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 الدراصُملخص 

التنبؤ باألداء في جوانب إعداد المعمـ )الجانب التربوي ػ الجانب الثقافي لى إالحالية  ىدفت الدراسة
ػػ الجانب األكاديمي ػػػ مجموع جوانب إعداد المعمـ( وذلؾ مف خبلؿ نظرية جاردنر لمذكاءات المتعددة وعددىا 

لذكاء الجسمي )الذكاء المغوي ػ الذكاء  الرياضي المنطقي ػ الذكاء المكاني البصري ػ اثمانية أنواع ىي: 
كما ىدفت إلى تعرؼ ، الحركي ػ الذكاء الموسيقي ػ الذكاء االجتماعي ػ الذكاء الشخصي ػ الذكاء الطبيعي(

عينة الدراسة مف وقد تكونت  .مستوى الذكاءات المتعددة لدى الطبلب في كؿ تخصص مف التخصصات
( تخصص دراسي، وإلجراء 91موزعة عمى ) كمية التربية جامعة المنيا، بالفرقة األولى( طالبا وطالبة 9669)

( وتقنينو Rogers, 2011إعداد ) (RIMI)الدراسة قاـ الباحث بترجمة مقياس الذكاءات المتعددة 
 وتوصمت نتائج الدراسة إلى:الستخدامو في الدراسة الحالية. 

 عينة الدراسة تراوح بيف متوسط ومرتفع.ددة لدى الطبلب أف مستوى الذكاءات المتع -9
الذكاء و  ،أكثر أنواع الذكاءات شيوعاً كجاء الذكاء الشخصي والذكاء االجتماعي في مقدمة الترتيب  -2

 طبلب أغمب التخصصات.أقؿ األنواع شيوعًا لدى المكاني والذكاء الطبيعي 
 المنطقي:)الذكاء يمكف التنبؤ باألداء في الجانب التربوي مف خبلؿ أنواع الذكاءات التالية:  -1

 :)الذكاء االجتماعي ،(: الجغرافيا والمغة العربيةتخصص :)الذكاء المغوي ،عميـ أساسي مواد(تخصص ت
 .تخصص: التعميـ الزراعي، والبيولوجي، والتعميـ األساسي لغة عربية(

المنطقي: تخصص: )الذكاء  باألداء في الجانب الثقافي مف خبلؿ أنواع الذكاءات التالية:يمكف التنبؤ  -4
: المغة اإلنجميزية، المغة الفرنسية، البيولوجي، تخصص :)الذكاء المغوي ،والتعميـ األساسي مواد(الجغرافيا 

الطبيعي: تخصص: الفيزياء، المغة الفرنسية، المغة اإلنجميزية(، )الذكاء التعميـ األساسي لغة إنجميزية(، 
 الجغرافيا(. :تخصص الموسيقي:)الذكاء 

المنطقي: )الذكاء  نب األكاديمي مف خبلؿ أنواع الذكاءات التالية:باألداء في الجايمكف التنبؤ  -5
(، تعميـ أساسي موادتخصص: الجغرافيا،  الطبيعي: تخصص التعميـ )الذكاء ، تعميـ أساسي عمـو

 .تعميـ أساسي مواد( المكاني: تخصص:)الذكاء  الزراعي(،
المنطقي: )الذكاء  أنواع الذكاءات التالية:باألداء في جميع جوانب إعداد المعمـ مف خبلؿ يمكف التنبؤ  -6

الطبيعي: )الذكاء  فيزياء(،: لغة عربية، تخصص :)الذكاء المغوي (،أساسي موادجغرافيا، تخصص 
، تعميـ فيزياء، تخصص:   فيزياء(،لم الموسيقي والذكاء الشخصي:)الذكاء  زراعي(،أساسي عمـو
، فيزياء، لغة الحركي: تخصص: )الذكاء   عربية(. أساسي عمـو
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Research Summary 

" Predicting performance in aspects of the preparation of 

teachers of different specialities through Gardner's theory of multiple 

intelligences" 

D/ Ahmed Mahmoud El-Sayed  
The current research aimed at predicting performance in the aspects of 

teacher preparation (the educational aspect, The cultural aspect, the academic 

aspect, the total aspects of the teacher's preparation), through Gardner's theory 

of multiple intelligences, which includes eight types: (linguistic intelligence, 

logical mathematical intelligence, spatial intelligence, musical intelligence, 

physical intelligence, Social intelligence, personal intelligence and natural 

intelligence. It also aimed at identifing the level of multiple intelligences among 

students in each speciality. The sample of the study consisted of (1069) students in 

the first speciality of the Faculty of Education, Minia University, distributed over 

(13) specialities. The researcher translated the RIMI (Rogers, 2011) and 

standardized it for use in the current research. 

The most important findings were as follows: 

1 - The level of multiple intelligences among the students of the Faculty of 

Education, Minia University, The sample of the current study, ranged between 

medium and high. 

2 - Personal intelligence and social intelligence came in the forefront of the most 

common types of intelligences among students in all disciplines of the Faculty of 

Education Minia University, and the spatial intelligence and natural intelligence 

as the least common types of intelligences among students in most disciplines. 

3 - It’s possible to predict to predict performance in the educational aspect 

through these intelligences: (logical intelligence: basic social education), 

(linguistic intelligence: specialization: geography and Arabic language), (social 

intelligence: specialization: agricultural education, ). 

4- It’s possible to predict to predict performance in the cultural aspect through 

these intelligences: (cognitive intelligence: specialization: English language, 

French language, Biology, basic Education, English), (natural intelligence: 

specialization: Physics, French Language, English), (musical intelligence: 

specialization: Geography). 

5. It’s possible to predict to predict performance in the academic aspect through 

these intelligences: (logical intelligence: specialization: geography, basic 

education, social science, basic education), (natural intelligence: agricultural 

education specialization), (spatial intelligence: specialization: basic social 

education). 

6 - It’s possible to predict to predict performance in the all aspects of teacher 

preparation through these intelligences: (logical intelligence: geography, basic 

social education), (linguistic intelligence: specialization: Arabic language, 

physics), natural intelligence: specialization: physics, , Mathematical 

intelligenceand Personal intelligence: Specialization (Physics), (Motor 

intelligence: Major: Science, Physics, Arabic). 
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 مكدمُ ومغهلُ الدراصُ
تواجو كميات التربية في مصر والدوؿ العربية مشكبلت متعددة منيا ما يرتبط بوجودىا 
حيث تعرضيا إلى ىجمة شرسة ودعوات لغمقيا، واقتصارىا عمى الدراسات العميا؛ بحجة أف 
الكميات األخرى قادرة عمى تقديـ المعمـ المتخصص، ومنيا ما يتعمؽ بشكوى بعض طبلب كميات 

فقد أظيرت نتيجة دراسة )عبد الحميد بف عبد المقررات التربوية والثقافية؛  التربية مف صعوبة
%( مف الطبلب لدييـ اتجاًىا سمبًيا نحو دراسة 76.5( أف )2669المجيد بف عبد الحميد حكيـ، 

 المعدؿ التراكمي لدرجاتيـ، ومف ىذه المشكبلت أيضا مما يؤدي إلى انخفاضالمقررات التربوية؛ 
يشيده العالـ مف تطور في جميع المجاالت، وانتشار غير طبيعي لممعرفة والثقافة؛ ما يتعمؽ بما 

وتطور في التكنولوجيا وااللكترونيات مما أدى إلى تغير في نوعية المتعمميف في المدارس. وأيضا 
تواجو كميات التربية مشكبلت تتعمؽ بعدـ رضا أولياء األمور والميتميف بالتعميـ بمستوى 

ف المعمميف؛ فتتعالى صيحاتيـ بسبب ضعؼ مستوى أداء المعمميف في المدارس مما الخريجيف م
يجعميـ يمجأوف إلى الدروس الخصوصية التي تحولت إلى ثقافة مجتمعية، وىو ما تؤكده نتائج 
بعض الدراسات مف وجود ضعؼ في مستوى كثير مف خريجي كميات التربية وانخفاض كفاءتيـ 

تقني، وضعؼ القدرات التحميمية واالبتكارية، وأرجع بعضيـ ذلؾ إلى عمى المستوى الثقافي وال
، ضعؼ مستوى اإلعداد بكميات التربية، ومف ىذه الدراسات دراسة كؿ مف: )ىشاـ حسنيف محمد

(، )عادؿ منصور 2699(، )ماىر أحمد حسف، 2694، نادية يوسؼ كماؿ، نجوى مجدي مجاىد
( ، حيث 29، 2666)أحمد محمد سيد،  (،2668)عادؿ منصور السيد،  (،2669السيد، 
كفاءة المعمـ تكمف في أسس ( إلى أف 999، 2699وب وآخروف، ييإيماف أحمد شتشير)
( بضرورة التجديد في الجانب 2698شرتيؿ،  نبيمة بمعيد سعد. وليذا أوصت دراسة )إعداده

التربوي، واالرتقاء بمستوى الممعمـ ومياراتو. ليذا يعد األداء في جوانب اإلعداد مف المتغيرات 
التي ال بد أف تحظى باىتماـ كاؼ مف الباحثيف في المجاؿ التربوي؛ حيث لـ يمؽ اىتماًما كافيا في 

تركيز منصبًا عمى التحصيؿ الدراسي بشكؿ عاـ، فناقشت الدراسات النفسية العربية، فقد كاف ال
الخطيب،  خالد بف أحمد بف محمدبعض الدراسات ضعؼ التحصيؿ الدراسي ومنيا دراسة : )

والبعض درس سبؿ تحسينو وتنميتو  (2698، الشايع فيد بف سميماف بف حجي(، )2698
سمماف بف (، )2698، لقطعافا عطا اهلل محمد (، )2698كدراسات كؿ مف: )نادية سعد مرسي، 

(، في حيف ىدفت بعض الدراسات التنبؤ بالتحصيؿ مف خبلؿ عدة متغيرات 2698الشمري،  حديد
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الجميؿ محمد (، )2692، أبو العبل مسعد ربيع عبداهلل(، )2698، حرب سامح حسفكدراسة )
الدراسات  (، لكف لؤلسؼ توجد ندرة ػػػ في حدود عمـ الباحث ػػ في2669، عبدالسميع شعمة

النفسية العربية التي تناولت األداء في كؿ جانب مف جوانب إعداد المعمـ عمى حده، حيث اعتماد 
الدراسات التربوية عمى الدرجة الكمية لمتحصيؿ قد يكوف أقؿ دقة في تحديد جوانب الضعؼ في 

يات التطوير جوانب إعداد المعمـ وتقديـ العبلج المناسب ليا، مما قد يقؼ حجر عثرة أماـ عمم
والتحسيف.  فنظرًا ليذه الندرة ولتعدد جوانب اإلعداد في برنامج إعداد المعمميف، وأيضا لتنوع 
البرامج داخؿ كمية التربية وفًقا لتنوع التخصصات؛ كاف مف األجدر دراسة األداء في كؿ جانب 

ائج جوانب اإلعداد بشكؿ مستقؿ، وفي ضوء كؿ تخصص  مف التخصصات، لمحصوؿ عمى نت
أكثر دقة تمكننا مف التعامؿ مع كؿ جانب عمى حده، وفي كؿ تخصص دراسي عمى حده، وتحديد 
نوع الخمؿ في أي جانب مف جوانب اإلعداد؛ حتى يتـ توجيو الدعـ المناسب والعبلج الصحيح مف 
قبؿ المؤسسات التربوية؛ مما يساىـ في رفع كفاءة الطالب المعمـ وتمكينو مف األدوات التي 

اعده عمى التعامؿ مع النوعيات المختمفة مف المتعمميف في المدارس؛ فيكوف متمكنا في مجاؿ تس
تخصصو، واعًيا بثقافة مجتمعو وما حوليا مف ثقافات إقميمية وعالمية، مربًيا وقائدا صالًحا قدوة 

ع الثقافات لتبلميذه ليخرج جيبًل مف المتميزيف عممًيا وأخبلقًيا وثقافًيا، قادرًا عمى التعامؿ م
 المختمفة، ومواجية الغث منيا وفؽ ما اكتسبو مف معممو. 

والمتمثؿ في ضعؼ مستوى الحالية ومما سبؽ يبرز الجانب األوؿ مف مشكمة الدراسة 
اإلعداد بكميات التربية وانخفاض كفاءة بعض خريجييا في واحد أو أكثر مف جوانب اإلعداد، 

التي تناولت متغير األداء في كؿ جانب مف جوانب إعداد باإلضافة إلى ندرة الدراسات العربية 
 المعمـ بشكؿ مستقؿ.

ليذا قامت الدراسة الحالية إللقاء الضوء  عمى متغير )األداء في جوانب إعداد المعمـ( 
Performance in teacher preparation aspects  حيث أصبح التركيز عميو ضرورة ،

 ممحة. 
(، 2698شرتيؿ،  نبيمة بمعيد سعددراسة كؿ مف: )ومف ناحية أخرى فقد أوصت 

(Hanley, 2002 ،بضرورة التجديد في جوانب إعداد المعمـ وخاصة الجانب التربوي )
واالرتقاء بمستوى المعمـ ومياراتو في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة، وبما يتبلءـ مع تنوع 

  Gardner’s Theory ofمذكاءات المتعددة جاردنر لتعد نظرية حيث  .ىذه الذكاءات
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Multiple intelligences   واحدة مف نظريات الذكاء الحديثة التي القت انتشارًا واسعا
(؛ 9981عاـ ) Gardnerالعالـ جاردنر ويرجع ظيور ىذه النظرية إلى لـ، اعمى مستوى الع

حيث رفض جاردنر فكرة أف البشر يمتمكوف نوعًا واحًدا مف الذكاء وىي النظرة التقميدية لمذكاء 
التي تركز في تقدير الذكاء عمى الذكاء المغوي والمنطقي فقط، معمنًا عف وجود ثمانية أنواع 

ي يكتمؿ مف الذكاءات المستقمة نسبيًا التي يجب عمينا أف نأخذىا بعيف االعتبار لك
. ونتيجة ليذا االنتشار اليائؿ لمنظرية والتوسع في (Gardner, 2011, xii)التقدير

لبحث قدرة ىذه الذكاءات عمى التنبؤ باألداء  الحالية دراسةالاستخداميا كاف ضروريا إجراء 
في كؿ جانب مف جواب إعداد المعمـ، وذلؾ في كؿ تخصص مف تخصصات كميات التربية؛ 

ب المعمموف يختمفوف في المبلمح الفكرية، فمف المنطقي أف تأخذ ىذه الحقيقة فإذا كاف الطبل
بعيف االعتبار عند تقييـ أداء الطالب المعمـ في كؿ جانب مف جوانب اإلعداد، وأيضا عند 
عدادىـ داخؿ كؿ تخصص. فيؿ األداء عمى كؿ جانب مف  إلحاقيـ بالتخصصات المختمفة، وا 

إلى أنواع محددة مف الذكاءات لممتفوؽ فيو؟ أـ أف كؿ مجموعة جوانب إعداد المعمـ يحتاج 
مف الذكاءات ػػ تمثؿ بصمة ذكاء ػػػ قادرة عمى التفوؽ في األداء في كؿ جانب مف جوانب 
ذا كاف األمر كذلؾ فمماذا لـ يتفوؽ الجميع باعتبار كؿ فرد يمتمؾ واحدا أو أكثر  اإلعداد؟ وا 

لى عوامؿ أخرى كطريقة التدريس وأسموب التقييـ، أو مف ىذه الذكاءات؟ فقد يرجع ذلؾ إ
احتياج كؿ تخصص مف التخصصات المختمفة إلى أنواع محددة مف الذكاءات لمتفوؽ فيو، 
وىذا الطريؽ ما سمكو العديد مف الباحثيف بدراسة الذكاءات المتعددة في ضوء التخصص 

)عادؿ عطية رياف، ،(2691(، )وردة عبدالقادر يحي، 2697)حمزة جميؿ الشخانبة، 
 (.Chan, 2003(،)2692(،)محمود عمى أحمد، 2691

متنبؤ باألداء في كؿ جانب مف جوانب إعداد لومف ىنا جاءت فكرة الدراسة الحالية " 
الطالب المعمـ في ضوء نظرية جاردنر لمذكاءات المتعددة" وذلؾ عمى عينة مف طبلب كمية التربية 

 ."جامعة المنيا
ع الدراسات السابقة التي تناولت التنبؤ باألداء في كؿ جانب مف جوانب وليذا تـ استطبل 

في حدود عمـ  –إعداد المعمـ في ضوء نظرية جاردنر لمذكاءات المتعددة، لكف لـ يتـ التوصؿ 
إلى أي دراسة عربية؛ حيث جاءت الدراسات مركزة عمى األداء الكمي لمجموع ىذه  –الباحث 

وفي إطار العبلقة بيف الذكاءات المتعددة واألداء عمى المجموع الكمي لجوانب إعداد  وانب.الج
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المعمـ، فقد أظيرت نتائج عدد مف الدراسات وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا بيف 
، وأنو يمكف التنبؤ باألداء في ي االختبارات التحصيمية بشكؿ عاـالذكاءات المتعددة وأداء الطالب ف

، رامي صالح حبلوةكؿ مف : )دراسة دراسات ومف ىذه الضوء نظرية جاردنر لمذكاءات المتعددة، 
وليد السيد (، )2698، لمياء فوزي محروس(، )2698،  ماجد محمود محمد إبراىيـ(، )2699

(، )عبد العزيز محمد حسب اهلل، 2698، احمد محمد خميفة، ماجد محمد عثماف عيسى 
  Mohsen, Saeed، )(2694، إبراىيـ ، نوؼ عمى عبدالواحد الغريبى إلياـ جبلؿ) (،2695

& Masoud, 2013( ،)2692(، )أمؿ عقيؿ سويعد، 2692، أبو العبل مسعد ربيع عبداهلل ،)
(Ghazi,et.al,2011( ،)Akkuzu & Akcay, 2011(  ،)Bas,2010( ،)Ikiz 

&Cakar, 2010 ،عبدالسميع شعمةالجميؿ محمد ( ، )2696(، )فاطمة عرفة حامد ،
2669( ،)Johnson, 2007 ،2666(، )أمسية السيد الجندي، جميمة عبد المنعـ مرسي ،)

(Susan, et al., 2004( ،)Reidel, et al., 2003( ،)Uhiler, 2003 ،)
(Berkemeier, 2002 ،2669(، )صبلح الديف حسيف الشريؼ( ،)Smith, et al., 

مسعد ربيع (، )Masoud, Marjan, 2016ؿ مف: )(. في حيف أظيرت نتائج دراسات ك2000
(، )عماد أحمد حسيف عمي، 2699(، )منذر يوسؼ فياض بمعاوي، 2692، أبو العبل عبداهلل

(، )الجميؿ 2696(، )فاطمة بنت عبد العزيز عبد القادر المنابري، 2699خضر محمد أبو زيد، 
(، 2669مود رجيعة، (، )عبد الحميد عبد العظيـ مح2669محمد عبد السميع شعمة، 

(Cutshall, 2003( ،)McMahon, et al., 2004 إلى وجود ارتباط منخفض وغير داؿ )
إحصائًيا، وأنو ال يمكف التنبؤ باألداء مف خبلؿ الذكاءات المتعددة. ويعد ىذا التناقض في النتائج 

نبؤ باألداء في كؿ جانبًا مف جوانب المشكمة؛ حيث تحاوؿ الدراسة الحالية التحقؽ مف إمكانية الت
 جانب مف جوانب إعداد المعمـ في ضوء نظرية جاردنر لمذكاءات المتعددة. 

ومما سبؽ يبرز الجانب الثاني مف مشكمة الدراسة والمتمثؿ في التناقض بيف الدراسات 
حوؿ إمكانية التنبؤ باألداء في جوانب إعداد الممعـ في ضوء نظرية جاردنر لمذكاءات المتعددة، 

 افة إلى ندرة الدراسات العربية التي بحثت ىذا الجانب.باإلض
كمية التربية  ةبمستوى الذكاءات المتعددة لدى طمتعرؼ كما تحاوؿ الدراسة الحالية 

( أف معرفة  Gardner, 2011, xxii)  ، حيث يوضحالحالية جامعة المنيا عينة الدراسة
الذكاءات المتعددة لممتعمميف يساعد في التعامؿ مع الطبلب في كؿ تخصص دراسي، وتحديد 
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وبتتبع نتائج الدراسات السابقة التي تناولت مستوى . األنشطة المعرفية التي تناسب كؿ تخصص
كاءات األكثر في تحديد أنواع الذاختمفت  يانتائج أف الذكاءات المتعددة لدى الطالب المعمـ ُلِحظ  

أف الذكاء  (2699)رامي صالح حبلوة، نتائج دراسة  حيث أظيرت، الطبلباستخداًما لدى 
الشخصي في بداية الترتيب والذكاء االجتماعي في نياية الترتيب، فيما جاء الذكاء االجتماعي في 

اهلل محمود )عمار عبد  ة كممف:مقدمة الترتيب والذكاء الموسيقي في نياية الترتيب في دراس
)حمزة  دراسة كؿ مف:أما في نتائج  (،2699)منذر يوسؼ فياض بمعاوي،  (،2695الفريحات، 

نوؼ  )إلياـ جبلؿ إبراىيـ، ،(2695يسوف محمود محمد أبو عيد، )م، (2697جميؿ الشخانبة، 
جاء الذكاء الشخصي في المرتبة األولى والموسيقي في ( 2694 ،عمى عبدالواحد الغريبى

 .(Loori, 2005)بينما جاء الذكاء المنطقي في المقدمة في دراسة ،  ة األخيرة في دراسةالمرتب
ومما سبؽ يبرز جانب آخر مف مشكمة الدراسة والمتمثؿ في التناقض بيف نتائج  الدراسات حوؿ 
مستوى الذكاءات المتعددة لدى الطبلب المعمميف، ومف خبلؿ ىذا التناقض تحاوؿ الدراسة الحالية 

 التحقؽ مف مستوى الذكاءات المتعددة لدى الطبلب المعمميف في التخصصات المختمفة.
 :التساؤالت اآلتية تثيرؽ فإف مشكمة الدراسة سب ومما

 لدى الطبلب عينة الدراسة؟ الذكاءات المتعددةما مستوى   .9
ىؿ يمكف التنبؤ باألداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ في جميع التخصصات في  .2

 ضوء نوع الذكاءات المتعددة؟
الطالب المعمـ في جميع التخصصات في ىؿ يمكف التنبؤ باألداء في الجانب الثقافي إلعداد  .1

 ضوء نوع الذكاءات المتعددة؟
ىؿ يمكف التنبؤ باألداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ في جميع التخصصات في   .4

 ضوء نوع الذكاءات المتعددة؟
ع ىؿ يمكف التنبؤ باألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعـم لمطبلب عينة الدراسة في جمي .5

 التخصصات في ضوء نوع الذكاءات المتعددة؟
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 أهداف الدراصُ :

 إلى معرفة:الحالية تيدؼ الدراسة 
 لدى التخصصات المختمفة.  المتعددة الذكاءات مستوى -9
إمكانية التنبؤ باألداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ في جميع التخصصات في  -2

 ضوء نوع الذكاءات المتعددة.
التنبؤ باألداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ في جميع التخصصات في إمكانية  -1

 ضوء نوع الذكاءات المتعددة.
إمكانية التنبؤ باألداء في الجانب التخصصي إلعداد الطالب المعمـ في جميع التخصصات  -4

 في ضوء نوع الذكاءات المتعددة.
الب المعمـ في جميع التخصصات في ضوء باألداء في جميع جوانب إعداد الطإمكانية التنبؤ  -5

 .نوع الذكاءات المتعددة
 أهنًُ الدراصُ : 

 األهنًُ اليظزيُ:

 ترجع أىمية الدراسة الحالية إلى:
مف المتغيرات الميمة لمطالب حيث يعد متغير األداء في جوانب إعداد المعمـ أىمية  -9

المعمـ مف أجؿ كفاءتو الشخصية مف جانب وتحصيمو عمى معدؿ تراكمي يمكنو مف 
الحصوؿ عمى وظيفة سواء داخؿ مصر أو خارجيا. كما ييـ ىذا المتغير الجامعة 

ييـ األسرة المصرية التي تأمؿ وجود معمميف متميزيف في  وأيًضالتقييـ مستوى أدائيا، 
قوموف بعممية التدريس ألبنائيـ. أىمية متغير الذكاءات المتعددة حيث صمتو المدارس ي

الوثيقو بالعممية التعميمية سواء عمى مستوى الدراسة واالستذكار، أو عمى مستوى 
 التدريس.

 االستجابة لتوصيات ومقترحات عديد مف الدراسات السابقة والمؤتمرات الخاصة بتطوير  -2
ية برفع واستجابة لدعوات أولياء األمور والميتميف بالعممية التعميمجوانب إعداد المعمـ، 

 معمميف. الأداء كفاءة 
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 األهنًُ التطبًكًُ

 :مف خبلؿ ما يميمدراسة الحالية التطبيقية لىمية األ تتضح
أىمية ما قد تتوصؿ إليو مف نتائج يمكف االستفادة منيا عمى مستويات مختمفة؛ فنجد  -9

 عمى مستوى: 
)أ( السياسات التعميمية: قد تعطي نتائج الدراسة مؤشرًا لمعايير اختيار الطبلب لمتخصص 
األكاديمي بكمية التربية، أو قبوؿ الطبلب بالتخصصات المختمفة وفؽ ما يمتمكوف مف 

 ذكاءات تمكنيـ مف جودة األداء في جوانب إعداد ىذا التخصص. 
ه الدراسة أعضاء ىيئة التدريس في كؿ تخصص )ب( أعضاء ىيئة التدريس: حيث تمد نتائج ىذ

عمى حدة بأنواع الذكاءات التي تتناسب مع مقررات التخصص؛ ليسترشد بيا في اختيار 
االستراتيجيات التدريسية المناسبة لمتخصص في ضؤ الذكاءات المرتبطة بو، بداًل مف توزيع 

( إلى أف نظرية 999، 2669الجيد عمى كؿ الذكاءات. حيث يشير)الجميؿ عبد السميع، 
الذكاءات المتعددة غيرت مف نظرة أعضاء ىيئة التدريس لطبلبيـ، مف خبلؿ إمدادىـ 
بذكاءات طبلبيـ ومساعدتيـ عمى تحديد طرؽ وأساليب التعمـ المناسبة لكؿ طالب؛ مما قد 
يساعد في رفع مستوى أداء الطبلب في كؿ جانب مف جوانب إعداد المعمـ، األمر الذي 

( مف أىـ التطبيقات التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة. Tek & Peng, 2006)يعتبره 
( إلى أف معرفة الذكاءات المتعددة لممتعمميف  Gardner, 2011, xxiiيشير ) حيث 

يساعد في التعامؿ مع الطبلب في كؿ تخصص دراسي، وتحديد األنشطة المعرفية التي 
 تناسب كؿ تخصص.
خبلؿ توجيييـ إلى أنواع الذكاءات التي يتطمبيا التفوؽ في األداء )ج( الطالب المعمـ: مف 

في الجوانب المختمفة إلعداد المعمـ في التخصصات المختمفة؛ فإما أف يختار التخصص 
الدراسي الذي يتناسب مع  ذكاءاتو، أو يعمؿ عمى تنمية الذكاءات التي يتطمبيا التفوؽ 

. حيث توضح )ىدى عبد الحميد عبد في جوانب اإلعداد المختمفة داخؿ التخصص
( أف الذكاءات المتعددة تساعد الطبلب عمى تعرؼ نقاط قوتيـ 18، 2666الفتاح، 

الستغبلليا ونقاط ضعفيـ لمتغمب عمييا لموصؿ ألفضؿ أداء. وىو ما جعؿ 
 ِ(Armstrong, 2009, 18 ينظر ليذه النظرية عمى أنيا نموذج معرفي جيد ُيبيف )

 األفراد لذكاءاتيـ.طريقة استخداـ 
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)د( البحث العممي: مف خبلؿ توجيو أنظار الباحثيف إلى التركيز عمى كؿ جانب مف جوانب 
إعداد المعمـ عمى حدة بدال مف دراسة التحصؿ الدراسي بشكؿ عاـ، مف أجؿ الوصوؿ 
إلى بيانات أكثر دقة حوؿ نواحي القصور، مما يسيؿ عبلجيا بشكؿ صحيح، كما يمكف 

ئج لمباحثف حوؿ أنواع الذكاءات المتعددة القادردة عمى التنبؤ باألداء في كؿ تقديـ نتا
تخصص عمى حدة، فيعدوف البرامج في ضوء ىذه الذكاءات بداًل مف إعدادىا في ضوء 

 كؿ أنواع الذكاءات.
 . إمداد المكتبة التربوية العربية بمقياس مترجـ  لمذكاءات المتعددة -2

 مصطلحات الدراصُ:

 احث بتعريؼ مصطمحات الدراسة إجرائيًا كما يمي :التـز الب
 األداء يف اجلاىب الرتبىٍ إلعداد املعله

مؤشر لمدى استيعاب الطالب لما اكتسبو مف خبرات سابقة في الجانب التربوي، 
ويتحدد بمجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب في مقررات الجانب التربوي فقط، مستبعدًا 

 الجانبيف اآلخريف.درجاتو في مقررات 
 األداء يف اجلاىب الجكايف إلعداد املعله

مؤشر لمدى استيعاب الطالب لما اكتسبو مف خبرات سابقة في الجانب الثقافي، 
ويتحدد بمجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب في مقررات الجانب الثقافي فقط، مستبعدًا 

 درجاتو في مقررات الجانبيف اآلخريف.
 اجلاىب األنادميٌ إلعداد املعلهاألداء يف 

مؤشر لمدى استيعاب الطالب لما اكتسبو مف خبرات سابقة في الجانب األكاديمي، 
ويتحدد بمجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب في مقررات الجانب األكاديمي التخصصي 

 فقط، مستبعدًا درجاتو في مقررات الجانبيف اآلخريف.
 اد املعلهاألداء يف مجًع دىاىب إعد

مؤشر لمدى استيعاب الطالب لما اكتسبو مف خبرات سابقة في جميع جوانب إعداد 
المعمـ، ويتحدد بمجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب في جميع المقررات، دوف استبعاد 

 درجة أي مقرر.
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 ذناءات املتعددَال

ذكاءات المتعددة يستخدـ الباحث مفيوـ الذكاءات المتعددة كما وردت في نظرية ال
، والتي تشير إلى ثمانية أنواع مف الذكاءات ىي: ( Gardner, 2011, xv) التي وضعيا 

)الذكاء المغوي ػ الذكاء  الرياضي المنطقي ػ الذكاء المكاني البصري ػ الذكاء الجسمي الحركي 
تحدد إجرائيا ػ الذكاء الموسيقي ػ الذكاء االجتماعي ػ الذكاء الشخصي ػ الذكاء الطبيعي(. وت

الذكاءات مقياس  كؿ نوع مف أنواع الذكاءات فيالتي يحصؿ عمييا الطالب في ات الدرجب
 .المستخدـ في الدراسة الحالية المتعددة
 اليظزٍ  اإلطار

متغير  ا، أحدىممتغيريف أساسييفالحالية  الدراسةالنظري في  اإلطار يستعرض
األداء في جوانب إعداد ) واآلخر متغير تابع(، لجاردنر الذكاءات المتعددةنظرية مستقؿ )
 . ليذيف المتغيريفا ؛ وفيما يمي عرضً (المعمـ

 أواًل : األداء يف دىاىب إعداد املعله

 Performance in teacher preparation aspects 
( إلى أف كفاءة المعمـ تكمف في 999، 2699تشير)إيماف أحمد شييوب وآخروف، 

( إعداد المعمـ بأنو " قياـ المؤسسات 968، 2694، الزبياني تعرؼ )منى سميماف و  إعداده.
 التربوية بإعداد المعمميف وتأىيميـ تربوًيا وثقافًيا وعممًيا باعتبارىـ عصب العممية التربوية

" مجموعة المقررات الدراسية التي يدرسيا طالب  ىي:برامج إعداد المعمـ وأف ، وأداة نجاحيا"
تربية كؿ في تخصصو، وتنقسـ إلى مجموعة مقررات دراسية في الجانب األكاديمي كمية ال

التخصصي، ومجموعة مف المقررات التربوية، ومجموعة مف المقررات الثقافية؛ حيث تساىـ 
تعرؼ ىذه المجموعات الثبلث في إعداد الطالب المعمـ واالرتقاء بو". وليذا يعد مف الضروري 

 لتفصيؿ. ىذه الجوانب بشيء مف ا
 دىاىب إعداد املعله 

ف معظـ الدراسات واآلراء التربوية التي بحثت برامج إعداد المعمـ اتفقت عمى إ
وجود ثبلثة جوانب أساسية تتضمنيا برامج إعداد المعمـ؛ لكي يتحقؽ اإلعداد السميـ، ضرورة 

(،  )محمد بف عبد الرزاؽ 929 -926، 2694، الزبياني وقد عرض كؿ مف: )منى سميماف 
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(، )عبد 68، 2669(، )عيسى محمد نزاؿ شويطر، 694 – 691، 2696، أسود بف محمد
 ( ىذه الجوانب، والتي 426، 2666السبلـ مصطفى عبد السبلـ، 

 :يمكف توضيحيا كالتالي
 اجلاىب الجكايف العاو للنعله: -0

عدة مقررات تيدؼ إلى تزويده بثقافة عامة وفي ىذا الجانب يدرس الطالب المعمـ 
عصرية تتيح لو التعرؼ عمى عمـو أخرى غير تخصصو، والتعرؼ عمى ثقافة مجتمعو المحمي 
والعالمي، فتمكنو مف فيـ الحضارة اإلنسانية مف حولو، واالتصاؿ مع اآلخريف، وتنمية 

ث الفنية واألدبية، كما تساعده االتجاىات الثقافية، وتتبع التطورات العممية والتقنية، واألحدا
عمى نضج شخصيتو واتساع أفقو، وقيامو بالدور االجتماعي في التعرؼ عمى مشكبلت البيئة 
المحمية التي يعيش فييا. وكمما زادت المعمومات العامة في ىذا الجانب كاف أقدر عمى احتراـ 

اقؼ العممية المختمفة التي تبلميذه لو في المستقبؿ، وثقتيـ بو، وكاف أجدر عمى مواجية المو 
تحتاج مف المعمـ ابداء الرأي فييا. وينبع ىذا الجانب مف ثقافة المجتمع والثقافة العالمية 
التي نعيش فييا.  ومف المقررات التي يدرسيا الطالب في ىذا الجانب عموـ الديف، والمغة 

، والتربية الرياضية العربية وآدابيا، والثقافة العامة، واالجتماعيات والرياضيات والع مـو
 والجسمية.

 داىب اإلعداد املوين الرتبىٍ للنعله: -9

يدرس الطالب المعمـ في ىذا الجانب عدة مقررات تيدؼ إلى إعداده تربوًيا ونفسًيا 
واالرتقاء بمستواه كمعمـ؛ فتوضح لو األىداؼ العامة التي تسعى التربية إلى تحقيقيا، واألصوؿ 

نة التدريس وتطبيقاتيا وممارساتيا، وتزويده بالنظريات واألفكار واالتجاىات النظرية والعممية لمي
التربوية الخاصة بتدريس مادة التخصص، ووتوفير المفاىيـ التربوية والنفسية مف خبلؿ مقررات 
في مجاؿ عمـ النفس والصحة النفسية تمكنو مف تنظيـ المواقؼ والخبرات التعميمية، وتسيؿ 

لتعمـ، والتعرؼ عمى خصائص المتعمميف ونموىـ وميوليـ واىتماماتيـ وحاجاتيـ عممية التعميـ وا
ودوافعيـ وتعمميـ، وطرؽ التفاعؿ الصفي، ليكوف ممًما باألساليب التربوية والنفسية الصحيحة 
التي تحقؽ النمو الشخصي لمتبلميذ والمعمميف، كما تزوده بأدوات القياس النفسي وأساليب التقويـ 

كا يدرس مقررات في طرؽ التدريس وتخطيط وتطوير المناىج، فتدربو عمى ميارات المستمر، 
 التدريس.
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 داىب اإلعداد األنادميٌ أو التخصصٌ للنعله -3

ويعتبر ىذا الجانب محور عممية اإلعداد، حيث يدرس الطالب عدًدا مف المقررات 
مف خبلؿ تزويده التخصصية التي تيدؼ إلى تمكينو مف التخصص الذي سيقـو بتدريسو، 

بأساسيات ومعارؼ وحقائؽ عممية تعينو عمى فيـ تخصصو مف حيث نظرياتو ومفاىيمو 
كسابو القدرة عمى التفكير  وتطوره وتقنياتو، وتطمعو عمى ما ىو جديد في مجاؿ تخصصو، وا 
العممي، كما تيدؼ ىذه المقررات إلى تمكينو مف الوصوؿ إلى مستوى عاؿ مف القدرة 

إلضافة إلى التدريب العممي الكتساب ميارات تخصصية وتسير جنًبا إلى جنب التخصصية، با
مع الجانب النظري، وتدريبو عمى البحث والوصوؿ إلى المعرفة، ويعتبر أي خمؿ في ىذا الجانب 

 سيؤثر عمى كفاءتو العممية التي ىي مجاؿ تخصصو.
ف كاف لكؿ منيا أىدافو  تمؾويمكف أف نستخمص مف ىذا العرض أف  الجوانب وا 

 جانب مشتركة، فكؿ أىدافاً  لتحقؽ عناصرىا الخاصة، إال أنيا تكوف منظومة واحدة تتفاعؿ
 طبيعة يجب أف يبلئـ التربوي اإلعداد ، فعمى سبيؿ المثاؿ جانباألخريف يفانبالج يخدـ

 يساعد جانب اإلعدادو  كؿ في تخصصو، لتدريسيا المعمـ يعد التي الدراسية المواد وخصائص
يجب أف يكوف لو  الثقافي كما أف جانب اإلعداد تخصصو، مادة أىداؼ لتحقيؽ األكاديمي

فالعبلقة بينيـ تكاممية. وضعؼ  الطالب بتدريسيا، سيقـو التي التخصص بمادة وثيقة عبلقة
األمر الذي يبينو )محمد بف عبد  األداء في أي منيـ قد يصيب باقي الجوانب بالضعؼ.

( مف أف ىذه الجوانب متكاممة وليست 694 – 691، 2696، أسود الرزاؽ بف محمد
مف المتغيرات التي ال بد أف  إعداد الطالب المعمـاألداء في جوانب يتضح أف ليذا و منفصمة. 

أداء بدراسة لية ليذا تيتـ الدراسة الحا .تحظى باىتماـ كاؼ مف الباحثيف في المجاؿ التربوي
في الجانب التربوي، والجانب الثقافي، والجانب األكاديمي، ومجموع جوانب األداء لدى الطالب 

وتقصد الدراسة الحالية باألداء في كؿ جانب مف الجوانب إعداد المعمـ؛  الطبلب عينة الدراسة.
ص كؿ جانب مجموع الدرجات التي حصؿ عمييا الطالب المعمـ في جميع المقررات التي تخ

   عمى حدة.
( إلى أف معرفة الذكاءات المتعددة لممتعمميف  Gardner, 2011, xxiiكما يشير ) 

يساعد في التعامؿ مع الطبلب في كؿ تخصص دراسي، وتحديد األنشطة المعرفية التي تناسب 
 كؿ تخصص.
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  ىظزيُ داردىز للذناءات املتعددَ:  ثاىًا

( تمقى جاردنر وفريؽ مف الباحثيف المنتسبيف إلى كمية التربية 9979في عاـ )
 Bernard Van Leerبجامعة ىارفارد منحة مالية مف مؤسسة "برنارد فاف لير"  

Foundation  األلمانية؛ مف أجؿ القياـ بمشروع )االمكانات البشرية( الذي ييدؼ إلى تعقب
والقدرات البشرية وكيفية تحسينيا وادراكيا بشكؿ أفضؿ،  األعماؿ البحثية في مجاؿ االمكانات

وبعد انتياء المشروع طمبت المؤسسة مف جاردنر أف يكتب كتابا يؤرخ وينظـ ويسرد ويجمِّع 
فيو ما توصمت إليو العموـ البيولوجية والسموكية مف اكتشافات ونتائج حوؿ المعرفة البشرية، 

ي النياية إلى نظرية الذكاءات المتعددة، حيث نشر والذي كاف بمثابة البداية التي أدت ف
(، مقدمًا فيو نظريتو الشييرة 9981عاـ ) Frames of Mindsجاردنر كتابو )أطر العقؿ( 

الذكاءات المتعددة، فكانت نظريتو وليدة ىذا المشروع البحثي الذي اعتبره جاردنر ىدية حياتو 
مو ىو واآلخروف عف تنمية القدرات التي أعطتو الفرصة لتجميع وتوليؼ ودمج ما تعمّ 

 ,Gardner, 2011المعرفية في األطفاؿ العادييف والموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ)

x(،)Gardner, 1999, 32 ولقد زاع صيت ىذا الكتاب وناؿ اىتماًما شعبًيا، وحقؽ نسبة .)
، مما أدي إلى مبيعات عالية باعتباره يقدـ نظرية جديدة وجريئة في مجاؿ القدرات العقمية

تمقي جاردنر دعوات عديدة مف الخارج لمحديث عف الكتاب، وكيفية تطبيؽ النظرية في 
 (.  Gardner, 2011, xiiالمدارس والجامعات واالستفادة منيا في مجاؿ التعميـ والتعمـ ) 

ويتركز ىذا الكتاب عمى فكرة القت انتشارًا واسعا عندما رفض جاردنر النظرة التقميدية 
ذكاء، والتي تعتمد عمى الذكاء المغوي والمنطقي فقط في تقدير ذكاء الفرد، وأف البشر لم

يمتمكوف نوعًا واحدا مف الذكاء، معمًنا عف وجود مجموعة مف الذكاءات المستقمة نسبيًا التي 
يجب عمينا أف نأخذىا بعيف االعتبار عند تقدير ذكاء األفراد؛ وىذه الذكاءات عددىا سبعة 

ىي: الذكاء )المغوي ػ الرياضي المنطقي ػ المكاني ػ الحركي ػ الموسيقي ػ االجتماعي ػ ذكاءات 
( أضاؼ جاردنر 9995 -9994(. وفي الفترة مف )Gardner, 2011, xiiالشخصي( )

نوع آخر مف الذكاء وىو الذكاء الطبيعي ليصبحوا ثمانية ذكاءات، مؤكدًا أف بينيا حدود 
 ( . Gardner, 2011, xxi) وتطويرىاصمة، وأنو يمكف تنميتيا فا

  



 ." التنبؤ باألداء في جوانب إعداد معلمي التخصصات المختلفة في ضوء نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة"

- 33 - 

 أىىاع الذناءات املتعددَ

نتاج أفكار يتـ تقييميا  Gardnerعرؼ   الذكاء بأنو القدرة عمى حؿ المشكبلت وا 
 (،Gardner, 2011, xxviiiفي إطار واحد أو أكثر مف البيئات الثقافية المختمفة )

(Gardner, 1999, 33 كما حدد ثمانية أنواع مف الذكاءات، عرضيـ وعرفيـ .)
Gardner ( كالتاليGardner, 2011, xv،)(Armstrong, 2009,6-7:) 

 الذناء اللػىٍ:   -0

وىو القدرة عمى استخداـ الكممات بشكؿ فعاؿ، سواء عف طريؽ الفـ )كالراوي، 
والمحرر، أو الصحفي(، والخطيب، والسياسي( أو كتابًة )كالشاعر، والكاتب المسرحي، 

ويتضمف ىذا الذكاء القدرة عمى استخداـ المغة ػػػػ ألفاظيا وجمميا وبنيتيا وأصواتيا ودالالتيا 
ػػػػػ وتوظيفيا بشكؿ جيد، وأكثر عمقًا، فصاحب ىذا النوع مف الذكاء يتفوؽ في جوانب عدة: 

اع اآلخريف، وتقديـ اإللقاء: فمديو قدرة عمى مخاطبة الجميور واستخداـ المغة إلقن -9
االستذكار حيث يستخدـ المغة بطريقة تساعده عمى  -2المعمومات لآلخريف بشكؿ متسمسؿ. 

استخداـ المغة الوصفية كالحديث عف نفسو،  -4التفسير والتوضيح.  -1تذكر المعمومات. 
 والتعمؽ في ذاتو وشخصيتو.

 الذناء امليطكٌ الزياضٌ:  -9

بشكؿ فعاؿ كعالـ الرياضيات، ومحاسب الضرائب،  القدرة عمى استخداـ األرقاـ
اإلحصائي، كما لديو القدرة عمى استخداـ المنطؽ كالعالـ، ومبرمج كمبيوتر، ويتضمف ىذا 
النوع مف الذكاء الحساسية لؤلنماط المنطقية والعبلقات والبيانات والمقترحات)السبب 

 ـ، والحساب، واختبار الفرضيات.والنتيجة(، لديو قدرة عمى التصنيؼ، واالستدالؿ والتعمي
 الذناء املهاىٌ:  -3

القدرة عمى إدراؾ العالـ البصري والمكاني بدقة كالصياد، والمرشد السياحي، والدليؿ 
الكشفية، أو دليؿ(، والقدرة عمى إجراء تغييرات في ىذا العالـ البصري كميندس الديكور، 

ىذا النوع مف الذكاء يتضمف الحساسية  والميندس المعماري، والفناف، والمخترع(، كما أف
لموف والخط والشكؿ، واإلطار العاـ، والفراغ، والعبلقات القائمة بيف ىذه العناصر، كما يشتمؿ 

 القدرة عمى عرض المعمومات في صورة رسومات وتمثيبلت بيانية.
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 الذناء اجلضنٌ احلزنٌ:  -4

مشاعر كالممثؿ والتمثيؿ الصامت، الميارة في استخداـ الجسـ لمتعبير عف األفكار وال
والرياضي، والميارة في استخداـ اليديف إلنتاج أو تحويؿ األشياء كالحرفي والنحات، 
والميكانيكي، والجراح، كما يتضمف ىذا الذكاء الميارات البدنية كالممس والتناسؽ والتوازف 

 والرشاقة والقوة والمرونة، وسرعة االستجابة الحركية.
 ملىصًكٌ: الذناء ا -5

 القدرة عمى التذوؽ كمحبي الموسيقى، والتمييز كناقد الموسيقى، والتمحيف الموسيقي،   
والتعبير كعازؼ األشكاؿ الموسيقية، ويتضمف ىذا الذكاء التذوؽ لئليقاع، والنغمات والمحف،  

 لممقطوعات الموسيقية.
 الذناء االدتناعٌ:  -6

وحالتيـ المزاجية ودوافعيـ ونواييـ، وذلؾ مف القدرة عمى إدراؾ مشاعر اآلخريف 
خبلؿ تعبيرات الوجو والصوت واإليماءات لدييـ، والقدرة عمى االستجابة الفعالة لتمؾ 
المشاعر، واالستفادة منيا بطريقة برجماتية كالتأثير عمى مجموعة مف الناس لمتعامؿ 

 بأسموب محدد وتتصرؼ بطريقة معينة وتؤدي بشكؿ محدد.
 اء الغخصٌ الذاتٌ: الذن -7

القدرة عمى معرفة الذات والقدرة عمى التصرؼ بما يتوافؽ ىذه المعرفة، ويتضمف ىذا 
الذكاء وجود صورة دقيقة عف نفسو )قدراتو وحدوده(؛ والوعي بسماتو المزاجية، ونواياه 

 ودوافعو، وطباعو، ورغباتو، وقدرتو عمى الضبط الذاتي، وفيـ الذات، واحتراـ الذات.
 الذناء الطبًعٌ:  -8

الميارة في التعامؿ مع الطبيعة ومظاىرىا، وتصنيؼ األنواع العديدة مف النباتات 
والحيوانات الموجودة في بيئتو، باإلضافة إلى حساسيتو تجاه الظواىر الطبيعية األخرى 

ضا كالسحب والجباؿ، وما إلى ذلؾ، والقدرة عمى التمييز بيف الكائنات الحية وغير الحية. وأي
مف لدييـ ميارة في التعامؿ مع النباتات كالمزارع، والميندس الزراعي، ومربي النحؿ، أو 
التعامؿ مع الحيوانات كتربية القطط والحيوانات األليفة، وراكبي الخيؿ، باإلضافة مدربي 

 السيرؾ الذيف يستطيعوف ترويض الحيوانات المفترسة والتعامؿ معيا. 
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( إلى أف استقبلؿ ىذه الذكاءات نسبًيا ال تعني Armstrong, 2009, 16ويشير )ِ 
أف بعضيا يعمؿ بمعزؿ عف بعض، حيث أنيا تتكامؿ وتتفاعؿ مف أجؿ التعامؿ مع المواقؼ 

 الحياتيو المتنوعة، فبل يتـ أي نشاط دوف تفاعؿ عدة أنواع مف الذكاءات. 
( أف ىذه الذكاءات المتعددة وسيمة Gardner, 2011, xvi- xxxviii) ويبيف 

أنو يمكف االعتماد عمييا و وليست غاية؛ حيث تساعدنا عمى فيـ وتحقيؽ األىداؼ التربوية. 
كمدخؿ لدراسة الموضوعات بطرؽ متنوعة، حيث يقع عمى عاتؽ المعمـ مسئولية معرفة 

الذكاءات، فيقدـ  الذكاءات التي يتميز بيا كؿ طالب؛ لكي يقوـ بالتعميـ والتقييـ وفؽ ىذه
الموضوعات واألفكار والمفاىيـ بطرؽ متنوعة وشيقة؛ مما يمكنو مف توضيح الموضوعات 

ثمانية أنواع مف الذكاءات تسمح بثماف ، فبصورة أعمؽ والوصوؿ إلى أكبر عدد مف الطبلب
 واحدة. طريقة طرؽ لمتدريس بدال مف

 بأف ليا (Campbell, 2000)ورغـ إعجاب الكثيريف بيذه النظرية حيث يصفيا 
الذكاء، إال أنيا تعرضت إلى كثير مف االنتقادات، منيا استخداـ  نحو وأعمؽ إيجابية نظرة

مصطمح ذكاء فيؿ ىي ذكاءات أـ قدرات أـ أساليب أـ عمميات، وما الفرؽ بينيا وبيف 
 .( Gardner, 2011, xxxviii)الموىبة فبلعب الشطرنج يكوف لديو موىبة أـ ذكاء مكاني 

( أنو توجد عبلقة بيف الذكاء والمجاالت  Gardner, 2011, xxxvيرى جاردنر ) و 
والتخصصات، ولكف مف الميـ عدـ الخمط بينيما، فالشخص الذي يمتمؾ الذكاء الموسيقي 
مف المتوقع أف ينجذب لمجاؿ الموسيقى ويكوف ناجًحا فيو، لكف مجاؿ الموسيقى يتطمب 

لموسيقي )كالذكاء الجسدي والحركي والذكاء الشخصي(، فإف ذكاءات أخرى غير الذكاء ا
 التفوؽ في كؿ تخصص يتطمب تقريبًا الكفاءة في عدد مف الذكاءات.

مقياس  عمىالذكاءات المتعددة لمتغير  قياسيافي ولقد اعتمدت الدراسة الحالية 
دراسات منيا: (، واستخدمتو عدة Rogers, 2011الذي أعده ) "الذكاءات المتعددة المعدؿ"
(Muna & Suad, 2015( ،)Kaur, 20142695، موسى (، )الميدي عبد السبلـ ) 

 فزوض الدراصُ: 

 طبلب عينة الدراسة بمستوى متوسط مف الذكاءات المتعددة.اليتمتع  .9
ال يمكف التنبؤ باألداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ في جميع التخصصات  .2

 المتعددة.في ضوء نوع الذكاءات 



 ." التنبؤ باألداء في جوانب إعداد معلمي التخصصات المختلفة في ضوء نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة"

- 30 - 

ال يمكف التنبؤ باألداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ في جميع التخصصات في  .1
 ضوء نوع الذكاءات المتعددة.

ال يمكف التنبؤ باألداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ في جميع التخصصات   .4
 .في ضوء نوع الذكاءات المتعددة

جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ لمطبلب عينة الدراسة في  ال يمكف التنبؤ باألداء في .5
 جميع التخصصات في ضوء نوع الذكاءات المتعددة.

 ميوج الدراصُ: 
 تـ استخدـ المنيج الوصفي حيث يتناسب مع أىداؼ وفروض الدراسة. 

( طالبا وطالبة مف 9669تكونت عينة الدراسة في صورتيا النيائية مف ) :عًيُ الدراصُ
 العاـ الدراسي مف الفصؿ الدراسي الثانيكمية التربية جامعة المنيا  األولىالفرقة  طبلب
 .( التالي يوضح توزيع أفراد العينة في ضوء التخصص1والجدول )، ـ(2694/2695)

 انعذد انرخصص انعذد انرخصص انعذد انرخصص

 26 أساسٍ اَجهُضٌ 22 عشتٍ 22 تُىنىجٍ

 23 عشتٍأساسٍ  22 إَجهُضٌ 330 كًُُاء

 20 أساسٍ يىاد 02 فشَسٍ 302 سَاضُاخ

 600 أساسٍ عهىو 62 جغشافُا 66 فضَاء

 3322 انًجًىع 66 شعثح صساعُح

 الدراصُ وحتكًل الغزوط الضًهىمرتيُ هلا: واتأد
 ما يمي:الدراسة في واتتمثمت أد

 أوًلا: قًاظ األداء يف دىاىب إعداد الطالب املعله:

 الطالب المعمـ؛  تـ إجراء ما يمي:في جوانب إعداد داء األ لقياس متغير      
 تياورسالالكمية وما تتضمنو مف رؤية مراجعة الئحة كمية التربية جامعة المنيا،  -9

، وكذلؾ التخصصات الدراسية التي تعد الكمية معمميف متخصصيف والسياسات واإلجراءات
تمنح درجة الميسانس في األداب لتدريسيا بالمدارس وفؽ النظاـ التكاممي. كما أنيا 

لمعمـ في العمـو والتربية  درجة البكالوريوسو ، ة والثانويةوالتربية لمعمـ المرحمة اإلعدادي
تمنح درجة الميسانس في األداب والتربية لمعمـ وأيًضا ، ة والثانويةالمرحمة اإلعدادي
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لمعمـ التعميـ والتربية  ودرجة البكالوريوس في العمـو، التعميـ األساسي )الحمقة األولى(
 األساسي )الحمقة األولى(.

الميسانس  تيتعرؼ وتحديد التخصصات المختمفة داخؿ الكمية، حيث تمنح الكمية درج -2
 : كما يميوالبكالوريوس لمتخصصات 

ادية والثانوية تخصص: لغة درجة الميسانس في األداب والتربية لمعمـ المرحمة اإلعد (أ )
 لغة إنجميزية، لغة فرنسية، الجغرافيا، تاريخ، عمـ النفس. عربية،

ودرجة البكالوريوس في العمـو والتربية لمعمـ المرحمة اإلعدادية والثانوية تخصص:  (ب )
 فيزياء، كيمياء، بيولوجي، رياضيات، تعميـ زراعي.

: درجة الميسانس في األداب والتربية لمعمـ التعميـ األساسي )الحمقة األولى( تخصص  (ج )
 لغة عربية،  لغة إنجميزية، الدراسات االجتماعية.

درجة البكالوريوس في العموـ والتربية لمعمـ التعميـ األساسي )الحمقة األولى( تخصص:  (د )
 رياضيات، عموـ.

السابقة، االطبلع عمى الخطط الدراسية لمبرامج الخاصة بكؿ تخصص مف التخصصات  -1
الجانب التربوي، الجانب )ىي: ة جوانب واتضح أف الكمية ُتعد الطالب مف خبلؿ ثبلث

، وذلؾ مف خبلؿ دراسة عدة مقررات في كؿ األكاديمي التخصصي(الجانب الثقافي، 
 جانب مف جوانب اإلعداد.

سجؿ الباحث الحالي أسماء المقررات الدراسية في كؿ جانب مف جوانب اإلعداد كما ىو  -4
 المقررات مف تخصص آلخر.موجود بالخطة الدراسية لكؿ تخصص، حيث تختمؼ 

تـ التوجو إلدارة الكمية ممثمة في عميد الكمية وتقديـ طمب لمموافقة عمى الحصوؿ عمى  -5
نسخة مف نتائج التخصصات المختمفة مف كنتروؿ الكمية بعد إعبلف النتيجة مف أجؿ 

 إجراء الدراسة الحالية.
المذكورة سالًفا،  اتفي جميع التخصصفي كؿ المقررات تـ الحصوؿ عمى درجات الطبلب  -6

ومنيا تـ تصنيؼ درجات المقررات تحت جوانب اإلعداد الثبلثة وفقا لما ىو مذكور 
بالخطة الدراسية، واالعتماد عمى مجموع درجات المقررات في كؿ جانب مف الجوانب عمى 

   أنيا تمثؿ متغير األداء في جوانب إعداد الطالب المعمـ.
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ًًا:   الباحح تعزيب( Rogers, 2011إعداد) (RIMI)لذناءات املتعددَ رودزس لمكًاظ ثاى

 وصف املكًاظ -

بإعداد المقياس في صورتو األجنبية، وقاـ الباحث بترجمتو وتقنينو  Rogersقاـ 
استناًدا الذكاءات المتعددة  ثمانية أنواع مفلقياس مقياس عمى البيئة المصرية، ووضع ىذا ال

وىي: )الذكاء المغوي، الذكاء الموسيقي، الذكاء المنطقي، الذكاء  ،إلى نظرية ىوارد جاردنر
المكاني، الذكاء الحركي، الذكاء الموسيقي، الذكاء الشخصي، الذكاء االجتماعي، الذكاء 

مفردة موزعة عمى أنواع الذكاءات الثمانية، حيث يتـ  (56)مف المقياس  يتكوفالطبيعي(، و 
لئلستجابة ليكرت  وقد اعتمد عمى مدرج مفردات، (7) بلؿخ مفقياس كؿ نوع مف ىذه الذكاءات 

 -عادًة  -ا أحيانً  - قميبلً  -نادرًا )عمى مفردات المقياس، فوضع أماـ كؿ مفردة مدرج خماسي 
وقد وقاـ الباحث بترجمة المقياس ( درجات. 5 – 9، وبذلؾ تتراوح درجات كؿ مفردة بيف )(دائًما

( عمى بيئة Kaur, 2014المقياس وأثبتت صبلحيتو كدراسة )استخدمت بعض الدراسات ىذا 
(، عمى عينة Muna & Suad, 2015غير عربية، أما في البيئة العربية استخدمتو دراسة)

( مف تبلميذ المدارس الثانوية في البيئة العمانية. وتحقؽ مف ثبات المقياس 874قواميا )
( عمى طبلب 2695، موسى ي عبد السبلـكرونباخ؛ واستخدمو )الميد –باستخدـ معامؿ ألفا 

كمية التربية جامعة طرابمس بميبيا، مما كاف دافعًا الستخدامو في الدراسة الحالية عمى البيئة 
 المصرية.

 طزيكُ اإلدابُ: -

ُيطمب مف المفحوص أف يقرأ كؿ مفردة بدقة، حيث تمثؿ كؿ مفردة صفة موجودة لديو، 
ىذه الصفو؛ فإذا كاف اختياره )نادرا( يضح أماـ المفردة وعمى المفحوص أف يحدد درجة توافر 

ذا كاف اختياره )قميبًل( يضع أماـ المفردة درجة )9درجة ) ذا كاف اختياره )أحيانًا( يضع 2(، وا  (، وا 
ذا كاف اختياره )عادة( يضع أماـ المفردة درجة )1أماـ المفردة درجة ) ذا كاف اختياره 4(، وا  (، وا 
صورة تقريرية تصحح  جميع المفردات فيصيغت  (، حيث5المفردة درجة ))دائماً( يضع أماـ 

. وبعد االنتياء مف االستجابة عمى جميع مفردات المقياس، يتـ تفريغ جميعيا في االتجاه الموجب
الدرجات في نموذج منفصؿ لكؿ طالب، يتكوف ىذا النموذج مف جدوؿ يحتوي عمى أنواع 

أرقاـ المفردات التي تقيسو، وأسفؿ كؿ رقـ فراغ لتسجيؿ الدرجة  الذكاءات الثمانية، وأسفؿ كؿ نوع
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التي حصؿ عمييا المفحوص عمى ىذه المفردة، وفي نياية الجدوؿ المجموع الكمي لكؿ نوع مف 
 ( درجة. 15 – 7الذكاءات بيف )أنواع الذكاءات، حيث يتراوح مجموع درجات كؿ نوع مف أنواع 

 الذناءات املتعددَُصله تفضري الدردُ ملكًاظ 

 حدد ُمعد المقياس ُسمـ ثبلثي لتفسير الدرجة، وىو كالتالي:
 .اتيذا النوع مف الذكاءل ؾاستخدام ضعؼ( 95إلى  7)
وتشعر بسيولة وراحة عند  ،أنت تميؿ إلى استخداـ ىذا الذكاءمتوسط االستخداـ، ف(  26إلى  96)

 . ؿولكنو ليس أوؿ ما تفض ،استخدامو
 .تفضؿ استخداـ ىذا النوع مف الذكاءات(  15إلى  27)
  خلصائص الضًهىمرتيُ للنكًاظ:ا

 عينة مف بيف طبلب كمية  انتقاءولمتحقؽ مف الشروط السيكومترية ليذه األدوات تـ 
، مف طالب وطالبة (952ـ ، قواميا )2695/ 2694التربية جامعة المنيا في العاـ الجامعي 

 ( طالبة. 76ا، )( طالبً 76بينيـ )
 بحساب مؤشرات الصدؽ والثبات،  مقياسمل السيكومتريةالخصائص وتـ التحقؽ مف 

 وفيما يمي عرضا ليذه الخصائص:
وذلؾ : كمؤشر لمصدؽ االتساؽ الداخمي تـ حساب صدؽ المقياس بطريقة :أوال: مؤعزات الصدم

 عمى شكميف:
لنوع الذكاء يتمثؿ في حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية )أ( 

 ( التالي:2) و، وىو ما يتضح مف الجدوؿيلإالذي تنتمي 
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 (2جذول )

 (336يعايالخ االسذثاط تٍُ دسجح كم يفشدج وانذسجح انكهُح نُىع انزكاء انزٌ ذُرًٍ إنُه )ٌ= 

 انزكاء انًكاٍَ انزكاء انًُطقٍ انًىسُقٍانزكاء  انزكاء انهغىٌ

 سقى

 انعثاسج

يعايم 

 االسذثاط

 سقى

 انعثاسج

يعايم 

 االسذثاط

 سقى

 انعثاسج

يعايم 

 االسذثاط

 سقى

 انعثاسج

يعايم 

 االسذثاط

3 37323** 6 37333** 0 37323** 3 37260** 

2 37363** 33 37332** 33 37332** 36 37320** 

32 37223** 32 37263** 32 37300** 63 37230** 

63 37323** 62 37223** 62 37323** 62 37223** 

00 37232** 03 37236** 03 37322** 02 37263** 

33 37322** 36 37262** 30 37233** 33 37322** 

32 37322** 33 37363** 33 37336** 36 37330** 

 انطثُعٍانزكاء  انزكاء االجرًاعٍ انزكاء انشخصٍ انزكاء انحشكٍ

 سقى

 انعثاسج

يعايم 

 االسذثاط

 سقى

 انعثاسج

يعايم 

 االسذثاط

 سقى

 انعثاسج

يعايم 

 االسذثاط

 سقى

 انعثاسج

يعايم 

 االسذثاط

3 37232** 2 37323** 2 37303** 2 37302** 

30 37323** 33 37323** 33 37236** 32 37222** 

63 37223** 66 37233** 60 37302** 63 37232** 

62 37332** 03 37222** 03 37263** 06 37333** 

02 37323** 02 37323** 02 37332** 33 37202** 

33 37263** 32 37223** 32 37322** 32 37322** 

30 37330** 33 37323** 33 37366** 32 37300** 

 (3733)**( "س" دانح عُذ يسرىي )

 (6.69المقياس مرتبطة ارتباطا داال عند مستوى) مفرداتأف جميع  (2) يتضح مف جدوؿ
مما (. 6.862  -6.422وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )(؛ )كؿ عمى حده ي تقيسوذالنوع الذكاء ب

 ات المقياس.مفرديؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي ل
 

والدرجة نوع مف أنواع الذكاءات يتمثؿ في حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ )ب(  
 ( التالي:1) ، وىو ما يتضح مف الجدوؿلممقياسالكمية 
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 (0جذول )

 (336)ٌ=  نهًقُاطوانذسجح انكهُح َىع يٍ أَىاع انزكاءاخ يعايالخ االسذثاط تٍُ دسجح كم 

 يعايم االسذثاط َىع انزكاء يعايم االسذثاط َىع انزكاء

 **37266 انزكاء انحشكٍ **37222 انزكاء انهغىٌ

 **37322 انزكاء انشخصٍ **37322 انًىسُقٍ انزكاء

 **37200 انزكاء االجرًاعٍ **37323 انزكاء انًُطقٍ

 **37232 انزكاء انطثُعٍ **37322 انزكاء انًكاٍَ

 (3733)**( "س" دانح عُذ يسرىي )

( 6.69 عند مستوى)ا داالً مرتبطة ارتباطً أنواع الذكاءات أف جميع  (1) يتضح مف جدوؿ
مما يؤكد صدؽ (؛ 6.722-6.567وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )؛ الكمية لممقياسبالدرجة 

وبذلؾ تـ التأكد مف صبلحية  المقياس.المتعددة التي يقيسيا  ألنواع الذكاءاتاالتساؽ الداخمي 
المقياس لبلستخداـ والوثوؽ فيما يدعي قياسو، وكداللة لصدقو بطريقة االتساؽ الداخمي ألنواع 

 التي يقيسيا المقياس. الذكاءات
 تـ التأكد مف ثبات درجات المقياس الحالي بطريقتيف ىما:  ثبات المقياس: -ثانياً 
، وذلؾ بحساب التجانس بيف المفردات والدرجة الكمية لنوع الذكاء ألفا ػ كرونباخالطريقة األولى:  -

 يوضح ذلؾ. (4) (، جدوؿ952)ف=الذي تنتمي إليو المفردة، 

( يوماً، وحساب معامؿ سبيرماف براوف 95ثانية: إعادة التطبيؽ بفاصؿ زمني مقداره )الطريقة ال -
 يوضح ذلؾ. (4) (، جدوؿ952)ف=

 (3جذول )

 (336= )ٌ انزكاءاخ انًرعذدجثثاخ يقُاط  خيعايال

 يعايالخ َىع انزكاء

 أنفا 

 إعادج 

 انرطثُق

 يعايالخ َىع انزكاء

 أنفا 

 إعادج 

 انرطثُق

 **37226 37202 انزكاء انحشكٍ **37226 37232 انزكاء انهغىٌ

 **37260 37233 انزكاء انشخصٍ **37223 37232 انزكاء انًىسُقٍ

 **37233 37226 انزكاء االجرًاعٍ **37222 37232 انزكاء انًُطقٍ

 **37233 37233 انزكاء انطثُعٍ **37232 37233 انزكاء انًكاٍَ

 (3733)**( "س" دانح عُذ يسرىي )

 ذات معامبلت ثباتكؿ نوع مف أنواع الذكاءات المتعددة ( أف: 4يتضح مف جدوؿ)
 كما تراوحت  (.6.754ػ  6.667، حيث تراوحت قيـ معامبلت ألفا ػ كرونباخ بيف )مناسبة
وجميعيا دالة عند مستوى  ،(6.862ػ  6.687)معامبلت الثبات في إعادة التطبيؽ بيف قيـ 
وىذا يدؿ (، 6.856ألفا كرونباخ لممقياس ككؿ، وجاءت قيمتو )كما تـ حساب معامؿ (. 6.69)
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تجعمو صالًحا لمتطبيؽ في  مف الثباتعالية يتمتع بدرجة عمى أف مقياس الذكاءات المتعددة 
 الدراسة الحالية.

 ـ ىتائج الدراصُ وتفضريها

 SPSS.V.19فيما يمي عرضًا لما توصمت إليو الدراسة مف نتائج باستخداـ برنامج 
 وتفسيرىا في ضوء الدراسات السابقة:

يتمتع  " أنو عمىىذا الفرض ينص و  :بالفزض األول وتفضريهأواًل: اليتائج املتعلكُ 
 "مف الذكاءات المتعددة.   طبلب عينة الدراسة بمستوى متوسطال

تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض
النسبي وتحديد الرتبة لكؿ نوع مف أنواع الذكاءات في كؿ تخصص مف التخصصات، و والجدوؿ 

 يوضح النتائج. التالي( 5رقـ )
 (3جذول)

 ( 3322انًرىسط انحساتٍ واالَحشاف انًعُاسٌ وانىصٌ انُسثٍ وانشذثح نهزكاءاخ انًرعذدج ) ٌ = 

 انزكاء        

 انرخصص

 

 انطثُعٍ االجرًاعٍ انشخصٍ انحشكٍ انًكاٍَ انًُطقٍ انًىسُقٍ انهغىٌ

 نغح 

عشتُح 

=ٌ22 

 637232 637233 627233 637023 637333 607332 637223 637263 انًرىسط

 37203 07223 37323 37222 37323 07322 37303 37002 االَحشاف

 26723 20733 22722 23736 23706 22732 26760 23703 *انُسثح

 3 6 3 2 2 3 2 0 انشذثح

نغح 

 اَجهُضَح

=ٌ22 

 327222 607223 627360 637230 327232 637333 637032 667226 انًرىسط

 37202 07260 37322 37333 37322 07230 37222 07232 االَحشاف

 32723 22763 23732 32762 32700 23733 32732 23732 انُسثح

 2 6 3 3 2 3 2 0 انشذثح

نغح 

 فشَسُح

=ٌ02 

 637602 637333 627336 667323 637236 607202 667236 607602 انًرىسط

 37622 37262 07330 07223 37233 37223 37220 37362 االَحشاف

 32723 23726 20733 20702 32733 22723 23762 22702 انُسثح

 2 6 3 2 2 0 3 3 انشذثح

 جغشافُا

=ٌ62 

 637323 627303 627223 637032 607633 667032 637236 607362 انًرىسط

 07223 37332 37330 37332 37332 37333 37223 07023 االَحشاف

 23763 22763 22733 23736 22706 20722 32722 22720 انُسثح

 0 3 6 2 3 2 2 3 انشذثح

 سَاضُاخ

=ٌ302 

 637233 627633 627222 63 637333 627030 667333 607302 انًرىسط

 37602 07233 07262 37026 37223 07222 37332 37032 االَحشاف

 32733 23722 22726 22732 23732 23762 23736 23723 انُسثح

 2 0 3 3 2 6 2 3 انشذثح

 كًُُاء

=ٌ330 

 637223 637323 627223 637222 637323 637322 607630 667220 انًرىسط

 37632 37032 37333 37632 37362 07023 37223 37332 االَحشاف

 23723 23722 22733 26732 23763 22720 22762 23733 انُسثح

 2 6 3 2 2 0 3 3 انشذثح
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 انزكاء        

 انرخصص

 

 انطثُعٍ االجرًاعٍ انشخصٍ انحشكٍ انًكاٍَ انًُطقٍ انًىسُقٍ انهغىٌ

 تُىنىجٍ

 =ٌ22 

 667320 637622 627022 637232 637262 607332 667220 667233 انًرىسط

 37063 37332 37022 37222 37223 07336 37030 37663 االَحشاف

 23732 26762 23702 23723 32733 22722 23703 23722 انُسثح

 2 6 3 2 2 0 3 3 انشذثح

 فُضَاء

 =ٌ66 

 667202 637232 627020 667323 667020 627333 637223 637333 انًرىسط

 37232 37232 07223 37332 07203 37333 27263 37333 االَحشاف

 23722 20722 20722 23733 20722 22732 23723 23736 انُسثح

 2 0 3 3 2 6 2 3 انشذثح

ذعهُى 

 صساعٍ

 =ٌ66 

 637626 637202 627333 667220 667333 637233 637333 637232 انًرىسط

 07022 07232 07232 37222 07233 67222 27332 07603 االَحشاف

 26763 23702 23736 23706 26722 32722 22732 26700 انُسثح

 6 0 3 3 2 2 3 2 انشذثح

أساسٍ 

 عهىو

=ٌ600 

 667302 637330 627322 667323 637302 607222 667206 607026 انًرىسط

 37222 37362 37333 37326 37200 37306 37362 37033 االَحشاف

 20763 26732 22700 23763 23733 22722 23760 22723 انُسثح

 2 6 3 2 2 0 3 3 انشذثح

أساسٍ 

 عشتٍ

 =ٌ23 

 637202 637036 627336 607323 637263 667223 667063 607223 انًرىسط

 37232 37632 37032 37233 37203 37222 37360 37330 االَحشاف

 32726 26706 22732 22763 26703 23732 20722 22763 انُسثح

 2 6 3 3 2 3 2 0 انشذثح

أساسٍ 

 يىاد

 =ٌ20 

 637222 637203 627322 637203 667062 667223 667303 667230 انًرىسط

 27322 07323 37033 3 37202 37302 37620 37323 االَحشاف

 32700 23732 22733 26722 20722 23723 23702 23722 انُسثح

 2 6 3 2 2 0 3 3 انشذثح

أساسٍ 

 إَجهُضٌ

 =ٌ26 

 327320 607232 637233 637236 327033 637322 327230 667322 انًرىسط

 37623 37032 37320 37223 37022 07232 37236 07233 االَحشاف

 33722 22723 20722 32722 33762 23762 32722 23732 انُسثح

 2 6 3 3 2 3 2 0 انشذثح

 ( وضشب انُاذج تًائح03* ذى حساب انُسثح تقسًح انًرىسط انحساتٍ عهً انذسجح انكهُح )
 

( السابؽ أف مستوى الذكاءات المتعددة لدى طبلب كمية التربية 5يبلحظ مف جدوؿ )
جامعة المنيا عينة الدراسة الحالية، ووفؽ سّمـ تفسير الدرجة المحدد بأداة الدراسة تراوح بيف 

( 5متوسط ومرتفع. أما بالنسبة لترتيب مستوى الذكاءات لدى الطمبة فيتضح مف جدوؿ )
الذكاء الشخصي والذكاء االجتماعي أكثر أنواع الذكاءات شيوعًا لدى الطبلب في السابؽ أف 

جميع التخصصات بكمية التربية جامعة المنيا، حيث احتبل المركزيف األوؿ والثاني في الترتيب 
 -% 68.24%( لمذكاء الشخصي، )81.89 -% 71.86بوزف نسبي يتراوح بيف )
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عمى جيدة قدرة ني أف طبلب كمية التربية يتمتعوف ب%( لمذكاء االجتماعي؛ وىذا يع77.24
دراؾ يـ،معرفة ذات القدرة عمى ضبط واحتراـ لدييـ، كما أف لدييـ جوانب القوة والضعؼ  وا 

أنفسيـ، وأيضا لدييـ قدرة عمى فيـ اآلخريف، ومعرفة مشاعر ودوافع اآلخريف، وىذا وفيـ 
ميذه ومشاعرىـ ودوافعيـ؛ وقد يرجع ذلؾ أمر جيد جدًا خاصة لمعمـ المستقبؿ، لكي يفيـ تبل

إلى التحديات التي ينشأ في الطبلب منذ طفولتيـ سواء تحديات تعميمية أو أسرية أو مادية 
مما تدفعيـ لتطوير قدرات وميارات مختمفة تمكنيـ مف فيـ أنفسيـ لمتعامؿ مع المواقؼ 

يف مف حوليـ. باإلضافة إلى والتحديات الحياتية التي يواجيونيا، وأيضا التعامؿ مع اآلخر 
الطفرة الحالية التي يشيدىا المجتمع المصري في جانبي تطوير الذات، وميارات التواصؿ 
الذاتي أو الخارجي مع اآلخريف، حيث انتشرت الدورات التدريبية التي تحث الشباب عمى فيـ 

يـ اآلخريف واحتراـ الذات وتحديد نقاط القوة وتطويرىا ونقاط الضعؼ والتغمب عمييا، وكذلؾ ف
وجيات النظر المختمفة، وأنت حر ما لـ تضر، باإلضافة إلى انتشار الوسائط المتعددة عمى 
مواقع التواصؿ االجتماعي مف صور ومقاطع فديو تنمي ىذيف الجانبيف، كما يرجع إلى زيادة 
ي وعي المعمميف بالمدارس وأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات ومنظمات المجتمع المدن

ووسائؿ اإلعبلـ المختمفة والوالديف بأىمية كبًل مف الذكاء الشخصي واالجتماعي لؤلبناء؛ 
األمر الذي جعميـ يحثوف األبناء والمتعمميف عمى فيـ أنفسيـ مف أجؿ التخطيط الجيد وتحديد 
األىداؼ والطموحات بشكؿ عممي يمكف تحقيقيا وفؽ قدراتيـ الشخصية، وعمى الجانب اآلخر 

ـ عمى التعاوف والمشاركة والعمؿ الجماعي واأللعاب الجامعية، وأصبح التدريس منذ يحثوني
الطفولة يركز عمى التعمـ التعاوني والتعمـ الذاتي معًا؛ مما أدى إلى ارتفاع مستوى الطبلب في 
ىذيف النوعيف مف الذكاء. وُيعد ارتفاع مستوى الذكاء الشخصي واالجتماعي لدى الطبلب في 

صصات مؤشرًا لعدـ قدرة ىذيف النوعيف مف الذكاءات عمى إحداث تبايف بيف جميع التخ
الطبلب في جوانب إعداد المعمـ المختمفة. فيما بمثابة الذكاء السائؿ لجميع طبلب كمية 
التربية. في حيف نبلحظ أف الذكاء المكاني والذكاء الطبيعي أقؿ أنواع الذكاءات شيوعًا لدى 

ت بكمية التربية جامعة المنيا، حيث احتبل المركزيف السابع الطبلب في أغمب التخصصا
%( لمذكاء المكاني، 66.14 -% 55.29والثامف في الترتيب بوزف نسبي يتراوح بيف )

%( لمذكاء الطبيعي؛ وىذا يعني أف طبلب كمية التربية غير مفضميف 64.67 -% 55.66)
ياة المادية التي يعيشيا الطبلب منذ إلى ىذيف النوعيف مف الذكاءات، وقد يرجع ذلؾ إلى الح
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طفولتيـ، وانشغاؿ األسر بالمشكبلت المالية، والحياتية، باإلضافة إلى حث الوالديف المستمر 
ألبنائيا عمى االىتماـ بالدراسة واالختبارات التي غالبًا ما تركز عمى الجانب المفظي والحفظ، 

حظة والصور واألشكاؿ. في حيف حقؽ واىماؿ تنظيمات المنيج لمجانب االستكشافي والمبل
طبلب تخصصي التعميـ الزراعي والجغرافيا مستوًا جيًدا في الذكاء الطبيعي بوزف نسبي قدره 

%( عمى الترتيب، وقد يرجع ذلؾ لطبيعة دراستيـ التي تعتمد عمى %76.26، 72.26)
اخ وطقس التأمؿ واستكشاؼ الظواىر ومبلحظة الطبيعة والتعرؼ عمييا وما بيا مف من

وصخور، وما تحتوى مف حيوانات ونباتات واىتماميـ بجوانب البيئة والطبيعة والمناخ. كما 
حقؽ طبلب تخصصات الفيزياء، والرياضيات، والكيمياء مستوًا جيد في الذكاء المنطقي بأوزاف 

%( وقد يرجع ذلؾ لطبيعة دراستيـ، التي 69.91%، 75.26%، 78.57نسبية قدرىا )
لتفكير المنطقي والتحميمي واستخداـ األرقاـ الحسابية والمعادالت الرياضية تعتمد عمى ا

بكفاءة،  واىتماميـ بيذا الجانب في حياتيـ ىو ما جعميـ يختاروف تخصصاتيـ العممية 
جزئًيا مع  الفرضتتفؽ نتيجة ىذا و  .جزئًيا مما يعني تحقؽ صحة الفرض األوؿ ،لمدراسة
)عمار عبد ، (2697(، )حمزة جميؿ الشخانبة، 2699ة، )رامي صالح حبلو  :دراسةنتيجة 

(، )إلياـ جبلؿ 2695)ميسوف محمود محمد أبو عيد،  (،2695اهلل محمود الفريحات، 
 (، )2699(، )منذر يوسؼ فياض بمعاوي، 2694،نوؼ عمى عبدالواحد الغريبىإبراىيـ، 

Korkut, 2008،)(Loori, 2005)  حيث جاء  الذكاء الشخصي والذكاء االجتماعي في
 مقدمة الترتيب لدى طبلب كمية التربية، والذكاء المكاني والطبيعي في آخر الترتيب.

ًًا: اليتائج املتعلكُ  يمكف التنبؤ  ال " أنو عمىىذا الفرض ينص و  بالفزض الجاىٌ وتفضريه:ثاى
باألداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ في جميع التخصصات في ضوء نوع 

 "الذكاءات المتعددة
  Stepwise التراكمي تـ حساب تحميؿ اإلنحدار المتدرج الفرضىذا ولمتحقؽ مف صحة 

Regression  عمى أساسالمستقمة واحًدا تمو اآلخر حيث يقوـ عمى إدخاؿ المتغيرات 
(، والمتغيرات األداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ) ارتباطيا بالمتغير التابع

، الذكاء المنطقي، الذكاء الموسيقي، الذكاء المغوي)الذكاءات المتعددة المستقمة تتمثؿ في 
(، حيث الذكاء الحركي، الذكاء الشخصي، الذكاء االجتماعي، الذكاء الطبيعي، الذكاء المكاني

المتغير التابع بعد في را يا وتأثكؿ خطوة عمى حدة أعمى المتغيرات المستقمة ارتباطً في يختار 
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وذلؾ في كؿ تخصص مف التخصصات  حذؼ أثر ارتباطيا بالمتغيرات المستقمة األخرى،
 اح نتائج المتغيرات المستقمة األكثر تأثيرً يتوض ويمكف الموجودة بكمية التربية جامعة المنيا،
التالي، عممًا بأف التخصصات التي لـ ( 6جدوؿ)خبلؿ وأىمية في تبايف المتغير التابع مف 

تظير بالجدوؿ ىي التخصصات التي أظير تحميؿ اإلنحدار المتدرج قيـ معامبلت ارتباط 
ضعيفة بيف المتغيرات المستقمة )الذكاءات المتعددة( والمتغير التابع  )األداء في الجانب 

اد الطالب المعمـ(؛ وبالتالي لـ يتمكف أي متغير مستقؿ مف التنبؤ بالمتغير التربوي إلعد
 التابع. 

 (2جذول)

ذحهُم االَحذاس نهًرغُشاخ انًسرقهح)انزكاءاخ انًرعذدج(وانًرغُش انراتع )األداء فٍ انجاَة انرشتىٌ إلعذاد انطانة انًعهى( )ٌ= 

3322) 

 

 انًرغُشاخ

 انًسرقهح

 قًُح

 انثاتد

 اسذثاط

 ذديرع

R   

 انرثاٍَ

 انًشرشك

  R
2     

 

 َسثح

 اإلسهاو

 يعايم

 االَحذاس

B    

 انخطأ

 انًعُاسٌ

 نًعايم

 االَحذاس

 يعايم

 االَحذاس

 انًعُاسٌ

Beta 

 ((Fقًُح 
 قًُح

 )خ(

 يسرىي

 انذالنح

 22(  ذخصص انهغح انعشتُح ٌ =3)

 3733 67332 37633 37632 37623 37323 37330 37330 37632 237203 انزكاء انهغىٌ

 62( ذخصص جغشافُا ٌ = 6)

 3733 07232 307233 37322 37323 37233 37032 37032 37322 637322 انزكاء انهغىٌ

22( ذخصص تُىنىجٍ ٌ = 0)  

ركااااااااااااااااااااااااء 

 االجرًاعٍ
267220 37632 37322 37322 37066 37303 37632 27333 67333 3733 

 20( ذخصص أساسٍ يىاد ٌ= 3)

 3733 07336 27203 37033 37333 37333 37360 37360 37033 227233 انزكاء انًُطقٍ

66( ذخصص ذعهُى صساعٍ ٌ= 3)  

ركاااااااااااااااااااااااااااااااء 

 االجرًاعٍ
037332 37332 37632 37632 37362 37362 37332 27222 67262 3733 

 23( ذخصص أساسٍ عشتٍ  ٌ = 2)

ركاااااااااااااااااااااااااااااااء 

 االجرًاعٍ
337033 37626 37322 37322 37223 37626 37626 37202 67023 3733 

ولقد اتضح مف نتائج تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أف أكثر المتغيرات المستقمة 
األداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ تخصصي ) إسياما في تبايف المتغير التابع

أنواع الذكاءات المتعددة،  حدأ الذكاء المغوي، حيث ُيعد الذكاء المغوي( الجغرافيا والمغة العربية
( عمى 6.589( ،)6.267)  Rلمتخصصيف  االرتباط بيف المتغيريف يحيث بمغت قيمة معامم
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وىي في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغير مستقؿ واحد فقط، ويكوف معامؿ االرتباط  الترتيب،
 ا مقدارها مفسرً تباينً ( الذكاء المغويا لعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد أحدث )المتعدد مساويً 

R2 (6.147) ( ،6.641 ،عمى الترتيب )عمى الترتيب، %(4.1) ،%(14.7) وذلؾ بنسبة 
األداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب مف التبايف الكمي المؤثر في "المتغير التابع وذلؾ 
 الب المعمـاألداء في الجانب التربوي إلعداد الطيسيـ في  الذكاء المغوي، أي أف  "المعمـ
( وىي دالة عند مستوى 91.896%(، وقد بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتباط)14.7بنسبة)

في تخصص المغة العربية، %( 4.1بنسبة)كما يسيـ ، وذلؾ في تخصص الجغرافيا (6.69)
(، وىذا يوضح 6.65( وىي دالة عند مستوى )4.266بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتباط) حيث

، وأيضا والذكاء المغوي داء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـاأل داللة االرتباط بيف
لؤلداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ في بالنسبة  الذكاء المغويمدى إسياـ 

باألداء في الجانب التربوي إلعداد ، وبالتالي يمكف التنبؤ تخصصي الجغرافيا والمغة العربية
 الذكاء المغويمف خبلؿ درجاتيـ عمى الجغرافيا والمغة العربية في تخصصي  الطالب المعمـ

 ، وتكوف صيغة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ 
 (.الذكاء المغوي) 9.799+  24.966= األداء في الجانب التربوي )تخصص جغرافيا(

 (.الذكاء المغوي)6.584+  69.816= عربية(األداء في الجانب التربوي)تخصص لغة 
اتضح مف نتائج تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أف أكثر المتغيرات المستقمة  كما

الذكاء ( األداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ) إسياما في تبايف المتغير التابع
الزراعي، التعميـ األساسي لغة االجتماعي، وذلؾ في التخصصات التالية: )البيولوجي، التعميـ 

 تحيث بمغت قيمة معامبلأنواع الذكاءات المتعددة،  حدحيث ُيعد الذكاء االجتماعي أ عربية(،
عمى الترتيب وفؽ التخصصات  R (6.257( ،)6.566( ،)6.262) االرتباط بيف المتغيريف

معامؿ االرتباط وىي في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغير مستقؿ واحد فقط، ويكوف الثبلثة، 
ا ا مفسرً ( تباينً الذكاء االجتماعيا لعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد أحدث )المتعدد مساويً 

 ،%(6.6) وذلؾ بنسبة( عمى الترتيب، 6.666( ،)6.256( ،)6.669) R2 مقداره
 األداءمف التبايف الكمي المؤثر في "المتغير التابع وذلؾ  عمى الترتيب،%( 6.9) ،%(25.6)

األداء في يسيـ في  الذكاء االجتماعي"، أي أف في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ
%(، وقد بمغت قيمة )ؼ( 6.6بنسبة)تخصص بيولوجي  الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ
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أما في تخصص التعميـ الزراعي (، 6.69( وىي دالة عند مستوى )6.664ليذا االرتباط)
( وىي 6.897بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتباط) ، وقد%(25.6بنسبة)يسيـ الذكاء االجتماعي 
وفي تخصص التعميـ األساسي لغة عربية يسيـ الذكاء (، 6.69دالة عند مستوى )

( وىي دالة عند 5.717بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتباط) ، وقد%(6.9بنسبة)االجتماعي 
األداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب  (، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف6.69ى )مستو 
لؤلداء في الجانب بالنسبة  الذكاء االجتماعيأيضا مدى إسياـ و ،  والذكاء االجتماعي المعمـ

التربوي إلعداد الطالب المعمـ في تخصصات)البيولوجي، التعميـ الزراعي، التعميـ األساسي لغة 
في  باألداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ، وبالتالي يمكف التنبؤ عربية(

مف خبلؿ درجاتيـ عمى تخصصات)البيولوجي، التعميـ الزراعي، التعميـ األساسي لغة عربية( 
، وتكوف صيغة المعادلة االنحدارية الدالة الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ  الذكاء االجتماعي
 ي:عمى التنبؤ كاآلت

 (.الذكاء االجتماعي) 6.122+ 82.671= األداء في الجانب التربوي )بيولوجي(
 (.الذكاء االجتماعي) 9.928+  19.448= األداء في الجانب التربوي)تعميـ زراعي(

 (.الذكاء االجتماعي)6.675+  45.194= األداء في الجانب التربوي)أساسي لغة عربية(
متعدد الخطوات أف أكثر المتغيرات المستقمة  تضح مف نتائج تحميؿ االنحداركما ي

األداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ تخصص ) إسياما في تبايف المتغير التابع
حيث بمغت أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء المنطقي أ( التعميـ األساسي مواد اجتماعية

وىي في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغير  ، R (6.156) قيمة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف
ا لعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد مستقؿ واحد فقط، ويكوف معامؿ االرتباط المتعدد مساويً 

وذلؾ  ،%(92.1) وذلؾ بنسبةR2 (6.921 ، ) ا مقدارها مفسرً ( تباينً الذكاء المنطقيأحدث )
،  "في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـاألداء مف التبايف الكمي المؤثر في "المتغير التابع 

 األداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـيسيـ في  الذكاء المنطقيأي أف 
( وىي دالة عند مستوى 9.914%(، وقد بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتباط)92.1بنسبة)

 د الطالب المعمـاألداء في الجانب التربوي إلعدا (، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف6.69)
لؤلداء في الجانب التربوي بالنسبة  الذكاء المنطقي، وأيضا مدى إسياـ والذكاء المنطقي

باألداء في الجانب ، وبالتالي يمكف التنبؤ إلعداد الطالب المعمـ تخصص التعميـ األساسي مواد
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ـ عمى مف خبلؿ درجاتيفي تخصص التعميـ األساسي مواد  التربوي إلعداد الطالب المعمـ
، وتكوف صيغة المعادلة االنحدارية الدالة الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ  الذكاء المنطقي

 عمى التنبؤ كاآلتي:
 (الذكاء المنطقي)6.446+ 67.764= األداء في الجانب التربوي)تخصص أساسي مواد(

 الثاني أنو يمكف: الفرضمف خبلؿ نتائج وىكذا يمكف القوؿ 
باألداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ لمتنبؤ  الذكاء المغوي(استخداـ متغير )  -

الذكاء المغوي كأحد ، وىذا يعني أف في تخصصيف فقط ىما : الجغرافيا، والمغة العربية
عمى الطالب المعمـ تخصص الجغرافيا والمغة العربية يساعد أنواع الذكاءات المتعددة 
 األداء في ىذا الجانب. 

باألداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب لمتنبؤ  الذكاء االجتماعي(استخداـ متغير )يمكف  -
المعمـ في التخصصات التالية: )التعميـ الزراعي، والبيولوجي، والتعميـ األساسي لغة 

الطالب يساعد الذكاء االجتماعي كأحد أنواع الذكاءات المتعددة وىذا يعني أف عربية(، 
 األداء في الجانب التربوي. عمى خصصات الثبلثة المعمـ في تمؾ الت

باألداء في الجانب التربوي إلعداد الطالب المعمـ لمتنبؤ  الذكاء المنطقي(استخداـ متغير ) -
الذكاء المنطقي كأحد أنواع الذكاءات وىذا يعني أف  تخصص تعميـ أساسي مواد،

األداء في الجانب ى عمالطالب المعمـ تخصص تعميـ أساسي مواد يساعد المتعددة 
 مما يعني تحقؽ صحة الفرض الثاني جزئًيا.التربوي. 

يمكف التنبؤ  ال : "أنو عمىىذا الفرض ينص و  بالفزض الجالح وتفضريه:ثالًجا: اليتائج املتعلكُ 
باألداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ في جميع التخصصات في ضوء نوع 

 "الذكاءات المتعددة
  Stepwise التراكمي تـ حساب تحميؿ اإلنحدار المتدرج ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض

Regression  عمى أساس المستقمة واحًدا تمو اآلخر حيث يقوـ عمى إدخاؿ المتغيرات
(، والمتغيرات األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ) ارتباطيا بالمتغير التابع

، الذكاء المنطقي، الذكاء الموسيقي، الذكاء المغوي)كاءات المتعددة الذالمستقمة تتمثؿ في 
(، حيث الذكاء الحركي، الذكاء الشخصي، الذكاء االجتماعي، الذكاء الطبيعي، الذكاء المكاني

المتغير التابع بعد في را يا وتأثكؿ خطوة عمى حدة أعمى المتغيرات المستقمة ارتباطً في يختار 
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وذلؾ في كؿ تخصص مف التخصصات  بالمتغيرات المستقمة األخرى،حذؼ أثر ارتباطيا 
ا ح نتائج المتغيرات المستقمة األكثر تأثيرً يتوض ويمكف الموجودة بكمية التربية جامعة المنيا،
التالي، عممًا بأف التخصصات التي لـ ( 7جدوؿ)خبلؿ وأىمية في تبايف المتغير التابع مف 
أظير تحميؿ اإلنحدار المتدرج قيـ معامبلت ارتباط  تظير بالجدوؿ ىي التخصصات التي

ضعيفة بيف المتغيرات المستقمة )الذكاءات المتعددة( والمتغير التابع  )األداء في الجانب 
الثقافي إلعداد الطالب المعمـ(؛ وبالتالي لـ يتمكف أي متغير مستقؿ مف التنبؤ بالمتغير 

 التابع. 
 (2جذول)

انًسرقهح)انزكاءاخ انًرعذدج(وانًرغُش انراتع )األداء فٍ انجاَة انثقافٍ إلعذاد انطانة انًعهى( )ٌ=  ذحهُم االَحذاس نهًرغُشاخ

3322) 

 

 انًرغُشاخ

 انًسرقهح

 قًُح

 انثاتد

 اسذثاط

 يرعذد

R   

 انرثاٍَ

 انًشرشك

 R
2     

 

 َسثح

 اإلسهاو

 يعايم

 االَحذاس

B    

 انخطأ

 انًعُاسٌ

 نًعايم

 االَحذاس

 يعايم

 االَحذاس

 انًعُاسٌ

Beta 

 ((Fقًُح 
 قًُح

 )خ(

 يسرىي

 انذالنح

   02ٌ = انهغح انفشَسُح  ذخصص( 3)

 3733 67320 27322 37023 37600 37323 37333 37333 37023 3237032 ركاء طثُعٍ

 ركاء طثُعٍ
3207333 37362 37623 37302 

37222 37632 37323 
27223 

07333 3733 

37233- ركاء نغىٌ  37032 -37363  -767323  3733 

 62( ذخصص جغشافُا ٌ = 6)

ركااااااااااااااااااااااااااء 

 يىسُقٍ
3327262 37323 37033 37033 37222 37632 37323 337632 07223 3733 

ركااااااااااااااااااااااااااء 

 37033 37222 37232 3037362 يىسُقٍ
37323 37322 37220 

637623 
37220 3733 

 3733 37223 37322 37603 37362 ركاء يُطقٍ

22تُىنىجٍ ٌ = ( ذخصص 0)  

 3733 37226 07222 37633 37603 37322 37333 37333 37633 3237622 ركاء نغىٌ

 20( ذخصص أساسٍ يىاد ٌ= 3)

 3733 67333 27032 37622 37260 67032 37326 37326 37622 0267222 ركاء يُطقٍ

  66( فُضَاء ٌ = 3)

37230- 37623 37623 37363 3227233 ركاء طثُعٍ  37032 -37363  27333 -67262  3733 

  22( ذخصص انهغح اإلَجهُضَح ٌ = 2) 

67220- 37322 37322 37622 3367033 ركاء نغىٌ  37226 -37622  27322 -67200  3733 

 ركاء نغىٌ
0237233 37333 37630 37333 

-07633  37202 -37032  
27302 

-07360  3733 

 3733 07623 37036 37233 37223 ركاء طثُعٍ

     26( ذخصص أساسٍ إَجهُضٌ ٌ = 2)

67322- 37323 37323 37622 3307300 ركاء نغىٌ  37322 -37622  37326 -67330  3733 
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أف أكثر المتغيرات المستقمة إسياما  تضح مف نتائج تحميؿ االنحدار متعدد الخطواتي
الطالب المعمـ تخصص لغة  األداء في الجانب الثقافي إلعداد) في تبايف المتغير التابع

حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء الطبيعي أ( فرنسية
وىي في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغير مستقؿ واحد فقط، ويكوف  ، R (6.186) المتغيريف

( الذكاء الطبيعيأحدث )ا لعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد معامؿ االرتباط المتعدد مساويً 
مف التبايف الكمي المؤثر وذلؾ  ،%(94.4) وذلؾ بنسبةR2 (6.944 ، ) ا مقدارها مفسرً تباينً 

الذكاء الطبيعي "، أي أف األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـفي "المتغير التابع 
%(، وقد بمغت قيمة 94.4بنسبة) األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـيسيـ في 

 (، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف6.69( وىي دالة عند مستوى )6.666)ؼ( ليذا االرتباط)
الذكاء ، وأيضا مدى إسياـ والذكاء الطبيعي األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ

، ة فرنسيةلؤلداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ تخصص لغبالنسبة الطبيعي 
في تخصص المغة  باألداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـوبالتالي يمكف التنبؤ 

، وتكوف الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ الذكاء الطبيعي مف خبلؿ درجاتيـ عمى فرنسية 
 صيغة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:

 (الذكاء الطبيعي) 6.574+ 966.159= فرنسية(األداء في الجانب الثقافي )تخصص لغة 
وفي الخطوة الثانية مف تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أدخؿ التحميؿ الذكاء المغوي 
وىو أحد أنواع الذكاءات المتعددة حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف متغيري الذكاء الطبيعي 

( وبمغت قيمة التبايف المشترؾ 6.529) Rوالذكاء المغوي وبيف األداء في الجانب الثقافي 
%( مف التبايف الكمي 28(، بنسبة)6.286)R2 عنيما في تبايف األداء في الجانب الثقافي

المؤثر في المتغير التابع األداء في الجانب الثقافي، حيث إف الذكاء المغوي قد أسيـ في 
اللة %(، وبمغت قيمة )ؼ( لتحديد د91.6األداء في الجانب الثقافي بنسبة)

(، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف األداء في 6.69( وىي دالة عند مستوى )6.794االنحدار)
الجانب الثقافي والذكاء المغوي، وأيضا مدى إسياـ متغير الذكاء المغوي بالنسبة لؤلداء في 

ي ف الجانب الثقافي، وبالتالي يمكف التنبؤ باألداء في جانب اإلعداد الثقافي لمطالب المعمـ
الذكاءات  مقياسداخؿ الذكاء المغوي مف خبلؿ درجاتيـ عمى تخصص المغة فرنسية 

 ، وتكوف صيغة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:المتعددة
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( الػػػذكاء 6.894) –)الػػػذكاء الطبيعػػػي(  6.879+  971.965األداء فػػػي الجانػػػب الثقػػػافي = 
 المغوي

أف أكثر المتغيرات المستقمة  االنحدار متعدد الخطواتتضح مف نتائج تحميؿ كما ي
األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ تخصص ) إسياما في تبايف المتغير التابع

حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء الموسيقي أ( جغرافيا
الة تمثؿ إسياـ متغير مستقؿ واحد فقط، ويكوف وىي في ىذه الح ، R (6.595) المتغيريف

( الذكاء الموسيقيا لعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد أحدث )معامؿ االرتباط المتعدد مساويً 
مف التبايف الكمي المؤثر وذلؾ  ،%(15.4) وذلؾ بنسبةR2 (6.154 ، ) ا مقدارها مفسرً تباينً 

الذكاء الموسيقي "، أي أف افي إلعداد الطالب المعمـاألداء في الجانب الثقفي "المتغير التابع 
%(، وقد بمغت قيمة 15.4بنسبة) األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـيسيـ في 

(، وىذا يوضح داللة االرتباط 6.69( وىي دالة عند مستوى )94.246)ؼ( ليذا االرتباط)
، وأيضا مدى إسياـ والذكاء الموسيقي مـاألداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المع بيف

، لؤلداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ تخصص جغرافيابالنسبة الذكاء الموسيقي 
مف تخصص جغرافيا  باألداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـوبالتالي يمكف التنبؤ 
، وتكوف صيغة المعادلة الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ الذكاء الموسيقي خبلؿ درجاتيـ عمى 

 االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:
 (الذكاء الموسيقي) 6.969+ 958.826= األداء في الجانب الثقافي )تخصص جغرافيا(

وفي الخطوة الثانية مف تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أدخؿ التحميؿ الذكاء المنطقي 
عددة حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف متغيري الذكاء وىو أحد أنواع الذكاءات المت

( وبمغت قيمة التبايف 6.898) Rالموسيقي والذكاء المنطقي وبيف األداء في الجانب الثقافي 
%( مف 66.9(، بنسبة)6.669)R2 المشترؾ عنيما في تبايف األداء في الجانب الثقافي

المنطقي قد  الذكاءفي الجانب الثقافي، حيث إف  التبايف الكمي المؤثر في المتغير التابع األداء
%(، وبمغت قيمة )ؼ( لتحديد داللة 19.5أسيـ في األداء في الجانب الثقافي بنسبة)

(، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف األداء 6.69( وىي دالة عند مستوى )25.284االنحدار)
الذكاء المنطقي بالنسبة لؤلداء  في الجانب الثقافي والذكاء المنطقي، وأيضا مدى إسياـ متغير

في  في الجانب الثقافي، وبالتالي يمكف التنبؤ باألداء في جانب اإلعداد الثقافي لمطالب المعمـ
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، الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ  الذكاء المنطقيمف خبلؿ درجاتيـ عمى تخصص الجغرافيا 
 وتكوف صيغة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:

( الػػػذكاء 9.926)الػػػذكاء الموسػػيقي( +) 9.695+  919.628األداء فػػي الجانػػػب الثقػػافي = 
 المنطقي

تضح مف نتائج تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أف أكثر المتغيرات المستقمة ي كما
األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ تخصصي ) إسياما في تبايف المتغير التابع

حيث بمغت أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء المغوي أ( ميـ أساسي انجميزيبيولوجي، وتع
( عمى الترتيب لمتخصصيف، 6.299( ،)6.267) R االرتباط بيف المتغيريف تقيمة معامبل

وىي في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغير مستقؿ واحد فقط، ويكوف معامؿ االرتباط المتعدد 
 R2 ا مقدارها مفسرً ( تباينً الذكاء المغويالمتغيريف، وقد أحدث )ا لعممية االرتباط بيف مساويً 

وذلؾ  عمى الترتيب،%( 7.9) ،%(4.5) وذلؾ بنسبة( عمى الترتيب، 6.679(، )6.645)
"، األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـمف التبايف الكمي المؤثر في "المتغير التابع 

تخصص  األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـيسيـ في  الذكاء المغويأي أف 
( وىي دالة عند مستوى 1.967%(، وقد بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتباط)4.5بنسبة)بيولوجي 

 ، وقد%(7.9بنسبة)أما في تخصص تعميـ أساسي انجميزي يسيـ الذكاء المغوي (، 6.69)
(، وىذا يوضح داللة 6.69توى )( وىي دالة عند مس4.592بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتباط)

، وأيضا مدى والذكاء المغوي األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ االرتباط بيف
لؤلداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ في تخصصي بالنسبة  الذكاء المغويإسياـ 

في الجانب الثقافي إلعداد باألداء ، وبالتالي يمكف التنبؤ بيولوجي، وتعميـ أساسي انجميزي
الذكاء مف خبلؿ درجاتيـ عمى في تخصصي بيولوجي، وتعميـ أساسي انجميزي  الطالب المعمـ

، وتكوف صيغة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ  المغوي
 كاآلتي:

 (.ء المغويالذكا) 6.469+ 964.297= األداء في الجانب الثقافي )بيولوجي(
 (.الذكاء المغوي) 2.498- 461.911= األداء في الجانب الثقافي)أساسي انجميزي(

المستقمة  أف أكثر المتغيرات تضح مف نتائج تحميؿ االنحدار متعدد الخطواتوأيضا ي 
األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ تخصص ) إسياما في تبايف المتغير التابع
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حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء المنطقي أ( أساسي مواد
وىي في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغير مستقؿ واحد فقط،  ، R (6.286) بيف المتغيريف

الذكاء ا لعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد أحدث )ويكوف معامؿ االرتباط المتعدد مساويً 
مف التبايف وذلؾ  ،%(8.2) وذلؾ بنسبةR2 (6.682 ، ) ا مقدارها مفسرً ( تباينً المنطقي

"، أي أف األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـالكمي المؤثر في "المتغير التابع 
%(، 8.2بنسبة) األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـيسيـ في الذكاء المنطقي 

(، وىذا يوضح 6.69( وىي دالة عند مستوى )6.167ط)وقد بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتبا
، وأيضا والذكاء المنطقي  األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ داللة االرتباط بيف

لؤلداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ تخصص بالنسبة الذكاء المنطقي مدى إسياـ 
تخصص  داء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـباأل، وبالتالي يمكف التنبؤ أساسي مواد
، وتكوف الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ الذكاء المنطقي مف خبلؿ درجاتيـ عمى  أساسي مواد

 صيغة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:
 (الذكاء المنطقي) 2.199+ 172.968= األداء في الجانب الثقافي )تخصص أساسي مواد(

أف أكثر المتغيرات المستقمة  تضح مف نتائج تحميؿ االنحدار متعدد الخطواتكما ي
األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ تخصص ) إسياما في تبايف المتغير التابع

حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء الطبيعي أ( فيزياء
وىي في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغير مستقؿ واحد فقط، ويكوف  ، R (6.529) المتغيريف

( الذكاء الطبيعيا لعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد أحدث )معامؿ االرتباط المتعدد مساويً 
مف التبايف الكمي المؤثر وذلؾ  ،%(27.9) وذلؾ بنسبةR2 (6.279 ، ) ا مقدارها مفسرً تباينً 

 الذكاء الطبيعي"، أي أف األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ في "المتغير التابع
%(، وقد بمغت قيمة 27.9بنسبة) األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـيسيـ في 

 (، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف6.69( وىي دالة عند مستوى )7.445)ؼ( ليذا االرتباط)
الذكاء ، وأيضا مدى إسياـ  والذكاء الطبيعي ي إلعداد الطالب المعمـاألداء في الجانب الثقاف

، وبالتالي  لؤلداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ تخصص فيزياءبالنسبة  الطبيعي
مف خبلؿ  تخصص فيزياء باألداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـيمكف التنبؤ 
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، وتكوف صيغة المعادلة الذكاءات المتعددة مقياساخؿ د الذكاء الطبيعيدرجاتيـ عمى 
 االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:

 (الذكاء الطبيعي) 6.951 - 997.866= األداء في الجانب الثقافي )تخصص فيزياء(
أف أكثر المتغيرات المستقمة  تضح مف نتائج تحميؿ االنحدار متعدد الخطواتكما ي

األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ تخصص لغة ) التابع إسياما في تبايف المتغير
حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء المغوي أ( انجميزية
وىي في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغير مستقؿ واحد فقط، ويكوف  ، R (6.299) المتغيريف

( الذكاء المغويا لعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد أحدث )يً معامؿ االرتباط المتعدد مساو 
مف التبايف الكمي المؤثر وذلؾ  ،%(8.9) وذلؾ بنسبةR2 (6.689 ، ) ا مقدارها مفسرً تباينً 

 الذكاء المغوي"، أي أف األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـفي "المتغير التابع 
%(، وقد بمغت قيمة 8.9.4بنسبة) لثقافي إلعداد الطالب المعمـاألداء في الجانب ايسيـ في 

 (، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف6.69( وىي دالة عند مستوى )7.468)ؼ( ليذا االرتباط)
الذكاء ، وأيضا مدى إسياـ والذكاء المغوي األداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ

، لثقافي إلعداد الطالب المعمـ تخصص لغة انجميزيةلؤلداء في الجانب ابالنسبة  المغوي
 تخصص لغة انجميزية باألداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـوبالتالي يمكف التنبؤ 

، وتكوف صيغة الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ  الذكاء المغويمف خبلؿ درجاتيـ عمى 
 المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:

 (الذكاء المغوي) 2.681 - 492.199= األداء في الجانب الثقافي )تخصص انجميزي(
وفي الخطوة الثانية مف تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أدخؿ التحميؿ الذكاء الطبيعي 
وىو أحد أنواع الذكاءات المتعددة حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف متغيري الذكاء المغوي 

( وبمغت قيمة التبايف المشترؾ 6.456) Rيف األداء في الجانب الثقافي والذكاء الطبيعي وب
%( مف التبايف الكمي 26.1(، بنسبة)6.261)R2 عنيما في تبايف األداء في الجانب الثقافي

المؤثر في المتغير التابع األداء في الجانب الثقافي، حيث إف الذكاء الطبيعي قد أسيـ في 
%(، وبمغت قيمة )ؼ( لتحديد داللة 99.4نسبة)األداء في الجانب الثقافي ب

(، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف األداء في 6.69( وىي دالة عند مستوى )9.519االنحدار)
الجانب الثقافي والذكاء الطبيعي، وأيضا مدى إسياـ متغير الذكاء الطبيعي بالنسبة لؤلداء في 
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في  ي جانب اإلعداد الثقافي لمطالب المعمـالجانب الثقافي، وبالتالي يمكف التنبؤ باألداء ف
الذكاءات  مقياسداخؿ الذكاء الطبيعي مف خبلؿ درجاتيـ عمى  تخصص لغة انجميزية

 ، وتكوف صيغة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:المتعددة
( الػػػػذكاء 9.996)الػػػػذكاء المغػػػػوي( +) 1.294 - 184.894األداء فػػػػي الجانػػػػب الثقػػػػافي = 

 لطبيعيا
 الثالث أنو يمكف: الفرضمف خبلؿ نتائج وىكذا يمكف القوؿ 

باألداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ لمتنبؤ  الذكاء المغوي(استخداـ متغير )  -
)المغة اإلنجميزية، المغة الفرنسية، البيولوجي، التعميـ األساسي : ات التاليةتخصصفي ال

الطالب يساعد الذكاء المغوي كأحد أنواع الذكاءات المتعددة ، وىذا يعني أف لغة إنجميزية(
 األداء في ىذا الجانب. عمى المعمـ في التخصصات األربعة 

باألداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ لمتنبؤ  الذكاء المنطقي(استخداـ متغير ) -
الذكاء المنطقي كأحد أنواع ي أف وىذا يعن تخصصي: )جغرافيا، تعميـ أساسي مواد(،

األداء في الجانب عمى الطالب المعمـ في ىذيف التخصصيف يساعد الذكاءات المتعددة 
 الثقافي. 

باألداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب لمتنبؤ  الذكاء الطبيعي(يمكف استخداـ متغير ) -
وىذا يعني أف لفرنسية، الفيزياء(، المعمـ في التخصصات التالية: )المغة اإلنجميزية، المغة ا

الطالب المعمـ في تمؾ التخصصات يساعد الذكاء الطبيعي كأحد أنواع الذكاءات المتعددة 
 األداء في الجانب الثقافي. عمى الثبلثة 

باألداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب لمتنبؤ  الذكاء الموسيقي(يمكف استخداـ متغير ) -
الذكاء الموسيقي كأحد أنواع الذكاءات وىذا يعني أف جغرافيا(، المعمـ في تخصص )ال

مما يعني األداء في الجانب الثقافي. عمى الطالب المعمـ تخصص جغرافيا يساعد المتعددة 
 تحقؽ صحة الفرض الثالث جزئًيا.

يمكف التنبؤ  ال " أنو عمىىذا الفرض ينص و  بالفزض الزابع وتفضريه:رابًعا: اليتائج املتعلكُ 
باألداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ في جميع التخصصات في ضوء نوع 

 "الذكاءات المتعددة
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  Stepwise التراكمي تـ حساب تحميؿ اإلنحدار المتدرج ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض

Regression  اس عمى أسالمستقمة واحًدا تمو اآلخر حيث يقوـ عمى إدخاؿ المتغيرات
(، والمتغيرات األداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ) ارتباطيا بالمتغير التابع
، الذكاء المنطقي، الذكاء الموسيقي، الذكاء المغوي)الذكاءات المتعددة المستقمة تتمثؿ في 

حيث (، الذكاء الحركي، الذكاء الشخصي، الذكاء االجتماعي، الذكاء الطبيعي، الذكاء المكاني
المتغير التابع بعد في را يا وتأثكؿ خطوة عمى حدة أعمى المتغيرات المستقمة ارتباطً في يختار 

وذلؾ في كؿ تخصص مف التخصصات  حذؼ أثر ارتباطيا بالمتغيرات المستقمة األخرى،
ا ح نتائج المتغيرات المستقمة األكثر تأثيرً يتوض ويمكف الموجودة بكمية التربية جامعة المنيا،
التالي، عممًا بأف التخصصات التي لـ ( 8جدوؿ)خبلؿ وأىمية في تبايف المتغير التابع مف 

تظير بالجدوؿ ىي التخصصات التي أظير تحميؿ اإلنحدار المتدرج قيـ معامبلت ارتباط 
ضعيفة بيف المتغيرات المستقمة )الذكاءات المتعددة( والمتغير التابع  )األداء في الجانب 

عداد الطالب المعمـ(؛ وبالتالي لـ يتمكف أي متغير مستقؿ مف التنبؤ بالمتغير األكاديمي إل
 التابع. 

 (2جذول)

ذحهُم االَحذاس نهًرغُشاخ انًسرقهح)انزكاءاخ انًرعذدج(وانًرغُش انراتع )األداء فٍ انجاَة األكادًٍَ إلعذاد انطانة انًعهى( )ٌ= 

3322) 

 

 انًرغُشاخ

 انًسرقهح

 قًُح

 انثاتد

 اسذثاط

 يرعذد

R   

 انرثاٍَ

 انًشرشك

 R
2     

 

 َسثح

 اإلسهاو

 يعايم

 االَحذاس

B    

 انخطأ

 انًعُاسٌ

 نًعايم

 االَحذاس

 يعايم

 االَحذاس

 انًعُاسٌ

Beta 

 ((Fقًُح 
 قًُح

 )خ(

 يسرىي

 انذالنح

  600( ذخصص أساسٍ عهىو ٌ= 3)

 3733 67263 27232 37326 37322 37232 37300 37300 37326 6227332 ركاء يُطقٍ

 20( ذخصص أساسٍ يىاد ٌ= 6)

 3733 67223 27633 37066 37332 37336 37333 37333 37066 3637332 ركاء يُطقٍ

 ركاء يُطقٍ
3327323 37023 37333 37333 

37363 37363 37632 
27363 

67333 3733 

 3733 67323 37602 37322 37222 ركاء يكاٍَ

62= ( ذخصص جغشافُا ٌ 0)  

ركاااااااااااااااااااااء 

 يُطقٍ
0227336 37320 37062 37062 337332 67220 37320 367236 07323 3733 

  66( ذخصص ذعهُى صساعٍ ٌ= 3)

 3733 67633 37323 37333 37236 337333 37630 37630 37333 2627223 ركاء طثُعٍ
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المستقمة ولقد اتضح مف نتائج تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أف أكثر المتغيرات 
األداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ تخصصي ) إسياما في تبايف المتغير التابع

حيث بمغت قيمة أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء المنطقي أ( الجغرافيا واألساسي عموـ
وىي  ( عمى الترتيب،6.571( ،)6.982)  Rلمتخصصيف  االرتباط بيف المتغيريف يمعامم
ا ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغير مستقؿ واحد فقط، ويكوف معامؿ االرتباط المتعدد مساويً  في

 R2 ا مقدارها مفسرً ( تباينً الذكاء المنطقيلعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد أحدث )
وذلؾ  عمى الترتيب، %(1.1) ،%(12.8) وذلؾ بنسبة( عمى الترتيب، 6.611، ) (6.128)

األداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المؤثر في "المتغير التابع  مف التبايف الكمي
 األداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـيسيـ في  الذكاء المنطقي، أي أف  "المعمـ
( وىي دالة عند مستوى 92.762%(، وقد بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتباط)12.8بنسبة)

في تخصص واألساسي %( 1.1بنسبة)كما يسيـ ، اوذلؾ في تخصص الجغرافي (6.69)
(، وىذا 6.69( وىي دالة عند مستوى )7.959بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتباط) عموـ، حيث

، والذكاء المنطقي األداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ يوضح داللة االرتباط بيف
الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ لؤلداء في بالنسبة  الذكاء المنطقيوأيضا مدى إسياـ 

باألداء في الجانب األكاديمي ، وبالتالي يمكف التنبؤ  في تخصصي الجغرافيا واألساسي عمـو
الذكاء مف خبلؿ درجاتيـ عمى  في تخصصي الجغرافيا وأساسي عمـو إلعداد الطالب المعمـ

لة االنحدارية الدالة عمى ، وتكوف صيغة المعادالذكاءات المتعددة مقياسداخؿ  المنطقي
 التنبؤ كاآلتي:

الذكاء ) 96.559+  168.542= األداء في الجانب األكاديمي )تخصص جغرافيا(
 (.المنطقي

الذكاء ) 9.656+  279.448= األداء في الجانب األكاديمي )تخصص أساسي عموـ(
 (.المنطقي

تغيرات المستقمة تضح مف نتائج تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أف أكثر المكما ي
األداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ تخصص ) إسياما في تبايف المتغير التابع
حيث بمغت أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء المنطقي أ( التعميـ األساسي مواد اجتماعية

ياـ متغير وىي في ىذه الحالة تمثؿ إس ، R (6.122) قيمة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف
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ا لعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد مستقؿ واحد فقط، ويكوف معامؿ االرتباط المتعدد مساويً 
وذلؾ  ،%(96.4) وذلؾ بنسبةR2 (6.964 ، ) ا مقدارها مفسرً ( تباينً الذكاء المنطقيأحدث )

الطالب  األداء في الجانب األكاديمي إلعدادمف التبايف الكمي المؤثر في "المتغير التابع 
 األداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـيسيـ في  الذكاء المنطقي"، أي أف المعمـ
( وىي دالة عند مستوى 8.265%(، وقد بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتباط)96.4بنسبة)

 األداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ (، وىذا يوضح وداللة االرتباط بيف6.69)
لؤلداء في الجانب األكاديمي بالنسبة  الذكاء المنطقي، وأيضا مدى إسياـ والذكاء المنطقي

باألداء في الجانب ، وبالتالي يمكف التنبؤ إلعداد الطالب المعمـ تخصص التعميـ األساسي مواد
مف خبلؿ درجاتيـ عمى في تخصص التعميـ األساسي مواد  األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ

، وتكوف صيغة المعادلة االنحدارية الدالة الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ  المنطقي الذكاء
 عمى التنبؤ كاآلتي:

 (الذكاء المنطقي) 9.452+ 929.947= األداء في الجانب األكاديمي )تخصص أساسي مواد(
وفي الخطوة الثانية مف تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أدخؿ التحميؿ الذكاء المكاني 

أحد أنواع الذكاءات المتعددة حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف متغيري الذكاء  وىو
( وبمغت قيمة التبايف 6.194) Rالمنطقي والذكاء المكاني وبيف األداء في الجانب األكاديمي 

%( مف 95.5(، بنسبة)6.955)R2المشترؾ عنيما في تبايف األداء في الجانب األكاديمي 
ثر في المتغير التابع األداء في الجانب األكاديمي ، حيث إف الذكاء المكاني التبايف الكمي المؤ 

%(، وبمغت قيمة )ؼ( لتحديد داللة 5.9قد أسيـ في األداء في الجانب األكاديمي بنسبة)
(، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف األداء في 6.65( وىي دالة عند مستوى )6.424االنحدار)

اء المكاني، وأيضا مدى إسياـ متغير الذكاء المكاني بالنسبة لؤلداء الجانب األكاديمي  والذك
في الجانب األكاديمي ، وبالتالي يمكف التنبؤ باألداء في جانب اإلعداد األكاديمي لمطالب 

 مقياسداخؿ الذكاء المكاني مف خبلؿ درجاتيـ عمى  في تخصص تعميـ أساسي مواد المعمـ
 المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:، وتكوف صيغة الذكاءات المتعددة

)الذكاء  9.929+  967.689األداء في الجانب األكاديمي)تخصص أساسي مواد( = 
 ( الذكاء المكاني6.967المنطقي( + )
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تضح مف نتائج تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أف أكثر المتغيرات المستقمة كما ي
األداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ تخصص ) إسياما في تبايف المتغير التابع

حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء الطبيعي أ( تعميـ زراعي
وىي في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغير مستقؿ واحد فقط،  ، R (6.456) بيف المتغيريف

الذكاء مية االرتباط بيف المتغيريف، وقد أحدث )ا لعمويكوف معامؿ االرتباط المتعدد مساويً 
مف التبايف وذلؾ  ،%(26.1) وذلؾ بنسبةR2 (6.261 ، ) ا مقدارها مفسرً ( تباينً الطبيعي

"، أي أف األداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـالكمي المؤثر في "المتغير التابع 
 األكاديمي إلعداد الطالب المعمـاألداء في الجانب يسيـ في الذكاء الطبيعي 

( وىي دالة عند مستوى 5.684%(، وقد بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتباط)26.1بنسبة)
 األداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ (، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف6.65)

لجانب األكاديمي لؤلداء في ابالنسبة  الذكاء الطبيعي، وأيضا مدى إسياـ  والذكاء الطبيعي
باألداء في الجانب ، وبالتالي يمكف التنبؤ إلعداد الطالب المعمـ تخصص التعميـ الزراعي

الذكاء مف خبلؿ درجاتيـ عمى في تخصص التعميـ الزراعي  األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ
عمى التنبؤ ، وتكوف صيغة المعادلة االنحدارية الدالة الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ  الطبيعي
 كاآلتي:

 99.944+ 826.879= األداء في الجانب األكاديمي )تخصص تعميـ زراعي(
 (الذكاء الطبيعي)

 الرابع أنو يمكف: الفرضمف خبلؿ نتائج وىكذا يمكف القوؿ 
باألداء في الجانب الثقافي إلعداد الطالب المعمـ لمتنبؤ  الذكاء المغوي(استخداـ متغير )  -

)المغة اإلنجميزية، المغة الفرنسية، البيولوجي، التعميـ األساسي : التاليةات تخصصفي ال
الطالب يساعد الذكاء المغوي كأحد أنواع الذكاءات المتعددة ، وىذا يعني أف لغة إنجميزية(

 األداء في ىذا الجانب. عمى المعمـ في التخصصات األربعة 
في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب المعمـ  باألداءلمتنبؤ  الذكاء المنطقي(استخداـ متغير ) -

وىذا يعني أف  في التخصصات التالية: )جغرافيا، تعميـ أساسي مواد، تعميـ أساسي عموـ(،
الطالب المعمـ في ىذه التخصصات يساعد الذكاء المنطقي كأحد أنواع الذكاءات المتعددة 

 األداء في الجانب األكاديمي. عمى الثبلثة 
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باألداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب لمتنبؤ  الذكاء الطبيعي(اـ متغير )يمكف استخد -
الذكاء الطبيعي كأحد أنواع وىذا يعني أف المعمـ في تخصص )التعميـ الزراعي(،  

األداء في الجانب عمى الطالب المعمـ تخصص تعميـ زراعي يساعد الذكاءات المتعددة 
 األكاديمي. 

باألداء في الجانب األكاديمي إلعداد الطالب لمتنبؤ  الذكاء المكاني(ر )يمكف استخداـ متغي -
الذكاء المكاني كأحد أنواع وىذا يعني أف المعمـ في تخصص )تعميـ أساسي مواد(، 

األداء في عمى  الطالب المعمـ تخصص تعميـ أساسي مواديساعد الذكاءات المتعددة 
  ض الرابع جزئًيا.، مما يعني تحقؽ صحة الفر الجانب األكاديمي

يمكف  ال : "أنو عمىىذا الفرض ينص و  بالفزض اخلامط وتفضريه:خامًضا: اليتائج املتعلكُ 
التنبؤ باألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ لمطبلب عينة الدراسة في جميع 

 "التخصصات في ضوء نوع الذكاءات المتعددة 
  Stepwise التراكمي تـ حساب تحميؿ اإلنحدار المتدرج ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض

Regression  عمى أساس المستقمة واحًدا تمو اآلخر حيث يقوـ عمى إدخاؿ المتغيرات
(، والمتغيرات المستقمة األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ) ارتباطيا بالمتغير التابع

الذكاء ، الذكاء المنطقي، الذكاء الموسيقي، الذكاء المغوي)الذكاءات المتعددة تتمثؿ في 
(، حيث يختار الذكاء الحركي، الذكاء الشخصي، الذكاء االجتماعي، الذكاء الطبيعي، المكاني
المتغير التابع بعد حذؼ في را يا وتأثكؿ خطوة عمى حدة أعمى المتغيرات المستقمة ارتباطً في 

ؾ في كؿ تخصص مف التخصصات الموجودة وذل أثر ارتباطيا بالمتغيرات المستقمة األخرى،
ا وأىمية في ح نتائج المتغيرات المستقمة األكثر تأثيرً يتوض ويمكف بكمية التربية جامعة المنيا،
التالي، عممًا بأف التخصصات التي لـ تظير بالجدوؿ ( 9جدوؿ)خبلؿ تبايف المتغير التابع مف 

ـ معامبلت ارتباط ضعيفة بيف ىي التخصصات التي أظير تحميؿ اإلنحدار المتدرج قي
المتغيرات المستقمة )الذكاءات المتعددة( والمتغير التابع  )األداء في جميع جوانب إعداد 

 الطالب المعمـ(؛ وبالتالي لـ يتمكف أي متغير مستقؿ مف التنبؤ بالمتغير التابع. 
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 (2جذول)

رغُش انراتع )األداء فٍ جًُع جىاَة إعذاد انطانة ذحهُم االَحذاس نهًرغُشاخ انًسرقهح)انزكاءاخ انًرعذدج( وانً

 (3322انًعهى( )ٌ= 

ٌ 
 قًُح

 انثاتد

 اسذثاط

 يرعذد

R   

 انرثاٍَ

 انًشرشك

 R
2     

 

 َسثح

 اإلسهاو

 يعايم

 االَحذاس

B    

 انخطأ

 انًعُاسٌ

 نًعايم

 االَحذاس

 يعايم

 االَحذاس

 انًعُاسٌ

Beta 

 ((Fقًُح 
 قًُح

 )خ(

 يسرىي

 انذالنح

  600( ذخصص أساسٍ عهىو ٌ= 3)

 3733 67323 37222 37333 37232 37233 37363 37363 37333 2037223 ركاء طثُعٍ

 ركاء طثُعٍ
2237222 37322 37333 37363 

67323 37220 37322 
37233 

67233 3733 

 3733 67323 37332 37222 67332 ركاء حشكٍ

 20( ذخصص أساسٍ يىاد ٌ= 6)

 3733 07332 367023 37023 37322 37633 37332 37332 37023 3237202 يُطقٍركاء 

  66( فُضَاء ٌ = 0)

 3733 67322 37033 37360 37333 27303 37322 37322 37360 33067232 ركاء شخصٍ

 ركاء شخصٍ
33337323 37232 37022 37633 

367623 07263 37232 
37233 

07303 3733 

 3733 67322 37322 07232 27330 ركاء نغىٌ

 ركاء شخصٍ

3323220 37223 37232 37662 

337233 07620 37206 

27032 

37332 3733 

 3733 37632 37222 07300 337222 ركاء نغىٌ

 3733 07633 37330 67332 27303 اء يىسُقٍرك

 ركاء شخصٍ

33307330 37202 37222 37323 

337306 67222 37222 

27220 

37322 3733 

 3733 37336 37233 07326 337330 ركاء نغىٌ

 3733 37323 37223 37233 27326 ركاء يىسُقٍ

 3733 67622 37002 67033 37032 اء حشكٍرك

 ركاء شخصٍ

33327322 37222 37222 37323 

337632 67223 37230 

337222 

37333 3733 

 3733 37320 37232 67223 337222 ركاء نغىٌ

 3733 07263 37322 37202 27233 قٍركاء يىسُ

 3733 67233 37033 67333 37332 ركاء حشكٍ

 3733 67632 37622 37232 07223 ٍركاء طثُع

  22(  ذخصص انهغح انعشتُح ٌ =3)

 3733 67326 37223 37663 37622 67222 37332 37332 37663 2327663 ركاء نغىٌ

 ركاء نغىٌ
22373702 37033 37322 37333 

37322 37026 37003 
37333 

07332 3733 

 3733 67622 37633 37623 67226 ركاء حشكٍ

62( ذخصص جغشافُا ٌ = 3)  

 37333 07222 337223 37233 07033 367233 37023 37023 37233 3237022 ركاء يُطقٍ

  66( ذخصص ذعهُى صساعٍ ٌ= 2)

 3733 67303 37333 37303 27600 307036 37322 37322 37303 33227063 ركاء طثُعٍ

أكثر المتغيرات المستقمة تضح مف نتائج تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أف كما ي
األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ تخصص ) إسياما في تبايف المتغير التابع

حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء الطبيعي أ( أساسي عموـ
وىي في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغير مستقؿ واحد فقط،  R  (6.949،) بيف المتغيريف

الذكاء ا لعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد أحدث )ويكوف معامؿ االرتباط المتعدد مساويً 
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مف التبايف الكمي وذلؾ  ،%(2) وذلؾ بنسبةR2  (6.626 ، ) ا مقدارها مفسرً ( تباينً الطبيعي
الذكاء "، أي أف جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ األداء فيالمؤثر في "المتغير التابع 

%(، وقد بمغت قيمة 2بنسبة) األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـيسيـ في الطبيعي 
 (، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف6.65( وىي دالة عند مستوى )4.687)ؼ( ليذا االرتباط)

الذكاء أيضا مدى إسياـ و ، اء الطبيعيوالذك األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ
،  لؤلداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ تخصص أساسي عمـوبالنسبة الطبيعي 

 في تخصص أساسي عموـ باألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـوبالتالي يمكف التنبؤ 
وتكوف صيغة  ،الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ الذكاء الطبيعي مف خبلؿ درجاتيـ عمى 

 المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:
الذكاء ) 9.644+  715.679=  األداء في جميع جوانب اإلعداد )تخصص أساسي عموـ(

 (الطبيعي
وفي الخطوة الثانية مف تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أدخؿ التحميؿ الذكاء الحركي 
وىو أحد أنواع الذكاءات المتعددة حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف متغيري الذكاء الطبيعي 

( وبمغت قيمة التبايف 6.999) Rوالذكاء الحركي وبيف األداء في جميع جوانب اإلعداد 
%( مف 4(، بنسبة )6.646)R2في تبايف األداء في جميع جوانب اإلعداد  المشترؾ عنيما

التبايف الكمي المؤثر في المتغير التابع األداء في جميع جوانب اإلعداد، حيث إف الذكاء 
%(، وبمغت قيمة )ؼ( لتحديد 2الحركي قد أسيـ في األداء في جميع جوانب اإلعداد بنسبة)

(، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف 6.69ة عند مستوى )( وىي دال4.745داللة االنحدار)
األداء في جميع جوانب اإلعداد والذكاء الحركي، وأيضا مدى إسياـ متغير الذكاء الحركي 
بالنسبة لؤلداء في جميع جوانب اإلعداد ، وبالتالي يمكف التنبؤ باألداء في جميع جوانب 

داخؿ الذكاء الحركي ؿ درجاتيـ عمى مف خبل  في تخصص أساسي عمـو إعداد الطالب المعمـ
 ، وتكوف صيغة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:الذكاءات المتعددة مقياس

 = ) )الػػػذكاء  2.985+ 779.968األداء فػػي جميػػع جوانػػب اإلعػػداد )تخصػػص أساسػػي عمػػـو
 ( الذكاء الحركي2.946الطبيعي( + )
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تعدد الخطوات أف أكثر المتغيرات المستقمة تضح مف نتائج تحميؿ االنحدار مكما ي
األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ تخصص ) إسياما في تبايف المتغير التابع

حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء الشخصي أ( فيزياء
ير مستقؿ واحد فقط، ويكوف وىي في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغ ، R (6.421) المتغيريف

( الذكاء الشخصيا لعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد أحدث )معامؿ االرتباط المتعدد مساويً 
مف التبايف الكمي المؤثر وذلؾ  ،%(97.9) وذلؾ بنسبةR2 (6.979 ، ) ا مقدارها مفسرً تباينً 

 الذكاء الشخصي، أي أف "األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـفي "المتغير التابع 
%(، وقد بمغت قيمة 97.9بنسبة) األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـيسيـ في 

 (، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف6.65( وىي دالة عند مستوى )4.155)ؼ( ليذا االرتباط)
الذكاء ، وأيضا مدى إسياـ  والذكاء الشخصي األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ

، وبالتالي  لؤلداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ تخصص فيزياءبالنسبة  الشخصي
مف خبلؿ في تخصص فيزياء  باألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـيمكف التنبؤ 

، وتكوف صيغة المعادلة الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ  الذكاء الشخصيدرجاتيـ عمى 
 عمى التنبؤ كاآلتي: االنحدارية الدالة

الذكاء ) 8.416+ 9912.967= األداء في جميع جوانب اإلعداد )تخصص فيزياء(
 .(الشخصي

وفي الخطوة الثانية مف تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أدخؿ التحميؿ الذكاء المغوي 
وىو أحد أنواع الذكاءات المتعددة حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف متغيري الذكاء 

( وبمغت قيمة 6.696) Rشخصي والذكاء المغوي وبيف األداء في جميع جوانب اإلعداد ال
R2(6.179 ،)التبايف المشترؾ عنيما في تبايف األداء في جميع جوانب اإلعداد 

%( مف التبايف الكمي المؤثر في المتغير التابع األداء في جميع جوانب اإلعداد 17.9بنسبة)
%(، وبمغت 26أسيـ في األداء في جميع جوانب اإلعداد بنسبة)، حيث إف الذكاء المغوي قد 

(، وىذا يوضح 6.69( وىي دالة عند مستوى )5.896قيمة )ؼ( لتحديد داللة االنحدار)
داللة االرتباط بيف األداء في جميع جوانب اإلعداد والذكاء المغوي ، وأيضا مدى إسياـ متغير 

انب اإلعداد ، وبالتالي يمكف التنبؤ باألداء في الذكاء المغوي بالنسبة لؤلداء في جميع جو 
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 الذكاء المغويمف خبلؿ درجاتيـ عمى  في تخصص فيزياء جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ
 ، وتكوف صيغة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ 

 92.289+  9694.985= األداء في جميع جوانب اإلعداد )تخصص فيزياء( 
 ( الذكاء المغوي.9.441)الذكاء الشخصي( + )

وفي الخطوة الثالثة مف تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أدخؿ التحميؿ الذكاء 
الموسيقي وىو أحد أنواع الذكاءات المتعددة حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف متغيرات 

 Rيقي وبيف األداء في جميع جوانب اإلعداد الذكاء الشخصي والذكاء المغوي والذكاء الموس
( وبمغت قيمة التبايف المشترؾ عنيما في تبايف األداء في جميع جوانب اإلعداد 6.786)

R2(6.668(بنسبة ،)مف التبايف الكمي المؤثر في المتغير التابع األداء في جميع 66.8 )%
في جميع جوانب اإلعداد  جوانب اإلعداد ، حيث إف الذكاء الموسيقي قد أسيـ في األداء

( وىي دالة عند مستوى 9.167%(، وبمغت قيمة )ؼ( لتحديد داللة االنحدار)22.9بنسبة)
(، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف األداء في جميع جوانب اإلعداد والذكاء الموسيقي ، 6.69)

داد ، وبالتالي وأيضا مدى إسياـ متغير الذكاء الموسيقي بالنسبة لؤلداء في جميع جوانب اإلع
مف خبلؿ  في تخصص فيزياء يمكف التنبؤ باألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ

، وتكوف صيغة المعادلة الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ  الذكاء الموسيقيدرجاتيـ عمى 
 االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:

 94.666+  9696681األداء في جميع جوانب اإلعداد )تخصص فيزياء( = 
 ( الذكاء الموسيقي.6.516( الذكاء المغوي+ )94.869)الذكاء الشخصي( + )

وفي الخطوة الرابعة مف تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أدخؿ التحميؿ الذكاء الحركي 
وىو أحد أنواع الذكاءات المتعددة حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف متغيرات الذكاء 

غوي والذكاء الموسيقي والذكاء الحركي وبيف األداء في جميع جوانب الشخصي والذكاء الم
( وبمغت قيمة التبايف المشترؾ عنيما في تبايف األداء في جميع جوانب 6.816) Rاإلعداد 
%( مف التبايف الكمي المؤثر في المتغير التابع األداء 69.9(، بنسبة)6.699)R2اإلعداد 

الذكاء الحركي قد أسيـ في األداء في جميع جوانب في جميع جوانب اإلعداد ، حيث إف 
( وىي دالة عند 9.871%(، وبمغت قيمة )ؼ( لتحديد داللة االنحدار)9.9اإلعداد بنسبة)

(، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف األداء في جميع جوانب اإلعداد والذكاء 6.69) مستوى
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لؤلداء في جميع جوانب اإلعداد ،  الحركي ، وأيضا مدى إسياـ متغير الذكاء الحركي بالنسبة
مف  في تخصص فيزياء وبالتالي يمكف التنبؤ باألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ

، وتكوف صيغة المعادلة الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ  الذكاء الحركيدرجاتيـ عمى خبلؿ 
 االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:

 95.512+  9641.691داد )تخصص فيزياء( = األداء في جميع جوانب اإلع
( 5.168( الذكاء الموسيقي+)8.672( الذكاء المغوي+ )94.461)الذكاء الشخصي( + )

 الذكاء الحركي.
وفي الخطوة الخامسة مف تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أدخؿ التحميؿ الذكاء 

ؿ االرتباط بيف متغيرات الطبيعي وىو أحد أنواع الذكاءات المتعددة حيث بمغت قيمة معام
الذكاء الشخصي والذكاء المغوي والذكاء الموسيقي والذكاء الحركي والذكاء الطبيعي وبيف 

( وبمغت قيمة التبايف المشترؾ عنيما في تبايف 6.877) Rاألداء في جميع جوانب اإلعداد 
المؤثر في %( مف التبايف الكمي 76.9(، بنسبة)6.769)R2األداء في جميع جوانب اإلعداد 

المتغير التابع األداء في جميع جوانب اإلعداد ، حيث إف الذكاء الطبيعي قد أسيـ في األداء 
( 96.667%(، وبمغت قيمة )ؼ( لتحديد داللة االنحدار)7في جميع جوانب اإلعداد بنسبة)

(، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف األداء في جميع جوانب 6.69وىي دالة عند مستوى )
اد والذكاء الطبيعي ، وأيضا مدى إسياـ متغير الذكاء الطبيعي بالنسبة لؤلداء في جميع اإلعد

في  جوانب اإلعداد ، وبالتالي يمكف التنبؤ باألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ
، الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ  الذكاء الطبيعيمف خبلؿ درجاتيـ عمى  تخصص فيزياء

 دلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:وتكوف صيغة المعا
 94.266+  9656.999األداء في جميع جوانب اإلعداد )تخصص فيزياء( = 

( 5.566( الذكاء الموسيقي+)6.846( الذكاء المغوي+ )94.688)الذكاء الشخصي( + )
 ( الذكاء الطبيعي.1.999الذكاء الحركي+)
متعدد الخطوات أف أكثر المتغيرات تضح مف نتائج تحميؿ االنحدار كما ي       

األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ ) المستقمة إسياما في تبايف المتغير التابع
حيث بمغت قيمة معامؿ أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء المغوي أ( تخصص لغة عربية

متغير مستقؿ واحد  وىي في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ R  (6.226،) االرتباط بيف المتغيريف
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الذكاء ا لعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد أحدث )فقط، ويكوف معامؿ االرتباط المتعدد مساويً 
مف التبايف الكمي وذلؾ  ،%(4.8) وذلؾ بنسبةR2  (6.648 ، ) ا مقدارها مفسرً ( تباينً المغوي

الذكاء المغوي "، أي أف المعمـاألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المؤثر في "المتغير التابع 
%(، وقد بمغت قيمة )ؼ( 4.8بنسبة) األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـيسيـ في 

 (، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف6.69( وىي دالة عند مستوى )4.769ليذا االرتباط)
الذكاء المغوي اـ أيضا مدى إسيو ، والذكاء المغوي األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ

، وبالتالي يمكف لؤلداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ تخصص لغة عربيةبالنسبة 
مف خبلؿ  في تخصص لغة عربية باألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـالتنبؤ 

، وتكوف صيغة المعادلة الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ الذكاء المغوي درجاتيـ عمى 
 ة الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:االنحداري

 

 (الذكاء المغوي) 2.788+ 747.224= األداء في جميع جوانب اإلعداد )تخصص لغة عربية(
وفي الخطوة الثانية مف تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أدخؿ التحميؿ الذكاء الحركي 

الذكاء المغوي  وىو أحد أنواع الذكاءات المتعددة حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف متغيري
( وبمغت قيمة التبايف 6.194) Rوالذكاء الحركي وبيف األداء في جميع جوانب اإلعداد 

%( 9.9(، بنسبة )6.699)R2المشترؾ عنيما في تبايف األداء في جميع جوانب اإلعداد 
مف التبايف الكمي المؤثر في المتغير التابع األداء في جميع جوانب اإلعداد ، حيث إف الذكاء 

%(، وبمغت قيمة )ؼ( 5.9الحركي قد أسيـ في األداء في جميع جوانب اإلعداد بنسبة)
(، وىذا يوضح داللة االرتباط 6.69( وىي دالة عند مستوى )5.969لتحديد داللة االنحدار)

بيف األداء في جميع جوانب اإلعداد والذكاء الحركي، وأيضا مدى إسياـ متغير الذكاء الحركي 
في جميع جوانب اإلعداد ، وبالتالي يمكف التنبؤ باألداء في جميع جوانب بالنسبة لؤلداء 

داخؿ الذكاء الحركي مف خبلؿ درجاتيـ عمى  في تخصص لغة عربية إعداد الطالب المعمـ
 ، وتكوف صيغة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:الذكاءات المتعددة مقياس

)الػػػذكاء  4.987+  774.4.17)تخصػػػص لغػػػة عربيػػػة( = األداء فػػػي جميػػػع جوانػػػب اإلعػػػداد 
 ( الذكاء الحركي2.882المغوي( + )

تضح مف نتائج تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أف أكثر المتغيرات المستقمة كما ي
الطالب المعمـ تخصص تعميـ  جميع جوانب إعداداألداء في ) إسياما في تبايف المتغير التابع
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حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف أنواع الذكاءات المتعددة،  حدأالذكاء الطبيعي ( زراعي
وىي في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغير مستقؿ واحد فقط، ويكوف  ، R (6.419) المتغيريف

( الذكاء الطبيعيا لعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد أحدث )معامؿ االرتباط المتعدد مساويً 
مف التبايف الكمي المؤثر وذلؾ  ،%(98.6) وذلؾ بنسبةR2 (6.986 ، ) ا مقدارها مفسرً تباينً 

الذكاء الطبيعي "، أي أف الطالب المعمـ جميع جوانب إعداداألداء في في "المتغير التابع 
%(، وقد بمغت قيمة 98.6بنسبة) الطالب المعمـ جميع جوانب إعداداألداء في يسيـ في 

 (، وىذا يوضح داللة االرتباط بيف6.65ستوى )( وىي دالة عند م4.555)ؼ( ليذا االرتباط)
الذكاء ، وأيضا مدى إسياـ  والذكاء الطبيعي الطالب المعمـ جميع جوانب إعداداألداء في 
، الطالب المعمـ تخصص التعميـ الزراعي جميع جوانب إعدادلؤلداء في بالنسبة  الطبيعي

في تخصص التعميـ  الطالب المعمـ جميع جوانب إعدادباألداء في وبالتالي يمكف التنبؤ 
، وتكوف الذكاءات المتعددة مقياسداخؿ  الذكاء الطبيعيمف خبلؿ درجاتيـ عمى الزراعي 

 صيغة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:
الذكاء ) 91.162+  9699.125= )تخصص تعميـ زراعي( عداداإلجميع جوانب األداء في 
 (الطبيعي

مف نتائج تحميؿ االنحدار متعدد الخطوات أف أكثر المتغيرات المستقمة ولقد اتضح 
األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ تخصصي ) إسياما في تبايف المتغير التابع

حيث بمغت قيمة أنواع الذكاءات المتعددة،  حدالذكاء المنطقي أ( الجغرافيا واألساسي مواد
وىي  ( عمى الترتيب،6.664( ،)6.185)  Rلمتخصصيف  االرتباط بيف المتغيريف يمعامم

ا في ىذه الحالة تمثؿ إسياـ متغير مستقؿ واحد فقط، ويكوف معامؿ االرتباط المتعدد مساويً 
 R2 ا مقدارها مفسرً ( تباينً الذكاء المنطقيلعممية االرتباط بيف المتغيريف، وقد أحدث )

 عمى الترتيب، %(94.8) ،%(16.5) وذلؾ بنسبة( عمى الترتيب، 6.948، ) (6.165)
األداء في جميع جوانب إعداد الطالب مف التبايف الكمي المؤثر في "المتغير التابع وذلؾ 
 األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـيسيـ في  الذكاء المنطقي، أي أف  "المعمـ
عند مستوى ( وىي دالة 94.976%(، وقد بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتباط)16.5بنسبة)

في تخصص أساسي مواد، %( 94.8بنسبة)كما يسيـ ، وذلؾ في تخصص الجغرافيا (6.69)
(، وىذا يوضح 6.69( وىي دالة عند مستوى )92.179بمغت قيمة )ؼ( ليذا االرتباط) حيث
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أيضا مدى و ، والذكاء المنطقي األداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ داللة االرتباط بيف
لؤلداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ في تخصصي بالنسبة  كاء المنطقيالذإسياـ 

 باألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ، وبالتالي يمكف التنبؤ الجغرافيا واألساسي مواد
 مقياسداخؿ  الذكاء المنطقيمف خبلؿ درجاتيـ عمى  في تخصصي الجغرافيا وأساسي مواد

 كوف صيغة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتي:، وتالذكاءات المتعددة
 92.865+  569.197األداء في جميع جوانب اإلعداد)تخصص جغرافيا( = 

 )الذكاء المنطقي(
 4.299+  569.818األداء في جميع جوانب اإلعداد)تخصص أساسي مواد( = 

 )الذكاء المنطقي(
 

 الخامس أنو يمكف: الفرضمف خبلؿ نتائج وىكذا يمكف القوؿ 
باألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعـم في لمتنبؤ  الذكاء الحركي(استخداـ متغير )  -

، التعميـ األساسي لغة عربية(: ات التاليةتخصصال ، وىذا يعني أف )الفيزياء، التعميـ األساسي عمـو
عمى ـ في التخصصات الثبلثة الطالب المعميساعد الذكاء الحركي كأحد أنواع الذكاءات المتعددة 

 األداء في جميع جوانب إعداده. 
باألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ تخصصي: لمتنبؤ  الذكاء المنطقي(استخداـ متغير ) -

يساعد الذكاء المنطقي كأحد أنواع الذكاءات المتعددة وىذا يعني أف  )جغرافيا، تعميـ أساسي مواد(،
 األداء في جميع جوانب إعداده. عمى الطالب المعمـ في ىذيف التخصصيف 

باألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ لمتنبؤ  الذكاء الطبيعي(يمكف استخداـ متغير ) -
الذكاء الطبيعي كأحد أنواع وىذا يعني أف في تخصصي )الفيزياء والتعميـ الزراعي(،  

األداء في عمى طالب المعمـ تخصص فيزياء تعميـ زراعي اليساعد الذكاءات المتعددة 
 جميع جوانب إعداده. 

باألداء في جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ في لمتنبؤ  الذكاء المغوي(يمكف استخداـ متغير ) -
الذكاء المغوي كأحد أنواع الذكاءات المتعددة وىذا يعني أف تخصص )المغة العربية، الفيزياء(،  

 األداء في جميع جوانب إعداده. عمى  طالب المعمـ تخصص لغة العربيةاليساعد 
باألداء في جميع جوانب إعداد لمتنبؤ  الذكاء الشخصي، الذكاء الموسيقي() ييمكف استخدـا متغير  -

الذكاء الشخصي، والذكاء الموسيقي وىذا يعني أف الطالب المعمـ في تخصص )الفيزياء(،  
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األداء في عمى  الطالب المعمـ تخصص فيزياء افيساعدكنوعيف مف أنواع الذكاءات المتعددة 
 مما يعني تحقؽ صحة الفرض الخامس جزئًيا. ،جميع جوانب إعداده

 

 تفضري اليتائج

: الثاني والثالث والرابع والخامس، والتي بيَّنت قدرة كؿ ذكاء مف الفروضويمكف تفسير نتائج 
المتعددة عمى التنبؤ باألداء في جوانب إعداد الطالب المعمـ )الجانب التربوي ػػػػػ الجانب الذكاءات 

 الثقافي ػػػػػػػ الجانب األكاديمي ػػػػػػػػ جميع جوانب اإلعداد(، وذلؾ كما يمي:
 الذناء امليطكٌ  -

إعداد  جوانبلمتنبؤ باألداء في يمكف استخدامو ( المنطقيمتغير )الذكاء ف يمكف القوؿ بأ
( 2(، )تعميـ أساسي مواد)في تخصص  إلعداد الطالب المعمـ ( الجانب التربوي9المعمـ التالية: )

( 1)، يف فقط ىما: )الجغرافيا والتعميـ األساسي مواد(إلعداد الطالب المعمـ في تخصص الثقافيالجانب 
تعميـ أساسي )الجغرافيا،  ات التالية:تخصصالفي  إلعداد الطالب المعمـ الجانب األكاديمي التخصصي

(مواد يف فقط ىما: في تخصص( جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ 4) ، ، تعميـ أساسي عمـو
 منطقيلذكاء التمكف طبلب ىذيف التخصصيف مف ا وىذا يعني أف ،(تعميـ أساسي مواد)الجغرافيا، 

دراؾ العبلقات بيف أجزاء المقرر، وتعرؼ األسباب  يعطييـ القدرة عمى الحساسية لؤلنماط المنطقية، وا 
والنتائج، كما يساعده مف خبلؿ قدرتو عمى التصنيؼ، واالستدالؿ والتعميـ، واختبار الفرضيات، ووضع 

لمشكبلت، مقترحات؛ مما يساعده عمى تحديد ما يقابمو مف مشكبلت دراسية ووضع أىداؼ لحؿ تمؾ ا
وطرح العديد مف األسئمة حوؿ موضوع الدرس ومحاولة البحث عف إجابات ليا داخؿ الكتاب؛ مما 

مف األداء  ـينظـ تعمميـ ويضفي عميو الوضوح، فيصؿ بالمقرر إلى درجة عالية مف الفيـ تمكني
(، 2695بشكؿ جيد. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف: )ميسوف محمود محمد أبو عيد، 

(، )إلياـ جبلؿ 2695)عبد العزيز محمد حسب اهلل،  (،2695)عمار عبد اهلل محمود الفريحات، 
(، Mohsen, Saeed  & Masoud, 2013)(، 2694 ،نوؼ عمى عبدالواحد الغريبى إبراىيـ،

(Yalmanci & Gozum, 2013،)  ،مصطفى حسيب 2692)مسعد ربيع عبداهلل أبو العبل( ،)
)صبلح  (،Susan, et al., 2004) (،2669الجميؿ محمد عبد السميع شعمة، (، )2696محمد، 

 ( حيث أظيرت إمكانية التنبؤ باألداء مف خبلؿ الذكاء المنطقي.2669الديف حسيف الشريؼ، 
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 الذناء اللػىٍ  -

جوانب إعداد لمتنبؤ باألداء في يمكف استخدامو متغير )الذكاء المغوي( ف يمكف القوؿ بأ
يف فقط ىما: )الجغرافيا والمغة في تخصص إلعداد الطالب المعمـ ( الجانب التربوي9التالية: )المعمـ 

)المغة اإلنجميزية، المغة  ات ىي:تخصص أربعة إلعداد الطالب المعمـ في الثقافيالجانب ( 2العربية(، )
في طالب المعـم ( جميع جوانب إعداد ال1)، الفرنسية، البيولوجي، التعميـ األساسي لغة إنجميزية(

لذكاء تمكف طبلب ىذه التخصصات مف ا يف فقط ىما: )المغة العربية، الفيزياء(، وىذا يعني أفتخصص
القدرة عمى استخداـ المغة ػػػػ ألفاظيا وجمميا وبنيتيا وأصواتيا ودالالتيا ػػػػػ وتوظيفيا  يعطييـالمغوي 

ة والتفاعؿ مع األستاذ داخؿ المحاضرات، بشكؿ جيد، وأكثر عمقاً، سواء عف طريؽ التحدث والمشارك
عمى  ة الطالبأو عف طريؽ الكتابة الجيدة في االختبارات الفصمية، واالختبارات النيائية، حيث قدر 

تقديـ المعمومات بشكؿ متسمسؿ ومقنع، مفسرًا وموضًحا إجاباتو؛ مما يمكنو مف الحصوؿ عمى درجات 
لذكاء المغوي( يمكف الطالب المعمـ االستذكار بطريقة تساعده عالية. كما أف ىذا النوع مف الذكاءات )ا

عمى تذكر المعمومات بصورة جيدة عند الحاجة إلييا؛ مما يمكنو مف تقديـ اإلجابة بشكؿ مكتمؿ. 
)ميسوف محمود محمد (، 2698)زينب عباس جعفر،  وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف:

(، )عبد العزيز محمد حسب اهلل، 2695 محمود الفريحات، )عمار عبد اهلل(، 2695أبو عيد، 
2695،) (Yalmanci & Gozum, 2013( ،)Mohsen, Saeed  & Masoud, 2013 ،)

(، )مصطفى حسيب محمد، Ghazi,et.al,2011(، )2692، أبو العبل مسعد ربيع عبداهلل)
( حيث 2669ريؼ، (،)صبلح الديف حسيف الش2669)الجميؿ محمد عبد السميع شعمة، (، 2696

 أظيرت إمكانية التنبؤ باألداء مف خبلؿ الذكاء المغوي.
 الذناء الطبًعٌ  -

يمكف استخدامو  لمتنبؤ باألداء فييمكف استخدامو ( الطبيعيمتغير )الذكاء ف يمكف القوؿ بأ
في  إلعداد الطالب المعمـ ( الجانب الثقافي9جوانب إعداد المعـم التالية: )لمتنبؤ باألداء في 

 األكاديمي التخصصيالجانب ( 2ات التالية: )الفيزياء، المغة الفرنسية، المغة اإلنجميزية(، )تخصصال
في ( جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ 1)، )التعميـ الزراعي( تخصص إلعداد الطالب المعمـ في

، التعميـ الزراعي(، وىذا تمكف طبلب  يعني أف التخصصات التالية : )الفيزياء، التعميـ األساسي عمـو
القدرة عمى التعامؿ مع الطبيعة ومظاىرىا، وتصنيؼ  يعطييـ الطبيعيلذكاء ىذه التخصصات مف ا

األنواع العديدة مف النباتات والحيوانات الموجودة في بيئتو، باإلضافة إلى حساسيتو تجاه الظواىر 
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، مييز بيف الكائنات الحية وغير الحيةالطبيعية األخرى كالسحب والجباؿ، وما إلى ذلؾ، والقدرة عمى الت
مما ييسيؿ عمييـ فيـ المعمومات النظرية التي تخص ىذه الظواىر والكائنات، فيطبقوف ما يدرسوف 
مف معمومات بشكؿ عممي، ويربطوف بيف المعرفة النظرية والواقع العممي، فيفيموف ما يدرسوف. وىذا 

)عمار فؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف: وتتالنوع يتفؽ مع طبيعة مقررات ىذا التخصص. 
 )إلياـ جبلؿ إبراىيـ، (،2695)عبد العزيز محمد حسب اهلل،  (،2695عبد اهلل محمود الفريحات، 
( 2666، )أمسية السيد الجندي، جميمة عبد المنعـ مرسي، (2694 ،نوؼ عمى عبدالواحد الغريبى

 .الطبيعيالذكاء حيث أظيرت إمكانية التنبؤ باألداء مف خبلؿ 
 الذناء املىصًكٌ  -

( الجانب 9) لمتنبؤ باألداء فييمكف استخدامو ( الموسيقيمتغير )الذكاء ف يمكف القوؿ بأ
في ( جميع جوانب إعداد الطالب المعمـ 2)الجغرافيا(، )في تخصص  إلعداد الطالب المعمـ الثقافي

القدرة  الموسيقي يعطييـلذكاء التخصصيف مف اتمكف طبلب ىذيف  وىذا يعني أف ،)الفيزياء( تخصص
مما يمكنيـ مف تحويؿ ، والتمحيف الموسيقي، السمعيعمى التذوؽ لئليقاع، والنغمات والمحف، والتمييز 

 بعض أجزاء المقرر الصعبة إلى كممات أغنية، ويرددىا بطريقة تطرب ليا األذف، فيسيؿ حفظيا.
(، )فايزة حسيف 2695: )عمار عبد اهلل محمود الفريحات، مفكؿ  ةوتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراس

عمى األداء و  الموسيقيالذكاء  ارتباًطا دااًل إيجابًيا بيف احيث أظير  (2696سميماف أبو سنينة، 
 .االختبارات

 الذناء االدتناعٌ  -

لتربوي الجانب المتنبؤ باألداء في يمكف استخدامو متغير )الذكاء االجتماعي( ف يمكف القوؿ بأ
التخصصات التالية: )التعميـ الزراعي، والبيولوجي، ثبلثة تخصصات ىي: في إلعداد الطالب المعـم 

 االجتماعيلذكاء تمكف طبلب ىذه التخصصات مف ا وىذا يعني أف ؛والتعميـ األساسي لغة عربية(
القدرة عمى إدراؾ مشاعر زمبلئو وحالتيـ المزاجية ودوافعيـ، والقدرة عمى االستجابة الفعالة  يعطييـ

مف التواصؿ مع زمبلئيـ القدامى في  مما ُيمكِّف الطالبلتمؾ المشاعر، واالستفادة منيا بطريقة نفعية، 
ليناؿ استحسانيـ،  نفس الكمية، فيكتسب منيـ خبراتيـ السابقة في التعامؿ مع أعضاء ىيئة التدريس

ويحصؿ عمى درجات فصمية متميزة، ويعرؼ منيـ األسموب األمثؿ لبلستذكار، والطريقة األجدر لؤلداء 
في االختبارات الفصمية والنيائية، وأيضا يحصؿ منيـ عمى اختبارت السنة الماضية؛ فيعرؼ طريقة 

يحصؿ أيًضا منيـ عمى الكتب بداًل  أستاذ المقرر في وضع األسئمة، والتدريب عمى اإلجابة عمييا، كما
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مف انتظار الكتب الجديدة التي غالًبا ما تتأخر إلى بعد منتصؼ الفصؿ الدراسي؛ مما يمنكو مف 
االستذكار أوؿ بأوؿ. كما يساعده ىذا النوع مف الذكاء عمى التأثير عمى زمبلئو الحالييف داخؿ الكمية 

ويحصؿ عمى ما لدييـ مف معمومات تخص الدراسة مثؿ  والتواصؿ معيـ فيستفيد مف أفكارىـ وآرائيـ،
الموضوعات الميمة، والنقاط المحذوفة، ودفتر المحاضرات، وتمخيصاتيـ لموضوعات المقرر، 
والواجبات المطموبة، وقد تصؿ إلى مساعدتيـ لو في إتمـا الواجبات؛ مما يؤثر إيجاًبا عمى أداء 

. وتتفؽ ىذه النتيجة مع التربوياـ الخاصة بمقررات الجانب الطالب؛ فيؤدي إلى ارتفاع األداء في المي
 (،2695(، )عمار عبد اهلل محمود الفريحات، 2696)عمي حسيف عمي،  نتائج دراسات كؿ مف:

 & Yalmanci) ،(2695)عبد العزيز محمد حسب اهلل، (، 2695)ميسوف محمود محمد أبو عيد، 
Gozum, 2013 ،أحمد عبد 2668ناف حاتـ أبو ليؿ، )ح (،2696(، )مصطفى حسيب محمد( ،)
( 2669)صبلح الديف حسيف الشريؼ، (، 2661 ،عزت عبدالحميد محمد حسف الرحمف عثماف،

 .االجتماعيحيث أظيرت إمكانية التنبؤ باألداء مف خبلؿ الذكاء 
 الذناء املهاىٌ  -

الجانب األكاديمي ي لمتنبؤ باألداء فيمكف استخدامو ( المكانيمتغير )الذكاء ف يمكف القوؿ بأ
تمكف طبلب تخصص  وىذا يعني أف ، (تعميـ أساسي مواد) تخصص إلعداد الطالب المعـم التخصصي

والتعبير الدرس  معموماتصياغة  إعادةالقدرة عمى  المكاني يعطييـلذكاء التعميـ األساسي مواد مف ا
تظير العبلقات الميمة في عناصره مما  ،أشكاؿ تخطيطية وتمثيبلت بيانيةو في صورة رسومات  عنيا

ويساعدىـ عمى تنظيـ أفكارىـ، وصياغتيا بشكؿ يسمح  يجعؿ استيعابيـ أفضؿ وتعمميـ أبقى،
وأيضا قدرتيـ عمى  بتدفقيا، مما يسيؿ استذكارىا وفيميا ومف ثـ عرضيا عندما ُتطمب منيـ،

؛ مما بلقات القائمة بيف ىذه العناصرالحساسية لموف والخط والشكؿ، واإلطار العاـ، والفراغ، والع
يجعميـ ميتميف بالشكؿ الجمالي لمتكميفات التي تطمب منيـ، وحسف العرض في اإلجابة عمى 

. وتتفؽ ىذه مما يكوف لو دور إيجابي عمى أدائو في الجانب األكاديمي التخصصي، االختبارات
(، )عمار 2698 ،دالرحمف الخميميشريف عب )جودة أحمد سعادة،النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف: 

)محمد بف عبد اهلل بف (، 2695)عبد العزيز محمد حسب اهلل،  (،2695عبد اهلل محمود الفريحات، 
 Yalmanci)(، 2694 ،نوؼ عمى عبدالواحد الغريبى )إلياـ جبلؿ إبراىيـ، (،2695عثماف النذير، 

& Gozum, 2013،)  ،(، 2696)مصطفى حسيب محمد(Chan,2007،) (Susan, et al., 
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( حيث أظيرت إمكانية التنبؤ باألداء مف خبلؿ 2669)صبلح الديف حسيف الشريؼ،  (،2004
 .المكانيالذكاء 

 الذناء الغخصٌ  -

 مجموع جوانب لمتنبؤ باألداء فييمكف استخدامو ( الشخصيمتغير )الذكاء ف يمكف القوؿ بأ
لذكاء تمكف طبلب تخصص الفيزياء مف ا وىذا يعني أف ، )فيزياء( تخصص إعداد الطالب المعمـ
وجود صورة دقيقة عف و والتصرؼ بما يتوافؽ ىذه المعرفة،  يـالقدرة عمى معرفة ذات الشخصي يعطييـ

، ـ، ورغباتيـ، وطباعيـودوافعي ـالمزاجية، ونواياى ـ(؛ والوعي بسماتيـوحدودى ـ)قدراتي ـنفسيأ
التي تناسبو،  تحديد األىداؼ؛ مما يدفعو إلى الذات، واحتراـ الذات عمى الضبط الذاتي، وفيـ ـوقدرتي

والتي يسعى إلى تحقيقيا، ويبذؿ ما لديو مف جيد لتحقيؽ ىذه األىداؼ، منظما لوقتو وجيده، تارًكا 
التسويؼ األكاديمي خمؼ ظيره، وىذا يجعمو منضبًطا في حؿ الواجبات، واستذكار الدروس لما لديو 

بط النفس؛ مما يعود بشكؿ إيجابي عمى أدائو في مجموع جميع جوانب اإلعداد مف قدرة عمى ض
 (،2695)عبد العزيز محمد حسب اهلل، وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف: األكاديمي. 

 ،نوؼ عمى عبدالواحد الغريبى )إلياـ جبلؿ إبراىيـ، (،2695)عمار عبد اهلل محمود الفريحات، 
 مسعد ربيع عبداهلل(، )Yalmanci & Gozum, 2013) (،2694عطية رياف، )عادؿ (، 2694
(، 2696)مصطفى حسيب محمد، (، 2699)منذر يوسؼ فياض بمعاوي، (، 2692، أبو العبل

( حيث أظيرت 2669)صبلح الديف حسيف الشريؼ،  (،2669)الجميؿ محمد عبد السميع شعمة، 
 .خصيالشإمكانية التنبؤ باألداء مف خبلؿ الذكاء 

 الذناء احلزنٌ  -

 مجموع جوانب لمتنبؤ باألداء فييمكف استخدامو ( الحركيمتغير )الذكاء ف يمكف القوؿ بأ
، الفيزياء، المغة العربية( إعداد الطالب المعمـ وىذا يعني  ، في التخصصات التالية: )تعميـ أساسي عمـو

 الجسـ استخداـالقدرة عمى  الحركي يعطييـلذكاء تمكف طبلب تخصص ىذه التخصصات مف ا أف
 ىذا يتضمف كما األشياء، تحويؿ أو إلنتاج اليديف استخداـ في والميارة والمشاعر، األفكار عف لمتعبير
 االستجابة وسرعة والمرونة، والقوة والرشاقة والتوازف والتناسؽ كالممس البدنية الميارات الذكاء

كؿ  ة. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسطالب المعمـالحركية، مما يكوف لو تأثير إيجابي عف أداء ال
 ،نوؼ عمى عبدالواحد الغريبى (، )إلياـ جبلؿ إبراىيـ،2695مف: )عمار عبد اهلل محمود الفريحات، 

 .عمى االختباراتاألداء و  الحركيالذكاء  ارتباًطا دااًل إيجابًيا بيف ا(، حيث أظير 2694
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ومف خبلؿ العرض السابؽ يتضح أف الذكاءات الثمانية كاف ليا دور في التنبؤ باألداء في 
مف خبلؿ ثبلثة أنواع مف  اإلعداد تـجوانب نجد أف التنبؤ باألداء في أحد جوانب إعداد المعمـ، ولكف 

التنبؤ بو  الذكاءات، وجانب آخر تـ التنبؤ بو مف خبلؿ أربعة أنواع مف الذكاءات، وجانب ثالث أمكف
دراسة أداء الطالب بضرورة لمدراسات القادمة  يمفت اإلنتباهمف خبلؿ ستة أنواع مف الذكاءات، وىذا 
، وليس المجموع الكمي لمدرجات. كما يتضح أيضا أف ةفي كؿ جانب مف جوانب إعداده عمى حد

آخر، وىذا يعني أنو الذكاءات المنبئة باألداء في جوانب إعداد الطالب المعمـ تختمؼ مف تخصص إلى 
كؿ تخصص دراسي عمى حدة، وليس في نفس الموضوع أف تدرس مف الضروري لمدراسات القادمة 

حيث توصمت دراسات كؿ مف )وردة عبدالقادر يحي،  التخصص العممي والتخصص األدبي بشكؿ عاـ،
( إلى أف Chan, 2003(، )2692)محمود عمى أحمد،  (،2691(، )عادؿ عطية رياف، 2691

  الذكاءات تختمؼ باختبلؼ التخصص الدراسي.
كما نبلحظ أف تحميؿ اإلنحدار متعدد الخطوات لـ يظير قدرة أي نوع مف أنواع الذكاءات  

عمى التنبؤ باألداء في أي جانب مف جوانب األداء في التخصصات التالية: الرياضيات، والتعميـ 
اختبلؼ ممؼ تعريؼ الذكاءات المتعددة الثمانية وقد يرجع ذلؾ إلى  والكيمياء،، لغة عربيةاألساسي 

ال يوجد لطالبيف أنو  (Korkut,2008)بصمة الذكاء( مف طالب آلخر، حيث أظيرت نتائج دراسة)
. لذلؾ مف الذكاءات مختمفة الدرجة ، وأف كؿ طالب يمتمؾ ثمانية أنواعنفس ممؼ تعريؼ الذكاء تماًما

 المعمميف والطبلب. ا ضرورًيا لكؿ مفيعد تطبيؽ نظرية الذكاءات المتعددة أمرً 
 االصتيتادات

 في ضوء أىداؼ وتساؤالت ونتائج الدراسة يستنتج الباحث ما يمي:
أف مستوى الذكاءات المتعددة لدى طبلب كمية التربية جامعة المنيا عينة الدراسة الحالية يتراوح  -9

 بيف متوسط ومرتفع.
في مقدمة الترتيب كأكثر أنواع الذكاءات شيوعًا لدى  جاء الذكاء الشخصي والذكاء االجتماعي -2

الطبلب في جميع التخصصات، فيما جاء الذكاء المكاني والذكاء الطبيعي كأقؿ أنواع الذكاءات 
 شيوعاً لدى الطبلب في أغمب التخصصات.

 طقي:المن)الذكاء يمكف التنبؤ باألداء في الجانب التربوي مف خبلؿ أنواع الذكاءات التالية:  -1
)الذكاء  ،(: الجغرافيا والمغة العربيةتخصص :)الذكاء المغوي ،تخصص تعميـ أساسي مواد(

 .تخصص: التعميـ الزراعي، والبيولوجي، والتعميـ األساسي لغة عربية( :االجتماعي
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المنطقي: )الذكاء  يمكف التنبؤ باألداء في الجانب الثقافي مف خبلؿ أنواع الذكاءات التالية: -4
: المغة اإلنجميزية، المغة تخصص :)الذكاء المغوي ،الجغرافيا والتعميـ األساسي مواد( تخصص:

الطبيعي: تخصص: الفيزياء، المغة )الذكاء الفرنسية، البيولوجي، التعميـ األساسي لغة إنجميزية(، 
 الجغرافيا(. :تخصص الموسيقي:)الذكاء الفرنسية، المغة اإلنجميزية(، 

المنطقي: )الذكاء  داء في الجانب األكاديمي مف خبلؿ أنواع الذكاءات التالية:يمكف التنبؤ باأل -5
(، تعميـ أساسي موادتخصص: الجغرافيا،  الطبيعي: تخصص التعميـ )الذكاء ، تعميـ أساسي عمـو

 .تعميـ أساسي مواد( المكاني: تخصص:)الذكاء  الزراعي(،
)الذكاء  مـ مف خبلؿ أنواع الذكاءات التالية:يمكف التنبؤ باألداء في جميع جوانب إعداد المع -6

 : المغة العربية، الفيزياء(،تخصص :)الذكاء المغوي (،تعميـ أساسي موادالمنطقي: الجغرافيا، 
، التعميـ الزراعي(،)الذكاء  الموسيقي )الذكاء  الطبيعي: تخصص: الفيزياء، التعميـ األساسي عمـو

، ذكاء )ال الفيزياء(، :تخصص والذكاء الشخصي: الحركي: تخصص: تعميـ أساسي عمـو
 الفيزياء، المغة العربية(. 

 

 التىصًات

 في ضوء ما أشارت إليو نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث ضرورة:
 ـتسيؿ عمييعمييـ استخداميا وتنميتيا حتى توعية الطبلب بما لدييـ مف ذكاءات متعددة،  -9

 .ـمستقببًل مف التعامؿ مع تنوع الذكاءات لدى تبلميذى ـمكنيوت الدراسة واالستذكار،
 عمؿ مركز داخؿ الجامعة لتنمية الذكاءات المتعددة لدى الطبلب. -2
توعية أعضاء ىيئة التدريس بأىمية تنويع أساليب تقييـ األداء لتتناسب مع تنوع ذكاءات  -1

 .طبلبيـ
ريج كمية التربية، بأىمية التعامؿ توعية المعنييف بتطوير كميات التربية، ورفع مستوى وكفاءة خ -4

مع كؿ جانب مف جوانب إعداد المعمـ بشكؿ مستقؿ، وىذا ال يعني انفصاليـ، بؿ إف ىذه 
تمكننا مف  يقةدقالوصوؿ إلى نتائج وبيانات مف أجؿ  الدراسةالفصؿ في  االجوانب متكاممة، أم

 عبلج القصور.
جوانب إعداد المعمـ( في ضوء متغيرات أخرى اجراء المزيد مف الدراسات عمى متغير )األداء في  -5

 .إعداد المعمـأساليب التعمـ، وميارات التفكير، واالتجاه نحو جوانب  :مثؿ
 إعادة صياغة المعرفة بشكؿ دوري وفؽ ما يناسب طبيعة التخصص ومجاالت اإلعداد. -6
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 حبىخ مكرتحُ 

 مثؿ : إجراء مزيد مف الدراسات حوؿ األداء في جوانب إعداد المعمـ،
 "االتجاه نحو مقررات كؿ جانب مف جوانب إعداد المعمـ وعبلقتو باألداء في جوانب اإلعداد". -9
 "أساليب التعمـ وعبلقتيا باألداء في جوانب إعداد الطالب المعمـ". -2
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 املزادع
بكؿ  الذكاء االجتماعي وعبلقتو(: 2661)عزت عبدالحميد محمد حسف ، عثماف أحمد عبدالرحمف -

مف : الدافعية لمتعمـ والخجؿ والشجاعة والتحصيؿ الدراسي لدى طبلب وطالبات كمية 
، جامعة الزقازيؽ، كمية التربية ،مجمة كمية التربية بالزقازيؽ، التربية جامعة الزقازيؽ

 .272– 992(، ص ص 44العدد)

مجمة كمية انية، (: أزمة المعمـ وكميات التربية دراسة تحميمية وميد2666أحمد محمد سيد ) -
 .79-97(، ص ص 9، العدد)التربية باالسماعيمية، جامعة قناة السويس

التفاعؿ بيف الذكاءات المتعددة (: 2694)نوؼ عمى عبدالواحد الغريبى،  إلياـ جبلؿ إبراىيـ -
وأساليب التعمـ المفضمة والتحصيؿ الدراسى والمستوى األكاديمى لطالبات رياض األطفاؿ 

رابطة ، دراسات عربية في التربية وعمـ النفس مجمة، : جامعة شقراءبكمية التربية 
 .996 – 959(، ص ص 56، العدد )التربوييف العرب

(: اإلسياـ النسبي لمذكاءات المتعددة في 2666أمسية السيد الجندي، جميمة عبد المنعـ مرسي ) -
لنفس، جامعة مجمة البحث في التربية وعمـ االتحصيؿ الدراسي لطبلب كمية التربية، 

 .295 -916(، ص ص 4(، العدد)99، مجمد)المنيا
(: فاعمية الطرؽ التدريسية القائمة عمى الذكاءات المتعددة في تحسيف 2692أمؿ عقيؿ سويعد) -

التحصيؿ الدراسي لمقرر المكتبة والبحث لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي بمكة 
 ية، جامعة أـ القرى.المكرمة، رسالة ماجستير غيير منشورة، كمية الترب

(: 2699بنت أبو بكر ) إيماف أحمد شييوب، نيؾ محمد رحيمي، قمر الزماف بف عبد الغني، كاسية -
مجمة التربية اإلسبلمية سياسة قبوؿ الطبلب بكميات التربية في ليبيا: دراسة تقويمية، 

 .922-999(، ص ص 9(، العدد )1، مجمد )والعربية
التنبؤ بكؿ مف التحصيؿ األكاديمي وأسموب حؿ (: 2669) الجميؿ محمد عبدالسميع شعمة -

جامعة أـ  -المشكبلت في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة لدى طبلب كمية المعمميف 
 – 998(، ص ص 79(، العدد)99، مجمد )، جامعة بنيامجمة كمية التربيةى، القر 

956. 
استخداـ نمطي الذكاء العاطفي فعالية (: 2698) شريف عبدالرحمف الخميمي،  جودت أحمد سعادة -

والذكاء المكاني / البصري، في تدريس العمـو لطالبات الصؼ السابع، وأثر ذلؾ في 
، الجامعة األردنية ،العمـو التربوية -دراسات مجمة  ،التحصيؿ والتفكير التأممي

 .965– 959(، العدد)ممحؽ(، ص ص 45مجمد)
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المتعددة لدى معممى مدارس الممؾ عبداهلل  مستوى الذكاءات(: 2697)حمزة جميؿ الشخانبة  -
غير منشورة،  رسالة ماجستير،  الثانى لمتميز فى األردف فى ضوء بعض المتغيرات

 الجامعة األردنية الياشمية.

القدرة التنبئية لكؿ مف الذكاء العاـ والذكاء االجتماعي و التحصيؿ (: 2668) حناف حاتـ أبو ليؿ -
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية ة جامعة اليرموؾو التكيؼ االكاديمي لدى طمب

  التربية، جامعة اليرموؾ، األدرف. 

أسباب ضعؼ التحصيؿ في الرياضيات لدى طمبة السنة (: 2698الخطيب ) خالد بف أحمد بف محمد -
مجمة ،  التحضيرية في الجامعة السعودية اإللكترونية مف وجية نظر الطمبة ومدرسييـ

(، ص 28العدد ) ،جامعة عمار ثميجي باألغواط ،كمية العمـو االجتماعية ،االجتماعيةالعمـو 
  .49 -21ص 

الذكاءات المتعددة فى تطبيؽ الميارات الحركية وعبلقتيا بمستوى (: 2699)حبلوة  امي صالحر  -
، الجامعة األردنية ،دراسات العمـو التربويةمجمة ،  التعمـ لبعض فعاليات ألعاب القوى

 .148-167  (، ص ص2(، العدد)46مجمد )
الذكاء المغوي وعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي : دراسة ميدانية لطالبات (: 2698) زينب عباس جعفر -

جمعية الثقافة مف أجؿ  ،الثقافة والتنمية مجمة، الصؼ السادس اإلبتدائي حوطة سدير
 .296– 979(، ص ص 925(، العدد)98، السنة)التنمية

التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي مف خبلؿ أبعاد التدفؽ لدى طبلب كمية (: 2698) سامح حسف حرب -
(، ص 996(، العدد)29، مجمد )جامعة بنيا ،مجمة كمية التربية ،التربية جامعة بنيا

 .498 – 191ص 

مقرر  سيتدر  یالتعمـ النشط ف اتيجيأثر استخداـ استرات (:2698)سمماف بف حديد الشمري  -
مجمة البحث  ،جامعة شقراء یف ةيالترب ةيطبلب کم ؿيعمى تحص سيالمدخؿ إلى التدر 

، جامعة عيف شمس ،كمية البنات لآلداب والعمـو والتربية ،العممي في التربية
 .961 – 85(، ص ص 99(، العدد)96مجمد)

(: التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي في ضوء نظريتي معالجة 2669صبلح الديف حسيف الشريؼ ) -
(، 97مجمد) مجمة كمية التربية ، جامعة أسيوط،المعمومات والذكاءات المتعددة، 

 .959 -996(، ص ص 9العدد)

القدرة التنبؤية لمذكاءات المتعددة في ميارات التعمـ المنظـ ذاتيا   (:2694) رياف عادؿ عطية -
مجمة جامعة  ،والتحصيؿ األكاديمي لدى طمبة كمية التربية في جامعة القدس المفتوحة

 .492– 459(، ص ص 1(، العدد)28، مجمد)العموـ اإلنسانية -النجاح لؤلبحاث 

http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Author/Home?author=%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9%D8%8C+%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Record/948588
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Record/948588
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Record/948588
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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ياضيات بالتعميـ اإلعدادي الحكومي (: مدى إتقاف معممي الر 2668عادؿ منصور السيد ) -
، مجمة كمية التربية، جامعة المنصورةوالخاص والخاص لبلستدالؿ الرياضي، 

 . 282 -269(، ص ص 2(، الجزء )66العدد)

(: مدى إليا الطبلب المعمميف شعبة التعميـ االبتدائي تخصص الرياضيات 2668عادؿ منصور السيد ) -
(، 66، العدد )مجمة كمية التربية، جامعة المنصورةيمية"، بالرياضيات المدرسية "دراسة تحم

 .282-269(، ص ص 2الجزء )

االتجاىات نحو دراسة المقررات (: 2669عبد الحميد بف عبد المجيد بف عبد الحميد حكيـ ) -
التربوية وعبلقتيا باالتجاه نحو مينة التدريس لدى طبلب كمية المعمميف بجامعة اـ 

 ،الجمعية السعودية لمعمـو التربوية والنفسية، مجمة رسالة التربية وعمـ النفس، القرى
 .46– 15(، ص ص 11العدد) ،جامعة الممؾ سعود

التحصيؿ االكاديمي وادراؾ جودة الحياة النفسية (: 2669) رجيعة العظيـ محمود الحميد عبد عبد -
مجمة كمية ، ربية بالسويس لدى مرتفعي ومنخفضي الذكاء االجتماعي مف طبلب كمية الت

 .227– 972(، ص ص 9(، العدد)99، مجمد)جامعة اإلسكندرية ،التربية

(: أساسيات التدريس والتطوير الميني لممعمـ، دار 2666عبد السبلـ مصطفى عبد السبلـ ) -
 الجامعة الجديدة، األسكندرية.

ية التربية في ضوء نظرية (: بناء بطارية لقبوؿ الطبلب بكم2695عبد العزيز محمد حسب اهلل ) -
جاردنر لمذكاء وقدرتيا عمى التنبؤ بنجاحيـ األكاديمي، رسالة دكتوراه غير منشورة، 

 كمية التربية، جامعة المنيا.

دراسة مقارنة لتأثير استخداـ نظاميف لتعميـ مقرر الرياضيات (:2698) القطعاف عطا اهلل محمد -
مجمة البحث  العربية السعودية،  ..في مستوى تحصيؿ طبلب جامعة حائؿ بالمممكة

(، 7، مجمد)جامعة عيف شمس ،كمية البنات لآلداب والعمـو والتربية ،العممي في التربية
 .419 – 195(، ص ص 99العدد)

الذكاء اإلجتماعي وعبلقتو ببعض القدرات الحركية والتحصيؿ (: 2696) عمي حسيف عمي -
(، 9، مجمد)جامعة بابؿ ،التربية الرياضيةمجمة عمـو  ،المعرفي الريشة الطائرة لمطبلب

 .112– 168(، ص ص 1العدد)
المكونات العاممية الستراتيجيات التعمـ (: 2699) خضر مخيمر أبو زيد، عماد أحمد حسيف عمي -

لمذكاءات المتعددة وعبلقتيا بالتحصيؿ األكاديمي لدى طبلب الدبمـو العامة بكمية التربية 
 .12– 9(، ص ص 9(، العدد)27، مجمد)، جامعة أسيوطالتربيةمجمة كمية  ،بأسيوط 
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مستويات الذكاء المتعدد لدى طمية كمية عجموف (: 62695عمار عبداهلل محمود الفريحات  -
مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات  ،الجامعية وعبلقتة بالتحصيؿ الدراسى

 .88– 57(، ص ص 99(، العدد)1)، مجمدجامعة القدس المفتوحة، التربوية والنفسية

(: إعداد وتدريب المعمميف، دار بف الجوزي، عماف، الطبعة 2669عيسى محمد نزاؿ شويطر ) -
 األولى.

الذكاء االجتماعي والمسئولية االجتماعية (: 2696) فاطمة بنت عبدالعزيز عبدالقادر المنابري -
، ة أـ القري بمكة المكرمة والتحصيؿ الدراسي لدي عينة مف طالبات كمية التربية بجامع

 دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة أـ القرى.رسالة 

(: فاعمية برنامج قائـ عمى مدخؿ نظرية الذكاءات المتعددة لتنمية 2696فاطمة عرفة حامد) -
التحصيؿ واالتجاه نحو مادة الرياضيات لتبلميذ المرحمة االبتدائية، رسالة ماجستير غير 

 ية التربية، جامعة عيف شمس.منشورة، كم
أثر الذكاء الموسيقي في تحصيؿ المفردات وفي (: 2696) بو سنينةأ فايزة حسيف سميماف -

استيعاب المقروء لدى طمبة المرحمة األساسية الوسطى باستخداـ طريقة السجستبيديا 
، المنوفيةجامعة ، كمية االداب ،مجمة مركز الخدمة لئلستشارات البحثية ، في التدريس

 .64– 41(، ص ص 45العدد)
العوامؿ المؤدية إلى تدني تحصيؿ طبلب مقررات (: 2698) الشايع فيد بف سميماف بف حجي -

جامعة  ،كمية التربية ،مجمة العمـو التربوية ،الفيزياء األولية في جامعة الممؾ سعود
 .56 – 99(، ص ص 9(، العدد )16، مجمد )الممؾ سعود

فاعمية استخداـ بعض أنشطة الذكاءات المتعددة عمى مستوى (: 2698)لمياء فوزي محروس -
األداء الميارى لبعض الميارات الدفاعية فى كرة السمة والميارات النفسية لطالبات كمية 

 ،كمية التربية الرياضية ،مجمة أسيوط لعمـو وفنوف التربية الرياضية ،التربية الرياضية
 .127 – 285(، ص ص 47(، العدد )9، مجمد )جامعة أسيوط

أثر برنامج باستخداـ بعض أنواع الذكاءات المتعددة  (: 2698)ماجد محمود محمد إبراىيـ -
لتحسيف مستوى التحصيؿ الميارى فى سباحة الزحؼ األمامية لدى طبلب ذوى صعوبات 

كمية التربية  ،المجمة العممية لعمـو وفنوف الرياضة، التعمـ بكميات التربية الرياضية
 .69 – 42(، ص ص 59، مجمد )جامعة حمواف ،ياضية لمبناتالر 

(: كفاءة التعميـ الجامعي في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة: دراسة 2664ماىر أحمد حسف ) -
 تقويمية، رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة أسيوط.
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وي الخامس (: إعداد المعمـ وتقويمو، المقاء السن2696محمد بف عبد الرزاؽ بف محمد أسود ) -
الجمعية السعودية لمعموـ التربوية عشر "تطوير التعميـ: رؤى ونماذج ومتطمبات، 
 .761 – 684، ص ص والنفسية)جستف(، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود

درجة الذكاء البصري المكاني وعبلقتيا بالتحصيؿ (: 2695) اهلل بف عثماف النذير محمد بف عبد -
مجمة كمية  ،لدى الطبلب المستجديف بجامعة الممؾ سعودالدراسي في الرياضيات 

 .258– 229(، ص ص 969(، العدد)26، مجمد)جامعة بنيا ،التربية
(: الذكاءات المتعددة والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية لدى طبلب 2692محمود عمي أحمد ) -

(، ص ص 2(، الجزء )29، العدد)مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفسالجامعة، 
191- 157. 

التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي مف خبلؿ أساليب التعمـ (: 2692) أبو العبل مسعد ربيع عبداهلل -
مركز اإلرشاد  ،مجمة اإلرشاد النفسي ،والذكاءات المتعددة لدى عينة مف طبلب الجامعة

 .497 – 419(، ص ص 12العدد) ،جامعة عيف شمس ،النفسي

(: أثر التفاعؿ بيف الذكاءات المتعددة وأساليب التعمـ المفضمة 2696مصطفى حسيب محمد ) -
عمى األداء األكاديمي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية في ضوء متغيري العمر والجنس، 

 -14(، ص ص 2(، الجزء)9(، العدد)26، المجمد)مجمة كمية التربية ، جامعة أسيوط
966. 

 ،الذكاءات المتعددة السائدة لدى طمبة جامعة القصيـ(: 2699) اويمنذر يوسؼ فياض بمع -
 .292– 977(، ص ص 966(، العدد)25، مجمد)جامعة الكويت، المجمة التربوية

مكانية 2694منى سميماف الزبياني ) - (: تجارب بعض الدوؿ في إعداد المعمـ وتنميتو مينيا وا 
مجمة دراسات تربوية ونفسية، كمية التربية،  اإلفادة منيا في المممكة العربية السعودية،

 .974-961(، ص ص 85، العدد )جامعة الزقازيؽ
(: الذكاءات المتعددة كمؤشر الختيار التخصص األكاديمي 2695الميدي عبد السبلـ موسى ) -

لطبلب كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة جامعة طرابمس، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
 .جامعة األسكندرية كمية التربية،

مستوى الذكاءات المتعددة لدى طمبة الجامعة (: 2695) ميسوف محمود محمد أبو عيد -
غير  رسالة ماجستير ،الياشميية تبعًا لبعض المتغيرات وعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسى

 منشورة، الجامعة األردنية الياشمية.

أثر إستخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية في زيادة تحصيؿ الطبلب (: 2698)مرسي نادية سعد -
ررمدخؿ الى تكنولوجيا المعمومات : دراسة تجريبية عمى طالبات الفرقة لوحدتيف مف مق

http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Author/Home?author=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Author/Home?author=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%B3%D8%B9%D8%AF
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المجمة الدولية لعموـ  ،األولى بقسـ المكتبات والمعمومات بكمية اآلداب جامعة طنطا
(، 5، مجمد )الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات واألرشيؼ ،المكتبات والمعمومات

 .97- 65(، ص ص2العدد )

التجديد التربوي لمرحمة التعميـ الثانوي بميبيا في ضوء نظرية (: 2698) د شرتيؿنبيمة بمعيد سع -
 ،جامعة مصراتة -الذكاءات المتعددة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية 

(، ص 96(، العدد )1، السنة )جامعة مصراتة ،كمية التربية ،المجمة العممية لكمية التربية
 .266 – 219ص 

(: فعالية استخداـ األنشطة التدريسية القائمة عمى 2666ىدى عبد الحميد عبد الفتاح ) -
الذكاءات المتعددة في تحصيؿ العمـو لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية منخفضي التحصيؿ، 

 . 86 -97(، ص ص 9، العدد)مجمة كمية التربية ببورسعيد، جامعة قناة السويس

(: نظـ اعتماد مؤسسات 2694كماؿ، نجوى مجدي مجاىد، ) ىشاـ حسنيف محمد، نادية يوسؼ -
كمية  مجمة البحث العممي في التربية،إعداد المعمـ في مصر وكندا: دراسة مقارنة، 

(، ص ص 95(، العدد)2، جامعة عيف شمس، مجمد)البنات لآلداب والعمـو والتربية
921 –962. 

وعبلقتو بالذكاءات المتعددة والرغبة في  (: أنماط التفكير الرياضي2691وردة عبد القادر يحي ) -
التخصص والتحصيؿ لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في فمسطيف، رسالة ماجستير 

 غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية.
عالية برنامج لمتعميـ (: ف2698) ماجد محمد عثماف عيسى، خميفة وليد السيد احمد محمد -

المحوسب في ضوء الذكاءات المتعددة وأساليب التعمـ لتحسيف الحؿ اإلبداعي المتمايز 
لممشكبلت الرياضية واالنخراط في تعمـ الرياضيات لدى التبلميذ الموىوبيف ذوي صعوبات 

(، 6مجمد ) ،مؤسسة التربية الخاصة والتأىيؿ، مجمة التربية الخاصة والتأىيؿ، التعمـ
 .917 – 67(، ص ص 21العدد)
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