيدار
ويل (� )Sedar & Yell, 2007إىل �أن الذكاءات املتعددة ميكن تطويرها عرب �أن�شطة وبرامج
خمتلفة ،فممار�سة الأن�شطة جتلب الراحة النف�سية ومن ثم تعزز القدرة الذهنية والقدرة

على التخطيط اجلماعي والتجريب وحتمل امل�س�ؤولية ،كما ت�سهم يف �إثراء خربات الطالب

وا�ستثارة اهتمامات ذات قيمة لديهم ،و�إتاحة فر�ص عديدة لكل منهم لإظهار �شخ�صيته
وتطويرها.

من هنا يرى الباحث �أن هناك م�س�ؤولية كبرية تقع على �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة

فيما يتعلق مب�ساعدة طالبهم على تنمية �أمناط خمتلفة من الذكاءات وم�ساعدتهم يف

تعرف جوانب القوة وال�ضعف فيما لديهم من ذكاءات وا�ستخدام ت�شكيلة متنوعة من

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أ�ساليب التعليم والأن�شطة والتدريبات ،فهناك مئات ومئات من الطرق التي تو�صل �إىل
وميكن تف�سري عدم وجود فروق يف الذكاء ال�شخ�صي بني الطالب يف التخ�ص�ص الأدبي

والعلمي �إىل �أن الطالب يف هذين التخ�ص�صني يت�سمون بذات الدرجة من الثقة بالنف�س،
وبتقدير واحرتام الذات وبالكفاءة الذاتية ،ويرجع ذلك �إىل �إدراك الكليات الأدبية والعلمية

لأهمية الذكاء ال�شخ�صي للطالب يف حياته امل�ستقبلية .وقد يرجع ذلك �إىل �أن التخ�ص�صات

الأدبية والعلمية ت�ستخدمان بيئات تعلم غنية بالربامج والتعليم اخلالق التي ت�سهم يف
تطوير الذكاء ال�شخ�صي ،حيث �أ�شار جاردنر (� )Gardner1998إىل �أن بيئة التعلم الغنية

باملهارات والتعليم اخلالق قادران على زيادة الذكاءات املتعددة والتعلم لدى جميع الطالب.

ويعزى عدم وجود فروق يف الذكاء االجتماعي بني الطالب يف التخ�ص�ص الأدبي والعلمي �إىل

�أن الطالب يف هذين التخ�ص�صني يف�ضلون العالقات االجتماعية والتوا�صل ،وزيادة معرفتهم

ببع�ضهم البع�ض ،وقد يرجع ذلك �إىل الربامج والأن�شطة االجتماعية املتعددة واملختلفة التي
تقيمها اجلامعة للطالب مبختلف تخ�ص�صاتهم على مدى العام اجلامعي .كما ميكن تف�سري

ذلك ب�أن الثقافة املحيطة بالطالب يف الكليات الأدبية والعلمية ت�سودها الألفة والتفاهم

وتبادل الآراء وتعزيز العالقات االجتماعية� ،ست�ؤدي بالت�أكيد �إىل تعزيز الذكاء االجتماعي لدى
الطالب ،نتيجة ملا يتلقونه من ارتياح و�شعور ايجابي من هذه التفاعالت االجتماعية .كما
ميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل �إنها �إ�شارة حقيقية لواقع الذكاء االجتماعي لدى املجتمع
مبنطقة جازان ،حيث �إن للعالقات االجتماعية والتفاعل االجتماعي �أهمية ق�صوى لدى هذا

املجتمع ،وهذا االهتمام املجتمعي بالعالقات والتفاعالت االجتماعية �أدى �إىل تعزيز الذكاء

االجتماعي لدى طالب التخ�ص�صات الأدبية والعلمية بجامعة جازان ،حيث �أ�شار جاردنر
(� )Gardner, 2003إىل �أن ال�سياق الثقايف الذي توجد فيه املعرفة ي�ؤثر ب�صورة كبرية على

طريقة تطور هذه العقول (الذكاءات).

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها

كان ال�س�ؤال الثالث يف هذا البحث :هل ال�سمات اخلم�س الكربى منبئات بالذكاءات املتعددة

لدى طالب جامعة جازان؟.

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام حتليل االنحدار املتعدد Multiple regression

 analysisكما هو مبني يف اجلدول رقم (:)9
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اجلدول رقم ()9
نتائج حتليل االنحدار املتعدد ملدى �إ�سهام ال�سمات اخلم�س
الكربى يف التنب�ؤ بالذكاءات املتعددة
لغوي اجتماعي ريا�ضي
ج�سمي ب�صري �شخ�صي
الذكاءات
0.629 0.531 0.424 0.329 0.442 0.495
R
ال�سمات
اخلم�س 0.395 0.282 0.180 0.108 0.195 0.245 R²
الكربى
21.586 12.987 7.237 3.994 8.003 10.682 F
0.322 0.202 0.106 0.146 0.101 0.271
االنفتاح
0.121- 0.034 0.070- 0.200- 0.176- 0.295الع�صابية
0.337 0.361 0.341 0.057 0.194 0.282
B
يقظة ال�ضمري
0.388 0.118 0.151 0.016 0.175 0.207
املقبولية
0.092 0.098 0.083 0.013 0.056 0.021
االنب�ساطية

* درجات احلرية ( )363 ،11عند ( )0.05ف = ,1.750وعند( )0.01ف=2.185
 = Rمعامل االرتباط املتعدد R2 ،معامل التحديد F ،قيمة ف B ،معامل االنحدار اجلزئي
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مو�سيقي
0.167
0.028
0.949
0.028
0.057
0.042
0.165
0.029

يو�ضح اجلدول رقم ( )9ما ي�أتي

 بلغ معامل االرتباط املتعدد للذكاء اجل�سمي بال�سمات اخلم�س الكربى ( )0.495( )Rوهودال �إح�صائيا ً عند م�ستوى (� ،)0.01أما قيمة التباين احلادث من �سمات ال�شخ�صية يف الذكاء

اجل�سمي فكان م�ساويا ً ( )0.245وهي تدل على ن�سبة تباين  %25تقريبا ً من تباين الذكاء

اجل�سمي ،كما كانت قيمة «ف» ( )10.682وهي قيمة دالة عند م�ستوى  ،0.01وهذا ي�شري �إىل
�أن ال�سمات اخلم�س ت�سهم بن�سبة ( )%25يف التنب�ؤ بالذكاء اجل�سمي .وتت�ضح من النتائج �أن

�سمة املقبولية و يقظة ال�ضمري و الع�صابية واالنفتاح على اخلربة منبئات بالذكاء اجل�سمي
لدى طالب اجلامعة عينة الدرا�سة.

 بلغ معامل االرتباط املتعدد للذكاء الب�رصي ( 0.442( )Rودال �إح�صائيا ً عند م�ستوى(� ،)0.01أما معامل التحديد فكان م�ساويا ً ( )0.195وهو يدل على ن�سبة تباين  %20تقريبا ً من

تباين الذكاء الب�رصي ،كما كانت قيمة «ف» ( )8.003وهي قيمة دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى
( ،)0.01وهذا ي�شري �إىل �أن ال�سمات اخلم�س الكربى ت�سهم بن�سبة ( )%20يف التنب�ؤ بالذكاء
الب�رصي .وتت�ضح من النتائج �أن �سمة املقبولية ويقظة ال�ضمري والع�صابية منبئات بالذكاء

الب�رصي.

 -بلغ معامل االرتباط املتعدد للذكاء ال�شخ�صي ( )0.329( )Rوهو دال �إح�صائيا ً عند م�ستوى

(� ،)0,01أما معامل التحديد ( )R²فكان م�ساويا ً ( )0.108ويدل على ن�سبة تباين ( )%11تقريبا ً من

تباين الذكاء ال�شخ�صي ،كما كانت قيمة «ف» ( )3.994وهي قيمة دالة عند م�ستوى (،)0.01

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وهذا ي�ؤكد �أن ال�سمات اخلم�س الكربى ت�سهم بن�سبة  %11يف التنب�ؤ بالذكاء ال�شخ�صي .وهذا

 كما بلغ معامل االرتباط املتعدد للذكاء اللغوي ( )%424( )Rوهو دال �إح�صائيا ً عند م�ستوى(� ،)0.01أما معامل التحديد فكان م�ساويا ً ( )0.180وي�شري �إىل ن�سبة تباين ( )%18تقريبا ً من
تباين الذكاء اللغوي ،كما كانت قيمة (ف) املح�سوبة م�ساوية ( )7.237وهي قيمة دالة

�إح�صائيا ً عند م�ستوى ( ،)0.01وهذا ي�شري �إىل �أن ال�سمات اخلم�س الكربى ت�سهم بن�سبة ()%18
يف التنب�ؤ بالذكاء اللغوي لدى طالب اجلامعة .وتظهر من النتائج �أن �سمة املقبولية ويقظة

ال�ضمري واالنفتاح على اخلربة منبئات بالذكاء اللغوي.

 -بلغ معامل االرتباط املتعدد للذكاء االجتماعي ( )0.531( )Rوهو دال �إح�صائيا ً عند م�ستوى

(� ،)0.01أما معامل التحديد ( )R²فكان م�ساويا ً ( )0.282و يدل على ن�سبة تباين ( )%28تقريبا ً
من تباين الذكاء االجتماعي ،كما كانت قيمة (ف) ( )12.987وهي قيمة دالة عند م�ستوى

( ،)0.01وهذا ي�ؤكد �أن ال�سمات اخلم�س الكربى ت�ؤدي دورا ً يف الإ�سهام بن�سبة ( )%28يف التنب�ؤ

بالذكاء االجتماعي .وتظهر من النتائج �أن االنب�ساطية واملقبولية ويقظة ال�ضمري واالنفتاح
على اخلربة منبئات بالذكاء االجتماعي.

 -بلغ معامل االرتباط املتعدد للذكاء الريا�ضي ( )0.629( )Rوهو معامل دال �إح�صائيا ً عند

م�ستوى (� ،)0.01أما معامل التحديد ( )R²فكان م�ساويا ً ( ،)0.395ويدل على ن�سبة تباين
( )%40تقريبا ً من تباين الذكاء الريا�ضي ،كما كانت قيمة (ف) ( )21.586وهي قيمة دالة
�إح�صائيا ً عند م�ستوى ( ،)0.01وهذا ي�ؤكد �أن ال�سمات اخلم�س الكربى ت�سهم بن�سبة ()%40
يف التنب�ؤ بالذكاء الريا�ضي .وتت�ضح من النتائج �أن املقبولية ويقظة ال�ضمري والع�صابية

واالنفتاح على اخلربة منبئات بالذكاء الريا�ضي.

 بلغ معامل االرتباط املتعدد للذكاء املو�سيقي ( ) 0.167( )Rوهو معامل دال �إح�صائيا ً عندم�ستوى (� ،)0.01أما معامل التحديد ( )R²فكان م�ساويا ً ( ،)0.028ويدل على ن�سبة تباين ()%3
تقريبا ً من تباين الذكاء املو�سيقي ،كما كانت قيمة (ف) ( )0.949وهي قيمة غري دالة �إح�صائياً،

وهذا ي�شري �إىل �أن ال�سمات اخلم�س الكربى ال ت�سهم يف التنب�ؤ بالذكاء املو�سيقي .وب�صفة عامة

�أظهرت النتائج �أن ال�سمات اخلم�س الكربى منبئات بالذكاءات املتعددة لدى طالب اجلامعة
عدا الذكاء املو�سيقي ،و�أن ال�سمات اخلم�س الكربى �أكرث تنب�ؤية بالذكاء الريا�ضي ،واالجتماعي،

واجل�سمي ،والب�رصي ،واللغوي ،وال�شخ�صي على الرتتيب .وقد يعزى ذلك �إىل �أن جميع الطالب
يف التخ�ص�صات العلمية والأدبية ي�شعرون ب�أهمية عظمى لهذه الذكاءات ح�سب ترتيبها

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

ي�شري �إىل �أن �سمة الع�صابية واالنفتاح على اخلربة منبئات بالذكاء ال�شخ�صي.

191

الذكاءات املتعددة لدى طالب جامعة جازان وعالقتها بال�سمات اخلم�س

192

د� .أحمد النور

التنبئِي ،وقد يعزى ذلك �إىل الأهمية التي توليها جامعة جازان لبع�ض الأن�شطة املرتبطة
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بهذه الذكاءات ح�سب ترتيبها التنبئِي يف براجمها للطالب الأدبيني والعلميني.

تو�صيات الدرا�سة

ا�ستنادا ً �إىل النتائج التي خل�ص �إليها هذا البحث من وجود ارتباط بني الذكاءات املتعددة

وال�سمات اخلم�س الكربى ،ووجود فروق يف الذكاءات املتعددة تعزى للتخ�ص�ص الدرا�سي
ل�صالح التخ�ص�ص العلمي ،وحتقيقا ً ملا يدعو �إليه الأدب النف�سي والرتبوي من ا�ستخدام

برامج متنوعة لتفعيل الذكاءات املتعددة لدى الطالب يقدم الباحث التو�صيات التالية:

 -1بينت نتائج البحث وجود ارتباط ايجابي بني الذكاءات املتعددة و�سمة االنب�ساطية

واملقبولية ويقظة ال�ضمري واالنفتاح على اخلربة ،لذا يو�صي الباحث �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة بزيادة االهتمام ب�أ�ساليب وطرق التعامل (االجتماعي واللغوي واحلركي ..الخ) مع

الطالب اجلامعي �أثناء عملية التعليم والتعلم بحيث يعزز لديهم الذكاءات التي ترتبط
ب�شكل ايجابي مع ال�سمات امل�شار �إليها �أعاله.

 -2بينت نتائج البحث وجود ارتباط �سلبي بني الذكاءات املتعددة و�سمة الع�صابية ،لذا

يو�صي الباحث �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة باالهتمام بتقليل فاعلية (الع�صابية) من
خالل الأن�شطة االجتماعية والثقافية واحلركية.

 -3بينت نتائج البحث وجود فروق يف الذكاء (الب�رصي ،واجل�سمي ،والريا�ضي ،واللغوي،
واملو�سيقي) تعزى ملتغري التخ�ص�ص الدرا�سي ل�صالح التخ�ص�ص العلمي ،لذا يو�صي الباحث

الكليات الأدبية ب�أهمية االهتمام ب�إعداد وا�ستخدام اال�سرتاتيجيات والربامج والأن�شطة
املتنوعة التي تنمي الذكاءات املتعددة ،كما يو�صي الكليات العلمية ب�رضورة تعزيز االهتمام

بالذكاءات املتعددة.

 -4بينت نتائج البحث �أن ال�سمات اخلم�س الكربى منبئات بالذكاءات املتعددة ،لذا يو�صي
الباحث القائمني على التطوير الأكادميي باجلامعة بعقد دورات تدريبية وور�ش عمل لأع�ضاء

هيئة التدري�س باجلامعة متكنهم من ا�ستخدام مقايي�س الذكاءات املتعددة وال�سمات اخلم�س

الكربى ،ويف الوقت ذاته توظيف هذا اال�ستخام للتب�ؤ بذكاءات طالبهم من خالل ال�سمات
اخلم�س الكربى.
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