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امللخص :
هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن بروفيل الذكاءات املتعددة لدى تالميذ السنة الثانية اثنوي ،كما سعت الدراسة
إىل معرفة الفروق يف تقديراهتم ألنواع الذكاءات لديهم ابختالف اجلنس و الشعبة الدراسية ،ولتحقيق ذلك مت تطبيق مقياس
الذكاءات املتعددة جلاردنر ،على عينة الدراسة األساسية املتكونة من  304تلميذا .بينت النتائج أن الذكاءات اليت يتمتع هبا
أفراد العين ة حسب تقديراهتم هي :الذكاء اللفظي ،الذكاء االجتماعي ،الذكاء اجلسمي ،الذكاء الشخصي ،الذكاء الطبيعي ،الذكاء
املكاين ،الذكاء الرايضي ،الذكاء املوسيقي .
كما تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الذكاء اللفظي والشخصي ،وفقا ملتغري اجلنس لصاحل اإلانث ويف الذكاء الرايضي
والذكاء اجلسمي لصاحل الذكور ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف الذكاء الرايضي لصاحل مجيع الشعب الدراسية.
الكلمات املفتاحية  :الذكاءات املتعددة – تالميذ مرحلة التعليم الثانوي – الربوفيل .
Abstract
The present study aims to reveal the profile of multiple intelligences of second- year
secondary students, as well as to know the differences in their estimation of the types of
intelligences according to the sex, and school division .To achieve the goal we apply multiple
scales of intelligences of Gardner.
These scales have been applied on the study sampel consisting of (304) students
according to thier estimation the results show that the sample's members have the following
intelligences such as: Verbal intelligence, social intelligence, bodily intelligence, personal
intelligence, natural intelligence, spacial intelligence, mathematical intelligence, musical
intelligence.
The results also, showed that there were statistically significant differencies in verbal, and
personal intelligence according to the sex in favor of females, and in mathematical
intelligence, and bodily intelligence for the benefit of males.
Key words : multiple intelligences-secondary school students-profile.
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املقدمة:
إن اهتمام العلماء منذ أكثر من مائة عام بفهم وقياس الذكاء اإلنساين ،أمثر العديد من الدراسات والنظرايت واملفاهيم املفسرة
له ،نذكر من أمهها نظرية جاردنر للذكاءات املتعددة ،إحدى النظرايت املعاصر يف فهم وتفسري الذكاء ،حيث يرى جاردنر

( ") Gardner.1998أن الذكاءات املتعددة هي القوة الكامنة للتعرف وحتديد املشكالت اليت تواجه الفرد على توليد منتج
فعال أو تقدمي خدمة تقييم داخل األوضاع أو اخللفيات الثقافية على أهنا مفيدة ويف ضوء املستحداثت العصرية" وهنا ميكن القول
أن النظرية الثورة جتاوزت النظرة األحادية للذكاء اإلنساين إىل النظرة التعددية ،إضافة إىل اجلمع بني النموذج املعريف والبيئي الثقايف
يف فهم وتفسري الذكاء وحسب (نبيل إبراهيم) يصف جاردنر نظرية "الذكاء املتعدد" أبهنا منوذج معريف تسعى لتحديد كيفية عمل
العقل ،وكيفية استعمال األفراد لذكائهم " وعليه فإن النظرية تؤكد على عدة مبادئ نذكر منها (أبو اسعد )269 :9002،
 إن الذكاء ليس نوعا واحدا بل هو أنواع عديدة وخمتلفة.إن كل شخص متميز وفريد من نوعه ويتمتع خبليط من أنواع الذكاء الديناميكي.إن أنواع الذكاء ختتلف يف النمو والتطور إن كان على الصعيد الداخلي للشخص أو على الصعيد البيين فيما بني األشخاص.يستحق كل فرد الفرصة للتعرف على ذكائه وتطويره وتنميته .إن استخدام ذكاء بعينه يسهم يف حتسني وتطوير ذكاء أخر .إن كل أنواع الذكاء كلها حيوية وديناميكية (تتفاعل دائما مع بعضها ).وعليه فإن جاردنر يرى أن االختالف مابني األفراد ال يكون فقط يف مستوى كل نوع من أنواع الذكاءات لديهم ،بل خيتلفون
كذلك يف طبيعة العالقة اليت تربط هاته األنواع ،ومن هنا خرج مفهوم " الربوفيل العقلي" اخلاص بكل فرد و ليؤكد جاردنر هذا
املفهوم قام بدراسات الربوفيالت العقلية لفئة مميزة مثل :القادة ،املوسيقني ،املبدعني .

لذلك فإن جناح جاردنر يف التأسيس العلمي لنظريته حول الذكاء ،أدى إىل جناحه كذلك يف حتديد ماهية هاته الذكاءات حيث

كانت البداية سنة  3891بتحديد سبعة ذكاءات هي :اللغوي ،املنطقي ،اجلسمي ،الشخصي ،البصري ،املوسيقي ،االجتماعي،
مث أضاف إليها عام 3881ذكاء اثمنا هو الذكاء الطبيعي ،وذكاء أخر هو الذكاء الوجودي ،املعروف ابملنظور الفلسفي يف
النظرة إىل احلياة واملوت .
أنواع الذكاءات لدى جاردنر تتمثل يف-3:الذكاء اللغوي ،اللفظي  :Verbal_ Linguisticوالذي حيدد ابلقدرة على
امتالك اللغة والتمكن من استخدامها ،وهو من أكثر الكفاءات اإلنسانية اليت تعرضت للبحث يالحظ هذا النوع بوضوح لدى
الكتاب ،املؤلفني ،اخلطباء ،الشعراء(نبيل إبراهيم.)404 :9022 ،
-2الذكاء املنطقي ،الرايضي  :Logical-Mathematicalوهو القدرة على استخدام األرقام بصورة فاعلة ،والتفكري بطريقة
حسنة ،يالحظ هذا النوع لدى العلماء ،اإلحصائي ،عامل الرايضيات ،احملاسب(.ارمسرتونج. )9 :9006 ،
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 -1الذكاء املكاين  ،البصري  :Spatial-Visualوحيدد هذا النوع ابلقدرة على رؤية الكون على حنو دقيق ،وحتويل أو جتديد
مظاهر هذا الكون ،وإدراك املعلومات البصرية واملكانية ،يالحظ هذا النوع لدى املهندسني ،اجلغرافيني ،املعماريني ،املالحني
(.اهلادي)23 :9002 ،

 -4الذكاء اجلسمي ،احلركي  :Bodily-Kinestheticوهو القدرة على استعمال اجلسم حلل املشكالت ،والقيام ببعض
األعمال ،والتعبري عن األفكار واألحاسيس يظهر هذا الذكاء لدى الرايضيني ،املمثلني ،اجلراحني(عامر. )220 :9003 ،
 -1الذكاء املوسيقي  :Musicalيشري (نبيل إبراهيم  )66 :9022،إىل أن الذكاء املوسيقي هو القدرة على التعرف على
النغمات واألحلان ،ويتكون هذا النوع من الذكاء من خالل احلساسية لألصوات ،ويالحظ منو هذا الذكاء مبكرا ،ويظهر هذا
النوع بشكل جلي لدى مؤلفي األحلان ،ومهندسي األصوات ،املوسيقيني ،واملغنيني .
 -6الذكاء الشخصي ،الذايت  :Intrapersonalيشري (ارمسرتونج )2 :9006 ،إىل الذكاء الضمنشخصي أنه معرفة الذات،
واملقدرة على التصرف بصورة تكيفيه على أساس تلك املعرفة ،يتضح هذا الذكاء لدى العلماء ،واحلكماء ،والفالسفة.
 -7الذكاء االجتماعي ،البني شخصي  :Interpersonalيعرف (جابر )11 :9003 ،الذكاء االجتماعي أبنه القدرة على
إدراك أمزجة اآلخرين ،ومقاصدهم ،ودوافعهم ،ومشاعرهم ،والتمييز بينها ،يظهر هذا النوع لدى املدرسني ،املرشدين،
املعاجلني النفسانيني .
 -9الذكاء الطبيعي ،البيئي  :Naturalيرى (ارمسرتونج)2 ،9006 ،الذكاء الطبيعي يتمثل يف اخلربة يف إدراك وتصنيف األنواع
احلية العديدة ،نبااتت ،حيواانت ،يف بيئة الشخص ،ويتضمن أيضا احلساسية جتاه الظواهر الطبيعية األخرى ،نالحظ هذا النوع
لدى الفلكني ،الصيادين ،الفالحني ،ولقياس هاته األنواع من الذكاء يف نظرية جاردنر ظهرت العديد من االختبارات ،والقوائم،
واملقاييس اليت حاولت أن تغطى اجلوانب املتعددة من الذكاء اإلنساين حسب نظرية جاردنر ،واملطلع على أدبيات املوضوع سيجد
الكثري نذكر منها مقاييس الذكاء امل تعدد ل نبيل رفيق حممد إبراهيم والذي استخدمه الباحثان يف الدراسة احلالية لكونه استمد
من العديد من املقاييس اليت تقيس الذكاءات املتعددة حسب نظرية جاردنر ،ولكونه مالئم للبيئة العربية .

أوال مدخل الدراسة :
-2إشكالية الدراسة :
أحدثت نظرية الذكاءات املتعددة جلاردنر منذ ظهورها على الساحة النفسية والرتبوية ،انقالاب جذراي يف مفهوم الذكاء ويف
طرق قياسه ،إضافة إىل تغيري النظرة إىل التدريس أسلواب وممارسة ،حيث اعترب الكثري من العلماء واملختصني أن للنظرية أمهية
كربى يف جمال التعليم وداخل املدرسة ،حيث يذكر "ويلز "أن فكرة الذكاءات املتعددة كنظرية ليست ضيقة أو متزمتة ،حيث
ميكن تطبيقها مبرونة وبطرق متعددة ،وهذا األثر مهم من أجل املعلمني والطالب ،فعندما يشجع املعلمون طالهبم على استخدام
قوى الذكاء املتنوعة لديهم فإن هذا يتيح للطالب زايدة قدراهتم لتعلم وحفظ احلقائق عن ظهر قلب ،وتنمية إسرتاتيجيات التفكري

وحل املشكالت (عامر )222 :9003 ،وحسب (عفانة واخلزندار)12 :9002 ،فإن التطبيقات الرتبوية لنظرية الذكاءات
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املتعددة أثبتت فاعليتها يف اجلوانب التالية - :حتسني مستوايت التحصيل لدى التالميذ ورفع مستوايت اهتمامهم جتاه احملتوى
العلمي  -.إمكانية استخدام الذكاءات املتعددة كمدخل للتدريس أبساليب متعددة .
ومما سبق ذكره ميكن القول أن جاردنر جاء بنظرية أعطت والزالت تعطي يف الفهم العميق للذكاء واإلسهام يف تطوير عديد من
اجملاالت الرتبوية واالجتماعية و احلياة اليومية الواقعية للفرد عموما ولذلك حاولنا يف هاته الدراسة التعرف على الرب وفيالت العقلية
لتالميذ املرحلة الثانوية يف البيئة اجلزائرية ،متثلت إشكالية الدراسة يف :
 ما هو بروفيل الذكاءات املتعددة لدى عينة من تالميذ السنة الثانية اثنوي ؟ هل توجد فروق دالة إحصائيا يف تقديرات أنواع الذكاءات املتعددة ما بني تالميذ السنة الثانية اثنوي تعزى للجنس؟ هل توجد فروق دالة إحصائيا يف تقديرات أنواع الذكاءات املتعددة ما بني تالميذ السنة الثانية اثنوي تعزى للشعبة الدراسية ؟- 2أهداف الدراسة :
هتدف دراسة الفروق يف الذكاء املتعدد بني تالميذ السنة الثانية اثنوي إىل:
 توفري أداة لقياس االذكاءات املتعددة لدى تالميذ املرحلة الثانوية بعد التأكد من اخلصائص السيكومرتية هلا . قياس كل نوع من أنواع الذكاءات املتعددة لدى تالميذ الثانوي . معرفة الفروق يف الذكاءات املتعددة تبعا ملتغريي :اجلنس ( ذكور – إانث ) ،والشعبة (تقين رايضي – رايضيات – آدابوفلسفة – علوم جتريبية – تسيري واقتصاد – آداب و لغات ) .
-3أمهية الدراسة:حاولت هاته الدراسة الكشف عن أنواع الذكاءات املتعددة ( أي الرب وفيالت العقلية ) لدى تالميذ املرحلة
الثانوية إضافة إىل على إجياد الفروق يف هاته األنواع من الذكاءات تبعا ملتغري اجلنس ،والشعبة الدراسية لذلك فإن أمهية هاته
الدراسة تتجلى يف :
 إن الربوفيالت العقلية اليت يتمتع هبا تالميذ السنة الثانية اثنوي تلعب دورا مهما يف طريقة اكتساهبم للمعارف داخل و خارجالقسم ،وابلتايل تؤثر يف حتصيلهم للمواد الدراسية خاصة ،ويف حياهتم العامة عموما.
 إن االجتاهات احلديثة للمنظومة الرتبوية اجلزائرية تفرض على املمارسني واملعلمني ،االهتمام ابلتطبيقات البيداغوجية لنظريةالذكاءات املتعددة قبل و أثناء املمارسة التعليمية ،ألن التالميذ يف املرحلة الثانوية ال يتعلمون بنفس األسلوب ،مما يستدعي
توظيف أسلوب التدريس ابلذكاءات املتعددة للوصول إىل أهداف املنهاج حسب قدرات واهتمامات وذكاءات كل تلميذ داخل
القسم .
 -2املفاهيم اإلجرائية:
 الذكاء املتعدد:حسب جاردنر ( " )Gardner.1997. p37إمكانية بيولوجية –نفسية ملعاجلة املعلومات اليت ميكنتنشيطها يف البيئة الثقافية أو خلق املنتجات اليت هلا قيمة يف ثقافة ما" ،أما التعريف اإلجرائي للذكاء املتعدد فهو ميثل الدرجة
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الكلية اليت يتحصل عليها التلميذ يف فقرات كل مقياس من املقاييس الثمانية ملقاييس الذكاء املتعدد ،وهي الذكاء اللغوي ،الذكاء
املنطقي ،الذكاء املكاين ،الذكاء اجلسمي ،الذكاء املوسيقي ،الذكاء الشخصي ،الذكاء االجتماعي ،الذكاء الطبيعي .
 املرحلة الثانوية :مرحلة دراسية تكون بعد املرحلة املتوسطة ،مدة الدراسة فيها ثالث سنوات تنتهي ابمتحان الباكالوراي والسنةالثانية اثنوي متثل املرحلة الوسطى تتسم فيها ابهلدوء واالتزان النفسي عموما ،لذلك مت اختيار هاته املرحلة للدراسة ،حىت يكون
هناك جتاوب مع املوقف االختباري من طرف التلميذ .
 الربوفيل العقلي  :هو ذلك االختالف مابني التالميذ يف مستوى كل نوع من أنواع الذكاءات املتعددة ،وكذلك يف طبيعةالعالقة اليت تربط بني هاته األنواع ،يسمى كذلك بـ"البصمة الذكية" يتمثل يف الدراسة احلالية يف ترتيب أنواع الذكاءات املتعددة
لدى تالميذ السنة الثانية اثنوي .
 -5حدود الدراسة:
احلدود البشرية :اقتصرت على تالميذ السنة الثانية اثنوي والذين ترتاوح أعمارهم بني ( 22-36سنة).
احلدود املكانية :اقتصر التطبيق على تالميذ السنة الثانية بدائرة وادي ارهيو ابلثانوايت الثالثة املتواجدة .
احلدود الزمنية :مت التطبيق خالل الفصل الدراسي الثالث يف املدة من  31ماي إىل غاية  34ماي .2331
-6الدراسات السابقة:
 دراسة ران عبد الرمحن قوشحة ( ) 2331حول الفروق يف الذكاء املتعدد بني الطالب تبعا ملتغري اجلنس والتخصص حيثأتلفت عينة البحث من ( )633طالبا وطالبة ميثلون الكليات النظرية والعلمية يف جامعة القاهرة ،واعتمدت الباحثة على مقياس
ميداس أ.ر ( )MIDAS ARحيث خلصت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلانث يف الذكاء املتعدد،
لصاحل الذكور إضافة إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف التخصص لصاحل الفرع العلمي (قوشحة.) 990 :9002 ،
 دراسة جيهان أبو راشد العمران ( ) 2336للذكاء املتعدد لطلبة البحرين يف املرحلة اجلامعية ،وفقا للنوع والتخصص األكادميي،حيث أتلفت العينة من ( )219طالبا و طالبة واستخدمت الباحثة أداة التقرير الذايت ،وتوصلت إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني
الذكور واإلانث يف الذكاء اجلسمي واملكاين لصاحل اإلانث ،كما تبني وجود فروق دالة إحصائيا بني طالب الرايضيات ،وطالب

اللغات يف الذكاء املنطقي و املوسيقي لصاحل طالب الرايضيات (نبيل إبراهيم .) 20-32 :9022،

 دراسة عفانة و اخلزندار ( ) 2334سعت الدراسة إىل التعرف على مستوايت الذكاء املتعدد لدى طلبة مرحلة التعليم األساسيبغزة وعالقتها ابلتحصيل يف الرايضيات وميول الطلبة حنوها ،طبقت الدراسة على عينة مؤلفة من ( )3197طالبا وطالبة من طلبة
الصف األول إىل األساسي ،أظهرت نتائج الدراسة متتلك الذكاء املتعدد بدرجات متفاوتة ،اتضح اتفاقا يف ترتيب الذكاء
املوسيقي ،والضمن شخصي والبني شخصي عند الذكور واإلانث وتفوق الذكور يف املنطقي والذكاء اجلسمي ،كما تبني تفوق
اإلانث يف الذكاء اللفظي والذكاء املكاين (عفانة واخلزندار. ) 292: 9002 ،
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: )3887(Kim Wisemanاليت أجريت يف الوالايت املتحدة
أما الدراسات األجنبية فهناك دراسة كيم وايزمن
األمريكية ،واليت هدفت للتعرف على الفروق يف الذكاء املتعدد ،بني طالب املدرسة الثانوية يف املقررات النظرية و التطبيقية ،على
عينة مؤلفة من ( ) 243طالبا و طالبة ،وابستخدام إستبانة ( تيللي للذكاء املتعدد) حيث توصلت النتائج إىل و جود فروق ذات
داللة إحصائية بني طالب العلوم النظرية وطالب العلوم التطبيقية يف الذكاء املنطقي و اجلسمي ،والشخصي لصاحل طالب

العلوم النظرية ( نبيل إبراهيم .)22 :9022،

و دراسة أالن أل  .نيفيل ( :) Alan L. Neville,2333حول االدراكات الذاتية للطلبة االمريكني خبصوص ذكاءات
جاردنر املتعددة ،حيث أتلفت العينة من ( )191طالبا وطالبة ميثلون الصفوف الثالثة والسابعة و احلادية عشرة وابالعتماد على
مقياس التقومي ألنمائي للذكاء املتعدد ل( ،)MIDASوبعد توصلت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلانث يف
مخسة أنواع من الذكاءات الثمانية ،وهي  :الذكاء اللغوي ،اجلسمي ،الشخصي ،االجتماعي ،املوسيقي ،لصاحل اإلانث  (.نبيل

إبراهيم .)22: 9022 ،

اثنيا إجراءات الدراسة :
 -2منهج الدراسة :نظرا لكون الدراسة هتدف للمقارنة بني أنواع الذكاء املتعدد الثمانية على عينة من تالميذ السنة الثانية اثنوي،
حسب متغريي  :اجلنس ،والشعبة الدراسية ،فإن املنهج املالئم هو املنهج الوصفي املقارن .
 -9جمتم الدراسة :مجيع تالميذ التعليم الثانوي بدائرة وادي ارهيو ،من ذكور وإانث ،ترتاوح أعمارهم مابني ()22-36سنة،
امللتحقني ابلثانوايت ( أمحد بن بلة _ الشهداء _ هواري بومدين _عبد احلميد قباطي ) وجبميع الشعب الدراسية (أديب_ علمي
_تقين _رايضي ) .
 -1عينة الدراسة :تكونت العينة من ( )134تلميذ وتلميذة من مستوى السنة الثانية اثنوي ،يزاولون دراستهم ب اثنوييت :عبد
احلميد قباطي ،وامحد بن بلة ،اثنوية هواري بومدين بدائرة وادي ارهيو والية غليزان ،ومن مجيع الشعب الدراسية  :أديب ،علمي،
تقين ،رايضي.
و اجلدول رقم ( :) 33خصائص عينة الدراسة:اجلنس ،والشعبة
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-4أداة الدراسة :استخدام الباحثان مقاييس الذكاء املتعدد من إعداد نبيل رفيق حممد إبراهيم املتكون من ( )344فقرة ومن
مثانية مقاييس فرعية تتمثل يف  )23( :فقرة ملقياس الذكاء اللغوي و( )39فقرة ملقياس الذكاء املنطقي و( )39فقرة ملقياس الذكاء
املكاين و( )38فقرة ملقياس الذكاء اجلسمي و( )31فقرة ملقياس الذكاء املوسيقي و( )37فقرة ملقياس الذكاء الشخصي و()39
فقرة ملقياس الذكاء املوسيقي و( )39فقرة ملقياس الذكاء الطبيعي ،حيث أن مجيع الفقرات صيغت بصورة إجيابية ،تصحيح
املقياس واملقصود به وضع درجة الستجابة التلميذ على كل فقرة من فقرات املقياس حيث الدرجة الكلية هي جمموع الدرجات
على الفقرات ،حبيث املقاييس يتم تصحيحها على أساس أن كل مقياس قائم بذاته وبدائل اإلجابة للمقياس هي أربعة أمام كل
فقرة (تنطبق على دائما ،تنطبق على كثريا ،تنطبق على قليال ،ال تنطبق على أبدا ) وأعطيت بدائل اإلجابة الدرجات التالية )
.(1.2,1,4
 تطبيق املقياس :قبل البدء يف توزيع املقياس مت التنويه إىل :أن اهلدف من توزيع هاته االستمارات هو مجع بياانتألغراض البحث العلمي ،ولن يتم عرضها على أي جهة أخرى (إدارة الثانوية ،األولياء ،املدرسني) ،مت التوضيح للتالميذ
أنه ال توجد إجاابت صحيحة أو خاطئة ،بل على التلميذ اختيار ما يناسبه من بدائل اإلجابة ،مع مراعاة أن جييب
على مجيع الفقرات مث مت توزيع االستمارات داخل القسم الدراسي وهنا الحظنا عدم استجابة إحدى الثانوايت األربعة
لذلك ،رغم احملاولة ألكثر من مرة ،لذلك مت التعامل مع بياانت الثانوايت الثالثة فقط .
 املعاجلة اإلحصائية :قبل املعاجلة اإلحصائية قام الباحثان بتفريغ معلومات االستمارات بواسطة احلزمة اإلحصائية ،Spssومعاجلتها بواسطة مقاييس اإلحصاء الوصفي واالستداليل متمثلة يف:
 يف الدراسة االستطالعية ألداة الدراسة ( استخراج اخلصائص السيكومرتية من صدق ملقاييس الذكاء املتعدد جلاردنرعلى عينة من تالميذ السنة الثانية اثنوي بثانوايت وادي ارهيو) .
 املتوسطات احلسابية ،االحنرافات املعيارية للدرجات الكلية للتالميذ على مقاييس الذكاء املتعدد. استخدام اختبار "ت" للكشف عن الفروق بني متوسطات كل من مرتفعي األداء ومنخفضي األداء على عينة نسبتها٪27من عينة الدراسة ،بعد التأكد من إعتدالية البياانت وجتانسها من خالل اختبار كوملنجروف ،واختبار ليفني .
 استخدام طريقة إجياد معامل االرتباط بني درجة الفقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه ،وطريقة إجياد معامل االرتباط بنيدرجات األبعاد الثمانية (املقاييس الثمانية) وبني الدرجة الكلية ،وحسب (نبيل إبراهيم )295 :9022 ،يتم تصحيح

املقياس على أساس أن كل مقياس قائم بذاته ،لذلك فطريقة إجياد معامل االرتباط بني الفقرة والدرجة الكلية – يف هذا
املقياس -ال تدل على االتساق الداخلي للفقرات .
 إجياد معامل الثبات بطريقة ألفا -كرونباخ ،لكل مقياس من املقاييس الثمانية .حيث متثلت اخلصائص السيكومرتيةلألداة يف( :العينة = 349تلميذ وتلميذة).
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 الصدق :صدق االتساق الداخلي حبيث تبني أن املقاييس الثمانية للذكاء املتعدد تتمتع ابتساق داخلي مقبول الن مجيعمعامالت االرتباط مابني درجة الفقرة ودرجة املقياس دالة إحصائيا عند مستوى (.) 3,33
 الصدق التمييزي بطريقة املقارنة الطرفية حيث تبني أن قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)3,31إذن مقاييسالذكاء املتعدد قادرة على التمييز بني مرتفعي الذكاء ومنخفضيه .
 الثبات مت التحقق منه من خالل معامل ألفا كرونباخ للمقاييس الثمانية على التوايل (-3,97 -3,92- 3,68 .) 3,84-3,94-3,96-3,91-3,96من خالل اإلجراءات السابقة أتكد للباحثني متتع مقياس الذكاء املتعدد
ل حممد إبراهيم خبصائص سيكومرتية متثلت يف دالالت صدق(طريقة االتساق الداخلي ،طريقة املقارنة الطرفية ) وثبات
(طريقة ألفا كرونباخ) ،وعليه ثبت صالحية املقياس لقياس الذكاء املتعدد يف البيئة اجلزائرية .

 -1الدراسة األساسية  :استخدام الباحثان املتوسطات احلسابية للتعرف عن ترتيب أنواع الذكاءات املتعددة لدي تالميذ
السنة الثانية اثنوي( الرب وفيل العقلي ) ،والكشف عن الفروقات يف الذكاءات املتعددة تبعا ملتغريي ،اجلنس والشعب الدراسية
 اختبار "ت" لعينتني مستقلتني ،للكشف عن الفروق بني جمموعيت الذكور واإلانث يف أنواع الذكاءات املتعددة الثمانية.
 اختبار حتليل التباين األحادي ،للكشف عن الفروق بني التالميذ ابختالف الشعب الدراسية يف أنواع الذكاءاتاملتعددة ،وإن وجدت فروق نستخدم اختبار "شيفيه" أحد االختبارات البعدية .
اثلثا :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها :
 -3النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال األول " ما هو بروفيل الذكاءات املتعددة لدى تالميذ السنة الثانية اثنوي ؟"
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للدرجات الكلية للتالميذ يف كل أنواع الذكاء املتعدد ،مث حتديد الرتبة
ألنواع الذكاء املتعدد لدى تالميذ السنة الثانية اثنوي ،واجلدول رقم ( )32يبني ذلك .
اجلدول رقم ( :)32املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل نوع من الذكاءات املتعددة
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يتضح من خالل اجلدول رقم ( )32أن الذكاءات اليت تتمتع هبا عينة الدراسة هي كالتايل  :الذكاء اللغوي ،الذكاء
االجتماعي ،الذكاء اجلسمي ،الذكاء الشخصي ،الذكاء الطبيعي ،الذكاء املكاين ،الذكاء الرايضي ،الذكاء املوسيقي وهذه النتيجة
تتفق عموما مع املنطق النظري جلاردنر ،الذي يرى أن مجيع األفراد لديهم أنواع خمتلفة من الذكاءات ،يف حني يتفوقون يف نوع
معني منه على األنواع األخرى من الذكاءات(نبيل إبراهيم. )211 :9022 ،

 -9النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال الثاين " :هل توجد فروق دالة إحصائيا يف تقديرات أنواع الذكاءات املتعددة ما
بني تالميذ السنة الثانية اثنوي تعزى للجنس ؟"

لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام اختبار "ت" لعينتني مستقلتني ،وقبل استخدامه البد من التأكد من إعتدالية وجتانس
البياانت ،لذلك استخدمنا اختبار كو ملنجروف ،لالعتدالية ،واختبار ليفني للتجانس والنتائج موضحة يف اجلداول ()34( ،)31
على التوايل .
اجلدول رقم ( :)31يوضح اختبار إعتدالية التوزيع االحتمايل لدرجات مقاييس الذكاء املتعدد ابستخدام اختبار كوملنجروف.

يتضح من خال ل اجلدول رقم ()31أن قيمة االحتمال أن بياانت العينة مسحوبة من جمتمع تتبع بياانته التوزيع الطبيعي.
اجلدول رقم ( :)34يوضح اختبار ليفني ""levene

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )34وجود جتانس يف البياانت املستمدة من عينة الدراسة.
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اجلدول رقم ( :)31يوضح اختبار "ت"لداللة الفروق يف أنواع الذكاءات املتعددة تبعا ملتغري اجلنس ن = . 134

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )31أن متوسطات درجات الذكور على مقاييس الذكاءات املتعددة هي ( ،13,31
 )47,34 ، 46,73 ،16,24 ،49,73 ،44,86 ،42,34على التتابع ،يف حني بلغت متوسطات درجات اإلانث يف
أنواع الذكاءات املتعددة (  ،)47,91 ،47,94، 13,12 ، 14,12 ،41,77 ، 46,97 ،11,94،19,17وملعرفة داللة
الفروق بني هاته املتوسطات ،نستخدم اختبار "ت" لعينتني مستقلتني تبني وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ()3,31بني
متوسطات التالميذ( الذكور – اإلانث) يف الذكاء اللغوي والذكاء الشخصي لصاحل اإلانث ،وميكن إرجاع ذلك إىل كون الذكاء
اللغوي يتأثر ابحلس يف مرحلة الطفولة ،إضافة إىل اهتمام اإلانث عموما أبساليب التعلم املعتمدة على املهارات اللغوية ،أما الذكاء
الشخصي فقد يكون مرتبط مبشاعر اإلانث وقدرهتن على إدراك وتقدير الذات إضافة إىل الوعي هبا وإدارهتا أثناء التفاعل مع
اآلخرين كما تبني وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )3,31بني متوسطات التالميذ ( ذكور – إانث) يف الذكاء الرايضي،
والذكاء اجلسمي لصاحل الذكور ،وتفسر هاته النتيجة ابلرتكيبة البيولوجية للذكور ،اليت متكنهم من السيطرة واالستقاللية يف التفكري
واالستدالل بطرق أكثر دقة من اإلانث اللوايت ميلن غالبا إىل العاطفة يف التفكري ،أما الذكاء اجلسمي فكما هو معروف البنية
اجلسدية للذكور أقوى ومتكنهم من اكتساب الكثري من املهارات وأداء األنشطة الرايضية و اليدوية.كما اتضح من خالل اجلدول
كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف كل من الذكاء املكاين ،والذكاء املوسيقي ،والذكاء االجتماعي والذكاء الطبيعي.
 -1النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال الثالث " :هل توجد فروق دالة إحصائيا يف تقديرات أنواع الذكاءات املتعددة
ما بني تالميذ السنة الثانية اثنوي تعزى للشعبة الدراسية ؟" لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام اختبار حتليل
التباين األحادي .ANOVA
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اجلدول رقم( :) 36يوضح اختبار حتليل التباين لداللة الفروق يف الذكاءات املتعددة تبعا ملتغري الشعبة الدراسية ن= .134

يتضح من خالل النتائج املعروضة يف اجلدول رقم ( ) 36أن قيم "ف" لداللة الفروق مابني متوسطات تالميذ السنة الثانية يف
أنواع الذكاءات املتعددة تبعا للشعب الدراسية ،تراوحت مابني (ف=  ، 3,63ف=  ،) 23,74حيث وجدت داللة إحصائية
عند مستوى  3,31يف الذكاء املنطقي ،والذكاء اجلسمي فقط وهذه النتيجة تتفق مع دراسة " كيم وإيزمن " ،واليت توصلت إىل
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالب العلوم النظرية والعلوم التطبيقية ،يف الذكاء املنطقي والذكاء اجلسمي ،بينما مل توجد
فروق جوهرية مابني التالميذ يف الذكاءات املتعددة تبعا للشعب الدراسية يف :الذكاء اللفظي ،الذكاء املكاين ،املوسيقي،
الشخصي ،االجتماعي ،الطبيعي ،ومن أجل معرفة اجتاه الفروق يف هاته الذكاءات ( اليت وجدت هلا داللة إحصائية ) مت استخدام
املقارانت البعدية :اختبار شيفيه  Scheffe Testو اجلدول رقم ( )37يوضح ذلك .
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اجلدول رقم ( :)37املقارانت البعدية بني الشعب الدراسية يف أنواع الذكاءات املتعددة اليت ظهرت فيها فروق .
الفرق بني املتوسطات

اخلطأ املعياري

الشعبة املقارنة
أداب و لغات أجنبية.
أداب وفلسفة .
تقين رايضي.
رايضيات.
تسيري و اقتصاد .

٭32,81
٭ 8,42
–2,33
–4,11
6,39

3,93
3,14
3,97
2,69
3,73

علوم جتريبية
آداب و فلسفة
تقين رايضي

٭ 32,81
1,13
٭ 31,34

3,93
3,94
2,26

رايضيات
تسيري واقتصاد

٭ 37,26
6,91

2,86
2,32

آداب و فلسفة

علوم جتريبية
آداب ولغات أجنبية
تقين رايضي
رايضيات
تسيري و اقتصاد

٭ –8,42
1,13
–33,11
٭ –31,71
–1,11

3,14
3,94
3,83
2,73
3,74

تقين رايضي

علوم جتريبية
آداب ولغات أجنبية
آداب وفلسفة
رايضيات

2,33
٭ 31,34
٭ 33,11
2,22

3,97
2,26
3,83
1,33

تسيري واقتصاد

٭

9,38

2,37

رايضيات

علوم جتريبية
آداب ولغات أجنبية
آداب و فلسفة
تقين رايضي
تسيري و اقتصاد

4,11
٭ 37,26
31,71
2,22
٭ 33,43

2,69
2,86
2,73
1,33
2,83

تسيري واقتصاد

علوم جتريبية
آداب ولغات أجنبية
آداب وفلسفة
رايضيات
تقين رايضي

٭ 6,39
6,91
1,11
٭ 9,38
٭ 33,43

3,73
2,32
3,74
2,37
2,83

علوم جتريبية

أداب ولغات أجنبية.
أداب وفلسفة .
تقين رايضي.
رايضيات.
تسيري واقتصاد .

3,64
٭ 4,91
–3,22
3,63
–3,61

3,81
3,41
2,33
2,96
3,92

الذكاءات
علوم جتريبية

آداب و لغات أجنبية

الرايضي
اجلسمي
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آداب ولغات أجنبية

آداب فلسفة

تقين رايضي

علوم جتريبية
آداب وفلسفة
تقين رايضي
رايضيات
تسيري واقتصاد
علوم جتريبية
آداب ولغات أجنبية
تقين رايضي
رايضيات
تسيري واقتصاد
علوم جتريبية
آداب

ولغات أجنبية
آداب و فلسفة

رايضيات
تسيري و اقتصاد

رايضيات
جتريبية
آداب ولغات أجنبية
آداب و فلسفة
تقين رايضي

علوم

–3,64
4,38
–3,97
–3,31
–2,28

3,81
3,86
2,43
1,36
2,26

٭ –4,91
–4,38
–6,36
–4,22
٭–6,49

3,41
3,86
2,31
2,98
3,96

3,22
3,97
6,36

2,33
2,43
2,31

3,94
–3,42

1,23
2,12

–3,63
3,31
4,22
–3,94
–2,26

2,96
1,36
2,98
1,23
1,33

تسيري و اقتصاد
تسيري و اقتصاد
جتريبية
آداب ولغات أجنبية
آداب و فلسفة
رايضيات
تقين رايضي

علوم

3,61
2,28
٭ 6,49
3,42
2,26

3,92
2,26
3,96
2,12
1,33

من خالل النتائج املعروضة يف اجلدول رقم (  )37تبني وجود فرق يف الذكاء الرايضي لدى تالميذ السنة الثانية اثنوي يف
مجيع الشعب الدراسية  :علوم جتريبية ،آداب و لغات أجنبية ،آداب وفلسفة ،تقين رايضي ،رايضيات ،تسيري واقتصاد وميكن
تفسري هاته النتيجة لكون مادة الرايضيات مادة موجودة يف مجيع الشعب لذا ظهر الذكاء الرايضي يف كل الشعب الدراسية
ملستوى السنة الثانية اثنوي ،يف حني كان الفرق يف الذكاء اجلسمي لدى تالميذ السنة الثانية يف ثالثة شعب دراسية فقط هي:
آداب وفلسفة ،والعلوم التجريبية ،وتسيري واقتصاد ،وهذا ما اختصت به عينة الدراسة فقط.
اخلالصة:
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من خالل الدراسة احلالية تبني للباحثني أن ترتيب الذكاءات لدى تالميذ السنة الثانية اثنوي "الرب وفيل العقلي "متثل يف
:الذكاء اللغوي ،الذكاء االجتماعي ،الذكاء اجلسمي ،الذكاء الشخصي ،الذكاء الطبيعي ،الذكاء املكاين ،الذكاء الرايضي ،الذكاء
املوسيقي ،كما تبني وجود فروق بني متوسطات تالميذ السنة الثانية ( الذكور – اإلانث ) يف الذكاء اللغوي ،والذكاء الشخصي
لصاحل اإلانث ،والذكاء الرايضي والذكاء اجلسمي لصاحل الذكور ،واتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف كل من:الذكاء
املكاين ،املوسيقي ،االجتماعي ،الطبيعي .
أما ابلنسبة للفروق بني متوسطات تالميذ السنة الثانية تبعا للشعب الدراسية فوجدت يف كل من الذكاء املنطقي لصاحل مجيع
الشعب الدراسية ( علوم جتريبية ،آداب و فلسفة ،آداب ولغات أجنبية ،تقين رايضي ،رايضيات ،تسيري واقتصاد) والذكاء
اجلسمي ،لصاحل ثالث شعب (آداب و فلسفة ،علوم جتريبية ،تسيري واقتصاد) فقط ،بينما مل توجد أي فروق يف كل من الذكاء
اللفظي ،املكاين ،الشخصي ،االجتماعي ،الطبيعي .
التوصيات :يف ضوء الدراسة احلالية حول الفروق يف الذكاءات املتعددة لدى تالميذ التعليم الثانوي ،ومن خالل النتائج املتوصل
إليها نقرتح جمموعة من التوصيات وهي كما يلي :
 القيام ابملزيد من الدراسات امليدانية حول الذكاءات املتعددة والفروق وبروفيالت لدى عينات أخرى من تالميذ التعليماالبتدائي والتعليم املتوسط حسب اجلنس والشعب الدراسية واملستوايت الدراسية املختلفة .
 تسطري برامج دراسية ملختلف املستوايت تراعي اختالف الذكاءات املتعددة لدى التالميذ وتساهم يف تعزيز وتنميةالذكاءات الغري موجودة لدى التلميذ ،حىت تكون املدرسة فضاء للتعليم والتدريب للجانب األكادميي واملهين الواقعي
الشخصي للفرد .
 تكوين األساتذة يف خمتلف املستوايت الدراسية لالعتماد على أنواع الذكاءات املتعددة يف تقدمي وحتضري وإلقاء الدروسداخل القسم وحىت يف عملية التقييم .
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