
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  مستغانمعبد الحميد بن باديس جامعة 

  االجتماعية العلوم كلية 

  علم النفسقسم 

 

د في علم النفس تخصص القياس .م.اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث ل

:الموسومة ب النفسي و تحليل المعطيات   

 

 

أرهيو ييذ السنة الثانية ثانوي بثانويات واددراسة ميدانية على عينة من تالم  

  

  

    :إشراف االستاذ                                                            :الطالبة عدادإ

        

 قماري محمد -د.أ*                                                 بن وزة خديجة •

  :لجنة المناقشة
  رئيسا  جامعة مستغانم                         أستاذ محاضر أ        قيدوم أحمد            . 
  و مقررا مشرفا    جامعة مستغانم          أستاذ التعليم العالي                 قماري محمد          . 

  عضوا مناقشا    جامعة مستغانم        أستاذ محاضر أ                          هني الحاج أحمد   . 

  عضوا مناقشاران           ـــــــجامعة وه           التعليم العاليأستاذ         ماحي إبراهيم            .

  عضوا مناقشا                تلمسانجامعة                أستاذ محاضر أ    األمينجلماسي محمد سي . 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

َوقـُِل اْعَمُلوا فََسَيرَى  "  

"اللُه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُه وَاْلُمْؤِمُنونَ   

 

 صدق اهللا العظيم
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  تطوير اختبار الذكاءات المتعددة لجاردنر باستخدام نموذج راش:الملخص

  .دراسة ميدانية على عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي بوادي ارهيو

 

، و استخراج تدريج فقرات مقاييس الذكاءات املتعددة باستخدام منوذج راش إىلاحلالية دف الدراسة       

ة و الدرجات التائية و يجدول معايري الرتب املئين إجياد إىلو ) صدق،ثبات( لألداةاخلصائص السيكومرتية 

  .اإلناثنسب الذكاء االحنرافية لكل من الذكور و 

الدراسة مت اعتماد املنهج الوصفي، و طبقت الباحثة مقياس الذكاءات املتعددة املعد من  أهدافو لتحقيق     

من جمتمع الدراسة  36,7%تلميذ و تلميذة ميثلون )305(من  على عينة مكونة) إبراهيمنبيل (طرف 

مقاييس :التالية اإلحصائية األساليب، متت معاجلة بيانات الدراسة باستخدام )تالميذ السنة الثانية ثانوي(

املالئمة، تقدير النزعة املركزية، مقاييس التشتت، معامالت االرتباط، معامل ألفا كرونباخ، التحليل العاملي، 

   .تقدير الصعوبة، تقدير القدرة، الرتب املئينية، الدرجات التائية، نسب الذكاء االحنرافية

  :خلصت الدراسة إىلو عليه 

  .مالئمة بيانات مقياس الذكاءات املتعددة لنموذج راش وذلك بتحقيقها الفرتاضات النموذج -1        

  .ة وفقا لصعوبتهاتدريج فقرات مقياس الذكاءات املتعدد  -2    

) 0,83–(صعوبة الفقرات يف مقياس الذكاء اللغوي مثال مابني تقديرات متدتا -3    

  .لوجيت)1.14(إىل

امتدت تقديرات قدرات التالميذ املقابلة لكل درجة كلية خام على مقياس الذكاء اللغوي مثال  -4      

  . لوجيت)4,95(إىل) 5,39–(مابني

بة الفقرات ومعامل ثبات صعو  )0,86(إىل )0,79(امتد معامل ثبات قدرات التالميذ مابني - 5       

  .)0.98(إىل)0.88(مابني

  .حتقق صدق مقياس الذكاءات املتعددة من خالل ما يوفر منوذج راش من أحادية البعد يف القياس -6      

مستوى قدرته بالنسبة للذكور واإلناث، من خالل تفسري و ميكن احلكم على مستوى قدرة التلميذ  -7      

  .ذكاء االحنرافيةالنسب  تائية،ات الدرجال إجياد جدول معايري الرتب املئينية،
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Résumé:   Développement du test de Multiple Intelligence de Gardner en 

utilisant le modèle de Rasch 

Une étude de terrain sur un échantillon d’élèves de la deuxième année 

secondaire à Oued-Rhiou 

      Cette étude vise à calibrer  les items du test de Multiples  Intelligences en utilisant  le 

modèle de Rasch, ainsi que les caractéristiques psychométriques de cet outil(fidélité 

validité) et à  réaliser un tableau des normes( ranges percentiles T.score  déviation QI)pour 

males et femelles. 

       Pour aboutir aux objectifs de cette étude nous nous sommes basé sur la méthode  

descriptive, la  chercheuse a appliqué test  de Multiples Intelligences  élaboré  par (Nabil 

Ibrahim) sur un échantillon de (305)élèves, qui  représente  36.7%  de l’ensemble de la 

population  de l’étude. les donné  ont été  traités les donnés,  en utilisant les méthodes   

statistiques  suivantes:  les  mesures de tendance centrale, mesures de dispersion les 

coefficient de corrélations,  le coefficient Alfa Cronbach , l’analyse factorielle, estimation 

de difficulté, estimation de capacité , estimation  de fit, estimation de fidélité,  rangs 

percentile, T.score , déviation QI 

Les résultats de cette analyse sont comme suit: 

     1-Les données du test  Multiples Intelligences sont adaptées au modèle Rasch, suite à  

la réalisation des hypothèses du modèle. 

    2- Les items du test Multiples  Intelligences, on été calibrés en fonction de leur 

difficulté. 

    3-La difficulté  des  items  du  test de l'Intelligence linguistique par exemple, varie de  

(-0,83) à (1,14) Logit 

     4- Les capacités des élèves correspondent à chaque score  brute du test  de l’intelligence 

linguistique varies entre (–5,39) à (4,95) Logit. 

     5- Le coefficient de fidélité des items mesurant la capacité varie entre (0,79) et (0,86) 

dans le test  du Multiples Intelligences, par contre le coefficient des items varie entre 

(0,88)et (0,98). 

     6- Les résultats montre une claire validité du test à travers l'unidimensionnalité. 

     7- Le niveau de la capacité des élèves peut être jugé et expliqué ont  réalisant  le tableau 

des normes de rangs percentiles, T-scores, et déviation QI. 
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Abstract : 

 Developing of Multiple Intelligences test by using Rasch model through a field of 

study on a sample of  high school student in Oued Rhiou.  

 

     The study aims to calibrate the items of Multiple Intelligences test, by using Rasch 

model, and identifying the psychometric characteristics ( validity  reliability), as well as 

finding the table of percentile ranks , T- scors, deviation QI, for the males and females. 

      To achieve the objectives, we use the descripive method, were the researcher  

applied the M ultiple Intelligences test prepared by(Nabil Ibrahim), on a sample of (305) 

students  representing (36,7%) of the study population. 

       The study data were processed using the following stastistical methods: measures 

of central tendency, measures of dispersion correlation  coefficients ,Alfa Cponbah 

coefficient, factor analysis ,fit estimation , difficulty estimation, ability estimation, 

percentile ranks, T- scores, deviation QI. 

 

The following results were concluded: 

1-An observed data concordance with Rasch model. 

2- Multiples Intelligences test items were calibrated according to their difficulty. 

 3- Items difficulty ranged from(–0,83)to (1,14)Logit in test of Linguistic Intelligence for 

example. 

 4- Ability Pupils to every possible raw score, in the test of linguistic Intelligence are 

between (–5,39) to (4,95)Logit. 

 5-Coefficient reliability of the students ability range from (0,79) to (0,86) in Multiples 

Intelligences test, where as the of items difficulty is between (0,88) to (0,98), this indicates 

that the scale is highly reliable. 

6- The study proved the validity of the Multiples Intelligences test, through Rasch Model 

unidimentionality. 

7- The level of student ability can be judged and explained compared to his peers in male 

and female, this can be achieved through the table of percentile ranks norms, T-score and 

deviationQI. 
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 فهرس المحتويات
 

  الصفحة  الموضوع

  أ  آية قرآنية 

  ج- ب  رشكر وتقدي

  و-د  ملخص البحث

  ط- ز  فهرس المحتويات 

  ل- ي  فهرس الجداول

  م  فهرس األشكال

  ن  فهرس المالحق

  مدخل الدراسة: الفصل األول

 16  مقدمة  - 

  19  مشكلة الدراسة  - 

  22  أهمية الدراسة - 

  23  أهداف الدراسة - 

  24  مصطلحات الدراسة - 

  26  حدود الدراسة  - 

  26  )الدراسات السابقة(و القدرات العقلية و الذكاء  الذكاء مصداقية نموذج راش في تطوير إختبارات - 

  35  التعقيب على الدراسات السابقة - 

  اإلطار النظري : الفصل الثاني

  40  نظرية الذكاءات المتعددة : أوال

  40  تمهيد-

  41  تعريف القياس العقلي -

  42  خصائص القياس العقلي -

  43  الذكاء  -

  44  تعريفات العلماء للذكاء   -

  45  مفاهيم الذكاء  -

  48  العوامل المرتبطة بالذكاء-

  50  النظريات المفسرة للذكاء-

  50  نظرية العاملين -
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  الصفحة  الموضوع

  50  نظرية العينات  - 

  50  نظرية العوامل الطائفية  - 

  51  نظرية النماذج الهيراركية - 

  53  النظريات الحديثة - 

  56  نظرية الذكاءات المتعددة - 

  56  ماهية  نظريات الذكاءات المتعددة - 

  57  الجذور و األسس التي تستند عليها النظرية - 

  59  أنواع الذكاءات المتعددة - 

  63  المتعددةمبادئ نظرية الذكاءات  - 

  64  الذكاءات المتعددة قياس - 

  66  الذكاءات المتعددةأهمية نظرية  -

  71  خالصة -

  72  نموذج راش: ثانيا

  72  تمهيد - 

  73  نشأة نظرية السمات الكامنة  - 

  74  نماذج نظرية السمات الكامنة - 

  79  اختيار النموذج المناسب  كاتمعايير ومح - 

  84  نموذج راش احادي المعلم  - 

  85  الموضوعية في نموذج راش  - 

  86  افتراضات في نموذج راش - 

  88  نماذج نموذج راش  - 

  88  استخدامات نموذج راش - 

  89  وحدات قياس معلمي نموذج راش - 

  90  تقدير معلمي نموذج راش - 

  92  تدريج االختبار  - 

  95  خالصة - 

  منهج وإجراءات الدراسة: الفصل الثالث

  97  تمهيد - 

  98  منهج الدراسة  - 

  98  الدراسة مجتمع - 
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  الصفحة  الموضوع

  98  عينة الدراسة - 

  99  أداة الدراسة - 

  101  الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء المتعدد - 

  102  الدراسة اإلستطالعية لألداة - 

  111  اجراءات تطبيق الدراسة - 

  111  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة - 

  113  خالصة  - 

  نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الرابع

  115  تمهيد - 

  116  عرض النتائج ومناقشتها - 

  116  ىاألول فرضيةال - 

  148  ةالثاني فرضيةال - 

  150  ةالثالث فرضيةال - 

  160  خالصة - 

  ملخص نتائج الدراسة و التوصيات و المقترحات

  161  نتائج الدراسة - 

  164  التوصيات - 

  165  اإلقتراحات - 

  المراجع

  167  العربيةبالمراجع 

  171  المراجع باألجنبية

  172  المالحق
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 فهرس الجداول

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم

  64  أنواع الذكاءات المتعددة   01

  98  مجتمع الدراسة بالثانويات األربعة    02

  99  )الجنس والشعبة الدراسية(خصائص عينة الدراسة   03

  100  توزيع فقرات مقاييس الذكاءات على المقاييس الفرعية   04

  102  الجنس،و الشعبة: اإلستطالعيةعينة الدراسةخصائص   05

  103  المتوسطات الحسابية ،و االنحرافات المعيارية للمقاييس الفرعية لمقياس الذكاء المتعدد  06

  104  قيم معامالت االرتباط بين درجات المقاييس الفرعيةوبين الدرجة الكلية  لمقياس الذكاء المتعدد  07

  105  بين درجة الفقرة و درجة مقياس الذكاء اللغويقيم معامالت االرتباط   08

  105  قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة و درجة مقياس الذكاء المنطقي  09

  106  قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة و درجة مقياس الذكاء المكاني  10

  106  الجسميقيم معامالت ارتباط بين درجة الفقرة و درجة مقياس الذكاء   11

  107  قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة و درجة مقياس الذكاء الموسيقي  12

  107  قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الشخصي   13

  108  قيم معامالت ارتباط بين درجة الفقرة و الدرجة الكلية لمقياس الذكاء االجتماعي  14

  108  قيم معامالت ارتباط درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الطبيعي  15

  109  .اختبار إعتدالية التوزيع االحتمالي لدرجات مقياس الذكاء المتعدد باستخدام إختباركولمنجروف   16

  levene"  109"اختبار ليفين   17

  110  .لمقياس الذكاء المتعددللمجموعة الطرفية في الدرجة الكلية "ت"نتائجاختبار  18

  111  .كرونباخ لمقاييس الذكاء المتعددمعامالت الثبات بطريقة ألفا    19

  117  شروط التحليل العاملي لمقاييس الذكاءات المتعددة   20

  117  فقرات المقاييس الفرعية الثمانيةنتائج التحليل العاملي إلستجابات التالميذ على   21

22  
واالنحراف المعياري لكل من احصاءات المطابقة الداخلية والخارجية للتالميذ المتوسط الحسابي 

  قبل الحذف

124  

23  
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من قيم احصاءات المطابقة الداخلية والخارجية 

  للفقرات قبل الحذف

125  

  127  ترتيب فقرات مقياس الذكاء اللغوي تبعا لصعوبتها   24

  129  ب فقرات مقياس الذكاء الرياضي تبعا لصعوبتها ترتي  25

  130  ترتيب فقرات مقياس الذكاء المكاني تبعا لصعوبتها   26

  131  ترتيب فقرات مقياس الذكاء الجسمي تبعا لصعوبتها   27
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  132  ترتيب فقرات مقياس الذكاء الموسيقي تبعا لصعوبتها   28

  133  ترتيب فقرات مقياس الذكاء الشخصي تبعا لصعوبتها   29
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  :مقدمة الدراسة

إن االستخدام الواسع ألساليب القياس الكالسيكي من مقاييس واختبارات خمتلفة ومتنوعة مل يسلم  

من عديد االنتقادات املوجه إليه، و اليت انصبت على موضوعية هاته األساليب يف قياس ما أعدت لقياسه 

غري هذه الدرجة مع تغري ومن بني هاته املشكالت تقيد الدرجة الكلية لالختبار ببنوده، مما يرتتب عليه ت

وتبديل االختبار بأخر يقيس نفس السمة أو القدرة، وكذلك عدم وجود خطية للقياس وعدم وجود وحدة 

باإلضافة إىل القياس يف أكثر من بعد واعتماد إحصاءات املفردة على عينة املمتحنني، وتغري  ،ثابتة للقياس

  )38-25:ـ1988أمينة كاظم) ( 99:1986عالممحمود (.معىن ومضمون بنود االختبار مبرور الزمن

أمثر العديد من اجلهود  مما لذا  سعى علماء القياس املعاصر إىل الوصول للدقة املنشودة من القياس

والبحوث العلمية اهلادفة إىل تطوير نظرية سيكومرتية، تتغلب على مشكالت دقة وموضوعية األداة املستخدمة 

الذي (الرتبوية خاصة حينما يتعلق األمر بإعداد وتطوير اختبارات يف جمال الذكاء يف قياس الظاهرة النفسية 

السمات "، حيث مت التوصل إىل نظرية أطلق عليها عند نشأا اسم )ميثل حجر الزاوية يف القياس النفسي

حظ ألا قامت على افرتاض أنه ميكن تفسري األداء املال(MeasurementLatentTraitModels)"الكامنة

  .على اختبار ما بسمة أو قدرة متيز هؤالء األفراد ال تالحظ وال تقاس مباشرة 

ربط بني احتمال ألا ت )Item ResponseTheory("للمفردة نظرية املنحىن املميز"ومسيت كذلك          

وهلذا السبب تستخدم النماذج  ،على مفردة اختباريه معينة وبني خصائص هذه املفردة االستجابة الصواب

وليد ( .الرياضية لتصف هاته العالقة بني األداء املالحظ لألفراد على االختبار و تلك السمات الكامنة

  .)7:2014،مسعود

أحادية البعد، االستقالل املوضعي،ووترية املنحىن :افرتاضات أساسية هي ترتكز هاته النظرية على         

  .السرعةاملميز للفقرة، 

حيث يعترب افرتاض أحادية البعد شيئا مرغوبا فيه لدى مطوري االختبارات، واملقصود ذا االفرتاض  

أن هناك عامال واحدا سائدا على العوامل األخرى، حبيث يكون السمة اليت يقيسها االختبار ويقصد 

ند مستوى قدرة معني، أما باالستقالل املوضعي، أن تكون استجابات الفرد للفقرات مستقلة إحصائيا ع

االفرتاض الثالث فهو كون احتمال إجابة الفرد إجابة صحيحة يزداد بازدياد القدرة لكون املنحىن املميز للفقرة 

 .يكون تراكميا، أما السرعة فهي عامل ال يلعب دورا يف إجابة الفرد على فقرات االختبار
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مناذج ختتلف باختالف السمات املراد قياسها هذا وقد انبثقت عن نظرية االستجابة للمفردة عدة   

  وأنواع وخصائص املفردات املستخدمة يف القياس، لتنقسم هاته النماذج 

إذا كانت على  )Multidmensional(وأخرى متعددة األبعاد )Unidimensional(لبعدا إىل مناذج أحادية

ذج كذلك باختالف نوع املفردات إىل ثنائية أساس املتغري أو السمة الكامنة املراد قياسها، كما ختتلف النما

وختتلف هذه النماذج فيما يبنها  )Polychotomus(أو متعددة االستجابة )Dichotomous(االستجابة

-One(حسب خصائص املفردات، أي البارامرتات أو معلمات املفردة إىل مناذج أحادية البارامرت 

Parameter ثنائية البارامرتأو)Two-Parameter( أو حىت ثالثية البارامرت)Three- Parameter(                     .

  ).3: 2010محمد عبد الوهاب،(

لنظرية االستجابة املفردة  أحد أهم النماذج أحادية البارامرتات"Rash-Mode"ويعد منوذج راش       

وابسطها و أكثرها شيوعا تطبيقيا يف بناء وتطوير االختبارات واملقاييس النفسية والرتبوية ألنه يفرتض أن 

قدرة الفرد، وصعوبة املفردة فقط  لذلك ميكن القول أن : معينة، يتحدد ب) فقرة(استجابة الفرد على مفردة 

قدرة الفرد على معامل فقرات االختبار والتحرر كذلك من اثر معامل  هذا النموذج يتمتع ب التحرر من اثر

عامل الرياضيات  "جورج راش"الفقرات على قدرة الفرد ايب، وقد افرتض هذا النموذج وأرسى قواعده 

  .الدمناركي جبامعة كوبنهاجن الذي نادى بأمهية بناء نظام قياسي موضوعي يف العلوم السلوكية 

مبعىن أن درجة الفرد يف االختبار ال جيب  Objectivity)(يهدف إىل حتقيق املوضوعية  "راش"حيث كان      

اليت يشتمل )Itemcalibration(أن تكون دالة لعينة األفراد اليت استخدمت يف التدريج األصلي للمفردات

من اختبارين يقيسان نفس السمة عليها االختبار، كما أنه جيب أن حيصل الفرد على نفس الدرجة يف كل 

  ).6564:1999شحتة عبد الحافظ،(القدرةأو 

وكما هو متعارف عليه فان منوذج راش يستخدم يف حتليل فقرات املقاييس و االختبارات ثنائية 

 )RatingScale(التقديرمثل سلم ) متعددة الدرجة(متعددة االستجابة وكذلك يف   )ثنائية الدرجة(االستجابة 

على تالميذ  )نبيل إبراهيم (الذي يعد األنسب لتحليل وتدريج مقياس الذكاءات املتعددة املعد من طرف 

وألن الذكاء يعترب من أكثر املفاهيم العقلية املثرية للجدل تعددت النظريات املفسرة له ويعود السنة الثانية ثانوي

راثة، والبيئة، و النتاجات السلوكية، وبالتايل ظهرت غموض هذا املفهوم إىل تعدد املعاين املرتبطة به وهي الو 

العديد من االختبارات واملقاييس اليت تقيسه لكنها تعرضت للكثري من االنتقادات ضمن نطاق النظرية 

أن االختبارات الذكاء واجهت قصورا يف اخلصائص السيكومرتيةوذلك " لويد"الكالسيكية يف القياس فقد أشار
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ص الفقرات يف تعريفها للمتغريات موضوع القياس اليت يشتمل عليها االختبار كما العتمادها على خصائ

مقاييس الذكاء والقدرات تقتصر على هدف واحد،يتمثل يف التمييز بني األفراد ) 1994(اعتربت أمينة كاظم 

ستوى مع إغفال أهداف أخرى كالتغري احلاصل يف مستوى قدرة الفرد، أو تقدير مدى النمو احلادث يف م

قدرة الفرد ويف حماولة للتغلب على تلك املشكالت، مع بدء الدعوة لتحقيق املوضوعية يف القياس النفسي، 

  .ظهرت اجتاهات حديثة مثل نظرية السمات الكامنة، و منوذج راش

توصل إليها عام )Multiple Intelligences Theory(لذا ظهرت نظرية الذكاءات املتعددة        

 أحدثت ثورة فكرية يف مفهوم الذكاء، كوا ختتلف عن معظم النظريات املفسرة للذكاء جاردنرهاورد 1983

الذكاء يف أا ترى الذكاء نشاط إنساين عقلي حقيقي  يتكون من سبعة إىل مثانية ذكاءات على األقل هي 

الذكاء الرياضي ،)IntelligenceLinguistic/Verbal(اللغوي، اللفظي 

الذكاء املكاين  )IntelligenceLogical/Mathematical(املنطقي

، ) IntelligencKinesthetic/Bodily(الذكاء اجلسمي احلركي)IntelligenceVisual/Spatial(البصري

، )IntelligenceIntrapersonal (الذكاء الشخصي الذايت،)IntelligenceMusical(الذكاء املوسيقي

الذكاء الطبيعي ،)IntelligenceInterpersonal(الذكاء االجتماعي البني شخصي 

  .)IntelligenceNatural(البيئي

جمموعة من املقاييس املكونة الختبار الذكاءات املتعددة، اليت دف لقياس  "جاردنر"ليقرتح بذلك

وألن نظرية السمات الكامنة جاءت لتطوير االختبارات عموما  قدرات الفرد املختلفة من هاته الذكاءات

األمهية الرتبوية و التعليمية اليت أضافتها نظرية  من الذكاء خاصة، وانطالقاو واختبارات القدرات العقلية 

املتعددة باعتبارها منوذجا جديدا قابل للتطبيق باستخدام جمموعة من اسرتاتيجيات التدريس اليت  الذكاءات

تتالءم مع املكونات املعرفية لكل نوع من أنواع الذكاءات، مما يؤدي إىل إكساب التلميذ املادة املتعلمة 

عاون بينه وبني زمالئه ومدرسيه، من هنا واالحتفاظ ا وزيادة مهارات االستذكار لديه وزيادة دافعية للتعلم والت

وفق مناذج نظرية )مقاييس الذكاءات املتعددة(جاءت ضرورة تطوير وتصميم اختبارات ومقاييس الذكاء

من خالل تدريج فقرات هذا املقياس تبعا لصعوبتها، حىت تتحقق  السمات الكامنة عامة ومنوذج راش خاصة

  .أهداف القياس املوضوعي

نا يف هذه الدراسة السيكومرتية الربط بني قدرة الفرد وبني أدائه على الفقرة من خالل لذلك حاول    

، مث فحص "راش"تبعا لصعوبتها وفق منوذج ) مقياس الذكاءات املتعددة(تدريج فقرات مقياس الذكاء 
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قياس ، لنختم تطويرنا للم"راش"اخلصائص السيكومرتية من صدق وثبات للمقياس بعد تدرجيه وفق منوذج 

بإجياد معايري مفسرة لتقديرات القدرة املستخرجة بعد التدريج من رتب مئينية ودرجات تائية ونسب ذكاء 

  .إحنرافية لكل من الذكور واإلناث

و متثل يف مدخل  األولصول هي الفصل ف إىليف دراستنا قمنا بتقسيم الدراسة  األهدافو لتحقيق هاته  

للدراسة، مشل كل من مقدمة و إشكالية و فرضيات و أمهية و أهداف و دراسات سابقة حول تطوير 

، أما الفصل الثاين فخصصناه لألدب النظري "راش"اختبارات الذكاء و القدرات العقلية باستخدام منوذج 

لفصل الثالث اإلجراءات املنهجية للدراسة ، لنتجه إىل ا"راش"للموضوع من نظرية الذكاءات املتعددة و منوذج 

احملددة يف دراستنا يف كل من منهج الدراسة، جمتمع و عينة الدراسة، أداة الدراسة، الدراسة االستطالعية 

الفصل  احتوى  و خامس لنختم دراستنا بفصل رابع لألداة، األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة،

اإلشكالية املطروحة يف  الثالثة  على التساؤالت اإلجابةتائج الدراسة من خالل لن عرض و مناقشةعلى الرابع 

  .ملخص لنتائج الدراسة و التوصيات و املقرتحاتإىل  دراستنايف  تطرقنايف حني 

يف تطوير  )حمددا يف منوذج سلم التقدير("راش"على فاعلية منوذج وعليه نؤكد من خالل هاته الدراسة

نوصي بضرورة االستعانة لذا القياس، إضافة إىل املوضوعية، يف اختبارات الذكاء ملا يوفره من استقاللية وخطية 

مع والعقلية  و الرتبوية االختبارات النفسية و حتليل بنماذج السمات الكامنة خاصة منوذج راش يف تطوير وبناء

 .التدريب عليهاوضرورة مة يف حتليل البيانات توفري الربامج احلاسوبية املستخداحلرص على 

  :إشكالية الدراسة •

السلوكية باستخدام نظريات القياس الكالسيكي أو  قياس الظواهر أثناءعدم دقة النتائج املتحصل عليها  إنّ 

 جهود عدة علماء يف القياس منذ سبعينيات القرن املاضي، لتطوير نظرية سيكومرتية تكاثف إىلالتقليدي أدى 

تصميم كالت القياس التقليدي يف تطوير و تنشد الدقة و املوضوعية يف القياس و تتغلب على كثري من مش

 Lord"لورد"، وWright"رايت"و،Hambelton"هامبلتون"االختبارات و املقاييس النفسية و الرتبوية، أمثال 

أو كما تسمى كذلك نظرية االستجابة  ،LTT(Latent Trait Theory(يتمثل يف نظرية السمات الكامنة

  IRT(Item ResponseTheory(للمفردة
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على االختبار بسمات أو قدرات  لألفراداملالحظ  األداءأنه ميكن تفسري  و تفرتض نظرية االستجابة للمفردة

، و هذه السمات ال ميكن قياسها مباشرة و تستخدم النماذج الرياضية لتصف هذه العالقة بني األفرادمتيز 

  ).5: 2007إسماعيل،(على االختبار و تلك السمات الكامنة لألفراداملالحظ  األداء

  :هي أساسيةثالثة مناذج  إىلالنظرية و ميكن تقسيم مناذج 

يفرتض هذا  :ThreeParametersLogistic Modelمنوذج برينيوم اللوغاريتمي ثالثي املعلم  -

، معامل )a(، معامل التمييز)b(صعوبة املفردة: النموذج وجود ثالث معامل لكل مفردة تتمثل يف

 ).c(التخمني

يعترب حالة خاصة من : TwoParametersLogistic Modelمنوذج لورد اللوغاريتمي ثنائي املعلم  -

حيث يقوم النموذج بتقدير صعوبة ) c(عامل التخمنيالنموذج الثالثي، يفرتض انعدام 

 ).a(ومعامل التمييز)b(املفردة

يعد أبسط النماذج : One ParametersLogistic Modelمنوذج راش اللوغاريتمي أحادي املعلم  - 

و يرجع  األسئلةاستخداما يف تصميم االختبارات و تطويرها و حتليل مفرداا، و يف بنوك  أكثرهاو 

 األمريكيو طوعه للتطبيق العملي العامل  G. Rasch"جورج راش" إىلالفضل يف بناء هذا النموذج 

 و، لذا فه)a(، و تساوي معامالت التمييز)c(يفرتض هذا النموذج انعدام التخمني، "بنجامني رايت"

ت اليت تعطى فيها يستخدم هذا النموذج يف حتليل االختبارافقط، )b(يقوم بتقدير صعوبة املفردات 

درجة خام واحد عن كل استجابة صحيحة، و درجة خام صفر عن كل استجابة خاطئة، و امتد بعد 

: 2007وليد مسعود،(يف حتليل املفرداتRating Scalesاستخدام االستجابات املتدرجة إىلذلك 

12(. 

اليت حظيت املفاهيم و اختبارات الذكاء من أكثر الذكاء  أن)Gottlfredson&Saklofske(ويرى

باهتمام الباحثني، ففي تاريخ علم النفس كان الذكاء أكثر املوضوعات اليت مت البحث فيها و دراستها فالذكاء 

اختيار املهنة احلياة مثل الشخصية و الدافعية و اإلنسانية و يؤثر يف كثري من جوانب  السلوكياتيتنبأ بكثري من 

  .)2: 2012حجازي و الشريفين ،(تربويا و مهنياو التحصيل ويف إرشاد الطلبة 

أو " لسبريمان"مثل نظرية العاملني  األحاديةحاولت عدة نظريات تفسريه سواء باالعتماد على النظرة  لذا

ليكون آخرها نظرية ) نظرية الذكاء الثالثي- منوذج جيلفورد(النظرة املتعددة كالنظريات احلديثة للذكاء 

ير إىل سبع أو مثانية و اليت قدمت الذكاء كمفهوم متعدد املاهية يقسم يف اقل تقد" اردنرجل"الذكاءات املتعددة 
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الذكاء اللغوي، الذكاء الرياضي، الذكاء اجلسمي، الذكاء الشخصي، الذكاء البصري، الذكاء :ذكاءات هي

قننة يف النظرة التقليدية يرى أن االختبارات امل" جاردنر"، و الن املوسيقي، الذكاء االجتماعي، الذكاء الطبيعي

للذكاء ال تقيس سوى جانب صغري من جمموع القدرات املكونة للذكاء، كان ال بد من تقومي هاته الذكاءامتن 

، قائمة "آرمسرتونج"مقياس الذكاءات املتعددة ل: و قوائم نذكر من أمهها اختباراتخالل مقاييس و 

، اختبار الذكاء "شرير"للألطفال الذكاءات املتعددة النمائية للذكاءات املتعددة، مقياس تقدير " ماكنزي"

  .و غريها الكثري" هارمس"املتعدد ل

تمت بتطوير اإلختبارات العقلية و ألّن العديد من الدراسات احلديثة يف القياس النفسي و الرتبوي إه

نظرية "يصطلح عليه كذلك بـأو ما " نظرية السمات الكامنة"إختبارات الذكاء وفق مناذج النظرية احلديثة و 

) 2003عبد اهللا (، )1995نورالدين(، )1985عالم(، )1983جالليين(كدراسات " اإلستجابة للمفردة

استخدام من هنا كانت الفكرة يف ، )2016رحيم (، )2014عطية (، )2010السوداين (، )2008أبوجراد(

الذكاء ) املقاييس(وير أحد أحدث إختبارات يف تط "راش"مناذج نظرية االستجابة للمفردة منوذج و أبسط أهم

يف القرن العشرين، ممثال يف مقياس الذكاء املتعدد املصمم وفق نظرية الذكاءات املتعددة من خالل عملية 

ملقاييس الثمانية للذكاء املتعدد، إضافة إلستخراج اخلصائص السيكومرتية تدريج فقرات كل مقياس فرعي من ا

تتمثل يف ) التالميذ(بعد التدريج، وإجياد معايري مفسرة للقدرة املختلفة لألفراد للمقياس ) صدق و ثبات(

  ـنسب الذكاء االحنرافية لكل من لذكور و اإلناث -الرتب املئينية–الدرجة التائية

قبل تطويره يف حتليل مفردات االختبارات اليت تعطى  "راش"استخدم منوذج )7: 2015ابوجراد،(وحسب 

خاطئة وطور  استجابةصحيحة على املفردة و درجة خام صفر عن كل  استجابةفيها درجة خام واحدة عن 

منوذج االستجابة املتدرجة، منوذج :من البيانات مثل خاصامن هنا النموذج مناذج متعددة ليالئم كل منها نوعا 

، و اليت متثل وذج سلم التقدير الندريش ليناسب املقاييس ذات املفردات املرتبة لفئاتالتقدير اجلزئي، من

تعرب عن Thresholdsكما يتميز بوجود عتبات) الذكاء يف دراستنا(درجات متفاوتة على مستوى السمة املقاسة

م أهم مناذج نظرية احلدود بني اخلطوات و تكون ثابتة عرب املفردات،لذا و من هنا كانت الفكرة يف استخدا

يف تطوير أحد املقاييس للذكاءات املتعددة املصممة يف البيئة العربية "راش"االستجابة للمفردة منوذج

 من خالل إعادة تدريج فقرات مقاييسه الثمانية وفق منوذج"نبيل إبراهيم"مقاييس الذكاء املتعدد ل:خصوصا

عينة تالميذ السنة الثانية ثانوي املسحوبة من بيانات ال، بعد التأكد من مالئمة "الندريش"سلم التقدير

، ليتم استخراج دالالت صدق و ثبات مقاييس الذكاء املتعدد بعد التدريج، إضافة "راش"الفرتاضات منوذج 
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التائية، الرتب املئينية، الدرجات االحنرافية، الدرجات لتقدمي معايري مفسرة للقدرات املختلفة للتالميذ من خالل 

  :ن هذا املنطلق حاولنا بلورت إشكالية الدراسة كما يليو م

 ؟"راش"باستخدام منوذج ) نبيل إبراهيم(املعد من طرف ) (MIهل ميكن تطوير مقياس الذكاءاتاملتعددة  �

 :ولتسهيل دراسة هاته اإلشكالية، متت جتزئتها إىل اإلشكاليات الفرعية التالية

 ؟" راش"املتعددة وفق منوذج  هل ميكن تدريج مفردات مقياس الذكاءات - 1

 الثبات لفقرات مقياس الذكاءات املتعددة بعد تدرجيهوفق منوذج راش؟  -ما قيم مؤشرات الصدق - 2

 - الرتب املئينية(ما هي املعايري املختلفة اليت تفسر مستويات القدرة لألفراد من الذكور واإلناث  - 3

 .الذكاءات املتعددة يف مقياس) نسب الذكاء االحنرافية  - الدرجات التائية

 :الفرضيات •

 :انطالقا من األسئلة املطروحة يف إشكالية الدراسة ميكن صياغة الفرضيات التالية 

 ."راش"وفق منوذج ) نبيل إبراهيم(ميكن تدريج املقاييس الثمانية للذكاءات املتعددة  املعد من طرف  - 1

وثبات مرتفعة بعد تدرجيها وفق  مقاييس الذكاءات املتعددة مبؤشرات صدق) مفردات(تتمتع فقرات - 2

 ".راش"منوذج 

توفر مقاييس الذكاءات املتعددة بعد تدرجيها، على معايري الرتب املئينية،الدرجةالتائية،نسب الذكاء ت-3

 .اإلحنرافية لكل من الذكورواإلناث

 :أهمية الدراسة  •

  :تتجلى أمهية الدراسة احلالية يف اجلوانب التالية الذكر

 :العلمية األهمية -

كثرية هي البحوث والدراسات تعد الدراسة حماولة لالستجابة للتطور احلاصل يف جمال القياس النفسي ف -1

أحادي املعلم خصوصا، يف تدريج " راش" لمفردة عموماومنوذجلاليت استخدمت مناذج نظرية االستجابة 

يف  - الدراسة تتميز بكوا من الدراسات القالئل وتطوير االختبارات النفسية والرتبوية،غري أن هاته

على أحد أهم مقاييس الذكاء وأكثرها انتشارا يف " راش"اليت تم بتطبيق منوذج  - حدود علم الباحثة

 .للذكاء" جاردنر"الفرتة الراهنة مقياس الذكاءات املتعددة املصمم يف ضوء نظرية 
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مت تطويره وفقا بتوفري مقياس يقيس مثانية ذكاءات متعددة اجلزائرية إثراء بنوك االختبارات النفسية والعقلية  -2

 ."راش"يف منوذج  ممثالالسمات الكامنة نظرية لنماذج 

استقصاء فاعلية منوذج راش والذي يستخدم يف حتليل فقرات متعددة االستجابة إضافة إىل االستجابات  -3

 .ياس النفسي و الرتبويالثنائية، لدليل على أمهية هذا األسلوب احلديث يف الق

 األهمية التطبيقية  -

تم تدريج املقاييس باستخدام منوذج ين أتوفري أداة قياس تتميز بالدقة واملوضوعية لسمة الذكاء بعد  -1

 .واإلبقاء على املفردات واستجابات التالميذ املالئمة فقط"راش"

 .د تدرجيها وفق منوذج راشبع) مقياس الذكاءات املتعددة(توفر شرطي الصدق والثبات يف األداة  -2

على أحد مقاييس الذكاء يسهل الطريق على العاملني يف " راش"إن تقدمي دراسة تطبيقية لنموذج  -3

مثل النموذج ثنائي (القياس والباحثني يف جمال الذكاء على استخدام مناذج أخرى من نظرية السمات الكامنة 

 .ء االختبارات واملقاييس نفسية كانت أم عقليةيف تطوير وبنا) النموذج ثالثي البارمرت،البار مرت

لكل من صعوبة الفقرة ،وقدرة الفرد للمقياس، ميكن "اللوجيت"إجياد وحدة قياس مطلقة متمثلة يف  -4

  .يف دراستنا" املنف"حتويلها إىل وحدات أخرى تبعا ألغراض القياس املختلفة مثل وحدة 

  :أهداف الدراسة •

  : دف الدراسة احلالية إىل

التعرف على مدى مالئمة البيانات املسحوبة من عينة الدراسة على مقياس الذكاءات املتعددة الفرتاضات  - 1

  .منوذج راش

كل مقياس من املقاييس الثمانية ) الفقرات(ومفردات ) التالميذ(حتقيق مطابقة كل من استجابات األفراد  - 2

 .املكونة ملقياس الذكاء املتعدد لنموذج راش

قاييس الذكاءات املتعددة، باستخدام أبسط مناذج االستجابة املفردة،النموذج األحادي املعلم تدريج م- 3

 .ذلك تبعا لصعوبتها من األسهل إىل األصعب" راش"

 .تقدير صعوبة فقرات كل مقياس من كمقاييس الذكاءات املتعددة وفق منوذج راش- 4

تملة على كل مقياس من مقاييس الذكاءات املتعددة تقدير قدرات التالميذ املقابلة لكل درجة خام كلية حم- 5

 .باستخدام منوذج راش
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بعد تدرجيها وفق ) الصدق والثبات(إجياد اخلصائص السيكومرتية للمقاييس الثمانية لذكاءات املتعددة - 6

 .منوذج راش

 من خالل الرتب املئينية إجياد املعايري املفسرة ملستويات قدرة األفراد على اختبار الذكاءات املتعددة جلاردنر- 7

 .نسب الذكاء االحنرافية، لكل من الذكور واإلناث - الدرجات التائية -

  :مصطلحات الدراسة •

 :تطوير -

ىل ما هو أفضل و تنمية و زيادة إهو عملية منظمة و منهجية تستهدف تعديل و حتسني النواحي السلبية 

  .)متمثل يف مقياس للذكاء املتعدد يف دراستنا هاته(النواحي االجيابية ملوضوع معني

حتقق من افرتاضات منوذج راش :أما إجرائيا فهو جمموعة من اإلجراءات العلمية اليت اعتمدا الباحثة من

على البيانات املسحوبة على العينة، تدريج لفقرات مقياس الذكاء املتعدد وفقا للصعوبة باستخدام منوذج راش، 

املعايري املفسرة ملستويات القدرة املختلفة استخراج لصدق و ثبات املقياس املدرج يف ضوء منوذج راش، إجياد 

، و ذا يتم إخراج للتالميذ من درجات تائية، رتب مئينية، نسب ذكاء احنرافية لكل من الذكور و اإلناث

  ".راش "للذكاء املتعدد يف ضوء نظرية جاردنر مكون من مثانية مقاييس فرعية وفق منوذج  طورمقيامس

 :اختبار الذكاءات المتعددة -

نبيل رفيق املعد من طرفيف مقياس الذكاءات املتعددة  إجرائيا يتمثل اختبار الذكاءات املتعددة

الذكاء :أبعاد هي أنواع الذكاءات املختلفة جلاردنر8مقسمة علىعبارة144ن املتكومنمحمدإبراهيم

،الذكاء )فقرة 18(،الذكاء املكاين )فقرة 19(،الذكاء اجلسمي )فقرة 18(،الذكاء املنطقي)فقرة21(اللفظي

، )فقرة 18(، الذكاء الطبيعي )فقرة 18(، الذكاء االجتماعي )فقرة 17(،الذكاء الشخصي )فقرة15(املوسيقي

إىل العبارة الغري منطبقة على الفرد دائما، ) 1(تشري : وتتم استجابة الفرد على املقياس،حسب السلم الرباعي

أما إجرائيا فيحدد مقياس الذكاءات املتعددة بالدرجة اليت .الفرد إىل العبارة املنطبقة دائما على) 4(بينما تشري 

 .يتحصل عليها تلميذ السنة الثانية ثانوي على فقرات كل مقياس من املقاييس الثمانية للذكاءات املتعددة

 :نموذج راش -

 حد أهم وابسط مناذج االستجابة املفردة، خيضع الفرتاضات جيب توفرها يف البيانات حىت تتحققأ

 :موضوعية القياس، وهي أربعة شروط تتمثل يف
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وإجرائيا مت ، مجيع بنود وفقرات مقاييس الذكاءات املتعددة تقيس قدرة أو مسة واحدة هي الذكاء:أحادية البعد

 .التحقق منه من خالل التحليل العاملي االستكشايف لكل ذكاء من الذكاءات الثمانية املقاسة يف الدراسة

أي استجابات األفراد على املفردات املختلفة لالختبار مستقلة إحصائيا، مبعىن أن  :استقاللية القياس �

تقدير صعوبة أي بند ال يعتمد على تقدير صعوبة البنود األخرى من املقاييس، وتقدير قدرة آي فرد ال تعتمد 

ر، إجرائيا نتحقق منه من خالل استخراج خرين، الذين  جييبون على االختباعلى تقدير قدرة أي أفراد اآل

 للنموذج، حسب حدود املطابقة املتعارف عليها يف األدب النظري األفرادو مطابقة  مطابقة كل من فقرات 

 .حسب برنامج احلاسب اآليل املستخدم يف الدراسةو 

ساوية لألفراد مبعىن أن مفردات املقاييس متتلك قدرة متييزية مت :توازي المنحنيات المميزة للبنود �

، مت التحقق منه إجرائيا من خالل استخراج منحنيات املميزة )الذكاء(ذوي املستويات املختلفة من القدرة

 .للفقرات املطابقة للنموذج يف كل ذكاء من الذكاءات الثمانية

رجع ليس هلا دور يف اإلجابة على مفردات املقاييس،أي إن املفردات املرتوكة بدون إجابة، ت :السرعة �

 . إىل عدم قدرة الفرد على اإلجابة،وليس للزمن املخصص للتطبيق

انتظام مواقع مفردات أي فقرات مقاييس الذكاءات املتعددة،حول صفر تدريج : تدريج االختبار -

 .)760: 1995القرشي،(متغري مستوى الصعوبة،حبيث املوقع يعرب عن مستوى الصعوبة فقط

ترتيب مواقع فقرات كل مقياس من مقاييس الذكاءات املتعددة على  أما حسب الدراسة احلالية فيقصد به

متصل صعوبتها حول صفر تدريج متغري مستوى الصعوبة، حبيث يعرب موقع كل فقرة عن مستوى صعوبتها 

 .winstepsباستخدام برنامج 

املتعددة بعد  الفرد على مقاييس الذكاءات )ذكاء(يقصد ا يف الدراسة تفسري مستوى قدرة: المعايير -

 .تدرجيها،بالنسبة ألقرانه من ذكور وإناث بتحديد الرتتيب املئيين والدرجة التائية، ونسبة الذكاء االحنرافية

القيم املتحصل عليها من خالل حتقق افرتاض أحادية البعد، أي بعد  احلالية يف الدراسة ميثل:الصدق-

 ."راش"ة وفق منوذج عملية التدريج للمفردات ملقاييس الذكاءات املتعدد

، وتقديرات ثبات )التالميذ(يقصد به يف الدراسة احلالية تقديرات ثبات كل من األفراد: الثبات-

، بعد تدريج مقاييس الذكاءات املتعددة يف ضوء منوذج راش، إضافة إىل تقديرات اخلطأ )الفقرات(املفردات

 .winstepsمها برنامج املعياري لكل فقرات مقاييس الذكاءات املتعددة واليت يقد
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  :حدود الدراسة •

التالية نظرية السمات الكامنة النماذج  النظرية تقتصر الدراسة على املوضوعات :الحدود الموضوعية -

الثالثة للنظرية، منوذج راش أحادي املعلم افرتاضاته، مميزاته، تطبيقاته، إضافة إىل الذكاء، مفهومه، النظريات 

الذكاءات املتعددة، طرق وأساليب قياس الذكاء، اختبارات الذكاءات املتعددة جلاردنر، املفسرة له، نظرية 

  .إبراهيماملصمم من طرف نبيل  مقياس الذكاءات املتعددة

تقتصر الدراسة على تالميذ السنة الثانية ثانوي بثانويات وادي ارهيو، والية  :الحدود البشرية والمكانية -

 . غليزان

كما أن 2016-2015الدراسي  الثاين من العامستتم الدراسة خالل الفصل الدراسي  :الحدودالزمنية -

  .2015-2014الدراسة االستطالعية متت يف الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي

 اختبارات الذكاء والقدرات العقلية مصداقية نموذج راش في تطوير •

  ).الدراسات السابقة (

  )Gallini,1983(دراسة جاليني  �

أحد أساليب القياس  باستخداماملصفوفات املتتابعة و ذلك  اختبارحتليل فقرات  إىلهدفت الدراسة 

املتوقع بواسطة النموذج، تكونت عينة  األداءاملالحظ مع  األداء، و اختبار مدى مالئمة )منوذج راش(احلديثة 

اختبار املصفوفات املتتابعة  فقرة فقط من فقرات)30(فرد من طالب الصف السابع على)151(الدراسة من 

بيانات الدراسة  اقتصرتالتحليل و بذلك  إلجراءالعادية لرافن، حيث مت اختيار ست فقرات من كل جمموعة 

  .على نصف فقرات االختبار

  :النتائج التالية إىلو قد توصلت الدراسة

التدريج النهائي  عتمداللمالئمة، و  اإلحصائية أفراد غري مالئمني للنموذج وفق احملكات)4(مت حذف - 

 .فردا مالئمني للنموذج)147(للفقرات على

وفق احملكات اإلحصائية للمالئمة للنموذج  ةأظهرت ثالث فقرات يف مرحلة التحليل النهائي عدم مالئم - 

 .ألا ال تتسق مع باقي الفقرات يف قياس القدرة اليت يقيسها االختبار

 .لوجيت)4,40(لوجيت إىل)4,16-(امتدت صعوبة الفقرات من - 



 الفصل األول                                                                    مدخل الدراسة
 

27 

إمكانية حذف الفقرات الغري مالئمة للنموذج و اليت تقيس قدرات عقلية خمتلفة، و ذلك حىت يتحقق  - 

  .شرط أحادية البعد الختبار املصفوفات

  ):1985(دراسة عالم  �

املستمدة من اختبار اليقظة العقلية الذي  حتليل بياناتاستخدام منوذج راش يف هدفت الدراسة إىل 

وهو أحد االختبارات الفرعية لبطارية االستعدادات العقلية للمرحلة  مفردة 22يقيس الذكاء العام و الذي يتكون من 

طالبا من امللتحقني اجلدد بالسنة األوىل يف خمتلف أقسام  ) 126(على عينة مكونة من الثانوية و اجلامعية، طبق 

القيم التقديرية ملعلمي  ادإلجيproxالباحث الطريقة التقريبية  استخدمبالقاهرة، - جامعة األزهر -رتبية كلية ال

  : للتحقق من فروض دراسته وهي منوذج راش، و كذلك

 .تنطبق البيانات املستمدة من هذا االختبار على منوذج راش �

عينة الطالب املستخدمة للحصول بتغري مستوى قدرات Test Calibrationال يتغري تدريج االختبار �

ردات وقدرة على هذا التدريج وقد بينت نتائج التحليل أن القيم التقديرية لكل من صعوبة املف

  .الطالب تطابق النموذج

نتائج البواقي املعيارية لكل من املفردات و الطالب، أن متوسطات جمموع البواقي ليس هلا  أظهرتوقد 

القيم التقديرية لكل من صعوبة املفردات و قدرات الطالب  أنمما يدل على  0,05داللة إحصائية عند مستوى

صاحلة لقياس القدرة الكامنة كما بينت نتائج الدراسة أن مفردات االختبار ،Fit the Modelتطابق النموذج 

فيما عدا مخس مفردات و هي املفردة  قياسها، و هي الذكاء العام إىلاليت يهدف االختبار 

 .التعديل حىت تطابق النموذج مطابقة جيدة إىلفهي حتتاج ) 21(،)18(،)13(،)12(،)1(

  :)Styles &Andrich .1993دراسة ستيلز و أندريتش �

حبيث يتم  برجمة كل من الصورة العادية و املتقدمة الختبار املصفوفات املتتابعة لرافن إىلهدفت الدراسة 

املصفوفات املربمج، و كذلك البيانات  اختباردمج فقراا يف مقياس واحد، و حتليل البيانات الناجتة من تطبيق 

باستخدام منوذج راش، و مقارنة تقديرات صعوبة الفقرات و ) ورقة وقلم(الناجتة من تطبيق االختبار العادي

  .مج و الشكل العادياملالئمة بالنسبة لكل منن االختبار املرب  إحصاءات

فردا )190(فرعيتني، األوىل للشكل املربمج االختبار و تكونت من تكونت عينة الدراسة من عينتني 

ذكورا و )30(سنة، حبيث تتضمن كل جمموعة عمرية)14-12-10(مقسمني إىل ثالث جمموعات عمرية

ل ستة أشهر إبتدا من منتصف إناث، اختريت من مدرستني من مدارس غرب اسرتاليا، طبق االختبار ك)30(
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استجابة، و عينة التطبيق العادي تكونت من ثالث جمموعات من )900(بلغت1987-1985العام الدراسي

  .فردا)1818(حبيث بلغت. أ.م.األطفال و البالغني، اختريوا من ثالث مناطق خمتلفة ب الو

  :و كانت أهم النتائج هي

معظم فقرات االختبار مالئمة جيدة للنموذج سواء يف الشكل التقليدي أو املربمج، كما كانت  أظهرت - 

 .فقرات الشكل املربمج لالختبار أكثر مالئمة للنموذج من فقرات الشكل التقليدي

فقرة وقد )17(فقرات، أو العادي)9(وجدت بعض الفقرات غري مالئمة للنموذج سواء يف الشكل املربمج - 

 .الدراسة ذلك إىل قوة متييز هذه الفقرات غري املناسبةأرجعت 

 .يكون االختبار املستخدم قريبا من مستوى قدرة الفرد للحصول على أفضل مالئمة للفقرات أنأمهية - 

  ).ورقة و قلم(أمهية استخدام الشكل املربمج الختبار املصفوفات املتتابعة عن الشكل العادي - 

  ):1995(دراسة نور الدين  �

وذلك ) التعديل الرابع(بينيه  - لدراسة إىل الكشف عن األبعاد السيكومرتية ملقياس ستانفورد هدفت ا

واستخراج  ،وحساب صدقه وثباته باستخدام منوذج راش أحادي املعلم ،عن طريق اختبار صالحية فقراته

و الرتبوية  اإلكلينيكيةالتشخيصية  األغراضيستخدم يف  أنبعينة ماقبل املدرسة و حىت ميكن  املتعلقة املعايري،

اخلاصة أو  اتطفل من البنني والبنات املدرجني بدور احلضان) 200(تألفت عينة الدراسة من املختلفة، 

) 5 – 4 – 3 – 2(مقسمني إىل أربع فئات عمرية  احلكومية أو اخلاصة، األطفالامللتحقني مبدارس رياض 

حي مصر (عينة الدراسة على حمافظة القاهرة فقط اختيارد اقتصر ، و قطفال 50حبيث تتضمن كل فئة عمرية 

  .)مدينة نصر - اجلديدة

للذكاء املخصصة ألطفال ما قبل " ستانفورد بينيه"استخدمت هذه الدراسة البطارية الكاملة ملقياس 

ياس ككل و من بني مخسة عشرة اختبارا تكون بطارية املق املدرسة واليت تتألف من مثانية اختبارات فرعية،

تتألف البطارية من اختبار الفقرات، اختبار الفهم، اختبار املتناقضات، اختبار حتليل النمط، اختبار احملاكاة 

  :جاءت نتائج الدراسة كالتايلو  اختبار املعاجلة الكمية، اختبار تذكر اخلرز، اختبار تذكر اجلمل

 .بعد حذف األفراد غري املالئمني أظهرت فقرات االختبار حسن مالئمة لنموذج راش - 

مثل اختبار  أظهر عدد من االختبارات الفرعية متاثال كبريا بني الرتتيب األويل للفقرات و الرتتيب النهائي - 

 .احملاكاة و تذكر اجلمل، إال أن االختبارات األخرى أظهرت ترتيبا خمتلفا
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حد كبري مع بيانات عينة  إىل ذلك و هي متسقة يف )0,93(إىل ) 0,88(معامالت الثبات تراوحت من  - 

  .التقنني للمقياس

  ):1995(دراسة القرشي  �

لينون  - هدفت الدراسة إىل استخدام منوذج راش الختيار مفردات الصورة العربية من اختبار أوتيس

 طالبا من الذكور ) 599(للقدرة العقلية  لطالب املرحلة الثانوية واجلامعية بالكويت، حيث بلغت العينة  

) 80(املستوى املتقدم الصورة واإلناث وقام الباحث يف التجربة األوىل بعد تطبيق الصورة العربية من االختبار 

أعمارهم فيما بني  ترتاوحطالبا من طالب املرحلة الثانوية واجلامعية الذين  255مفردة على عينة مكونة من 

سنة وذلك دف حتديد صعوبة ) 2,4(معياري سنة واحنراف ) 18,8(سنة، مبتوسط قدره  24سنة إىل  14

 اخلاصة بكل مفردة،  اإلجابةو الصياغة و توزيع االستجابات بني بدائل  ومدى ارتباط املفردة مبوضوع االختبار

من طالب املرحلة الثانوية و اجلامعية أيضا طالبا ) 364(و يف التجربة الثانية اعتمد على عينة مكونة من  

وهي العينة اخلاصة سنة،  23سنة إىل  14أعمارهم فيما بني  ترتاوح طالبة)124(با و طال)140(بالكويت 

حيث تكون  ،)gالصورة(بتدريج االختبار، استخدم الباحث اختبار اوتيس لينون للقدرة العقلية املستوى املتقدم

الكمي وكذلك شكلية، وذلك لقياس املفاهيم اللفظية و االستدالل 17رمزية، 17لفظية، 46مفردة، 80من 

يف التحليل اإلحصائي للبيانات فكانت Micro-Scaleكما استخدم برنامج احلاسب اآليل،االستدالل بالتماثل

  :النتائج كالتايل

 . مفردة مالئمة لنموذج راش50مفردة غري مالئمة و بقي 24حذف  - 

مبتوسط قدره صفر واحنراف معياري  لوجيت) 1,48(إىل ) 0,09- (امتدت صعوبة املفردات من  - 

 .لوجيت) 0,93(

 ).0,97(ارتفع معدل الثبات بعد التحليل النهائي لالختبار إىل  - 

) 0,14(مبتوسط يساوي ) 0,19(إىل ) 0,12(تراوحت قيم اخلطأ املعياري لصعوبة املفردات من  - 

 .وهذا يدل على ارتفاع ثبات املفردات) 0,01(واحنراف معياري 

 تدرجياتلإىل منوذج راش أكثر فعالية يف إعطاء تقديرات موضوعية و ثابتة الدراسة  خلصت و لقد

  . املفردة و تقديرات القدرة
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  ):2000(دراسة الطنطاوي  �

، تبعا هدفت الدراسة إىل استخدام منوذج راش يف إعادة تدريج مفردات اختبار املصفوفات املتتابعة لرافن

 6ملستوى صعوبتها مث إجياد معايري املعايري املختلفة اليت تفسر مستويات قدرات األفراد لألعمار من سن 

تلميذ من تالميذ املدارس االبتدائية واإلعدادية،قسمت ) 1411(سنة، تكونت العينة من  13سنوات إىل 

حبيث متثل حلد ما أهم الشرائح وقد اختريت العينة  العينة إىل مخس شرائح عمرية مبدى عمري سنة،

 تاستخدم االجتماعية و الثقافية لبعض حمافظات الوجه القبلي، و حمافظات الوجه البحري، و القاهرة الكربى

إلجراء  Systatوبرنامج Micro-Scaleبرنامج احلاسب اآليلو  ة اختبار املصفوفات املتتابعة العادية لرافن،الباحث

  :ة وفقا لنموذج راش وأظهرت النتائج ما يلياملعاجلات اإلحصائية الالزم

مفردة بعد حذف املفردات غري املالئمة لنموذج  49بلغ عدد مفردات االختبار يف صورته النهائية  - 

 .مفردة 11راش و اليت يبلغ عددها 

كل جمموعة من اموعات اخلمس املكونة لالختبار على نفس ميزان تدريج االختبار الكلي   تدريج - 

حبيث تتدرج مجيعها يف تدريج واحد مشرتك له صفر واحد وتشكل هذه اموعات الفرعية املدرجة 

  .مخسة اختبارات فرعية متعادلة لالختبار الكلي

  ):2003(دراسة عبد اهللا  �

يوفره منوذج راش  تدريجث العوامل املؤثرة على دقة القياس للتوصل إىل أفضل بحلاهدفت هذه الدراسة 

تضمن األبعاد سنة 1997فقرة الذي قام بصياغته فريق حبث 55ملقياس القدرة على التفكري الناقد مكون من

احملكات إدراك التناقض الداخلي، االستدالل و االستنتاج من املعطيات، تقومي األفكار يف مقابل :التالية

ا و طالبة من املدارس طالب) 829(،تكونت عينة الدراسة من اخلارجية و اخلربة الشخصية، تقومي احلجج

 مت ،ينة نصر التابعة حملافظة القاهرةيف منطقة مد )األول ثانوي(الثانوية) اخلامس-الرابع(، اإلعداديةاالبتدائية

بيانات حيث متثلت نتائج لل للتحليل اإلحصائي)Bigsteps(أو)Winsteps( برنامج احلاسب اآليل استخدام

  :الدراسة يف 

يف تدريج فقرات مقياس القدرة على التفكري الناقد من بني األحجام املستخدمة  عينةأفضل حجم  - 

 .وذلك تبعا حملكات دقة القياسفرد ) 800(باستخدام منوذج راش هو 

و ذلك تبعا ) 11(اإلختبارية املختلفة هوأفضل عدد للمفردات املشرتكة املستخدمة يف ربط الصور  - 

 .حملكات دقة القياس



 الفصل األول                                                                    مدخل الدراسة
 

31 

و ذلك تبعا حملات دقة ) 50(أفضل عدد لألفراد املستخدمني يف ربط الصور اإلختبارية املختلفة هو  - 

 .القياس

 .حتققت يف قياس القدرة على التفكري الناقد استقاللية القياس - 

ة حمتملة على مقياس القدرة على التفكري الناقد وفقا مت تقدير قدرة األفراد املقابلة لكل درجة كلي - 

 .لنموذج راش بعد توفر حمكات الدقة

 عايري مفسرة ملستويات قدرة األفراد على املقياس تتمثل يف الرتب املئينية،والدرجات التائيةمت التوصل مل - 

  .اليت تفسر على أساسها مستويات قدرة األفراد على املقياس

  ):2004(دراسة مسعود  �

هدفت الدراسة إىل تدريج مفردات اختبار رسم الرجل باستخدام منوذج راش تبعا لصعوبة مفرداته 

وتعقدها وتقدير قدرة األفراد على االختبار بوحدة معروفة وحساب املعايري املختلفة اليت تفسر مستويات األفراد 

  .ختبار األصليلألعمار املختلفة وتكوين صورة إختبارية خمتصرة متعادلة القياس مع اال

وكانت أداة البحث ) 14,9(إىل ) 6,2(طالبا و طالبة من عمر ) 1149(اشتملت عينة الدراسة على 

والذي يتكون مفتاح تصحيحه من مفردة تقيس كل ) هاريس - جوزيف (عبارة عن اختبار لرسم الرجل تعديل 

يف إجراء  2.88اإلصدارWinstepsمفردة وجود أحد تفاصيل اجلسم باستخدام برنامج احلاسب اآليل 

  :املعاجلات اإلحصائية الالزمة لنموذج راش، كما استخدم األساليب اإلحصائية التالية

 .املتوسطات و االحنرافات املعيارية لتقديرات قدرة األفراد -

 .حتليل التباين أحادي االجتاه، واختبار شيفيه -

 .الرتب املئينية و التائية ونسبة الذكاء -

 .قدرة األفراد تبعا للعمر على اختبار رسم الرجل يف صورته اجلديدةحساب معدل منو  -

 :و مت التوصل اىل

  .تكوين صورة خمتصرة من االختبار متحررة من اثر االختالف بني الثقافتني األوروبية و العربية -

للقياس و بلغ عدد  تدريج اختبار رسم الرجل بعد تعديل بعض املفردات وحذف أخرى غري مالئمة -

 .مفردة) 5(مفردة و عدد املفردات احملذوفة بلغ عددها)69(ات االختبار مفرد

 .حتقيق شرط استقاللية القياس يف املقياس بصورته اجلديدة بعد التدريج باستخدام منوذج راش -

 ."راش"حتقيق صدق و ثبات املقياس بعد تدرجيه باستخدام منوذج  -
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نسب الذكاء  - الدرجات التائية  - إجياد معايري االختبار بعد تدرجيه عن طريق إجياد الرتب املئينية  -

  .سنة)  13-6( حنرافية، املقابلة للتقديرات املختلفة لقدرة األفراد يف الشرائح العمرية من إلا

  ):2007(دراسة إسماعيل  �

النظرية تبار القدرة العقلية باستخدام هدفت الدراسة إىل التعرف على اخلصائص السيكومرتية الخ

بالصف األول الثانوي العام من  طالبا وطالبة) 202(من الدراسة  عينة تكونتمنوذج راش، التقليدية و 

اختبار القدرة العقلية  طبقت الباحثة.إناثا) 90(ذكورا و ) 122(مدرستني مبحافظة الدقهلية، مصر منها

 )Quest(و برنامج)Spss(وباستخدام برنامج احلاسب اآليل ،مفردة) 90(من  مكوناسنة ) 17-15(مستوى 

  :إىل خلصت الدراسةحبيث 

 ."راش"أفراد غري مالئمني لنموذج 6استبعاد -

 .لوجيت) 1,95(لوجيت إىل )2,85-(امتدت صعوبة املفردات من  -

لوجيت )5,02-(تراوحت قدرات لألفراد املقابلة لكل درجة كلية خام حمتملة على االختبار بني -

 .لوجيت)4,88(إىل

 .مجيع مفردات االختبار مالئمة لنموذج راش -

 ).0,86(ومعامل ثبات األفراد ) 0,97(ارتفع معدل ثبات صعوبة املفردات إىل  -

و )5,272(للفروقبيندرجات التطبيقني القبليوالبعدي يف اختبار القدرة العقلية يساوي) ت(قيمة اختبار -

  .هي قيمة دالة إحصائيا

  :)2008(أبو جراد  دراسة �

باستخدام منوذج راش األحادي ) أ(هدفت الدراسة إىل إعادة تدريج اختبار الذكاء الثالث كاتل الصورة 

ومت تطبيق االختبار على عينة من  ،وإىل عمل معايري خمتلفة تفسر من خالهلا مستويات القدرة لألفراد ،املعلم

طالبا وطالبة، مت مجع البيانات باستخدام اختبار  ) 240(طلبة كلية الرتبية جبامعة القدس املفتوحة بلغ عددها 

وبرنامج  Spssفقرة وباستخدام برنامج) 50(املكون من ) أ(كاتل للذكاء الصورة 

Winstepsذج راش وتوصلت نتائج الدراسة إىلزمة وفقا لنمو إلجراء املعاجلات اإلحصائية الال2.88اإلصدار:  

حذف فقرتني من فقرات اختبار التصنيف لعدم مالءمتها لنموذج راش وعليه بلغ عدد فقرات  - 

 .فقرة) 48(االختبار بعد تدرجيه 
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كما توصلت إىل معايري لالختبار عن طريق إجياد الرتب املئينية والدرجات التائية ونسب الذكاء  - 

 .املناظرة للتقديرات املختلفة لقدرة األفراد لكل من الذكور واإلناث  االحنرافية

  ):2010(دراسة السوداني �

نيلسون للقدرة العقلية وفق نظرية السمات الكامنة، باستخدام - هدفت الدراسة إىل إعداد اختبار هنمون

من طلبة الصف الرابع، طالبا و طالبة )350(منوذج راش املنبثق عنها، طبق االختبار على عينة مكونة من 

  .اخلامس، السادس اإلعدادي على مدارس حمافظة بغداد، مت اختيارهم باألسلوب الطبقي العشوائي

اللغة العربية، مث تكييفها للبيئة  إىلمن االختبار  األجنبيةولتحقيق اهلدف من الدراسة مت ترمجة النسخة 

و املختصني يف العلوم الرتبوية و  العراقية حيث أجريت بعض التعديالت يف ضوء مالحظات خرباء الرتمجة،

فقرة صاحلة منطقيا للتطبيق، اعتمدت الباحثة على أمنوذج )90(النفسية، و قد عدت مجيع فقرات االختبار 

، و احلقيبة  Rascalالختبار، و باستعمال الربنامج اإلحصائي اآليلراش على انه أمنوذج حتليل فقرات ا

  .Spssاإلحصائية

  :النتائج التالية الذكر إىلتوصلت الباحثة 

فقرات من )6(البعد، و مت حذف لإلشارةإلÆأحاديةمت احلصول على عامل واحد ذي معىن لالختبار و  - 

 .جيلفوردعلى معيار ) 0,03(االختبار الن نسبة تشبعها اقل من 

متت مطابقة الفقرات لألمنوذج استنادا إىل قيمة كاي مربع، و حبسب خمرجات الربنامج فقد  - 

فقرة من االختبار كون قيمتها كانت أكرب من قيمة كاي مربع اجلدولية عند مستوى )13(استبعدت

0,05. 

 ).0,754(اقرتاب قيمة معامل التمييز لالختبار من الواحد، فقد كانت  - 

  .فقرة من االختبار)65(استقاللية و موضوعية القياس، و بذلك يكون عدد الفقرات املتبقية حتققت - 

  ):2014(دراسة عطية �

القياسي (بناء و تدريج اختبار الذكاء السائل و ذلك بوضع اختباري مصفوفات رافن إىلهدفت الدراسة 

على ميزان مشرتك ) 2005،"أ"املقياس الثالث الصورة( و اختبار املصفوفات لكاتل) 1985و املتقدم1998

و سحب  لألفراداملعلم، و عمل معايري تفسر من خالهلا مستويات القدرة  األحاديباستخدام منوذج راش 

مخس صور إختبارية خمتصرة متعادلة القياس و قد مت تطبيق االختبارات على عينة من طلبة كلية الرتبية جبامعة 
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إلجراءاملعاجلات Spss19,Winsteps3.67طالب و طالبة، و استخدم كل من برنامج )320(الفيوم قوامها

  .الالزمة وفقا لنموذج راش اإلحصائية

مفردة من مفردات اختبارات الذكاء السائل لعدم مالئمتها لنموذج  15نتائج الدراسة حذف  أظهرتو 

القياس، و عليه بلغ عدد فقرات  ألسسطالبا و طالبة من عينة التدريج لعدم مالئمتها 60راش، وحذف 

طالبا و طالبة، كما توصلت  260مفردة، و عدد االفراد94االختبار بعد تدرجيه باستخدام منوذج راش 

إىل معايري الختبار الذكاء السائل بصورته النهائية عن طريق إجياد الرتب املئينية، و الدرجات الدراسة احلالية 

رافية املناظرة للتقديرات املختلفة لقدرة األفراد املقدرة باملنف، و كذلك مت سحب التائية، و نسب الذكاء االحن

مخس صور اختبارية خمتصرة متعادلة القياس من االختبار النهائي للذكاء السائل اتسمت مبعامالت صعوبة 

عليه ادلة، و املتع اإلختباريةق الصور مقدرة باملنف، كما حتققت النتائج من صد)50,75-39,75(تراوحت بني

تستخدم يف القياسات املتكررة  أنقدمت الدراسة صور متعادلة القياس من اختبار الذكاء السائل ميكن 

  .للدراسات التجريبية

  :)2016(راسة رحيمد �

تطوير اختبار فيليب كارتر و كني راسل للقدرات العقلية وفقا لنظرية السمات الكامنة لهدفت الدراسة 

طالبا و طالبة من طلبة اجلامعات األربعة يف )300(طبق االختبار على عينة قوامها باستخدام منوذج راش، 

  .حمافظة بغداد، اختريت عينة عشوائية طبقية

فقرة )40(، يتكون من"فيليب كارتر"استخدمت الباحثة اختبار فليب كارتر للقدرات العقلية الصادر عن 

ل واحد صحيح، و هو من االختبارات املصورة املتحررة من من نوع االختيار متعدد بالربعة أو مخسة بدائل بدي

، Spssو احلقيبة االحصائية Rascalراسكالاثر الثقافة، و للمعاجلة اإلحصائية استخدمت الباحثة برنامج 

  :أمههانتائج من  إىلتوصلت الدراسة 

 .األساسيةالبعد من خالل التحليل العاملي بطريقة املكونات  أحاديةحتقق من افرتاض  - 

، و معايرا أي تدريج فقرات املفحوصونصعوبة الفقرات و قدرات : تقدير معامل فقرات االختبار من - 

 .االختبار

 .التحقق من صدق و ثبات االختبار بعد تدرجيه وفق نظرية السمات الكامنة - 

) 35(كون منبعد االنتهاء من إجراءات حتليل االختبار و تدرجيه وفق منوذج راش، أصبح االختبار يت - 

  .فقرة
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  : التعقيب على الدراسات السابقة  -

اليت اهتمت بتطوير االختبارات العقلية واختبارات الذكاء  السابقة مما سبق ذكره عن الدراسات

 :ختالف واتفاق يف الدراسات من حيث النقاط التاليةإباستخدام منوذج راش جند 

 : من حيث األهداف �

  :هناك من الدراسات اليت هدفت إىل

تقصي اخلصائص السيكومرتية الختبارات الذكاء والقدرات العقلية باستخدام منوذج راش أحادي  - 

 ).2007(، دراسة إمساعيل )1995(املعلم مثل دراسة نور الدين 

 الطنطاويمثل دراسة و القدرات العقلية تدريج اختبارات الذكاء تطوير و  دراسات هدفت إىل - 

و دراسة )2014(دراسة عطيةو ) 2008(أبو جرادودراسة )2004(ودراسة مسعود) 2000(

وهاته الدراسات يف عمومها تتقاطع مع دراستنا احلالية حول تطوير احد مقاييس ) 2016(رحيم

 ."راش"الذكاء احلديثة وفقا لنموذج 

 االختبارات العقلية باستخدام منوذج راش أللوغاريتميو فقرات دراسات هدفت إىل حتليل بيانات  - 

دراسة ستيلز و ،)1985(دراسة عالم ) 1983(دراسة جالليين مثل  أحادي املعلم

  ).2010(، دراسة السوداين )2003(، دراسة عبد اهللا )1995(دراسة القرشي )1993(أندريتش

 : من حيث العينة �

أطفال احلضانة وتالميذ  السابقةمن حيث العمر و املستوى الدراسيمابني الدراسات اتعين تباينت

املدارس االبتدائية واإلعدادية وطلبة املرحلة الثانوية وجلامعية وبأحجام مقبولة نسبيا الن مناذج االستجابة 

  :للمفردة ومنوذج راش تشرتط كرب حجم العينة حيث

، دراسة األزهرامعة من خمتلف أقسام كلية الرتبية جبطالبا من السنة األوىل  126ـب) 1985(دراسة عالم 

فرد من أطفال و بالغني من 1818فرد من تالميذ مدارس غرب اسرتاليا و 900ب)1993(ستيلز و اندريتش

احلضانة مبحافظة  أطفالطفل من 200حيث كانت العينة)1995(أ، ودراسة نور الدين.م.ثالث مناطق ب الو

ترتاوح  طالبا وطالبة من املرحلة الثانوية واجلامعية بالكويت، 599متثلت يف ) 1995(دراسة القرشي القاهرة،

تلميذ من تالميذ املرحلة االبتدائية  1411ـب) 2000(ودراسة الطنطاوي سنة، )23- 14(بني أعمارهم

عينة متنوعة من طلبة االبتدائي واإلعدادي والثانوي فضمت ) 2003(دراسة عبد اهللا مبصر، أما واإلعدادية

طالبا و 1149فتمثلت عينتها يف )2003(من مدينة نصر بالقاهرة،ودراسة مسعود وطالبةطالبا  829ـب
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ت فضم) 2008(دراسة أبو جراد أما  طالبا من طلبة املرحلة الثانوية، 202ـب) 2007(دراسة إمساعيل و طالبة

من و طالبة طالبا  350ـ) 2010(السوداين، دراسة املفتوحة طالبا وطالبة من كلية الرتبية جبامعة القدس 240ـ

طالبا و طالبة من اجلامعات 300و اليت متثلت العينة فيها ) 2016(دراسة رحيم أخريامدينة نصر القاهرة، و 

  .األربعة ببغداد

و هنا نالحظ تنوع يف الشرائح العمرية و املستويات الدراسية لعينات الدراسات السابقة، حبيث غطت 

، و هذا التنوع أعطي يف مجيع األطوار و اجلامعيني و حىت البالغني كذلك أطفال ما قبل التمدرس و املتمدرسني

املستخدمة يف تطوير االختبارات  مصداقية اكرب يف فعالية منوذج راش كأحد أهم مناذج نظرية االستجابة للمفردة

  .تبعا للعمر و املستوى الدراسي العقلية و اختبارات الذكاء

 :من حيث األدوات المستخدمة �

الدراسات اليت استخدمت ف، اختبارات الذكاء والقدرات العقليةالسابقة  استخدمت الدراسات

اليت استخدمت اختبار أوتيس لينون، ودراسة عبد اهللا ) 1995(دراسة القرشي  اختبارات القدرة العقلية لدينا

اليت استخدمت  )2007(دراسة كل من إمساعيل ،مقياس القدرة على التفكري الناقداليت طبقت ) 2003(

) 2016(نيلسون للقدرة العقلية، و دراسة رحيم-اختبار هنمون) 2010(، دراسة السودايناختبار القدرة العقلية

  .اختبار فيليب كارتر و كني راسل للقدرات العقلية

و ) 1983(، دراسة جالييين)2000(دراسة الطنطاوياختبارات الذكاء  و من الدراسات اليت استخدمت

) 1985(دراسة عالم أما ،اليت استخدمت اختبار املصفوفات املتتابعة لرافن)1993(لز و اندريتشدراسة ستي

مقياس استخدمت ) 1995(ودراسة نور الدين  ،الذكاء العام اليقظة العقلية لقياس اليت استخدمت اختبار

اختبار رسم الرجل احد اختبارات الذكاء ، )2004(دراسة مسعود و  ،)التعديل الرابع(الذكاء ستانفورد وبينيه

اختبار الذكاء ) 2014(، و دراسة عطيةاليت طبقت اختبار كاتل للذكاء) 2008(ضف دراسة أبو جراد

  .السائل

القدرات العقليةأو لقياس  السابقة استخدمت اختبارات لقياس وهنا ميكن القول أن مجيع الدراسات

املصمم وفق نظرية جاردنر  الذكاءات املتعددة مقياس الدراسة احلالية اختلفت عنهم يف استخدام الذكاء، أما 

  .أداة حديثة لقياس الذكاء ك

 :من حيث البرامج الحاسوبية المستخدمة �

 تنوعت الربامج احلاسوبية املستخدمة يف نظرية السمات الكامنة، منوذج راش حيث استخدم برنامج
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MicroScaleالقرشي و الطنطاوي أما برنامج ل منفدراسات كWinstepsفاستخدم يف 2.88االصدار

أما دراسة السوداين 3.67االصداردراسات كل من ابوجراد، مسعود، عبد اهللا، أما دراسة عطية فكان الربنامج 

برنامج ال  يف استخدامالدراسة احلالية يف حني متيزت Rascaleو دراسة رحيم فاستخدمت برنامج 

Winstepsأحدث اإلصدارات 3.72اإلصدار.  

 : من حيث النتائج المتوصل إليها �

نتائج الدراسات اتفقت على فعالية منوذج راش أحادي املعلم يف تدريج أو حتليل  أنعموما ميكن القول 

  :الذكاء حيث واختباراتأو تطوير االختبارات العقلية 

استناد منوذج راش غلى فرضيات قوية كأحادية البعد و استقاللية احملل و توازي منحنيات  اتضح �

الفقرات، مما يثبت فعالية و مصداقية النموذج يف تدريج و تطوير اختبارات و مقاييس القدرات العقلية 

 .و الذكاء

راش ملوضوعية و  حتقيق أدوات قياس الذكاء و القدرات العقلية املصممة أو املطورة وفق منوذج �

 .استقاللية القياس بغض النظر عن من طبقت عليهم هاته األدوات، أو عن صعوبة فقراا

قدرات املفحوصني أو  لتقديراتتقديرات صعوبة فقرات االختبارات و املقاييس، و لتوفري منوذج راش  �

 .األفراد على ميزان لوغاريتمي واحد

، بعد استخدام و مقاييس القدرات العقلية و الذكاء ختباراتمرتفعة الحتقق مؤشرات صدق وثبات  �

 .منوذج راش يف تطويرها

استخراج معايري مفسرة ملستويات القدرة املختلفة لألفراد بعد تدريج اختبارات و مقاييس القدرات  �

العقلية و الذكاء وفق منوذج راش، متمثلة يف الدرجات التائية و الرتب املئينية و نسب الذكاء 

  .يةاالحنراف

  :أوجه االستفادة من هاته الدراسات �

إن الدراسات السابقة كانت مبثابة سند علمي قوي للباحثة، حيث وجدت فيها املعلم و املوجه الغري مباشر 

  :يف النقاط التالية الذكر ميكن إمجال أوجه االستفادةلدراستها احلالية، و عموما 

الفضول العلمي للباحثة حنو عديد من املراجع املناسبة للدراسة احلالية، دف إثراء اإلطار  توجيه �

 .النظري للموضوع، و تكوين تصور واضح و شامل حنو فصول الدراسة
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الدراسات السابقة حول املوضوع تعد مصدر هام لكثري من املعلومات، خاصة فيما يتعلق  هاته �

 .باإلشكالية و الفرضيات و اإلجراءات املنهجية اليت ختدم أهداف الدراسة و فرضياا

بعض الدراسات السابقة أفادتنا يف حتليلها و تفسريها ملخرجات الربامج احلاسوبية املستخدمة يف نظرية  �

  .ستجابة للمفردة عموما و منوذج راش خصوصااال

تلتقي الدراسة : حتديد نقاط تقاطع و نقاط اختالف بني الدراسات السابقة و الدراسة احلالية حيث �

مع اغلب الدراسات السابقة يف تدريج املقاييس العقلية، يف استخراج اخلصائص السيكومرتية للمقياس 

من رتب مئينية و  لألفراد مفسرة ملستويات القدرة املختلفة معايري إجياداملدرج وفق منوذج راش، يف 

من الدراسات العربية  -حسب حدود علم و الباحثة- الدراسة احلالية تعترب إالأننسب ذكاء احنرافية، 

عامة، إضافة  وليس كقدرة عقلية كسمة  القليلة اليت استخدمت مقياس للذكاء متعدد لقياس الذكاء

  .Winsteps v3.72الوينستب إصداراتاملستخدم يعترب احدث  اآليلبرنامج احلاسب  أن إىل

باستخدام )مقياس الذكاء املتعدد(دراستنا حول تطوير اختبار الذكاءات املتعددةلذلك فإننا نرجو أن تكون 

القياس احلديث يف مرجع نظري وتطبيقي كذلك ميد اآلخرين من الباحثني يف علم النفس و  منوذج راش

  .بالكثري
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  نظرية الذكاءات المتعددة : أوال

  : تمهيد 

قياس الذكاء، مما إنعكس إجيابا على لقد أحدثت نظرية الذكاءات املتعددة منذ ظهورها ثورة يف جمال 

ترسيخ أساليب جديدة لتدريس املواد الدراسية وفق أسس النظرية من خالل  املمارسة الرتبوية والتعليميةتطوير 

، حيث رحبت هاته النظرية بالفروق بني األفراد يف أنواع مبا يتوافق مع التنوع يف الذكاءات لدى التالميذ

  .الذكاءات اليت لديهم و قضت على النظرة األحادية للذكاء 

و نظرية الذكاءات املتعددة تفرتض وفق أسس علمية مثبتة جتريبيا أّن الفرد ميتلك على األقل سبع 

، ميكن املوسيقي، الذايت، اإلجتماعي الذكاء اللغوي، الرياضي، اجلسمي، املكاين،: ذكاءات متعددة هي

  .قياسها و متنيتها و تطويرها
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  :تعريف القياس العقلي .1

منذ القدمي معرفة إمكانياته و قدراته العقلية عن طريق حاول إلنسان ن الالقياس العقلي قدمي  كفكرة    

املقارنة أوال مبن حوله من حيوانات ليكون إما خاضعا لقوا أو مسيطرا ومسخرات قدراا خلدمته، ومن هنا 

استخدم اإلنسان الفراسة اليت تعين االستدالل باألمور الظاهرة على األمور الباطنية حينما بدأ القياس 

مث تطورت الفراسة أكثر لتنقسم  ،للحكم على الناس وعلى قدرام من ذكاء وغريها )8:1999 ،العيسوي(

إىل التعابري االنفعالية فقط، ليتم التعرف  ةإضافإىل فراسة الوجه اليت تعتمد على السمات واالجتاهات العقلية 

على حجم املخ واجلمجمة على ذكاء الفرد من خالل معرفة مالمح وجهه، مث فراسة اجلمجمة اليت تعتمد 

للتعرف على السمات أو امللكات العقلية عند الفرد، غري أن علم النفس احلديث رفض هذا كله من خالل 

  ).9: المرجع نفسه(بالذكاء )  1906( Pearsonبيرسونوحبوث ) Galton )1886جولتونحبوث 

عشر وأوائل القرن العشرين من خالل أما التطور الكبري يف القياس العقلي فبدأ يف أواخر القرن التاسع 

فرانسيس القدرات العقلية عامة ليكون العامل الربيطاينو امليداين بالذكاء خاصةاالهتمام البحثي و 

: محمد طه(فيزيقي يف دراسته للذكاءصاحب املدخاللسيكو ) FrancisGalton )1822-1911جالتون

 06ألنه كان يؤمن بالقياس الكمي ألي دراسة علمية، حيث أسس خمتربا لقياس الذكاء ويف مدة )26:2006

احلركية كسرعة رد فعل والتسيري _ جبمع عدد ضخم من القياسات للوظائف احلسية  جالتونسنوات قام 

لدى الفرد  حركي وغريها ليخلص إىل أن الذكاء هو حاصل القدرات احلسية واحلركية-احلسي والتآزر احلسي

  .وكلما زادت هذه القدرات زاد ذكاء الفرد

ألول مرة من طرف  )08: 1960،عبد السالم أحمد(1890سنة"االختبار العقلي"واستخدم مصطلح 

الذي واصل دراسة الفروق الفردية  CattelJames Maklonجيمس ماكلين كاتل السيكولوجي األمريكي 

يف زمن الرجع و أضاف الكثري حلركة القياس احلركية احلسية، وذا بدأت حركة القياس العقلي تقرتب من 

النهج الصحيح عندما بدا العلماء  بتصميم اختبارات لقياس القدرات والعمليات العقلية، ليخطو القياس 

هو مؤسس ما و ) Alfred Binet)1857 -1911ألفريد بينيه رنسي العقلي خطوة أخرى، علي يد العامل الف

حيث بدا أحباثه أول األمر بدراسة الذكاء من ناحية وزن  )،نفس المرجعمحمد طه (مرتيعرف باملدخل السيكو 

وحجم الدماغ من خالل ثالث دراسات نشرها إال أنه مل جيد أي فروق ذات داللة بني املتخلفني و األذكياء 

لدراسة ) حركي- احلس(من حيث حجم الدماغ أو وزن املخ، لذلك قرر االبتعاد عن املنحي الفسيولوجي 
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نما كلفته وزارة الرتبية الفرنسية بتصميم أداة للكشف عن األطفال املتخلفني دراسيا حي 1904الذكاء عام 

  .وكان من نتائج حبوثهم سيمونالفرنسي الذين حيتاجون رعاية و تربية خاصة بالتعاون مع الطبيب 

  . لفهم وغريها -االنتباه  - التخيل - التذكر: اقرتاح وظائف عقلية خمتلفة مثل :أوال

وكان املقياس يف صورته األوىل  سيمون-بينيهعرف باسم مقياس  1905م أول مقياس للذكاء عام تصمي :ثانيا

زيد فيها عدد االختبارات، ومت حذف بعض  1908اختبارا أو مشكلة مث عدل عام  30يتكون من 

وحتديد مستوى عمري مناسب   ،Age Mental" العمر العقلي"كما مت ألول مرة ظهور مفهوم   ،االختبارات

ليتم بذلك إخراج النسخة الثالثة املعدلة كذلك عام  )29 :2006 ،طه(لكل مهمة أو جمموعة من املهام 

  .فقطبينيه باسم  1911

  :  خصائص القياس العقلي .2

يعرف القياس بأنه إعطاء تقدير كمي أي تكميم صفة أو مسة أو خاصية أو شيء معني، مث مقارنتها 

املعيارية املتفق عليها يف عملية القياس ومن هذا التعريف العام ميكن القول إن القياس العقلي هو عبارة  بالوحدة

من حيث مستويات (عن قياس لكن ألداء أو نشاط معريف إنساين، اعتمادا على الفروق الفردية بني األفراد 

ياس العقلي هو تقدير كمي ألداء نشاط معريف الق: تتم املقارنة باستخدام وسيلة حمددة، إذن) نشاطام املعرفية

 : 1990 ،الشيخ(من خصائص القياس العقلي حسب. لدى الفرد مث مقارنته بأقرانه من خالل أداة قياس

  : لدينا)100

باستخدامنا للقياس حنصل على درجات تعرب على مستوى األفراد أي القياس العقلي هو تقدير كمي، -1

 .اد النشاط املعريف عمومايف الذكاء التحصيل أو أحد أبع

القياس العقلي قياس غري مباشر، ألننا ال نقيس الصفة مباشرة بل من خالل أثرها ألننا نقدم للفرد  -2

جمموعة من األسئلة أو املواقف أو غريها مث نسجل إجاباته بطريقة موضوعية و بعدها حندد مستواه من الصفة 

 .املنتمي إليهااملقاسة مبقارنة أدائه بأداء متوسط اجلماعة 

القياس العقلي قياس نسيب و ليس مطلقا لعدم وجود الصفر املطلق، مثل القياس املادي حيث درجة  -3

الفرد اليت حيصل عليها يف أي اختبار عقلي مقارنة باملعايري املستمدة من اجلماعة اليت ينتمي إليها هذا الفرد 

 . فال ميكننا استخدام النسبة يف املقارنة بني درجيت فردين

جند بالقياس العقلي أخطاء مثل القياس يف أي ميدان آخر، وكما هو متعارف عليه لدى أهل  -4

 :يف القياس ثالثةاألخطاء االختصاص مصادر 
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ضئيل، يف تقديرات شخصني خمتلفني لظاهرة معينة وكذلك الشخص  ولوخطا وجود:أخطاءاملالحظة �

 .خلطأالواحد ختضع تقديراته املختلفة لظاهرة واحدة لنسبة من ا

تعترب أداة القياس أحد مصادر اخلطأ، ألن االختالف بني األدوات لقياس نفس الشيء :أداةالقياس �

 .ينتج خطأ ولو ضئيل جدا

القياس العقلي وسيلة مهمة، ملساعدة املرشدين، املدرسني، النفسانيني، املديرين وآخرون على تطوير  -5

  .ليس هو الغايةو الفرد وتنمية وحتسني قدراته العقلية والنفسية فقط 

  :الذكاء .3

الذكاء من أكثر املفاهيم االفرتاضية النفسية اليت حظيت منذ القدمي بالبحث والدراسة لكونه أعترب 

ويعترب من أهم العوامل املؤثرة يف جناح الفرد ويف مسار حياته شخصية كانت،أم اجتماعية، أم مهنية أم دراسية 

اال الرئيسي هو البحث الكمي كان  ااالت املهنية باختالفها،حيث  واليت م اآلباء واملدرسني والعاملني يف

كيف تتأثر بعوامل النمو اجلسمي،النفسي،التدريب ومن هنا   و"الذكاء"للفروق الفردية يف هاته القدرة العقلية 

  .ظهرت احلاجة إىل وسائل للكشف عن الذكاء وقياسه لدى الفرد

الروماين الذي ابتكر  "سيشرون"جدا حيث يعود الفضل إىل الفيلسوف  القدميةاملفاهيم  كمفهوم من الذكاء

  )48: 2000،شبير( .لكن استعماهلا شاع فقط يف أواخر القرن التاسع عشر Intilligentiaكلمة 

  :تعريفات ومفاهيم الذكاء -3-1

 :التعريف اللغوي-3-1-1

ذكت النار تذكو ذكوا، ويقال ذكيت النار إذا أمتمت : جاء يف لسان العرب عن الذكاء يف مادة ذكا

قلب ذكي وصيب ذكي إذا كان سريع : حده الفؤاد والفطنة والذكاء من قولك:إشعاهلا، والفطنة والذكاء ممدود

  ).51 :1999 ،ابن منظور( أن يكون مهما تاما سريع القبول : الفطنة والذكاء يف الفهم

 :التعريف اإلجرائي -3-1-2

تعد التعريفات اإلجرائية للذكاء من أكثر التعريفات شيوعا و استخداما ألنه كما هو معروف لدى أهل 

القياس التعريف اإلجرائي ألي مسة أو ظاهرة حيدد اخلطوات التجريبية املوضحة للظاهرة املراد قياسها، لذلك 

  : احملددة ملفهوم الذكاء نذكر منها  جمموعة من التعريفاتحاول بعض علماء النفس تقدمي 
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الذكاء هو قدرة الفرد الكلية ألن يعمل يف سبيل هدف وأن يفكر " Wechaslar"كسلرتعريف و �

 . )192 :1997،كراجة( تفكريا رشيدا وأن يتعامل بكفاءة مع بيئته

 ).194 :المرجع نفسه(". القدرة على النجاح يف املدرسة أو الكلية" Garrettجاريتتعريف �

 ".الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء: "م1923وضعه عام " Boringبورنغتعريف  �

يتضح من خالل هاته التعريفات اإلجرائية ملفهوم الذكاء ،أن مفهوم وكسلر فيه الكثري من املفردات 

ن الوضوح والدقة، أما التعريف واملصطلحات الغري واضحة وهذا ما يتناىف مع املبدأ العام للتعريف اإلجرائي م

فهو ينبع من حقيقة أن احلكم على ذكاء الفرد يكون من خالل درجات التحصيل الدراسي ) جاريت(الثاين 

والنجاح يف املدرسة فقط، وبالتايل هذا التعريف يضيق وحيدد مفهوم الذكاء يف جمال واحد فقط، أما التعريف 

ة إىل الدقة والوضوح وأكثرها استخداما يف الدراسات العقلية كدراسات الثالث يعترب أقرب التعريفات اإلجرائي

  .قياس الذكاء

  :تعريفات العلماء للذكاء -3-1-3

إن املتصفح ألدبيات موضوع الذكاء سيصطدم والشك بعدم وجود تعريف واحد موحد ملفهوم الذكاء 

بني العلماء واملتخصصني يف جمال القياس العقلي، ال لشيء إال لكون الذكاء مكون، أو مركب جمرد ال 

كان سبب آخر يف نستطيع تعريفه، لكن نستطيع االستدالل عليه من خالل ما يتضمنه و ما يتميز به، وهذا  

: تعدد و تنوع التعاريف املوضحة أكثر ملفهوم الذكاء نذكر منها   على سبيل التمثيل ال سبيل احلصر
  ).13-  12 - 11: 1997،كراجة(

  ": Binet"بينيه  تعريف -1

عملية حل فهو " بينيه"الذكاء بأنه احلكم اجليد والفهم اجليد والتعقل اجليد، أما التفكري لدى بينيه يصف

  .النقد الذايت -التكيف - االجتاه: حدده يف ثالث خطواتو املشكالت 

 ": Calvin"كلفن  تعريف -2

  .يرى كالفن أن الذكاء هو القدرة على التكيف للبيئة

 ":Dearborn"تعريف ديربورن  -3

  .الذكاء هو القدرة على اكتساب اخلربة و اإلفادة منها

 ": Edwards"إدواردز تعريف -4

  .تغيري األداء ىالقدرة علالذكاء هو 
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 ": GoodEnough"نوفجود تعريف -5

  .الذكاء هو القدرة على اإلفادة من اخلربة للتوافق مع املواقف اجلديدة

 ":Spearman"سبيرمان تعريف -6

إدراك العالقات وخاصة العالقات الصعبة أو اخلفية، وكذلك القدرة على إدراك الذكاء هو القدرة عل¯

  .املتعلقات

 ":Tearman" تيرمان تعريف -7

 .)11 :2001 ،محمد(الذكاء هو القدرة على التفكري ارد والنقد الذايت والقدرة على التكيف 

 ):1997" (لويس مليكة" تعريف -8

الذكاء يشري بأنه قدرة ختتلف فيها األفراد و تتمثل يف فهم األفكار املعقدة و التكيف الفعال مع البيئة و 

واالخنراط يف أشكال متنوعة من االستدالل باإلضافة إىل التغلب على العوائق من خالل التعلم من اخلربة 

  .)13 :المرجع نفسه(الفكر

 ":جاردنر" تعريف -9

بيوسيكولوجي ملعاجلة املعلومات، ميكن تنشيطه يف سياق ثقايف حلل مشكالت، أو خلق  مكانإللذكاء 

  .)232: 2006 ،طه(منتجات ذات قيمة يف هذا السياق الثقايف 

من خالل ما سبق ذكره من تعريفات خمتلفة باختالف أصحاا واختالف توجهام ومدارسهم، يتبني لنا 

صعوبة حتديد تعريف موحد لطبيعة وماهية الذكاء، حىت أن االجتاه التكاملي احلديث يف علم النفس متيز عن 

اليت تقيس جوانب خمتلفة من الذكاء حسب غريه بنظرة فارقة، دعت إىل أمهية الزيادة يف عدد االختبارات 

ألن جمموع الدرجات ملختلف جوانب النشاط العقلي أكثر متثيل للذكاء الفردي )13 :2001 ،الهادي(انستازي

  .يف مقاييسه للذكاء" جاردنر"من نسبة الذكاء، وهذا ما جسده 

  :مفاهيم الذكاء -3-1-3

  :المفهوم الفلسفي للذكاء -1

يقوم بأي  وأ يتخيل،أو  هو يفكر،عتمدة على مالحظة الفرد لنفسه و امل الباطنية أدت نظرية التأمل

إىل تقسيم قوى العقل " أفالطون"هادئ مريح، بالفيلسوف الشهري اط عقلي آخرمث يسجل مالحظاته فيجو نش

طفي واالنفعال اجلانب العا ،اإلدراك الذي ميثل اجلانب املعريف: إىل ثالث مظاهر أو نشاطات رئيسية هي
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ني قسم القوى العقلية إىل مظهرين فقط مها أفالطوحناختلف مع أرسطو لرغبة يف األداء، إال أن ميثالوالنزوع 

  ).124:،1999 ،كامل(املظهر العقلي املعريف واملظهر املزاجي االنفعايل الدينامكي احلركي 

حتديد النواحي اإلدراكية يف النشاط العقلي لكنهم مل  إىلوهنا نالحظ  أن الفالسفة كانوا سباقني 

يقدموا أكثر من ذلك لتأصيل مفهوم الذكاء، هذا املفهوم الذي نشأ أول ما نشأ كمفهوم فلسفي على يد 

  )190 :1997،كراجة( "الذكاء"ليطلق على النشاط العقلي تسمية  Ciceroسيسروالفيلسوف الروماين 

ذا املفهوم املعقد هلقياس و راسةدعبدوا الطريق ومهدوا لألطوار القادمة منعليه فإن الفالسفة األوائل اللذين و 

  .النشاط العقلي للفرد بالذكاء ةتسمي اصطلحوا على

 : المفهوم البيولوجي للذكاء -2

يف H .Spencerهربرت سبنسر يرجع الفضل يف تطور املفهوم البيولوجي للذكاء إىل عامل االجتماع 

أواخر القرن التاسع عشر،حيث أثر تأثره بالنظرة الفلسفية للذكاء وبالنظرية االرتقائية لداروين،على مفهومه 

يرى سبنسر أن الوظيفة الرئيسية للذكاء هي التكيف الصحيح بني العالقات الداخلية والعالقات . للذكاء

يتطور من البسيط إىل املعقد، حبيث حيدث متايز يف القدرة اخلارجية لدى اإلنسان، إضافة إىل أن الذكاء ينمو و 

إىل اإلدراكية  لتنظيم اهلرمي من القدرات احلسيةاملعرفية األساسية أثناء منو الطفل، لتتحول وتتدرج يف ا

  .)المرجع نفسه:كراجة (فالرتابطية فغريها 

للحركة التطورية ملفهوم الذكاء ومن هنا نالحظ أمهية اإلضافات اليت جاء ا هذا االجتاه من إثراء 

بزيادة االستبصار بطبيعة الذكاء والتأكيد على ارتباط الذكاء مبفهوم التكيف لدى اإلنسان مع البيئة والظروف 

  .احمليطة به

 : المفهوم الفسيولوجي للذكاء -3

يؤمن يعترب املفهوم الفسيولوجي للذكاء استمرارية ملفهوم الذكاء حسب االجتاه البيولوجي حيث 

أصحاب االجتاه الفسيولوجي، أن كل نشاط عقلي يرتبط بشكل أو بآخر بنشاط فسيولوجي وحىت يعتقدون 

  ومن رواد هذا االجتاه لدينا ، أكثر من ذلك حني يرون أن النشاط العقلي نوع من النشاط الفسيولوجي

، باهي وآخرون(روابط العصبيةالذي يرى أن الذكاء و القدرات العقلية تعتمد على عدد كبري من ال ثورندايك

  :أما أدلة وحجج أصحاب االجتاه الفسيولوجي يف الذكاء هو. )66، 2004



 الفصل الثاني                                                                      اإلطار النظري

 

47 

 

واليت أكدت أن اإلنسان يرث نصف صفاته العقلية من أبويه، وربع صفاته من "مندل"الدراسات اليت قام  -1

دواليك، أي أن األبناء يرثون اجليل األول،كما يرث مثن صفاته العقلية من اجليل الثاين لألجداد وهكذا 

  .الذكاء من ذكاء آبائهم

على ضعاف العقول والعاديني،كدراسة مقارنة وجد فيها أن خاليا القشرة املخية " بولتون"دراسة قام ا  -2

 .تنقص يف عددها وانقسامها عند ضعاف العقول مقارنة بالعاديني

يستهان به من دالئل على امتالك الفرد لنسبة وعليه نالحظ أن املفهوم الفسيولوجي للذكاء أضاف ما ال 

  .معينة موروثة من الذكاء غري أنه ليس العامل املسيطر والوحيد يف العوامل املفسرة  للذكاء

 :المفهوم االجتماعي للذكاء -3

مقوله شاعت لدى علماء النفس االجتماعي منذ زمن بعيد،حيث أن " اإلنسان اجتماعي بطبعه "

جمتمع يتأثر به وِيؤثر فيه، وألن للمجتمع عاداته وتقاليد وأساليبه اخلاصة يف التفكري الفرد يعيش وحييا يف 

حاولوا الربط بني الذكاء والعوامل االجتماعية والبيئية " ثورندايك"والسلوك فإن بعض علماء النفس أمثال 

بأنه القدرة )191 :1997،كراجة(ثورندايكاحمليطة بالفرد، وذلك حني أدرج الذكاء االجتماعي والذي عرفه 

في املواقف التصرفعلى التعامل بفعالية مع اآلخرين ويتضمن القدرة على فهم الناس والتعامل معهم و 

الذكاء  -الذكاء امليكانيكي -الذكاء ارد:تقسيماته الثالثة ملظاهر الذكاءضمن  ،االجتماعية املتباينة

  .االجتماعي

يتضح أن الذكاء وثيق الصلة مبدى جناح الفرد يف عالقاته مع  ثورندايكومن خالل تعريف 

يف التأثري اجليد على  واالجتماعية اآلخرينوتكيفه يف حياته االجتماعية،ألن اإلنسان الناجح يف عالقاته 

هناك  ،حول الذكاء االجتماعي "ثورندايك"إضافة إىل أعمال  اآلخرين البد أن ميلك قدرة ذكائية مرتفعة

الذي أكد هو األخر على أمهية الكفاح االجتماعي يف ذكاء الفرد، حيث مفهوم الكفاح  Doll" دول"

اختبار " دول"أعد . االجتماعي أو النجاح االجتماعي مرتبط بوجود مستوى عال من الذكاء لدى الفرد

  )192 :مرجع نفسه(للكفاح االجتماعي

أضافته هاته الرؤية ملفهوم الذكاء عامة ومن خالل ما سبق للمفهوم االجتماعي للذكاء نالحظ ما 

حيث أا سلطت الضوء على عنصر مهم فعال يف حياة الفرد عامة، ويف عوامل حتديد ذكائه أال وهو العنصر 

" الذكاء"االجتماعي البيئي حلياة الفرد، وأكدت الدراسات احلديثة دور اتمع يف صقل هاته القدرة الفطرية 

  .عنصر مهم يف حتديد الذكاء" ماعيالذكاء االجت"حيث أصبح 
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 :العوامل المرتبطة بالذكاء-3-1-4

كثرية هي األحباث والدراسات احلديثة اليت توصلت إىل وجود جمموعة من العوامل، أو املتغريات املؤثرة 

  .العمر - اجلنس  - البيئة  - الوراثة : واملرتبطة بالذكاء خاصة وبالقدرات العقلية عامة نذكر من أبرزها

  :الوراثة  -  أ

تعترب الوراثة احد أهم العوامل املؤثرة يف الذكاء وهذا ما أكدته دراسات التوائم املتطابقة، حيث يقصد هنا 

سواء كانت جسمية نفسية، ) الفرد( بالوراثة انتقال مجيع الصفات واخلصائص الوراثية من الوالدين إىل األبناء 

 حتملها الكروموزومات املوجودة يف البويضة األنثوية املخصبة قدرات عقلية كالذكاء مثال عن طريق اجلينات اليت

، اليت توصل فيها إىل اثر الوراثة 1951"ايزنك"من احليوان املنوي الذكري، ولعل أهم هاته األحباث هي أحباث 

  ).186: 1997كراجة، (كذلك 1954"هرندون"يف الذكاء، دراسة 

ينتجان (الوراثة يف الذكاء كانت دراسة حالة التوأمني املتماثلني كما أن من ينب أهم الطرق لدراسة اثر   

) 1990:35،الشيخ(من إحتاد بويضة واحدة خبلية ذكرية واحدة، مث تنقسم البويضة لتكون جنني مثل دراسات

 زوجا من التوائم املتماثلة 19الذي قام بدراسة شاملة على  1937عام  "هولزنجر"، و"فريمان"و "نيومان"

اليت ربيت يف بيئات خمتلفة، خلصت إىل وجود تأثري العامل الوراثي يف نسبة الذكاء من خالل وجود فروق بني 

  . كل زوج من التوائم على حدة يف بعض احلاالت يف نسبة الذكاء

  : البيئة -ب

االجتماعية من العوامل املؤثرة يف الذكاء لدى الفرد لدينا البيئة، بكل جوانبها املادية، االقتصادية ، 

الثقافية، أي كل ما له تأثري مباشر أو غري مباشر من عوامل خارجية يف ذكاء الفرد، حيث مما الشك فيه أن 

البيئة العائلية مبا حتتويه من عوامل مادية، اقتصادية، اجتماعية متمثلة يف أساليب التنشئة والثقافة السائدة يف 

تأثري واضح وجلي يف ذكاء أفرادها ولعل من أهم الدراسات املدعمة اتمع الذي تنتمي له العائلة أو األسرة 

اليت ربطت بني عدد أفراد األسرة ومستوى ذكاء األطفال، حيث  )187: المرجع نفسه(" فرنون" هلذا دراسة

يرتفع الذكاء يف األسرة الصغرية العدد والعكس صحيح، ينخفض ويقل ذكاء األطفال بارتفاع عدد أفراد 

األسرة هذا ما يفسر مبقدار االهتمام العاطفي والتفاعل من الوالدين ومقدار االستثارة املعرفية، غري أن دراسات 

  )2001،15:محمد(1986حممود أبو النيل  ىاجر  ارى نفت وجود عالقة بني حجم األسرة والذكاء، كمأخ

حبثا عن تأثري املستوى االجتماعي االقتصادي على الذكاء وذلك على عينة من أطفال احلضانة بأحد أحياء 

ا أطفال ينتمون إىل القاهرة، مت تقسيمها إىل جمموعتني حسب املستوى االجتماعي واالقتصادي تضم أحدمه
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ع، بينما تضم األخرى أطفال ينتمون إىل مستويات ذات دخل منخفض، استخدم فمستويات ذات دخل مرت

واستمارة املستوى االقتصادي االجتماعي، توصلت الدراسة إىل " الصورة ل"  بينيه - ستانفوردالباحث مقياس 

لدخل املنخفض يف مستوى الذكاء لصاحل الدخل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الدخل املرتفع وذوي ا

  .املرتفع يف الذكاء 

كما تؤكد بعض الدراسات كذلك على تأثر مستوى الذكاء بالبيئة  احلضرية أو الريفية اليت يرتىب فيها       

الطفل  حيث وجد أن متوسط ذكاء األطفال يف احلضر أعلى منه عند أطفال الريف، خاصة يف األداء 

اليت وجدت فروق يف متوسطي الذكاء بني  )44، 1990:الشيخ(1942"مكنمار"افة لدراسة إض ،اللغوي

الفروق يف متوسطي الذكاء  ،بينما 18- 15يف املستوى العمري من  نقطة12أطفال الريف و احلضر تصل إىل 

  . تقل بالنسبة لالختبارات الغري لفظية بني أطفال الريف و احلضر

  :الجنس -ج

بني مستوى  إىل وجود فروق  ،تأثري عامل اجلنس على الذكاء و القدرات العقلية تشري الدراسات يف

، مث ةلى الذكور حىت البلوغ أو املراهق، حيث لوحظ زيادة مستوى الذكاء لدى اإلناث عذكاء الذكور واإلناث

املستويات يف الذكاء تنعكس الصورة بازدياد مستوى الذكور عن اإلناث يف الذكاء خالل املراهقة لتتماثل تقريبا 

بعد ذلك لكل من الذكور واإلناث، كما تبني الدراسات أن الفرق بني الذكور واإلناث يكون من حيث 

ا ، أما اإلناث فهن أكثر تفوقوالرياضيات لصاحل الذكور القدرات امليكانيكية واليدوية وحتصيل العلوم الطبيعية

  .من حيث القدرة اللغوية والتذكر

  :العمر -د

هل يزداد الذكاء : أهم التساؤالت اليت أثارت و الزالت تثري جدال واسعا بني علماء النفس هيمن 

من أهم العلماء الذين بينوا تأثري عامل العمر الزمين على مستوى الذكاء هو  للع؟أو يتغري بازدياد العمر

 للذكاء على أساس العمر هريحني أدرك أمهية العمر يف حتديد نسبة الذكاء ببنائه الختباره الش، "بينيه"

  .حيث فقرات االختبار حتقق شرط االختالف والتمايز يف االستجابات مع التقدم العمري:الزمين

كخالصة عامة ملا سبق ذكره من عوامل مرتبطة بالذكاء، ميكن القول أن للوراثة دور يف حتديد الفروق 

البيئية احمليطة بالفرد من بيئة أسرية، ظروف اقتصادية بني األفراد ويف حتديد ذكائهم، إضافة لتأثري العوامل 

التعليم املناسبة ة واحلرمان العاطفي والثقايف ونقص فرصفقلة االستثارة البيئيغريها اجتماعية موقع جغرايف، و 
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لم نستطع يد مستوى الذكاء وعليه فإننا إنوخلل التنشئة والرتبية لدى الطفل كلها عوامل ذات تأثري يف حتد

  .للذكاء لدى أطفالنا ة،فلنوفر ظروفا بيئية معززة ومنميحكم حلد ما يف العوامل الوراثيةتال

  : النظريات المفسرة للذكاء-3-1-5

تنوعت واختلفت االجتاهات ونظريات التكوين العقلي املفسرة للذكاء اإلنساين، لذا حاولنا بإجياز 

  . ذكر أهم معامل هاته النظريات وما قدمته من إضافات لتوضيح مفهوم الذكاء

من افرتاض  "تشارلز سبيرمان"انطلق العامل االجنليزي : Two  Factor Theoryلسبيرماننظرية العاملين -1

ل واحد هو العامل ،وتشرتك فيما بينها بعامتتوحد مجيع مظاهر النشاط العقلي املعريف اإلنساين:ظري هون

حبيث ال ) s(،تسمى بالعوامل النوعية بعضها يف نواحي خاصةلكن ختتلف عن ) g(،الذي يرمز له ب العام

وحسب  ،ميكن أن يشرتك مظهران من مظاهر النشاط العقلي يف عامل خاص واحد

" عقلية الطاقة ال" فسبريمانيعترب العامل العام أساس لكل جوانب السلوك الذكي،مساها ب)88:2006،طه(

،غري أن للوراثة دور يف حتديد مقدار الطاقة يث ال تتأثر بالتعلم أو التدريب،حبوهي قدر ثابت من الطاقة

  .وباألساليب الرتبويةدور البيئة أما العوامل النوعية فتتأثر بشكل كبري ب ،العقلية لدى الفرد

التحليل و من التحليل و التجريد إىل الكم  حاول نقل الدراسات النفسية"سبيرمان"وعليه ميكن القول أن 

  .)نوعي(ىل عامل عام و عامل خاص ،إيف دراسة الذكاء وتفسريه لعامليااإلحصائي بإدخاله للتحليل 

حيث وحسب " غودفري تومسون"النفس الربيطاين ظهرت نظرية العينات على يد عامل : نظرية العينات -2

، نشاط عقلي يتكون من عينة حمددة من لت النظرية تفسري الذكاء على انهفلقد حاو  )199: 1997كراجة ،(

ع بعض يف أي أداء تعمل م" bonds"،تسمى كذلك ب الروابط عدد من الوصالت العصيبة الوحدات أي

مل يبتعد عن فكرة العامل العام،بل أعطى تفسريا أخر له هو "تومسون "أن، ومن هنا نالحظ على االختبارات

" ،وعلية كلما زاد عدد الوصالت كان اإلنسان أكثر ذكاء حبيث مساه يف نظريته "الوصالت العقلية " مصطلح 

  ).159: 1990الشيخ ،(" عامل اخلصوبة 

تقريرا 1924عام   "ثرستون" قدم: )Multi Factor Theory(نظرية العوامل الطائفية، المتعددة -3

حيث مل )الشيخ،نفس المرجع(» طبيعة الذكاء«ة وكتاب بعنوان كيفية قياسه يف مقالللذكاء و  هواضحا عن تصور 

اليت  راساته على وجود عوامل طائفية هي،بل أكد من خالل دد العامل العام يف النشاط العقلييعرتف بوجو 
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حساب معامالت االرتباط بني (من الدرجة الثانية  العامليتفسر النشاط العقلي إضافة إىل إدخاله للتحليل 

  .)العوامل األولية مت حتليلها 

 خاصة نالحظو الذكاء عامةمن خالل استعراضنا للنظريات الثالثة اليت حاولت تقدمي تفسري للنشاط العقلي 

  : حمصلة العوامل الثالثةالتكامل الذي جاءت به حيث أن كل نشاط عقلي يقوم به الفرد ميكن أن يكون 

 .عامل يوجد يف مجيع االختبارات:  General Factorالعامل العام   -  أ

ميثل صفة نوعية خيتص  فقط،عامل نوعي يوجد يف اختبار واحد : Specific Factorالعامل اخلاص -  ب

 . ا اختبار معني

حبيث ميثل الصفة املشرتكة بني  ،عامل يوجد يف أكثر من اختبار:Group Factorالعامل الطائفي -  ت

جمموعة معينة من االختبارات اليت تقيس بعض جوانب النشاط العقلي املعرفيكما جتدر اإلشارة أن عملية 

فسية ، العوامل النالتطبيقأو اخلطأ الناجم عن ظروف عامل الصدفة :تتأثر كذلك بعامل رابع يتمثل يف القياس

 .واجلسمية واملزاجية للفرد

أن للنشاط ) اهلرياركي( يفرتض النموذج اهلرمي :ModelsHierachical نظرية النماذج الهيراركية - 4

أما قاعدته  العقلي و املعريف تنظيم هرمي،قمته متثل القدرة العامة يشرتك فيها مجيع عمليات النشاط العقلي،

 لعاملياالقاعدة جند القدرات الطائفية والقدرات اخلاصة،حيث أن التحليل و بني القمة  النوعية فتمثل القدرات

يعرب عن االرتباطات املوجبة املوجودة بني  للدرجات العاملية يؤدي إىل ظهور عامل عام من الدرجة الثانية،

اهلرمي للقدرات ينظم القدرات أو  التنظيمفبالتايل ظهرت النظريات اهلرياركية للذكاء،  و العوامل املختلفة،

ريف،لذلك سوف نكتفي تنوعت وتعددت التنظيمات اهلرمية للنشاط العقلي و املع، ببعضهاالعوامل يف عالقتها 

، النموذج اهلرمي "لفيرنون"، النموذج اهلرمي "لكاتل"النموذج اهلرمي  "لبيرت"النموذج اهلرمي :بذكر أشهرها

  . "لكارول"

نظرية 1949عام"سيريل بيرت "قدم : Burt Hierarchical Model" لبيرت"النموذج الهرمي -4-1

أما يف  تفكري بشكل عام يف املستوى األولحيث يأيت العقل أو ال ،تقوم على مخسة مستويات هرياركية للذكاء

الثالث فيضم االرتباطات بني أما املستوى وعامال عمليا) g(املستوى الثاين فهو العالقات و يضم العامل العام 

، املستوى اخلامس واألخري ك أي إعطاء معىن للمثريات احلسيةاألفكار املختلفة ويضم املستوى الرابع اإلدرا

 ).93: 2006طه ، (فيشمل اإلحساسات األولية اليت تشكل املادة اخلام للخربة البشرية 
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 كل نوع من املستويات إال أن الذكاء العام وهنا نالحظ التدرج يف النموذج من البسيط إىل املعقد يف

  .ر يف كل املستويات بدرجات خمتلفةيظه "بيرت"حسب 

بتقسيمه " ريموند كاتل"يتميز منوذج :Hierarchical ModelCattele" لكاتل"النموذج الهرمي -4-2

يعترب ذكاء جمرد متصل بعمليات التفكري األساسية  ) نمر (للقدرة العامة الذكاء إىل نوعني، ذكاء سائل 

و املكانية و الذكاء املتبلور و هو ذكاء لفظي ينتج عن  الزمنيةكاالستدالل اللفظي و العددي،إدراك العالقات 

 .)252: 2001الزغلول ،(تدخل العامل الثقايف الرتبوي

من دورها يف تسليط الضوء على التفرقة بني قدرات الذكاء ذات األساس "كاتل "تنبع أمهية منوذج و 

،حيث كانت ثر الثقافة يف فهم وقياس الذكاءو بني القدرات ذات األساس الثقايف اليت تعتمد على أالبيولوجي

حرر للذكاء املت" كاتل"ار أساسا ملا عرف فيما بعد باختبارات الذكاء املتحررة من أثر الثقافة  مثل اختب

  )93: 2006طه،(.ثقافيا

 قدم عامل النفس الربيطاين1960عام :Hierarchical ModelFernon"لفيرنون"النموذج الهرمي -4-3

، مث يليه جمموعتان من العوامل الطائفية )g(العامل العام :املكون من قمة اهلرم منوذجه اهلرمي للذكاء"نفيرنو "

)m(لتنقسم و تتوزع املكانية القدرات اللفظية التعليمية العددية و عامل القدرات العملية امليكانيكية :الرئيسية،

عامل الطالقة  العامل الطائفي األول يتفرع إىل - : العوامل الطائفية الرئيسية إىل عوامل طائفية ثانوية حيث

فرع إىل عامل القدرة الطائفي الثاين يتالعامل -، عامل التفكري أالبتكاري، عامل القدرة العددية اللفظية

أما قاعدة اهلرم فتتمثل يف العوامل اخلاصة  ،، عامل القدرة املكانيةقدرة النفس حركية، عامل الامليكانيكية

)s()،1990:169الشيخ(. 

من أهم مناذج النظرية "كارول"يعترب: Hierarchical ModeCarroll"لكارول"النموذج الهرمي  -4-4

،فقد توصل إىل ترتيب هرياركي من ثالث طبقات ذكاء والقدرات العقلية املعرفيةاليت حاولت فهم الاهلرمية 

  .)94،نفس المرجع (للذكاءهي 

 .االستداللسرعة عمليات  اهلجائية، أوتضم قدرات متخصصة مثل القدرة  :األوىلالطبقة  -

البصري، السائل املتبلور، عمليات  يظهر فيها توسع أكثر لنطاق القدرات مثل الذكاء:الطبقة الثانية - 

 .التعلم، الذاكرة، اإلدراك السمعي البصري
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أما أهم اإلضافات اليت قدمها  "سبيرمان"مثل العامل العام لدى ، متثل قدرة الذكاء العام:الطبقة الثالثة - 

السابقة النموذج فهي ضمه للعمليات املعرفية املرتبطة باإلدراك، التعلم، الذاكرة ، كما ضم أهم نقاط النماذج 

 ."لعامليامناذج التحليل "

  : النظريات الحديثة المفسرة للذكاء - 5

  Structure of Intellect Theory)بناء العقل( نموذج جيلفورد  -5-1

يف الذكاء من أحدث النماذج عن النشاط العقلي املستخدمة ألسلوب  "جيلفورد"تعترب نظرية 

منوذجا لبنة العقل املعروف  » طبيعة الذكاء اإلنساين«يف كتابه  1967عام  "جيلفورد"نشر   لعاملياالتحليل 

قدرة عقليةموزعة 150هو عبارة عن مكعب يضم يف صورته األحدث  و " النموذج الثالثي األبعاد"بكذلك 

  :هي على ثالثة أبعاد متداخلة

هي أساليب النشاط العقلي اليت يفرتض إجراؤها على معلومات و  ):Operations(العمليات العقلية  - 1

  : مخسة أقسام ، تنقسم إىلنيأو حمتوى مع

التفكري thinkingConvergentالتفكري ألتقاريب –Memoryالذاكرة  - Cognitionاإلدراك املعريف  - 

  .Evaluationالتقومي  – Divergent thinkingألتباعدي 

 أنميكن  اليتيعتمد على التمييز بني األنواع املختلفة من املعلومات،):Contents(احملتوى أو املضمون  - 2

  :و يعمل عليها العقل يقسم إىل تتضمنها مشكلة معينة يواجهها اإلنسان

احملتوى  – Symbolicاحملتوى الرمزي – Sematicيتاحملتوى السيما - Behavioralاحملتوى السلوكي  - 

  .Figuralالشكلي 

  : تنقسم إىل أي شكل الفكر الناتجنتائج أداء العمليات على احملتوÌهي :)Products(النواتج  - 3

التحويالت  – Systemsالنظم  -Relationsالعالقات  – Classesالفئات  -Unitsالوحدات  - 

Transformations – التضميناتImplications.)361: 2000،عالم(  

رغم أن النظرية والنموذج أسهمتا  أكثر،وهنا نكتفي بذكر األقسام املتضمنة يف النموذج دون التفصيل 

  .اإلنساينبشكل واضح يف تطور الدراسات املتعلقة بالذكاء 
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  : االتجاه المعرفي للذكاء" بياجيه"نظرية  -6

لإلنسان يعد علم النفس املعريف ذلك العلم الذي يهتم بإجياد العالقة بني األداء العقلي والبناء املعريف 

يعترب االجتاه املعريف يف دراسة الذكاء من أهم االجتاهات اليت تتناول جوانب النشاط املعريف املرتبط  لذلك

  .الطفلتفسريا لنمو الذكاء لدى  الفردي، وأكثرهابالسلوك 

يتضمن التكيف والتوازن بني الفرد وحميطه وجمموعة العمليات اليت تسمح «الذكاء بأنه "بياجيه"رف يع

، وحيث أن مال هاته العملية، فلعقل يؤدي وظائفه مستعفالذكاء من وجهة نظره عملية تكيف» ذا التوازن 

، أي بزيادة يف حياته ندما يكتسب خربات جديدةالذكاء نشاط عقلي يتغري عندما ينضج الكائن احلي وع

ويوظف تفكريه للتكيف مع  النمو املعريف للفرد ميكنه من التعامل مع املعلومات األكثر تعقيدا

ا على الوظائف يعتمد أساس"بياجيه"وهنا جتدر اإلشارة إىل أن النمو املعريف لدى  )44: 2011إبراهيم،(البيئة

، أما عند تفاعله مع املثريات البيئية ات اليت يعتمدها الفردفالوظائف العقلية تشري إىل العمليواألبنية العقلية

  ).158: 2005،أبو جادو( ا الفرد خالل تطوره األبنية فتتمثل يف حالة التفكري اليت مير 

د ذاته يوظف عمليتني وظيفتني مها التنظيم والتكيف، حيث التكيف يف ح "بياجيه"للتفكري لدى

يقدم لنا "بياجيه"،ومنه ميكن القول أن Accommodation، واملواءمة Assimilationالتمثل : عقليتني مها

  :املراحل التاليةإطار لنمو التفكري لدى الفرد أي تفسري لنمو الذكاء والقدرات العقلية يتمثل يف 

احلسية وهي فرتة يتعامل فيها الطفل مع الواقع من خالل اجلوانب ):سنة 2-0(رحلة احلسية احلركية امل - 

،غري قادر على رؤية بل يكون الطفل متمركزا حول ذاته احلركية حيث الجمال لعمليات التفكري يف هذه املرحلة

  .ل به بشكل مباشراألمور إال من منظور ما يتص

تتميز بأا تشهد بدايات عملية التمثيل :)سنة6-2مرحلة الطفولة املبكرة (مرحلة ما قبل العمليات  - 

يظهر لدى الطفل مايطلق عليه الرتكيز على من الرموز لتمثيل العاملفل يف بناء أنساق بسيطالعقلي حيث الط

  .املركز هو تركيز فقط على اجلوانب األكثر بروزا من املوقف دون إعطاء اعتبار كبري للجوانب األخرى

ل على تكوين متثالت رة الطفمرحلة الدراسة األوليةتتميز بقد):سنة 12 - 7(العملياتية –املرحلة العيانية  - 

،أي نا يظهر ما يسمى بظاهرة االحتفاظ، فالطفل هعدم القدرة على التفكري اردو  كذلك بالعيانية،عقلية

  .تفاظ بالفكرة على أساس الشكل فقطاالح
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يبدأ التفكري يف هذه املرحلة يف أخد مالمح وخصائص ):فما فوق13(العملياتية  –املرحلة الشكلية  - 

عامل مع ، التالذكاء كالقدرة على حل املشكالتلراشدين تتمثل يف ازدياد قدرات التفكري و التفكري لدى ا

  )197:2006،طه(.القدرات العقلية املكونة للذكاء ،هي كلها قدرات أساسية منالرموز و التفكري ارد

النظرية رغم ماحتمله من إضافات يعاب عليها الرتكيز على اجلانب البيولوجي يف حتديد مراحل النمو  إالأن

  .ؤثر يف التطور املعريف لدى الطفلاملعريف وإغفال لدور اجلانب البيئي الثقايف وما يتضمنه من خربات ت

قدم أستاذ علم النفس جبامعة بيل  1984عام في:Triarchic Intelligenceنظرية الذكاء الثالثي-7

نشاط عقلي موجه « ، حيث يعرف هذا األخري الذكاء بأنه نظريته الثالثية للذكاء" سرتنربغروبرت "األمريكية 

   » ،حنو اختيار وتشكيل ذلك احمليط يط احلقيقي املهم يف حياة الفردحنو تأقلم مقصود مع احمل
  ).50: 2001إبراهيم،(

  :للذكاء حدد ثالث ذكاءات لنظريته هيوبناء على نظرته 

الذي يشري إىل قدرة الفرد على حتليل وتقومي البدائل املوجودة  :Analytical Intelligenceالذكاء التحليلي  - 

معرفة وفهم العمليات "سترنبرغ"،يتضمن هذا النوع حسب هو مكافئ ملفهوم الذكاء التقليديلديه يف احلياة و 

  :املعرفية املتمثلة يف

  .و التوجيه واختاذ القراراتيات عقلية تستخدم مهارات التخطيطماوراء املكونات وهي عمل - 

  .ترميز املثريات ،التجميع أو املقارنة بني املثريات االستجابة:ء واالجناز تتمثل يف ثالث مراحلمكونات األدا - 

: تمد على عناصر أساسية هيمكونات اكتساب املعرفة تتمثل يف اكتساب و تعلم املعلومات اجلديدة تع - 

  .االختياريةاملقارنة التجميع االنتقائيترميز االختيار، 

والذي يتطلب قدرة الفرد على إنتاج و توليد  :Creative Intelligenceالذكاء اإلبداعي أو اإلبتكاري - 

القدرة على حتويل ، القدرة على التعامل مع اجلديد:تضمن هذا الذكاء قدرتني أساسيتنيبدائل حلل املشكلة ي

 .)249: 2006،طه(املهارات اجلديدة املتعلمة يف املواقف اليت مل يسبق مواجهتها من قبل مهارات آلية

املقصود به قدرة الفرد على تطبيق البدائل ومجعها يف حيز :Practial Intelligenceالذكاء العملي  - 

التكيف مع البيئة تشكيل البيئة ،االختيار أي اختيار :ثالث جوانب رئيسية هلذا النوع "سترنبرغ"التنفيذ وحيدد

 .)397 : 2010إبراهيم ،(.بيئة جديدة متاما

  :من خالل استعراض ما سبق عن النظرية الثالثية للذكاء جند:تعقيب
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خلق ذكاءات جديدة غري مرتبطة  – ية يف النظريات التقليدية للذكاءاجلوانب املنس لىإلقاء الضوء ع - 

  تطوير  - ط باحلياة اليومية والبيئة أكثرهي الذكاء اإلبداعي و الذكاء العملي املرتب) الذكاء التحليلي( بالتحصيل 

،الذي يهدف درات الثالثيةللق "سترنبرغ"سرتنربغ وزمالئهالختبار جديد لتقييم الذكاء الثالثي يسمى اختبار 

  .ىل التنبؤ مبدى النجاح يف احلياةءات أخرى كالذكاء العملي واإلبداعي إضافة إالكتشاف قدرات وذكا

  : Multiple Intelligence Theoryنظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر-8

أمثر العديد من النظريات و املفاهيم  إن اهتمام العلماء منذ مائة عام بفهم و قياس الذكاء اإلنساين،

الذكاء  اإلنسانية و بتعدد هاته النظريات تعددت النظرة إىل الذكاء فمن العلماء من يعتقداملفسرة هلذه الصفة 

،وصوال إىل أحدث النظريات مثل نظرية العقل فرنون، تومسون،ثرستون، سبيرمان:قدرة عقلية عامة أمثال 

أقل ما يقال عنها أا لتكتسح أخريا جمال الذكاء اإلنساين نظرية "لسترنبرغ"نظرية الذكاء الثالثي"لجيلفور"

تطبيقات عملية يف جمال التدريس و التعليم أال  ما قدمته من رائدة يف الكشف عن الذكاء و قياسه ضف علي

  .Howard Gardnerلهاورد جاردنرنظرية الذكاءات املتعددة "وهي 

  :نظرية الذكاءات المتعددة  ةما هي -8-1

القيام " Harvardهارفارد"من جامعة  BernardVanLeer"فان لري"طلبت مؤسسة 1979يف عام

بإجناز حبث علمي يستهدف تقييم وضعية املعارف العلمية املهتمة باإلمكانيات الذهنية لإلنسان و إبراز مدى 

رفقة "هاورد جاردنر"هنا قام عامل النفس األمريكي و ، )94: 2008،عامر(حتقيق هذه اإلمكانات واستغالهلا

، العلوم ، الفلسفة، العلوم الطبيعيةالتاريخ اإلنساين:يل فريق حبث يضم عدة ختصصات منهاعدة علماء بتشك

 الذكاء نعدة قدرات م ،خلصت نتائجه بعد عدة سنوات أن لإلنسانالنفس وعلم االجتماعاإلنسانية كعلم 

حبيث  "لجاردنر"ليس الذكاء عامال واحدا كما روجت له النظرة التقليدية من هنا كانت االنطالقة بالنسبة  أي

جديدة ،كنظرة 1983اطر العقل سنة »   « Farmes of Mindيف كتابه "ء املتعددالذكا"قدم أول مرة مفهوم 

،تؤكد النظرية على وجود سبعة ذكاءات أساسية سنة 20تطويرها ألكثر من  واستمر يفكليا عما كان سائدا 

مات اليت تسجلها إىل توسيع نطاق اإلمكانات البشرية إىل ماوراء حدود العال"جاردنر"على األقل سعى 

 اجلسمي،البصري ،الرياضيالذكاءاللغوي، :هي السبع الذكاءات)1:2006،أرمسترونج(ء اختبارات الذكا

لعل من األمهية القصوى مبكان أن « جاردنروخري ما يستدل به هو مقولة  ،الشخصي،،االجتماعياملوسيقي

االهتمام فنحن مجيعا دها بالرعاية و هأن نتعيفاا و نتعرف على مجيع الذكاءات البشرية املتفاوتة ومجيع تول
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للتعامل  ،فإذا ما اعرتفنا بذلك فعلى األقل ستكون لدينا فرصةلدينا كلنا توليفات ذكاء خمتلفة خمتلفون الن

  .»الكثرية اليت تواجهنا يف العامل السليم مع املشكالت

حول وجود عدة ذكاءات لدى الفرد جتاوزت النظرة "جاردنر"نظرية  أنوانطالقا مما سبق جند 

   النموذجني البيولوجي املعريف والنموذج البيئي يف فهماألحادية للذكاء بالتايل حاولت هاته النظرية اجلمع بني

نظرية الذكاء املتعدد حسب نبيل إبراهيم يف كتابه  الذكاء "جاردنر"و تفسري الذكاء اإلنساين،حبيث يصف 

  .»بأا أمنوذج معريف تسعى لتحديد كيفية عمل العقل و كيفية استعمال األفراد لذكائهم «املتعدد

 اليتحتديد املشكالت أن الذكاءات املتعددة هي القوة الكامنة للتعرف و ) Gardner 1998(هذا ويرى

فيدة تواجه الفرد على توليد منتج فعال، أو تقدمي خدمة تقييم داخل األوضاع أو اخللفيات الثقافية على أا م

  .ويف ضوء املستحدثات العصرية

  :سعد أبوإذن عموما نظرية الذكاءات املتعددة تؤكد على عدة مبادئ أو مسلمات هي حسب 

 .هو أنواع عديدة وخمتلفة واحدا بلإن الذكاء ليس نوعا  - 

 .يناميكيإن كل شخص متميز و فريد من نوعه ويتمتع خبليط من أنواع الذكاء الد - 

إن أنواع الذكاء ختتلف يف النمو والتطور إن كان على الصعيد الداخلي للشخص أو على الصعيد  - 

 .البيين فيما بني األشخاص

 .وتنميتهلتعرف على ذكائه وتطويره يستحق كل فرد الفرصة ل - 

 .ه يسهم يف حتسني وتطوير ذكاء أخرإن استخدام ذكاء بعين - 

 )462: 2009أبو سعد (.بعضتتفاعل دائما مع  ،ديناميكيةو   إن كل أنواع الذكاء كلها حيوية - 

يرى أن االختالف مابني األفراد ال يكون يف مستوى كل نوع من أنواع الذكاءات "جاردنر"وعليه فإن 

وفيل العقلي الرب "فهومهنا خرمجومن  يف طبيعة العالقة اليت تربط هاته األنواعلديهم بل خيتلفون كذلك 

Intellectuel Profile "العقلية  هذا املفهوم قام بدراسات الرب وفيالت"جاردنر"ليؤكد و  ،اخلاص بكل فرد

  .املبدعني وغريهم،لفئات مميزة مثل القادة، املوسيقيني

  .عليها النظريةتستند الجذور و األسس التي  -8-2

سنة يف ميادين و ختصصات عدة مكنته من إرساء دعائم  20دامت أكثر من  اليت"جاردنر"إن دراسات 

  :حناول ذكرها يف النقاط التالية املتعدد علمية قوية لنظريته وحمكات للذكاء
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كولوجي للوظائف مع افرتاض وجود أساس نيوروسي:زل الذكاء عن طريق إصابات املخإمكانية ع -1

لفة يقدمون فرصة لعزل أجزاء املخ املخ ،بني بعطب يف أجزاء معينة من املخ،فإن املرضى املصاالعقلية املختلفة

وعلى هذا فإن أي نوع من أنواع الذكاء جيب أن يكون قابال للعزل ولتحديد  ،املسؤولة عن الوظائف العقلية

 .منطقته باملخ

يشري وجود بعض القدرات :االستثنائينيألشخاصغريهم من االنوابغ واملعتوهني و  وجود األشخاص -2

ارنة ، الذين يطلق عليهم تسمية النوابغ املعتوهني باملقادي لدى بعض املعاقني عقليااملرتفعة بشكل غري ع

تلفة من الذكاء ذات يشري إىل استقالل هذه القدرات ووجودها كأنواع خمبباقي الذين قدرام منخفضة

 .أساس يف املخ

ألي نوع من أنواع الذكاء منط تطوري واضح ومميز وجيب أن تكون :مميز للذكاء ستثنائيوجود تاريخ ا -3

حبيث ميكن التعرف على هذه  ،هذا النوع من الذكاء منذ الطفولةهناك مراحل منو واضحة الكتساب 

 .الذكاء أنواعاملراحل بالنسبة لكل نوع من 

ال يف حاالت وجود أسالف اء فريدا ومستقتتعزز فرص اعتبار الذك:للذكاءوجود تاريخ تطوري مميز  -4

ميكن دراسة الذكاء املكاين من خالل رسوم  اإلنسان، فمثالمسار واضح هلذا التطور لدى تطورية و 

 .الكهوفاألسالف األوائل يف 

عزل  بني املهام املختلفة يف Interférenceتفيد حبوث التداخل :وجود دعم من علم النفس التجرييب -5

، يف حني عدم على نوع الذكاء نفسه اعتمادها ىلإ،فالتداخل بني مهمتني يشري األنواع املستقلة من الذكاء

 . تعتمد على نوع مستقل من الذكاءكلتا املهمتنيأن  ل¯إالتداخل يشري 

على  لعاملياتشري العوامل املكتشفة عن طريق التحليل :ود دعم من مكتشفات القياس النفسيوج -6

لتأكد مما تقيسه ا يةيشك يف عدم إمكان جاردنرل أنواع الذكاء اليت متثلها هذه العوامل وإن كان استقال

 .اختبارات الذكاء

باعتبار نوع معني من الذكاء وحدة مستقلة جيب أن :لية الذكاء للتشفري يف نسق متميزمن الرموزقاب -7

،فنسق أنواع الذكاء املختلفة إىل إظهاريكون قابال للتشفري يف نسق من الرموز ينشأ كاستجابة للحاجة 

 )232: 2006طه،(.هي اللغة الصوتية مثل االجنليزيةغوي لالرموز بالنسبة للذكاء ال

يه كمجموعة من إىل أن املخ البشري ميكن النظر إل"جاردنر"إن الدعائم النظرية و التجريبية اليت قادت :تعقيب

وهوبني وذوي اإلصابات املخية ، املاملتخلفني،أحباثه على العادينيو كانت نتيجة الدراسات ،الكفاءات املنفصلة
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جبامعة 1967عمله كأحد أعضاء مشروع الصفر سنة  ىلإ، إضافة حيي والوظيفي واملعريف الثقايفاجلانبني التشر نم

  .ألجل دراسة النمو املعريف للطفل "هارفرد"

  :أنواع الذكاءات المتعددة  -8-3

قافية الث –التأسيس العلمي لنظريته حول الذكاء باعتماده على النظرية املعرفية يف "جاردنر"إن جناح 

، حيث كانت لك يف حتديد ماهية هاته الذكاءاتجناحه كذ إىلعلى النظرة العصبية الوظيفية للمخ أدى و 

الذكاء املنطقي، الذكاء اجلسمي، الذكاء ،الذكاء اللغوي:بتحديد سبعة ذكاءاته1983ة سنة البداي

ذكاء ثامنا هو الذكاء 1996،مث أضاف إليها عام الذكاء االجتماعي،الذكاء املوسيقي ،الشخصيالذكاء البصري

،وذكاء آخر هو الذكاء الوجودي املعروف باملنظور الفلسفي يف النظرة إىل احلياة واملوت الطبيعي

  .مل يثبت أساسه العصيبجاردنرإال أن ) 28:1997جاردنر،(

  :الباحثة عرض الذكاءات املتعددة  و فيما يلي ستتناول

بأنه القدرة على امتالك "جاردنر"وحيدده :Verbal Linguistic Intelligenceالذكاء اللغوي، اللفظي  - 1

، ذكاء ويعتربه نبيل إبراهيم اكمبحثلاليت تعرضت من أكثر الكفاءات اإلنسانيةهو و استخدامهااللغة والتمكن من

سهولة التعامل مع اللغة والقراءة والكتابة والتحدث ورواية القصص، صاحب الكلمات الذي يظهر من خالل 

لنوع من الذكاء بوضوح هذا الذكاء يبدي سهولة يف إنتاج اللغة واإلحساس بالفرق بني الكلمات يالحظ هذا ا

ام ا ،أما عن مركزه يف املخ فقد دلت األحباث والدراسات اليت قاخلطباء، الشعراء،لدى الكتاب، املؤلفني

  )404:2010إبراهيم،(.نطقة بروكا من النصف األيسر للمخعلى وجوده يف م"جاردنر"

هواملقدرة على استخدام األرقام بصورة :IntelligenceLogicalMathematicalالذكاء الرياضي، املنطقي - 2

احلاسوب، عامل التفكري بطريقة حسنة مثل مربمج احملاسب الضرائب، اإلحصائي و فاعلة مثل عامل الرياضيات،

املقرتحات و الداالت يانات و املنطق،يتضمن هذا الذكاء احلساسية اجتاه األمناط و العالقات املنطقية و الب

والتجريدات األخرى ذات الصلةيتضمن كذلك العمليات املستخدمة يف التصنيف إىل فئات والتبويب 

أما عن مركزه يف املخ فهو الفص )2: 2006أرمسترونج ،(واالستدالل والتعميم واحلساب واختبار الفرضيات 

  .اجلبهي األيسر والفص أجلداري األمين

،حيث أن االختبارات عادة وجود يف النظريات القدمية للذكاءهذا وترى الباحثة أن الذكاء الرياضي م

، كما أن املدرسني يعتمدون على اجلانب الشخص ذكي إذا جنح يف هذا اجلانبما تتجه لقياسه واعتبار 
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اختلف مع سابقيه يف كون هذا الذكاء يعترب  "جاردنر"، إال أن ريا يف تصنيف التلميذ داخل القسمالرياضي كث

  .جزء صغري من جمموعة أخرى متعددة ومتكاملة من الذكاءات

بالقدرة على رؤية ) 1983("جاردنر"و حيدده :Spatial Visual Intelligenceالذكاء املكاين  البصري  - 3

إدراك املعلومات البصرية واملكانية والتفكري يف حركة حتديد مظاهر هذا الكون وحنو دقيق وحتويألعلى الكون 

 يف الفراغ والقدرة على إدراك صور أو ختيالت ذهنية داخلية و يتضمن احلساسية لأللوان األشياءومواضع 

التصور البصري والتمثيل  ، العالقات بني هذه العناصر و هي تتضمن القدرة على، احليز، األشكالواخلطوط

،أما املناطق املسؤولة عنه فهي األجزاء )83:2003هادي ،(،أو املكانية ذات الطبيعة البصرية اجلغرايف لألفكار

، ا النوع من الذكاء لدى املهندسيناجلغرافيني،يتجلى هذمن نصف الكرة الدماغية اخللفية من النصف األمين

  .وغريهم، املالحني عمارينيامل

الباحثة أن هذا النوع من الذكاء يتضمن مقدرة دقيقة لدى الفرد على إدراك العامل املكاين احمليط  وترى

دسي الديكور أي ميكن إطالق به إضافة لتصور املسافات النسبية لألشياء يف الفراغ مثل مهن

  .عليه"الصورةذكاء"تسمية

ق عبد الرؤوف عامر الذكاء ف طار يعر :BodilyKinesthetic Intelligenceالذكاء اجلسمي احلركي  - 4

القدرة على السيطرة على احلركات اجلسمية والتعامل مع األشياء برباعة والتنسيق بني اجلسم « بأنه اجلسمي

،أو أطراف منهيتضمن الذكاء اجلسمي يؤديها اجلسم بكامله والعقل من خالل االتفاق ملختلف احلركات اليت

، اإلحساس حبركات اجلسم ووضعه يف الفراغ  الرباعة، القوة، املرونة، السرعة،، التوازنمهارات معينة مثل التآزر

يسمح هذا الذكاء ألصحابه استعمال اجلسم  حلل املشكالت والقيام باألعمال والتعبري عن األفكار  اكم

،اجلراحني ويوجد مركزه يف كاء ينمو لدي الرياضيني، املمثلنيوهذا الذ )110:2008،عامر (» واألحاسيس

  .)2006:235طه ،(القشرة الدماغية اخلاصة باحلركة يف النصفني الكرويني من املخ 

يتجلى استخدام الفرد هلذا النوع من الذكاء يف مدى خربته يف التعبري عن األحاسيس واألفكار :تعقيب- 

إىل دقة وتناغم ومرونة جد متناهية وذلك يظهر بصورة واضحة  ، إضافةالعقلية انطالقا من اجلسم واحلركات

  .خاصةالراقصني  الفنانني،لدى 

القدرة على «الذكاء املوسيقي بأنه)2003:16حسين،(يعرف : Musical Intelligenceالذكاء املوسيقي - 5

  كما يشري ،» برباعةليها و رمبا التعامل معها التفكري يف املوسيقى ومساع القوالب املوسيقية والتعرف ع
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إىل الذكاء املوسيقي على انه القدرة على التعرف على النغمات واألحلان ويتكون هذا النوع )2011:66،نبيل (

ويتمتع  ،من الذكاء من خالل احلساسية لألصوات،ويالحظ أن منوه يكون مبكرا عن الذكاءات األخرى

،يظهر اج النغمات والتوفيق فيما بينهاصاحب هذا الذكاء حبساسية مرهفة ألصوات البيئة والتمكن من إنت

من  أما مركزه فهو النصف األمين ،، املوسيقيني، املغنينيمهندسي الصوتبشكل واضح لدى مؤلفي األحلان،

منذ طفولته وكان من أكثر  "جاردنر"لدى وهنا جتدر اإلشارة إىل أن االهتمام باجلانب املوسيقي ظهر  املخ

،حيث أن املتصفح لتاريخ حياته سيجد أنه كان مهتما بالعزف على البيانو إلنتاجه نظريته حول الذكاءالدوافع 

وما إال أن دراسته يف علم النفس املعريف جعلته يالحظ أن خمتلف الدراسات مل تم بفهم موباال املوسيقي ع

لة منه لفهم هذا النوع من بدراسة هاته الفئة حماو "جاردنر"مثل موزارت وبيتهوفن،هنا بدأ النوابغ املوسيقية

  .الذكاء

والنغمات  نالحظ أن الذكاء املوسيقي ال يقتصر على قدرة الفرد على التعرف على اإليقاعات

االستماع لكالم  ،بل هو كذلكوتعبري بالعزف والغناء فقط و اإلنتاج املوسيقي من تلحني وتأليفأ،املوسيقية

،هنا جند تأثري البيئة الثقافية واألسرية يف تنمية اجلانب الديين من الذكاء املوسيقي الديين اهللا وجتويده واإلنشاد

الداعية الكتشاف الذكاءات يف بيئة الفرد مما جيعل لكل فرد "جاردنر"وهذا يتماشي مع مبادئ نظرية 

  .افتهخاص به حسب بيئته وثق"بروفيل"

إىل الذكاء الضمن ) 3:2006ارمسرتونج ،(يشري :Intrapersonal Intelligenceذكاء الشخصي الذايت ال - 6

،تتضمن هذه املعرفة من تلك املعرفة على أساس ةتكيفيشخصي أنه معرفة الذات واملقدرة على التصرف بصورة 

،إضافة إىل املقدرة على والرغباتواملزاج )ملرءنقاط القوة ونقاط الضعف لدى ا(امتالك صورة دقيقة عن الذات 

،أما حسني فيؤكد أن الذكاء الضمن شخصي مرتبط بالقدرة على تشكيل ضباط الذايت وفهم وتقدير الذاتاالن

م ذاته جيدا و قدرته على منوذج صادق عن الذات واستخدام هذه القدرة بفعالية يف احلياة وقدرة الفرد على فه

التأمل :تتميز لديهم هي ، حيث أن املهارات اليتالفالسفة، لماء، احلكماءذا الذكاء لدى الع،يتضح هالتمييز

،معاجلة املعلومات بصورة ذاتية االلتزام باملبادئ والقيم اخللفية إدراك شعور الفرد بنفسه،الذايت ومراقبة الذات

  .)143:2005،حسين(الدينية والصرب على الشدائد 

ترى الباحثة أن الذكاء الشخصي هو قدرة الفرد على معرفة و إدراك مشاعره وعواطفه و متييزه بني :تعقيب -

،وماهو سليب هاته املقدرة يف احلياة الواقعيةماهو إجيايب من نقاط قوة وهو سليب من نقاط ضعف مث توظيف 

  .يف احلياة الواقعية االجتماعيةمن نقاط ضعف مث توظيف هاته املقدرة 
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الذكاء االجتماعي هو القدرة على إدراك :Interpersonal Intelligenceكاء االجتماعي البني شخصي الذ - 7

أمزجة اآلخرين ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم والتمييز بينها و يضم هذا احلساسية للتعبريات الوجهية 

على االستجابة بفاعلية لتلك  والقدرة ءاتميااإل،اإلمياءات والقدرة على التمييز بني خمتلف األنواع من الصوت

  .)11: 2003جابر، () فراد ليتبعوا خطا معينا من الفعلأي يؤثر يف جمموعة من األ(بطريقة برمجاتية  اءاتمياإل

،خاصة يف النصف الكروي األمين الصدغيأما عن مركزه داخل املخ فهو الفص اجلبهي والفص 

  )81: 2001نبيل إبراهيم،(واجلهاز اللميب

ن عالقات اجتماعية جيدة مع أن الذكاء االجتماعي هو قدرة الفرد على فهم وتكوي نستنتجمن هذا 

حيث أن كل منهما يكمل األخر ني الذكاء ين االجتماعي والشخصي،إضافة إىل وجود تداخل كبري باألخر

  .املعاجلني النفسانيني، طباء، املرشدين الرتبويني، األهر هذا الذكاء جليا لدى املدرسنيويظ

الذكاء الطبيعي  ذكاء ثامنا هو 1995أضاف جاردنر سنة : Natural Intelligenceالذكاء الطبيعي البيئي - 8

،مثل اء اليت توجد يف البيئة الطبيعية،حيث يعين هذا األخري القدرة على متييز وتصنيف األشياملرتبط بالبيئة

دام هذه الشبه وأوجه االختالف بينهما واستخاحليوانات والطيور واألمساك واحلشرات والصخور وحتديد أوجه 

نوع ،لذلك فإن هذا الحظة مثل هذه النماذج يف الطبيعة، هذا الذكاء يتوقف على مالالقدرة يف زيادة اإلنتاج

 .لماء الطبيعة والنبات واحليوان،عمن الذكاء يظهر لدى الفالحني

فريى أن الذكاء الطبيعي يتمثل يف اخلربة يف إدراك وتصنيف األنواع احلية  )3: 2006،أرمسترونج(أما 

يف بيئة الشخص ويتضمن أيضا احلساسية جتاه الظواهر الطبيعية األخرى مثال  _نباتات و حيوانات_العديدة 

ياته يف الذكاء الطبيعي حتصل عمل ،،املقدرة على التمييز بني األشياء غري احليةتشكيالت السحاب و اجلبال

  ).81: 2011،إبراهيم (الفص اجلبهي والفص القفوي والفص اجلبهي األمين و األيسر 

البيئة الطبيعية من خالل من خالل ما سبق ذكره جند أن الذكاء الطبيعي هو مقدرة الفرد على التعامل مع 

واجليولوجيني هذا ويشري ،التعرف وهذا ما نالحظ لدى الفالحني و الصيادين و الفلكيني التصنيف،التمييز

ة الزالت األحباث جارية جاردنر إىل وجود نوعني آخرين من الذكاءات املتعددة إضافة للذكاءات الثماني

  .إلثباا

يستخدم يف فهم الطبيعة ولدرجة ما معاين الوجود والقضايا :Existential Intelligenceالذكاء الوجودي - 8

  . حيقق بعد احملكات الثمانية لنظرية الذكاءات املتعددةالوجودية ،إال أن الذكاء الوجودي مل
 ).26:  2006،الدمرداش(
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هو جمموعة من القدرات واالستعدادات اليت متكن األفراد من : Spirituel Intelligenceالذكاء الروحي - 10

الوعي  ،ا الذكاء من القدرة على التسامي،يتكون هذيف حيام اليومية حل املشكالت وحتقيق األهداف

وحية الروحي ربط أنشطة وأحداث احلياة اليومية والعالقات مع اإلحساس مبا هو مقدس واستخدام املصادر الر 

فهم روحي للحياة وجلوانب  ، االندماج يف سلوك الفضيلة وهو يستخدم يف إحرازيف مواجهة املشكالت اليومية

  .)26: 2006،الدمرداش(الكون

، مما يستدعي مزيدا الذكاء اجلنسي،بذكاءات جديد مثل الذكاء الرقميبأكما يرى جاردنر أن املستقبل ين

  .ت هاته الذكاءات نظريا وجتريبيامن اجلهود البحثية إلثبا

  .)68: 2011إبراهيم(التايل اجلدوليص ما سبق ذكره يف ميكن يف ختام هذا العرض حول أنواع الذكاءات تلخ

  أنواع الذكاءات المتعددة) : 01(رقم  الجدول

  

ذكاء حتت البحث والالئحة أن هناك مخسة وعشرون  2003لفقيهياهذا ويضيف عبد الواحد 

، مما يكشف عن ضخامة و اتساع القدرات واإلمكانيات اإلنسانية اليت مل تكن موضوع حبث من قبل مفتوحة

  ).180:  2007عبد القادر، أبو هاشم (أعتمده جاردنر الشكل الذي

  .:الذكاءات المتعددةمبادئ نظرية  -8-4

انطالقا مما سبق ذكره عن ماهية نظرية الذكاءات املتعددة مث األسس النظرية و العلمية املدعمة لنظرة 

جند أن للنظرية ،ا عن ماهية كل ذكاء حسب النظريةتعرجياء و حول تعدده يف الفردجاردنر حول الذك

  أنواع الذكاء المتعدد

  الطبيعي  االجتماعي  الشخصي  الموسيقي  الجسمي  المكاني  المنطقي  اللغوي

هو ذكاء 

الكلمات 

الذي يظهر 

من خالل 

القراءة والكتابة  

  التحدث

هو ذكاء 

األرقام يظهر 

من خالل 

التعامل مع 

العمليات 

  احلسابية

هو ذكاء 

الصورة الذي 

يظهر من 

خالل التعامل 

مع اللون 

واخلط والشكل 

  و املساحة

هو ذكاء احلركة 

الذي يظهر من 

خالل 

استعمال 

اجلسم كله أو 

  جزء منه

هو ذكاء اللحن 

الذي يظهر من 

خالل األغاين 

  واألناشيد

وجتويد القران 

  الكرمي

هو الذكاء 

االستنباطي الذي 

يظهر من خالل 

  الوعي باملعرفة

هو ذكاء 

العالقات الذي 

يظهر من خالل 

  اجلماعيالعمل 

هو الذكاء 

البيئي يظهر 

من خالل 

التعرف والتمييز 

والتصنيف يف 

  الطبيعة
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حناول ذكرها يف النقاط التالية استنادا إىل قامت عليها املبادئ اليتمسلمات بل جمموعةمن

Gardner1991،1993،1999،2003 ): 33-32: 2008،الشامي (  

ميتلك كل شخص الذكاءات السبعة كلها ويف ضوء الوراثة والبيئة ال يوجد شخصان لديهم نفس الرب  �

 .أو قدرات الذكاء وفيل

له التشجيع  معظم الناس يستطعون تنمية كل ذكاء إىل مستوى مناسب من الكفاءة إذا ما توافر �

 .والتحفيز املناسبان

 .لذكاءات عادة معا بطريقة مركبةتعمال �

 .د ذاتهالذكاءات املتعددة أداة وليست هدفا يف ح �

ذكاءات وكل ذكاء نرجارديتضمن املخ أنظمة منفصلة من القدرات التكيفية املختلفة أطلق عليها  �

 .مو مبعدل خمتلف داخل كل واحد مناين

لد به اإلنسان وال يستطيع الذكاءات املتعددة تعد نظرية نفسية تنتقد فكرة أن هناك ذكاء واحدا يو  �

 .لنفس و االنثروبولوجيا واألحياءكما أا تعتمد على خالصة حبوث علمية كثرية يف علم اتغيريه

زات جيب ان ميتلكها الفرد لكي يعترب ذكيا يف جمال ما، فالشخص رمبا ال ليس هناك جمموعة من املمي �

 .أن حيكي قصة مثرية يستطيع ان يقرأ لكنه يستخدم ذكاءه اللغوي مبستوى عال إذا ما استطاع

  ) 126:  2005الهادي (و أضاف على مجلة هاته املبادئ 

 .أخر  إن استخدام الفرد لذكاء بعينه يسهم يف حتسني و تطوير ذكاء �

 .ميكن تطبيق النظرية التطورية اإلمنائية على نظرية الذكاءات املتعددة  �

إذن سامهت نظرية جاردنر وحبوثه حول الذكاء يف تعميق الفهم هلاته السمة و لرتسيخ  إطار نظري  �

مفهومه  للذكاءات يف حياة  بناجديد ذو إسهامات متعددة يف جماالت احلياة اليومية الواقعية للفرد الن جاردنر 

 .الفرد عموما

  :الذكاءات المتعددة قياس -8-5

إن ظهور نظرية جاردنر حول تنوع وتعدد الذكاء اإلنساين لفت انتباه العديد من الباحثني والعلماء إىل 

هناك قصور االختبارات املقننة لقياس الذكاء،ألا كانت ال تقيس إال جانب واحد من هاته السمة،فمثال 

اختبارات ركزت على اجلانب الفظي فقط أو العملي ،أو حاولت اجلمع بني اجلانبني كأما وجهني لعملة 

للذكاء ،إال أن املتعمق يف نظرية الذكاءات املتعددة يرى أن " ويكسلر"واحدة هي الذكاء مثل اختبارات 



 الفصل الثاني                                                                      اإلطار النظري

 

65 

 

ريها غري قابلة للقياس  حسب النظرة هاذين اجلانبني ليسا سوى الذكاء اللفظي و الذكاء املنطقي و تبقى غ

هو تصنيف  جاردنرالتقليدية  للذكاء،حيث يرى جابر أن أقرب النماذج التقليدية املفسرة للذكاء لنموذج 

صنفهم قدرات متفرعة من الذكاء العام يف حني جاردنر أقلهم  يف  ثورستونثريستون للعوامل الطائفية، ولكن  

  ).20:  2003جابر ( ...ذكاءات منفصلة عن بعضهم البعض 

قدرة  150الذي يضم " بنية العقل " جيلفورمع منوذج  جاردنريتشابك منوذج ثيرستونوإضافة اىل 

لتا النظريتني يف كون الذكاء ليس واحد، عقلية تفسر الذكاء موزعة على ثالثة أبعاد متداخلة،حيث تشرتك ك

إال أن جيلفور يعترب الذكاء جمموعة من القدرات،أما جاردنر فيعرتف بوجود عدة ذكاءات منفصلة وخمتلفة عن 

  . بعضها

أكثر من مرة فإن االختبارات املقننة ال تقيس سوى جزء صغري من جمموع القدرات  هاورد جاردنرأشار 

لذلك البد من تقومي الذكاءات املتعددة اليت جاءت ا النظرية من خالل قوائم  )17: 2006أرمسترونج (

تشمل أنشطة ومهارات وجتارب متس مجيع الذكاءات سواء كانت سبعة أو حىت مثانية ذكاءات ستذكر منه 

  :الباحثة ما وجدته أكثر تكرارا يف أدبيات املوضوع

صورة مرقمة ) 56(القائمة على كتاب حيتوي للذكاءات املتعددة تشتمل Teele: " تيلي"قائمة  -1

وأوراق إجابة منفصلة،حيث ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة بل تقتصر القائمة على حتديد نقاط القوة 

 .والذكاءات املسيطرة 

مفردة موزعة على تسعة أنواع من الذكاء ) 90(وتتكون من  Mckenzie" :1999" ماكينزي"قائمة  -2

كل نوع ،موزعة توزيعا عشوائيا ومجيع املفردات موجبة ،أمام كل مفردة مخس استجابات مبعدل تسع مفردات ل

تنطبق على متاما، تنطبق على كثريا ،تنطبق على أحيانا ،تنطبق على قليال ،ال تنطبق على إطالقا ،حيث : 

 ).4،3،2،1، 5(تكون الدرجات على الرتتيب 

عبارة عن  Armstrong2008آرمسرتونج:ل )املتعددة استبيان الذكاءات (مقياس الذكاءات املتعددة  -3

فقرة ، اإلجابة ) 80(جمموعة من العبارات اليت تقيس أنواع الذكاءات املتعددة لدى املتعلمني ،يتكون من 

 .5إىل  1تعطى الدرجات من  )مقياس ليكارت (تكون على مخسة بدائل 

 Shearar1994"برانتونشيرر" عداده قام بإ) Teen-Midas(مقياس الذكاءات املتعددة للمراهقني  -4

 .يقدم املقياس بروفيل خاص بكل فرد 
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وضعه يف ضوء نظرية جاردنرللذكاءات : Harms1998"جاري هارمس "اختبار الذكاء املتعدد ل  -5

فقرة مقسمة 80حيث األداة على  2002عبد املنعم الدرديري"املتعددة ،قام برتمجته و تقنينه على البيئة املصرية 

فقرات تتمثل يف الذكاء اللغوي،املنطقي املكاين 10انية جماالت من الذكاءات،وكل جمال حيتوي على مث

اجلسمي،املوسيقي، االجتماعي، الشخصي، الطبيعي ،أما بدائل اإلجابة فمقسمة حسب سلم ليكارت 

 . 80، أما الدرجة الدنيا 400اخلماسي،وعليه الدرجة القصوى املتحصل عليها 

طورت املقاييس من طرف ) MIDASKIDS(الذكاءات النمائية املتعددة لألطفال مقاييس تقدير  -6

يتكون من مثانية مقاييس تشمل مقياس الذكاء اللغوي،اجلسمي، املكاين،املنطقي  Shearer1996"شيرر"

املوسيقي الشخصي،االجتماعي، الطبيعي، أما سلم اإلجابة على فقراا فهو من نوع ليكارت يتكون من 

 .1إىل  5ائل بدرجات منمخسة بد

مقياس الذكاء :،يتكون من مثانية مقاييس "نبيل رفيق حممد إبراهيم "مقاييس الذكاء املتعدد من إعداد  -7

اللغوي مقياس الذكاء املنطقي،الذكاء املكاين،اجلسمي،املوسيقي،االجتماعي،الشخصي،الطبيعي،حيث أن 

فقرة وقد استخدمت الباحثة هذا املقياس ) 144(هو مجيع الفقرات صيغت بصورة إجيابية أما عدد الفقرات ف

للذكاء املتعدد يف دراستها لكونه مالئم لعينة الدراسة،إضافة غلى أن املقاييس الفرعية متت صياغتها انطالقا 

 .من مصادر متعددة من اختبارات ،قوائم ،مقاييس 

إذا كانت االختبارات و القوائم و املقاييس املصممة لقياس الذكاءات املتعددة لدى الفرد إال أا ال  :تعقيب-

تقدم إال جانبا واحدا للحكم على أكثر الذكاءات قوة أو ضعفا فإن اهلدف الذي ألجله خرجت نظرية 

اراته ليس قياس الذكاء فقط بل جاردنر للذكاء كثورة صرحية ضد النظام التقليدي املفسر للذكاء و جلميع اختب

  . هو تنمية ورعاية الذكاءات لدى الفرد من خالل استخدامه جلميع الذكاءات

 :الذكاءات المتعددة أهمية   - 8-6

منذ ظهورها على الساحة النفسية والرتبوية انقالبا جذريا يف  لجاردنرأحدثت نظرية الذكاءات املتعددة  

فة إىل تغيري النظرة إىل التدريس أسلوبا و ممارسة حيث أعترب الكثري من مفهوم الذكاء ويف طرق قياسه إضا

العلماء و الباحثني أن لنظرية الذكاءات املتعددة أمهية عملية يف جمال التعليم و داخل املدرسة ،حيث يرى 

ألفراد أن نظرية الذكاءات املتعددة متد بإطار عمل مفيد من أجل فهم الكفاءات األولية جلميع ا" فاسكو"

  .باإلضافة إىل القوى الفريدة لألفراد فالرتكيب املعريف للفرد يقوم على توافق هذه الذكاءات
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أن فكرة الذكاءات املتعددة كنظرية ليست ضيقة أو متزمنة حيث ميكن تطبيقها مبرونة  "ويلز"كما يذكر 

وبطرق متعددة و هذا األثر مهم من أجل املعلمني و الطالب،فعندما يشجع املعلمون طالم على استخدام 

ف قلب وتنمية قوى الذكاء املتنوعة لديهم فإن هذا يتيح للطالب زيادة قدرام لتعلم وحفظ احلقائق عن ظر 

  )143: 2008عامر ( اسرتاتيجيات التفكري وحل املشكالت 

فإن التطبيقات الرتبوية لنظرية الذكاءات املتعددة أثبتت فاعليتها يف  )71: 2004عفانة والخزندار(وحسب 

  :اجلوانب التالية 

 .حتسني مستويات التحصيل لدى التالميذ ورفع مستويات إهتمامهم جتاه احملتوى العلمي �

 .إمكانية استخدام الذكاءات املتعددة كمدخل للتدريس بأساليب متعددة  �

منذ ظهورها اهتمام العديد من الرتبويني  جاردنرجذبت نظرية : األمهية الرتبوية لنظرية الذكاءات املتعددة

أن يتضمن  أن التقييم جيب جاردنروالعاملني يف جمال التعليم الن جاردنر ركز كثريا على التقييم حبيث أعترب 

مجيع أنواع الذكاء،حبيث ميكن احلصول على بروفيل عقلي لكل إنسان وبالتايل يصبح  هدف التقييم مساعدة 

  ).236: 2006طه (األفراد على التعرف على قدرام املختلفة وتنميتها مبا حيقق أهدافهم 

  :على النقاط التالية)46،47: 2003الهادي (أما من حيث األمهية الرتبوية لنظرية الذكاءات املتعددة فيؤكد 

تعترب نظرية الذكاءات املتعددة منوذجا معرفيا حياول أن يصف كيف يستخدم األفراد ذكاءهم املتعدد  -1

حلل مشكلة  ما وتركز هذه النظرية على العمليات اليت يتبعها العقل يف تناول حمتوى املوقف ليصل إىل احلل 

 .عة ذكاءات الفرد يف موقف تعلم منطي ويعرف منط التعلم عند الفرد بأنه جممو 

تساعد املعلم على توسيع إسرتاتيجياته التدريسية ليصل ألكرب عدد من األطفال على اختالف  -2

 .ذكاءام و أمناط تعلمهم 

تقدم نظرية الذكاءات منوذج للتعلم ليس له قواعد حمددة فيما عدا املتطلبات اليت فرضها املكونات  -3

 .قرتح حلوال يستطيع املعلمون يف ضوئها تصميم مناهج جديدة و تدريسها بطرق جديدة املعرفية لكل ذكاء فن

سليمان إبراهيم إىل النقاط السابقة الذكر النقاط التالية بإدماج نظرية املتعددة يف جمال "كما يضيف  -4

ساعد على تسهم نظرية الذكاءات املتعددة بشكل كبري يف جمال الرتبية اخلاصة،فهي ت - :الرتبية اخلاصة

اكتشاف املوهوبني والتالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة على التعلم سواء املعاقني باختالف نوع اإلعاقة 

أو فئة مضطريب االنتباه ،مفرطي النشاط و من لديهم صعوبات يف التعلم ،حيث إا توجه نظر املربني إىل أن 

 فيستطعون تلكون نواحي قوة يف جماالت كثرية من الذكاءاتهؤالء التالميذ يعتربون أشخاصا كاملني ،ألم مي
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التعلم من خالل ذكائهم األقوى و ذلك ضمن جمموعة خمتلفة من الطرق وإسرتاتيجيات التدريس ومن مث 

 ).421-420: 2010إبراهيم ،(تتضاعف فرصهم يف النجاح و الفهم و االحتفاظ باملعلومات 

" كي سكول"والتطبيقات الرتبوية لنظرية الذكاءات املتعددة بدأت انطالقا من مشروع جاردنر  -5

Keyschool  أ .م.بوالية إنديانا ب الو" إنديانا بوليس"الذي طبق من خالل جمموعة من املعلمني يف مدينة

 ProjectSpectrum"كترمسب"مناهجهم الدراسية على أساس نظرية الذكاء املتعدد إضافة إىل املشروع  البحثي 

الذي يهدف لتصميم جمموعة مقاييس متكن املعلم من حتديد الرب وفيل العقلي لتلميذ املدرسة مبختلف املراحل 

مقياس لقياس أنواع الذكاء املتعدد يف الصف،لتتواىل التجارب لتطبيق نظرية ) 15(العمرية،حيث صمم 

ق مدارس معتمدة يف تدريسها للمناهج الدراسية على الذكاءات املتعددة داخل املدرسة لتصل إىل حد خل

 .نظرية الذكاءات املتعددة خاصة يف أمريكا 

جيب على املدرس أو املعلم وضع النقاط التالية الذكر بعني االعتبار أثناء تدريسه للمواد الدراسية طبقا  -6

 لنظرية الذكاءات املتعددة 

مل مع الذكاءات املتعددة لدى التالميذ،ذلك جيب على املعلم تنويع أساليب تدريسه حبيث تتعا -1

 .ة على التفكري الناقددف تنمية املهارات املختلفة لدى تالميذه وكذلك القدر 

جيب على املعلم استخدام إسرتاتيجية تدريس قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة وذلك دف  -2

 منط التدريس التقليدي بقصد جعل عملية الكشف عن نقاط القوة والضعف لدى التالميذ باإلضافة إىل تغيري

 .لتدريس أكثر فاعلية لدى التالميذا

جيب على املعلم أن يتيح الفرصة كاملة للتالميذ كي يتعلموا كل حسب ذكائه ،حىت يتسىن احلصول  -3

 )422: 2010إبراهيم،.( على أفضل نتيجة ممكنة حتقق النجاح لعملية التعليم و التعلم 

الفوائد في)24: 2003حسين،(أما الفوائد الرتبوية الستخدام نظرية الذكاءات املتعددة يف املدارس فيحددها 

  :التالية 

فالرسم واملوسيقى والتلحني والرسم والتقاط : إمكانية التعرف على القدرات العقلية بشكل أوسع •

اذج وأمناط تربوية وتعليمية جديدة مثلها يف الصور الطبيعية أو الفوتوغرافية كلها أنشطة حيوية تسمح بظهور من

 .ذلك مثل الرياضيات واللغات

تقدمي أمناط جديدة للتعليم تقوم على إشباع احتياجات التالميذ ورعاية املوهوبني واملبتكرين حبيث  •

 . يكون الفصل الدراسي وحىت يصبح التالميذ أكثر كفاءة و نشاطا وفاعلية يف العملية التعليمية
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دوار ومشاركة اآلباء واتمع يف العملية التعليمية وهذا حيدث من خالل األنشطة اليت يتعامل تزايد أ •

 .من خالهلا مع اجلماهري ومع أفراد اتمع احمللي خالل العملية التعليمية

قدرة التالميذ على تنمية مهارام وقدرام املعرفية وكذلك دافعهم الشخصي حنو التخصص   •

 .مواحرتامهم لذوا

عندما نقوم بالتدريس من أجل الفهم و االستيعاب سوف يتجمع لدى التالميذ و يتكون لديهم  •

 .اط جديدة حلل املشكالت يف احلياةالعديد من املهارات و اخلربات االجيابية و القابلية حنو تكوين مناذج وأمن

للذكاءات "جاردنر"ية ما أوجه النقد املوجه لنظرية جاردنرللذكاءات املتعددة ؟لقد تعرضت نظر  -7

املتعددة مثلها مثل باقي النظريات لسيل من االنتقادات الالذعة من قبل العديد من الباحثني املشتغلني 

" واملهتمني بدراسة الذكاء اإلنساين فيما يلي عرض لبعضها حسب ما ورد لدى سليمان إبراهيم يف كتابه  

 ":العقل البشري وجتهيز ومعاجلة املعلومات 

يؤكد نقاد نظرية الذكاءات املتعددة أن عمل جاردنر ليس جديدا الن ما :النظرية ليست جديدة •

يسميه ذكاءات هي أساسا قدرات دائما ما أقر ا املعلمون وعلماء النفس املعرفيون أعيد تصنيفها على أا 

 ...ذكاءات مستقلة 

ر بأن التعريف الضيق للذكاء كمساوي يرد جاردن: النظرية وسعت مفهوم الذكاء إىل ما فوق املنفعة •

لألداء املدرسي هو ببساطة تعريف ضيق للغاية،ويف رؤيته تكون نظرية الذكاءات املتعددة عن املالمح العقلية 

 .واملعرفية للعقل البشري 

يعتقد املنظرون املعارضون لنظرية الذكاءات املتعددة أن تلك املفاهيم مثل :مواهب وليست ذكاءات •

حلركية أو املوسيقية متثل مواهب فردية،وبالتايل فألفضل أن تسمى موهبة بدال من ذكاء،بينما يرفض القدرة ا

جاردنر التفرقة بني املوهبة والذكاء ويرى أن مانسميه ذكاء يف لغتنا العامية ما هو إال جمموعة معينة من املواهب 

 .يف اال اللغوي أو اال الرياضي 

قلة على النحو الذي أورده بل ميكن مجعها و تصنيفها حتت تصنيفات ليست مست جاردنرذكاءات •

السبعة األوىل حتت ثالثة تصنيفات عامة  جاردنربرتتيب ذكاءات) 1995( روبرت سيلوسترأمشل فمثال قام 

الذكاء ( والفراغ و املكان ) الذكاء الرياضي  –الذكاء املوسيقي  –الذكاء اللغوي ( وهي الزمن و التتابع 

 ).الذكاء الشخصي  –الذكاء االجتماعي ( واإلدراك الشخصي واالجتماعي )الذكاء اجلسمي  –كاين امل
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  : خالصة

و الرتبوية لذا تعددت الدراسات يعد الذكاء من املفاهيم املعقدة و الغامضة يف العلوم النفسية 

و اليت حاولت إعطاء فكرة و تصور  جاردنرالنظريات املفسرة له، من أمهها حديثا نظرية الذكاءات املتعددة لـ و 

مقنع علميا و جتريبيا على وجود ذكاءات متعددة لذا الفرد الواحد و رغم ما قدمته النظرية من إضافات علمية 

امات فعالة يف املمارسات الرتبوية و التعليمية، إال و إسه) توفري أدوات لقياس الذكاءات املتعددة(و سيكومرتية 

  .كاء من النقد العلمي أا مل تسلم كغريها من ما سبقها كنظريات مفسرة لذ 
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  نموذج راش-ثانيا

  : تمهيد  

االختبارات طوير مييز العلماء واملختصون يف القياس النفسي والرتبوي بني مدخلني رئيسني  يف بناء وت         

االجتاه التقليدي أو النظرية الكالسيكية،االجتاه احلديث أو النظرية املعاصرة، حيث يتميز االجتاه :واملقاييس مها

تأثر  تقيد الدرجة الكلية لالختبار مبفردات االختبار، التقليدي يف القياس ببعض جوانب القصور نذكر منها

ن أخطاء القياس جلميع أفراد العينة موضع االختبار، افرتاض أن خصائص االختبار بقدرة األفراد، تساوي تباي

  .ة مطردة للسمة أو القدرة املقاسةدرجات االختبار متثل دالة خطي

لذلك ظهر اجتاه حديث يف القياس لتاليف أوجه القصور هاته ولتحقيق أكرب قدر من املوضوعية، من        

أهم مناذج النظرية احلديثة أو ما يسمى نظرية السمات الكامنة لدينا منوذج راش أحادي املعلم حيث يهتم هذا 

ملفردات اليت تشكل االختبار، كما يهتم النموذج بتحديد موقع املفردة االختبارية على ميزان صعوبة مجيع ا

  .املفردات تدريجبتدريج مستويات قدرة الفرد باختبار معني على نفس ميزان 
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  : نشأة النظرية السمات الكامنة-1

إن اهتمام علماء النفس بتحقيق أعلى درجات املوضوعية أثناء بناء وتصميم واستخدام االختبارات أدى     

، واليت تسمى كذلك نظرية االستجابة للفقرة LatentTraitTheoryية السمات الكامنة إىل ظهور نظر 

ItemResponseTheory وجود واحد أو أكثر من )  22: 1988أمينة كاظم ،( ، حيث تفرتض هاته النظرية

السمات الكامنة نظرا لعدم إمكانية مالحظتها أو قياسها بصورة مباشرة، بل ميكن االستدالل عليها من خالل 

  .استجابات األفراد املالحظة على مفردات االختبار الذي يقيس السمة أو القدرة 

  )نقاط األتيةإختصارها يف ال( :أّن نشأت النظرية ترجع إىل ) 2000(يشري عالم 

حبيث يعد ، Tucher1946و توكر Lawly1944و لويل Richardson1936أعمال ريتشاردسون - 

أحد أهم مفاهيم (Item Characteristic Curve)توكر أّول من استخدم مصطلح املنحىن املميز للفقرة

  .النظرية

مناذج نظرية اإلستجابة عددا من التطورات للنظرية كدراسة العالقة بني معامل Lawlyقدم لويل  - 

  .و معامل النظرية الكالسيكية(IRT)للمفردة

املعامل بني معامل النماذج التقليدية و   بتطوير العالقةTucherو توكرRichardsonريتشاردسون قام  - 

  .املرتبطة باملنحنيات املميزة للفقرة

السمات بأحباث يف النظرية و قدم مصطلح Lazarsfield1950قام الزارسفليد - 

  .LatentTraitالكامنة

  .حىت السبعينات يف تقدمي أسس لنظرية اإلستجابة للفقرة اإلختبارية Lord1953أعمال لورد  - 

حينما نشر كل من  1968حدوث تقدم سريع يف جمال البحوث التطبيقية هلذه النظرية يف عام  - 

  ). النظريات اإلحصائية لدرجات االختبارات العقلية(كتاما ) نوفيك(و ) لورد(

إضافة إىل  Beker، بيكر  Subkoviak، سوبكوفياك Wood، وود  Bookعرض كل من بوك  - 

لبحوث مطورة للنظرية، أمهها Cookو كوك  Swaminathanو سواميناثان Hambltonهامبلتون

  ".تطورات يف نظرية السمات الكامنة"، "تباراتنظرية اإلخ"

يف اية القرن املاضي و بداية القرن احلديث أصدر كطل من أمربستون و رايس          - 

Embreston&Reise2000 ماالذي وصف  )نظرية اإلستجابة للفقرة لألخصائيني النفسيني(كتا
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فيه أسس هذه النظرية، و مقارنة بينها و بني النظرية الكالسيكية، و كذا الربامج احلاسوبية املستخدمة 

  .)683-682: 2000عالم، (و املالئمة لكل حالة و منوذج 

  :نماذج نظرية السمات الكامنة  -2

ر ما ،و بني خصائص هذه تم نظرية السمات الكامنة بالربط بني استجابة الفرد على مفردة اختبا  

املفردة حبيث يفرتض يف مناذج النظرية أنه ميكن التنبؤ بأداء الفرد ،أي ميكن تفسري األداء يف أي اختبار نفسي 

مناذج نظرية  ).Traitالسمات ( أو تربوي بناء على خاصية أو خصائص معينة مميزة هلذا األداء تسمى 

حتدد العالقة بني أداء الفرد يف مفردات اختبار وبني السمات  السمات الكامنة هي دوال رياضية احتمالية

أوالقدرات اليت يفرتض أا تكمن وراء هذا األداء،وحسب أدبيات املوضوع فإن مناذج نظرية السمات الكامنة 

وأخر يقسم النماذج اىل جمموعتني ) ثالثة مناذج إحتمالية(توجد يف وجهني أحداها يستخدم مناذج لوغاريتمية 

  :، هنا سنتطرق إىل اموعتني االستاتيكية والديناميكية )االستاتيكية ، الديناميكية  (

 :StaticModelsالنماذج االستاتيكية -2-1

تم هذه النماذج بالقياس يف وقت معني ،كما تم بتحديد العمليات اليت ينطوي عليه االداء يف 

 .ماذج منوذج راش،منوذج لورد ،منوذج برينبوماالختبارات النفسية والرتبوية ومن أمثلة هذه الن
 ).685: 2006عالم ،(

 :DynamicModelsالنماذج الديناميكية -2-2

تم هذه النماذج مبشكلة قياس التحسن أو التغري الذي حيدث يف السمات الكامنة املختلفة يف     

فرتات زمنية متباعدة وبعض هذه النماذج يعترب التغري النمائي عملية تدرجيية،بينما يعترب األخر أن هذا التغري 

)  1972Bock( بوك ىل مثل منوذج انتقايل من حالة إىل أخرى وتركزت غالبية هذه النماذج على احلالة األو 

فقد اعتمد ) 1973Fischer(  فيشر، أما منوذج بيرنبومالذي يتعلق مبنحنيات قياس التحصيل يف ضوء منوذج 

 .على منوذج راش 

  :و من أهم النماذج االستاتيكية الشائعة جند 

 : OneParametreLogisticModelالنموذج اللوغاريتمي أحادي المعلمRaschModeنموذج راش  - أ

و يطلق عليه عدة " نظرية السمات الكامنة "أحد أهم وأبسط مناذج النظرية احلديثة "راش"يعد منوذج        

تسميات منها منوذج راش اللوغاريتمي االحتمايل البسيط ، النموذج اللوغاريتمي أحادي  املعلم ، منوذج 

جورج "اسم هذا النموذج باسم عامل الرياضيات الدمناركي البارمرت احلر لتحليل الفقرات،ارتبط 
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،حيث كان أول من قام بنشره إذ استخدم نظرية االحتماالت يف حتليل البيانات GeorgRasch"راش

صاحب هذا النموذج أن طبيعة السلوك اإلنساين وما  "جورج راش"، حيث يرى )182: 2013محاسنة (

يتعلق به من مظاهر سلوكية خمتلفة تتسم بالتغري وعدم الثبات،مما جيعل من املتعذر القطع حبدوث مظهر معني 

من مظاهر هذا السلوك،إذا توافرت ظروف وشروط خاصة معينة،لذا كان هناك أساس منطقي لقبول املدخل 

 ).15: 2008الشافعي، (الرياضي االحتمايل القائم على نظرية االحتماالت 

يهتم النموذج بتحديد موقع املفردة االختبارية على ميزان صعوبة مجيع املفردات اليت تشكل االختبار   

وبتدريج مستويات قدرة الفرد بإختبار معني على نفس ميزان تعيري املفردات ، كم يفرتض ) بار مرت الصعوبة (

ة املقاسة و أن ال يلجأ الفرد إىل النموذج تساوي مجيع مفردات االختبار يف التمييز بني مستويات القدر 

  .) 293: 2006عالم ،(التخمني العشوائي يف إجابته عن مفردات االختبار 

  :فقد حددها حممد الشافعي يف النقاط التالية الذكر " راش"أما عن خواص النموذج أحادي البارمرت 

 .ت املفردة من السهل التعامل معهاالنموذج يشتمل على أقل عدد من متغريا •

 .يف عددها عن أكثر النماذج العامةتعترب مشاكل تقدير املتغريات قليلة  •

 .ض أا متتلك قوة متييز متساويةكل املفردات يفرت  •

 .التخمني يكون يف أضيق صورة  •

 : و تتمثل الصيغة الرياضية لنموذج راش فيما يلي 

 

 

 

  .n،....،1،2هي رقم الفقرة و تساوي : �حيث

  .ة   بطريقة صحيحةأن جييب املفحوص الذي قدرته على الفقر  احتمالية: (�)��

  .هو صعوبة الفقرة : ��

  .تقريبا  )2,718( االساس اللوغاريتمي ويساوي :�

 ) . 1,7(معامل القياس أو التدريج وهو مقدار ثابت :	


  .معلم القدرة:

  )49: 2009،زكري (: التايل بالشكلوميكن متثيل الدالة املعربة عن النموذج 
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  )نموذج راش(المنحنى اللوغاريتمي أحادي المعلم ) : 01(الشكل رقم 

أّن املنحنيني متوازيان و خيتلفان فقط يف إزاحة املوقع أي يف الصعوبة ) 01(يتضح من خالل الشكل 

أي أّن تكون مجيع  االختبارلذا فإّن تطبيق الصيغة الرياضية لنموذج راش يتطلب تساوي متييز مجيع فقرات 

، و ختتلف عن بعضها البعض يف نقاط إلتقائها )متساوية امليل(متوازية  االختباراملنحنيات املميزة لفقرات 

قرات ختتلف فقط يف صعوبتها و باحملور األفقي الذي ميثل متصل القدرة أو السمة الكامنة و هذا يعين أن الف

  .)70: 2005عالم، (هو البارامرت الوحيد يف منوذج راش 

من خالل ما سبق ميكن القول أن منوذج راش يعتمد على األساس االحتمايل يف تفسري األداء اذن 

والتنبؤ به حبيث يفرتض وجود معلم واحد هو صعوبة املفردة ،إضافة إىل انعدام معلم التمييز ومعلم التخمني 

معلم التمييز جبميع فقرات االختبار  بفرض تساوي قيمة(العشوائي يف إجابات الفرد عن مفردات االختبار 

  . ،هذا ما جيعل النموذج يتميز بالبساطة والسهولة يف االستخدام مقارنة بالنماذج األخرى )

   TowParametreLogistic Modelللوغاريتمي ثنائي المعلماالنموذج ،   Lord Modelنموذج لورد-ب

الذي افرتض أنه من "لورد"ينسب هذا النموذج من مناذج نظرية السمات الكامنة إىل عامل القياس   

الصعب إجياد جمموعة من الفقرات متيز بدرجة واحدة بني مستويات السمة املقاسة أو القدرة اليت يقيسها 

وذج راش، مع افرتاض هذا لكل فقرة زيادة على من) �(بإضافة معلم التمييز " لورد"اختبار معني، لذا قام 

  .لذلك تتقاطع املنحنيات املميزة لفقرات االختبار ) �(النموذج انعدام التخميني 

ومعامالت التمييز ) �(يف النموذج الثنائي املعلم نقوم بتقدير كل من معامالت صعوبة املفردات 

  )694: 2006عالم،(،)�(

 : فيما يلي" لورد"وتتمثل الصيغة الرياضية لنموذج 
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  هو متييز الفقرة :  ��

  )50: 2009زكري ،:( بالشكل البياين التايل " لورد"وميكن متثيل الدالة اليت تعرب عن منوذج 

  )نموذج لورد(المنحنى اللوغاريتمي أحادي المعلم ): 02(الشكل رقم 

  

  

للتمثيل البياين لنموذج لورد أّن املنحنيات املميزة للفقرات املختلفة تتقاطع، و قد ) 02(يالحظ من الشكل 

أضاف لورد معلم التميز لكل فقرة إىل منوذج راش ألنه من الصعب إجياد جمموعة من الفقرات متيز بدرجة 

. إليه منوذج راشواحدة بني مستويات القدرة أو السمة اليت يقيسها اإلختبار و هو اإلفرتاض الذي إستند 
  .)2001:188عالم، (

  : النموذج اللوغاريتمي ثالثي المعلم، BirnbaumModelنموذج بيرنبوم- ج

يعرف بنموذج برينبوم، أضاف بارامرت ثالثا أطلق عليه بارامرت اخلط ألتقاريب األدىن أو بارامرت التخمني 

ومتثل الدالة يف ) 694: 2006عالم ،(بدائل معطاة فيما يتعلق باملفردات االختبارية اليت تتطلب االختيار بني 

 : النموذج ثالثي البارامرت باملعادلة التالية 

  .هو معلمة تأثري التخمني:��  
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كما يفرتض أن بيانات االختبار تتفاوت يف صعوبتها ويف قوا التمييزية وكذلك يف احتمالية     

  ).17:  2008محمد الشافعي،(التخمني إلجاباا 

  بالشكل التايل" برينبوم"وميكن متثيل الدالة اليت تعرب عن منوذج 

  )نموذج بيرنبوم(المنحنى اللوغاريتمي أحادي المعلم ): 03(الشكل 

  

  
  ).51: 2009زكري،(

أّن معلم التخمني ميثل باخلط الذي يلتقي بالطرف األسفل للمنحىن املميز لكل ) 03(و يالحظ من الشكل 

و هو ما يسمى باخلط التقاريب و لذلك تتقاطع املنحنيات املميزة لفقرات االختبار أي فقرة يف الالاية، 

ختتلف عن بعضها البعض يف كل من اجلزء الذي تلتقي فيه باحملور األفقي الذي ميثل متصل السمة الكامنة و 

ذي يلتقي بالطرف األسفل هو برامرت الصعوبة و امليل ميثل برامرت التمييز، و اخلط التقاريب األدىن هو اخلط ال

  )74- 73: 2005عالم، (.للمنحىن فالالاية و ميثل برامرت التخمني 

  :بارامترات النماذج الثالثة : ةمالحظ

a :        القوة التمييزية للمفردةdiscriminatingpower 

  itemdifficultyصعوبة املفردة                         : �

  guessingparameterبارامرت التخمني                 :�

 "لورد وبيرنبوم"وترى الباحثة من خالل ما سبق ذكره عن مناذج نظرية االستجابة للمفردة أن منوذجي 

ملعلم صعوبة املفردة ) التخمني  التمييز ( كل من معلمي البسيط الن إضافة  " راش"ما مها إال تعديل لنموذج 
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راش يعترب حتقيق ملوضوعية القياس يف علم النفس ،حيث أن النموذج الثالثي جاء ليغطي الثغرات املوجود يف 

  .اليت تظهر يف عملية  القياس حينما يلجأ الفرد للتخمني يف إجابته على بعض الفقرات 

  :معايير ومحكات اختيار النموذج المناسب للبيانات في نظرية االستجابة للمفردة-3

ساسية لنماذج االستجابة للمفردة االختبارية هي أن هذه النماذج حتاول اشتقاق إن الفكرة األ  

تنطوي عليها جمموعة من االستجابات موعة من املفردات قياسات أو قيم تقديرية للسمة أو السمات اليت 

التقديرية توجد مناذج عديدة تستخدم لتحديد هاته القياسات أو القيم ) 686: 2006عالم،(االختبارية 

  :يف )23: 2007إسماعيل،(خلصتها " ليربج"،لذلك هناك  ثالث حمكات 

 .حتديد افرتاضات النموذج: احملك األول •

 .خصائص النموذج املتوقعة: احملك الثاين •

 .توقعات النموذج لنتائج االختبار الفعلية: احملك الثالث •

  .و سنتعرض لكم حمك على حدى بالشرح املبسط دون التفصيل 

 .تحديد افتراضات النموذج : المحك األول  •

 Unidimensionality:أحادية البعد -1

 Hambletonيعين أن مفردات االختبار تقيس مسة كامنة واحدة ،و مصطلح أحادية البعد كما يشري 

هو مفهوم جمرد ويقصد به بصفة عامة أن تكون هناك صفة واحدة فقط يف االختبار ميكن أن تفسر أداء 

أما األساليب اإلحصائية املستخدمة يف أدبيات القياس بالنظرية ).  2008،20حممد الشافعي،(املفحوص 

لتوضيح البعدية بشكل  احلديثة فتجمع على استخدام التحليل العاملي ملصفوفة االرتباطات بني املفردات

جيد،كما يذكر جممد عبد الوهاب أن افرتاض أحادية البعد يتحقق إذا كان املكون أو العامل األول يرجع إليه 

من التباين يف الدرجات بالنسبة للتباين الكلي الذي يرجع إىل مجيع العوامل اليت تظهر من خالل ٪ 20تقريبا 

ن هلا أكرب من الواحد الصحيح، أو من خالل كرب النسبة بني قيمة التحليل و اليت تكون قيمة اجلذر الكام

  ) .26: 2010عبد الوهاب ، (اجلذر الكامن للعامل األول و قيمته للعامل الثاين 

  LocalIndependence: االستقالل المحلي-2

تجابة على اسويعين افرتاض االستقاللية أن السمة أو السمات اليت يقسها االختبار هي العوامل املؤثرة 

تلك السمة هي اليت متثل الفراغ الكامن الكلي و هذا يعين أن افرتاض استقاللية  ،الفرد على مفردات االختبار

حممد (القياس يتحقق بتحقق افرتاض أحادية البعد يف كثري من ااالت إذا كان االختبار يقيس قدرة واحدة 
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ية احملل تعين االستقاللية اإلحصائية الستجابات الفرد وهنا ميكن القول أن استقالل) .25: 2008الشافعي،

  .على املفردات االختبارية فال يتأثر األداء على مفردة إختبارية ما باألداء على مفردة أخرى باالختبار 

  :فإن استقاللية القياس تتحقق عندما ) 23أ: 1988كاظم ،(وحسب 

يعتمد على صدق البنود يف قياس القدرة موضوع مالءمة البنود املكونة لالختبار للنموذج و هذا   -  أ

 .القياس،وعلى صدق تدرجها على مقياس هذه القدرة 

مالءمة األفراد الذين جييبون على بنود االختبار للنموذج وهذا يعتمد على صدق استجابات هؤالء  - ب

 األفراد

 مستويام و هذا يعتمد على تقارب  األفرادتوافق بنود االختبار مع قدرات  - ث       

 EqualDiscminationIndices:تساوي مؤشرات التمييز  .1

يقصد به أن جلميع فقرات االختبار نفس القدرة التمييزية ومعروف إحصائيا أنه ميكن التحقق من   

ذلك من خالل فحص االرتباط بني الفقرة والدرجة الكلية لالختبار أي إجياد معامالت االرتباط ثنائي 

دل ذلك )يقرتب من الصفر(،حبيث إذا كانت قيمة االحنراف املعياري هلاته املعامالت صغريا األصيل، للفقرات 

على تساوي مؤشرات التمييز للفقرات وبالتايل خنتار منوذج راش املتميز بتساوي القدرة التمييزية ،أو ميكن 

  .استخدام مناذج أخرى يف حالة العكس

 :Speedinessسرعة األداء يف االختبار   .2

يقصد ا مدى اعتماد درجة الفرد يف االختبار على أدائه فيه وتقاس سرعة األداء يف االختبار عادة        

 ).31: 2007إسماعيل،(بنسبة األفراد الذين مل يصلوا ومل جييبوا عن آخر مفردة يف االختبار 

 : احلد األدىن من أثر التخمني .3

٪ من املفحوصني 10، يتم حتليل SwaminathanHambletonحسب  ) 55: 2009زكري،(يرى   

األقل قدرة على الدرجة الطلية لالختبار ومن مث دراسة أدائهم على الفقرات األكثر صعوبة ومقارنة نسب 

أولئك املفحوصني األقل قدرة، اللذين أجابوا إجابة صحيحة على تلك الفقرات الصعبة بالقيم النظرية ،إذا 

ات مع مالحظة القيم النظرية للتخمني اليت تعتمد حدث أن مخن املفحوصني بطريقة عشوائية على تلك الفقر 

إذ ميكن القول أن مالحظة أو فحص نسبة إجابة األفراد ذوي القدرة . على عدد فئات االستجابة لكل فقرة 
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املنخفضة على الفقرات الصعبة مع القيمة النظرية يعطينا مؤشرا على وجود أو عدم وجود معلمة التخمني يف 

 .بيانات النموذج املناسب لل

أحادية البعد، استقاللية : وخنلص مما سبق ذكره أن احملك األول املتعلق بافرتاضات النموذج من  

القياس انعدام أو وجود التمييز  حد التخمني،سرعة اإلجابة ،هي مؤشرات جيب التحقق منها إحصائيا لتربير 

  لنتائج املتحصل عليها من التحليل تبين أحد النماذج يف حتليل بيانات االختبار ولكي ميكن الوثوق با

 خصائص النموذج المتوقعة : المحك الثاني  •

أي كان النموذج املستخدم فإن هناك خاصيتان أساسيتان يف مناذج نظرية االستجابة للمفردة ميكن فحصها 

  :هي 

 Invarianceofabilityparameter: خاصية الثباتية لمعالم القدرة  -  أ

القدرة للمفحوصني يفرتض أال تعتمد على خصائص الفقرات أي على صعوبة واليت تعين أن تقديرات 

،وميكن التحقق من خاصية الثباتية ملعامل القدرة بفحص قيمة معامل )56: 2009زكري،(أو سهولة الفقرات 

االرتباط بني تقديرات قدرات املفحوصني يف جمموعيت الفقرات السهلة ،و الفقرات الصعبة من االختبار 

تقسيم االختبار موعة فقرات سهلة وجمموعة فقرات صعبة بناء على معامالت صعوبة الفقرة بالنظرية (

  .،حبيث تتوفر خاصية ثباتية معامل القدرة يف النموذج إذا كانت قيمة معامل االرتباط جيدة )التقليدية 

 InvarianceofItemParameter: خاصية الثباتية لمعالم الفقرات- ب

تقديرات معامل الفقرات يفرتض أال تعتمد على طبيعة وخصائص املفحوصني ،سواء كانت تعين أن 

وميكن التحقق من هاته اخلاصية بتقسيم املفحوصني  ) 56:  2009زكري،( قدرام مرتفعة أو منخفضة 

بناء على درجة القطع يف ( موعتني مرتفعي القدرة ومنخفضي القدرة ،بناء على الدرجة الكلية لالختبار 

، مث فحص العالقة من خالل رسم االنتشار لكل من تقديرات اموعتني من حيث )االختبار احملكي 

 .ني، فكلما كانت العالقة قوية دل ذلك على توفر خاصية الثباتية ملعامل الفقرات الصعوبة و التمييز والتخم

 .توقعات النموذج لنتائج االختبار الفعلية : احملك الثالث •

  :يتم معرفة توقعات النموذج لنتائج االختبار الفعلية عن طريق 

  .ة لكل مفردة من املفردات األخرى إجراء مقارنة بني املنحنيات املميز - 

 " ²كا"استخدام رسوم بيانية لتقسيمات الدرجة املتوقعة أو املالحظة أو استخدام اختبار  - 
 ). 24:  2007إسماعيل ،(
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ومنه ميكن القول أن التحقق من حمكات اختيار النموذج ومدى مطابقة البيانات للنموذج املناسب حيقق مزايا 

فإن تقدير قدرة الفرد يتم مستقال عن 

عينة الفقرات اليت تطبق عليه ،أي أن تقديرات القدرة لألفراد حترر إحصائيا من خصائص الفقرات املستخدمة 

بافرتاض وجود عدد معني من األفراد يكون تقدير معامل الفقرات مستقال إحصائيا عن عينة األفراد اليت 

ختتلف قيمته من فرد إىل  -لدرجة الدقة يف قياس قدرة كل فرد و

مفهوم املنحىن املميز للفقرة أو ما يسمى كذلك 

يعترب مفهوم منحىن خصائص الفقرة أو املنحىن املميز للفقرة من املفاهيم األساسية لنظرية االستجابة 

للمفردة ، ومن االفرتاضات املنطقية للنظرية يف القياس أن مستوى القدرة الذي يتمتع به أي مفحوص يتحدد 

باخنفاضها ، مبعىن أن العالقة بني  باحتمال إجابته عن أي فقرة و يزداد هذا االحتمال بزيادة القدرة ويقل

وهاته العالقة ميكن )169:  2013محا سنة ،

  ):04(كما مبني يف الشكل 

  المنحنى المميز للفقرة
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ومنه ميكن القول أن التحقق من حمكات اختيار النموذج ومدى مطابقة البيانات للنموذج املناسب حيقق مزايا 

  : Hambletonمناذج نظرية االستجابة للمفردة اليت ذكرها 

فإن تقدير قدرة الفرد يتم مستقال عن  ،ات االختبار الذي يقيس مسة معينةبافرتاض وجود عدد كبري من فقر 

عينة الفقرات اليت تطبق عليه ،أي أن تقديرات القدرة لألفراد حترر إحصائيا من خصائص الفقرات املستخدمة 

ItemFreed. 

بافرتاض وجود عدد معني من األفراد يكون تقدير معامل الفقرات مستقال إحصائيا عن عينة األفراد اليت 

 .SampleFreedاستخدمت يف تقدير هذه املعامل 

لدرجة الدقة يف قياس قدرة كل فرد و) Stastistic(ميكننا احلصول على إحصاء 

2012  :93 .(  

مفهوم املنحىن املميز للفقرة أو ما يسمى كذلك : ومن املفاهيم األساسية يف نظرية االستجابة للمفردة لدينا

 .دالة املعلومات: نحىن خصائص الفقرة، إضافة ملفهوم

 ) :ItemCharacteristicCuve)ICCاملنحىن املميز للفقرة 

يعترب مفهوم منحىن خصائص الفقرة أو املنحىن املميز للفقرة من املفاهيم األساسية لنظرية االستجابة 

للمفردة ، ومن االفرتاضات املنطقية للنظرية يف القياس أن مستوى القدرة الذي يتمتع به أي مفحوص يتحدد 

باحتمال إجابته عن أي فقرة و يزداد هذا االحتمال بزيادة القدرة ويقل

محا سنة ،(القدرة واحتمال اإلجابة الصحيحة عن فقرة ما هي عالقة طردية 

كما مبني يف الشكل ) S(التعبري عنها بصيغة رياضية متثل مبنحىن يأخذ عادة شكل حرف 

المنحنى المميز للفقرة: 04الشكل 
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ومنه ميكن القول أن التحقق من حمكات اختيار النموذج ومدى مطابقة البيانات للنموذج املناسب حيقق مزايا 

مناذج نظرية االستجابة للمفردة اليت ذكرها 

بافرتاض وجود عدد كبري من فقر - 

عينة الفقرات اليت تطبق عليه ،أي أن تقديرات القدرة لألفراد حترر إحصائيا من خصائص الفقرات املستخدمة 

ItemFreedيف تقدير القدرة 

بافرتاض وجود عدد معني من األفراد يكون تقدير معامل الفقرات مستقال إحصائيا عن عينة األفراد اليت - 

استخدمت يف تقدير هذه املعامل 

ميكننا احلصول على إحصاء - 

2012الخياط ،.( خر ا

ومن املفاهيم األساسية يف نظرية االستجابة للمفردة لدينا

نحىن خصائص الفقرة، إضافة ملفهوممب

املنحىن املميز للفقرة  •

يعترب مفهوم منحىن خصائص الفقرة أو املنحىن املميز للفقرة من املفاهيم األساسية لنظرية االستجابة   

للمفردة ، ومن االفرتاضات املنطقية للنظرية يف القياس أن مستوى القدرة الذي يتمتع به أي مفحوص يتحدد 

باحتمال إجابته عن أي فقرة و يزداد هذا االحتمال بزيادة القدرة ويقل

القدرة واحتمال اإلجابة الصحيحة عن فقرة ما هي عالقة طردية 

التعبري عنها بصيغة رياضية متثل مبنحىن يأخذ عادة شكل حرف 
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كلما زادت قيمة السمة الكامنة زادت احتمالية اإلجابة الصحيحة على الفقرة ،أما عن قيمة حبيث   •

 2009كروكروالجينا،( نحىن خصائص الفقرة حسباألمهية التطبيقية للمنحىن املميز للفقرة أو ما يسمى مب

: اخلصائص( ائص الفقرة يف مقارنة إحصائيات الصعوبة والتمييز ولذلك مسي كذلك مبنحىن خص )451:

 ).احتمال اإلجابة الصحيحة والتمييز الصعوبة و 

إذن ميكن القول أن املنحىن املميز للفقرة هو منحىن ميثل العالقة بني احتمال اإلجابة الصحيحة و مستوى 

  القدرة موضوع القياس 

 : InformationFunctionالة المعلوماتد-

 2008الشافعي (دالة املعلومات يقصد ا مقدار ما تعطيه املفردة من معلومات عند مستويات القدرة املختلفة 

أو هي جمموع دوال معلومات الفقرات عند مستوى معني من القدرة مبيزة هي  ) دالة معلومات الفقرة ( ، )18:

 ). 10:  2006عبابنة،(كون دالة معلومات االختبار مستقلة عن عينة املفحوصني 

  .)2009 :عبد الرحيم و فخرو(جتدر اإلشارة إىل أن دالة معلومات االختبار تتصف خبصائص ذكرها 

 .بار عند كل نقطة من مقياس القدرةتعرف دالة املعلومات موعة من فقرات االخت -1

 .ومات جبودة و عدد فقرات االختبارتتأثر كمية املعل -2

حيث إن دالة معلومات  أي جتميع لدوال معلومات الفقرات، ال تعتمد دالة معلومات الفقرة على -3

الفقرة ال تتأثر بدوال املعلومات للفقرات األخرى ودالة معلومات االختبار هي جمموع حسايب لدوال معلومات 

 .الفقرات املكونة هلا 

  .القدرةيتناسب كم املعلومات املعطى عند كل مستوى للقدرة عكسيا مع خطأ التقدير عند مستوى  -4

أما عن دور دالة املعلومات فيمثل يف حتديد اخلطأ املعياري يف التقدير أي زيادة القدرة على تقدير أخطاء 

  .القياس

كما ومتكننا دالة املعلومات الفقرة من معرفة مدى مسامهة كل فقرة يف دالة معلومات االختبار بشكل 

فكرة جيدة عن قدرات جمموعة املفحوصني، فيمكن مستقل عن الفقرات األخرى لالختبار، فإذا كان لدينا 

انتقاء فقرات االختبار اليت تعظم املعلومات اليت يقدمها االختبار يف املدى الذي تتوزع فيه قدرات املفحوصني 

  ). 10: 2006عبابنة، ( يف االختبار 
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مه لباين االختبار أو مطوره من و منه ترى الباحثة أن دالة املعلومات تعترب لب نظرية االستجابة للمفردة ملا تقد

املعلومات عن فقرات االختبار و بالتايل عن ميزة وخصائص  كل فقرة على حدى وكأن دالة املعلومات عبارة 

  .غرية و تشكل بدقتها االختبار ككلعن فسيفساء ص

 :RashModelنموذج راش -4

كنظرية بديلة للنظرية الكالسيكية يف   LTT (LatentTraitTheory(إن ظهور نظرية السمات الكامنة 

القياس أدى إىل انبثاق جمموعة من النماذج طورت عرب السنوات من طرف باحثني يف القياس أمثال 

اليت تستخدم يف بناء وتطوير املقاييس  وغريهم،  Lord"لورد"و ، Birnbaum"بيرنبوم"و ،Rash"راش"

مؤشرات إحصائية للفقرة ال تعتمد على خصائص عينة واالختبارات حبيث ميكن من خالهلا احلصول على 

ومن أهم مناذج  التطبيق،وال على خصائص الفقرات، مبعىن حترر القياس من العينة و من صعوبة الفقرات،

  .ش حمور اهتمامنا يف هاته الدراسةنظرية السمات الكامنة لدينا منوذج را

أكثر النماذج شيوعا و استخداما يف بناء يعد منوذج راش أحادي البارامرت أو أحادي املعلم،من 

وتصميم و تطوير االختبارات النفسية و الرتبوية ،يهتم بتحديد موقع املفردة االختبارية على ميزان صعوبة مجيع 

املفردات اليت تشكل االختبار ،كما يهتم بتدريج مستويات قدرة الفرد باختبار معني على نفس مستويات 

رتض النموذج أن الفرد ال يلجأ للتخمني العشوائي يف إجابته على مفردات االختبار القدرة املقاسة، كما يف

  ). 81: 2011القفاص، (

،عامل الرياضيات الدمناركي، هو من اقرتح )GeorgRash(وحسب أدبيات املوضوع فإن جورج راش   

يعترب منوذج «ذلك  إىل) 22:  1988كاظم،(هذا النموذج وطوره منذ ستينيات  القرن العشرين، حيث تشري 

،وطوعه للتطبيق العملي العامل 1960عام  )جورج راش(القياس الذي وضعه عامل الرياضيات الدمنراكي

  .»أهم مناذج السمات الكامنة ) بن رايت(األمريكي 

حيث أدخل راش مفهوم االحتماالت حني وصف السلوك اإلنساين بالتغري  وعدم الثبات أي عدم 

 قدرة الفرد فإن العالقة بني )15: 2008الشافعي،(القطع حبدوث سلوك معني يف ظروف معينة وحسب 

درة الفرد صعوبة املفردة جيب أال تكون عالقة قاطعة،ولكن جيب أن تكون عالقة احتمالية ،أي  إذا زادت قو 

)
أما  ))0.05،فإن احتمال حدوث االستجابة الصواب يكون أكرب من )��(عن مستوى صعوبة املفردة �(

فإن احتمال حدوث االستجابة )��(مع   )�
(أما إذا تساوت ) 0.5(إذا حدث العكس تكون أقل من 
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منحىن الفقرة اخلاص بنموذج  تعترب كذلك دالة ( هنا جاءت معادلة النموذج ومن) 0.05(الصوابيكون 

  ، Hambeleton،1991حسب)318: 2011القفاص،( ).راش

أما املنحىن املميز للمفردة يف منوذج راش، فيعرب عن دالة رياضية تربط بني احتمال اإلجابة الصحيحة لفرد  - 

فاملنحيات )697: 2006عالم،(على مفردة إختبارية وبني القدرة الكامنة اليت يقيسها االختبار حبيث وحسب 

،وهنا )Pccs(تكون متوازية أي ال تتقاطع،كذلك املنحنيات املميزة لألفراد املختربين  )Iccs(املميزة للمفردات 

نقصد باملنحىن املميز للفرد هو تلك الدالة اليت تربط بني احتمال اإلجابة الصحيحة موعة من األفراد 

  .صعوبات املفردات املتساويني تقريبا يف القدرة الكامنة وبني 

  )24: 1988كاظم، (:)05(ميكن متثيل املنحىن املميز للمفردة بالشكل - 

  المنحنى المميز للمفردة في نمودج راش: 05الشكل 

  

 :املوضوعية يف منوذج راش - 

يعد منوذج راش  أو كما يسمى كذلك النموذج اللوغاريتمي أحادي املعلمة من بني مناذج نظرية االستجابة     

للمفردة األكثر استخداما يف حتليل فقرات االختبارات و يف بناء و تطوير املقاييس عموما ملا يتميز به عن غريه 

 .من النماذج 

 :ب أن منوذج راش عموما يتميز عن النموذجني الثنائي والثالثي ) 318:  2011القفاص،(حيث يرى 
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يعترب أقل النماذج يف عدد املعامل املطلوب حساا وحتققها يف البيانات املستمدة من االختبار  •

ومعلمة قدرة ) ��(دقيقة لكل من معلمة صعوبة الفقرة  Estimatesللحصول باستخدامه على تقديرات 


(الفرد �(. 

الذين حتصلوا على نفس الدرجة  EstimatesAbilityتتساوي القيم التقديرية ملعامل قدرات األفراد   •

الكلية يف االختبار بغض النظر عن عينة الفقرات اليت أخترب ا كل منهم، يف حني أنه ليس من الضروري 

 .حدوث ذلك يف حالة النماذج األخرى

الفقرة إجابة صحيحة من خالل معلمتني مها قدرة الفرد ميكن تقدير احتمالية أن جييب الفرد على  •

 .وصعوبة الفقرة بصرف النظر عن حجم العينة و عدد الفقرات

يعين حسب  Objectivityومن خالل هاته املميزات لنموذج راش فإن مفهوم موضوعية القياس   

ند مناسب، كما تعين موضوعية املقارنة بني نتيجة تفاعل قدريت فردين مع صعوبة ب )25: 1988كاظم،(

  .بة بندين  استجاب هلما فرد مناسبموضوعية املقارنة بني صعو 

  :ميكن إمجال مفهوم املوضوعية يف منوذج راش يف نقطتني أساسيتني مها : إذن

  .ItemFreeاستقالل معلم صعوبة البند عن الفرد عن البند املستخدم  -1

  .PersonFreeاستقالل معلم صعوبة البند عن الفرد الذي جييب عليه  -2

أو املوضوعية يف منوذج راش هي قدرات األفراد متحررة من أثر صعوبة فقرات االختبار وهي كذلك صعوبة 

  .فقرات االختبار متحررة من أثر قدرات األفراد

  :افتراضات نموذج راش-4-1

السمات الكامنة ،و الن مناذج النظرية تتطلب توفر افرتاضات يف منوذج راش هو أحد مناذج نظرية   

البيانات حىت يكون القياس موضوعيا ،فإن منوذج راش هو األخر يتطلب ذلك و جيمع املختصني يف القياس 

: بأن من امليزات اليت جتعل هذا النموذج أكثر  استخداما هو توفر أقل عدد من االفرتاضات يف البيانات وهي 

  .توازي املنحنيات املميزة للبنود  –استقاللية القياس  –ية البعد أحاد

  :يف ) 22أ:  1988كاظم ،(تتمثل فروض منوذج راش حسب 

 :أحادية البعد-4-1-1

حيث تعرف السمة موضوع القياس بواسطة جمموعة من البنود ذات صعوبة أحادية البعد، أي أن بنود 

االختبار ال ختتلف فيما بينهما إال من حيث مستوى الصعوبة فقط،كما يكون األفراد ذوي قدرة أحادية 
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ا وجود عامل واحد وبتعبري أخر فأحادية البعد يقصد  البعد حتدد وحدها مستوى أدائهم على االختبار،

سائد على العوامل األخرى املوجودة باالختبار، حبيث أن هذا العامل يعترب هو السمة أو القدرة اليت يقيسها 

تعطي االختبار و عموما جند أن افرتاض أحادية البعد من امليزات املرغوب فيها لدى مطوري االختبار، ألا 

 .لتفسري درجات االختبار معىن

 يعين ذلك: لية القياساستقال-4-1-2

ال يعتمد تقدير صعوبة البند على تقديرات صعوبة البنود األخرى املكونة لالختبار و على تقديرات   

 .قدرة األفراد الذين جييبون عليه 

وال يعتمد تقدير قدرة الفرد على تقديرات قدرة أي جمموعة من األفراد الذين يؤدون االختبار ،أو على 

  .البنود اليت جييبون عنها تقديرات صعوبة 

  :ميكن إمجال ما سبق ذكره عن استقاللية القياس يف نقطتني

 .Sample – Freeحترر القياس من توزيع العينة املستخدمة  - 

 .Item- Freeحترر القياس من جمموعة الفقرات املستخدمة  - 

الل املركزي االستقاالستقالل احمللي،  :وهناك من يطلق على استقاللية القياس تسميات أخرى منها

  .غريهاو االستقالل املوضعي 

إىل أن االستقالل احمللي وأحادية البعد ليسا مفهومني  )2009:452زينات،و  يوسف(كما تشري   

فقد يكون االختبار ثنائي البعد إذا وجد أن مستني متكافئتني موعة من مفحوصني متجانسني  متكافئني،

حبيث تكون الفقرات  )أو أي عدد أخر ( وجود مسة واحدة فقط  ،حمليا على كال السمتني وفقراما مستقلة

واالستقالل احمللي حسب  لذا فإن االستقالل احمللي وعدد السمات افرتاضات اصطالحية، ،مستقاة حمليا

هو أن تكون الفقرات مستقلة إحصائيا لكل جمموعة فرعية من املفحوصني املتجانسني بالنسبة للسمة )  دعنا(

طة واحدة على متصل وتتحدد هذه االستقاللية بوساطة جمتمع فرعي من املفحوصني يقعون على نق الكامنة،

  . السمة الكامنة

  : توازي المنحنيات المميزة للبنود-4-1-3

إىل أن معىن توازي املنحنيات املميزة للبنود هو أنه إىل احلد الذي متيز فيه البنود  )23:  1988كاظم،(تشري     

بني األفراد ذوي املستويات املختلفة من قدرة ما فإن مجيع هذه البنود ينبغي أن يكون هلا نفس القدرة على 

 .التمييز 
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قرات أو البنود،بالتايل عدم وجود إذن ميكن القول أن منوذج راش يفرتض تساوي القدرة التمييزية جلميع الف

  . معلمة التمييز،بل وجود معلم واحد يف النموذج هو معلم صعوبة فقط 

الن منوذج راش يستند على فرضية انعدام عامل التخمني العشوائي أثناء حتديد اإلجابة الصحيحة : مالحظة

  .دةيف انعدام التخمني ال يدرج عا من طرف املفحوص،فالفرض الرابع املتمثل

  :ماذج اليت طورت من منوذج راش إىلميكن تصنيف الن:نماذج نموذج راش-4-2

صفر ( ويعد امتداد لنموذج راش ثنائي الدرجة : PartialCreditModelنموذج التقدير المتدرج  •

و يستخدم هذا النموذج إذا كانت الدرجات ويستخدم هذا النموذج إذا كانت الدرجات تقع يف أكثر ) ،واحد

 .)693:  2006عالم ، ( قسمني مرتبني ، كما يف درجات أسئلة املقال وحل املشكالتمن 

قياس االختبار يستخدم يف حالة : MultidimensionalRashModelنموذج راش متعدد األبعاد •

 .ألكثر من بعد واحد

يصنف مناذج راش إىل مناذج خاصة بالتدريج الثنائي )4: 2014الشريفين،و  تغريد حجازي(لكن 

)Dichotomus ( وتستخدم عندما تأخذ اإلجابة عن الفقرة إما صفر أو واحد،ومنوذج سلم التقدير

RatingScale) ( ويستخدم عندما تكون البيانات مأخوذة من سلم تقدير، ومناذج التقدير اجلزئي

)PartialCredit ( اليت تستخدم عندما تتكون اإلجابة من عدة خطوات، باإلضافة إىل مناذج

)BinomialTrial (بة عن الفقرة عدة حماوالت مستقلةاليت تتطلب فيها اإلجا. 

  :استخدامات نموذج راش-3- 4

يعترب منوذج راش من أهم مناذج نظرية السمات الكامنة ومن أكثرها استخداما وتفضيال لدى مطوري   

 :الذكرومصممي االختبارات النفسية والرتبوية وعموما ميكن إمجال أهم استخدامات النموذج يف النقاط التالية 

سمة الكامنة أو التحليل يستخدم منوذج راش يف القياس النفسي أي حتديد موقع املفردة على متصل ال •

 .االستكشايف للبيانات

 .يسمح منوذج راش بدمج املفردات اليت مت تنظيمها •

" يستخدم منوذج راش كنظرية مفسرة يف العديد من ااالت املعرفية بسبب خاصيته املرغوب فيها وهي  •

 ".املوضوعية اخلاصة 
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يستخدم منوذج راش يف بناء وحتليل االختبارات النفسية والرتبوية،  وكذلك بناء بنوك األسئلة اليت حتقق  •

 . املوضوعية يف القياس

حيدث هذا عن طريق حتليل املكونات األساسية للعامل باستخدام البعد، و يستخدم لتقييم أحادية •

 )42-41: 2007اعيل ،إسم( .راشالفروق املعيارية وإحصائيات املالئمة لنموذج 

 :  وحدات قياس معلمي نموذج راش-4-4

يعد منوذج راش من أشهر مناذج نظرية االستجابة للمفردة و أبسطها لكونه يشتمل على أقل عدد من 

اليت يكون )  �
(وهو مستوى القدرة  ItemDifficultyاملفردةصعوبة : املعامل اليت ميكن تقديرها و هي 

،أي أنه كلما زادت صعوبة املفردة كلما زادت فرصة قدرة الفرد على املميز للمفردة أكثر احنداراحىن عندها املن

 . PersonAbility٪وقدرة الفرد 50اجتياز املفردة بنسبة 

،وتتمثل وحدة التدريج "اللوجيت"يتصف منوذج راش باستخدام وحدة القياس أو تدريج تسمى   

أو الرتجيج اللوغاريتمي ) logit(، اللوجيت يف تقدير معلمي منوذج راشستخدمة بتعبري أخر وحدة القياس امل

حيث أن قدرة الفرد تقاس ذه الوحدة وتعرف بأا اللوغاريتم الطبيعي الحتمال جناح الفرد على املفردات 

اليت تعرب نقطة صفر التدريج عن صعوبتها،وكذلك فإن قياس صعوبة املفردة يكون بنفس الوحدة وهو 

اريتم الطبيعي لرتجيح اإلجابة اخلطأ عن هذه املفردة لألفراد الذين تقع قدرام عند نقطة ميزان القدرة اللوغ

  ).46- 45:  2007إسماعيل ،(

إىل أن اللوجيت هي وحدة قياس كل من قدرة الفرد وصعوبة ) 28أ: 1988أمينة كاظم، ( كما تشري   

الفرد على البنود اليت تعرب نقطة صفر التدريج عن صعوبتها عندما البند،وتعرف باللوغاريتم الطبيعي ملميز جناح 

  .)0,73(ويكون احتمال جناح هذا الفرد )2,72( أي  (�)يساوي هذا املميز ثابتا هو األساس الطبيعي

ويف ... أن يف التدريج الذي يستخدم اللوجيت مستوى القدرة يعرب عنه باالس  )71: 2008التقي،(يضيف و 

هذا التدريج يكون املعىن الذي يعطى للفرق بني تقدير القدرة لطالبني أو لفردين هو ذاته الذي يعطى للفرق 

  .بني درجة صعوبة فقرتني

ي، أو ما يسمى كذلك وجدير بالذكر بأن وحدة القياس يف منوذج راش هي وحدة للقياس الفئو   

القياس ذو الفئات املتساوية، إال أن وحدة اللوجيت ليست الوحدة الوحيدة املعتمدة يف تدريج االختبارات 



 الفصل الثاني                                                                      اإلطار النظري

 

89 

 

واملقاييس النفسية والرتبوية، بل هناك وحدات أخرى خمتلفة ختتلف تبعا ألهداف القياس يذكرها 

  : حسب الرتتيب التايل  )72: 2009زكري،(

  ).نيت( جلماعيةاوحدات التدريج  - 

 .)سيت( وحدات التدريج املعتمد على حمك مستقل  - 

 . )شيب( االجابة الصواب  تمالحباوحدات التدريج اخلاصة  - 

 ).Bas(وحدات التدريج املستخدمة يف املقاييس الربيطانية  - 

�:حتويل اللوجيت باستخدام معادلة التحويل اخلطي ): الواط( وحدة  -  = � + �� 

 .تدريج اللوجيت:� - 

 - γ:التدريج اجلديد. 

 - β:عامل املسافة الذي حيدد سعة وحدة القياس اجلديدة. 

 - α:االزاحة املطلوبة لنقطة أصل التدريج. 

�50( حتويل اللوجيت بوضع ): MNF(وحدة املنف  -  �(و ) = = يف معادلة )   5

 .التحويل اخلطي السابقة الذكر 

ميكن احلصول عليها بوضع وهي وحدة حتقق ميزات وحديت اللواط واملنف، ):أكا (وحدة  - 

)50� �(و ) = =  .يف معادلة التحويل اخلطي )  7.41

  :راشتقدير معالم نموذج -4-5

تعترب عملية تقدير معامل النماذج من تقدير ملعلمات الفقرة،وتقدير قدرة املفحوصني من األغراض   

أو تقدير ( تقدير معامل الفقرات األساسية لتحليل أو تطوير اختبار ما وفق نظرية السمات الكامنة،وحيث أن 

يتمثل يف درجة الصعوبة و درجة التمييز ،و درجة التخمني للفقرات،والن منوذج راش من ) معلمات الفقرة 

أو (أبسط النماذج لذا يتم الرتكيز على معلم الصعوبة فقط يف تقدير معامل الفقرات،أما تقدير قدرة األفراد 

تحديد قدرة الفرد على متصل القدرة حيث أن وحدة قياس كل من قدرة ، فيتم ب)تقدير قدرة املفحوصني 

حدة حمددة الفرد على متصل القدرة حيث أن وحدة قياس كل من قدرة املفحوصني،ومعلم صعوبة الفقرة الوا

  . يف منوذج راش باللوجيت
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  : طرق تقدير معالم الفقرات وقدرة األفراد �

إىل وجود ثالث طرق رئيسية يف عملية تقدير معامل الفقرات يف حال )126: 2009التقي،(يشري   

 : هي )حتسني عملية التقدير يف كل دورة (  الدوراينمعرفة القدرة الكامنة لألفراد تستخدم عملية التقدير 

 ):JointMaximumLikelihood  )JMLطريقة االرجحية العظمى المشتركة-أ

تتم عملية تقدير معامل الفقرات يف هذه الطريقة يف مرحلتني، تتناول املرحلة األوىل افرتاض قيمة للقدرة 

وتقدير معامل الفقرات وفقا هلذا االفرتاض من خالل البدء مبعامل أولية للفقرات ،أما املرحلة الثانية ) �
(هي 

اليت مت تقديرها و تتكرر العمليتان حىت يكون ) ��( فيتم فيها تقدير القدرة اعتمادا على معامل الفقرات 

إذن . )128:  2009التقي،(يتم اعتماده ) ��( الفرق يف القيم املقدرة بني أي دورتني أقل من عدد ثابت 

ميكن القول أن هاته الطريقة يف تقدير معلم الفقرة حمددا يف معلم الصعوبة يف منوذج راش ال تعتمد على 

معامل الفقرات بل أسلوب مباشر يف عملية التقدير ال يتناول أيا من االفرتاضات لكل من  افرتاضات لتوزيع

 .توزيع القدرة أو توزيع معامل الفقرات 

 ): MarginalMaximunLikelihood  )MMLطريقة االرجحية العظمى الهامشية-ب

تنطلق هاته الطريقة من اعتماد توزيع للمعلمة املراد تقديرها حبيث ،أن الفكرة اليت يتم االعتماد غليها هو 

، كم ميكن )134: 2009التقي،( أن الفقرات واألفراد تعامل على أساس عينة يتم اختيارها من التوزيع املعتمد 

غالبا ما (عمل أويل لقدرات األفراد : يف ) 48: 2007إسماعيل، ( حتديد طريقة االرجحية اهلامشية حسب 

:  ـ،وتقدر مواقع املفردات باالعتماد على هذا التوزيع،وتسمى هاته الطريقة كذلك ب)يكون توزيع عادي 

 .االجحية الغري مشروطة 

 ):ConditionalMaximunLikelihood)CMLطريقة االرجحية القصوى المشروطة- ج

لتقدير معامل القدرة عند األفراد وهو جمموع الفقرات اليت أجاب عنها تنطلق هاته الطريقة من شرط كايف 

... الفرد،والشرط لتقدير معامل الفقرات هو جمموع األفراد الذين أجابوا عن الفقرة املعنية إجابة صحيحة 

 .تنحصر هاته الطريقة يف منوذج راش 

  : فوائد هلذه الطريقة نذكر منها  "أمبرستون وريز"وقد أعطى 

 ) .معلمة الفقرة (عدم االعتماد على توزيع حمدد للسمة الكامنة يف تقدير درجة الصعوبة  - 

 .عملية التقدير تتصف باالتساق والتقديرات لدرجة الصعوبة تتبع التوزيع الطبيعي وتتصف بالفاعلية - 
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مات لتقدير الطريقة الثالثة تستخدم يف منوذج راش لتقدير درجة الصعوبة اعتمادا على جمموع العال: إذن

أن الطرق الثالثة املستعرضة  )127 - 126: 2009التقي،(السمة الكامنة،أخريا ميكن القول بناء على 

  .تستخدم التقدير الدوارين أي حتسني عملية التقدير مع كل دورة تتم 

استخراج الطريقة الثانية تستخدم توزيعا افرتاضيا قبليا لكل معلم من املعامل املراد تقديرها حبيث يتم  �

 .الوسط احلسايب للتوزيع البعدي 

الطريقة الثانية تعد حتسينا للطريقة األوىل حبيث تستخدم التوزيع الطبيعي كتوزيع قبلي لكل من القدرة  �

 )
 ).�)ومعلم الفقرات ( 

 .تعتمد الطريقة الثانية على أسلوب تعظيم التوقع يف تقدير معامل الفقرات  �

 : Cohen’sApproximationطريقة كوهين التقريبية-د

هي من أكثر الطرق يف تقدير معلمي منوذج راش وتقرتب التقديرات الناجتة منها من التقديرات الناجتة 

عن طريقة االرجحية القصوى غري املشروطة،يزيد هذا التقارب يف التقدير بالنسبة لالختبارات الطويلة نوعا ما 

على وجه العموم،حىت يصل االختالف بينها اىل جمرد الكسر من  أو تلك اليت تتوزع درجاا بصورة متماثلة

 . )449ب: 1988كاظم ،(اخلطأ املعياري هلذه التقديرات 

هناك العديد من الربامج احلاسوبية املمكن استخدامها يف تقدير قيم معامل أو بارامرتات النموذج : مالحظة

 الربامج االلكرتونية احلديثة مثل برنامج : املناسب للبيانات نذكر منها على سبيل احلصر 

BilogMislevyetBock1990)( برنامج،MuktilogThissen1991)(برنامج،Winsteps _Bigteps 

LinacreetWright)(  برنامج ،Quest )AdamsetKhoo1994( برنامج،Rumm2010 

)LueetAndrichet Sheridan1996 ( برنامج ،Bilog-Mg3 )MishevyetBock2003 ( وغريها الكثري.  

 :تدريج االختبار- 5

) TestCalibration(من املفاهيم األساسية يف نظرية االستجابة للمفردة لدينا مفهوم تدريج االختبار

تقديرات معامل الفقرات وقدرات املفحوصني، منحىن خصائص الفقرة، : املرتبط بالعديد من املصطلحات منها

 .منحىن خصائص االختبار

انتظام مواقع مفردات الفقرات على متصل : التدريج بأنه )77: 2009زكري،(حيث يعرف القرشي   

عن ) بعدها عن صفر التدريج (صعوبتها حول صفر تدريج متغري مستوى الصعوبة حبيث يعرب موقع كل فقرة

  .مستوى صعوبتها 
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التدريج يقصد به إنشاء ميزان لتدرج الصفة السلوكية الذي حيدد مستوى األفراد على هذه الصفة و   

حدة معروفة و يتمثل هذا يف انتظام مواقع الفقرات على متصل صعوبتها حول صفر تدريج حبيث يعرب مقدرا بو 

  . )53: 2007إسماعيل ،(موقع كل فقرة عن صعوبتها 

فيشري إىل أن عملية تدريج االختبار تقدم إطارا مرجعيا لتفسري نتائج  )271: 2013محاسنة،(أما   

عد تطبيق االختبار على جمموعة من املفحوصني وجترى جمموعة من االختبار، حيث تتم عملية التدريج ب

العمليات الرياضية للبيانات من خالل الربامج اإلحصائية باحلاسب اآليل، للحصول على متصل القدرة موحد 

يعترب جزء مهم من إجناز ) قدرة ،صعوبة (لكل من الفقرات وقدرات املفحوصني، حيث أن تدريج االختبار 

  .ووضعه قيد االستخدام االختبار 

انطالقا مما سبق ذكره ميكن القول أن تدريج مفردات أو فقرات االختبار ما هو إال انتظام ملواقع تلك  :إذن

  .على متصل القدرة) املفحوصني ( ،إضافة إىل حتديد مواقع األفراد على متصل صعوبتها) الفقرات ( ات املفرد

يف مرحلتني حيث يف املرحلة األوىل يتم تقدير  )272: نفس المرجعة،محاسن(أما إجراءات التدريج فقد حددها 

كل من ) تتداخل (معلمات فقرات االختبار،يف املرحلة الثانية يتم تقدير قدرة املفحوصني، حيث تتفاعل 

هاتني املرحلتني مع بعضها البعض من أجل احلصول على التقدير النهائي للمعلمات ،بعد هذه املرحلة فإن 

ممن حيث قيم القدرة الواقعة عليه ومواقع ) السمة( وكذلك يتم تعريف متصل القدرة  االختبار يكون مت تدرجيه

املفحوصني وصعوبة ومتييز الفقرات، يف حني أن تدريج االختبار وفق منوذج راش يتم فيه تقدير معلمة واحدة 

  .لكل فقرة 

أعلى نسبة "التدريج مفهوم  ،وتستخدم عملية1968ألن برينبوم هو أول من اقرتح فكرة تدريج االختبار عام 

  " .MaximumLikhoodترجيح 

  :مطابقة البيانات لنموذج وصف الفقرة-5-1    

نتناول يف هذا العنصر أهم الطرق املستخدمة يف مطابقة البيانات للنموذج املعتمد يف وصف البيانات         

حيث أن تدريج االختبار ال يتم إال بعد مطابقة البيانات للنموذج املناسب كنموذج راش مثال والطرق املطابقة 

،تسمى عملية مطابقة البيانات مبالءمة املفردة ) outfit( ، املطابقة اخلارجية )infit(املطابقة الداخلية : هي

)ItemFitStastistic(وتتم بطريقتني يف منوذج راش،.  

  : كم قدمها رايت وماسرتز هي
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تسمى كذلك إحصاء املالئمة ألتباعدي،يكون حساسا ألمناط ):outfit(درجة املطابقة اخلارجية  - 1

  .مستوى قدرام من مستوى صعوبة املفردة االستجابة غري املتوقعة لإلفراد الذين يبعد 

تسمى كذلك بإحصاء املالئمة ألتقاريب ويكون حساسا ألمناط االستجابة ) infit(درجة املطابقة الداخلية  - 2

  )52: 2007إسماعيل،.( ى قدرم من مستوى صعوبة املفردةالغري متوقعة للمفحوصني الذين يقرتب مستو 

انات للنموذج املعتمد ترتبط مبدى حتقق افرتاضات النموذج املختار واليت تتمثل وعموما فإن عملية مطابقة البي

الداخلية و اخلارجية ، أي : أحادية البعد، استقاللية احملل، إضافة لعنصري املطابقة: يف منوذج راش يف افرتاضي

  . أن كل من حتقق املطابقة و حتقق االفرتاضات مرتبط باألخر لتفسري البيانات املالحظة

إذن ميكن القول أن عملية مطابقة البيانات للنموذج املعتمد و عملية تقدير معلمات النموذج وخاصة   

معلم الصعوبة بالنسبة لنموذج راش هي عمليات مرتابطة تسبق عملية تدريج و تطوير االختبار وكلها عمليات 

  .رياضية معقدة تتم عن طريق الربامج احلاسوبية 

  : محكات اختيار النموذج المناسب لتدريج المفردات -5-2    

مل يتفق املختصون بالنظرية احلديثة يف القياس على حمكات ثابتة الن اختيار النموذج املناسب ليس 

باألمر السهل ،بل صعب من الناحية العملية و املطابقة التامة أمر مستحيل لذلك يلخص صالح عالم بعض 

ند اختيار النموذج املناسب لتدريج مفردات اختبار أو مقياس ما على النحو احملكات الواجب مراعاا ع

  :التايل

 .اش و مناذج نظرية السمات الكامنةوقد سبق ذكرها يف منوذج ر : حتقق افرتاضات النموذج •

ميكن اختيار منوذج بسيط رغم خمالفة بعض افرتاضاته، إذا كان ذلك : حتمل النموذج ملخالفة افرتاضاته •

ر كثريا يف دقة التقديرات الناجتة عن استخدامه فمثال قد يستخدم منوذج راش بدال من النموذج الثالثي ال يؤث

فرد وذلك إذا كان استخدام راش ال يؤثر كثريا يف  1000الن هذا األخري يتطلب أن تكون العينة ال تقل عن 

 .دقة تقديرات قدرة األفراد 

إذا كانت املفردات تتطلب استجابات ذات أقسام متعددة : لها أنواع البيانات االختبارية املراد حتلي •

 .غري مرتبة،فإنه ال يصلح معها إال منوذج االستجابات االمسية 
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 :خالصة

تعد نظرية اإلستجابة للمفردة طريقة مشهورة لنمذجة البيانات ألا حتاول منذجة العالقة بني املتغري 

، وتتميز النظرية ) املتغري املالحظ(اإلستجابة الصحيحة على املفردة  و بني إحتمال) قدرة الفرد(الغري مالحظ 

ثالثي املعلم  بيرنبومثنائي املعلم، منوذج  لوردأحادي املعلم، منوذج  راشبنماذجها الثالثة املشهورة، منوذج 

  .واليت ختتلف عن بعضها البعض من حيث عدد املعامل الواجب تقديرها أثناء التحليل و التدريج

يعترب منوذج راش أحادي املعلم من أكثر النماذج شيوعا و استخداما يف بناء و تصميم و تطوير  و

اإلختبارات النفسية و الرتبوية، حيث يهتم بتحديد موقع املفردة اإلختبارية على ميزان صعوبة مجيع مفردات 

ى نفس مستويات القدرة اليت تشكل اإلختبار، كما يهتم بتدريج مستويات قدرة الفرد بإختبار معني عل

 .املقاسة
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  :تمهيد

منهج الدراسة،ووصف تمع : الفصل احلايل املنهج و اإلجراءات املستخدمة يف الدراسة احلالية من يتكون

نبيل املتمثلة يف مقياس للذكاء املتعدد املعد من طرف  ،و أداة الدراسةسة و حتديد لعينة الدراسة ووصفهاالدرا

على البيئة االصلية مث استخراج )الثبات ،الصدق( صائصها السيكومرتية خل ذكرو  ،من حيث وصفها براهيما

و أخريا األساليب اإلحصائية اليت استخدمت يف معاجلة بيانات الدراسة  ،على البيئة اجلزائرية هلاته اخلصائص

 .وفيما يلي وصف هلذه اإلجراءات
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  منهج الدراسة: أوال

التحليل و التفسري العلمي  أشكالهو احد املنهج املستخدم يف هاته الدراسة هو املنهج الوصفي 

و ووصفها وصفا دقيقا من خالل التعبري النوعي الذي يصف أو مشكلة حمددة  ظاهرة املنظم لوصف 

وحيث  وصفا رقميا لتوضيح حجم الظاهرة حمل الدراسة،الذي يعطي  الظاهرة، و يوضح خصائصها أو الكمي

الذكاءات املتعددة باستخدام منوذج راش على عينة من تالميذ أن الدراسة احلالية دف إىل تطوير اختبار 

سنة من خالل تدريج اختبار الذكاءات ) 21 - 15(السنة الثانية ثانوي والذين ترتاوح أعمارهم مابني 

فإن املنهج  ،فسرة لقدرة األفراد بعد التدريجوإجياد من صدق وثبات بعد التدرجيواستخراج للمعايري امل املتعددة،

  .هو املنهج الوصفيلتحقيق أهداف الدراسة ئم املال

  مجتمع الدراسة: ثانيا

تكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع تالميذ السنة الثانية ثانوي جبميع ثانويات وادي رهيو والية 

خالل السنة موزعني حبسب الشعب الدراسية و اجلنس  تلميذ وتلميذة ) 830(غليزان حيث بلغ اتمع 

 .يوضح ذلك) 02(و اجلدول رقم2015-2014الدراسية

 –احمد بن بلة  -القباطي –الشهداء (يوضح مجتمع الدراسة بالثانويات األربعة  :)02(الجدول رقم 

 )هواري بومدين

 الجنس الشعب الدراسية
  

 الثانوية
تقني 

 رياضي

تسيير 

 واقتصاد
 ذكور إناث أداب وفلسفة لغات أجنبية علوم تجريبية رياضيات

 القباطي 129 143 58 30 128 13 19 24

 الشهداء 101 93 26 34 89 00 26 19

 أحمد بن بلة 53 74 32 14 45 07 16 13

 هواري بومدين 94 143 69 24 83 09 31 21

  المجموع  377  453  185  102  345  29  92  77

  

  عينة الدراسة:ثالثا

ممثلة لعناصر اتمع أفضل متثيل حبيث ميكن الدراسة  جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة و عينة تعد   

عباس و (تعميم نتائج تلك العينة على اتمع بأكمله وعمل استدالالت حول معامل اتمع

  )2011:218،آخرون
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، )رياضي -تقين - أديب - علمي( تالميذ السنة الثانية ثانوي،من مجيع الشعب الدراسية  متثلث عينة الدراسة يف

منتصف هذه املرحلة  الثانية  ةمستوى السنحيث ميثل  أي كل اتمع األصلي، من وادي ارهيو بأربعة ثانويات

بغية ضمان التجاوب واجلدية وااللتزام باملوقف التطبيقي  لذلك مت اختيارهالدراسية مما مييزه باهلدوء واالستقرار،

من اتمع  ٪36,7أي ما يعادل  تلميذ وتلميذة،)305(قدرت عينة الدراسة األساسية ب  ،لالختبار

، ألننا يف التطبيق استثنينا ثانوية الشهداء من العينة ملا 1,3واحنراف معياري سنة17األصليبمتوسط عمري قدره 

أما باقي الثانويات فكان العدد غري متماثل  وجدناه من عراقيل وعدم جدية يف االلتزام باملوقف االختباري،

، ضف عليه ما مت حذفه 2015التوزيع كان يف الفصل الدراسي األول من سنة  لوجود غيابات باألقسام الن

  . من االستمارات الغري مملوءة بدقة وبعشوائية واليت حذفت من عينة التحليل وبالتايل أصبحت العينة كالتايل

 .خصائص عينة الدراسة الجنس والشعبة الدراسية):03(الجدول رقم 

  المئويةالنسبة   العدد  الفئة  النوع

  الجنس
  ٪ 36,39  111  الذكور

  ٪63,60  194  اإلناث

  الشعبة

  ٪ 32,45  99  العلوم التجريبية

  ٪11,14  34  اللغات األجنبية

  ٪ 4,91  15  الرياضيات

  ٪ 13,11  40  تسيير واقتصاد

  ٪ 10,16  31  تقني رياضي

  ٪ 28,19  86  آداب و فلسفة

  ٪100  305  المجموع  

  

  الدراسةأداة : رابعا

،أنظر امللحق )2007(مقاييس الذكاء املتعدد من إعداد نبيل رفيق حممد إبراهيمالباحثة استخدمت

) 21: (فقرة ومن مثانية مقاييس فرعية تتمثل يف) 144(نم مقياس الذكاء املتعدد تتكون:وصف املقياس() رقم

فقرة ) 19(فقرة ملقياس الذكاء املكاين و) 18(و فقرة ملقياس الذكاء املنطقي) 18(و فقرة ملقياس الذكاء اللغوي،

) 18(و فقرة ملقياس الذكاء الشخصي،) 17(وفقرة ملقياس الذكاء املوسيقي ) 15(ملقياس الذكاء اجلسمي و
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فقرة ملقياس الذكاء الطبيعي حيث أن مجيع الفقرات صيغت بصورة ) 18(و فقرة ملقياس الذكاء املوسيقي،

  .وزيع الفقرات على املقاييس الفرعية ملقياس الذكاء املتعددواجلدول التايل يوضح تإجيابية،

  .توزيع الفقرات على المقاييس الفرعية ) 04(جدول رقم 

  أرقام الفقرات  عدد الفقرات  المقياس

  21إىل الفقرة 1من الفقرة   21  الذكاء اللغوي

  39إىل الفقرة 22من الفقرة   18  الذكاء الرياضي

  57إىل الفقرة 40الفقرة من   18  الذكاء المكاني

  76إىل الفقرة 58من الفقرة   19  الذكاء الجسمي

  91إىل الفقرة 77من الفقرة   15  الذكاء الموسيقي

  108إىل الفقرة 92من الفقرة   17  الذكاء الشخصي

  126إىل الفقرة 109من الفقرة   18  الذكاء االجتماعي

  144إىل الفقرة 127من الفقرة   18  الذكاء الطبيعي

  

،لكونه مالئم لعينة الدراسة إضافة إىل أن املقاييس املقياس للذكاء املتعدد للدراسة وقد اختارت الباحثة هذا

 للذكاءات املتعددة حسب نظرية جاردنرخمتلفة  الفرعية متت صياغتها انطالقا من مصادر متعددة من مقاييس

  :نذكر منها 

  .1994) أرمسرتونج(مقياس الذكاء املتعدد ل •

  .Boehner (1998(مقياس الذكاء املتعدد ل  •

  .Chan (2001(مقياس الذكاء املتعدد ل •

  .Hanley et al (2002(مقياس الذكاء املتعدد ل  •

  .2005) رشيد( مقياس الذكاء املتعدد ل •

  :تصحيح المقياس

هي واملقصود به وضع درجة الستجابة التلميذ على كل فقرة من فقرات املقياس، حيث الدرجة الكلية   

 يتم تصحيحها على أساس أن كل مقياسحبيث املقاييس ، كل مقياس فرعي  جمموع الدرجات على فقرات
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تنطبق على كثريا تنطبق  ،تنطبق على دائما(ة أمام كل فقرة بدائل اإلجابة للمقياس هي أربعو  قائم بذاته، ذكاء

  1.2).,3,4 (،وأعطيت بدائل اإلجابة الدرجات التالية )على قليال،ال تنطبق على أبدا 

  الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء المتعدد: خامسا

  :في البيئة االصليةالخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء المتعدد 

  : صدق المقياس )1

من خالل نوعني من الصدق ) البيئة األصلية (يف البيئة العراقية  قام معد املقياس بالتحقق من صدقه

يف الرتبية وعلم ) اخلرباء( الصدق الظاهري من خالل عرض املقاييس الثمانية على عدد من احملكمني :مها 

ليت إلبداء أرائهم يف صالحية املقاييس ودقة متثيلها للذكاء املتعدد ا ،حمكم)12(النفس قدر عددهم ب 

  .طلبة املرحلة الثانوية تناسب

صدق البناء حتقق منه من خالل إجياد العالقة االرتباطية بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس 

أي أن مجيع الفقرات تتجه باجتاه )0,05(فأظهرت النتائج أن مجيع الفقرات دالة عند مستوى  الذي تنتمي إليه،

معامل ارتباط (ة األخرى عالقة درجة املقياس باملقاييس الفرعيواحد مع املقياس الذي تنتمي إليه و إجياد 

  .)بريسون 

  :الثبات )2

ستخدم معد املقياس نوعني من الثبات مها إعادة االختبار حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجات ا        

  ) .0,99 - 0,96(بني  طالتطبيقني األول والثاين لكل مقياس على حدى ،فرتاوحت معامالت االرتبا

باستخراج معامل ألفا كرونباخ لكل مقياس فرعي من املقاييس الثمانية  نبيل إبراهيمطريقة ألفا كرونباخ قام 

،وعليه كان مقياس الذكاء املتعدد املعد من ) 0,91-0,85( للذكاء املتعدد ،فكانت املعامالت ترتاوح مابني

  .صاحل للبيئة األصلية لتمتعه بصدق و ثبات جيد  نبيل رفيق محمد إبراهيمطرف 
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 :الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية -

يف البيئة اجلزائرية  لألداةكان اهلدف من الدراسة االستطالعية :الهدف من الدراسة االستطالعية �

 :هو الكشف عن ما يلي

 .مدى وضوح تعليمات املقياس - 

 .وضوح كل فقرة من فقرات املقياس من حيث اللغة و احملتوى مدى - 

 .لإلجابةمعرفة الوقت املستغرق  - 

تلميذ و تلميذة من مستوى السنة ) 148(تكونت العينة من  :عينة الدراسة االستطالعية �

 عبد احلميد قباطي ،و امحد بن بلة بدائرة وادي ارهيوا:الثانية ثانوي  يزاولون دراستهم ب ثانوييت 

  . ،مت اختيارها عشوائيارياضي،أديب، علمي، تقين: عب الدراسية ،و من مجيع الشوالية غليزان

 الجنس،و الشعبة: اإلستطالعية خصائص عينة الدراسة يوضح):05(رقم  و الجدول

  النسبة المئوية  العدد  الفئة  النوع

  الجنس
  ٪41,89  62  الذكور

  ٪58,10  86  اإلناث

  الشعبة

  ٪24,32  36  العلوم التجريبية

  ٪26,35  39  اللغات األجنبية

  ٪9,45  14  الرياضيات

  ٪15,54  23  تسيير و اقتصاد

  ٪10,81  16  تقني رياضي

  ٪13,51  20  آداب و فلسفة

  ٪100  148  المجموع  
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قبل املعاجلة اإلحصائية مت تفريغ معلومات االستمارات بواسطة احلزمة :المعالجة اإلحصائية  �

 :معاجلتها بواسطة مقاييس اإلحصاء الوصفي و االستداليل متمثلة يف  و ،Spssاإلحصائية 

 .عيارية للدرجات الكلية للتالميذاملتوسطات احلسابية، االحنرافات امل - 

للكشف عن الفروق بني متوسطات كل من مرتفعي األداء و منخفضي األداء "ت"استخدام اختبار  - 

أكد من إعتدالية البيانات و جتانسها من خالل اختبار  ٪من عينة الدراسة ، بعد الت27على عينة نسبتها 

 .كوملنجروف، و اختبار ليفني 

استخدام طريقة إجياد معامل االرتباط بني درجة الفقرة و درجة البعد الذي تنتمي إليه،وطريقة إجياد  - 

حممد إبراهيم (حسبو بني الدرجة الكلية،و ) املقاييس الثمانية (معامل االرتباط بني  درجات األبعاد الثمانية 

يتم تصحيح املقياس على أساس أن كل مقياس قائم بذاته، لذلك فطريقة إجياد معامل ) 2011,125،

 .ال تدل على االتساق الداخلي للفقرات  -يف هذا املقياس–االرتباط بني الفقرة و الدرجة الكلية 

 .لثمانية كرونباخ ،لكل مقياس من املقاييس ا- إجياد معامل الثبات بطريقة ألفا - 

مت استخراج مؤشرات اإلحصاء الوصفي من متوسطات : الدراسة االسطالعيةعرض نتائج  �

 .حسابية ،احنرافات معيارية للمقاييس الفرعية ملقياس الذكاء املتعدد و اجلدول رقم يوضح ذلك 

و االنحرافات المعيارية للمقاييس الفرعية يوضح المتوسطات الحسابية ،): 06(الجدول رقم  -

 )148=ن(لمقياس الذكاء المتعدد                           

  الطبيعي  االجتماعي  الشخصي  الموسيقي  الجسمي  المكاني  المنطقي  اللغوي  )الذكاء(المقياس

المتوسط 

  الحسابي
53,87  42,28  47,16  48,10  36,87  50,49  48,25  47,26  

 االنحراف

  المعياري
7,71  10,26  10,12  10,54  9,50  8,23  9,68  9,62  

للكشف على مدى صالحية مقياس الذكاءات املتعددة مت تطبيقه على عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي 

  :،و للتحقق من 148=حيث ن
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املقاييس الفرعية و صدق البناء الداخلي للمقياس بطريقة االتساق الداخلي مت حساب معامل االرتباط بني - 1

   .يوضح ذلك () و اجلدول رقم ،درجة الكلية للمقياسال

يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجات المقاييس الفرعيةوبين الدرجة الكلية  ): 07(الجدول رقم -

  )148=ن(لمقياس الذكاء المتعدد                                        

  الطبيعي  االجتماعي  الشخصي  الموسيقي  الجسمي  المكاني  المنطقي  اللغوي  المقياس

                  اللغوي

                ٭٭0,29  المنطقي

              ٭٭0,29  ٭٭0,44  المكاني

            ٭٭0,48  ٭٭0,27  ٭٭0,40  الجسمي

          ٭٭0,41  ٭٭0,48  -0,50  ٭٭0,27  الموسيقي

        ٭٭0,31  ٭٭0,43  ٭٭0,45  ٭٭0,31  ٭٭0,61  الشخصي

      ٭٭0,62  ٭٭0,39  ٭٭0,49  ٭٭0,40  ٭0,18  ٭٭0,55  االجتماعي

    ٭٭0,47  ٭٭0,53  ٭٭0,43  ٭٭0,37  ٭٭0,59  ٭٭0,20  ٭٭0,43  الطبيعي

  ٭٭0,73  ٭٭0,74  ٭٭0,76  0,59  ٭٭0,71  ٭٭0,76  ٭٭0,46  ٭٭0,70  الدرجةالكلية

معامالت االرتباط للمقاييس بالدرجة الكلية  ،وبقة أن معامالت االرتباط البينيةيتضح من املصفوفة السا

لذكاء املوسيقي و ، فيما عدا االرتباط بني مقياس ا)0,01(ملقياس الذكاء املتعدد دالة إحصائيا عند مستوى 

  .الذكاء املنطقي

                                   و اجلداول رقم  ،لفقرة و املقياس الذي تنتمي إليهإجياد معامالت االرتباط بني ا- 

 توضح ذلك) 15(،)14(،)13(،)12(،)11(،)10(،)09(،) 08(
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درجة مقياس الذكاء يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة و ):08(الجدول رقم  -

 )148=ن(اللغوي

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

  ٭٭0,21  19  ٭٭0,42  16  ٭٭0,45  13  ٭٭0,30  10  ٭٭0,38  7  ٭٭0,47  4  ٭٭0,41  1

  ٭٭0,41  20  ٭٭0,48  17  ٭٭0,23  14  ٭٭0,41  11  ٭٭0,22  8  ٭٭0,32  5  ٭٭0,47  2

  ٭٭0,23  21  ٭٭0,42  18  ٭٭0,35  15  ٭٭0,36  12  ٭٭0,47  9  ٭٭0,41  6  ٭٭0,46  3

) الذكاء اللغوي(نالحظ من خالل اجلدول أن مجيع معامالت ارتباط بني الفقرة وبني املقياس الذي تنتمي إليه

 . مجيع الفقرات تنتمي هلذا املقياسيدل على أن  ادالة إحصائيا،مم

يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة و درجة مقياس الذكاء ): 09(الجدول رقم  - 

  )148=ن(المنطقي 

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

  ٭٭0,55  16  ٭٭0,64  13  ٭٭0,71  10  0,11  7  ٭٭0,31  4  ٭٭0,24  1

  ٭٭0,70  17  ٭٭0,18  14  ٭٭0,70  11  ٭٭0,70  8  ٭٭0,67  5  ٭٭0,72  2

  ٭٭0,75  18  ٭٭0,59  15  ٭٭0,61  12  ٭٭0,51  9  ٭٭0,31  6  ٭٭0,70  3

، فيما عدا ألا دالة إحصائيانتمي للمقياس يتضح من خالل اجلدول أن مجيع فقرات املقياس الذكاء املنطقي ت

  .اليت ليس هلا داللة إحصائية)07(الفقرة
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يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة و درجة مقياس الذكاء المكاني ): 10(الجدول رقم-

 ) 148=ن(

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

  ٭٭0,60  16  ٭٭0,53  13  ٭٭0,55  10  ٭٭0,64  7  ٭٭0,66  4  ٭٭0,64  1

  ٭٭0,50  17  ٭٭0,55  14  ٭٭0,42  11  ٭٭0,47  8  ٭٭0,62  5  ٭٭0,49  2

  ٭٭0,41  18  ٭٭0,56  15  ٭٭0,60  12  ٭٭0,47  9  ٭٭0,44  6  ٭٭0,58  3

، إذن الفقرات تتمتع )0,01(يتضح من خالل اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى

  .إتساق داخلي مقبول فيم بينها و بني البعد أو املقياس الذي تنتمي إليه 

يوضح قيم معامالت ارتباط بين درجة الفقرة و درجة مقياس الذكاء الجسمي ): 11(الجدول رقم -

 )148=ن(

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

  ٭٭0,40  19  ٭٭0,64  16  ٭٭0,49  13  ٭٭0,62  10  ٭٭0,58  7  ٭٭0,62  4  ٭٭0,43  1

      ٭٭0,60  17  ٭٭0,37  14  ٭٭0,62  11  ٭٭0,57  8  ٭٭0,51  5  ٭٭0,48  2

      ٭٭0,54  18  ٭٭0,52  15  ٭٭0,64  12  ٭٭0,60  9  ٭٭0,49  6  ٭٭0,63  3

دالة إحصائيا ) الذكاء اجلسمي(نالحظ من خالل اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بني الفقرة وبني املقياس 

  .)الذكاء اجلسمي(يقيس مسة واحدة  مبعىن أن املقياس يتمتع إتساق داخلي
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يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة و درجة مقياس الذكاء الموسيقي ): 12(الجدول رقم -

  )148=ن(

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

  ٭٭0,64  13  ٭٭0,64  10  ٭٭0,59  7  ٭٭0,61  4  ٭٭0,56  1

  ٭٭0,62  14  ٭٭0,66  11  ٭٭0,44  8  ٭٭0,50  5  ٭٭0,65  2

  ٭٭0,57  15  ٭٭0,62  12   ٭٭0,56  9  0,56٭٭  6  ٭٭0,54  3

،لكون و بني مقياس الذكاء املوسيقي،د اتساق داخلي مقبول بني الفقراتيتضح من خالل اجلدول وجو 

  )0,01(معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 

قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس الذكاء يوضح ): 13(الجدول رقم  -

   )148=ن(الشخصي 

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

  ٭0,63  16  ٭0,36  13  ٭0,61  10  ٭0,58  7  ٭0,56  4  ٭0,43  1

  ٭0,35  17  ٭0,50  14  ٭0,39  11  ٭0,58  8  ٭0,64  5  ٭0,56  2

      ٭0,50  15  ٭0,46  12  ٭0,55  9  ٭0,60  6  ٭0,63  3

 عامالتو بني مقياس الذكاء الشخصي،المننالحظ وجود اتساق بني الفقرات ) 13(من خالل اجلدول رقم

صادقة يف إذن الفقرات  ،) 0,01(إحصائيا عند مستوى داللة االرتباط بني فقرات املقياس جاءت كلها دالة 

  .مسة الذكاء الشخصي قياس



 صل الثالث                                                          منهج وإجراءات الدراسةالف

 

108 

 

يوضح قيم معامالت ارتباط بين درجة الفقرة و الدرجة الكلية لمقياس الذكاء ):14(الجدول رقم - 

  االجتماعي

  )148=ن(

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

  ٭٭0,55  16  ٭٭0,51  13  ٭٭0,61  10  ٭٭0,55  7  ٭٭0,56  4  ٭٭0,57  1

  ٭٭0,59  17  ٭٭0,57  14  ٭٭0,54  11  ٭٭0,39  8  ٭٭0,62  5  ٭٭0,66  2

  ٭٭0,53  18  ٭٭0,55  15  ٭٭0,50  12  ٭٭0,55  9  ٭٭0,48  6  ٭٭0,52  3

أن مجيع معامالت ارتباط بني الفقرة وبني املقياس الذي تنتمي ) 14(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

قة مما يدل على أن مجيع الفقرات تنتمي هلذا املقياس، و الفقرات صاد دالة إحصائيا،) الذكاء االجتماعي(إليه

  .الذكاء االجتماعي ةيف قياس مس

يوضح قيم معامالت ارتباط درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الطبيعي ): 15(الجدول رقم -

  )148=ن(

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

  ٭٭0,56  16  ٭٭0,55  13  ٭٭0,52  10  ٭٭0,51  7  ٭٭0,66  4  ٭٭0,39  1

  ٭٭0,50  17  ٭٭0,53  14  ٭٭0,45  11  ٭٭0,39  8  ٭٭0,54  5  ٭٭0,57  2

  ٭٭0,59  18  ٭٭0,44  15  ٭٭0,52  12  ٭٭0,42  9  ٭٭0,56  6  ٭٭0,59  3

و بني مقياس الذكاء الطبيعي، لكون  ،د اتساق داخلي مقبول بني الفقراتيتضح من خالل اجلدول وجو 

  ).0,01(معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 
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يقصد بشرط االعتدالية : اختبار اعتدالية الدرجات الكلية ملقياس الذكاء املتعدد بواسطة اختبار كوملنجروف - 

". ه التوزيع الطبيعيأن تكون عينة الدراسة مسحوبة من جمتمع تتبع بيانات) "113,2007,ربيع أمني(حسب

  .ختبار كوملنجروف لبيانات الدراسةيوضح نتائج ا) 12(و اجلدول رقم 

يوضح اختبار إعتدالية التوزيع االحتمالي لدرجات مقياس الذكاء المتعدد ): 16(الجدول رقم  -

  .خدام إختباركولمنجروفباست

  sigاالحتمال   درجات الحرية  إحصائي االختبار

0,051  148  0,20  

  .مع تتبع بياناته التوزيع الطبيعييتضح من خال ل قيمة االحتمال أن البيانات العينة مسحوبة من جمت

أن التباينات أو االحنرافات املعيارية ")119,2007يع أمين،بر (يقصد بشرط التجانس :اختبار التجانس  -

نتائج اختبار التجانس يوضح )17(و اجلدول رقم ".للمجتمعات املسحوبة منها العينات تكون متساوية 

« levene ».  

  "levene"يوضح اختبار ليفين ): 17(الجدول رقم 

  sigاالحتمال   )2(درجة الحرية  )1(درجة الحرية  إحصائي االختبار

1,04  5  142  0,39  

  .بيانات املستمدة من عينة الدراسةيتضح من خالل اجلدول وجود جتانس يف ال

، بعد أن يتم ترتيب الدرجات لتمييزي بطريقة املقارنة الطرفيةيتم إجياد الصدق ا: الصدق التمييزي - 

مث يتم اختيار  ،تعدد من أعلى درجة إىل أدىن درجةعلى مقياس الذكاء امل ،)عينة الدراسة (الكلية للتالميذ 

٪ من حجم عينة الدراسة 27نسبة كل واحدة ) ،االرباعي األدىناألعلى الرباعيا(موعتني طرفيتنيجم

و التجانس  التأكد من توفر شرطي االعتدالية و بعد)تلميذ 40(حجم اموعة الطرفية يه بلغ ، وعل)148(

  .لداللة الفروق بني املتوسطات" ت"يف البيانات ميكن استخدام اختبار
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للمجموعة الطرفية في الدرجة الكلية لمقياس الذكاء "ت"يوضح نتائج اختبار): 18(الجدول رقم 

  .المتعدد

" ت" قيمة

  المحسوبة
  درجات الحرية

متوسط العينة 

  االولى

متوسط العينة 

  الثانية
  )sig( االحتمال

21,9  78  436,9  313,1  0,00  

لداللة الفروق بأن متوسطي اموعتني الطرفيتني دالة إحصائيا عند " ت"تبني من خالل اجلدول أن قيمة 

الذكاء املتعدد قادر على التمييز بني مرتفعي و لداللة الذيلني ،و هذا يدل على أن مقياس  0,05مستوى 

  .أي املقياس يتمتع بالصدق التمييزي منخفضي الذكاء ،

: ييس مت التحقق من ثبات مقاييس الذكاء املتعدد باستخدام معامل ألفا كرونباخ ملقا:ثبات المقياس  -

املوسيقي، الذكاء االجتماعي،الذكاء الذكاء املكاين،الذكاء اجلسمي، الذكاء ،الذكاء املنطقي ،الذكاء اللغوي

  .، و الثبات بطريقة ألفا كرونباخ للمقياس ككلالشخصي، الذكاء الطبيعي

  .يوضح معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمقاييس الذكاء المتعدد): 19(لجدول رقم ا

  الكلي  الطبيعي  االجتماعي  الشخصي  الموسيقي  الجسمي  المكاني  المنطقي  اللغوي  المقياس

معامل 

  ألفا
0.69  0,86  0,82  0,87  0,86  0,83  0,86  0,84  0,94  

  .يتضح من خالل اجلدول متتع مقاييس الذكاء املتعدد الثمانية و املقياس الكلي بثبات مرتفع

من خالل اإلجراءات السابقة تأكد للباحثة متتع مقياس الذكاء املتعدد ل حممد إبراهيم خبصائص إذن       

طريقة ألفا  (و ثبات )طريقة املقارنة الطرفية  ،طريقة االتساق الداخلي(الالت صدقمتثلت يف بد سيكومرتية

  .و عليه ثبت صالحية املقياس لقياس الذكاء املتعدد يف البيئة اجلزائرية  ،)كرونباخ
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  إجراءات تطبيق الدراسة: سادسا

  :مت إتباع اخلطوات اإلجرائية التالية      

مجع بيانات ألغراض  قبل البدء يف توزيع املقياس مت التنويه إىل  أن اهلدف من توزيع هاته االستمارات هو

مت التوضيح للتالميذ )إدارة الثانوية ،األولياء ،املدرسني(،ولن يتم عرضها على أي جهة أخرى البحث العلمي

يناسبه من بدائل اإلجابة مع مراعاة أن أنه ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة بل على التلميذ اختيار ما 

  .جييب على مجيع الفقرات

تلميذ وتلميذة 305على عينة قوامها )  2007نبيل إبراهيم، (تطبيق مقياس الذكاءات املتعددة الذي أعده  - 

- 2016من العام األولذكر،خالل الفصل الدراسي )111(أنثى و)194(من تالميذ السنة الثانية ثانوي ب 

كل قسم من أقسام كل شعبة دراسية مستوى السنة الثانية ثانوي دون استثناء مت توضيح على   2015

  .لى االستفساراتالتعليمات و املثال املذكور و اإلجابة ع

حبيث استثنينا االستمارات ذات اإلجابات الغري  Spss20قامت الباحثة بتفريغ النتائج باستخدام برنامج   - 

  .ات اإلجابات العشوائية و النمطيةت ،أو ذكاملة أو اخلالية من اإلجابا

البيانات املستمدة من العينة لنموذج راش أحادي املعلم  مالئمةالتحقق من افرتاضات منوذج راش أي من  - 

  .التحرر من السرعة –املنحىن املميز للمفردة  -استقاللية القياس –متمثلة يف أحادية البعد 

لتحليل البيانات باستخدام منوذج راش االحتمايل ) Winsteps version 3.72(استخدام برنامج  - 

 و تقدير لكل من معامل املفردات ومعامل األفراد) املفردات( أللوغاريتمي أحادي املعلم من تدريج للفقرات 

  .من صدق و ثبات بعد تدريج املقياس استخراج اخلصائص السيكومرتية

ودرجات تائية  درة املختلفة للتالميذ بعد التدريج من رتب مئينيةحساب املعايري املفسرة ملستويات الق - 

  .ونسب ذكاء إحنرافية

  األساليب اإلحصائية المستخدمة : سابعا

تبعا إلجراءات الدراسة ويف ضوء إشكالية الدراسة وأهدافها مت حتديد األساليب اإلحصائية التالية ملعاجلة 

  :اإلشكالية وحتقيق أهداف الدراسة

  .املتوسط احلسايب والوسيط واملنوال واالحنراف املعياري- 

  .لذكاء املتعددالتحليل ألعاملي االستكشايف من الدرجة األوىل لكل مقياس فرعي من مقياس ا - 

  .يل قيم اجلذور الكامنة املستخلصةلتمث Scree Plotالرسم البياين  - 
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  .اخلية وإحصائي املطابقة اخلارجيةإحصائي املطابقة الد - 

  .يف كل مقياس ذكاءتقديرات صعوبة الفقرات  - 

  .تقديرات القدرة املقابلة لكل درجة خام كلية يف كل مقياس ذكاء - 

  .مل ثبات املفردات لكل مقياس ذكاءمعامل ثبات األفراد، معا - 

  . متوسطي جمموعيت الذكور واإلناثلداللة الفروق بني" ت"اختبار  - 

  .التائية، نسب الذكاء االحنرافية، الدرجات املعيارية، الدرجاتالرتب املئينية - 
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  :  خالصة

الفصل الثالث املتمثل يف منهج و إجراءات الدراسة متكنت الباحثة من فحص اخلصائص  من خالل      

من صدق و ثبات يف البيئة اجلزائرية )2007مقياس الذكاء املتعدد لنبيل إبراهيم،(ألداة الدراسة  السيكومرتية

حبيث تبني متتع األداة بصدق و ثبات جيد، دف حتضريها للتطبيق يف الدراسة احلالية املتمثلة يف تدريج 

يوفرها منوذج راش، إضافة  فقرات كل مقياس من مقاييس الذكاء املتعدد الثمانية وفق حمكات الدقة اليت

الستخراج كل من صدق و ثبات هاته املقاييس بعد التدريج، و إجياد معايري مفسرة ملستويات القدرة املختلفة 

  .املناظرة للدرجات الكلية اخلام لكل من الذكور و اإلناث

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  الفصل الرابع
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

  تمهيد

  عرض النتائج ومناقشتها

  الفرضية األولى 

  الفرضية الثانية 

  الفرضية الثالثة 

 خالصة
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  :تمهيد

نعرض يف هذا الفصل النتائج املتوصل إليها يف دراستنا من حيث التأكد من مالئمة البيانات املسحوبة       

املتمثلة يف أحادية البعد من خالل التحليل العاملي لكل مقياس ذكاء  من العينة الفرتاضات منوذج راش

 القيام بتدريج مقياس الذكاءات املتعددة دف إستقاللية القياس، املنحىن املميز للفقرة، التحرر من السرعة،

إضافة للتحقق من صدق وثبات املقياس بعد تدرجيه وأخريا إجياد املعايري املفسرة ملستويات  وفقا لصعوبتها،

  . القدرة املختلفة لتالميذ السنة الثانية ثانوي مع مناقشة وتفسري هاته النتائج
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  : عرض نتائج الدراسة ومناقشتها - 

  .يف ضوء فرضيات الدراسةض للنتائج ومناقشتها وتفسريها وفيما يلي عر 

نبيل (يمكن تدريج مفردات مقياس الذكاءات المتعددة المعد من طرف: للفرضية االولىبالنسبة  -

   .وفق نموذج راش) إبراهيم

جيب أوال التحقق من افرتاضات النموذج يف بيانات استجابات العينة  التحقق من الفرضية األوىلقبل       

املنحىن املميز  - االستقالل املوضعي –أحادية البعد :على مقياس الذكاءات املتعددة، تتمثل االفرتاضات يف

  . التحرر من السرعة –للفقرة 

مت إجراء حتليل عاملي استكشايف من الدرجة األوىل بطريقة املكونات األساسية  على كل : أحادية البعد-1

مقياس من املقاييس الفرعية املكونة ملقياس الذكاءات املتعددة، ذلك الن املقياس ليس له درجة كلية، فلكل 

ستجابات التالميذ على لعاملي مت إدخال اامقياس فرعي درجة والدرجة الكلية ال معىن هلا، إلجراء التحليل 

ملعرفة عدد العوامل ) spss( فقرات كل مقياس ذكاء متعدد من الذكاءات الثمانية يف برنامج التحليل اإلحصائي

يبني النتائج وقبل الشروع () املستخلصة واليت يزيد قيم اجلذر الكامن هلا عن الواحد الصحيح و اجلدول رقم 

 K .M.O(أولكن -ماير - قيمة كايرز -:وم بالتحقق من شروطه التاليةيف استخدام طريقة التحليل العاملي نق

داللة قيمة كاي تربيع الختبار بارتليت  –).  0,50( لقياس جتانس العينة ككل، حبيث جيب أن ال يقل عن )

  ).04(والشروط موضحة يف اجلدول رقم ) a(لقياس جتانس العينة بالنسبة حلجم العينة ، إضافة لقيمة احملدد 
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  .يوضح شروط التحليل العاملي لمقاييس الذكاءات المتعددة :) 20(الجدول رقم 

 المقياس قيمة كايزر قيمة المحدد قيمة كاي تربيع مستوى الداللة

 الذكاء اللغوي 0,80 0,025 1097,12 0,000

 الذكاء الرياضي 0,92 0,001 2122,45 0,000

 الذكاء المكاني 0,88 0,011 1336,31 0,000

 الذكاء الجسمي 0,86 0,008 1427,93 0.000

 الذكاء الموسيقي 0,89 0,006 1504,63 0,000

 الذكاء الشخصي 0,85 0,018 1197,93 0,000

 الذكاء االجتماعي 0,84 0,017 1210,68 0,000

 الذكاء الطبيعي 0,81 0,013 1290,83 0,000

  .      لعاملي مستوفاةاأن مجيع شروط استخدام التحليل ) 20(يتضح من خالل اجلدول رقم 

  .يوضح العوامل املستخلصة قيم اجلذر الكامن، التباين املفسر، التباين الرتاكمي) 21(واجلدول رقم

  .المقاييس الفرعية الثمانية فقراتلعاملي الستجابات التالميذ على انتائج التحليل : )21(جدول رقم ال

 المقياس الفرعي )الجذور النهائية ( التشبعات المستخلصة مجموع مربعات 

نسبة التباين المفسر 

 ٪التراكمي 
  رقم العامل قيمة الجذر الكامن ٪نسبة التباين المفسر 

21,097 21,097  4,430  1  

الذكاء اللغوي 

  )305=ن(

28.995 7,898 1,659 2 

35.339 6,345  1,332  3  

41,072  5,732  1,204  4  

46,707  5,635  1,183  5  

51,581  4,874  1,024  6  

 الذكاء الرياضي 1 6,917 38,429 38.429

 يالذكاء المكان 1 5,233 29,075 29,075

 الذكاء الجسمي 1 5,421 28,529 28,529

36,209 36,209 5,431 1 

  2  1,622  10,816 47,025 الذكاء الموسيقي

54,538 7,513  1,127  3  

 الذكاء الشخصي 1 4,876 28,684 28,684

 الذكاء االجتماعي 1 4,880 27,109 27,109

 الذكاء الطبيعي 1 4,637 25,760 25,760
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اتضح لدينا أن قيم اجلذور الكامنة النهائية للعوامل املستخلصة يف كل 

،كما تبني أن - حسب معيار كايرز–

العامل األول يف كل مقياس هو من يفسر أكرب نسبة تباين يف درجات التالميذ مقارنة مع بقية العوامل،فمثال 

،مما يدل على أن ) ٪36,209(بنسبة تباين 

تباين الكلي لدرجات املقياس و بالتايل هذا املقياس أحادي البعد، أي 

هناك يف مجيع املقاييس الثمانية للذكاءات املتعددة مسة كامنة واحدة يقيسها املقياس مما يستدعي استخدام 

)  شرا(Scree Plot(أحد مناذج االستجابة للمفردة مثل منوذج، ويتضح ذلك جليا من خالل التوزيع البياين 

  لقيم اجلذور الكامن للعوامل املكونة للمقاييس الفرعية الثمانية للذكاءات املتعددة كما تبني األشكال

  .مل المكونة لمقياس الذكاء اللغوي

  
  .البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لمقياس الذكاء الرياضي
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اتضح لدينا أن قيم اجلذور الكامنة النهائية للعوامل املستخلصة يف كل )21(من خالل اجلدول رقم

–مقياس فرعي من مقاييس الذكاءات املتعددة أكرب من الواحد الصحيح 

العامل األول يف كل مقياس هو من يفسر أكرب نسبة تباين يف درجات التالميذ مقارنة مع بقية العوامل،فمثال 

بنسبة تباين )  5,431(بلغت قيمة اجلذر الكامن األول يف الذكاء املوسيقي 

تباين الكلي لدرجات املقياس و بالتايل هذا املقياس أحادي البعد، أي هذا العامل هو املسيطر يف تفسري ال

هناك يف مجيع املقاييس الثمانية للذكاءات املتعددة مسة كامنة واحدة يقيسها املقياس مما يستدعي استخدام 

أحد مناذج االستجابة للمفردة مثل منوذج، ويتضح ذلك جليا من خالل التوزيع البياين 

لقيم اجلذور الكامن للعوامل املكونة للمقاييس الفرعية الثمانية للذكاءات املتعددة كما تبني األشكال

  :اآلتية ) 12،13، ،11، 10، 09

مل المكونة لمقياس الذكاء اللغويالتمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوا:) 0

البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لمقياس الذكاء الرياضيالتمثيل ) 07

الفصل الرابع            

من خالل اجلدول رقم        

مقياس فرعي من مقاييس الذكاءات املتعددة أكرب من الواحد الصحيح 

العامل األول يف كل مقياس هو من يفسر أكرب نسبة تباين يف درجات التالميذ مقارنة مع بقية العوامل،فمثال 

بلغت قيمة اجلذر الكامن األول يف الذكاء املوسيقي 

هذا العامل هو املسيطر يف تفسري ال

هناك يف مجيع املقاييس الثمانية للذكاءات املتعددة مسة كامنة واحدة يقيسها املقياس مما يستدعي استخدام 

أحد مناذج االستجابة للمفردة مثل منوذج، ويتضح ذلك جليا من خالل التوزيع البياين 

لقيم اجلذور الكامن للعوامل املكونة للمقاييس الفرعية الثمانية للذكاءات املتعددة كما تبني األشكال

 )06 ،07 ،08 ،09

06(شكل رقم 

07(شكل رقم 
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  التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لمقياس الذكاء المكاني

 .الجسميالتمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لمقياس الذكاء 

 .التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة لمقياس الذكاء الموسيقي
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التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لمقياس الذكاء المكاني:)08

التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لمقياس الذكاء ) 09

التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة لمقياس الذكاء الموسيقي) 10(شكل رقم 

الفصل الرابع            

08(شكل رقم 

  

  

  

  

  

 

 

  

09(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

شكل رقم 
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 . التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة لمقياس الذكاء الشخصي

 .االجتماعي التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لمقياس الذكاء 

  .التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لمقياس الذكاء الطبيعي 
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التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة لمقياس الذكاء الشخصي) 11(شكل رقم 

التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لمقياس الذكاء ) 

التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لمقياس الذكاء الطبيعي 

الفصل الرابع            

شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

  

) 12(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لمقياس الذكاء الطبيعي ) 13(شكل رقم 
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وكما هو ظاهر من طريقة التمثيل البياين فكل مقياس فرعي يقيس ما يدعي قياسه وهذا ما حيقق 

  .بيانات مقياس الذكاءات املتعددة أحادية البعد لذلك ميكن استخدام منوذج راش لتحليل 

و اليت توصلت للحصول على عامل واحد )  2010(إذن مما سبق ذكره و حسب دراسة السوداين

و اليت حتقق ) 2016(ذي معىن بإستخدام التحليل العاملي لإلشارة إىل أحادية البعد، إضافة لدارسة رحيم 

العاملي بطريقة املكونات األساسية و هذا ما يتفق مع  فيها إفرتاض أحادية البعد من خالل إستخدام التحليل

الدراسة يف التحقق من أحادية البعد من خالل إستخدام التحليل العاملي اإلستكشايف من ما توصلت إليه 

  .الدرجة األوىل بطريقة املكونات األساسية على كل مقياس من املقاييس الثمانية للذكاء املتعددة 

يشري حممد عبد  ):الموضعي لاستقاللية القياس، االستقال( االستقالل المحلى التحقق من افتراض  -2

من إن افرتاض أحادية االستقالل املوضعي كلRogers،Hambleton،Swaminathanالوهاب بناء على 

والذي سبق حتققه يف ) فقرات املقياس تقيس مسة أو قدرة واحدة( يتحقق إذا حتقق افرتاض أحادية البعد

دراستنا احلالية كما يتم التحقق من االفرتاض من خالل قيم إحصاءات املطابقة الداخلية واملطابقة اخلارجية 

      .تطرق له الحقا يف مراحل تدريج املقياسلفقرات املقياس وهذا ما سن

يعد املنحىن املميز للفقرة من املفاهيم األساسية ): للفقرة(التحقق من افتراض المنحنى المميز للمفردة -3

يف نظرية االستجابة للمفردة، حيث يعترب املنحىن عبارة عن دالة رياضية تربط بني احتمال اإلجابة الصحيحة 

على فقرة ما وقدرة املفحوص املقاسة، توضح الدالة برسوم بيانية تبني احتمال الوصول إىل اإلجابة الصحيحة 

كدالة للسمة الكامنة، للتحقق من هذا االفرتاض من افرتاضات منوذج راش يتم استخراج املنحىن   على املفردة

  ).Winsteps(خمرجات حتليل البيانات من برنامج (املميز لكل فقرة من فقرات املقياس 

)03(منحنى المميز للفقرة رقم ) 14(الشكل رقم 
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من مقياس الذكاء اللغوي، حيث يتضح انه كلما زادت  )03( يوضح املنحىن املميز للفقرة) 14(الشكل رقم 

نوع (، الذي ميثل توفر السمة )4(البديل رقم ) تنطبق علي دائما (مستويات صعوبة الفقرة زاد احتمال اإلجابة 

كلما زادت درجته على الفقرة ويف ) 4(لدى التلميذ، وبالتايل كلما ازداد اختيار التلميذ للبديل رقم ) الذكاء

الذكاء الذي يقيسه املقياس الفرعي إذن ميكن القول أن هنالك عالقة واضحة بني مستوى صعوبة الفقرة نوع 

، و )4(رقم ) دائما تنطبق علي(واحتمال االستجابة عليها فكلما زادت الصعوبة زاد اختيار البديل الصحيح 

حيث Thresholds) طوةاخل(الذي ميثل رمسا بيانيا للعتبات ) 17(هذا و يتضح كذلك من الشكل رقم 

  : هي ) 03(نالحظ من الشكل وجود ثالث عتبات متدرجة يف الصعوبة لإلجابة الفقرة رقم 

 .متتد من ال تنطبق علي أبدا إىل تنطبق علي قليال: العتبة األوىل - 

 .متتد من تنطبق علي قليال إىل تنطبق علي كثريا : العتبة الثانية  - 

 .علي كثريا إىل تنطبق عليا دائمامتتد من تنطبق : العتبة الثالثة - 

  ).03(يوضح منحنيات عتبات الفقرة ) :15(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

متمثال (أّن العتبات متدرجة يف الصعوبة و بذلك يتحقق فرد منوذج راش ) 15(يتضح من خالل الشكل رقم 

و الذي يدل على أن معامل الصعوبة هو املعلم األساسي، ) يف منوذج سلم التقدير ألندريش يف دراستنا هذه

  ). فقرة(إجابة صحيحة على املفردة ) التلميذ(فكلما زاد معامل الصعوبة قلة إحتمال أن جيب الفرد 

  03بين مستويات صعوبة البدائل و إحتمال اإلجابة الصحيحة للفقرة يوضح العالقة ): 16(شكل رقم ال
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 واحتمالكما يتضح ذلك أيضا من خالل الشكل الذي يبني العالقة بني مستويات الصعوبة للبدائل األربعة، 

و  )تنطبق علي دائما( 04، حبيث يكون البديل األفضل هو البديل رقم 03اإلجابة الصحيحة على الفقرة 

  .بذلك يكون إفرتاض املنحىن املميز للفقرة قد حتقق

  :افتراض التحرر من السرعة -4

يفرتض منوذج راش كبقية مناذج نظرية االستجابة للمفردة أنه ليس لعامل السرعة دور يف حتديد استجابة      

الفرد على مفردات املقياس، أي أن التالميذ مثال يفشلون يف اإلجابة على فقرات املقياس بسبب حمدودية 

  . من وبذلك فهو متحرر من عامل الزمنقدرام وليس عدم كفاية الوقت، واملقياس أثناء تطبيقه مل حيدد بز 

من خالل ما سبق ميكن القول أن افرتاضات منوذج راش حتققت يف البيانات املسحوبة من عينة التالميذ       

، وبالتايل ميكننا استخدام منوذج راش يف حتليل )نبيل إبراهيم (على مقياس الذكاءات املتعدد املعد من طرف 

، دراسة نور الدين )1985(وهذه النتائج تتفق إىل حد كبري مع دراسات عالم  البيانات تدريج املقياس،

، دراسة إمساعيل )2004(، دراسة مسعود )2003(، دراسة عبد اهللا)1995(، دراسة القرشي )1995(

  .)2016(، دراسة )2014(، دراسة عطية )2007(

  :)نبيل إبراهيم(تدريج فقرات أو مفردات مقياس الذكاءات المتعددة المعد من طرف  •

بعد التحقق من افرتاضات منوذج راش نقوم بتدريج مقياس الذكاءات املتعددة باستخدام برنامج 

)Winsteps( حيث بدأنا التحليل بعينة ،)فقرة وفيما يلي اخلطوات املتبعة حسب )144(تلميذ و)305

  ). Winsteps(الربنامج اإلحصائي 

  ).غري مالئمني للنموذج (الغري صادقني  التحليل األويل يهدف لتحديد األفراد - 

  .التحليل الثاين يهدف لتحديد املفردات الغري مالئمة للنموذج - 
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  .التحليل الثالث بعد حذف كل من األفراد و املفردات الغري مالئمة استخراج النتائج النهائية للتدريج - 

من خطا ) التالميذ( مؤشرات مطابقة األفراد قبل القيام حبذف األفراد نقوم باستخراج :إذن التحليل األويل

معياري و متوسط حسايب لقيم إحصائي املطابقة الداخلية و إحصائي املطابقة اخلارجية فجاءت النتائج كما 

  ).06(هو موضح يف اجلدول رقم 

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من قيم إحصاءات المطابقة ) 22(الجدول رقم 

  .الداخلية والخارجية لألفراد قبل الحذف

OUTFIT  

 إحصائي المطابقة الخارجية

INFIT  

 إحصائي المطابقة الداخلية
 

  ZSTDقيمة اإلحصائي
متوسط المربعات 

MNSQ 

قيمة اإلحصائي 

ZSTD  

متوسط المربعات 

MNSQ 
 

 المتوسط الحسابي 1,00 0,02– 1,01 0,02-

 االنحراف المعياري 0,29 2,9 0,29 2,8

  

اقرتاب قيم املتوسط احلسايب ملتوسط املربعات املوزونة و قيم إحصائي ) 22(يتضح من اجلدول رقم 

، )صفر(من القيم املثالية اليت يفرتضها النموذج  )0,02(، )1,00(املطابقة الداخلية من متوسط على الرتتيب 

، لذلك نقوم باستبعاد أو حذف األفراد الغري )الواحد( أما االحنراف املعياري فهو بعيد عن القيم املثالية 

  . مالئمني للنموذج

بام على حذف التالميذ الغري مالئمني للنموذج يتم بالتعرف على األفراد الغري مالئمني للنموذج يف استجا - 

املقياس من خالل فحص إحصاءات مالئمة األفراد الداخلية و اخلارجية و تسمى كذلك ب اإلحصاءات 

يهتم بالعالقة بني  IN MSQـيرمز له ب  infitMean- Squareالتقاربية والتباعدية حيث مؤشر املالئمة التقاربية 

  .لقريبة من مستوى قدرتهاستجابات الفرد الفعلية واستجاباته املتوقعة على املفردات ا

  ). 65:2014وليد مسعود ،(

 OUTـويرمز هلل ب OutfitMean-Square)إحصاء املطابقة اخلارجية ( أما مؤشر املالئمة التباعدية      

MSQ يهتم بالعالقة بني استجابات الفرد الفعلية واستجاباته املتوقعة على املفردات البعيدة عن مستوى قدرته

  ).66:السابق نفس المرجع (



 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها                             الفصل الرابع            

 

125 

 

اعتمدت الباحثة على احد املؤشرين وهو مؤشر املالئمة التقاربية والذي يرمز له يف اجلدول ب      

)INMSQ  (  وحسب برنامجWinsteps  فإن حدود املالئمة التقاربية هي)و هي حدود اتفق ، )1,3- 0,7

أسفرت هاته اخلطوة عن حذف  حبيثحسب األدب النظري، الوينستبالباحثون على إستخدامها يف برنامج 

تلميذ من عينة التحليل وذلك بعد عدة عمليات حتليل حسب حدود مالئمة الربنامج، )  97(أو استبعاد 

  . تلميذ وتلميذة صادقني يف استجابام على فقرات املقياس 208لتصبح عينة التدريج 

من خطأ ) الفقرات(مطابقة املفردات  قبل القيام حبذف املفردات نقوم باستخراج مؤشرات :التحليل الثاني

معياري و متوسط حسايب لقيم إحصائي املطابقة الداخلية و إحصائي املطابقة اخلارجية فجاءت النتائج كما 

  ).23(هو موضح يف اجلدول رقم 

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من قيم إحصاءات المطابقة  :)23(الجدول رقم 

  .الداخلية والخارجية للمفردات قبل الحذف 

أن املتوسط احلسايب ملتوسطات املربعات املوزونة أكثر بقليل من )23(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

، إال أن االحنراف )0(تقرتب من الوضع املثايل )0,01(الواحد،كما يالحظ أن قيم إحصائي املطابقة الداخلية 

من متوسط حسايب، ) التباعدية(إضافة إىل أن قيم إحصائي املطابقة اخلارجية  )1(املعياري أعلى من املفرتض 

واالحنراف  )1،01(على الرتتيب حيث املتوسط  )0,1(واحنراف معياري تقرتب إىل حد كبري من القيم املثالية 

  . دات الغري مالئمة للنموذج، لذلك نلجأ إىل حذف املفر )0,18(املعيار ي

حبيث )  infit(حلذف الفقرات أو املفردات الغري مالئمة للنموذج، اعتمدنا على مؤشر املالئمة التقاربية  - 

يهتم هذا املؤشر  بالعالقة بني أداء املفردة الفعلي وأدائها املتوقع مع األفراد ذوي املستوى القريب من صعوبتها، 

  ).0,7- 1,3(وحسب حدود مالئمة الربنامج 

فقرة غري مالئمة لنموذج راش من التدريج، ليصبح عدد فقرات مقياس  21حذفمت استبعاد أو 

فقرة، و هذا ما ال يتفق إىل حد ما  123حلة للتدريج وفق منوذج راش أحادي املعلم هو الذكاءات املتعدد الصا

OUTFIT  

 إحصائي المطابقة الخارجية

INFIT  

 إحصائي المطابقة الداخلية
 

قيمة 

  ZSTDاإلحصائي

متوسط املربعات 

MNSQ 

قيمة اإلحصائي 

ZSTD  

متوسط املربعات 

MNSQ 
 

 المتوسط الحسابي 1,01 0,01- 1,01 0,0

 االنحراف المعياري 0,19 2,6 0,18 2,5
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) 1985(فقرات، دراسة عالم  3حذف فيها ) 1983(مع أغلب الدراسات السابقة مثل دراسة جالليين 

فقرات،  5حذف ) 2004(فقرة، دراسة مسعود  11حذف ) 2000(فقرات، دراسة الطنطاوي  5حذف 

فقرة، لكن دراستنا تتفق مع  15حذف ) 2014(فقرة، دراسة عطية  13حذف ) 2010(اين دراسة السود

  .فقرة  80فقرة من مقياس مكون من  24الذي حذف ) 1995(دراسة مع دراسة القرشي 

  :ترتيب الفقرات احملذوفة حسب املقاييس الفرعية 

 13و10الفقرات : الذكاء اللغوي - 

 37-35-28-27-25-23-22الفقرات :الذكاء الرياضي - 

  .ال توجد فقرات غري مالئمة لنموذج راش : الذكاء املكاين- 

  72 -70-65- 64:الفقرات: الذكاء اجلسمي- 

 84-80الفقرات : الذكاء املوسيقي- 

 108- 106الفقرات : الذكاء الشخصي- 

  119ا- 111الفقرات : الذكاء االجتماعي- 

  141-131الفقرات :الذكاء الطبيعي- 

من ) فقرة(التحقق من مطابقة الفقرات بعد احلذف من خالل املنحىن املميز لكل مفردة كما ميكن 

هنالك كذلك مفهوم مالئمة ) 68: 2014مسعود، (مفردات كل مقياس فرعي للذكاء املتعدد، حيث يشري 

ا و الذي يقوم على املقارنة بني توقعات النموذج إلستجابات األفراد على مفردة م) املفردات(الفقرات 

  .اإلستجابات الفعلية لألفراد على نفس املفردة

من مقياس الذكاء اللغوي 03ه الفقرةمالئمة هاتيبني )17(رقم  يف الشكل  املوضحو املنحىن املميز   

  .أ املعياري لنقاط األداء املتوقعتقع داخل حدود اخلط )املالحظ(للنموذج حيث نقاط األداء الفعلي 
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  من مقياس الذكاء اللغوي 03األداء المالحظ و األداء المتوقع للفقرة رقم يمثل ) : 17(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  :التحليل الثالث -

هلدف من هاته اخلطوة هي تنفيذ التدريج النهائي ملقاييس الذكاءات املتعددة بعد حذف التالميذ ا

الغري صادقني واملفردات الغري مالئمة للنموذج من بعد التأكد من مالئمة البيانات الفرتاضات منوذج راش 

  . وذلك باستخراج جدول نتائج صعوبات املفردات

فقرات مقاييس الذكاءات املتعددة تبعا لصعوبتها بعد تدرجيها  وفيما يلي اجلداول توضح ترتيب

  .باستخدام منوذج راش 

 ترتيب فقرات مقياس الذكاء اللغوي تبعا لصعوبتها): 24(الجدول رقم 

 رقم التسلسل رقم المفردة تقدير الصعوبة الخطأ المعياري إحصاءات المالئمة التقاربية

   باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف

56,30 1,26 50,35 0,07 45,85 -0,83 21 1 

54,95 0,99 50,35 0,07 46,50 -0,70  07  2  

54,95 0,99 50,35 0,07 46,95 -0,61  12  3  

55,75 1,15 50,35 0,07 47,05 -0,59  08  4  

54,95 0,99 50,35 0,07 48,55 -0,29  18  5  

54,90 0,98 50,35 0,07 48,60 -0,28  03  6  

55,45 1,09 50,35 0,07 48,65 -0,27  20  7  

54,50 0,90 50,35 0,07 49,50 -0,10  14  8  

54,25 0,85 50,35 0,07 49,60 -0,08  05  9  

54,70 0,94 50,35 0,07 49,90 -0,02  04  10  

55,90 1,18 50,35 0,07 50,20 0,04  16  11  

55,15 1,03 50,35 0,07 50,55 0,11  01  12  
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54,20 0,84 50,35 0,07 50,60 0,12  15  13  

54,10 0,82 50,35 0,07 50,80 0,16  09  14  

54,20 0,84 50,35 0,07 51,35 0,27  17  15  

55,30 1,06 50,35 0,07 51,60 0,32  06  16  

55,05 1,01 50,35 0,07 52,65 0,53  11  17  

56,05 1,21 50,40 0,08 55,40 1,08  19  18  

55,55 1,11 50,40 0,08 55,70 1,14  02  19  

  :ما يلي ) 24(يتضح من خالل اجلدول رقم 

إىل منف )45,85(ولوجيت )0,83-( ميتد مدى قيم تقديرات صعوبة فقرات مقاييس الذكاء اللغوي من  - 

)  02(أسهل فقرة يف املقياس، بينما الفقرة ) 21(، حيث تعد الفقرة رقم منف)55,70(ولوجيت )1,14(

إىل منف )50,35(ولوجيت )0,07( األصعب ،كما امتدت قيم األخطاء املعيارية لتقديرات الصعوبة من 

  .حيث تعترب هاته القيم صغرية جدا مما يدل على دقة وثبات القياس منف )50,40(ولوجيت )0,08(

أقل من مستوى قدرات التالميذ الن 04-05-14-20-03-18- 08-12-07-21تعد الفقرات رقم - 

  .تقديرات صعوبتها سالبة بوحدة اللوجيت 

فهي أعلى من مستوى قدرات التالميذ الن قيم  01-15-09-17-06-11-19-02أما الفقرات  - 

  .تقديرات صعوبتها موجبة

  .الصعوبة الن تقدير صعوبتها يقرتب من الصفرمتوسطة16يف حني جند الفقرة رقم - 

مدى الصعوبة حبيث ال توجد فجوات على تدرج صعوبتها فقرة غطت ) 19(فقرات مقياس الذكاء اللغوي  - 

وهذا يدل على أن  االن الفرق بني أي تقديري صعوبة أي فقرتني متتاليتني أقل من جمموع اخلطأ املعياري هلم

" الذكاء" هو  و حبيث تعرف متغريا واحدا ،مدى ميزان القياس الفقرات تتدرج فيما بينها بطريقة منتظمة على

أقل  هوو )0,06=19و  02(فمثال الفرق بني صعوبة الفقرتني  ،رط أحادية البعد يف منوذج راشإذن حتقق ش

  .)0,16( من جمموع اخلطأ املعياري هلما 
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  ترتيب فقرات مقياس الذكاء الرياضي تبعا لصعوبتها):  25(الجدول رقم 

رقم   تقدير الصعوبة تقدير الخطأ المعياري إحصاء المالئمة التقاربية

  المفردة

رقم 

  باللوجيت بالمنف  باللوجيت بالمنف  باللوجيت بالمنف  التسلسل

54,85 0,97 50,4 0,08 47,4 -0,52  26  01  

56,25 1,25 50,4 0,08 47,7 -0,46  30  02  

55,4 1,08 50,4 0,08 47,8 -0,44  33  03  

55,55 1,11 50,4 0,08 48,25 -0,35 24 04 

54,7 0,94 50,4 0,08 48,9 -0,22 39 05 

53,85 0,77 50,4 0,08 49,9 -0,02 29 06 

55,25 1,05 50,4 0,08 50,4 0,08 36 07 

54,2 0,84 50,4 0,08 50,9 0,18 31 08 

54,8 0,96 50,45 0,09 52,6 0,52 34 09 

54,75 0,95 50,45 0,09 53 0,60 38 10 

55,2 1,04 50,45 0,09 53,1 0,62 32 11 

  :اجلدول ما يلي نالحظ من خالل 

منف إىل )47,4(لوجيت و) 0,52-(ميتد مدى قيم تقديرات صعوبة فقرات مقياس الذكاء الرياضي من  - 

) 32(أسهل فقرة يف املقياس بينما الفقرة رقم )26(حيث تعد الفقرة رقم  ،منف)53,1(لوجيت و) 0,62(

  )0,09(لوجيت إىل )  0,08(الفقرات من أصعب فقرة، كما امتدت قيم األخطاء املعيارية لتقديرات صعوبة 

  .لوجيت وهي قيم تعترب صغرية جدا 

أقل من مستوى قدرات التالميذ،حيث جاءت تقديرات 29-39-24-33-30-26تعترب الفقرات  - 

  ) .بوحدة اللوجيت ( صعوبتها سالبة 

  . ها موجبةأعلى من مستوى قدرات التالميذ الن قيم تقديرات صعوبت31-34- 38-32أما الفقرات  - 

  . متوسطة الصعوبة الن تقدير صعوبتها يقرتب من الصفر) 36(الفقرة رقم  - 

غطت مدى الصعوبة الن الفرق بني أي تقديري صعوبة أي فقرتني ) 11(فقرات مقياس الذكاء الرياضي  - 

الفرق بني :متتاليتني أقل من جمموع اخلطأ املعياري هلما ،أي فقرات تتدرج فيما بينها بصورة منتظمة فمثال

 ).0,16( وهو أقل من جمموع اخلطأ املعياري هلما  ،0,06= 30 و26صعوبة الفقرتني 
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 .ترتيب فقرات مقياس الذكاء المكاني تبعا لصعوبتها): 26(الجدول رقم 

رقم  تقدير الصعوبة تقدير الخطأ المعياري إحصاءات المالئمة التقاربية

 المفردة

رقم 

  باللوجيت بالمنف  بالوجيت بالمنف  باللوجيت بالمنف التسلسل

55,8 1,16 50,35 0,07 46,4 -0,72 45 01 

54,9 0,98 50,35 0,07 46,45 -0,71 41 02 

54,9 0,98 50,35 0,07 46,75 -0,65 56 03 

55,15 1,03 50,35 0,07 47,15 -0,57 48 04 

54,55 0,91 50,35 0,07 47,35 -0,53 47 05 

54,5 0,90 50,35 0,07 49,45 -0,11 44 06 

54,65 0,93 50,35 0,07 49,5 -0,10 43 07 

55,15 1,03 50,35 0,07 49,95 -0,01 53 08 

54,6 0,92 50,35 0,07 50,25 0,05 46 09 

55,4 1,08 50,35 0,07 50,75 0,15 55 10 

54,9 0,98 50,35 0,07 50,85 0,17 50 11 

54,9 0,98 50,35 0,07 51,1 0,22 51 12 

54,95 0,99 50,35 0,07 51,35 0,27 42 13 

54,85 0,97 50,35 0,07 51,75 0,35 40 14 

53,95 0,79 50,35 0,07 52,3 0,46 49 15 

54,85 0,97 50,35 0,07 52,3 0,46 52 16 

56,45 1,29 50,35 0,07 52,9 0,58 57 17 

55,6 1,12 50,35 0,07 53,4 0,68 54 18 

  :مايلي نالحظ من خالل اجلدول 

منف إىل )46,4(لوجيت و)0,72(ميتد مدى قيم تقديرات صعوبة فقرات مقياس الذكاء املكاين من  - 

أصعب فقرة يف )54(أسهل فقرة والفقرة رقم )45(منف، حيث تعترب الفقرة رقم )53,4(لوجيت و)0,68(

  .املقياس 

يذ الن تقديرات أقل من مستوى قدرات التالم53- 43-44-47-48-56-41-45تعترب الفقرات  - 

  ). بوحدة اللوجيت ( صعوبتها سالبة 

أعلى من مستوى قدرات التالميذ الن تقديرات 55-50-51-42-40-49- 52-57-54الفقرات  - 

  .صعوبتها موجبة

  .متوسطة الصعوبة ،الن تقدير صعوبتها يقرتب من الصفر) 46(تعد الفقرة رقم  - 

غطت مدى الصعوبة بشكل جيد ،حيث ال توجد فجوات على تدرج صعوبتها ،الن ) 18(فقرات املقياس  - 

-0,68الفرق بني أي تقديري صعوبة أي فقرتني متتاليتني أقل من جمموع اخلطأ املعياري هلما فمثال 
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،وهنا ميكن القول أن فقرات مقياس الذكاء املكاين )0,14= مج اخلطأ املعياري (أقل من ) 0,10=0,58

  . يما بينها بطريقة منتظمة على مدى ميزان القياستتدرج ف

  لصعوبتها تبعا الجسمي الذكاء مقياس فقرات ترتيب):27( رقم الجدول -
رقم  تقدير الصعوبة تقدير الخطأ المعياري إحصاءات المالئمة التقاربية

 المفردة
 رقم التسلسل

  بالوجيت بالمنف  باللوجيت بالمنف  باللوجيت بالمنف

55,55 1,11 50,35 0,07 47 -0,60 71 01 

56,25 1,25 50,35 0,07 47,65 -0,47 76 02 

53,9 0,78 50,35 0,07 47,9 -0,42 61 03 

55,6 1,12 50,35 0,07 48,45 -0,31 58 04 

54,55 0,91 50,35 0,07 48,65 -0,27 63 05 

54,5 0,90 50,35 0,07 49,25 -0,15 75 06 

54,6 0,92 50,35 0,07 49,45 -0,11 62 07 

55,9 1,18 50,35 0,07 49,75 -0,05 59 08 

54,5 0,90 50,35 0,07 49,9 -0,02 74 09 

55,05 1,01 50,35 0,07 50,15 0,03 60 10 

54,35 0,87 50,35 0,07 50,25 0,05 69 11 

54,55 0,91 50,35 0,07 50,3 0,06 73 12 

54,8 0,96 50,35 0,07 51,3 0,26 68 13 

55,5 1,10 50,35 0,07 53,85 0,77 67 14 

56,4 1,28 50,4 0,08 56,15 1,23 66 15 

  :نالحظ من خالل اجلدول ما يلي 

 )1,23(منف إىل)47(لوجيت و)0,60-(ميتد مدى قيم تقديرات صعوبة فقرات مقياس الذكاء اجلسمي من- 

إىل )0,07(منف،كما امتدت قيم تقديرات األخطاء املعيارية لصعوبة الفقرات من )56,15(لوجيت و

( الفقرة رقم . منف وهي قيم صغرية تدل على دقة و ثبات القياس )50,40(إىل)50,35(لوجيت و)0,08(

  .أصعب فقرة يف املقياس )66(أسهل فقرة و الفقرة رقم ) 71

قل من مستوى قدرات التالميذ الن تقديرات أ74-59-62-75-63-58-61-76-71تعد الفقرات  - 

  .صعوبتها سالبة باللوجيت

  .أعلى من مستوى قدرات التالميذ الن تقديرات صعوبتها موجبة 68-67-66الفقرات  - 

  .تعترب متوسطة الصعوبة الن تقديرات صعوبتها تقرتب من الصفر73-69-60الفقرات  - 
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الصعوبة حبيث ال توجد فجوات على تدرج صعوبتها، غطت مدى ) 15(فقرات مقياس الذكاء اجلسمي  - 

فالفرق بني أي تقديري صعوبة أي فقرتني متتاليتني أقل من جمموع اخلطأ املعياري هلما فمثال الفرق بني تقديري 

  0,14أقل من جمموع اخلطأ املعياري هلما أملساو ل  0,13)=76(و )71(صعوبة الفقرتني رقم 

 ات مقياس الذكاء الموسيقي تبعا لصعوبتهاترتيب فقر ): 28(الجدول رقم 

 تقدير الصعوبة تقدير الخطأ المعياري إحصاءات المالئمة التقاربية
 رقم التسلسل رقم المفردة

 بالوجيت بالمنف  باللوجيت بالمنف  باللوجيت بالمنف

55,05 1,01 50,35 0,07 46,8 -0,64 86 01 

54,8 0,96 50,35 0,07 47 -0,60 88 02 

55,55 1,11 50,35 0,07 47,4 -0,52 79 03 

54,05 0,81 50,35 0,07 47,7 -0,46 87 04 

55,5 1,10 50,35 0,07 47,7 -0,46 82 05 

54,9 0,98 50,35 0,07 49,5 -0,10 90 06 

56,25 1,25 50,35 0,07 50,05 0,01 78 07 

54,4 0,88 50,35 0,07 50,8 0,16 89 08 

55,75 1,15 50,35 0,07 51,25 0,25 77 09 

54,15 0,83 50,35 0,07 51,7 0,34 91 10 

54,4 0,88 50,35 0,07 52,35 0,47 85 11 

55,2 1,04 50,35 0,07 53,45 0,69 83 12 

55,75 1,15 50,4 0,08 54,3 0,86 81 13 

  :نالحظ من خالل اجلدول مايلي 

منف إىل )46,8(لوجيت و)0,64-(ميتد مدى قيم تقديرات صعوبة فقرات مقياس الذكاء املوسيقي من - 

إىل )0,07(منف، كما امتدت قيم تقديرات األخطاء املعيارية لصعوبة الفقرات من )54,3(لوجيت و)0,86(

) 86(منف وهي قيم تدل على دقة وثبات القياس، الفقرة رقم  )50,40(إىل)50,35(لوجيت و )0,08(

  . أصعب فقرة يف املقياس)81(أسهل فقرة والفقرة رقم 

أقل من مستوى قدرات التالميذ الن تقديرات صعوبتها سالبة  82-87-79-88-86تعد الفقرات  - 

  .باللوجيت

  .ن تقديرات صعوبتها موجبةأعلى من مستوى قدرات التالميذ ال 89-77-91-85-83-81 الفقرات - 

  . تعترب متوسطة الصعوبة الن تقديرات صعوبتها تقرتب من الصفر78الفقرة رقم - 

غطت مدى الصعوبة حبيث ال توجد فجوات على تدرج صعوبتها،  ) 15(فقرات مقياس الذكاء اجلسمي  - 

املعياري هلما فمثال الفرق بني تقديري فالفرق بني أي تقديري صعوبة أي فقرتني متتاليتني أقل من جمموع اخلطأ 
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إذن ميكن القول ، 0,14أقل من جمموع اخلطأ املعياري هلما يساوي  0,04)=88(و )86(صعوبة الفقرتني رقم 

إن فقرات مقياس الذكاء املوسيقي تتدرج فيما بينها بطريقة منتظمة على مدى ميزان القياس حبيث تعرف متغريا 

  ."الذكاء" واحدا 

 ترتيب فقرات مقياس الذكاء الشخصي تبعا لصعوبتها):29(رقم الجدول 

 تقدير الصعوبة الخطأ المعياري إحصاءات المالئمة التقاربية
 رقم التسلسل رقم المفردة

  باللوجيت بالمنف  باللوجيت بالمنف  باللوجيت بالمنف

54,1 0,82 50,4 0,08 47,05 -0,59 101 01 

55,25 1,05 50,4 0,08 47,05 -0,59 100 02 

56,2 1,24 50,4 0,08 47,9 -0,42 97 03 

54,3 0,86 50,4 0,08 48,2 -0,36 95 04 

54,85 0,97 50,4 0,08 48,85 -0,23 107 05 

55,2 1,04 50,4 0,08 50,2 0,04 103 06 

54,45 0,89 50,4 0,08 50,25 0,05 94 07 

55,85 1,17 50,35 0,07 50,5 0,10 92 08 

54,85 0,97 50,35 0,07 50,65 0,13 93 09 

54,95 0,99 50,35 0,07 50,75 0,15 102 10 

55,75 1,15 50,35 0,07 50,9 0,18 96 11 

55,25 1,05 50,35 0,07 51,3 0,26 104 12 

54,7 0,94 50,35 0,07 51,7 0,34 98  13  

54,45 0,89 50,35 0,07 51,9 0,38 105 14 

54,95 0,99 50,35 0,07 52,7 0,54 99 15 

  :نالحظ من خالل اجلدول ما يلي 

منف إىل )47,05(لوجيت و) 0,59-( ميتد مدى قيم تقديرات صعوبة فقرات مقياس الذكاء الشخصي من - 

) 99(أسهل فقرة يف املقياس بينما الفقرة رقم )101(منف، حيث تعد الفقرة رقم )52,7(لوجيت و) 0,54(

لوجيت )0,07(أصعب فقرة، كما امتدت قيم األخطاء املعيارية لتقديرات صعوبة الفقرات من 

  . منف وهي قيم تعترب صغرية جدا)50,40(لوجيت و)0,08(منف إىل )50,35(و

أقل من مستوى قدرات التالميذ،حيث جاءت تقديرات 107-95-97-100-101تعترب الفقرات  - 

  ). بوحدة اللوجيت( صعوبتها سالبة 

أعلى من مستوى قدرات التالميذ الن قيم  92-93-102-96-104-98-105- 99أما الفقرات  - 

  . تقديرات صعوبتها موجبة

  . متوسطة الصعوبة الن تقدير صعوبتها يقرتب من الصفر 103-94الفقرات رقم  - 



 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها                             الفصل الرابع            

 

134 

 

غطت مدى الصعوبة الن الفرق بني أي تقديري صعوبة أي فقرتني ) 15(فقرات مقياس الذكاء الشخصي  - 

الفرق بني : متتاليتني أقل من جمموع اخلطأ املعياري هلما،أي فقرات تتدرج فيما بينهابصورة منتظمة فمثال

  ).0,16(  وهو أقل من جمموع اخلطأ املعياري هلما0= 100و 101صعوبة الفقرتني 

 مقياس الذكاء االجتماعي تبعا لصعوبتهاترتيب فقرات ):30(الجدول رقم 

 تقدير الصعوبة الخطأ المعياري إحصاءات المالئمة التقاربية
 رقم التسلسل رقمالمفردة

  باللوجيت بالمنف  باللوجيت بالمنف  باللوجيت بالمنف

54,95 0,99 50,35 0,07 48,1 -0,38 126 01 

55,25 1,05 50,35 0,07 48,65 -0,27 115 02 

54,9 0,98 50,35 0,07 48,9 -0,22 124 03 

54,65 0,93 50,35 0,07 49 -0,20 125 04 

55,15 1,03 50,35 0,07 49,2 -0,16 109 05 

54,45 0,89 50,35 0,07 49,35 -0,13 117 06 

55 1,00 50,35 0,07 49,9 -0,02 113 07 

54,95 0,99 50,35 0,07 49,95 -0,01 118 08 

54,6 0,92 50,35 0,07 50,05 0,01 114 09 

54,65 0,93 50,35 0,07 50,1 0,02 123 10 

55,7 1,14 50,35 0,07 50,1 0,02 116 11 

54,75 0,95 50,35 0,07 50,1 0,02 110 12 

55,5 1,10 50,35 0,07 50,8 0,16 120 13 

56,05 1,21 50,35 0,07 50,9 0,18 121 14 

54,8 0,96 50,35 0,07 52,1 0,42 122  15  

54,85 0,97 50,35 0,07 52,65 0,53 112 16 

  :نالحظ من خالل اجلدول ما يلي

لوجيت )0,53(لوجيت إىل )0,38-( ميتد مدى قيم تقديرات صعوبة فقرات مقياس الذكاء االجتماعي من - 

 )112(أسهل فقرة يف املقياس بينما الفقرة رقم )126(منف، حيث تعد الفقرة رقم )52,65(إىل )48,1(ومن

  .أصعب فقرة

أقل من مستوى قدرات التالميذ، حيث جاءت تقديرات صعوبتها 29-39-24-33-30- تعترب الفقرات - 

  ).بوحدة اللوجيت ( سالبة 

  .أعلى من مستوى قدرات التالميذ الن قيم تقديرات صعوبتها موجبة31-34- 38-32أما الفقرات  - 

  .تقدير صعوبتها يقرتب من الصفر متوسطة الصعوبة الن-110-116-123-114الفقرات  - 
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غطت مدى الصعوبة الن الفرق بني أي تقديري صعوبة أي فقرتني ) 16(فقرات مقياس الذكاء االجتماعي  - 

الفرق بني :متتاليتني أقل من جمموع اخلطأ املعياري هلما، أي فقرات تتدرج فيما بينها بصورة منتظمة فمثال 

  ).0,14(و أقل من جمموع اخلطأ املعياري هلما وه ،0,02= 125 و124صعوبة الفقرتني 

  ترتيب فقرات مقياس الذكاء الطبيعي تبعا لصعوبتها):31( الجدول رقم 

 رقم التسلسل رقمالمفردة تقدير الصعوبة الخطأ المعياري إحصاءات المالئمة التقاربية

  باللوجيت بالمنف  باللوجيت بالمنف  باللوجيت بالمنف

54,95 0,99 50,35 0,07 48,1 -0,38 126 01 

55,25 1,05 50,35 0,07 48,65 -0,27 115 02 

54,9 0,98 50,35 0,07 48,9 -0,22 124 03 

54,65 0,93 50,35 0,07 49 -0,20 125 04 

55,15 1,03 50,35 0,07 49,2 -0,16 109 05 

54,45 0,89 50,35 0,07 49,35 -0,13 117 06 

55 1,00 50,35 0,07 49,9 -0,02 113 07 

54,95 0,99 50,35 0,07 49,95 -0,01 118 08 

54,6 0,92 50,35 0,07 50,05 0,01 114 09 

54,65 0,93 50,35 0,07 50,1 0,02 123 10 

55,7 1,14 50,35 0,07 50,1 0,02 116 11 

54,75 0,95 50,35 0,07 50,1 0,02 110 12 

55,5 1,10 50,35 0,07 50,8 0,16 120 13 

56,05 1,21 50,35 0,07 50,9 0,18 121 14 

54,8 0,96 50,35 0,07 52,1 0,42 122  15  

54,85 0,97 50,35 0,07 52,65 0,53 112 16 

  

  :ما يلي) 30(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

لوجيت  )1,23(لوجيت إىل  )0,94-(ميتد مدى قيم تقديرات صعوبة فقرات مقياس الذكاء الطبيعي  - 

األصعب، ) 138(أسهل فقرة، بينما الفقرة رقم )136(منف، حيث تعد الفقرة رقم )56,15(إىل )45,3(ومن

) 0,08( إىل  )50,3(لوجيت و )0,06(كما امتدت قيم األخطاء املعيارية لتقديرات صعوبة الفقرات من 

  . القياس منف، تعترب هاته القيم صغرية جدا مما يدل على دقة وثبات)50.40(لوجيت و

أقل من مستوى قدرات التالميذ 132-127-129-140- 143-128- 135-139-136تعد الفقرات - 

  ).بوحدة اللوجيت( الن تقديرات صعوبتها سالبة 
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فهي أعلى من مستوى قدرات التالميذ الن قيم تقديرات  142-133- 137-144-138أما الفقرات  - 

  .صعوبتها موجبة بوحدة اللوجيت

فهي فقرات متوسطة الصعوبة الن تقديراا بوحدة اللوجيت تقرتب أو تصل إىل  130-134أما الفقرات 

حبيث ال توجد فجوات على تدريج , غطت مدى الصعوبة) 16(فقرات مقياس الذكاء الطبيعي  -.الصفر

عياري صعوبات فقرات املقياس الن الفرق بني أي تقديري صعوبة أي فقرتني متتاليتني أقل من جمموع اخلطأ امل

هلما،و هذا يدل على أن الفقرات تتدرج فيها بينها بطريقة منتظمة على مدى ميزان القياس حبيث تعرف متغريا 

إذن مرة أخرى شرط أحادية البعد يف منوذج راش ،ـ فمثال الفرق بني صعوبة الفقرتني " الذكاء"واحدا هو 

  ). 0,12(و هو أقل من جمموع اخلطأ املعياري هلما )0,01)=(140و143(

املبينة أعاله، ميكن إضافة خريطة ) ترتيب الفقرات تبعا للصعوبة(إضافة إىل جداول صعوبة املفردات : مالحظة

و قدرات األفراد على اجلهة اليسرى ) املفردات باألرقام على جهة اليمىن(املتغري اليت توضح صعوبة املفردات 

  .وجيتعلى مقياس واحد بوحدة الل )#(معربا عنها بالرمز 

  . يوضح خريطة توزيع معامالت صعوبة املفردات وقدرات األفراد يف مقياس الذكاء اللغوي) 18(الشكل رقم
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  :إذن ميكن ترتيب فقرات املقاييس الفرعية الثمانية تبعا ملستوى صعوبتها كاأليت

  ترتيب فقرات مقاييس الذكاءات المتعددة بعد التدريج) 32(الجدول رقم  

 المقياس )تبعا لمستوى صعوبتها ( الفقرات بعد التدريج ترتيب 

 الذكاء اللغوي .21-07-12-08-18-03-20-14-05-04-16-01-15-09-17-06-11-19-02

 )الرياضي( الذكاء المنطقي  .26-30-33-24-39-29-36-31-34-38-32

 الذكاء المكاني .45-41-56-48-47-44-43-53-46-55-50-51-42-40-49-52-57-54

 الذكاء الجسمي .71-76-61-58-63-75-62-59-74-60-69-73-68-67-66

 الذكاء الموسيقي .86-88-79-87-82-90-78-89-77-91-85-83-81

 الذكاء الشخصي .99- 93-102-96-104-98-105- 97-95-107-103-94-92- 101-100

 الذكاء االجتماعي .118-114-123-116-110-120-121-122-112- 124-125-109-117-113- 126-115

 يالذكاء الطبيع .127-132-130-134-142-133-137-144-138- 135-128-143-140-129- 136-139

، أي )نبيل إبراهيم(من خالل ما سبق مت تدريج فقرات مقاييس الذكاءات املتعددة الثمانية املعد من طرف 

الغري ) املفردات(بعد حذف الفقراتترتيب فقرات كل مقياس ذكاء تبعا لصعوبتها باستخدام منوذج راش، 

-0,7(ـاملقدرة ب)winsteps(،حسب حدود املالئمة لربنامج )األفراد(مالئمة للنموذج وحذف التالميذ 

، ودراسة نور )1985(فقرة، وتتفق نتيجة هذا الفرض مع دراسة عالم)21(تلميذ و)97(حبيث مت حذف)1,3

، ودراسة )2003(، ودراسة عبد اهللا)2000(نطاوي، ودراسة الط)1995(، ودراسة القرشي)1995(الدين

 يف إختالف ترتيب فقرات مقياس الذكاء املتعدد قبل و بعد )2008(، ودراسة أبوجراد)2004(مسعود

  .التدريج 

كاءات تقديرات قدرات التالميذ المقابلة لكل درجة كلية خام على كل مقياس من مقاييس الذ -

  .المتعددة في ضوء نموذج راش

الباحثة باستخراج جداول العالقة بني كل درجة كلية خام حمتملة على كل مقياس من مقاييس قامت 

إجياد التدريج املشرتك (والقدرة املقابلة هلا) بعد تدرجيها وفق منوذج راش(الذكاءات املتعددة يف صورا النهائية 

باللوجيت، مث حتويل القدرة إىل وحدة املنف واجلداول تبني ) اللعالقة بني الدرجة الكلية والقدرة املقابلة هل

  . ذلك
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تدريج مشترك للعالقة بين الدرجة الكلية والقدرة المقابلة لها على مقياس الذكاء  :)33(الجدول رقم 

  . اللغوي

 تقدير القدرة تقدير الخطأ المعياري
 الدرجة الخام

 تقدير القدرة تقدير الخطأ المعياري
 الخامالدرجة 

 باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف

51,3 0,26 50,6 0,12 48 59,2 1,84 23,05 -5,39 19 

51,3 0,26 50,9 0,18 49 55,1 1,02 29,2 -4,16 20 

51,3 0,26 51,25 0,25 50 53,65 0,73 32,85 -3,43 21 

51,3 0,26 51,6 0,32 51 53,05 0,61 35,05 -2,99 22 

51,3 0,26 51,95 0,39 52 52,7 0,54 36,7 -2,66 23 

51,3 0,26 52,25 0,45 53 52,45 0,49 38 -2,4 24 

51,3 0,26 52,6 0,52 54 52,25 0,45 39,1 -2,18 25 

51,35 0,27 52,95 0,59 55 52,1 0,42 40,05 -1,99 26 

51,35 0,27 53,3 0,66 56 52 0,4 40,9 -1,82 27 

51,35 0,27 53,7 0,74 57 51,9 0,38 41,65 -1,67 28 

51,35 0,27 54,05 0,81 58 51,8 0,36 42,35 -1,53 29 

51,4 0,28 54,45 0,89 59 51,75 0,35 42,95 -1,41 30 

51,4 0,28 54,8 0,96 60 51,7 0,34 43,55 -1,29 31 

51,45 0,29 55,2 1,04 61 51,65 0,33 44,15 -1,17 32 

51,45 0,29 55,65 1,13 62 51,6 0,32 44,65 -1,07 33 

51,5 0,3 56,1 1,22 63 51,55 0,31 45,15 -0,97 34 

51,55 0,31 56,55 1,31 64 51,5 0,3 45,6 -0,88 35 

51,6 0,32 57,05 1,41 65 51,5 0,3 46,05 -0,79 36 

51,65 0,33 57,55 1,51 66 51,45 0,29 46,5 -0,7 37 

51,7 0,34 58,15 1,63 67 51,45 0,29 46,95 -0,61 38 

51,8 0,36 58,75 1,75 68 51,4 0,28 47,35 -0,53 39 

51,9 0,38 59,45 1,89 69 51,4 0,28 47,7 -0,46 40 

52,05 0,41 60,2 2,04 70 51,35 0,27 48,1 -0,38 41 

52,2 0,44 61,1 2,22 71 51,35 0,27 48,5 -0,3 42 

52,45 0,49 62,2 2,44 72 51,35 0,27 48,85 0.23 43 

52,8 0,56 63,6 2,72 73  51,35 0,27 49,2 0,16 44 

53,45 0,69 65,55 3,11 74  51,3 0,26 49,55 0,09 45 

59,05 1,81 74,75 4,95 76  51,3 0,26 50,25 0,05 47 

  :يتضح من خالل اجلدول ما يلي     
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  .درجة)76(إىل)19(ميتد مدى الدرجات اخلام من  - 

منف، حيث  )74,75(إىل  )23,05(لوجيت، ومن  )4,95(إىل  )–5,39(متتد قدرات التالميذ من  - 

يف مقياس الذكاء ) 19(منف حيصل على الدرجة الكلية )23,05(لوجيت و )–5,39(التلميذ الذي قدرته 

تكون ) 76(الدرجة اخلام  بالنسبة لقدرته، و التلميذ الذي حيصل على االلغوي مبعىن أن املقياس يعترب صعب

  .منف، أي أن هذا املقياس يعترب سهال بالنسبة لقدرته)74,75(لوجيت و )4,95(قدرته 

منف إىل ) 59,2(لوجيت و) 1,84(ميتد مدى قيم األخطاء املعيارية لتقديرات قدرات التالميذ من  - 

كبرية كلما ابتعدنا عن األطراف منف، ويالحظ من أن قيم األخطاء املعيارية تقل بدرجة  ) 59,05(و) 1,81(

لكون أصعب الفقرات عادة ما تكون أبعد الفقرات عن مستوى قدرات التالميذ،وتدل قيم األخطاء املعيارية 

  .الصغرية نسبيا على دقة وثبات تقديرات قدرات التالميذ على مقياس الذكاء اللغوي

تدريج مشترك للعالقة بين الدرجة الكلية والقدرة المقابلة لها على مقياس الذكاء  :)34(الجدول رقم 

  .الرياضي

 تقدير القدرة تقدير الخطأ المعياري
 الدرجة الخام

 تقدير القدرة تقدير الخطأ المعياري
 لخاماالدرجة

 باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف

51,85 0,37 50,7 0,14 28 59,2 1,84 24,7 –5,06 11 

51,85 0,37 51,35 0,27 29 55,15 1,03 30,95 –3,81 12 

51,85 0,37 52,05 0,41 30 53,75 0,75 34,75 –3,05 13 

51,85 0,37 52,7 0,54 31 53,15 0,63 37,15 –2,57 14 

51,85 0,37 53,4 0,68 32 52,85 0,57 38,9 –2,22 15 

51,9 0,38 54,1 0,82 33 52,6 0,52 40,4 –1,92 16 

51,9 0,38 54,8 0,96 34 52,45 0,49 41,65 –1,67 17 

52 0,4 55,55 1,11 35 52,3 0,46 42,75 –1,45 18 

52,05 0,41 56,4 1,28 36 52,2 0,44 43,8 –1,24 19 

52,15 0,43 57,25 1,45 37 52,1 0,42 44,7 –1,06 20 

52,25 0,45 58,2 1,64 38 52,05 0,41 45,6 –0,88 21 

52,4 0,48 59,3 1,86 39 52 0,4 46,4 –0,72 22 

52,64 0,53 60,55 2,11 40 51,95 0,39 47,2 –0,56 23 

53 0,6 62,15 2,43 41 51,9 0,38 47,95 –0,41 24 

53,6 0,72 64,25 2,85 42 51,9 0,38 48,65 –0,27 25 

55,05 1,01 67,8 3,56 43 51,85 0,37 49,35 –0,13 26 

59,15 1,83 73,9 4,78 44  51,85 0,37 50,05 0,01 27  

  : يتضح من خالل اجلدول ما يلي        
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  .درجة)44(إىل)11( ميتد مدى الدرجات اخلام من - 

منف، حيث التلميذ ) 73,9(إىل  )24,7(لوجيت، ومن  )4,78(إىل  )–5,06(متتد قدرات التالميذ من  - 

يف مقياس الذكاء الرياضي  )11(منف حيصل على الدرجة الكلية )24,7(لوجيت و )–5,06(الذي قدرته 

تكون قدرته  )44(بالنسبة لقدرته، والتلميذ الذي حيصل على الدرجة اخلام  امبعىن أن املقياس يعترب صعب

  .منف، أي أن هذا املقياس يعترب سهال بالنسبة لقدرته)73,9(لوجيت و)4,78(

تدريج مشترك للعالقة بين الدرجة الكلية و القدرة المقابلة لها على مقياس الذكاء  :)35(الجدول رقم 

  .المكاني
 تقدير القدرة تقدير الخطأ المعياري

 الدرجة الخام
 تقدير القدرة تقدير الخطأ المعياري

 الدرجة الخام
 باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف

51,3 0,26 50,6 0,12 46 59,15 1,83 24,45 –5,11 18 

51,3 0,26 50,9 0,18 47 55,05 1,01 30,55 –3,89 19 

51,3 0,26 51,25 0,25 48 53,6 0,72 34,55 –3,17 20 

51,3 0,26 51,6 0,32 49 53 0,6 36,3 –2,74 21 

51,3 0,26 51,95 0,39 50 52,6 0,52 37,85 –243 22 

51,35 0,27 52,3 0,46 51 52,35 0,47 39,05 –2,19 23 

51,35 0,27 52,65 053 52 52,2 0,44 40,1 –1,98 24 

51,35 0,27 53 0,6 53 52,05 0,41 41 –1,8 25 

51,35 0,27 53,4 0,68 54 51,9 0,38 41,75 –1,65 26 

51,4 0,28 53,75 0,75 55 51,85 0,37 42,45 –1,51 27 

51,4 0,28 54,15 0,83 56 51,75 0,35 43,1 –1,38 28 

51,45 0,29 54,55 0,91 57 51,7 0,34 43,7 –1,26 29 

51,45 0,29 54,99 0,99 58 51,65 0,33 44,25 –1,15 30 

51,5 0,3 55,4 1,08 59 51,6 0,32 44,75 –1,05 31 

51,55 0,31 55,85 1,17 60 51,55 0,31 45,25 –0,95 32 

51,6 0,32 56,35 1,27 61 51,5 0,3 45,7 –0,86 33 

51,65 0,33 56,9 1,38 62 51,45 0,29 46,15 –0,77 34 

51,7 0,34 57,45 1,49 63 51,45 0,29 46,55 –0,69 35 

51,8 0,36 58,05 1,61 64 514 0,28 46,95 –0,61 36 

51,9 0,38 58,75 1,75 65 514 0,28 47,35 –0,59 37 

52,05 0,41 59,55 1,91 66 514 0,28 47,75 –0,45 38 

52,25 0,45 60,45 2,09 67 5135 0,27 48,1 –0,38 39 

52,5 0,5 61,55 2,31 68 5135 0,27 48,5 –0,3 40 

52,85 0,57 62,95 2,59 69 5135 0,27 48,85 –0,23 41 

53,5 0,7 64,95 2,99 70 5135 0,27 49,2 –0,16 42 

54,95 0,99 68,35 3,67 71 513 0,26 49,55 –0,09 43 

59,1 1,82 74,3 4,86 72 513 0,26 49,9 –0,02 44 

          513 0,26 50,25 0,05 45  
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  :     يتضح من خالل اجلدول ما يلي      

  .درجة)72(إىل)18(ميتد مدى الدرجات اخلام من - 

منف، حيث  )74,3(إىل  )24,45( لوجيت، ومن) 4,86(إىل  )–5,11(متتد قدرات التالميذ من  - 

يف مقياس الذكاء ) 18(منف حيصل على الدرجة الكلية )24,45(لوجيت و )–5,11(التلميذ الذي قدرته 

تكون ) 72(بالنسبة لقدرته، والتلميذ الذي حيصل على الدرجة اخلام  ااملكاين مبعىن أن املقياس يعترب صعب

  .بالنسبة لقدرتهمنف، أي أن هذا املقياس يعترب سهال )74,3(لوجيت و)4,86(قدرته 

منف ) 59,15(لوجيت و )1,83(ميتد مدى قيم األخطاء املعيارية لتقديرات قدرات التالميذ من - 

منف، ويالحظ من أن قيم األخطاء املعيارية تقل بدرجة كبرية كلما ابتعدنا عن األطراف  )59,1(و )1,82(إىل

ت التالميذ، وتدل قيم األخطاء املعيارية لكون أصعب الفقرات عادة ما تكون أبعد الفقرات عن مستوى قدرا

  .الصغرية نسبيا على دقة و ثبات تقديرات قدرات التالميذ على مقياس الذكاء املكاين

ة المقابلة لها على مقياس الذكاء تدريج مشترك للعالقة بين الدرجة الكلية والقدر  :)36(الجدول رقم 

  .الجسمي
 تقدير القدرة تقدير الخطأ المعياري

 الدرجة الخام
 تقدير القدرة تقدير الخطأ المعياري

 الدرجة الخام
 باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف

51,5 0,3 50,45 0,09 38 59,2 1,84 24,45 –5,11 15 

51,5 0,3 50,85 0,17 39 55,1 1,02 30,6 –3,88 16 

51,5 0,3 51,3 0,26 40 53,65 0,73 34,25 –3,15 17 

51,5 0,3 51,75 0,35 41 53,05 0,61 36,45 –2,71 18 

51,5 0,3 52,2 0,44 42 52,7 0,54 38,1 –2,38 19 

51,5 0,3 52,65 0,53 43 52,45 0,49 39,4 –2,12 20 

51,55 0,31 53,15 0,63 44 52,25 0,45 40,5 –1,9 21 

51,55 0,31 53,6 0,72 45 52,1 0,42 41,45 –1,71 22 

51,6 0,32 54,1 0,82 46 52 0,4 42,3 –1,54 23 

51,6 0,32 54,65 0,93 47 51,9 0,38 43,05 –1,39 24 

51,65 0,33 55,15 1,03 48 51,85 0,37 43,75 –1,25 25 

51,7 0,34 55,75 1,15 49 51,8 0,36 44,4 –1,22 26 

51,75 0,35 56,35 1,27 50 51,75 0,35 45,05 –0,99 27 

51,85 0,37 56,95 1,39 51 51,7 0,34 45,6 –0,88 28 

51,9 0,38 57,65 1,53 52 51,65 0,33 46,15 –0,77 29 

52 0,4 58,45 1,69 53 51,6 0,32 46,7 –0,66 30 

52,15 0,43 59,3 1,86 54 51,6 0,32 47,2 –0,56 31 

52,3 0,46 60,3 2,06 55 51,55 0,31 47,7 –0,46 32 

52,55 0.51 61,45 2,29 56 51,55 0,31 48,15 –0,37 33 

52,9 0.58 62,95 2,59 57 51,5 0,3 48,65 –0,27 34 

53,55 0.71 65 3 58 51,5 0,3 49,1 0,18– 35 

55 1 68,5 3,7 59  51,5 0,3 49,55 –0,09 36  

59,1 1,82 74,5 4,9 60  51,5 0,3 50 0 37  



 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها                             الفصل الرابع            

 

142 

 

    : يتضح من خالل اجلدول ما يلي  

  .درجة)60(إىل)15(ميتد مدى الدرجات اخلام من  - 

منف، حيث التلميذ ) 74,5(إىل  )24,45(لوجيت، ومن ) 4,9(إىل  )–5,11( متتد قدرات التالميذ من - 

يف مقياس الذكاء اجلسمي ) 15(منف حيصل على الدرجة الكلية )24,45(لوجيت و )–5,11(الذي قدرته 

تكون قدرته ) 60(بالنسبة لقدرته، والتلميذ الذي حيصل على الدرجة اخلام  امبعىن أن املقياس يعترب صعب

  .منف، أي أن هذا املقياس يعترب سهال بالنسبة لقدرته)74,5(لوجيت و)4,9(

) 1,82(منف إىل ) 59,2(لوجيت و)1,84( ميتد مدى قيم األخطاء املعيارية لتقديرات قدرات التالميذ من - 

خطاء املعيارية الصغرية نسبيا على دقة وثبات تقديرات قدرات التالميذ على منف، وتدل قيم األ) 59,1(و

  .مقياس الذكاء اجلسمي

تدريج مشترك للعالقة بين الدرجة الكلية والقدرة المقابلة لها على مقياس الذكاء  :)37(الجدول رقم 

  .الموسيقي

 تقدير القدرة تقدير الخطأ المعياري
 الدرجة الخام

 تقدير القدرة المعياريتقدير الخطأ 
 الدرجة الخام

 باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف

51,5 0,3 50,5 0,1 36 59,15 1,83 25,9 –4,82 14 

51,5 0,3 50,95 0,19 37 55,05 1,01 32 –3,6 15 

51,55 0,31 51,4 0,28 38 53,6 0,72 35,55 –2,87 16 

51,55 0,31 51,85 0,37 39 52,95 0,59 37,65 –2,47 17 

51,55 0,31 52,35 0,47 40 52,6 0,52 39,2 –2,16 18 

51,55 0,31 52,85 0,57 41 52,35 0,47 40,4 –1,92 19 

51,6 0,32 53,35 0,67 42 52,15 0,43 41,4 –1,72 20 

51,65 0,33 53,85 0,77 43 52,05 0,41 42,3 –1,54 21 

51,65 0,33 54,4 0,88 44 51,95 0,39 43,1 –1,38 22 

51,7 0,34 54,95 0,99 45 51,85 0,37 43,8 –1,24 23 

51,75 0,35 55,6 1,12 46 51,8 0,36 44,45 –1,11 24 

51,85 0,37 56,2 1,24 47 51,7 0,34 45,05 –0,99 25 

51,9 0,38 56,9 1,38 48 51,65 0,33 45,65 –0,87 26 

52 0,4 57,7 1,54 49 51,65 0,33 46,2 –0,76 27 

52,15 0,43 58,55 1,71 50 51,6 0,32 46,7 –0,66 28 

52,35 0,47 59,55 1,91 51 51,6 0,32 47,2 –0,56 29 

52,55 0,51 60,75 2,15 52 51,55 0,31 47,7 –0,46 30 

52,95 0,59 62,25 2,45 53 51,55 0,31 48,2 –0,36 31 

53,6 0,72 64,35 2,87 54 51,55 0,31 48,65 –0,27 32 

55 1 67,85 3,57 55 51,5 0,3 49,1 –0,18 33 

59,15 1,83 73,9 4,78 56 51,5 0,3 49,55 –0,09 34 

          51,5 0,3 50,05 0,01 35  



 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها                             الفصل الرابع            

 

143 

 

  :يتضح من خالل اجلدول ما يلي

  .درجة خام)76(إىل)19(ميتد مدى الدرجات من - 

منف، حيث التلميذ ) 73,9(إىل ) 25,9(لوجيت، ومن  )4,78(إىل  )–4,82(متتد قدرات التالميذ من  - 

يف مقياس الذكاء املوسيقي ) 14(منف حيصل على الدرجة الكلية )25,9(لوجيت و )–4,82(الذي قدرته 

تكون قدرته ) 56(بالنسبة لقدرته، والتلميذ الذي حيصل على الدرجة اخلام  امبعىن أن املقياس يعترب صعب

  .منف، أي أن هذا املقياس يعترب سهال بالنسبة لقدرته)73,9(لوجيت و)4,78(

يالحظ من أن قيم األخطاء املعيارية تقل بدرجة كبرية كلما ابتعدنا عن األطراف لكون أصعب الفقرات  - 

عادة ما تكون أبعد الفقرات عن مستوى قدرات التالميذ، وتدل قيم األخطاء املعيارية الصغرية نسبيا على دقة 

  .ات قدرات التالميذ على مقياس الذكاء املوسيقيوثبات تقدير 

تدريج مشترك للعالقة بين الدرجة الكلية والقدرة المقابلة لها على مقياس الذكاء  :)38(الجدول رقم 

  .الشخصي

 تقدير القدرة تقدير الخطا المعياري
 الدرجة الخام

الدرجة  تقدير القدرة تقدير الخطا المعياري

 باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف الخام

51,55 0,31 50,6 0,12 38 59,2 1,84 23,3 –5,34 15 

51,55 0,31 51,1 0,22 39 55,1 1,02 29,5 –4,1 16 

51,55 0,31 51,55 0,31 40 53,7 0,74 33,2 –3,36 17 

51,55 0,31 52,05 0,41 41 53,1 0,62 35,5 –2,9 18 

51,55 0,31 52,55 0,51 42 52,75 0,55 37,15 –2,57 19 

51,55 0,31 53,05 0,61 43 52,5 0,5 38,5 –2,3 20 

51,6 0,32 53,55 0,71 44 52,3 0,46 39,65 –2,07 21 

51,6 0,32 54,05 0,81 45 52,2 0,44 40,7 –1,86 22 

51,6 0,32 54,55 0,91 46 52,1 0,42 41,6 –1,68 23 

51,65 0,33 55,1 1,02 47 52 0,4 42,45 –1,51 24 

51,7 0,34 55,65 1,13 48 51,95 0,39 43,2 –1,36 25 

51,75 0,35 56,25 1,25 49 51,85 0,37 43,9 –1,22 26 

51,8 0,36 56,85 1,37 50 51,8 0,36 44,6 –1,08 27 

51,85 0,37 57,5 1,5 51 51,75 0,35 45,25 –0,95 28 

51,95 0,39 58,2 1,64 52 51,75 0,35 45,85 –0,83 29 

52,05 0,41 59 1,8 53 51,7 0,34 46,45 –0,71 30 

52,15 0,43 59,9 1,98 54 51,65 0,33 47 –0,6 31 

52,35 0,47 60,9 2,18 55 51,65 0,33 47,55 –0,49 32 

52,6 0,52 62,1 2,42 56 51,6 0,32 48,1 –0,38 33 

52,95 0,59 63,6 2,72 57 51,6 0,32 48,6 –0,28 34 

53,6 0,72 65,7 3,14 58 51,6 0,32 49,15 –0,17 35 

55,05 1,01 69,25 3,85 59 51,55 0,31 49,65 –0,07 36 

59,15 1,83 75,3 5,06 60 51,55 0,31 50,1 0,02 37 
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  :يتضح من خالل اجلدول ما يلي

  .درجة خام)60(إىل)15(ميتد مدى الدرجات من  - 

منف، حيث التلميذ ) 75,3(إىل  )23,3(لوجيت، ومن  )5,06(إىل ) –5,34(التالميذ منمتتد قدرات  - 

يف مقياس الذكاء املوسيقي ) 15(منف حيصل على الدرجة الكلية )23,3(لوجيت و )–5,34(الذي قدرته 

درته تكون ق) 60(بالنسبة لقدرته، والتلميذ الذي حيصل على الدرجة اخلام  امبعىن أن املقياس يعترب صعب

  .منف، أي أن هذا املقياس يعترب سهال بالنسبة لقدرته)75,3(لوجيت و)5,06(

منف إىل  )59,2(لوجيت و )1,84(ميتد مدى قيم األخطاء املعيارية لتقديرات قدرات التالميذ من  - 

منف، يالحظ من أن قيم األخطاء املعيارية تقل بدرجة كبرية كلما ابتعدنا عن األطراف  )59,15(و )1,83(

لكون أصعب الفقرات عادة ما تكون أبعد الفقرات عن مستوى قدرات التالميذ، وتدل قيم األخطاء املعيارية 

  .الصغرية نسبيا على دقة و ثبات تقديرات قدرات التالميذ على مقياس الذكاء الشخصي

 الذكاء مقياس على لها المقابلة القدرة و الكلية الدرجة بين للعالقة مشترك تدريج :)39( رقم الجدول

.االجتماعي  

 تقدير القدرة تقدير الخطا المعياري
 الدرجة الخام

الدرجة  تقدير القدرة تقدير الخطا المعياري

 باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف الخام

51,45 0,29 50,55 0,11 41 59,15 1,83 24,05 –5,19 16 

51,45 0,29 51 0,2 42 55,05 1,01 30,2 –3,96 17 

51,5 0,3 51,4 0,28 43 53,65 0,73 33,8 –3,24 18 

51,5 0,3 51,85 0,37 44 53 0,6 36 –2,8 19 

51,5 0,3 52,3 0,46 45 52,65 0,53 37,55 –2,49 20 

51,5 0,3 52,75 0,55 46 52,4 0,48 38,85 –2,23 21 

51,5 0,3 53,2 0,64 47 52,25 0,45 39,9 –2,02 22 

51,55 0,31 53,65 0,73 48 52,1 0,42 40,85 –1,83 23 

51,55 0,31 54,15 0,83 49 52 0,4 41,65 –1,67 24 

51,6 0,32 54,65 0,93 50 51,9 0,38 42,4 –1,52 25 

51,65 0,33 55,15 1,03 51 51,8 0,36 43,1 –1,38 26 

51,65 0,33 55,7 1,14 52 51,75 0,35 43,75 –1,25 27 

51,7 0,34 56,3 1,26 53 51,7 0,34 44,35 –1,13 28 

51,8 0,36 56,9 1,38 54 51,65 0,33 44,9 –1,02 29 

51,85 0,37 57,55 1,51 55 51,65 0,33 45,45 –0,91 30 

51,95 0,39 58,25 1,65 56 51,6 0,32 46 –0,8 31 

52,05 0,41 59,05 1,81 57 51,55 0,31 46,5 –0,7 32 

52,2 0,44 59,95 1,99 58 51,55 0,31 46,95 –0,61 33 
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52,35 0,47 60,95 2,19 59 51,55 0,31 47,45 –0,51 34 

52,6 0,52 62,2 2,44 60 51,5 0,3 47,9 –0,42 35 

52,95 0,59 63,7 2,74 61 51,5 0,3 48,35 –0,33 36 

53,6 0,72 65,85 3,17 62 51,5 0,3 48,8 –0,24 37 

55,05 1,01 69,4 3,88 63 51,5 0,3 49,25 –0,15 38 

59,15 1,83 75,5 5,1 64 51,45 0,29 49,7 –0,06 39 

          51,45 0,29 50,1 0,02 40  

  :يتضح من خالل اجلدول ما يلي

  .درجة)64(إىل)16(ميتد مدى الدرجات اخلام من  - 

منف، حيث التلميذ  )75,45(إىل  )24,05(لوجيت، ومن  )5,1(إىل  )–5,19(متتد قدرات التالميذ من  - 

يف مقياس الذكاء ) 16(منف حيصل على الدرجة الكلية )24,05(لوجيت و )–5,19(الذي قدرته 

تكون ) 64(صل على الدرجة اخلام بالنسبة لقدرته، والتلميذ الذي حي ااالجتماعي مبعىن أن املقياس يعترب صعب

  .منف، أي أن هذا املقياس يعترب سهال بالنسبة لقدرته)75,45(لوجيت و)5,1(قدرته 

يالحظ من أن قيم األخطاء املعيارية تقل بدرجة كبرية كلما ابتعدنا عن األطراف لكون أصعب الفقرات  - 

عادة ما تكون أبعد الفقرات عن مستوى قدرات التالميذ وتدل قيم األخطاء املعيارية الصغرية نسبيا كلما 

  .  الذكاء االجتماعي ابتعدنا عن األطراف على دقة و ثبات تقديرات قدرات التالميذ على مقياس
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تدريج مشترك للعالقة بين الدرجة الكلية والقدرة المقابلة لها على مقياس الذكاء  :)40(الجدول رقم 

  .الطبيعي

تقدير الخطأ 

 المعياري
 تقدير القدرة

 الدرجة الخام

تقدير الخطأ 

 المعياري
الدرجة  تقدير القدرة

 الخام
 باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف باللوجيت بالمنف

51,5 0,3 50,5 0,1 36 59,15 1,83 25,9 –4,82 14 

51,5 0,3 50,95 0,19 37 55,05 1,01 32 –3,6 15 

51,55 0,31 51,4 0,28 38 53,6 0,72 35,55 –2,89 16 

51,55 0,31 51,85 0,37 39 52,95 0,59 37,65 –2,47 17 

51,55 0,31 52,35 0,47 40 52,6 0,52 39,2 –2,16 18 

51,55 0,31 52,85 0,57 41 52,35 0,47 40,4 –1,92 19 

51,6 0,32 52,35 0,67 42 52,15 0,43 41,4 –1,72 20 

51,65 0,33 53,85 0,77 43 52,05 0,41 42,3 –1,54 21 

51,65 0,33 54,4 0,88 44 51,95 0,39 43,1 –1,38 22 

51,7 0,34 54,95 0,99 45 51,85 0,37 43,8 –1,24 23 

51,75 0,35 55,6 1,12 46 51,8 0,36 44,45 –1,11 24 

51,85 0,37 56,2 1,24 47 51,7 0,34 45,05 –0,99 25 

51,9 0,38 56,9 1,38 48 51,65 0,33 45,65 –0,87 26 

52 0,4 57,7 1,54 49 51,65 0,33 46,2 –0,76 27 

52,15 0,43 58,55 1,71 50 51,6 0,32 46,7 –0,66 28 

52,35 0,47 59,55 1,91 51 51,6 0,32 47,2 –0,56 29 

52,55 0,51 60,75 2,15 52 51,55 0,31 47,7 –0,46 30 

52,95 0,59 62,25 2,45 53 51,55 0,31 48,2 –0,36 31 

53,6 0,72 64,35 2,87 54 51,55 0,31 48,65 –0,27 32 

55,5 1 67,85 3,57 55 51,5 0,3 49,1 –0,18 33 

59,15 1,83 73,9 4,78 56 51,5 0,3 49,55 –0,09 34 

     51,5 0,3 50,05 0,01 35 

  :  يتضح من خالل اجلدول ما يلي

  .درجة)56(إىل)14(ميتد مدى الدرجات اخلام من  - 

منف، حيث التلميذ  )73,9(إىل ) 25,9(لوجيت، ومن  )4,78(إىل  )–4,82(متتد قدرات التالميذ من  - 

يف مقياس الذكاء الطبيعي  )14( منف حيصل على الدرجة الكلية)25,9(لوجيت و )–4,82(الذي قدرته 

تكون قدرته  )56(بالنسبة لقدرته، و التلميذ الذي حيصل على الدرجة اخلام  امبعىن أن املقياس يعترب صعب

  .بالنسبة لقدرتهمنف، أي أن هذا املقياس يعترب سهال )73,9(لوجيت و)4,78(
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يالحظ من أن قيم األخطاء املعيارية تقل بدرجة كبرية كلما ابتعدنا عن األطراف لكون أصعب الفقرات  - 

عادة ما تكون أبعد الفقرات عن مستوى قدرات التالميذ وتدل قيم األخطاء املعيارية الصغرية نسبيا كلما 

  .الميذ على مقياس الذكاء الطبيعيابتعدنا عن األطراف على دقة وثبات تقديرات قدرات الت

القدرة املقابلة لكل درجة كلية حمتملة على كل مقياس من مقاييس  تمن خالل اجلداول السابقة لتقديرا

يتضح أن هناك عالقة طردية بني الدرجة اخلام الكلية احملتملة )نبيل إبراهيم(الذكاءات املتعددة املعد من طرف

ات املتعددة و القدرة املقابلة هلا، حيث كلما زادت الدرجة اخلام تزيد قدرة على كل مقياس من مقاييس الذكاء

، دراسة )2007(، دراسة إمساعيل )2003(، و هذا ما يتفق مع دراسات كل من عبد اهللا التلميذ يف الذكاء

ياس وفقا األفراد املقابلة لكل درجة كلية خام حمتملة على املق) التالميذ(يف تقدير قدرة ) 2008(أبوجراد 

  .  لنموذج راش بعد توفر حمكات الدقة

مرتفعة صدق وثبات على مؤشرات  الذكاءات المتعددة  مقاييس تتمتع فقرات: الفرضية الثانيةبالنسبة 

  . باستخدام نموذج راش  هابعد تدريج

وفق منوذج ) التالميذ( واألفراد) الفقرات( بالنسبة للثبات يتم االعتماد على مؤشرات ثبات كل من املفردات - 

من أهم مؤشرات دقة التدريج اليت يقدمها برنامج ) للفقرات واألفراد( راش، حيث تعترب إحصاءات الثبات 

Winstepsحيث يقوم الربنامج حبساب قيم حدود عليا)Model Reliability( وقيم حدود

  . للثبات لكل من األفراد واملفردات ومعامل الثبات احلقيقي يكون بني هاذين احلدين)(RealReliabilityدنيا

تشري قيم ثبات األفراد إىل مدى اتساق الرتتيب النسيب لتقدير قدرات األفراد يف حالة إعادة : ثبات األفراد

  .التدريج

ثبات املفردات أو الفقرات إىل مدى اتساق الرتتيب النسيب لتقدير تشري قيم ): املفردات(ثبات الفقرات 

  .)71: 2014مسعود، (صعوبات املفردات يف حالة إعادة التدريج 

مبعىن أخر يشري مفهوم الثبات وفق منوذج راش إىل مدى الدقة يف تقدير موقع كل من املفردات و األفراد  أو

  .على متصل السمة الذي دف لقياسه

ويف دراستنا احلالية مت استخراج قيم تقديرات ثبات كل من التالميذ وتقديرات ثبات صعوبة فقرات        

ينب )25(مقاييس الذكاءات املتعددة بعد تدرجيها وفق باستخدام منوذج راش أحادي املعلم، و اجلدول رقم 

  .ذلك
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  ت مقاييس الذكاءات المتعددةتقديرات ثبات القدرة للتالميذ و الصعوبة لفقرا):41(الجدول رقم 

 الثباتالمقياس ثبات تقدير قدرة التالميذ ثبات تقدير صعوبة الفقرات

 الذكاء اللغوي 0,79 0,97

 الذكاء الرياضي 0,86 0,95

 الذكاء المكاني 0,84 0,97

 الذكاء الجسمي 0,82 0,97

 الذكاء الموسيقي 0,86 0,98

 الذكاء الشخصي 0,82 0,93

 الذكاء االجتماعي 0,83 0,88

 الذكاء الطبيعي 0,82 0,98

  

  0,86و 0,79تراوحت بني) األفراد(قيم تقديرات ثبات التالميذ  ننالحظ أ) 41(من خالل اجلدول رقم     

هي قيم تعترب مرتفعة، تدل على  0,98و 0,93بني)املفردات(كما تراوحت قيم تقديرات صعوبة الفقرات 

وفقرات كل مقياس من املقاييس الثمانية املكونة للذكاءات املتعددة حسب  ثبات تقديرات كل من التالميذ

  .نظرية جاردنر

من ) مفردة(وصعوبة كل فقرة )فرد(تقديرات اخلطأ املعياري لقدرة كل تلميذ Winsteps)(كما يوفر برنامج   - 

صعوبة الفقرات  تديرافقرات املقاييس الثمانية للذكاءات املتعددة، حيث تراوحت قيم  اخلطأ املعياري لتق

لوجيت، وهي قيم صغرية نسبيا تدل على دقة ثبات مقاييس الذكاءات )0,08(لوجيت إىل)0,06(بني

  .املتعددة

ومما سبق ميكن القول، أن قيم ثبات األفراد وقيم ثبات املفردات لكل مقياس من مقاييس الذكاءات املتعددة 

يارية لتقديرات صعوبة الفقرات،وتقديرات قدرات التالميذ املعد من طرف نبيل إبراهيم، وقيم األخطاء املع

الصغرية نسبيا لكل مقياس فرعي، تبني لنا متتع مقاييس الذكاءات املتعددة بثبات مرتفع بعد تدرجيها باستخدام 

  منوذج راش 

  :التالية للتأكد من صدق املقاييس الفرعية املكونة ملقياس الذكاءات املتعددة مت االعتماد على الطرق  - 

ومت " الذكاء " حيث كانت فقرات املقاييس متجانسة فيما بينها وتقيس قدرة عقلية واحدة :أحادية البعد  - 1

  التأكد من أحادية البعد بالتحليل العاملي الستجابات التالميذ على فقرات مقاييس الذكاءات املتعددة 
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ل استخراج مؤشرات املطابقة التقاربية للتالميذ مالئمة أو مطابقة األفراد والفقرات لنموذج راش من خال - 2

اخلارجني عن حدود املالئمة لربنامج )األفراد(تلميذ من التالميذ  97حذفولفقرات املقاييس،  فكانت النتيجة 

Winsteps الغري مالئمة للنموذج اعتمادا على مؤشرات املالئمة ) املفردات(، إضافة إىل حذف الفقرات

ة موضوع القياس فقرة،  إذن مت اإلبقاء على الفقرات الصادقة يف قياسها للقدر 21حذف التقاربية حبيث مت 

  ). حتقق الصدق( ، وعلى االستجابات الصادقة يف تدرجها على القدرة)لذكاءا(

يتبني لنا مما سبق أنه بعد تدريج مقياس الذكاءات املتعددة املكون من مثانية مقاييس متثل الذكاءات       

منوذج راش، توفر لدينا صدق التدرج للفقرات املقاييس وصدق تقدير قدرة التالميذ على املقاييس،   باستخدام

  ).األفراد(وقدرة التالميذ ) املفردات( كما يتوفر فيه أيضا ثبات القياس يف كل من صعوبة الفقرات

، )2004(دراسة مسعود، )1995(، دراسة نورالدين )1995(وتتفق نتيجة هذا الفرض مع دراسة القرشي    

حتقق صدق و ثبات مقياس يف ) 2016(، دراسة رحيم )2008(، دراسة أبوجراد)2007(دراسة إمساعيل 

  .الذكاء املتعدد بعد تدرجيه وفق منوذج راش

المعايير المختلفة التي  بعد تدريجها على  تتوفر مقاييس الذكاءات المتعددة: للفرضية الثالثةبالنسبة 

  .)نسب الذكاء االنحرافية –الدرجات التائية –الرتب المئينية(ناث االذكور و للتفسر مستويات القدرة 

من األغراض األساسية لتطوير مقاييس الذكاءات املتعددة وفق منوذج راش هو تقدير معامل        

ة التالميذ، إضافة إىل تدريج املفردات تبعا لصعوبتها من تقديرات صعوبة الفقرات وتقديرات قدر ) راش(النموذج

واملنف، بعد توفر حمكات الدقة، وهنا يقف دور منوذج راش لذلك قامت الباحثة باستخراج  بوحديت اللوجيت

املعايري اجلماعية املرجع املقابلة لتقديرات قدرة التالميذ على كل مقياس من مقاييس الذكاءات املتعددة لكل 

الذكور واإلناث لإلجابة على التساؤل الثالث من الدراسة، حيث متثلت املعايري يف الرتب املئينية، الدرجات من 

التائية، نسب الذكاء االحنرافية، وقبل استخراج املعايري اتبعنا بعض اخلطوات اإلجرائية الستخراج تقديرات 

  :ث، وهيالقدرة لتالميذ السنة الثانية ثانوي لكل من الذكور و اإلنا

ضم استجابات الذكور يف العينة االستطالعية إىل استجابام يف عينة التدريج، بعد مطابقتها  �

، )تلميذ148(، علما أن حجم العينة االستطالعية )winsteps(للنموذج وفق حدود  املالئمة التقاربية لربنامج

 ).كرذ 52(بعد استبعاد)119(، لتصبح عينة الذكور )تلميذ305(وعينة التدريج

الستجابات اإلناث يف عينة التدريج )أنثى 87(ضم استجابات اإلناث يف العينة االستطالعية �

 ).انثى85(بعد استبعاد )نثىأ197(، فأصبحت عينة اإلناث تقدر ب)انثى195(
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استخراج تقديرات القدرة املقابلة لكل درجة كلية خام حصل عليها التلميذ يف كل مقياس ذكاء من  �

بوحدة اللوجيت مث حتويلها إىل وحدة املنف، )الصورة النهائية(الثمانية للذكاءات املتعددة بعد التدريجاملقاييس 

 .لكل من عينة الذكور وعينة اإلناث

إدخال تقديرات القدرة لكل من الذكور ومن اإلناث بوحدة املنف يف كل مقياس من مقاييس  �

للذكور (مقاييس النزعة املركزية لتقديرات القدرة، مث حساب )spss(الذكاءات املتعددة يف برنامج

) 25(اجلداول و  االحنراف املعياري،: املتوسط احلسايب، املنوال، الوسيط، ومقاييس التشتت: من)ولإلناث

  .توضح ذلك) 33) (32) (31) (30) (29) (28) (27) (26(

قدرة التالميذ مقدرة مقاييس النزعة المركزية واالنحراف المعياري لتقديرات ):42(جدول رقم 

  بوحدة المنف في مقياس الذكاء اللغوي

  المدى  االنحراف المعياري  المنوال  الوسيط  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس

  73,90-24,30  8,80  24,30  50,30  49,98  119  الذكور

  73,70-23,65  8,97  23,65  50,47  49,97  197  اإلناث

  .متوسط قدرة الذكور عن متوسط قدرة اإلناث بقدر ضئيل جدارتفاع ) 42(نالحظ من خالل اجلدول رقم

مقاييس النزعة المركزية واالنحراف المعياري لقدرة التالميذ مقدرة بوحدة المنف في ): 43(جدول رقم

 .مقياس الذكاء الرياضي

 الجنس العدد المتوسط الحسابي الوسيط المنوال االنحراف المعياري المدى

 الذكور 119 49,97 50,42 25,45 9,80 25,45-72,70

 اإلناث 197 49,98 50,30 26,15 9,52 26,15-72,45

  

مقاييس النزعة المركزية واالنحراف المعياري لقدرة التالميذ مقدرة بوحدة المنف في ) 44(جدول رقم

 .مقياس الذكاء المكاني

 الجنس العدد المتوسط الحسابي الوسيط المنوال االنحراف المعياري المدى

 الذكور 119 49,99 50,20 25,05 8,74 25,05-73,95

 اإلناث 197 49,98 50,15 25,80 8,36 25,80-73,20
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مقاييس النزعة المركزية واالنحراف المعياري لقدرة التالميذ مقدرة بوحدة المنف في ): 45(جدول رقم

 .مقياس الذكاء الجسمي

 الجنس العدد المتوسط الحسابي الوسيط المنوال االنحراف المعياري المدى

 الذكور 119 49,99 50,15 25,95 9,39 24,95-74,25

 اإلناث 197 49,98 50,20 25 9,27 25-73,75

  

مقاييس النزعة المركزية و االنحراف المعياري لقدرة التالميذ مقدرة بوحدة المنف في ): 46(رقمجدول 

  .مقياس الذكاء الموسيقي

 الجنس العدد المتوسط الحسابي الوسيط المنوال المعيارياالنحراف  المدى

 الذكور 119 49,99 50 28 8,33 28-71,85

 اإلناث 197 49,99 50,05 27,85 8,38 27,85-71,65

  

مقاييس النزعة المركزية واالنحراف المعياري لقدرة التالميذ مقدرة بوحدة المنف في ): 47(جدول رقم

  .مقياس الذكاء الشخصي

 الجنس العدد المتوسط الحسابي الوسيط المنوال االنحراف المعياري المدى

 الذكور 119 49,98 50,27 24,65 9,44 24.65-74,10

 اإلناث 197 49,98 50,17 23,95 9,93 75,10-  23,95

  

مقاييس النزعة المركزية واالنحراف المعياري لقدرة التالميذ مقدرة بوحدة المنف في ):48(جدول رقم 

  .مقياس الذكاء االجتماعي

 الجنس العدد المتوسط الحسابي الوسيط المنوال االنحراف المعياري المدى

 الذكور 119 49,99 50 24,80 9,46 24,80-75,10

 اإلناث 197 49,99 50,15 25 9,21 25-74,35

  

يف   تساوي كل من متوسطات القدرة للذكور و لإلناث) 48) (47)(46(يتضح من خالل اجلداول   

كل من مقياس الذكاء املوسيقي، الذكاء الشخصي، الذكاء االجتماعي، لذلك ال نلجأ الختبار داللة الفروق 

  .بني متوسطات القدرة
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مقاييس النزعة المركزية و االنحراف المعياري لقدرة التالميذ مقدرة بوحدة المنف في ): 49(جدول رقم

  .مقياس الذكاء الطبيعي

 الجنس العدد المتوسط الحسابي الوسيط المنوال رياالنحراف المعيا المدى

 الذكور 119 49,99 50,10 26,80 8,26 26,80-72,602

 اإلناث 197 50 49,95 27 8,44 27-73,40

  

إذن معرفة داللة الفروق بني الذكور وبني اإلناث يف متوسطات القدرة لكل مقياس من مقاييس        

تبني ) 54) (53) (52) (51) (50(لعينتني مستقلتني، واجلداول "ت"الذكاءات املتعددة، نقوم حبساب اختبار 

  .ذلك

وسط القدرة لكل من الذكور لداللة الفروق لعينتين مستقلتين في مت"ت"اختبار ): 50(الجدول رقم 

  .واإلناث في مقياس الذكاء المكاني

 الجنس العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري "ت"قيمة درجة الحرية مستوى الداللة

0,99 108 
0,001  

 

 ذكور 119 49,99 8,74

 إناث 197 49,98 8,36

داللة إحصائية بني متوسط القدرة لكل من أنه ال توجد فروق ذات ) 50(إذن يتبني من خالل اجلدول رقم 

  .يف مقياس الذكاء املكاين )0,05(الذكور واإلناث وذلك عند مستوى داللة

لداللة الفروق لعينتين مستقلتين في متوسط القدرة لكل من الذكور "ت"اختبار ): 51(الجدول رقم

  .واإلناث في مقياس الذكاء الجسمي

 الجنس العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري "ت "قيمة  درجة الحرية مستوى الداللة

0,99 90 0,02 
 ذكور 119 49,99 9,39

 إناث 197 49,98 9,27

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط القدرة ) 51(إذن يتبني من خالل اجلدول رقم 

 .الذكاء اجلسمييف مقياس )0,05(لكل من الذكور و اإلناث وذلك عند مستوى داللة
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لداللة الفروق لعينتين مستقلتين في متوسط القدرة لكل من الذكور " ت"اختبار ): 52(الجدول رقم 

 واإلناث في مقياس الذكاء الطبيعي

 الجنس العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري "ت"قيمة  درجة الحرية مستوى الداللة

0,99 96 0,007 
 ذكور 119 49,99 8,26

 إناث 197 50 8,44

  

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط القدرة ) 52(إذن يتبني من خالل اجلدول رقم 

 .يف مقياس الذكاء الطبيعي )0,05(لكل من الذكور واإلناث وذلك عند مستوى داللة

لكل من الذكور لداللة الفروق لعينتين مستقلتين في متوسط القدرة " ت"اختبار ): 53(الجدول رقم 

 .واإلناث في مقياس الذكاء الرياضي

 الجنس العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري "ت"قيمة  درجة الحرية مستوى الداللة

0,99 66 0,003 
 ذكور 119 49,97 9,80

 إناث 197 49,98 9,52

  

إحصائية بني متوسط القدرة أنه ال توجد فروق ذات داللة ) 53(إذن يتبني من خالل اجلدول رقم 

  .يف مقياس الذكاء الرياضي)0,05(لكل من الذكور واإلناث وذلك عند مستوى داللة

لداللة الفروق لعينتين مستقلتين في متوسط القدرة لكل من الذكور " ت"اختبار ): 54(جدول رقم 

 .واإلناث في مقياس الذكاء اللغوي

 الجنس العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري "ت"قيمة درجة الحرية مستوى الداللة

 ذكور 119 49,98 8,80 0,006 144 0,99

 إناث 197 49,97 8,97

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط القدرة ) 54(إذن يتبني من خالل اجلدول رقم 

 .الذكاء اللغوييف مقياس ) 0,05(لكل من الذكور واإلناث وذلك عند مستوى داللة

مت حساب الرتب املئينية املقابلة لتقديرات  :الرتب المئينية والدرجات التائية ونسب الذكاء اإلنحرافية- 

، 5،10(قدرات التالميذ لكل من الذكور واإلناث معا، حبيث حسبت الرتب املئينية السبعة الرئيسية 
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األخرية، إضافة إىل حساب الدرجات التائية وحددت تقديرات القدرة املقابلة هلاته ،)90،95، 25،50،75

  :ونسب الذكاء االحنرافية وذلك باستخدام املعادلتني التاليتني

  )الدرجة املعيارية = حيث ز. (ز 10+50= الدرجة التائية 

  . ز16+100= نسبة الذكاء االحنرافية 

املقابلة للرتب املئينية توضح تقديرات القدرة ) 62) (61) (60) (59) (58) (57) (56) (55(واجلداول 

  .حنرافية لكل من الذكور و اإلناثوالدرجات التائية ونسب الذكاء اال

الرتب المئينية والدرجات التائية ونسب الذكاء االنحرافية المقابلة لتقديرات القدرة  ):55(جدول رقم 

 .الذكاء اللغوي في مقياس

 المئينيةالرتب  الدرجةالتائية نسب الذكاء االنحرافية
 تقديرات القدرة

 ذكور إناث

69 30 05 33 33 

78 36 10 38 38 

89 43 25 44 44 

100 50 50 50 50 

109 56 75 55 55 

118 61 90 60 60 

126 66 95 64 64 

 ألقرانهنالحظ من خالل اجلدول انه ميكن احلكم على مستوى قدرة التلميذ و تفسري مستوى قدرته بالنسبة 

منف على مقياس الذكاء اللغوي، يقابله يف جدول املعايري )50(تقدير التلميذة  أنمن التالميذ فمثال جند 

  ).100(ونسبة الذكاء)50(والدرجة التائية) 50(الرتبة املئينية 

الرتب المئينية والدرجات التائية ونسب الذكاء االنحرافية المقابلة لتقديرات القدرة   :)56(الجدول رقم

 .الذكاء الرياضي في مقياس

 الرتب المئينية التائية الدرجات نسب الذكاء االنحرافية
 تقديرات القدرة

 ذكور إناث

67 29 05 30 30 

77 35 10 37 37 

90 43 25 44 44 

100 50 50 50 50 

109 56 75 55 56 
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119 62 90 62 62 

129 68 95 67 68 

نالحظ من خالل اجلدول انه ميكن احلكم على مستوى قدرة التلميذ و تفسري مستوى قدرته بالنسبة ألقرانه 

، يقابله يف جدول املعايري الرياضيمنف على مقياس الذكاء ا)56(من التالميذ فمثال جند أن تقدير التلميذ 

  ).109(ونسبة الذكاء)56(والدرجة التائية) 75(املئينية الرتبة 

  

الرتب المئينية والدرجات التائية ونسب الذكاء االنحرافية المقابلة لتقديرات القدرة ): 57(الجدول رقم

 .الذكاء المكاني في مقياس

 الرتب المئينية الدرجاتالتائية نسب الذكاء االنحرافية
 تقديرات القدرة

 ذكور إناث

68 30 05 34 33 

78 37 10 39 39 

90 44 25 45 45 

100 50 50 50 50 

109 55 75 54 55 

118 61 90 59 60 

127 67 95 64 65 

  

نالحظ من خالل اجلدول انه ميكن احلكم على مستوى قدرة التلميذ و تفسري مستوى قدرته بالنسبة ألقرانه 

، يقابله يف جدول املعايري املكاينمنف على مقياس الذكاء )54(من التالميذ فمثال جند أن تقدير التلميذة 

  ).109(ونسبة الذكاء)55(والدرجة التائية) 75(الرتبة املئينية 

  

الرتب المئينية والدرجات التائية ونسب الذكاء االنحرافية المقابلة لتقديرات القدرة ):58(جدول رقم 

 .الذكاء الجسمي في مقياس

 الرتب المئينية الدرجاتالتائية نسب الذكاء االنحرافية
 تقديرات القدرة

 ذكور إناث

69 30 05 32 32 

78 36 10 39 39 
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90 44 25 45 45 

100 50 50 50 50 

107 54 75 54 54 

119 62 90 60 60 

128 68 95 65 65 

بالنسبة ألقرانه نالحظ من خالل اجلدول انه ميكن احلكم على مستوى قدرة التلميذ و تفسري مستوى قدرته 

، يقابله يف جدول املعايري اجلسميمنف على مقياس الذكاء )60(من التالميذ فمثال جند أن تقدير التلميذة 

  ).119(ونسبة الذكاء) 62(والدرجة التائية) 90(الرتبة املئينية 

لتقديرات القدرة الرتب المئينية والدرجات التائية ونسب الذكاء االنحرافية المقابلة ): 59(جدول رقم

 .الذكاء الموسيقي في مقياس

نسب الذكاء 

 االنحرافية
 الرتب المئينية الدرجاتالتائية

 تقديرات القدرة

 ذكور إناث

69 30 05 34 34 

78 36 10 39 39 

90 44 25 45 45 

100 50 50 50 50 

107 54 75 54 54 

119 62 90 60 60 

128 68 95 65 65 

       

خالل اجلدول انه ميكن احلكم على مستوى قدرة التلميذ و تفسري مستوى قدرته بالنسبة ألقرانه نالحظ من 

، يقابله يف جدول املعايري املوسيقيمنف على مقياس الذكاء )65(من التالميذ فمثال جند أن تقدير التلميذ 

  ).128(ونسبة الذكاء )68(والدرجة التائية) 95(الرتبة املئينية 
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الرتب المئينية والدرجات التائية ونسب الذكاء االنحرافية المقابلة لتقديرات القدرة ): 60(رقمالجدول 

 .الذكاء الشخصي في مقياس

 الرتب المئينية الدرجاتالتائية نسب الذكاء االنحرافية
 تقديرات القدرة

 ذكور إناث

69 30 05 31 32 

78 36 10 37 37 

89 43 25 43 44 

100 50 50 50 50 

108 55 75 56 55 

118 61 90 62 61 

127 66 95 67 66 

   

نالحظ من خالل اجلدول انه ميكن احلكم على مستوى قدرة التلميذ و تفسري مستوى قدرته بالنسبة ألقرانه   

، يقابله يف جدول املعايري الشخصيمنف على مقياس الذكاء )50(من التالميذ فمثال جند أن تقدير التلميذة 

  ).100(ونسبة الذكاء)50(والدرجة التائية) 50(الرتبة املئينية 

الرتب المئينية والدرجات التائية ونسب الذكاء االنحرافية المقابلة لتقديرات القدرة ): 61(الجدول رقم

 .الذكاء االجتماعي في مقياس

 الرتب المئينية الدرجاتالتائية نسب الذكاء االنحرافية
 تقديرات القدرة

 ذكور إناث

69 30 05 32 32 

79 37 10 38 38 

98 43 25 44 44 

100 50 50 50 50 

108 55 75 55 55 

118 61 90 61 61 

128 67 95 66 67 
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نالحظ من خالل اجلدول انه ميكن احلكم على مستوى قدرة التلميذ و تفسري مستوى قدرته بالنسبة ألقرانه   

، يقابله يف جدول املعايري االجتماعيمنف على مقياس الذكاء )61(التلميذ من التالميذ فمثال جند أن تقدير 

  ).100(ونسبة الذكاء)50(والدرجة التائية) 50(الرتبة املئينية 

  

الرتب المئينية والدرجات التائية ونسب الذكاء االنحرافية المقابلة لتقديرات القدرة ): 62(دول رقمجال

 .الذكاء الطبيعي في مقياس

 الرتب المئينية الدرجاتالتائية الذكاء االنحرافيةنسب 
 تقديرات القدرة

 ذكور إناث

69 30 05 34 34 

78 36 10 39 39 

90 43 25 45 45 

100 50 50 49 50 

107 54 75 54 54 

117 60 90 60 59 

129 68 95 65 65 

  

تفسري مستوى قدرته بالنسبة ألقرانه نالحظ من خالل اجلدول انه ميكن احلكم على مستوى قدرة التلميذ و 

، يقابله يف جدول املعايري الطبيعيمنف على مقياس الذكاء )50(من التالميذ فمثال جند أن تقدير التلميذة 

  ).100(ونسبة الذكاء)50(والدرجة التائية) 50(الرتبة املئينية 

على مقياس الذكاء املتعدد متمثلة ) التالميذ(و عليه مت التوصل ملعايري مفسرة ملستويات القدرة لألفراد        

يف الرتب امليئنية، الدرجات التائية، نسب الذكاء اإلحنرافية، املناظرة لتقديرات القدرة املختلفة لكل من الذكور 

، دراسة إمساعيل )2004(، دراسة مسعود )2003(عبد اهللا : و اإلناث، و هذا ما يتفق مع الدراسات

، يف عمل معايري ملقياس الذكاء املتعدد بصورته )2014(، دراسة عطية )2008(راد ، دراسة أبوج)2007(

  .النهائية 
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  :خالصة

) راش(من األغراض األساسية لتطوير مقاييس الذكاءات املتعددة وفق منوذج راش هو تقدير معامل النموذج     

املفردات تبعا لصعوبتها بوحديت  من تقديرات صعوبة الفقرات وتقديرات قدرة التالميذ، إضافة إىل تدريج

و التأكد من حتقق افرتاضات النموذج على البيانات املسحوبة من  واملنف، بعد توفر حمكات الدقة، اللوجيت

أحادية البعد عن طريق التحليل العاملي لكل مقياس ذكاء، استقاللية احملل من خالل :عينة الدراسة متمثلة يف 

حلدود املطابقة املتعارف عليها يف برنامج الوينستب، و استخراج املنحىن املميز مطابقة فقرات كل مقياس فرعي 

قدرة على كل الباستخراج املعايري اجلماعية املرجع املقابلة لتقديرات  إضافة لذلك قامت الباحثةو  للفقرة، 

 .مقياس من مقاييس الذكاءات املتعددة لكل من الذكور واإلناث



 

 

    

  

  

  ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات

  

  

  نتائج الدراسة

  التوصيات

  االقتراحات
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الذكاءات املتعددة املصمم وفق نظرية ) مقياس(تناولت الباحثة ملخصا لنتائج دراستها حول تطوير إختبار 

، )السنة الثانية(التعليم الثانوي جاردنربإستخدام منوذج راش أحد مناذج نظرية اإلستجابة للمفردة على تالميذ 

و من مث إقرتاح بعض الدراسات مث قدمنا جمموعة من التوصيات يف ضوء النتائج املتحصل عليها من الدراسة، 

  .اذج نظرية االستجابة للمفردةو البحوث املمكن إجرائها حول نظرية الذكاءات املتعددة، و من

  :ملخص نتائج الدراسة

  "هل يمكن تدريج فقرات مقاييس الذكاءات المتعددة وفق نموذج راش؟:" التساؤل األول

قبل اإلجابة على التساؤل جيب التحقق من افرتاضات منوذج راش يف بيانات استجابات عينة الدراسة         

  :املتعددة، وبينت النتائج حتقق االفرتاضات املتمثلة يف  على مقاييس الذكاءات

لعاملي لكل مقياس من مقاييس الذكاءات املتعددة، حيث اتضح أن امن خالل التحليل :أحادية البعد-

العامل املسيطر واحد يف تفسري التباين الكلي لدرجات التالميذ على كل مقياس، أي هناك مسة كامنة واحدة 

  .ذكاءات املتعددة يقيسها مقياس ال

من خالل حتقق افرتاض أحادية البعد يتحقق افرتاض االستقالل ):استقاللية القياس( االستقالل المحلي -

احمللي، إضافة إىل التحقق من إحصاءات مطابقة الفقرات يف كل مقياس من مقاييس الذكاءات للنموذج 

وهو برنامج خاص بتحليل البيانات وفق (winstepsحسب برنامج   )1,3-0,7(واملتمثلة يف حدود املطابقة 

  .)منوذج راش

مت استخراج املنحىن املميز لكل فقرة من فقرات املقياس و تبني وجود : افتراض المنحنى المميز للفقرة-

  . )4( رقم) تنطبق علي متاما(عالقة واضحة بني مستوى صعوبة الفقرة وكون احتمال اإلجابة عليها هو البديل 

حني تطبيق املقاييس مل حندد زمن، وبذلك ميكن القول حتقق االفرتاض :افتراض التحرر من السرعة-

  .واملقاييس متحررة من عامل الزمن

، بعد حذف التالميذ الغري مالئمني )نبيل إبراهيم(مقاييس الذكاءات املتعددة املعد من طرف تتدريج فقرا- 

، فأسفرت العملية على )اإلحصاءات التقاربية( اخلية للنموذج من خالل فحص إحصاءات املالئمة الد

تلميذ، كما مت حذف الفقرات الغري مالئمة )208(تلميذ من العينة لتصبح عينة التدريج مقدرة ب)97(حذف 

  .فقرة )21(فقرة بعد حذف)123(للنموذج باالعتماد على نفس املؤشر السابق، ليتم اإلبقاء على 
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الذكاءت املتعددة،أي ترتيب فقرات كل مقياس ذكاء تبعا لصعوبتها، وهنا تبني مت التدريج النهائي ملقاييس 

  .وجود اختالف بني الرتتيب األصلي والرتتيب النهائي لفقرات مقاييس الذكاءات املتعددة

) نبيل إبراهيم(ما الخصائص السيكومترية لمقاييس الذكاءات المتعددة المعد من طرف :"التساؤل الثاني

  "ت بعد تدريجها باستخدام نموذج راش؟من صدق وثبا

وقيم ثبات )0.86(و)0,79(بني) األفراد( تبني من النتائج تراوح قيم ثبات التالميذ:الثبات -

وهي قيم تدل على ثبات مرتفع، إضافة إىل قيم األخطاء املعيارية )0,98(و)0,93(بني )املفردات(الفقرات

الصغرية نسبيا لتقديرات صعوبة الفقرات، وتقديرات قدرات التالميذ يف كل مقياس من مقاييس الذكاءت 

  .املتعددة، الدالة على ثبات التدريج

خالل حتقق أحادية البعد، حتقق صدق كل مقياس من املقاييس الثمانية للذكاءات املتعددة من  :الصدق -

وذلك من خالل مطابقة التالميذ و "الذكاء"أي الفقرات متجانسة فيما بينها و تقيس قدرة عقلية واحدة 

الفقرات لنموذج راش، ليتم اإلبقاء على الفقرات الصادقة يف قياسها للقدرة موضوع القياس، و على 

  .االستجابات الصادقة يف تدرجها على القدرة

الرتب (ما المعايير المختلفة المفسرة لمستويات القدرة للتالميذ من ذكور و إناث:"الثالثالتساؤل 

  "؟)نسب الذكاء االنحرافية -الدرجات التائية -المئينية

بينت النتائج املتمثلة يف جداول املعايري لتقديرات القدرة يف كل مقياس من مقاييس الذكاءات املتعددة من - 

ودرجات تائية ونسب ذكاء إحنرافية إمكانية احلكم على مستوى قدرة التلميذ، وتفسريها بالنسبة  رتب مئينية

  .لكل من الذكور واإلناث
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  :التوصيات والمقترحات -

 : التوصيات  �

استخدمت الدراسة احلالية أحد أهم وأكثر مناذج االستجابة للمفردة شيوعا وهو منوذج راش، يف تطوير 

وذلك "جاردنر"مقاييسالذكاءات املتعددة املصمم بناء على نظرية "قياسالذكاء اإلنساينإحدى أحدث أدوات 

) متطلبات(تدريج مفردات املقاييس الثمانية للذكاء وفق منوذج راش بعد التحقق من افرتاضات: من خالل

بعد ) هائيةيف صورا الن(النموذج، إضافة إىل التحقق من اخلصائص السيكومرتية من صدق وثبات للمقاييس

تدرجيها وفق منوذج راش، واستخراج املعايري املفسرة ملستويات القدرة املختلفة للتالميذ من رتب مئينية ودرجات 

  .تائية ونسب ذكاء لكل من الذكور واإلناث

  :وبناء على ما توصلنا إليه من نتائج تقدم الباحثة بعض التوصيات

 بناء وتطوير االختبارات واملقاييس النفسية والعقلية والرتبوية ملا أمهية استخدام مناذج االستجابة للمفردة يف-1

  .حتققه من خطية التدرج وأحادية القياس واستقالليته

إدماج و تفعيل نظرية الذكاءات املتعددة جلاردنر يف التدريس داخل األقسام جبميع مستويات التعليم، -2

  .التحصيل الدراسي لكوا تساهم بشكل كبري يف تنمية التفكري وحتسني

توعية التالميذ والطلبة اجلامعيني مبا لديهم من األنواع املختلفة للذكاءات، باستخدام اختبارات ومقاييس  -3

  .الذكاءات املتعددة ومساعدم على تنميتها وتطويرها مبا يساهم يف بنائهم الشخصي واالجتماعي واملهين

ية الالزمة الستخدام مناذج االستجابة للمفردة عموما، ومنوذج راش ضرورة االهتمام بتوفري الربامج احلاسوب -4

 :لتحليل نتائج االختبارات واملقاييس مثل برامج Bilog-Mg3، Rumm2010،Microscale.وغريهاخصوصا 

دورات تدريبية للمختصني يف القياس النفسي وجلميع املشاركني يف عمليات التقومي، لتدريبهم على   عقد -5

كيفية استخدام مناذج االستجابة للمفردة والربامج الالزمة هلا، منها منوذج راش خاصة، لتطوير االختبارات 

  .باملدرسة اجلزائرية واملقاييس الرتبوية والنفسية، واالرتقاء بالعملية الرتبوية والتعليمية

توصي الباحثة بضرورة ) النموذج الثنائي و النموذج الثالثي(نظرا ملا حتققه مناذج اإلستجابة للمفردة  - 6

  .استخدام هاته النماذج يف تدريج و حتليل و تطوير و بناء املقاييس و االختبارات النفسية و العقلية املعروفة
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  :المقترحات �

  :يف ضوء ما توصلنا إليه من نتائج يف الدراسة احلالية نقرتح إجراء الدراسات التالية        

دراسة مقارنة بني النظرية التقليدية ومنوذج راش يف اختيار فقرات مقاييس الذكاءات املتعددة لدى تالميذ  - 1

  .التعليم الثانوي

لدى ) منوذج لورد(املتعددة باستخدام النموذج الثنائي دراسة اخلصائص السيكومرتية ملقاييس الذكاءات- 2

  .تالميذ التعليم الثانوي

لدى ) منوذج برينبوم(دراسة اخلصائص السيكومرتية ملقاييس الذكاءات املتعددة باستخدام النموذج الثالثي - 3

  .تالميذ التعليم الثانوي

قسم اجلامعة اجلزائرية كطلبة  ش على طلبةتدريج مفردات مقاييس الذكاءات املتعددة باستخدام منوذج را - 4

  .علم النفس

دراسة سيكومرتية مقارنة بني االختبارات العقلية اليت تبىن فقراا بالطريقة التقليدية و االختبارات اليت تبىن - 5

  ).منوذج راش(باستخدام مناذج االستجابة للمفردة 

  .اد الدراسية لدى تالميذ التعليم الثانوي باجلزائردراسة الستخدام منوذج راش يف بناء بنك األسئلة للمو  - 6

  .دراسة الستخدام منوذج راش يف بناء االختبارات التحصيلية لتالميذ التعليم االبتدائي باجلزائر - 7

  .باجلزائر دراسة الستخدام منوذج راش يف بناء االختبارات التحصيلية لتالميذ التعليم املتوسط- 8

وضع معايري لالختبارات النفسية و العقلية املعروفة و ذلك حسب اجلنس و العمر الزمين  دراسة تقوم على - 9

  .ألفراد عينات خمتلفة

النفسية و العقلية باستخدام منوذج راش و النماذج األخرى من نظرية  االختباراتنات ادراسة لتحليل بي -10

  .السمات الكامنة على طلبة اجلامعة اجلزائرية 



  

  قائمة 
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  ....التلميذةعزيزيت .التلميذ عزيزي

  بعد التحية واالحرتام

). إجابات(بدائل أربعةكل فقرة   أمامو قد وضع .و مهارات أنشطةبني يديك جمموعة من الفقرات اليت متثل 

الذي ميثل )اإلجابة(حتت البديل ) √(تضع عالمة أنو . عنها بدقة اإلجابةفقرة بعناية و  لتقرا ك أناملطلوب منك 

البحث  ألغراض إجابتكو ستبقى .إجابةفقرة بدون  أيةال ترتك  الفقراتعن كل  اإلجابة الباحثةترجو  ذال. اختيارك

 .و ال حاجة لذكر االسم.الباحثةو لن يطلع عليها سوى .العلمي

  ملسبقمع الشكر ا    

  : اإلجابة يوضح طريقةمثال 

كما يف ) دائما(كانت الفقرة تنطبق عليك إذا  فمثال .اختيارك ليف املربع املقابل للبديل الذي ميث) √( يرجى تفضلك بوضع عالمة - 

                     .املثال التايل ضع العالمة كما هو مبني

  

  

  

  

  :ى تدوين البيانات اآلتية يرج

  :  اجلنس -1

    أنثى              ذكر   

    :السن -2

   : شعبةال -3

  

  قبل التدريج) نبيل إبراهيم(مقياس الذكاءات المتعددة لــ 

  ت
  الفقرة

تنطبق علي 

  دائما

  تنطبق علي 

  كثريا

  عليتنطبق 

  قليال 

ال تنطبق علي 

  ابدا

1  

  

الكتابة عن  أحسن

يف قطعة نثرية  أفكاري

  قصة أو

√        

  بحـث العلمـيالعالـي وال تعليموزارة ال

  مستغـامن سـجامعة عبد احلميد بن بادي

  قسم علم النفس



  :المقياس 

تنطبق علي   ا���رات  ت

  دا���

تنطبق علي 

  	��را

تنطبق علي 


���  

بق ال تنط
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