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آّخ لشآْٔخ

﴿ًٌََّّب ثٍََػَ أَشُذَّهُ ًَاسْزٌٍََ آرَْْنَبهُ حُىًّْب ًَعًٍِّْب
ًَوَزٌَِهَ َٔجْضُِ اٌُّْحْسِنِنيَ﴾
)اٌمصص(41 :

أ

اإلهــــــداء
إىل اٌيت ِب أفىذ رضبحهُ يفَ آِبالً ثٌسعِ ِذاًُ ,رؽضيُ ِٓ ثمبّب اٌعّش حشًؾَ ِنبُ,
ًرجضغُ ِٓ احلٍُُِ اٌعزْكِ ـجشَ عالًُ ,رشذً ـٌق أؼصبِْ حْبرِ عًٍَْ ىٌاُ ,إىل ِٓ ّزٌقُ ٌؤٌؤُ عْنْيب دًِبً إىل
ـشحِ ...أِِ احلجْخ.
إىل اٌزُ ِب عشـذُ ثأٍُ ٌٓئِ األجبذّخِ أحْوً ,ال ِٓ أُ اٌجحبسِ آرِ مبخضًٍْ حلربُ طٌي اٌعّشِ ـأًـْوً ,ال ِٓ
أُِ رالًاد اٌذعبء أسرً ـأسضْو ,إىل اٌزُ أٌجسين ثبٌمنبعخِ ًاٌشضَ ربجبً ,أثِ احلجْت.
إىل اٌؽبئجني احلبضشّٓ’ اٌزّٓ ؼبثذ أجسبدُىُ ًال صاٌذ أسًاحيُُ حتٍكُ يف مسبءِ لٌٍثنب ,إىل اٌزُ رشن سحٍَْوُ
ادلجىشَ ٌذُ جشحَ ادلٌدِ اخلبٌذ إىل سًح أخِ عّبس سمحو اهلل.
إىل اٌيت ال رضايُ رزشىًُ يفَّ ثٌحبً ثٌٍسّبً ٔضشاً ّفصًُ ثْين ًثني أٔبُ ,إىل اٌيت أرٌق طٌي عّشٍ إىل صحٌُ ِعيب,
ًِءَ احزجبط ـشحِ ادلعبـَ هبب ,إىل سـْمخ اٌذسةًٔ ,جض اٌمٍت صًجيت اٌؽبٌْخ.
إىل اٌٌٍارِ اؼزٍٓ عزّخً داخٍِ حني سىنٌِٔ ,إىل سـبق اٌطفٌٌخً ,روشّبد ادلبضًِ ,عجك احلبضشً ,أًِ
ادلسزمجً اٌمبدَ ,إىل اٌٌٍارِ ال صٌٓ ّضىشْ سؼُ وً خشّؿٍ ِش ,أخٌارِ اٌؽبٌْبد.
إىل اٌزّٓ ّرتوٌَْ ثنب أشْبءً سعْذحً جتعٍُنب ٔجزسُُ حني رجذً احلْبحَ وئْجخً ,إىل أخِ حمّذ ًصًجزِو اٌفبضٍخ
ًأثنبئيّب عجذاهلل ًسٌٍٍ.
إىل صىشاد اٌعّش ًسّبحني احلْبح ًسًحَ اٌشًح ًثسبرنيَ اٌمٍت ًجنخ اٌذْٔب إىل ثنْبرِ سٌٍٍ ًِنخ اهلل ًعجري ًجنَ

إىل أٍِِ ثبٌؽذ اٌمبدَ ,إىل ثٍسُ اجلشاح ً ,اٌعطش اٌفٌاح  ,إىل ٔجض اٌفؤادً ,ـْض اٌٌجٌدًً ,سًد احلْبح إىل
ًٌذُ احلجْت عبديًًٌ ,ذُ احلجْت عّبس.
إىل ِٓ خربهتُ ًخربًِٔ ًعشـزيُ ًعشـٌِٔ إىل األًـْبء ًاٌنبوثني ًسحَ اٌضِبْ رذًس
إىل اٌزُ الزجسذ ِنو ِعظُ االىذاء ًٌىين ال أعشؾ امسو ًال ِٓ ىٌ.
إىل وً ىؤالء أىذُ دساسيت ىزه.
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شكس وعسفان
الحمػد الػػذم متهمتػم تػػتـ ال,ػػللحل هلل الحمػد التلبػػؿ رػ َتلمػمِ :ر ٍىكًز ٍ تًػ
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ً
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ً
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يف) كال,الة كالسالـ لى سيدم رسكؿ ا التلبؿِ :مف لـ يشَر التلس ال يشَر ا )
ىكًات م ىف اٍل يم ٍسلم ى
ىف
ٍ
إًتػ تيٍمػ

هت ػػلؾ محط ػػل

تم ػػر رػ ػ حيلتت ػػل تمت ػػى مح ػػكرة رػ ػ ا
َلت ػ ػ

الكج ػػدافهلل كر ػ ػ تل ػػؾ المحطػػػل

ى ٍشػ يَ ىر
ػؾ
ي إًىل ٍي ى

م ػػلؽ مسركس ػػل رػ ػ ال ػػذاَرة ارسػ ػ ل رػ ػ

ترارتت ػػل تليػػػل ال ػػرحمف ػػػـ ,ػػػحل

ا ي ػػلدم الميضػ ػػل كالتلػ ػػك

الطػلهرةهلل رػال يملػؾ ااتسػػلف إال ف يتػرجـ مػل رػ دكا لػم ليتدمػم شػَ ار ك ررلتػػل كتتػدي ار كامتتلتػل ,ػػحل

ال ضؿ كذكم المهركؼ.
ػػط لػػى تلػػؾ الكريتػػل

كهػػل تػػل

كالهررلف جمؿ مف حَليل ال,ملح كحكادي

شػػدكا جم ػػيالنهلل كمكح ػلن تيت ػلهلل ليشػػَؿ لكحػػل ملكريػػل مػػف الش ػػَر
المسل .

كحيتمل يكد ااتسلف ف يترجـ شَر كمل يجكؿ مف مشل ر ر دا لمهلل تتؼ َلملتػم ػلجزة كيجػد
الميلف لديم شحيحل إذ َيؼ تكر َلملتم رهللهـهلل متلػك ريلضػل مللحػ
تتػػدـ مجزيػػؿ الهررػػلف ك سػػمى كيػػل

كمتػرة مللجميػؿ ال يسػهت إال ف

الشػػَرهلل إلػػى الػػذم لػػـ يم ػػؿ ل ػ َّ مجهػػد كك تػػم ك كلػػم كرهل ػمهلل رَػػلف

ير مشرؼ كمكجمهلل حلطت مر ليتم كغمرت مهلمم كمهررتػمهلل كح تػ م,ػمر كحلمػمهلل كطيمتػم كحر,ػمهلل
حتى رج

هذ الرسللل إلى للـ الكجكد.
رلك تظم

كلك مري
مل مت
ل,لح

و
و
المل مللمبل
كمهلف

,لبدنا مف جملف

ممداد مف دجلل كال ار

ا شجلر الـ شَر

ر حتليل ت كس ملَتل

ف همسل مف مهلت شَرم

شػػَ ار لَػػـ دَتكرتػػل هلل شػػَ ار لَػػـ مػػف شػػسلؼ التل ػ
ال ضؿ الَمير الذم سيمتى ملتػل رػ

مه ػمهلل َػػؿ الشػػَر كالتتػػدير كالح ػ

كالهررػػلف

تتػ مػل حييػ هلل شػَ انر سػتلذم كمشػرر هلل كمػف َػلف لػ

الشرؼ الَمير مأف رارتم ر رحلل ااش ارؼهلل شَ انر لألستلذ الػدَتكر محمػد سػ يلف مػك تجيلػل ِ ح ظػم ا

كر ل ).

َمل تكجم مهظيـ الشَر كاالمتتلف للدَتكر ال لضؿهلل ميد َليل الترميل رػ جلمهػل ا زهػرهلل ِ د.

سػػلمل سػػهيد حمدكتػػل ) المتػػل ش الػػدا ل الػػذم ت ضػػؿ مللمكارتػػل لػػى متل شػػل هػػذ ا طركح ػلهلل كالشػػَر
مك ,ػػكؿ َ ػػذلؾ لل ػػدَتكر ال لض ػػؿ ِ .د .تهم ػػل

ش ػػهملف لػ ػكاف) المت ػػل ش ال ػػلرج ال ػػذم ت ض ػػؿ َ ػػذلؾ

مللمكارتل لى متل شل هذ ا طركحل.
كلك تت

كتي

لمل َت

مهد التكؿ إال مت ,ار

ك رتي

َؿ مالغل

محر التطؽ ر التظـ كالت ر

كمهتررل مللهجز ف كاج

ج

الشَر

الشَر َؿ الشَر لميت ال لت ك هل مهد هلػ هلل إلػى مدرسػل ذَػكر الرمػلؿ اا داديػل ِ ) إدارة
طيم ػػل َريم ػػل متم ل ػػل مت ػػلظر المدرس ػػل ا س ػػتلذ محم ػػد ز ػػك هلل كالت ػػلظر المس ػػل د ا س ػػتلذ محم ػػد الس ازلػ ػ
كال تلظر المسل د ا ستلذ مػلزف الهطػؿهلل كاا ػكة كا حمػل لػى لمػ ررػلؽ المهتػل كالهمػؿ كالػزمال الَػراـ
جميهل الذيف تحملكا ضسط الهمؿ لييسركا ل مشكار دراست هلل كشَرم َذلؾ الهلمليف رػ المدرسػلهلل رلهػـ

مت َؿ ح

كتتدير.

كمف مسلتيف الهطل الدابـ مػ
ال لضال هلل الذيف رارتتهـ ك ضي

شػَرم محمػال مهمػؽ التتػدير كاالحتػراـ لزمالبػ الَػراـ كزميالتػ

مههـ سهد ا ك ل

لمدة لميفهلل رلهـ مت َؿ التحيل كالتتدير.

كمسػػؾ ال تػػلـ كجهػػم شػػَ ار محجػػـ السػػمل هلل لَػػؿ مػػف لمػػى د ػػكت كشػػررت مللحضػػكر ك سػػهدت

مإطاللت ػمهلل شػػَ ار لَػػـ جميه ػلنهلل شػػَ ار لَػػؿ مػػف حضػػر رػػكؽ الػػر كس كر ػ المت ػؿهلل مل ػػل

مػػف الػػكركد كال ػػؿ

كاليلسػميف مه هػل إلػػيَـهلل شػَ ار لَػـ محجػػـ السػمل هلل رللشػػَر كالتتػدير لَػؿ مػػف سػلهـ رػ تجػػلح هػذا الهمػػؿ

المتكاضع كلك مشؽ َلمل.

ك مػؿ ف يرحػؿ الشػػكؽ مهيػدا ك يهػػزؼ لحػف ال ػراؽ كي,ػم الحلضػػر هػك الملضػ هلل هػديهل إلػػى
َؿ مف لـ يأ

ذَر ر هذ السطكرهلل رهذا ليس تسػيلف متهمػد متػ هلل رػإف لػـ تسػههـ هػذ ا سػطرهلل رػإف

لم متسع للجميع.

د

ممخص بالمغة العربية
جػػػل

الد ارسػػػل الحلليػػػل مهت ػ ػكاف ك الهال ػػػل مػ ػػيف الػػػذَل الهػػػلـ كالػػػذَل ا

المتهػػػددة كالتح,ػ ػػيؿ

الدراس لدل طال ال,ؼ التلسع ا سلس ر محلرظل غزةك.
ىػػػدؼ الدرا ػػػة :اله ػػدؼ الػ ػربيس له ػػذ الد ارس ػػل رح ػػص الهال ػػل م ػػيف ال ػػذَل اله ػػلـ كال ػػذَل ا المته ػػددة
كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل كَػػذلؾ مهررػػل ػػر مهػػض المتسي ػ ار الديمسراري ػلهلل لػػى المتسي ػ ار ال ػ ال ِالػػذَل
الهلـ – الذَل ا المتهددة – التح,يؿ الدراس ).
كلتحتيػؽ هػداؼ الد ارسػل ارترضػ هػذ الد ارسػل ملتيػل رػركضهلل كللتحتػؽ مػف هػذ ال ػركضهلل تػػـ
ا تيلر يتل شكابيل ملػ ػدد م رداتهػل  749م ػردة مػتهـ  409م ػردة ذَػكر كالمػل  340م ػردة إتػل
مف طلمل ال,ؼ التلسع مف المدارس الحَكميل ر محلرظل غزةهلل للهلـ .2018-2019
كاست دـ الملحػ رػ هػذ الد ارسػلهلل ا تمػلر التػد ار الهتليػل كتػيس ليتػكف ِالمسػتكل المتكسػط)هلل
كا تم ػػلر ال ػػذَل ا المته ػػددة لل ,ػػؼ التلس ػػع ا سلسػ ػ إ ػػداد الملحػ ػ هلل كتت ػػلب اال تم ػػل ار التح ,ػػيليل

المهدة مف مؿ ك ازرة الترميل كالتهليـ لتهليل الهلـ الدراس للهلـ 2019 – 2018ـ.

َمػل اسػت دـ الملحػ رػ مهللجػػل ميلتػل هػذ الد ارسػل ػدة سػػللي إح,ػلبيل ممػل يمَتػم التحتػػؽ
م ػػف ر ػػركض الد ارسػ ػلهلل حيػ ػ اس ػػت دـ مه ػػلمال االرتم ػػلطهلل كا تم ػػلر ِ)T- Testهلل كتحلي ػػؿ التم ػػليف

ا حػلدمهلل َمػل اسػت دـ تمػكذم المهلدلػل المتلبيػل  (Structure Equation Modelِ SEMلمهررػل

التأ ي ار المملشرة كالسير مملشرة كالكسطيل مػيف متسيػ ار الد ارسػل المسػتتلل كالتلمهػلَ .مػل اسػت دـ التحليػؿ
الهلمل التكَيدم للتحتؽ مف مهلمال ,دؽ المتل لتملذم التيلس ر تمكذم المهلدلل المتلبيل.
وجاءت نتائج الدرا ة ,عمى النحو التالي:
داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف الدرجػػل الَليػػل للػػذَل الهػػلـ

 أو ًال :ظهػػر التتػػلب كجػػكد ال ػػل طرديػػل ذا
ك مهلد ال ر يل كالذَل ا المتهددة جميههل مل دا الذَل المكسيت .
 ثانيػاًَ :مػػل ظهػػر التتػػلب كجػػكد ال ػػل طرديػػل ذا داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف الدرجػػل الَليػػل للػػذَل

الهلـ ك مهلد ال ر يل كالمهدؿ الهلـ لتتلب التح,يؿ الدراس كجميع مترراتم الهشرة.
 ثالثاًَ :ذلؾ ظهر التتلب كجكد ال ل طرديل ذا داللػل إح,ػلبيل مػيف الػذَل ا المتهػددة -
مل دا الذَل المكسيت  -كالمهدؿ الهلـ لتتلب التح,يؿ الدراس كجميع مترراتم الهشرة.
 رابع ػاًَ :ش ػ تتػػلب الد ارسػػل ػػف كجػػكد تػػأ ير إيجػػلم مملشػػر ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل الهػػلـ
لػػى َػػؿ مػػف الػػذَل ا المتهػػددة كتتػػلب التح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل َمػػل تمػػيف مػػأف الػػذَل الهػػلـ ي ػ ر
لػػى التح,ػػيؿ الدارس ػ َ ػػر مػػف تػػأ ير الػػذَل ا المتهػػددة لػػى التح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل كَػػذلؾ
ظهػر التتػػلب مػػأف الػذَل الريلضػ يهتمػػر متسيػر كسػػيط مػػيف الػذَل الهػػلـ كالتح,ػػيؿ الد ارسػ
ر ػ حػػيف لػػكحظ مػػأف الػػذَل ا المتهػػددة ا ػػرل ال تهتمػػر متسي ػ ار كسػػيطل مػػيف الػػذَل الهػػلـ

كالتح,يؿ الدراس .

داللػػل إح,ػػلبيل ) (α<0.01رػ الدرجػػل الَليػػل للػػذَل

 خام ػاً :تمػػيف كجػػكد رػػركؽ جكهريػػل ذا
الهػػلـ تهػػزل لتػػكع الجػػتس ِذَػػكرهلل إتػػل )هلل كال ػػركؽ َلت ػ
ه

ل,ػػلل ااتػػل هلل كهػػذا يػػدؿ ل ػػى ف

الطللمػػل

لػػديهف الػػذَل الهػػلـ

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذَكرهلل ك ظهػػر التتػػلب َػػذلؾ كجػػكد ر ػػركؽ

جكهريل ذا داللل إح,لبيل ِ )α<0.01رػ درجػل ِالػذَل اللسػكمهلل الػذَل الريلضػ هلل الػذَل
الحرَػ هلل الػػذَل االجتمػػل هلل الػػذَل الش  ,ػ هلل الػػذَل المكسػػيت ) تهػػزل لتػػكع الجػػتس ِذَػػكرهلل

ػػف ػػدـ كجػػكد رػػركؽ جكهريػػل
إتػػل )هلل كال ػػركؽ َلت ػ ل,ػػلل الطللمػػل ااتػػل هلل ميتمػػل َش ػ
ذا داللل إح,لبيل ) (α>0.05ر المهدؿ التراَم الهلـ تهزل لتكع الجتس ِذَكرهلل إتل ).
 اد ػاً :تمػػيف ػػدـ كجػػكد رػػركؽ جكهريػػل ذا داللػػل إح,ػػلبيل ) (α>0.05ر ػ الدرجػػل الَليػػل
للػػذَل الهػػلـ ته ػػزل للكضػػع اال ت,ػػلدم لألسػ ػرةهلل كَػػذلؾ تمػػيف ػػدـ كجػػكد رػػركؽ جكهري ػػل ذا
ال ػػذَل ا

التللي ػػل ِال ػػذَل المَ ػػلت هلل ال ػػذَل الحرَػ ػ هلل

دالل ػػل إح ,ػػلبيل ) (α>0.05رػػ درج ػػل

االجتم ػػل )هلل ميتم ػػل تم ػػيف كج ػػكد ر ػػركؽ جكهري ػػل ذا
التراَم تهزل للكضع اال ت,لدم لألسرة.

دالل ػػل إح ,ػػلبيل ِ )α<0.01رػ ػ المه ػػدؿ

ال ػ ػػذَل المَػػ ػػلت هلل ال ػ ػػذَل الش  ,ػ ػ ػ هلل الػػ ػػذَل المكس ػ ػػيت هلل الػػ ػػذَل الطميهػ ػ ػ ) تهػ ػ ػػزل للكضػ ػ ػػع
اال ت ,ػػلدم لألسػ ػرة ِض ػػهيؼهلل متكسػ ػطهلل مرت ػػع)هلل فػػػي حػػػيف كج ػػد ر ػػركؽ جكهري ػػل ذا دالل ػػل
إح,ػػلبيل ِ )α<0.05ر ػ درجػػل الػػذَل ا التلليػػل ِالػػذَل اللسػػكمهلل الػػذَل الريلض ػ هلل الػػذَل

داللػػل إح,ػػلبيل ِ )α<0.05ر ػ الدرجػػل الَليػػل للػػذَل

 ػػابعاً :تمػػيف كجػػكد رػػركؽ جكهريػػل ذا
الهلـ تهزل للمستكيل التهليميل للكالػديف ِا

 -ا ـ) التلليػل ِإ داديػل رمػل دكفهلل لتكيػل لمػلهلل

دملػػكـ متكس ػطهلل ليسػػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػػتير رمػػل رػػكؽ)هلل كَػػذلؾ ظهػػر التتػػلب

ػػدـ كجػػكد

رػػركؽ جكهريػػل ذا داللػػل إح,ػػلبيل ) (α>0.05ر ػ درجػػل الػػذَل ا المتهػػدة التلليػػل ِالػػذَل
الحرَ هلل الذَل المَلت هلل الذَل الش  ,هلل الػذَل المكسػيت هلل الػذَل الطميهػ ) تهػزل للمسػتكل
التهليم لآلمل ِإ داديل رمػل دكفهلل لتكيػل لمػلهلل دملػكـ متكسػطهلل ليسػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػتير
رمل ركؽ)هلل ر حيف كجد

رركؽ جكهريل ذا

داللل إح,لبيل ِ )α<0.05رػ درجػل

ِالػذَل

اللسػػكمهلل الػػذَل الريلض ػ هلل الػػذَل االجتمػػل ) للمسػػتكل التهليم ػ لآلمػػل هلل ر ػ حػػيف تمػػيف كجػػكد
رػركؽ جكهريػػل ذا داللػػل إح,ػػلبيل ِ )α<0.01رػ المهػػدؿ التراَمػ تهػػزل للمسػػتكل التهليمػ
لآلمل .
 ثامنػاً :ظهػر التتػلب ػدـ كجػكد رػػركؽ جكهريػل ذا داللػل إح,ػلبيل ) (α>0.05رػ درجػػل
ال ػ ػػذَل ا المته ػ ػػددة التللي ػ ػػل ِهلل ال ػ ػػذَل المَ ػ ػػلت هلل ال ػ ػػذَل الحرَػػ ػ هلل ال ػ ػػذَل الش ,ػ ػ ػ هلل ل ػ ػػذَل
المكسػػيت ) تهػػزل للمسػػتكيل التهليميػػل لألمهػػل التللي ػلهلل ر ػ حػػيف كجػػكد رػػركؽ جكهريػػل ذا
داللػل إح,ػلبيل ِ )α<0.05رػ درجػػل
الذَل الطميه ).

ِالػذَل اللسػكمهلل الػػذَل الريلضػ هلل الػذَل االجتمػػل

ك ي ػ انر َش ػ التت ػلب ػػف كجػػكد رػػركؽ جكهريػػل ذا
التراَم لدل الطلمل تهزل للمستكيل التهليميل لألمهل .

و

هلل

داللػػل إح,ػػلبيل ِ )α<0.01ر ػ المهػػدؿ

Abstract
The current study was entitled "The relationship between general
intelligence , multiple intelligences and the academic achievement of the
ninth grade students in Gaza Governorate".
The Objective of the study: (The main objective of this study is to
examine the relationship between general intelligence, multiple intelligences
and scholastic achievement, as well as the effect of some demographic
variables on the three variables (general intelligence, multiple intelligences,
achievement).
To achieve the objectives of the study, this study hypothesized eight
hypotheses, in order to verify these hypotheses, a random sample of 749
people, 409 males, was selected, the remaining 340 females were ninth
graders from the public schools in Gaza Governorate for 2018-2019.
In this study, the researcher used, mental capacity test Otis- Lennon
(intermediate level), testing of Multiple Intelligences for the ninth grade
prepared by the researcher, and The results of the qualifying tests prepared by
the Ministry of Education for the end of the academic year 2018 – 2019.
The results of the study were as follows:
- The results showed a statistically significant correlation between the
total degree of general intelligence and its sub-dimensions and multiple
intelligences, except for musical intelligence.
- The results showed a statistically significant correlation between the
total score of the general intelligence and its sub-dimensions and the
general rate of the results of the academic achievement and all its ten
decisions.
- The results also showed a statistically significant correlation between
multiple intelligences - except for musical intelligence - and the general
rate of the results of the academic achievement and all ten courses.
- The results of the study revealed a direct positive effect of statistical
intelligence on both the multiple intelligences and the results of the
academic achievement, It has also been shown that general intelligence
affects scholastic achievement more than the impact of multiple
intelligences on academic attainment, Also, the results showed that
mathematical intelligence is an intermediate variable between general
intelligence and academic achievement, while it was observed that the
ز

multiple intelligences are not intermediate variables between general
intelligence and academic achievement.
- There were statistically significant differences (α <0.01) in the overall
score of general intelligence attributed to gender (males, females). , the
results also showed significant differences (α = 0.01) in the scores
(linguistic intelligence, mathematical intelligence, physical intelligence,
social intelligence, personal intelligence, musical intelligence) due to
gender (males and females),The differences were in favor of females,
while there were no statistically significant differences (α> 0.05) in the
general cumulative rate attributable to gender (males, females).
- There were no significant differences related to statistical significance
(α> 0.05) in the total score of general intelligence.
- There were significant statistical differences (α <0.05) in the overall
score of general intelligence due to educational levels of parents
(father-mother).
- There were statistically significant differences (α <0.05) in the scores
(linguistic intelligence, mathematical intelligence, social intelligence)
of the parents' level of education, while significant differences (α
<0.01) were found in the cumulative average.
Finally, the results revealed significant differences (α <0.01) in the
cumulative average of students due to the educational levels of mothers.
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الفصل األول
اإلطاز العام للدزاسة
 انًقديت يشكهت اندراست ًحسبؤالحيب أىداف اندراست أىًيت اندراست يصطهحبث اندراست ينيج اندراست عينت اندراست -األدًاث ًانًقبييس

مقدمة :
لتد شسؿ مكضكع الذَل ال الس ل كالهلمل متػذ التػدـ كحتػى ك تتػل الحلضػرهلل كذلػؾ رػ محػلكال
ح ي ػػل للك,ػػكؿ إلػػى َتهػمهلل كاَتشػػلؼ ملهيت ػمهلل كسػػمر غػكارهلل للَشػػؼ ػػف سػرار الدريت ػلهلل كرغػػـ الَ يػػر
الَ ير مف الدراسل

االت لؽ.

الت يجري

كا محل

حكؿ م هكـ الذَل هلل إال ف ال ػالؼ حػكؿ م لهيمػم َمػر مػف

ره ػػؿ ه ػػك لم ػػؿ ػػلـ ـ كام ػػؿ مته ػػددة ههلل ه ػػؿ ه ػػك كام ػػؿ مترامط ػػل ـ مس ػػتتلل ػػف مهض ػػهل
ـ ك ار ه

المهضههلل هؿ هك ميب

َؿ هذ ا سبلل َلت

م لر جدؿ ميف الهلمل كال زال

حتى ك تتل الػراهفهلل كَمػل يػؿ رػإف الػذَل

هك اآلف كسيمتى دابملن َلم نل ال تهليل لهل.
رللػذَل يهتمػػر مػػف هػػـ المكضػك ل

التػ تل شػػهل الهلمػػل

لػى مػػدار التػػركف التػ مضػ

هلل كال

تزاؿ تشَؿ التحدم ا َمر لإلتسلف رغـ تطكر الذَل َمَكف محد ذاتمِ .الجلسـهلل )19 :2010
لميػل

رللذَل هك السػمل ااتسػلتيل التػ ييهػزل إليهػل مػل حتتتػم المشػريل مػف اتت,ػل ار كمتجػ از
كرتيػػل كرَريػػل كرلس ػ يلهلل إذا ارت ػػع ت,ػػي ااتسػػلف متهػػل ك,ػػؿ إلػػى حػػد الهظمػػل ك,ػػتلع التػػلريخهلل كاذا

ات ػض ت,ػػيمم متهػل اتحػػط مسػتكل سػػلكَم ليتتػر مػػف مسػتكل السػػلكؾ الحيػكات هلل إف الػػذَل هػك السػػمل
المسػػبكلل ػػف ,ػػتع حضػػلرة ااتسػػلفهلل رَلمػػل ارت ػػع مسػػتكل حضػػلرة ااتسػػلف كزاد تهتيػػدهلهلل َلمػػل احتػػلم
َؿ ,رِ.الهيسكمهلل .)78 :1984

ال رد لمزيد مف الذَل ليحسف التهلمؿ مع مستجدا

كيرل ِ لدؿ مد المهط هلل ر ,مرةهلل  :)776 :2016ف الذَل هك ا سػلس لَػؿ مظهػر مػف

مظػلهر التشػلط الهتلػ هلل كلَػؿ دا إتسػلت هلل ممػل ي َػد هميػل د ارسػتم كتحليػؿ مَكتلتػمهلل َمػل ف لػم هميػل
مللسػػل رػ م تلػػؼ مجػػلال

الحيػػلةهلل رػ مجػػلؿ التهلػػيـ رػ الدرسػػل كرػ مجػػلؿ التػػدري

رػ الم,ػػتعهلل مػػؿ

كلم ا هميل َذلؾ ر الكا ؼ االجتمل يل كالحيلتيل لى ا تالرهل كتتك هلهلل َمػل تػم يتمسػ كضػع الرجػؿ
المتلسػ

رػ المَػػلف المتلسػ هلل كهػػذا يتطل ػ

الدكلل اله,ريل.

التهػػرؼ لػػى إمَلتيلتػػم الهتليػلهلل كمللتػػلل ااسػػهلـ رػ متػػل
ػػلر الجػدؿ لسػتكا

إال ف م هػكـ الػذَل مػف َ ػر الم ػلهيـ التػ

يلس ػمهلل رتػػد تتلكلػػم لمػػل الػػت س مػػف زكايػػل م تل ػػل كمأسػػللي

طكيلػل حػكؿ طميهتػم كَي يػػل

متتك ػلهلل ر ػ محلكلػػل مػػتهـ ل هػػـ مَكتلت ػمهلل

رهػػؿ يتَػػكف مػػف ػػدرة تليػػل كاحػػدة ـ مػػف مجمك ػػل مػػف التػػد ار الهتليػػل المسػػتتللهلل ممػػل دل إلػػى ظهػػكر
الهديد مف التظريل

التػ ت سػر طميهػل الػذَل هلل ررزتهػل جهػكد الَ يػر مػف الهلمػل هلل كال زاؿ ميػداف الػذَل

ميداتلن ,ملن للمحك كالدراسل ِ.الستكدمهلل )301 :2013
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رمتذ ستكا

دة رَز دراسل الذَل سلسل لى استهملؿ التَيؼ الهتلػ م ػؿ كَسػلر 1939هلل
شػلملل ل هػـ

كميلجيم 1972هلل كحدي ل ا ترح المتظػركف م ػؿ جػلردتر 1983هلل كاسػترتمرم  1988اتجلهػل
الذَل ِ.مكسىهلل )105 :2005
الطكيلػ ػػل كالممتػ ػػدة لم هػ ػػكـ الػ ػػذَل متلرمػػػل

كلتػػػد تم ػ ػػض ػػػف تلػ ػػؾ الد ارسػػػل

تل ي,هل ر متلرمتيف سلسيتيف كهمل:

ديػ ػػدةهلل يمَػ ػػف

-

متلرمل الذَل الهلـ َمل تجدهل تد سيمرملف كترملفهلل كالت تتر مكجكد الذَل الهلـ.

-

كالمتلرمػػل الطلب يػػل الت ػ ت ػ مف متهػػدد الهكامػػؿ المرتمطػػل مللػػذَل هلل م ػػؿ رسػػتكف كجيل ػػكرد الػػذيف
َدكا لى هميل الهكامؿ المتهددة الت تميز الذَل  ِ.مزيلفهلل )10 :2015

كاذا َلف الجيؿ ا كؿ مف الهلمل

د رَز لى كجكد ػدرة لمػلهلل ك كجػكد ػد ار طلب يػل تحػدد

ال ,ل ال ريدة دا ال ردهلل رإف الجيؿ ال ػلت مػف لمػل سػيَكلكجيل الػذَل م ػلؿ جػلردتر كَلتػؿ كغيػرهـ
اتتملهتػػل إلػػى ال ػػركؽ ال رديػػل تػػل ااتجػػلزهلل س ػكا تهلػػؽ ا مػػر مسػػلكؾ

ػػد غتػػى مهررتتػػل للػػذَل هلل كل ػ

ال رد الكاحد ك ملل ركؽ التلبمل ميف ا رراد كال تلرل  ِ.مزيلفهلل )11 :2015
كالذَل مف َ ر المتسي ار المرتمطل مللتح,ػيؿ الد ارسػ كالمػ رة ريػمهلل كتشػير الد ارسػل
إل ػػى كج ػػكد ارتم ػػلط ط ػػردم ش ػػمم لمػ ػ
غ ارم ػلهلل ف مهػػض مضػػمكتل

مكمػنل

م ػػيف ال ػػذَل كالتح ,ػػيؿهلل كه ػػذا االرتم ػػلط ال يس ػػت ير م دهش ػػل ك

ا تمػػل ار الػػذَل تتشػػلمم إلػػى حػػد َميػػر مػػع مهػػض مضػػمكتل

ا تمػػل ار

التح,ػ ػػيؿهلل ك ل ,ػ ػل حيتمػ ػػل تتهلػ ػػؽ مػ ػػمهض تمػ ػػلط المهػ ػػل ار كالتػ ػػد ار الت ػ ػ يهززهػ ػػل الػ ػػتهلـ المدرس ػ ػ
ممستكيلتم الم تل لهلل َللتدرة الل ظيلهلل كالتدرة االستدالليلِ.تشكات هلل )132 :2003
رللهال ػل مػيف متسيػرم الػذَل كالتح,ػيؿ متالزمػلهلل كلتػد كجػد الهديػد مػف الهلمػل م ػؿ كرمتسػكفك
Rebinsonهلل ككميرس ك Pressyهلل ال ل مكجمل ميف الذَل كالتح,يؿ الدراس ِ.زيدافهلل )15 :1996
كلتػػد َلت ػ

مدايػػل ال ػرمط مػػيف متسيػػرم الػػذَل كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل ػػلـ ِ )1904رػػأكؿ ا تمػػلر

للذَل تـ ت,ميمم َلف جؿ التح,يؿ الدراس هلل كالَشؼ ف الطال
ر

لـ ) (1904طلم

المهرضيف ل طر الرسك .

ك ازرة التهليـ ر ملريس مف للـ الت س ال رتس ميتيػمهلل كمجمك ػل مػف

زمالب ػمهلل كضػػع داة ي ػػتـ مػػف الله ػػل تحديػػد كمهررػػل تالمي ػػذ ال,ػػؼ ا كؿ المهرض ػػيف ل طػػر الرس ػػك هلل
محي

يمَف ف يتلتى ه ال اهتململن الجيلنِ.جلمرهلل )11 :1994
رللتح,ػػيؿ الد ارسػػ مػػف المكض ػػك ل

الد ارسػػل

التػػ تلل ػ

اهتملمػ ػلن َمي ػ انر م ػػف م ػػؿ المػػلح يف رػ ػ مج ػػلؿ

الترمكيػػل كالت سػػيلهلل ال سػػيمل ك ف التطػػكر الهلم ػ كالتتت ػ الهلبػػؿ ,ػػم ي ػػرض ليتػػل االهتمػػلـ

مػػللمردكد الَي ػ للتهلػػيـ لمكاَمػػل هػػذا التطػػكرهلل رللتح,ػػيؿ هػػك الػػذم تتػػيس مػػف اللػػم مػػدل تجلحتػػل ك
3

رشػػلتل ر ػ
كالت

مليػػل التهلػػيـهلل كالتح,ػػيؿ ال يكجػػد ر ػ ر ػ ارغهلل كاتمػػل يتػػأ ر مللهديػػد مػػف الهكامػػؿ كالمتسي ػ ار هلل

د ت ر سلملن ك إيجلملنهلل َمل ف ال ػل هػذ المتسيػ ار هلل كالتػ تػ ر سػلملن ك إيجلمػلنهلل َمػل ف ال ػل

هذ المتسي ار مللتح,يؿ الدراس هلل د تَكف طرديل ك َسيلهلل كمللتلل يمَػف ف تهػزك الت ػكؽ الد ارسػ
مف دمم لهذ المتسي ار ِ.المزكغ هلل )86 :2011
كيهػػد االرتمػػلط مػػيف الػػذَل كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ

َمػػر ك ك ػػؽ ر ػ م ارحػػؿ التهلػػيـ ا كل ػ متػػم ر ػ

الم ارحػػؿ الهليػ ػلهلل كيهتمػػر ال ػػذَل م ػػف الهكامػػؿ الهتلي ػػل الم ػ رة رػػ التح ,ػػيؿ ا َػػلديم للطللػ ػ هلل كيهي ػػؽ
لػ ػػى مسػ ػػليرة كجػ ػػم التشػ ػػلط الت ػ ػ تهتمػ ػػد لػ ػػى هػ ػػذ

ات لضػ ػػم إلػ ػػى مػ ػػل دكف المتكسػ ػػط ػ ػػدرة الطلل ػ ػ

التد ار ِ.جكيدةهلل )50 :2015

رللتح ,ػػيؿ الد ارسػػ َ ػػلف كال زاؿ ه ػػـ تػ ػكات ال ػػتهلـ المدرسػػ ك ل ,ػػل رػػ مجتمهلتت ػػل الهرميػ ػلهلل
ك لي ػػم يرَ ػػز المهلم ػػكف كاآلم ػػل كالس ػػلطل

)94 :1993

مػػف اله ػرض السػػلمؽ يتض ػ للملح ػ

التهليمي ػػل مش ػػَؿ ػػلـهلل ت ػػم يح ػػدد مس ػػتتمؿ ا متل ِ.محمػ ػدهلل
ف هػػذ الد ارسػػل ضػػركرة ي رضػػهل التطػػكر ر ػ المح ػ

رػ

الهل ػػكـ الت س ػػيل كالس ػػلكَيلهلل كت رض ػػهل ض ػػركرة االهتم ػػلـ ممتسيراته ػػل دا ػػؿ الميب ػػل المدرس ػػيلهلل ر ػػللتظر إل ػػى
الطلمػل مػف متظػكر مسػتكيل

كالتلب ميف لى الم سسل

ذَػػلبهـهلل ي ػرض ػددنا مػف التضػميتل

الترمكيػلهلل التػ يجػ

لػى المهلمػػيف

التهليميلهلل ف يهملكا لى تت يذهل كتتييـ تتلبجهل مشَؿ جيد كجديد.

كمللت ػػلل ر ػػإف ه ػػذ الد ارس ػػل ت ػػأت للَش ػػؼ ػػف الهال ػػل م ػػيف المتسيػ ػ ار ال ال ػ ػلهلل ال ػػذَل الهػ ػػلـ
كالذَل ا

المتهددة كالتح,يؿ الدراس هلل كمدل كة تأ ير هذ المتسي ار ال ال ل مهضػهل مػمهضهلل كمػف ػـ
المتهػػددة) لػػى سػػلس التػػدرة لػػى التتم ػ مػػدرجل

تحديػػد م مػػف التظ ػريتيف ِ الػػذَل الهػػلـهلل الػػذَل ا

الطلمل هلل كاتجلهلتهـ مستتمالن.
َمػل ف استشػراؼ دكر الػذَل رػ المسػتتمؿ يتطلػ

ف ت هػـهلل لػيس رتػط الػدكر اايجػلم لػمهلل مػؿ

ك ف ت هـ َذلؾ مل يضهم مػف حػدكد مػلـ دا ااتسػلفهلل كتػزداد داللػل الػذَل ك ػد ار الت َيػر رػ
المهلكمػل

كاال ت,ػػلد التػػلبـ لػػى المهررػلهلل كمللم ػػؿ رػػإف جكاتػ

لتػػدرة ااتسػػلف لػػى مكاجهػػل تحػػديل

,ػر

الت,ػػكر رػ هػػذ التػػد ار تضػػع حػػدكدان

هػػذا اله,ػرهلل َ ػػر مػػف م ك ػ

مضػىهلل كرػ ضػػك هػػذ ا هميػػل

الشديدة للذَل تمرز الحلجل إلى استشراؼ الم الم ا سلسيل لمستتمؿ رهـ الػذَل كد ارسػتم ك يلسػمِ.طمهلل

)251-250 :2006
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مشكمة الد ار ة وت اؤالتيا:
ر ضك الهرض السلمؽ تتحدد مشَلل الدراسل ر التسل ؿ الربيس التلل :
ما ال عالقة بيف الذكاء العاـ والذكاءات المتعددة والتحصيؿ الدرا ي لدى طمبة الصػؼ التا ػع
األ ا ي في محافظة غزة ؟
كيت رع مف التسل ؿ الربيس
-

رر يل كه َللتلل :

دة تسل ال

المته ػػددة لػػدل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع م ػػف

الت ػػػاؤؿ األوؿ :م ػػل مس ػػتكل الػػذَل اله ػػلـ كال ػػذَل ا
المدارس الحَكميل ممحلرظل غزةه

-

الت اؤؿ الثاني :مل مستكل التح,يؿ الدراس لدل طلمل ال,ؼ التلسع رػ المػدارس الحَكميػل
ممحلرظل غزةه

-

الت ػػاؤؿ الثالػػث :هػػؿ تكجػػد ال ػػل ارتملطيػػل ذا
(0.05ميف درجل

-

الذَل الهلـ كميف درجل

المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة.

الت اؤؿ الرابع :هؿ تكجد ال ل ارتملطيل ذا
م ػػيف درج ػػل

داللػػل إح,ػػلبيل تػػد مسػػتكل داللػػل ِ<α

الذَل ا

المتهػددة لػدل طلمػل ال,ػؼ التلسػع رػ

داللل إح,لبيل تد مستكل داللل ِ(0.05 <α

ال ػػذَل اله ػػلـ كم ػػيف التح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ ل ػػدل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع رػ ػ الم ػػدارس

الحَكميل ممحلرظل غزة.
-

الت ػػاؤؿ الخػػامس :هػػؿ تكجػػد ال ػػل ارتملطيػػل ذا
(0.05مػيف درجػل

الػذَل ا

داللػػل إح,ػػلبيل تػػد مسػػتكل داللػػل ِ<α

المتهػددة كمػيف التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل طلمػل ال,ػؼ التلسػع رػ

المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة.
-

الت ػػاؤؿ ال ػػػادس :هػػؿ الػػذَل الهػػلـ لػػم تػػأ ير لػػى التح,ػػيؿ الد ارس ػ مػػف ػػالؿ الػػذَل ا
المتهددة لدل طلمل ال,ؼ التلسع مللمدارس الحَكميل ممحلرظل غزةه

-

الت ػػػاؤؿ ال ػػػابع :هػػؿ تكجػػد رػػركؽ ذا
درجل

-

الذَل الهلـ كدرجل

الذَل ا

داللػػل إح,ػػلبيل تػػد مسػػتكل داللػػل ِ (α<0.05رػ ػ
المتهددة كدرجػل

التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل طلمػل ال,ػؼ

التلسع ر المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة تهزل لتكع الجتس.

الت ػػػاؤؿ الثػػػامف :هػػؿ تكج ػػد ر ػػركؽ ذا
درجل

الذَل الهلـ كدرجل

الذَل ا

داللػػل إح ,ػػلبيل ت ػػد مسػػتكل دالل ػػل ِ (α<0.05رػ ػ

المتهددة كدرجػل

التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل طلمػل ال,ػؼ

التلسع ر المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة تهزل للكضع اال ت,لدم لألسرة.
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-

الت ػػػاؤؿ التا ػػػع :هػػؿ تكجػػد رػػركؽ ذا
درجل

الػذَل الهػلـ كالػذَل ا

داللػػل إح,ػػلبيل تػػد مسػػتكل داللػػل ِ (α<0.05رػ ػ

المتهػددة كدرجػل

التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل طلمػل ال,ػؼ التلسػع

ر المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة تهزل للمستكل التهليم لألمل .
-

الت ػػػاؤؿ العاشػػػر :هػػؿ تكجػػد رػػركؽ ذا
درجل

الذَل ا

الذَل الهلـ كدرجل

داللػػل إح,ػػلبيل تػػد مسػػتكل داللػػل ِ (α<0.05ر ػ
المتهددة كدرجػل

التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل طلمػل ال,ػؼ

التلسع ر المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة تهزل للمستكل التهليم لألمهل .

أىداؼ الد ار ة :
-

الهػػدؼ ال ػربيس لهػػذ الد ارسػػل رحػػص الهال ػػل مػػيف الػػذَل الهػػلـ كالػػذَل ا
الدراس هلل كالَشؼ ف الهال ل ميف الذَل الهلـ كالذَل ا

َمل تهدؼ الدراسل إلى الَشؼ ف ال ركؽ ر مستكيل
المتسي ار

-

المتهػػددة كالتح,ػػيؿ

المتهددة .

الذَل متك يػم كالتػ تهػزل إلػى مهػض

َللجتس كالكضع اال ت,لدم .

كَذلؾ تهدؼ الدراسل إلػى الَشػؼ ػف مػدل إمَلتيػل التتمػ ممسػتكيل
الذَل الهلـ كتظريل الػذَل ا

التدرة لى التتم مدرجل

الطلمػل مػف ػالؿ تظريػل

المتهػددة هلل كتحديػد كت ضػيؿ إحػدل هػلتيف التظػريتيف لػى سػلس

الطلمل كاتجل دراتهـ التح,يليل مستتمال .

أىمية الدرا ة :
-

تمع هميل هذ الدراسل َكتهل تسػهى ال تمػلر تظريػل الػذَل ا

المتهػددة كالػذم َػد ريهػل جػلردتر

لػى تهػدد التػػد ار الهتليػل كات ,ػللهل ػػف مهضػهل الػمهض هلل كالتػ

مػر تهػل مػػف ػالؿ كجػػكد

ت ػػكاع مته ػػددة م ػػف ال ػػذَل يز ػػر مه ػػل الم ػػزكف ال ػػدملغ للمش ػػر هلل كتحدي ػػد ا َ ػػر همي ػػل رػ ػ
التح,يؿ الدراس هؿ هك الذَل الهلـ ـ الذَل ا
-

َمل تتمع هميتهل مف الؿ هميل الجلت

الذم تت,دل لم حي

ذاع ,يتهل كاتتشر مداهل ال كه تظريل الذَل ا
مهد اطالع الملح

لى ت ار

إلى المهررل التلبملهلل حي

الد ارسػػل

االممريتيػػل تتلكل ػ

المتهددة ه
المتهددة .

تهل تسهى للتحتػؽ مػف تظريػل

لـ الت س االممريت تمػيف لػم مػأف د ارسػتم ضػلر

لـ يجد ر الت ار  -رػ حػدكد مليػل المسػ التػ
الهال ػػل مػػيف تظريت ػ الػػذَل الهػػلـ كالػػذَل ا

إضػلرل تك يػل

ػلـ مهػل  -وم مػف

المتهػػددة ك ال تهمػػل

مللتح,يؿ الدراس .
-

كَذلؾ تَمف هميػل الد ارسػل رػ

الدراس .

تهػل ستَشػؼ ػف م مػف التظػريتيف َ ػر تػأ ي ار رػ التح,ػيؿ
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-

َمل كترجع هميل هذ الدراسل لمهررل مػل هػك ػلـ كممهتػى ك ػر كجػم الشػمم كتتػلط االلتتػل مػيف
تظريل الذَل الهلـ كتظريل الذَل ا

المتهددة هلل كمهررل مػل هػك ػلص م كجػم اال ػتالؼ مػيف

التظريتيف .
-

ك يضل ترجع هميل الدراسل ر إ طػل ال ر,ػل مإمَلتيػل المتلرتػل مػيف تتػلب هػذ الد ارسػل كتتػلب

-

رػ ات ػلذ التػرار المتلسػ

الدراسل

ا

رل الت

جري

ر ميبل

ك ي نار د تسل د هذ الدراسل ,حل

حضلريل كظركؼ تلريل متمليتل .

الترار ك كليل ا مكر كالطال

ر ػ ا تيػػلر ت ,,ػػهـ مهتلي ػػل َمي ػرة تػػكري ار للجه ػػد كالك ػ

لديهـ كالت يتـ الَشؼ تهل مف الؿ التظريل الت ت م

متػػل

ل ػػى الميػػكؿ كالتكجهػػل

رضليتهل .

التػ ػ

مصطمحات الد ار ة :
الذكاء العاـ :
تمت ػ الملح ػ
لى ا تمل ار

تهريػػؼ ك مػػكرت ك للػػذَل َ -ت ػدرة يمَػػف يلسػػهل -مأتػػم التػػدرة لػػى ا دا الجيػػد

الذَل .

الذكاءات المتعددة :

رؼ جلردتر الذَل المتهدد  :مأتم التػدرة لػى حػؿ المشػَال

ك تتػديـ تتلجػل

ذا

يمػل رػ

مجتمع مل ِ .ال لؼ هلل ) 103 : 2011
ك د كرر  Gardnerكسيلل لكضع ريطػل للمػدل الكاسػع للتػد ار التػ يمتلَهػل المشػرهلل مت,ػتيؼ ػدراتهـ
إلى ملت ربل

ك ملت ذَل ا

تهرضهل لى التجك التلل ِ.كرمستركت هلل .)2 :2006

 -1الذَل اللسكم /الل ظ
 -2الذَل المكسيت  /اايتل
 -3الذَل الريلض  /المتطت

 -4الذَل المَلت  /الم,رم
 -5الذَل الجسم  /الحرَ
 -6الذَل االجتمل

 -7الذَل الش  / ,الذات
 -8الذَل الطميه
الملح

كتمتػػى الملح ػ

ر

ر ػ هػػذ الد ارسػػل تهريػػؼ جػػلردترهلل تػػم يت ػػؽ مػػع االج ػ ار ا

يلس الذَل ا

المتهددة لدل يتل الدراسل.
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الت ػ سػػكؼ يتمههػػل

التحصيؿ الدرا ي:
يهررػم ك مػك تجيلػػلك مأتػم  :متػدار مػػل يَتسػمم الطللػ

مػػف مهػلرؼ كمهلكمػل

ػلر رػ المػكاد
كمهػ ا

الد ارسػػيل الم تل ػلهلل كالت ػ يمَػػف االسػػتدالؿ ليهػػل مػػف ػػالؿ درجلتػػم لػػى اال تمػػل ار التح,ػػيليلهلل الت ػ
تجريهل المدرسل ك الم سسل التهليميل سكا َلت
كتمتى الملح

مديريل ك ك ازرة التهليـ ِ.مك تجيللهلل )2017

ػر ا
ر هذ الدراسل تهريؼ مك تجيللهلل تػم يت ػؽ مػع االج ا

ر الح,كؿ لى درجل

التح,يؿ الدراس لدل يتل الدراسل.

التػ اتمههػل الملحػ

المنيج :
اتمع الملح

رػ الد ارسػل الحلليػل المػته الك,ػ

لطميه ػػل ك ه ػػداؼ الد ارس ػػل رػػ إيج ػػلد الهال ػػل

التح,يؿ الدراس لدل طال

االرتمػلط هلل رهػذا المػته هػك ا َ ػر مال مػل
المته ػػددة هلل ل ػػى

م ػػيف متسيػ ػ ار ال ػػذَل اله ػػلـ كال ػػذَل ا

ال,ؼ التلسع ا سلس ر محلرظل غزة.

عينة الدرا ة :
ملػ

ػدد م ػردا

يتػل الد ارسػل  749م ػردة مػتهـ  409م ػردة ذَػكر كالمػل

 340م ػردة إتػل

مف طلمل ال,ؼ التلسع مف المدارس الحَكميل ر غر غزةهلل للهلـ .2019-2018

األدوات والمقاييس :
است دـ الملح
 -1ا تملر التد ار

 -2ا تملر الذَل ا

كالمتلييس التلليل :

ر الدراسل الحلليل ا دكا

الهتليل كتيس ليتكف ِالمستكل المتكسط) .

المتهددة لل,ؼ التلسع ا سلس إ داد الملح

 -3تتػػلب اال تمػػل ار التح,ػػيليل المهػػدة مػػف مػػؿ ك ازرة الترميػػل كالتهلػػيـ لتهليػػل الهػػلـ الد ارس ػ ال ػػلت
لهلـ  2018 – 2017ـ
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الفصل الثاني
اإلطــــــاز الهظـــــسي
 انًبحث األًل :انذكبء انعبو انًبحث انثبني :انذكبءاث انًخعددة -انًبحث انثبنث :انخحصيم اندراسي

المبحث األوؿ :الذكاء العاـ
مقدمة:
تم ػػؿ مداي ػػل التي ػػلس الت سػ ػ كتط ػػكر تمكذج ػػل ه ػػـ مالمػ ػ التط ػػكر رػ ػ
كيالحػػظ مػػف ػػالؿ متلمهػػل هػػذا التطػػكرهلل َيػػؼ اتطلت ػ
كتحػػرر مػػف سػػر المتػػله ال سػػيكلكجيلهلل كتحػػدد

االستمطلفهلل ك د كرر لهل التيػلس سػللي
د يت ػػل للتَم ػػيـهلل كم ػػع ه ػػذ الم ػػدايل

ل ػػـ ال ػػت س الح ػػدي هلل

يػػلس الظ ػكاهر الت سػػيل ػػلرم جػػدراف المهلم ػؿهلل

مهللمهػػل كمكضػػك يتهل مػػف ػػالؿ التيػػلس مػػدال مػػف
مسػتتلل للتتيػيـهلل كطػرؽ

جديػدة رػ المالحظػل كال حػصهلل ك دكا

تش ػػَؿ ل ػػـ ال ػػت س م ,ػػكرة م تل ػػل كتت ػػدـ ممه ػػدال

)23 :2007

سػ ػريهلِ.ررمهلل

كي ػػرل ِ م ػػك تجيلػ ػلهلل  )2017م ػػأف هت ػػلؾ ل ػػط َمي ػػر م ػػيف تش ػػأة التي ػػلس الت سػ ػ كتش ػػأة التي ػػلس
الهتل ػ هلل حي ػ

يهتمػػر التيػػلس الهتل ػ رػػرع مػػف رػػركع التيػػلس الت س ػ هلل كرغػػـ ذلػػؾ رػػإف التيػػلس الهتل ػ هػػك
ـ ك شمؿ.

ا سلس إال ف التيلس الت س
كيضػيؼ مأتػم مػػف ال,ػه

تحديػد سػػتل مهيتػل لتشػأة التيػػلس الهتلػ كي ضػؿ الحػػدي

ػف رتػ ار

تلري يل ر مجلؿ التيلس الهتل .
كمػف الضػػركرم ا ت ػل مػػدايل

يم ؿ المرحلل المتهجيل ر

هػػذا التػلريخ كحلتلتػػم حتػى ت,ػػؿ إلػػى ل ػرد ميتيػػم ِ )Binetكالػػذم

يلس الذَل هلل كتمدك هميل هذا التتمع التلري

لمػػل ال ػػت س المهل ,ػريف كاارهل ,ػػل

الممَػ ػرة الت ػ تلمػ ػ مػػف الله ػػل المم ػػلد ار الهمتريػػل مت ػػذ ػػركف

مهيػدةهلل ك لػػى الػػرغـ مػف إمَػػلف إغ ػػلؿ هػذ اارهل,ػػل

)28 :2007
كَلت ػ

المػػدايل

مػف حيػ

رمطػم مػيف إتجػل از

تتم ػػؿ ر ػ إسػػهلمل

اآلفهلل إال تػػم ال يمَػف تسػػيلتهل ك إتَلرهػػلِ.ررمهلل

الهػػللـ ال رتس ػ سػػيجلف ِ )1837الػػذم ػػلـ ملرتتػػلح كؿ

م سسل لتطكير كتتميل المت ل يف تليلنهلل رلتد َلف يهتتد مأف الت لؼ يمَف الجم.
كالمحَػػل

الت ػ ا تمػػد ليهػػل للتمييػػز مػػيف مسػػتكيل
ذ

ال سيكلكجيل كالحسيل هلل كه مف المآ ذ الت

كرغـ محلكالتم الح ي ل رػ تهلػيـ كتػدري
كاستسلـ ر تهليل المطلؼ ِ.مك تجيللهلل )2017
مهػػد ذل ػػؾ مػػرز إتج ػػل از الطمي ػ

ليم ريمل مهد.

كتتميػل المت ل ػيف تليػلن إال ف محلكالتػم مػل

ال رتسػػ اس ػػَيركؿ ِ  )1838حي ػ

لتحديػػد المسػػتكل الهتلػ لل ػػرد تمػػد مػػف السػكا إلػػى
ال ميسك نار ر حلال
يَكف سه ن

الت لػػؼ الهتل ػ َلت ػ

مػػلرة ػػف الت ػكاح

لػػى درجػػل

ملل شػؿ

ات ػػذ مػػف اللس ػػل كس ػػيلل

الت لػػؼ الهتل ػ هلل رتػػد الحػػظ ف التطػػؽ

الضهؼ الهتل المسػيطهلل ميتمػل يَػكف ضػهي نل َلمػل ارت ػع مسػتكل الضػهؼ
01

الهتلػ ػ هلل حت ػػى ت ػػم رػ ػ حلل ػػل الض ػػهؼ الهتلػ ػ الش ػػديدهلل ت ت ػ ػ المت ػػلطع الهجلبي ػػل للَلم ػػل  ِ .ػػكضهلل
)20 :1998
ال مػل مػيف المػرض الهتلػ
كيضيؼ ِ مك تجيللهلل  )2017مأف هذ ال ترة التلري يل َػلف ريهػل تػدا ن

كالت لػػؼ الهتل ػ كلػػـ يَػػف هتػػلؾ ػػدرة لػػى الت ريػػؽ كالتمييػػز ميتهم ػلهلل رَػػلف التمييػػز ميتهمػػل ضػػركرة ال مػػد
ال رتس اسَيركؿ كررؽ ميتهمل كا تمد لى اللسل للت ريؽ ميتهمل.

متهلهلل إلى ف جل الطمي

كتهػػد مالحظػػل اسػػَيركؿ تلػػؾ مللسػػل ا همي ػلهلل رمػػل زلتػػل مهػػد َ ػػر مػػف ػػرف كت ,ػؼهلل تهتمػػر رهػػـ
اللسل كاست دامهل محَنل جكهرينل للتدرة الهتليلِ.ررمهلل )30 :2007
رػ ػ
المكاه

ػػلـ ِ )1869تش ػػر ج ػػللتكف َتلم ػػم ك متػػػرم مللك ار ػػلك كح ػػلكؿ ف ي مػ ػ

م ػػف الل ػػم ك ار ػ ػػل

مف الؿ است داـ طريتل تلريخ الهلبلل.
ك لـ َذلؾ مإ داد مهض الطرؽ لتيػلس ػد ار التمييػز الحسػ هلل م ػؿ حػدة اام,ػلر كالسػمع تػد

ا ر ػ اردهلل كَػػذلؾ يػػلس ػػدراتهـ الحرَي ػلهلل كَػػلف يهتتػػد مػػأف ا تمػػل ار التمييػػز الحس ػ يمَػػف ف تسػػت دـ
َكس يلل للحَـ لى ذَل ال ػردهلل ذلػؾ ف مهلكملتتػل ػف الهػللـ ال ػلرج ت,ػؿ إليتػل ػف طريػؽ الحػكاسهلل
َمػػل ف مالحظتػػم ػػف الملهػػل مػػف حي ػ
كا لـهلل د د ـ هذا اال تتلد.

ف لػػديهـ ,ػػك انر ر ػ التػػدرة لػػى التمييػػز مػػيف الح ػ اررة كالمػػركدة

ك كض ػ جػػللتكف ف يػػلس ذَػػل م رػػرد ال يػػتـ إال مػػف ػالؿ متلرتتػػم ممتكسػػط ذَػػل اآل ػريفهلل
كَػػلف هػػـ مػػل اَتش ػ م ف ال ,ػ ل

الهتليػػل ت ضػػع ر ػ تكزيههػػل مػػيف التػػلس لل,ػػكرة اال تدالي ػلهلل كمػػذلؾ

كضع جللتكف التكا د ا سلسيل للمح
كر

لـ ِ  )1879تشأ ركت

التيػػلس الت س ػ هلل كَػػلف ركت ػ

الهلم ر ال ركؽ ال رديلِ.الشيخهلل )95 :1990
مألملتيل مهمالن يهتمػر اللمتػل ا كلػى لهلػـ الػت س التجريمػ كحرَػل

م ػػف المػػلح يف ر ػ ال يزيتيػػل كال س ػػيكلكجيلهلل كَلت ػ

تجلرمػػم لػػى الحػ ػكاس ك

اام ,ػػلر كاللمػػػس كالس ػػمع كهلل كَػػػذلؾ اه ػػتـ مللتػػػذَر كالػػػتهلـ كالت َي ػػر كاالتتمػػػل هلل ك ي ػػلس سػ ػػر ل التػ ػػت س

كالتمض تل االت هلؿ ِ.كضهلل .)18 :1998

كيػرل ِ مػػك تجيلػلهلل  )2017مأتػػم لػػى الػػرغـ مػػف مدابيػػل تجػػلر ركتػ

إال ف لػػم ميػزة رهيمػػل تػػم

ضع السلكؾ ك كؿ مرة للتيلس.
مػػل جػػيمس مػػلؾ َػػيف َلتػػؿ كهػػك حػػد تالمػػذة ركتػ هلل ك ػػد درس َلتػػؿ لػػـ الػػت س التجريمػ ر ػ

جلمهل ليمتزم ر

لملتيل ِ.الـهلل )347 :2000

كه ػػك مريَػ ػ الجتس ػػيل هللك كؿ مػػػف اس ػػت دـ م ,ػػطل اال تمػػػلر الهتلػ ػ س ػػتل 1980ـهلل كَلت ػ ػ
ا تملراتم تتيس الهمليل

الهتليل المسيطل ِ.كيضلهلل )111 :109
00

كيضػػيؼ ِ مػػك تجيلػلهلل  )2017مػػأف َلتػػؿ رغػػـ تػػم مػػف تالمػػذة ركتػ
ريمل يتهلؽ متضيل ال ركؽ ال رديلهلل حيػ
مسم

ف ركتػ

إال تػػم ا تلػػؼ مػػع سػػتلذ

ال يتػر مهػل كيهتمػر ا ػتالؼ التتػلب رػ التجػلر إتمػل

ال طأ ر التجري .
كر

لـ ِ )1904طلم

ك ازرة التهليـ ر ملريس مف ػللـ الػت س ال رتسػ ميتيػم كمجمك ػل مػف

زمالبػػم ف يضػػهكا داة لتحديػػد تالميػػذ ال,ػػؼ ا كؿ المهرضػػيف ل طػػر الرسػػك هلل محيػ

يمَػػف ف يتلتػػى

ه ػ ال اهتملم ػلن الجي ػلنهلل كلتػػد س ػ ر جهػػكدهـ ػػف كضػػع كؿ ا تمػػلر للػػذَل هلل كلتػػد اتتتػػؿ إلػػى الكاليػػل
المتحدة مهد دة ستكا هلل كاتتشر ا تملر الذَل هلل كَذلؾ رَػرة كجػكد شػ

يطلػؽ ليػم اسػـ الػذَل يمَػف

يلسم مكضك ينل كالتهمير تم مهدد كاحد ك متتدير تسمل الذَل ِ.جلمرهلل )11 :1994
كيهتمر ِ مك تجيللهلل  )2017مػأف جهػكد ل ػرد ميتيػم َلتػ

كالهالمل ال لر لهلل ر تلريخ لـ الت س كالتيلس الهتل هلل حيػ

الحرَيلهلل كتمَف مف التمييز ميف متأ رم التح,يؿ الدراس

مم لمػل ااسػهلـ المميػز كالتتلػل التك يػل

ت لػى ػف اال تمػلد لػى التػكاح الحسػيل
سمل

تليل ك سمل

ميبيل.

نظرة تاريخية لتطور مفيوـ الذكاء:
يرجػ ػػع االهتمػ ػػلـ مللػ ػػذَل كالتػ ػػد ار الهتليػ ػػل إلػ ػػى تػ ػػلريخ مكغػ ػػؿ ر ػ ػ التػ ػػدـ ِط ػ ػمهلل )17 :2006
رإف م هكـ الذَل

التديمػػػل هلل ػ ػػـ اهتم ػ ػ

دـ ر تشأتم ا كلػى مػف لػـ الػت س كمملح ػم التجريميػل هلل رتػد تشػأ رػ إطػلر ال لسػ ل
مد ارسػ ػػتم الهلػ ػػكـ الميكلكجيػ ػػل كال سػ ػػيكلكجيل اله,ػػػميل هلل كاس ػ ػتتر

ي ػ ػ نار ر ػ ػ ميداتػ ػػم

السػػيَكلكج ال,ػػحي الػػذم يدرسػػم َمظهػػر تل ػ مػػف مظػػلهر السػػلكؾ الػػذم ي ضػػع للتيػػلس الهلم ػ
المكضك

هلل كمل زال

ك لر هذا الملض الطكيػؿ تضػ

لم هكـ الذَل ِ .السيدهلل )185 :1976
رلتد َلت

طلمههػل ال ػلص لػى مهػض المهػلت الشػلبهل

تظرة لمل الت س ا كابػؿ ممػل رػيهـ ل ػرد ميتيػم تتػكـ لػى ارتػراض ف الػذَل حػلدم

ا ,ؿ ك لمػؿ حػلدم ػلـ كهػذا الػذَل يم ػؿ حػد ا مهػلد المميػزة للش ,ػيلهلل كالتػ تتضػ مػع التمػك
ال ردم ك د حدد ميتيم الذَل مك ,م:
 -1التدرة لى التكجيم المملشر لل َر ك التدرة لى ات لذ مك ؼ.
 -2التدرة لى التَيؼ المملشر للمكا ؼ الجديدة.
 -3التدرة لى تتد كتتكيـ الذا ِ .الزيل هلل )127 :1995
ػػـ جػػل سػػميرملف متظريػػل الهػػلمليف سػػتل ِ )1904كه ػ
كتهتمد لى التحليؿ ااح,لب هلل كتد
الهتل يشترؾ مع غير مف الكجك ا

كؿ تظريػػل تتػػكـ لػػى سػػلس امميريت ػ

هذ التظريل ر ,يستهل ا كلى ف َؿ كجػم مػف كجػم التشػلط
رل مهلمؿ لـ مشترؾ كيرمز لم مللرمز ِ.)G

02

َػػذلؾ ارترض ػ

هػػذ التظريػػل إلػػى جلت ػ

الهلمػػؿ الهػػلـ الهديػػد مػػف الهكامػػؿ التك يػػل كيرمػػز لهػػل

مللرمز ِ )Sرأم تشلط تل ي,در ف ال رد يحتكم لى هذيف الهلمليف :
-1
-2

لمؿ لـ مشترؾ ميف َؿ كجم التشلط الهتل .
لمؿ تك

ي تص متكع كاحد مف تكاع التشلط الهتل ِ.هليتزهلل )149 :2009

كهَػػذا ػػدر لسػػميرملف ف يمػػزم لػػـ الػػت س ملاح,ػػل مزجػلن يتػػمض مللحيػػلةهلل ك ػػدر لػػم يض ػلن ف

يرتػػلد كحػػد تلػػؾ المجلهيػػؿ الهتليػػل التػ رتحػ

كرػػلؽ الهلػػـ

,ػ

ميػػداف ررػػم لػػـ الػػت س متػػذ تشػػأتم

ا كلىِ .السيدهلل )239 :1976
كظهر مهد ذلؾ تظريل كرتدايؾ – تظريل الهكامؿ المتهددة)1924ِ -هلل حيػ
تظريػػل سػػميرملف كت ػػى كجػػكد لمػػؿ تل ػ

ررػض كرتػدايؾ

ػػلـ مشػػترؾهلل ك,ػػلغ تظريتػػم ر ػ شػػَلهل ا كل ػ

لػػى التحػػك

التلل :
ال يوجد ما ي مى بالذكاء العاـ بؿ توجد العوامؿ الثالثة التالية :
 -1الذَل المجرد كيتَكف مف التدرة الل ظيل.
 -2الػػذَل الهتل ػ الميَػػلتيَ كهػػك التػػدرة لػػى مهللجػػل ا شػػيل الملديػػل كالهملي ػلهلل كاسػػت داـ اآلال
كا جهزة.
 -3الذَل االجتمل

كيشمؿ التد ار

المرتمطل مهال ل

ال رد مع اآل ريف .

كَػػلف كرتػػدايؾ تتيجػػل ايملتػػم مللمدرسػػل السػػلكَيل يػػرل مػػأف هػػذ الهكامػػؿ ال ال ػػل مسػػتتلل ػػف
مهضهل المهض ِ.ليلفهلل كهتدمهلل كالَكر

هلل )129 :1987

ر كرتػػدايؾ يػػرل مػػأف الػػذَل ر ػ جػػكهر يهتمػػد لػػى ػػدد كمػػدل تهتيػػد الك,ػػال

ت,ؿ دابملن ميف الم ير كاالستجلملهلل ك ميف المك ؼ كال هؿهلل ك ميف الميبل كالتَيؼ.
كي رؽ كرتدايؾ ميف المستكيل
مه ػػلمال

اله,ػػميل الت ػ

الهتليل لى سلس دد هذ الك,ال ِ.السيدهلل )193 :1976

كتج ػػد ااش ػػلرة إل ػػى ف كرت ػػدايؾ حيتم ػػل ح ػػلكؿ ي ػػلس ال ػػذَل رػ ػ ا تمل ارت ػػم تك ,ػػؿ إل ػػى كج ػػكد
ارتم ػػلط للي ػػل م ػػيف تت ػػلب اال تم ػػل ار التػػ تت ػػيس َ ػػؿ لمػ ػؿهلل مم ػػل ي ػػرج رَػ ػرة الهلم ػػؿ اله ػػلـ

ِ ليلفهلل كهتدمهلل كالَكر

هلل )129 :1987

ػػـ ا ت ػػرح يرس ػػتكف ِ )1938اتجلهػ ػنل ك ػػر رػ ػ د ارس ػػل ال ػػذَل

لمػػم ل ػػى تحلي ػػؿ االرتم ػػلط م ػػيف

م تلػػؼ ا تمػػل ار الػػذَل متمشػػينل ر ػ ذلػػؾ مػػع مػػل ػػلـ مػػم سػػميرملف ر ػ المداي ػلهلل كلتػػد تك,ػػؿ يرسػػتكف

ملتمػػلع طريػػؽ رضػػؿ ر ػ التحليػػؿ ااح,ػػلب إلػػى تتػػلب م تل ػػل تملم ػلن مػػل تك,ػػؿ إليػػم سػػميرملف ػػف

طميهل الذَل  ِ.مك الـهلل كشريؼهلل )47 :1983

03

حي

لـ يرستكف متحليؿ تتػلب ِ )56ا تمػل نار مهػد تطميتهػل لػى ِ )240طللمػنل جلمهيػنلهلل كاتتهػى

ر تحليلم إلػى تتػلب تتهػلرض تملمػلن مػع كجػكد الهلمػؿ الهػلـ رػ تظريػل سػميرملف .ك ػلؿ رسػتكف :إتػم ال

كجػػكد لم ػػؿ هػػذا الهلمػػؿ الهػػلـ إتمػػل هتػػلؾ مجمك ػػل مػػف الهكامػػؿ المتهػػددة سػػملهل التػػد ار ا كليل ِ.مػػد
الرحمفهلل )241 :1998
كحس

مهلمال

االرتملط ميف اال تمل ار الت

كجكد التدرة الهتليل الهلمل الت

جراهل كجد يرستكف سمهل كامػؿ تليػلهلل كت ػى

َد سميرملف كجكدهل.

مل كامؿ يرستكف ره :

 -1الهلمؿ اللسكم :كيتهلؽ مللتدرة لى رهـ الَلمل

كاَملؿ الجمؿ كالت ار ة.

 -2الهلمؿ الهددم :كيتهلؽ مللسر ل ر حؿ المسلبؿ الهدديل.
 -3االستدالؿ :يتهلؽ مللتدرة لى امتَلر الحلكؿ كاست الص التتلب مف المتدمل .
 -4التذَر :يتهلؽ ملسترجلع الملدة المتهلمل.

 -5الهلمػػؿ المَػػلت  :يتهلػػؽ ملَتشػػلؼ التتظيمػػل

المَلتي ػل َ ػرمط ج ػ از ممه ػرةهلل ككضػػع دكا

رػ

مَلتهل.
 -6الهلمؿ اادراَ  :كيتم ؿ ر سر ل اادراؾ كسر ل ااغالؽهلل كر إَملؿ ا شيل كا رَلر.
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لمؿ السر ل :كيتهلؽ مسر ل إتجلز مؿ مهيف ِ.ليلفهللكهتدمهللكالَكر

إال ف سميرملف كرػ
ف مجػرد التظػر إلػى م,ػ كرل
ف جميع هذ المهلمال
كرػػ

هلل .)129 :1987

ػلـ ِ )1939رد لػى هجػكـ يرسػتكف ممالحظػل ,ػيلل حيتمػل شػلر إلػى
االرتمػلط رػ د ارسػل

يرسػتكف تجهلتػل تػدرؾ مػأف هتػلؾ ػلمالن لمػلنهلل إذ

مكجمل ِ.مدالرحمفهلل )242 :1998

ػػلـ ِ )1956ظه ػػر التم ػػكذم ال ال ػ ػ اله ػػلـ ال ػػذم َ ػػلف مػ ػرة مح ػػل

جيل ػػكرد الهكام ػػؿ الم تل ػػل ت ,ػػتي لن ال ػ ػ ا مه ػػلد ل ػػى التح ػػك الت ػػلل  -1ِ :الهملي ػػل
 -3التكات ) ِ .مك الـهللكشريؼهلل )49 :1983
كَػذلؾ رػ

ملتيتيػػل

التػرف الملضػ

جيل ػػكردهلل كي ,ػػتؼ
 -2المحتكي ػػل

ػػرم ركمػر سػػتيرتمرغ متظريػػل جديػدة للػػذَل هلل يكضػ مػػف

الله ػػل طميه ػػل ال ػػذَل كمَكتلت ػػم م ػػف ػػالؿ ت ,ػػكر يت ػػكـ ل ػػى رم ػػط الت ػػد ار الهتلي ػػل مهملي ػػل

الت َي ػػر

المتضمتل ر تلؾ التد ار .
كيهتتد ستيرتمرغ ف تظريتم ر الذَل تتَكف مف ال ل جػ از هػ  :الهمليػل

الهتليػل التػ تتػكد

ال ػرد إلػى سػلكؾ ك َ ػر مػف السػلكؾ الػذَ هلل كالتهلمػؿ مػع ال مػ ار الجديػدةهلل كالتَيػؼ مػع الميبػل كا ػػلدة
تشَيلهلِ .التدس الم تكحلهلل )389 :2012

04

ميتمل يهتتد َلتؿ ِ )1971,Cattellمكجػكد تػك يف ك تمطػيف م تل ػيف مػف الػذَل هلل كهمػل الػذَل
المرف ِالسيلؿ)هلل كالذَل المحدد ِالمتملكر)ِ .تشكات هلل )113 :2003
رػ المتلمػػؿ اتمػػع جػػلف ميلجيػػم ِ )1921متهجػنل م لل ػنل ػػف ذلػػؾ الػػذم اتمهػػم سػػميرملف كجيل ػػكرد

ك رسػ ػػتكفهلل حي ػ ػ

لػ ػػـ يهتمػ ػػد لػ ػػى المػ ػػته االح,ػ ػػلب ر ػ ػ د ارسػ ػػل الػ ػػذَل هلل إتمػ ػػل ا تمػ ػػد لػ ػػى المػ ػػته

ااَليتيَ هلل ك د جل است دامم لهذا المته تتيجػل لهػدـ اهتملمػم متحديػد ال ػركؽ الَميػل مػيف ا رػ اردهلل رتػد

َلت ػ

َ ػػؿ اهتململت ػػم مت,ػػمل ل ػػى الته ػػرؼ ل ػػى التسي ػ ار الَي ي ػػل ِالتك ي ػػل) الت ػ تح ػػد

رػ ػ التش ػػلط

الهتل لل رد ك سلكمم ر الت َير الؿ مراحؿ تمك الم تل ل ِ .مك الـهللكشريؼهلل .)55 :1983
كمللرغـ مف ظهكر اتجلهل
يَػػف َلري ػلن لتحريػػؾ م هػػكـ الػػذَل

سيَكلكجيل تدارع ف كجكد مَكتػل

ديػدة للػذَل هلل إال ف ذلػؾ لػـ

ػػف لرتػػم السػػلَتلهلل م تسييػػر مهتػػل التتليػػدم الضػػيؽهلل كطػػرح م هػػكـ

ك ر مديؿ.

كه

مليل َلت

تمدك شػمم مإ ازحػل ميػ

ار ػد رػ

مػر متػذ ػركف طكيلػل  .كرػ سػتل ِ)1983

ػػلـ ه ػػلكرد ج ػػلردتر ) (Gradnerمه ػػذا التح ػػدم م ػػف ػػالؿ تت ػػديـ تظري ػػل ا تم ػػد

مه ػػليير مته ػػددة رػ ػ

ك ,هل لم تلؼ ا تشطل المهرريل الت تجسد الذَل ااتسلت ِ .ال تيه هلل .)11 :2012
كلت ػػد تح ػػد

تظري ػػل ج ػػلردتر رػ ػ ال ػػذَل ا

كالهلكـ المهرريل ِ .لسـهلل .)38 :2008
كهك مل سيهرض لم الملح

المته ػػددة اال تت ػػلدا

مللت ,يؿ ر الممح

التتليدي ػػل رػ ػ مي ػػلديف الترمي ػػل

ال لت مف هذا ال ,ؿ.

تعريؼ مفيوـ الذكاء:
الذكاء :
يم ػػؿ تهري ػػؼ ال ػػذَل مح ػػلكال

مػػػل ات َػ ػ

تس ػػتهلؾ الهت ػػؿ المشػػػرمهلل ر ػ ػ م ػػالد ااغري ػػؽ َػ ػػلف
إال تجريػد غيػر مهػـ مػف

رالطػكف يهتتػد مػأف المشػر جػلهلكف مشػَؿ ػلـهلل كالمهررػل التػ اَتسػمكهل ليسػ
الهلل مؿ ز ـ رالطكف تم يهتمر ذَينل تم مدرؾ لجهلم.
حتيتل َمر ك َ ر اَتمل ن
ميتمل لل م ر ذلؾ تلميذ رسطكهلل حي

يمَف الك,كؿ إليهلهلل مؿ مسلمرة مف جلتػ

يرل مأف جمػع المهلكمػل

لػـ يَػف سػهيلن لػؼ م ػؿ ال

الػركح ااتسػلتيل التػ يشػَؿ الهتػؿ جػز نا متهػلهلل كز ػـ رسػطك

ف المشػػر ل ػػديهـ ػػدرتيف ظيمت ػػيف كهم ػػل :ره ػػـ ا كضػػلع كا س ػػمل

مس ػػر لهلل كايج ػػلد ا تي ػػل ار

ال ي ػػل

جيدة.
مطميهػػل الحػػلؿ ال تشػػَؿ كجهػػل

التظػػر ااغريتيػػل التديمػػل سػػكل جػػز ,ػػسير جػػدنا مػػف الجػػدؿ

الدابر حكؿ مهتى الذَل ِ.سيل رهلل كستركت هلل كمريت هلل .)5 :2006
05

كيػرادؼ الهلمػػل مػػيف الػػذَل كَػػؿ مػػف ال طتػػل كسػػر ل ال هػػـ كتك ػػد الػػذهفهلل َمػػل يهتػ مػػم مهضػػهـ
سر ل التهلـ كالتدرة ليمهلل لى حيف يت,د مم ك ركف ات لذ الحيلل لحػؿ مشػَال

الحيػلة كحسػف سيلسػل

ا مػػكر .كتتتػػر هػػذ المهػػلت جميههػػل مػػف المهتػػى اللسػػكم للم,ػػطل ر ػ اللسػػل الهرميػػل :الػػذَل سػػر ل
ال ه ػ ػػـ كح ػ ػػدة الهتػ ػ ػؿهلل كه ػ ػػك َ ػ ػػذلؾ تم ػ ػػلـ الشػػ ػ هلل كمت ػ ػػم ال ػ ػػذَل رػػ ػ ال ه ػ ػػـ إذا َ ػ ػػلف ت ػ ػػلـ الهت ػ ػػؿ سػ ػ ػريع

التمكؿ ِ.مدال للؽهلل كدكيدارهلل )249 :1999

لػػى يػػد ال يلسػػكؼ الركمػػلت شيشػػركف الَلمػػل الالتيتيػػل ) (Intelligentiaكتهت ػ

كلتػػد ظهػػر

لسكيػلن الػذهف )(Intellectهلل كال هػـ ))Understandingهلل كالحَمػل )(Sagacityهلل ك ػد تػرجـ الهػر هػذا
الم,طل مَلمل ذَل ِ.مت,كرهللكالشر لكمهللك زالديفهللك مك كؼهلل .)279 :2003

ك ػػد ح ػػلكؿ الهدي ػػد م ػػف الهلم ػػل تهري ػػؼ ال ػػذَل م ػػف كجه ػػل تظ ػػرهـ م ػػف ػػالؿ رمط ػػم مل تش ػػطل
ااتسلتيل المتهددة كالمتتك ل ممل دل إلى تمليف التهري ل
-

ريػػرل ميتيػػم ""Binet

كتتك هل ك دـ االت لؽ لى تهريؼ محدد.

ف الػػذَل هػػك ػػدرة الهتػػؿ لػػى ف يأ ػػذ كيحػػت ظ ملتجػػل مهػػيف هلل ك ف

يتَيؼ تَي ػل متلسػمل تحػك الهػدؼ هلل ك ف يَػكف ػلد ار لػى التتػد الػذات  .كيتػكؿ ميػر " Burtكإف
الػػ ػػذَل هػ ػ ػػك التػ ػ ػػدرة لػ ػ ػػى التَيػػ ػػؼ للمكا ػ ػ ػػؼ الهديػػ ػػدة هلل كهػ ػ ػػك يت ػػ ػػؽ مػ ػ ػػع هػ ػ ػػذا التهريػ ػ ػػؼ مػ ػ ػػع
شػ ػػترف"Sternكهلل ميتمػ ػػل يهػػػرؼ متجهػ ػػلكس " "Ebbinghousالػػػذَل مأتػ ػػم التػػػدرة لػ ػػى الترَي ػ ػ

ِال طي
-

هلل  2011هلل ) 152

ي ػػرل هيتم ػػكف ) (Henmonف ال ػػذَل يش ػػمؿ ػػلمليف :ا كؿ الت ػػدرة ل ػػى ال ػػتهلـهلل كال ػػلت ه ػػك
المهلكمل

المَتسػملهلل كيػرل ميتتيتيػر ) (Pintnerف الػذَل هػك ػدرة ال ػرد لػى ف يَيػؼ ت سػم

تَي نل متلسمنل تحك المكا ؼ الجديدةِ.ال طي هلل .)152 :2011
-

َمػػل كضػػع جلري ػ

الَليل.
-

كمػػف التهري ػػل

) (Garrettتهري ػنل للػػذَل رهررػػم مأتػػم :التػػدرة لػػى التجػػلح ر ػ المدرسػػل ك

الشػػلبهل للػػذَل تهريػػؼ مػػكرت ) (Boringمػػأف الػػذَل َتػػدرة يمَػػف يلسػػهل :هػػك

الت ػ ػػدرة ل ػ ػػى ا دا الجي ػ ػػد ل ػ ػػى ا تم ػ ػػل ار ال ػ ػػذَل ِ .مت,كرهللكالش ػ ػػر لكمهللك زالديفهللك مكالهكؼهلل
)281 :2003
-

كذَػر سػػتيرتمرم – َمػل كرد رػ َلمػؿ  -1987ف مجلػػل لػػـ الػت س الترمػػكم (Psychology
) journal of Educationalلمػ

ػلـ 1921هلل متشػر تػدكة ػرض ريهػل رمهػل شػر للمػلن

مػف لمػل الػت س ك ار هػـ ػف طميهػل الػذَل  .رتػلؿ لػكيس ـ .تيرمػلف ):(Lewis M.Terman

إف الذَل هك التدرة لى مكا,لل الت َيػر المجػردهلل لػى حػيف سػمل هرمػر ككدراك Herbert

) :)woodrowالت ػػدرة ل ػػى اَتس ػػل

الت ػػدرةهلل ميتم ػػل رر ػػم س.س َ ػػكل ف)Colvin

06

 :(S.Sف

الشػ ص يتمتػػع مللػػذَل حسػ

درتػػم لػػى الػتهلـ كَػػذلؾ درتػػم لػػى التَيػػؼ مػػع الميبػػلَِ.لمؿهلل

.)47 :1987
-

كيهررػػم كَس ػػلر ) (Wechslerمأتػػم :ػػدرة ال ػػرد الَلي ػػل ف يهمػػؿ رػػ سػػميؿ ه ػػدؼهلل ك ف ي َ ػػر
ت َي انر تلضجلنهلل ك ف يتهلمؿ مَ ػل ة مػع ميبتػمِ .مت,كرهللكالشػر لكمهللك زالديفهللك مكالهكؼهلل :2003
 . )281كهتلؾ تهريؼ ك ر لدل ك كَسلر ك للذَل حيػ

ررػم  :كمأتػم المتػدرة لػى رهػـ الهػللـ

كالػػدهل ر ػ متلملػػل التحػػديل كهلل كمتػػل ن لػػى هػػذا التهريػػؼ الكاسػػع رػػإف ال ػػرد يَػػكف ذَي ػنل إذا َػػلف
يػػػدرم مػػػل يػػػدكر حكلػ ػػم كيػػػتهلـ مػػػف مرت ػ ػمهلل كيسػ ػػتطيع ف يهمػػػؿ مطػ ػػرؽ تلجحػػػل ر ػ ػ الظػ ػػركؼ
الم تل ػ ػلهلل ك ف يَ ػػكف س ػػلكَم ذا مهت ػػى كاتج ػػل هلل ك ف يتس ػػـ مللمهتكلي ػػل كال لبدةِ.مكسػ ػىهلل :1985

)39
-

ميتمػػل ررػػم كالزيػػل ك مأتػػم :مػػدل ػػدرة ال ػػرد لػػى اارػػلدة مػػف م ارتػػم ر ػ حػػؿ المشػػَال

تكاجهمهلل كالتتم مللمشَال
-

كذه

المتمللِ.الزيل هلل )95 :1995

رريملف كFreemanك إلى ف الذَل هك  :التػدرة لػى التهػرؼ لػى المػدرَل

الت ػ

الحسػيلهلل

مػػع تمتػػع الشػ ص مسػػهكلل كسػػر ل متػػل الت,ػػك ار ِالتػػدرة لػػى الت يػػؿ)هلل كَػػذلؾ مػػدل االتتمػػل
الكاسع لديمهلل مع ات,لرم مسر ل التأه

-

لالستجلملِ.الترشهلل )805 :2014

ميتم ػػل رر ػػم َ ػػركز كCruzeك  :مأت ػػم الت ػػدرة ل ػػى التكار ػػؽ المالب ػػـ للمكا ػػؼ الجدي ػػدة الم تل ػ ػلهلل
ك ررم َالرؾ كClarkك  :مأتم ملرة ف تمَيف ال ػرد ف يَيػؼ ت سػم مػع ميبتمِ.مػدكمهلل :2016
)566

-

ك ررم كمليَلك :مأتم درة ي تلؼ ريهػل ا رػراد كتتم ػؿ رػ رهػـ ا رَػلر المهتػدةهلل كالتَيػؼ ال هػلؿ

م ػػع الميبػ ػلهلل كال ػػتهلـ م ػػف ال مػ ػ ار الس ػػلمتلهلل كح ػػؿ مه ػػض ا ش ػػَلؿ المتتك ػػل التػ ػ تهتم ػػد ل ػػى
االستدالؿهلل كالتسل

-

كَ ػػذلؾ رر ػػم تيس ػػيمي

لى المكا ؼ مف الؿ الت َيرِ.يلسيفهلل )19 :2017
كك ػ ػريف كal

كالت طػػيط كحػػؿ المش ػػَال

et

Nesbett-ك مأت ػػم  :الت ػػدرة ل ػػى كض ػػع ا س ػػمل

كالت َيػػر المجػػرد كره ػػـ ا رَػػلر المهتػػدة كال ػػتهلـ مسػػر ل مػػف ػػالؿ

ال م ػرةهلل رللػػذَل لػػيس مجػػرد تهلػػـ مػػف الَتػػل

ك تهلػػـ مهػػل ار

َلديميػػل ضػػيتلهلل مػػؿ إتػػم يهَػػس

درة كسػع ك مػؽ ل هػـ المحػيط متػل لَػ تحسػف الت,ػرؼ كتهػرؼ مػلذا ت هؿِ.ضػهيرهلل :2018

)50

كالحػػظ الملحػ

مػػف ػػالؿ التهري ػػل

السػػلمتلهلل مػػأف هتػػلؾ الر ػلن َميػ انر مػػيف الهلمػػل حػػكؿ تهريػػؼ

م هكـ الذَل هلل لدرجل تؾ تَلد ترل اتهداـ االت لؽ لى تهريؼ كاحد حتى ميف دد ليؿ مف الهلمل .
-

رػ ػلل الؼ يرج ػػع س ػػمل

دي ػػدة رػ ػ مت ػػدمتهل ف ال ػػذَل

م ػػلرة ػػف م ه ػػكـ ررضػ ػ هلل رلل ػػذَل

تتهػػرؼ ليػػم مدالبل ػمهلل م تتػػل ال ت,ػػؿ إليػػم مملش ػرةهلل تملم ػلن َطميهػػل الَهرمػػل هلل تػػرل ك لرهػػل كتػػـ
07

التك,ػؿ إلػى كاتيتهػػل َللمتلكمػل الَهرملبيػلهلل كضػسط التيػلر الَهرمػػلب هلل كَػذلؾ الحػػلؿ رػ الػػذَل
رإتػم يتػػلس مطريتػل غيػػر مملشػرة مػػف ػػالؿ يػلس المكا ػػؼ كالتػ تسػػميهل مشػلَؿهلل كالتػ تتطلػ
التدرة ر التسل
-

ليهلِ.السيدهلل ك ل هلل )71 :2013

َم ػػل ف الهديػ ػد م ػػف الهلم ػػل رس ػػر ال ػػذَل م ػػف كجه ػػل تظ ػػر التػ ػ يتمتلهػ ػلهلل ر ػػللمهض يػ ػ ار رطريػ ػلن
كالػػمهض ي ػ ار مَتسػػملنهلل ميتمػػل يػػرل الػػمهض مأتػػم ػػدرة لم ػلهلل كالػػمهض اآل ػػر يتكلػػكف مأتػػم ػػد ار
ل,ل مت ,لل ف مهضهل المهض.

لمتطلتل

كيػػرل الملح ػ

التظػػر َػػلف تتيجتػػم تهري ػػل

مػػأف هػػذا التمػػليف ر ػ كجهػػل

الملح يف كرهـ الهلمل لم هكـ الذَل .

ديػػدة كمتمليت ػلهلل تمه ػلن

كلذلؾ يرل ِ مكحط هلل  )225 :1992ف لمػل الػت س الممَػركف حػلكلكا الك,ػكؿ إلػى تهريػؼ
للػػذَل هلل كملل هػػؿ ظهػػر تهري ػػل

ممل ميتهـ مف ات لؽ.

َ ي ػرة للػػذَل هلل كلَػػف سػػر لف مػػل تميت ػكا ف مػػل ميػػتهـ مػػف ا ػػتالؼ َمػػر

إال ف ِتش ػػكات هلل  )2003ي ػػرل مأت ػػم ل ػػى ال ػػرغـ م ػػف غم ػػكض م ه ػػكـ ال ػػذَل كته ػػدد تهري لت ػػم
كتتك هلهلل إال تم يمَف تحديد مهض التد ار الت تسكد مهظـ تهري ل

الذَل كه :

 -1التػػدرة لػػى الت َيػػر المجػػرد :كتشػػير إلػػى ػػدرة ال ػػرد لػػى مهللجػػل المجػػردا
كالهال ػل
َل دكا

َل رَػػلر كالرمػػكز

كالم ػػلهيـ كالممػلد هلل لػػى تحػك رضػػؿ مػف ا شػػيل الملديػل ك المكضػػك ل

الميَلتيَيل كالتشلطل

ذا

االرتملطل

الحسػػيلهلل

الحسيل.

 -2التػػدرة ل ػػى ال ػػتهلـ :كتش ػػير إلػػى م ػػدل ػػدرة ال ػػرد ل ػػى االسػػت لدة م ػػف ال مػ ػ ار التػ ػ يكاجههػ ػلهلل
كم ل,ل تلؾ المتهلتل متهلـ المجردا .

 -3الت ػػدرة ل ػػى ح ػػؿ المش ػػَال

المألكرػ ػل كغي ػػر المألكر ػػل م ػػف ػػالؿ تكظي ػػؼ المه ػػلرؼ كال مػ ػ ار

لمهللجل المكا ؼ الم تل ل الت يكاجههل ا رراد.

 -4التدرة لى التَيؼ مع ا كضلع كالمكا ؼ الملديل كاالجتمل يل الم تل لهلل كاالرتمػلط مللميبػلهلل َمػل
تشير إلى التدرة لى إتشل

ال ل

م مرة مع الهللـ ال لرج ََؿِ .تشكات هلل )103 :2003

وكذلؾ يق ـ فريماف تعريفات الذكاء إلى أربعة أنواع ,وىي:
-

التكع ا كؿ :يهتـ ريم التهريػؼ متَيػؼ ال ػرد ك تكارتػم مػع الميبػل الَليػل التػ تحػيط مػم ك مهػض
جكاتمهل.

-

التكع ال لت  :ي َد الذَل مل تمػلر التػدرة لػى الػتهلـهلل ككرتػنل لهػذا التهريػؼ ي,ػم الػذَل ال ػردم

-

التكع ال لل  :يهرؼ الذَل مأتم التدرة لى الت َير المجرد.

مرهكتنل ممدل لمليتم للتهلـ مللمهتى الشلمؿ.
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-

التػػكع ال ارمػػع :هػػذا التػػكع مػػف التهري ػػل
ال ػػذَل

َ ػػر اتسػػل نل ر ػ تظرتػػم مػػف ا ت ػكاع السػػلمتل رهػػك يهػػرؼ

ل ػػى ت ػػم الت ػػدرة الَلي ػػل ل ػػدل ال ػػرد ل ػػى الت ,ػػرؼ اله ػػلد كالت َي ػػر المتطتػ ػ كالتهلم ػػؿ

الجدم مع الميبلِ .سليملفهلل .)55 :2006
ك لى الرغـ مف اال تالؼ الميف ميف هذ التهري ل هلل كالت تدؿ لى ا ػتالؼ رػ كجهػل

تظػر

َػػؿ ػػللـ إلي ػمهلل رإتهػػل جميه ػلن تتظػػر إلػػى التػػدرة الهتليػػل الهلمػػل ك الػػذَل مػػف زكايػػل متهػػددةهلل كلَتهػػل ر ػ

التهليل متَلملل يَمؿ مهضهل مهضل ِ.مد ال للؽهلل كالتيلؿهلل كدكيدارهلل .)313 :2004

كيجدر ااشلرة هتل مؿ تهليل المطلؼ حكؿ اال تالؼ كال الؼ ر تهريػؼ م هػكـ الػذَل هلل رإتػم

يمػ ػػدك كَمػ ػػل يشػ ػػير سػ ػػتكدارد ) (Stoddardمػ ػػأف الػ ػػذَل هػ ػػك اآلف كسػ ػػيمتى دابم ػ ػلن َلمػ ػػل ال تهليػ ػػل لهػ ػػل.

ِالداهرمهللكالَميس هلل )136 :1999

التعريؼ اإلجرائي لمذكاء:
رللتهريؼ ااجراب هػك التهريػؼ الػذم يػدؿ مللتسػمل م ظػلهرة لميػل لػى ال طػكا

الت ت دم إلى تكضي الظلهرة ك الَشؼ ف مهتلهلهلل كمف هتل يهرؼ الملح
تمت ػ الملح ػ
لى ا تمل ار

التجريميػل

الذَل إجرابيلن:

تهريػػؼ ك مػػكرت ك للػػذَل َ -تػػدرة يمَػػف يلسػػهل -مأتػػم التػػدرة لػػى ا دا الجيػػد

الذَل .

نظريات الذكاء العاـ:
حظػ م هػػكـ الػذَل ااتسػػلت مػػأَمر ػدر مػػف اهتمػلـ لمػػل الػػت س متػذ مدايػػل هػذا التػػرف كحتػػى
تهليتػمهلل كرممػل ال يكجػػد م مػف الم ػػلهيـ الت سػيل التػ حظيػ

مهػذا التػػدر مػف االهتمػلـ .ك لػػى الػرغـ مػػف

ػػدد ال تهػػلب مػػف الد ارسػػل

الػػذَل هلل

ف هػػذا االهتمػػلـ ػػد اتهَػػس رػ

إال ف ه ػػذ المح ػػك كالد ارس ػػل

كالمحػػك كالتظريػػل

التػ تتلكلػ

ل ػػى َ رته ػػل كته ػػدد متلهجه ػػل ك س ػػلليمهل كتم ػػليف التظري ػػل

متهلهلل لـ ت,ؿ إلى ت,كر يمَف ف تتَلمؿ تح

التػ ػ اش ػػتت

لكابم طميهل الذَل ااتسلت كمَكتلتم ك ,لب,م.
التظػرة إليػم مػف ا حلديػل إلػى ال تلبيػل ػـ التهػدد م

كا از ا لطميهل ال ل,ل لم هكـ الذَل تمليت

التَكيف متهدد ا مهلدِ.الزيل هلل )119 :2006

ومف ىنا وؼ نعرض بعض نظريات الذكاء التي حاولت أف تحدد وتف ػر طبيعػة الػذكاء
ومكوناتو:
-1

نظرية العامؿ الواحد:
َلتػ

هػذ تظػرة لػدل لمػل الػت س ا كابػؿ مػف ضػمتهـ ِ ل ػرد ميتيػم)هلل كتتػكـ هػذ التظريػل لػى

ارت ػراض ف الػػذَل حػػلدم ا  ,ػؿهلل كيم ػػؿ حػػد ا مهػػلد الممي ػزة للش ,ػػيل كالت ػ تتمػػك مػػع ال ػػردهلل كر ػ
09

الحتيتػل رػإف متظػػكر الهلمػؿ الكاحػػد لػـ يتػػدـ ت سػي نار متتهػنل للتشػلط الهتلػ كَكتلتػم كمحدداتػمهلل كَػذلؾ هػػذ

التظ ػرة لػػـ ت ضػػع متهجي ػلن ك إجرابي ػلن لدرجػػل متمكلػػل مػػف التجري ػ هلل كهػػذ المحدكديػػل ر ػ ت سػػير الػػذَل
مهد

-2

لظهكر تظريل الهلمليف ِ.لتلهلل كال زتدارهلل . )93 :2004
نظرية العامميف:)Spearman,1927),
كتسػػمى تظريػػل الػػذَل الهػػلـ كالػػذَل ال ػػلصهلل حي ػ

ػػلـ سػػميرملف متطميػػؽ مجمك ػػل َمي ػرة مػػف

اال تم ػل ار الهتليػػل لػػى ػػدد َميػػر مػػف الطػػال هلل كاسػػت دـ سػػلك التحليػػؿ الهػػلمل ر ػ ت سػػير التتػػلب
التػ ػ تػ ػكارر لديػ ػمهلل ككج ػػد ف م تش ػػلط تلػ ػ يت ػػأ ر مه ػػلمليفهلل ا كؿ كه ػػك الهلم ػػؿ اله ػػلـ ) (Gكال ػػلت
الهلم ػػؿ ال ػػلص )(Sهلل كل ػػذلؾ س ػػمي

ِتشكات هلل .)105 :2003

ه ػػذ التظري ػػل متظري ػػل اله ػػلمليف )Theory

factors

.(Tow

ك د مرهف سميرملف لى الهلمؿ الهلـ مف الؿ دلل ديدة مف هـ هذ ا دللهلل مليل :
 الحظ مأف ال رد المت كؽ ر مجلؿ كاحد يَشؼ ف استهداد للت كؽ ر المجلال
 الح ػػظ َ ػػذلؾ كج ػػكد ارتملط ػػل

ا

رل.

إيجلمي ػػل م ػػيف َ ػػؿ ا تم ػػل ار الت ػػدرة الهتليل ِ.م ػػدال للؽهلل كالتي ػػلؿهلل

كدكيدارهلل )321 :2004
كالهلمؿ الهػلـ يػد ؿ رػ َػؿ التشػلطل
اللهػػل يػػتـ تشػػسيؿ اآلال

ذلؾ ت تلؼ ر

الهتليػلهلل كهػك يشػمم رػ ذلػؾ الطل ػل الَهرملبيػل التػ مػف

كتتيػػر ا ض ػكا كه ػ َلهػػل جه ػزة تشػػترؾ ريهػػل الطل ػػل الَهرملبيػػل كلَتهػػل رغػػـ

,لب,هل التك يل.

كيػػرل سػػميرملف مػػأف هػػذا الهلمػػؿ الهػػلـ رطػػرم كال يتػػأ ر مػػأم لمػػؿ ك ػػر ال مػػللتهلـ كال الميبػػل.
ِ مدالس لرهلل

)118 : .

كَم ػ و
ػلؿ َ ػػر تكض ػػيحلن ِالَلػػكر) ي ػػد ؿ رػ ػ مرَمػػل

م تل ػػل م ػػؿ َلكريػػد ال ,ػػكديكـهلل كَلكري ػػد

المكتلسيكـهلل كَلكريػد ا مكتيػكـهلل كَلكريػد الملغتيسػيكـهلل الهلمػؿ الهػلـ المشػترؾ مػيف َػؿ هػذ المَكتػل
الَلػكرهلل كلَتػػم ػػد يكجػد ممتػػلدير م تل ػػل رػ هػذ المَكتػػل هلل إال ف تمػػليز الشػ

هػك

اآل ػر رػ َػػؿ مرَػ

يم ؿ الهلمؿ ال لصهلل رهك ي تلؼ َمنل كتك نل مف مرَ و آل رَِ.لمؿهلل )275 :1999
كمللتػلل رػػإف م مهمػل تليػػل تتطلػ

ػػلمليف :الهلمػؿ الهػػلـ كالتػد ار ال ل,ػلهلل رػإذا مػػل راد ف

يح ػػؿ مسػػػألل ر ػ ػ الجمػػػر رإتػػػم محلجػػػل إلػ ػػى ال ػػذَل الهػػػلـ كَػػػذلؾ التػػػد ار ال ل,ػػػل َلالمػ ػػلـ مللم ػ ػػلهيـ
الهدديل ِ.مدال للؽهلل كالتيلؿهلل كدكيدارهلل )321 :2004

كيحػػدد س ػػميرملف الهلم ػػؿ الهػػلـ ل ػػى ت ػػم الت ػػدرة لػػى التمييػ ػزهلل كرػػ تجلرمػػم التللي ػػل ح ػػدد مهت ػػل

مللمركتػػل اله,ػػميلهلل ػػـ اتتهػػى مػػم ا مػػر إلػػى ف م هػػكـ الطل ػػل الهتليػػل هػػك رضػػؿ الم ػػلهيـ الت ػ ت,ػػل
لت سير الهلمؿ الهلـَِ.راجلهلل .)199 :1997
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نظرية ثورندايؾ ):(Thorndike Theory
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اتتتد كرتدايؾ تظريل سميرملف تتػدان شػديدانهلل كررػض َػرة الهلمػؿ الهػلـ تملمػلنهلل كا تمػر مػأف تظريػل

سميرملف ريهل ممللسل ر تمسيط حتيتل م هػكـ الػذَل هلل كيأ ػذ َػذلؾ لػى سػميرملف مأتػم اسػت لص تتلبجػم
م ػػف ػػالؿ ا تم ػػلد

ل ػػى ػػدد  ,ػػسير م ػػف ا رػ ػراد مه ػػد تطمي ػػؽ التت ػػلب

كيرل كرتدايؾ مأف الػذَل

ليهـِ.ج ػػلمرهلل )132 :1975

مػلرة ػف مجمك ػل مػف التػد ار الهتليػل المترامطػلهلل حيػ
ك الك,ػال

كتتك ؼ لى دد كتك يل االرتملطل

اله,ػميل ِ )Neural Bondsهلل كالتػ يَكتهػل ال ػرد

مف الؿ ال م ار الت يمر مهل هلل رللذَل يهتمد سلسل لى دد الك,ػال
رهتػػلؾ رػػركؽ ك ار يػػل مػػيف الَلبتػػل
ا تالرل
دا

الحيػػل ر ػ

تهتمػد هػذ التػد ار

اله,ػميل كدرجػل تهتيػدهل هلل
هلل َمػػل َػػد ف هتػػلؾ

ػػدراتهل لػػى تَػػكيف تلػػؾ الترامطػػل

رل ر طميهل الذَل تهتمد لى ا سػلس ال سػيكلكج لهمليػل تَػكيف الترامطػل
كام ػػؿ

الهتلػػ م ػػف كجه ػػل تظ ػػر كرت ػػدايؾ هلل كتلهػ ػ

ػػرل َحػ ػ

هلل رلَػؿ متػل

االس ػػتطالع كالتهزي ػػز كالتت ػػلرس

كمسػػتكل التشػػلط كال,ػػحل المدتيػػل دك ار ر ػ كجػػكد رػػركؽ سػػلكَيل هلل َمػػل َػػد كرتػػدايؾ لػػى كجػػكد ال ػػل
تػكاع م تل ػػل مػف الػػذَل كهػك الػػذَل المػلدم ك الميَػػلتيَ كهػك يتجلػػى رػ المهػػل ار اليدكيػل هلل كالػػذَل

المجػػرد الػػذم يتػػكـ لػػى مهللجػػل ا رَػػلر كالرمػػكز كالمجػػردا

هلل كالػػذَل االجتمػػل

كالػػذم يهػػتـ م ه ػػـ

اآل ريف كالتهلمؿ مههـ ِالزغكؿهلل)244 :2012
كمػف الجػػدير ذَػر ف كرتػػدايؾ حيتمػل ػػلـ متيػػلس الػذَل مػػف ػالؿ ا تمل ارتػػم التػ

تك,ػػؿ إلػػى كجػػكد مهػػلمال

ارتملطػػل

الهلمؿ الهلـ ِ.ليلفهللكالهتدمهللكالَكر
-4

ػػلـ متطميتهػػل

لليػػل م ػػيف تتػػلب اال تمػػل ار الم تل ػلهلل ممػػل يػػرج رَ ػرة كج ػػكد

هلل .)129 :1987

نظرية ثير توف ):(Thurstone Theory
حي

لـ المهتدس ا مريَ

يرستكف كالذم ,م ريمل مهػد حػد لمػل الػت س الَمػلر كم,ػمـ

اال تمػػل ار الشػػهيرهلل مػػف ػػالؿ تحليػػؿ الميلتػػل

مػػف ػػدد َميػػر كمتسػػلير مػػف ا تمػػل ار التػػد ار الهتلي ػلهلل

لي ػػرم متتيجػػل م لدهػل مػػأف سػػميرملف ػػد سػػرؼ ك رػػرط رػ تمسػػيطم لم هػػكـ الػػذَل  ِ .مػػدال للؽهلل كالتيػػلؿهلل
كدكيدارهلل .)322 :2004
ر

لـ ِ)1930

لف يرستكف ف تظريتػم ِ التػد ار الهتليػل ا كليػل) كذهػ

إلػى التػكؿ مػأف

مل ظتم سػميرملف ػلمالن لمػلنهلل إتمػل هػك مػلرة ػف مجمك ػل مػف الهكامػؿهلل ك ػلد ذلػؾ إلػى كضػع ا تمػلر
التد ار

الهتليل ا كليلِ .الك

هلل .)523 :2003

كمف الؿ ا تمل ار الذَل اسػتتت

يرسػتكف سػمع ػد ار

كليػل كليسػ

ػدرة لمػل كاحػدةهلل كهػ

التػ ػػدرة اللسكي ػ ػلهلل التػ ػػدرة لػ ػػى الطال ػ ػػل الل ظي ػ ػلهلل التػ ػػدرة الهددي ػ ػلهلل التػ ػػدرة المَلتي ػ ػلهلل التػ ػػدرة لػ ػػى السػ ػػر ل
اادراَيلهلل التدرة لى التذَرهلل التدرة لى االستدالؿِ.محمكدهلل )97 :1985
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ككجد يرستكف مأف هذ التد ار مستتلل ف مهضهل المهض تسػمينلهلل كذهػ

د تتظلرر كتتحد كتتجمع مع مهضهل المهض لت ر ر
مزي متس

إلػى ف هػذ التػد ار

م تشػلط تلػ هلل م ف الػذَل الهػلـ مػلرة ػف

مهيتل مف التد ار ا كليل ِ.مدال للؽهلل كالتيلؿهلل كدكيدارهلل )323 :2004

كمللتلل رإف هػذ التػد ار الهتليػل ا كليػل ليسػ

مت لكتل ر

مسػتتلل لػى ااطػالؽهلل ر مػل ارتملطػل

كتهل ميف هذ التد ار ا كليل هلل ممل يهزز كي َد كجهػل التظػر التػ ذهػ

كه التكؿ مللهلمؿ الهلـِ.الك

ضػمتيل

إليهػل سػميرملف ال

هلل .)524 :2003

ال مػػف ػػدس كزميلػػم تػػكؽ مػػأف التتػػلب الت ػ تك,ػػؿ إليهػػل يرسػػتكفهلل كلػػد
كهػػذا مػػل َػػد َ ػ ن

لديػػم

اآلمػلؿ مكجػػكد كامػػؿ كليػل ديػػدة مػػف ػػالؿ سػلك التحليػػؿ الهػػلمل هلل إال ف هػذا الحلػػـ تهػػلكل لسػػمميف
كهمل :
كلهمل :ف الهكامؿ ا كليل لـ يتميف ميتهـ االستتالؿ التلـ كاالت ,لؿ المطلؽ

لتيهمل  :ف دد الهكامؿ ا كليل يمَف زيلدتم كمضل تم مػف ػالؿ تك يػل ا سػبلل التػ يمَػف

ا تملرهلِ.جمؿهلل .)61 :2005
-5

نظرية جيمفورد ):(Guilford Theory
تك,ؿ جيل كرد إلػى تظريتػم سػتل ِ )1961كررػض مػف اللهػل رَػرة سػميرملف مػف كجػكد الهلمػؿ

الهػػلـ َمػػل ررػػض م ػل تك,ػػؿ إليػػم يرسػػتكف مػػف كجػػكد التػػد ار ا كلي ػلهلل كذه ػ
ديدة كَ يرة ر الذَل ِ.الك

كمف الؿ الدراسل
-

الت

هلل .)524 :2003

إلػػى التػػكؿ مكجػػكد كامػػؿ

لـ مهل جيل كرد تك,ؿ إلى ال ل مهلد للذَل كه :

كالن :المحتػػكل ػػد يَػػكف شػػَل كهػػك مػػلرة ػػف شػ
الؿ حكاستل َللم ي ار

متظػػكر ك يػػلت

السمهيلهلل الم,ريلهلل الشميلهلل الذك يلهلل اللمسيل.

ك ملمػكس تدرَػػم مػػف

مل المحتكل الرمػزم رهػك المحتػكل الػذم يتضػمف الحػركؼ كا ر ػلـهلل ميتمػل المحتػكل اللسػكم رإتػم
يتضمف المهلت كالم ردا

كا رَلر .مل المحتكل السلكَ رهك مهررل د ار ال رد مف الؿ سلكَم.
كتتضػػمف مسػػل تمػػلط مػػف التشػػلط الهتلػ  :التتػػكيـهلل المهررػلهلل التػػذَرهلل الت َيػػر

-

لتيػنل :الهمليػػل

-

لل ػ ػلن :التػ ػ ػكات كيتض ػ ػػمف س ػ ػػتل ش ػ ػػيل  :الكح ػ ػػدا هلل ال ب ػ ػػل هلل الهال ػ ػػل هلل ا تظمػ ػ ػلهلل التح ػ ػػكيال هلل

التمل دمهلل الت َير التتلرم .
المضلميفِ .الطريرمهلل .)14 :1999
كمتػل

لػى تظريػل جيل ػػكرد رػيمَف لتػل ف تت,ػػكر ال ػرد ػلد نار لػى مليػػل الت َيػر المتشػه

الؿ محتكل رمزم كيَكف التلت المطلك إيجلد ال ل .

22

مػػف

رهلى سميؿ الم لؿ لػك ف ش ,ػنل مػل ػدـ لػم لبمػل طكيلػل مػف َلمػل

غيػر مترامطػل كطلػ

متػم

ف يتػػكـ مح ظه ػلهلل رػػللمحتكل هتػػل لسػػكمهلل ميتمػػل الهمليػػل تػػذَرهلل كالتػػلت مػػل اسػػتطلع ال ػػرد ف يتػػذَر مػػف
لبمل الَلمل ِ .الك
-6

هلل .)525 :2003

نظرية كاتؿ (: )R.cattell
ل ػػف َلت ػػؿ ػػلـ ِ )1971مكج ػػكد ت ػػك يف م ػػف ال ػػذَل ح ػػدهمل ال ػػذَل الس ػػيلؿ ك الم ػػرف

حيػ ػ

) (Fluidالػػذم يتم ػػؿ رػػ التػػد ار الهتليػػل غي ػػر الل ظيػػل م ػػؿ َللت ػػدرة لػػى الت,ػػتيؼ كادراؾ الهال ػػل

الزملتيل كالمَلتيلهلل ك د ار االستدالؿ اللسكيل كالهدديلهلل كيرل َلتؿ مأف هذا التكع مػف الػذَل متحػرر مػف
التهلػػيـ الرسػػم كالهكامػػؿ ال تلري ػلهلل كالتػػكع ال ػػلت هػػك الػػذَل المحػػدد ك المتملػػكر ) (Crystallizedكهػػك
مػػلرة ػػف لمتػػد ار الت ػ يتهلمهػػل ااتسػػلف كيَتسػػمهل مػػف ػػالؿ التهلػػيـ الرسػػم كيتػػأ ر مللهكامػػؿ ال تلريػػل

م ػػؿ التػػدرة لػػى التهلي ػؿهلل كالمهػػل ار الحرَي ػلهلل كَػػذلؾ المهػػل ار الل ظيػػل كالهدديػػلِ .الزغػػكؿهلل كالهتػػداكمهلل
.)323 :2014

نظرية تيرنبرغ ):(Sternberg 1985

-7

سلد مػد ؿ التحليػؿ الهػلمل مجػلؿ الػذَل كطميهتػم كتظريلتػم ك يلسػم حتػى سػتيتيل

هػذا التػرفهلل

كلَف مهد تطكر لـ الت س المهرر تـ كضع ا سلس ا لدة دراسل الذَل كرح,م لػى سػلس جديػد.
كتهػػدؼ تل ػػؾ المح ػػلكال

يهػػدؼ إلػػى المح ػ
م ػػأف تظري ػػل

الجديػػدة إل ػػى تحلي ػػؿ مَكتػػل

ػػف مَكتػػل

ال ػػذَل هلل كتم ػػؿ د ارسػػل

س ػػتيرتمرغ المتح ػػى ال ػػذم

الذَل  ِ.مدال للؽهللكالتيلؿهللكدكيػػدارهلل  .)326 :2004كيػػرل سػػتيرتمرغ

ال ػػذَل الس ػػلمتل غي ػػر مَتملػ ػلهلل ته ػػل غ لػ ػ

ال ػػل جكاتػ ػ

سلس ػػيل لل ػػذَل كهػ ػ  :ال ػػذَل

ا َػػلديم َلال تمػػل ار هلل كالػػذَل الهملػ مػػل يكاجهػػم ال ػػرد رػ الحيػػلةهلل كالػػذَل اامػػدا

كهػػك مػػلرة ػػف

اَتشلؼ حلكؿ جديدة كممتَرة كغير مألكرل لمل يكاجهم مف ,هل .
كلَ ػرة الهتل,ػػر الت ػ

كردهػػل سػػتيرتمرغ ر ػ تظريتػػم ظهػػر ف مهضػػهل ال يمَػػف يلسػػم َللػػذَل

الهمل ػ هلل كمػػع ذلػػؾ رػػإف هػػذ التظريػػل لػػى جلت ػ
تطر ػ

لمجػػلال

لػػـ ت ح,ػػهل تظريػػل

مكا ؼ الحيلة اليكميلِ.الك

َميػػر مػػف ا هميػػل تهػػل تكسػػع م هػػكـ الػػذَل حي ػ

الػػذَل السػػلمتل ال سػػيمل الػػذَل الهمل ػ الػػذم يػػتـ مملرسػػتم ر ػ

هلل .)526 :2003

والخصائص العامة لمذكاء مف وجية نظر تيرنبرغ ىي كما يمي:
 -1التدرة لى التهلـ كاالست لدة مف ال م ار .
 -2التدرة لى الت َير كاالستدالؿ المجرد.
 -3التدرة لى التَيؼ مع تتلمل
 -4التػ ػػدرة لػ ػػى ح ػ ػ

الهللـ كتسيراتم.

الػ ػػت س للك,ػ ػػكؿ إلػ ػػى ا هػ ػػداؼ كتحتيتهل ِ.مػ ػػدال للؽهلل كالتيػ ػػلؿهلل كدكيػ ػػدارهلل

.)326 :2004
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الذكاء بيف عاممي الوراثة والبيئة :
اشتد ال الؼ ميف ت,لر الك ار ػل الػذيف ي َػدكف لػى ػر الك ار ػل رػ اتتتػلؿ ,ػ ل

ك ,ػلبص

التمك الهتل ميف ا جيلؿهلل كميف ت,لر الميبل الذيف ي َدكف لى إمَلتيػل تسييػر السػلكؾ الػذَ زيػلدةن ك
تت,لتلنهلل كالكا ع مأف هذ المشػَلل لػـ يحسػف ,ػيلغتهلهلل كَمػل يػرل َركتمػلخ كهػك مػف َمػلر لمػل الػت س
المهل ,ػريفهلل مػػأف الك ار ػػل تتػػكـ مػ و
ػدكر سلس ػ جتم ػلن إلػػى جت ػ

مػػع الػػتهلـ كال م ػ ار ااتسػػلتيل ر ػ تشػػَيؿ

كملكرة الذَل ِ.السيدهلل كك ركفهلل .)367 :1990

كرغػػـ ف مسػػألل الك ار ػػل كالميبػػل ػػد دار حكلهػػل جػػدالن َميػ انر رػ مهظػػـ مظػػلهر السػػلكؾ ااتسػػلت هلل

إال ف ال ػػالؼ ات ,ػ
ال ػػذَل

مشػػَؿ َميػػر لػػى مجػػلؿ الػػذَل هلل كيهتتػػد الهديػػد مػػف الهلمػػل مػػأف مهػػض مظػػلهر
ح ػػكؿ ا همي ػػل التس ػػميل لَ ػػؿ م ػػف الك ار ػػل

ل ػػى ا ػػؿ م ػػكرك هلل إال ف الهدي ػػد م ػػف اآل ار تمليتػ ػ

كالميبل ِ.مك الـهلل كشريؼهلل )35 :1983
كجػػل

ااجلمػػل الممَ ػرة رػ تػػلريخ ال َػػر ااتسػػلت متحيػزة حػػد طررػ ال تلبي ػلهلل كاحتػػدـ الجػػدؿ

حكؿ هذ التضيلهلل كشسؿ الحكار حيػ ناز َميػ نار مػف ال ػالؼ امتػد لت و
ػركف طكيلػل سػكا مػيف لمػل الػت س ك
ال الس ل ك حتى لمل التلس.
كلهػػؿ ال ػػالؼ الت ػػلري

كالمهل,ػػر يرج ػػع ر ػ غللم ػػم إلػػى ال لسػ ػ ل

االجتمل يل كاال ت,لديلهلل كال يرجع سمل

السيلسػػيل ك ا ي ػػدلكجيل

لميل ك دلل متلحل ِ.مكحط هلل )513 :1996

كلتد تحمس دد َمير مف الهلمل لدكر الك ار ل رأَػد جػللتكف مػف ػالؿ د ارسػتم لتػلريخ ػدد مػف
الهػػلبال

ااتجليزيػػل إلػػى الػػدكر ا َمػػر الػػذم تلهمػػم الك ار ػػل ر ػ الت ػػكؽ الهتل ػ هلل َمػػل َػػد مَػػدجكؿ لػػى

هميل الك ار ل ر جميع تكاع السلكؾِ.مت,كرهلل شر لكمهلل زالديفهلل مك كؼهلل .)323 :2003

الػذَل ترجػع إلػى الهكامػؿ الميبيػلهلل ك َػد

كررض جيتسف ال َرة الت ت يػد مػأف ال ػركؽ رػ درجػل

مأف حكال  %80مف هذ الهكامؿ ترجع إلى الك ار لهلل ميتمل تسهـ الهكامػؿ الميبيػل ممػل ال يزيػد ػف %20
ِتشكات هلل )123 :2003
كيضػػيؼ جيتسػػف مػػأف هتػػلؾ ػػد ار تح,ػػيليل محػػددة سػػل لن مللك ار ػلهلل كت ػرتمط مَػػؿ ػػرؽ كتػػكر

َذلؾ إلى ا متل هلل كلذا رإف ال ركم ف هذ التل ػدة يتطلػ

ال ميبيػنل لر ػنل كمللتػلل اسػتحللل حدك ػمهلل
مػ ن

كمػػف ػػـ رػػإف ك ار ػػل الط ػػؿ ه ػ الت ػ تحػػدد د ارتػػم كطمكحػػم الد ارس ػ كطمكحػػم المهت ػ ِ .تػػكؽهلل طػػلم هلل
دسهلل .)168 :2003

كتػرل ملرمػل ار ميػػرَس مػأف الت ػػلك كالتمػليف رػ تتػلب ا تمػػل ار الػذَل هلل ) )%17متهػػل يهػزل إلػػى
الم ار

الميبيلهلل ميتمل ) )%75إلى الهكامؿ ال طريل المكرك ل.
24

كات ػؽ ميػر ِ  )1955مػػع مػل تك,ػػل

إليػم ميػػرَس مػأف ) )%75لػػى ا ػؿ ممػػل يمَػف يلسػػم

مػػف تمػػليف يهػػزل إلػػى ال ػػركؽ رػ الك ار ػلهلل ك ف مػػل يتػػؿ ػػف ) )%25يػػرد إلػػى الظػػركؼ الميبيلِ.مَ لرلتػدهلل
.) 70 -69 :1994
ك ظه ػػر د ارس ػػل ػػلـ مه ػػل دكج ػػديؿ ) (Dugdoleػػلـ ) (1977ل ػػى ) (750ر ػػردنا م ػػف لبل ػػل

) (Judesلسمهل جيلؿ متالحتػل رتمػيف ف هػذ الهلبلػل تت,ػؼ مللضػهؼ الهتلػ كذلػؾ ف ررادهػل لمػل
يتزكجكف مف لرم الهلبلل.
كر ػ ػ د ارسػ ػػل سػ ػػيرؿ ميػ ػػر ِ )1966كجػ ػػد ف مهلمػ ػػؿ االرتمػ ػػلط مػ ػػيف كالد الهػ ػػـ ك ال ػ ػػلؿ مل ػ ػ

)(.,29هلل ميتمل ارت ع إلى ) (.,91ر حللل التكابـ المتطلمتل.

كهذا ريػم داللػل َميػرة لػى ف ,ػلل الت ارمػل تػ دم إلػى تتػلر رػ التػد ار الهتليػل كمللتػلل يػزداد
الذَل ِ.الهكيدمهلل .)72 :2004

مهلمؿ االرتملط ميف تس
ميتمل يرل ,حل

االتجل الميب مأف الميبل تسهـ مشَؿ َمير ر تحسػيف الػذَل كتطػكيرهلل ك تػم

مف الؿ الميبل يمَف إزالل ال ركؽ ميف ا ررادِ.محمكدهلل .)174 :1985
ركاطسف ملل ممللسل َميرة ر تأ ير الميبل لى الذَل هلل ك د اشتهر تم التأَيػد لػى هميػل دكر
المرم ر تتشبل الط ؿهلل دكف ا

ذ للمهطيل

الك ار يل لى ااطالؽِ.الديدمهلل .)32 :1997

كر دراسل ػلـ مهػل َػالن مػف سػَكداؾ كسػَيلز لػى ) (100ط ػؿ متمتػى تتػؿ

ش ػػهكر رػ ػ مت ػػلزؿ مس ػػتكاهل رض ػػؿ مَ ي ػػر م ػػف مس ػػتكيل

مػلرهـ ػف ِ)6

مي ػػكتهـ ا  ,ػػليل التػ ػ كل ػػدكا ريهػ ػلهلل حيػ ػ

ػػلـ

الملح لف ممتلمهل ا ط ػلؿ حتػى سػف ) (13سػتل كت,ػؼهلل كمهػد ذلػؾ تػـ ا تمػلرهـ مػف التلحيػل التح,ػيليل
كالهتليلهلل ك كرت

تس

ذَل ه ال ا ط لؿ مذَل مهلتهـ ا ,ليكف َمهيػلر لمهررػل التتػدـ الحػلد

ا ط ػػلؿهلل ركجػػد الملح ػػلف ف تس ػ
تس

ذَل ا مهل
كرػ د ارسػػل

ذَػػل ا ط ػػلؿ تزيػػد ر ػ المتكسػػط مػػف ِ )30 – 20درجػػل

لػػى مػػف

ا ,لييف ِ.لسـهلل )278 :2004
ػػرل تهرضػ

مجمك ػل مػػف ا ط ػػلؿ مػػف ذكم الػذَل الهػػلدم لتػكاح م تل ػػل مػػف

اا ػلرة الهتليػػل كالتكجيػم الترمػػكمهلل ميتمػل حرمػ
المجمك ل التجريميل حلرظ
درجػ ػػل

رػ

مجمك ػل ضػػلمطل ممل لػل مػػف اا ػلرة كالتكجيػمهلل كتمػيف مػػأف

لى ذَلبهلهلل ميتمل الضػلمطل ات ػض مسػتكل الػذَل لػديهل مػل يتػلر

شػر

ػ ػػالؿ ػ ػػلـ كاحػ ػ ػدهلل كه ػ ػػذا ي َػ ػػد همي ػ ػػل الميبػ ػػل الجي ػ ػػدة رػػ ػ ررػ ػػع تس ػ ػػمل الػ ػػذَل م ,ػ ػػكرة الرت ػ ػػل

للتظرِ.الديدمهلل .)31 :1997

مل الرم التهلب الذم تك,ؿ إليم رريؽ لل

مف الهلمػل يكضػ ت ل ػؿ َػؿ مػف الك ار ػل كالميبػل

رػ ػ تأ يرهم ػػل ل ػػى ال ػػذَل هلل لَ ػػف دكف تحدي ػػد التس ػػمل التػ ػ تػ ػ ر رػ ػ َ ػػؿ م ػػف الك ار ػػل كالميب ػػل ِ .لػ ػكافهلل

.)152 :1996
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كمهػػد هػػذا الهػػرض المػػكجز يت ػػؽ الملح ػ

مػػع كالرحػػكك مػػأف الػػذَل طل ػػل رطريػػل تكلػػد مػػع المػػر هلل

كلَػػف هػػذ الطل ػػل لػػف ت,ػػؿ إلػػى تحتيػػؽ َػػؿ إمَلتيلتهػػل إال مللترميػػل كالتػػدري  .كمللمتلمػػؿ رػػإف الترميػػل لػػف
تستطيع ف تجهؿ السم ذَيلنهلل كلَتهل ت,ؿ مللذَ إلى ,ى اامَلتيػل

التػ يسػتطيع ف ي,ػؿ إليهػل

كرتلن لطل ل الذَل ال طريل المكجكدة لديمِ.الرحكهلل .)247 :2005

كمهمل يَف ا مرهلل رإف التظرة الحدي ل للذَل هلل ترل لى تم مزي مػف الهكامػؿ الك ار يػل كالميبيػلهلل

إذ تهمػػؿ الك ار ػػل لػػى تحديػػد السػػتؼ ا

لػػى للػػذَل الػػذم يمَػػف لل ػػرد ف ي,ػػؿ إلي ػمهلل ر ػ حػػيف تسػػهـ

الهكامؿ الميبيل ر ك,كؿ ال رد إلى هذا الستؼ ك دممِ.الزغلكؿهلل .)257 :2005
كلتػد شػػمم ِ لسػكف  )Olsonهػػذا الت ل ػػؿ مػأَكا

مػػف المػل هلل رػػللَك هػػك االسػتهدادهلل كالمػػل هػػك

الر لي ػػلهللر ػػللَك الَمي ػػر يم ػػؿ االس ػػتهداد ال ط ػػرم الممت ػػلزهلل كالَ ػػك ال ,ػػسير ه ػػك اامَلتي ػػل المح ػػدكدةهلل
كالمالحػػظ ف َػػك َػػؿ كاحػػد مػػف التػػلس ريػػم ليػػؿ ك َ يػػر ِ الر ليػػل ) إف ي ػ ار ر يػػر كاف ش ػ ار رش ػرهلل
رَػال التػػك يف مػف كامػػؿ االسػػتهداد كالر ليػل سػػلس للحيػػلة كدكامهػلهلل كرتػػداف حػػدهمل يهتػ

ػػدـ الحيػػلةهلل

ككجكدهم ػػل يهم ػػؿ ل ػػى تَ ػػكيف ال ػػرد ااتس ػػلت متمكذج ػػم الش ,ػ ػ ال ػػذات ال ريدِ.الهلش ػػم هلل :2006
.)254
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المبحث الثاني
الذكاءات المتعددة
مقدمة :
كرة ر

إف الهتد ا
لـ ا

ير مف الترف الهشريف هك الهتد الػذم طلػؽ ليػم ِ تػد الػدملغ) حيػ

,ل هلل الذم ال تكجد ميتم كميف لـ الػت س لسػل مشػترَلهلل رلتػد

تهػػـ تمَت ػكا مػػف التَتيَػػل

َػلف مم لمػل
,ػل

لػف لمػل ا

الت ػ مَتػػتهـ مػػف مهررػػل الَ يػػر ػػف مجلهػػؿ الػػدملغهلل إال ف لمػػل الػػت س

اسػػت مركا هػػذ المهررػػل مشػػَؿ جي ػدهلل ك ػػلمكا متحتيػػؽ الحلػػـ الػػذم طللمػػل تمتػػك هلل حي ػ

تمَت ػكا مػػف التجػػكؿ

دا ؿ الدملغ كهك ي دم كظلب مهلل كتـ االست لدة مف ذلؾ مشػَؿ َميػر رػ تطػكير مليتػ التهلػيـ كالػتهلـهلل

كمليف مأف يَكف المتهلـ َ ر درة لى مكاجهل متطلمل
كلتػػد ػػلر تلػػؾ الد ارسػػل

ا ل يل ال لل لِ .محمدهلل .)8 :2011

ال كاسػػهنل مػػيف الهلمػػل
ال سػػيكلكجيل كالت سػػيل كالتش ػريحيل للػػدملغ جػػد ن

حػػكؿ َي يػػل االسػػت لدة مػػف تتػػلب تلػػؾ الد ارسػػل

ر ػ تطػػكير التػػد ار الهتليػػل لإلتسػػلف كم ل,ػػل التػػد ار

الهتليل الهليل ِ.مد الحؽهلل كالهجيل هلل .)239 :2015
كلتػ ػػد َػ ػػد

تلػ ػػؾ ا محػ ػػل

مأتتػ ػػل تمتلػ ػػؾ سػ ػػلكميف متسػ ػػليريفهلل كلَتهمػ ػػل متَػ ػػلمليف ر ػ ػ مهللجػ ػػل

المهلكمل هلل حدهمل طكمهلل يحلؿ ا ج از الت يتشَؿ متهل م تمطهلل كهذا يتـ رػ الت,ػؼ ا يسػر مػف

ال ػػدملغهلل ميتم ػػل ا س ػػلك اآل ػػر كظي ت ػػم الته ػػرؼ ل ػػى الهال ػػل
االَتشلرل
مت,

م ػػيف ه ػػذ ا جػ ػ از هلل ك ػػد حرَػ ػ

د انر ال مأس مم مف اا لرة لدل الملح يف ر استَشػلؼ التطميتػل

الدملغِ.يكسؼهلل .)16 :2009

كيػػرل جلػػكؾ كزمػػال مػػأف الد ارسػػل

ا يسػ ػرهلل ت ػػد ـ تظري ػػل ت  ,ػػص ت,ػ ػ

ال,ػ يل لألمحػل

تل ػػؾ

المتهلتػل

ااَليتيَيػػل للمرضػػى الػػذيف لػػديهـ لػػؿ ر ػ ت,ػػؼ الػػدملغ

ال ػػدملغهلل ف هػ ػ ال ظه ػػركا تت,ػ ػنل رػ ػ ال ػػذاَرة الل ظيػ ػلهلل ميتم ػػل

الذاَرة الم,ريل المَلتيل لـ تتهرض م لؿ ِ.مدالحؽهلل كالهجيل هلل .)240 :2015

كرػ د ارسػل ج ارهػل ِمحيسػػف) حػكؿ الػذَل السػلبد لػػدل ذكم السػيطرة الدملغيػلهلل مػأف ذكم الػػتمط

ا يمػف يم ػؿ لػديهـ الػذَل الش ,ػ كالكجػكدم كالمَػلت كالمكسػيت درجػل لليػلهلل رػ حػيف يتػؿ الػػذَل
اللسكم كالمتطت هلل كيػرل محيسػف مػأف هػذ التتيجػل تػأت متسػتل مػع مػل جػل رػ ا د
الت,ػؼ ا يمػػف يميلػػكف إلػػى إدراؾ الهال ػػل

غير ل ظ هلل كلديم التدرة لى التذكؽ ال ت .

الترمػكم مػأف ذكم

المَلتيػػل كالت,ػكر الم,ػػرم كالت يػؿهلل كات,ػػلرم مأتػػم حدسػ

ميتمػػل ذكم الت,ػػؼ ا يسػػر رتػػد جػػل الػػذَل الش  ,ػ لػػديهـ ر ػ المرتمػػل ا كل ػىهلل تػػال الػػذَل
المتطت ػ ػ هلل رللجسػ ػػم هلل رػ ػػلللسكمهلل ر ػ ػ حػ ػػيف يتػػػؿ لػ ػػديهـ الػػػذَل المكسػ ػػيت كالمَػػػلت هلل كيهػ ػػزل ذلػ ػػؾ إلػ ػػى
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ت  ,ػػص الجلتػ ػ

ا يس ػػر رػ ػ الهملي ػػل

المتطتي ػػل كاللس ػػل كالَ ػػالـ كالتحليؿِ.محيسػ ػفهلل -588 :2015

.)589

الجياز العصبي في اإلن اف:
يشػػَؿ االتجػػل ال سػػيكلكج

حػػد هػػـ االتجلهػػل

الت ػ حلكل ػ

مػػف ػػالؿ رم ػػط س ػػلكؾ ااتس ػػلف مم ػػل يج ػػرم دا ػػؿ الجس ػػـ م ػػف ملي ػػل
اله,ميلهلل كمللتلل رإف محلكلل رهـ مهللجل ااتسلف للمهلكمل

تتطل

ت سػػير الهمليػػل

المهرري ػلهلل كذلػػؾ

رس ػػيكلكجيل دي ػػدة رػ ػ الجه ػػلز

ال
رهػـ مػل يجػرم دا ػؿ الػدملغ مػد ن

مف الترَيز لى محلكلل رهمهل َهمليل مجردةهلل رإذا ردتػل مهررػل َي يػل حػؿ مسػألل حسػلميل مػف مػؿ حػد

الطػػال هلل رػػال مػػد مػػف د ارسػػل الػػدملغ لمهررػػل التسي ػ ار الت ػ تطػػر ليػػم تػػل حػػؿ هػػذ المسػػأللهلل كيتطل ػ
ذلؾ مهررل د يتل لهمليل

الدملغ ككظلب مِالهتكـهلل .)49 :2012

ينق ـ الجياز العصبي في اإلن اف مف الوجية الوظيفية إلى ثالثة أق اـ ىي:
 -1الجهلز اله,م المرَزم :يشمؿ المخ )(Brainهلل كالت لع الشكَ ).(Spinal Cord
 -2الجهلز اله,م الطرر .(Peripheral N.S):
 -3الجهلز اله,م الذات

ك السمم لكم ).(Sympathetic or Autonomic
ِ ملفهلل .)55 :2004

المخ:
َمػػل سػػل تل مػػأف الجهػػلز اله,ػػم المرَػػزم م ػػف هػػـ مَكتلتػػم الم ػخهلل كالمػػخ المشػػرم يتػػع دا ػػؿ
تجكيػػؼ ظم ػ

ػػكم جػػدان كهػػك الجمجم ػلهلل كمشػػَؿ ػػلـ يتَػػكف المػػخ مػػف جػػلتميف كهمػػل :ال ػػص ا يمػػف

كال ػػص ا يس ػرهلل كيمل ػ كزتػػم لػػدل الش ػ ص المػػلل ح ػكال َيلػػك غ ػراـ كت,ػػؼ ِ.مدالجملرهلل .)6 :2002
كاذا مل لرتل مجهلز الحلسك رهك مهتد جدانهلل كيتَػكف المػخ مػف ماليػيف ال اليػل اله,ػميلهلل كهػذ ال اليػل
تتتظـ ر كحدا

للتيلـ ممهلـ ديدةهلل مهضهل يػتحَـ رػ حرَػل اليػد لػى سػميؿ الم ػلؿهلل كمهضػهل يػتحَـ

ر التت سهلل كالمهض اآل ر يتحَـ ر التطؽ كالَالـِ.مله هلل كحشم هلل كحسفهلل .)5 :2002

النصفاف الكروياف ):(Frontal Lobe
ر سػتل 1972ـهلل تػلؿ الهللمػلف ا مريَيػلف ِركجػرز سػمرم) كِركمػر

كَػلف مػف هػػـ ا سػمل

التػ

كرتسػتيف) مجػلبزة تكمػؿهلل

هلتهمػػل لتيػؿ تلػػؾ الجػلبزةهلل اَتشػلرهمل مػػأف المػخ المشػرم يتتسػػـ إلػى سػػميف

كلَػػؿ س ػػـ متهم ػػل مػػؿ مه ػػيف ي ػػتص مػػم دكف اآل ػ ػرهلل كَأتهم ػػل م ػػيف كل ػػيس م ػ ػنل كاح ػػدنا ِ.مكالركسهلل
.)16 : .
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كالت ,لف الَركيلف مم لمل مرَػز للهمليػل

الهتليػل َػللت َير كالػذَل كالػذاَرة كَػذلؾ الحػكاسهلل إذ

لَػػؿ حلسػػل مػػف الح ػكاس ال مػػس مرَػػز محػػدد ي ػػتص مهػػل دكف غيره ػلهلل ك م تلػػؼ ي,ػػي
يترت

هػػذا المرَػػز

ليم تهطؿ الحلسل الت ترتَز ليم ِ.ملفهلل .)58 :2004
الجلتػ

ميتمػػل الجلت ػ

ا يسػػر مػػف المػػخ يتػػكلى الػػتحَـ رػ مهػػل ار اللسػػل كالحسػػل

ا يمػػف رمػػف مػػرز مهلمػػم الت يػػؿ كاالمتَػػلر) (Imaginationكَػػذلؾ رهػػـ ال ػراغ كا ل ػكافهلل

كااحس ػػلس مللمكس ػػيتى كاايت ػػلع )َ (Rhythmم ػػل ت ػػم ي ػػتحَـ رػ ػ
ِ مكالركسهلل

كالتحليػػؿ كامػػدا ا سػػمل هلل

ح ػػالـ اليتظ ػػل)(Daydreams

.

)16 : .

كالت ,لف الَركيلف همل الجز ا َمر مف المػخهلل كيتَػكف َػؿ ت,ػؼ مػف التشػرة الم يػلهلل كتهتمػر

س ػػط المػ ػخهلل كم ػػل تحػ ػ

التشػ ػرة الم ي ػػل حيػ ػ

ال لرجػػل مته ػلهلل كالهتػػد التل ديػػل كه ػ

ااراديلَِ.حللهلل

)45 : .

تم ػػؿ المس ػػل ار اله ,ػػميل اآلتي ػػل إل ػػى التشػ ػرة الم ي ػػل ك

مػػلرة ػػف مجمك ػػل مػػف ال اليػػل اله,ػػميلهلل الت ػ تػػتظـ الحرَػػل

كلتد تـ اَتشلؼ الدكر ا سلس للتشرة الدملغيلهلل ر

كا ر الترف التلسػع شػرهلل حيػ

كؿ الكظػػلبؼ الدملغيػلهلل كهػػك مجػػلؿ الَػػالـ سػػتل ))1861هلل حيػ
مػػلرس التش ػري

اَتشػػؼ الػػدَتكر كمػػكؿ مركَػػلك مهػػد ف

لػػى حػػد مرضػػل الػػذيف َػػلتكا يهػػلتكف مػػف اضػػطرامل

الؿ مليل التشري اَتش ؼ مأف السػم

رػ

تػـ تحديػد

ر ػ الَػػالـ تػػل حيػػلتهـهلل كمػػف

مليػل اضػط ار الَػالـ تػلت

ػف تلػؼ رػ متطتػل محػددة

رػ الت,ػػؼ الػػدملغ ا يسػرهلل كمتػػذ تلػػؾ اللحظػػل كهػػذ المتطتػػل رػ الػػدملغهلل تحمػػؿ اسػػـ مركَلِ.شػػتي هلل
.)120 :2009

كلتحديد كظلبؼ ت,

ديػدةهلل لتحديػد كظػلبؼ َػؿ ت,ػؼ

الدملغهلل لـ الهلمػل مػإج ار د ارسػل

مد ػلهلل ك لػػى سػػميؿ الم ػػلؿ د ارسػػل )(Dax),(Broca),(Lashlyهلل كيمَػػف تل ػػيص مػػل تك,ػػلكا إليػػم م ػػف
الؿ جدكؿ ر ـ ِِ: )1الهتكـهلل .)62 :2012
جدوؿ ( :)1وظائؼ المخ األي ر واأليمف
المخ األي ر (النصؼ العالـ)
مهل ار اللسل المتطك ل كالمَتكمل
مهللجل مهلكمل

ا طراؼ اليمتى مف الجسـ

تجهيز كمهللجل المهلكمل

مللطريتل التحليليل

المخ األيمف (النصؼ الفناف)
إدراؾ كرهـ الم ي ار

اللسكيل كالم,ريل كالمَلتيل كال راغيل

مهللجل ا طراؼ اليسرل مف الجسـ
تجهيز كمهللجل المهلكمل
إدراؾ المرح كالهكاطؼ
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مللطريتل الَليل

نظرية جاردنر ) ,(Gardnerالذكاءات المتعددة:
تهد تظريل الذَل ا
ك د جل

المتهددة مف هـ التظريل

السيَكلكجيل كالترمكيل المهل,رة .

رد رهؿ لػى ت,ػكر الميػلجييف – تسػمل إلػى ميلجيػم -الػذيف ي متػكف مأحلديػل الػذَل

الريلض المتطتػ هلل كغلػك جػلف ميلجيػم رػ التز ػل الهتالتيػل المكحػدة للهتػؿ مػللم هكـ الػديَلرت هلل تلهيػؾ
ف استمهلد لهكامؿ الكسط كال كارؽ ال رديل .

المتهػػددة مكجػػكد ذَػػل ا

ك لػػى الهَػػس ت ػ مف تظريػػل الػػذَل ا

متهػػددة كمتتك ػػل كمسػػتتلل لػػدل

المػػتهلـ هلل يمَػػف ,ػػتلهل كشػػحذهل ػػف طريػػؽ التشػػجيع كالتح يػػز كالتهلػػيـ كالتػػدري

ممهتى ف تظريل الذَل ا

هلل كتتميػػل المكاه ػ

المتهددة ت مف مهمتريل المتهلـ ِ .حمداكم هلل ) 49 : 2017

كيرجع ال ضؿ رػ تظريػل الػذَل ا

هلل

المتهػددة لهػكارد جػلردتر ) (Hward Gardnerسػتلذ متسػـ

لـ الت س مجلمهل هلررلردهلل كهػك سػتلذ مسػل د لهلػـ ااح,ػل مجلمهػل مكسػطف الطميػلهلل كهػك كؿ مػدير
لمشركع ال ,ر ) (Project Zeroر هلررػلردهلل ك ػد ػرؼ جػلردتر مأتػم مػك الػذَل المتهػددهلل تلػؾ ال َػرة
السػػلمتل الت ػ تػػرل مػػأف

الت ػ تػػرل ف الػػذَل ااتسػػلت يتَػػكف مػػف ت ػكاع ديػػدة لػػى ػػالؼ التظريػػل

الذَل تكع كاحد ِ.لسـهلل .)37 :2008
وقد يت اءؿ البعض لماذا تـ ت ميتو بمشروع الصفر؟
كمػػدايل

كيجي ػ

ػػف هػػذا الس ػ اؿ ِجتس ػفهلل  )242 :2013ر ػ

كا ػػر السػػمهيتل

مػػف التػػرف الهش ػريف

ال ملتيتيػػل هلل كممسػػل دة َػػؿ مػػف الهػػللميف كرػػلف ليػػرك ككمػػلؾ كر ػػركهلل تػػـ كضػػع الػػد لبـ ا كل ػػى

لمشػػركع جدي ػدهلل ػػلـ ملسػػتَمللم كه ػكارد جػػلردتركهلل كهػػذا المشػػركع يهػػدؼ إلػػى تكسػػيع تطػػلؽ تهريػػؼ م هػػكـ
الػػذَل هلل كتظ ػ نار ف المػػلح ي ف َػػلتكا يريػػدكف ف يمػػد كا مػػدكف يػػل ارت ارضػػل
مإطالؽ مشركع ال ,ر ليم.
كتهػػد تظريػػل الػػذَل ا

المتهػػددة اربػػدة مػػف حي ػ

جهػلهلل كالَي يػل التػ تظهػػر مهػل هػذ التػد ار هلل كا سػػللي
مف جهل

مسػػمتل مشػػأف الػػذَل هلل رتػػلمكا

محلكلتهػػل َشػػؼ التػػد ار الهتليػػل ك يلسػػهل مػػف
التػ تػتـ مهػل مليػػل

الػتهلـهلل كاَتسػل

المهررػػل

رل.
رمهد مركر مل يتلر

ملتيف ستل لػى كضػع المتػلييس ا كلػى للػذَل هلل َتػ

َتلمػػم طػػر الهتػػؿ )(Frames of Mindهلل مهلرض ػنل ريػػم ا سػػلس الػػذم لم ػ

التتليديػػل متكلػػمِ :ليس ػ

هتػػلؾ ػػدرة لمػػل كاحػػدة متػػدر مػػل هتللػػؾ شػػَلؿ ك ذَػػل ا

الم زكف المشرم) ِ .مدال تلحهلل .)37 :2011
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جػلردتر ِ)1983
ليػػم متػػلييس الػػذَل
متهػػددة يز ػػر مهػػل

كلت ػػد اس ػػتمد ج ػػلردتر تظريت ػػم تل ػػؾ م ػػف ػػالؿ مالحظلت ػػم حيػ ػ
يتمتهػػكف متػػد ار

رل الهدي ػػد م ػػف كلب ػػؾ ال ػػذيف

لر ػػل رػ مهػػض التػػد ار الهتليػػل كلَػػتهـ يح,ػػلكف لػػى درجػػل

متدتيػػل رػ ا تمػػل ار

الذَل هلل ممل د ي,ت هـ ر مجلؿ المهل يف تليلن.
ال َلتػ
ال لػػى ذلػػؾ مػػأف ط ػ ن
كيػػذَر م ػػل ن

تػػلريخ م يػػكـ مػػف يػػلـ السػػتكا

تسػػمتم ر ػ الػػذَل ِ )50كلَتػػم َػػلف ػػلد نار لػػى مهررػػل

التػ تتػػع مػػيف ِ1950 – 1880ـ)هلل كَػػذلؾ درتػػم ال لبتػػل لػػى الهػػزؼ

لػػى الميػػلتك مػػف ػػالؿ السػػملعهلل كغتػػل م متطك ػػل غتلبيػػل ملللسػػل اايطلليػػل لمجػػرد سػػمل هل كؿ م ػرة
هلل .)527 :2003

رغـ دـ مهررتم ملللسل اايطلليلِ.الك
كي ػػرل كزم م ػػأف تظري ػػل ال ػػذَل ا
تميز

ف المحػلكال

كؿ محلكل ػػل لمي ػػل ته ػػتـ ملل ػػذَل هلل كلَته ػػل

المته ػػددة ليسػ ػ

التتليديػل متػدرتهل الهظيمػل رػ التػزكؿ إلػى ميػداف الترميػل كالتهلػيـ لتحػد

لرملهلل كمللتلل رإف تظريل الذَل ا

التطميتػػ هلل رتظري ػػل ال ػػذَل ا

المتهددة تزلػ

ريػم ػكرة

الػذَل مػف مسػتكا التجريػدم إلػى المسػتكل الهملػ

المته ػػددة تهتم ػػر َ ػػؿ المتهلم ػػيف ذَيػ ػل هلل َ ػػؿ محسػ ػ

س ػػلكمم كطريتت ػػم رػ ػ

الهمؿِ.ال تيه هلل .)6 :2012
ر
الهالمل

تظريل الذَل المتهددة حلكؿ هلكرد جلردتر تكسيع تطػلؽ ػد ار المشػر إلػى مػل ك ار حػدكد

الت تسجلهل متلييس الذَل التتليديل ).(IQ
ك د شَؾ جلردتر ر مد ل م,دا يل تحديد الذَل مف الؿ إمهلد الش ص ف ميبتػم الطميهيػلهلل كمػف

ال ػف ذلػؾ مػػأف الػذَل يتهلػؽ مللتػدرة لػى حػػؿ
ػـ الطلػ متػم مػأف يتػكـ مأ مػػلؿ لػـ يتػـ مهػل مػف مػؿهلل كطػرح مػدي ن

المشَال كَذلؾ تشَيؿ المتتجل ر محيط طميه ِ .كرمستركت هلل .)1 :2006

ولقد كاف عمى جاردنر أف يعرؼ الذكاء أو ًال لكي يجري بحثاً عنو ,فا تخدـ معياريف لذلؾ ,وىما:
 -ا كؿ :إظهلر التدرة لى است داـ مهلرة ك إتتلم ش

ملهلل ك حؿ مشَلل مل.

 ال ػػػلت  :تحتيػػػؽ المهيػ ػػلر ا كؿ لػ ػػى تحػ ػػك يحظػ ػػى متتػػػدير ال تلرػػػل الت ػ ػ يهػ ػػيش هػ ػػذا الش ػ ػ صريهلِ.جتسفهلل )242 :2013

كمهػػذا ت ػػى جػػلردتر اال تتػػلد السػػلبد مػػأف الػػذَل

مػػلرة ػػف يمػػل محػػددة تسػػتمر مػػع ااتسػػلف

مدل الحيلةهلل ك ف ااتسلف يمتلؾ د ار ذَلبيل تمتى لمتل كال يمَف تسييرهل ك تهػديلهلهلل ك كضػ ذلػؾ رػ
َتلمم طر الهتؿهلل تم ال يمَف ك,ؼ الػذَل
مف الؿ التدري
كسل د

لػى تػم َميػل لمتػل يمَػف يلسػهل ك تهػل غيػر لملػل للزيػلدة

كالتهليـِ.شكاهيفهلل .)1 :2014

تظريل الذَل المتهدد لى ت,حي مهض الم لهيـ الشلبهل ف الذَل هلل كمف همهل:

 -1ف الػذَل لمػ هلل رلتػػد متػ

تجػػلر جػػلردتر مػػأف الػذَل غيػػر لمػ

ك تػػم يمَػف تطػػكير َػػؿ تػػكع

مف تكاع الذَل هلل رل ش لص لديهـ التدرة لى تطكير الذَل لديهـ م,كرة جيدة.
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َ -2ػػذلؾ ررػػض جػػلردتر رَ ػرة حلديػػل الػػذَل كحػػدد سػػمهل ت ػكاع مػػف الػػذَل

ل ػى ا ؿِ.ال ػػلؼهلل

)18 :2011
ك د ميف جلردتر مأف َؿ تكع مف تكاع الذَل ا
اليل دملغيل مسبكلل تم.

المتهددة يشػسؿ حيػ ناز مهيتػنل رػ الػدملغهلل كتكجػد

ك ػػد سػػمؽ الهػػللـ ال رتس ػ ِمركَػػل) سػػتل 1861ـ إلػػى تأَيػػد كجػػكد ال ػػل مػػيف ك ػػكع لػػؿ ر ػ
متطتػػل مهيتػػل مػػف الػػدملغ كرسػػلد كظي ػػل ذهتيػػل محػػددةهلل رػػللتلؼ الػػذم ي,ػػي

الجػػز الهلػػكم مػػف اليسػػلر

للتشرة الدملغيل ي دم إلى رتداف التدرة اللسكيل,ِ .الحهلل .)20 :2010
كي َد جلردتر ف هذ الذَل ا
هػذ الػذَل ا

تهمؿ متتلسؽ كاتسجلـ لػى تحػك تمػكذج هلل كيػرل مػأف اسػتتالؿ

رممػل ي ت ػ هلل كلَػف رػ حػلؿ الترَيػز رػ مشػلهدة غػرض مهػيف رػإف الطميهػل المميػزة لَػؿ

ذَل تظهر مكضكح كجال هلل كمف الممَػف تحديػد المركريػؿ الهتلػ لل ػرد كاال تمػلد لػى هػذ المهررػل رػ

تهزيز ال رص التهليميل لل رد كحريل اال تيلرِ .راشدهلل )23 :2005

كلتػد َػد جػلردتر ِ )Gardnerمأتػم تك,ػؿ دلػػل لميػل ت َػد ف التػلس لػديهـ ذَػل ا
كلَ ػػف م ػػدرجل

مت لكت ػػل هلل كل ػػذلؾ

يمتلَهػػل التػػلس تتػػع ر ػ
الم تل ل .

ػػد تظري ػػل ال ػػذَل ا

مػػلف ذَػػل ا

المته ػػددة حيػ ػ

متهػػددة

كضػ ػ ريه ػػل ف الت ػػد ار التػ ػ

تسط ػ تطل ػػل كاسػػهل مػػف التشػػلط ااتسػػلت لػػدل ال بػػل

الهمريػػل

كمف ضمف الشكاهد الت يرل جلردتر مأتهل ت يد تظريتم مػل يطرحػم لػى سػميؿ الم ػلؿ كالمتلرتػل
يتكؿ جلردتر  :يمَػف ف تت,ػكر ط ػال يتتمػ إلػى إحػدل جػزر ر ميػؿ َلركليتػل هلل كلػم ػدرة رلبتػل تمَتػم

مػػف تحديػػد كايجػػلد طريتػػل ر ػ المحػػر كسػػط مبػػل

الجػػزر مسػػر ل مدهشػػل هلل ا تمػػلدا لػػى مػػل تهلمػػم مػػف

مهلرؼ حكؿ جسراريل المتطتل كالمالحل كمكا ع التجكـ َ .مل يمَف ف تت,كر ط ػال إيراتيػل متمَتػل مػف
ح ظ التركف الَريـ ملللسل الهرميل ف ظهر ل هلل ك ط ال ملريسيل تهلػـ المرمجػل لػى الحلسػك كمػد رػ

تأليؼ متلطع مكسيتيل ممسل دة م لؼ مكسيت  .إذا َلف َؿ ه ال ا ط لؿ ػد ملسػكا مسػتكل لليػل مػف
الَ ػػل ة ر ػ مجػػلال

لهػػل ,ك,ػػيلتهل ك,ػػهكملتهل رػػيمَف ف تهتمػػر َػػؿ كاحػػد مػػتهـ ذَيػػل َي مػػل َ ػػلف

تهري تل للذَل  ِ .ال تيه هلل )13 : 2012
-

كي َػػد َػػذلؾ جػػلمر مػػد الحميػػد ِ  )41 : 1994مػػأف لديػػم مػػف الش ػكاهد مػػل يحمػػؿ لػػى ,ػػدؽ
تظريل جلردتر للذَل ا

المتهػددة حيػ

يتػكؿ  :رمػف التػلس مػف ي تػد درتػم لػى التحػد

ال ي تد مكهمتم المكسيتيل هلل كمػف التػلس مػف يسػتطيع ف يضػر
ك ػر مػف سػمهل ر ػلـ رػ

ػددا مػف سػمهل ر ػلـ رػ

كلَتػم
ػدد

ػكاف كلَتػم يهػػيش رػ م سسػل لتػأ ر الهتلػ هلل كمػف التػلس مػف يرسػػـ
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ك ػر هلل هػذ الحػلال

رسمل جميال كلَتم ال يَلد يتدر لى مػؿ شػ

تجػلدؿ درل ػل ػف كجػكد

تسلؽ مت ,لل مكسيتيل كريلضيل كرتيل ر المخ .
ك لػػى الػػرغـ مػػف ف هتػػلؾ تظريػػل سػػمت تظريػػل الػػذَل ا المتهػػددةهلل تتلكل ػ الهكامػػؿ الت ػ يمَػػف ف
تسػهـ رػ تتميػل الػػذَل الهػلـهلل كَػػذلؾ تظريػل

ػػرل َػد

لػػى تتػكع ا سػػللي المهرريػلهلل إال ف مػػلح

تظريػػل

الػذَل ا المتهػػددة ػػللكا :مػػأف الجديػػد رػ تظريػػل الػػذَل ا المتهػػددة مأتهػػل ت لػؼ مَكتػلن مذاتػمهلل كلػػم مػػف المتكمػػل

الهلل ك ف هػػذ الػػذَل ا ليس ػ إسػػتلتيَيل جلمػػدةهلل كاتمػػل يمَػػف زيلدتهػػل مػػف ػػالؿ
مػػل ت هلػػم مػػأف يَػػكف ذَػػل ن مت  ,ػ ن
التهلـهلل كتكرير الميبل ال ريل للتمل الهتل التك  ِ.ميدهلل ك لتلهلل .)103 :2003

وصؼ الذكاءات المتعددة
مل إف تـ تمت هذا المتظكر ا كسع كا هيل حتى مد م هكـ الػذَل ي تػد سػحر السػلمض لي,ػم
م هكمػ ػنل لميػ ػنلهلل يمَ ػػف ف تش ػػلهد يهم ػػؿ رػ ػ حي ػػلة الت ػػلس مط ػػرؽ م تل ػ ػلهلل ك ػػد كر ػػر  Gardnerكس ػػيلل
ك مػػلت

لكضػع ريطػل للمػدل الكاسػع للتػد ار التػ يمتلَهػل المشػرهلل مت,ػتيؼ ػدراتهـ إلػى مػلت ربػل

ذَل ا ِ.كرمستركت هلل .)2 :2006

الذكاءات الثمانية:
 .1الػػذَل اللسػػكم /الل ظ ػ  :التػػدرة لػػى اسػػت داـ اللسػػل كالَلمػػل

مَ ػػل ة لليػػل مشػػلره نل ك َتلم ػ نلهلل

كالت ػػدرة ل ػػى المت ػػل اللس ػػكمهلل كته ػػدم ذل ػػؾ إل ػػى حسلس ػػيل للي ػػل لل ػػركؽ الط ي ػػل م ػػيف الَلم ػػل

كترتيمهل كسجههلهلل كَذلؾ مف مظلهر الميلف كالمالغل كالتحك,ِ.الحهلل .)36 :2010
كتهتمػػر متطتػػل مركَػػل مللت,ػػؼ ا يسػػر للػػدملغ ) (Left Brainالمسػػبكلل ػف هػػذا التػػكع مػػف
الذَل ِ.تكرؿهلل .)98 :2007
 .2الػػذَل المكسػػيت  /اايتػػل

 :التػػدرة لػػى مهررػػل ا  ,ػكا

كاايتل ػػل

كالت ػػدرة ل ػػى امتَ ػػلر كاتتػ ػػلم ا تس ػػلـ المكس ػػيتيلهلل كالتميي ػػز مػ ػػيف ا ,ػ ػكا

كالتسمػػل

كالمتلمػػل هلل

الم تل ػػل م ػػف حي ػ ػ

مال مته ػ ػ ػ ػػل للست ػ ػ ػ ػػل كاايت ػ ػ ػ ػػلع المكس ػ ػ ػ ػػيت هلل كَ ػ ػ ػ ػػذلؾ االستحس ػ ػ ػ ػػلف م االس ػ ػ ػ ػػتمتلع اايج ػ ػ ػ ػػلم

مللمكسيتى ِ.لسـهلل .)43 :2008

 .3الذَل الريلض  /المتطت  :التدرة لى است داـ ا

داد م ل ليلهلل كالتدرة لػى االسػتدالؿ الجيػدهلل

كيضػػـ هػػذا الػػذَل الحسلسػػيل لألتمػػلط المتطتيػػل كالهال ػػل

مهلِ.جلمرهلل  .)10 :2003كيتطلػ

كالكظػػلبؼ كالتجريػػدا

الت ػ ت ػرتمط

هػذا الػذَل التػدرة لػى رحػص التمػلذم كا سػمل هلل كالت َيػر

مأسلك متطت هلل كيتضمف مهل ار االستدالؿ االسػتتراب كاالسػتتملط هلل َمػل رػ حػؿ المشػَال
كاالمتَلر ِ.لسـهلل .)45 :2008
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 .4ال ػػذَل المَ ػػلت  /الم ,ػػرم :الت ػػدرة ل ػػى الت ي ػػؿ كادراؾ اله ػػللـ الم ,ػػرم مد ػ ػلهلل كالته ػػرؼ لػ ػػى
االتجلهػ ػػل هلل كاد ارؾ المجػػػلؿ كتَػ ػػكيف ,ػ ػػكرة ذهتيػػػل ل ػ ػمهلل كالتػػػدرة لػ ػػى ت,ػ ػػكر المَػ ػػلف التسػ ػػم
كالرسػػكمل هلل كت,ػػميـ ال ,ػ حل هلل كتتسػػيؽ

لألشػػيل ر ػ ال ػ ارغهلل كالتػػدرة لػػى مػػؿ المجسػػمل

ا لػ ػكاف كال ػػديَكرهلل كالت َي ػػر مكاس ػػطل ال ,ػػكر كالمجس ػػمل

كالتلكيفهلل كالتهمير ملل رابطِ.شكاهيفهلل .)6 :2014

م ػػدالن م ػػف الجم ػػؿ كالَلم ػػل هلل كالرس ػػـ

كيتض ػػمف ه ػػذا ال ػػذَل الحسلس ػػيل لأللػ ػكافهلل كال ط ػػكط كا ش ػػَلؿهلل كالحي ػػز كالهال ػػل
الهتل ,ػرهلل كتتضػػمف التػػدرة لػػى الت,ػػكر الم,ػػرم كالتم يػػؿ الج ارر ػ لألرَػػلر ذا

المَلتيلهلل كتحديد الكجهل الذاتيل ِ.كالدةهلل )30 :2004

م ػػيف ه ػػذ

الطميهػػل الم ,ػريل ك

كيسػػمى يض ػلن مللػػذَل ال ضػػلب هلل كهػػك التػػدرة لػػى اسػػت داـ كاسػػتهملؿ ال ضػػل ك ال ػراغ مشػػتى

شػػَللمهلل كيسػػمى يض ػلن مػػللك

ال ارغ ػ ممػػل ر ػ ذلػػؾ ػ ار ة ال ػرابط كالجػػداكؿهلل كت يػػؿ ا شػػيل كت,ػػكر

المسلحل  ,ِ.ػػالحهلل  .)38 :2010كت ي ػػد الد ارس ػػل
للت,ػؼ ا يمػػف للػػدملغهلل كَػػذلؾ متػ

رػ ػ

ل ػػـ ا

 ,ػػل

م ػػأف هت ػػلؾ س ػػيطرة كاض ػػحل

مػأف إ,ػػلمل هػػذا الجػػز مػػف الػدملغ يػ دم إلػػى تػػدهكر التػػدرة تحػػك

التكجم إلى ال ضل ِ.تكرؿهلل .)99 :2007
 .5الذَل الجسم  /الحرَ  :الَ ل ة رػ اسػت داـ ال ػرد لجسػمم ََػؿ للتهميػر ػف مشػل ر ك رَػلرهلل
كَػػذلؾ الس ػػهكلل ر ػ اس ػػت داـ ال ػػرد ليديػػم رػػ تشػػَيؿ ا ش ػػيل ك اتتلجهػ ػلهلل كيضػػـ ه ػػذا ال ػػذَل

مهػػل ار ريزيتيػػل َللتػػآزر كالت ػكازف كالمركتػػل كالسػػر لهلل كَػػذلؾ ااحسػػلس محرَػػل الجس ػـهلل كالتػػدرة
اللمسيلِ.جلمرهلل .)11 :2003
كيترَػز هػػذا التػػكع مػف الػػذَل رػ التشػرة الدملغيػل ال ل,ػػل مللحرَػلهلل مػع غلمػػل الت,ػػؼ ا يسػػر
للػػدملغ مللتسػػمل لمػػف يسػػت دـ اليػػد اليمت ػىهلل كغلمػػل الشػػؽ ا يمػػف للػػذيف يسػػت دمكف اليػػد اليسػػرلهلل كالتلػػؼ
الػػذم يلحػػؽ مهػػذ المتطتػػل يترت ػ

م ؿ رت

ليػػم الهجػػز الحرَ ػ هلل محي ػ

لمل ميمس ِ.تكرؿهلل .)99 :2007

 .6الذَل االجتمل

يهجػػز ال ػػرد ػػف التيػػلـ محرَػػل

مسػػيطل

 :التػدرة لػى إدراؾ مزجػل اآل ػريف كمتل,ػدهـ كدكارههػـ كمشػل رهـ كالتمييػز

ميته ػلهلل كيضػػـ هػػذا الػػذَل الحسلسػػيل للتهمي ػ ار كا  ,ػكا

كااليمػػل ا هلل كي يػػد هػػذا الػػذَل

لػػى

رهـ اآل ريفهلل كاَتشػلؼ دكارههػـ كرغمػلتهـ كتكايػلهـ كالهمػؿ مههػـهلل َمػل ف ل,ػلحمم التػدرة لػى

الهمؿ م ل ليل مع اآل ريف .إف الػذَل االجتمػل

يسػم لتػل متتميػل الشػهكر الحتيتػ مللتهػلطؼ

كاالهتمػلـ مػػع مهضػػتل الػػمهضهلل كهػػك كسػػيلل لتمػػلدؿ المهررػػل مػػف شػ ص آل ػػر مػػف ػػالؿ تحديػػد
هكيتتل ال رديل لتمتد َ ر مف ت ستل كت,م جز ان مف اآل ريفِ.ال لؼهلل .)86 :2011

34

كهػػذا الػػذَل يتمرَػػز ر ػ ال ,ػػيف الجمهيػػيفهلل رمػػرض ميػػؾ الػػذم يظهػػر لػػدل َمػػلر السػػف يضػػر هػػذ
لى ذلؾ اضط ار

المتطتلهلل ممل يترت

كاض ر الت ل ؿ كالتكا,ؿ االجتمل

 .7ال ػػذَل الش ,ػ ػ  /ال ػػذات  :مهرر ػػل ال ػػذا

ِ.تكرؿهلل .)100 :2007

كالت ػػدرة ل ػػى الت ,ػػرؼ المتػ ػكابـ م ػػع ه ػػذ المهرر ػ ػلهلل

كيتض ػػمف ف يَ ػػكف الشػ ػ ص  ,ػػكرة د يت ػػل ػػف ت سػ ػمهلل كمهرر ػػل جكاتػ ػ

كالك

الت ػػكة كالض ػػهؼ لديػ ػمهلل

محلالتم المزاجيل كدكارهم كرغملتمهلل كالتدرة لى الضػمط الػذات هلل كتك,ػؿ ال ػرد إلػى حللػل

مف التكازف ميف المشل ر الدا ليل كالضسكط ال لرجيلِ.شكاهيفهلل .)11 :2014
ك ,حل

هذا الذَل

لدة ي ضلكف الهمؿ مم ػردهـهلل كلػديهـ تػل لليػل رػ ذكاتهػـهلل كيسػت دمكف

تلػػؾ ال تػػل َمكجػػم لهػػـ ر ػ ت,ػػررلتهـهلل كهػػـ لػػى ات,ػػلؿ داب ػـ ممشػػل رهـ الدا لي ػلهلل كلػػديهـ التػػدرة لػػى
كض ػػع ا ه ػػداؼ كالت ,ػػك ار الكا هيلِ.سيل رهللكس ػػتركت هللكمريت هلل  .)9 :2006كه ػػذا ال ػػذَل يتمرَ ػػز رػ ػ
ال ,ييف الجمهييفهلل ال سيمل ر المتطتل الس لى ريهملِ.تكرؿهلل .)100 :2007
 .8الذَل الطميه  :التدرة لى التهرؼ لػى المحػيط الطميهػ هلل كتتػدير كرهمػم للهػللـ الطميهػ مػف
ػ ػػالؿ االهتمػػػلـ مأتمػػػلط الحيػػػلة ا
الطميه ػ تس ػريهـ الَلبتػػل

ػػػرل كمػػػدل ت ل لهػػػل ر ػ ػ الميب ػ ػلهلل كالػػػذيف يتميػػػزكف مللػ ػػذَل

الحيػػل كيحمػػكف مهررػػل الش ػ

الَ يػػر ته ػلهلل َمػػل يحمػػكف التكاجػػد ر ػ

الطميهلهلل كمالحظل م تلؼ َلبتلتهل الحيلِ.ال لؼهلل .)95 :2011
كالحظ الملح

مػأف هتػلؾ ذَػل ا

ػرل تحػد

تهػل جػلردتر كلَتػم لػـ ي َػدهل ك ممهتػى َ ػر

د ػػل لػػـ يهتمػػدهل كذلػػؾ تتيجػػل لهػػدـ تأَػػد مػػف كجػػكد متػػلطؽ ر ػ الػػدملغ م ,,ػػل له ػلهلل كه ػ كالػػذَل
الكجكدم كالذَل الركح .
حي

يشير جلردتر إلى كجكد تك يف ك ريف مف الػذَل كهمػل الػذَل الركحػ كالػذَل الكجػكدمهلل

كيتضػمف الػػذَل الركحػ االهتمػػلـ مللتضػليل الَكتيػػل كال مػ ار رػػكؽ الحسػيلهلل ميتمػػل الػذَل الكجػػكدم يهػػتـ
مللتضليل ا سلسيل للكجػكد ااتسػلت كالهػدـ كم,ػير ااتسػلفهلل إال ف جػلردتر يػرل مػأف ا محػل

ا م ػػل

كج ػػكد ه ػػذيف الت ػػك يف م ػػف ال ػػذَل م ػػل ازلػ ػ

الالزمػل

رػ ػ مرحل ػػل ممَػ ػرة كال تته ػػدل حي ػػز التأمال ِ.طػ ػمهلل

)236 :2006
كمف الؿ مل تتدـ لـ الملح

مت,ػتيؼ الػذَل ا

كظلبؼ ت ,يمهلل َمل يكضحم الجدكؿ ر ـ ):(2
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ال ملتيػل محسػ

تمرَزهػل رػ الػدملغ كحسػ

جدوؿ ( :)2تصنيؼ الذكاءات الثمانية ح ب وظائؼ نصفي الدماغ
النصؼ األيمف

كال النصفيف

النصؼ األي ر

الذكاء المكاني

الذَل اللسكم

الذَل الحرَ

الذكاء المو يقي

الذَل المتطت

الذَل الش ,

الذَل الطميه

الذَل االجتمل

ِال تيه هلل  2012هلل تكرؿهلل  2006هلل كرمستركت هلل  2006هلل جلمرهلل )2003

األ س النظرية والعممية لنظرية الذكاءات المتعددة:
رممل يتسل ؿ المهض لملذا ,ر جلردتر لػى تسػميتهل ذَػل ا

ك اسػتهدادا

ال مػف مكاهػ
مػد ن

تليػلهلل لتػػد درؾ جػػلردتر ف التػػلس تهػػكدكا سػػملع تهميػ ار م ؿِ:إتػم لػػيس ذَيػلن جػػدان كلَػػف لديػػم اسػػتهداد

مدهش للمكسيتى).

كلتػػد ػػلؿ ر ػ متلملػػل ش ,ػػيل ِ :لتػػد ,ػػد

سمهل مف الَ ل ا هلل رسكؼ يت ل

إلػػى حػػد مػػل ف َػػكف اسػػت اززيلنهلل رلػػك ل ػ

التلس مسلميف مهػذاهلل كلَػف متسػميتهل ذَػل ا

رػإت

مكجػػكد

ػكؿ لتػد اتجهتػل

إلى تحديد تتكع سلسػ ك ل ػدم يسػمى ذَػل هلل ك ف هتػلؾ ملل هػؿ ػددنا مػف الػذَل ا هلل كمهضػهل لػـ ت َػر

ريم مطلتلن لى تم ذَل ).

كلَػ يتػدـ سلسػلن تظريػلن ك ميتػلن لػد كا هلل كضػػع جػلردتر ا تمػل ار

سلسػيل لَػػؿ ذَػل هلل ك ػدرة َػػؿ

ذَل لى ال,مكد ملـ هذ ا سس ليهتمػر ذَػل ن محػؽهلل كلػيس مجػرد مكهمػل ك مهػلرة ك اسػتهداد تلػ
كالمحَل الت است دمهل تضػـ الهكامػؿ التملبيػل اآلتيػلِ :جػلمرهلل  -12 :2003حسػيفهلل -2014:159
تكرؿهلل  -102 :2007كرمستركت هلل )3 :2006

كيمَف تتلكؿ هذ المهليير كا سسهلل حس

ت,تيؼ يشمؿ مل هػك ميكلػكج كمػل هػك سػيَكلكج

كمل هك تلر كه َمل يل :
-1

التاريخ التطوري لكؿ ذكاء:
كه ػػذا المهي ػػلر مس ػػتمد م ػػف المالحظ ػػل

مسػػتمدة مػػف المهطيػػل

كالمهلكم ػػل

الهلمي ػػل ح ػػكؿ مه ػػض الحيكات ػػل هلل كَ ػػذلؾ

ا رَيكلكجيػػل ِ )Archeologyالتلتجػػل ػػف ر,ػػد الَػػلبف ااتسػػلت هلل كالت ػ تمػػيف

ر مجمك هل استتالؿ مسلر تطكر َؿ تكع مف تكاع الذَل ا .
رم ػػف جه ػػل كل ػػى تَش ػػؼ المالحظ ػػل
الػ ػػذَل هلل كمػ ػػف جهػ ػػل لتيػ ػػل رػ ػػإف المهطيػ ػػل

م ػػأف َ ػػؿ تػ ػكاع الَلبت ػػل

تظه ػػر مَكت ػػل

ك  ,ػػتلؼ م ػػف

ا رَيكلكجيػ ػػل ِ )Archeologyت َػ ػػد ف جػ ػػذكر الػ ػػذَل ا

ااتسػػلتيل السػػلبدة تهػػكد إلػػى ماليػػيف السػػتيف مػػف تػػلريخ التػػكع المشػػرمهلل إال تػػم ر ػ َػػؿ رت ػرة مػػف رت ػ ار

التلريخ ااتسلت يَكف السيلدة لتكع مهيف مف الذَل ا هلل يتجسد م,كرة ػكل مػف ا تػكاع ا
جهل لل ل إذا َلف لمهض الذَل ا

ػرلهلل كمػف

هميل إتسػلتيل ك حضػلريل رػ مرحلػل تلري يػل مػلهلل رػيمَف ف يَػكف

للمهض اآل ر متهل هميل ,كل ر مراحؿ تلري يل متمللِ.ال تيه هلل .)14 :2012
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-2

إمكانية عزؿ الذكاء نتيجة تمؼ في الدماغ:
تل

التػ

مؿ جلردتر ر إدارة المحلرميف التدمل هلل مػؿ مػع رػراد ػلتكا مػف الحػكاد

ػػر رػ متػػلطؽ مهيتػػل مػػف المػخهلل كرػ حػػلال

اتتتلب لتكع محدد مف الذَل هلل تلرَػلن الػذَل ا

ا

ك ا مػراض

ديػػدة تمػػيف مػػأف التلػػؼ الػػدملغ تسػػم

رػ تلػػؼ

ػرل َلهػل سػليملهلل ك لػى سػميؿ الم ػلؿ رػإف ال ػرد الػذم

تهػػرض لتلػػؼ ر ػ متطتػػل مركَػػل)ِ (Brocaال ػػص الجمه ػ ا يسػػر) يتهػػرض مملش ػرة لتلػػؼ جػػكهرم ر ػ

الذَل اللسكمهلل كمع ذلؾ يمتى لد نار لى حؿ مسلبؿ الريلضيل ِ.جلمرهلل .)12 :2003
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وجود عمماء وعباقرة وأفراد آخريف ا تثنائييف:
يػػرل جػػلردتر تػػم ر ػ مهػػض الحػػلال

تػػرل ذَػػل ا

ررديػػل تهمػػؿ تػػد مسػػتكيل

جملؿ شلهتل ترت ع متلمؿ رضيل مستكيلهلل كالهلمل رراد يظهركف د ار

ميتمل ذَل اتهـ ا

المطػػر كالػػذم يله ػ

لر ل ر جػز مػف ذَػل كاحػدهلل

رل تهمؿ تدل مسػتكل مت و
ػدفهلل كيضػر م ػلالن لػى ذلػؾ ) (Dustinمطػؿ رػيلـ رجػؿ
دكر ػػللـ ريلض ػ متطت ػ هلل رهػػك ػػلدر لػػى اج ػ ار

كمأر لـ َميرة كمهتدةهلل كمع ذلؾ رهك ضهيؼ ر

كالتم,ر مذاتمِ.كرمستركت هلل .)4 :2006
-4

لي ػلهلل كَأتهػػل

مليػػل

حسػػلميل س ػريهل جػػدناهلل

ال لتػم مػلآل ريفهلل كَػذلؾ لديػم ضػهؼ َميػر رػ اللسػل

تاريخ نمائي متميز ومجموعة مف األداءات الواضحة التحديد والخبرة:
تيت ػيـ تظريػػل الػػذَل ا

المتهػػددة ػػد انر َمي ػ انر لل تلرػػل الت ػ يحيػػل ريهػػل ال ػػردهلل كمللتػػلل رػػإف الػػذَل ا

لػدل ال ػرد يػػتـ ,ػتلهل مػػف ػالؿ مػػدل مشػلرَتم رػ تػكع الػػذَل الػذم يملرسػمهلل ك ليػم رػػإف التمػك ال ػػردم

يتمع تمطػنل تملبيػنل ذا مس و
ػلر كاضػ متػذ الط كلػل حتػى تػتـ مليػل التػدهكر التػدريج مػع تتػدـ ااتسػلف رػ
مرِ.تكرؿهلل .)106 :2007

-5

دعـ مف النتائج ال يكومترية:
رغ ػػـ مهلرض ػػل ج ػػلردتر ال تم ػػل ار ال ػػذَل هلل إال ت ػػم يهتم ػػر تتلبجه ػػل تت ػػدـ م شػ ػ انر ل ػػى اس ػػتتالليل

الذَل هلل كيرل مأف ارتملطػل كيػل مػيف ال تػ ار التػ تتػيس ذَػل ن مهيتػنلهلل كارتملطػنل ضػهي نل ميتهػل كمػيف التػ
ال لى ف الذَل ا مت ,لل كمستتلل ػف مهضػهل المهضِ.ال تيهػ هلل :2012
تتيس ذَل ا
رلهلل دلي ن
.)17

-6
ذَل ا

الم اندة مف الدرا ات النف ية التجريبية:
يػػرل جػػلردتر تتػػل مػػف ػػالؿ التظػػر إلػػى الد ارسػػل

الت سػػيلهلل يمَتتػػل ف تػػرل مكضػػكح مػػأف هتػػلؾ

ال لػى ذلػؾ الد ارسػل
متهددة يهمؿ َؿ متهل ملستتالؿ ف اآل ر .كيضر م ل ن

الهلل رػػإف التتػلب ميتػ
ا رػراد مهػػلرة مهيتػلهلل َػللت ار ة مػ ن

َللريلضيل ِ.كرمستركت هلل .)9 :2006
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التػ يػتتف ريهػل

تهػػـ ي تػػكف رػ تتػػؿ تلػػؾ التػدرة إلػػى مجػػلؿ ك ػػر
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القابمية لمترميز في نظاـ رمزي:
يػػرل جػػلردتر مػػأف حػػد رضػػؿ الم ش ػ ار

جػػلردتر مػػأف التػػدرة لػػى الترميػػز ه ػ
جلردتر مأف َػؿ تػكع مػف الػذَل ا

لػػى السػػلكؾ الػػذَ لل ػػرد درتػػم لػػى الترمي ػزهلل كيػػرل

هػػـ ,ػػلبص ااتسػػلف الت ػ تميػػز ػػف ا ت ػكاع ا

لػم تسػل م الرمزيػل كال ريػدةهلل رللػذَل اللسػكم لػم تسػل م الرمزيػل َلللسػل

الهرميػػػل كااتجليزيػػػل كال رتسػ ػػيلهلل كالػػػذَل المَػ ػػلت لػػػم َػػػذلؾ تسػ ػػل م الرمزيػػػل َللرسػ ػػكمل

يست دمهل المهتدسكف كالم,ممكفِ.جلمرهلل .)20 :2003
-8

ػػرلهلل كيػػرل
الميلتيػ ػػل الت ػ ػ

مجموعة عمميات أ ا ية قابمة لمتحديد:
رَػػؿ ذَػػل يهم ػػؿ مػػف ػػالؿ مجمك ػػل ملي ػػل

سلسػػيل كمحػػددةهلل كمه ػػذا رػػإف َ ػػؿ ذَػػل يهتم ػػر
التػ ػ ي ػػتـ اس ػػتتمللهل م ػػف ال ػػدا ؿ ك

متظكم ػػل حلس ػػكميل تهم ػػؿ م ػػف ػػالؿ تم ػػلط مح ػػددة م ػػف المهلكم ػػل

المتػى اايتل يػػل المكسػيتيل الم تل ػلهلل يهتمػػر مػف م ػػلتي الػذَل
ال ػلرمهلل رػػللتمييز الػد يؽ مػػيف ا ,ػكا هلل ك ي
المكسػػيت هلل كَػػذلؾ التػػدرة لػػى تتليػػد اآل ػريف ر ػ حرَػػلتهـهلل ك إتجػػلز مػػؿ يتطل ػ مهػػلرة كد ػػل يدكيػػل
يهتمر مف

مدة كرَلبز الذَل الحرَ ِ.ال تيه هلل .)16 :2012

انتقادات ومآخذ عمى نظرية جاردنر:
رغػػـ اتتشػػلر تظريػػل الػػذَل ا

المتهػػددة مس ػر ل رلبت ػلهلل كمػػللرغـ مػػف تمت ػ هػػذ التظريػػل مػػف مػػؿ

الَ يػػر مػػف الهلمػػل كالمحلرػػؿ كالم سسػػل إال تهػػل لػػـ تػػت ي مػػف سػػهلـ التل ػػديف كال مآ ػػذ الهلمػػل هلل حي ػ
كجه لهذ التظريل اتتتلدا كيػل مػف مػؿ الهديػد مػف لمػل الػت سهلل كمػف هػذ االتتتػلدا التػ كجهػ
إلى تظريل الذَل ا

المتهددةهلل مل يل :

 -1التتد الربيس الذم يكاجم تظريػل جػلردتر هػك االرتتػلر الكاضػ

دلػل ,ػحيحل كمك ك ػل كميلتػل
المتهػػددةهلل كيػرل سػتيرتمرم مػػأف

ػركم للتػأ ير الَميػر الػػذم تحد ػم الػذَل ا
تجريميػل لملػل للتهمػيـ تػ ٌ
هػذا التتػػد سػيمتى ػػكة َميػرة تكاجػػم ,ػحل تظريػػل جػلردتر رػ الػذَل ا
 )2013: 27-28كي َػػد ذلػؾ ِ  ) Waterhouseحيػ
ا دلل الت تػد ـ َػؿ ذَػل هلل كمللتػلل رػإف تظريػل الػذَل ا

المتهػػددةTheiler, ِ.

يػػرل مػػأف جػلردتر رشػػؿ رػ تحديػػد

المتهػددة ت تتػد إلػى الػد ـ التجريمػ .

ِ) Jonathan,2015: 8

 -2ي َػػد جػػلردتر مػػأف زكاجػلن مػػف الػػذَل ػػد تتػػدا ؿ ك تػرتمط ريمػػل ميتهػػل مطريتػػل مػلهلل كهػػذا يضػػهؼ
اد ػػل مػػأف الػػذَل ا

مت ,ػػلل ػػف مهضػػهل الػػمهض ِ )Jonathan,2015:7رلسػػتتالليل َػػؿ

ت ػ ػػكع م ػ ػػف ال ػ ػػذَل مس ػ ػػألل غي ػ ػػر كاردة حيػ ػ ػ
المهضِ.الجلسـهلل )124 :2010

َ -3د جلردتر مأف تظريػل الػذَل ا
ل ,ػػل م ػػم هلل محج ػػل ت ػػم إذا َلتػ ػ

ف الت ػ ػػد ار تػ ػ ػرتمط ارتملطػ ػ ػنل مكجمػ ػ ػنل م ػ ػػع مهض ػ ػػهل

المتهػددة تهتمػد لػى ف َػؿ ذَػل لديػم دابػرة مهللجػل ,ػميل
كالمهللج ػػل المكس ػػيتيل كالمَلتي ػػل متطلمت ػػل مش ػػَؿ مح ػػددك رػ ػ

الػػدكابر اله,ػػميل كرػػإف هػػذ الحتيتػػل تشػػير إلػػى كجػػكد ذَػػل كاحػػد هلل ك لػػيس ذَػػل يف مت ,ػػليفهلل
38

مللػػدليؿ لػػى كجػػكد دكابػػر ,ػػميل مشػػترَل

كي تػػد ِ  ) Waterhouseز ػػـ جػػلردتر مأتػػم مػ

مت ,ػللهلل

تهلل الهديد مف تكاع المحتكل الم تل ل داللل لػى كجػكد ذَػل كاحػد كلػيس ذَػل ا
كلـ يتدـ جلردتر م رد لى هذ ا دلل) Waterhouse,2006:250ِ.
 -4يػػرل سػػتيرتمرغ مػػأف هػػذ التظريػػل ػػد تتػػت
ضهؼ الطال

مهللجل سم

رضػػؿ ال ار ,ػػيف كالال مػػيف كلَتهػػل غيػػر ػػلدرة لػػى

ر مجلؿ مل) Theiler, 2013: 28).

 -5كجػػم َػػذلؾ اتتتػػلد هػػلـ لتظريػػل جػػلردتر هلل حي ػ
ال ملتيل الت ت يد كتد ـ تظريل الذَل ا
جلردترهلل حي

ف ا محل

تػػم ا تمػػد المهيػػلر ااح,ػػلب َأحػػد المهػػليير

المتهػددةهلل إال ف هػذا المهيػلر يتػدـ د مػنل هشػنل لتظريػل

االح,لبيل مت

ف الهكامؿ غير مستتلل ػف مهضػهل الػمهضهلل مػؿ

مرتمطػػل مشػػَؿ إيجػػلم هلل كهػػذ حتيتػػل تػػـ اسػػت دامهل للػػدرلع ػػف رَػرة الػػذَل الهػػلـ كدحػػض رَ ػرة
-6

الذَل ا

المتهددةِ (Klein,2o12:385

دـ كجكد كضكح رػ طريتػل اسػت داـ التظريػل رػ التػدريس ك لػى سػميؿ الم ػلؿ اسػت دامهل رػ

تدريس الت ار ةِ.الجلسـهلل )124 :2010
 -7تهػل ليسػ

تظريػل مػؿ مجػرد لبمػل مػف التػد ار تػـ ا تيػلر الميلتػل

التظريلِ.طمهلل )237 :2006

 -8كج ػ ػ ػػكد ل ػ ػ ػػط كغمػ ػ ػ ػػكض م ػ ػ ػػيف التػػ ػ ػػد ار كالمج ػ ػ ػػلال

حكلهػل مشػَؿ اتتتػلب لتػد يـ

كال  ,ػ ػ ػػلبص ااتسػػ ػ ػػلتيل كال ػ ػ ػػذَل ر ػ ػ ػ ػ

التظريلِ.الجلسـهلل )124 :2010
 -9ف الذَل ا

المتهددة ليس

تظريل مػؿ مػلرة ػف لبمػل لمجمك ػل مػف التػد ار التػ تشػمم تػلت

جهكد مهض الملح يف الممَػريف المهتمػديف لػى التحليػؿ الهػلمل م ػؿ رسػتكف الػذم ػدـ تظريػل

تتكـ لى ارتراض سمهل كامؿ ربيسيل َمَكتل
كهػػذا مػػف االتتتػػلدا

مأف تلؾ الذَل ا

الت يتحد

التػ كجهػ

للتدرة الهتليلِ.طمهلل .)237 :2006

إلػػى تظريػػل جػػلردتر مػػف مػػؿ ِ )WILLINGHAMحيػ

يػػرل

تهل جلردترهلل ذَرهل مف ملم لمػل َمػلر م ػلؿ رسػتكف كميػر كَلتػؿهلل

رلتد تل شكا الهديػد مػف التػد ار المشػريل هلل ممػل رػ ذلػؾ الريلضػيل كالجملليػل كالمكسػيتيل ......إلػخهلل إال ف
ال ػػرؽ ميػػتهـ كمػػيف ج ػػلردتر مػػأف ا

يػػر طلػػؽ ليه ػػل ذَػػل ا

ِ(WILLINGHAM,2004:24

39

ميتمػػل هػػـ ػػللكا مأتهػػل ػػد ار

ك مكاهػ ػ .

المبحث الثالث
التحصيؿ الد ار ي

توطئة:

إف مهظـ الجهكد التػ مػذلهل المرمػكف رػ م تلػؼ اله,ػكر هػدر

تتييـ متدار مل يح,لم التالميػذ مػف مهلكمػل
رميتمػل َلتػ

الجهػكد تت,ػ

إلػى مػر سلسػ كاحػدهلل كهػك

رػ َلرػل المػكادهلل كلتػد اتسػع التتيػيـ مػل َػلف ليػم سػلمتلنهلل

لػػى تتيػيـ مهلكمػػل

الطلمػػل مػدرجل

مدرسػػيلهلل اتسػػه

اليػكـ لتشػػمؿ مهررػػل

التيمل التسميل للتح,يؿ ر ال ,كؿ الم تل ل كالمدارس الم تل ل.
كلتد تـ است ملر تتلب

يلس التح,يؿ ر تتسيـ التالميػذ إلػى ر,ػكؿ د ارسػيلهلل كَػذلؾ مسػتكيل

لميل لَؿ رر ل مف ال رؽ الدراسيلهلل كلَؿ ملدة مف المكادهلل محي ال ييتتؿ الطللػ
إال إذا تمَف مف الك,كؿ إلى المستكل المطلك  ِ.مدالهزيزهلل )365 : .
لػػذلؾ رػػإف التح,ػػيؿ الد ارس ػ ذك هميػػل َمي ػرة مللتسػػمل للطلل ػ

مػف مرحلػل إلػى

ػرل

ك س ػرتمهلل رهػػك لػػيس رتػػط مجػػرد

تجػػلكز مرحلػػل د ارسػػيل كاالتتتػػلؿ لمػػل مهػػدهلهلل مػػؿ كتتمػػع هميتػػم مأتػػم يم ػػؿ الطريػػؽ ااجمػػلرم ال تيػػلر تػػكع
الد ارسػلهلل كمػػف ػػـ المهتػػلهلل كمللتػػلل تحديػػد الػػدكر االجتمػػل

الػػذم سػػيتكـ مػػم ال ػػردهلل كمَلتتػػم االجتمل يػػل

الت سيحتتهل مستتمالنِ .الحمكمهلل )176 :2010
كَػػذلؾ يح ػػرص َػػؿ مجتم ػػع ل ػػى التح,ػػيؿهلل كتت ػػكـ المجتمه ػػل

الم تل ػػل ممتلمه ػػل الم سس ػػل

الترمكيػػل كم ار مته ػلهلل كالحَػػـ ليهػػل مػػف ػػالؿ تك يػػل ال ػريجيف مته ػلهلل كمػػف جهػػل

ػػرل رػػإف الم سسػػل

الترمكيػل تهتمػػر التح,ػيؿ م شػ انر لػػى مػدل تحتػػؽ هػػدارهلهلل رػأم م سسػػل ترمكيػػل تَػكف حري,ػػل لػػى ف

تمل ػ مسػػتكل متتػػدملن مػػف التح,ػػيؿ ف ر ػ ذلػػؾ داللػػل لػػى مػػدل َ ليتهػػل ك ػػدرتهل ر ػ ملػػكغ هػػدارهل.

ِالسكيط هلل )37 :1984

مفيوـ التحصيؿ الد ار ي:
كرد ر ػ

ػػلمكس لػػـ الػػت س ف التح,ػػيؿ هػػك مسػػتكل محػػدد مػػف ااتجػػلز ك الَ ػػل ة ك ا دا

ر ػ الهمػػؿ المدرس ػ هلل ك ا َػػلديم هلل يجػػرل مػػف مػػؿ المدرسػػيف ك مكاسػػطل اال تمػػل ار المتتتػػل .كر ػ

لمكس الترميل التح,يؿ هك إتجلز ك َ ل ة ر ا دا ر مهلرة مل ك مهررل ِ .لسـهلل )299 :2008
-

مح,لل مل يتهلمم التلميذ ر الملدةهلل مهد مركر رترة زمتيل مهيتلهلل كيمَػف يػلس ذلػؾ مػف ػالؿ

الدرجػػل التػػ يح,ػػؿ ليه ػػل ر ػ اال تم ػػلر التح ,ػػيل هلل كذلػػؾ لمهررػ ػل تجػػلح االس ػػتراتيجيل التػ ػ

يضػػههل كي طػػط لهػػل المهلػػـ ليحتػػؽ هدارػمهلل كمػػل ي,ػػؿ إليػػم التلميػػذ مػػف مهررػػل يػػتـ ترجمتهػػل إلػػى
درجل ِ.م,ط ىهلل )32 :2011
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-

ال مػػف ك مػػك شػػتير كحلػػسك :مأتػػم المسػػتكل الػػذم يحتتػػم التلميػػذ ر ػ تح,ػػيلم للمتػػر ار
كيهررػػم َ ػ ن
الد ارسػيل تػل الهػلـ الد ارسػ هلل محيػ
للػػدرجل

-

يمَتتػل ف تسػػتدؿ ليػم مػف التسػمل المبكيػل للمجمػكع الَلػ

الت ػ ح,ػػؿ ليهػػل التلميػػذ ر ػ تهلي ػػل الهػػلـ الد ارس ػ

شتيرهلل كحلسهلل .)40 :2010

ميتمػػل رر ػػم كم,ػػط ىك ل ػػى تػػم :المجم ػػكع الَل ػ لل ػػدرجل

ك ر ػ تهليػػل ت,ػػؼ اله ػػلـ ِ.مك
الت ػ يح ,ػػؿ ليهػػل التالمي ػػذ رػ ػ

المػكاد الد ارسػػيل الم تل ػػل تتيجػػل دابػػم لػػى اال تمػػل ار التح,ػػيليل المدرسػػيلهلل التظريػػل كالهلميػػل
كالمكضػػك يلهلل مػػف مػػؿ المديريػػل التهليمي ػلهلل كالتػ تجػػرم ر ػ ت,ػػؼ الهػػلـ الد ارسػ ِ .م,ػػط ىهلل

.)62 :2011
-

ك ررػػم َ ػالن مػػف شػػحلتل كالتجػػلر لػػى تػػم :متػػدار مػػل يح,ػػؿ ليػػم الطلل ػ

مهلرؼ ك مهل ار هلل مهم انر تهل مدرجل

مػػف مهلكمػػل

ك

ر اال تملر المهػد مشػَؿ يمَػف مهػم يػلس المسػتكيل

المحددةِ .شحلتلهلل كالتجلرهلل .)89 :2003

-

-

كيهررػػم حمػػلد مأتػػم :متػػدار مػػل يح,ػػلم الطلل ػ

مػػف م ػ ار كمهػػل ار د ارسػػيل تلتجػػل ػػف مػػدل

استيهلمم كرهمم لمل تهلمم الؿ الهلـ الدراس هلل كالت تحددهل لدةن َشكؼ التتػلب رػ ال ,ػكؿ
الدراسيل ك مف الؿ االمتحلتل التهلبيل لَؿ مرحلل ترمكيلِ.حملدهلل .)11 :2015
كتهررػػم المػػلر مأتػػم :مجمك ػػل مػػف المهػػل ار كالمهلكمػػل

كالمهػػلرؼ الت ػ يَتسػػمهل المػػتهلـ ػػالؿ

مليػل الػػتهلـ رػ مػػلدة ك مجمك ػػل مػػف المػكاد الد ارسػػيل حيػ
مجمك ل مف اال تمل ار

الت يضههل المدرسيفِ.الملرهلل )21 :2016

م ػػف ػػالؿ اله ػػرض الس ػػلمؽ ي ػػرل الملحػ ػ

م ػػأف هت ػػلؾ ش ػػمم إجم ػػلع كات ػػلؽ ل ػػى تهري ػػؼ كاح ػػد

للتح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل كهػػك المتػػدار الػػذم يتهلمػػم الطلل ػ
َميل مف الؿ اال تمل ار

يمَػػف يلسػػم مػػدرجل

ػػف طريػػؽ

ػػالؿ مرحلػػل مهيتػػل كيػػتـ ترجمتػػم إلػػى درجػػل

التح,يليل المهدة لذلؾ السرض.

التعريؼ اإلجرائي لمتحصيؿ الدرا ي:
يهررػم ك مػك تجيلػػلك مأتػم  :متػدار مػػل يَتسػمم الطللػ

مػػف مهػلرؼ كمهلكمػل

كمهػػل ار رػ المػكاد

الد ارسػػيل ال م تل ػلهلل كالت ػ يمَػػف االسػػتدالؿ ليهػػل مػػف ػػالؿ درجلتػػم لػػى اال تمػػل ار التح,ػػيليلهلل الت ػ
تجريهل المدرسل ك الم سسل التهليميل سكا َلت
كتمتى الملح

مديريل ك ك ازرة التهليـ ِ.مك تجيللهلل )2017

ر هذ الدراسل تهريؼ مك تجيللهلل تػم يت ػؽ مػع االجػ ار ا

ر الح,كؿ لى درجل

التػ اتمههػل الملحػ

التح,يؿ الدراس لدل يتل الدراسل.

أىمية التحصيؿ الدرا ي:
 -1تظهػػر هميػػل التح,ػػيؿ الد ارس ػ مػػف ػػالؿ االرتتػػل الت,ػػل دم لل ػػردهلل َكتػػم يهػػد لتمػػك مَلتػػل
كظي يل مرمك ل.

40

 -2تترير تتيجل التلميذ التتتللم مف مرحلل إلى
 -3تحديد تكع الت ,ص الذم يتتلس

رل.

مع درجتم.

 -4يتهرؼ الطلل

لى حتيتل دراتم كامَلتلتم.

 -5ك ,ػ ػػكؿ الطللػ ػ ػ

إل ػ ػػى مس ػ ػػتكل تح ,ػ ػػيل جيػ ػ ػدهلل يمػ ػ ػ

كالتلؽِ.كتجفهلل .)53 :2014

ال ت ػ ػػل رػ ػ ػ ت س ػ ػػم كيمه ػ ػػد ت ػ ػػم الت ػ ػػكتر

م تويات التحصيؿ الد ار ي:
يػػرل الملحػ

مػػف ػػالؿ ملػػم ر ػ مهتػػل التػػدريس ل تػرة طكيلػػل مػػف الػػزمف مػػأف الطلمػػل مػػف حي ػ

التح ,ػ ػػيؿ ػ ػػد يتتس ػ ػػمكف إل ػ ػػى س ػ ػػلـ ال ػ ػ ػلهلل مرت هػػ ػ التح ,ػ ػػيؿهلل كمتكس ػ ػػط التح ,ػ ػػيؿهلل كمت ضػ ػ ػ
للتح,يؿ الدراس هلل كه َمل يل :

التح,يؿهلل كترل ك التملؿ ك مأف هتلؾ ال ل مستكيل

ا ػؿ ممػل هػك متك ػع مػف االسػتهدادا هلل رللتلميػذ

 -1التح,يؿ الدراس الضػهيؼ :كهػ المسػتكيل

هتل د ,ر ر ملكغ مستكل مهيف مف التح,يؿ.

 -2التح,يؿ الدراس المتكسط :حي

تَكف تتلب التلميذ متكسطلهلل ال ه مرت هل كال متدتيل

 -3التح,يؿ الدراس الجيد :سلكؾ يهمر ػف تجػلكز مسػتكل ا دا المتك ػع مػف التلميػذهلل رػ ضػك
دراتم كاستهداداتمهلل كهك َذلؾ ح,كؿ التلميذ لى المل

مت ك لِ.الملرهلل .)21 :2016

معايير التحصيؿ الدرا ي:
رمم ػػل ه ػػـ ض ػػيل رػ ػ التح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ كالتػ ػ ته ػػد مم لم ػػل جتػ ػ ال م ػػلر مه ػػد مكس ػػـ الس ػػرس
كالز ار ػلهلل هػ تتيػػيـ التح,ػيؿ الد ارسػ هلل حيػ
رمتل

للطلل ػ

تهتمػػر مليػل التتيػيـ الػػرَف ا ك ػؽ رػ

لى تتلب التح,يؿ يػتـ ت,ػتيؼ الطلمػل إلػى ربػل
ف يتتتػػؿ إلػػى مرحلػػل

مليػل التح,ػػيؿهلل

مت لكتػلهلل كَػذلؾ مػف ػالؿ تلػؾ التتػلب يسػم

ػػرل متتدم ػلهلل ك يػػتمَف مػػف االلتحػػلؽ مللمرحلػػل الجلمهي ػلهلل كمتػػل

لػػى

تتػػلب التتيػػيـ يلتحػػؽ ا ر ػراد مللكظػػلبؼ الم تل ػلهلل كللتتيػػيـ مهػػليير ػػد ت تلػػؼ مػػف رت ػرة زمتيػػل إلػػى

ػػرل

كمف م سسل إلى م سسلهلل كا ػتالؼ هػذ المهػليير ال يػ ر شػيبل لػى ااطػالؽ حيػ

ا شَلؿ ك المسميل

إال ف المضمكف هك ت س المضمكف.

ف اال ػتالؼ رػ

جدوؿ ( :)3معايير تقييـ نتائج الطمبة في المرحمة األ ا ية والمرحمة الثانوية في قطاع غزة:
التقدير

الن بة
95%- 100%

متميز

85%-94%

ممتلز

75%- 84%
65%- 74%

جيد جدان

جيد

50%-64%

متمكؿ

ؿ مف 50%

و
مرض ِ راس
غير
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)

معايير التحصيؿ الدرا ي لمطمبة في بعض الجامعات الفم طينية
جدوؿ ( :)4جامعة األزىر والجامعة اإل المية  -غزة
التقدير

الن بة

ممتاز

مف 90-100%

جيد جداً

مف 80-89.9%
مف70- 79.9%

جيد

مقبوؿ

مف 65- 69.9%

را ب

ؿ مف 60%

جدوؿ ( :)5جامعة األقصى -غزة
الرمز

التقدير

الن بة

أ

ممتلز

مف 90-100%

ب
ج

جيد جدنا

مف 80-89.9%

جيد

د

متمكؿ

ىػ

راس

مف70- 79.9%
مف 60- 69.9%
ؿ مف 60%

جدوؿ ( :)6جامعة النجاح – نابمس
المعدؿ المئوي

العالمة بالحرؼ

قيمة الحرؼ

التقدير

النتيجة

90-100

A

4

ممتلز

تلج

88-89.9

A-

3.75

ممتلز

تلج

85-89,9

B+

3.5

80-84.9

B

3

جيد جدنا

تلج

78-79,9

B-

2.75

جيد

74-77.9

C+

2.5

جيد

تلج

70-73.9

C

2

متمكؿ

تلج

65-69.9

C-

1.75

متمكؿ

تلج

63-64.9

D+

1.5

ضهيؼ

تلج

60-62.9

D

1

ضهيؼ

تلج

45-59.9

D-

.75

راس

راس

0-44.9

E

0

راس

راس
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جيد جدنا

تلج
تلج

جدوؿ ( :)7جامعة بيرزيت – فم طيف
تقدير الدرجة

المعدؿ التراكمي

امتياز مرتفع

90-100

امتياز

85-90

جيد جداً

78-85
70-78

جيد

68-70

مقبوؿ

عالقة التحصيؿ الدرا ي بالذكاء:
كالتد ار

تت ل ػػؿ الهدي ػػد م ػػف الهكام ػػؿ رػ ػ التح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ هلل سػ ػكا م ػػل يتهل ػػؽ مللتلمي ػػذ ذاتػ ػمهلل َلل ػػذَل
الهتليلهلل ك تتهلؽ مللمهلـ متدـ الملدةهلل ك مل يتهلؽ ملل,ػؼ الد ارسػ الػذم يح,ػؿ ريػم الطللػ

المهلرؼ كالمهل ار هلل كمهض الهكامؿ ا
كسيتتلكؿ الملح
رلتػػد ميت ػ

رل الت تتهلؽ مل سرة,ِ.حرهلل كمف لشكرهلل .)54 :2015

لمػؿ الػذَل ك ال تػم مللتح,ػيؿ الد ارسػ هلل حيػ

الهش ػ ار مػػف الد ارسػػل

مرت ه ػلهلل ر ػ د ارسػػل جري ػ

مػػؿ المبػػل

دراسل مكتد كتيرملف.

االرتمػػلط مػػيف الػػذَل كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ

لػػى ا تمػػلر سػػتلت كرد تمػػيف ف مهلمػػؿ االرتمػػلط ميتػػم كمػػيف الػػدرجل

المدرسل االمتدابيل حكال ِِ. )%70جلمرهلل
كلتد َش

مػػأف مهػػلمال

ف الهال ػل ميتهمػل غتيػل ػف الميػلفهلل

الهديد مف الدراسل

رػ ػ

)21-19 : .
ف كجكد ال ل ارتملطيػل مكجمػلهلل مػيف التح,ػيؿ كالػذَل م ػؿ

كيرل ِسػالمل) مػأف ػد ار الػذَل ال ل,ػلهلل َللتػدرة اللسكيػل تػ دم إلػى ال هػـ ال,ػحي للمهػلت هلل
كالتدرة لى االستدالؿ ت سلهـ ر ررع التح,يؿ لدل التلميػذهلل كيضػيؼ ِ مػد اللطيػؼ) مػأف هتػلؾ ػد ار
تليػػل يحتػػلم إليهػػل الطلل ػ

المت ػػكؽ ر ػ

مليػػل التح,ػػيؿهلل َللتػػدرة لػػى التحليػػؿ كالترَي ػ

كاالسػػتتتلم

كالتتكيـِ.جكيدةهلل .)50 :2015
كر دراسل جري

ر متطتل كسط التلهرةهلل تتلكل

كميف المتأ ريف ر الذَل هلل تمػيف ف المت ػك يف كالمت ك ػل

ك ف ال رؽ ذك داللل إح,لبيل تد مستكل )ِ (.,01جلمرهلل
رهتػػلؾ إجمػػلع مػػف الهلمػػل
ال طػػال

ال رؽ مػيف المت ػك يف رػ التح,ػيؿ الد ارسػ
لػى رػ ذَػلبهـ مػف المتػأ ريف كالمتػأ ار هلل
.)21 : .

لػػى االرتمػػلط المرت ػػع مػػيف الػػذَل كالتح,ػػيؿ الد ارسػ هلل حيػ

يظهػػر

ا ذَيػػل ػػدرة لليػػل لػػى التح,ػػيؿهلل كيسػػتمركف مد ارسػػتهـ رت ػرة طػػكؿهلل م ػػالؼ غيػػر ا ذَيػػل هلل

كتػػزداد ال ػػل الػػذَل مللتح,ػػيؿ الد ارسػ ر ػ الم ػكاد التظريػلهلل ميتمػػل تتػػؿ ر ػ الهمليػػل َلل يلطػػل كالطػػمخهلل

كرغػػـ هميػػل الػػذَل ر ػ الد ارسػػل ا َلديميػػل إال تػػم ال يَ ػ كحػػد هلل إذ ال مػػد مػػف الم ػػلمرة كالهمػػؿ الجػػلد
كاالستترار االت هلل  ِ .ليلفهلل كهتدمهلل كالَكر

هلل .)130 :1987
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درجػػل

كي َػػد ِ ميػػدا ) مػػأف الطلمػػل ذكم الػػذَل المرت ػػع يميلػػكف إلػػى اَتسػػل
مػػأف االرتمػػلط مػػيف الػػذَل كالمملح ػ ا َ ػػر َلديميػػل َلللسػػل هػػك ارتمػ و
ػلط ػ و
ػلؿهلل م ػػالؼ المملح ػ
َلديميل َللترميػل المدتيػلهلل كال يهتػ ذلػؾ مػأف الطللػ

مرت ه ػلهلل كيػػرل
ا ػػؿ

الػذم يمػلرس الريلضػل لػيس ذَيػلنهلل كلَػف تهتػ مػأف

الترميل المدتيل ال تحتلم إلى ذَل مرت عهلل كَذلؾ مهػلرة ال يلطػل كالطػمخهلل رهػذ مػف ا

إلى تكاح جسديل َ ر ممل تحتلم إلى ذَل  ِ.ميدا هلل .)100 :1988
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مػلؿ التػ تحتػلم

الفصل الثالث
الدزاســات الشــابكة
 انًقديت أًالً :دراسبث حنبًنج انذكبء انعبو ًعالقخو ببنخحصيم اندراسي ثبنيبً :دراسبث حنبًنج عالقت انذكبءاث انًخعددة ببنخحصيم اندراسي -انخعهيق عهى اندراسبث انسببقت

الد ار ات ال ابقة

مقدمة:

إف مراجهػػل المحػػك السػػلمتل تسػػل د الملح ػ
التتلب الت تم ض

لػػى اَتسػػل

تهػل تلػؾ الد ارسػل هلل كلػذلؾ ال مػد للملحػ

م,ػػيرة كسػػع مػػف مجػػرد اسػػتهراض
ف يتػكـ مد ارسػل تتديػل لمػل يتػر هلل محيػ

تَػػكف الهمليػػل ر ػ التهليػػل مليػػل مرتَ ػزة لػػى المهررػػل التلبم ػلهلل حي ػ
ت ػػتهلـ مم ػػل ػػلـ م ػػم اآل ػػركفهلل كتمتػػ

ليػ ػمهلل كالمحػ ػ

ف المهررػػل مليػػل تراَمي ػلهلل رػػتحف

الكاح ػػد ل ػػيس إال تتط ػػل  ,ػػسيرة رػػ مح ػػر المهررػ ػلهلل

كمحػك اليػػكـ تمتػى لػػى محػك ا مػسهلل كمحػػك السػد سػػكؼ تمتػى لػػى محػك اليػػكـ ِ.ػػالـهلل :2006

)93-92

مهمليػل مسػ

كلتد ػلـ الملحػ

الجلمهػل

مػر مَتمػل

الَمػرل رػ مديتػل غػزة ِجلمهػل ا زهػر-

كالجلمهل ااسالميل – كجلمهل ا ,ى)هلل كَذلؾ لـ مهمليل مس
لألمحػ ػ ػػل

كالد ارسػ ػ ػػل

الهلمي ػ ػ ػلهلل كَػ ػ ػػذلؾ المَتمػ ػ ػػل

ِاالتترت )هلل كلتد كجد الهديػد مػف الد ارسػل
ر حدكد مليل المس كالمح

الت

ر دراسل كاحدةهلل سكا ر الدراسل
كلتد تتلكؿ الملح

متسيػ ار هػذ الد ارسػل إال ف الملحػ

لـ مهل -م دراسل تتلكل

مهػض الد ارسػل

مت ,ػػملن ل ػػى ت ػػس الهيتػ ػلهلل كرػ ػ

االَتركتي ػ ػ ػلهلل لػ ػ ػػى شػ ػ ػػمَل المهلكمػ ػ ػػل

التػ تتلكلػ

كا محل
حي ػػلف

مػر المكا ػع الهلميػل ك كا ػد الميلتػل
الهتَمكتيػ ػ ػػل

لػـ يجػد -

متسي ار دراستم الت يتػكـ مهػل مجتمهػل

الهرميل ـ ا جتميل.
التػ تتلكلػ

متسيػ ار د ارسػتم التػ يتػكـ مهػلهلل كَػلف الترَيػز

ػػرل يتسلض ػػى ػػف الهيتػ ػلهلل الس ػػت دامهل رػ ػ د ارس ػػل

لمي ػػل

مستتمليل ر حلؿ المتلرتلهلل كمحلكلل الَشؼ ف تتلط التشلمم كاال تالؼ.
كيهػػدؼ الملح ػ

مه ػضهلل كالمت ػػل

مػػف ػػالؿ ػػرض الد ارسػػل

الهرميػػل كا جتميػػل إلػػى متلرتػػل التتػػلب مهضػػهل م ػع

لػػى م ػػل سػػمؽ كتت ػػدـ ر ػ ا تي ػػلر المػػته كا دكا

ك ,ػػيلغل ال ػػركض كمهرر ػػل ال ػػركؽ

كمتل شل كت سير التتلب .
كلتد ػلـ الملحػ

ا جتمي ػلهلل كسػػيتكـ الملح ػ

مهػرض الد ارسػل

المس ػػت دـ ك ه ػػـ التت ػػلب التػػ

مهػػرض الد ارسػػل
سػ ػ ر

مػف ا ػدـ إلػى ا حػد هلل دكف ر,ػؿ للد ارسػل
السػػلمتل مػػف حي ػ

الهرميػل ػف

تكاتهػػل كالهػػدؼ متهػػل كالهيتػػل كالمػػته

تهػ ػلهلل كالتهلي ػػؽ ليه ػػل هلل م ػػر مح ػ و
ػلكر ال ػ ػلهلل كذل ػػؾ ل ػػى التح ػػك

التلل :
 -أوالً :درا ات تناولت الذكاء العاـ وعالقتو بالتحصيؿ الدرا ي

 ثانياً :درا ات تناولت عالقة الذكاءات المتعددة بالتحصيؿ الدرا ي -التعميؽ عمى الدرا ات ال ابقة
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أوالً :درا ات تناولت الذكاء العاـ وعالقتو بالتحصيؿ الد ار ي

 -1درا ة ( ميماف  )1998بعنواف " :التحصيؿ الدرا ي وعالقتو بكؿ مػف الػذكاء واالبتكػار لػدى
عينة مف الطالب الممتحقيف بالصؼ األوؿ الثػانوي بفصػوؿ المتفػوقيف بالمرحمػة الثانويػة فػي
جميورية مصر العربية ".
هػػذ الد ارسػػل إلػػى التهػػرؼ لػػى ال ػػركؽ ال رديػػل مػػيف مسػػتكيل

كهػػدر

التح,ػػيؿ الد ارس ػ كَػ وػؿ

مف الت َير االمتَلرم كالذَل َؿ لى حدة كالت ترجع إلى تكع الجتس.
يتػػل الد ارسػػل مػػف ِ )1000مشػػلرؾ مػػف الجتسػػيف ِ )661ذَػػكرهلل كِ )339إتػػل هلل مػػف

كتَكتػ

امتحلتػػل

الطلمػػل المت ػػك يف د ارسػػينلهلل كالحل,ػػليف لػػى ِ )%85رػػأَ ر ر ػ درجػػل

الشػػهلدة اا دادي ػلهلل

كالمتتػػدميف لاللتحػػلؽ م ,ػػكؿ المت ػػك يف مػػللتهليـ ال ػػلتكم الهػػلـ ممحػػلرظت الشػػر يل كالتػػلهرةهلل ك ػػد تراكح ػ

ا

ملر الزمتيل رراد الهيتل مل ميف ) (14-15لملن.
الدراسل لى المته الك,

كا تمد

االرتملط .

ك ظهػػر تتػػلب الد ارسػػل كجػػكد ال ػػل دالػػل إح,ػػلبيلن تػػد مسػػتكل داللػػل ِ ).,001مػػيف الػػذَل

كاالمتَلرهلل كالداللل ااح,لبيل هتل ترجع إلى َمر حجػـ الهيتػل كلػيس الرت ػلع مهػلمال

االرتمػلط هلل حيػ

مهلمؿ االرتملط مل ).(.,24
ك ظهػ ػػر التتػ ػػلب مػ ػػأف هتػ ػػلؾ ال ػ ػػل دالػ ػػل إح,ػ ػػلبينل تػ ػػد مسػ ػػتكل داللػ ػػل ) (.,01مػ ػػيف الػ ػػذَل

كالتح,يؿ الدراس هلل كتميف مأف مجمك ل الطال
َم ػػل ظه ػػر التت ػػلب كج ػػكد ر ػػركؽ ذا

الدراس كمت ض التح,يؿ ر
َمػػل ظهػػر
ا تمل ار

ال.
ا َ ر ذَل ن ه ا َ ر تح,ي ن

دالل ػػل م ػػيف المت ػػك يف تح ,ػػيليلن كمتكس ػػط التح ,ػػيؿ

دابهـ لى ا تمل ار

الذَل هلل ل,لل مرت ه كمتكسط الذَل .

ػػدـ كجػػكد رػػركؽ دالػػل م ػػيف مسػػتكيل

درجػػل

الػػذَكر كااتػػل

رػ

دابهػػـ ل ػػى

الذَل .

 -2درا ػػػة (أبػػػػوىالؿ ,والطحػػػػاف  )2002بعنػػػػواف  " :العالقػػػػة بػػػػيف التفكيػػػػر االبتكػػػػاري والػػػػذكاء
والتحصيؿ الدرا ي لدى عينة مف المتفوقيف مف طمبة اإلمارات العربية المتحدة "
هدر

هذ الدراسل إلى ا تملر الهال ل ميف الذَل كاالمتَلر كالتح,يؿ لدل يتل مػف المت ػك يف

مف طلمل اامل ار

الهرميل المتحدةهلل ر المرحلتيف االمتدابيل كاا داديل.

كتَكتػ ػ

يت ػػل الد ارس ػػل م ػػف ) (406طللػ ػ

كطللم ػػل م ػػف ال,ػ ػ يف :الس ػػلدس االمت ػػداب ك ػػددهـ

كا تمد

هذ الدراسل لى المته الك,

التحليل االرتملط .

)(194هلل كال لل

اا دادم ك ددهـ ) (212ر مدارس متطتل الهيف التهليميلهلل ر دكلل اامل ار .
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ف التح ,ػػيؿ كال ػػذَل كالت ػػدرة االمتَلري ػػل تش ػػَؿ ال ػػل مه ػػلد

ك ظه ػػر تت ػػلب التحلي ػػؿ اله ػػلمل
مت ,لل ف مهضهل المهض.
َمل س ر التتلب مأف درجل
ر حيف استتل

درجل

الذَل

الذَل لطلمل ال,ؼ السلدس د تشمه

ف لمؿ التح,يؿ لدل طلمل ال,ؼ ال لل

َم ػػل ظه ػػر التت ػػلب م ػػأف درج ػػل

كالهل ػػكـ كالترمي ػػل

تػرتمط ارتملط ػنل لػػم داللػػل إح,ػػلبيل مػػع درجػػل

مستكل ) (.,05ر و
َؿ مف ال ,يف السلدس االمتداب كال لل
كتمػػيف مػػأف َمػػر ارتمػػلط مػػيف الريلضػػيل
مل ) (.,31ر و
َؿ مف ال ,يف.

اا دادم.

التح ,ػػيؿ رػ ػ ِاللس ػػل الهرمي ػػل كالريلض ػػيل

ال تيػػل) كَػػذلؾ المجمػػكع الَل ػ لهػػذ الػػدرجل

كمل ) (.,34لهيتل ال,ؼ ال لل

لػى لمػؿ التح,ػيؿهلل

الػػذَل

تػػد

اا دادم.

كالػػذَل مل ػ ) (.,38لهيتػػل ال,ػػؼ السػػلدس االمتػػداب هلل

اا دادمهلل تال ذلؾ االرتملط مػيف المجمػكع الَلػ للتح,ػيؿ كالػذَل إذ

 -3درا ػػػػػة ) )Colet,&Vives,2005بعنػػػػػواف :كيػػػػػؼ تػػػػػرتبط االندفاعيػػػػػة بالػػػػػذكاء واإلنجػػػػػاز
األكاديمي
كهدر

هذ الدراسل لمهررل الهال ل

كتَكتػ

ميف االتدرل يل كالذَل كال شؿ ا َلديم .

يتػػل الد ارسػػل مػػف  241تلميػػذنا رػ المػػدارس ال لتكيػػل َملػكا ا تمػػلر رسػػتكف ِالتػػد ار

الت سػػيل ا سلسػػيل  )1938كا تمػػلر ديَمػػلف  1990كا تمػػلر مػػل ار 1985السػػتميلتل

ك BIS-10هلل لى التكال ).

كتـ است داـ المته الك,

االتدرل يػػل ِDII

االرتملط ر هذ الدراسل.

ك ظهر التتلب كجكد ال ل َسػيل مػيف االتدرل يػل كالػذَل هلل ك ال ػل اايجلميػل مػيف االتدرل يػل
كال شؿ ا َلديم .
تشػػير هػػذ التتػػلب إلػػى ف االتدرل يػػل ال ت ػرتمط مملش ػرة مللػػذَل كيمَػػف ف تَػػكف مم لمػػل متسيػػر
كسيط ميف مكارد ا رراد كتح,يلهـ الدراس .
 -4درا ػػة (مو ػػى  )2005بعن ػواف " :الػػذكاء الوجػػداني وعالقتػػو بكػػؿ مػػف التحصػػيؿ الدرا ػػي
والذكاء العاـ لدى طالب الجامعة "
هػػدر

الدراس .

كتَكتػ ػ

هػػذ الد ارسػػل إلػػى المح ػ

رػ

ال ػػل الػػذَل الكجػػدات مَػػؿ مػػف الػػذَل الهػػلـ كالتح,ػػيؿ

يت ػػل الد ارس ػػل م ػػف ) (394ر ػػردناهلل مكا ػػع ) (123طللمػ ػنلهلل ك) (271طللمػ ػلهلل م ػػف ال ر ػػل

ا كلػػى ) (238طللم ػنل كطللم ػلهلل مكا ػػع ) (79طللم ػنل ك) (159طللم ػلهلل مػػف شػػه
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اللسػػل الهرميػػل كالجسراريػػل

كال لس ػ ل كاللسػػل ال رتسػػيل كالريلضػػيل

كالتػػلريخ الطميه ػ كال يزيػػل كالَيميػػل  .كمػػف ال ر ػػل ال لل ػػل )(156

رردان متهـ ) (44طللملن ك) (112طللملهلل مف شه
كا تمد

ال رتسيل كالريلضيل

هذ الدراسل لى المته الك,

كالتلريخ الطميه .

االرتملط .

ك ظهػػر تتػػلب هػػذ الد ارسػػل ػػدـ كجػػكد ال ػػل دالػػل إح,ػػلبيلن مػػيف الدرجػػل الَليػػل ر ػ متيػػلس

الذَل الكجدات

ر

ك الدرجل

مهلد مع الذَل الهلـ.

 -5درا ػػة ( )Fergusson, 2005بعن ػواف  :الػػذكاء والنتػػائج الم ػػتقبمية فػػي مرحمتػػي الطفولػػة
والمراىقة.
لتد َلف هتلؾ اهتملـ مستمر مدكر الذَل ر التح,ػيؿ التهليمػ كالمهتػ هلل كمللتػلل هػدر

هػذ

إلػػى الَشػػؼ ػػف مػػدل هميػػل مهػػدؿ الػػذَل ر ػ مرحلػػل الط كلػػل المتكسػػطلِ )8-9سػػتكا هلل ر ػ التتم ػ

مللتتلب المستتمليل.

كلتػػد تػػـ جمػػع الميلتػػل

كالمهطيػػل

ػػف مهػػدال

الػػذَل

تػػد مػػر ِ )8-9سػػتكا

لػػدل ر ػراد

الهيتل.
كتَكت ػ

يتػػل المح ػ

مػػف ) (1265ط ػػال ر ػ تيكزيالتػػداهلل كَلت ػ

هػػذ الد ارسػػل طكليػػل اسػػتمر

لمدة  25لـ.
ظهر التتلب

دـ ارتملط الذَل مللجريمل كال,حل الهتليل كالسلكؾ كالجتس.

َمػػل ظه ػػر التت ػػلب كج ػػكد ال ػػل ارتملطي ػػل كي ػػل م ػػيف ذَ ػػل الط كل ػػل كالتح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ رػ ػ
المستتمؿ.
 -6درا ة (محمد  )2007بعنواف " :الذكاء الوجداني والذكاء العاـ "
هػػدر
طال

الد ارسػػل إلػػى مهررػػل طميهػػل الهال ػػل مػػيف الػػذَل الكجػػدات هلل كالػػذَل الهػػلـ لػػى يتػػل مػػف

الجلمهل مف محلرظل سكهلم م,هيد م,ر.
كتَكتػ

الهيتػػل مػػف ) (100طللػ

كطللمػلهلل مكا ػػع ) (39طللمػلن ك) (61طللمػلهلل متكسػػط

مػػلرهـ

) (19,33ستلهلل ملتحراؼ مهيلرم در ). (1,27
ا تمد

هذ الدراسل المته الك,

االرتملط .

ك ظهػ ػػر تتػ ػػلب هػ ػػذ الد ارسػ ػػل كجػ ػػكد ارتمػ ػػلط مكج ػ ػ
الكجدات .
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داؿ إح,ػ ػػلبينل مػ ػػيف الػ ػػذَل الهػ ػػلـ كالػ ػػذَل

 -7درا ة (ذرب ,وعمراف ,والعكاـ  )2007بعنواف " :عالقة الذكاء بالتحصػيؿ فػي مػادة اإلنشػاء
التصويري" .
هدر

هذ الدراسل إلػى َشػؼ الهال ػل مػيف الػذَل كالتح,ػيؿ رػ مػلدة ااتشػل الت,ػكيرم لػدل

طلمػػل ال,ػػؼ ال لل ػ

رػ

سػػم الترميػػل ال تي ػلهلل كال تػػكف التشػػَيليلهلل ر ػ َليػػل ال تػػكف الجميلػػل ر ػ جلمهػػل

ملمؿ ر الهراؽ للهلـ الدراس ِ.)2007-2006
يتػػل المح ػ

كتَكت ػ

كطللم ػلهلل مػػتهـ ) (75طلل ػ

مػػف ) (111طلل ػ

ال تيػػل مكا ػػع ) (19طللم ػلنهلل ك) (56طللمػ ػلهلل م ػػل ر ػ

كطللمػػل مػػف سػػـ الترميػػل

س ػػـ ال ت ػػكف التشػػَيليل رملػػ

ػػددهـ )(36

طللػ ػ

كطللملهلل مكا ع ) (18طللمنل ك) (18طللمل.
كتـ است داـ المته الك,
كدرجل

التحليل االرتملط .

ك ظهر تتلب الدراسل كجػكد ال ػل ارتملطيػل دالػل إح,ػلبيلن مػيف متكسػط درجػل

الػذَل الهػلـ

ملدة ااتشل الت,كيرم لدل مكـ الطلمل.

 -8درا ػػػة ) )Palaniappan,2007بعنػػػواف :التحصػػػيؿ الدرا ػػػي لممجموعػػػات المشػػػكمة عمػػػى
أ اس اإلبداع والذكاء
هدر

الهال ل .

هذ الدراسل إلى الَشؼ ف الهال ل ميف اامػداع كالتح,ػيؿ الد ارسػ هلل ل هػـ طميهػل هػذ

تػػـ يػػلس الػػذَل ملسػػت داـ ا تمػػلر َلتػػؿ لتيػػلس الػػذَل ال تػػلر هلل كتػػـ يػػلس اامػػداع مػػف ػػالؿ
متيػػلس تػػكراتس للت َيػػر اام ػػدا
ليهل الطلمل ر اال تمل ار
تَكت

التح,يليل المكحدة.

يتل الدراسل مف ) (467مف ال

ر ػ ػ ملليزي ػ ػلهلل كَػ ػػلف متكسػػػط
االمت ػػداب هلل ك ػػال

ال لتكيل.

هلل كتػػـ يػػلس التح ,ػػيؿ ا َػػلديم مػػف ػػالؿ الهالمػػل

س ػػتكا

سػ ػػتكا

ر ػ ػ التهلػ ػػيـ

رػ ػ التهل ػػيـ ال ػػلتكمهلل م ػػتهـ ِ ) 244طللم ػػل ك ِ ) 223طللم ػػل رػ ػ الم ػػدارس

ػػلل  -ام ػػداع ػػلل هلل ذَ ػػل

م ػػت ض – ام ػػداع م ػػت ض) هلل كتمػ ػ

ا رمع .تشير طريتل تكرل ذا
الدراس ميف المجمك ل

مػدارس لتكيػل رػ ملػدة َكاتتػلفهلل رػ كاليػل ملهػلت هلل

مػ ػػلرهـ ِ  )13,3سػ ػػتلهلل كلتػ ػػد مضػ ػػى الطلمػ ػػل س ػ ػ

كتػػـ تتسػػيـ الهيتػػل إلػػى رمػػع مجمك ػػل
ِذَ ػػل

الت ػ ح ,ػػؿ

لػػى سػػلس درجػػل

االمػػداع كالػػذَل

كالتػ تتتسػػـ إلػػى:

ػػلل – ام ػػداع م ػػت ض هلل ذَ ػػل م ػػت ض – ام ػػداع ػػلل هلل ذَ ػػل
متلرت ػػل درج ػػل

التح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ المتكس ػػط له ػػذ المجمك ػػل

االتجل الكاحد إلى كجػكد ا تالرػل

ا رمع.
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َميػرة رػ متكسػط درجػل

التح,ػيؿ

ك س ػ ر تتػػلب الد ارسػػل ػػف كجػػكد رػػركؽ ذا

داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف الػػذَل المرت ػػع – اام ػػداع

المت ضهلل ك الذَل المت ض – كاامداع المػت ضهلل كَػذلؾ الػذَل المرت ػع – كاامػداع المرت ػعهلل كمػيف
الذَل المرت ع – كاالمداع المت ض.
كمػػع ذلػػؾ هلل ال تكجػػد رػػركؽ ذا

داللػػل إح,ػػلبيل ر ػ التح,ػػيؿ الد ارس ػ مػػيف الػػذَل المرت ػػع –

اامداع المت ض كميف الذَل المت ض – كاامداع المرت ع.

كهػػذا يػػد ـ التتػػلب الت ػ تك,ػػؿ ليهػػل جيتػػزؿ كجلَسػػكف ِ )Getzels and Jacksonػػلـ
ِ)1962هلل تػػكراتس ِ )1959ِ )Torranceكيلم ػػلمكتك ) )1964ِ (Yamamotoكذل ػػؾ ف التح ,ػػيؿ
الدراس متَلرئ ميف المجمك ل

ذا

الذَل كاامداع المرت عهلل لى الرغـ مف ف المجمك ػل ذا

المرت ع -اامداع المرت ع َلف متكسط الذَل ريهل ا ؿ

 46تتطػل مػف المجمك ػل ذا

– اامداع المت ض هلل يمدك ف السلمؽ لدر لى تهكيض هذا مع مستكل
كمػػػف التتػػػلب المهمػػػل ا
كاامػػداع المػػت ض كمجمك ػػل
لديم مهدؿ ذَل

ػػػرل مسػػػتكيل

الػذَل

الػذَل المرت ػع

لى مف اامداع.

التح,ػ ػػيؿ الد ارس ػ ػ المَػػػلرئ لمهػػػدؿ الػػػذَل المرت ػ ػػع

الػػذَل المػػت ض  -كاامػػداع المرت ػػع لػػى الػػرغـ مػػف ف هػػذا ا

يػػر

ؿ مػ  50تتطل مف المجمك ل السلمتل.

هػػذا ي َػػد لػػى التتػػلب السػػلمتل الت ػ ت يػػد مػػأف اامػػداع ػػد يسػػل د ر ػ تهػػكيض تتػػص مهلكمػػل

الذَل ر تهزيز التح,يؿ الدراس .

هػػذ التت ػػلب لهػػل ك ػػلر هلم ػػل ر ػ ت,ػ ػميـ المت ػػله الد ارسػػيل كالتهل ػػيـ ته ػػدؼ إلػػى غ ػػرس الت َي ػػر
اامدا

كتهزيز التح,يؿ الدراس ميف الطال

مف مستكيل

م تل ل مف الذَل .

 -9درا ػػة ) )Naderi, et al, 2009بعنػواف  :الػػذكاء واإلبػػداع والجػػنس كعوامػػؿ لمتحصػػيؿ
الدرا ي األكاديمي بيف طالب المرحمة الجامعية
َلف السرض مف هذ الدراسل هك تتييـ التتم مللذَل كاامداع كالجتس مشػأف التح,ػيؿ الد ارسػ
ميف طال

المرحلل الجلمهيل.
تَكت ػ

يتػػل الد ارسػػل مػػف ِ )153مػػف الطلمػػل الجػػلمهييف ااي ػراتييفهلل ر ػ الجلمهػػل

متهـ ِ )105مف الطال هلل كِ  ) 48مف الطللمل هلل كتراكح

ملرهـ ميف ِ (18-27ستل .

الملليزي ػلهلل

تـ يلس الذَل مف الؿ ا تمػلر َلتػؿ ال تػلر هلل كا تمػلر الػذَل السػلبؿهلل كتػـ يػلس اامػداع مػف
الؿ متيلس تكراتس للت َير اامدا
ظه ػػر التت ػػلب

هلل كتـ يلس التح,يؿ الدراس مف الؿ المهدؿ التراَم .

ػػدـ كج ػػكد ر ػػركؽ ذا

دالل ػػل إح ,ػػلبيل رػ ػ متكس ػػطل

الجتس.
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ال ػػذَل ته ػػزل لمتسي ػػر

ك ظهر التتلب كجكد ال ل ارتملطيل غيػر دالػل إح,ػلبينل مػيف ِ الػذَل -اامػداع -الجػتس) مػف

جهل كميف التح,يؿ الدراس مف جهل

رل.

 -10درا ة ) )Naderi, et al, 2010بعنػواف :الػذكاء والتحصػيؿ الدرا ػي :درا ػة مقارنػة بػيف
الجن يف.
الهػدؼ مػػف هػػذا المحػ

هػػك الَشػػؼ ػػف الهال ػل مػيف الػػذَل كالتح,ػػيؿ الد ارسػ كمػػل إذا َلتػ

الهال ل ت تلؼ ميف الذَكر كااتل .
يتـ رحص س اليف للمح

ر هذ الدراسل:

ِ )1مل ه الهال ل ميف م تلؼ جكات
ِ ) 2هػػؿ تكج ػػد رػػركؽ ذا

الم تل ل لإلمداع كالتح,يؿ الدراس ه
تـ است داـ المته الك,
تَكت

الذَل كالتح,يؿ الدراس ه

دالل ػػل إح,ػػلبيل م ػػيف الجتس ػػيف ريمػػل يتهل ػػؽ مللهال ػػل م ػػيف الجكاتػ ػ
االرتملط ر هذ الدراسل.

الهيتل مف 153هلل متهـ  105مف الطال

هلل ك 48طللمل .

تػػـ يػػلس التح,ػػيؿ لػػدل المشػػلرَيف مػػف ػػالؿ المهػػدؿ التراَم ػ هلل كتػػـ يػػلس الػػذَل ملسػػت داـ
ا تملر الذَل ال تلر .
شػػلر تحلي ػػؿ ميرس ػػكف لالرتم ػػلط إل ػػى ف جكاتػ ػ

الذَكر كااتل .

الػػذَل ال تػ ػرتمط مللتح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ لَ ػػؿ م ػػف

 -11درا ة (الشويقي  :) 2010بعنواف " النموذج البنائي لمعالقة بيف الذكاء العممي والذكاء العػاـ
وفعالية الذات والتحصيؿ الدرا ي لدى عينة مف طالبات الجامعة ".
هػػدر

الد ارسػػل إلػػى الَشػػؼ ػػف طميهػػل الهال ػػل مػػيف الػػذَل الهمل ػ كَػػؿ مػػف :الػػذَل الهػػلـهلل

رهلليل الذا هلل التح,يؿ الدراس هلل كَذلؾ هدر

إلى التك,ؿ رضؿ تمكذم لتحليؿ المسػلر يَشػؼ ػف

تػػأ ي ار الػػذَل الهمل ػ هلل كالػػذَل الهػػلـ لػػى رهلليػػل الػػذا
لى التح,يؿ الدراس .
كتَكتػ ػ
الرامهل مف طللمل
كا تمد

كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل كتػػأ ي ار رهلليػػل الػػذا

يتػػػل الد ارس ػػل مػػػف ِ)227هلل م ػػتهـ ِ )115مػػػف ال ر ػػل ا كل ػ ػىهلل كِ )112م ػػف ال ر ػ ػػل
ََليل الترميل مجلمهل طتطل.
االرتملط

هذ الدراسل لى المته الك,

ك ظهػر التتػػلب كجػكد ال ػػل ارتملطيػػل دالػل إح,ػػلبينل مػيف درجػػل

كدرجلتهف ر َؿ مف الذَل الهلـ كالتح,يؿ الدراس
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الطللمػػل

تد مستكل ).(.,01

رػ الػػذَل الهملػ

َمل س ر تتلب تحليؿ المسلر للهيتل ََػؿ ػف كجػكد تػأ ير مكجػ
) (.,05للذَل الهلـ لى التح,يؿ الدراس لدل طللمل
كميتػ

تتػػلب الد ارسػػل َػػذلؾ كجػػكد تػػأ ير مكجػ

لى رهلليل الذا

ا َلديميل لدل طللمل

يتل الدراسل.

يتل الدراسل.

داؿ إح,ػلبينل تػد مسػتكل

داؿ إح,ػػلبينل تػػد مسػػتكل) (.,01للػػذَل الهػػلـ

 -12درا ة (المزوغي  :) 2011بعنواف " الفػروؽ فػي الػذكاء وقمػؽ االمتحػاف بػيف الطمبػة مرتفعػي
ومنخفضي التحصيؿ الدرا ي مف طمبة جامعة ال ابع مف إبريؿ الميبية ".
كهػػدر

هػػذ الد ارسػػل إلػػى مهررػػل مػػدل ال ػػركؽ مػػيف الطلمػػل مرت ه ػ التح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل كالطلمػػل

مت ض التح,يؿ الدراس هلل ر متسيرم الذَل ك لؽ االمتحلف.
َمل هدر
كتَكتػ ػ

إلى مهررل ر الذَل
يت ػػل المحػ ػ

لى الهال ل ميف لؽ االمتحلف كالتح,يؿ الدراس .
كطللم ػػل طم ػػؽ ل ػػيهـ ا تم ػػلر الم,ػ ػ كرل

م ػػف ) (302طللػ ػ

المتتلمه ػػل

لري ف ) (SPMكمتيلس االتجل تحك االمتحلف.
كتـ ا تملد المته الك,

التحليل االرتملط .

ك ظهر تتلب الدراسل ف كجكد رركؽ دالل إح,لبيلن رػ الػذَل مػيف الطلمػل مرت هػ التح,ػيؿ

كالطلمػل مت ضػ التح,ػػيؿهلل ل,ػلل الطلمػػل مرت هػ التح,ػيؿ رػ َليػػل الهلػكـهلل مػػل يتػػل َليػػل اآلدا
رإف ال ركؽ ر الذَل ميتهمل لـ ت,ؿ إلى مستكل الداللل.

 -13درا ػة (عبػػد الفضػػيؿ  )2011بعنػواف " :معػػدؿ الػػذكاء وم ػتوى اإلبػػداع ومؤشػػر التحصػػيؿ
الدرا ػػي لػػدى طمبػػة المػػدارس الثانويػػة النموذجيػػة مقارنػػة بطمبػػة المػػدارس الجغرافيػػة بمدينػػة
الخرطوـ ".
كهػػدر

هػػذ ال د ارسػػل التهػػرؼ لػػى مهػػدؿ الػػذَل كمسػػتكل اامػػداع كم شػػر التح,ػػيؿ الد ارس ػ

لدل طلمل ال لتكيل التمكذجيل متلرتل مطلمل المدارس الجسراريل مكاليل ال رطكـ.
كتَكت ػ ػ

يتػ ػػل المح ػ ػ

كطللم ػ ػلهلل مػػػتهـ ِ )300مػ ػػف المػػػدارس التمكذجي ػ ػلهلل

مػ ػػف ) (600طلل ػ ػ

ك) (300مف المدارس الجسراريلهلل كجميههـ متل ,ل ميف الذَكر كااتل .
كا تمػػد

هػػذ الد ارسػػل لػػى المػػته الك ,ػ

ر ػ د ارسػػل الهال ػػل

المتملدل ػلهلل مشػػتيم االرتمػػلط

كالمتلرف.
ك ظهػػر تتػػلب الد ارسػػل كجػػكد رػػركؽ دالػػل إح,ػػلبيلن ر ػ مهػػدؿ الػػذَل كمسػػتكل اامػػداع كتسػػمل

شػػهلدة مرحل ػػل ا س ػػلس َم شػػر للتح ,ػػيؿ الد ارسػػ مػػيف طلم ػػل الم ػػدارس ال لتكيػػل التمكذجي ػػل كالجسراري ػػل
مكاليل ال رطكـ.
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ك س ر التتلب َذلؾ ف كجكد ال ػل ارتملطيػل دالػل إح,ػلبينل مػيف مهػدؿ الػذَل كتسػمل شػهلدة

مرحلػػل ا سػػلس َم شػػر للتح,ػػيؿ الد ارس ػ لػػدل طلمػػل المػػدارس ال لتكيػػل مكاليػػل ال رطػػكـهلل كَػػذلؾ ت ػػس
التتيجل ميف متسيرم الذَل كمستكل اامداع.
ػػدـ كج ػػكد ر ػػركؽ ذا

َم ػػل ظه ػػر التت ػػلب

دالل ػػل إح ,ػػلبيل م ػػيف ال ػػذَكر كاات ػػل

الػػذَل لػػدل طلمػػل المػػدارس ال لتكيػػل مكاليػػل ال رطػػكـهلل ميتمػػل كجػػد

هػػذ ال ػػركؽ حس ػ

رػ ػ مه ػػدؿ

م شػػر التح,ػػيؿ

الدراس ل,لل الذَكر.
 -14درا ػػة (الكبي ػػي ,والعي ػػاوي )2012 ,بعن ػواف " :العالقػػة بػػيف التفكيػػر االبتكػػاري والػػذكاء
والتحصيؿ لدى عينة مف المتفوقيف تحصيمياً مػف تالميػذ المرحمػة االبتدائيػة والثانويػة بمدينػة
الرطبة – محافظة األنبار" .

هذ الدراسل إلى مهررل مل إذا َلف الت َير االمتَلرم كالذَل كالتح,ػيؿ الد ارسػ هلل مػلرة

كهدر

تلي ػػل مترامط ػػل ـ مس ػػتتلل ػػف مهض ػػهل ال ػػمهضه هلل كمهرر ػػل الهال ػػل م ػػيف مه ػػلد الت َي ػػر

ػػف مَكت ػػل

االمتَلرم كالذَل كمَكتل
كتَكت ػ

التح,يؿ الدراس .

يتػػل الد ارسػػل مػػف ) (100تلميػػذ كتلميػػذةهلل مػػف ال,ػػؼ السػػلدس االمتػػداب مكا ػػع )(50

ت,ػ هـ مػػف الػػذَكر كت ,ػ هـ مػػف ااتػػل هلل ك ) (50مػػف ال,ػػؼ ال ارمػػع اا ػػدادم متل ,ػ ل مػػيف الػػذَكر
كااتل

كجميههـ مف المت ك يف.
هذ الدراسل لى المته السمم المتلرف.

كا تمد

ك ظهػػر التتػػلب كجػػكد ال ػػل دالػػل إح,ػػلبيلن مػػيف الػػذَل كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل إال ف مهػػلمال

االرتملط َلت

,سيرة.

َم ػػل ظه ػػر التت ػػلب

ف الت َي ػػر االمتَ ػػلرم كالػػػذَل كالتح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ

م ػػلرة ػػف مَكتػ ػػل

مستتلل ف مهضهل المهض.
 -15درا ػػة ) )LIPI,2013بعن ػواف :ذكػػاء الطالػػب والتحصػػيؿ الدرا ػػي فػػي الجامعػػات األلبانيػػة,
جامعة فمورا.
هدر
رلك ارهلل ر

هذ الدراسل إلى الَشؼ ف الهال ل ميف الػذَل كالتح,ػيؿ الد ارسػ لػدل طػال

جلمهػل

لملتيل.
تَكتػ

يتػػل الد ارسػػل مػػف  103مػػف طلمػػل المَػػللكريكس كالملجسػػتيرهلل مػػتهـ  60طللمػػل مػػف طلمػػل

المَللكريكس ت ,ص

ملؿ دكليلهلل ك 43طللمل مف طلمل الملجستير ت ,ص إدارة المكارد المشريل.
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تـ يلس دة مهلد لمسػتكيل
ذا

الػذَل للطػال

ال,للهلل ك د كزع االستميلف لى طػال

كارتمػلطهـ متتيجػل اال تمػل ار التهلبيػل رػ المػكاد

درجػل المَػللكريكس كالملجسػتير رػ َليػل اال ت,ػلد مجلمهػل

رلك ار الؿ ال ترة مف تشريف ا كؿ َ /تكمر  2012إلى شملط  /رمراير .2013
كال يػ ػزاؿ تش ػػجيع كتحس ػػيف ذَ ػػل الط ػػال

كتظلـ التهليـ ا لملت .

كت َي ػػرهـ التت ػػدم يم ػػؿ ط ػػكة جدي ػػدة رػ ػ جلمه ػػل

ي ػ ػ دم الت َيػػػر التتػػػدم كالػ ػػذَل المرت ػ ػػع إلػ ػػى تحتيػ ػػؽ تتػ ػػلب إيجلميػ ػػل كاتشػ ػػل مت ػ ػ ار للمػ ػػكظ يف
يضل.
الم هليف مشَؿ جيد ر التطلع ال لص كاادارة الهلمل ن
اف مستكل الػذَل كالت َيػر التتػدم رػ ال ,ػكؿ الد ارسػيل كالػدك ار الجلمهيػل رػ
الى مستكيل

متلسمل ك تم غيػر مكجػكد رػ مهظػـ الحػلال

ػػف ,ػػلته سيلسػػل تطػػكير التهلػػيـ كمػػد ار الجلمهػػل

ا َلديميل للطال .

لملتيػل ال ي,ػؿ

هلل كهػذا مسػض التظػر ػف الضػجي التػلت

إلػػى هميػػل إتتلجيػػل رس المػػلؿ المشػػرم كالتتػػلب

ك ظهػ ػػر التتػ ػػلب مػ ػػأف هتػ ػػلؾ ال ػ ػػل ارتملطيػ ػػل دالػ ػػل إح,ػ ػػلبينل مػ ػػيف متيػ ػػلس المهػ ػػل ار الهدديػ ػػل

كالتح,يؿ الدراس هلل ك ظهر

ف الت َير المتطت يهد م ش انر هلملن ر تحسيف التح,يؿ ا َلديم .

َمػػل ظهػػر التتػػلب مػػأف هتػػلؾ ال ػػل ارتملطيػػل ذا

كالتح,يؿ ا َلديم لدل طال

داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف جميػػع مهػػلد الػػذَل

مرحلت المَللكريكس كالملجستير.

 -16درا ػػػة (الغنػػػودي )2013 ,بعنػػػواف " :نمػػػو م ػػػتوى الػػػذكاء لػػػدى األطفػػػاؿ مػػػف ()10 – 9
نوات" .
هدر

هذ الد ارسػل التهػرؼ لػى ال ػركؽ رػ مسػتكل الػذَل مػيف ا ط ػلؿ حسػ

الهمػر كحسػ

الجتسهلل كَذلؾ التهرؼ لى ر الت ل ؿ ميف متسيرم الجتس كالهمر ر مستكل الذَل .
كتَكتػ

يتػػل هػػذ الد ارسػػل مػػف ِ )203مػػف تالميػػذ ال,ػػؼ ال ارمػػع كال ػػلمس مػػف مرحلػػل التهلػػيـ

ا سلسػ هلل مػػف مػػدارس التهلػػيـ الهػػلـ رػ مديتػػل ,ػػمراتل للهػػلـ الد ارسػ ِ)2009 – 2008هلل مػػتهـ ِ)94
تلميذهلل كِ )109تلميذةهلل كتـ ا تيلر الهيتل مطريتل شكابيل مسيطل.
لتكارتم مع هداؼ المح .

كا تمد

هذ الدراسل المته الك,

كتك,ػػل

الد ارسػػل إلػػى كجػػكد رػػركؽ دالػػل إح,ػػلبينل تشػػير إلػػى ف الهمػػر الزمتػ لػػم ال ػػل متمػػك

ال ػػذَل مش ػػَؿ ػػلـهلل ك تم ػػك الت ػػد ار المرتمط ػػل رػ ػ ا دا

التالميػذ رػ سػػف ِ )10سػتكا

ل ػػى ا تم ػػلر الم,ػ ػ كرل هلل كل ػػذلؾ ر ػػإف دا

م ال,ػػؼ ال ػػلمس َػلف رضػػؿ مػػف دا التالميػذ رػ سػػف ِ )9سػػتكا

م ال,ؼ الرامع.
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ػػدـ كجػػكد رػػركؽ ذا

َمػػل ظهػػر التتػػلب

داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف الجتسػػيف ر ػ الػػذَل هلل ك ػػدـ

كجكد ر للت ل ؿ ميف متسيرم الجتس كالهمر لى متسير الذَل .
 :) 2015بعنواف " الذكاء الوجداني وعالقتػو بالػذكاء العػاـ ودافعيػة اإلنجػاز

 -17درا ة ( ابؽ

لدى طالب الجامعة "
هػدر

لػدل طػػال

الد ارسػػل إلػى محػ

الجلمهػلهلل كَػػذلؾ هػػدر

الهال ػػل مػيف الػػذَل الكجػػدات كَػالن مػػف الػػذَل الهػلـ كدارهيػػل ااتجػػلز
إلػػى التهػػرؼ لػػى ال ػػركؽ رػ متسيػ ار الد ارسػػل رػ ضػػك متسيػػرم

التكع كالت ,ص.
يت ػػل الد ارس ػػل مػػػف ) (200طللػ ػ

كتَكتػ ػ

ك ) (102مف الت ,,ل
كا تمد

الهلمي ػ ػلهلل

كطللمػ ػلهلل مكا ػ ػػع ) (98م ػػف الت  ,,ػػل

ا دميل.
االرتملط .

هذ الدراسل لى المته الك,

ك ظهر تتلب الدراسل دـ كجكد ال ل ذا

داللل إح,لبيل مػيف َ وػؿ مػف الػذَل الهػلـ كالػذَل

الكجدات .
كَذلؾ ميت

داللل إح,لبيل مػيف متكسػطل

دـ كجكد ال ل ذا

درجػل

الطػال هلل كدرجػلتهـ

لى متلييس الذَل الهلـ كالذَل الكجدات .
ػػدـ كج ػكد رػػركؽ ذا

داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف متكسػػطل

َمػػل ميت ػ

ك ظهػػر َػػذلؾ كجػػكد رػػركؽ ذا

داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف متكسػػطل

الهلم كالت ,ص ا دم

لى متيلس الذَل الكجدات كدارهيل ااتجلز.

درجػػل

طػػال

الت ,ػػص

درجػػل

طػػال

الت ,ػػص

الهلم ػ كالت ,ػػص ا دم ػ هلل لػػى مهػػلد ا تمػػلر التػػد ار الهتليػػل ِالتػػدرة الهدديػػل -التػػدرة لػػى اادراؾ-
التػػدرة لػػى ال هػػـ )هلل كذلػػؾ ل,ػػلل متكسػػطل

غي ػػر دال ػػل إح ,ػػلبيلن م ػػيف متكس ػػطل
الت ,ص ا دم

درج ػػل

درجػػل

ط ػػال

طػػال

الت ,ػػص الهلم ػ هلل ميتمػػل كجػػد

الت  ,ػػص الهلمػ ػ كمتكس ػػطل

لى مهد التدرة اللسكيل مف ا تملر التد ار

درج ػػل

رػػركؽ

ط ػػال

الهتليل ا كليل.

 -18درا ػة (أمزيػػاف  :) 2015بعنػواف "عالقػػة الػػذكاء العػاـ وأ ػػاليب الػػتعمـ بالتحصػػيؿ الدرا ػػي
لدى عينة مف تالميذ المرحمة اإلعدادية بالمغرب".

هذ الدراسل إلى الَشؼ ف الهال ل االرتملطيل ميف و
َؿ مػف الػذَل الهػلـ ك سػللي

هدر

مف جهلهلل كالتح,يؿ الدراس مف جهل
كتَكت
ستلهلل كمل

رل.

يتل الدراسل مف طلمػل المرحلػل اا داديػل ِالمتكسػطل) كملػ متكسػط

دد الهيتل ) (50كتـ ا تيلر الهيتل شكابيلن.
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الػتهلـ

مػلرهـ )(14,5

كا تمد

االرتملط .

هذ الدراسل لى المته الك,

ك سػ ر تتػلب الد ارسػل ػف كجػكد ال ػل ارتملطيػل جكهريػل ) (.,68مػيف َػؿ مػف متسيػرم الػذَل
الهلـ كالتح,يؿ الدراس .
 -19درا ػػة )(Dandagal, Yarriswamim,2017

بعن ػواف  :الػػذكاء وعالقتػػو بالتحصػػيؿ

األكاديمي لدى طالب المدارس الثانوية في اليند
هػػدر

ه ػػذ الد ارسػػل إل ػػى تتيػػيـ التح ,ػػيؿ الد ارس ػ ل ػػدل طلمػػل الم ػػدارس ال لتكيػػل كالَش ػػؼ ػػف

الهال ل ميف التح,يؿ كالذَل الهلـ لديهـ.
كتـ است داـ المته الك,
لـ الملحػ

ر ملجلكـ الجتكميل.

المسح هلل كالمته الك,

االرتملط .

متطميػؽ الهيتػل الطمتيػل كالهشػكابيل طريتػل لجمػع الهيتػل مػف طػال

ظهر التتلب

دـ كجكد رركؽ ذا

داللل إح,لبيل ر مستكيل

ك ظه ػػر التت ػػلب كج ػػكد ال ػػل ارتملطي ػػل ذا

المػدارس ال لتكيػل

الذَل تهزل إلى الجتس.

دالل ػػل إح ,ػػلبيل م ػػيف متسي ػػرم ال ػػذَل كالتح ,ػػيؿ

ا َلديم هللك ف الذَل ي ر م,كرة َميرة لى المسػتكل ا َػلديم هلل كيزيػد مػف التػدرة لػى الػتهلـ هلل كهػذا
يدؿ لى ف دا الطلل

الذَ

رضؿ دابمل مف الطال

اآل ريف.

 -20درا ػػػة ) )Majerová,2017ب عنػػػواف :ارتبػػػاط الػػػذكاء واإلبػػػداع بػػػاألداء األكػػػاديمي لطػػػالب
المرحمة الجامعية في جامعة نيويورؾ في براغ
الهػػدؼ مػػف هػػذ الرسػػللل هػػك تحديػػد مػػدل ارتمػػلط المجػػلال

ال مسػػل لإلمػػداع ِالػػذات هلل كال تػػلر

كا داب هلل كالهلم هلل ك ال ت ) كالذَل الهلـ غير الل ظ مللتح,يؿ الدراس .
كتـ ارتراض مأف الذَل هك م شر جيد لى التح,يؿ الدراس .

كتـ االرتراض مأف اامداع الذات كال تلر كالهلم مرتمط مشَؿ إيجلم مػع التح,ػيؿ الد ارسػ .
ك لى الهَس مف ذلؾ هلل تـ االرتراض مأف اامداع ال ت كا داب ال يرتمطلف مللتح,يؿ الدراس .
تَكت ػ ػ

الهيتػ ػػل مػ ػػف  51مػ ػػف طلمػ ػػل تيكيػ ػػكرؾ ر ػ ػ م ػ ػراغ هلل كتػ ػػـ اسػ ػػتمهلد طػ ػػللميف لي,ػ ػػم

المشػلرَيف 49هلل كتراكحػ
َلت

مػػلرهـ مػف  36 -18سػػتلهلل ك لػـ تَػف الهيتػػل متسػلكيل حسػ

تتألؼ مف  ٪70.59مف المشلرَل
تـ است داـ متيلس ميتل ال لل

المهرريػػل كتشػ ػ يص  ,ػػهكمل
متكسط درجل

ااتل

ػ ػػدد

الجػتس حيػ

هلل ك  ٪20رتط مف الذَكر.

لتيلس الذَل الهلـ هلل كتـ است داـ متيلس َكرمػلف لتيػلس التػد ار

ال ػػتهلـ لػػدل يت ػػل الد ارسػ ػلهلل كت ػػـ يػػلس التح ,ػػيؿ ا َ ػػلديم م ػػف ػػالؿ

الطال .
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شلر تتلب ا محل

السلمتل إلى ف الذَل الهلـ غيػر الل ظػ يتتمػأ ملل هػؿ مػل دا ا َػلديم .

كمللرغـ مف ف التتلب السلمتل للدراسل

اامػداع كا دا ا َػلديم َلتػ

التػ تتلكلػ

متمليتػل كلَتهػل ال

تزاؿ تشير إلى كجكد ال ل ارتملط مكجمل.
كَلت ػ

ا َلديم .

تتػػلب هػػذ الد ارسػػل لػػى الهَػػسهلل حي ػ

شػػلر إلػػى ف مهػػدؿ الػػذَل لػػـ ي ػرتمط مػػل دا

ثانياً :د ار ات تناولت عالقة الذكاءات المتعددة بالتحصيؿ الدرا ي:
 -1درا ة (عفانة ,والخزندار,

 )2004بعنواف " :م ػتويات الػذكاء المتعػدد لػدى طمبػة مرحمػة

التعميـ األ ا ي بغزة وعالقتيا بالتحصيؿ في الرياضيات والميوؿ نحوىا".
كه ػػدر

ه ػػذ الد ارس ػػل إل ػػى مهرر ػػل مس ػػتكيل

ك ال تهل مللتح,يؿ ر ممح
كتَكتػ ػ

ال ػػذَل ل ػػدل طلم ػػل مرحل ػػل التهل ػػيـ ا سلسػ ػ مسػ ػزة

الريلضيل هلل كميكؿ الطلمل تحكهل.

يت ػػل الد ارس ػػل م ػػف ) (1387طللمػ ػلن كطللمػ ػلهلل م ػػف ال ,ػػؼ ا كؿ إل ػػى ال ,ػػؼ الهلش ػػر

ا سلس ر المدارس الحَكميل مسزة.
كا تمد

الدراسل لى المته الك,

التحليل .

ك ظه ػػر تت ػػلب الد ارس ػػل ف يت ػػل الد ارس ػػل تمتل ػػؾ ال ػػذَل ا
لمرحلل التهليـ ا سلس هلل ر

المته ػػددة م ػػدرجل

هذ المرحلل اتض مأف هتلؾ ات ل ػلن مػيف ترتيػ

م تل ػػل مللتس ػػمل

الػذَل المكسػيت هلل كالػذَل

الضمتش  ,ػ هلل كالػػذَل الميتش  ,ػ هلل تػػد الػػذَكر كااتػػل هلل كت ػػكؽ الػػذَل الميتش  ,ػ

الضمتش  ,لديهـ.

ميتم ػػل ا تلػػػؼ ترتيػ ػ
كال ػػذَل الجس ػػم هلل حيػ ػ

ااتل .

الػػػذَل اللس ػػكم الل ظ ػ ػ هلل كال ػػذَل المتطت ػ ػ الريلضػ ػ هلل كالػػػذَل المَػ ػػلت هلل

ت ػػكؽ ال ػػذَل المتطتػػ الريلضػ ػ هلل كال ػػذَل الجس ػػم حرَػػ

ميتمل ت كؽ الذَل اللسكم الل ظ هلل كالذَل المَلت هلل تد ااتل
ك كضػػح
الدراس ر ممح

لػػى الػػذَل

ت ػػد ال ػػذَكر ػػف

ف الذَكر.

التتػػلب َ ػػذلؾ تػػم يكج ػػد ال ػػل مكجمػػل م ػػيف الػػذَل المتطتػػ الريلض ػ هلل كالتح ,ػػيؿ
الريلضيل .
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 -2درا ػة (الشػػويقي ) 2005 ,بعنػواف " :الػػذكاءات المتعػػددة وعالقتيػػا بالتحصػػيؿ الدرا ػػي لػػدى
عينة مف طالب الجامعة".
ه ػػدر

الد ارس ػػل إل ػػى الته ػػرؼ ل ػػى مركري ػػؿ ال ػػذَل ا

اله ال ل ميف الذَل ا

المته ػػددة ل ػػدل ط ػػال

الجلمهػ ػلهلل كمحػ ػ

كمهضػهل الػمهضهلل كد ارسػل إمَلتيػل التتمػ مللتح,ػيؿ الد ارسػ هلل رػ متػررم مهػل ار

اللسل كالجمر لدل طال

الجلمهل مف الؿ درجلتهـ لى لبمل الذَل ا

كتَكتػ ػ

يتػػػل الد ارسػػػل مػػػف ) (171طللم ػ ػلن مػ ػػف ط ػػال

كا تمد

التحليل .

المتهددة.

َليػ ػػل المهلمػ ػػيف مأمه ػ ػلهلل كَػ ػػلف متكسػ ػػط

ملرهـ ) (21,5ستل.

هذ الدراسل لى المته الك,

ك ظهػػر تت ػػلب الد ارسػػل كج ػػكد ال ػػل مكجم ػػل دال ػػل إح,ػػلبينل م ػػيف الػػذَل ا

المته ػػددة كمهض ػػهل

الػػمهضهلل مػػل ػػدا الهال ػػل مػػيف الػػذَل المكسػػيت كَػػؿ مػػف الػػذَل الريلض ػ المتطت ػ هلل كالػػذَل الطميه ػ هلل
رَلت

الهال ل مكجمل إال تهل غير دالل.
َمل ف الهال ل ميف الذَل المكسيت كالذَل الش  ,رَلت
كالهال ل ميف الذَل الش  ,كالذَل الطميه َلت
َمل ظهر التتلب إمَلتيل التتم متح,يؿ الطال

سللمل غير دالل إح,لبينل.

مكجمل إال تهل غير دالل إح,لبينل.
رػ مهػل ار اللسػل مػف ػالؿ الػذَل اللسػكم

الل ظ رتطهلل ر حيف لـ يمَف التتم مللتح,يؿ ر الجمر مف الؿ الذَل ا

ال ملتيل.

 -3درا ة ( )Razmjoo,2008بعنواف :العالقة بيف الذكاءات المتعددة واتقاف المغة
َلف الهدؼ مف الدراسل الحلليل هك رحص ػكة الهال ػل مػيف الَ ػل ة اللسكيػل رػ اللسػل ااتجليزيػل
كِ )9تكاع مف الذَل .
َلت

هداؼ هذ الدراسل ال ل:

َػػلف الهػػدؼ ا سلس ػ مػػف الد ارسػػل هػػك الَشػػؼ ػػف الهال ػػل مػػيف الػػذَل ا

المتهػػددة كالَ ػػل ة

اللسكيػػل لػػدل مرشػػح شػػهلدة الػػدَتك ار ااي ػراتييف الػػذيف شػػلرَكا ر ػ امتحػػلف مػػكؿ الػػدَتك ار ر ػ جلمهػػل
شيراز.
الذَل ا

اله ػػدؼ ال ػػػلت مػػػف الد ارسػػػل ه ػػك استَشػػػلؼ مػػػل إذا َػػػلف ح ػػد ت ػ ػكاع الػػػذَل ك مجمك ػ ػػل مػ ػػف
تتمئ مللَ ل ة اللسكيل.

ير هلل تهدؼ الدراسل إلى التحتؽ مف تأ ير الجتس لى إتتلف اللسل ك تكاع الذَل .
ك نا
تـ است داـ المته الك,

االرتملط ر هذ الدراسل.
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يت ػػل الد ارس ػػل م ػػف  278م ػػف ال ػػذَكر كاات ػػل

كتَكتػ ػ

م ػػف الطلم ػػل اايػ ػراتييف المش ػػلرَيف رػ ػ

امتحلف الد كؿ إلى جلمهل شيراز .
كلتحتيػػؽ هػػذا الهػػدؼ هلل تػػـ تكزيػػع ا تم ػػلر الَ ػػل ة اللسكيػػل المَػػكف مػػف  100ت,ػػر كاس ػػتميلف
الذَل ا

المتهددة مف  90متدنا.
تـ تحليؿ الميلتل

الت تـ جمههل مشَؿ اسػتتتلج ملسػت داـ االرتمػلط كتحليػؿ االتحػدار كا تمػلر

 tالمستتؿ.
ظه ػػر التت ػػلب إل ػػى ت ػػم ال تكج ػػد ال ػػل ذا

المتهددة مشَؿ لـ ك م تكع مف تكاع الذَل
التتػلب

كمللم ػؿ هلل َشػ

دالل ػػل إح ,ػػلبيل م ػػيف إتت ػػلف اللس ػػل ك ال ػػذَل ا

لى كجم ال ,كص.

ػدـ كجػػكد رػرؽ َميػر مػيف المشػلرَيف مػػف الػذَكر كااتػل

ريمػل يتهلػػؽ

مللَ ل ة اللسكيل ك تكاع الذَل .
الكة لى ذلؾهلل لـ يتـ تش يص م مف تكاع الذَل مل تملر م ش ار للَ ل ة اللسكيل.
تشػػير تتػػلب هػػذا التحتيػػؽ إلػػى ػػدـ كجػػكد ال ػػل ذا

داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف الػػذَل ا

المتهػػددة

كاتتلف اللسل ااتجليزيل ر السيلؽ اايرات .
مف الكاض

ف التتلب محليل كليس

للميل.

 -4درا ػػػة ( )ikiz, ÇAKAR,2010بعنػػػواف  :العالقػػػة بػػػيف الػػػذكاءات المتعػػػددة والتحصػػػيؿ
األكاديمي لطالب الصؼ الثاني .
هػػدر
طال

هػػذ الد ارسػػل إلػػى مهررػػل الهال ػػل مػػيف الػػذَل المتهػػدد كمسػػتكيل

المدارس ال لتكيلهلل ر متطتل إزمير  -ترَيل.
كتـ است داـ المته الك,
كتَكت ػ

طللمل ك  117طلل
الطال

التح,ػػيؿ الد ارسػ لػػدل

االرتملط ِ الهالبت ) ر هذ الدراسل.

يتػػل الد ارسػػل مػػف  252طلل ػ

مػػف المػػدارس ال لتكيػػل ر ػ إزميػػر هلل ترَيػػلهلل مػػتهـ 135

.

كتػػـ اسػػت داـ متيػػلس الػػذَل ا

المتهػػددة مػػف إ ػػداد ِ) Selcioglu,2005هلل كتػػـ ا تمػػلد تتػػلب

ر ا تمل ار التح,يؿ الدراس لتهليل ال ,ؿ الد ارسػ ا كؿ لتيػلس مسػتكل التح,ػيؿ الد ارسػ

ا َلديم لديهـ.
ك ظهػػر التتػػلب مػػأف هتػػلؾ رػػركؽ ذا

التح,يؿ الدراس .

داللػػل إح,ػػلبيل ر ػ الػػذَل ا
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المتهػػددة كرتػػل لمسػػتكيل

ظهػر التتػلب مػأف الطلمػػل الػذيف لػديهـ تػدتى رػ مسػػتكل التح,ػيؿ الد ارسػ لػديهـ ػػدرة

حيػ

لسكيل ل ظيل ؿ مف الطال

الذيف لديهـ مستكل إتجلز َلديم متكسط ك مرت ع .

ك ظهػػر التتػػلب مػػأف الطلمػػل الػػذيف لػػديهـ مسػػتكل مػػت ض ر ػ التح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل لػػديهـ ػػدرة
متطتيل  -ريلضيل ؿ مف الطال

الذيف لديهـ مستكل تح,يؿ َلديم مرت ع.

َمػػل ظهػػر التتػػلب َػػذلؾ مػػأف الطلمػػل الػػذيف لػػديهـ مسػػتكل تح,ػػيؿ مػػت ض يتمتهػػكف متػػدرة
مت ضل ر التهلمؿ مع اآل ريفهلل لى الؼ الذيف يتميزكف ممسػتكل متكسػط ك مرت ػع رػ التح,ػيؿ
ا َلديم .
التح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ للط ػػال

كرت ػػل لمس ػػتكيل
كل ػػذا ر ػػإف اال تالر ػػل
ن
الطػػال ك ػػدراتهـ الذاتيػل ملاضػػلرل إلػػى تطػػكير ا ت ارحػػل

ستس ػػلهـ رػ ػ إدراؾ مهرر ػػل

للمػرام لتحسػػيف مسػػتكيل

التح,ػػيؿ الد ارس ػ

لديهـ كت,م مرجهل لمزيد مف الدراسل .
 -5درا ػة (الغنيمػيف ) 2011 ,بعنػواف " :درجػات الػذكاءات المتعػددة لػدى طمبػة جامعػة الح ػػيف
بف طالؿ وعالقتيا بالتحصيؿ الدرا ي لدييـ".
هػػدر

الػػذَل ا

هػػذ الد ارسػػل التهػػرؼ لػػى درجػػل

المتهػػددةهلل ك ال تهػػل مللتح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل

لدل طلمل جلمهل الحسيف مف طالؿ ر ا ردف.
يت ػػل الد ارس ػػل م ػػف ) (715طللمػ ػلن كطللمػ ػلهلل م ػػف جلمه ػػل الحس ػػيف م ػػف م تل ػػؼ الَلي ػػل

كتَكت ػ

المكجكدة ر الجلمهلهلل كتـ ا تيلرهـ مللطريتل الهشكابيل.
كا تمد

الدراسل لى المته الك,
ف

ك ظهر التتلب

لى درجل َلت

التحليل .
للذَل اللسكم ك ؿ درجل َلت

َمػػل اتض ػ مػػف التتػػلب كجػػكد رػػركؽ ذا

تهزل للتكع االجتمل
كميت ػ ػ
االجتمل

داللػػل إح,ػػلبيل ر ػ درجػػل امػػتالؾ الػػذَل المتطت ػ

.

التتػ ػػلب كجػ ػػكد رػ ػػركؽ دالػ ػػل إح,ػ ػػلبيلن ر ػ ػ درجػ ػػل امػ ػػتالؾ الػ ػػذَل اللسػ ػػكمهلل تهػ ػػزل للتػ ػػكع

كل,لل ااتل هلل كَذلؾ تهزل لتكع الَليل كل,لل الَليل
َمل س ر التتلب

ف دـ كجكد رركؽ ذا

كالركح تهزل لتكع الَليل كالتكع االجتمل
االجتمل

للذَل الركح .

داللل إح,لبيل ر درجػل امػتالؾ الػذَل الحرَػ

.

َمػػل ك ظهػػر تتػػلب الد ارسػػل كجػػكد رػػركؽ ذا

كل,لل ااتل هلل كتكع الَليل تهزل للَليل

َمل كجد ال ل ذا

ااتسلتيل.

داللػػل إح,ػػلبيل ر ػ الػػذَل الطميهػ تهػػزل للتػػكع
الهلميل.

داللل إح,لبيل ميف الذَل ا
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المتهددة كالتح,يؿ الدراس .

بعنػواف  :العالقػػة بػػيف قػػوة الطػػالب فػػي

 -6درا ػػة(( Pour,Abidin, Ahmad,2012
الذكاءات المتعددة وانجازىـ في تعمـ المغة اإلنجميزية
هػػدر
كااتجل از

هػػذ الد ارسػػل إلػػى الَش ػػؼ ػػف الهال ػػل مػػيف تتػػلط ػػكة الطػػال

ر ػ الػػذَل ا

المته ػػددة

ر تهلـ اللسل ااتجليزيل.
االرتملط ر هذ الد ارسػلهلل تػـ اسػت داـ ا تمػلر الػذَل ا

تـ است داـ المته الك,

مف ت,ميـ كا ػداد مجتمػع م,ػلدر إ ل ػل
ر الذَل ا

الػتهلـ ِ )LRDCهلل رػ

المتهػددة

كتتػلريك هلل َتػدا لتحديػد ػكة الطػال

المتهددة هلل كالتتلب التهلبيل لال تملر التهلب للسل ااتجليزيل للطال .

كتَكتػ

يتػل الد ارسػػل مػف  120طللمػػل مػف الػػذَكر مػف المػػدارس ال لتكيػل التمكذجيػػل رػ متطتػػل

ميراؾ – ملليزيل هلل تـ ا تيلر  60طللملن مػف ال ػرع الهلمػ هلل ك 60طللمػلن مػف ال ػرع ال تػ هللكَػلتكا مػف ذكم
التد ار

الم تل ل ريمل يتهلؽ مَ ل تهـ ر اللسل ااتجليزيلهلل كتـ ا تيلر الهيتل مشَؿ شكاب .
مشَؿ لـ هلل اَتشؼ لجميع الطال

ف هتػلؾ مهػض االرتملطػل

المته ػػددة كاتج ػػلزهـ للس ػػل ااتجليزيػ ػلهلل ه ػػـ ال ػػذَل ا
الجسدم  /الحرَ هلل كالمكسيتى  /اايتل
الهال ل

السػلميل المهمػل مػيف الػذَل ا

المته ػػددة الل ظػ ػ  /اللس ػػكم هلل الم ,ػػرم  /المَ ػػلت هلل

هلل كالذَل الطميه .

َلهل ضهي ل جدا.

مػ ػ ػػف تلحيػ ػ ػػل

ػ ػ ػػرل هلل ال تيظهػ ػ ػػر الػ ػ ػػذَل ا

االجتمل يل هلل م ال ل ذا

المتهػ ػ ػػددة المتطتيػ ػ ػػل  /الريلضػ ػ ػػيل هلل الش ,ػ ػ ػػيل هلل

داللل مع ااتجلز اللسكم.

مللتسػمل لطلمػػل ال ػرع الهلمػ هلل َشػ

الد ارسػل ػػف كجػكد ال ػػل ارتملطيػػل مػيف الػػذَل المتطتػ /

الريلض مع إتجلزهـ ر اللسلهلل كمع ذلؾ هلل رإف الهال ل ضهي ل.
ال تظهر جميع الذَل ا

المتهددة ا

رل م ال ل ذا

داللل مع إتجلزهـ للسل ااتجليزيل.

كمػػع ذلػػؾ هلل رهػػك م تلػػؼ مللتسػػمل لطلمػػل ال ػػرع ال ت ػ هلل تتميػػز تتػػلط التػػكة لػػديهـ ر ػ الػػذَل ا
المتهددة للذَل الم,رم  /المَلت كالمكسيت  /اايتل

كالطميه مهال ػل َميػرة كلَتهػل سػلميل كضػهي ل

مع ااتجلز اللسكم .
كيظهػر الػػذَل االجتمػل

ػػكل تػػأ ير إيجػلم َميػػر لػى تحتيػػؽ اللسػػلهلل يليػم الػػذَل المتطتػ /

الريلض .
ر حيف ف الذَل الطميه يميف كل تأ ير َمير كلَف سلم
مللتسػمل لطػػال

تيػػلر الهلػػكـ هلل ال يكجػػد حتػػى كاحػد مػػف الػػذَل ا

يَكف لهل تأ ير َمير لى المستجيميف ‟إتجلز اللسل ااتجليزيل.
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لى التح,يؿ اللسكم .
المتهػػددة التػ مػػف المتك ػػع ف

هذا لى التتيض مف طػال

تيػلر ال ػف هلل حيػ

ف ذَػل هـ الش ,ػ هػك المتتمػئ الكحيػد ذك

التأ ير اايجلم ا كل لى ااتجلز اللسكم .
كمع ذلؾ هلل رإف ذَل اتهـ الطميهيل كالم,ريل  /المَلتيػل تتتمػأ متػأ ير سػلم َميػر لػى إتجػلزهـ
اللسكم.
 -7درا ػػة ( )Hajhashemi, Akef, Anderson,2012بعنػواف  :العالقػػة بػػيف الػػذكاءات
المتعددة وقراءة إجادة طالب المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية.
هػػدر

هػػذ الد ارسػػل إلػػى د ارسػػل الهال ػػل مػػيف الػػذَل ا

المتهػػددة كاجػػلدة اللسػػل ااتجليزيػػل َلسػػل

لتيل لدل الطلمل اايراتييف ر مرحلل مل مؿ الجلمهل.
االرتمػػلط مػػأ ر رجه ػ ر ػ هػػذ الد ارس ػلهلل كذلػػؾ لتحديػػد الهال ػػل

تػػـ اسػػت داـ المػػته الك ,ػ

ميف المتسي ار .
كتَكت

يتل الدراسل مف  128طلل

تـ ا تيلرهـ شكابيل مؿ المرحلل الجلمهيل

ِ 54مف الذَكر ك  74مف ااتل ) ر ال,ؼ  12هلل يدرسكف ر مدارس طهػراف ال لتكيػل رػ

الهلـ الدراس  .2009-2008تـ ا تيلرهـ مف الؿ طريتل الهيتل الهشكابيل الهتتكديل.
َش

التتلب

ضل لديهـ ذَل إيتل
ف ا ش لص الذيف يحتتكف
تجلحل مت ن
ن

ك ظه ػػر التت ػػلب م ػػأف هت ػػلؾ ال ػػل مرت ه ػػل ذا

مكسيت

لى.

دالل ػػل إح ,ػػلبيل كلَته ػػل س ػػللمل م ػػيف مرت هػ ػ

التح,ػػيؿ كالػػذَل المكسػػيت هلل ممهتػػى ف الطلمػػل الػػذيف حتت ػكا تجلحػػل رضػػؿ َػػلف لػػديهـ ذَػػل مكسػػيت
ؿ.
ك ظهػػػر التتػػػلب مػ ػػأف هتػ ػػلؾ رػػػركؽ ذا

داللػ ػػل إح,ػػػلبيل مػ ػػيف متكسػ ػػطل

درجػػػل

الػ ػػذَل ا

المتهددة تهزل إلى الجتس كل,لل ااتل .
لى الرغـ مف ف تظريل  MIد تلتػ
ال ي ػزاؿ محلجػػل إلػػى تتتػػي د يػػؽ حي ػ
اآلفهلل كتحتلم إلى مزيد مف الك

ػد ار َميػ ار مػف االهتمػلـ رػ جميػع تحػل الهػللـ هلل إال تػم

ف التتػػلب الم تل ػػل تَشػػؼ ػػف ف التظريػػل ليس ػ

لمتػػل حتػػى

كالدراسل .

 -8درا ػػة (  ) Sivakumar, Arunachalam, 2012بعن ػواف  :العالقػػة بػػيف الػػذكاءات
المتعددة والتحصيؿ الدرا ي في العموـ لدى طالب المدارس الثانوية .
هػػدر

هػػذ الد ارسػػل إلػػى الَشػػؼ ػػف الهال ػػل مػػيف الػػذَل ا

طلمل المدارس ال لتكيل.
تـ است داـ المته الك,

المسح ر هذ الدراسل.
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المتهػػددة كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ لػػدل

كتَكتػ ػ

الهيت ػػل مػػػف  200م ػػف طلم ػػل المػػػدارس ال لتكي ػػل ت ػػـ ا تيػػػلرهـ مش ػػَؿ شػ ػكاب هلل كتػ ػػـ

اسػت داـ متيػلس الػػذَل ا
كتتلب اال تمل ار

المتهػددة آلرمسػػتركت ِ ) Terry Armstrongمػػع تتتيتػم مػػف مػؿ الملحػ هلل

التح,يليل ر ملدة الهلكـ لت,ؼ الهلـ الت

جرتهل المدرسل.

ك ظهر التتلب كجكد ال ل دالل إح,لبيل ميف الذَل ا

الهلػػكـهلل ك ظهػػر التتػػلب

ػػدـ كجػػكد رػػركؽ ذا

المتهددة كالتح,يؿ الدراس رػ مػلدة

داللػػل إح,ػػلبيل ر ػ مسػػتكل الػػذَل ا

المتهػػددة تهػػزل

ل,لل الجتس.
 -9درا ػة ( )Vannessa, Anitha, Sreelakshmi,2013بعنػواف  :درا ػة عػف م ػتويات
الذكاء المتعددة لطالب المدارس الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة في يكوندرأباد
ه ػػدر

المته ػػددة ل ػػدل ط ػػال

ه ػػذ الد ارس ػػل إل ػػى الته ػػرؼ ل ػػى ال ػػذَل ا

المدارس الحَكميل كال ل,ل ر سيَكتدرملد ر الهتد.
كتَكت ػ

كطللمػػل مػػتهـ  120طلل ػ

يتػػل الد ارسػػل مػػف  240طلل ػ

المس ػػتكل التلس ػػع م ػػف

ك 120طللمػػل تػػـ ا تيػػلرهـ

مطريتل شكابيل مف مدرسل حَكميل لتكيل كمدرسل ل,ل لتكيل.
كمتيػلس الػذَل ا

كتـ است داـ المته الك,ػ

المتهػددة مػف إ ػداد ِ)Tirri & Nokelainen

كذلؾ لجمع الميلتل .
ك ظهر التتلب

دـ كجكد رركؽ ذا

داللل إح,لبيل ميف متكسط درجل

الجتس ر َؿ مف المدارس الحَكميل كالمدارس ال ل,ل.

الذَل تهػزل لمتسيػر

 -10درا ػػة (ريػػاف )2013 ,بعن ػواف " :أنمػػاط الػػذكاءات المتعػػددة لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة
بمديرية تربية الخميؿ في فم طيف".
هػدر

الد ارسػل إلػػى التهػرؼ لػػى تمػلط الػػذَل ا

ال لي ػػؿ رػ ػ رلس ػػطيفهلل َم ػػل ه ػػدر

المتهػددة لػػدل طلمػل المرحلػػل ال لتكيػل ممديريػػل

إل ػػى رح ػػص اتج ػػل ه ػػذا التم ػػليز رػ ػ ه ػػذ ال ػػذَل ا

الجتسهلل ال,ؼهلل المسلر ا َلديم هلل مستكل التح,يؿ ر الريلضيل .
كتَكت

كرتػ ػلن لمتسيػ ػ ار :

الهيتػل مػف ) (609طللمػلن كطللمػلهلل تػـ ا تيػلرهـ مطريتػل طمتيػل تتكديػل مػف جميػع طلمػل

المرحلل ال لتكيل ر مديريل ترميل ال ليؿ.
كا تمد

الدراسل المته الك,

ك ظه ػػر التت ػػلب

ف ال ػػذَل ا

التحليل
الش ػػلبهل ل ػػدل الطلم ػػل ج ػػل

ش  ,هلل ل ظ هلل جسم هلل مكسيت هلل ريلض هلل مَلت هلل طميه .
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ل ػػى الترتيػ ػ

الت ػػلل  :اجتم ػػل

هلل

َمػػل تمػػيف كجػػكد رػػركؽ ذا

داللػػل إح,ػػلبيل رػ الػػذَل الل ظ ػ كالمكسػػيت كرتػنل لمتسيػػر الجػػتس

ل,لل الطللمل هلل كر الذَل الجسم كالطميه ل,لل الطال .

َم ػػل تم ػػيف كرتػ ػنل لمتسي ػػر المس ػػلر ا َ ػػلديم رػ ػ َ ػػؿ م ػػف ال ػػذَل الل ظػ ػ كالمتطتػ ػ كالم ,ػػرم

كالجسم كالش  ,ل,لل طلمل المسلر الهلم .

ككرتػ ػلن لمتسي ػػر مس ػػتكل التح ,ػػيؿ رػ ػ الريلض ػػيل

رػ ػ ال ػػذَل ا

المته ػػددة ََػ ػؿهلل كرػ ػ َ ػ وػؿ م ػػف

ال ػػذَل الل ظػ ػ كالم ,ػػرم كالش ,ػ ػ هلل ل ,ػػلل ذكم مس ػػتكل التح ,ػػيؿ المرت ػ ػعهلل كرػ ػ ال ػػذَل المتطتػ ػ
ل,لل الطلمل ذكم مستكل التح,يؿ المرت ع كالمتكسط.
 -11درا ة (تركي ,وأبو حجر  )2013بعنػواف " :الػذكاءات المتعػددة لمطمبػة الموىػوبيف والعػادييف
وعالقتيا بالتحصيؿ الدرا ي والجنس في األردف ".
هػػدر

هػػذ الد ارسػػل التهػػرؼ لػػى مسػػتكل الػػذَل ا

كالهلدييفهلل كرتلن لمتسيرم التكع االجتمل
كتَكتػ

المتهػػددة لػػدل يتػػل مػػف الطلمػػل المكهػػكميف

كالتح,يؿ الدراس .

يتػػل الد ارسػػل مػػف ) (240طللم ػنل كطللمػػل مػػف الطلمػػل المكهػػكميف كالمت ػػك يف رػ مػػدارس

الملػػؾ مػػدا ال ػػلت للتميػػز ر ػ محلرظػػل  :الملتػػل هلل كالزر ػػل هلل كالط لي ػلهلل ملاضػػلرل إلػػى ) (240طللم ػلن

كطللمل مف الطلمل الهلدييفهلل كتـ ا تيلر المجمك تيف مللطريتل الهشكابيل.
كا تمد

االرتملط .

هذ الدراسل لى المته الك,

ك ظهر تتلب الدراسل ف َ ػر تمػلط الػذَل شػيك نل لػدل الطلمػل المكهػكميف جػل

اآلت  :الذَل المتطت جل مللترتي
ميتمل جل

هذ الذَل ا

ا كؿهلل كيليم الذَل الش  ,هلل كمف ـ الذَل االجتمل

لدل الطلمل الهلدييف لى التحػك التػلل  :الػذَل االجتمػل

لػى التحػك
.
مللترتيػ

ا كؿهلل كيليم الذَل الحرَ هلل كمف ـ الذَل الذات هلل ك ي نار الذَل المتطت .
َمػػل ظهػػر

ػػدـ كجػػكد ال ػػل ارتملطي ػػل مػػيف متػػلييس ال ػػذَل ا

المتهػػددة للطلمػػل المكه ػػكميف

كالطلمػػل الهػػلدييفهلل تمهػ ػنل لمتسيػػرم التح,ػػيؿ الد ارسػ ػ كالجػػتسهلل ملسػػت تل ال ػػذَل الش  ,ػ كاالجتم ػػل
ل,لل الطلمل الهلدييف مف الذَكر.

كَذلؾ ظهر كجكد ال ل ارتملطيل ر الذَل المكسيت ل,لل ااتل

مف الطلمل الهلدييف.

 -12درا ػػة ( )Benazir, Khurshid,2013بعنػػواف :عالقػػػة الػػػذكاءات المتعػػػددة وميػػػارات
الدرا ة الفعالة مع التحصيؿ الدرا ي بيف طالب الجامعة.
هػػػدر

هػ ػػذ الد ارسػ ػػل للَشػ ػػؼ ػ ػػف ال ػ ػػل الػ ػػذَل ا

التح,يؿ ا َلديم لدل طال

الجلمهل.
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المتهػ ػػددة كمهػ ػػل ار الد ارسػ ػػل ال هللػ ػػل مػ ػػع

االرتملط ر هذ الدراسل .

كلتد تـ است داـ المته الك,

الهػػدؼ ا كؿ لهػػذ الد ارسػػل هػػك د ارسػػل الهال ػػل مػػيف الػػذَل المتهػػدد هلل كمهػػل ار الد ارسػػل ال هللػػل
كالتح,يؿ الدراس ا َلديم لطال

الجلمهل .

كالهػ ػػدؼ ال ػ ػػلت هػ ػػك يػ ػػلس تػ ػػأ ير الػ ػػذَل المتهػ ػػدد كمهػ ػػل ار الد ارسػ ػػل ال هللػ ػػل لػ ػػى التح,ػ ػػيؿ

ا َلديم لطال

الجلمهل .

كالهدؼ ال للػ

َػلف لد ارسػل دكر التمػليف الػديمكغرار م ػؿ التػكع االجتمػل

المكاليػػد كد ػػؿ ا س ػرة ر ػ تحديػػد مسػػتكيل

ك مهػػلد الػػذَل المتهػػدد كمهػػل ار الد ارسػػل ال هللػػل كالتح,ػػيؿ

الدراس .

كتَكتػ ػ
الطػ ػػال

يت ػػل الد ارس ػػل م ػػف  250طللمػ ػلن كطللمػ ػلهلل كَ ػػلف ػػدد الطللم ػػل

ِ )146طللم ػ ػلن جلمهي ػ ػلنهلل مػ ػػف  4جلمهػػػل

ركالمتدم كاسالـ كملدهلل ر هذ الدراسل جمه

كمف ـ ا ت,ر الدراسل لى طال
ت ػػـ ي ػػلس ال ػػذَل ا

ِ )104طللمػ ػلهلل ك ػػدد

م تػ ػػلرة مػ ػػف التطػ ػػلع ال ػػػلص كالهػ ػػلـ ر ػ ػ جلمهػ ػػل

الهيتل مطريتل شكابيل طمتيل .

الملجستير الذيف يدرسكف ر ال ,ؿ الرامع رتط.

المتهػػػددة م ػػف ػػالؿ ا تم ػػلر الػػػذَل ا

الدراس مف الؿ ا تملر مهل ار

كاالتضػملط كترتيػ

المته ػػددةهلل كت ػػـ ي ػػلس التح,ػ ػػيؿ

الدراسل.

ك ظهر التتلب إلى ف التح,يؿ الدراس يرتمط ارتملطلن داالن مػع الػذَل المتطتػ ِ).72هلل كمػع

الذَل اللسكم ِ).61هلل كمع الذَل الش . (0.46) ,

ك ظهػر التتػػلب َػػذلؾ مػػأف هتػػلؾ ال ػػل ارتملطيػل ذا

ََؿ كالتح,يؿ الدراس .

المتهػػددة

داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف الػػذَل ا

 -13درا ػػة ( )Poursaberi,Mehdi,2014بعن ػواف  :معػػايير ون ػػب الػػذكاء المتعػػدد لجػػاردنر
وارتباطيػػا بالم ػػتوى التعميمػػي لمطمبػػة فػػي جامعػػة تبريػػز لمعمػػوـ الطبيػػة فػػي ال ػػنة الدرا ػػية
2015 -2014
يمَف لتس

الذَل ا

المتهددة لجلردتر ف تهَس كجهلن مف د ار كامَلتل

كرػ ػ ه ػػذا المض ػػملر ر ػػإف ه ػػذ الد ارس ػػل الحلليػػػل ته ػػدؼ إل ػػى تحدي ػػد تسػ ػ

كارتملطه ػػل م ػػع المس ػػتكل التهليمػ ػ هلل لط ػػال

ال ػػذَل ا

المتهػ ػػددة

جلمه ػػل تمري ػػز للهل ػػكـ الطمي ػػل رػ ػ الس ػػتل الد ارس ػػيل -2014

.2015
كلتد تـ است داـ المته الك,

الطال .

االرتملط ر هذ الدراسل.
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يتل الدراسل مف  150طلل

كتَكت

كتـ است داـ متيلس الذَل ا
َش ػ

كتمػريض كتكليػد مػف جلمهػل تمريػز للهلػكـ الطميػل هلل

ط

المتهددة هلل كَذلؾ مهدؿ الطلمل التراَم لمهررل مستكاهـ التح,يل .

تتػػلب هػػذ الد ارسػػل ػػف كجػػكد ال ػػل ذا

كالتح,يؿ الدراس هلل م الؼ الذَل ا
كمػػف جه ػػل

ػػرل َشػ ػ

الَالم كالتجلح الدراس لطال

ا

داللػػل مػػيف الػػذَل الكجػػكدم كالػػذَل اللس ػكم

رل.

هػػذ الد ارس ػػل ػػف كج ػػكد ال ػػل ارتملطي ػػل دالػػل إح ,ػػلبيل مػػيف ال ػػذَل
َليل الهلكـ الطميل.

 -14درا ػػػة (  )Koura, Al-Hebaishim,2014العنػػػواف :العالقػػػة بػػػيف الػػػذكاء المتعػػػدد ,
الكفػػاءة ال ذاتيػػة والتحصػػيؿ الدرا ػػي لمطػػالب ال ػػعودييف الموىػػوبيف والعػػادييف فػػي المرحمػػة
المتو طة
هػػدر

الد ارسػػل الحلليػػل إلػػى د ارسػػل كك,ػػؼ الػػذَل المتهػػدد ِ )MIكمل ػػل

تميػػز الطللمػػل

السػػهكديل

تحتيؽ المهل ار

كالجكات

تَكتػ

مف المكهكمل

ر ػ المرحلػػل المتكسػػطل ال لل ػػل ِالمكهكمػػل

الَ ػػل ة الذاتيػػل الت ػ

 /الهلديػػل) كالهال ػػل ميػػتهف كمػػيف

اللسكيل للسل ااتجليزيل َلسل جتميل.

يتػػل الد ارسػػل مػػف ِ )85طللمػػل سػػهكديل مػػف المرحلػػل المتكسػػطل ال لل ػلهلل تػػـ تحديػػدِ)43

ك ِ )42طللمل مف غير المكهكمل
مح

تـ است داـ ال ل دكا

 /الهلدم.

لجمع الميلتػل  ) ِ :متيػلس الػذَل المتهػدد هلل ِ ) متيػلس الَ ػل ة

الذاتيل ك ِم) ا تملر تح,يؿ اللسل.
َش ػ ػ

تتػ ػػلب تحليػ ػػؿ الميلتػ ػػل

المشلرَيف المكهكميف كالهلدييف.

ال مػ ػػيف
ف الػ ػػذَل الش  ,ػ ػ هػ ػػك َ ػ ػػر ت ػ ػكاع الػ ػػذَل ت ضػ ػػي ن

الذَل المكسيت َلف ؿ الذَل الم ضؿ ميف المجمك تيف.
كتـ تحديد ا تالرل
كَش ػ ػ
الجكات
للتجلح.

ميف المجمك تيف ر ترتي

الت ضيال

ا

رل.

الد ارسػ ػػل يضػػػل ف هتػ ػػلؾ ال ػػػل ملحكظػ ػػل مػ ػػيف الػ ػػذَل ا

المتهػػػددة كالتح,ػ ػػيؿ ر ػ ػ

اللسكيل.
م ػػف تلحي ػػل
ك,ػ

ػػرل هلل ال تػ ػرتمط الَ ػػل ة الذاتيػ ػػل مللتح ,ػػيؿ اللس ػػكم كلَته ػػل َلتػ ػ

الد ارسػل مهلمػ اللسػل ااتجليزيػل َلسػل جتميػل مػللرد لػى التسػل ال

كتط ػػكير ا تش ػػطل التػ ػ ت ػػد ـ ال ػػذَل ا كس ػػع ل ػػدل الط ػػال

إ طل المزيد مف االهتملـ ل لؽ ميبل دراسيل تح يزيل.
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م شػ ػ انر جيػ ػػدان

الم تل ػل لطالمهػػـ هلل

ملاض ػػلرل إل ػػى تحس ػػيف الت ػػد ار الض ػػهي ل

 -15درا ة ( )Shahzada,2014بعنواف  :الترابط بيف الذكاءات المتعددة وارتباطيػا باإلنجػازات
األكاديمية لمطالب :درا ة حالة لممنطقة الجنوبية
كهػػدر

المتهػػددة كالتح,ػػيؿ ا َػػلديم لػػدل

هػػذ الد ارسػػل الَشػػؼ ػػف الهال ػػل مػػيف الػػذَل ا

الطلمل.
كتَكت ػ

تػػـ ا تيػػلرهـ مشػػَؿ ش ػكاب مػػف ِ  )115مدرسػػل

يتػػل الد ارسػػل مػػف ِ  )905طػػال

لتكيل ر المتطتل الجتكميل.

كتػـ اسػت داـ المػته المسػح كتػـ اسػت داـ متيػلس الػذَل ا

المتهػددة لمػلَتزم McKenzie

).(1999
ك ظهر التتلب كجكد ال ل متكسطل ميف الذَل اللسكم كالذَل المتطت كالتح,يؿ الدراس .
ك ظهػػر التتػػلب كجػػكد ال ػػل غيػػر دالػػل إح,ػػلبيل مػػيف الػػذَل الكجػػكدم كالش  ,ػ كالجسػػدم
كالطميه مع التح,يؿ ا َلديم .
ك ظهر التتلب َذلؾ دـ كجكد ال ل ميف الذَل المكسيت كالتح,يؿ الدراس .
 -16درا ة ) )OUMA,2014بعنواف :الذكاء المتعدد بيف طالب المدارس الثانوية
هػػذا التػػكع مػػف الد ارسػػل يستَشػػؼ درجػػل الػػذَل مػػيف طػػال
الجديدة الت تتطل

المػػدارس ال لتكيػػل َتتيجػػل للمتػػله

مف المتهلميف التيلـ مللت َير التتدم كحؿ المشَال

كاالمتَلر.

ك يضل ر مل يتهلؽ ممهدؿ الذَل ك ال تم مل دا ا َلديم .
ا تمد

الدراسل لى المته الك,

تَػػكف مجتم ػػع الد ارس ػػل م ػػف ط ػػال

التحليل .
الس ػػتل ال لل ػػل رػػ الم ػػدارس ال لتكي ػػل رػػ متلطه ػػل تيركمػ ػ هلل

كالذم يشَؿ مل مجمك م حكال  12000طلل .
طللمل مف َؿ مدرسل مف المدارس ال ملتيل الت تـ ا تيلر يتػل متهػل للد ارسػل هلل
تـ است داـ  20ن
طللمل.
كالت تت تهل يتل مف  160ن
َلت

ا داة المست دمل لجمع الميلتل

ا تملر الذَل ا

المتهدد تـ است ال,ػم مػف مػؿ هػكارد

جلردتر ر مجلؿ الذَل المتهدد.
َمػػل اسػػت دم

سػػجال

تتػػلب االمتحلتػػل

المدرسػػيل ر ػ سػػتل  2012ك  2013الت ػ ح,ػػل

ليهل إدارة المدرسل.
تـ تحليؿ الميلتل

ملست داـ ااح,لبيل

الَميل.
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كتػػـ تحدي ػػد مسػػتكل ذَ ػػل الطػػال

ك مج ػػلال

اهتم ػػلمهـ ملاضػػلرل إل ػػى مهلمػػؿ االرتم ػػلط م ػػيف

الذَل كا دا ا َلديم .
َؿ التتلب السلمتل ملست داـ الجداكؿ كالرسكـ الميلتيل ممسل دة .SPSS

كمف ـ رض
تظهػػر التتػػلب

يهت

ف غللميػػل الػػذيف جػػركا اال تمػػلر لػػديهـ متكسػػط مهػػدؿ الػػذَل ِ )115-85ممػػل

تهـ يتمتهكف متد ار

ذَل طميهيل.

لـ يَف هتلؾ م درة تليل لليل ك متريل ممهدؿ ِ.)159-145
كتـ ا تمػلر  14مػف ,ػؿ  110طللػ

,لبص الذَل ي تتر إليهل الطال

مػف المكهػكميف ممهػدؿ ِ )144-130هلل .كهػذا يهتػ

ممل يهر ؿ التأ ير المرغك ر ا دا التهليم .

كلل لبػدةهلل تػد استَشػػلؼ تػكاع الػػذَل هلل تظهػر ال تيػػل
كمهدال

ر اللسكيل

مهػدال

ف

ش ,ػػيل ا لػى متيمػػل ِ)٪ 32

متيمل ِ )٪ 18هلل ر حيف ف ا كالد يظهركف مهػدال

َ ػر مػف اسػللي

الػتهلـ

الحرَي ػػل متيم ػػل ِ )٪ 29كا تش ػػطل المتطتي ػػل الحس ػػلميل متيم ػػل ِ .)٪ 18كيظه ػػر َ ػػال الجتس ػػيف درج ػػل
مت ضل ر اسلك التهلـ الم,رم.
لـ يَف هتلؾ م ارتملط لم داللل إح,لبيل ميف الذَل ا
هػػذا ي ػػدؿ لػػى ف الط ػػال

المتهددة كالتح,يؿ الدراس .

مشػػَؿ ػػلـ هلل ر ػ الم ػػدارس ال لتكيػػل رػػ َيتيػػل ل ػػيس لػػديهـ م ػػل ه ػػك

ضركرم لتت يذ ك دا مهمل التهلـ هلل ك ل,ل:
 -مكهمل جمل يل.

 التدرة لى حؿ المشلَؿ كتطكير مهررل جديدة. -التدرة لى ت سير الم لهيـ كحؿ المشلَؿ ملست داـ مهلكمل

غير مألكرل.

إف التحػ ػػدم الػ ػػذم يكاجػ ػػم التهلػ ػػيـ هػ ػػك حتيتػ ػػل ف متظػ ػػكر الػ ػػتهلـ الحػ ػػلل يتطل ػ ػ تكجيهنػ ػػل تحػ ػػك
المتهلمػػيف الػػذيف يمتلَػػكف مهػػل ار الػػذَل  .كتكجػػم التك,ػػيل للمهلمػػيف لمهللجػػل هػػذ الحلجػػل كاستَشػػلؼ

محددا

الذَل َ ر.

 -17درا ػة (  )Ahvan, pour, Zarei,2015بعنػواف  :التنبػؤ بالتحصػيؿ الدرا ػي مػف خػالؿ
نظرية الذكاءات المتعددة لدى طالب المدارس الثانوية في منطقة بندر عباس في إيراف .
كهدر

الدراسل إلى الَشؼ ػف الهال ػل مػيف التح,ػيؿ الد ارسػ كالػذَل ا

المدارس ال لتكيل متل

لى تظريل الذَل ا

كتـ است داـ المته الك,

المتهددة لدل جلردتر.

االرتملط ر هذ الدراسل .
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المتهػددة لػدل طلمػل

الهيتل مف  270مػف مدرسػل لتكيػل رػ متطتػل متػدر مػلسهلل كتػـ اتتتػل الهيتػل مطريتػل

كتَكت
شكابيل.

كتـ است داـ متيلس الذَل ا

المتهددة.

كَش

التتلب

كَشػ ػ

الد ارس ػػل مش ػػَؿ ػػلـ ػػف كج ػػكد ال ػػل ارتملطي ػػل ذا

التح,يؿ الدراس .

ف كجكد ال ل متكسػطل مػيف الػذَل الل ظػ اللسػكم كالػذَل المَػلت كمسػتكل
دالل ػػل إح ,ػػلبيل م ػػيف ال ػػذَل ا

المتهػػددة ال ملتيػػل – ملسػػت تل الػػذَل المكسػػيت  -كمػػيف مسػػتكل التح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل كَلت ػ
التتم ملاتجلز ا َلديم .

ػػلدرة لػػى

 -18درا ػة ( )Rostami, Soleimani,2015العنػواف :العالقػة بػيف الػػذكاء المتعػػدد فػػي أداء
طالب المغة االنجميزية االيرانييف في كتابة أنواع مختمفة مف المقاالت
هػػدر

هػػذ الد ارسػػل للَشػػؼ ػػف الهال ػػل مػػيف الػػذَل المتهػػدد للمتهلمػػيف ااي ػراتييف ك دا هػػـ ر ػ

َتلمل رمهل تكاع مف المتلال .
إضلرل إلى ذلؾهلل هدر

الدراسل إلى مهررل تكع الذَل الذم يمَف ف يتتمػأ مشػَؿ رضػؿ مػأدا

الَتلمل للمشلرَيف ر َؿ تكع مف تكاع المتلال .
تَكت ػ

الهيتػػل م ػػف  90مػػف الطػػال

كالطللم ػػل

ر ػ جلمهػػل َردس ػػتلف َمش ػلرَيف ,ػػلييف رػ ػ

طللمػػل ر ػ
الد ارسػػل الحللي ػلهلل ك ػػد طيل ػ مػػتهـ اجتيػػلز ا تمػػلر  TOEFLالػػذم تػػـ اسػػت دامم ال تيػػلر  60ن
ت س مستكل اللسلهلل ـ لـ الملح متطميؽ ا تملر الذَل ا المتهددة.
تـ است داـ المته الك,
َشػ

َتلمل المتلال

تتػػلب تحليػػؿ الميلتػل

.

االرتملط ر هذ الدراسل
ف هتػػلؾ ال ػػل ارتملطيػل إيجلميػػل مػػيف الػذَل المتهػػدد الَلػ ك دا

ك ظهػر التتػػلب َػػذلؾ إلػػى ف درجػػل
َتلمل المتلال

الػػذَل الل ظػ يمَػػف ف تتتمػػأ مشػػَؿ ػػكل مللتتػػلب رػ

ملللسل ااتجليزيل.

 -19درا ػة ( )2015, Shayeghi,Hosseinioun,بعنػواف  :العالقػة بػيف الػذكاءات المتعػددة
لممتعمميف اإليرانييف وأداءىـ في االختبارات النحوية
تهدؼ الدراسل الحلليل إلى التحتؽ مف الهال ل ميف الهتل,ر الم تل ل للهديد مف تتلط الذَل كالتحك.
تَكتػ ػ
المتكسػػطلهلل تت ػراكح

يت ػػل الد ارسػػػل م ػػف  63طللم ػػل إيراتيػػػل يدرس ػػف اللس ػػل ااتجليزيػػػل م ػػف طللم ػػل
مػػلرهف مػػيف  16ك  35سػػتل تػػـ ا تيػػلرهف مػػف مػػيف المتهلمػػل
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رػ

المرحلػ ػػل

َلديميػػل س ػ ير

للس ػػل اللػ ػكات ت ػػـ تجم ػػيههف مت ػػل ن ل ػػى االمتح ػػلف الشػ ػ ه كا تم ػػل ار التح ,ػػيؿ المَتكم ػػل التػ ػ ي ػػديرهل
المههدهلل كمع ذلػؾهلل كمػف جػؿ مضػل ل التحتػؽ مػف تجػلتس المشػلرَيف هلل تػـ إجػ ار ا تمػلر تيلسػكف للسػل
ااتجليزيل .
َلت

المست دمل ا تملر تيلسكف للسل ااتجليزيل هلل ا تمػلر كا ػد اللسػل رػ ميتشػيسلف هلل

ا دكا

كمتيلس  Teeleللذَل المتهدد

كتـ است داـ المته الك,
كَش

تتلب الدراسل إلى ف الذَل اللسكم سلهـ ر التتم مللد ل التحكيل.

َمػ ػػل ميت ػ ػ
كالتح,يؿ ر
ر

االرتملط ر هذ الدراسل

تتػ ػػلب الد ارسػ ػػل كجػ ػػكد ال ػ ػػل ارتملطيػ ػػل ذا

داللػ ػػل إح,ػ ػػلبيل مػ ػػيف الػ ػػذَل اللسػ ػػكم

كا د اللسل ااتجليزيل.

ك ظهر التتلب كجػكد ال ػل سػلميل مػيف َػؿ مػف الػذَل المتطتػ كالػذَل المكسػيت كالتح,ػيؿ

كا د اللسل ااتجليزيل.
 -20درا ة (دياب,

 ) 2015بعنواف " :الذكاءات المتعددة وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لػدى طػالب

الجامعة" .
هدر

هػذ الد ارسػل إلػى محػ

الهال ػل مػيف الػذَل ا

ال تلب ِالتكع كالت ,ص الدراس ) لى درجل
َذلؾ هدر
تَكت ػ

الطال

المتهػددة كدارهيػل ااتجػلزهلل كتػأ ير الت ل ػؿ

ر الذَل ا

المتهددة كدارهيل ااتجلز.
المتهددة.

إلى التحتؽ مف إمَلتيل التتم مدارهيل ااتجلز مف الؿ الذَل ا

يتػػل الد ارسػػل مػػف  200طللمػػل كطللم ػلهلل مػػف ال ر ػػل ال لل ػػل مَليت ػ الترميػػل كالهلػػكـ ممػػكر

سهيدهلل جلمهل تلة السكيس.
كا تمد

الدراسل لى المته الك,

التحليل

ك ظهر الدراسل كجكد ال ل ارتملطيل مكجمل ميف الذَل ا
َمػل تك,ػل

المتهددة كدارهيل ااتجلز.

التتػلب إلػى إمَلتيػل التتمػ مدارهيػػل ااتجػلز مػف ػالؿ الػذَل ا

المتهػددة ملسػت تل

الذَلبيف الريلض هلل كاللسكم.
 -21درا ػػػة (Pour,2016

 ) Ahvan,بعنػػػواف  :العالقػػػة المتبادلػػػة بػػػيف الػػػذكاءات المتعػػػددة

والتحصيؿ الدرا ي لدى طالب المرحمة الثانوية .
كهػػدر
ا َلديم لطال

هػػذ الد ارسػػل إلػػى المح ػ

ر ػ الهال ػػل مػػيف الػػذَل ا

المدارس ال لتكيل متل ن لى تظريل الذَل ا
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المتهػػددة كمسػػتكيل

المتهددة لدل غلردتر.

إتجػػلز ا دا

تـ است داـ المته الك,
يتل

االرتملط

كلتحتيؽ هذا الهدؼ هلل ا تلر  270طللملن مف مدرسػل لتكيػل رػ متػدر مػلس ػف طريػؽ تجميػع
شكابيل هلل ك لمكا جميهنل ممؿ استميلف الذَل ا

جمهه ػػل هلل ت ػػـ اس ػػت داـ ااح ,ػػل الك,ػ ػ

مم ػػل رػػ ذل ػػؾ متكس ػػط االتحػ ػراؼ المهي ػػلرم هلل مهلم ػػؿ ارتم ػػلط

ميرسكف كاتحدارهل.
كَش ػ

المتهددة لدل غػلردتر .لتحليػؿ الميلتػل

التػ تػـ

تتػػلب هػػذ الد ارس ػػل ػػف كجػػكد ال ػػل متملدلػػل متكسػػطل م ػػيف الػػذَل اللسػػكم كالمَ ػػلت

كمستكل التح,يؿ الدراس .
ك ظهػػر التتػػلب مأتػػم مػػف الكاض ػ
لػػديهل ال ػػل ارتملطيػػل ذا

ف الهديػػد مػػف الػػذَل ا

م ػػؿ الم ,ػريل كالمَلتيػػل كاللسكيػػل

داللػػل إح,ػػلبيل مػػع التح,ػػيؿ الد ارس ػ كَػػلتكا ػػلدريف لػػى التتم ػ مإتجػػلز

ا دا ا َلديم .
 -22درا ة (الفقعاوي  ) 2017بعنواف " :الذكاءات المتعػددة وعالقتيػا بالن ػؽ القيمػي لػدى طمبػة
جامعة األزىر بغزة".
ه ػػدر

الد ارس ػػل إل ػػى الَش ػػؼ ػػف تػ ػكاع ال ػػذَل ا

ا زهرهلل كَذلؾ هػدر

المته ػػددة ا َ ػػر ش ػػيك لن ل ػػدل طلم ػػل جلمه ػػل

إلػى الَشػؼ ػف مػدل الهال ػل مػيف الػذَل ا

المتهػددة كالتسػؽ التيمػ لػدل طلمػل

الجلمهل.
كتَكتػ
غزةهلل ك لـ الملح

يتػػل المحػ

مػػف ) (400طللػ

مل تيلر يتل المح

كطللمػل مػػف َليتػ الترميػػل كالهلػػكـ مجلمهػل ا زهػػر رػ

مطريتل الهيتل الهشكابيل الطمتيل.

كلتحتيؽ هداؼ الدراسل تـ اال تملد لى المته الك,
ك ظه ػػر تت ػػلب المحػ ػ

ف ال ػػذَل ا

التحليل

الش ػػلبهل ل ػػدل الطلم ػػل ج ػػل
هلل كجػ ػػل

الش  ,ػ ػ هلل الػ ػػذَل الجسػ ػػم هلل الػ ػػذَل االجتمػ ػػل

ِ)77,2% - 72,5%هلل ر حيف الذَل المكسيت

ـ الطميه

هػ ػػذ الػ ػػذَل ا

ل ػػى التح ػػك الت ػػلل  :ال ػػذَل

مػ ػػكزف تسػ ػػم يت ػ ػراكح مػ ػػيف

ـ اللسػكمهلل َلتػ

ػؿ الػذَل ا

لدل الطلمل ر جلمهل ا زهر.
َمػػل ظهػػر التتػػلب

ػػدـ كجػػكد رػػركؽ ر ػ الدرجػػل الَليػػل للػػذَل ا

الجتسهللملست تل الذَل اللسكم حي

َلت

المتهػػددة تهػػزل إلػػى متسيػػر

هتلؾ رركؽ دالل إح,لبيلن تهزل ل,لل الذَكر.

ك ظه ػػر الد ارس ػػل ت ػػم ال يكج ػػد ر ػػركؽ ذا

متكسط درجل

شػيك لنهلل

الطلمل لى متيلس الذَل ا

دالل ػػل إح ,ػػلبيل ت ػػد مس ػػتكل دالل ػػل )(.,05هلل م ػػيف

المتهددة تهزل لمتسير الَليل ِالترميل -الهلكـ).
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كَ ػػذلؾ ظه ػػر التت ػػلب كج ػػكد ر ػػركؽ رػػ الدرج ػػل الَلي ػػل لل ػػذَل ا
ِاللسكمهلل المتطت هلل المَلت هلل المكسيت هلل االجتمػل

المته ػػددة كال ػػذَل ا

التللي ػػل

) تهػزل للمسػتكل ا َػلديم ل,ػلل المسػتكل ا كؿهلل

ك ػػدـ كج ػػكد ر ػػركؽ رػػ ال ػػذَل الجس ػػم كال ػػذَل الش ,ػػ كال ػػذَل الطميهػػ كال ػػذَل الكج ػػكدم يه ػػزل
للمستكل ا َلديم .
َمػل ظهػػر
درجل

ػدـ كجػػكد رػركؽ ذا

الطلمل لى متيلس الذَل ا

داللػػل إح,ػلبيلهلل تػػد مسػتكل داللػػل ) (.,05مػيف متكسػػط

المتهددة لمتسير المهدؿ التراَم .

 -23درا ػػة (عمػػي  ) 2017بعنػواف " :بروفػػايالت الػػذكاءات المتعػػددة لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة
في محافظة دمشؽ ".
ه ػػدر

ال د ارس ػػل الحللي ػػل إل ػػى الته ػػرؼ ل ػػى م ػػركريال

المرحلل ال لتكيل ِا كؿ كال لت ال لتكم) ر محلرظل دمشؽ.
َم ػػل ه ػػدر

إل ػػى رح ػػص اتج ػػل التم ػػليز رػ ػ ه ػػذ ال ػػذَل ا

كالت ,ص.
كتَكت ػ

كرتػ ػلن لمتسيػ ػ ار  :الج ػػتس كال ,ػػؼ

الهيت ػػل م ػػف ) )260طللم ػلن كطللمػ ػلهلل مطريت ػػل شػ ػكابيل مػػف طلم ػػل ال ,ػػؼ ا كؿ كال ػػلت

ال لتكم ر محلرظل دمشؽهلل كتـ استمهلد ) (7طال
كا تمد

ال ػػذَل ا

المته ػػددة الس ػػلبدة ل ػػدل طلم ػػل

لـ يتهلكتكا مع الملح .

هذ الدراسل لى المته الك,

ك ظهػػر تتػػلب الد ارسػػل ف كؿ الػػذَل ا

التحليل .
السػػلبدة لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ ا كؿ ال ػػلتكم هػػك الػػذَل

اللسكمهلل يليم الذَل المتطت الريلض .
مػػل مللتسػػمل لطلمػػل ال,ػػؼ ال ػػلت ال ػػلتكم ظهػػر الد ارسػػل ف كؿ الػػذَل ا
االجتمل

السػػلبدة هػػك الػػذَل

هلل كيليم الذَل المتطت الريلض .
ك سػ ػ ر تت ػػلب الد ارس ػػل ػػف كج ػػكد ر ػػركؽ دال ػػل إح ,ػػلبيلن م ػػيف الجتس ػػيف رػ ػ ال ػػذَل المتطتػ ػ

الريلض ل,لل الذَكرهلل كالذَل المكسيت ل,لل ااتل .

ك شػػلر التتػػلب إلػػى كجػػكد رػػركؽ دالػػل إح,ػػلبيلن مػػيف طلمػػل ال ػػرع الهلم ػ كا دم ػ ر ػ ال ػػذَل

الحرَ ل,ػلل ال ػرع الهلمػ هلل كالػذَل المتطتػ الريلضػ ل,ػلل ال ػرع الهلمػ هلل كالػذَل اللسػكم ل,ػلل
ال رع ا دم .
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 -24درا ة (إبراىيـ ,وال عيد )2017 ,بعنواف " :عالقة الذكاءات المتعددة وأثرىػا عمػى التحصػيؿ
الدرا ي لدى طالبات المرحمة االبتدائية بحوطة بني تميـ "
ه ػػدر
طللمل

ه ػػذ الد ارس ػػل إل ػػى الته ػػرؼ ل ػػى ال ػػل ال ػػذَل ا

المته ػػددة مللتح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ ل ػػدل

المرحلل االمتدابيل محكطل مت تميـ.
مػػف ) (10طللمػػل

كتَكت ػ

يتػػل المح ػ

كا تمد

هذ الدراسل لى المته الك,

تميـ ممديتل الريلض ر المملَل الهرميل السهكديل.

ػف كجػكد رػركؽ ذا

ك ظهر التتلب

مػػف ال,ػػؼ السػػلدس االمتػػداب ممحلرظػػل حكطػػل مت ػ
االرتملط .

داللػل إح,ػلبيل تػد مسػتكل ِ).,01هلل ل,ػلل التح,ػيؿ

الهلم ر اال تملر المهدمهلل كذلؾ تد مسػتكل التػذَر كال هػـ كمهػلرة حػؿ المشػَال هلل كالتح,ػيؿ الَلػ
ر َؿ مستكيل

التدرة الهتليل تد مستكل داللل ِ .).,01

َمػػل تك,ػػل
ميف الذَل ا

الد ارسػػل إلػػى كجػػكد ال ػػل ارتملطيػػل مكجمػػل دالػػل إح,ػػلبينلهلل تػػد مسػػتكل ِ) .,01

المتهددة كالتح,يؿ لدل طللمل

المرحلل االمتدابيل.

 -25درا ة ( )Ajam,Hemmatipoor,2019بعنػواف  :العالقػة بػيف الػذكاءات المتعػددة ومحػو
األمية الصحية لدى طالب الصحة في جامعة جوف اباد في إيراف.
كهػػػدر

هػ ػػذ الد ارسػ ػػل إلػ ػػى الَشػ ػػؼ ػ ػػف دكر الػػػذَل ا

المتهػ ػػددة ر ػ ػ محػ ػػك ا ميػ ػػل ال,ػ ػػحيل

للطال .
كتـ است داـ المته الك,
كتَكت

االرتملط ر هذ الدراسل

الهيتػل مػف  170مػف طلمػل جلمهػل جػكف مػلدهلل َليػل ال,ػحل الهلمػلهلل لهػلـ 2017هللمػتهـ

 127طللملهلل ك 43طللملهلل كتـ ا تيلر الهيتل مطريتل شكابيل.
ظهر التتلب مأتم ال تكجد رركؽ ذا

داللػل إح,ػلبيل رػ مسػتكيل

الػذَل ا

المتهػددة تهػزل

لمتسير الجتس.
ك ظهػػر التتػػلب

ف جميػػع جكات ػ

إح,لبيل مع محك ا ميل ال,حيل لدل طال
كَش ػ ػ

الػػذَل ا

المتهػػددة لهػػل ال ػػل ارتملطيػػل إيجلميػػل ذا

داللػػل

َليل ال,حل مجلمهل جكف ملد .

الد ارسػ ػػل تػػػم يمَػ ػػف للػػػذَل اللسػ ػػكم هلل الػػػذَل المتطت ػ ػ هلل الػػػذَل الش  ,ػ ػ هلل كالػ ػػذَل
ر َليل ال,حل ر جكف ملد.

الطميه هلل التتم ممحك ا ميل ال,حيل لدل الطال

75

التعميؽ عمى الدرا ات ال ابقة
أوالً :التعميؽ عمى درا ات المحور األوؿ (عالقة الذكاء العاـ بالتحصيؿ الدرا ي)
م ػػف ػػالؿ اس ػػتهراض الد ارس ػػل

الس ػػلمتل رػ ػ المح ػػكر ا كؿ كال ػػذم تت ػػلكؿ الهال ػػل م ػػيف ال ػػذَل

كالتح,يؿ الدراس هلل ك مر إلتل تظرة رلح,ل ليهلهلل يتض مل يل :
مف حيث األىداؼ:
ه ػػداؼ الد ارس ػػل

تمليتػ ػ

الس ػػلمتل هلل حيػ ػ

مه ػػض الد ارس ػػل

ه ػػدر

إل ػػى الَش ػػؼ ػػف ال ػػركؽ

ال رديػػل ر ػ الػػذَل كالت ػ تهػػزل إلػػى الجػػتس َمػػل ر ػ د ارسػػل ِسػػليملف )1998هلل ميتمػػل ر ػ د ارسػػل
هدر

ػػرل

إلى ا تملر الهال ػل مػيف الػذَل كاالمتَػلر كالتح,ػيؿ الد ارسػ َمػل رػ د ارسػل ِ مػكهالؿهلل كالطحػلف

)2002هللكر د ارسػل
َمػػل ر ػ د ارسػػل

ػرل هػدر

إلػى الَشػؼ ػف الهال ػل

)(Colet,&Vives,2005هلل كهػػدر

مػيف االتدرل يػل كالػذَل كال شػؿ ا َػلديم

د ارسػػل

ػػرل للَشػػؼ ػػف الهال ػػل مػػيف الػػذَل

الهلـ كالػذَل الكجػدات َمػل رػ د ارسػل ِمحمػد )2007هلل ميتمػل د ارسػل ِذر هلل ك مػ ارفهلل كالهَػلـ )2007
هػػدر

إلػػى مهررػػل الهال ػػل مػػيف الػػذَل كالتح,ػػيؿ رػ مػػلدة االتشػػل الت,ػػكيرمهلل كرػ د ارسػػل

ػػرل َػػلف

الهدؼ متهل مهررل الهال ل ميف الذَل كاامػداع كالتح,ػيؿ َمػل رػ د ارسػل ))Palaniappan,2007هلل
ميتمػ ػػل هػ ػػدر

ر ػ ػ د ارسػ ػػل

ػ ػػرل إلػ ػػى الَشػ ػػؼ ػ ػػف مػ ػػدل هميػ ػػل مهػ ػػدؿ الػ ػػذَل ر ػ ػ مرحلػ ػػل الط كلػ ػػل

المتكسػػطلِ )8-9سػػتكا هلل ر ػ التتم ػ مللتتػػلب المسػػتتمليل َمػػل ر ػ د ارسػػل ( Fergusson,el at,
)2005هلل كهػدر

د ارسػل ) )Naderi, et al, 2009إلػى تتيػيـ التتمػ مللػذَل كاامػداع كالجػتس مشػأف

التح,يؿ الدراس .
كرػ د ارسػػل

ػػرل ػػلـ مهػػل ) )Naderi, et al, 2010ك حػػد

الهال ػػل مػػيف الػػذَل كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل كات ت ػ

هػػدر

إلػػى الَشػػؼ ػػف

مهػػم ر ػ الهػػدؼ د ارسػػل ))LIPI, 2013هلل كد ارسػػل

).(Dandagal, Yarriswamim,2017
ميتمػػل ر ػ د ارسػػل ِالشػػكيت َ )2010ػػلف الهػػدؼ متهػػل الَشػػؼ ػػف طميهػػل الهال ػػل مػػيف الػػذَل
الهملػ كَػػؿ مػػف :الػػذَل الهػػلـهلل رهلليػػل الػػذا هلل التح,ػػيؿ الد ارسػ هلل كَػػذلؾ هػػدر

إلػػى التك,ػػؿ رضػػؿ

تمػكذم لتحليػػؿ المسػلر يَشػػؼ ػػف تػأ ي ار الػػذَل الهملػ هلل كالػذَل الهػػلـ لػػى رهلليػل الػػذا

كالتح,ػػيؿ

الدراس .
كر ػ د ارسػػل ِالمزكغ ػ  )2011هػػدر

الد ارسػػل إلػػى مهررػػل مػػدل ال ػػركؽ مػػيف الطلمػػل مرت ه ػ

التح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل كالطلمػػل مت ض ػ التح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل ر ػ متسيػػرم الػػذَل ك لػػؽ االمتحػػلفهلل َمػػل
هدر

إلى مهررل ر الذَل
كهدر

لى الهال ل ميف لؽ االمتحلف كالتح,يؿ الدراس .

دراسل ِ مػد ال ضػيؿ  )2011إلػى التهػرؼ لػى مهػدؿ الػذَل كمسػتكل اامػداع كم شػر

التح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل ميتم ػػل َػػلف الهػػدؼ م ػػف د ارسػػل ِالَميس ػ هلل كالهيس ػػلكمهلل  )2012مهررػػل مػػل إذا َ ػػلف
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تليػل مترامطػل ـ مسػتتلل ػف مهضػهل

الت َير االمتَلرم كالذَل كالتح,يؿ الدراس هلل ملرة ف مَكتل

المهضه هلل كمهررل الهال ل ميف مهلد الت َير االمتَلرم كالذَل كمَكتل
كهدر

التح,يؿ الدراس .

دراسل ِالستكدم  )2013التهػرؼ لػى ال ػركؽ رػ مسػتكل الػذَل مػيف ا ط ػلؿ حسػ

الهمر كحس الجتسهلل كَذلؾ التهرؼ لى ر الت ل ؿ ميف متسيرم الجتس كالهمر ر مستكل الذَل .
ميتمػػل هػػدر د ارسػػل ِسػػلمؽ  )2015إلػػى مح ػ الهال ػػل مػػيف الػػذَل الكجػػدات كَػ وػؿ مػػف الػػذَل

د ارسػػل ِ مزيػػلف  )2015لتَشػػؼ ػػف الهال ػػل االرتملطيػػل مػػيف َػ وػؿ مػػف

الهػػلـ كدارهيػػل ااتجػػلزهلل كجػػل
الذَل الهلـ ك سللي
كهػ ػػدر

التهلـ مف جهلهلل كالتح,يؿ الدراس مف جهل

رل.

د ارسػ ػػل ) )Majerová,2017إلػ ػػى تحديػ ػػد مػ ػػدل ارتمػ ػػلط المجػ ػػلال

ال مسػ ػػل لإلمػ ػػداع

ِالذات هلل كال تلر هلل كا داب هلل كالهلم هلل كال ت ) كالذَل الهلـ غير الل ظ مللتح,يؿ الدراس .
مف حيث العينة
ا تمد

الدراسل

السلمتل لى يتل

م تل لهلل رػمهض الد ارسػل

لػى طلمػل الجلمهػل

جريػ

م ػؿ د ارسػل ِمكسػى )2005هلل كد ارسػل ِمحمػد )2007هلل كد ارسػل ِذر هلل ك مػ ارفهلل كالهَػلـ 2007

كد ارسػل ) , (Naderi, et al, 2009كد ارسػل )(Naderi, et al, 2010
)2010هلل كد ارس ػػل ِالمزكغػػ )2011هلل كد ارس ػػل )2013

)هلل

,كد ارسػل ِالشػكيت

)LIPI,هلل كد ارس ػػل ِس ػػلمؽ )2015هلل كد ارس ػػل

).)Majerová,2017
كمهػػض الد ارسػػل

لػػى طلمػػل المرحلػػل ال لتكيػػل م ػػؿ د ارسػػل ِسػػليملف )1998هلل كدرا ػػة

جري ػ

))Colet,&Vives,2005هلل ك درا ػػػة ))Palaniappan,2007هلل كد ارسػػل ِ مػػد ال ضػػيؿ )2011هلل
كدراسل ِالَميس هلل كالهيسلكمهلل )2012هلل كدراسل ). (Dandagal, Yarriswamim,2017
ميتمػػل مهػػض الد ارسػػل

جري ػ

لػػى طلمػػل المرحلػػل االمتدابيػػل كاا داديػػل م ػػؿ د ارسػػل ِ مػػكهالؿهلل

كالطحػلف )2002هلل كدرا ػة ()Fergusson,el at, 2005هلل كد ارسػل ِالستػكدم

)2013هلل كد ارسػل

ِ مزيلف .)2015
مف حيث المنيج
مف حي

المته المسػت دـ تجػد مػأف مهظػـ الد ارسػل

رػ اسػػت داـ المػػته الك,ػ

السػلمتل تشػلمه

االرتمػػلط هلل ميتمػػل د ارسػل كاحػػدة اسػػت دم

د ارسػل ِالَميسػ هلل كالهيسػػلكمهلل )2012هلل كد ارسػل

ػػرل جمهػ

السمم المتلرفهلل كه دراسل ِ مدال ضيؿهلل .)2011
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مػع هػذ الد ارسػل الحلليػل

المػػته السػػمم المتػػلرفهلل كهػ

مػػيف المػته الك,ػ

االرتمػػلط كالمػػته

مف حيث النتائج
شلر مهظـ تتلب
الدراس هلل كات ت

الد ارسػل

إلػى كجػكد ال ػل ارتملطيػل دالػل إح,ػلبيلن مػيف الػذَل كالتح,ػيؿ

الػذَل تهػزل لمتسيػر الجػتسهلل

َذلؾ لى دـ كجكد رركؽ دالل إح,لبيلن ميف مستكيل

َمل رػ د ارسػل ِسػليملفهلل )1998هلل كد ارسػل ِ مػكهالؿهلل كالطحػلفهلل )2002هلل كد ارسػل (Fergusson, el
atهلل كد ارس ػ ػػل ِذر هلل ك مػ ػ ػ ارفهلل كالهَ ػ ػػلـهلل )2007هلل كد ارس ػ ػػل ِالش ػ ػػكيت )2010هلل كد ارس ػ ػػل

)2005

ِالمزكغػػ هلل )2011هلل كد ارس ػػل ِ مدال ض ػػيؿهلل )2011هلل كد ارس ػػل

(Lipiهلل كد ارس ػػل ِالست ػػكدم

)2013

)2013هلل كدراسل ِ مزيلف )2015هلل كدراسل ).(Dandagal, Yarriswamim,2017
ميتمػػل ظهػػر مهػػض الد ارسػػل

كجػػكد ال ػػل ارتملطيػػل مػػيف الػػذَل كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ كلَتهػػل

غير دالل إح,لبيلنهلل م ػؿ د ارسػل ))Naderi, et al, 2009هلل كد ارسػل ِالَميسػ هلل كالهيسػلكمهلل )2012هلل

كدراسل ِسلمؽهلل )2015هلل كدراسل ).)Majerová,2017

إال ف تتػلب د ارسػػل ) )Naderi, et al, 2010ظهػػر

ػػدـ كجػػكد ال ػػل ارتملطيػػل مػػيف

الذَل كالتح,يؿ الدراس .
كرػػ د ارس ػػل ِمكسػ ػىهلل  )2005ظه ػػر التت ػػلب
الكجدات كالذَل الهلـهلل كات ت

تعميؽ عاـ :

مػػف حي ػ

ػػدـ كج ػػكد ال ػػل دال ػػل إح ,ػػلبيلن م ػػيف ال ػػذَل

مهم ر هذ التتيجل دراسل ِمحمدهلل .)2007

الػػزمف :مػػف ػػالؿ اسػػتهراض الملح ػ

متمليتػ ػ ػ ػ ػ ػػل كمتسػ ػ ػ ػ ػ ػػليرة رَلت ػ ػ ػ ػ ػ ػ

للد ارسػػل

الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػل ا كل ػ ػ ػ ػ ػ ػىهلل د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػل )سػ ػ ػ ػ ػ ػػليملف ( 1998هلل كك رهػ ػ ػ ػ ػ ػػل د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػل

))Majerová,2017هلل كهذا يدؿ لى ف مهظـ الدراسل
الدراسل

مػف حيػ

المَػلف :تجػد مػػأف الد ارسػل

السلمتل جري

السػػلمتل كجػػد تهػػل جري ػ

رػ

زمػػلف

جريػ

رػ

دراسل

حدي ل كمهل,رة.

مػلَف متهػػددةهلل متهػل الػدكؿ الهرميػل هلل رػػمهض

ر جمهكريػل م,ػر الهرميػلهلل كدكلػل اامػل ار الهرميػل المتحػدةهلل كالهػ ارؽهلل كليميػلهلل

كالمسر هلل كالسكداف.
كمته ػػل م ػػل ج ػػرم رػػ ال ػػدكؿ ا جتميػ ػلهلل ر ػػمهض الد ارس ػػل
ك لملتيػ ػلهلل كالهتػ ػدهلل كالكالي ػػل

جريػ ػ

ملليزيػ ػلهلل كتيكزيالت ػػداهلل كايػ ػ ارفهلل

المتح ػػدة ا مريَيػ ػلهلل هلل كرػ ػ ه ػػذا دالل ػػل ل ػػى م ػػدل اهتم ػػلـ الم ػػلح يف مظ ػػلهرة

الذَل هلل كمحلكالتهـ الح ي ل لسمر غكارهل كحؿ لسلزهل ك سرارهل.
م ػػف حي ػ ػ

التتػػػلب  :تجػػػد م ػػأف مهظػػػـ التتػػػلب َش ػ ػ

إح,لبيل ميف الذَل كالتح,يؿ الدراس .
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ػػف كجػ ػػكد ال ػػػل ارتملطيػػػل ذا

داللػ ػػل

ثانياً :التعميؽ عمى درا ات المحور الثاني (عالقة الذكاءات المتعددة بالتحصيؿ الدرا ي)

الس ػػلمتل رػ ػ المح ػػكر ا كؿ كال ػػذم تت ػػلكؿ الهال ػػل م ػػيف ال ػػذَل

م ػػف ػػالؿ اس ػػتهراض الد ارس ػػل

كالتح,يؿ الدراس هلل ك مر إلتل تظرة رلح,ل ليهلهلل يتض مل يل :
مف حيث األىداؼ:
مهظػـ الد ارسػػل

ات تػ

ػػف الهال ػػل مػػيف الػػذَل ا
َللريلضػػيل

السػلمتل رػ

هػدارهلهلل حيػ

هػدر

مهظػػـ الد ارسػل

السػػلمتل إلػى الَشػػؼ

المتهػػددة كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل س ػكا َػػلف مشػػَؿ ػػلـ ـ ر ػ مملح ػ

كاللس ػػل ااتجليزيػػل ك الهل ػػكـ ك َتلمػػل المت ػػلال

مهيتػػل

اللسكي ػلهلل م ػػؿ د ارسػػل ِ لتػ ػلهلل كال زت ػػدارهلل

)2004هلل كد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ِالش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكيت هلل )2005هلل كد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ِ)Razmjoo,2008هلل كد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
(ÇAKAR,2010

Pour,Abidin,

)ikiz,هلل كد ارس ػ ػػل ِالستيمػ ػػيفهلل )2011هلل كد ارسػ ػػل ِ

(

Ahmad,2012هلل كدراسل ِ)Hajhashemi, Akef, Anderson,2012هلل ك دراسل ِ Sivakumar,
) Arunachalam, 2012هلل كمل

مف حيث العينة:
ا تمد

الدراسل

الدراسل

السلمتل لى يتل

الت ذَر .
م تل لهلل رػمهض الد ارسػل

جريػ

لػى طلمػل الجلمهػل

م ؿ دراسل ِالشكيت هلل )2005هلل كدراسل ِ)Razmjoo,2008هلل كد ارسػل ِالستيميػيفهلل )2011هلل كمهػض
الد ارسػػػل

لػ ػػى طلمػػػل ال لتكيػػػل م ػ ػػؿ د ارسػػػل (ÇAKAR,2010

جري ػ ػ

)ikiz,هلل كد ارسػ ػػل ِ

(

Pour,Abidin, Ahmad,2012هلل كد ارسػل ِ)Hajhashemi, Akef, Anderson,2012هلل كد ارسػل
ِ ل هلل )2017هلل كدراسل كاحدة جري
كد ارسػػل

ػػرل جريػ

لى المرحلل االمتدابيل كهػ د ارسػل ِإمػراهيـهلل كالسػهيدهلل )2017هلل

لػػى المرحلػػل ا سلسػػيل مػػف ال,ػػؼ ا كؿ حتػػى ال,ػػؼ الهلشػػر ا سلس ػ هلل كه ػ

دراسل ِ لتلهلل كال زتدارهلل .)2004
مف حيث المنيج:
الدراسل.

ا تمػػد

الد ارسػػل

السػػلمتل جميههػػل لػػى اسػػت داـ المػػته الك ,ػ

االرتمػػلط لتحتيػػؽ هػػداؼ

مف حيث النتائج:
شلر مهظـ تتلب

الدراسل

السلمتل إلى كجػكد ال ػل ارتملطيػل دالػل إح,ػلبيلن مػيف الػذَل ا

المتهػددة كالتح,ػػيؿ الد ارسػ هلل ك مػيف مهػػد مػػف مهػلد الػػذَل ا

ِ لت ػ ػلهلل كال زتػػػدارهلل )2004هلل كد ارسػ ػػل (ÇAKAR,2010

المتهػػددة كالتح,ػيؿ الد ارسػ م ػػؿ د ارسػػل
)ikiz,هلل كد ارسػػػل ِالستيمػ ػػيفهلل )2011هلل

كد ارسػل ِ ) Sivakumar, Arunachalam, 2012هلل كد ارسػل ِريػلفهلل )2013هلل كد ارسػل ِ Benazir,
)Khurshid,2013هلل كد ارسػل ِ )Ahvan, pour, Zarei,2015هلل كد ارسػل ِديػل هلل )2015هلل كد ارسػل
ِ.)Ajam,Hemmatipoor,2019
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ميتمػػل ش ػػلر مه ػػض الد ارس ػػل

ك ػػددهل ػػال

د ارسػػل

إل ػػى ػػدـ كج ػػكد ال ػػل م ػػيف ال ػػذَل ا

المتهددة ك حد مهلد كميف التح,يؿ الدراس ََؿ ك رػ جلتػ
مللتح ,ػ ػ ػ ػ ػػيؿ م ػ ػ ػ ػ ػػف ػ ػ ػ ػ ػػالؿ ال ػ ػ ػ ػ ػػذَل ا

مػف جكاتمػمهلل ك شػلر إلػى ػدـ التتمػ

ال ملتي ػ ػ ػ ػ ػػل هلل م ػ ػ ػ ػ ػػؿ د ارس ػ ػ ػ ػ ػػل ِالش ػ ػ ػ ػ ػػكيت هلل )2005هلل كد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػل

ِ)Razmjoo,2008هلل كدراسل ِ.( Pour,Abidin, Ahmad,2012

تعميؽ عاـ :

مف حيث الزمف:
مػػف ػػالؿ اسػػتهراض الملح ػ
رَلتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

السػػلمتل كجػػد تهػػل جري ػ

للد ارسػػل

الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ا كل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىهلل ِ لتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلهلل كال زت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدارهلل )2004هلل كك ره ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

ِ)Ajam,Hemmatipoor,2019هلل كهذا يدؿ لى ف مهظـ الدراسل
مف حيث المكاف:

تجػػد مػػأف الد ارسػػل
جري ػ

رػ

زمػػلف متمليتػػل كمتسػػليرة

رػ

جري ػ

دراسل

حدي ل كمهل,رة.

مػػلَف متهػػددةهلل متهػػل الػػدكؿ الهرميػػل هلل رػػمهض الد ارسػػل

السػػلمتل

ر ػ غ ػزة كر ػ ال ليػػؿ ر ػ رلسػػطيفهلل كمهضػػهل ر ػ ا ردفهلل كمػػكر سػػهيد – م ,ػرهلل كدمشػػؽ ر ػ

سكريلهلل كالسهكديل.
جريػ ػ

كمته ػػل م ػػل ج ػػرم رػ ػ ال ػػدكؿ ا جتميػ ػلهلل ر ػػمهض الد ارس ػػل

رػ ػ ترَيػ ػلهلل كملليزيػ ػلهلل كايػ ػ ارفهلل

كالهتػ ػدهلل كملَس ػػتلفهلل كَيتيػ ػلهلل كرػ ػ ه ػػذا دالل ػػل ل ػػى م ػػدل اهتم ػػلـ الم ػػلح يف مظ ػػلهرة ال ػػذَل هلل كمح ػػلكالتهـ
الح ي ل لسمر غكارهل كحؿ لسلزهل ك سرارهل.
مف حيث النتائج:
تجػػد مػػأف مهظػػـ التتػػلب َش ػ

المتهددة كالتح,يؿ الدراس .

ػػف كجػػكد ال ػػل ارتملطيػػل ذا

داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف الػػذَل ا

مالحظات ختامية عمى الدرا ات التي تناولت الذكاءات المتعددة:
كجد الملح

ف الدراسل

الهرميل د تلت

تظريػل الػذَل ا

المتهػددة َمػل هػ دكف تظػر كال تتػد

كال تمحيص -إال ريمل تدر -كميف ال تليل كالسطكرهلل لى الؼ الدراسل
مللدراسل كالتتد كالتمحيص.
كهذا يتمس

ف تتؼ ملمػم طػكيالن كمليػلنهلل رللهػللـ كالملحػ

ا جتميل التػ تتلكلػ

ال مػد ك ف يتػكـ مد ارسػل تتديػل لمػل يجػد

لػػى س ػػلحل المه رر ػػل حت ػػى يتم ػػيف ل ػػم  ,ػػحتم م ػػف دمػ ػمهلل ال ف يَ ػػكف متلتي ػػل رحسػ ػ

تحتيؽهلل كرغـ ف التظريل غرميل إال ف لمل السر سػلر كا لكضػههل لػى المحَػل
كالتتديلهلل لى الؼ الملح يف الهر الذيف
كلهػػؿ السػػم

التظريػل

دكف تمح ػػيص ك

الهلميػل كالتجريميػل

ذكهل دكف تمحيص كال تحتيؽ.

ر ػ ذلػػؾ مػػأف التػػلس تمح ػ

دابم ػلن ػػف ا سػػهؿ كا َ ػػر ارح ػلهلل كه ػ تتجمػػع سػػكيلن

حػػكؿ الػػرم الكاح ػدهلل تملم ػلن َمػػل تتال,ػػؽ س ػ ار الطيػػكر لتحم ػ ت سػػهل مػػف ال,ػػتيعهلل كَلمػػل َػػلف الػػرم

متتش ػ انر كمألكرػ ػلنهلل َ ػػلف رػ ػ

مكل ػػم تك ػ ػلن م ػػف الحمليػػل ل ,ػػلحممهلل م ػػؿ كيش ػػهر م ػػدؼ الجم ػػكع الس يػ ػرة كهػ ػ
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رد مرم جديػدهلل رهػذا يهتػ مأتػم سػي كض
تشلرَم إيل هلل ك لى التتيض تملمنل رإف إحسلس الملح مأتم مت ه
مهرَػػل شرسػػل مػػع الَ ػرة السللم ػلهلل لي ػػدارع ػػف رَرت ػمهلل كهػػذا ال يتػػدر ليػػم إال التليلكفِ.زَريػ ػلهلل :1978
)68
رللملح ػ

ف يتػػكـ مد ارسػػل تتديػػل لمػػل يتػػر هلل محي ػ

يج ػ

ترتَػػز لػػى المهررػػل التلبم ػلهلل ممػػل ي ػ دم إلػػى اَتسػػل
تم ض

تهل الدراسل
ك هـ ال ,ل

تَػػكف الهمليػػل ر ػ التهليػػل مليػػل تػػأليؼ

م,ػػيرة مهػػد مػػف مجػػرد اسػػتهراض للتتػػلب الت ػ

كا محل  ِ .الـهلل )94 :2006
ف يتحلى مهل الملح

الت يج

الركح التتديل مف ػالؿ ػدـ التػأ ر مللمسػلمل هلل

ك دـ االتتيلد لػؼ سػلطل التػدـ ك االتتشػلر ك الشػهرةهلل كال يتمػؿ إال مػل َػلف متتهػلن لػى سػس ر,ػيتلهلل
مف الؿ إ ضلع اآل ار لل حص الهلم الد يؽِ.زَريلهلل.)212 :1987
كي ػػرل الملحػ ػ

م ػػأف م م ػػل تري ػػد ف يَ ػػكف له ػػل مرَػ ػ از م ػػيف ا مػ ػـهلل كمَلت ػػل م ػػر ت ػػلريخ ال َ ػػر

ااتسلت هلل رال مد لهل مف حتميل التحل مللركح التتديل لى ال,هيديف الذات كال لرج .

فرضيات الدرا ة:
اتضػ ػ م ػػف ػػالؿ رض ػػتل للد ارس ػػل
كالػذَل ا

الس ػػلمتل ته ػػل ل ػػـ تتت ػػلكؿ د ارس ػػل ال ػػذَل اله ػػلـ ِالتتلي ػػدم)هلل

المتهػػددةهلل رػ د ارسػػل كاحػدة للَشػػؼ ػف طميهػػل الهال ػل

الدراس هلل– ر حدكد اطػالع الملحػ

ك مليػل المسػ التػ

ريمػػل ميتهمػلهلل ك ال تهمػػل مللتح,ػػيؿ

ػلـ مهػل -كتجيػئ رػركض هػذ الد ارسػل لتسػد

تلؾ ال سرة ر مجلؿ المحك الت سيل.
كمػػف ػػـ ت تػػرض هػػذ الد ارسػػل -ر ػ إطػػلر مكضػػك هل كا هػػداؼ المحػػددة لهػػل -ملتيػػل رػػركض

لمل كهذ ال ركض ه -:

 الفرضية األولى :ال تكجد ال ل ارتملطيل ذام ػػيف درج ػػل

ال ػػذَل اله ػػلـ كمػ ػػيف درج ػػل

داللل إح,لبيل تد مستكل داللل ِ(0.05 <α

ال ػػذَل ا

المته ػػددة لػػػدل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع ر ػ ػ

المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة.
 الفرضية الثانية :ال تكجد ال ل ارتملطيل ذام ػػيف درج ػػل

داللل إح,لبيل تد مستكل داللل ِ(0.05 <α

ال ػػذَل اله ػػلـ كم ػػيف التح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ ل ػػدل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع رػ ػ الم ػػدارس

الحَكميل ممحلرظل غزة.

 الفرضية الثالثة :ال تكجد ال ل ارتملطيل ذاميف درجل

الذَل ا

داللل إح,لبيل تد مستكل داللل ِ(0.05 <α

المتهددة كمػيف التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل طلمػل ال,ػؼ التلسػع رػ المػدارس

الحَكميل ممحلرظل غزة.
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 الفرضػػػية الرابعػػػة :ه ػػؿ ال ػػذَل اله ػػلـ ل ػػم تػ ػأ ير ل ػػى التح ,ػػيؿ الد ارسػػ م ػػف ػػالؿ ال ػػذَل االمتهددة لدل طلمل ال,ؼ التلسع مللمدارس الحَكميل ممحلرظل غزةه
 الفرضػػية الخام ػػػة :ال تكجػػد رػػركؽ ذادرجل

الذَل الهلـ كدرجل

الذَل ا

داللػػل إح,ػػلبيل تػػد مسػػتكل داللػػل ِ (α<0.05ر ػ
المتهددة كدرجػل

التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل طلمػل ال,ػؼ

التلسع ر المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة تهزل لتكع الجتس.

 الفرضػػية ال اد ػػػة :ال تكجػػد رػػركؽ ذادرجل

الذَل الهلـ كدرجل

الذَل ا

داللػػل إح,ػػلبيل تػػد مسػػتكل داللػػل ِ (α<0.05ر ػ

المتهددة كدرجػل

التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل طلمػل ال,ػؼ

التلسع ر المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة تهزل للكضع اال ت,لدم لألسرة.
 الفرضػػػية ال ػػػابعة :ال تكج ػػد ر ػػركؽ ذادرجل

الػذَل الهػلـ كالػذَل ا

دالل ػػل إح ,ػػلبيل ت ػػد مس ػػتكل دالل ػػل ِ (α<0.05رػ ػ

المتهػددة كدرجػل

التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل طلمػل ال,ػؼ التلسػع

ر المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة تهزل للمستكل التهليم لألمل .

 الفرضػػػية الثامنػػػة :ال تكج ػػد ر ػػركؽ ذادرجل

الذَل الهلـ كدرجل

الذَل ا

دالل ػػل إح ,ػػلبيل ت ػػد مس ػػتكل دالل ػػل ِ (α<0.05رػ ػ

المتهددة كدرجػل

التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل طلمػل ال,ػؼ

التلسع ر المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة تهزل للمستكل التهليم لألمهل .
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الفصل السابع
املهوــــج واالجـــــساءات
 حٌطئت أًالً :ينيج اندراست ثبنيبً :يجخًع اندراست ثبنثبً :عينت اندراست رابعبً :أدًاث اندراست خبيسبً :إجزاءاث حطبيق االخخببراث سبدسبً :انصعٌببث انخي ًاجيج انببحث -سببعبً :خطت انخحهيم اإلحصبئي

توطئة:
يهػػػرض الملح ػ ػ

ر ػ ػ هػػػذا ال ,ػػػؿ ال ط ػ ػكا

كالميدات مف هذ الدراسلهلل كذلؾ مػف حيػ
لـ الملح

ملست دامهلهلل كاآلليل الت تم

ت ػػل التطميػ ػؽهلل كالمهللج ػػل

كاالج ػ ػ ار ا

الت ػ ػ

ػػػلـ مهػػػل ر ػ ػ الجلت ػ ػ

المتهجيػل كمجتمػع ك يتػل الد ارسػلهلل كا دكا
مهػل مليػل التطميػؽهلل كَػذلؾ ال,ػهكمل

االح ,ػػلبيل التػ ػ اس ػػت دم

رػ ػ تحلي ػػؿ الميلت ػػل

الهمل ػ ػ

كالمتػلييس التػ

التػ كاجهػ

الملحػ

ال تم ػػلر  ,ػػدؽ ك م ػػل

ا دكا هلل كمف ـ التك,ؿ إلى التتلب التهلبيل للدراسل.

أوالً :منيج الدرا ة:
إف م مح ػ

اغتػ ار كاتهػ ازؿهلل حيػ

دكف مػػته

لم ػ مكضػػك

ي ػرتمط مػػللكا ع الهمل ػ كالميبػػل المح يػػل ي,ػػم

لمػػؿ

يتحػػكؿ إلػػى تػػكع مػػف تػكاع الت َيػػر التتظيػػرم الػػذم يحتػػلم إلػػى كا ػػع ملػ ي َػػد

سػػالمتم كيمػػرهف لػػى ,ػػحل تتلبج ػمهلل كغيػػل

المػػته الهلم ػ يجهػػؿ مػػف المح ػ

مجػػرد ح,ػػر كتجميػػع

مجمك ػػل مػػف المهػػلرؼ ااتسػػلتيل ال َريػػل ليت ػراَـ مهضػػهل رػػكؽ مهػضهلل دكف ف تَػػكف هتػػلؾ رامطػػل ميتهػػل
كميف است دامهلهلل لكضع حؿ لمشَلل لميل تهلت متهل المشريل.

كالمت,ػػكد مػػللمته الهلم ػ الطريتػػل المكضػػك يل الت ػ يتمههػػل الملح ػ

ر ػ د ارسػػل ك تتمػػع ظػػلهرة

مػف الظػكاهرهلل ك مشػػَلل مػف المشػػلَؿهلل ك حللػػل مػف الحػػلال هلل مهػػدؼ تش ي,ػهل كك,ػ هل ك,ػ نل د يتػنلهلل

كتحديػػد مهلدهػػل مشػػَؿ شػػلمؿهلل يجهػػؿ مػػف السػػهؿ التهػػرؼ ليهػػل كتمييزه ػلهلل كمهررػػل سػػملمهل كم راته ػلهلل

مهدؼ الك,كؿ إلى تتلب محددة يمَف تطميتهل ك تهميمهل ِ كضهلل كال ضيرمهلل ) 41-42 :1992
كم ػػع تهػػػدد المت ػػله كتتك هػػػل رت ػػد ارتػػػأل الملحػ ػ
التحليل هلل حي

يرل مأتم المته ا تس

كالمػته الك,ػ

مػػػأف يس ػػت دـ ر ػ ػ د ارس ػػتم المػػػته الك ,ػ ػ

لدراستم.

التحليلػ هلل َمػػل يهررػم ِالرشػػيدمهلل  )2000ك مجمك ػل ااجػ ار ا

تتَلمػ ػػؿ لك,ػ ػػؼ الظػ ػػلهرة ك المكضػ ػػكع ا تمػ ػػلدنا لػ ػػى جمػ ػػع الحتػ ػػلبؽ كالميلتػ ػػل
كتحليلهػػل تحل ػػيالن َلري ػلن كد يتػ ػلنت السػػت الص داللته ػػل كالك,ػػكؿ إل ػػى تتػػلب
المكضكع محؿ المح ك ِالتكحهلل 2004هلل .)129

ك ه ػ ـ مػػل يميػػز هػػذا المػػته مأتػػم ي ػػكرر ميلتػػل
الدراسلهلل َمل تم يتدـ ر الك

المح يػل التػ

كت,ػ ػػتي هل كمهللجتهػ ػػل

ك تهميم ػػل

ػػف الظ ػػلهرة ك

م ,ػػلل ػػف الكا ػػع ال هل ػ للظػػلهرة ك مكض ػػكع

ت سم ت سي ار كا هيل للهكامؿ المرتمطل ممكضكع الد ارسػل ممػل يسػل د لػى

التتم المستتمل للظلهرة  ِ.ميدا هلل ك مك ت,لرهلل كمميضيفهلل )47 :1999
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ثانياً :مجتمع الد ار ة:
يتَػػكف مجتمػػع الد ارسػػل مػػف طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع ا سلس ػ ر ػ المػػدارس الحَكميػػل ر ػ متطتػػل
غر غزة التهليميل التلمهػل لػك ازرة الترميػل كالتهلػيـهلل كذلػؾ للهػلـ الد ارسػ ِ)2018-2019هلل كالػذم يتػألؼ
مف ِ  ) 8مدارس للذَكر مكا ع ِ )1829طللمػلنهلل كِ  ) 9مػدارس لإلتػل

مكا ػع ِ  )1909طللمػلهلل حيػ

مل المجمكع الَل ِ )3738مف طلمل ال,ؼ التلسع ا سلس هلل َمل هك مميف ر الجدكؿ التلل :

جدوؿ ( ) 8يوضح عدد أفراد مجتمع الدرا ة لطمبة الصؼ التا ع مف المدارس الحكومية في منطقة غرب غزة
مدراس الطالب

الرقـ

مدارس الطالبات

ا ـ المدر ة

العدد

ا ـ المدر ة

العدد

1

الزهلكم ا سلسيل للمتيف

194

السيدة ر يل ا سلسيل للمتل

202

2

التيؿ ا سلسيل للمتيف

162

الملجدة كسيلل مف ملر ا سلسيل للمتل

305

3

اليرمكؾ ا سلسيل للمتيف

334

حململ ا سلسيل للمتل

275

4

للمتيف

365

رامز رل رة ا سلسيل للمتل

178

5

سدكد ا سلسيل للمتيف

241

,الح لؼ ا سلسيل للمتل

85

6

للد الهلم ا سلسيل للمتيف

119

اليرمكؾ ا سلسيل

مد الرحمف مف كؼ ا سلسيل للمتل

181

7

,ررتد ا سلسيل للمتيف

196

مح كظ التحتلح ا سلسيل للمتل

156

8

لكلكة التطلم ا سلسيل للمتيف

218

م,ط ى حلرظ ا سلسيل للمتل

334

م,ه

9
المجموع

1829

المجموع الكمي

مف مير ا سلسيل للمتل

193

المجموع

1909

 3738طالب وطالبة

ثالثاً :العينة:
 -1اختيار العينة:
تتألؼ يتل الدراسل مف تك يف كهمل ا كلى ه الهيتل االسػتطال يلهلل كالتػكع ال ػلت كهػ الهيتػل

الميدانية هلل سكؼ تشرح َؿ تكع لى حد مف الؿ التلل :
أ-

العينة اال تطالعية:
لـ الملح

مل تيلر يتل شكابيل استطال يلهلل مل

الدراسلهلل كتـ تطميؽ دكا

ددهل ِ )70طللمنل كطللمل مف مجتمع

الدراسل ليهـهلل كذلؾ مهدؼ التحتؽ مف ,الحيل المتلييس للتطميؽ لى

الهيتل الَليلهلل كذلؾ مف الؿ تتدير ,د هل ك ملتهل مللطرؽ االح,لبيل المتلسمل.

85

ب-

العينة الميدانية:
تـ ا تيلر يتل الدراسل مف الؿ الطريتل الهشكابيلهلل كمل

دد م ردا

الهيتل الت

طمت

ليهل المتلييس ِ )1058طللمنل كطللم نل مف طلمل ال,ؼ التلسع مف المدارس الحَكميل ر غر غزةهلل

للهلـ 2019-2018هلل رتد تـ ا تيلرهـ مطريتل الهيتل الهشكابيل المسيطلهلل كالجدكؿ التلل
رراد الهيتل كتسمتهـ حس

يميف تكزيع

المدارس:

جدوؿ ( )9يوضح عدد أفراد العينة الكمية التي طبؽ عمييا المقاييس
المدر ة

عدد الشعب

عدد الطمبة

الن بة %

الرقـ

مف مير ا سلسيل للمتل

4

193

18.2

305

28.8
8.0

1

م,ه

2

الملجدة كسيلل مف ملر ا سلسيل للمتل

7

3

,الح لؼ ا سلسيل للمتل

2

85

4

للمتيف

8

356

33.6

للد الهلم ا سلسيل للمتيف

6

119

11.2

27

1058

100.0

اليرمكؾ ا سلسيل

5

الهدد الَل

 -2مبررات اختيار العينة:
تـ ا تيلر هذ ال بل تهل تشَؿ تهليل المرحلل ا سلسيل ر مراحؿ التهليـهلل كه َذلؾ مدايل مرحلل
المجردةهلل كه

المراهتلهلل كمع مدايل هذ المرحلل يَكف الط ؿ د ك,ؿ إلى مرحلل الت َير المجرد ك الهمليل
الهمليل الَمرل ر حيلة المرارؽ ِ.ري هلل )446 :4891
كتتميز هذ المرحلل مأتهل رترة تميز كتض التد ار

الهتليل كالتمك الهتل هلل مؿ كتشهد هذ المرحلل

الط رة التهلبيل ر التمك الهتل ِ.زهرافهلل )441 :4896
مؿ كتهتمر هذ ال ترة ا َ ر كضكحلن ر

كالميكؿ كاالهتململ

ملرز كمف هتل رتد شه

مركز ال ركؽ ال رديل ر

الذَل كالتد ار

الهتليل ال ل,ل

مشَؿ َميرهلل مؿ ه ال ترة الت تمرز ريهل ال ركؽ ال رديل ر جميع جكات
التهليـ إلى ت ,,ل

التمك مشَؿ

الؿ المرحلل التلليل ال كه مرحلل ال لتكيل ِ.ري هلل :4891

)446
ك د َد

دراسل ِمدكيف َيتس) لى زيلدة المركتل كالضمط ر الهمليل

ستلهلل ك شلر الدراسل

الهتليل ر سف ِ)41- 41

َذلؾ إلى ف هذ المرحلل مف هـ مميزاتم تهل تتحرر مف سر ال م ار

المحسكسلهلل

ك درة ال رد لى الت َير المجردِ.سليـهلل .)106 :1001
كي َد ِدمس) ر

َتلمم المراهتل مأف الَ ير مف كامؿ التطكر الهتل

تتريملن إ لى درجل االَتملؿهلل ميؿ مد مرحلل المراهتلهلل رللمهل ار
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كمَكتلتم تَكف د ك,ل

اادراَيل كالحرَيل كالتلمليل لى التذَر ال يطر

ليهل إال التليؿ مف التطكر مهد الط كلل المتأ رةهلل كهذا يهت مأف ا سلس الذم يرتَز ليم التطكر الهتل
يَلد يَكف د ك,ؿ إلى تملمم ر مدايل مرحلل المراهتلِ.سليـهلل )144 :1001
كمتل

لى مل سمؽ رتد تـ ا تيلر طلمل ال,ؼ التلسع ا سلس

تهليل مرحلل التهليـ ا سلس هلل كمدايل مرحلل المراهتلهلل حي

ِ )41 -41ستلهلل كالذيف يم لكف

ه المرحلل ا تس

لم ؿ هذ الدراسل.

 -3مبررات اختيار العينة مف منطقة غرب غزة التعميمية:
كتـ ا تيلر يتل المح

مف متطتل غر غزة التهليميل لهدة سمل

تذَر متهلهلل مل يل :

 .مأف مجمكع طلمل ال,ؼ التلسع ا سلس ر متطتل غر غزة يم ؿ التسمل ا َمر حي
الطال

ِ  )4643حي

ِ  )1119ميتمل الطللمل

مل

دد

مل المجمكع ااجملل ِ  )3991كهك مل يشَؿ

التسمل ا َمر متلرتل مع متطتل شرؽ غزة ك متطتل شملؿ غزةهلل َمل هك مكض ر الجدكؿ التلل :
جدوؿ رقـ ( :)10ن بة طمبة الصؼ التا ع في منطقة غرب غزة
الرقـ
1

المنطقة

الجنس

شملؿ غزة 7186

2

شرؽ غزة

6407

4

غر غزة

7885

العدد

ذَكر

3524

إتل

3662

ذَكر

2825

إتل

3582

ذَكر

4248

إتل

3637

%33.45 /
%29.83 /
%36.71 /

21478

 .المك ػع الجس اررػ لمتطتػل غػػر غػزة حيػ
متطتل التتل كتجمع م تلؼ ال بل
 .التتكع االجتمل
ف تمرَز ربل
ريم لبال

هلل حي

كالت

تتػػع رػ متت,ػؼ مديتػػل غػزة تتريمػلي كمللتػػلل رهػ

مػلرة ػػف

د تشَؿ الهيتل ا َ ر تم يالن لمجتمع الدراسل.

ف هذ المتطتل تهتمػر متطتػل كسػط مػيف الشػرؽ كالشػملؿ هلل رهػ مللتػلل مهيػدة

اجتمل يل ذا

طلمع كاحدهلل كمللتلل ره

مهيتلهلل م الؼ الكسط حي

التتكع االجتمػل

التكحد اال ت,لدمهلل ك التشلمم التمل .

َ ػر للتتػكع االجتمػل

هلل رللشػرؽ ػد تتمرَػز

هػك السللػ هلل مهيػدان ػف الهيمتػل الهلبليػلهلل ك

 .س ػػهكلل الك ,ػػكؿ إل ػػى ه ػػذ الم ػػدارس – غ ػػر غػ ػزة -حيػ ػ
سَتل .

ته ػػل متطت ػػل م ػػؿ الملحػ ػ

كَ ػػذلؾ متطت ػػل

 -4وصؼ العينة:
تـ ت,تيؼ ا رراد الذيف جرم المح
ككرتنل للهكامؿ الت

تـ ضمطهلهلل كتت

ليهـ ك طكا إجلمل

,للحل كرتلن لمتسي ار

الدراسل ال ال ل

ف هذ ال طكة ف استمهدتل كراؽ إجلمل  408مف رراد الهيتل -هـ
87

الذيف ال تتطمؽ ليهـ محددا

الهيتل كالهكامؿ الت تـ ضمطهل -كمف ـ تَكت

الهيتل الَليل لهذا المح

مف

 318رردنا ذَ نار ك ت ى هلل كسكؼ يتـ رض ,لبص رراد الهيتل مف الؿ التلل :

للتهرؼ إلى ال ,لبص الديمسراريل كالسَلتيل كا سريل كالتهليميل كالمهتيل رراد الهيتلهلل تـ
إيجلد التَرار كالتس

االمبكيل لهذ المتسي ار هلل كلمهررتهل تـ رضهل ر الجدكؿ التلل :

جدوؿ ( :)11توزيع أفراد العينة بالن بة لممتغيرات الديم وغرافية الشخصية والعممية واالقتصادية لطمبة الصؼ التا ع
مف المدارس الحكومية في غرب غزة (ف= )749
المتغير
نوع الجنس

العمر

عدد األخوة الذكور

عدد األخوات
اإلناث

الترتيب الميالدي
في األ رة

الوضع االقتصادي
لأل رة

التصنيؼ

العدد

الن بة %

ذَكر

409

54.6

إتل

340

45.4

المجمكع

749

100

 14ستل رأ ؿ

607

81.0

 15ستل رأَ ر

137

18.3

غير مميف

5

0.7

المجمكع

749

100.0

 3رراد رأ ؿ

550

73.4

 4-6رراد

170

22.7

 7رراد رأَ ر

21

2.8

غير مميف

8

1.1

المجمكع

749

100.0

 3رراد رأ ؿ

540

72.1

 4-6رراد

170

22.7

 7رراد رأَ ر

27

3.6

غير مميف

12

1.6

المجمكع

749

100.0

ر ا كؿ

183

24.4

ر الكسط

391

52.2

ير

154

20.6

غير مميف

21

2.8

المجمكع

749

100.0

ضهيؼ جدا

89

11.9

ضهيؼ

102

13.6

متكسط

405

54.1

ر ا

88

المتغير

التصنيؼ

العدد

الن بة %

مرت ع

115

15.4

مرت ع جدنا

18

2.4

20

2.7

المجمكع

749

100.0

ريل

9

1.2

م يـ

36

4.8

مديتل

696

92.9

غير مميف

8

1.1

المجمكع

749

100.0

الجئ

140

18.7

مكاطف

596

79.6

غير مميف

13

1.7

المجمكع

749

100.0

لطؿ ف الهمؿ

183

24.4

لمؿ

52

6.9

مؿ مهت

95

12.7

مكظؼ طلع لص

35

4.7

مكظؼ حَكم

202

27

مكظؼ غير حَكم ككَللل

3

0.4

تلجرهلل مهتدسهلل دَتكرهلل مدير

113

15.1

غير مبيف

66

8.8

المجموع

749

100

امتدابيل كا داديل رمل دكف

176

23.5

لتكيل لمل

247

33.0

متكسطل

67

8.9

ليسلتس /مَللكريكس

135

18.0

ملجستير اك دَتك ار

70

9.3

غير مميف

54

7.2

المجمكع

749

100.0

تهمؿ

67

8.9

ال تهمؿ

682

91.1

المجموع

749

100

غير مميف

مكاف اإلقامة

المواطنة

عمؿ األب

الم توى التعميمي
لالب

عمؿ األـ

دملكـ َليل

89

التصنيؼ

العدد

الن بة %

المتغير

امتدابيل كا داديل رمل دكف

117

15.6

لتكيل لمل

348

46.5

متكسطل

72

9.6

ليسلتس /مَللكريكس

121

16.2

ملجستير اك دَتك ار

31

4.1

غير مميف

60

8.0

المجمكع

749

100.0

دملكـ َليل

الم توى التعميمي
لألـ

رابعاً :األدوات:
 :1اختيار األدوات واختبارىا:
ر ػ ضػػك رػػركض المح ػ

كالمتسي ػ ار الت ػ تضػػمتتهلهلل َػػلف ليتػػل ف ت تػػلر ا دكا

المالبمػػل

لجمع الملدة .ذلؾ ف الكسلبؿ المست دمل رػ جمػع المػلدة هػ التػ تسػت دـ ملل هػؿ رػ ا تمػلر رػركض
الد ارسػلهلل رللهػػدؼ مػػف يػػل د ارسػػل ال يتحتػػؽ إال مػػف ػػالؿ الكسػػلبؿ التػ تسػػت دـ ر ػ هػػذ الد ارسػػل كالت ػ

تمَتتل مف ا تملر رركضهل ِ .مك تجيللهلل .)2017
كطللمػػل ف طميهػػل ال ػػركض كالهيتػػل كالمتسي ػ ار المتضػػمتل ريه ػلهلل ه ػ الت ػ تػػتحَـ ر ػ ا تيػػلر ا دكا
المتلسػػمل كممػػل ف د ارسػػتتل تجػػرل لػػى يتػػل مػػف طػػال
ال ػػل الػػذَل الهػػلـ كالػػذَل ا

ال,ػػؼ التلسػػع ا سلس ػ كتهػػدؼ للتحتػػؽ مػػف

المتهػػددة كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل رتػػد ك ػػع ا تيلرتػػل لػػى اال تمػػل ار ال ال ػػل

التلليل:
 -4ا تملر كتيس ليتكف لتيلس التدرة الهتليل ِالمستكل المتكسط).
 -1ا تملر الذَل ا
 -4تتلب ا تمل ار

المتهددةِ.ا داد الملح )

التح,يؿ الدراس لتهليل الهلـ الدراس .1049-1043
المتلسػػمل ال مػد مػػف التجريػ

كمهػد ا تيلرتػػل لػألدكا

مف رراد المجتمع الذم ستجرم ليم المح
المست دمل مف حي
تحد

مؿ التيػلـ مللد ارسػل ا سلسػيل حتػى تػزداد ل تتػل ملال تمػل ار

التمَف مف ت ل,يؿ ال طكا

تل تطميؽ اال تمل ار .

َػذلؾ رػػإف ا تمػلر ا دكا

الممػػدب لػألدكا

الم تػػلرة لػى ػػدد مهػػيف

الت سكؼ تتمههػل كمكاجهػل المكا ػؼ التػ يمَػف ف

متػػدمنل سػيمَتتل مػػف اَتشػلؼ تتػػلبص ا دكا

المسػت دمل -رتسػػتطيع

ف تهدؿ ريهػل -ك تطمػبف إلػى سػالمتهل ككضػكحهل كتك ػع تجلحهػل رػ جمػع المهلكمػل

التػ ترغػ

رػ

جمههل ِ مك تجيللهلل .)2017
كملل هػػؿ ػػلـ الملح ػ

المجتمع ا ,ل .

متطميػػؽ كل ػ لال تمػػل ار المسػػت دمل لػػى مجمك ػػل مػػف ِ )70مػػف طلمػػل
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ولقد كاف اليدؼ مف ىذا التطبيؽ األولي لالختبارات التحتؽ مف ا مكر التلليل:
 -4التأَػد مػف رهػػـ الم حك,ػيف لتهليمػل

ك مػػل ار اال تمػل ار كالمكا ػؼ الػكاردة رػ اال تمػلر لمهررػػل

مدل مال متهل للميبل المحليل كمدل ل ل الطلمل لمضمكف هذ ال ت ار .
ك ػػد تم ػػيف لت ػػل مه ػػد إجػ ػ ار التجرم ػػل ت ػػم ال تكج ػػد ي ػػل ض ػػركرة اجػ ػ ار ته ػػديال
المست دملهلل دا مهض التهديال

التهػػديؿ رَػػز لػػى مهػػض الجكات ػ

ل ػػى اال تم ػػل ار

الط ي ل لى مهض ا م لل المكجكدة ر ا تملر كتػيس -ليتػكف كهػذا
ال تلريػػل الت ػ تتتلس ػ

مػػع الشػػه

ال لسػػطيت هلل حي ػ

تػػـ تهػػديؿ َلمػػل

جتيػػم ك إ إلػػى شػػيَؿ مللهملػػل المألكرػػل لػػدل الطػػال هلل كَػػذلؾ تػػـ تسييػػر المتػد ِ )31إلػػى د ػػلبؽ ك ػك و
اف
مدالن مف ريلال

كهلال

 -1تتػدير الك ػ

.

الػػذم يسػػتسر م تطميػػؽ اال تمػػل ار كالشػػَؿ ا تسػ

تطميؽ َؿ مػف ا تمػلر كتػيس ليتػكف هلل كا تمػلر الػذَل ا

لتتػػديـ اال تمػػل ار  .كلتػػد اسػػتسرؽ

المتهػددة حػكال ) (90د يتػل ممػل جهلتػل

ت ضؿ تتػديـ َػؿ ا تمػلر لػى حػدةهلل ػالؿ ح,ػتيف د ارسػتيف متهػل ِ )40د يتػل ال تمػلر الػذَل ا

المتهددةهلل ميتمل ِ )50د يتل ال تملر كتيس ليتكف للتدرة الهتليلهلل المستكل المتكسط.
 -4تميف لتل تم يمَف تطميؽ اال تمل ار

لى َ ر مف ,ؼ دراس رػ ت ػس اآلفهلل كمتػلمهتهـ كالػرد

لى است سلراتهـ دكف ,هكمل كدكف كجكد ضسط مؿ لى الملح

كالممحك يف.

 :2عػػػػرض األدوات:
ريمػػل يل ػ

ػػرض لال تمػػل ار مكضػػحيف ر ػ َػػؿ متهػػل ,ػػؿ اال تمػػلر كالهػػدؼ مػػف اسػػت دامم

كالمتكد كالمتلييس الت يتضمتهل ك ملتم ك,د م.
 :1مقياس الذكاء العاـ :اختبار أوتػيس – لينػوف لمقػدرة العقميػة العامػة( الم ػتوى المتو ػط ) إعػداد
أوتيس – لينوف:
أ -وصؼ المقياس:
ال مػػف كتػػيس كليتػػكفهلل ك ػػد ملللسػػل الهرميػػل ك,ػػالح حمػػد م ػرادكهلل
ػػلـ متػػأليؼ هػػذا اال تمػػلرهلل َ ػ ن

كمحمد مد التلدر مد الس لرك .

كيتَكف اال تمػلر مػف ِ )80سػ االن مسػتمدة مػف ال,ػكرة ِ ؿ) للمرحلػل اامتدابيػل الهليػلهلل كال,ػكرة

ِ ؿ ) للمرحلػػل اا دادي ػلهلل كتػػـ دمجهمػػل مهػػل ر ػ ا تمػػلر كاح ػدهلل كيحتػػكم اال تمػػلر لػػى مػػدل كاسػػع مػػف
الهملي ػػل

الهتلي ػػل الم تل ػػل الل ظي ػػل كغي ػػر الل ظيػ ػلهلل كترَ ػػز ا س ػػبلل ل ػػى الت ػػد ار االس ػػتدالليل الل ظيػ ػلهلل

كالهدديلهلل كالرمزيلهلل كالم,كرة.
كالك ػ

الػػالزـ لتطميػؽ اال تمػػلر يتػراكح مػػيف ِ  )45-50د يتػلهلل حيػ

حكال ِ )10د لبؽ متهلهلل كالك

تسػػتسرؽ التهليمػل

كَتلمػػل الميلتػػل

المحدد لإلجلمل ِ )40د يتل رتطِ.م اردهلل ك مد الس لرهلل )5 :1985
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كيم ؿ هػذا اال تمػلر حػد المسػتكيل

التػ تضػمتتهل سلسػلل ا تمػل ار ِ كتػيس – ليتػكف ) للتػدرة
المرحلػل المتكسػطلهلل الػذيف تتػراكح

الهتليلهلل كالذم يتـ إ ػداد لتيػلس التػد ار الهتليػل لطػال

مػلرهـ مػيف

) (12-15ستل.
كيمَف ت,تيؼ رت ار اال تملرهلل كرتلن للمجلال
 -4االس ػػتيهل

ا رمهل اآلتيل:

الل ظ ػ ػ  :كيشػ ػػتمؿ ل ػػى التهػ ػػلريؼ المترادر ػ ػلهلل كالهَ ػػكسهلل كاَمػ ػػلؿ الجم ػ ػؿهلل كالجمػ ػػؿ

السلمضل.
 -1االسػػتدالؿ الل ظػػ  :كيش ػػمؿ ترَي ػ

الَلم ػػل

 -4االستدالؿ الشَل  :كيشمؿ التيلسل

الشَليلهلل كسالسؿ ااَملؿهلل كتملذم التراَي .

الل ظيلهلل كاالستدالال هلل كاال تيلر المتطت .

حسػ ػ

ا حػػرؼهلل كالتيلس ػػل

الل ظيػ ػلهلل كالمػ ػ هال

 -1االستدالؿ الَم  :كيشمؿ التسلسؿ الر م هلل كالمسلبؿ الحسلميلِ.مشلطهلل ) 57-60 :2009

ك ػدد رتػ ار اال تمػلر رػ ,ػكرتم التهلبيػل  90رتػرة هلل  10رتػرة لتيػلس التػدرة لػى االسػتيهل

الل ظ هلل كتشَؿ مل تسمتم  % 11مف مجمكع رت ار اال تمػلرهلل  41رتػرة لتيػلس االسػتدالؿ الل ظػ كتشػَؿ
مل تسمتم  % 10مف مجمكع رت ار اال تملرهلل  41رترة لتيلس االستدالؿ الشَل كتشػَؿ مػل تسػمتم 48
%مف مجمكع رت ار اال تملرهلل  44رتػرة لتيػلس االسػتدالؿ الَمػ كتشػَؿ مػل تسػمتم  % 46مػف مجمػكع

رت ار اال تملرهلل كالجدكؿ ِ )41يكض

َؿ مهد متهل:

مهلد المتيلس كتكزيع مل ار

جدوؿ ( :)12أبعاد مقياس الذكاء العاـ وأرقاـ عباراتيا
أبعاد مقياس

أرقاـ عبارات أبعاد مقياس الذكاء العاـ

الذكاء العاـ

اال تيعاب المفظي

اال تدالؿ المفظي

اال تدالؿ الشكمي

اال تدالؿ الكمي

إجمالي

8

10

14

19

27

32

36

59

61

64

67

73

75

77

44

46

الفقرات

49

51

53

56

1

5

6

11

12

15

17

21

23

25

28

30

33

34

37

38

39

40

41

42

47

52

54

58

60

62

65

69

71

76

79

80

2

4

9

16

18

20

74

78

3

7

13

24

29

31

22

45

إجمالي عدد الفقرات

92

26

50

35

57

43

63

48

66

55

70

68

72

20

32

15

13
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ب -تصحيح المقياس:
يحتكم اال تملر لى رمهل مدابؿهلل مديؿ كاحد ,حي كالمدابؿ ا

ػرل طػأهلل ك لػى الممحػك /ة

ف ي تلر كاحدة مػف المػدابؿ ا رمهػلهلل كت,ػح مللػدرجل  :ااجلمػل ال,ػحي تأ ػذ درجػل كاحػدة كاالجلمػل
ال طػػأ تأ ػػذ  ,ػ رهلل كيػػتـ احتسػػل

الدرجػػل ال ر يػػل للممحػػك

درجلتم لى َؿ مهد مف االمهلد ا رمهلهلل كيتـ احتسػل

لػػى َػػؿ مهػػد مػػف مهػػلد المتيػػلسهلل يجمػػع

الدرجػل الَليػل للممحػك مجمػع درجلتػم لػى َػؿ
لػى المتيػلس مػل

مهد مف ا مهلد ا رمهل للح,كؿ لى الدرجػل الَليػلهلل كتتػراكح الدرجػل الَليػل للممحػك
ميف 80 -0ِ :درجل).
ج -الخصائص السيكومتزيت لألختبار:
 :1صدؽ االختبار:
لـ مهرمك اال تملر محسل

,د م هلل مف الؿ تطميؽ اال تملر مع ا تملر َلتؿ للذَل

كتلميذةهلل مكا ع  10تلميذنا ك 48تلميذة.

لى  414تلميذناهلل كَلت

َمل تـ تطميؽ اال تملر يضل مع ا تملر َلتؿ للذَل

َمل ه مكضحل ر جدكؿ ِ.)41
َمل حسم

يضنل مهلمال

التالميذ

االرتملط ميف درجل

الشهلدة اا داديل الهلملهلل كيكض الجدكؿ ر ـ ِ ) 44مهلمال

لى  38تلميذنا
مهلمال

لى اال تملر كدرجل

االرتملط

التح,يؿ ر

االرتملط كالت تدؿ لى ,دؽ اال تملرِ.مرادهلل

ك مدالس لرهلل )11 :1985
جدوؿ رقـ ( :)13معامالت االرتباط مع اختبار كاتؿ واختبار التحصيؿ الدرا ي
الرقـ

العينة

االرتباط مع كاتؿ

االرتباط مع التحصيؿ

1

 40تلميذنا

0,48

0,62

0,58

0,55

2

المجمكع 79

0,50

0,53

3

 121تلميذان

0,62

-

 39تلميذة

كرػ ػ الد ارس ػػل الحللي ػػل ػػلـ الملحػ ػ

محس ػػل

ال ,ػػدؽ مطريت ػػل  ,ػػدؽ االتس ػػلؽ ال ػػدا ل هلل كس ػػكؼ

تهرضهل مللت ,يؿ مف الؿ التلل :
صدؽ االت اؽ الداخمي:
للتحتؽ مف ,دؽ االتسلؽ الدا ل
الَليل لال تملرهلل كمهد ذلؾ تـ حسل

تـ حسل

مهلمؿ االرتملط ميف مهلد اال تملر كالدرجل

مهلمؿ االرتملط ميف رت ار

َؿ مهد لى حد مع الدرجل الَليل

للمهد الذم تتتم لم ال ترةهلل كذلؾ مهدؼ التهرؼ لى مدل اتسلؽ امهلد كرت ار
لال تملرهلل كممل سمؽ سكؼ يتـ رضم مف الؿ الجداكؿ التلليل:
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اال تملر مللدرجل الَليل

جدوؿ ( )14معامالت االرتباط بيف أبعاد اختبار الذكاء العاـ والدرجة الكمية لالختبار (ف=)70
أبعاد االختبار
االستيهل

معامؿ االرتباط

م توى الداللة

**.800

**0.001

الل ظ

**.874

االستدالؿ الل ظ

**.711

االستدالؿ الشَل

**.777

االستدالؿ الَم

**0.001
**0.001
**0.001

** دالل إح,لبيل تد 0.01

يتميف مف الجدكؿ السلمؽ مأف مهلد
إح,لبيلهلل حي

تراكح

مهلمال

تملر الذَل الهلـ تتمتع ممهلمال

االرتملط ميف ِ)0.87 –0.71هلل كهذا يدؿ لى ف مهلد

الذَل الهلـ تتمتع مدرجل جيدة مف ال,دؽهلل محي
لى رراد يتل الدراسل .كممل ف
ميف رت ار

ارتملط كيل كدالل
تملر

يجعؿ الباحث مطمبف إلى ,الحيل تطميؽ اال تملر

تملر الذَل الهلـ لديم رمهل مهلدهلل رتد تـ إج ار مهلمال

االرتملط

َؿ مهد مف ا مهلد كالدرجل الَليل لَؿ مهد لى حد هلل كيتض ذلؾ مف الؿ الجدكؿ

التلل :
جدوؿ ( :)15يبيف معامالت االرتباط بيف فقرات كؿ بعد مف األبعاد والدرجة الكمية لكؿ بعد عمى حده (ف=)70
البعد األوؿ " اال تيعاب المفظي"
#

معامؿ االرتباط بير وف

م توى الداللة

#

معامؿ االرتباط بير وف

م توى الداللة

8

0.40

**0.001

51

0.34

**0.001

10

0.30

**0.001

53

0.44

**0.001

14

0.27

**0.001

56

0.47

**0.001

19

0.37

**0.001

59

0.50

**0.001

27

0.44

**0.001

61

0.43

**0.001

32

0.39

**0.001

64

0.46

**0.001

36

0.46

**0.001

67

0.47

**0.001

44

0.48

**0.001

73

0.43

**0.001

46

0.39

**0.001

75

0.49

**0.001

49

0.44

**0.001

77

0.50

**0.001

البعد الثاني "اال تدالؿ المفظي"
#

معامؿ االرتباط بير وف

م توى الداللة

#

معامؿ االرتباط بير وف

م توى الداللة

1

0.40

**0.001

39

0.49

**0.001

5

0.34

**0.001

40

0.44

**0.001

6

0.46

**0.001

41

0.49

**0.001

94

11

0.42

**0.001

42

0.29

**0.001

12

0.37

**0.001

47

0.37

**0.001

15

0.49

**0.001

52

0.24

**0.001

17

0.47

**0.001

54

0.18

**0.001

21

0.42

**0.001

58

0.44

**0.001

23

0.44

**0.001

60

0.37

**0.001

25

0.40

**0.001

62

0.33

**0.001

28

0.35

**0.001

65

0.48

**0.001

30

0.35

**0.001

69

0.37

**0.001

33

0.43

**0.001

71

0.49

**0.001

34

0.42

**0.001

76

0.42

**0.001

37

0.50

**0.001

79

0.45

**0.001

38

0.49

**0.001

80

0.27

**0.001

البعد الرابع "اال تدالؿ الكمي"

البعد الثالث "اال تدالؿ الشكمي"
#

معامؿ االرتباط بير وف

م توى الداللة

#

معامؿ االرتباط بير وف

م توى الداللة

2

0.40

**0.001

3

0.37

**0.001

4

0.40

**0.001

7

0.41

**0.001

9

0.49

**0.001

13

0.40

**0.001

16

0.40

**0.001

24

0.44

**0.001

18

0.54

**0.001

29

0.52

**0.001

20

0.48

**0.001

31

0.38

**0.001

22

0.43

**0.001

45

0.44

**0.001

26

0.57

**0.001

50

0.50

**0.001

35

0.46

**0.001

57

0.53

**0.001

43

0.53

**0.001

63

0.45

**0.001

48

0.63

**0.001

66

0.50

**0.001

55

0.27

**0.001

68

0.43

**0.001

70

0.48

**0.001

74

0.33

**0.001

78

0.52

**0.001

72

0.41

**0.001

** دالة إحصائيا عند 0.01

* دالة إحصائيا عند 0.05
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 //غير داؿ إحصائيا عند 0.05

ظهر
ممهلمال

التتلب

الجدكؿ السلمؽ مأف رت ار

المكضحل ر

تملر الذَل الهلـ تتمتع

مهلد

ارتملط كيل كدالل إح,لبينل تد مستكل داللل ِ )0.01كهذا يدؿ لى ف رت ار

تملر الذَل الهلـ تتمتع ممهلمال
هداؼ كررضيل

,دؽ مرت هلهلل كلهذا است دـ الملح

مهلد

اال تملر لإلجلمل

لى

الدراسل.

 :2ثبات االختبار:
تـ حسل

ا تملر كتيس – ليتكف ر

مل

ال,كرة ااتجليزيلهلل مطريتل التجزبل الت ,يلهلل كمطريتل

َيكرد -ريتشلردسكفهلل كمطريتل ال,كر المتَلربل يضلنهلل ك د تميف ف مهلمال
لى يتل

َميرة ملس

ال مل

َ ر مف ِ )13لؼ تلميذِ.مرادهلل ك مدالس لرهلل )5 :1985

وفي البيئة المصرية

د الملح لف ك,الح حمد مرادكهلل كمحمد مد التلدر مد الس لرك ا تملر

كتيس -ليتكف ِالمستكل المتكسط)هلل محي

يتلس

الميبل الم,ريلهلل كطمتل

كتلميذةهلل مكا ع ) (122تلميذانهلل ك) (98تلميذةهلل تتراكح
كالمجمك ل ا

مرت هل )(0,94-0,96هلل

لى يتتيف إحداهمل ) (220تلميذنا

ملرهـ ميف ) (12-16ستل.

رل حجمهل ) (79مكا ع ) (40تلميذهلل ك) (39تلميذةهلل مف تالميذ كتلميذا

اا داديل مللمت,كرة كالتلهرةهلل كتـ حسل

ميف رراد الهيتل السلمتلهلل كَلف مهلمؿ ال مل
مهلمؿ ال مل

َمل تـ حسل

مهلمؿ ال مل

).(0,88

المدارس

مطريتل التجزبل الت ,يل لى يتل حجمهل ) (120مف

مإ لدة التطميؽ م ل,ؿ زمت

در ) (15يكمنلهلل كَلت

مهلمال

ال مل

َمل يل  (0,85) :لى يتل حجمهل ) (40تلميذناهلل ك) (0,82لى يتل حجمهل ) (39تلميذةهلل داللل لى ف
لليلِ.مرادهلل ك مدالس لرهلل )10 :1985

اال تملر يتمتع مدرجل مل

كر الدراسل الحلليل لـ الملح

محسل

ال مل

مطريتتيف كهمػلهلل طريتػل ل ػل َركتمػلخ كطريتػل التجزبػل

الت ,يلهلل كسكؼ تهرضهل مللت ,يؿ مف الؿ التلل :
أ -معامالت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:
تـ تطميؽ

تملر الذَل الهلـ لى يتل استطال يل كامهل ِ )70مف طلمل ال,ؼ التلسع مف

المدارس الحَكميل ر
لتيلس ال مل هلل حي
ف

متطتل غر

غزةهلل كمهد تطميؽ اال تملرهلل تـ احتسل

كجد ف يمل مهلمؿ ل ل َركتملخ لال تملر الَل ملس

تملر الذَل الهلـ يتمتع ممهلمؿ مل

مهلمؿ ل ل َركتملخ

0.92هلل كهذا دليؿ لى

مرت ع.

ب -معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
تـ تطميؽ متيلس الذَل الهلـ لى يتل استطال يل كامهل ِ )70مف طلمل ال,ؼ التلسع مف

المدارس الحَكميل ر
الت ,يلهلل حي

متطتل غر

غزةهلل كمهد تطميؽ المتيلس تـ حسل

ال مل

مطريتل التجزبل

تـ سمل متكد اال تملر إلى ت ,يف كَذلؾ متكد َؿ مهد إلى سميفهلل كتـ حسل

االرتملط ميف مجمكع رت ار

الت,ؼ ا كؿ كمجمكع رت ار
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الت,ؼ ال لت

مهلمؿ

لال تملر كَذلؾ لَؿ مهد

مهلمال

لى حد هلل رتد تراكح

ال مل

مهد تطميؽ مهلدلل سميرملف  -مراكف المهدلل لال تملر الَل
مل

ِ)0.90هلل كهذا دليؿ لى المتيلس يتمتع ممهلمال

مرت هل.

ج -معامالت الثبات بطريقة جتماف:
تـ تطميؽ ا تملر الذَل الهلـ لى يتل استطال يل كامهل ِ )70مف طلمل ال,ؼ التلسع مف
المدارس الحَكميل ر متطتل غر غزةهلل كمهد تطميؽ ا تملر تـ احتسل
حي

كجد ف يمل مهلمؿ جتملف لأل تملر الَل ملس

يتمتع ممهلمؿ مل
المذَكرة
كتسل ال

مرت عهلل َمل ر

مهلمؿ جتملف لتيلس ال مل هلل
تملر الذَل الهلـ

0.90هلل كهذا دليؿ لى ف

الجدكؿ التلل هلل ممل يشير إلى ,الحيل اال تملر لتيلس ا مهلد
كلإلجلمل

ال هلل كمذلؾ اعتمد الباحث هذا اال تملر َأداة لجمع الميلتل

لى رركض

الدراسل

جدوؿ ( :)16معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ألختبار (الذكاء العاـ) وأبعاده (ف=)70
عدد

أبعاد األختبار

التجزئة النصفية

معامؿ ألفا

معامؿ

الفقرات

كرونباخ

معامؿ االرتباط

بيرماف براوف

جتماف

الل ظ

20

0.76

0.59

0.74

0.74

االستدالؿ الل ظ

32

0.83

0.68

0.81

0.81

االستدالؿ الشَل

15

0.73

0.52

0.68

0.68

االستدالؿ الَم

13

0.66

0.52

0.68

0.68

80

0.92

0.82

0.90

0.90

االستيهل

الدرجة الكمية ألختبار
الذكاء العاـ

 -2اختبار ا لذكاءات المتعددة ( :مف إعداد الباحث)
 إجراءات بناء المقياس:مهد اطالع الملح
المتهلتل مللذَل ا

لى ا دميل

التظريل المتهلتل مللذَل ا

المتهددةهلل كتتمع اال تمل ار

المتهددة الهرميل كا جتميل المترجملهلل متهل لى سميؿ الم لؿ :متيلس ِ)MIDAS- KIDS

إ داد ِ) Shearer, 1996هلل كمتيلس مَتزم ِ )Mckenzie, 1999تهري
كال ت هلل

كا دكا

ِالسيد مك هلشـ) هلل كمتيلس ِ للدهلل

) .هلل كمتيلس ِريلفهلل ) 2013هلل كمتيلس ِ تل رةهلل كالجراحهلل ) 2015هلل كمتيلس ِالستيميفهلل )هلل

كمتيلس ِمتكخهلل كسلملفهلل )2012هلل كمتيلس ِحسيفهلل ك مك زيدهلل )2011هلل كمتيلسِاليتمهلكمهلل )2010هلل كمتيلس
ِكرمستركت هلل  )2006ترجمل ِمدارس الظهراف ا هليل)هلل كمتيلس ِالستيمييفهلل .)2011
ال ملتيل الت

حددهل

 -مهد ذلؾ لـ الملح

مت,ميـ متيلس الذَل ا

جلردترهلل ك لـ مل تملدهل لكجكد متلطؽ م , ,ل ر الدملغ مسبكلل ف َؿ ذَل هلل كالذَل ا

ال ملتيل

كه ِ :الذَل اللسكمهلل الذَل

االجتمل

المتطت هلل الذَل

المتهددةهلل كتـ ا تملد الذَل ا

المكسيت هلل الذَل المَلت هلل الذَل الحرَ هلل الذَل

هلل الذَل الش  ,هلل الذَل الطميه ).

, -لغ الملح

لَؿ ذَل مف الذَل ا

السلمتل الهديد مف ال ت ار
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تراكح

ميف ) (12-15رترة لَؿ ذَل .

 تـ رض المتيلس م,كرتم ا كليل لى المشرؼهلل ك لـ متهديؿ مهض ال ت ار هلل كحذؼ مهضهل. -تـ تطميؽ المتيلس م,كرة كليل لى مجمك ل مف الطال

ددهـ ِ )15طللمنل مف جميع ربل

مل

كتـ االستملع إلى كرابهـ ر ال ت ار هلل كمهررل مدل رهمهـ لهلهلل كمدل ,هكمل مهض ال ت ار
كمف ـ تـ التهديؿ مف جديد لى ال ت ار
ر ,يلغتهل.

 -كمف ـ لـ الملح

ك غمكضهل

,هكمل ر رهمهل ك كجدكا غمكض

مهرض المتيلس ال تملر ,د م م,كرة ممدب يل لى مجمك ل مف المحَميفهلل كهـ

مجمك ل مف الم ت,يف ر
كارؽ مهضهـ

الت

مدل مهض الطال

الطلملهلل

لـ الت سهلل ر

جمهكريل م,ر الهرميلهلل كا ردفهلل كالهراؽهلل كرلسطيفهلل ك د
مسيطل رَز

لى جميع ال ت ار هلل ميتمل لـ المهض متهديال

لى ,يلغل الهمل ار

كتمسيطهل.
 -كمف ـ لـ الملح

مإج ار التهديال

المتلسمل الت ارتأهل السلدة المحَميفهلل مهد ذلؾ لـ الملح

مف جديد لى المشرؼهلل كمف ـ تـ ا تملد للتطميؽ لى رراد الهيتل المستهدرل .

مهرضم

ب -وصؼ المقياس:
تـ إ داد هذا اال تملر لتيلس الذَل ا
كَذلؾ التتم مللمجلال
ه

ملرة ف الذَل ا

لمتيلس ليَر الرمل

الت يج

ال ملتيل الت حددهل جلردترهلل لطلمل ال,ؼ التلسع ا سلس هلل
يتَكف اال تملر مف ) (8مهلدهلل كهذ ا مهلد

ف يكجم إليهل الطلملهلل حي

المتهددة ال ملتيلهلل كيتضمف َؿ مهد ) (10رت ار
ِغللمنلهلل حيلتنلهلل تلد نارهلل تلدر جدنا)هلل كتأ ذ غللمنل

درجل هلل كتلد نار ِ )2درجلهلل كتلدر جدناِ )1درجل كاحدةهلل كهذا يهت مأف

لتيلسمهلل كيتـ ااجلمل ليهل كرتنل

لى درجل ِ )4درجل هلل ك حيلتنل ِ)3

لى درجل لى َؿ مهد ِ )40درجلهلل

ك دتلهل ِ )10درجل هلل كا كلى تهت ذَل مرت ع ر هذا المهدهلل ميتمل ال لتيل تدؿ لى الذَل المت ض ر
المهد ذاتمهلل كت رم مف ذلؾ ف ا رراد الذيف يح,لكف لى درجل

مرت هل لى هذا المتيلس يتسمكف مذَل

مرت ع .مل الذيف يح,لكف لى درجل مت ضل لى المتيلس ريتسمكف مأتهـ ا ؿ ذَل ن  .ك د كز
اال تملر م,كرة دابريل لى الذَل ا ال ملتيل َمل ر الجدكؿ التلل :

مل ار

جدوؿ ( :)17أبعاد مقياس الذكاءات المتعددة وأرقاـ عباراتيا
اللغوي

الزياضي

المكاني

4
8
43
11
44
14
18
13
61
34

1
40
49
16
41
11
10
19
66
31

4
44
48
13
41
14
14
18
63
31

الحزكي

االجتماعي

1
1
44
41
14
10
18
19
43
46
11
11
14
11
64
60
68
69
33
36
إجمالي عدد الفمزاث

98

الشخصي

الموسيقي

الطبيعي

6
41
11
40
49
16
11
61
30
39

3
41
14
44
48
13
11
64
34
38

9
46
11
41
10
19
16
61
31
90

إجمالي
الفقزاث
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
90

الخصائص ال يكومترية لممقياس في الدرا ة الحالية:
للتهػرؼ إلػػى ال ,ػػلبص السػػيَكمتريل للمتيػػلسهلل ػلـ الملحػ
للمتيلسهلل كسيتكـ الملح

محسػػل

مهػػلمال

ال,ػػدؽ كال مػػل

مهرض التتلب مللت ,يؿ مف الؿ التلل :

 -1معامالت الصدؽ لمقياس الذكاءات المتعددة:
للتحتػػؽ مػػف مهػػلمال

ال,ػػدؽ للمتيػػلس ػػلـ الملح ػ

تهرض تتلبجم مللت ,يؿ مف الؿ التلل :

محسػػل

,ػػدؽ االتسػػلؽ الػػدا ل هلل كسػػكؼ

 صدؽ االت اؽ الداخمي:
مهلمػػؿ االرتمػػلط مػػيف رتػ ار َػػؿ مهػػد لػػى حػػدة

للتحتػػؽ مػػف ,ػػدؽ االتسػػلؽ الػػدا ل تػػـ حسػػل

مع الدرجل الَليل للمهد الذم تتتم لم ال ترةهلل كذلؾ لمهررل مدل ارتملط َؿ رترة مللدرجل الَليل للمهد.
كممل ف متيلس الذَل ا

المتهددة لديػم ملتيػل مهػلد رتػد تػـ إيجػلد مهػلمال

االرتمػلط مػيف رتػ ار

َػػؿ مه ػػد مػػع الدرج ػػل الَلي ػػل للمهػػد ال ػػذم تتتمػػ لػػم ال تػ ػرةهلل كالتتػػلب ال ل ,ػػل م ػػذلؾ مكضػػحل م ػػف ػػالؿ
الجدكؿ التلل :

جدوؿ ( :)18يوضح معامالت االرتباط بيف فقرات كؿ بعد مف األبعاد والدرجة الكمية لكؿ بعد عمى حده (ف=)70
البعد األوؿ "الذكاء المغوي"
معامؿ

م توى

البعد الثاني "الذكاء الرياضي"
معامؿ

البعد الثالث "الذكاء المكاني"

م توى

معامؿ

م توى

البعد الرابع "الذكاء الحركي"
معامؿ

#

االرتباط

1

0.36

**0.001

9

0.44

**0.001

10

17

0.38

**0.001

18

0.07

25

0.46

**0.001

26

0.49

**0.001

33

0.42

**0.001

34

0.01

0.711//

35

41

0.39

**0.001

42

0.42

**0.001

43

0.48

49

0.37

**0.001

50

0.38

**0.001

51

0.33

**0.001

57

0.47

**0.001

58

0.23

**0.001

59

0.49

**0.001

60

65

0.33

**0.001

66

0.46

**0.001

67

0.51

**0.001

68

0.28

73

0.33

**0.001

74

0.39

**0.001

75

0.50

**0.001

76

0.47

بير وف

الداللة

م توى

#

االرتباط

2

0.47

**0.001

0.40

**0.001

11

0.075//

19

0.40

27

0.26

**0.001

0.00

0.932//

36

**0.001

44

0.17

52

0.49

**0.001

0.40

**0.001
**0.001
**0.001

بير وف

الداللة

#

االرتباط

3

0.39

**0.001

0.46

**0.001

12

**0.001

20

0.47

28

0.13

**0.001

0.47

**0.001
**0.001

بير وف

99

الداللة

#

االرتباط

4

0.47

**0.001

0.44

**0.001
**0.001

بير وف

الداللة

البعد الخامس "الذكاء

البعد ال ادس "الذكاء

االجتماعي"

الشخصي"

معامؿ

م توى

معامؿ

م توى

البعد ال ابع "الذكاء المو يقي"
معامؿ

م توى

البعد الثامف "الذكاء الطبيعي"
معامؿ

#

االرتباط

5

0.47

**0.001

13

0.49

**0.001

14

21

0.44

**0.001

22

0.46

29

0.46

**0.001

30

0.53

**0.001

37

0.08

0.027

38

0.49

**0.001

39

45

0.49

**0.001

46

0.24

**0.001

47

0.21

53

0.42

**0.001

54

0.31

**0.001

55

0.25

**0.001

61

0.48

**0.001

62

0.32

**0.001

63

0.44

**0.001

64

69

0.36

**0.001

70

0.16

**0.001

71

0.39

**0.001

72

0.46

77

0.29

**0.001

78

0.28

**0.001

79

0.41

**0.001

80

0.39

الداللة

بير وف

م توى

#

االرتباط

6

0.46

**0.001

0.49

**0.001

15

**0.001

23

0.37

31

0.50

**0.001

0.41

**0.001

40

**0.001

48

0.08

56

0.46

**0.001

0.54

**0.001
**0.001
**0.001

الداللة

بير وف

** دالة إحصائيا عند 0.01

#

االرتباط

7

0.43

**0.001

0.08

0.021

16

**0.001

24

0.55

32

0.51

**0.001

0.45

**0.001
0.022

الداللة

بير وف

* دالة إحصائيا عند 0.05

#

االرتباط

8

0.37

**0.001

0.45

**0.001
**0.001

بير وف

الداللة

 //غير داؿ إحصائيا عند 0.05

أظهزث الىتائج المىضحت في الجدول السابك بأن فمزاث أبعاد ممياس الذكاءاث المتعددة تتمتع
بمعامالث ارتباط لىيت ودالت إحصائيا ً عىد مستىي داللت ( ,)0.01 ,0.05وهذا يدل علً أن فمزاث
أبعاد ممياس الذكاءاث المتعددة تتمتع بمعامالث صدق مزتفعت ,ما عدا الفمزاث رلم ()35 ,34 ,18
مه البعد الثاوي والبعد الثالث ,فمد وجد أوهما غيز داالث إحصائيا ً فلذلك تم حذفهما مه البعد والممياس.
ثانياً :معامالت الثبات لممقياس:
للتحتػؽ مػػف مهػػلمال

ال مػػل

للمتيػلس ػػلـ الملحػ

محسػػل

ال مػػل

مطريتػػل ل ػػل َركتمػػلخ كطريتػػل

التجزبل الت ,يلهلل كسكؼ تهرضهل مللت ,يؿ مف الؿ التلل :
معامالت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:
تػػـ تطمي ػػؽ متي ػػلس الػػذَل ا

المته ػػددة ل ػػى يتػػل اس ػػتطال يل كامه ػػل ِ )70مػػف طلم ػػل ال ,ػػؼ

التلسػػع مػػف المػػدارس الحَكميػػل ر ػ غػػر غ ػزةهلل كمهػػد تطميػػؽ المتيػػلس تػػـ احتسػػل

مهلمػػؿ ل ػػل َركتمػػلخ

كجػػد ف يمػػل مهلمػػؿ ل ػػل َركتمػػلخ تركاحػ

مػػيف ِ)0.80-0.64

لتيػػلس ال مػػل

لألمهػػلد ال ملتيػػلهلل حيػ

كهذا دليؿ لى ف متيلس الذَل ا

المتهددة يتمتع ممهلمؿ مل

مرت ع.

معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
تػػـ تطميػػؽ متيػػلس الػػذَل ا

المتهػػددة لػػى يتػػل اسػػتطال يل كامهػػل ِ )70مػػف طلمػػل ال,ػػؼ

التلسػع مػػف المػػدارس الحَكميػػل رػ غػػر غػزةهلل كمهػد تطميػػؽ المتيػػلس تػػـ حسػػل
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ال مػػل

مطريتػػل التجزبػػل

الت ,ػ يلهلل حي ػ

تػػـ سػػمل متػػكد َػػؿ مهػػد إلػػى سػػميفهلل كتػػـ حسػػل

الت,ػػؼ ا كؿ كمجمػػكع رتػ ار الت,ػػؼ ال ػػلت

مهلمػػؿ االرتمػػلط مػػيف مجمػػكع رت ػ ار
مهػػلمال

لَػػؿ مهػػد لػػى حػػد هلل رتػػد تراكحػ

مهػػد

ال مػػل

تطميػؽ مهلدلػػل سػػميرملف  -مػراكف المهدلػػل لألمهػلد ال ملتيػػل مػػيف ِ )0.80 – 0.60هلل كهػػذا دليػػؿ لػػى ف
المتيلس يتمتع ممهلمال

مل

مرت هل.

معامالت الثبات بطريقة جتماف:
المتهػػددة لػػى يتػػل اسػػتطال يل كامهػػل ِ )70مػػف طلمػػل ال,ػػؼ

تػػـ تطميػػؽ متيػػلس الػػذَل ا

التلسػع مػػف المػدارس الحَكميػػل رػ غػػر غػزةهلل كمهػػد تطميػؽ المتيػػلس تػـ احتسػػل
ال مل

مهلد المتيلس ال ملتيلهلل حي

دليؿ لى ف متيلس الذَل ا

كجد ف يمل مهلمػؿ جتمػلف تراكحػ

المتهددة يتمتع ممهلمؿ مل

مرت ع.

مهلمػؿ جتمػػلف لتيػػلس

مػيف ِ)0.84- 0.60هلل كهػذا

جدوؿ ( :)19معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية وجتماف (الذكاءات المتعددة) وأبعاده (ف=)70
عدد

أبعاد المقياس

معامؿ ألفا

التجزئة النصفية

الفقرات

كرونباخ

معامؿ االرتباط

بيرماف

معامؿ جتماف

براوف

الذكاء المغوي

10

0.73

0.47

0.64

0.64

الذكاء الرياضي

8

0.73

0.73

0.84

0.84

الذكاء المكاني

9

0.66

0.45

0.625

0.624

الذكاء الحركي

10

0.64

0.50

0.67

0.67

الذكاء االجتماعي

10

0.75

0.59

0.75

0.75

الذكاء الشخصي

10

0.645

0.43

0.60

0.60

الذكاء المو يقي

10

0.80

0.68

0.80

0.80

الذكاء الطبيعي

10

0.716

0.60

0.75

0.75

خام اً :إجراءات تطبيؽ االختبارات:
متطميػػؽ اال تمػل ار

ػلـ الملحػ

-المشػػلر إليهػل رػ الجػز السػػلمؽ -لػى يتػػل الد ارسػل هلل امتػػدا

مف ك ر تكرممر  1049كحتى تهليل ديسممر 1049هلل م ل ترة شهر ر جكال

ك د جرل تطميؽ اال تمل ار
 -مدايل لـ الملح

مأ ذ َتل

لى يتل الدراسل لى التحك التلل :

تسهيؿ المهمل مف ك ازرة الترميل كالتهليـ الهػلل هلل كمػف ػـ َتػل

مهمل مف مديريل الترميل كالتهليـ – غر غزةهلل كذلؾ لتسهيؿ مهمل الملح
 -تكجم الملح

ميداتيل متتلليل.

تل

تسػهيؿ

مليل التطميؽ.

إلى مهض المدارس ر متطتل غر غزة م,ػكرة شػكابيلهلل كذلػؾ مػؿ مليػل التطميػؽ

ميكـهلل لكضع إدارة المدرسل ر ,كرة المكضػكعهلل كتهيبػل كضػل هـ لهمليػل التطميػؽهلل مهػض اادا ار
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ررض

التهلكف مطلتنلهلل محجل كجكد ا تمل ار شهريلهلل كمحلكلل اتهػل المتهػلم مسػم

لػػى تهليت ػمهلل كالػػمهض اآل ػػر رح ػ

متػػل كسػػهؿ لتػػل َػػؿ اج ػ ار ا

كلَف مهد طكؿ تتلش كحكارهلل كتم
 -مهض المػدارس ػلـ الملحػ

التطمي ػؽهلل كمهػػض اادا ار كارت ػ

مليل التطميؽ مهد ذلؾ مر ال طكا

متطميػؽ َػؿ ا تمػلر لػى حػدةهلل مػع تكاجػد

ػػلـ متكزيػػع اال تمػػلر ا كؿ الػػذم يشػػمؿ الميلتػػل

تػل

التلليل:
مليػل التطميػؽهلل حيػ

الديمسراريػػل لػػى ال  ,ػؿهلل كمػػف ػػـ ػ ار ة التهليمػػل

كااجلمػػل ػػف االست سػػل ار المطلكم ػلهلل كمهػػد اتتهػػل الح,ػػل يتػػكـ الملحػ
كهَػػذا حتػػى اتته ػ

ا تػ ار ال ,ػؿ

ملالتتتػػلؿ إلػػى ر,ػػؿ ك ػرهلل

مليػػل تطميػػؽ اال تمػػلر ا كؿ ػػالؿ يػػكـ د ارس ػ َلم ػؿهلل كتػػـ تطميتػػم لػػى ِ)6

ر,كؿ ممهدؿ ِ )6ح,ص دراسيلهلل كمف ـ لد مهد يكميف لتت يذ اال تملر التػلل كتػـ تت يػذ مػت س
الطريتػل كاآلليػلهلل كَػلف َ ػػر الطػرؽ د ػل رػ
التطميؽ حتى تهليتهل.

 -ر ػ مػػدارس

ػػرل تم ػ

تكزيػػع اال تمػػل ار

مليػػل التطميػؽهلل لكجػكد الملحػ

ت سػػم متػذ مدايػل مليػػل

مليػػل التطميػػؽ ػػالؿ ح,ػػتيف متتػػلليتيف لػػى جميػػع ال ,ػػكؿهلل حي ػ

لػػى المهلمػػيف ك المهلمػػل

مهػػد كضػػع ا

تػػـ

ػػداد الَلملػػل ر ػ ظػػركؼ ل,ػػل لَػػؿ

ر ,ػؿهلل كتػػـ التطميػػؽ اال تمػػلر ا كؿ ر ػ ح ,ػلهلل كاال تمػػلر ال ػػلت ر ػ الح,ػػل التللي ػلهلل كَػػلف دكر
هت ػػل الم ػػركر ل ػػى َ ػػؿ ر ,ػػؿ م ػػف ال  ,ػػكؿ كش ػػرح التهليم ػػل

الملحػ ػ

اال تمل ار ك تل

مليل تكزيع اال تمل ار كمهدهلهلل كشَل

رغـ ,ر المدة الزمتيل الت تم

ال ل ,ػػل كذل ػػؾ م ػػؿ تكزي ػػع

هػذ الطريتػل مليػل ضػسط لػى الملحػ

ريهل مليػل التطميػؽهلل كتميػز َػذلؾ هػذ الطريتػل مهػدـ الد ػل رػ

االستجلمل مف مؿ الطلمل َمل ر الطريتل السلمتل.

 ر ػ مػػدارسالملح ػ ػ

ػػرل لم ػ

اادارة مهتػػد اجتمػػلع مػػع مرم ػ ال,ػػؼ التلس ػع هلل مػػع كجػػكد الملح ػ هلل ك ػػلـ

مشػ ػػرح الهػ ػػدؼ كال َ ػ ػرة مػ ػػف اال تمػ ػػل ار كَي يػ ػػل التطمي ػ ػؽهلل ك لم ػ ػ

كاالست سل ار الت تكض َي يػل ككليػل التطميػؽهلل كمػف ػـ لمػ

حػ ػكال

س ػػمكع ت ػػـ التكا ,ػػؿ م ػػع الملحػ ػ هلل ا م ػػلر ملتته ػػل

الطريتل ه ا ؿ د ل لهدـ تكاجد كلك مشَؿ تسم
 -ك ػػد ا تمػػد الملح ػ

تػػل

ريهل مليل التطميؽ.

غيػػر ال,ػػللحل مل ػ

جديل كملتزمل ك,لد ل  749ممحك نلهلل ك د تحدد
 -الحػػلال

ملي ػػل التطميػ ػؽهلل كرل الملحػ ػ

م ػػأف ه ػػذ

مليل التطميؽ.

مليػػل التطميػػؽ َػػلف ػػد تػػـ لتػػل تطميػػؽ اال تمػػل ار

كمهػػد حػػذؼ كراؽ ااجلمػػل

اادارة ت سػهل مهمليػل التطميػؽهلل كمهػد

مليػػل التطميػػؽ لػػى مسػػل دة حػػد الػػزمال هلل كَػػذلؾ المدرسػػيف كالمدرسػػل

الذيف يهملكف ر المدارس الت تم
كملتتهػػل

تل

اادارة مطػ ػػرح ا سػ ػػبلل

لػػى  1058ممحك ػلن ِذَ ػ انر ك ت ػػى)هلل

ػػدد الممحػػك يف الػػذيف جػػلمكا لػػى اال تمػػل ار مطريتػػل
االستجلمل

غير ال,للحل كرتنل لمل يل :

الت ػ ل ػػـ يَم ػؿ ,ػػحلمهل ااجلمػػل لػػى اال تمػػلريف َػػأف يجيم ػكا ا تمػػل انر كاحػػدان رتػػط ػػـ

يتك كا ف إَملؿ اال تملر اآل ر.
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 -الح ػػلال

ال ػػت لػػـ يأ ػػذ ,حػلمه ػػل المحػ ػ

شكابيل ك متظلـ كل
الت

ج -الحلال

مللجديػػل الالزمػػل َػػأف يجيم ػكا لػػى اال تمػػل ار مطريتػػل

ك مشَؿ تمط .

طأ ررادهل ر طريتل ااجلمل لى م مف ا تمل ار

المح .

-3اختبارات التحصيؿ الدرا ي:
ػ ػػرؼ الملح ػ ػ

كمهلكم ػػل

مػ ػػف مهػ ػػلرؼ

التح,ػ ػػيؿ الد ارس ػ ػ إجرابي ػ ػلن :كمتػ ػػدار مػ ػػل يَتسػ ػػمم الطلل ػ ػ

كمه ػػل ار رػ ػ المػ ػكاد الد ارس ػػيل الم تل ػ ػلهلل كالتػ ػ يمَ ػػف االس ػػتدالؿ ليه ػػل م ػػف

ػػالؿ درجلتػػم لػػى اال تمػػل ار التح,ػػيليلهلل التػ تجريهػػل المدرسػػل ك الم سسػػل التهليميػػل
مديريل ك ك ازرة التهليـك ِ.مك تجيللهلل )1043

سكا َلت

كهك ملرة ف اتهَلس لمدل رهـ الطلمل كاستيهلمهـ لمل تهلمػك مػف مػ ار د ارسػيلهلل كلتػد
ػػلـ الملحػ ػ

درجػل

مل تم ػػلد َش ػػكرل

الطلم ػػل الرس ػػميلهلل كذل ػػؾ م ػػف ػػالؿ احتس ػػل

الطلمػلهلل لَػؿ مػف تتػلب ال ,ػليف ا كؿ كال ػلت للهػلـ الد ارسػ ِ)2017- 2018هلل

كذلؾ ر جميع المػكاد التػ

تتلب الطال

ػلمكا مد ارسػتهل طيلػل الهػلـهلل كلتػد تػـ الح,ػكؿ لػى َشػكرل

مف مدارسهـ.

اد اً :الصعوبات التي واجيت الباحث:

َ ػػر ال,ػػهكمل

َتل

متكس ػػطل

الت ػ كاجه ػ

الملح ػ

هتػػل تتم ػػؿ ر ػ

ػػدـ تهػػلكف مه ػض إدا ار المػػدارس رغػػـ كجػػكد

رسم مف ك ازرة الترميل كالتهليـ متسهيؿ مؿ الملحػ هلل إال ف مهػض المػدارس لػى التتػيض مػد

تهلكتلن َمي انر مف اادارة كالمهلمػيف كَػذلؾ ا ذتػل كالهػلمليفهلل كتسػتطيع ف تػكجز ال,ػهكمل
الملح

.4

مليل التطميؽهلل مر التتلط التلليل:

تل

دـ تهلكف مهض المدارس كررضهل لتت يذ مليل التطميػؽ رغػـ كجػكد َتػل

التػ كاجهػ

رسػم لتسػهيؿ مهمػل

الملح .
 .1طػػكؿ رت ػ ار ا تمػػلر الػػذَل الهػػلـ حيػ
إلى

يحتػػلم إلػػى حػكال  45د يتػػل ك مليػػل االتتتػػلؿ مػػف ح,ػػل

ػرل ك ػدكـ مػدرس جديػدهلل يػ دم إلػى ضػيلع مهػض الك ػ هلل ممػل يػ دم إلػى مضػل ل الجهػد

مف مؿ الطلملهلل ك ترؾ مهض ا سبلل دكف إجلمل .

 .4تهلمػػػؿ مهػػػض المدرسػ ػػيف متػ ػػكع مػػػف الالممػػػلالة ك ػػػدـ الجديػػػل ر ػ ػ
كاستسالؿ ا مر

 .1تهلمؿ مهض الطال
َ .1تلمل ميلتل

مليػػػل التهػػػلكف مػ ػػع الملح ػ ػ هلل

ذ راحل كال ركم مف ال ,ؿ كترؾ المدرس للتهلمؿ مع الطال .
مهدـ جديل مع اال تمل ار

كااجلمل م,كرة تمطيل ك شكابيل.

كهميل كغير حتيتيل مف مؿ مهض الطال .
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ابعاً :خطة التحميؿ اإلحصائي:
مت ريػ ػ كتحلي ػػؿ الميلت ػػل

ػػلـ الملحػ ػ
(SPSS 25.0),
المهلدال

م ػػف ػػالؿ مرت ػػلم التحلي ػػؿ ااح ,ػػلب

Statistical

 Package for the Social Sciencesكمرتػلم  AMOS 25لتمػلذم

المتلبيلهلل ك د تـ است داـ ا سللي

ااح,لبيل التلليل:

 -1إحصػػػاءات وصػػػػفية منيػػػػا :التس ػػمل المبكي ػػل كالمتكس ػػط الحس ػػلم كاالتحػ ػراؼ المهي ػػلرم كال ػػكزف
التسم .

 -2معامؿ ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمهررل مل

رت ار

المتلييس.

 -3معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية ) :(Split-Half Methodsيػػتـ اسػػت دامم للتأَػػد
مف ف المتلييس لديهل درجل

مل

مرت هل.

 -4معامػػؿ ارتبػػاط بير ػػوف ( :)Person Correlation Coefficientللتحتػػؽ مػػف ,ػػدؽ
االتسلؽ الدا ل ميف رت ار

المتيلس كالدرجػل الَليػل للمتيلسػيف كلتيػلس درجػل االرتمػلط .يسػت دـ

هذا اال تملر لدراسل الهال ل ميف المتسي ار .

 -5اختبػػار ت ( :)T- Testلبيػػػاف داللػػػة الفػػػروؽ بػػبف متو ػػػطات عينتػػػيف م ػػػتقمتيف :كذلػػؾ
للتهرؼ إلى مدل كجكد رركؽ ذا داللل إح,لبيل تيهزل لمتسير التكع ِذَرهلل إت ى).
 -6تحميؿ التبايف األحادي ( :)One-Way ANOVAلميلف داللػل ال ػركؽ مػمف متكسػطل

ػال

الديمسراريل.

يتل رأَ رهلل للتهرؼ إلى مدل كجكد رركؽ ذا داللل إح,لبيل تيهزل للمتسي ار
 -7اختبار شيفيو وأختبار  :LSDلمهررل اتجل ال ركؽ كداللتهل مػيف ربػل َػؿ متسيػر مػف متسيػ ار
الهكامؿ الديمسراريلهلل كتأ يرهل لى متسي ار

الدراسل.

 -8التحميػؿ العػاممي التوكيػدي ) , Confirmatory factor Analysis (CFAلمتحقػؽ مػف
مهلمال

,دؽ المتل لتملذم التيلس ر تمكذم المهلدلل المتلبيل.

 -9نمػػوذج المعادلػػة البنائيػػةSEM

ِ : (Structure Equation Modelيسػػت دـ لمهررػػل

التأ ير المملشرة كالسير مملشرة كالكسطيل ميف متسي ار
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الدراسل المستتلل كالتلمهل.

الفصل اخلامص
نتائـج الدزاسـة ومهاقشتوـا
وتفشريهـا
 نخبئج حسبؤالث اندراست ًحفسيزىب. -نخبئج فزضيبث اندراست ًحفسيزىب.

الفصؿ الخامس :عرض نتائج الد ار ة وتف يرىا
مقدمة:
ريم ػ ػػل يلػػ ػ

ػ ػػرض للتت ػ ػػلب التػ ػ ػ ت ػ ػػـ الح ,ػ ػػكؿ ليه ػ ػػل ملس ػ ػػت داـ دكا

ااح,لبيل كرتنل سبلل الد ارسػل كررضػيلتهلهلل كسػيتـ ػرض التتػلب ال ل,ػل متسػل ال
الدراسل مف الؿ التلل :

التتلب ال ل,ل م رضيل

الد ارس ػ ػػل كالمهللج ػ ػػل
الد ارسػل ػـ ػرض

أو ًال :نتائج ت اؤالت الدرا ة:
الت اؤؿ األوؿ :ما م توى الذكاء العػاـ والػذكاءات المتعػددة لػدى طمبػة الصػؼ التا ػع مػف المػدارس
الحكومية بمحافظة غزة؟
للتهرؼ إلى درجل كالذَل الهلـ كالذَل ا
ر محلرظل غزةهلل رتد لـ الملح

محسل

المتهددة لدل طلمل ال,ؼ التلسع مللمػدارس الحَكميػل

المتكسطل

كاالتحرارل

المهيلريل كالػكزف التسػم لَػؿ متيػلس

ك مهلد هلل كالتتلب ال ل,ل مهذا التسل ؿ مكضحل ر الجدكؿ التلل :

جدوؿ ( :)19يبي ف المتو طات الح ابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف الن بية لكؿ مف الذكاء العاـ والذكاءات
المتعددة لدى طمبة الصؼ التا ع بالمدارس الحكومية في محافظة غزة (ف=)749
األبعاد

المقياس
االستيهل
متيلس الذَل
الهلـ

متيلس الذَل ا
المتهددة

عدد

الدرجة المتو ط االنحراؼ

الفقرات

الكمية

الح ابي

المعياري

الوزف

الن بي %

الترتيب

الل ظ

20

20

9.51

3.19

47.5

1

االستدالؿ الل ظ

32

32

12.67

3.91

39.6

2

االستدالؿ الشَل

15

15

5.83

2.23

38.9

4

االستدالؿ الَم

13

13

5.13

2.67

39.5

3

الدرجة الكمية لمقياس الذكاء العاـ

80

80

33.15

9.63

41.4

الذَل اللسكم

10

40

30.0

5.2

75.0

5

الذَل الريلض

8

32

23.0

4.8

71.8

7

الذَل المَلت

9

36

27.1

4.4

75.3

4

الذَل الحرَ

10

40

31.1

4.6

77.7

2

الذَل االجتمل

10

40

32.7

4.8

81.7

1

الذَل الش ,

10

40

31.1

4.5

77.7

3

الذَل المكسيت

10

40

28.5

6.4

71.2

8

الذَل الطميه

10

40

29.7

5.3

74.2

6

يتـ ح اب الوزف الن بي بق مة الو ط الح ابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ ضرب الناتج في 011
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تبيف مف خالؿ النتائج في الجدوؿ ال ابؽ ما يمي:
نتائج المقياس األوؿ "الذكاء العاـ":
الػػػذَل اله ػػلـ لػػػدل طلمػػػل ال ,ػػؼ التلسػ ػػع ر ػ ػ لمػ ػػدارس

ظ ه ػػر التتػػػلب مػػػأف متكس ػػط درجػػػل

الحَكميل ممحلرظل غػزة ملػ  33.15درجػل كمػلتحراؼ مهيػلرم  9.6درجػلهلل كمػكزف تسػم ملػ %41.4هلل
كهػػذا يػػدؿ لػػى ف مسػػتكل الػػذَل الهػػلـ لطلم ػػل ال,ػػؼ التلسػػع ر ػ المػػدارس الحَكميػػل ممحلرظػػل غػ ػزة

يتسػػمكف مدرجػػل ػؿ مػػف متكسػػط مػػف الػػذَل الهػػلـهلل كممػػل ف المتيػػلس لديػػم رمهػػل مهػػلدهلل رتػػد احتػػؿ مهػػد
االستيهل

الل ظ المرتمل ا كلى مكزف تسم ملػ %47.6هلل يليػم مهػد االسػتدالؿ الل ظػ مللمرتمػل ال لتيػل

كمػػكزف تسػػم %39.6هلل يليػػم ر ػ المرتمػػل ال لل ػػل مهػػد االسػػتدالؿ الَمػ مػػكزف تسػػم %39.5هلل ر ػ حػػيف
يرة مكزف تسم .%38.9

جل مهد االستدالؿ الشَل ر المرتمل الرامهل كا
تف ير نتائج المقياس األوؿ "الذكاء العاـ":

مػػف ػػالؿ التتػػلب تػػرل مػػأف متكسػػط الػػذَل الهػػلـ ر ػراد الهيتػػل مل ػ ِ)33,15هلل كهػػذا يهت ػ مػػأف التسػػمل
متدتيلهلل كي سر الملح

هذا التدت مأسمل

ديدةهلل كه َمل يل :

 طػػكؿ اال تمػػلر ك ػػدـ تتلسػػمم مػػع المػػدة الزمتيػػل المتلحػػل للتطمي ػؽهلل حي ػالهلل كيجػ
سػ ا ن

ف يػػتـ تت يػػذ

يتَػػكف اال تمػػلر مػػف ِ)80

ػػالؿ ) (50د يت ػلهلل ميتمػػل الظػػركؼ المتلحػػل ال تسػػم إال ف يطمػػؽ ر ػ

ح ,ػػل د ارس ػػيل كاح ػػدةهلل حػ ػكال ِ)40هلل يت لله ػػل ِ )5د ػػلبؽ لش ػػرح تهليم ػػل
ليمهلل ممل دل إلى زيلدة السر ل ر ااجلمل ف ا سبللهلل دكف

-

ذ الك

اال تم ػػلر كَي ي ػػل ااجلم ػػل
الالزـ كالَلر للت َير.

دـ ل ل الطلمل مم ؿ هذ اال تمل ار الت تهلل التػد ار الهتليػل كمهػل ار الت َيػر الهليػلهلل رهػذا التػكع
مػف اال تمػػل ار غيػػر مههػػكد لػدل الطلمػلهلل رلال تمػػل ار التح,ػػيليل غللمػلن مػل ترَػػز لػػى مهػػلرة الح ػػظ

كالتذَرهلل م دتى مرات

الجلت

المهرر .

-

دـ الجديل ر ااجلمل ف ا سبللهلل تهػـ يهلمػكف مأتػم لػف يترتػ

-

تػػرل ِمشػػلطهلل  ) 2009مػػأف ا تمػػلر كتػػيس ليتػػكف يتميػػز م,ػػهكمل ال ت ػ ار هلل ممػػل يجهػػؿ اال تمػػلر

ضمف مهدالتهـ المدرسيلهلل ممل يترت

لػى إجلمػلتهـ م تتػلب سػتد ؿ

ليم مأف تَكف إجلملتهـ شكابيل.

,للحلن للتطميؽ لى مدارس المت ك يف كالمكهكميف رتطهلل كذلػؾ لتمييػز الطلمػل الػذيف يتميػزكف متػد ار
تليل َميرة.

كلذلؾ يرل الملح
المتلحلهلل كتدري

مأف ا مر يتطل

دراسل

الطلمل لى م ؿ هذ اال تمل ار

جديدة ممتلييس جديػدةهلل تتتلسػ

مسمتلنهلل كمشَؿ مستمر.
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مػع ال تػرة الزمتيػل

ك ػػد َش ػ

التتػػلب م ػػأف مهػػلد الػػذَل اله ػػلـ جػػل

ال :االس ػػتيهل
مرتمػػل تتلزليػ ػنلهلل َمػػل يل ػ  ِ :ك ن

الل ظ ػ ػ هلل لتي ػ ػلن :االسػ ػػتدالؿ الل ظ ػ ػ هلل لل ػ ػلن :االسػ ػػتدالؿ الَم ػ ػ هلل ك ي ػ ػ نار :االسػ ػػتدالؿ الشػ ػػَل ).

الملح

مأف هذا الترتي

كيػ ػػرل

يهتمر متطتيػلن تك ػلن مػلهلل كي سػر ذلػؾ مػأف المهػل ار الهتليػل تمتػد مػف المسػيط إلػى

المرَ هلل ممهتى ف تملط السلكؾ الت تتألؼ متهل ربل مهيتلهلل ال مد ك ف تست يد مػف تمػلط السػلكؾ التػ
السلمتل ِ.مك حط هلل ك,لدؽهلل )130:2013

تكجد ر ال بل

كمللتػػلل ي ػػرل الملح ػ

م ػػأف االسػػتدالؿ الل ظػػ يترتػ ػ

الل ظ ػ هلل ر ػػال يمَ ػػف ف

لػػى االس ػػتيهل

يَكف استدالن ل ظيلن إف لـ يسمتم استيهلملن ل ظيلن.
ػػـ جػػل االسػػتدالؿ الَم ػ ر ػ المرتمػػل ال لل ػلهلل كهتػػل يَػػكف الترَيػػز لػػى التػػد ار الهتليػػل ا َ ػػر
تهتيدانهلل رَلف مف المتطت

ف يَكف مكضههل ر المرتمل ال لل ل.

كرل متيػل المتطتيػل الريلضػيل تهػػد المسػتكل ا َ ػر مكميػل كتجريػػدانهلل رػ تحليػؿ مليػل الت َيػػرك.

ِ مك حط هلل ك,لدؽهلل )218 :2013

يػرةهلل كرغػػـ ف هػذا التػػكع الػػذم يتػيس ال هػػـ الت,ػػكرم

كاحتػؿ مهػػد االسػتدالؿ الشػػَل المرتمػػل ا

لدل الطلمل يهتمر ؿ تهتيدان مف االستدالؿ الَم هلل إال تػم جػل متػأ انر ليػمهلل كي سػر الملحػ
ل ػػل الطػػال

مهػػذا التػػكع مػػف ا سػػبللهلل حي ػ

يَػػكف ترَيػػز َت ػ

الَم م,كرة َمر مَ ير مف االستدالؿ الشَل .

الريلضػػيل

ذلػؾ مهػدـ

المدرسػػيل لػػى االسػػتدالؿ

نتائج المقياس الثاني "الذكاءات المتعددة":
ظهر التتلب مأف الذَل االجتمل

احتؿ المرتمل ا كل ر الػذَل ا

المتهػددة كمػكزف تسػم

ملػ %81.7هلل يليػم رػ المرتمػل ال لتيػل الػػذَل الحرَػ مػكزف تسػػم %77.7هلل رػ حػيف جػػل رػ المرتمػػل
ال لل ػل الػػذَل الش ,ػ مػػكزف تسػػم %77.7هلل يليػػم الػػذَل المَػػلت مػػكزف تسػػم %75.3هلل يليػػم الػػذَل

اللسػ ػػكم مػ ػػكزف تسػ ػػم %75.0هلل يليػػػم الػ ػػذَل الطميه ػ ػ مػ ػػكزف تسػ ػػم %74.2هلل ر ػ ػ حػ ػػيف جػ ػػل الػ ػػذَل
الريلض مللمرتمل مؿ ا

مكزف تسم .%71.2

يرة مكزف تسم %71.8هلل كر المرتمل ال لمتل كا

يػرة جػل الػذَل المكسػيت

تف ير نتائج المقياس األوؿ "الذكاءات المتعددة":
كا تل ػ ػ
كا تل ػ

هػ ػػذ التتيجػ ػػل مػػػف حي ػ ػ

ترتي ػ ػ

م ػػع تتيج ػػل ِالستيمػػيفهلل )2011هلل كا تل ػ ػ

ِريػلفهلل  )2013مػػف حيػ

الػ ػػذَل ا

احػتالؿ الػػذَل االجتمػػل

مػ ػػع تتيجػ ػػل ِ لت ػ ػلهلل كال زتػ ػػدار )2004هلل

م ػػع تتيج ػػل ِال تهػػلكمهلل )2017هلل كات تػ ػ

م ػػع تتيج ػػل

المته ػػددةهلل كا تل ػ ػ

م ػػع تتيج ػػل

للمرتمػل ا كلػىهلل كات تػ

ك م ػػك حجػ ػرهلل  )2013مللتس ػػمل للطلم ػػل اله ػػلدييف رػ ػ ترتيػ ػ
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ال ػػذَل ا

مػع تتيجػػل د ارسػػل ِترَػ هلل

ِترَ هلل ك مك حجرهلل  )2013مللتسمل للطلمل المكهميفهلل كات ت
الذَل االجتمل

مع دراسل ِ ل هلل  )2017مػف حيػ

تتػدـ

إلى المرتمل ا كلى.
هذ التتيجػل متكارتػل مػع مػل ذهػ

كجل

ال ملتيلهلل ك ف تظريتم ليس
ر ػ جميػػع الػػذَل ا

إليػم جػلردتر هلل مػأف َػؿ شػ ص يمتلػؾ هػذ الػذَل ا

تظريػل تػكع هلل مػؿ هػ تظريػل دا مهررػ هلل كتتتػرح مػأف لَػؿ شػ ص ػد ار

ال ملتي ػلهلل إال ف مهػػض ا ش ػ لص يمتلَػػكف مسػػتكيل

َؿ ك رػ مهظػـ الػذَل ا

ال ملتيػلهلل كالػمهض اآل ػر ي تتػركف إلػى الجكاتػ

لليػػل للسليػػل مػػف ا دا ر ػ

المدابيػل مػف هػذ الػذَل ا هلل

كمهظـ التلس يتهكف ميف هذيف التطميف ) Armstrong, 2009: 15) .
احتػػؿ المرتمػػل ا كل ػىهلل كي سػػر الملح ػ

كمػػف ػػالؿ التتيجػػل السػػلمتل تػػرل مػػأف الػػذَل االجتمػػل

ذل ػػؾ م ػػأف الطلم ػػل رػ ػ ه ػػذ المرحل ػػل الهمري ػػل رػ ػ مداي ػػل المراهتػ ػلهلل كالتػ ػ م ػػف س ػػملتهل كمميزاتهػ ػلهلل س ػػه
الش ص لمتل

جديدة هلل كتَػكيف ,ػ دا ل

ال ل

يتكارؽ مهم ر الميكؿ كيتشلمم مهم ر ال ,ل .

جديػدة لػى سػس جديػدةهلل حيػ

ي تػلر الشػ ص مػف

َم ػػل ف المجتم ػػع ال ػػذم ته ػػيش ري ػػم يه ػػزز ه ػػذ الت ػػيـ كي ػػد ك إليه ػػل كيح ػػلكؿ اآلم ػػل غرس ػػهل رػ ػ
ا متل هلل َ,لل ا رحلـ كالتهلكف كالتكا,ؿهلل كتتكيل كتكطيد الهال ل
كي َد لى مل تتػدـ ِ ػري هلل  )134 :1984حيػ

االجتمل يػػل ر ػ هػػذ ال ت ػرة رر ػػلؽ السػػف ِالشػػلل)هلل حي ػ

يػرل مػأف ػكل الهكامػؿ المػ رة لػى الحيػلة

يجػػد ر ػػيهـ مػػف يشػػلطر جميػػع المشػػَال

يهيشهلهلل َمل يجد مههـ ال ر,ل لت ري االت هلال هلل كيأتس مهـ ر
كيػػرل الملحػ ػ

َػػذلؾ م ػػأف ااتسػػل ف َ ػػلبف اجتم ػػل

االجتمل يل.
التػ ػ

ضل ك لتم.

مطمه ػمهلل ال يس ػػتطيع ف يهػػيش ممه ػػزؿ ػػف

اآل ريفهلل َمل ف ا دكار المتلطل مهذ ال بل الهمريل سػكا دا ػؿ سػكار المدرسػل ـ لرجهػلهلل تحػتـ ليػم
المشلرَل كالتهلكف كالت ل ؿ االجتمل
كاالتضػػملط كا له ػل
لى الذَل ا

ا

هلل حي

يتـ إشػراَهـ رػ اللجػلف كالتػكادم المدرسػيلهلل كرػرؽ التظػلـ

الريلضػػيلهلل رهػػذ الهكامػػؿ مجتمهػػل سػػلهم

رل.

ـ جل ر المرتمل ال لتيػل الػذَل الحرَػ هلل كي سػر الملحػ
التمػك الجسػػم

ػػد تطػػكر إلػػى حػػد َميػرهلل كمػػف ػـ ت,ػػم حرَػػل

ررػػع مسػػتكل الػػذَل االجتمػػل

ليتتػػدـ

ذلػؾ مػأف هػذ المرحلػل الهمريػل يَػكف
الط ػػؿ متكازتػػل كمتسػػتلهلل كي,ػػم

َ ػػر

طل ػلهلل كي ػػزداد تش ػػلطلن ك ػػكةهلل كتلم ػػس ذل ػػؾ كتالحظ ػػم م ػػف ػػالؿ ح ػػرص الطلم ػػل رػ ػ ه ػػذ المرحل ػػل ل ػػى
المشلرَل ر ا تشطل الحرَيػل الم تل ػلهلل َللمشػلرَل رػ رػرؽ التظػلـ كالتظلرػل المدرسػيلهلل كالمشػلرَل رػ

ا لهل

الريلضيل َللجرم كَرة التػدـ كالسػملحلهلل كَػذلؾ تػرل ذلػؾ مكضػكح مػف ػالؿ ت ضػيلهـ للتجػلر

الهمليل كا تشطل الت ل ليلهلل كاست داـ اليػديف كااشػل ار كمالمػ كتهميػ ار الكجػمهلل تػل

كالمتل شل كالتكا,ؿ مع اآل ريف.
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مليػل

الحػكار

مهػػد ذلػػؾ جػػل الػػذَل الش  ,ػ ر ػ المرتمػػل ال لل ػلهلل كيهػػزك الملح ػ
يػ ػرتمط ارتملطػ ػلن ك يتػ ػلن مه ػػذ المرحل ػػل الهمريػ ػلهلل حيػ ػ
كاال تمػػلد لػػى الػػذا

ذلػػؾ إلػػى ف هػػذا الػػذَل

يتس ػػـ الشػ ػ ص رػ ػ ه ػػذ ال تػ ػرة ملالس ػػتتالليل كالت ػػرد

كتحمػػؿ المسػػبكليلهلل كالسػػه الَتشػػلؼ تتػػلط كتػػم ك د ارتػمهلل كمهررػػل تػكاح ضػػه م

ك ,كر.
كي َػػد ذلػػؾ ِمحيس ػفهلل  )587 :2015حيػ
يتتل

المراهؽ ريهل مف تسي ار
َمػػل ف الملح ػ

تملبيل ك لط يلهلل حي

يػػرل مػػأف هػػذا الػػذَل يػرتمط ممرحلػػل المراهتػلهلل كمػػل
يهمركف ف مشل رهـ مد لهلل كلديهـ تل مأت سهـ.

يػػرل مػػأف هػػذ المرحلػػل الهمري ػلهلل ه ػ المرحلػػل الت ػ تتشػػَؿ ريهػػل هكيػػل الط ػؿهلل

مرحلل كتشَيؿ الهكيلك َمل يسميهل ك ريَسكفك.
حي ػ

يػػرل ريَسػػكف مػػأف هػػذ المرحلػػل تم ػػؿ مرحلػػل االتتتػػلؿ مػػف اال تملديػػل إلػػى االسػػتتالليلهلل

كالتػػدرة لػػى المكازتػػل مػػيف الحلضػػر كالمسػػتتمؿهلل كَػػذلؾ التػػدرة لػػى الػػتحَـ ممشػػل ر ك كاط ػمهلل كالتشػػمم

مأتلس لهـ مسػزل رػ حيلتػمهلل كا,ػدار حَلمػلن سػليملهلل كيحػرص مػأف يَػكف تػد حسػف ظػف اآل ػريف مػم.

ِ مد الرحمفهلل )288 :1998

كجػػل ر ػ الكسػػط َ ػالن مػػف ال ػذَل المَػػلت كاللسػػكمهلل كي سػػر الملح ػ

كطريتل التدريس ككليل

التتػكيـهلل ترَػز لػى ا سػللي

المَلت كاللسكم إلى المرات
كيػػرل الملح ػ

المتتدمل.

ذلػػؾ مػػأف المتػػله الحلليػػل

كالكسػلبؿ التتليديػلهلل التػ تحػكؿ دكف ارتتػل الػذَل

مػػأف تػػأ ر الػػذَل المَػػلت يهػػكد إلػػى طميهػػل المملرسػػل

التدريسػػيل السػػلبدةهلل الت ػ

ترَػػز ر ػ مهظمهػػل لػػى االلتػػل كالشػػرح كالت سػػيرهلل مػػع إغ ػػلؿ تكظيػػؼ الكسػػلبط الم ,ػريلهلل مسػػم

حلجػػل

المهلميف إلى طػع المحتػكل التهليمػ مل تمػلر السليػل التهلبيػل للػتهلـهلل ضػلرل إلػى اتحسػلر ال هػؿ الترمػكم

ر ميبل ال,ؼ التتليديلهلل ك دـ استسالؿ الميبل الكا هيل ر التهلـِ.ريلفهلل 2013هلل )215
ميتمل يهزك الملح
 َ -رة

سم

تراجع الذَل اللسكم سمل

ديدة متهل:

داد الطلمل دا ؿ ال ,ػكؿ ممػل يحػكؿ دكف ا طػل ال ػرص الَلريػل لَػؿ طللػ

مف التدري

لى المهل ار

اللسكيل.

 طريتل التدريس ككليل التتكيـ ترَزاف لى مهػلرة الح ػظ التػ ترهػؽ الطللػكالت تجهؿ الطلل
-

كالمػدرس لػى حػد سػكا هلل

سلميلن كمجرد داة للتلت .

ػػدـ االهتم ػػلـ مللكاجم ػػل
يرم الملح

رػ

ػذ َ ليتػم

الميتي ػػل م ػػف م ػػؿ الطلمػ ػلهلل ك ػػدـ متلمهته ػػل م ػػف المدرس ػػيف ك كلي ػػل ا م ػػكر.

مأف هذ الهكامؿ كغيرهل سلهم

المرتمتيف الرامهل كال لمسل.

ر تراجع َالن مػف الػذَل المَػلت كالػذَل اللسػكم إلػى

001

كجػػل

الػػذَل ا

الترتي ػ

التلليػػل ر ػ تهليػػل التلبمػػل حس ػ

التػػلل ِ :الػػذَل الطميه ػ كمػػف ػػـ

الذَل المتطت الريلض ك ي انر الذَل المكسيت ).
كرغ ػػـ ف ه ػػذ التتيج ػػل لل ػ ػ
الريلض إلى المرتمل مؿ ا
كيػرل الملحػ

الس ػػلمتلهلل ل ,ػػل ت ػػأ ر ال ػػذَل المتطتػ ػ

الهدي ػػد م ػػف الد ارس ػػل

يرة.

مػػأف تتيجػػل الد ارسػل الحلليػػل هػ اتهَػػلس د يػػؽ للكا ػع كتجسػػيد للحتيتػلهلل رهػػذ هػ

ال,كرة الحتيتيل كالراهتل لمستكل الطال
كي سر الملح

تراجع الطال

دكف تزييف ك تجميؿ.
ر الذَل المتطت الريلضػ هلل سػمل

ديػدة متدا لػل كمتشػلمَل

متهل لص مللمهلـ كمهضهل مللطلمل كجز يتهلؽ مللمتهلمهلل كمف هذ ا سمل هلل مل يل :
 الػػذَل المتطت ػ الريلضػػ يرَػػز لػػى مه ػػل ار الت َيػػر الهلي ػلهلل كالتػػالتد ار

الهتليل لدل الطلملهلل كمللتلل رال مػد مػف التمهػؿ ك ػدـ ااسػ ارعهلل رػ تتػديـ الم ػلهيـ الريلضػيل

للطلملهلل كتمسيطهل در اامَلفهلل ك م لؿ ر ذلؾ سيترت

 المتهلم د يَػكف طػكيالن محيػك طػع َميػل
س ار

ػػد ت ػػكؽ رػػ مهػػض ا حي ػػلف

ال يتتلسػ

ليم لؿ ر التتلب .

مػع ال تػرة الزمتيػل المتلحػلهلل ممػل يضػطر المػدرس لإلسػراع

َميػرة مػف المتهػلم رػ رتػ ار زمتيػل ال تتتلسػ

مػع الَميػل المشػركحلهلل كمللتػلل ظهػػكر

َميرة ك لؿ َمير ر رهـ الملدة كاستيهلمهل مف مؿ الطلمل.

 -الم ػػلهيـ الريلضػػيل تت,ػػؼ مللد ػلهلل كمللتػػلل رػػإف الته ػػر ر ػ

تليػػل م مشػػَلل ريلضػػيل سػػيترت

ليػػم

ته ر َمير ر التتيجل التهلبيل.
 -رهػػـ الهال ػػل

المتطتيػػل الجديػػدة شػػرط مسػػمؽ اتتػػلف الػػتهلـهلل كلػػذا رػػأم لػػؿ رػ السػػلمؽ يترتػ

لؿ ر الالحؽهلل حي

ف الم لهيـ الريلضيل المتطتيل هرميل تراَميل.

 -اتشسلؿ الطلمل كلك رت ار مسيطل تل الشرحهلل يترت

ليم س ار َميػرةهلل يترتػ

ليػػم

ليهػل ػدـ اسػتيهل

تلؾ الم لهيـ المتطتيل الريلضيل المطركحل.
مل يتطمؽ لى الذَل المتطت غللملن يتطمؽ لى الذَل الطميه هلل إضػلرل إلػى ذلػؾ رػإف مهػض

التكاتيف الهلميل ال تتتلس
دـ تكارر ا دكا

مع المستكل التملب ر الجلت

الهتل لدل الطلمل ر هػذ المرحلػلهلل كَػذلؾ

كالمكاد الالزمل لتت يذ المشلريع كالتجلر الهلميلهلل ممل يػ دم إلػى شػرح المػلدة م,ػكرة

تظريل مجردةهلل كيضلؼ إلى مل سمؽ دـ كجػكد ا مػلَف الطميهيػل التػ

ػد يلجػأ إليهػل الطلمػل للد ارسػل ك

الت َ ػػر كالتأمػ ػؿهلل ملس ػػت تل المت ػػلطؽ الش ػػر يل كالتػ ػ يه ػػد الك ,ػػكؿ إليه ػػل رػ ػ ظ ػػؿ الظ ػػركؼ الحللي ػػل يه ػػد

مجلزرل كم لطرة هلل ك ي انر اتحسلر ال هؿ الترمكم رػ ميبػل ال,ػؼ التتليديػل ك ػدـ اسػت ملر الميبػل الكا هيػل

ر التهلـ.
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كجل ر تهليل التلبمل الػذَل المكسػيت هلل كلتػد ات تػ
كيهزك الملحػ

ذلػؾ لهػدة سػمل هلل رللمتػله ال لسػطيتيل ت لػك مػف الجكاتػ

ل,ػػل مػػتهلـ المكسػػيتىهلل َػػذلؾ رػػإف مػػف هػػـ ا سػػمل
تجتي ػ

يترت ػ

هػذ التتيجػل مػع مهظػـ الد ارسػل

التكجهػػل

السػلمتلهلل

المكسػيتيلهلل رػال يكجػد متػر ار

الديتيػػل الت ػ تش ػَؿ ػػلمالن مهم ػلن ر ػ

الَ يػػر مػػف كليػػل ا مػػكر متػػلبهـ تهلػػـ هػػذ المجػػلال هلل كا تملرهػػل ملهػػلة كمضػػيهل للك ػ هلل كال
ليهػػل م ػػر إيجػػلم م ,ػػكص مسػػتتملهـ الػػكظي هلل كلهػػذ ا سػػمل

تهليل الذَل ا

جػػل الػػذَل المتطت ػ ر ػ

المتهددة.

الت اؤؿ الثاني :ما م توى التحصيؿ الدرا ي لدى طمبة الصؼ التا ع في المدارس الحكومية
بمحافظة غزة؟
للته ػػرؼ ل ػػى مس ػػتكل التح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ ل ػػدل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع رػ ػ الم ػػدارس الحَكمي ػػل

ممحلرظػػل غػزةهلل ػػلـ الملحػ

محسػػل

كاالتح اررػػل

المتكسػػطل

المهيلريػػل كالػػكزف التسػػم لمهػػدال

الطلمػػل

التراَميػل رػ المػكاد الهشػرة ػػالؿ ال ,ػػؿ الد ارسػ هلل كالتتػػلب ال ل,ػػل مهػػذا التسػػل ؿ مكضػػحل مػػف ػػالؿ
الجدكؿ التلل :
جدوؿ ( :)20يبيف المتو طات الح ابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف الن بية لممعدؿ التراكمي لدى طمبة الصؼ
التا ع في المدارس الحكومية بمحافظة غزة (ف=)700
المواد الدرا ية

المتو ط الح ابي

االنحراؼ المعياري

الترتيب

الترميل الديتيل

78.9

15.7

4

اللسل الهرميل

73.4

16.4

6

اللسل االتجليزيل

71.1

16.6

9

69.6

16.9

10

الهلكـ كالحيلة

71.6

17.2

8

االجتمل يل

72.6

17.9

7

ال تكف كالحرؼ

88.5

8.6

2

الترميل المدتيل

89.5

5.5

1

الترميل التَتكلكجيل

77.7

15.5

5

المهل ار الحيلتيل

85.3

12.5

3

المعدؿ التراكمي العاـ

77.8

12.8

-

الريلضيل

ظهر التتلب مأف المتكسػط الهػلـ لػدرجل

طلمػل ال,ػؼ التلسػع رػ المػدارس الحَكميػل ممحلرظػل غػزة

ملػ ػ  %77.8درج ػػل كم ػػلتحراؼ مهي ػػلرم  12.8درج ػػلهلل كه ػػذا ي ػػدؿ ل ػػى ف مس ػػتكل التح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ لطلم ػػل
ال,ؼ التلسع ر المدارس الحَكميػل ممحلرظػل غػزة متكسػطهلل ممػل ف مسػتكل التح,ػيؿ الد ارسػ يػتـ حسػلمم مػف
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ػالؿ احتسػل
حتل ػ

المهػدال

التراَميػل لَػؿ مػػف المػكاد الهشػرة التػ يػتـ د ارسػػتهل ػالؿ ال ,ػؿ الد ارسػ الكاحػدهلل رتػػد

مػػلدة الترميػػل المدتيػػل المرتمػػل ا كلػػى ممهػػدؿ تراَم ػ مل ػ %89.5هلل تليػػم ر ػ المرتمػػل ال لتيػػل مػػلدة ال تػػكف
ر ػ المرتمػػل ال لل ػػل مػػلدة المهػػل ار الحيلتيػػل ممهػػدؿ %85.3هلل كتليػػم

كالحػػرؼ ممهػػدؿ تراَم ػ %88.5هلل كجػػل

مػػلدة الترميػػل الديتيػػل ممهػػدؿ %78.9هلل كمػػلدة الترميػػل التَتكلكجيػػل ممهػػدؿ %77.7هلل كمػػلدة اللسػػل الهرميػػل ممهػػدؿ
%73.4هلل يليم ملدة االجتمل يػل
المرتمل مؿ ا

ممهػدؿ %72.6هلل يليػم مػلدة الهلػكـ كالحيػلة ممهػدؿ %71.6هلل رػ حػيف جػل

يرة ملدة اللسػل ااتجليزيػل ممهػدؿ %71.1هلل كرػ المرتمػل ا

يػرة جػل

مػلدة الريلضػيل

ممهػدؿ

.%69.6

تف ير نتائج التحصيؿ الدرا ي :
طلمل ال,ؼ التلسػع رػ المػدارس الحَكميػل ممتطتػل

ظهر التتلب مأف المتكسط الهلـ لدرجل
غر غزة ِ متكسط ).
كي سػػر الملح ػ
مهض ا سمل

ديػػدةهلل متهػػل مػػل يرجػػع للمػػدرسهلل كمهضػػهل للطلل ػ هلل إضػػلرل إلػػى

ذلػػؾ مأسػػمل

الت تتهلؽ مللمتهلم ك كليل ا مكر.

كمػػف ػػالؿ مػػؿ الملح ػ

دكف ارت لع المتكسط الهلـ لدرجل

َمػػدرس ل ت ػرة طكيل ػلهلل يمَػػف ف يل ػػص مهػػض ا سػػمل

الطلمل ر التح,يؿ الدراس هلل كمف هذ ا سمل هلل مل يل :

 الَ لر ػػل الطالمي ػػل دا ػػؿ ال  ,ػػكؿهلل مم ػػل ال يتتلسػ ػالمدرس مف إ طل َؿ طلل
 طسيلف الطرؽ كا سللي َ رة اجهد ر
الطلمل.

الت ػ حلل ػ

م ػػع مه ػػليير الج ػػكدةهلل مم ػػل يح ػػكؿ دكف تمَ ػػف

حتم كَ ليتم.

التتلي ديل ر التدريسهلل ممل ي دم إلى سلميل الطلمل ك دـ ت ل لهـ.

مل الملتػلة لػى َلهػؿ المػدرس ِإداريػلهلل َتلميػلهلل رتيػلهلل ) .....ممػل ي تػؿ َلهلػمهلل كيجهػؿ
غل

ا كل

مت,منل تحك هذ ا

ال مف ات,ملمم لى تحسػيف كررػع مسػتكل
مل هلل مد ن

 -المشػػلَؿ االجتمل يػػل كاال ت,ػػلديل الت ػ يهػػلت متهػػل الطػػال

كذكيه ػـهلل كاتهَلسػػلتهل السػػلميل تحػػك

المستكل التح,يل لدل الطلمل.
 طػػكؿ المحتػػكل الد ارس ػ هلل كضػػيؽ ال ت ػرة الزمتيػػل هلل َػػذلؾ ,ػػهكمل المحتػػكل ر ػ مهػػض ا حيػػلفك دـ متلسمتم للمستكل الهتل للطال .

-

ػدـ متلمهػل كليػل ا مػكر متػلبهـ الطلمػلهلل كاتشػسللهـ ريمػل يركتػم َ ػر هميػلهلل م ػؿ تػكرير لتمػل
الهيش ر ظؿ الظركؼ ال,همل الت تحيلهل.
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-

ػػدـ االهتم ػػلـ مللكاجم ػػل

الميتي ػػل م ػػف م ػػؿ الطلمػ ػلهلل ك ػػدـ متلمهته ػػل م ػػف م ػػؿ المدرس ػػيف ك كلي ػػل

ا مكر.
 -اتشػػسلؿ الطلمػػل مللتتتيػػل

الحدي ػػل كتضػػييع ا ك ػػل

كمكا ع التكا,ؿ االجتمل
 َ -رة الت,ل

الطكيلػػل ملمه ػلهلل م ػػؿ ا لهػػل

االَتركتي ػلهلل

هلل كمل شلمم.

ر الح,ص ا سمك يل لدل المدرسهلل ممل ي دم إلى إ,لمتم مللملؿ كاارهلؽ.

 كممل ف الدراسل َلتكهك تدت ركاتػ

مكجهل تحك المدارس الحَكميل رػإف هتػلؾ سػمملن جكهريػلن ال يمَػف إغ للػمهلل

المدرسػيف م,ػكرة َميػرةهلل ممػل يػ دم إلػى لػل دارهيػتهـ كحملسػهـ تػل مملرسػل

مهتل التدريس مف مؿ المدرسيف.

ك ظهػػر التتػػلب َػػذلؾ ارت ػػلع درجػػل
كملدة المهل ار

تحتس

الحيلتيلهلل كجميههـ متس

كال تد ؿ ضمف تتيجل الطال

الطلمػػل ر ػ مػػلدة الترميػػل المدتي ػلهلل كمػػلدة ال تػػكف كالحػػرؼهلل
ذلػؾ مػأف تتػلب مػلدة الترميػل المدتيػل ال

مرت هػلهلل كي سػر الملحػ

التهلبيل هلل كيتكـ المػدرس ك مرمػ ال ,ػؿ مكضػع الػدرجل

دكف

ا تمػػلر ػػلص مللمػػلدة يػػتـ مػػف اللػػم يػػلس التػػد ار كالمهػػل ار الحرَيػلهلل كال تكضػػع المػػل رسػػك

م

طلل هلل كلذلؾ جل

تتلب ملدة الترميل المدتيل ر المرتمل ا كلى.

كرغػػـ ف مػػلدة ال تػػكف كالحػػرؼ تػػد ؿ ضػػمف التت ػػلب التهلبيػػل للطلمػػل إال تػػم يتطمػػؽ ليهػػل م ػػل

يتطمػؽ لػى مػلدة الترميػل المدتيػلهلل حيػ
تكضع الػدرجل

لَػؿ طللػ

ال تكضػع درجػل

ممػل يػكازم درجلتػم رػ المػكاد ا

مرت هل مسض التظر ف تتيجتهـ الحتيتيلهلل كلهذا السم
ميتمػل جػػل

الطلمػل متػػل

لػى الَ ػل ة كالمكهمػل ال تيػلهلل مػػؿ

ػرلهلل كالهشػر ا كابػؿ تكضػع لهػـ المػل

جل

ملدة الترميل ال تيل ر المرتمل ال لتيل.

مػػلدة المهػػل ار الحيلتيػػل رػ المرتمػػل ال لل ػلهلل كهػ مػػلدة ال تحتسػ

التهلب للطلملهلل كال يكجد لهل َتػل

ضػػمف المجمػػكع

م ,ػصهلل كمػل يتطمػؽ لػى مػلدت الترميػل المدتيػل كال تػكف كالحػرؼهلل

يتطمؽ ليهل.
كاحتلػ

مػػلدة الريلضػػيل

المرتمػػل ا

يػرة كي سػػر الملحػ

الذَل المتطت الريلض هلل كيرل مأف تراجع الريلضيل
 -مػلدة الريلضػػيل

ذلػؾهلل ممػػل رسػػر سػػلمتلن رػ تهتيمػػم لػػى

يأت لت س ا سمل

ترَػز لػػى مهػل ار الت َيػػر الهليػلهلل كالتػ

كالت تجملهل ممل يل :

ػػد ت ػكؽ رػ مهػض ا حيػػلف التػػد ار

الهتليػػل لػػدل الطلم ػلهلل كمللتػػلل رػػال مػػد مػػف التمهػػؿ ك ػػدـ ااس ػ ارعهلل ر ػ تتػػديـ الم ػػلهيـ الريلضػػيل
للطلملهلل كتمسيطهل در اامَلفهلل ك م لؿ ر ذلؾ سيترت
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ليم لؿ ر التتلب .

ال محي ػ
 المتهػػلم ػػد يَ ػػكف طػػكي نلإلس ػراع ك طػػع َميػػل
كمللتلل ظهكر س ار

ال يتتلسػ ػ

مػػع ال تػ ػرة الزمتيػػل المتلح ػلهلل مم ػػل يضػػطر الم ػػدرس

َمي ػرة مػػف المتهػػلم ر ػ رت ػ ار زمتيػػل ال تتتلس ػ

َميرة ك لؿ َمير ر رهـ الملدة كاستيهلمهل مف مؿ الطلمل.

 الم ػػلهيـ الريلضػػيل تت,ػػؼ مللد ػلهلل كمللتػػلل رػػإف الته ػػر ر ػليم ته ر َمير ر التتيجل التهلبيل.

 -رهػػـ الهال ػػل

ف الم لهيـ الريلضيل المتطتيل هرميل تراَميل.

 -اتشػػسلؿ الطلمػػل كلػػك رت ػ ار مسػػيطل تػػل الشػػرحهلل يترت ػ

التت ػػلب

ليػػم س ػ ار َمي ػرةهلل يترت ػ

ليهػػل ػػدـ

تلؾ الم لهيـ المتطتيل الريلضيل المطركحل.

رَػػلف مػػف المتطت ػ
ليسػ ػ

تليػػل م مشػػَلل ريلضػػيل سػػيترت

المتطتيػػل الجديػػدة شػػرط مسػػمؽ اتتػػلف الػػتهلـهلل كلػػذا رػػأم لػػؿ ر ػ السػػلمؽ يترت ػ

ليم لؿ ر الالحؽهلل حي
استيهل

مػػع الَميػػل المشػػركحلهلل

ف تَػػكف تتػػلب الريلضػػيل

ر ػ ك ػػر التلبم ػلهلل مػػؿ كي َػػد الملح ػ

االتهَ ػػلس الحتيتػػ لت ػػد ار الطلم ػػل التح ,ػػيليلهلل م ػػؿ ه ػػذ التت ػػلب مه ػػد ملي ػػل

مػػأف هػػذ

الم ار ػػلة

كالترريع كالتهديؿ.

ثانياً :نتائج فرضيات الد ار ة:
الفرضية األولى :ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند م توى داللة ( (0.05 <αبيف
درجات الذكاء العاـ وبيف درجات الذكاءات المتعددة لدى طمبة الصؼ التا ع في المدارس الحكومية
بمحافظة غزة.
للتحقق من صحة هذه الفرضٌة تم إٌجاد معامالت االرتباط لبٌرسون ( Person

 " ) Correlation Coefficientللتعرف على طبٌعة العالقة بٌن درجات الذكاء العام وأبعاده وبٌن
الذكاءات المتعددة لدل طلمل ال,ؼ التلسع ر
بهذه الفرضٌة موضحة من خالل الجدول التالً:

المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة ،والنتائج المتعلقة

005

جدوؿ ( :)21يبيف معامالت ارتباط بير وف لدرا ة العالقة بيف درجات الذكاء العاـ وبيف درجات الذكاءات المتعددة
لدى طمبة الصؼ التا ع في المدارس الحكومية بمحافظة غزة (ف=)749
الذكاءات المتعددة
الذكاء العاـ
االستيهل

الل ظ

الذكاء

الذكاء

المغوي

الرياضي

المكاني

الحركي

االجتماعي الشخصي المو يقي

**.286

**.224

**.146

**.180

**.131

*.075

**.199

**.188

االستدالؿ الشَل

**.236

**

االستدالؿ الَم

**

.268

الدرجة الكمية

.295

**

**

.312

لمقياس الذكاء

الذكاء

الذكاء

الطبيعي

**.244

االستدالؿ الل ظ

الذكاء

الذكاء

الذكاء

الذكاء

.292

**.107

*.078

**.155

**.140

.144

.123

**

**

**

**

.170

.156

**.240

**.244

**.169

**.186
**.118
**

//0.022 //0.054

**.108

//0.010

*.091

.147

//0.050

.094

**

.161

**

**

.228

*

.081

.214

*

*

.081

العاـ

** دالل إح,لبيلن تد 0.01

\\ غير دالل إح,لبيلن

* دالل إح,لبيلن تد 0.05

ظهػػر التتػػلب المكضػػحل ر ػ الجػػدكؿ السػػلمؽ كجػػكد ال ػػل طرديػػل ذا
ال ػػذَل الهػػػلـ كالػػػذَل ا

الحرَ ػ هلل الػػذَل االجتمػػل

المتهػػػددة التللي ػػل ِالػػػذَل اللسػ ػػكمهلل الػػػذَل الريلضػ ػ هلل الػػػذَل المَػ ػػلت هلل الػ ػػذَل

هلل الػػذَل الش  ,ػ هلل الػػذَل المكسػػيت هلل الػػذَل الطميه ػ ) لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ

التلسع ر المدراس الحَكميل ممحلرظل غزةهلل هلل كهذا يدؿ لى ف َلمل ارت ه
دل ذلؾ إلى ارت لع درجل
ال ل طرديل ذا

داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف

الػذَل ا

درجػل

الػذَل الهػلـ َلمػل

المتهػددة السػلمتل تػد الطلمػل كالهَػس ,ػحي هلل َمػل لػكحظ كجػكد

داللل إح,لبيل ميف مهلد الذَل الهلـ التلليل ِاالستيهل

الل ظػ هلل االسػتدالؿ الل ظػ هلل

االستدالؿ الشَل هلل االستدالؿ الَمػ ) كمػيف الػذَل ا

المتهػددة التلليػل ِالػذَل اللسػكمهلل الػذَل الريلضػ هلل

الػ ػػذَل المَػ ػػلت هلل الػ ػػذَل الحرَ ػ ػ هلل الػ ػػذَل االجتمػ ػػل

هلل الػ ػػذَل الش  ,ػ ػ هلل الػ ػػذَل المكسػ ػػيت هلل الػ ػػذَل

الطميهػػ ) لػ ػ دل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع رػػ الم ػػدراس الحَكمي ػػل ممحلرظ ػػل غػ ػزةهلل كه ػػذا ي ػػدؿ ل ػػى ف َلم ػػل
ارت ه ػ

درجػػل

مهػػلد الػػذَل الهػػلـ َلمػػل دل ذلػػؾ إلػػى ارت ػػلع درجػػل

الطلمػػل كالهَػػس ,ػػحي هلل ر ػ حػػيف لػػكحظ ػػدـ كجػػكد ال ػػل ذا

الػػذَل ا

داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف مهػػد االسػػتدالؿ

الل ظػ ػ كالَمػ ػ كالشػ ػػَل كم ػػيف ِال ػػذَل المكسػ ػػيت )هلل كم ػػللتظر إلػ ػػى الهال ػػل
كالذَل ا

المتهددةهلل رتد لكحظ مأف غللميل االرتملطل

ريمل ميتهملهلل حي
المتهددةهلل حي

لكحظ كجكد ال ل
تركاح

مهلمال

المتهػػددة السػػلمتل تػػد

م ػػيف مهػػػلد ال ػػذَل الهػ ػػلـ

مكجملهلل ممل يدؿ لػى ف هتػلؾ تػأ ي ار للمتسيػريف

طرديل ضػهي ل مػل مػيف مهػلد متيػلس الػذَل الهػلـ كمػيف الػذَل ا

االرتملط ميف ِ .)0.29 –0.07
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تف ير الفرضية األولى:
كي سر الملح

ذلؾ لى تمليز الػذَل الهػلـ ػف الػذَل ا

) (Mayer&Salovey,1997تم لَ ت م

المتهػددةهلل حيػ

كجكد ذَل جديد مجلت

تػػدرس الهال ػػل مػػيف هػػذا الػػذَل الجديػػد ك م مػػف الػػذَل ا

ا

يػرل مػلير كسػللكر

الػذَل اآل ػر المكجػكدهلل ليتػل ف

ػػرل التديم ػلهلل رػػإذا كجػػد ال ػػل ك ارتمػػلط

َمير ميف الذَل الجديد كالذَل اآل رهلل رهذا يهت مأتهمل يم الف ت س الذَل .
كاذا اتهػػدم
َلت

الهال ػػل ميتهمػػل رػػذلؾ يهت ػ مػػأف الػػذَل الجديػػد لػػيس ذَػػل ر ػ ا  ,ػؿهلل ميتمػػل إذا

الهال ل ميتهمل مت ضل ك متكسطلهلل رهذا يهت مأف الػذَل الجديػد م تلػؼ مدرجػل ك مػأ رل ػف

الذَل التديـهلل كمف ـ سيتكؿ لتل شيبلن جديدان) ِ .جكةهلل .)47 :2003
ف تػرتمط ارتملط ػنل

كممػػل تتػػدـ يػػرل الملحػ مػػأف الػػذَل ا المتهػػددة إف َلتػ ذَػػل ن لمػنلهلل ريجػ
ال مػػع الػػذَل الهػػلـهلل كاف َلت ػ ذَػػل ن متسػػلي انرهلل يج ػ ف تَػػكف درجػػل االرتمػػلط مت ضػػل ك متكسػػطلهلل
دا ن
كلمل ظهر تتيجل ال رض ا كؿ مأف درجل االرتمػلط مػيف الػذَل الهػلـ كالػذَل ا

إح,ػػلبيلن كر ػ ت ػػس الك ػ

مت ض ػلهلل رػػإف ذلػػؾ يػػدؿ لػػى ف الػػذَل ا

شيبنل جديدنا.

رإف َػلف الػذَل الهػلـ هػك الطل ػل الهتليػل هلل رػإف الملحػ
ف مهض المكاه

كمهضهل د ار

المتهػػددة ذَػػل نهلل كلَػػف يتػػدـ لتػػل

يػرل مػأف الػذَل ا

المتهػددة هػ

مػلرة

طلب يل ك ل,ل تتم ؽ كتت رع ف الذَل الهلـ .

إال ف هذ التتلب تحتلم للتد يـ كالتأييد مف دراسل
للذَل الهلـ كالذَل ا

المتهػددة مكجمػل كدالػل

رل لى يتل

جديػدة كمػأدكا

جديػدة

المتهددة.

الفرضية الثانية :ال توجد عالقػة ارتباطيػة ذات داللػة إحصػائية عنػد م ػتوى داللػة ( (0.05 <αبػيف
درجػػات الػػذكاء العػػاـ وبػػػيف التحصػػيؿ الدرا ػػي لػػػدى طمبػػة الصػػؼ التا ػػػع فػػي المػػدارس الحكوميػػػة
بمحافظة غزة.
للتحققققق مقققن صقققحة هقققذه الفرضقققٌة تقققم إٌجقققاد معقققامالت االرتبقققاط لبٌرسقققون (

Person

 " )Correlation Coefficientللتعرف على طبٌعة العالقة بقٌن درجقات القذكاء العقام وأبعقاده وبقٌن
التحصٌل الدراسقً لػدل طلمػل ال,ػؼ التلسػع رػ المػدارس الحَكميػل ممحلرظػل غػزة ،والنتقائج المتعلققة
بهذه الفرضٌة موضحة من خالل الجدول التالً:
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جدوؿ ( :)22يبيف معامالت ارتباط بير وف لدرا ة العالقة بيف درجات الذكاء العاـ وبيف درجات التحصيؿ الدرا ي لدى طمبة الصؼ التا ع في المدارس الحكومية بمحافظة غزة
(ف=)700

المهدؿ التراَم
الذَل الهلـ
االستيهل

الل ظ

االستدالؿ الل ظ
االستدالؿ الشَل
االستدالؿ الَم
الدرجل الَليل لمتيلس الذَل الهلـ

الترميل

اللسل

اللسل

الديتيل

الهرميل

االتجليزيل

**.442** .412

**.371

**.399** .424** .394
**.345** .329
**.423** .409
**.516** .487

**.305
**.409
**.469

الريلضيل
**.451

**.445

**.366
**.463
**.543

** دالل إح,لبي نل تد 0.01

الهلكـ
كالحيلة
**.392

**.406

**.333
**.431
**.491

االجتمل يل
**.439

**.409

**.323
**.413
**.501

* دالل إح,لبيلن تد 0.05

008

ال تكف

الترميل

الترميل

كالحرؼ

المدتيل

التَتكلكجيل

الحيلتيل

**.236

**.429

**.260

**.381

**.310

**.196
**.339
**.343

\\ غير دالل إح,لبيلن

**.283** .420
**.282
**.390
**.487

**.281
**.329
**.357

المهل ار

المهدؿ
التراَم
**.433

**.431** .333
**.273
**.316
**.413

**.349
**.445
**.523

ظهػػر التتػػلب المكضػػحل ر ػ الجػػدكؿ السػػلمؽ كجػػكد ال ػػل طرديػػل ذا

داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف

الػػذَل الهػػلـ ك مهػػلد كمػػيف التح,ػػيؿ الد ارس ػ الهػػلـ لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع ر ػ المػػدراس الحَكميػػل
درج ػػل

ممحلرظ ػػل غػ ػزةهلل هلل كه ػػذا ي ػػدؿ ل ػػى ف َلم ػػل ارت هػ ػ

ال ػػذَل اله ػػلـ ك مه ػػلد ا رمه ػػل ِاالس ػػتيهل

الل ظ ػ هلل االسػػتدالؿ الل ظ ػ هلل االسػػتدالؿ الشػػَل هلل االسػػتدالؿ الَم ػ ) َلمػػل دل ذلػػؾ إلػػى ارت ػػلع مسػػتكل
التح,ػػيؿ الد ارس ػ لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل كالهَػػس ,ػػحي هلل َمػػل لػػكحظ كجػػكد
دالل ػػل إح ,ػػلبيل م ػػيف ال ػػذَل اله ػػلـ ك مه ػػلد التللي ػػل ِاالس ػػتيهل

ال ػػل طردي ػػل ذا

الل ظػػ هلل االس ػػتدالؿ

الل ظ ػ هلل االسػػتدالؿ الشػػَل هلل االسػػتدالؿ الَم ػ ) كمػػيف م ػكاد التح,ػػيؿ الد ارس ػ الهش ػرة التلليػػل ِ الترميػػل
الديتي ػلهلل اللسػػل الهرمي ػلهلل اللسػػل ااتجليزي ػلهلل الريلضػػيل هلل الهلػػكـ كالحيػػلةهلل االجتمل يػػل هلل ال تػػكف كالحػػرؼهلل
الترميل المدتيلهلل الترميل التَتكلكجيلهلل المهػل ار الحيلتيػل) لػدل طلمػل ال,ػؼ التلسػع رػ المػدراس الحَكميػل
ممح لرظل غزةهلل كهذا يػدؿ لػى ف َلمػل ارت هػ

درجػل

الػذَل الهػلـ ك مهػلد ا رمهػل َلمػل دل ذلػؾ إلػى

ارت لع مستكل التح,يؿ الدراس ر المكاد الدراسيل الهشرة تد الطلمػل كالهَػس ,ػحي هلل كمػللتظر إلػى

الهال ػػل

مػػيف مهػػلد الػػذَل الهػػلـ كالم ػكاد الد ارسػػيلهلل رتػػد لػػكحظ مػػأف جميػػع االرتملطػػل

لى ف هتلؾ تأ ي ار للمتسيريف ريمل ميتهملهلل حي

لكحظ كجػكد ال ػل

مكجم ػلهلل ممػػل يػػدؿ

طرديػل متكسػطل كمتهػل ضػهي ل

مل ميف الذَل الهلـ ك مهلد كمػل مػيف التح,ػيؿ الد ارسػ الهػلـ كالمػكاد الد ارسػيلهلل حيػ

االرتملط ميف ِ .)0.52 –0.19

مهػلمال

تركاحػ

تف ير الفرضية الثانية:
كي سر الملح

ذلؾ ر ضك مػل كضػحم التػ ار الت سػ هلل كممػل جػل رػ ااطػلر التظػرمهلل حيػ

الهال ل المتال,ػتل مػل مػيف الػذَل الهػلـ كالتح,ػيؿ الد ارسػ هلل رمػل ف يػذَر التح,ػيؿ حتػى يػذَر مجلتمػم
الذَل هلل كمل ف يذَر الذَل حتى يذَر التح,يؿ ا َلديم هلل كيحد

ال لط ميتهمل ر

كلتد ميف الت ار الت س مأف الذَل مػف َ ػر الم ػلهيـ التػ ارتمطػ

هذ التتيجل مع مػل تتػدـ رػ ااطػلر التظػرمهلل حيػ
مأف مهلمال

االرتملط ميف الذَل كالتح,يؿ الدراس مكجمل كذا

رهتلؾ إجمػلع مػف الهلمػل
الطال

ميتػ

الهشػ ار مػؿ المبػل

ا ذَيل

لػى االرتمػلط المكجػ

حيلف َ يرة.

مللتح,ػيؿ الد ارسػ هلل كتت ػؽ
مػف ا محػل

كالد ارسػل هلل

داللل إح,لبيل.

مػيف الػذَل كالتح,ػيؿ الد ارسػ هلل حيػ

يظهػر

درة لليل لى التح,ػيؿهلل كيسػتمركف رػ د ارسػتهـ رتػرة طػكؿ م ػالؼ غيػر ا ذَيػل .

ِ ليلفهلل كهتدمهلل كَكر

هلل )130 :1987
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الفرضية الثالثة :ال توجد عالقػة ارتباطيػة ذات دال لػة إحصػائية عنػد م ػتوى داللػة ( (0.05 <αبػيف
درجات الذكاءات المتعددة وبيف التحصيؿ الدرا ي لػدى طمبػة الصػؼ التا ػع فػي المػدارس الحكوميػة
بمحافظة غزة.
للتحققققق م ػػف صقققحة هقققذه الفرضقققٌة تقققم إٌجقققاد معقققامالت االرتبقققاط لبٌرسقققون (

Person

 " )Correlation Coefficientللتعققرف علققى طبٌعققة العالقققة بققٌن درجققات الققذكاءات المتعققددة وبققٌن
التحصققٌل الدراسققً لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع رػ المػػدارس الحَكميػػل ممحلرظػػل غػزة ،والنتققائج المتعلقققة
بهذه الفرضٌة موضحة من خالل الجدول التالً:
جدوؿ ( :)24يبيف معامالت ارتباط بير وف لدرا ة العالقة بيف درجات الذكاءات المتعددة وبيف درجات التحصيؿ
الدرا ي لدى طمبة الصؼ التا ع في المدارس الحكومية بمحافظة غزة (ف=)700

المعذل
التزاكمي
الذكاءاث
المتعذدة
الذكاء
اللغوي
الذكاء
الزياضي
الذكاء
المكاني
الذكاء
الحزكي
الذكاء
االجتماعي
الذكاء
الشخصي
الذكاء
الموسيقي
الذكاء
الطبيعي

الرياضيات

العلوم
والحياة

التربية
الدينية

اللغة
العربية

اللغة
االنجليزية

**.322

**.306

**.361

**.407

**.301

**.305

**.374

**.272

**.395

**.437

**.433

**.505

**.443

*.089

**.133

**.182

**.198

**.154

**.155

**.177

**.167

**.116

*.095

**.156

**.171

**.138

**.107

**.143

**.157

0.017

**.191

**.310

**.299

**.331

**.293

**.256

**.286

**.285

*.094

**.223

**.221

**.235

**.249

**.258

**.222

**.208

**.213

**.215

**.144

**.214

**.127

0.002

0.010

0.041

0.017

-0.011

0.007

0.007

-0.03

-0.01

-0.073

0.042

**.149

**.152

**.163

**.128

**.102

**.155

**.141

0.037

*.090

**.145

**.154

** دالل إح,لبيلن تد 0.01

ظهر التتلب المكضحل ر
الذَل ا

االجتماعيات

الفنون
والحرف

التربية
البدنية

التربية
التكنولوجية

المهارات
الحياتية

المعذل
التزاكمي

**.272

**.317

**.184

**.289

**.345

**.366

**.315

**.334

**.445

**.141

**.193

**.183

**.150

**.147
**.299

* دالل إح,لبيلن تد 0.05

\\ غير دالل إح,لبيلن

الجدكؿ السلمؽ كجكد ال ل طرديل ذا

المتهددة كميف التح,يؿ الدراس

ممحلرظ ل غزةهلل كهذا يدؿ لى ف َلمل ارت ه

داللل إح,لبيل ميف

الهلـ لدل طلمل ال,ؼ التلسع ر
درجل

الذَل

الريلض هلل الذَل المَلت هلل الذَل الحرَ هلل الذَل االجتمل

المدراس الحَكميل

المتهددة التلليل ِالذَل اللسكمهلل الذَل

هلل الذَل الش  ,هلل الذَل الطميه ) َلمل

دل ذلؾ إلى ارت لع مستكل التح,يؿ الدراس لدل طلمل ال,ؼ التلسع مللمدراس الحَكميل كالهَس
,حي هلل َمل لكحظ كجكد ال ل طرديل ذا

داللل إح,لبيل ميف الذَل ا

اللسكمهلل الذَل الريلض هلل الذَل المَلت هلل الذَل الحرَ هلل الذَل االجتمل

المتهددة التلليل ِالذَل

هلل الذَل الش  ,هلل الذَل

الطميه ) كميف مكاد التح,يؿ الدراس الهشرة التلليل ِ الترميل الديتيلهلل اللسل الهرميلهلل اللسل ااتجليزيلهلل
الريلضيل هلل الهلكـ كالحيلةهلل االجتمل يل هلل ال تكف كالحرؼهلل الترميل المدتيلهلل الترميل التَتكلكجيلهلل
021

الحيلتيل) لدل طلمل ال,ؼ التلسع ر المدراس الحَكميل ممحلرظل غزةهلل كهذا يدؿ لى ف

المهل ار

درجل

َلمل ارت ه

المتهددة السمهل َلمل دل ذلؾ إلى ارت لع مستكل التح,يؿ الدراس ر

الذَل ا

المكاد الدراسيل الهشرة تد الطلمل كالهَس ,حي هلل كمللتظر إلى الهال ل
كالمكاد الدراسيل الهشرةهلل رتد لكحظ مأف جميع االرتملطل

للمتسي ار

ريمل ميتهملهلل حي

كمل ميف التح,يؿ الدراس

لكحظ كجكد ال ل

المتهددة

ميف الذَل ا

مكجملهلل ممل يدؿ لى ف هتلؾ تأ ي ار

طرديل ضهي ل كمتكسطل مل ميف الذَل ا

الهلـ كالمكاد الدراسيلهلل حي

مهلمال

تركاح

المتهددة

االرتملط ميف ِ –0.09

.)0.50
تف ير الفرضية الثالثة:
 -ظهر التتلب المكضحل ر الجدكؿ السلمؽ كجكد ال ل طرديل ذا

داللل إح,لبيل ميف الذَل ا

المتهددة كميف التح,يؿ الدراس الهلـ لدل طلمل ال,ؼ التلسع ر المدراس الحَكميل ممحلرظل غزةهلل
الذَل

المتهددة التلليل ِالذَل اللسكمهلل الذَل الريلض هلل

كهذا يدؿ لى ف َلمل ارت ه

درجل

الذَل المَلت هلل الذَل الحرَ هلل الذَل االجتمل

هلل الذَل الش  ,هلل الذَل الطميه ) َلمل دل ذلؾ

إلى ارت لع مستكل التح,يؿ الدراس لدل طلمل ال,ؼ التلسع مللمدراس الحَكميل كالهَس ,حي .
كي سر الملح

ذلؾ مسم

ر الملدة الكاحدة ذَل ا
جلت هلل ميتمل مف جلت

تتكع الذَل ا

كَأتم ر متلمؿ َؿ ملدة ذَل م ,صهلل ك د تتدا ؿ للتميز

دةهلل رللذَل ا للسكم يرتمط ملللسل الهرميل كمف ـ ملللسل ااتجليزيل هذا مف

ك ر رإف الذَل اللسكم هك ا سلس للتجلح ر

تجلكز م ملدة دكف امتالؾ الذَل اللسكمهلل ميتمل الذَل المتطت

يرتمط مملدة الريلضيل

الت َير مأتكا مهلل كالت سير كاالستدالؿ كاالستتتلم كمل شلممهلل كالذَل المَلت
الؿ است داـ ال رابط كا دكا

م ملدة

رلهلل رال يمَف

الم,ريل كالتظريل كاست داـ الميبل المحليل ر

ك مليل

د يد ؿ ر َؿ المكاد مف
مليل التدريسهلل كالذَل

الش  ,يضع ااتسلف ططم كيرسـ هدارم كيسهى لتحتيتهلهلل َذلؾ رإف الذَل االجتمل

ي دم

إلى زيلدة رل ليل الطلمل كارت لع تتهـ مأت سهـ كت ل لهـ مع المحيط الذم يتكاجدكف ريمهلل ميتمل الذَل
الحرَ

يرتمط مت ضيؿ ا سللي

الم تل لهلل ك ي انر يأت
رمف المتطت

الهمليل كح

الذَل الطميه

ف ترتمط هذ الذَل ا

حي

ا تشطل

الريلضل كاالستمتلع مهل كالمشلرَل ر

االرتملط الك يؽ مملدة الهلكـ كمظلهر الَكف كالطميهلهلل

ارتملطلن طردينل ذك داللل إح,لبيل مع التح,يؿ الدراس .

ال مف ِ مد التلدرهلل ك مك هلشـهلل  )2007مأف هذا الك
كلتد َد َ ن
م,كرة َمر كيزيد مف تح,يلهـ الدراس هلل كتمتههـ مللمهل ار
المطلكمل متهـ  ِ .مدالتلدرهلل ك مك هلشـهلل )223 :2007
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مف مؿ الطلمل ي دم إلى تح يزهـ

اال تملريل الم تل لهلل تل

دا المهلـ

الفرضية الرابعة :ىؿ الذكاء العاـ لو تأثير عمى التحصيؿ الدرا ي مف خػالؿ الػذكاءات المتعػددة لػدى
طمبة الصؼ التا ع بالمدارس الحكومية بمحافظة غزة؟
أو ًال :التأثيرات المباشرة:
أوالً :التػػأثيرات المباشػػرة لمػػذكاء العػػاـ عمػػى الػػذكاءات المتعػػددة لطمبػػة الصػػؼ التا ػػع فػػي المػػدراس

الحكومية بمحافظة غزة:

يمػػيف الج ػػدكؿ التػػلل تت ػػلب مه ػػلمال
المملشرة للذَل الهلـ لى الذَل ا

المسػػلر التتديري ػػل كمه ػػلمال

المسػػلر المهيلري ػػل للت ػػأ ي ار

المتهددة كَػذلؾ التػأ ي ار المملشػرة للػذَل الهػلـ كالػذَل ا

المتهػددة

ل ػػى التح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ ل ػػدل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع رػ ػ الم ػػدراس الحَكمي ػػل ممحلرظ ػػل غػ ػزةهلل كالتت ػػلب

ال ل,ل مللتأ ي ار

المملشرة مكضحل مف الؿ الجدكؿ التلل :

جدوؿ ( :)23يبيف معامالت الم ار المعيارية لمتأثي رات المباشرة وقيمة ت وم توى الداللة لكؿ مف الذكاء العاـ
والذكاءات المتعددة عمى التحصيؿ الدرا ي لطمبة الصؼ التا ع بالمدارس الحكومية بمحافظة غزة

المتغير المؤثر

المتغير المتأثر

التقدير

معامؿ الم ار

الخطأ

المعياري

المعياري

قيمة ت

م توى
الداللة

الذَل الهلـ

الذَل اللسكم

0.35

0.57

0.08

7.57

***

الذَل الهلـ

الذَل الريلض

0.36

0.58

0.08

7.76

***

الذَل الهلـ

الذَل المَلت

0.21

0.29

0.06

4.48

***

الذَل الهلـ

الذَل الحرَ

0.21

0.30

0.07

4.48

***

الذَل الهلـ

الذَل االجتمل

0.30

0.45

0.07

6.45

***

الذَل الهلـ

الذَل الش ,

0.22

0.32

0.07

4.85

***

الذَل الهلـ

الذَل المكسيت

0.09

0.21

0.10

2.01

*0.04

الذَل الهلـ

الذَل الطميه

0.10

0.19

0.08

2.25

*0.03

الذَل الهلـ

التح,يؿ الدراس

0.47

2.80

0.28

10.07

***

الذَل اللسكم

التح,يؿ الدراس

0.01

0.05

0.17

0.31

//0.76

الذَل الريلض

التح,يؿ الدراس

0.27

0.98

0.14

6.83

***

الذَل المَلت

التح,يؿ الدراس

-0.07

-0.30

0.18

-1.64

//0.10

الذَل الحرَ

التح,يؿ الدراس

-0.07

-0.29

0.18

-1.60

//0.11

الذَل االجتمل

التح,يؿ الدراس

0.16

0.62

0.18

3.52

***

الذَل الش ,

التح,يؿ الدراس

0.05

0.21

0.16

1.31

//0.19

الذَل المكسيت

التح,يؿ الدراس

-0.11

-0.30

0.09

-3.34

***

الذَل الطميه

التح,يؿ الدراس

0.00

0.00

0.13

0.00

//0.998

** دالل تد0.01

 //غير دالل

* دالل تد 0.05
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يتضح مف خالؿ الجدوؿ ال ابؽ مايمي


تميف كجكد تأ ير إيجػلم مملشػر ذك داللػل إح,ػلبيل للػذَل الهػلـ لػى الػذَل اللسػكم تػد طلمػل

ال,ؼ التلسع مللمدراس الحَكميل ممحلرظل غزةهلل كهذا يهت مأتػم الػذَل الهػلـ يػ ر مشػَؿ إيجػلم
ال ػػذَل اللس ػػكم ل ػػدل الطلمػ ػلهلل رت ػػد ملسػ ػ

لػى

يم ػػل المس ػػلر التت ػػديرم 0.35هلل كمهلم ػػؿ المس ػػلر المهي ػػلرم ملػ ػ

 0.57كم طأ مهيلرم مل 0.08هلل ).(t-test=7.57,P-value<0.001
يرل الملح

تم مف الؿ تظرة شلملل لى التتيجػل السػلمتل مػأف هتػلؾ تػأ ير إيجػلم مملشػر ذك

داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل الهػػلـ لػػى الػػذَل ا

المتهػػددةهلل كَػػلف التػػأ ير ا ػػكل للػػذَل الهػػلـ لػػى الػػذَل

المتطت الريلض كمف ـ الذَل اللسكمهلل ميتمل ا ضهؼ َلف تأ ير الػذَل الهػلـ لػى الػذَل المكسػيت

كمف ـ الذَل الطميه هلل إال ف التأ ي ار

َلت

جميههل دالل إح,لبينل.

كهػػذ التتيجػػل ت ػرتمط متتيجػػل ال ػػرض ا كؿ حي ػ
داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف الػػذَل الهػػلـ كالػػذَل ا

المَػػلت هلل الػػذَل الحرَ ػ هلل الػػذَل االجتمػػل

ػػف كجػػكد ال ػػل طردي ػل ذا

ظهػػر التتػػلب

المتهػػددة التلليػػل ِالػػذَل اللسػػكمهلل الػػذَل الريلض ػ هلل الػػذَل

هلل الػػذَل الش  ,ػ هلل الػػذَل المكسػػيت هلل الػػذَل الطميه ػ )

لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع رػػ المػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزةهلل هلل ممهت ػػى تػػم َلمػػل ارت ه ػ
الذَل الهلـ َلمل دل ذلؾ إلى ارت ػلع درجػل

الػذَل ا

المتهػددة السػلمتل تػد الطلمػل كالهَػس ,ػحي هلل

كرػ ذلػػؾ تأَيػػد لػػى مػػل رسػرتل سػػلمتلن حػػكؿ طميهػػل الهال ػػل مػػيف الػػذَل الهػػلـ كالػػذَل ا
هذ المرة مف الؿ است داـ سلك إح,لب ك رهلل كهك تحليؿ المسلر.
كي سػػر الملح ػ

ذلػػؾ متمػػليز الػػذَل الهػػلـ ػػف الػػذَل ا

) (Mayer&Salovey,1997تم لَ ت م

المتهػػددةهلل حي ػ

كجكد ذَل جديد مجلت

تػػدرس الهال ػػل مػػيف هػػذا الػػذَل الجديػػد ك م مػػف الػػذَل ا

درج ػػل

ا

المتهػػددة كلَػػف

يػػرل مػػلير كسػػللكر

الػذَل اآل ػر المكجػكدهلل ليتػل ف

ػػرل التديم ػلهلل رػػإذا كجػػد ال ػػل ك ارتمػػلط

َمير ميف الذَل الجديد كالذَل اآل رهلل رهذا يهت مأتهمل يم الف ت س الذَل .
َلت

كاذا اتهػػدم

الهال ػػل ميتهمػػل رػػذلؾ يهت ػ مػػأف الػػذَل الجديػػد لػػيس ذَػػل ر ػ ا  ,ػؿهلل ميتمػػل إذا

الهال ل ميتهمل مت ضل ك متكسطلهلل رهذا يهت مأف الػذَل الجديػد م تلػؼ مدرجػل ك مػأ رل ػف

الذَل التديـهلل كمف ـ سيتكؿ لتل شيبلن جديدان) ِ .جكةهلل .)47 :2003
ف تػرتمط ارتملط ػلن

كممػػل تتػػدـ يػػرل الملحػ مػػأف الػػذَل ا المتهػػددة إف َلتػ ذَػػل ن لمػلنهلل ريجػ
تلمػلن مػع الػذَل الهػلـهلل كلَػ يَػكف ذَػل متسػلي انرهلل يجػ ف تَػكف درجػل االرتمػلط مت ضػل ك متكسػػطلهلل
كلمل ظهر تتيجل ال رض ا كؿ مأف درجل االرتمػلط مػيف الػذَل الهػلـ كالػذَل ا
إح,ػػلبينل كر ػ ت ػػس الك ػ

مت ض ػلهلل رػػإف ذلػػؾ يػػدؿ لػػى ف الػػذَل ا

شيبلن جديدان.
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المتهػددة مكجمػل كدالػل

المتهػػددة ذَػػل نهلل كلَػػف يتػػدـ لتػػل

رإف َػلف الػذَل الهػلـ هػك الطل ػل الهتليػل هلل رػإف الملحػ
ف مهػض المكاهػ

يػرل مػأف الػذَل ا

المتهػددة هػ

مػلرة

كمهػض التػد ار الطلب يػل ك ال ل,ػل التػ تتم ػؽ كتت ػرع ػف الػذَل الهػلـهلل كلتػد تػـ

ت سير ذلؾ مسمتلن.
كمأدكا

كرغ ػػـ ذل ػػؾ ر ػػإف ه ػػذ التت ػػلب تحت ػػلم لل ػػد يـ كالتأيي ػػد م ػػف د ارس ػػل
جديدة للذَل الهلـ كالذَل ا

ػػرل ل ػػى يت ػػل

المتهددة.

جدي ػػدة

ثاني ػاً :التػػأثيرات المباشػػرة لمػػذكاء العػػاـ والػػذكاءات المتعػػددة عمػػى التحصػػيؿ الدرا ػػي لطمبػػة الصػػؼ
التا ع في المدراس الحكومية بمحافظة غزة:

تمػػيف كجػػكد تػػأ ير إيجػػلم مملشػػر ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل الهػػلـ لػػى التح,ػػيؿ الد ارسػ



تػػد

طلمل ال,ؼ التلسع مللمدراس الحَكميل ممحلرظل غزةهلل كهذا يهت مأتم الػذَل الهػلـ يػ ر مشػَؿ إيجػلم
لى التح,يؿ الدراس لدل الطلملهلل رتد ملس

يمػل المسػلر التتػديرم 0.47هلل كمهلمػؿ المسػلر المهيػلرم

مل  2.80كم طأ مهيلرم مل 0.28هلل ).(t-test=10.07,P-value<0.001
كات ت

تتيجل هذ الدراسل مػع تتػلب الد ارسػل

التلليػل :تتيجػل د ارسػل ِسػليملفهلل )1998هلل كتتيجػل

د ارس ػ ػػل ِ م ػ ػػكهالؿهلل كالطح ػ ػػلفهلل )2002هلل كتتيج ػ ػػل د ارس ػ ػػل ِذر هلل ك مػ ػ ػ ارفهلل كالهَ ػ ػػلـهلل )2007هلل كتتيج ػ ػػل
ِ2005

at,

)Fergusson,elهلل كتتيج ػػل د ارس ػػل ِالش ػػكيت هلل )2010هلل كتتيج ػػل د ارس ػػل ِالمزكغػ ػ هلل

)2011هلل كتتيجػػل د ارسػػل ِ مػػد ال ضػػيؿهلل )2011هلل كتتيجػػل د ارسػػل) (Lipi, 2013هلل كتتيجػػل د ارسػػل

ِالست ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكدمهلل )2013هلل كد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ِ مزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلفهلل )2015هلل كتتيج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
)(Dandagel,Yarriswamim,2017هلل حي ػ

َش ػ

هػػذ الد ارسػػل

داللػػل إح,ػػلبيل مػػيف الػػذَل الهػػلـ كالتح,ػػيؿ الد ارسػ هلل ميتمػػل ا تل ػ

ػػف كجػػكد ال ػػل جكهريػػل ذا
مػػع تتيجػػل د ارسػػل

)al,2009هلل كتتيجػػل د ارسػػل ِسػػلمؽهلل )2015هلل كتتيجػػل د ارسػػل)(Majerova,2017هلل حي ػ
دـ كجكد ال ل جكهريل ذا

داللل إح,لبيل ميف الذَل الهلـ كالتح,يؿ الدراس .

(Naderi,et
َش ػ

ػػف

كمػف ػالؿ تظػرة سػريهل لػى التتيجػل السػلمتل تالحػظ مػأف هتػلؾ تػأ ير إيجػلم مملشػر ذك داللػل
إح,لبيل للذَل الهلـ لى التح,يؿ الدراس هلل كملس

كهػػذ التتيجػػل ت ػرتمط متتيجػػل ال ػػرض ال ػػلت حي ػ

يمل التأ ير ِ.)0.47
س ػ ر التتػػلب

ػػف كجػػكد ال ػػل طرديػػل ذا

داللل إح,ػلبيل مػيف الػذَل الهػلـ كالتح,ػيؿ الد ارسػ هلل لػدل طلمػل ال,ػؼ التلسػع رػ المػدراس الحَكميػل
ممحلرظػل غػزةهلل كهػذا يػدؿ لػى ف َلمػل ارت هػ

درجػل

الػذَل الهػلـ َلمػل دل ذلػؾ إلػى ارت ػلع درجػػل

الطلم ػػل ر ػ ػ التح,ػ ػػيؿ الد ارسػ ػ هلل كالهَػػػس ,ػ ػػحي هلل مم ػػل يهػػػزز الهال ػػػل م ػػيف الػػػذَل الهػػػلـ كالتح,ػ ػػيؿ

الدراس هلل كذلؾ مف الؿ است داـ سلك إح,لب ك ر.
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كي سر الملح

ذلؾ ر ضك مػل كضػحم التػ ار الت سػ هلل كممػل جػل رػ ااطػلر التظػرمهلل حيػ

الهال ل المتال,ػتل مػل مػيف الػذَل الهػلـ كالتح,ػيؿ الد ارسػ هلل رمػل ف يػذَر التح,ػيؿ حتػى يػذَر مجلتمػم
ال لط ميتهمل ر

الذَل هلل كمل ف يذَر الذَل حتى يذَر التح,يؿ ا َلديم هلل كيحد

كلتد ميف الت ار الت س مأف الذَل مػف َ ػر الم ػلهيـ التػ ارتمطػ

هذ التتيجل مع مػل تتػدـ رػ ااطػلر التظػرمهلل حيػ
مأف مهلمال
الطال

االرتملط ميف الذَل كالتح,يؿ الدراس مكجمل كذا

رهتلؾ إجمػلع مػف الهلمػل
ا ذَيل

لػى االرتمػلط المكجػ

مللتح,ػيؿ الد ارسػ هلل كتت ػؽ
مػف ا محػل

كالد ارسػل هلل

داللل إح,لبيل.

مػيف الػذَل كالتح,ػيؿ الد ارسػ هلل حيػ

يظهػر

درة لليل لى التح,ػيؿهلل كيسػتمركف رػ د ارسػتهـ رتػرة طػكؿ م ػالؼ غيػر ا ذَيػل .

ِ ليلفهلل كهتدمهلل كَكر


ميتػ

الهشػ ار مػؿ المبػل

حيلف َ يرة.

هلل )130 :1987

تمػػيف ػػدـ كجػػكد تػػأ ير مملشػػر ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل اللسػػكم لػػى التح,ػػيؿ الد ارس ػ

تػػد

طلمل ال,ؼ التلسع مللمػدراس الحَكميػل ممحلرظػل غػزةهلل كهػذا يهتػ مأتػم الػذَل اللسػكم ال يػ ر
لى التح,يؿ الد ارسػ لػدل الطلمػلهلل رتػد ملسػ

يمػل المسػلر التتػديرم 0.01هلل كمهلمػؿ المسػلر

المهيلرم مل  0.05كم طأ مهيلرم مل 0.17هلل ).(t-test=0.31,P-value=0.76>0.05


تمػػيف كجػػكد تػػأ ير إيجػػلم مملشػػر ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل الريلض ػ

لػػى التح,ػػيؿ الد ارس ػ

تػػد طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غػزةهلل كهػػذا يهتػ مأتػػم الػػذَل الريلضػ

يػ ػ ر مش ػػَؿ إيج ػػلم

ل ػػى التح ,ػػيؿ الد ارسػػ ل ػػدل الطلمػ ػلهلل رت ػػد ملسػ ػ

يم ػػل المس ػػلر التت ػػديرم

0.27هلل كمهلمػ ػ ػػؿ المسػ ػ ػػلر المهي ػ ػ ػػلرم مل ػ ػ ػ  0.98كم ط ػ ػ ػػأ مهيػ ػ ػػلرم ملػػ ػ ػ 0.14هلل (t-test=-

).6.83,P-value<0.05


تم ػػيف ػػدـ كجػ ػػكد ت ػػأ ير إيجػػػلم مملش ػػر ذك دالل ػػل إح,ػػػلبيل لل ػػذَل المَػػػلت
الد ارس ػ

ل ػػى التح,ػ ػػيؿ

تػػد طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزةهلل كهػػذا يهت ػ مأتػػم الػػذَل

المَلت ال ي ر لى التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل الطلمػلهلل رتػد ملسػ

يمػل المسػلر التتػديرم 0.07هلل

كمهلم ػ ػػؿ المس ػ ػػلر المهي ػ ػػلرم ملػ ػ ػ  0.30كم ط ػ ػػأ مهي ػ ػػلرم ملػ ػ ػ 0.18هلل (t-test=-1.64,P-
).value>0.05


تم ػػيف ػػػدـ كج ػػكد تػػػأ ير إيج ػػلم مملشػػػر ذك دالل ػػل إح,ػػػلبيل لل ػػذَل الحرَ ػ ػ
الد ارس ػ

ل ػػى التح,ػ ػػيؿ

تػػد طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزةهلل كهػػذا يهت ػ مأتػػم الػػذَل

الحرَ ال ي ر لى التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل الطلمػلهلل رتػد ملسػ

يمػل المسػلر التتػديرم 0.07هلل

كمهلمػ ػ ػػؿ المسػ ػ ػػلر المهيػ ػ ػػلرم مل ػ ػ ػ  0.29كم طػ ػ ػػأ مهيػ ػ ػػلرم مل ػ ػ ػ 0.18هلل (t-test=1.60,P-

).value>0.05
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لػى التح,ػيؿ الد ارسػ

تميف كجكد تأ ير إيجػلم مملشػر ذك داللػل إح,ػلبيل للػذَل االجتمػل

تد طلمل ال,ؼ التلسع مللمدراس الحَكميل ممحلرظل غػزةهلل كهػذا يهتػ مأتػم الػذَل االجتمػل
يػ ر مشػػَؿ إيجػػلم

لػػى التح,ػػيؿ الد ارس ػ م لػػدل الطلم ػلهلل رتػػد ملس ػ

يمػػل المسػػلر التتػػديرم

0.16هلل كمهلمؿ المسلر المهيلرم ملػ  0.62كم طػأ مهيػلرم ملػ 0.18هلل (t-test=3.52,P-

).value<0.001


تم ػػيف ػػدـ كج ػػكد ت ػػأ ير إيج ػػلم مملش ػػر ذك دالل ػػل إح ,ػػلبيل لل ػػذَل الش ,ػػ
الد ارس ػ

ل ػػى التح ,ػػيؿ

تػػد طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزةهلل كهػػذا يهت ػ مأتػػم الػػذَل

الش ,ػ ػ ال يػ ػ ر ل ػػى التح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ ل ػػدل الطلمػ ػلهلل رت ػػد ملسػ ػ

يم ػػل المس ػػلر التت ػػديرم

0.05هلل كمهلمؿ المسلر المهيلرم ملػ  0.21كم طػأ مهيػلرم ملػ 0.16هلل (t-test=1.31,P-
).value>0.05


تمػػيف كجػػكد تػػأ ير سػػلم مملشػػر ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل المكسػػيت

لػػى التح,ػػيؿ الد ارس ػ

تػد طلمػل ال,ػؼ التلسػع مللمػػدراس الحَكميػل ممحلرظػل غػزةهلل كهػػذا يهتػ مأتػم الػذَل المكسػػيت
ي ػ ر مشػػَؿ سػػلم

لػػى التح,ػػيؿ الد ارس ػ لػػدل الطلم ػلهلل رتػػد ملس ػ

يمػػل المسػػلر التتػػديرم -

0.11هلل كمهلم ػ ػ ػ ػ ػػؿ المس ػ ػ ػ ػ ػػلر المهي ػ ػ ػ ػ ػػلرم ملػػ ػ ػ ػ ػ  0.30-كم ط ػ ػ ػ ػ ػػأ مهي ػ ػ ػ ػ ػػلرم ملػػ ػ ػ ػ ػ 0.09هلل (t-

).test=3.34,P-value<0.01


تم ػػيف ػػدـ كج ػػكد ت ػػأ ير إيج ػػلم مملش ػػر ذك دالل ػػل إح ,ػػلبيل لل ػػذَل الطميهػ ػ
الد ارس ػ

ل ػػى التح ,ػػيؿ

تػػد طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزةهلل كهػػذا يهت ػ مأتػػم الػػذَل

يمػل المسػلر التتػديرم 0.00هلل

الطميه ال ي ر لى التح,يؿ الدراس لدل الطلمػلهلل رتػد ملسػ

كمهلمػ ػ ػػؿ المسػ ػ ػػلر المهيػ ػ ػػلرم مل ػ ػ ػ  0.00كم طػ ػ ػػأ مهيػ ػ ػػلرم مل ػ ػ ػ 0.13هلل (t-test=0.00,P-
).value=0.998

مف الؿ التتيجل السلمتل يتض لتل مػأف الػذَل ا

المتهػددة ال يكجػد لهػل تػأ ير مملشػر ذك داللػل

إح,لبيل لػى التح,ػيؿ الد ارسػ هلل ملسػت تل الػذَل المتطتػ الريلضػ هلل كَػذلؾ الػذَل االجتمػل

هلل رلتػد

تمػيف مػأف لهمػل تػأ ير مملشػػر لػى التح,ػيؿ الد ارسػ هلل رػ المتلمػػؿ ظهػر التتػلب مػأف الػذَل المكسػػيت
لم تأ ير مملشر لى التح,يؿ الدراس كلَتم ر االتجل السلم .
كي سر الملح

ميلجيػ ػ ػمهلل حيػ ػ ػ

ذلؾ مأف الذَل المتطتػ الريلضػ هػك ,ػميـ الػذَل الهػلـهلل َمػل ذهػ

ف ال ػ ػػذَل المتطتػ ػ ػ يػ ػ ػرتمط مم ػ ػػلدة الريلض ػ ػػيل

كاالسػػتدالؿ كاالسػػتتتلم كمػػل شػػلممهلل مػػل الػػذَل االجتمػػل

ك ملي ػ ػػل

الطميه

الت َي ػ ػػر مأتكا ػ ػ ػمهلل كالت س ػ ػػير

يػ دم إلػػى زيػػلدة رل ليػػل الطلمػػل كارت ػػلع تػػتهـ

مأت سػػهـ كت ػػل لهـ مػػع المحػػيط الػػذم يتكاجػػدكف ريػمهلل كالهمػػؿ الجمػػل
ف يَكف للذَل المتطت كاالجتمل

كالمشػػلرَل ال هلل ػلهلل كمللتػػلل رمػػف

تأ ي ار مملش ار لى التح,يؿ الدراس .
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إلػى ذلػؾ

كَش
َلت ػ

التتلب َذلؾ ف كجكد ال ل ميف الذَل المكسيت كالتح,يؿ الد ارسػ هلل كلَػف الهال ػل

رػػ االتجػػل الس ػػلم هلل كهػػذا يهتػػ مػػأف االهتم ػػلـ مل تشػػطل المكس ػػيتيل يهيػػؽ التت ػػدـ ر ػ التح ,ػػيؿ

الد ارس ػ هلل كي سػػر الملح ػ

ذلػػؾ مأتػػم ال يكجػػد ت ,ػػص رسػػم مػػم يػػتـ تدريسػػم دا ػػؿ المػػدارسهلل كمللتػػلل

رمف يهتـ مهذا الذَل سيَكف اهتملمم مت,مل ليم ػلرم إطػلر المدرسػل كالمتهػلمهلل كمػف ػـ سػيَكف هػذا

االهتمػلـ لػػى حسػػل
متػ

المػكاد الد ارسػػيل الم تل ػػل ممػػل يػ ر ليهػػل سػػلملنهلل كَػػذلؾ رػػإف الهديػػد مػػف الد ارسػػل

ذلػؾ كجػكد ال ػػل سػلميل مػيف مػل يسػػمى الػذَل المكسػيت كالتح,ػيؿ الد ارسػ هلل كمللتػلل ال مػد مػػف

إ لدة التظر ر إطالؽ اسـ الذَل المكسيت .

ميتمػػل ي سػػر الملح ػ
مسػػم

ػػدـ كجػػكد تػػأ ير ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل ا

مػػل تػػـ ذَػػر سػػلمتل كهػػك اسػػت داـ الطػػرؽ كا سػػللي

مليل التتييـهلل كمللتلل

دـ ظهكر تأ ي ار

َمػػل ف مهػػض هػػذ الػػذَل ا

ا

ػػرل لػػى التح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل

التتليديػػل س ػكا

كيل لهذ الذَل ا

مليػػل الشػػرح ك تػػل

تػػل

لى تتلب التح,يؿ الدراس .

هػ رػ حتيتػػل ا مػػر ال تتهػػدل َكتهػػل مكاهػ

َللػػذَل المكسػػيت كالػػذَل

الحرَ .
ممل سمؽ تميف مف الؿ التتلب مأف الذَل الهلـ يػ ر لػى التح,ػيؿ الدارسػ
الذَل ا

َ ػر مػف تػأ ير

المتهددة لى التح,يؿ الدراس لدل طلمل ال,ؼ التلسع مللمدارس الحَكميل ممحلرظل غزة.
هذ التتيجل لت َػد مػأف تظريػل الػذَل الهػلـ لهػل التػأ ير ا ػكل لػى التح,ػيؿ الد ارسػ هلل

كجل
كهذ التتيجل جل

متكارتل كمتطلمتل مػع مػل جػل رػ ا د

الت سػ هلل حيػ

االرتمػلط الك يػؽ مػيف الػذَل

الهػلـ كالتح,ػػيؿ الد ارسػ هلل كهػػذا ػػد يهػكد لسػػم

مسػيط مػػأف الػػذَل الهػلـ يتػػيس التػد ار الهتليػػل المرتمطػػل

التدريس ككليل التتكيـهلل م الؼ التػد ار كالمكاهػ

الهديػد

مللتػػد ار اللسكيػػل كالتػػد ار المتطتيػػل الريلضػػيلهلل كالت ػ ي ػػتـ الترَيػػز ليهمػػل مػػف ػػالؿ المتهػػلم كطريت ػػل

مػف هػذ المكاهػ

كالتػد ار ليسػ

مػف كلكيػل

ا

ػرل التػ تسػمى ِالػذَل ا

المتهػددة) حيػ

الطلمػل كال ذكيهػـ كال حتػػى ا تظمػل المدرسػيل تكليهػل هػػذا

االهتمػػلـ م ػػت س الدرجػػل لل ػػذَل التتلي ػػدم ك الػػذَل اله ػػلـهلل م ػػؿ كيػػرل ال ػػمهض م ػػأف مهػػض ه ػػذ المكاهػ ػ

مضيهل للك
كالطميه

كال ملر ترتجى مف ل هلهلل َللذَل الحرَ

ك الػذَل المكسػيت هلل كمللتػلل رمػف المتطتػ

ف تَكف تظريل الذَل الهلـ ه ا َ ر ارتملطلن كتأ ي انر مللتح,يؿ الدراس .
كيضيؼ ِال تيهػ هلل  )9 :2013مػأف جمػكد ك ,ػكر المتظكمػل الترمكيػل مػف حيػ

ضػهؼ تهمػيـ

التهليـهلل ك زؿ التهليـ ف المجتمعهلل كاال ت,ػلر لػى تتميػل التػد ار اللسكيػل كالريلضػيلهلل كتمطيػل ك حلديػل
طػػرؽ التػػدريس كالمحتػػكل كالتتػػكيـهلل كتهمػػيش ال ػكارؽ ال رديػلهلل َػػؿ هػػذ المظػػلهر د
رػ

إلػػى ا تػزاؿ الػػذَل

ػػدرة تليػػل لمػلهلل يمَػػف التهميػػر تهػػل ممهلمػػؿ الػػذَل الهػػلـهلل كالػػذم يهَػػس ملل ,ػػكص المَتسػػمل

المدرسيل.
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ثانياً :التأثيرات غير المباشرة لمذكاء العاـ عمى التحصيؿ الدرا ي مف خالؿ الذكاءات المتعددة:
للتهرؼ لى المتسي ار الكسػيطل كهػ الػذَل ا

المتهػددة مػيف الػذَل الهػلـ كالتح,ػيؿ الد ارسػ

لطلم ػػل ال ,ػػؼ التلسػ ػػع مللم ػػدارس الحَكمي ػػل ممحلرظػػػل غػ ػزةهلل حي ػ ػ

ت ػػـ اس ػػت داـ محلَػػػل

التػ ػ تهتمػ ػػر

المتسي ػ ار الكسػػطيل دالػػل إح,ػػلبيلهلل رتػػد تػػـ اسػػت داـ مهيػػلر سػػكمؿ  Sobel testللتأَػػد مػػف الدالل ػل
ااح,لبيل للهلمؿ الكسيط ر تمذجل المهلدال

المتلبيلهلل كالتتلب جل

َمل يميتهل الجدكؿ التلل :

جدوؿ ( :)26يبيف التأثيرات غير المباشرة لمذكاء العاـ عمى التحصيؿ الدرا ي مف خالؿ الذكاءات المتعددة لطمبة
الصؼ التا ع بالمدارس الحكومية بمحافظة غزة
المتغير المؤثر

العامؿ الو يط

معامؿ

المتغير المتأثر

الم ار 1

معامؿ

الم ار2

معامؿ الم ار
الو يط

م توى الداللة

الذَل الهلـ

الذَل اللسكم

التح,يؿ الدراس

0.35

0.01

0.00

غير دالل

الذَل الهلـ

الذَل الريلض

التح,يؿ الدراس

0.36

0.27

0.10

 0.004دالل

الذَل الهلـ

الذَل المَلت

التح,يؿ الدراس

0.21

-0.07

-0.01

غير دالل

الذَل الهلـ

الذَل الحرَ

التح,يؿ الدراس

0.21

-0.07

-0.01

غير دالل

الذَل الهلـ

الذَل االجتمل

التح,يؿ الدراس

0.30

0.16

0.05

غير دالل

الذَل الهلـ

الذَل الش ,

التح,يؿ الدراس

0.22

0.05

0.01

غير دالل

الذَل الهلـ

الذَل المكسيت

التح,يؿ الدراس

0.09

-0.11

-0.01

غير دالل

الذَل الهلـ

الذَل الطميه

التح,يؿ الدراس

0.10

0.00

0.00

غير دالل

تبيف مف خالؿ الجدوؿ ال ابؽ مايمي:


مللتسػػمل لتػػأ ير ال ػػذَل الهػػلـ رػ ػ التح,ػػيؿ الدارسػ ػ مػػرك انر ملل ػػذَل اللسػػكم َهلم ػػؿ كسػػيط م ػػيف
الػػذَل الهػػلـ كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ لطلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزةهلل رتػػد

لػػكحظ ػػدـ كجػػكد تػػأ ير غيػػر مملشػػر ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل

الهػػلـ ر ػ التح,ػػيؿ الدارس ػ

م ػػرك انر ملل ػػذَل اللس ػػكمهلل رت ػػد ل ػػكحظ م ػػأف مهلم ػػؿ المس ػػلر ػػؿ م ػػف  0.08حسػ ػ

مهي ػػلر س ػػكمؿ

 sobal testالذم يحدد مهيلر الهلمػؿ الكسػيط مأتػم َمػر مػف 0.08هلل كرتػد ملػ مهلمػؿ المسػلر
للمتسيػػر الكسػػيط 0.001هلل كهػػذا م ش ػ ار تػػدؿ لػػى ف الػػذَل اللسػػكم لػػيس متسيػػر كسػػيط مػػيف
الذَل الهلـ كالتح,يؿ الدراس لطلمل ال,ؼ التلسع مللمدراس الحَكميل ممحلرظل غزة.



مللتسػػمل لتػػأ ير الػػذَل الهػػلـ ر ػ التح,ػػيؿ الدارس ػ مػػرك نار مللػػذَل الريلض ػ َهلمػػؿ كسػػيط مػػيف

الػػذَل الهػػلـ كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ لطلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزةهلل رتػػد

لػػكحظ كجػػكد تػػأ ير غيػػر مملشػػر ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل

الهػػلـ رػ التح,ػػيؿ الدارسػ مػػرك انر

مللذَل الريلض هلل رتد لػكحظ مػأف مهلمػؿ المسػلر َمػر مػف  0.08حسػ

مهيػلر سػكمؿ sobal

 testالذم يحدد مهيلر الهلمؿ الكسػيط مأتػم َمػر مػف 0.08هلل كرتػد ملػ مهلمػؿ المسػلر للمتسيػر
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الكسػػيط 0.10هلل كهػػذا م ش ػ ار تػػدؿ لػػى ف الػػذَل الريلض ػ متسيػػر كسػػيط مػػيف الػػذَل الهػػلـ
كالتح,يؿ الدراس لطلمل ال,ؼ التلسع مللمدراس الحَكميل ممحلرظل غزة.


مللتسػػمل لتػػأ ير الػػذَل الهػػلـ ر ػ التح,ػػيؿ الدارس ػ مػػرك انر مللػػذَل المَػػلت َهلمػػؿ كسػػيط مػػيف

الػػذَل الهػػلـ كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ لطلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزةهلل رتػػد

لػػكحظ ػػدـ كجػػكد تػػأ ير غيػػر مملشػػر ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل

اله ػلـ ر ػ التح,ػػيؿ الدارس ػ

م ػػرك نار ملل ػػذَل المَ ػػلت هلل رت ػػد ل ػػكحظ م ػػأف مهلم ػػؿ المس ػػلر ػػؿ م ػػف  0.08حسػ ػ

مهي ػػلر س ػػكمؿ

 sobal testالذم يحدد مهيلر الهلمػؿ الكسػيط مأتػم َمػر مػف 0.08هلل كرتػد ملػ مهلمػؿ المسػلر

للمتسيػػر الكسػػيط 0.01هلل كهػػذا م ش ػ ار تػػدؿ لػػى ف الػػذَل المَػػلت لػػيس متسيػػر كسػػيط م ػيف
الذَل الهلـ كالتح,يؿ الدراس لطلمل ال,ؼ التلسع مللمدراس الحَكميل ممحلرظل غزة.


مللتسػػمل لتػػأ ير الػػذَل الهػػلـ ر ػ التح,ػػيؿ الدارس ػ مػػرك انر مللػػذَل الحرَ ػ َهلمػػؿ كسػػيط مػػيف

الػػذَل الهػػلـ كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ لطلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزةهلل رتػػد

لػػكحظ ػػد ـ كجػػكد تػػأ ير غيػػر مملشػػر ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل

الهػػلـ ر ػ التح,ػػيؿ الدارس ػ

م ػػرك انر ملل ػػذَل الحرَػ ػ هلل رت ػػد ل ػػكحظ م ػػأف مهلم ػػؿ المس ػػلر ػػؿ م ػػف  0.08حسػ ػ

مهي ػػلر س ػػكمؿ

 sobal testالذم يحدد مهيلر الهلمػؿ الكسػيط مأتػم َمػر مػف 0.08هلل كرتػد ملػ مهلمػؿ المسػلر

للمتسيػػر الكسػػيط 0.01هلل كهػػذا م ش ػ ار تػػدؿ لػػى ف الػػذَل الحرَ ػ لػػيس متسيػػر كسػػيط مػػيف
الذَل الهلـ كالتح,يؿ الدراس لطلمل ال,ؼ التلسع مللمدراس الحَكميل ممحلرظل غزة.


مللتسمل لتأ ير الذَل الهػلـ رػ التح,ػيؿ الدارسػ مػرك نار مللػذَل االجتمػل

َهلمػؿ كسػيط مػيف

الػػذَل الهػػلـ كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ لطلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزةهلل رتػػد
لػػكحظ ػػدـ كجػػكد تػػأ ير غيػػر مملشػػر ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل
مػػرك انر مللػػذَل االجتمػػل

الهػػلـ ر ػ التح,ػػيؿ الدارس ػ

هلل رتػػد لػػكحظ مػػأف مهلمػػؿ المسػػلر ػػؿ مػػف  0.08حسػ

مهيػػلر سػػكمؿ

 sobal testالذم يحدد مهيلر الهلمػؿ الكسػيط مأتػم َمػر مػف 0.08هلل كرتػد ملػ مهلمػؿ المسػلر
للمتسير الكسيط 0.05هلل كهذا م شػ ار تػدؿ لػى ف الػذَل االجتمػل

لػيس متسيػر كسػيط مػيف

الذَل الهلـ كالتح,يؿ الدراس لطلمل ال,ؼ التلسع مللمدراس الحَكميل ممحلرظل غزة.


مللتسػػمل لتػػأ ير الػػذَل الهػػلـ رػ التح,ػػيؿ الدارسػ مػػرك انر مللػػذَل الش ,ػ َهلمػػؿ كسػػيط مػػيف
الػػذَل الهػػلـ كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ لطلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزةهلل رتػػد

لػػكحظ ػػدـ كجػػكد تػػأ ير غيػػر مملشػػر ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل

الهػػلـ ر ػ التح,ػػيؿ الدارس ػ

مػػرك نار مللػػذَل الش  ,ػ هلل رتػػد لػػكحظ مػػأف مهلمػػؿ المسػػلر ػػؿ مػػف  0.08حس ػ

مهيػػلر سػػكمؿ

 sobal testالذم يحدد مهيلر الهلمػؿ الكسػيط مأتػم َمػر مػف 0.08هلل كرتػد ملػ مهلمػؿ المسػلر
للمتسيػر الكسػػيط 0.01هلل كهػػذا م شػ ار تػػدؿ لػػى ف الػػذَل الش ,ػ لػػيس متسيػػر كسػػيط مػػيف
الذَل الهلـ كالتح,يؿ الدراس لطلمل ال,ؼ التلسع مللمدراس الحَكميل ممحلرظل غزة.
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مللتسػػمل لتػػأ ير الػػذَل الهػػلـ رػ التح,ػػيؿ الدارسػ مػػرك نار مللػػذَل المكسػػيت َهلمػػؿ كسػػيط مػػيف

الػػذَل الهػػلـ كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ لطلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزةهلل رتػػد

لػػكحظ ػػدـ كجػػكد تػػأ ير غيػػر مملشػػر ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل

الهػػلـ ر ػ التح,ػػيؿ الدارس ػ

مػػرك انر مللػػذَل المكسػػيت هلل رتػػد لػػكحظ مػػأف مهلمػػؿ المسػػلر ػػؿ مػػف  0.08حس ػ

مهيػػلر سػػكمؿ

 sobal testالذم يحدد مهيلر الهلمػؿ الكسػيط مأتػم َمػر مػف 0.08هلل كرتػد ملػ مهلمػؿ المسػلر

للمتسيػػر الكسػػيط 0.01هلل كهػػذا م ش ػ ار تػػدؿ لػػى ف الػػذَل المكسػػيت لػػيس متسيػػر كسػػيط مػػيف
الذَل الهلـ كالتح,يؿ الدراس لطلمل ال,ؼ التلسع مللمدراس الحَكميل ممحلرظل غزة.



مللتسػػمل لتػػأ ير الػػذَل الهػػلـ ر ػ التح,ػػيؿ الدارس ػ مػػرك انر مللػػذَل الطميه ػ َهلمػػؿ كسػػيط مػػيف

الػػذَل الهػػلـ كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ لطلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع مللمػػدراس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزةهلل رتػػد

لػػكحظ ػػدـ كجػػكد تػػأ ير غيػػر مملشػػر ذك داللػػل إح,ػػلبيل للػػذَل

الهػػلـ ر ػ التح,ػػيؿ الدارس ػ

مػػرك نار مللػػذَل الطميه ػ هلل رتػػد لػػكحظ مػػأف مهلم ػػؿ المسػػلر ػػؿ مػػف  0.08حس ػ

مهيػػلر س ػػكمؿ

 sobal testالذم يحدد مهيلر الهلمػؿ الكسػيط مأتػم َمػر مػف 0.08هلل كرتػد ملػ مهلمػؿ المسػلر
للمتسيػػر الكسػػيط 0.01هلل كهػػذا م ش ػ ار تػػدؿ لػػى ف الػػذَل الطميه ػ لػػيس متسيػػر كسػػيط مػػيف
الذَل الهلـ كالتح,يؿ الدراس لطلمل ال,ؼ التلسع مللمدراس الحَكميل ممحلرظل غزة.

ممػػل سػػمؽ تمػػيف مػػأف الػػذَل الريلضػ يهتمػػر متسيػػر كسػػيط مػػيف الػػذَل الهػػلـ كالتح,ػػيؿ الد ارسػ
رػ حػػيف لػػكحظ مػأف الػػذَل ا
الدراس

المتهػػددة ا

ػػرل ال تهتمػر متسيػ ار كسػػيطل مػيف الػػذَل الهػػلـ كالتح,ػػيؿ

تد طلمل ال,ؼ التلسع مللمدارس الحَكميل ممحلرظل غزة.
كيػرل الملحػ

مػأف هػػذ التتيجػل تػأت لت َػد هميػػل الػذَل المتطتػ َكسػيط لػػم تػأ ير مػيف الػػذَل

الهػلـ كالتح,ػيؿ الد ارسػ هلل كيهػزك الملحػ
الػػذَل المتطتػ هػػك لػ

التح,يؿ.

ذلػؾ إلػى ا سػمل

التػ تتػػدم

رػ التتػلب السػلمتلهلل حيػ

الػػذَل ك ,ػػممهلل كحتمػلن مػػف يمتلػػؾ هػػذا الػػذَل متػػدر امتالَػػم سػػيَكف تميػػز ر ػ
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الفرضػية الخام ػة :ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد م ػتوى داللػة ( (α<0.05فػي درجػات
الػػذكاء العػػاـ ودرجػػات الػػذكاءات المتعػػددة ودرجػػات التحصػػيؿ الدرا ػػي لػػدى طمبػػة الصػػؼ التا ػػع فػػي

المدارس الحكومية بمحافظة غزة تعزى لنوع الجنس.
للتحتػػؽ مػػف ,ػػحل ال رضػػيل تػػـ إيجػػلد ا تمػػلر
 )testلَشؼ ال ػركؽ رػ درجػل

لهيتتػػيف مسػػتتلتيف ِIndependent sample t-

الػذَل الهػلـ كدرجػل

المتهػددة كدرجػل

الػذَل ا

التح,ػيؿ الد ارسػ

لػػدل طلم ػػل ال,ػػؼ التلس ػػع ر ػ الم ػػدارس الحَكميػػل ممحلرظ ػػل غ ػزة ته ػػزل لتػػكع الج ػػتس ِذَػػكرهلل إت ػػل )هلل
كالتتلب ال ل,ل مهذ ال رضيل مكضحل مف الؿ الجدكؿ التلل :

جدوؿ ( :)27يبيف نتائج اختبار ت لعينتيف م تقمتيف لكشؼ الفروؽ في درجات الذكاء العاـ ودرجات الذكاءات

المتعددة ودرجات التحصيؿ الدرا ي لدى طمبة الصؼ التا ع في المدارس الحكومية بمحافظة غزة تعزى لنوع الجنس
(ف=)749

ذكور (ف=)409
المقياس

األبعاد

المتو ط

االنحراؼ

المتو ط

االنحراؼ

الح ابي
االستيهل
متيلس الذَل
الهلـ

المتهددة

التح,يؿ
الدراس

المعياري

الل ظ

8.37

3.12

10.88

2.69

-11.66

**0.001

االستدالؿ الل ظ

11.88

3.87

13.63

3.74

-6.27

**0.001

ااتل

االستدالؿ الشَل

5.53

2.13

6.20

2.30

-4.11

**0.001

ااتل

االستدالؿ الَم

4.79

2.57

5.54

2.73

-3.83

**0.001

ااتل

30.57

9.20

36.25

9.22

-8.40

**0.001

ااتل

الذَل اللسكم

28.74

5.27

31.49

4.78

-7.41

**0.001

ااتل

الذَل الريلض

22.50

4.69

23.56

4.78

-3.08

**0.002

ااتل

الذَل المَلت

26.85

4.30

27.46

4.39

-1.91

//0.057

الذَل الحرَ

30.56

4.50

31.72

4.58

-3.51

**0.001

ااتل

الذَل االجتمل

31.97

4.97

33.55

4.52

-4.53

**0.001

ااتل

الذَل الش ,

30.23

4.52

32.08

4.36

-5.64

**0.001

ااتل

الذَل المكسيت

27.31

6.51

29.86

6.05

-5.50

**0.003

ااتل

الذَل الطميه

29.74

5.34

29.62

5.17

0.31

//0.755

غير دالل

التربٌة الدٌنٌة

78.1

16.4

79.8

14.9

-1.4

//0.151

غير دالل

اللغة العربٌة

71.8

16.2

75.3

16.4

-2.8

**0.005

اللغة االنجلٌزٌة

72.0

16.5

70.2

16.7

1.4

//0.154

الرٌاضٌات

67.9

16.6

71.7

17.1

-2.9

**0.003

العلوم والحٌاة

71.9

17.0

71.2

17.4

0.5

//0.593

الذَل الهلـ

الذَل ا

المعياري

الح ابي

اختبار ت

الداللة

الفروؽ
ااتل

الدرجل الَليل لمتيلس

متيلس

إناث (ف=)340

م توى

اتجاه
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غير دالل

ااتل
غير دالل
ااتل
غير دالل

ذكور (ف=)409
المقياس

إناث (ف=)340

األبعاد

المتو ط

االنحراؼ

المتو ط

االنحراؼ

الح ابي

المعياري

الح ابي

اختبار ت

المعياري

اتجاه

م توى

الفروؽ

الداللة

االجتماعٌات

72.7

18.0

72.4

17.8

0.2

//0.820

غير دالل

الفنون والحرف

88.6

8.1

88.4

9.1

0.4

//0.694

غير دالل

التربٌة البدنٌة

88.6

5.6

90.6

5.1

-4.7

**0.001

ااتل

التربٌة التكنولوجٌة

82.0

13.7

72.5

16.0

8.3

**0.001

الذَكر

المهارات الحٌاتٌة

85.3

12.5

85.2

12.5

0.2

//0.858

غير دالل

المهدؿ التراَم

77.9

12.5

77.7

13.2

0.2

//0.849

غير دالل

** دالل إح,لبيل تد 0.01

* دالل إح,لبيل تد 0.05

\\ غير دالل إح,لبيل

 بالن بة لممقياس األوؿ "الذكاء العاـ":
 الدرجة الكمية لمقياس الذكاء العاـ  :تميف كجكد رركؽ جكهريل ذا

داللل إح,لبيل )(α<0.01

ر الدرجل الَليل للذَل الهلـ لدل طلمل ال,ؼ التلسع ر المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة تهزل
لتكع الجتس ِذَكرهلل إتل )هلل كال ركؽ َلت
التلسع لديهف الذَل الهلـ

ل,لل ااتل هلل كهذا يدؿ لى ف طللمل

لى مف الطلمل الذَكرهلل كريمل يل ال ركؽ ميف درجل

ال,ؼ

مهلد متيلس

الذَل الهلـ مللتسمل لتكع الجتس:
 كجػػ ػػد

رػػ ػػركؽ جكهريػػ ػػل ذا

داللػػ ػػل إح,ػػ ػػلبيل ِ )α<0.01ر ػ ػ ػ درجػػ ػػل

ِاالسػ ػ ػػتيهل

الل ظ ػ ػ ػ هلل

االسػػتدالؿ الل ظػ هلل االسػػتدالؿ الشػػَل هلل االسػتدالؿ الَمػ ) لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع رػ المػػدارس
الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزة تهػػزل لتػػكع الجػػتس ِذَػػكرهلل إتػػل )هلل كال ػػركؽ َلت ػ
يػػدؿ ل ػػى ف طللم ػػل

ال ,ػػؼ التلسػػع ل ػػديهف ذَ ػػل رػػ ِاالسػػتيهل

االستدالؿ الشَل هلل االستدالؿ الَم )

ل,ػػلل ااتػػل هلل كهػػذا

الل ظػػ هلل االس ػػتدالؿ الل ظػ ػ هلل

لى مف الطلمل الذَكر.

 تف ير نتيجة المقياس األوؿ "الذكاء العاـ":
ظهر التتلب كجكد رركؽ جكهريل ذا

داللػل إح,ػلبيل ) (α<0.01رػ الدرجػل الَليػل للػذَل

الهلـ لدل طلمل ال,ؼ التلسع ر المدارس الحَكميػل ممحلرظػل غػزة تهػزل لتػكع الجػتس ِذَػكرهلل إتػل )هلل
كال ركؽ َلت

ل,لل ااتػل هلل كهػذا يػدؿ لػى ف طللمػل

ال,ػؼ التلسػع لػديهف الػذَل الهػلـ

لػى مػف

الطلمل الذَكر.
كرغـ ف الهديد مف الدراسل

ف الدراسل الحلليل ميت

الؼ ذلؾ.

كا محػل

َشػ
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تتلبجهػل مػأف الػذَكر َ ػر ذَػل مػف ااتػل هلل إال

كيػػرل الملح ػ
ا محل

مػػأف التتيجػػل الحلليػػل تت ػػؽ مػػع مػػل جػػل ر ػ الت ػ ار الت س ػ هلل رلتػػد ت ػكاتر تتػػلب

الت سيل ر هذا الميػداف تأَيػد زيػلدة التمػك الهتلػ

تػد ااتػل

تػم تػد الػذَكر حتػى المراهتػل.

ِالسيدهلل .)33 :2000
رللطللمػػل

ي,ػػلف

يسػػمتف الػػذَكر ر ػ التمػػك ك ػػؿ رضػػل للتػػأ ر الهتل ػ هلل كالمهػػركؼ ف المتػػل

إل ػػى التضػ ػ رػػ س ػػف ممَػ ػرة ػػف المت ػػيف رػػ التػ ػكاح الهتلي ػػل كالجس ػػميل كالتهليميلِ.الهيس ػػكمهلل 2000هلل
.)137
كهػػذا مػػل َػػد ) (Lynn, 1999مػػأف ااتػػل

ِ )16لـهلل كيحتتف تسمل

يتطػػكرف مسػػر ل َمػػر مػػف الػػذَكر حتػػى مػػل مػػؿ

لى مف التدرة المهرريل ر مرحلل المراهتل.

)(Johnson,Carothers,&Deary, 2008: 529
 بالن بة لممقياس الثاني "الذكاءات المتعددة":
كجػػد

ر ػػركؽ جكهري ػػل ذا

دالل ػػل إح ,ػػلبيل ِ )α<0.01رػػ درج ػػل

الريلضػ هلل الػذَل الحرَػ هلل الػذَل االجتمػػل

ِال ػػذَل اللس ػػكمهلل ال ػػذَل

هلل الػذَل الش ,ػ هلل الػػذَل المكسػيت ) لػػدل طلمػل ال,ػػؼ

التلسػع رػ المػػدارس الحَكميػل ممحلرظػل غػزة تهػزل لتػكع الجػػتس ِذَػكرهلل إتػل )هلل كال ػػركؽ َلتػ
ااتل هلل كهذا يدؿ لى ف طللمل

الطللمل

ال,ؼ التلسػع لػديهف مسػتكل

لػى رػ الػذَل ا

التلليػػل ِالػػذَل اللسػػكمهلل الػػذَل الريلض ػ هلل الػػذَل المَػػلت هلل الػػذَل الحرَ ػ هلل الػػذَل االجتمػػل

ل,ػػلل
المتهػددة
هلل الػػذَل

الش ,ػ هلل الػػذَل المكسػيت هلل الػػذَل الطميهػ ) َ ػػر مػػف الطلمػل الػػذَكر .رػ حػػيف لػـ تكجػػد رػػركؽ ذا
داللل إح,لبيل ميف الذَكر كااتل

ر الذَل المَلت كالذَل الطميه .

 تف ير نتيجة المقياس الثاني "الذكاءات المتعددة":
كا تل ػ
رركؽ ذا

هػػذ التتيجػػل مػػع تتيجػػل د ارسػػل ِ )Razmjoo,2008الت ػ َش ػ

ػػف ػػدـ كجػػكد

المتهػددة تهػزم إلػى الجػتسهلل كا تل ػ

َػذلؾ مػع د ارسػل

داللل إح,لبيل ر مسػتكل الػذَل ا

ِ  ) Sivakumar, Arunachalam, 2012التػ َشػ
رػ مسػػتكل الػذَل ا

المتهػػددة تهػزل ل,ػػلل الجػػتسهلل كا تل ػ

 )Sreelakshmi,2013الت َش

ػف ػدـ كجػكد رػركؽ ذا

داللػل إح,ػلبيل

مػػع د ارسػل ِ Vannessa, Anitha,

ف دـ كجػكد رػركؽ ذا

داللػل إح,ػلبيل رػ مسػتكل الػذَل ا

المتهػػددة تهػػزل ل,ػػلل الجػػتسهلل كتت ػػؽ جزبي ػنل مػػع د ارسػػل ِالستيمػػيفهلل  )2011كالت ػ َش ػ
رػػركؽ ذا

داللػػل إح,ػػلبيل ر ػ الػػذَل اللسػػكم كالػػذَل االجتمػػل

كل,ػلل ااتػل هلل كات تػ
كجكد رركؽ ذا

ػػف كجػػكد

كالػػذَل الطميه ػ تهػػزل إلػػى الجػػتس

مػع د ارسػل ِ )Hajhashemi, Akef, Anderson,2012التػ َشػ

داللل إح,ػلبيل مػيف متكسػطل

درجػل
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الػذَل ا

ػف

المتهػددة تهػزل إلػى الجػتس كل,ػلل

ااتػػل هلل كات ت ػ
رػػركؽ ذا

مش ػػَؿ ك ػػر م ػػع د ارسػػل ِريػػلفهلل  )2013حيػ ػ

مش ػػَؿ جزب ػ هلل كا تل ػ

داللػػل إح,ػػلبيل ر ػ الػػذَل الل ظ ػ كالمكسػػيت كرت ػلن لمتسيػػر الجػػتس ل,ػػلل الطللمػػل هلل كر ػ

الػػذَل الجسػػم كالطميه ػ ل,ػػلل الطػػال هلل َمػػل ا تل ػ
الدراسل كجكد رركؽ ذا

التتلب

َش

المتطت الريلض ل,ػلل الػذَكرهلل كا تل ػ
ظهر التتلب مأتػم ال تكجػد رػركؽ ذا

كلتػػد َش ػ
كيرل الملح

مهظػػـ الد ارسػػل

مأف ااتل

رػ هػػذ المرحلػػل الهمريػػل يت ػػك ف لػػى الطػػال

كا محػػل

مػػأف ااتػػل

يتميزف مللطال ل الل ظيل.
التتيجػػل لػػى ػػالؼ الهديػػد مػػف تتػػلب الد ارسػػل

لػػى الػػذَكر ر ػ التػػدرة الهتليػػل ر ػ مرحلػػل المراهت ػلهلل كيضػػيؼ الملح ػ
مهظـ الذيف يح,لكف لى الدرجل

هػػف الطللمػػل هلل كيػػرل مػػأف الطللمػػل

اا تلع حي

رػ َلرػػل

يت ػػك ف لػػى الػػذَكر ر ػ التػػد ار الهتلي ػلهلل

ذلػػؾ ممػػل تػػـ ت سػػير ر ػ ت ػػك هف مللػػذَل الهػػلـهلل مػػأف الطللمػػل

التتيجل حي

الػذَل ا

المتهػددة تهػزل لمتسيػر

الهتليل.

ميتمػػل الػػذَل المتطت ػ جػػل
الملح ػ

مػع تتيجػل د ارسػل ِ )Ajam,Hemmatipoor,2019حيػ

ذلػػؾ إلػػى ف الطللمػػل

التمكهلل ممل ريهل التد ار

ف كجػكد رػركؽ دالػل إح,ػلبيلن مػيف الجتسػيف رػ الػذَل

داللػل إح,ػلبيل رػ مسػتكيل

الجتس .

كيهػزك الملحػ

مػػع د ارسػػل ِال تهػػلكمهلل  )2017حي ػ

ظهػػر

داللل إح,لبيل ر الذَل اللسػكم تهػزل للجػتس كل,ػلل الػذَكرهلل َمػل ا تل ػ

مع دراسل ِ ل هلل  )2017حي

جكات

ظهػػر كج ػػكد

ر ػ هػػذ المرحلػػل الهمريػػل يت ػػك ف
َػػذلؾ مػػأف الكا ػػع يت ػػؽ مػػع هػػذ

المرت هل ر المدارس كالجلمهل

يت ػػك ف ر ػ الجلت ػ

السػػلمتلهلل كي سػػر

لػى مسػتكل الهػللـ

المتطت ػ م,ػػكرة َمػػر مػػف الػػذَكرهلل مػػع إضػػلرل

يتـ است داـ الهلط ػل لػديهف لتك,ػيؿ المتطػؽ الػذم تك,ػلف إليػمهلل رهػلط تهف ليسػ

مجػردة

ك َمػػل يظػػف الػػمهضهلل مػػؿ لط ػػل تسػػتتد لػػى متطػؽهلل ممػػل يػ دم إلػػى ػػكة رػ الطػػرح ك ػػكة رػ اا تػػلعهلل
كتلؾ ميزة تحس

لإلتل هلل كال يتَرهل إال مجلدؿ كمَلمر.

َمػػل جػػل
َلت
الحرَ ػ

تتيجػػل ال ػػركؽ ر ػ الػػذَل الحرَ ػ م لل ػػل لمهظػػـ تتػػلب الد ارسػػل

ال ركؽ دالػل إح,ػلبينل كلَػف ل,ػلل ااتػل هلل كي سػر الملحػ
لػػى ا لهػػل

السػػلمتلهلل حي ػ

ذلػؾ إلػى ف الهديػد يتت,ػركف الػذَل

الريلضػػيل المشػػهكرة ََ ػرة التػػدـ كالم,ػػلر ل كالجػػرم كمػػل شػػلممهلل كلَػػف ر ػ حتيتػػل

ا مر رإف هذ مم لمل جز يسير مف الذَل الحرَ هلل رللذَل الحرَ
است داـ اليديف كمالم الكجم كحرَل

شمؿ مػف ذلػؾ مَ يػرهلل رهػك يشػمؿ

الجسد تل التكا,ؿ مػع اآل ػريفهلل كيشػمؿ َػذلؾ ا دا الهملػ

كالتج ػػلر الهملي ػػل كتم ي ػػؿ ا دكارهلل كال ,ػػتل ل

اليدكي ػػل َ ػػللهرابس كال ػػدمى كالتمل يػ ػؿهلل كال ػػر صهلل كغي ػػر

ذلؾ.
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ليم رإف الملح

كمتل

يت ػك ف لػى الػذَكر رػ الػذَل الجسػدمهلل رت ػكؽ

ال يسػتمهد مػأف ااتػل

الذَكر ر مجلؿ كاحد ال يهت ت ك هـ ر متيل المجلال .
كت ػػك ف ااتػػل

هلل كيهػػزك الملح ػ

َػػذلؾ ر ػ الػػذَل االجتمػػل

ذلػػؾ إلػػى مػػل تمتػػع مػػم ا ت ػػى مػػف

حس ػػف مه ػػلرة الت ,ػػرؼ كالتكا ,ػػؿ م ػػع اآل ػ ػريفهلل ك ته ػػل َ ػػر مش ػػلرَل رػ ػ المتلس ػػمل

الػػذَكرهلل َمػػل تهػػل تمت ػلز ػػف الػػذَكر ر ػ
درتهل لى الهرض الجذا

ػػدرتهل لػػى الت ل ػػؿ كاالتػػدملم مػػع م كا ػػع جدي ػدهلل كَػػذلؾ

كالتدرة لى اا تلعهلل كَذلؾ حسلسيتهل لمشػل ر اآل ػريفهلل كالتػأ ر مػللمكا ؼ

َ ر مف الذَكرهلل هذ الهكامؿ د
كي س ػػر الملحػ ػ

م ,ػػكرة َم ػػر م ػػف

إلى ت كؽ ااتل

ت ػػكؽ الطللم ػػل

ر الذَل االجتمل

ل ػػى الط ػػال

.

رػ ػ ال ػػذَل الش ,ػػ هلل م ػػأف اات ػػل

َ ػػر د ػػل

كتتظيم ػلن كترتيم ػلنهلل ك َ ػػر الت ازم ػلن ر ػ تت يػػذ ططه ػفهلل كالم ػػلمرة للك,ػػكؿ إلػػى هػػدارهفهلل كَػػذلؾ رػػإف ال تػػلة

حػرص لػى رسػـ ال طػط

ترل مأف مَلتتهل ر المجتمع مف الؿ ت ك هل كتميزهلهلل كمللتػلل رػإف ااتػل

كالس ػػه مَ ػػؿ ػػزـ لتحتيتهػ ػلهلل م ػػالؼ ال ػػذَكر ال ػػذيف ػػد يَ ػػكف ل ػػديهـ حلل ػػل م ػػف االس ػػتهتلر كال كض ػػى
كاالرتجلليل كالالمملالة.
كيه ػػزك الملح ػ ػ

ت ػػكؽ ااتػػػل

رػ ػ الػػػذَل المكس ػػيت إلػ ػػى ف الجلتػ ػ

مل حلسػػيس كالهكاطػػؼ كالمش ػػل ر مػػف ,ػػميـ اهتملم ػػل

المشلرَل ر المتلسمل
ااتػل

كا رراح كالح ال .

ااتػػل هلل َمػػل ف اات ػػل

ال مف ِ ل هلل كرحمػلهلل  )160 :2017مػأف الهػلدا
كيرل َ ن

رػ المتلسػمل

المكسػ ػػيت ال ػػذم ي ػ ػرتمط
ا َ ػػر حر ,ػنل ل ػػى

السػلبدة رػ المجتمػع تتتمػؿ مشػلرَل

كالح ػال هلل ممػػل يهػزز هػذا الػتمط مػف الػػذَل لػديهفهلل م ػالؼ الػذَكر الػذيف يهتمػػر

تشػػلطهـ ريهػػل ػؿهلل كتهػػكد ال ػػركؽ َػػذلؾ إلػػى ف ااتػػل

محَػػـ ا دكار المتلطػػل مهػػف اجتمل ي ػلنهلل رأ تػػل

مملرس ػػل المه ػػلـ المتزلي ػػل ػػػد يملرس ػػف الهدي ػػد م ػػف التشػػػلطل

المكس ػػيتيل َلالس ػػتملع للمكس ػػيتى كالستػ ػػل

كالدتدتل.
 بالن بة "التحصيؿ الدرا ي":
دـ كجكد رركؽ جكهريل ذا

 الدرجة الكمية لممعدؿ التراكمي :ظهر التتلب

داللل إح,لبيل

) (α>0.05ر المهدؿ التراَم الهلـ لطلمل ال,ؼ التلسع ر المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة
تهزل لتكع الجتس ِذَكرهلل إتل )هلل كهذا يدؿ لى ف الطلمل الذَكر كالطللمل
التلسع ر

التراَم .
 كجد

المدارس الحَكميل لديهـ درجل

رركؽ جكهريل ذا

متسلكيل ر

التح,يؿ الدراس

داللل إح,لبيل ِ )α<0.01ر درجل

ااتل

ر ال,ؼ

المتم ؿ مللمهدؿ

المكاد الدراسيل التلليل ِاللسل

الهرميلهلل الريلضيل هلل الترميل الديتيلهلل التَتكلكجيل) لدل طلمل ال,ؼ التلسع ر المدارس الحَكميل
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ممحلرظل غزة تهزل لتكع الجتس ِذَكرهلل إتل )هلل كال ركؽ َلت
ف مهدؿ الطللمل

ر المكاد الدراسيل التلليل ِاللسل الهرميلهلل الريلضيل

مف الطلمل الذَكرهلل ر

هلل الترميل الديتيل)

حيف لكحظ مأف مهدؿ الطلمل الذَكر َلف

التَتكلكجيلهلل ر

حيف لكحظ

ال تكفهلل المهل ار

الحيلتيل) لدل طلمل ال,ؼ التلسع ر

د رجل

ل,لل الطللمل هلل كهذا ي دؿ لى

دـ كجكد رركؽ جكهريل ذا

لى ر

لى

ملدة الترميل

داللل إح,لبيل ) (α>0.05ر

المكاد الدراسيل التلليل ِالترميل الديتيلهلل اللسل ااتجليزيلهلل الهلكـ كالحيلةهلل االجتمل ل هلل
المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة تهزل

لتكع الجتس ِذَكرهلل إتل ).
 تف ير نتيجة "التحصيؿ الدرا ي":
كي سر الملح

ذلؾ مأف ا لطلمل يهيشكف ر ميبل كاحدةهلل كيطمؽ ليهـ متهلم مكحدهلل كتتشلمم

لديهـ طرؽ التدريس ككسلبلمهلل كالمدرسيف كالمدرسل
التدريسهلل كمف ـ رإتم مف المتطت

يتمل لكف إلى حد مل ر

ال م ار

كمهل ار

ال تكجد رركؽ دالل إح,لبينل ميف الجتسيف.

كلتد لكحظ كجكد رركؽ جكهريل ذا

داللل إح,لبيل ِ )α<0.01ر درجل

المكاد الدراسيل

التلليل ِاللسل الهرميلهلل الريلضيل هلل الترميل الديتيلهلل التَتكلكجيل) لدل طلمل ال,ؼ التلسع ر المدارس
الحَكميل ممحلرظل غزة تهزل لتكع الجتس ِذَكرهلل إتل )هلل كال ركؽ َلت
لى ف مهدؿ الطللمل

مف الطلمل الذَكر.

كيهزك الملح

ل,لل الطللمل هلل كهذا يدؿ

ر المكا د الدراسيل التلليل ِاللسل الهرميلهلل الريلضيل
ذلؾ إلى ف الطللمل

هلل الترميل الديتيل)

َ ر ار ة كم لمرة كمذاَرة لدركسهفهلل َذلؾ رإف الطللمل

يمَ ف ر ميكتهف مدة طكؿ مف الطال هلل ممل ي س لهف المجلؿ لت ار ة طكؿ كترَيز

الطال

الذيف يتضكف ك لتنل طكيلل لرم الميك .
ر

الملح

الجكات

حيف لكحظ مأف مهدؿ الطلمل الذَكر َلف

ذلؾ مأف هذ التتيجل جل
كالمجلال

الميَلتيَيل.

لى

مت تل مع الت ار
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لى ر

مؽهلل م الؼ

ملدة الترميل التَتكلكجيلهلل كي سر

الت س مأف الطال

يت ك كف لى الطللمل

ر

الفرضية ال اد ػة :ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد م ػتوى داللػة ( (α<0.05فػي درجػات
الػػذكاء العػػاـ ودرجػػات الػػذكاءات المتعػػددة ودرجػػات التحصػػيؿ الدرا ػػي لػػدى طمبػػة الصػػؼ التا ػػع فػػي

المدارس الحكومية بمحافظة غزة تعزى لموضع االقتصادي لأل رة.
للتحتؽ مف ,حل ال رضيل السلدسل تـ إيجلد ا تملر تحليؿ التمليف ا حلدم ِ One Way
 ) ANOVAلدراسل ال رك ل
الدراس

ر درجل

لدل طلمل ال,ؼ التلسع ر

الذَل الهلـ كدرجل

الذَل ا

المتهددة كدرجل

التح,يؿ

المدارس الحَكميل ممحلرظل غزة تهزل للكضع اال ت,لدم

لألسرة ِضهيؼهلل متكسطهلل مرت ع)هلل كالتتلب المتهلتل مهذ ال رضيل مكضحل مف الؿ الجدكؿ التلل :

جدوؿ ( :)28نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لكشؼ الفروؽ في درجات الذكاء العاـ ودرجات الذكاءات المتعددة
ودرجات التحصيؿ الدرا ي لدى طمبة الصؼ التا ع في المدارس الحكومية بمحافظة غزة تعزى لموضع االقتصادي
لأل رة

المقياس

األبعاد

االستيهل

الل ظ

المربعات

درجات
الحرية

متو ط

ميف المجمك ل

34.9

2

17.45

دا ؿ المجمك ل

7372.9

726

10.16

7407.8

728

ميف المجمك ل

88.3

2

44.15

دا ؿ المجمك ل

11019.0

726

15.18

11107.4

728

ميف المجمك ل

6.2

2

3.10

دا ؿ المجمك ل

3646.8

726

5.02

3653.0

728

ميف المجمك ل

25.6

2

12.81

دا ؿ المجمك ل

5192.6

726

7.15

5218.2

728

ميف المجمك ل

494.2

2

247.08

دا ؿ المجمك ل

67197.6

726

92.56

67691.8

728

ميف المجمك ل

181.7

2

90.87

دا ؿ المجمك ل

19846.2

726

27.34

20027.9

728

مصدر التبايف

المجمكع
االستدالؿ الل ظ

المجمكع
متيلس
الذَل

االستدالؿ الشَل

المجمكع

الهلـ
االستدالؿ الَم

المجمكع
الدرجل الَليل لمتيلس
الذَل الهلـ
متيلس
الذَل ا
المتهددة

الذَل اللسكم

المجمكع

المجمكع

مجموع

037

المربعات

اختبار ؼ
1.72

2.91

0.62

1.79

2.67

3.32

م توى
الداللة

//0.18

//0.06

//0.54

//0.17

//0.07

*0.04

المقياس

األبعاد

الذَل الريلض

المربعات

درجات
الحرية

متو ط

ميف المجمك ل

418.1

2

209.05

دا ؿ المجمك ل

16049.8

726

22.11

16467.9

728

ميف المجمك ل

26.5

2

13.24

دا ؿ المجمك ل

13895.2

726

19.14

13921.7

728

ميف المجمك ل

19.7

2

9.87

دا ؿ المجمك ل

15248.0

726

21.00

15267.7

728

ميف المجمك ل

146.8

2

73.38

دا ؿ المجمك ل

17068.3

726

23.51

17215.1

728

ميف المجمك ل

72.3

2

36.13

دا ؿ المجمك ل

15009.8

726

20.67

15082.0

728

ميف المجمك ل

28.9

2

14.45

دا ؿ المجمك ل

30300.3

726

41.74

30329.2

728

ميف المجمك ل

64.1

2

32.07

دا ؿ المجمك ل

20176.0

726

27.79

20240.1

728

ميف المجمك ل

10811.8

2

5405.9

دا ؿ المجمك ل

157969.1

677

233.3

168780.8

679

ميف المجمك ل

16334.1

2

8167.1

دا ؿ المجمك ل

167552.9

677

247.5

183887

679

ميف المجمك ل

18276.9

2

9138.5

دا ؿ المجمك ل

169896.5

677

251

188173.4

679

مصدر التبايف

المجمكع
الذَل المَلت

المجمكع
الذَل الحرَ

المجمكع
الذَل االجتمل

المجمكع
الذَل الش ,

المجمكع
الذَل المكسيت

المجمكع
الذَل الطميه

المجمكع
الترميل الديتيل

المجمكع
التح,يؿ
الدراس

اللسل الهرميل

المجمكع
اللسل االتجليزيل

المجمكع

مجموع
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المربعات

اختبار ؼ
9.46

0.69

0.47

3.12

1.75

0.35

1.15

23.17

33

36.41

م توى
الداللة

**0.001

//0.50

//0.63

*0.04

//0.17

//0.71

//0.32

**0.001

**0.001

**0.001

المقياس

األبعاد

الريلضيل

المربعات

درجات
الحرية

متو ط

ميف المجمك ل

14286.4

2

7143.2

دا ؿ المجمك ل

182607.3

677

269.7

196893.7

679

ميف المجمك ل

15624.3

2

7812.1

دا ؿ المجمك ل

186222.3

677

275.1

201846.5

679

ميف المجمك ل

17818.9

2

8909.5

دا ؿ المجمك ل

201890.1

677

298.2

219709

679

ميف المجمك ل

301.6

2

150.8

دا ؿ المجمك ل

48669.1

677

71.9

48970.7

679

ميف المجمك ل

1117.1

2

558.5

دا ؿ المجمك ل

19162.2

677

28.3

20279.3

679

ميف المجمك ل

9667.1

2

4833.5

دا ؿ المجمك ل

153447.9

677

226.7

163115

679

ميف المجمك ل

10392.5

2

5196.2

دا ؿ المجمك ل

96748.4

677

142.9

107140.9

679

ميف المجمك ل

9902.4

2

4951.2

دا ؿ المجمك ل

101771.9

677

150.3

111674.3

679

مصدر التبايف

المجمكع
الهلكـ كالحيلة

المجمكع
االجتمل يل

المجمكع
ال تكف كالحرؼ

المجمكع
الترميل المدتيل

المجمكع
الترميل التَتكلكجيل

المجمكع
المهل ار الحيلتيل

المجمكع
المهدؿ التراَم الهلـ

المجمكع
** دالل إح,لبيل تد 0.01

مجموع

* دالل إح,لبيل تد 0.05

المربعات

اختبار ؼ
26.48

28.4

29.88

2.1

19.73

21.33

36.36

32.94

م توى
الداللة

**0.001

**0.001

**0.001

//0.124

**0.001

**0.001

**0.001

**0.001

\\ غير دالل إح,لبيل

 بالن بة لممقياس األوؿ "الذكاء العاـ":
 الدرجػػػػة الكميػػػػة لمقيػػػػاس الػػػػذكاء العػػػػاـ :تمػ ػػيف ػػػدـ كج ػػكد رػػػركؽ جكهريػػػل ذا

داللػ ػػل إح,ػ ػػلبيل

) (α>0.05رػ ػ الدرج ػػل الَلي ػػل لل ػػذَل اله ػػلـ ل ػػدل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع رػ ػ الم ػػدارس الحَكمي ػػل
ممحلرظػل غػزة تهػزل للكضػع اال ت,ػلدم لألسػرة ِضػهيؼهلل متكسػطهلل مرت ػع)هلل كهػذا يػدؿ لػى الطلمػػل
039

مل تالؼ المستكل اال ت,لدم سػرهـ لػديهـ مسػتكيل
ميف درجل

متتلرمػل مػف الػذَل الهػلـهلل كريمػل يلػ ال ػركؽ

مهلد متيلس الذَل الهلـ مللتسمل للكضع اال ت,لدم لألسرة:

 تمػػيف ػػدـ كجػػكد رػػركؽ جكهريػػل ذا
ا رمهل كه ِ االستيهل

مهػػلد الػػذَل الهػػلـ

داللػػل إح,ػػلبيل ) (α>0.05ر ػ درجػػل

الل ظ هلل االسػتدالؿ الل ظػ هلل االسػتدالؿ الشػَل هلل االسػتدالؿ الَمػ ) لػدل

طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع رػ ػ الم ػػدارس الحَكميػػػل ممحلرظ ػػل غػ ػزة ته ػػزل للكض ػػع اال ت ,ػػلدم لألس ػ ػرة

ِضهيؼهلل متكسطهلل مرت ع).
 بالن بة لممقياس الثاني "الذكاءات المتعددة":
 تم ػػيف ػػدـ كج ػػكد ر ػػركؽ جكهري ػػل ذا

دالل ػػل إح ,ػػلبيل ) (α>0.05رػػ درج ػػل

ال ػػذَل ا

التللي ػػل

ِالػػذَل المَ ػػلت هلل ال ػػذَل الحرَ ػ هلل ال ػػذَل المَ ػػلت هلل ال ػػذَل الش  ,ػ هلل ال ػػذَل المكس ػػيت هلل ال ػػذَل

الطميه ) لدل طلمل ال,ؼ التلسع ر المدارس الحَكميل ممحلرظل غػزة تهػزل للكضػع اال ت,ػلدم
لألسػ ػ ػرة ِض ػ ػػهيؼهلل متكسػ ػ ػطهلل مرت ػ ػػع)هلل فػػػػػي حػػػػػيف كج ػ ػػد
ِ )α<0.05ر ػ درجػػل

الػػذَل ا

ر ػ ػػركؽ جكهري ػ ػػل ذا

دالل ػ ػػل إح ,ػ ػػلبيل

التلليػػل ِالػػذَل اللسػػكمهلل الػػذَل الريلض ػ هلل الػػذَل االجتمػػل

)

لػدل طلمػل ال,ػؼ التلسػع رػ المػدارس الحَكميػل ممحلرظػل غػزة تهػزل للكضػع اال ت,ػلدم لألسػرة

ِض ػػهيؼهلل متكسػ ػطهلل مرت ػػع)هلل لمهرر ػػل ال ػػركؽ ت ػػـ ايج ػػلد ا تم ػػلر ش ػػي يم للمتلرت ػػل

المهدي ػػل لتج ػػلتس

التمػليفهلل رتػػد لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف مسػػتكل سػػرهـ اال ت,ػػلدم مرت ػػع كمتكسػػط لػػديهـ ذَػػل لسػػكم
َ ػػر مػػف الطلمػػل الػػذيف مسػػتكل سػػرهـ اال ت,ػػلدم ضػػهيؼهلل َمػػل لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف مسػػتكل

سػػرهـ ا ت,ػػلدم متكسػػط لػػديهـ ذَػػل ريلض ػ

َ ػػر مػػف الطلمػػل الػػذيف كضػػع سػػرهـ اال ت,ػػلدم

ضهيؼ كَذلؾ الطلمل الذيف مستكل اال ت,ػلدم مرت ػع لػديهـ ذَػل ريلضػ

َ ػر مػف الطلمػل الػذيف

مستكل سػرهـ اال ت,ػلدم متكسػطهلل َمػل لػكحظ مػأف الطلمػل الػذيف مسػتكل سػرهـ اال ت,ػلدم مرت ػع

كمتكسػػط لػػديهـ ذَػػل اجتمػػل
ال ركؽ ذا
اال ت,لديل ا

َ ػػر مػػف الطلمػػل الػػذيف مسػػتكل سػػرهـ اال ت,ػػلدم ضػػهيؼهلل كهػػذ

داللل إح,لبيلهلل ر حيف ال تكجد رركؽ جكهريػل ذا

داللػل إح,ػلبيل مػيف المسػتكيل

رل.

بالن بة لمتحصيؿ الدرا ي":
 الدرجػػة الكميػػة لممعػػدؿ التراكمػػي :تمػػيف كجػػكد رػػركؽ جكهريػػل ذا

داللػػل إح,ػػلبيل ِ )α<0.01ر ػ

المهػػدؿ التراَم ػ ل ػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلس ػػع ر ػ الم ػػدارس الحَكميػػل ممحلرظػػل غػ ػزة تهػػزل للكض ػػع
اال ت,ػػلدم لألس ػرة ِضػػهيؼهلل متكس ػطهلل مرت ػػع)هلل كلمهررػػل ال ػػركؽ تػػـ إيجػػلد ا تمػػلر شػػي يم للمتلرتػػل
المهديػػل لتجػػلتس التمػػليفهلل رتػػد لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف مسػػتكل سػػرهـ اال ت,ػػلدم متكسػػط كمرت ػػع

041

لػػديهـ مهػػدال
ذا

تراَميػػل

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف مسػػتكل سػػرهـ اال ت,ػػلدم ضػػهيؼهلل كهػػذ ال ػػركؽ

داللل إح,لبيل.

 كجد

داللػل إح,ػلبيل ِ )α<0.01رػ درجػل

رػركؽ جكهريػل ذا

المػكاد الد ارسػيل التلليػل ِالترميػل

الديتيلهلل اللسػل الهرميػلهلل اللسػل ااتجليزيػلهلل الريلضػيل هلل الهلػكـ كالحيػلةهلل االجتمل يػل هلل الترميػل المدتيػلهلل

التَتكلكجي ػلهلل المهػػل ار الحيلتيػػل) لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع ر ػ المػػدارس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزة
تهػػزل للكضػػع اال ت,ػػلدم لألس ػرة ِضػػهيؼهلل متكس ػطهلل مرت ػػع)هلل كلمهررػػل ال ػػركؽ تػػـ إيجػػلد ا تمػػلر
شػػي يم للمتلرتػػل

المهديػػل لتجػػلتس التمػػليفهلل رتػػد لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف مسػػتكل سػػرهـ اال ت,ػػلدم

متكسط كمرت ع لديهـ درجل
ااتجليزي ػ ػلهلل الريلضػ ػػيل

لػى رػ المػكاد الد ارسػيل التلليػل ِالترميػل الديتيػلهلل اللسػل الهرميػلهلل اللسػل

هلل الهلػ ػػكـ كالحيػػػلةهلل االجتمل يػ ػػل هلل الترميػػػل المدتي ػ ػلهلل التَتكلكجي ػ ػلهلل المهػ ػػل ار

الحيلتيل) مف الطلمل الذيف مستكل سرهـ اال ت,لدم ضهيؼهلل َمل لكحظ مأف الطلمػل الػذيف مسػتكل
لى ر المكاد الدراسيل التلليػل ِاللسػل ااتجليزيػل كالمهػل ار

سرهـ اال ت,لدم مرت ع لديهـ درجل

الحيلتيل) مف الطلمل الذيف مستكل سرهـ اال ت,لدم متكسطهلل كهذ ال ركؽ ذا
 تميف دـ كجػكد رػركؽ جكهريػل ذا

داللػل إح,ػلبيل ) (α>0.05رػ درجػل

داللل إح,لبيل.
مػلدة ال تػكف كالحػرؼ

لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع ر ػ المػػدارس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزة تهػػزل للكضػػع اال ت,ػػلدم لألس ػرة
ِضهيؼهلل متكسطهلل مرت ع) .كممل سمؽ يتض مف الؿ الجدكؿ التلل :

جدوؿ ( :)29يبيف نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في الذكاءات المتعددة والتحصيؿ الدرا ي لدى طمبة
الصؼ التا ع في المدارس الحكومية بمحافظة غزة تعزى لموضع االقتصادي لأل رة

المقياس

األبعاد

الذَل اللسكم
متيلس
الذَل ا

الذَل الريلض

المتهددة
الذَل االجتمل
التح,يؿ
الدراس

الترميل الديتيل

الوضع االقتصادي
لأل رة

العدد

المقارنات البعدية

المتو ط االنحراؼ

الح ابي المعياري

ضهيؼ

191

29.2

5.6

متكسط

405

30.2

5.1

مرت ع

133

30.4

5.2

ضهيؼ

191

21.8

4.9

متكسط

405

23.3

4.6

مرت ع

133

23.9

4.7

ضهيؼ

191

32.0

4.9

متكسط

405

32.8

4.8

مرت ع

133

33.2

5.0

ضهيؼ

180

72.4

16.1

متكسط

380

80.9

15.5
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1

2

3

1

*0.018

*0.035

1

//0.757
1

1

**0.000

//0.158

1

**0.000
1

1

*0.039

*0.023

1

//0.447
1

1

**0.001** 0.001
1

0.297//

المقياس

األبعاد

اللسل الهرميل

اللسل االتجليزيل

الريلضيل

الهلكـ كالحيلة

االجتمل يل

الترميل المدتيل

التَتكلكجيل

المهل ار الحيلتيل

المهدؿ التراَم

الوضع االقتصادي
لأل رة

العدد

المتو ط االنحراؼ

الح ابي المعياري

مرت ع

120

82.6

12.9

ضهيؼ

180

65.5

16.1

متكسط

380

75.8

16

مرت ع

120

78.5

14.4

ضهيؼ

180

62.9

14.2

متكسط

380

73.4

16.7

مرت ع

120

77

15.3

ضهيؼ

180

62.3

15.2

متكسط

380

72.1

17.2

مرت ع

120

74

15.8

ضهيؼ

180

63.9

15.8

متكسط

380

74.2

17.2

مرت ع

120

76.1

15.6

ضهيؼ

180

64.4

16.5

متكسط

380

75.2

17.9

مرت ع

120

77.6

16.4

ضهيؼ

180

87.5

5.2

متكسط

380

90

5.5

مرت ع

120

91

5

ضهيؼ

180

71.6

15.5

متكسط

380

79.6

15.3

مرت ع

120

81.4

13.6

ضهيؼ

180

79

13.3

متكسط

380

87.1

11.8

مرت ع

120

89.6

10.3

ضهيؼ

180

71.7

12.1

متكسط

380

79.7

12.7

مرت ع

120

81.7

11.1

** دالل إح,لبيل تد 0.01

المقارنات البعدية

* دالل إح,لبيل تد 0.05
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1
1

2

3

**0.001** 0.001
1

0.095//
1

1

**0.001** 0.001
1

*0.032
1

1

**0.001** 0.001
1

0.280//
1

1

**0.001** 0.001
1

0.260//
1

1

**0.001** 0.001
1

0.179//
1

1

**0.001** 0.001
1

0.086//
1

1

**0.001** 0.001
1

0.242//
1

1

**0.001** 0.001
1

*0.045
1

1

**0.001** 0.001
1

0.125//
1

\\ غير دالل إح,لبيل

 تف ير نتيجة المقياس األوؿ "الذكاء العاـ":
مأف الهكامؿ الميبيل لهل حدكد مهيتل ر التأ يرهلل رػإف الملحػ

كيرل الملح

يػرل مػأف هتػلؾ تمػل

مهيتل مف المستكل اال ت,لدمهلل د ت ر لى الذَل الهػلـهلل إذا مػل تػـ الك,ػكؿ إلػى مػل دكتهػلهلل رػإذا َػلف
مل التدت هلل محي

المستكل اال ت,لدم ر

ي ر لػى الجكاتػ

ي ر سلملن لى الذَل الهلـهلل كيحكؿ دكف تتميل التد ار

الجسػديل كال,ػحيل كالت سػيلهلل رحيتهػل ػد

الهتليل ال طريل لدل ال رد.

كممل ف التهليـ لديتل ر غزة مجلت هلل كالكضػع اال ت,ػلدم لػـ ي,ػؿ مشػَؿ ػلـ لكضػع متػدهكر
محي

الجسديل ك ال,حيلهلل كَػذلؾ رػإف الطلمػل لػى ا ػتالؼ مسػتكيلتهـ يتهرضػكف

ي ر لى الجكات

لت س الم ار كيمركا مت س ال م ار كالتهرض لهكامؿ تلريل كاحػدةهلل رمللتػلل لػف يَػكف هتػلؾ ت لكتػلن رػ
تمك التد ار

الهتليل ميتهـهلل كستتمك هذ التد ار

مكتيرة متسلكيل تسميلن.

تف ير نتيجة المقياس الثاني "الذكاءات المتعددة":
تمػ ػػيف كجػ ػػكد رػ ػػركؽ جكهريػ ػػل ذا

داللػ ػػل إح,ػػػلبيل ِ )α<0.05ر ػ ػ درجػ ػػل

ِالذَل اللسكمهلل الػذَل الريلضػ هلل الػذَل االجتمػل

الػ ػػذَل ا

التللي ػ ػل

) لػدل طلمػل ال,ػؼ التلسػع رػ المػدارس الحَكميػل

ممحلرظل غزة تهزل للكضع اال ت,لدم لألسرة ِضهيؼهلل متكسطهلل مرت ع).
كي سػػر الملح ػ

مس ػػم

ال ػػركؽ ر ػ َػػؿ مػػف الػػذَل ِ اللسػػكم -الريلض ػ ) ل,ػػلل ذكم الػػد ؿ المرت ػعهلل

ػػدرة ه ػػذ ال ب ػػل ل ػػى زي ػػلدة االهتم ػػلـ مأمت ػػلبهـ م ,ػػكرة رضػ ػؿهلل َإلح ػػل هـ رػ ػ الم ارَ ػػز الترمكي ػػل

كالتهليميػ ػلهلل كت ػػكرير الَتػ ػ

الذَل ا

كالتد ار

كالت ,ػػص كالمج ػػال

ال ل,ل لديهـ.

م ػػل م ػػل يتهل ػػؽ ملل ػػذَل االجتم ػػل
الت ل ػػؿ مشػػَؿ َمػػر مػػف ال بػػل

ا

ريه ػػزك الملحػ ػ

تمي ػػز الطلم ػػل ذكم ال ػػد ؿ المرت ػػع ري ػػم إل ػػى

ػػرل مػػع المجتمػػع الػػذم يهيشػػكف ري ػمهلل كَػػذلؾ ا,ػػطحلمهـ مػػف مػػؿ

ذكيهػ ػػـ مشػ ػػَؿ مسػ ػػتمر ر ػ ػ الزيػ ػػل ار كالػ ػػرحال

االجتمل

كالم ارج ػػع الم ت ,ػػل لهػ ػـهلل مم ػػل يزي ػػد رػ ػ تتمي ػػل هػ ػػذ

كالمتلسػ ػػمل

الم تل ػ ػلهلل ممػ ػػل ي ػ ػ دم إلػ ػػى تتميػ ػػل الػ ػػذَل

لديهـ.

بالن بة لمتحصيؿ الدرا ي":
 الدرجػػة الكميػػة لممعػػدؿ التراكمػػي :تمػػيف كجػػكد رػػركؽ جكهريػػل ذا

داللػػل إح,ػػلبيل ِ )α<0.01ر ػ

المهػػدؿ التراَم ػ ل ػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلس ػػع ر ػ الم ػػدارس الحَكميػػل ممحلرظػػل غػ ػزة تهػػزل للكض ػػع

اال ت,لدم لألسرة ِضهيؼهلل متكسطهلل مرت ع).
يػػرل الملح ػ

مػػأف هػػذ التتيجػػل متطتي ػلهلل حي ػ

ف الهلمػػؿ المػػلدم يهتمػػر مػػف هػػـ الهكامػػؿ الت ػ

تػ ػ ر ل ػػى ا سػ ػرةهلل رل س ػػر الستي ػػل ػػلدرة ل ػػى ت ػػكرير َ ػػؿ االحتيلج ػػل
043

كالمس ػػتلزمل

الض ػػركريل لت ػػكؽ

متػلبهـهلل م ػػالؼ ا سػػر ال تيػرة التػ يػػأت رػ سػػلـ كلكيلتهػػل تػأميف لتمػػل الهػػيش متػلبهـهلل رأهميػػل الهلمػػؿ
اال ت,لدم ال تَمف ر ذاتم مؿ ر تأ ير ر المجلال
َمػل ف تػدت الكضػع اال ت,ػلدم يترتػ
اهتمػػلـ اآلمػػل مأمتػػلبهـ ك ػػدـ متػػلمهتهـهلل مسػػم

لتمل الهيش متلبهـ.

رللحللػػل الملديػػل تله ػ
رضؿ.

ا

رل َللتح,يؿ الدراس .

ليػػم مشػلَؿ ت سػيل كمشػلَؿ اجتمل يػلهلل كمللتػلل
غيػػل

ا

كرممػػل ا ـ سػػل ل

طكيلػػل ػػف المي ػ

ػػدـ
لتػػكرير

دك نار َمي ػ نار ر ػ تهيبػػل الميبػػل المالبمػػل كا ج ػكا المتلسػػمل لتح,ػػيؿ د ارس ػ

 تم ػػيف َ ػػذلؾ م ػػأف الطلم ػػل ال ػػذيف مس ػػتكل س ػػرهـ اال ت ,ػػلدم مرت ػػع ل ػػديهـ درج ػػل

ل ػػى رػ ػ المػ ػكاد

الد ارسػػيل التلليػػل ِاللسػػل ااتجليزيػػل كالمهػػل ار الحيلتيػػل) مػػف الطلمػػل الػػذيف مسػػتكل سػػرهـ اال ت,ػػلدم
متكسطهلل كهذ ال ركؽ ذا
كيهػػزك الملح ػ

داللل إح,لبيل.

ذلػػؾ إلػػى إمَلتيػػل ك ػػدرة ذكم الػػد ؿ المرت ػػع لتػػكرير مػػل يلػػزـ متػػلبهـ مػػف جػػؿ

تطػػكير مهػػلراتهـ ر ػ اللسػػل ااتجليزي ػلهلل َػػذلؾ ػػدرتهـ لػػى إلحػػل هـ ر ػ م ارَػػز اللسػػل ااتجليزي ػلهلل كتػػكرير
الَت

كالم,لدر كالمراجع الالزملهلل ممل يهجز ف تكرير ذكم الد ؿ المتكسط.
مل مللتسمل لمهل ار الحيلة ريػرل الملحػ

مػأف الطلمػل ذكم الػد ؿ المرت ػع يحػلكلكف الح ػلظ دكمػنل

لى مستكل مهيف يليؽ ممستكاهـ كال ي دش مظهرهـ الهلـهلل لى الػرغـ مػف ػدـ د ػكؿ هػذ المػلدة رػ
المهدؿ التهلب .
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الفرضػػية ال ػػابعة :ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد م ػػتوى داللػػة ( (α<0.05فػػي درجػػات
الذكاء العاـ والذكاءات المتعػددة ودرجػات التحصػيؿ الدرا ػي لػدى طمبػة الصػؼ التا ػع فػي المػدارس

الحكومية بمحافظة غزة تعزى لمم توى التعميمي لألباء.
للتحتؽ مف ,ػحل ال رضػيل تػـ إيجػلد ا تمػلر تحليػؿ التمػليف ا حػلدم ِ)One Way ANOVA
المتهػددة كدرجػل

التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل

رػ درجػل

لدراسل ال رك ل

الػذَل الهػلـ كدرجػل

الػذَل ا

طلمػػل ال ,ػػؼ التلسػػع رػػ الم ػػدارس الحَكميػػل ممحلرظ ػػل غ ػزة ته ػػزل للمس ػػتك ل

التهليميػػل لألم ػػل التللي ػػل

ِإ دادي ػػل رم ػػل دكفهلل لتكي ػػل لمػ ػلهلل دمل ػػكـ متكسػ ػطهلل ليس ػػلتس/مَللكريكسهلل ملجس ػػتير رم ػػل ر ػػكؽ)هلل كالتت ػػلب
المتهلتل مهذ ال رضيل مكضحل مف الؿ الجدكؿ التلل :

جدوؿ ( :)24يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لكشؼ الفروقات في درجات الذكاء العاـ والذكاءات المتعددة
ودرجات التحصيؿ الدرا ي لدى طمبة الصؼ التا ع في المدارس الحكومية بمحافظة غزة تعزى لمم توى التعميمي
لألباء

المقياس

األبعاد

االستيهل

الل ظ

مجموع

درجات

متو ط

المربعات

الحرية

المربعات

ميف المجمك ل

30.7

4

7.7

دا ؿ المجمك ل

6966.2

690

10.1

6997.0

694

ميف المجمك ل

112.1

4

28.0

دا ؿ المجمك ل

10282.3

690

14.9

10394.4

694

ميف المجمك ل

14.7

4

3.7

دا ؿ المجمك ل

3352.8

690

4.9

3367.5

694

ميف المجمك ل

136.1

4

34.0

دا ؿ المجمك ل

4797.6

690

7.0

4933.7

694

ميف المجمك ل

892.1

4

223.0

دا ؿ المجمك ل

62123.5

690

90.0

63015.6

694

ميف المجمك ل

403.9

4

101.0

دا ؿ المجمك ل

18091.1

690

26.2

18494.9

694

مصدر التبايف

المجمكع
االستدالؿ الل ظ

المجمكع
متيلس
الذَل

الهلـ

االستدالؿ الشَل

المجمكع
االستدالؿ الَم

المجمكع
الدرجل الَليل لمتيلس
الذَل الهلـ

متيلس

الذَل ا

المتهددة

الذَل اللسكم

المجمكع

المجمكع
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اختبار ؼ
0.76

1.88

0.76

4.89

2.48

3.85

م توى
الداللة
//0.55

//0.11

//0.55

**0.00

**0.04

**0.00

المقياس

األبعاد

الذَل الريلض

مجموع

درجات

متو ط

المربعات

الحرية

المربعات

ميف المجمك ل

548.5

4

137.1

دا ؿ المجمك ل

14634.7

690

21.2

15183.2

694

ميف المجمك ل

127.0

4

31.7

دا ؿ المجمك ل

12785.5

690

18.5

12912.4

694

ميف المجمك ل

166.9

4

41.7

دا ؿ المجمك ل

14089.5

690

20.4

14256.4

694

ميف المجمك ل

300.5

4

75.1

دا ؿ المجمك ل

15759.1

690

22.8

16059.6

694

ميف المجمك ل

83.5

4

20.9

دا ؿ المجمك ل

13971.0

690

20.2

14054.5

694

ميف المجمك ل

121.1

4

30.3

دا ؿ المجمك ل

28182.2

690

40.8

28303.3

694

ميف المجمك ل

146.3

4

36.6

دا ؿ المجمك ل

19160.8

690

27.8

19307.1

694

ميف المجمك ل

8971.7

4

2242.9

دا ؿ المجمك ل

150583.6

642

234.6

159555.3

646

ميف المجمك ل

14398.1

4

3599.5

دا ؿ المجمك ل

157044.9

642

244.6

171443

646

ميف المجمك ل

21303.1

4

5325.8

دا ؿ المجمك ل

155691.2

642

242.5

176994.3

646

ميف المجمك ل

17149.3

4

4287.3

دا ؿ المجمك ل

170108.9

642

265

مصدر التبايف

المجمكع
الذَل المَلت

المجمكع
الذَل الحرَ

المجمكع
الذَل االجتمل

المجمكع
الذَل الش ,

المجمكع
الذَل المكسيت

المجمكع
الذَل الطميه

المجمكع
الترميل الديتيل

المجمكع

التح,يؿ

اللسل الهرميل

المجمكع

الدراس

اللسل االتجليزيل

المجمكع
الريلضيل
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اختبار ؼ
6.47

1.71

2.04

3.29

1.03

0.74

1.32

9.56

14.71

21.96

16.18

م توى
الداللة
**0.00

//0.15

//0.09

**0.01

//0.39

//0.56

//0.26

**0.001

**0.001

**0.001

**0.001

األبعاد

المقياس

مجموع

درجات

متو ط

المربعات

الحرية

المربعات

187258.3

646

ميف المجمك ل

18496

4

4624

دا ؿ المجمك ل

171667.5

642

267.4

190163.5

646

ميف المجمك ل

20420

4

5105

دا ؿ المجمك ل

188096.8

642

293

208516.8

646

ميف المجمك ل

542.3

4

135.6

دا ؿ المجمك ل

45907.9

642

71.5

46450.2

646

ميف المجمك ل

1452

4

363

دا ؿ المجمك ل

17721.2

642

27.6

19173.2

646

ميف المجمك ل

11303

4

2825.7

دا ؿ المجمك ل

143556.9

642

223.6

154859.8

646

ميف المجمك ل

7660.5

4

1915.1

دا ؿ المجمك ل

90081.1

642

140.3

97741.6

646

ميف المجمك ل

10300.6

4

2575.1

دا ؿ المجمك ل

95077.9

642

148.1

105378.5

646

مصدر التبايف
المجمكع

الهلكـ كالحيلة

المجمكع
االجتمل يل

المجمكع
ال تكف كالحرؼ

المجمكع
الترميل المدتيل

المجمكع
التَتكلكجيل

المجمكع
المهل ار

الحيلتيل

المجمكع
المهدؿ التراَم

المجمكع
** دالل إح,لبيل تد 0.01

* دالل إح,لبيل تد 0.05

اختبار ؼ

17.29

17.42

1.9

13.15

12.64

13.65

17.39

م توى
الداللة
**0.001

**0.001

0.109//

**0.001

**0.001

**0.001

**0.001

\\ غير دالل إح,لبيل

 بالن بة لممقياس األوؿ "الذكاء العاـ":
 الدرجػة الكميػػة لمقيػػاس الػػذكاء العػاـ :تمػػيف كجػكد رػػركؽ جكهريػل ذا

داللػػل إح,ػػلبيل ِ)α<0.05

ر الدرجل الَليل للذَل الهلـ لدل طلمل ال,ؼ التلسع رػ المػدارس الحَكميػل ممحلرظػل غػزة تهػزل
للمسػ ػ ػ ػػتكيل

التهليميػ ػ ػ ػػل لألمػ ػ ػ ػػل التلليػ ػ ػ ػػل ِإ داديػ ػ ػ ػػل رمػ ػ ػ ػػل دكفهلل لتكيػ ػ ػ ػػل لم ػ ػ ػ ػلهلل دملػ ػ ػ ػػكـ متكس ػ ػ ػ ػطهلل

ليسلتس/مَللكريكسهلل ملجستير رمل ركؽ)هلل كلَشػؼ ال ػركؽ تػـ إيجػلد ا تمػلر شػي يم للمتلرتػل

المهديػل

لتجلتس التمليفهلل رتد لكحظ مػأف الطلمػل الػذيف ح,ػؿ مػل هـ لػى شػهلدة المَػللكريس رمػل رػكؽ لػديهـ
مهػػدؿ ذَػػل

ػػلـ

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة ال لتكيػػل الهلمػػل رأ ػؿهلل كالطلمػػل

الػػذيف ح,ػػؿ مػػل هـ لػػى الشػػهلدة اا داديػػل رمػػل دكف مهػػدؿ ذَػػلبهـ ػػؿ مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ
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كمل هـ لى الشهلدة الجلمهيل رمل ركؽهلل كهذ ال ركؽ ذا
جكهريل ذا

داللل إح,لبيل ميف المستكيل

 تميف كجكد رركؽ جكهريل ذا

التهليميل ا

داللل إح,لبيلهلل ر حػيف ال تكجػد رػركؽ
رل.

داللل إح,لبيل ِ )α<0.01رػ درجػل

مهػد االسػتدالؿ الَمػ لػدل

طل مل ال,ؼ التلسع ر المدارس الحَكميل ممحلرظل غػزة تهػزل للمسػتكل التهليمػ لألمػل ِإ داديػل
رمػػل دكفهلل لتكيػػل لمػلهلل دملػػكـ متكسػطهلل ليسػػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػػتير رمػػل رػػكؽ)هلل كلَشػػؼ ال ػػركؽ

تػػـ إيجػػلد ا تمػػلر شػػي يم للمتلرتػػل

المهديػػل لتجػػلتس التمػػليفهلل رتػػد لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ

كمػػل هـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل رمػػل رػػكؽ لػػديهـ مسػػتكل االسػػتدالؿ الَم ػ

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف

ح,ػػؿ كمػػل هـ ل ػ شػػهلدة اا داديػػل رمػػل دكفهلل َمػػل لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى
لى مف الطلمل الذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى الشػهلدة

شهلدة الملجستير رمل ركؽ لديهـ استدالؿ َم

ال لتكيل الهلمل كشهلدة الدملكـ المتكسطهلل كهذ ال ركؽ ذا


تم ػػيف ػػدـ كج ػػكد ر ػػركؽ جكهري ػػل ذا
ِاالستيهل

داللل إح,لبيل.

دالل ػػل إح ,ػػلبيل ) (α>0.05رػ ػ درج ػػل

ا مه ػػلد التللي ػػل

الل ظ االستدالؿ الل ظ هلل االسػتدالؿ الشػَل ) لػدل طلمػل ال,ػؼ التلسػع رػ المػدارس

الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزة تهػػزل للمسػػتكل التهليم ػ لألمػػل ِإ داديػػل رمػػل دكفهلل لتكيػػل لم ػلهلل دملػػكـ
متكسطهلل ليسلتس/مَللكريكسهلل ملجستير رمل ركؽ).

بالن بة لممقياس الثاني "الذكاءات المتعددة":


ظهػر التتػػلب

ػػدـ كجػكد رػػركؽ جكهريػػل ذا

داللػػل إح,ػلبيل ) (α>0.05رػ درجػػل

الػػذَل ا

المته ػػدة التللي ػػل ِال ػػذَل الحرَػ ػ هلل ال ػػذَل المَ ػػلت هلل ال ػػذَل الش ,ػ ػ هلل ال ػػذَل المكس ػػيت هلل ال ػػذَل
الطميه ) لدل طلمل ال,ػؼ التلسػع رػ المػدارس الحَكميػل ممحلرظػل غػزة تهػزل للمسػتكل التهليمػ

لألمػػل ِإ داديػػل رمػػل دكفهلل لتكيػػل لمػلهلل دملػػكـ متكسػطهلل ليسػػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػػتير رمػػل رػػكؽ)هلل

رػ ػ ح ػػيف كج ػػد

ر ػػركؽ جكهري ػػل ذا

الػػذَل الريلض ػ هلل الػػذَل االجتمػػل

دالل ػػل إح ,ػػلبيل ِ )α<0.05رػ ػ درج ػػل

ِال ػػذَل اللس ػػكمهلل

) لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع ر ػ المػػدارس الحَكميػػل ممحلرظػػل

غ ػ ػ ػزة ته ػ ػ ػػزل للمس ػ ػ ػػتكل التهليمػػ ػ ػ لألم ػ ػ ػػل ِإ داديػ ػ ػػل رم ػ ػ ػػل دكفهلل لتكي ػ ػ ػػل لمػ ػ ػ ػلهلل دمل ػ ػ ػػكـ متكسػ ػ ػ ػطهلل

ليسلتس/مَللكريكسهلل ملجستير رمل ركؽ)هلل كلَشؼ ال ركؽ تـ إيجلد ا تمػلر شػي يم للمتلرتػل

المهديػل

لتجلتس التمليفهلل رتد لكحظ مػأف الطلمػل الػذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى الشػهلدة الجلمهيػل رمػل رػكؽ لػديهـ
مسػػتكل ذَػػل لسػػكم

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة ال لتكيػػل الهلمػػل رأ ػؿهلل َمػػل

لػكحظ مػأف الطلمػػل الػذيف ح,ػؿ كمػػل هـ لػى شػهلدة الملجسػػتير رمػل رػكؽ لػػديهـ مسػتكل ذَػل لسػػكم
لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة الػػدملكـ المتكس ػطهلل ر ػ حػػيف لػػكحظ مػػأف الطلمػػل
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الذيف ح,ؿ كمل هـ لى الشهلدة الجلمهيل رأ ؿ لديهـ مسػتكل ذَػل ريلضػ

ػؿ مػف الطلمػل الػذيف

ح,ػؿ كمػل هـ لػػى شػهلدة الملجسػػتير رمػل رػػكؽهلل َمػل لػػكحظ مػأف الطلمػػل الػذيف ح,ػػؿ كمػل هـ لػػى
شػهلدة اا داديػػل رمػػل دكف لػػديهـ مسػػتكل ذَػػل ريلضػ

ػؿ

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ

لى الشهلدة الجلمهيل رمل ركؽهلل َمل لكحظ مأف الطلمل الذيف ح,ؿ كمل هـ لػى الشػهلدة الجلمهيػل

رأ ػػؿ لػػديهـ مسػػتكل ذَػػل اجتمػػل
الهلمل رأ ؿهلل كهذ ال ركؽ ذا

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة ال لتكي ػػل

داللل إح,لبيل.

 بالن بة لمتحصيؿ الدرا ي:
 المعدؿ التراكمي :تميف كجػكد رػركؽ جكهريػل ذا

داللػل إح,ػلبيل ِ )α<0.01رػ المهػدؿ التراَمػ

لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع ر ػ المػػدارس الحَكمي ػػل ممحلرظػػل غ ػزة تهػػزل للمسػػتكل التهليم ػ لألم ػػل

ِإ داديل رمل دكفهلل لتكيل لمػلهلل دملػكـ متكسػطهلل ليسػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػتير رمػل رػكؽ)هلل كلَشػؼ

ال ػػركؽ تػػـ إيجػػلد ا تمػػلر شػػي يم للمتلرتػػل

المهديػػل لتجػػلتس التمػػليفهلل رتػػد لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف

ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة الملجسػػتير رمػػل رػػكؽ مهػػدالتهـ التراَميػػل

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ

كمػػل هـ ل ػػى الشػػهلدة الجلمهي ػػل رأ ػؿهلل َم ػػل لػػكحظ م ػػأف الطلمػػل ال ػػذيف ح,ػػؿ كم ػػل هـ لػػى الش ػػهلدة
اا داديل رمل دكف لديهـ مهدال

تراَميل ؿ مػف الطلمػل الػذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى ال لتكيػل الهلمػل

رأ لىهلل كَذلؾ الطلمػل الػذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى شػهلدة ال لتكيػل الهلمػل مهػدالتهـ التراَميػل ػؿ مػف

الطلمل الذيف ح,ؿ كمل هـ لى الشهلدة الجلمهيلهلل كهذ ال ركؽ ذا
 -تم ػػيف كج ػػكد ر ػػركؽ جكهري ػػل ذا

داللل إح,لبيل.

دالل ػػل إح ,ػػلبيل ِ )α<0.01رػ ػ درج ػػل

المػ ػكاد الد ارس ػػيل التللي ػػل

ِالترميػػل الديتيػلهلل اللسػػل الهرمي ػلهلل اللسػػل ااتجليزيػلهلل الريلضػػيل هلل الهلػػكـ كالحيػػلةهلل االجتمل يػػل هلل الترميػػل
المدتيلهلل التَتكلكجيػلهلل المهػل ار الحيلتيػل) لػدل طلمػل ال,ػؼ التلسػع رػ المػدارس الحَكميػل ممحلرظػل
غػ ػزة ته ػػزل للمس ػػتكل التهليمػ ػ لألم ػػل ِإ دادي ػػل رم ػػل دكفهلل لتكي ػػل لمػ ػلهلل دمل ػػكـ َلي ػػل

متكس ػػطلهلل

ليسلتس/مَللكريكسهلل ملجستير رمل ركؽ)هلل كلَشػؼ ال ػركؽ تػـ إيجػلد ا تمػلر شػي يم للمتلرتػل

المهديػل

لتجلتس التمليفهلل رتػد لػكحظ مػأف الطلمػل الػذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى شػهلدة الملجسػتير رمػل رػكؽ لػديهـ
درجل

لى ر ملدة الترميل الديتيػل

لػى مػف الطلمػل الػذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى الشػهلدة الجلمهيػل

رأ ػؿهلل رػ حػػيف تمػيف مػػأف الطلمػل الػػذيف ح,ػؿ كمػػل هـ لػى الشػػهلدة الجلمهيػل لػػديهـ درجػل

لػػى

ر ملدة الترميل الديتيل مف الطلمل الذيف ح,ؿ كمل هـ لى شهلدة ال لتكيل الهلمل رأ ؿ.
 لػػكحظ مػػف التتػػلب مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى الشػػهلدة اا داديػػل رمػػل دكف درجػػلتهـ ر ػملدة اللسل الهرميل ؿ مف مػف الطلمػل الػذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى شػهلدة ال لتكيػل الهلمػل رػأ لىهلل َمػل
لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل رمػػل رػػكؽ درجػػلتهـ ر ػ مػػلدة اللسػػل
الهرميل

لى مف الطلمل الذيف ح,ؿ كمل هـ لى شهلدة الدملكـ المتكسط كشهلدة ال لتكيل الهلمل.
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 ظهػػر التتػػلب مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة الملجسػػتير رمػػل رػػكؽ لػػديهـ درجػػللى ر المكاد التلليل ِالريلضػيل هلل الهلػكـ كالحيػلةهلل االجتمل يػل ) مػف الطلمػل الػذيف ح,ػؿ كمػل هـ
لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل رأ ػؿهلل َمػػل لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى الشػػهلدة اا داديػػل
رمػػل دكف لػػديهـ درجػػل

ػػؿ ر ػ الم ػكاد الد ارسػػيل التلليػػل ِالريلضػػيل هلل الهلػػكـ كالحيػػلةهلل االجتمل يػػل )

مف الطلمل الذيف ح,ؿ كمل هـ لى شهلدة ال لتكيل الهلمػل رػأ لىهلل رػ حػيف تمػيف مػأف الطلمػل الػذيف
ح,ؿ كمل هـ لى شهلدة ال لتكيل الهلمػل لػديهـ درجػل

ػؿ رػ المػكاد الد ارسػيل التلليػل ِالريلضػيل

هلل الهلكـ كالحيلةهلل االجتمل يل ) مف الطلمل الذيف ح,ؿ كمل هـ لى الشهلدة الجلمهيل.
 ظهػػر التتػػلب مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة الملجسػػتير رمػػل رػػكؽ لػػديهـ درجػػللػػى رػ مػػلدة اللسػػل االتجليزيػػل مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل رأ ػؿهلل ر ػ
ح ػػيف ل ػػكحظ م ػػأف الطلم ػػل ال ػػذيف ح ,ػػؿ كم ػػل هـ ل ػػى الش ػػهلدة الجلمهي ػػل درج ػػلتهـ رػ ػ م ػػلدة اللس ػػل

ااتجليزيل

لى مف الطلمل الػذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى شػهلدة الػدملكـ المتكسػط رأ ػؿهلل رػ حػيف تمػيف

مأف الطلمل الذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى شػهلدة الػدملكـ المتكسػط كشػهلدة ال لتكيػل الهلمػل لػديهـ درجػل
لى ر ملدة اللسل ااتجليزيل مف الطلمل الذيف ح,ؿ كمل هـ الشهلدة اا داديل رمل دكف.
 -ظهػػر التتػػلب مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة الملجسػػتير رمػػل رػػكؽ لػػديهـ درجػػل

لػى رػ مػلدة التَتكلكجيػل مػف الطلمػل الػذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى الشػهلدة الجلمهيػل رأ ػؿهلل َمػل تمػػيف

مػأف الطلمػل الػذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى شػهلدة الػدملكـ المتكسػط كالشػهلدة الجلمهيػل درجػلتهـ رػ مػلدة
التَتكلكجيل

لى مف الطلمل الذيف ح,ؿ كمل هـ لى شهلدة ال لتكيل الهلمل رأ ؿ.

 -ظهر التتلب مأف الطلمل الذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى الشػهلدة اا داديػل رمػل دكف لػديهـ درجػل

رػ

مػػلدة المهػػل ار الحيلتيػػل ػػؿ مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة ال لتكيػػل الهلمػػل رمػػل رػػكؽهلل
َمػػل تمػػيف مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة ال لتكيػػل الهلمػػل لػػديهـ درجػػل

ػػؿ رػ مػػلدة

المهػػل ار الحيلتيػػل مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل رمػػل رػػكؽهلل رتػػد تمػػيف مػػأف
الطلمػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة الػػدملكـ المتكسػػط درجػػلتهـ رػ مػػلدة المهػػل ار الحيلتيػػل ػػؿ
مف الطلمل الذيف ح,ؿ كمل هـ لى شهلدة الملجستير رمل ركؽ.
 -في حيف تمػيف ػدـ كجػكد رػركؽ جكهريػل ذا

داللػل إح,ػلبيل ) (α>0.05رػ درجػل

ال تػكف لػدل

طلمل ال,ؼ التلسع ر المػدارس الحَكميػل ممحلرظػل غػزة تهػزل للمسػتكل التهليمػ لألمػل ِإ داديػل
رمل دكفهلل لتكيل لملهلل دملكـ متكسطهلل ليسلتس/مَللكريكسهلل ملجستير رمل ركؽ).
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جدوؿ ( :)25يبيف نتائج اختبار شيفيو لكشؼ المقارنات البعدية في درجات الذكاء العاـ والذكاءات المتعددة
والتحصيؿ الدرا ي لدى طمبة الصؼ التا ع ف ي المدارس الحكومية بمحافظة غزة تعزى لمم توى التعميمي لألباء
المقياس

األبعاد

االستدالؿ
الَم

متيلس الذَل
الهلـ

الدرجل
الَليل

لمتيلس

الذَل الهلـ

الذَل

اللسكم

متيلس

الذَل ا

المتهددة

الذَل

الريلض

الذَل

االجتمل

التح,يؿ
الدراس

الترميل

الديتيل

اللسل الهرميل

الم توى التعميمي
لألباء

العدد

المتو ط

المقارنات البعدية

االنحراؼ

الح ابي

المعياري

1

2

3

4

5

ا داديل رمل دكف

176

4.69

2.39

1

//0.15

//0.17

**0.01

**0.00

لتكيل لمل

247

5.06

2.66

1

//0.69

//0.12

**0.00

دملكـ متكسط

67

5.21

2.78

1

//0.45

*0.02

ليسلتس /مَللكريكس

135

5.50

2.74

1

//0.06

ملجستير رمل ركؽ

70

6.23

2.77

ا داديل رمل دكف

176

32.15

8.82

لتكيل لمل

247

33.18

9.87

دملكـ متكسط

67

33.39

10.00

ليسلتس /مَللكريكس

135

34.61

9.33

ملجستير رمل ركؽ

70

35.83

9.55

ا داديل رمل دكف

176

29.58

5.56

لتكيل لمل

247

29.87

5.09

دملكـ متكسط

67

29.57

5.65

ليسلتس /مَللكريكس

135

31.03

4.54

ملجستير رمل ركؽ

70

31.84

4.58

ا داديل رمل دكف

176

22.15

4.69

لتكيل لمل

247

23.11

4.63

دملكـ متكسط

67

22.78

4.45

ليسلتس /مَللكريكس

135

23.60

4.78

ملجستير رمل ركؽ

70

25.34

4.09

ا داديل رمل دكف

176

32.06

4.70

لتكيل لمل

247

32.65

5.10

دملكـ متكسط

67

33.04

5.19

ليسلتس /مَللكريكس

135

33.72

4.45

ملجستير رمل ركؽ

70

33.90

3.93

ا داديل رمل دكف

166

76.4

15.2

لتكيل لمل

235

77.4

15.9

دملكـ متكسط

60

79.5

16.2

ليسلتس /مَللكريكس

123

82.6

15.3

ملجستير رمل ركؽ

63

88.5

12

ا داديل رمل دكف

166

69

16

050

1
1

0.27

0.37

*0.02

**0.01

1

0.87

0.16

**0.04

1

0.39

0.13

1

0.39
1

1

0.57

0.99

**0.01

**0.00

1

0.67

*0.03

**0.00

1

0.06

**0.01

1

0.28
1

1

**0.04

0.35

**0.01

**0.00

1

0.60

0.32

**0.00

1

0.23

**0.00

1

**0.01
1

1

0.21

0.15

**0.00

**0.01

1

0.55

*0.04

*0.05

1

0.35

0.30

1

0.80
1

1

0.506//

0.173//

**0.001

**0.001

1

0.340//

**0.002

**0.001

1

0.205//

**0.001

1

*0.012
1

1

*0.038

*0.018

**0.001

**0.001

المقياس

األبعاد

اللسل

االتجليزيل

الريلضيل

الهلكـ

كالحيلة

االجتمل يل

الترميل

المدتيل

التَتكلكجيل

المهل ار

الحيلتيل

المتو ط

االنحراؼ

الم توى التعميمي

الح ابي

المعياري

لتكيل لمل

235

72.3

16.4

دملكـ متكسط

60

74.7

16

ليسلتس /مَللكريكس

123

79.6

14.6

ملجستير رمل ركؽ

63

83.6

13.2

ا داديل رمل دكف

166

65.2

15.1

لتكيل لمل

235

69.9

16

دملكـ متكسط

60

72.1

16.6

ليسلتس /مَللكريكس

123

78.2

15.6

ملجستير رمل ركؽ

63

83.2

14.1

ا داديل رمل دكف

166

64.5

15.3

لتكيل لمل

235

68.5

17

دملكـ متكسط

60

71.4

17.4

ليسلتس /مَللكريكس

123

75

16.3

ملجستير رمل ركؽ

63

81.6

14.9

ا داديل رمل دكف

166

66.3

16.2

لتكيل لمل

235

70.3

16.7

دملكـ متكسط

60

73.2

18.2

ليسلتس /مَللكريكس

123

78.1

15.9

ملجستير رمل ركؽ

63

83.2

14.3

ا داديل رمل دكف

166

66.9

17

لتكيل لمل

235

71.3

17.5

دملكـ متكسط

60

75.5

18.3

ليسلتس /مَللكريكس

123

78.4

17.2

ملجستير رمل ركؽ

63

85.3

14.5

ا داديل رمل دكف

166

88.2

5.1

لتكيل لمل

235

89

5.5

دملكـ متكسط

60

89.4

6

ليسلتس /مَللكريكس

123

91.5

4.9

ملجستير رمل ركؽ

63

92.7

4.6

ا داديل رمل دكف

166

73.9

15.3

لتكيل لمل

235

75.9

15.3

دملكـ متكسط

60

80.4

15.6

ليسلتس /مَللكريكس

123

81.5

15

ملجستير رمل ركؽ

63

87.5

11.7

ا داديل رمل دكف

166

81.9

12.7

لتكيل لمل

235

84.4

12.1

دملكـ متكسط

60

87.7

10.7

لألباء

العدد

052

المقارنات البعدية
1

2

3

4

5

1

0.308//

**0.001

**0.001

1

*0.043

**0.002

1

0.107//
1

1

**0.003

**0.003

**0.001

**0.001

1

0.324//

**0.001

**0.001

1

*0.013

**0.001

1

*0.038
1

1

*0.017

**0.005

**0.001

**0.001

1

0.223//

**0.001

**0.001

1

0.151//

**0.001

1

*0.010
1

1

*0.017

**0.006

**0.001

**0.001

1

0.221//

**0.001

**0.001

1

0.058//

**0.001

1

*0.043
1

1

*0.012

**0.001

**0.001

**0.001

1

0.094//

**0.001

**0.001

1

0.267//

**0.001

1

**0.009
1

1

0.141//

0.128//

**0.001

**0.001

1

0.580//

**0.001

**0.001

1

*0.012

**0.001

1

0.140//
1

1

0.182//

**0.004

**0.001

**0.001

1

*0.040

**0.001

**0.001

1

0.644//

**0.009

1

*0.010
1

1

*0.043

**0.001

**0.001

**0.001

1

0.052//

**0.001

**0.001

1

0.358//

*0.023

المقياس

الم توى التعميمي

األبعاد

المتو ط

االنحراؼ

الح ابي

المعياري

ليسلتس /مَللكريكس

123

89.4

11.1

ملجستير رمل ركؽ

63

92.6

11.1

ا داديل رمل دكف

166

74.1

12

لتكيل لمل

235

76.7

12.5

دملكـ متكسط

60

79.2

13.1

ليسلتس /مَللكريكس

123

82.4

12

ملجستير رمل ركؽ

63

86.9

10.5

لألباء

المهدؿ

التراَم

** دالل إح,لبيلن تد 0.01

العدد

المقارنات البعدية
1

3

2

4

5

1

0.087//
1

1

*0.034

**0.006

**0.001

**0.001

1

0.165//

**0.001

**0.001

1

0.096//

**0.001

1

*0.015
1

* دالل إح,لبيلن تد 0.05

\\ غير دالل إح,لبيلن

 تف ير نتيجة المقياس األوؿ "الذكاء العاـ":
الدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس الػػذكاء العػػاـ :تمػػيف كجػػكد رػػركؽ جكهريػػل ذا

داللػػل إح,ػػلبيل ِ )α<0.05رػ

الدرج ػػل الَلي ػػل لل ػػذَل اله ػػلـ ل ػػدل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع رػ ػ الم ػػدارس الحَكمي ػػل ممحلرظ ػػل غػ ػزة ته ػػزل
للمستكيل

التهليميل لآلمل التلليػل ِإ داديػل رمػل دكفهلل لتكيػل لمػلهلل دملػكـ متكسػطهلل ليسػلتس/مَللكريكسهلل

ملجستير رمل ركؽ).
رتد لكحظ مػأف الطلمػل الػذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى شػهلدة المَػللكريس رمػل رػكؽ لػديهـ مهػدؿ ذَػل
ػػلـ

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة ال لتكيػػل الهلمػػل رأ ػؿهلل كالطلمػػل الػػذيف ح ,ػػؿ

كمل هـ لى الشهلدة اا داديل رمل دكف مهدؿ ذَلبهـ ؿ مف الطلمل الذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى الشػهلدة
الجلمهيل رمل ركؽهلل كهذ ال ركؽ ذا
كي سػػر الملح ػ

داللل إح,لبيل.

ذلػػؾ مػػأف الهكامػػؿ االجتمل يػػل كاال ت,ػػلديل لهػػل تػػأ ي ار َمي ػرة لػػى تمػػك الػػذَل هلل رلآلمػػل

المتهلمػ ػيف يس ػػهكف جله ػػديف ف يَ ػػكف كالده ػػـ تسػ ػ نل مَ ػػررة ػػتهـهلل م ػػؿ كيس ػػهكف ف يت ك ػ ػكا ل ػػيهـهلل
ريسهكف جلهديف لتكرير ميبل

ترمكيل م لليل متلبهـ.

كيرل ِإمراهيـهلل  )330 :1987مأتم مف الطميه
ترمكيػنلهلل رمػػف الطميهػ

ف يح,ػػؿ لػػى درجػػل

ف يح,ؿ ال ػرد الػذم يتشػأ رػ ميبػل محركمػل

مت ضػػل حيتمػل تتلرتػػم مط ػػؿ يهػػيش رػ ميبػػل تح ػػز متػػذ

مدايل حيلت م لى الت ار ة كاالطالع كالتح,يؿهلل رمػف الم َػد رػ هػذ الحللػل ف يَػكف ال ػرؽ مػيف الط لػيف
ال يرجع رتط لمستكل الذَل ال طرمهلل متدر مل يرجع ل م ار
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َؿ متهمل الترمكيل كالتهليميل.

كلتػػد ذَػػر كدكجػػالسك الػػدالبؿ الهديػػدة الت ػ تكض ػ ال ػػركؽ مػػيف تسػػمل الػػذَل لألط ػػلؿ ال ػػذيف
يتتمػ ػػكف إلػ ػػى ل يػ ػػل

اجتمل يػ ػػل م تل ػ ػلهلل ك ػ ػػد مػ ػػيف مػػػأف هػ ػػذ ال ػ ػػركؽ تتسػ ػػع َلمػ ػػل َمػ ػػر ا ط ػ ػػلؿ ر ػ ػ

السفِ.هليتزهلل )180 :2009
كيرل الملحػ

ر َي يل ,تع الميبل

مػأف ا هميػل ال تَمػف رػ المسػتكل التهليمػ لػأل
الم يرة كالمح زة لتمك كتطكير ذَل متلبهـ.

متػدر مػل هػ رػ حللػل الػك

ر ػػإف الميب ػػل التػ ػ ت تت ػػر لم ػػؿ ه ػػذ االس ػػت لرة ت ػػت ض ريه ػػل تس ػػمل ال ػػذَل ل ػػدل ا ط ػػلؿ حػ ػكال
شريف درجلهلل كه درجل تَ

)334

لتتؿ التلمسيف إلى مستكل الهلدييف رػ الػذَل ك ػؿِ.إمراهيـهلل :1987

رإف ا ػتالؿ تَػلر ال ػرص مػلـ ا ط ػلؿ ممػف يػأتكف مػف الميػك المحركمػل ِملديػنل -اجتمل يػنل-

ترمكيلن) كا سر المهل لهلل ي دم إلى دـ تمك التد ار الهتليل لديهـ تمكان َلريلنِ.هليتزهلل )180 :2009

رللميبػػل الت ػ ت لػػك مػػف اا ػػلرة كالتتشػػيط الهتل ػ ت ػ دم إلػػى مػػع ػػد ار الط ػػؿ كاضػػهلؼ مهلرتػػم
ل ػػى تحتي ػػؽ إمَلتيلت ػػم الهتلي ػػل الطميهيػ ػلهلل كلت ػػد َشػ ػ
ال ػػذَل هلل ك ف التكجي ػػم كالتتش ػػيط الهتلػػ كاالجتم ػػل

ا مح ػػل

مأت ػػم يمَ ػػف م ػػف ػػالؿ الت ػػدري

تتمي ػػل

ي ,ػػالف م ػػلل رد إل ػػى  ,ػػى م ػػل يمَ ػػف م ػػف الت ػػد ار

الهتليلِ.إمراهيـهلل )334 :1987
َمػػل تمػػيف كجػػكد رػػركؽ جكهريػػل ذا

داللػػل إح,ػػلبيل ِ )α<0.01ر ػ درجػػل

مهػػد االس ػػتدالؿ

الَمػ لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع رػ المػػدارس الحَكميػػل ممحلرظػػل غػزة تهػػزل للمسػػتكل التهليمػ لألمػػل
ِإ دادي ػػل رم ػػل دكفهلل لتكي ػػل لمػ ػلهلل دمل ػػكـ متكسػ ػطهلل ليس ػػلتس/مَللكريكسهلل ملجس ػػتير رم ػػل ر ػػكؽ)هلل كلَش ػػؼ
ال ػػركؽ تػػـ إيجػػلد ا تمػػلر شػػي يم للمتلرتػػل

المهديػػل لتجػػلتس التمػػليفهلل رتػػد لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ

كمػل هـ لػى الشػهلدة الجلمهيػل رمػل رػكؽ لػديهـ مسػتكل االسػتدالؿ الَمػ

لػى مػف الطلمػل الػذيف ح,ػؿ

كم ػػل هـ لػ ػ ش ػػهلدة اا دادي ػػل رم ػػل دكفهلل َم ػػل ل ػػكحظ م ػػأف الطلم ػػل ال ػػذيف ح ,ػػؿ كم ػػل هـ ل ػػى ش ػػهلدة
الملجسػػتير رمػػل رػػكؽ لػػديهـ اسػػتدالؿ َم ػ

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى الشػػهلدة ال لتكيػػل

الهلمل كشهلدة الدملكـ المتكسطهلل كهذ ال ركؽ ذا
َمػػل َش ػ
مللمتطؽ كالريلضيل

داللل إح,لبيل.

التتػػلب كجػػكد رػػركؽ جكهريػػل ر ػ مهػػد ِاالسػػتدالؿ الَم ػ ) كهػػك المهػػد الػػذم يتهلػػؽ
كمللتلل رإف مػل ذَرتػل مأتتػل مػف ػالؿ تػكرير التػدري

الهتل ػ ت,ػػؿ مػػلل رد إلػػى ,ػػى د ارتػػم الهتلي ػلهلل كلهػػذا يػػرل الملح ػ

المتلسػ

كالتكجيػم كالتتشػيط

مػػأف هتػػلؾ ترَي ػ انز َمي ػ انر مػػف كليػػل

ا مػػكر لػػى مهػػد االسػػتدالؿ الَم ػ الػػذم يتهلػػؽ مػػللمتطؽ كالريلضػػيل هلل كَػػذلؾ ل,ػػهكمل هػػذا المهػػد رػػإف
الطلمػل يكلكتػم المزيػد مػف االهتمػلـهلل كهػػذا َلػم لػف يتػأت إف لػـ يكجػػد كمػل يهررػكف َيػؼ يكجهػكف متػػل هـ
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كيسػػت يركف الميب ػػل التػػ يهيشػػكف ريهػ ػلهلل كي ػػكرركف له ػػـ مػػل يل ػػزمهـ لتط ػػكير ػػدراتهـ رػػ مه ػػلرة االس ػػتدالؿ
الَم هلل كهذا رممل ال يتكارر لدل ا ط لؿ الذيف ح,ؿ كليل مكرهـ لى مستكيل

تهليميل متدتيل.

 تف ير نتيجة المقياس الثاني "الذكاءات المتعددة":
لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل رمػػل رػػكؽ لػػديهـ مسػػتكل ذَػػل
لسػػكم

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة ال لتكيػػل الهلمػػل رأ ػؿهلل َمػػل لػػكحظ مػػأف الطلمػػل

الذيف ح,ؿ كمل هـ لػى شػهلدة الملجسػتير رمػل رػكؽ لػديهـ مسػتكل ذَػل لسػكم

لػى مػف الطلمػل الػذيف

ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة الػػدملكـ المتكس ػطهلل ر ػ حػػيف لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى
ػػؿ مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػؿ كمػػل هـ لػػى شػػهلدة

الشػػهلدة الجلمهيػػل رأ ػػؿ لػػديهـ مسػػتكل ذَػػل ريلض ػ

الملجستير رمػل رػكؽهلل َمػل لػكحظ مػأف الطلمػل الػذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى شػهلدة اا داديػل رمػل دكف لػديهـ
مستكل ذَػل ريلضػ

لػى مػف الطلمػل الػذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى الشػهلدة الجلمهيػل رمػل رػكؽهلل َمػل

ػؿ

لكحظ مأف الطلمل الذيف ح,ػؿ كمػل هـ لػى الشػهلدة الجلمهيػل رأ ػؿ لػديهـ مسػتكل ذَػل اجتمػل

مف الطلمل الذيف ح,ؿ كمل هـ لى شهلدة ال لتكيل الهلمل رأ ؿهلل كهذ ال ركؽ ذا
كيهػػزك الملحػ

داللل إح,لبيل.

لػى

ذلػػؾ إلػػى كامػػؿ ديػػدة كمتشػػلمَلهلل رتػػد يَػػكف المسػػتكل التهليم ػ المرت ػػع مسػػم

المسػػتكل اال ت,ػػلدم الرريػعهلل كمللتػػلل رػػإف هػػذ ا سػػر ػػلدرة لػػى تػػكرير االحتيلجػػل
تهمػػؿ لػػى تطػػكير الػػذَل ا

اللسكيػػل كالمتطتيػلهلل َللَتػ

كالمسػػتلزمل

التػ

الالزمػػل كالم ارجػػع المتلسػػمل كااللتحػػلؽ مػػللمراَز

التهليميل الجيدةهلل كَذلؾ التدرة لى تح يز كا ار كا لرة الميبل الترمكيل لديهـ.
ك د يَكف ذلؾ مسم

المظهر االجتمػل

الهػلـ مػلـ اآل ػريفهلل حيػ

يسػهى هػ ال إلػى الظهػكر

ممستكل يليؽ ممَلتتهـ االجتمل يل ك مستكاهـ اال ت,لدم هلل ريسهكف مشػتى الكسػلبؿ كا سػللي

االرتتػل

مأمت ػػلبهـهلل كَ ػػذلؾ ر ػػإف الطلم ػػل ال ػػذيف يهيش ػػكف رػ ػ ه ػػذا الكس ػػط ال ار ػ ػ كالرري ػػع اجتمل يػ ػلن ك تهليميػ ػلن ك
ا ت,ػلديلن رػإتهـ يَكتػكف َ ػػر ػدرة مػف غيػرهـ رػ مهػل ار التكا,ػؿ كالتػدرة لػػى الت ل ػؿ كالمشػلرَل رػ

الح ال

كالرحال

كالمتلسمل

ك ػػد ي س ػػر  ,ػػحل

الم تل ل ممل يكلد لديهـ ذَل ن اجتمل ينل

الك ار ػػل مأت ػػم اتتت ػػلؿ للجيت ػػل

لى ممف هـ دكتهـ.

المتهلت ػػل ملل ػػذَل م ػػف اآلم ػػل إل ػػى ا مت ػػل هلل كَ ػػؿ

الت سي ار كاردة كمحتملل ك د تجتمع كتتضلررهلل رال يمَف مأم حػلؿ مػف ا حػكاؿ ف ت ,ػؿ مػيف الهكامػؿ
الك ار يػػل كالهكامػػؿ الميبيػػل ره ػ متدا لػػل جػػدناهلل كمللتػػلل رػػإف الهكامػػؿ الك ار يػػل ال يمَػػف ف تتمػػك كتتطػػكر
ممهزؿ ف ميبل متلسملهلل رال مد مف تكارر هذ الميبل لتتميتهل كتطكيرهل.
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 بالن بة لمتحصيؿ الدرا ي:
ي سػػر الملح ػ

التتيجػػل مػػأف المسػػتكل التهليم ػ لػػأل

كَي يل تهيبل السمؿ كتذليؿ ال,هل
َمػػل ف ا

ملـ متلبم لتحتيؽ مستكيل

يهَػػس حللػػل مػػف الػػك

مأهميػػل التهلػػيـهلل

لليل ر التح,يؿ الدراس .

المػػتهلـ يسػػتطيع ف يتهلمػػؿ مػػع متلبػػم مطػػرؽ لميػػل كسػػليملهلل كلديػػم التػػدرة لَ ػ

يكرر لهـ ا جكا ال,حيل دا ؿ المي هلل كيهتـ مهػـ كيتػلمع كاجمػلتهـ ك تشػطتهـ مشػَؿ متكا,ػؿ كمسػتمرهلل

كمف ـ تهزيزهـ كتح يزهـ مف الؿ المح از المهتكيل كالملديلهلل َؿ هػذا يكلػد لػديهـ حللػل مػف االهتمػلـ
كالك

كالطمكح كمللتلل الك,كؿ إلى مستكيل

متتدمل مف التح,يؿ الدراس .

فػػي حػػيف تمػػيف ػػدـ كجػػكد رػػركؽ جكهريػػل ذا

داللػػل إح,ػػلبيل ) (α>0.05رػ درجػػل

ال تػػكف

لدل طلمل ال,ؼ التلسع ر المدارس الحَكميل ممحلرظل غػزة تهػزل للمسػتكل التهليمػ لألمػل ِإ داديػل
رمل دكفهلل لتكيل لملهلل دملكـ متكسطهلل ليسلتس/مَللكريكسهلل ملجستير رمل ركؽ).
كيػػرل الملح ػ

مػػأف هػػذ التتيجػػل ال تشػػَؿ اتهَلس ػنل للحتيتػػل ك تجسػػيدنا للكا ػعهلل حي ػ

ف درجػػل

مػػلدة ال تػػكف كالحػػرؼ ال تكضػػع متػػل ن لػػى َ ػػل ة الطلمػػل كمػػكهمتهـ ال تي ػلهلل مػػؿ تكضػػع مػػف مػػؿ مػػدرس
الملدة ك مرم ال ,ؿ محي تكازم كتتتلس مع درجلتهـ ر المكاد ا رل كزيلدة.
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الفرضػػية الثامنػػة :ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد م ػػتوى داللػػة ( (α<0.05فػػي درجػػات
الػػذكاء العػػاـ ودرجػػات الػػذكاءات المتعػػددة ودرجػػات التحصػػيؿ الدرا ػػي لػػدى طمبػػة الصػػؼ التا ػػع فػػي
ا لمدارس الحكومية بمحافظة غزة تعزى لمم توى التعميمي لألميات.
للتحتؽ مف ,ػحل ال رضػيل تػـ إيجػلد ا تمػلر تحليػؿ التمػليف ا حػلدم ِ)One Way ANOVA
لدراسل ال رك ل

رػ درجػل

الػذَل الهػلـ كدرجػل

الػذَل ا

المتهػددة كدرجػل

التح,ػيؿ الد ارسػ لػدل

طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع رػ المػػدارس الحَكميػػل ممحلرظػػل غػزة تهػػزل للمسػػتكل التهليمػ لألمهػػل

ِا داديػػل

رمل دكفهلل لتكيل لمػلهلل دملػكـ متكسػطهلل ليسػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػتير رمػل رػكؽ)هلل كالتتػلب المتهلتػل مهػذ

ال رضيل مكضحل مف الؿ الجدكؿ التلل :
جدوؿ ( :)32يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لكشؼ الفروؽ في درجات الذكاء العاـ والذكاءات المتعددة
ودرجات التحصيؿ الدرا ي لدى طمبة الصؼ التا ع في المدارس الحكومية بمحافظة غزة تعزى لمم توى التعميمي
لألميات

المقياس

األبعاد

االستيهل

الل ظ

المربعات

درجات
الحرية

متو ط

المربعات

ؼ

ميف المجمك ل

80.9

4

20.22

2.04

دا ؿ المجمك ل

6765.1

684

9.89

6846.0

688

ميف المجمك ل

168.5

4

42.13

دا ؿ المجمك ل

10067.9

684

14.72

10236.4

688

ميف المجمك ل

44.4

4

11.10

دا ؿ المجمك ل

3296.7

684

4.82

3341.1

688

ميف المجمك ل

110.7

4

27.67

دا ؿ المجمك ل

4815.4

684

7.04

4926.1

688

ميف المجمك ل

1412.1

4

353.03

دا ؿ المجمك ل

60819.1

684

88.92

62231.2

688

ميف المجمك ل

403.4

4

100.84

دا ؿ المجمك ل

17834.9

684

26.07

18238.3

688

مصدر التبايف

المجمكع
االستدالؿ الل ظ

المجمكع
متيلس الذَل
الهلـ

االستدالؿ الشَل

المجمكع
االستدالؿ الَم

المجمكع
الدرجل الَليل
لمتيلس الذَل الهلـ
متيلس الذَل ا
المتهددة

الذَل اللسكم

المجمكع

المجمكع

مجموع
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اختبار

م توى
//0.09

2.86

2.30

3.93

3.97

3.87

الداللة

*0.02

//0.06

**0.00

**0.00

**0.00

المقياس

األبعاد

الذَل الريلض

مجموع

درجات

متو ط

اختبار

م توى

المربعات

الحرية

المربعات

ؼ

الداللة

ميف المجمك ل

396.6

4

99.16

4.52

**0.00

دا ؿ المجمك ل

14997.8

684

21.93

15394.5

688

ميف المجمك ل

164.3

4

41.07

دا ؿ المجمك ل

12810.8

684

18.73

12975.1

688

ميف المجمك ل

155.2

4

38.79

دا ؿ المجمك ل

14192.6

684

20.75

14347.8

688

ميف المجمك ل

355.5

4

88.87

دا ؿ المجمك ل

15560.3

684

22.75

15915.8

688

ميف المجمك ل

106.1

4

26.52

دا ؿ المجمك ل

13821.9

684

20.21

13928.0

688

ميف المجمك ل

283.6

4

70.90

دا ؿ المجمك ل

28498.6

684

41.66

28782.1

688

ميف المجمك ل

266.4

4

66.60

دا ؿ المجمك ل

18988.3

684

27.76

19254.7

688

ميف المجمك ل

6584.2

4

1646.1

دا ؿ المجمك ل

151579.5

636

238.3

158163.8

640

ميف المجمك ل

10996.2

4

2749.1

دا ؿ المجمك ل

160747.7

636

252.7

171743.9

640

ميف المجمك ل

18804

4

4701

دا ؿ المجمك ل

158451.6

636

249.1

177255.6

640

14800.6

4

مصدر التبايف

المجمكع
الذَل المَلت

المجمكع
الذَل الحرَ

المجمكع
الذَل االجتمل

المجمكع
الذَل الش ,

المجمكع
الذَل المكسيت

المجمكع
الذَل الطميه

المجمكع
الترميل الديتيل

المجمكع
متيلس التح,يؿ

اللسل الهرميل

المجمكع

الدراس
اللسل االتجليزيل

المجمكع
الريلضيل

ميف المجمك ل
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3700.1

2.19

1.87

3.91

1.31

1.70

2.40

6.91

10.88

18.87

13.67

//0.07

//0.11

**0.0001

//0.26

//0.15

*0.05

**0.001

**0.001

**0.001

**0.001

األبعاد

المقياس

مجموع

درجات

متو ط

اختبار

م توى

المربعات

الحرية

المربعات

ؼ

الداللة

172197.7

636

270.8

186998.3

640

ميف المجمك ل

13330.6

4

3332.7

دا ؿ المجمك ل

176793.3

636

278

190123.9

640

ميف المجمك ل

17128.6

4

4282.1

دا ؿ المجمك ل

189228.8

636

297.5

206357.4

640

ميف المجمك ل

448.6

4

112.2

دا ؿ المجمك ل

46659.2

636

73.4

47107.8

640

ميف المجمك ل

1005.6

4

251.4

دا ؿ المجمك ل

18088.9

636

28.4

19094.5

640

ميف المجمك ل

12052.9

4

3013.2

دا ؿ المجمك ل

141515.3

636

222.5

153568.2

640

ميف المجمك ل

6414.3

4

1603.6

دا ؿ المجمك ل

90330.7

636

142

96745

640

ميف المجمك ل

8539.6

4

2134.9

دا ؿ المجمك ل

96619.6

636

151.9

105159.1

640

مصدر التبايف
دا ؿ المجمك ل
المجمكع

الهلكـ كالحيلة

المجمكع
االجتمل يل

المجمكع
ال تكف

المجمكع
الترميل اليدتيل

المجمكع
التَتكلكجيل

المجمكع
المهل ار الحيلتيل

المجمكع
المهدؿ التراَم

المجمكع
** دالل إح,لبيل تد 0.01

* دالل إح,لبيل تد 0.05

11.99

14.39

1.53

8.84

13.54

11.29

14.05

**0.001

**0.001

0.192//

**0.001

**0.001

**0.001

**0.001

\\ غير دالل إح,لبيل

 بالن بة لممقياس األوؿ "الذكاء العاـ":
 الدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس الػػذكاء العػػاـ :تمػػيف كجػػكد رػركؽ جكهريػػل ذا

داللػػل إح,ػػلبيل ِ)α<0.01

ر الدرجل الَليل للذَل الهلـ لدل طلمل ال,ؼ التلسع رػ المػدارس الحَكميػل ممحلرظػل غػزة تهػزل

للمس ػ ػ ػػتكيل

التهليمي ػ ػ ػػل لألمه ػ ػ ػػل

التللي ػ ػ ػػل ِإ دادي ػ ػ ػػل رم ػ ػ ػػل دكفهلل لتكي ػ ػ ػػل لمػ ػ ػ ػلهلل دمل ػ ػ ػػكـ متكسػ ػ ػ ػطهلل

ليسػػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػػتير رمػػل رػػكؽ)هلل كلَشػػؼ ال رك ػػل
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تػػـ إيجػػلد ا تمػػلر شػػي يم للمتلرتػػل

المهدي ػػل لتج ػػلتس التم ػػليفهلل رت ػػد ل ػػكحظ م ػػأف الطلم ػػل ال ػػذيف ح ,ػػل
كشػػهلدة الػػدملكـ المتكسػػط لػػديهـ مسػػتكل ذَػػل

ػػلـ

مه ػػلتهـ ل ػػى الش ػػهلدة الجلمهي ػػل

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

شػػهلدة ال لتكيػػل الهلمػػل رأ ػػؿ كشػػهلدة الملجسػػتيرهلل كهػػذ ال ػػركؽ ذا
تكجد رركؽ جكهريل ذا
كجػػد

داللل إح,لبيل ميف المستكيل

رػػركؽ جكهريػػل ذا

ا

مهػػلتهـ لػػى

داللػػل إح,ػػلبيلهلل ر ػ حػػيف لػػـ

رل.

داللػػل إح,ػػلبيل ِ )α<0.01رػ درجػػل

ا مهػػلد التلليػػل ِاالسػػتدالؿ

الل ظػ ػ هلل االس ػػتدالؿ الَمػ ػ ) ل ػػدل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع رػ ػ الم ػػدارس الحَكمي ػػل ممحلرظ ػػل غػ ػزة ته ػػزل
للمس ػ ػ ػ ػػتكيل

التهليمي ػ ػ ػ ػػل لألمه ػ ػ ػ ػػل

التللي ػ ػ ػ ػػل ِا دادي ػ ػ ػ ػػل رم ػ ػ ػ ػػل دكفهلل لتكي ػ ػ ػ ػػل لمػ ػ ػ ػ ػلهلل دمل ػ ػ ػ ػػكـ متكسػ ػ ػ ػ ػطهلل

ليسػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػتير رمػػل رػكؽ)هلل كلَشػؼ ال رك ػػل

لتجػػلتس التمػػليفهلل رتػػد لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل
استدالؿ ل ظ

ح,ػل

لى مف الطلمل الذيف ح,ل

تػـ إيجػلد ا تمػػلر شػػي يم للمتلرتػل

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل لػػديهـ مسػػتكل

مهػلتهـ لػى شػهلدة ال لتكيػل الهلمػل رأ ػؿهلل كالطلمػل الػذيف

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل لػػديهـ مسػػتكل اسػتدالؿ ل ظػ

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

مهػػلتهـ لػػى شػػهلدة الملجسػػتير رمػػل رػػكؽهلل َمػػل لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل
الجلمهيػػل كشػػهلدة الػػدملكـ المتكسػػط لػػديهـ اسػػتدالؿ َم ػ

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

شػهلدة ال لتكيػل الهلمػل رأ ػؿ كشػهلدة الملجسػتيرهلل كهػذ ال ػركؽ ذا

كجكد رركؽ جكهريل ذا

المهديػػل

داللل إح,لبيل ) (α>0.05رػ درجػل

مهػػلتهـ لػػى

داللػل إح,ػلبيلهلل رػ حػيف تمػيف ػدـ

مهػدم االسػتيهل

الل ظػ هلل االسػتدالؿ

الش ػػَل ل ػػدل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع رػ ػ الم ػػدارس الحَكمي ػػل ممحلرظ ػػل غػ ػزة ته ػػزل للمس ػػتكل التهليمػ ػ
لألمهػػل

ركؽ).

ِإ داديػػل رمػػل دكفهلل لتكيػػل لم ػلهلل دملػػكـ َليػػل
يرل الملح

مأف هذ التتيجل د تل

متكسػػطلهلل ليسػػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػػتير رمػػل

االتتمػل هلل رتػد يسػتسر الػمهض مػف تػدت مسػتكيل

الػذَل

الهػػلـ للطلمػػل الػػذ يف ح,ػػلف مهػػلتهـ لػػى درجػػل الملجسػػتيرهلل كلتػػد لتػػل ر ػ ت سػػير سػػلمؽ مػػأف المسػػتكل
التهليمػ لػم ػػر لػى مسػتكل الػػذَل ك ف الهال ػل ميتهمػل طرديػلهلل رَلمػل زاد مسػتكل التهلػػيـ لػدل الكالػػديف
رل ,ػػؿ ف يػػزداد مسػػتكل الػػذَل لػػدل متػػلبهـهلل كلَتتػػل ر ػ ت ػػس اآلف َػػدتل لػػى ضػػيل هلمػػل كه ػ
المستكل التهليم للكالديف غليل رػ ا هميػل كلَػف ال لذاتػمهلل مػؿ لمػل يترتػ
ا ار كتح يز الميبل

الت يتكاجد ريهل ط للهـهلل ممل يترت

كهت ػػل ي ػػرل الملحػ ػ

ف

ليػم مػف حللػل كا يػل لَي يػل

ليم تمكان ر ذَلبهـ.

م ػػأف ات ػػلض مس ػػتكل ال ػػذَل للطلم ػػل ال ػػذيف ح ,ػػلف مه ػػلتهـ ل ػػى مس ػػتكل

تهليم ػ مرت ػػع ِملجسػػتير)هلل ػػد يرجػػع إلػػى اتشػػسلؿ ا ـ ر ػ هػػذ ال ت ػرة مللد ارسػػل الجلمهي ػلهلل ك اتشػػسللهل
مكظي تهل ك ملهل لرم المي هلل ممل يترتػ
الميبل الترمكيل لديهـهلل كهذا َلم يترت

ليػم ت ارجػع دكر ا ـ رػ متلمهػل متػلبهـ كاالهتمػلـ مهػـهلل كا ػلرة

ليم تراجع ر مستكيل
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الذَل لديهـ.

َ ػػذلؾ ا ـ التػ ػ ح ,ػػل

ل ػػى مس ػػتكل تهليمػ ػ مرت ػػع ػػد ت ,ػػؿ إل ػػى درج ػػل االَت ػػل م ػػذاتهلهلل

م ػػالؼ الل ػكات ح,ػػلف لػػى مسػػتكيل

ػؿهلل ريسػػهيف لتهػػكيض ذلػػؾ ر ػ

الجهكد كيرَزف المتلمهل كاالهتملـهلل ممل دل إلى مستكيل
كجػد

رػػركؽ جكهريػػل ذا

متػػلبهـ ك ط ػػللهـهلل ريضػػل ف

لى ر الذَل لدل متلبهف ك ط للهف.

داللػػل إح,ػػلبيل ِ )α<0.01رػ درجػػل

ا مهػػلد التلليػػل ِاالسػػتدالؿ

الل ظػ ػ هلل االس ػػتدالؿ الَمػ ػ ) ل ػػدل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع رػ ػ الم ػػدارس الحَكمي ػػل ممحلرظ ػػل غػ ػزة ته ػػزل
للمس ػ ػ ػ ػػتكيل

التهليمي ػ ػ ػ ػػل لألمه ػ ػ ػ ػػل

التللي ػ ػ ػ ػػل ِا دادي ػ ػ ػ ػػل رم ػ ػ ػ ػػل دكفهلل لتكي ػ ػ ػ ػػل لمػ ػ ػ ػ ػلهلل دمل ػ ػ ػ ػػكـ متكسػ ػ ػ ػ ػطهلل

ليسػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػتير رمػػل رػكؽ)هلل كلَشػؼ ال رك ػػل
لتجػػلتس التمػػليفهلل رتػػد لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل
استدالؿ ل ظ
ح,ػل

لى مف الطلمل الذيف ح,ل

تػـ إيجػلد ا تمػػلر شػػي يم للمتلرتػل

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل لػػديهـ مسػػتكل

مهػلتهـ لػى شػهلدة ال لتكيػل الهلمػل رأ ػؿهلل كالطلمػل الػذيف

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل لػػديهـ مسػػتكل اسػتدالؿ ل ظػ

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

مهػػلتهـ لػػى شػػهلدة الملجسػػتير رمػػل رػػكؽهلل َمػػل لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

الجلمهيػػل كشػػهلدة الػػدملكـ المتكسػػط لػػديهـ اسػػتدالؿ َم ػ

كي سػػر الملحػ ػ

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

شهلدة ال لتكيل الهلمل رأ ؿ كشهلدة الملجستيرهلل كهذ ال ركؽ ذا
ي ػػرل الملحػ ػ

المهديػػل

داللل إح,لبيل.

م ػػأف ل ػػؽ الميب ػػل المتلس ػػمل كالمالبم ػػل ي ,ػػتع رلر ػ ػلن رػ ػ مس ػػتكيل

م ػػل كرد رػػ التتيج ػػل م ػػأف ا مهػػل

مهػػلتهـ لػػى
ال ػػذَل ك مه ػػلد هلل

اللػ ػكات ح ,ػػلف ل ػػى الش ػػهلدة الجلمهي ػػل ِليس ػػلتس-

مَللكريكس) ي,تهف ميبػل مح ػزة كرػؽ مػل تهلمتػم رػ الجلمهػلهلل كتطميتػم كتجسػيد كا هيػنل رػ ميبػل الط ػؿهلل
م ؿ تكرير الت,ص كالركايل

كالمجال هلل كالجلكس مع متػلبهـ ل تػ ار طكيلػلهلل كتشػجيههـ لػى الحػدي

كالت ار ة كالتهمير ف ت سهـهلل ممل كلد لديهـ مستكل رريهل ر مهل ار

االستدالؿ الل ظ .

كمػت س المتطػػؽ ت سػػر ت ػػك هـ رػ مهػػد االسػػتدالؿ الَمػ كهػػك حػػد المهػػل ار المتطتيػػل الريلضػػيل
المترتمػػل لػػى االسػػتيهل

الَم ػ هلل حي ػ

تتػػكـ ا ـ ممتلمهػػل متلبهػػل كح ػ هـ كتح يػػزهـ لػػى الترَيػػز لػػى

المػكاد المتطتيػػل كذلػػؾ هميتهػػل ك,ػػهكمتهل رػ ذا

الك ػ هلل كتػػكرير مػػل يلػػزمهـ كمسػػل دتهـ ريمػػل ,ػػه

ك شػػَؿ لػػيهـهلل هػػذ الهكامػػؿ كغيرهػػل ممػػل ذَرتلهػػل سػػلمتلنهلل سػػل د

ر ػ ت ػػكؽ الطلمػػل ر ػ مهػػد االسػػتدالؿ

الَم .

ميتمػػل ي سػػر الملح ػ

ت ارجػػع مسػػتكل الطلمػػل الل ػكات ح,ػػلف مهػػلتهـ لػػى درجػػل الملجسػػتير ر ػ

مهدم االستدالؿ الل ظ كاالستدالؿ الَم مت س المتطؽ الػذم رسػرتل مػم التتيجػل السػلمتلهلل حيػ
ا ـ ػػف متلبهػػل مد ارسػػتهل ك كظي ته ػلهلل كرممػػل مسػػم
تهليمػػ هلل م ػػالؼ ا مه ػػل

اَت ػػل ا ـ كتشػػمههل ممػػل ك,ػػل

اتشػسلؿ

إليػػم مػػف مسػػتكل

اللػ ػكات ح ,ػػلف ل ػػى الش ػػهلدة الجلمهي ػػل ك ش ػػهلدة ال ػػدملكـهلل ر ػػإتهف يح ػػلكلف

التهػػكيض مػػف ػػالؿ متػػلبهف مػػر الترَيػػز لػػيهـ كمتػػلمهتهـ كتهيبػػل َلرػػل السػػمؿ المك,ػػلل إلػػى التميػػز
كاالرتتل ر التد ار

الهتليل ك التح,يليل لى حد سكا .
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 بالن بة لممقياس الثاني "الذكاءات المتعددة":


ظه ػػر التت ػػلب

ػػدـ كج ػػكد ر ػػركؽ جكهري ػػل ذا

ال ػػذَل ا

دالل ػػل إح ,ػػلبيل ) (α>0.05رػ ػ درج ػػل

المتهػػددة التلليػػل ِهلل الػػذَل المَػػلت هلل الػػذَل الحرَ ػ هلل الػػذَل الش  ,ػ هلل لػػذَل المكسػػيت ) لػػدل طلمػػل
ال ,ػػؼ التلسػ ػػع رػ ػ المػػػدارس الحَكمي ػػل ممحلرظػػػل غ ػ ػزة ته ػػزل للمسػػػتكيل

التهليمي ػػل لألمهػ ػػل

التلليػ ػػل

ِإ داديػػل رمػػل دكفهلل لتكيػػل لم ػلهلل دملػػكـ متكس ػطهلل ليسػػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػػتير رمػػل رػػكؽ)هلل ر ػ حػػيف

كجكد

رركؽ جكهريل ذا

الػػذَل االجتمػػل

داللل إح,ػلبيل ِ )α<0.05رػ درجػل

هلل الػػذَل الطميه ػ ) لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع ر ػ المػػدارس الحَكميػػل ممحلرظػػل غ ػزة

ته ػ ػػزل للمس ػ ػػتكيل

التهليمي ػ ػػل لألمه ػ ػػل

التللي ػ ػػل ِإ داديػػ ػػل رم ػ ػػل دكفهلل لتكي ػ ػػل لمػ ػ ػلهلل دمل ػ ػػكـ متكس ػ ػ ػطهلل

ليسػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػتير رمػل رػكؽ)هلل كلَشػؼ ال رك ػل
لتجلتس التمليفهلل رتد لكحظ مأف الطلمل الذيف ح,ػل
لػى مػف الطلمػػل الػذيف ح,ػػل

ح,ل

ِالػذَل اللسػكمهلل الػذَل الريلضػ هلل

تػـ إيجػلد ا تمػلر شػي يم للمتلرتػل

المهديػل

مهػلتهـ لػى الشػهلدة الجلمهيػل لػديهـ ذَػل لسػكم

مهػلتهـ لػػى شػهلدة ال لتكيػل الهلمػلهلل رػ حػػيف تمػيف مػػأف الطلمػل الػػذيف

مهلتهـ لى شهلدة ال لتكيل الهلمػل لػديهـ ذَػل لسػكم

لػى مػف الطلمػل الػذيف ح,ػل

مهػلتهـ

لى شهلدة اا داديل رمل دكفهلل
َ مػػل لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل
الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

لػػى مػػف

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل لػػديهـ ذَػػل ريلض ػ

مهػػلتهـ لػػى شػػهلدة ال لتكيػػل الهلم ػلهلل ر ػ حػػيف تمػػيف مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل
لػى مػف الطلمػل الػذيف ح,ػل

مهلتهـ لى شهلدة ال لتكيل الهلمل رأَ ر لػديهـ ذَػل ريلضػ

مهػلتهـ

لى شهلدة اا داديل رمل دكف.
مهػػلتهـ لػى الشػػهلدة الجلمهيػػل لػػديهـ ذَػػل اجتمػػل

لػػى مػػف

َ مػل لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

مهلتهـ لى شػهلدة ال لتكيػل الهلمػل كشػهلدة الػدملكـ كالشػهلدة الجلمهيػل لػديهـ ذَػل اجتمػل

لػى مػف

الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل
الطلمل الذيف ح,ل

مهػػلتهـ ل ػى شػػهلدة ال لتكيػػل الهلم ػلهلل ر ػ حػػيف تمػػيف مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

مهلتهـ لى شهلدة اا داديل رمل دكفهلل

َ مػػل لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل
الطلمل الذيف ح,ل
كي سر الملح
كا سػػللي

مهلتهـ لى شهلدة ال لتكيل الهلمل رأ ؿهلل كهذ ال ركؽ ذا
دـ كجكد رركؽ جكهريل ر هذ الذَل ا هلل مسم

التتليدي ػلهلل كاالهتم ػػلـ متميػػز مت ػػلبهـ ر ػ ال ػػذَل ا

المدرسل كالح,كؿ لى درجل
المَػػلت

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل لػػديهـ ذَػػل طميه ػ

رريهل ريهلهلل كمللتلل

ك الحرَ ػ هلل رهػػذ تهتم ػػر لػػديهـ ذَػػل ا

لػػى مػػف

داللل إح,لبيل.

ترَيز ا مهػل

لػى الطػرؽ

ا َلديميػػل التػػ يػػتـ الترَي ػػز ليهػػل دا ػػؿ

دـ االلت ل

كاالهتمػلـ للػذَل ا

ا

ػرل َللػذَل

لتكي ػػل مػػؿ كرممػػل يجهلكته ػػل كال يهلمػػكف تهػػل كال ػػف

َي يل تطكيرهل كتتميتهلهلل كمللتلل ليس ر مجلؿ اهتململتهـ كال سلـ كلكيلتهـ.
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َػػذلؾ الػػذَل المكسػػيت رضػػال ػػف ػػدـ كجػػكد مػػته

ك تشػػطل تهػػتـ مهػػذا التػػكع مػػف الػػذَل هلل

كَ ػػذلؾ كجه ػػل رم ال ته ػػل رػػ المكس ػػيتىهلل كا تم ػػلر ا ـ م ػػأف ه ػػذا الت ػػكع م ػػلرة ػػف مض ػػيهل للك ػ ػ
يترت

كال

ليم م رلبدة.
ميتمػػل الػػذَل الش  ,ػ هلل يػػرل الملح ػ

مػػأف ا ـ تجهػػؿ َي يػػل تتميػػل هػػذا التػػكع مػػف الػػذَل كرممػػل

تتػ ػػكـ ه ػ ػ مػ ػػللت طيط متلبه ػ ػلهلل كتػ ػػكجيههـ ك ػ ػػدـ تػ ػػرؾ المجػ ػػلؿ له ػ ػـهلل كا هػ ػػـ الترَيػ ػػز لػ ػػى الػ ػػذَل ا
إل ػػى ػػدـ كج ػػكد ر ػػركؽ جكهري ػػل ته ػػزل للمس ػػتكيل

ا َلديمي ػػل ك التتليديػ ػلهلل ه ػػذ الهكام ػػؿ مجتمه ػػل د
التهليميل لدل ا مهل .


ر حيف كجكد

رػركؽ جكهريػل ذا

الريلضػ ػ هلل ال ػػذَل االجتم ػػل

داللػل إح,ػلبيل ِ )α<0.05رػ درجػل

هلل ال ػػذَل الطميهػ ػ ) ل ػػدل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع رػ ػ الم ػػدارس الحَكمي ػػل

ممحلرظ ػػل غػ ػزة ته ػػزل للمس ػػتكيل

التهليمي ػػل لألمه ػػل

التللي ػػل ِإ دادي ػػل رم ػػل دكفهلل لتكي ػػل لمػ ػلهلل دمل ػػكـ

متكسطهلل ليسلتس/مَللكريكسهلل ملجستير رمل رػكؽ)هلل كلَشػؼ ال رك ػل
المهديػػل لتجػػلتس التمػػليفهلل رتػػد لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل
ذَػػل لسػػكم

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

ح,ل

تػـ إيجػلد ا تمػلر شػي يم للمتلرتػل

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل لػػديهـ

مهػػلتهـ لػػى شػػهلدة ال لتكيػػل الهلم ػلهلل ر ػ حػػيف تمػػيف مػػأف

مهػػلتهـ لػػى شػػهلدة ال لتكيػػل الهلمػػل لػػديهـ ذَػػل لسػػكم

مهلتهـ لى شهلدة اا داديل رمل دكفهلل

َ مػل لػكحظ مػػأف الطلمػل الػػذيف مهػلتهـ حل,ػػال
الطلمػل الػػذيف مهػلتهـ حل,ػػال

ِالػذَل اللسػكمهلل الػذَل

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف

لػى الشػػهلدة الجلمهيػل لػػديهـ ذَػل ريلضػ

لػى مػػف

لػى شػػهلدة ال لتكيػل الهلمػلهلل رػ حػػيف تمػيف مػػأف الطلمػل الػػذيف مهػػلتهـ

حل ,ػػال

ل ػػى ش ػػهلدة ال لتكي ػػل الهلم ػػل ر ػػأَ ر ل ػػديهـ ذَ ػػل ريلضػ ػ

حل,ال

لى شهلدة اا داديل رمل دكف.

َ مػل لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

ل ػػى م ػػف الطلم ػػل ال ػػذيف مه ػػلتهـ

مهػػلتهـ لػى الشػػهلدة الجلمهيػػل لػػديهـ ذَػػل اجتمػػل

لػػى مػػف

مهلتهـ لى شػهلدة ال لتكيػل الهلمػل كشػهلدة الػدملكـ كالشػهلدة الجلمهيػل لػديهـ ذَػل اجتمػل

لػى مػف

الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل
الطلمل الذيف ح,ل

مهػػلتهـ لػػى شػػهلدة ال لتكيػػل الهلم ػلهلل ر ػ حػػيف تمػػيف مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

مهلتهـ لى شهلدة اا داديل رمل دكفهلل

َ مػػل لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل
الطلمل الذيف ح,ل

كيه ػػزك الملحػ ػ

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل لػػديهـ ذَػػل طميه ػ

لػػى مػػف

هلل م ػػؿ كتت ػػكؽ لي ػػم م ػػف حيػ ػ

االهتم ػػلـ

مهلتهـ لى شهلدة ال لتكيل الهلمل رأ ؿهلل كهذ ال ركؽ ذا
ذل ػػؾ إل ػػى ف ا ـ المتهلم ػػل َم ػػل ا

داللل إح,لبيل.

مأمتلبهلهلل كشدة تهلتهـ مهلهلل رل ـ المتهلمل ػلدرة لػى متػل ك,ػتع ك لػؽ ميبػل متزليػل مح ػزةهلل تسػل د لػى
تتمي ػػل كتط ػػكير الت ػػد ار الهتلي ػػل ل ػػدل الطلمػ ػلهلل كَ ػػذلؾ ر ػػإف ا ـ المتهلم ػػل تهم ػػؿ جله ػػدة الس ػػت لرة دارهي ػػل
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متلبهلهلل كا ـ المتهلمل لدرة لى تكا,ؿ رضؿ كت ل ؿ مستمر مع متلبهػلهلل كتتمػؿ كتشػجيع كتح يػز دابػـ
لهـ.
ك ت ػػدمل تم ػػت ا ـ ط لله ػػل الهط ػػؼ كالحت ػػلف كال ػػدؼ االت ه ػػلل هلل كتت ػػدـ له ػػـ م يػ ػ ار متتك ػ ػلهلل
كتهترؼ مإتجلزاتهـ كلك َلت

مسيطلهلل كتشجههـ لى االت,لؿ االجتمل

ال ػػذَل كتم ػػك هلل كتش ػػير الد ارس ػػل

هلل رػإف ذلػؾ يػ ر إيجلميػنل لػى

الت س ػػيل إل ػػى ف ا ط ػػلؿ المػ ػراهتيف ال ػػذيف يتت ,ػػهـ م ػػؿ ه ػػذا المح ػػيط

اايجػػلم هلل يَكتػػكف ر ػ ذَػػلبهـ ػػؿ مشػػَؿ كاض ػ مػػف ا ط ػػلؿ اآل ػريفهلل مػػف الهمػػر ت سػػمِ .رض ػكافهلل
)4 :2005
كلتد ذهػ

َِػكتجر كزمػال هلل  )1977إلػى ف الرغمػل رػ إتتػلف حػؿ المشػَال

كالمسػلبؿ تػ دم

إلى حدك زيلدة ر تسمل الذَل هلل زتسمل الػذَل التػ تػزداد تػرتمط متشػجيع ا ـ لط لهػل لػى االسػتتالؿهلل
كا لمػػل التح,ػػيؿ الػػذهت هلل كتمػػيف ف الهال ػػل مػػيف مسػػتكل التهلػػيـ لألمهػػل

ِالتدس الم تكحلهلل )413 :2012

كتسػػمل ذَػػل ط ػػللهف مكجمػػل.

 بالن بة "التحصيؿ الدرا ي":
 المعػػدؿ التراكمػػي :كجػػد

داللػػل إح,ػػلبيل ِ )α<0.01ر ػ المهػػدؿ التراَم ػ لػػدل

رػػركؽ جكهريػػل ذا

طلمػل ال,ػػؼ التلسػػع رػ المػػدارس الحَكميػػل ممحلرظػل غػزة تهػػزل للمسػػتكيل

التلليػػل

التهليميػػل لألمهػػل

ِإ داديػػل رمػػل دكفهلل لتكيػػل لم ػلهلل دملػػكـ متكس ػطهلل ليسػػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػػتير رمػػل رػػكؽ)هلل كلَشػػؼ
المهديػػل لتجػػلتس التمػػليفهلل رتػػد لػػكحظ مػػأف الطلمػػل الػػذيف

ال رك ػػل

تػػـ إيجػػلد ا تمػػلر شػػي يم للمتلرتػػل

ح,ػػل

مهػػلتهـ لػػى شػػهلدة الػػدملكـ المتكس ػط رمػػل رػػكؽ مهػػدالتهـ التراَميػػل

ح,ل

مهلتهـ لػى الشػهلدة اا داديػل رمػل دكفهلل َمػل لػكحظ مػأف الطلمػل الػذيف ح,ػل
لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

الشػػهلدة الجلمهيػػل رمػػل رػػكؽ مهػػدالتهـ الت ارَميػػل

ال لتكيل الهلمل كشهلدة الدملكـ المتكسط .كهذ ال ركؽ ذا

 كج ػػد

ر ػػركؽ جكهري ػػل ذا

داللل إح,لبيل.

دالل ػػل إح ,ػػلبيل ِ )α<0.01رػ ػ درج ػػل

لػػى مػػف الطلمػػل الػػذيف
مهػلتهـ لػى

مهػػلتهـ لػػى شػػهلدة

المػ ػكاد الد ارس ػػيل التللي ػػل ِالترمي ػػل

الديتيػ ػلهلل اللس ػػل الهرميػ ػلهلل اللس ػػل ااتجليزيػ ػلهلل الريلض ػػيل هلل الهل ػػكـ كالحي ػػلةهلل االجتمل ي ػػل هلل الترمي ػػل المدتيػ ػلهلل
التَتكلكجيػلهلل المهػػل ار الحيلتيػػل) لػػدل طلمػػل ال,ػػؼ التلسػػع رػ المػػدارس الحَكميػػل ممحلرظػػل غػزة تهػػزل
للمس ػ ػ ػ ػػتكيل

التهليمي ػ ػ ػ ػػل لألمه ػ ػ ػ ػػل

التللي ػ ػ ػ ػػل ِإ دادي ػ ػ ػ ػػل رم ػ ػ ػ ػػل دكفهلل لتكي ػ ػ ػ ػػل لمػ ػ ػ ػ ػلهلل دمل ػ ػ ػ ػػكـ متكسػ ػ ػ ػ ػطهلل

ليسػلتس/مَللكريكسهلل ملجسػتير رمػل رػكؽ)هلل كلَشػؼ ال رك ػل
لتجلتس التمليفهلل رتد لكحظ مػأف الطلمػل الػذيف ح,ػل

الترميل الديتيل
التتػػلب

لى مف الطلمل الذيف ح,ل

ف الطلمػػل الػذيف ح,ػػل

تػـ إيجػلد ا تمػلر شػي يم للمتلرتػل

مهػلتهـ لػى الشػهلدة الجلمهيػل درجػل

المهديػل

رػ مػلدة

مهػلتهـ لػى شػهلدة الػدملكـ المتكسػط رأ ػؿ .كمػا ظهػر

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل درجػػل
064

ر ػ مػػلدة اللسػػل الهرميػػل

لػػى

م ػػف الطلم ػػل ال ػػذيف ح ,ػػل
ح,ػػل

مه ػػلتهـ ل ػػى ش ػػهلدة ال ػػدملكـ المتكس ػػط رأ ػ ػؿهلل َم ػػل تم ػػيف ف الطلم ػػل ال ػػذيف

مهػػلتهـ لػػى شػػهلدة الػػدملكـ المتكسػػط لػػديهـ درجػػل

الػػذيف ح,ػػل

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة اا داديػػل رمػػل دكفهلل ر ػ حػػيف تمػػيف مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

مهػلتهـ لػى الشػػهلدة الجلمهيػل لػديهـ درجػػل
مهلتهـ لى شهلدة الملجستير رمل ركؽ.

رػ مػلدة اللسػػل الهرميػل

 ظهػػر التتػػلب مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػلدرجػ ػػل

ر ػ مػػلدة اللسػػل الهرميػػل

لػػى مػػف الطلمػػل

لػى مػػف الطلمػل الػذيف ح,ػػل

مهػػلتهـ لػػى شػػهلدة الػػدملكـ المتكسػػط رمػػل رػػكؽ لػػديهـ

رػػ ػ المػػ ػكاد الد ارس ػ ػػيل التللي ػ ػػل ِاللس ػ ػػل االتجليزيػ ػ ػلهلل الريلض ػ ػػيل هلل االجتمل ي ػ ػػل هلل تَتكلكجيػ ػ ػلهلل

المهػل ار الحيلتيػػل)

لػى مػػف الطلمػل الػػذيف ح,ػػل

تمػػيف مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

مهػلتهـ لػػى شػهلدة ال لتكيػػل الهلمػل رأ ػؿهلل َمػػل

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل لػػديهـ درجػػل

ر ػ الم ػكاد الد ارسػػيل

التلليػل ِاللسػل االتجليزيػلهلل الريلضػيل هلل االجتمل يػػل هلل التَتكلكجيػلهلل المهػػل ار حيلتيػل) ػػؿ مػف الطلمػػل

الذيف ح,ل

مهلتهـ لى شهلدة الػدملكـ المتكسػطهلل كتمػيف يضػلن ف الطلمػل الػذيف ح,ػل

لى شػهلدة ال لتكيػل الهلمػل لػديهـ درجػل
المهل ار

الحيلتيل)

رػ المػكاد الد ارسػيل التلليػل ِاللسػل االتجليزيػلهلل التَتكلكجيػلهلل

لى مف الطلمل الذيف ح,ل

 تمػػيف مػػف التتػػلب مػػأف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػلدرجل

مهلتهـ لى الشهلدة اا داديل رمل دكف.

مهػػلتهـ لػػى شػػهلدة الػػدملكـ المتكسػػط رمػػل رػػكؽ لػػديهـ

لى مف ملدة العموـ والحياة مف الطلمل الذيف ح,ل

دكفهلل َمػػل تمػػيف ف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل

مهلتهـ لى الشهلدة اا داديل رمػل

مهػػلتهـ لػػى الشػػهلدة الجلمهيػػل لػػديهـ درجػػل

العمػػوـ والحيػػاة ػػؿ مػػف الطلمػػل الػػذيف ح,ػػل
المتكسطهلل كهػذ ال ػركؽ ذا

مهػلتهـ

ر ػ مػػلدة

مهػػلتهـ لػػى شػػهلدة ال لتكيػػل الهلمػػل كشػػهلدة الػػدملكـ

داللػل إح,ػلبيلهلل رػ حػيف تمػيف ػدـ كجػكد رػركؽ جكهريػل ذا

إح,ػػلبيل ) (α>0.05رػػ درج ػػل

داللػل

م ػػلدة ال ت ػػكف كالح ػػرؼ ل ػػدل طلم ػػل ال ,ػػؼ التلس ػػع رػ ػ الم ػػدارس

الحَكمي ػػل ممحلرظ ػػل غػ ػزة ته ػػزل للمس ػػتكيل

التهليمي ػػل لألمه ػػل

التللي ػػل ِإ دادي ػػل رم ػػل دكفهلل لتكي ػػل

لملهلل دملكـ متكسطهلل ليسلتس/مَللكريكسهلل ملجستير رمل ركؽ).
مأف مػل يتطمػؽ لػى ا

كيرل الملح

يتطمػؽ لػى ا ـ كلَػف م,ػكرة َمػر ك مػؽهلل حيػ

ف

ا متػػل َ ػػر ارتملط ػلن مأمهػػلتهـهلل كالهال ػػل مػػع ا ـ ك ػػؽ كالتكا,ػػؿ مههػػل يَػػكف مشػػَؿ َ ػػر اسػػتم ارريلهلل
كذلػػؾ مسػػم

غيػػل

مف تأ ير ا

.

ا

ػػلرم المتػػزؿ ل تػ ار طكيلػلهلل كمللتػػلل رػػإف تػػأ ير ا ـ رػ

متلبهػػل

مػػؽ ك ػػكل

رل ـ المتهلمل تتدر يمل الهلـ ك هميػل التح,ػيؿ كتسػهى جلهػدة لتتػؿ هػذ الم ػلهيـ كغرسػهل رػ
متلبه ػلهلل كهػػذا سػػي دم إلػػى تح يػػزهـهلل ك لػػك همػػتهـهلل كم ػػلمرتهـ كمػػف ػػـ مسػػتكيل
ا َلديم .
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مرت هػػل مػػف التح,ػػيؿ

َػػذلؾ ا تػػدا ا متػػل م ػل ـهلل رػػإف َلت ػ

ا ـ لربػػل ست,ػػم

ريَتسػمكف هػذ الهػلدة متػذ ال,ػسرهلل كمللتػلل التػػأ ير اايجػلم

ػػدكة متلبهػػل ر ػ الت ػ ار ة كالمطلله ػلهلل

لػى مسػتكيلتهـ التهليميػلهلل كمػف ػـ ارت ػػلع

تح,يلهـ ا َلديم .
م الؼ ا ـ غير المتهلمل حتى كاف َلت

تسهى لتطكير المسػتكل التهليمػ

متلبهػلهلل كتهػكيض

م ػػل تش ػػهر م ػػم م ػػف تت ػػص م ػػف ػػالؿ االرتت ػػل مأمتلبه ػػل رػ ػ المس ػػتكل التح ,ػػيل ل ػػديهـهلل إال ته ػػل مس ػػم
المستكل التهليم المتدت

د تهجز ف تحتيؽ هذا الهدؼ.

 كالتتلب السلمتل مكضحل مف الؿ الجدكؿ التلل :جدوؿ ( :)33نتائج اختبار شيفيو لدرا ة المقارنات البعدية في درجات الذكاء العاـ والذكاءات المتعددة ودرجات

التحصيؿ الدرا ي لدى طمبة الصؼ التا ع في المدارس الحكومية بمحافظة غزة تعزى لمم توى التعميمي لألميات
المقياس

األبعاد

االستدالؿ
الل ظ

متيلس
الذَل

الهلـ

االستدالؿ
الَم

الدرجل
الَليل

لمتيلس
الذَل الهلـ

متيلس

الذَل ا

المتهددة

الذَل

اللسكم

الم توى التعميمي
لألميات

العدد

المتو ط

المقارنات البعدية

االنحراؼ

الح ابي

المعياري

1

2

3

4

5

إ داديل رمل دكف

117

12.38

3.66

1

0.58

0.18

**0.00

0.90

لتكيل لمل

348

12.61

3.94

دملكـ متكسط

72

13.15

3.98

مَللكريكس

121

13.79

3.75

ملجستير رمل ركؽ

31

12.29

3.31

إ داديل رمل دكف

117

4.77

2.48

لتكيل لمل

348

5.03

2.58

72

5.86

2.91

دملكـ متكسط
مَللكريكس

121

5.78

2.95

ملجستير رمل ركؽ

31

4.71

2.22

إ داديل رمل دكف

117

32.43

9.38

لتكيل لمل

348

32.80

9.56

دملكـ متكسط

72

35.61

10.33

مَللكريكس

121

35.92

9.01

ملجستير رمل ركؽ

31

31.87

7.25

إ داديل رمل دكف

117

28.81

5.80

لتكيل لمل

348

30.07

4.98

72

30.71

5.04

دملكـ َليل

متكسطل

ليسلتس /مَللكريكس

121

31.33

4.78

ملجستير رمل ركؽ

31

30.26

5.12
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1

0.28

**0.00

0.65

1

0.26

0.30

1

*0.05

1
1

0.36

**0.01

**0.00

0.91

1

**0.02

**0.01

0.52

1

0.83

*0.04

1

*0.05

1
1

0.71

*0.02

**0.00

0.77

1

*0.02

**0.00

0.60

1

0.83

0.07

1

*0.03

1
1

*0.02

**0.01

**0.00

0.16

1

0.33

*0.02

0.84

1

0.41

0.68

1

0.30

1

المقياس

األبعاد

الذَل

الريلض

الذَل

االجتمل

الذَل

الطميه

الترميل

الديتيل

متيلس

اللسل الهرميل

التح,يؿ
الدراس

اللسل

االتجليزيل

الريلضيل

الم توى التعميمي
لألميات

العدد

المتو ط

المقارنات البعدية

االنحراؼ

الح ابي

المعياري

1

2

3

4

5

إ داديل رمل دكف

117

21.70

5.08

1

**0.01

*0.03

**0.00

**0.01

لتكيل لمل

348

23.09

4.53

1

0.78

*0.05

0.15

متكسطل

72

23.26

4.93

1

0.24

0.28

ليسلتس /مَللكريكس

121

24.08

4.71

1

0.77

ملجستير رمل ركؽ

31

24.35

4.05

إ داديل رمل دكف

117

31.51

4.82

لتكيل لمل

348

32.87

4.63

متكسطل

72

32.93

5.50

ليسلتس /مَللكريكس

121

33.94

4.60

ملجستير رمل ركؽ

31

32.61

4.94

إ داديل رمل دكف

117

28.71

5.22

لتكيل لمل

348

29.61

5.06

72

29.82

5.15

ليسلتس /مَللكريكس

121

30.71

5.81

ملجستير رمل ركؽ

31

30.58

5.84

إ داديل رمل دكف

112

76.6

15.4

لتكيل لمل

324

78

15.9

متكسطل

70

79.3

16.1

ليسلتس /مَللكريكس

107

86.2

13.5

ملجستير رمل ركؽ

28

81.6

14.9

إ داديل رمل دكف

112

69.6

17

لتكيل لمل

324

72.5

16.3

متكسطل

70

75.5

15.8

ليسلتس /مَللكريكس

107

82.6

13.6

ملجستير رمل ركؽ

28

75.6

15.4

إ داديل رمل دكف

112

65.9

15.7

لتكيل لمل

324

69.3

15.9

متكسطل

70

74.3

17.2

ليسلتس /مَللكريكس

107

82.1

14.4

ملجستير رمل ركؽ

28

78.3

16.2

إ داديل رمل دكف

112

65.3

16.1

لتكيل لمل

324

68

16.8

70

72.8

17.8

دملكـ َليل

دملكـ َليل

دملكـ َليل

دملكـ َليل

دملكـ َليل

دملكـ َليل

دملكـ َليل

متكسطل

متكسطل
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1

1

**0.01

*0.05

**0.00

0.25

1

0.93

*0.03

0.77

1

0.15

0.76

1

0.17
1

1

0.11

0.16

**0.00

0.08

1

0.75

*0.05

0.32

1

0.26

0.50

1

0.90
1

1

0.424//

0.253//

**0.001

0.126//

1

0.510//

**0.001

0.231//

1

**0.004

0.504//

1

0.164//
1

1

0.098//

*0.015

**0.001

0.073//

1

0.151//

**0.001

0.315//

1

**0.004

0.968//

1

*0.040
1

1

*0.047

**0.001

**0.001

**0.001

1

*0.017

**0.001

**0.004

1

**0.001

0.257//

1

0.263//
1

1

0.144//

**0.003

**0.001

**0.008

1

*0.026

**0.001

*0.043

1

**0.007

0.640//

المقياس

الم توى التعميمي

األبعاد

لألميات

الهلكـ

االجتمل يل

الترميل

التَتكلكجيل

المهل ار

الحيلتيل

المهدؿ
التراَم

الح ابي

ليسلتس /مَللكريكس

107

79.6

14.9

ملجستير رمل ركؽ

28

74.5

15.8

إ داديل رمل دكف

112

67.3

16.7

لتكيل لمل

324

70.3

17.1

متكسطل

70

74.2

17.8

ليسلتس /مَللكريكس

107

81.3

14.6

ملجستير رمل ركؽ

28

75.3

16.2

إ داديل رمل دكف

112

67.5

16.8

لتكيل لمل

324

70.9

17.6

متكسطل

70

76.2

18.6

ليسلتس /مَللكريكس

107

82.9

15.7

ملجستير رمل ركؽ

28

79.5

17.1

إ داديل رمل دكف

112

88.6

5.3

لتكيل لمل

324

89

5.6

متكسطل

70

89.9

5.6

ليسلتس /مَللكريكس

107

92.3

4.5

ملجستير رمل ركؽ

28

90.7

5

إ داديل رمل دكف

112

72.8

15.8

لتكيل لمل

324

76.3

15.4

متكسطل

70

80.7

15.7

ليسلتس /مَللكريكس

107

85.7

12.7

ملجستير رمل ركؽ

28

84.6

11.8

إ داديل رمل دكف

112

82

12.6

لتكيل لمل

324

84.6

12.3

متكسطل

70

88

11.5

ليسلتس /مَللكريكس

107

91.6

9.9

ملجستير رمل ركؽ

28

89.7

11.9

إ داديل رمل دكف

112

74.4

12.4

لتكيل لمل

324

76.7

12.6

متكسطل

70

79.9

13.2

ليسلتس /مَللكريكس

107

85.5

10.8

ملجستير رمل ركؽ

28

81.9

11.7

دملكـ َليل

دملكـ َليل

المدتيل

االنحراؼ
المعياري

دملكـ َليل

كالحيلة

العدد

المتو ط

دملكـ َليل

دملكـ َليل

دملكـ َليل

** دالل إح,لبيلن تد 0.01

المقارنات البعدية
1

2

1

0.145//
1

1

0.093//

**0.006

**0.001

*0.023

1

0.077//

**0.001

0.130//

1

**0.006

0.770//

1

0.090//
1

1

0.077//

**0.001

**0.001

**0.001

1

*0.020

**0.001

*0.012

1

*0.011

0.396//

1

0.346//
1

1

0.465//

0.107//

**0.001

0.063//

1

0.208//

**0.001

0.112//

1

**0.005

0.510//

1

0.172//
1

1

*0.029

**0.001

**0.001

**0.001

1

*0.026

**0.001

**0.005

1

*0.030

0.244//

1

0.728//
1

1

*0.049

**0.001

**0.001

**0.002

1

*0.031

**0.001

*0.030

1

*0.049

0.519//

1

0.455//
1

1

* دالل إح,لبيلن تد 0.05
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3

4

5

0.090//

**0.004

**0.001

**0.004

1

0.051//

**0.001

*0.033

1

**0.003

0.468//

1

0.172//
1

\\ غير دالل إح,لبيلن

توصيات الد ار ة ومقترحاتيا:
.1

مإج ار

يك ,الملح
الهلـ كالذَل ا

المزيد مف الدراسل

كا محل

المتهددةهلل كذلؾ ملست داـ يتل

الت تتتػلكؿ الهال ػل مػيف تظريتػ الػذَل

مسليرة ك دكا

م تل ػلهلل لتأَيػد التتػلب

ك ت يهػل

ك للَشؼ ف تتلب جديدة.
.2

مأف يػتـ تػكرير ل ػل

يك ,الملح

ال مػف
مجهػزة كمهػدة يػتـ مػف اللهػل تطميػؽ ا دكا هلل مػد ن

ف تطمؽ المتلييسهلل دا ؿ ال ,كؿ.
.3

يك ,ػ ػ الملح ػ ػ

مضػػػركرة االهتمػ ػػلـ مللمح ػ ػ

المدارسهلل ك ل,ل إذا مل ترت
.4

يك,ػ الملحػ
التلتيف كمهل ار

.5

ليم تتلب تهتـ مأمكر الطلمل كاالرتتل مهـ.

مضػػركرة االهتمػػلـ ممهػػل ار الت َيػػر الهليػػل تػػل
التذَر كالت تهد دتى مرات

يك,ػػ الملحػ ػ

الهلم ػ ػ مػ ػػف مػ ػػؿ ك ازرة الترميػ ػػل كالتهلػ ػػيـهلل كادا ار

متطمي ػػؽ ا تم ػػل ار ال ػػذَل

مليػػل التػػدريسهلل كاالمتهػػلد ػػف

المهررل.
ل ػػى الطلم ػػل ملس ػػتم اررهلل للك ػػكؼ ل ػػى مس ػػتكيلتهـ

الهتليلهلل كمهررل المتميزييفهلل كَذلؾ لي,م لدل الطلمل ل ل كدرايل مم ؿ هذ اال تمل ار .
.6

يك ,ػ الملح ػ
ر ا تمل ار

.7

مػػإج ار د ارسػػل

ك ,ػ يل للك ػػكؼ لػػى سػػمل

الذَل هلل كالتتلب المتكسطل ر ا تمل ار

يك ,الملح

المهلمػيف مضػركرة التتكيػع رػ

سػللي

الح,ػػكؿ لػػى التتػػلب المتدتيػػل

التح,يؿ الدراس .
التتػكيـ كالتػدريسهلل ك ػدـ اال ت,ػلر لػى

طريتػل التػػدريس التتليديػػل ِالتلتػيف)هلل كالهمػػؿ لػػى تتميػل مهػػل ار الت َيػػر الهليػلهلل كتطػػكير التػػد ار
الهتليل لدل الطلمل.
.8

يك ,ػ الملحػ ػ

مض ػػركرة الهم ػػؿ ل ػػى تك ي ػػل اآلمػػل مَي ي ػػل إ ػ ػ ار الميب ػػل الترمكي ػػل ل ػػدل مت ػػلبهـ

الطلملهلل كالهمؿ لى تح يزهـ كتتميل التد ار
.9

يك ,الملح
ال ,يلهلل محي

 .10يك ,ػ الملح ػ

الهتليل لديهـهلل مَلرل الكسلبؿ كا سللي .

متكرير المتلخ ال,ح كاايجلم لدل الطلمل دا ػؿ متػلزلهـ كمدارسػهـ كالسػرؼ
ي ر إيجلميلن لى تتميل الذَل لديهـهلل كاالرتتل ممستكيلتهـ التح,يليل.
التػػلبميف لػػى إ ػػداد المتػػله التهليميػػل مػػللترَيز لػػى الَيػػؼ مهيػػدا ػػف الَ ػـهلل
لى حد سػكا هلل ممػل يترتػ

الذم يرهؽ المدرس ك كليل ا مكر كالطلل

التمك الهتل كالتدت ر المستكل التح,يل ا َلديم .
069

ليػم تتػلب سػلميل لػى

المصادر والمراجع
المصادر
 -1التركف الَريـ.
 -2الستل التمكيل.

المراجع العربية
.1

إم ػراهيـهلل مػػؿ متػ ػ

حسػػي

ػػلطر إم ػراهيـ .الس ػػهيدهلل مدريػػل متػ ػ

مػػدالرحمف .(2017) .مجل ػػل

الهلكـ الترمكيل كالت سيلهلل المجلد )(1هلل الهدد )(1هلل ص ).(143-156
.2

م ك الػركسهلل يمػف .) . ِ .ك ػركة مػيف يػديؾ اسػمهل الهتػؿهلل َيػؼ تجيػد اسػت داـ تلػؾك .مَتمػل

التركف للطمع كالتشر كالتكزيعهلل التلهرةهلل م,ر.

.3

مك حط هلل ر اد .)1996ِ .كالتد ار

.4

مك حط هلل ر اد .)2011ِ .كالتد ار الهتليلك .ط6هلل مَتمل ا تجلك الم,ػريلهلل التػلهرةهلل جمهكريػل

.5

مػػك شػػتيرهلل محمػػد سػػليملف .كحل ػسهلل داكد دركيػػش .)2010ِ .كمهػػل ار التػػدريس ال هػػلؿك .مَتمػػل

.6

الهتليلك .ط5هلل مَتمل ا تجلك الم,ريلهلل التلهرةهلل م,ر.

م,ر الهرميل.

كرلؽهلل غزةهلل رلسطيف.

مػػك ػػالـهلل رجػػل محمػػكد.)2006ِ .ك متػػله المح ػ

ر ػ الهلػػكـ الت سػػيل كالترمكيػػل ك .ط5هلل دار

التشر للجلمهل هلل التلهرةهلل م,ر.
.7
.8

مك تجيللهلل س يلف محمد .)2017ِ .كمحلض ار ر التيلس الت س كالترمػكمك .الد ارسػل

الهليػلهلل

سـ لـ الت سهلل َليل الترميلهلل جلمهل ا زهر مسزة.

مػػك ه ػػالؿهلل م ػػلهر محم ػػد .كالطح ػػلفهلل للػػد تجيػ ػ  .)2002ِ .كالهال ػػل م ػػيف الت َي ػػر االمتَ ػػلرم
كالذَل كالتح,يؿ الدراس لدل يتل مػف المت ػك يف رػ دكلػل اامػل ار الهرميػل المتحػدةك .مجلػل

.9

مرَز المحك الترمكيلهلل طرهلل الهدد ِ)22هلل ص ِ.)155-182

مكحط ػ ػ هلل ر ػ ػ اد .ك مػ ػػلفهلل سػ ػػيد .ك,ػ ػػلدؽهلل كمػ ػػلؿ .)2008ِ .كالتتػ ػػكيـ الت س ػ ػ ك .ط4هلل مَتمػ ػػل

ا تجلك الم,ريلهلل التلهرةهلل م,ر.
 .10م ػ ػػك الـهلل رج ػ ػػل محم ػ ػػكد .كشػ ػ ػريؼهلل تلدي ػ ػػل محم ػ ػػكد .)1983ِ .كال ػ ػػركؽ ال ردي ػ ػػل كتطميتلته ػ ػػل
الترمكيلك .ط1هلل دار التلـهلل الَكي .

 .11كرمسػ ػػتركت هلل تكمػ ػػلس .)2006ِ .كالػ ػػذَل ا
الظهراف) .ط1هلل دار الَتل

المتهػ ػػددة ر ػ ػ غررػ ػػل ال,ػ ػػؼكِ .ترجمػ ػػل مػ ػػدارس

الترمكم للتشر كالتكزيعهلل الدملـهلل المملَل الهرميل السهكديل.
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 .12ا غػلهلل إحسػلف .ك مػدالمتهـهلل مػدا  .)1991ِ.كمتدمػػل رػ الترميػل ك لػـ الػت سك .ط1هلل الجلمهػػل
ااسالميلهلل غزةهلل رلسطيف.
 .13مزيػػلفهلل محمػػد .)2015ِ .ك ال ػػل الػػذَل الهػػلـ ك سػػللي

الػػتهلـ مللتح,ػػيؿ الد ارس ػ لػػدل يتػػل

م ػػف تالمي ػػذ المرحل ػػل اا داديػػػل رػ ػ المس ػػر ك .مجل ػػل الط كلػػػل الهرميػ ػلهلل الَكيػ ػ هلل مجلػ ػػدِ)17هلل
ددِ)65هلل صِ.)9-32

 .14الملرهلل هلجر .)2016ِ .كضهؼ التح,يؿ الدراس ر مػلدة اللسػل ال رتسػيل لػدل تالميػذ مرحلػل
التهلػػيـ المتكسػػط مػػف كجهػػل تظػػر سػػلتذة اللسػػل ال رتسػػيلك .رسػػللل ملجسػػتير غيػػر متشػػكرةهلل َليػػل
الهلكـ ااتسلتيل كاالجتمل يلهلل جلمهل محمد ضر مسَرةهلل الجزابر.

 .15مػػله هلل م,ػػط ى حسػػيف .كحشػػم هلل حسػػيف حمػد .كحسػفهلل تميػػؿ السػػيد .)2002ِ .كالمرجػػع رػ
لػػػـ الػ ػػت س ال سػػػيكلكج هلل تظريػػػل هلل كتحلػ ػػيال هلل كتطميتػػػل ك .ط1هلل مَتمػػػل ا تجلػ ػػك الم ,ػ ػريلهلل

التلهرةهلل م,ر.

 .16م ػػدكمهلل مت ػػى حس ػػف الس ػػيد .ككؿ زي ػػلدهلل غ ػػلدة محم ػػد م ػػدا  .كامػ ػراهيـهلل م ػػلت س ػػهيد.)2016ِ .
كاسػػتراتيجيل

الػػتهلـ الهميتػػل كالسػػطحيل ك رهػػل لػػى مهػػلد الػػذَل ال هػػلؿ تػػد طػػال

كطللمػػل

المرحل ػػل ال لتكي ػػل ممديت ػػل مه ػػلك .مجل ػػل الهل ػػكـ الترمكي ػػل – م,ػ ػرهلل مجل ػػد ِ)24هلل ػػدد ِ)3هلل ص

ِ.)632 -555

 .17ترَػػ هلل جه ػػلد .ك م ػػك حجػ ػرهلل كمت ػػل .)2013ِ .كال ػػذَل ا

المته ػػددة للطلم ػػل المكه ػػكميف كاله ػػلدييف

ك ال تهػػػل مللتح,ػ ػػيؿ الد ارس ػ ػ كالجػ ػػتس ر ػ ػ ا ردفك .مجلػػػد )(2هلل ػ ػػدد )(12هلل ص (1187-

).1204

 .18ت ػػكؽهلل محيػ ػ ال ػػديف .ك ط ػػلم هلل يكس ػػؼ .ك ػػدسهلل م ػػدالرحمف .)2003ِ .ك س ػػس ل ػػـ ال ػػت س
الترمكم ك .ط3هلل دار ال َر الهرم هلل ملفهلل ا ردف.

 .19جلمرهلل جلمر مد الحميد .)1975ِ .كالذَل كمتلييسمك .دار التهضل الهرميلهلل التلهرةهلل م,ر.
 .20جػلمرهلل جػلمر مدالحميػد .)2003ِ .كالػذَل ا
الهرم هلل مديتل ت,رهلل التلهرةهلل م,ر.
 .21ج ػػلمرهلل ج ػػلمر مدالحمي ػػد .) . ِ .كد ارس ػػل
م,ر.

المتهػددة كال هػـ تتميػل كتهميتػنلك .ط1هلل دار ال َػر
رػػ

ل ػػـ ال ػػت س الترم ػػكمك .ػػللـ الَتػ ػ هلل الت ػػلهرةهلل

 .22جلمرهلل مد الحميد جلمر .)1994ِ .ك لـ الت س الترمكمك .ط3هلل دار التهضل الهرميلهلل الدكحل.
 .23الجلسػـهلل رلطمػػل حمػػد .)2010ِ .ك الػذَل التػػلج هلل كالتػػد ار التحليليػل اامدا يػػلك .ط1هلل ديمكتػػك
للتشر كالتكزيعهلل ملفهلل ا ردف.

 .24جلمهػػل التػػدس الم تكحػػل .)2015ِ .ك لػػـ الػػت س الترمػػكمك .متشػػك ار جلمهػػل التػػدس الم تكح ػلهلل
ملفهلل ا ردف.
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الذهتي ػػل كمه ػػل ار الت َي ػػرك .دار الَت ػػل

 .25جمػ ػؿهلل محم ػػد جه ػػلد .)2005ِ .كالهملي ػػل

الج ػػلمه هلل

الهيفهلل اامل ار .
 .26جتس ػ ػفهلل إيريػ ػػؾ .)2013ِ .كالتػ ػػدريس ال هػ ػػلؿهلل  1000طريتػ ػػل مليػ ػػل للتػ ػػدريس التػ ػػلج ك .ط3هلل
مَتمل جريرهلل الريلضهلل المملَل الهرميل السهكديل.

 .27جكيدةهلل ملحمد .)2015ِ .ك ال ل مستكل الطمكح مللتح,يؿ الدراس لدل التالميػذ المتمدرسػيف
ممرَز التهليـ كالتَكيف ف مهد مكاليل تيػزم كزكك .رسػللل ملجسػتير غيػر متشػكرةهلل جلمهػل مكلػكد
مهمرمهلل الجزابر.

 .28حسػػيفهلل محمػػد مػػدالهلدم .)2003ِ .ك يػػلس كتتيػػيـ ػػد ار الػػذَل المتهػػددةك .ط1هلل دار ال َػػر
للطمل ل كالتشر كالتكزيعهلل ملفهلل ا ردف.
 .29حسيفهلل محمد مدالهلدم .)2014ِ .كتظريل الػذَل ا
التلهرةهلل م,ر.

المتهػددةك .دار الجػكهرة للتشػر كالتكزيػعهلل

 .30حم ػػلدهلل حت ػػلف .)2015ِ .كالت َ ػػؾ ا س ػػرل ك ال تػػػم مللتح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ ل ػػدل تالمي ػػذ الطػ ػػكر
االمتداب ك .رسللل ملجستير غير متشكرةهلل جلمهل َل مستد كلحلمهلل المكيرةهلل الجزابر.
 .31الحمكمهلل متى .)2010ِ .كالتح,يؿ الدراس ك ال تم مم هكـ الذا هلل دراسل ميداتيػل لػى يتػل
مف تالميذ ال,ػؼ ال ػلمسهلل مػف التهلػيـ ا سلسػ رػ مػدارس محلرظػل دمشػؽ الرسػميلك .مجلػل

جلمهل دمشؽهلل المجلد ِ.)26
 .32ال طيػ هلل محمػػد ج ػكاد .)2011ِ .ك لػػـ الػػت س التجريم ػ مػػيف التظريػػل كالتطميػػؽك .مَتمػػل كرػػلؽهلل
غزةهلل رلسطيف.

 .33ال ػػلؼهلل إيم ػػلف م ػػلس .)2011ِ .كال ػػذَل ا
.34

المته ػػددة مرت ػػلم تطميتػ ػ ك .ط1هلل دار المتػ ػػله

للتشر كالتكزيعهلل ملفهلل ا ردف.

كالػ ػػدةهلل محمػ ػػكد .)2004ِ .كالػ ػػذَل الهػ ػػلط ك .ط1هلل دار الشػ ػػركؽ للتشػ ػػر كالتكزي ػ ػعهلل مػ ػػلفهلل

ا ردف.
 .35الػ ػػداهرمهلل ,ػ ػػلل حسػ ػػف .كالَميس ػ ػ كهي ػ ػ

مجيػ ػػد .)1999ِ .ك لػ ػػـ الػ ػػت س الهػ ػػلـك .ط1هلل دار

الَتدم للتشر كالتكزيعهلل إرمدهلل ا ردف.

 .36دي ػػل هلل رحم ػػل إمػ ػراهيـ م ػػدا  .(2015) .كال ػػذَل ا
طال

المته ػػددة ك ال ته ػػل مدارهي ػػل ااتج ػػلز ل ػػدل

الجلمهلك .رسللل ملجستير غيػر متشػكرةهلل سػـ لػـ الػت س التهليمػ هلل َليػل المتػل

كالهلكـ الترمكيلهلل جلمهل يف شمسهلل التلهرةهلل م,ر.

 .37الديػدمهلل مػدالست  .)1997ِ .ك يػلس كتحسػيف الػذَل
ميرك هلل لمتلف.
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لػآلدا

تػد ا ط ػلؿك .ط1هلل دار ال َػر اللمتػلت هلل

 .38ذر هلل َػلظـ مرشػد .ك مػ ارفهلل ضػير مهػدم .كالهَػلـهلل ر ل ,ػلدؽ محمػكد .)2007ِ .ك ال ػل
الذَل مللتح,يؿ ر ملدة ااتشل الت,كيرمك .جلمهل ملمؿهلل اله ارؽ.
 .39ارج ػ هلل حمػػد ػػز  .)1987ِ .ك ,ػػكؿ لػػـ الػػت سك .المَت ػ
م,ر.

 .40ارش ػدهلل ارشػػد مػػرزكؽ .)2005ِ .ك لػػـ الػػت س الترمػػكم تظريػػل

الم,ػػرم الحػػدي هلل ااسػػَتدريلهلل
كتمػػلذم مهل ,ػرة ك .ط1هلل ػػللـ

الَت هلل التلهرةهلل م,ر.
 .41الرحكهلل جتلف سهيد .)2005ِ .ك سلسيل

ر

لـ الت سكهلل الدار الهرميل للهلكـهلل التلهرة.

 .42رضكافهلل سلمر جميؿ .)2005ِ .كالذَل كتتميتمك .رسللل الترميلهلل الهدد )(8هلل ص).(77-80
المتهػػددة لػػدل طلمػػل المرحلػػل ال لتكيػػل ممديريػػل

 .43ريػػلفهلل ػػلدؿ طيػػل .)2013ِ .ك تمػػلط الػػذَل ا

ترمي ػػل ال لي ػػؿ رػ ػ رلس ػػطيفك .مجل ػػل جلمه ػػل ا ,ػ ػىهلل سلس ػػلل الهل ػػكـ ااتس ػػلتيلهلل مجل ػػد )(17هلل
دد)(1هلل صِ.)193-234

 .44الزغػ ػ ػكؿهلل مػػ ػػلد مػػ ػػد الػػ ػػرحيـ .)2005ِ .كمم ػ ػػلد

لػػ ػػـ الػ ػ ػػت س الترمػ ػ ػػكمك .ط5هلل دار الَتػ ػ ػػل

الجلمه هلل الهيفهلل اامل ار .
 .45الزغػػكؿهلل مػػلد مػػدالرحيـ .)2005ِ .كمتدمػػل ر ػ
كالتكزيعهلل الَرؾهلل ا ردف.

 .46الزغكؿهلل ملد مػدالرحيـ .)2012ِ .كممػلد

لػػـ الػػت س الترمػػكمك .ط1هلل دار يزيػػد للطمػػع

لػـ الػت س الترمػكمك .ط2هلل دار الَتػل

الجػلمه هلل

اامل ار .

 .47الزغكؿهلل ملد مدالرحيـ .كالهتداكمهلل ل رلل  .)2014ِ .كمد ؿ إلػى لػـ الػت سك .ط8هلل دار
الجلمه هلل الهيفهلل دكلل اامل ار

الَتل

الهرميل المتحدة.

 .48زَريلهلل ر اد .)1978ِ .كالت َير الهلم ك .للـ المهررلهلل الر ـ المسلسؿهلل الَكي .

 .49زهػ ػ ارفهلل حلم ػػد مدالس ػػالـ .) 2005ِ .ك ل ػػـ ت ػػس التمػ ػكهلل الط كل ػػل كالمراهت ػػلك .دار المه ػػلرؼهلل
التلهرة.
 .50الزيػػل هلل رتح ػ م,ػػط ى .)2006ِ .ك ا سػػس المهرريػػل للتَػػكيف الهتل ػ كتجهيػػز المهلكمػػل ك.
ط3هلل دار التشر للجلمهل هلل التلهرةهلل م,ر.

 .51الزيػػل هلل رتح ػ  .)1995ِ .كا سػػس المهرريػػل للتَػػكيف الهتل ػ كتجهيػػز المهلكمػػل ك .دار الكرػػل هلل
المت,كرةهلل م,ر.
 .52زيػػدافهلل الشػػتلكم مػػدالمتهـ الشػػتلكم .(1996) .ك ػػر الػػذَل كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ
الذا

لدل طال

لػػى م ه ػػكـ

المرحلل ال لتكيل الهلملك.مجلل َليػل الترميػل مللز ػلزيؽهلل الهػدد )(26هلل ص (9-

).47
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 .53سػػلمؽهلل متػػى حمػػد محمػػد .)2015ِ .كالػػذَل الكجػػدات ك ال تػػم مللػػذَل الهػػلـ كدارهيػػل ااتجػػلز
ل ػػدل ط ػػال

الجلمه ػػلك .مجل ػػل الترميػ ػلهلل جلمه ػػل ا زه ػػر -م,ػ ػرهلل المجل ػػد ِ)4هلل اله ػػدد )(164هلل

ص).(382-421
 .54سرحلفهلل سهير زَ محمكد .)2015ِ .كالدارهيل للتهلـ كالذَل االت هػلل ك ال تهمػل مللتح,ػيؿ
الد ارس ػ لػػدل طلم ػ ل المرحلػػل اا داديػػل مس ػزةك .رسػػللل ملجسػػتير غيػػر متشػػكرةهلل سػػـ لػػـ الػػت سهلل
َليل الترميلهلل جلمهل ا زهرهلل غزة.
 .55سليـهلل مريـ .)2002ِ .ك لـ ت س التمكك .ط1هلل دار التهضل الهرميلهلل ميرك هلل لمتلف.

 .56سػػليملفهلل مػػيف ل ػ محمػػد .)1998ِ .كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ ك ال تػػم مَػػؿ مػػف الػػذَل كاالمتَػػلر
لدل يتل مف الطال

الملتحتيف ملل,ؼ ا كؿ ال لتكم م ,كؿ المت ك يف مللمرحلػل ال لتكيػل رػ

جمهكريل م,ر الهرميلك .مجلل الهلكـ الترمكيلهلل مجلد ِ)6هلل دد ِ)10هلل ص).(59-96

 .57س ػػليملفهلل س ػػتل محم ػػد .)2006ِ .كس ػػيَكلكجيل ال ػػركؽ ال ردي ػػل ك يلس ػػهلك .ط2هلل ػػللـ الَتػ ػ هلل
جلمهل يف شمسهلل التلهرةهلل م,ر.
 .58السػػكيط هلل حمػػد .)1984ِ .كالتح,ػػيؿ الد ارس ػ هلل هميتػػم كالهكامػػؿ الم ػ رة ريػػمك .مجلػػل رسػػللل
المهلـ -ا ردفهلل المجلدِ)25هلل الهددِ.)2

 .59السيدهلل إمراهيـ جلمر .ك ل هلل إسػمل يؿ محمػكد . )2013ِ.ك لػـ ت ػس الػذَل ك .ط1هلل دار المدايػل
تلشركف كمكز كفهلل ملفهلل ا ردف.
 .60السيدهلل مد الحليـ محمكد .كسليملفهلل شلَر مدالحميد .كال,مكةهلل محمػد تجيػ  .كيكسػؼهلل جمهػل
سػيد .ك لي ػلهلل مػداللطيؼ محمػػد .ك مػدا مهتػػز سػيد .كالطيلشػ هلل سػهير رهػػيـ )1990ِ .ك لػػـ

الت س الهلـكهلل ط3هلل مَتمل غري هلل ال جلللهلل التلهرةهلل جمهكريل م,ر الهرميل.
 .61السيدهلل ر اد المه  .)2000ِ .كالذَل ك .ط5هلل دار ال َر الهرم هلل مديتل ت,رهلل التلهرةهلل م,ر.
 .62سيل رهلل هلرر  .كستركت هلل ريتشلرد .كمريت هلل مػل يكم .)2006ِ .كدمػ
المتهددةك .دار الَتل

سػللي

الػتهلـ مللػذَل ا

الترمكم للتشر كالتكزيعهلل المملَل الهرميل السهكديل.

 .63شػػحلتلهلل حسػػف .كالتجػػلر زيتػ  .)2003ِ .كمهجػػـ الم,ػػطلحل

الترمكيػػل كالت سػػيلك .ط1هلل الػػدار

اللمتلتيل الم,ريلهلل التلهرةهلل م,ر.

 .64شػػتي هلل م,ػػط ى .)2009ِ .كرحلػػل تطػػكر الػػدملغهلل مػػف الػػدملغ ا يسػػر إلػػى الػػدملغ ا يمػػفك.
مجلل شمَل الهلكـ الت سيل الهرميلهلل الهدد ِ)23هلل ص ِ.)130-119
 .65شػػتي هلل م,ػػط ى .)2009ِ .كرحلػػل تطػػكر الػػدملغهلل مػػف الػػدملغ ا يسػػر إلػػى الػػدملغ ا يمػػفك.
مجلل شمَل الهلكـ الت سيل الهرميلهلل الهددِ)23هلل ص ِ.)119-130

 .66ش ػكاهيفهلل يػػر سػػليملف .)2014ِ .كتظريػػل الػػذَل ا
الحدي

للتشر كالتكزيعهلل إرمدهلل ا ردف.
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المتهػػددةهلل تمػػلذم تطميتيػػلك .ػػللـ الَت ػ

 .67الشكيت هلل مك زيد سهيد .(2005) .كالذَل ا
مف طػال

المتهددة ك ال تهل مللتح,ػيؿ الد ارسػ لػدل يتػل

الجلمهػلهلل د ارسػل ل,ػدؽ تظريػل جػلردترك .مجلػل َليػل الترميػل مللمت,ػكرةهلل مجلػد )(2هلل

دد )(59هلل ص ).(420-449
 .68الشػكيت هلل مػػك زيػػد سػػهيد .)2010ِ .كالتمػػكذم المتػػلب للهال ػػل مػػيف الػػذَل الهملػ كالػػذَل الهػػلـ
كرهلليل الذا

كالتح,يؿ الدراس لػدل يتػل مػف طللمػل

الجلمهػلك .مجلػل َليػل الترميػلهلل جلمهػل

طتطلهلل الهدد )(42هلل ص ).(58-108
 .69الش ػ ػػيخهلل س ػ ػػليملف ال ض ػ ػػرم .)2008ِ .كس ػ ػػيَكلكجيل ال ػ ػػركؽ ال ردي ػ ػػل رػ ػ ػ ال ػ ػػذَل ك .ط1هلل دار
المسيرة للتشر كالتكزيع كالطمل لهلل ملفهلل ا ردف.

 .70الشيخهلل سليملف ال ضيرم .)1990ِ .كال ركؽ ال رديل ر الذَل ك .دار ال تلرلهلل التلهرةهلل م,ر.
, .71حرةهلل مػدرة .كمػف لشػكرهلل كردة .)2015ِ .كالتتػكيـ الترمػكم ك ال تػم مللتح,ػيؿ الد ارسػ لػدل
تالميػػذ سػػتل رامهػػل متكس ػطهلل د ارسػػل ميداتيػػل ممتكسػػطل الحم اريػػلك .رسػػللل ملجسػػتير غيػػر متشػػكرةهلل

جلمهل الشهيد حمم ل ضرهلل الكادمهلل الجزابر.
تػد ا ط ػلؿك .ط4هلل دار تهضػل م,ػر للتشػرهلل

, .72الحهلل تي يف مدا  .)2010ِ .كتتميػل الػذَل
الجيزةهلل التلهرةهلل م,ر.

 .73ضػػهيرهلل حمػػد محم ػػد .)2018ِ .كتتتػػيف متيػػلس كَس ػػلر لػػذَل ا ط ػػلؿهلل ل ػػى المَ ػػكريف رػ ػ
الميبل ال لسطيتيلك .رسللل ملجستير غير متشكرةهلل الجلمهل ااسالميلهلل غزةهلل رلسطيف.
 .74الطريػ ػػرمهلل مػ ػػدالرحمف .)1999ِ .كا تمػ ػػلر التػ ػػد ار الهتليػ ػػلك .دار الَتػ ػػل
الملؾ سهكدهلل الريلضهلل المملَل الهرميل السهكديل.

 .75طػمهلل محمػػد .)2006ِ .كالػػذَل ااتسػػلت هلل اتجلهػػل
.76

الجػ ػػلمه هلل جلمهػ ػػل

مهل,ػرة ك ضػػليل تتديػػلك .المجلػػس الػػكطت

لل تلرل كال تكف كاآلدا هلل الَكي .
مد التلدرهلل رتح

مد الحميد .ك مك هلشػـهلل السػيد محمػد .(2007) .كالمتػل الهػلمل للػذَل رػ

ضك ت,تيؼ جلردتر ك ال تم مَؿ مف الذا

كحؿ المشَال

كالتح,يؿ الد ارسػ لػدل طػال

الجلمهلك .مجلل َليل الترميلهلل الز لزيؽهلل دد )(55هلل ص ).(171-242
.77

م ػػدالجملرهلل م ػػدالجملر حم ػػد .)2002ِ .كَي ػػؼ تتمت ػػع م ػػذاَرة حديدي ػػلك .مَتم ػػل التػ ػركف للطم ػػع

.78

مػػدال للؽهلل حم ػػد محم ػػد .كالتيػػلؿهلل مليس ػػل حم ػػد .كدكيػػدار م ػػدال تلح محم ػػد .)2004ِ .ك ل ػػـ

.79

كالتشر كالتكزيعهلل لمديفهلل التلهرةهلل م,ر.

الت س الهلـهلل ا سس -المملد  -ا ,كؿك .دار المهررل الجلمهيلهلل ااسَتدريلهلل م,ر.

م ػػدالرحمفهلل س ػػهد .)1998ِ .كالتي ػػلس الت سػػ التظري ػػل كالتطمي ػػؽك .دار ال َ ػػر الهرمػ ػ هلل مديت ػػل

ت,رهلل التلهرةهلل م,ر.
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.80

مدالرحمفهلل محمد السػيد .)1998ِ .كتظريػل

الش ,ػيلك .دار مػل للطمل ػل كالتشػر كالتكزيػعهلل

التلهرةهلل م,ر.
.81
.82

م ػػدالهزيزهلل  ,ػػلل  .) . ِ .كالترمي ػػل الحدي ػ ػلهلل ملدته ػػل – مملدبه ػػل – تطميتلته ػػل الهلمي ػػلك .ط6هلل
دار المهلرؼهلل م,ر.

م ػػدالس لرهلل محم ػػد م ػػدالتلدر .) . ِ .كالم ػػد ؿ لهل ػػـ ال ػػت س ال ػػلرؽك .دار التهض ػػل الهرميػ ػلهلل

التلهرةهلل م,ر.
.83

مػدال تلحهلل سػػهيد حمػد .)2011ِ .ك ػػر الػذَل ا

المتهػػددة لػى التح,ػػيؿ الد ارسػ هلل كالدارهيػػل

كاالت ػػدملم رػ ػ الهم ػػؿ ل ػػدل تالمي ػػذ المرحل ػػل االمتدابي ػػلك .ط1هلل الهل ػػـ كاايم ػػلف للتش ػػر كالتكزيػ ػعهلل
دسكؽ -شلرع الشرَل هلل ميداف المحطلهلل م,ر.

.84

مدال ض ػػيؿهلل ر ػػر ال ػػديف جم ػػلؿ

م ػػلف .)2011ِ .كمه ػػدؿ ال ػػذَل كمس ػػتكل اام ػػداع كم ش ػػر

التح ,ػػيؿ الد ارسػػ ل ػػدل طلم ػػل الم ػػدارس ال لتكي ػػل التمكذجي ػػل متلرت ػػل مطلم ػػل الم ػػدارس الجسراري ػػل
مكاليػ ػػل ال رطػ ػػكـك .رسػ ػػللل ملجسػ ػػتير غيػ ػػر متشػ ػػكرةهلل سػ ػػـ لػ ػػـ الػ ػػت سهلل َليػ ػػل اآلدا هلل جلمهػ ػػل
ال رطكـهلل السكداف.

.85

ميدهلل كليـ .ك لتلهلل زك .)2003ِ .ك الت َير كالمتهلم المدرسػ ك .ط1هلل مَتمػل ال ػالح للتشػر

.86

مي ػدهلل كلػػيـ .ك لت ػلهلل ػػزك .)2003ِ .كالت َيػػر كالمتهػػلم الد ارس ػ ك .ط1هلل مَتمػػل ال ػػالح للتشػػر

.87

كالتكزيعهلل الهيفهلل دكلل اامل ار

كالتكزيعهلل الهيفهلل دكلل اامل ار

المتحدة.

الهرميل المتحدة.

ميػػدا هلل سػػليملف حمػػد .)1988ِ .كالتيػػلس كالتتػػكيـ الترمػػكمك .الجلمهػػل ا ردتي ػلهلل َليػػل الترمي ػلهلل
ملفهلل ا ردف.

.88

ميػػدا هلل محمػػد .ك مػػك ت,ػػلرهلل محمػػد .كمميضػػيفهلل تلػػل .)1999ِ .كمتهجيػػل المح ػ

التكا د كالمراحؿ كالتطميتل ك .دار كابؿ للتشرهلل ملفهلل ا ردف

الهلم ػ هلل

 .89الهتػ ػػكـهلل ػ ػػدتلف يكس ػ ػػؼ .)2012ِ .ك ل ػ ػػـ ال ػ ػػت س المهررػػ ػ هلل التظري ػ ػػل كالتطمي ػ ػػؽ ك .ط2هلل دار
الميسرة للتشر كالتكزيعهلل ملفهلل ا ردف.
.90

م ػػلفهلل م ت ػػلر ت ػػكر ال ػػديف .)2004ِ .ك ل ػػـ ال ػػت س ال س ػػيكلكج ك .ط2هلل مَتم ػػل ال ػػالح للتش ػػر

.91

جػػكةهلل مػػد الهػػلؿ حلمػػد .)2003ِ .كالتيمػػل التسػػميل للػػذَل الهتلػ كالػػذَل ال م ارتػ ر ػ التتم ػ

كالتكزيعهلل الهيفهلل دكلل اامل ار

الهرميل المتحدة.

مللتح,يؿ الدراس كالتكارؽ الت س لدل طػال

َليػل الترميػلك .مجلػل المحػك الت سػيل كالترمكيػلهلل

جلمهل المتكريلهلل مجلد )(18هلل دد )(3هلل ص ).(6-62
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 .92الهجيل هلل ,ملح .ك مدالحؽهلل زهريػل .)2015ِ .كالسػيطرة الدملغيػل ك ال تهػل مػللت َير اامػدا
لدل طلمل الجلمهػل

رػ ا ردف رػ ضػك مهػض المتسيػ ار الديمكغراريػلك .المجلػل ا ردتيػل رػ

الهلكـ الترمكيلهلل المجلد ِ)11هلل الهدد ِ)2هلل ص ِ.)254-293
.93

رر ػ ػلهلل مسػ ػػيتل .)2013ِ .ككا ػ ػػع الػ ػػذَل ا

المتهػ ػػددة لػ ػػدل يتػ ػػل م ػ ػف طلمػ ػػل المرحلػ ػػل ال لتكيػ ػػل

ك ال تهل مللتح,ػيؿ الد ارسػ ك .مجلػل اتحػلد الجلمهػل

الهرميػل للترميػل ك لػـ الػت سهلل مجلػد)(11هلل

دد )(4هلل ص).(11-42
.94

ػ ػري هلل س ػػلم  .)1984ِ .ك ل ػػـ ال ػػت س التط ػػكرمك .ط1هلل دار ال َ ػػر للتش ػػر كالتكزيػ ػعهلل م ػػلفهلل

ا ردف.

 .95الهسلؼهلل ,لل مػف حمػد .)2006ِ .ك المػد ؿ إلػى المحػ
.96

رػ الهلػكـ السػلكَيل ك .ط4هلل مَتمػل

الهميَلفهلل الريلضهلل المملَل الهرميل السهكديل.

لتػ ػ ػلهلل ػ ػػزك إس ػ ػػمل يؿ .كال زت ػ ػػدارهلل تلبل ػ ػػل م يػ ػ ػ . )2004ِ.كالت ػ ػػدريس ال,ػ ػ ػ

ملل ػ ػػذَل ا

المتهددةك .ط1هلل كرلؽ للتشر كالتكزيعهلل غزةهلل رلسطيف.
.97

لتلهلل زك إسمل يؿ .كال زتدارهلل تلبلل تجي  .)2004ِ .كمستكيل

الػذَل المتهػدد لػدل طلمػل

مرحلػػػل التهلػ ػػيـ ا سلس ػ ػ مس ػ ػزة ك ال تهػ ػػل مللتح,ػ ػػيؿ ر ػ ػ الريلضػ ػػيل

كالميػ ػػكؿ تحكهػ ػػلك .مجلػ ػػل

الجلمهل ااسالميلهلل سلسلل الدراسل

.98
.99

لكافهلل تهمل

ااتسلتيلهلل مجلد )(12هلل دد )(2هلل ص ).(323-366

شهملف .)1996ِ .كالذَل ميف م هػكـ لػـ الػت س الحػدي

كالم هػكـ ااسػالم ك.

رسللل ملجستير غير متشكرةهلل لـ الت س الترمكمهلل جلمهل ـ درملفهلل السكداف.
ل هلل َتلف حمد .كرحملهلل زيزة .)2017ِ .كمركرليال

الذَل ا

المتهددة لػدل طلمػل المرحلػل

ال لتكي ػػل رػ ػ محلرظ ػػل دمش ػػؽك .مجل ػػل جلمه ػػل المهػ ػ هلل مجل ػػد )(39هلل ػػدد )(63هلل ص (129-
).169

 .100ملدة التمكؿ كالتسجيؿ .)2017ِ .كدليؿ الطلل

اارشلدمك .جلمهل ا زهرهلل غزةهلل رلسطيف.

 .101ملدة التمكؿ كالتسجيؿ .)2019 -2018ِ .كدليؿ الطلل ك .جلمهل ا ,ىهلل غزةهلل رلسطيف.
 .102مػػلدة التمػػكؿ كالتسػػجيؿ .)2019-2018ِ .كالتظػػلـ ا َػػلديم لدرجػػل المَػػللكريكسك .الجلمهػػل
ااسالميلهلل غزةهلل رلسطيف.

 .103م ػ ارفهلل محم ػػد إس ػػمل يؿ .)1983ِ .كمػػد ؿ إل ػػى ل ػػـ ال ػػت سك .مَتمػػل دم ػػل الطللػ ػ

للتشػ ػرهلل

التلهرةهلل م,ر.
 .104ػ ػػكضهلل مػ ػػلس محمػ ػػكد .)1998ِ .كالتيػ ػػلس الت س ػ ػ مػ ػػيف التظريػ ػػل كالتطميػ ػػؽك .دار المهررػ ػػل
الجلمهيلهلل م,ر.

 .105كضهلل محمد مد الست  .كال ضػيرمهلل محمػد حمػد .)1992ِ .كا سػس الهلميػل لَتلمػل رسػلبؿ
الملجستير كالدَتكراةك .مَتمل ا تجلك الم,ريلهلل التلهرةهلل م,ر.
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 .106الهيس ػػكمهلل م ػػدالرحمف محم ػػد .)2006ِ .كمتدم ػػل رػ ػ

ل ػػـ ال ػػت س الح ػػدي كهلل ال ػػدار الجلمهيػ ػلهلل

ااسَتدريلهلل م,ر.
 .107الهيسكمهلل مدالرحمف .)2000ِ .ك لـ الت س التهليم ك .دار الرات

الهللميلهلل ميرك هلل لمتلف.

 .108غلتـهلل محمد حسف .)2004ِ .كتمهيد لهلـ الت سك .جلمهل حلكافهلل م,ر.

 .109الستكدمهلل تكرم حمد .)2013ِ .كتمك مستكل الذَل لدل ا ط لؿ مف مػر  9-10سػتكا ك.
المجلل الليميل للدراسل هلل الهدد )(2هلل ص ).(301-324
 .110الستيمػيفهلل متػلؿ محمػد لػ  .)2011ِ .كدرجػل

الػػذَل ا

المتهػددة لػدل طلمػل جلمهػل الحسػػيف

مف طالؿ ك ال تهل مللتح,يؿ الدراس لػديهـك .رسػللل ملجسػتير غيػر متشػكرةهلل سػـ لػـ الػت سهلل

جلمهل م تلهلل ا ردف.
 .111رلبؽهلل حمد .)2003ِ .كمد ؿ لهلـ الت س الهلـك .مَتمل ا تجلك الم,ريلهلل التلهرةهلل م,ر.
 .112ررمهلل  ,ك  .)2007ِ .كالتيلس الت س ك .ط6هلل مَتمل ا تجلك الم,ريلهلل التلهرةهلل م,ر.
 .113ال تهػػلكمهلل تضػػلؿ يكسػػؼ .)2017ِ .ك الػػذَل ا

المتهػػددة ك ال تهػػل مللتسػػؽ التيم ػ لػػدل طلمػػل

جلمهػػل ا زه ػػر مسػ ػزةك .رس ػػللل ملجسػػتير غي ػػر متش ػػكرةهلل س ػػـ لػػـ ال ػػت سهلل َلي ػػل الترميػ ػلهلل جلمه ػػل
ا زهرهلل غزة.

 .114ال تيه ػ ػ هلل مدالكاحػ ػػد كالد .)2012ِ .كالػ ػػذَل ا

المتهػ ػػددةهلل التأسػ ػػيس الهلم ػ ػ ك .ط1هلل ردم ػ ػؾهلل

المسر .
 .115ريلي ػ هلل َػػلرتر .كَػػيفهلل ارسػػؿ .)2010ِ .كالػػدليؿ الَلمػػؿ ر ػ ا تمػػل ار الػػذَل كِ .ترجمػػل إم ػراهيـ
ا حمدم إمراهيـ) .ط1هلل مَتمل جرير للطمل لهلل السهكديل.

 .116لس ػـهلل تس ػ محمػػد حمػػد .)2004ِ .كمتدمػػل ر ػ ال ػػركؽ ال رديػػلك .مرَػػز ااسػػَتدريل للَتػػل هلل
م,ر.

 .117لس ػـهلل تػػلج محمػػد .)2008ِ .كال ػػركؽ ال رديػػل كالتيػػلس الت س ػ كالترمػػكمك .مرَػػز ااسػػَتدريل
للَتل هلل ااسَتدريلهلل م,ر.
َ .118لمػ ػ ػؿهلل م ػ ػػدالكهل  .)1999ِ .كس ػ ػػيَكلكجيل ال ػ ػػتهلـ كال ػ ػػركؽ ال ردي ػ ػػلك .ط4هلل مَتم ػ ػػل التهض ػ ػػل
الم,ريلهلل التلهرةهلل م,ر.

 .119الَميس ػ هلل ارض ػ محمػػد .كالهيسػػلكمهلل ركزيػػل مهػػدم .)2012ِ .كالهال ػػل مػػيف الت َيػػر االمتَػػلرم
كالػػذَل كالتح,ػػيؿ لػػدل يتػػل مػػف المت ػػك يف تح,ػػيلينل مػػف تالميػػذ المرحلػػل االمتدابيػػل كال لتكيػػل

ممديت ػ ػػل الرطم ػ ػػل رػ ػ ػ محلرظ ػ ػػل ا تم ػ ػػلرك .المػ ػ ػ تمر الهلمػػ ػ الهرمػػ ػ التلس ػ ػػع لر لي ػ ػػل المكه ػ ػػكميف

كالمت ك يفهلل المجلس الهرم للمكهكميف كالمت ك يفهلل ا ردفهلل المجلد ِ)1هلل ص ).(113-177
َ .120حلػ ػلهلل ل ػ ػ

حس ػػيف .) 2012ِ .ك ل ػػـ ال ػػت س اله ,ػػم ك .مَتم ػػل ا تجل ػػك الم,ػ ػريلهلل الت ػػلهرةهلل

جمهكريل م,ر الهرميل.
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 َ .121ارجػ ػ ػلهلل م ػ ػػدالتلدر .)1997ِ .كالتي ػ ػػلس كالتت ػ ػػكيـ رػػ ػ

ل ػ ػػـ ال ػ ػػت سهلل ر ي ػ ػػل جدي ػ ػػدةك .ط1هلل دار

اليلزكرم الهلميل للتشر كالتكزيعهلل ملفهلل ا ردف.
 .122محم ػ ػدهلل مػػػدالرزاؽ م ػ ػلدة .)2011ِ .ك ػ ػػر اسػ ػػت داـ تظريػػػل الػػػتهلـ المسػ ػػتتد إلػ ػػى الػ ػػدملغ ر ػ ػ
تح,يؿ طللمل

ال,ؼ ال لمس الهلم ر ملدة ال يزيل ك .مجلل ديللىهلل الهدد ِ.)53

 .123محم ػدهلل مجػػدم ررغل ػ  .)2007ِ .كالػػذَل الكجػػدات كالػػذَل الهػػلـك .د ارسػػل

ت سػػيل – م ,ػرهلل

مجلد )(17هلل الهدد )(2هلل ص ).(481-511
 .124محمكدهلل إمراهيـ كجيم .)1985ِ .كالتد ار الهتليل ,لب,ػهل ك يلسػهلك .دار المهػلرؼهلل التػلهرةهلل
م,ر.

 .125محيسفهلل كف ػكض .)2015ِ .ك تمػلط الػتهلـ كالت َيػر المهتمػد لػى ت,ػ
ملل ػػذَل ا
.)598

الػدملغ ك ال تػم

المته ػػددةك .المجل ػػل الترمكي ػػل -الَكيػ ػ هلل المجل ػػد ِ)29هلل اله ػػدد ِ)114هلل ص ِ-559

 .126المزكغػ ػ هلل امتس ػػلـ س ػػللـ .)2011ِ .كال ػػركؽ رػ ػ ال ػػذَل ك ل ػػؽ االمتح ػػلف م ػػيف الطلم ػػل مرت هػ ػ
كمت ضػ ػ التح ,ػػيؿ م ػػف طلم ػػل جلمه ػػل الس ػػلمع م ػػف مري ػػؿ الليمي ػػلك .المجل ػػل الهرمي ػػل لتط ػػكير
الت كؽهلل جلمهل الجمؿ السرم هلل ليميلهلل الهدد ِ)2هلل ص ِ.)83-111

 .127مش ػػلطهلل س ػػلرة  ,ػػلـ حس ػػيف محم ػػد .(2009) .كتتت ػػيف ا تم ػػلر كت ػػيس -ليت ػػكف للت ػػدرة الهتلي ػػل
المس ػػتكل المتكسػ ػطهلل ال ,ػػكرة م ل ػػى يت ػػل م ػػف طللم ػػل

المرحل ػػل المتكس ػػطل رػػ مديت ػػل ج ػػدةك.

رسللل ملجستير غيػر متشػكرةهلل سػـ لػـ الػت سهلل َليػل الترميػلهلل جلمهػل ـ التػرلهلل المملَػل الهرميػل

السهكديل.

 .128م,ط ىهلل سهيد حمػد مػد ال تػلح .)2011ِ .ك ػر الػذَل ا

المتهػددة لػى التح,ػيؿ الد ارسػ

كالدارهيػػػل كاالتػػػدملم ر ػ ػ الهمػػػؿ لػػػدل تالميػػػذ المرحلػػػل االمتدابيػػػلك .دار الهلػػػـ كاايمػ ػػلف للتشػ ػػر

كالتكزيعهلل دسكؽهلل ميداف المحطلهلل م,ر.

 .129م,ط ىهلل سهيد حمد مػد ال تػلح .)2011ِ .كد ارسػل ال ػركؽ رػ

مليػل

الت َيػر مػيف التالميػذ

ذكم التح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ المرت ػػع كذكم التح ,ػػيؿ الد ارسػ ػ الم ػػت ضهلل المت ػػركيف كالمت ػػدرهيفك.
ط1هلل دار الهلـ كاايملف للتشر كالتكزيعهلل دسكؽهلل ميداف المحطلهلل م,ر.

 .130مَ لرلت ػ ػدهلل ه ػ ػػ.س.ؼ .)1994ِ .ك لػ ػػـ الػ ػػت س كالتهلػ ػػيـ كِ .ترجمػ ػػل د .مػػػد الهل ػ ػ الجسػ ػػملت هلل
مدالكهل

الهيسىهلل كملؿ طهيمل) .ط1هلل الدار الهرميل للهلكـهلل ميرك هلل لمتلف.

 .131مت,ػػكرهلل طلهػ  .كالشػػر لكمهلل تػػكر .ك ازلػػديفهلل ػػلدؿ .ك مػػك الهػػكؼهلل رػػلركؽ .)2003ِ .ك سػػس
لـ الت س الهلـك .مَتمل ا تجلك الم,ريلهلل التلهرةهلل م,ر.
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 .132مكسػػىهلل ر ػػلتف ر ػػلركؽ م ػػدال تلح.

) .(2005كال ػػذَل الكج ػػدات ك ال ت ػػم مَ ػػؿ م ػػف التح ,ػػيؿ

الد ارس ػ كالػػذَل اله ػػلـ لػػدل ط ػػال

الجلمهػػلك .مجلػػل َلي ػػل الترميػػل  -متهػ ػلهلل مجلػػد )(15هلل ػػدد

)(60هلل ص ).(104-133
 .133مكسػ ػىهلل ر ػػلركؽ م ػػدال تلح لػ ػ  .)1985ِ .ك ال ػػل مس ػػتكيل

ال ػػذَل م ػػللتحَـ ال ػػدا ل ل ػػدل

الم ػراهتيف مػػف الجتسػػيف مللمملَ ػػل الهرميػػل السػػهكديلك .المجل ػػل الترمكيػػل -الَكي ػ هلل المجل ػػد ِ)2هلل

الهدد ِ)6هلل ص ِ.)54-34
 .134تلي ػ هلل رَػػس .كتلي ػ هلل مرجري ػ  .)1993ِ .كالمػػد ؿ إل ػػى لػػـ الػػت س الحػػدي كِ .ترجمػػل م ػػد
ل الجسملت ) .ط2هلل الم سسل الهرميل للدراسل

كالتشرهلل ميرك هلل لمتلف.

 .135ت مل مف الهلمل المت ,,يف .)1987ِ .ك الجديد ر

لػـ الػت سهلل د ارسػل

الت سكِ .ترجمل ر اد َلمؿ)هلل ط1هلل دار الجيؿهلل ميرك هلل لمتلف.

 .136ت مل مف الهلمل المت ,,يف .)1987ِ .ك الجديد ر

لػـ الػت سهلل د ارسػل

مهل,ػرة رػ
مهل,ػرة رػ

لػـ
لػـ

الت سكِ .ترجمل ر اد َلمؿ)هلل ط1هلل دار الجيؿهلل ميرك هلل لمتلف.
 .137التػػرشهلل هشػػلـ إم ػراهيـ إسػػمل يؿ .ك مػػك الهتػػيفهلل إيمػػلف سػػهيد .)2014ِ .كااسػػهلـ التسػػم لَػػؿ
مف الت َير المتلب كالذَل الهلـ ك كامؿ الش ,يل ال مسل الَمرل ر التػدرة لػى ات ػلذ التػرار
لػػدل مهلم ػ التهلػػيـ الهػػلـك .مجلػػل الترميػػل للمحػػك الترمكيػػل كالت سػػيل كاالجتمل ي ػلهلل مجلػػد ِ)3هلل
دد ِ)161هلل ص ِ .)855-793
 .138تش ػ ػكات هلل مػ ػػد المجيػػػد .)2003ِ .ك لػ ػػـ الػ ػػت س الترمػ ػػكمك .ط4هلل دار ال ر ػػػلف للتشػ ػػر كالتكزي ػ ػعهلل
ملفهلل ا ردف.

 .139التػػكحهلل مسػػل د مػػف مػػدا  .)2004ِ .كممػػلد المحػ

الترمػػكمك .ط1هلل َليػػل المهلمػػيفهلل الريػػلضهلل

السهكديل.

 .140تكرػؿهلل محمػد مَػر .)2007ِ .كالػذَل المتهػػدد رػ غررػل ال,ػؼهلل التظريػل كالتطميػػؽك .ط1هلل دار
الميسرة للتشر كالتكزيعهلل ملفهلل ا ردف.
 .141تكرػ ػؿهلل محمػػػد .)2007ِ .كال ػ ػ ذَل المتهػػػدد ر ػ ػ غررػػػل ال ,ػ ػؼهلل التظريػػػل كالتطميػػػؽك .ط1هلل دار
المسيرة للتشر كالتكزيعهلل ملفهلل ا ردف.

 .142الهلشػ ػػم هلل مدالحميػ ػػد محمػ ػػد .)2006ِ .ك لػ ػػـ الػ ػػت س الهػ ػػلـك .دار الشػ ػػركؽ للتشػ ػػر كالتكزيػ ػػع
كالطمل لهلل جدةهلل المملَل الهرميل السهكديل.
 .143هليتزهلل مليَؿ .)2009ِ .كالتكل الهليلهلل الحكاس ال مسكِ .ترجمػل مػد الػرحمف الطيػ ) .ط1هلل
ا هليل للتشر كالتكزيعهلل ملفهلل ا ردف.

 .144الهكيػ ػػدمهلل زي ػ ػػد .)2004ِ .كاام ػ ػػداع ملهيتػ ػ ػمهلل اَتشػ ػػلرمهلل تتميت ػ ػػم ك .ط1هلل دار الَت ػ ػػل
الهيفهلل دكلل اامل ار

الهرميل المتحدة.
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الهرمػ ػ ػ هلل

.هلل دار الشركؽهلل ملفهلل ا ردف3 ط.لـ الت سك
.ك

 كمتدمل ر.)2003ِ . هلل راض

 الك.145

ػ ػ يل كمتسيػ ػ ار االجتم ػػل, ػػيؿ الد ارسػػ مػػيف الت ػػأ ي ار ال, كالتح.)2014ِ . كتج ػفهلل س ػػميرة.146
.كالمحك االجتمل يلهلل الهدد الرامع

مجلل الدراسل

 لػػى تالميػػذ السػػتل-  كتتتػػيف ا تمػػلر َلتػػؿ للػػذَل – المتيػػلس ال لل ػ.)2017ِ . يلسػػيفهلل حمػػلؿ.147
. رسللل دَتكراة غير متشكرةهلل جلمهل كه ارفهلل الجزابر.كلى لتكمك

ر ػ ض ػػك تظري ػػل ج ػػلتم

 ك ػػر مرت ػػلم محكسػ ػ.)2009ِ . يكس ػؼهلل جيه ػػلف مكس ػػى إسػػمل يؿ.148

ػػؼ الحػػلدم شػػر مم ػػلدة,ال

الػػدملغ لػػى تتميػػل مهػػل ار الت َيػػر رػػكؽ المهررػػ لػػدل طللمػػل

 رسػػللل ملجسػػتير غيػػر متشػػكرةهلل سػػـ المتػػله كتَتكلكجي ػل.ممحلرظػػل غ ػزةك

تَتكلكجيػػل المهلكمػػل

.المهلكمل هلل الجلمهل ااسالميلهلل غزةهلل رلسطيف
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املالحــــــل

ممحؽ رقـ ( :)1أ ماء محكمي مقياس الذكاءات المتعددة لطمبة الصؼ التا ع
األ ا ي

الرقـ

اال ـ

الجامعة

الدولة

1

د .سلمل سهيد حمدكتل

جلمهل ا زهر

غزة -رلسطيف

2

د .كف كض محيسف

جلمهل ا ,ى

غزة -رلسطيف

3

د .زهريل إمراهيـ مد الحؽ

جلمهل االس ار

ا ردف

4

د .رإ محمد مك كاد

الجلمهل ا ردتيل

ا ردف

5

ملف ا غل

الجلمهل ااسالميل

غزة

6

د .تكر حمكدة المتل

جلمهل ااس ار

غزة

7

د .مد الهلدم مدالرحمف الشلكم

جلمهل الَكرل

الهراؽ

8

د .محمد حمد ضملشل

يف شمس

م,ر

د .لطؼ
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ممحؽ رقـ ( :)2الصورة شبو النيائية لمقياس الذكاءات المتعددة لطمبة الصؼ التا ع
األ ا ي قبؿ حذؼ العبارات الثالث

استبيــان القضـايـــا
الرتبوية واالجتماعية
جـــامــــــــعــــة األزهـــــــر  -غــــزة
عـــمـــادة الدراســـــات الــعـــلـــيــــــا
كــــلــــيـــــــــــة التـــــربــــيــــــــــــــة
قــســــــــــــــم عــلــــــم الــنــــفــــــس

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة -:
استملرة االستميلف الت ميف يديؾ ه جز مػف د ارسػل لميػل للح,ػكؿ لػى درجػل الملجسػتير مػف َليػل
الترميػػل مجلمهػػل ا زهػػر مس ػزةهلل كالت ػ يهػػدهل الملح ػ  /خالػػد عػػادؿ أبػػو الحػػاج كيحتػػكل هػػذا الَ ػراس لػػى
الهديػػ ػػد مػػ ػػف التضػػ ػػليل كا سػ ػ ػػبلل المت,ػػ ػػلل مللتح,ػ ػ ػػيؿ الد ارس ػ ػ ػ كمهػػ ػػض الميلتػػ ػػل
كاالجتمل يل .ك د تـ تكزيع هذ التضليل كا سبلل ر

ا س ػ ػ ػريل كالترمكيػ ػ ػػل

ال ل ج از هلل لَؿ جز طريتل ر ااجلمل.

تأمؿ متؾ ف تتهلكف/م مهتػل ك ف تجيػ /م لػى مػل يشػملم هػذا الَػراس رػ

ج ازبػم ال ال ػلهلل كرتػل

لمل هك مكض كمميف رػ مدايػل َػؿ جػز مػف هػذ ا جػ از ال ال ػل .كتػذَر/م ف المطلػك متػؾ هػك ف
تهمر/م ف مرتؾ كرَرتؾ ت
إف المهلكمػػل
كغليل

كااجلمػػل

ف ت سؾ.
الت ػ تجمػػع مػػف ػػالؿ َ ػراس االسػػتميلف هػػذا سػػكؼ تسػػت دـ هػػداؼ

لميل رتط كلف تست دـ م غرض ك ر.
ليذا نرجو تعاونكـ
مع خالص الشكر والتقدير
الباحث /خالد عادؿ أبو الحاج
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الجػزء األوؿ مػف الكراس
صحيفة البيانات األ ا ية
عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
برجاء تعبئة البيانات التالية:

اسم الطالب........................................ :
 -1الجنس  :ذَر

 تى

الشعبة) ( :

الصف التاسع

 -2العمر___________ :
 -4عدد إخوتؾ (البنات) ___________ :

-3عدد إخوانؾ (األ والد)___________ :
 -5ترتيبؾ الميالدي بيف أفراد أ رتؾ  :ر ا كؿ

 ر ا

 ر الكسط

ير

 -6تاريخ الميالد _____ ____ ___________ ـ .
 -7الوضع االقتصادي لأل رة (أ رة األبويف):
 ضهيؼ

ضهيؼ جدان

 متكسط

 مرت ع جدنا

 مرت ع

 -8مكاف اإلقامة  :ريل _______م يـ _______ مديتل _______
 مكاطف

 -9المواطنة  :الجئ
-10عمؿ األب___________
 -11الم توى التعميمي لألب:
 دملكـَ/ليل

متكسطل

 امتدابيل كا داديل كمل دكف

 لتكيل لمل

 ليسلتس/مَللكريكس

 ملجستير ك دَتك ار

 -12عمؿ األـ___________ :
 -13الم توى التعميمي لألـ:
 دملكـَ/ليل

 امتدابيل كا داديل كمل دكف
متكسطل  ليسلتس/مَللكريكس

 لتكيل لمل
 ملجستير ك دَتك ار

 -14معدؿ درجاتؾ في شيادة ال نة الماضية/الصؼ الثامف األ ا ي ) % .......( :
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الجػزء الثاني مػف الكراس
عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة :
 يرجى التَرـ مت ار ة الهمل ار

مد ل كا طل ريؾ ر َؿ ملرة مَؿ تزاهل كمكضك يلهلل لمل ر

ذلؾ مف هميل للملح .
 ضع المل ِ)xهلل ملـ اال تيلر الذم تهتتد تم يتطمؽ ليؾ تد َؿ رترةهلل رممل تتردد ر

ا تيلر ااجلمل لى مهض الهمل ار هلل كر هذ الحللل ا تر ااجلمل ا ر لالت لؽ مع كجهل

تظرؾ.
 ال يكجد إجلمل ,حيحل ك رل طأهلل ا تر ااجلمل الت ترل مأتهل تتطمؽ ليؾ.

مثاؿ محموؿ:
العبارة

الرقـ

.1

غالباً

أحياناً

ناد ارً

نادراً جداً

X

أهتم بالقضاٌا البٌئٌة العالمٌة

 الحظ تم ال يكجد ملرة ,حيحل ك رل لطبلهلل إتمل ااجلمل ه الت تتطمؽ ليؾ
 ستحظى ااجلمل

مللسريل التلمل هلل لف تستسرؽ ا داة مف الك

أقدر لكم حسن تعاونكم
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الرقـ
1
2

العبارة
ستمتع مت ار ة الَت

غالباً

كالركايل

تذَر ا ر لـ مد ل َميرة
الهتدسل تدم سهؿ مف مكضك ل

3

مكضك ل

4

ستمتع ممملرسل ا لهل

الجمر

الريلضيل

الهمؿ مع زمالب مف الؿ مجمك ل

5

ح

6

حدد هدر ر الحيلة ك سهى لتحتيتم

7

ستمتع ك تل استمع إلى الستل كالمكسيتى

8

هتـ ممتلمهل ضليل الميبل
ا جتميل

9

شهر مأهميل اللسل

10

حؿ المسلبؿ الريلضيل مأَ ر مف طريتل

11

ستطيع ف ,مـ مهض اا التل
ريلضيل جديدة مسهكلل

12

لدم التدرة لى تهلـ حرَل

13

شلرؾ ر التكادم كا تشطل ال تلريل كاالجتمل يل

14

ال يهمت مكارتل اآل ريف إذا َت

15

متتتهنل مأرَلرم

ستطيع دا التسمل مهد سمل هل كؿ مرة

16

ستمتع مللرحال

17

لدم ذاَرة جيدة للتكاريخ ك سمل ا ش لص كا ملَف

18

إلى ملَف الطميهل كالمحر
مرت هل ر ملدة الريلضيل

ح,ؿ لى المل

الرسـ ك رضلم لى الَتلمل

19

ح

20

تتكلد لدم رَلر جديدة تدمل ملرس م تشلط حرَ
جديدة

21

حرص لى تَكيف كاتشل ,دا ل

22

لدم التدرة لى ات لذ اررات الش ,يل

23

غت ك دتدف تل

24

هكل دراسل لكـ ا حيل كالتملتل

25

يلجأ إل ٌ زمالب لمسل دتهـ ر مهررل مهلت الَلمل
ظهر ممستكل متميز ر ح,ل الريلضيل

26

يلم مأم مؿ
كالحيكاف
ال,همل

27

ستمتع مألسلز المتلهل

28

رضؿ التهليـ الهمل َِػأدا ال,ػالة رػ مسػجد المدرسػل) لػى التهلػيـ

29

كا لسلز الم,ريل

التظرم َِشرح المدرس ف ال,الة)
لدم التدرة لى التأ ير ر اآل ريف

30

رضؿ إتجلز

31

رضؿ االستملع إلى المكسيتى تل الدراسل

32

ملل كحدم دكف مشلرَل حد

هتـ مز ار ل ا شجلر كترميل الحيكاتل

كالطيكر
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الرقـ
33

العبارة
تكا,ؿ مع ,د لب مف الؿ الرسلبؿ الت,يل كالمريد االَتركت

34

ستمتع ممملرسل ا لهل

الحسلميل

35

ستطيع تتدير المسلرل

كا حجلـ كالمسلحل

36

ست دـ الحرَل

37

تل محمك مف زمالب اآل ريف

38
39
40

مد ل

الجسديل ر التهمير ف رَلرم
الت ر ش ,يت ك مؿ لى تطكيرهل

رؼ اايجلميل

حيتمل كد ح ظ الت,لبد رددهل َل غلت ك كـ متلحيتهل
حػ ػ

تأم ػػؿ الميب ػػل الطميه ػػل م ػػف حيكات ػػل

كتملت ػػل

كمحلر كسمل .

41

جيد َتلمل التهمير

42

رضؿ الريلضيل

43

ستمتع مرسـ كت,ميـ ا شَلؿ الهتدسيل

44

شلرؾ لى ا ؿ ر ريلضل كاحدة مشَؿ متتظـ

45

دـ المسل دة كالمهلكتل دابمل لزمالب

46

رض ػػؿ الجل ػػكس لكحػ ػػدم لمطلله ػػل َت ػػل

47

لى المكاد ا

رل

لػ ػػى المش ػػلرَل رػ ػ رحلػ ػػل

جمل يل
تمدك الحيلة رلرغل كال يمل لهل مدكف مكسيتى

48

ح,ؿ لى درجل

49

ستمتع حيتمل سمع الت,لبد كا شهلر

50

حؿ المسلبؿ الحسلميل مسر ل َميرة

51

رضػػؿ التظ ػػر إل ػػى ال,ػػكر م ػػدؿ ػ ػ ار ة الَلمػػل

لليل ر ملدة الهلكـ

52
53

حزف حيتمل يحزف ,د لب ك ررح حيتمل ي رحكف

54

رضؿ ضل الهطلل ا سمك يل مهيدا ف التلس
يمَتت الهزؼ لى مهض اآلال

56

الحيكاتل

57

ح,ؿ لى درجل

58

جػ ػػرم الهملي ػ ػػل

59
60

حيتم ػػل ط ػػللع الَتػ ػ

كالمجال
جد ,هكمل ر الجلكس ل ت ار طكيلل

55

ك ش ػػجلر كطي ػػكر

المكسيتيل

كالطيكر لهل هميل َميرة ر حيلت
مرت هل ر اللسل الهرميل
الحسػ ػػلميل مس ػ ػػهكلل رػ ػ ػ

تل ػ ػ ِ َ ػ ػػللجمع كالط ػ ػػرح

كالضر كالتسمل)
لدم التػدرة لػى تمييػز الجهػل
غر ) يلن َلف مك ه
ست دـ إشل ار

اليد تد التحد

ا رمهػل ِ شػملؿ – جتػك – شػرؽ –
ملـ اآل ريف
091

غالباً

أحياناً

ناد ارً

ناد ارً جداً

الرقـ
61

العبارة
شهر مللراحل حيتمل َكف مع التلس ِ ر رحلل ك ح لل)
مملرسل تشطت مم ردم

62

ح

63

شهر مهدك كراحل َميرة حيتمل ستمع إلى المكسيتى

64

ح

للـ الحيكاف

65

ح ظ الت,كص كالت,لبد مسر ل كاتتلف

66

سل د زمالب ر حؿ المسلبؿ الحسلميل

متلمهل مرام

67

ح ظ ا ملَف كالطر ل

68

ح,ل الريلضل ه الح,ل الم ضلل لدم

69

زكر لرم ك ,د لب كمهلرر مشَؿ مستمر

70
71

الت

,ص ك تلن للتأمؿ ر

زكرهل مف كؿ مرة

مكر حيلت

رؼ ا غتيل مف الؿ المكسيتى ال ل,ل مهل
ح,ل الهلكـ حيتمل تَكف تجلر

مليل ر م تمر المدرسل

72

ح

73

تتظر ح,ل اللسل الهرميل مشكؽ َمير

74

ح

است داـ اآللل الحلسمل مَ رة تل

75

هتـ م ؾ كترَي

76

شلرؾ ر ال,تل ل

77

ستطيع الت ل ؿ مع زمالب الجدد مسهكلل

78

ت,رؼ محَمل ك تالتيل حيتمل تكاجهت

79

ح

80

ح

ف غت حيتمل َكف مت ردان

مل

ا شيل المكجكدة ر المي

ترميل الحيكاتل

اليدكيل َل لهل

كالهرابس كالز لرؼ
م مشَلل

ا لي ل ك تتيهل َللتطط كالَال
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ممحؽ رقـ ( :)3الصورة النيائية لمقياس الذكاءات المتعددة لطمبة الصؼ التا ع
األ ا ي

استبيــان القضـايـــا
الرتبوية واالجتماعية
جـــامــــــــعــــة األزهـــــــر  -غــــزة
عـــمـــادة الدراســـــات الــعـــلـــيــــــا
كــــلــــيـــــــــــة التـــــربــــيــــــــــــــة
قــســــــــــــــم عــلــــــم الــنــــفــــــس

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة -:
استملرة االستميلف الت ميف يديؾ ه جز مػف د ارسػل لميػل للح,ػكؿ لػى درجػل الملجسػتير مػف َليػل
الترميػػل مجلمهػػل ا زهػػر مس ػزةهلل كالت ػ يهػػدهل الملح ػ  /خالػػد عػػادؿ أبػػو الحػػاج كيحتػػكل هػػذا الَ ػراس لػػى
الهديػػ ػػد مػػ ػػف التضػػ ػػليل كا سػ ػ ػػبلل المت,ػػ ػػلل مللتح,ػ ػ ػػيؿ الد ارس ػ ػ ػ كمهػػ ػػض الميلتػػ ػػل
كاالجتمل يل .ك د تـ تكزيع هذ التضليل كا سبلل ر

ا س ػ ػ ػريل كالترمكيػ ػ ػػل

ال ل ج از هلل لَؿ جز طريتل ر ااجلمل.

تأمؿ متؾ ف تتهلكف/م مهتػل ك ف تجيػ /م لػى مػل يشػملم هػذا الَػراس رػ

ج ازبػم ال ال ػلهلل كرتػل

لمل هك مكض كمميف رػ مدايػل َػؿ جػز مػف هػذ ا جػ از ال ال ػل .كتػذَر/م ف المطلػك متػؾ هػك ف
تهمر/م ف مرتؾ كرَرتؾ ت
إف المهلكمػػل
كغليل

كااجلمػػل

ف ت سؾ.
الت ػ تجمػػع مػػف ػػالؿ َ ػراس االسػػتميلف هػػذا سػػكؼ تسػػت دـ هػػداؼ

لميل رتط كلف تست دـ م غرض ك ر.
ليذا نرجو تعاونكـ
مع خالص الشكر والتقدير
الباحث /خالد عادؿ أبو الحاج
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الجػزء األوؿ مػف الكراس
صحيفة البيانات األ ا ية
عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
برجاء تعبئة البيانات التالية:

اسم الطالب........................................ :
 -1الجنس  :ذَر

 تى

الشعبة) ( :

الصف التاسع

 -2العمر___________ :
 -4عدد إخوتؾ (البنات) ___________ :

-3عدد إخوانؾ (األ والد)___________ :
 -5ترتيبؾ الميالدي بيف أفراد أ رتؾ  :ر ا كؿ

 ر ا

 ر الكسط

ير

 -6تاريخ الميالد _____ ____ ___________ ـ .
 -7الوضع االقتصادي لأل رة (أ رة األبويف):
 ضهيؼ

ضهيؼ جدان

 متكسط

 مرت ع جدنا

 مرت ع

 -8مكاف اإلقامة  :ريل _______م يـ _______ مديتل _______
 مكاطف

 -9المواطنة  :الجئ
-10عمؿ األب___________
 -11الم توى التعميمي لألب:
 دملكـَ/ليل

متكسطل

 امتدابيل كا داديل كمل دكف

 لتكيل لمل

 ليسلتس/مَللكريكس

 ملجستير ك دَتك ار

 -12عمؿ األـ___________ :
 -13الم توى التعميمي لألـ:
 دملكـَ/ليل

 امتدابيل كا داديل كمل دكف
متكسطل  ليسلتس/مَللكريكس

 لتكيل لمل
 ملجستير ك دَتك ار

 -14معدؿ درجاتؾ في شيادة ال نة الماضية/الصؼ الثامف األ ا ي ) % .......( :
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الجػزء الثاني مػف الكراس

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة :
 يرجى التَرـ مت ار ة الهمل ار

مد ل كا طل ريؾ ر َؿ ملرة مَؿ تزاهل كمكضك يلهلل لمل ر

ذلؾ مف هميل للملح .
 ضع المل ِ)xهلل ملـ اال تيلر الذم تهتتد تم يتطمؽ ليؾ تد َؿ رترةهلل رممل تتردد ر

ا تيلر ااجلمل لى مهض الهمل ار هلل كر هذ الحللل ا تر ااجلمل ا ر لالت لؽ مع كجهل

تظرؾ.
 ال يكجد إجلمل ,حيحل ك رل طأهلل ا تر ااجلمل الت ترل مأتهل تتطمؽ ليؾ.

مثاؿ محموؿ:
العبارة

الرقـ

.1

غالباً

أحياناً

ناد ارً

نادراً جداً

X

أهتم بالقضاٌا البٌئٌة العالمٌة

 الحظ تم ال يكجد ملرة ,حيحل ك رل لطبلهلل إتمل ااجلمل ه الت تتطمؽ ليؾ
 ستحظى ااجلمل

مللسريل التلمل هلل لف تستسرؽ ا داة مف الك

أقدر لكم حسن تعاونكم

094
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الر ـ
-1
-2

العبارة
ستمتع مت ار ة الَت

كالركايل

تذَر ا ر لـ مد ل َميرة

-3

مكضك ل

-4

ستمتع ممملرسل ا لهل

الهتدسل تدم سهؿ مف مكضك ل

الجمر

الريلضيل

-5

ح

-6

حدد هدر ر الحيلة ك سهى لتحتيتم

-7

ستمتع ك تل استمع إلى الستل كالمكسيتى

-8

هتـ ممتلمهل ضليل الميبل

-9

غالباً

الهمؿ مع زمالب مف الؿ مجمك ل

ا جتميل

شهر مأهميل اللسل

 -10حؿ المسلبؿ الريلضيل مأَ ر مف طريتل
 -11ستطيع ف ,مـ مهض اا التل
 -12لدم التدرة لى تهلـ حرَل

ريلضيل جديدة مسهكلل

 -13شلرؾ ر التكادم كا تشطل ال تلريل كاالجتمل يل
 -14ال يهمت مكارتل اآل ريف إذا َت

متتتهلن مأرَلرم

 -15ستطيع دا التسمل مهد سمل هل كؿ مرة

إلى ملَف الطميهل كالمحر

 -16ستمتع مللرحال

 -17لدم ذاَرة جيدة للتكاريخ ك سمل ا ش لص كا ملَف
 -18ح

الرسـ ك رضلم لى الَتلمل

 -19تتكلد لدم رَلر جديدة تدمل ملرس م تشلط حرَ
جديدة

 -20حرص لى تَكيف كاتشل ,دا ل

 -21لدم التدرة لى ات لذ اررات الش ,يل
 -22غت ك دتدف تل

يلم مأم مؿ

 -23هكل دراسل لكـ ا حيل كالتملتل

كالحيكاف

 -24يلجأ إل ٌ زمالب لمسل دتهـ ر مهررل مهلت الَلمل
 -25ظهر ممستكل متميز ر ح,ل الريلضيل
 -26ستمتع مألسلز المتلهل

ال,همل

كا لسلز الم,ريل

 -27رضؿ التهليـ الهمل َِػأدا ال,ػالة رػ مسػجد المدرسػل) لػى التهلػيـ
التظرم َِشرح المدرس ف ال,الة)

 -28لدم التدرة لى التأ ير ر اآل ريف
 -29رضؿ إتجلز

ملل كحدم دكف مشلرَل حد

 -30رضؿ االستملع إلى المكسيتى تل الدراسل
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الر ـ

العبارة

 -31هتـ مز ار ل ا شجلر كترميل الحيكاتل

غالباً

كالطيكر

 -32تكا,ؿ مع ,د لب مف الؿ الرسلبؿ الت,يل كالمريد االَتركت
الجسديل ر التهمير ف رَلرم

 -33ست دـ الحرَل

 -34تل محمك مف زمالب اآل ريف
-35

الت ر ش ,يت ك مؿ لى تطكيرهل

رؼ اايجلميل

 -36حيتمل كد ح ظ الت,لبد رددهل َل غلت ك كـ متلحيتهل
 -37حػ ػ

تأم ػػؿ الميب ػػل الطميه ػػل م ػػف حيكات ػػل

كتملت ػػل

ك ش ػػجلر كطي ػػكر

كمحلر كسمل .

 -38جيد َتلمل التهمير
لى المكاد ا

 -39رضؿ الريلضيل

رل

 -40ستمتع مرسـ كت,ميـ ا شَلؿ الهتدسيل
 -41شلرؾ لى ا ؿ ر ريلضل كاحدة مشَؿ متتظـ
-42

دـ المسل دة كالمهلكتل دابمل لزمالب

 -43رض ػػؿ الجل ػػكس لكحػ ػػدم لمطلله ػػل َت ػػل

لػ ػػى المش ػػلرَل رػ ػ رحلػ ػػل

جمل يل

 -44تمدك الحيلة رلرغل كال يمل لهل مدكف مكسيتى
لليل ر ملدة الهلكـ

 -45ح,ؿ لى درجل

 -46ستمتع حيتمل سمع الت,لبد كا شهلر
 -47حؿ المسلبؿ الحسلميل مسر ل َميرة
 -48رضػػؿ التظ ػػر إل ػػى ال,ػػكر م ػػدؿ ػ ػ ار ة الَلمػػل

حيتم ػػل ط ػػللع الَتػ ػ

كالمجال

 -49جد ,هكمل ر الجلكس ل ت ار طكيلل
 -50حزف حيتمل يحزف ,د لب ك ررح حيتمل ي رحكف
 -51رضؿ ضل الهطلل ا سمك يل مهيدا ف التلس
 -52يمَتت الهزؼ لى مهض اآلال
 -53الحيكاتل

المكسيتيل

كالطيكر لهل هميل َميرة ر حيلت

 -54ح,ؿ لى درجل
 -55جػ ػػرم الهملي ػ ػػل

مرت هل ر اللسل الهرميل
الحسػ ػػلميل مس ػ ػػهكلل رػ ػ ػ

تل ػ ػ ِ َ ػ ػػللجمع كالط ػ ػػرح

كالضر كالتسمل)

 -56لدم التػدرة لػى تمييػز الجهػل
غر ) يلن َلف مك ه

 -57ست دـ إشل ار

اليد تد التحد

ا رمهػل ِ شػملؿ – جتػك – شػرؽ –
ملـ اآل ريف

 -58شهر مللراحل حيتمل َكف مع التلس ِ ر رحلل ك ح لل)
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أحياناً

ناد ارً

ناد ارً جداً

الر ـ

العبارة

 -59ح

غالباً

مملرسل تشطت مم ردم

 -60شهر مهدك كراحل َميرة حيتمل ستمع إلى المكسيتى
 -61ح

للـ الحيكاف

متلمهل مرام

 -62ح ظ الت,كص كالت,لبد مسر ل كاتتلف
 -63سل د زمالب ر حؿ المسلبؿ الحسلميل
الت

 -64ح ظ ا ملَف كالطر ل

زكرهل مف كؿ مرة

 -65ح,ل الريلضل ه الح,ل الم ضلل لدم
 -66زكر لرم ك ,د لب كمهلرر مشَؿ مستمر
-67
-68

,ص ك تلن للتأمؿ ر

مكر حيلت

رؼ ا غتيل مف الؿ المكسيتى ال ل,ل مهل

 -69ح

ح,ل الهلكـ حيتمل تَكف تجلر

مليل ر م تمر المدرسل

 -70تتظر ح,ل اللسل الهرميل مشكؽ َمير
 -71ح

است داـ اآللل الحلسمل مَ رة تل

 -72هتـ م ؾ كترَي

مل

ا شيل المكجكدة ر المي

 -73شلرؾ ر ال,تل ل

اليدكيل َل لهل

كالهرابس كالز لرؼ

 -74ستطيع الت ل ؿ مع زمالب الجدد مسهكلل
 -75ت,رؼ محَمل ك تالتيل حيتمل تكاجهت
 -76ح
 -77ح

م مشَلل

ف غت حيتمل َكف مت ردان

ترميل الحيكاتل

ا لي ل ك تتيهل َللتطط كالَال
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كا رات

أحياناً

ناد ارً

ناد ارً جداً

ممحؽ رقـ ( :)4مقياس الذكاء العاـ
الصورة النيائية لمقياس القدرات العقمية ألوتيس – لينوف الم توى المتو ط
الجػزء الثالث مػف الكراس

ا ـ الطالب  ..................................... :الصؼ والشعبة  :التا ع ( )

تعميمات /
أقرأ األمثمة التالية ,حيث تـ وضع دائرة حوؿ رقـ اإلجابة الصحيحة فيما يمي :
األمثمة التدريبية :
المثاؿ (َ )1لمل الهيف مللتسمل إلى َلمل ِ التظر ) م ؿ َلمل ِا ذف) مللتسمل إلى
ب  -السمع

 -الرس

م -الَالـ

ااجلمل ال,حيحل ه ِ ) السمع هلل حي

د -ا تؼ

هػ  -ال د

تـ تحكيط ِ كضع دابرة) حكلهل.

المثاؿ ()2اشترل كلد  3الـهلل إذا َلف مف التلـ الكاحد مس شيَؿ رَـ مف ا الـ ال ال له
 5شيَؿالجكا

 10 -شيَؿ

د 25 -شيَؿ

م 20 -شيَؿ

ال,حي  15شيَؿهلل كهك غير مكجكد ضمف ااجلمل هلل لذا رلاجلمل ه ِ ه ػ ػ ػ ) م ال ش

ممل ذَر كلذلؾ كضه

دابرة حكلهل.

المثاؿ (: )3
ال ل الشَؿ

أ
الجكا

ه -ال ش

مللشَؿ
م

م ؿ ال ل الشَؿ
هػػػػػ

د

ال,حي هك ِ ) لذلؾ كضهتل دابرة حكؿ ِ ) .
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مللشَؿ :

 )1ضع دابرة حكؿ ااجلمل ال,حيحل لَؿ س اؿ.
 )2جميع ااجلمل
 )3يج

متلـ الر,لص .

ف تَكف الدابرة مشَؿ َلمؿ.

 )4إذا رد

تسيير ااجلمل تأَد مف مس ااجلمل السلمتل مللمسلحل.

 )5لديؾ  80س اؿ ر اال تملر ليؾ محلكلل ااجلمل لى َمر دد ممَف متهل مشَؿ ,حي هلل
المسمكح ممهلل  50د يتل مهد السملح ممد ااجلمل.

كالك

 )6ال تضيع ك تنل َ ي نار ر ااجلمل لى الس اؿ الكاحد.
 )7ال تج
)8

لى الس اؿ مللت ميف.

المتؾ ستَكف دد ا سبلل المجلمل مشَؿ ,حي .

 )9إذا تهي
ااجلمل
)10

ل

يتطل

ااجلمل لى ا سبلل مؿ المك د المحدد .راجع جكمتؾ مرة

رلهلل كتأَد ف دد

مطلمؽ لهدد ا سبلل.
درتر ااجلمل محي

تَكف ال ,حل ا كلى مف ا سبلل ملمؾهلل ـ امد ملاجلمل تدمل

متؾ ذلؾ.
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ف ا سبلل التلليل:

ج

 )1المدرسل مدكف طال

م ؿ الَتل

, -كر

 , -حل

مدكف
م -غالؼ

هػ ػ -رهرس

د  -ر لـ

...............................................................................................
 )2الرسكـ ر المستطيؿ التلل مرتمل حس

تسلسؿ مهيف:
ه

م مف ا شَلؿ التلليل يمَف ف يحؿ محؿ المل ِ ه ) كيَمؿ تسلسؿ الرسكـ  :ػ

م

هػ ػ ػ

د

...........................................................................................
 )3ح لل مَكتل مف رجؿ كزكجتم كا تيف مف كالدهـ كزكجل

كالدهـهلل كَلف لَؿ كاحد مف كالدهـ رمهل

ط لؿهلل رَـ دد ا ش لص الذيف َلتكا ر الح لله
7 -

م12-

8-

ه ػ ػ ػ 14-

د13-

...............................................................................................
 )4ال ل الشَؿ

م ؿ ال ل الشَؿ

مللشَؿ

د

م

مللشَؿ:

هػ ػ ػ

.............................................................................................
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 )5م مف الَلمل
 -طلر

التلليل يتتم إلى ِالس يتل ػ ػ الدراجل الهكابيل ػ ػ الشلحتل)
م -ال ط السريع

َ-ر

هػ ػ -رمل يد

د -سر ل

 )6الجسـ إلى ِ الطهلـ ) م ؿ ِ المحرؾ ) إلى :
 -الهجال

م -الك كد

 -الحرَل

هػ ػ -التلر

د -الد لف

...............................................................................................
 )7ر السلسلل التلليل يكجد ر ـ تل ص ِ  1هلل  3هلل  5هلل  7هلل  9هلل  7هلل  5هلل ه ) .
ا تر ممل يل الر ـ المتلس
1 -

ليحؿ مَلف المل االست هلـ ِه) :
م6 -

3-

هػ ػ8 -

د7 -

.............................................................................................
 )8الش ص الذم يَكف متأَدنا مف تم لد نار لى إتملـ مؿ مل ييسمى :
م -ال ي لؼ د -كا ؽ مت سم
 ر كر -تلج

هػ ػ -شجلع

...............................................................................................
)9

ال ل الشَؿ

مللشَؿ

م ؿ ال ل الشَؿ

م

مللشَؿ:

هػػػ

د

.............................................................................................
)10
 -ستكم

َلمل ِ

لـ ) تهت :
م -شهرم

 -متتظـ

د, -درل

هػ ػ-ك ت

...............................................................................................
)11

مجمك ل الحركؼ ر المستطيؿ مرتمل مطريتل مهيتل
طكامع
ل

طلمع طمع
لل

ه
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ا تر ممل يل مجمك ل الحركؼ المتلسمل لتحؿ مَلف المل االست هلـ ِ ه ) .
 اطمع)12

م -متلل

 -طملع

ِ َمير ) مللتسمل ِ للش

 -التل ـ

ه ػ ػ -كال

م -ا ل

) يتلملهل ِ لل ) مللتسمل لػ ػ ػ

 -ال,سير

م -ال تيؿ

م -ال,ك

ه ػ ػ -الكزف

...........................................................................................
ر السلسلل التلليل يكجد ر ـ تل ص ِ  5هلل  10هلل  20هلل  35هلل  55هلل  80هلل ه )

)13

ا تر ممل يل الر ـ المتلس
25-

ليحؿ مَلف المل االست هلـ ِ ه ) :
م60 -

40 -

هػ ػ110-

د90 -

.............................................................................................
م مف الَلمل

)14
 -الزـ

التلليل يهتمر َس مهت َلمل ِ ,درل ) :

 -غير مرتمط

د -مت ؽ ليم

م -غير مهركؼ

ه ػ ػ -كا ؽ

...............................................................................................
)15
-

َلمل ِ جديد) إلى َلمل ِ شديد) م ؿ َلمل ِ غري
ريؼ

 -ري

م -مهيد

) إلى َلمل :
م -يتيـ

ه ػ ػ -جميؿ

...............................................................................................
)16

الرسكـ ر المستطيؿ التلل مرتمل حس

تسلسؿ مهيف :

ه
م مف ا شَلؿ التلليل يمَف كضهم مَلف المل االست هلـ ه

د

م

ق

.............................................................. ............................
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إذا رتمتل الَلمل

)17

التلليل ِ مسم

تحد

الحرابؽ مل

غللم ػ ػنل )

ااهملؿ

لهمؿ جملل م يدة رإف الحرؼ الذم تمد مم كؿ َلمل ر الجملل هك :
-

)18

م-

-

ال ل الشَؿ

د -ـ

مللشَؿ

م

ه ػ ػ -غ

م ؿ ال ل الشَؿ

د

مللشَؿ:

هػػػ

...............................................................................................
َلمل ِيلتع) تهت

)19
 -تلض

م -تل ص

 -حمر

ه ػ ػ -لم د لف

د -جميؿ

............................................................................ ...................
)20

الرسكـ ر المستطيؿ التلل مرتمل حس

تسلسؿ مهيف :

ه
م مف ا شَلؿ التلليل يمَف ف يحؿ محؿ المل ِ ه ) كيَمؿ تسلسؿ الرسكـ :

د

م

هػػػ

...........................................................................................
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يكجد مع حمد طهل مف ال,ل,لؿ تـ تشَيلهل لى شَؿ مَه هلل رإذا لـ متحكيلهل إلى شَؿ

)21

َرةهلل رملذا سيحد

لكزف هذ التطهل كحجمهل ه
 -يزداد الكزف كيتتص الحجـ

 -يتتص الكزف كيزداد الحجـ

د -يتتص َالهمل

م -يزداد َالهمل
هػ ػ َالهمل ال يتسير

.............................................................................................
الرسكـ ر المستطيؿ التلل مرتمل حس

)22

تسلسؿ مهيف :
ه

م مف ا شَلؿ التلليل يمَف ف يحؿ محؿ المل ِ ه ) كيَمؿ تسلسؿ الرسكـ  :ػ ػ ػ

م

د

هػ ػ

...............................................................................................
ِ الشمس ) مللتسمل إلى ِ ا رض ) م ؿ ِ ا رض ) مللتسمل إلى :

)23

 -التمر

م -الَكف

 -الدكراف

د -التجكـ

ه ػ ػ -المدار

...........................................................................................
)24

ا ر لـ ر المستطيؿ التلل مرتمل حس

ا تر ممل يل الر ـ المتلس
12-

16-

تسلسؿ مهيف :

8

16

32

4

8

ه

ليحؿ مَلف المل االست هلـ ِ ه ) :

م20 -

د24 -
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هػ ػ32-

.............................................................................................
إذا َلف حمد متجهنل تحك الشملؿ كسلر إلى ا ملـ طكة كاحدةهلل ـ استدار تحك اليميفهلل كسلر

)25

طكتيف ـ استدار إلى اليميف مرة لتيل رإتم اآلف متجم تحك :
_ السر

م -الشملؿ

 -الشرؽ

ه ػ ػ -ال يمَف تحديد اتجل حمد متل

المهطلة

ال ل الشَؿ

)26

لى المهلكمل

مللشَؿ

د -الجتك

م ؿ ال ل الشَؿ

د

م

مللشَؿ:

هػػ

...........................................................................................
َس َلمل ِ يسيؿ ) هك :

)27

 -يهكد

 -يتدرؽ

د -يتطر

م -يرتطـ

هػ ػ -ي,ك

...........................................................................................
)28

م مف الهمل ار التلليل يهطيؾ رضؿ ك,ؼ للح,لف :
َ -مير ك كم

 يجر ا شيلهػ ػ ػ -يأَؿ ا

د -حيكاف

م -سريع الهدك

شل

...........................................................................................
)29

ر السلسلل التلليل يكجد ر ـ تل ص ِ  2هلل  1هلل  4هلل  2هلل  6هلل  3هلل ه هلل .) 4

ا تر ممل يل الر ـ المتلس
3 -

5-

ليحؿ مَلف المل االست هلـ ِ ه ) .
د8 -

م7 -

هػ ػ10 -

.............................................................................................
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ِ ا لؼ) مللتسم ل إلى ِ اليل ) م ؿ ِ ا كؿ ) مللتسمل إلى :

)30

-ا

 -ال لت

م -ا َمر

ير

ه ػ -ا مهد

د -حركؼ هجلبيل

...............................................................................................
 )31درس خالد في مادة الرياضيات ( )20دقيقة ثـ درس في مادة العموـ ( )1200ثانية ,فكـ ثانية
درس خالد ؟
ب 1800 -ثانية

أ1400 -ثانية

د 2600 -ثانية

ج 2400 -ثانية

ىػػػػ -ال يوجد إجابة صحيحة مف اإلجابات ال ابقة.
الرجؿ الذم يَلر كيسهى إلى التجلح يك,ؼ مأتم:

)32

 -متهلكف

م -م لص

 -تكع

ه ػ -طمكح

د -مسل د

...........................................................................................
الكممات في الم تطيؿ التالي مرتبة ح ب ت م ؿ معيف :

)33

مملراة

له

كظي ل
ا تر مف الَلمل
 -رلبدة

 -مَلرأة

جلبزة
ه

مؿ

التلليل الَلمل المتلسمل لتحؿ مَلتل المل االست هلـ ِ ه ) .
م -لمؿ

ه ػ -مس كؿ

د, -ه

...........................................................................................
)34

إذا رتمتل الَلمل

التلليل ِ سهلد

َميرة

مسَ

رراشل

 ,ار )

لهمؿ جملل م يدة رإف الحرؼ الذم يمد مم ك ر َلمل ر الجملل هك :
 -ؾ

-

م -ص

ه ػ -س

د -ؼ

............................................................................. ................
)35

ال ل الشَؿ

م ؿ ال ل الشَؿ

مللشَؿ

م

د

مللشَؿ :

ق

......................................................................................
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َس َلمل ِ يَر ) هك :

)36

 -يتردد

 -يسرع

د -يشتلؽ إلى

م -يهلرض

ه ػ -يمدع

...........................................................................................
مجمك ل الحركؼ ر المستطيؿ مرتمل مطريتل مهيتل

)37

مح
سشص

محخ

حخد

شصض

ه

ا تر ممل يل مجمك ل الحركؼ المتلسمل لتحؿ مَلف المل االست هلـ ِ ه ) :
 ضصط)38

-صطظ

د -ظ ض ص

م -ض ط ظ

هػ ػ -ص ض ط

السَيف إلى الت,ؿ ِ حد السَيف ) م ؿ الشكَل إلى :

 -الملهتل

م -الجلركؼ

 -اله,ل

ه ػ -السف

د -الطريؽ

...........................................................................................
)39

التلليل ,حي لك,ؼ ِ جد م إتسلف ) :

م مف الَلمل

 -لم ح يد كاحد لى ا ؿ

 -شهر ميض

د -لم

م -مر َ ر مف ِ )60ستل

ه ػ -لم امف

...........................................................................................
إذا َلت

)40

ِ ) ,سر مف ِ

, ) ِ -سر مف ِ )

) ك َمر مف ِ م ) رإتتل تستتت

ِ -م) ,سر مف ِ

دِ -م) َمر مف ِ )

)

ف:

م, ) ِ -سر مف ِ م )

ه ػ ) ِ -تسلكم ِ م ).

...................................................................................... .....
إذا رتمتل الَلمل

)41

التلليل ِ َ ر يأَلكف

المطلك

التلس

مهض

مف )

لهمؿ جملل م يدة رإف الحرؼ الذم تمد مم كؿ َلمل ر الجملل هك :
 -اؿ

-

د -ـ

م-

هػػػ  -م

..............................................................................................
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ِمتت,ؼ الليؿ) إلى ِ الظهر) م ؿ ِ غرك الشمس) إلى :

)42

 -المسل

 -ال جر

م -ال,ملح

هػ ػ ػ ػ -التهلر

د -الليؿ

...........................................................................................
)43

تسلسؿ مهيف :

الرسكـ ر المستطيؿ التلل مرتمل حس

ه
م مف ا شَلؿ التلليل يمَف ف يحؿ محؿ المل ِ ه ) كيَمؿ مسلسؿ الرسكـ

م
مل الَلمل الت ال تتكارؽ مع متيل الَلمل

)44
-

ركم

-ر

هػ ػ

د

ر المجمك ل التلليل :
د-

م -يأت

ه ػ -د كؿ

لرج

........................................................................ ...................
إذا تـ تَمير ,كرة طكلهل ِ 3سـ) ك رضهل ِ 2سـ) لي,م طكلهل ِ  15سـ)هلل رَـ يَكف

)45

رضهله
 5 -سـ

7,5 -سـ

م9 -سـ

ه ػ -ال ش

د10 -سـ

ممل ذَر

............................................................... ............................
)46

رضؿ ,كرة:

ا تر الَلمل الت تَمؿ الجملل التلليل ر
ف إشل ار التحذير ف كجكد تهر سريع َلت
 -غير مكجكدة

 -غير كاضحل

 .............رتد كشؾ ا كالد لى السرؽ
م -مهركرل

د -مهملل

ه ػ -كاضحل

...........................................................................................
م مف ا شيل التلليل تتتم إلى ِ

)47
-

ركؼ

 -تهلمل

لش _ مترة _ حك )

م -غ ار

د -دجلجل

ه ػ -سمَل

........................................................................ ...................
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)48

تسلسؿ مهيف :

ا شَلؿ ر المستطيؿ التلل مرتمل حس

م مف ا شَلؿ التلليل يمَف ف يحؿ محؿ المل ِ ه ) كيَمؿ تسلسؿ الرسكـ :

م
)49

هػ ػ ػ ػ ػ

د

اآللل الت تهمؿ مشَؿ سريع كجيد تسمى :
 -سريهل

 -رهللل

د -ممتَرة

م -جيدة

ه ػ -كليل

.............................................................................................
)50

ر السلسلل التلليل يكجد ر ـ تل ص ِ  8هلل  2هلل  7هلل  3هلل  6هلل  4هلل  5هلل ه )

ا تر ممل يل الر ـ المتلس
3 -

ليحؿ محؿ مَلف المل االست هلـ ِ ه ) :
4-

د6 -

م5 -

ه ػ7 -

.................................................................................... .........
)51

ا تر الَلمل الت تَمؿ الجملل التلليل ر

رضؿ ,كرة :

المملرسل كليس الحظ ت دم إلى  ..................ر ااتجلز
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