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 تقنين مقياس ميداس على طلبة الثاني الثانوي في مدينة دمشق

 
 *د.اميان عز

 
 الملخص

م دددددد ت و الا ددددددلتذ ال تدددددد د  ل دددددد    ا  التا ددددددح   أحددددددح هددددددحث الحادددددد  الادددددد ل   لدددددد     دددددد   
Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales   روفدددد  الت

 .Branton Cه  راناددددددل   دددددد ر  صدددددد و   ي  الدددددد  أو  م ددددددحا MIDASاخاصدددددد  ا   ددددددد  
Shearer   محت دددددد   دددددد لتراه    ومدددددد  ت دددددد   ثذ مدددددد    حدددددد  الصدددددد  ال دددددد ن  ال دددددد نلي فدددددد والخدددددد  

ال  م  دددددد ح و  دددددد   مددددددح  ا اددددددرا   ل تدددددد    مشددددددتح والاا ددددددت مدددددد  خص دصدددددده ال دددددد لمارت  و    ادددددده
    ح وم  ثذ اساخراج الت  ت ر الخ ص   ه.   ج   أفرا  ال     م  الال ت  الطح
  لحددددد   و  لحددددد  فددددد  الصددددد  ال ددددد ن  ال ددددد نليح  ددددد   ادددددح   2244  لندددددة ا  ددددد  الحاددددد  مددددد  

  لحدددددد   سدددددداحلا مدددددد  ث نلتدددددد    مشددددددت  4201   لحدددددد  ح واددددددح  ا ندددددد   4104الدددددد  ل  ف ثدددددد  
 ددددرا  الرسدددت  .  لصدددد ة ناددد دى الحادددد   لددد  أ  الصدددد ي  ال ددددل ت  مددد  م  دددد   م دددحا   اتادددد   ت  

مر   ددددد  مدددددد  الصدددددحس وال حدددددد  ح  تددددد  اسدددددداخ س الاا  دددددد  ال ددددد م   أحددددددح اشدددددر ادددددد م   ف ددددددر  
 ٪ م  الاح ت ح و ح  ذ   ت   ثت ن   م ث   أست   ال    ا  ال ت ن   التشح   ف ث . 24

 دددددد لت  لصدددددد ة ال ادددددد دى  لدددددد  وجددددددل  فددددددروس  ا    لدددددد   حصدددددد د    دددددد   الدددددد  ل  وا ندددددد   
لددددذ   دددد     ا  مدددد  اددددحا الدددد    ت  التلسدددد    وا جاتدددد ا  لتصدددد ا  الدددد  ل  فدددد  جت دددد  الدددد    

م دددد ت ر خ صدددد    لدددد  ل   ةجاسدددداخر  الج  دددد  . و  ددددح  ال ددددروس فددددروس  الدددد   حصدددد د     دددد   ه دددد  
 وأخر  خ ص     ن    ت  ة   لتئ     والح ج   الت    ت . 

 
 
 
 
 
 

 * كلية الرتبية، جامعة دمشق، سورية.
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 :دقمة امل -1

مببببباد   3891عبببببا   Gardnerاءات املتعبببببند  موببببب   يورجبببببا علببببب  يبببببن جببببباردنرنظريبببببة الببببب ك أصببببببح 
غويببببببة للبحببببببث ظالنراسببببببة الوظريببببببة ظالت بيقيببببببة، سببببببواء لبوبببببباء أدظات ظمقببببببايي  لتقيببببببي  مببببببا ميتلبببببب  ا  ببببببراد 

 مويا، أ  لبيان  اعليتيا يف حتسني قنراهت  ظإمكاناهت  يف ضوء متغريات تربوية ظنفسية خمتلفة. 
سبببببببةلة التةكبببببببن مبببببببي بوا يبببببببا ظمبببببببا تو بببببببو  عليببببببب  مبببببببي نا يبببببببة، ظتقبببببببو   اعليبببببببة ظكبببببببة  نظريبببببببة تبقببببببب  م

اسبببببببتمناميا مبببببببي نا يبببببببة أ بببببببره ظا بببببببن  مبببببببي التحبببببببنيات الببببببب  تواجببببببب  عل ببببببباء القيبببببببا  الوفسببببببب  لبوببببببباء  
املقببببببايي  املو  ببببببة  ظإعببببببنادجا، أيبببببباع كانبببببب  ظجيببببببات نظببببببرج  يف  بيعببببببة جبببببب   ا دظات ظاملقببببببايي   لبببببب ا  

 تلببببببب  ا دظات ظالع بببببببل علببببببب  بوا يبببببببا ظالتةكبببببببن مبببببببي   ا  بببببببيا كبببببببان مبببببببي ال بيعببببببب  التفكبببببببري بتبببببببو ري
 ة مي بوا يا. اعت ادجا ظحتقيق ا جناف الر يس السيكومرتية قبل

 Multiple Intelligencesظلعببببببببل مقببببببببايي  التقببببببببو  الو ببببببببا   للبببببببب كاءات املتعببببببببند  
Developmental Assessment Scales     املعرظ بببببة ا ت ببببباراع بببببببMIDAS   أظ  

ظا ببببن  مببببي أجبببب  جبببب   ا دظات،  Branton C. Shearerالبببب  أعببببنجا برانتببببون  ببببرير ميببببنا    
 اصبببببببة أ بببببببا بويببببببب  لبببببببتو   املرا بببببببل الع ريبببببببة املمتلفبببببببة ببببببببنءاع مبببببببي رظضبببببببة ا  فبببببببا  ظانتيببببببباء بالكببببببببار 

 ظالرا نيي. 
ظعلببببب  البببببرغ  مبببببي تةكيبببببن جببببباردنر ضبببببرظر  ايبتعببببباد عبببببي اسبببببتمنا  مقبببببايي  التقريبببببر الببببب ا  يف تقيبببببي  

ا  ببببببراد ظاعت بببببباد املو ظببببببة بببببببنيع مويببببببا،  قببببببن أعببببببر  عببببببي تقببببببنير  ملقببببببايي  ميببببببنا ، ظ يببببببود قببببببنرات 
برانتببببببون  يف ابتكارجببببببا، ظيف تو يبببببب  العوايببببببة ظا بببببب ر، ظاسببببببت رار  يف ت ويرجببببببا ظيف توجيبببببب  مسببببببتمنمييا إ  
دقبببببة الت بيبببببق ظالتفسببببببري ظموضبببببوعيتي ا. ظجببببببو مبببببا جعببببببل جببببباردنر يعتقببببببن أ بببببا  تلبببببب  ا مكانيبببببة لتكببببببون 

 مفين  جناع لل و  ظاملعل ني عل   ن سواء، ظأن لنييا الكثري لتقنم  للع ل التعلي   . 
علبببب   لبببببة ال ببببن الثببببا  الثببببانو  يف  3مببببي جوببببا كببببان البحببببث ا ببببام داظلببببة لتقوببببني مقيببببا  ميببببنا 

 منيوة دمشق يف ا  يورية العربية السورية. 
 ةشكل  البحث: -2

 Barrington,2004,pا املربببببببون يف العببببببا    ببببببا    ثببببببل نظريببببببة البببببب كاءات أدا  يت سبببببب   بببببب

ملببببببببا حتققبببببببب  مببببببببي إسببببببببيامات متعببببببببند  يف حتسببببببببني الع ليببببببببة الرتبويببببببببة يف  ببببببببا  التعلببببببببي  املنرسبببببببب  ( 422
مسبببببببوغاع   تناصبببببببة، إ  النرجبببببببة الببببببب  ع بببببببذظ  صبببببببعوبات البببببببتعل  ظالرتبيبببببببة اخ ظاكتشببببببباف املوجبببببببوبني أظ

ظأمشبببببل مبببببي ا نشببببب ة التعلي يبببببة املتووعبببببة، ظتقبببببن  لتوسبببببيع املبببببويل ظت بببببوير  لكببببب  يشببببب ل مسبببببا ة أظسبببببع 
                                                           

عل  الرغ  مي أن   مينا    جو مجلة مقايي  لل كاءات املتعند   إن البا ثة ستستمن  مع امل  لح كل ة مقيا  أظ ا تبار ب فة  3
 العربية. اص و ية ديلية ظلي  ب فة ترمجة لل   لح، ظللعوقة بني أصل ايس  بلغت  ا نكليزية ظما يقابل  باللغة



 4102 -لرابعالعدد ا -المجلد الثاني عشر .  ...................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 29 

منوذجبببباع للببببتعل  لببببي  لبببب  قواعببببن دببببند  مببببا عببببنا املت لبببببات البببب  تفرضببببيا املكونببببات املعر يببببة لكببببل ذكبببباء 
(.  يبببببببب  حتببببببببث الرتبببببببببويني علبببببببب   يبببببببب  قببببببببنرات ال ببببببببو  ظاجت امبببببببباهت ، 301، ص 6002 م بببببببببا ، 

لقببببببنرات، ظعلبببببب  امل ابقببببببة بببببببني  اجببببببات ظعلبببببب  اسببببببتمنا  أدظات عادلببببببة يف القيببببببا  تركببببببز علبببببب  جبببببب   ا
، 6002اجملت ببببببع ظجبببببب   ايجت امببببببات، ظعلبببببب  مرظنببببببة تببببببنري  ال لبببببببة ظا ريببببببة  ييببببببا  عفانببببببة ظاخزنببببببنار، 

 يببببب   كبببببي املبببببربني مبببببي مواقشبببببة نقبببببال القبببببو  لبببببنه ا  فبببببا ، ظتسببببباعنج  علببببب    بببببي  (،  602ص 
عليببببببببة  مببببببببا يسببببببببتلز  ت بببببببب ني ايسببببببببرتاتيعيات التعلي يببببببببة املواسبببببببببة  ببببببببنف  لببببببببق بي ببببببببة صببببببببفية أكثببببببببر  ا

ال بببببببفوف النراسبببببببية أنشببببببب ة ظمبببببببواد تقيبببببببي  تسبببببببتعي  لكبببببببل جببببببب   الببببببب كاءات، ظتبببببببو ر  رصببببببباع متسببببببباظية 
 (. Rief , 1996 , pp 164-166لأل فا  للوعا  يف سياق غر ة ال ن النراس   

   غري مو ظصفاع  يعن لل كاء معيو  نسبة حتنين أظ ظا ن مبقيا  ال كاء قيا  أن جاردنر ظي كر
املتعل ني، ظاقرت  ضرظر  توسيع أسالي  التقو  لتش ل منهع ظاسعاع مي قنرات املتعل ني، عل  أي  لقنرات

يكون اهلنف مويا معر ة نسبة ذكاء املتعل  أظ معر ة ال فحة الوفسية ل كاءات   ق ، ظإمنا هتنف إ  معر ة 
ة.  يو يعتقن أن التقوميات جي  أن  تركز  ياملما يست يع ج ا املتعل  توضيح  مي معر ة ظ ي  لأل ياء 

(، Weiss,1999, p42عل  أنواع ا  ياء ال  يرغ  الوا  بفي يا، ظأن يعَ وا الفرصة لشر   ي ي    
  دمل التومي  يف أنش ة ذات معىنع ظمغزهع يعين   ال  ظميكي أن يت  ذل  مي  و  التقيي  ا صيل 

ي تبارات داء يف ال كاءات املتعند  عي تقيي  ا داء يف اظخيتلن تقيي  ا  (،693،ص6001  سني، 
ت املتعند   يعت ن يف اي تبارات التقلينية عل  الورقة ظالقل ، أما ا داء يف ال كاءا نعت ي إذ التقلينية،

الكتابية  اي تبارات مي اع منهع ظاسع عل  املواد ظامليا  ظا نش ة ظاملقابوت الشم ية، مستمنماع  ي 
  استمنا  نظرية ال كاءات املتعند   ال ور، الق ص ظرس  كحكاية ايجت اعية ظا ع ا  دا ية،ظا 

، ظال  ستس ح لل تعل ني  ليظيرظا ما  ي وا ظيستمنموا لعن  سرتاتيعيات تقومييةيجتل  ا دراك الواع  
م ادر تقو   (. ا مر ال   يعين تعندStanford, 2003,p 3املعلومات ا نين  ب رق  رين    

املتعل ني يف ال كاءات املتعند ، كب اقات املو ظة املقووة ظقوا   الش  ، ظ ايستعانة خبرب  الزموء ال يي 
يشرتكون يف تنري  املتعل ني، مثل معل  الرياضة أظ املوسيقا، ليح ل موي  عل  معلومات ميكي أن 

ا نيث مع اآلباء ظمع التومي  ظ عوت املنرسية، تساعن عل  تقيي  املتعل ني. إضا ة إ  العود  إ  الس
عيوات الع ل املشاجن  أظ املسعلة صوتياع ظمر ياع، ظغري ذل  مي أنفسي   كووع مي املقابلة الشم ية(، ظ 

 الوسا ل. 
ظإذا كانببببب  جببببب   ا بببببا   عبببببوع يف تعبببببند م بببببادر التقيبببببي  علببببب  مسبببببتوه الفبببببرد ظ بببببن   بببببإن ايعت ببببباد 

لبببببببب ا  للكشببببببببن عببببببببي البببببببب كاءات املتعببببببببند  لشببببببببمص مببببببببا ظلرسبببببببب  صببببببببفحت  علبببببببب  ا تبببببببببارات التقريببببببببر ا
ال كا يبببببببة ظاعت ادجبببببببا يف ا ببببببباذ القبببببببرارات الرتبويبببببببة ظالتعلي يبببببببة ظامليويبببببببة يعبببببببن ظا بببببببناع مبببببببي التقويبببببببات الببببببب  
تسببببباعن علببببب  تةكيبببببن بويبببببة الببببب كاءات املتعبببببند  ك بببببا  ر يبببببا جببببباردنر مبببببي نا يبببببة، ظ الببببب  تبببببنع   اعليبببببة 

 وظر  ظالت بيق  مي نا ية ثانية. الوظرية عل  املستويني ال
 ا  اث  يبببببببببب  الكبري مبببببببببببا  الكبببببببباع أمببببظرمبا يقن امل لع عل  أدبيات نظرية ال كاءات املتعند  مونجش
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ظالنراسات ظا دظات املرتب ة     الوظرية، ا مر ال   يبنظ أمام  ظكةن  غري قادر عل    ر  ظحتنين  يف 
دظن آ ر. ظلعل ا مر يف ا  يورية العربية السورية  ي خيتلن يف إ ار  العا  ع ا جو سا ن عاملياع  بلن

ظعربياع إذا ما أ   با سا   ناثة ايعت اد عل  ج   الوظرية باملقارنة مع ما جره يف البلنان ا  ره. 
يف ا  يورية العربية السورية، ظموضوع لعن    و  بناية ا لفية الثالثة ظال كاءات املتعند  موضوع دراسات 

لور ات تنريبية توظ يا ظزار  الرتبية لإل اد  مي ج   الوظرية دلياع، اعت ن  وهلا عل  أدظات متعند  
ة. غري أن مي ات ج   ا  اث أظ مادهتا الر يسلكشن ال كاءات املتعند  لنه ا  راد ال يي ميثلون عيو

أ ا   تقوي عل  البي ة احمللية ظ  تستمرج معايريجا، ظإن كان جواك سع  أج  ما يقا  عي ج   ا دظات 
 تحقق مي   ا  يا السيكومرتية  بت بيقيا عل  عيوات صغري  قبل اعت ادجا. الإ  

ظدظن التقليبببببل مبببببي أميبببببة مبببببا يقبببببو  بببببب  جبببببصيء الببببببا ثون  عبببببل مقاييسبببببي  تت تبببببع بال بببببنق ظالثببببببات 
اعت بببببباد  ظالركببببببون إ    مقووببببببة يبقبببببب  جببببببو الع ببببببل ا دق البببببب   يوبغبببببب  قبببببببل اسببببببتمناميا،  ببببببإن تببببببو ري أدا

عوبببببنما تتعبببببند أسبببببالي  التحقبببببق مبببببي   بببببا ص ال بببببنق ظالثببببببات، ظعوبببببنما تسبببببتمرج  ظيسبببببي انتا عببببب ، 
املعببببايري علببببب  عيوببببات مثلبببببة لل عت ببببع ا صبببببل   مبببببا يعببببين ضبببببرظر  الع ببببل علببببب  تببببو ري أدا  قيبببببا  ظتقبببببو  

جيبببببببة نظبببببببر جببببببباردنر،  اصبببببببة أنببببببب  ي تتبببببببوا ر أ  أدا  مقووبببببببة لتقبببببببو  للببببببب كاءات املتعبببببببند   تتفبببببببق مبببببببع ظ 
 ال كاءات املتعند  يف ا  يورية العربية السورية    مر لة ع رية أظ دراسية. 

مببببي جوببببا  ثلبببب  مشببببكلة البحببببث ا ساسببببية  بالع ببببل علبببب  تببببو ري صببببور  عربيببببة سببببورية مقووببببة ملقيببببا  
لثبببببببانو ، مببببببببا يكفبببببببل الركبببببببون إ  نتبببببببا ل القبببببببرارات ميبببببببنا  للببببببب كاءات املتعبببببببند  ل لببببببببة ال بببببببن الثبببببببا  ا

العل يببببببة الوظريببببببة ظالت بيقيببببببة البببببب  تتمبببببب  بشببببببةن ا  ببببببراد البببببب يي ي بببببببق علببببببيي  املقيببببببا ، ظا جابببببببة عببببببي 
 السصا    ما اخ ا ص السيكومرتية ظالتوزيعية لل ور  العربية السورية املقووة ملقيا   مينا    ؟ 

 أهمي  البحث: -3
 :تيةالوقال اآلث الر يسة مي تو لق أمية البح

يعبببببن مقيبببببا  ميبببببنا  مبببببي أكثبببببر املقبببببايي  الببببب  تكشبببببن بويبببببة نظريبببببة الببببب كاءات املتعبببببند ، ظجبببببو  -0
يلقبببب  قبببببويع مببببي جبببباردنر ذاتبببب  علبببب  الببببرغ  مببببي  رصبببب  علبببب  أميببببة تعببببند أسببببالي  تقيببببي  البببب كاءات عوببببن 

 ا  راد. 
أكثبببببببر مقبببببببايي  الببببببب كاءات   تبببببببع مقيبببببببا  ميبببببببنا  خب بببببببا ص سبببببببيكومرتية مرتفعبببببببة جعلتببببببب  مبببببببي -4

املتعببببند  املقووببببة لبي ببببات عامليببببة متعببببند ، ك ببببا تببببرج  إ  لغببببات خمتلفببببة، إذ بلبببب  عببببند اللغببببات البببب  تببببرج  
 لغة مبا  ييا اللغة العربية.  32 -مي غري اللغة ا نكليزية  -إلييا املقيا  

  عاملياع ظعربياع، ظال  بيو   اعليت  تعند اجملايت الرتبوية ظالوفسية ظامليوية ال  استمن   ييا املقيا -3
عل  املستويني البحث  ظ املينا  الت بيق  سواء لأل راد أ  ا  اعات، ظمي ا كان  املرا ل التعلي ية أظ ما 
 يقابليا مي مرا ل ع رية، يصكن ذل  املوقع ا لكرتظ  لل قيا  ال   يت  ي قاعن  بيانات كبري   كت ، 
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  6تنريبية عل  استمنامات  الرتبوية ظامليوية. ... إخل( أ اث ظمقايت، ظر ات
تع بببببل علببببب  تبببببو ري صبببببور   - سببببب  علببببب  البا ثبببببة  –يعبببببن البحبببببث ا بببببام أظ  دراسبببببة سبببببورية  -2

 عربية سورية مقووة لل قيا  لل ر لة الثانوية. 
 أسئل  البحث: -4
املر لببببببة ب لبببببببة خاصببببببة مبببببا اخ ببببببا ص السببببببيكومرتية  لل ببببببور  العربيببببببة السبببببورية ملقيببببببا  ميببببببنا  ا -0
 ؟الثانوية
 ما البوية العاملية ملقيا  مينا  لنه  لبة املر لة الثانوية ؟  -4
 ما  كل توزع درجات العيوة يف املقايي  الث انية بعن توا ر اخ ا ص السيكومرتية ؟ -3
جببببببل جوبببببباك  ببببببرظق ذات ديلببببببة إ  ببببببا ية بببببببني أداء  ببببببو  املر لببببببة الثانويببببببة ظ الباهتببببببا تت لبببببب   -2

 إعناد معايري موف لة لكل موي ا ؟ 
 ةنهج البحث: -5

اعت بببببنت البا ثبببببة املبببببويل الوصبببببف  التحليلببببب  الببببب   ييبببببنف إ  ظصبببببن الظببببباجر  موضبببببع النراسبببببة، 
  ف مكوناهتا مي  و  حتليليا ظتفسري أسبا   نظثيا.ظتعر  
 جمتمع البحث وعينته: -6

ثانويبببببات الر يبببببة يف الملوتسببببببني إ  تبببببةلن  ت بببببع البحبببببث ا بببببام مبببببي  لببببببة ال بببببن الثبببببا  الثبببببانو  ا
 الببببببباع ظ البببببببة ظ ببببببق اجمل وعببببببة ا   ببببببا ية ال ببببببادر   310338دا ظببببببة منيوببببببة دمشببببببق، ظبلبببببب  عببببببندج  

 20228( ، مبببببببببوي  6030 -6008عبببببببببي املكتببببببببب  املركبببببببببز  لإل  ببببببببباء بنمشبببببببببق للعبببببببببا  النراسببببببببب   
ببببببة، كبببببان عبببببند  البببببباع ظ ال  2268 الببببببات. سبببببحب  مبببببي جببببب   العيوبببببة عيوبببببة بلغببببب   30330 البببببباع ظ

  البات.  6230 الباع، ظعند ا ناث  6038ال كور  ييا 
 أدوات البحث: -7

علبببببببب  ا تبببببببببار كيببببببببودر لل يببببببببو   -ا ضببببببببا ة إ  ا تبببببببببار ميببببببببنا  ذاتبببببببب  ب -اعت ببببببببن البحببببببببث ا ببببببببام 
 امليوية ال   كان  البا ثة قن ع ل  عل  دراسة   ا    السيكومرتية قبل اعت اد . 

 حمود البحث: -8
 يف منيوببببببببببببةت بيق البحث ا ام عل  عيوة مي  لبة ال ن الثا  الثانو  يف املنار  ا كومية ر باقت 

 . 6030 -6008دمشق للعا  النراس  

                                                           

 /http://www.miresearch.orgاملوقع ا لكرتظ  جو:   6
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 تعريفات البحث:  -9

 الب كاء بةنب    وعبة مبي( 3891 العقبل  عبرف جباردنر يف كتابب  أ بر مدة:عالذكاءات املت -9-1
 عبا  أظ ذ  قي بة   بل مشبكوت جوجريبة يف ا يبا ، ظقبنر  علب  ابتكبار موبتلامليارات تساعن الفرد عل  

معر بة جنيبن . ظيبره أنب  بويبة معقبن  تتبةلن مبي  يف ثقا ة الفرد، ظقابلية عل   ييبز املشبكوت مبا يسبتنع 
نسببياع عبي بع بيا  يبث تشبكل كبل قبنر  مويبا نوعباع مبي الب كاء  عبند كببري مبي القبنرات املوف بلة املسبتقلة

الببنما ، ظبالتببام  البب كاءات املتعببند   سبب  جبباردنر جبب     وعببة ذكبباءات  تص ببب  مو قببة معيوببة مببي بب
مستقلة نسبياع، ميتل  الفرد مي كل ظا ن مويا مقناراع ما، ظميكي ل  أن يستمنميا  ل مشكلة، أظ ابتكار 

 موتل ذ  أمية يف ثقا ة الفرد،  ثليا مثانية أنواع ج : 
ظيت ثببببببل يف القببببببنر  علبببببب  تعلبببببب  اللغببببببة، ظمعا ببببببة البويببببببة اللغويببببببة، ظاسببببببتمنا   :الدددددد     ال يددددددلي -0

اللغبببببة ظالكل بببببات ب بببببور   اعلبببببة  بببببفوياع أظ كتابيببببباع لتحقيبببببق أغبببببرا  عنيبببببن  كإقوببببباع اآل بببببريي ببببببةمر مبببببا، 
ظتببببببببب كرجا ظاملوبببببببببا ر  ظرظايبببببببببة الق بببببببببة ظكتاببببببببببة الرسبببببببببا ل ظالشبببببببببعر ظالتبببببببببةلين ظإجبببببببببراء  ظ بببببببببر  املعلومبببببببببات
ت بببببب ي إجبببببباد  اللغببببببة، ظالقببببببنر  العاليببببببة علبببببب  التعبببببببري عببببببي الببببببوف  عببببببي  ريببببببق اللغببببببة املقببببببابوت.  يببببببو ي

(Brouldi,1998, p.27).  يف التواصبببببل  ة نببببب  ا دا  الر يسبببببإنببببب  مبببببي أكثبببببر الببببب كاءات اسبببببتمناماع
 (. Abraham, 2001,p.1)الر   ظغري الر  ، ظيف التواصل الكتايب ظالشفي  

كتشبببببباف ا منببببببال ا ظ ، اع علبببببب   ببببببل املشببببببكوت  ببببببوع مو قي ببببببظيت ثببببببل يف القببببببنر  الدددددد     الرت  دددددد : 
املو قيببببببببببة ظالعنديببببببببببة البببببببببب  يببببببببببت  مببببببببببي  وهلببببببببببا ايسببببببببببتني  ا يببببببببببن، ظالتم ببببببببببني ظايسببببببببببتوتاج ظالتوظببببببببببي  

، اع ظتوفيببببببب  الع ليبببببببات ا سبببببببابية بكفايبببببببة، ظالكشبببببببن عبببببببي الق بببببببايا كشبببببببفاع عل ي بببببببظاي ت بببببببار ظالتتبببببببابع 
 . (Gardner, 1999a ,p.42)ظك ل  القنر  عل  التفكري املو ق  

القبببببببنر  علبببببب  التفكبببببببري بال ببببببور، ظ إدراك العبببببببا  الب بببببببر   ظجبببببببو يشببببببري إ الدددددد     الت ددددددد ن :  -3
ا ات ظالعوقببببببات ظا ساسببببببية لأللببببببوان ظاخ ببببببول ظا  ببببببكا  ظاملسببببببظالت ببببببور الفراغبببببب  ثوثبببببب  ا بعبببببباد. 

ظقراءهتببببببا  بببببببني جبببببب   العواصببببببر، ظ ظضببببببع ت ببببببورات ب ببببببرية ظاضببببببحة، ظالع ببببببل باملتاجببببببات ظرسبببببب  اخببببببرا  
لب ببببببببر  ظالت ثيببببببببل ا غببببببببرايف لأل كببببببببار ذات ا يت بببببببب ي القببببببببنر  علبببببببب  الت ببببببببورظتوسببببببببيق ا لببببببببوان. ك ببببببببا 

 (. 19،ص  6001الوجية ال اتية   سني،  ال بيعة الب رية أظ املكانية ظك ل  حتنين
ة ظالتببببببببوازن ميببببببببارات التببببببببنزر ظالقببببببببو  ظاملرظنببببببببة ظالسببببببببرعامببببببببتوك  ظيت ثببببببببل يف: الدددددددد     الار دددددددد  -2
 نتببببببببباج بعببببببببب  أظ  علببببببببب  اسبببببببببتمنا  ا سببببببببب  للتعببببببببببري عبببببببببي املشببببببببباعر ظا  كبببببببببار، . ظيف القبببببببببنر  ظامليبببببببببار 

  (.Strahan,1997,p.43موتعات أ ره  كاستمنا  ا ركة  ريقة للتعبري ظالفي    
القببنر  علبب  اسببتقبا  ا صببوات ظالوغ ببات، ظ ييزجببا، ظالتعبببري ظجببو يشببري إ  الدد     التلسدد   :  -5

يا ظنوعيا، ظالتفاعل معيا، ظيت  ي ا ساسية يتسباق ا صبوات ظا  بان ظا ظزان عويا، ظا  سا  بوقع
 بالوغ ات ظا يقاعببببببببببات املمتلفبببببببببببةالشعرية، ظالتواغ ، ظجر  ا صوات ظإيقاعيا، ك ا يت  ي ايست تاع 

 (. 33، ص 6001 جابر،
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  علببببببببب  إدراك دظا بببببببببع اآل بببببببببريي ظيت ثبببببببببل يف القبببببببببنر الددددددددد     ا جاتددددددددد ا   الح  شخصددددددددد   :  -6
ظمشببببببباعرج  ظانفعبببببببايهت  ،ظعلببببببب  ا ساسبببببببية جتبببببببا  تعببببببببريات ظجبببببببوجي  ظأصبببببببواهت  ظإميببببببباءاهت  املمتلفبببببببة. 
إضبببببببا ة إ  القبببببببنر  علببببببب   ييبببببببز ا نبببببببواع املمتلفبببببببة مبببببببي ا  بببببببارات البيوشم بببببببية، ظايسبببببببتعابة بواقعيبببببببة 

 .Armstrong, 1994,p. 3)ظ اعلية جتا  ج   ا  ارات  
ظجببببببو يشببببببري إ  قببببببنر  الفببببببرد علبببببب   يبببببب  ذاتبببببب  ظقنراتبببببب  ظأجنا بببببب  ظأ كببببببار      الشخصدددددد :الدددددد   -7

ظانفعايتببببب  ظالتعببببببري عويبببببا ب ريقبببببة توكينيبببببة، مقبببببنراع ذاتببببب  ظمبببببنركاع  ييبببببا نقبببببال قوتببببب  ظضبببببعف  علببببب  السبببببواء 
 (.36، ص 6001أثواء   ي   يات  ظحتقيق أجنا   املمتلفة  جابر، يف 

ر  عل  الوع  باحملي  ال بيع ، ظالتعرف إ  ا منبال ال بيعيبة، ظالت ييبز ظجو القنال     الطح   :  -8
ال بيعبة ظمببا  با مبي  يوانبات ظنباتبات، ظالقبنر  علبب   القبنر  علبب   يب   ببني ا  بياء ا يبة ظغبري ا يبة، أ

ال بيعببببببببببببببببببة كالسببببببببببببببببببح  ظال ببببببببببببببببببمور ظغريجببببببببببببببببببا  يف الت ببببببببببببببببببوين ظا ساسببببببببببببببببببية لل ومببببببببببببببببببح ا  ببببببببببببببببببره
Barrington,2004,p.23) .) 

ظتعبببببببرف جببببببب   الببببببب كاءات إجرا يببببببباع بة بببببببا الببببببب كاءات الث انيبببببببة الببببببب  ميكبببببببي قياسبببببببيا با تببببببببار ميبببببببنا  
 . 3882املرتج  للغة العربية عي مقيا  مينا  ال   ظضعة برانتون  رير ظنشر  عا  

حتبببببنه جببببباردنر بتعريفببببب  للببببب كاء علببببب  أنببببب    القبببببنر  علببببب   بببببل املشبببببكوت أظ ابتكبببببار موتعبببببات  -
الوظبببببببببر  التقلينيبببببببببة للببببببببب كاء  Gardner,1983,p.81)   قا يبببببببببة ظا بببببببببن  أظ أكثبببببببببر بببببببببة يف بي بببببببببة ثهلبببببببببا قي

 -بيبببببو كاء لنيببببب  قبببببنر  كاموبببببة ذات أسبببببا   بعبببببن  قبببببنر  ظا بببببن  توجببببب  التفكبببببري الرياضببببب  ظاملو قببببب .  الببببب
بببببببباخرب  ظالثقا بببببببة ظالعوامبببببببل  -سبببببببلباع أظ إجيابببببببباع  تتوشببببببب  أظي تتوشببببببب (  -سبببببببيكولوجية  ميكبببببببي أن تتبببببببةثر 

لفببببة لت بببببح قببببنر  علبببب   ببببل املشببببكوت ظابتكببببار املوتعببببات القَي ببببة أظ تبقبببب  قببببنر  كاموبببببة النا عيببببة املمت
ي تظيببببببر.  ببببببا مر يعت ببببببن يف كليتبببببب  علبببببب  مجلببببببة القببببببي  السببببببا ن  يف ثقا ببببببة مببببببا، ظالفببببببرص املتا ببببببة  ييببببببا، 
ظالقببببببببببببرارات الشم ببببببببببببية املتمبببببببببببب   مببببببببببببي قبببببببببببببل الفببببببببببببرد أظ ا سببببببببببببر  أظ املعلبببببببببببب  أظ أ   ببببببببببببمص آ ببببببببببببر 

 Gardner,1999 ,pp.33-34.) 
لقببببن قببببنم  نظريببببة جبببباردنر قببببنرات خمتلفببببة ظمتعببببند  للبببب كاء، ظ را ببببق متعببببند  ملعر ببببة العببببا  ظ ي بببب  
ب ريقببببة أ  ببببل. ك ببببا قببببنم  ك بببباع مببببي املعلومببببات  ببببو   ريقببببة ع ببببل الببببنما ، ظكيببببن ميكببببي أن  تلببببن 
ظ يفببببة ا وسببببني عببببي بع ببببي ا، ظكيببببن ميكببببي لونفعببببايت أن تببببصثر يف  ببببن  التفكببببري، بببببل كيببببن ميكببببي 

ضبببببب ي (. Razmjoo,2008,p.156تببببببصثر كببببببل مببببببي الوراثببببببة ظالبي ببببببة يف القببببببنرات املعر يببببببة  بوا وببببببا   أن
ا رتاضبببببات جببببباردنر الوظريبببببة  ميتلببببب  كبببببل  بببببرد مجيبببببع أنبببببواع الببببب كاءات، ميكبببببي أن يو ييبببببا إ  مسبببببتويات 
مواسببببببة مبببببي الكفايبببببة،  يببببب  تع بببببل ب را بببببق مركببببببة يسبببببي  اسبببببتمنا  أ بببببنجا يف تو يبببببة نبببببوع آ بببببر مويبببببا 

ر ، ظمجيعيببببببببا قابلببببببببة للقيببببببببا  ظاملو ظببببببببة ظالتقيببببببببي  باعت بببببببباد ظسببببببببا ل ظأدظات متعببببببببند ، ظبالتببببببببام ظت ببببببببوي
  سببببني، ميكببببي قيببببا  ظتقيببببي  القببببنرات العقليببببة املعر يببببة البببب  تقببببن ظراء كببببل نببببوع مببببي أنببببواع البببب كاءات 

 (. 39، ص6001
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أن  ظ  يلببببببببث بعبببببببن  بببببببرت  -لقبببببببن ا بببببببرت  جببببببباردنر يف بنايبببببببة عبببببببر  نظريتببببببب  ظجبببببببود سببببببببعة ذكببببببباءات 
عبببببنجا مسبببببتقلة تشبببببر ياع بع بببببيا عبببببي  -أضببببباف ذكببببباء ثاموببببباع تاركببببباع اجملبببببا  يكتشببببباف ذكببببباءات أ بببببره 

بعببببب   كبببببل ظا ببببببن مويبببببا يت ركبببببز يف موببببببا ق دبببببند  مببببببي البببببنما ، لكويبببببا متفاعلببببببة ظمتنا لبببببة ظ يفيبببببباع  
 ت ببببوير أ ببببنجا يع بببببل علبببب  ت ببببوير البقيبببببة،  ببببةج  مببببا تت يبببببز ببببب  أ ببببا ميكبببببي أن تع ببببل موفببببرد  أظ تع بببببل 

  ت عة عل   س  ما يقت   ا مر أظ املوقن.
 تدقويم الذكاءات املتعمدة: -9-2

يصكبببببن جببببباردنر ضببببببرظر  توسبببببيع أسببببببالي  تقبببببو  ذكبببببباءات الفبببببرد ظتعببببببندجا لتشببببب ل أكببببببرب قبببببنر مكببببببي 
مبببببي قنراتببببب  الكاموبببببة،  يبببببث ي يكبببببون اهلبببببنف مبببببي التقبببببو   بببببرد معر بببببة قبببببي  ذكببببباءات الفبببببرد أظ  بببببكل 

ا معر بببببببة مبببببببا لنيببببببب  ظمبببببببا يسبببببببت يع  ي ببببببب  مبببببببي ا  بببببببياء املي بببببببة، ظكشبببببببن صبببببببفحت  الوفسبببببببية  قببببببب ، ظإمنببببببب
الغ بببببو  ظاللبببببب  عبببببي أ بببببياء أ بببببره، ظبالتبببببام ي ببببببن مبببببي الرتكيبببببز علببببب  مبببببا يرغببببب  ا  بببببراد بفي ببببب  مبببببي 

 (. Weiss, 1999,p. 42أ ياء ظأمور، ظعل  إع ا ي  الفرصة لشر  ما  ي و   
جيببببببب  أن يعت بببببببن علببببببب  أداء ا  بببببببراد عوبببببببن مبببببببي جوبببببببا يعتقبببببببن جببببببباردنر أن تقيبببببببي  الببببببب كاءات املتعبببببببند  

إع بببببا ي    وعبببببة مبببببي امليبببببا  ظا نشببببب ة، ظجيببببب  أن وبببببر  معيببببب  املقبببببابوت مسبببببتمنمني مبببببنهع ظاسبببببعاع 
مبببببي املقبببببايي  الكتابيبببببة ظا دا يبببببة ظرظايبببببة الق بببببص ظالرسببببب  ظغبببببري ذلببببب  مبببببي الوسبببببا ل التعبرييبببببة املمتلفبببببة 

 ,Stanford ا نيبببببن  ب را بببببق مت يبببببز   الببببب  تسببببب ح هلببببب  بة يبببببار مبببببا  ي بببببو  ظاسبببببتمنا  املعلومبببببات

2003,p. 3 .) 
إن اعت بببببببباد نظريببببببببة البببببببب كاءات املتعببببببببند  علبببببببب  تقيببببببببي  أداء ا  ببببببببراد ك ببببببببا جببببببببو يف امليببببببببنان يعببببببببين أن 

 ت  ي ع لية القيا  ظالتقو  حتقيق :
 التفريق بني تف يوت ا  راد ظقنراهت  يف ج   ال كاءات.  -0
لفعليبببببة ظأقبببببوا  الوبببببا  ظمو ظبببببتي  مبببببي احملي بببببني ظالعبببببار ني ايعت ببببباد علببببب  مو ظبببببة امليبببببارات ا -4

 با  ماص ال يي يت  تقوميي . 
 عن  ايعت اد  ق  عل  ا سالي  اللفظية لكل نوع مي أنواع ال كاءات.  -3
 ة لكل ذكاء.  أ  ذكاء تة   باملكونات الر يساتباع  را ق عن  لتقو  -2

املقبببببايي  املقووبببببة  :ويبببببا  قيبببببا  ظتقبببببو  عنيبببببن  مظلكببببب  يتحقبببببق ذلببببب  ميكبببببي ايعت ببببباد علببببب  أسبببببالي
ظغبببببببببري املقووبببببببببة، ظقبببببببببوا   الشببببببببب  ، ظب اقبببببببببات املو ظبببببببببة، ظ السبببببببببعوت املنرسبببببببببية، ظالتحبببببببببنث مببببببببببع 
ا  فببببببببا  ظ اآلببببببببباء ظاملعل ببببببببني اآل ببببببببريي العببببببببار ني بببببببببا  راد املببببببببراد تقيببببببببي ي  ،إضببببببببا ة إ  مجببببببببع الوثببببببببا ق 

 ل أداء ا  راد مث إعاد  حتليليا. باستمنا  تقويات التسعيل الس ع  ظاملر    لتسعي
إن اعتقببببببببباد جببببببببباردنر أميبببببببببة التقيبببببببببي  املتعبببببببببند لببببببببب كاءات ا  بببببببببراد   ميوعببببببببب  مبببببببببي ا  بببببببببار  إ  أميبببببببببة 
اي تببببببارات املعت بببببن  علببببب  التقريبببببر الببببب ا  إذا مبببببا أ سبببببي إعبببببنادجا ظاسبببببتمناميا، ظلعبببببل جببببب ا مبببببا جعلببببب  

  بوا يبببببا مبببببع توجيبببببات جببببباردنر الوظريبببببة، يصيبببببن ع بببببل  بببببرير يف بوببببباء مقبببببايي  ميبببببنا  الببببب  اتفقببببب   كبببببر 
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إذ كببببان الغببببر  الببببر ي  مببببي املقببببايي  الث انيببببة البببب  تتكببببون مويببببا ظصببببن قببببنرات ا  ببببراد،  يببببث ميكببببي 
تزظيببببن كببببل ظا ببببن بالببببنع  ظالتحببببن  لتو يتيببببا باجتببببا  الع ببببل البببب    ظبببب  بالرضببببا الشم بببب  ظالبببب   لبببب  

أن ال ببببببفحة ظيسببببببي ا (  (Shearer,1996,p.2معببببببىنع ظقي ببببببة مقببببببنر  بببببببني زمو يبببببب  ظأ ببببببراد  ببببببت عي  
الوفسببببببية ظالبببببب  ت ببببببن قببببببنرات ا  ببببببراد ك بببببباع ظنوعبببببباع ميكببببببي أن تسببببببتمن  مببببببر  أ ببببببره لبيببببببان مسببببببتويات 

يعبببببين ذلببببب  أن  يببببب  قبببببنرات ا  بببببراد يببببببنأ بر يبببببة إمجاليبببببة  اصبببببة مث ي يلببببببث  إذت ورجبببببا ظاسبببببتمناميا. 
كببببباء ليقبببببن  صبببببور  ظصبببببفية مف بببببلة أن يتحبببببو  إ  ع ليبببببة حتليبببببل لل عبببببايت الببببب  يو بببببو  علييبببببا كبببببل ذ 

تقبببببببارن مبببببببع اجمل وعبببببببات املعياريبببببببة املو  بببببببة  سببببببب  البي بببببببة ظالع بببببببر ظا بببببببو  لتحنيبببببببن امليبببببببي ظاهلوايبببببببات 
(Idib, pp. 41-42)  . 

 :3ةدقياس ةيماس -9-3

 وصف املدقياس: -9-3-1

علبببببب   ببببببن عل بببببب  ميثببببببل ميببببببنا  ا يببببببن ا ظ  لقيببببببا  البببببب كاءات املتعببببببند  البببببب     ت ببببببوير  ظ قبببببباع  
إلجبببببراءات القياسبببببية املعياريبببببة. ظيسبببببتحق برانتبببببون  بببببرير التيو بببببة علببببب   ريقتببببب  ظ رصببببب  يف بوببببباء مقياسببببب  ل

ظيف تقبببببببن  تعلي بببببببات ايسبببببببتمنا  ظالتفسبببببببري ،  ببببببب   الكل بببببببات املوشبببببببور  علببببببب  موقبببببببع ا تببببببببار ميبببببببنا  
 عر  جاردنر رأي  مبقايي  مينا . 

، 3893الرا بببببببببنيي يف عبببببببببا   صببببببببب     بببببببببرير مقيبببببببببا  ميبببببببببنا  يسبببببببببتمنام  يف تقيبببببببببي  املبببببببببراجقني ظ
بسبببببببيولة ظيسبببببببر مبببببببي قببببببببل املعل بببببببني ظاملر بببببببنيي لتحنيبببببببن امليبببببببارات  3882ظتقيبببببببي  ا  فبببببببا  يف عبببببببا  

  القوية لنه جصيء ا  راد   كان  جواك أربعة مناذج ملقايي  مينا  ج : 
 قبببببببر  جيببببببا  عويبببببببا كةسببببببلو  تقريبببببببر  338للبببببببالغني، ظيتكبببببببون مببببببي  MIDASمقيببببببا  ميبببببببنا   -

 كي أن ت بق كةسلو  تقنير مي اآل ريي عي  مص ما. ذا  ك ا مي
، ظجبببببببو اسببببببببتبيان معبببببببن  تعبببببببنيوع بسبببببببي اع عببببببببي TEEN-MIDASمقيبببببببا  ميبببببببنا  لل بببببببراجقني  -

بوبببببناع، ظقبببببن ظضبببببع لبببببيو   ا  بببببراد الببببب يي تبببببراظ   338املقيبببببا  اخببببباص بالرا بببببنيي، ظيتكبببببون أي ببببباع مبببببي 
 سوة.  39ظ 32أع ارج  بني 

بوببببببناع، يك ببببببل ذاتيبببببباع مببببببي قبببببببل  90، يتببببببةلن مببببببي MIDAS-KIDSمقيببببببا  ميببببببنا  لأل فببببببا   -
 سوة.  32إ  ع ر  8ا  فا  مي ع ر 

 سووات.  8إ   2، ظجو لأل فا  مي ع ر My Childمقيا    فل   -
 رد  بببببببببل  ببببببببل مجاع  أظ بشكبنا  بشكببببببببببببببببببباء مقيا     فل    ميكي أن تقن  مقايي  ميبببببببببباستثوظ 

                                                           

( ال   ظضع  برانتون  رير ظالوارد ض ي قا  ة 99 -2معظ  املعلومات يف ج   الفقر  مة وذ  عي دليل املقيا  مي ال فحات   1
 املراجع.
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تسببببببتعل  البوببببببود أظ ا سبببببب لة عببببببي  إذاع، أظ علبببببب   ببببببكل مقابلببببببة موجيببببببة، يسببببببتعي  لبببببب  املفح ببببببون ذاتيبببببب
أنشبببب ة ا يببببا  اليوميببببة البببب  يقببببو   ببببا الفببببرد ظالبببب  تت لبببب  موبببب  القببببنر ، ظاي  بببباك  ببببا، ظا كبببب  املعببببريف. 

كببببببببان عببببببببي ظيف الوقبببببببب  ذاتبببببببب  قابليتيببببببببا لل و ظببببببببة ظالتحنيببببببببن مببببببببي قبببببببببل املفحببببببببوص بعيببببببببناع قببببببببنر ا م
الغ ببببببو  ظتببببببةثري التم ببببببني أظ إع بببببباء الببببببرأ   قبببببب .  بببببببع  البوببببببود تت لبببببب  موبببببب  تقببببببو  تكببببببرار أظ مببببببن  
الوقببببببب  الببببببب   قبببببببا   يببببببب  بوشبببببببال  ببببببباص أظ دبببببببند، ظ يت لببببببب  بع بببببببيا اآل بببببببر إع ببببببباء تقبببببببنير ظاقعببببببب  
 وبببببباز  للوشببببببال، يف  ببببببني تسببببببتعل  بوببببببود أ ببببببره عببببببي مقببببببنار ا  اسببببببة البببببب  يظيرجببببببا هلبببببب ا الوشببببببا ل. 

ين أن بوبببببببود املقيببببببا  ظضببببببع  يف أ بببببببن ثوثببببببة أ بببببببكا  أساسببببببية: إمببببببا لتقبببببببنير زمببببببي الوشبببببببال ظجبببببب ا يعبببببب
ظتكبببببرار ، إمبببببا لتقبببببنير مسبببببتوه إوببببباز الوشبببببال ظإتقانببببب ، ظإمبببببا لتقبببببنير مسبببببتوه ا  اسبببببة ظالنا عيبببببة  بببببو 

 الوشال. 
درجبببببات،  1البببببنرجات  ييبببببا ببببببني صبببببفر ظ   لوسبببببتعابة تراظ بببببسبببببتة ظظضبببببع أمبببببا  كبببببل بوبببببن ببببببنا ل 

اي تيبببببار ا علببببب  النرجبببببة الكبببببربه، ظجببببب ا يعبببببين أنببببب  كل بببببا ارتفعببببب  درجبببببة املفحبببببوص يف  يبببببث ية ببببب  
 املقيا  الفرع  كان ذل  مص راع عل  امتوك  مقناراع أكرب مي ال كاء. 

ظميكببببببي ت بيببببببق مقيببببببا  ميببببببنا  يف أقببببببل مببببببي سبببببباعة سببببببواء قببببببا  املفحببببببوص بايسببببببتعابة ظ ببببببن ، أظ 
 . (Shearer,1996, pp. 4-5)  بوجود  ا ص عي  ريق مقابلة مقووة أظ موجية

ظيع ببببب  مقيبببببا  ميبببببنا  مثبببببا  درجبببببات للببببب كاءات املتعبببببند  الث انيبببببة  ثبببببل املقبببببايي  الر يسبببببة ظ كبببببي 
مببببببي رسبببببب  ال ببببببفحة الوفسببببببية لل فحببببببوص. ظكببببببل ظا ببببببن مببببببي جبببببب   املقببببببايي  أظ البببببب كاءات يتببببببةلن مببببببي 

كاء املقبببببي  أكثبببببر مقبببببايي   رعيبببببة تبببببزظد بفيببببب  نبببببوع  ظظصبببببف  مليبببببار  الشبببببمص يف  بببببا  دبببببند مبببببي الببببب  
 :ظج   املقايي  أظ ال كاءات ج مي كو ا ظضع  لقيا  ظ نات دند  بنقة. 

 ال     التلس   :
ة للبببببببب كاء املوسببببببببيق  ظاملت ثلببببببببة  با ساسببببببببية بوببببببببناع،  ت ببببببببن اخ ببببببببا ص الر يسبببببببب 32ي ظيتكببببببببون مبببببببب 

   رعيبببببة ل بقبببببة ال بببببوت ظاللحبببببي ظا يقببببباع ظالوجبببببو  اينفعاليبببببة لألصبببببوات، ظزعببببب  ضببببب ي ثوثبببببة مقبببببايي
جببببببب : قبببببببنر  علببببببب  الغوببببببباء ،ظ ميبببببببار  أدا يبببببببة لعبببببببزف املوسبببببببيقا ظتةليفيبببببببا، ظايسبببببببت اع الفعبببببببا  لل وسبببببببيقا 

  الت ظق(.
 ال     الار  : 

ة  بببببو  القبببببنر  علببببب  اسبببببتمنا  املبببببرء  سببببب   ب را بببببق بوبببببناع، تبببببنظر مكوناهتبببببا الر يسببببب 31 يتبببببةلن مبببببي
ظالع ببببببل برباعببببببة باسببببببتمنا  ا  ببببببياء، مت يببببببز  ظمبببببباجر  جببببببناع  غببببببرا  تعبرييببببببة ظ/أظ  جببببببناف موجيببببببة. 

ظمجيبببببع ا ع بببببا  الببببب  تت ببببب ي الوشبببببا ات ا ركيبببببة النقيقبببببة  صبببببابع املبببببرء ظينيببببب ، ظ الوشبببببا ات ا ركيبببببة 
 ال م ة ال  يكشفيا مقياسان  رعيان ما: ا لعا  الرياضية ظالرباعة البننية.

 ال     الت ط   الرت   : 
 ،لبببببب  ميكببببببي لل ببببببرء إوازجببببببا با  ببببببياءتقببببببنير ا  عببببببا  ايببببببار  يف  كشببببببن املتبوببببببناع،  33يتكببببببون مببببببي 

ظجببببود القببببنر  علبببب  إوبببباز  -بلغببببة أ ببببره  -ظالعوقببببات البببب  توشببببة ضبببب ي جبببب   ا  عببببا . إ ببببا تكشببببن 
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ع ليببببببات عقليببببببة معقببببببن  ظ ببببببرد ، مقابببببببل القببببببنر  ايسببببببتنيلية ا بسبببببب  ظا كثببببببر عيانيببببببةع. ظقببببببن ظزعبببببب  
 املنرسببببة ظا يببببا  اليوميببببة، ظالقببببنر  علبببب  اسببببتمنا  جبببب   البوببببود ضبببب ي مقببببايي   رعيببببة جبببب : ا سببببا  يف

 ايستني  املو ق ، ظظجود الف و  العل   البحث  ظ ا لعا  ايسرتاتيعية.
 ال     الت  ن :

بوببببببببببناع، تكشببببببببببن القببببببببببنر  علبببببببببب  إدراك العببببببببببا  الب ببببببببببر  بنقببببببببببة، ظإوبببببببببباز حتببببببببببويوت  31يشبببببببببب ل  
اد  ابتكبببببار ظجبببببو  اخبببببرب  الب بببببرية،  ببببب  يف ظتعبببببنيوت علببببب  إدراكبببببات الفبببببرد ا ظليبببببة، ظالقبببببنر  علببببب  إعببببب

غيببببا  مثببببري مبببباد  مواسبببب . ظضبببببع  جبببب   البوببببود ضبببب ي ثوثببببة مقبببببايي   رعيببببة جبببب : الببببوع  املكبببببا ، 
 ظ الع ل با  ياء ظالت  ي  الفين. 

 ال     ال يلي: 
ا ساسبببببببببية ملعبببببببببا  الكل بببببببببات ظترتيبيبببببببببا، لألصبببببببببوات ظا ظزان الشبببببببببعرية،  60تكشبببببببببن بوبببببببببود  البببببببببب  

ات، إضبببببببا ة إ  علببببببب  ا صبببببببوات الكوميبببببببة، ظا عبببببببرا ، ظعلببببببب  دييت ا لفبببببببا  ظت ورجبببببببا، ظالت بببببببريف
ظالو ببببا ن املمتلفببببة للغببببة.  ظقببببن ظضببببع  ثوثببببة مقببببايي   رعيببببة هلبببب ا البببب كاء جبببب : ا ساسببببية التعبرييببببة، 

 ظامليار  البوغية، ظالكتابة ا كادميية. 
 ال     ا جات ا : 

مو ظببببببببة ظجببببببببوجي ، إ  القببببببببنر  علببببببب  معر ببببببببة اآل بببببببريي ظ  بوببببببببناع تشبببببببري 39يت ببببببب ي جبببببببب ا املقيبببببببا  
ظأصببببببببببببواهت ، ظذظاهتبببببببببببب ، ظالتفاعببببببببببببل معيبببببببببببب  ظقببببببببببببراء  ا  ببببببببببببارات ال ببببببببببببادر  عببببببببببببوي  ظ يبببببببببببب  دظا عيبببببببببببب ، 
ظأ اسيسبببببي ، ظنوايببببباج . ظتتبببببوزع جببببب   القبببببنر  يف ثوثبببببة مقبببببايي   رعيبببببة جببببب : ا ساسبببببية ايجت اعيبببببة، 

 ظا قواع ايجت اع ، ظالع ل ايجت اع . 
 خص : ال     الش

بوبببببببود حتبببببببند الببببببب كاء الشم ببببببب  مبببببببي  بببببببو   ساسبببببببية الفبببببببرد  8يتبببببببةلن املقيبببببببا  الشم ببببببب  مبببببببي 
ملشببببببببباعر  ظرغباتببببببببب  ظخماظ ببببببببب  ظتارخيببببببببب  الشم ببببببببب  اخببببببببباص، ظالبببببببببوع  بوقبببببببببال قوتببببببببب  ظضبببببببببعف ، ظ   ببببببببب  
ظأجنا ببببب . أمبببببا مقاييسببببب  الفرعيبببببة  يببببب :  اعليبببببة املعر بببببة الشم بببببية، ظ اعليبببببة الببببب ات/اآل ريي ظا سبببببابات 

 املكانية. ظ ل املشكوت
 ال     الطح   : 

بوبببببناع تكشبببببن القبببببنر  علببببب   يببببب  العبببببا  ال بيعببببب  الببببب    تبببببو  علببببب    31يتبببببةلن جببببب ا املقيبببببا  مبببببي 
الوباتببببببببات، ظا يوانببببببببات ظالنراسببببببببات العل يببببببببة. ظالقببببببببنر  علبببببببب  مو ظببببببببة ا  ببببببببراد ظت ببببببببويفي ، ظا نببببببببواع 

منببببببباذج ا يبببببببا  ظالقبببببببوه ال بيعيبببببببة. ظالعوقبببببببات البي يبببببببة، ظالتفاعبببببببل بفعاليبببببببة مبببببببع الكا وبببببببات ا يبببببببة ظإدراك 
 ظتت  ي مقاييس  الفرعية العواية با يوان، ظبالوبات، ظايجت ا   بالعلو . 

 :اخلصائص السيكوةرتي  -9-3-2

 للتحقيق مببببببيقبل أن يعلي  رير مقياس  أجره عل  منه سووات س  مع زموء ل  دراسات عنين  



 الصورة السورية، مقاييس التقويم النمائي للذكاءات المتعددة )ميداس( دراسة ميدانية في مدينة دمشق............ د.عز
 
 

 019 

ثبببببببببات يف الوييببببببببات املتحببببببببن  ا مريكيببببببببة، ظ ي ببببببببا يلبببببببب    ا  بببببببب  السببببببببيكومرتية املت ثلببببببببة بال ببببببببنق ظال
 عر  هل   اخ ا ص ك ا ظردت يف دليل اي تبار ظ يف املوقع ايلكرتظ  لل قيا . 

 :ال ح  
 :أمياحتقيقيا بةسالي  عن ،  جره   بارتفاع معاموت ثبات  ال يت تع مقيا  مينا
 ا    س الحاخ  :

مفحوصببببببباع  2020اسبببببببات بلببببببب   عبببببببند املفحوصبببببببني  ييبببببببا  يببببببببني  بببببببرير يف دليبببببببل املقيبببببببا   ببببببب  در 
للتحقببببببق مببببببي ايتسبببببباق الببببببنا ل  لبوببببببود كببببببل مقيببببببا  علبببببب   ببببببن ، انتيبببببب  مببببببي  وهلببببببا إ  أن معامببببببل 

، ظأن الببببببب كاء ا ركببببببب  جبببببببو الو يبببببببن الببببببب   0798ظ  0739ثببببببببات ألفبببببببا لل قبببببببايي  السببببببببعة راظ  ببببببببني  
 . 0790قل ثبات  عي 

 م  م  ا سا را : 
 إذ  ثبببببببات املقيببببببا  بةسببببببلو  ا عبببببباد  يببببببل املقيببببببا  دراسببببببتني حتقببببببق  يي ببببببا مببببببييبببببب كر  ببببببرير يف دل

أسببببببببببابيع، راظ بببببببببب   30ظ  9أعبببببببببباد ت بيببببببببببق املقيببببببببببا  علبببببببببب  املفحوصببببببببببني  بفاصببببببببببل زمببببببببببين راظ  بببببببببببني 
 0792ظ 0728 الببببببباع جامعيبببببباع يف النراسببببببة ا ظ   بببببببني  11معبببببباموت ايرتبببببببال بببببببني الت بيقببببببني علبببببب  

 الببببب  جبببببامعيني ببببببني  302  يف النراسبببببة الثانيبببببة امل بقبببببة علببببب  ، يف  بببببني راظ ببببب0793مبتوسببببب  قبببببنر  
 (.  Shearer ,1996,pp. 66-67  0792مبتوس  قنر   0786ظ  0732

 :الصحس
تعببببببندت ال را ببببببق املعت ببببببن  يف بيببببببان صببببببنق مقيببببببا  ميببببببنا  ظالبببببب  أكببببببنت  تببببببع املقيببببببا  مبص ببببببرات 

النراسبببببات الوظريبببببة أ  املينانيبببببة  صبببببنق عاليبببببة، جتعبببببل مبببببي امل كبببببي الركبببببون إ  نتبببببا ل اعت ببببباد  سبببببواء يف
 الت بيقية.   ي أنواع ال نق املنرظسة ما يل : 

 الصحس الح  لي:  -0
مشببببببباركاع إ  التفريبببببببق  128أ بببببببار التحليبببببببل العبببببببامل  ايستكشبببببببايف الببببببب   جبببببببره علببببببب  اسبببببببتعابات 

  ببببببببني الرتكيببببببببات اي رتاضبببببببية السببببببببعة إضبببببببا ة إ  الثاموبببببببة. ك بببببببا أ بببببببارت  بببببببوث أ بببببببره إ  أن مقبببببببايي
ميبببببنا   تلببببب  قبببببنر  مواسببببببة علببببب  الت ييبببببز بالوسببببببة لل عبببببايت احملبببببند ، ظقبببببن ت ببببب ي البببببنليل ملحقببببباع 

 بالعوامل املستمرجة مي املقيا . 
مبببببببي مفحوصببببببباع مبببببببي الببببببب كور ظا نببببببباث ظ  30819قبببببببا   بببببببرير بتع يبببببببع بيانبببببببات مبببببببي نا يبببببببة ثانيبببببببة 

بعببببنج  العيوببببة الر يسببببية الرا ببببنيي ظاملببببراجقني البببب يي   ببببعوا ملقيببببا  ميببببنا  علبببب  مببببنه عشببببر سببببووات 
لعببببببند مببببببي أ بببببباث املاجسببببببتري ظالببببببنكتورا  أظ لبببببببا ثني نفسببببببيني،  ببببببنف التحقببببببق مببببببي ال ببببببنق العببببببامل  

  ببببببع  بيانببببببات العيوبببببببة كليببببببا  جببببببراء التحليبببببببل العببببببامل  ايستكشبببببببايف ظال ببببببنق البويببببببو  لل قيبببببببا . 
بويببببو  لوظريبببببة ٪ مبببببي التبببببايي البببب  أكبببببنت ال ببببنق ال18البببب   انتيبببب  إ  ظجببببود تسبببببعة عوامببببل  سببببرت 

الببببب كاءات املتعبببببند  ك بببببا  ر يبببببا جببببباردنر، عل ببببباع أن بوبببببود الببببب كاء املكبببببا  تشببببببع  بعببببباملني ببببببنيع مبببببي 
 عامل ظا ن ظجو ال   أده إ   يور العوامل التسعة. 
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مفحبببببببوص مبببببببي العيوبببببببة  3900ظقبببببببا   بببببببرير مبببببببر  أ بببببببره بسبببببببح  بيانبببببببات عيوبببببببة عشبببببببوا ية قبببببببنرجا 
لتوكيبببببن  الببببب   انتيببببب  إ  العوامبببببل التسبببببعة ذاهتبببببا الببببب  انتيببببب  الكليبببببة أجبببببره علييبببببا التحليبببببل العبببببامل  ا

 (. Shearer,n.d , pp. 14-22 إلييا التحليل العامل  ايكتشايف 
 الصحس الا  م :  -4

جبببببببناظ  ايرتببببببببال ببببببببني البببببببنرجات علببببببب  ميبببببببنا   33 -36يعبببببببر  دليبببببببل املقيبببببببا  يف ال بببببببفحات 
مقبببببببببايي  ا وببببببببباز ظايسبببببببببتعناد، ظ ققببببببببب  ظعلببببببببب  أربعبببببببببة عشبببببببببر ا تبببببببببباراع مبببببببببي اي تببببببببببارات املعر يبببببببببة ظ 

الرتاب بببببات قي ببببباع  اقببببب  توقعبببببات البحبببببث،  يبببببث تراب ببببب  أغلببببب  متوسببببب ات البببببنرجات عوبببببن مسبببببتوه 
(. يف  ببببببببببني كببببببببببان متوقعبببببببببباع أن تببببببببببراظ  ايرتبا ببببببببببات بببببببببببني 0726ظ 0726مبببببببببببنه يببببببببببراظ  بببببببببببني   0701

تواداع إ  مبببببببببا ظذلببببببببب  اسببببببببب  0710ظ  0720مقببببببببايي  الببببببببب كاءات املتعبببببببببند  ظاي تببببببببببارات احملكيبببببببببة  ببببببببببني
يع يبببب  جبببباردنر مببببي أميببببة للحيببببا  الواقعيببببة ظ للسببببياق ا ظسببببع لكببببل ذكبببباء، باملقارنببببة مببببع مببببا يلببببح عليبببب  
الت بيببببببق يف القيببببببا  السببببببيكومرت  مببببببي دقببببببة موظ ببببببة. ظكببببببان جوبببببباك اسببببببتثواء ظ يببببببن بببببببني مقيببببببا  البببببب كاء 

 سبببببببر  بببببببنظث  ، ظقبببببببن0760كبببببببان معامبببببببل ايرتببببببببال   إذ  ظا تببببببببار الرتمجبببببببات ايجت اعيبببببببة ايجت ببببببباع 
  (.Idib, pp.72-77ج ا ايستثواء بسب   نظد اي تبار ظتعقن ال كاء ايجت اع   

 الصحس الا ح ي: -3
 البببببببباع جامعيببببببباع  علببببببب   662للتحقبببببببق مبببببببي ال بببببببنق التوببببببببص  لل قيبببببببا    ببببببب  مقارنبببببببة درجبببببببات لبببببببب 

وسببببب  نسببببببة املقيبببببا  بتقبببببنيرات معل بببببيي  بوصبببببفي   بببببرباء أظ عبببببار ني  ببببب ، ظقبببببن أ يبببببرت الوتبببببا ل أن مت
٪  نببببببببواع البببببببب كاءات السبببببببببعة 92ايتفبببببببباق بببببببببني تقببببببببنيرات املعل ببببببببني ظدرجببببببببات التقببببببببو  البببببببب ا  كببببببببان 

 ا ساسية. 
 صحس م     ال     الطح   : 

نظببببببراع  ن البببببب كاء ال بيعبببببب  كببببببان  ببببببنيثاع نسبببببببياع باملقارنببببببة مببببببع البببببب كاءات السبببببببعة ا ساسببببببية  سبببببب  
القياسببببية لبببب  بشببببكل مسببببتقل عببببي بقيببببة البببب كاءات،  مببببا عرضبببب  جبببباردنر ذاتبببب ،   التةكببببن مببببي اخ ببببا ص

 قببببببن   حببببببص صببببببنق  العببببببامل ، ظقورنبببببب  درجاتبببببب  ضبببببب ي اجمل وعببببببات املتبايوببببببة، ك ببببببا  ح بببببب  ارتبا اتبببببب  
مبببببع التوقعبببببات الوظريبببببة  ببببباردنر  كانببببب  الرتاب بببببات ا علببببب  مبببببع الببببب كاء املكبببببا  ظاملو قببببب  الرياضببببب  يف 

 (. Idib, pp.79-81ت اع    ني كان  ايرتبا ات الننيا مع املوسيق  ظايج
 المراسات السابدق : -11

تبببببنظر معظببببب  النراسبببببات السبببببابقة يف البحبببببث ا بببببام  بببببو  دبببببوريي اثوبببببني :يتعلبببببق ا ظ  بالنراسبببببات 
البببب  كببببان  ييببببا مقيببببا  ميببببنا  موضببببوعاع للبحببببث سببببواء يف إعببببناد صببببي  لبببب  يف البي ببببات املمتلفببببة أ  يف 

 ببببببو   ببببببايت اسببببببتمنام  الت بيقيببببببة. عل بببببباع أن جوبببببباك بيببببببان   ا  بببببب  السببببببيكومرتية ، ظيببببببنظر الثببببببا  
بعببببب  النراسببببببات الببببب  جعلبببببب  مبببببي املقيببببببا  نفسببببب  موضببببببوعاع ظأدا  يف الوقببببب  ذاتبببببب  عوبببببنما سببببببع  إ  
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التحقبببببببببق مبببببببببي   ا  ببببببببب  السبببببببببيكومرتية يعت ببببببببباد  أدا  للكشبببببببببن عبببببببببي الببببببببب كاءات املتعبببببببببند  ظرب يبببببببببا 
 العامل .  باملتغريات ا  ره يف البحث سواء عل  املستوه العريب أ 

 المراسات العربي : -11-1

ة ا  ميببببببببنا  ظثباتببببببب  بوصبببببببف  أدا  ر يسبببببببب( ببببببببالتحقق مببببببببي صبببببببنق مقيببببببب6001قامببببببب  قو بببببببحة   -
 الببببببب   600لبحبببببببث البببببببنكتورا ،  ع بببببببنت إ  ت بيبببببببق الوسبببببببمة الببببببب  ترمجتيبببببببا إ  اللغبببببببة العربيبببببببة علببببببب  

إضببببا ة إ   سببببا  جببببامع  لبيببببان صببببنق البوببببود مببببي  ببببو  ارتبببببال كببببل ظا ببببن مويببببا بالنرجببببة الكليببببة، 
بوبببببناع   يت تبببببع بال بببببنق البببببوز  ا مبببببر الببببب    33ثباهتبببببا باسبببببتمنا  ألفبببببا كرظنببببببا ،  تببببببني هلبببببا أن جوببببباك 

  600د عيببببا ثانيببببة إ  إعبببباد  الوظببببر يف صببببياغة جبببب   البوببببود مث إعبببباد  ت بيببببق املقيببببا  مببببر  أ ببببره علبببب   
 ببببب  إلييبببببا، ظبيبببببان معامبببببل ألفبببببا  ظ سببببا  معامبببببل ارتببببببال البوبببببود، بالبببببنرجات الكليبببببة لل عببببايت الببببب  توت

كرظنبببببببا   يببببببث انتيبببببب  نتببببببا ل الت بيببببببق الثببببببا  إ  القببببببو   تببببببع املقيببببببا  بال ببببببنق ظالثبببببببات الوزمبببببببني 
  يعت اد  يف البحث. 

( MIDAS-KIDS( صببببببببببور  أردنيببببببببببة ملقيببببببببببا  ميببببببببببنا  لأل فببببببببببا   6002 ببببببببببورت القيسبببببببببب    -
ن قامبببببب  برتمجتيببببببا ظإجيبببببباد دييت بعببببببن أبوببببببناع يسببببببتمناميا أدا  لبحببببببث الببببببنكتورا ،  81تةلفبببببب  مببببببي 

ال بببببببنق ظالثببببببببات هلبببببببا علببببببب  ال لببببببببة العببببببباديني مبببببببي ال بببببببفوف السببببببباد  ظالسبببببببابع.   إجيببببببباد معببببببباموت 
ات كببببل مقيببببا  ظدرجبببباهت  علبببب  املقيببببا  البببب   عبببببار مببببي  عبببببار بببببال بببببني درجببببات ال لبببببة علبببب  كببببل ايرت

ظقبببببن   التوصبببببل إ  أن مجيبببببع  توت ببببب  إليببببب  ظالنرجبببببة الكليبببببة علببببب  املقيبببببا  باسبببببتمنا  معادلبببببة بريسبببببون،
، ظكببببب ل  ظجبببببود ارتبا بببببات ببببببني ات توت ببببب  إ  ا بعببببباد الببببب    حتنيبببببنجا ظت بببببويفيا  ييبببببا مسببببببقاع عببببببار ال
  ج، ك بببببببببببا   اسبببببببببببتمر 0719ظ 0729 ببببببببببب  ببببببببببببني ات ظالعومبببببببببببة الكليبببببببببببة لكبببببببببببل مقيبببببببببببا  راظ عببببببببببببار ال

علبببب  عيوببببة تةلفبببب  مببببي  معبببباموت الثبببببات ب ريقببببة ايتسبببباق الببببنا ل   كرظنبببببا  ألفببببا( بت بيببببق املقببببايي 
 البببببباع ظ الببببببة مبببببي  لببببببة ال بببببفني السببببباد  ظالسبببببابع ا ساسبببببيني   ا تيبببببارج  بال ريقبببببة العشبببببوا ية  110

لكبببببببببل مبببببببببي مقياسببببببببب  الببببببببب كاء ا ركببببببببب  ظالببببببببب كاء  0731ال بقيبببببببببة، ظراظ ببببببببب  معببببببببباموت الثببببببببببات ببببببببببني 
    معامبببببببببل الثببببببببببات ب ريقبببببببببة إعبببببببببادسبببببببببقيبببببببببا  الببببببببب كاء الشم ببببببببب ، كببببببببب ل     مل  0793املو قببببببببب ، ظ

مببببببي عيوببببببة النراسببببببة ظبفاصببببببل زمببببببين قببببببنر  عشببببببر  أيببببببا ، ظقببببببن  38اي تبببببببار علبببببب    وعببببببة مكونببببببة مببببببي 
ملقيببببببببببا  البببببببببب كاء   0732ملقيببببببببببا  البببببببببب كاء املوسببببببببببيق  ظ  0721بببببببببببني   راظ بببببببببب  معبببببببببباموت ايرتبببببببببببال

 .03,0اللغو ، ظمجيعيا ذات ديلة إ  ا ية عون مستوه ديلة أقل مي 
ة لل قيبببببببا  لتعت بببببببن  تحقق مبببببببي اخ بببببببا ص السببببببيكومرتي( قامببببببب  الر يلببببببب   بببببببال6003يف عببببببا    -

ة،  ع ببببببنت بعببببببن ترمجببببببة املقيببببببا  إ  اللغببببببة العربيببببببة إ  عببببببر  املقيببببببا  علبببببب  دك ببببببني أدا   ببببببث ر يسبببببب
باللغبببببة ا نكليزيبببببة ظا ت اصبببببيني يف علببببب  البببببوف  ظالقيبببببا  مبببببا أده إ  تعبببببنيل بعببببب  العببببببارات لبببببتو   

 إذ ،قيببببببا  بةسببببببلو  ايتسبببببباق الببببببنا ل ثبببببببات املاجملت ببببببع السببببببعود ، يف  ببببببني ع ببببببنت للتحقببببببق مببببببي 
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، ا مبببببببر الببببببب   جعبببببببل البا ثبببببببة تبببببببركي إ  0798ظ  0730راظ ببببببب  قي بببببببة معامبببببببل ألفبببببببا كرظنببببببببا  ببببببببني 
 نتا ل  ثيا  ي ا لو اعت نت املقيا . 

معل تبببببني مببببببي معل بببببات مبببببباد  الكي يببببباء ظ الببببببباهتي  306( علبببببب  6003ك بببببا  بقبببببب  عسبببببري     -
انببببببب  جوببببببباك  بببببببرظق ببببببببني املعل بببببببات ذظات الكفايبببببببة التنريسبببببببية العاليبببببببة مقيبببببببا  ميبببببببنا  لبيبببببببان مبببببببا إذا ك

ظذظات الكفايببببببببة املومف ببببببببة يف البببببببب كاءات املتعببببببببند ، ظأثببببببببر ذلبببببببب  يف حت ببببببببيل  الببببببببباهتي. ظقببببببببن بيوبببببببب  
نتبببببببا ل البحبببببببث ظجببببببببود  بببببببرظق دالببببببببة إ  بببببببا ياع مل ببببببببلحة املعل بببببببات ذظات الكفايببببببببة يف الببببببب كاء اللغببببببببو  

أيبببببة  رظقببببببات دالببببببة يف البببببب كاءات ا  بببببره. ك ببببببا كانبببببب  جوبببببباك ظاملكبببببا  ظايجت بببببباع ، ظ  تكببببببي جوبببببباك 
 ببببببببرظق دالببببببببة إ  ببببببببا ياع بببببببببني  البببببببببات املعل ببببببببات ذظات الكفايببببببببة املرتفعببببببببة ظ البببببببببات املعل ببببببببات ذظات 

 الكفاية املومف ة يف التح يل مل لحة  البات املعل ات ذظات الكفاية. 
وببببببببة مببببببببي  لبببببببببة ال ببببببببن ( بتقوببببببببني مقيببببببببا  ميببببببببنا  لل ببببببببراجقني علبببببببب  عي6009قببببببببا  املزرظعبببببببب    -

 الببببببب   300ا ببببببباد  عشبببببببر مبو قبببببببة الببببببببا ي مشبببببببا  يف سبببببببل وة ع بببببببان، ظتةلفببببببب  عيوبببببببة النراسبببببببة مبببببببي 
إنثببببببب (، اسبببببببتمرج مويبببببببا املعبببببببايري الع انيبببببببة لل قيبببببببا  بعبببببببن أن حتقبببببببق مبببببببي  138ذكبببببببراع ظ 163ظ الببببببببة  

 بببببببببنق الظببببببببباجر ، اخ بببببببببا ص السبببببببببيكومرتية لل قيبببببببببا . ظأ بببببببببارت نتبببببببببا ل  ثببببببببب  إ   تبببببببببع املقيبببببببببا  بال
راظ ببببببب  معببببببباموت ال بببببببنق البوبببببببا   ببببببببني ا تببببببببار را بببببببي ظمقيبببببببا  ميبببببببنا  ببببببببني  إذظال بببببببنق البوبببببببا  ، 

ظ  0763، يف  ببببببببني راظ بببببببب  بببببببببني ا تبببببببببار البببببببب كاء اللغببببببببو  ظمقيببببببببا  ميببببببببنا  بببببببببني 0733ظ  0763
، ك ببببببا أ ببببببارت نتببببببا ل التحليببببببل العببببببامل  التوكيببببببن  أن مقيببببببا  ميببببببنا   قببببببق مص ببببببرات  سببببببي 0721

 امل ابقة املقبولة.
مبتوسبببببب  قببببببنر   0799ظ  0723معبببببباموت الثبببببببات ب ريقببببببة ألفببببببا كرظنبببببببا   قببببببن راظ بببببب  بببببببني أمببببببا  
، ظلإلجاببببببببببة 0732مبتوسبببببببب  قبببببببببنر   0791ظ  0722، ظراظ بببببببب  ب ريقبببببببببة إعبببببببباد  الت بيبببببببببق ببببببببببني 0792

 .الرتبببببببببببب  امل يويببببببببببببة ظذلبببببببببببب  ي ببببببببببببتقاق معببببببببببببايري لببببببببببببنرجات اخببببببببببببا   سبببببببببببببعببببببببببببي السببببببببببببصا  الثالببببببببببببث    
العيوبببببة ا مجاليبببببة مبببببا الببببب كاءان الببببب ا  ظايجت ببببباع ، ظأتببببب  الببببب كاء  إن أكثبببببر الببببب كاءات تبببببوا راع ببببببني أ بببببراد

املوسبببببيق  يف املرتببببببة ا  بببببري . ك بببببا أنببببب  توجبببببن  بببببرظق ذات ديلبببببة إ  بببببا ية يف الببببب كاء املو قببببب  الرياضببببب  
تعبببببببزه ملتغبببببببري الوبببببببوع ايجت ببببببباع  مل بببببببلحة الببببببب كور، ك بببببببا أنببببببب  توجبببببببن  بببببببرظق ذات ديلبببببببة إ  بببببببا ية يف 

ظيف الببببببب كاء مل بببببببلحة   بببببببص العلبببببببو  ا نسبببببببانية،  تعبببببببزه ملتغبببببببري التم بببببببصالببببببب كاء اللغبببببببو  اللفظببببببب  
  .ال بيع  مل لحة   ص العلو  ال بيعية

( بتقوبببببببني مقيبببببببا  ميبببببببنا  لل بببببببراجقني  بت بيقببببببب  علببببببب  عيوبببببببة   وعيبببببببا 6008ظقامببببببب   بببببببو     -
مقيبببببا    البببببباع ظ الببببببة يف املر لبببببة الثانويبببببة مبنيوبببببة مكبببببة املكرمبببببة، ظأكبببببنت نتبببببا ل النراسبببببة  تبببببع 6061

ميبببببببنا  باخ بببببببا ص السبببببببيكومرتية لو تببببببببار الوفسببببببب ، إضبببببببا ة إ  ظجبببببببود  بببببببرظق دالبببببببة إ  بببببببا ياع ببببببببني 
ا وسبببببني يف الببببب كاءات املتعبببببند   يبببببث كبببببان مل بببببلحة الببببب كور يف الببببب كاء ال بيعببببب  ظا ركببببب ، ظمل بببببلحة 

 قببببببب  ا نبببببباث ببقيببببببة الببببببب كاءات. ك ببببببا كانبببببب  جوببببببباك  ببببببرظق يف البببببب كاء ا ركببببببب  ظاللغببببببو  ظاملكببببببا  ظاملو
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ظالشم ببببببب  مل بببببببلحة  بببببببو  ظ الببببببببات التم  بببببببات العل يبببببببة، ظ  يظيبببببببر أ   بببببببرق دا  إ  بببببببا ياع يف 
 ال كاء ايجت اع  يعزه إ  متغري التم ص. 

( البببببب  ولبببببب  عوببببببوان  اسببببببتمنا  منببببببوذج را  يف حتقيببببببق 6030جببببببن   دراسببببببة صبببببببا  ظزمو بببببب    -
 Rasch ببببببق منببببببوذج را  صببببببنق مقيببببببا  ميببببببنا   إ  بيببببببان ال ببببببنق البويببببببو  للوسببببببمة العربيببببببة ظ 

model  ) باسبببببتمنا  برنبببببامل  ظيوسبببببتWinsteps program  ، ت بيبببببق  إذا صبببببنار السببببباد  
 لبببببببة ال ببببببفني ا بببببباد  عشببببببر ظالثالببببببث عشببببببر الثببببببانو      ببببببو  مببببببي 3202الوسببببببمة العربيببببببة علبببببب   

منرسبببببببة ثانويبببببببة يف منيوبببببببة إرببببببببن. ظقبببببببن انتيببببببب  نتبببببببا ل البحبببببببث إ  أن اي تببببببببارات  31ا تيبببببببارج  مبببببببي 
البببب  تكونبببب  مويببببا الوسببببمة  309الفرعيببببة الث انيببببة أ اديببببة البعببببن، ظأنبببب  يبببببن مببببي اي تفببببا  بببببالبوود الببببب 

/ 33( ظالبببب  كانبببب  أصببببوع قببببن  بببب    /AL-Sabbah et al,2010, pp567-578العربيببببة  
  بيببببان صبببببنق احملتببببوه  ييببببا مبببببي  ببببو  آراء اخبببببرباء بعببببن ترمجبببببة بوببببناع   تكببببي مواسببببببة للبي ببببة ا ردنيبببببة، 

الوسببببببمة ا نكليزيببببببة إ  اللغببببببة العربيببببببة، ظبيببببببان ثباهتببببببا مببببببي  ببببببو  الثبببببببات با عبببببباد   يببببببث بلبببببب  معامببببببل 
 . 0793ظ  07039الفرعية بني  ، ظراظ  لو تبارات07091الثبات الكل   

( بنراسبببببببة جبببببببن   إ  بيبببببببان القي بببببببة الع ليبببببببة أظ الت بيقيبببببببة لوظريبببببببة 6033قبببببببا  صببببببببا  ظزمبببببببو     -
جببببباردنر يف الببببب كاءات املتعبببببند  ظاسبببببتمناميا مبببببي قببببببل املعل بببببني ظال لببببببة يف  املبببببنار  ا ردنيبببببة، إضبببببا ة 

ا اهلببببببببنف ع ببببببببن البببببببببا ثون إ  إ  قيببببببببا  مسببببببببتوه البببببببب كاءات املتعببببببببند  لببببببببنه ال لبببببببببة. ظلتحقيببببببببق جبببببببب 
بوبببببببببود بعبببببببببن أن حتققبببببببببوا مبببببببببي   ا  ببببببببب   309ت بيببببببببق ا تببببببببببار ميبببببببببنا  باللغبببببببببة العربيبببببببببة املصلبببببببببن مببببببببي 

السبببببيكومرتية علببببب  ال لببببببة ظعلببببب  املعل بببببني ظاملر بببببنيي احملي بببببني  بببببصيء ال لببببببة لتقبببببنير ذكببببباءات ال لببببببة 
ة باسببببتعابتي  علبببب  مقيببببا  مببببي ظجيببببة نظببببرج ، ظمببببي مث مقارنتيببببا مببببع تقببببنيرات ال لبببببة أنفسببببي  املت ثلبببب

 بببببو  يف الثالبببببث عشبببببر الثبببببانو ، ظتكونببببب  العيوبببببة الثانيبببببة  3202ميبببببنا . تةلفببببب  العيوبببببة ا ظ  مبببببي  
أن الببببب كاء املوسبببببيق  معل ببببباع أجبببببراء املقارنبببببة ببببببني ال لبببببة ظاملعل بببببني. بيوببببب  الوتبببببا ل   32 البببببباع ظ 29مببببي 

وي ببببا سببببلبية علبببب  مببببا كببببانوا عليبببب  يف ظال بيعبببب  كببببان ا قببببل درجببببات، ك ببببا خبببببوف ظجيببببة نظببببر ال لبببببة ع
البببببب كاء الرياضبببببب  ظاللغببببببو  ظا ركبببببب  ظاملكببببببا  ظالشم بببببب  ظايجت بببببباع .  كبببببب ل  بيوبببببب  الوتببببببا ل ظجببببببود 

. ظقبببببن د عببببب  0731ارتببببببال دا  جوجريببببباع ببببببني تقبببببنيرات املعل بببببني لل لببببببة ظتقبببببنيرات ال لببببببة ظصبببببل إ  
ا  الت بيقيببببببة يف املببببببنار  ظاسببببببتمناميا جبببببب   الوتببببببا ل إ  تةكيببببببن  اعليببببببة الوسببببببمة العربيببببببة ملقيببببببا  ميببببببن

مببببي قبببببل املعل ببببني ظاملر ببببنيي مببببي نا يببببة، ظ اعليتيببببا ملببببا تت تببببع ببببب  مببببي   ببببا ص سببببيكومرتية جيببببن  يف 
 إجراء البحوث ظالنراسات مي نا ية ثانية. 

 المراسات األجنبي : -11-2

انيبببببببببة ( ت بيقبببببببببات ا تببببببببببار ميبببببببببنا  ظنظريبببببببببة الببببببببب كاءات املتعبببببببببند  لث 6002اسبببببببببتعر   بببببببببرير   -
منرسببببببني علبببببب   لبببببببتي  أكببببببانوا مببببببي العبببببباديني أ  مببببببي  البببببب يي يعببببببانون مببببببي مشببببببكوت دراسببببببية ذاكببببببراع 
ظصببببفاع تشمي ببببياع  لربظ ببببيوهت ( ظخم  بببباع عوجيبببباع تعلي يبببباع هلبببب ، ا مببببر البببب   جعلبببب  يقببببر بفا ببببن  مقيببببا  
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ظيف إ ببببراكي  يف ميببببنا  هلببببصيء املعل ببببني ملببببا يببببو ر  مببببي  ا ببببن  يف الرتكيببببز علبببب  نقببببال القببببو  لببببنه ال لبببببة 
مببببع  –الع ليببببة التعلي يببببة، ظمببببي مث تو يببببة جوانبببب  نفسببببية إجيابيببببة كثببببري  لببببنيي . ناجيبببب  ع ببببا قببببن  ققبببب  

مبببببي حتسبببببي يف ع ليببببب  التعلي ببببب  ظإثبببببار  مزيبببببن مببببببي  –ت بيقبببببات نظريبببببة الببببب كاءات املتعبببببند  يف التعلبببببي  
 ا  ا  ظالنا عية لع لية التنري . 

صبببنق مقيبببا  ميبببنا ، ظعوقببببة  (Shearer & James1994)  بببث  بببرير ظجبببي   -
با بببببامعة   الببببباع ظ البببببة 119البببب كاءات ببببببع  املتغببببريات الوفسببببية،   بقببببا علبببب  عيوببببة تكونبببب  مببببي 

ظا تبببببببببار ال وقببببببببة اللفظيببببببببة ظالتعبرييببببببببة، ظقا  بببببببببة WRATا تبببببببببار ميببببببببنا  ظا تبببببببببار مببببببببنه التح بببببببببيل
معببببببببباموت ايرتببببببببببال، ظكسبببببببببلر لببببببببب كاء الرا بببببببببنيي، ظباسبببببببببتمنا   سبببببببببرتظنل لل يبببببببببو  امليويبببببببببة، ظمقيبببببببببا 

ألفبببببا أ يبببببرت الوتبببببا ل  تبببببع املقيبببببا  بنرجبببببة مرتفعبببببة مبببببي ال بببببنق العبببببامل ،  ظالتحليبببببل العبببببامل ، ظمعامبببببل
للبببببببب كاء اللغببببببببو ، ك ببببببببا  0793للبببببببب كاء ا سبببببببب   إ   0733معبببببببباموت الثبببببببببات مببببببببي  ظامتببببببببنت قببببببببي 

لغببببببو ، ظبببببببني موجبببببب  دا  إ  ببببببا ياع بببببببني ال وقببببببة اللفظيببببببة ظالبببببب كاء ال أ يببببببرت الوتببببببا ل ظجببببببود ارتبببببببال
النراسببببببب ، ظكببببببب ل  ظجبببببببود  ظالتح بببببببيل ظالببببببب كاء املكبببببببا ، ظ ببببببببني مجيبببببببع الببببببب كاءات  ال وقببببببببة التعبرييبببببببة

  ظال كاء الع ل  ملقيا  ظكسلر. ارتبال موج  بني بع  ال كاءات ظكل مي ال كاء اللفظ 
 Careerإ  التحقبق مبي صبنق املقيبا  ظثباتب  يف التم بي  امليبين (1997)  سبع   بريك با  -

Planning  الباع ظ البة با امعة،  ة يرت الوتا ل أن معاموت الثبات ا  رت بني  89،   بق  عل 
للب كاء  0732معباموت ألفبا ا  برت ببني  لل كاء املوسيق ، ظأن قبي  0786لل كاء الشم   ظ  0732

ل بو ، اآل بريي( دالة إ  ا ياع ببني التقبنيرات املمتلفبة  ا لل كاء اللغو ، ظظجود  رظق 0793ا س   ظ
ملا ميتلكون  مي ذكاءات، ك ا أقبر الغالبيبة العظ ب  مبي ال بو  أن ال بفحة الوفسبية مليبنا  كانب  مفيبن  

ملسبتويات  أصبحوا قادريي عل  ا تيبار ا جبناف ا كادمييبة ظانتقباء امليبي املمتلفبة بعبن معبر تي  هل ، ظأ  
مبعلومببببات مفيببببن  زادت مببببي ظعببببيي  ببببب ظاهت   ٪ مببببي ال ببببو  أ ببببا قببببن زظدهتبببب  31ذكبببباءاهت ، ك ببببا ذكببببر 

بالتف بيوت   اعلية نظرية الب كاءات يف التوببص   وصاع  ي ا يتعلق مبياراهت  ظقنراهت ، ظج ا ب ات  قن يصكن
امليوية لأل راد. ك ا أثبت  النراسة أن مينا  ميتل  صنقاع ظثباتاع كا يني  عل  مقيبا  تقريبر ذا  لب كاءات 

 الشمص املتعند .
 بببببببببببكل توزيبببببببببببع  مقيبببببببببببا  ميبببببببببببنا  للتعبببببببببببرف إ  Hansen,1998ك ببببببببببا اسبببببببببببتمن  جوسبببببببببببني  -

نظريبببببة جببببباردنر يف برنبببببامل لت ببببب ني الببببب كاءات املتعبببببند  لبببببنه معل ببببب  مبببببا قببببببل اخنمبببببة، ظت بببببوير  را بببببق 
يف ا ببببببزء ا ظ  دراسببببببة توزيببببببع البببببب كاءات  أجببببببرهن ببببببوت النراسببببببة علبببببب  ثوثببببببة أجببببببزاء: إعببببببناد املعلبببببب ، ظا

مببببا قبببببل اخنمببببة، ظ يف ا ببببزء الثببببا    تقببببن  منببببوذج ا تيببببار جنيببببن لإلجابببببة عببببي املتعببببند  لببببنه معل بببب  
إعبببببناد منببببباذج عبببببي  جبببببرهأسببببب لة املقيبببببا  مببببببا يتفبببببق مبببببع نظريبببببة الببببب كاءات املتعبببببند ، ظيف ا بببببزء الثالبببببث 

عيوببببببة  تا تببببببري  را ببببببق ت بببببب ني نظريببببببة البببببب كاءات املتعببببببند  يف مببببببويل تعلببببببي  معل بببببب  مببببببا قبببببببل اخنمببببببة، 
التعلبببببي  ايبتبببببنا   الببببب  تبببببنر  يف كليبببببة ريكببببب  يف ريكسببببببور ، إيبببببناجو. ظأ بببببارت  للنراسبببببة مبببببي   بببببو 

نتبببببببببا ل النراسبببببببببة إ  ظجبببببببببود  بببببببببرظق ذات ديلبببببببببة إ  بببببببببا ية يف توزيبببببببببع درجبببببببببات ال لببببببببببة يف الببببببببب كاءات 
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كببببببان الرتبويببببببون علبببببب  اتفبببببباق بببببببةن نقببببببال القببببببو  يف كببببببل الث انيببببببة ك ببببببا يقيسببببببيا ا تبببببببار ميببببببنا . ك ببببببا  
 يف املنرسة ايبتنا ية. ال كاءات ضرظرية للوعا  

معل ببببباع مبببببي معل ببببب  مبببببا قببببببل  60مقيبببببا  ميبببببنا  علببببب   Burke,1998كببببب ل   بقببببب  ببببببورك -
اخنمبببببة امللتحقبببببني مبقبببببرر  را بببببق تبببببنري  العلبببببو  يف برنبببببامل التمبببببرج يف جامعبببببة نبببببورث إيسبببببرتظن للتحقبببببق 

رسببببب   بببببرا   مبببببا إذا كانببببب  جوببببباك عوقبببببة ببببببني صبببببفحاهت  الوفسبببببية للببببب كاءات املتعبببببند  ظببببببني وبببببا ي  ب
املفيبببببو  املرتكبببببز علببببب  ا اسبببببو . ظقبببببن أ يبببببرت نتبببببا ل النراسبببببة الفرضبببببية الببببب  تقبببببو  إن نقبببببال القبببببو  يف 
البببببببب كاءات املتعببببببببند  كانبببببببب  توبصيببببببببة بالوعببببببببا  يف رسبببببببب   ببببببببرا   املفيببببببببو ، ظ أن ال ببببببببفحات الوفسببببببببية 

  لل كاءات املتعند  لل و  ميكي أن تزين مي  ي  املعل ني لقنرات  لبتي  املعر ية.
 الببببببباع  3321بت بيببببببق مقيببببببا  ميببببببنا  املعببببببري للبي ببببببة الكوريببببببة علبببببب   Rayn,1996قببببببا  رايببببببي  -

ظ البببببة مبببببي املببببنار  ايبتنا يبببببة ظاملتوسبببب ة ظالثانويبببببة ظا امعيبببببة ظالنراسببببات العليبببببا يف كوريببببا ملعر بببببة مبببببا إذا 
 ببببة العوقببببة بببببني كانبببب  جوبببباك  ببببرظق يف البببب كاءات املتعببببند  تبعبببباع ملتغببببري الع ببببر ظا ببببو  مببببي نا يببببة، ظملعر 

الببببب كاءات املتعبببببند  ظ اصبببببل الببببب كاء ظالتح بببببيل النراسببببب . ظقبببببن أ يبببببرت النراسبببببات ظجبببببود  بببببرظق دالبببببة 
إ  ببببببا ياع تبعبببببباع لل تغببببببرييي،  يببببببث كببببببان البببببب كاء الشم بببببب  جببببببو ا علبببببب  لكببببببل املرا ببببببل، ظكببببببان البببببب كاء 

انببببب  الفبببببرظق املكبببببا  ظالرياضببببب  ظايجت ببببباع  مبببببي أكثبببببر الببببب كاءات تغبببببرياع مبببببع التقبببببن  ببببببالع ر،  يبببببث ك
أظضببببببح مببببببا يكببببببون يف املر لببببببة املتوسبببببب ة باملقارنببببببة مببببببع بقيببببببة املرا ببببببل. أمببببببا متغببببببري ا ببببببو   قببببببن كانبببببب  
الفببببببرظق ظاضببببببحة، إذ كانبببببب  مرتفعببببببة لببببببنه ا نبببببباث مث ا ف بببببب  يف الوسبببببب  مث عببببببادت  ارتفعبببببب  علبببببب  

، ظعلببببب   بببببو مبكبببببر أكثبببببر مبببببي الببببب كور لل ر لبببببة الع ريبببببة ذاهتبببببا. كببببب ل  دلببببب  الوتبببببا ل علببببب  V بببببكل 
جببببببود عوقببببببة دالببببببة إ  ببببببا ياع بببببببني  اصببببببل البببببب كاء ظالبببببب كاء الرياضبببببب  ظايجت بببببباع ، ظبببببببني التح ببببببيل ظ 

 ظا واز املنرس . 
ميببببببببببنا   بببببببببببنف  باسببببببببببتمنا  مقيبببببببببببا  Ksicinski كسوكسبببببببببببك  ( قامبببببببببب   6000يف عببببببببببا    -
البببببب كاءات املتعببببببند  لببببببنه ال لبببببببة، ظمببببببا إذا كانبببببب  جوالبببببب   ببببببرظق ذات ديلببببببة إ  ببببببا ية يف أداء  تقيببببببي 
ببببببة علببببب  جبببببب ا املقيبببببا  تعببببببزه ملتغبببببريات ا ببببببو ، ظالع بببببر، ظالعبببببرق مببببببي نا يبببببة، ظبيببببببان مبببببا إذا كببببببان ال ل

جوببببببباك  بببببببرظق ذات ديلبببببببة إ  بببببببا ية ببببببببني املعل بببببببني ظال لببببببببة يف أنبببببببواع الببببببب كاءات السبببببببا ن  مبببببببي نا يبببببببة 
مببببببببوزعني علبببببببب  ثببببببببوث   ببببببببات ع ريببببببببة   البببببببب  ظ البببببببببة 1000أ ببببببببره. تكونبببببببب  عيوببببببببة النراسببببببببة مببببببببي 

ظأ يببببببببببرت الوتببببببببببا ل أن البببببببببب كاء سببببببببببوة ظمببببببببببا  ببببببببببوق (،  62( سببببببببببوة، ظ 62-60سببببببببببوة ظأقببببببببببل(، ظ 38 
ايجت ببببباع  كبببببان ا علببببب ، ظأن الببببب كاء املوسبببببق  كبببببان ا دا للعيوبببببة كليبببببا. ك بببببا بيوببببب  نتبببببا ل ا نببببباث 
ارتفاعبببببببباع يف البببببببب كاء اللغببببببببو  ظا فاضبببببببباع يف البببببببب كاء ا ركبببببببب  علبببببببب  الوقببببببببي  مببببببببا كببببببببان لببببببببنه البببببببب كور. 

  ظاللغبببببببو  ببببببببني الف بببببببة الع ريبببببببة املوسبببببببيققبببببببن  يبببببببر اي بببببببتوف يف الببببببب كاء ري الع بببببببر  بببببببببة متغبببببببببببببظبالوسب
ة الع ريببببببببة ا ظ  ( ظبقيبببببببة الف بببببببات، يف  ببببببببني كبببببببان الببببببب كاء ا ركبببببببب  جبببببببو ا علببببببب  عوببببببببن الف ببببببب60-62 
باملقاببببببببل   يظيبببببببر متغبببببببري العبببببببرق أ   بببببببرظق ذات ديلبببببببة ببببببببني ال لببببببببة تعبببببببزه إ   (.سبببببببوة ظمبببببببادظن38 

الببببب   كبببببان أعلببببب  لبببببنه ا مريكبببببان الببببببي . ظعوبببببن مقارنبببببة ذكببببباءات أصبببببوهل  باسبببببتثواء الببببب كاء ا ركببببب  
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املعل بببببني ظال لببببببة بيوببببب  الوتبببببا ل أن درجبببببات املعل بببببني كانببببب  بالرتتيببببب  يف الببببب كاء اللغبببببو  ظالشم ببببب  
ظايجت ببببباع  ظاملو قببببب ، يف  بببببني كانببببب  لبببببنه ال لببببببة يف الببببب كاء ايجت ببببباع  مث املكبببببا  مث الشم بببببب  

 مث ا رك . 
ببببببببإجراء دراسبببببببة   بببببببارية متعبببببببند  مقارنبببببببة للبويبببببببة العامليبببببببة  Jonesجبببببببونز قبببببببا   6001يف عبببببببا   -

 البببببببباع  912علببببببب   338 ببببببببق البوبببببببود البببببببب  إذلببببببب  الرا بببببببنيي مبببببببي  لببببببببة ا امعبببببببة، ي تببببببببار ميبببببببنا  ع
أمريكيبببببببباع يف ا امعببببببببات ا مريكيببببببببة، إضببببببببا ة إ   لبببببببببة آ ببببببببريي يوت ببببببببون إ  سبببببببب  بي ببببببببات   ببببببببارية   

 بببببو   602 الببببب  مبببببي كوريبببببا ا ووبيبببببة،  600يل ،  الببببب  مبببببي تشببببب 606 بببببو  مبببببي كوبببببنا،  601
 الببببببباع مببببببي بري انيببببببا. مث أ  ببببببع درجببببببات العيوببببببة للتحليببببببل  380مببببببي تببببببايوان، ظ 601مببببببي سببببببوغا ور ، 

العببببببببامل  التوكيببببببببن  انتيبببببببب  مببببببببي  ببببببببو  البحببببببببث إ  أن اي تبببببببببارات الفرعيببببببببة اخاصببببببببة بكببببببببل مقيببببببببا  
دايع، ظإ  ظجببببببود مثانيببببببة عوامببببببل موف ببببببلة  مشبببببببعة بالعامببببببل اخبببببباص باملقيببببببا ، ظأ ببببببا تببببببرتب  ببببببب  ارتبا بببببباع 

جببب  ذاهتبببا لبببنه عيوبببات البحبببث كليبببا مبببع ظجبببود  بببرظق بسبببي ة  ي بببا بيويبببا عوبببنما  ببب  املقارنبببة الزظجيبببة 
 بني كل   وعتني. 

منرسبباع مببي منرسبب  املر لببة الثانويببة يف  82بت بيببق مقيببا  ميببنا  علبب  (Chan2003) قببا   ببان -
 ذكاءاهت  الث انية ظبني كفايتي  ال اتية. ظقن بيو  الوتا ل ظجود عوقة جون  كون  لبيان منه ايتساق بني

موجبة ظدالة إ  ا ياع بني ال كاء الشم   ظال كاء ايجت اع ، ظتن  العوقة بني ال كاء املكا  ظا رك . 
 ظمببي نا يبببة أ بببره   تكبببي جوببباك  ببرظق ببببني ا وسبببني يف الببب كاء، يف  بببني ظجببن  بببرق ببببني معل ببب  الفوبببون
ظاملوسيقا ظالرياضة ظمعل   اللغة ظالعلو  ايجت اعية يف ال كاء املوسيق . ك ا بيو  نتا ل التحليل العبامل  

بوود املقيا  عل  مثانيبة عوامل مستقلة بع يا عي بع ، ظلكويبا تبرتاب  ببع بيا  يستعابات العيوة تشبع
 تراب اع دايع ظموجباع مع ت ابق ال كاءات الث انية.

 ببببببببببق  ييبببببببببا مقيبببببببببا  ميبببببببببنا  املعبببببببببن  للبي بببببببببة  (Chee,2012)سبببببببببة قبببببببببا   بببببببببا  ببببببببب    يف درا -
 الببببببب  ثبببببببانو  لتحنيبببببببن  اعليبببببببة ايسبببببببرتاتيعيات ظاملقارببببببببات املسبببببببتمنمة   بببببببراك  300املاليزيبببببببة علببببببب  

ال بببببببببو  يف برنبببببببببامل تعلببببببببب  املوسبببببببببيقا  ا يقببببببببباع ظالوغ بببببببببات ظاللبببببببببون( ظابتكارجبببببببببا مبببببببببي  بببببببببو  التعببببببببببري 
البحبببببث إ  أن ال لببببببة الببببب يي   بببببلوا علببببب  درجبببببات مرتفعبببببة يف ا تببببببار  ا ببببببناع . ظقبببببن انتيببببب  نتبببببا ل

ميببببببببببنا  كببببببببببان إوببببببببببازج  املوسببببببببببيقا مرتفعبببببببببباع علبببببببببب  أ  مببببببببببي  ببببببببببايت تعلبببببببببب  املوسببببببببببيقا املمتببببببببببار ، ظأن 
ايسببببببرتاتيعيات املسببببببتمنمة ي تيببببببار ال لبببببببة تتفببببببق  امبببببباع مببببببع قببببببو  ا داء علبببببب  املقيببببببا  ظمببببببع مسببببببتوه 

 ة ذكا ي  املوسيق ، إضا ة إ  تو ية ال كاءات املمتلفة لنيي . اجت امي  بتعل  املوسيقا ظتو ي
باسببببببببببتمنا  الوسببببببببببمة الفارسببببببببببية  مببببببببببي مقيببببببببببا  ميببببببببببنا   (2012)ظزميلبببببببببب   Araniقببببببببببا  أرا   -

 إذللتحقبببببق مبببببا إذا كانببببب  جوببببباك عوقبببببة ببببببني الببببب كاء املو قببببب  الرياضببببب  ظاسبببببرتاتيعيات مبببببا ظراء املعر بببببة، 
 الببببببباع ظ البببببببة يف  89ظراء املعر ببببببة يسببببببرتاتيعيات القببببببراء  علبببببب    بقببببببا ميببببببنا  مببببببع ا تبببببببار ا دراك مببببببا
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قسبببببب  اللغببببببة ا نكليزيببببببة يف جامعببببببة تربيببببببة املعل ببببببني. أ يببببببرت نتببببببا ل البحببببببث ظجببببببود ارتبببببببال ذ  ديلببببببة 
 إ  ا ية بني اسرتاتيعيات ما ظراء املعر ة ظميارات ايستيعا  يف قراء  اللغة ا نكليزية.

( بت بيببببببببببق الوسببببببببببمة الرتكيببببببببببة مببببببببببي مقيببببببببببا  2012ظزمببببببببببو      Demirelك ببببببببببا قببببببببببا  دميرييببببببببببل   -
يف تركيبببببببببا لبيبببببببببان أثبببببببببر الببببببببب كاءات   Elazigرجبببببببببل أع بببببببببا  يف مو قبببببببببة إيزيببببببببب    636ميبببببببببنا  علببببببببب  

املتعبببببند  يف تشبببببكيل التفكبببببري ظالسبببببلوك التعبببببار  لبببببنيي  ب بببببفتي  أصبببببحا   بببببركات صبببببغري  ظمتوسببببب ة 
ت البببببب كاءات املتعببببببند  كببببببان هلببببببا أثببببببر  ظمسببببببعلني يف غر ببببببة صببببببواعة  إيزيبببببب . بيوبببببب  النراسببببببة أن ميببببببارا

 كبري ظ اس  يف أ كارج  ظسلوكي  التعار . 
يت بببببح مبببببا سببببببق عرضببببب  مبببببي  بببببوث سبببببابقة مرتب بببببة باملقيبببببا  أنببببب  يت تبببببع باخ بببببا ص السبببببيكومرتية 
امل لوببببببة ظب بببببحة نتا عببببب  مبببببا أده إ  اعت ببببباد  بكثبببببري مبببببي الثقبببببة، ظيصيبببببن ذلببببب  الكببببب  مبببببي النراسبببببات 

راسبببببببببببة العوقبببببببببببة ببببببببببببني الببببببببببب كاءات املتعبببببببببببند  ظمتغبببببببببببريات البحبببببببببببوث املمتلفبببببببببببة، الببببببببببب  اعت نتببببببببببب  أدا  لن
 ظاستمنامات  املينانية الرتبوية التعلي ية أظ امليوية. 

 خطوات إعماد املدقياس: -11

  ا  ببببببو  علبببببب  دليببببببل املقيببببببا  باللغببببببة ا نكليزيببببببة ظنسببببببمة مرتمجببببببة إ  اللغببببببة العربيببببببة مببببببي قبببببببل د. 
للبببببنكتورا ، مث قامببببب  البا ثبببببة برتمجبببببة املقيبببببا  مبببببي اللغبببببة ا نكليزيبببببة قو بببببحة الببببب  اسبببببتمنمتيا يف  ثيبببببا 

ظعرضببببببب  علببببببب  ا ت اصبببببببيني باللغبببببببة ا نكليزيبببببببة، مث قارنببببببب  ببببببببني ترمجتيبببببببا الببببببب  ظا بببببببق علييبببببببا اللغويبببببببون 
اي ت اصبببببيون ظترمجبببببة البببببنكتور  قو بببببحة  لببببب  يكبببببي جوببببباك  بببببرق إي بببببببع  الكل بببببات اخاصبببببة بالبي بببببة 

  يقابليببببا  كل ببببة   صببببن   يف البي ببببة السببببورية. ظملزيببببن مببببي التةكببببن مببببي امل ببببرية، مثببببل كل ببببة    ببببل  البببب
 البببببباع ظ الببببببة يف  60دقبببببة الرتمجبببببة قامببببب  البا ثبببببة بت بيبببببق الوسبببببمتني املرتمجتبببببني إ  اللغبببببة العربيبببببة علببببب  

ال بببببن الثبببببا  الثبببببانو ، مث  سبببببب  درجبببببة ايرتببببببال ببببببني درجببببباهت  يف املقياسبببببني لتح بببببل علببببب  معامبببببل 
  مبببببا يبببببو   إ  أنببببب  ي  بببببرق ببببببني الرتمجتبببببني، ظأنببببب  0789ظ 0783الث انيبببببة راظ  ببببببني  ارتببببببال لل قبببببايي 

 مي امل كي استمنا  أ  موي ا بنيوع مي اآل ر. 
 نتائج البحث: -12

مبببببا اخ بببببا ص السبببببيكومرتية  لل بببببور  العربيبببببة السبببببورية ملقيبببببا  كبببببان السبببببصا  ا ظ  للبحبببببث ا بببببام: 
لإلجابببببببة عوبببببب  ع بببببنت البا ثببببببة إ  التحقببببببق مببببببي صببببببنق املقيببببببا  ميبببببنا  اخاصببببببة باملر لببببببة الثانويببببببة ؟ ظ 

 ظثبات     ا املص ران الر يسيان للم ا ص السيكومرتية. 
 صحس الت    :

 أسلوبني للتحققإضا ة إ  صنق احملك ني ال يي  ةت إليي  البا ثة عون ترمجة املقيا  اتبع  البا ثة 
 :مي صنق املقيا  ما

 البببببباع ظ الببببببة يف املر لبببببة الثانويبببببة  331  مبببببي  بببببو  ارتببببببال درجبببببات ظ  بيانبببببالصدددددحس التا ددددد : 
علببببب  مقيبببببا  ميبببببنا  ظا تببببببار كيبببببودر لل يبببببو  امليويبببببة الببببب   كانببببب  البا ثبببببة قبببببن ع لببببب  علببببب  تقويوببببب  
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ت معببببببباموت ايرتببببببببال البببببببوارد  يف .  بببببببة ير 6008علببببببب  البي بببببببة السبببببببورية يف دراسبببببببة سبببببببابقة هلبببببببا عبببببببا  
يبببببببة ظامليبببببببو  امليويبببببببة العشبببببببر  يف ا تببببببببار كيبببببببودر ظجبببببببود ارتببببببببال دا  ( ببببببببني الببببببب كاءات الث ان3 بببببببنظ   ا

إ  بببببا ياع ببببببني الببببب كاء املوسببببببيق  ظكبببببل مبببببي امليبببببل الفببببببين ظا ديب ظاملوسبببببيق  ظايجت ببببباع ، ظببببببني البببببب كاء 
ا ركبببببب  ظكببببببل مبببببببي امليببببببل الفببببببين ظاخلبببببببو  ظامليكببببببانيك ، ظكببببببب ل  بببببببني البببببب كاء املو قببببببب  ظامليببببببل العل ببببببب  

 سبببببببايب، يف  بببببببني كبببببببان ايرتببببببببال دايع إ  بببببببا ياع ببببببببني الببببببب كاء املكبببببببا  ظامليبببببببل ظاخلبببببببو  ظامليكبببببببانيك  ظا
الكتبببببايب ظالفبببببين ظاخلبببببو  ظامليكبببببانيك  ظا سبببببايب، ظكانببببب  ايرتبا بببببات دالبببببة ببببببني الببببب كاء اللغبببببو  ظمجيبببببع 
امليببببببببو  باسببببببببتثواء امليببببببببل العل بببببببب  ظاخلببببببببو  ظا سببببببببايب، ظكببببببببان ارتبببببببببال البببببببب كاء ايجت بببببببباع  مببببببببع امليببببببببل 

يجت ببببباع   قببببب  ذا ديلبببببة إ  بببببا ية، ظارتبببببب  الببببب كاء الشم ببببب  بامليبببببل الكتبببببايب ظا قوببببباع  ا قوببببباع  ظا
 ظالفين ظا ديب ظايجت اع ، ك ا كان ايرتبال دايع بني امليل العل   ظاخلو .

  0الجحول  
 ا   ح ط     م     م حا  واخاح     ل   ل ت لل التث   

*    ≥p0701 
**   ≥p0703 

 :س   ساخحام التجتلاا   الطرف ا  الصح
 الببببببب  ظ الببببببببة  يف ال بببببببن ا ببببببباد  عشبببببببر، مث ا  بببببببو  علببببببب   600  ت بيبببببببق املقيبببببببا  علببببببب   إذ

لببببببة إ  بببببببا ياع علببببببب  درجببببببباهت ،  ظيببببببرت الفبببببببرظق دا  بببببببرتمبببببببي العومببببببات بعبببببببن أن  ٪ 61أعلبببببب  ظأدا 
 ( 6املقايي  الث انية مل لحة اجمل وعة ا عل ، ك ا يبيويا ا نظ   

  4الجحول  
 فروس مالسط   التجتلاا   الطرف ا  

 الطرث األ ن  الطرث األا   
 ا ناراث الت    ي التالسط الت    ي ا ناراث التالسط ال  ت  ا حات ل     ت   

 *  07000 61738 2792 66792 1761 2271 موسيق 

  ح     خص  اجات ا  ليلي م  ن  م ط   حر   ملس    
 .062 .109** .382 .181** .203* .610 .133 .318 ميل كتايب
 0228* .323 .631 .033 -.029 .239** -.321 -.633 ميل عل  
 -.021 .182* .181** .282* .021 -.661 .311 -.092 ميل إقواع 

 -.601 .112** -.631 .219* .188* -.322 .286** .283*  ين
 .631 .182** -.002 0298* -.032 .013 .013 .209* أديب

 .611 .321 .088 .118** -.011 .332 .399 .236* موسيق 
 -.680 .213* .288* .109* -.621 -.081 -.693 -.182* اجت اع 
 .282* -.699 -.113 -.621 .282** .216** .123** -.006  لو 

 .093 .301 -.322 .202* .232* .193* .289** -.163 ميكانيك 
 -.033 .300 -.039 -.616 .282** .232* -.366 0618  سايب
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 *  07000 10792 6721 62736 1796 2272  رك 
 *  07000 16708 2728 13782 2786 29766 رياض 
 *  07000 62793 1729 69712 2711 1172 مكا 
 *  07000 10731 2721 22 1712 32792 لغو 

 *  07000 63722 1733 18 1711 30732 اجت اع 
 *  07000 63712 1721 38719 6721 12712  م  
 * 07000 62718 1713 6172 173 2979  بيع 

 ثح   الت    :
 اتبع  البا ثة أسلوبني للتحقق مي ثبات املقيا  ما: 

 البببببببباع ظ الببببببببة يف ال بببببببن ا ببببببباد  عشبببببببر مبببببببرتني  320 ببببببببق ميبببببببنا  علببببببب  ال حددددددد      اددددددد   :  
 درجببببباهت  يف املبببببرتني علببببب  املقبببببايي  بفبببببارق زمبببببين قبببببنر  أربعبببببة أسبببببابيع، مث  سببببب  معامبببببل ايرتببببببال ببببببني

 (. 1ك ا يبيو  ا نظ     0786ظ  0733الث انية، ظكان مرتفعاع ظدايع  يث راظ  بني 
كرظنببببببببا  ملقبببببببايي  الببببببب كاء الث انيبببببببة لبببببببب   –اسبببببببتمرج  قي بببببببة ألفبببببببا ال حددددددد        ددددددد س الدددددددحاخ  : 

وببببببب  يف  بببببببا   الببببببب  ظ الببببببببة يف ال بببببببن ا ببببببباد  عشبببببببر، ظ   سبببببببا  متوسببببببب  كبببببببل ذكببببببباء ظتباي 600
ا بقببببببباء علببببببب  البوبببببببن ظ   ببببببب  ظبيبببببببان معامبببببببل ايرتببببببببال امل بببببببحح امل ثبببببببل ل بببببببنق البوبببببببن، ظقبببببببن جتببببببباظزت 

 (.1ك ا يبيويا ا نظ     0730كرظنبا  الب   -معاموت ألفا
  3الجحول  

 م  م   ثح   الت    
  ح     خص  اجات ا  ليلي م  ن   ت    حر   ملس    ال ح  

 0793 0733 0798 0799 0792 0796 0793 0786 ا عاد 
 0791 0731 0793 0791 0790 0792 0736 0738 كرظنبا   -ألفا

يت ببببح مببببي النراسببببات املتعببببند  ل ببببنق ال ببببور  السببببورية ملقيببببا  ميببببنا  ظثباهتببببا  تعيببببا باخ بببببا ص 
ة السبببببيكومرتية الوزمببببببة يعت ادجببببببا دليببببباع ظالركببببببون إ  نتببببببا ل اسببببببتمناميا بعبببببن اسببببببتمراج املعببببببايري اخاصبببببب

  ا. 
 ؟مينا  لنه  لبة املر لة الثانويةما البوية العاملية ملقيا  ال  ال ال  ن : 

  إ  بببببباع درجببببببات كببببببل أ ببببببراد عيوببببببة البحببببببث علبببببب  مقيببببببا  ميببببببنا   لإلجابببببببة عببببببي السببببببصا  الثببببببا 
للتحليبببببببببببل العبببببببببببامل  ايستكشبببببببببببايف باعت ببببببببببباد أسبببببببببببلو  املكونبببببببببببات الر يسبببببببببببية  جبببببببببببوتلول(، مث التبببببببببببنظير 

ق مبببببببي الشبببببببرظل الوزمبببببببة  جبببببببراء التحليبببببببل العبببببببامل  ظالببببببب  يبببببببة  يف مقبببببببنمتيا بفبببببببارميك  بعبببببببن التحقببببببب
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure ofأظلكببببي لتعببببان  العيوببببة  –مبببباير  –ا تبببببار كببببايزر 

Sampling Adequacy   ظبيبببببان مسبببببتوه ديلبببببة ا تببببببار بارتليببببب  07881الببببب   بلغببببب  قي تببببب  ،
 يببببببث ميكببببببي القببببببو  إنبببببب    136090.432ا  مببببببي  ببببببو  ارتفبببببباع قي ببببببة كببببببا  مربببببببع البببببب  كانبببببب  قي تيبببببب

 كل ا ارتفع  قي ة كا  مربع د  ذل  عل  استقولية البوود. 
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٪ 28علبببببب  ا قببببببل،  سببببببرت  3اسببببببتملص التحليببببببل العببببببامل  أ ببببببن عشببببببر عبببببباموع جبببببب رجا الكببببببامي 
٪، 178٪، 373٪، 371مبببببببببي التببببببببببايي،  قببببببببببن بلغببببببببب  التبايوببببببببببات املفسبببببببببر  هلبببببببببب   العوامبببببببببل بالرتتيبببببببببب   

171 ،٪176 ،٪272 ،٪271 ،٪272  ،٪672  ،٪372 ،٪078  .٪ 
ببببببي مببببببي تسبببببب يت  بالعامببببببل 38 – 20بوببببببناع مببببببي البوببببببود   60العامببببببل ا ظ  علبببببب  ظقببببببن تشبببببببع  (،  كِّ

اللغببببو   إذ ارتب بببب  مجيببببع بوببببود  بةنشبببب ة تو ببببو  علبببب  اسببببتمنا  اللغببببة. أمببببا العامببببل الثببببا   قببببن تشبببببع 
(، ميكببببببي تسبببببب يت  بالعامببببببل ايجت بببببباع   إذ 91باسببببببتثواء البوببببببن  83 -90بوببببببناع مببببببي البوببببببود   33علبببببب  

 36تبببببنظر بوبببببود   بببببو  أنشببببب ة تو بببببو  علببببب  التعامبببببل مبببببع الوبببببا . يف  بببببني تشببببببع العامبببببل الثالبببببث ببببببب 
(، ميكبببببببي تسببببببب يت  بالعامبببببببل ال بيعببببببب   إذ  ثبببببببل 339باسبببببببتثواء البوبببببببن  338 -303بوبببببببناع مبببببببي البوبببببببود  

 بوود  أنش ة تت ل با يوانات ظالوباتات ظالبي ة.  
 22 -69بوببببببناع  مببببببي البوببببببود  32العامببببببل الرابببببببع البببببب   ميكببببببي تسبببببب يت  بالعامببببببل املو قبببببب  بببببببب تشبببببببع 

(، مجيعيبببببا تتعلبببببق بةنشببببب ة الرياضبببببيات ظ  بببببل 0710الببببب   كبببببان تشببببببع  أقبببببل مبببببي  12باسبببببتثواء البوبببببن 
 2باسبببببتثواء البوبببببن رقببببب   32 -3بوبببببناع  مبببببي البوبببببود   31املشببببباكل. أمبببببا العامبببببل اخبببببام   قبببببن تشببببببع ببببببب 

(، ظميكبببببببي تسببببببب يت  بالعامبببببببل املوسبببببببيق    ع يبببببببع بوبببببببود  تتعلبببببببق 0710شببببببببع  أقبببببببل مبببببببي الببببببب   كبببببببان ت
بةنشببببب ة موسبببببيقية ظغوا يبببببة. يف  بببببني تشببببببع العامبببببل السببببباد  الببببب   ميكبببببي تسببببب يت  بالعامبببببل املكبببببا  ببببببب 

اخاصبببببببني بالعامبببببببل املو قببببببب (، ظمبببببببي  22ظ 19(، ظمبببببببي البوبببببببنيي  18 – 21بوبببببببناع: مبببببببي البوبببببببود   38
صبببببببني بالعامبببببببل ا ركببببببب (،  ع يبببببببع بوبببببببود جببببببب ا العامبببببببل تتعلبببببببق بةنشببببببب ة  بببببببل اخا 62ظ  61البوبببببببنيي  

مشبببببكوت إمبببببا مكانيبببببة ظإمبببببا يوميبببببة تبببببرتب  بامليكانيببببب  ظ ركبببببة ا سببببب  ظتواسبببببق ع بببببل ع بببببوت  ال بببببغري  
 ظالكبري . 

(، ظمجيبببببع 62 -31بوبببببناع مبببببي   36تشببببببع العامبببببل السبببببابع الببببب   ميكبببببي تسببببب يت  بالعامبببببل ا ركببببب  ببببببب 
املوت يببببببببان  63ظ 62ننيببببببببة ظ ركببببببببة ا سبببببببب  ظع ببببببببوت  ا راديببببببببة. أمببببببببا البوببببببببنان بوببببببببود  تتعلببببببببق بةنشبببببببب ة ب

 61، يف  بببببني ا بببببرتك البوبببببنان 0710أساسببببباع إ  الببببب كاء ا ركببببب   قبببببن كانببببب  قبببببي  تشببببببعي ا أقبببببل مبببببي 
باسببببببتثواء  302 -89بوببببببود مببببببي   9مببببببع العامببببببل املكببببببا . أمببببببا العامببببببل الثببببببامي  قببببببن تشبببببببع علبببببب   62ظ

(، ظميكبببببببي تسببببببب يت  بالعامبببببببل الشم ببببببب    ن كبببببببل 0710قبببببببل مبببببببي الببببببب   كبببببببان تشببببببببع  أ 302البوبببببببن 
البوببببببود تتعلببببببق مبعر ببببببة البببببب ات ظإدارهتببببببا. أمببببببا العوامببببببل الثوثببببببة املتبقيببببببة  قببببببن تشبببببببع كببببببل مويببببببا ببوببببببنيي ي 

 (.  6،1(  36،61(،  3،63ميكوان مي تس يتيا، ظج   البوود ج :  
 ض ي كل عامل عي  -زياد  أظ نق اناع  - رت  نتا ل التحليل العامل  ا توف عند البوود اجمل عةبأ ي

عبببندجا يف كبببل مقيبببا   رعببب  يف ميبببنا ، ظأنببب    يكبببي جوببباك أ  بوبببن مبببي البوبببود   يشببببع علببب  أ  مبببي 
ظيسببي ا أن نتببا ل ثبببات املقيببا  ظصببنق   338العوامببل  مببا يعببين ضببرظر  ا بقبباء علبب  كببل بوببود املقيببا  الببب 

( ال  بيو  6033ة   تتفق مع نتا ل دراسة ال با  ظزمو    تصكن ذل ، ظعل  الرغ  مي أن ج   الوتيع
بوود،  إ ا اتفق  مع بقية النراسات العربية كنراسة  309أن عند بوود الوسمة العربية ا ردنية تتةلن مي 

(، ظالنراسببببات ا جوبيبببببة  6001( ظقو بببببحة  6003( ظالر يلبببب   6009( ظاملزرظعببببب   6008ال ببببو    
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( ظغريجببا يف ا بقبباء علبب  بوببود 6001( ظجببونز  6001( ظ ببان  6036ظ بب    (6036كنراسببة آرا   
 الرا ز ا صلية مي دظن   ف. 

ا تلبببببببن عببببببببند العوامبببببببل املسببببببببتمرجة يف النراسببببببببة ا اليبببببببة ظالبوببببببببود املشبببببببببعة علييبببببببا عببببببببي النراسببببببببات 
ردنر عوامبببببل تتفبببببق مبببببع ا رتاضبببببات جبببببا 8العامليبببببة البببببثوث الببببب  قبببببا   بببببا  بببببرير  ظالببببب  انتيببببب  إ  ظجبببببود 

ذاتببببب ،  ظإن كانببببب  بوبببببود الببببب كاء املكبببببا  قبببببن تشببببببع  علببببب  العببببباملني السببببباد  ظالسبببببابع اللببببب يي ميكبببببي 
 عنما مقياسني  رعيني ل . 

( عبببببرب ا  بببببارية يف عبببببند 6001باملقاببببببل اتفقببببب  نتيعبببببة البحبببببث ا بببببام مبببببع نتبببببا ل دراسبببببة جبببببونز  
علببببببب  البببببببرغ  مبببببببي أن التحليبببببببل العوامبببببببل املسبببببببتمرجة ظاسبببببببتقوليتيا ظالبوبببببببود املشببببببببعة علببببببب  كبببببببل عامبببببببل 

 العامل  ال   اعت ن  البحث ا ام كان   ايستكشايف،  ظ كان   التوكين    يف  ث جونز. 
مبببببي نا يبببببة أ بببببره ميكبببببي القبببببو  إن نتبببببا ل التحليبببببل العبببببامل  ظاسبببببتقولية العوامبببببل الث انيبببببة الر يسبببببية 

ضبببببات جببببباردنر ذاتببببب   مبببببا قبببببن تصكبببببن ال بببببنق البويبببببو  لل بببببور  السبببببورية لل قيبببببا  الببببب   يتفبببببق مبببببع ا رتا
يعببببين أن بعبببب  ا سبببب  البببب  ان لقبببب  مويببببا نظريببببة البببب كاءات املتعببببند  أثببببرت تببببةثرياع ظاضببببحاع يف مقيببببا  

 مينا  السور . 
ة بعببببببن تببببببوا ر اخ ببببببا ص : مببببببا  ببببببكل توزيببببببع درجببببببات العيوببببببة يف املقببببببايي  الث انيببببببال دددددد ال ال  لدددددد 

 ؟السيكومرتية
ه اقببببببببرتا    ببببببببا ص تببببببببوزع بيانببببببببات العيوببببببببة مببببببببي تت ثببببببببل ا جابببببببببة عببببببببي جبببببببب ا السببببببببصا  ببيببببببببان مببببببببن

بعببببب  مقببببببايي  الوزعبببببة املركزيبببببة ظالتشبببببت  كاملتوسبببببب    بموحبببببين التبببببوزع ال بيعبببببب   لببببب ا  سببببب  بببببا ص 
ظاخ بببببببة املعيبببببببار  لل توسببببببب ، ظالوسبببببببي  ظاملوبببببببوا  ظايلتبببببببواء ظالتفبببببببر ح ظاي بببببببراف املعيبببببببار  الببببببب  يبيويبببببببا 

 ( 2ا نظ   
  2الجحول  
     ج   ال    ا حص  ا  اللص    لال ت

الخطأ  التالسط 
ا ناراث  الت لال اللس ط الت    ي

مح  مالسط التجات   الا ر ح ا لالا  الت    ي
 األص  

 1373 - 1272 -.23 .03 8733 12 12 .13 1279 موسيق 
 1279 - 1271 -.33 .32 8702 12 12 .69 1272  رك 
 1273 – 1178 -.13 -.30 36723 16 12 .69 1271 مو ق 
 2678 – 2676 -.13 -.06 33766 20 26 .20 2671 مكا 
 2378 – 2370 -.01 -.03 31732 26 26 .23 2371 لغو 

 1379  – 1373 .30 -.32 36739 12 19 .19 1371 اجت اع 
 6872 – 6978 6726 -.30 2789 10 10 .66 6876  م  
 1273 – 1172 -.30 .602 8798 16 16 .16 1179  بيع 
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ني مببببي قببببراء  ا ببببنظ  أن توزيببببع درجببببات أ ببببراد العيوببببة علبببب  البببب كاءات الث انيببببة يقببببرت  كثببببرياع مببببي يتببببب
التوزيببببع ايعتببببنام،  يببببث تقببببرت  قببببي  املتوسبببب  ظالوسببببي  ظاملوببببوا  بع ببببيا مببببي بعبببب  اقرتاببببباع كبببببرياع جببببناع 

بر بببببببح ببببببني ( ظكببببب ل  التفبب3ظ+3-مببببي نا يببببة، ظتقبببببع قببببي  ايلتبببببواء ضبببب ي مبببببنه التبببببوزع ال بيعبببببببب  بببببني  
( مبببببببي نا يبببببببة أ بببببببره، ظجببببببب ا ب اتببببببب  ميَكبببببببي مبببببببي بوببببببباء معبببببببايري لل قيبببببببا ، ظيسببببببب ح بإمكانيبببببببة 1ظ+1- 

تع بببببي  الوتبببببا ل الببببب    الوصبببببو  إلييبببببا مبببببي العيوبببببة علببببب  أ بببببراد اجملت بببببع ا صبببببل ، بوسبببببا ة بيبببببان املببببببنه 
 ببببة املعيببببار  هلببببا البببب   تببببراظ   يبببب  متوسبببب ات اجملت ببببع ا صببببل  اسببببتواداع إ  متوسبببب ات العيوببببة بنيلببببة اخ

 ظاملوضحة يف ا نظ  السابق أي اع. 
:جبببببل جوببببباك  بببببرظق ذات ديلبببببة إ  بببببا ية ببببببني أداء الببببب كور ظأداء ا نببببباث تت لببببب   ال ددددد ال الرا ددددد 

 بواء معايري سورية  اصة بكل موي ا ؟
اسبببببتمن  حتليبببببل التببببببايي ا  ببببباد  ملقارنبببببة املتوسببببب ات،  كانببببب  الوتيعبببببة   لإلجاببببببة عبببببي جببببب ا السبببببصا 

( ظجببببببببود  ببببببببرظق دالببببببببة إ  ببببببببا ياع بببببببببني البببببببب كور ظا نبببببببباث يف البببببببب كاء ا ركبببببببب  1يويببببببببا ا ببببببببنظ   ك ببببببببا يب
ظاملو قببببب  ظاملكبببببا  ظاللغبببببو  ظالشم ببببب  ظال بيعببببب  مل بببببلحة الببببب كور، يف  بببببني   تكبببببي جوببببباك  رظقبببببات 

 ثلببببب  بامل يوبببببات  -بيوي بببببا يف الببببب كاء املوسبببببيق  ظايجت ببببباع  ا مبببببر الببببب   يع ببببب  مسبببببوغاع لبوببببباء معبببببايري
 اصببببببببة بالبببببببب كور ظأ ببببببببره  اصببببببببة با نبببببببباث، ظعببببببببن  عببببببببنما متعانسببببببببني أظ  -ات املعياريببببببببة  ظالببببببببنرج

 مسحوبني مي  ت ع ظا ن. 
  5الجحول   

   ل  ال رو        مالسط   ال  ل  وا ن   ف  ال    ا 
  ح     خص   اجات ا ليلي م  ن  م ط   حر   ملس    ال    

ذكبببببببببببببببببببببور 
 6038) 

 12789 68731 12711 23793 22792 12783 12731 12702 متوس 
 8761 2733 36709 2873 33726 33763 8761 30739 ا راف معيار 

إنبببببببببببببببببببببباث 
 6230) 

 10732 63733 1172 20723 20783 28721 11731 13733 متوس 
 8769 3733 33733 36791 30722 33722 9733 8713 ا راف معيار 

F 6713 68788 23736 13768 6723 3786 38712 13739 
P 07368 07000 07000 07000 07000 07322 07000 07000 

علبببب  الببببرغ  مببببي أن اهلببببنف الر يسبببب  مببببي ا جابببببة عببببي السببببصا  الرابببببع جببببو بيببببان إمكانيببببة بوبببباء معببببايري 
ظا ببببن  لكببببل أ ببببراد العيوببببة أظ بوبببباء معببببايري  اصببببة بالبببب كور ظأ ببببره  اصببببة با نبببباث إذا مببببا كانبببب  جوبببباك 

وسبببب ات أدا ي ببببا علبببب  املقيببببا ،  قببببن يكببببون مببببي امليبببب  مواقشببببة الفببببرظق يف  ببببرظق دالببببة إ  ببببا ياع بببببني مت
 متوس ات أداء ا وسني يف ضوء النراسات السابقة العربية ظالعاملية. 

  تكبببببببببي جوببببببببباك أ  دراسبببببببببة عربيبببببببببة أظ أجوبيبببببببببة أكبببببببببنت ظجبببببببببود الفبببببببببرظق ببببببببببني ا وسبببببببببني يف مجيبببببببببع 
ظعلببببببب   سببببببب  مبببببببا يصكبببببببن  –  الببببببب كاءات مل بببببببلحة أ بببببببنما دظن اآل بببببببر، ظلعبببببببل ا مبببببببر يعبببببببود مبع لببببببب

إ  عوامببببل بي يببببة ظ  ببببارية ظتعلي يببببة  أكثببببر مويببببا جيويببببة أظ  ريببببة، تركببببز علبببب  نببببوع مببببي  –جبببباردنر ذاتبببب  
 ال كاء أكثر مي نوع آ ر ظيف مر لة تعلي ية دظن أ ره. 
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لقببببببن كببببببان مببببببي الو بببببب  للوظببببببر أن الفرظقببببببات البببببب   يببببببرت بببببببني البببببب كور ظا نبببببباث كانبببببب  مل ببببببلحة 
 يكببببببي جوببببباك  أ  مويببببببا مل ببببببلحة ا نببببباث، خبببببببوف مببببببا أ يرتببببب  النراسببببببات ا  ببببببره الببببب كور دا  بببببباع، ظ 

البببببببب  بيوبببببببب  ظجببببببببود  رظقببببببببات بع ببببببببيا مل ببببببببلحة البببببببب كور ظبع ببببببببيا مل ببببببببلحة ا نبببببببباث باسببببببببتثواء دراسببببببببة 
(  يبببببث كانببببب  الفرظقبببببات مل بببببلحة  لببببببة ا امعبببببة الببببب كور يف كبببببل الببببب كاءات مبببببا عبببببنا 6001قو بببببحة  

 رظقبببببات دالبببببة ببببببني  بببببو  ا امعبببببة ظ الباهتبببببا ك بببببا جببببب  ا بببببا  يف  الببببب كاء املوسبببببيق  الببببب     تكبببببي  يببببب 
( الببببببببب    تظيببببببببر أ   ببببببببرظق دالبببببببببة بببببببببني متوسببببببببب ات 6001البحببببببببث ا ببببببببام أي ببببببببباع، ظدراسببببببببة  ببببببببان  

 املنرسني ظاملنرسات يف أ  مي ال كاءات الث انية. 
ظقببببببات بببببببني إن أ  داظلببببببة لتفسببببببري نتببببببا ل البحببببببث ا ببببببام لببببببي  بببببببا مر اليسببببببري  إذ ي ميكببببببي رد الفر 

الببببب كور ظا نببببباث إ  التعلبببببي  ظاملوببببباجل،  كبببببو ا وسبببببني يتعبببببر  ملوببببباجل التعلي يبببببة ذاهتبببببا، ظلكبببببي ميكبببببي 
ردجبببببببا إ  عوامبببببببل بي يبببببببة تربويبببببببة  اصبببببببة ببببببببالووع ايجت ببببببباع  أكثبببببببر. ظلتةييبببببببن جببببببب ا اي بببببببرتا  أظ ر  ببببببب  

 البببببب كور قامبببببب  البا ثببببببة بنراسببببببة الفببببببرظق  سبببببب  التم ببببببص  العل بببببب  ظا ديب(،  كانبببببب  الفببببببرظق بببببببني
ظا نبببببببباث بالتم ببببببببص العل بببببببب  مل ببببببببلحة البببببببب كور يف البببببببب كاء ا ركبببببببب  ظاملو قبببببببب  ظاملكببببببببا  ظالشم بببببببب  
ظال بيعببببب ، يف  بببببني   تكبببببي جوببببباك  بببببرظق بيوي بببببا يف الببببب كاء املوسبببببيق  ظاللغبببببو  ظايجت ببببباع ، ظعوبببببنما 
اء درسبببببب  الفببببببرظق بببببببني البببببب كور ظا نبببببباث يف التم ببببببص ا ديب كانبببببب  أي بببببباع مل ببببببلحة البببببب كور يف البببببب ك

ا ركبببببببببب  ظاملو قبببببببببب  ظاملكببببببببببا  ظالشم بببببببببب  ظال بيعبببببببببب ، ظ  تكببببببببببي جوبببببببببباك  رظقببببببببببات بيوي ببببببببببا يف البببببببببب كاء 
املوسبببببببيق  ظاللغبببببببو  ظايجت ببببببباع . ك بببببببا كانببببببب  الفرظقبببببببات ببببببببني  لببببببببة العل ببببببب  ظا ديب مل بببببببلحة  لببببببببة 
التم ببببببص العل ببببببب  يف البببببب كاءات املو قببببببب  ظاملكبببببببا  ظاللغببببببو  ظايجت ببببببباع ، يف  ببببببني   تكبببببببي جوببببببباك 

 ببببببلحة التم ببببببص ا ديب أبببببببناع. ظلعببببببل جبببببب ا كلبببببب  ميكببببببي أن يشببببببري إ  أن مببببببرد الفببببببرظق بببببببني  رظقببببببات مل
الببببب كور ظا نببببباث مبببببرتب  بووعي بببببا ايجت ببببباع  ظأسبببببلو  تربيتي بببببا ظتوشببببب تي ا أكثبببببر مبببببا يبببببرتب  ببببببالتعلي  

 ظاملواجل النراسية. 
 املدقرتحات: -13

 ا يل :تقرت  البا ثة استواداع إ  سريظر  البحث ظنتا ع  القيا  مب
 تقوني املقيا  عل  مرا ل ع رية أ ره، ظبيان املم   الو ا   هل   ال كاءات.  -
تبببببببنري  املنرسبببببببني ظاملعل بببببببني علببببببب  كيفيبببببببة تقبببببببنير الببببببب كاءات املتعبببببببند  ل و ببببببب ، ظكيفيبببببببة رسببببببب   -

ال بببببفحة الوفسبببببية لببببب كاءاهت   ظتفسبببببريجا، ظمبببببي مث تو يبببببن ذلببببب  كلببببب  يف ظضبببببع اسبببببرتاتيعيات تعلبببببي ي   
 أظ يف توجييي  الرتبو  ظامليين.  –فرد  أ  ا  ع  سواء ال-

ع بببببل دظرات تنريبيبببببة لل لببببببة تشبببببر  هلببببب  أميبببببة معر بببببة ذكببببباءاهت ، ظتبببببنريبي  علببببب  تو يتيبببببا ذاتيببببباع  -
 ظايستفاد  مويا يف ا تياراهت  امليوية ظالرتبوية. 
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 املراجع

 املراجع العربي :

سلسبببلة  .ظتع يبببق تو يبببة –ظالفيببب   ملتعبببند ال كبببباءات ا .(6001  .جبببابر، عببببن ا  يبببن جبببابر -
  .دار الفكر العرىب :(، القاجر 69 لرتبية ظعل  الوف  املراجع ىف ا

 :. ع بببببببانقيبببببببا  ظتقيببببببي  قبببببببنرات الببببببب كاءات املتعبببببببند  .(6001  . سببببببني، د بببببببن عببببببببن اهلببببببباد  -
 .الفكر لل باعة ظالوشر ظالتوزيع دار

بعبببببباد الببببببتعل  يف تببببببنري  العلببببببو  يف التح ببببببيل أثببببببر منببببببوذج مببببببارزانو   .(6003  .الر يلبببببب ، مببببببر  -
كليببببة الرتبيببببة، جامعببببة   .ظتو يببببة البببب كاءات املتعببببند  لببببنه  البببببات ال ببببن الثببببا  املتوسبببب  باملنيوببببة املوببببور 

 أ  القره، مكة املكرمة. 
( يف ضببببببببوء Teen-MIDASتقوببببببببني مقيببببببببا  البببببببب كاءات املتعببببببببند    .(6008  . ببببببببو  ، ليلبببببببب  -

رسببببالة ماجسببببتري  .و  ظ البببببات املر لببببة الثانويببببة مبنيوببببة مكببببة املكرمببببةنظريببببة جبببباردنر علبببب  عيوببببة مببببي  بببب
 غري موشور ، كلية الرتبية، جامعة أ  القره، مكة املكرمة. 

دراسبببببببة الفبببببببرظق ببببببببني معل بببببببات الكي يببببببباء ذظات الكفايبببببببة العاليبببببببة  .( 6003  .عسبببببببري ، ل يفبببببببة -
رسبببببالة  .ر لبببببة الثانويبببببة مبو قبببببة عسبببببريظاملومف بببببة يف الببببب كاء املتعبببببند ظعوقتببببب  بالتح بببببيل النراسببببب  يف امل

 .ماجستري غري موشور ، كلية الرتبية للبوات، جامعة املل   الن
: ،  لسبببببب نيالتببببببنري  ال ببببببف  بالبببببب كاظات املتعببببببند  .(6002  .عفانببببببة، عببببببزظ ظ اخزنببببببنار، نا لببببببة -

 .دار آ اق
مببببببببا  بووعيبببببببب  تببببببببةثري ايسبببببببباء  بووعييببببببببا  اينفعاليببببببببة ظا سببببببببنية( ظاي(. 6002  .القيسبببببببب ، جوببببببببن -

رسببببببببالة دكتببببببببورا  غببببببببري موشببببببببور ، ا امعببببببببة  . اينفعببببببببام ظا سببببببببن ( علبببببببب  البببببببب كاءات الو ا يببببببببة املتعببببببببند 
 .ايردنية، ع ان، ايردن

للببببببببب كاءات املتعببببببببببند   MIDASتقوبببببببببني مقيبببببببببا  ميببببببببببنا   .(6009  .املزرظعببببببببب ، عببببببببببن العزيببببببببببز -
ماجسبببببتري غبببببري موشبببببور ،  رسبببببالة . ل بببببو  ال بببببن ا ببببباد  عشبببببر مبو قبببببة البا وبببببة مشبببببا  سبببببل وة ع بببببان

 .جامعة السل ان قابو ، سل وة ع انكلية الرتبية، 
الببببببببببنار امل ببببببببببرية : القبببببببببباجر  .العبقريببببببببببة ظالبببببببببب كاء ظا بببببببببببناع .(6002  .م بببببببببببا ، عبببببببببببن اهلبببببببببباد  -
 .اللبوانية
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