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  رـاردنـددة لجـالمتع اءاتـالذك ةـنظري

 تقنين المقياس

The Theory of Multiple Intelligences of Gardner 
Legalization of scale 

 
  وليد العيد.أ

 قسـم علـم النفس

  )الجزائر ( جامعة وهران

  

  :صـالملخ

للشروط المعمول ، وفقا بالبيئة الجزائرية) gardner ,) "1983لجاردنر"الذكاءات المتعددة  تقنين مقياسهدفت الدراسة إلى 

ـ  طالبا وطالبة ينتمون إلى) 130( علىوطبق ، عند اهل االختصاص في القياس النفسي بها ن تخصصات مختلفة بجامعتي حسيبة ب

   .مستغانم وعبد الحميد بن باديس  ،شلف  بوعلي

عبـد المـنعم احمـد    "في الـبالد العربيـة المصـرية للـدكتور    من قبل عدة باحثين اهمها الذي قنن  نمقياس مقنال وهذا

جيهـان ابـو   "وكان يشمل سبعة انواع من الذكاءات المتعددة وقد قنن ايضا في البيئة البحرينية من طرف الدكتورة" 2004الدردير،

ته وشمل تسـعة  عبارة توضح سلوك الطالب الذي يصف به نفسه او قد ال يوجد ضمن صفا) 90(وشمل " 2006راشد العمران، 

عبـارة  ) 90(انواع من الذكاءات المتعددة، وبغرض تقنين هذاالمقياس في البيئة الجزائرية اعتمد الباحث على المقياس المكون من 

  .    ويشمل تسعة انواع من الذكاءات المتعددة

Summary: 
The study aimed to legalise the scale of multiple intelligences "of Gardner» (1983) to the 

Algerian environment accordance with the standard terms and conditions applicable for the 
psychometrics, and tested on (130) students depending on different disciplines at the University of 
Hassiba Benbouali, Chlef, and Abdelhamid Ibn Badis University, Mostaganem. 

This measure legalised by several researchers, most importantly, the one legalised in the 
Egypt,of Doctor "Abdelmouneim Ahmed Aldouraidir ,2004" ,which included seven types of multiple 
intelligences, and also legalised in tha Bahraini , by Dr. "Djihan Abou Rached Al Omran ,2006" and 
included (90) terms describing the student behaviour describing himself or may not exist within his 
qualities, and contained nine types of intelligences. In order to legalize this measure in the Algerian 
environment, the researcher used the scale composed of (90) terms including nine types of multiple 
intelligences. 

Résumé: 
L'étude visait à légaliser les intelligences multiples "de Gardner, " (1983) à l'environnement 

Algérien conformément aux conditions applicables chez les spécialistes en psychométrie, et testés sur 
(130) étudiants dépendants de différentes disciplines à l’Université de Hassiba Benbouali, Chlef,et 
l’Université Abdelhamid IBn Badis , Mostaganem. 

Cette mesure codifié par plusieurs chercheurs, la plus importante, celle codifiée en Egypte par 
Docteur "AbdelMonaim Ahmed Aldouraidir,2004" comprenant sept types d’intelligences multiples et 
aussi a codifié à l’environnement du Bahreïn par Dr "Djihan Abou Rached Al Omran ,2006" contenant 
(90) termes décrivant le comportement de l’ étudiant qui se décrit ou peut ne pas exister dans ses 
qualités ,englobant  neuf types d’ intelligences multiples, et afin de légaliser cette mesure à 
l’environnement Algérien ,le cherche a appliqué la mesure  composée de (90) termes comprenant neuf 
types d'intelligences multiples. 

 

نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر تقنين المقياسالعنوان:

مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية - جامعة قاصدي مرباح - ورقلة - الجزائرالمصدر:

العيد، وليدالمؤلف الرئيسي:

ع17المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2014التاريخ الميالدي:

ديسمبرالشهر:

220 - 205الصفحات:

:MD 637967رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

HumanIndexقواعد المعلومات:

نظرية الذكاءات المتعددة ، االختبارات النفسية ، جاردنر، المجتمع الجزائري ،مواضيع:
التنمية البشرية، التنمية االجتماعية

http://search.mandumah.com/Record/637967رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/637967


��و�א���	��� 2014د�
	��د�
	��د�
	��د�
	��/�/�/�/�����17א���د�א���د�א���د�א���د���
 ����א����م�א��

 

205 

  رـاردنـددة لجـالمتع اءاتـالذك ةـنظري

 تقنين المقياس

The Theory of Multiple Intelligences of Gardner 
Legalization of scale 

 
  وليد العيد.أ

 قسـم علـم النفس

  )الجزائر ( جامعة وهران

  

  :صـالملخ

للشروط المعمول ، وفقا بالبيئة الجزائرية) gardner ,) "1983لجاردنر"الذكاءات المتعددة  تقنين مقياسهدفت الدراسة إلى 

ـ  طالبا وطالبة ينتمون إلى) 130( علىوطبق ، عند اهل االختصاص في القياس النفسي بها ن تخصصات مختلفة بجامعتي حسيبة ب

   .مستغانم وعبد الحميد بن باديس  ،شلف  بوعلي

عبـد المـنعم احمـد    "في الـبالد العربيـة المصـرية للـدكتور    من قبل عدة باحثين اهمها الذي قنن  نمقياس مقنال وهذا

جيهـان ابـو   "وكان يشمل سبعة انواع من الذكاءات المتعددة وقد قنن ايضا في البيئة البحرينية من طرف الدكتورة" 2004الدردير،

ته وشمل تسـعة  عبارة توضح سلوك الطالب الذي يصف به نفسه او قد ال يوجد ضمن صفا) 90(وشمل " 2006راشد العمران، 

عبـارة  ) 90(انواع من الذكاءات المتعددة، وبغرض تقنين هذاالمقياس في البيئة الجزائرية اعتمد الباحث على المقياس المكون من 

  .    ويشمل تسعة انواع من الذكاءات المتعددة

Summary: 
The study aimed to legalise the scale of multiple intelligences "of Gardner» (1983) to the 

Algerian environment accordance with the standard terms and conditions applicable for the 
psychometrics, and tested on (130) students depending on different disciplines at the University of 
Hassiba Benbouali, Chlef, and Abdelhamid Ibn Badis University, Mostaganem. 

This measure legalised by several researchers, most importantly, the one legalised in the 
Egypt,of Doctor "Abdelmouneim Ahmed Aldouraidir ,2004" ,which included seven types of multiple 
intelligences, and also legalised in tha Bahraini , by Dr. "Djihan Abou Rached Al Omran ,2006" and 
included (90) terms describing the student behaviour describing himself or may not exist within his 
qualities, and contained nine types of intelligences. In order to legalize this measure in the Algerian 
environment, the researcher used the scale composed of (90) terms including nine types of multiple 
intelligences. 

Résumé: 
L'étude visait à légaliser les intelligences multiples "de Gardner, " (1983) à l'environnement 

Algérien conformément aux conditions applicables chez les spécialistes en psychométrie, et testés sur 
(130) étudiants dépendants de différentes disciplines à l’Université de Hassiba Benbouali, Chlef,et 
l’Université Abdelhamid IBn Badis , Mostaganem. 

Cette mesure codifié par plusieurs chercheurs, la plus importante, celle codifiée en Egypte par 
Docteur "AbdelMonaim Ahmed Aldouraidir,2004" comprenant sept types d’intelligences multiples et 
aussi a codifié à l’environnement du Bahreïn par Dr "Djihan Abou Rached Al Omran ,2006" contenant 
(90) termes décrivant le comportement de l’ étudiant qui se décrit ou peut ne pas exister dans ses 
qualités ,englobant  neuf types d’ intelligences multiples, et afin de légaliser cette mesure à 
l’environnement Algérien ,le cherche a appliqué la mesure  composée de (90) termes comprenant neuf 
types d'intelligences multiples. 

 



��و�א���	��� 2014د�
	��د�
	��د�
	��د�
	��/�/�/�/�����17א���د�א���د�א���د�א���د���
 ����א����م�א��

 

206 

  :ةـــمقدم

المجتمعات في عصـرنا الحاضـر   إن االهتمام بالعقل البشري وإمكاناته وأساليب نموه وتطويره، يوضح اهتمام 

العديد من المجتمعات في عصـرنا الحـالي   ة البشرية وأهميتها في تحقيق التنمية االجتماعية، حيث ازداد اهتمام بالثرو

بالرأسمال البشري في تحقيق التنمية، ونتيجة لذلك فقد اهتم العلماء بقياس العقل البشري والبحث عن طبيعـة ومفـاهيم   

  .الذكاء لديه، حيث ركز معظمهم على التطبيقات العملية للذكاء

 أنهـم  إال ،تهميـا عليه علماء النفس من خالل نظرهذا ما اتفق  ،هو موجود بمقدار يمكن قياسهما وفي الحقيقة 

في التعلـيم   ، والمتمثلةفي كثير من  مجاالت الحياة  المتعددة ذكاء دور في حياتنا اليوميةولل ،اختلفوا في تعريفه وقياسه

  .ممارسات بعض المهن والمواقف االجتماعية المختلفةو التعليم الجامعيو، المدرسي بكل مراحله

 أي ،يتم التعرف على الشخص المناسب في المكـان المناسـب   ىحت ،قياس الذكاء بشكل تجريبي لذلك البد من

وعلى الرغم مما تجمع لدينا من معلومـات   ،)مستوى الذكاء( مع قدراته العقليةيتالءم وضع الشخص في المجال الذي 

من رجـال التربيـة    ،لسنوات طويلة ومناقشة تأملان طبيعة الذكاء كانت موضوع ف ،نتيجة لتقدم حركة القياس العقلي

  .مفهومه ومعناه الذكاء من حيث طبيعةليوجد اتفاق تام  فانه ال ،وعلماء النفس والوراثة وعلماء االجتماع

ن التنوع واالختالف ال ،وتلك مشكلة منهجية خطيرة ،سابقامازال كما كان عليه  ،فالوضع بالنسبة لتعريف الذكاء

االختالف في تعريـف   اهذ وقد يرجع ،االختالف في كيفية دراسته وقياسه إلىيؤدي بالضرورة  ،في فهم طبيعة الذكاء

تناول العلماء لتعريف الذكاء من  إلىوقد يرجع  ،كما انه ال يقاس  قياسا مباشرا ،انه ليس شيئا ماديا محسوسا إلىالذكاء 

 ،تطورهمراحل مفهوم الذكاء خالل  نشأةرت منذ االتجاهات التي ظه أهمنعرض  أنوسنحاول  ،زوايا ومنطلقات مختلفة

  ).1983جاردنر،(، وصوال إلى نظرية الذكاءات المتعددة تقدم تعريفا محددا له وتفسيرا لطبيعته أنوالتي حاولت 

وعملـت علـى    ،األخيرةيشبه بالثورة الهادئة على الساحة التربوية خالل السنوات  ماهذه النظرية   أحدثت قدو

والتي تعتقد بوجود ذكـاء   ،الجانب وأحادية  األفققدرات المتعلمين بنظرة ضيقة  إلىنسف المفاهيم التقليدية التي تنظر 

في اختبـارات الـذكاء    وفقا لدرجاتهم ،أغبياء أو أذكياء إلىوتصنف المتعلمين  ،بالطرق التقليدية واحد عام قابل للقياس

  .واألدائية المنطقيةو والرياضية دد محدود من القدرات اللفظيةلى عالتي تركز ع ،المعروفة

 ،والتفوق لدى المتعلمـين   اإلبداعالتي تكشف عن مكامن  ،األخرىالنظرة التقليدية للذكاء القدرات  أهملتولقد 

  .أهدافهمختلفة لتحقيق  وأساليب عملية التعلم إلثراءتكون روافد جديدة  أنوالتي يمكن  ،والتي تتسم بالتعدد والتنوع

ان موضوع الذكاء من الموضوعات الهامة التي بحثت منذ القدم، وتعتبر نظرية الذكاءات المتعددة رائـدة فـي   

الكشف عن القدرات العقلية وقياسها لدى الفرد، من جهة الكيفية التي تظهر بها، وكذلك األساليب التي تتم بها عمليـات  

بمثابة منظور جديد لقدرات الفرد المتعددة والمتنوعة، وتعتبر نموذجا معرفيا يهدف إلـى   التعلم واكتساب المعرفة، فهي

فمنذ نشأة نظريات الذكاء، كانت النظرة السائدة في مجال علم النفس  ر تقليدية،كيفية استخدام األفراد لذكاءاتهم بطرق غي

  .ت المتعلقة باألبعاد اإلنسانية والروحية والجسميةأنها تقتصر على عدد محدود من القدرات العقلية، وتم إهمال القدرا

 ،م 1983 عـام  "Frames the Mind"اطر العقل"كتابه المعنون  ) Gardner,1983(وعندما اصدر جاردنر

وفي البداية  ،شمولية من تلك التي شاعت من خالل نماذجها التقليدية للذكاء أكثرات تضمن كفاءي اإلنسانيالذكاء  أن أكد

  :من الذكاء هي أنواعسبعة  تضمن نموذج  جاردنر

ــذكاء  ــويال ــي -اللغ ــي ،)Linguistic intelligence - Verbal( اللفظ ــذكاء المنطق ــي -ال  الرياض

)intelligence Logical- ( Mathematical ،الفراغي  -الفضائي -الذكاء المكاني)(Spatial intelligence ،

 -Musical(اإليقـاعي   -الـذكاء الموسـيقي  ،  )Bodily-Kinesthetic intelligence( الحركي -يمسجالذكاء ال

Rhythmical intelligence (  ،االجتمـاعي  -البينشخصي الذكاء )Interpersonal intelligence(  ،  الـذكاء



��و�א���	��� 2014د�
	��د�
	��د�
	��د�
	��/�/�/�/�����17א���د�א���د�א���د�א���د���
 ����א����م�א��

 

207 

 أضاف جردنر نوعـا ثامنـا مـن الـذكاء     1995وفي عام  ،)intelligence Intrapersonal(الذاتي  -الشخصي

الـذكاء   أضاف نوعا تاسعا وهو 1998 وعام ،)intelligence  Natural( المتعلق بالطبيعيات -الطبيعيالذكاء وهو

  .)  (Existential intelligenceالوجودي

ضمن  Moral Intelligenceوالذكاء األخالقي   Spiritual intelligenceالروحيولم يضع جاردنر الذكاء 

ثمانيـة التـي   قائمة أنواع الذكاءات المتعددة التي تشتمل عليها نظريته، نظرا ألنهما لم يخضعا للشواهد أو المحكـات ال 

أن هذه الذكاءات غالبا ما تكون مستقلة عن بعضـها الـبعض   ) Traub, 1998(ويذكر تراوب حددها في تلك الفترة، 

  .كلية، فال توجد سمة سائدة أو عامة

مـن   أنواعيملك تسعة  ،كل شخص سوي أن إلىتشير نظرية الذكاءات المتعددة  ،هذه التعددية للذكاءوفي ضوء 

فيما بينهم من حيث الكيفيـة   األفرادويختلف  ،وهذه الذكاءات تعمل بشكل جماعي وبطرق متعددة ،األقلالذكاءات على 

وفي مراحل متقدمـة  ، إليهاالتي يسعى  األهدافتحقيق ، ولتحديد الطريق المناسب ذكاؤهالتي يوظف بها كل واحد منهم 

من الدراسة الحالية، أضاف جاردنر نماذج إلحداث أنواع الذكاءات المتعددة، وطورها لتتكامل مـع األبعـاد الحقيقيـة    

  :المختلفة للنظرية، ومن هذه الذكاءات نذكر ما يلي

intelligence Moraوالـذكاء األخالقـي    ،Spiritual intelligenceالذكاء الروحي  - l )   ،العتـوم، وعالونـة

   .) 188ص ،2007 حامد، أبوناصر الدين (،  )2003حسين،(، )2005والجراح، وأبو عزال، 

 األفـراد موجـودة لـدى    أنهاكما  ،عشرة من الذكاء متباينة ومختلفة عن بعضها البعضالحادي  األنواعوهذه 

الذي  األمثل األسلوبهي السعي للكشف عن  األستاذومهمة  ،الضعف لديهم أو بحيث تمثل نقاط القوة ،بدرجات متفاوتة

التعلم خبرة ناجعة وتجربة  حتى يغدو ،وتوجيهه في عملية تعلمه األسلوبومن ثم توظيف هذا  ،الطالب يتعلم من خالله

 اإلنسـان والمتمثل في بناء   ،من التعلم األسمىيمارسها المتعلم وهو يشعر بالثقة والقدرة والكفاءة لتحقيق الهدف  ،نافعة

  .النمو والتعلم مدى الحياة ىالقادر عل

ليست وهما يتذرع  ،التعلم حسب النوع والتخصص وأنماطفي القدرات العقلية  مسالة مراعاة الفروق الفردية إن

 يا يشغل بال التربويينوترب همات بل غد ،األكاديميفرضت نفسها على المجتمع فرض نماذج جديدة ل ،به علماء النفس

  .من اجل استعابه والتعامل معهو ،بين الطلبة وأنواعه بأشكالهمن اجل فهم هذا التنوع  ،والباحثين

 ،وإمكاناتهنقاط القوة في شخصية الطالب وقدراته  ىبالتركيز علمرهون  ،األكاديميفان النجاح  ومما الشك فيه

وهذا لتعم  ،في القدرات المعرفية الفرديةمع مراعاة التخصص والنوع  والفروق  ،وتوجيهه وتوظيفها في عملية تدريسه

  .التعلمية - ةالتعليميفادة القصوى من العملية االست

تؤدي  التي إن معظم التطبيقات العملية تربويا ومنهجيا في جميع ميادين الحياة، تعود في أساسها إلى االختبارات

دورا حيويا في البرنامج التعليمي، وتعتبر أيضا مصدرا رئيسيا للبيانات في يد اإلحصـائيين، لـدفع عمليـة التوجيـه     

واإلرشاد النفسي والمهني، وتمكن أيضا الفاحص من إدراك المستوى العقلي للفرد، وتساعد بدرجة كبيرة فـي اتخـاذ   

  ).1981اسين،ي( القرار المناسب في الدراسة والمهنة للطلبة 

كلما تعددت النظريات واالتجاهات، تعددت النظرة إلى الذكاء، لكن مرد هذه الخالفات يرجع إلى غموض فـي  و

موضوع الدراسة وهو الدماغ وعملياته، وسيبقى موضوع اجتهاد العلماء كلما تعمقوا في بحوثهم ودراسـاتهم للـدماغ   

  .البشري
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  :مشكلة البحث. 1

بـات مـن   لذا نحو التجويد األكاديمي،  كغيرها من الجامعات تطمح الى تحقيق جل االهداف الجامعة الجزائرية

، وذلك من خـالل االعتمـاد علـى أسـاليب     بهاوااللتزام الدولية األهمية بمكان أن تسعى الجامعة إلى تطبيق المعايير 

دريس المتنوعة، التي تتالءم مع أساليب تعلـم  التدريس والتقويم الحديثة للطلبة، والتأكد من مراعاة أساتذتها ألساليب الت

ينير لها طريقها ويمهد لها دروبهـا   الطلبة بأنواعها المختلفة، مستفيدة من نتائج البحث العلمي الميداني في هذا المجال، 

  .لتحقيق أهدافها، في تحقيق الجودة األكاديمية

االختالفات فـي برنـامج    بتنوع ها، واالهتمامعاةحيث أن قيمة التنوع من أهم القيم التي يجب على الجامعة مرا

إعداد األساتذة، بناء على عامل الجنس واللغة والدين والثقافة والمستوى االجتماعي، واستخدام طرق التـدريس التـي   

تتالءم مع الخبرات المتنوعة للمتعلمين الطلبة بما فيهم ذوي االحتياجات الخاصة، وتتناسب مع مختلف أنمـاط الـتعلم   

  ).2005المال، (أشكال األداء لديهم و

وهذا يتطلب االعتماد على احدث النظريات التي تقدم األسلوب المتنوع بغزارة، لفهم وتصنيف القدرات العقليـة  

ونظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر رائـدة فـي هـذا    لإلنسان، وتركيب تلك القدرات لتكون ذات اثر فعال في التربية، 

  .سعة أنواع متعددة من الكفاءة البشرية التي تعد مستقلة جزئيا الى حد ماالمجال، فهي تصف ت

وان النتائج األولية الخاصة باستخدام البرامج المعتمدة على الذكاءات المتعددة، تدل على انه يمكـن تحفيـز أو   

 & Burhorn)تشجيع المتعلمين والطالب بصورة اكبر للتفوق في مجال معين، وأوضحت نتائج بعـض الدراسـات   

Al.,1999))Anderson, 1998(  ،أن استخدام البرامج المعتمدة على نظرية الذكاءات المتعددة في الفضاء التعلمـي ،

يؤدي إلى اكتساب واحتفاظ المتعلمين بالنشاط المدروس، وتركيز المعلم على طرائق التدريس التي تدعمهم، وتزيد مـن  

  .الدراسي والتعاون الجماعي التشاركي، وتناقص سلوكهم العدواني مهاراتهم ودافعيتهم للتعلم، وزيادة تحصيلهم

... واشتق قائمته من مجموعة متنوعة من المصادر أهمها التشغيل المعرفي وتلف الدماغ واألفراد الغير العاديين

افية واألداء العقلي وغيرها، وافترض جاردنر أن نظريته عالمية الطابع، ألنها تقوم على المعطيات البيولوجية والبيئة الثق

  .لمجموعات متباينة من الناس، وان جميع األفراد يملكون جميع أنواع الذكاءات ولكن بدرجات مختلفة ومتفاوتة

، الذي قام في أبحاثه بدراسة عدة فئات من )Gardner, 1983(وانطالقا من نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر

االت من المعرفة، واخذ بعين االعتبار نتائج مجموعة من االختبارات في مختلف شرائح المجتمع، بحيث تناول عدة مج

علم النفس، التي تخضع للتحليل اإلحصائي وما بينها من عوامل االرتباط، ليكشف ما إذا كانت الخبرة التي نكتسبها ذات 

  . Frames of Mindاثر في اكتساب مهارات أخرى، وقد وضح ذلك في كتابه اطر العقل 

جاردنر أن أنواع الذكاءات المتعددة، تتمثل في القدرات البيولوجية الفطرية التي يمكـن مالحظتهـا،    ويفترض

بشكل واضح عند األشخاص المتفوقين، الذين وصلوا إلى درجة العبقرية في ذكائهم، عن طريق مالحظاتهم في مواقف 

  :يةمحددة، لذلك يرى أن المدرسة الذكية هي التي تتمثل فيها األسس اآلت

  .ال يصلح أسلوب واحد لكل المتعلمين ألنهم يمتلكون ميوالت مختلفة -1

  .ال يصلح أسلوب موحد لتدريب كل األفراد في جميع المجاالت -2

  .يصعب على المتعلم اإللمام بكل الجوانب المعرفية، مهما أوتي من قدرات عقلية فائقة -3

وبرأي الباحث أن الخطوة األولى نحو تحقيق ذلك، هي الكشف عن أساليب التعلم التي يفضلها طلبة الجامعـة،  

إلرشاد الطلبـة نحـو    نمن جهة، ولتوجيه المرشدين األكاديمييهذا لتعريف األساتذة بأساليب التعلم التي يفضلها الطلبة 

جاردنر، للتأكد من وجود الطالب المناسب في التخصص المناسب التخصصات المناسبة، وفقا لنظرية الذكاءات المتعددة ل

  .من جهة أخرى
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لماذا ال نستفيد من مشروع الذكاءات المتعددة في الوطن العربي بصفة عامـة وفـي الجزائـر     -: ولذا نتساءل

ويرجودة الـتعلم  بصفة خاصة؟ وهل يمكن ان يكون في بالدنا وزارة جديدة لتنمية الذكاء االنساني؟ والتي تعمل على تط

  .من خالل حزمة من البرامج التربوية المتكاملة بعيدا عن التطوير من منظور احادي

من كونه احد اساتذة جامعة هارفرد االمريكية حيـث كـان علـى    (1979)  "لويس البرتو ماتشادوا"فلقد استفاد 

المـدير التنفيـذي    "دي ديكينسـون "و مؤسس نظرية الذكاءات المتعددة على المستوى الدولي "هوارد جاردنر"عالقة ب

وهو من اكبر المواقع التعليمية على شبكة االنترنت واستفاد مـن عالقتـه مـع      WWW.newhorizons.comلموقع

وهم كبار علماء مطوري نظرية الذكاءات  "وسبنسر كاجان" و "كليف موريس" و "ديفيد الزير"و "توماس ارمستنرونج"

  .المتعددة في العالم

اسس اول وزارة في العالم من اجل تنمية الذكاء بجوار وزارتي التعليم والتعليم العالي و البحث العلمـي  والذي 

مما ساهم مساهمة كبيرة في نهضة االمة الفنزويلية والبدء في رفع عجلة التقدم والتي كان تزيد نسبة عدد االميين فيهـا  

تصميم قوائم جديدة لحقوق االنسان وحقوق الطفل والمـواطن  من ابناءها، وكانت مبنية على فكرة انه ينبغي  %85عن 

  ).The right to intelligences(وهي قوائم الحق في الذكاء

واذا تمكنا من االستفادة من مشروع الذكاءات المتعدد في بالدنا فنكون قد تجاوزنا سد الفجـوات بيننـا وبـين    

  .كاديمي بصفة خاصةاالخرين في نظم التعليم بصفة عامة وجودة التعليم اال

  :أهداف الدراسة

  .تقنين مقياس الذكاءات المتعددة بالبيئة الجزائرية -1

االهتمام بالذكاءات المتعددة، وتوظيفها في تدريس الطلبة، واستخدامها بوصفها نقاط قوة في تدريس الطلبة للوصول  -2

  .بهم إلى األهداف التعليمية كل حسب أسلوبه

 .األكاديميين، بتوجيه الطالب المناسب إلى التخصص المناسب لفت اهتمام المرشدين -3

وصف كيفية استخدام الطلبة لذكاءهم المتعدد في حل المشكالت  التعليمية المتنوعة وتركز على العمليات التي يتبعها  -4

  .العقل في تناول محتوى المواقف ليصل إلى الحل

إستراتيجيته  التدريسية، ليصل ألكبر عدد من المتعلمين أو الطلبة على مساعدة المعلم أو األستاذ على توسيع دائرة  -5

  .اختالف ذكاءهم وأنماط تعلمهم

  .مكونات ذكاءة، فيما عدا متطلبات تقديم نموذج للتعلم ليس له قواعد ثابتة ومحدد -6

  .ق متنوعةتساعد المعلمين على اقتراح حلوال لتصميم مناهج جديدة، وتناول المحتوى التعليمي بطر -7

 . تقديم خريطة منهجية تدعم العديد من الطرق التعليمية -8

  :أهمية الدراسة 

 تتجلى أهمية الدراسة في توفير أداة قياس مقننة ببالدنا، تتصف بالصدق والثبات وسهولة استخدامها للكشف عن

يهدف إلى كيفية استخدام الطلبة  معرفيا تعد نموذجا وتوجيههم وفقها، فهي الذكاءات المتعددة لدى الطلبة الجامعيين انواع

لذكاءاتهم بطرق غير تقليدية، وهذه المحاولة العلمية من جانب جاردنر لفتت االنتباه إلى كيفية توظيف عقـل اإلنسـان   

  .وتوجيهه وفقا لبروفيل الذكاء الذي يدعم التخصص والتوظيف المناسب وبالتالي النجاح في الحياة

المناسب للتعلم والتوظيف، وتدعم اهتمامنا بعملية التعلم ورؤية البناء االجتماعي للفضاء فهي نظرية تحدد الذكاء 

التعلمي، وتمكين األستاذ والمعلم من إدراك تصنيفات الطالب والفرص المناسبة للتفاعل والنشاط، وتسعى جاهدة لتوسيع 

اكبر من الطالب الناجحين رغم اختالف ذكـاءهم   دائرة وإستراتيجية التدريس، ليصل المعلم أو األستاذ في األخير لعدد
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وأنماط تعلمهم، وبهذا يمكننا التوصل إلى متعلمين يدركون أنفسهم ويعرفون ذواتهم بأنهم قادرون على التعبير بأكثر من 

  .طريقة واحدة عن أي محتوى معرفي معين

  :تحديد المفاهيم. 6

  :الذكاءات المتعددة -2

الذكاء بأنه القدرة على حل المشكالت، وإبداع نتاجات ذات قيمة في مجـال  ) Gardner, 1983(عرف جاردنر

أو أكثر في المجاالت الثقافية، التي تحظى بتقدير واهتمام في البيئة االجتماعية للفرد، ويعتقد أن الذكاء يجب أال يحـدد  

دير كبير في البيئـة المدرسـية،   المنطقي اللذان يحظيان على تق -بعدد محدود من القدرات، كالذكاء اللغوي والرياضي

ويفرضان هيمنتهما في اختبارات الذكاء التقليدية، بل يجب أن يتسع مفهوم الذكاء ليشمل قدرات متنوعة، تكشـف عـن   

الحركـي أو الفضـائي    -مكامن اإلبداع لدى المتعلمين، مثل الذكاء الموسيقي أو االجتماعي أو الشخصي أو الجسـمي 

  .تتأثر بالثقافة والبيئة إلى حد كبير وغيرها من الذكاءات التي

  ): intelligence  Natural(المتعلق بالطبيعيات  -الذكاء الطبيعي -ا

وهو القدرة على الوعي بالمحيط الطبيعي، والميل إلى جمع األشياء الطبيعية مثل أوراق، األشـجار، األزهـار،   

المزارع ، طبيب بيطـري،  : والمهن المناسبة هي ريش الطيور، تصنيف األشياء، تربية الحيوانات وزرع الخضروات

  .بائع األزهار والنباتات أو مهندس زراعي

  ) : Musical- Rhythmical intelligence(اإليقاعي  -الذكاء الموسيقي -ب

وهو القدرة على تذوق الموسيقى وإنتاجها، ويفكر المتعلم في األصوات واإليقاعات واألنماط الموسـيقية، وأمـا   

  .الموسيقى، الغناء أو التأليف الموسيقي: لمناسبة لهذه التخصصات تتمثل فيالمهن ا

  :intelligence Logical- ( Mathematical(الرياضي  -الذكاء المنطقي -ت

وهو القدرة على استخدام المنطق واألرقام للربط بين المعلومات، ويتميز بالفضول من حولـه، واإلكثـار مـن    

العلوم، الهندسة، برمجة الحاسـوب،  : عمال الحاسوب، وأما المهن والتخصصات المناسبة هياألسئلة، والقدرة على است

  .البحث العلمي، المحاسبة، الرياضيات، هندسة الحاسوب

  ):   (Existential intelligence الذكاء الوجودي -ث

البشـرية، والقـدرة علـى    ويرمز إلى عالقة المتعلم بالكون، وتفكيره الغيبي بالموت، ومصير الكائنات الحية و

مناقشة األمور الغيبية، والتجريد والخوض في مساءل فلسفية عميقة، أما المهن المناسـبة فهـي تـدريس الفلسـفة آو     

  .التخصصات الالهوتية

  ):Interpersonal intelligence(االجتماعي  -الذكاء البينشخصي -ح

دوافعهم ونواياهم، و التواصـل اللفظـي والغيـر    وهو القدرة على التواصل مع اآلخرين، و قراءة مشاعرهم و

اللفظي، أما المهن والتخصصات المناسبة تتمثل في اإلرشاد والتوجيه النفسي والتربوي ، أعمال البيع ، السياسة أو إدارة 

  .األعمال

  

  



��و�א���	��� 2014د�
	��د�
	��د�
	��د�
	��/�/�/�/�����17א���د�א���د�א���د�א���د���
 ����א����م�א��

 

211 

  ): Bodily-Kinesthetic intelligence(الحركي  -الذكاء الجسمي -خ

الحركات الجسمية، والتعامل مع األشياء ببراعة، كما انه يفكر بجسمه عن طريق وهو القدرة على السيطرة على 

الحركي والتخصصات المناسبة لهذا النوع مـن الـذكاء    -الحركات، ويمتلك القدرة العالية على التوازن والتآزر الحسي

  .تتمثل في الرياضة ،الرقص ، التمثيل  أو مهنة رجال اإلطفاء

  ): Bodily-Kinesthetic intelligence(كي الحر -الذكاء الجسمي -ج

وهو القدرة على السيطرة على الحركات الجسمية، والتعامل مع األشياء ببراعة، كما انه يفكر بجسمه عن طريق 

الحركي والتخصصات المناسبة لهذا النوع مـن الـذكاء    -الحركات، ويمتلك القدرة العالية على التوازن والتآزر الحسي

  .اضة ،الرقص ، التمثيل  أو مهنة رجال اإلطفاءتتمثل في الري

  ): Linguistic intelligence)- Verbal اللغوي  -الذكاء اللفظي -د

والمقصود به القدرة على استخدام اللغة والكلمات، ويتمتع الطلبة الذين يمتلكون هـذا الـذكاء بطالقـة لفظيـة،     

بقدرات سمعية عالية، واهم المهن والتخصصات المناسبة لهـذه الفئـة   ويميلون إلى التفكير بالكلمات، كما أنهم يتمتعون 

  .الشعر، الصحافة، الكتابة، التعليم، المحاماة، السياسة أو الترجمة: هي

  ): intelligence Intrapersonal(الذاتي  -الذكاء الشخصي -ذ

الداخلية، وفهم المشاعر الذاتية، واألحالم، وفهم نقـاط   ةوهو القدرة على التأمل الذاتي، والوعي بالحالة اإلنفعالي

القوة والضعف الذاتية، وتتضمن مهارات المتعلم الذي يملك هذا النوع من الذكاء، القدرة على التحليل الذاتي، وقـراءة  

لتخصصـات  المشاعر الداخلية، وتقييم أنماط التفكير الشخصية، وفهم دوره في العالقات مع اآلخرين، أمـا المهـن وا  

  .المناسبة فهي البحث،  الكتابة أو التأليف 

  :Spatial intelligence)(الفراغي  -الفضائي -الذكاء المكاني -ر

والمقصود به القدرة على فهم المرئيات، ويميل المتعلمون وفق هذا الذكاء إلى التفكير المعتمد علـى اسـتخدام   

وأما المهن والتخصصات المناسبة فهي تلك المتعلقة بـالرحالت   الصور البصرية، وقراءة الخرائط واألشكال والصور،

أو السياحة، الكشافة، النحت، الفن التشكيلي، البناء والتشكيل، تصميم الـديكور الـداخلي، هندسـة البنـاء، الهندسـة      

  .الميكانيكية، األعمال اليدوية الميكانيكية أو تصميم األزياء والحلي والمجوهرات

  :لدرجة المقياسالتعريف اإلجرائي إن 

مثل الدرجة الكليـة التـي   تعني الدرجة الكلية للمقياس، بل ت ال إن التعريف اإلجرائي لدرجة الذكاءات المتعددة

يحصل عليها المفحوص على كل بعد من ابعاد مقياس الذكاءات المتعددة والمقنن في البيئة الجزائرية من اعداد الباحث، 

ل عليها من اجراء تطبيق المقياس، تعطينا بروفيل الذكاءات المتعددة للمفحوص والذي يمثل لنا نـوع  والدرجات المحص

التـدريب،  ، ومن خاللها يمكننا التوجيه التعليمـي  ،الذكاءات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة التي يمتلكها  المفحوص

  .والعالج المعرفي
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  :منهجية الدراسة واجراءاتها

 : دراسةعينة ال

من طالب جامعة شلف وجامعـة  ) ة(طالبا) 130(تم اختيار عينة الدراسة االستطالعية بطريقة عشوائية حجمها

) 01(والجدول رقم ،)النوع، والتخصص(وقد روعي تمثيلها لمتغيرات الدراسة  2014 -2013مستغانم للسنة الدراسية 

  :يومواصفاتها كاآلتدراسة على المتغيرات، يتضمن توزيع عينة ال

  .النوع والتخصص حسبيبين خصائص العينة االستطالعية ): 01(جدول رقم 

  الفئة العــدد %النسبة المئوية 

 النوع ذكـــر 28 21.54
  انثى  102 78.46

22.30 
 ذ 3

 علم النفس 29

 التخصص

 أ 26

13.85 
  ذ  3

  علم االجتماع  18
  أ  15

9.23 
  ذ  7

  علم االثار  12
  أ  5

20.77 
  ذ  13

  العلوم التجارية  27
  أ  14

6.15 
  ذ  2

  الفنون التشكيلية  08
  أ  6

15.39 
  ذ  00

  اللغة االنجليزية  20
  أ  20

12.31 
  ذ  00

  اللغة واالدب العربي  16
  أ  16

 :المجمــوع 130  %100

  :دراسةأدوات ال. 4

المستمدة من نظرية جـاردنر للـذكاءات   وقياس الذكاءات المتعددة بصورتها النهائية الدراسة على ماشتملت اداة 

، وتشمل تسعة انواع من الذكاءات بند) 90(تتالف منعلى الخصائص العامة لكل نوع من انواعها ووتم بناءها  ،المتعددة

 –الـذكاء الفضـائي     ،الرياضـي  –الذكاء المنطقي   ،حركي -الذكاء  جسمي ،لذكاء الموسيقيا: المتعددة وتتمثل في 

ـ  – شخصيالذكاء ال ،الجتماعيا –شخصي بينالذكاء ال ،اللغوي –الذكاء اللفظي  ،المكاني  – طبيعـي الـذكاء ال  ،ذاتيال

   .الوجوديالذكاء و ،متعلق بالطبيعياتال

  :لمقياسالخصائص السيكومترية ل

  :للمقياس الظاهريالصدق : أوال

 ،عن طريق التحليل المبدئي لفقراته بواسطة عدد كبير من المحكمـين  لمقياس،يمكن حساب الصدق الظاهري لو

لمجموعـة   اسـتجابات اوثم يقوم الباحث بعمل تكـرارات  ، الفقرات تتعلق بالجانب الذي تقيسه ههذ لتحديد ما إذا كانت

  .هممن المحكمين ويختار الفقرات التي اتفق عليها أكبر عدد
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وتم ( محكما من ذوي االختصاص في مجال التربية وعلم النفس بصفة عامة خمسينتم توزيع المقياس على  وقد

مـا   س، وطلب منهم إبداء آراءهم حول فقرات المقياس ومدى صـالحياتها لقيـا  )التركيز على حاملي شهادة الدكتوراه

  .والمتنوعة وآرائهم المختلفة هؤالء مالحظاتهم  ىوضعت ألجله، وقد ابد

تم تعديل بعض على االقل و ٪80تم قبول البنود المتفق عليه بنسبة حكمين واقتراحاتهم فقد ونتيجة لمالحظات الم

  . لتكون في صورتها النهائية القابلة للتطبيقبنود المقياس 

  :صدق التكويني باسلوب االتساق الداخلي: ثانيا

 ودرجاتهم او بند في كل سؤالحساب معامالت االرتباط بين درجات األفراد بللمفردات  يستخدم االتساق الداخلي

تباط بـين درجـات   تبين أن معامالت االر ، حيثفي قياس ماوضعت لقياسهوهذا يؤكد صدق المفردات  ،الكلية لكل بعد

وهذا يعنـي أن  , 0.05والمستوى 0.01لمقياس كلها دالة إحصائيا عند مستوى كل بعد من ابعاد اكلية لالبنود والدرجة ال

   .    وهذا مؤشر واضح على صدق المقياس, المقياس يتمتع باتساق داخلي جيد مما يدل على أنه يقيس متغيرا واحدا متناسقا

لعينة  من ابعاد الذكاءات المتعددةلكل بعد  معامالت االرتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية يبين :)02(الجدول رقم 

  . طالبا وطالبة )130(حجمها 
 

  الدرجات الكلية لكل بعد من ابعاد الذكاء
 

  

 البنود

  الذكاء

  الطبيعي

  الذكاء

 الموسيقي

 الذكاء

 الرياضي

  الذكاء

 الوجودي

  الذكاء

 االجتماعي

  الذكاء

 الجسمي

  الذكاء

 اللغوي

  الذكاء

 الذاتي

  الذكاء

 الفضائي

1 **  295, **571, **  361, **702, **345, **254, **439, **  420, **494, 

2  **512, **169, **  300, **326, **401, **308, **384, **  428, **181, 

3  **378, **369, **  215, **454, **571, **384, **391, **  454, **397, 

4  **569, **422, **  307, **477, **388, **254, **  377, **  484, **508, 

5  **595, **362, **  303, **440, **448, **447, **511, **  579, **325, 

6  **352, **625, **  365, **445, **385, **469, **379, **  361, **554, 

7  **404, **300, **  490, **490, **548, **528, **461, **  496, **356, 

8  **360, **621, **  424, **381, **470, **378, **542, **  414, **469, 

9  **546, **553, **  543, **433, **512, **525, **448, **  592, **515, 

10  **564, **570, **  401, **449, **547, **438, **539, **  439, **480, 

  .0.05والمستوى  0.01معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى ** 

  :بأسلوب المقارنة الطرفية الصدق التمييزي : لثاثا

فبعـد ان تـم ترتيـب     ،وهي من اساليب الصدق التكويني وصدق المحتوى ،تم حسابه بطريقة المقارنة الطرفية

يمثل كل طـرف  و ،تم اختيار مجموعتين من طرفي التوزيع للعينة ،التوزيع من اعلى درجة الى اقل درجة لعينة البحث

وطالبة، حيث  طالبا )130(يقدر بالذي حجم العينة  من ،لكل مجموعة طرفية) ة(طالبا) 35(المقدرب  %27 منها نسبة

لداللة الذيلين لكل بعد مـن ابعـاد    0.05لداللة الفرق بين المتوسطين أنها دالة إحصائيا عند مستوى " ت"تبين من قيمة 

التمييز بين المجموعتين المتطرفتين، مما يدل على صـدقه  مما يشير إلى أن المقياس له القدرة على , الذكاءات المتعددة

  .لدى عينة البحث
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ق بين المتوسطين الحسابيين لكل بعد من ابعاد الذكاءات المتعددة حسب ولداللة الفر" ت"يبين قيم ): 03(الجدول رقم

  .البحث ةعين

  

  

  

  
 
 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

  

  

  

  .0.05دالة إحصائيا عند مستوى" ت " قيمة (*) 

  :ثبــــات المقياسال

  :االختبارتطبيق االختبار واعادة اجراء طريقة عن الثبات  -

عينـة  تطبيقه على  ادةعو إ مقياستطبيق الب وهذا ،ة حساب معامل االتساق عبر الزمن قيتم حساب الثبات بطر

لكـل  االرتباط بين التطبيقين  ، وتم حساب معامليوما 20وكان الفاصل الزمني بين التطبيقين ، )ة(طالبا) 130(حجمها 

ة، حيث تبين أن معامالت االرتباط بين درجات التطبيق االول ودرجات التطبيق بعد من االبعاد التسعة للذكاءات المتعدد

وهذا يعني أن المقياس يتمتـع بمعامـل اتسـاق    , 0.05والمستوى 0.01ى الثاني للمقياس كلها دالة إحصائيا عند مستو

 .    عبرالزمن ثابت، مما يشير إلى أن المقياس يتميز بثبات مقبول
 
 
 
 
 

  

  العينة

  

 المتغير

  العينة األعلى

 35= ن 

  العينة الدنيا

 "ت " قيمة  35= ن 

 ع م ع م

  *36.274 3.54 26.65 2.12 40.05 الذكاء الطبيعي
Sig=0.000  

  2.93  20.00  2.47  35.25  الذكاء الموسيقي
59.33* 

Sig=0.00  
 

 *48.31  2.61  28.77  1.54  40.20  الذكاء الرياضي

Sig=0.00 

 *71.87  2.61  29.60  2.57  43.57  الذكاءالوجودي
Sig=0.00 

 *38.54  3.56  24.40  2.66  38.51 الذكاءاالجتماعي
Sig=0.00 

 *32.57  3.35  27.97  1.77  39.71 الذكاء الجسمي
Sig=0.00 

 *74.96  2.36  27.17  2.50  40.48 الذكاء اللغوي
Sig=0.00 

 *63.90  2.85  29.82  1.87  43.17 الذكاء الذاتي
Sig=0.00 

 *45.77  2.72  26.02  1.48  39.02 الذكاءالفضائي
Sig=0.00 
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لداللة الفروق بين المتوسطين الحسابيين لكل بعد من ابعاد الذكاءات المتعددة حسب " ت"يبين قيم ): 04(الجدول رقم

 .عينة البحث

  

  

  

  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .0.05دالة إحصائيا عند مستوى" ت " قيمة (*) 

  

 :الخالصة  -

من خالل الدراسة الحالية تأكد الباحث من صالحية المقياس، وهذا بداية بصدق المحكمين، كمـا تحققنـا مـن    

السيكومترية للمقياس بحساب صدق االتساق الداخلي والصدق التمييزي، واعتمدنا في حسـاب الثبـات علـى    المقاييس 

يوما، وتاكدنا مـن ثبـات   ) 20(اسلوب طريق اجراء االختبار واعادة تطبيق االختبار مرة اخرى بفارق زمني يقدر ب

ا من اعداد الباحث، مما يسمح لنا بتطبيقـه فـي   المقياس، وبذلك يكون مقياس الذكاءات المتعددة لجاردنرمقنن في بالدن

  .بيئتنا واالستفادة من نتائجه واستثمارها احسن استثمار

 

 

 

 

 

  العينة

  

 المتغير

  العينة األعلى

 35= ن 

  العينة الدنيا

 35= ن 
 "ت " قيمة 

 ع م ع م

  *36.274 3.54 26.65 2.12 40.05 الذكاء الطبيعي
Sig=0.000  

  2.93  20.00  2.47  35.25  الذكاء الموسيقي
59.33* 

Sig=0.00  
 

 *48.31  2.61  28.77  1.54  40.20  الذكاء الرياضي
Sig=0.00 

 *71.87  2.61  29.60  2.57  43.57  الذكاءالوجودي

Sig=0.00 

 *38.54  3.56  24.40  2.66  38.51 الذكاءاالجتماعي
Sig=0.00 

 *32.57  3.35  27.97  1.77  39.71 الذكاء الجسمي
Sig=0.00 

 *74.96  2.36  27.17  2.50  40.48 الذكاء اللغوي
Sig=0.00 

 *63.90  2.85  29.82  1.87  43.17 الذكاء الذاتي
Sig=0.00 

 *45.77  2.72  26.02  1.48  39.02 الذكاءالفضائي
Sig=0.00 
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  (M.I.L)يمثل مقياس الذكاءات المتعددة: الملحق

  )1983لجاردنر،( 

  وليد العيد.ا:اعداد 

 ):ة(أختي الطالبة) ة(أخي الطالب

  

م وكلنا أمل أن تفيـدنا  بكـل   1983يسعدنا أن نضع بين يديك هذا المقياس الخاص بأنواع الذكاءات المتعددة لجاردنر 

  .صدق وموضوعية

  .التعليمـــات -1

  . في إطار بحث علمي جامعي نسعى من خالله إلى توجيه الطلبة الجامعيين وفق نظرية الذكاءات المتعددة

فقرة، يوضح سلوكك الذي تصف به نفسك أو يوجد ضمن صفاتك أو ) 90(تكون من نقدم لك هذا المقياس الذي ي

  . قد ال يوجد

اقرأ كال منها باهتمام واجب عنها باختيار إجابة واحدة من اإلجابات الخمس الموضحة أمام كل فقرة، بحيث تعبر 

رة التي تناسبك، واختر إجابـة  أمام الفق) ×(اإلجابة عن وجهة نظرك وتعكس بدقة وصفك لنفسك، وعندئذ ضع عالمة 

  . واحدة فقط لكل منها وال تترك أي فقرة دون اإلجابة عنها

أخي الطالب ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة وإنما تعبر عن رأيك الشخصي، وكل ما تفيـدنا بـه مـن    

  . معلومات مهما كان نوعها، سوف تكون محل سرية تامة

  .دتكم وال يطلع عليها إال الباحث الستخدامها في البحث العلميخصوصا ما يتعلق بالجانب الشخصي لسيا

  .معلومــات شخصيــــة -2

  : ......................................................الكلية

  أنثى  ذكر 

  : ...........................................السنة الجامعية

 ................................................: التخصص

  

  

  نشكر تعاونكم معنا

  احثـالب                                                                                                           
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  :اسـالمقي
 

  الفقـــــرات  رقـم
تنطبق علي 

  تماما

تنطبق علي 

  كثيرا

تنطبق علي 

 أحيانا

تنطبق علي 

 قليال

ال تنطبق 

 علي إطالقا

            .استمتع بتصنيف األشياء وفق خصائص مشتركة  1
            .أميز النغمات الموسيقية بسهولة   2
            .احتفظ بأغراضي الشخصية مرتبة ومنظمة   3
            .افضل أن يكون لي دور واضح في األعمال الكبيرة  4
            .أتعلم أفضل عندما أتفاعل مع اآلخرين   5
            .استمتع بعمل األشياء بيدي   6
            .استمتع بقراءة معظم المواد والموضوعات   7
            .أنا على وعي تام بمعتقداتي األخالقية   8
            .يمكن أن أتخيل األفكار في ذهني   9
            .اهتم بالمشكالت البيئية   10
            .استطيع التركيز بوجود التشويش   11
            .تساعدني التعليمات على تحقيق اهدافي   12
            .استمتع بمناقشة األسئلة التي تدور حول الحياة   13
            .تزداد سعادتي كلما كثر عدد الذين أتعامل معهم   14
            .يصعب علي الجلوس صامتا بدون حركة   15
            .تدوين المالحظات يساعد ني على الفهم والتذكر   16
            .أتعلم أكثر عندما ارتبط عاطفيا باي الموضوع   17
            .استمتع بإعادة ترتيب غرفتي   18
            .استمتع بالتجوال في الطبيعة  19
            .اتمتع بالنقر المتكرر على الطبلة أو اي شئ آخر   20
            .أجد سهولة في حل المشكالت   21
            .اهتم باألمور الدينية   22
            .أكون منتجا أكثر عندما اعمل في فريق   23
أتواصل باستمرار مع أصدقائي من خالل الخطابـات     24

  .والبريد االلكتروني

          

            .استمتع بممارسة النشاطات الرياضية المختلفة   25
            .اإلنصاف قيمة مهمة لدي   26
            .اتمكن من استخدام فن الوسائط المتعددة   27
            .استمتع باالعتناء بحديقة المنزل   28
            .اهتم بالعزف على آلة موسيقية   29
            .أحبط بسرعة عندما أتعامل مع أشخاص غير منطقيين   30
            .استمتع بمشاهدة األعمال الفنية العالمية   31
في الفصول أو على شـبكة  (استمتع بحجرات المحادثة   32

  ).االنترنت

          

            .اقدر االتصاالت غير اللفظية كلغة اإلشارة   33
            .من السهل علي توضيح أفكاري لآلخرين   34
            .اتجاهاتي تؤثر في كيفية تعلمي   35
            .أتذكر جيدا عند استخدام األشكال والرسوم   36
            .احافظ على الحدائق العامة   37
            .يعجبني إيقاع الشعر   38
          استطيع إجراء عمليات حسابية سريعة وصحيحة فـي     39
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  .ذهني
            .تمارين االسترخاء والتأمل تشعرني بالراحة   40
            .اهتم بالمشاركة في المناقشات السياسية   41
            .اؤمن أن العقل السليم في الجسم السليم  42
            .اطالع الصحف اليومية   43
            .تحظى قضايا العدالة االجتماعية باهتمامي   44
            .يمكن أن يكون فن التمثيل مرضيا وممتعا   45
            .تكون مرتبةاستطيع أن افهم األشياء عندما   46
            .أتذكر األشياء كلما وضعها على شكل نغمات موسيقية   47
            .استمتع باإللغاز التي تتطلب االستدالل والتفكير   48
            .اتامل كثيرا في طبيعة الكون  49
            .استمتع بالعروض التلفزيونية واإلذاعية   50
            .استمتع بالفنون والصناعات الحرفية   51
            .استمتع بكل األلغاز والكلمات المتقاطعة    52
يمكن أن يكون العمل الفردي منتجـا تمامـا كالعمـل       53

  .الجماعي

          

البرمجة االلكترونية مفيدة جدا فـي عمـل الخـرائط       54

  .والرسوم البيانية والجداول

          

            .اهتم بالحيوانات  55
            .أجد صعوبة في التركيز أثناء االستماع إلى الراديو   56
            .اجتهد في حل الواجبات المنزلية بعد التفكير والتخمين   57
            .استمتع بقراءة ما كتبه الفالسفة القدامى والمعاصرون   58
            .أتقن اللعب في فريق وال أحب العمل بمفردي   59
            .يعد التعبير بالرقص أمرا جميال   60
            .اتحقق من صدق القضايا قبل الموافقة عليها   61
            .اكتب من اجل الشعور بالسرور والمتعة الذاتية   62
            .متعة كبيرة) ثالثية األبعاد( أجد في األلغاز   63
            .أحاول االستفادة من األشياء المستهلكة في منزلي  64
            .استمتع بأنواع كثيرة من الموسيقى   65
            .التنظيم والبيئة المناسبة يساعداني على النجاح   66
            .أتعلم األشياء الجديدة عندما اعرف قيمتها   67
            .استمتع بالمشاركة في أنشطة النوادي المتنوعة   68
            .أحب العمل باألدوات المسلية كااللعاب   69
            .اللغات األجنبية تثير اهتمامي   70
            .عندما اقتنع بشيء ما، فاني أعطيه كامل جهدي   71
            .تشدني كثيرا) الفيديو كليب(الموسيقى المصورة    72
            .استمتع بدراسة علم النبات   73
اهتم بالمقطوعات الموسيقية أكثـر مـن المسـرح و       74

  .التمثيل

          

            .يشكل العمل على برامج الكمبيوتر تحفيزا لي   75
أتساءل فيما إذا كان هناك أشكال أخرى من الحياة في    76

  .الكون

          

            .اهتم بالمشكالت والقضايا االجتماعية   77
            .احرص أن أكون نشيطا   78
اوظف كثيرا ادوات جمال اللغة في مقاالتي الشـفهية     79

  .والكتابية
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            .أحب التدخل في المسائل التي تساعد اآلخرين   80
            .يمكن أن استدعي األشياء على هيئة صور ذهنية   81
          .                  اقضي جزء كبيرا من وقتي في الطبيعة  82
          .                  أتذكر القصائد أو األشعار الغنائية بسهولة  83
            .            اشعر بالرضا عن األشياء إذا كانت منظمة   84

تساعدني دراسة التاريخ والثقافات القديمة في تكـوين     85

  .وجهة نظري حول األشياء

          

            .     القراراتاهتم بالمشاركة في وضع القوانين واتخاذ    86
            .                  أتعلم كثيرا بالممارسة والتدريب   87
            .                  أحب المشاركة في المناظرات العلمية   88
            . أنا على استعداد لمعارضة الخطا والسعي لتصويبه   89

          .                  استطيع قراءة الخرائط والمطبوعات بسهولة   90
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