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 االسيامات النسبية لبعض المتغيرات الديموغرافية في الذكاء السائل والذكاء العام   
 لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية باستخدام البروفيالت

 منال محمود بيومي محمد
 باحثة ماجستير

 جامعة بني سويؼ –كمية التربية 
 إشراف

 أ.د. سميمان محمد سميمان
 أستاذ ورئيس قسـ عمـ النفس

 جامعة بني سويؼ -كمية التربية 
 الدَِّراَسِة مستخلص

 ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف الذكور واإلناث وتبلميذ      
الذكاء السائؿ  مستوىب العاـ(، التعرؼ عمى إمكانية التنبؤ –الحضر والريؼ فى الذكاء )السائؿ

( مف 48)ادية، وتكونت عينة الدراسة مفمف خبلؿ الذكاء العاـ لدى تبلميذ المرحمة اإلعد
( عاما، بمتوسط عمرى 31 -31تراوحت أعمار األطفاؿ ما بيف )تبلميذ المرحمة اإلعدادية، 

الدراسة مف مقياس (، وتكونت أدوات 8.41ه )( عاًما، وانحراؼ معيارى قدر 31.41قدره )
العاـ(، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائيا فى درجة الذكاء  -الذكاء )السائؿ

السائؿ والعاـ بيف الذكور واإلناث لصالح اإلناث وبيف تبلميذ الحضر والريؼ لصالح تبلميذ 
تبلميذ لدي الذكاء السائؿ بمستوى ـ الذكاء العا ينبئ مستوىالحضر، كما أسفرت عف أنو 

 المرحمة اإلعدادية.

 الديموغرافيا. – الذكاء العاـ –الذكاء السائؿ  الكممات المفتاحية:
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Title of the study: The relative contributions of some demographic 

variables in Fluid Intelligence, Crystallized Intelligenc and General 

Intelligence,Among Preparatory School Students Using P rofiles. 

 

Abstract 
 

Researcher Name: Manal Mahmoud Bayoumi Mohammed. 

The current study aimed to identify the differences between male 

and female and urban and rural students in intelligence (liquid - 

crystallized - general), to identify the possibility of predicting the level 

of liquid and crystallized intelligence through general intelligence 

among students in the preparatory stage, and the study sample 

consisted of (80) stage students Preparatory, the ages of the children 

ranged between (13 - 15) years, with an average age of (14.85) years, 

and a standard deviation of (0.84). Statistically in the degree of liquid, 

crystallized and general intelligence between males and now Aroused 

for the benefit of females and between urban and rural students in favor 

of urban students, as well as it resulted in a prediction of the level of 

general intelligence with the level of fluid intelligence and the 

crystallization of prep students. 

Keywords: Fluid Intelligence, Fluid Intelligence Intelligence - General 

Intelligence - Demography. 
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 مقدمة الدراسة :

وآيػا كانػت  عمى سػائر المخموقػات بالعقػؿ. والعقػؿ ىػو مركػز التفكيػر. اإلنسافميز اهلل 
بػيف المغة أو الوسيمة التي يستعمميا الفرد فيي تنتقؿ إلى العقؿ ليحمميا ويفسرىا.ولقد سػاوى اهلل 

جميػػا الب ػػر بػػاف زودىػػـ بالعقػػؿ ودعػػاىـ إلػػى توظيفػػو فػػي حيػػاتيـ، باعتبػػاره أداة لمػػتعمـ والػػدليؿ 
)قػؿ ىػؿ يسػتوي الػذيف يعممػوف والػذيف ال يعممػوف(  عمى ذلؾ ما جاء في محكـ آياتو عػز وجػؿ

 إالصدؽ اهلل العظيـ. واإلنساف لـ يصؿ إلى ما وصؿ اليو بتميزه عػف سػائر الكائنػات األخػرى 
ف أي ن اط عقمي سػواء كػاف فػي حػؿ م ػكمة ، الحياة وصيانتيا إلقامةفكيره، فالتفكير الـز بت وا 

تػتـ بمعػزؿ عػف البيئػة المحيطػة  ورغـ انو عممية فردية لكنيػا ال أو اتخاذ قرار يتضمف التفكير،
وأن ػػػػطة حػػػػؿ  تػػػػوحي بالػػػػذكاءحيػػػػث يمػػػػارس اإلنسػػػػاف ميػػػػارات  ،ببعػػػػدييا االجتمػػػػاعي والثقػػػػافي

ـ والقانوف والتربيةي كؿ جانب مف جوانب السموؾ اإلنسانيالم كبلت ف  .، فيي تتخمؿ دراستنا لمعمو
ولعػؿ ذلػؾ  ،صادؼ التبلميذ في حياتيـ داخؿ المدرسة أو خارجيا بعض الم ػكبلتيو 

يرجػػػا إلػػػى طبيعػػػة الحيػػػاة نفسػػػيا فمػػػو كانػػػت الحيػػػاة ذات طبيعػػػة ثابتػػػة لكانػػػت سػػػيمة وبسػػػيطة 
تػػؤدى مػػف حػػيف فخػػر بػػنفس الػػنمط ولكػػف نظػػرا لطبيعػػة الحيػػاة وألصػػبحت األعمػػاؿ الروتينيػػة 

المتغيرة باستمرار وبسرعة كاف حؿ الم ػكبلت مػف األمػور اليامػة ليتسػنى مبلحقػة ىػذا التطػور 
فػػػي ظػػػؿ عػػػالـ سػػػريا التغيػػػر، لػػػذا أصػػػبحت التربيػػػة مطالبػػػة باالسػػػتجابة والتفاعػػػؿ مػػػا ظػػػروؼ 

ية والتقنية عف طريؽ التدريس الفعاؿ الذي ومتطمبات مجتمعاتيا مف خبلؿ ن ر المعارؼ العمم
يعتمد عمى الحفظ والتمقيف والتمقي السػمبي، وانمػا يعتمػد عمػى النقػاش والحػوار الفكػرى والفيػـ  ال

والقدرة عمى البحث في الجديد ليس عمى مسػتوى التقميػد وانمػا عمػى  والتحميؿ والنقد واالستنتاج،
 .مستوى االبتكار أل ياء جديدة

التربيػػػة مطالبػػػة أيضػػػا باعػػػداد البػػػرامج النظاميػػػة ليػػػتعمـ التبلميػػػذ كيػػػػؼ كمػػػا أصػػػبحت 
يفكروف ألف ما قد يتعممو التبلميذ مف حقائؽ وما يكتسبونو مػف ميػارات خػبلؿ سػنوات الدراسػة 
سػػوؼ يصػػبح غيػػر مبلئػػـ فػػي عصػػرىـ وزمػػانيـ الػػذي سػػيتخرجوف فيػػو ألنيػػـ سػػوؼ يواجيونػػو 

مما يمثؿ تحديا بالنسبة ليـ، حيػث ال يفيػد كثيػرا مػا  بمعطيات متغيرة في مجتما مختمؼ تماما
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تعمموه أو اكتسبوه ومف ثـ يكوف خيرا لمتربية أف تدرب أبناءىا طواؿ سنوات الدراسة عمى كيفية 
 لحياة الغد البعيد بمتغيراتو ومجيوداتو. إعدادىـالتفكير وحؿ الم كبلت مف أجؿ 
فػي  ( عػف مسػاىمة الػذكاءBernadette & Rose, 1997وقد ك فت دراسػة بيمتػزاـ )

تحديد مواطف ومجػاالت القػوة لػدى التبلميػذ وسػاعدت فػي رفػا مسػتوى النجػاح لػدييـ ممػا يحػتـ 
 عمى المدارس 

وكػػػذلؾ  ضػػػرورة تبنػػػي ىػػػذه النظريػػػة فػػػي أسػػػاليب التقيػػػيـ وتخطػػػيط الػػػدروس التعميميػػػة،
التػدريس المبنػي  ( لمك ػؼ عػف فاعميػة اسػتخداـNefsky,1997الدراسة التػي أجراىػا نيفسػكي )

لتعمػػػيـ طفػػػؿ يعػػػانى مػػػف اضػػػطرابات نمائيػػػة باسػػػتخداـ الموسػػػيقى، حيػػػث وجػػػد أف  عمػػػى الػػػذكاء
الطفػػػػؿ تطػػػػورت لديػػػػو الثقػػػػة بػػػػالنفس وانخفضػػػػت لديػػػػو السػػػػموكيات غيػػػػر المناسػػػػبة، أمػػػػا الزيػػػػر 

(Lazear,1992 فقػػد قػػاـ بدراسػػة لمتحقػػؽ مػػف أف الػػذكاء لػػيس ثابتػػا ولكػػف لػػو أبعػػاد ونطاقػػات )
اال أف ذكاءاتيـ قابمػة  ووجد اف المتعمميف رغـ تبايف واختبلؼ القدرات التي خمقوا بيا، ة،متعدد

( اف نصػؼ التبلميػذ Schirduan,2000وكذلؾ اوجدت دراسة  يرداوف ) دائما لمزيادة والنمو.
الذيف يعانوف مف اضطراب الن اط الزائد وقصور االنتباه يمتمكوف الذكاءيف الطبيعػي والمكػاني 

وتوصؿ أيضا إلى ضرورة تركيز المنػاىج التعميميػة لمتبلميػذ  أنيا الذكاءات السائدة لدييـ،عمى 
 الذيف يعانوف مف قصور االنتباه عمى نقاط القوة لدييـ بدال مف نقاط الضعؼ.

الػػذكاء السػػائؿ والعػػاـ لػػدى تبلميػػذ وفػػي ضػػوء ذلػػؾ ومػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ يتضػػح أىميػػة 
 .المرحمة اإلعدادية
 ة:مشكمة الدراس
اطػػػػبلع الباحثػػػػة عمػػػػى الدراسػػػػات ذات الصػػػػمة م ػػػػكمة ىػػػػذا البحػػػػث مػػػػف خػػػػبلؿ  تنبعػػػػ

خػػػبلؿ ترددىػػػا إلػػػى بعػػػض المػػػدارس االعداديػػػة التابعػػػة إلدارة  يػػػامبلحظاتبموضػػػوع الدراسػػػة، و 
عمػػػى الػػػرغـ مػػػف ارتفػػػاع  مسػػػتوى الػػػذكاء السػػػائؿ والمتبمػػػور والعػػػاـ انخفػػػاضالفيػػػـو  التعميميػػػة، 

حيث يتعرضوف لم كبلت نفسية واجتماعية  لدى بعض التبلميذ،االقتصادي والثقافي المستوى 
كثيػرة تجعميػـ ينحرفػػوف عػف السػموكيات المبلوفػػة بالنسػبة لممجتمػػا، وىػذا مػا أ ػػارت إليػو بعػػض 

 ، Blades et al (2000)، Carver et al (2000) دراسػة دراسػةالدراسػات مثػؿ 
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Finnegan (2000)، Cluck & Hess  (2003)( 7883، ياسػر حسػيف، حجػاج عمػى ،) 
 .(7884سمير عطية )

 :التالية األسئمةفى  يةالحال الدراسةم كمة يمكف صياغة ومف ثـ 
 بيف الذكور واإلناث؟  ،الذكاء )السائؿ والعاـ(ىؿ توجد فروؽ فى درجة  (3

 بيف تبلميذ الحضر والريؼ؟  ،الذكاء )السائؿ والعاـ(ىؿ توجد فروؽ فى درجة  (7

 تبلميذ المرحمة اإلعدادية؟لدي الذكاء السائؿ بمستوى الذكاء العاـ  ينبئ مستوىىؿ  (1

 أىداف الدراسة:
 تيدؼ الدراسة الحالية إلى:

 التعرؼ عمى الفروؽ بيف الذكور واإلناث وتبلميذ الحضر والريؼ فى الذكاء السائؿ.  -3

تبلميػذ  ىلػدالذكاء السائؿ مف خبلؿ الػذكاء العػاـ  مستوىب التعرؼ عمى إمكانية التنبؤ -7
 المرحمة اإلعدادية.

 التعرؼ عمى الفروؽ بيف تبلميذ الريؼ والحضر لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية. -1
 أىمية الدراسة:

في حدود اطبلع الباحثة وجدت قصور في بعض الدراسات العربية التي تناولت 
 الدراسة.الذكاء السائؿ والعاـ مما يؤكد أىمية 

 وتنقسـ أىمية الدراسة إلى:
 أوال: من الناحية النظرية:

 التعريؼ بمفيـو الذكاء السائؿ والعاـ. (3
التعريؼ ببىمية دراسة الذكاء السائؿ والعاـ الذي لو تبثير كبير عمى سموؾ األفراد،  (7

 ودى نجاحيـ في الحياة االجتماعية.
 ثانيًا: من الناحية التطبيقية:

 التى تتناوليا الدراسة، وىى مرحمة المراىقة المبكرة.أىمية المرحمة  (3
قد تؤدي نتائج الدراسة إلى توجيو األنظار إلى االىتماـ بالذكاء السائؿ والعاـ لدى  (7

ـ ووضا برامج جديدة لتنميتو.تبلميذ المرحمة اإلعدادية وتفعيؿ أساليب حديثة في   التعمي
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الذكاء السائؿ والعاـ عمى إدراؾ تبلميذ اإلفادة مف نتائج الدراسة فى معرفة مدى تبثير  (1
 المرحمة اإلعدادية.

 مصطمحات الدراسة
 أوال: تالميذ المرحمة اإلعدادية:

خػػػبلؿ الفصػػػؿ الدراسػػػي عامػػػا، ( 31 -31الػػػذيف تتػػػرواح أعمػػػارىـ بػػػيف )التبلميػػػذ  ىػػػـ
 ـ.7878/ 7835مف العاـ الدراسي  الثاني
 :Fluid Intelligenceالذكاء السائل ثانيا: 

 التػػػػذ كر،و  ى االسػػػػتنتاجمػػػػالقػػػػدرة ع ئؿالػػػػذكاء السػػػػا(: يعكػػػػس 1996) Feldmenيعرفػػػػو 
 ومعالجة المعمومات، مف خػبلؿ العديػد مػف المحكػات. ووفػؽ مػا يػرى كاتيػؿ فػبف الػذكاء السػائؿ

ؾ والتقػػػػدير والفيػػػػـ اختبػػػػارات االدراأو  ويمكػػػػف قياسػػػػو بواسػػػػطة قياسػػػػات غيػػػػر مػػػػرتبط بالثقافػػػػة،
 (.Cliffs,1981,p.351تبط بالخبرات المخزنة بالذاكرة ارتباطا ضعيفا.) واالستدالؿ، والتي تر 

الميارات المعرفية األساسػية لحػؿ الم ػكبلت الجديػدة وىػذه عمى  لذا ي مؿ الذكاء السائؿ
الميػػػػػارات غيػػػػػر مكتسػػػػػبة مػػػػػف المدرسػػػػػة، وتتضػػػػػمف مثيػػػػػرات غيػػػػػر لفظيػػػػػة، وتتطمػػػػػب اختػػػػػراع 

ب مرنػػػة السػػػتراتيجيات موجػػػودة اسػػػجابة لممواقػػػؼ كيػػػااسػػػتراتيجيات معرفيػػػة جديػػػدة أو إعػػػادة تر 
يػػو الػػذكاء الفطػػري الػػذي يولػػد مػػا اإلنسػػاف، والػػذي يحيػػؿ لمختمػػؼ العمميػػات الذىنيػػة ، فالجديػػدة

الخالصػػة والتػػي مػػف خبلليػػا يسػػتطيا الفػػرد القػػدرة عمػػى التفكيػػر المنطقػػي وحػػؿ الم ػػكبلت فػػي 
الم ػػػػكبلت وتحديػػػػد أنماطيػػػػا  الظػػػػروؼ التصػػػػورية بمعػػػػزؿ عػػػػف المعرفػػػػة المكتسػػػػبة، و تحميػػػػؿ

 والعبلقات التي تستند إلييا واستقرائيا باستخداـ المنطؽ.
 التأصيل النظري لمدراسة والدراسات السابقة:   

 المحور األول: الذكاء:
يعد موضوع الذكاء مف الموضوعات األساسية الميمة التي ييتـ المربوف وعمماء النفس 

انعكاسات عمي الكثير مف المجاالت التربوية التي تتصؿ بدراستيا والبحث فييا، لماليا مف 
، وقد حاوؿ الكثير مف العمماء معرفة طرؽ تنمية الذكاء والقدرة عمى ببرامج التعميـ والمناىج

الحد مف تدىورة وذلؾ لصالح الفرد والمجتما، وال يزاؿ الجدؿ مستمر حوؿ معرفة الوقت الذي 
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عياف كما أنو يوضا عمى عاتؽ العمماء والباحثيف تتدىور فيو معدالت الذكاء وكيفية من
مسؤولية معرفة إذا ما كانت البيئة أو الفروؽ الفردية أو الوراثة ليا دخؿ وتبثير عمى نسب 
الذكاء لدى ال خص أـ ال، وذلؾ لموقوؼ عمى طريقة تنميتيا وتطويرىا وتحفيزىاف ومف ناحية 

 لعقمية والمحافظة عمى الذكاء. أخرى استك اؼ طرؽ جديدة لمنا تدىور القدرات ا
ويعتبر مفيوـ الذكاء مف أكثر المفاىيـ النفسية  يوعا بيف السيكولوجييف والعامة وعمي 
الرغـ مف الكـ الكبير مف الدراسات والبحوث في مجاؿ الذكاء إال أنو ال يوجد تعريؼ محدد 

اء وىي )القدرة عمي لمذكاء ولكف يمكف تحديد بعض القدرات التي تسود معظـ تعريفات الذك
القدرة عمي التكيؼ  –القدرة عمى حؿ الم كبلت  –القدرة عمي التعمـ  –التفكير المجرد 
 واالرتباط بالبيئة(.

ويعتبر الذكاء مفيوًما فرضًيا، حيث أف الباحث ىو مف يستطيا أف يكت ؼ وجوده مف 
كاء ال يمكف مبلحظتو خبلؿ المبلحظة المتعمقة لمجموعة مف السموكيات الذكية، حيث أف الذ

بصورة مبا رة ألنو ال يوجد اي  كؿ ممموس أو محسوس أو وجود م خص يستطيا أي 
 خص مبلحظتو أو حتى يمكف قياسو ب كؿ مبا ر، لذا كؿ ما يمكننا فعمو ىو مبلحظة 
السموؾ الخاص بالفرد ومف خبلؿ تمؾ المبلحظة نفترض أف وراء السموؾ توجد قدرة مجردة اال 

اء، وقد نستطيا ايجاد الذكاء في العديد مف العمميات العقمية المتنوعة مثؿ ) اإلدراؾ، وىو الذك
التصور، التخيؿ، التعميـ، التذكر القصير المدى، التركيب، الحؿ، النقد، التفسير، االستنباط، 
 التجريد، االستقراء، االستبصار، الحدس، التمييز، التفكير(، ىذا باإلضافة لقدرة ال خص الذي
يتمتا بالذكاء في التكييؼ ما المواقؼ الجديدة التي يتعرض ليا، كما يمكف لم خص الذي 
يتمتا بالذكاء مف إدراؾ العبلقات التي توجد بيف األ ياء واالستيعاب والفيـ، بجانب معرفتو 

 واتقانو في استخداـ الرموز وفيميا أيًضا.
قديـ دليبل مقنعا لوجود العديد ولقد سعي جاردنر في كتابة "أطر العقؿ" إلي محاولة ت

أف الجيود السابقة لترسيخ أنواع مستقمة  ىاإلنساف، حيث ير  ىمف القدرات العقمية المستقمة لد
 (.388: 7882مف الذكاء لـ تكف مقنعة )محمد حسف عبد اهلل، 
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: أف الفرد ولد يمتمؾ جميا أنواع الذكاء ولكف تختمؼ نسبة Amy (1996:2)ولقد أوضح 
 كؿ ذكاء مف فرد إلي آخر.امتبلؾ 

التصور األوؿ  –(: التصوريف األساسييف لمذكاء 333: 7884ويوضح محمد أمزياف )
وىو التقميدي وينظر إلي الذكاء بوصفو قدرة عامة و اممة لمقدرات العقميػة األخرى ، ثـ 

اع األخرى التصور الثاني الذي يمثمو جاردنر وينادي بتعدد الذكاء واستقبللية كؿ نوع عف األنو 
سواء مف الناحية البيولوجية أو الناحية الوظيفية، وكيفية ظيور أثاره عمي سموؾ الفرد ، 

 وطريقة حمو لمم كبلت التي تعترضو في حياتو اليومية.
البحوث ذات الصمة فى مجاؿ الفروؽ بيف الجماعات عمى وجود عبلقة  وقد اجمعت

قتصادية لؤلسرة، بمعنى أنو ما تحسف ىذه موجبة بيف نسب الذكاء والحالة االجتماعية واال
الحالة يرتفا الذكاء ويقصد  بتمؾ الحالة دخؿ الوالديف ومستوى تعميميـ والميف التى يمتينوىا 

 .( 372 :371، 7833)أ.د./ مايسة أحمد النياؿ، أ.د/عبد الفتاح دويدار، 
ئج اختبار الذكاء أكثر وبالفعؿ يميؿ أفراد العائمة نفسيا إلى الت ابو فيما بينيـ فى نتا

مف األفراد الذيف ال قرابة ليـ ما بعضيـ،  وتورث صفة الذكاء فى العائمة كالعديد مف 
 الصفات الب رية األخرى.

ويرجا العمماء ذلؾ إلى الجينات التى تمعب أثرا ضخما عمى الفروؽ فى القدرة العقمية 
سبب لذلؾ )إياف ج ديرى، سيـ ىا ـ، بيف الناس، لكنيـ لـ يتمكنوا مف تحديد نوعية الجيف الم

 .( 311 :385 ىػ،3171
بوضا النظريات المفسرة لمذكاء والتي اختمفت مف عالـ  عمماء النفسقاـ الكثير مف وقد 
 يمي:أىـ النظريات نظرية كاتيؿ كما  ومف حسب رؤيتو إلى آخر

 : Raymond B.Cattel(1963 -1987نظرية كاتيل) 
مف ثرتوف حوؿ القدرات العقمية، و سبيرماف عف العامؿ الحظ  كاتيؿ أف أفكار كؿ 

(، ال يتعارضاف، كما أفترض كاتيؿ في نظريتو اليامة أف الذكاء يتفرع إلى فرعيف أو gالعاـ)
نوعيف مف الذكاء ب كؿ أساسي، كما اقترح كاتيؿ أف يكوف ىناؾ توافؽ بيف كؿ مف الفكرتيف 

 ((.Kamphaus,1993,p,26  (gمف خبلؿ تصميـ فرعيف مف العامؿ العاـ)
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ومف ىنا تبتي أىمية تصور كاتيؿ فيو يربط ما بيف نظرية سيبرماف وثرستوف مف خبلؿ 
نظرية أخرى مقبولة حوؿ البيئة والوراثة، مف خبلؿ ما قدمو مف فكرة الذكاء السائؿ والذكاء 

 (.34،42، ص3544المتبمور) فيميب فرنوف، ترجمة فاروؽ عبد الفتاح عمى موسى،  
حيث أف كاتيؿ كاف لديو افتراض ىاـ وىو تقسيـ قدرات ثورستوف السبعة العقمية، 

(، والذكاء المتبمور) gfوالعامؿ العاـ لسبيرماف إلى بعديف لمذكاء أساسييف وىما الذكاء السائؿ) 
gc حيث أننا نبلحظ أنيا نتيجة متكاممة وتعد في نظر الكثيريف مف أكثر النماذج فائدة في ،)

 (.Sigelman,1996,P 254وضوع ( ىذا الم
يرى كاتيؿ أف الحالة العضوية والبيولوجية تؤثر عمى الذكاء السائؿ أكثر مما تؤثر • 

 عمى الذكاء المتبمور.
يرى كاتيؿ أف الذكاء السائؿ يمكنو اف يتدىور مف خبلؿ التقدـ في العمر نتيجة • 

ظر كاتيؿ فبنو ال يتدىور عند تقدـ التدىور في عمؿ الدماغ، أما الذكاء المتبمور مف وجية ن
 ال خص في العمر.

يرى كاتيؿ أيًضا أف ما يتعرض لو ال خص مف تغيرات في مجاؿ التعميـ أو زيادة • 
الخبرات سواء الفكرية واالجتماعية وكافة المحاوالت في تغيير الذكاء تؤثر جميعيا في الذكاء 

ا األخذ في اإلعتبار أف الذكاء السائؿ ىو المتبمور أكثر مما تؤثر في الذكاء السائؿ، لكف م
  رط أساسي وأولي كي ينمو الذكاء المتبمور.

كما طور كاتيؿ نموذًجا اقترح فيو أف الذكاء العاـ يقارب ما بيف عامميف مف العوامؿ 
الفرعية الرئيسية وىما القدرة السائمة والمتبمورة، وتتطمب القدرة السائمة مف الذكاء فيـ العبلقات 

مجردة أو العبلقات الجديدة، كما يتطمب ت كيؿ المفاىيـ وتقاس تمؾ الجدرة بمقاييس ال
االستدالؿ واالستنتاج، بينما تتطمب القدرة المتبمورة التعرؼ عمى المعرفة المتراكمة لم خص 
والتي تقاس مف خبلؿ اختبارات المفردات والمعمومات العامة أو المعمومات التي تـ تعمميا 

 (.baron, 1996,P55) واكتسابيا 
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 :عوامل كاتيل التحميمة الخمسة
استطاع كاتيؿ مف خبلؿ التحميبلت العاممية لعوامؿ القدرات العقمية األولى مف الدرجة   

مؿ أخرى إضافية لكنيا مف الدرجة الثانية، وقد عيف االثانية لثرستوف، اف يكت ؼ بالدليؿ عو 
كؿ مف الذكاء السائؿ والذكاء المتبمور، وتمثمت  كاتيؿ خمسة عوامؿ متنوعة تـ إضافتيا إلى

 تمؾ العوامؿ الخمسة في ثبلثة عوامؿ مف الدرجة الثانية وىـ:
 (.Retrieval Capacityعامؿ الذاكرة المرتبط بقدرة االسترجاع) .3
 (.Visualizarionالعامؿ الخاص بالتصور البصري )  .7
 (.Cognitive Speedالعامؿ الخاص بالسرعة المعرفية) .1

(، Non – Orthogonalـ تكف عوامؿ كاتيؿ مف الدرجة الثانية التي حددىا متعامدة) ل
بمعنى أنيا لـ تكف مستقمة إحصائيا وذلؾ يسمح لكاتيؿ أف يقوـ بإجراء التحميبلت العاممية مف 

 الدرجة الثالثة ألي مف عوامؿ الدرجة الثانية.
يف وىـ: عامؿ القدرات السائمة وقد حدد كاتيؿ عوامؿ الدرجة الثبلثة في عامميف أساسي

"، الذي gcالتاريخية، عامؿ التبثيرات الثقافية، لكف ما األخذ في االعتبار في أف عامؿ " 
يتمثؿ في القدرة المتبمورة ىو األكثر التصاقا بالعامؿ الخاص بالتبثيرات الثقافية) 

Brody,1992,P.19-20) 
الذكاء السائؿ فقد رأت ب ياعمؽ منولكي نوضح اكثر عوامؿ كاتيؿ األساسية أو ما يت
الذكاء السائؿ والتي قاليا كاتيؿ في بالباحثة أنو يجب استعراض بعض التعريفات التي تعمقت 

 عدد مف المراجا ومف تمؾ التعريفات ما يمي:  
 تعريف الذكاء السائل

ت ي مؿ الذكاء السائؿ عمى الميارات الغير مكتسبة واألساسية لمقدرة عمى حؿ الم كبل
الجديدة، وتتضمف تمؾ القدرات المثيرات غير المفظية، وىو ما يتتطمب العمؿ عمى اختراع 
بعض االستراتيجيات المعرفية الجديدة، أو إعادة الستراتيجيات كانت موجودة سمفا لكنيا توجد 
مف خبلؿ االستجابة لممواقؼ الجديدة، وىو ما يمكف قياسو مف خبلؿ ما يعرؼ بالقدرات 

 بينيو لمذكاء. –لتحميمية الذي يوجد في اختبار ستانفورد السائمة ا
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يعكس الذكاء السائؿ كؿ مف: الذاكرة ومعالجة المعمومات، واالستدالؿ، عمى سبيؿ و 
المثاؿ عند محاولة تذكر مجموعة مف األرقاـ، أو حؿ تماثؿ لمجموعة مف سبلسؿ األحرؼ 
مف خبلؿ بعض المعايير، فينا نستخدـ الذكاء السائؿ، الغير لفظي والمستقؿ عف أي تعميـ 

رة لصياغة االستبلؿ والمفاىي، والعمؿ عمى تحديد المت ابياتف معيف، فيو ي مؿ عمى القد
فيو إذا بدييي أو حدسي أكثر، كما يتضمف الذماء السائؿ عمى بنى معرفية حديثة أكثر مف 

 .power mentalويتمثؿ في القوة العقمية استخداـ بنية موجودة سابقا، فيو فطري في األساس 
المقدرة عمى حؿ الم كبلت الحديثة  والجديدة والغير وبناء عميو فبف الذكاء السائؿ ىو 

السرعة العقمية وسعة الذاكرة، السرعة في التفكير"، تمؾ القدرة عمى: " مسبوقة والعادية، وت مؿ
وتتمثؿ تمؾ القدرات في " حؿ األحجية المعقدة، تخيؿ أ ياء في الفضاء، إيجاد نمط معيف في 

رة أو معرفة أو تعمـ سابؽ، بؿ يمكننا القوؿ أنو صؼ مف الحروؼ"، فيو ال يرتكز عمى خب
 االستعداد او القابمية لمتعمـ.

و قد أوضح كاتيؿ مف خبلؿ نظريتو أف الذكاء السائؿ يمكف تعريفو ببنو " األمكانية 
 (.3551:112) الكناني، وآخروف، وجود مخ سميـ، وجياز عصبي سميـ" الفطرية التي يقابميا

" الكفاءة العقمية الغير كاء السائؿ يعتبر وب كؿ أساسي ىوذكما يمكننا القوؿ أف ال
لفظية، أو المتحررة ب كؿ نسبي مف تبثير العوامؿ الثقافية، كما أنو ىو القدرة عمى تصنيؼ 

)   والتذكر والتحميبلت ال كمية،والمصفوفات االرتباطية ت،اال كاؿ وأدراؾ المتسمسبل
Rodriguiz :3:  2003.) 

 :مقاييس الذكاء
منذ ما يقرب مف المائة عاـ وا  كالية قياس الذكاء تستحوذ عمى أىتماـ العمماء 
والباحثيف في مجاؿ عمـ النفس، وبالطبا عمى مدار تمؾ األعواـ حدث تتطور وتغير في تمؾ 
المقاييس أكثر مف مرة، لكف يرجا البعض اإلنطبلقة األولى فيما يخص مقاييس الذكاء إلى 

طوف، فيـ مف قالوا أف ىناؾ فروؽ فردية بيف الب ر ترجا إلى آراء كؿ مف أرسطو وأفبل
عوامؿ فطرية، لكف فيما بعد تغيرت تمؾ النرة ليصبح ال خص الذكي ىو ال خص القادر 

(، لكف فيما بعد ظير عالـ النفس ال يير فرانسيس جالتوف 43: 7833ر، بوديناعمى التعميـ) 
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Galtonنو األب الحقيؽ لمقياس العقمي في مجاؿ عمـ ، والذي يعتبر مف وجية نظر الكثير أ
النفس، واستخدـ جالتوف االستخبار كوسيمة يمكنيا قياس سمات كثيرة ومتنوعة مثؿ المزاج 

 والخمؽ واستخدامو أيًضا في التصور العقمي والحسي.
في الكثير مف األبحاث والدراسات التي  Gaiton   ما جالتوف Cattellت ارؾ كاتيؿ 

الفروؽ الفردية والتي تخصصت في دراسة الذكاء كونو قدرة عقمية، ويعد كاتيؿ ارتكزت حوؿ 
أو مف قاـ باستخداـ مصطمح ) اختبار عقمي( في المؤلفات النفسية وذكر ذلؾ في مقالو 

(، وكاف التطبيؽ الفعمى لقياس الذكاء لدى كاتيؿ في مجاؿ الفروؽ الفردية 11)جابر ، د.ت: 
مريكية، حيث قاـ بتطبيؽ االختبار عمى طبلب جامعة كولومبيا، في الواليات المتحدة األ

الكثير مف االختبارات والمقاييس التي يمكف مف خبلليا قياس الذكاء وتكوف  افف ىناؾأصبح 
في أغمبيا مقاييس متحررة مف العامؿ الثقافي مثؿ أختبارات بينيو ووكسمر لمذكاء، واختبار 

باإلضافة الختبار كاتيؿ لمذكاء المستوى الثالث، والذي  الذكاء لػ أحمد زكي صالح المصور،
 (.114: 7884ترجمو ونقمو لمعربية الدكتور فؤاد حطب وآخروف، ) فؤاد أبو حطب وآخروف، 

(، إال أنو ال يستطيا أحد IQوعمى الرغـ مف وجود الكثير مف مقاييس مستوى الذكاء )
تمؾ األختبارات والمقاييس بعدـ القدرة  مف العمماء الجـز بما ىي الذكاء، بؿ يتيـ الكثير

بطريقة صحيحة عمى تحديد األذكياءأو األقؿ الذكاء بيف االفراد ممف يخضعوف لتمؾ المقاييس 
أو تحديد ال خص العبقري، فنحف عمى سبيؿ المثاؿ عندما نتعرض لحؿ م كمة ما ال نستخدـ 

ا عمى حؿ تمؾ الم كمة أو كؿ أجزاء الدماغ بؿ نسنتخدـ فقط الجزء المخصص الذي يعينن
الحقؿ المناسب، لذا فيعتبر الذكاء أحد تمؾ الحقوؿ وقد يكوف ال خص بارًعا في باقي الحقوؿ 

 (. 38-5: 7833األخرى وليس عمى نفس المستوى في الذكاء ) كرامز، 
قاـ كاتيؿ بتطوير نموذجا يقترح فيو أف الذكاء العاـ يتقارب أو ينقسـ إلى نوعيف مف 

الفرعية االساسية وىما " القدرة السائمة والقدرة المتبمورة"، وتتطمب الجرة االئمة أو  العوامؿ
الذكاء السائؿ، القدرة عمى فيـ العبلقات الجديدة والعبلقات المجردة وت كيؿ المفاىيـ، ويقاس 

أىـ  ووضح كاتيؿ أف ىذا النوع مف الذكاء بواسطة االختبارات االستنتاجية واالستداللية، 
التفريؽ بينو وبيف  يتـ عف طريقياوالتي  ائؿالذكاء السقياس مقاييس المعتمدة في ال
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 تكممة الصور،رسوـ المكعبات،  الذكاءالمتبمور، ىي عبارة عف خمسة اختبارات فرعية )
، أما القدرة المتبمورة أو الذكاء المتبمور، فيو يتمثؿ (ترتيب الصور تجميا األ ياء، المتاىات،

لمتراكمة والخبرات لدى الفرد ويقاس الذكاء المتبمور بواسطة اختبارات المعمومات في المعارؼ ا
 (.baron,1996,P 55العامة والمفردات ) 

يتـ قياس الذكاء السائؿ ب كؿ عاـ مف خبلؿ المياـ الغير لفظية، والتي تخمو مف و 
ر تمؾ المقايس "، مف أ يRaven –تبثير العوامؿ الثقافية ب كؿ نسبي، ويعد مقياس " رافف 

وىو خاص بالمصفوفات الممونة والمتتابعة سواء العادي أو المتقدـ حسب الفئة العمرية، 
 Jensenوبالطبا ال ننسي اختبار كاتيؿ، واختبار الذكاء الثقافي المتناغـ لػ جينسف " 

ية "، كما يمكننا تقدير وقياس الذكاء السائؿ مف خبلؿ الكثير مف االختبارات الغير لفظ1998
أو االختبارات المعرفية أو التجريدية، والتي ال تعتمد عمي أي مف المعارؼ المكتسبة، وتبتي 

اء السائؿ مف كونيا قدرة معرفية ىامة وتعد مف أىـ اإل ارات عمى نجاح كأىمية وجود الذ
 .(Barbey et al 2013 p2الفرد في ما يمر بو مف م كبلت ومواقؼ) 

  :العوامل المؤثرة في الذكاء
ي ير عالـ النفس ال يير سبيرماف إلى الذكاء بما يعرؼ لديو أنو العامؿ العقمي العاـ 

the general factor حيث ي ير لمذكاء بوصفو قدرة ال خص عمى االستفادة مف ،
الخبرات، وفي نظره أنو السموؾ المتواقؽ والمتكيؼ والناجح في بيئة ما، وأف بالفعؿ معظـ 

 اء تكوف م بعة بالعامؿ الثقافي.مقاييس واختبارات الذك
ومف المعروؼ أف الذكاء قدرة لدى ال خص يحددىا كؿ مف العوامؿ الوراثية التي 

، وما يدؿ عمى ذلؾ ت ابو ذكاء افباء genesيتوارثيا مف افباء واألجداد مف خبلؿ الجينات 
امؿ الناتجة عف ما األبناء واختبلؼ مستوى الذكاء باختبلؼ مستوى القرابة، كما تؤثر العو 

البيئة عمى ازدىار الذكاء ونموه أو اختفائو وطمسو وذبولو واضمحبللو، كما تؤثر البيئة 
الخاصة بال خص أيًضا عمى االتجاه الذي يستخدـ فيو الذكاء والطريؽ الذي يسمكو بمعنى 
كيؼ أف البيئة تؤثر عمى طريقة استخداـ ال خص لمذكاء الذي لديو سواء في طريؽ الخير 

 والنبوغ والعمـ والتفوؽ، أو طريؽ الجريمة والعنؼ واالنحراؼ والجنوح.
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كما أف ىناؾ الكثير مف العوامؿ األخرى ليا تبثير أيضا عمى الذكاء والتي ترجا إلى 
اليئة التي يعيش فييا ال خص والتي تتمثؿ في: التربية والن بة والثقافة ومستوى الطعاـ 

والبعد عنيا ومحاربة اليزاؿ والضعؼ وتناوؿ الطفؿ  والتغذية السميمة وعبلج األمراض
ـ .) عبد الرحمف العيسوي، لممغذيات والفيتامينات، بجانب القراءة   (.11: 7885والثقافة وتوفير الجو المبلئ

 .عمى الذكاء environment -تأثير البيئة  - 1
عتبر كناية تعرؼ البيئة بانيا كؿ ما يحيط بال خص أو الوسط الذي يعيش فيو، فيي ت

عف جميا القوى والظروؼ التي تحيط وتؤثر عمى الفرد مف خبلؿ المثيرات والمنبيات 
واألحداث والواقا، كما يطمؽ لفظ البيئة أيًضا لمداللة عمى بعض مف الظواىر الفزيائية 
والبيولوجية والكميائية واالجتماعية التي يمكنيا ممارسة تبثيرىا عمى كافة الكائنات الحية ) 

 (28، 3533زوؽ، أسعد، ر 
كما ذكرنا في األعمى أف البيئة التي ين ب فييا ال خص تؤثر عمى الذكاء لديو سواء 
نموه أو اضمحبللو، كما تؤثر عمى طريقة استخدامو سواء في الخير أو ال ر، حيث أف 
المقصود ببيئة ال خص ىي كؿ ما يحيط بو مف أ ياء، موضوعات، نظـ وقوانيف، عادات 

وأعراؼ، معايير وقيـ، ثقافة، لغة، تديف، ىذا بالطبا إلى جانب ظروؼ المكاف  وتقاليد
الجغرافية التي يتواجد فييا ال خص وبالطبا الظروؼ المناخية وبناء عمى الكبلـ السابقر 
يمكننا أف نقوؿ أف البيئة الخاصة بال خص تنقسـ إلى قسميف رئيسسف وىما ) البيئة 

 البيئة الجغرافية أو الفزيقية والمادية(. –انية االجتماعية والب رية واإلنس
ويؤكد الكثير مف عمماء النفس عمى تبثير البيئة عمى ذكاء ال خص، فنحف يمكننا 
التبثير والتحكـ في درجة ذكاء الطفؿ وتعديميا مثؿ نقؿ طفؿ يعاني مف عدـ التكييؼ ما 

نحو دروس إضافية، أو وضعو مجموعة مف األقراف إلى جماعة أخرى أو االىتماـ بغذائو أو م
في مناخ جيد لممذاكرة. وقد نطرح ىنا سؤاؿ ىاـ بخصوص البيئة وىو: ) ىؿ يختمؼ مستوى 
الذكاء ما بيف السود والبييض؟، أو يختمؼ بيف سبلالت الب ر المختمفة والمنت رة في أماكف 

ف الب ر بحيث جغرافية متنوعة؟،  ىؿ يختمؼ الذكاء ما بيف األعراؽ والسبلالت الجنسية م
تمتاز سبللة أو عرؽ عف افخر بالذكاء كما كاف يزعـ النازييف األلماف بتفوؽ جنسيـ بالذكاء 
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عف باقي الب ر؟(، وقد وجدت الباحثة أف الكثير مف األبحاث والدراسات قد اجابت عمى تمؾ 
جنس أو  األسئمة السابقة بالنفي، فبل يوجد أي فروؽ في الذكاء بيف البيض أو السود أو أف

سبللة تتفوؽ عمى أخرى، وقد تكوف الفروؽ فقط في العوامؿ الفرعية في توفير البيئة المناسبة 
فقط والتي تحيط بال خص، لذا تبتي ىنا أىمية البيئة وتبثيرىا، لذا يجب أف ت مؿ اختبارات 

ؿ آخر الذكاء تنوع بيئي فبل يعقؿ اف نقيس ذكاء طفؿ يعيش في بيئة ريفية بمصر ونقارنو بطف
يعيش في نيويورؾ بالواليات المتحدة األمريكية مثبل، حيث ترى الباحثة أنو البد مف أف تكوف 

 المقاييس واختبارات الذكاء تتناسب ما البيئة التي يعيش فييا الطفؿ.
 .تأثير الغذاء عمى الذكاء - 7

عمى نسبة  ت ير أيًضا الدراسات الحديثة أيًضا إلى تبثير الغذاء الموجود ببيئة ال خص
الذكاء، فيناؾ بعض االطعمة مف  بنيا زيادة وتحفيز القدرة العقمية، وتن يط الغدد الصماء 
زتن يط الن اط الذىني، ومف تمؾ األطعمة األسماؾ والكائنات البحرية التي تحتوي عمى مادة 

لتي تثبت الفسفور اليامة لمعقؿ والذاكرة، وىناؾ العديد مف التجارب العممية في ىذا ال بف وا
أىمية الغذاء وتبثيره عمى مستوى األطفاؿ، ومف ىنا أ ارت بعض الدراسات إلى أف سكاف 
البيئة الساحمية يتمتعوف ببداء ذىني أفضؿ لتمتعيـ بتناوؿ كميات أعمى مف الفسفور، وبالطبا 

يناؾ قد نعالج ىذا في البيئات األخرى بتناوؿ تمؾ الكائنات البحرية واألسماؾ بصرة مستمرة، ف
دراسات أيًضا تناولت أطفاؿ المبلجئ المحروميف مف الرعاية الصحية والغذائية السميمة مف 
خبلؿ تربيتيـ في تمؾ البيئة، أثبتت الدراسات أنيـ يعانوف مف العجز وعدـ التحكـ ونسبة 
 الذكاء بسيطة لمغاية، كما أف الحرماف ال ديد في بعض البيئات الفقيرة والبدائية يعوؽ ويؤثر
عمى نمو الذكاء لدى ال خص، لذا فبنو مف الثابت أف تحسيف الظروؼ الخاصة بالبيئة بما 
فييا الغذاء يؤدي إلى نمو الذكاء وتحسيف قوي الطفؿ العقمية والذىنية وخاصة لدى أطفاؿ 
البيئات الفقيرة والمحرومة، حيث أف الجوع والقمؽ يضر ضررا بالغ بمستوى األداء العقمي ومف 

(. وبناءا عميو ترى الباحثة أف البيئة تؤثر تبثير اليدع Myer,D.G.1993:228اء ) ثـ الذك
مجاال لم ؾ في مستوى ذكاء الطفؿ وتتمثؿ في المكانة اإلقتصادية واالجتماعية التي ت جا 
نمو الذكاء والقدرات الذىنية، حيث أف ظروؼ البيئة المنزلية التي تقدـ لؤلطفاؿ أثناء تربيتيـ 
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ساعد عمى تحسيف الذكاء وتطوره وتنميو مف تقديـ الدعـ والرعاية الصحية وتقديـ ون بتيـ ت
الغذاء الجيد تؤثر تبثير مبا ر عمى صحة الطفؿ العقمية ونمو ذكائو وىو ما يتفؽ معو ) 

 (.178: 3551راجح، عمر، 
 .التموث البيئي وتاثيره عمى الذكاء - 3

ونمو الذكاء وتوفره في بيئة والطفؿ  يء فبذا كاف الغذاء ميـ لمصحة العقمية       
ضروري، فيناؾ أيًضا دور آخر لمبيئة وتبثيرىا عمى الذكاء ال يمكف تجاىمو وىو توفر البيئة 
الصحية الخالية مف المموثات وأخطارىا عمى الصحة ب كؿ عاـ وعمى الذكاء ب كؿ خاص، 

، فإذا كانت البيئة مموثة ت كؿ البيئة مصدرا ىاما لتوفر الصحة والقوة لمكائنات الحية
بالعناصر الضارة فبنيا بذلؾ تقوـ بدور الحاضنة لؤلمراض وتكاثرىا مما يؤثر عمى الصحة 
العامة لمفرد وعمى مستوى قدراتو الذىنية والعقمية التي تتدىور ب كؿ ممحوظ، والتموث البيئي 

، أكاسيد ىنا ي ير إلى تموث اليواء بالعديد مف الغازات السامة مثؿ غاز أوؿ  أكسيد الكربـو
النتيروجيف، ثاني أوكسيد الكبريت وثبلني أوكسيد الرصاص، األدخنة والغبار واألتربة، الروائح 
الكريية، الضوضاء المزعجة، العناصر الييدروكربونية الناتجة مف عوادـ السيارات المنبعثة 

ة نتيجة استن اقو تمؾ في اليواء، وبالطبا يؤثر ذلؾ تبثيرا ضارا عمى قدرات الطفؿ العقمي
المركبات مما يؤدي إلى خفض قدراتو العقمية وضعؼ مستوى الذكاء وخاصة عندما تزدات 

 (.127: 7888مركبات أوكسيد الكبريت ومركبات الرصاص. )الزوكة، محمد خميس، 
ال يقتصر التموث البيئي عمى اليواء فقط فيناؾ مجموعة أخرى مف المموثات التي توجد 

مثؿ تموث الماء ، حيث تتعرض الكثير مف المسطحات المائية حوؿ العالـ لمتموث في البيئة 
جراء المخمفات الصناعية والنفايات الزراعية والمنزلية مف صرؼ صحي وخبلفو، وتسرب 
المخمفات البترولية وابعض النفايات الم عة الخطرة، والف الماء يدخؿ في كافة مناحي الحياة 

ستحماـ والنظافة بجانب الزراعة يمكف مف خبللو انتقاؿ األمراض إذا مثؿ ال رب والطبخ واال
ما كانت البيئة مموثة، وىو ما يؤثر عمى الصحة العامة مف خبلؿ اإلصابة باألمراض التي 

 تؤثر عمى ال خص وعمى نمو الذكاء .
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 .األسرة والبيئة العائمية وتأثيرىا عمى الذكاء - 1
رة ىي بمثابة أوؿ بيئة خارجية ووسط اجتماعي خارجي تعتبر البيئة العائمية أو األس

يتعرض لو الطفؿ منذ أو والدتو، حيث تنمو جوانب  خصية الطفؿ داخؿ أسرتو وبيف أفرادىا 
 والتي تتكوف مف األب واألـ واألخوات واألقارب ولكؿ  خص لو دوره الخاص، 

يتمتا داخؿ أسرتو حيث أثبتت الكثير مف الدراسات واألبحاث، أنو الطفؿ الذي 
بالعناصر اليامة واألساسية مثؿ: األماف واالستقرار والتعميـ واإل باع العاطفي، يتمتا بالنمو 
العقمي المتميز بصفة عامة ويتمتا بنسة عالية مف الذكاء بصفة خاصة، كما أف تعرض 

مو المغوي الطفؿ لمخبرات والمواقؼ الحياتية الجيدة داخؿ األسرة تؤثر عمى زيادة نمو تحصي
والذكائي معا، حيث تؤثر البيئة األسرية السوية تبثيرا ايجابيا كبيرا عمى نمو الطفؿ ب كؿ سميـ 

 (.11: 7838وتجعمو  خص سوي متوافؽ اجتماعيا وبيولوجيا ) فخري، عبد اليادي، 
 .المدرسة وتأثيرىا عمى الذكاء - 5

ئي والمعرفي لدى الطفؿ وخاصة تقـو البيئة المدرسية بدور كبير ومؤثر في النمو الذكا
في مراحؿ التعميـ األولى وىو عمر الطفؿ المبكر، وقد ايدت ذلؾ العديد مف األبحاث 
والدراسات التي تناولت ىذا الموضوع والتي تؤكد جميعيا الدور الياـ لممدرسة في تحسيف أداء 

الطفؿ الذكائية  الطفؿ عمى اختبارات الذكاء حيث تساىـ العممية التربوية في نمو قدرات
والعقمية ب كؿ خاص، وىنا يبتي دور المعمـ الواعي الذي يتعرؼ عمى قدرات كؿ طالب ونوع 
ذكائو حتى ينميو، سواء كاف ىذا الذكاء لفظيا أو اجتماعيا أو موسيقيا ..وىكذا مف أنواع 

 بنيا الذكاء األخرى، كما يجب عمى المدرسة توفير البرامج التعميمية واألن طة التي مف 
 (.18مدى يمكف الوصوؿ إليو)حباؿ ياسيف: تنمية ذكاء الطبلب واالرتقاء بقدراتو العقمية إلى أقصى 
 التعقيب عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة لمدراسة:

ومف خبلؿ استعراض األطر النظرية والدراسات السابقة يمكف القوؿ ببنيا ال تعكس 
عمي حد  –واقا الم كبلت الناتجة عف تنوع البيئات، ونظًرا لندرة ىذه الدراسات ليذا الموضوع 

رغـ ما لمموضوع مف أىمية نظرية وتطبيقية، باإلضافة إلي ندرة الدراسات  -اطبلع الباحثة
السائؿ والعاـ(، يمثؿ مؤ را لضرورة االىتماـ بدراستيا، ما تجنب الذكاء ) ؿ مفكالتي تناولت 
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أوجو النقد التي وصفت في التعقيب عمي الدراسات بيدؼ الوصوؿ إلي نتائج أكثر قابمية 
لمتعميـ، باإلضافة إلي اختبلؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في حداثة موضوعيا، 

ىـ  رائح المجتما )المرحمة اإلعدادية(، وقد استفادت الباحثة مف األطر واختيار عيناتيا مف أ
عداد  النظرية والدراسات السابقة وما توصمت إليو مف نتائج في صياغة فروض الدراسة، وا 
أدوات الدراسة، وتحديد العينة ومواصفاتيا، واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لتحميؿ 

ي سعي الباحثة نحو الحرص عمي التواصؿ والتكامؿ بيف عرض البيانات، ىذا باإلضافة إل
اإلطار النظري وتطبيؽ األساليب واألدوات الخاصة بالدراسة، والسعي نحو تقديـ عرض 
متكامؿ ومتفاعؿ وصواًل إلي المستوي المن ود وفًقا لمتوجيات التربوية واإلر ادية التي تتبلءـ 

 ما طبيعة المجتما المصري. 
 الباحثة مف تمؾ الدراسات في افتي: فقد استفادت

 تحديد حجـ العينة المختارة: •
حيث اختارت الباحثة في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسات والبحوث السابقة 

 ( عاما.31 – 31الزمنى ما بيف )عينة مناسبة مف تبلميذ المرحمة اإلعدادية بحيث يتراوح عمرىـ 
 تحديد األساليب اإلحصائية: •

( إناث مف، قد تناولت 18( ذكور و)18( منيـ )48نظًرا لكبر حجـ العينة )ف= 
الباحثة اإلحصاء البارامتري وىوما يتبلءـ ما الدراسة الحالية، وتـ االستعانة بالمتوسط 

 الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة ت وتحميؿ االنحدار أيضا ومعامؿ االرتباط لبيرسوف.
 تحديد أدوات الدراسة: •

 مقياس الذكاء )والسائؿ والعاـ( )إعداد: الباحثة(.
 :فروض الدراسة

 توجد فروؽ دالة إحصائيا فى درجة الذكاء )السائؿ والعاـ(، بيف الذكور واإلناث.  (3
 توجد فروؽ دالة إحصائيا فى درجة الذكاء )السائؿ والعاـ(، بيف تبلميذ الحضروالريؼ.  (7
 .بمستوى الذكاء السائؿ لدي تبلميذ المرحمة اإلعداديةينبئ مستوى الذكاء العاـ  (1
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 منيج الدراسة:
اعتمػػػدت الباحثػػػة فػػػى الدراسػػػة الحاليػػػة عمػػػى المػػػنيج الوصػػػفى وذلػػػؾ لمتحػػػؽ مػػػف اليػػػدؼ 
الرئيسى لمدراسة وىو التعرؼ عمى بعض المتغيرات الديموغرافية، والفروؽ بيف الذكور واإلنػاث 

 مف الذكاء السائؿ والذكاء العاـ.والريؼ والحضر،وتبثير ذلؾ فى كؿ 
 مجتمع وعينة الدراسة:

تمثؿ مجتمػا الدراسػة مػف المػدارس االعداديػة بمدينػة وقػرى محافظػة الفيػـو وبػيف الػذكور 
 ( تمميذا وتمميذة؛ وقد تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف:745واإلناث، وكاف عددىـ يتمثؿ في )

 عينة حساب الخصائص السيكومترية: -أ
( مػػػػػف تبلميػػػػػذ المرحمػػػػػة 388حسػػػػػاب الخصػػػػائص السػػػػػيكومترية لػػػػػؤلدوات مػػػػف )تكونػػػػت عينػػػػػة 

 اإلعدادية، بيدؼ حساب الخصائص السيكومترية لمدراسة الحالية.
 العينة األساسية: -ب 

( تبلميذ وتمميذات المرحمػة اإلعداديػة ببنػي سػويؼ وقػد 48تكونت عينة الدراسة األساسية مف )
( عاًمػا، وانحػراؼ 31.41امػا، بمتوسػط عمػرى قػدره )( ع31 - 31تراوحت أعمارعـ مػا بػيف )

 (.8.41معيارى قدره )
 أدوات الدراسة:

 استخدمت الباحثة فى دراستيا مقياس الذكاء )السائؿ( )إعداد: الباحثة(.
 وفيما يمى تناوؿ ىذه األداة ب ئ مف التفصيؿ:
 (.2مقياس الذكاء )السائل (  )إعداد: الباحثة( ممحق )

كسابيالتبلميذـ ييتـ مف خبللو تعم معامؿ الذكاءوىو أعد لقياس   –الذكاء )السائؿ  ـ، وا 
 .المواقؼ المختمفةالعاـ( في 
في حدود  – أف الباحثة الإ، الذكاءعمى الرغـ مف تعدد المقاييس الخاصة لقياس و 
لعينة  العمريةيتناسب ما طبيعة المرحمة العاـ( -لمذكاء )السائؿلـ تجد مقياسًا -إطبلعيا

مقياس الذكاء )السائؿ . ومف ثـ قامت الباحثة بتصميـ المصريالدراسة أـ ما ثقافة المجتما 
وذلؾ مف خبلؿ الرجوع إلى بعض األطر النظرية والمقاييس الخاصة ،العاـ( -
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 ،Blades et al (2000)، Carver et al (2000)، Finnegan   (2000)بالذكاء
Cluck & Hess  (2003)، (7884ية ) سمير عط. 

التوصؿ الذكاء وقد استطاعت الباحثة مف خبلؿ استقرائيا لؤلدبيات النفسية ومقاييس 
 إلى األبعاد التالية:

 .الذكاء السائؿالبعد األوؿ:  -
ألبعػػػاد، قامػػػت الباحثػػػة بإن ػػػاء واسػػػتعارة بعػػػض العبػػػارات مػػػا إدخػػػاؿ بعػػػض ا تمػػػؾوفػػػي ضػػػوء 

قػػػد انتيػػػى ىػػػذا اإلجػػػراء إلػػػى أف أصػػػبح عػػػدد التعػػػديبلت عمييػػػا بحيػػػث تتناسػػػب مػػػا كػػػؿ بعػػػد. و 
كمػػا تػػـ االعتمػػاد عمػػى التقػػدير  ( عبػػارة،37( والثالػػث )34( والثػػاني )35البعػػد األوؿ ) عبػػارات

الثبلثػػػػي لكػػػػؿ اسػػػػتجابة عمػػػػى الوجػػػػو التػػػػالي: غالبػػػػًا )تعطػػػػي ثػػػػبلث درجػػػػات(؛ أحيانػػػػًا )تعطػػػػي 
 –الػػذكاء )السػػائؿ  مػػى مقيػػاس درجتػػيف(؛ نػػادرًا )تعطػػي درجػػة واحػػدة فقػػط(. وتتػػراوح الػػدرجات ع

ذكػػاء  ة( درجػػة، حيػػث تػػدؿ الدرجػػة المرتفعػػة عمػػى جػػود15( درجػػة إلػػى )313)لكػػؿ مػػفالعػػاـ(  
لػى جانػب العػاـ( –الذكاء )السائؿ، بينما تمثؿ الدرجة المنخفضة انخفاض  العاـ( –)السائؿ . وا 

 سمبية.ىذا، تمت صياغة بعض العبارات صياغة موجبة، والبعض افخر صياغة 
 الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء )السائل(:

 وفقا لما يمي:العاـ(   –الذكاء )السائؿ تـ حساب الكفاءة السيكومترية لمقياس 
  الصدق:أوال: 
  :(1محكمين ممحق )صدق ال -1

ة عمػػػـ الػػػنفس عمػػػى لجنػػػة مػػػف أسػػػاتذالعػػػاـ(   –الػػػذكاء )السػػػائؿ تػػػـ عػػػرض أبعػػػاد مقيػػػاس 
لمحكػػـ عمػػى صػػدؽ عبػػارات كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد ( محكمػػيف، 38والصػػحة النفسػػية مكونػػة مػػف )

مقيػػاس مػػا ال. وقػػد أجمعػػت المجنػػة عمػػى صػػدؽ عبػػارات أبعػػاد العػػاـ( –الػػذكاء )السػػائؿ مقيػػاس 
 .إدخاؿ بعض التعديبلت الطفيفة في صياغة بعض العبارات

 
 
 



 

   

  

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير
 2021الجزء االول  

429 

 : الصدق العاممى -2
اس بطريقػة الصػدؽ العػاممى لممقيػاس وذلػؾ بتطبيقػو عمػى عينػة تـ حساب صدؽ المقيػ

( مف تبلميذ المرحمة اإلعدادية مف نفس مجتما البحث 388الخصائص السيكومترية وقواميا )
 .ذلؾ نتائج يوضح (3) ، والجدوؿوخارج عينة البحث األساسية

 (1جدول )
 العام(   –المتبمور  –الذكاء )السائل  مقياس التحميل العاممي ألبعاد

 نسب الشيوع قيم التشبع بالعامل األبعاد

 0.780 0.883 الذكاء السائل
 0.736 0.858 الذكاء العام
 2.182 الجذر الكامن
 72.748 نسبة التباين

، عمػى عامػؿ واحػدالعاـ(   –( ت با أبعاد مقياس الذكاء )السائؿ 3يتضح مف جدوؿ )
 الثبلثػةىػذه األبعػاد  أف   ىيعنػ( ممػا 7.347(، والجػذر الكػامف )37.314وبمغت نسبة التبايف )

العػػاـ(  التػػى  –الػػذكاء )السػػائؿ ىػػو  تكػػوف ىػػذا العامػػؿ تعبػػر تعبيػػرًا جيػػدا عػػف عامػػؿ واحػػد ىالتػػ
 .بالفعؿ، مما يؤكد تمتا المقياس بدرجة صدؽ مرتفعة اوضا المقياس لقياسي

 ثانيا: الثبات:
 بالطرؽ التالية:العاـ(  –الذكاء )السائؿ تـ حساب ثبات مقياس 

 طريقة إعادة التطبيق: -1
ـ  ذلؾ بحساب ثبات مقياس الذكاء )السائؿ  العاـ( مف خبلؿ إعادة التطبيؽ بفاصػؿ  –وت

زمنى قدره أسبوعيف وذلؾ عمى عينة الخصائص السيكومترية، وتـ استخراج معامبلت االرتباط 
 (:7، وبياف ذلؾ فى الجدوؿ )(Pearson)ميذ العينة باستخداـ معامؿ بيرسوف بيف درجات تبل
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 (2جدول )
 بطريقة إعادة التطبيق والعام( –الذكاء )السائل ثبات 

 األبعاد
معامل االرتباط بين التطبيقين األول 

 والثانى

 **0.847 الذكاء السائل
 **0.787 الذكاء العام
 **0.825 الدرجة الكمية

 8.83دالة عند مستوى داللة  **
( وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيطا بػػيف التطبيػػؽ األوؿ 7يتضػػح مػػف خػػبلؿ جػػدوؿ )

العػاـ(، ممػا يػدؿ عمػى ثبػات المقيػاس، ويؤكػد  –والتطبيؽ الثانى ألبعاد مقيػاس الػذكاء )السػائؿ 
 ميا. العاـ( لقياس السمة التى ُوضا مف أج –ذلؾ صبلحية مقياس الذكاء )السائؿ 

 :طريقة معامل الفا لكرونباخ -2

( قيـ ثبات 1مقياس باستخداـ معادلة الفا لكرونباخ. ويبيف جدوؿ )التـ حساب ثبات 
 :المقياس باستخداـ معادلة الفاكرونباخ

 (3جدول )
 باستخدام معادلة الفا لكرونباخ الذكاء )السائل(قيم ثبات مقياس 

 ألفا لكرونباخ األبعاد

 8.313 الذكاء السائل
 8.371 الذكاء العام
 8.331 الدرجة الكمية

، مما يعطى مؤ رطا جيًدا لثبػات معامبلت الثبات مرتفعة أف  ( 1)جدوؿ خبلؿ يتضح مف 
 .، وبناء عميو يمكف العمؿ بوالمقياس

 :طريقة التجزئة النصفية -3
مقياس باستخداـ التجزئة النصفية باستخداـ كؿ مف معادلة التـ حساب ثبات 

( معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية 1اف. ويبيف جدوؿ )وجتمبراوف  -سبيرماف
 العاـ(: -الذكاء )السائؿ لمقياس 
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 (4جدول )
 العام( –الذكاء )السائل  معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس

 جيتمان برانسبيرمان  األبعاد

 8.381 8.483 الذكاء السائل
 8.373 8.413 الذكاء العام
 8.311 8.471 الدرجة الكمية

مػف أبعػاده بطريقػة بعػد معامبلت ثبات المقياس الخاصػة بكػؿ  أف  ( 1جدوؿ )يتضح مف 
بػػػراوف متقاربػػػة مػػػا مثيمتيػػػا طريقػػػة جتمػػػاف، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف  -التجزئػػػة النصػػػفية سػػػبيرماف 

 .العاـ( –لمذكاء )السائؿ المقياس يتمتا بدرجة عالية مف الثبات فى قياسو 
 ثالثا: االتساق الداخمي:

 االتساق الداخمى لممواقف مع الدرجة لمبعد التابع ليا. -1
وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ درجػػات عينػػة التحقػػؽ مػػف الكفػػاءة السػػيكومترية بإيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط 

 بيف درجات كؿ مفردة والدرجة الكمية لؤلبعاد  (Pearson)بيرسوف 
 الذكاء )السائل(:االتساق الداخمي ألبعاد مقياس  -2

ؾ ، وذلالعاـ( –الذكاء )السائؿ تـ حساب معامبلت االتساؽ الداخمي ألبعاد مقياس 
( معامبلت االتساؽ 1مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ بعد. ويوضح جدوؿ )

 :مقياس، والداللة اإلحصائيةالالداخمي ألبعاد 
 (5دول )ج
 ، والداللة اإلحصائيةالعام( –الذكاء )السائل  معامالت االتساق الداخمي ألبعاد مقياس

 4 3 2 1 األبعاد

    - الذكاء السائل
  - **8.141 **8.141 العامالذكاء 

 - **8.231 **8.271 **8.231 الدرجة الكمية

 8.83** دالة عند مستوى داللة 
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الػذكاء )السػائؿ ( أف معػامبلت االرتبػاط ألبعػاد مقيػاس 1أوضحت النتػائج فػى جػدوؿ )
 مف خبلؿ المصفوفة االرتباطية، كميا قيـ مرتفعة. العاـ(  –

 مقياس: مالصورة النيائية ل
( 15وىكذا، تـ التوصؿ إلى الصورة النيائية لممقياس، والصالحة لمتطبيؽ، وتتضمف )

، كمػا بصػورة دائريػةمقيػاس مبإعػادة ترتيػب مفػردات الصػورة النيائيػة ل ةالباحثػ توقػد قامػ ة،مفرد
بحيػث تكػوف أعمػى درجػة كميػة يحصػؿ عمييػا المفحػوص ىػى المقيػاس، تمت صياغة تعميمػات 

 –لمػػػذكاء )السػػػائؿ (، وتمثػػػؿ الػػػدرجات المرتفعػػػة أ ػػػد مسػػػتوى 15) (، وأدنػػػى درجػػػة ىػػػى313)
 العاـ(. –لمذكاء )السائؿ بينما تمثؿ الدرجات المنخفضة مستوى منخفض العاـ( 

  .بعاد وأرقاـ المفردات التى تقيسيا الصورة النيائية( أ2ويوضح جدوؿ )
 (6جدول )

 تقيس كل بعدالتى  والمفردات العام( –الذكاء )السائل أبعاد مقياس 
 المجموع أرقام المفردات البعد م

 الذكاء السائل 1
1- 4 – 7 – 10 – 13 – 16 – 19 – 22 – 25 – 28 – 31 – 34 – 

37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 - 49 19 

 12 36 - 33 – 30 – 27 – 24 – 21 – 18 – 15 – 12 – 9 – 6 – 3 الذكاء العام 3

 تعميمات المقياس:
تطبيػػػؽ المقيػػػاس خمػػػؽ جػػػو مػػػف األلفػػػة مػػػا التبلميػػػذ، حتػػػى يػػػنعكس ذلػػػؾ عمػػػى يجػػػب عنػػػد  -3

 صدقيـ فى اإلجابة.
يجػػب عمػػى القػػائـ بتطبيػػؽ المقيػػاس توضػػيح أن ػػو لػػيس ىنػػاؾ زمػػف محػػدد لئلجابػػة، كمػػا أف   -7

 اإلجابة ستحاط بسرية تامة.
 يتـ التطبيؽ بطريقة فردية، وذلؾ لمتبكد مف عد الع وائية فى اإلجابة. -1
يجػػػب اإلجابػػػة عمػػػى كػػػؿ العبػػػارات ألن ػػػو كممػػػا زادت العبػػػارات غيػػػر المجػػػاب عنيػػػا كممػػػا  -1

 انخفضت دقة النتائج. 
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 الخطوات اإلجرائية
 تضمنت الخطوات اإلجرائية التى قامت بيا الباحثة فى الدراسة عمى ما يمى:   

لمتعػػرؼ القيػاـ بزيػارات ميدانيػة لػػبعض المػدارس اإلعداديػة بمدينػة بنػػي سػويؼ، وذلػؾ  (3
 عمى أعدادىـ ومدى توفر  روط العينة فييـ.

 حساب صدؽ وثبات أداة الدراسة. (7
 تحديد عينة الدراسة األساسية. (1
 العاـ( عمى العينة االساسية لمدراسة.  –تطبيؽ مقياس الذكاء )السائؿ  (1

 ومعالجتيا إحصائيًا واستخبلص النتائج. وجدولة الدرجات تصحيح االستجابات (1

 راسة ووضا التوصيات والبحوث المقترحة فى ضوء اإلطار النظرى والدراسات السابقة.نتائج الدمناق ة  (2
 األساليب اإلحصائية

لحسػػػػاب صػػػػدؽ وثبػػػػات مقيػػػػاس الدراسػػػػة والتحقػػػػؽ مػػػػف فػػػػروض الدراسػػػػة تػػػػـ اسػػػػتخداـ   
معامؿ االرتباط لبيرسػوف  اإلحصائية التالية: المتوسط الحسابى، االنحراؼ المعيارى، األساليب

(Pearson)مف خػبلؿ حزمػة البػرامج اإلحصػائية لمعمػـو  )ت(، وذلؾ، التحميؿ العاممى، اختبار
 ..SPSSاالجتماعية والمعروفة اختصارًا بػ

 وال: نتائج الدراسةأ
 التحقق من نتائج الفرض األول:

توجددد فددروق دالددة إحصددائيا فددى درجددة الددذكاء )السددائل يػػنص الفػػرض األوؿ عمػػى أن ػػو " 
 واإلناث ". بين الذكور ،والعام(

لممجمػػػػػوعتيف،  T-testولمتحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػحة ىػػػػػذا الفػػػػػرض، تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار )ت( 
 .ذلؾيوضح  (3)والجدوؿ 
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  (7) جدول
 (80بين الذكور واإلناث )ن =  الذكاء )والسائل والعام(الفروق فى درجة 

 
 األبعاد

  40اإلناث ن =  40الذكور ن = 
 قيمة ت

 
مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

الذكاء 
 السائل

41.60 7.78 44.50 4.03 2.093 0.05 

 0.01 3.965 4.47 27.95 5.08 22.20 الذكاء العام
الدرجة 
 0.01 3.768 11.59 113.55 16.50 101.10 الكمية

( وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطى درجػات الػذكور 3)مف جدوؿ  بيفيت
واإلناث مف تبلميذ المرحمة اإلعدادية فػى اتجػاه االنػاث فػي الػذكاء السػائؿ والعػاـ، حيػث كانػت 

( فػػػى الػػػذكاء السػػػائؿ، 1.324 - 1.521 - 7.851 - 1.113قيمػػػة )ت( عمػػػى التػػػوالى = )
وبػػذلؾ ( 8.83دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة ) الػػذكاء العػػاـ ، والدرجػػة الكميػػة، وىػػى جميعػػاً 

 .بجميا األبعاد تحقؽقد لمدراسة  األوؿيكوف الفرض 
 والبروفيؿ التالي يوضح ذلؾ:

 
 

 (1شكل )
 الفروق فى درجة الذكاء )السائل والعام( بين الذكور واإلناث
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 التحقق من نتائج الفرض الثاني:
دالة إحصائيا فى درجة الذكاء ) والسائل  توجد فروقينص الفرض األوؿ عمى أن و " 

 بين تالميذ الحضر والريف ". ،والعام(
ـ اختباررض، تـ ولمتحقؽ مف صحة ىذا الف  .ذلؾيوضح  (4)والجدوؿلممجموعتيف،  T-test)ت( استخدا

  (8) جدول
 (80بين تالميذ الحضر والريف )ن =  الذكاء )السائل والعام(الفروق فى درجة 

 
 األبعاد

  40الريف ن =  40الحضر ن = 
 قيمة ت

 
مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 0.01 15.930 4.09 37.55 1.51 48.55 الذكاء السائل
 0.01 12.842 2.91 20.80 3.04 29.35 الذكاء العام
 0.01 17.525 7.48 94.70 5.19 119.95 الدرجة الكمية

( وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطى درجػات تبلميػذ 4)مػف جػدوؿ  بيفيت
الحضػػر والريػػؼ مػػف تبلميػػذ المرحمػػػة اإلعداديػػة فػػى اتجػػاه تبلميػػػذ الحضػػر فػػي الػػذكاء السػػػائؿ 

( 33.171 -37.417 - 31.518-1.312والعاـ، حيث كانت قيمة )ت( عمى التػوالى = )
الكميػػػة، وىػػػى جميعػػػًا دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد  فػػػى الػػػذكاء، الػػػذكاء السػػػائؿ، الػػػذكاء العػػػاـ ، والدرجػػػة

 .بجميا األبعاد تحقؽقد لمدراسة  الثانيالفرض وبذلؾ يكوف ( 8.83مستوى داللة )
 والبروفيؿ التالي يوضح ذلؾ:

 
 (2شكل )

 الفروق فى درجة الذكاء )السائل والعام( بين تالميذ الحضر والريف
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 التحقق من نتائج الفرض الثالث:
الدذكاء السدائل بمسدتوى الدذكاء العدام  مسدتوىبينبد  عمى أنػو "  الثالث الفرضينص 

 تالميذ المرحمة اإلعدادية "لدي 
ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ اسػػتخدـ أسػػموب تحميػػؿ االنحػػدار المتعػػدد المتػػدرج 

(Stepwise Regression) في التنبؤ بمستوى الذكاء العاـ ، وذلؾ بيدؼ تحديد مدى اسياـ
 (:5فى الجداوؿ )، وجاءت النتائج كما ئؿ لدى تبلميذ المرحمة اإلعداديةالذكاء السا

 (9جدول )
 الذكاء العاممن مستوى الذكاء السائل التنبؤ بمستوى 

المتغير 
 التابع

 المتغير المستقل
أساليب المعاممة 

 الوالدية

االرتباط 
 المتعدد

R 

نسبة 
 المساىمة 

R2 

 قيمة
B 

قيمة 
 بيتا

Beta 

 قيمة
 ف

 قيمة )ت(
 وداللتيا

اللة
 الد
وى
ست
م

 

بت
الثا

 

.0 **6.732 112.235 0.460 0.750 0.415 0.644 الذكاء السائل الذكاء العام
01

 39
.2
23

 
 

 

 (8.83داؿ عند ) **
بمغت قيمتيا إيجابية دالة  إسياـبنسبة  ( أنو يسيـ الذكاء السائؿ،5)يتضح مف جدوؿ 

أطفاؿ تبلميذ المرحمة لدي  الذكاء العاـعمى الترتيب في التنبؤ بمستوى ( 8.151(، )8.131)
 ، ويمكف صياغة معادلة االنحدار لمتنبؤ عمى النحو التالي:  اإلعدادية

 .)الثابت( 15.771  + )الذكاء السائؿ(  8.131=  الذكاء العاـ
 مناقشة نتائج الدراسة:

بعػػػد العػػػرض السػػػػابؽ لنتػػػائج الدراسػػػة يمكػػػػف مناق ػػػتيا وتفسػػػيرىا فػػػػى ضػػػوء الفػػػػروض 
 دراسات السابقة واإلطار النظرى وذلؾ عمى النحو التالى:وال

( بػػػػيف 8.83أسػػػػفرت النتػػػػائج عػػػػف وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػو إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى )
متوسط درجات الذكور وومتوسػط درجػات اإلنػاث وتبلميػذ الحضػر والريػؼ مػف تبلميػذ المرحمػة 

 ض األوؿ والثاني(.اإلعدادية، وذلؾ لصالح اإلناث وتبلميذ الحضر )كما تحقؽ بالفر 
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لقد أ ارت نتائج فى الفرض الثالث إلى أف الذكاء العاـ ينبئ بمستوى الذكاء السائؿ ، 
ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ بػػبف  ػػعور التمميػػذ بالػػػذكاء لديػػو يػػؤدى إلػػى اىتمػػاـ الوالػػديف لػػو واسػػػتخداـ 

والدعـ  األساليب الحسنة في التعامؿ معو واليدؼ التى يتمكف خبلليا مف الحصوؿ عمى السند
والت ػػػجيا عمػػػى سػػػموكياتو فػػػى ظػػػؿ إحباطػػػات ىػػػذه المرحمػػػة، والػػػتمكف مػػػف وضػػػا اسػػػتراتيجيات 
مناسػػبة لمواجيػػة م ػػػكبلتو والػػتحكـ فييػػا وتحػػػدييا ممػػا يػػؤدى إلػػػى تقويػػة ثقتػػو بنفسػػػو ضػػد أيػػػة 

 إحباطات تواجيو فى حياتو المستقبمية.
مػػف مسػػتوى تعمػػيـ  ذوي الػػذكاء المرتفػا يكػػوفأف كػؿ مػػف الطالػػب مػػا سػػبؽ مػف خػػبلؿ و 

فػػي الوصػػوؿ إلػػى اليػػدؼ المرجػػو فػػي  الػػذكاءالمرتفػػا أو المػػنخفض يػػدركوف أىميػػة واألب األـ 
 اسػػاليب الػػذكاء المختمفػػةىػػذه المرحمػػة التػػي تحػػدد مصػػير الطالػػب فيتبػػا الطالػػب المتفػػوؽ عقميػػًا 

دراؾ الوقت و  تنظيمػة تساعدة إلى الوصوؿ إلى مستوى متميز مف التحصيؿ الدراسي وكيفيتو وا 
والتركيػز واإلنتبػاه ومناق ػة وتػدويف المبلحظػات واإلمتحػاف وأداءه ونجػد فػي األسػتذكار وكيفيتػو 
يتبػػا عػػادات اإلسػػتذكار سػػميمة وفػػي وكيفيتػػو لموصػػوؿ إلػػى الػػتمكف مػػف فيػػـ الػػدروس وفػػي إدارة 

المرتفػا والمػنخفض لػؤلـ عمػى دقػة  الػذكاءالوقت وتنظيمو يحافظ كؿ مف الطبلب ذوي مسػتوى 
لمواعيد وعمى عدد محدد مف ساعات المذاكرة وتنظيميا بيف أوقات الفراغ والمعب وبيف الوقت ا

المبلئـ لممذاكرة التي تعود بالنفا عمييـ وأيضًا لجدىـ في التركيز واإلنتباه في التحصػيؿ داخػؿ 
الفصػؿ والتركيػز فػي المعمومػات والػدروس ومناق ػة المعمػـ فػي جزئيػات قػد تخفػى عميػو وتػدويف 

بلحظػػاتيـ التػػى قػػد تػػواجييـ ومناق ػػة المعمػػـ فييػػا ونجػػدىـ أيضػػًا كػػؿ مػػف الطػػبلب ذوى تعمػػيـ م
األـ المرتفػػا والمػػنخفض فػػي إعػػداد اإلمتحػػاف وآداءه يػػدركوف أىميػػة اإلمتحػػاف وأسػػاليبو الفاعمػػة 
في عممية االستذكار الجيد التي توصميـ إلى تحصيؿ درجات مرتفعة في اإلمتحاف واإلستعداد 

اف منػػذ بدايػػة العػػاـ الدراسػػي وتنظػػيـ الوقػػت أثنػػاء آداء اإلمتحػػاف والتركيػػز عمػػى النقػػاط لئلمتحػػ
 .الذكاء السائؿ والمتبمور والعاـاليامة المفيدة في 

 Blades et al (2000)، Carver et al دراسػة وتتفػؽ ىػذه النتػائج مػا نتػائج
(2000)، Finnegan (2000) ، Cluck & Hess  (2003)، حسػيف،  ودراسػة ياسػر

 في أىمية الذكاء بالنسبة لمتبلميذ. (7884سمير عطية )(، 7883حجاج عمى )
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ومػػا ذلػػؾ، فمػػف   .عمػػر يػػرتبط الفػػرؽ بػػيف ىػػذيف النػػوعيف مػػف الػػذكاء عػػادة بػػالمتغير
 ./ أو البيئةري استناًدا إلى تبثير الميراث واألكثر دقة تصور الفرؽ بيف الذكاء السائؿ والبمو 

التكيػؼ ومواجيػة مواقػؼ جديػدة بطريقػة  إلػى قػدرة ال ػخص عمػى ي ػير الذكاء السائؿف
 .أو المعرفة المكتسبة ، نفترض وجود مساعدة حاسمة في مظيرىادوف التعمـ السابؽ أو الخبرة ، ر يقة

، مػػا تطػػور الػػروابط العصػػبية(، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ)العصػػبية يػػرتبط ذكػػاء السػػوائؿ بػػالمتغيرات
يعتمػػد إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى األسػػاس الجينػػي. نفػػس ال ػػيء ال نمػػوه  وتػػبثيره أكثػػر وضػػوحا ألف

 .المتبمور يحدث ما الذكاء
في ىػذا المعنػى نفسػو، يمكننػا إقامػة صػمة بػيف التطػور المحتمػؿ لػذكاء السػوائؿ ونمػو و 

يرتبط بتطور الروابط العصبية في منػاطؽ  العيش في بيئة إيجابية ومثرية الطفؿ في بيئة غنية
 .اكرة والتعمـ والتوجو في الفضاءالدماغ المرتبطة بالذ

 :يتكوف الذكاء السائؿ مفو 
 القدرة عمى التفكير ما محتوى مجردة -
 المنطؽ المنطقي -
 القدرة عمى إقامة عبلقات أو استخراج االختبلفات -
ىػذا فػرؽ .يكتسػب ذروتػو مػف التطػور فػي وقػت مبكػر، حػوؿ المراىقػة الػذكاء السػائؿ -

 لمتبمور. كبير مف لحظة ذروة الذكاء ا
البػػالغيف، عػػادة مػػا يػػتـ تقميػػؿ ىػػذه القػػدرة تػػدريجيًا مػػا تقػػدـ  وبيػػذه الطريقػػة، أثنػػاء حيػػاة

 .تتدىور اليياكؿ العصبية عمر الجسـ، حيث
عػػدة عوامػػؿ: ال ػػيخوخة المعياريػػة،  قػػد يكػػوف االنخفػػاض فػػي الػػذكاء السػػائؿ بسػػبب

أف تسػبب ىػذه العوامػؿ الثبلثػة وىمػـ جػرا. يمكػف  والحػوادث، واألمػراض، واسػتيبلؾ المخػدرات،
 .اليياكؿ المختمفة لمدماغ وفي الجياز العصبي المركزي األخيرة آفاًتا أو تغيرات في

في الواقا، يمكف أف تتطور تنمية القػدرات الفكريػة خػبلؿ الحيػاة إلػى الحػد الػذي يسػمح 
 .فيو السياؽ التجريبي ودافا ال خص لمواصمة التعمـ
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تتداخؿ بيا التجربة الحيوية في ذكاء أي  خص مػف خػبلؿ  يمكف معرفة الطريقة التي
وفقا لدراسة حديثة مف جامعة تورنتػو  . مبلحظة آثار اإلجياد في ال خصتدىور ىياكؿ الدماغ

اإلنساف عندما ن عر بالقمؽ أو العصبية تؤثر مبا ػرة عمػى  ، فإف اليرمونات التي يفرزىا جسـ
 .ية ، مثؿ الذاكرة أو االتجاه في الفضاءالمرتبطة بالوظائؼ المعرف منطقة الدماغ
 ممخص النتائج

 يمكف تمخيص نتائج الدراسة الحالية فى النقاط المحددة افتية:
 بيف الذكور واإلناث.  ،توجد فروؽ دالة إحصائيا فى درجة الذكاء )السائؿ والعاـ( -3
 بيف تبلميذ الحضر والريؼ.  ،توجد فروؽ دالة إحصائيا فى درجة الذكاء )والسائؿ والعاـ( -7

 تبلميذ المرحمة اإلعدادية.لدي الذكاء السائؿ بمستوى الذكاء العاـ  ينبئ مستوى
 توصيات الدراسة

 ُتوصى الباحثة استناًدا إلى ما كشفت عنو الدراسة الحالية بما يمى:
عػػػاـ مػػػف خػػػبلؿ وسػػػائؿ االعػػػبلـ  بمرحمػػػة التعمػػػيـ المختمفػػػة ب ػػػكؿاالىتمػػػاـ بن ػػػر الػػػوعى  -3

ا والتػػى قػػد تػػؤدى سػػباب الممموسػػة حالًيػػومػػف خػػبلؿ ن ػػر األ ،المقػػروءة والمسػػموعة والمرئيػػة
 تعتبر أمف قومى يجب الحفاظ عمييا.الم كبلت التى تواجو التبلميذ نظرا ألف تربية التمميذ الى 

وا مػف رعػايتيـ، وتػوفير قياـ المؤسسات الحكومية بتقػديـ الػدعـ ألسػر التبلميػذ، حتػى يتمكنػ -7
 الحقوؽ األساسية ليـ.

 االىتماـ بتقديـ الدعـ االجتماعي والمادى بكافة أ كالو ألفراد ىذه الفئة. -1
عقػػد دورات تدريبيػػة لممعممػػيف واألخصػػائييف وأوليػػاء األمػػور لتوضػػيح خصػػائص ىػػذه الفئػػة  -1

 مؿ وتحسيف سموكياتيـ.وأىمية تنمية الذكاء السائؿ والمتبمور والعاـ لدييـ فى نموىـ المتكا
والمنػزؿ مػف حيػث التركيػز عمػى السػموكيات التػى  المدرسػةيكوف ىناؾ اتصاؿ دائـ بيف  أف   -1

ـ داخؿ داخؿ المنزؿ ومحاولة استبداليا  التمميذتصدر مف   المدرسة.بسموكيات إيجابية مف قبؿ المعم
 ـ ببنفسيـ.االىتماـ بإظيار جوانب القوة لدى التبلميذ، وتنميتيا حتى تزداد ثقتي -2
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 دراسات مقترحة:
اسػػتناًدا إلػػى اإلطػػار النظػػرى والدراسػػات السػػابقة ونتػػائج الدراسػػة الحاليػػة تقتػػرح الباحثػػة 
 عدد مف الموضوعات البحثية التى تحتاج إلى إجراء مزيد مف الدراسات لموقوؼ عمى نتائجيا:

 المرحمة اإلعدادية.برنامج إر ادى انتقائى لتحسيف الذكاء السائؿ والعاـ لدى تبلميذ  -3
برنػامج قػػائـ عمػى العػػبلج السػموكي لتحسػػيف الػػذكاء السػائؿ ر والعػػاـ لػدى تبلميػػذ المرحمػػة  -7

 اإلعدادية.
برنػػػامج قػػػائـ عمػػػى الػػػدراما النفسػػػية لتحسػػػيف الػػػذكاء السػػػائؿ والعػػػاـ لػػػدى تبلميػػػذ المرحمػػػة  -1

 اإلعدادية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

  

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير
 2021الجزء االول  

441 

 قائمة المراجع
 :المراجع بالمغة العربية

 ، دار المسيرة لمن ر والتوزيا والطباعة األردف.1عمـ النفس التربوي، ط(:7882أبو جادو، صالح محمد عمي)
 .رةىالمصرية، القا مومكتبة االنج، 1القدرات العقمية، ط (: 3552)حطب، فؤاد وأب

ديث، اربػػػد، (، إختبػػػارات الػػػذكاء الػػػدليؿ والمرجػػػا الميػػػداني، عػػػالـ الكتػػػب الحػػػ7833)أبػػػو حمػػػاد، ناصػػػر الػػػديف:
 .األردف

 (، مقاييس واختبارات الذكاء في ميزاف نظرية الذكاء الكمي، دار الفجر لمن ر والتوزيا.7838أحمد المغربي ) 
 311، 385ىػ(: الذكاء مقدمة قصيرة جدا، ، الرياض، ،3171إياف ج ديرى، سيـ ىا ـ، ) 

سػنة وفقػا 31إلػى  2يف األطفاؿ ما بػيف عمػر (: الفروؽ في الذكاء المفظي والعممي والكمي ب7833)  ،بودينار
 .الختبلؼ فصائؿ الدـ، رسالة ماجستير غير من ورة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر

(: أسػػس عمػػـ الػػنفس التربػػوي، دار الفكػػر 7883تػػوؽ، محػػي الػػديف وقطػػامي، يوسػػؼ وعػػدس، عبػػد الػػرحمف ) 
 لمطباعة والن ر والتوزيا، عماف، األردف.

 .عبد الحميد جابر، د.ت : الذكاء و مقاييسو، القاىرة، دار النيضة العربيةجابر، 
جامعػة  ،دكتوراه في العمـو في عمػػػـ النفػػس، تخصص القيػاس والتقػويـ رسالة(: 7833 – 7832حباؿ ياسف) 

 .وىراف، كمية العمـو االجتماعية
 .يف، دار الكتاب الجامعي(، مدرسة الذكاءات المتعددة، الع7881حسيف، محمد عبد اليادي ) 

 بالذكاء السائؿ والذاكرة العامة وسرعة ةالعمر وعبلقت(: 7884) ؿمي، منامح
 (، أصوؿ عمـ النفس، دار المعارؼ، القاىرة.3551راجح، عمر، ) 

رحمػػاني سػػعاد: سػػيكولوجية الطفػػؿ المتخمػػؼ دراسػػيا، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة افداب قسػػـ عمػػـ الػػنفس، جامعػػة 
 عيف  مس.

 .(، موسوعة عمـ النفس، المؤسسة العربية لمدراسات والن ر، بيروت، لبناف3533وؽ، أسعد، ) رز 
(: التن ػئة االجتماعيػة والتػبخر الدراسػي، دراسػة فػي عمػـ الػنفس 7882ر اد صالح دمنيوري، عبػاس محمػود) 

 .االجتماعي التربوي، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة، األسكندرية
 (: التعمـ: دراسة نفسية، تفسيرية، اجتماعية، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة.3523الغريب)رمزية 

 .(38(: الذكاء الوراثة والبيئة، جامعة كالجاري ، ألبرتا ، ، ص 3535) ارد ؼ. ثومبسوف، فيميب فرنوف،ريت
ف، دار المعرفػػػػة (، البيئػػػػة ومحػػػػاور تػػػػدىورىا وآثارىػػػػا عمػػػػى صػػػػحة اإلنسػػػػا7888الزوكػػػػة، محمػػػػد خمػػػػيس، ) 
 .الجامعية، اإلسكندرية
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عينػػػات مػػػف ذوي االحتياجػػػات  ىمػػػتقنػػػيف اولػػػي الختبػػػار رافػػػف لممصػػػفوفات المتتاليػػػة ع (: 7884) ي،مالسػػػاح
  ؽ.ية التربية، جامعة دممرة، كو ماجستير غير من  ورية العربية السورية، رسالةيالخاصة في الجم

أن ػػطة الػػذكاءات المتعػػددة عمػػى دافعيػػة الػػتعمـ لػػدى تبلميػػذ (: أثػػر تعمػػـ 7884سػػمير عطيػػة محمػػد المعػػاج ) 
 المرحمة اإلبتدائية، رسالة دكتوراة، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.

 .(: عبلقة البنية المعرفية االفتراضية بالبنية المعرفية المبلحظة، جامعة وىراف7837 رفاوي، حاج عبود )
 التربوي، اإلسكندرية، مؤسسة  باب الجامعة.(، أساسيات في عمـ النفس  7882طارؽ)
 وط.جامعة اسي ية التربية،مك ،ةر و غير من  ةاكتور د رسالة ،العالجة

 (، الذكاءات المتعددة، األردف، عماف.7833عامر طار عبد الرؤؼ، محمد ربيا: )
دار  (: عمػػػـ الػػػنفس االجتمػػػاعي، نظرياتػػػو وتطبيقاتػػػو،3551عبػػػاس محمػػػود عػػػوض، ر ػػػاد صػػػالح دمنيػػػوري) 

 المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.
عبػد الحميػد بوقصػاص: النمػاذج الريفيػة لمجتمعػات العػالـ الثالػث، ديػواف المطبوعػات الجامعيػة، القسػطنطينية، 

 الجزائر.
دراسػػػة فػػػي الموىبػػػة والعجػػػز، دار النيضػػػة  –(، سػػػيكولوجية الفئػػػات الخاصػػػة 7885عبػػػد الػػػرحمف العيسػػػوي ) 
 .لبناف –العربية، بيروت 

 (، الذكاء والقدرات العقمية، مصر، المكتب العممي لمن ر والتوزيا.3554عبد الفتاح دويدار) 
(، معدؿ الذكاء وسػط تبلميػذ مرحمػة األسػاس وطػبلب مرحمػة الثانويػة بواليػات، 7838عثماف حمديف عثماف ) 

داب، جامعػػػة سػػػنار، النيػػػؿ األبػػػيض، النيػػػؿ األزرؽ، رسػػػالة دكتػػػوارة الفمسػػػفة فػػػي عمػػػـ الػػػنفس، كميػػػة األ
 .الخرطـو

(: عمػـ االجتمػاع المدرسػي: بنيويػة الظػاىرة المدرسػية ووظيفتيػا 7881عمي أسعد وطفػة، عمػي جاسػـ ال ػياب)
 ، بيروت، لبناف.3االجتماعية، المؤسسة الجامعية لمدراسات والن روالتوزيا، ط

،عمػػاف،  3ر والتوزيػػا، ط(: التن ػئة االجتماعيػػة لمطفػػؿ، دار صػػفاء لمطباعػة والن ػػ7881عمػر أحمػػد ىم ػػري)
 .األردف

 (: الذكاء كيؼ تنمي ذكاءؾ، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية. 7838غانـ ،محمد حسف )
 .(: جغرافية السكاف، دار المعارؼ المصرية3533فتحي أبو عيانة محمد ) 

 (: دراسات في عمـ السكاف، دار النيضة العربية، بيروت.7888فتيحي أبو عيانة ) 
 (: عمـ النفس المعرفي، عماف، دار أسامة لمن ر والتوزيا.7838بد اليادي، )فخري، ع

 ، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة.1(: القدرات العقمية، ط 3552فؤاد أبو حطب، )
 (، التقويـ النفسي، الطبعة الرابعة، مكتبة األنجمو المصرية.7884فؤاد ابو حطب، سيد عثماف، آماؿ صادؽ )
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 (، الذكاء والقياس النفسي في الطريقة العيادية، لبناف، دار المنيؿ المبناني.7887فيصؿ عباس ) 
 (3544فيميب فرنوف، ترجمة فاروؽ عبد الفتاح عمى موسى، )

القػػاموس الموسػػوعي فػػي العمػػـو النفسػػية والسػػموكية، المجمػػد الثػػاني، جػػاري ر. فانػػدنبوس، ترجمػػة عبػػد السػػتار 
 182، 181، 181، ص 7831إبراىيـ ونخبة، طبعة 

 ، دار خمود لمتراث.3(: محاور الذكاء السبعة ط7833وليـ ) كرامز،
 (: المدخؿ إلى عمـ النفس، مكتبة الفبلح، عماف، األردف.3551الكناني وآخروف ) 

 (: عمـ النفس اإلكمينيكي،عماف، دار الفكر. 7838لويس كامؿ مميكة ) 
 دار الفكر.   ،عمـ النفس العيادي: (7838لويس كامؿ مميكة ) 

 (:عمـ النفس المعممى والذكاء والقدرات العقمية، 7833مايسة أحمد النياؿ ، عبد الفتاح دويدار، ) 
(:الذكاء المغوي وحؿ الم كبلت لدى عينة مف األطفاؿ المغاربة بالتعميـ اإلبتػدائي، مجمػة 7884محمد أمزياف)

 ، يونيو.7يف، المجمد التاسا، العدد العمـو التربوية والنفسية، كمية التربية، جامعة البحر 
(: الذكاء المغوي وحؿ الم كبلت لدى عينة مف األطفاؿ المغاربة بػالتعميـ اإلبتػدائي، 7883محمد بكر نوفؿ، )

 ، يونيو.7مجمة العمـو التربوية والنفسية، كمية التربية، جامعة البحريف، المجمد التاسا، العدد 
 يف اإلحادية والتعدد، عماف، دار الميسرة.(:الذكاء ب7882محمد حسف عبداهلل)

(، األسػػس المعرفيػػة لمتكػػويف العقمػػي وتجييػػز المعمومػػات، سمسػػمة عمػػـ الػػنفس 3551مصػػطفى فتحػػي الزيػػات ) 
 .، دار الوفاء لمطباعة والن ر والتوزيا، المنصورة، مصر3(، ط 3المعرفي، )

(، وزارة الثقافػػػػة، جميوريػػػػة مصػػػػر العربيػػػػة، 3532المعجػػػػـ الػػػػديموجرافي المتعػػػػدد المغػػػػات، المجمػػػػد العربػػػػي: ) 
 (. 33القاىرة، ص 

(: مقاييس واختبارات الذكاء في ميزات نظريػة الػذكاء الكمػي، القػاىر، دار الفكػر لمن ػر  7838مغربي، أحمد )
 والتوزيا.

بة (: إر اد الطفؿ وتوجييو فػي األسػرة ودور الحضػانة، من ػ3553مواىب إبراىيـ عياد، ليمى محمد الخضري)
 المعارؼ، اإلسكندرية.

(، مسػػتوى النمػػو العقمػػي المعرفػػي وفقػػا لنظريػػة بياجيػػو وعبلقتػػو بحاصػػؿ الػػذكاء، رسػػالة 7881موسػػى، أحمػػد، )
 .ماجيستير غير ن ورة، جامعة دم ؽ

(: الوضا االقتصادي لؤلسرة وأثره في التن ئة االجتماعية لمطفؿ المتخمػؼ ذىنيػا،  7884نصر الديف بيتوف) 
 ستير في عمـ االجتماع العائمي، قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا، جامعة باتنة.رسالة ماج

 (، أختبارات الذكاء والقدرات العقمية بيف التطرؼ واالعتداؿ، دار األندلس، بيروت.3543الوقفي، راضي )  
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ي كػؿ مػف (: اإلسػيامات النسػبية لػبعض المتغيػرات األسػرية فػ7883ياسر عبد اهلل محسف، حجاج غػانـ عمػى)
الذكاء السائؿ والذكاء المتبمور والذكاء العاـ لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية باسػتخداـ البػروفيبلت. مجمػة 

 البحث في التربية وعمـ النفس بكمية التربية، جامعة المنيا.
 ثانيا: المراجع األجنبية:

Amy, C. (1996): Multiple intelligences: Gardner's theory   

http://Ericae2.educ.cua.edu/digests /tm9601.htm-Amy, E. (2006) : Encouraging 

intrinsic motivation : In the midd classroom, Journal of Experiment Social 

Psychology, Vol. (38), pp. 256,268.. 

Blades, D.; Cahill, C. & Moretto, F. (2000): Motivating students to learn through 

multiple intelligences, Cooperative learning, and positive Discipline, 

http://orders.com/members/spcfm?AN=ED442574  

Bernadette, D. & Rose, M. (1997): Multiple Intelligences approach to expanding 

and celebrating teacher portfolios and student portfolios. New York: 

Rockville Centers . 

   Baron ,Robert A (1996 ) : Essentials of psychology , Allyn  

and Bacon,Boston. 

- Roediger l ,Henry_Rushton , J Philippe _ Capaldi ,Elizabeth -_Paris ,Scott 
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Congress. 

Cattell, R. B. (1963). Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical 
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 مقياس الذكاء )السائل(
 )إعداد/ الباحثة(

 -تعميمات تطبيق المقياس:
 عزيزى ولي أمر الطفل/ الطفمة:

يعرض عميؾ فيما يمى مجموعة مف العبارات التػى يمكػف أف ي ػعر بيػا أى إنسػاف فػى 
مواقػػؼ الحيػػاة اليوميػػة، وتوجػػد أمػػاـ كػػؿ عبػػارة مػػف ىػػذه العبػػارات ثػػبلث اسػػتجابات تتمثػػؿ فػػى 

نػػادرا(، مػػا مبلحظػػة أن ػػو ال توجػػد إجابػػات صػػحيحة وأخػػرى خطػػب واإلجابػػة  –أحياًنػػا  –)دائمػػا 
 تعتبر صحيحة فقط عندما تعبر عف حقيقة م اعرؾ تجاه المعنى الذى تحممو العبارة.

والرجػاء منػؾ قػراءة كػؿ عبػارة مػف ىػذه العبػارات بدقػة ثػـ تحديػد بالضػبط مػدى انطبػػاؽ 
 -يبتى:ىذه العبارات عميؾ، ما مبلحظة ما 

 ( تحت االختيار دائما. √أن و إذا كانت العبارة تنطبؽ عميؾ كثيًرا، تضا عبلمة )  -3
 ( تحت االختيار أحياًنا. √أن و إذا كانت العبارة تنطبؽ عميؾ أحياًنا، تضا عبلمة )  -7
 ( تحت االختيار نادرا. √أن و إذا كانت العبارة ال تنطبؽ عميؾ، تضا عبلمة )  -1

 

 االستجابات ستكون سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث العممي.، عمًما بأنَّ ىذه
 وشكرًا جزيال عمى تعاونكم

 مفردات المقياس:
 نادرا أحيانا دائما المفردات م
    استطيا حؿ المسائؿ الحسابية واستخدـ األرقاـ جيًدا. 3
    أكره الكتابة وعمؿ مذكرات خاصة. 7
    طويمة.أحب الجموس بمفردي لفترات  1
    استطيا الربط بيف األ ياء وتمييزىا بسيولة. 1
    أتعمـ جيًدا حينما استما لآلخريف. 1
    استطيا أف أعبر جيًدا عما أحب و أكره. 2
    أتضايؽ مف األلعاب التي تحتاج إلى تفكير مثؿ ال طرنج. 3
    لدي ذاكرة جيدة لؤلسماء وغيرىا. 4
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 نادرا أحيانا دائما المفردات م
    الفردية.اتضايؽ مف األن طة  5
    استطيا حؿ الم كبلت بسيولة. 38
    مف الصعب أف أعبر عف افكارى. 33
    لدى عددًا كثيرًا مف األصدقاء المقربيف. 37
أحػػب ابتكػػار التجػػارب البسػػيطة )مثػػاؿ: مػػا الػػذي اسػػتطيا أف  31

 أوفره مف مصروفي(.
   

    اقرأ الكتب فقط مف أجؿ المتعة. 31
    اإلنفراد بنفسي لمتفكير والمذاكرة.أفضؿ  31
    يعتبروني افخروف قائدًا مرنًا. 32
    عندما أتيجى كممة أقـو بكتابتيا أواًل. 33
    أطمب د ائمًا مساعدة افخريف في حؿ م كبلتي ال خصية. 34
    أكره االنضماـ إلي أحد األندية. 35
    الموسيقي.أ عر بممؿ في حصة الرسـ عف حصة  78
    أحب الزحاـ. 73
    أكره العمؿ ما افخريف في جماعات. 77
    أرى مف الصور األ ياء التي ال يراىا افخروف. 71
    أتعمـ ب كؿ أفضؿ حينما أقـو بتعميـ نفسي بنفسي. 71
    أكره الرياضة الجماعية)كرة القدـ وغيرىا(. 71
    أكره التقاط الصور بالكاميرا. 72
    أكره العمؿ بمفردي.  73
    أكره العمؿ ما األرقاـ واأل كاؿ. 74
    أكره أف أرسـ أو أ خبط. 75
    لدي ىوايات أمارسيا وحدي. 18
13 .     أكره دراسة الرياضيات والعمـو
    أتضايؽ مف المواد التي تستخدـ الصور إلى جانب الكتابة. 17
    أعرؼ نفسي جيًدا. 11
    أقـو ببعض عمميات الحساب العقمي  فييا. 11
    مف الصعب عمَي تمييز االتجاىات عمى الخريطة. 11
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 نادرا أحيانا دائما المفردات م
    اجيؿ التعبير عف م اعري. 12
    أحب ترتيب وتنظيـ غرفتي. 13
    غالًبا أرى صوًرا واضحة عندما أغمؽ عيني. 14
    أكره تصنيؼ األ ياء في مجموعات مت ابية. 15
    عمؿ األ ياء بيدي.أحب  18
    أكره األلغاز التي تدور حوؿ العمميات الحسابية. 13
    أتضايؽ مف ألعاب الفؾ والتركيب كالمكعبات. 17
    أكره عد األ ياء حولي. 11
عادة تركيبيا. 11     أجيؿ فؾ أجزاء األ ياء وا 
    أميؿ لمم اركة في الم روعات بالفصؿ. 11
    تقميد حركات و تعبيرات افخريف.يصعب عمَي  12
    أخاؼ مواجية افخريف.  13
    أفضؿ لعب الرياضة أكثر مف م اىدتيا. 14
    ا ترؾ في بعض األن طة االجتماعية المرتبطة بالمدرسة. 15

 

 


