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Abstract : 

 The present study aimed to identify the types of multiple intelligences, The most 

prevalent among a sample of third-year high school students in Al-Rahouia Circle, Tiaret 

state, It also aimed to find out the differences between the students in the multiple 

intelligences according to the gender variable, Therefore, the study tool was applied to a 

sample of (32) male and female students, and after processing the data statistically using the 

SPSS v20 program, the study reached the following results: 

- Intelligence most prevalent among the study sample is subjective intelligence, while musical 

intelligence ranked last 

- There are moderate statistical and practical differences between the sexes in some 

intelligences (linguistic, physical, existential, mathematical) in favor of females, while there 

are no statistically significant and practical differences in the types of the remaining 

intelligences.( Natural, Musical, Social, Spatial, Self.) 
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  مقدمة 

إن موضوع الذكاء من المواضیع الهامة التي بحثت منذ القدم و تعتبر نظریة الذكاءات المتعددة          

 رائدة في الكشف عن القدرات العقلیة و قیاسها لدى الفرد من جهة الكیفیة التي تظهر بها هذه القدرات

، فهي بمثابة منظور جدید لقدرات الفرد  كذلك األسالیب التي تتم بها عملیات التعلم و إكتساب المعرفةو 

  .المتعدد و المتنوع 

إن نظریة الذكاء المتعدد نتاج دراسات و أبحاث إستغرقت نحو ربع قرن من الزمن ، تم خاللها      

تضافر جهود العدید من الباحثین ذوي إختصاصات متنوعة و إستندت إلى اإلكتشافات لعلمیة الحدیثة في 

و أمدتها بسند یذهب إلى القول بتعدد الوظائف الذهنیة و ) اإلبستیمولوجیا(م المعرفة علم األعصاب و عل

تنظیم الفكر بحسب وظائفه المختلفة ، و لقد تمخضت تلك الدراسات عن نظریة أطلق علیها نظریة الذكاء 

وث و أطبقت علیها جمعیة البح MIو یرمز لها بنظریة  (Multiple Intelligence Theory)المتعدد

التربویة األمریكیة نظریة الطبیعة البشریة ، لذلك نجد أن نظریة الذكاء المتعدد تصلح أن تكون مدخل 

بین الجانبین لرسم خریطة القدرات اإلنسانیة ، فقد تجاوزت النظرة الضیقة للذكاء إلى إطار أوسع یجمع 

كثر فعالیة و تأثیرا في تنمیة الذكاء ، حیث أصبحت البیئة في نظریة الذكاء المتعدد األالبیولوجي و البیئي

و تفجر الطاقات العقلیة و الوجدانیة ، كما أن الممیز في نظریة الذكاء المتعدد أنها أكدت على مجموعة 

، لذا یصف جاردنر نظریة الذكاء ف بها إختبارات الذكاء التقلیدیةمن الكفاءات لدى اإلنسان لم تعتر 

  .تحدید كیفیة عمل العقل ، و كیفیة إستعمال األفراد لذكائهم المتعدد یأنها نموذج معرفي تسعى ل

نجاح  المستقبلي له، قامت لكسب ال تلمیذاإلهتمام بالحاضر التعلیمي لل و إنطالقا من قناعتنا بضرورة   

في ضوء متغیر التي تعالج موضوع الذكاءات المتعددة لدى تالمیذ الثالثة ثانوي بالدراسة الحالیة و  الطالبة

الجنس، ولإلحاطة بالموضوع وتغطیته تم تقسیم الدراسة إلى جانبین نظري وتطبیقي، قسم الجانب النظري 
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، األهداف، األهمیة، تحدید واعتباراتهاالفصل األول إلى إشكالیة الدراسة  إلى فصلین تم التطرق في

تضمن تمهید، تعریف الذكاءات  المتعددةالذكاءات وتناول الفصل الثاني . المفاهیم، والدراسات السابقة

المتعددة ،الجذور التاریخیة لنظریة الذكاءات المتعددة، المبادئ العامة التي قامت علیها نظریة الذكاءات 

المتعددة،أهمیة نظریة الذكاءات المتعددة،أنواع الذكاءات المتعددة إضافة إلى مؤشرات الكتشاف الذكاءات 

  .أخیرا خالصة للفصل المتعددة لدى المتعلمین و 

كما قسم الجانب التطبیقي إلى فصلین وضح الفصل الثالث فیه اإلجراءات المنهجیة للدراسة، 

 إجراءات،الدراسة اةأدعینة الدراسة، منهج الدراسة، حدود الدراسة، ،الدراسة االستطالعیةابتداءا من 

  .الدراسة األساسیة، وأخیرا األسالیب اإلحصائیة المستخدمة

اسة من خالل اإلجابة على الفصل الرابع واألخیر فخصص لعرض ومناقشة وتفسیر نتائج الدر أما 

  .وربطها بالجانب النظري والدراسات السابقة، وصوال إلى االستنتاج العام ثم االقتراحات تساؤلینال
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  :إشكالیة الدراسة  -1

لكن مع ظهور . العصورمما الشك أن اإلهتمام بمعرفة الذكاء نشأ في أحضان الفلسفة منذ أقدم 

سعلم النفس و  الموضوعات التي یدرسها الذكاء  في بدایة القرن التاسع عشر تصدر قالله عن الفلسفةتإ

وتقدمها في جمیع المجاالت  تطورهاالمجتمعات و ام في بناء ذلك لما له من دور ه علم النفس،

دوره البناء في التقدم ، لذا و أدركت معظم الدول أهمیة الذكاء  دالثقافیة والتكنولوجیة وقو   العلمیة،اإلقتصادیة

منها فرنسا من خالل توجیه عالم النفس ألفرید بینیه الذي  فس نحو دراسة الذكاءتم توجیه جهود علماء الن

لتي عرفتها البشریة عبر الكشوف السر الكامن وراء شتى اإلنجازات، و ا كان یرى أن ذكاء اإلنسان هو

  ).02:2011الذیاب،(. علیه حسن إستخدامه یتوقف مصیر العالمالقرون وهو القدرة الصانعة للمستقبل،و 

جتماعیة وتعلیمیة و نظرا     ، فقد حرص العلماء و الباحثین على إختالفلما للذكاء من تأثیرات ثقافیة وإ

، إذا أضحى مسرحا دراماتیكیا ستقصاء هذا المفهوم من جوانب شتىإ توجهاتهم على اإلهتمام بدراسة و 

األبحاث مولدة نظریات شتى الدراسات و  فانطلقت ،امة و علماء القیاس العقلي خاصةلعلماء النفس ع

و الكثیر من علماء النفس ائد عند إذ كان اإلعتقاد الس ،ریات التقلیدیة في تفسیر الذكاءللذكاء عرفت بالنظ

إذ لم "شيء في الحیاة یحتاج إلى أن یقاس، ففي رأي لورد كیلفنأن كل  خاصة علماء القیاس العقلي

نظریة جاءت ، ثم " عنه باألرقام فإن معرفتك تظل ضحلة و غیر مرضیة  تستطع قیاس شيء ما والتعبیر

ذكاء موروث و یمكن قیاسه من خالل قدرة على فكرة أن ال استندتسبیرمان حول الذكاء العام و التي 

المرء على تسجیل مجموع عالمات كاف في إختبار عقلي ما ، مثل إختبار ستانفورد بینیه للذكاء الذي 

  ).2007نوفل،(.یعطي مجموعا ساكنا و مستقرا لمستوى الذكاء

في محاولة  "اهقین لر بلفیو لذكاء الراشدین والمر ویكس" نشر ویكسلر مقیاسه بإسم  1939في عام      

بخاصة و الذكاء الفردي  لتغطیة جوانب القصور التي یعاني منها مقیاس ستانفورد بینیه و غیره من مقاییس
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مضلل بشكل  استخدام، و هو من رأى وكسلر أنه مفهوم العمر العقلي باستخدامدین في مقیاس ذكاء الراش

  .كبیر

و ذلك ألنه بعد حوالي سن الخامسة عشر ال یزید متوسط الدرجات في كل مقاییس الذكاء تقریبا زیادة    

الذكاء الفردیة ال تشتمل إال العدد القلیل من  اختباراتالسن ، كما أن عینات التقنین في  بازدیادجوهریة 

  .الراشدین 

اسب الراشدین و ال تستثیر إهتماماتهم ، قد الحظ وكسلر أن مواد كثیرة من هذه اإلختبارات ال تنو 

س ألنها وضعت أصال لمن هم أصغر سنا و قد الحظ وكسلر أیضا أن اإلهتمام بالسرعة في هذه المقایی

ال و  ي في المقاییس التقلیدیة للذكاءباإلضافة إلى غلبة الطابع اللفظ ،یغلب أن یشكل عائقا لكبار السن

  .اء كليتقدم هذه المقاییس أكثر من نسبة ذك

" مقیاس وكسلر لذكاء الراشدین" قام وكسلر بمراجعة للمقیاس نشرها تحت عنوان  1955و في عام    

)WAIS ( بعض فقرات المقیاس القدیم بفقرات أخرى و زاد عدد فقرات معظم  استبدلتو في هذه المراجعة

  .في المقیاس الجدید بهدف تحسین معامالت ثباتها  االختبارات

و فیها تابع ) WAIS-R(نشرت مراجعة لمقیاس وكسلر لذكاء الراشدین بعنوان 1981 في عام      

  ).03:2016الفقعاوي ،(وكسلر تطویر المقیاس و تحسینه من حیث المضمون و التقنین

اإلبداع و التفوق لدى  لقد أهملت النظرة التقلیدیة للذكاء القدرات األخرى التي تكشف عن مكامن    

التي یمكن أن تكون روافد جدیدة إلثراء عملیة التعلم و أسالیب تتسم بالتعدد والتنوع، و المتعلمین، والتي 

  ).206:2014العید،(مختلفة لتحقیق أهدافه 



7 
 

الذكاءات المتعددة وفي مطلع الثمانینیات من القرن العشرین ظهرت نظریة حدیثة تسمى بنظریة      

عالم النفس في جامعة هارفارد في الوالیات المتحدة  Howard-Gardnerالتي أنتجها هوارد جاردنر 

فیها یرفض جاردنر ، و "Fram of mind" 1983عرضها ألول مرة في كتابه أطر العقل عام ، و مریكیةاأل

Gardner  فكرة الذكاء الواحد و یؤكد على وجود العدید من القدرات المستقلة نسبیا لدى كل فرد أطلق

  .لكل منها خصائصها و سماتها الخاصة بها " الذكاءات البشریة "علیها 

لك عدد من الذكاءات قد حملت لنا هذه النظریة بعض األفكار الجدیدة حیث ترى أن اإلنسان یمت    

هذه الذكاءات في حل كل البشر یطبقون في المهارات و القدرات المختلفة، و  التي تظهر بدورهاالمتمیزة ، و 

جراء العملیات و صنع ، و طبقا لهذه النظریة یمكن تطبیق واحد أو أكثر من هذه األشیاء المشكالت، وإ

  ).04:2018المدهون،(الذكاءات في وضع تصور لطرق متنوعة للتعلم

-Verbalالذكاء اللغوي اللفظي:جاردنر سبعة أنواع من الذكاء هي في البدایة تضمن نموذج     

Linguistic Intelligence  الذكاء المنطقي الریاضي ،Mathematic-Logical Intelligence  الذكاء ،

 Bodily-Kinesthetic،الذكاء الجسمي الحركي Spatial Intelligenceالمكاني الفضائي الفراغي 

Intelligence الذكاء الموسیقي اإلیقاعي ،Musical-Rhythmical Intellegence الذكاء البینشخصي ،

  . Intrapersonal Intelligenceالذكاء الشخصي الذاتي  ،Interpersonal Intellegenceاإلجتماعي 

هو الذكاء الطبیعي المتعلق بالطبیعیات ف جاردنر نوعا ثامنا من الذكاء و أضا 1995وفي عام    

)Natural Intelligence( أضاف نوعا تاسعا و هو الذكاء الوجودي  1998، و في عام)Existential 

Intelligence(،  الذكاء الروحيلم یضع جاردنر و)Spiritual Intelligence( الذكاء األخالقي و)Moral 

Intelligence (نظرا ألنهما یخضعا لمتعددة التي تشتمل علیها نظریتهضمن قائمة أنواع الذكاءات ا ،
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أن هذه الذكاءات غالبا ) Traub(، و یذكر تراوب ثمانیة التي حددها في تلك الفترةللشواهد أو المحكات ال

  ). 207-206: 2014العید،(مستقلة عن بعضها البعض كلیة ، فال توجد سمة سائدة أو عامة  ما تكون

، إذ میةأدبیات الذكاءات المتعددة أهمیة هذه النظریة في العملیة التعلیمیة التعل استقراءیتضح من 

ب التقلیدیة أنصفت ممن حرمتهم األسالیئیة في مجال الممارسات التدریسیة، و زودت المعلمین برؤیة إجرا

ببرامج تتناسب مع قدراتهم الحقیقیة ، كما قدمت مداخل تعلیمیة  اإللحاقفي قیاس القدرات العقلیة من 

و  نبتنمیة قدرات المتعلمی االهتمام، حیث مار الفروق الفردیة ین المتعلمینتعلمیة قادرة على إستث

ایات الكبرى ة شاملة وصوال إلى تحقیق الغإمكاناتهم الذهنیة و إطالق طاقاتهم اإلبداعیة وفق رؤیة تربوی

عدادهم لمواجهة متطلبات العصرحداث النمو المتوازن للمتعلمین و المتمثلة بإللمنظومة التربویة و  الذي  إ

  ).182:2018الصیداوي،(. یعیشونه

ورة في ما أحدثته نظریة الذكاءات المتعددة منذ ظهورها من ث) 2009(طوفيقد وضحت لیلى و     

أوضحت األسالیب المالئمة و  رت نظرة المعلمین نحو طالبهم،، حیث غیالممارسة التربویة والتعلیمیةمجال 

في أسلوب أنواع الذكاءات التي لدیهم و  رحبت بالفروق بین األفراد فيلتعامل معهم وفق قدراتهم الذهنیة، و ل

التبلور في نها بالظهور و لكل صنف م ، و تنویع ثقافتهم و حضارتهم عن طریق إفساح المجالإستخدامها

تعلمیة  ال-نتاج یفید تطور المجتمع و تقدمه، كان لها من الدور الكبیر في تفعیل العملیة التعلیمیة

، بد من مراعاة تفكیره ، و قدراتهالبالغ باإلنسان ، كان ال لالهتمام، و نظرا ووضعها في مسارها الصحیح

بالنظرة األحادیة القدیمة و التي تعتبر الذكاء كیان عقلي موحد و ذكائه و عدم النظر إلى ذكاء اإلنسان 

هو ما یعرف ، و و فكریة تتعامل مع عدد الذكاءات ففي النقیض هناك علماء یفترضون وجود سلسلة عقلیة

  ).04:2016األطرش،(. اآلن باسم الذكاءات المتعددة
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لتعرف على لالتي سعت ) 2004(الخزندار العفانة والعدید من الدراسات كدراسة  أجریتكما      

ي الریاضیات عالقتها بالتحصیل فة مرحلة التعلیم األساسي بغزة و مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلب

إتضح ءات المتعددة بدرجات متفاوتة، نتائج الدراسة أن العینة تمتلك الذكاأظهرت  میول الطلبة نحوهاو 

 تفوق الذكور في الذكاء المنطقيو واإلناث، عند الذكورالضمنشخصي في ترتیب الذكاء الموسیقي و  اقافإت

بین  مكاني كما تبین وجود عالقة موجبةالذكاء التفوقت اإلناث في الذكاء اللفظي و ، في حین و الجسمي

  )06:2016البالدي،(.بین الذكاء المنطقي نحو الریاضیات ،والتحصیل في الریاضیاتو  المنطقي الذكاء

هدفت إلى التعرف على أنماط الذكاءات المتعددة لدى  التي )2013(الریان كما بینت دراسة 

ز في هذه ، كما هدفت إلى فحص إتجاه التمایبمدیریة تربیة الخلیل في فلسطین طلبة المرحلة الثانویة

مستوى التحصیل في الریاضیات الجنس، الصف الدراسي، والمسار األكادیمي، و : الذكاءات وفقا لمتغیرات

إجتماعي، شخصي، : ئعة لدى الطلبة جاءت على الترتیبأن الذكاءات الشا هانتائجبعض  وأظهرت 

  ).06:2016البالدي، (.، جسمي، موسیقي ، ریاضي ، مكاني ، طبیعي لفظي

الفروق بین الذكور و إستهدفت الكشف عن  التي (Lori,2005)لوري  في حین خلصت دراسة

وقد أوضحت نتائج ) .TIMI(قیاس تیل للذكاءات المتعددة و تم إستخدام م ،اإلناث في  لذكاءات المتعددة

،ثم الذكاء  االجتماعيالذكاء :الدراسة أن الذكاءات المستخدمة لدى أفراد العینة كانت على التوالي 

ء الحركي ، ثم الذكاء الشخصي ، ثم الذكا-الریاضي ، ثم الذكاء اللغوي ، ثم الذكاء الجسمي-المنطقي

اإلناث فقد بینت النتائج وجود فروق دالة أما بالنسبة للفروق بین الذكور و  ،الفضائي الموسیقي ، ثم الذكاء

لم تكن و  ،لصالح اإلناث بالنسبة للذكاء الشخصيالریاضي ، و –سبة للذكاء المنطقي لصالح الذكور بالن

  .هناك فروق دالة بین الجنسین في الذكاءات األخرى
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 أنواععلى تعرف الاألبحاث، حیث تحاول الطالبة  من هنا برزت الحاجة إلى إجراء مثل هذه 

، والوقوف على عالقتها مع متغیر الجنس،حتى نضع هذه النتائج على التالمیذالذكاءات المتعددة لدى 

جاءت  هذا المنطلقومن ، وتنمیتها یهملدالذكاءات المتعددة  المحك العلمي ونبحث عن طرق تطویر

دراستنا هذه لمعرفة أنماط الذكاءات المتعددة لدى بعض تالمیذ الثالثة ثانوي من خالل اإلجابة على 

  :  نالتالی ینالتساؤل

  ماهو الذكاء األكثر شیوعا لدى تالمیذ الثالثة ثانوي بدائرة الرحویة والیة تیارت ؟ -

  ؟ذكاءات المتعددة لفي ا واإلناثالذكور هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین -

  :أهداف الدراسة- 02

   . الرحویة والیة تیارت دائرةلدى تالمیذ الثالثة ثانوي ب التعرف على أكثر الذكاءات المتعددة شیوعا-

  .الجنس وي وفقا لمتغیرمعرفة الفروق في أنواع الذكاءات المتعددة لدى تالمیذ الثالثة ثان-

  :أهمیة الدراسة - 03

  :األهمیة العلمیة -أ

 باستهدافستفتح هذه الدراسة أفاقا أمام الباحثین إلجراء المزید من الدراسات حول الذكاءات المتعددة  -

   .، و قیاس فاعلیتها على بعض المتغیرات ذات الصلة بمخرجات المنظومة التربویةمراحل وصفوف أخرى
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  :األهمیة العملیة  - ب

همالها بسبب اإلعتماشف عن المواهب التي تم قد تساعد في الك - التقییم الفردي على  دإغفالها وإ

متعددة لدى تالمیذ الثالثة ، كما تساعد المدربین على وضع برامج لتنمیة الذكاءات الإلختبارات الذكاء

  .ثانوي

  .تساعد في توجیه تالمیذ الثالثة ثانوي إلى التخصص الجامعي الذي یتناسب و قدراتهم  -

في توفیر بعض المؤشرات التي تساعد في توجیه التالمیذ نحو مسارات أكادیمیة قد تساعد هذه الدراسة  -

  .مع أنماط الذكاءات الشائعة لدیهمتتوافق 

 باالستعانةالدراسة في تجوید برامج اإلرشاد التربوي في مرحلة التعلیم الثانوي  همن المتوقع أن تساهم هذ-

  .خدمة في هذه الدراسةكشف عن الذكاءات السائدة لدیهم والمستبقوائم ال

  :تحدید المفاهیم اإلجرائیة - 04

الذكاءات المتعددة  انواععلى  ذ او التلمیذةالتي یتحصل علیها التلمی اتالدرج هي:الذكاءات المتعددة 

  .2014ولید العید  األستاذلجاردنر تقنین 

  :لدراسات السابقةا - 5

للذكاءات هدفت إلى الكشف عن مدركات الطلبة األمریكیین  (Nevllin2000)دراسة نیفلین 5-1

) 174(، و تم جمع بیانات الدراسة من الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي اتبعت، المتعددة السائدة لدیهم

طالبا و ) 89(طالبا و طالبة من المستوى السابع ، و ) 122(، و و طالبة من طلبة المستوى الثالث طالبا

ءات شیوعا لدى الطلبة هو المكاني، و بینت النتائج أن أكثر الذكا ،المستوى الحادي عشربة طالبة من طل
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لصالح ویات الثالثة في جمیع الذكاءات و ، كما بینت وجود فروق دالة إحصائیا بین المستأقلها الموسیقي

  )07:2016البالدي،  .المستوى األعلى

إلى تقصي أنماط التعلم و الذكاءات المتعددة لدى هدفت  (Katzowitz2002)كاتزویتر  دراسة 5-2

طالبا و طالبة ) 118(طلبة مرحلة الدبلوم في والیة جورجیا بأمریكا ، أجریت الدراسة على عینة مؤلفة من

، و أظهرت النتائج أن أكثر الذكاءات شیوعا لدى أفراد العینةهو الذكاء الشخصي و اإلجتماعي ،كما 

  ). 7:2016البالدي،(داللة في الذكاءات المتعددة وفقا لمتغیر العمرتبین عدم وجود فروق ذات 

بعنوان أسالیب التعلیم و عالقتها بالذكاءات المتعددة و  )2002(دراسة زینب عبد العلیم بدوي 5-3

التوجیهات الدافعیة و التخصص الدراسي ، تهدف هذه الدراسة إلى تحدید أثر إختالف كال من الدافعیة و 

حیث إعتمدت .فردیةیب التعلم المفضلة بصورة مجمعة و دراسي و الذكاءات المتعددة في أسالالتخصص ال

و طبقت . ،إستبیان ألسالیب التعلم–لدافعیة مقیاس التوجیهات ا:على األدوات اآلتیة  الباحثة في دراستها

و األدبیة و طالب و طالبة في التخصصات العلمیة )282(الباحثة أدوات الدراسة على عینة تكونت من 

في ریاض ) 96(صص األدبي في التخ) 90(في التخصص العلمي و ) 96(ریاض األطفال بواقع 

  :و كانت من أهم نتائج الدراسة التي توصلت إلیها الباحثة مایلي  ،األطفال

عدم وجود فروق بین طالب التخصصات المختلفة في إستخدام أسالیب التعلم الحسي و التجریدي و -

  .التجریبي التأملي و 

عدم وجود فروق بین الطالب ذوي المستوى المرتفع و المنخفض في كل نوع من الذكاءات و  -

الطبیعي  ,الشخصي ,اإلجتماعي ,الحركي ,الجسمي ,المكاني ,الذكاء اللغوي ،الموسیقى،الریاضي (المتعددة

  .في أسالیب التعلم مجتمعه متفاعلة و فردي 
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المكاني ,ین التخصص و كال من الذكاء اللغوي و الموسیقي، الریاضيعدم وجود تأثیر دال للتفاعل ب-

و الطبیعي في إختالف أسالیب التعلم مجتمعه و متفاعلة و , الشخصي اإلجتماعي,الجسمي الحركي,

  ).125-124: 2008عامر،(منفردة 

المتعددة السائدة على تقدیرات الطلبة المتمیزین للذكاءات  إلى التعرف(Chan2004)جان  دراسة 5-4

الذكاء طالبا و طالبة ، أظهرت النتائج تصدر ) 133(طبقت الدراسة على عینة مؤلفة من و ،لدیهم

، في حین جاء الذكاء الجسمي و الطبیعي في الترتیب األخیر ، و جاءت المنطقي في الترتیب األول

البالدي، (ة المدركة من قبلهمتقدیرات الطلبة للذكاءات المتعددة كمنبئات مرتفعة لإلبداع و الفعالی

7:2016.(  

إلى التعرف على مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلبة مرحلة )2004(عفانة و الخزنداردراسة  5-5

التعلیم األساسي بغزة و عالقتها بالتحصیل في الریاضیات و میول الطلبة نحوها ، طبقت الدراسة على 

أظهرت نتائج . طالبا و طالبة من طلبة الصف األول إلى العاشر األساسي ) 1387(عینة مؤلفة من 

الذكاءات المتعددة بدرجات متفاوتة ، و إتضح إتفاقا في ترتیب الذكاء الموسیقي ،  الدراسة أن العینة تمتلك

و الضمنشخصي عند الذكور و اإلناث ، و تفوق الذكور في الذكاء المنطقي و الجسمي ، في حین 

 تفوقت اإلناث في الذكاء اللفظي و الذكاء المكاني ، كما تبین وجود عالقة موجبة بین الذكاء المنطقي و

  ). 6:2016البالدي،(التحصیل في الریاضیات ، و بین الذكاء المنطقي نحو الریاضیات

ءات اإلناث في  الذكافت الكشف عن الفروق بین الذكور و إستهد (Lori,2005)لوري دراسة  5-6

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن الذكاءات ) .TIMI(و تم إستخدام مقیاس تیل للذكاءات المتعددة  ،المتعددة 

الریاضي ، ثم -الذكاء اإلجتماعي ،ثم الذكاء المنطقي:المستخدمة لدى أفراد العینة كانت على التوالي 

الحركي ، ثم الذكاء الشخصي ، ثم الذكاء الموسیقي ، ثم الذكاء -الذكاء اللغوي ، ثم الذكاء الجسمي
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اإلناث فقد بینت النتائج وجود فروق دالة لصالح الذكور ن الذكور و أما بالنسبة للفروق بی. الفضائي 

و لم تكن هناك فروق  ،ح اإلناث بالنسبة للذكاء الشخصيالریاضي ، و لصال–بالنسبة للذكاء المنطقي 

  .دالة بین الجنسین في الذكاءات األخرى

ق بین طلبة جامعة التي هدفت إلى إستقصاء الفرو  )2006(دراسة جیهان أبو راشد العمران 7- 5

و التخصص األكادیمي ، حیث تم تطبیق مقیاس الذكاء ) إناث/ذكور(البحرین تبعا لمتغیري الجنس 

طالبا و طالبة ینتمون إلى ثالثة عشر ) 238(المتعدد من إعداد الباحثة على عینة الدراسة التي تألفت من

سابیة للطلبة من التخصصات المختلفة و ثم مقارنة المتوسطات الح. تخصصا أكادیمیا بجامعة البحرین 

وبإستخدام .و أشارت النتائج إلى شیوع الذكاء البینشخصي و الشخصي لدى جمیع الطلبة من الجنسین 

تبین وجود أثر دال إحصائیا للنوع في الذكاءات المتعددة ،حیث تفوق ) MNOVA(تحلیل التباین المتعدد

كما وجد هناك أثر للتخصص بالنسبة . لفراغي المكاني الذكور في الذكاء الجسمي الحركي و الذكاء ا

كما أظهرت النتائج تفوق طلبة الریاضیات على كل من .للذكاء الریاضي المنطقي و الذكاء الموسیقي 

و تفوق طلبة العلوم على كل من طلبة الفنون و . طلبة اللغات و العلوم اإلجتماعیة و اإلعالم و الفنون 

أما فیما یتعلق . ما تفوق طلبة اإلدارة و الحاسوب و الهندسة على طلبة اللغات العلوم اإلجتماعیة ، ك

بالذكاء الموسیقي فقد تفوق طلبة اإلعالم على كل من طلبة الهندسة و العلوم و القانون و اإلسالمیات و 

  ).14:2006،)(  326- 325: 2007نوفل،(تكنولوجیا التعلیم

هدفت إلى التعرف على أنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة التي  :)2013(الریاندراسة  5-8

الثانویة بمدیریة تربیة الخلیل في فلسطین ، كما هدفت إلى فحص إتجاه التمایز في هذه الذكاءات وفقا 

الجنس ، الصف الدراسي ، و المسار األكادیمي ، و مستوى التحصیل في الریاضیات إتبعت : لمتغیرات 

طالبا ) 609(نهج الوصفي التحلیلي ، و طبقت مقیاس الذكاءات المتعددة على عینة مؤلفة من الدراسة الم
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عي ، إجتما: وأظهرت نتائج الدراسة أن الذكاءات الشائعة لدى الطلبة جاءت على الترتیب . و طالبة 

یة ، طبیعي كما تبین وجود فروق ذات داللة إحصائشخصي ، لفظي ، جسمي، موسیقي، ریاضي، مكاني

في الذكاءات المتعددة ككل و في كل من الذكاء اللفظي ، و المنطقي ، و البصري ، و الشخصي تبعا 

البالدي، (لمستوى التحصیل في الریاضیات و لصالح ذوي مستوى التحصیل المرتفعفي الریاضیات

06:2016.(  

 المتعددة الذكاءات بروفیل عن الكشف إلى هدفت ):2014(دراسة غالم فاطمة، نادیة بوشاللق  5-9

 تقدیراتهم في الفروق معرفة إلى الدراسة سعت كما.متوسط  الرابعة  األولى السنة تلمیذات و تالمیذ لدى

 الذكاءات مقیاس تطبیق تم ذلك لتحقیق،  الدراسي المستوى و الجنس باختالف لدیهم الذكاءات ألنواع

 342 من المتكونة األساسیة الدراسة عینة على تطبیقه تم و تقنیینه و مراجعته بعد لجاردنر المتعددة

 الشخصي، الذكاء : هي تقدیراتهم حسب العینة أفراد بها یتمتع التي الذكاءات أن النتائج بینت.تلمیًذا

 ، الطبیعي الذكاء االجتماعي، الذكاء ، المكان الذكاء ، الحركي -الحسي الذكاء,الریاضي المنطقي الذكاء

 ظهرت ،حیث الذكاءات أنواع بین ما تباینت فقد الفروق عن أما.الموسیقي الذكاء أخیرا ،اللفظي الذكاء

 الذكاء , الریاضي المنطقي الذكاء , اللفظي الذكاء:ة التالي المتعددة الذكاءات في الجنسین بین ما الفروق

 ما الفروق تظهر لم حین في ؛ المكاني الذكاء و الحركي-الحسي الذكاء , الموسیقي الذكاء , الطبیعي

   .)83: 2014غالم، بوشاللق، (  الشخصي الذكاء و االجتماعي الذكاء في الجنسین بین

 بروفیل عن الكشف إلى الحالیة الدراسة هدفت ):2016(دراسة بن وزة خدیجة ، قماري محمد  5-10

 تقدیراتهم في الفروق معرفة إلى الدراسة سعت كما ثانوي، الثانیة السنة تالمیذ لدى المتعددة الذكاءات

 الذكاءات مقیاس تطبیق تم ذلك ولتحقیق الدراسیة، الشعبة و الجنس باختالف لدیهم الذكاءات ألنواع

 التي الذكاءات أن النتائج بینت .تلمیذا 304 من المتكونة األساسیة الدراسة عینة على لجاردنر، المتعددة

 الذكاء الجسمي، الذكاء االجتماعي، الذكاء اللفظي، الذكاء: هي تقدیراتهم حسب العینة أفراد بها یتمتع
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 فروق وجود تبین كما. الموسیقي الذكاء الریاضي، الذكاء المكاني، الذكاء الطبیعي، الذكاء الشخصي،

 الذكاء وفي اإلناث لصالح الجنس لمتغیر وفقا والشخصي، اللفظي الذكاء في إحصائیة داللة ذات

 لصالح الریاضي الذكاء في إحصائیة داللة ذات فروق ووجود الذكور، لصالح الجسمي والذكاء الریاضي

  )187: 2016بن وزة، قماري، . ( الدراسیة الشعب جمیع

  :التعلیق على الدراسات السابقة  -6

  : الدراسات أهدافمن حیث  -

وكذلك ببعض المتغیرات األخرى ، الذكاءات المتعددة عالقة هدفت الدراسات السابقة إلى معرفة 

  . أهداف الدراسة الحالیة بعض الفروق في الذكاءات وفقا لبعض المتغیرات الدیمغرافیة وهذا ما یتفق مع

  :من حیث مناهج الدراسات -

ما یتفق كل الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي المتبع بنوعیه المسحي والتحلیلي، وهو 

  . الحالیة مع المنهج المستخدم في الدراسة

  : ینات الدراسةمن حیث ع -

 طلبة الجامعة، وهناكتباینت عینات الدراسات السابقة فهناك من الدراسات التي طبقت على 

طبقت على تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط، وهناك فئة قلیلة جدا طبقت على مرحلة التعلیم  دراسات أخرى

  . الحالیة الثانوي وهي نفس الفئة المستهدفة في هذه الدراسة
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  : الدراسة أدواتمن حیث  -

هناك عدد من الدراسات طبقت نفس مقیاس الذكاءات المتعددة المستمد من نظریة جاردنر   

كدراسة بوشاللق وغالم ودراسة بن وزوة وقماري وهو ما یتماشى مع مقیاس الذكاءات المتعددة المستخدم 

   .في الدراسة الحالیة

  : من حیث نتائج الدراسة -

من حیث  الدراسات السابقة من حیث النتائج، فهناك دراسات تشابهت في نتائجهاتباینت نتائج 

دراسة بشیر  و)2006(جیهان أبو راشد العمرانودراسة  )2013(الریان كدراسة  الذكاء األكثر انتشارا

أن التي أظهرت نتائجهم و  2002دراسة كاتزویتر و  )2014(غالم وبوشاللق ودراسة،)2008(معمریة 

  .األخیرة ولى والذكاء الموسیقي في المراتبالشخصي جاء في المرتبة األالذكاء 

دراسة من حیث الذكاء األكثر انتشارا ك لدراسات السابقةنتائج بعض احین تختلف في 

ءات شیوعا لدى الطلبة هو المكاني، و أقلها بینت النتائج أن أكثر الذكا التي (Nevllin2000)نیفلین

أظهرت النتائج تصدر الذكاء المنطقي في الترتیب األول ،  Chan2004)جان ، كذلك دراسة الموسیقي

إتضح  )2004(عفانة و الخزنداردراسة و ، في حین جاء الذكاء الجسمي و الطبیعي في الترتیب األخیر

لوري دراسة ، كذلك ، و الضمنشخصي عند الذكور و اإلناثإتفاقا في ترتیب الذكاء الموسیقي

(Lori,2005  أوضحت نتائج الدراسة أن الذكاءات المستخدمة لدى أفراد العینة كانت على التوالي وقد

الحركي ، ثم -الریاضي ، ثم الذكاء اللغوي ، ثم الذكاء الجسمي- الذكاء اإلجتماعي ،ثم الذكاء المنطقي:

ماري محمد بن وزة خدیجة ، ق دراسة وأخیرا. الذكاء الشخصي ، ثم الذكاء الموسیقي ، ثم الذكاء الفضائي

 اللفظي، الذكاء: هي تقدیراتهم حسب العینة أفراد بها یتمتع التي الذكاءات أن النتائج بینت )2016(
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 الریاضي، الذكاء المكاني، الذكاء الطبیعي، الذكاء الشخصي، الذكاء الجسمي، الذكاء االجتماعي، الذكاء

  .الموسیقي الذكاء

الدراسات نتائج  تنیابت دقف ةددعتملا تاءاكذلا يف نیسنجلا نیب قو ر فلا ثیح نم أما  

 تفوق الذكور في الذكاء المنطقي و الجسمي نتائج لاأظهرت  يتلا )2004(الخزندارعفانة و السابقة كدراسة 

 يتلا (Lori,2005)لوري دراسة  كذلك ،لذكاء اللفظي و الذكاء المكاني في حین تفوقت اإلناث في ا

وجود فروق  إلى تلصو ت يتلاو ءات المتعددة الذكااإلناث في الذكور و فت الكشف عن الفروق بین إستهد

لم و  ،شخصيلصالح اإلناث بالنسبة للذكاء الالریاضي ، و –سبة للذكاء المنطقي دالة لصالح الذكور بالن

 )2006(دراسة جیهان أبو راشد العمران أیضا، بین الجنسین في الذكاءات األخرى تكن هناك فروق دالة

أشارت ،  )إناث/ذكور(التي هدفت إلى إستقصاء الفروق بین طلبة جامعة البحرین تبعا لمتغیري الجنس 

 دراسة غالم فاطمة، كذلك حركي و الذكاء الفراغي المكانّي ذكاء الجسمي التفوق الذكور في النتائج إلى ال

 باختالف لدیهم الذكاءات ألنواع تقدیراتهم في الفروق معرفة إلى سعت يتلا )2014(نادیة بوشاللقو 

 الذكاءات في الجنسین بین ما الفروق ظهرت حیث الذكاءات أنواع بین ما تباین النتائج بینت. الجنس

 الذكاء ، الموسیقي الذكاء ،الطبیعي الذكاء ، الریاض المنطقي الذكاء ، اللفظي الذكاء:یةالتال المتعددة

 الذكاء في الجنسین بین ما الفروق تظهر لم حین في، لصالح الذكور  المكاني الذكاء و الحركي-الحسي

 الكشف إلى هدفت)2016(دراسة بن وزة خدیجة ، قماري محمد  وأیضا، .الشخصي الذكاء و االجتماعي

 في الفروق معرفة إلى الدراسة سعت كما ثانوي، الثانیة السنة تالمیذ لدى المتعددة الذكاءات بروفیل عن

 في إحصائیة داللة ذات فروق وجود النتائج بینت .سنجلا فباختال لدیهم الذكاءات ألنواع تقدیراتهم

 الجسمي والذكاء الریاضي الذكاء وفي اإلناث لصالح الجنس لمتغیر وفقا والشخصي، اللفظي الذكاء

  .الذكور لصالح

 



  .الذكاءات المتعددة: الفصل الثاني

  

  تمهید   -

  .تعریف الذكاءات المتعددة -1

  .اریخیة لنظریة الذكاءات المتعددةالجذور الت 2

  .المبادئ العامة التي قامت علیها نظریة الذكاءات المتعددة -3

  .أهمیة نظریة الذكاءات المتعددة -4

  .أنواع الذكاءات المتعددة -5

  .الذكاءات المتعددة لدى المتعلمینمؤشرات الكتشاف  -6

  خالصة الفصل -
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  تمهید  -

عدیدة هي النظریات التي تناولت مسألة الذكاء كنظریة بیاجیه و النظریة السیكومتریة ، و ما 

یجمع بین هذه النظریات كونها تتفق كلها في القول على أن الذكاء بنیة متكاملة و اآلداء في مهمة ما 

لعملیة التعلیم ) المظهر(الخارجي و جل هذه النظریات یركز على الجانب .یرتبط باألداء في مهام أخرى 

و التعلم و لم تصل إلى جوهر الطالب و تحلیل قدراته الفعلیة كالذكاء مثال و القدرة على مواجهة المواقف 

  .و المشاكل و إیجاد الحلول و التوصیفات لمثل هذه المسائل و المواقف 

لمسلمات المتعلقة بالذكاء أحدث عالم  النفس األمریكي زلزاال في ا 1983غیر أنه و في سنة  

من خالل مالحظته ألطفال ما قبل المدرسة  Howard Gardnerالبشري حیث أوضح هوارد جاردنر 

عدم صحة هذه المسلمات قائال أن كثیرا من معلمي أطفال ما قبل المدرسة یدركون أنه یمكن أن یكون 

اء اإلجتماعي بینما یكون لدى طفل لدى الطفل معین مهارات العالقات بین األشخاص أو ما یسمى بالذك

هذه المیول و النزاعات ال تظهر فجأة بل من خالل مرور األطفال بمواقف و أنشطة . آخر ذكاء ریاضي 

  .تحتوي على هذه الذكاءات 

بإعادة النظر جذریا فیما یتعلق بالذكاء و آثاره على   Howard Gardnerو هكذا قام هوارد جاردنر    

 Frams »یة التعلمیة ، و تقدم بنظریة جدیدة عن الذكاءات المتعددة في كتابه أطر العقل العملیة التعلیم

of Mind »  رافضا فكرة الذكاء الواحد و مؤكدا على وجود العدید من القدرات العقلیة المستقلة نسبیا لدى

  .لكل منها خصائصها و سماتها الخاصة بها" الذكاءات البشریة " كل فرد أطلق علیها 
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  الذكاءات المتعددة تعریف-1

  .قبل التطرق لمفهوم الذكاءات المتعددة تجدر اإلشارة إلى تعریف الذكاء 

  :مفهوم الذكاء 1-1

تختلف تعاریف الذكاء بإختالف نظریات الباحثین في طبیعته ،و تكوینه و یؤكد هذا ما أجرته 

وجه السؤال إلى عدد من علماء النفس  في إستفتائها عن الذكاء" مجلة علم النفس التربوي األمریكیة "

  ).25ص:2015الذیاب،(فكانت اإلجابة مختلفة بقدر عدد العلماء المشتركین في اإلستفتاء

الذكاء هو القدرة على تجرید العالقات و المتعلقات ، أي القدرة على ":spearmanسبیرمان " تعریف-

  ).85: 2012الشرفاوي،(اإلستقراء و اإلستنباط

  على أنه مقدرة الشخص على الفهم  و اإلبتكار و التوجیه الهادف للسلوك":   Binetنیه بی" تعریف-

  .والنقد الذاتي بقصد فهم الشخص للمشكالت و العمل على حلها ،و قیاس هذا الحل أو نقده أو تعدیله  

  .أن الذكاء هو القدرة على إدراك العالقات" :  kohler"كوهلر " تعریف-

  الذكاء بأنه القدرة الكلیة للفرد على العمل الهادف و التفكیر المنطقي " wechslerویكسلر " یعرف-

    ).2008:18عامر ،(والتفاعل الناجح مع البیئة 

في نظریته عن الذكاء بأنه عبارة عن مخططات ألنماط منظمة من ):Piaget ) "1972بیاجیه " تعریف-

تصرف في المواقف التي یتعرض لها الفرد ، و ذلك البنى السلوكیة أو العقلیة تؤدي إلى معرفة كیفیة ال

عن طریق تطبیق عملیات التمثیل و التوازن و الموائمة أو التوافق ، و یتخذ النمو المعرفي بناءا على ذلك 
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أربع مراحل تبدأ بمرحلة النمو الحس الحركي مرورا بمرحلة النمو قبل اإلجرائي ثم المرحلة اإلجرائي 

  ).12: 2016األطرش،(لمرحلة اإلجرائیة الرشیدة المنظمةالواقعي و إنتهاءا با

  :مفهوم الذكاء في النقاط األساسیة التالیة " Howard Gardnerهوارد جاردنر "و لقد حدد -

  .القدرة على حل المشكالت كواحدة من المواجهات في الحیاة الواقعیة*

  .القدرة على تولید حلول جدیدة للمشكالت *

  .شيء ما ، أو السعي النافع الذي یكون له قیمة داخل ثقافة واحدةالقدرة على صنع *

أنه ال یوجد ذكاء واحد ، و لكن یوجد ذكاءات متعددة ،فاإلعتقاد السائد هو أن " جاردنز"و لقد أثبت      

الذكاء في جوهره یستمر مع اإلنسان مدى الحیاة ،و أن الطالب الذي یمتلك قدرات ذكائیة أفضل من غیره 

في " جاردنر"الحدیث للذكاء كما أوضح تبقى ثابتة لدیه و غیر قابلة للتعدیل أو التغییر ، و لكن اإلعتقاد 

أنه ال یمكن وصفه على أنه كمیة ثابتة یمكن قیاسها ، و بناءا على ذلك یمكن زیادة ) أطر العقل(كتابه 

الذكاء و تنمیته بالتدریب و التعلم ، بل أوضح أنه متعدد و له أنواع مختلفة ، و كل نوع مستقل عن 

  )13: 2016األطرش ،(ألخرىاآلخر ، و یتطور بمعزل عن األنواع ا

  :من خالل ما سبق عرضه یمكننا تصنیف التعریفات التي قدمها علماء النفس في ثالث فئات واضحة   

تؤكد على أن الذكاء هو قدرة الفرد على التوافق مع البیئة التي یعیش فیها ، أو مع : الفئة األولى -

  .جوانب محددة منها 

  .عتباره القدرة على التعلم بالمعنى الواسع للتعلم تعرف الذكاء بإ:الفئة الثانیة -

  ).2015:26الذیاب،(تعرفه بإعتباره القدرة على التعامل ،و التفكیر بالمجردات :الفئة الثالثة -
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  :مفهوم الذكاءات المتعددة  1-2

 السمة التي إنصبت علیها أكثر إهتمامات علم النفس الفارق سواءا في تناولهم" یعد الذكاء هو    

لظاهرة الفروق الفردیة أم قیاسها ، فربما لم یحظى الموضوع بالدراسة في میدان الفروق الفردیة مثل 

موضوع الذكاء ، و قد یرجع هذا اإلختالف في تعریف الذكاء إلى أن الذكاء لیس شیئا مادیا محسوسا ، 

زوایا و منطلقات كما أنه ال یقاس مباشرة ، و قد یرجع ذلك أیضا إلى أن العلماء تناولوه من 

  ).148:2007إبراهیم و السعید،(مختلفة

و عند تحلیل مفردات الذكاءات المتعددة یتبین أنها تتكون من مجموعة من المصطلحات أهمها         

  :اآلتي

و لعل القدرة هي نتاج . و تشیر إلى إمتالك الكفایة التي تؤهل صاحبها للقیام بعمل ما:القدرة - أ

و إكتسبها الفرد نتیجة عملیة التعلیم و التعلم التي رافقته منذ أن كان في البیئة للخبرات التي مر أ

فاألسرة ، فاألقران ، فالمدرسة ،فالمجتمع الكبیر الذي یحیا فیه ، كما أن توافر الخبرات للفرد تؤدي 

  .و القدرات عند جاردنر هي أنواع الذكاء التي تضمنتها نظریته . إلى إمتالك القدرات 

ویشیر في أبسط مفهوم له إلى وجود موقف غامض یعیق عملیة تحقیق الفهم لدى :ل المشكلة ح-ب

و من ثم معالجتها . مما یقوده إلى إستقبال المعطیات الحسیة من خالل المسجالت الحسیة . الفرد 

ة و إذا ما تكون الفهم لدى الفرد أصبح على شكل أبنی, بهدف تكوین المعنى الذي یقود إلى الفهم 

  )2007نوفل ، (معرفیة مخزنة في الذاكرة بعیدة المدى

على أنه القدرة على حل المشكالت أو تخلیق نتاجات ذات قیمة : عرف جاردنر الذكاء المتعدد كما

  ).97:2007نوفل،(ضمن موقف موقف أو مواقف ثقافیة
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ة المتمایزة في الفرد بأنها مجموعة من القدرات العقلیة الدینامیكی: ) 2004(و تعرفها سنیة الشافعي 

المتعلم ذاته ، و بین األفراد التعلمین بعضهم و التي یمكن توظیفها بتهیئة بیئة تعلیمیة صالحة 

  ). 14:2018المدهون،(للتفاعل و التدریب و التعلم

بأنها تنظیم عملیة التعلم بالشكل الذي یتیح " الذكاءات المتعددة : )2008(و تعرف فایزة مجاهد 

لفرصة لبناء المعاني الخاصة بهم بالطرق المالئمة لهم ، و یمكنهم من التعبیر عن معارفهم للتالمیذ ا

و تساعدهم على إستخدام ذكائهم المتعددة لحل . بفاعلیة من خالل مواقف تعلیمیة تثیر تفكیرهم 

  ).14:2018المدهون،(المشكالت و تحقیق األهداف المنشودة

ت الخاصة بالذكاءات المتعددة إال أن هذا التعدد ال یدل على إختالف على الرغم من تعدد تلك التعریفا   

تلك التعریفات، بل تدور جمیعها في دائرة واحدة ، و تنفق مع جاردنر الذي یرى أن اإلنسان یمتلك ثماني 

و تسمى هذه الوحدات ذكاءات، و یؤكد أیضا أن هذه . وحدات متمایزة على األقل من الوظائف العقلیة 

و هذه . ءات المنفصلة تمتلك مجموعاتها الخاصة من اإلسترتیجیات التي یمكن مالحظتها و قیاسها الذكا

الریاضي، الذكاء المكاني، الذكاء / اللفظي، الذكاء المنطقي/الذكاء اللغوي : الذكاءات المتمایزة هي 

عفانة (ذكاء الطبیعيالموسیقي،الذكاء الجسمي الحركي،والذكاء البینشخصي، و الذكاء الضمنشخصي، و ال

  ).421:2003و الخزندار،
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  :الجذور التاریخیة لنظریة الذكاءات المتعددة - 02

  :Tow-FactoresTheoryنظریة العاملین -1- 2

صاحب هذه النظریة عالم النفس اإلنجلیزي تشارلز سبیرمان لقد إعتمد على التحلیل اإلحصائي لنتائج     

اإلختبارات التي إفترض أنها تقیس القدرات العقلیة و الذكاء عند األفراد من أجل تحدید اإلسهامات الكمیة 

  ".التحلیل العاملي "و عرفت هذه الطریقة بإسم . المكونة للذكاء 

و قد أتاحت هذه النظریة لسبیرمان إمكانیة تصمیم مجموعة من اإلختبارات هدفها الوصول إلى المعالم    

  .الرئیسیة للنشاط العقلي المعرفي 

باإلضافة إلى هذا العامل فإن كل وجه من أوجه النشاط العقلي التي یقوم بها الفرد له عامل نوعي    

لنشاط األخرى ، و ال یمكن أن یشترك وجهان من أوجه النشاط یمیزه عن غیره من أسالیب ا)  ss(خاص 

  .العقلي في عامل واحد

و العوامل الخاصة . و العامل الخاص یختلف نوعا و كما من ظاهرة إلى أخرى و من إختبار إلى آخر   

  .عدیدة و متنوعة و یتخصص كل عامل منها في مظهر واحد من مظاهر النشاط العقلي

لك فكل نشاط عقلي یستخدم عامال واحدا من العوامل الخاصة بینما یشترك العامل العام و بناءا على ذ   

و تتباین األنشطة العقلیة في مدى إحتواء كل منهما على العامل العام و . في جمیع صور النشاط العقلي 

  .العامل الخاص 

المفحوص ألنه مادام العامل قیاس مقدار العامل العام لدى "و هدف القیاس العقلي عند سبیرمان هو    

العام موجودا في جمیع قدرات اإلنسان فإنه یصبح األساس الوحید للتنبؤ بأدائه من موقف آلخر ، و 
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یصبح من غیر المفید قیاس العوامل الخاصة ألن كل منها یقتصر على أسلوب واحد من أسالیب األداء 

  .العقلي 

في إستثارة اإلنتباه لفكرة العامل العام و العوامل النوعیة  و أخیرا نشیر إلى أن الفضل یرجع لسبیرمان   

، و الدراسات التي أجریت على النشاط العقلي أیدت 1965الخاصة التي أكدها فیما بعد فیرنون عام 

و من هنا إكتسبت نظریة العاملین اهمیتهاو كان لإلنتقادات التي . كذلك في معظمها وجود العامل العام 

  ).105:2012الشرفاوي،(بیر في إستمرار البحث حول مكونات النشاط العقليوجهت لها أثر ك

  :SamplingTheory or Group Factorsنظریة العوامل الطائفیة -2-2

بحیث أعطت هذه األخیرة دافعا .جاءت نظریة العوامل الطائفیة كرد على نظریة العاملین لسبیرمان   

شاط العقلي و بنیته العاملیة ، و بالتالي ظهرت بحوث جدیدة للمزید من الدراسات و األبحاث لطبیعة الن

العاملیة ، حیث إتضح أنه یستحیل إخضاع معامالت اإلرتباط بین اإلختبارات ) سبیرمان (ترفض ثنائیة 

، و بالتالي البد من إفتراض العوامل الطائفیة و التي قد ) سبیرمان(المختلفة للترتیب الهرمي الذي إقترحه 

  .منها في طائفة أو مجموعة من اإلختبارات و ال تؤثر فیها جمیعا تؤثر كل 

  بمعنى آخر هناك مجموعة من اإلختبارات تشترك في عامل طائفي غیر موجود في اإلختبارات األخرى    

بأن العامل العام لیس إال هذه اإلختبارات ) سبیرمان(یرى أصحاب هذه النظریة و الذین هاجموا بشدة     

و منها ) Mental-Bondsبالوصالت العقلیة (ن القدرات األولیة البسیطة والذي سماها في عدد م

  .نظریته في التعلم و الذكاء ) ثروندایك(إستخلص 

إن أصحاب هذه النظریة لم یرفضوا بصفة مطلقة القدرة الخاصة و العامل العام و إنما إختلفوا مع     

أن األنشطة العقلیة وحدتها تختلف بإختالف نوع النشاط  في تفسیر العامل العام فهم یرون) سبیرمان(
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العقلي ، و كلما كان النشاط العقلي ضیق إشتمل مجموعة محدودة من الوحدات العقلیة فإنه یسمى طائفیا 

  .و عند إقتصاره على وحدة عقلیة واحدة فإنه یسمى عامال خاصا 

لقدرة المشتركة بین مجموعة أو طائفة من و خالصة القول أن نظریة العوامل الطائفیة تنظر إلى ا  

: 2017حبال،(اإلختبارات و هذا القدر لیس كبیرا جدا بل محدود ، و هناك من یسمیها بنظریة العینات 

24-25.(  

  نظریة العوامل المتعددة -3- 2

م وجود مجموعة 1938/1948بین أعوام Thurstoneتبین من الدراسات المتعددة التي نشرها ثرستون 

  :العوامل المنفصلة سماها القدرات العقلیة األولیة و هي من 

أي القدرة على التصور البصري و هي تشمل إدراك العالقات المكانیة الثابتة و : القدرة المكانیة -أ

المتغیرة ، و هي تقاسباإلختبارات التي تتطلب إدراك الفرد العالقات المكانیة كعد المكعبات أو 

شكل هندسي و كذلك في لوحة األشكال و تتبع أحد الخطوط من بین مجموعة المستطیالت ووضعها في 

  .من الخطوط المتشابكة 

و تقاس باإلختبارات التي تتطلب من الفرد سرعة إدراك التشابه أو : القدرة على السرعة اإلدراكیة - ب

  .اإلختالف أو التطابق بین األشكال و الصور و الرسوم 

  .ى السرعة و الدقة في إجراء العملیات الحسابیة البسیطة و هي مد:القدرة العددیة -ج

و هي القدرة على تجمیع الكلمات المتشابهة و المترادفة و المتناقضة ، و : القدرة على الفهم اللفظي - د

تكوین كلمات ذات بدایة أو نهایة معینة ،و معرفة معاني الكلمات و هي تدل على مدى اإلستخدام 

  .اللفظي للكلمات 
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و هي مدى سرعة الفرد على تذكر عدد مرتبط بعدد آخر أو بكلمة ، و : القدرة على التذكر اإلرتباطي -هـ

  .كذلك التعرف على األشكال و الصور

هي قدرة الفرد على إكتشاف القاعدة أو المبدأ العام ، أي اإلستقراء هو دراسة القدرة على اإلستقراء  و -و

  .عدة أو القانون الحاالت الفردیة للوصول إلى القا

  .و هي القدرة على تطبیق القاعدة أو المبدأ العام على الحاالت الجزئیة :القدرة اإلستنباطیة - ز

  تشمل القدرة على اإلستدالل الحسابي و الحكم العددي و الحركة المیكانیكیة : ة القدرة اإلستداللی-ك

  )112- 111: 2009،كفافي والنیال وسالم (. التكملة و حل المشكالت الحسابیةو 

  :نظریة الذكاء المتعدد لجاردنر  2-4

) QIالمعامل العقلي (مقاربة جدیدة للذكاء مختلفة عن المقاربة التقلیدیة   1983Gardnerیقترح جاردنر 

و هي مقاربة مبنیة على تصور جذري للذهن البشري ، و تقود إلى مفهوم تطبیقي جدید و مختلف 

  .میة في المدرسة للممارسة التربویة و التعلی

  إن األمر یتعلق بتصور تعددي للذكاء ، تصور یأخذ بعین اإلعتبار مختلف أشكال نشاط اإلنسان   

  .هو تصور یعترف بإختالفاتنا الذهنیة و باألسالیب المتناقضة الموجودة في سلوك الذهن البشري و  

إن هذا النموذج الجدید للذكاء یستند على اإلكتشافات العلمیة الحدیثة في مجال علوم الذهن و علم     

،و قد أطلقت على هذه المقاربة إسم نظریة الذكاءات  Binetاألعصاب التي لم یعرفها عصر بینیه 

  ". Intelligence Multiplesالمتعددة
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ذلك المفهوم الذي یقیسه المعامل .المفهوم الكي للذكاء  یقول جاردنر إن الوقت قد حان للتخلص من   

العقلي و التفرغ لإلهتمام بشكل طبیعي للكیفیة التي تنمي بها الشعوب الكفاءات الضروریة لنمط عیشها ، 

و لنأخذ على سبیل المثال أسالیب عمل البحارة في وسط البحر إنهم یهتدون إلى طریقهم من بین عدد 

ذلك بفضل النجوم و بفضل حركات مراكبهم على الماء و بفضل بعض العالمات كبیر من الطرق، و 

  .إن كلمة ذكاء بالنسبة إلیهم تعني بدون شك براعة في المالحة .المشتتة 

و لننظر كذلك إلى المهندسین و الصیادین و القناصین و الرسامین و الریاضیین و المدربین و رؤساء    

ن كل األدوار التي یقوم بها هؤالء ینبغي أن تؤخذ بعین اإلعتبار ، إذا قبلنا إ.القبائل و السحرة و غیرهم 

تعریفا جدیدا للذكاء بإعتباره كفاءة أو قدرة لحل المشكالت أو إنتاج أشیاء جدیدة ذات قیمة في ثقافة ما أو 

هم تعتبر مجتمع ما من المجتمعات ، إن كل الكفاءات و القدرات التي یظهرها هؤالء في حیاتهم و عمل

بدون شك شكال من أشكال الذكاء الذي ال یقتصر على المهارات اللغویة أو الریاضیات و المنطق التي 

طالما مجدتها إختبارات العامل العقلي و على هذا األساس فإن نظریة الذكاءات المتعددة تقف موقفا 

الطالب و مستقبلهم خاصا من إختبارات الذكاءالتي طالما مجدت و قامت بإصدار أحكام بخصوص 

  ).93- 92:2008عامر،(الدراسي

أن الذكاءات یتم صقلها بالمشاركة في نوع من النشاط كقدرة الثقافة ، و أن النمو "جاردنر "إذ إقترح      

  .الفردي في مثل هذه النشاطات یتبع نمط نمائي ، و كل نشاط یستند إلى الذكاء له مساره النمائي

تعتمد على المنهج العاملي في بنائها إال أنها تلتقي معه و مع النماذج العاملیة  كما أن هذه النظریة ال   

، كطبیعة التعددیة الواسعة للقدرات البشریة ،كما دعا إلى عدم النظر إلى الذكاء على أنه قدرة واحدة ، و 

ة لهذه اإلستقاللیة بالتالي ضرورة الفصل بین الذكاءات المتنوعة و إستقاللیة كل منها ، مع إعطاء األولوی

، و قد القت ).  27:2017حبال،(دون إغفال طبیعتها التفاعلیة أو التجاهل بأنها تعمل بصورة مشتركة



30 
 

هذه النظریة و ال تزال إستحسانا و إهتماما من قبل المتخصصین حیث إنتقد اإلتجاه التقلیدي في دراسة و 

  :قیاس الذكاء و خلصوا إلى 

قاس بالطریقة التقلیدیة ال یستطیع أن یغطي كل جوانب الذكاء ، كما جعل الم (G)أن الذكاء العام -

الذكاء غیر مرن ،أما نظریته فترى أن الذكاء أكثر مرونة و قابلیة للفهم ، و أن مفهوم الذكاء عملیة نمو 

  .تتزاید نتیجة تراكم المعرفة و تأثیر الثقافة و لیس نتیجة مفهوم ضیق 

لیدیة تشمل على مواد و بنود لیس لها صلة بالفرد و غیر مألوفة من ناحیة أن إختبارات الذكاء التق-

  .التصمیم

  .أن القیاس التقلیدي للذكاء یقوم بتقییم و تقدیر مستوى األفراد في نطاق أحادي ضیق-

أن الذكاء المقاس بالطریقة التقلیدیة یحدد مجاال معینا أو تنظیما بعینه ، أما منظور الذكاء المتعدد -

نظر إلى الذكاء بإعتباره قدرة سیكولوجیة بیولوجیة یمكن الحصول علیها بمدى أكبر أو أقل نتیجة فی

للعوامل الثقافیة و الذافعیة و الخبرة التي تؤثر على الفرد ، فالریاضیات و الفیزیاء و اللغة و الشطرنج و 

ال من خالل إستخدام العدید و یمكن تحقیق أي مج. زراعة الحدائق و الموسیقى مجاالت تتخلل الثقافة 

المنطقي ، /من الذكاءات و على سبیل المثال فإن مجال األداء في الفیزیاء یتضمن الذكاء الریاضي

  .الذكاء الشخصي ، الذكاء الجسمي الحركي

و بالنظر إلى ما لخصت إلیه نظریة جاردنر نرى أن نظریة الذكاءات المتعددة قد وسعت مفهوم الذكاء    

جاوزة بذلك الحدود التي رسمتها دهالیز النظریات التقلیدیة التي رعت الذكاء المستند إلى العامل البشري مت

الوراثي حیث ركزت نظریة الذكاءات المتعددة على أن الذكاء یرتبط باإلطار الطبیعي و اإلجتماعي الذي 

  .یحیا فیه الفرد 
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من المفهوم الكلي للذكاء ، ذلك المفهوم  إن الوقت قد حان للتخلص" و في هذا السیاق یقول جاردنر   

الذي یقاس من خالل معامل الذكاء ، و التفرغ لإلهتمام بشكل طبیعي للكیفیة التي تنمي بها الشعوب 

و لنأخذ على سبیل المثال أسالیب عمل البحارة في وسط البحار ، فهم . الكفایات الضروریة لنمط عیشها 

و ذلك بفضل النجوم و بفضل حركات مراكبهم على . ر من الطرق یهتدون إلى طریقهم من بین عدد كبی

إن كلمة ذكاء بالنسبة إلیهم تعني دون شك براعة ...الماء و بفضل بعض العالمات المشتتة 

  ).147:2017إبراهیم و السعید،(المالحة

    :المبادئ التي قامت علیها نظریة الذكاءات المتعددة - 03

  :و هي كمایلي ) 2005حسین(عند ) Gardnerجاردنر(المبادئ كما وردت في أعمال       

  .إن الذكاء لیس نوعا واحدا بل أنواع عدیدة و مختلفة-

  .إن كل شخص متمیز و فرید من نوعه و یتمتع بخلیط من أنواع الذكاء الدینامیكیة-

ن كان على ال- صعید الداخلي للشخص أو على الصعید إن أنواع الذكاء تختلف في النمو و التطورإ

  .البیني فیمابین األشخاص 

  .إن كل أنواع الذكاء كلها حیویة و دینامیكیة -

  .یمكن تحدید و تمییز أنواع الذكاء ووصفها و تعریفها -

  .یستحق كل فرد الفرصة للتعرف على ذكائه و تطویره و تنمیته-

  .ذكاء آخر إن إستخدام ذكاء بعینه یسهم في تحسین و تطویر-

  .إن مقدار الثقافة الشخصیة و تعددها لهو جوهري و هام للمعرفة و لكل أنواع الذكاء-
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  .إن أنواع الذكاء كلها توفر للفرد مصادر بدیلة و قدرات كامنة و قدرات كامنة لتجعله أكثر إنسانیة -

  .ال یمكن تمییز أو مالحظة أو تحدید ذكاء خالص بعینه -

  .التطوریة اإلنمائیة على نظریة الذكاء المتعدد  یمكن تطبیق النظریة-

  .إن أنواع الذكاء المتعدد قد تتغیر بتغیر المعلومات عن النظریة نفسها -

و على الرغم من حداثة هذه النظریة إال أنه بات منتشرا العمل بها في العدید من المیادین و       

مناهج یصممون مناهجهم وفق هذه الذكاءات حتى خصوصا میدان التربیة و التعلیم الذي أخذ مصمموا ال

یتسنى لجمیع الطالب أن یستفیدوا من المواد الدراسیة مهما صعبت علیهم ، فقد تصعب إذا ما إستخدمت 

بطریقة واحدة ، أي تناسب نوع ذكاء واحد ،كالذكاء المنطقي و لكن في حال تم إستخدام أنواع مختلفة من 

د فإن ذلك سیكون أبلغ في تفهیم أكبر قدر ممكن من ذوي الذكاءات ، كل الذكاءات في نفس الدرس الواح

  ).30: 2016الفقعاوي،(سیستفید من الطریقة المناسبة لذكائه

  :للذكاءات المتعددة " جاردنر"أهمیة نظریة - 04

تعتبر هذه النظریة من النظریات التي لها دور كبیر في الجانب التربوي حیث أنها ركزت على أمور     

غفلت عنها النظریات األخرى ، فقد تم إغفال الكثیر من المواهب و دفنها بسبب اإلعتماد على التقییم 

  .الفروق الفردیة  الفردي و إختبارات الذكاء بعكس هذه النظریة التي تساعد على كشف القدرات و

  :و قد أكدت التطبیقات التربویة لنظریة الذكاءات المتعددة فاعلیتها في الجوانب التالیة     

  .تحسین مستویات التحصیل لدى التالمیذ و رفع مستویات إهتماماتهم إتجاه المحتوى التعلیمي * 
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و تحث هذه النظریة التربویین على  إمكانیة إستخدام الذكاءات المتعددة كمدخل للتدریس بأسالیب متعددة*

  :اآلتي 

  .فهم قدرات و إهتمامات الطالب -

  .إستخدام أدوات عادلة في القیاس تركز على القرارات -

  .المطابقة بین حاجات المجتمع و هذه اإلهتمامات -

  ).كإختیار الطلبة للطریقة التي تناسبهم للدراسة(مرونة حریة التدریس للطلبة-

هذه النظریة على أن یوجه كل فرد للوظیفة التي تناسبه و التي تالئم قدراته و یتوقع أن و تساعد      

ینجح فیها ، فإذا ما إستخدم نوع الذكاء المناسب و بشكل جید قد یساعد ذلك على حل كثیر من المشاكل 

ن من میادین الحیاة و تتحدث هذه النظریة على الخبرة المتبلورة و هي قابلیة التفاعل بین الفرد و أي میدا.

  .و هذا التبلور یبنى على أساس التدریب مع وجود القدرة و الممارسة و مناسبتها لطبعة الفرد نفسه . 

یرى أن صقل الخبرة یحتاج إلى ممارسة و تدریب ، و هذا ال یحدث إال إذا " جاردنر"و بإختصار فإن   

و عندما یقال أن تبلور الخبرات یأتي بالممارسة فإن .إنخرط الفرد في المیدان و عمل فیه لتطویر قدرته 

و هكذا فإن .المشاكل هناك ثالثة عناصر محددة مهمة یجب عدم إغفالها و هي المواد و الخبرات و 

هذه یمكن لإلستفادة منها في التربیة من حیث دراسة تاریخ الحالة و الذي قد یساعد على " جاردنر"نظریة 

الكشف عن تطور ذكاء معین في شخص معین ، و قد یستفاد من هذا في توجیه الفرد للعمل و الوظیفة 

  ).76-75: 2009-2007ر،عفانة و الخزندا(التي تناسبه و التي یمكن أن یبدع فیها

األهمیة األكبر للذكاءات المتعددة في أن نتعرف و نرعى جمیع الذكاءات اإلنسانیة "جاردنر"و یرى  

المتنوعة و جمیع تركیبات الذكاءات ،فنحن جمیعا مختلفین على نطاق واسع ، ألننا جمیعا لدینا تركیبات 



34 
 

ى األقل ستكون لدینا فرصة المعالجة و التعامل على مختلفة من الذكاءات ، فإذا تعرفنا على ذلك فإننا عل

  ).67: 2008عامر،(نحو مالئم من المشكالت العدیدة التي نواجهها في العالم

  :أنواع الذكاءات المتعددة- 05

لم أكن مطلقا عالم النفس األول الذي یفترض وجود قوى اإلنسان المستقلة نسبیا " : 2005جاردنر" یقول 

قد أكون من بین أوائل األشخاص الذین إنتهكوا قواعد اللغة اإلنجلیزیة أو لغات  على الرغم من أنني

و لربما ما ال یعرفه جاردنر "   Intelligences" أروبیة أخرى، بوضع مصطلح الذكاء في صیغة الجمع

ن لم یسبق أ" الذكاء"أنه إنتهك قواعد اللغة العربیة أیضا فأضاف جمعا للذكاء ، و لغویا فإن مصطلح 

جمع من قبل كما اللغات األروبیة ألنه مصدر و هناك قاعدة نحویة تقول أن المصادر ال تجمع و على 

  ).43:2015بریقل،(أقرب من الناحیة اللغویة إلى الصواب" الذكاء المتعدد" هذا یصبح مصطلح 

  :  في البدایة سبعة أنواع من الذكاء " جاردنر"و قد حدد 

  : Linguistic Intelligence) اللفظي(الذكاء اللغوي  -5-1

وهو القدرة على إستخدام اللغة و الكلمات بصورة فاعلة سواء أكان ذلك شفویا أم كتابیا و ینطوي هذا    

) علم األصوات الكالمیة (الذكاء على المقدرة على التالعب بتراكیب الجمل أو تراكیب اللغة و الفونولوجیا

ة و األبعاد العملیة أو اإلستخدمات الواقعیة و علم دالالت األلفاظ أو معاني اللغ

  ).18:2018المدهون،(للغة

و األشخاص الذین یتمتعون بهذا النوع من الذكاء تمیل مهاراتهم السمعیة ألن تكون متقدمة في تطورها   

  ).38:2011الذیب،(و یحققون أفضل تعلم عندما یتاح لهم أن یتكلموا أو یصغوا أو یقرؤوا أو یكتبوا

  :ن لتفعیل الذكاء اللفظي اللغوي تماری
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  .تعلم معنى كلمة جدیدة و تدرب علیها كل یوم من خالل إستخدام المحادثة اإلعتیادیة مع اآلخرین -

  .أحصل على كتاب األلعاب و المسابقات الفكریة -

  .التاليشاهد دراما تلفزیونیة أو قصة ثم قم بكتابة النهایة أو النتیجة أو تكلم عما یحدث في الحدث -

  .تكلم مع شخص ما عن أفكاره أو آرائه ، و أطرح أسئلة -

قم بعمل مقدمة لموضوع مفید كعقد صفقة كبیرة عن هوایة معینة أو وجهة نظر سیاسیة أو كتاب قرأته -

  ).84:2011الخفاف،(أو شخص ما تعرفه

 Logical /Matihematical Intelligence) المنطقي(الذكاء الریاضي -5-2

ستطاعة الفرد على إستخدام األعداد بفاعلیة و یمكن التعرف و ع     ادة ما یسمى بالتفكیر العلمي و هوإ

إبداء الرغبة في معرفة العالقات بین األسباب و : على هذا النوع من الذكاء من خالل المؤشرات التالیة 

ل و التجریب و التعمیم المسببات و القیام بتصنیف مختلف األشیاء و وضعها في فئات و القیام باإلستدال

و یتعامل هذا النوع من الذكاء مع التفكیر اإلستداللي ، البرهنة ، األرقام . و الحساب و إختبار الفروض 

  .، تعریف النماذج النظریة 

الریاضي أكثر وضوحا في العملیات الریاضیة أو عندما تكون لدیك / یمكن أن ترى الذكاء المنطقي   

یة و أنت في وضع معین یتطلب منك إیجاد حل لهذه المسألة أو مواجهة تحدي مشكلة أو مسألة ریاض

جدید في الغالب نحن نتعامل مع ما یسمى بالتفكیر العلمي ، و نستخدم ذكائنا الریاضي المنطقي في 

عد اللعب أو معرفتك إخترت اإلختیار الصحیح لما قمت بشراؤه من : التعرف على النماذج النظریة مثل 

  .السوق 
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و یستخدم عند وجود إتصاالت أو عندما نشهد وجود عالقات بین أجزاء المعلومات المختلفة و یعمل    

: الریاضي على نماذج متنوعة من التفكیر و التي نستخدمها في حیاتنا الیومیة مثل / الذكاء المنطقي

  .إعداد قائمة ، تنظیم األعداد ، التخطیط للمستقبل 

لذكاء لدى العلماء و العاملین في البنوك و المهتمین بالریاضیات و مبرمجي و یمكن مالحظة هذا ا   

  ). 89:2011الخفاف،(اإلعالمیات و المحامین و المحاسبین

 Musical/Rhythmic Intelligence) اإلیقاعي(الذكاء الموسیقي -5-3

قدرة على أداء و یتمثل في القدرة على اإلحساس باإلیقاع و طبقة الصوت و اللحن ، إلى جانب ال

  ).دص:2014بعزي،(الموسیقى ، و تألیفها ، و تحدید دورها في الحیاة

و یتمیز الشخص الذي یتمتع بالذكاء الموسیقي بأنه یخبرك متى تكون األصوات الموسیقیة نشازا أو   

مضایقة بطریقة أخرى ، و یتذكر ألحان األغاني ، و لدیه صوت غنائي جید ، و یلعب على آلة موسیقیة 

بطریقة ال شعوریة أو یغني في مجموعة ، و أن له طریقة إیقاعیة في التحدث أو الحركة ، و یدندنون 

لنفسه ، و یدق وینقد بإیقاع على المنضدة أو المكتب و هو یعمل ن و حساس للضوضاء البیئیة كوقع 

رذاذ المطر على سطح ، و یستجیب بإستحسان حین یسمع لقطعة موسیقیة و یغني أغنیات تعلمها خارج 

  )40:2011الذیب،(حجرة الدراسة

اء الموسیقي یتعلمون بشكل أفضل من خالل األصوات ، و و هؤالء الناس الذین یتصفون بالذك  

اإلستماع إلى أصوات األغاني ، و اإلیقاعات و مسجالت الفیدیو التي تستحوذ على مشاعرهم الموسیقیة 

  ).21:2018المدهون،(، و أشكال أخرى من التعبیر السمعي
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  Interpersonal Intelligence)شخصيالبین(الذكاء اإلجتماعي -5-4

یعني القدرة على فهم مشاعر اآلخرین و دوافعهم و إهتماماتهم و أمزجتهم و مشاعرهم و مقاصدهم و و 

التمییز بینها ، و یضم أیضا حساسیة الفرد بتعبیرات الوجوه و الصوت و اإلیماءات و القدرة على 

  ).دص:2014بعزي،(التواصل و التفاعل مع اآلخرین و إقناعهم و التجاوب معهم

و یبدو . األشخاص الذین یتمتعون بهذا الذكاء بأنهم یستمتع بالتفاعل اإلجتماعي مع األقران  و یتمیز  

قائدا على نحو طبیعي ، و یقدم النصیحة لألصدقاء الذین لدیهم مشكالت و یبدو ذكیا في الشارع و 

مي لألطفال المنطقة ، و ینتمي إلى أندیة و لجان أو تنظیمات أخرى ، و یستمتع بالتدریس غیر النظا

اآلخرین ، و یحب لعب األلعاب مع األطفال اآلخرین ، و له صدیقان حمیمان أو أكثر ، و لدیه إحساس 

  ).41:2011الذیب،(جید بالتعاطف مع اآلخرین ، و یسعى اآلخرین لصحبته

  Bodil/Kinesthetic Intelligenceالذكاء الجسمي الحركي -5-5

اإلنتاج بإستخدام الجسم كامال أو حتى جزء منه ، و یظهر لدى  و یقصد به القدرة على حل المشكالت و

ذوي القدرات المتمیزة من الریاضیین و الراقصین و الجراحین و الممثلین و الحرفیین حیث أن المهارات 

ق التمثیل و التقلید ، التمارین الریاضیة ، المهارات الحركیة الدقیقة التي یتم فیها التنسی: التي تتمیز لدیهم 

  ).26:2016الفقعاوي،(بین الید و البصر ، إستخدام اإلشارات و لغة األجساد

الحركي یشمل قدرة الجسم على التعبیر عن العاطفة من /أن الذكاء الجسمي) : 2011(و ترى الخفاف   

  .خالل الرقص أو الحركة أو نقل األفكار من خالل الحزورات و المحكات

كاء من خالل قیام الطلبة تنفیذ النشاطات الواردة في موضوعات الفصل و یمكن تنمیة هذا النوع من الذ  

و أیة نشاطات أخرى مقترحة أو تجارب مختبریة بأنفسهم و منحهم حریة البحث و اإلستكشافات و 
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إستعمال أدوات النشاط وصوال إلى اإلستنتاجات المتعلقة بالنشاطات و التجارب مع مالحظة الدقة في 

  ).259:2013العمراني،(اب الطلبة لمهارات عملیات التعلم من قبل المدرسالعمل و مدى إكتس

  Spatial Intelligence)البصري(الذكاء المكاني -5-6

حیث قام العدید من الباحثین . ینفرد الذكاء المكاني أو البصري بمفهومه عن غیره من الذكاءات األخرى  

لتي توصلوا من خاللها إلى أن الذكاء المكاني بوضع مفهوم له من خالل أبحاث و دراسات علمیة و ا

هو قدرة تهتم بالتصور البصري لألماكن و الرسومات ، و إستعمال ذلك في العمل و تصور " البصري 

العالم المكاني ، و كذلك یهتم بعمل التصمیمات و فهم الطرق التي تنسجم بها 

  ).31:2017حبال،(األشیاء

بالذكاء البصري المكاني یتعلمون أفضل بشكل بصري و یمیلون  و هؤالء األشخاص الذین یتصفون   

إلى أن ینظموا تفكیرهم بشكل مكاني و یحبون أن یفكروا و یخلقوا الصور ، و یرسمون المعلومات التي 

تقدم لهم في شكل بصري ، و إدراك اإلتجاه ، و التعرف على الوجود أو األماكن ، و إبراز التفاصیل ، و 

  .و تكوین تمثیل عنهإدراك المجال 

إن المتعلمین الذین یتجلى لدیهم هذا الذكاء محتاجون لصورة ذهنیة أو صورة ملموسة لفهم المعلومات     

الجدیدة ، كما یحتاجون إلى معالجة الخرائط الجغرافیة و اللوحات و الجداول ، و تعجبهم ألعاب المتهات 

  .و التفكیر فیه و إبتكاره و المركبات ، هؤالء المتعلمون متفوقون في الرسم

و یوجد هذا عند المختصین في فنون الخط ،و واضعي الخرائط و التصمیمات و المهندسین المعماریین   

  ).20:2018المدهون،(، و الرسامین ،و النحاتین
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أن الذكاء المكاني یتوفر أیضا لدى األطفال المحرمون من نعمة البصر ،إذ أن " جاردنر"و قد الحظ   

  ).39:2011الذیب،(تدالل المكاني عند المكفوفین یحل محل اإلستدالل اللغوي عند المبصریناإلس

تكمن أهمیة الذكاء المكاني عموما في ما یقدمه من فوائد علمیة تعلیمیة للطالب ، حیث أنه یساعدهم ...

  .    )31:2017حبال،(على التخیل و التصور و إستخدام تلك التخیالت و التصورات في اإلبتكار

  Intelligence Intrapersonal)الذاتي(الذكاء الشخصي-5-7  

أن البشر هم المخلوقات الوحیدة التي لها القدرة على ذلك ، و ینطوي الذكاء ) : 2011(و ترى الخفاف   

و كل من ...المشاعر ، عملیات التفكیر ، الحدس : الشخصي على إدراك الجوانب الذاتیة الداخلیة مثل 

ذاتیة و القدرة على تجاوز الذات هي جزء من الذكاء الشخصي و كذلك عندما نجرب معنى الهویة ال

اإلحساس بالوحدة فمن البدیهي أن یكون لدینا شعور أكبر فیما یتعلق بترتیب األمور و معنویات عالیة 

ء الشخصي و یمكن القول أن الذكا. من الوعي و الشعور بالمستقبل أو الحلم باإلمكانیات غیر المتحققة 

یتمثل بالقدرة على اإلستقراء و التعبیر عن الذات و هذا یعني أن تكون قادرا على إتخاذ القرارات و 

  .التراجع عنها و مراقبة النفوس تقریبا كالمراقب الخارجي 

و یتضح هذا الذكاء لدى العلماء و الحكماء و الفالسفة حیث أن المهارات التي یتمیز لدیهم التأمل   

و مراقبة الذات ، إدراك و شعور الفرد بنفسه ، و معالجة المعلومات بصورة ذاتیة، اإللتزام بالمبادئ  الذاتي

  ).27:2016الفقعاوي،(و القیم الخلقیة و الدینیة ، و الصبر على الشدائد

، كان هناك نقاش  1983قائمة الذكاءات في كتابه أطر العقل عام " هوارد جاردنر" منذ أن وضع    

و قد نظرت بحوث و تأمالت . حول ذكاءات أخرى مرشحة لضمنها أو إلستثنائها من القائمة واسع 

( الذكاء الطبیعي ، الذكاء الروحي، الذكاء الوجودي: و زمالئه في ثالثة إحتماالت " جاردنر " الحقة ل 

  ).291:2016حسین ،
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  Natural Intelligence) البیئي(الذكاء الطبیعي -5-8

یشیر إلى قدرة الفرد على اإلهتمام بالكائنات الحیة المحیطة بنا و القدرة على التعامل مع البیئة بإحترام  

مظهر العالقة مع البیئة من حیث القدرة على تصنیف النباتات و الحیوانات و الموضوعات المرتبطة 

  ).283:2013الخیاط و بسیم و حسین ،(بالطبیعة

ء بأنه یتعاملون مع جمیع األشیاء الكائنة في البیئة الطبیعیة فیصنف و یتصف أصحاب هذا الذكا  

الصخور و النباتات و األشجار و الفراشات و األزهار ، و یمارسون ریاضة المشي و صید األسماك و 

البحث عن اآلثار ، و یالحظون السمات األساسیة لألشیاء بشكل فطري و على أساسها یصنفونها عفویا 

  ). 42:2011الذیب،(مظهرهم و لباسهم كما یهتمون بإنطباعات اآلخرین عن شخصیاتهم ، و یهتمون ب

  Existential Intelligenceالذكاء الوجودي -5-9

أنه القدرة على التفكیر بطریقة تجریدیة ، و معالجة أسئلة معمقة حول الوجود اإلنساني " جاردنر"یرى   

الحیاة و الموت ، و ما وراء الطبیعة و مازالت البحوث مستمرة حول هذا الذكاء للتعرف أكثر علیه : مثل 

القدرة على التأمل في المشكالت و هو یتضمن . ، و الوصول إلى أهم العملیات المحوریة التي تسهم فیه 

و لعل أرسطو و جان بول سارتر نماذج تجسد هذا النوع من .األساسیة كالحیاة ،و الموت و األبدیة 

  ).29:2016الفقعاوي ،(الذكاء

و یعبر عن القدرة على طرح التساؤالت المعمقة حول وجود اإلنسان ، و معنى الحیاة و أسباب الموت    

  ).دص:2014زي،بع(و كیفیة الحیاة

و هكذا یمكن القول أن نظریة الذكاءات المتعددة لیست نظریة أنماط تحدد )....2003(و عن جابر   

الذكاء الذي یالئم شخصا ما ، إنما نظریة عن األداء الوظیفي المعرفي ،  و تقترح أن كل شخص لدیه 
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ات الثمانیة تؤدي وظیفتها معا بطرق قدرات في نطاق أنواع الذكاءات الثمانیة و بطبیعة الحال فإن الذكاء

فریدة بالنسبة لكل شخص قد نجد أن بعض الناس یملكون مستویات عالیة جدا من األداء الوظیفي في 

جمیع الذكاءات الثمانیة أو في معظمها ، بینما یملك أناس آخرون مستویات منخفضة جدا من األداء 

  . الوظیفي فیها 

عددة إلى أن كل شخص یمتلك تسعة أو أكثر من أنواع الذكاءات المتعددة و تشیر نظریة الذكاءات المت   

، و هذه الذكاءات یمكن أن تعمل بشكل مجمع أو شكل فردي ، كما و یمكن للفرد التعرف على ما 

  ). 118: 2013أبو سكران و فرج اهللا،(یمتلكه من أنواع الذكاءات المتعددة و العمل على تنمیتها 
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  1الشكل رقم                         

أزهار برهان إسماعیل أسماء إبراهیم عبد (یمثل أنماط الذكاءات المتعددة الثمان من وجهة نظر جاردنر( 

  )292ص:2015اهللا ،

    :مؤشرات إلكتشاف الذكاءات المتعددة لدى المتعلمین - 06

ي مختلف المستویات إن الممارسة التربویة و التعلیمیة و اإلحتكاك الیومي للمدرسین بطالبهم ف

، هذا فضال عما تقدمه مختلف أنواع ف على أنواع الذكاءات التي لدیهمالتعلیمیة یساعدهم على التعر 

، و بخاصة لدى أفراد األسرة على ت المختلفة عنهم من مصادر مختلفةالقیاس و جمیع المعطیا
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التعرف على أنواع الذكاءات توضیح میولهم و إهتماماتهم ، و من المؤشرات السلوكیة المساعدة على 

  :لدى المتعلمین بقصد مساعدتهم على التعلم المثمر و الفعال مایلي

  :من الممكن التعرف على الذكاء اللغوي لدى تلمیذ ما من خالل المؤشرات التالیة  :الذكاء اللغوي - أ

غویة و إظهار القدرة على الحفظ بسرعة وجب التحدث و الرغبة في سماع األسطوانات و األلعاب الل

  .رصید لغوي متنام و الشغف بقراءة الملصقات و قص الحكایات

یمكن التعرف على هذا الذكاء لدى المتعلمین من خالل المؤشرات  :الریاضي -الذكاء المنطقي-ب

  :التالیة 

إبداء الرغبة في معرفة العالقات بین األسباب و المسببات و القیام بتصنیف مختلفات األشیاء 

في فئات و القیام باإلستدالل و التجارب ، الرغبة في إكتشاف األخطاء فیما یحیط بهم من ووضعها 

  .أشیاء و تتمیز مطالعتهم باإلقبال على كتب العلوم أكثر من غیرهم 

  :یمكن التعرف على هذا الذكاء لدى التالمیذ من خالل المؤشرات التالیة:الذكاء التفاعلي - ج

یكون أصدقائه بسرعة و یسرع إلى التدخل كلما شعر بوجود مواقف إنه حساس لمشاعر الغیر و 

صراع أو سوء تفاهم ، كما یمیل إلى إنجاز األنشطة في جماعة ، فهو یستوعب بشكل أفضل إذا 

ذاكر دروسه مع زمالئه ،و هو یطلب مساعدة الغیر عوض أن یحل مشكلته بمفرده كما یختار 

  .و غیر ضنین على غیره و ه. األلعاب التي یشارك فیها الغیر 

  .بما یعرفه أو تعلمه و هو یحس باإلطمئنان داخل جماعاته ، كما قد یظهر سلوكه صفات الزعیم

  :من مؤشرات التعرف على هذا الذكاء لدى المتعلمین الممیزات التالیة :الذكاء الذاتي -د
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األحیان عن آراء الغیر ،  أنهم كثیرا ما یستغرقون في التأمل ، و لدیهم آراء محددة تختلف في معظم

و یبدون متأكدین مما یریدون من الحیاة ، و یعرفون نقاط القوة و الضعف في شخصیتهم و یفضلون 

  .األنشطة الفردیة ، و لهم إرادة صلبة و یحبون اإلستقالل و لهم مشاریع یسعون لتحقیقها

من مؤشرات التعرف على الذكاء الجسمي أن أصحابه قد مشوا في :الحركي -الذكاء الجسمي-هـ

أنهم ینجذبون نحو الریاضة و األنشطة الجسمیة ، أنهم ال .صغرهم مبكرا ، فهم لم یحبوا طویال 

یجلسون وقتا طویال ، فهم في نشاط مستمر و هم یحبون الرقص و الحركة اإلبداعیة، كما أنهم 

  ي أنشطة مشخصة كالعجین یحبون العمل بإستخدام أیدیهم ف

إلخ ، و یحبون التواجد في الفضاء و یحتاجون إلى الحركة حتى یفكروا ، و كثیرا ما ...و الصباغة

یستخدمون أیدیهم و أرجلهم عندما یفكرون ، كما یحتاجون إلى لمس األشیاء حتى یتعلموا ،كما 

تآزر حركي جید و یصیبون  یفضلون خوض المغامرات الجسمیة كتسلق الجبال و األشجار و لدیهم

الهدف في العدید من أفعالهم و حركاتهم یفضلون إختبار األشیاء و تجریبها عوض السماع عنها أو 

  .رؤیتها

  یمكن التعرف على الذكاء الموسیقي لدى المتعلمین من خالل المؤشرات التالیة  :الذكاء الموسیقي -و

یحبون سماع الموسیقي و العزف على آالتها ،  أنهم یغنون بشكل جید و یحفظون األغاني بسرعة و

كما أن لهم حس لإلیقاع و قد یحدثونه بأصابعهم و هم یعملون و لهم القدرة على تقلید أصوات 

  .الحیوانات أو غیرها

یمكن التعرف على هذا الصنف من الذكاء لدى المتعلمین من خالل :الذكاء البصري الفضائي -ز

  :المؤشرات التالیة 
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تجیبون بسرعة لأللوان و كثیرا ما یندهشون لألشیاء التي تثیرهم ، و قد یصفون األشیاء بطرق أنهم یس

تنم عن الخیال و یتمیزون بأحالم حیة ، و القدرة على تصور األشیاء و التألیف بینها و إنشاء بنیات 

لرسم و و هم من صنف المتعلمین الذین یحبون ا" . یبنون قصورا من الرمال"،و قد یقال أنهم 

الصباغة و لهم حس فائق في إدراك الجهات و یجدون أنفسهم بسرعة في بیئتهم ، و یدركون األشكال 

  .بدقة و یحبون الكتب التي تحتوي على عدة صور 

  :یمكن التعرف على مؤشرات هذا الصنف من الذكاء من خالل المظاهر التالیة :الذكاء الطبیعي- ح

نات و تربیتها ، كما یظهرون شغفا بتتبع الحیواات، ویقومون برعایتهاهم یهتمون بالنباتات و الحیوانأن

، و هم یحبون التواجد بإستمرار في الطبیعة و یقارنون بین حیاة مختلف الكائنات و تصنیفها في فئات

  ).158- 157-156: 2008عامر،(.الحیة كما تستهویهم المطالعة في كتب الطبیعة
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  :تمهید -

تتوقف على صحة اإلجراءات المنهجیة المتبعة طالبة توصل إلیها التالنتائج التي  إن دقة

الجانب في الفصول السابقة إلى  تطرقالوبعد  واألسالیب اإلحصائیة المناسبة ومدى التمكن من تطبیقها،

، سیتم في هذا الفصل تناول الدراسة االستطالعیة، اختیار المنهج وحدود لموضوع الدراسةالنظري 

الدراسة  إجراءاتالدراسة التي تساعد على قیاس الذكاءات المتعددة،  أداةالدراسة، عینة الدراسة،تحدید 

  .المستخدمة ، واألسالیب اإلحصائیةاألساسیة

  :الدراسة االستطالعیة -1

الذكاءات إلى محاولة التحقق من الخصائص السیكومتریة لمقیاس  االستطالعیةهدفت الدراسة 

ویقصد بتلك الخصائص السیكومتریة ه ألفراد عینة الدراسة، فقرات وضوحمدى التعرف على ومدى  المتعددة

على مدى توفیر  االختبار، وتعتمد جودة ”تلك الخصائص الضروریة والمتعلقة بالصدق والثبات”للمقیاس 

  .بیانات مناسبة لهذه الخصائص

تالمیذ السنة الثالثة على عینة من  االستطالعیةالعینة  اشتملت: عینة الدراسة اإلستطالعیة 1- 1

كاملة على  استجاباتهمممن كانت  تلمیذ وتلمیذة 32وقد بلغ عددها  ثانوي بدائرة الرحویة والیة تیارت

  .المقیاس

: االستطالعیةنتائج الدراسة  -1-2  

ولید  لألستاذتقنین مقیاس الذكاءات المتعددة في البیئة الجزائریة نتائج  سیتم فیما یلي عرض         

 الخصائص السیكومتریة في الدراسة الحالیة  ویتبع ذلك بنتائج ،على طلبة الجامعةالمطبق  )2014(العید 

   .الثباتالصدق و متریة في ضوء بعض مؤشرات ما یتمیز به من خصائص سیكو و 
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  الذكاءات المتعددة في البیئة الجزائریةمقیاس تقنین   1-2-1

  : الصدق الظاهري للمقیاس: أوال 

، عن طریق التحلیل المبدئي لفقراته بواسطة عدد كبیر من یمكن حساب الصدق الظاهري للمقیاس  

، ثم یقوم الباحث بعمل تكرارات  المحكمین ، لتحدید ما إذا كانت هذه الفقرات تتعلق بالجانب الذي تقیسه

  .أو إستجابات لمجموعة المحكمین و یختار الفقرات التي إتفق علیها أكبر عدد منهم 

علم النفس في مجال التربیة و  االختصاصذوي  قد تم توزیع المقیاس على خمسین محكما من  

أرائهم حول فقرات المقیاس طلب منهم إبداء ، و )ركیز على حاملي شهادة الدكتوراهو تم الت(بصفة عامة 

نتیجة  م المختلفة والمتنوعةقد أبدى هؤالء مالحظاتهم و آرائهو ،صالحیتها لقیاس ما وضعت ألجله مدىو 

بالمئة على األقل و تم تعدیل 80فقد تم قبول البنود المتفق علیه بنسبة  اقتراحاتهملمالحظات المحكمین و 

  .ة القابلة للتطبیق بعض بنود المقیاس لتكون في صورتها النهائی

  :الداخلي االتساقالصدق التكویني بأسلوب : ثانیا 

أو بین درجات األفراد في كل سؤال  االرتباطالداخلي للمفردات بحساب معامالت  االتساقیستخدم   

، حیث تبین أن المفردات في قیاس ما وضعت لقیاسههذا یؤكد صدق بند و درجاتهم الكلیة لكل بعد، و 

اإلرتباط بین درجات البنود و الدرجة الكلیة لكل بعد من أبعاد المقیاس كلها دالة إحصائیا عند معامالت 

و هذا یعني أن المقیاس یتمتع بإتساق داخلي جید مما یدل على أنه  0.05و المستوى  0.01مستوى 

  .هذا مؤشرا واضح على صدق المقیاس یقیس متغیرا واحدا متناسقا ، و
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یبین معامالت اإلرتباط بین درجة كل بند و الدرجة الكلیة لكل بعد من أبعاد الذكاءات  :)01(الجدول رقم

  .طالبا و طالبة ) 130(المتعددة لعینة حجمها 

الذكاء   البنود

  الطبیعي

الذكاء 

  الموسیقي

الذكاء 

  الریاضي

الذكاء 

  الوجودي

الذكاء 

  اإلجتماعي

الذكاء 

  الجسمي

الذكاء 

  اللغوي

الذكاء 

  الذاتي

ء الذكا

  الفضائي

1  **295  **571  **361  **702  **345  **254  **439  **420  **494  

2  **512  **169  **300  **326  **401  **308  **384  **428  **181  

3  **378  **369  **215  **454  **571  **384  **391  **454  **397  

4  **569  **369  **307  **477  **388  **254  **377  **484  **508  

5  **595  **422  **303  **440  **448  **447  **511  **579  **325  

6  **352  **362  **365  **445  **385  **469  **379  **361  **554  

7  **404  **300  **490  **490  **548  **528  **461  **496  **356  

8  **360  **621  **424  **381  **470  **378  **542  **414  **469  

9  **546  **553  **543  **433  **512  **525  **448  **592  **515  

10  **564  **570  **401  **449  **547  **438  **539  **439  **480  

  0.05و المستوى 0.01معامالت اإلرتباط الدالة إحصائیا عند مستوى **

  :الصدق التمییزي بأسلوب المقارنة الطرفیة: ثالثا 

، فبعد صدق المحتوى و،و هي من أسالیب الصدق التكویني تم حسابه بطریقة المقارنة الطرفیة   

ار مجموعتین من طرفي التوزیع للعینة یخت، تم إى درجة إلى أقل درجة لعینة البحثأن تم التوزیع من أعل

الذي  ، من حجم العینةلكل مجموعة طرفیة) ة(طالبا) 35( بــ المقدربالمئة 27یمثل كل طرف منها نسبة و 
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لداللة الفرق بین المتوسطین أنها دالة إحصائیا " ت"، حیث تبین من قیمة طالبا و طالبة) 130(یقدر ب

، مما یشیر إلى أن المقیاس له بعد من أبعاد الذكاءات المتعددة لداللة الذیلین لكل 0.05عند مستوى 

  .، مما یدل على صدقه لدى عینة البحث تمییز بین المجموعتین المتطرفتینالقدرة على ال

  لداللة الفروق بین المتوسطین لكل بعد من أبعاد الذكاءات المتعددة  "ت"یبین قیم ): 02(الجدول رقم

    ن=35العینة الدنیا  ن=35العینة األعلى  العینة

  ع  م  ع  م  المتغیر  "ت"قیمة 

 *36.274  3.54  26.65  2.12  40.05  الذكاء الطبیعي

Sig=0.000 

 59.33*  2.93  20.00  2.47  35.25  الذكاء الموسیقي

Sig=0.00  

 48.31*  2.61  28.77  1.54  40.20  الریاضيالذكاء 

Sig=0.00  

 71.87*  2.61  29.60  2.57  43.57  الذكاء الوجودي

Sig=0.00  

 38.54*  3.56  24.40  2.66  38.51  الذكاء اإلجتماعي

Sig=0.00  

 32.57*  3.35  27.97  1.77  39.71  الذكاء الجسمي

Sig=0.00  
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 74.96*  2.36  27.17  2.50  40.48  الذكاء اللغوي

Sig=0.00  

 63.90*  2.85  29.82  1.87  43.17  الذكاء الذاتي

Sig=0.00  

 45.77*  2.72  26.02  1.48  39.02  الذكاء الفضائي

Sig=0.00  

  0.05دالة إحصائیا عند مستوى " ت"قیمة (*) 

  :ثبات المقیاس 

عادة تطبیق االختبار   :الثبات عن طریقة إجراء االختبار وإ

هذا بتطبیق المقیاس و إعادة تطبیقه عبر الزمن،و  االتساقتم حساب الثبات بطریقة حساب معامل 

یوما ، و تم حساب معامل  20و كان الفاصل الزمني بین التطبیقین ) ة(طالبا ) 130(على عینة حجمها 

 االرتباطمعامالت  ، حیث تبین أنسعة للذكاءات المتعددةبین التطبیقین لكل بعد من األبعاد الت االرتباط

 0.01دالة إحصائیا عند مستوى  بین درجات التطبیق األول و درجات التطبیق الثاني للمقیاس كلها

عبر الزمن ثابت ، مما یشیر إلى أن المقیاس  اتساقهذا یعني أن المقیاس یتمتع بمعامل و  0.05ومستوى 

  .یتمیز بثبات مقبول
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  :الذكاءات المتعددة في الدراسة الحالیةالخصائص السیكومتریة لمقیاس  1-2-2

 الصدق التمییزي: 

 %27حیــث تمــت المقارنــة بــین مجمــوعتین مــن طرفــي التوزیــع فــي كــل نــوع مــن الــذكاء، بســحب نســبة 

  .9بالتقریب  X 0.27 =8.64 32من طرفي التوزیع بحیث 

ین العلیــا والـدنیا وقــیم یبــین المتوسـطات الحســابیة واالنحرافـات المعیاریــة للمجمـوعت): 03(والجـدول رقـم 

  .اختبار ت وداللتها اإلحصائیة

  العینة

  الذكاءات

  قیمة  المجموعة الدنیا  المجموعة العلیا

  ت

درجة 

  الحریة

القیمة 

 االحتمالیة

p-value 

  ع  م  ع  م

 000,  16 10,522 3,23 25,22 2,06 38,66  الطبیعي

 000,  16 8,763 3,37 23,88 3,40 37,88  الموسیقي

 000,  16 13,792 1,65 28,66 2,43 42,22  الریاضي

 000,  16 9,034 1,61 29,88 3,72 42,11  الوجودي

 000,  16 9,507 3,31 24,00 3,12 38,44  االجتماعي

 000,  16 13,243 1,71 30,77 2,20 43,11  الجسمي

 000,  16 10,741 1,69 25,11 4,13 41,11  اللغوي

 000,  16 12,758 2,64 29,33 2,44 44,66  الذاتي

 000,  16  16,147 1,30 26,77 2,60 42,44  الفضائي
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 يالصدق العامل  

للتحقــق مــن صــدق المقیــاس أو بعبــارة  نیــةثاطریقــة التحلیــل العــاملي التوكیــدي كطریقــة  اختیــارتــم  

ــــامج اإلحصــــائي  ــــین المتغیــــرات باســــتعمال البرن ــــواقعي أو العملــــي للعالقــــات المفترضــــة ب أخــــرى الصــــدق ال

)LISREL8.80(،  وتــم تقــویم جــودة المطابقــة عــن طریــق مجموعــة مــن المؤشــرات التــي تــم بنــاءا علیهــا قبــول

تتشـبع  الـذكاءات المتعـددة لجـاردنرالنموذج أو رفضه، وفي هـذه الخطـوة تـم افتـراض متغیـر كـامن واحـد هـو 

النمـــوذج إلـــى التحلیـــل م إخضـــاع تـــ،  بعـــدها الـــذكاءاتمقاســـة هـــي أبعـــاد متغیـــرات صـــریحة أو  تســـعة علیـــه

فكانـت مؤشـرات جـودة المطابقـة كمـا هـي موضـحة فـي  )Maximum Likelihood(العـاملي باسـتخدام طریقـة 

  :الجدول التالي

  .الذكاءات المتعددةمؤشرات جودة المطابقة للنموذج المفترض لمقیاس ): 04(الجدول رقم 

  قیمة المؤشر  المدى المثالي  المـــــــؤشـــــر
  39.26  دالة غیر

  df. -  27درجات الحریة 
  xଶ/݂݀. 0 -5  1.45من درجة الحریة  2نسبة كا

  0.12  0.05-0واألفضل  RMSEA. 0 - 0.10جذر متوسط مربعات الخطأ التقریبي 
  NFI. 0 -1  0.88مؤشر المطابقة المعیاري 

  GFI.  0 -1  0.78مؤشر حسن المطابقة 
  TLI )NNFI(  0 -1  0.96مؤشر توكر لویس 

  CFI.  0 -1  0.96مؤشر المطابقة المقارن 
  IFI. 0 -1  0.97مؤشر المطابقة التزایدي 

یطــابق تمامــا بیانــات  الــذكاءات المتعــددةأن النمــوذج المفتــرض لمقیــاس أعــاله یتضــح مــن الجــدول 

حیـث كانـت قیمـة  ذكاءات المتعـددةواحـد هـو الـ العینة، وهو ما یؤكـد تشـبع أبعـاد المقیـاس علـى عامـل كـامن
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یؤكـد الصـدق  غیر دالة وجمیع قیم المؤشرات كانت ضمن المدى المثالي وأغلبها كـان مرتفعـا، وهـو مـا 2كا

ــــان، ( البــــاحثین مثــــل عــــدد مــــن حســــب مــــا أشــــار إلیــــه البنــــائي للمقیــــاس ) 245: 2012تیغــــزة أمحمــــد بوزی

ن أســهل طریقــة لشــرح النمـوذج هــو التمثیــل البیــاني بحیــث أن ا )99 : 2013حجـاج غــانم، (و لــدائرة أو ، وإ

الشكل البیضاوي یعتبر متغیر كامنا بمعنـى بنـاء فرضـي ال یقـاس مباشـرة، المربـع أو المسـتطیل هـو المتغیـر 

المتغیـر الكــامن  ارتبـاطالمالحـظ التـي یـتم أخـذ القیـاس علیــه أمـا الخـط المسـتقیم بسـهم فـي أحــد طرفیـه یمثـل 

  .للمقیاس وتشبعات أبعادهبالمتغیرات المقاسة، والشكل التالي یوضح النموذج المفترض 

  .النموذج المفترض وتشبعات متغیراته): 02(الشكل رقم 

                                                0.65 

                                                0.48 

                                             0.79    

                                                0.87   

                                                  0.64 

                                                0.55 

                                                 0.88 

                                                  0.70 

                                                  0.78                  

     

 الذكاءات المتعددة
                 

 الذكاء الطبیعي

لذكاء الموسیقيا  

 الذكاء الریاضي

الوجوديالذكاء   

 الذكاء االجتماعي

 الذكاء الجسمي

 الذكاء اللغوي

 الذكاء الذاتي

 الذكاء الفضائي
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المقاســة لهـا قـیم تشــبعات مرتفعـة حیــث تتـراوح بــین  تسـعةالشــكل السـابق أن المتغیــرات ال یتضـح مـن

ـــذكاء الموســـیقي 0.48 ـــذكاء اللغـــوي 0.88كـــأدنى قیمـــة، و  لل أكبـــر مـــن (كـــأعلى قیمـــة ، وهـــي مقبولـــة   لل

، كمــا یمكــن رصــد تشــبعات المتغیــرات المقاســة )2012(مــا یشــیر إلیــه أمحمــد بوزیــان تیغــزةحســب ) 0.30

  :على العامل المفترض كالتالي

 .متغیرات وداللتهماال المعیاریة والنسبة الحرجة لتشبعالتشبعات  ):05(الجدول رقم

معامــــــل  قیمـــــة المتغیر المقاس

 R2التحدید 

التشـــــــــــــــــــــــبع 

 المعیاري

النســــبة الحرجــــة للتشــــبع 

Z TEST 

 Criticaالداللـــــة

Ratio (CR) 

 0.01دال عند  تم تثبیته بواحد صحیح 0.65 0.42 الذكاء الطبیعي

 0.05دال عند   2.45 0.48 0.23 الذكاء الموسیقي

 0.01دال عند  3.75 0.79 0.62 الذكاء الریاضي

 0.01دال عند  4.05 0.87 0.76 الوجوديالذكاء 

  0.01دال عند   3.16  0.64  0.41  الذكاء االجتماعي

  0.01دال عند   2.79  0.55  0.31  الذكاء الجسمي 

  0.01دال عند   4.08  0.88  0.77  الذكاء اللغوي

  0.01دال عند   3.40  0.70  0.48  الذكاء الذاتي

  0.01دال عند   3.73  0.78  0.61  الذكاء الفضائي

التشبع یساوي معامل ارتباط بین العامل والمتغیـر المقـاس، ویمكـن الحصـول علیـه بإیجـاد  أنبحیث 

 Measurementالجـــذر التربیعـــي لقیمـــة معامـــل التحدیـــد، أمـــا داللـــة التشـــبع فتـــأتي مـــن معـــادالت التشـــبع 

Equations إلــى، وبــالنظر )الخــاص بالتحلیــل العــاملي التوكیــدي انظــر الملحــق ( فــي شاشــة النتــائج النصــیة 



57 
 

فــإذا كانـت القیمــة أعلــى ) Z Test(القیمـة الثالثــة تحـت المتغیــر المقـاس علــى الیســار وهـي النســبة الحرجـة 

ذا كانت القیمـة أقـل مـن 0.01یكون التشبع دال عند مستوى  2.58من  یكـون  1.96واكبـر مـن  2.58، وإ

ذا كانت القیمة  0.05التشبع دال عند مستوى    .ون التشبع غیر دالیك 1.96اقل من ، وإ

ذ  الــذكاء یكـون تشــبعه لواحـد دائمـا دال وهـو فـي المثـال الحـالي  ا تفحصـنا المتغیـر الـذي تـم تثبیتـهوإ

لـذكاء  ا( الـذكاءات المتعـددة الثمانیـة أبعـاد المتغیر، بینما نالحـظ أن  ، ولذلك ال توجد قیم تحت هذاالطبیعي

كانــت قیمــة النســبة الحرجــة لهــم علــى ) ذاتي، الفضــائيالریاضــي، الوجودي،االجتماعي،الجســمي،اللغوي، الــ

لي تشـــبعاتهم وبالتـــا 2.58وهـــي أكبـــر مـــن  3.73، 4.08،3.40، 2.79، 3.16، 4.05، 3.75التـــوالي 

وهــي دالــة عنــد  2.45، مــا عــدا الــذكاء الموســیقي فكانــت قیمــة النســبة الحرجــة لــه 0.01دالــة عنــد مســتوى 

0.05.  

 معامل ثبات ألفا كرونباخ  

  فكانت النتائج كالتالي ألبعاد الذكاءات المتعددةتم حسابه 

  .الذكاءات المتعددةمعامالت ثبات مقیاس ): 06(جدول رقم     

  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  ذكاءاتأبعــــــاد ال

  0.566  10 الذكاء الطبیعي

 0.484  10 الذكاء الموسیقي

  0.545  10 الذكاء الریاضي

  0.559  10 الذكاء الوجودي

 0.570  10  الذكاء االجتماعي
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 0.459  10  الذكاء الجسمي 

 0.655  10  الذكاء اللغوي

 0.723  10  الذكاء الذاتي

  0.695  10 الذكاء الفضائي

  

 الـذكاءات المتعـددةیتضح مـن الجـدول السـابق أن معـامالت الثبـات بطریقـة ألفـا كرونبـاخ بـین أبعـاد 

، ومنــه یمكــن الوثــوق فــي صــالحیة أداة الدراســة معــامالت ثبــات مقبولــةوهــي ) 0.72-0.48(تراوحــت بــین 

  .واستخدامها في الدراسة األساسیة بكل اطمئنان

  منهج الدراسة  -2

المیــذ الســنة أنمــاط الــذكاءات المتعــددة لــدى عینــة مــن تمعرفــة  إلــىالدراســة هــدفت  هــذه نظــرا ألن

ت ، وجـدالرحویـة والیـة تیـارت وكـذا معرفـة الفـروق بـین  الجنسـین فـي الـذكاءات المتعـددة الثالثة ثانوي بـدائرة

 ، كمــا انــهحــاول وصــف الظــاهرة موضــوع الدراســةی ألنــه ،المــنهج الوصــفي هــو األنســب طالبــة أن اســتخدامال

خضــ اعها أحــد أشــكال التحلیــل والتفســیر العلمــي المــنظم لوصــف الظــاهرة أو المشــكلة وتصــنیفها وتحلیلهــا وإ

  .تدخل في مجریاتهاالیقة دون للدراسات الدق

 حدود الدراسة -3

  :تمثلت حدود الدراسة األساسیة في

ـــ  الرحویــة والیــة تیــارت، المیــذ الســنة الثالثــة ثــانوي بــدائرةمثلــت  فــي تت: الحــدود البشــریة - والمقــدر عــددهم بـ

  .تلمیذ وتلمیذة 32
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  .في األماكن العامة وأحیاء بلدیة الرحویة الدراسة أجریت هذه :الحدود المكانیة -

  .2020-08-20و 16/03/2020 أجریت الدراسة في الفترة الممتدة بین: نیةاالحدود الزم -

  عینة الدراسة -4

طریق الصدفة، والجدول میذة وذلك عن تلمیذ وتل 32تم تطبیق أداة الدراسة على عینة مكونة من 

  .حیث الجنسالتالي یوضح خصائص عینة الدراسة من 

  .الجنسمتغیر حسب  الدراسة عینةتوزع ): 07(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  أفراد العینة

  %37.50  12  ذكور

  %62.50  20  إناث

  32  100%  

  

  : الدراسة اةأد -5

إشتملت الدراسة على مقیاس الذكاءات المتعددة بصورتها النهائیة و المستمدة من نظریة جاردنر   

، و تم بنائها بجامعة وهران) 2014(ولید العید األستاذوالمقننة من طرف ) 1983(للذكاءات المتعددة 

  من الذكاءات ، و تشمل تسعة أنواع بند) 90(من أنواعها و تتألف من  على الخصائص العامة لكل نوع

  : كما هي موضحة في الجدول التالي
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  .الذكاءات المتعددةمقیاس  ع الفقرات على أبعادتوز ): 08(جدول رقم

  أرقـــــــــــام الــــــــــــمفردات  عدد الفقرات  الذكاءات أنواع

  82- 73- 64- 55- 46- 37- 28- 19- 10- 1  10  الذكاء الطبیعي

  83- 74- 65- 56- 47- 38- 29- 20- 11- 2  10  الذكاء الموسیقي

  84- 75- 66- 57- 48- 39- 30- 21- 12- 3  10  الذكاء الریاضي

  85- 76- 67- 58- 49- 40- 31- 22- 13- 4  10  الذكاء الوجودي

  86- 77- 68- 59- 50- 41- 32- 23- 14- 5  10  الذكاء االجتماعي

  87- 78- 69- 60- 51- 42- 33- 25- 15- 6  10  ذكاء الجسميال

  88- 79- 70- 61- 52- 43- 34- 24- 16- 7  10  الذكاء اللغوي

  89- 80- 71- 62- 53- 44- 35- 26- 17- 8  10  الذكاء الذاتي

  90- 81- 72- 63- 54- 45- 36- 27- 18- 9  10  الذكاء الفضائي

  

تنطبـق علــي ، تنطبـق علـي تمامـا(ج ت البـدائل وفـق میـزان خماسـي التـدر لتقیـیم عبـارات المقیـاس كانـ

 1 إلـى 5درجـات التصـحیح مـن  مـع ،)ال تنطبق علـي إطالقـا، تنطبق علي قلیال، تنطبق علي أحیانا، كثیرا

  . على التوالي

  :إجراءات الدراسة األساسیة -6

تم إجراء الدراسة  ،داة المناسبة للذكاءات المتعددةبعد االنتهاء من اإلطار النظري واختیار األ  

هؤالء التالمیذ  وتطبیق تلمیذ وتلمیذة، وكان ذلك عن طریق  االتصال المباشر ب 32األساسیة على 

 تالشروط العلمیة، شرع ت التي لم تستوفستبعاد الحاالاجمع المقاییس و  بعددفعة واحدة، و  المقیاس
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ومن ثم  )spss.v20(الحزمة اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة  في تفریغ البیانات في برنامج اإلكسل ثم طالبةال

  .وتفسیرها النتائج تحلیل

  األسالیب اإلحصائیة -7

 نتائج اإلحصاء الوصفيفي تحلیل ال طالبةلا استخدمتالدراسة  تساؤالت لىع لإلجابة

، باستخدام  .SPSS V  20على برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةفي ذلك  معتمدة ،واالستداللي

  :التالیةاألسالیب اإلحصائیة 

  .عینة الدراسةخصائص  وصف التكرارات والنسب المئویة ل -

 . lisrel v 8.8ببرنامج  باالستعانةالتحلیل العاملي التوكیدي للتحقق من الصدق العاملي للمقیاس وذلك  -

  .االستطالعیةمعامل ألفا لكرونباخ لحساب معامل الثبات لعینة الدراسة  -

 .حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألنواع الذكاءات المتعددة -

الذكاءات المتعددة  فيلحساب الفروق  لحساب الصدق التمییزي، وكذلك للعینتین مستقلتین اختبار ت  -

  .لمتغیر الجنس وفقا



نتائج الدراسةعرض ومناقشة وتفسیر : رابعالفصل ال  
 

 

تمهید   -  

نتائج التساؤل األولعرض ومناقشة وتفسیر  -1  

نتائج التساؤل الثانيعرض ومناقشة وتفسیر  -2  

االستنتاج العام  -3  

االقتراحات-4  
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  تمهید -

عرض وتحلیل نتائج الدراسة بهذا الفصل  یقومبعد عرض اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة، 

مقیاس الذكاءات المتعددة على تالمیذ السنة الثالثة ثانوي بدائرة الرحویة والیة المتحصل علیها بعد تطبیق 

وذلك باستخدام  الدراسةتساؤالت مرتبة حسب  إحصائیةالنتائج في جداول  هذه تم عرضوقد  تیارت،

  . ومناقشتها وتفسیرها، وصوال إلى االستنتاج العام واالقتراحات SPSS v20برنامج 
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   :عرض ومناقشة وتفسیر النتائج -1

والیة  -الرحویةالمیذ السنة الثالثة ثانوي بدائرة شیوعا لدى ت األكثرماهي الذكاءات  :األولنص التساؤل 

على هذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والجدول  ولإلجابة ؟-تیارت

  .التالي یوضح ذلك

یبین ترتیب الذكاءات المتعددة لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي وفق المتوسطات ) 09(الجدول رقم  

32= الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ن  

معیاریةاالنحرافات ال ترتیبها  الذكاءات المتعددة المتوسطات الحسابیة 

 الذكاء الطبیعي 32,0938 5,69867 7

 الذكاء الموسیقي 30,5938 6,00462 9

 الذكاء الریاضي 34,9062 5,79410 4

 الذكاء الوجودي 35,4375 5,30330 3

 الذكاء االجتماعي 31,0000 6,12241 8

 الذكاء الجسمي 36,3438 5,16570 2

 الذكاء اللغوي 32,6875 6,71271 6

 الذكاء الذاتي 37,1875 6,38263 1

 الذكاء الفضائي 33,6563 6,62161 5

الذكاء الذاتي جاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره  أنمن خالل الجدول السابق نجد 

، یلیه في المرتبة الثالثة الذكاء 36.34وفي المرتبة الثانیة الذكاء الجسمي بمتوسط حسابي قدره  37.18

، ثم الذكاء الریاضي في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قدره 35.43الوجودي بمتوسط حسابي قدره 
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، والذكاء اللغوي في المرتبة 33.65ة الخامسة الذكاء الفضائي بمتوسط حسابي قدره ، وفي المرتب34.90

، والذكاء 32.09، وسابعا الذكاء الطبیعي بمتوسط حسابي قدره 32.68السادسة بمتوسط حسابي قدره 

  .الذكاء الموسیقي في المرتبة التاسعة وأخیرا، 31.00االجتماعي في المرتبة الثامنة 

الرحویة هو  المیذ السنة الثالثة ثانوي بدائرةاألكثر انتشارا لدى ت السابقة أن الذكاء وتوضح النتائج

مع بعض نتائج جزئیا وهذا مایتفق الذكاء الموسیقي في ذیل الترتیب، و  في الصدارة  الذاتي الذكاء

ددة لدى التي هدفت إلى التعرف على أنماط الذكاءات المتع )2013(الریان السابقة كدراسة  الدراسات

ة لدى طلبة المرحلة الثانویة بمدیریة تربیة الخلیل في فلسطین، وأظهرت نتائجها أن الذكاءات الشائع

إجتماعي، شخصي، لفظي، جسمي،موسیقي، ریاضي، مكاني ، طبیعي، :الطلبة جاءت على الترتیب 

طلبة جامعة الفروق بین  استقصاءالتي هدفت إلى ) 2006(جیهان أبو راشد العمرانوكذلك دراسة 

و التخصص األكادیمي ، حیث تم تطبیق مقیاس الذكاء ) إناث/ذكور(البحرین تبعا لمتغیري الجنس 

و بجامعة البحرین طالبا و طالبة ) 238(المتعدد من إعداد الباحثة على عینة الدراسة التي تألفت من

الجنسین، وتتفق جزئیا لدى جمیع الطلبة من شیوع الذكاء الشخصي والبینشخصي  أشارت النتائج إلى

اكتشاف الموهوبین وفق نظریة الذكاءات  إلىوالتي هدفت ) 2008(مع دراسة بشیر معمریة  أیضا

 أنمن كال الجنسین، والتي كانت من نتائجها  389المتعددة لدى عینات من التعلیم الثانوي بوالیة باتنة 

والذكاء الموسیقي في المرتبة ما قبل األخیرة، وكذلك دراسة غالم  الذكاء الشخصي جاء في المرتبة األولى

 : هي تقدیراتهم حسب العینة أفراد بها یتمتع التي الذكاءات أن هاجنتائ بینتالتي ) 2014(وبوشاللق 

 االجتماعي، الذكاء ، المكان الذكاء ، الحركي -الحسي الذكاء,ضيالریا المنطقي الذكاء ،الشخصي الذكاء

   .الموسیقي الذكاء أخیرا ،اللفظي الذكاء ، الطبیعي الذكاء
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 (Lori,2005)لوري تختلف مع نتائج بعض الدراسات كدراسة  ةفي حین جاءت نتائج هذه الدراس

تم إستخدام مقیاس تیل و . و اإلناث في  الذكاءات المتعددة إستهدفت الكشف عن الفروق بین الذكور التي

أوضحت نتائج الدراسة أن الذكاءات المستخدمة لدى أفراد العینة كانت  وقد) .TIMI(للذكاءات المتعددة 

- الریاضي، ثم الذكاء اللغوي، ثم الذكاء الجسمي- ماعي ،ثم الذكاء المنطقيالذكاء اإلجت:على التوالي 

لنسبة للفروق بین الذكور أما با. ، ثم الذكاء الموسیقي ، ثم الذكاء الفضائي الحركي، ثم الذكاء الشخصي

لصالح الریاضي، و –اإلناث فقد بینت النتائج وجود فروق دالة لصالح الذكور بالنسبة للذكاء المنطقي و 

لم تكن هناك فروق دالة بین الجنسین في الذكاءات األخرى، وكذلك و  اإلناث بالنسبة للذكاء الشخصي 

تعددة لدى طلبة التي سعت إلى التعرف على مستوى الذكاءات الم )2004(العفانة و الخزنداردراسة 

أظهرت نتائج . مرحلة التعلیم األساسي بغزة و عالقتها بالتحصیل في الریاضیات و میول الطلبة نحوها

تضح إتفءات المتعددة بدرجات متفاوتة ، و الدراسة أن العینة تمتلك الذكا قا في ترتیب الذكاء الموسیقي و اإ

، في حین تفوقت لذكاء المنطقي و الجسمي كور في االضمنشخصي عند الذكور و اإلناث ، و تفوق الذ

التي  )2000(نیفلین، وكذلك دراسة )06:2016البالدي،( .اإلناث في الذكاء اللفظي و الذكاء المكاني

أن  نتائجهابینت  لذكاءات المتعددة السائدة لدیهم  حیثهدفت إلى الكشف عن مدركات الطلبة األمریكین ل

كما بینت وجود فروق دالة إحصائیا  هو المكاني، و أقلها الموسیقي،ءات شیوعا لدى الطلبة أكثر الذكا

دراسة  وأیضا، )07:2016البالدي،(.لصالح المستوى األعلىویات الثالثة في جمیع الذكاءات و بین المست

 تقدیراتهم حسب العینة أفراد بها یتمتع التي الذكاءات أننتائجها  أوضحتالتي ) 2016(بن وزة وقماري 

 الذكاء الطبیعي، الذكاء الشخصي، الذكاء الجسمي، الذكاء االجتماعي، الذكاء اللفظي، الذكاء: هي

   .الموسیقي الذكاء الریاضي، الذكاء المكاني،

: 2008معمریة وخزار، (  إلیهما ذهب عینة الدراسة  أفرادیمكن تفسیر صدارة الذكاء الذاتي لدى 

والتصرف توافقیا على أساس تلك المعرفة، وهذا معرفة الذات  إلىبان هذا النوع من الذكاء یتجه ) 424
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الذكاء یتضمن أن یكون الفرد صورة حقیقیة عن نواحي قدراته وحدودها والوعي بأمزجته الداخلیة ودوافعه 

طبیعة مرحلة  إلىیعود على تهذیب الذات وفهمها وتقدیرها، وقد ورغباته وقدرته  المزاجیةوحاجاته وحاالته 

التبلور والتحدید حسب نظریة اریكسون في  إلىحیث تكون هویة المراهق في طریقها  المتأخرةة المراهق

 أهدافه، ویكون قد حدد إلیهالنمو النفسي واالجتماعي، وخاصة بعد تحدید التخصص الدراسي الذي یمیل 

الوعي بمشاعرهم یتمیزون ب أنهمالنضج وتحقیق التوازن االنفعالي، كما  إلىنوعا ما بذاته وهي المعبر 

ومعتقداتهم ولهم افكارهم التي یؤمنون بها بغض النظر عن نوع التعلیم، كما ترى الطالبة بان ذلك قد یعود 

في المجتمع الجزائري وخاصة في مناطق الشبه الحضریة التي تركز على  األسریةطبیعة التنشئة  إلى

ن سلوكه، لذلك تجده معتزا بنفسه، بناء على الفرد الذي یعتمد على نفسه ویعتز بها وانه مسؤول ع إعداد

   .ذلك جاء الذكاء الذاتي أكثر شیوعا لدى أفراد الدراسة

بینما یمكن تفسیر ترتیب الذكاء الموسیقي الذي جاء في المرتبة األخیرة لدى عینة الدراسة أن 

عن األسالیب غیر أسالیب التنشئة االجتماعیة وخاصة ما یمارس في المدارس تقلیدیة بعیدة كل البعد 

التقلیدیة كاالستعانة بالموسیقى والتواجد في البیئة الحیة الواقعیة، وال یستغل هذا النوع من الذكاء لدى 

 .التالمیذ الشيء الذي یؤدي إلى تجاهلها وجعل األفراد ال یعتبرون انه ذات أهمیة تذكر

  :رض ومناقشة وتفسیر نتائج التساؤل الثاني ع -2

، لذكاءات المتعددةالذكور واإلناث في اهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  :انينص التساؤل الث

ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب اختبار ت لعینتین مستقلتین ومربع ایتا لحجم األثر والجدول التالي 

   : یوضح ذلك
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المتعددةالذكاءات الفروق بین الجنسین في درجاتهم على مقیاس  ) 10(الجدول رقم   

األثر حجم   

 مربع ایتا

p-

value 

df   قیمة  

 ت 

الجنس            20= إناث ن  12=ذكور ن  

الذكاءات     SD  SD  

 الذكاء الطبیعي 4,826 32,65 7,05 31,16 707, 30 48, 0.016

 الذكاء الموسیقي 6,908 30,95 4,30 30,00 428, 30 67, 0.005

 الذكاء الریاضي 4,998 36,40 6,37 32,41 1,968 30 05, متوسط 0.11

 الذكاء الوجودي 5,690 36,80 3,78 33,16 1,960 30 05, متوسط 0.11

 الذكاء االجتماعي 6,159 31,05 6,33 30,91 059, 30 95, 0.001

 الذكاء الجسمي 5,210 37,75 4,32 34,00 2,094 30 04, متوسط 0.12

 الذكاء اللغوي 6,151 34,45 6,82 29,75 2,009 30 05, متوسط 0.11

 الذكاء الذاتي 6,645 37,80 6,05 36,16 695, 30 492, 0.01

 الذكاء الفضائي 6,671 34,25 6,70 32,66 649, 30 521, 0.01

 

 ذات داللة إحصائیة وعملیة متوسطة  یمكن القول بأنه توجد فروق )10(من خالل الجدول رقم 

، اإلناثلصالح  )اللغوي، الجسمي، الوجودي، الریاضي( الذكاءات المتعددةبعض أنواع بین الجنسین في 

توجد فروق في الذكاءات  بینما ال، ومربع ایتا لحجم األثر )Ttest(یؤكد ذلك قیمة اختبار الفروق  وما

  ).الذاتي، الفضائي، االجتماعي، الطبیعي، الموسیقي(المتبقیة

هذه النتیجة مع  تختلفحین تائج الدراسات السابقة، في ال تتفق نتائج هذه الدراسة الحالیة مع ن

إلى التعرف على مستوى الذكاءات )2004(عفانة و الخزندارالدراسات السابقة كدراسة نتائج بعض 
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المتعددة لدى طلبة مرحلة التعلیم التعلیم األساسي بغزة و عالقتها بالتحصیل في الریاضیات و میول 

طالبا و طالبة من طلبة الصف األول إلى ) 1387(على عینة مؤلفة من  الطلبة نحوها ، طبقت الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة تفوق الذكور في الذكاء المنطقي و الجسمي ، في حین تفوقت . العاشر األساسي 

فت الكشف عن إستهد (Lori,2005)لوري دراسة  ،كذلكلذكاء اللفظي و الذكاء المكاني اإلناث في ا

و تم إستخدام مقیاس تیل للذكاءات المتعددة  ،ءات المتعددة اإلناث في  الذكاالذكور و الفروق بین 

)TIMI. ( اإلناث فقد بینت النتائج وجود فروق بالنسبة للفروق بین الذكور و وقد أوضحت نتائج الدراسة

لم و  ،شخصيلصالح اإلناث بالنسبة للذكاء الالریاضي ، و –سبة للذكاء المنطقي دالة لصالح الذكور بالن

 )2006(دراسة جیهان أبو راشد العمران أیضا، بین الجنسین في الذكاءات األخرى تكن هناك فروق دالة

و ) إناث/ذكور(التي هدفت إلى إستقصاء الفروق بین طلبة جامعة البحرین تبعا لمتغیري الجنس 

التخصص األكادیمي ، حیث تم تطبیق مقیاس الذكاء المتعدد من إعداد الباحثة على عینة الدراسة التي 

ذكاء الجسمي تفوق الذكور في النتائج إلى أشارت ال ،طالبا و طالبة بجامعة البحري) 238(تألفت من

 الكشف إلى هدفت )2014(دراسة غالم فاطمة، نادیة بوشاللق، كذلك حركي و الذكاء الفراغي المكانّي ال

 إلى الدراسة سعت كما.متوسط  الرابعة األولى السنة تلمیذات و تالمیذ لدى المتعددة الذكاءات بروفیل عن

 مقیاس تطبیق تم ذلك لتحقیق،  الجنس باختالف لدیهم الذكاءات ألنواع تقدیراتهم في الفروق معرفة

 من المتكونة األساسیة الدراسة عینة على تطبیقه تم و تقنیینه و مراجعته بعد لجاردنر المتعددة الذكاءات

 في الجنسین بین ما الفروق ظهرت ،حیث الذكاءات أنواع بین ما تباین النتائج بینت.تلمیًذا 342

 الموسیقي الذكاء ، الطبیعي الذكاء ، الریاضي المنطقي الذكاء ، اللفظي الذكاء:یةالتال المتعددة الذكاءات

 الجنسین بین ما الفروق تظهر لم حین في، لصالح الذكور  المكاني الذكاء و الحركي-الحسي الذكاء ،

 هدفت)2016(دراسة بن وزة خدیجة ، قماري محمد  وأیضا، .الشخصي الذكاء و االجتماعي الذكاء في

 معرفة إلى الدراسة سعت كما ثانوي، الثانیة السنة تالمیذ لدى المتعددة الذكاءات بروفیل عن الكشف إلى
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 تطبیق تم ذلك ولتحقیق الدراسیة، الشعبة و الجنس باختالف لدیهم الذكاءات ألنواع تقدیراتهم في الفروق

 النتائج بینت .تلمیذا 304 من المتكونة األساسیة الدراسة عینة على لجاردنر، المتعددة الذكاءات مقیاس

 وفي اإلناث لصالح الجنس لمتغیر وفقا والشخصي، اللفظي الذكاء في إحصائیة داللة ذات فروق وجود

 الریاضي الذكاء في إحصائیة داللة ذات فروق ووجود الذكور، لصالح الجسمي والذكاء الریاضي الذكاء

  . الدراسیة الشعب جمیع لصالح

بمعنى أن اإلناث أحسن من الذكور في الذكاء اللغوي وذلك بان اإلناث ویمكن تفسیر هذه النتیجة 

یمتلكن رصیدا لغویا هائال من الكلمات والمفاهیم المتعددة والمتنوعة ، كما أنهم یمیلون إلى التحدث بشكل 

ه ینعكس على القدرات اللغویة، سریع ومستمر أثناء المناقشات التي تقتضیها المقررات الدراسیة والذي بدور 

ذهنها العدید من  إلىالفتاة یتبادر  أنیمكن عزوه إلى في الذكاء الوجودي بالنسبة لتفوق اإلناث أما 

على التفكیر في القضایا المتعلقة بالوجود  اقدرتهو  اإلنسانالخلق ومصیر  أسرارالتساؤالت الوجودیة حول 

 أكثرمن الموضوعات التي تشغل تفكیرها في مرحلة المراهقة وهي  والحیاة والموت والكون وماوراء الطبیعة

أما تفوقهم في الذكاء الجسمي خارج البیت كالرفاق والریاضة وغیرها،  أخرى بأمورمن الذكر الذي ینشغل 

النضج سواء من خالل اكتمال البنیة الجسدیة للفتاة في هذه المرحلة او إتقان یعود إلى عامل أساسي وهو 

أما بالنسبة لتفوق اإلناث على الذكور في الذكاء الریاضي یمكن تفسیره المهارات الجسدیة التي تمارسها ، 

ي بدراسات نصفي الدماغ أن اإلناث یستخدمن النصف األیسر من الدماغ المسؤول عن التفكیر المنطق

والریاضي، عكس الذكور الذین یستخدمون النصف األیمن من الدماغ المسؤول عن البعد الفضائي، وقد 

  . تفوق عدد اإلناث عن عدد الذكور في هذا الدراسة إلىهذا الفرق یعود 
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االستنتاج العام  -3  

بعد تحدید أهداف الدراسة الحالیة والمتعلقة بالكشف عن الذكاءات المتعددة األكثر انتشارا 

والمقارنة بین أبعاد الذكاءات في ظل متغیر الجنس، وبعد تطبیق مقیاس الذكاءات المتعددة لجاردنر تقنین 

الثالثة ثانوي بدائرة  لدى أفراد عینة الدراسة توصلنا إلى أن تالمیذ السنة) 2014(األستاذ ولید العید

الرحویة والیة تیارت یفضلون الذكاء الذاتي في المرتبة األولى والذكاء الموسیقي في المرتبة االخیرة ویمكن 

تفسیر ذلك بان الذكاء الذاتي یتجه إلى معرفة الذات والتصرف توافقیا على أساس تلك المعرفة، وهذا 

نواحي قدراته وحدودها والوعي بأمزجته الداخلیة ودوافعه  الذكاء یتضمن أن یكون الفرد صورة حقیقیة عن

أما تفسیر المرتبة األخیرة وحاجاته وحاالته المزاجیة ورغباته وقدرته على تهذیب الذات وفهمها وتقدیرها، 

للذكاء الموسیقي یعود إلى أسالیب التنشئة االجتماعیة وخاصة ما یمارس في المدارس تقلیدیة بعیدة كل 

  .األسالیب غیر التقلیدیة كاالستعانة بالموسیقى والتواجد في البیئة الحیة الواقعیةالبعد عن 

كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة وعملیة متوسطة بین الجنسین في بعض 

  .اإلناثلصالح ) الریاضيالجسمي، لغوي ،الوجودي،ال(الذكاءات المتعددة أبعاد

:قتراحاتاال -4  

:یلي االنتهاء من الفصول النظریة والتطبیقیة للدراسة وما خلصت له الدراسة من نتائج، نقترح مابعد   

المزید من الدراسات على الذكاءات المتعددة لدى المتعلمین وربطها ببعض المتغیرات ذات الصلة  إجراء -
.مع الرفع من حجم العینة، ...كالتفوق الدراسي والتفكیر وغیرها  

بتنمیة الذكاءات المتعددة للتالمیذ والتي تعتبر ضرورة ملحة في عصر االنفتاح العلمي وذلك االهتمام  -
.من خالل تعدیل المناهج واألسالیب المتبعة في التدریس  

وفق نظریة الذكاءات المتعددة لجاردنر في التعلیم الثانوي وذلك من اجل تیجیات التدریس اتوظیف استر  -
.وتطویرهااكتشاف المواهب ورعایتها   
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  )M.I.L(مقیاس الذكاءات المتعددة

  )1983لجاردنر(

  ولید العید .أ: إعداد 

  أخي الطالب أختي الطالبة 

م و 1983یدیك هذا المقیاس الخاص بأنواع الذكاءات المتعددة لجاردنر یسعدنا أن نضع بین 
  .كلنا أمل أن تفیدنا بكل صدق و موضوعیة 

  :ات ـــلیمـالتع-1

عین وفق نظریة الذكاءات نسعى من خالله إلى توجیه الطلبة الجامفي إطار بحث علمي جامعي 
فقرة ،یوضح سلوكك الذي تصف نفسك أو یوجد )90(نقدم لك هذا المقیاس الذي یتكون من ، المتعددة

  .ضمن صفاتك أو قد ال یوجد

، إقرأ كال منها بإهتمام وأجب عنها بإختیار إجابة من اإلجابات الخمس الموضحة أمام كل فقرة 
أمام الفقرة ) X(عندئذ ضع عالمة نظرك و تعكس بدقة وصفك لنفسك ،و  بحیث تعبر اإلجابة عن وجهة

  .التي تناسبك ،و إختر إجابة واحدة فقد فقط لكل منها و ال تترك أي فقرة دون اإلجابة عنها 

فیدنا به ، و كل ما تاطئة و إنما تعبر عن رأیك الشخصيأخي الطالب ال توجد إجابة صحیحة و أخرى خ
  .من معلومات مهما كان نوعها ،سوف تكون محل سریة تامة 

خصوصا ما یتعلق بالجانب الشخصي لسیادتكم و ال یطلع علیها إال الباحث إلستخدمها في البحث 
  .العلمي

    :ةــات شخصیـمعلوم -

  :.........الجنس

  

نشكركم على تعاونكم                                                        
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  :المقیاس

تنطبق   الفقرات  الرقم
علي 
  تماما 

تنطبق 
علي 
  كثیرا 

تنطبق 
علیا 
  أحیانا 

تنطبق 
  علي قلیال

ال تنطبق 
  علي إطالقا 

أستمتع بتصنیف األشیاء وفق خصائص   1
  .مشتركة

          

            .الموسیقیة بسهولةأمیز النغمات   2
            .أحتفظ بأغراضي الشخصیة مرتبة و منظمة  3
أفضل أن یكون لي دور واضح في األعمال   4

  .الكبیرة
          

            .أتعلم أفضل عندما أتفاعل مع اآلخرین  5
            .أستمتع بعمل األشیاء بیدي  6
            .أستمتع بقراءة معظم المواد و الموضوعات  7
            .وعي تام بمعتقداتي األخالقیة أنا على  8
            .یمكن أن أتخیل األفكار في ذهني  9
            .أهتم بالمشكالت البیئیة  10
            .أستطیع التركیز بوجود التشویش  11
            .تساعدني التعلیمات على تحقیق أهدافي  12
أستمتع بمناقشة األسئلة التي تدور حول   13

  .الحیاة
          

سعادتي كلما كثر عدد الذین أتعامل تزداد   14
  .معهم

          

            .یصعب علي الجلوس صامتا بدون حركة  15
تدوین المالحظات یساعدني على الفهم و   16

  .لتذكرا
          

            .أتعلم أكثر عندما أرتبط عاطفیا بأي موضوع  17
            .أستمتع بإعادة ترتیب غرفتي  18
            .أستمتع بالتجوال في الطبیعة  19
          أستمتع بالنقر المتكرر على الطبل أو أي   20
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  .شيء آخر
            .أجد سهولة في حل المشكالت  21
            .أهتم باألمور الدینیة  22
            .أكون منتجا أكثر عندما أعمل في فریق  23
أتواصل بإستمرار مع أصدقائي من خالل   24

  .الخطابات و البرید اإللكتروني
          

أستمتع بممارسة النشاطات الریاضیة   25
  .المختلفة

          

            .اإلنصاف قیمة مهمة لدي  26
            .أتمكن من إستخدام فن الوسائط المتعددة  27
            .أستمتع باإلعتناء بحدیقة المنزل  28
            .أهتم بالعزف على آلة موسیقیة  29
أحبط بسرعة عندما أتعامل مع أشخاص غیر   30

  .منطقیین
          

            .أستمتع بمشاهدة األعمال الفنیة العالمیة  31
في الفصول أو (أستمتع بحجرات المحادثة   32

  ).شبكة األنترنیت
          

            .أقدر اإلتصاالت  غیر اللفظیة  كلغة اإلشارة  33
            .من السهل علي توضیح أفكاري لآلخرین  34
            .إتجاهاتي تؤثر فیكیفیة تعلمي  35
            .أتذكر جیدا عند إستخدام األشكال و الرسوم  36
            .أحافظ على الحدائق العامة  37
            .یعجبني إیقاع الشعر  38
أستطیع إجراء عملیات حسابیة سریعة و   39

  .صحیحة في ذهني
          

            تمارین  اإلسترخاء  و التأمل تشعرني بالراحة  40
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 مالحق الدراسة

   ةسار دلا ةادأل الخصائص السیكومتریة

  )الصدق التمییزي( صدق المقارنة الطرفیة

 
Statistiques de groupe 

 VAR00010 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

VAR00001 
1,00 9 38,6667 2,06155 ,68718 

2,00 9 25,2222 3,23179 1,07726 

VAR00002 
1,00 9 37,8889 3,40751 1,13584 

2,00 9 23,8889 3,37062 1,12354 

VAR00003 
1,00 9 42,2222 2,43812 ,81271 

2,00 9 28,6667 1,65831 ,55277 

VAR00004 
1,00 9 42,1111 3,72305 1,24102 

2,00 9 29,8889 1,61589 ,53863 

VAR00005 
1,00 9 38,4444 3,12694 1,04231 

2,00 9 24,0000 3,31662 1,10554 

VAR00006 
1,00 9 43,1111 2,20479 ,73493 

2,00 9 30,7778 1,71594 ,57198 

VAR00007 
1,00 9 41,1111 4,13656 1,37885 

2,00 9 25,1111 1,69148 ,56383 

VAR00008 
1,00 9 44,6667 2,44949 ,81650 

2,00 9 29,3333 2,64575 ,88192 
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VAR00009 
1,00 9 42,4444 2,60342 ,86781 

2,00 9 26,7778 1,30171 ,43390 

 
Test d'échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 
VAR00001 Hypothèse 

de variances 
égales 

1,636 ,219 10,522 16 ,000 13,44444 1,27778 10,73568 16,15321 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    10,522 13,586 ,000 13,44444 1,27778 10,69602 16,19287 

VAR00002 Hypothèse 
de variances 
égales 

,175 ,682 8,763 16 ,000 14,00000 1,59764 10,61314 17,38686 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    8,763 15,998 ,000 14,00000 1,59764 10,61311 17,38689 

VAR00003 Hypothèse 
de variances 
égales 

,853 ,369 13,792 16 ,000 13,55556 ,98288 11,47195 15,63916 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    13,792 14,097 ,000 13,55556 ,98288 11,44885 15,66226 

VAR00004 Hypothèse 
de variances 
égales 

6,855 ,019 9,034 16 ,000 12,22222 1,35287 9,35427 15,09017 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    9,034 10,911 ,000 12,22222 1,35287 9,24161 15,20284 
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VAR00005 Hypothèse 
de variances 
égales 

,151 ,703 9,507 16 ,000 14,44444 1,51942 11,22341 17,66547 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    9,507 15,945 ,000 14,44444 1,51942 11,22251 17,66638 

VAR00006 Hypothèse 
de variances 
égales 

,342 ,567 13,243 16 ,000 12,33333 ,93128 10,35911 14,30756 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    13,243 15,090 ,000 12,33333 ,93128 10,34939 14,31728 

VAR00007 Hypothèse 
de variances 
égales 

9,159 ,008 10,741 16 ,000 16,00000 1,48968 12,84203 19,15797 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    10,741 10,603 ,000 16,00000 1,48968 12,70619 19,29381 

VAR00008 Hypothèse 
de variances 
égales 

,224 ,642 12,758 16 ,000 15,33333 1,20185 12,78552 17,88114 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    12,758 15,906 ,000 15,33333 1,20185 12,78430 17,88237 

VAR00009 Hypothèse 
de variances 
égales 

9,492 ,007 16,147 16 ,000 15,66667 ,97024 13,60986 17,72348 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    16,147 11,765 ,000 15,66667 ,97024 13,54801 17,78533 

 
 

 

 



                                DATE:  9/ 3/2020
                                  TIME: 18:47

                         LISREL 8.80 (STUDENT EDITION)

                                       BY

                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

                    This program is published exclusively by
                    Scientific Software International, Inc.
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2006 
          Use of this program is subject to the terms specified in the
                        Universal Copyright Convention.
                          Website: www.ssicentral.com

 The following lines were read from file C:\Users\Toshiba\Desktop\belmahdi.SPJ:

 observed variables 9, one factor
 cfa using lisrel
 Raw Data from file 'C:\Users\Toshiba\Desktop\BELMAHDI.psf'
 Latent Variables  MI
 Relationships
 VAR00001 = 1.00*MI
 VAR00002 = MI
 VAR00003 = MI
 VAR00004 = MI
 VAR00005 = MI
 VAR00006 = MI
 VAR00007 = MI
 VAR00008 = MI
 VAR00009 = MI
 Path Diagram
 End of Problem

 Sample Size =    32

                                                                                

         Covariance Matrix       

            VAR00001   VAR00002   VAR00003   VAR00004   VAR00005   VAR00006   
            --------   --------   --------   --------   --------   --------
 VAR00001      32.47
 VAR00002      14.81      36.06
 VAR00003      13.56      14.64      33.57
 VAR00004      17.99      15.38      21.62      28.12
 VAR00005      15.26      12.45      16.61      21.39      37.48
 VAR00006      12.29      11.18      13.68      16.36      15.45      26.68
 VAR00007      21.39      13.74      29.23      25.72      19.16      16.82
 VAR00008      14.30       6.47      19.08      19.14      15.81       5.13
 VAR00009      19.68      13.79      20.68      22.41      19.55       7.48

         Covariance Matrix       



            VAR00007   VAR00008   VAR00009   
            --------   --------   --------
 VAR00007      45.06
 VAR00008      28.71      40.74
 VAR00009      33.18      31.10      43.85
 

                                                                                

 Number of Iterations =  9

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                           

         Measurement Equations

 
 VAR00001 = 1.00*MI, Errorvar.= 18.96, R² = 0.42
                               (5.10)           
                                3.72            
 
 VAR00002 = 0.78*MI, Errorvar.= 27.81, R² = 0.23
           (0.32)              (7.23)           
            2.45                3.85            
 
 VAR00003 = 1.24*MI, Errorvar.= 12.78, R² = 0.62
           (0.33)              (3.73)           
            3.75                3.43            
 
 VAR00004 = 1.26*MI, Errorvar.= 6.72 , R² = 0.76
           (0.31)              (2.29)           
            4.05                2.93            
 
 VAR00005 = 1.06*MI, Errorvar.= 22.18, R² = 0.41
           (0.34)              (5.96)           
            3.16                3.72            
 
 VAR00006 = 0.78*MI, Errorvar.= 18.53, R² = 0.31
           (0.28)              (4.87)           
            2.79                3.80            
 
 VAR00007 = 1.60*MI, Errorvar.= 10.26, R² = 0.77
           (0.39)              (3.58)           
            4.08                2.87            
 
 VAR00008 = 1.21*MI, Errorvar.= 20.99, R² = 0.48
           (0.36)              (5.76)           
            3.40                3.65            
 
 VAR00009 = 1.41*MI, Errorvar.= 17.15, R² = 0.61
           (0.38)              (4.97)           
            3.73                3.45            
 
 

         Variances of Independent Variables  

                  MI   
            --------
               13.52
              (6.90)
                1.96



                           Goodness of Fit Statistics

                             Degrees of Freedom = 27
                Minimum Fit Function Chi-Square = 36.38 (P = 0.11)
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 39.26 (P = 0.060)
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 12.26
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 33.06)
 
                        Minimum Fit Function Value = 1.17
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.40
               90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 1.07)
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.12
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.20)
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.11
 
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 2.43
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (2.03 ; 3.10)
                         ECVI for Saturated Model = 2.90
                       ECVI for Independence Model = 10.11
 
      Chi-Square for Independence Model with 36 Degrees of Freedom = 295.31
                            Independence AIC = 313.31
                                Model AIC = 75.26
                              Saturated AIC = 90.00
                            Independence CAIC = 335.51
                               Model CAIC = 119.64
                             Saturated CAIC = 200.96
 
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.88
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.95
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.66
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.96
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.97
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.84
 
                             Critical N (CN) = 41.01
 
 
                      Root Mean Square Residual (RMR) = 2.90
                             Standardized RMR = 0.081
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.78
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.63
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.47

                           Time used:    0.047 Seconds



VAR00001 0.58

VAR00002 0.77

VAR00003 0.38

VAR00004 0.24

VAR00005 0.59

VAR00006 0.69

VAR00007 0.23

VAR00008 0.52

VAR00009 0.39

MI  1.00

Chi-Square=39.26, df=27, P-value=0.06000, RMSEA=0.121

 0.65

 0.48

 0.79

 0.87

 0.64

 0.55

 0.88

 0.70

 0.78
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ألبعاد الذكاءات المتعددةكرونباخ  ألفاثبات   

كرونباخ للذكاء الطبیعي  ألفاثبات   

 
Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 32 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 32 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,566 10 

 
 الذكاء الموسیقي 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 32 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 32 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,484 10 

 
 الذكاء الریاضي

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 32 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 32 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 
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Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,545 10 
 

الذطاء الوجودي   

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations 

Valide 32 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 32 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,559 10 
 

 الذكاء االجتماعي

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations 

Valide 32 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 32 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,570 10 
الذكاء الجسمي   

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 
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Observations 

Valide 32 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 32 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,459 10 
 

 الذكاء اللغوي

Récapitulatif de traitement des 
observations 

 N % 

Observations 

Valide 32 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 32 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,655 10 
 

الذاتي الذكاء  

Récapitulatif de traitement des 
observations 

 N % 

Observations 

Valide 32 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 32 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,723 10 
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 الذكاء الفضائي

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 32 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 32 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,695 10 

 
 



XIX 
 

األساسیةالملحق الخاص بنتائج الدراسة   
 التحقق من التساؤل األول
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

VAR00001 5,69867 32,0938 32 الطبیعي 

VAR00002 6,00462 30,5938 32 الموسیقي 

VAR00003 5,79410 34,9062 32 الریاضي 

VAR000045,30330 35,4375 32 الوجودي 

VAR000056,12241 31,0000 32 االجتماعي 

VAR000065,16570 36,3438 32 الجسمي 

VAR000076,71271 32,6875 32 اللغوي 

VAR00008 6,38263 37,1875 32 الذاتي 

VAR00009 6,62161 33,6563 32 الفضائي 

N valide (listwise) 32   

 
 التحقق من التساؤل الثاني 

 
Statistiques de groupe 

 VAR00010 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

VA الطبیعي 
1,00 20 32,6500 4,82619 1,07917 

2,00 12 31,1667 7,05605 2,03691 

VA الموسیقي 
1,00 20 30,9500 6,90899 1,54490 

2,00 12 30,0000 4,30644 1,24316 

VA1,11780 4,99895 36,4000 20 1,00 الریاضي 
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2,00 12 32,4167 6,37407 1,84004 

VA الوجودي 
1,00 20 36,8000 5,69025 1,27238 

2,00 12 33,1667 3,78594 1,09291 

VAاالجتماعي 
1,00 20 31,0500 6,15993 1,37740 

2,00 12 30,9167 6,33114 1,82764 

VA الجسمي 
1,00 20 37,7500 5,21006 1,16501 

2,00 12 34,0000 4,32750 1,24924 

VA اللغوي 
1,00 20 34,4500 6,15138 1,37549 

2,00 12 29,7500 6,82409 1,96994 

VA الذاتي 
1,00 20 37,8000 6,64593 1,48608 

2,00 12 36,1667 6,05780 1,74874 

VA الفضائي 
1,00 20 34,2500 6,67182 1,49186 

2,00 12 32,6667 6,70594 1,93584 

 

 

 

 

 
Test d'échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 
 Hypothèse الطبیعي 

de variances 
égales 

4,771 ,037 ,707 30 ,485 1,48333 2,09785 -2,80104 5,76771 
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Hypothèse 
de variances 
inégales 

    ,643 17,255 ,528 1,48333 2,30512 -3,37459 6,34125 

 Hypothèse الموسیقي 
de variances 
égales 

1,967 ,171 ,428 30 ,672 ,95000 2,22206 -3,58805 5,48805 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    ,479 29,910 ,635 ,95000 1,98297 -3,10027 5,00027 

 Hypothèse الریاضي
de variances 
égales 

,416 ,524 1,968 30 ,058 3,98333 2,02399 -,15020 8,11686 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    1,850 19,110 ,080 3,98333 2,15295 -,52109 8,48776 

 Hypothèse الوجودي
de variances 
égales 

3,355 ,077 1,960 30 ,059 3,63333 1,85337 -,15174 7,41841 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    2,166 29,573 ,038 3,63333 1,67732 ,20572 7,06095 

 Hypothèse االجتماعي
de variances 
égales 

,207 ,653 ,059 30 ,954 ,13333 2,27241 -4,50755 4,77422 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    ,058 22,788 ,954 ,13333 2,28856 -4,60335 4,87002 

 Hypothèse الجسمي 
de variances 
égales 

1,136 ,295 2,094 30 ,045 3,75000 1,79103 ,09223 7,40777 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    2,195 26,743 ,037 3,75000 1,70817 ,24355 7,25645 

 Hypothèse اللغوي
de variances 
égales 

,011 ,919 2,009 30 ,054 4,70000 2,33923 -,07735 9,47735 
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Hypothèse 
de variances 
inégales 

    1,956 21,396 ,064 4,70000 2,40264 -,29093 9,69093 

 Hypothèse الذاتي
de variances 
égales 

,015 ,904 ,695 30 ,492 1,63333 2,35029 -3,16659 6,43326 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    ,712 25,058 ,483 1,63333 2,29489 -3,09252 6,35918 

 Hypothèse الفضائي 
de variances 
égales 

,036 ,851 ,649 30 ,521 1,58333 2,44078 -3,40140 6,56807 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    ,648 23,207 ,523 1,58333 2,44400 -3,46997 6,63664 
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