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 نسانية والعلمية الكليات اإلطالبات  بينللذكاءات المتعددة  التمييزيةة و الق
 الملك سعود امعةجب

 
 جواهر بنت محمد الزيد                                     شاكر خياط بنت شذى

 جامعة امللك سعود -الرتبية كلية          جامعة جدة                    -كلية الرتبية                                 
  هـ12/9/1439 وقبل -هـ 2/7/1439 قدم للنشر

من  عددأثبتت  فقدنظرية الذكاءات املتعددة أحد أهم النظريات اليت ميكن توظيفها واالستفادة منها يف املواقف التعليمية والرتبوية  تعد   ستخلص:الم
من املتغريات كالتحصيل األكادميي وأساليب التعلم ودافعية اإلجناز ومستوى احلكمة وامليول املهنية  الدراسات وجود عالقة بني الذكاءات املتعددة والكثري

. وقد هدفت الدراسة إىل الكشف عن كل من القوة التمييزية للذكاءات املتعددة بني طالبات اجلامعة، والسعادة النفسية وتقدير الذات لدى الطلبة
( 306التمييزية الناجتة باستخدام نوعني خمتلفني من التحليل التمييزي. ومت تطبيق قائمة الذكاءات املتعددة على عينة )والفرق بني دقة التصنيف للدوال 

ت الكليات طالبة من الكليات اإلنسانية والعلمية جبامعة امللك سعود. وتوصلت الدراسة إىل وجود قوة متييزية منخفضة للذكاءات املتعددة بني طالبا
زية الناجتة باستخدام التحليل التدرجيي يتكونت الدالة التمي إذوالعلمية، باإلضافة إىل وجود فرق بني الدالتني التمييزيتني لنوعي التحليل التمييزي اإلنسانية 

(Stepwise )ل املباشر زية الناجتة باستخدام التحليياشتملت الدالة التمي يف حني( من ثالث ذكاءات فقط )الطبيعي، واملنطقي، واالجتماعي
(Direct كما .)( على الذكاءات املتعددة التسع )اللغوي، واملنطقي، واملكاين، واجلسمي، واإليقاعي، والشخصي، واالجتماعي، والطبيعي، والوجودي

تائج توصي الدراسة بإجراء أسفرت النتائج عن وجود فرق يف دقة التصنيف بالدوال التمييزية الناجتة باستخدام نوعي التحليل التمييزي. ويف ضوء هذه الن
  املزيد من الدراسات باستخدام التحليل التمييزي التدرجيي للكشف عن املتغريات ذات القدرة التنبؤية بتصنيف طلبة املرحلة اجلامعية.

 
 ة.يلتمييز ، الدالة االتمييزيةة و الق التحليل متعدد املتغريات، ،الذكاءات املتعددة، التحليل التمييزي الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب من  يعد
األمور اليت تسعى املؤسسات الرتبوية واألكادميية والصناعية 

ن قيقها. فهي حترص أن يكون املتقدمو واخلدمية إىل حت
تطلبات ؤهلني وقادرين على التعامل مع مللدراسة والعمل م

 تتضمنها االختصاصات اليت تختارواها املقررات واملهام اليت
ن اختيار التخصص اجلامعي يعد إ إذو واملهن اليت يشغلواها. 

ة اخلطوة األوىل يف مسرية الفرد املهنية، وحجر األساس نزلمب
يالؤه اهتماماً ا األكادميي والوظيفي، فإنه جيب إلتحقيق الرض

إىل  كبرياً من قبل األفراد واجلامعات وذلك من خالل السعي
املزاوجة بني ما يوجد من فروق فردية بني األفراد يف 
اخلصائص الشخصية وامليول املهنية والقدرات اجلسدية 
والذهنية والنفسية، وما يوجد من اختالفات بني التخصصات 

 الدراسية واملهن يف طبيعتها وبيئاهتا ومتطلباهتا.
من  وقد نالت الفروق بني األفراد يف الذكاء اهتمام الكثري

مفهوم الذكاء بني العامة  ومع أنالعلماء والباحثني، 
كان حمل جدل واختالف بني   فإنه، شائع واملتخصصني

أهو قدرة  ،طبيعتهاختلفوا يف حتديد  فقدعلماء النفس والرتبية 
حسني )جمموعة من القدرات املستقلة؟  عقلية واحدة؟ أم

رية نظ (1927) سيربمانقدم تشارلز  وقد .(2011ومقداد، 
والذي  العامل الواحد الذي يرتكز على مفهوم الذكاء العام

وضع جاردنر نظرية  يف حنيميكن قياسه باختبارات الذكاء، 
 أن الذكاء أكثر اتساعًا ومرونة واليت ترى الذكاءات املتعددة

وقابلية للنمو نتيجة تراكم املعرفة، وأكثر حتررًا من القيود اليت 
يرى  إذيف قياس وتقييم الذكاء. تفرضها النظرة التقليدية 

جاردنر أن كل فرد يتمتع بأنواع خمتلفة من الذكاء حيملها معه 
تعد   هذه ن نظريتهأ (. ويرى2012العال،  أبومن والدته )

( كاتيل 1938كمسامهة يف التقليد الذي دعا إليه ثورستون )
( ألن كل هذه النظريات تدافع 1967وجيلفورد ) (1963)

وترى كل  ،ن العوامل، أو مكونات الذكاءعن وجود عدد م
ا ومتعدد األبعاد ا أن الذكاء أوسع نطاقً هذه النظريات أيضً 

 ,Davis, Christodoulou, Seider من قدرة عامة واحدة )بداًل 

& Gardner,2011; Tirri, Nokelainen& Komulainen, 

 النظر وجهة( 1993، 1983) حتدى جاردنر كما  .(;2013
 الوسائل خالل من إال قياسه ميكن ال الذكاء نبأ التقليدية

 ذكاءات متنوعة الرياضية، بأن هناك املنطقية أو اللغوية
، حىت (Harding, 2006) املشكالت حلل يستخدمها األفراد

ر املعاص التعليم يف اأصبحت نظريته األكثر استخدامً 
(Kornhaber, 2004) ،متعددة دراسة النظرية من نشأت وقد 

 وتنوع التخصصات، واكتسبت البشرية القدرات من جملموعة
 أروقة أكثر منه يف التعليمية اجملاالت يف كبريًا اهتماماً 

 فإن التأكيد، هذا مع اومتشيً  .والتجريب النفسية االختبارات
 الذكاءات نظرية على تعتمد التعليمية التجارب من عدًدا

 ,.Davis et al) النجاح حقق الكثري من منها والكثري املتعددة،

أن أفضل وصف لنظرية  (2002 )جابر،، ويرى  (2011
هذا  نفلسفة الرتبية واجتاه التعلم، وأ الذكاءات املتعددة أاها

صدق وصف هلا يستفيد منه الرتبويون يف مواقف تعليمية أ
 وتربوية ال حصر هلا.

الدراسات وجود عالقة بني العديد من أثبتت  وقد
من املتغريات كالتحصيل  والكثري الذكاءات املتعددة

ودافعية اإلجناز ومستوى احلكمة وأساليب التعلم األكادميي 
 لدى الطلبة. والسعادة النفسية وتقدير الذات وامليول املهنية

إىل أن الذكاءات  (2012العال،  أبوتوصلت دراسة ) إذ
من التباين الكلي يف التحصيل % 29.6املتعددة تفسر 

معة. وأنه ميكن التنبؤ بالتحصيل األكادميي لدى طلبة اجلا
األكادميي للطالب من خالل الذكاءات )اللغوي، املنطقي 
)الرياضي(، والشخصي(. وكذلك وجود عالقة ارتباطية 

( بني أساليب التعلم 01.دالة إحصائيًا عند مستوى )موجبة 
 وكل من الذكاءات )الشخصي، اللغوي، املكاين، املنطقي(.

( وجود عالقة 2007 والفقي، كما أثبتت دراسة )خالد
( بني 01.ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى )
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الذكاءات املتعددة والدافعية لإلجناز لدى طالبات كلية 
 .االقتصاد املنزيل

إىل  (2013اجلراح وبشارة، ، وخلصت دراسة )الشريدة
فسرت  ية للذكاءات املتعددة باحلكمة إذوجود قدرة تنبؤ 

من التباين املفسر ملستوى احلكمة  %84 عددةالذكاءات املت
 الكلي لدى الطلبة اجلامعيني.

( إىل 2011توصلت دراسة )حسني ومقداد،  يف حني
وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا بني الذكاءات املتعددة 

  ثانوي. الوامليول املهنية لدى طلبة الثالث 
هو  (Discriminatory Analysisالتحليل التمييزي ) وإذ إن

 وكفاءة سرعة يوفر الذيحصائي أحد أساليب التحليل اإل
األفراد أو احلاالت إىل عدد من اجملموعات  ودقة يف تصنيف

 ,Li) باالعتماد على قياس جمموعة من املتغريات ذات العالقة

Zhu, & Ogihara, 2006 .) أثبتت دراسة كل من )أبو والذي
ابد، ؛ الع2010؛ سامل وآخرون، 2013حالوة ورزق، 

ونامق،  2014؛ علي، 2011؛ علي وإحسان، 2013
 والنفسية الرتبوية اجملاالت يفه استخدام ( فاعلية2014
 اجملموعات يف اجلديدة املشاهدات تصنيف عملية إلجراء
هذا  لالستفادة من الدراسة احلالية سعت فقد .املناسبة

القوة التمييزية للذكاءات املتعددة  لتعرف علىيف ا األسلوب
وإمكانية التنبؤ  طالبات الكليات )اإلنسانية والعلمية(ني ب

 تلك من خاللالطالبات داخل الكليات  بتصنيف
 .الذكاءات

 مشكلة الدراسة:

دوراً  تصنيف الطالب يف التخصصات اجلامعية يؤدي
تعد املرحلة  إذ يف حياة الفرد العلمية والعملية،جوهريًا 

اسب حيدد نوع التعليم اجلامعية مرحلة حامسة الختاذ قرار من
    .واملهنة اليت تتناسب مع ميول الفرد وقدراته ومساته الشخصية

تبني من اخلربة الطويلة  هلذا التصنيف، مهالدور امل إىل النظروب
حدى معديت يف جمال التعليم اجلامعي واإلرشاد األكادميي إل

اختيار التخصص اجلامعي ومنه مهنة أن  هذه الدراسة
د مشكلة تعاين منها الكثري من الطالبات، فهناك املستقبل تع

ختصصات جامعية ال  عدد ال بأس به من الطالبات يدرسن
إىل  ، فيلجأن للتحويل من ختصصئهنوذكا تتفق مع ميوهلن

احلايل ال يالئمهن وأن  ختصص بعد أن يدركن أن ختصصهن
تساعد  تمنبآالبقاء فيه مضيعة للوقت. لذا يعد وجود 

معات يف اختاذ القرار األنسب يف تصنيف الطلبة الطلبة واجلا
ضرورة للحفاظ على التخصصات اجلامعية الكليات و يف 

من الرضا األكادميي  الوقت واجلهد وحتقيق أكرب قدر ممكن
 مما يزيد من التحصيل واإلنتاج.  ،والوظيفي

من  الذكاءات املتعددة وارتباطها بعدد نظرًا ألمهيةو 
حتددت مشكلة قد ف لنفسية واألكادميية،املتغريات الرتبوية وا
القوة التمييزية للذكاءات  الكشف عن الدراسة احلالية يف

للتعرف  (نسانية والعلميةاإل) الكلياتطالبات املتعدة بني 
الكليات  مكانية التنبؤ بتصنيف طالبات اجلامعة علىإ على

الذكاءات من خالل اإلجابة عن التساؤالت  هذهيف ضوء 
 اآلتية:

يوجد للذكاءات املتعددة قوة متييزية بني طالبات  هل .1
 ؟(نسانية والعلميةاإلالكليات )

 لدالة التمييزية الناجتةلهل يوجد فرق يف دقة التصنيف  .2
( Direct) املباشر باستخدام نوعي التحليل التمييزي:

 (؟Stepwise) والتدرجيي

 أهداف الدراسة:

 الكشف عن: إىلهتدف الدراسة احلالية 
الكليات التمييزية للذكاءات املتعددة بني طالبات القوة  .1
 (.نسانية والعلميةاإل)

باستخدام  التمييزية الناجتةال و يف دقة التصنيف للدالفرق  .2
( Directاملباشر )نوعي التحليل التمييزي: 

 (.Stepwiseوالتدرجيي)
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 أهمية الدراسة:

  حتديد الذكاءات اليت ُتسهم يف تصنيف طلبة اجلامعة يف
 .نسانية والعلميةاإل ياتالكل

 حصائية متعددة إلقاء الضوء على أحد األساليب اإل
املتغريات املهمة واليت ميكن االستفادة منها يف جماالت 
البحث املختلفة )الرتبوية، والنفسية، والصناعية، والتجارية، 

 والطبية، وغريها(.

  لدوال التمييزية ل يف دقة التصنيفالكشف عن الفرق
 من التحليل التمييزي. نيخمتلف نوعنيستخدام الناجتة با

 حدود الدراسة:

  احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على استخدام
أسلوب التحليل التمييزي للكشف عن القدرة التنبؤية لقائمة 

 الذكاءات املتعددة جلاردنر لدى طلبة املرحلة اجلامعية.

 احلدود املكانية: جامعة امللك سعود مبدينة الرياض. 

  احلدود الزمانية: مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي
 هـ. 1439 -1438األول من العام اجلامعي 

  احلدود البشرية: اقتصرت الدراسة على طالبات الكليات
 اإلنسانية والعلمية باجلامعة.

 مصطلحات الدراسة:

 (:Multiple Intelligencesالذكاءات المتعددة ) -1
أنه ب الذكاء ( ,9951Gardner ,201-202) جاردنر يُعّرف

 بدرجة اإلمكانية هذه حتقيق ميكن ونفسي، بيولوجي احتمال
 اليت والتحفيزية والثقافية التجريبية للعوامل نتيجة أقل أو أكرب
 .الشخص على تؤثر

( 2007هاشم،  أبوقادر و يُعّرف جاردنر يف )عبد الو 
لفرد نساين بأنه جمموعة من املهارات اليت تساعد االذكاء اإل

يف حل مشكالت جوهرية يف احلياة، وقدرة على خلق نتاج 
 وخدمة ذات قيمة يف ثقافة ما، وقابلية على متييز أ وفعال أ

خلق املشاكل مما يستدعي معرفة جديدة. ويرى أنه بنية 
معقدة تتألف من عدد كبري من القدرات املنفصلة املستقلة 

ًا من نسبيًا عن بعضها حبيث تشكل كل قدرة منها نوع
 الذكاء ختتص به منطقة معينة من الدماغ.

ويعّرف إجرائيًا أنه الدرجة اليت حيصل عليها أفراد العينة 
ة واليت تضم كل من الذكاءات يف قائمة الذكاءات املتعدد

ية: الذكاء )اللغوي، واملنطقي، واملكاين، واجلسمي، تاآل
، والشخصي، واالجتماعي، والطبيعي، واإليقاعي

 .والوجودي(
 (:Discriminatory Analysisالتحليل التمييزي ) -2

( Brown, Wicker, 2000, 234براون وويكر ) يُعّرف
 االختالفات ووصف لتحليل قوية بأنه أداة التمييزي التحليل

 يتم جمموعات إىل احلاالت ولتصنيف اجملموعات بني
 املتغريات يف واالختالف التشابه أوجه أساس على تشكيلها
 .املتعددة

 التمييزي( التحليل 726، 2014يُعّرف الشافعي )كما 
حصائي يهدف بناء منوذج تنبؤي يساعد على إبأنه أسلوب 

تصنيف احلاالت يف جمموعتني أو أكثر بناًء على اخلصائص 
 اليت متت مالحظتها يف كل حالة.

 طار النظري والدراسات السابقة:اإل

   ة:الذكاءات المتعدد :أوًل 
ا واسعة لدعم حبوثً  م1983يف عام نشر هوارد جاردنر 

، األحادي من ادعاءه بأن الذكاء البشري متعدد األوجه بداًل 
وأن الذكاء إمكانية بيولوجية نفسية ملعاجلة املعلومات اليت 

خلق منتجات  وأميكن تفعيلها يف بيئة ثقافية حلل املشاكل 
 (.Sreenidhi & Tay, 2017) ذات قيمة يف ثقافته
للذكاء املتعددة على أن الذكاء  اردنرجوتنص نظرية 

مكانية بيولوجية تعد نتاج التفاعل بني العوامل التكوينية إ
هم ؤ اس يف الكيفية اليت ينمو هبا ذكاوالبيئية وتختلف الن

وكيفية املزج بني أنواع الذكاء حلل مشكالهتم )اخلفاف، 
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 الذكاء تقييم أن ( ,1995Gardnerجاردنر ) كما يرى  (،2011
 من وليس ةمباشر  الذكاء بتفحص يتم" عادلة-ذكية" بطرق
 تفعل كما) املنطقي أو اللغوي الذكاء مفهوم خالل

  (.العادية والقلم الورق اختبارات
ويقرتح جاردنر أنه بالنظر إىل دراسات سيكولوجية معينة 
نستطيع أن نرى ذكاءات تعمل منعزلة الواحدة منها عن 

وصون مهارات حمددة مثل  حني يتقن املفحاًل األخرى فمث
خر مثل تخفقوا يف نقل هذه القدرة جملال آكن أن القراءة، مي

ويضيف جاردنر (. 2002 )جابر، الذكاء املنطقي أو الرياضي
فة للتعلم، وأن هذه من الطرق املختل الكثريبأن البشر لديهم 

بعض مما يشكل "الذكاءات" عن بعضها  الطرق مستقلة
عامل استخبارات عام بني القدرات  من دة بداًل متعد

نظام الذاكرة اخلاصة به مع اهلياكل كل ذكاء لديه املرتابطة، و 
وتتألف جمموعة  ،الدماغية خمصصة ملعاجلة حمتويات حمددة

ملهارات احملددة اليت جتسد كل من حل املشاكل معقدة من ا
 (.et al.,  Tirri 2013) املتقاربة وكذلك قدرات التفكري املتباينة

 نوع من الذكاءات خصائص مميزه تتمثل يف اجلدول ولكل
 Sreenidhi & Tay؛Davis et al., 2011 ؛2011)اخلفاف،  (1)

,2017 .) 
 

 (1جدول )
 خصائص الذكاءات المتعددة 

 أمثله الوصف نوعال
 الذكاء اللغوي
Linguistic 

Intelligence 

املكتوبة،  اللغة الشفوية أو  على تنطوي اليت وخلق املنتجات حتليل املعلومات على القدرة
 وكذلك كتابة أم افعال، سواء شفويً  وجهبواللغة  القدرة على استخدام الكلماتو 
 البالغة.معاين اللغة، واالستخدامات العملية للغة كعلم و علم األصوات ودالالت  

، ونالسياسي، اءالشعر  ،اءاخلطب
 ونب املسرحيا، الكت  ونالصحفي

 الذكاء املنطقي )الرياضي(
Logical 

Mathematical 

Intelligence 

القدرة على استخدام األرقام بفعالية و واالستداليل والنماذج النظرية، العلمي  التفكرييرتبط ب
، كما يشمل التصنيف واالستدالل جمردة بطريقة شاكلاملتطوير املعادالت والرباهني، وحل و 

 والتعميم واحلساب واختبار الفرضيات.

 رياضيات،الاملتخصصون يف 
 ،ونحصائياإلب، ائضر ال حماسبو

 كمبيوترال ربجموم، ونامياحمل
 الذكاء الشخصي

Intrapersonal 

Intelligence 

استخدام جسده اخلاص خللق القدرة على معرفة الشخص وتأمله لذاته وحب العمل مبفرده، و 
، والرغبات والدوافعالقدرة على التعرف وفهم مزاج اآلخرين، و حل املشاكل. و منتجات أ

. وهذا النوع من الوجه، والصوت، واإلمياءات ميكن أن تشمل احلساسية لتعبرياتو ، والنوايا
 الذكاء يصعب مالحظته مباشرة.

، نو طباء النفسياأل، الفالسفة
ن بالذكاء و املهتم ن،و يالزعماء الدين

 نسايناإل

 الذكاء االجتماعي

Interpersonal 

Intelligence 

نها، ويضم هذا خرين ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم والتمييز بيدراك أمزجة اآلإالقدرة على 
وينمي هذا ، خرينوالقدرة على فهم اآل مياءاتحلساسية للتعبريات واألصوات واإلاالذكاء 

 .آلخرينالذكاء الشعور بالتعاطف واالهتمام با

 ،ملستشارونا ،طباء، األاملدرسون
 زعماء الدين ،لسياسيونا

 )اإليقاعي(قي الذكاء املوسي
Musical 

Intelligence 

ساسية لإليقاع احلو . الصوت خمتلفة من أمناط وتذكر األصوات، وفهم معىن جإنتا  على القدرة
 إيقاع.و ألون النغمة لقطعة موسيقية  وأوالطبقة واللحن، 

 نو امللحن، نو الشعراء، املغن

 املكاين الذكاء
Spatial Intelligence 

واسع،  نطاق ىاملكانية عل ومعرفة الصورالقدرة على إدراك العامل البصري املكاين بدقة، 
طريقة ذهنية ملموسة لفهم املعلومات اجلديدة باستخدام حاسة وإجراء التحوالت، وتكييفه ب

 .البصر

 واواضعالكشفية، رجال ، ونصيادال
 ،ونالرسام ،وناخلطاط ،اخلرائط
 ونعماريامل ونهندسامل

 اجلسمي الذكاء
Bodily- Kinesthetic 

Intelligence 

 إلنتاجوسهولة استخدام اليد  له للتعبري عن األفكار واملشاعراخلربة يف استخدام اجلسم ك
كالتآزر والتوازن واملرونة حتويلها، ويضم هذا الذكاء مهارات فيزيقية حمددة   وأشياء األ

 حساس حبركة اجلسم ووضعه.واإل

، ون، اجلراحونيكانيكيامل، ونالنحات
 وناملخرتع ،ونالرياضي ،وناملمثل

 
 الطبيعي الذكاء

Natural 

Intelligence 

قس واحليوانات، وتشكيالت الطز بني أنواع خمتلفة من النباتات، القدرة على التعرف والتميي
 .واحلساسية للظواهر الطبيعية األخرىاليت توجد يف العامل الطبيعي، 

 نو اجلغرافي ،علماء الطبيعة ون،البيئي
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 أمثله الوصف نوعال
 الوجودي الذكاء

Existential 

Intelligence 

القدرة على التأمل يف السمات الوجودية و ذكاء يتعلق "بالقضايا النهائية"، هذا النوع من ال
 البشرية.مثل أمهية احلياة، ومعىن املوت ومصري  نسانيةللحياة اإل

 

ويرى جاردنر أن كل فرد ميتلك مجيع أنواع الذكاء 
التسعة، وإن كان بدرجات خمتلفة. ولذلك، فهي ليست 

  ابعضً ضها احد، تكمل بعمتبادلة. وهي تستخدم يف وقت و 
ت كما أن الناس تطور املهارات الالزمة حلل املشكال

(Sreenidhi & Tay, 2017.) 
كما أن تلك الذكاءات تتألف من جمموعة معقدة من 

قدرات و املهارات احملددة اليت تتمثل يف حل املشاكل املتقاربة 
طة فمهارات حل املشاكل املتقاربة تكون مرتب التفكري املتباينة.

اليت تكون أكثر قيمة يف و بالذكاء اللغوي واملنطقي والرياضي 
جناز األكادميي يف حني أن واإل الفصول الدراسية النموذجية

جوانب التفكري املتباينة للذكاء "غري األكادميي" هي أقل 
)املوسيقية،  بالفصول الدراسية ةرتبط مباشر ال ت وتقدير أ

  (.Shearer, 2002)احلركية، الطبيعية، إخل( 
 ومن املمكن جتميع عدد من الذكاءات معاً            

كما   (2011)اخلفاف،  الشرتاك خصائصهم يف جمال واحد 
 :(2)اجلدول يتضح يف 

 (2)جدول 

 تصنيف الذكاءات حسب المجال 
 .الذكاء الطبيعي -الذكاء املوسيقي -الذكاء املنطقي الذكاء التحليلي
 .الذكاء اجلسدي -الذكاء االجتماعي -الذكاء اللغوي الذكاء التفاعلي
 .الذكاء املكاين -لوجوديالذكاء ا -الذكاء الشخصي الذكاء التأملي

 : التحليل التمييزي:ثانياً 
يعد اإلحصاء الوسيلة اليت تعرب هبا العلوم عن 

، فهو األداة والوسيلة يةالنفسالرتبوية و م و علالنفسها مبا فيها 
الكيفية  املعلوماتحتويل  ميكن من خالهلااملباشرة اليت 

لنفسية إىل او  الرتبوية اهرو الظواحلقائق العلمية املتعلقة ب
تص بالتصنيف والتفسري والتنبؤ واكتشاف خت تعبريات رقمية

راً شهدت العقود املاضية تطو . وقد العالقات والفروق احلقيقية
دراسة الظواهر االجتماعية والنفسية واإلنسانية مبا واسعًا يف 

دفع الباحثني ، مما حتمله من تعقيدات وتداخل بني متغرياهتا
من املتغريات ومعرفة  املتعلقة بعدد ناتمجع البيا لتوسع يفل

 إحصائية أكثرأساليب استخدام العالقات بينها وذلك ب
 اهرو ص نتائج تصف الظالستخالالبيانات  كفاية يف معاجلة

التحليل اإلحصائي ويأيت  املدروسة بدرجة كبرية من الدقة.
  ( بأساليبه املختلفةMultivariate Analysisمتعدد املتغريات )

يعتمد على ة وأسلوب لتلبية هذه االحتياجات، فهو كتقني
وصف وحتليل الظواهر ذات األبعاد واملتغريات املتعددة. فإذا  

كانت املشاهدات تشرتك فيما بينها مبجموعة من اخلصائص 
بدرجات متفاوتة، فإن التحليل اإلحصائي متعدد والصفات 

 عنها املتغريات يتناول دراسة بيانات تلك املشاهدات والتعبري
 من خالل أكثر املتغريات تأثرياً يف الظاهرة حمل الدراسة. 

تعددة املتغريات أحد األساليب امل التحليل التمييزي د  ويع
يف العشرينات من القرن املاضي على يد  تهبدأت فكر  والذي

العامل  تطويرها بواسطة ومت(، Pearsonالعامل كارل بريسون )
ل ترمجة املسافة بني من خال 1936عام ( Fisherفيشر )

اجملموعات إىل صورة خطية مركبة ميكن االستفادة منها يف 
 (.Brown, Wicker, 2000؛ 2014عملية التمييز )الشافعي، 

حصائي يهدف إىل بناء إالتحليل التمييزي هو أسلوب ف
منوذج للتنبؤ باالنتماء إىل جمموعة معينة كمتغري تابع من 

ات باملتغري أو املتغري  خالل خصائص املشاهدات اخلاصة
نه يستخدم يف احلاالت اليت تكون فيها إاملستقلة. أي 

اجملموعات حمددة مسبقًا ويكون اهلدف هو تصنيف 
 ,Härdle & Simarاملشاهدات، يف هذه اجملموعات املعروفة )
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2015, 407; Johnson & Wichern, 2007, 575 ن إ(. أي
 املميزة الدالة تكوين يةلعمل الالحقة العملية هي التصنيف عملية

 اجلديدة املشاهدة لتصنيف الدالة هذه على يتم االعتماد إذ

ممكن )شاهني  تصنيف خطأ املعروفة بأقل اجملموعات إلحدى
 .(2016وجبارة، 

 أنواع التحليل التمييزي:
( التحليل التمييزي William, 2010, 33يصنف ويليام )

 إىل ثالثة أنواع هي:وفق طريقة استخدام املتغريات املستقلة 
(: ويف هذا النوع من التحليل يتم Directمباشر ) .1

استخدام املتغريات املستقلة دفعة واحدة عند إنشاء دالة أو 
 دوال التمييز.

(: ويف هذا النوع يتم استخدام Hierarchicalرتيب ) .2
أثناء إنشاء دالة أو دوال التحليل يف  –املتغريات املستقلة 

ب وليس دفعة واحدة حبيث يتم استخدام التمييزي_ بالرتتي
أحد املتغريات مث يتم االنتقال إىل املتغري الثاين وهكذا، وذلك 

 ا للرتتيب الذي اختاره الباحث أو املستخدم.وفقً 

(: هو شبيه بالنوع السابق إال أن Stepwiseتدرجيي ) .3
يتم البدء  إذا ملعايري إحصائية، ترتيب املتغريات فيه يكون وفقً 

 ا بني اجملموعات. غري األكثر متيزً باملت

( وفق عدد 727، 2014يصنفها الشافعي ) يف حني       
 الدوال اليت ينتجها إىل نوعني مها:

: (Discriminant Analysis) التحليل التمييزي األحادي -1
(، وهو التحليل الذي حيتوي على دالة DA)اَ ويسمى اختصار 

 متييزية واحدة.

 Multi Discriminant) عددالتحليل التمييزي املت -2

Analysis)( ويسمى :MDAوهو ،) لتحليل الذي يستخدم ا
ا مزيد من أكثر من دالة متييزية واحدة. وسوف يأيت الحقً 

املعايري اليت حتدد عدد الدوال يف التحليل  عناإليضاح 
 التمييزي.

 
 

 (: Discriminant Functionالدالة التمييزية )
( التمييزية )الدالة حتليل باسم التمييزي يعرف التحليل

 ,Brown, Wicker, 2000قوية ) وتصنيفية وصفية تقنية وهو

 يهدف إىل: (234
 املسماة) املتميزة باجملموعات اخلاصة اخلصائص وصف -1

 .(الوصفي التحليل

 جمموعات إىل( األفراد واملشاركني أي) احلاالت تصنيف -2
 لةاحلا تلك بني التشابه أوجه أساس على مسبًقا موجودة

 يطلق واليت) اجملموعات إىل تنتمي اليت األخرى واحلاالت
 (.التنبؤي التمييزي التحليل أحيانًا عليها
 canonicalتسمى الدالة التمييزية أيضًا باجلذر القانوين )و 

root )( وهي توليفة خطية من املتغريات التمييزية )املستقلة
التنبؤية لوظيفة والقيمة  ،ختتار لقوهتا التمييزية وتستخدم للتنبؤ

( التمييزية وهي القيمة اليت حتسب لكل Zالتمييز هي قيمة )
دالة متييزية وعادة ما يعرب عنها بقيمة معيارية، واليت تستخدم 
مع احلد الفاصل أو الدرجة القاطعة لتحديد عضوية اجملموعة 

 (.1424، أبو هاشم)
، ية )الشافعيتالدالة التمييزية باملعادلة اآلويعرّب عن 

2013:) 

 
 متثل: إذ
b معامالت التمييز، وx املتغريات التمييزية، وc قيمة ثابتة 

وعدد الدوال التمييزية اليت ميكن احلصول عليها من 
التحليل التمييزي يعادل القيمة الصغرى من إحدى القيمتني 

 (:2014)الشافعي، 
 .1 –جمموعات املتغري التابع  .1

 عدد املتغريات املستقلة. .2

 وأسس استخدام التحليل التمييزي: افتراضات
استخدام التحليل التمييزي فيما تتلخص أهم افرتاضات 

عاشور وسامل، و ؛ 2013؛ الشافعي، 2003 )أبوعالم، أيتي
2005:) 
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أن تكون املتغريات املستقلة )التنبؤية( متغريات كمية  .1
فئات املتغري التابع  مجيع تتوزع توزيعًا اعتداليًا على

 )اجملموعات(.

جود عالقة خطية بني املتغريات املستقلة، وميكن التحقق و  .2
 تغريات.من ذلك برسم االنتشار لكل زوج من هذه امل

بني املتغريات املستقلة وميكن  عدم وجود ارتباط عال   .3
 التحقق من ذلك حبساب معامالت االرتباط.

( بني Covariance( والتغاير )Varianceجتانس التباين ) .4
ع يف قيم املتغريات املستقلة، ويستخدم عادة فئات املتغري التاب

تشري عدم  إذ( للكشف عن هذا األمر، M Box'sاختبار )
 داللة قيمته إىل حتقق التجانس.

عشوائية العينة ومتثيلها للمجتمع. حبيث ال يقل عدد  .5
 املشاهدات عن عشرين ضعفاً بالنسبة للمتغريات.

ما يف  استقاللية الدرجات مبعىن أن تستقل درجات فرد .6
 متغري معني عن درجات فرد آخر يف املتغري نفسه.

 :الدراسة الحاليةالدراسات المرتبطة بموضوع 

( إمكانية التنبؤ بالتحصيل 2001)حبث الشريف 
( تالميذ الصف 106الدراسي لدى عينة مكونة من )

ملعلومات والذكاءات اخلامس يف ضوء نظرييت معاجلة ا
ارية اختبارات عمليات معاجلة طبق الباحث بط املتعددة. وقد

املعلومات واملكونة من مثان اختبارات، ومقياس الذكاءات 
املتعددة على أفراد عينة الدراسة، وبعد حتليل البيانات 
باستخدام معامالت االرتباط واالحندار املتعدد واالحندار 
املتعدد املتدرج واختبار ت، مت التوصل إىل وجود عالقة 

بني الذكاءات  (.01د مستوى داللة )عن ارتباطية دالة
حتليل االحندار  املتعددة والتحصيل الدراسي، كما اتضح من

حصائيًا لكل من الذكاء )اللغوي، املنطقي وجود تأثري دال إ
)الرياضي(، االجتماعي واملكاين والشخصي( مما يفيد 
بإمكانية التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل هذه 

 الذكاءات.

استخدام تقييم  إىل( Shearer, 2002) دراسة هدفتو 
ثالثة  ، وتناولتلتطوير أداء املعلم ةاملتعدد اتالذكاء

ميكن إنشاء تقييم صحيح  كيف ثية مرتابطة. مقرتحات حب
ميكن للمعلمني  وكيف .وموثوق للذكاءات متعددة للطالب

استخدام امللف الشخصي للذكاءات املتعددة لفهم أفضل 
كل استخدام   مكانيةإ ىلإباإلضافة لتعليم واملناهج الدراسية. ل

لتعزيز  للذكاءات املتعددةمن املعلمني والطالب ملف تعريف 
استخدام أنشطة التعلم "القائمة على القوة" لتعزيز املمارسة 

األدلة اليت مت مجعها و   عن التنمية الشخصية. التعليمية فضاًل 
على مدى فرتة سبع سنوات هي داعمة هلذه  البحثخالل 

ومشلت الدراسة سلسلة من األنشطة مبا يف  املقرتحات الثالثة.
اخلرباء،  األدوات األولية، واستعراض حمتوىذلك تطوير 

تبار امليداين، ودراسات التحقق التجريبية، وحتليل واالخ
من طالب  3000مشلت حوايل و البنود، ومراجعة األدوات، 
من طالب املدارس الثانوية،  700املدارس املتوسطة، وحوايل 

     من العاملني، 400ووجمموعات من طالب الكليات، 
أن امللف الشخصي  إىلوأشارت نتائج هذه الدراسة 

ملتعددة ميكن أن تدل املعلمني على نقاط للذكاءات ا
الضعف اخلاصة هبم ومساعدهتم على التعامل مع الطالب 
الذين جيتهدون. وكان املعلمون قادرين على فهم ملف 

للحياة الفكرية  اوصفيً  اسردً  وصفهالذكاءات املتعددة ب
 واإلبداعية. كما أبدى الطلبة تقديرهم ملعلميهم. 

واليت هدفت  (2007هاشم،  أبوو )عبد القادر  ويف دراسة
ضوء تصنيف  يفللذكاء  العامليالتعرف على طبيعة البناء  إىل

وحتديد مسار العالقة بني الذكاءات املتعددة وكل  ،جاردنر
وب حل املشكالت، والتحصيل فعالية الذات، وأسل :من

 رحلة، وكذلك دراسة تأثري كل من: النوع وامليالدراس
بينها  (يةالثنائية والثالث)اعالت الدراسية والتخصص والتف

 (475)وتكونت العينة من . على درجات الذكاءات املتعددة
وباستخدام . ازيقوطالبة بكلية الرتبية جامعة الزق طالباً 

 ،والتحليل العاملي التوكيدي ،التحليل العاملي االستكشايف
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أظهرت  ،وحتليل التغاير متعدد املتغريات التابعة ،املسار وحتليل
لنتائج أن الذكاءات املتعددة لدى طالب وطالبات اجلامعة ا

عبارة عن عامل كامن عام تنتظم حوله العوامل املشاهدة 
وجود تأثري دال إحصائيًا للذكاءات املتعددة على  . و التسعة

 .يوالتحصيل الدراس فعالية الذات وحل املشكالت :كل من
ية بني وجود فروق ذات داللة إحصائيف حني أظهرت النتائج 

 وطالب وطالبات الفرقة ،طالب وطالبات الفرقة الثانية
 ،املكاينو  ،املنطقيو  ،اللغوي)بعض الذكاءات  يفالرابعة 

فرقة الرابعة. ال وذلك لصاحل طالب وطالبات (الوجوديو 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التخصصات وكذلك 

 ،املكاين)الذكاءات  يفالعلمية والتخصصات األدبية 
 ،الوجوديو  ،الطبيعيو  ،االجتماعيو  ،يواملوسيق ،اجلسميو 

 التخصصات العلمية. وذلك لصاحل (والدرجة الكلية
( بالتعرف على 2011هتمت دراسة )بلعاوي،او 

الذكاءات املتعددة لدى طلبة جامعة القصيم باململكة العربية 
السعودية، وعالقة هذه الذكاءات بنوع الطالب ومعدله 

وقد مت  ومستواه الدراسي ومكان إقامته. الرتاكمي وختصصه
مثلوا املستويات  طالب وطالبة( 704اختيار عينة من )

أن الذكاء  إىلوأشارت النتائج  الدراسية والكليات املختلفة.
األكثر سيادة لدى طلبة جامعة القصيم كان الذكاء 

من العينة(، تاله الذكاء  %52االجتماعي الذي متيز به )
مث الذكاء الوجودي، مث احلركي فاملكاين،  الشخصي واللغوي

 ،ييعي مث املنطقي، وأخريًا املوسيقبعد ذلك الذكاء الطب
 إىلووجدت فروق بني الطلبة يف بعض أنواع الذكاء تعزى 

تفوق طلبة ختصصات العلوم الطبيعية يف  إذنوع التخصص، 
الذكاء االجتماعي، والذكاء اللغوي، والذكاء املكاين، على 

لعلوم اإلنسانية، فيما تفوق طلبة العلوم اإلنسانية على طلبة ا
 طلبة العلوم الطبيعية يف الذكاء املنطقي.

( للتحقق من إمكانية 2012وُأجريت دراسة )أبو العال، 
ب التعلم التنبؤ بالتحصيل األكادميي من خالل أسالي

أدوات الدراسة املكونة من طبقت  والذكاءات املتعددة، وقد

يب التعلم، والذكاءات املتعددة على عينة بلغ مقياسي أسال
( طالبًا وطالبة من طالب الفرقة الرابعة بكلية 242قوامها )

الرتبية جبامعة بنها. وباستخدام حتليل االحندار املتعدد 
ومعامالت االرتباط توصلت الدراسة إىل إمكانية التنبؤ 
بالتحصيل األكادميي للطالب من خالل عدد من الذكاءات 

ثلت يف الذكاءات )اللغوي، املنطقي )الرياضي(، مت
 الشخصي(. 

( Ayesha & Khurshid, 2013) دراسة كل من اهتمتو 
جلاردنر الذكاء املتعدد  أبعاديف العالقة بني بالبحث 

األكادميي عند طلبة اجلامعة باستخدام املنهج  التحصيلو 
 250عينة عشوائية طبقية من  ، وطبق علىالوصفي االرتباطي

واخلاص يف  جامعات من القطاعني العام 4ا وطالبة من البً ط
وجد أن هناك عالقة إجيابية بني  ،روالبندي وإسالم أباد

األكادميي. وحيظى طلبة اجلامعات  التحصيلالذكاء املتعدد و 
التحصيل و  يف الذكاء املتعدديف القطاع اخلاص بدرجة أعلى 

 الدراسي مقارنة بطالب جامعات القطاع العام.
( القدرة التنبؤية 2013وحبثت دراسة )الشريدة وآخرون، 

للذكاءات املتعددة مبستوى احلكمة لدى الطلبة اجلامعيني يف 
طبقت أدوات الدراسة املكونة من مقياسي  إذاألردن، 

للذكاءات املتعددة واحلكمة على عينة من طلبة اجلامعة بلغ 
حندار ( طالبًا وطالبة، وباستخدام حتليل اال964حجمها )

املتدرج مت التوصل إىل إمكانية التنبؤ مبستوى احلكمة لدى 
فسرت الذكاءات  وقدالطالب من خالل الذكاءات املتعددة 

( من التباين املفسر ملستوى احلكمة عند 84%) ما جمموعه
 الطلبة اجلامعيني.

 التعرف على إىل (2015 دفت دراسة )القرون،كما ه

 اجملتمع كليات طلبة نة منلدى عي املتعددة الذكاءات واقع

 مقياس الباحث استخدمو  ،طالبةو  اطالبً  83 من مكونة ،اليمنية

 تسعة اشتمل على الذيو  املتعددة الذكاءات ملسح ماكينز

عينة الدراسة حصلت على  أن النتائج أظهرتو  ذكاءات،
 الذكاء جاءو  االجتماعي، درجة أعلى من املتوسط يف الذكاء
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 ذات فروق توجد ال أنه النتائج بينت كما ،امنخفضً  املوسيقي

 النوع، ملتغري تعزى الذكاءات املتعددة واقع يف إحصائية داللة

 يفو  الذكور، لصاحلفروق  به وجدت ذإ املنطقي الذكاء باستثناء
 قدمت جمموعة من التوصيات الدراسة له لتتوص ما ضوء

 ةاألمهي حيث من املتعددة بالذكاءات الوعي تنمية ضرورة أمهها
 واملعلمني. بةطلال لدى تطبيقها أساليبو 

 تأثري حتديد ىلواليت هدفت إ( Bas, 2016) ويف دراسة
 للطالب الدراسي التحصيل على املتعددة اتالذكاء نظرية

ألحباث  (Meta-Analytic) باستخدام التحليل البعدي
 للتكنولوجيا ماساتشوستس من معهد املاجستري والدكتوراه

 التعليم، مستوى متغريات حيث من ( دراسة75وعددها )
 التجرييب اإلجراء ومدة ،البحث عينةحجم  اجلغرافية، املنطقة

 االعتبار يف احملددة املعايري بعض أخذت وقد. للدراسة
يتم  ملو  ،كوهني باستخدام طريقة التأثري أحجام ومقارنة

حجم التأثري ملتغري  ما عدا متغري بأي كبري فرق أي ةالحظم
 .تعليميال املستوى

 :السابقة الدراسات على عام تعقيب

 السابقة الدراسات من عدد استعراض خالل من
بلعاوي، ؛ 2012أبو العال، ) من دراسة كل من  اتضحت
عبد ؛ 2001لشريف، ا؛ 2013الشريدة وآخرون، ؛ 2011

 & Ayesha؛ 2015القرون،  ؛2007القادر وأبو هاشم، 

Khurshid, 2013; Bas, 2016; Malekian & Maleki, 2012; 

Shearer, 2002;  )عددب وارتباطها املتعددة الذكاءات أمهية 
 وأسلوب الذات وفعالية األكادميي كالتحصيل املتغريات من

، كما وغريها االبتكاري واحلس واملبادرة املشكالتحل 
؛ الشريدة 2012أبو العال، استخدمت دراسة كل من )

االحندار إلثبات ( حتليل 2001؛ الشريف، 2013وآخرون، 
متتع الذكاءات املتعددة بقدرة تنبؤية بكل من التحصيل 

 األكادميي ومستوى احلكمة لدى الطلبة.

للباحثتني  مسح لألدبيات تبني من تقدم ما ضوء ويف
 قامت -على حد علمهما – عربية دراسة وجود عدم

 القوة التمييزية للذكاءات املتعددة وقدرهتا عن بالكشف
 وجود عدم وكذلك اجلامعية، املرحلة طلبة تصنيف يف التنبؤية
( Direct) املباشر) التمييزي التحليل نوعي بني قارنت دراسة

 ودقة الناجتة التمييزية الدوال حيث من( Stepwise)والتدرجيي
 تقدمي يف احلالية الدراسة فرصة يعزز مما الدوال، تلك تصنيف
 . اجملال هذا يف اجلديد

 فروض الدراسة:

يوجد للذكاءات املتعددة قوة متييزية بني طالبات ال  .1
 الكليات )اإلنسانية والعلمية(.

 بني دقة التصنيف بالدوال التمييزية الناجتة ال يوجد فرق .2
( Directاملباشر )باستخدام نوعي التحليل التمييزي: 

 (.Stepwiseوالتدرجيي)

 :وإجراءاتها الدراسة منهج

 منهج الدراسة:
نه املنهج أل ؛الوصفي السبيب املقارن مت استخدام املنهج

فهذا املنهج يهدف إىل  .الدراسةاألكثر مالءمة ألهداف 
وصف متغريات الظاهرة موضع الدراسة وحتديد أسباب احلالة 
الراهنة للظاهرة. فالبحوث السببية املقارنة هي ذلك النوع من 
البحوث الذي حياول فيه الباحث حتديد أسباب الفروق 

ول التعرف على  اجملموعات يف متغري ما وحياالقائمة بني
ة اليت أدت إىل هذا االختالف. ولذلك تكون العوامل الرئيس

هي التعرف نقطة البدء األساسية يف املنهج السبيب املقارن 
على املعلول مث السعي إىل حتديد األسباب احملتملة له )العلة( 

 (.233، 2011عالم،  أبو)
 :الدراسة مجتمع
 سعود امللك جامعة طالبات من الدراسة جمتمع نتكو  
 والرابع الثالث للمستويات والعلمية نسانيةاإل للكليات
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 جبامعة والتسجيل القبول عمادة حصائيةإ حسب واخلامس
 هـ،1439-1438 لعام األول الدراسي للفصل سعود امللك
 طالبة،( 3650) نسانيةاإل الكليات طالبات أعداد بلغت فقد

  طالبة.( 3460) العلمية والكليات
 الدراسة عينة

 جامعة طالبات من بسيطة عشوائية عينة اختيار ومت
 لعام األول الدراسي الفصلاملسجالت ب سعود امللك
 طالبات من ةطالب (306) قوامها بلغ، هـ1438-1439

 (3)لجدول ل وفقاً  والعلمية نسانيةاإل الكليات
 (3جدول )

 اتتوزيع أفراد العينة على الكلي 
 الكليات العلمية الكليات اإلنسانية

153 153 
لضبط أكثر   يف العددنيمتساويت نيومت اختيار العينت 

 متاثل حجم مع االختبار قوة لتجانس العينتني، كما تزداد
   (.2017، رمحة العينات يف البحث العلمي )خدوج؛

 :الدراسة أدوات
 وتقنني تعريب املتعددة الذكاءات قائمة استخدام مت 
 موزعة موجبة مفردة 90 من واملكونة هاشم أبو السيد

 اللغوي،) هي الذكاءات من أنواع تسعة على عشوائياً 

 والشخصي، ،واإليقاعي واجلسمي، واملكاين، قي،واملنط
 لكل مفردات 10 بواقع( والوجودي والطبيعي، واالجتماعي،

 فيها وتقدر اخلماسي، ليكرت ملقياس وفقاً  عنها جياب. نوع
ويتم التعامل مع كل ذكاء   (4)اجلدول  حسب الدرجات

 .كبعد مستقل
ى عل طُبِّقتوللتحقق من اخلصائص السيكومرتية لألداة 

اخلطوات  عتب  ( طالبة وات  43عينة استطالعية بلغ حجمها )
 :يةتاآل

 :: الثباتأوًل 
استخرجت دالالت ثبات االختبار واتساقه وفق عدد 

 من الطرق تتمثل يف:
: أسابيع "3" بفاصل زمينطريقة إعادة االختبار   -1

وتراوحت معامالت االرتباط بني التطبيق األول والثاين 
(0.458 – 0.840 .) 

 - 0.318الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: قد تراوحت بني )  -2

0.878.) 

الثبات بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة   -3
 (.0.858 – 0.332جتمان: تراوحت بني )

يوضح مؤشرات الثبات ألنواع الذكاءات  (5)اجلدول و    

 .املتعددة بالطرق السابقة
  5جدول 

 لمتعددةمؤشرات ثبات قائمة الذكاءات ا 

 (4جدول )

 ةتقدير درجات مقياس الذكاءات المتعدد 
 ال تنطبق علي إطالقاً  تنطبق علي قليالً  تنطبق علي أحياناً  تنطبق علي كثرياً  تنطبق علي متاماً 

5 4 3 2 1 

 
 الذكاء

 يجاد مؤشر الثباتإطريقة 
 التجزئة النصفية لفا كرونباخأمعامل  إعادة الختبار

 0.691 0.534 **0.690 اللغوي
 0.609 0.458 **0.657 المنطقي

 0.672 0.555 **0.661 المكاني

 0.605 0.585 **0.736 الجسمي
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 : الصدقثانياً 
ومت حساب الدرجة الكلية  :التمييزي للمفردات الصدق  -1

حمكًا للحكم على   املتعددةواع الذكاءات أن مننوع  لكل
على من األ %27، وللمقارنة مت أخذ صدق مفردات املقياس
  11 وعددهن لتمثل اجملموعة املرتفعة

 دىن لتمثل اجملموعة املنخفضةمن األ %27أخذ ، و طالبة -2
 كانت "U" مان وتين اختبار وباستخدامطالبة،  11 وعددهن

كل نوع من أنواع الذكاءات ل "U" املقابلة لقيم (Z) قيم نتائج
 .(6) اجلدولكما يف 

 6جدول 
 اختبار مان وتني للذكاءات المتعددةقيم 

 الطبيعي الجتماعي الشخصي ياإليقاع الجسمي المكاني المنطقي اللغوي قيمة اختبار
U .000 23.500 29.500 25.500 40.500 53.500 25.500 32.500 
Z 3.999** 2.434* 2.040* 2.305* 1.316 .461 2.315* 1.852 

 0.05 معنويه مستوى عند دال*  0.01 معنويه مستوى عند دال**   
 داللة ذات فروقوجود  يتضح السابقمن اجلدول    

 يقاعياإليف عدد من الذكاءات ما عدا الذكاء  إحصائية
بعاد أعلى صدق بعض  امما يعطي مؤشرً  والطبيعي والشخصي

 ة.مقياس الذكاءات املتعدد
 ت املتعددةالذكاءا لقائمة الداخلي االتساق -3

ومت التحقق من ذلك بإجياد مصفوفة االرتباطات     
إجياد و  البينية بني أبعاد قائمة الذكاءات املتعددة

بالدرجة الكلية   املكونات الفرعيةبني  االرتباط معامالت
)عبد القادر وأبو كمؤشر لصدق الذكاءات املتعددة 

كما   االرتباط قيم معامالت(، وكانت 2007هاشم، 
 :(7)ا اجلدول يوضحه

 (7جدول )
 ةبالدرجة الكلي الفرعيةالذكاء  لمكونات)الصدق البنائي(  الرتباط معامالت 

الدرجة  الوجودي الطبيعي الجتماعي الشخصي يقاعياإل الجسمي المكاني المنطقي اللغوي الذكاء
 الكلية

507. 1 اللغوي
**

 .340
*
 .380

*
 .367

*
 .177 .468

**
 .316

*
 .351

*
 .676

**
 

431. 271. 237. 1  المنطقي
**

 .311
*
 .364

*
 .398

**
 .393

**
 .669

**
 

598. 1   المكاني
**

 .279 .162 .119 .442
**

 .442
**

 .614
**

 

490. 123. 089. 052. 1    الجسمي
**

 .478
**

 .566
**

 

      يقاعياإل

1 

.227 .166 .363
*
 .472

**
 .673

**
 

338. 223. 275. 1      الشخصي
*
 .443

**
 

334. 1       تماعيالج
*
 .355

*
 .542

**
 

 0.858 0.878 **0.841 اإليقاعي

 0.332 0.318 **0.458 الشخصي

 0.675 0.593 **0.736 الجتماعي

 0.412 0.438 **0.768 الطبيعي

 0.518 0.638 **0.790 الوجودي
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الدرجة  الوجودي الطبيعي الجتماعي الشخصي يقاعياإل الجسمي المكاني المنطقي اللغوي الذكاء
 الكلية

715. 1        الطبيعي
**

 .731
**

 

795. 1         الوجودي
**

 

الدرجة 
 الكلية

         1 

االرتباط البينية  معامالت أن يتضح من املصفوفة السابقة     
بني املكونات الفرعية بالدرجة الكلية دالة إحصائيًا عند 

 صدق االتساق الداخلي. يدل على (، مما0.01) مستوى
نستنتج مما سبق أن قائمة الذكاءات املتعددة مناسبة    

 لالستخدام لعينة الدراسة احلالية، نظرًا لتوفر مؤشرات جيدة
 .ثبات وصدق األداةل

 

 

 نتائج الدراسة:

أوًل: النتائج الخاصة بتوافر شروط استخدام التحليل 
 :التمييزي

توزيع قيم املتغريات املستقلة مت التحقق من اعتدالية      
)الذكاءات املتعددة( قبل استخدامها يف التحليالت اخلاصة 

 -باستخدام اختبار شابريوبنموذج التحليل التمييزي اخلطي 
لكل ذكاء من الذكاءات املتعددة، واملوضحة يف ويلك 
   (8) جدول

 
 (8جدول )

 لدرجات الذكاءات المتعددة ويلك -اختبار شابيرو 
  مستوى الدللة درجات الحرية ويلك -قيمة اختبار شابيرو ذكاءات المتعددةال

  995. اللغوي

 

 

 

 

 

306 

 

 
 

.424 
 210. 993. المنطقي
 052. 991. المكاني
 090. 982. الجسمي
 061. 973. اإليقاعي
 076. 974. الشخصي
 164. 993. الجتماعي
 415. 995. الطبيعي
 104. 979. الوجودي

 -أن قيم اختبار شابريو يتضح من اجلدول السابق      
قيم الداللة  إذ إنويلك للذكاءات املتعددة غري دالة إحصائياً 

 ثبت، مما ي(05.املقرتنة هبا أكرب من مستوى الداللة املقبول )
 اعتدالية توزيع الدرجات لكل ذكاء من الذكاءات املتعددة

 . (2012وحسن،  )الشورجبي

( باستخدام التحليل M Box'sكما بلغت قيمة اختبار )     
 ( وهي0.61( مبستوى داللة )4.495) (Stepwise)التدرجيي 

قيمة غري دالة إحصائيًا مما يشري إىل جتانس التباين بني 
 جمموعات املتغري التابع يف قيم املتغريات املستقلة.
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 ثانياً: النتائج الخاصة بالفرض األول وتفسيرها
ينص الفرض األول على "ال يوجد للذكاءات املتعددة      

قوة متييزية بني طالبات الكليات اإلنسانية والعلمية" وللتحقق 
التحليل التمييزي التدرجيي  اسُتخد ممن صحة هذا الفرض 

 للذكاءات املتعددة يف ضوء نوع الكلية.
وأظهرت نتائج التحليل أن كل من الذكاء )املنطقي،       

ي، الطبيعي( واليت بلغت قيم اختبار ولكس المدا االجتماع

( على الرتتيب هي فقط 0.965، 0.951، 0.938هلا )
اها إهلا بداللة إحصائية أي  Fالذكاءات اليت تتمتع قيم 

الذكاءات اليت هلا قدرة متييز بني جمموعيت طالبات الكليات 
 اإلنسانية والعلمية.

تني فقط فإنه ميكن للمتغري التابع جمموع ولـم ا كان     
قيم املؤشرات  (9)جدول ين دالة متييزية واحدة. ويوضح تكو 
 اخلاصة بتلك الدالة. حصائيةاإل

 9جدول
 المؤشرات اإلحصائية للدالة التمييزية 

 0.07( أن قيمة اجلذر الكامن 9ويتضح من اجلدول )     
وهي مؤشر للتباين املفسر جملموعيت املتغري التابع واليت تُعزى 
للمتغريات املستقلة )الذكاءات الثالث املنبئة(. وكما أن قيمة 

ييزية معامل االرتباط القانوين واليت تشري إىل جودة الدالة التم
( تقريباً، مما يفيد بأن 0.06( ومربع تلك القيمة )0.248)
( فقط من التباين بني جمموعيت طالبات الكليات 6%)

اإلنسانية والعلمية يُفسر بواسطة الذكاءات املنبئة. وكذلك 

تؤكد الداللة اإلحصائية لقيمة مربع كاي أن الفروق بني 
ود هلذه طالبات الكليات العلمية واإلنسانية ميكن يع

 الذكاءات.
عامالت املعيارية املكما أسفرت نتائج التحليل عن 

وغري املعيارية ومعامالت مصفوفة البنية للدالة التمييزية 
 :(10)اجلدول  يف واملوضحة

 (10جدول )
 معامالت الدالة التمييزية 

 امالت مصفوفة بنية الدالةمع اريةيمعامالت الدالة غير المع معامالت الدالة المعيارية المتغيرات المنبئة
 0.691 0.098 0.596 الذكاء المنطقي

 0.010 0.116- 0.734- الذكاء الجتماعي

 0.741 0.135 0.803 الذكاء الطبيعي

 - 4.320- - الثابت

يالحظ من فحص حجم املعامالت املعيارية للمتغريات     
تغريات املنبئة املنبئة يف الدالة املعيارية، ومعامل االرتباط بني امل

والدالة داخل اجملموعة )معامالت مصفوفة بنية الدالة(، أن 
دالة التمييز هنا هي "الذكاء الطبيعي"، وقد بلغت قيمته 

( يف الدالة املعيارية ويف مصفوفة بنية الدالة 0.803)
(، وعلى هذا األساس نطلق على دالة التمييز هنا 0.741)

دالة املعيارية أمهية حتليلية  "الذكاء الطبيعي". وملعامالت ال
القيم املعيارية األكرب تدل على نسبة اإلسهام إذ إن كبرية، 

األكرب للمتغريات يف الدالة التمييزية باملقارنة مع املتغريات 
ذات القيم األقل. ومن املتغريات املنبئة )الذكاءات الثالث( 

ؤ ميكن كتابة الدالة التمييزية اليت من خالهلا ميكن التنب

 حصائيةالدللة اإل درجات الحرية مربع كاي ولكس لمدا معامل الرتباط القانوني نسبة التباين الجذر الكامن
0.066 6% 0.248 0.938 19.268 3 0.000 
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بعضوية الطالبة إلحدى جمموعيت طالبات الكليات اإلنسانية 
 ية:تات الذكاءات الثالث بالصورة اآلوالعلمية من درج

درجة  0.098X+  0.32-العضوية للكلية = 
 0.116 -درجة الذكاء املنطقي  0.135Xالذكاء الطبيعي + 

X (.11)اجلدول  يف درجة الذكاء االجتماعي، واملوضحة 
 (11) جدول

 دوال تمركز المجموعة
0.256- الكليات اإلنسانية  
 0.256 الكليات العلمية

يتبني من دوال متركز اجملموعة أن اجملموعتني تقعان 
القيمة  ولـم ا كانت، بعضمن بعضهما موقعًا معاكسًا 

لكليات العلمية موجبة املتوسطة اليت تتمركز حوهلا جمموعة ا

ين املميزين )الطبيعي معامالت كل من الذكاء اوكذلك قيمت
فإن ارتفاع الدرجات اليت حتصل  ،يضاً واملنطقي( موجبة أ

عليها الطالبات يف الذكاءين تؤدي إىل ارتفاع انضمامهم إىل 
ن قدرة الطالبات يف إيات العلمية. وهذا أمر طبيعي إذ الكل

الكليات العلمية على فهم الطبيعة وكذلك قدراهتم الرياضية 
 البات يف الكليات اإلنسانية.أعلى منها لدى الط
( مدى دقة التصنيف التنبؤي 12)اجلدول ويوضح 

ألفراد عينة الدراسة على جمموعيت املتغري التابع )الكليات 
اإلنسانية والعلمية( وفق املتغريات املنبئة )الذكاءات يف الدالة 

 التمييزية(.

 (12جدول )
 نسب تصنيف األفراد 

 المجموع المجموعة المتنبأ بها ع الكلية(مجموعات المتغير التابع )نو 
 العلمية اإلنسانية

 153 55 98 اإلنسانية
% 64.1 35.9 100 

 153 91 62 العلمية
% 40.5 59.5 100 

 61.8 نسبة التصنيف الصحيح

( طالبة من طالبات 189( أن )12يتضح من اجلدول )
( واملمثلني 306الكليات اإلنسانية والعلمية البالغ عددهم )

بشكل صحيح وفقًا للدالة التمييزية  ُصنِّفوالعينة الدراسة 
( 91( طالبة من طالبات الكليات اإلنسانية و)98منهم )

 طالبة من طالبات الكليات العلمية.  

ن نسبة التصنيف الصحيح اليت مت التنبؤ هبا بلغت إ يأ    
سبة (. ولتصحيح عامل الصدفة اليت قد تتأثر به الن61.8%)
( ممن صنفوا تصنيفًا صحيحًا من أفراد عينة 61.8%)

( ويوضح اجلدول Kappaالدراسة، مت حساب معامل كابا )
 ( نتائج اخلاصة هبذا املؤشر.12)

 (13جدول )
 مؤشر التصحيح مع نسبة األفراد المصنفين تصنيفاً صحيحاً وفق معامل كابا 

 معامل
 كابا

 الدللة القيمة
0.235 0.000 
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( أن قيمة معامل كابا اليت 13 من اجلدول )نيبيت
( دالة إحصائياً مما تشري إىل وجود قدرة تنبؤية 0.235بلغت )

للذكاءات الثالث املنبئة لتصنيف طالبات يف الكليات 
أن صغر قيمة معامل كابا تشري إىل  غري ،اإلنسانية والعلمية

 اخنفاض دقة التنبؤ هبا.
لذكاءات املتعددة قوة متييزية ومما سبق يتضح أنه يوجد ل    

 منخفضة بني طالبات الكليات اإلنسانية والعلمية.
 :ثالثاً: النتائج الخاصة بالفرض الثاني وتفسيرها

ينص الفرض الثاين على "ال يوجد فرق بني دقة 
التصنيف بالدوال التمييزية الناجتة باستخدام نوعي التحليل 

((" وللتحقق Stepwise)( والتدرجييDirectالتمييزي )املباشر )

من صحة هذا الفرض مت استخدام التحليل التمييزي املباشر 
 للذكاءات املتعددة يف ضوء نوع الكلية.

مت أواًل التحقق من شرط جتانس التباين بني جمموعات  إذ
 Mاملتغري التابع يف قيم املتغريات املستقلة بإجياد قيمة اختبار )

Box'sباستخدام التحليل املباش )( رDirect واليت بلغت )
( وهي قيمة دالة إحصائياً 0.001( مبستوى داللة )84.832)

جمموعيت املتغري التابع  وإذ إنمما يشري إىل عدم التجانس. 
ن فإنه ميكن التغاضي عن عدم حتقق شرط التجانس امتساويت

ن اللمتغري التابع جمموعت ولـم ا كان وإجراء التحليل التمييزي.
ن باستخدام التحليل التمييزي تكوين دالة فقط فإنه ميك

( قيم املؤشرات 14متييزية واحدة. ويوضح اجلدول )
  حصائية اخلاصة بتلك الدالة.اإل

 14) جدول
 المؤشرات اإلحصائية للدالة التمييزية 

 حصائيةالدللة اإل درجات الحرية مربع كاي ولكس لمدا معامل الرتباط القانوني نسبة التباين الجذر الكامن
0.078 7% 0.269 0.928 22.450 9 0.008 

وهي  0.08( أن قيمة اجلذر الكامن 14يتضح من اجلدول )
مؤشر للتباين املفسر جملموعيت املتغري التابع واليت تُعزى 
للمتغريات املستقلة )الذكاءات املتعددة(. وكما أن قيمة 

ودة الدالة التمييزية معامل االرتباط القانوين واليت تشري إىل ج
( تقريباً، مما يفيد بأن 0.07( ومربع تلك القيمة )0.269)
( فقط من التباين بني جمموعيت طالبات الكليات 7%)

اإلنسانية والعلمية يُفسر بواسطة الذكاءات املتعددة. وكذلك 
تؤكد الداللة اإلحصائية لقيمة مربع كاي أن الفروق بني 

إلنسانية ميكن أن يعود هلذه طالبات الكليات العلمية وا
كما أسفرت نتائج التحليل عن املعامالت  الذكاءات.

املعيارية وغري املعيارية ومعامالت مصفوفة البنية للدالة 
 .(15)اجلدول التمييزية واملوضحة يف 

 (15جدول )
 معامالت الدالة التمييزية 

 معامالت مصفوفة بنية الدالة اريةيلمعمعامالت الدالة غير ا معامالت الدالة المعيارية المتغيرات
 0.283 0.010- 0.064- الذكاء اللغوي

 0.635 0.127 0.769 الذكاء المنطقي

 0.336 0.022- 0.138- الذكاء المكاني

 0.306 0.027- 0.175- الذكاء الجسمي

 0.039- 0.012- 0.122- الذكاء اإليقاعي
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 معامالت مصفوفة بنية الدالة اريةيلمعمعامالت الدالة غير ا معامالت الدالة المعيارية المتغيرات
 0.176 0.053- 0.260- الذكاء الشخصي

 0.009 0.083- 0.522- الجتماعي الذكاء

 0.681 0.176 1.044 الذكاء الطبيعي

 0.236 0.023- 0.154- الذكاء الوجودي

 - 2.404- - الثابت

يالحظ من فحص حجم املعامالت املعيارية للمتغريات       
يف الدالة املعيارية، ومعامل االرتباط بني املتغريات والدالة 

مصفوفة بنية الدالة(، أن دالة  داخل اجملموعة )معامالت
التمييز هنا هي "الذكاء الطبيعي"، وقد بلغت قيمته 

( يف الدالة املعيارية ويف مصفوفة بنية الدالة 1.044)
(، وعلى هذا األساس نطلق على دالة التمييز هنا 0.681)

"الذكاء الطبيعي" كما يف التحليل التمييزي التدرجيي. ومن 
كن كتابة الدالة التمييزية اليت من خالهلا املتغريات املستقلة مي

ميكن التنبؤ بعضوية الطالبة إلحدى جمموعيت طالبات 
الذكاءات املتعددة  الكليات اإلنسانية والعلمية من درجات

 ية:تبالصورة اآل
 درجة 0.010X - 2.404-=  للكلية العضوية

 0.022 - املنطقي الذكاء درجة 0.127X+  اللغوي الذكاء

X 0.027 - املكاين لذكاءا درجةX اجلسمي الذكاء درجة 
- 0.012X 0.053 - اإليقاعي الذكاء درجة X درجة 

+  االجتماعي الذكاء درجة 0.083X - الشخصي الذكاء

0.176X 0.023 - الطبيعي الذكاء درجة X الذكاء درجة 
 الوجودي.

ومبقارنة الدالتني التمييزيتني الناجتتني باستخدام كل من 
ليل التمييزي املباشر والتدرجيي يتضح جليًا وجود نوعي التح

 .(16)اجلدول واملوضحة يف  فرق بني هاتني الدالتني
 (16جدول )

  ةالمجموع دوال تمركز 
0.278- الكليات اإلنسانية  
 0.278 الكليات العلمية

يتبني من دوال متركز اجملموعة أن اجملموعتني تقعان 
القيمة  لـم ا كانتو ، بعضمن بعضهما موقعًا معاكسًا 

املتوسطة اليت تتمركز حوهلا جمموعة الكليات العلمية موجبة 
)الطبيعي  معامالت كل من الذكاءين املميزين اوكذلك قيمت

فإن ارتفاع الدرجات اليت حتصل  ،واملنطقي( موجبة أيضاً 
عليها الطالبات يف الذكاءين تؤدي إىل ارتفاع انضمامهم إىل 

ا يتفق مع نتائج التحليل التمييزي الكليات العلمية. وهذ
 التدرجيي.

مدى دقة التصنيف التنبؤي ألفراد  (17)اجلدول ويوضح 
عينة الدراسة على جمموعيت املتغري التابع )الكليات اإلنسانية 

 والعلمية( وفق املتغريات املستقلة )الذكاءات املتعددة(.

 (17جدول )
 نسب تصنيف األفراد 

 المجموع المجموعة المتنبأ بها بع )نوع الكلية(مجموعات المتغير التا
 العلمية اإلنسانية

 153 56 97 اإلنسانية
% 63.4 36.6 100 

 153 88 65 العلمية
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% 42.5 57.5 100 
 60.5 نسبة التصنيف الصحيح

( طالبة من 185( أن )17)اجلدول يتضح من 
( 306طالبات الكليات اإلنسانية والعلمية البالغ عددهم )

وفقًا للدالة  ةصحيح طريقةب ُصنِّفواواملمثلني لعينة الدراسة 
( طالبة من طالبات الكليات اإلنسانية 97التمييزية منهم )

ن نسبة إمن طالبات الكليات العلمية. أي  ( طالبة88و)
 %(.60.5التصنيف الصحيح اليت مت التنبؤ هبا بلغت )

ة ولتصحيح عامل الصدفة اليت قد تتأثر به النسب
لتصنيف الصحيح املتنبأ هبا، مت حساب معامل  ل( 60.5%)

نتائج اخلاصة هبذا ال (18)اجلدول ( ويوضح Kappaكابا )
 املؤشر.
 (18جدول )

مؤشر التصحيح مع نسبة األفراد المصنفين تصنيفًا صحيحًا وفق 
 معامل كابا

 معامل
 كابا  

 الدللة القيمة
0.209 0.000 

يمة معامل كابا اليت بلغت ( أن ق18)اجلدول  من نييتب
( دالة إحصائيًا مما تشري إىل وجود قدرة تنبؤية 0.209)

للذكاءات املتعددة لتصنيف الطالبات يف الكليات اإلنسانية 
أن صغر قيمة معامل كابا تشري إىل اخنفاض  غري ،والعلمية

دقة التنبؤ هبا. وبالرغم من اتفاق هذه النتائج مع نتائج 
الفرق بني قيميت معامل كابا  فإنالتدرجيي التحليل التمييزي 

ارتفاع دقة التصنيف للدالة التمييزية الناجتة باستخدام  ريرب 
التحليل التمييزي التدرجيي. مما يؤكد وجود فرق بني دقة 
التصنيف بالدوال التمييزية الناجتة باستخدام نوعي التحليل 

 (.Stepwise( والتدرجيي)Directالتمييزي املباشر )

 :النتائج على عام قيبتع

 منخفضة متييزية قوة وجود احلالية الدراسة نتائج أظهرت
 والعلمية اإلنسانية الكليات طالبات بني املتعددة للذكاءات

كما أكدت نتائج معامل كابا يف   ،سعود امللك جبامعة

التنبؤ الدراسة احلالية أنه ال ميكن االعتماد على الذكاءات يف 
اختلفت وبذلك  الكليات اجلامعية.تصنيف الطالبات يف ب

؛ 2012الدراسة احلالية عن دراسة كل من )أبو العال، 
أظهرت  فقد( 2001؛ الشريف، 2013الشريدة وآخرون، 

تلك الدراسات إمكانية التنبؤ باملتغريات املدروسة من خالل 
 الدالتني بني فرق وجود إىل باإلضافة .الذكاءات املتعددة

 التميزية الدالة تكونت إذ التمييزي تحليلال لنوعي التمييزيتني
 ثالث من( Stepwise) التدرجيي التحليل باستخدام الناجتة

 يف حني( واالجتماعي واملنطقي، الطبيعي،) فقط ذكاءات
 املباشر التحليل باستخدام الناجتة التميزية الدالة اشتملت

(Direct )واملنطقي، اللغوي،) التسع املتعددة الذكاءات على 
 واالجتماعي، والشخصي، واإليقاعي، واجلسمي، املكاين،و 

هذا الفرق بني الدالتني  ومع وجود، (والوجودي والطبيعي،
ارتفاع الدرجات قًا على أن اأظهرت دوال متركز اجملموعة اتف

 اليت حتصل عليها الطالبات يف الذكاءين )الطبيعي واملنطقي(
 كما  مية.تؤدي إىل ارتفاع انضمامهم إىل الكليات العل

 بالدوال التصنيف دقة يف فرق وجود عن النتائج أسفرت
 .التمييزي التحليل نوعي باستخدام الناجتة التمييزية

عزى ضعف القوة التمييزية للذكاءات املتعددة بني وقد يُ 
وأعضاء  باء ومعلمنيلبات إىل عدم التفات املربني من آالطا

ة الكتشاف إىل منح الطالبات الفرص الكافي هيئة تدريس
ذكاءاهتن وصقلها وشحذها من خالل التشجيع والتحفيز 

. إضافة إىل عدم االكرتاث بتوظيف هذه والتعليم والتدريب
الذكاءات يف توجيه الطالبات حنو التخصصات اليت تتوافق 

إذ يتم االستناد بشكل رئيس مع قدراهتن ونقاط القوة لديهن 
ت الطالبات مهال قدراعلى درجة التحصيل األكادميي وإ

 هتن ومصادر القوة والضعف يف قدراهتن.اوميوهلن واهتمام
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 :الدراسة توصيات

 توصي نتائج، من الدراسة عنه أسفرت ما ضوء يف    
 :باآليت الدراسة

 التمييزي التحليل باستخدام الدراسات من املزيد إجراء .1
 بتصنيف التنبؤية القدرة ذات املتغريات عن للكشف التدرجيي

 . اجلامعية رحلةامل طلبة

 الرتبوية الدراسات يف التمييزي التحليل استخدام  .2
 تصنيف يف تساعد اليت التمييزية الدوال إلجياد والنفسية

 . جمموعات يف األفراد

 واالختبارات املقاييس على الدراسات من املزيد إجراء .3
 املتقدمة اإلحصائية األساليب باستخدام والرتبوية النفسية

 وحتليل التوكيدي العاملي والتحليل وديالعنق كالتحليل
 .الزمنية السالسل

 عن للكشف احلالية للدراسة مشاهبة دراسات إجراء  .4
 العام طالب التعليم لدى املتعددة للذكاءات التنبؤية القدرة

 .املختلفة مبراحلها اجلامعات وطلبة

 المراجع:

من خالل التنبؤ بالتحصيل األكادميي (. 2012العال، مسعد ربيع ) أبو
. من طالب اجلامعة أساليب التعلم والذكاءات املتعددة لدى عينة

 .497 -439، (32) رشاد النفسي،جملة اإل ،مصر
(. 2013ورزق، راشد مرزوق راشد ) ؛اجلواد حالوة، حممد السعيد عبد أبو

 بعض ضوء يف النفسية للهزمية التمييزي والتحليل العاملية البنية

دراسات . "مقرتح منوذج" اجلامعة طالب لدى املتغريات النفسية
 .171 -128(، 3) 37عربية يف الرتبية وعلم النفس، 

حصائي للبيانات باستخدام التحليل اإل(. 2003عالم، رجاء حممود ) أبو
 دار النشر للجامعات. ،. القاهرةSPSSبرامج 

 .والرتبوية النفسية العلوم يف البحث مناهج(. 2011) حممود رجاء عالم، أبو
 .للجامعات النشر دار :القاهرة

حصائي يف حتليل البيانات الدليل اإل(. 1424، السيد حممد )هاشم أبو
 . الرياض، مكتبة الرشد.SPSSباستخدام 

(. الذكاءات املتعددة السائدة لدى طلبة 2011بلعاوي، منذر يوسف )
 -177(، 100) 25، الرتبوية اجمللةجامعة القصيم. الكويت، 

212. 

 تنمية – والفهم املتعددة الذكاءات .(2003جابر ) احلميد عبدجابر، 
 دار ،القاهرة ،(28) النفس وعلم الرتبية يف املراجع سلسلة ،وتعميق
 .العريب الفكر

امليول املهنية والذكاءات املتعددة (. 2011ومقداد، حممد ) ؛حسني، خدجية
 ،سيةدراسات نف. لدى طلبة الصف الثالث الثانوي مبملكة البحرين

(5،) 9-39. 
(. الذكاءات 2007والفقي، مدحت عبد احملسن ) ؛خالد، زينب عاطف

املتعددة وعالقتها بدافعية اإلجناز يف ضوء التخصص الدراسي لدى 
املؤمتر العلمي احلادي عشر  عينة من طالبات كلية االقتصاد املنزيل.

 ، مصر.نسان()الرتبية وحقوق اإل
 قوة يف العينة حجم أثر تقدير (.2017) عزيزة رمحة، مصعب؛ خدوج،

 .70 -41(، 13) 39 البعث، جامعة جملة اإلحصائي، االختبار
. عمان، دار الذكاءات املتعددة برنامج تطبيقي(. 2011ميان )إاخلفاف، 

 املناهج للنشر والتوزيع. 
(. 2010ياد علي )أوحممود،  ؛حممود، هبة عدنان ؛سامل، حممد ذاكر

الطالبات املتقدمات إىل كلية الرتبية  يزية يف قبولالدالة التمي استخدام
جملة الرافدين للعلوم . 2010 -2009الرياضية للعام الدراسي 
 .168 -161(، 55) 16الرياضية جبامعة املوصل، 

(. القدرة التنبؤية باملشاهدات ثنائية 2013الشافعي، حممد منصور )
التحليل التمييزي: التصنيف ألسلويب حتليل االحندار اللوغاريتمي و 

 -92(، 37) 2جملة كلية الرتبية، دراسة مقارنة. جامعة عني مشس، 
134. 

حصاء التقليدي واملتقدم يف البحوث اإل(. 2014الشافعي، حممد منصور )
 مكتبة الرشد. ،. الرياضالرتبوية
(. مقارنه بني التحليل 2016زهار كاظم )أوجبارة،  إمساعيل؛شاهني، محزة 

دارة جملة اإلطي واحتمال االستجابة يف تصنيف البيانات. التمييزي اخل
 .269 -250(، 12) 3واالقتصاد جبامعة كربالء، 

الشريدة، حممد خليفة؛ اجلراح، عبد الناصر ذياب؛ وبشارة، موفق سليم 
(. القدرة التنبؤية للذكاءات املتعددة مبستوى احلكمة لدى 2013)

اد اجلامعات العربية للرتبية وعلم جملة احتالطلبة اجلامعيني يف األردن. 
 .136 -110، (1) 11النفس، 

(. التنبؤ بالتحصيل الدراسي يف ضوء 2001الشريف، صالح الدين حسني )
جملة كلية الربية نظرييت معاجلة املعلومات والذكاءات املتعددة. 

 .151 -111(، 1) 17بأسيوط، 
القياس (. 2012)يد وحسن، عزت عبد احلم؛ أبو اجملد إبراهيمي، ورجبالش

 مكتبة الرشد. ،. الرياضوالنفسي الرتبوي حصاءواإل
 مرتفعي الطلبة متيز اليت الرياضيات دراسة (. مهارات2013العابد، عدنان )

 التحليل وفق الرياضيات يف متدين التحصيل الطلبة عن التحصيل

(، 10) 27 ،نسانيةإلجملة جامعة النجاح للعلوم اهلا.  التمييزي
2177- 2206. 
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العرض والتحليل (. 2005الفتوح ) أبوعاشور، مسري كامل؛ وسامل، سامية 
اجلزء الثاين اإلحصاء التطبيقي  SPSSWINاإلحصائي باستخدام 

 حصائية.قاهرة، معهد الدراسات والبحوث اإل. الاملتقدم
(. البناء 2007هاشم، السيد حممد ) أبوو  ؛عبد القادر، فتحي عبد احلميد

اء يف ضوء جاردنر وعالقته بكل من فاعلية الذات وحل العاملي للذك
جملة كلية الرتبية املشكالت والتحصيل الدراسي لدى طالب اجلامعة. 

 .242-171، 55، جبامعة الزقازيق
 والتحليل العنقودي التحليل استخدام فاعلية(. 2014علي، كنان أمحد )

 لذكاءا الختبارات التمييزية من الداللة التحقق يف التمييزي

 رسالة ماجستري، دمشق، جامعة دمشق. .والشخصية
(. استخدام الدالة املميزة للتنبؤ 2011نازك ) ،وإحسان ؛علي، مالك صاحل

 3اجمللة العراقية لبحوث السوق ومحاية املستهلك،  بنتيجة الطالب.
(5 ،)131- 146. 

لدى طلبة كليات  (. واقع الذكاءات املتعددة2015علي حسن ) ،القرون
 -95(، 3)16جملة السودان للعلوم والتقنية، جملتمع اليمنية. ا

108. 
(. أثر العوامل املختلفة على بناء الدوال التمييزية 2014نامق، فيصل ناجي )

لتصنيف الطلبة للدراستني الصباحية واملسائية: دراسة حالة يف إحدى  
 امعةجملة اإلدارة واالقتصاد باجلكليات التعليم العايل يف العراق. 
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Abstract: The theory of multiple intelligences is one of the most important theories that can be employed and used in 

educational and educational situations. Several studies have proven that there is a relationship between multiple intelligences 

and many variables such as academic achievement, learning methods, achievement motivation, level of wisdom, professional 

tendencies, psychological happiness and self-esteem. This study aimed to reveal the discriminatory power of multiple 

intelligences among university students, and the difference between classification accuracy of the resulting discriminatory 

functions using two types of discriminatory analysis.Furthermore, multiple intelligences list was applied to (306) sample of 

female students from humanities and science colleges at King Saud University. The study found a low discriminatory power 

of multiple intelligences among the students; in addition to the distinguishing functions difference between the analysis types. 

In which, the resultant distinguishing function created “using stepwise analysis” was from only three types of intelligences 

(natural, logical, and social). Meanwhile, the resulting discriminant function “using direct analysis”, included all the nine 

multiple intelligences. Moreover, the results also revealed difference in the accuracy of the classification of the 

discriminatory functions. Finally, the study recommends conducting further progressive discriminatory analysis to detect the 

variables with the predictive ability to classify university students. 

 

Keyword: Multiple Intelligences, Discriminatory Analysis, Multivariate Analysis, Discriminatory Power, Discriminatory 
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