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استتدف ا احث تتح اح تترحة الذك ت احتتددرل احادل ت ح ت ي احومث ت احلتتر اام عالذك ت احتتددرل احادل ت

ح ت ي احومث ت

احاداازام كة احاذ م اإلع ا ا  ,عددحك اسدف ا احث ح الذك احفذعق دات اح الح اإل صرئا كة احددرل احادل
ثتتام ومث ت احصتتا احاتترام اإلع ت ا ر احاداا تزام عا ت اذ ف احلتتر اام  ،عحد قاتتق اف ت اا احث تتح تتر احثر تتح ثث تترل

اقارم احددرل احادل

احادعم ام ( )82كقذة ,عثل احد قق ام احاصرئص احسترادعادذا حماقاترم دت دوثاقتع عمت

عا ت ادع ت اتتم ( )267ورحتتو عورحث ت  ,عد ت احد قتتق اتتم ص ت ق األ اة ثوذاق ت احص ت ق احيتترفذر عص ت ق احث تترل
احفذضة عد احد قق ام ثثرت اال اة ثوذاق إعر ة االادثرذ عوذاقت احفتر  -دذع ثتر  ,عاستدلال احثر تح اذثت دترر
(د تتر )2عاادث تترذ ( )T-testحلا د تتام اس تتدقمدام عالرا تتل اذدث تترو ثاذس تتعم عاادث تترذ ( )t-testحلا ت ت
إ صرئا  ,عدعصل احث ح اح ار اأدة :

عا ت ت ة عس تترئل

 اادمك احومث احلر اام كة احاذ م اإلع ا ا اسدعي ادعسو ام احددرل احا وقة . اس تتدعي احومثت ت احاداات تزام ك تتة احاذ مت ت االع ا ات ت ع تترحة ك تتة اح تتددرل (احمغ تتعر,احا وقة ,احاعس تتاقة ,احيس تتاة,احوثالة) .

 -اس ت ت ت تتدعي احومثت ت ت ت ت احاداات ت ت ت تزام ك ت ت ت تتة احاذ مت ت ت ت ت االع ا ات ت ت ت ت ث ذيت ت ت ت ت

عم احادعس ت ت ت تتو ك ت ت ت تتة اح ت ت ت تتددرل (احاد ت ت ت تتر ة,

االيدارعة,احشاصة)
 اسدعي احومث احلر اام كة احاذ م االع ا ا عرحة كة (احددرل احاعساقة عاحددرل احوثالة) . استتدعي احومثت احلتتر اام كتتة احاذ مت االع ا ات ث ذيتااليدارعة ,احشاصة).

 دعي كذعق دات الح إ صرئااحادل

حاصم

عم احادعستتو كتتة احتتددرل ( احمغتتعر ,احادتتر ة ,احيستتاة,

ثام ومث احصا احاترام اإلعت ا ر احادااتزام عا ت اذ ف احلتر اام كتة احتددرل

احومث احاداازام .

الكلمات المفتاحية  :احددرل احادل  ,احومث احاداازام ,احومث احلر اام .
the aims of this research are:
 Knowing the multiple intelligence of distinctions students in preparatory stage.
 Knowing the multiple intelligence of normal students in preparatory stage .
 Knowing the statistically significances differences of multiple intelligence between
the distinctions students and the normal students .
In achieving the aims, the researcher constructed the multiple intelligence scale ,The
researcher made the statistical procedures when constructing the scale by ascertained
of validity and stability, He derived the discriminations power by the two methods of
the extremist groups and the relation of the item with the total score of scopes and
dimensions of the criterion.
The scale was applied on a sample of (267) students (male, female) from the fifth
grade in the Preparatory school
After collecting data and processing them, the research comes up to the followings:
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 The results showed that levels of normal students in logical intelligence are in
average levels
 The level of distinctions students are high in intelligence (linguistic, logical, bodily
, musical, natural ) .
 The level of distinctions students are less average of normal students in (spatial ,
social, intrapersonal) .
 levels of normal students are high in intelligence (musical, natural) .
 levels of normal students are less average of normal students in intelligence
(linguistic, spatial, logical, bodily, social, intrapersonal) .
 There are statistically significant differences in multiple intelligence between the
distinctions students and the normal students in favor to distinctions students .
Key word : Multiple Intelligence, Distinctions Students, Normal Students .
الفصل االول  /التعريف بالبحث :
مشكلة البحث :

اتم وثالت اح اترة ا فتر د وتعر عمت دعياتا استتداذ إلادر ترت اال سترم عور ردتع عا ت اح تعن اتم احاعائات

ث دت ت دفرعم تتع ثرس تتداذاذ ات ت ثائد تتع حدو تتعاذ عد س تتام يذعك تتع ,إد ا تتر ل تتام احا تتع عصت ت اذ اداا تتز ث تترحثعذة احلماات ت
عاحدد عحعيات  ,عصتذ احفضترل عاإلحددذع اتترت ععمتع احداثاتتعدذ عاال اتترذ احصت رعا  ,عصتتذ اال فيترذ احالذكتتة عثتتعذة
احالذك احدة ددزاا اورفر دل اع عفدا ادومو ام احاسؤعحام عاحاثتذال كتة ايترل احدذثات عاحدلمتا االفداتر ثد اات

ذات االك اذ عاادر ردف احدة دسرع كة اعايف احاعا ا عاحاشدالت اح رحا عاحاسدقثما  ,اد اصتث احلقتل احثشتذر

فع االسدثارذ االعل حم عل احادق ا  ,كرز ا ت اح ري اح ام اسدوا ام اق

معال ي ا ه حار دلر اع احثشذا اتم

اش تتدالت عا تتم ثت ت ك تترم ورع تترت احايدات ت ددوم تتو تتر ه اادمد تتعم ت ت ذات ادلت ت ة اس تتدوالعم ع تتم وذاقف تتر ا اذة
ايدالردف عدوعاذفر (كرذم. )69: 2005 ,

عاتتذي ثلتتم احلماتترل ام احدغاتتذ عاحدوتتعذ احتتدر ت ح كتتة احايدالتترت احثش تذا  ,اشتتاذ ثعضتتعم اح ت ا ت ي

اح ري اح د اا

ذات احددرل احادل

ح ي االك اذ عثوذق عاسرحاو

اث  ,الم الي اف اا احشتلعو ال اادتم

ا يرزفر اال ثرالعدار عم احق ذات احلقمات عثرحتدات احتددرل احادلت  ,عاقرثتل دحتك ام احاارذسترت احدذثعات عاحدلمااات
ضتتمت دستتدلال استتمعثر عا ت ا كتتة احدلمتتا العدقر فتتر ثعيتتع صت ا عا ت اتتم احتتددرل ح ت ي ياا ت احادلماتتام احشتتةل
احدر ا

كذص يفعذ احدلم احفلرل عاالذدقرل ثع (اثذافا . )57: 2011 ,

ام احاشتتدم األسرستتا فتتة ام االعداتتر عم ت اتتر اومتتق عماتتع اس ت احالراتتل احلقمتتة اتتؤ ر اح ت االاتتد كتتة

اح سثرم ثلم ذات احادلم  ،كة ام افال ذات ااذي ع ا ة عم احتذم اتم اادفتر ثترحايدا  ,عثترحذم اتم
ام احيال االعل اام عامتعا كتة ايترل احقاترم ت ا صتو افداتراف عمت اشتدم د ات دلذاتا اتق حمتددرل ,كترم
اح يذة احالرصذة دذي ام احددرل ااثل ذه كدذا الا دسدمز عيع اياعع ام افرذات تل احاشتدالت عفتع اتر

اادتتم احفتتذ اتتم تتل احاشتتدالت عاحصتتلعثرت احدتتة دقتتا كتتة وذاقتتع عداد تتع اتتم امتتق تردج كلتترل ااف ت احوذاتتق
الددسرو الذك ي ا ة عدعيتع يفتع ه حمدذداتز عمت احقتعي عاحقت ذات احدتة اادمدفتر احثشتذ ,عادا دترم عمت االعصترو
اذي ام احاخ اال سر ة اقس اح ع دثاذ ام شثدرت احاالار احلصثا ادصم

اامار عشثع اسدقم ثتدادفر عاحدتة

د ت ع ع ت ات ارستتا  ،كتترم فتتده احشتتثدرت داتتدص ثعيافت الذكات ا ت ة دعيتتع اياعع ت احع ت ات احقارستتا

تتع
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دع ا ا شودفر حالرحيت احعيترئا االدثتذ دلقات ا ,ععمت دحتك كر تع ال ثت ح تر اتم ام شتدل دصتعذ ر عتم احتددرل كتة
اورذ احسارق اح ضرذر عااليدارعة احدر لام كاع (ش ردع عااذعم. )100: 2006,
ام ف ر ادق

فدا احث ح حاوذم اعدير كة احدلرال ا الوارت احلصذ اح اح عاحدلرال ا االك اذ ام

ا ضعذ ذ و ععاس اح ورق عفع ا يعذ احتددرل احادلت  ,كدلت

احتددرل عاادالكتع حت ي احفتذ اقدضتة ادثترن ات اال

دلمااات  -دلماات اد ععت حد قاتتق احدعاصتتل ات دتتل االك ت اذ احادعاي ت ام كتتة احثائتترت احدلمااا ت  -احدلماا ت  ,كرح يتتر
احدذثعر احدلمااة اح ع ت ذاو درم عار زال افال احل ا ام احق ذات عاالادر رت حمادلماام ,حدا كرم اح ضذة احت
ذات احددرل احادل

احدة اادمدفر االكت اذ عاحدلاتق كتة اذستدفر دادتم اتم احعصتعل احت

اال سرم احلقما ثصعذة شاعحا ععاض

دترئج اايرثات عتم وثالت

احيعا و .

ام اذس ت احتتددرل ثأ عاعتتع احادل ت ة دفا ت كتتة احدل تذا عم ت

قتترو احقتتعة عاحضتتلا احدتتة اادمدفتتر االك ت اذ ااتتر

ادذدتو عماتع د ستام احيعا تو احضتلاف عاحلاتتل عمت دوتعاذ احيعا تو احيات ة عاحقعات عفتدا ثت عذه اقتع اع ات ك احت

تذ اح ت احلاتتل احتتدر اد رستتو ا ت
دعياتتع االكت ا

ت ذادف  ,عام كف ت ت ذات عافداراتترت االك ت اذ عاستتدلارل ا عات ا رستتث

دذد تز عم ت احق ت ذات عاادالكفتتر عاورثق ت اح ري ت احارص ت ثف ت ا ت

ريتترت احايدا ت ااتتعذ اادتتم ام دستتدلال كتتة

دوعاذ احايدا ثصعذة عرا عاالذدقرل ثع كة اح عا ة احدلمااا عاحدلماا عم عيع احاصعص ,عفدا االاتذ اتؤ ر
اح ع امفرل احدثاذ ام احاعافو ثسو االعدار عم احدقعا احفذ ر (احسذع. )5: 1998 ,

حتدا كترم اشتدم احث تتح اح ترحة ددتأد اتتم اح ريت احت اعت ا ا اة حقاتترم احتددرل احادلت عددتتأد ااضتر اتم اإليرثت
عم احدسرؤل احدرحة -:
 فل دعي كذعق دات الحع ا صرئا كة احددرل احادل ثام احومث احاداازامعا اذ ف احلر اام كة احاذ م االع ا ا .
اهمية البحث :

اار الشك كاع ام عيع احفذعق ثام االك اذ ااذ د عاع احاال يرت احاعاات ,داتر ديات عماتع يذاترت عمت

احت فم عراتتع ,عال ديفتتذ فتتده احفتتذعق ثتتام اكت اذ احايدات احعا ت ك ستتو ,ثتتل ثتتام اكت اذ األستذة احعا ت ة ,ع ت ادت ت
اح ذاسرت اح اث ام فتده احفتذعق اعيتع ة دت ثتام احدتعائ احادارثمت  ,عحلتل اتم استثرو استداذاذ اح اترة عمت فتده
احدعدو عيع اثل فده احفذعق عم اشدرل اادمف  ,يس ا ععقما عازايا ع فسا  ,عادثذ اتر ددضت فتده احفتذعق
كة سمعدارت احثشذ االاذ احدر اؤ ر اح ا ذاك ستارت الا ت دااتز دتل كتذ عتم االاتذ ث اتح دتدادم اتم عضت
اورذ حشاصادع د ثأ ام االحفر ثسمعدارت فدا احشاص احدة ذسادفر فده احاالا عفده احسارت (احشاخ1990 ,

. )15:

اقعل اهلل عز عيل ام آاردتع ااتدالا احست دد عاحتعا د ( احتذع  ,)22,عاتم ف تر ال تي ام استأح احفتذعق
احفذ ا اسأح د ي ثردفرق عقرئ ر ععماة دثاذام ،حدا يرل احدلرال ا فده اح قاق ع ذاسدفر.
حق افدات اح ضرذات احاادمف عم ا اذ احفة عر ثا ر ش عيع احق ذات احلقما  ,عافاادفر ,عام ا وال

عم اح فم ازا احسدرذ عم عيتع دت فرئتل اتم احقت ذات احثشتذا ,ااتر ا ي احت زاتر ة احذمثت كتة دلمت احازات عتم
احلقل احثشذر عاادر اردع (احسذع. )21 : 2005,
عاالفدار

ثرحلقل احثشذر عاادر اردع عاسرحاو اعه عدوعذه الدم االا احا يعا احدذثعا احاااتزة حاستدفل

األحفا احثرحث  ,كفة ا يعاع ،ات عم اسرم د اا عكد اكرق ي ا ة حلقعل االك اذ عذعرادف  ,حددعم كة اسدعي
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دوملرت ايدالردف عحدة دملتو ع اذ كلترال كتة ايدات اتر ثلت احصت رع عدحتك ادومتو اتم احفتذ استمعثر عرحاتر اتم
احدداا احالذكة (اثرضع. )5: 2000 ,
حق داازت احا يعا احدذثعات كتة احلقتع األااتذة اتم احقتذم احلشتذام عكتة ع ات
احدذثا

احادسا ثرحيع ة ,اح ذدزت عم د اا

عل احلترح ثرحثذفترم عمت

ذات االك اذ احدف ا عثل ام دأد ار حمثتذعة احثشتذا اتم افاات

كة دوعاذ احايدا عدق اع عم اعدثرذ ا فر اف اعذ د اعر عم االوالق ,عادا در ت احا ياترت احدذثعات دستل

اح

ع االك اذ عااصرحف اح اكضل سثل احتدلم  ,كتأم دحتك اتد عتم وذاتق دوتعاذ احا ترفج اح اذستا عث رئفتر عمت

اس تترم د تترئج احالوا تترت احلماات ت حم اذس تترت احاسدفاضت ت عاحادلاقت ت احد تتة اث تتذزت افاات ت

اذست ت احلاما تترت احلقمات ت

اعاحقت ت ذات احدف ات ت  ,عاح تتددرل الت ت ا تتم احادغات تذات االسرس تتا احافات ت احد تتة اف تتد احاذث تتعم ععما تترل احت ت فم عااليدا تترن

ث اذستدفر عاحث تتح كافتتر حاتتر حتتع اتم ا لدرستترت عمت احدثاتتذ اتتم احايترالت احدذثعات عااليدارعات احدتتة ددصتتل ثثتذااج
احدلما عاحا رفج عاحلال رت االيدارعا عاحسارسا ثام االك اذ عاحشلعو (اثع وو. )13: 1996 ,
عثار ام االديره اح اح كة ث عح احددرل

دااز ثار اسا ( ،اح يذة احفرذ ) ,عاداثل دحك كة زاتر ة عت

االادثتترذات احدتتة دقتتام يعا تتو اادمف ت اتتم احتتددرل ث تتح ال دلوتتة ذي ت عا ت ة دما ت  ,اثتتل ستتث احتتددرل داتتر فتتع
التتذعا ستترثقر ،عا اتتر اياعع ت اتتم اح ت ذيرت حاادمتتا يعا تتو اح ش ترو احلقمتتة ث اتتح دستتا ح تر ثذس ت داواوتتة
(ثذعكراتتل) اعض ت

تعا ة احقتتعة عاحضتتلا ح ت ي احفتتذ  ,حتتدا كتترم احتتددرل اصتتث ا ضتتذ احاتتع ثعصتتفع اففعاتتر استتدلال

حمعصا ادثذ ام ام ادعم اففعار استدا

حمشتذم  ,ك ستث احتددرل فتة دلثاتذ عتم استدعي احقت ذة احفذ ات كتة زاتم

التتام ثرح ستتث حمالتترااذ عال اادتتم ألر اادثتترذ ام ا ت
. )96: 2002

عادا درم ثعذ ااك

االستتثرو احدتتة ا ت اح ت ا ال احاف تتعص عماتتع (احستتا ,

اشرذ كة ث عثتع احت ام احتددرل اددتعم اتم اياععت اتم احل رصتذ احا فصتم  ,عدتل

ا ال عقمة عثرذة عم ع صذ ا فصل عم ثقا احل رصذ االاذي ,عحدم اشتدذك ات دثاتذ اتم احل رصتذ كتة ثلتم
احايت ترفذ ,ع ت ت فر ث تتثالح ع رص تتذ ف تتة اح تتددرل احاي تتذ ,اح تتددرل احااد تتر ادة ,اح تتددرل االيدا تترعة ,ك تترم ثاذس تتدعم
( )1938,1935اشتترذ ثل ت دحتتك عتم وذاتتق اث رثتتع احت ع ت اتتم احق ت ذات االعحا ت احدتتة عذكتتت كااتتر ثلت ثا ت فج
(احد ماتتل احلتترامة) ,اد كصتتل اال ال احلقمتتة اح ت اياعع ت اتتم احلعااتتل ف تتة (احلراتتل احادر ة,احلراتتل اال اذد تتة,

احلرال احل ر ,عراتل احلال ترت احمفيات  ,عراتل احدتددذ ,عراتل احوال ت احمغعات  ,عراتل احدفداتذ االستدقذائة ,عراتل

االس تتد الل ,عرا تتل احدفدا تتذ االس تتد ثروة) (يا تتل عاحفعات ت ر ,)29: 2003 ,عدعص تتمت اذس تترت ذعث تتذت س تتداذ ثذ
( )1985اح ام احددرل اددعم ام ثالث يعا و فة احير و احادع ردة احدر ا ل عم احدفداذ احد مامة ,عاحير تو
احاثذادة احاذدثو ثرحدفداذ االث اعة ,عاحير و احسار ة احادضام كة احشاص احثرذن (ث ر عآاذعم .)30: 2002,
عيفذت يذا احددرل احادل

عم ا (فعاذ يرذ ذ) احدة اازت احددرل كة ضعل ثار ا ا عان ,اد كد تت

فتتده اح يذات احايتترل ااتتر ع ات احثتتر ثام حد تترعل اففتتع احتتددرل اال ستتر ة ثرستمعو ادس ت ثرحشتتاعل عاالدستترن ,اتتح
شذ ا ارل يعحارم ددرثام عم احددرل احادل
ث ذي ( )%20كقو ام احلعاال احدة د ت

عر ( )1998 ,1995اد كة ددرثع االعل ام الرال احددرل اسف
اح يترم كتة اح اترة ,درذدتر ( )%80حلعااتل ااتذي ماتذ عقمات  ,داتر ام

احغرحثات احليات اتتم اح رصتتمام عمت ا اذدتتز اداا تزة كتتة احايدات حت ا ت الراتتل احتتددرل دااتتزف فتتدا ثتتل ععااتتل
ااذي دثاذه د ذ ام احوثق االيدارعا اح اح تي ,كرح يترم ال ادع تا كقتو عمت احتددرل احلتر عا اتر ادع تا عمت
ا عان ادل ة ام احددرل عاحق ذة عم احد د كة اال فلرالت عاحافرذات احشاصا (احارح ر. )7: 2008 ,
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ااثل احددرل احادل

اادر ا ثرامعيا ي حفر دلثا اذ كااتر الت دتر حمدفرعتل ثتام احلعااتل احددعا ات عاحلعااتل

احثائا  ,عاادما االك اذ كة اق اذ احددرل احدر اعح عم ازع ام ثع دار اادمفعم كة وثالدع عكة احدافات احدتة ا اتعا
ثفتر ددترئف  ,دحتك ام اح تترم اليافت استمدعم عمت عكتق احاتز ثتتام اصت را احتددرل ح تتل اادمتا احاشتدالت احدتتة
دلدذضف كة اح ارة (صر ق.)3 :2007,
ععم فدا االسرم ا دق فعاذ يرذ ذ كة ث عث عم احددرل اادثترذات احتددرل احدقما ات احدتة دقتام احتددرل

كة ضعل ذة عقما عراع (عراتل عتر

 ,(Gعاذي ا تع ال اعيت شتةل عا ت استاع ددترل عا اتر ف ترك ا تعان ادلت ة

ا تتم اح تتددرل ،عام ياات ت االكت ت اذ حت ت اف س تتثل ا ت تعان اادمفت ت ا تتم اح تتددرل ثت ت ذيرت ادثرا ت ت ف تتة (احمغ تتعر ,احا وقت تة
احذارضتتة ,احادتتر ة ,احيستتاة– اح ذدتتة ,احاعساقة،احشاصتتة ،عاحتتددرل كتتة احلال تترت ا ت االا تذام (االيداتترعة),
عدل كذ اادمك ياا ا عان احددرل حدم ث ذيرت ادثرا  ,عادفعق كة عن التام ا فتر عمت اال تعان االاتذي (يترثذ,
. )114: 2003

عاذي فريرذدة ( )1995ام يذا (يترذ ذ) دقت

االستمعو احاد تعن ثغت ازذة حففت عدصت اا احقت ذات احلقمات

حإل ستترم عدذداتتو احق ت اذت عا فتتر دات اثتتذ كلتترل كتتة احدذثا ت  ,عالدق ت كرستتدع ( )1992ام يذا ت (يتترذ ذ) دصتتا
ستتثل ا تعان اتتم احدفتترلة احثشتذا احدتتة دلت استتدقم يزئاتتر ,عام اح دتترئج األعحات احارصت ثرستتدلارل احثتذااج احالدات ة
عم ا عان احددرل احستثل دت ل عمت ا تع اادتم د فاتز اع دشتيا احومثت ثصتعذه ادثتذ ،داتر ا فتر دادتم احومثت دعر

احصلعثرت كة احدلم ام احدفعق عم فده احصلعثرت ,عاعضت ت دترئج اح اذسترت احدتة تر ثفتر ا ذستعم عآاتذعم
( )1999ام استتدلارل احتتددرل احادل ت

كتتة احفصتتل احا ذستتة اتتؤ ر اح ت اددستترو عا دفتتري احومث ت ثرحاتتر ة احادلما ت

عدذداتتز احالمت عمت و اذئتتق احدت ذام احدتتة دت ع كفت احورحتتو عزاتتر ة افتترذة االستتدددرذ ح اتتع عزاتتر ة اكلادتتع حمتتدلم
ع ذيردع احا ذسا عد ر ص سمعدع احل عا ة عزار ة احدلرعم ثا ع عثام زاالئع عالمااع (ع م. )239 :1996 ,
عاديع ثلم احثر ثام اح

ذاس احددرل احادل

ذاس عرامات كدعصتمت اذست شتاذذ ( )1997احت عيتع

سثل ععاال اسدقم حمددرل عم وذاق ثالح ذاسرت د ايذاؤفتر عمت عا ترت اتم استدعارت ايدارعات عا دصتر ا
اادمفت  ,ثا اتتر دعصتتمت اذست كاعذ فتتر عيراستتعم ( )1998احت عيتتع ستتثل ععااتتل حمتتددرل فتتة :احلراتتل احمغتتعر,
احلراتتل احذارضتتة ،عاحلراتتل احا وقتتة ,احلاتتل احادتتر ة ,احلراتتل احشاصتتة ،احلراتتل االيداتترعة ،عاحلراتتل احاعستتاقة،
عاع ت فتترام ( )1998رئا ت حقاتترم ثار ا ت ا تعان اتتم احتتددرل كتتة ضتتعل يذا ت (يتترذ ذ) عد ت دق تتام فتتده احقرئا ت

عاسدلارحفر كة عل اي ثا ع ا ة (اثذافا . )15 -13 : 2007 ,

تعذ ي ات ا عتم احتددرل ععت ت اففتع احتددرل ادثتذ ادسترعر,
اال ي اار ستثق ام يذات (يترذ ذ) ت ات دص ا
عاذع عادثذ د ذ اذ ام اح يذارت احدقما ا  ,عاادثرذات احددرل احدة د اع ا فر كة ضعل فده اح يذا در ت اأحعك
ح ت ي األك ت اذ  ,أل فتتر ددضتتام اوتترذف احثقتتركة احتتدر الاش تعم كاتتع داتتر ام فتتده االادثتترذات يتتدثت افداتتر احاث تتعثام
حإليرث ع فر ال ف اذعا ا فر دضاا المعارت ي ا ة اح اثذادف .

اار دق اادم ام ثام افاا احث ح اح رحة ععم اسرم ع ة اعدثرذات فة:
تذ الم اففتتع احتتددرل احادل ت اتتم احافتترفا احافا ت كتتة عم ت اح ت فم ,عفتتدا االاتتذ ادومتتو اقتتراام اق ت
 .1ضت ا
حقارستفر عدقت اذفر استتعة ثاقتراام احتتددرل احدقما ات  ,حتدا دداتتم افاات اح اذست اح رحات كتة اعت ا فر اقتراام حقاتترم
احتتددرل احادل ت كتتة احثائ ت احل اذ ا ت عاحلذثا ت  ،اادتتم االستتدفر ة ا فتتر كتتة اي تذال احازا ت اتتم احث تتعح عاح اذستترت

احاستتدقثما كتتة احثائ ت احل اذ ا ت احلذثات ت  ،داتتر دفتتد فتتده احاقتتراام احاي تترل اا تتر احاؤسس تترت احدذثعاتت عاحدلمااات ت

دراسة مقارنة في الذكاء المتعدد بين الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين في المرحلة االعدادية

م .د .صادق كاظم الشمري
حالستتدفر ة ا فتتر ،داتتر اادتتم ام دستتدفا اتتم فتتده احاقتتراام كتتة ايتترالت دثا تذة ددومتتو ا تعان احتتددرل اثتتل احلتتال
اح فسة ,احلال االيدارعة ,احد ذام ,احدفرارت االث اعا ع ار ة احاؤسسرت .
 .2اذست احتتددرل احادلت افات يت اذ الم اعايفت احدغاتذات اال دصتتر ا عاحصت ا عاحثقركات عاحسارستتا عاحثائات ال
ددومتو كقتو ااتدالك االكت اذ ت ذة ا ر ات عا اتر اياععت اتم احقت ذات احلقمات  ,ددومتو ثلتم احافترذات اال فلرحات

عااليدارعات احالزات حد اات احافتترذات احشاصتتا عاحدلراتتل ثدفتترلة ات االا تذام ،داتتر اادتتم ام استتدفا ا فتتر ار
كتتذ دتتة ازا ت اتتم ععاتتع عاادر رد تع عا اذدتتع ال فلرالدتتع ,حدتتة اادتترذ عتتم ص ت استتديرثرت الا ت دستترع ه عم ت
االسدفر ة ام احاعا ا ثأكضل صعذة ااد .

 .3ام افاا ت احث تتح د ث ت ثصتتعذة اسرستتا اتتم افاا ت احايدا ت اح تترحة احاداثتتل ثومث ت احاذ م ت االع ا ا ت احتتدر
اشدل شذا

افا ام شذائ احايدا عثرحدرحة كرم ذاسدع دشدل ا ع اذ فرار كة احث عح احلماا  ،كضال عم

ام االادر رت احلقما احدة ادااتز ثفتر ومثت احاذ مت االع ا ات دشتدل ا تع اذ فراتر عذئاستار كتة اذست احلاماترت
احلقما عاحالذكا .
 .4ا ثغة االشرذة اح افاا اادارذ احددرل ثل ه ثل اسرستة اتم اثلتر احايترل احالذكتة عفتع اتر اادتم ام اشتدل
افاا ارص دع ع ادا احدلذا عم اثلر دحك احايرل ع ذاسدع ذاس عماا الساار احددرل احادل .
اهداف البحث  :اسدف ا احث ح اح رحة الذك :
 .1احددرل احادل
 .2احددرل احادل

ح ي احومث احلر اام كة احاذ م

االع ا ا .

ح ي احومث احاداازام كة احاذ م االع ا ا .

 .3احفتذعق دات اح الحت اال صتترئا كتتة احتتددرل احادلت ثتام ومثت احصتتا احاتترام االعت ا ر احادااتزام عا ت اذ ف
احلر اام .
حدود البحثث  :اد ت

احث تح اح ترحة ثومثت احصتا احاترام االعت ا ر (احلتر اام عاحادااتزام) كتة اذدتز ا ركيت

ثرثل حملر اح ذاسة (. ) 2014 - 2013

تحديد المصطلحات :

اوال /الذكاء المتعدد :

 .1عذكت تع االا تتر ( :)2003ا تتعد اص تتا اس تتدلارل االكت ت اذ دد تترلادف احادلت ت ة ح تتل اش تتدم ا تتر ,عاذد تتز عمت ت
احلامارت احدة ادثلفر احلقل ثد رعل ا دعي احاع ا حاصل اح اح ل احا رسو (االار . )31 : 2003 ,
 .2عذكع عراذ عا ا ( :)2012احق ذة عم استدلارل احافترذات دعا ال االعاترل احف ات  ,ع تل احاشتدالت ثوذاقتع
د ي ثدق اذ احثقرك احدة ا داة احافر (عراذ عا ا . )248: 2012 ,
 .3عذكع ثارياع ( :)2002رصل دفرعتل احاتعذعح ااحثاعحتعية عاحاثتذات احشاصتا عاحثائت االيدارعات (ثارياتع,
. )82: 2002
 .4عذكتتع دتترذ ذ ( :)2003اادر ا ت ثاعحعيا ت  ,اي ت حتتع دلثا ت اذ كااتتر ال ت دريتتر حمدفرعتتل ثتتام احلعااتتل احددعا ا ت
عاحلعاال احثائا

(درذ ذ. )7 :2003 ,

 .5عذكع ذشا ( -:)2005احق ذة عم األث ان احاسد اح احفف احاعيع

ع احف ا احادصا ثرح د احص ا

عم االاعذ (ذشا . )16: 2005 ,
التعريف النظري :دث

احثر ح دلذاا درذ ذ ( )2003عدحك حدث اع يذادع كة ث رل احاقارم .
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التعريف االجرائي" :اح ذي احدما احدة ا صل احورحو عمافر ع ايرثدع عم اقارم احددرل احادل ".
ثانيا /الطلبة العاديين:

عذكدف ع ازذة احدذثا ( )2000ثأ ف :
احومث اح ري عم ام احصا احذاث احلماة احت احصتا احاترام احلماتة ثلت ايداترزف االاد ر ترت اح فرئات

حمصفعا ماذ احا دفا كة ياا احا اذم ثرسدث رل ا اذم احاداازام .
ثالثا /الطلبة المتميزين :

عذكدف ع ازذة احدذثا ( )2007ثأ ف :

احومث اح ري عم ام احذاث احلماتة احت احاترام احلماتة ثالت ل ( )%80كتأدثذ احت احاترام احلماتة عكتة

رح ت ع ت

صتتعحع عم ت ال ت ل ( )%80اذ تتل اح ت ماتتذ ا ت اذم احاداا تزام ثل ت ايداتترزف االاد ر تترت اح فرئا ت

حمصفعا ماذ احا دفا

.

اوالً  /االطار النظري :

الفصل الثاني /االطار النظري ودراسات السابقة :

نظرية الذكاء المتعدد :

اادمتا احلترح فتعاذ دترذ ذ احتتدر ( ) 1943عتم ثقات احثتر ثام كتة ا رعحت دفستاذ وثالت احتددرل ,عاستتدا

يذادتع اتتم اال يردتع حألكت اذ احتدام ادادلتتعم ثتثلم احقت ذات احارذ ت عال ا صتتمعم كتة اادثتترذات احتددرل اال عمت
ذيرت ادعسو اع ع فر اار

يلمف اص فعم كة ايرل احالر ام عقمار ,كلم سثال احاثترل كقت ال تي يترذ ذ

ام وفال ثمغت سث ددرئع ( )50ذي  ،ععي ا ع درم ر اذ عم ددذ درذاخ ار اع ام اار االسرثا احعا ل ثام
احس عات ( ,) 1950-1880دار درم ر اذ عم احلزا عم اح احثار ع ثرحستارن ،عدترم فتدا احوفتل اادمتك ماذفتر
ام احقت ذات اثتل احغ ترل ثمغترت اي ثات ال اد ت ثفر عاحدفيئت عاح فتي ،حتدا اعدقت دترذ ذ ام احتددرل اؤحتا اتم دثاتذ

اتتم احقت ذات احا فصتتم اع ا تعان اتتم احتتددرل احدتتة اقتتع دتتل ا فتتر ثلامتتع استتدقال استتدقالال ستتثار عتتم االاتتذ (عتتراذ
عا ا . )93-92: 2012,
عدذدز فده اح يذا عم

ل احاشدالت عاال در احاث ن ثرعدثرذ ام احددرل اادم ام اد تعل احت شتدل اتم

اشتتدرل تتل احاشتتدالت اع اال دتتر  ,عال دذدتتز عمت دتتعم احتتددرل عذاثاتتر اع ا تتع دوتتعذ ثائتتة ,ع دايت حمث تتح عاح اذست

عي يرذ ذ ام االشارص احلر اام ادشدل حت اف كتة اال تل ثاترم ع رصتذ استدقم اتم ع رصتذ احتددرل (احداااتة،
. )83: 2005
حق ت ا دتتذم دتترذ ذ ( )1983اففتتع ي ا ت حمتتددرل اادمتتا عتتم احافتترفا احدقما ا ت (احالراتتل احلقمتتة ) ,عفتتة
يذا اث ا عم دصعذ يدذر حمدفم احثشذر عدقع اح اففتع دوثاقتة ي ات عاادمتا حماارذست احلماات حمدوتعذ

احلقمتتة اال ستتر ة ,كتترألاذ ادلمتتق ثدصتتعذ دل ت ر حمتتددرل ,عفتتع دصتتعذ اأاتتد ثلتتام االعدثتترذ اادمتتا اشتتدرل شتترو
اال سترم عالدتذا ثرالادالكترت احدف ات عثرألستترحاو احاد ر ضت احاعيتع ة كتة ستتمعك احتدفم احثشتذر ،عفتدا اال اتتعد
احي ا حمددرل اسد اح االددشركرت احلماا اح اث كة ايرل عمع احدفم ععم االعصرو احدة ح الذكفر عصتذ
(ثا اتتع) ع ت اومتتق دتترذ ذ عمت فتتده احاقرذثت است يذات احتتددرل احادلت  ،عاتتذي ام احع تتت ت

تترم حمتتدامص اتتم

احاففع احدمة حمددرل ،دحك احاففع احدر اقاسع احالرال احلقمة ،عاحدفذغ حالفدار ثشدل وثالة حمدافا احدة د اة

ثفر احشلعو احدفرلات احضذعذا ح او عاشفر ،ععمت فتدا االسترم ،كتأم يذات احتددرل احادلت دقتا اع فتر ارصتر

دراسة مقارنة في الذكاء المتعدد بين الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين في المرحلة االعدادية

م .د .صادق كاظم الشمري
اتتم اادثتترذات احتتددرل احد تة ورحاتتر اي ت ت ع راتتت ثإص ت اذ ا دتتر ثاصتتعص احوتتالو عاستتدقثمف اح اذستتة (عتتراذ
عا ا . )97-96: 2012 ,

ان ثواا الثثذكاء :ام يذات احتتددرل احادلت

دستتا حمشتتاص اسددشتترا اعا تتا اح اتترة عاح يتتذ احافتتر عكفافتتر ثعيفتترت

يذ ادل  ،كرحشاص ااد ع ام الا اح يتذ كتة اع تا اتر عتم وذاتق ديذاتو ت اذت اادمفت  ،كرحدفترلات احدف ات

حإل سرم اادم اعدثرذفر يام ام احق ذات عاحافرذات احلقما احدة اومق عمافر "احددرلات" ,عار ام شاص سعر ال
اادمتتك عا ت اتتم فتتده احتتددرلات ،عاادمتتا االك ت اذ كااتتر ثا ت ف كتتة وذاق ت دعيا تا دتتل عا ت ة ا فتتر حد ا ت احوذاتتق
احاالئ حم صعل عم األف اا احدة ادعارفر ,عفده احددرلات فة :
أ -انواا الذكاء التفاعلية :

 .1احددرل احمغعر  :عفع احق ذة عم ا در عدأعال اياعع ام احلالارت احاسرع ة عم

قل المعارت حفر الح ,

ام اصت رو فتدا احتددرل اثت عم ستفعح كتة ا دتر احمغت عاال سترم ثترحفذق ثتام احدماترت عدذداثفتر عا ثتعم احقتذالة
عاحددرثت ت عذعاات ت احقص تتص ،دا تتر ام حت ت اف ت ت ذة دثات تذة عمت ت د تتددذ االس تتارل عاالا تتردم عاحدت تعاذاخ عاالش تتارل مامت ت
االفاا .

 .2احددرل االيدارعة (احدفرعمة )  :اداثل ثق ذة االك اذ عمت كفت االاتذام عد ات ذمثتردف عاشترذالف ع تعاكزف
ع عااتترف  ,داتتر ام ح ت اف احق ت ذة عم ت احلاتتل ثفرعما ت ا ت االا تذام ,ام االك ت اذ احتتدام ح ت اف فتتدا اح تتعن اتتم احتتددرل
اي عم ضرحدف كة احلال احيارعة عحف احق ذة عم حلو عذ احزعرا عاحد يا عاحدعاصل عاحافرعضرت .

 .3احتتددرل احيستتاة اح ذدتتة  :استتا فتتدا اح تتعن اتتم احتتددرل ثرستتدلارل احيس ت ح تتل احاشتتدالت ،عاحقاتتر ثتتثلم
االعاتترل عاحدلثاتتذ عتتم االكدتترذ عاال رستتام ,ام االكت اذ احتتدام ادادلتتعم ثفتتده احقت ذة ادفع تتعم كتتة اال شتتو احث ات
عكة احد ساق ثام احاذئة عاح ذدة ،عع ف ااعل حم ذد عحام االشارل (عثا ات. )252: 2007 ,
و -انواا الذكاء التحليلية :

 .1احددرل احا وقة احذارضة  :اغوة فدا احددرل اياتل احقت ذات احدف ات احدتة ددتا حمشتاص اال يت عاستد ثرو
ععض ت احل ا ت اتتم احفتتذعم احضتتذعذا إلايتتر اح متتعل حماشتتدالت عاحق ت ذة عم ت احدلتتذا عم ت احذستتع احثار ا ت
عاحلال ترت احديذا ات عاحدصتتذا كافتتر  ,ام االكت اذ احتتدام ادفع تتعم كتة فتتدا احتتددرل ادادلتتعم ثاعفثت

تتل احاشتتردل,

كف ت ت اوذ ت تتعم است تتئم ا وقا ت ت عاادت تتم ام ادفع ت تعا كت تتة احا وت تتق احا ت تذدثو ث ت تترحلمع عث ت تتل احاش ت تدالت (يت تترثذ،
. )2003:10
 .2احددرل احوثالة :اديم كة احق ذة عم د ا عدص اا االشارل احوثالات اتم ثردترت اع اعا ترت ,ام االكت اذ
احاداا تزام ثفتتدا احص ت ا اتتم احتتددرل دستتدفعاف احدرئ تترت اح ا ت عاذمثتتعم كتتة الذك ت احدثاتتذ ع فتتر ،داتتر ا ثتتعم
احعيع كة احوثال عاال ي اادما درئ ردفر اح ا .

 .3احتتددرل احاعستتاقة  :دستتا فتتده احق ت ذة احدف ا ت حصتتر ثفر ثرحقاتتر ثدشتتااص اتتق حم غاتترت احاعستتاقا عا ذاك
ااقرعفتتر احزا تتة عاال ستترم ثرحاقراتترت احاعستتاقا عيتتذم االص تعات عااقرعفتتر ,عدتتدحك اال فلتترل ثرألثتترذ احلروفا ت
حفتتده احل رصتتذ احاعستتاقا  ,عاادتتم اايتتر فتتدا احتتددرل ع ت االكت اذ احتتدام استتدوالعم دتتددذ االح تترم عاحدلتتذا عمت

االاقرعتترت ,عف ت ا ثتتعم االس تدارن اح ت احاعستتاق عح ت اف ا ستترم دثاتتذ حألص تعات احا اوتت ثفت ت ( احارحتت ر،
. )46: 2008
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ج -انواا الذكاءات التأملية :

 .1احددرل احدادة  :ادا عذ عل دأال احفذ حدادع ع و احلال ثافذ ه عاحق ذة عمت كفت ا فلرالدتع عاف اكتع ع عااتره,
ام االكت اذ احتتدام ادفع تتعم كتتة فتتدا احتتددرل ادادلتتعم ثإ ستترم تتعر ثرال تتر عحفت ا ستترم ثقت ذادف احدادات افتترذادف

احشاصتتا  ,ام فتتدا احتتددرل اثتتذز ع ت احفالستتف عاالوثتترل اح فستتر اام عاحزعاتترل اح ت ا اام ,عالدق ت دتترذ ذ ام فتتدا
احددرل اصلو اال يدع عام احعسام احع ا ة حمدلتذا عماتع ذثاتر دداتم كتة اال يت االكت اذ عد ماتل عتر دف كتة
احلال عا دريف (ذشا . )45: 2005 ,
 .2احتتددرل احادتتر ة  :اداثتتل كتتة احقت ذة عمت امتتق داثتتاالت اذئات عتتم احلتترح كتتة احفضتترل عددااففتتر دف اتتر ثوذاقت

اماعس  ،دار اادم صر ثع ام ا ذاك االديره عاحدلذا عم احعيع اع االاردم عاثذاز احدفرصال عا ذاك احايترل
عددعام داثل ع ع ,ام االك اذ احدام اديم ح اف فدا احددرل ادع عم ث ري اح صتعذة دف ات اع صتعذة اماعست
حففت احالمعاتترت احي ات ة ،عاادمدتتعم احقت ذة عمت الرحيت احاتذائو احيغذاكات عاحمع تترت عاحيت اعل عدليتتثف احلتترو
احادرفرت عاحاذدثرت عف ادفع عم كة احذس عاحدفداذ كاع عاثددرذه ( احسمور ة. )41: 2009 ،

عالقة نظرية الذكاء بنظريات الذكاء االخرى :اتم اال دقتر ات االسرستا احدتة عايفدفتر يذات احالراتل احلقمتة ا تع

ال استتدوا ام اقتتعل احشتتةل احدثاتتذ عتتم اح يتترم كتتة اح اذس ت عكتتة اح اتترة ثل ت احداتتذ اتتم احا ذس ت  ,اد ام وذاق ت

ايداتترز احالراتتل احلقمتتة افاتتر دل ت ت اشتتدرحفر عاستترحاثفر كفتتة دداتتد اشتتدرال اادمف ت كقتتو ستتو ستتم احاف عصتتام

ع سو احسارق احثقركة .

ام اال دقتتر ات احاعيفت احت وذاقت احالراتتل احلقمتتة ايست ه كتتة اادثتترذ ثا اتتع عاالادثتترذات االاتتذي احا ثثقت
ع ع درادثرذ سدر فعذ ثا اع عاادثرذ عدسمذ عماذفر فة :
ا -ام االيرثرت احاادصذة احدة اق افر احشاص احاف عص عم وذاق االادثرذات ال ددفة حم د عم ددرئع .

و -ثرحذم ام ام احالرال احلقمة اف كة احد ثؤ ثرسدل ا ات احومث كتة استدالرو احاتعا اح اذستا  ،حد تع ماتذ تر ذ
عم دق ا دصعذ اددرال عم اادما اسدل ا ادف احلقما عد ا ددرئف اح قاقة.
 -ام احدفترلة احاف ات احدتة ادادت ثفتر ثلتم اح ترم ال اادتم اذيرعفتر احت

رحت احتددرل احايتذ  ،ثترحال

احدقمات ر

حمددرل (احشرا . )4: 2006 ,
ثانياً  /دراسات سابقة :

 .1دراسة رشيد ((:)2005الذكاء المتعدد وعالقتث باسسثلوا المعر ثي تحمثل عثدم تحمثل الممثول لثدى طلبثة
الجامعة)

اسدف كت اح ذاس الذك عال

احددرل احادل ثرألسمعو احالذكة د ال-ع د ال احغاعم .

اع ت احثر تتح ا اة حقاتترم احتتددرل احادل ت عددع تتت عا ت احث تتح اتتم ( )450ورحتتو عورحث ت اتتم ومث ت
دمارت يرال ثغ ا عد قق احثر تح اتم صت ق اال اة ثوذاقت احصت ق احيترفذر عصت ق احث ترل احفذضتة عد قتق
اتتم احثثتترت ثوذاقت احفتتر-دذع ثتترك عاعتتر ة االادثتترذ عدعصتتمت اح اذس ت اح ت اياعع ت اتتم اح دتترئج ا فتتر ام ومث ت
احيرال ح اف

ذات ددرل ادل ععي ف رك كذعق دات اح ا صرئار ثام احددعذ عاال ترح كتة ا تعان (احتددرل

االيدا تترعة ,احيس تتاة ,احا وق تتة عاح تتدادة) حص تترح اح تتددعذ عال دعيت ت كتتتذعق ك تتة اال ت تعان االا تتذي (احمغتتتعر,
احثصذر ,احاعساق عاحوثالة) .

دراسة مقارنة في الذكاء المتعدد بين الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين في المرحلة االعدادية

م .د .صادق كاظم الشمري
 .2دراسثثثة العمثثثران ((: )2006الثثثذكاءات المتعثثثددب للطلبثثثة البحثثثرينيين ثثثي المرحلثثثة الجامعيثثثة و قثثثاً للنثثثوا
والتخصص االكاديمي) .

استتدف كت اح اذست الذكت احفتتذعق كتتة احتتددرلات احادلت ة ثتتام احومثت احيتترالاام عكقتتر حم تتعن (ددتتعذ ،ا تترح)

عاحداص تتص االد تتر ااة ,عوث تتق اقا تترم اح تتددرلات احادلت ت ة اح تتدر اع د تتع احثر ثت ت عمت ت ( )238ورحث تتر عورحثت ت

ا داتتعم اح ت ثالث ت عشتتذ داصصتتر ادر اااتتر ثيرال ت احث تذام ،عثاقرذ ت ادعستتورت احومث ت كتتة احداصصتترت
احاادمف ت دثتتام ام الي ت احومث ت اادتترذعا داصص ترت دد رستتو ا ت ددتترل ادف ت احادل ت ة ،عد ترم ادثتتذ احتتددرلات

ش تتاععر حت ت ي احومثت ت ا تتم احي س تتام اح تتددرل االيدا تترعة عاح تتددرل احشاص تتة ,عثرس تتدلارل د ما تتل احدث تترام ادلت ت
االديرف تترت ) )MANOVAدث تتام عي تتع اث تتذ حم تتعن ك تتة اح تتددرلات احادلت ت ة ،ا تتح دف تتعق اح تتددعذكة اح تتددرل

( احيساة عاح ذدة) دار دثام عيع اثذ ال حمداصص ثرح سث حمددرل احا وقة احذارضة عاحددرل احاعستاقة،
عثا ت اح درئج ااضر دفعق ومث احذارضارت عم دل اتم ومثت  :احمغترت عاحلمتع االيدارعات  ،عاالعتال عاحف تعم
عدفتعق ومثت احلمتع عمت دتتل اتم ومثت  :احف تعم ،عاحلمتع االيدارعات  ،دفتعق ومثت اال اذة عاح رستعو عاحف ست
عم ومث احمغرت ،عدفعق ومث االعال عم ومث احف س عاحلمع  ،عاحقر عم ،عاالسالاارت  ،عدد معيار احدلمتا
كة احددرل احاعساقة (احلاذام. )14 :2006،
 .3الحمداني ((: )2010اثر اسثتراتيجية الثذكاء المتعثددب والقبعثات السثت ثي تحصثيل مثاد القيثاو والتقثويم
لدى طالبات معهد اعداد المعلمات) .

استدف كت اح اذست الذكت اثتتذ استتدذادايا احتتددرلات احادلت ة عاحقثلتترت احستتت كتتة د صتتال اتتر ه احقاتترم

عاحدقعا ح ي ومثرت الف اع ا احالمارت ،عثمغت عا احث ح ( )89ورحث ثعا

( )30ورحثت كتة احاياععت

احديذاثا االعحت احدتة ذستت ثرستدلارل استدذادايا احتددرلات احادلت ة ,ع( )30ورحثت كتة احاياععت احديذاثات
احثر ات احدتتة ذستتت ثرستتدلارل استتدذادايا احقثلتترت احستتت ,ع( )29ورحثت كتتة احاياععت احضتترثو احدتتة ذستتت
ثرحوذاقت االعدار ات (احا رضتذة) ,عايتتذر ددتتركؤ كتتة ادغاتذات ( احلاتتذ احزا تتة ،احتتددرل ,احالت ل احلتتر احستترثق,
احد صال اح ذاسة حألثعام)

عاستتدلامت احثر ث ت د ما تتل احدثتترام اال تتر ر عوذاقت ت شتتافاع عس تترئل ا ص تترئا حالرحيتت ثار تترت احث تتح،

عدعصتتمت اح اذس ت اح ت

دتترئج ا فتتر دفتتعق احورحثتترت كتتة احاياعع ت احديذاثا ت االعح ت احالدتتة ذستتم ثرستتدلارل

اسدذادايا احددرل احادل

عم احاياعع احضرثو احدتة ذستم ثرستدلارل ثرحوذاقت االعدار ات  ,عدفتعق ورحثترت

احاياعع ت احديذاثا ت االعح ت احدتتة ذستتت ثرستتدلارل استتدذادايا احتتددرلات احادل ت ة عم ت احاياعع ت احديذاثا ت
احثر ا احدة ذست ثرسدلارل اسدذادايا احقثلرت احست .
ا -الدراسات االجنبية :
 .1دراسثثة اشثثتون ولثثي )(Fluid Intelligence ,crystallized : (Ashton & Lee , 2000
Intelligence and the openness in tellect factor 'g' ) .

استدف كت اح اذست الذكت عال ت اال فدترم احلقمتتة ثرحتددرل احادلت عددع تت عا ت اح اذست اتم ( )500كتتذ ا

عاستتدا ات كتتة اح اذس ت استتدارذة احشاصتتا ( )PBFحقاتترم اال فدتترم احلقمتتة كتتة ضتتعل ا اذث ت ستتارت (احفف ت ،
اح زع احيارحا ،احدغااذ ،احدمقرئا ) عاقارم احددرل احادل

ازذ  ,Neezarعثرسدلارل الراالت االذدثترو عيت
ح ا

ام ف تترك عال ت ثتتام اال فدتترم احلقمتتة ع دتتل اتتم احتتددرل (احمغتتعر ،احا وقتتة ،االيداتترعة ،احتتدادة ،احيستتاة،
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احاعساقة ،احادر ة ) ,عح دعي عال ثام احددرل احذارضتة عاال فدترم احلقمتة ( Ashton & Lee , 2000 :

. )4-7

 .2دراسثة رنهثام و ورد ((personality, gender and self-: (Furnham & ward, 2001
perceived intelligence, personality and individual Differences) .

اسدف كت اح ذاس احدشا عم احددرلات احادل ة ح ي عا ام احومث احيرالام ,عاحدلذا عم احفتذعق

ثتتام احتتددعذ عاإل تترح كتتة احتتددرلات ،ددع تت عا ت اح اذس ت اتتم ( )286ورحتتو عورحث ت اتتم ومث ت احيرال ت كتتة
إ ي يرالرت اعزح ا ،عثا ت اح درئج ام احومث اح اعزح اام اعوعا ا فسف دق اذات ا تل عمت احتددرل احا وقتة
احذارضة ,عاحيستاة اح ذدتة ,عاحعيتع ر ,عاحذع تة ,عاحوثالتة اقرذ ت ثلا ت اتم احومثت احثذاوتر اام عااتذي اتم
احومثت األاتذاداام ,داتتر ثا تتت اح اذست عيتتع كتتذعق ثتتام احتتددعذ عاإل ترح كتتة ثالثت اشتتدرل اتتم احتتددرل ,إد ثا تتت

دقت اذات احتتددعذ أل فستتف ا فت ادفع تتعم عمت اإل تترح كتتة احتتددرل احذارضتتة احا وقتتة ,عاحتتددرل اح ستتة-اح ذدتتة,
عاحددرل احعيع ر ,عح ددم ف رك كذعق كة احددرلات األاذ)(Furnham & ward , 2001 :95

 .3دراسة رنهام واخرون ( Male hubris and female humility: :(Furnham, et al. , 2002:
of self, parental, and sib-ling multiple

Across cultural study of ratings

intelligence in America, Britain and Japan Intelligence .

اسدف كت اح اذست الذكت احتددرلات احادلت ة حت ي ثتالح عا ترت اتم احومثت احيترالاام :ااذادات عثذاور ات

عارثر ا  ,ع ايذات عم ( )500ورحو عورحث  ,عث ات درئيفر عيع اثذ حمثقرك عاح عن ,ااتر ثرح ستث حمفتذعق ثتام
ا ال احددعذ عاإل ترح ,كقت ث اتت اح دترئج ام دقت اذات احتددعذ أل فستف در تت اعمت اتم دقت اذات اال ترح عمت ياات

اثلر احددرلات احادلت ة ,ااتر ثرح ستث حمفتذعق احثقركات كقت ثا تت اح دترئج ام احدقت اذات احومثت األاتذاداام حتددرلادف
احادلت ة در تتت اعمت اتتم دقت اذات احومثت احارثتتر اام أل فستتف  ,عام دقت اذات احومثت احثذاوتتر اام أل فستتف در تتت كتتة
احدذداو األعسو ثام احلا دام األاذاام (. (Furnham, Hosoe & Tang, 2002: 87

 .4دراسثة شثان (multiple intelligences and perceived self-efficacy : )Chan, 2003
among Chinese secondary school teachers in Hong Kong .

استدف كت اح اذست احدلتتذا عمت احلال ت ثتتام ددتترلادف احادلت ة عداصصتتردف األدر ااات عمت عا ت اتتم

احومث احصا اام كة إ ي احيرالرت احصا ا كة فع غ دع غ ,ع ت ثا تت دترئج اح اذست ام اكت اذ احلا ت اعوتعا
دق اذات عرحا عم احددرل االيدارعة عاحددرل احشاصة  ,داتر ثا تت اح اذست عت عيتع كتذعق دلتزي حم تعن اع
احلاذ ثام اك اذ احلا  ,عدشتفت اح اذست ااضتر ام األكت اذ احتدام ا داتعم احت داصتص احف تعم اع احاعستاقة اع
احذارض دفع عا كة احددرل احاعستاقة عمت األكت اذ احتدام ا داتعم إحت داصتص احلمتع االيدارعات عاحمغترت ,عام
األك اذ احدام ا داعم إح داصص اإلذشر اح فسة اكضل كة احددرل االيدارعة عاحشاصة اتم يتذائف احتدام

ال ا داعم اح فدا احداصص (. )Chan, 2003:183
جوانا اال ادب من الدراسات السابقة ي البحث الحالي :

داثل عذ اح ذاسرت احسرثق كة اثذال اثذة احثر ح عاسرع دع ثار اأدة :

 .1اعدار فر كة اثذاز ع ع افاا ادغاذات احث ح اح رحة .
 .2االوالن عم ع ام احاقراام .

دراسة مقارنة في الذكاء المتعدد بين الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين في المرحلة االعدادية

م .د .صادق كاظم الشمري
 .3االوتتالن عم ت احعستترئل اال صتترئا احاادمف ت احاستتدا ا كتتة احث تتح اح تترحة عااداتترذ احعستترئل اال صتترئا
احا رسث حدل ف ا كافر .
 .4اعدار فر كة ع ثلم اح درئج احدة د دعصل احافر كة احث ح اح رحة .
الفصل الثالث :اجراءات البحث :

ستتادوذق احثر تتح اح ت االي تذالات احا فيا ت احدتتة ادثلفتتر حد قاتتق اف ت اا احث تتح اح تترحة ث ت لا اتتم د ا ت

ايدات احث تتح عااداتترذ عا ت ااثمت حتتع عث تترل ا اة حمث تتح ددست ثرحصت ق ع احثثتترت ع احاعضتععا  ,عاتتم ثت د ات
احعسرئل اإل صرئا احدة اسدلامت كة الرحي احثار رت .
اوال /مجتمع البحث :

 .1مجتمع الطلبة العاديين :

ايدا احث ح ثرحومث احلر اام احثرحغ ع ف ( )2880ورحثر عورحث اتم احات اذم االع ا ات كتة

اد

اذدز ا ركي ثرثل عثعا

( )1327ورحثر اعزعام عم ( )7ا اذم اع ا ا حمث ام ع ( )1535ورحث اعزع

عم ( )8ا اذم اع ا ا حمث رت عثدحك اصتث عت احات اذم االع ا ات ( )15ا ذست اع ا ات  ,عيت عل ()1

اثام دحك :
جدول ( )1اسماء المدارو االعدادية واعداد الطلبة العاديين ي الصف الخامو
الجنو

ت

المدرسة

1

الثورب للبنات

-----

2

الحلة

217

-----

3

االمام علي

206

-----

206

4

الفيحاء

85

-----

85

5

الطليعة

-----

226

226

6

الخنساء

-----

139

139

7

الثورب للبنين

106

-----

106

8

الزرقاء

-----

48

48

9

أم البنين

-----

46

46

10

سكين بنت الحسن

-----

87

87

11

الباقر للبنات

-----

184

184

12

الجهاد

96

-----

96

13

خديجة الكبرى

-----

62

62

14

الكندي

85

-----

85

15

الباقر للبنين

116

-----

116

911

915

1826

مج

الذكور

اإلناث
123

123
217

 .2مجتمع الطلبة المتميزين :
اد

ثرثل ثعا

المجموا

ايدا احث ح ثرحومث احاداازام ااضر احثرحغ ع ف ( )352ورحو عورحثت

( )183ورحو ع ( )169ورحث  ,عي عل ( )2اثام دحك.

كتة اذدتز ا ركيت
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جدول ( ) 2اسماء المدارو االعدادية واعداد طلبة الصف الخامو العلمي للمتميزين والمتميزات
الجنو

ت

المدرسة

14

الوائلي للمتميزين

183

15

ثانوية المتميزات

-----

169

183

169

مج

المجموا

الذكور

اإلناث
-----

183
169
352

عينة البحث :

أليتتل اح صتتعل عمت عا ت ااثم ت حمايدات األصتتمة حمث تتح اح تترحة اادتترذ احثر تتح عا ت ث ثتتع عم ت عكتتق

احا اذ ل اآلدا :

ا -دت ااداتترذ ( )4ات اذم اع ا ات ثعا ت ( )2ا ذست حمث تتام ع( )2ا ذست حمث تترت اتتم ات اذم احومثت احلتتر اام
عاحورحثرت احلر َارت .
و -د اادارذ اع ا ا احعائمة حماداازام عاع ا ا احاداازات .
 -د اادارذ عا احث ح ثار ادالل ع ي داثال دل اياعع كة ايدا احث ح

 د ت ااداتترذ ( )144ورحثتتر عورحث ت ثرحوذاق ت احلش تعائا ث ستتث ( )%5اتتم ايدا ت ومث ت احلتتر اام دتتعم ايدا تاحومثت احلتتر اام ايدات دثاتتذ ,ع( )123ورحتتو عورحثت اتتم احومثت احادااتزام ث ستتث ( )% 35دتتعم ايدات
احومث احاداازام ايدات صتغاذ ,اد اقدتذم عت اتم احا يتذام ام ادتعم عت

اكت اذ عا ت احث تح كتة احث تعح

احعصفا ادثذ ام ( )%20ادا درم احايدا صغاذ (ثض ائترت) ,عادتعم عت

اكت اذ عا ت احث تح حمايدات

احدثاتتذ (ثضتتل آالا) ث ستتث ( )%10عثفتتدا اصتتث اياتتعن عا ت احث تتح احدمتتة ( )267ورحتتو عورحث ت اتتم

احومث احلر اام عاحاداازام عي عل ( )3اعض دحك .
جدول ()3عينة البحث موزعة حسا القسم العلمي والجنو
ث

%

مج كلي

%

القسم العلمي

ذ

%

64

%52

64

%52

الوائلي للمتميزين

59

%48

59

%48

االمام علي للبنين

45

%68

45

%68

51

%65

21

%32

27

%35

27

%53

مج الطلبة المتميزين

59

%48

64

%52

123

%46

مج الطلبة العاديين

66

%46

78

%54

144

%54

مج ك

125

%47

142

%53

267

%100

المتميزات

الطليعة للبنات
الجهاد للبنين

51
21

%65

%32

الثورب للبنات

أداب البحث :

حد قاق افت اا احث تح اح ترحة تر احثر تح ثث ترل اقاترم (احتددرل احادلت ة) دتر اة حيات احثار ترت احادلمقت

ثفتدا احادغاتذ ,عدت دوثاتق اإليتذالات احا فيات احادثلت كتة ث ترل دعاعت ا االادثترذات عاحاقتراام اح فستا حمد قتق اتتم
ص ع عثثردع ,عساقع احثر ح ثرسدلذام احاوعات احدة ادثلفر كة ث رل دعاع ا ا اة احث ح ععم اح ع اآلدة :

دراسة مقارنة في الذكاء المتعدد بين الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين في المرحلة االعدادية

م .د .صادق كاظم الشمري
مقياو الذكاء المتعددب ): (Multiple Intelligence scale

اعدا ت احثر تتح يذا ت يتترذ ذ ) (Gardenerكتتة ث تترل اقاتترم احتتددرل احادل ت

ثرسدلذام احاوعات احدة ر ثفر كة ث رل عاع ا ا اة ث ثع عدار اأدة :

حمث تتح اح تترحة ,عستتاقع احثر تتح

التخطيط لبناء المقياو :

 .1مراجعثثة اسدبيثثات السثثابقة  :ثفت ا اح صتتعل عمت كقتذات االئات أل اة احث تتح ,تتر احثر تتح ثاذايلت شتترام
حأل ثارت عاح ذاسرت دات احلال ثأ اة احث ح احدة ادر ت حع اكقر عاسلر حفف احددرل احادل ام اح ر ا اح يذات

عاإليذائا  ,عاتم فتده اح اذسترت  :اذست ذشتا ( ,)2005ع اذست احلاتذام ( ,)2006و اذست اثتذافا (,)2007

ع ذاس اح ا ا ة ( ,)2010ع ذاس ) ,(Ashtoon & Lee ,2000ع ذاس ).(Furnham, et al., 2002

 .2االسثثتبانة االسثثتطالعية المفتوحثثة  :دل ت االستتدثر االستتدوالعا احافدع ت اوتتعة ذئاستتا اتتم او تعات ث تترل
ا عات احقاتترم اح فستتة ,إد ا فتتر دستترع كتتة إع ت ا احفق تذات دات احلال ت ثتتأ اة احث تتح ,ععم ت فتتدا األستترم تتر

احثر تتح ثإع ت ا استتدثر استتدوالعا ددضتتام ستؤاحام افدتتع ة اح فرا ت ف ت ا االعل اح ت الذك ت تتعن احتتددرل احتتدر

ادااز ثع اك اذ ايدا احث ح عفت ا احثتر ة احت الذكت احستمعك عاالكدترذ احدتة اؤ افتر االكت اذ دت حال عمت احتددرل
احدر اادص ثع احفذ عم عكق احصارم اآلدا :
 ار عن احددرل احدر ددااز ثع ؟
 ار احسمعك عاالكدرذ احدة دؤ افر د حال عم فدا اح عن ام احددرل ؟

عد دوثاق االسدثر عمت عا ت اتم ومثت احصتا احاترام احلماتة احلتر اام عاحادااتزام ثمتغ عت ف ( )40ورحثتر
عورحث ام احاداازام عام احلر اام عام دال احي سام .
 .3صثثيا ة ق ثرات المقيثثاو  :ثل ت اح صتتعل عم ت إيرثتترت ومث ت احلا ت عتتم احس تؤاحام االستتدوالعاام ,اكذمتتت
اإليرثتترت ك تتة رئا ت دضتتا ت ( )69كقتتذة ثلت ت ام صتتاغت ثصتتعذدفر األعحاتت  ,عذعع تتة ك تتة ص تتارمدفر ام ددتتعم

اففعات ععاضت

عماتتذ اد اامت كتتة احال ت  ,عاضتتافت ( )13كق تذة اح ت احاقاتترم ثرالستتدلر ثرح اذستترت احس ترثق

احدة د رعحت احددرل احادل  ,عثفدا اصتث احلت

ايرالت احاقارم احدرحا :

احدمتة حفقتذات احاقاترم ثصتاغدع األعحات ( )82كقتذة اعزعت عمت

ا -احمغعر ( )10كقذة .
و -احا وقة ( )9كقذة .
 احادر ة ( )11كقذة . -احاعساقة ( )11كقذة .

ه -احيساة ( )9كقذة .

ع -االيدارعة ( )12كقذة .
ز -احشاصة ( )11كقذة .
م -احوثالة ( )9كقذة .
 .4إعداد تعليمات المقياو  :ام شتذعو ث ترل احاقتراام اح فستا ام ددتعم دلمااترت اإليرثت عتم كقذادفتر عاضت
عاففعا ح مفئ احاسدف ك ثرحث ح  ,عا ثغة إافرل احغذم اح قاقة ام احاقارم حم صعل عم ثار ترت صتر

,

مجلة العلوم اإلنسانية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  //المجلد  /22العدد الثالث/أيلول2015/

ع ت ت تتر احثر تتح ثإع ت ا دلمااتترت دعض ت وذاق ت اإليرثت ت عتتم كقتتذات احاقاتترم اثا تتر دحتتك ثاثتترل ,عومتتو ا تتم
احاسدياثام ع

ددذ االس .

 .5تصحيح المقياو :عضلت اار دل كقتذة اتم كقتذات احاقاترم ااست ثت ائل فتة( :د وثتق عمتة ائاتر ,د وثتق
عمة مرحثر ,د وثق عمة ا ار ر ,د وثق عمتة تر اذ ,ال د وثتق عمتة) عاعواتت احت ذيرت ( )1 ,2 ,3 ,4 ,5عمت
احدعاحة .
 .6التحليل المنطقي لفقرات مقياو الذكاء المتعثدد  :اشتاذ فتدا اح تعن اتم احصت ق إحت اح ذيت احدتة اقتام كافتر
احاقاتترم اتتر صتتا حقارستتع ,عاكضتتل وذاقت إلي تذال احد ماتتل احا وقتتة حماقتتراام اح فستتا فتتة عتتذم كقذادفتتر عمت

اياعع ام احاثذال حدق اذ صتال ادفر كتة اترم احصتف احات اذ ارستفر ) ,(Allen & Yen ,1979 : 166حتدا
تتر احثر تتح ثلتتذم كقتذات احاقاتترم ثصتاغدفر األعحات  ,عمت ( )10اثتذال اتتم احاداصصتتام كتتة احلمتتع احدذثعات

عاح فسا  ,عومو ا ف إث ال ذااف كة ذدفر عم

ارم احددرل احادل عدل ال ثلم احفقذات احدة ددعم ث ريت

اح دل ال.
ع اسفذت اال يرت احاثذال عم كقذات احاقاترم عتم دلت ال صتارم ثلتم احفقتذات ,عإلايتر ال عات
احفذعق ثام احا داام ,اسدلال األسمعو اإل صرئة اذث درر (در) ,2عح د دا ار كقتذة اتم كقتذات احاقاترم
ألم اادفر احا سعث احثرحغ ( )6,4در ت ادثتذ اتم اافتر احي عحات احثرحغت ( )3,8ع ت استدعي الحت ()0,05
ع ذي

ذا ( ,)1عي عل ( )4اعض دحك .

جدول ( )4نسا اتفاق آراء الخبراء وقيم مربع كاي (كا) 2ي صالحية قرات مقياو الذكاء المتعدد
ت

أرقام الفقرات

الموا قون

عدد
الفقرات

التكرار

النسبة

المعارضون
التكرار

النسبة

قيمة كاي
المحسوبة

مستوى
الداللة

0.05

,14 ،13 ،12 ,11 ،10 ،9 ,7 ،6 ،5 ،3 ،2 ,1
،30 ,28 ،26 ،25 ،24 ،23 ،20 ,19 ,16 ،15
1

,43 ،41 ,40 ،39 ,37 ،36 ،35 ،34 ,33 ,31
،55 ،54 ,53 ,52 ,51 ,49 ,47 ،46 ،45 ،44

60

10

%100

0

%0

10

دالة

،67 ,66 ،65 ,64 ،62 ,61 ،60 ,58 ,57
82, 81, 79, 78, 77 ,74 ,72 ,71،68

،38 ،32 ،29 ،27 ،22 ،21 ،18 ،17 ,8 ،4
2

,75 ،73 ،70 ،69 ،63 ،59 ،56 ،50 ،48 ،42

22

9

%90

1

%10

6,4

80, 76

 .7وضوح تعليمات المقياو و قرات  :ايذي احثر ح دوثاقر اسدوالعار أل اة احث ح حمدلتذا عمت ات ي عضتعم
دلماارت احاقارم ام ثل احاسدياثام عكفاف حفق اذدتع عد ات احع تت احتالز حإليرثت ع فتر ,عوثتق احاقاترم عمت

عا ت استتدوالعا دت اادارذفتتر عشتعائار ثمغتتت ( )30ورحثتتر عورحثت اتتم احومثت احلتتر اام عاحادااتزام ,عومتتو ات ف
د ا ت دتتل ا تتر اي ع تتع مراض تتر كتتة دلمااتترت احاقا تترم اع كتتة كق اذد تتع ,عايذاتتت ثلتتم احدلت ت االت عمت ت كقت تذات
احاقاتترم كتتة ضتتعل اال يتترت احومثت عدستترؤالدف  ,عدثتتام ام احع تتت احتتدر دستتدغذ ع اإليرث ت عتتم كق تذات احاقاتترم

ادذاعم ثام ( )30-24اق ثادعسو اق اذه ( )27اق .
 .8التحليل اإلحصائي لفقرات مقياو الذكاء المتعدد  :الت احد ماتل اإل صترئة حمفقتذات اتم احاوتعات األسرستا
كتة إعت ا احاقتتراام اح فستا عدق ا فتر دتتة ادست

احعصتعل إحت اقاترم صتر ق عثرثتتت (عتع ه عاحامامتتة:2000 ,

 ,)147عأليل احد قق ام دحك ادث احثر ح األسرحاو احدرحا :

دالة

دراسة مقارنة في الذكاء المتعدد بين الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين في المرحلة االعدادية

م .د .صادق كاظم الشمري
ا -اسمعو احاياععدام احادوذكدام .
و -اسمعو اذدثرو احفقذة ثرح ذي احدما حماقارم .
 اسمعو اذدثرو احفقذة ثرح ذي احدما حمايرل احدر د داة احاع . اسمعو اذدثرو ذي احايرل ثرح ذي احدما حماقارم .عينة التحليل اإلحصائي :

دشاذ ا ثارت احقارم اح فسة اح ام اح ي احا رسو حلا احد مال اإل صرئة حمفقذات ثام ( )5 - 1اك اذ

حدل كقذة ام كقذات احاقارم حدقمال اثذ احص ك ) ,(Nunnally, 1978: 262عاسد ر ا اح دحك اذدأي احثر ح
ام ادعم ي عا احد مال اإل صرئة حمفقذات ( )250ورحثتر عورحثت دت ااداترذف عشتعائار اتم ومثت احاترام
االع ا ر احلر اام عاحاداازام .
ا -أسلوا المجموعتين المتطر تين  :ددومو وذاق احد مال عم عكق فدا األسمعو اإليذالات اآلدا :
 اسدا اذ اح ذي احدما حدل اسدارذة .

 دذداو اح ذيرت احدما حمددرل احادل د رزحار ام اعم

ذي إح ا

ذي .

 اادارذ اعمت ( )%27اتم احت ذيرت احدتة داثتل احفئت احلماتر حمتددرل احادلت
( )%27ام اح ذيرت احدة داثل احفئ اح ار حمددرل احادل

احثترحغ عت فر ( )68ذيت  ,عا ت

احثرحغ ع فر ( )68ذي ااضر .

ع تتر احثر تتح ثتترحد قق اتتم احقتتعي احدااازا ت حفق تذات اقاتترم احتتددرل احادل ت ثرستتدلارل االادثتترذ احدتترئة
) (T-testحلا دتتام استتدقمدام الادثتترذ الحت احفتتذق ثتتام ادعستتوة ذيتترت احاياتتععدام احلماتتر عاحت ار حدتتل كقتذة

ام كقذات احاقارم احثرحغ ع فر ( )68كقذة عم اسرم ام احقاا احدرئا احا سعث داثل احقعة احدااازا حمفقذة.
عدثام ام ياا

كق اذت اقارم احددرل احادل ااازة حماياععدام احادوذكدام الم اافر احدرئات احا ستعث

در ت ادثذ ام احقاا احدرئا احي عحا احثرحغ ( )1,96ع اسدعي الح ( )0,05ع ذي

ذا (. )248

صدق البناء  :ال ص ق احث رل ام ادثذ ا عان احص ق ثعال ام اح ر ا احا وقا  ،اد اذي ع
احاادصام ا ع ادفق ا اففع ااثل ) (Ebelحمص ق ام اح دشث احاقارم ثرحال

عاقص ثع  :احا ي احدر اادم ام قذذ ثاعيثع ام احاقارم اقام ث رلا يذار ا

(االار ، )31 :1990 ،
ا ،اع ارصا الا  ،ار

افد ثوثال احيرفذة احدة اقاسفر احاقارم ،اع ا ي دضاام احاقارم حمسا اع احيرفذة احاقرس
) ،1976 : 151عاذدز فدا اح عن ام احص ق عم

اؤشذات ص ق احث رل احدة د قق ا فر احثر ح فة:

دثاذ ام

(Anstasi ,

عذ اح يذا  ،عادومو احد قق ام ثلم احفذضارت ،عام

 .1عالقة درجة الفقرب بالدرجة الكلية للمقياو :ال اسمعو عال ت

ذيت احفقتذة ث ذيت ايرثترت احفتذ احدمات عتم

احاقاتترم اتتم احاؤشتذات احاستتدلام كتتة ستترو االدستترق احت اامة حمفقتذات ،عال تتة فتتدا اح تتعن اتتم احصت ق ثالذكت

ا ي دعم دل كقذة ام كقذات احاقارم دساذ كتة االديتره احتدر استاذ كاتع احاقاترم دمتع ا ال ,عاحدأدت اتم ديتر م

كقتذات احاقاتترم كتتة اتترم احيتترفذة ,عالت فتتدا االيتذال اداتتال حمقتتعة احدااازات  ،عاد ت عتتم وذاتتق ستترو احلال ت
االذدثروات ثتتام ذيتترت احفق تذات عاح ذي ت احدما ت  ,عدماتتر دتترم االذدثتترو عرحاتتر عاعيثتتر ،از ا داتترل اح صتتعل عم ت

كقذات ادثذ دير سر كة اترم اتر عضتلت اتم ايتل ارستع ( ،)Allen & Yen, 1979 : 124عد قاقتر حتدحك دت
ستترو التتراالت االذدثتترو ثتتام دتتل كق تذة اتتم كق تذات احاقاتترم احثرحغ ت ( )82كق تذة ثرح ذي ت احدما ت حماقاتترم ،ع ت
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دذاع ت الراالت االذدثرو ار ثام ( )0.52- 0.21عدر ت ياالفر اعم ام احقاا احي عحا احثرحغ ()0.115
 ,عثدحك ددعم اح ا صرئار ع اسدعي الح (. )0.05
 .2عالقثثة درجثثة الفقثثرب بالدرجثثة الكليثثة للمجثثال الثثذي تنتمثثي الي ث الفقثثرب  :تتر احثر تتح ث ستترو عال ت احفق تذة
ثرحايتترل اع احادتتعم احتتدر د داتتة احاتتع احفق تذة ثرستتدلارل الراتتل اذدثتترو ثاذستتعم ،ع ت دشتتفت اح دتترئج ام ياا ت

الراالت االذدثرو اح ع اسدعي ( ،)0.05ار ام ياا احفقذات در ت ادسق كة ارم احددرل احادل ة .
 .3عالقثثة درج ثة المجثثال بالدرجثثة الكليثثة للمقيثثاو :اتتذي اثتتع وتتو ( )1973ام االادثتترذ اع احاقاتترم احتتدر
اددتتعم اتتم عت ة اقتتراام كذعات داتتر فتتع اح تترل كتتة احاقاتترم اح تترحة ،كإ تتع اادتتم ستترو التتراالت االذدثتترو ثتتام

االادثرذات اع احاقراام احفذعا ثرح ذي احدما حماقارم ( اثع وو ، ) 104 : 1973 ،ع ادث فدا االسمعو
كتتة احث تتح اح تترحة ،إد تتر احثر تتح ث ستترو التتراالت االذدثتترو ثتتام احاقتتراام احفذعا ت حمتتددرل احادل ت

(احمغتتعر،

احا وقة ,احادر ة ،احاعساقة ,احيساة ,االيدارعة ,احشاصة ,احوثالة) عاح ذي احدما حماقارم ،عدر ت ياا
احالراالت اح ا صرئار ع اسدعي الح ( )0.05ع ذي

ذا (. )249

جدول ( )5معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمقياو ومجاالت
المقاييو

لموي

منطقي

مكاني

موسيقي

جسمي

اجتماعي

شخصي

طبيعي

0.76

0.85

0.81

0.74

0.79

0.78

0.81

0.80

الفرعية
معامالت
االرتباط

ثبات المقياو :

ال احثثرت ام احشذعو احدة ا ثغة دعاكذفر كة احاقراام عاالادثترذات اح فستا  ,إد ا ثغتة ام ددست ثرحثثترت

كاار دقاسع ,عاادم احد قق ام ثثرت االادثرذات عاحاقراام اح فسا ثل ة وذق ا فر ار اقام االستدقذاذ عثتذ احتزام
احدر اادم احد قق ا فر ثوذاقت إعتر ة االادثترذ) ,)Test - retestعا فتر اتر اقتام االدسترق احت اامة احتدر اادتم
احد قق ا ع ثدوثاق الر ح (احفر– دذع ثرك) (عع ة  ,)354 :1998 ,عساقع احثر ح ثترحد قق اتم ثثترت احاقاترم

ثرسدلارل احوذاقدام اعاله .

االختبار واعادب االختبار ) : (Test–Retestاسا

سرو احثثرت ثفتده احوذاقت ثالراتل االستدقذاذ عثتذ احتزام,

عاسداذ ثإعر ة دوثاق احاقارم اذدام ثا دام زا ادام اادمفدام عم اياعع األك اذ فستفر (كاذدستعم:1991 ,

 ,)527حدا وثق احاقارم عم عا ت احثثترت احثرحغت ( )30ورحثتر عورحثت ثدترذاخ ( ,)2013/1/10ثت اعات دوثاقتع
عم ت احلا ت دادفتتر ثل ت استتثععام ا تم احدوثاتتق األعل حماقاتترم ,ث ت استتداذيت ذيتترت احومث ت كتتة احدوثاتتق األعل
ع ذيتتردف كتتة احدوثاتتق احثتتر ة ع ستتو الراتتل اذدثتترو ثاذستتعم ثتتام ذيتترت احومث ت كتتة احدوثاقتتام حدتتل ادتتعم اتتم
ادع تترت احتتددرل احادل ت عحماقاتترم ددتتل ،كثمتتغ الراتتل احثثتترت احدمتتة ( )0 ,87عفتتع الراتتل ثثتترت يا ت عم ت عكتتق

احالت تترااذ احدت تتة اشت تترذت إحافت تتر ت تتر مة )1978

 ,(Nunally,إد اشت تترذت إح ت ت احالت تترااذ اآلدا ت ت  )0,80(:كت تتأعم

يات  )0,70(,اقثتتعل  )0,60(,فراشتتة )0,50( ,استتدوالعة ) ,(Nunally, 1978: 262عيت عل ( )6اعضت
دحك.
جدول ( )6معامالت الثبات لمجاالت مقياو الذكاء المتعدد بطريقة اعادب االختبار
المجال
معامل

الثبات

اللموي

المنطقي

المكاني

الموسيقي

الجسمي

االجتماعي

الشخصي

الطبيعي

الكلية

0,84

0,81

0,80

0,85

0,83

0,79

0,83

0,77

0,84

دراسة مقارنة في الذكاء المتعدد بين الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين في المرحلة االعدادية

م .د .صادق كاظم الشمري
طريقثثة ألفثثا كرونبثثاك  :دلدات فتتده احوذاقت عمت

ستترو التتراالت االذدثتترو ثتتام ذيتترت كق تذات احاقاتترم ياالفتتر

عمت استترم ام احفق تذة عثتترذة عتتم اقاتترم تترئ ثدادتتع ,عاؤشتتذ الراتتل االذدثتترو ادستترق ا ال احفتتذ  ,ار احديتتر م ثتتام

كقذات احاقارم (عال  ,)354 : 2000 ,عالسدا اذ احثثرت ثفده احوذ وثقتت الر حت احفتر دذع ثترك عمت

ذيترت

احومث ام اك اذ عا احثثرت احثترحغ عت ف ( )30ورحثتر عورحثت  ,عثمغتت اات الراتل احثثترت ( )0,86عفتع الراتل
اذدثرو يا عم عكق الرااذ ر مة ) ,(Nunnally , 1978عي عل ( )7اعض دحك .
جدول ( )7معامالت الثبات لمجاالت مقياو الذكاء المتعدد بطريقة الفا كرونباخ
المجال
معامل

الثبات

اللموي

المنطقي

المكاني

الموسيقي

الجسمي

االجتماعي

الشخصي

الطبيعي

الكلية

0.79

0.86

0.81

0.80

0.86

0,87

0,82

0,83

0,86

وصف مقياو الذكاء المتعدد بصيمت النهائية :
اددتتعم اقاتترم احتتددرل احادلت

ثصتتاغدع اح فرئات اتتم ( )82كقتذة ,دت ث رئفتتر ثصتتاغ احاتتددم ,عدر تتت ياالفتتر

اايرثا ,عاومو ام احاسدياو اادارذ عا

ام ااس ث ائل حدل كقذة داثتل استدعارت فتدا احاقاترم عفة(:د وثتق

عمة ائار ,د وثق عمة مرحثتر ,د وثتق عمتة ا ار تر ,د وثتق عمتة تر ذا ,ال د وثتق عمتة)  ,عاتد دصت ا اإليرثترت

ثإعوتترل ث ت ائل اإليرث ت ستترثق احتتددذ اح ت ذيرت ( )1,2,3,4,5عم ت احد تعاحة ,عثتتدحك ددتتعم اعم ت

ذي ت اادتتم ام

ا صل عمافر احاسدياو فة ( )410ذي عا ل ذي فة ( )82ذي  ,ثادعسو كذضة اق اذه ( )246ذي .
الوسائل اإلحصائية :

اسدلال احثر ح احعسرئل اإل صرئا اآلدا :

 اذث درر (در) : 2السدا اذ اح الح اإل صرئا الدفرق احاثذال عل صال ا كقذات اقارم احددرل احادل .
االادثرذ احدرئة حلا دام اسدقمدام  :السدا اذ احقعي احدااازا حفقذات احاقارم .



الراتتل اذدثتترو ثاذستتعم :الستتدا اذ ال تراالت االدستترق اح ت اامة حماقارستتام ،ث ستترو عال ت دتتل كق تذة ثرح ذي ت



احدما ععال دل كقذة ثرح ذي احدما حماقراام احفذعا ععال ت

ذيت احاقاترم احفذعتة ثرح ذيت احدمات حماقاترم

 ،ع سرو الراالت احثثرت .
الر ح احفر  -دذع ثر  :ح سرو الراالت احثثرت حماقارم (عع ة . )355 : 1998 ،



االادثتترذ احدتترئة حلا ت عا ت ة  :حمدأدت اتتم استتدعارت عا ت احث تتح كتتة ادغاتتذر احث تح  ،ثإايتتر الحت احفتتذعق



ثام احادعسورت احا سعث ام اسديرثرت اك اذ احلا عاحادعسو احفذضة حماقارم (ث ذ ععثرث )83 :2007,

.

الفصل الرابع  /نتائج البحث وتفسيرها :

ساقع احثر ح ثلذم درئج احث ح عام ث دفساذفر ث سو اف اا احث ح عدار اأدة :
 .1النتائج الخاصة بالهدف اسول :

(معر ة الذكاء المتعدد لدى الطلبة العاديين ي المرحلة االعدادية )

أ -معر ة الذكاء اللموي لدى الطلبة العاديين ي المرحلة االعدادية  :صتل احومثت احلتر اعم اتم ايرثتردف عمت

كق تذات اقاتترم احتتددرل احمغتتعر عم ت ادعستتو ستترثة اق ت اذه ( )29,15ذي ت  ,ثتتر ذاا الاتترذر اق ت اذه ()9,05
ذي  ,ثا ار درم احادعسو احفذضة حمتددرل احمغتعر ( )30ذيت  ,عحمدلتذا عمت احفتذعق دات اح الحت اال صترئا

ثام احادعسوام اسدلال احثر ح االادثرذ احدرئة حلا ع عا ة  ,عدثام ام احقاات احدرئات احا ستعث احثرحغت ()1,76
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ذي فة ا ل ام احقاا احدرئا احي عحا احثرحغ ( )1,96ذي ع اسدعي الح ( )0,05ع ذي

عي عل ( )8اثام دحك :

ذا (,)266

جدول ( )8المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
اللموي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

29,15

9,05

30

ادض ام ي عل ( )8عت

القيمة التائية

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

1,76

1,96

مستوى الداللة
0,05

عيتع كتذعق دات الحت ا صترئا حت ي ومثت احاترام االعت ا ر احلتر اام كتة

احددرل احمغعر  ,اار ال تة ام ت ذدف عمت احدلراتل ثرألحفتري ضتلاف عام صتامدف اتم احافترذات احمغعات ضتلاف
ااضر .
ا -معر ثثة الثثذكاء المنطقثثي لثثدى الطلبثثة العثثاديين ثثي المرحلثثة االعداديثثة  :صتتل احومثت احلتتر اعم اتتم ايرثتتردف

عم كقذات اقارم احددرل احا وقة (احذارضة) عم ادعسو سترثة اقت اذه ( )27ذيت ثتر ذاا الاترذر اقت اذه

( )8,5ذيت  ,ثا اتتر دتترم احادعستتو احفذضتتة حمتتددرل احا وقتتة ( )27ذي ت  ,عحمدلتتذا عم ت احفتتذعق دات اح الح ت
اال صتترئا ثتتام احادعستتوام استتدلال احثر تتح االادثتترذ احدتترئة حلا ت عا ت ة  ,عدث تام ام احقاا ت احدرئا ت احا ستتعث
احثرحغ ت (صتتفذ) فتتة ا تتل اتتم احقاا ت احدرئا ت احي عحا ت احثرحغ ت ( )1,96ذي ت ع ت استتدعي الح ت ( )0,05ذي ت
ذا ( , )266عي عل ( )9اثام دحك :

ع ذي

جدول ()9المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
المنطقي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

القيمة التائية

القيمة التائية

مستوى الداللة

27

8,5

27

صفر

1,96

0,05

ادض ام ي عل ( )9عت

المحسوبة

الجدولية

عيتع كتذعق دات الحت ا صترئا حت ي ومثت احاترام االعت ا ر احلتر اام كتة

احددرل احا وقة ثام احادعسو اح سرثة عاحادعسو احفذضة ,كرحددرل احا وقتة اشتاذ احت احقت ذة عمت اايتر اح متعل

احا وقا عاحدلرال ا احقضرار عاحاعضععرت احدة ددومو الرحي دف ا (ايتذ ة) ,ااتر ال تة ام فتده احاصترئص
ال د وثتتق عم ت احومث ت احلتتر اام عثتتدحك ادتتعم حت ت اف ددتترل ا وقتتة ث ذيتت مام ت عفتتده اح دايتت ددلتترذم ا ت اتتر
دعصمت احاع ذاس (ذشا . )2005 ،
ج -معر ة الذكاء المكاني لدى الطلبة العاديين ي المرحلة االعدادية  :صل احومث احلر اعم ام ايرثردف عمت

كق تذات اقاتترم احتتددرل احادتتر ة عم ت ادعستتو ستترثة اق ت اذه ( )31,27ذي ت  ,ثتتر ذاا الاتترذر اق ت اذه ()9,2
ذي  ,ثا اتر دترم احادعستو احفذضتة حمتددرل احادتر ة ( )33ذيت  ,عحمدلتذا عمت احفتذعق دات اح الحت اال صترئا

ثتتام احادعستتو اح ستترثة عاحادعستتو احفذض تة حماقاتترم كتتة احتتددرل احادتتر ة استتدلال احثر تتح االادثتترذ احدتترئة حلا ت
عا ة ,عدثام ام احقاا احدرئات احا ستعث ع احثرحغت ( )1,69فتة ا تل اتم احقاات احدرئات احي عحات احثرحغت ()1,96
ذي  ,ع اسدعي الح ( )0,05ع ذي

ذا ( )266عي عل ( )10اثام دحك :

دراسة مقارنة في الذكاء المتعدد بين الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين في المرحلة االعدادية

م .د .صادق كاظم الشمري
جدول ( )10المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
المكاني
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

31,27

9,2

33

القيمة التائية

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

1,69

1,96

مستوى الداللة
0,05

ادضت اتم يت عل ( )10عت عيتع كتتذعق دات الحت ا صتترئا حت ي حومثت احاتترام االعت ا ر احلتتر اام
كة احاذ م االع ا ا كتة احتددرل احادتر ة ثتام احادعستو اح سترثة عاحادعستو احفذضتة ,عاادتم ام التزي دحتك احت
قص كتة احقت ذة احوثالات (احدااتل  ,احدصتعذ) عاحقت ذة احثاعحعيات (احثصتذ) عمت عكتق اتر الدقت ه دترذ ذ (دترذ ذ,
. )10: 2003
د -معر ة الذكاء الموسيقي لدى الطلبة العاديين ثي المرحلثة االعداديثة  :صتل احومثت احلتر اعم اتم ايرثتردف

عم كقذات اقارم احددرل احاعساقة عم ادعسو سرثة اق اذه ( )34,95ذي ثر ذاا الاترذر اقت اذه ()9,9
ذي ت ت  ,ثا ات تتر دت تترم احادعست تتو احفذضت تتة حمت تتددرل احاعست تتاقة ( )33ذي ت ت  ,عحمدلت تتذا عم ت ت احفت تتذعق دات اح الح ت ت

اال صتترئا ث تام احادعستتوام استتدلال احثر تتح االادثتترذ احدتترئة حلا ت عا ت ة  ,عدث تام ام احقاا ت احدرئا ت احا ستتعث
احثرحغت ( )3,22فتتة ادثتتذ اتتم احقاات احدرئات احي عحات احثرحغت ( )1,96ذيت ع ت استتدعي الحت ( )0,05ع ذيت
ذا ( )266عي عل ( )11اثام دحك :
جدول (  )11المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
الموسيقي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

القيمة التائية

القيمة التائية

مستوى الداللة

34,95

9,9

33

3,22

1,96

0,05

الجدولية

المحسوبة

ادض ت اتتم ي ت عل ( )11عي تع كتتذعق دات الح ت ا صتترئا ح ت ي ومث ت احاتترام االع ت ا ر احلتتر اام كتتة
احتتددرل احاعستتاقة ثتتام احادعستتو اح ستترثة عاحادعستتو احفذضتة حاصتتم

احادعستتو اح ستترثة ,عفتتدا االاتتذ التتع احت

وثال احثائ احدة ادعاي كافر ومث احارام االعت ا ر احلتر اام احدتة دشتي إيفترذ احاشترعذ عاحلعاوتا عاحدلثاتذ
ع فر عم وذاق احاعساق عاال غر .
ه -معر ة الذكاء الجسمي لدى الطلبة العادين ي المرحلة االعدادية  :صل احومث احلر اعم ام ايرثردف عمت

كقذات اقارم احددرل احيساة عم ادعسو سرثة اق اذه ( )25,65ذي ثر ذاا الارذر اق اذه ( )8,2ذيت ,

ثا اتتر دتترم احادعستتو احفذضتتة حمتتددرل احيستتاة ( )27ذيت  ,عحمدلتتذا عمت احفتتذعق دات اح الحت اال صتترئا ثتام
احادعسو اح سرثة عاحادعسو احفذضة حماقارم كة احددرل احمغعر اسدلال احثر تح االادثترذ احدترئة حلا ت عا ت ة ,

عدثتتام ام احقاات احدرئات احا ستتعث احثرحغت ( )2,70فتتة ادثتتذ اتتم احقاات احدرئات احي عحا ت عاحثرحغت ( )1,96ذيت
ع اسدعي الح ( )0,05ع ذي

ذا ( )266عي عل ( )12اثام دحك :
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جدول (  )12المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
الجسمي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

القيمة التائية

القيمة التائية

مستوى الداللة

25,65

8,2

27

2,70

1,96

0,05

المحسوبة

الجدولية

ادض ت اتتم ي ت عل ( )12عيتتع كتتذعق دات الح ت ا صتترئا ح ت ي ومث ت احاتترام االع ت ا ر احلتتر اام كتتة

احتتددرل احيستتاة ثتام احادعستتو اح ستترثة عاحادعستتو احفذضتة حاصتتم

احادعستتو احفذضتتة  ,عاادتتم ام التتزي دحتتك

احت احثائت االيدارعات احدتتة التتام كافتتر ف تؤالل احومثت عاحدتتة عتتر ة اتتر ددتتعم ماتتذ اشتتيل حماثا تذات دات احلال ت
ثد اا احافرذات احيساا .
و -معر ة الذكاء االجتماعي لثدى الطلبثة العثادين ثي المرحلثة االعداديثة  :صتل احومثت احلتر اعم اتم ايرثتردف

عم ت كق تذات اقاتترم احتتددرل االيداتترعة عم ت ادعستتو ستترثة اق ت اذه ( )32,03ذي ت ثتتر ذاا الاتترذر اق ت اذه

( )8,9ذي  ,ثا ار درم احادعسو احفذضة حمددرل االيدارعة ( )39ذي  ,عحمدلذا عم احفتذعق دات اح الحت
اال صتترئا ثتتام احادعستتوام استتدلال احثر تتح االادثتترذ احدتترئة حلا ت عا ت ة  ,عدثتتام ام احقاا ت احدرئا ت احا ستتعث
( )1,96ذي ع اسدعي الح ( )0,05ع ذي

احثرحغ ( )12,92فة ادثذ ام احقاا احدرئا احي عحا عاحثرحغ
ذا ( )266عي عل ( )13اثام دحك :

جدول ( )13المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
االجتماعي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

32,03

8,9

39

القيمة التائية

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

12,92

1,96

مستوى الداللة
0,05

ادض ت اتتم ي ت عل (  )13عي تع كتتذعق دات الح ت ا صتترئا ح ت ي ومث ت احاتترام االع ت ا ر احلتتر اام كتتة
احت تتددرل االيدات تترعة ثت تتام احادعست تتو اح ست تترثة عاحادعست تتو احفذض ت تة حاص ت تتم

احادعست تتو احفذض ت تة ,اد ام احت تتددرل

االيداتترعة ااثتتل احق ت ذة عم ت ا ذاك اح تترالت احازايا ت حألا تذام عاحدلراتتل عاحدفرعتتل الف ت ثوذاق ت اايرثا ت  ,اتتح
ال تتي ام احدا تتراز ك تتة اح تتددرل االيدا تترعة الدات ت عمت ت

د تترئج عامات ت احد ش تتئ االيدارعات ت احد تتة ادمقرف تتر االكت ت اذ ,

كرحد شئ االيدارعا دشي االك اذ عم ا د ر احايدات حددتعام عال ترت ايدارعات كتة ا اذة اح اترة احلرات  ,عفتدا
ار افدقذ احاع فؤالل احومث .
ز -معر ة الذكاء الشخصثي لثدى الطلبثة العثاديين ثي المرحلثة االعداديثة  :صتل احومثت احلتر اعم اتم ايرثتردف

عم كقذات اقارم احددرل احشاصة عم ادعسو سرثة اق اذه ( )29,22ذي ثر ذاا الارذر اقت اذه ()8,6
ذي ت ت  ,ثا ات تتر دت تترم احادعست تتو احفذضت تتة حمت تتددرل احشاصت تتة ( )33ذي ت ت  ,عحمدلت تتذا عم ت ت احفت تتذعق دات اح الح ت ت

اال صتترئا ثتتام احادعستتوام استتدلال احثر تتح االادثتترذ احدتترئة حلا ت عا ت ة  ,عدث تام ام احقاا ت احدرئا ت احا ستتعث
احثرحغ ( )7,19فتة ادثتذ اتم احقاات احدرئات احي عحات عاحثرحغت ( )1,96ذيتع ع ت استدعي الحت ( )0,05ع ذيت
ذا ( )266عي عل ( )14اثام دحك :

دراسة مقارنة في الذكاء المتعدد بين الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين في المرحلة االعدادية

م .د .صادق كاظم الشمري
جدول ( )14المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
الشخصي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

29,22

8,6

33

القيمة التائية

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

7,19

1,96

مستوى الداللة
0,05

ادض ت اتتم ي ت عل ( )14عي تع كتتذعق دات الح ت ا صتترئا ح ت ي ومث ت احاتترام االع ت ا ر احلتتر اام كتتة
احتتددرل احتتدادة ثتتام احادعستتو اح ستترثة عاحادعستتو احفذضتة حاصتتم

احادعستتو احفذضتة  ,كرحتتددرل احشاصتتة ااثتتل

احق ذة عم كف احشاص حاشرعذه ع عاكلع ,ار الذك احف اذ حمايرفذ اح اامات عد ستم اشترعذه عععاوفتع ,عااثتل
احق ذة عم احدلثاذ عم ا فلرالدف عدفساذفر ثسذع ع ار ددغاذ احيذعا عفدا ار اادتم اذيرعتع احت وثالت احقتا
احدلثاذ ع فر .

عاالعذاا ايدارعا احدة دشي دثت احلعاوا عاال فلرالت عع

ح -معر ة الذكاء الطبيعي لدى الطلبة العادين ي المرحلة االعدادية :صل احومث احلر اعم اتم ايرثتردف عمت

كقذات اقارم احددرل احوثالة عم ادعسو سرثة اق اذه ( )28,65ذي ثر ذاا الارذر اق اذه ( )8,7ذيت ,

ثا اتتر دتترم احادعستتو احفذضتتة حمتتددرل احوثالتتة ( )27ذيت  ,عحمدلتتذا عمت احفتتذعق دات اح الحت اال صتترئا ثتتام
احادعسوام اسدلال احثر ح االادثرذ احدرئة حلا عا ة  ,عدثام ام احقاا احدرئا احا سعث احثرحغ ( )3,11فة
ذات (  )266عيت عل

ادثذ ام احقاا احدرئا احي عحا احثرحغ ( )1,96ذيع ع ت استدعي الحت ( )0,05ع ذيت
(  )15اثام دحك :

جدول ( )15المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
الطبيعي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

28,65

8,7

27

القيمة التائية

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

3,11

1,96

مستوى الداللة
0,05

ادض ت اتتم ي ت عل ( )15عيتتع كتتذعق دات الح ت ا صتترئا ح ت ي ومث ت احاتترام االع ت ا ر احلتتر اام كتتة

احددرل احوثالة ثام احادعسو اح سرثة عاحادعسو احفذضة حاصم

احادعسو اح سرثة  ,اار ال ة اادالك احومثت

االستتمعو احاااتتز كتتة احدلراتتل ا ت احوثال ت عاح سرستتا حايتترفذ احدتتعم  ,ار ام ح ت اف احق ت ذة عم ت كف ت احوثال ت
عاحدفرعل ا ايرفذفر احاادمف .
 .2النتائج الخاصة بالهدف الثاني :

(معر ة الذكاء المتعدد لدى الطلبة المتميزين ي المرحلة االعدادية ) :

أ -معر ة الذكاء اللموي لثدى الطلبثة المتميثزين ثي لمرحلثة االعداديثة  :صتل احومثت

احادااتزعم اتم ايرثتردف

عم كقذات اقارم احددرل احمغعر عم ادعستو سترثة اقت اذه ( )31,15ذيت ثتر ذاا الاترذر اقت اذه ()9,24
ذيت  ,ثا اتر دترم احادعستو احفذضتة حمتددرل احمغتعر ( )30ذيت  ,عحمدلتذا عمت احفتذعق دات اح الحت اإل صتترئا

ثام احادعسوام اسدلال احثر ح االادثترذ احدترئة حلا تع عا ت ة ,عدثتام ام احقاات احدرئات احا ستعث احثرحغت ()2,03
ذي ت ف تتة ادثتتذ ا تتم احقاات ت احدرئا ت احي عحات ت احثرحغت ت ( )1,96ذيتت ع ت ت اس تتدعي الحتت ( )0,05ع ذيت ت

( ,)266عي عل ( )16اثام دحك :

ذات ت
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جدول ( )16المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
اللموي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

القيمة التائية

القيمة التائية

مستوى الداللة

31,15

9,24

30

2,03

1,96

0,05

المحسوبة

الجدولية

ادض ام ي عل ( )16عيع كذعق دات الح ا صترئا حت ي ومثت احاترام االعت ا ر احادااتزام كتة

احتتددرل احمغتتعر ثتتام احادعستتو اح ستترثة عاحادعستتو احفذضتة حاصتتم
اادمدعم احق ذة عم احدلرال ثرألحفري ,اضرك اح اادالدف

احادعستتو اح ستترثة ,ار ام احومث ت احاداا تزام

صام حغعا عافرذات حغعا عاسل .

ا -معر ة الذكاء المنطقي لدى الطلبة المتميزين ي المرحلة االعداديثة  :صتل احومثت احادااتزعم اتم ايرثتردف

عم ت كق تذات اقاتترم احتتددرل احا وقتتة (احذارضتتة) عم ت ادعستتو ستترثة اق ت اذه ( )28,8ذي ت ثتتر ذاا الاتترذر

اق ت اذه ( )9,2ذي ت  ,ثا اتتر دتترم احادعستتو احفذضتتة حمتتددرل احا وقتتة ( )27ذي ت  ,عحمدلتتذا عم ت احفتتذعق دات
اح الحت ت اال ص تترئا ث تتام احادعس تتوام اس تتدلال احثر تتح االادث تترذ احد تترئة حلا ت ت عا ت ت ة  ,عدثت تام ام احقاات ت احدرئات ت
احا سعث احثرحغ ( )3,21فة ادثذ ام احقاا احدرئا احي عحا احثرحغ ( )1,96ذي ع استدعي الحت ()0,05
ذا ( )266عي عل (  )17اثام دحك :

ع ذي

جدول (  )17المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو
المنطقي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

28

9,2

27

القيمة التائية

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

3,21

1,96

مستوى الداللة
0,05

ادض ت اتتم ي ت عل ( )17عي تع كتتذعق دات الح ت ا صتترئا ح ت ي ومث ت احاتترام االع ت ا ر احاداا تزام كتتة
احددرل احا وقة ثام احادعسو اح سرثة عاحادعسو احفذضة حاصم

احادعستو اح سترثة  ,ااتر ال تة ا فت اادمدتعم

احق ذة عم ااير اح معل احا وقا عاحدلرال ا احقضترار عاحاعضتععرت احدتة ددومتو الرحيت ايتذ ة  ,عفتده دايت
ا وقا الادارزف كة ايرل احق ذة عم احدلرال ثرألذ ر عاحق ذة عم اسدلارل اسرحاو احدفداذ احايذ .
ج -معر ة الذكاء المكاني لدى الطلبة المتميزين ثي المرحلثة االعداديثة  :صتل احومثت احادااتزعم اتم ايرثتردف

عم كقذات اقارم احتددرل احادتر ة عمت ادعستو سترثة اقت اذه ( )31,75ذيت ثتر ذاا الاترذر اقت اذه ()9,3
ذي  ,ثا ار درم احادعسو احفذضة حمددرل احادر ة ( )33ذي  ,عحمدلذا عم احفتذعق دات اح الحت اال صترئا

ثام احادعسوام اسدلال احثر ح االادثرذ احدرئة حلا عا ة  ,عدثام ام احقاا احدرئا احا سعث احثرحغ ()2,19
فتتة ادثتتذ اتتم احقاا ت احدرئا ت احي عحا ت احثرحغ ت ( )1,96ذي ت ع ت استتدعي الح ت ( )0,05ع ذي ت

ذا ت ()266

عي عل (  )18اثام دحك :
جدول (  )18المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
المكاني
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

31,75

9,3

33

القيمة التائية

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

2,19

1,96

مستوى الداللة
0,05

دراسة مقارنة في الذكاء المتعدد بين الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين في المرحلة االعدادية

م .د .صادق كاظم الشمري
ادض ام يت عل ( )18عيتع كتذعق دات الحت ا صترئا حت ي ومثت احاترام االعت ا ر احادااتزام كتة
احددرل احادر ة ثام احادعسو اح سرثة عاحادعسو احفذضة حاصم
ع

احادعستو احفذضتة ,عاادتم ام التزي دحتك احت

ادثرن االسرحاو احدذثعا احدة دسف كة دشدال احددرل احادر ة عم صلا احثات عاحا ذس .

د -معر ثثة الثثذكاء الموسثثيقي لثثدى الطلبثثة المتميثثزين ثثي المرحلثثة االعداديثثة  :صتتل احومث ت احادااتتزعم اتتم
ايرثتتردف عم ت كق تذات اقاتترم احتتددرل احاعستتاقة عمت ادعستتو ستترثة اق ت اذه ( )34,025ذي ت ثتتر ذاا الاتترذر

اق اذه ( )9,6ذي  ,ثا ار درم احادعسو احفذضتة حاقاترم احتددرل احاعستاقة ( )33ذيت  ,عحمدلتذا عمت احفتذعق
دات اح الح اال صترئا ثتام احادعستوام استدلال احثر تح االادثترذ احدترئة حلا ت عا ت ة  ,عدثتام ام احقاات احدرئات

احا سعث احثرحغ ( )2,12فة ادثذ ام احقاا احدرئا احي عحا احثرحغ ( )1,96ذي ع استدعي الحت ()0,05
ع ذي

ذا ( )266عي عل ( )19اثام دحك :

جدول (  )19المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
الموسيقي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

القيمة التائية

القيمة التائية

مستوى الداللة

34,025

9,6

33

2,12

1,96

0,05

المحسوبة

الجدولية

ادض ت اتتم ي ت عل ( )19عي تع كتتذعق دات الح ت ا صتترئا ح ت ي ومث ت احاتترام االع ت ا ر احاداا تزام كتتة
احادعستتو اح ستترثة ,ااتتر ال تتة ااتتدالدف

احتتددرل احاعستتاقة ثتتام احادعستتو اح ستترثة عاحادعستتو احفذض تة حاصتتم

احق ذة عم ا ذاك عا در اح غارت احاعساقا عاحق ذة عم احدلرال ا اآلالت احاعساقا عاالح ترم عاددشترا االاقترن
احاعساقة ,االاذ احدر اادم ام الع اح احثائ اإلعالاا احاشيل عم د اات عاذدقترل فتدا اح تعن اتم اح شترورت
احدة اادم عم وذاقفر دشدال ذة احددرل احاعساقة .
ه -معر ثثثة الثثثذكاء الجسثثثمي لثثثدى الطلبثثثة المتميثثثزين ثثثي المرحلثثثة االعداديثثثة  :صتتل احومث ت احادااتتزعم اتتم
ايرثردف عم كقذات اقارم احددرل احيساة عم ادعسو سرثة اق اذه ( )28,65ذي ثر ذاا الارذر اقت اذه

( )9,7ذي ت  ,ثا اتتر دتترم احادعستتو احفذضتتة حمتتددرل احيستتاة ( )27ذي ت  ,عحمدلتتذا عم ت احفتتذعق دات اح الح ت
اال صتترئا ثتتام احادعستتوام استتدلال احثر تتح االادثتترذ احدتترئة حلا ت عا ت ة  ,عدث تام ام احقاا ت احدرئا ت احا ستتعث
احثرحغت ( )2,80فتتة ادثتتذ اتتم احقاات احدرئات احي عحات احثرحغت ( )1,96ذيت ع ت استتدعي الحت ( )0,05ع ذيت
ذا ( )266عي عل ( )20اثام دحك :
جدول ( )20لمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
الجسمي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

28,65

9,7

27

القيمة التائية

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

2,80

1,96

مستوى الداللة
0,05

ادض ت اتتم ي ت عل ( )20عي تع كتتذعق دات الح ت ا صتترئا ح ت ي ومث ت احاتترام االع ت ا ر احاداا تزام كتتة
احتتددرل احيستتاة ثتام احادعستتو اح ستترثة عاحادعستتو احفذضتة حاصتتم
احق ت ذة عمت ت استتدلارل احفتتذ حق اذدتتع احلقما ت حد يتتا

ذدردتتع احيس تاا

احادعستتو اح ستترثة ,كرحتتددرل احيستتاة ااثتتل
عاادتتم ام دل تتزي فتتده اح داي ت احتت احثائتت
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االيدارعا ت احدتتة التتام كافتتر ف تؤالل احومث ت عاحدتتة عتتر ة اتتر ددتتعم م ا ت ث ترحاثاذات دات احلال ت ثد اا ت احافتترذات

احيساا .

و -معر ثثة الثثذكاء االجتمثثاعي ل ثدى الطلبثثة المتميثثزين ثثي المرحلثثة االعداديثثة  :صتتل احومثت احادااتتزعم اتتم
ايرثتتردف عم ت كق تذات اقاتترم احتتددرل االيداتترعة عم ت ادعستتو ستترثة اق ت اذه ( )33,75ذي ت ثتتر ذاا الاتترذر

اق ت اذه ( )9,3ذي ت  ,ثا اتتر دتترم احادعستتو احفذضتتة حمتتددرل االيداتترعة ( )39ذي ت  ,عحمدلتتذا عم ت احفتتذعق دات
اح الحت ت اال ص تترئا ث تتام احادعس تتوام اس تتدلال احثر تتح االادث تترذ احد تترئة حلا ت ت عا ت ت ة  ,عدثت تام ام احقاات ت احدرئات ت
احا سعث احثرحغ ( )9,21فة ادثذ ام احقاا احدرئا احي عحا احثرحغ ( )1,96ذي ع استدعي الحت ()0,05

ع ذي

ذا ( )266عي عل (  )21اثام دحك :

جدول ( )21المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
االجتماعي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

33,75

9,3

39

القيمة التائية

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

9,21

1,96

مستوى الداللة
0,05

ادض ت اتتم ي ت عل ( )21عي تع كتتذعق دات الح ت ا صتترئا ح ت ي ومث ت احاتترام االع ت ا ر احاداا تزام كتتة
احتتددرل االيداتترعة ثتتام احادعستتو اح ستترثة عاحادعستتو احفذض تة حاصتتم

احادعستتو احفذضتتة ,كرحتتددرل االيداتترعة

ااثتتل احق ت ذة عم ت ا ذاك اح تترالت احازايا ت حألا تذام عاحدلراتتل عاحدفرعتتل الف ت عتتم وذاتتق كف ت ااثتترذف اح ااما ت ,
اح ال ي ام احداراز كة احددرل االيدارعة الدا عم

درئج عاما احد شئ

االيدارعا احدة ادمقرفتر االكت اذ ,

كفتة احدتتة دشتتي االكت اذ عمت ا د تتر احايدات حددتتعام عال تترت ايدارعات كتتة ا اذة اح اتترة احلرات  ,عفتتدا اتتر دفدقتتذ
احاع عا احث ح اح رحة .
ز -معر ثثة الثثذكاء الشخصثثثي لثثدى الطلبثثة المتميثثثزين ثثي المرحلثثة االعداديثثثة  :صتتل احومث ت احادااتتزعم اتتم
ايرثتتردف عم ت كق تذات اقاتترم احتتددرل احشاصتتة عم ت ادعستتو ستترثة اق ت اذه ( )30,12ذي ت ثتتر ذاا الاتترذر

اقت اذه ( )9,01ذيت  ,ثا اتتر دتترم احادعستتو احفذضتتة حمتتددرل احشاصتتة ( )33ذيت  ,عحمدلتتذا عمت احفتتذعق دات
اح الحت ت اال ص تترئا ث تتام احادعس تتوام اس تتدلال احثر تتح االادث تترذ احد تترئة حلا ت ت عا ت ت ة  ,عدثت تام ام احقاات ت احدرئات ت
احا س تتعث احثرحغت ت (  )5,23ف تتة ادث تتذ ا تتم احقاات ت احدرئات ت احي عحات ت احثرحغت ت ( )1,96ذيت ت ع ت ت اس تتدعي الحت ت

( )0,05ع ذي

ذا ( )266عي عل ( )22اثام دحك :

جدول ()22

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو
مستوى الداللة

الذكاء الشخصي

المتوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

الوسط الفرضي

30,12

9,01

33

القيمة التائية

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

5,23

1,96

0,05

ادض ت اتتم ي ت عل ( )22عي تع كتتذعق دات الح ت ا صتترئا ح ت ي ومث ت احاتترام االع ت ا ر احاداا تزام كتتة
احددرل احشاصة ثام احادعسو اح سرثة عاحادعسو احفذضة حاصم

احادعستو احفذضتة ,كرحتددرل احشاصتة ااثتل

احق ذة عم كف احشاص حاشرعذه ع عاكلع ,ار الذك احفت اذ حمايترفذ اح اامات ح فستع عد ستم اشترعذه عععاوفتع,

عااثل احق ذة عم احدلثاذ عم اال فلرالت عدفساذفر ثصعذة سذال ع ار ددغاذ احيذعا عفتدا اتر دفدقتذ احاتع عا ت
احث ح اح رحة .

دراسة مقارنة في الذكاء المتعدد بين الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين في المرحلة االعدادية

م .د .صادق كاظم الشمري
ح -معر ثثة الثثذكاء الطبيعثثي ل ثدى الطلبثثة المتميثثزين ثثي المرحلثثة االعداديثثة  :صتتل احومث ت احادااتتزعم اتتم
ايرثردف عم كقذات اقارم احددرل احوثالة عم ادعسو سرثة اق اذه ( )32,15ذي ثر ذاا الارذر اقت اذه

( )9,5ذي ت  ,ثا اتتر دتترم احادعستتو احفذضتتة حمتتددرل احوثالتتة ( )27ذي ت  ,عحمدلتتذا عم ت احفتتذعق دات اح الح ت
اال صتترئا ثتتام احادعستتوام استتدلال احثر تتح االادث ترذ احدتترئة حلا ت عا ت ة ,عدثتتام ام احقاا ت احدرئا ت احا ستتعث
احثرحغ ( )8,87عفتة ادثتذ اتم احقاات احدرئات احي عحات احثرحغت ( )1,96ذيت ع ت استدعي الحت ( )0,05ع ذيت
ذا ( )266عي عل ( )23اثام دحك :

جدول (  )23المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة على قرات مقياو الذكاء
الطبيعي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

32,15

9,5

27

القيمة التائية

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

8,87

1,96

مستوى الداللة
0,05

ادضت اتتم ي ت عل ( )23عي تع كتتذعق دات الحت ا صتترئا ح ت ي ومث ت احاتترام االع ت ا ر احاداا تزام كتتة

احددرل احوثالة ثام احادعسو اح سرثة عاحادعستو احفذضتة حاصتم

احادعستو اح سترثة ,عاادتم عتزع فتده اح دايت

احت اتر اادمدتع فتؤالل احومثت اتم استرحاو اااتزة كتة احدلراتل ات احوثالت عاح سرستا حايترفذ احدتعم احاادمفت  ,ار
ا ف اادمدعم احق ذة عم كف احوثال .
 .3النتائج الخاصة بالهدف الثالث :

(معر ثثة الفثثروق ذات الداللثثة اإلحصثثائية ثثي الثثذكاء المتعثثدد بثثين طلبثثة الصثثف الخثثامو االعثدادي المتميثثزين
واقرانهم العاديين)  :صل احومث احلر اام اتم ايترثدف عمت كقتذات اقاترم احتددرل احادلت

عمت ادعستو سترثة

اق ت اذه ( )237,915ذي ت  ,ثتتر ذاا الاتترذر اق ت اذه ( )8,4ذي ت  ,ثا اتتر صتتل احومث ت احادااتتزام عم ت ادعستتو
ستترثة اقت ت اذه ( )250,395ذي ت ثتتر ذاا الا تترذر اقت ت اذه ( )8,6ذيتت  ,عحمدل تتذا عمتت احف تتذعق دات اح الحت ت
اال صرئا ثام احادعسوام اسدلال احثر ح االادثرذ احدرئة حلا دام استدقمدام ,عدثتام ام احقاات احدرئات احا ستعث
احثرحغت ( )15,34ذيت فتة ادثتذ اتم احقاات احدرئات احي عحات احثرحغت ( )1,96ذيت ع ت ه استدعي الحت ()0,05

ع ذي

ذا ( )266عي عل (  )24اثام دحك :

جدول ( )24المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات الطلبة العاديين والمتميزين
على مقياو الذكاء المتعدد
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتميزين

250,395

8,6

العاديين

237,915

8,4

القيمة التائية المحسوبة
15,34

القيمة التائية
الجدولية
1,96

مستوى الداللة
0.05

ادض ت ا تتم يتت عل (  )24عيت تع كتتذعق دات الحت ت ا ص تترئا ك تتة احتتددرل احادلت ت ثتتام ومثت ت احص تتا

احاتترام االعت ا ر احادااتزام عا ت اذ ف احلتتر اام حاصتتم

احومثت احادااتتزام ,عافستتذ دحتتك ثترم احتتددرل احادلت ااثتتل

استتمعو احفتتذ كتتة احدلراتتل ا ت احاعا تتا احاادمف ت  ,عام احدفرا ت احدف ا ت حإل ستترم اادتتم ع ت فر يام ت اتتم احق ت ذات
عاحافرذات احلقما احدة اومق عمافر ددرلات ,عام فده احدفرا احدف ا ددتعم كلرحت ع شتو ادثتذ حت ي احادااتزام ,إد
اذي (درذ ذ) ام اح رم اادمفعم كتة احتددرل احتدر اعحت عم ثتع  ,داتر اادمفتعم كتة احدافات احدتة ا اتع كافتر ددترلف
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(درذ ذ , )6: 2003 ,إضرك اح دحك ديفذ فده اح داي ع را احاؤسسرت احدذثعات ثرحومثت احادااتزام ادثتذ اتم
عوذئتق د ذاستتا
ا
احومثت احلتتر اام اتتم اتتح دتتعكاذ اكضتتل احا ذستتام عاستتدمزارت اح اذست

اثت  ,عثرحدتترحة ستتاؤ ر

فدا اح عيع كذعق ثام احومث احاداازام عا اذ ف احلر اام كة احددرل احادل .
أوال /االستنتاجات :

 .1استتدعي احومث ت احل تتر اام كتتة احاذ مت ت اإلع ا ا ت

عم احادعستتو ك تتة اح تتددرل ( احمغ تتعر ,احادتتر ة ,احا وق تتة,

احيساة,االيدارعة ,احدادة) .
 .2اسدعي احومث احلر اام كة احاذ م اإلع ا ا عرحة كة احددرل (احاعساقة عاحوثالة) .

 .3اادمك احومث احلر اام كة احاذ م اإلع ا ا اسدعي عم ادعسو كة احددرل احا وقة .
 .4اسدعي احومث احاداازام كة احاذ م اإلع ا ا

عم احادعسو كة احددرل (احادر ة,االيدارعة ,احدادة) .

 .5استدعي احومثت احادااتزام كتتة احاذ مت اإلع ا ات عترحة كتتة احتددرل (احمغتتعر ,احا وقتة ,احاعستتاقة ,احيستتاة,
احوثالة) .
 .6دعي كذعق دات الحع إ صرئا كة احددرل احادل
احلر اام حاصم

 .7إم ع

احومث احاداازام .

ح ي ومث احصا احارام اإلع ا ر احاداازام عا اذ ف

االسدا ا األاثل حدل ذات اح ارغ احدرا ا ي إح عيع ومث دقما ام ادمقام ماذ اث عام .

ثانيا /التوصيات :

 .1األاد ثرالعدثرذ احفذعق ثام اإلك اذ كة ا عان احددرل احادل ع احقار ثد ذام احاعا اح ذاسا .

 .2احلال عم إ شرل ثذااج إذشر ا حدقعا اإلادر رت احدة اادمدفر اإلك اذ عاالسدفر ة ا فر ثصعذة ص ا

.

 .3ا ثغة ادرثل ا عان احددرل ا د احوفعح عاحدذداز عم اعاو فر عد اادفر .

 .4يلتتل احا تترفج اح اذستتا رئا ت عم ت استترم دل ا ت احتتددرل عاحلاتتل عم ت دعاكقفتتر ا ت اتتر ا امتتع احومث ت اتتم
ذات .

 .5ضتتذعذة دلتتذا احومث ت عم ت ا تعان احتتددرل ح ت اف حغتتذم احدلراتتل ا ت ادثتتذ ت ذ اتتم احالتترذا ااتتر ا ت لدم
اايرثار عم ا ائف اح ذاسة .

 .6ايتتو د عا ت األستتئم اإلاد ر ا ت عيلمفتتر دادثتتذ ت ذات ع ا ت ة د ت ال الدا ت احومث ت استتمعو اح فتتي األص ت
كقو.

 .7احل را ثدعكاذ احددو عاحاذاي احلماا احدة دد رعل ا ارو احتددرل احادلت ة عوتذق د ذاستفر حمالمت ثتل دعاث ترل
احا ا حد اا دمك األ ارو ح اف .

 .8احل رات ثرأل شتتو احوالثات عد عالفتتر احدتتة دستتف ثصتتعذة اايرثات ثرحدشتتا عتتم ا تعان احتتددرل حت اف عد اادفتتر
ثصعذة اكضل اار اؤ ر إح ذك اسدعي د صال احومث .

 .9احل رات ثرستتدلارل شتترورت د ذاستتا اد ععت عاالئات حوثالت اعضتتععرت احاتتر ة اح اذستتا حاتتر ادتتا احفذصت
إار احومث السدلارل ا عان احددرل احادل

.

 .10زار ة ععة اعحارل االاعذ عاحالماام عل االسرحاو احدة دسف كة د اا

ثالثا /المقترحات :

ذات عاعافو احومث .

 .1ايذال ذاس عم شذائ ايدارعا ااذي عا اذ ل عاذا اادمف حمدلذا عم ددرئف احادل

.
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م .د .صادق كاظم الشمري
 .2ايذال اذسترت ااتذي دد ترعل احتددرل احادلت ععال دتع ثادغاتذات فستا اثتل احدعاكتق اح فستة ,تل احاشتدالت,
االدزام اال فلرحة ,ا ه ا ارو احدلم ,احسار ة اح ارما .
المصادر :

أوال  /المصادر العربية :

 .1اثرضتتع ,إث تذافا ( :)2000اثثثر الثثتعلم ثثي اختيثثار اإلسثثتراتيجيات التعليميثثة  ,عذ ت عاتتل اق ا ت إح ت اح ت عة
اإل مااا حصلعثرت احدلم  ,عارم .

 .2إث تذافا  ,الصتتعا ا ا ت ( : )2007مقيثثثاو الثثثذكاء المتعثثثدد  ,حاتتل احاقاتترم  ,و ,1ثاتتذعت اذ اح فض ت
احلذثا .,

 .3إثذافا  ,ثال ذكاق ا ا ( : )2011الذكاء المتعدد  ,و ,1اذ صفرل  ,عارم .
 .4اثتتع وتتو  ،ك تؤا ( : ) 1973احد ماتتل احلماتتة حمستتمعك احامقتتة  ،الكتثثاا السثثنوي للتربيثثة وعلثثم الثثنفو ,
احايم األعل  ،عرح احددرو  ،احقرفذة .

 .5اثع وو  ،كؤا (  : )1996القدرات العقلية  ،و ، 5اددث اال يمع احاصذا  ،احقرفذة .

 .6اإلاتتر  ,ا ا ت ا ا ت صتترح ( : )2003مؤشثثثرات الثثذكاء المتعثثدد لثثثدى التالميثثذ ذوي صثثعوبات الثثثتعلم ,
يرال عارم  ,دما اح ذاسرت احدذثعا احلمار .

 .7ث ذ  ,سرح عاس ع عثرث  ,عار مصرو ( : )2007مبادئ اإلحصاء الوصثفي واالسثتداللي  ,و ,1اذ
احاساذة حم شذ عاحدعزا  ,عارم .

 .8ث ر  ,ر ا

عآاذعم ( : )2002الذكاء الفعال تباين ومم از  ,اددث اال يمع احاصذا  ,احقرفذة .

 .9ثارياتتع  ,يتترم ( : )2002سثثثيكولوجية الثثذكاء  ,دذيا ت اعال ت عار عئاتتل  ,اذ ععا ت ات حم شتتذ عاحوثرع ت ,
ثاذعت .

 .11احداااتتة  ,إ لتتر فرش ت ( : )2005مقارنثثة بثثين أسثثلوبي نمثثوذج ار

ونظريثثة القيثثاو الكالسثثيكية لبنثثاء

اختبار الذكاء اللموي لتالميذ المرحلة االبتدائية ي ألقدر على التبني بتحصيلهم ي مثادب اللمثة العربيثة ,

(اوذع

ددعذاه ماذ ا شعذة)  ,يرال ثغ ا  ,دما احدذثا -اثم ذش .

 .11يتترثذ  ,يتترثذ عث ت اح اا ت ( : )2003الثثذكاء المتعثثدد والفهثثم تنميثثة وتعميثثق  ,و ,1اذ احفدتتذ احلذثتتة ,
احقرفذة .

 .12يرذ ذ  ,فتعاذ ( : )2003نظريات الثذكاءات المتعثددب بعثد مثرور عشثرون سثنة  ,دذيات ا ات احستلا
اثع العه  ,عذ

افر درذ ذ حميالا االاذادا حمث ح احدذثعر .

 .13يال  ,ا ا يفر عاحفعا ر  ,زات ( : )2003اسثاليا الكشثف عثن المبثدعين والمتفثوقين وتنميثة الفكثر
واالبداا  ,و ,1اذ احددرو احيرالة ,االارذات احلذثا احاد ة .

 .14سام  ,ا ا عث احفر ر (  : )2006الذكاء المتعدد وتنمية الموهبة  ,و ,1اذ االكق  ,احقرفذة .

 .15اح ا ت ا ة  ,ا ديتترذ ي تعا دتتري ( :)2010اثثثثر اسثثثترتيجية الثثثذكاء المتعثثثددب والقبعثثثات السثثثت ثثثي مثثثادب
القياو والتقويم (ذسرح اريسداذ ماذ ا شعذة)  ,يرال ثغ ا  ,دما احدذثا -اثم ذش .

 .16احارح ر  ,ا او ا ا ( : ) 2008الفروق الفردية والتفوق العقلي  ,و ,2اذ احفدذ حم شذ  ,عارم .
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 .17احارح ت ر  ,ا ا ت ( : )2005استتدا ا استتدذادايارت احتتددرل احادلتت كتتة د ت ذام احلم تتع ح ت ي الم ت احلمتتع
ثرحاامد احلذثا احسلع ا  ,مجلة دراسات ي المناهج وطرق التدريو  ,احيالا احاصذا حما ترفج عوتذق
احد ذام  ,احل (. )108

 .18ذشا  ,كرذم فرذعم ( : )2005الذكاء المتعدد وعالقت باالسلوا المعر ثي تحمثل–عثدم تحمثل الممثول
لدى طلبة الجامعة (رسالة ماجستير منشورب )  ,يرال ثغ ا  ,دما اآل او.

 .19احسذعذ  ,ر ار فال ( : )2005مقدم

ي اإلبداا  ,و ,1اثع ع حموثرع عاح شذ ,عارم .

 .21احسذع  ,عم  : )1998( ,مدخل إلى تربية الموهوبين والمتميزين  ,اذ احفدذ حموثرع عاح شذ  ,عارم .

 .21احسمور ة  ,ازة فرش ا اا ( : )2011اثر اساليا متنوعة مبنية على اساو الذكاءات المتعثددب ثي
التحصيل والتذوق االدبي ي مادب االدا والنصوص ( ,اوذع

احدذثا .

ددعذاه ماذ ا شعذة)  ,يرال ثرثتل  ,دمات

 .22س تتا  ,اا تتر (  : )2002ات ت ي كلرحات ت دقا تتا اال ال ثرس تتدا ا ا ش تتو اح تتددرلات احادلت ت ة حي تترذ ذ ك تتة
اددشتترا احاعفتتعثام اتتم دالااتتد احاذ مت االثد ائات  ,مجلثثة كليثثة التربيثثة  ,يرال ت استتاعو  ,احايم ت (, )18

احل (. )2

 .23احشرا  ,احث ذر ثتم ا ات ستل ا ات ( :)2006البرنثامج العالجثي المقتثرح لتالميثذ صثعوبات الثتعلم و ثق
نظرية الذكاءات المتعددب  ,يرال احورئا  ,احاامد احلذثا احسلع ا .

 .24ش رد  ,سم عااذعم ( :)2006بناء المناهج وتخطيطها  ,و ,1اذ احفدذ حم شذ عاحدعزا

 ,عارم .

 .25احشاخ  ,سماارم احاضذر ( : )1990الفروق الفردية ي الذكاء  ,اذ احثقرك حموثرع عاح شذ ,احقرفذة .

 .26ص تتر ق  ,ا ا تتذ ( : )2007اث تتذ اس تتدا ا اس تتدذادايارت اح تتددرلات احادلت ت ة ك تتة د ص تتال احلم تتع عثل تتم
احلامارت احلقما

عثقرل اثذ احدلم حدالااد احصا احارام االسرستة دعر صتلعثرت احتدلم  ,مجلثة التربيثة

العلمية  ,احيالا احاصذا حمدذثا احلماا  ,احايم ( , )10احل (. )1

 .27عتتراذ  ,وتترذق عثت احتتذؤعا عا ات  ,ذثات ( : )2012الثثذكاءات المتعثثددب  ,و ,1اذ احاتترزعذر احلماات
حم شذ عاحدعزا  ,عارم .

 .28عثات ات  ,دذ ترم ( : )2007اسثتراتيجيات التثدريو ثي الفثرن الحثادي والعشثرين دليثل المعلثم والمشثرف
التربوي  ,و , 1اذ احفدذ حم شذ عاحدعزا  ,عارم .

 .29عت ت م  ,ا ا ت عث ت احتتذ ا ( : )1996المدرسثثثة وتعلثثثيم التفكيثثثر  ,عا تترم  ,اذ احفدتتذ حموثرعتت عاح ش تتذ
عاحدعزا  ,عارم .

 .31ع م  ،ا ا عث احذ ا  ،عدعق  ،ا ة احت ام ( : )1997المدخل إلثى علثم الثنفو  ،و ، 2اذ احفدتذ
حم شذ عاحدعزا  ,عارم .

 .31عتتال  ,صتتالم اح ت ام ا اتتع ( : )2000القيثثاو والتقثثويم التربثثوي والنفسثثي  ,و ,1اذ احفدتتذ احلذثتتة ,
احقرفذة .

 .32احلا تذام  ،يافتترم اثتتع اذش ت ( : )2006احتتددرلات احادل ت ة حمومث ت احث تذا اام كتتة احاذ م ت احيرالا ت عكقتتر
حم عن عاحداصص االدر ااة  ،مجلة كلية التربية  ،يرال احث ذام  ،احايم ( ، )7احل (. )3

 .33عتع ة  ,ا ات ستتماارم ( : )1998القيثاو والتجريثثا ثثي علثم الثثنفو والتربيثثة  ,اذ احالترذا احيرالات ,
اإلسد ذا .
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 صادق كاظم الشمري. د.م
 اذ,  القيثثاو والتقثويم ثي العمليثة التدريسثثية: )2000(  اماتل اعستا,  ا ات ستماارم عاحامامتة,  عتع ة.34
.  عارم, احفدذ

 اعلية برنامج قائم على الذكاءات المتعددب ي تنميثة التحصثيل الدراسثي:)2005(  ا سر ا ات,  كرذم.35
.  اشق,  دما احدذثا, )ددعذه ماذ ا شعذه
ا

ومهارات ما وراء المعر ة لدى طلبة الثانوية (اوذع

,  ف تترل احلدامتتة:  دذيات, التحليثثل االحصثثائي ثثي التربيثثة وعلثثم الثثنفو:)1991( . يتتعذ ار,  كاذدستتعم.36
.  اذ اح دا حموثرع عاح شذ,  احيرال احاسد صذا, ع ازذة احدلما احلرحة عاحث ح احلماة
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