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 أدلة الذكاءات املتعددة من القرآن الكريم        
َماَء ُكلََّها ُثمَّ  :الذكاء اللغوي - 1 َسأ َ صاِدِقيَن(َوَعلََّم آَدَم اْلأ ؤََُلِء ِإن     ُكنُتمأ َماِء هََٰ  )31سورة البقرة : (َعَرَضُهمأ َعَلى الأَمََلِئَكِة َفَقاَل َأنِبُئوِني ِبَأسأ
ٌت فَ ) : الذكاء المنطقي -2 ُرٌؤ َهَلَك َليأَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأخأ ِتيُكمأ ِفي الأَكََلَلِة  ِإِن امأ ُتوَنَكِ ُقِل َّللاَُّ ُيفأ َتفأ ُف َما َتَرَك  َوُهَو َيِرُثَها ِإن لَّمأ َيُكن لََّها َيسأ َلَها ِنصأ

َوًة رَِِّجاًَل َوِنَساء َفِللذَّكَ  ُنَثَييأِن  ُيَبيُِّن َّللاَُّ َلُكمأ َأن َتِض َوَلٌد  َفِإن َكاَنَتا اثأَنَتيأِن َفَلُهَما الثُُّلَثاِن ِممَّا َتَرَك  َوِإن َكاُنوا ِإخأ ٍء َعِليٌم ِر ِمثأُل َحظِّ اْلأ لُّوا  َوَّللاَُّ ِبُكلِّ َشيأ
 (  176{]سورة النساء:

ِتيًَل( ]سورة المزمل::)الذكاء الموسيقي او االيقاعي او الصوتي-  3   ( 4َوَرتِِّل الأُقرأآَن َترأ
ِ ُقُلوٌب   : الذكاء البصري -   4  نِس  َلُهمأ َن الأِجنِِّ َواْلأِ َمُعوَن )َوَلَقدأ َذَرأأَنا ِلَجَهنََّم َكِثري ا مِِّ ُيٌن َلَّ ُيبأِصُروَن ِبَها َوَلُهمأ آَذاٌن َلَّ َيسأ َقُهوَن ِبَها َوَلُهمأ أَعأ َلَّ َيفأ

ِئَك ُهُم الأَغاِفُلوَن { ]سورة اْلعراف: َنأَعاِم َبلأ ُهمأ َأَضلُّ ُأولََٰ ِئَك َكاْلأ  ]179ِبَها ُأولََٰ
َلُم وَ  :الذكاء الشخصي او الذاتي-  5 َرُهوا َشيأًئا َوُهَو َخيأٌر َلُكمأ َوَعَسى َأنأ ُتِحبُّوا َشيأًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكمأ َوَّللاَُّ َيعأ َلُموَن { [البقرة: )َوَعَسى َأنأ َتكأ َأنأُتمأ ََل َتعأ

216. [ 
ُبُدواالذكاء اَلجتماعي:-6 َبىََٰ َوالأَيَتاَمىََٰ َوالأَمَساِكِن َوالأ   َواعأ َساًنا َوِبِذي الأُقرأ ِرُكوا ِبِه َشيأًئا َوِبالأَواِلَديأِن ِإحأ اِحِب  َّللاََّ َوََل ُتشأ َبىََٰ َوالأَجاِر الأُجُنِب َوالصَّ َجاِر ِذي الأُقرأ

ِبيِل َوَما َمَلَكتأ َأيأَماُنُكمأ  ِإنَّ َّللاََّ  َتاًَل َفُخورا { ]سورة النساء: ِبالأَجنِب َوابأِن السَّ  ]36ََل ُيِحبُّ َمن َكاَن ُمخأ
...{ ] آل عمران :الذكاء الحركي:-7 َِ ِقَياما َوُقُعودا َوَعَلى ُجُنوِبِهمأ ُكُروَن َّللاَّ  ]191الَِّذيَن َيذأ
الطبيعي:)-8 )الذكاء  َرتأ  ُس ُكوِِّ مأ الشَّ )1ِإَذا  انأَكَدَرتأ  النُُّجوُم  )(َوِإَذا  2(َوِإَذا  ُسيَِّرتأ  )3الأِجَباُل  ُعطَِّلتأ الأِعَشاُر  )4(َوِإَذا  ُحِشَرتأ الأُوُحوُش  (َوِإَذا  5(َوِإَذا 

َرتأ )  ر(( )سورة التكوي 6الأِبَحاُر ُسجِِّ
دة العقل، سرعة الفطنة والفهم . )مسعود،  - :الذكاء لغة رة ( و الذكاء اصطَلحًا: وكسلر يعرفه بإنه الفط374َم، ص 1992ذ كا وذكى وذكو: حِّ

الذكاء المتعدد :عمل كاردنر على  ( 155م،ص2٠13ابو غزال،( .الكلية للفرد على التصرف الهادف والتفكير العاقل والتعامل الكفء مع البيئة
ن  إيجاد تعريف للذكاء هو القدرة على حل المشاكل أو اإلنتاج الفكري الذي يؤدي بالتالي الى إطار ثقافي معين) ويتضمن هذا التعريف جانبي

ولهما تضمن إن مهارة حل المشكالت تسمح للفرد أن يصل إلى الوضع الذي يمكن من خاهلل أن ينال هدفه .وثانيهما إن خلق النتاج الثقافي أ
ح مهم للفوز أو السماح بتوصيل المعرفة التي تمكن الفرد من التعبير عن وجهات نظره أو مشاعره . وإن المشاكل التي تحتاج الى الحل تتراو 

م طلب وزير التعليم العام في باريس   19٠4في سنة  (34-33م ،ص2٠11ضع حد أو نهاية لقصة أو إلصالح موقف ما . )الخفاف ، بين و 
ومجموعة من زمالئه أن يطوروا وسيلة لتقرير أي طالب من المرحلة االبتدائية يواجهون خطر الرسوب  Alfred Binet من عالم النفس الفرنسي
وبعد عدة سنوات تم نقل هذا النوع من االختبا ارت   . جي لهم .فكان أن ظهرت نتيجة تلك الجهود أول اختبارات الذكاءليمكن تقديم اهتمام عال

عنه بعدد   إلى الواليات المتحدة حيث أصبح أم اًر شائعًا تمامًا كما كان الحال مع فكرة أن هناك شيئًا ""ذكاء"" ويمكن قياسه موضوعيًا والتعبير
وهذا الختبار يتكون من مجموعة من اسئلة التي يمكن من خَللها معرفة درجة الذكاء  ) 1:   2٠٠6آرمسترونج،.) IQ بدرجة ذكاء منفرد اسمه أو  

 Howard Gardner وبعد مرور ثمانين عامًا تقريبًا على تطور أول اختبارات للذكاء ، بادر عالم النفس )1,2٠14,() شواهين . بشكل تقريبي
تحدي هذا المعتقد المقبول من عامة الناس . قال إن ثقافتنا قد قت تعريف الذكاء إلى درجة كبيرة وقال في كتابه   إلى  Harvard في جامعة

،حيث وضع في البداية سبعة ذكاءات   1983وذلك في عام     )1,  2٠٠6المعنون إطا ارت العقل بوجود سبعة ذكاءات أساسية. )آرمسترونج،
وفي نظريته عن الذكاءات (1,  2٠14الطبيعي ، وبعد ذلك وضع احتمالية وجود ذكاء تاسع . )شواهين ،ثم أضاف الذكاء الثامن وهو الذكاء  

العالمات التي تسجلها اختبارات الذكاء Gardner المتعددة ، سعى البشرية إلى ما وراء حدود  اإلمكانات   وقد شك  . IQ إلى توسيع نطاق 
Gardner ديًا في مدى صدقية تحديد ذكاء شخص ما من خالل إبعاد ذلك الشخص عن بيئته التعليمية الطبيعية والطلب منه أن يقوم بأفعالها   جِّ

  : وحدد جاردنر مفهوم الذكاء في النقاط األساسية التالية(1, 2٠٠6مختارًا مرة أخرى . )آرمسترونج،
  . *القدرة على حل المشكالت لمواجهة الحياة الواقعية

 . القدرة على توليد حلول جديدة للمشكالت*
وأوضح في كتابه )أطر العقل( أنه ال يمكن وصف الذكاء على أنه   . *القدرة على إنتاج أو إبداع شيء ما يكون له قيمة داخل ثقافة معينة  

 : لب حتى تظهر اجتماع ثالث عناصر وهيكمية ثابتة يمكن قياسها وغير قابلة للزيادة أو التنمية بالتدريب و التعليم ، فكل قدرة عقلية تتط
 ( وجود موهبة طبيعية )تتضمن الوراثة والعوامل الجينية •
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  . وتاريخ شخصي يتضمن مجموعة الخبرات الداعمة من المقربين سواء في محيط المدرسة ام اَلسرة •
اْلكثر واقعية حتى بدأ مفهوم الذكاء يفقد ما ان هي هذا المنظور اْلوسع و (  2- 1:   2٠14وتشجيع ودعم من الثقافة السائدة . )شواهين ،   •

وسيلة لوضع   Gardner سحره الغامض ليصبح ما ان تم تبن مفهومًا عمليًا يمكن أن نشاهده يعمل في حياة الناس بطرق مختلفة . وقد وفر
( وقد    2-1,   2٠٠6لة . )آرمسترونج،شام ""خريطة للمدى الواسع للقدرات التي يمتلكها البشر ، بتصنيف قدراتهم إلى ثماني فئات أو ""ذكاءات 

وقد أرتبطت نظرية جاردنر هذه . بحث عن ذكاءات أخرى مثل الذكاء الوجودي والذكاء الروحي لكن لم يتوصل حتى اَلن الى اعتبارها ذكاءات
 -: بمسلمات أساسيه هي

 .  ليس هناك ذكاء واحد ثابت ورثناه ،واليمكن تغييره- 1
 لية هي لغوية منطقية وهي التغطي جميع الذكاءات الموجودة عند كل فرد.  إن اختبارات الذكاء الحا-  2 
 يمتلك كل شخص عددا من الذكاءات وليس ذكاء واحداً  -  3 
 .  باَلمكان تنمية ما تمتلكه من ذكاءات فهي ليست ثابتة-4
 يتعلم اْلطفال إذا كان التعليم مناسبًا لما يمتلكونه من ذكاءات فهي ليست ثابتة.- 5
البروفيل لكل شخص-  6  الذكاءات .ويمكن رسم هذا  الثمانية لدى كل شخص ومن  -7 . يمتلك كل شخص بروفيال من  تتفاوت الذكاءات 

 المستحيل وجود بروفيل لشخص ما مشابه لبروفيل شخص َاخر. 
 ( 278صم ، 2٠14عبيدات وأبو السميد ،   .)   ةيمكن إستغَلل الذكاءات القوية لتنمية الذكاءات الضعيف- 8 

الذكاء االنساني هو حصيلة التفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية فالوراثة و العوامل الجينية يضعان األساس    العوامل المؤثرة في الذكاء
ر يتناسب في مداه مع  في اإلطار العام للذكاء وتأتي بعد ذلك البيئة بظروفها وعناصرها المختلفة لتشكل هذا ا من الوراثةً  الذكاء وتفي منه قد

بين الفرص  طبيعة تلك الظروف و العناصر البيئية ان كاًل والبيئة يتبادالن التأثير في الذكاء والذكاء هنا نتاج تفاعل بين القدرات البيولوجية و 
د واالمكانيات التي تتيح للعوامل  البيئية المتاحة و يجعل من المستحيل فصل تأثيرهما تماما إال على سبيل الدراسة والبحث فالوراثة تصنع الحدو 

فإن ما   -بالتأثير و في االستعدادات الموروثة ال تظهر ويتضح أثرها من دون أثر البيئة وخاصة في مرحلة النمو حتى سن العشرين تقريبا  
- كر ]الفروق االجتماعية واالقتصادية  يتبلور من الذكاء عند نهاية المرحلة يكون محدودا ومن أبرز العوامل البيئية المؤثرة على مستوى الذكاء نذ

وخالصة ذلك ان للوراثة الدور   [التلوث االشعاعي مثل االشعة  -التغذية في مقابل مشكالت التغذية  - الصحة في مقابل المرض و نقص الحديد
 ( 31- 3٠م، ص 2٠17بهاء الدين،(السائد والهام في تحديد مستوى الذكاء اال ان البيئة الصحيحة لها دورها في تحسين الذكاء 

المثابرة، مقاومة االندفاع ،االستماع بتفهم وتعاطف ،التساؤل ، مرونة التفكير، السعي نحو الدقة ،االستفادة من الخبرات ، شروط ذكاء وتنميته  
ياتنا العديد من الشخصيات التعبير بدقة ووضوح التفكير، استخدام الحواس ،االبداع والخيال ، الحماس المرح ، التفكير مع االخرين ) نقابل في ح

المختلفة ونتعايش معها وكل شخص ممن نعرفهم يحمل بصمته الخاصة و شخصيته المستقلة نجد اللطيف وصعب المعشر والهادئ والعصبي  
اءة من وحتى عندما يتشابه تصنيف الشخصية فإن لكل منها شيئًا يميزه فال كل الضحوكين كبعضهم وال كل العصبيين كبعضهم والتعامل بكف

التخلص من الشخصيات الصعبة يبدو حاًل سهاًل و بديهيًا أن تتخلص منهم إن تعثرت بهم خَلل حياتك  * . أصحاب الشخصيات الصعبة
فأنت تؤمن بانك بغير حاجة لهم وتبدو حياتك افضل بدونهم ولكن ماذا لو كنت غير قادرا التخلص منهم ؟ حينها يجب عليك التصرف كناجح 

دراسة الشخصية الصعبة تحتاج الى دراسة الشخصية الماثلة امامك وتحديد نوعها وأسباب تصرفاتها وحاجاتها   *طريقه للتعامل  يحتمل ويجد  
الشخص   *وطريقة تفكيرها وليس ذلك باألمر الصعب او المعقد فكل شخصية تظهر من خالل أفعالها وردود أفعالها وتعاملها مع من حولها  

إن التقدم الذي أحرزه العلماء في فهم   .بة االرضاء والمجهدة لمن حولها ال يعجب وال يرضيه حتى المعجزاتصعب اإلرضاء الشخصية صع
م في  الذكاء ساعدتهم ْللبحاث والدراسات والمتابعات على تنمية الذكاء اإلنساني ومهارات التفكير امور يمكن تعلمها وتطويرها للبيئة دور ها

والسنوات األولى من حياه الطفل لها أثر بالغ حيث تتفاعل العوامل الوراثية مع العوامل لتحدد كفاءة عمل الدماغ  .تعديل البناء التشريعي للمخ  
ض تختلف درجه الذكاء من فرد الى اخر طبقا لعدة عوامل لعل أهمها االستعداد الوراثي وأجواء النشأة وهذا ال يعني انه ال يمكن ممارسة بع

وهذه بعض الخطوات المفيدة (تمرينات الرياضة، نوعية الطعام الذي نتناوله، تغير نمط حياتك، ساعات النوم، االلعاب،   التمرينات لتنمية الذكاء
 )35_   31م، ص  2٠17بهاء الدين،  (  النقاش، القراءة، لغة جديدة.... الخ

 أنواع الذكاءات المتعددة 
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القدرة على استخدام الكلمات شفويًا بفاعلية ( كما هو الحال عند القاص ،والخطيب أو السياسي ) أو تحريريًا ( كما هو    هوالذكاء اللغوي:-1
 ( 1٠,2٠٠3.)جابر:الحال عند الشاعر ، وكاتب المسرحية ، والمحرر أو الصحفي

فرق بين الكلمات وترتيبها ، كما أن الشخص المتفوق في  صاحب الذكاء اللغوي يبدي سهولة في إنتاج اللغة و اإلحساس بالمظاهره او مميزاته: 
  –الخطباء   – الشعراء  –هذا النوع من الذكاء لديه قدرة عالية على تذكر األسماء واألماكن والتواريخ واألشياء ، ويظهر بشكل واضح لدى الكتاب 

 ( 64,2٠11:الممثلين) إبراهيم
 أهم القدرات اخلاصة بهذا الذكاء:

 الكلمات وترتيبها. فهم معاني  •
 الشرح التعليم والتعلم .  •
 الطرائق اللغوية. •
 المهارة في اقناع اْلخرين بوجهة نظرك.  •
 الحفظ واْلستظهار. •
 ( 4-3,2٠14التحليل الوصفي اللغوي.  )شواهين:  •
/الرياضي:-2 المنطقي  ،  الذكاء  الرياضيات  علماء  عند  الحال  هو  كما  بفاعلية  اْلعداد  إستخدام  الفرد  أو  استطاعة   ، الضرائب  ومحاسبي 

 ( 1٠,  2٠٠3اإلحصائيين ) وأن يستدلوا استداَلًل جيدا (كما هو الحال عند العالم ، ومبرمج الكومبيوتر أو عالم المنطق.)جابر ، 
مشكالت ، إن صاحب هذا الذكاء يمتلك القدرة على التفكير بشكل مجرد و منطقي ، ولديه مهارات التفكير الناقد وحل المظاهره او مميزاته:

اْلفكار   واكتشاف اإلشكال و التصنيفات و العالقات بين مختلف اَلشياء غير المفهومة ، كما انه يمتلك القدرة على التخمين و اْلستنتاج ، وتنظيم
ل اْلشياء ، ويظهر ، والتتابع ، كما يتمكن من طرح األسئلة الواسعة المدى ، و تحليل الظروف واْلحداث وسلوك اْلفراد ، وتقديم البراهين لعم
 ( 65_64,  2011  بشكل واضح لدى علماء الرياضيات واْلحصاء ، والمهندسين ، ومبرمجي الكومبيوتر ، والمخترعين ، المحاسبين .)إبراهيم ،

 أهم القدرات اخلاصة بهذا الذكاء:
  . تمييز اْلنماط المجردة •
  . التفكير اْلستقرائي  •
  . التفكير اْلستنتاجي •
  . ت والروابطتمييز العالقا •
 .  القيام بحسابات معقدة •
 ( 5-4, 2٠14التفكير العلمي. )شواهين,  •
هو القدرة على التعرف على النغمات واأللحان ، ويتكون هذا النوع من الذكاء من خالل الحساسية ْللصوات ،  الذكاء الصوتي والموسيقي: -3

األولى  بالدرجة  )إبراهيم  فاالهتمام  الذكاء بطبقة الصوت ونغمته وجرسه  الموسيقية  : أو هو   )66, 2٠11,في هذا  القدرة على إدراك الصيغ 
 ( 11:  2٠٠3وتمييزها وتحويلها والتعبير عنها .)جابر ، 

مرهقة ْلصوات البيئة والتمكن من  هذا الذكاء بحساسية    ان نمو هذا الذكاء يكون مبكرًا عن الذكاءات اآلخرى ويتمتع صاحب: مظاهره ومميزاته
 ( 66, 2٠11انتاج النغمات والتوفيق فيما بينهما ويظهر بشكل واضح لدى مؤلفي اْللحان ومهندسي الصوت....)ابراهيم ,

 أهم القدرات اخلاصة بهذا الذكاء:
اْلصوات   • أهم  الجميلة ومن  واْلنغام  باْلصوات  يتأثرون  بطبعهم  العذبة:الناس  باَلصوات  القرآن  التأثير  مقرىء  باْلنسان صوت  المؤثرة 

 وخاصة ان كان صوته جميًَل عذبًا.
الربط بين اْلصوات واْلحداث:في كثير من اْلحيان عندما نسمع صوتًا نتذكر شيئًا ما مرتبط بأذهاننا بهذا الصوت فأصوات المكبرين  •

 تذكرنا بطفولتنا.  تذكرنا بيوم العيد وصوت التلبية بالحج او بشعائر الحج وبعض أغاني اْلطفال
 الحساسية ْلصوات :اْلم تميز صوت بكاء أبنها في الحضانة رغم أنه يختلط بأصوات بكاء عدد من اْلطفال.  •
 ( 9- 8, 2٠14تمييز وابتكار كمؤثرات صوتية او خلفية لبعض اْلنشطة ْلحداث مشاعر مختلفة من الخوف والفرح واْلثارة. )شواهين, •
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)هو القدرة على ادراك العالم البصري المكاني بدقة كما هو الحال عند الصياد والكشاف او المرشد وان يؤذي او يقوم المكاني/البصري:الذكاء  -4
  2٠٠3بتحويَلت معتمدًا على تلك اَلدراكات كما هو الحال عند مصمم الديكورات الداخلية والمهندس المعماري والفنان او المخترع ()جابر,

,1٠ -11 ) 
يوصف بأنه ذكاء الصورة والقدرة على ادراك العالم البصري بدقه,وتصور المكان النسبي ْلشياء في الفراغ وتكوين صور ظاهره او مميزاته:م

وتخيَلت عقلية َلستعمال في حل المشكَلت.ان صاحب هذا الذكاء لديه القدرة على التفكير العقلي بواسطة الصور والمجسمات ووضع تصورات 
حة والعمل باْللغاز ورسم وقراءة الخرائط قراءة دقيقة وتنسيق اْللوان وفن الديكور والنحت والرسم والتلوين ويظهر بشكل واضح لدى  بصرية واض

 ( 65,  2٠11النحاتين والرسامين ومهندسي الديكور والمعماريين والمَلحين والطيارين واطباء الجراحة تجميلية خاصة.)ابراهيم,
 ذا الذكاء:أهم القدرات اخلاصة به

 الخيال النشط.  •
 تكوين الصور الذهنية. •
 ايجاد مسارك في الفراغ. •
 التمثيل الرسومي. •
 تمييز العَلقات الفراغية بين اْلشياء.  •
 المعالجة الذهنية للصورة. •
 ( 6- 7,  2٠14اْلدراك الدقيق من مختلف الزوايا.)شواهين,  •
د لجسمه ككل للتعبير عن األفكار والمشاعر (كما هو الحال عند الممثل والمقلد  الخبرة و الكفاءة في استخدام الفر الذكاء الجسمي /الحركي:-5

 ( 11: 2٠٠3المهرج .. والرياضي ...) واليسر في استخدام الفرد ليديه إلنتاج األشياء أو تحويلها (كما هو الحال عند الحرفي ....)جابر ، 
اب المعرفة من خَلل اْلحساس الجسمي ، ويؤدي الحركات بشكل جيد وحسن ، يمتاز صاحب هذا الذكاء بالقدرة على إكتسمظاهره او مميزاته:

يكانيكيين ولديه القدرة على اْلحساس باْلشياء ، ويتمكن من التقليد والمحاكاة ألي سلوك ، ويظهر بشكل واضح لدى ... الجراحين ،والرياضيين ،والم
 )66:  2٠11إبراهيم ، (،والنجارين ، والحدادين .

 هذا الذكاء:أهم قدرات 
وذلك ْلغراض تعبيرية و ْلغراض موجهة لهدف ما   قدرة الفرد على استخدام جسمه بطرق بارعة وكثيرة التنوع في حل المشكالت واْلنتاج ،   •

 .  ، وهو يتضمن مهارات جسمية مثل التآزر والتوازن والقوة والمرونة و السرعة
  . هذا النوع من الناس يمكنهم التعامل مع المعلومات من خالل حواسهم المختلفة •
 كثرة الحركة والقيام باَلعمالز •
 يلمسون اْلشخاص الذين يتكلمون معهم .  •
 يحبون اَلنشطة الرياضية.   •
 يفضلون نقل المعلومات من خَلل الوصف و اَلشارات اليدوية .   •

 )     9,  2٠14)شواهين ، 
ويضم الحساسية    هو القدرة على إدراك أمزجة اآلخرين و مقاصدهم و دوافعهم و مشاعرهم والتمييز بينها،الذكاء األجتماعي /البين الشخصي :-6

 (11:   2٠٠3للتعبيرات الوجهية و الصوت و اإليماءات .)جابر ، 
يمتاز صاحب هذا الذكاء بالحساسية الشديدة مشاعر اآلخرين و أفكارهم ، ولديه مهارات في حل المشكَلت بين اْلفراد ،    مظاهره او مميزاته:

المتحا التربويين ، واْلطباء ، والقيام بعمل دور الوسيط لتسوية اْلمور بين اْلطراف  لفة ، ويظهر بشكل واضح لدى المدرسين ، والمرشدين 
 ( 67، 2٠11 ,والسياسيين ، ورجال الدين . )إبراهيم 

 أهم القدرات الخاصة بهذا الذكاء:
ات العين والوجه  المقدرة على التواصل اللفظي وغير اللفظي : التواصل مع اآلخرين من خالل الكالم المنطوق والمكتوب ومن خالل تعبير  •

 .  ولغة الجسم 
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  . العمل التعاوني بروح الفريق و التآزر •
 ( 1٠:   2٠14تفهم وجهات نظر اآلخرين. )شواهين ،   •
هو معرفة الذات والقدرة على التصرف المتوائم مع هذه المعرفة ،  ويتضمن أن يكون الشخص صورة دقيقة عن  الذكاء الشخصي /الذاتي:-7

والوعي بأمزجته الداخلية و مقاصده و دوافعه و حاالته المزاجية و االنفعالية و   ( 1٠:   2٠14عف لديه () شواهين ،  نفسه )جوانب القوة والض
 ( 12:  2٠٠3رغباته و القدرة على تأديب الذات و فهمها و تقديرها .)جابر ، 

بالذكاء اَلستنباطي ، ويقوم على التأمل الدقيق للقدرات اْلنسانية وخصائصها ومعرفتها ، يمتلك صاحب هذا الذكاء    يعرفمظاهره او مميزاته:
بالتأمل القدرة على التركيز على اْلفكار الداخلية ، والوعي بالدوافع ، والثقة العالية بالنفس ، و حب العمل بشكل منفرد ، ويتمكن من القيام  

  2٠11اء أفكار و آراء قوية أثناء مناقشة قضية جدلية ، ويظهر بشكل واضح لدى العلماء ، والفَلسفة، و المنظرين .)إبراهيم ،التحليلي للنفس بد
:66 -67 ) 

 أهم القدرات اخلاصة بهذا الذكاء:
 التنبيه الذهني.  • . التركيز : وهي حشد كل القدرة الذهنية و تجميعها حول نقطة واحدة هي مدار البحث •
ا وراء المعرفة : وهذا يعني التفكير في التفكير ، هل تجري محادثة ذاتية مع نفسك ؟ عندما واجهتك مشكلة وقمت بحلها ، هل فكرت وحدثت م • 

 نفسك كيف قمت بذلك ؟هل قمت يوما بحليل تفكيرك من أجل تحسينه ؟ 
 ا.  اْلنتباه لمختلف المشاعر و التعبير عنه •

 )11: 2٠14مهارات التفكير العليا .)شواهين ،  إستخدام    •
الطبيعي:-8 الطبيعة   هوالذكاء  يتضمن جميع مكونات  ، وهذا  الطبيعية وتصنيفها  للمظاهر  والحساسية   ، الحية  الكائنات  تمييز  على  القدرة 

ويتضمن أيضا الحساسية تجاه الظواهر الطبيعية اْلخرى (مثاًل: تشكيَلت السحاب والجبال ) والمقدرة على التمييز   ( 12:   2٠14.)شواهين ،
 (3:  2٠16رات .... )آرمسترونج، بين اْلشياء غير الحية كالسيا

الحيوانات الصخور) وغير ذلك    –إن صاحب هذا الذكاء لديه القدرة على التعرف و التمييز و التصنيف للطبيعة ( النباتات  مظاهر او مميزاته: 
 ( 67:  2٠11مما هو موجود في العالم الخارجي ، ويظهر بشكل واضح لدى علماء الفلك ، وعلماء اْلحياء .)إبراهيم ،

 اهم القدرات الخاصة بهذا الذكاء:
  . السيطرة على حركات الجسم اْلرادية •
 . السيطرة على حركات الجسم المبرمجة مسبقاً  •
 . توسيع الوعي من خالل الجسد وهذا يعني االستماع للغة الجسد ، فمثال عندما تشعر بالبرد ترتجف •
  .إنشاء إرتباط قوي بين الجسم والذهن •
 .  كاة و التقليدالقدرة على المحا •
 ( 13- 12, 2٠14شواهين,. (تنمية وظائف الجسد : من خَلل التمرين والتدريب •

إن نظرية الذكاءات المتعددة أكثر ما تتضح في تطبيقاتها التربوية. وقد َلقت هذه النظرية اقباََل متزايدا من المربين و الذكاءات المتعددة والتعلم:
ات واضحة على طرق التدريس والتعلم ومن المهم أن نشير الى أن االنظمة التعليمية المختلفة، ومنذ نشأتها  المعلمين والطلبة لما لها من انعكاس

كانت تقدم نشاطات تعليمية لفظية لغوية في معظم اَلحيان باْلضافة الى بعض النشاطات المنطقية، وبذلك تفوق الطلبة اللفظيون فالمناهج  
ان و الواجبات المدرسية كلها وسائل وأدوات لغوية لفظية وهكذا استفادة تعليمًا الطلب اللفظيون َلنهم تلقوا  الدراسية وطرق التدريس وطرق االمتح

ناهج التعلم تعليمًا لذكاءاتهم ولتمثيالتهم المفضلة ،اما الطالب الحركيون أو اَلجتماعيون واْليقاعيون فغالبا ما كانوا يعزفون عن التعلم ،َلن م
ذكاءاتهم ،فهم يتعلمون مناهج لفظية وبطرق تدريس لفظية. فالمطلوب إذا  تغيير طرق تدريس لفظية فالمطلوب اذا تغيير وأدواته َل تخاطب  

 ( 269-268م ،ص 2٠13عبيدات وابو السميد ، ( طرق التدريس ومناهجه بحيث يتلقى تعليمًا يتَلئم مع ذكاءائه
ثمة إعداد تقني و تربوي متميز لمعلم الذكاء المتعدد مما يجعله يختلف عن قرينه ذي   وفق هذه النظريةدور المعلم في نظرية الذكاءات المتعددة:

الشرح   في  الصف منغمسا  الجلوس على مقعده في غرفة  او  الوقوف  التقليدي على  المعلم  تقتصر مهمات  التعليم حيث  في  التقليدي  التوجه 
 .بحل أو إجابه بعض االسئلة والتمارين ثم ينتظر إجابتهم ليقوم بتصحيحها والتوضيح للطلب شارحا بعض المفاهيم على السبورة مكلف طلبته ً 
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  -: في حين أن معلم الذكاء المتعدد .
وتجعل   لديه ذخيرة من اَلستراتيجيات التعليمية التعلمية المستندة الى أنواع الذكاء المختلفة مما تمكنه من مرونة التعليم في الغرقة الصفية1-

 .عملية التعلم اكثر فأئدة ومتعة بالنسبة الى الطلبة 
 الستخدام التكنولوجيا الحديثة بسهولة وإتقان  معلم الذكاء المتعدد مسلح بالتقنيات الحديثة في التعليم والتعلم فهو مؤهل 2-
اضر  تمتع معلم الذكاء المتعدد بمستوى تأهيل عاً ل يمكنه من إحداث تغيير نوعي في تفكير الطلبة على اعتبار ان عمليه التعلم في الوقت الح-3

 عملية تفكير 
على نقل أثر التعلم الى مواقف حياتية خارج حدود الغرفة الصفية،  يعمل التأهيل المالي لمعلم الذكاء المتعدد على تمكنه من تدريب طلبته  4-

  .وبالتالي يتحقق للطلبة تعلم دائم يبقى في البناء المعرفي لهم
 .إن توفير خبرات محسوسة يدوية في اْلنشطة التعليمية التي تعلم دائم يبقى في البناء المعرفي لهم5-
قت في عمله ،فهو يعمل على استثماره بشكل فاعل يحقق من خاهلل نتاجات تعليمية رائعة . )  معلم الذكاء المتعدد يحرص على إدارة الو 6-

 )181  – 18٠م ،ص 2٠16ابوألحاج والمصالحه ، 
 الذكاءات املتعددة وبيئة غرفة الصف:

من الساعات ومع ذلك يطلب أن  في اي مكان )سوى في المدارس ( لهذا العدد اليمكن أن تحشر هذه المجموعات الكبيرة من الناس معًا الكبير  
تستحضر كلمة "غرفة الصف " صورة لطالب يجلسون في صفوف مرتبة  . تؤدي مهام تعلمية صعبة بقمة الفاعلية وأن تتفاعل بإنسجام وإتساق

ألوراق أو واقفًا  من المقاعد في مواجهة مقدمة الغرفة حيث يكون هناك معلم الى جوار السبورة ويحاضر للطالب الى مكتب كبير يصحح بعض ا
قد يكون جالسًا هذه هي إحدى طرق تنظيم غرفة الصف لكنها ليست الوحيدة وليست بالضرورة هي األفضل وهنا تقول نظرية الذكاءات المتعددة 

 ( 91،  2٠٠6ونج ،َارمستر )ان بيئة غرفة الصف قد تحتاج الى عملية إعادة تنظيم أساسية لتستوعب إحتياجات هذه اْلنواع المختلفة من المتعلمين
 املصادر:

 القرآن الكريم •
 .2011، عمان:دار صفاء للنشر والتوزيع . الذكاء المتعدد. ـ إبراهيم،نبيل رفيق محمد -1
  .2٠16عمان: مركز ديبونو لتعليم،  1.ط.استراتيجيات التعلم النشط :أنشطة وتطبيقات عملية  أبو الحاج، سها احمد وحسن خليل المصالحة  -2
  .2٠13ط . ]د.م[: دار وائل،1،علم النفس العام . أبو غزال، معاوية محمود-3
اكتشاف العباقرة . ــ   .2٠٠6الدمام : دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع ،  . الذكاءات المتعددة في غرفة الصف . ــ    آرمسترونج ، ثوماس-4

   القاهرة :دار عالم الثقافة
  .2٠17و للطباعة والنشر والتوزيع ، المتعددة . الذكاءات  بهاء الدين، ياسر-5
  .2٠٠3ــ القاهرة :دار الفكر العربي ،. الذكاءات المتعددة و الفهم :تنمية وتعميق . جابر،جابر عبد الحميد-6
  .2٠٠8للنشر والتوزيع ،القاهرة :دار العلوم دليلك العملي إلى سيناريوهات دروس الذكاءات المتعددة .ــ حسين، محمد عبد الهادي . -7
  .2٠11ــ عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع ، . الذكاءات المتعددة برنامج تطبيقي .  الخفاف ، إيمان عباس- 8 
  .2٠14أربد :عالم الكتب الحديثة ،. نظرية الذكاءات المتعددة نماذج تطبيقية . ــ شواهين ، خير سليمان -9
. ملخص إرشادي ضمن سلسلة األدلة االرشادية للتدريس المتمايز : أنشطة التعلم وتصميم األسئلة وفق الذكاءات المتعددة الشهري ،ليلى  -ا٠
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