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الذكاء املتعدد لدي طلبت مدارس املتميزين
وأقزانهم االعتياديني يف املزحلت الثانىيت
( دراست مقارنت)

أ .د .ناهدة لفته البدري

د .نبيل رفيق حممد إبزاهيم

أوالً :مشكمة البحثThe Problem Of the Research :

ُيعد الذكاء المتعدد أحد األشكاؿ الراقية لمنشاط اإلنساني ،فقد أصبح في هذا العصر مشكمة
مف مشكالت البحث فػي دػدد مػف الػدحؿ ،حيػث أف التقػدـ العممػي ميمكػف تحقيقػو بػدحف تطػحير هػذ

القدرات( المهارات) دند اإلنساف  ،إذ يتقدـ هذا البحث ليمقي الضحء أنمحذجا جديدا فػي التعامػؿ مػ

معطيػػات العصػػر الحػػديث إم هػػح الػػذكاء المتعػػدد(  )Multiple Intelligenceالتػػي جػػاءت بهػػا

نظريػػة كػػاردنر(  ) Gardnerلمػػذكاء المتعػػدد ،كمػػا أف تعػػدد الػػذكاء حأختالفػػو لػػدا الدػػرد يتطمػػب
أتبػػاع مػػداخؿ تعميميػػة ،حلهػػذا فػ ف الكشػػؼ دػػف الػػذكاء المتعػػدد مػػف شػ نو أف يمقػػي مزيػػدا مػػف الضػػحء
دمػػه هػػذا المدهػػحـ ممػػا يزيػػد المعرفػػة النظريػػة حالعمميػػة خصحصػػا حأف األمػػر يتعمػػؽ بطمبػػة المرحمػػة

الثانحية حالذيف يشكمحف رافدا مهما في التنمية حهدفا جدي ار بالبحث حالدراسة.

حمػػف خػػالؿ مػػا تقػػدـ نالحػػظ أف مشػػكمة البحػػث قػػد تحػػددت بجػػانبيفل أحلهمػػا الجانػػب النظػػر

تنػاحؿ مصػػطمح الػذكاء المتعػػدد حأنحادػػو  ،حالجانػب الثػػاني األكػاديمي تتضػػح مػػف خػالؿ اإلجابػػة دػػف
التساؤمت اآلتيةل-

 -1هؿ يختمؼ الذكاء المتعدد بيف الطمبة المتميزيف حامدتيادييف في المدارس الثانحية ؟
 -2هؿ يختمؼ الذكحر حاإلناث بالنسبة لممتميزيف حامدتيادييف في الذكاء المتعدد ؟
 -3هؿ مف ت ثير لذلؾ التبايف بيف الجنسيف دمه الذكاء المتعدد؟

ثانياً ً:أهمية البحث The Significance Of the Research :

إف البحػػث فػػي العمػػحـ المعرفيػػة (  ) Cognitive Sciencesهػػح نػػاب دػػادة مػػف أهميػػة

معرف ػػة حد ارس ػػة الد ػػرحؽ الدردي ػػة ،حيس ػػادد ف ػػي تدس ػػير تب ػػايف اإلفػ ػراد ف ػػي الص ػػدات الجس ػػمية حالعقمي ػػة
حالشخصية حامجتماديػة  ،حهػي حقيقػة درفهػا اإلنسػاف منػذ زمػف بعيد،حقيقػة حجػحد فػرحؽ فرديػة بػيف

اإلفراد في كؿ جانب مف جحانب السمحؾ اإلنساني  ،حهي سبب تنحع الحياة البشرية منذ القدـ ححتػه
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في حديثنا اليحمي امدتياد نقسـ اإلفراد ادتباطا تقسيما لصدات يمتمكها  -بعػض اإلفػراد -أقػؿ أح

أكثر مما يمتمكها آخرحف.

حأنطالقا مف حجحد الدرحؽ الدردية بيف اإلفػراد بػرز أتجػا حػديث فػي نظريػات الػذكاء قػد يتميػز

بمػػا يسػػميو كػػاردنر الػػذكاء المتعػػدد حيتمثػػؿ ذلػػؾ بتصػػحر كػػاردنر بحجػػحد ذكػػاء متعػػدد ،حهػػح تصػػحر

يعتػػرؼ باختالفاتن ػػا حاألسػػاليب المتناقض ػػة المحجػػحدة ف ػػي سػػمحؾ ال ػػذهف البشػػر  ،حأف ه ػػذ النظري ػػة

الجديدة لمذكاء تستند إله األكتشافات العممية في مجاؿ دمحـ المعرفة.

) الشيخ 2000،ل)115

فالذكاء المتعدد دند كاردنر هح دبارة دف إمكانية بيحلحجية  ،حهح يجد تعبير فيما بعد دمه

أنو نتاج لمتدادؿ بػيف العحامػؿ التكحينيػة حالعحامػؿ البي،يػة  ،أ أف العحامػؿ البيحلحجيػة تحػدد إمكانػات

الدرد حطاقاتو،حأف العحامؿ البي،ية تصؿ بهذ اإلمكانات إله أقصه ما يمكف اف تحققو ،حلذلؾ يحجػد
لػػدينا طاقػػة قابمػػة لمنمح،حهػػذا مػػا يمثمػػو الجانػػب البيحلػػحجي حلػػدينا بي،ػػة تنمػػي هػػذ الطاقة،حهػػذا يمثػػؿ

الجانػػب البي،ػػي (.أحز ،2003،ص )39حمػػف خػػالؿ مػػا حػػدد كػػاردنر مػػف أسػػس بيحلحجيػػة حثقافيػػة
الػػذكاء المتعػػدد نجػػد مػػا يمػػي ل بيحلحجيػػا ل أشػػارت األبحػػاث العصػػبية البيحلحجيػػة أف األنػحاع المختمدػػة
مػػف الػػذكاء تنػػتا دػػف الػػرحابط امقترانيػػة الصػػب ية ) )Synaptic Connectionsبػػيف الخاليػػا

العصػػبية (  )Nerve Cellsفػػي المنػػاطؽ المختمدػػة مػػف الػػدماغ  ،أمػػا ثقافيػػا ل تقػػدر المجتمعػػات
كمهػػا أن ػحاع مختمدػػة مػػف الػػذكاء ،حيػػزحد التقػػدير الثقػػافي (القيمػػة الثقافيػػة ) cultural value ،
المحضحدة دمه قدرة أنجاز مهمات محددة ( الدافعية ) ) motivationلكي يصبح الدرد باردا في

مجػػامت القػػدرة ،حمعظػػـ األدحار التػػي ننجزهػػا فػػي ثقافتنػػا هػػي نتػػاج م ػزيا مػػف الػػذكاءات فػػي معظػػـ
األحياف( .الخزندار 2002،ل)68

ي ػػرا ك ػػاردنر أف الحق ػػت ح ػػاف لالهتم ػػاـ بالكيدي ػػة الت ػػي تنم ػػي الش ػػعحب المحاه ػػب حالمه ػػارات

الضػرحرية لحاجػػة مجتمعهػػا  ،لن خػذ دمػػه سػػبيؿ المثػػاؿ أسػاليب دمػػؿ البحػػارة فػي حسػػط البحػػار أنهػػـ
يهتػدحف إلػه طػريقهـ مػف بػػيف دػدد كبيػر مػف الطػرؽ ،حذلػػؾ بدضػؿ النجػحـ حبدضػؿ حركػات مػراكبهـ
دمػػه المػػاء حبدضػػؿ بعػػض العالمػػات المشػػتتة ،أف كممػػة ذكػػاء بالنسػػبة إلػػيهـ بػػدحف شػػؾ الب اردػػة فػػي
المالحة ،حلننظر إله المهندسيف حالرياضييف حالمدربيف حالصياديف حالرساميف  ...حغيرهـ .

(المدتي 2004،ل)315

حقد أحدثت نظرية الذكاء المتعدد أنمحذجػ جديػدا فػي مجػاؿ الممارسػة التربحيػة حالتعميميػة ،

فتطبيؽ نظرية الػذكاء المتعػدد يػتـ ب سػتعماؿ مجمحدػة مرنػة مػف إسػتراتيجيات التػدريس التػي تتناسػب
م ػ المكحنػػات المعرفيػػة لكػػؿ نػػحع مػػف أن ػحاع الػػذكاء ،بهػػذا تقػػدـ نظريػػة الػػذكاء المتعػػدد مجمحدػػة مػػف
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إستراتيجيات تدريس مبتكرة تمكف المدرس مف ترجمة المادة الدراسية التي يقحـ بتدريسها حفقػا ألنػحاع

الػػذكاء ،حمػػف هػػذ اإلسػػتراتيجيات ل اإلسػػتراتيجية المسػػتعممة لمػػذكاء الم ػػح ل األسػػمحب القصصػػي -
العصؼ الذهني  -التسجيؿ الصحر  -كتابػة اليحميػات  ،حاإلسػتراتيجية المسػتعممة لمػذكاء المنطقػي
لالتصػ ػػنيدات  -طػ ػػرح األسػ ػػ،مة  -امسػ ػػتقرا،ية  -المعالجػ ػػات الرقميػ ػػة حالحسػ ػػابية  -الجهػ ػػد الػ ػػذاتي،

حاإلس ػػتراتيجية المسػ ػػتعممة لمػ ػػذكاء المكػ ػػاني ل التص ػػحر البصػ ػػر – أسػ ػػتعماؿ الرس ػػحـ التخطيطيػػػة –

الرم ػػحز المرس ػػحمة ،حاإلس ػػتراتيجية المس ػػتعممة لم ػػذكاء الجس ػػميل أس ػػتعماؿ حرك ػػات الجس ػػـ – مس ػػرح

المدرس ػػة – أداء األدحار – العم ػػؿ باألي ػػد  ،حاإلس ػػتراتيجية المس ػػتعممة لم ػػذكاء المحس ػػيقيل أس ػػتعماؿ
آمت محسيقية – العزؼ المحسيقي في البيت حالمدرسة  ،حاإلستراتيجية المستعممة لمذكاء الشخصيل

امسػػت راؽ فػػي التدكيػػر – التخطػػيط – التبصػػر ،حاإلسػػتراتيجية المسػػتعممة لمػػذكاء األجتمػػاديل الػػتعمـ

التع ػػاحني – لع ػػب األدحار – لع ػػب كارتحني ػػة ،حاإلس ػػتراتيجية المس ػػتعممة لم ػػذكاء الطبيع ػػيل أس ػػتعماؿ
أدحات استكشػ ػػاؼ الطبيعػ ػػة

العينتيف – اإلشكاؿ الطبيعية).

(ددسػ ػػة تكبيػ ػػر ،مجهػ ػػر أح تمسػ ػػكحب أح منظػ ػػار ثنػ ػػا،ي
(جابر 2003،ل)107-88

حيػػرا كػػارؿ سػػحف ( ) )Carlson,1995أف أسػػتعماؿ مػػدخؿ الػػذكاء المتعػػدد فػػي التػػدريس ي نػػي

بي،ػػة الػػتعمـ حيسػػادد فػػي تنميػػة مجمحدػػة متعػػددة مػػف المهػػارات تتعػػدد بتعػػداد الػػذكاءات المحجػػحدة دنػػد
()Carlson، 1995,p.611

كؿ طالب.

حيش ػػير أندرس ػػحف ( )Anderson،1998ال ػػه أف أس ػػتعماؿ ال ػػذكاء المتع ػػدد ف ػػي الص ػػؼ الد ارس ػػي

يؤد إلػه أكتسػاب حأحتدػاظ الطالػب بالمػادة المتعممػة حزيػادة مهػارات امسػتذكار لديػو حزيػادة دافعيتػو

لمتعمـ حزيادة التعاحف بينو حبيف زمال،و حمدرسيو.

))Anderson,1998,p.338

حتتضػػح األهميػػة دمػػه حجػػو العمػػحـ فػػي الػػذكاء المتعػػدد لػػدا الطمبػػة بشػػكؿ دػػاـ  ،حطمبػػة

المرحمة الثانحية لمدارس المتميزيف حأقرانهـ العادييف بشػكؿ خاص،فػ ف المرحمػة الثانحيػة تمثػؿ مرحمػة

البن ػػاء الندسػ ػػي حالمعرف ػػي لػػػدا الطمب ػػة ،فهػ ػػي محص ػػمة أح دالػػػة تػ ػ ثير مت ي ػ ػرات تربحي ػػة حأقتصػ ػػادية
حأجتمادية حفكرية يعيشها الطالػب إثنػاء حياتػو فػي المرحمػة الثانحيػة ،كمػا أنهػا مرحمػة أنعطػاؼ يتهيػ

في أرحابها ما يؤكد ذاتو حيجسد الدحر الدعاؿ الذ يقحد إله النجاح حاإلبداع.

(امزيرجاح  2000،ل)2

كما أف لإلمكانات حالقحا البشرية مكانة ألتقؿ في أهميتها دف تمػؾ التػي تحتمهػا اإلمكانػات الماديػة

فػػي محاجهػػة ظػػرحؼ المسػػتقبؿ ،فمػػف هػػذ القػػحا البش ػرية ف،ػػة المتمي ػزيف حأف امدت ػراؼ بػػدحرهـ فػػي
التط ػػحير حامختػ ػراع حالتجدي ػػد ،أص ػػبح حقيق ػػة يب ػػرهف دم ػػه ص ػػدقها حاقػ ػ الحي ػػاة ألف ك ػػؿ م ػػا أنجزت ػػو
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البش ػرية مػػف خط ػحات دمػػه طريػػؽ التقػػدـ حالتطػػحر مػػا هػػي إم ثم ػرة مػػف غػػرس أيػػد المتمي ػزيف مػػف
(األشحؿ 1989،ل)417

أبنا،ها.

فػػاذا كانػػت الحاجػػة لممتمي ػزيف ممحػػة فػػي الػػدحؿ المتقدمػػة ،فهػػي أكثػػر إلحاحػػا فػػي الػػدحؿ األخػػذة فػػي

النمح،إذ أخذت األقطار العربية حمنها العراؽ حسحريا حاألردف حمصر حغيرهػا مػف األقطػار باألهتمػاـ

بالطمبة المتميزيف.

حمف الجدير بالذكر أف الطمبة المتميزيف نالحا أهتمػاـ الكثيػر مػف البػاحثيف العػراقييف ،فحػاحؿ

بعضهـ دراسة سماتهـ الشخصػية ( .الػدفادي ، )1983،حالتدكيػر أمبتكػار لػديهـ (بنػدر)1996 ،
حت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػحافقهـ الندسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي حاألجتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادي  ،حاألسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليب المعرفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديهـ

(محمد )1998 ،ححؿ المشكالت ،حاستراتجيات التعمـ لديهـ ( .ياسيف)2002،

حمف المعمحـ أف الطمبة المتميزيف يتميزحف دف غيرهـ مف الطمبة،أنهـ حريصحف دمه ت دية

اإلدم ػػاؿ دم ػػه نح ػػح س ػػميـ حسػ ػري ،حيتمتعحف بق ػػدرة فا،ق ػػة دم ػػه التحم ػػؿ حالتص ػػميـ حالت ػػذكر حالتدكي ػػر

المنطقي ،حالقدرة دمه أستعماؿ القحادد العممية حتطبيقها ،حأنهـ يقحمحف بتحليد أكبػر دػدد ممكػف مػف
األفكػػار حالب ػػدا،ؿ حالتدكيػػر بدق ػػة ،كمػػا أف معظ ػػـ المتميػ ػزيف يندػػردحف بمس ػػتحا أدا،هػػـ المدرس ػػي د ػػف
الطمبة امدتيادييف.

(الخالد  2003،ل()144-118السرحر  2000،ل( )454الجمبي حالدالحي 1997 ،ل)3

حفي ضحء ما تقدـ ف ف أهمية البحث الحالي تتضح مف خالؿ الجحانب اآلتيةل-

 -1الزيادة في المعرفة النظرية حالعممية لمذكاء المتعدد.

 -2ألقاء الضحء دمه بعض امتجاهات المعاصرة حالتي تستمد ددا،مها مف نظرية
الذكاء المتعدد.

 -3إف معرفة المدرسيف الذكاء المتعدد يساددهـ في تدسير الدرحؽ الدردية بيف الطالب،مما
يقمؿ لديهـ أثر الدرحؽ الدردية.

 -4تقدـ نظرية الذكاء المتعدد مجمحدة مف إستراتيجيات تدريس مبتكرة .
 -5كذلؾ تتضح أهمية البحث مف أهمية مجتم البحث الحالي المتمثؿ بطمبة
مدارس المتميزيف حاقرأنهـ امدتيادييف في بناء المجتم حتقدـ الحضارة.

 -6قد تديد القا،ميف دمه تصميـ المناها في أدراج خبرات حأنشطة تعميمية قا،مة دمه
نظرية الذكاء المتعدد.

 -7حأخي ار قد تديد نتا،جو المهتميف بالتخطيط التربح حالمشاري التربحية.

رابعاً :أهداف البحثAims Of the Research :
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أستهدؼ البحث الحاليل-

 .1بناء مقاييس الذكاء المتعدد لدا طمبة المرحمة الثانحية.
 .2قياس مستحا كؿ نحع مف أنحاع الذكاء المتعدد لدا الطمبة المتميزيف حامدتيادييف.
 .3معرفة الدرحؽ في الذكاء المتعدد دمه حفؽ المت يرات اآلتيةل-

أ .الطمبة في مدارس المتميزيف حالطمبة في المدارس امدتيادية.

ب .الجنس ( الذكحر – اإلناث)

حلمتحقؽ مف أهداؼ البحث الحالي،حض الباحث الدرضيات الصدرية اآلتيةل-
 -1ميحجد فرؽ معنح بيف متحسط درجات أفراد العينة دمه مقاييس الذكاء المتعدد،
حالمتحسط الدرضي لممقياس لكؿ نحع مف أنحاع الذكاء المتعدد.

 -2ميحجد فرؽ معنح بيف متحسطي درجات أفراد العينة الكمية دمه مقاييس الذكاء المتعدد
حفقا لمت ير الطمبة ( متميزيف – أدتيادييف ).

 -3ميحجػػد فػػرؽ معنػػح بػػيف متحسػػطي درجػػات أف ػراد العينػػة دمػػه مقػػاييس الػػذكاء المتعػػدد حفقػػا
لمت ير الجنس ( ذكحر -إناث )

خامساً :حدود البحثLimitation Of the Research -:

يتح ػػدد البح ػػث بطمب ػػة م ػػدارس المتميػ ػزيف حالم ػػدارس امدتيادي ػػة ف ػػي مدين ػػة ب ػػداد لمم ػػديريات

العامة لمتربية األرب ( الرصافة األحله حالثانية،حالكرخ األحله حالثانية).

سادساً :تحديد المصطمحاتDefinition Of Terms -:
الذكاء المتعدد:

Multiple Intelligence

درفػ ػ ػػو هػ ػ ػػحراد كػ ػ ػػاردنر ( .Gardner

 ) Hب نػ ػ ػػو ل (( إمكانيػ ػ ػػة بيحلحجيػ ػ ػػة ندسػ ػ ػػية

( )biopsychology potentialلمعالجة المعمحمات التي يمكف تنشػيطها فػي البي،ػة الثقافيػة أح
()Gardner، 1997, p.37

خمؽ المنتجات التي لها قيمة في ثقافة ما )) .

حهذا يعني أف الذكاء يجب إم يحدد بعدد معيف مف القدرات (المهارات) بؿ يجب أف يتسػ

مدهحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ليش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمؿ ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرات متنحد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكاء الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح ،أح
المنطقي،أحالمكاني،أحالجسمي،أحالمحسيقي،أحالشخصي،أحامجتمادي،حالطبيعي حجميعها تت ثر بالثقافة

حالبي،ة لمدرد.

حقػػد تبنػػه البحػػث الحػػالي التعريػػؼ النظػػر أدػػال بحصػػدو معب ػ ار دػػف جػػحهر نظريػػة الػػذكاء

المتعػػدد (  ) Multiple Intelligence Theoryحهػػي النظريػػة المتبنػػاة فػػي هػػذا البحػػث إطػػا ار
مرجعيا في القياس حتدسير النتا،ا .
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إما التعريؼ اإلجرا،ي لمذكاء المتعدد ل -فهح (( مجمحدة الدقرات التي متضػمنة المجػامت

هػ ػػي الػ ػػذكاء الم ح ،حالػ ػػذكاء المنطقي،حالػ ػػذكاء المكاني،حالػ ػػذكاء الجسػ ػػمي،حالذكاء المحسػ ػػيقي،حالذكاء
الشخصػػي،حالذكاء امجتمادي،حالػػذكاء الطبيعػػي حالتػػي تمثػػؿ محتػػحا مدهػػحـ الػػذكاء المتعػػدد حتقػػاس

بالدرجة الكمية)).

الطمبة المتميزين Giftedness Students -:

((هػػـ الطمبػػة الدارسػػيف فػػي مػػدارس المتميػزيف ،حتػػـ قبػػحلهـ فيهػػا دمػػه أسػػاس حصػػحلهـ دمػػه

أدمػػه المجػػامي فػػي اممتحانػػات العامػػة لمد ارسػػة امبتدا،يػػة ،فضػػال دػػف نجػػاحهـ فػػي أداء أختبػػاريف
األحؿ لقيػاس القػدرة العقميػة ،حالثػاني أختبػا أر تحصػيميا فػي بعػض المػحاد الد ارسػية ،حأشػتراط قبػحلهـ أف
ميكحنحا مف الراسبيف أح المكمميف خالؿ سني دراستهـ السابقة)).

( ح ازرة التربية 1979 ،ل) 6

الطمبة االعتياديينNormal Students -:

((هـ الطمبة غير المتميزيف الدارسيف في المدارس امدتيادية ،يستحدبهـ النظاـ التربح مػف

المرحمػػة امبتدا،يػػة حتػػه نهايػػة المرحمػػة الثانحيػػة ،حيػػتـ قبػػحلهـ حسػػب شػػرط العمػػر الزمنػػي ،حيتػػدرجحف

بشكؿ أدتياد في مراحؿ الدراسة بعد نجاحهـ فيها)).

(القيسي1997،ل )38

المرحمة الثانويةSecondary Stage -:

((هي مرحمة دراسية تمي المرحمة امبتدا،ية ،مدة الدراسة فيها سػت سػنحات ،حتضػـ مػرحمتيف

متتابعتيف همال المرحمة المتحسطة حمدة الدراسة فيها ثالث سػنحات،حالمرحمة اإلدداديػة حمػدة الد ارسػة
فيها ثالث سنحات أيضا،حيخض الطالػب فيهػا ألمتحػانيف ح ازريػيف فػي الصػديف المنتهػيف لكػؿ مرحمػة
فيها الثالث المتحسط حالسادس اإلدداد )).

(ح ازرة التربية 1979 ،ل) 4

أوالً  :اإلطار النظري Theoretical Framework :

قػػدـ هػحارد كػػاردنر أنمحذجػػا معرفيػػا يحػػاحؿ أف يصػػؼ كيػػؼ يسػػتعمؿ األفػراد ذكػػاءهـ المتعػػدد

كحنػ ػ ػ ػػو أحػ ػ ػ ػػد النمػ ػ ػ ػػاذج التػ ػ ػ ػػي جػ ػ ػ ػػاءت بهػ ػ ػ ػػا نظريػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػػذكاء المتعػ ػ ػ ػػدد فػ ػ ػ ػػي كتابػ ػ ػ ػػو أطػ ػ ػ ػػر العقػ ػ ػ ػػؿ

(  )Gardner,1983,p.188( ) Frames Of Mindتمثؿ رؤية جديدة لتطحير التعميـ ذات
بنية معرفية.

 -1إف كؿ فرد لديو ددة ذكاءات حفقا لنظرية الذكاء المتعدد ،حهيل الذكاء الم ح ،
حالذكاء المنطقي ،حالذكاء المكاني ،حالذكاء الجسمي ،حالذكاء المحسيقي ،حالذكاء
الشخصي ،حالذكاء امجتمادي ،حالذكاء الطبيعي.
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 -2إنها تتجم بطريقة فريدة لدا الدرد لتمثؿ أنحاع الذكاءات.
 -3إف مستحا الذكاءات يختمؼ مف فرد ألخر .

 -4معظـ اإلفراد يمكنهـ تنمية كؿ ذكاء مف الذكاء المتعدد إله مستحا مال،ـ مف
الكداية ،فالذكاء يمكف اكتسابو دف طريؽ التدريب حالتشجي المناسبيف.

 -5إف لثقافة الدرد حتجاربو حمعارفو حخبراتو السابقة دح ار أساسيا في بناء المهارات
لكؿ الذكاءات.

إف اسػػتعماؿ الػػذكاء المتعػػدد يسػػادد فػػي تنميػػة مجمحدػػة متعػػددة مػػف المهػػارات تتعػػدد بتعػػداد

الػػذكاءات المحجػػحدة دنػػد كػػؿ طالػػب  ،فمػػف األجػػدر بنػػا أف نهػػتـ بتنميػػة هػػذ المهػػارات خصحصػػا أف
معظػػـ الطػػالب فػػي مدارسػػنا يتعممػػحف دحف التدكيػػر ب نشػػطتهـ المعرفيػػة (كيػػؼ حلمػػاذا) حلػػيس لػػديهـ

القػػدرة دمػػه ش ػرح الطريقػػة التػػي يتحصػػمحف بهػػا إلػػه حػػؿ المهػػاـ المحكمػػة إلػػيهـ ،حاذا مػػا كػػاف تنميػػة
السمحؾ الذكي هح الناتا األساسي لعممية التعمـ(.األدسر 1998،ل)66

ححته تتـ تنمية الذكاء المتعدد دند الطالب فالبد أف يكتشؼ المدرس كػؿ مػا لػدا الطػالب

مػف قػدرات حمحاهػب  ،حيػرا ارمسػترحنا (  ) Armstrong 1994أنػو يجػب الحػذر فػي أسػتعماؿ
ذكػػاء قػػح حذكػػاء ضػػعيؼ فػػي حصػػؼ الدػػرحؽ الدرديػػة بػػيف ذكػػاء الشػػخص،ألف الػػذكاء الضػػعيؼ قػػد
يكحف أقحا الذكاءات لديو مته أتيحت لو فرصة النمح.

()Armstrong، 1994,p.21

حفي ضحء ما تقدـ تبنه الباحث نظرية الذكاء المتعدد لكاردنر في هذا البحث لألسػباب اآلتيػة
ل-

أطار نظريا لمدهحـ الذكاء المتعدد لمقياـ باجراءات القياس حتدسير النتا،ا.
ا
 -1بحصدها
 -2تعد مف النظريات التي تسادد دمه الكشؼ دف المحاهب لدا الدرد.

 -3إنها تتدؽ م امتجا الحديث في قياس الذكاء ،إذ ميهتـ الباحث بمعرفة درجة الذكاء العاـ
بقدر ما يعطي أهمية لمكشؼ دف إمكاناتو حمحاهبو.

 -4إنها تشكؿ مهارات الذكاء هيل القدرة دمه أبداع نتاج مهـ مؤث ار أح أبتكار طرا،ؽ
ححسا،ؿ جديدة.

 -5تعد مف النظريات التي يمكف مف خاللها التنبؤ بمستقبؿ الدرد حتحجيهو إله مجامت لها
صمة بامكاناتو.

 -6تتدؽ نظرية كاردنر م امتجا الحديث في التربية حالتعميـ في كحف الطالب مححر العممية
التربحية  ،حتنمية ما لديو مف إمكانات.
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 -7أكدت دمه جانب الخبرة حالتدريب ،فالخبرة يكتسبها الدرد مف البي،ة ،حالتدريب الذ يعطه
لمطالب إثناء مرحمة الدراسة .

إجراءات البحث Research Procedures :

أوال  :مجتمع البحث Population Of the Research :

يش ػػمؿ مجتمػ ػ البح ػػث الح ػػالي طمب ػػة م ػػدارس المتميػ ػزيف حأقػ ػرانهـ م ػػف الم ػػدارس الثانحي ػػة

امدتياديػػة فػػي محافظػػة ب ػػداد لمعػػاـ الد ارسػػي ( ، )2007 2006حبنػػاء دمػػه ذلػػؾ تػػـ تحديػػد دػػدد
المدارس حددد طمبتها في المديريات العامػة لمتربيػة األربػ (الرصػافة األحلػه حالثانيػة حالكػرخ األحلػه
حالثانية) ،حيث بمغ دػدد المػدارس ( )194مدرسػة ثانحيػة ،منهػا ( )10مػدارس لممتميػزيف حالمتميػزات

ح( )184مدرسة ادتيادية لمبنيف حالبنات  ،حقد بمػغ دػدد الطمبػة ( )51976طالبػا حطالبػة  ،مػحزديف

بحسػب الجػنس ،فقػػد بمػغ دػدد طمبػػة فػي مػدارس المتميػزيف (  )1790طالبػا حطالبػة ،بحاقػ ()858

ذكػػحر ح( )932إنػػاث ،فػػي حػػيف بمػػغ دػػدد طمبػػة فػػي المػػدارس امدتياديػػة ( )50186طالبػػا حطالبػػة
،بحاق ( )27336ذكحر ح( )22850إناث؛ حالجدحؿ (  )1يحضح ذلؾ.
جدول ( ) 1

مجتمع البحث لمدارس المتميزين واالعتياديين بحسب المديرية والجنس وأعداد الطمبة
ت

عدد الطمبة في

المديرية العامة

عدد مدارس

عدد

لمتربية

المتميزين

مدارس

عدد الطمبة في

مدارس المتميزين

االعتياديين

المدارس االعتيادية
المجموع

المجموع
الجنس

الجنس
ذكور

إناث

ذكور

إناث

5561

4819

13383

1

الرصافة األولى

2

33

142

187

329

6813

14922

2

الرصافة الثانية

2

56

271

267

538

8139

12591

3

الكرخ األولى

4

45

297

339

636

6328

6563

4

الكرخ الثانية

2

53

148

139

287

7638

4655

12293

المجموع

13

184

858

932

1793

27336

22853

53186

ثانيا :عينة البحث The Sample Of Research :
 -1عينة المدارس :
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بعد أجػراء تحديػد مجتمػ المػدارس ،قػاـ الباحػث بسػحب دينػة مػف مػدارس المتميػزيف

حامدتيادية بالطريقة العشحا،ية البسيطة ( ، (Simple Random Sampleإذ اشػتممت
(

العينػ ػػة دمػ ػػه المػ ػػديريات العامػ ػػة لمتربيػ ػػة األرب ػ ػ مػ ػػف مدينػ ػػة ب ػ ػػداد

الرصػػافة األحلػػه حالثانيػػة،حالكرخ األحلػػه حالثانيػػة) بمػػغ دػػددها (( )22مدرسػػة ،حهػػي تمثػػؿ
نسبة (  )%11مف مجمحع مدارس المتميزيف حامدتيادييف حالجدحؿ( )2يحضح ذلؾ.
جدول ( ) 2

أعداد الطمبة في عينة مدارس المتميزين واالعتياديين موزعين حسب الجنس
الجنس
ت

أسم المدرسة

المجموع
ذكور

إناث

1

ثانوية المتميزين  /الرصافة األولى

83

131

181

2

ثانوية المتميزات  /الرصافة األولى

163

175

335

3

ثانوية المتميزين  /الرصافة الثانية

137

139

216

4

ثانوية المتميزات  /الرصافة الثانية

83

87

167

5

ثانوية المتميزين  /الكرخ األولى

62

86

148

6

ثانوية المتميزات  /الكرخ األولى

111

92

233

7

ثانوية المتميزين  /الكرخ الثانية

54

65

119

8

ثانوية المتميزات  /الكرخ الثانية

75

45

123

729

763

1489

9

ثانوية المغرب  /الرصافة األولى

74

55

129

13

ثانوية القاهرة  /الرصافة األولى

97

43

137

11

ثانوية الفاروق  /الرصافة األولى

112

59

171

المجموع

12

ثانوية حنين  /الرصافة األولى

93

53

143

13

ثانوية عقبة  /الرصافة الثانية

53

73

123

14

ثانوية التآخي  /الرصافة الثانية

43

58

98

15

ثانوية أبي العالء /الرصافة الثانية

65

84

149

16

ثانوية الزرقاء  /الرصافة الثانية

42

35

77

17

ثانوية الزوراء  /الكرخ األولى

46

33

76

18

ثانوية السياب  /الكرخ األولى

62

29

91

19

ثانوية الخضراء  /الكرخ األولى

32

45

77

23

ثانوية الفارابي  /الكرخ الثانية

33

43

76

21

ثانوية المعتصم  /الكرخ الثانية

31

47

78

22

ثانوية المستقبل  /الكرخ الثانية

49

45

94

823

693

1516
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 -2عينة الطمبة :

بعػػد أج ػراء تحديػػد مجتم ػ الطمبػػة  ،تطمبػػت إج ػراءات البحػػث دينػػة مػػف الطمبػػة المتمي ػزيف

ل رض مقارنة الطمبة امدتيادييف بهـ ،حقد تـ اختيارهـ بالطريقة الطبقية العشحا،ية ( Stratified

( ) Randomممحػػـ, 2002،ص،) 251حاختيػػر منػػو حباألسػػمحب المتناسػػب (Allocation
 )500( ) Prepositionalطالبا حطالبة ،بحاق ( )250طالبا حطالبة  ،منهـ ( )123ذكحر
ح( )127إناث ،حتشمؿ العينة المختارة ( )0.14مف مجتم البحث دينة الطمبة المتميزيف،حبحاقػ

( )250طالبا حطالبة  ،منهـ ( )137ذكحر ح( )113إنػاث ،حتشػمؿ العينػة المختػارة ( )0.05مػف
مجتم البحث دينة الطمبة امدتيادييف .يمثمحف طمبة مػدارس المتميػزيف حالمػدارس امدتياديػة فػي

محافظة ب داد الرصافة األحله حالثانية حالكرخ األحله حالثانية ،لمعاـ الدراسي ( )2007 – 2006
؛ حالجدحؿ( )3يحضح ذلؾ.
جدول ()3

أعداد عينة الطمبة المتميزين واالعتياديين موزعين حسب الجنس
الجنس

ت

المجموع

عينة طمبة مدارس المتميزين
ذكور

إناث

1

ثانوية المتميزين  /الرصافة األولى

13

17

33

2

ثانوية المتميزات  /الرصافة األولى

27

29

56

3

ثانوية المتميزين  /الرصافة الثانية

18

19

37

4

ثانوية المتميزات  /الرصافة الثانية

14

15

29

5

ثانوية المتميزين  /الكرخ األولى

13

14

24

6

ثانوية المتميزات  /الكرخ األولى

19

16

35

7

ثانوية المتميزين  /الكرخ الثانية

9

13

19

8

ثانوية المتميزات /الكرخ الثانية

13

7

23

123

127

253

9

ثانوية المغرب  /الرصافة األولى

12

9

21

13

ثانوية القاهرة  /الرصافة األولى

16

7

23

11

ثانوية الفاروق  /الرصافة األولى

19

13

29

12

ثانوية حنين  /الرصافة األولى

15

9

24

13

ثانوية عقبة  /الرصافة الثانية

8

11

19

14

ثانوية التآخي  /الرصافة الثانية

7

9

16

15

ثانوية أبي العالء /الرصافة الثانية

11

14

25

16

ثانوية الزرقاء  /الرصافة الثانية

7

6

13
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الجنس

ت

المجموع

عينة طمبة مدارس المتميزين
ذكور

إناث

17

ثانوية الزوراء  /الكرخ األولى

8

5

13

18

ثانوية السياب  /الكرخ األولى

13

4

14

19

ثانوية الخضراء  /الكرخ األولى

5

7

12

23

ثانوية الفارابي  /الكرخ الثانية

6

7

13

21

ثانوية المعتصم  /الكرخ الثانية

5

8

13

22

ثانوية المستقبل  /الكرخ الثانية

8

7

15

137

113

المجموع

253

ثالثا  :أداة البحث :

 -تحديد مفهوم الذكاء المتعدد :

بعد أف حدد الباحػث مدهػحـ الػذكاء المتعػدد فػي تحديػد المصػطمحات حػددت المكحنػات لهػذا

المدهحـ بامستناد إله مجامت الذكاء المتعدد.

 -تحديد مجاالت الذكاء المتعدد ومكوناته :

أدتمػػد الباحػػث نظريػػة ( كػػاردنر) حالتػػي سػػميت بنظريػػة الػػذكاء المتعػػدد ،حيػػث تحػػحؿ هػػذ

النظرية الذكاء إله مهارات متعددة حتقديـ نتاجا ذات قيمة حأهمية في مجامت الحياة ،باإلضافة إله

ادتمػاد الباحػث تعريػؼ كػاردنر لمػذكاء المتعػدد،حفي ضػػحء نظريػة الػذكاء المتعػدد قػاـ الباحػث بحضػ

تعريدا حصديا لكؿ مجاؿ  ،حقد اشتقت منها بعض المكحنػات التػي تشػترؾ فػي تحديػد الػذكاء المتعػدد

،حيػ ػ ػ ػ ػػث ت ػ ػ ػ ػ ػػـ ص ػ ػ ػ ػ ػػياغة ( )30مكحن ػ ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػ ػػحزع بش ػ ػ ػ ػ ػػكؿ اآلت ػ ػ ػ ػ ػػيل حه ػ ػ ػ ػ ػػي ( )4مكحن ػ ػ ػ ػ ػػات لم ػ ػ ػ ػ ػػذكاء
الم ح ،حالمنطقي،حالمكاني،حالجسمي،حالمحسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيقي حامجتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادي،ح( )3مكحنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات لمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكاء

الشخصي،حالطبيعي  ،حفيما ي تي درض مجامت الذكاء المتعدد حمكحناتو ل-

 -1الذكاء المغوي  ( :المفظي )

Linguistic / Verbal Intelligence

هػػح قػػدرة الدػػرد دمػػه أسػػتعماؿ الم ػػة سػحاء فػػي القػراءة أح الكتابػػة أح الكػػالـ حمػػدا إتقانهػػا أح

ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكر الكمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات حالتدكي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر به ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  ،حيمث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحع م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكاء ،الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعراء،
حالصحدييف،حالمحامييف،حالسياسييف،حالمترجميف،حالمذيعيف ،حقد تمثؿ ذلؾ بالمكحنات اآلتية ل-
ا -الفهم المفظي Verbal Comprehension :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بدهـ المادة المكتحبة حالمسمحدة حالتي تدؿ دمه
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التدكير المنتا.

ب -الطالقة المفظية Verbal Fluency :
يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز باستيعاب المدردات بشكؿ مسميات لدظية.

ت -االستدالل المفظي Verbal Reasoning :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بحؿ ذهني لأللداظ دف طريؽ الرمحز.

ث -التعبيرExpression :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز ب ستعماؿ الكممات المكتحبة لمتعبير دف األفكار.

 -2الذكاء المنطقي  (:الرياضي)

Logical / Mathematical Intelligence

هح قدرة الدرد دمه أستعماؿ األدداد حالعمميات الحسابية حفهـ حتحظيػؼ األسػباب حالنتػا،ا

،حيمثؿ هذا النحع مف الذكاء ،المهندسيف،حالباحثيف،حالمحاسبييف،حقد تمثؿ ذلؾ بالمكحنات اآلتية ل-
ا -حل المشكمة Problem Solving :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بتحليد األفكار حالمبادئ حالقحادد.

ب -الدقة Accuracy :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز باستخالص النتا،ا بدقة.

ت -ما وراء المعرفة Meta cognition :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز قياـ الدرد في تنظيـ دممياتو المعرفية ( التدكير).

ث -المنطقLogic :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بدهـ حربط العمميات الحسابية.

 -3الذكاء المكاني  ( :البصري )

Spatial Intelligence

هػػح قػػدرة الدػػرد دمػػه أسػػتعماؿ الصػػحر الذهنيػػة حقػراءة الخػرا،ط حاألشػػكاؿ ،حالرسػػحـ البيانيػػة

ححػػؿ األل از،حيمثػػؿ هػػذا النػػحع مػػف الػػذكاء ،النحاتيف،حالدنػػانيف التشػػكيمييف ،حمصػػممي الػػديكحرات ،
حالمهندسيف المعمارييف ،حالمصحريف ،حالمخرجيف السينما،ييف ،حقد تمثؿ ذلؾ بالمكحنات اآلتيةل-
ا -االستدالل المكاني Spatial Reasoning :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بالمالحظة السريعة حالدقيقة لتداصيؿ األشياء المنظحرة.

ب -العالقات المكانية Spatial Relations :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بادراؾ العالـ البصر بدقة .

ت -الوعي المكاني Spatial Awareness :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بادراؾ امتجا المكاني حاألشياء المتحركة .
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ث -األصالة Originality :
يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز باستخالص أفكار جديدة كانت غير محجحدة .
 -4الذكاء الجسمي  ( :الحركي (Bodily / Kinesthetic Intelligence

هػػح ق ػػدرة الد ػػرد دم ػػه أس ػػتعماؿ الجس ػػـ كمػػو أح أجػ ػزاء من ػػو ب ػػالتحازف حالتػ ػ زر الح ػػس حرك ػػي

حالتعامػػؿ حركيػػا أح يػػدحيا م ػ األشػػياء بب اردػػة،حيمثؿ هػػذا النػػحع مػػف الػػذكاء الرياضػػييف ،حالممثمػػيف،
حالجراحيف،حالعازفيف ،حقد تمثؿ ذلؾ بالمكحنات اآلتية ل-
ا -المرونة Flexibility :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز ب ستعماؿ جسمو بطرؽ متميزة حماهرة جدا .

ب -األصالة Originality :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز ب ستعماؿ يديو ببرادة دند دممو لألشياء .

ت -االعتمادية Dependability :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز ب ستعماؿ أجزاء جسمو بالتحازف،حالسردة.

ث -المواظبة Persistence :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز امستمرار بشكؿ نشيط في أداءات جسمية .

 -5الذكاء الموسيقي :

Musical Intelligence

هح قدرة الدرد دمه أستعماؿ المحسيقه حسمادها حالتمييز بيف األلحاف حتذكرها

،حيمثػػؿ هػػذا النػػحع مػػف الذكاء،المحسػػيقييف،حمؤلدح األلحػػاف حاألغػػاني ،حقػػد تمثػػؿ ذلػػؾ بالمكحنػػات

اآلتية ل-

ا -األصالة Originality :
يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بت ليؼ األلحاف حاألغاني األصيمة في ذهنو .

ب -الدقة Accuracy :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بدهـ الرمحز حالمداهيـ المحسيقية .

ت -الراحة Rest :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بامسترخاء حالتدكير جيدا بما يزيد مف اإلنتاجية

المحسيقية.

ث -االستمرار Continuation :
يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بالسعي المتحاصؿ في امستماع لممحسيقه.

 -6الذكاء الشخصي  ( :الداخمي )

Intrapersonal Intelligence
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هح قدرة الدرد دمه الت مؿ الذاتي حفهـ مشػادر حنقػاط قحتػو حضػعدو،حتحديد أهدافػو حالعمػؿ

دمػ ػ ػ ػػه تحقيقها،حيمثػ ػ ػ ػػؿ هػ ػ ػ ػػذا النػ ػ ػ ػػحع مػ ػ ػ ػػف الػ ػ ػ ػػذكاء،األطباء الندسػ ػ ػ ػػانييف،حدمماء الندس،حال ػ ػ ػ ػػرحا،ييف
،حالدالسدة،حدمماء الديف  ،حقد تمثؿ ذلؾ بالمكحنات اآلتية ل-

ا -الوعي بالذات Self Awareness :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز حدي الدرد بنقاط القحة حالضعؼ في خططو حأهدافو.

ب -التأمل Reflection :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز حدي الدرد لتخيالتو ححدسو أح تنبؤاتو .

ت -االستقاللية Independence :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز باألدتماد الذاتي دمه التدكير .

 -7الذكاء االجتماعي  ( :بين األشخاص )

Interpersonal Intelligence

هح قدرة الدرد دمه تكحيف دالقات م اآلخريف ،حفهـ نحايػاهـ حمشػادرهـ ،حقيػادة الجمادػة

حالتحاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ معهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ،حيمثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا النػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحع مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الذكاء،المدرسيف،حالمرشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديف
التربحييف،حالقادة،حالسياسييف،حدمماء امجتماع  ،حقد تمثؿ ذلؾ بالمكحنات اآلتية ل-
ا -المسؤولية االجتماعية Social Responsibility :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز أف يكحف الدرد متعاحنا حمساهما حمهتما باآلخريف .

ب -العمل الجماعي Group Work :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بالتدادؿ المباشر إلظهار مهارات التحاصؿ امجتمادي.

ت -العالقات االجتماعية Interpersonal Relationship :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بالعالقات امجتمادية المتبادلة بيف اآلخريف.
ث -القيادة Leadership :
يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بالت ثير دمه اآلخريف .

 -8الذكاء الطبيعي  ( :البيئي )

Natural Intelligence

هح قدرة الدرد دمه التمييز بيف األشياء الطبيعية سحاء كانت نباتات أح حيحانات أح،

صػػخحر،حيمثؿ هػػذا الن ػػحع مػػف الػػذكاء،األطباء البيطرييف،حالمهندس ػػيف الزرادييف،حدممػػاء األحي ػػاء

حالبي،ة  ،حقد تمثؿ ذلؾ بالمكحنات اآلتية ل.-
ا -الدقة Accuracy :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بالتعرؼ دمه أدؽ التداصيؿ لمبي،ة الطبيعية .
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ب -االنتقاء Selection :
يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بتصنيؼ النباتات حالحيحانات دمه شكؿ مجمحدات

في ذهنو .

ت -المثابرة perseverance :

يظهر في كؿ نشاط معرفي يتميز بالسعي لمعمؿ دمه األهتماـ بالنباتات حالحيحانات .

حلمتحقػػؽ مػػف صػػالحية المكحنػػات حزدػػت أسػػتبانة دمػػه ( )6خب ػراء فػػي التربيػػة حدمػػـ الػػندس

الممحؽ ( -1أ) إلبداء آرا،هـ حمالحظاتهـ ححؿ صالحية المكحنات ،حفي ضحء آرا،هػـ حمالحظػاتهـ
حػػذؼ ( )14مكحن ػا لػػـ يحػػظ بمحافقػػة أكثػػر الخب ػراء لتكرارهػػا فػػي المعنػػه ،أمػػا المكحنػػات الباقيػػة فهػػي

()16

صياغة الفقرات :

حل ػػرض صػػياغة فق ػرات المقػػاييس الثمانيػػة ،أطم ػ الباحػػث دمػػه دػػدد مػػف المقػػاييس ذات

العالقة بالذكاء المتعدد حمف أهـ المقاييس التي أستعاف بها الباحث هي ل-

 -مقيػ ػػاس الػ ػػذكاء المتعػػػدد (  ) Armstrong، 1994ل يتكػ ػػحف ه ػػذا المقي ػػاس م ػػف ( )70فق ػ ػرة

محزدة دمه سبعة ذكاءات بحاق ( )10فقرات لكؿ ذكاء ،حكاف لممقياس خمس بدا،ؿ هي ل (تنطبػؽ
ػادر ،متنطبػػؽ دمػػي تمامػػا ).
دمػػي تمامػػا  ،تنطبػػؽ دمػػي كثيػػرا ،تنطبػػؽ دمػػي أحيانػػا ،تنطبػػؽ دمػػي نػ ا

( ) Armstrong،1994,pp.2-3

 -مقيػػاس الػػذكاء المتعػػدد (  ) Boehner،1998ل حيتكػػحف هػػذا المقيػػاس مػػف ( )70فق ػرة محزدػػة

دمػه سػػبعة ذكػػاءات حكػػؿ ذكػاء يضػػـ ( )10فقػرات ،حكػػاف لممقيػػاس ثػالث بػػدا،ؿ هػػي (تنطبػػؽ دمػػي،
( ) Boehner،1998,p.204

تنطبؽ إله حد ما،متنطبؽ دمي ) .

 -مقيػػاس الػػذكاء المتعػػدد ( ) Chan،2001ل حيتكػػحف هػػذا المقيػػاس مػػف ( )21فقػرة محزدػػة دمػػه

س ػػبعة ذك ػػاءات بحاقػ ػ ( )3فقػ ػرات ،حك ػػاف لممقي ػػاس ب ػػديالف هم ػػا ل (تنطب ػػؽ دمي،متنطبي ػػؽ دم ػػي).
( ) 2001،Chan,2001,pp.215-234

 -مقيػػاس الػػذكاء المتعػػدد (  ) Hanley et al ،2002حيتكػػحف هػػذا المقيػػاس مػػف ( )35فق ػرة

محزد ػ ػػة دم ػ ػػه س ػ ػػبعة ذك ػ ػػاءات بحاقػ ػ ػ ( )5فقػ ػ ػرات ،حك ػ ػػاف لممقي ػ ػػاس خم ػ ػػس ب ػ ػػدا،ؿ ه ػ ػػي ل (أحاف ػ ػػؽ
((Hanley et al ،2002,p.163-180

بشدة،أحافؽ،غير مت كد،ماحافؽ،ماحافؽ بشدة).

 -مقيػػاس الػػذكاء المتعػػدد (رشػػيد )2005،حيتكػػحف هػػذا المقيػػاس مػػف ( )96فقػرة محزدػػة دمػػه ثمانيػػة

ذكاءات بحاق ()12فقرة ،حكػاف لممقيػاس خمػس بػدا،ؿ هػي ل ( تنطبػؽ بدرجػة كبيرة،تنطبػؽ إلػه حػد

ما،متنطبؽ إله حد ما ،متنطبؽ ،متنطبؽ أبدا).
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هذا حقد تمت صياغة فقرات المقاييس في ضحء اإلطار النظػر لنظريػة الػذكاء المتعػدد بعػد

أدادة صياغة بعضػها بمػا يال،ػـ البي،ػة العراقيػة  ،فقػد كانػت دػدد الدقػرات بصػي تها األحليػة ()197
فقػرة ،حيػػث أف جميػ فقػرات المقػػاييس صػػي ت بصػػحرة أيجابيػػة حمتحجػػد أ فقػرة سػػمبية محزدػػة دمػػه
مكحناتػػو بحاقػ ( )30فق ػرة لمقيػػاس الػػذكاء الم ػػح ح( )24فق ػرة لمقيػػاس الػػذكاء المنطقػػي ح( )23فق ػرة

لمقيػاس الػذكاء المكػػاني ح( )28فقػرة لمقيػاس الػػذكاء الجسػمي ح( )22فقػرة لمقيػػاس الػذكاء المحسػػيقي
ح( )23فقػرة لمقيػػاس الػذكاء الشخصػػي ح( )24فقػرة لمقيػػاس الػذكاء امجتمػػادي ح( )23فقػرة لمقيػػاس
الػ ػػذكاء الطبيعػ ػػي ،بحيػ ػػث كانػ ػػت الدق ػ ػرات تنسػ ػػجـ م ػ ػ أهػ ػػداؼ البحػ ػػث حطبيعػ ػػة التعريدػ ػػات النظريػ ػػة

لممكحنات حخصا،ص المجتم .

صالحية الفقرات :

يشير أيبؿ (  ) Ebel،1972إله أف أفضؿ حسيمة مسػتخراج الصػدؽ الظػاهر هػي قيػاـ

ددد مف الخبراء حالمختصيف بتقرير مدا تمثيؿ فقرات المقياس لمصدة المراد قياسها .

( . ) Ebel،1972,p.55

حاستنادا إله ذلؾ حزدت أستبانة بصحرتها األحلية حالبالغ ددد فقراتهػا ( )197فقػرة دمػه ( )12خبيػ ار

فػػي التربيػػة حدمػػـ الػػندس الممحػػؽ ( -1ب) حدمػػه ضػػحء مالحظػػاتهـ ح أرا،هػػـ دػػدلت بعػػض الدق ػرات
ححػذفت بعػض الدقػرات المتشػابهة مػ فقػرات أخػرا فػي المعنػه ،حأبقيػػت الدقػرات التػي حصػمت نسػػبة

أتداؽ ( )%80ف كثر ،حأدتمد الباحث هذ النسػبة معيػا ار لصػالحية الدقػرة فػي قيػاس مػا حضػعت مػف

أجؿ قياسو.

(بمحـ حآخرحف 1983،ل)126

حبناءا دمه ذلؾ فقد حذفت ( )53فقرة ألنها أقؿ مف نسػبة ( )%80ممحػؽ( )2حبػذلؾ يكػحف دػدد

الدقرات ( )144فقرة محزدة دمه المقاييس الثمانية ،بحاق ( )21فقػرة لمقيػاس الػذكاء الم ػح ،ح()18
فقػ ػرة لمقي ػػاس ال ػػذكاء المنطق ػػي،ح( )18فقػ ػرة لمقي ػػاس ال ػػذكاء المك ػػاني،ح( )19فقػ ػرة لمقي ػػاس ال ػػذكاء
الجسػػمي،ح( )15فقػرة لمقيػػاس الػػذكاء المحسػػيقي،ح( )17فقػرة لمقيػػاس الػػذكاء الشخصػػي،ح( )18فقػرة
لمقياس الذكاء امجتمادي،ح( )18فقرة لمقياس الذكاء الطبيعي.

 -إعداد تعميمات المقياس :

ألج ػػؿ أس ػػتكماؿ الص ػػي ة األحلي ػػة لممقي ػػاس ،أد ػػد الباح ػػث التعميم ػػات ح ارد ػػه فيه ػػا أف تك ػػحف

حاضحة،حاإلشػػارة إلػػه أف مػػا يحصػػؿ دميػػو الباحػػث هػػي إلغ ػراض البحػػث العممػػي ،إذ تعػػد تعميم ػات
اإلجابة التي تتضمنها أداة البحث بمثابة دليؿ يسترشد بو المستجيب (.العتابي 2006،ل )52حطمب

مف المستجيب أف يض دالمة (  ) تحت البديؿ المناسب أماـ كؿ فقرة مف الدقرات دحف تػرؾ أ

فقرة،حتضمنت مثام يحضح كيدية اإلجابة دمه المقياس.
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 -التطبيق االستطالعي :

لمعرفػ ػػة مػ ػػدا فهػ ػػـ فق ػ ػرات المقيػ ػػاس ححضػ ػػحح تعميمػ ػػات اإلجابػ ػػة دميػ ػػو حبػ ػػدا،ؿ امسػ ػػتجابة

حأختيارهػا ،فضػػال دػف الحقػػت المسػػت رؽ فػي اإلجابػػة ،حلتحقيػؽ ذلػػؾ طبقػػت فقػرات المقػػاييس الثمانيػػة

دمه دينة مكحنة مف ( )40طالبا حطالبة بحاقػ ( )20طالػب حطالبػة مػف مػدارس المتميػزيف ح()20

طالب حطالبة مف المدارس امدتيادية ،أختيرحا دشحا،يا مف أرب مدارس في كؿ مف المديرية العامة
لتربيػة ب ػداد األربػ ،حطمػب مػنهـ قػراءة التعميمػات حالدقػرات حامستدسػار دػف أ غمػحض ،حقػد تبػيف

أف فقرات المقاييس حالتعميمػات كانػت حاضػحة حمدهحمػو مػا دػدا بعػض الكممػات القميمػة كانػت مبهمػة
لػػبعض الطمبػػة إذ تػػـ تحضػػيحها ،أمػػا الػػزمف الػػذ أسػػت رقو الطمبػػة فػػي اإلجابػػة دػػف فق ػرات المقػػاييس
الثمانية ،فقد تراحح بيف ( )65 - 45دقيقة بمتحسط قدر ( )55دقيقة.

 -تصحيح المقياس :

يقصد بو حض درجة امستجابة لممدححص دمه كؿ فقرة مف فقرات المقياس ،تػـ جمػ هػذ

ال ػدرجات إليجػػاد الدرجػػة الكمية،حبهػػذ الطريقػػة يػػتـ تصػػحيح المقػػاييس الثمانيػػة دمػػه أسػػاس أف كػػؿ
مقياس قا،ما بذاتو  ،أف أسمحب التصحيح هذا قد أدد دمه حفؽ منظحر( كاردنر) الػذ يػرا فيػو أف
الػ ػػذكاء يمثػ ػػؿ مسػ ػػتحا (  ، ) Levelفضػ ػػال دػ ػػف تعػ ػػدد  ،ينب ػ ػػي التعامػ ػػؿ معػ ػػو مػ ػػف خػ ػػالؿ هػ ػػذا

المسػػتحا،حمف ثػػـ ف ػ ف حجهػػة النظػػر التػػي طرحهػػا ( كػػاردنر) حػػحؿ أسػػمحب القيػػاس الخػػاص بالػػذكاء

المتعػػدد،تمثؿ أسػػمحبا جديػػد فػػي قيػػاس الػػذكاء يمثػػؿ مسػػتحا مػػا هػػح محجػػحد مػػف قػػدرة دمػػه أداء مهػػارة
(رشيد 2005،ل)94 – 93

معينة.

حبعػػد أف حػػدد أمػػاـ كػػؿ فقػرة أربعػػة بػػدا،ؿ هػػي ل (تنطبػػؽ دمػػي دا،مػػا،تنطبؽ دمػػي كثي ار،تنطبػػؽ دمػػي

قميال،متنطبؽ دمي أبدا ) حأدطيت بدا،ؿ اإلجابة الدرجات (  ) 1,2,3,4حدمه التػحالي ،إذ أدطيػت

الدرجة ( )4دند أختيار البديؿ تنطبؽ دمي دا،ما ،حالدرجة ( )3دند أختيار البديؿ تنطبؽ دمي كثي ار
حالدرجة ( )2دند أختيػار البػديؿ تنطبػؽ دمػي قمػيال ،حالدرجػة ( )1دنػد أختيػار البػديؿ متنطبػؽ دمػي

أبدا.

حبهذا كانت الدرجة الدنيا لمذكاء الم ػح هػي ( )21حالدرجػة العميػا هػي ( )84حالدرجػة الػدنيا

لمقياس الذكاء المنطقي هػي ( )18حالدرجػة العميػا هػي ( )72حالدرجػة الػدنيا لمقيػاس الػذكاء المكػاني

هي ( )18حالدرجة العميا هي ( )72حالدرجة الدنيا لمقياس لمذكاء الجسمي هي ( )19حالدرجة العميػا

هػػي ( )76حالدرجػػة الػػدنيا لمقيػػاس لمػػذكاء المحسػػيقي هػػي ( )15حالدرجػػة العميػػا هػػي ( )60حالدرجػػة
الػػدنيا لمقيػػاس الػػذكاء الشخصػػي هػػي ( )17حالدرجػػة العميػػا هػػي ( )68حالدرجػػة الػػدنيا لمقيػػاس الػػذكاء
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امجتمػػادي هػػي ( )18حالدرجػػة العميػػا هػػي ( )72حالدرجػػة الػػدنيا لمقيػػاس الػػذكاء الطبيعػػي هػػي ()18
حالدرجة العميا هي ( )72حالجدحؿ ( )4يحضح ذلؾ.

جدول ()4

الدرجات الدنيا والعميا لمقاييس الذكاء لمتعدد
المقياس

الدرجة
الدنيا
الدرجة
العميا

المغوي

المنطقي

المكاني

الجسمي

21

18

18

19

84

72

72

الموسيقي
15
63

76

الشخصي

االجتماعي

الطبيعي

17

18

18

72

72

68

 -التحميل اإلحصائي لمفقرات :

تعرؼ دممية تحميؿ الدقرات ب نها دراسة لتقحيـ فادميتها مف خالؿ أستجابة الطمبة لكؿ فقرة

دمػػه حػػدة ،حفػػي هػػذا الصػػدد يشػػير أيبػػؿ (  ) Ebel،1972إلػػه أف الهػػدؼ مػػف هػػذا األج ػراء هػػح
( ) Ebel،1972,p.392

اإلبقاء دمه الدقرات الجيدة في المقياس.

حألجؿ التحقؽ مف تحميؿ الدقرات إحصا،يا تػـ تطبيػؽ فقػرات المقػاييس الثمانيػة دمػه دينػة

مكحنػػة مػػف ( )500طالبػػا حطالبػػة تػػـ أختيػػارهـ دشػحا،يا مػػف مػػدارس المتمي ػزيف حالمػػدارس امدتياديػػة

التابعػػة لمػػديريات العامػػة لمتربيػػة فػػي جػػانبي الرصػػافة األحلػػه حالثانيػػة حالكػػرخ األحلػػه حالثانيػػة ،بحاق ػ

( )250طالبا حطالبة مف مدارس المتميزيف ح( )250طالبا حطالبة مػف المػدارس امدتياديػة  ،حيػرا
الباحث أف هذا العدد مناسبا في حساب تمييز الدقرات حمتدقا م ما جاء في أدبيات القيػاس الندسػي
( ) Henry Soon،1971

 ،إذ يشير هنر سحف .

إله أف حجـ العينة المناسب في التحميؿ اإلحصا،ي لمدقرات يدضػؿ أف أليقػؿ دػف ()400
( ( Henry ،1971,pp.132-133

أح ( )500فردا .

حالجدحؿ ( )5يحضح ذلؾ.
جدول ()5

الجنس

نوع المدرسة

ذكور

عينة التحميل اإلحصائي موزعة حسب نوع المدرسة والجنس
اعتياديين

متميزين

137

263

إناث

127

113

243

المجموع

253

253

533
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 -القوة التمييزية لمفقرات :

إف اله ػػدؼ م ػػف حس ػػاب الق ػػحة التمييزي ػػة لمدقػ ػرات ه ػػح أس ػػتبعاد الدقػ ػرات الت ػػي متمي ػػز ب ػػيف

المجيبػػيف حاإلبقػػاء دمػػه تمػػؾ التػػي تميػػز بيػػنهـ  ) Matlock،1997,p.1 ( .لػػذلؾ أشػػار جيزيػػؿ

(  ) Giselle،1964إلػ ػػه ضػ ػػرحرة أختيػ ػػار الدق ػ ػرات ذات القػ ػػحة التميزيػ ػػة العاليػ ػػة حتضػ ػػمينها فػ ػػي
المقياس بصي تو النها،ية حأستبعاد الدقرات الضػعيدة ) Giselle،1964,p.64 ( .حبعػد ذلػؾ قػاـ

الباحػث بتصػحيح إجابػات المسػتجيبيف ححػددت الدرجػة الكميػة التػي يحصػؿ دميهػا كػؿ مسػتجيب فػي

كؿ مقياس مف المقاييس الثمانية ،ثـ رتبت األستمارات مف أدمه درجػة إلػه أدنػه درجػة ،حأختيػرت
اؿ ( )%27م ػػف ال ػػدرجات العمي ػػا ح( )%27م ػػف ال ػػدرجات ال ػػدنيا لتم ػػثال المجم ػػحدتيف المتطػ ػرفتيف ،
حيث تمثؿ هذ النسبة أفضؿ النسب لممقارنة بػيف مجمػحدتيف ،إذ تمتػاز بسػهحلة العمميػات الحسػابية

التي تتطمبها حدقة النتا،ا المترتبة دميها (.أبح لبدة،2000،ص )341حيرا كػؿ مػف أيبػؿ حميهرينػز
(

ح ليهمػاف حكيمػي ( ) Ebel،1972

Mehrensa

 ) Kelley،1955 ( ) & Lehman,فػػي أدتمػػاد نسػػبة ( )%27كمجمحدػػة دميػػا

1969

حمجمحدة دنيا ألنها تحفر مجمحدتيف ب فضؿ ما يمكف مف حجـ حتمايز.

( ) Mehrensa & Lehman،1969,p.388 ( ) Kelley،1955,p.645
( ) Ebel،1972,p.358

حبهذا أصبح دػدد األسػتمارات فػي كػؿ مجمحدػة مػف المجمػحدتيف المتطػرفتيف ( )135أسػتمارة  ،أ

أف ددد األستمارات التػي خضػعت لمتحميػؿ بم ػت ( )270أسػتمارة  ،حبعػد أسػتعماؿ امختبػار التػا،ي
(  ) T-Testلعينت ػػيف مس ػػتقمتيف إليج ػػاد الد ػػرحؽ ب ػػيف متحس ػػطات المجمحد ػػة العمي ػػا حال ػػدنيا ،حق ػػد

تراحح ػػت القيم ػػة التا،ي ػػة المحس ػػحبة م ػػا ب ػػيف ( )10.530 – 5.575لم ػػذكاء الم ػػح ح( – 6.276

 )14.803لمػ ػػذكاء المنطقػ ػػي ح ( )14.261 – 6.899لمػ ػػذكاء المكػ ػػاني ح()17.622 – 5.479

لم ػ ػ ػػذكاء الجس ػ ػ ػػمي ح( )15.944 – 8.349لم ػ ػ ػػذكاء المحس ػ ػ ػػيقي ح( )13.108 – 7.318لم ػ ػ ػػذكاء

الشخصػػي ح( )15.385 – 8.241لمػػذكاء امجنمػػادي ح( )16.543 – 6.975لمػػذكاء الطبيعػػي،
أتضح مف هذا األجراء أف القيمة التا،ية مؤش ار لتمييز كػؿ فقػرة مػف خػالؿ مقارنتهػا بالقيمػة الجدحليػة

،ظهر أف جمي الدقرات دالة دند مستحا ( )0.05بدرجة حرية (  ) 268تساح ()1,96

إف القػحة التمييزيػػة لمدقػرات متحػدد مػػدا تجانسػػها فػػي قياسػها لمظػػاهرة المحضػػحدة لقياسػػها،إذ

يجػػحز أف هنػػاؾ فق ػرات متقاربػػة فػػي قحتهػػا التمييزيػػة حلكنهػػا تقػػيس أبعػػاد سػػمحكية مختمدة،ف سػػتعماؿ

طريق ػػة أيج ػػاد امتس ػػاؽ ال ػػداخمي (Consistency

 )Internalيع ػػد أح ػػد أحج ػػو ص ػػدؽ البن ػػاء .

( (Allen & Yen ،1972,p.124 ( ) Anastasi,1976,p.154
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حدمه هذا األساس فقػد تػـ حسػاب صػدؽ البنػاء لكػؿ مقيػاس دمػه حػدة ،حقػد تحقػؽ هػذا الصػدؽ مػف

خالؿ األساليب التالية ل-

ا -أسموب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية :

لتحقيػػؽ ذلػػؾ فقػػد سػػحبت دينػػة دش ػحا،ية مكحنػػة مػػف ( )100أسػػتمارة مػػف أسػػتمارات الطمبػػة

الخاض ػػعة لمتحمي ػػؿ اإلحص ػػا،ي م ػػف ك ػػؿ مقي ػػاس م ػػف المق ػػاييس الثمانية،حبع ػػدها ت ػػـ حس ػػاب معام ػػؿ

امرتبػػ ػ ػ ػ ػػاط بػػ ػ ػ ػ ػػيف كػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فق ػ ػ ػ ػ ػ ػرة حالدرجػػ ػ ػ ػ ػػة الكميػ ػ ػ ػ ػ ػػة حفقػ ػ ػ ػ ػ ػػا لمعادل ػ ػ ػ ػ ػػة معامػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ أرتب ػ ػ ػ ػ ػػاط بيرسػ ػ ػ ػ ػ ػػحف
) ( .) Pearson Correlation Formulaدالـ  2000 ،ل . ) 276

حقد تراححت معػامالت امرتبػاط مػا بػيف (  ) 0.643 - 0.294لمػذكاء الم ػح ح(0.278

–  ) 0.789لمػ ػػذكاء المنطقػ ػػي ح( ) 0.760 – 0.543لمػ ػػذكاء المك ػ ػاني ح( ) 0.777 – 0.358
لم ػ ػ ػػذكاء الجس ػ ػ ػػمي ح(  )0.787 – 0.516لم ػ ػ ػػذكاء المحس ػ ػ ػػيقي ح(  ) 0.735 - 0.460لم ػ ػ ػػذكاء

الشخصػػي ح(  ) 0.730 – 0.510لمػػذكاء امجتمػػادي ح(  )0.747 – 0.552لمػػذكاء الطبيعػػي،
حه ػػي مع ػػامالت أرتب ػػاط ذات دملػػػة إحص ػػا،ية دن ػػد مسػػػتحا ( )0.05بدرج ػػة حري ػػة ( )98تسػ ػػاح

(. )0.196

ب -أسموب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممكون الذي تنتمي إليه الفقرات :

ألسػػتخراج العالقػػة امرتباطيػػة بػػيف درجػػة ك ػؿ فق ػرة حالمكػػحف الػػذ تنتمػػي إليػػو  ،أسػػتعمؿ

الباحػػث معامػػؿ أرتبػػاط بيرسػػحف  ،حقػػد تراححػػت قيمػػة معامػػؿ مػػا بػػيف ( )0.643 – 0.294لمػػذكاء

الم ػػح ح( )0.789 – 0.278لمػػذكاء المنطقػػي ح( )0.731 – 0.580لمػػذكاء المكػػاني ح(0.358

–  )0.777لم ػ ػ ػػذكاء الجس ػ ػ ػػمي ح( )0.787 – 0.516لم ػ ػ ػػذكاء المحس ػ ػ ػػيقي ح()0.735 – 0.460

لمػ ػ ػ ػػذكاء الشخصػ ػ ػ ػػي ح( )0.730 – 0.510لمػ ػ ػ ػػذكاء امجتمػ ػ ػ ػػادي ح( )0.747 – 0.552لمػ ػ ػ ػػذكاء

الطبيعػػي ،حقػػد أظهػػرت النتػػا،ا أف جمي ػ الدق ػرات دالػػة دنػػد مسػػتحا ( )0.05بدرجػػة حريػػة ()98
تس ػػاح ( ، ) 0.196إذ كان ػػت جميػ ػ ق ػػيـ مع ػػامالت امرتب ػػاط المحس ػػحبة أكب ػػر م ػػف قيم ػػة معام ػػؿ

امرتباط الجدحلية ،أ أف جمي الدقرات كانت تتجو باتجا حاحد م المكحف الخاص بها

ج -أسموب عالقة درجة المكون بين المكونات الداخمية :
حهح أحد مؤشرات صدؽ البناء .

( ) Anastasi & Urbina,1997,p.130

حقػػد أسػػتعمؿ معامػػؿ أرتبػػاط بيرسػػحف مسػػتخراج العالقػػة امرتباطيػػة بػػيف كػػؿ مكػػحف حالمكػػحف
األخر،حكانػ ػ ػػت قػ ػ ػػيـ معػ ػ ػػامالت امرتبػ ػ ػػاط لممقػ ػ ػػاييس الثمانيػ ػ ػػة هػ ػ ػػي ( ،0.845، 0.639، 0.717
،)0.844 ،0.776 ،0.783 ،0.854 ،0.840حقػػد أظهػػرت النتػػا،ا أف جمي ػ الدق ػرات دالػػة دنػػد
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مستحا ( )0.05بدرجة حرية ( )98تساح

(  ، ) 0.196إذ كانػت جميػ قػيـ معػامالت امرتبػاط

المحسحبة أكبر مف قيمة معامؿ امرتباط الجدحلية .

 -الخصائص السيكومترية لممقاييس Psychometric Properties Of Scales :

يتدؽ المختصحف في القياس الندسي حالتربح دمه أف الصدؽ حالثبات مف أهـ

الخصا،ص السيكحمترية التي يجب تحافرها في األختبار أح المقياس مهما كاف ال رض مف أستعمالو

 ،حسيعرض الباحث أدنا مؤشرات صدؽ حثبات المقاييس الثمانية ل-
الصدق Validity :

ه ػػح خاص ػػية س ػػايكحمترية تكش ػػؼ د ػػف م ػػدا تحقي ػػؽ المقي ػػاس لم ػػرض ال ػػذ أد ػػد ألجم ػػو.

( دػ ػػحدة 1998،ل ) 383حتػ ػػرا أنسػ ػػتاز (  ) Anastasi,1976إلػ ػػه أف الصػ ػػدؽ محقديػ ػػا ألنػ ػػو
يحسػ ػػب مػ ػػف الػ ػػدرجات دنػ ػػد تطبيقػ ػػو دمػ ػػه دينػ ػػة مػ ػػف األف ػ ػراد ،حهػ ػػح بػ ػػذلؾ نسػ ػػبي حلػ ػػيس مطمػ ػػؽ.

) ) Anastasi,1976,p.189حقد تـ استخداـ نحديف مف الصدؽ هما ل-
 -1الصدق الظاهري Face Validity :

يقصد بو ذلؾ األسمحب الػذ يػرتبط بصػحة صػالحية المقيػاس لالسػتعماؿ لقيػاس مػا يجػب

أف يقيسو(.دبد الهاد  2001،ل )353حقد تحقؽ هذا األسمحب بعرض المقاييس الثمانية دمػه دػدد

مػػف الخبػراء فػػي التربيػػة حدمػػـ الػػندس الممحػػؽ (  ) 4حطمػػب مػػنهـ بيػػاف رأيهػػـ فػػي صػػالحية المقػػاييس
حدقة تمثيمها لمذكاء المتعدد التي تتناسب طمبة المرحمة الثانحية .

 -2صدق البناء Construct Validity :

يقصػػد بػػو ذلػػؾ النػػحع مػػف صػػدؽ المدهحـ،الػػذ يبػػيف مػػدا العالقػػة بػػيف األسػػاس النظػػر
(الرحساف 1999،ل)33

لممقياس،حبيف فقرات المقياس.

حق ػػد تحق ػػؽ ه ػػذا األس ػػمحب م ػػف خ ػػالؿ أيج ػػاد العالق ػػة امرتباطي ػػة ب ػػيف دالق ػػة درج ػػة الدقػ ػرة بالدرج ػػة

الكمية،حدالقة درجة الدقرة بالدرجة الكمية لممكحف،حدالقة درجة المكحف بيف المكحنات الداخمية.
الثبات Reliability :

الثبات هح امتساؽ في أداء األفراد دمه حفؽ الظرحؼ ندسها إذا أديد تطبيقػو دمػه األفػراد

أندسهـ.

(سمارة حآخرحف)114 :1989،

حأف الهػػدؼ مػػف حسػػاب الثبػػات هػػح تقػػدير أخطػػاء القيػػاس حأقت ػراح ط ار،ػػؽ لمتقميػػؿ مػػف هػػذ
( ) Murphy،1988,p.6

األخطاء.

حهناؾ ددة طرا،ؽ لقياس الثبات كؿ منهػا يحقػؽ جانػب معػيف مػف امتسػاؽ،حقد تػـ اسػتخداـ

نحديف مف الثبات هما ل-
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 -1أعادة االختبار Test – Retest :

تقيس هذ الطريقة امتسػاؽ الخػارجي لمدقػرات ،حهػذا مػا أشػار إليػو (دػحدة )1993،بمعامػؿ

الثبػػات النػػاتا مػػف هػػذ الطريقػػة بمعامػػؿ امسػػتقرار أ أسػػتقرار نتػػا،ا المقيػػاس مػػف خػػالؿ المػػدة بػػيف
(دحدة)195: 1993،

التطبيؽ األحؿ حالتطبيؽ الثاني لممقياس .

حلحساب الثبات بهذ الطريقة ،طبؽ الباحث المقاييس الثمانية دمه دينة مكحنػة مػف ( )100طالبػا

حطالبة أختيرحا دشحا،يا مف المديريات العامػة لمتربيػة األربػ فػي محافظػة ب ػداد ،بحاقػ ( )25طالػب

ح( )25طالبػػة م ػػف مػػدارس المتميػ ػزيف ح( )25طالػػب ح( )25طالب ػػة مػػف الم ػػدارس امدتياديػػة ،حق ػػد
رقمت امستمارات دمه حفؽ تسمسؿ أسماؤهـ في القحا،ـ المدرجة ثػـ أديػد التطبيػؽ بعػد مػرحر ()14
(

يحمػػا دمػػه التطبيػػؽ األحؿ دمػػه العينػػة ندسػػها ،إذ يػػرا أدمػػس

 ) Adams،1964أف مدة أسبحديف بيف التطبيؽ األحؿ حالتطبيؽ الثاني لممقياس تعد مػدة مناسػبة
))Adams,1964,p.151

في حساب الثبات بطريقة أدادة امختبار.

 ،حلذلؾ تـ حساب معامؿ أرتباط بيرسحف (  ) Personبػيف درجػات التطبيقػيف األحؿ حالثػاني كػؿ
(

مقيػػاس دمػػه حػػدة ،حكانػػت معػػامالت امرتبػػاط كمػػا ي ػ تي ل ( ) 0.983 ( ) 0.961

 ، ) 0.990() 0.985 ( ) 0.996 ( )0.981( )0.990 ( ) 0.992حهػ ػ ػ ػػذا مػ ػ ػ ػػا يؤكػ ػ ػ ػػد دميػ ػ ػ ػػو
كرحنباخ (  ) Cronbach،1984مف أف المقياس الذ لو معامؿ ثبات داؿ هح مقياس دقيؽ.

() Cronbach، 1984، p.63

 -2طريقة ألفا كرونباخ Cronbach Alpha Method :

حهػػي طريقػػة أخػػرا لتقػػدير قػػيـ معامػػؿ الثبػػات ،التػػي تقػػيس امتسػػاؽ حالتجػػانس بػػيف الدقػرات
(دحدة حممكاح )195 :1992،

المقياس .

حلمتحقػػؽ مػػف ثبػػات المقػػاييس بهػػذ الطريقػػة طبقػػت معادلػػة ألدػػا كرحنبػػاخ (

Alpha

 ( .)Cronbach Formulaسػعد ،1983،ص  )201دمػه درجػات دينػة الثبػات أندػة الػذكر ،
حكان ػ ػ ػ ػػت مع ػ ػ ػ ػػامالت امرتب ػ ػ ػ ػػاط كم ػ ػ ػ ػػا يػ ػ ػ ػ ػ تي ل ()0.912 ( ) 0.917 ( ) 0.914 ( ) 0.855

( )0.917 ( )0.913 ( )0.890( )0.915حيع ػ ػػد ه ػ ػػذا مؤشػ ػ ػ ار دم ػ ػػه امتس ػ ػػاؽ ال ػ ػػداخمي لدقػ ػ ػرات
المقاييس .
 -الخطأ المعياري لمقياس Standard Error Of Measurement :

يس ػػمه بالخطػ ػ المعي ػػار لمدرج ػػة ،حه ػػح مؤش ػػر أخ ػػر لتدس ػػير الثب ػػات  ،فالخطػ ػ المعي ػػار

لممقياس هح أنحراؼ معيار متحق لنتا،ا أ شخص يجر
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حيمكف تقدير الخط المعيار مف خالؿ معامؿ الثبات حامنحراؼ المعيار لمدرجات التجريبية.

( دحدة 1988،ل) 368

حبعػػد أسػػتخراج الثبػػات بط ػريقتيف (أدػػادة امختبػػار ،حالتجز،ػػة النصػػدية ) حلكػػؿ مقيػػاس مػػف مقػػاييس

الثمانية  ،تـ تطبيؽ معادلة الخط المعيار (  ( .) Std - Errorالنبهاف 2004،ل) 234

حق ػػد تراحح ػػت ق ػػيـ الخطػ ػ المعي ػػار بطريق ػػة اد ػػادة امختب ػػار م ػػا ب ػػيف ()1.641 – 0.573

،حطريقة الدا كرحنباخ ما بيف (.)3.966 – 3.155

 -التطبيق النهائي:

ل ػػرض تحقيػػؽ أهػػداؼ البحػػث الحػػالي ،حبعػػد الت كػػد مػػف صػػدؽ األداة حثباتهػػا أصػػبحت فػػي

صػػحرتها النها،يػػة مكحنػػة مػػف (  )144فق ػرة محزدػػة دمػػه ثمانيػػة مقػػاييس ،حي ػث أف مقيػػاس الػػذكاء
الم ح يتكحف مف (  ) 21فقرة حمقياس الػذكاء المنطقػي (  )18فقػرة حمقيػاس الػذكاء المكػاني ()18

فقػ ػرة حمقي ػػاس ال ػػذكاء الجس ػػمي ( )19فقػ ػرة حمقي ػػاس ال ػػذكاء المحس ػػيقي(  ) 15فقػ ػرة حمقي ػػاس ال ػػذكاء

الشخصي (  )17فقػرة حمقيػاس الػذكاء امجتمػادي (  ) 18فقػرة حمقيػاس الػذكاء الطبيعػي ( )18أمػا
تػػدرج اإلجابػػات كانػػت رباديػػة حهػػي (تنطبػػؽ دمػػي دا،مػػا ،تنطبػػؽ دمػػي كثي ػ ار ،تنطبػػؽ دمػػي قمػػيال،
متنطبؽ دمي أبدا ) حدرجات اإلجابة تتراحح مػا بػيف (، )1 4حبهػذا أصػبحت األداة جػاهزة لمتطبيػؽ
دمه دينة البحث التي كاف دددها ( )500طالبا حطالبة .

بدأ الباحث بتطبيؽ األداة بمقاييسها الثمانية لممدة مف  / 3 / 16حل اية 2007/ 4 / 22

حرحدػػي أف يجػػر دمػػيهـ التطبيػػؽ فػػي ظػػرحؼ فيزيقيػػة جيػػدة مػػف حيػػث التهحيػػة حاإلضػػاءة حالجمسػػة
المريحػػة لتسػػادد الطالػػب لكػػي يكػػحف فػػي حالػػة ذهنيػػة نشػػطة  ،حكػػذلؾ لػػـ يجػػر التطبيػػؽ قبػػؿ أح بعػػد

أمتحػػاف فػػي أيػػة مػػادة د ارسػػية ،حيػػث تػػـ تحزي ػ المقػػاييس الثمانيػػة دمػػه الطمبػػة حطمػػب مػػنهـ تػػدحيف
البيانات أحم ثـ شرح كيدية اإلجابة دمه فقرات المقاييس حالبدا،ؿ بعد أدطا،هـ مثام دمه ذلػؾ ،حأف
إجاباتهـ سحؼ تكػحف سػرية حلػف يطمػ دميهػا أحػد سػحا الباحث،حبعػدها جمعػت أسػتمارات المقػاييس

الثمانيػػة لكػػؿ طالػػب حطالبػػة ،حتػػـ ترتيػػب األسػػتمارات حسػػب نػػحع الطمبػػة حالجػػنس ،ليتسػػنه لمباحػػث
سهحلة تصحيح حتححيؿ اإلجابات إله درجات خاـ..

حبعػػد معالجػػة البيانػػات احصػػا،يا باسػػتعماؿ معامػػؿ أرتبػػاط بيرسػػحف ،امختبػػار التػػا،ي لعينػػة

حاح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ،امختب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا،ي لعينت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقمتيف ،معادل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الخطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ المعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار ،

معادلة ألدا كرحنباخ ،تحصؿ الباحث إله النتا،ا اآلتيةل

الهددددف األول  :تحقػػؽ الهػػدؼ األحؿ الػػذ يتنػػاحؿ بنػػاء مقػػاييس الػػذكاء المتعػػدد لػػدا طمب ػػة

المرحمة الثانحية مف خالؿ خطحات بناء المقاييس الثمانية  ،حيػث تػـ حػذؼ ( )14مكػحف مػف ()30
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مكػػحف مػػف مكحنػػات الػػذكاء المتعدد،ححػػذفت ( )53فق ػرة مػػف ( )197فقرة،حبػػذلؾ يكػػحف دػػدد الدق ػرات

( )114فق ػرة بحاق ػ ( )21فق ػرة لمقيػػاس الػػذكاء الم ػػح ح( )18فق ػرة لمقيػػاس الػػذكاء المنطقػػي ح()18
فقػ ػرة لمقي ػػاس ال ػػذكاء المك ػػاني ح( )19فقػ ػرة لمقي ػػاس ال ػػذكاء الجس ػػمي ح ( )15فقػ ػرة لمقي ػػاس ال ػػذكاء

المحسيقي ح ( )17فقرة لمقيػاس الػذكاء الشخصػي ح ( )18فقػرة لمقيػاس الػذكاء امجتمػادي ح ()18
فقػرة لمقيػػاس الػػذكاء الطبيعػػي ،حقػػد تراححػػت متحسػػطات المجمحدػػة العميػػا حالػػدنيا ب سػػمحب المجػػحدتيف

المتطرفتيف ما بيف ( ) 3.651 -1.503لمذكاء الم ح

ح(  ) 3.629 -1.829لمػذكاء المنطقػي

ح( ) 3.614 -1.918لمػ ػػذكاء المكػ ػػاني ح(  ) 3.570 – 1.718لمػ ػػذكاء الجسػ ػػمي ح(– 1.451
 ) 3.696لم ػػذكاء المحسػػػيقي ح( ) 3.777 – 2.051لمػ ػػذكاء الشخصػػػي ح( ) 3.659 – 2.051

لمػ ػػذكاء امجتمػ ػػادي ح(  ) 3.681 – 1.525لمػ ػػذكاء الطبيعػ ػػي ،حقػ ػػد تراححػ ػػت معػ ػػامالت امرتبػ ػػاط
ب سػ ػػمحب دالقػ ػػة درجػ ػػة الدق ػ ػرة بالدرجػ ػػة الكميػ ػػة مػ ػػا بػ ػػيف (  )0.643 – 0.294لمػ ػػذكاء الم ػ ػػح ح (

 )0.789 – 0.278لمػ ػػذكاء المنطقػ ػػي ح (  ) 0.760 – 0.543لمػ ػػذكاء المكػ ػػاني ح ( – 0.358
 ) 0.777لمػ ػ ػػذكاء الجسػ ػ ػػمي ح (  ) 0.787 -0.516لمػ ػ ػػذكاء المحسػ ػ ػػيقي ح ()0.735 -0.460
لمػ ػػذكاء الشخصػ ػػي ح (  ) 0.730 -0.510لمػ ػػذكاء امجتمػ ػػادي ح (  ) 0.747 -0.552لمػ ػػذكاء
الطبيعي  ،حقد تراححت معػامالت امرتبػاط ب سػمحب دالقػة درجػة الدقػرة بالدرجػة الكميػة لممكػحف الػذ

تنتمػػي إليػػو الدقػرات مػػا بػػيف (  ) 0.716 -0.319لمػػذكاء الم ػػح ح (  ) 0.791 -0.328لمػػذكاء
المنطقػ ػ ػػي ح (  ) 0.742 -0.555لمػ ػ ػػذكاء المكػ ػ ػػاني ح (  ) 0.773 -0.364لمػ ػ ػػذكاء الجسػ ػ ػػمي

ح(  ) 0.806 -0.531لمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكاء المحسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيقي ح (  ) 0.799 -0.501لمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكاء الشخصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

ح(  ) 0.779 -0.593لمذكاء امجتمادي ح (  ) 0.752 -0.578لمذكاء الطبيعي ،حقد تراححػت

معامالت امرتباط ب سمحب دالقة درجة المكحف بيف المكحنات الداخميػة مػا بػيف )0.854 -0.639

،حقد تراححت معامالت امرتباط لطريقة أدادة امختبار ما بيف (  ) 0.996 -0.961حطريقة ألدػا
كرحنباخ ما بيف ( ، ) 0.917 -0.055حقد تراححت قيـ الخط المعيار لطريقة أدادة امختبار ما
بيف (  ) 1.641 -0.573حطريقة ألدا كرحنباخ ما بيف () 3.966 -3.155

الهدف الثداني  :لتحقيػؽ الهػدؼ الثػاني الػذ يتنػاحؿ قيػاس مسػتحا كػؿ نػحع مػف أنػحاع الػذكاء

المتعدد لدا الطمبة المتميزيف حامدتيادييف ،حذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف الدرضية امتية ل-

 -1ميحجػػد فػػرؽ معنػػح بػػيف متحسػػط درجػػات أف ػراد العينػػة دمػػه مقػػاييس الػػذكاء المتعدد،حالمتحسػػط

الدرضي لممقياس لكؿ نحع مف أنحاع الػذكاء المتعػدد ،فقػد تػـ أسػتخراج المتحسػط الحسػابي حامنحػراؼ
المعيػ ػػار لػ ػػدرجات الطمبػ ػػة ( المتمي ػ ػزيف حامدتيػ ػػادييف) ،حأسػ ػػتعمؿ امختبػ ػػار التػ ػػا،ي لعينػ ػػة حاحػ ػػدة ؛

حالجدحليف( )6ح( )7يحضحاف ذلؾ
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جدول ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمطمبة المتميزين في الذكاء المتعدد
نحع الذكاء

العينة

الحسابي

امنحراؼ

المعيار

المتحسط

المتحسط

الدرضي

درجة

الحرية

القيمة

التا،ية

المحسحبة

القيمة

التا،ية

الجدحلية

مستحا
الدملة

دملة

الدرؽ

الم ح

64.824

4.546

52.5

42.862

داؿ

المنطقي

58.340

4.652

45

45.334

داؿ

المكاني

57.564

4.608

45

43.110

داؿ

59.052

4.944

47.5

250

الجسمي

249

36.938

1.96

0.05

داؿ

المحسيقي

46.484

4.311

37.5

32.947

داؿ

الشخصي

58.140

3.392

42.5

72.889

داؿ

امجتمادي

59.016

4.650

45

47.659

داؿ

الطبيعي

57.520

4.723

45

41.906

داؿ

جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة و الجدولية لمطمبة االعتياديين في الذكاء المتعدد
المتوسط

االنحراف

المتوسط

درجة

القيمة

القيمة

مستوى

داللة

الحسابي

المعياري

الفرضي

الحرية

التائية

التائية

الداللة

الفرق

المغوي

51.728

6.581

52.5

1.855

المنطقي

43.248

7.721

45

3.588

دال

المكاني

42.548

7.323

45

5.522

دال

43.596

6.393

47.5

نوع الذكاء

العينة

253

الجسمي

249

المحسوبة

9.663

الجدولية

غير دال

1.96

3.35

دال

الموسيقي

32.543

6.344

37.5

12.975

دال

الشخصي

45.423

9.978

42.5

4.627

دال

االجتماعي

44.772

7.297

45

3.494

غير دال

الطبيعي

42.233

6.974

45

6.348

دال

فقػػد بينػػت النتػػا،ا المحضػػحة فػػي الجػػدحليف ( )6ح ( )7الػػه حجػػحد فػػرحؽ دالػػة إحصػػا،يا بػػيف

متحس ػػط درج ػػات الطمب ػػة المتميػ ػزيف حامدتي ػػادييف دم ػػه مق ػػاييس ال ػػذكاء المتع ػػدد حالمتحس ػػط الدرض ػػي

لممقياس لكؿ نحع مػف أنػحاع الػذكاء المتعػدد ،فكػاف الطمبػة المتميػزيف لػديهـ مسػتحا مرتدػ فػي الػذكاء
الم ح ،حال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكاء المنطقي،حال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكاء المكاني،حال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكاء الجس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمي،حالذكاء المحس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيقي،حالذكاء
الشخصي،حالذكاء امجتمادي،حالذكاء الطبيعي ،بينما كاف الطمبة امدتيػادييف لػديهـ مسػتحا متحسػط

فػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػػذكاء الم ح ،حالػ ػ ػ ػػذكاء امجتمػ ػ ػ ػػادي ،حمسػ ػ ػ ػػتحا مػ ػ ػ ػػنخدض فػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػػذكاء المنطقي،حالػ ػ ػ ػػذكاء
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المكاني،حالػػذكاء الجسػػمي،حالذكاء المحسػػيقي،حالذكاء الشخصػػي،حالذكاء الطبيعػػي ،هػػذ النتيجػػة تتدػػؽ
م

نظرية الذكاء المتعدد،حيث يرا كاردنر أف مستحا الذكاءات حقحتهػا تتبػايف لػدا األفػراد ،فػالدرد

لديػػو دػػدة ذكػػاءات حلػػيس ذكػػاء حاحػػدا حأنهػػا تتجمػ بطريقػػة فريػػدة لػػدا الدػػرد لتمثػػؿ أنػحاع الػػذكاءات،
ف ػػبعض األفػ ػراد ل ػػديهـ مس ػػتحا مرتدػ ػ م ػػف ك ػػؿ أح معظ ػػـ ال ػػذكاءات ،حال ػػبعض األخ ػػر لدي ػػو مس ػػتحا
مػػنخدض مػػف كػػؿ أح معظػػـ الػػذكاءات.حمعظـ األفػراد لػػديهـ مسػػتحا متحسػػط مػػف الػػذكاءات يقػ بػػيف
هاتيف القطبيف ،حأف المستحيات الدردية لمكداءة في كػؿ حاحػدة مػف هػذ األنػحاع يتحقػؼ دمػه كػؿ مػف

القدرة الذاتية حالبيحلحجية حثقافة المجتم الدرد الذ يعيش فيو  ،فالذكاء حفقا لكاردنر يتحدد بيحلحجيا
حيتشكؿ حيصبح في صحرة أجتمادية مف خالؿ اإلطار الثقافي السا،د في المجتم الذ يحدد أنحاع

الذكاءات لدا األفراد ،إذ يعبر الذكاء المتعدد دف تعدد المهارات م أمكانية حقدرة الطمبة دمػه أداء

المهارات حالدقة في تنديذها .

الهدف الثالث  :لتحقيؽ الهدؼ الثالث الذ يتناحؿ معرفة الدرحؽ في الذكاء المتعدد حفقا لمت يػر

الطمبة حالجنس ،حذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف الدرضيتيف اآلتيتيفل-

 -2ميحجد فرؽ معنح بيف متحسطي درجات العينة الكمية دمه مقاييس الذكاء المتعدد حفقا

لمت يػ ػػر الطمب ػ ػة ( متمي ػ ػزيف -أدتيػ ػػادييف )  ،فقػ ػػد تػ ػػـ أسػ ػػتخراج المتحسػ ػػط الحسػ ػػابي حامنح ػ ػراؼ

المعيػ ػػار لػ ػػدرجات أف ػ ػراد العينػ ػػة الكميػ ػػة  ،حأسػ ػػتعمؿ امختبػ ػػار التػ ػػا،ي لعينتػ ػػيف مسػ ػػتقمتيف ،حالجػ ػػدحؿ
( )8يحضح ذلؾ.
جدول ()8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمذكاء المتعدد وفقا لمتغير نوع
الطمبة
الذكاءات

المغوي
المنطقي
المكاني
الجسمي

نوع الطمبة

المتوسط

االنحراف

العينة

الحسابي

المعياري

متميزين

253

64.824

4.546

أعتياديين

253

51.728

6.581

متميزين

253

58.343

4.652

أعتياديين

253

43.248

7.721

متميزين

253

57.564

4.638

أعتياديين

253

42.548

7.323

متميزين

253

59.352

4.944

أعتياديين

253

43.596

6.393

متميزين

253

46.484

4.311
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درجة

الحرية

القيمة

القيمة

التائية

التائية

المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة

25.887

دال

28.273
33.245

الفرق

دال

26.471

498

داللة

دال
1.96

3.35
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الذكاءات
الموسيقي
الشخصي
االجتماعي
الطبيعي

نوع الطمبة

المتوسط

االنحراف

العينة

الحسابي

المعياري

أعتياديين

253

32.543

6.344

متميزين

253

58.143

3.392

أعتياديين

253

45.423

9.978

متميزين

253

59.316

4.653

أعتياديين

253

44.772

7.297

متميزين

253

57.523

4.723

أعتياديين

253

42.233

6.974

درجة

الحرية

القيمة

القيمة

التائية

التائية

المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة

داللة

الفرق
دال

29.697

دال

19.383

دال

26.328

دال

28.756

فقػػد بينػػت النتػػا،ا المحضػػحة فػػي الجػػدحؿ ( )8إلػػه حجػػحد فػػرحؽ دالػػة إحصػػا،يا بػػيف الطمبػػة

المتميػ ػزيف حامدتي ػػادييف ف ػػي ال ػػذكاء المتع ػػدد  ،حلص ػػالح الطمب ػػة المتميػ ػزيف  ،أف ه ػػذ النتيج ػػة ت ػػددـ

حتعزز المنطمؽ النظر الذ يرا كاردنر أف كؿ فرد لديو ددة ذكػاءات حفقػا لنظريػة الػذكاء المتعػدد
حهػػيل الػػذكاء الم ح ،حالػػذكاء المنطقي،حالػػذكاء المكاني،حالػػذكاء الجسػػمي،حالذكاء المحسػػيقي،حالذكاء

الشخصػػي،حالذكاء امجتمادي،حالػػذكاء الطبيعي.حالػػذ يمكػػف أف يعػػزا إلػػه أف الػػذكاء الم ػػح يشػػير
إلػػه القػػدرة دمػػه التعامػػؿ باأللدػػاظ حامػػتالؾ حصػػيمة ل حيػػة حمهػػارات ل حيػػة تسػػاددهـ دمػػه التدادػػؿ
امجتم ػػادي ،كم ػػا تس ػػاددهـ دم ػػه المب ػػادرة ف ػػي التح ػػدث لتقحي ػػة رحاب ػػط امتص ػػاؿ بػ ػ فراد الجماد ػػة ،
حتساددهـ دمه الت ثير في اآلخريف ب ستعماؿ ل ة اإلقناع  ،كما أنهػا تػرتبط بالبي،ػة حالخبػرة الد ارسػية

التي يمر بها الدػرد حالتػي تحػح الكثيػر مػف المخزحنػات الم حيػة التػي يتعممهػا الدػرد ،حبالنسػبة لمػذكاء

المنطقي يمثؿ القدرة دمه أيجاد الحمحؿ حالتعامؿ م المحضحدات التي تتطمب معالجات ذهنية مثؿ
األس ػػتدمؿ حاألس ػػتقراء  ،حأم ػػا بالنس ػػبة لم ػػذكاء المك ػػاني مػ ػرتبط بػ ػ دراؾ الع ػػالـ البص ػػر حالق ػػدرة دم ػػه
التصػػحر البصػػر لألفكػػار ذات الطبيعػػة البصػرية حالتػػي يمكػػف أف تتشػػكؿ لػػديهـ مػػف خػػالؿ أكتسػػاب

المعػػارؼ حالخب ػرات الجديػػدة  ،حأمػػا بالنسػػبة لمػػذكاء الجسػػمي يمثػػؿ الخب ػرة فػػي أسػػتعماؿ الدػػرد لجسػػمو
لتعبير دف األفكار حالمشادر  ،حالقدرة دمه القياـ بالمهارات اليدحية  ،حأما بالنسبة لمذكاء المحسيقي
يمثػػؿ القػػدرة دمػػه التعامػػؿ م ػ اآلمت المحسػػيقية حاأللحػػاف حاكتشػػاؼ األن ػػاـ  ،حأنػػو غالبػػا مػػا يتعمػػؽ

بطبيعػػة أحسػػاس الدػػرد تجػػا هػػذ األلحػػاف التػػي تػػنعكس دمػػه حاق ػ البي،ػػة التػػي يعيشػػها الدػػرد ،حأمػػا

بالنسبة لمػذكاء الشخصػي يكػحف مػرتبط بمػا يحمػؿ الدػرد مػف مشػادر  ،كمػا أنػو يشػير إلػه قػدرة الدػرد

دمه أدراؾ حتقدير ذاتو حمػدا حديػو بهػا حقدرتػو دمػه تنظيمهػا حاداراتهػا أثنػاء تدادمػو مػ اآلخػريف ،
حأمػػا بالنسػػبة لمػػذكاء امجتمػػادي يتضػػمف فهػػـ اآلخػريف حاإلحسػػاس بهػػـ حالرغبػػة فػػي العمػػؿ الجمػػادي
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حالرغبة في القيادة حالتنظيـ داخؿ الجمادة  ،حالذكاء الطبيعي يمثؿ أسمحب الدرد المميز فػي التعامػؿ
م الطبيعة حالحساسػية لمظػاهر الكػحف أ القػدرة دمػه فهػـ الطبيعػة ،حيعتقػد الباحػث أف تميػز طمبػة

مػػدارس المتمي ػزيف دمػػه طمبػػة المػػدارس امدتياديػػة فػػي الػػذكاء المتعػػدد .حيمكػػف تدسػػير ذلػػؾ بطبيعػػة

الدراسة في مدارس المتميزيف تؤكد قدرة أح أمكانية الطمبة في أستعماؿ إمكانيات دالية لمتحصؿ إله

حمحؿ مناسبة حمعالجة المعمحمات المقدمة لهـ.

 -2متحجػػد فػػرؽ معنػػح ب ػػيف متحسػػطي درجػػات الطمبػػة المتميػػزيف حامدتيػػادييف دمػػه مق ػػاييس

ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكاء المتع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد حفق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لمت ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنس ( ذك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحر – إن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاث )

فق ػ ػػد ت ػ ػػـ أس ػ ػػتخراج المتحس ػ ػػط الحس ػ ػػابي حامنحػ ػ ػراؼ المعي ػ ػػار ل ػ ػػدرجات الطمب ػ ػػة المتميػ ػ ػزيف
حامدتيادييف ( الذكحر -اإلنػاث )  ،حأسػتعمؿ امختبػار التػا،ي لعينتػيف مسػتقمتيف ،حالجػدحؿ

( )9يحضح ذلؾ .

جدول ()9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمذكاء المتعدد وفقا لمتغير
الجنس

الذكاءات

المغوي

المتوسط

درجة

االنحراف

الجنس

العينة

الحسابي

المعياري

ذكور

123

53.913

8.335

127

62.816

6.384

137

51.481

4.728

113

48.223

12.337

متميزين

الحرية

القيمة

القيمة

التائية

التائية

المحسوبة

الجدولية
1.96

498

مستوى
الداللة

متميزين
ذكور

أعتياديين
إناث

الفرق

3.35

13.433
إناث

داللة

دال

غير دال
3.754

أعتياديين
ذكور
المنطقي

123

54.945

7.237

متميزين
إناث

متميزين
ذكور

أعتياديين
إناث

127

46.473

13.438

137

41.277

6.972

113

43.243

7.879

دال

13.631

غير دال
3.493

أعتياديين
ذكور

العدد السادس
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الذكاءات

الجنس

المكاني

متميزين
إناث

العينة

127

المتوسط

الحسابي

43.355

درجة

االنحراف

الحرية

المعياري

القيمة

القيمة

التائية

التائية

المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة

الفرق
دال

13.275

7.356

داللة

متميزين
ذكور

137

52.827

6.851

أعتياديين
إناث

113

42.428

1.585

7.271

غير دال

أعتياديين
ذكور
الجسمي

123

55.278

8.319

متميزين
إناث

متميزين
ذكور

أعتياديين
إناث

دال

13.333

127

47.236

9.418

137

56.322

13.315

113

35.621

8.562

غير دال

3.365

أعتياديين

الموسيقي

ذكور

متميزين
إناث

123

39.258

7.337

127

35.612

8.652

دال

13.882

متميزين
ذكور

أعتياديين
إناث

137

59.258

4.338

113

43.443

9.653

غير دال

3.579

أعتياديين

ذكور
الشخصي

123

55.435

9.123

متميزين
إناث

127

47.975

9.198

9.337

دال

متميزين
ذكور

أعتياديين
إناث

أعتياديين

العدد السادس

137

53.222

4.328

113

46.184

9.733

غير دال
3.891
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الذكاءات

االجتماعي

المتوسط

االنحراف

الجنس

العينة

الحسابي

المعياري

ذكور

123

41.886

8.989

127

57.136

6.537

متميزين
إناث

درجة

الحرية

القيمة

القيمة

التائية

التائية

المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة

داللة

الفرق

دال
14.493

متميزين
ذكور

137

45.126

7.524

أعتياديين
إناث

أعتياديين
ذكور
الطبيعي

113

42.991

8.328

123

53.223

3.728

غير دال

1.942

متميزين
إناث

غير دال
127

49.481

13.337

3.854

متميزين
ذكور

137

33.543

6.933

أعتياديين
إناث

أعتياديين

113

57.654

3.441

4.638

غير دال

فقػػد بينػػت النتػػا،ا المحضػػحة فػػي الجػػدحؿ ( )9إلػػه حجػػحد فػػرحؽ دالػػة إحصػػا،يا بػػيف الػػذكحر
حاإلنػػاث فػػي الػػذكاء المتعػػدد ،فكػػاف الػػذكاء المنطقي،حالػػذكاء الجسػػمي ،حالػػذكاء المحسػػيقي ،حالػػذكاء

الشخصػػي لصػػالح الػػذكحر ،حالػػذكاء الم ػػح  ،حالػػذكاء المكػػاني ،حالػػذكاء امجتمػػادي لصػػالح اإلنػػاث،

حدػػدـ حجػػحد فػػرحؽ دالػػة إحصػػا،يا بػػيف الػػذكحر حاإلنػػاث فػػي الػػذكاء الطبيعػػي .حأف هػػذ النتيجػػة تػػددـ
حتعزز المنطمؽ النظر الذ يرا كػاردنر أف جميػ األفػراد لػديهـ أنػحاع مختمدػة مػف الػذكاءات،حلكف

يتدحقػػحف فػػي نػػحع معػػيف منهػػا دمػػه األنػحاع األخػػرا مػػف الػػذكاء  ،حتدسػػر هػػذ النتيجػػة مػػف خػػالؿ أف
الذكاء المنطقي يمكف أف يعزا إله اختالؼ التركيبة البيحلحجيػة لكػؿ مػف الػذكحر حاإلنػاث ،حيػث أف
التركيبػػة البيحلحجيػػة التػػي تتشػػكؿ منهػػا طبيعػػة جسػػـ الػػذكحر تمكػػنهـ مػػف السػػيطرة حامسػػتقاللية فػػي

التدكيػػر حامسػػتدمؿ حالتدكيػػر بط ار،ػػؽ تحميميػػة حبطريقػػة أكثػػر دقػػة مػػف اإلنػػاث الالتػػي غالبػػا مػػا يكػػحنف
يمػػيمف إلػػه العاطدػػة فػػي طريقػػة التدكيػػر ،حمػػا يبػػرر لنػػا سػػبب تدػػحؽ الػػذكحر دمػػه اإلنػػاث فػػي الػػذكاء

الجسػػمي  ،إذ أف طبيعػػة التركيبػػة الدسػػمجية التػػي يتميػػز بهػػا الػػذكحر تمكػػنهـ مػػف أكتسػػاب الكثيػػر مػػف
المهارات المرتبطة بالجسـ  ،حهح ما يمكف أف ينتا دنو تشكيؿ الذكاء الجسمي الذ يمكف صػاحبو
مف أداء األفعاؿ الرياضية حاألنشطة اليدحية

)(Gardner,1991,p.93
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حيعزا إله الذكاء المحسيقي طبيعة البي،ة التي يحجد فيها الدرد حيث غالبا ما تكحف مشححنة بالكثير

مف المشادر العاطدية التي في كثير مف األحياف تستثار مف خالؿ المحسيقه حاألن اـ  ،فضػال دػف
البي،ػة اإلدالميػة التػي تحػيط بػالدرد حيػث يالحػػظ أف أشػكاؿ تمػؾ اإليقادػات حاألن ػاـ لهػا القػدرة دمػػه
جذب الدرد نححها.األمر الذ يمكف مف خاللو أف تتشكؿ لدا الدرد الذكاء المحسيقي.حيتميز الذكحر

دػػف اإلنػػاث فػػي الػػذكاء الشخصػػي ،إذ أف الػػذكحر غالبػػا مػػا يكحنػػحف لػػديهـ القػػدرة دمػػه التعبيػػر دػػف
اندعامتهـ حت ييرها بسردة دندما تت ير الظرحؼ  ،حم تحقدهـ العقبات دف تحقيؽ أهدافهـ حيتميزحف

بقحة العزيمة حالمزاج المعتدؿ حلديهـ معرفة حقيقية باندعامتهـ حكيدية تنظيمها حاداراتها .
()Goleman,1995,p.16

حتبيف حجحد فرحؽ دالة إحصا،يا في الذكاء الم ح  ،حالػذكاء المكػاني ،حالػذكاء امجتمػادي

حلصالح اإلناث  ،حتدسر هذ النتيجة مف خالؿ أف الذكاء الم ح يت ثر بالحس في مرحمة الطدحلة ،
حيػػث يتدػػحؽ اإلنػػاث دمػػه الػػذكحر فػػي الحصػػحؿ إلػػه مرحمػػة المراهقػػة  ،يبػػدح أف أسػػاليب الػػتعمـ التػػي

تعتمد دمػه المهػارات الم حيػة تعػد مهمػة بالنسػبة لإلنػاث  ،حيػرا كػاردنر أف اإلنػاث غالبػا مػا يتدػحقف
دمػػه الػػذكحر فػػي تقػػدير المسػػافات حرسػػـ الخ ػرا،ط  ،حاألمػػر الػػذ يمكػػف أف يبػػرز مػػف خػػالؿ دػػد أف

اإلناث غالبا ما يكحنف أكثر أندتاحا مف الػذكحر فػي الحقػت الحاضػر دمػه بي،ػات أجتماديػة متنحدػة(
المنزؿ.المدرسة) ،فالذكاء امجتمادي مهـ جدا في ثقافة المجتم  ،حربما يكحف األهتماـ بهذا الذكاء
إلػػه هػػذ الدرجػػة مػػدداة لمتدػػاؤؿ بخصػػحص ت يي ػرات أيجابيػػة نحػػح األفضػػؿ لػػدا الجيػػؿ الحػػالي مػػف

اإلناث  ،حيمكف تبريػر ذلػؾ بػ ف اإلنػاث فػي المرحمػة الثانحيػة بشػكؿ خػاص يعتمػدف دمػه الصػداقات
حالعالقات حامجتمادية  ،أما سػبب دػدـ حجػحد فػرحؽ بػيف الػذكحر حاإلنػاث فػي الػذكاء الطبيعػي  ،قػد

يعػزا إلػه أخػػتالؼ األفػراد فػػي كػحنهـ ذكػحر أـ إنػػاث م يحػدد طريقػػة فهػـ الطبيعػة حأنمػػا يجعػؿ منهػػا

طريقة متطابقة لمتحجو في الدهـ حالحساسية لمظاهر الكحف.

التوصيات والمقترحات:

حفي ضػحء النتػا،ا يحصػي الباحػث ضػرحرة تقػديـ بػراما إرشػادية لمطمبػة امدتيػادييف لتنميػة

ال ػػذكاء المتع ػػدد ل ػػديهـ ،.حجع ػػؿ مه ػػارات حأنش ػػطة ال ػػذكاء المتع ػػدد ض ػػمف المن ػػاها الد ارس ػػية .حيقت ػػرح

أجػ ػراء د ارس ػػة مقارن ػػة ف ػػي ال ػػذكاء المتع ػػدد مػ ػ ك ػػؿ م ػػف المت يػ ػرات اآلتي ػػة ل-

( أس ػػاليب التنش ػػ،ة

امجتمادي ػػة  ،التخص ػػص الد ارس ػػي العمم ػػي حاألدب ػػي  ،ف ،ػػات دمري ػػة أخرا،المي ػػحؿ المهني ػػة ،س ػػمات
الشخصية ،إستراتيجية مػا حراء المعرفػة) ،حأجػراء د ارسػة فػي أدػداد بػراما لتنميػة الػذكاء المتعػدد لػدا

طمبة المدارس الثانحية.

المصادر
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