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  رشكر وتقدی

    

هللا اّلــذي بنعمتــه تــتّم الصــالحات ،وال إلــه إّال اهللا  وحــده ال شــریك لــه ، لــه الملــك  الحمــد  

  .وهو على كّل شيء قدیر،اللهّم صّل وسّلم على من ُبعث رحمةً  للعالمین

،اّلذي رافقني طیلة  جابر نصر الدین:إلى فضیلة األستاذ الدكتور الجزیلأتقّدم بالشكر   

ــهالتي الماجســتیر والــدكتوراه ،وأثناء إشــرافه علــى رســ،دراســتي نه ـمــنعــم المرافــق كــان  وألّن

  لـو یفع ولـلما یقّق ـارف بحـالم العـیه العـوتوج،به ـلى طالـتاذ عـبُر األسـص

 كـــّل خیـــر،و اَهللا نســـأُل أن یجعلـــه منـــاًرا للعلـــم ي،فجـــزاه اهللا عّنـــ وال نزكـــي علـــى اهللا أحـــدا

  .،آمینبقيَ  و به مؤیًدا أبَد الدهر ما،سامقا في سمائها

  .و اهللا ولّي التوفیق و القادر علیه                                          

  

 حرزلي حسین                                              

  

  

  



 إهــــــــداء

  

قرة عیني  أوالديكّل إلى كّل من سهر الّلیالي من أجل العلم ،إلى أّمي و زوجتي الغالیتین،إلى   

كّل من كان عونا لي حّتى وصلُت إلى ختام هذه  عائلتي الكبیرة،كما ال أنسى في الدنیا،إلى

إلى أعضاء اللجنة ،مهما كان تخصصهمإلى جمیع طلبة العلم في العالم األطروحة،

من ،إلى كّل الموظفین  بجامعة محمد خیضر ببسكرة األفاضل،كّل باسمه،المناقشة،أساتذتي 

هم،وزمالء الدرب،دفعتي علمالذین نهلت من ى آخر رتبة فیها،و أخّص بالذكر أساتذتي رئیسها إل

  .في مشروع الماجستیر

  .سبحانه وتعالىإلى كّل هؤالء جمیعا ُأهدي عملي هذا ،و أحتسب األجر على اهللا   

  

 حرزلي حسین                                            
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Abstract: 

1.Topic of the study 

Sociological Status and its Relation to Multiple Intelligences according to 

Gardner's Approach to high school students. 

2.Research Problem: 

It was generated from two main questions: 

2.1. What is the nature of the relationship between the sociometric status and the 

levels of multiple intelligences of some students of the final stage of Ziri Ben Menad 

High School in Bou-saada according to Gardner's approach? 

2.2. Are there statistically significant differences between the types of sociometric 

status in the multiple intelligence levels of some students in the final stage of Ziri Ben 

Menad secondary school in Bou-saada according to Gardner's approach? 

3.Hypotheses: 

3.1. There is a correlative relationship between the type of sociometric status (those 

with high socioeconomic status) and the multiple intelligence levels of some students 

in the final stage of Ziri Ben Menad secondary school in Bou-saada according to 

Gardner's approach. 

3.2.  There is a correlative relationship between the type of sociometric status (those 

with low socioeconomic status) and the multiple intelligence levels of some students 

in the final stage of Ziri Ben Menad secondary school in Bou-saada according to 

Gardner's approach. 

3.3. There is a correlative relationship between the two types of sociometric status 

(group stars) and the multiple intelligences levels of some students in the final stage 

of Ziri Ben Menad High School in Bou-saada according to Gardner's approach. 
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3.4. There is a correlative relationship between the two types of sociometric status ( 

the isolated ones) and the levels of multiple intelligences of some students in the final 

stage of Ziri Ben Menad secondary school in Bou-saada according to Gardner's 

approach. 

3.5. There is a correlation between the two types of sociometric status and the levels 

of multiple intelligences of some students of the final stage of Ziri Ben Menad High 

School in Bou-saada according to Gardner's approach. 

3.6. There are statistically significant differences between those with high 

sociometric status and low sociometric status in the multiple intelligence levels of 

some students in the final stage of Ziri Ben Menad High School in Bou-saada 

according to Gardner's approach. 

3.7. There were statistically significant differences between " the group stars"  and " 

those who have been   isolated "  at the multiple intelligence levels of some students 

in the final stage of Ziri Ben Menad High School in Bou-saada according to 

Gardner's approach. 

3.8. There were statistically significant differences between " the group stars"  and " 

those who are   isolated "  at the multiple intelligence levels of some students in the 

final stage of Ziri Ben Menad High School in Bou-saada according to Gardner's 

approach. 

3.9. There are statistically significant differences in multiple  intelligence levels 

attributable to some pupils’s gendre of the final stage of Ziri Ben Mennad’s 

Secondary School in Bou-saada according to Gardner’s Approach. 

3.10. There are statistically significant differences in multiple  intelligence levels 
attributable to some pupils’s branch of study  of the final stage of Ziri Ben Mennad’s 
Secondary School in Bou-saada according to Gardner’s Approach. 

4.Research Methodology: 
Descriptive approach  

5. The Sample of the Study: 

The study sample of this research work  is consisted of 82 units. 

6. Research Findings: 
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This research work findings are: 

6.1. There is no correlation ( related relationship)  between the type of  Sociometric 

status ( those with high sociometric levels)  and  multiple  intelligences levels of 

some of the final stage pupils of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada 

according to Gardner’s Approach. 

6.2.  There is no correlation( related relationship)  between the type of  Sociometric 

status ( those with low sociometric levels)  and  multiple  intelligence levels of some 

of the final stage pupils of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada 

according to Gardner’s Approach. 

6.3 There is no correlation( related relationship)  between the two types of  

Sociometric status ( group stars)  and  multiple  intelligence levels of some of the 

final stage pupils of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada according to 

Gardner’s Approach. 

6.4. There is no correlation( related relationship)  between the two types of  

Sociometric status ( those who are isolated )  and  multiple  intelligence levels of 

some of the final stage pupils of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada 

according to Gardner’s Approach. 

6.5. There is no correlation( related relationship)  between the two  types of  

Sociometric status  and  multiple  intelligence levels of some of the final stage pupils 

of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada according to Gardner’s 

Approach. 

6.6. There are no statistically significant differences of multiple intelligence levels 

between high and low sociometric status levels of some of  the pupils of the final 

stage of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada according to Gardner’s 

Approach. 

6.7. There are no statistically significant differences of multiple  intelligence levels 

between “group stars” and “ those who have been isolated” to some of  the pupils of 

the final stage of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada according to 

Gardner’s Approach. 
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6.8. There are no statistically significant differences of multiple  intelligence levels 

between “group stars” and “ those who are isolated” to some of  the pupils of the final 

stage of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada according to Gardner’s 

Approach. 

6.9. There are no statistically significant differences of multiple  intelligence levels 

between attributable to the pupils’ gendre of some  the final stage of Ziri Ben 

Mennad’s Secondary School in Bou-saada according to Gardner’s Approach. 

6.10. There are no statistically significant differences of multiple  intelligence levels 

between attributable to the pupils’ branch of the study  of some  the final stage of Ziri 

Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada according to Gardner’s Approach. 
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    مـــقــّدمـــــة

التي ُیبنى علیها  ولىالركیزة األ ، ألنهافعال العالقات االجتماعیة الجماعة ونواتجها من یحتاج البشر إلى   

فأهّمیتها بالنسبة للفرد تنبع من كونها تتعّلق بمجموعة األفراد الذین یكون لهم نجاح وفاعلیة هذه الجماعة أو تلك،

ضرورة  فهي،واالنتماءدور هاّم و ُمؤّثر فیما یّتصل بتوفیر مقومات النمو االجتماعي ،من حیث إمداده باألمن 

كلما صُغر العمر الزمني لإلنسان،وأقصد التالمیذ  تهاوتزداد أهمیة لدى الجمیع ،أساسینفسیة  احتیاجاتحیاتیة، و 

بهذا الثراء االجتماعي  إلیهاعتبارها أفضل مكان یزّود المنتمین الهذه األولى في المدارس بشتى أنواعها وأطوارها،

  .مع األقرانفي العالقات المتنوعة ،كما أّن شكل البناء الجمعي داخلها متنّوع  ومتاٌح مّجاًنا 

  أو سواء كانت في المدرسة أطوارهاإّن العملیة التربویة عاّمة والتعلیمیة التعّلمیة خاّصة وفي مختلف     

ى دائما  إلى خلق أفراد متكاملین في نواحي نموهم المعرفي المتوّسطة أو الثانویة أو حّتى الجامعیة تسع

و ذلك   ، وهو ما یستدعي الصحة العقلیة والجسدیة والنفسیة بالضرورةوغیرها والجسدي واالنفعالي واالجتماعي

ن ما ُیعّبر عنه ببناء العالقات بمختلف مستویاتها االجتماعیة، فجرت العادة على أّن التلمیذ في المدرسة یكوّ 

بزمالئه إلى مستوى أعلى  هذه العالقاتعالقات اجتماعیة مع أقرانه في القسم و خارجه ،كما یسعى إلى تطویر 

  .هقسمخارج  حّتى العدید منها ، ویحاول جاهدا بكّل السبل إلى بناء

ا في كل حاول الفرد االبتعاد عن الجماعة التي یتواجد فیها فإنه بحاجة ماّسة دائما للتعامل معه فمهما    

أو طارئة،هذه المواقف تتناقص كلما ازداد سّن  )معتادة(الظروف التي یمر بها سواء كانت ظروف طبیعیة 

یمیل إلى االستقاللیة عن الجماعة وهذا ما یجري في األسر والعائالت من محاوالت متكررة ألبنائها حینها ،الطفل

ضمن جماعات من نوع آخر،على الغالب أنها  عند بلوغهم سّن المراهقة من االنفصال عنها،و االنسیاق

  .تشاركهم نفس األحاسیس،والشعور

بین المراهقین تخضع لقوانین خاّصة،تساهم في بناء النسق ) السوسیومتریة(إّن العالقات االجتماعیة   

،هذه االجتماعي فیها،فهي ترتكز أساسا على میول ،ورغبات،وٕامكانات الفرد الجسمیة والنفسیة و حتى العقلیة

عن  هذا الموضوع الذي یحاول البحثالتفكیر في  جاء السیاقهذا باألخیرة التي تحمل الكثیر من العملیات، 

هي الذكاءات المعروفة كثیرا أال و عقلیة ال اتعملیأحد الالعالقة بین بعض أنواع من المكانات السوسیومتریة و 

  .الصددلّما كانت الضرورة تّلّح على البحث في هذا جاردنر ،و هوارد العالم  حسب ما جاء في نظریة المتعّددة
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وفي هذا اإلطار و بناء على المنهج الوصفي المتّبع في هذه الدراسة  ارتأینا إلى تقسیمها إلى خمسة فصول و  

  :هي موّزعة على النحو التالي

إشكالیة البحث، فأسباب اختیار إشكالیة الدراسة، و اّلذي جاء فیه تمهید للفصل ،و :الفصل األّول بعنون    

  أو  فالدراسات السابقة المشابهةالموضوع فاألهمّیة ثّم األهداف ،وتحدید مفاهیم الدراسة أو مصطلحاتها،

ضیات الدراسة وأخیرا ففر الدراسات السابقة  من  المطابقة للموضوع وأهّم نتائجها ،ثّم مدى استفادة الدراسة الحالیة

المكانة السوسیومتریة بعد تمهید : المتغّیر األّول للدراسة و هو  الذي ضمّ الفصل الثاني یلوه  ،ثمّ خالصة الفصل

الثالث بدأ بتمهید كسابقیه ، ثّم عالج المتغّیر الثاني في البحث و هو الذكاءات المتعّددة ،أّما ،و أخیرا خالصةله 

اإلجراءات :كان بعنوان ،والذي الرابع  الفصلالفصل،بعد الفصل الثالث یأتي بخالصة هو أیضا كسابقیه و ُختم 

المنهج المتّبع  بعدها ت الدراسةثّم التذكیر بفرضیافتساؤالت الدراسة،بدأ بتمهید، ،حیثالمنهجیة للدراسة

عّینة الدراسة،فاألدوات المعاینة التي شملت طریقة اختیار  فحدود الدراسة ،ثّم الدراسة االستطالعیة،و،فیها

وتكملة للعمل المیداني   .كالمعتاد ختامها خالصة الفصل،ثّم اإلحصائیة المطّبقة  المعامالتالمستعملة،وأخیرا 

نتائج فرضیات بعرض  ثّم استرسل بدأ بتمهید  حیثعرض و تفسیر نتائج الدراسة ،:عنوانهب الخامسالفصل كان 

  :،وكان التسلسل بعدها كما ما یلي رتباطیةاإلالعالقات 

یلیها عرض  حسب متغیریها المكانة السوسیومتریة والذكاءات المتعّددة، األولى للدراسة عرض نتائج  الفرضیة   

  . نتائج الفرضیة الثانیة،فالثالثة والرابعة،ثّم الخامسة،هذا ما جرى بخصوص العالقات اإلرتباطیة

دها التاسعة  بعدها عرضت نتائج فرضیات الفروق،والتي تبتدئ بالفرضیة السادسة،ثم السابعة فالثامنة بع  

  :،عند تتّمة العرض تنتقل الدراسة إلى التفسیر عبر الترتیب الموالي وأخیرا العاشرة

  :،وفیهافرضیات الدراسة الحالیة جتفسیر نتائ   

نتائج كل الفرضیات المعروضة سلفا،وبالترتیب من الفرضیة فسیر فتالتذكیر بفرضیات الدراسة الحالیة،   

  .خالصة الدراسة،فتفسیر عاّم لنتائج الدراسة الحالیةرة،ثّم األولى حتى الفرضیة العاش

  .المالحققائمة البحث بالمقترحات،و خاتمة الدراسة،فقائمة المراجع و  في آخر المطاف ُیختم   
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  : تمهید

لهـا حسـب العناصـر مثیالتهـا تتبـع الضـوابط المنهجیـة  خطـى،وهذه الدراسـة علـى كل دراسة تنطلـق مـن إشـكالیة  

  :التالیة

  : اإلشكالیة-1

أســاس البنــاء ألنســقي لنســیجها االجتماعي،وٕاحــدى جماعــة الناجحــة بــین أفــراد كــّل العالقــات االجتماعیــة  تعتبــر  

 و التي نصفها بأنها إیجابیة،هي ماالمرغوبة فالعالقات ، األعضاء المنتمین إلیهفي التفاعل بین األساسیة ركائزه 

المتمثلـة فـي  مواتجهـاثري تي تال المغذیاتتحتاج نوعا من  ،في حین أنهاو التضامنبنى على المحّبة و التعاون تُ 

فیمــا  ،المیــادین شــّتىفــي  ،وخــر مهمــا كــان نوعــه وانتمــاؤهآلالمتمیــزة بنــوع مــن األلفــة و حســن المجــاورة لالعالقــات 

الحســـد و غیرهـــا إلـــى مـــا القائمـــة علـــى الحقـــد والـــبغض والكراهیـــة والغیـــرة و  و العالقـــات االجتماعیـــة الفاشـــلة تـــؤدي

،والتـي یكتسـبها الفـرد )بمعنـى آخـر لهـا مسـبباتها(المغـذیات األخـرىیعاكس األولى ،وهي بدورها مرتبطـة بنـوع مـن 

  .،وبشكلیه المقصود،وغیر المقصودسواءالعلى حّد  الجغرافیة واالجتماعیة تینمن البیئ

ة دینامیـ العالقات االجتماعیة من حركیة دائمـة ال یمكنـه فهمهـا إال فـي ظـل في جوهرإّن المتفحص لما یحدث   

ـــى تمتینهـــا  وهـــو مـــا یـــؤدي، فاعلیها،ومفعلیهـــابـــین  یؤسســـها التفاعـــل االجتمـــاعي الجماعـــة ،هـــذه األخیـــرة أي -إل

ـــباوٕارســـاء دعـــائم ث -العالقـــات ـــالي  ة لهـــا،ت ـــالتكیف االجتمـــاعي و  بقائهـــا، اســـتمرار،و  قوتهـــاو بالت  المنتظـــر منهـــاب

،كمـا  موضوعات متنوعة مـن التبـادل التـي یتـأثر فیهـا الموقـف بشـكل ثنـائي ،أو أكثـرالتفاعل االجتماعي یتناول ف

أّنــه تلــك العالقــة المتخصصــة بــین األفــراد أو الجماعــة والتــي تــؤثر بجــالء علیها،ممــا یســتدعي االســتجابة بتغییــر 

صــــحابها بالصــــمت نــــاء علــــى رّد فعــــل ضــــمني،قد یختتمهــــا أالســــلوك أمــــام الموقــــف الحــــالي كتغذیــــة راجعــــة،أو ب

   .أیضا  المطبق،وهو سلوك استجابي

وذلـك ما هو إال محصلة تفاعل اآلخرین معنا،وهو مثیر اجتماعي یتطلـب اسـتجابتنا  فالسلوك البشري مع الغیر  

،كمـــا وأنهـــم body languageأجســـادهم اتلغـــبتعبیـــرهم اللفظـــي ،أو المكتـــوب،أو حتـــى الصـــادر  مـــن خـــالل

أن هـذه العملیـة تشـبه األجـرأة التـي ذكرهـا العـالم  ینتظرون انعكاس اسـتجاباتنا ،لتصـبح مثیـرات لهم،فـالمالحظ هنـا

  .في إشراطه المعروف سكینر
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بأّنه تلك العالقـة القائمـة بـین أفـراد الجماعـة  األّولغیر مباشر،و یمكن تحدید  أولهذا قد یكون التفاعل مباشرا    

لــو كــانوا و كمــا  تتصــّرفاأشــیائهم ،أو ممتلكــاتهم بمــع الثّــاني فهــو التصــّرُف فــي غیــر وجــودهم ،،أما حضــورهمفــي 

   .هاءل بقایطیالدراسات إلى أن التفاعل یسبب تماسك الجماعة،و وُتشیر . أمامناموجودین 

لمــا  أو التربویــة، أحــد المصــادر التــي تــوفر هــذه الجماعــات المســماة بالجماعــات الصــفیة يالتعلیمــالمیــدان إّن   

هو مــن یعــي هــذه الحقیقــة ،فالطــاقم التربــوي النــاجح،كبیــر فــي بنائهاال هادور لــ وعالقــات بــین أعضــائها،مــن  تحویــه

خ األنسـب لتوظیـف اكبـر اإلنسانیة ،و یستغّلها أحسن استغالل،بل ویعمل علـى تـوفیر المنـاالسمة االجتماعیة ،و 

 النظریـات التربویـة و بشـهادة التربویة،وهذا ال یتـأتى إّال بـالطرق العلمیـة المسـتقاة مـنلتُعّم الفائدة  القدراتقدر من 

یكــون فــي المؤسســات التعلیمیــة بشــكل جلّي،ألنهــا المكــان األمثــل لتــوفر شــروط مــا وهــذا ،ین فــي المیدانالمختّصــ

یمكن للمدرسة أن تعمل على توافق التالمیذ توافقا سویا مع بعضهم كما ، النوعالعملیة التفاعلیة،من حیث الكم،و 

،و تقــّبلهم النفســیة واالجتماعیــة حاجــاتهم Impignation و ذلــك بإشــباع -وهــذا هــو الــدور األســاس لهــا-الــبعض

التنـافس یمكـن أن ُتكثـر مـن  ،لـذلك هـذه األخیـرةو لكـي تصـل   )المدرسـة(مؤسسـة مشـتركة باالنتماء إلى  لیشعروا

 إبـداءالحریـة بجانـب  بتعزیـز،كما یمكنها أن تقوم ...)تربویا،ثقافیا،ریاضیا،بیئیا(المجاالت مختلففي  بین التالمیذ

مـــع مراعـــاة التجانــــس بیـــنهم فــــي الــــتوزیع علـــى الفصـــول ، صـــدق،ومكنونـــاتهم الشخصـــیة بكـــل  و أفكـــارهم آرائهـــم

التوجیـه الّسـلیم هذا العمـل یكـون مصـحوبا ب،توفیر التعدیل والمعالجة لمن هم متأخرین دراسـیا ،إلى جانب الدراسیة

مهنیـة –أیـا كـان نوعهـا  مشـكالتٍ بما یعاني من و  ،)الذاتي أالستبصاره(مساعدة الفرد على فهم نفسهب ُیعنى الذي

االجتماعیة  أو   الجغرافیة البیئة یحّس بما یجري فيعلى أن  -نفسیة أو غیرها حتى أو  أو دراسیة أو اجتماعیة

  غیــر المفهومــة الظــاهرةالكامنــة ،أو  بمــا یمتلــك مــن طاقاتــهفــي ثقافتــه المحلیــة  عنصــرا ذو فائــدة یصــبحل المعیشــة

 یكتســب مــن قــدرات قــد تكــون ســببا فــي حــّل مشــكالت كثیرة،وبــذلك یبــرهن علــى فعالیتــهنتــاج ســلوك كمؤشــر لمــا إل

تعلیمیــــٍة ٍت مشــــابهة لهــــا فــــي مواقــــف مثــــیالقــــد رأى كــــان حلــــول مناســــبة لوضــــعیات مختلفــــة  خلــــقتمّكنــــه مــــن و 

كـل الفضـل ،الفضـل هنـا یمكننـا القـول أّن حینهـا ،)وهـذا هـدف التربیـة(المعیشـة،تصقل خبرته وتؤهلـه للحیـاة تعّلمیةٍ 

  .للمدرسة
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ــــة ألفــــراده  ــــة االجتماعی ــــى اكتســــاب المكان ــــدریب والمــــران عل ــــري بشــــروط الت ــــل الث ــــز الواســــع،أو الحق        هــــذا الحّی

ســـتجابات مـــن ،تعكس ا،كمرآة اجتماعیـــةهتقیـــیم اآلخـــرین لـــ عبریتـــأتى لكـــل فـــرد مـــن الجماعـــة، بمـــا،)المتعلمـــین(

 .وحیوان ونبات على ضوء ما انبعث مّنا من مثیراتیحیطون بنا،وحتى ما یحیط بنا من جماد 

الحــــراك  واقـــعلهـــا )السوســـیومتریة(أّن المكانـــة االجتماعیــــة ال نغفـــل جانبــــا مهّما،وحقیقـــة متكررة،وهـــي فـــي حـــین  

هـذا قد تكون جزاًء لمـا قـام بـه و ،یكون نشاطها وفیهما نتاج التربیة والمجتمع ألّنها،على الّسواء األفقي،أو العمودي

ذات المجهـــــــود (تكـــــــون مكتســـــــبة مـــــــن ذویه،وعائلتـــــــه،فاألولى  كمـــــــا یمكـــــــن أن،ذاتيمـــــــن مجهـــــــود أو ذاك الفـــــــرد 

بط المكانــــة تر تــــ االســــتجابة،كما زوالقطعــــا یتحــــّتم زوال المثیــــر فمــــن الثانیــــة،عمــــرا ،أكثــــر بقــــاء،وأدوم )الشخصــــي

بالرغم ،االجتماعيأو ما یسمى بدوره  إلیهابما یقوم به الفرد داخل جماعته التي ینتمي ) االجتماعیة(السوسیومتریة

بعینه،فكم من قـاٍض ذو  االجتماعي عائلة ال تكتسب مكانة في المجتمع،وهذا هو الحراكإلى صاحبها  من انتماء

غیـرهم مـن الّنـاس یكتسـبون مكانــاٍت  أو    كـفءكـم مـن أســتاٍذ مقتـدر،أو محـاٍم و كفـاءة عالیـة ونزاهـة فـي العمـل،

 امـتالك مـن لـهالبـّد  وحتى یصل الفرد إلى هذا ، في أماكن أعمالهمالذي یؤّدونه  من خالل دورهمعّدًة اجتماعیًة 

 لیتمّتع بمكانة توظیفها هیمكن ،أو قدرات متاحة له)و اجتماعیة وثقافیة وغیرها نفسیة وعقلیة(متنوعة  میكانیزمات 

،وهـو مجــال  )أي الجماعـة(االجتمــاعي االهتمـامإلـى مركـز  دائمــا تقـودهستحســن فیهـا أن یُ  جـدیرة بالـذكر والمتابعـة

یـنجح  اجتماعیـةً  مكانة عالیة ،تكسبه امتیازاتٍ  مصدر ضمان كما أّنهجمیع أفراد أّي جماعة كانت ، عند مرغوب

،یمكن أن الخاّصـة، والممیـزةفي حیاته الیومیة،وهذا ال یتأتى إّال بإتقان بعض المهارات أخرى  في عدة مواقفَ  بها

قـد ربـط بعـض البـاحثین في حـین ثم الكبیر فـاألكبر،،مجتمعه المصّغرالفرد داخل  یتمناهفي تحقیق ما  سبباتكون 

 الهـ ةاألخیـر  ههـذ،وخصوصـا نسـبة الـذكاءنا جمیعـا عند)العقلیة أو(بالقدرة المعرفیة التي یمكن تعّلمهالمهارات هذه ا

ــــــى وجودهــــــبهــــــا دّل ســــــتیُ  راتٍ مؤشــــــ ــــــب ،وهــــــ اعل ــــــي الغال ــــــه أمــــــام مواجهســــــلوك الفــــــرد ي ف  محــــــیطال مشــــــكالتت

مكتســبات (، وتتفــاوت اســتعماالته فیهــا بمــا یكتســب اإلنســان مــن خبــرات ســابقة..)جغرافیا،اجتماعي،ثقافیــا(بأنواعــه

مثال كقدرة فطریة یمكنـه إبهـار مـن حولـه بمـا یقـدم ) الذكاء الحركي(في المیدان،فمن یكتسب القدرة الجسدیة )قبلیة

صــبح ســمة لشخصــیته،مع العلــم أنهــا نــوع مــن الــذكاءات تفــي هــذا المجال،وقــد ال یتــدرب علــى هــذه الحركات،بــل 

هــوادر  العــالم مــن طــرفالمتعــددة  )الــذكاواتأو (الــذكاءات باســم الثمنینیــات فــي مطلــع ورد ذكرهــا  المتنوعــة،التي
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ــــه  هامســــتویات تضــــّم عــــّدةو التــــي   ــــي حیات ــــه توظیفهــــا ف یمكــــن لإلنســــان أن یكتســــب بعضــــها أو جّلها،كمــــا یمكن

الذكاءات الذي اعتبر من الخطأ االعتقاد الشائع بأّن للفرد ذكاء واحدا،واقترح نموذج  المصدرهذا حسب ،فالیومیة

 صـاحبهاحـّدد  كماالتي تطرقت إلـى أّنـه توجـد أبعـاد متعـّددة فـي الـذكاء، في التعّلم، المتعددة،وهي إحدى النظریات

و قدرتـة علـى       التـي تكـون فـي الحیـاة الیومیـة للفـرد حـل المشـكالت هـي اتقـدر ثـالث  مفهـوم الـذكاء فـيذلك ب

الّســــابقة،أو االعتمــــاد علــــى هــــذا الــــذكاء ،وهــــو المــــرّجح فــــي غالــــب تولیــــد حلــــول جدیــــدة،إّما باالســــتفادة بــــالخبرات 

بمعنــى آخــر أن یكــون مــا ســبق خدمــة للثقافــة التــي ینتمــي  المســاهمة فــي إثــراء الثقافــة المحلّیــة،أوثالثهــا األحیان،و 

  ).االجتماعیة المشاركة(إلیها هذا الفرد

مـا یتمتّـع بـه مـن قـوى عقلیـة لكـل فـرد لتوظیـف األفضل من بین ما یوفر الفرصة  هاأننظریة هذه الیرى أنصار   

 أّن المجتمـع :تقـول مـن وجهـة نظـرٍ  یمكنه أن یحمل الكثیر من الحقیقةوهذا للمساهمة في تطویر المحیط المعیش،

فـي كثیـر مـن  -وجوبـا-أو تضـاّدها-حتمـا-قوى مختلفة تتكامل داخله رغم تعاكسها ةمجموعمزیج متباین،كما أّنه 

عــا متناغمــا فــي الحیــاة االجتماعیــة، فــنحن نــرى األّمــي مــثال یقــوم بمهــاّم ال یمكــن أن یقــوم بهــا األحیــان، لتنــتج نو 

  .المتعّلم،و العكس صحیح تماما

،والمشـكل أّن جمیع الّناس یمتلكون قـدرات مختلفـة ومتنوعـة فـي نفـس الوقتتعني  الذكاءات المتعّددةإّن نظریة    

 أكبــر علــى حســاب األنــواع األخرى،فـــكلما اســُتعملت قــدرة بشــكل متتــالٍ الوحیــد یكمــن فــي تنشــیط نــوع منهــا بشــكل 

هـذا الفرد،وبالتـالي أصـبح سـمة له،لـذا یمكننـا وصـفه بالـذكي اجتماعیـا أو  شخصـیة علـىومستمّر،كلما كان سائدا 

  .الغویا أو موسیقیا أو غیره

لیة التاّمـة لتـوفیر  بیئـة صـحیة ونافعـة أن الراشـدین فـي أي مجتمـع أّیـا كـان،علیهم المسـؤو  الكالم یجرنا إلـىهذا   

 و تعـدیلها           حتى ُینمُّوا ذكاءاتهم بشكل یكفل لهـم صـرف قـواهم الكامنـة بعـد معالجتهـا -الناشئة-ألطفالها

و مـن مختلـف األنـواع ، Social mosaic وبـذلك نحصـل علـى فسیفسـاء اجتماعیـةفیمـا یـنفعهم وینفـع بهـم ، 

ال یتـأثر بمـا یتـأثر ،متـراصٍّ  الذكائیة التي تعمل على التناغم الذي ُذكر سابقا،في خلق مجتمـع متكامـل المستویات

في تنمیته وٕاظهاره للمجتمع  نمكخلقا في كل المجتمعات،فالعقبة تهذا التنوع الموجود توظیف به غیره مّمن یفتقد 

أّن مجمـوع الـذكاءات وأنواعهـا تغطـي حاجـة  :تقـول ما هو موجود في الطبیعة البشریةحتى یستفید منه،ألّن حقیقة 

  .على وجه المعمورة،دون إنقاص لها،أو ضرر ألحد المخلوقاتكّل من في الكون،و تكفي جمیع 

في العدیــد مــن المیــادین واالســتفادة ممــا فیهــا،،إّال أنــه بــات منتشــرا العمــل بهــا نســبیا المقاربــةحداثــة هــذه  ورغــم  

وخاصة بما یسمى -    أخذ مصممو المناهج  لذا،،وهو أحوج هذه المیادین لهاالتعلیموخصوصا میدان التربیة و 

منـاهجهم  یبنـون-2017فـي  "المعـّدل الجیـل"،أو مـا یطلـق علیـه الـبعض 2016سـنة  فـي الجزائـر "الثـاني الجیل"
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أنـواع باسـتخدام  الصـفیةالمناشـط أن یسـتفیدوا مـن  المتعّلمـینحتـى یتسـنى لجمیـع ، المتعـّددة الـذكاءات نظریـةوفق 

تناسـب نـوع ذكــاء  ألنها إذا مـا اسـتخدمت بطریقــة واحـدة، ظلــم الكثیـریُ ،فقد النشـطة االسـتراتیجیاتمـن التقنیـات،أو 

ولكن فــي حــال تــّم اســتخدام أو البصــري فــي القــراءة والكتابــة وغیرهــا، فــي الریاضــیات مــثال واحد،كالــذكاء المنطقــي

أكبــر قــدر ممكــن مــن ذوي  توظیــف،فــإّن ذلــك ســیكون أبلــغ فــي  نشــیط العــامّ التأنــواع مختلفــة مــن الــذكاءات فــي 

الذكاءات،فالكّل یستفید من الطریقة المناسـبة لذكائه،وهكـذا سـنجد أّننـا اسـتخدمنا جمیـع الـذكاءات،حّتى نبحـث عـن 

  ).34.،ص2006،بتصرف آرمسترونج(ذكاءاتنا ونسعى لتطویرها

،والذین بـــین البشـــر ،والتفاعل االجتماعي،ودینامیـــة الجماعـــاتاالجتماعیـــةلعالقـــات البـــاحثین فـــي میـــدان اولعـــّل   

 بالــــذكر نوعــــا مهمــــا مــــن الــــذكاءات المتعــــّددة،وهو الــــذكاء االجتمــــاعي ون،یخّصــــیربطونهــــا بالــــذكاء فــــي دراساتهم

 المختصــین كثیــرا مــا اشــتغلوا علیــه ببحــوثهم فــي،الن اإلنســانیةفــي الكثیــر مــن العالقــات  ،وهــذا أمــر صــحیحفقط

برهنـوا علـى أّنـه توجـد عالقـة دالـة بـین هـذا  هنـاك مـن في هـذا المجـال همعلى نحو الكثیر منو التعامل بین الّناس،

وهذا أمر شائع الحدوث بـین ،الكثیر من األنشطة االجتماعیة،كالمشاركة،والقیادة وغیرهمافي و ) االجتماعي(الذكاء

  .التالمیذ في المؤسسات التربویة

 الـذكاء مـع ایجابیـة بعالقـة تـرتبط یمكنهـا أنالمهـن  طبیعـة أن إلـىبعـض الدراسـات أیضـا  أشـارت وقـد  

 األعمـال المكتبیـة ،و التربـوي والنفسـي اإلرشـاد تـدریس مهـن مثـل االجتماعي،كشـّق مهـّم مـن الـذكاءت المتعـّددة،

 وحتى سرائر سلوكات معانيإدراك  على القدرة لدیهم أفراد إلى تحتاج التي الطبیعة مما یمیزها من حیث وغیرها،

 یـول الّنـاس ورغبـاتهم واتجاهـاتهممیدرسـون  معهم،حیـث الرشـید التعامـل خـالل مـن مـن یتعـاملون معهم،وذلـك كلّـه

،على إثـر ذلـك یضـعون خططــا للتعامـل معهم،قـد تـنجح فـي كثیــر مـن األحیـان فـي خلـق جــٍو النفسـیة واالجتماعیـة

  . مناسب لتوفیر ما یحتاجه اآلخر دون أن یطلبه لفظا

  غیره  مع حیاتهفي  أو فشل الفرد نجاح بمدى تأثیر مباشر له )االجتماعي(هذا الّنوع من الذكاءات  إنّ     

 والثقـة المسـؤولیة تحمل على بالقدرة یشعرون اتالجامع طلبة أن إلى الدراساتبعض  أكدت حیث، اجتماعیاأي 

و هـو ترجمـة صـریحة  إذا كانوا یتمتعون بما یسمى التوافق مع البیئة االجتماعیة انفعالي بثبات ویتصفون بالنفس

  .للذكاء االجتماعي

ف تالمیــذ المرحلــة الثانویــة داخــل ولعــّل هــذا أیضــا مــا یســاعد علــى اكتســاب مكانــة اجتماعیــة مرغوبــة مــن طــر    

تریـد تسـلیط الضـوء علـى  بـل، االجتمـاعي فحسـب الـذكاء علـى الحالیـة الدراسـة أهمیـة تقتصر بینما ال ،جماعاتهم

ــ ،أو مــا یســّمى بالــذكاءات المتعــددة ومــا یجــري بینهــا و بــین هبعــض أنواعــه األخــرى ،مــن خــالل مســتویات عــدة ل

   :التساؤالت التالیة لذا یمكن طرحالمكانة السوسیومتریة أو االجتماعیة من حراك ودینامیة ، 
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 :التساؤل الرئیس األول - 1- 1

المرحلـة المكانة السوسیومتریة و مستویات الذكاءات المتعـددة لـبعض تالمیـذ أنواع ما طبیعة العالقة بین 

  ؟ب مقاربة جاردنرسح النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة

 :التساؤل الرئیس الثّاني - 2- 1

مســتویات الــذكاءات المتعــددة  فــيالمكانــة السوســیومتریة أنــواع بــین  إحصــائیةهــل توجــد فــروق ذات داللــة 

  جاردنر؟ب مقاربة سلبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة ح

  :أسباب اختیار الدراسة-2

ــــــذكاءات   ــــــة السوســــــیومتریة و مســــــتویات ال ــــــین المكان ــــــة القائمــــــة ب ــــــي العالق یمكــــــن  بمــــــا أّن الدراســــــة تبحــــــث ف

ــــار هـــــذا موضــــوع  ــــول أّن مــــا شــــدها الختی مــــن الســــابقة على غــــرار مثیالتهــــا بالذات،مجموعــــة مــــن األســــباب،الق

  :یليالدراسات المیدانیة ،واّلتي تمثلت في ما 

ـــــــــدرة -2-1 ـــــــــات السوســـــــــیومتریة  ن ـــــــــي مجـــــــــال العالق ـــــــــة ف ـــــــــة الجماعـــــــــة  كجـــــــــزء مـــــــــنالدراســـــــــات المحلّی دینامی

  .طبعا في هذا المجال الباحثوباألخّص في المجال التربوي ، حسب اطالع 

ــــــدرة -2-2 ــــــذكاءات المتعــــــددة ن فــــــي -الباحــــــث دائمــــــاحســــــب اطــــــالع -الدراســــــات السوســــــیومتریة المرتبطــــــة بال

  .على األقلّ  المحّليحتى العالمین العربي و 

لمـــــــا تـــــــوفره لمثـــــــل هـــــــذه  ذلكو ال مناســـــــبة للعالقـــــــات السوســـــــیومتریة،اعتبـــــــار المؤسســـــــات التربویـــــــة حقـــــــو  -2-3

  .من فرص لذلك الدراسات

البحـــــث لمثـــــل هـــــذه الدراســـــات التـــــي ال تعـــــرف االجتـــــرار للمعلومة،والدینامیـــــة المســـــتمرة فـــــي  مـــــا یـــــوفره -2-4

  .)الجّدة(العمل بها

  .و نتائجهاب أسبابها  خاصیة التنوع،واإلثراء التي تحملها العالقات السوسیومتریة و تشعّ  -2-5

ـــــي  -2-6 ـــــنفس االجتمـــــاعي التطبیقي،وهـــــي ف ـــــم ال ـــــار هـــــذه الدراســـــة مـــــن مجـــــاالت و اهتمامـــــات عل  رحـــــماعتب

  ).دینامیات الجماعة الصغیرة(علم النفس االجتماعي

انتشـــــار األعمــــــال فیــــــه،مع  أثّـــــر علــــــىلــــــذكاءات المتعـــــّددة،ولعل هــــــذا مــــــا موضـــــوع ال المتــــــأخرالظهـــــور  -2-7

  .لمجتمعفي حیاة الفرد وا اهتمامما یكتسیه من 
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  :أهمیة الدراسة -3

  :تتمثل أهمیة الدراسة الحالیة فیما یلي  

كبـــــارا  )الجماعـــــة التربویـــــة(بمـــــدى العالقـــــات االجتماعیـــــة بـــــین مكونیـــــه االجـــــو الدراســـــي مربوطـــــ اعتبـــــار -3-1

  .وصغارا

بــــــــین  التربــــــــوياالجتمــــــــاعي خصوصــــــــا ،و  المردود التعلیمــــــــيبــــــــهــــــــذه العالقــــــــات االجتماعیــــــــة  ارتبــــــــاط -3-2

  .عموما المتعّلمین

الــــــذكاءات فــــــي أنــــــواع متعــــــددة مــــــن لتوظیــــــف ،و اســــــتعمال ) تالمیــــــذ الثــــــانوي(هــــــذه الفئــــــة قــــــد تحتــــــاج  -3-3

  .للجماعة الصفیة االجتماعیة البناءات یمكن أن تمتّد إلى،الحیاة المدرسیة

،وٕامكانیــــــة التربویةأهمیــــــة التقنیــــــة السوســــــیومتریة فــــــي بنــــــاء العالقــــــات بــــــین التالمیــــــذ داخــــــل المؤسســــــات -3-4

  .،مع توّفر شروطها)هي حقل مناسب(تطبیقها

یمكـــــــن  بحیـــــــث،)المتعّلمـــــــین(تفیـــــــد الشـــــــریحة المســـــــتهدفة التخّصـــــــصالحاجـــــــة لمعلومـــــــات میدانیـــــــة فـــــــي  -3-5

  .المشتركةاالستفادة قصد مثیالتها، على إسقاطها

ـــــــــاة المدرســـــــــیة -3-6 ـــــــــي الحی ـــــــــذكاءات المتعـــــــــّددة ف ـــــــــذ بال ـــــــــى ،ومدي ارتبـــــــــاط التالمی ارتباطهـــــــــا و تأثیرهـــــــــا عل

  .التحصیل الدراسي

ـــــــبعض الظـــــــواهر المرصـــــــودة  -3-7 ـــــــة ل ـــــــة عالجی ـــــــدینامیات الصـــــــفیة،وٕاعطاء فكـــــــرة تشخیصـــــــیة،و آلی فهـــــــم ال

  .میدانیا

التـــــــــــــدّخل المناســـــــــــــب إلصـــــــــــــالح اإلخـــــــــــــتالالت الممكنـــــــــــــة،و الضـــــــــــــعف علـــــــــــــى مســـــــــــــتوى العالقـــــــــــــات  -3-8

  ).الدراسي للمتعّلمین التحصیل(حتى على المستوى المعرفيلم ال  االجتماعیة،و

  .نیة الدولة الجزائریة في تطبیق النظریات الحدیثة ومنها الذكاءات المتعددة،إن صّح ذلك -3-9

  :أهداف الدراسة -4

دراســــة مــــن أهــــداف تصــــبو إلــــى  وممــــا هــــو متعــــارف علیــــه فــــي میــــدان البحــــث العلمي،أنــــه ال یمكــــن أن تخلــــوَ  

  :تحقیقها،لذا فهذه الدراسة تهدف إلى ما یلي

و مســتویات )  یومتریة  العالیــةســذوي المكانــة السو (الكشــف عــن العالقــة بــین نــوع المكانــة السوســیومتریة  -4-1

  .جاردنرالذكاءات المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة 
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و مستویات  )یومتریة  المنخفضةسذوي المكانة السو (الوقوف على العالقة بین نوع المكانة السوسیومتریة  -4-2

  .الذكاءات المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

و مسـتویات الـذكاءات المتعــددة )  نجـوم الجماعـات(ة التوّصـل إلـى العالقـة بـین نـوع المكانــة السوسـیومتری -4-3

  .لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

ـــة بـــین نـــوع المكانـــة السوســـیومتریة   -4-4 ـــى العالق و مســـتویات الـــذكاءات )  المنعـــزلین إن وجـــدوا(التعـــّرف عل

  .النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنرالمتعددة لبعض تالمیذ المرحلة 

و مســتویات الــذكاءات المتعــددة )  المعــزولین إن وجــدوا(العالقــة بــین نــوع المكانــة السوســیومتریة  إلتمــاس -4-5

  .لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

ق بــین ذوي المكانــة السوســیومتریة العالیــة و ذوي المكانــة السوســیومتریة المنخفضــة فــي التثّبــت مــن الفــرو  -4-6

ـــة  ـــاد ببوســـعادة حســـب مقارب ـــة لثانویـــة زیـــري بـــن من ـــة النهائی ـــبعض تالمیـــذ المرحل مســـتویات الـــذكاءات المتعـــددة ل

  .جاردنر

ت الــذكاءات المتعــددة فــي مســتویا) إن وجــدوا(الرغبــة فــي كشــف الفــروق بــین نجــوم الجماعــة و المعــزولین -4-7

  .لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

في مستویات الـذكاءات المتعـددة لـبعض تالمیـذ ) إن وجدوا(بیان الفروق بین نجوم الجماعة و المنعزلین تِ  -4-8

  .جاردنرالمرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة 

ــة  البحــث عــن-4-9 الفــروق فــي مســتویات الــذكاءات المتعــددة اّلتــي تعــزى لمتغیــر الجــنس لــبعض تالمیــذ المرحل

  .النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

الفـروق فـي مسـتویات الـذكاءات المتعـددة حسـب متغیـر الشـعبة الدراسـیة لـبعض تالمیـذ  التأّكد من وجـود -4-10

  .لمرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنرا

  :المفاهیم األساسیة للدراسة -5

  : The Sociometric Statusالمكانة السوسیومتریة -5-1

   :عّرفها العبودي-5-1-1 

حّققـه مـن هدفـه فــي أنهـا موقـع الفـرد كمـا یدركــه هـو بالمقارنـة مـع اآلخـرین فــي الوقـت الحاضـر الـذي یمثّـل مــا    

ـــة والشخصـــیة،و الجمالیـــة و  ،ثقافیةـالـــ،و االقـتصادیة،و االجتماعیـــةجـــواب ة فـــي الـملیة البحـــث عـــن المكانــــعـــ المهنّی

  ).51.،ص1996العبودي،(
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  :التعریف اإلجرائي للمكانة السوسیومتریة -5-1-2

الدراســي ) الصــف(القســمنفــس هــي المكانــة االجتماعیــة التــي یكّونهــا الفــرد مــع األقــران مــن نفــس الجــنس داخــل    

  .في أعمال ثنائیة تخّص العملیة التعلیمیة التعّلمیة ،وخارجه

ــل علیهــا لكــّل فــرد إحصــائي فــي االختبــار السوســیومتري  بعــدد اإلختیــاراتالتــي ُیعَبــر عنهــا و   مــن الدرجــة المتحصَّ

و الناتجـة ،هـذه الدراسـةو الـذي ُكیِّـف حسـب ، Jacob Levy Moreno جاكوب لیفي مورینو فمن طر  المعدّ 

و التـي تُتــرجم )Sociometer(مـا ُیَعّبـر عنــه مـن خـالل المصــفوفة السوسـیومتریة لكوكــذمـن مجمـوع االختیـارات 

   .)Sociogram(إلى خرائط اجتماعیة 

  :المكانة العلیا-5-1-3

نفس من من طرف أفراد نفس المجموعة الصفیة الواحدة و  ،وفوق اختیارات فما 10على  المحصلونهم   

 .لمورینو حسب االختبار السوسیومتري -الجنس -النوع

   :المكانة المنخفضة-5-1-4

نفس من و  أیضا من طرف أفراد نفس المجموعة الصفیة الواحدة ،واختیارات  10على أقل من  المحصلونهم   

  .لمورینو ودائما حسب االختبار السوسیومتري - الجنس-النوع

  :النجوم-5-1-5

یقصد بهم فرد من كل مجموعة ،وهو صاحب اكبر  عدد اختیارات من طرف أفراد مجموعته ونفس    

 .لمورینو حسب االختبار السوسیومتري أیضا الجنس،و

   :المعزولون-5-1-6

حسب   00أي ،نهائیا اتعلى اختیار  یحصلواو الذین لم ، من طرف المجموعة الواحدة  المقصونهم   

 .لمورینو االختبار السوسیومتري

     :المنعزلون-5-1-7

مــن مجمــوعتهم رغــم صــغرها،ولم یختــاروا أحــدا یــرافقهم فــي مكــان مــن أمــاكن  ،وبإرادتهمهــم الــذین أقصــوا أنفســهم 

 -الجـنس-النـوع الجماعـة و نفـس نفـسأفـراد ُأختیروا من طرف  م،رغم أنه)القسم،الساحة،الرحلة،الریاضة(الدراسة

  .لمورینو حسب االختبار السوسیومتري
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  : Multiple Intelligencesالذكاءات المتعددة-5-2

 فـي تسـهم أن یمكن التي العوامل تناولت المتعدد للذكاء جاردنر نظریة سبقت نظریة هناك أن من الرغم على   

 جاردنر مؤیدي أنّ  إال  المعرفیة األسالیب تنوع على  ( General Intelligence )العام بالذكاء یعرف ما تنمیة

  .بذاته مكوناً  یؤلف )العقلیة (العوامل هذه من كالً  أن هو الذكوات تعدد نظریة في الجدید إن : یقولون

 و ، جامـدة اسـتاتیكیة لیسـت الـذكوات هـذه من كالً  أن و ، منفصالً  ذكاء یكون أن تؤهله التي المقومات له و ، 

 فـي جاردنر ذكاوات نأ إذ ، النوعي العقلي للنماء المخصبة البیئة توفیر و ، التعلم خالل من زیادتها یمكن إنما

،وهـي ثمانیـة  الـتعلم عملیـات نحـو موجهـه المعرفیـة األسـالیب بینمـا ،الـتعلم محتـوى نحـو موجهـه األصـل

 عفانـــه، وعبیـــد،(الطبیعـــي-الشخصـــي-االجتمـــاعي-الموســـیقي-الحركـــي-المكـــاني-المنطقـــي-اللغـــوي:انـــواع

  .)102.،ص2003

  

  :التعریف اإلجرائي للذكاءات المتعددة-5-3

في هذه الدراسة،و  المقیاس المعدِّ  علىیها لمن العینة المستهدفة، التي یتحصل ع اإلحصائيالفرد هي درجة   

سنة  MCKINZIE ماكینزيوالذي ضّم بدوره قائمته التي أعدها ، 1994لجاردنرالذي تبنى اختبار الذكاء 

،ثم بندا 90،والذي یضم من كلیة التربیة ،جامعة الملك سعود  السید أبو هاشموقننها ،و التي عربها 1999

 أصبح مجموع بنود المقیاسحیث  "عادل ریان"من طرف الباحث الحالي والذي تبنته هذه الدراسة الحالیة التعدیل

البدائل الخمسة المستوحاة من حسب  عبارات6ذكاءات متعددة،في كل ذكاء  8بندا،وهي موزعة على  48 :اآلن

  .مقیاس االتجاهات للعالم لیكیرت

  : التعریف اإلجرائي لمستویات الذكاء -5-4

كـل  مـن ستة عبارات في 18،هو حصول الفرد اإلحصائي على درجة  الحالیة المقصود به في هذه الدراسة  

  .كمستوى له حسبَ تُ لالذكاءات المتعددة مقیاس أكثر ،وهي ما یمثل متوسط فما  ،كحد أدنى ذكاء

  :الدراسات السابقة-6

  :المتعلقة بالمكانة السوسیومتریةالدراسات  -6-1

المكانة السوسیومتریة وعالقتها بمفهوم الذات  :بعنوان) 1996(إیمان الخوليدراسة  -6-1-2

 .لدي أطفال المدرسة

http://shifa.ahlamontada.com/t71-topic
http://shifa.ahlamontada.com/t71-topic
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 : في التساؤالت اآلتیةتمثلت  إشكالیةمن هذه الدراسة  انطلقت  

المنخفضة هل یختلف الطالب ذوي المكانة السوسیومتریة المرتفعة عن الطالب ذوي المكانة السوسیومتریة  - 

 ؟ ) ـ الرضا المقارنة ـ األهمیة (في أبعاد مفهوم الذات 

 هل یتمیز نجم الجماعة بمفهوم ذات یختلف عن باقي أفراد الجماعة ؟ - 

  تلف عن باقي أفراد الجماعة ؟ت یخهل یتمیز المنبوذ في الجماعة بمفهوم ذا - 

األسباب التي تكمن وراء عملیة االختیار أو النبذ في المواقف السوسیومتریة  ىالتعرف علهدفت الدراسة إلى   

   .العوامل التي تدعو الفرد ألن یختار شخصًا بعینه وینبذ آخر في نفس الوقت ىوالتعرف عل

العالقة بین المكانة السوسیومتریة ومفهـوم الـذات لـدي تالمیـذ المرحلـة االبتدائیـة ممـا یتـراوح متوسـط  ستدر كما   

  . عام 11ــ 9عمرهم 

تلمیذًا من تـالمیذ الصـف الرابـع االبتـدائي متـوســط عمرهــم  152عـینة الدراسة الحالیة  فبلغت  عینة الدراسةأما   

منهج ، و عـاما من مدرستي جمرة القدیمة االبتدائیة ومیت راضي االبتدائیة مركز بنها محافظة القلیوبیة 11-9بین

  ).حسب قول الباحثة(المنهج الوصفي التحلیلي،كان الدراسة

  .االختبار السوسیومتري لمورینو،و مقیاس مفهوم الذات: المستعملة في الدراسة فهيأّما األدوات  

  :كما یلي نتائج الدراسةوكانت 

بین متـوسطي درجات الـطالب ذوي المكانة السوسیومتریة  0.01روق ذات داللة إحصائیة عند ـد فـتـوج- 

المرتفعة والطالب ذوي المكانة السـوسیومتریة المنخفضة في مفهوم الذات الـكلي وذلك لصالح الطالب ذوي 

 . المكانة السوسیومتریة العالیة

 السوسـیومتریة                       ت الطالب ذوي المكانةبین متوسطي درجا  وجد فروق ذات داللة إحصائیةـت- 

ة السوسیومتریة المنخفضة  في ُبعد المقارنة وذلك لصالح الطالب ذوي المكانة ـالمرتفعة والطالب ذوي المكان

 . السوسیومتریة العالیة

ومتریة المرتفعة بین متوسطي درجات الطالب ذوي المكانة السوسی 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیة -

والطالب ذوي المكانة السوسیومتریة المنخفضة في ُبعد األهـمـیة وذلك لصالح الطالب ذوي المكانة السوسیومتریة 

 . العالیة

بین متوسطي درجات الطالب ذوي المكانة السوسیومتریة المرتفعة  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیة  -

المنخـفضة في بعد الرضا وذلك لصالح الطالب ذوي المكانة السوسیومتریة  والطـالب ذوي المكانة السوسیومـتریة
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 . العالیة

توجد فــروق ذات داللة إحصائیة بین درجة نجم الجماعة ومتوسط درجات الجماعة في مفهوم الذات الكلي  -

 .في المجموعة لصالح النجم

وم الذات ـــة في مفهـات الجماعـط درجـوسـتـاعة ومـوذ الجمــبـنــین درجة مـیة بـروق ذات داللة إحصائـوجد فـت -

  .الكلي في المجموعات الخمس لصالح الجماعة

المكانة االجتماعیة  :بعنوان)  2000(سمیرة عبد الحسین كاظم  وأخریات  دراسة-6-1-3

  .لطفل الروضة بین أقرانه وعالقتها ببعض المتغیرات في مدینة بغداد

  :الدراسة الكشف عّما جاء في تساؤالتها استهدفت

  ما المكانة االجتماعیة لدى أطفال الروضة بین أقرانهم؟- 

  ما عالقة المكانة االجتماعیة لدى أطفال الروضة ببعض المتغیرات من خالل اختبار - 

 :و حّددت فرضیاتها كالتالي

االنسجام، ( الروضة تبعا للمتغیرات التالیةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة للمكانة االجتماعیة لدى أطفال  - 

  ).االقتصادي،الجنس- المستوى االجتماعي

سنوات،وعّینة آبائهم وأّمهاتهم  6و 5طفال و طفلة تراوحت أعمارهم بین ) 111(وقد بلغ عدد أطفال عّینة البحث 

  ).222(بلغ 

الخاّص بأطفال الروضة بعد  السوسیومتريالمقیاس الباحثات أداة لقیاس العالقات االجتماعیة و هو  استخدمت

  .أن ُأجریت علیه بعض التعدیالت مع التحّقق من صدقه و ثباته

  .باإلضافة الستخدام أسلوب العرض الجماعي لصور األطفال الشخصیة في تطبیق المقیاس السوسیومتري

  :توّصلت الباحثات إلى النتائج التالیة حیث

 .للمكانة االجتماعیة لدى أطفال الروضة تبعا لمتغیر االنسجامذات داللة إحصائیة تـوجد فروق - 

- ذات داللة إحصائیة للمكانة االجتماعیة لدى أطفال الروضة تبعا لمتغیر المستوى االجتماعيال تـوجد فروق - 

  .االقتصادي

 .ذات داللة إحصائیة للمكانة االجتماعیة لدى أطفال الروضة تبعا لمتغیر الجنسال توجد فروق - 
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المسافة "االجتماعي  دراسة البعد:بعنوان) 2005(قاسم خلیل،ونوري بركاتدراسة  -6-1-4

  .لفریق نادي تشرین بكرة القدم "االجتماعیة للقبول 

التي تربط أعضاء فریق نادي ) المسافة االجتماعیة ( إلى التعرف على البعد االجتماعي  تهدف الدراسة  

  : تشرین بكرة القدم من خالل معرفة طبیعة العالقات االجتماعیة للفریق من حیث

  . العالقة التي یتجه الالعبون لتكوینها داخل الملعب 1-

حیاة العامة والتي تخص العالقة الشخصیة الخاصة العالقة التي یكونها الالعبون فیما بینهم في ال2-  

 ).الصداقة(

  ).أوقات الفراغ(العالقة التي یكونها الالعبون فیما بینهم في أوقات محددة 3 - 

في حل  الدراسةمة طبیعة ءالمنهج الوصفي لمال :هو الباحثان هاستخدم،والذي  وكان المنهج المتّبع فیها   

  . المشكلة وتحقیق األهداف التي یرمي  إلیها الباحثان

العبًا یمثلون العبي فریق نادي تشرین بكرة القدم والذین مثلوا الفریق في  19شملت أّما عینة الدراسة ف   

  . 2005- 2004مباریات الدوري للموسم 

ثالثــة محــاور فــي كــل محــور ثالثــة اختیــارات اســتخدم الباحثــان اختبــارًا سوســیومتریًا ذا وعــن أدوات الدراســة فقــد   

بعضـــهم فـــي هـــذه للقبـــول وفـــق طریقـــة مورینـــو للتعـــرف علـــى طبیعـــة العالقـــات بـــین الالعبـــین مـــن خـــالل القبـــول ل

  .العالقات أو رفضها 

إذ وجهــت ثالثــة أســئلة لكــل العــب مصــاغة علــى شــكل طلــب یســتهدف التعــرف علــى مســتوى ونــوع معــین مــن   

اكتــب أســماء ثالثــة (  فالســؤال األول یتعلــق بالعالقــة التــي یختارهــا الالعــب فــي وقــت الفــراغ . العالقــة االجتماعیــة

، والســؤال الثــاني )مـن زمالئــك فـي الفریــق ترغـب أن تقضــي معهـم وقــت فراغــك مـرتبین حســب درجـة تفضــیلك لهـم

المباریـات مـرتبین حسـب اكتب ثالثة أسماء من زمالئك تحب أن تلعب بجوارهم أثنـاء (حول العالقة أثناء المباراة 

  .)درجة تفضیلك لهم

. والسؤال الثالـث یتعلـق بـأقوى العالقـات االجتماعیـة وأبقاهـا وأكثرهـا اسـتمرارًا بـین الالعبـین وهـي عالقـة الصـداقة 

  ). أكتب أسماء ثالثة من زمالئك في الفریق تعتقد أنهم أعز أصدقائك مرتبین حسب درجة تفضیلك لهم (
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  =السوسیومتري مكانة االختیار 
  عدد االختیارات الحاصل علیها الفرد

  عدد أفراد الجماعة 

  : عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها استنتج الباحثان ما یلي ما وكانت النتائج حسب

  . أن البنیة االجتماعیة للفریق تمیزت بكثرة العالقات التتبعیة وكانت هي السمة الممیزة لهذه البنیة -1

احتل مكانة النجم في المحاور الثالثة التي شملتها الدراسة وهي العالقة في وقت  )ب( أن الالعب  -2

 .الفراغ وأثناء المباریات ومحور الصداقة

وهي لم )  (0.33ن أعلى قیمة لها ألالعب النجم إذ ) السوسیومتریة ( انخفاض المكانة االجتماعیة  -3

 . كثیرًا ) 1(تقترب من الـ 

 . ى شكل مجموعات اجتماعیة صغیرة في داخل البنیة االجتماعیة للفریقأن الالعبین توزعوا عل -4

 . انعدام العالقات المغلقة وقلة العالقات المتبادلة -4

المكانة االجتماعیة لتالمیذ مرحلة التعلیم :بعنوان) 2010( حیمود أحمددراسة  -6-1-5

 .الریاضيالثانوي و عالقتها بمفهوم الذات و االتجاهات نحو النشاط البدني و 

   مرحلة موضوع البحث یدور حول محور أساسي وهو بیان العالقة بین المكانة االجتماعیة لتالمیذ  

التعلیم الثانوي،و اّلتي یحسبها من خالل معاملة اآلخرین له خالل عملیة التفاعل االجتماعي أثناء حّصة التربیة 

  .كذا تكوین اتجاهاته النفسیة نحو النشاط البدني الریاضيالبدنیة و الریاضیة، و بّین كلٌّ من مفهوم الذات لدیه،و 

تلمیذا اختیُروا من تالمیذ المرحلة الثانویة  108استخدم الباحث المنهج الوصفي،حیث شملت عّینة الدراسة   

  .للصفوف الدراسیة الثالثة من ثانویة مولود قاسم بالخروب

و لتحقیق الهدف من الدراسة قام الباحث بدراسة التالمیذ في الوضعیات االجتماعیة التفاعلیة المختلفة اّلتي   

االختبار "للتفاعل االجتماعي  مورینویعیشونها أثناء ممارسة النشاط البدني و الریاضي باستعمال مقیاس 

 .العمل و اللعب و أدوات أخرى،باإلضافة الستعمال المالحظة بالمشاركة في مواقف "السوسیومتري

  :وكانت النتائج كما یلي   

من خالل عملیة التفاعل االجتماعي مع زمالئه توجد عالقة ارتباطیه بین المكانة االجتماعیة الممنوحة للتلمیذ - 

  .وتكوین االتجاهات النفسیة نحو النشاط البدني
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الذات بین ذوي المكانة االجتماعیة المقبولة و توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أبعاد مفهوم - 

 .ذوي المكانة المعزولة لصالح ذوي المكانة المقبولة

وذوي  تختلف العالقة بین ُبعد الذات الجسمیة وأبعاد مفهوم الذات األخرى بین التالمیذ ذوي المكانة المقبولة- 

  .المكانة المعزولة

سیومتریة وعالقتها بالتكیف الدراسي لدى المكانة السو  ،)2014(دراسة حرزلي حسین- 6- 6-1

دراسة مقارنة بین بعض تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي بمدرستي -تالمیذ المدرسة االبتدائیة

  توامة الشیخ و أول نوفمبر بمدینة بوسعادة 

و التكیف الدراسي لدى  )االجتماعیة(البحث عن طبیعة العالقة بین المكانة السوسیومتریة  إلىهدفت الدراسة   

  .تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي

حسـب المتغیـرات فروق في درجـات المكانـة السوسـیومتریة و درجـات التكیـف الدراسـي ال كما هدفت للبحث عن   

  .المستوى االقتصادیة ألسر العّینة المدروسةالجنس والسّن ،ثّم  :التالیة

  :الیةالتالفرضیات لذا انطلقت هذه الدراسة من   

 تـوجد عالقة ارتباطیه بین المكانة السوسیومتریة و التكّیف الدراسي لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي. 

 تـوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات المكانة السوسیومتریة ودرجات التكیف الدراسي ُتعزى  ال

 .تالمیذ السنة الخامسة ابتدائيللمستوى االقتصادي ألسر 

 تـوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات المكانة السوسیومتریة ودرجات التكیف الدراسي ُتعزى  ال

  .تالمیذ السنة الخامسة ابتدائيللجنس لدى 

 تـوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات المكانة السوسیومتریة ودرجات التكیف الدراسي ُتعزى للسّن  ال

  .يتالمیذ السنة الخامسة ابتدائلدى 

 .المنهج الوصفي بأسلوب المقارنة على اعتمدت الدراسة ف  

  :مجموعتین  علىعّینة الدراسة  و توّزعت  

وحدة من تالمیذ  25ُیجرى علیها القیاس السوسیومتري، حجمها ) إناث/ ذكور (مجموعة أولى أساسیة بفئتیها-أ

  .الشمالیة من مدینة بوسعادةالسنة الخامسة ابتدائي بمدرسة توامة الشیخ الواقعة في الجهة 
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  ُتجرى علیا المقارنات بنتائج األولى)إناث/ ذكور (مجموعة ثانیة مدّعمة لنتائج األولى و بفئتیها أیضا  -ب

 .أّول نوفمبر الواقعة جنوب نفس المدینة  وحدة من تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي بمدرسة 28حجمها 

  .فردا إحصائیا 53الدراسة یصبح العدد الكّلي لعّینة بذلك و   

  :النتائج التالیة توّصلت الدراسة إلىوبذلك         

لدى تالمیذ السنة ) األكادیمي(بین المكانة السوسیومتریة و التكیف الدراسي ارتباطیهال توجد عالقة  -1

 .الخامسة ابتدائي

ــــة السوســــیومتریة ودرجــــات ال -2 ــــین درجــــات المكان ــــة إحصــــائیة ب ــــروق ذات دالل ــــف الدراســــي ال توجــــد ف تكی

 .ُتعزى لمتغّیر الجنس لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي) األكادیمي(

ــــف الدراســــي  -3 ــــة السوســــیومتریة ودرجــــات التكی ــــین درجــــات المكان ــــة إحصــــائیة ب ــــروق ذات دالل ال توجــــد ف

  .ُتعزى لمتغّیر الحالة االقتصادیة ألسر تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي) األكادیمي(

ــــروق  -4 ــــف الدراســــي ال توجــــد ف ــــة السوســــیومتریة ودرجــــات التكی ــــین درجــــات المكان ــــة إحصــــائیة ب ذات دالل

 .ُتعزى لمتغّیر السّن لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي) األكادیمي(

  :الدراسات المتعلقة بالذكاءات المتعددة-6-2

 :المتعددةالبنیة العاملیة للذكاءات  :،بعنوان2003 أبو زید سعیدالشویـقي  دراسة -6-2-1

باستخدام أدلة من أسالیب التعلم والتخصص والتحصیل الدراسي » جاردنر«دراسة لصدق نظریة 

  لعینة من طالب الجامعة

 نظریة" صدق دراسة خالل من تعددةـــــالم ذكاءاتـــــلل یةـــالعامل ةـــــیـنـبـال ةـرفــــمع إلى ةـــــدراســال دفتــه  

 .الجامعة من طالب لعینة الدراسي والتحصیل والتخصص التعلم أسالیب من أدلة جاردنر باستخدام

  عشوائیة قةـبطری اختیارهم تم بأنها مینـالمعل كلیة طالب من باً ـطال 192 من الدراسة ینةـع وتكونت  

  .20022003/ :الدراسي  العام خالل

 .للدراسة كمنهج التجریبي المنهج الباحث استخدم وقد 

 :من الدراسة أدوات تكونت و

 المتعددة للذكاءات قائمة.  

 والتفكیر التعلم أنماط مقیاس.  

 الطالب درجات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال :أهمها من نتائج بعدة الباحث خرج وقد  

  -علمي أدبي، -التخصص لنوع ترجع المتعددة الذكاءات قائمة على
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 البناء:،بعنوان )2008(أبو هاشم، دراسة  فتحي عبد الحمید،و السید محمد  -6-2-3

 المشكالت وحل الذات فعالیة من بكل وعالقته جاردنر تصنیف ضوء فى للذكاء ألعاملي

 ٠ الجامعة طالب لدى الدراسي والتحصیل

 العالقـة مسـار ،وتحدیـد جـاردنر تصـنیف ضوء يف للذكاء ألعاملي البناء طبیعة على التعرف إلى الدراسة هدف 

 دراسـة وكـذلك  يالدراسـ ،والتحصـیل المشـكالت حـل وأسـلوب ، الـذات فعالیـة : مـن وكـل المتعـددة الـذكاءات بـین

 درجـات علـى بینهـا ( يوالثالثـ الثنائیـة ) والتفـاعالت الدراسـي والتخصـص الدراسـیة والفرقـة النـوع : مـن كل تأثیر

 ) 184 ( مـنهم  الزقـازیق جامعـة التربیـة بكلیـة طالبـًا وطالبـة )475( مـن العینـة وتكونـت ٠ المتعـددة الـذكاءات

  ٠ طالبة ) 291 ( ، طالباً 

 اتـودرجـ المشـكالت حـل أسـلوب ومقیـاس ، الـذات فعالیـة ومقیـاس ، الـذكاءات المتعـددة قائمـة تطبیـق وتـم  

 والتحلیـل ، ياالستكشـاف ليـألعامـ تحلیلـالـ تخدامـوباسـ ٠ النهائیـة االختبـارات نتـائج واقـع مـن يالدراسـ التحصـیل

 ما النتائج أظهرت ةیشفی واختبار  تابعةـال المتغیرات متعدد التغایر وتحلیل ، المسار وتحلیل ، ألتوكیدي ألعاملي

 : يیل

 بالعـوامل تنتظم عام كامن عامل عن بارةـع الجامعة وطالبات طالب لدى المتعددة الذكاءات أن -أ

  ٠ التسعة المشاهدة

 والتحصـیل المشـكالت وحـل الـذات فعالیـة : مـن كـل علـى المتعـددة للـذكاءات إحصـائیاً  دال تـأثیر وجـود -ب 

 ٠ يالدراس

 ٠ المتعددة الذكاءات فى واإلناث الذكور درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم -ج

 يفـ الرابعـة الفرقـة وطالبـات وطـالب ، الثانیـة الفرقـة وطالبـات طـالب بـین إحصـائیة داللـة ذات فـروق وجـود-د

  .)يوالوجود ، يوالمكان ، يوالمنطق ، ياللغو  ( الذكاءات بعض

   الرابعة الفرقة وطالبات طالب لصالح وذلك

   .كلها الذكاءاتي ف األدبیة والتخصصات العلمیة التخصصات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجودعدم  -هـ

 

 وعالقتها الحیاتیة المهارات: بعنوان) 2010(وافي، جمعه الرحمن، دراسة سابقة عبد-6-2-3

  . غزة قطاع في الثانویة طلبة المرحلة لدى المتعددة بالذكاءات

 :انطلقت الدراسة مّما یلي

 منه ویتفرع ؟ غزة قطاع في الثانویة المرحلة طلبة لدى المتعددة بالذكاءات الحیاتیة المهارات عالقة ما-*

 :اآلتیة الفرعیة التساؤالت
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 ؟ الثانویة المرحلة طلبة لدى الحیاتیة المهارات مستوى ما -1

 ؟ الثانویة المرحلة طلبة لدى المتعددة الذكاءات مستوى ما -2

 الثانویة؟ المرحلة طلبة لدى سیطرة األكثر الذكاءات أي . -3

 ت المتعددة لدىالذكاءا مستوى في مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد هل -4

  ؟-إناث ذكور،- الجنس لمتغیر تعزى الثانویة المرحلة طلبة

 عینـة الدراسـة أفـراد عـدد بلغـت حیـث العشـوائیة العنقودیـة العینـة فـي اختیـار العینـة طریقـة الباحـث حیث اعتمـد  

  .طالبة ( 146 ) و طالباً  ( 116 ) منهم وطالبة، طالباً  262  على

 :التالیة األدوات من كل الباحث استخدم و  

   .المتعددة للذكاءات   "teele"قائمة تیلي الباحث استخدم : أوال

  .الحیاتیة المهارات مقیاس : ثانیاً 

  :وكانت نتائج الدراسة هذه كما یلي

               والذكاءات المتعّددة بأبعاده، الحیاتیة المهارات مستوى بین إحصائیاً  داالً  ارتباطاً  یوجد ال أن -1

 .الثانویة المرحلة طلبة لدى بأبعاده

 فـروق ال توجـد أّنـه حیـث المتوسـطة، فـوق ونسـبة جیـد بشـكل حیاتیـة مهـارات یمتلكـون الثانویـة المرحلة طلبة -2

 لمتغیر تعزى الثانویة المرحلة طلبة لدى الحیاتیة للمهاراتα ≤0.05 داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات

 .-إناث ذكور،- الجنس

طلبة                 لدى المتعددةللذكاء  α ≥0.05داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال -3

  .-إناث ذكور، -الجنس لمتغیر تعزى الثانویة المرحلة 

الذكاء االنفعالي وعالقته بالمكانة :بعنوان  )2012(،یاسین خضر،الطاف -6-2-4

  .االجتماعیة لدى موظفات جامعة بغداد

االنفعالي لدى موظفات مجمع الجادریة تهدف هذه الدراسة للبحث عن العالقة بین المكانة االجتماعیة والذكاء 

  .فردا،من تخصصات و أماكن مختلفة 120من جامعة بغداد،بلغ عددهن 

  .فاعتمدت الباحثة في دراستها على مقیاسي أّما أدوات هذه الدراسة

   :المكانة االجتماعیة-

: فقرة ، موزعة على ثمانیة مجاالت هي 74،والذي یتضمن 2011المعّد من قبل الباحثة الخرزجي عام   

  ).االخالقي،الجمالي،االنفعالي،الوجداني،االجتماعي،االقتصادي،الجمالي،االنفعالي،الثقافي،العقلي(
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  :الذكاء االنفعالي-

فقرة موزعة على خمسة مستویات 64ه لیتضمن ،وتّم بناؤ 2011المعّد أیضا من قبل الباحثة الكرخي عام   

- غالبا-دائما- تنطبق عليّ (بالبدائل) الوعي الذاتي،التعاطف،الدافعیة،إدارة االنفعال،المهارات:(انفعالیة هي 

  .)ال تنطبق عليّ -نادرا-احیانا

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیةو

 .أّن موظفات الجامعة یتمتعن بذكاء انفعالي -

 :موظفات الجامعة على مكانتهن االجتماعیة،لذا ُیستنتجلم تتحصل  -

  .ال توجد عالقة بین المكانة االجتماعیة والذكاء االنفعالي -

 لمعلمي المتعددة الذكاءات مستوى:،بعنوان )2012(أماني ،ولینا المحارمةمحمود  -6-2-5

  .األردن في الخاصة التربیة

 250 بلغـت والتـي الخاصة التربیة معلمي من عینة لدى المتعددة الذكاءات مستوى لمعرفة الدراسة ت هذههدف  

 أداة تطبیـق تـم وقـد ومعلمـة، معلمـا )501( مـن مكـون مجتمـع مـن العشـوائیة الطبقیـة بالطریقـة اختیـارهم فـردا وتـم

 التربیـة معلمـي لـدى المتعـددة الـذكاءات مسـتوى أن النتـائج وأظهـرت العینـة، علـى المتعـددة الـذكاءات لمعرفـة

  .)8.57-8.86(  بین الحسابي المتوسط تراوح حیث المتوسط بالمستوى جاءت الخاصة

 المتعددة الذكاءات)α ≤( مستوى لمستویات عند المجاالت جمیع في -داللة إحصائیة ذات فروق تظهر ولم 

 الحسـابیة المتوسـطات بـین فـروق ظـاهرة هنـاك، كانـت العلمـي، لمتغیـر المسـتوى تبعـا و الجـنس، إلـى تعـزى

 البكـالوریوس فئـة یلیهم ،)8.67( حسابي متوسط أعلى على الدكتوراه فئة حصلت إذ المتعددة الذكاءات لمستوى

  .)(8.52 متوسطها الحسابي بلغ إذ الماجستیر فئة و أخیرا )8.56( متوسطها بلغ إذ

  :الدراسات السابقة مدى استفادة الدراسة الحالیة من-7

حقیقـة األمـر اختلفـت الدراسـات الّسـابقة فـي أطروحاتها،ومناهجـه ،وأدواتهـا و : أّنـه بناء على ما سبق یمكن القول  

  :ما یليب تستفید منهاطبیعة البحوث العلمیة،إّال أّن الدراسة الحالیة یمكنها أن  ا منهذأّن 

 :یمكنها أن تفید هذه الدراسة من حیث و :الدراسات السوسیومتریة: أوال

 .لنفس العالم جاكوب لیفي مورینو) االختبار السوسیومتري(المقیاساألداة المشتركة أو   - أ

المنهج المّتبع وهو المنهج الوصفي،إذ یصف العالقات االجتماعیة بین أفـراد العینـة كمـا هـي،وال یتـدّخل    - ب

 .في أي متغیر منها
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أو    المختــارین،المعزولینأو  ذوي المكانــات العالیة،والمنخفضــة،النجوم(  أنـواع المكانــات السوســیومتریة   - ت

 .الخ...المقصیین،المنعزلین

،وقاسـم )2000(،و سـمیرة عبـد الحسـین)1996(الخـولي إیمـان:الدراسـات التالیـةما جاء فـي على غرار كل ذلك   

  ).2014(،و حرزلي حسین)2010(،و حیمود احمد)2005(خلیل،ونوري بركات

مـثال  الحجـم،أو المسـتوى فـي الكثیـر منهـا فدراسـة الخـولي إیمـانأّما عن االختالفات فكانت في العینة من حیث -

فردا،أما دراسة سمیرة عبد الحسـین،فكانت مـع تالمیـذ التحضـیري وبحجـم  152كانت مع تالمیذ االبتدائي وبحجم 

ولیا،أما دراسة قاسم ونـوري فكانـت مـع طلبـة الجامعـة و 222مع أولیاء أمورهم البالع ضعف الحجم ،و طفال 111

دراسـة حرزلـي أّما تلمیـذا، 180 بلـغ ،وبحجمأیضـا دراسـة حیمـود احمـد كانـت مـع تالمیـذ الثـانوي وفردا، 19 بحجم

فهـي مـع ،أغلبهمتختلـف عـن والدراسة الحالیـة فردا إحصائیا، 53 :ـكانت مع تالمیذ االبتدائي بحجم قّدر بفحسین 

  .لطبیعة الدراسات السوسیومتریة ،وذلك قلیالیكون ال بّد أن ،وبحجم )ةالنهائیالمرحلة (تالمیذ الثانوي 

  : دراسات الذكاءات المتعّددة :ثانیا

 :من حیثالحالیة ویمكنها أن تفید هذه الدراسة         

،ودراسـة فتحـي )2010(جمعـة وافـيعلـى غـرار دراسـة  موضـوع الـذكاءات المتعـّددة تجّل هـذه الدراسـات عالجـ   

  )2003(،ودراسة الشویقي)2012(أماني،ولینا،ودراسة )2008(والسید

  .أیضا بعض المتغیرات مع الفروق بین مستویات الذكاءات المتعّددة و تطرقت في جّلها إلىو قد 

كما كان من ضمن الدراسات الّسابقة في هذا المجال ما اكتفـى بدراسـة نـوع واحـد مـن الـذكاءات المتعـّددة،على    

  .عالجت العالقة بین هذا الّنوع وبین المكانة االجتماعیةالتي ،و )2012(غرار دراسة ألطاف خضر

بطبیعة الحال استفادت الدراسة الحالیة من المنهجیة المتبعة في هـذه الدراسـات كلها،كمـا اسـتفادت مـن خبرتهـا    

 ناهیك عــنلهــا خصوصــیتها فــي هــذا الموضــوع بالــذات،،رغم أن كــل دراســة اإلحصــائیةالمیدانیــة فــي المعالجــات 

  .المستهدفة فیهابیعة المتغیرات ط

ـــة نوعـــا مـــن الثقـــة العلمیـــة والمنهجیـــة،في إطـــار البحث،والتقصـــي،وزادها    ـــى الدراســـة الحالی ـــه أضـــفى عل هـــذا كل

سـوف تسـتأنس بنتائجها،وتأخـذها بعـین  ،كما عـن الطریـق الصـحیح فیمـا ُذكـر سـالفا االبتعـادتحصینا یقلل هامش 

  .بطبیعة الحال في البحث العلميالمتداولة بالطرق العلمیة  فیها جاء ما بمقارنةوذلك االعتبار،

  : فرضیات الدراسة -8

  :تبنت الدراسة الحالیة الفرضیات المصاغة كاآلتي  

مســتویات  و) یومتریة  العالیــةســذوي المكانــة السو (توجــد عالقــة ارتباطیــه بــین نــوع المكانــة السوســیومتریة  -8-1

  .الذكاءات المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر
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  )المكانة السوسیومتریة المنخفضةذوي (توجد عالقة ارتباطیه بین نوع المكانة السوسیومتریة  -8-2

ویــة زیــري بــن منــاد ببوســعادة حســب مقاربــة و مســتویات الــذكاءات المتعــددة لــبعض تالمیــذ المرحلــة النهائیــة لثان

  .جاردنر

مســتویات الــذكاءات المتعــددة  و) نجــوم الجماعــات(المكانــة السوســیومتریة  توجــد عالقــة ارتباطیــه بــین نــوع -8-3

  .لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

و مستویات الذكاءات المتعددة ) المنعزلین إن وجدوا(مكانة السوسیومتریة ال توجد عالقة ارتباطیه بین نوع -8-4

  .لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

مســـتویات الـــذكاءات  و)  المعـــزولین إن وجـــدوا(المكانـــة السوســـیومتریة  توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه بـــین نـــوع  -8-5

  .المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائیة بـین ذوي المكانـة السوسـیومتریة العالیـة و ذوي المكانـة السوسـیومتریة  -8-6

لمرحلة النهائیة لثانویة زیري بن منـاد ببوسـعادة حسـب المنخفضة في مستویات الذكاءات المتعددة لبعض تالمیذ ا

  .مقاربة جاردنر

فـي مسـتویات الـذكاءات ) إن وجـدوا(ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین نجـوم الجماعـة و المعـزولین -8-7

  .المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

فـي مسـتویات الـذكاءات ) إن وجـدوا(وجد فروق ذات داللة إحصـائیة بـین نجـوم الجماعـة و المنعـزلین ال ت -8-8

  .المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

لـبعض تالمیـذ ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي مسـتویات الـذكاءات المتعـددة تعـزى لمتغیـر الجـنس -8-9

  .المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي مســـتویات الـــذكاءات المتعـــددة تعـــزى لمتغیـــر الشـــعبة الدراســـیة  -8-10

  .لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر
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  :ةـالصـخ

إن موضوع المكانة السوسیومتریة ،و الذي ینتمي إلـى دینامیـات الجماعـات الصـغیرة، مـن أهـم المواضـیع التـي    

 مسـتمّرةشرط أن یعـیش أفرادهـا معـا مـّدة زمنیـة شـبه ،على عنى بالعالقات االجتماعیة بین أفراد الجماعة الواحدة تُ 

و التي تؤسس إلى عالقات إنسانیة یكـون  اجتماعیة نحو بعضهم البعض نفسیة و تكوین اتجاهات یمكنهم،حتى 

نــواع  أل كمــا أنّ البنــاء االجتماعي،فــي مركــز تو  و انعــزال الحــراك الطبیعــي مــن تجــاذب و تنــافر وعــزل ،وفیهــابها

  عي؟إلیها في بنائه االجتمافعال أهمیة كبرى في الحیاة الفردیة والجماعیة،فهل یحتاج كّل مّنا الذكاءات 
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   )االجتماعیة(السوسیومتریةالمكانة : انيالفصل الثّ      

       

  تمھید    

 .دینامیة الجماعة  -1

  .مظاهر دینامیة الجماعة  -2

 .العوامل المحدثة لدینامیة الجماعة  -3

 .الدور االجتماعي للمدرسة  -4

 ).االجتماعیة(بناء العالقات السوسیومتریة   -5

 .المكانة السوسیومتریة  -6

  .               النظریات المفّسرة للمكانة االجتماعیة  -7

      ـةخــالص       
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  :تمهید

  :في هذا الفصل یمكن التطرق إلى متغیر الدراسة األول وفیه یتم إتباع الخطوات التالیة  

 :دینامیة الجماعة- 1

كائن عضوي نفسي اجتماعي فهو یعیش بالجماعة و فیها و بین أحضانها ، لذلك یرى علماء  اإلنسانإن    

 ن من زاویة اجتماعیة نفسیةالنفس االجتماعي أّن دراسة الجماعة و دینامیاتها هي نقطة البدء لفهم اإلنسا

  .،وهو بیت القصید في العالقات االجتماعیة خصوصا،واإلنسانیة عموما)65.، ص2000عید،بتصّرف،(

،أّنه المؤسس الحقیقي )KERT LEWIN)1980-1947 كورت لیفینیعتبر الكثیر من الباحثین العالم    

یة واالجتماعیة المتعددة والمتحركة والفاعلة التي جموع القوى النفس:"لدینامیة الجماعات فهو من عرفها بـأنها 

  ).145.،ص2005آیت موحى،بتصرف،(" تحكم تطور الجماعة

أّن المصطلح یعني التغیرات الدینامیة اّلتي تحدث داخل الجماعات H.B.ENGLISH  أنجلسویرى    

یؤدي إلى التغّیر في حالة أي جزء ومعنى هذا أّن التفاعل اّلذي " كّل دینامي"االجتماعیة،فالجماعة تتمیز بأنها

من أجزاء الجماعة یؤّدي إلى تغّیر في أّي جزء آخر،فمثال تتغّیر عالقات القّوة في األسرة إذا ُتوفَي عضو فیها 

  ."الّسببیة"و ُیقصُد هنا بالدینامیة عالقة العّلة بالمعلول. ،أو إذا انضّم إلیها جدید بالزواج أو المیالد

على أنها هي القوى ) دینامیة الجماعة(عن  SHERTZER & STONE 1981له كّل من إلى جانب ما قا   

المتفاعلة داخل الجماعات واّلتي تُنّظم و تدیر العمل فیها من أجل تحقیق أهدافها 

  .)80.،ص2006جابر،لوكیا،(

لتي تنشأ في األول یشیر إلى مجموع الظاهرة ا: كما أّن تعبیر دینامیة الجماعات قد استخدم بمعنیین    

الجماعات الصغرى، وكذلك القوانین الطبیعیة التي تتحكم في هذه الظواهر؛أما الثاني فیعني مجموع المناهج 

التي تسمح بالتأثیر على الشخصیة بواسطة الجماعات،والتي تسمح للجماعات الصغرى بالتأثیر على التنظیمات 

،وُتشكل دینامیة الجماعات أهم مجاالت علم النفس )قدةالتنظیمات الجماعیة المع(االجتماعیة األكثر إتباعا 

  . )(Françoise,1997,p:54 االجتماعي

  

  

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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،رغم أنها من هذا المنطلق یمكن القول أّن دینامیة الجماعات هي لبنة من لبنات العالقات االجتماعیة   

عالمات على ذلك اإلرسال،لكنها ضمنیة،وخفیة،إذ یمكن تمثیلها بالقوة التي یرسلها المغناطیس بدون توّهج،أو 

تنشط قوتها كلما كان والتي الدینامیة  هكذا هو الحال معموجودة،نستدّل علیها بنواتجها،وبالخصوص الحركة،

كلما كانت الجماعة أكبر،لهذا تتحقق األهداف في  ضعفاو تفتر ،)الصغیرةالتنظیمات (عدد أفراد الجماعة قلیال

لو أردنا تشكیل فریق كرة قدم في جماعة تربویة،في كّل و  في الثانیة،وكمثال حيّ  األولى متقدمة ،ویتأخر تحقیقها

فردا،فالكل یقرر بشكل شبه مؤكد ،أننا ال  30فردا، و الثاني یضّم  20من قسمین ال على التعین،یضّم أحدهما  

  .نواجه مشاكل في القسم قلیل العدد،مقابل األكثر عددا

  :مظاهر دینامیة الجماعة-2

إّن تعبیر الجماعة یوحي بانضمام أكثر من فرد في مكان ما،محدثین حركة تختفي وراءها مجموعة مظاهر   

  :ُتساهم في دفعها إلى تحقیق الهدف المرجو لها،و منها

  :جتماعيالتفاعل اال -1- 2

             و المجموعـاتأ تجـاه بـین األفـرادلـى تـأثیر ثنـائي االإجتمـاعي یتنـاول مواضـیع متبادلـة تـؤدي إّن التفاعل اال      

للتــأثیر  ؤالء األفــراد خاضــعاـبــین فــردین علــى األقــّل،التي یكــون ســلوك هــ العالقــات الشخصــیة بــین األفــراد أوهــو أو 

  . )20-19.ص ص،2007مسلم،(المتبادل،حیث أّن كّل فرد یغیر سلوكه وفقا أو بناء على استجابة اآلخر

ستجابة تكون بمثابة منّبه یستتبع صدور استجابة مّنا ،وعندما تصدر هذه االفسلوك اآلخرین الموّجه إلینا یكون   

كمـا یحـدث بـین التالمیـذ  )224.،ص2001اللطیـف، عبـد(..بمثابة منبه لآلخرین یسـتتبع اسـتجابة معّینـة مـنهم وهكـذا

في غالبیة الفصول الدراسـیة،من عملیـات الشـغب والّشـجار،فهذا یتنـاوش مـع هذا،وتصـبح االتصـاالت بیـنهم مثیـرة 

  .لما یقابلها من سلوكات مضادة،مما یستثیر الكباَر ،فیتدخلون لفك النزاع بین المتخاصمین
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اعات،أفقیا بین األقران مثال،أو عمودیا صاعدا من الصغار لهذا یظهر التفاعل في اتجاهات متعددة في الجم

نحو الكبار،أو نازال عكس ذلك،من الكبار إلى الصغار،أو بین هؤالء و مواضیع التفاعل فهو بذلك یعتبر 

  .محصلة،أو ناتجا للدینامیة

  :أثر التفاعل االجتماعي على تماسك الجماعة-2-1-1

یكون غیر مباشر،و یمكن تحدید التفاعل المباشر بأّنه تلك العالقة القائمة بین قد یكون التفاعل مباشرا و قد     

أفراد الجماعة و جها لوجه أما غیر المباشرة فهو أن أتصّرف في غیر وجود أعضاء الجماعة تصّرفا كما لو 

جاذبیتها ألفرادها وزاد وُتشیر نتائج التجارب إلى أنه كّلما زاد التفاعل بین أفراد الجماعة زادت . كانوا متواجدین

  .تماسكها

و الخالصة أّن جاذبیة الجماعة من ثّم تماسكها ،قد تزداد عن طریق زیادة قدرتها على إشباع حاجات     

وتهیئة الفرص  عالقات تعاونیة،كذلك عن طریق خلق  األمنو  التقدیرو  المكانةأعضائها مثل الحاجة إلى 

،و الضغط علیهاأو  توجیه النقد:ة قد یزداد نتیجة ألحداث خارجیة مثل،كما أّن تماسك الجماعللتفاعل الحرّ 

التشابه بین ،وقد یزداد التماسك أیضا نتیجة نجاح الجماعة في الحصول على مزایا ألعضائها:مثل

  .)86.،ص1996كامل،(أعضائها

شئة،لتربیتهم على حسن إلى توفیر ما یخلق الروابط الحسنة بین النا -العقالء و المربون- لذا یسعى الراشدون  

  .الجوار،والتماسك االجتماعي،بْد من األسرة،فالمدرسة،فباقي مؤسسات المجتمع

   :التفاعل الصّفي-2-1-2

كل ما یصدر عن المعلم والتالمیذ داخل حجرة الدراسة من كالم وأفعال وحركات "  محمد عبد الحلیمتعریف    

 .)55.،ص2002عبد الحلیم، (وٕاشارات وغیرها بهدف التواصل لتبادل األفكار والمشاعر

اللفظي بین  طرفي الصادرة عن التواصل اللفظي وغیر  أو هو مجموع  السلوكات و التصرفات     

  .)38.،ص2009جابر،() و تالمیذ - معلم(العملیة التدریسیة

. التفاعل الصفي یساعد الطلبة على المشاركة في تحقیق االنضباط، والتفكیر الناقد، والكالم واالستماع   

بین للتفاعل بصورة مكثفة ومنظمة  اوتحسین قدرتهم على تطویر كفاءاتهم وتفكیرهم في الصف الذي یوفر فرص

   .(Bishop, 2000,pp:1-2) الطلبة
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إلــــــــى أن التفاعــــــــل الصــــــــّفي اللفظــــــــي هــــــــو الــــــــذي یحــــــــدد مواصــــــــفات مــــــــواطني " فالنــــــــدرز"كمــــــــا توصــــــــل      

  .طي یشجع طلبته على الخنوعالمستقبل لذلك المجتمع؛ فالمعلم التسلّ 

وأن المعلم المباشر . والمعلم الدیمقراطي یشجع الطلبة على الحواریة ویزید من رغبتهم ومیولهم نحو مادة الدراسة

یكون طلبته أقل تحصیًال وأكثر خوفًا ووجًال من الطلبة الذین یتعلمون عند معلم غیر مباشر 

  ).124.،ص2001صافي،،رفیدي(

د عالقة بین تحصیل الطلبة وتفاعلهم الصفي مع سلوكات المعلم تشیر نتائج الكثیر من الدراسات إلى وجو     

 .)152.ص،2004الفرا،( المشجعة- غیر المباشرة

في المجال التربوي  relation d'aideبمصطلح عالقة مساعدة   ROGERSوهذا ما أّكده العالم روجرز      

یبحث عن عالقة تواصلیة أو إذ شّبه وظیفة المدّرس بوظیفة المعالج النفسي،أي أّنه یسّهل التعّلم الذاتي للتلمیذ 

الطبیعة اإلیجابیة للذات اإلنسانیة،و قدرتها على تسییر نفسها :ترتكز على مبدأین هما

  ).16.ص،2004جابر،(بنفسها

جتماعي القلـب النـابض بالحیـاة داخـل الجماعـة و الـذي یـدفع بالحركیـة  االجتماعیـة یمكننا اعتبار التفاعل اال    

إلى األمام و یضعها في دیمومة و استمرار،كما أّنه مؤشر قوي لمعرفة الناس ببعضهم الـبعض مـن خـالل سـقوط 

  .األقنعة التي ُتخفي وراءها حقیقتهم غیر المعلنة،بالمخالطة وكشف المستور

   :المؤّثرة في التفاعل الصّفيالعوامل -2-1-2

  :منهایتأّثر التفاعل الصّفي بمجموعة عوامل نذكر                                  

 :تجانس و تباین مجموعة الصفّ   - أ

 .قتصادیةجتماعیة و االو بیئاتهم اال....درجة الفروق بین أفرادهاوذلك حسب                

 :البیئة التعلیمیة للصفّ   - ب

علـى ي ینطو و جتماعي اال-النفسي الجانب وما یهّم هو الشق الثاني المتضمن.المادي  ابشقیهوالبیئة هنا 

  .طرائق التعامل معهمو بعضهم بعضا و تقّبلهم للمعّلم ومدى تقّبل المعّلم لهم مدى تقبل المتعلمین 

 

  :خصائص المعّلم  -  ج
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عقلیـة و انفعالیـة وجســمیة و اجتماعیـة إلـى جانــب علمـه بالتخّصـص الــذي  إّن مـا یتمتّـع بــه المـدّرس مـن خصــائَص    

یشـغله لهـا تـأثیر  باإلیجــاب أو السـلب علـى العملیــة التربویـة عمومـا و علـى العالقــات بـین التالمیـذ ،هــذا مـا دعـا بــاربرا 

ــیم وتقــدی  )Barbara,Clarck,1985(كــالرك  ــا إلــى الــدعوة إلــى تفعیــل التعل م أنمــوذج تربــوي مــن جامعــة كالیفورنی

ــ:تاح األولـت المفــــــنونــــــ، عمتكامـــــل فـــــي غرفـــــة الصـــــف، یســـــتند إلـــــى ســـــبع مفـــــاتیحَ   The" ة الـــــتعّلمـستجابـــــا""  بــــ

Responsive Learning  ذلك إلیجـاد مناخـات اجتماعیـة وانفعالیـة وفیزیائیـة للموقـف التربـوي تسـتند إلـى تفعیـل ،و

  ).73.ص،2004،كالرك(ن في العملیة التربویة الدور غیر األكادیمي للمعلم وكذلك إشراك الوالدی

ألّنه كثیرا ما   مع تالمیذهلها ـة تفاعـیـامـنـلى أهمیة التركیز على خصائص شخصیة المعلم ودیإالحدیث  هذا یجّرنا    

  ).282.ص،2000بتصّرف، ،سالمة(یتمثل التالمیذ العدید من صفات معلمیهم 

  .،و التعلم االجتماعي modelization النمذجةمن باب 

 : طرائق التدریس  - د

وهي كثیرة ومتنّوعة منها التي تتطّلب العمل الجماعي فهي مؤّثرة أیضا،ألنها تخلق االحتكاك بین 

 .التربویین،سیما المتعلمین

  :حجم مجموعة الصفّ  - هـ    

التفاعل أنفع وأكثر ،وكان )20.،ص2004،بتصرف،جابر(كّلما صُغر الحجم زاد التفاعل و العكس صحیح  

 .   تأثیرا

 :طبیعة العالقة التربویة  -  و

خبراتـه ) الطفل(إن العالقة التربویة هي في طبیعتها عالقة تفاعلیة بین المعلم والتلمیذ ، یعیـش فیها التلمیذ    

الطفیلیة وذكریاته الـالشعوریة األولـى المرتـبطة بالوالدین ،وسوف ُیسقط على شخص المعلم انفعاالته ومشاعره 

- 35.ص ص، 2000هاغیت،( تجاه والدیه، وبذلك ُیسقط جزء من أناه األعلى ومثاله األعلى على المعلم كبدیل

 Theفكثیرا ما یتخذ المتعلم من معلمیه أنموذجا في سلوكاته،وهنا یجب اإلشارة إلى نظریة البصمة ،)36

imprint و التي یتركها المعلم على تالمیذه،.  

 :اإلنسانیةالعالقات  - 2-2

أهمیة كبرى للعنصر النفسي الروحي في العالقات اإلنسانیة االجتماعیة،فالتجاذب  Cooleyكولي یعطي  

الروحي أساسي للصالت اإلنسانیة ،ألّن الوجود البیولوجي أو البیئي ال یعني مطلقا وجود عالقات اجتماعیة،أو 
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روحیة خلقیة تؤهل األفراد للقیام بعمل موحد بفضل  قیام مجتمع، إذا لم یكن هناك صالت نفسیة ترتكز على قیم

  .الثقة المشتركة و التشابه في الخبرات و التماثل في فهم القیم،و العادات والتقالید كإرث إنسانّي مشترك

 :التغیر االجتماعي - 2-3

آلباء و نجد في المجتمعات التي تتغیر باستمرار نتیجة التصنیع و التحضر فقد أصبحت العالقات فیها بین ا  

  .األبناء مشكلة نظرا الختالف العناصر الثقافیة بینهما

  .وكانت المجتمعات تقع مسؤولیتها برمتها على عاتق األسرة الممتدة التقلیدیة حتى سن النضج تقریبا  

لكن التغییر الذي أصاب األسرة بنائیا ووظیفیا نقل جوانب عدیدة من وظائف هذه األخیرة إلى مؤسسات أخرى   

  . ج المنزلخار 

كما أّن انشغال المرأة، و اشتغالها بالعمل وتركها مسؤولیة رعایة األطفال لغیرها، یؤدي إلى تأثیرات عدیدة على 

المدرسة،جماعة الرفاق،ُدور العبادة،وسائل (جماعة األسرة، و بالتالي إلى كل مؤسسات المجتمع

  .)83.،ص2006جابر،لوكیا،( ..)اإلعالم،الثقافة

 :االجتماعيالتكامل  - 2-4

وهـذا أساس االستمراریة للعالقات ،)124.ص،2003زهران،(أضاف زهران هذا البند،كمظهر للدینامیة  

مطلوب ولـه أثـر كبیر على دوام البناء االجـتماعي،شأنـه  - من باب التكامل- االجتماعیة،فاختالف أفراد المجتمع

 . وهكذا دوالیك)أسود/أبیض) (أنثى/ذكر(شأن الـتركیب الطبیعي

  :مظاهر أخرى لدینامیة الجماعة - 2-5

  :ة الجماعة هناك مظاهر أخرى هيباإلضافة لما سبق من مظاهر لدینامی  

 .النمو الحضاري و العمراني الكبیر الذي صاحب النمو الدیمغرافي-أ

 .تغیر األسرة في حجمها ووظیفتها و المراكز االجتماعیة و عوامل االستقرار وتفككها-ب

 .رئیسي فیهاالتغیرات الثقافیة وانتشارها و الذي كان لإلعالم و الرحالت و الهجرة و الكتب السبب ال- ج

 .تنفیذ برامج اإلنعاش االقتصادي و االجتماعي لرفع مستوى المعیشة و الخدمات-د

 .تغیر القیم االجتماعیة- هـ
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  .)87.،ص2006جابر،لوكیا،(الثورات والحروب المعرضة التي تعمل أساسا إلحداث التغییر-و

تماعیة ـاالجـــــــ( فعصـــــــرنا الحـــــــالي یعــــــــیش أوج مظـــــــاهر الدینامیـــــــة لمـــــــا فیـــــــه مـــــــن تغیـــــــرات فـــــــي كـــــــل النـــــــواحي  

عــرف مصـدرها یُ دة ال ـبوسـائل جدیـو أكثـر ، یزیـدها تــفاعال،وقــد یكـون فـي المسـتقبل مـا ....)االقتصادیة،السیاسیة

أو حتــى         ي لعلــه یصــبح بیتــا واحــدادر ـ،وال طریقــة اشتغالها،فقضــیة العــالم قریــة ،تجاوزتــه الحضــارة،وماذا نــ

  .بالسلبأو  باإلیجاب یؤثر على الدینامیة االجتماعیة إّما  كغرفة واحدة،كل هذا وذا

  :العوامل المحدثة لدینامیة الجماعة-3

لذلك یرى علماء  ،كائن عضوي نفسي اجتماعي فهو یعیش بالجماعة و فیها و بین أحضانها  نساناإلإن    

جتماعیة ا نفسیة نسان من زاویةبدء لفهم اإلـنامیاتها هي نقطة الـدراسة الجماعة و دی نّ أالنفس االجتماعي 

  )65. ص،2000عید،بتصّرف،(

 المؤسس الحقیقي لدینامیة الجماعات وقد عرفها) KERT LEWIN)1980-1947 یفینل كورتعتبر یُ    

آیت (" جموع القوى النفسیة واالجتماعیة المتعددة والمتحركة والفاعلة التي تحكم تطور الجماعة:"أنها بـ

  .)145.ص،2005موحى،

األول یشیر إلى مجموع الظاهرة التي تنشأ في : تعبیر دینامیة الجماعات قد استخدم بمعنیینأّن كما    

فیعني مجموع المناهج الثاني الجماعات الصغرى، وكذلك القوانین الطبیعیة التي تتحكم في هذه الظواهر؛أما 

بالتأثیر على التنظیمات التي تسمح بالتأثیر على الشخصیة بواسطة الجماعات،والتي تسمح للجماعات الصغرى 

شكل دینامیة الجماعات أهم مجاالت علم النفس وتُ ،)التنظیمات الجماعیة المعقدة( اتیاعا االجتماعیة األكثر

  .                                    )(Françoise,1997,p:54 االجتماعي

  :منهابعوامل عدة  إّن التفاعل داخل الجماعة و إحداث الدینامیة یتأثر  

شخصــیة األفــراد وقــدرتهم علــى فهــم أنفســهم وفهــم اآلخــرین وكــذلك قــدراتهم الخاصــة :شخصــیة الفــرد -1- 3

 الجماعــةفتزدهر , ودوافعهــم ومیــولهم ومهــاراتهم واتجاهــاتهم وقــیمهم ذات تــأثیر علــى دینامیــات الجماعــة 

  .العاّم للجماعة،تصّب في الصالح  هم بناءةً ؤ ن وآراین ومتعاونیوتنمو عندما یكون أفرادها ایجابی

  : و االقتصادیةثقافة األفراد وظروفهم االجتماعیة   -2- 3

وفـــي العالقـــات  هـــاالثقافـــة العامـــة والظـــروف االقتصـــادیة واالجتماعیـــة ألفـــراد الجماعـــة تـــؤثر فـــي دینامیات نّ إ   

أو         هم،فحسب درجة وعیهم بالظروف المحیطة بهـم یمكـنهم تطـویر وتمتـین  هـذه العالقـاتالشخصیة بین

  . فرطها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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  : الظروف األسریة -3- 3

للظروف األسریة أثر كبیر فـي تحدیـد عالقـة الفـرد بـاآلخرین فـي ضـوء عالقـة الفـرد بأسـرته فمـن األفـراد مـن    

ل المســؤولیة ومــنهم مــن د تحمُّـنهم مــن عودتـه أن یكــون متبوعــا ومـنهم مــن تعــوّ مــدتـه أســرته أن یكــون تابعـا و عوّ 

  .بالنفس كالیة وضعف الثقةتّ د على اإلتعوّ 

رد مــن أســرته الكثیــر مــن االتجاهــات كالحــب والكراهیــة والحقــد والمهــارات ممــا یســاعده علــى شــق فــكمــا ینقــل ال 

 . ،فاألطفال صور مصغرة،و طبق األصل ألسرهمطریقه بنجاح أو تعثر وسط جماعته التي ینتمي إلیها

 : التجارب االجتماعیة والخبرات السابقة -4- 3

الســــابقة طابعـــا ممیـــزا فــــي ســـلوك األفـــراد واتجاهــــاتهم أثنـــاء التفاعـــل االجتمــــاعي  تتـــرك التجـــارب والخبـــرات    

ا في تفاعلهم مـع ح أن یحققوا نجاحً ة یرجَّ حفاألشخاص الذین سبق لهم أن أحرزوا تجارب وخبرات جماعیة ناج

 .،كما أّن هذه الجماعة ُتعتبر حقال لتجارب جدیدة،وخزان لهاجماعاتهم

  : )جماعات الرفاق الُصغرى(للوتكوین الشّ التنافس على القیادة  -5- 3

وقد یكون التنـافس مفیـدا إذا كـان بدرجـة ,التنافس على المراكز القیادیة بین أعضائها من ال تخلو أي جماعة   

 م كیــان الجماعــةهــدَّ لل إلــى أحــزاب وانقســامات فیُ تحــول الّشــتمعتدلــة وقــد یتحــول هــذا التنــافس إلــى صــراع شــدید ف

  .)7-6.ص.ص،2009بناني،،غالب(

  :و تعتمد دینامیكیة الجماعة على أسس هي 

 ).األدوار/القواعد(كل عضو من أعضاء الجماعة  دور  - أ

  ).المعاییر(توقعات أعضاء الجماعة   - ب

 .)المنزلة أو المكانة(كل عضو داخل الجماعة  وضع  - ت

  ).التماسك/ درجة الترابط(إحساس األفراد باالنتماء إلى الجماعة   - ث

 –و الـذي َیعتبـره الكثیـر مـن البـاحثین أصـغر وحـدة مجتمعیـة  -ویمكننا أن نضیف إلـى هـذا البنـاء االجتمـاعي 

  .المنهاج الدراسي و ما حوى من نشاطات تدّعم صرح دینامیة الجماعة

  :ومنها وتشیر بعض الدراسات إلى عدد من المؤشرات الخاصة بدینامیات الجماعة المدرسیة 

  .راسي یرتبط إیجابیًا بكفاءة ونوع العالقات بین األفرادالتحصیل الد"  -أ

  .تحقق وتشبع حاجات الطلبة الصف جماعة-ب

  .القلق الناتج عن الصراع بین أفراد الجماعة قد یعمل على إعاقة دافع الطلبة للتعّلم واالكتساب  - ج
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  .لتوتر والقلق والصراعیعالج األسلوب الدیمقراطي المتّبع في إدارة الصف المدرسي كثیرًا من ا  -د

  .مشاعر وانفعاالت جماعة الصف تؤثر في العملیة التعلیمیة، وفي التخطیط لها  - هـ

  ." تستفید جماعة الصف الصغیرة في العدد أكثر من الجماعة كبیرة العدد  -و

  : لمدرسةلجتماعي دور االال-4

المنـاهج و أسـالیب الـتعّلم و مـؤهالت العـاملین و إن دور المدرسة الیوم لیس النجـاح فـي التغییـر الحاصـل فـي    

ومـدى التغییـر . االجتماعیـةو بقـدر مـا یكـون العمـل علـى إكسـاب العـادات و القـیم الفكریـة  ،المبنى الدراسي الجدیـد

االجتماعیة و العلمیة و األخالقیة بما یساعد علـى و  نجح في تحقیقه في سلوك األفراد و معلوماتهم الثقافیةتالذي 

  .)1.ص،2003العویسي،(التكّیف الصحیح و تفاعلهم معه بل و یساعدهم على التقّدم في هذا المجتمع

ـــــــــــــــت البحـــــــــــــــوث أّن   SocialMobility "الحـــــــــــــــراك االجتمـــــــــــــــاعي"المدرســـــــــــــــة مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــم عوامـــــــــــــــل أثبت

  .)136.ص،1999،السّید(

لیست مجتمعا مغلقا یتفاعل الطلبة داخله بمعزل عن المجتمـع الـذي أنشـأها بـل هـي تعمـل علـى تقویـة  هاكما أنّ   

ارتبــــــــــاط التالمیــــــــــذ بمجــــــــــتمعهم و بیئــــــــــتهم،و تنمیــــــــــة الشــــــــــعور بالمســــــــــؤولیة اتجــــــــــاه هــــــــــذا المجتمــــــــــع ،و تلــــــــــك 

الغایـــة  إلـــىو تحقیـــق هـــدف التربیـــة هـــو اإلعـــداد للحیـــاة المعیشـــة،ثم الوصـــول ، )1.ص،2002الغامـــدي،(البیئـــة

  .....حسُن التكیف اجتماعیا و جغرافیا المنشودة وهي 

مـــن حیـــث مـــدى  إذ تحتـــّل المدرســـة المرتبـــة الثانیـــة بعـــد األســـرة مباشـــرة ضـــمن مؤّسســـات التنشـــئة االجتماعیـــة    

معـارف مـن الالتعّلمـات و ترحیـل منها یـتّم و ،و التي ُأوكَل إلیها الدور الرئیس في التربیة   تأثیرها على الشخصیة،

محكـم ومـدّعم بـالتقویم المحـیَّن  -مـن المفـروض –في تناسـق  و ذلك كّله،ي في مواقف حیاتیةالنظري إلى التطبیق

  .،وهي أساس اإلعداد الجید للحیاة أیضامن نقائص والمعالجة الفوریة لما یشوب العملیة التربویة أجمع

  :وظائف الجماعات المدرسیة-4-1

تشكیل شخصیة الفرد،و إدراكه لذاته،وهذا من أثر التفاعل،ألّن تفكیر  علىإّن أهمیة الجماعة تكمن في دورها   

الفرد في نفسه هو انعكاس ألفكار الناس عنه،و اتجاهاتهم نحوه وهو ما یسمى بمفهوم الذات،إضافة لما توّفره 

  ."الجماعة من أمن ومسؤولیة وغیرها

الفـرد و   رئیسـة تقـوم بهـا  الجماعـة فـي الفصـل المدرسـي لتحقیـق  التفاعـل بـین  ظائفَ نستطیع أن نبین أربع و   

  :الجماعة
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و فیــه یتعــّرض التالمیــذ  ،إّن جماعــة الصــّف المدرســي تســتطیع أن تعمــل علــى تنمیــة حاجــة الفــرد للــتعّلم  - أ

 .،اّلتي ال یستطیع الفرد وحده أن یقّدم لها حالجتماعیةاالللكثیر من المشكالت 

 عالقـــاتُیعتبــر الصــّف بمثابــة معمــل تجریـــب للتالمیــذ ،فمــن خاللــه یجــد التلمیـــذ فرصــة ســانحة لتجســید   - ب

  .)70ص،2006جابر،لوكیا،(التعاون مع زمالئه،فیساعدهم و یلتمس لدیه المعونة في مثل هذه األحوال

جازها التلمیـذ ،و نمن خالل جماعة الصّف یستطیع التلمیذ أن یجد ذاته،فكاّفة األنشطة اّلتي یشترك في إ  - ت

نفعالیة و و اال ،یتطّلب تفاعلهم مع بعضهم البعض على كافة المستویات العقلیة ،وغیرهاالعمل الجماعي

 .جتماعیةاال

اتفقت علیه  في  من خالل تأثیر جماعة الصّف و ضغوطها على التلمیذ لیسایر ُنظمها و معاییرها و ما  - ث

وفهــم ســلوك ...جتماعیــة،التعــّرف علــى كیفیــة تكــوین المعــاییر االكافــة أوجــه نشــاطها ،یــتمّكن التلمیــذ مــن 

  .)150.ص،2001جابر،(زمالئه،مّما یمّكنه من تشخیص العالقات الّسائدة بین أفراد الجماعة

  :جماعة الرفاق-4-1-1

هناك من صّنف الجماعات إلى جماعات سیكولوجیة حیث العالقات واالختیارات تتركز على التقارب          

التي تتمیز بهاجس  جماعة األسرة ،و المدرسة ،و اللعب في الحّي و غیرها، وجماعات سوسیولوجیةكالوجداني 

 ،سلسلة التكوین( وغیرها الفعالیة واإلنتاج، كجماعة المعمل و الشغل و الریاضة المحترفة مثال

  . )65.،ص1997بتصّرف،

الزمالء و األقران دورا مهما في االنجاز الدراسـي خـالل فتـرة المراهقـة ونـراهم یمیلـون  یقوم  من هذا المنطلق     

جتماعیــة المشــتركة ، لــذلك نــرى أّن حیــث التقالیــد و القـیم اال ،إلـى اختیــار أصــدقائهم مــن البیئـة االجتماعیــة نفســها

تتألف داخل الصّف ولكّل مجموعة قـیمتها وتصّرفاتها،حیث یتنافس الزمالء بشكل غیر مباشر  صغیرةً مجموعات 

  .)4.ص،2003مرهج،(جتماعیة یهتّم كثیرا بهذه الناحیة بل بالناحیة اال على التفوق، ومن المجموعات من ال

جتماعیة على الرغم من وجود وسائل بدیلة لى مقاییس العالقة االإلذا نلجأ في تقویم هذه العالقة بین الزمالء   

 قطامي،(العالقات إال أنه باإلمكان تفسیر العناصر األساسیة لهذه التقنیة بسرعةهذه لفحص 

  .)279.ص،1999

جماعة (،والذي ُیطلق علیه التربویون مصطلح المنهج الخفي،أو هذا العنصر الخطیر في التركیبة البشریة  

  .ألّن منه تترّكب الشخصیة ویتكّون مجتمع الغد ،ُوصف بهذه الّصفة )الرفاق

فمن خالل هذا المزیج یمكننا أن نتنبأ ، و لو بجزء بسیط بما سیكون علیه كل فرد من المجموعة ،من خالل    

  .األدوار االجتماعیة في الجماعة،وتقمص كل فرد دوره
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  : جماعة الصّف الدراسي-4-1-2

تحّدد العالقة بینهم و هي مجموعة من التالمیذ ومدّرس تؤّطرهم عالقات عمل نظامیة،و تجمعهم أهداف مشتركة  

  . محّددةٌ  و أدوارٌ  معاییرٌ 

من المسّلم به في الوقت الحاضر أن  ":أهمّیة الكّل الدینامي للجماعة في قولهعلى  ینیفل كورتالعالم و یؤّكد 

  . "األعضاء المكّونین لها أو هي تختلف تماما عن مجموع أعضائهاالجماعة أكثر من مجموع 

  .أي أّن جوهر الجماعة یرتكز باألساس على العالقات القائمة بین األعضاء و االعتماد المتبادل بینهم

وتتكــّون الجماعــة :"...ســیكولوجیا فــي تعریفــه للجماعــة عاّمــة بقولــه اُبعــدً DEUTSCH دتــش  وقــد أضــاف  

تحقیــق  إلــىویصــبح لهــا كیــان عنــدما یــدرك األفــراد المكّونــون للجماعــة أّنهــم یســعون )النفســیة(الســیكولوجیة 

  ".أهداف مشتركة

ــذاءإلــى عامــل مهــّم فــي دینامیــة الجماعــة و هــو  PRSINUNNبرســي نــن  كمــا أشــار  و simulation االحت

  .)15 -14.ص ص،2004جابر،(ینطوي على مختلف ضروب التقلید و المحاكاة

سوسـیولوجیة،ألن الكثیـر مـن الدراسـات -وحسب ما ُذكر سابقا، یمكننا أن نتناول الفصل الدراسي كجماعـة بسـیكو

أثبتـت أن تالمیــذ الفصــل فــي جمیـع مراحــل التعلــیم یــدركون المعنــى، ویحـاولون إشــباع حاجــاتهم وتحقیــق أهــدافهم، 

  ).  المدرسة-الصف-الفصل(ویتجّمعون في نسق یجمعهم 

وكذلك  وهناك التفاعل المتبادل بین بعضهم بعضًا ) 18-13خاصة ما بین (ولدیهم إحساس بالمصیر المشترك 

  .  )104.ص،2001،زهران(میهم بینهم وبین معلّ 

 :الثانویة للمرحلة النمو االجتماعي مطالب -4-1-3

 فـي والسـلیم الصـحي الــتطور تكّون التي المهارات بأنها التطوریة، المهمةHAFGHIRST هافغیرستیطـرح    

 مراحـل فـي نجاحـه یــؤدي نـاجح حیـث شـخص عنه،أّنـه یقـال حتى،تعلمـه اإلنسـان علـى یجـب مـا وأنهـا المجتمـع،

  :ما یلي)الثانویة المرحلة(المراهقة مرحلة في فاقترح،الحقة

 

 .األقران مع ناجحة جیدة عالقات تحقیق 1-

 .اجتماعي دور تحقیق 2-

 .اآلخرین عن الوجداني االستقالل تحقیق 3-
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هذه الصفات تمّهد للدور ) 31.،ص2010عبد الرحمان بتصرف،( وتحقیقه المسؤول االجتماعي السلوك في الرغبة 4- 

  ). التحفیز لتكوین أسرة مستقبال( المنوط بكل فرد في األسرة المستقبلیة التي سیكونها

 :مشكالت التالمیذ في الثانوي -4-1-4

 یعـاني حیـث جسـیمة مهمـة وهـي المراهقـة مرحلـة أعتـاب علـى وهـم الطـالب تسـتقبل الثانویـة المدرسـة إنّ    

 حیاتـه مـن وموقفـه ، مسـتقبله فـي وتفكیـره، ودراسـته، ، بنمـوه مرتبطـة عـدة أزمـات مـن السـن هـذه فـي المراهـق

 ولـیس ، بعضـها حـل فـي الصـعوبات بعـض یالقـي وقـد ، أزماتـه كـل علـى یتغلـب التلمیـذ وقـد الحاضـرة

 القلــق مــن الكثیــر الثانویــة المدرســة تالمیــذ بــین نجــد لــذلك الســهل بــاألمر علــى األزمــات التغلــب

  ).203.،ص1986نعیم الرفاعي،(العدواني والصراعات والسلوك

                 

 - بینـه تحـول ، علیـه جدیـدة مواقـف أو عـدة مشـاكل واجـه الثانویـة بالمدرسـة التحـق إذا الطالـب إنّ   

 الحیـرة لـه وتسـبب تتجمـع المشـاكل هـذه كـل ،ومـواد الدراسـة والـزمالء المدرسـین مـع التكیـف وبـین - عـادة

 إرغـام علـى یقـدم خـاطئ توجیـه أي إن . المشـاكل هـذه والمسـاعدة لمواجهـة التوجیـه لقـي إذا إال واالرتبـاك

 فإننـا ذلـك مـن العكـس وعلـى ، واضـطرابهم قلقهـم إلـى - عـادة-  یـؤدي ال تناسـبهم آراء تقبـل علـى المـراهقین

 (واآلبـاء والمدرسـة المراهـق یرضـي تخطـیط إلـى نصـل أن یمكـن الفـرد آلراء الصـراحة والتقـدیر طریـق عـن

  ) .174.،ص1998فهمي، مصطفى

  ): االجتماعیة( بناء العالقات السوسیومتریة5-

التجــاذب أو الــرفض والتنــافر،ویختلف یقصــد ببنــاء العالقــات االجتماعیــة،العالقات المبنیــة علــى االختیــار و      

بنـاء العالقــات االجتماعیـة مــن جماعــة ألخرى،حیـث تتمثــل هــذه االختالفـات فــي نمــط العالقـات بــین األفراد،حیــث 

نجــد مــثال فــي داخــل الجماعــة جماعــة أصــغیر یــرتبط أفرادهــا بعضــهم بــالبعض اآلخــر دون أن تــرتبط كــل جماعــة 

هــا الــرفض و التنــافر ،وأخــرى یســودها االختیــار و التجاذب،وثالثــة تضــّم صــغیرة بغیرها،وقــد نجــد جماعــة یســود فی

  .النمطین معا

و یمكــــــن دراســـــــة بنــــــاء العالقـــــــات باســـــــتخدام مقیــــــاس العالقـــــــات االجتماعیــــــة أو االختبـــــــار السوســـــــیومتري      

Sociometric test)(  في علم النفس االجتماعي1934الذي أدخله مورینو.  

داخـل الجماعـة،حیث ُیطلـب مـن كـّل فـرد )Rejection(أو الـرفض) choice(لتقدیر االختیار وهذا المقیاس أداة 

ان یختــار عــددا مــن األفــراد اآلخــرین فــي الجماعــة الــذین یشــاركهم فــي نشــاط ) علــى انفــراد وفــي ســریة تاّمــة(مــنهم 

  .معّین و عدد من األفراد یرفض أن یشاركهم في هذا النشاط



فــراد الجماعــة ذكــر أســباب االختیــار و أســباب الرفض،وذكــر الصــفات الشخصــیة 

  .)84.،ص

لبیان اختیارات األفراد االجتماعیة لبعضهم البعض 

وتعطي قـراءة و تفسـیر البیانـات السوسـیومتریة أو رسـم العالقـات االجتماعیـة معلومـات هامـة عـن بنـاء الجماعـة 

أي أن الذین یحصلون على أكبر عدد من االختیارات،وهم القادة الذین یمكـن التـأثیر فـي الجماعـة عـن طـریقهم 

 وهــم الــذین یحصــلون علــى أكبــر عــدد مــن أصــوات الــرفض وهــم غیــر المتــوافقین اجتماعیــا ویجــب عــالج وضــعهم

وهم الذین ال یحصلون على اختیارات من طرف زمالئهم،أو یرفضون ،هؤالء هم من یجب العمل على إدمـاجهم 
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فــراد الجماعــة ذكــر أســباب االختیــار و أســباب الرفض،وذكــر الصــفات الشخصــیة ویمكــن للباحــث أن یطلــب مــن أ

،ص2006جابر،لوكیا،(لألفراد المرفوضین ،وبعد ذلك ُتحّلل بیانات المقیاس

لبیان اختیارات األفراد االجتماعیة لبعضهم البعض  Sociogramو یمكن التعبیر برسم ما یسمى السوسیوغرام 

  : وذلك في الشكل اآلتي

                                   

وتعطي قـراءة و تفسـیر البیانـات السوسـیومتریة أو رسـم العالقـات االجتماعیـة معلومـات هامـة عـن بنـاء الجماعـة 

   :stars التعّرف على النجوم

أي أن الذین یحصلون على أكبر عدد من االختیارات،وهم القادة الذین یمكـن التـأثیر فـي الجماعـة عـن طـریقهم 

 .ویمكن أن یتلوا مسؤولیات في الجماعة

 :Rejected التعرف على المرفوضین

وهــم الــذین یحصــلون علــى أكبــر عــدد مــن أصــوات الــرفض وهــم غیــر المتــوافقین اجتماعیــا ویجــب عــالج وضــعهم

 : Isolatedالمعزولین

وهم الذین ال یحصلون على اختیارات من طرف زمالئهم،أو یرفضون ،هؤالء هم من یجب العمل على إدمـاجهم 

 

ویمكــن للباحــث أن یطلــب مــن أ

لألفراد المرفوضین ،وبعد ذلك ُتحّلل بیانات المقیاس

و یمكن التعبیر برسم ما یسمى السوسیوغرام 

وذلك في الشكل اآلتي

  

  

  

  

  

                                 

  

  

وتعطي قـراءة و تفسـیر البیانـات السوسـیومتریة أو رسـم العالقـات االجتماعیـة معلومـات هامـة عـن بنـاء الجماعـة  

  :أهمها ما یلي

التعّرف على النجوم-أ

أي أن الذین یحصلون على أكبر عدد من االختیارات،وهم القادة الذین یمكـن التـأثیر فـي الجماعـة عـن طـریقهم   

ویمكن أن یتلوا مسؤولیات في الجماعة

التعرف على المرفوضین-ب

وهــم الــذین یحصــلون علــى أكبــر عــدد مــن أصــوات الــرفض وهــم غیــر المتــوافقین اجتماعیــا ویجــب عــالج وضــعهم

 .االجتماعي

المعزولینالتعرف على -ج

وهم الذین ال یحصلون على اختیارات من طرف زمالئهم،أو یرفضون ،هؤالء هم من یجب العمل على إدمـاجهم  

  .في الجماعة
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 .معرفة االختیارات المتبادلة و الرفض المتبادل-د

 :معرفة االختیارات غیر المتبادلة-هـ

  . )85.،ص2006جابر،ولوكیا،(یرفضه متنافرة كأن یختار الشخص شخصا و الذي یوّضح أن القلوب 

،بمعنـى ال )solitary(هناك نوع آخر یـتّم التطـّرق لـه فـي هـذه الدراسـة الحالیـة و هـو المنعـزل لوحـده كأّنـه متوّحـد

،و یلعــب  یقــّدم أّي اختیــار لغیره،وهــو بــدوره قــد ُیختــار مــن طــرف أفــراد جماعتــه هــذا النــوع یحــبُّ أن یعمــل وحیــدا

  ....وحیدا،ویتجول كذلك

  :العالقات بین التالمیذ1-5-

یمكن للمدرسة أن تعمل على توافق التالمیذ توافقا سویا مع بعضهم البعض و ذلك بإشباع حاجاتهم،و        

لمدرسة،و لكي تصل المدرسة لذلك یمكن أن ُتكثر من المناقشات إلبداء إلى انتماء تقّبلهم و شعورهم باال

الرأي،و األنشطة إلشباع میول التالمیذ و العمل على توزیعهم في الفصول على أساس التجانس بینهم ومعالجة 

  .)151.ص،2001جابر،(المتأخرین منهم

مشكالت –قصد به مساعدة الفرد على فهم نفسه و مشكالته أیا كان نوعها یُ  مع التوجیه الّسلیم و الذي   

تي یعیش فیها حتى ـو على أن یفهم البیئة االجتماعیة ال -أو نفسیة أو زوجیةمهنیة أو دراسیة أو اجتماعیة 

یصبح أكثر إنتاجا و استغالال إلمكانیاته و أكثر اعتمادا على نفسه في حل مشكالته المقبلة و أكثر رضا عن 

  ). 151.ص،2001أشرف،( نفسه وعن بیئته

  :المهارة الحیاتیة -5-2

 أو واجتماعیة شخصیة حیاتیة یومیة مشكالت حل على والقدرة والمعرفة الرغبة بأنها الحیاتیة المهارات تعریف وتم  

 خلیل(والمجتمع الفرد حیاة ونوعیة أسلوب في وتحسینات تعدیالت إجراءات أو یومیة، تحدیات مواجهة

  ). 86.،ص1999والباز،

   :االجتماعیة المهارات -5-3

 التفاوض على القدرة ولدیه ،مع اآلخرین سهلة عالقات وٕاقامة بكفاءة االجتماعیة العالقات إدارة على هي القدرة  

  (Barent,2005,p:15) .النزاعات وحل

فالُمالحظ للمهارة بنوعیها ،یمكنه اعتماد القدرة على استعمال العقل في حل المشكالت،وهي بذلك الذكاء،واذا   

  . ي األولى ،یجب التطور في الثانیةتعددت المهارات،تعدد ت معها الذكاءات،و للتطور ف
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  :وفیها ما یلي : مهارات التعامل مع الضغوط االجتماعیة- 5-4

  :وهي ملّخصة في: مهارات التواصل الخاّصة بالعالقات بین األشخاص-أ

  .التواصل اللفظي،وغیر اللفظي - 

  .اإلصغاء الجّید - 

  .،وتلقي المالحظات،و التعلیقات)دون توجیه اللوممن (التعبیر عن المشاعر،وٕابداء المالحظات،و التعلیقات - 

  :و تتمثل فیما یلي : والرفض/مهارات التفاوض - ب

  .مهارات التفاوض،وٕادارة النزاع - 

  .مهارة توكید الذات - 

  .مهارات الرفض - 

  :و تتمثل في:التقمص العاطفي ،أو تفّهم الغیر و التعاطف معه -ج

ن،و ظروفهم،وتفهمها،و التعبیر عن هذا التفّهم بالتعاون،وعمل القدرة على االستماع الحتیاجات اآلخری

 ).مهارات العالقات بین األشخاص(الفریق

  :وهي :مهارات الدعوة لكسب التأیید -د

 .مهارات التأثیر على اآلخرین ، وٕاقناعهم

 .مهارات التشبیك و الحفز

  ).43-42.ص.،ص2010عبد الرحمان ،(مهارات صنع القرار،و التفكیر الناقد

  ):االجتماعیة(السوسیومتریة المكانة -6

    :تعریف المكانة السوسیومتریة -6-1

إّن موضــــوع المكانــــة السوســــیومتریة ،أو االجتماعیــــة موضــــوع واســــع النطاق،ومتشــــّعب كثیرا،ألنــــه یتعلــــق بكــــل   

نـذكر منهـا مـا المخلوقات على األرض،لذا توسعت بتوسـعهم،وتعقد محتـواه بتعقدهم،فنجـد لهـا عـّدة تعـاریف سـوف 

  :یلي

  : البشري السلوك جاء في موسوعة -6-1-1
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 نظمـي،( معـین اجتمـاعي داخـل نظـام األفـراد مـن مـا جماعـة أو مـا فـرد یتبوؤهـا الـذي المكانـة أو المنزلـة   

  ).136.،ص2001

    :تعریف أخر -6-1-2

 فـي اآلخـرین ومكانـة مكانتـه ذاتـه ویـدرك عـن الفـرد یحملهـا التـي والمعـارف والتصـورات المـدركات مـن مـنظم نسـق  

 النسـق هـذا ویتطـور الجماعـة داخـل واألخالقیـة والنفسـیة واالجتماعیـة العقلیـة الجوانب في االجتماعیة الموازنة أثناء

 .)27.،ص2004 العارضي،(الفرد  یتعرض لها التي الخبرات نتیجة العمر عبر

  :االجتماعیة بقولهعّرفها إبراهیم مدكور في ُمعجم العلوم و  - 1-3- 6  

  ".شخص ماالمنزلة حسّیة كانت أم معنویة التي یصل إلیها "                   

  :افاختار مصطلح المكانة على أّنه LINTONلینتونأّما  - 1-4- 6   

  .)472.ص،1995غیث،(لتزاماتو اال وضع الفرد في المجتمع وحّدده بأّنه مجموع الحقوق "      

ُتعّبر المكانة في العلوم االجتماعیة الحدیثة عن وضع معّین في الّنسق  :ویمكننا أن نقول عنها أنها     

أو  البناءنفس التوقعات المتبادلة للسلوك بین الذین یشغلون األوضاع المختلفة في  تلكجتماعي،و یتضّمن اال

و  یبة في الّنسق،أو توزیع الحقوقالنسق،أو هي الوضع الذي یشغله أفراد أو جماعة في ضوء توزیع اله

  .االلتزامات والقّوة والسلطة كأن نقول مكانة ُعلیا و مكانة ُدنیا

من الثقافة ألّن ترتیب المكانات  كما تشیر المكانة إلى الوضع في الجماعة و المجتمع،و ُتعتبر جزءً        

  .)171.ص،1999عثمان،(یعتمد إلى حّد كبیر على تقییم الجماعة لألشخاص و األدوار

لى أّن المكانة االجتماعیة للفرد قد تتوّقف على في ّهذا السیاق،إ G.MURDOKمردوكذهب العالم        

  .)183.ص،ت.د،لطفي( الوضع األسري أكثر مّما تتوّقف على إنجاز الفرد أو كفاءته

فاألسرة هي من تصنع مكانة اجتماعیة للفرد هنا،وهو محّق الى حّد   میردوكحسب هذا المنحى الذي جاء به  

كبیر،فكثیرا ما ُیحترم المخطئ،لمجّرد معرفة نسبه،و یصاهر من طرف أرقى العائالت،وبأفضل البنات خلقا 

ر أّن هذه وعلما لمجرد أّنه ینتمي إلى العائلة التي ُیشار إلیها بالبنان ،هذا ما یجري في دنیا الناس الیوم،و یظه

  .الظاهرة عالمیة،أي بشریة

یمكننا الجزم أن المكانة تتمیز بنوع من الحراك العمودي ألّنها مكتسبة حیث یحصل علیها الفرد على كما      

 یتعب فإّنه ینزل إلى مكانة  و عمله لیصل إلى مكانة أرقى ،أّما إذا لم یجتهد ولم ،نحو دیمقراطي طبقا لمجهوداته

  .،وهذا أمر یخالف سابقه،فالمكانة هنا من ُصنع وجهد الفرد)104.ص،2005،حداد(دنیا 
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  HELLIN PERLMANبرلمانرتباطا قوّیا وهذا حسب قول هیلین اجتماعي وترتبط المكانة بالدور اال    

الوظیفة التي  األنماط السلوكیة الُمنّظمة للفرد من حیث تأّثرها بالمكانة التي یشغلها أو"لدور بأّنُه في تعریفها ل :

           .)24.ص،1998الجمیلي،(أكثَر  عالقاته بشخص واحد أو یؤدیها في

جتماعیة یمكنها أن تتداخل كما یمكن القول أن المكانة اال:"في تعریفه للمكانة بقوله  حمشوهذا ما یؤّكدة     

                   .)140.ص 1999حمش،(امع الوظیفة التي یقوم بها الفرد في المجتمع ،و یكتسب عیشه من خالله

كّل األقوال الّسابقة تتّفق ضمنیا أّن المكانة االجتماعیة مكتسبة ، لكّنها أهملت أنها رّبـما تكون موروثة كما نرى   

،هذا في حیاة دنیا الّناس، أّما ما یهّمنا في هذه الدراسة هو .... أبناء شیوخ الزوایا أو العشائر أو بعض الزعماء

في الصّف  المراهقینجماعة  و باألخّص العالقات بین التالمیذ  الواقع الموجود في المدرسة حالیا من

  .،والنوع أیضاالواحد

  ): االجتماعیة(النظریات المفّسرة للمكانة السوسیومتریة -7

السوسیومتریة خصوصا، بأقوال الكثیر من المنظرین،و  المكانة زخر میدان العالقات اإلنسانیة عموما ،و  

وهو مجال - الباحثین،فظهر لها تعّدد كبیر في النظریات القائلة بها،و المفّسرة لطبیعتها االجتماعیة بین البشر

  :حیث یمكن اإلشارة إلى بعضها بشكل مختصر كما یلي - هذه الدراسة

 :النظریة السوسیومتریة- 7-1

یعتبر قیاس العالقات االجتماعیة من االتجاهات الهاّمة في دراسة بناء الجماعة و العالقات الداخلیة بین   

أعضائها، و یوّضح أهمّیة عملیة اختیار الفرد لزمالئه اّلذین یشاركهم في الدراسة أوالعمل وغیر ذلك من وجود 

فیة ال رسمیة ،هذه البنیة تحدد سلوكات أفراد النشاطات المختلفة،فكّل جماعة إنسانیة عبارة عن بنیة عاط

تحدید :"الجماعة اتجاه بعضهم البعض،من هذه الفكرة یعتبر مورینو أّن الهدف األساسي من السوسیومتریة هو

  .و قیاس اإلنسان ككائن اجتماعي

  :و یمكن إبراز النظریة السوسیومتریة في

 .نظریة التلقائیة و تقییمها-7-1-1

 .العالقات المتبادلة بین األفراد ،و النظریة الفعلیة نظریة - 1-2- 7

 .إعادة النظر في المنهج التجریبي في العلوم االجتماعیة-7-1-3

 .قیاس العالقات والعالقات السببیة-7-1-4



44 
 

 .الدراسات النظریة و التجریبیة للجماعات الصغیرة-7-1-5

 .الدراسات التجریبیة حول التلقائیة و االبتكار-7-1-6

  ).السوسیودراما -السیكودراما (التناول التجریبي لنظریة األدوار االجتماعیة-7-1-7

لهذا َیعتبر مؤلفو العلوم االجتماعیة أن مفهوم السوسیومتریة نقطة لقاء العدید من المشاركات 

  .)moreno,1970,pp:04-05(الفردیة

    :االجتماعي التعلم نظریة -7-2 

 التعزیـز وأسـلوب الس�لوكmodelization نمذجـة  عملیـة وفـق تـتم االجتماعیـة المكانـةوالتـي بینـت بـدورها أّن   

 وال والتقلیـد، النمذجـة بعملیتـي یتحـدد ال االجتماعیـة لمكانتـه الفـرد مفهـوم أنّ  وهـذا یعنـي العملیـة، تلـك فـي المعتمـد

السـیاقات  بـاختالف تختلـف التـي الثقافیـة للعوامـل كبیـر أثـر هنـاك أنّ  بـل فقـط، والمتنوعـة التعزیـز المتعـددة، بأسالیب

  .)7.،ص2012ألطاف،بتصرف،(الفرد  فیها یعیش التي االجتماعیة

  :عالقات بین األشخاصللنظریة األبعاد الثالث -7-3

استنادا  SCHUTZ شویتزالتي صاغها و )Theory of needs(ویطلق علیها نظریة الحاجات أیضا    

هذه النظریة أن تفّسر ثالث حاجات أساسیة لدى الطفل تحّدد عالقته لى أسس التحلیل النفسي ،و تحاول إ

       باألقران إذ أّن إشباع هذه الحاجات یتّم في مرحلة الطفولة متأّثرا بأسالیب التنشئة االجتماعیة األسریة

  .التي تنّمي أنماط سلوكه و خصائص شخصیته بین األطفالو 

  :هي تشملُتسهُم في تحدید مكانتهم االجتماعیة و 

 .ومعناها االرتباط باآلخرین:الحاجة إلى االحتواء أو االندماج - 

 .وهي فرض تحّكمه في اآلخرین و القیادة: الحاجة إلى السیطرة- 

وُتشیر إلى العالقة الثنائیة المتبادلة و تقتضي المعاملة بالمثل بین :الحاجة إلى الموّدة أو العاطفة- 

 .)167- 166.،ص ص1992العطیة،(الصدیقین

  1961حتى1958ُعّدلت فیما بعد بین السنوات  1955هذه النظریة كانت في سنة 

  :كما یأتي

  ویشیر التضمین إلى الحاجة إلى االرتباط باآلخرین: التضمین  

  ویشیر التحكم إلى عملیة اتخاذ القرار بین األشخاص وبین السیطرة والخضوع: التحكم 
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 تقبل(نفعاالت وقد تكون بین ثنائیات متطرفة یشیر الوجدان إلى المشاعر واال: الوجدان - 

 ).51.ص،1996مارفن،()رفض

  : HUMANSالنظریة التفاعلیة لهومانز -3- 7

  :عدد من التعمیمات في إطار تحلیل عملیات التفاعل االجتماعي وهي إلىHUMANS لقد توّصل هومانز

  العواطف ،و االتجاهات لتنظیم كلما زاد التفاعل بین األطفال،زاد احتمال مشاركتهم في المشاعر،و

 .أدوار اللعب

  بزیادة تفاعل أعضاء جماعة األقران مع بعضهم،فإنهم ینزعون إلى تكوین عالقات اجتماعیة موجبة

 .من الحّب و الصداقة ،و التقّبل و االنسجام

  و إلى العضو اآلخر في عالقة متبادلة ومنسجمة بقدر اتفاق مناشطه) التلمیذ(یزداد میل العضو 

  .معاییره و حاجاته مع العضو اآلخر،أي بازدیاد التشابه بین العضوین یزداد تفاعلهما االجتماعي معا

 األقران( كّلما اقترب العضو من تحقیق معاییر الجماعة زاد التفاعل الصادر منه نحو أعضاء الجماعة (

 القائداآلخرین، ویسّمى العضو األقرب إلى مركز التفاعل 

  ّمكانة هو الذي ینزع إلى االنحراف عن معاییر الجماعة فیؤدي ذلك إلى خفض مكانته  إّن العضو األقل

االجتماعیة على عكس العضو الذي ینصاع لمعاییر الجماعة فسیحتّل مكانة ممّیزة بین أعضاء 

 .الجماعة فیزداد تقبلها له

 عةإّن المكانة االجتماعیة تتناسب مع مقدار إسهام العضو في تحقیق أهداف الجما. 

  لعدد من األعضاء،زاد احتمال التفاعل االجتماعي فیما بینهمكّلما تماثلت المكانة االجتماعیة 

 .)851.ت،ص.ملیكة،د(

تدّل على الوضع القائم فعال في صفوف التالمیذ في التعلیم الثانوي،وان لم  هومانزهذه االعتبارات اّلتي ذكرها 

تكن كلها فجلها،فاألعضاء المساهمین أكثر بدورهم في الجماعة لهم مكانات مركزیة داخل الجماعة،على 

  . ، و انزوائیین على أنفسهمانشاطأقّل النقیض مّمن یبتعدون عن المركز فهم 

  :لوظیفیةالنظریة البنائیة ا-7-4

الدور والمكانة لیسا نتاجا لجهود الفرد بل هو وحدة في النسق  أنّ PARSONS یؤّكد بارسونز     

  :االجتماعي،و یرتبط بها مفهومین آخرین هما

 .وهي توقعات اآلخرین من صاحب المكانة،وهذا یفید في معرفة حقوق المكانة: إلزامات المكانة-1- 4- 7
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 .توقعات شاغل المكانة من اآلخرینوهي :حقوق المكانة-2- 4- 7

وتعمل المعرفة المتبادلة لحقوق المكانة و التزاماتها على إعطاء بناء النسق االجتماعي حیث یصبح مفهوم   

البناء هنا عملیة تنظیم للتوقعات التي تسمح بتكوین عالقات منتظمة وثابتة و مستمّرة بین األفراد 

  ).85- 84.ص.ص،2003الضبع،(

بارسونز تتّفق مع بعض النظریات القائلة بأّن المكانة مرتبطة بالدور،لكن ما ُأضیف هنا هو العالقة إن رؤیة 

  .بالنسق االجتماعي

  :" Erikson 1902Erik- 1994إلریك إریكسون" االجتماعي النفسي التطور نظریة -7-6

 إن إلـى Erik Erikson سـوناریك اریـكفیهـا  أشـار،وهـي التـي 1965كان أول ظهـور لهـذه النظریـة سـنة   

 معقـدة بیئیـة قـوى سـیاق ضـمن یتعـایش كمـا حیاتـه كلهـا، دورة إلـى بالعودة إال فهمها یمكن ال ومكانته الفرد شخصیة

 بمكانـة یتمتـع الـذي الفـرد النفسـیة،أي أن والصـحة مكانـة اجتماعیـة علـى الحصـول بـین ارتباطا وجد وقد ومتفاعلة،

  (engler,1985,p:190).نفسیة بصحة یتمتع اجتماعیة

 وعلیـه ،حلهـا أزمة یجب تمثل االجتماعیة، الضغوط من كبیر لعدد یتعرض حیاته في اإلنسان أن كما یرى أیضا  

 من الخامسة المرحلة أو المراهقة وهي مرحلة هنا یلزمنا ما منها ننتقي ثمانیة مراحل، عنده النمو فمراحل ،مواجهتها

 .الهویة باضطراب الشعور على بالهویة والتغلب الشعور تطویر :سونإریك عند النمو مراحل

 غیـر مطالـب واحتیاجـات إلـى الجسـدیة التغیـرات وتـؤدي المرحلـة، هـذه فـي باألنا مرتبطة الشخصیة تكوین حیث أنّ 

 قـرارات التخـاذ االجتمـاعي بالضـغط هنا ویمر الشخص الصراع، مرحلة إلى األنا عن البحث مرحلة وتصل مألوفة،

 الخبـرات مـع فـي التوافـق األساسـیة وظیفته وتتمثل المختلفة، االهتمام باألدوار على الشاب تجبر وتعلیمیة، عقالنیة

باالنتمـاء  الشـعور ویزیـد بیـنهم، الثقـة وبنـاء اآلخرین مع العالقة خالل من االجتماعي النمو النفسي ویتحقق السابقة،

  .)32.،ص2010بتصرف،عبد الرحمان (معهم والتضامن للمجموعة

  :jean piagitنظریة جان بیاجیه - 7-7

 الخامسـة إلـى عشـرة الثانیـة سـن مـن المرحلـة هـذه و التـي تمتـد المجـرد التفكیـر و تنحصر هذه النظریـة فـي مرحلـة 

 سـن قبـل المرحلـة هـذه یـدخلون ال المتعلمـین مـن كثیـر أن إلـى األحیـان مـن كثیـر فـي تشـیر النتـائج كانـت وٕان عشـرة

 هـذه فـي المـتعلم یتمیـز. الحیـاة مـدى الشـكلي أو المجـرد التفكیـر اسـتخدام ویسـتمر عشـرة، الخامسـة أو عشـرة الرابعـة

 وتقود . االستداللي - الفرضي التفكیر مهارات وممارسة واألحداث، األشیاء جمیع مع التعامل على بقدرته المرحلة

 :هي هامة اجتماعیة مزایا بأربعة االتزان و یتصف. التوازن من عالٍ  مستوى إلى المرحلة هذه

 .االنفعال ال العقالنیة تحكمه موحداً  للفرد االجتماعي العالم یصبح – أ

  .االجتماعي بالتكامل شعور محله لیحل الذات حول التمركز یتضاءل – ب
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 .باآلخرین للفرد الذاتي االتصال قدرات على الشخصیة تطور یعتمد – ج

  ).56.،ص1945جان بیاجیه،( الكبار ورغبات لسلوك الخضوع محل المساواة معنى یحل – د

  :بعض النظریات األخرى للمكانة االجتماعیة -8- 7

 التغیـرات السیاسـیة وان هویتـه بتحقیـق مرهونـة تكـون واالجتماعیـة النفسـیة الفـرد مكانـة أنّ  فـروم یـرى  

 2005،الصـالحي(إلحساسـه بالمكـان وفاقـدا مهـددا فیصـبح باألمـان شـعوره تهـدد والتكنولوجیـة واالقتصـادیة

  )28.ص

 عبـر بمفهوم الـدور وثیقا ارتباطا یرتبط االجتماعیة المكانة مفهوم أنّ  إلى فیشیرون الدور نظریة أصحاب أما  

 معـین دور أداء فـي یمارسـها الفـرد التـي والحقـوق الواجبـات أهـم تتحـدد فیـه الـذي الدور توقعات هو وسیط مفهوم

 (   نیلهـا إلـى یسـعى التـي بهـا والحقـوق یلتـزم التـي الواجبـات فـي بهـا یحظـى سـوف التـي االجتماعیـة والمكانـة

  ).90.،ص2010 الخزرجي،

تكـون  اآلخـرین مـع العالقـات فـي التـوازن عـدم حالـة إن یفتـرض هایـدر أنّ  نجـد أیضـا، المعرفـي المنظـور وفـي  

  1994طوبیـا،(نحـبهم ال أو نحـبهم الـذین بـاآلخرین بالموازنـة الواطـئة بالمكانـة اإلحـساس إلى وتؤدي مریحـة غـیـر

 اتساق نتیجة بمكانته الفرد ویحس یزول، والتوتر بالحرمان اإلحساس فأن الـتوازن اسـتعادة حـالة في ،أما)45.ص

 معـین اجتمـاعي موقـف فـي الـذي بذلـه الجهـد یشـبه جهـدا بـذلوا الـذین اآلخـرون علیهـا یحصـل التـي النتـائج

(crano&messem,1982,p:82).  

 التـأثیر االجــتماعي لعــملیات أنّ  إلـى فیهـا أشــار التـي االجتماعیـة المقارنــة فـي نظــریته)1985(فــستنجر وقـدم  

 خـالل مـن إال یتحقـق ال وهــذا الـذات، وتقـویم المكانـة، لتحدیـد الحاجـة سـببها التنافــسي السـلوك مـن معینـة أنواعـا

 وان آراءه، صحة إلى باالطمئنان اآلخرین شعر آراء مع متطابقة آراؤه كانت فإذا اآلخرین األشخاص مع المقارنة

 قدراتـه وجـد فـان ،القـدرات مـع نفسـه الشـيء كـذلك صـحتها عـدم علـى دلیـل فـذلك یتطـابق معهـا، مـاال فیهـا وجـد

 فانه واطئا التقویم كان إذا أما العالیة والمكانة واإلثابة شعر بالرضا علیهم متفوق أّنه أو اآلخرین قدرات بمستوى

 الفـرد إلیهمـا یلجـأ عـاملین وجـود علـى فسـتنجر أكـد وقد الواطئة، بالمكانة والشعور والعقوبة الرضا عدم إلى یقود

  .(Shaw&costahzo,1985,p-p:261-265)االجتماعي والواقع الموضوعي الواقع هما وقدراته أرائه لتقویم

 مواقـع بتحدیـد تبـدأ الـذات مواجهـة عملیـة االجتماعیـة الموازنـة لعملیـات النهائیـة النتیجـة هـو األخـرى إن النهایة  

 راض انه ذلك بعد الفرد لیدرك إلزالتها وسلوكي تغییر إدراكي یحصل علیها التغلب محاولة وفي والفشل الضعف

  .)83.،ص2005الصالحي،(عالیة أصبحت مكانته وان نفسه عن

هذه النظریات المرّكزة على المكانة االجتماعیة و التفاعل االجتماعي هي التي كان لها مبدأ التفاضل على   

األخریات مماثالتها في هذه الدراسة الحالیة،فهي سنٌد مدّعم رئیس كمقاربات لـتفسیر الواقع الملموس في العّینة 

  .ني إن أثبتت جدارتها وهو ما تسعى إلیة هذه الدراسةالمدروسة و التي یمكن تعمیم نتائجها على الكّل اإلنسا
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  : خالصـــة

من خاللها تتحدد طبیعة العمل اّلتي إن الممارسة التربویة داخل المؤسسات التعلیمیة في إطار جماعة الصّف و   

أو  ــةبه الدائریــو شأالدائریة أو و العمودیة أفقیة واء منها األـوعة سـالمتن هشكالأال ببر التواصل الفعّ ـع هابین أفراد

  .هي األساس في إعطاء مكانة اجتماعیة خاّصة لكـّل فـرد في نسق معّقد ذو هدف مشترك..یرهاـغ

هدافها  المتمثلة في اكتساب الكفایات الضروریة لمواجهة ُمعترك الحیاة أحتى تتمكن هذه الجماعة من بلوغ و   

م الضروریة التي تجعلهم قادرین على مواجهة المواقف التي یَ القّ  الحصول علىالواقعیة مستقبال، البد من 

كحقل للخبرة  داخل الفصل الدراسيتعلمیه ب علیها في وضعیات تعلیمیة تعترضهم في حیاتهم و ذلك عبر التدرُّ 

ت بما الحیاتیة ،قد یكشف عن ثنایاه الخفیة من خالل التجریب،و المقارنة الفعلیة والمیدانیة  على هذه الجماعا

  .السوسیومتریة مورینویسّمیه 
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 :تمهید

ُیستعرض في هذا الفصل مجریات المتغیر الثاني للدراسة و هو الذكاءات المتعددة حسب مقاربة العالم هوارد   

  :،وفیه یكون تتبع الخطوات التالیةHoward Gardner جاردنر

  :مفهوم الذكاءات المتعددة-1

  :الذكاءات المتعّددة لغة-1-1

المعجـم  فـي ودونوهـا مـؤخرا بالقـاهرة العربیـة اللغـة مجمـع فـي العلمـاء وضـعها شـاملة، كلمـة هـي ذكـاء كلمـةإّن   

 علـى القیـاس فیهـا نطّبـق جمعهـا أردنـا وٕاذا والجمـع، المفـرد علـى تطلـق كلمـة وهـى ،"ذكـوى" مـادة تحـت الوسـیط

 الـواوي أصـلها إلـى ردهـا الجمـع عند یجوز ولذلك واو، إلى منقلبة فیها الهمزة أنّ  ،حیث سماء كلمة نظائرها مثل

 اللغـة علمـاء ویـرجح سـماءات، مثـل ذكـاءات ونقـول الهمزة بقاء أو سماوات، مثل ذكاوات فنقول ألف وتاء وزیادة

 فنقـول الـواو إلـى ردهـا سـماء نظیرتهـا فـي المشـهور كـان وٕان ذكـاءات، فنقـول الهمـز بقـاء هـذه الحالـة مثـل فـي

  ).581.،ص1960اللغة العربیة، مجمع( سماوات

  :المتعّددة اصطالحاالذكاءات -1-2

الـــــذكاء علـــــى أّنـــــه القـــــدرة علـــــى تحلیـــــل أنمـــــاط محـــــددة مـــــن المعلومـــــات بأنمـــــاط محـــــددة مـــــن "جـــــاردنر"عـــــّرف   

  ).Gardner,2000,p:32(الطرق

وعرفها أیضا بأنها قدرة بیونفسیة كامنة لمعالجة المعلومات ،أو حل المشكالت ،كما اعتبرها القدرة على ابتكـار   

على أهمیة الفـرص الثقافیـة المتاحـة ،مثـل " جاردنر"منتج ذي قیمة في سیاق ثقافي أو أكثر،وفي هذا االتجاه یؤّكد

  ).Gardner et Hatch,1989,p:5(تبسیطها المجموعات االجتماعیة من أجل تعزیز هذه الذكاءات و 

 من قائمة على أّن كفاءات الذكاء اإلنساني یجب أن تتضمن White وحسب ما ذكر سابقا وبهذه المبادئ،أّكد  

 تشـكل بحیـث اسـتحداث حلـول لمشـكالت أو إیجـاد علـى القـدرة إلـى باإلضـافة المشـكالت، لحـل الالزمـة المهارات

  ).White,2008,p:612(الجدیدة المعارف الكتساب أرضیة

  :وبذلك فان جاردنر قد حصر مفهوم الذكاء في النقاط التالیة

  .القدرة على حل المشكالت كواحدة من المواجهات في الحیاة الواقعیة - 

 .القدرة على تولید حلول جدیدة للمشكالت - 

ــــــه قیمــــــة داخــــــل ثقافــــــة واحــــــدة - ــــــذي یكــــــون ل ــــــى صــــــنع شــــــيء مــــــا،أو الشــــــيء النــــــافع ال ــــــد (القــــــدرة عل عب

 ).142.،ص2000السالم،
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، فـي تعـریفهم للـذكاءات ) 2004(عفانـة والخزنـدار و)2010(یاسـمینوهو الطرح نفسه الذي أكده البـاحثون  

القدرة على حل المشكالت،وابتكار نواتج ذات قیمـة فـي نطـاق ثقافـة واحـدة علـى األقل،وسـیاق :المتعددة بأنها 

ابتكـار النـواتج التـي لهـا : اف الباحثـان عفانـة والخزنـدار، أضـ)10.،ص2010یاسـمین ،(مناسب،وموقف طبیعي

 ).5.،ص2004عفانة والخزندار،(قیمة في ثقافة ما 

ـــــى حـــــل المشـــــكالت الحیاتیـــــة   ومنـــــه یمكـــــن حصـــــر معنـــــى الـــــذكاءات المتعـــــددة اصـــــطالحیا فـــــي القـــــدرة عل

ل تســاهم فــي إثــراء الثقافــة للفرد،واالســتفادة مــن هــذه الخبــرة لمواجهــة المشــكالت المســتقبلیة،كما أّن هــذه الحلــو 

المحلیة للمجتمع و تطویرها،إذن فكل من لـم یسـتفد مـن خبرتـه فـي الحیـاة،وال یسـاهم فـي تنمیـة ثقافتـه،و یبقـى 

  .یتخبط في نفس المشكالت،فهو لم یفّعل أّي مستوى من مستویات الذكاءات المتعددة

  :نبذة تاریخیة عن نظریة الذكاء-2

 ذكائیـة قـدرات یمتلـك الـذي الفـرد وأن الحیـاة، مـدى اإلنسـان مـع یستمر جوهره في الذكاء أن كان ُیعتقد قدیما ،  

  .التغییر أو للتعدیل قابلة وغیر لدیه ثابتة تبقى هذه القدرات ،حیثغیره من أفضل

 مـن كنسـق أو الواقـع معرفـة قـادرة علـى فطریـة كقـدرة إمـا أنـه علـى للـذكاء نظـرة العلمـاء آنـذاك حیـث كانـت   

 اسـتبطانه یـتم ثـم  حركیـة حسـیة بمظـاهر الـذكاء یبـدأ هـذا حیـث األشـیاء، ضـغط تحـت آلیـا المكتسـبة التـداعیات

 فضالو  ،الذكاء مراحل من أولیة مرحلة هو الحركي الحسي المظهر أن وهذا یعنى فكر، إلى یتحول لكي تدریجیاً 

 األفعـال تنفیـذ وتنسـیق علـى یسـتند الـذي الفكـر أدوات بواسـطة إال تتحـرك ال الراقیة الذكاء مظاهر سبق فإن عما

  .استبطانیة بصورة

 أو        حكـم لكـل محركـة ریاضـیة أو منطقیـة إال إجراءات هي ما ،تحویل سیرورات باعتبارها األفعال وهذه  

  ).74 .،ص2003 الفقیهى،( استدالل

 في وتتدخل العقل أو للذهن األساسیة الوظیفة تعتبر عامة، عقلیة فقد كان ینظر له أیضا على أساس أنه قدرة  

 2003طـه،(العقلیـة العامـة بالقـدرة الـذكاء تسـمیة كـان هنـا ومـن متفاوتـة، بـدرجات الذهنیـة أو العقلیـة األنشـطة كافة

                                                  ).369.،ص

 عامـل بأنـه عرفـوه المبكـرین المنظـرین ّن المجـرد أیضـا، علمـا أ التفكیـر علـى یمكـن أن یكـون القـدرة علـى هـذا  

 كما وأنـه قـد،شـيء كـل فـي ممتـازا كـان ذكیـا الفـرد كـان فكلمـا نواحیهـا، كافـة فـي الفـرد قـدرات علـى یـؤثر شـامل،

 أداء، كـل تحـت یقـع والـذي عـام عامـل :عـاملین مـن یتكـون الـذكاء أن1927فـي  Sperman سـبیرمان افتـرض

اللفظیـة  تقدیراتـه مـن أكثـر الریاضـیة تقدیراتـه تكـون أن ینبغـي ذلـك وعلـى معینـة، على قدرات ویؤثر نوعي وعامل

 .)246.، ص2003شمس الدین،(
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 أطـر"الشـهیر كتابـه هاردفـاردبجامعـة  الــتربیة بكلیـة السیكولوجي ، العالم جاردنر هوارد وبعد أن نشر:أّما حدیثا  

 إلـى نتـائج مسـتندا المتعـددة بالـذكاوات الخاصـة نظریتـه فیـه ،وعـرض1983 سـنة   Frames of mind"العقـل

 والمعتوهین، بالعباقرة الخاصة والدراسات الثقافـیة، غیر والدراسات الدماغ، بإصابات الخاصة والدراسات األبحاث

 الـذكاء أن یـرى ألنـه للـذكاء، نظرتــها فـي التقلیدیـة النظریـات عـن تختلـف حیـث ، 1993 عـام بتطویرهـا قـام ثـم

 توسـیع إلـى هـذه نظریتـه فـي سـعى ولـذلك اإلنسـانیة للمعــرفة قــدرة مجـرد ولیس حقیقي، عقلي نشاط هو اإلنساني

 .الذكاء نسبة تقریر تتعدى بحیث ،اإلنسانیة اإلمكانات مجال

 التقلیدیة، اختباراته خالل  من بطریقة مناسبة اإلنساني الذكاء تقدر ال التقلیدیة النظریات نّ أویرى نفس العالم   

 حـل األفـراد مـن تتطلـب حیـث ،عادلة لیست أنها إلى العقلیة، باإلضافة القدرات من قلیل معدل على تعتمد ألنها

 تسمح ال المكانیة القدرة تقیس التي االختبارات أن نجد المثال سبیل فقط، فعلى لفظیة أو لغویة بصورة المشكالت

 اختبـارات فـإن سـبق، عمـا وفضـال األبعـاد ثالثیـة تركیبـات بنـاء أو لألشـیاء، بالمعالجـة الیدویـة الصـغار لألطفـال

 ممـا المهني، باألداء خاللها من التنبؤ یمكن ال أدوات ولكنها األداء المدرسي، تقیس أن التقلیدیة تستطیع الذكاء

  ).21.،ص2003سید،(أخرى  جهة من الفعلي وأدائه جهة من للطالب الُمقاسة القدرة بین فجوة وجود یدل على

 الحیاة في الذكي المهمة األداء من أنواعا یستبعد والقلم، الورقة اختبارات على االعتماد أن إلىجاردنر  ینظركما 

 ویـرى، )مكـاني( قبـل مـن لـم یعرفهـا جدیدة مدینة في الطریق معرفة ، أو)لغوي (ممتاز حدیث إلقاء مثل الیومیة،

 مـن الـتعّلم یقدمـه أن یمكـن إسـهام أهـم أن متنوعـة ویقـرر ذكـاوات یتطلـب الحیاة في النجاح أیضا نفس العالم أن

 لتقـوم لـدیهم الطبیعیـة والموهبـة الكفـاءة، أوجـه التـي تناسـب المجـاالت نحـو تـوجیههم هـو ،األطفـال تنمیـة أجـل

  ).37.،ص2003حسین،(بتنمیتها 

 م،والتعلّ  بالتدریب وتنمیته الذكاء زیادة و إّنما یمكن تقاس فقط، ثابتة كمیة أنه على وصفه یمكن ال فهذا الذكاء  

 عن األنـواع األخـرى بمعزل ویتطور وینمو اآلخر، عن مستقل نوع وكل مختلفة، أنواع وله متعدد أنه أوضح بل

)Gardner,1991,p:52.( 

،مــن أهــّم النظریــات،التي ظهــرت Multiple Intelligences Theoryلــذا تعــّد نظریــة الــذكاءات المتعــّددة   

حیث  ، جّبار،ومتواصل من الجهود المیدانیة،و اإلمبریقیة،التي قام بها العالم األمریكي هوارد جاردنرنتیجة عمل 

للنمو المعرفي ،أو العقلي لألطفال األسویاء والعادیین،و البحث في الكیفیـة التـي توظفهـا هـذه  -النظریة-تعرضت

كمــا تناولــت البحــوث مظــاهر تطـــور -إلنســانألّنــه ال یمكــن التجریــب علــى ا-القــدرات جــّراء اإلصــابات الدماغیــة

الجهــاز العصــبي لــدى البشــر عبــر ســنین طویلــة وذلــك لفهــم الصــورة الحقیقیــة للــذكاء،واهتمت مجــاالت البحــث و 

الدراسة أیضا بدراسة األطفال الموهوبین،واالنطوائیین،الذین یواجهون صعوبات في التعّلم، بحیث تّم التعّرف على 

ك العقلي لهذه الفئات،باإلضافة إلى البحـث فـي أوجـه النشـاط العقلـي لـدى شـعوب ینتمـون أنماط مختلفة من السلو 

  ).Gardner,2008,p:66(لثقافات مختلفة
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و      الــذكاء اللغــوي:إلــى أّن لكــل إنســان ســبعة ذكــاءات، تــؤدي كــّل منهــا دورا محــّددا، وهــي جــاردنروقــد أشــار   

أضــــاف  1995و الشخصي،والضــــمن شخصــــي،وفي العــــام الحركــــي،/المنطقــــي،و الموسیقي،والمكاني،والجســــمي

  ).:43Gardner,2011,p(الذكاء الطبیعي،ثّم الوجودي والروحي" جاردنر"

 فـي ارتكـز والذي للذكاء جدیًدا مفهوًما أبرزت المتعددة الذكاءات أّن نظریة: في قوله الشعیلي أیضاهذا ما ابرزه 

  :اآلتي النحو علىوهي  الذكاءات من أنواع سبعة وجود على األساس

 والذكاء الموسیقي المكاني، -البصري والذكاء الریاضي، -المنطقي والذكاء اللغوي، – اللفظي الذكاء(

 الشخصي الداخـلي والذكاء الخارجي، – الشخصي والذكاء الحركي، – البدني والذكاء اإلیقاعي، –

 والذكاء الوجودي والذكاء بالطـبیعة المتعلق الذكاء وهي  القائمة هذه إلى أخرى ذكاءات  وأضاف جاردنر الحًقا  

 تفـاعالت یتطلـب مهمـة أي أداء فـإن "العقـل أطـر " كتابـه فـي تحدیـده تـم ذكاء كل أن من الرغم وعلى . الروحي

 یعـد فیمـا تعبیـره لـه یجـد بیولوجیـة إمكانیـة عـن عبـارة جـاردنر وفـق الـذكاء یكـون وبـذلك المتعـددة، الـذكاءات بـین

 كمـا بـه، یولـدون الـذي الذكاء مقدار في الناس یختلف وقد ،البیئیة والعوامل التكوینیة العوامل بین للتفاعل كنتاج

  .)67.،ص 2002الشعیلي،(ذكاءهم بها ینمُّون التي والكیفیة طبیعته في یختلفون

 اختالف على الحیاة في تواجههم التي المشكالت لحل طرقا الذكاءات من تولیفة وفق یسلكون الناس معظم إن  

 منجـًزا لتشـكل األخـرى الـذكاءات كـل تـآزر كیفیـة ُیظهـر النـاس معظـم لـدى الـذكاء فـإن عـام وبشـكل أنواعهـا،

 على بارًعا موسیقًیا عازًفا المتعّلم فلكي یكون،األحیان معظم في الذكاءات من معینةالتولیفةال هذه نتاج هو،ثقافًیا

 علیهـا یهـیمن أیًضـا، بدنیـة قـدرات لدیـه تــكون أن ال بـد مـن وٕانمـا موسـیقي، ذكاء لدیه یكون أن یكفي ال الكمان،

 )التخیلـي( الفضـائي الطـابع ذات العقلیـة الكفـاءة مـن متفاوتـة یتمتـع بـدرجات المبــدع والمهنـدس الجسـدي، الـذكاء

 ).46.،ص1996زیتون،( المنطقي، والجسدي الحركي والریاضي

إلى التعدد " جاردنر"إّن نظرة : "دها كل من صفاء وعالء الدین كذلك بقولهماهذه النظرة في التعددیة للذكاء یؤك  

 بـروفیالت فـي یختلفـون األفـراد أن:1989عـام فـي "جـاردنر" فقـد كتـب ... متفاوتـة بـدرجات تعمـل .…فـي الـذكاء

 كـانوا ولـو حتـى الـذكاوات نفـس لـدیهما شخصـان یوجـد فـال البیئیـة، والظـروف الوراثـة، بسـبب بهم الخاصة الذكاء

 قوتهم نقاط خالل من المجتمع في یساهموا أن األفراد لكل لتسمح المتعددة الذكاوات نظریة تطویر تم فقد توأمین،

   ).90-88.ص.،ص2000،الدین وعالء ،صفاء( الخاصة

وهو بذلك یـرفض االعتقـاد السـائد بـأّن الـذكاء ملكـة عقلیـة واحـدة،بحیث یمتلـك كـل شـخص درجـات متفاوتـة مـن   

ـــــُل لـــــدى اإلنســـــان قـــــدرات مســـــتقلة "جارنـــــدر"،ویـــــرى "بروفیـــــل الـــــذكاء"الـــــذكاء یســـــمى أّن الـــــذكاءات المتعـــــددة ُتمّث

  ).Gardner et Hatch,1989,p:4(نسبیا
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ـــت"فـــي هـــذا الصـــدد َیعتبـــر   ـــذكاء " جـــاردنر"أّن تجاهـــل  White"وای ـــارات ال ـــذكاء الواحـــد، المرتبطـــة باختب لفكـــرة ال

التقلیدیة،هو السبب الرئیس في انتشار أفكار هذه النظریة،األمر الذي أدى إلى إحداث تغیرات جوهریة فـي مسـیرة 

   ). White,2008,p:611( التحدیث المدرسي عبر العالم

ُتظهر البحوث في هذا الموضوع أن المتعلمین یتعاملون بطرق مختلفة،وهذه النقطة جوهریة فـي نظریـة جـاردنر   

،وٕاّن هذه النظریة تؤّكد كذلك على أننا جمیعنا نمتلك قوى للـتعّلم مختلفـٌة ،هـي مـا یعّببـر عنـه "للذكاءات المتعددة" 

ــتمّ  ــذكاوات،كما أّننــا نــتعلم بطریقــة أفضــل عنــدما ی توظیــف هــذه القــوى أثنــاء عملیــة التعّلم،ولعــّل هــذا مــا یخلــق  بال

  .هذا الجانبفي  الفروق الفردیة المعرفیة

لــذلك فالــذكاء بمفهومــه الحــدیث لــیس موحــدا،وٕانما متعــدد، إذ ذهــب بعــض البــاحثین إلــى أّن اإلنســان قــد یمتلــك    

ن لـیس بدرجـة مـا یمتلكـون مـن ذكاء،وٕانمـا حتى ثمانیة ذكاوات،وأّن هذه الذكاوات توضح الفروق بین األطفال،ولك

 ).  Monson,1998,p:66(بنوعیة هذه الذكاءات

ودائمـــا حســـب صـــاحب النظریـــة جـــاردنر، أّن هـــذه الثمـــاني وحـــدات متمـــایزة علـــى األقـــّل مـــن الوظـــائف العقلیـــة    

الخاصــة بهــا مــن ، و یؤّكــد أیضــا أن هــذه الــذكاوات المنفصــلة،تمتلك مجموعاتهــا " ذكــاوات"،ویســمي هــذه الوحــدات

  .االستراتیجیات التي یمكن مالحظتها و قیاسها

أّن الذكاء یجب أّال ُیعتبر مجرَد سمة لألفراد، بل أّنه یمكـن تصـوره علـى أّنـه نتـاج العملیـة "جاردنر"كما أوضح    

  ).Wiseman,1997,p:1(الدینامیكیة التي تتضمن الكفاءة الفردیة، و القیم و الفرص التي یمنحها المجتمع

فاألفكـــار و الممارســـات للـــذكاوات المتعـــددة ،ال یمكـــن أن تكـــون غایـــة فـــي حـــّد ذاتهـــا،وال یمكـــن أن تكـــون غایـــة   

ـــــة أن تتأمـــــل غایاتها،ورســـــالتها،وأهدافها بشـــــكل  ـــــى كـــــل مؤسســـــة تربوی ـــــل یتوجـــــب عل لمدرســـــة،أو نظـــــام تربوي،ب

أن تطبـــــــــــق بشـــــــــــكل مستمر،وبشـــــــــــكل علنـــــــــــي،إذ بعـــــــــــد هـــــــــــذا التأمـــــــــــل یمكـــــــــــن لنظریـــــــــــة الـــــــــــذكاوات المتعـــــــــــددة 

  ).Gardner,1999,p:143(مفید

 مـن یتكـون الـذكاء أن واسـتنتج العـاملي التحلیـل طریقـةباسـتعمال  THERSTONفي هذا المجال كـذلك قـام 

  :عقلیة هي قدرات تسع

 .المكانیة القدرة -

 .اإلدراكیة القدرة -

 .العددیة القدرة -

 .اللفظیة العالقات قدرة أو المنطقیة القدرة -

 .األلفاظ استخدام في الطالقةالقدرة على  -
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 .التذكرالقدرة على  -

 .االستقرائیة القدرة -

 .القیاسیة القدرة -

 ).8.،ص1997الدیدي،(المشكالت  حلول تحدید على القدرة -

،أقرب ما یكون لمـا جـاء بـه  العـالم جـاردنر فـي الـذكاءات المتعـّددة،لكّن الفـرق  ثیریستونهذا التصنف للباحث   

  . عند األول،في مقابل ذكاوات عند الثانيTh capacityبینهما ،في اتخاذ مصطلح القدرة 

  :مظاهر الذكاء كقدرة عقلیة-3

 یمكـن نقـاط عـدة خـالل مـن الفـرد ذكـاء علـى الحكـم یمكـن أنـهالباحـث جـابر عبـد الحمیـد رحمـه اهللا،  یـرى  

الفـرد  ذكـاء فیتضـح وتـأثیرا، وضـوحا وأقومهـا ،خطـرا وأشـدها الشخصـیة، مكونـات أبرز من كون الذكاء مالحظتها

  :یلي ما في

  .وصوابه ودقته وسرعته الفهم حدة - 

   .الدراسي والتحصیل التعلم على القدرة - 

   .ونجاح بمهارة الشخصیة لها تتعرض التي الجدیدة المواقف معالجة على القدرة - 

   .المختلفة الظروف أو الموضوعات أو األشیاء بین المجردة العالقات إدراك على القدرة - 

  .والمجردات الرموز مع التعامل على القدرة - 

 والتعامـل الحالیـة والمشـكالت والظـروف المواقـف مواجهة في الماضیة الخبرات من االستفادة على القدرة - 

 .بنجاح معها

  .والصعوبة بالتعقید تتمیز وواجبات أعمال إنجاز على القدرة - 

                         . ) 20.،ص2003،عبد الحمیدجابر (نشاطه المختلفة بأوجه الفرد قیام أثناء واألصالة اإلبداع على القدرة -

  : Multiple Intelligences Theoryنظریة الذكاءات المتعددة -4

للذكاء،ال تُقّدر الـذكاء اإلنسـاني بطریقـة مناسـبة مـن خـالل اختبـارات الـذكاء  أّن النظریة التقلیدیة " جاردنر"یرى   

التقلیدیــة ،ألنهــا تعتمــد علــى معــدل قلیــل مــن القــدرات العقلیة،باإلضــافة إلــى أنهــا لیســت عادلــة، حیــث تتطلــب مــن 

  .األفراد حل المشكالت بصورة لغویة ولفظیة فقط

تقـیس القـدرة المكانیـة ال تسـمح لألطفـال الصـغار بالمعالجـة الیدویـة  نجد أن االختبـارات التـي:فعلى سبیل المثال  

لألشیاء،أو بناء تركیبات ثالثیة األبعاد،وفضال عّمـا سـبق فـإّن اختبـارات الـذكاء التقلیدیة،تسـتطیع أن تقـیس األداء 

بـین القـدرة المقاسـة المدرسي،و لكنها أدوات ال یمكن التنبؤ من خاللها باألداء المهني ،مما یدّل على وجـود فجـوة 

  ).213.،ص2001سید،(للطالب من جهة، و أدائه الفعلي من جهة أخرى
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وفــي مقابــل تلــك النظریــة المحــددة للــذكاء بمفهومــه التقلیــدي الــذي یركــز علــى القــدرة اللغویــة،و القــدرة الریاضــیة   

كـن بـدرجات متفاوتة،ولـذلك أعـّد ألدلة علمیة تؤّكـد أّن الّنـاس لـدیهم ذكـاءات متعـددة ،ول "جاردنر"المنطقیة،توصل 

،حیـث أوضـح فیهـا ،أّن القـدرات التـي یمتلكهـا الّنـاس تقـع فـي ثمـان "نظریـة الـذكاءات المتعـددة" نظریًة أطلق علیها

ذكــاءات، ُتغّطــي نطاقــا واســعا مــن النشــاط اإلنســاني لــدى الفئــات الُعمریــة المختلفــة،وهي كمــا هــو مبــّین فــي الرســم 

  :البیاني

  

  

  

  

  

  

  

  1995"هوارد جاردنر"یبین أنواع الذكاءات المتعددة حسب مقاربة  01م شكل رق

   :Intelligence Linguisticاللفظي  -الذكاء اللغوي-4-1

 األشخاص لفهم ،یجول بخاطرك كما األخرى اللغات أو األم، اللغة كانت سواء اللغة، استخدام على القدرة وهو  

 ، والمتحـدثین  الخطبـاء ، الكتـاب مـن الكثیـر و اللغـوي الـذكاء مـن كبیـر بقـدر الشعــراء ویخـتصُّ  ، اآلخـرین

  .)138.،ص2003حسین،(والمحامین

أو هو القدرة علـى تنـاول ومعالجـة واسـتخدام بنـاء اللغـة ،وأصـولها ،سـواء كـان ذلـك شـفویا،أو تحریریـا بفاعلیـة فـي 

 Nolen,2003(لیـــة مـــن الـــذكاء المهـــام المختلفـــة،وفهم معانیهـــا المعقـــدة،و التـــي ُتظهـــر فـــي مجملهـــا درجـــات عا

,P:16.(  

 علـم األصـوات( اللغـة والفونولوجیـا تراكیـب أو الجمـل، بتراكیـب التالعـب علـى المقـدرة یتطلّـب الـذكاء فهـذا   

 الواقعیــة االســتخدامات أو ،واألبعــاد العملیــة اللغــة معــاني أو األلفــاظ دالالت وعلــم )الكالمیــة

تجد من عنده حّس لغـوي،یمّیز الكلمـات التـي تنقـل المعنـى بشـكل مـوح لـه داللتـه  ،كأن)2.،ص2006آمسترونج(للغة
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ــــه اســــتعدادات  ــــى أّن لدی ــــدّل عل ــــد ی ــــا ق ــــدّرب علیها،مّم ــــى الســــامع و القــــارئ،دون أن یت ــــأثیر الفاعــــل عل ــــة وت القوی

   ).44.،ص1997عدس،(لغویة،وكذلك باقي أنواع الذكاء

 ویحققـون تطورهـا متقدمة فـي تكون ألن السمعیة مهاراتهم تمیل كاءالذ من النوع بهذا یتمتعون الذین فاألشخاص

 2006و سـترونج،وبریني، فسـیلفر،(أو یكتبـوا  یقـرؤوا، أو یصـغوا، أو ،یتكلمـوا أن لهـم یتـاح عنـدما تعلـم أفضـل

  ).8.،ص

 لسـببین  الشـفهي/ السـمعي الـذكاء أشـكال مـن شـكل بأنـه اللغـوي الـذكاء تسـمیة بعـدم " جـاردنر " اهـتم ولقـد  

  : رئیسیین هما

أوهـي لغـة  اإلشـارة إتقـان أنظمـة أو ، اسـتنباط ویمكـنهم ، الطبیعیـة اللغـة اكتسـاب یمكـنهم الصـم األفـراد أن : أوالً 

 . اإلشارة بالنسبة لهذه الفئة

 الـذكاء الموسـیقي،مادام أّنـه وهـو ، الشـفهي  /السـمعي بالجهـاز یـرتبط الـذكاء أشـكال مـن آخـر شكل یوجد : ثانیاً 

 باإلیقــاع"طبقــات الصــوت،أو مــا یســّمى  مــن كــّل مجموعــة وأهمیــة المعــاني، تمییــز علــى األفــراد قــدرة

 ).68.ص 2004عفانة،وخزندار،بتصرف،("الموسیقي

ومــن المعلــوم فــي العلــوم اإلنســانیة أّن اللغــة مــن أهــّم مــا یمّیــز ذكــاء اإلنسان،فضــال عــن كونهــا أساســیة للحیــاة   

حساسیة لألصوات ،و المعاني،واإلیقاع،كمـا أّن األفـراد الـذین یتمتعـون بهـذا الـذكاء یكـون االجتماعیة،ألنه یهتّم بال

،ولـــدیهم قـــدرة عالیـــة علـــى معالجـــة اللغة،واســـتخدام ..لـــدیهم نمـــو مرتفـــع فـــي مكونـــات اللغـــة، و المهـــارات الســـمعیة

ین مـــن خـــالل التوضـــیح و الكالم،إّمـــا للتعبیـــر عـــن الـــنفس، بالمخاطبـــة ،أو بالشـــعر،أو كـــأداة للتواصـــل مـــع اآلخـــر 

و األدب والقـانون،و  و اإلذاعـة، اإلیقاع،ولذلك فإّن هؤالء األفراد یمیلـون للعمـل فـي مجـاالت التعلـیم، و الصـحافة

  .)147.،ص2004المفتي،(الترجمة،و السیاسة وغیرها

 التعلـیم یصـبح ،وبدونـه التقلیـدي التعلـیم فـي النجـاح معادلـة مـن % 80 مـن أكثـر العالي اللغوي الذكاء ویشكل  

 الـذكاءات فـي كفـایتهم مـن الـرغم كبیـر علـى بشـكل الفشـل معـدل یرتفـع كمـا للطـالب ومحبطـاً  مؤلمـاً  المدرسـي

  ).4.،ص2006 كارین، ،و أوسلن و كوفاك،(األخرى 

 : بالتالي اللغوي الذكاء أصحاب ویتصف

 . واضحة وبلغة وكتابیاً  كالمیاً  اآلخرین من والتواصل التعبیر على القدرة لدیهم -

 . جدیدة مفردات تعلم ویفضلون بالكلمات یفكرون ما غالباً  -

  . بالكلمات واللعب القصص وتألیف الشعر ونظم المطالعة یمارسون -

  . الطرف وروایة ، والخطب ، والمناظرات المناقشات في یشتركون ما غالباً  -

 . وبالتفصیل بدقة أنفسهم عن یعبرون -
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 2004السـلطي،(ياالسـتیعاب القـرائ علـى جیـدة قـدرة ولـدیهم كتابیـة فنیـة أسـالیب مـن مـنهم یطلـب مـا ینفـذون -

 ).170.ص

  :Logical intelligenceالریاضي-الذكاء المنطقي-4-2

نموذجا للنمو المعرفي یتطور من األنشطة الحس حركیة،إلى العملیات األساسیة التـي ربمـا  "جارندنر"لقد اقترح   

المنطقـــــي الریاضـــــي ،و الـــــذي یعنـــــي قـــــدرة الفـــــرد علـــــى التفكیـــــر  فـــــي أحـــــد اختصاصـــــات الـــــذكاءتصـــــور النمـــــو 

التجریدي،واالســـــــــــــتنباطي،و التصوري،واســـــــــــــتخدام األعــــــــــــــداد بفعالیـــــــــــــة وٕادراك العالقات،واكتشـــــــــــــاف األنمــــــــــــــاط 

لكمبیــوتر عــالم الریاضــیات ومبــرمج ا: المنطقیــة،واألنماط العددیــة،وأن یســتعمل مــن خاللهــا االســتدالل الجّیــد، مثــل

وغیرهما،وهذا الذكاء یضّم الحساسیة للنماذج،أو األنماط المنطقیة،و العالقات، و القضایا والوظائف،و التجریدات 

األخــــــرى التــــــي تــــــرتبط بهــــــا، و أنــــــواع العملیــــــات التــــــي تســــــتخدم فــــــي االســــــتنتاج والتعمــــــیم،و الحســــــاب،واختبار 

 ).Nelson,1998,p:57(الفروض

 والجبـر  الحسـاب فـي یحـدث مثلمـا وتقـدیرها،كّمـا  المحـددة العالقـات اســتخدام علـى القـدرة كمـا ُیعتبـر أیضـا  

 عملیـات یـرتبط بهـا مـنمـا و  بمهـارة، األرقــام واسـتخدام والمجـردات السـلبیة العالقـات وتنظـیم والــرموز والمنطـق

 و یـرى).146.ص 2005، الخالـدي( الفـروض وفـرض والتعمـیم، واالسـتنتاج فئـات، فـي لوضعبا كالتصنیف تخدمه

 إلیـه یتوصـل قــد المشـكلة حـل ألنّ  اللغـوي، الـذكاء عـن مسـتقل أّن هـذا الـذكاء المنطقـي،أو الریاضـي أّنـه جـاردنر

الـذكاء  اختبـارات معظـم فـي أسـاس موضـوع لـه الـذكاء مـن النـوع وهـذا ، لفظیـاً  صـیاغته الباحـث قبـل

والریاضــــیات تســــتعمل الرمــــوز،ویكفي ذلــــك للنجــــاح فطبیعــــة المنطــــق .)55.،ص2004فتحي،وســــعید،ولیلى، (الراهنــــة

 أو ،للنمـاذج الـذكاء الحساسـیة أیضـا هـذا ویضـم.فیها،خصوصـا المعـادالت المعقـدة،وال تحتـاج إلـى إنشـاء لغـوي

 والتجریـدات والوظـائف والنتیجـة والسـبب ، كـذا فـإن ،كـان كـذا إذا :،مثالوالقضـایا والعالقـات المنطقیـة، األنمـاط

بالصـفات  الـذكاءات هـذا النـوع مـن أصـحاب ویتصـف ).10.،ص2003جـابر عبـد الحمیـد (بهـا طتـرتب التـي األخـرى

  : اآلتیة

 . یواجهونها التي المشكالت حل في بفاعلیة واللغة المنطق یستعملون -

 .اآلخرون یكتشفها ال والتي واألنماط العالقات اكتشاف على القدرة ولهم ومفاهیمي تدریجي بشكل یفكرون -

 . حلها بهدف الصعبة المسائل ومواجهة األلغاز وحل التجریب مهمة یمارسون -

 . فیها ویفكرون الطبیعیة األشیاء عن یتساءلون -

 .الریاضیة والعملیات والمعادالت ، األرقام مع بالتعامل یستمتعون  -

 ،السلطي(یرواالستنباطي في التفك اإلستقرائي األسلوبین ویتبعون ، والمنطقیة بالعملیة تفكیرهم یتصف- 

  ).171.،ص2004
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ویعنـي القـدرة علـى إدراك العـالم :spatial  intelligence-visualالمكـاني-الـذكاء البصـري-4-3

ــة،وفهم واســتیعاب أشــكال البعــد الثالث،وابتكــار،وتكوین الصــور الذهنیــة،و التعامــل -البصــري المكــاني المحــیط بدّق

إنشــــاء التصــــورات األولیــــة ، فــــي غیــــاب المحفــــزات معهــــا بغــــرض حــــل المشــــكالت،أو إجــــراء التعــــدیالت وٕاعــــادة 

و الطیار،والنحات،والرســام،و المهنــدس المعمــاري،و مصــمم  الصــیاد الكشــاف والمــالح:الطبیعیــة،ذات العالقــة مثــل

الدیكور،وغیرها من األعمال األخرى ،التي تحول إدراك السطح الخارجي،إلى صور داخلیة، ثـّم طرحهـا فـي شـكل 

المعلومـــات إلـــى رموز،وهـــذا الـــذكاء یتطّلـــب الحساســـیة لّلـــون ،و الخـــّط، والشـــكل،والطبیعة  جدیـــد معـــّدل أو تحویـــل

جـــابر عبـــد (والمســـاحة،و العالقـــات التـــي توجـــد بـــین هـــذه العناصـــر،وكذلك القـــدرة علـــى التصـــویر البصـــري البیـــاني

  ).10.،ص2003الحمید،

 عــلى المقـدرة ویتضـمن  بینهـا القائمـة القـاتوالع إلـى عناصـر الفضـاء الحساســیة الـذكاء من النوع هـذا وینطـوي  

 قالـب فـي مالئمـة الـذات بصـورة توجیه على والقدرة المكانیة أو لألفكار البصریة المكاني التمثیل وعلى التصویر

  ).2.،ص2006 آمسترونج(مكاني بصري

 یتـوفر المكـاني الـذكاء أن جـاردنر الحـظ حیـث ، البصـریة المجـاالت علـى مقصـوراً  لـیس الذكاء من النوع وهذا  

 االستدالل محلَّ  یحلُّ  المكفوفـین عند المكاني االستدالل أن إذ ، البصر نعمة من المحرومون األطفال لدى أیضاً 

ن لكــن باســتراتیجیات مغــایرة غیــر البصــر،كأن َیكــوُ ،)55.،ص2004، فتحي،وســعید،ولیلى(المبصــرین  عنــد اللغــوي

  .ح المكان،سواء كان منقوال ،أو ثابتابحاسَّة الّلمس مثال ،أو الشّم لروائ

 لـدى ذوي خـاص بشـكل ویتجلّـى . الفـراغ فـي لألشـیاء النسـبي المكـان تصـور علـى بالقـدرة ،النـوع هـذا ویتعلـق  

 . )73.، ص2007عفانة والخزندار،(والمالحین .. الفنیة القدرات

 : بما یلي البصري عن غیره الذكاء لدیه هذا النوع من الذي و یتمیز الفرد

 . واضحة بصریة صوراً  ویصف یروي -

 . النص قراءته من أكبر بسهولة بیانیة ورسوماً  ولوحات خرائط یقرأ -

 . أترابه من أكثر یقظة أحالم یحلم -

 . الفن بأنشطة یستمتع -

 . سنه عن متقدمة أشكاالً  یرسم -

 . البصریة العروض من وغیرها والشرائح المتحركة األفالم مشاهدة یحب -

  .المشابهة البصریة األنشطة من وغیرها والمتاهات واألحاجي األلغاز بحل یستمتع - 

 . )33.،ص2003جابر عبد الحمید،(سنه  في ممن أفضل ثالثیة أبعاد ذات مشوقة بنایات یبني -

  : kinesthetic intelligence-Bodilyالحركي-الذكاء الجسمي-4-4
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و       و یعني قدرة الفـرد علـى اسـتخدام قدراتـه العقلیة،مرتبطـة مـع حركـات جسـمیه ككـل، للتعبیـر عـن األفكـار  

الالعـــب الریاضـــي،و الممثـــل،و الـــراقص، كمـــا تكمـــن قدرتـــه فـــي :المشـــاعر، أو تحریكـــه علـــى قطـــع موســـیقیة مثـــل

و الجراح،وهذاالــذكاء َیضــّم مهــارات نوعیــة الّنحــات،و المیكــانیكي،:اســتخدام یدیــه إلنتــاج األشــیاء ،أو تحویلهــا مثــل

التـــــــآزر البصـــــــري الحركي،والتوازن،والمهـــــــارة،و القـــــــوة و المرونة،والســـــــرعة  و اإلحســـــــاس بحركـــــــة :محــــــددة مثـــــــل

  ).Karen,2002,p:6(الجسم،ووضعه،و القدرة اللَّمسة

 هـو كمـا  والمشـاعر راألفكـا عـن للتعبیـر ككـل، لجسـمه الفـرد اسـتخدام فـي والكفـاءة أو معنـى آخـر هـو الخبـرة  

 أو      األشیاء إلنتاج لیدیه ردــفـال دامـــخـتـاس في رــسـیـوال (غیرهم والریاضي .. والمهرج والمقلد الممثل عند الحال

أي   ووضـعه الجسـم بحركـة اإلحسـاسك .. محـدده أو نوعیـة فیزیقیـة مهـارات الـذكاء هـذا ویضـم ،.. )تحویلهـا

  ).11.،ص2003الحمید،جابر عبد (الذاتي االستقبال

الـذراعین للوصـول  ، األصـابع :منـه ،مثـل أجـزاء أو الجسـد كامـل اسـتغالل على القدرة على أّنه حسینو یعّرفه   

  .)16.ص 2003حسین،(إلى حلٍّ لمشكلة ما،أو صنع شيء ما ،أو استعمال نوع معین من المنتجات

 هـذا أهمیـة مـن الـرغم وعلـى ،.. یرتبطـان ال والعقلـي الجسـدي النشـاط بـأن الشـائع االعتقاد یتحدى الذكاء وهذا  

  . )55.،ص2004، فتحي،وسعید،ولیلى( الموسیقي الذكاء مثل أهملته قد اختباراته أن إال الذكاء

 و Elkhonon Goldberg :مـن كـل مقنـع نحـو علـى أوردهـا والتـي مـؤخرًا، أجریـت التـي األبحـاث وتكشـف  

John Raty، ّبقیـة عـن منفصـالً  ال یكـون قـد هـذا الـدور وأنّ  والحیـاة، الـتعّلم فـي مهمـاً  دوراً  تلعـب الحركـة أن 

 .)6.،ص2006 كارین ، أوسلن و كوفاك،(األدوار

 : بما یلي عن غیره  الذكاء هذا لدیه الذي الشخص ویتمیز

 . أكثر أو ریاضیة لعبة في یتفوق -

 .طویلة لمدة مكان في یستقر ال ، ینقر یتلوى أو ، یتحرك -

 . ألزماتهم أو اآلخرین إیماءات ببراعة حركیاً  یقلد -

 . تركیبها ویعید األشیاء یفك أو یجزئ أن یحب -

 . ویتناوله شئ على یدیه یضع -

 . المشابهة األنشطة أو والمصارعة والقفز بالجري یستمتع -

 ....)المیكانیكا ، الحیاكة ، الخشبیة األعمال مثل ( حرفة في مهارة یظهر -

 . نفسه عن التعبیر في درامیة طریقة لدیه -

 . العمل أو التفكیر أثناء مختلفة فیزیقیة احساسات على یحكي -

  .)36 -34.ص.،ص2005حسین،(األخرى الّلمسیة بالخبرات أو الطین بالعمال یستمتع -
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یث،أّن العقل فحركات الخفة،والتي یقصد بها السحر،ما هي إّال فّن یتغذى من هذا الذكاء،إذ أثبت العلم الحد  

البشريَّ یمكن خداعه عن طریق منافذ إدراكه،كالسمع والبصر وغیرها،وهنا تكمن براعة الفّنان الذي یؤدي دورا 

  .حركیا أمام المتفرجین ،فیبهرهم بما یقدم من سحر

  : Musical intelligenceاإلیقاعي -الذكاء الموسیقي-4-5

ـــذین یمتلكـــون    ـــراد اّل ـــدى األف ـــذكاء یظهـــر ل ـــدیر الصـــیغ الموســـیقیة المختلفة،وهـــذا ال و یعنـــي إدراك،و إنتـــاج ،وتق

حساســیة إلــى درجــة الصــوت،و اإلیقــاع،و الــوزن الشــعري،و الجــرس،و الّلحــن و النغمات،بــدرجاتها المختلفــة،وفهم 

أو التعبیــــر عنهــــا  اقــــد،أو المؤلــــف الموســــیقيالن:الفــــرد المتــــذوق للموســــیقى،أو تمییزهــــا مثــــل: معانیها،وذلــــك مثــــل

 .)11.،ص2003جابر عبد الحمید،(العازف:مثل

 والجـرس الصـوت وطبقـات اإلیقاعـات وتقـدیر واألغـاني،األنغام إنتـاج علـى القـدرة ویمكـن أن یكـون فـي صـورة  

  .)23.،ص2001ثابت،( الموسیقي

 علیهـا وربمـا والتعـرف الموسـیقیة سـماع القوالـب عنـد الموسـیقى كمـا أنهـا قـد تتطـور حتـى إلـى قـدرة التفكیـر فـي  

  ).16.،ص2003حسین،(ببراعة  معها التعامل

 )عالمي،بدیهي(أسفل إلى أعلى من الموسیقى یفهم أن الذكاء من النوع بهذا یتمتع الذي للشخص ویمكن  

  )3.،ص2006آمسترونج،(كلیهما معا أو ) فیني ، تحلیلي(أعلى إلى أسفل عكس ذلك ،من یفهمها أن أو

 على المحافظة الموسیقیة أو للمفاتیح وفقاً  الغناء على القادرین الناس كل على الموسیقي الذكاء مظاهر وتبدو  

 تجـاه حّساسـین العـادة فـي وهـم موسـیقیة تعبیـرات خلـق أو ، الموسـیقیة األشـكال تحلیـل أو ، الغنـاء سـرعة درجـة

سـلفر،و ســترونج،و (الیومیـة الحیـاة صـخب فـي اللفظیـة، الموجـودة غیـر واإلیقاعـات الصـوت، أنـواع جمیـع

  ).9.،ص2006بریني،

  :و یُّعرف صاحب هذا النوع الذكائي من خالل الصفات التالیة

  . أخرى بطریقة مضایقة أو نشازاً  الموسیقیة األصوات تكون متى یخبرك -

 . األغاني ألحان یتذكر -

  . جید غنائي صوت لدیه -

 . مجموعة في یغني أو موسیقیة آلة على یلعب -

  . الحركة أو التحدث في إیقاعیة طریقة له -

 . لنفسه شعوریة ال بطریقة یدندن -

 . یعمل وهو المكتب أو المنضدة على بإیقاع وینقد ، یدق -

 .  سطح على المطر رذاذ كوقع ) البیئیة للضوضاء حساس -
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 . موسیقیة لقطعة یستمع حین باستحسان یستجیب -

 . )35-34.ص.،ص2005حسین،(الدراسة حجرة خارج تعلمها أغنیات یغني -

  : social(Interpersonal intelligence(البین شخصي-الذكاء االجتماعي-4-6

و هو القدرة على اكتشاف،وفهم الحالة النفسـیة و المزاجیـة لآلخرین،ودوافعهم،ورغبـاتهم مقاصـدهم ومشـاعرهم،و   

و   لهــــــــا بطریقــــــــة مناســــــــبة،وهذا الــــــــذكاء یضــــــــّم الحساســــــــیة لتعبیــــــــرات الوجــــــــهالتمییــــــــز بینهــــــــا ،و االســــــــتجابة 

 المفتــــي(السیاســــي الصــــوت،واإلیماءات،وهو یظهــــر بوضــــوح لــــدى المعلــــم النــــاجح،و األخصــــائي االجتمــــاعي أو

  .)146.،ص2004

 المقـدرة یتضـمن أن ،و یمكنـه اآلخـرین األشـخاص ومشـاعر ودوافـع نوایـا وتمییـز إدراك علـى القـدرة وقـد یشـمل  

 التجـاوب علـى والمقـدرة Interpersonal البـین شخصـیة اإلشـارات مـن مختلفـة أنـواع عـدة بـین التمییـز علـى

مسـار  لیتبعـوا النـاس مـن مجموعـة علـى التـأثیر : علـى سـبیل المثـال واقعیـة بطریقـة اإلشـارات هـذه تجـاه بفاعلیـة

ـــــدى رؤســـــاء ،)3.،ص2006آمســـــترونج،(عمـــــل معـــــّین ـــــوب ل ـــــذكاء مطل العمـــــال فـــــي الورشات،لشـــــحذ همـــــم وهـــــذا ال

  .العمال،ورفع االنتاج،أو عند المعّلم في القیادة الصفّیة

 اتخـاذ فـي ذلـك وتوظیـف ، واحترامهـا فیهـا والـتحكم ،كمـا یمكـن للفـرد مـن خـالل هـذا الـذكاء أیضـا فهـم الـذات  

ویكون هذا النوع عنـد  اآلخرین على والتأثیر حیالها والتصرف للتلمیحات االستجابة على والقدرة المناسبة القرارات

   ).24.،ص2001ثابت،( النفسیین والمرشدین السیاسیین الباعة و القادة

  الشخصـیة العالقـات وٕاقامـة ، التفاوضـیة والحلـول ، المجموعـات تنظـیم : علـى أشـكاٍل عـّدة منهـا ألنـه یظهـر 

 تهـذیب یتحقـق المكونـات هـذه اجتمـاعوعنـد  نافـذة، ببصـیرة اآلخـرین مشـاعر واكتشـاف االجتمـاعي، والتحلیـل

  ).105.،ص2003شحاتة،بتصرف،(حّد ذاته  والذكاء االجتماعي في االجتماعي والنجاح والجاذبیة العالقات،

 : یلي بما ،كّل فرد یتمّتع بهذا النوع من الذكاءات ویتمیز  

  . األتراب مع االجتماعي بالتفاعل یستمتع -

 . طبیعي نحو على قائداً  یبدوا -

 . مشكالت لدیهم الذین لألصدقاء النصیحة یقدم -

  والمنطقة الشارع في ذكیاً  یبدوا -

 .أخرى تنظیمات أو ولجان أندیة إلى ینتمي -

 . اآلخرین لألطفال النظامي غیر بالتدریس یستمتع -

 .اآلخرین األطفال مع األلعاب لعب یحب -

 . أكثر أو حمیمان صدیقان له -



63 
 

 . بهم واالهتمام اآلخرین مع بالتعاطف جید إحساس لدیه -

 . )53.،ص2005حسین،(لصحبته اآلخرون یسعى -

 :personalaIntr(personal intelligence(الذاتي-الذكاء الشخصي-4-7

هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع یكـــــــــــــون بمعنـــــــــــــى قـــــــــــــدرة الفـــــــــــــرد علـــــــــــــى اإلدراك الصـــــــــــــحیح لذاتـــــــــــــه ،و الـــــــــــــوعي بمشـــــــــــــاعره   

الداخلیة،وقیمه،ومعتقداتــه،وتفكیره ودوافعه،وتحدیــد نقــاط القــوة ،ونقــاط الضــعف لدیه،واســتخدام المعلومــات المتاحــة 

تـه،واختیار البـدائل المناسـبة في التصّرف والتخطیط وٕادارة شؤون حیاته،و الحكم على صّحة تفكیره في اتخـاذ قرارا

 ).Deing,2004,p:18(في ضوء أولویاته

. ،ص2004 السـلطي(مع نفسـه  الفرد تواصل على القدرة ویتطلب الذاتیة والسمات بالخصائص فهو بذلك ویتعلق  

172.(  

 أن یتضـمن وهذا الـذكاء ، المعرفة تلك أساس على توافقیاً  التصرف على والقدرة الذات أیضا معرفة به ویقصد  

 وحاالتـه ودوافعـه ومقاصـده الداخلیـة بأمزجتـه والـوعي ،وحـدوده قوتـه نـواحي عـن  دقیقـة صـورة الفـرد لـدى یكـون

  .)12.،ص2003جابرعبد الحمید،(على تأدیب الذات وفهمها وتقدیرها والقدرة ورغباته واالنفعالیة المزاجیة

 حقیقـي وصـادق نمـوذج تشـكیل علـى القـدرة من خالل ما سبق  من تعاریف لهـذا الّنـوع، فهـي تتفـق علـى أنهـا   

 وقدرتـه عاطفتـه وتـألق ، جیـداً  ذاتـه فهـم علـى الفـرد وٕامكانیـة الحیـاة فـي بفاعلیـة القـدرة هـذه واسـتخدام الذات، عن

 ، وغیـرهم الیوغـا،والنّساك،ومسـتعملي ریاضـة والفالسفة والحكمـاء العلمـاء لـدى الذكاء هذا ویتضح . التمیز على

  :هي التي یشتهرون بها المهارات أن حیث

  .الذات ومراقبة الذاتي لتأملا - 

 .بنفسه الفرد وشعور إدارك - 

  ذاتیه بصورة المعلومات معالجة - 

 .والدینیة الخلقیة والقیم االلتزام بالمبادئ  - 

 . بالنفس والثقة التحدي  - 

 . )74.،ص2007عفانة، والخزندار،بتصّرف ،( الشدائد على الصبر  - 

  :كل من یتمّتع بهذا الذكاء بما یلي  كما یتمیز

  . قویة إرادة أو باالستقالل إحساسا یظهر -

 . ضعفه ونواحي قوته بنواحي واقعي إحساس لدیه -

 .ویذاكر یدرس أو لیلعب وحده یترك حین جیداً  عمالً  یؤدي -

 . والتعلم العیش في بأسلوبه النداء یلبي -
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 . كثیراً  عنها ال یتحدث هوایة أو واهتمام میل لدیه -

 . الذات بتوجیه جید إحساس لدیه -

 . اآلخرین مع العمل على بمفرده العمل یفضل -

 . الحیاة في ونجاحاته إخفاقاته مع التعلم على قادر -

 . )36-35.ص.،ص2005حسین،(عال  ذات تقدیر لدیه -

 :naturalist intelligenceالطبیعيالذكاء -4-8

النباتـات،والحیوان :هذا الذكاء یتمّثُل في القدرة على تمییز وتصنیف األشیاء التي توجـد فـي البیئـة الطبیعیـة مثـل  

  .والطیور،واألسماك،والحشرات،والصخور،وتحدید أوجه الشبه،و أوجه االختالف بینها

اإلنتاج،وهــــذا الــــذكاء یتوقــــف علــــى مالحظــــة مثــــل هــــذه النمــــاذج فــــي وتوظیــــف واســــتخدام هــــذه القــــدرة فــــي زیــــادة 

الطبیعة،ولـــذلك فـــإّن هـــذا النـــوع مـــن الـــذكاء یظهـــر لـــدى الفالحین،وعلمـــاء كـــل مـــن الطبیعـــة،و النبـــات،و الحیـــوان 

  .)Gardner,1993,p:37(والحشرات

 أیضاً  ویتضمن بـیئته في _ وحیوانات نباتات _ العدیدة الحـیة األنواع وتصنیف إدراك الفرد في وهو أیضا خبرة  

 األشـیاء بـین التمییـز علـى والمقـدرة،والجبال السـحاب تشـكیالت : مـثالً  األخـرى الطبیعـة الظـواهر تجـاه الحساسیة

  .)3.ص.2006آمسترونج،(وغالف االسطوانات الریاضیة واألحذیة كالسیارات الحیة غیر

  :الصفات التالیةویمكن أن تظهر على أصحاب هذا النوع من الذكاء 

 وفراشـات ونباتـات صـخور إلـى ویصـنفونها فیدرسـونها الطبیعیـة البیئـة فـي الكائنـة األشـیاء جمیع مع یتعاملون -

 .وأزهار وأشجار

 . اآلثار عن والبحث األسماك وصید ، المشي ریاضة یمارسون -

 تصنیفها یستطیعون أساسها وعلى فطري بشكل لألشیاء األساسیة السمات یالحظون -

 . عفوي وبشكل

  ).173.ص 2004السلطي،(شخصیاتهم  عن اآلخرین بانطباعات یهتمون كما ولباسهم بمظهرهم یهتمون -

   :الصفات التالیة كارین ، أوسلن و ، كوفاك: وأضاف كلٌّ من 

 . بیئتهم عن عدیدة أسئلة یطرحون -

 . الحشرات مجموعة مثل ، طبیعیة أشیاء من یجمعونه بما یسرون -

 . یتوقفوا أن یریدون وال ما نشاط في بشدة منشغلین یبقون -

 كـارین ، أوسـلن و كوفـاك،(عشـوائیة عناصـر أو فوضـى مجـرد اآلخـرون یـرى بینمـا وترتیبـاً  نظامـاً  یـرون -

 . )9.،ص2006
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 :  Existential intelligenceأّما الذكاء الوجودي-4-9

فهـــو الــــذكاء المــــرتبط بـــالخلق و الوجود،وهــــو القــــدرة علـــى التعــــرف علــــى العـــالم المرئــــي و الخارجي،حیــــث لــــم    

ختم الموافقة علیه ،ألنـه لـیس لدیـه شـواهد عقلیـة جیـدة علـى وجـوده فـي الجهـاز العصـبي  وهـو أحـد " جاردنر"یعط

لمــا قــد  إعطــاء مقاربــة البــاحثین فــي إنمــا اجتهــد الكثیــر مــن،)CHeckley,1997 ,pp:8-13( المعــاییر ألي ذكــاء

 بالحیاة تتعلق التي األسئلة عند التوقف إلى یحدث فیه كنوع من أنواع الذكاءات المتعددة، حیث یكون فیه المیل

  ).16.،ص 2003 حسین(ثم التأمل فیها  ومن األساسیة والحقائق والموت

فقــد اعتمــد فــي إجمالهــا ) 1998(عبــد الحمیــد  جــابر بــذلك یقتصــر البــاحثون علــى ثمانیــة أنــواع ، مــنهم الباحــث  

الریاضــي،والذكاء  -اللفظــي،و الــذكاء المنطقــي-الــذكاء اللغــوي: علــى ثمانیــة ذكــاءات فقــط فــي عبــارة واحــدة بقولــه

الحركــي،و الــذكاء البــین شخصــي و الــذكاء الضــمن شخصــي،و -المكــاني،و الــذكاء الموســیقي،و الــذكاء الجســمي

  .وهي ما تتبناه هذه الدراسة الحالیة).28.،ص1998لحمید،جابر عبد ا( الذكاء الطبیعي

،كمـا أّن كـّل فـرد یخـتّص بمـزیج -إذا اجتمعـت فیـه–على أن تكون هذه األنواع تعمل بشكل مستقل لدى كل فـرد  

، وهـي التـي یسـتخدمها )بصـمة ذكائیـة(،أو تولیفة منفردة من هذه الذكاءات، والتي یطلق علیها البعض مصـطلح 

  .)149.،ص2004المفتي،(ض لها في حیاتهفي تعامالته،وفي مواجهته للمواقف،و المشكالت المختلفة التي یتعرّ 

رغم هذه البصمة إّال أن هذه الذكاءات ، تقوم علـى فرضـین أساسـیین،حیث یشـیر الفـرض األول إلـى أّن الّنـاس   

جمیعهم لدیهم نفس االهتمام،ونفس القدرات،ولكنهم ال یتعلمون بنفس الطریقـة، بینمـا یشـیر الفـرض الثـاني إلـى أّن 

،لهـذا یقـال فـي تراثنـا )76.،ص1999الشـیخ،(یمكن أن یتعّلم الفرد فیه كل شيء یمكن تعلمه العصر الذي نعیشه ال

  .العربي علمت شیئا وغابت عنك أشیاء

لهذا یمكـن القـول أّن نظریـة الـذكاءات المتعـددة لیسـت نظریـة أنمـاط فقط،إنمـا تحـدد الـذكاء الـذي یالئـم شخصـا    

أنـــواع الـــذكاءات الثمانیة،فقـــد نجـــد بـــین الّنـــاس  مـــن یمتلكـــون مـــا،وتقترح أّن كـــل شـــخص لدیـــه قـــدرات فـــي نطـــاق 

مســتویات عالیــة جــّدا مــن األداء الــوظیفي فــي جمیــع الــذكاءات الثمانیــة،أو فــي معظمها،بینمــا یملــك أنــاس آخــرون 

مســتویات منخفضــة جــّدا مــن هــذا األداء فیها،ولــذلك نجــدهم فــي مؤسســات المعــاقین نمائیــا، أنهــم تنقصــهم جمیــع 

ذكاء ،ما عدا الجانب األكثر بدائیة،أو األولیة،و الجدیر بالـذكر أّن معظمهـا یقـع بـین هـذین القطبـین،أي جوانب ال

جــــــابر عبــــــد (أّن بعــــــض ذكاءاتنــــــا متطــــــورة جّدا،وبعضــــــها اآلخــــــر نمــــــوه متوســــــط والبــــــاقي نمــــــوه مــــــنخفض نســــــبیا

  .)21-20.،ص ص2003الحمید،
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ولقد بینت نتائج الدراسات التجریبیة في هذا الصدد ، أّن األفراد ذوي اإلصابات الدماغیة الناتجة عن مرض أو   

حادث، بعضهم تأثرت بعض ذكاءاته من هذه اإلصابات ، و البعض اآلخر منها لـم یتأثر،هـذا األمـر یؤّكـد علـى 

  ).76.،ص2003یهي،الفق(وجود عّدة أنظمة دماغیة مستقّلة نسبیا لهذه الذكاءات 

وهذا ما یؤكـد وجـود الفـروق الفردیـة فـي الجانـب المعرفـي ،أو العقلي،فـاختالف القـوى فـي المجتمـع الواحـد ،وهـو   

ـــقطة بنــاء المجتمع،باســتغالل  لــیس بضــعف إنمــا هــو التكامــل المعــاكس للتشــابه،والجمیل فیهــا هـــو اتحـــادها فــي ن

ـــه فیمـــا ینفع،وٕارشـــ ـــى مـــا یجعـــل هـــذه الطاقـــات ُتســـتغلُّ الجانـــب االیجـــابي منهـــا وبذل اد الســـالب لیكـــون ایجابیـــا ،إل

  .مجتمعة،أو منفردة في دفع عجلة التقدم واالزدهار ،إلى الّصالح العامّ 

فـي وضـعه لنظریتـه التعددیـة فـي الـذكاء،إلى علـم الـنفس  اسـتند العـالم جـاردنر:مبـادئ الـذكاءات المتعـددة-5

 مالحظـة ثـم القـدرات، هـذه نفـُي وجودهـا بـین أو عالقة ووجودالقدرات، االرتقائي للذكاءات،من حیث تاریخ تطور

 لكیفیـة تسـجیلهفـي   اإلنسـان بعلـم أیضـاً  الـتعّلم، واسـتعان بطئـي أو المتمیـزین األفـراد مثـل العـادیین، غیـر األفـراد

 الدراسـات علـى اعتمـد كمـا مختلفـة ، ثقافـات لـدى أو ظهورهـا حیث اختفائها من هذه القدرات، بین الفروق تطور

  .المعاني من محددة بترمیز أنماط تقوم أنظمة وجود مثل الثقافیة أنثروبولوجیا 

 أنـواع مـن نـوع لكـلّ  تؤسـس التـي المعرفیـة ،أو العقلیـة قیـاس العملیـات ویمكـن،البیولوجیـا علـم إلـى كـذلك واسـتند 

المتعـددة  الـذكاء بـأنواع الخاصـة الفرعیـة والقـدرات والمهـارات الشخصـیة وكـذلك قیـاس وتقییمهـا، المتعـددة الـذكاء

 للـذكاءات المحـددة المبـادئ مـن مجموعـة بتطـویر جـاردنر قـام فقـد لنظریتـه، والتجریبـي النظـري الصـدق ولتعزیـز

  :يھو اإلنساني،

  .األفراد لدى القدرات بعض فقدان إلى سیؤدي الدماغ من جزء أي فإصابة الدماغ، فصل -

 .العقلیة للقدرة تاریخي تطور وجود -

  .ذكاء بكل مرتبطة محوریة عملیات وجود -

 .للقدرة نمائي تاریخ وجود -

 .القدرات في استثنائیین أفراد وجود -

 .القدرات استقاللیة على تؤكد سیكولوجیة تجریبیة أدلة وجود -

 ).Gardner,2004,p:110(سیكومتریة  أدلة وجود -

  :بشكل آخر كما یلي) Nicholas )2000هذه المبادئ استفاض في شرحها الباحث 

االستقالل الموضعي في حالة الّتلف الدماغي، بمعنى أّن أّي ذكاء مـن الـذكاءات المختلفـة لـدى الفـرد إذا   - أ

  .تعّرض لتلف مّخي، فمن المحتمل أن یحافظ على استقالله النسبي عن الذكاءات األخرى
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اقیة،إّال حینما یكون له تاریخ نمائّي،ومسار أّن أّي ذكاء من الذكاءات المختلفة،لن یكون مقبوال،وله مصد  - ب

  .الذكاء اللغوي،اّلذي ینمو، ویتطور لدى الفرد مع مراحل نموه المختلفة:تطورّي،مثل

أّن الكفاءات المختلفة لألفراد الموهوبین ،و المتخلفین عقلیا ،تؤّكد على إمكانیة مالحظة الذكاء اإلنسـاني   - ت

ــــة و المســــتقّلة،وأن أو بمنــــاطق عصــــبیة معینــــة فــــي ،ها رغــــم ارتباطهــــا بعوامــــل وراثیــــةفــــي أشــــكاله المنعزل

الــدماغ،إّال أنهــا تؤّكــد علــى وجــود ذكــاء محدد،ولــذلك نجــد أّن بعــض األفــراد لــدیهم نــوع معــّین مــن الــذكاء 

مرتفع،بینمـا تكـون بعـض،أو كـل ذكـاءاتهم األخـرى فــي مسـتوى متدّني،وفضـال عّمـا سـبق،فإّن غیـاب قــدرة 

طفــال ذوي االحتیاجــات الخاّصــة یؤّكــد علــى ضــعف نــوع مــن الــذكاء،بینما قــد تكــون عقلیــة معینــة لــدى األ

 .لدیه ذكاءات أخرى مرتفعة

أّن أّي ذكاء،یجــــــب أن یكــــــون لــــــه تــــــاریخ نمــــــائي قابــــــل للتحدید،ویخضــــــع لــــــه األفــــــراد العــــــادّیون ،وغیــــــر   - ث

مركزیـة،ألّن الـذكاءات المتعـددة ال العادیین،مّما یستوجب مراعاة الوظائف التـي یشـغل فیهـا الـذكاء مكانـة 

یـتّم تحفیزهــا ،و إثارتهـا ،إّال مــن خـالل المشــاركة فـي األنشــطة ذات القیمـة الثقافیة،باإلضــافة إلـى أّن هــذه 

 .الذكاءات یمكن تحدید مستویات نموهما

أّكـــــدت نتـــــائج الدراســـــات التجریبیـــــة علـــــى وجـــــود اســـــتعدادات،وقدرات خاّصـــــة،لكل نـــــوع مـــــن الـــــذكاءات    -  ج

عّددة،وأّن هـذه الـذكاءات مسـتنفذة فـي اسـتعداداتها ،وقـدراتها ،عـن القـدرات و االسـتعدادات التـي تـرتبط المت

  .بنوع آخر من الذكاء،ولذلك فإّن كل ذكاء یعمل بشكل مستقّل عن الذكاءات األخرى

،لكي تعمل أّن الذكاء االنساني یعّد بمثابة منظومة حاسوبیة،یجب أن تكون مبرمجة وراثیا" جاردنر"یعتقد   -  ح

بواسطة أنماط محّددة من المعلومات المعروضة داخلیا،أو خارجیا،وكما أّن أّي برنامج معلومـاتي یتطلـب 

مجموعة عملیات لكي یعمل،فإّن كل ذكاء یتطّلب أیضا مجموعة من العملیات األساسیة التي تمّكنه مـن 

  .انجاز مختلف األنشطة الخاّصة به

ي لإلنســان، تمـّر مــن خــالل أنظمـة رمزیة،وهــذا یعنــي أّن كـل ذكــاء مــن أّن معظـم أشــكال التواصـل المعرفــ  -  خ

-Nicholas,2000,p(هـــذه الـــذكاءات المتعـــّددة،یتوّفر علـــى نســـق نظامـــه الرمـــزي الخـــاص بـــه لـــدى الفـــرد

p:268-273.( 

 فكـرة وهـو المتعـددة، أال الـذكاءات نظریـة علیـه تقـوم ال یقـل أهمیـة عـن سـابقیه آخـر ءمبـدأَ  هنـاك أن كمـا   

(MI)54.،ص 1998رواشدة،(للذكاء ،أو التبادلیة.( 

  :هما التعلم المعرفي لتعزیز أساسین مبدأین ویحدد للتعدیل قابل الذكاء إلى القول بأنّ  شبمان وذهب   

   .الذكاء تطویر لدعم المناسبة الظروف إیجاد-:األساس االول

  .)57.،ص2003حسین،(التطور هذا طرق من العوائق أو الحواجز إزالة-:األساس الثاني
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مـن  أبعـد إلـى یمتـد الـذي الـذكاء مفهـوم ینـاقش ولكنـه یتطـور، أن یمكـن الذكاء أن كالكستون یعتقد مماثل وبشكل

معظـم أسـالیب التفكیـر، والتعلـیم هـي ذكـاء ضـمني  فـإنّ  ذلـك، مـن وبـدال المتعدد، الصریح الفكر إلى مستند تفكیر

 ضمنیة معرفة عن عـبارة ولكّنه  واضًحا صریًحا لیس الحیاة خالل نكتسبه المعرفة من جزءٍ  أكبر وٕانّ ، وغیر واعٍ 

 ذلـك نفعـل أن ولكـن نــفعل مـاذا حـول التحـدث علـى قـادرین نكـون ال أن ،األساسـیة أولویتنـا وٕانّ ، )باطنیـة(

 ).42.،ص1989معوض،(جهد،وبشكل ال واٍع،وغیر انعكاسي شرطي بكفایة،وبدون

  :مكونات الذكاءات المتعددة-6

 : وهي الذكاء مهارات تشكل مجموعة قدرات هناك أنجاردنر  یرى

 .وحلها المسائل طرح في جدیدة ووسائل طرق ابتكار على أو ومؤثر مهم إنتاج إبداع على القدرة •

 وتفحص النظر بإمعان أي بالكم ولیس بالكیف االهتمام مع المواقف ومواجهة المسائل بحل القیام على القدرة •

 .المسائل حل في المتبعة الطریقة

   2006ارمسترونج،(معلومات جدیدة  أو جدیدا شیئا تضیف جدیدة ومواقف مسائل ابتكار على القدرة •

  ).154.،ص

یمكــن للدراســة الحالیــة  فــي الـذكاءات التعددیــة النظریـة،والتي ابــرزت تمحــیص كــّل مــا قیـل عــن تــراث هـذه بعـد

  :تلخیص ما جاء فیها على الّنحو التالي

 ,الـذاتيو   والجسـمي،واالجتماعي ,والبصري , والریاضي اللغوي، :الذكاءات في الطبیعة البشریة متنوعة وهي -أ

 .،و الموسیقي الطبیعي و

األنــواع مــن الــذكاءات مســتقلة عــن بعضــها الــبعض،إذ أّن كــل نــوع یشــغل مســاحة معینــة فــي الــدماغ  هــذه -ب

  .االنساني

 مـن منفـردة تولیفـة بمـزیج أو یخـتص فـرد كـل أن كمـا , آلخـر فـرد مـن یختلف المتعددة الذكاءات مستوى أن -ج

  . الذكاءات هذه

  الواحد داخل الفردهذه الذكاءات  أنماطها تتفاوت -د

  .من الذكاءات آخر نوع تنمیة یعمل على أن یمكن المتعددة الذكاءات أنواع أحد استعمال إنّ  -هـ

  .في نموها وارتقائها هذه الذكاءات تختلف كما-و

 .وسیلة من بأكثر المتعددة ذكاواتهم من نوع كل إبراز یمكن لألفراد- ز

 .داخلیا في حركیة دائبة ودائمة جمیعها هذه الذكاوات-ح

ت ُوجد الفرد،وٕاذا لدى توّفرت اإلرادة والحافز إذا تنمیتها و تطویر مستویاتها إمكانیة لهذه الذكاءات المتعّددة- ط

  .استثارة الدافعیة لذلكفي  و التعزیز التدریب إمكانات
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 علـى لخـص الباحـث آمسـترنج هـذه المقاربـة إلـى أفكـار أساسـیة:األفكـار األساسـیة للـذكاءات المتعـددة-7

  : التالي النحو

 .الثامن الذكاء حدیثًا إلیها ،أضیف ذكاءات سبعة یمتلك شخص كل - أ

 . الكفاءة من كاف مستوى إلى ذكاء كل یطورون الناس معظم - ب

 . متعددة وبطرق جماعي بشكل العادة في الذكاءات تعمل - ج

  . )45.،ص2001المركز الوطني،(معینة فئة ضمن ذكًیا المتعلم لیكون عدیدة وسائل هنالك - د

 یمتلـك شـخص كـل أن مـن الـرغم وعلـى متسـاویة، بـدرجات الـذكاء أبعـاد كافـة بتطـویر األفـراد یقـوم ال وقـد  

 أقـوى الـذكاء أنواع بعض تكون أن یمكن حیث به خاصة تولیفة لدیة شخص كل أن إال كافة، الثمانیة الذكاءات

عطـا (للـتعلم المتاحـة والفـرص الجدیـدة الخبـرات بواسـطة الـزمن بمـرور وتعزیزهـا تطویرهـا ویـتم األخرى، األنواع من

 .)165.،ص1992اهللا،

وهـذا حـال الكثیـرین مّنـا -كما یمكـن االعتمـاد علـى مسـتوى واحـد،أو اثنـین منهـا،دون اللجـوء للمسـتویات األخـرى  

ففــــي بعـــض األحیان،وعنــــد مـــرور الفــــرد بكثیـــر مــــن المشـــكالت الیومیــــة،ینغلق عقلـــه تماما،فیبحــــث فــــي -لألســـف

رغم ذلــك یخــرج الفــرد ولــو فــي القلیــل الــذكاءات المتعــددة فــي مراكــزه العصــبیة التــي تخونــه وتخفــي عنــه كــل متنــوع،

منها بحلول قریبة وسطیة لمشكلته،ولعله دلیل انفصال الذكاءات المتعددة عـن بعضـها،الن هـذا األول قـد اسـتخدم 

 .مستوى منها وهو ال یدري

 كـان النظـام التعلیمـي القـدیم فـي الجزائـر :إسهامات نظریـة الـذكاءات المتعـددة فـي المیـدان التربـوي-8

یهمل إمكانات التلمیذ وقدراته وحاجاتـه،وال یراعـي إّال جوانـب منفـردة فـي شخصـیة المتعلم،إنـه حـان الوقـت التخـاذ 

 ةـنظری ،لذا لـّما جـاءت)25.،ص2010برو،(االستعدادات والقدرات والمواهب والمیول أساسا للتفریق بین التالمیذ

 بنوعیـه و التعلیمـي فـي المیـدانین النفسـي نقلـة نوعیـة أحـدثت ماـكـ وي،ـتربــال لـالحقـفـعـّـلــت  تعددةـالمـ اءاتـالذكـ

 في البحث دوافع أنّ  إلى، Xie & Lin سي والینوفي هذا السیاق فقد أشار  ء،ـسوا حد على والتجریبي النظري

 و البـرامج الدراسـیة،  المقـررات وتصـمیم التـدریس  فاعلیـة تعزیـز بهـدف انطلقـت قـد المتعـددة، نظریـة الـذكاءات

التـدریس والتقـویم  طـرق فـي الخیـارات مـن بالمزیـد المعلمـین تزویـد علـى النظریـة هـذه اسـتخدام یقتصـر بحیـث ال

 فهـم المعلمـین علـى مسـاعدة إلـى جانـب متعـددة، بطرق تعلموه ما بإظهار للمتعلمین أیضاً  السماح وٕانما فحسب،

 مهارات مالحظة أجل متعددة من مناحي توظف أن یجب المدارس فإن النظریة لهذه ووفقاً  أفضل بشكل طالبهم

 التـدریسألّن .)Xie & Lin, 2009, p:106(مختلفـة بزوایـا الحالیـة مستویاتهم وتقویم  الطلـبة لدى المشكالت حل

 فـي ونجـاحهم تعّلمهـم، فاعلیـة مـن یرفـع مّمـا قـدراتهم تطـویر علـى المتعلمـین سیسـاعد المتعـددة، الـذكاءات وفــق

 مـن ویتمكنون واالجتماعیة الشخصیة بقیمهم یشعر المتعّلمون النظریة،حیث هذه توظف التي الدراسیة الصفـوف

  .):141Nolen,, 2003, p(لدیهم والضعف القوة مواطن اكتشاف
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 علـى اإلیجابیـة انعكاسـاتها وتجلـت العمـل التربـوي، روح تجدیـد فـي ،أحیت هـذه النظریـة التعلـیم بإسـهامها كما   

 ولكونهـا الـتعلم فـي ومركــزیته المـتعلم فاعلیـة نحــو توجـه أفكارهـا حــیث مـن التعلیمیـة، الممارسـة میـادین مجمـل

 وأخـذت للمعلمــین التدریسـي األداء وتعزیــز برمتهـا  التعلیمیـة العملیـة تعظـیم مخرجـات فـي كبــیر بشـكل أسـهمت

وراعـت  ومیولهــم الطلبـة اهتمامـات علـى مبادئهـا أكـدت كمـا وقـدراتهم، المتعلمـین االعتبـار خصـائص بعـین

  .)Oussi, 2001, p:78(القدرات هذه تنمیة جوانب التطبیقیة إسقاطاتها

صـــالح (مـــدخال للتجدیـــد التربـــوي لمرحلـــة التعلـــیم قبـــل الجـــامعي،أي الثـــانوي -الـــذكاءات المتعـــددة-و ذلـــك باتخاذهـــا

 مـن تمكـن المعلمـین بحیـث جھالمنـا تصـمیم أثناء بالمرونة تتصف ففیها من الخیارات ما ،)17.،ص2010ونادیة،

 المتعددة الذكاءات قـدمت فقد، ،وحتى في مجال تعلیم الكبار )53.،ص2008حمدان،(متعددة بطرق المحتوى تقدیم

 تجعـل ، كما)Al-Sbah,2010,p:395(المتعلمین وطمـوحاتهم لقدرات وفقاً  التدریبیة والبرامج األنشطة لبناء إطاراً 

 لـــذواتهم فهمهـــم مـــن یعـــزز مما،التالمیـــذ لحاجـــات تفهمـــا أكـثــــر الخاصـــة التربیـــة صـــفوف

 یتطلـب معنـى ذات خبـرات فـي المتعّلمـین دمــج أنMason یــرى ماسـونو ، )124.،ص2002جـابر،(وتقـدیرها

 ,42Mason(صـعوباتها واستكشـاف الدراسـیة فــهم الموضـوعات لتــعمیق ممـراً  باعــتبارها الــنظریة توظــیف هـذه

2006, p: (.  

 قـدرات في  للتعددیة واحترامه المجتمع تقبل من سـیعزز التعلم في النظریة هـذه توظیف فإن آخر ومن جانـب   

 لتشكیل اآللیات مھأ أحد المتعددة الذكاءات أن بل هناك من اعتبر، )23.،ص2003السید أحمد،(و حاجاتهـم الطلبة

اتخـذت كمقاربـة فـي المجـال إذا مـا ،)Mohammed, M,2004,p :108(  الحدیثـة المسـتجدات وفـق العربـي العقـل

 بالذكاوات المتعددة " الخاص الفكر نشر المتفوقین رعایة أجل من تـّتبع أن یمكن التي فأسالیبها،التعلیمي العربي

 " أنـواع الـذكاوات " مــتعددة لتحدیـد أدوات اســتخدام وعلـى توظــیفه، علـى المعلمـین وتـدریب نطـاق، أوسـع علـى"

 هـذه السـتخدام نفسـیین أخصائیین تعیین في التوسع نحو السعي إلى إضافة وذلك الطالب، من كل لدى السائدة

  ).220.،ص2001 ، مینا فایز( منها النتائج واستخالص األدوات،

للــذكاوات المتعــددة، المــربین مــن مناقشــة نقــاط القــوة لــدى األطفــال " هــوارد جــاردنر"بهــذا یمكــن أن ُتمّكــَن نظریــة   

وتساعد على تخطیط االستراتیجیات التعلیمیة المناسبة،وذلك قصد خلق بیئة صفیة أكثـر فاعلیـة،كما ینبغـي علـى 

ب لكل هذه الذكاوات،فهدف التربیة توفیر بیئة مناسبة الفصول الدراسیة أن تشتمل على أنشطة ومواّد تقییم تستجی

لجمیع األطفال،وأحد الطـرق النجـاز هـذه األهـداف هـو إعطـاء قیمـة للـذكاوات المتعـددة الموجـودة لـدى الجمیـع،وال 

ینبغي لألطفال أن یسیروا وفق نوع محددة مـن الـذكاء فقـط،وال ینبغـي حرمـانهم مـن االسـتمتاع باألنشـطة الخاصـة 

ــــــ ــــــة بهــــــذه ال ــــــال للنجــــــاح فــــــي مســــــاقات غرف ــــــوفیر فــــــرص متســــــاویة لألطف ــــــك ینبغــــــي ت ــــــدال مــــــن ذل ذكاءات ،و ب

  ).Reiff,1996,pp:164-166(الصفّ 
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 أنــواع مـن طبیعـة كـل نـوع لتحدیـد التطبیقـي أو النظـري المسـتوى علـى سـواء الكبیـرة الجهـود مـن الـرغم وعلـى  

 أسهـمت التي النظریة تلك لمبادئ كتطبیقات مدرسیة تمت التي اإلفادة من أیـضا الرغم وعلى المتعددة، الذكاءات

 صـعوبات  ردیةـالفـ روقـفــال ینـموهـوبــال تشافـاكـ المدرسـي الـتعلم :كــ ةـتربویـ مجـاالت تحسـین فـي كبــیر بشـكل

 والدراسـة البحث إلى حاجة في زال ما المجال هذا أن على اآلراء في اتفاًقا هناك أن إال .الخاصة التربیة التعلم،

  .فال یخلو أيُّ عمل بشري من النقصان حتما،)32.،ص2001، عبد السالم محمد(

علــى هــذا األســاس هنــاك شــروط یجــب االلتــزام بهــا عنــد تطبیــق هــذه النظریــة،وهي مراعــاة إعــادة بنــاء النظــام    

عبقــري یهــوم فــي  التعلیمــي الحالي،وأســالیب التقــویم التــي تغفــل جانبــا مهمــا جــّدا مــن شخصــیة المــتعلم ،فكــم مــن

الشــوارع،أو یجلــس تحــت جــدرانها،وهو ثــروة وطنیــة كامنــة ُمهــدرٌة ، تنحــرف فــي المجتمــع ،لضــیق مــا تعــاني فــي 

  .حیاتها، وهي ولو استغلت بالطریقة الُمثلى لكانت قد ابتكرت شیئا ینفعها وتنتفع به األمةَ 

فـي )أو العدالـة( ثقافـة التكـافؤ لتحقیـق كـأداة ُتسـتخدم أن المتعـددة الـذكاءات لنظریـة بهـذا المفهـوم أیضـا یمكـن   

و المتنوعة  من خالل ما توفره من استعمال للعملیات العقلیة المتاحة ،):84Aborn, 2006, p(الفـصول الدراسیة

أو عنــاء مثلمــا  لــدى جمیــع األفراد،وبــذلك یســاهم كــل المتعلمین،وفــي منــاٍح عــّدة مــن الحیــاة المدرســیة،دون فشــل 

كي ُتســـتغّل الطاقـــات المعرفیـــة غـــرف الـــدرس ،التـــي ال تراعـــي هـــذه األنـــواع المتعـــددة للـــذكاءات،یحـــدث اآلن فـــي 

للمتعلمــین كــّل علــى حــدة،واالنتفاع بهــذه الملكــات مجتمعــة لصــالح الــبالد والعباد،كمــا وأنهــم یتجنبــون بــذلك الهــدر 

منفعـة العامـة،لكّن هـذا األمـر یتطلـب للبلـد فـي الالجبـارة  التربوي،أو ما یسمى بالفاقد التعلیمي،بكسب كـل الطاقـات

  .بأكمله  curriculum إعادة النظر في المنهاج الدراسي

 قـوتهم نقـاط خـالل لمجـتمعهم مـن التقـدم عجلـة فـي یشـتركوا أن األفـراد لكـل بالسـماح النظریـة تسـهم ثـم ومـن  

وبــذلك یمكــن أن یكــون علــى أنــه نتــاج اإلمكانــات ،والقــیم التــي یمنحهــا المجتمــع  )69.،ص2006صــالح،(الخاصــة 

  .والمدرسة من المجتمع،)142. ،ص2000، عبد السالم محمد(

  :العالقة بین المكانة السوسیومتریة والذكاءات المتعّددة-9

تـي تمـت فـي میـدان ولعـّل الدراسـات ال فـي هـذا الصـدد، -الباحـث علـى حـد علـم الطالـب-لم ترد عالقـة صـریحة  

العالقــــات االجتماعیــــة بــــین البشر،ینحصــــر العمــــل علیهــــا علــــى نــــوع واحــــد مــــن الــــذكاءات المتعــــّددة،وهو الــــذكاء 

االجتماعي،وهذا أمر معقول جّدا،الن الباحثین كثیرا ما اشتغلوا علیـه للـربط فـي التعامـل بـین الّنـاس،على نحـو مـا 

 األنشـطة فـي والمشـاركة االجتمـاعي الـذكاء بـین دالـة عالقـة أّنـه توجـد:HUDDLESTENهدلیسـتون وجـدت

على اعتبار أن هذه األخیرة نوع من أنواع المكانـات االجتماعیـة،فیما عـدا ذلـك ،)25 .ص , 1994 , كرمة (والقیادة

فكّل ما ُیستنتج مما قیل في المجال النظري ،مـا هـو إال محاولـة السـتنتاج مـا یمكـن تسـمیته بالعالقـة الرابطـة بـین 

فـإّن المالحـظ  مـن أقـوال العلمـاء ،وخصوصـا أصـحاب ) متغیراتهـا(ین القطبین الهاّمین في هذه الدراسة الحالیـةهذ
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علـــى المكانــــة ) أو االجتمــاعي(فإّنــه یحـــاول إســقاط قــــدرة الـــذكاء البــین شخصـــي" جـــاردنر"الشــأن مـــن أمثــال العـــالم

 شخصـي البـین الـذكاء: "ه،حیث یقـول عنـهالسوسـیومتریة أو االجتماعیة بشكل خاّص من خالل تعریف بسیط ل

 مـن خاصـة مهـارة المجـال هـذا ویتضـمن وقصـدهم، ودوافعهـم اآلخـرین النـاس فهـم مـزاج علـى القـدرة هـو

،ففـي هـذه المقارنـة لـم ) (Gardner,1993,p:220"معینـة بطریقـة اآلخـرین لألشـخاص بصـورة مـؤثرة االسـتجابة

فــي بنــاء  العالقــات االجتماعیــة مــن حیــث نجاحهــا أو فشــلها یصــّرح صــاحب النظریــة فــي حــّد ذاتــه بتقریــر مصــیر

المكانــة السوســیومتریة  بــین الّنــاس،ولكن قــد یكــون لمــن یفهــم أمزجــة النــاس أن یظفــر بمكانــة اجـــتماعیة  مرموقــة 

،وهـي قاعـدة ربانیـة ثابتة،وصـالحة فـي كـل "اتق شّر من أحسنت إلیـه:"بینهم دون التسلیم بذلك قطعا،ألّنه من باب

وهـل (ال ُیرد خیرهم إلـیهم مـرة أخرى،ولـو مـن مفهـوم -بالرغم مما یقدمون من الخیر لآلخرین-فنجد الكثیر ان،زمك

،وال یحصلون علـى ثقـتهم أبـدا ،هـذه الثقـة هـي مـا یثّبـت أركـان المكانـة السوسـیومتریة )جزاء اإلحسان إال اإلحسان

  .بینهم

و  الّنــــاس إلینــــا وهــــم األبنــــاءبــــل حتــــى فــــي بعــــض المواقــــف األســــریة التــــي تــــدفع الفــــرد إلــــى اتقــــاء شــــّر أقــــرب   

  .األزواج،والذین ُأشیر في وصفهم باألعداء،وهذا ما یحدث فعال لألسف الشدید

ا،ویعلن ال بـأس بهـ)سوسـیومتریة(وعلى النقیض  مما ُأسلف سابقا فهناك من یقّدرك،ویحفظ لـك مكانـة اجتماعیـة  

ذلك أمام المإل جهارا دون خوف وال تردد، وهو ال یعرفك أصال ،بل لمجـرد أنـه سـمع عنـك شـیئا طیبـا تـداوَل بـین 

الّنــاِس ِذكُرُه،وهــو بــذلك یكــون قــد تبنــى االتجاهــات النفســیة واالجتماعیــة لآلخــرین نحوك،بــل وســاهم فــي نشــرها فــي 

  .المجتمع

واجتمـاعي،إلى  ومیكـانیكي مجـرد إلـى الـذكاء صـنف عالم ثورندایك الـذيفي حین ذهب رائد المدرسة السلوكیة،ال  

 التفاعـل علـى الفـرد قـدرة فـي المتمثـل االنفعـالي الـذكاء أوجـه وجـه مـن هـو ،-أي االجتمـاعي-هـذا األخیـر أنّ 

 من ناتج االجتماعیة حیاته في الفرد نجاح أنّ  إذ االجتماعیة، العالقات في ضوء اآلخرین مع السلیم االجتماعي

  معهـم التفاعـل علیـه یحـتم اآلخـرین مـع وجـوده وأنّ  بشـریة تجمعـات وسـط فـي یعـیش وٕاّنمـا فـي فـراغ، یحیـا ال أّنه

(Elbert,1998,p:171)  ،فهذه المقاربة أیضا ال توحي علًنا بنجاح الفرد في إنتاج مكانة سوسیومتریة بین الناس،

-متوســـطة-عالیـــة(علـــى أحـــد أنـــواع المكانـــات) أو الحصـــول( ألّن التفاعـــل االجتمـــاعي هنـــا لـــیس حتمیـــُة ركـــوب

،وٕانمــا هــو ســلوك اجتمــاعي عاّم،كمــا أّن نجـاح الفــرد فــي حیاتــه بالتفاعــل مــع مــن هــم )منخفضــة -معزولــة-منعزلـة

معه ،قد یكون بعیدا عن طبیعة مكانته بینهم،كمن یعیشون فـي المهجـر ویحققـون النجـاح المطلـوب اجتماعیـا فـي 

  . لهم على مكانات عالیة هناكبلدانهم،دون حصو 

علــى هــذا األســاس فــإّن كــلَّ التعریفــات ســالفة الــذكر ُتضــِمر ظهــور المكانــة السوســیومتریة بتــأثیر الذكاء،ســواء    

عاما كان أو متنوعا،ولو تحقـق منهـا الّسـابقون لجهـروا بها،لـذا تـرى الدراسـة أّن األمـر یتطلـب بحثـا جاّدًا،ومؤّسسـا 
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بطــرق عدیــدة وبتــأنٍّ ورویــة،ودون حكــم مســبق،قد تــؤدي نتائجــه إلــى طمــس حقــائق علمیــة  تأسیســا منهجیــا وعلمیــا

  .موجودة فعال

أن   للدراسة یمكن المتعددة الذكاءات النظري الذي قیل في نظریة) الكمّ (التعّرف على هذا التراث  وبعد  

  :ما یلي تستخلص

 المنطقـي والـذكاء  اللغـوي الـذكاء : وهـي  المتعـددة الـذكاءات لنظریـة وفقـا  ذكـاءات عــدة لدیـه فــرد كــل أنّ  1-

الشخصـي،والذكاء  والـذكاء االجتمـاع، الحركي،والـذكاء الجسـمي والـذكاء , المكـاني البصـري والـذكاء , الریاضـي

  .الطبیعة،وقد یتعداها إلى الوجودي،الروحي مع التعامل وذكاء الموسیقي،

 . الواحد الفرد عند مستویاتها وتتفاوت , مستقلٍ  بشكل تعمل الذكاءات هذه أنّ  2-

 من منفردة تولیفة بمزیٍج ،أو یختص فرد كل أن كما , آلخر فرد من تختلف المتعددة الذكاءات مستویات أنّ  3-

 . الذكاءات هذه

 ووجد الفرد لدى الدافع توفر إذا بمستویاتها االرتقاء أو تنمیتها تعّلمها،و یمكن المتعددة الذكاءات أنماط أنّ  4-

  . ،مع االستراتیجیات المناسبة والجادة في ذلكالمناسبین والتعزیز التدریب

 . وسیلة من بأكثر المتعددة ذكاءاته من ذكاء كل عن التعبیر یستطیع فرد كلَّ  أنّ  5-

 .واحدة في استعمالها بطریقة یتعلمون ال ولكنهم القدرات نفس لدیهم جمیعهم الناس أنّ  6-

بهذا المنظور،و التصور العاّم للتعّددیة في الذكاء، یمكن اعتبار هذا الطرح وارد الحدوث بین البشر،وخصوصا   

المتمدرسین منهم،فكثیرا ما أثبتت التجارب على وجود أنواع شتى من هذه المستویات في المدرسة الجزائریة، رغـم 

 Educational Activities فـي جمیـع المناشـط  أنهـم یقتصـرون علـى تقـویم نـوع أو اثنـین علـى األكثر،وهـذا

  .مشافهة أو كتابة،وقد یفلح فیها الكثیر ألنهم مرغمون قصرا،أّما الهدر فموجود حتما،إّما 

على الرغم من أنه یمكن أن تُّتخذ بعض هـذه األنـواع مـن الـذكاوات  كمیكانیزمـاٍت دفاعیـة لوقـت الحاجـة،ومثال   

ربــة للدراســة ،أو العمــل أو مــا شــابه،و یكــون فــي مجتمــع ال یتقبلــه، أو یــرفض عنــدما یكــون اإلنســان فــي الغ:ذلــك

جمیــع الــدخالء علیــه مهمــا كــان جنســهم وجنســیتهم،في هــذا الموقــف ال بــد لوجــود الــذكاء الشخصــي،والذي ینشــغل 

التـــزان اإلنســـان فیـــه بدراســـة ذاتـــه،وفهمها جّیدا،وهـــذا مـــا ســـیخلق لـــه االتـــزان النفســـي الداخلي،والـــذي یتغـــذى منـــه ا

االجتماعي فیما بعد،عوض االستسالم للوضع الحـالي،والتفكیر فیه،وصـرف الطاقـة النفسـیة فیمـا ال ینفع،وبالتـالي 

  .ضیاع الهدف الذي جاء من أجله
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  :خـالصـة

والمعرفـي   النفس عموما علم مجال في السیكولوجیة المعاصرة النظریات المتعّددة إحدى الذكاوات نظریة تعتبر  

وهي من مستجدات العلم،ونشاطه الدائب ،والدائم ،جاءت إلثراء جانب الملكات الفطریة والمكتسـبة خصوصا،منه 

عند البشریة بلفت النظر إلیها،وٕالى نظرتها للتعّددیة في هذا الجانب العقـلي الذي یمكن االستفادة منه في المیـدان 

،وفي میادن المهـن والفنـون علـى العمـوم، ك مـا أنهـا تـرفض اعتبـار عمومیـة الـذكاء،فهي تؤّكـد أّن التربوي باألخصِّ

أو متفّرقــة فــي حیاتــه الیومیــة،وان اســتغلها  ،مــن هــذه القدرات،قــد یوظفهــا مجتمعــةاإلنســان یحمــل تولیفــة  متنوعــة 

  .أحسن استغالل،َسُهَلت معیشُته وانتفع بما یمتلك،وقّدم شیئا یفید به محیطه االجتماعي
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  :تمهید

الدراسة الحالیة وكانت سیتّم االنتقال في هذا الفصل الرابع المتضّمن بدوره اإلجراءات المنهجیة المتّبعة في   

  :الخطوات كالتالي

  تساؤالت الدراسة-1

 :التساؤل الرئیس األول -1- 4

المرحلـة المكانة السوسیومتریة و مستویات الذكاءات المتعـددة لـبعض تالمیـذ أنواع ما طبیعة العالقة بین 

  النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر؟

 :التساؤل الرئیس الثّاني -2- 4

مســتویات الــذكاءات المتعــددة فــي المكانــة السوســیومتریة أنــواع هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین 

  ر؟لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردن

  :وقد تبنت الدراسة الحالیة الفرضیات التالیة:التذكیر بفرضیات الدراسة- 2

مســتویات  و) یومتریة  العالیــةســذوي المكانــة السو (توجــد عالقــة ارتباطیــه بــین نــوع المكانــة السوســیومتریة  -2-1

  .الذكاءات المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

مستویات  و  )ذوي المكانة السوسیومتریة المنخفضة(توجد عالقة ارتباطیه بین نوع المكانة السوسیومتریة  -2-2

  .نویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنرالذكاءات المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثا

مســتویات الــذكاءات المتعــددة  و) نجــوم الجماعــات(المكانــة السوســیومتریة  توجــد عالقــة ارتباطیــه بــین نــوع -2-3

  .لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

مستویات الذكاءات المتعددة  و) المنعزلین إن وجدوا(المكانة السوسیومتریة  توجد عالقة ارتباطیه بین نوع -2-4

  .لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر
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مســـتویات الـــذكاءات  و)  المعـــزولین إن وجـــدوا(المكانـــة السوســـیومتریة  توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه بـــین نـــوع  -2-5

  .لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر المتعددة

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائیة بـین ذوي المكانـة السوسـیومتریة العالیـة و ذوي المكانـة السوسـیومتریة  -2-6

ري بن منـاد ببوسـعادة حسـب المنخفضة في مستویات الذكاءات المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زی

  .مقاربة جاردنر

فـي مسـتویات الــذكاءات ) إن وجــدوا(ال توجـد فـروق ذات داللــة إحصـائیة بـین نجــوم الجماعـة و المعـزولین -2-7

  .ب مقاربة جاردنرسح المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة

فـي مسـتویات الـذكاءات ) إن وجـدوا(المنعـزلین  بـین نجـوم الجماعـة و ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائیة -2-8

  .ب مقاربة جاردنرسح لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة المتعددة

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي مسـتویات الـذكاءات المتعـددة تعـزى لمتغیـر الجـنس لـبعض تالمیـذ -2-9

  .ب مقاربة جاردنرسح یة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادةالمرحلة النهائ

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي مســـتویات الـــذكاءات المتعـــددة تعـــزى لمتغیـــر الشـــعبة الدراســـیة  -2-10

  .ب مقاربة جاردنرسح لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة

مجموعـة اإلجـراءات الذهنیـة :طـه بـدويعلى إجراءات أطلق علیها الحالیة اعتمدت الدراسة  :منهج الدراسة-3

وهــو   المـنهج الوصـفيونظــرا لطبیعـة الدراسـة فإنهـا تعــتمد ،)115.،ص2000بدوي،(اّلتي یتمّثلها الباحث مقـّدما 

ـتمدت الدراســة كمــا اعــ. مــن یـنقـــل الـواقـــع كمــا هــو، ببیــان حالـــه خصوصــا فــي العالقــات االجتماعیــة بــین التالمیــذ 

 و الّـذي یعـتـبر جـزء ال یـتـجـزأ من الـمـنهـج الــوصفـي بالتالي یتـّم بــه تكمـیم مـدي الفـروق إن المقارنة أسلوبأیـضا 

  .)186.،ص1999بوعالق،(وجدت

ها مـــــع االعـتـمـــــاد عـــلـــــى اإلجــــراءات اإلحـــــصائیة مــــن الوصـــــف ـوهــــي مـمـثـــــّلة فــــي مـتـغـیـــــرات الـدراســـــة نـفـســــ     

االسـتدالل الـّذي یدرس الوحدات ویهدف إلى إجابات كمیة عن أسئلة مشاكل البحوث ،و التحقّـق مـن الفرضـیات و 

  ).19.،ص2009بوعالق،(المطروحة
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إجراءات متكاملة في تجّمعها لترجمة بهذا یمكن القول أّن هذه الدراسة اعتمدت كما ُذكر سابقا مجموعة       

،و الظواهر المدروسة إلى مفاهیم یسهل التعبیر عنها باستنتاجات صحیحة و قریبة أكثر من الواقع المعیش فعال

تتبنى المنهج الوصفي،الذي ترى أنه یخدم متغیراتها المرصودة فیها،و یتماشى مع طبیعة الدراسة في حّد 

  .ما هوذاتها،وذلك عبر نقل الواقع ك

 :حدود الدراسة4-

  :كما تتحّدد الدراسة بما یلي أیضا

  :الحدود المكانیة- 2-1

  .ُأجریت الدراسة بثانویة زیري بن مناد اّلتي تقع في وسط مدینة بوسعادة بوالیة المسیلة 

  :الحدود الزمنیة- 2-2

  .2015/2016و فیفري ،و ذلك خالل الموسم الدراسي جانفي يكانت الدراسة طیلة شهر 

  :الحدود البشریة- 2-3

أقسام (تلمیذا متمدرسا في السنة الثالثة ثانوي  446)محّل الدراسة الحالیة(ثانویة زیري بن مناد تحوي   

،موزعین على أقسام متعّددة الّشعب الدراسیة،وهي كما هو مبین في الجدول 2015/2016خالل الموسم )النهائي

  :الموالي

 دراسة الحالیة لتالمیذ النهائي بثانویة زیري بن مناد ببوسعادةلل األصلي مجتمعالیبین حجم 01جدول رقم

  .2015/2016للسنة الدراسیة 

  ∑  إناث  ذكور  الشعب الدراسیة

  30  08  22  هندسة كهربائیة

  37  10  27  هندسة مدنیة

  67  40  27  تسییر واقتصاد

  190  113  77  علوم تجریبیة

  122  92  30  آداب وفلسفة

∑  183  263  446  
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من هذا المجتمع األصلي ،ولطبیعة الدراسات السوسیومتریة ،تّم التركیز على األقسام ذات الحجم الصغیر ولنفس 

  .الجنس كما هو مبین في خصائص عینة الدراسة

 :الدراسة االستطالعیة- 5

تعّد خطوة هاّمة للباحث،وللبحث نفسه،كما أنها منهجیا تعتبر تمهیدا للدراسة األساسیة عند جمیع   

إذ یستحسن قبل البدء في إجراءات  :  "الحلیم منسي محمود عبدقال عن دورها  الباحث الباحثین،حیث 

ظروف التي سیتم فیها البحث و بصفة خاصة في البحوث المیدانیة القیام بدراسة استطالعیة للتعرف على ال

  .61).ص،2003منسي، ("إجراء البحث

  :التطّرق إلیها للكشف عن عّدة نقاط منها من الضروريلذا كان 

أین ستجري الدراسة و قیت األسبوعي،و ،و نمط العمل،و التالثانویاتالكشف عن الجو العاّم للدراسة داخل - 

 .األساسیة فیما بعد

تعتبر مرحلة تجریبیة الختبار األدوات من حیث الصیاغة اللفظیة للعبارات ،و المنهجیة لبناء المقاییس - 

و مقیاس الذكاء   لمورینووالتطبیقیة للمدد الالزمة عند اإلجابة،و تمثّلت األدوات في االختبار السوسیومتري 

  .لدراسة،المعّدلین حسب العّینة المستهدفة، و طبیعة المكینزي المتعدد

 .تقنین األدوات أو ما یسّمى بالخصائص السیكومتریة للمقیاسین من صدق وثبات- 

ات دینامیة الجماع"وذلك لطبیعة الموقف  ،فردا فقط)15(كانت الدراسة االستطالعیة على عّینة صغیرة حجمها  

  .مقیاس الذكاءات المتعددة نفس الكالم عن،اكبیر  حجماو الدراسة السوسیومتریة و اّلتي ال تستلزم ،"الصغیرة

تّم حیث ،،و خالل الموسم الدراسي هذه المجموعة سحبت من بین األعداد المقدمة من تالمیذ نفس الثانویة  

نتائجها بعیدا عن الدراسة األساسیة،هذه األولى اّلتي كانت ناجحة بدون ظهور صعوبات ُتذكر ،فخاللها  استبعاد

  :قیاسین معا وكان كالتاليتّم ضبط الوقت الالزم لتطبیق الم

 .،مع التفكیر الملّي في العالقات االجتماعیة،والتأنيدقائق 5دقائق إلى 3االختبار السوسیومتري یستغرق من - 

،والتي تحتاج أیضا تفكیرا،حتى یعّبر 48وهذا للعبارات دقائق، 10دقائق إلى  7مقیاس الذكاءات المتعددة من - 

 .كّل هذا بعد مشاركة الباحث ،ومع شرح بعض المفاهیم  ،المبحوث بصدٍق عن قدرته العقلیة

   :الــمـعایـنـة-6

 الیـدوي بالسـحبSimple random sampling ریقـة المعاینـة العشـوائیة البسـیطةاعتمـدت الدراسـة علـى ط  

Manual printing ، من  زیري بن مناذ  ثانویةحیث أحصیت ثانویات مدینة بوسعادة السبعة و جرى اختیار
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تتــــوفر فــــیهم شــــروط معینــــة بالطریقــــة الــــذین ،و تالمیــــذ المرحلــــة النهائیــــة  علــــىوبالضــــبط ،ثــــم تــــّم التركیــــز  هنّ بیــــن

ر شـروط اختیـار الجماعـات الصـغیرة وبتـوفقضوا وقتا طویال مع بعضهم الـبعض القصدیة،من بینها أن یكونوا قد 

 .ومن نفس الجنس والقسم ،)وهذا في الدراسة السوسیومتریة(فقط
  

  :)حقل الدراسة( طبیعة الثانویة- 5-1

المنطقة التي تتواجد فیها الثانویة،یرتادها تالمیذ من كل الطبقات االجتماعیة واالقتصادیة،ومن مناطق عدة من   

المدینة،وذلك لسمعتها الطیبة المتداولة بین السكان،عن وطاقمها اإلداري والتربوي من ذوي الخبرة الواسعة،أضـف 

لهــا تاریخــا حــافال بالنجاحات،لــذا فهــي مــزیج مــن الثــراء  إلــى ذلــك أنهــا أول ثانویــة بجنــوب الوالیــة كلهــا ،حیــث أن

  . غیر ذلكو الثقافي،واالجتماعي،والتربوي،والتاریخي 

  :طریقة اختیار العّینة- 5-2

   ).156.،ص2006عالم،أبو (وحتى تكون العینة مجموعة جزئیة من مجتمع له خصائص مشتركة   

 حقیقا،تمثیال  الذي تنتمي إلیه،وتتمثل خصائصه،وخواصهللمجتمع  ممثلةالعّینة  تكون هذهأن  یجب إلزاما   

یمكن لصاحب البحث،أو الدراسة تبریر التعمیم ،والذي یقصد به إسقاط نتائج هذه الدراسة على باقي حتى 

ن أي مشاكل،بهذه الكیفیة التي تمیل إلى الصحة،ویبقى و المجتمع بشكل یقرب إلى الصّحة المنهجیة والعلمیة،ود

  .مجال اإلنساني عموما واالجتماعي منه  نسبیا ولیس مطلقاالبحث في ال

وفي هذا الدراسة تّم الدخول إلى المؤسسة المرصودة للعمل المیداني بعد الحصول على رخصة العمل فیه من   

المدیریة الوصیة،كما تّمت االستعانة باإلحصاء العاّم لتالمیذ السنة الثالثة ثانوي،قصد الوقوف على الفئات ذات 

  :،وكانت كما سیأتيقة القصدیةبالطری،والتي تّم انتقاؤها )قلیلة العدد(الشروط الالزمة

   :حجم العّینة كلها- 5-2

هذه الدراسة تعتمد على عملین متوازیین،أحدهما یعالج المكانة السوسیومتریة بین التالمیذ،ویحتاج  - 

  .أدّق  النتائجمجموعات صغیرة، ،ألنه كلما صغرت المجموعة كانت 

العدد،لذا تصطلح الدراسة الحالیة على  والعمل الثاني یكون على الذكاءات المتعددة ،وهنا ال یهمّ  - 

  :استعمال فئة المكانة السوسیومتریة ،وفئة الذكاءات المتعددة ،وهي كالتالي

  :المكانة السوسیومتریة فئة - 2-1- 5



81 
 

نفــس الصــف : اختیــار المجموعــات الصــغیرة علــى شــرطین أساســیین همــا  تتطلــب الدراســة ،فــي هــذه المجموعــة  

وحــدة فقــط،الن مجموعــة  62الكلي،اختیــر منهــا حجــم بلــغ ونفــس النــوع ،وهــذه المجموعــات مــن الحجــم الدراســي ، 

فـردا إحصـائیا،ال یتـوفر فیهـا شـرط قلـة العـدد وهـو شـرط مهـّم للغایة،أضـف إلـى ذلـك  20إناث آداب وفلسفة تضم 

،لـــذا لجـــأت الدراســـة لهـــذا  أّنـــه یصـــعب رســـم السوســـیوغرام،ویختلط فیهـــا البنـــاء االجتمـــاعي للعالقـــات بـــین أفرادهـــا

  :حسب الجدول التالياالختیار ،على أمل إرجاع المجموعة للدراسة في الذكاءات المتعددة،وبذلك فهذه الفئة هي 

  المكانة السوسیومتریة و التمثیل النسبي لها فئةیبین خصائص  02الجدول رقم
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  إناث  ذكور  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  النوع

  07  11  06  08  12  08  10  العدد

 %11 %18 %10 %13 %19  %13  %16  التمثیل النسبي 

∑  62  

  

  :02الجدول  قیم تعلیق على*

جماعـات ألفـواج تربویـة مختلفـة حسـب الّشـعب  07یتبـین أّن فئـة المكانـة السوسـیومتریة،تحوي  02مـن الجـدول   

هـذه  المذكورة،ومن الجنسین ،هذه الجماعات هي التي تكون منها المصفوفات السوسیومتریة والخرائط االجتماعیة

فقــط ،فهــي تســعى إلــى المجموعــات التــي تتــوفر  تكتفــي بالشــعبة الدراســیة و الجــنس) المكانــة السوســیومتریة(الفئــة 

  : فیها شروط العمل السوسیومتري وهي

صغر الحجم ،ووجودها معا فـي قسـم واحـد،ومن نفـس الجنس،حتـى یجـري تحلیـل العالقـات االجتماعیـة بینهـا،و   

نعزلین،وذوي اســتخالص أنــواع المكانــة فیهــا ، ألنهــا لهــذا الغــرض بالــذات ،وهــو اســتنباط النجــوم،والمعزولین،والم

  .المكانة العالیة،مع ذوي المكانة المنخفضة،والذین سیستغلون كمتغیرات في الدراسة الحالیة

وحدة،لمدى تأثیرها على  20:وحدة،وذلك بعد استبعاد مجموعة إناث آداب وفلسفة لكبر حجمها 62فالحجم هنا   

وبــذلك أصــبح أكبرهــا  االجتماعیــة بــه  لهــا، و تعّقده،وعــدم وضــوح العالقــات sociogramالخریطــة االجتماعیــة 



وحدات،وبنســـــبة  06:،وأقلهـــــا ذكـــــور آداب وفلســـــفة بــــــ

  

  .المكانة السوسیومتریة

،ألن الدراسة في هذا المتغیر ال تحتاج إلى عدد قلیل مثل 

خصائصها  أصبحت،و سابقتها الدراسة السوسیومتریة،فهنا استجلبت مجموعة إناث آداب وفلسفة المستبعدة منها

  یبّین متغّیر الجنس في فئة الذكاءات المتعددة 

  التمثیل النسبي للمجموعة 

48%  

52%  

100%  

ھندسة كھربائیةأدب وفلسفة

11
6

11

10%18%

أنثى 2 -ذكر 1

82 

،وأقلهـــــا ذكـــــور آداب وفلســـــفة بــــــ%19فردا،وبنســـــبة  12:حجمـــــا ذكـــــور الهندســـــة المدنیـــــة بــــــ

  .،لكّنها ثریة ومتنوعة أیضا،وتُناسب العمل السوسیومتري

المكانة السوسیومتریة فئةیبّین توزیع أفراد  02:رسم بیاني رقم

   :الذكاءات المتعددة

،ألن الدراسة في هذا المتغیر ال تحتاج إلى عدد قلیل مثل وحدة 82:الفئة فیها في الذكاءات المتعددة بلغ حجم

سابقتها الدراسة السوسیومتریة،فهنا استجلبت مجموعة إناث آداب وفلسفة المستبعدة منها

  : الذكاءات المتعددة فئةفي  

  :و اّلذي سُیمّثل بالجدول و الرسم البیاني التالیین

یبّین متغّیر الجنس في فئة الذكاءات المتعددة  03: جدول رقم

التمثیل النسبي للمجموعة   الحجم  الجنس      

  39  ذكــــــور

  43  إنـــــــاث

  82  الــمــجــمــــوع

أدب وفلسفةھندسة مدنیةھندسة كھربائیةھندسة مدنیةتسییر واقتصادتسییر واقتصاد

2221

10887
12

16%13%13%11%19%

62

العدد التمثیل النسبي للمجموعات الحجم الكلي

 

حجمـــــا ذكـــــور الهندســـــة المدنیـــــة بــــــ

،لكّنها ثریة ومتنوعة أیضا،وتُناسب العمل السوسیومتري10%

الذكاءات المتعددةفئة  - 2-2- 5

في الذكاءات المتعددة بلغ حجم

سابقتها الدراسة السوسیومتریة،فهنا استجلبت مجموعة إناث آداب وفلسفة المستبعدة منها

  :كالتالي

في  متغّیر الجنس --أ

و اّلذي سُیمّثل بالجدول و الرسم البیاني التالیین             

      

ذكــــــور

إنـــــــاث

الــمــجــمــــوع

  

تسییر واقتصاد

1

10

الحجم الكلي



في الذكاءات المتعّددة،وهي فئة تحمل النوعین 

 82وبحجم كلي بلغ % 52فردا، وبنسبة تمثیل 

  

  الذكاءات المتعددة  لفئةمتغیر الجنس بالعدد والتمثیل النسبي 

  الذكاءات المتعددة فئة

  التمثیل النسبي للمجموعة

22%  

25%  

31%  

22%  

100%  

ـــــر  ـــــة المســـــتهدفة حســـــب متغی ـــــذكاءات عـــــدد الوحـــــدات فـــــي العین الشـــــعبة الدراســـــیة فـــــي ال

  .%31وحدة، وبنسبة 26المتعّددة،وهي ثریة و متنوعة،أكبر تمثیل فیها لشعبة اآلداب و الفلسفة، بعدد 

الــمــجــمــــوع

82

100%

الجنس الحجم      

83 

   :03قیم الجدول رقم 

في الذكاءات المتعّددة،وهي فئة تحمل النوعین  هذا عدد الوحدات في العینة المستهدفة حسب متغیر الجنس

فردا، وبنسبة تمثیل  43، و اإلناث %48فردا و بنسبة تمثیل  

  .ضح المعطیات أكثریو  01وحدًة إحصائیة،والرسم البیاني 

متغیر الجنس بالعدد والتمثیل النسبي توزیع یبّین  03 

  الذكاءات المتعددة فئةمتغّیر الشعبة الدراسیة في  

  وهي ما ُیعّبر عنها في الجدول و الرسم البیاني التالیین

فئةالدراسیة ل یبّین متغّیر الشعبة 04:جدول رقم

التمثیل النسبي للمجموعة  الحجم  الشعبة الدراسیة      

  18  هندسة كهربائیة

  20  هندسة مدنیة

  26  أدب و فلسفة

  18  تسییر واقتصاد

  82  المجموع

  :04قیم الجدول رقم 

ـــــر   ـــــة المســـــتهدفة حســـــب متغی عـــــدد الوحـــــدات فـــــي العین

المتعّددة،وهي ثریة و متنوعة،أكبر تمثیل فیها لشعبة اآلداب و الفلسفة، بعدد 

الــمــجــمــــوعإنـــــــاثذكــــــور

39
43

48%52%

الجنس التمثیل النسبي للمجموعة             

 

قیم الجدول رقم  تعلیق على*

هذا عدد الوحدات في العینة المستهدفة حسب متغیر الجنس  

 39معا، عدد الذكور 

وحدًة إحصائیة،والرسم البیاني 

 :رسم بیاني رقم

متغّیر الشعبة الدراسیة في   - 3- 3- 5

وهي ما ُیعّبر عنها في الجدول و الرسم البیاني التالیین      

      

هندسة كهربائیة

هندسة مدنیة

أدب و فلسفة

تسییر واقتصاد

المجموع

  

قیم الجدول رقم  تعلیق على*

ـــــین الجـــــدول      04یب

المتعّددة،وهي ثریة و متنوعة،أكبر تمثیل فیها لشعبة اآلداب و الفلسفة، بعدد 



 ها الدراسـیة علـىالحتـواء فصـول بالـذاتكان اللجوء الختیار هذه الشعب 

  

  .الذكاءات المتعددة لفئةیبّین توزیع متغیر الشعبة الدراسیة 

إّن األدوات هي الوسائل اّلتي یستخدمها أّي باحث لجمع المعلومات المطلوبة و الالزمة لدراسته من المصادر 

موضوع البحث ،وطبیعة :أّن اختیار األداة و الوسیلة یتوّقف على

حیط بالموضوع،ویمكن للباحث أن یختار وسیلة 

الدراسة الحالیة ف  ).36.،ص 2002مسلم،

تالمیذ مستوى بعض تهتّم بالبحث عن العالقة بین المكانة السوسیومتریة و مستویات الذكاءات المتعددة لدى 

األول اختبار سوسیومتري ( نامقیاس ذا الغرض

 McKenzie (  حسب البیئة المعّدلین

التي یستخدمها قبل فالبحث العلمي ُیقّیم بنوعیة األداة 

دراسة نتائجه في الواقع،ال  تكون هذه النتائج مقبولة أو صحیحة إّال إذا كانت األداة المهیأة 

المجموعتسییر واقتصاد

82

22%100%

الحجم

84 

كان اللجوء الختیار هذه الشعب أّما باقي الشَُّعِب فتتقارب فیما بینها، و 

  .مجموعات صغیرة،وحتى یتسنى اختیارها في العمل السوسیومتري

لفئةیبّین توزیع متغیر الشعبة الدراسیة  04:رسم بیاني رقم

 :األدوات المستعملة في الدراسة

إّن األدوات هي الوسائل اّلتي یستخدمها أّي باحث لجمع المعلومات المطلوبة و الالزمة لدراسته من المصادر 

أّن اختیار األداة و الوسیلة یتوّقف على":محمد مسلم"األساسیة ، یقول في هذا الصدد

حیط بالموضوع،ویمكن للباحث أن یختار وسیلة المالبسات اّلتي تونوعیة مجتمع الدراسة،و الظروف و 

مسلم،(واحدة أو أكثر ،كما یمكنه أن یحّدد الوسائل حسب هدف الدراسة

تهتّم بالبحث عن العالقة بین المكانة السوسیومتریة و مستویات الذكاءات المتعددة لدى 

ذا الغرضالنهائي ،لذا ُرصد لهبأقسام ق علیهم الثالثة ثانوي أو ما یطل

McKenzieلمكینزيمقیاس الذكاءات المتعّددة ، و الثاني مورینو

فالبحث العلمي ُیقّیم بنوعیة األداة )2006(و كما قال موریس آنجرس  

دراسة نتائجه في الواقع،ال  تكون هذه النتائج مقبولة أو صحیحة إّال إذا كانت األداة المهیأة 

  .)286.،ص2006

تسییر واقتصادأدب و فلسفةھندسة مدنیةھندسة كھربائیة

1820
26

18

22%25%31%22

الحجم التمثیل النسبي للمجموعة

 

أّما باقي الشَُّعِب فتتقارب فیما بینها، و    

مجموعات صغیرة،وحتى یتسنى اختیارها في العمل السوسیومتري

  

رسم بیاني رقم

األدوات المستعملة في الدراسة-7

إّن األدوات هي الوسائل اّلتي یستخدمها أّي باحث لجمع المعلومات المطلوبة و الالزمة لدراسته من المصادر    

األساسیة ، یقول في هذا الصدد

ونوعیة مجتمع الدراسة،و الظروف و الموضوع،

واحدة أو أكثر ،كما یمكنه أن یحّدد الوسائل حسب هدف الدراسة

تهتّم بالبحث عن العالقة بین المكانة السوسیومتریة و مستویات الذكاءات المتعددة لدى 

الثالثة ثانوي أو ما یطل

مورینولیفي لجاكوب 

 الدراسیة واالجتماعیة،

دراسة نتائجه في الواقع،ال  تكون هذه النتائج مقبولة أو صحیحة إّال إذا كانت األداة المهیأة 

2006آنجرس،(مالئمة

  

  

ھندسة كھربائیة

18
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  :وفي هذه الدراسة اعتمدت أداتین أساسیتین هما

 :االختبار السوسیومتري- 6-1

: في الحدیث عن القیاس السوسیومتري) f.zanecky( زانیكيعلى لسان  جاكوب لیفي مورینویقول       

یظهر أّن السوسیومتریة قد وجدت الحّل للمشاكل المنهجیة القدیمة،بحیث أدخلت المناهج الكمّیة في العلوم 

  .االجتماعیة بطریقة مقبولة أكثر من كّل المحاوالت األخرى اّلتي جرت في هذا المجال

ب االجتماعي في سبیل القیاس ،و ال تضحي بالنظري في سبیل النفسیة كما بین مورینو،فهي ال تحضي بالجان  

  .الشكلیة

  :هناك ثالثة أسئلة رئیسة في البحث عن معنى السوسیومتریة

وما هي النتائج  - لماذا تواجدت السوسیومتریة في الوالیات المّتحدة األمریكیة؟  - ما هي السوسیومتریة؟  -

 اّلتي توّصلت إلیها حّتى یومنا هذا؟

  :ُیجیب مورینو على هذه األسئلة بما یلي

  .ما هي السوسیومتریة؟ معنى السوسیومتریة: الجواب على السؤال األّول-أ

یعتبـر مفهومـا التلقائیـة و االبتكـار حجـرا الزاویـة فـي السوسـیومتریة،حیث أدخلـت منهجـا تجریبیـا یطّبـق فــي        

جمیع العلوم االجتماعیـة،حیث منحـت وضـعیة جدیـدة لممتهنیهـا وهـي مكانـة الباحث،حیـث تحـّول األفـراد المجـّرب 

   نتائجهم ب و یقیمونعلیهم من أفراد سلبیین إلى أفراد ممثلین یشاركون في التجار 

فكّل العلوم االجتماعیة تتحول إلى سوسیومتریة إذا ُمنحت ألفراد التجربة مكانة الباحث،و أكثر من ذلك فهي 

   ماعةـــنامیة الجـــدیـــتّم بــــة،و تهـــشّكلــــاعات المــــها في الجمـقـیـال تطبـجـد مـوكهم،و تجـلـس سـیـقـت

  .اس و التقییم من جهة أخرى،فهي أحدث تقنیة إلى حّد اآلن قابلة للتطبیق العلميو سلوكها من جهة وبالقی 

  . ؟ تاریخهاU.S.Aلماذا وجدت السوسیومتریة في : الجواب على السؤال الثاني- ب

إّن الوالیــات المّتحــدة األمریكیــة فــي ذلــك الوقــت كانــت تتكــّون مــن جماعــات صــغیرة تتمتّــع بنــوع مــن الحرّیــة فــي   

العمــل و اّلتــي لــم توجــد فــي فرنســا أو ألمانیــا أو روســیا،وهذا مــا یشــّجع علــى إجــراء التجــارب المیدانیــة علــى هاتــه 

أو كالماركسـیة،الكاثولیكیة (ثقافیـة أوا وموّحـدة دینیـة الجماعات،ومن جهة أخرى عدم توّفر أیدیولوجیات قویة نسبی

ولـیس مركزهـا وكل جماعة تـدور حـول ...،و اّلتي تكبت التعبیر،و نمو التلقائیة في الجماعات الصغیرة )العقالنیة

  .)moreno,1970,pp:11-12(لها مع بقیة الجماعات إّال عالقات ضعیفةأو اصطناعیة
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 : عن محتوى السوسیومتریة فیقول: الجواب عل السؤال الثالث-ج

  :تعتمد السوسیومتریة ثالث نقاط أساسیة

 :و نتج عنها ثالث مجاالت في البحث هي) العمل(الحركة    - 3قیاسي    - 2 جماعي - 1

  أبحاث حول الجماعات. 

 أبحاث حول القیاس. 

 العمل(أبحاث حول الحركة.( 

  :ة في المیدان هيو ترتّبت عنها ثالث تقنیات عّززت  تطبیق السوسیومتری

 السیكودراما أو المسرح العالجي. 

 السوسیوغرام و المصفوفة. 

 طریقة تسجیل الصوت.  

لیس نظاما تجمع فقط فیه مجموع ) مجموع العالقات المتداخلة(و یوّضح مورینو أن النسق السوسیومتري 

مجموعا أكبر،وعلى رأسها ما  تكّون) الفرعیة(العالقات االجتماعیة،و إنما كذلك مجموعة من األنساق التحتیة 

 :و تتفرع عنه ثالثة أجزاء هي" سوسیونومي"سماه مورینو

 .وهو علم بنیة الجماعات االجتماعیة سواء كانت بینها عالقة تجاذب أو تنافر:  السوسیودینامي-1ج

 .وهوعلم قیاس العالقات بین األفراد: السوسیومتري-2ج

 .االجتماعيهو علم أمراض النفس :السیاتري- 3ج    

  علم القوانین االجتماعیة:فیعني   3ج و 2ج و 1جأّما السوسیونومي المتكّون مّما تقّدم من 

)41 -39 moreno,1970,p.p:(.  

  : الدراسةاختبار -1- 6-1

محاور في كل محور ثالثة اختیارات للقبول وفق طریقة مورینو  أربعةاختبارًا سوسیومتریًا ذا  الدراسة إستلزمت

من خالل  المرحلة النهائیة في الثانويتالمیذ للتعرف على طبیعة العالقات بین  ) 234.ص،1998،عالوي(

مصاغة على شكل طلب  تلمیذلكل  أربعة أسئلةإذ وجهت  ،القبول لبعضهم في هذه العالقات أو رفضها 

  .من الحیاة المدرسیة،في أماكن أربعة مختلفة  یستهدف التعرف على مستوى ونوع معین من العالقة االجتماعیة

   :حساب الدرجات السوسیومتریة-2- 6-1

  : على النحو اآلتي میذاللتیتم حساب الدرجات السوسیومتریة ل
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ویمنح " ثالث درجات " االختیارات الثالثة علىالذي یحصل على االختیار األول في أي من  التلمیذیمنح 

الذي یحصل على االختیار لتلمیذ ل" درجة واحدة "  و" درجتین " الذي یحصل على االختیار الثاني  التلمیذ 

  .الثالث

  : طریقة إجراء االختبار-3- 6-1

على كّل تلمیذ مع شرح  االختبار السوسیومتري زیع بأسلوب تو ) الدراسةعینة ( میذاللتتم إجراء االختبار ل  

  .الملءبعد االنتهاء من عملیة طلب منه اإلجابة علیها وٕاعادتها یو العمل مسبقا 

  :الجداول-4- 6-1

لیسهل  مملوءة ،یتّم ترمیزها ،ثّم تفریغها في جداول خاصة )االختبارات السوسیومتریة(بعد إعادة المقاییس   

  .استعمالها فیما سیأتي بعدها من عمل

  :)المصفوفة السوسیومتریة(السوسیوماتریس -5- 6-1

یسّمى بالسوسیوماتریس لتسهیل رسمها فیما سیأتي  تُترجم إلى رسم تخططي یعّبر عن نتائج االختیارات فیما  

  .بعدها

   :)الخریطة السوسیومتریة االجتماعیة(رام غالسوسیو  -6- 6-1

وهو نوع من أنواع خرائط الجماعة، وذلك لزیادة إیضاح " الرسم االجتماعي " السوسیوجرام  الدراسة  تاستخدم  

والذي یوضح فیه اختیارات أفراد الجماعة اتجاه بعضهم  ،"ة النهائیةالمرحلتالمیذ " البینة االجتماعیة ألفراد العینة 

  . وهي االختیارات من الدرجة األولى) قبول أو رفض(

بینما  الجماعة بالسوسیومتري ویستخدم كمرادف له إذ إّن السوسیومتري یستخدم لتقییم بناء ویربط السوسیوجرام 

  . السوسیوجرام یوضح النتائج ویعرفها

أما العالقات ..) مثلث،دائرة (عطي الباحث رمزا هندسیا لكل عضو من أعضاء الجماعة یوفي السوسیوجرام   

 .)3.،ص2010زّمام،(الموجودة بینهم فتعرض بواسطة خطوط توحد بینهم

فیها   النجم متداخلة یحتل ثالث دوائرالذي یحتوي على  لنور ثويالسوسیوجرام المعدل  الدراسة  تاستخدم  

بینما یتوزع أفراد الجماعة اآلخرین بین  أو خارج الدوائر مركز الدائرة الداخلیة ویحتل المعزولون الدائرة الخارجیة

  .)80.ص،2007بركات،،إبراهیم( ودالحد ههذ
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  : ةالسوسیومتری المكانة-7- 6-1

لتحدید مكان األفراد في ) مكانة االختیار السوسیومتري(عرف بـ یالمكانة االجتماعیة أو ما  ت الدراسةاعتمد

تالمیذ المرحلة النهائیة داخل الجماعة لتوضیح النتائج التي أسفرت عنها وتحدید معالم العالقات التي تربط 

ر التي تضمنها االختبا األربعةكجماعة تربطها عالقات اجتماعیة متنوعة في المحاور  المدرسة و حتى خارجها،

مهما كانت  الجماعةبجمع عدد االختیارات المتحّصل عنها من األفراد اآلخرین من نفس  السوسیومتري

  .درجاتها

  یبین توزیع المحاور والعبارات و األوزان لالختبار السوسیومتري المطّبق في الدراسة  05:جدول رقم 

  

  المحاور

  

  األماكن 

ها
یب
رت
ت

  

  

  ما تعالجه كّل عبارة في االختبار

  اإلختیارات

  أوزانها  توزیعها

  األول

  

  

  القسم

  

  

1    

  .الجلوس بالجوار في القسم

  ن3  أول

  ن2  ثان

  ن1  ثالث

  ن3  أول  المشي مع في الساحة  2  الساحة   الثاني

  ن2  ثان

  ن1  ثالث

  ن3  أول  المشي مع في رحلة  3  الرحلة  الثالث

  ن2  ثان

  ن1  ثالث

  ن3  أول  اللعب مع في حصة الریاضة  4  ةـالریاض  الرابع

  ن2  ثان

  ن1  ثالث

  )01انظر الملحق رقم(                                                                                    

  :الخصائص السیكومتریة لالختبار السوسیومتري-8- 6-1

التـي سـتخرج إلـى الدراسـة األساسـیة  لها والكشف عن الخصائص السیكومتریة  قبل استعمال أّي أداة یجب      

  :المعتمدة هنا هي التقنیات،لذا فإّن 

  :  validitéالصدق-أ

  :منها التاليال یمكن حصرها كّلها بل تّم االعتماد على بعضها و هناك أنواع كثیرة من الصدق 



89 
 

  

 المحكمین السابق في رسـالة الماجسـتیر،مادامت لـنفس الطالـباعتمدت الدراسة الحالیة على صدق  :ملحوظة

  .الحالیة خاّص بهذه الدراسةالجدید ،والصدق المقارنة الطرفیة  إلى جانب،وكذلك لنفس االختبار تقریبا،الباحث

  

  :صدق المحّكمین-1

و ،بإشكالیة البحث والفرضیات  این ،حیث تّم عرض المقیاس مرفقمباستخدام طریقة استطالع آراء المحكّ  -    

  التي وّزع�ـت عل�ى أثن�ى عش�ر أس�تاذا متخصص�ا ف�ي ال�ـمیدان ، م�ن ذوي الخـب�ـرة المیدانی�ة  و الكف�اءة العلمی�ة

ثمانیة موافقة ،وواحد معّدل بشكل سمح بإھمالھ نھائیا إلى (استرجعت منھا تسعة فقط وقد ،لدراسة ھـذه األدوات

  :یلي ُحسب صدق المحكمین كماعلى ھذا ) ردجانب المقاییس التي لم ُتست

0
088100

09

08
    73.،ص2014حرزلي،(0.88یساوي ختبار السوسیومتري اإلصدق ـف.(  

  .هذه النتیجة تدّل على أّن المقیاس صادق بقوة

   :صدق المقارنة الطرفیة-2

استخدام  والدنیا للمقیاس،أو اداة القیاس وفیه یتمّ والذي یمّیز طرفي القیم العلیا صدق التمییزي ،الأو ما ُیسّمى ب  

  تین متصلتینلعّین t  test االختبار التائي

مـن حجـم العّینـة االسـتطالعیة البـالغ  %27ترتیب الدرجات من األكبر إلى األصـغر ،و حسـاب النسـبة  و بعد   

فـي الجـدول  اتظهـر نتائجهـ تـيو الّ  درجـات دنیـا 4درجـات علیـا و  4بالتقریـب وحدة ،و اّلتي أعطـت مجمـوع  15

  :الموالي  06:رقم

المطبق في  المكانة السوسیومتریة الختبارصدق المقارنة الطرفیة ل الفروق "تا"یبّین اختبار  06:رقم جدول  

  .الدراسة الحالیة

  

  

  

  

  

اختبار    المتغیرات 
" تا"

 الفروق

درجات 
 الحریة

Sig. 
مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الخطأ 
 المعیاري

 %95مستوى الثقة

 قیم علیا قیم دنیا

لقیم العلیاا  – 
 القیم الدنیا

22,250 2,872 1,436 17,680 26,820 15,493 3 ,001 
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  :06لجدول رقم ا  نتائج تعلیق على-*

أّنه بمعنى  0.01و هي أقل من    = 0.00sigقیمة   أنّ  06: النتائج المبّینة في الجدول رقم یتبّین من       

   .صادقالمقیاس ف، وبذلك  )القیم الدنیاو یا العلالقیم (حصائیة بین طرفي المقیاس إتوجد فروق ذات داللة 

  : fiabilitéالثبات - ب

 1992عودة،(،أو المقیاسالدّقة في تقدیر عالمة الفرد للسمة اّلتي یقیسها االختبار"ُیقصد بثبات المقیاس   

  ).194.ص

مختلفة  ظروف االتساق في نتائج االختبار،وهذا یعني أّن درجة الفرد سوف تكون ذاتها في ظلّ "كما ُیقصد به  

 .)95.،ص2007المحمداوي،(تماما

الثبات :حسب ما یليالثبات الّسابق في رسالة الماجستیر  ت الدراسة الحالیة هنا أیضا، علىاعتمد: ملحوظة

  .الحالیة هذه الرسالةّص خی جدید، بألفا كرونباخ ،و التجزئة النصفیة فقط،أّما االختبار و إعادة االختبار فهو

  

   :السوسیومتريالثبات باالختبار و إعادة االختبار لالختبار -1

و تتراوح الفترة الزمنیة بین التطبیقین األول و الثاني عادة من یوم واحد إلى بضعة أیام ،وقد تمتّد إلى عدد قلیل 

 ).269.،ص1997مخائیل،(من األشهر في بعض الحاالت 

األول في حوالي  ،حیث كان االختباریوما فاصلة بین االختبارین 30الفترة التي بقیت فیها هذه الدراسة حوالي ف  

، فكــان فــي أواخــر فیفــري مــن نفــس الســنة  علــى عینــة قــّدرت )أو إعادتــه(،أّمــا االختبــار الثــاني2016جــانفي  20

 فـردا إحصائیا،اسـتبعدت نتـائجهم مـن الدراسـة الكلیـة، ،كمـا أّن النتـائج هنـا للـدرجات الخـام للمقیـاس أیضـا ، 20:بـ

  :الموالي 07وهي حسب الجدول  ألنها لغرض التقنین فقط،

    الثاني للمكانة السوسیومتریة   ول وبین االختبارین األ  العالقةب الثبات یبّین 07: رقم جدول

 معامل االرتباط بیرسون

 فیفري في أواخر  االختبار الثاني 

2016 

 20االختبار األّول في 

  2016جانفي  

 **969, معامل االرتباط بیرسون

Sig. 000, مستوى الداللة 

 20 ن العینة 

** 0.01 
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  :07نتائج الجدول  تعلیق على -*

وهذه أیضا   0.01وهي أقّل من  Sig=0.00و قیمة  0.01في المستوى  =70.9Rp معامل االرتباط تقریبا قیمة

  .ثابت،و بالتالي فهو " قوي جدا" على ثبات المقیاس بدرجة  مؤشرات

  :وهي حسب الجدول الموالي : السوسیومتريلالختبار  بمعامل ألفا كرونباخالثبات -2

.المكانة السوسیومتریة  الختبارألفا كرونباخ معامل یبّین الثبات ب 08: جدول رقم  

 

 ألفا كرونباخ

 عدد العناصر معامل ألفا كرونباخ

,756 4 
 

  :08نتائج الجدول  تعلیق على-*

لعالقة بین درجات اختبار المكانة لجید فهو مؤّشر  0.75حسب قیمة  معامل ألفا  كرونباخ البالغ 

  .ثابت و هو بذلكالسوسیومتریة،

 :الثبات بالتجزئة النصفیة لالختبار السوسیومتري-3

  ).334.ص 1999غراویتز ، ( القسمین یتم تقسیم المقیاس إلى قسمین لمعالجة كل قسم على حدة و تقارن نتائج    

فراد على الفقرات الفردیة و الزوجیة،و یصبح معامل الثبات الناتج و یتّم فیها حساب معامل الترابط بین أداء األ  

وهي في  )34.،ص1996الروسان،(،لكي یتّم التوّصل إلى معامل الثبات للمقیاس ككلّ  رمان براونیسببمعادلة 

  :التالي 09الجدول 

  .یبّین الثبات بالتجزئة النصفیة لالختبار المكانة السوسیومتریة  09: جدول رقم

االرتباط بین نصفي المقیاس معامل  

 983. االرتباط بین المجموعات تحت التصنیف       

 معامل سبیرمان براون
 991. تساوي الطول

 991. عدم تساوي الطول

 990. معامل جیتمان للتجئة النصفیة

  .)75.،ص2014حرزلي،(                                                                                        

  : 09تعلیق على نتائج الجدول *

،وهي قیمة عالیة جّدا 0.99 :للتجزئة النصفیة قدرت بـ یتبین من النتائج أن قیمة معامل سبیرمان براون  

  ).75.،ص2014حرزلي،(بدرجة قویةوبالتالي المقیاس ثابت 
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   :المتعددة الذكاءات أداة - 6-2

 تسـعة المتضـمنMcKenzie1999 مكنـزي مقیـاس مـن باالسـتفادة اھتطـویر تـمحسـب الباحـث ریـان فإّنـه قـد   

 Chislett & Chpman 2006 وشـابمان كیسـلیت واختبـار فقـرات، عشـرة ذكـاء لكـل خصـص بحیـث ذكـاءات

 ومقیاس ،ذكاءات ثمانیة على موزعة فقرة ( 56 ) وتضمنت ذكاءات، سبعة على موزعة )رةـقـف ( 35  على ویحتوي

 ذلـك، ضـوء وفي المصریة، البیئة على تقنینه وتم فقرات (7 ) ذكاء لكل خصص بحیث، Khazal   2006 خزعل

 الریاضـي، /المنطقـي اللغـوي، /اللفظـي(:يھ ذكـاءات ثمانیـة لقیـاس خصصـت إیجابیـة بصـورة فقـرة   56صـیاغة تـم

 /الذاتي،الموســیقي /الشخصــي أو مـا یســمى البینشخصــي  االجتمــاعي/الحركــي /الجســمي المكـاني، /البصـري

 ) دائمـاً  علـيّ  تنطبـق :الخماسـي لیكـرت مقیـاس قــــــــــوف اسـتجابة سـلم فقـرة لكـل خصـص بحیث ،)الطبیعي اإلیقاعي،

(  (1 ) امطلقـ علـيّ  تنطبـق ال ،(2 ) قلـیالً  علـيّ  تنطبـق (3 ) أحیانـاً  علـيّ  تنطبـق ،(4 ) كثیـراً  علـيّ  تنطبـق ،(5

  ). 472.، ص2014ریان،

طرفـه و المعروضـة علـى محكمـین  مـن ترحةـالمقـ التعـدیالت راءـبإجـ  Adel Rayyan  ریـان عـادلالباحث قام  

 ذكاءات ثمانیة على موزعة رةً ـفق (48)ثماٍن و أربعین من مكونة األداة أصبحت وبالتالي ین من ذوي الخبرة،صمخت

  .الموالي 10متعّددٍة،وهي حسب الجدول 

الدراســة  هــذه ،تــّم تطبیــق هــذه األداة فــي"عــادل ریــان"بعــد الموافقــة الكتابیــة مــن طــرف الباحــث األصــلي: ظــةو حمل

  .)03الملحق رقم  الموافقة الكتابیة في أنظر(الحالیة

  

  

  

  

  

  

  



93 
 

  .الذكاءات المتعددة المطّبق في الدراسةیبّین توزیع المحاور و العبارات لمقیاس  10:جدول رقم

  أرقام العبارات   أنواع الذكاءات  المحاور

  

  األّول

  

  لغوي/اللفظي

1-9 -17 -25-33-41  

  

  الثاني

  

  منطقي/ریاضي

2-10 -18 -26-34-42  

  

  الثالث

  

  مكاني/بصري

3-11 -19 -27-35-43  

  

  الرابع

  

  جسمي/حسي حركي

4-12 -20 -28-36-44  

  

  الخامس

  

  اجتماعي/شخصيبین 

5-13 -21 -29-37-45  

  

  السادس

  

  ذاتي/شخصي

6-14 -22 -30-38-46  

  

  السابع

  

  ایقاعي/موسیقي

7-15 -23 -31-39-47  

  

  الثامن

  

  طبیعي

8-16 -24 -32-40-48  

  )02انظر الملحق رقم(

  .مقیاس الذكاءات المتعددة المطّبق في الدراسةلیبّین األوزان النسبیة  11:جدول رقم

  االختیاراتبدائل 

  أوزانها  تنطبق عليّ 

  ن5  تماما

  ن4  كثیرا

  ن3  أحیانا

  ن2  قلیال

  ن1  مطلقا
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  :مستویات الذكاءات في الدراسة الحالیة

فمـــا فـــوق كمجمـــوع لبنـــود  18هـــذه الدراســـة تتبنـــى مســـتویات الـــذكاءات المتعـــددة للمبحوثین،لكـــل درجـــة تســـاوي   

نــوع مــن أنــواع الــذكاءات الثمانیــة المــذكورة آنفا،هــذا مــا اعتمدتــه هــذه الدراســة كقاعــدة لتفســیر لمحــور المتمثــل فــي ا

عنــد هــذا المقیــاس موجبــة كلهــا لطبیعــة الدراســة ومعالجتهــا قــدرة عقلیــة )عـــبارات(النتائج،كمــا ننــوه بــأّن اتجــاه بنــود

  ).الذكاء(اإلنسان هي

  

  :متعددةالخصائص السیكومتریة لمقیاس الذكاءات ال - 1- 2- 6

   :validityالصدق-أ

  :بنفس الطریقة مع سابقه االختبار السوسیومتري ألّنهما ُأدخال ُدفعًة واحدة للمحّكمین فكان  

  :الذكاءات المتعّددةلمقیاس  صدق المقارنة الطرفیة-1

  :التالي 13وكما جرت العملیة في المقیاس األّول تكون هنا أیضا وحسب الجدول 

  الذكاءات المتعّددةصدق المقارنة الطرفیة لمقیاس الفروق في " تا"اختبار یبّین  12جدول 

  : 12لجدول انتائج  تعلیق على-*

 علىتوجد فروق بین الطرف األ،أّي  إحصائیاوهي دالة   = sig 0.00یتبّین أن قیمة  12من الجدول          

  .صادق، و المقیاس لنتائج االستطالع في هذا المقیاس محلیا األدنىو الطرف 

 :صدق االتساق الداخلي -2

 صدق االتساق الداخلي بین محاور المقیاس والمجموع الكلي لهیبین 13:جدول رقم

  معامل االرتباط الثنائي
 اجتماعي منطقي لغوي مكاني حركي موسیقي ذاتي  طبیعي 

∑ 
 **653, **626, *579, **718, *604, **706, *554, **726, معامل االرتباط بیرسون

Sig 008, 009, 024, 003, 017, 003, 032, 002, مستوى الداللة 
 15 15 15 15 15 15 15 15 ن حجم العّینة

االرتباط دال في مستوى* 0.05  
االرتباط دال في مستوى**  0.01  

  

" تا"اختبار   
 الفروق

درجات 
 الحریة

Sig. 
مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الخطأ 
 المعیاري

 %95مستوى الثقة

 قیم علیا دنیاقیم 

 – القیم العلیا
 القیم الدنیا

42,250 20,271 10,136 9,994 74,506 1,169 3 ,005 
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  : 31لجدول رقمانتائج  تعلیق على-*

یتبین أّن جمیع المحاور مرتبطة بقوة مع المجموع الكّلي للمقیاس،وهي دالة إحصائیا حسب قیم  13جدول من ال

  .الداللة جمیعها،وبذلك فالمقیاس صادق بقوةمستوى 

  : fiabilitéالثبات - ب

  :الذكاوات المتعّددةلمقیاس الثبات باالختبار و إعادة االختبار  -1ب

جلسة واحـدة للعینـة االسـتطالعیة و  فيكما في المقیاس السوسیومتري ألّنهما ُیدفعان كان االختبار األول        

  .بطبیعة الحال في نفس التاریخ 

 14 الجــدول یــه حســبعل ُتحّصــلكــان مــا االســتطالعیة وبعــد ترتیــب الــدرجات مــع الرمــوز المعطــاة ألفــراد العّینــة  

  :اآلتي

  المتعّددةالذكاءات لمقیاس  الثبات بالعالقة بین االختبارین األول والثانيیبّین  14 :رقم جدول

 معامل االرتباط بیرسون

 فیفري أواخر في  االختبار الثاني 

2016 

 االختبار األّول في

  2016جانفي  20

 **762, معامل االرتباط بیرسون

Sig. 000, مستوى الداللة 

 20 ن العینة 

** 0.01 

  

  :14رقم  نتائج للجدول تعلیق على -*

 0.01 ىوهي أقّل من المستو  Sig =0.000 مستوى الداللـة  قیمةأّن  14:یتبّین من نتائج الجدول  

،وهو ما تثبته قیمة )األول ،والثّاني(بین االختبارین جّد قوي،هناك ارتباط  المعلن عـنه في الجدول

0.91=pR ،المقیاس ثابتبالتّالي و  أیضا.  

 :یلي و كانت النتائج أیضا كما Alpha de Cronbach"ألفا كرونباخ":الثبات بـ-1

  الذكاءات المتعّددةبألفا كرونباخ لدرجات مقیاس  الثباتبمعامل حساب یبین  15 :رقم جدول

 عدد العناصر معامل ألفا كرونباخ

,838 57 

  



96 
 

   :15نتائج الجدول  تعلیق على*

أّن المقیاس :،وهي قویة ،حیث یمكن القول  0.83من خالل النتائج المبینة فیه یظهر أّن قیمة ألفا كرونباخ   

  .ثابت

  :الثبات بالتجزئة النصفیة

  الذكاءات المتعّددةلمقیاس  بالتجزئة النصفیةالثبات قیمة یبّین  16 :رقم جدول

 

 ألفا كرونباخ

 الجزء األول
 796, قیمة
 29a عدد العناصر

 الجزء الثاني
 752, قیمة
 28b عدد العناصر

الكليالعدد   57 
 909, االرتباط بین النصفین

 معامل سبیرمان براون
الطول المتساوي-تصحیح الطول  ,952 

 952, الطول غیر متساو
 692, معامل جیتمان للتجزئة النصفیة

وهي ،0.95أّن قیمة الثبات بالتجزئة النصفیة هو 16تظهر من نتائج الجدول : 16تعلیق على نتائج الجدول *

  .جّدا،وبالتالي القیاس ثابت بقوةقیمة عالیة 

  نقول أنّ  16حّتى  05من النتائج المبّینة في الجداول على الترتیب و التوالي من : خالصة التقنین     

  إلى الخروج بهمایمكن ،و ن بدرجة عالیة جّدا ان و ثابتاالمقیاسین المطّبقین في الدراسة الحالیة صادق     

  . بدون أّي مشاكل منهجیة أو إحصائیةساسیة المیدانیة األالدراسة       

  :في الدراسة المطّبقة  اإلحصائیة المعامالت-8

 . 22نسخة  spss المعالجة اإلحصائیة تمت بالحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة اختصارا: مالحظة 

المركزیة واختبارات الفروق وقد تّم فیها استخدام عّدة مقاییس إحصائیة  ،من معامالت ارتباط ومقاییس النزعة 

  :هي كما سیتم ذكره

 : Pearson - pRمعامل بیرسون- 7-1

واّلذي یدّلنا على قّوة العالقة بین متغّیرین  وعلى اتجاه هذه العالقة موجبة  ) r(یرمز لهذا المعامل        

  .)146.،ص2006أبوزینة،(أوسالبة 
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اسُتخدم كمقیاس إحصائي في هذه الدراسة لقیاس العالقات في الدراسة االستطالعیة ،وفي الدراسة الفعلیة    

لقیاس مدى قوة أو ضعف العالقة بین المكان السوسیومتریة ومستویات الذكاءات المتعددة لدى تالمیذ السنة 

  .Rp :،ویرمز له هنا بـالثالثة ثانوي أو النهائي

 :لفروقإختبارات ا- 7-2

  :t  studentالفروق " تا"إختبار   - 1- 2- 7

هو اختبار یسمح له بتحویل الفروق المشاهدة بین عینتین من خالل التوسطین الحسابیین لهما إلى قیمة   

  ).175.،ص2005بوحفص،(معیاریة تائیة

هذا النوع من االختبارات في البحث عن الفروق في العالقة بین مستویات  لمثلتطّلبت الدراسة الحالیة اللجوء   

  .لمجموعتین منفصلتین  t  testمتغیر الجنس،وهو اختبار تبعا ل الذكاءات المتعددة

  : ANOVAإختبار تحلیل التباین - 2- 2- 7

نسبة إلى توزیع احتمالي شهیر  Fإختبار تحلیل التباین یعتمد أساسا على إحصائي اختبار یطلق علیه اسم       

 .و اّلذي له تطبیقات عدیدة في اختبار الفروض F distribution یسّمى

و هو اختبار الفروق ألكثر من عّینتین ،وتّم اختبار فرض  حول الوسط الحسابي للمجتمعات المسحوبة       

نائیة بین كّل األزواج الممكنة من هـذه منها العینات ،بناء على ما سبق فالحل الوحید هو أن ُنجـري اختبارات ث

  .العینات،وكّلما زاد عدد العینات الداخلة في المقارنة،كّلما كان عدد االختبارات المطلوب إجراؤها كبیرا جّدا

و لذلك     یبنى اختبار تحلیل التباین أساسا على التعامل مع التباین اّلذي یحدث على وحدات التجربة ككل 

  .باینیسّمى تحلیل الت

بصفة عاّمة فیه ُیحسب تقدیر إجمالي لتباین المجتمع ،ثّم یقّسم إلى جزئین األول التباین بین المجموعات     

between groups  و الثاني یسّمى التباین داخل المجموعات،within groups  بعدها یحسب إحصائي

  .)3-2.،ص ص2012عبد الفّتاح،(االختبار و یعتمد على النسبة بین هذین التباینین

لمجموعة واحدة ،في هذه الدراسة لحساب الفروق  اّلتي  ANOVAتّم تطبیق اختبار تحلیل التباین األحادي    

  :وهي على التوالي  جماعاتترجع إلى التباین في الشعبة ألّنه یوجد بالدراسة أربع 

 .شعبة اآلداب والفلسفة - 1

 .شعبة الهندسة الكهربائیة - 2
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 .شعبة الهندسة المدنیة - 3

  .وشعبة التسییر واالقتصاد - 4

  :في الدراسة الحالیة spssللعلوم االجتماعیةالحزم اإلحصائیة  مستوى الداللة فيتفسیر  - 3- 2- 7

  :یتّم رفض الفرضّیة أو قبولها على إثر نتائج هذه االختبارات بشروط هي

،وهي قیمة مستوى sig :بـ،فإّن النتائج ُتقارن spss إذا استخدمت الحزم اإلحصائیة في العلوم االجتماعیة  

  .وهي القیم الحرجة ،أو مستوى الخطأ αالداللة والتي تقارن بقیمة 

  .عالقةال توجد ،أي ال توجد فروق،أو نقبل الفرضیة الصفریة  sig≤ α إذا كانت قیمة  ف -

 توجد فروق،و توجد عالقةنقبل الفرضیة البدیلة ،أي  )أصغر تماما( sig > αو إذا كانت قیمة   -

   ).81.،ص2014حرزلي،(

  :خـالصة

تّم في هذا الفصل اإلعداد المحكم للدراسة الفعلیة من خالل مجریات الدراسة االستطالعیة حیث ضبطت    

األدوات وما یتعلق بها من وقت الزم،إلى جانب المعالجة اإلحصائیة المناسبة،و تعیین شروط العینة المالئمة،و 

یمكن السیر اآلن ُقدما نحو الخطوة ة،حیث ذلك بمرافقة التقنین والمصداقیة للعمل المیداني بكل صدق وأمان

فهل مرحلة مهّمة جّدا بعد هذه الخطوة،و اّلتي ستكون  الحالیة اختبار فروض الدراسةراحة،وذلك بالموالیة بكل 

  .؟المطلوب علمیا ومنهجیا فعال ستكون في المستوى 
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  عرض و تفسیر نتائج الدراسة: الخامس  صلالف

  تمهید 

 عرض نتائج فرضیات العالقات االرتباطیة :أوال

  عرض نتائج فرضیات الفروق : ثانیا

  .مناقشة فرضیات الدراسة: ثالثا

 .تفسیر عاّم لنتائج الدراسة الحالیة: رابعا

 .خالصة الدراسة: خامسا

 االقـتراحات. 

 خـــاتــمـــة. 

 قائمة المراجع 

 قائمة الدراسة. 
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  :تمهید

 الختبار  سابقا جمعت اّلتي المعلومات جمیع توظیف ،واألخیر علىالخامس الفصل هذا فيیتم التركیز      

  :كما یلي البحث نتائج بعرض ذلك وكلّ  الحالیة، الدراسة فرضیات

  .العالقة االرتباطیةعرض نتائج فرضیات : أوال

   :عرض نتائج  الفرضیة األولى للدراسة الحالیة،والتي مفادها- 1

ــین نــوع المكانــة السوســیومتریة توجــد عالقــة * ،ومســتویات )ذوي المكانــة العالیــة(ارتباطیــه دالــة إحصــائیا ب

  .الذكاءات المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

  :عرض نتائج الدراسة الحالیة الخاّصة بالمكانة السوسیومتریة -1-1

 :)06(لسفة ذكورا حجمھا شعبة اآلداب والف  - أ

 ):؟مع من تحب الجلوس بالجوار في القسم(السؤال األّول - 1

 )06(عدد االختیارات للسؤال األّول لشعبة اآلداب والفلسفة ذكورا حجمھم 17:الجدول رقم

 التمثیل النسبي لالختیار  عدد االختیارات العّینة ن
1 A 03 30% 
2 B 00 00% 
3 C 02 20% 
4 D 02 20% 
5 E 02 20% 
6 F 01 10% 

∑ 10  
  .أّما قیم النسب المئویة في كلّ المصفوفات فھي بالتقریب لتفادي الفواصل:ملحوظة

 :71تعلیق على نتائج الجدول رقم -أ

إختیار من یمكن : في ھذا السؤال   )B( :و بعد المقارنة یتبین إقصاء العنصر)17(من خالل الجدول    

 )A(،رغم اختیاراتھ لآلخرین،و أن العنصر شعبة اآلداب والفلسفة ذكوراالجلوس بجوارھم في القسم من 

،وھناك  ،أما باقي أفراد الجماعة تقریبا بنفس االختیارات% 30وبنسبة  03تحّصل على أعلى اختیار بعدد 

لم یبدیا أّي اختیار لغیرھم من نفس جماعتھم،أي أنھما یحببان ، E،و Cمالحظة مھّمة ،وھي أن العنصرین 

  .)الحظ المصفوفة أسفلھ(عن أفراد جماعة القسم و یبقیان لوحدیھما،  االنعزال

  

  



للسؤال األول الخاص بالجلوس بالجوار في القسم لشعبة اآلداب و الفلسفة ذكورا 

F ∑ 

2 02 

 03 

 00 

 03 

 00 

 02 

01 10 

  معزول

أّن العالقات السوسیومتریة شبه متفرقة ،مع وجود فراغات و تباعد في الوسط 

التفـرق یوحي إلى انـتشار العالقات في هذه المساحة االجتماعیة، والفراغات هي عدم اختیارات و هي بالـمعـنى 

ن هذه المجموعة،وتفكك ، وخصوصا فـي عـدم إبـداء االختیـارات الثالثـة 
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للسؤال األول الخاص بالجلوس بالجوار في القسم لشعبة اآلداب و الفلسفة ذكورا  01

 A B C  D E F

A    3  2

B 2   3 1  

C       

D 2  3  1  

E       

F 3  2    

∑ 03 00 02 02 02 01

  

   منعزل          مكانة أولى 

  :01تعلیق على المصفوفة 

أّن العالقات السوسیومتریة شبه متفرقة ،مع وجود فراغات و تباعد في الوسط ) 01(یظهر على المصفوفة رقم 

التفـرق یوحي إلى انـتشار العالقات في هذه المساحة االجتماعیة، والفراغات هي عدم اختیارات و هي بالـمعـنى 

ن هذه المجموعة،وتفكك ، وخصوصا فـي عـدم إبـداء االختیـارات الثالثـة الدیـنامي عزل أو انعزال لـبعض األفراد م

.  

 

01:المصفوفة رقم- ب

 ).06(حجمهم

تعلیق على المصفوفة -ج

یظهر على المصفوفة رقم   

.  

  : 1نتیجة -د

التفـرق یوحي إلى انـتشار العالقات في هذه المساحة االجتماعیة، والفراغات هي عدم اختیارات و هي بالـمعـنى   

الدیـنامي عزل أو انعزال لـبعض األفراد م

.المتاحة لبعض األفراد
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الجلوس بالجوار داخل القسم لشعبة اآلداب والفلسفة ذكورا :للسؤال األول 01:الخریطة االجتماعیة رقم -ھـ

  ).06( حجمهم

  لثالثا االختیار                     الثاني االختیار                   األول ختیاراال  

  

  :في ھذه الدراسة les sociogrammesالتذكیر بترمیز األلوان في الخرائط االجتماعیة -

  منعزل 

  معزول 

  .منعزل+ معزول   

  

  

B 

D 

F  

C  

E 

A 
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 17:حسب نتائج الجدول رقم):الجلوس بالجوار في القسم(عرض وتفسیر نتائج السؤال األول-و

أیضا،ومن خالل نتائج المقابالت اّلتي أجریت مع بعض 01:الخریطة االجتماعیة رقمو  01: والمصفوفة رقم

أفراد فئة السنة الثالثة ثانوي ذكور بثانویة زیري بن مناد،وبعض أساتذتهم  و بعد االستقصاء لما رصد من 

  :عالقات اجتماعیة ،وٕاجراء المقارنات تبّین ما یلي

خشن نوعا ما في القسم،رغم إبدائه عالقاته االجتماعیة نحو اآلخرین، تعامله مع اآلخرین ،Bالعنصر المعزول - 

  ).أفراد فقط 06(لكنه لم یختر من طرفهم جمیعهم ،علما أن حجم هذه الجماعة صغیر جّدا

، والعزلة عن الجماعة في كثیر من األوقات،كما یصرحان ،فهما یحببان العمل الفرديE و Cأّما المنعزلین - 

جهما لآلخرین،لما یتمتعان به من قوة مرفولوجیة مقبولة،ولهم ارتباطات بعالقات خارج الجماعة دائما بعدم احتیا

  .الصفیة

ال %50،إّال أّن نسبة االختیاراجتماعي،یقدم المساعدة للكثیر،رغم صغر سنه ،ویتمتع بأخالق حسنةA العنصر- 

  .الخ... تؤّهله أن یكون قائد الجماعة ، بل قائد فریق ریاضي أو بحثي

ال یوجد معیار ثابت في االختیار،إال أّن بوادر القرب المكاني ،والجوار في الحي تطغى على الموقف،كما  - 

 .یوجد لألخالق الحسنة تأثیرها الملحوظ

  :االستنتاج األول -ز

تختلف معاییر االختیار في هذه المرحلة عن غیرها من مراحل التلمذة أو التمدرس وهذا لطبیعتها التـي تتسـم  

بالمزاجیة ،وحب االستقاللیة ،واالنعزال ،وعدم االنصیاع للجماعة،كما تبقـى األخـالق الحسـنة         و القـرب 

  .المكاني مسیطرین على أغلب االختیارات

  ):المشي في ساحة المؤسسة؟مع من تحب (السؤال الثاني  -2

  ).06( ذكورا حجمهم عدد االختیارات للسؤال الثاني لشعبة اآلداب والفلسفة 18: الجدول رقم

 التمثیل النسبي لالختیار  عدد االختیارات العّینة ن
1 A 02 34% 
2 B 00 00% 
3 C 01 16.5% 
4 D 01 16.5% 
5 E 01 16.5% 
6 F 01 16.5% 

∑ 06  
  

  



في الّساحة   مقصیا )B( :یتبین إبقاء العنصر

وٕاظهار نیة  ،رغم مشاركته باالختیارات لآلخرین

،أما الباقي في % 34وبنسبة  02بقي في الصدارة ،حیث تحّصل على أعلى اختیار بعدد 

  .منعزلین

ما یهّم في هذه الوضعیة تقهقر العالقات االجتماعیة في هذه الجماعة،وذلك حسب اختیارات أفرادها التي اتسمت 

باختیار واحد فقط،وبارتفاع نسبة االختیار وهو مؤشر على ضعف العالقة،ألنه كلما انتشرت كلما قلت 

  في الّساحة لشعبة اآلداب والفلسفة 

F ∑ 
3 01 
 03 
 00 
 00 
 00 
 02 

01 06 

  معزول

یتبین العالقات تضعف والفجوات  02من خالل المصفوفة رقم

  وجود الفجوات ،والمساحات الفارغة،وضعف العالقات ،دلیل تفكك الجماعة،وعدم 
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یتبین إبقاء العنصر) 18(من خالل الجدول  18:تعلیق على نتائج الجدول

،رغم مشاركته باالختیارات لآلخرین شعبة اآلداب والفلسفة ذكوراأیضا من طرف أفراد جماعة  

بقي في الصدارة ،حیث تحّصل على أعلى اختیار بعدد 

منعزلین) D( ،و )C( بقاء العنصرین ،و  هذه الجماعة تقریبا بنفس االختیارات

ما یهّم في هذه الوضعیة تقهقر العالقات االجتماعیة في هذه الجماعة،وذلك حسب اختیارات أفرادها التي اتسمت 

باختیار واحد فقط،وبارتفاع نسبة االختیار وهو مؤشر على ضعف العالقة،ألنه كلما انتشرت كلما قلت 

  .نسبها،والعكس صحیح

في الّساحة لشعبة اآلداب والفلسفة .." المشي مع"للسؤال الثاني  02:المصفوفة رقم

  ).06(ذكورا حجمهم                                            

 A B C  D E F
A      3
B 2   3 1  
C       
D       
E       
F 3  2    
∑ 02 00 01 01 01 01

   منعزل          مكانة أولى 

من خالل المصفوفة رقم02:تعلیق على  المصفوفة رقم

  .تزداد بین أفراد الجماعة

وجود الفجوات ،والمساحات الفارغة،وضعف العالقات ،دلیل تفكك الجماعة،وعدم  :2

     .وجود روابط بینها

  

 

تعلیق على نتائج الجدول-أ  

أیضا من طرف أفراد جماعة  

  .االنتماء للجماعة

بقي في الصدارة ،حیث تحّصل على أعلى اختیار بعدد  )A(كما أن العنصر

هذه الجماعة تقریبا بنفس االختیارات

ما یهّم في هذه الوضعیة تقهقر العالقات االجتماعیة في هذه الجماعة،وذلك حسب اختیارات أفرادها التي اتسمت 

باختیار واحد فقط،وبارتفاع نسبة االختیار وهو مؤشر على ضعف العالقة،ألنه كلما انتشرت كلما قلت 

نسبها،والعكس صحیح

المصفوفة رقم-ب        

                                            

تعلیق على  المصفوفة رقم  - ج

تزداد بین أفراد الجماعة

2نتیجة -د        

وجود روابط بینها               
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في الّساحة لشعبة اآلداب والفلسفة ذكورا .." المشي مع:"للسؤال الثاني 02:الخریطة االجتماعیة رقم  -ھـ

  ).06( حجمهم

  لثالثا االختیار                     الثاني االختیار                   األول ختیاراال    

  

  

  

  

B 

D 

F  

C  

E 

A 
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  ):في ساحة المؤسسة.." المشي مع("عرض و تفسیر نتائج  السؤال الثاني-و

كذلك ، ومن خالل نتائج 02:و الخریطة االجتماعیة رقم02:و المصفوفة رقم18:حسب بیانات الجدول رقم  

  :تبّین ما یلي

 .من طرف أفراد الجماعة حتى في الّساحة   Bللعنصر العزل ثبات- 

،حتى في أوقات الّراحة،والتي E و Cإلى جانب العنصرین السابقین  Dو دخول عنصر جدید لالنعزال هو - 

من المعتاد أن یلتقي فیها الجمیع للتنفیس االنفعالي،و كسر روتین الدراسة، مما قد یوحي هذا التصرف إلى 

  .،واتجاهاتها نحو أفراد جماعة القسم الذي تنتمي إلیهطبیعة هذه الشخصیات 

   :االستنتاج الثاني -ز

ثبات العزل لعنصر بعینه في موقفین مختلفین،ینبئ بما یتعلق بالشخص في حّد ذاته،ووجود المنعزلین   

س،وعدم بكثرة في موقف ال یتطلب هذا االنعزال،دلیل تشتت العالقات االجتماعیة في هذه المرحلة من التمدر 

  . احتیاج اآلخر،بخالف ما یحدث في المستویات التربویة الدنیا

  ):مع من تحب المشي في رحلة؟(السؤال الثالث  -3

  ).06(للسؤال الثالث لشعبة اآلداب و الفلسفة ذكورا حجمهم 19: الجدول رقم

  التمثیل النسبي لالختیار االختیارات عدد العّینة ن

1 A 02 29% 

2 B 00 00% 

3 C 01 14% 

4 D 02 29% 

5 E 01 14% 

6 F 01 14% 

∑  07  

  

  



في صدارة االختیارات D وA،وتساوي العنصرین 

السوسیومتریة،من ،وبقاء باقي أفراد الجماعة في نفس المكانة 

  .انعزال،و اختیارات،مع الضعف دوما في العالقات االجتماعیة رغم انتشارها أكثر من سابقتها،وقلة نسبها

في رحلة لشعبة اآلداب و الفلسفة ذكورا 

F ∑ 

2 02 

 03 

 00 

 00 

 00 

 02 

01 07 

  معزول

یتبین الفراغات مازالت موجودة بوضوح 

أفراد هذه الجماعة،مرده الرفض الضمني والعلني لهم،وهو ما یظهر في 
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  19:تعلیق على نتائج الجدول

،وتساوي العنصرین   B :یتبین بقاء إقصاء العنصر) 19(من خالل الجدول 

،وبقاء باقي أفراد الجماعة في نفس المكانة %29،و بسبة تقارب 

انعزال،و اختیارات،مع الضعف دوما في العالقات االجتماعیة رغم انتشارها أكثر من سابقتها،وقلة نسبها

في رحلة لشعبة اآلداب و الفلسفة ذكورا   .."بالمشي مع"للسؤال الثالث الخاص  03

 A B C  D E F

A    3  2

B 2   3 1  

C       

D       

E       

F 3  2    

∑ 02 00 01 02 01 01

معزول   منعزل          مكانة أولى 

یتبین الفراغات مازالت موجودة بوضوح  03من خالل المصفوفة رقم 03:تعلیق على المصفوفة رقم

  .وتشتت العالقات االجتماعیة

أفراد هذه الجماعة،مرده الرفض الضمني والعلني لهم،وهو ما یظهر في  تشتت العالقات بین

  

  

 

تعلیق على نتائج الجدول-أ

من خالل الجدول     

،و بسبة تقارب 02رغم ضعفها،بعدد

انعزال،و اختیارات،مع الضعف دوما في العالقات االجتماعیة رغم انتشارها أكثر من سابقتها،وقلة نسبها

03:رقم المصفوفة- ب

  ).06(حجمهم

تعلیق على المصفوفة رقم-ج

وتشتت العالقات االجتماعیة

تشتت العالقات بین: 3نتیجة  -د

  .زیادة االنعزال
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في رحلة لشعبة اآلداب والفلسفة ذكورا  .."المشي مع" :للسؤال الثالث 03:الخریطة االجتماعیة رقم  -ھـ

  ).06( حجمهم

  لثالثا االختیار                     الثاني االختیار                   األول ختیاراال    

  

  

  

  

B 

D 

F  

C  

E 

A 
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  ):في رحلة.." المشي مع("عرض و تفسیر نتائج  السؤال الثالث-و

  :، یتبّین ما یلي 03:و الخریطة االجتماعیة رقم 03:و المصفوفة رقم 19:حسب بیانات الجدول رقم      

 .حتى خارج المؤسسة دلیل واضح على نوع شخصیته المنبوذة داخلیا وخارجیا B بقاء عزل العنصر- 

منعزلة حتى في موقف خارجي عن المؤسسة،ومع جماعتها،تأكید لنوع شخصیتها C.D.E بقاء العناصر- 

  .االنعزالیة

  .عدم تفرد شخص بالصدارة الظاهرة- 

في هذه الجماعة،و ثبات االنعزال ،وعدم  الفتور في العالقات االجتماعیة السائدة :االستنتاج الثالث -ز

  .وجود مختار بین أفرادها دالئل على ضعف البناء االجتماعي لها

  ):مع من تحب اللعب في الریاضة؟(السؤال الرابع -4

  ).06(للسؤال الرابع لشعبة اآلداب والفلسفة ذكورا حجمهم 20: الجدول رقم

            

 ن
  النسبي لالختیار التمثیل االختیارات عدد العّینة

1 A 03 33% 

2 B 00 00% 

3 C 02 22% 

4 D 02 22% 

5 E 01 11% 

6 F 01 11% 

∑ 09  
                                        

  20:الجدول نتائج تعلیق على-أ

،وارتفاع عدد االختیارات ،من طرف أفراد الجماعة Bبقاء عزل العنصر یتبین) 20( الجدول خالل من    

وتدني نسب االختیارات دلیل على التقارب أكثر بین أفراد ھذه الجماعة في ، %33 بنسبة و 03ألول مرة إلى 

  .ھذا الموقف،مع عدم تمیز فرد بعینھ في الصدارة

  

  



لشعبة اآلداب والفلسفة ذكورا  في الریاضة ،

F ∑ 

2 02 

 03 

 00 

 02 

 00 

 02 

01 09 

  معزول

  

ثبات العالقة بین أفراد الجماعة ینبئ عن استمرار نوع معین من العالقات االجتماعیة المتّفق علیها ضمنیا 

وبدون شعور معلن بین وحدات هذه الجماعة ،أّما ثبات العزل لنفس العنصر فهو تأكید وحدة اتجاهات الجماعة 
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في الریاضة ،.." باللعب مع"للسؤال الرّابع الخاص  04

 A B C  D E F

A    3  2

B 2   3 1  

C       

D 2  1    

E       

F 3  2    

∑ 03 00 02 02 01 01

معزول   منعزل          مكانة أولى                       

  04:تعلیق على المصفوفة رقم

  .یتبین أّن العالقات تشبه سابقاتها تقریبا 04من خالل المصفوفة رقم

ثبات العالقة بین أفراد الجماعة ینبئ عن استمرار نوع معین من العالقات االجتماعیة المتّفق علیها ضمنیا 

وبدون شعور معلن بین وحدات هذه الجماعة ،أّما ثبات العزل لنفس العنصر فهو تأكید وحدة اتجاهات الجماعة 

 

  

04:المصفوفة رقم- ب

  ).06(وحجمهم

                      

تعلیق على المصفوفة رقم-ج

من خالل المصفوفة رقم   

  :   4نتیجة -د

ثبات العالقة بین أفراد الجماعة ینبئ عن استمرار نوع معین من العالقات االجتماعیة المتّفق علیها ضمنیا   

وبدون شعور معلن بین وحدات هذه الجماعة ،أّما ثبات العزل لنفس العنصر فهو تأكید وحدة اتجاهات الجماعة 

  .نحوه
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في الریاضة لشعبة اآلداب والفلسفة ذكورا .." اللعب مع:"للسؤال الرابع 04:الخریطة االجتماعیة رقم  -ھـ

  ).06( حجمهم

  لثالثا االختیار                     الثاني االختیار                   األول ختیاراال    

  

  

  

  

B 

D 

F  

C 

E 

A 
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  ):في الریاضة.." اللعب مع("عرض و تفسیر نتائج  السؤال الرابع- و

المبینة  نتائج خالل ومن ، 04:رقم االجتماعیة الخریطة و 04:رقم المصفوفة و 20:رقم الجدول بیانات حسب
  :یلي ما تبّینسابقا 

 .،المرفوض في كل األماكن المرصودة في العالقات االجتماعیة ألفراد ھذه الجماعةBعزل العنصر-

 .ھذه الجماعة لم تتفق على عنصر بارز لھا،تقریبا كلھم في نفس المكانة السوسیومتریة زالت ما-

 .االختیارات في الّسكني للقرب ھناك قیمة-

   :االستنتاج الرابع -ز

 العام للعالقات بین أفراد ھذه الجماعة،مع تشتت واضح ،وعدم استقرارفي ھذا الموقف أیضا یتكرر الوضع 

  .لھا

حوصلة حول العالقة السوسیومتریة لشعبة اآلداب و الفلسفة ذكورا بثانویة زیري -ك

  :)06(بن مناد ببوسعادة حجمهم 

 المصفوفات في المبّینة المئویة النسب خالل ومن السوسیومتریة بالمكانة الخاّصة النتائجو تفسیر  عرض بعد  

 راذكو  و الفلسفة      شعبة اآلداب فإنّ  بأنواعها والجداول االجتماعیة الخرائط و البیانیة الرسوم و السوسیومتریة

  :كما یلي ببوسعادة بثانویة زیري بن مناد

 ثبتت ،كما واحدة تقریباأفرادها في مكانة  ،وال من هو على رأس شّلة،ألنّ بالقیادة متفّرد قائد فیها یوجد ال -1ك

  .في كل المواقف Bجمیعا بالعزل فرد بعینه هو هم النفسیة واالجتماعیةاتجاهات

في هذه الجماعة كذلك هناك أفراد ینعزلون بمحض إرادتهم،و ال یریدون عالقات مع أفراد جماعة صفهم  -2ك 

  .الدراسي أو قسمهم

كما یالحظ أّنه لما  تتسم بالتشتت ، في عمومها جماعةال هذه أفراد بین العالقات یمكن القول أیضا أنّ  -3ك 

تحتاج الجماعة ألفراد في بعض المواقف تستجلبهم،ثم سرعان ما تتخلى عنهم،وهذا هو عدم االستقرار النفسي 

على األقل هذا ما توصلت إلیه (واالجتماعي،وهو سمة غالبة في هذه المرحلة و بین أفراد هذه جماعة الذكور

  .)الدراسةهذه 
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 :)11( حجمھا شعبة الھندسة الكھربائیة ذكورا بثانویة زیري بن مناد ببوسعادة-ب

 ):؟القسم في بالجوار الجلوسمع من تحب (األّول السؤال-1

 

  )11( حجمهم شعبة الهندسة الكهربائیة ذكورال األّول للسؤال عدد االختیارات21:رقم الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن
1 A 02 13% 

2 B 02 13% 

3 C 01 07% 

4 D 02 13% 

5 E 02 13% 

6 F 00 00% 

7 G 03 20% 

8 H 03 20% 

9 I 01 07% 

10 J 00 00% 

11 K 00 00% 
∑ 16  

                          

 :21 الجدول نتائج تعلیق على-أ

في موقف الجلوس جماعة هذه المعزولین من طرف  F، J، K صراالعن أن یتبّین 21 الجدول خالل من- 

 .القسمبالجوار في 

في نفس المكانة السوسیومتریة من االختیارات وهي األولى في هذه الجماعة H و G كما أّن العنصرین- 

  .،وهي نسبة ضعیفة%20اختیارات فقط،وبنسبة  03وبعدد

  

  



لشعبة الھندسة  القسم في بالجوار

I J K ∑ 

3   03 

   02 

   02 

   00 

   02 

   00 

   03 

      02  

      01  

      00  

      01  

 01 00 00 16 

  معزول

  .مشّتتة،وبھا فراغات واسعة

تفكك العالقات االجتماعیة،كما أّن عدم التزام أفراد الجماعة باالختیارات الثالث 
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بالجوار بالجلوس الخاص األول للسؤال 05:رقم مصفوفة

 ).11(مھالكھربائیة ذكورا حجم

A B C  D E F G H 

   1 2    

2      3  

      2 1 

        

 1      2 

        

 3 2     1 

        2    1    

2                

                

      1          

02 02 01 02 02 00 03 03 
  

   منعزل         كانة أولى م 

  :05رقم مصفوفة

مشّتتة،وبھا فراغات واسعة السوسیومتریة العالقات أنّ ) 05( رقم 

تفكك العالقات االجتماعیة،كما أّن عدم التزام أفراد الجماعة باالختیارات الثالث التشتت،والفراغات دلیل 

  . لھم،دلیل ثان على ھذا التفكك

  

 

  

مصفوفةال-ب

الكھربائیة ذكورا حجم

 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

∑ 

               

مصفوفةال تعلیق على-ج

 المصفوفة على یظھر

   :05نتیجة-د

التشتت،والفراغات دلیل 

لھم،دلیل ثان على ھذا التفكك
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لشعبة الھندسة الكھربائیة  القسم داخل بالجوار الجلوس :األّول للسؤال  05:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).11( محجمھ ذكورا

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

    

  

K  

A 

B  

I 

C 

H 

   

G 

   

F  

J  

D 

   

E 

   



116 
 

  

  :)القسم في بالجوار الجلوس (األول السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین ، 05:رقم االجتماعیة الخریطة و 05: رقم المصفوفة و 21:رقم الجدول بیانات حسب  

  . الجماعة ھذه في F، J، K :المعزولة ھي العناصر-

  .مكانة من اآلخرین رغم ضعفھا أكبرH و G العنصران -

،تبنیا دورین هامین في هذه الجماعة،وهما العزل و االنعزال معا في موقف واحد أال وهو J وK العنصران -

  .ن من طرف أفراد الجماعة كلهم،ویرفضان أي فرد منها،كلٌّ على حدةیالجلوس بالجوار في القسم،فهما مرفوض

  .،والذي یرفض بدوره أّي فرد من جماعتهDصرباإلضافة إلى انعزال ثالث هو العن - 

 في معّینین أفراد على االجتماعیة العالقات اقتصار یعني،وقلتھا  المصفوفة وسط في االختیارات تشتت -
ھا،وعدم االلتزام باالختیارات الثالثة تأكید لحدود العالقات   و فی أفراد عن التخلّي تعني الفراغات الجماعة،و

  .ضیقھا 

 .كذلك ھنا مكانا منھم أقرب ھم لمن تعود االختیارات من كثیر -

سمة كالفتور في العالقات االجتماعیة بین أفراد هذه الجماعة هو السائد أیضا،وهو :األول االستنتاج -ز

  . لهذه الفئة المرصودةتطبع البناء االجتماعي في جمیع المواقف 

  ):المشي مع في الساحة؟مع من تحب ( الثاني السؤال-2

  ).11(مھحجم لشعبة الھندسة الكھربائیة ذكورا الثاني للسؤال 22: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن
1 A 02 13% 
2 B 02 13% 

3 C 02 13% 
4 D 02 13% 

5 E 01 07% 

6 F 00 00% 
7 G 02 13% 

8 H 02 13% 
9 I 01 07% 

10 J 01 07% 
11 K 00 00% 

∑ 15  
    

  



وھو المجال المفتوح  في ھذا الموقف أیضا،

 .فیھا عن اآلخرینتساوي باقي العناصر تقریبا في نفس المكانة ،والتي تعتبر ضعیفة،وال یوجد متقدم 

في الساحة لشعبة الھندسة الكھربائیة ذكورا 

I J K ∑ 

3   02 

 2  03 

   02 

   00 

   02 

   00 

   03 

      02  

      01  

      00  

      00  

 01 01 00 15 

  معزول

  .أنھ مازالت توجد فراغات واسعة) 

  .الجماعة كذلكاالجتماعیة بین أفراد ھذه 
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  22:الجدول 

في ھذا الموقف أیضا،،K و F :العنصرین عزل بقاء یتبین 22 الجدول

 .)ساحة المؤسسة

تساوي باقي العناصر تقریبا في نفس المكانة ،والتي تعتبر ضعیفة،وال یوجد متقدم 

في الساحة لشعبة الھندسة الكھربائیة ذكورا  .."بالمشي مع "الخاص الثاني للسؤال 06

A B C  D E F G H 

    2    

3      3  

      1 2 

        

 1  2     

        

 3 2     1 

    1  2          

2                

                

                

02 02 02 02 01 00 02 02 
  

   منعزل         أولى كانةم 

) 06( رقم مصفوفةال على یظھر:06رقم المصفوفة

االجتماعیة بین أفراد ھذه  وجود الفراغات دلیل الھشاشة في العالقات

 

                              

 نتائج تعلیق على-أ

الجدول خالل من -

ساحة المؤسسة(األول

تساوي باقي العناصر تقریبا في نفس المكانة ،والتي تعتبر ضعیفة،وال یوجد متقدم  -

06:رقم المصفوفة-ب

  ).11(معددھ

 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

∑ 

المصفوفة تعلیق على -ج

وجود الفراغات دلیل الھشاشة في العالقات :06نتیجة -د
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لشعبة الھندسة الكھربائیة  في الّساحة.." المشي  مع" :الثاني للسؤال  06:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).11( محجمھ ذكورا

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

  

  

  

K  

A 

B  

I 

C 

H 

   

G 

   

F 

J  

D 

   

E 
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  :)المشي مع في الّساحة (الثاني السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین 06:رقم االجتماعیة الخریطة و 06: رقم المصفوفة و 22:رقم الجدول بیانات حسب  

  .من طرف أفراد الجماعة Kو  Fبقاء العزل للعنصرین -

  .عن أفراد جماعتھما Jو D،وانعزال العنصرین Kو  F المعزولین سابقا بقاء انعزال العنصرین -

ثبات التساوي في المكانة بین أفراد ھذه الجماعة،وتشتت العالقات االجتماعیة بینھم بوجود الفراغات في -

   .الخریطة و المصفوفة،ومن عدم التزام األفراد باالختیارات الثالثة دائما

  :الثاني االستنتاج -ز

التشتت في العالقات االجتماعیة بین أفراد الجماعة،وعدم وجود مختار بینھم،و  الّسمة الغالبة ھنا أیضا ھي  

  . ظھور االنعزال و العزل في آن واحد من طرف أفراد معینین

  ):مع من تحب المشي في رحلة؟( الثالث السؤال-3

  ).11(مھحجم ذكورالشعبة الھندسة الكھربائیة  لثالثا للسؤال 23: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن
1 A 00 00% 

2 B 01 06% 

3 C 03 18% 
4 D 01 06% 

5 E 03 18% 

6 F 00 00% 

7 G 03 18% 

8 H 03 18% 

9 I 01 06% 

10 J 00 00% 

11 K 01 06% 
∑ 17  

            

  

  

  

  



وھو  في ھذا الموقفA ،وعزل جدید للعنصر

في صدارة المكانة السوسیومتریة ،ولو بنسب ضعیفة،والتحاق 

لشعبة الھندسة الكھربائیة  في رحلة 

H I J K ∑ 

1   02 

   03 

    02 

   00 

    03 

  3 01 

    03 

      02  

      00  

      00  

      00  

03 01 00 01 16 

  معزول

  .تراكما طفیفا في وسطھا،مع وجود الفراغات دائما

،واقتصارھا على ثلة قلیلة من أفراد  جتماعیة
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  :23الجدول 

،وعزل جدید للعنصرJ و F :العنصرین عزل بقاء یتبین 23 الجدول

 .)رحلة خارج المؤسسة(المجال المفتوح الثاني

في صدارة المكانة السوسیومتریة ،ولو بنسب ضعیفة،والتحاق  Hو  Gرجوع العنصرین الّسابقین 

  .المكانةبھما في نفس  

 .."المشي معب" الخاص الثالث للسؤال 07:

   A B C  D E F G H

    2    

  2  1  3  

      2 1 

        

  3 1    2 

        

 3 2     1 

        3    1    

                

                

                

00 01 03 01 03 00 03 03
  

   منعزل          أولى كانةم 

  :07رقم المصفوفة

تراكما طفیفا في وسطھا،مع وجود الفراغات دائما أنّ ) 07( رقم المصفوفة

جتماعیةا عالقات التراكم ولو بشكل طفیف یوحي إلى وجود

  .  ،أّما الفراغات،فھي دلیل استمرار ھشاشة ھذه العالقات

  

 

                      

 نتائج تعلیق على-أ

الجدول خالل من -

المجال المفتوح الثاني

رجوع العنصرین الّسابقین  -

C  وE العنصر

:رقم المصفوفة-ب

  ).11(حجمھم

  
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
H 

I 

J 

K 

∑ 

المصفوفة تعلیق على-ج

المصفوفة على یظھر     

التراكم ولو بشكل طفیف یوحي إلى وجود :07نتیجة -د

،أّما الفراغات،فھي دلیل استمرار ھشاشة ھذه العالقات ھذه الجماعة
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 لشعبة الھندسة الكھربائیة ذكورافي رحلة .." المشي مع" :الثالث للسؤال  07:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).11( محجمھ

     الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

  

  

  

K  

A 

B  

I 

C 

H 

   

G 

   

F  

J  

D 

   

E 
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  :)في رحلة.." المشي مع" (الثالث السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین 07:رقم االجتماعیة الخریطة و 07: رقم المصفوفة و 23:رقم الجدول بیانات حسب   

  .الجماعةمن طرف أفراد  ھذه A ،وعزل جدید للعنصر J و F :العنصرین عزل بقاء -

  .عن أفراد جماعتھما أیضا Jو Dالعنصرین  من االنعزال و العزل،وبقاء انعزال Kرجوع العنصر -

  .بھماC  وE في الصدارة ،ولو بنسب ضعیفة،والتحاق العنصر Hو  Gرجوع العنصرین الّسابقین  -

 .تالشي العالقات االجتماعیة طابع لكل المواقف السابقة وھذا الموقف أیضا -

مازالت السمة الغالبة في العالقات االجتماعیة لھذه الجماعة ھو الفتور،وعزوف بعض :الثالث االستنتاج -ز

  .العناصر المعینین،والتساوي في المكانة السوسیومتریة أصبح سمة لھذه الجماعة أیضا

  ):اللعب في الریاضة؟مع من تحب ( الرابع السؤال-4

  ).11(مھحجم الھندسة الكھربائیة ذكورالشعبة  الرابع للسؤال 24: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 01 05.5% 

2 B 01 05.5% 

3 C 02 11% 

4 D 02 11% 

5 E 02 11% 

6 F 00 00% 

7 G 04 22% 

8 H 03 17% 

9 I 01 05.5% 

10 J 00 00% 

11 K 02 11% 

∑ 18  
                       

  

  

  

 



من العزل الجماعي A العنصر رجوعو

،وھي نسبة تبعد نسب مكانة بقیة أفراد الجماعة 

 . جّدا،وضعیفة النسب

في الریاضة لشعبة الھندسة الكھربائیة 

I J K ∑ 

3   02 

   03 

   02 
   00 

  2 03 

  3 01 

   03 
      02  
      01  
      00  
      01  

 01 00 02 18 

  معزول

  G بعض العناصر بالعنصر

االجتماعیة بین أفراد ھذه الجماعة،ولو أنھ توجد بعض 
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  :24الجدول 

و فقطJ و F :ینللعنصر اإلقصاء ثبات یتبین 24 

،وھي نسبة تبعد نسب مكانة بقیة أفراد الجماعة %22بأربعة اختیارات ألول مرة،و بنسبة

جّدا،وضعیفة النسب متقاربة بنسب و مكانھا في األخرى السوسیومتریة

في الریاضة لشعبة الھندسة الكھربائیة .." باللعب مع" الخاص الرابع للسؤال 08:

A B C  D E F G H 

    2    

  3 2   1  

      2 1 
        

   1    3 

        

 3 2     1 
        3    2    

2                

                

            1    

01 01 02 02 02 00 04 03 
  

   منعزل          مكانة أولى 

  :08رقم المصفوفة

بعض العناصر بالعنصر التفافھا و الوسط إلى الفراغات عودة) 08( رقم 

االجتماعیة بین أفراد ھذه الجماعة،ولو أنھ توجد بعض تفكك العالقات  عن ینبئه الفراغات 

  .المحاوالت غیر المجزئة لظھورھا أكثر

  

  

 

 نتائج تعلیق على-أ

 الجدول خالل من    

بأربعة اختیارات ألول مرة،و بنسبةG ،مع تقدم العنصر

  .اآلخرین ببعید

السوسیومتریةالمكانات  ثبات-

:رقم المصفوفة-ب

  ).11(مھحجم

 
A 

B 

C 
D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 
∑ 

المصفوفة تعلیق على-ج

 مصفوفةال على یظھر

ه الفراغات ھذ :  08 نتیجة-د

المحاوالت غیر المجزئة لظھورھا أكثر
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لشعبة الھندسة الكھربائیة  في الریاضة.." اللعب مع" :الرابع للسؤال  08:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).11( محجمھ ذكورا

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

  

  

  

  

K  
A 

B  

I 

C 

H 

   

G 

   

F 

J  

D 

   

E 
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  :)في الریاضة.. " اللعب مع" (الرابع السؤال نتائج وتفسیر عرض- و

  :یلي ما تبّین 08:رقم السوسیوغرام و 08: رقم السوسیوماتریس و 24:رقم الجدول بیانات حسب   

  .من طرف جمیع أفراد هذه الجماعةF وJ عزل العنصرین ثبات- 

  .عن أفراد الجماعة نفسها Dو  Jالعنصرین ثبات انعزال- 

  .Gللعنصر" اللعب في الریاضة"أعلى مكانة سوسیومتریة في هذا الموقف - 

 .باقي األفراد تقریبا في نفس المكانة االجتماعیة- 

الموقف المفتوح الثالث تبقى العالقات مشتتة،وغیر مستقّرة،وھو طابعھا  ھذا في:الرابع االستنتاج -ز
،كما تمازجت العالقات االجتماعیة بالعزل الجماعي و االنعزال الذاتي Gظھر فیھا نجم ھو العنصرالمعتاد،و 

  .لبعض األفراد في ھذه الجماعة

  

 :)07( نّ حجمھ شعبة الھندسة الكھربائیة إناثا بثانویة زیري بن مناذ ببوسعادة -ج

 ):؟القسم في بالجوار الجلوسمع من تحّبین (األّول السؤال-1

  )07( نّ ھحجم إناثاشعبة الھندسة الكھربائیة  األّول للسؤال 25:رقم الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 02 11% 

2 B 03 17% 

3 C 03 17% 

4 D 05 28% 

5 E 00 00% 

6 F 03 17% 

7  G 02  11%  

∑ 18  
                           

  

  

  

 



في هذا الموقف الجلوس بالجوار جماعة 

،أكبر مكانة سوسیومتریة من بین جمیع أفراد جماعة اإلناث بعدد اختیارات 

  .رغم ضعفها،إّال انه أول مرة تتحقق من بین جمیع جماعات الذكور السابقة

لشعبة الھندسة  القسم في بالجوار

G ∑ 

1 03 

 03 

 03 

 03 

 00 

1 03 

 03 

 02 18 

  معزول

  .معّبر عنھا،وانتشارھا طبیعي السوسیومتریة

  .عالقات اإلناث یبعضھن أقوى من الذكور،رغم وجود العزل واالنعزال بینھنّ 
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 :25 الجدول 

جماعة هذه المن طرف  معزولة E العنصر أن یتبّین 25

،أكبر مكانة سوسیومتریة من بین جمیع أفراد جماعة اإلناث بعدد اختیارات 

رغم ضعفها،إّال انه أول مرة تتحقق من بین جمیع جماعات الذكور السابقة

بالجوار بالجلوس الخاص األول للسؤال 09:رقم مصفوفة

 ).07(نّ ھالكھربائیة إناثا حجم

 A B C  D E F 

A  3  2   
B 3   2  1 
C  1  2  3 
D 3 2 1    
E       
F   3 2   
G   3 1  2 
∑ 02 03 03 05 00 03 

  

   منعزل         كانة أولى م 

  :09رقم مصفوفةال تعلیق على

السوسیومتریة العالقات أنّ ) 09( رقم المصفوفة على

09:   

عالقات اإلناث یبعضھن أقوى من الذكور،رغم وجود العزل واالنعزال بینھنّ 

  

  

 

 نتائج تعلیق على-أ

25 الجدول خالل من  

 .القسمفي 

،أكبر مكانة سوسیومتریة من بین جمیع أفراد جماعة اإلناث بعدد اختیارات D كما أّن العنصر  

رغم ضعفها،إّال انه أول مرة تتحقق من بین جمیع جماعات الذكور السابقة %28،وبنسبة05

  

مصفوفةال-ب

الكھربائیة إناثا حجم

تعلیق على-ج

على یظھر               

09نتیجة- د         

عالقات اإلناث یبعضھن أقوى من الذكور،رغم وجود العزل واالنعزال بینھنّ                
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لشعبة الھندسة الكھربائیة  القسم داخل بالجوار الجلوس :األّول للسؤال  09:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).07( نّ حجمھ إناثا

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

    

  

  

  

A 

B  

C 

G 

   

F 

D 

   

E 

   



128 
 

  :)القسم في بالجوار الجلوس (األول السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین ، 09:رقم االجتماعیة الخریطة و 09: رقم المصفوفة و 25:رقم الجدول بیانات حسب  

 .الجمیع،وهي منعزلة عن جماعةجمیع أفراد هذه المن طرف  معزولة E العنصر - 

  .أكبر مكانة من اآلخرین D العنصران -

األمر المھّم ھنا في جماعة اإلناث ھذه،أّن جمیع أفرادھا المعبرات بقبول العالقة االجتماعیة بینھّن،بادرن  -

  .باالختیارات الثالثة كاملة

  .تظھر العالقات بین اإلناث أكثر قوة من جماعات الذكور في ھذه السنّ -

 .ھنا،وكذا التقارب في السّن  مكانا نّ منھ أقرب نّ ھ لمن تعود االختیارات من كثیر-

  :األول االستنتاج -ز

قوة العالقات االجتماعیة بین أفراد هذه الجماعة هو سمة جماعة اإلناث،والتزامهّن بتعلیمات عدد  

  .االختیارات،كما أنه یوجد بینهّن المعزوالت و المنعزالت ،وفي هذه السّن 

  ):المشي في الساحة؟مع من تحّبین ( الثاني السؤال-2

  ).07(نّ ھوحجم لشعبة الھندسة الكھربائیة إناثا الثاني للسؤال 26: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 04 22% 

2 B 04 22% 

3 C 02 11% 

4 D 05 28% 

5 E 00 00% 

6 F 02 11% 

7 G 01 05% 

∑ 18  

                      

  

  

  



 .)الّساحة(وھو  في ھذا الموقف أیضا،

 .%28بأعلى مكانة سوسیومتریة من بین أفراد جماعة اإلناث،وبنسبة 

  .في ھذا المجال المفتوح

لشعبة الھندسة الكھربائیة إناثا  في الّساحة

G ∑ 

1 03 

 03 

 03 

 03 

 00 
 03 

 03 

 01 18 

  معزول

  .اختیار 18أّن العالقات ثابتة في 

  ثبات مجموع االختیارات دلیل على ثبات العالقات االجتماعیة واستقرارھا بین 
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  :26الجدول 

في ھذا الموقف أیضا،، E :العنصر عزل بقاء یتبین 26 الجدول

بأعلى مكانة سوسیومتریة من بین أفراد جماعة اإلناث،وبنسبة D بقاء تفوق العنصر

في ھذا المجال المفتوح B و Aالالفت لالنتباه ارتفاع عدد االختیارات للبعض مثل 

في الّساحة.." بالمشي مع"الخاص الثاني للسؤال 10:

 A B C  D E F 

A  2  3   
B 1  3 2   
C 2   1  3 
D 3 1    2 
E       
F  2 3 1   
G 2 1  3   
∑ 04 04 02 05 00 02 

 

   منعزل         كانة أولى م 

  :10رقم المصفوفة

أّن العالقات ثابتة في ) 10( رقم مصفوفةال على یظھر

ثبات مجموع االختیارات دلیل على ثبات العالقات االجتماعیة واستقرارھا بین 

  .اإلناث

  

  

 

 نتائج تعلیق على-أ

الجدول خالل من -

بقاء تفوق العنصر -

الالفت لالنتباه ارتفاع عدد االختیارات للبعض مثل  -

:رقم المصفوفة-ب

  ).07(نّ ھحجم

المصفوفة تعلیق على -ج

یظھر                    

   :01نتیجة -د

ثبات مجموع االختیارات دلیل على ثبات العالقات االجتماعیة واستقرارھا بین                    

اإلناث                   
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 لشعبة الھندسة الكھربائیة إناثا في الّساحة.." المشي  مع" :الثاني للسؤال  10:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).07( نّ حجمھ

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار      

 

  

  

  

  

A 

B  

C 

G 

   

F 
D 

   

E 
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  :)في الّساحة.." المشي مع" (الثاني السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین 10:رقم االجتماعیة الخریطة و 10: رقم المصفوفة و 26:رقم الجدول بیانات حسب  

  .من طرف أفراد الجماعة،و بقاء انعزالھا بدورھا عن البقیة  Eبقاء العزل للعنصر -

  .منھا Bو Aبأعلى مكانة،مع اقتراب العنصرین  Dللعنصرثبات اختیارات الباقي  -

  .ثبات استقرار العالقة بین أفراد جماعة اإلناث سمة غالبة،مع تغییر األماكن مع تغییر المواقف-

   .اختیاراتھا الثالثة،وھي سمة مستمرةالتزام أفراد ھذه الجماعة بكامل -

الّسمة الغالبة بین جماعة اإلناث ھي االستقرار في العالقات االجتماعیة،حتى في :الثاني االستنتاج -ز

اختیار أعلى مكانة بینھّن،االلتزام باالختیارات المطلوبة،وھي كلھا توحي إلى حاجة ھذه الفئة للجماعة و 

  . ل واالنعزال لواحدة بعینھاااللتفاف حولھا،مع بقاء العز

  ):المشي في رحلة؟مع من تحّبین ( الثالث السؤال-3

  ).07(نّ ھحجم لشعبة الھندسة الكھربائیة إناثا لثالثا للسؤال 27: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 03 17% 

2 B 05 28% 

3 C 03 17% 

4 D 03 17% 

5 E 00 00% 

6 F 04 22% 

7 G 00 00% 

∑ 18  
  

  :27الجدول نتائج تعلیق على-أ

 في ھذا الموقفG ،وعزل جدید غیر متوقع للعنصر E :العنصر عزل بقاء یتبین 27 الجدول خالل من -

 .)رحلة خارج المؤسسة(وھو المجال المفتوح الثاني

  .B ھي،بأخرى جدیدة  Dالمھّم ھنا أیضا تغیر أعلى مكانة في المواقف السابقة  -

  

  



لشعبة الھندسة الكھربائیة إناثا  في رحلة

F G ∑ 

 03 

  03 

  03 

  03 

 00 

 03 
  03 

04 00 18 

  معزول

  .تباعدا طفیفا للعالقات حدث في وسط المصفوفة إلى أطرافھا
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في رحلة .."المشي معب" الخاص الثالث للسؤال 11:

   A B C  D E F

A  2 1 3   
B 2   3  1 
C 1 2    3 
D 2 3    1 
E       
F  3 2 1   
G  1 2   3 
∑ 00 05 03 01 00 04

معزول   منعزل          أولى كانةم                                    

  :11رقم المصفوفة

تباعدا طفیفا للعالقات حدث في وسط المصفوفة إلى أطرافھا أنّ ) 11( رقم المصفوفة

  .جراء تغیر المراتب والعزل الجدید

 

  

  

  

:رقم المصفوفة-ب

  ).07(نّ ھحجم

  

  

                                   

  

المصفوفة تعلیق على-ج

المصفوفة على یظھر       

  :15نتیجة -د

جراء تغیر المراتب والعزل الجدیدالطفیف التباعد      
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 لشعبة الھندسة الكھربائیة إناثافي رحلة .." المشي مع" :الثالث للسؤال  11:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).07( نّ حجمھ

     الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

  

A 

B  

C 

F 

D 

   

E 

   

G 
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  :)في رحلة.." المشي مع" (الثالث السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین 11:رقم االجتماعیة الخریطة و 11: رقم المصفوفة و 27:رقم الجدول بیانات حسب

  .ھذه الجماعةمن طرف أفراد  G ،وعزل جدید للعنصر ،وانعزالھا ھي بدورھاE :العنصر عزل ثبات -

  .Bبالعنصر" الرحلة"المرتبة الثانیة وتعییره في ھذا الموقف إلى Dتحول أعلى مكانة  -

 .استمرار العالقات االجتماعیة وثباتھا بین أفراد اإلناث -

رغم العزل الجدید لعنصر آخر من طرف أفراد جماعة اإلناث،إالّ أّنھ تبقى السمة :الثالث االستنتاج -ز

  .عالقاتھّن االجتماعیة مستقّرة ـوتتسم بالحراك االجتماعي السائدة في 

  ):مع من تحّبین اللعب في الریاضة ؟( الرابع السؤال-4

  ).07(نّ ھإناثا حجم لشعبة الھندسة الكھربائیة الرابع للسؤال 28: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 04 22% 

2 B 03 17% 

3 C 02 11% 

4 D 04 22% 

5 E 00 00% 

6 F 04 22% 

7 G 01 05% 

∑ 18  
                      

  :28الجدول نتائج تعلیق على-أ

،مع من العزل الجماعي  G العنصر رجوعو فقط E :للعنصر اإلقصاء ثبات یتبین 28 الجدول خالل من    

في المكانة العلیا في ھذا الموقف بأربعة اختیارات لكّل واحدة من ھّن،و  F وD و A :تساوي العناصر 

  .،وھي نسبة تبتعد عن النسب األخرى نوعا ما%22بنسبة

  . جّدا،وضعیفة النسب متقاربة بنسب و مكانھا في األخرى المكانات السوسیومتریة ثبات-

  

  

 



الریاضة لشعبة الھندسة الكھربائیة إناثا 

G ∑ 

 03 

 03 

 03 

 03 

 00 

2 03 

 03 

 01 18 

  معزول

  .انتشار العالقات االجتماعیة في المصفوفة في ھذا الموقف

  .یوحي إلى الحراك المستمّر للعالقة بین أفراد جماعة اإلناث
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الریاضة لشعبة الھندسة الكھربائیة إناثا في .." باللعب مع" الخاص الرابع للسؤال 12

 A B C  D E F 
A  2  3  1 
B 2   3  1 
C  1  2  3 
D 2 3    1 
E       
F 1  3    
G 1  2 3   
∑ 04 03 02 04 00 04 

  

   منعزل          أولى كانةم 

  :12رقم المصفوفة

انتشار العالقات االجتماعیة في المصفوفة في ھذا الموقف) 12( رقم مصفوفةال

یوحي إلى الحراك المستمّر للعالقة بین أفراد جماعة اإلناث 

 

12:رقم المصفوفة-ب

  ).07(نّ ھحجم

المصفوفة تعلیق على-ج

ال على یظھر           

   :  12 نتیجة-د

 ھذا االنتشار          
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 لكھربائیة إناثالشعبة الھندسة ا في الریاضة.." اللعب مع" :الرابع للسؤال  12:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).07( نّ حجمھ

      الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

  

  

  

A 

B  

C 

G 

   

F 

D 

   

E 
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  :)في الریاضة.. " اللعب مع" (الرابع السؤال نتائج وتفسیر عرض- و

  :یلي ما تبّین 12:رقم السوسیوغرام و 12: رقم السوسیوماتریس و 28:رقم الجدول بیانات حسب   

  .الجماعةمن طرف جمیع أفراد هذه E عزل العنصر ثبات- 

  .عن أفراد الجماعة نفسها Eالعنصر ثبات انعزال- 

  .من العزل الجماعي Gالعنصررجوع - 

  .A .D .Fمشتركة بین العناصر" اللعب في الریاضة"أعلى مكانة سوسیومتریة في هذا الموقف - 

 .باقي األفراد تقریبا في نفس المكانة االجتماعیة- 

سمة غالبة تقریبا في جمیع  االجتماعیة لدى جماعة البناتثبات العالقات :الرابع االستنتاج -ز
  .،لھ اسبابھ النفسیة واالجتماعیة،أّما الباقي ففي حراك متبادلEالمواقف،وثبات عزل وانعزال العنصر

لشعبة الھندسة الكھربائیة ذكورا وإناثا بثانویة زیري بن  السوسیومتریة للعالقات حوصلة - ك
  :مناد ببوسعادة 

في  المبّینة المئویة النسب خالل ومن، السوسیومتریة بالمكانة الخاّصة لنتائجا و تفسیر وعرضرصد  بعد 

 الخرائط و البیانیة الرسوم السوسیومتریة،و المصفوفات في وما ظهر من عالقاتالجداول الّسابقة،

ص العالقات لخّ تُ یمكن أن ،ذكورا وٕاناثا شعبة الهندسة الكهربائیةل بأنواعها الجداولباقي  و،االجتماعیة

  :یلي كمااالجتماعیة فیهما 

 .تقریبا یغلب علیها القرب المكاني و الجوار االختیار أسباب نفس تعتمد الجنسین عند االختیارات -1ك

  .،على خالف الذكورالمواقف من كثیر في بینهنّ  اإلناث بین االختیاراتو استمرار  ثبات -2ك

 لین بیـنهمو عـز والم،هـذا مـا یترجمـه وجـود المنعـزلین الذكور االجتماعیة،وهشاشـتها عنـدتشـتت العالقـات  -3ك

  .أكثر من إناث نفس الشعبة

  .الذكور بها عند تزامل،مقابل عدم اال المتاحة لهنّ  التزام اإلناث باالختیارات الثالثة -4ك

ھناك أفراد ینعزلون بمحض إرادتھم،و ال یریدون عالقات مع أفراد جماعة  ،وعند الجنسینھنا كذلك-5ك

 .،خصوصا عند الذكورھم الدراسي أو قسمھمصفّ 

 :)12( محجمھ شعبة الھندسة المدنیة ذكورا بثانویة زیري بن مناذ ببوسعادة-د

  ):القسم في بالجوار الجلوس(األّول السؤال-1
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  )12( مھحجم شعبة الھندسة المدنیة ذكورال األّول للسؤالعدد االختیارات  29:رقم الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 02 08% 

2 B 02 08% 

3 C 01 04% 

4 D 03 12% 

5 E 02 08% 

6 F 02 08% 

7 G 01 04% 

8 H 03 12% 

9 I 02 08% 

10 J 02 08% 

11 K 03 12% 

12  L 01  04%  

∑ 24  

                          

 :29 الجدول نتائج تعلیق على-أ

 .كل عناصر هذه الجماعة تقریبا متقاربة في عدد االختیارات،وفي نسببها أن یتبّین 29 الجدول خالل من- 

الجلوس بالجوار في (ال یوجد بهذه الجماعة معزول،وال صاحب أعلى مكانة سوسیومتریة في هذا الموقف- 

  .)القسم

  

  

  

  

  



لشعبة الھندسة المدنیة  القسم في بالجوار

 J K L ∑ 

3   02 

  3  02 
    03 

   03 

   03 

 3  02 

   00 
        03  
        02  
      3  01  
        01  

3 2  02 

02 02 03 01 24 

  معزول

بھا نوع من  متقاربة جدا،كما یوجد

التق�ارب ف�ي االختی�ارات دلی�ل التس�اوي ف�ي أبع�اد العالق�ات االجتماعی�ة،وھو م�ا یؤس�س للتس�اوي ف�ي المكان��ة 

السوس��یومتریة،أما الفراغ��ات فتت��رجم ض��عف ھ��ذه العالقات،وھ��ذا م��ا یؤك��ده ع��دم الت��زام أف��راد ھ��ذه الجماع��ة 
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بالجوار بالجلوس الخاص األول للسؤال 13:رقم مصفوفة

 ).12(م

A B C   D E F G H I 

  2      

       2 
2     1  3 

    3   1  

   2    1  

      2  

        
    2  1  3        

3  2              

                

        3        

        

02 02 01 03 02 02 01 03 02
  

   منعزل         كانة أولى م 

  :13رقم مصفوفة

متقاربة جدا،كما یوجد السوسیومتریة العالقات أنّ ) 13( رقم المصفوفة

  .االنتشار،وتتخللھا فراغات

التق�ارب ف�ي االختی�ارات دلی�ل التس�اوي ف�ي أبع�اد العالق�ات االجتماعی�ة،وھو م�ا یؤس�س للتس�اوي ف�ي المكان��ة 

السوس��یومتریة،أما الفراغ��ات فتت��رجم ض��عف ھ��ذه العالقات،وھ��ذا م��ا یؤك��ده ع��دم الت��زام أف��راد ھ��ذه الجماع��ة 

  .باالختیارات الثالثة كاملة

  

  

 

مصفوفةال-ب

مھذكورا حجم

 A

A  
B  
C  
D 2 
E 3 
F  
G  
H   

I   

J   

K   

L  
∑ 02

               

مصفوفةال تعلیق على-ج

المصفوفة على یظھر  

االنتشار،وتتخللھا فراغات

   :13نتیجة-د

التق�ارب ف�ي االختی�ارات دلی�ل التس�اوي ف�ي أبع�اد العالق�ات االجتماعی�ة،وھو م�ا یؤس�س للتس�اوي ف�ي المكان��ة   

السوس��یومتریة،أما الفراغ��ات فتت��رجم ض��عف ھ��ذه العالقات،وھ��ذا م��ا یؤك��ده ع��دم الت��زام أف��راد ھ��ذه الجماع��ة 

باالختیارات الثالثة كاملة
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 لشعبة الھندسة المدنیة ذكورا القسم داخل بالجوار الجلوس :األّول للسؤال  13:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).12( محجمھ

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

    

  

  

  

K  

A 

B  

I 

C 
H 

   

G 

   

F 

D 

   

E 

   

L 

j  
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  :)القسم في بالجوار الجلوس (األول السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین ، 13:رقم االجتماعیة الخریطة و 13: رقم المصفوفة و 29:رقم الجدول بیانات حسب  

  . ال توجد الجماعة ھذه في المعزولة العناصر-

  .منعزل عن الجماعة G العنصران -

فقط من مجموع  %12وبنسبة  D,K,Hالمكانات السوسیومتریة األولى مشتركة بین ثالثة عناصر  -
  .االختیارات العامة

  .العالقات االجتماعیة منتشرة ولو ضعیفة القوة -

  .أغلبیة العناصر لم تلتزم باالختیارات المتاحة لھا،واقتصارھا على اثنین على أكثر تقدیر -

 .أیضا ھنا مكانا منھم أقرب ھم لمن تعود االختیارات من ثیرك-

ھو السائد،وھو  بشكل ضعیفانتشار العالقات االجتماعیة بین أفراد ھذه الجماعة ،و:األول االستنتاج -ز

  . سمتھا االجتماعیة

  ):المشي مع في الساحة( الثاني السؤال-2

  ).12(مھحجم المدنیة ذكورالشعبة الھندسة  الثاني للسؤال 30: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 03 12% 

2 B 02 08% 

3 C 02 08% 

4 D 01 04% 

5 E 02 08% 

6 F 02 08% 

7 G 01 04% 

8 H 03 12% 

9 I 02 08% 

10 J 01 04% 

11 K 04 24% 

12  L 01  04%  

∑ 24  
  

  



المشي مع ( المكانة السوسیومتریة األولى في ھذا الموقف

 .تساوي باقي العناصر تقریبا في نفس المكانة ،والتي تعتبر ضعیفة،وال یوجد معزول من طرف الجماعة

في الساحة لشعبة الھندسة المدنیة ذكورا 

 J K L ∑ 

   01 

  3  02 

    03 

   03 

   03 

 3  02 

   01 
    2    03  
        02  
      3  01  
        00  

3 1  03 

02 01 04 01 24 

  معزول

  .زیادة الفراغات في ھذا الموقف رغم العدد الكبیر ألفراد الجماعة

  .االجتماعیة بین أفراد ھذه الجماعة أیضا
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  30:الجدول 

المكانة السوسیومتریة األولى في ھذا الموقف Kاحتالل العنصر یتبین 30 الجدول

 .)في ساحة المؤسسة

تساوي باقي العناصر تقریبا في نفس المكانة ،والتي تعتبر ضعیفة،وال یوجد معزول من طرف الجماعة

في الساحة لشعبة الھندسة المدنیة ذكورا  .."مع  بالمشي"الخاص الثاني للسؤال 14:

A B C   D E F G H I 

   3     

       2 

2     1  3 

    3   1  

   2    1  

      2  

 3       

          3        

3  2              

                

                

    2    

03 02 02 01 02 02 01 03 02
  

   منعزل         كانة أولى م 

  :14رقم المصفوفة

زیادة الفراغات في ھذا الموقف رغم العدد الكبیر ألفراد الجماعة) 14( رقم مصفوفة

االجتماعیة بین أفراد ھذه الجماعة أیضا وجود الفراغات دلیل التشتت في العالقات

  

  

 

  

 نتائج تعلیق على-أ

الجدول خالل من -

في ساحة المؤسسة..

تساوي باقي العناصر تقریبا في نفس المكانة ،والتي تعتبر ضعیفة،وال یوجد معزول من طرف الجماعة -

:رقم المصفوفة-ب

  ).12(مھحجم

 A

A  
B  
C  
D 2 
E 3 
F  
G  
H 1  
I   

J   

K   

L  
∑ 03

المصفوفة تعلیق على -ج

مصفوفةال على یظھر  

وجود الفراغات دلیل التشتت في العالقات :14نتیجة -د
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المدنیة في الساحة لشعبة الھندسة  .."بالمشي مع "الخاص الثاني للسؤال  14:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).12( محجمھ ذكورا

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

  

  

  

A 

B  
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L 

K 

   

j  
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  :)المشي مع في الّساحة (الثاني السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین 14:رقم االجتماعیة الخریطة و 14: رقم المصفوفة و 30:رقم الجدول بیانات حسب

 ةصفھ الدراسي،بأربع بالمكانة السوسیومتریة العلیا بأكبر عدد من اختیارات أفراد جماعة Kانفراد للعنصر -

  .من مجموعھا،رغم أّن العدد كبیرٌ  %24اختیارات،وبنسبة 

من المفارقات في العالقات االجتماعیة،والتي تتسم بالحراك االجتماعي المستمر أّن صاحب أعلى مكانة  -

المشي مع في  (تماما عن أفراد جماعتھ،في ھذا الموقف منعزل، Kوھو العنصر سوسیومتریة في ھذه الجماعة،

  .)الّساحة

ثبات التساوي في المكانة بین أفراد ھذه الجماعة،وانتشار العالقات االجتماعیة بینھم مع وجود الفراغات في -

   .دائماالخریطة و المصفوفة،إلى جانب عدم التزام أغلب األفراد باالختیارات الثالثة 

یبقى انتشار العالقات االجتماعیة بین أفراد جماعة ذكور الھندسة المدنیة ،ولو  :الثاني االستنتاج -ز

،كما أّن ھناك حراكا اجتماعیا مستمرا بتبادل )الّساحة(بضعف ھو السائد دائما حتى في ھذا الموقف المفتوح 

  .األماكن

  ):في رحلة.." المشي مع"( الثالث السؤال-3

  ).12(مھحجم لشعبة الھندسة المدنیة ذكورا لثالثا للسؤال 31: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 03 12% 

2 B 03 12% 

3 C 02 08% 

4 D 01 04% 

5 E 03 12% 

6 F 01 04% 

7 G 01 04% 

8 H 03 12% 

9 I 03 12% 

10 J 02 08% 

11 K 02 08% 

12  L 00  00%  

 24  
           

  



  :ما یلي

A.B.E.H.I، ولو بقیم ضعیفة،مما یعني

  .بین أفراد ھذه الجماعة

لشعبة الھندسة المدنیة ذكورا  في رحلة

 J K L ∑ 

   01 
  3  02 

    03 

   03 

   03 

 3  02 

    03 
        03  
        02  
        00  
  3      01  

3   01 

03 02 02 00 24 

  معزول

  .ازدیاد الفراغات في الوسط ،وتراكم بسیط على األطراف

االجتماعیة بزیادة الفراغات في الوسط و التراكم النوعي على األطراف تعني 

في ھذا  وتبادل األدوار بین أفراد الجماعة
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ما یلي یتبین 31 الجدول خالل من :31الجدول نتائج

 .L :لعنصر

Kعن احتالل المكانة األعلى. 

H.I.:ھم العلیا االجتماعیة عناصر نفس المكانة خمسة

بین أفراد ھذه الجماعة )الرحلة(في ھذا الموقف المفتوح  السوسیومتریة

في رحلة .."المشي معب" الخاص الثالث للسؤال 15:رقم

  ).12(مھحجم

A B C   D E F G H I 

   3     
       2 

2     1  3 

    3   1  

   2    1  

      2  

1 3      2 

        3  2        

3  2              

                

                

        

03 03 02 01 03 01 01 03 03
  

   منعزل         كانة أولى م 

  :15رقم المصفوفة

ازدیاد الفراغات في الوسط ،وتراكم بسیط على األطراف أنّ ) 15( رقم المصفوفة

االجتماعیة بزیادة الفراغات في الوسط و التراكم النوعي على األطراف تعني  ھذه الحركیة

وتبادل األدوار بین أفراد الجماعة تغیر اتجاه العالقات االجتماعیة من الداخل إلى الخارج

  

 

نتائج تعلیق على-أ

لعنصرجدید ل عزل -

Kتأخر العنصر  -

خمسة مشاركة -

السوسیومتریةاندثار المكانة 

رقم المصفوفة-ب

 A

A  
B  
C  
D 2 
E 3 
F  
G  
H 1  
I   

J   

K   

L  
∑ 03

المصفوفة نتائج تحلیل-ج

المصفوفة على یظھر     

ھذه الحركیة :15نتیجة  - د

تغیر اتجاه العالقات االجتماعیة من الداخل إلى الخارج

   .الموقف
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 المدنیة ذكورالشعبة الھندسة في رحلة .." المشي مع" :الثالث للسؤال  15:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).12( محجمھ

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    
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  :)في رحلة.." المشي مع" (الثالث السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین 15:رقم االجتماعیة الخریطة و 15: رقم المصفوفة و 31:رقم الجدول بیانات حسب

  .في ھذا الموقف من طرف أفراد  ھذه الجماعة L :لعنصرل عزل جدید -

  .عن أفراد جماعتھ أیضا Jانعزال العنصر  -

  .تشارك خمسة أفراد نفس المكانة العلیا یفقدھا التفرد بھا وحیدة -

 .تبادل األدوار في العالقات االجتماعیة بین أفراد جماعة الذكور -

ومستقر،ھو سمتھا العامة في عدم ثبات العالقات االجتماعیة،و عدم تقیدھا بنمط سائد :الثالث االستنتاج -ز

  .ھذه الجماعة رغم كبر حجمھا مقارنة بما سبقھا من جماعات

  ):في الریاضة.." اللعب مع"( الرابع السؤال-4

  ).12(م ھذكورا حجم لشعبة الھندسة المدنیة الرابع للسؤال 32: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 03 13% 

2 B 02 8% 

3 C 03 8% 

4 D 01 4% 

5 E 02 8% 

6 F 04 17% 

7 G 01 4% 

8 H 03 13% 

9 I 02 8% 

10 J 01 4% 

11 K 01 4% 

12  L 00  00%  

∑ 23  
                       

  

  

  

 



 F،وظھور لصاحب اعلى مكانة جدید ھو العنصر 

 . ،وضعیفة النسب

في الریاضة لشعبة الھندسة المدنیة ذكورا 

 J K L ∑ 

   00 

    02 

    03 

   03 

   03 

 3  02 

   01 
        03  
        02  
        01  
        01  

3   02 
02 01 01 00 23 

  معزول

  F بعض العناصر بالعنصر

العالقات االجتماعیة  بعض العناصر عن إكمال االختیارات لترابط
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  :32الجدول 

،وظھور لصاحب اعلى مكانة جدید ھو العنصر  فقط L :للعنصر عزل ثبات یتبین 32

،وضعیفة النسب متقاربة بنسب و مكانھا في األخرى المكانات السوسیومتریة

في الریاضة لشعبة الھندسة المدنیة ذكورا .." باللعب مع" الخاص الرابع للسؤال 16:

A B C   D E F G H I 

        

 3      2 

2     1  3 

    3   1  

   2    1  

      2  

 3       

        1  3        

2  3              

        3        

        3        

    2    
03 02 03 01 02 04 01 03 02

   منعزل          أولى كانةم 

  :16رقم المصفوفة

بعض العناصر بالعنصر التفافھا و الوسط إلى الفراغات عودة) 16( رقم 

بعض العناصر عن إكمال االختیارات لترابط عن ینبئه الفراغات 

  .بین أفراد ھذه الجماعة

  

  

 

 نتائج تعلیق على-أ

32 الجدول خالل من  

المكانات السوسیومتریة ثبات-

:رقم المصفوفة-ب

  ).12(مھحجم

 A

A  
B  
C  
D 2 
E 3 
F  
G  
H 2  
I   

J   

K   

L  
∑ 03

  

المصفوفة تعلیق على-ج

 مصفوفةال على یظھر

ه الفراغات ھذ :  16 نتیجة-د

بین أفراد ھذه الجماعة
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 لشعبة الھندسة المدنیة ذكورا في الریاضة.." اللعب مع" :الثالث للسؤال  16:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).12( محجمھ

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

  

  

  

  

A 

B  

I 

C 

H 

   

G 

   

F 

D 

   

E 

   

L 

K  

J  
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  :)في الریاضة.. " اللعب مع" (الرابع السؤال نتائج وتفسیر عرض- و

  :یلي ما تبّین 16:رقم السوسیوغرام و 16: رقم السوسیوماتریس و 32:رقم الجدول بیانات حسب

  .في ھذا الموقف من طرف أفراد  ھذه الجماعة L :لعنصرل عزل جدید

  .عن أفراد جماعتھ  في ھذا الموقف بالذات Aانعزال جدید للعنصر  -

  .F:ظھور عنصر جدید في الصدارة بأعلى مكانة سوسیومتریة في ھذا الموقف ھو -

  .وتبادل األماكن و األدوار في العالقات االجتماعیة بین أفراد ھذه الجماعة -

تبقى العالقات غیر مستقّرة أیضا،وھو طابعھا المعتاد،و الموقف المفتوح الثالث  ھذا في:الرابع االستنتاج -ز
و االنعزال  L،كما تمازجت العالقات االجتماعیة بالعزل الجماعي لفرد بعینھ ھو  F ظھر فیھا نجم ھو العنصر

  .في ھذه الجماعة،ھي كلھا دالئل الحركیة المستمرة A الذاتي الجدید للعنصر

  

 :)08( نّ حجمھ إناثا بثانویة زیري بن مناذ ببوسعادة المدنیةشعبة الھندسة  -ھـ

 ):القسم في بالجوار الجلوس(األّول السؤال-1

  )08( نّ ھحجم إناثا المدنیةشعبة الھندسة ل األّول للسؤال 33:رقم الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 01 6.5% 

2 B 02 13% 

3 C 04 26% 

4 D 00 00% 

5 E 02 13% 

6 F 04 36% 

7  G 02  13%  

8  H 00  00%  

∑ 15  
  

  

  

  

 



معزولین من طرف أفراد هذه الجماعة في هذا الموقف و 

بین جمیع أفراد جماعة اإلناث بعدد اختیارات 

لشعبة الھندسة المدنیة  القسم في بالجوار

G H ∑ 

1  03 

  02 

  03 

  00 

  02 

3  03 

  02 

  00 

02 00 15 

  معزول

  .المصفوفة بھا فراغات

  الفراغات لسبب عدم التزام ھذه الجماعة باالختیارات الثالثة المتاحة كاملة،ولسبب 

  .العزل و االنعزال من ولبعض العناصر،مما یشتت العالقات بینھنّ 
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 :33 الجدول 

معزولین من طرف أفراد هذه الجماعة في هذا الموقف و  H.D ینالعنصر  أن یتبّین 

 .عن أفرادها

بین جمیع أفراد جماعة اإلناث بعدد اختیارات  ،أكبر مكانة سوسیومتریة منF و 

  .من مجموع االختیارات إجماال

بالجوار بالجلوس الخاص األول للسؤال 17:رقم مصفوفة

)08.( 

 A B C  D E F G

A  3 2    1
B 2     3  
C  1   2 3  
D        
E   1   2  
F   1  2  3
G   2   3  
H        
∑ 01 02 04 00 02 04 02

 

   منعزل         كانة أولى م 

  :17رقم مصفوفةال تعلیق على

المصفوفة بھا فراغات أنّ ) 17( رقم المصفوفة على

الفراغات لسبب عدم التزام ھذه الجماعة باالختیارات الثالثة المتاحة كاملة،ولسبب   :17

العزل و االنعزال من ولبعض العناصر،مما یشتت العالقات بینھنّ 

  

  

 

 نتائج تعلیق على-أ

 33 الجدول خالل من

عن أفرادها أیضا منعزلین

  Cكما أّن العنصرین 

من مجموع االختیارات إجماال %26،وبنسبة04

مصفوفةال-ب

(نّ ھإناثا حجم

  

تعلیق على-ج

على یظھر               

17نتیجة- د         

العزل و االنعزال من ولبعض العناصر،مما یشتت العالقات بینھنّ               
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 إناثالشعبة الھندسة المدنیة  في القسم الجلوس بالجوار :األول للسؤال  17:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).08( نّ حجمھ

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

    

  

  

  

A 

B  

C 

H 

   

G 

   

F 

D 

   

E 
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  :)القسم في بالجوار الجلوس (األول السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین ، 17:رقم االجتماعیة الخریطة و 17: رقم المصفوفة و 33:رقم الجدول بیانات حسب    

 . منعزلتان عن أفراد جماعة صفھما ،وأیضا معزولتان من طرف نفس األفراد D و    Hانالعنصر  - 

من مجموع  %26وبنسبة اختیارات ، 4أكبر مكانة سوسیومتریة من اآلخرین بـ  F وC العنصران -

  .االختیارات كلها

 .كذلك مكانا نّ منھ أقرب نّ ھ لمن تعود االختیارات من كثیر-

  :األول االستنتاج -ز

العالقات السوسیومتریة بین جماعة اإلناث هذه، بجماعة الذكور،في هذا الموقف،و ذلك من خالل تتشابه  

فتورها،وتشتتها ،مرّد هذه السمة لعدم التزام أفرادها باالختیارات المتاحة لهّن و أیضا ألنه یوجد بینهّن 

  .المعزوالت و المنعزالت

  ):في الساحة" ...المشي مع"( الثاني السؤال-2

  ).08(نّ ھوحجم لشعبة الھندسة المدنیة إناثا الثاني للسؤال 34: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 03 18% 

2 B 02 12% 

3 C 04 25% 

4 D 00 00% 

5 E 03 18% 

6 F 02 12% 

7  G 02  12%  

8  H 00  00%  

∑ 16  

  

  

  

  

  



  .في هذا الموقف و أیضا 

أكبر مكانة سوسیومتریة من بین جمیع أفراد جماعة اإلناث بعدد اختیارات 

.  

إناثا  المدنیةلشعبة الھندسة  في الّساحة

G H ∑ 

  03 

  02 

1  03 

  00 

  02 
3  03 

  03 

  00 

02 00 16 

  معزول

  .المتاحة لھنّ  24اختیارا من بین  16

  ھذه االختیارات المتاحة وغیر الملتزم بھا من طرف أفراد ھذه الجماعة ،ھي من خلقت فراغات
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  :34الجدول نتائج

في هذا الموقف و أیضا  H.D ینالعنصر بقاء عزل وانعزال  یتبین 

أكبر مكانة سوسیومتریة من بین جمیع أفراد جماعة اإلناث بعدد اختیارات 

.عن الصدارة Fمن مجموع االختیارات إجماال ،وتأخر

في الّساحة.." بالمشي مع"الخاص الثاني للسؤال 18:

 A B C  D E F G

A  3 2  1   
B 3  2     
C     2 3 1
D        
E 2  3     
F   1  2  3
G 1 2    3  
H        
∑ 03 02 04 00 03 02 02

 

   منعزل         كانة أولى م 

  :18رقم المصفوفة

16أّن العالقات ثابتة في ) 18( رقم مصفوفةال على

ھذه االختیارات المتاحة وغیر الملتزم بھا من طرف أفراد ھذه الجماعة ،ھي من خلقت فراغات

  .في المصفوفة

 

نتائج تعلیق على-أ

 34 الجدول خالل من

أكبر مكانة سوسیومتریة من بین جمیع أفراد جماعة اإلناث بعدد اختیارات   Cكما أّن العنصر 

من مجموع االختیارات إجماال ،وتأخر %25،وبنسبة04

:رقم المصفوفة-ب

  ).08(نّ ھحجم

المصفوفة تعلیق على -ج

على یظھر                

   :81نتیجة -د

ھذه االختیارات المتاحة وغیر الملتزم بھا من طرف أفراد ھذه الجماعة ،ھي من خلقت فراغات              

في المصفوفة                  
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 لشعبة الھندسة المدنیة إناثا في الّساحة.." المشي  مع" :الثاني للسؤال  18:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).08( نّ حجمھ

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار      

  

  

  

  

  

  

A 

B  

C 

H 

   

G 

   

F 

D 

   

E 
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  :)في الّساحة.." المشي مع" (الثاني السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین 18:رقم االجتماعیة الخریطة و 18: رقم المصفوفة و 34:رقم الجدول بیانات حسب   

  .D و Hللعنصرین  و االنعزال ثبات العزل-

  .Fبأعلى مكانة،و التي كان یتشارك فیھا مع العنصر  Cللعنصراقتصار اختیارات الباقي  -

  .التغییر في المكانات بین أفراد ھذه الجماعة في ھذا الموقف أیضا-

   .عدم التزام أفراد ھذه الجماعة بكامل اختیاراتھا الثالثة -

االجتماعیة،وذلك من الّسمة الغالبة بین جماعة اإلناث ھي عدم الثبات في العالقات :الثاني االستنتاج -ز

خالل التغیر في المكانة السوسیومتریة للنجم ،وكذا عدم االلتزام األفراد باالختیارات المتاحة،أما العزل و 

  .االعتزال فثابتان

  ):في رحلة.." المشي مع"( الثالث السؤال-3

  ).08(نّ ھحجم لشعبة الھندسة المدنیة إناثا لثالثا للسؤال 35: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 01 07% 

2 B 01 07% 

3 C 02 14% 

4 D 01 07% 

5 E 02 14% 

6 F 03 21% 

7  G 04  28%  

8  H 00  00%  

∑ 14  
                                

  :35الجدول نتائج تعلیق على-أ

 .)رحلة خارج المؤسسة(وھو  في ھذا الموقف H :العنصر عزل بقاء یتبین 35 الجدول خالل من -

  .Gأصبح العنصر  Cتغیر أعلى مكانة في ھذا المواقف من -

  

  

  



لشعبة الھندسة المدنیة إناثا  في رحلة

G H ∑ 

1  03 

2  02 

1  03 

  00 

  02 

2  03 

  02 

  00 

02 00 15 

  معزول

  الفراغات سببھا عزوف الكثیر من أفراد ھذه الجماعة عن إتمام العالقات االجتماعیة
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في رحلة .."المشي معب" الخاص الثالث للسؤال 19:

 A B C  D E F G

A  3 2    1
B 3      2
C     2 3 1
D        
E      3  
F    3   2
G   3   2  
H        
∑ 01 02 04 00 02 04 02

معزول   منعزل          أولى كانةم                                    

  :19رقم المصفوفة

  .تزاید الفراغات) 19( رقم المصفوفة

الفراغات سببھا عزوف الكثیر من أفراد ھذه الجماعة عن إتمام العالقات االجتماعیة

  

  

 

  

:رقم المصفوفة-ب

  ).08(نّ ھحجم

  

  

                                   

  

المصفوفة تعلیق على-ج

المصفوفة على یظھر         

  :91نتیجة -د

الفراغات سببھا عزوف الكثیر من أفراد ھذه الجماعة عن إتمام العالقات االجتماعیة        
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 لشعبة الھندسة المدنیة إناثافي رحلة .." المشي مع" :الثالث للسؤال  19:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).08( نّ حجمھ

     الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

  

  

  

  

  

A 

B  

C 

H 

   

G 

   

F 

D 

   

E 
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  :)في رحلة.." المشي مع" (الثالث السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین 19:رقم االجتماعیة الخریطة و 19: رقم المصفوفة و 35:رقم الجدول بیانات حسب     

  .جماعتھفمنعزل فقط عن  D ،أما العنصر H :العنصرو االنعزال  العزل ثبات -

  .في ھذا الموقف Fتحول أعلى مكانة للعنصر  -

 .باقي العالقات تشبھ سابقاتھا تقریبا بین أفراد اإلناث -

الملفت لالنتباه في ھذه الجماعة لإلناث تغیر المكانة العالیا بین عّدة أفراد،وعدم :الثالث االستنتاج -ز

باالختیارات المتاحة لھّن مما جعل نسیج جماعتھّن  استقرارھا لفرد بعینھ،كما أن أفراد الجماعة لم یلتزموا

  .مفكك جزئیا 

  ):في الریاضة.." اللعب مع"( الرابع السؤال-4

  ).08(نّ ھإناثا حجم لشعبة الھندسة المدنیة الرابع للسؤال 36: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 03 20 % 

2 B 01 6% 

3 C 03 20% 

4 D 00 00% 

5 E 03 20% 

6 F 03 20% 

7  G 02  13%  

8  H 00  00%  

∑ 15  
                      

  :36الجدول نتائج تعلیق على-أ

في  F و E وC و A :،مع تساوي العناصرD وH :ینللعنصر اإلقصاء ثبات یتبین 36الجدول خالل من    

،وھي نسبة تبتعد عن %20المكانة العلیا في ھذا الموقف بثالثة اختیارات فقط لكّل واحدة من ھّن،و بنسبة

  .النسب األخرى قلیال

  

  



في الریاضة لشعبة الھندسة المدنیة إناثا 

G H ∑ 

1  03 

2  03 

  03 

  00 

  02 

  01 

  03 

  00 

02 00 15 

  معزول

  .العالقات االجتماعیة في المصفوفة شبیھة لسابقاتھا

  .بھذه الكیفیة یوحي إلى اقتصار العالقة بین بعض األفراد لھذه الجماعة
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في الریاضة لشعبة الھندسة المدنیة إناثا .." باللعب مع" الخاص الرابع للسؤال 20:

 A B C  D E F G

A  3 2    1

B 3    1  2

C 3    1 2  

D        

E   3   1  

F     3   

G 1  2   3  

H        

∑ 03 01 03 00 03 03 02

   منعزل          أولى كانةم 

  :20رقم المصفوفة

العالقات االجتماعیة في المصفوفة شبیھة لسابقاتھاأّن ) 20( رقم مصفوفة

بھذه الكیفیة یوحي إلى اقتصار العالقة بین بعض األفراد لھذه الجماعة

 

 

:رقم المصفوفة-ب

  ).08(نّ ھحجم

  

المصفوفة تعلیق على-ج

مصفوفةال على یظھر         

   :  20 نتیجة-د

بھذه الكیفیة یوحي إلى اقتصار العالقة بین بعض األفراد لھذه الجماعة االنتشار        
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 المدنیة إناثالشعبة الھندسة  في الریاضة.." اللعب مع" :الرابع للسؤال  20:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).08( نّ حجمھ

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

  

  

  

  

A 
B  

C 

H 

   

G 

   

F 

D 

   

E 
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  :)في الریاضة.. " اللعب مع" (الرابع السؤال نتائج وتفسیر عرض- و

  :یلي ما تبّین 20:رقم السوسیوغرام و 20: رقم السوسیوماتریس و 38:رقم الجدول بیانات حسب    

  .هذه الجماعة في HوD ینالعنصر وانعزال عزل  ثبات- 

  .A .C.E .Fموزع بین العناصر" اللعب في الریاضة"سوسیومتریة في هذا الموقفأعلى مكانة  - 

،یوحي الى ثبات االختیارات على شبه تشابه العالقات االجتماعیة في المواقف السابقة:الرابع االستنتاج -ز

هذا  نفس العناصر،كما أنه هنا أیضا ثبات العزل واالنعزال لنفس العنصرین،مع عدم وجود نجم بعینه في

  .الموقف

لشعبة الھندسة المدنیة ذكورا وإناثا بثانویة زیري بن مناد  السوسیومتریة لعالقاتا حوصلة - ك
  :ببوسعادة 

في  المبّینة المئویة النسب خالل ومن ،السوسیومتریة بالمكانة الخاّصة للنتائج العرض و التفسیر بعد 

 و  االجتماعیة الخرائط و البیانیة الرسوم ،و السوسیومتریة المصفوفات في وما ظهر من عالقات ،الجداول

لخص العالقات االجتماعیة فیهما تُ یمكن أن  ذكورا وٕاناثا المدنیةشعبة الهندسة  ،فإنّ  بأنواعها الجداولباقي 

  :یلي كما

 .الجواریغلب علیها القرب المكاني و تقریبا،و  االختیار أسباب نفس تعتمد الجنسین عند االختیارات -1ك

  .تقریبا المواقفأغلب  في والذكور اإلناث بین االختیارات تشابه -2ك

عدم االلتزام باالختیارات  ،هذا ما یترجمهكال الجنسین تشتت العالقات االجتماعیة،وهشاشتها عند -3ك

  .المتاحة لألفراد

  .وجود المعزولین و المنعزلین بین اإلناث،وعدم وجود ذلك بین الذكور -4ك

ھناك أفراد ینعزلون بمحض إرادتھم،و ال یریدون عالقات مع أفراد جماعة صفھم  ،وعند الجنسینكذلكھنا 

  .،و خصوصا ھنا عند اإلناثالدراسي أو قسمھم
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 :)10( محجمھ شعبة تسییر واقتصاد ذكورا بثانویة زیري بن مناذ ببوسعادة - و

 ):القسم في بالجوار الجلوس(األّول السؤال-1

 

  )10( مھحجم اذكور تسییر واقتصادشعبة  األّول للسؤال عدد االختیارات37:رقم الجدول

  

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 03 20% 

2 B 00 00% 

3 C 01 06% 

4 D 02 13% 

5 E 04 26% 

6 F 02 13% 

7 G 02 13% 

8 H 00 00% 

9 I 00 00% 

10 J 01 06% 

∑ 15  

                          

 :37 الجدول نتائج تعلیق على-أ

 .عدد االختیارات لألفراد قلیل جّدا،كما أّن النسب المئویة ضعیفة أیضا أن یتبّین 37 الجدول خالل من- 

 في هذا الموقف E،كما یوجد بها صاحب أعلى مكانة سوسیومتریة H. J. Bالمعزولین بهذه الجماعة  - 

  %.26،وبنسبة )في القسمالجلوس بالجوار (

  

  



لشعبة التسییر و  القسم في بالجوار

H I J ∑ 

  00 

 3 01 

  03 

  03 

  03 

  03 

  02 

    00  

    00  

    00  

00 00 01 24 

  معزول

متكتلة في الوسط،وتوجد فراغات على أطرافھا 

التكتل یعني اقتصار العالقات االجتماعیة على أفراد من الجماعة فیما بینھم،والفراغات من جراء العزل 
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بالجوار بالجلوس الخاص األول للسؤال 21:رقم مصفوفة

 ).10(مھاالقتصاد ذكورا حجم

A B C   D E F G H

A         
B         
C 1    2 3   
D     1 2 3  
E 2  1    3  
F 1   3 2    

    3 2    
                 

                 

                 

 03 00 01 02 04 02 02 00
  

   منعزل         كانة أولى م 

  

  :21رقم مصفوفة

متكتلة في الوسط،وتوجد فراغات على أطرافھا  السوسیومتریة العالقات أنّ ) 21( رقم المصفوفة

التكتل یعني اقتصار العالقات االجتماعیة على أفراد من الجماعة فیما بینھم،والفراغات من جراء العزل 

  .واالنعزال،مع عدم االلتزام باالختیارات الثالثة المتاحة للجمیع

  

 

مصفوفةال-ب

االقتصاد ذكورا حجم

 
A

B

C

D

E

F

G 

H 

I 

J 

∑ 

            

مصفوفةال تعلیق على-ج

المصفوفة على یظھر  

  .تقریبا

   :21نتیجة-د

التكتل یعني اقتصار العالقات االجتماعیة على أفراد من الجماعة فیما بینھم،والفراغات من جراء العزل    

واالنعزال،مع عدم االلتزام باالختیارات الثالثة المتاحة للجمیع
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واالقتصاد لشعبة التسییر  القسم داخل بالجوار الجلوس :األّول للسؤال 21:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).10( محجمھ ذكورا

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

    

  

  

G 

B  

I 
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E 

   

j 
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  :)القسم في بالجوار الجلوس (األول السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین ، 21:رقم االجتماعیة الخریطة و 21: رقم المصفوفة و 37:رقم الجدول بیانات حسب   

  .I وH المعزوالن و المنعزالن في نفس الوقت ھما   انصرالعن-

  .معزول من طرف أفراد الجماعة كلهم B العنصران -

اختیارات    3منعزلین تماما عن أفراد الجماعة،رغم أن األخیر یحمل مكانة بـ Aو  Jالعنصران  -
  .،ویعتبر كوصیف لصاحب أعلى مكانة سوسیومتریة في ھذا الموقف%20ونسبة

  .على اثنین على أكثر تقدیر أغلبیة العناصر لم تلتزم باالختیارات المتاحة لھا،واقتصارھا -

 .للجوار في الحي،وكذا القرب المكاني في القسم تعود االختیارات من كثیر-

ها ءبناكما أّن مازالت العالقات االجتماعیة بین أفراد هذه الجماعة تتسم بالتردد،:األول االستنتاج -ز

  .االجتماعي ضعیف

  ):المشي مع في الساحة( الثاني السؤال-2

  ).10(مھحجم لشعبة التسییر و االقتصاد ذكورا الثاني للسؤالعدد االختیارات  38: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 02 16% 

2 B 01 08% 

3 C 02 16% 

4 D 00 00% 

5 E 02 16% 

6 F 00 00% 

7 G 01 08% 

8 H 01 08% 

9 I 00 00% 

10 J 03 24% 

∑ 12  
                                  

  

  



   :التالي

في ساحة ..المشي مع ( و احتاللھ المكانة السوسیومتریة العلیا في ھذا الموقف

 . من العزل BوH،مع عودة العنصرین

. 

في الساحة لشعبة التسییر و االقتصاد ذكورا 

H I J ∑ 

  00 
 3 01 

  00 

 3 03 

  03 

 1 03 

   02 

    00  

    00  

    00  

01 00 03 12 

  معزول

وجود فراغات في ھذا الموقف،وتركز العالقات على شكل أفقي في الوسط، 

االجتماعیة بین أفراد ھذه الجماعة،أیضا زیادة 

50.%  
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التالي یتبین 38 الجدول خالل من: 38 الجدول 

و احتاللھ المكانة السوسیومتریة العلیا في ھذا الموقف  Jظھور جدید للعنصر

 .Eألول مرة لھ بدال من العنصر

،مع عودة العنصرینFوDللعنصرین،وعزل جدید Iثبات العزل للعنصر

.تساوي باقي العناصر تقریبا في نفس المكانة ،والتي تعتبر ضعیفة

في الساحة لشعبة التسییر و االقتصاد ذكورا  .."بالمشي مع "الخاص الثاني للسؤال 22

A B C   D E F G H

A         
B         
C         
D  1   2    
E 1  3    2  
F 2  3      

     3   2
                 

                 

                 

 02 01 02 00 02 00 01 01

   منعزل         كانة أولى م 

  :22رقم المصفوفة

وجود فراغات في ھذا الموقف،وتركز العالقات على شكل أفقي في الوسط، ) 22( رقم مصفوفة

  .10رغم أن أفراد الجماعة 

االجتماعیة بین أفراد ھذه الجماعة،أیضا زیادة  وجود الفراغات دلیل ضعف في العالقات

50 تهبسبحیث یمثلون ما ،A.H.I.J. Cالمنعزلین في ھذا الموقف ،وھم 

  

 

 نتائج تعلیق على-أ

ظھور جدید للعنصر -

ألول مرة لھ بدال من العنصر)المؤسسة

ثبات العزل للعنصر -

تساوي باقي العناصر تقریبا في نفس المكانة ،والتي تعتبر ضعیفة -

22:رقم المصفوفة-ب

  ).10(مھحجم

 
A
B

C

D

E

F

G 

H 

I 

J 

∑ 
 

المصفوفة تعلیق على -ج

مصفوفةال على یظھر  

رغم أن أفراد الجماعة 

وجود الفراغات دلیل ضعف في العالقات  :22نتیجة -د

المنعزلین في ھذا الموقف ،وھم 
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في الساحة لشعبة التسییر و  .."بالمشي مع "الخاص الثاني للسؤال  22:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).10( محجمھ ذكورااالقتصاد 

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    
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  :)المشي مع في الّساحة (الثاني السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین 22:رقم االجتماعیة الخریطة و 22: رقم المصفوفة و 38:رقم الجدول بیانات حسب     

صفھ الدراسي،بثالثة  بالمكانة السوسیومتریة العلیا بأكبر عدد من اختیارات أفراد جماعة Jانفراد للعنصر -

  .من مجموعھا،رغم أّن العدد كبیٌر نوعا ما %26اختیارات،وبنسبة 

من المفارقات في ھذا الموقف أیضا تكرار ظاھرة سابقة في العالقات االجتماعیة بین ھذه الفئة الدراسیة  -

تماما عن  منعزل،  J،وھو أّن صاحب أعلى مكانة سوسیومتریة في ھذه الجماعة،وھو العنصر )الثالثة ثانوي(

  .)المشي مع في الّساحة (أفراد جماعتھ،في ھذا الموقف

ثبات التساوي في المكانة بین أفراد ھذه الجماعة،وانتشار العالقات االجتماعیة بینھم مع وجود الفراغات في -

   .جانب عدم التزام أغلب األفراد باالختیارات الثالثة دائماالخریطة و المصفوفة،إلى 

یبقى انتشار العالقات االجتماعیة بین أفراد جماعة ذكور التسییر و االقتصاد ،ولو  :الثاني االستنتاج -ز

،أّما تبادل األماكن السوسیومتریة و العزل و )الّساحة(بضعف هو السائد دائما حتى في هذا الموقف المفتوح 

  .االنعزال فهو دلیل الحراك االجتماعي المستمر

  ):في رحلة.." المشي مع"( الثالث السؤال-3

  ).10(مھحجم لشعبة التسییر و االقتصاد ذكورا لثالثا للسؤال عدد االختیارات39: رقم الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 01 14% 

2 B 01 14% 

3 C 01 14% 

4 D 00 00% 

5 E 02 28% 

6 F 01 14% 

7 G 00 00% 

8 H 00 00% 

9 I 00 00% 

10 J 01 14% 

∑ 07  

                         

  

  



 

لشعبة التسییر و االقتصاد ذكورا  في رحلة

H I J ∑ 

  00 

 3 01 

  00 

  03 

  00 
  03 

  00 

    00  

    00  

    00  

00 00 01 07 

  معزول 

ازدیاد الفراغات،وتركیز العالقات ) 

ھذا الموقف كُثر فیھ العزل و االنعزال ،والذین أثرا سلبا على العالقات السوسیومتریة العامة 
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 :ما یلي یتبین 39 الجدول خالل من:39الجدول 

F من العزل الجماعي له. 

 .G.H :ینلعنصر 

 .D.I :للعنصرین

 .اختیارات فقط 7تقلص عدد االختیارات الكلي إلى 

  ..ال یوجد متمیز بمكانة علیا هنا في هذا الموقف

في رحلة .."المشي معب" الخاص الثالث للسؤال 23:

  ).10(مھحجم

A B C   D E F G H

A         
B         
C         
D  3   1 2   
E         
F 2  3  1    

         
                 

                 

                 

 01 01 01 00 02 00 00 00
  

مكانة أولى         منعزل

) 23( رقم المصفوفة على یظھر :23رقم المصفوفة
  .السوسیومتریة بین أفراد الجماعة في الوسط األیمن للمصفوفة

ھذا الموقف كُثر فیھ العزل و االنعزال ،والذین أثرا سلبا على العالقات السوسیومتریة العامة 
  . - ذكور التسییر واالقتصاد - بین أفراد ھذه الجماعة

  

  

 

 نتائج تعلیق على-أ

Fرجوع العنصر  -

لعنصر جدید ل عزل  -

للعنصرینثبات العزل  -

تقلص عدد االختیارات الكلي إلى  -

ال یوجد متمیز بمكانة علیا هنا في هذا الموقف -

:رقم المصفوفة-ب

 
A

B

C

D

E
F

G 

H 

I 

J 

∑ 

المصفوفة تعلیق على-ج
السوسیومتریة بین أفراد الجماعة في الوسط األیمن للمصفوفة

ھذا الموقف كُثر فیھ العزل و االنعزال ،والذین أثرا سلبا على العالقات السوسیومتریة العامة  :23نتیجة -د
بین أفراد ھذه الجماعة
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 لشعبة التسییر و االقتصاد ذكورافي رحلة .." المشي مع" :الثالث للسؤال  23:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).10( محجمھ

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    
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  :)في رحلة.." المشي مع" (الثالث السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین 23:رقم االجتماعیة الخریطة و 23: رقم المصفوفة و 39:رقم الجدول بیانات حسب   

  .G.H.I :عزل وانعزال العناصر -

  .عن أفراد جماعتھم أیضا A.C.E.D.J.و انعزال العنصر -

  .ھناك سبعة أسھم في الخریطة االجتماعیة فقط -

،وھو منعزل E ال یوجد نجم بعینھ في ھذا الموقف،بل ھناك صاحب مرتبة علیا باختیارین فقط ھو العنصر -

 .عن أفراد جماعتھ

ع�ن التعبی�ر ع�ن في ھذا الموق�ف و رغ�م كب�ر الجماع�ة إال ان�ھ ھن�اك ع�زوف جم�اعي :الثالث االستنتاج -ز

ل��م یعب��روا ع��ن  10اف��راد م��ن  5،أي%70العالق��ات السوس��یومتریة العام��ة ب��ین أفرادھ��ا ونس��بة قوی��ة ھ��ي 

  .لم یختاروا،وھذا ھو السبب الرئیس في ضعف العالقات االجتماعیة عموما في ھذا الموقف 2راتھم،ویااخت

  ):في الریاضة.." اللعب مع"( الرابع السؤال-4

  ).10(م ھذكورا حجم لشعبة التسییر و االقتصاد الرابع للسؤال االختیارات عدد40: مرق الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 01 08% 

2 B 02 16% 

3 C 01 08% 

4 D 00 00% 

5 E 03 24% 

6 F 02 16% 

7 G 02 16% 

8 H 00 00% 

9 I 00 00% 

10 J 01 08% 

∑ 12  
  

  

  

  

 



  E،ورجوع صاحب أعلى مكانة ھو العنصر 

 . في الموقف السابق 7في ھذا الموقف عوض 

في الریاضة لشعبة التسییر و االقتصاد ذكورا 

H I J ∑ 
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  00 

  03 

  03 

  03 

  02 

    00  

    00  

    00  

00 00 01 12 

  معزول

 التفافھا و الوسط في التكتل عودة) 24

اقتصار العالقات االجتماعیة على ثلة من الجماعة فقط،أّما الباقي فھو 
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  :44الجدول 

،ورجوع صاحب أعلى مكانة ھو العنصر  H.D.I :صراللعن عزل ثبات یتبین 40

  .رجع من العزل

في ھذا الموقف عوض  12ارتفاع ملحوظ لعدد االختیارات العامة للجماعة بـ 

في الریاضة لشعبة التسییر و االقتصاد ذكورا .." باللعب مع" الخاص الرابع للسؤال 24

A B C   D E F G H

A         
B         
C         
D  2   1 3   
E 1  3    2  
F  2   3  1  

     3 2   
                 

                 

                 

 01 02 01 00 03 02 02 00

   منعزل          أولى انةكم 

24( رقم مصفوفةال على یظھر :24رقم المصفوفة

  .طفیفة ،مع زیادة عددیة Eبعض العناصر بالعنصر

اقتصار العالقات االجتماعیة على ثلة من الجماعة فقط،أّما الباقي فھو ا التكتل یوحي إلى 

  .یعیش العزل و االنعزال عن باقي األفراد

  

  

 

 نتائج تعلیق على-أ

40 الجدول خالل من  

رجع من العزل Gكما أّن العنصر

ارتفاع ملحوظ لعدد االختیارات العامة للجماعة بـ -

24:رقم المصفوفة-ب

  ).10(مھحجم

 
A

B

C

D

E

F

G 
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J 

∑ 
  

المصفوفة نتائج تحلیل-ج

بعض العناصر بالعنصر

ا التكتل یوحي إلى ھذ :  24 نتیجة-د

یعیش العزل و االنعزال عن باقي األفراد
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لشعبة التسییر و االقتصاد  في الریاضة.." اللعب مع" :الثالث للسؤال  24:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).10( محجمھ ذكورا

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    
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  :)في الریاضة.. " اللعب مع" (الرابع السؤال نتائج وتفسیر عرض- و

  :یلي ما تبّین 24:رقم السوسیوغرام و 24: رقم السوسیوماتریس و 40:رقم الجدول بیانات حسب       

  .في ھذا الموقف دائما من طرف أفراد  ھذه الجماعة D :لعنصرعزل لثبات ال -

  . Eعن أفراد جماعتھ  في ھذا الموقف ورجوع العنصر A.J.C  :ثبات انعزال للعناصر -

  .G ،وعودة العنصرH. I :ثبات انعزال وعزل العنصرین -

الموقف المفتوح أیضا اتسمت العالقات السوسیومتریة فیه بالعزل  هذا في:الرابع االستنتاج -ز

الهشاشة،و الضعف،رغم ارتفاع عدد االختیارات،ونیة بعض األفراد بالتعبیر عن عالقاتهم واالنعزال،وهذا سبب 

  .مع اآلخرین

 :)08( نّ حجمھ إناثا بثانویة زیري بن مناذ ببوسعادة التسییر و االقتصادشعبة  -ز

 ):القسم في بالجوار الجلوس(األّول السؤال-1

  )08( نّ ھحجم إناثا التسییر و االقتصادلشعبة  األّول للسؤالعدد االختیارات  41:رقم الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 03 30% 

2 B 02 20% 

3 C 00 00% 

4 D 01 10% 

5 E 01 10% 

6 F 01 10% 

7  G 00  00%  

8  H 02  20%  

∑ 10  
       

معزولین من طرف أفراد  GC. ینالعنصر  أن یتبّین 41 الجدول خالل من :41 الجدول نتائج تعلیق على-أ

، أكبر مكانة سوسیومتریة  من بین جمیع  أفراد  جماعة   Aهذه الجماعة في هذا الموقف كما أّن العنصر 

  .من مجموع االختیارات إجماال %30وبنسبة 03اإلناث بعدد اختیارات 

  

  



لشعبة التسییر و  القسم في بالجوار

G H ∑ 

  01 

  00 
 2 02 

  01 

  01 

  02 

 2 03 

  00 

00 02 10 

  معزول

  .بھا فراغات واضحة جدا في الوسط

  الفراغات لسبب عدم التزام ھذه الجماعة باالختیارات الثالثة المتاحة كاملة،ولسبب العزل 

  .و االنعزال أیضا من ولبعض العناصر،مما یشتت العالقات بینھنّ 
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بالجوار بالجلوس الخاص األول للسؤال 25:رقم مصفوفة

 ).08(نّ ھاالقتصاد إناثا حجم

 A B C  D E F G

A    3    
B        
C  3      
D 3       
E      3  
F 2    3   
G 3 1      
H        
∑ 03 02 00 01 01 01 00

 

   منعزل         كانة أولى م 

  :25رقم مصفوفةال تعلیق على

بھا فراغات واضحة جدا في الوسط أنّ ) 25( رقم المصفوفة على یظھر

25:   

الفراغات لسبب عدم التزام ھذه الجماعة باالختیارات الثالثة المتاحة كاملة،ولسبب العزل 

و االنعزال أیضا من ولبعض العناصر،مما یشتت العالقات بینھنّ 

 

مصفوفةال-ب

االقتصاد إناثا حجم

  

تعلیق على-ج

یظھر                   

25نتیجة- د         

الفراغات لسبب عدم التزام ھذه الجماعة باالختیارات الثالثة المتاحة كاملة،ولسبب العزل                 

و االنعزال أیضا من ولبعض العناصر،مما یشتت العالقات بینھنّ               
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 لشعبة التسییر و االقتصاد إناثا في القسم الجلوس بالجوار :األول للسؤال  25:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).08( نّ حجمھ

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

    

  

  

  

  

  

  

A 

B  

C H 

   

G 

   

F 

E 

   

D 
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  :)القسم في بالجوار الجلوس (األول السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین ، 25:رقم االجتماعیة الخریطة و 25: رقم المصفوفة و 41:رقم الجدول بیانات حسب     

   .جماعة صفھما  أفراد طرف نمن تالومعز C و    Gانالعنصر  - 

 .جماعة صفھما ن عن أفرادتامنعزل B و    Hانالعنصر  -

  .من مجموع االختیارات كلها %30وبنسبة اختیارات ، 3أكبر مكانة سوسیومتریة بـ  A العنصر -

 .معظم أفراد جماعة اإلناث ھذه، لم یدلین بكل اختیاراتھن المتاحة لھنّ -

  :األول االستنتاج -ز

خاصیة مشتركة،حیث تتشابھ العالقات السوسیومتریة ھنا ویكأنّھ لشعبة التسییر و االقتصاد  

بین جماعة اإلناث ھذه، بجماعة ذكور من نفس الشُّعبة،وفي نفس المواقف،و ذلك من خالل 

فتورھا،وتشتتھا ،و سبب ھذه السمة،عدم التزام أفرادھا باالختیارات المتاحة لھّن، و أیضا 

  .المعزوالت و المنعزالت بینھنّ  لظھور

  ):في الساحة" ...المشي مع"( الثاني الالسؤ-2

  ).08(نّ ھحجمو لشعبة التسییر و االقتصاد إناثا الثاني للسؤال عدد االختیارات  42: رقم الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 01 08% 

2 B 02 16% 

3 C 02 16% 

4 D 01 08% 

5 E 01 08% 

6 F 02 16% 

7  G 01  08%  

8  H 03  24%  

∑ 13  

             

  

  

                       



بأكبر مكانة سوسیومتریة من بین جمیع أفراد جماعة اإلناث بعدد 

A عن الصدارة.  

إناثا  التسییر و االقتصادلشعبة  في الّساحة

G H ∑ 

  01 

 1 03 

 3 02 

  00 

  01 
  01 

 2 03 

2  02 

01 03 13 

  معزول

  .الفراغات في الوسط موجودة،والعالقات المعّبر عنھا على أطرافھا

  دائما عدم التزام أفراد الجماعة باالختیارات الثالثة المتاحة لھّن ،ھي من تخلق الفراغات
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   یتبین 42 الجدول خالل من:42الجدول 

  .من العزل الجماعي في هذا الموقف Cو    Gین

بأكبر مكانة سوسیومتریة من بین جمیع أفراد جماعة اإلناث بعدد  Hكما  ظهر عنصر جدید هو 

Aمن مجموع االختیارات إجماال ،وتأخر %24،وبنسبة

في الّساحة.." بالمشي مع"الخاص الثاني للسؤال 26

 A B C  D E F G

A    3    
B   3   2  
C  2      
D        
E      3  
F     3   
G 3 1      
H   3    2
∑ 01 02 02 01 01 02 01

 

   منعزل         كانة أولى م 

  :26رقم المصفوفة

الفراغات في الوسط موجودة،والعالقات المعّبر عنھا على أطرافھا أنّ ) 26( رقم مصفوفة

دائما عدم التزام أفراد الجماعة باالختیارات الثالثة المتاحة لھّن ،ھي من تخلق الفراغات

  .في المصفوفة

 

 نتائج تعلیق على-أ

ینالعنصر رجوع  -

كما  ظهر عنصر جدید هو  -

،وبنسبة03اختیارات 

26:رقم المصفوفة-ب

  ).08(نّ ھحجم

المصفوفة تعلیق على -ج

مصفوفةال على یظھر     

   :26نتیجة -د

دائما عدم التزام أفراد الجماعة باالختیارات الثالثة المتاحة لھّن ،ھي من تخلق الفراغات          

في المصفوفة           
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 لشعبة التسییر و االقتصاد إناثا في الّساحة.." معالمشي  " :الثاني للسؤال  26:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).08( نّ حجمھ

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار      

  

  

  

  

  

  

  

  

A 

F E 

   

D 

   

C 

   

B 

   
H 

   

G 
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  :)في الّساحة.." المشي مع" (الثاني السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین 26:رقم االجتماعیة الخریطة و 26: رقم المصفوفة و 42:رقم الجدول بیانات حسب   

  .فقط Dللعنصر  ثبات انعزال-

  .الباقي من معزوالت ومنعزالت في ھذا الموقفعودة  -

  .Aبأعلى مكانة،بدل  Hللعنصراقتصار اختیارات الباقي  -

  .التغییر في األماكن بین أفراد ھذه الجماعة في ھذا الموقف كذلك-

   .عدم التزام أفراد ھذه الجماعة بكامل اختیاراتھا الثالثة دائما -

بین جماعة اإلناث هي عدم الثبات في العالقات االجتماعیة،وذلك من الّسمة الغالبة :الثاني االستنتاج -ز

خالل التغیر في المكانة السوسیومتریة للنجمة ،وكذا عدم التزام األفراد باالختیارات المتاحة، وفي هذا الموقف 

  .بالذات االعتزال ثابت لعنصر واحد،والعزل غیر موجود بینهنّ 

  ):رحلةفي .." المشي مع"( الثالث السؤال-3

  ).08(نّ ھحجم لشعبة التسییر و االقتصاد إناثا لثالثا للسؤال عدد االختیارات  43: رقم الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 01 11% 

2 B 00 00% 

3 C 03 33% 

4 D 01 11% 

5 E 00 00% 

6 F 02 22% 

7  G 00  00%  

8  H 02  22%  

∑ 09  

  

  

  

  

  



عن  B.E.G :صراالعن عزل

في رحلة لشعبة التسییر و االقتصاد إناثا 

G H ∑ 

  01 
 1 03 

  00 

  00 

  01 

  00 

 3 03 

  01 

00 02 09 

  معزول

  .ظھور الفراغات فجأة،خصوصا في الوسط

،وذلك بعدم االلتزام االجتماعیةالفراغات سببھا عزوف الكثیر من أفراد ھذه الجماعة عن إتمام العالقات 
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عزل رجوع یتبین 43 الجدول خالل من:43الجدول 

 .)رحلة خارج المؤسسة(وھو  الجماعة،في ھذا الموقف

  .Cأصبح العنصر  Hتغیر أعلى مكانة في ھذا المواقف من

في رحلة لشعبة التسییر و االقتصاد إناثا .." بالمشي مع" الخاص الثالث للسؤال 27:

 A B C  D E F G

A    3    
B   3   2  
C        
D        
E      3  
F        
G 1  2     
H   3     
∑ 01 00 03 01 00 02 00

معزول   منعزل          أولى انةمك                                    

  :27رقم المصفوفة

ظھور الفراغات فجأة،خصوصا في الوسط) 27( رقم المصفوفة

الفراغات سببھا عزوف الكثیر من أفراد ھذه الجماعة عن إتمام العالقات 

  .باالختیارات المتاحة لھّن،أضف إلى ذلك العزل و االنعزال

  

  

 

  

 نتائج تعلیق على-أ

الجماعة،في ھذا الموقف

تغیر أعلى مكانة في ھذا المواقف من -

:رقم المصفوفة-ب

  ).08(نّ ھحجم

  

  

                                   

  

المصفوفة تعلیق على-ج

المصفوفة على یظھر     

  :27نتیجة -د

الفراغات سببھا عزوف الكثیر من أفراد ھذه الجماعة عن إتمام العالقات     

باالختیارات المتاحة لھّن،أضف إلى ذلك العزل و االنعزال
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 لشعبة التسییر و االقتصاد إناثافي رحلة .." المشي مع" :الثالث للسؤال  27:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).08( نّ حجمھ

     الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

  

  

  

  

  

  

  

A 

F 

E 

   

D 

   

C 

   

B 

   

H 

   

G 
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  :)في رحلة.." المشي مع" (الثالث السؤال نتائج تفسیر و عرض- و

  :یلي ما تبّین 27:رقم االجتماعیة الخریطة و 27: رقم المصفوفة و 43:رقم الجدول بیانات حسب      

  .الموقففي ھذا F.C عن جماعتھ،إضافة للعنصرین D  :العنصرانعزال  ثبات -

  .Hفي ھذا الموقف كذلك بدال من العنصر،وھي منعزلة عن جماعتھا  Cتحول أعلى مكانة للعنصر  -

  F.G.B :ظھور العزل من أفراد الجماعة في ھذا الموقف للعناصر  -

 .باقي العالقات تشبھ سابقاتھا تقریبا بین أفراد اإلناث -

الجماعة لإلناث أّن المكانة العالیا متغیرة بین عـّدة أفـراد وعـدم الملفت لالنتباه في هذه :الثالث االستنتاج -ز

استقرارها لفرد بعینه،وهنا في هذا الموقف رست على المنعزلة عن جماعتها،كمـا أن أفـراد الجماعـة لـم یلتزمـوا 

  .باالختیارات المتاحة لهّن مما جعل النسق االجتماعي لهذه الجماعة هّش و مفكك جزئیا 

  ):في الریاضة.." اللعب مع"( الرابع السؤال-4

  ).08(نّ ھحجمإناثا  لشعبة التسییر و االقتصاد الرابع للسؤال عدد االختیارات  44: رقم الجدول

 التمثیل النسبي لالختیارات االختیارات عدد العّینة ن

1 A 03 18% 

2 B 03 18% 

3 C 01 06% 

4 D 02 12% 

5 E 01 06% 

6 F 01 06% 

7  G 03  18%  

8  H 02  12%  

∑ 16  

         

  

         

  

  

  



في المكانة   Gو Bو A :تساوي العناصر

،وھي نسبة تبتعد عن النسب 18%

 .یوجد عزل لواحدة من أفراد جماعة اإلناث في ھذا الموقف

في الریاضة لشعبة التسییر و االقتصاد إناثا 

G H ∑ 

2  03 

1  03 

2 3 03 

  01 

  01 

  01 

 2 03 
  01 

03 02 16 

  معزول

  .أّن العالقات االجتماعیة في المصفوفة زادت عن سابقاتھا في ھذا الموقف

للعالقة السوسیومتریة  ألنھ ال یوجد منعزلین وال معزولین في ھذا الموقف ،كما أّن بعض 

185 

تساوي العناصر یتبین 44 الجدول خالل من:44الجدول 

18العلیا في ھذا الموقف بثالثة اختیارات فقط لكّل واحدة من ھّن،و بنسبة

یوجد عزل لواحدة من أفراد جماعة اإلناث في ھذا الموقفالمالحظ ھنا ،أنھ ال 

في الریاضة لشعبة التسییر و االقتصاد إناثا .." باللعب مع" الخاص الرابع للسؤال 28

 A B C  D E F G

A  1  3   2
B 3   2   1
C  1     2
D 3       
E      3  
F     3   
G 3 1      
H   3     
∑ 03 03 01 02 01 01 03

   منعزل          أولى انةمك 

  :28رقم المصفوفة

أّن العالقات االجتماعیة في المصفوفة زادت عن سابقاتھا في ھذا الموقف) 28( رقم مصفوفة

للعالقة السوسیومتریة  ألنھ ال یوجد منعزلین وال معزولین في ھذا الموقف ،كما أّن بعض ھذا ھو الشكل 

  .األفراد لھذه الجماعة أبدین اختیاراتھّن الثالثة

  

  

  

 

 نتائج تعلیق على-أ

العلیا في ھذا الموقف بثالثة اختیارات فقط لكّل واحدة من ھّن،و بنسبة

  .األخرى قلیال

المالحظ ھنا ،أنھ ال  -

28:رقم المصفوفة-ب

  ).08(نّ ھحجم

  

المصفوفة تعلیق على-ج

مصفوفةال على یظھر   

   :  28 نتیجة-د

ھذا ھو الشكل         

األفراد لھذه الجماعة أبدین اختیاراتھّن الثالثة

  

  



186 
 

 إناثالشعبة التسییر و االقتصاد  في الریاضة.." اللعب مع" :الرابع للسؤال  28:رقم االجتماعیة الخریطة -ھـ

  ).08( نّ حجمھ

  الثالث االختیار                    الثاني االختیار                       األول االختیار    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A 

H 

   

F  

C  

B 

D 

E 

G  
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  :)في الریاضة.. " مع اللعب" (الرابع السؤال نتائج وتفسیر عرض- و

  :یلي ما تبّین 28:رقم السوسیوغرام و 28: رقم السوسیوماتریس و 44:رقم الجدول بیانات حسب     

  .اختفاء العزل و االنعزال في ھذا الموقف -

   A.G.B :ثالثة عناصر ھنّ  تقاسم أعلى مكانة بین -

 .باقي العالقات تشبھ سابقاتھا تقریبا بین أفراد اإلناث -

رغم خلو هذا الموقف من مظهري العزل و االنعزال،إّال اّنه یثبت عدم التزام أفراد جماعة :الرابع االستنتاج -ز

  .اإلناث باختیاراتهّن المتاحة لهّن،مما یشتت العالقات السوسیومتریة بینهنّ 

لشعبة التسییر و االقتصاد ذكورا وإناثا بثانویة زیري بن  السوسیومتریة للعالقات حوصلة - ك
  :مناد ببوسعادة 

 ،في الجداول المبّینة المئویة النسب خالل ومن ،السوسیومتریة بالمكانة الخاّصة لنتائجا عرض وتفسیر بعد 

باقي  و االجتماعیة الخرائط و البیانیة الرسوم ،و السوسیومتریة المصفوفات في وما ظهر من عالقات

 كمالخص العالقات االجتماعیة فیهما تُ یمكن أن  ذكورا وٕاناثا المدنیةشعبة الهندسة  ،فإنّ  بأنواعها الجداول

  :یلي

 .أیضا تقریبا یغلب علیها القرب المكاني و الجوار االختیار أسباب نفس تعتمد الجنسین عند االختیارات -1ك

  .كلها تقریبا المواقف في والذكور اإلناث بین االختیارات تشابه -2ك

عدم االلتزام باالختیارات المتاحة  ،هذا ما یترجمهكال النوعین تشتت العالقات االجتماعیة،وهشاشتها عند -3ك

  .لألفراد

  .وجود المعزولین و المنعزلین بین الذكور،وعدم وجود ذلك بین اإلناث -4ك

ھناك أفراد ینعزلون بمحض إرادتھم،و ال یریدون عالقات مع أفراد جماعة صفھم  :أیضا یمكننا القولھنا 

  .،خصوصا عند الذكورالدراسي أو قسمھم
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   :لعینة الدراسة الحالیة الذكاءات المتعددة ستویاتبم الخاّصة النتائج عرض-1-2

  :شعبة اآلداب و الفلسفة ذكور -1-2-1

  06 حجمھا لھذه المجموعة الذكاءات المتعددة والمكانة السوسومتریةمستویات  یبّین 45:رقم جدول

 مستویات الذكاءات المتعددة المج ن
1 A 07 

2 B 08 
3 C 05 

4 D 06 

5 E 08 
6 F 02 

  :شعبة الھندسة الكھربائیة ذكور -1-2-2

  11 حجمھا المجموعةلھذه  مستویات الذكاءات المتعددة والمكانة السوسومتریة یبّین 46:رقم جدول     

 مستویات الذكاءات المتعددة المج ن
1 A 08 
2 B 05 

3 C 06 

4 D 05 
5 E 07 

6 F 06 
7  G 08 

8  H 07 

9  I 05 
10  J 05 

11  K 07 

  :شعبة الھندسة الكھربائیة إناث-1-2-3

  07 حجمھا لھذه الفئة والمكانة السوسومتریة مستویات الذكاءات المتعددة یبّین 47:رقم جدول

 مستویات الذكاءات المتعددة المج ن
1 A 07 

2 B 07 

3 C 07 
4 D 05 

5 E 06 
6 F 04 

7  G 07 
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 :شعبة الھندسة المدنیة ذكور-1-2-4

  12 حجمھا لھذه الفئة والمكانة السوسومتریة مستویات الذكاءات المتعددة یبّین 48:رقم جدول

 مستویات الذكاءات المتعددة المج ن
1 A 02 

2 B 06 

3 C 04 
4 D 08 

5 E 07 
6 F 08 

7  G 01 
8  H 07 

9  I 04 

10  J 05 
11  K 06 

12  L 03 

  

 :إناثشعبة الھندسة المدنیة -1-2-5

  08 حجمھا لھذه الفئة والمكانة السوسومتریة مستویات الذكاءات المتعددة یبّین 49:رقم جدول

 مستویات الذكاءات المتعددة المج ن
1 A 08 

2 B 05 
3 C 05 

4 D 06 
5 E 08 

6 F 03 

7  G 05 
8  H 04 
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 :التسییر و االقتصاد ذكوراشعبة -1-2-6

  10 حجمھا لھذه الفئة والمكانة السوسومتریة مستویات الذكاءات المتعددة یبّین 50:رقم جدول

 مستویات الذكاءات المتعددة المج ن
1 A 06 

2 B 06 

3 C 06 
4 D 06 

5 E 05 
6 F 05 

7  G 07 
8  H 07 

9  I 08  

10  J 06  

  

 :التسییر و االقتصاد إناثاشعبة -1-2-7

  08 حجمھا لھذه الفئة والمكانة السوسومتریة مستویات الذكاءات المتعددة یبّین 51:رقم جدول

 مستویات الذكاءات المتعددة المج ن
1 A 06 

2 B 04 
3 C 08 

4 D 06 
5 E 03 

6 F 06 
7  G 07 

8  H 06 
  

  

  

  

  

  

 



191 
 

عرض نتائج العالقة بین ذوي المكانة السوسیومتریة العالیة و مستویات الذكاءات -1-3

  :ببوسعادة ثانویة زیري بن مناد المتعّددة  لبعض تالمیذ

لــبعض  " السوســیومتریة المكانــةأنــواع " عــن یبحــث ذيـواّلــ االختبــار السوســیومتري نتــائج فسیرـتــ و رضـعــ دـبع��  

اختیـارات فمـا  10والمتمثلة فـي ذوي المكانـة العالیـة والتـي حـددت قـیمهم مـن ) ثالثة ثانوي(المرحلة النهائیة یذـتالم

یمكــن عرضــها إلــى جانــب مــا حقـــقوه مــن ،فــوق علــى االختبــار السوســیومتري المعــّد خصیصــا فــي هــذه الدراســة 

  :التاليالجدول  حسب وهي مستویات الذكاءات المتعددة للبحث عن العالقة بینها،

لعینــة یبــین قــیم ذوي المكانــة السوســیومتریة العالیــة و مســتویات ذكــاءاتهم المتعــددة  52رقــم جــدول 

  ).23( هاحجمالدراسة الحالیة 

  ذ.م  ع.س.م  ن  ذ.م  ع.س.م  ن  ذ.م  ع.س.م  ن  ذ.م  ع.س.م  ن  ذ.م  ع.س.م  ن

01  10  6  06  11  5  11  12  4  16  14  6  21  19  6  

02  10  6  07  11  7  12  12  8  17  14  7  22  20  7  

03  10  6  08  11  8  13  12  6  18  17  7  23  11  5  

04  10  6  09  12  6  14  13  3  19  17  8   

05  11 7 10  12 6 15  13 6 20  17 6 

  ذ ــــ مستویات الذكاءات المتعددة.م،  العالیة المكانة السوسیومتریة ع ـــ.س. م، ن ـــ حجم العینة: الترمیز

) ذوي المكانة العالیة(المعالجة اإلحصائیة للعالقة بین نوع المكانة السوسیومتریة-4- 1

  ):23(ومستویات الذكاءات المتعّددة حجم العینة 

یبین قیمة معامل االرتباط بیرسون بین قیم ذوي المكانة  53جدول رقم 

.العالیة ومستویات ذكاءاتهم المتعّددة لعینة الدراسة الحالیة  

 مستویات الذكاءات المتعّددة 

ذوي المكانة   

 الیةالسوسیومتریة الع

معامل االرتباط بیرسون  0,204 

 Sig 0,350 مستوى الداللة .

حجم العینة                  23 

  

  

  



192 
 

  :53نتائج الجدول  تعلیق على-5- 1

  :یتبین التالي 53من خالل النتائج المبینة في الجدول 

  .،وھي بذلك غیر دالة إحصائیا0.01و  0.05بقیمتیھا  αوھي اكبر من ، Sig  =0.35قیمة مستوى الداللة- 

  

  : 1نتیجة *     

و         ) ذوي المكانة العالیة(وجد عالقة ارتباطیه بین نوع المكانة السوسیومتریة ـتول أنه ال ـیمكن الق  

مستویات الذكاءات المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة 

  .جاردنر

  :عرض نتائج الفرضیة الثانیة للدراسة الحالیة والتي مفادها-2

ــة - ــوع المكانــة السوســیومتریة توجــد عالق ــین ن ــه ب ــة المنخفضــة(ارتباطی ــذكاءات ) ذوي المكان و مســتویات ال

  .المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

الذكاءات  ستویاتمالمكانة السوسیومتریة المنخفضة و العالقة بین ذوي نتائج عرض -2-1

  :ببوسعادة ثانویة زیري بن مناد لبعض تالمیذالمتعددة 

ــ االختبــار السوســیومتري نتــائج فسیرـتــ و رضـعــ دـبع��   أیضــا  " السوســیومتریة المكانــةأنــواع " عــن یبحــث ذيـواّل

والمتمثلة في ذوي المكانة المنخـفضة و التي حـددت قـیمهم األقـل مـن ) ثالثة ثانوي(المرحلة النهائیة یذـتالملبعض 

الــى جانــب عـــرض مــا حقـــقوه مــن ،اختیــارات علــى االختبــار السوســیومتري المعــّد خصیصــا فــي هــذه الدراســة  10

  :الجدول التالي حسب وهي مستویات الذكاءات المتعددة
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المتعددة للعینة  یبین قیم ذوي المكانة السوسیومتریة المنخفضة و مستویات ذكاءاتهم 54رقم جدول 

  )59(ها حجمالمستهدفة 

  ذ.م  م.س.م  ن  ذ.م  م.س.م  ن  ذ.م  م.س.م  ن  ذ.م  م.س.م  ن  ذ.م  م.س.م  ن

01  
0 6 

13  
2 2 

25  
0 8 

37  
7 4 

49  
0 7 

02  0 6 14  4 6 26  2 8 38  7 8 50  0 8 

03  1 5 15  6 8 27  3 4 39  8 3 51  4 6 

04  3 8 16  6 4 28  3 0 40  8 4 52  8 6 

05  4 5 17  6 8 29  4 7 41  9 4 53  7 4 

06  5 6 18  8 5 30  5 7 42  9 6 54  6 8 

07  6 5 19  8 7 31  5 5 43  9 2 55  5 6 

08  7 7 20  9 8 32  6 5 44  7 6 56  3 3 

09  8 7 21  8 8 33  6 8 45  4 6 57  6 6 

10  8 5 22  9 1 34  6 6 46  5 6 58  4 6 

11  0 4 23  9 4 35  7 5 47  2 6 59  9 7 

12  
1 6 

24  
9 5 

36  
7 5 

48  
5 7 

  

  ذ ـــ مستویات الذكاءات المتعددة.م،  م ـــ المكانة السوسیومتریة المنخفضة.س. م، ن ـــ حجم العینة: الترمیز

) المنخفضةذوي المكانة (المعالجة اإلحصائیة للعالقة بین نوع المكانة السوسیومتریة-2- 2

  ):59(العینة ومستویات الذكاءات المتعّددة حجم 

یبین قیمة معامل االرتباط بیرسون بین قیم ذوي المكانة  55جدول رقم 

.المنخفضة ومستویات ذكاءاتهم المتعّددة لعینة الدراسة الحالیة  

 مستویات الذكاءات المتعّددة 

ذوي المكانة   

 المنخفضةالسوسیومتریة 

معامل االرتباط بیرسون  -0,176 

 Sig 0,181 مستوى الداللة .

حجم العینة                  59 

  :یتبین التالي 55من خالل النتائج المبینة في الجدول :55نتائج الجدول  تعلیق على-3- 1

  .،وھي بذلك عیر دالة إحصائیا0.01و 0.05عند قیمتیھا  αمن  أكبروھي ، Sig  =18.0قیمة مستوى الداللة- 

  

  

  



194 
 

   :وكنتیجة یمكن القول*     

ستویات الذكاءات ـو م) المنخفضةذوي المكانة (وجد عالقة ارتباطیه بین نوع المكانة السوسیومتریة ـت ال أنه

  .المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

  

  :عرض نتائج الفرضیة الثالثة للدراسة الحالیة والتي مفادها-3

و مستویات الذكاءات المتعددة ) نجوم الجماعات(المكانة السوسیومتریة  توجد عالقة ارتباطیه بین نوع  

  .لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

 بعض تالمیذلالذكاءات المتعددة  ستویاتمو  الجماعات نجوم العالقة بین نتائج عرض -3-1

  :ببوسعادة ثانویة زیري بن مناد

ــ االختبــار السوســیومتري نتــائج فسیرـتــ و رضـعــ دـبع��   أیضــا  " السوســیومتریة المكانــةأنــواع " عــن یبحــث ذيـواّل

والمتمثلة في نجوم الجماعـات و التـي حـددت قـیمهم أكبـر اختیـار فـي ) ثالثة ثانوي(المرحلة النهائیة یذـتالملبعض 

نجوم،ودائما علـى االختبـار السوسـیومتري المعـّد خصیصـا فـي  7:مجموعات بـ 7كل جماعة واحٌد فقط،وهم بذلك 

  :الجدول الموالي حسب وهي إلى جانب عـرض ما حقـقوه من مستویات الذكاءات المتعددة،هذه الدراسة 

  المكانة السوسیومتریة و مستویات الذكاءت المتعددة لنجوم جماعات الدراسة الحالیةین قیم یب 56جدول 

  مستویات الذكاءات المتعددة  المكانة السوسیومتریة  ن

01  09  07  

02  11  05  

03  13  05  

04  12  07  

05  20  05  

06  12  08  

07  11  07  
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ومستویات ) نجوم الجماعات(السوسیومتریةالمعالجة اإلحصائیة للعالقة بین نوع المكانة -2- 3

  ):07(الذكاءات المتعّددة حجم العینة 

یبین قیمة معامل االرتباط بیرسون بین قیم نجوم  57جدول رقم 

.الجماعات ومستویات ذكاءاتهم المتعّددة لعینة الدراسة الحالیة  

 مستویات الذكاءات المتعّددة 

 النجوم  

معامل االرتباط بیرسون  -0,499 

 Sig 0,255 مستوى الداللة .

حجم العینة                  7 

  :57نتائج الجدول  تعلیق على-3- 1

عند  αمن  أكبروھي ، Sig  =25.0یتبین أّن قیمة مستوى الداللة 57من خالل النتائج المبینة في الجدول 

  .،وھي بذلك غیر دالة إحصائیا0.01و 0.05قیمتیھا 

  : یمكن القولوكنتیجة  *     

ستویات الذكاءات ـو م) نجوم الجماعات(وجد عالقة ارتباطیه بین نوع المكانة السوسیومتریة ـت ال أنه  

  .المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

  :للدراسة الحالیة والتي مفادها الرابعةعرض نتائج الفرضیة -4

و مستویات الذكاءات المتعددة لبعض تالمیذ ) المنعزلین(المكانة السوسیومتریة  توجد عالقة ارتباطیه بین نوع

  .المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

ثانویــة  بعض تالمیــذلـالــذكاءات المتعــددة  سـتویاتمو  المنعــزلین العالقـة بــین نتــائج عـرض -4-1

 المكانـةأنواع " عن یبحث ذيـوالّ  االختبار السوسیومتري نتائج فسیرـت و رضـع دـبع :ببوسعادة بن منادزیري 

والمتمثلة في المنعزلین عن الجماعات، و التـي ) ثالثة ثانوي(المرحلة النهائیة یذـتالمأیضا لبعض  " السوسیومتریة

فـیهم مـن ُأختیـر مـن غیره،كمـا قـد یكـون مـنهم المعـزولین حددت قیمهم بعدم ابداء اختیاراتهم نحو اآلخرین،مـع أّن 

  .أفراد  10:حّددوا في هذه الدراسة بـ،وهم بذلك  )54الحظ الجدول (أیضا
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ینتشرون في كل المجموعات كما یكونون في بعضها أكثـر مـن واحـد،ودائما هـذا كلـه مـن خـالل مـا ُرصـد علـى   

إلــى جانــب عـــرض مــا حقـــقوه مــن مســتویات الــذكاءات ،االختبــار السوســیومتري المعــّد خصیصــا فــي هــذه الدراســة 

  :الجدول الموالي حسب وهي المتعددة

  السوسیومتریة و مستویات الذكاءت المتعددة لمنعزلي جماعات الدراسة الحالیةالمكانة یبین قیم  58جدول 

  مستویات الذكاءات المتعددة  المكانة السوسیومتریة  ن

01  00  07  

02  00  08  

03  02  06  

04  07  06  

05  00  04  

06  01  06  

07  00  06  

08  01  05  

09  06  05  

10  06  06  

  

) منعزلي الجماعات(نوع المكانة السوسیومتریة المعالجة اإلحصائیة للعالقة بین-2- 4

  ):10(ومستویات الذكاءات المتعّددة حجم العینة 

یبین قیمة معامل االرتباط بیرسون بین قیم المنعزلین  59جدول رقم 

.ومستویات ذكاءاتهم المتعّددة لعینة الدراسة الحالیة  

 مستویات الذكاءات المتعّددة 

 المنعزلین  

معامل االرتباط بیرسون  -0,165 

 Sig 0,648 مستوى الداللة .

حجم العینة                  10 
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  :59نتائج الجدول  تعلیق على-4- 1

عند  αمن  أكبروھي ، Sig  =64.0یتبین أّن قیمة مستوى الداللة 59من خالل النتائج المبینة في الجدول 

  .دالة إحصائیا،وھي بذلك غیر 0.01و 0.05قیمتیھا 

  : وكنتیجة یمكن القول *     

ستویات الذكاءات ـو م    ) منعزلي الجماعات(وجد عالقة ارتباطیه بین نوع المكانة السوسیومتریة ـت ال أنه

  .المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

  :للدراسة الحالیة والتي مفادها الخامسةعرض نتائج الفرضیة -5

و مسـتویات الـذكاءات المتعـددة لـبعض )  المعـزولین(المكانـة السوسـیومتریة  توجد عالقـة ارتباطیـه بـین نـوع 

  .تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

ثانویـة  بعض تالمیـذلـالـذكاءات المتعـددة  سـتویاتمو  المعـزولین العالقـة بـین نتائج عرض -5-1

   :ببوسعادة زیري بن مناد

أیضـــا  " السوســـیومتریة المكانـــةأنـــواع " عـــن یبحـــث ذيـوالّـــ االختبـــار السوســـیومتري نتـــائج فسیرـتـــ و رضـعـــ دـبع��� 

ـــبعض  ـــة النهائیـــة یذـتالمـــل ـــیمهم ) ثالثـــة ثـــانوي(المرحل ـــة فـــي المنعـــزلین عـــن الجماعـــات، و التـــي حـــددت ق والمتمثل

  .أفراد  06:حّددوا في هذه الدراسة بـاختیار ،مع أنهم َیختارون غیرهم ،وهم بذلك 00:بـ

ــــار    ــــى االختب ــــه مــــن خــــالل مــــا ُرصــــد عل ینتشــــرون فــــي مجموعــــات الدراســــة اّال واحــــدًة مــــنهّن ،ودائمــــا هــــذا كل

 إلــى جانــب عـــرض مــا حقـــقوه مــن مســتویات الــذكاءات المتعــددة،السوســیومتري المعــّد خصیصــا فــي هــذه الدراســة 

  :الجدول الموالي حسب وهي
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  مستویات الذكاءت المتعددة لمعزولي الجماعات الدراسة الحالیةالمكانة السوسیومتریة و یبین قیم  60جدول 

  مستویات الذكاءات المتعددة  المكانة السوسیومتریة  ن

01  00  07  

02  00  08  

03  00  08  

04  00  04  

05  00  06  

06  00  06  
  

) معزولي الجماعات(المعالجة اإلحصائیة للعالقة بین نوع المكانة السوسیومتریة-2- 5

  ):06(الذكاءات المتعّددة حجم العینة ومستویات 

یبین قیمة معامل االرتباط بیرسون بین قیم المعزولین  61جدول رقم 

.ومستویات ذكاءاتهم المتعّددة في عینة الدراسة الحالیة  

 مستویات الذكاءات المتعّددة 

 المعزولین  

معامل االرتباط بیرسون  0,357 

 Sig 0,488 مستوى الداللة .

حجم العینة                  6 

  :61نتائج الجدول  تعلیق على-3- 5

عند  αمن  أكبروھي ، Sig  =48.0قیمة مستوى الداللة یتبین أنّ  61من خالل النتائج المبینة في الجدول 

  .،وھي بذلك غیر دالة إحصائیا0.01و 0.05قیمتیھا 

  : وكنتیجة یمكن القول *     

ستویات الذكاءات ـو م ) معزولي الجماعات(ارتباطیه بین نوع المكانة السوسیومتریة وجد عالقة ـت ال أنه    

  .المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر
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حجمها (كاملة العالقة بین المكانة السوسیومتریة و مستویات الذكاءات المتعددة لعینة الدراسة الحالیة  -6

82:(  

   :ملحوظة

مكانــــة عالیة،مكانــــة (بعــــد عــــرض النتــــائج التــــي بحثــــت فــــي العالقــــة بــــین أنــــواع المكانــــة السوســــیومتریة 

ـــــوارد  )منخفضـــــة،نجوم الجماعـــــات،منعزلین،معزولین ـــــة ه ـــــّددة حســـــب مقارب ـــــذكاءات المتع و مســـــتویات ال

جاردنر،ارتــأت الدراســة إّال أّن تختبــر نتائجهــا التــي توصــلت إلیهــا بطریقــة أخرى،وهــي البحــث فــي العالقــة بــین 

المكانــة السوســیومتریة ومســتویات الــذكاءات المتعــّددة حســب نفــس المقاربــة دائمــا ،ولكــن هــذه المــرة مــع كــّل 

ین لعینة الدراسة الحالیة،مما یدّعم حصیلة النتـائج ،أو یثبـت العكـس إن وجـد،وذلك حسـب مـا األفراد اإلحصائی

  :یلي

كلها  یبین قیم المكانة السوسیومتریة و مستویات الذكاءات المتعددة لعینة الدراسة الحالیة 62جدول رقم 

  )82(حجمها

  ذ.م  س.م  ن  ذ.م  س.م  ن  ذ.م  س.م  ن  ذ.م  س.م  ن  ذ.م  س.م  ن  ذ.م  س.م  ن

01  
0 6 

15  
17 7 

29  
9 1 

43  
4 7 

57  
9 2 

71  
5 5 

02  0 6 16  17 4 30  9 4 44  5 7 58  10 6 72  0 7 

03  1 5 17  19 7 31  9 5 45  5 5 59  11 3 73  0 8 

04  3 8 18  20 5 32  10 8 46  6 5 60  11 7 74  4 6 

05  4 5 19  0 4 33  10 6 47  6 8 61  12 4 75  8 6 

06  5 6 20  1 6 34  11 3 48  6 6 62  13 4 76  7 4 

07  6 5 21  2 2 35  12 3 49  7 5 63  14 5 77  6 8 

08  7 7 22  4 6 36  12 5 50  7 5 64  17 7 78  5 6 

09  8 7 23  6 8 37  12 7 51  7 4 65  7 6 79  3 3 

10  8 5 24  6 4 38  13 5 52  7 8 66  4 6 80  6 6 

11  10 7 25  6 8 39  0 8 53  8 3 67  5 6 81  4 6 

12  11 7 26  8 5 40  2 8 54  8 4 68  2 6 82  9 7 

13  12 8 27  8 7 41  3 4 55  9 4 69  11 5   
14  14 7 28  9 8 42  3 0 56  9 6 70  5 7 

   ذ ـــــ مستویات الذكاءات المتعددة.م،  س ــــ المكانة السوسیومتریة. م، ن ــــ حجم العینة: الترمیز 
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المكانة السوسیومتریة  یبین قیم إحصاء المجموعات للعالقة بین  63جدول رقم 

 مستویات الذكاءات المتعددة لعینة الدراسة الحالیة كلها

 

  حجم العینة االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي 

 82 4.505 7.43 المكانةالسوسیومتریة

ءات المتعددةالذكا مستوى  5.61 1.755 82 

 
 

السوسیومتریة ومستویات یبین قیمة معامل االرتباط بین المكانة  64جدول رقم 
  .الذكاءات المتعددة لعینة الدراسة كاملة

 

السوسیومتریة المكانة   

ءات مستوىالذكا
 المتعددة

 049. معامل االرتباط بیرسون
Sig662. مستوى الداللة 

 82 حجم العینة

 

  :64و  63نتائج الجدولین تعلیق على*

ـــــة  ـــــي المتوســـــطین الحســـــابیین للمكانـــــة  63فـــــي الجـــــدول  مـــــن النتـــــائج المبین ـــــارب فـــــي قیمت یظهـــــر التق

ـــذكاءات المتعـــددة، ، أمـــا مـــا هـــو فـــي الجـــدول  فقیمـــة مســـتوى الداللـــة  64السوســـیومتریة و لمســـتویات ال

Sig=0.662  األكبر منα  ال  0.049،وأّن قیمـة معامـل االرتبـاط بیرسـون ضـعیفة بلغـت  0.05بقیمة

  .ترقى إلى القبول العلمي والمنهجي في االرتباط أبدا

  : وكنتیجة یمكن القول*

مسـتویات الـذكاءات أّنه ال توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین المكانـة السوسـیومتریة و 

  .المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر
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  عرض نتائج فرضیات الفروق:ثانیا

 :عرض نتائج الفرضیة السادسة،والتي مفادها - 1

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائیة بـین ذوي المكانـة السوسـیومتریة العالیـة و ذوي المكانـة السوسـیومتریة   

منـاد ببوسـعادة المنخفضة في مستویات الذكاءات المتعـددة لـبعض تالمیـذ المرحلـة النهائیـة لثانویـة زیـري بـن 

  .حسب مقاربة جاردنر

و ذوي المكانة  بین ذوي المكانة العالیة مستویات الذكاءات المتعددةفي الفروق اختبارات -1- 1

  : المنخفضة

ـــذوي المكانـــة السوســـیومتریة العالیـــة و ذوي المكانـــة  65 جـــدول رقـــم ـــذكاءات المتعـــددة ل یبـــین مســـتویات ال

  .)82(ة ینالسوسیومتریة المنخفضة معا، حجم الع

  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن

01  6  13  6  25  7  37  1  49  5  61  6  73  3  

02  4  14  7 26  5  38  4  50  7  62  6  74  6 

03  6  15  6  27  5  39  5  51  4  63  6  75  6  

04  8  16  7  28  4 40  4  52  7  64  7 76  7  

05  6  17  5  29  8  41  6  53  7  65  5  77  7  

06  5  18  8  30  5  42  2 54  5  66  7  78  8  

07  2  19  5  31  7  43  8  55  5 67  8  79  6 

08  8  20  4  32  5  44  7  56  
3 

68 6  80 6 

09  8  21  8  33  7  45  4  57  3  69  6 81  7  

10  4  22  5  34  3  46  5  58  7  70  4  82  5  

11  4  23  8  35  4  47  4  59  3  71  8    

12  5  24  6  36  8  48  7  60  6  72  6  

  ، ذوي المكانة المنخفضةم ــ مستویات الذكاءات المتعددة.ذ.م،  ذوي الماكنة العالیة ، ـــ حجم العینةن : الترمیز        

  .اختیارات 10ذوي المكانة المنخفضة أقل من  –فما قوق  10العالیة من  السوسیومتریة ذوي المكانة: ملحوظة 
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المتعددة لذوي المكانة العالیة و ذوي المكانة ت الذكاءات للفروق بین مستویا المعالجة اإلحصائیة -2- 1

  :للعینة المستهدفة المنخفضة

یبین قیم إحصاء المجموعات لمستویات الذكاءات المتعددة لذوي المكانة العالیة و  66جدول رقم 

.ذوي المكانة المنخفضة لعینة الدراسة الحالیة  

 
حجم 
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المعیاريالخطأ 

 
 247. 1.894 5.39 59 ذوي المكانة السوسیومتریة المنخفضة

 249. 1.193 6.17 23 ذوي المكانة السوسیومتریة العالیة

  

ذوي المكانة العالیة و بین  مستویات الذكاءات المتعددةالفروق في " تا"یبین قیمة اختبار  67رقم جدول 

  .الحالیةلعینة الدراسة  ذوي المكانة المنخفضة

 الفروق" تا"اختبار  التجانس 

 .Sig الحریة.د "تا" .Sig  "ف"
مستوى 
 الداللة

فروق 
 متوسطات

فروق 
  انحرافات

 مستوى الثقة 95%

 علیا دنیا

افتراض 
 062. -1.630- 425. -784.- 069. 80 -1.844- 006. 7.942 التساوي

افتراض 
م عد

 التساوي

  

-2.239- 63.297 .029 -.784- .350 -1.484- -.084- 

  

  :67و 66نتائج الجدولین على تعلیق*

یظهـــر التقـــارب أیضـــا فـــي قیمتـــي المتوســـطین الحســـابیین لـــذوي  66مـــن النتـــائج المبینـــة فـــي الجـــدول    

و ذوي المكانة السویومتریة المنخفضة في مستویات الذكاءات المتعددة، هـذا  لیاالمكانة السوسیومتریة الع

األكبــر  Sig=0.069فقیمــة مســتوى الداللــة  67لجــدول االنحــرافین المعیاریین،أمــا فــي ا تقــاربمــا یؤكــده 

ضـعیفة  نوعـا ما،حیـث بلغـت " تـا"كما أّن قیمـة اختبـار الفـروق الغیـر دالـة إحصـائیا،،0.05بقیمـة  αمن 

1.84.  
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   :وكنتیجة یمكن القول*

ــه ال توجــد    ــي أّن ــة إحصــائیة ف ــروق ذات دالل ــددة ف ــذكاءات المتع بــین ذوي مســتویات ال

 بعـــضلـــدى المكانـــة السوســـیومتریة العالیـــة و ذوي المكانـــة السوســـیومتریة المنخفضـــة 

  .حسب مقاربة جاردنر تالمیذ النهائي بثانویة زیري بن مناد ببوسعادة

  

 :عرض نتائج الفرضیة السابعة،والتي مفادها - 2

و المعزولین في مستویات الذكاءات المتعـددة لـبعض  اتال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین نجوم الجماع

  .تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

لعینة  والمعزولین الجماعاتبین نجوم مستویات الذكاءات المتعددة في الفروق اختبارات -1- 2

  : الدراسة الحالیة

  ددة للنجوم و لمعزولي الدراسة الحالیةمستویات الذكاءت المتعیبین  68جدول 

  مستویات ذكاء المعزولین  مستویات ذكاء النجوم  ن

01  07  07  

02  05  08  

03  05  04  

04  07  04  

05  05  06  

06  08  06  

07  07    
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  :لي الدراسة الحالیةو عز ت الذكاءات المتعددة بین النجوم و ممستویا فيالمعالجة اإلحصائیة للفروق - 2-2

 

یبین قیم إحصاء المجموعات لمستویات الذكاءات المتعددة للنجوم والمعزولین  69جدول رقم 

 لعینة الدراسة الحالیة

 
المتوسط  حجم العینة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 الخطأ المعیاري

 459. 1.215 6.14 7 المجموعات نجوم

 401. 983. 7.17 6 المجموعات من المعزولین

  

 عینة النجوم ومعزوليبین  مستویات الذكاءات المتعددةالفروق في " تا"یبین قیمة اختبار  70جدول رقم 

   الدراسة الحالیة

 لتساوي المتوسطات" تا"اختبار  التجانس 

 .Sig الحریة.د "تا" .Sig  "ف"
مستوى 
 الداللة

فروق 
 متوسطات

فروق 
  انحرافات

 مستوى الثقة 95%

 علیا دنیا

افتراض 
 342. -2.390- 621. -1.024- 127. 11 -1.650- 471. 556. التساوي

افتراض 
عدم 

 التساوي

  

-1.679- 10.980 .121 -1.024- .610 -2.367- .319 

  

  :70و 69نتائج الجدولین تعلیق على*

یظهر التقارب هنا أیضا فـي قیمتـي المتوسـطین الحسـابیین للنجـوم و  69في الجدول  من النتائج المبینة 

المعزولین في مستویات الذكاءات المتعددة، وهو مـا یؤكـده كـذلك قیمتـي االنحـرافین المعیـاریین لهمـا، فـي 

،الغیـر دالـة  0.05بقیم�ة  αاألكب�ر م�ن  Sig=127.0قیمة مستوى الداللة  70حین یظهر في الجدول 

  .1.65ضعیفة كذلك،حیث بلغت " تا"حصائیا، كما أّن قیمة اختبار الفروق إ
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   :وكنتیجة یمكن القول* 

ــه ال توجــد  ــذكاءات المتعــددة فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي أّن بــین النجــوم مســتویات ال

حســب مقاربــة  تالمیــذ النهــائي بثانویــة زیــري بــن منــاد ببوســعادة بعــضلــدى والمعــزولین، 

  .جاردنر

  

 :عرض نتائج الفرضیة الثامنة،والتي مفادها - 3

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین نجوم الجماعة و المنعزلین في مستویات الذكاءات المتعددة لبعض  

  تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

بین نجوم  لعینة الدراسة الحالیةمستویات الذكاءات المتعددة في الفروق اختبارات -1- 3

   :والمنعزلین الجماعات

  مستویات الذكاءت المتعددة للنجوم و لمنعزلي الدراسة الحالیةیبین  71جدول 

  المنعزلین  النجوم  ن

01  07  07  

02  05  08  

03  05  06  

04  07  06  

05  05  04  

06  08  06  

07  07  06  

08    05  

09  05  

10  06  
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  :عزلي الدراسة الحالیةت الذكاءات المتعددة بین النجوم و منمستویا فيالمعالجة اإلحصائیة للفروق  - 3-2

یبین قیم إحصاء المجموعات لمستویات الذكاءات المتعددة للنجوم والمنعزلین  72جدول رقم

 لعینة الدراسة الحالیة

 
المتوسط  حجم العینة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 المعیاريالخطأ 

 459. 1.215 6.14 7 المجموعات نجوم

 448. 1.418 6.30 10 المجموعات نع عزلیننالم

  

عینة  النجوم ومنعزليبین .مستویات الذكاءات المتعددةالفروق في " تا"یبین قیمة اختبار  73جدول رقم

  الدراسة الحالیة 

 لتساوي المتوسطات" تا"اختبار  التجانس 

 .Sig الحریة.د "تا" .Sig  "ف"
مستوى 
 الداللة

فروق 
 متوسطات

فروق 
  انحرافات

 مستوى الثقة 95%

 علیا دنیا

افتراض 
 1.251 -1.565- 661. -157.- 815. 15 -238.- 666. 194. التساوي

عدم 
 التساوي

  
-.245- 14.257 .810 -.157- .642 -1.531- 1.217 

  

  :73و  72نتائج الجدولین تعلیق على*

یظهر شبه تطابق هنا أیضا في قیمتي المتوسطین الحسابیین للنجوم  72في الجدول  من النتائج المبینة 

و المنعزلین في مستویات الذكاءات المتعددة، وهو ما یؤكده كذلك قیمتي االنحرافین المعیاریین لهما، في 

 ،والغی�ر دال�ة0.05بقیم�ة  αاألكبر من  Sig=815.0قیمة مستوى الداللـة  73حین یظهر في الجدول 

  238.0ضعیفة جّدا،حیث بلغت " تا"،كما أّن قیمة اختبار الفروق إحصائیا

   :وكنتیجة یمكن القول*

بین النجوم والمنعزلین، مستویات الذكاءات المتعددة فروق ذات داللة إحصائیة في أّنه ال توجد 

  .حسب مقاربة جاردنر تالمیذ النهائي بثانویة زیري بن مناد ببوسعادة بعضلدى 
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  :عرض نتائج الفرضیة التاسعة ،والتي مفادها - 4

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي مســتویات الــذكاءات المتعــددة تعــزى لمتغیــر الجــنس لــبعض تالمیــذ   

  .المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

دراسة الحالیة تبعا لمتغیر لعینة المستویات الذكاءات المتعددة في الفروق اختبارات -4- 1

  :الجنس

  )82( یبین مستویات الذكاءات المتعددة لعینة الدراسة حسب متغیر الجنس حجمها 74 جدول رقم

  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن

01  6  11  8  21  6  31  6  41  7  51  8  61  5  71  4  81  6  

02  5  12  2  22  3  32  6  42  7  52  3  62 5  72  4  82  6  

03  8  13  6  23  7  33  6  43  7  53 5  63 4  73  5  82  7  

04  5  14  4  24  8  34  5  44  4  54 5  64  8  74  7   
 
 
 

  

05  6  15  8  25  5  35  7  45  7  55  8  65  3  75  6  

06  5  16  7  26  8  36  5  46  5  56  4  66  4  76  4  

07  7  17  8  27  6  37  7  47  4  57  0  67  4  77 8  

08  7  18  1  28  2  38  8  48  6  58 7  68 6  78 6  

09  5  19  4  29  7  39  6  49  8  59 7  69 6  79 3  

10  7 20  5 30  6 40  6 50  5 60 5 70 3 80 6 

   ذكــــور،  إنــــاثـــــ مستوى الذكاءات المتعددة ، م.ذ.ن ـــ حجم العینة ،م :الترمیز

لعینة  حسب متغیر الجنسمستویات الذكاءات المتعددة  فيالمعالجة اإلحصائیة للفروق  -2- 4

  :الدراسة الحالیة كاملة

یبین قیم إحصاء المجموعات لمستویات الذكاءات المتعددة لعینة الدراسة  75جدول رقم

 تبعا لمتغیر الجنس

 الخطأ المعیاري االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي حجم العینة 

رـو ذك  39 5.85 1.755 .281 

 267. 1.748 5.40 43 إنـاث
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  لعینة الدراسة في مستویات الذكاءات المتعددة الجنسینالفروق بین " تا"یبین قیمة اختبار  76جدول رقم

 لتساوي المتوسطات" تا"اختبار  التجانس 

 .Sig الحریة.د "تا" .Sig  "ف"
مستوى 
 الداللة

فروق 
 متوسطات

فروق 
  انحرافات

 مستوى الثقة 95%

 علیا دنیا

افتراض 
 1.221 -320.- 387. 451. 248. 80 1.164 662. 192. التساوي

عدم 
 التساوي

  
1.164 79.156 .248 .451 .387 -.320- 1.222 

یظهر شبه تطابق أیضا في قیمتي  75في الجدول  من النتائج المبینة:76و  75نتائج الجدولین تعلیق على*

المتوسطین الحسابیین للذكور واإلناث في مستویات الذكاءات المتعددة، ویظهر التطابق كذلك في قیمتي 

األكبر من  Sig=0.248قیمة مستوى الداللة  76االنحرافین المعیاریین للجنسین، في حین تظهر في الجدول 

α  461.1ضعیفة حیث بلغت " تا"،والغیر دالة إحصائیا، كما أّن قیمة اختبار الفروق  0.05بقیمة.  

  :وكنتیجة یمكن القول*

لدى بین الجنسین، مستویات الذكاءات المتعددة فروق ذات داللة إحصائیة في أّنه ال توجد 

  .حـسب مقاربة جاردنر بثانویة زیري بن مناد ببوسعادة ةالنهائیالمرحلة تالمیذ  بعض

  :عرض نتائج الفرضیة العاشرة ،والتي مفادها - 5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة فـي مسـتویات الـذكاءات المتعـددة تعـزى لمتغیـر الشـعبة الدراسـیة لـبعض   

  .تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

 تبعا حسب متغیر الشعبة الدراسیةمستویات الذكاءات المتعددة في الفروق اختبارات -1- 5

  :لعینة الدراسة الحالیة
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  یبین مستویات الذكاءات المتعددة لعینة الدراسة الحالیة حسب متغیر الشعبة الدراسیة 77 جدول رقم

  )82( حجمها 

  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن

01  6  11  7  21  4  31  4  41  8  51  5  61  6  71  7  81  4  

02  6  12  7  22  6  32  5  42  4  52  4  62 6  72  4  82  5  

03  7  13  5  23  2  33  6  43  0  53 8  63 7  73  5   
 
 
 

  

04  7  14  6  24  6  34  5  44  7  54 3  64  6 74  4  

05  7  15  4  25  8  35  6  45  7  55  4  65  3  75  7  

06  6  16  6  26  4  36  6  46  5  56  4  66  3  76  5  

07  5  17  8  27  8  37  8  47  5  57  6  67  7  77 7  

08  8  18  6 28  5  38  3 48  8  58 2  68 3  78 4  

09  5  19  1  29  7  39  7  49  6  59 6  69 5  79 7  

10  5 20  6 30  8 40  8 50  5 60 8 70 8 80 7 

  

    أداب وفلسفة  تسیر و اقتصاد ھندسة مدنیةـــــ مستوى الذكاءات المتعددة ، م.ذ.،م ن ـــ حجم العینة :الترمیز

      ھندسة كھربائیة،

تبعا حسب متغیر الشعبة مستویات الذكاءات المتعددة  فيالمعالجة اإلحصائیة للفروق  -2- 5

 :لعینة الدراسة الحالیة الدراسیة

 .لعینة الدراسة الحالیة كاملة الشعبة الدراسیةاإلحصاء الوصفي للعینة حسب قیم یبین  78:الجدول رقم

  الخطأ معیاري.إ حسابي.م ن 

  عیارم

  قیم علیا  دنیا قیم مستوى الثقة 95%

 حدود علیا حدود دنیا

 8 4 6.71 5.62 259. 1.098 6.17 18 كھربائیة ھندسة
 8 1 6.33 4.47 444. 1.984 5.40 20 مدنیة ھندسة

 8 0 6.39 4.77 393. 2.003 5.58 26 وفلسفة آداب
 8 3 6.15 4.52 388. 1.645 5.33 18 واقتصاد تسییر

 8 0 6.00 5.22 194. 1.755 5.61 82 المجموع
 



210 
 

لمستویات الذكاءات المتعّددة تحلیل التباین لمجموعة واحدة ب ANOVA" ف"یبین اختبار 79:الجدول رقم

  .لعینة الدراسة الحالیةالشعبة الدراسیة حسب 

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

مستوى Sig "ف"
 الداللة

 473. 846. 2.622 3 7.866 بین المجموعات

   3.098 78 241.646 داخل المجموعات

    81 249.512 المجموع

  

  :79و  78نتائج الجدولین تعلیق على*

أیضــا هنــاك تــراكم لقــیم المتوســطات الحســابیة للعینــة حســب متغیــر  78فــي الجــدول  مــن النتــائج المبینــة  

الشـــعبة الدراســـیة فـــي مســـتویات الـــذكاءات المتعـــددة، كمـــا أّن قـــیم االنحرافـــات المعیاریـــة كـــذلك  فـــي حـــین 

،والغی��ر دال��ة 0.05بقیم��ة  αاألكب��ر م��ن  Sig=0.473قیمــة مســتوى الداللــة  79تظهــر فــي الجــدول 

  .846.0ضعیفة أیضا ،حیث بلغت " ف"، كما أّن قیمة اختبار الفروق  إحصائیا

   :وكنتیجة یمكن القول* 

بـین مختلـف الشُّـعب مسـتویات الـذكاءات المتعـددة فروق ذات داللة إحصـائیة فـي أّنه ال توجد   

حســب مقاربــة  بثانویــة زیــري بــن منــاد ببوســعادة ةالنهائیــالمرحلــة تالمیــذ  بعــضلــدى الدراســیة، 

  .جاردنر

  :فرضیات الدراسة الحالیة  جتفسیر نتائ-:ثالثا

عرض نتائج الدراسة الحالیة یتم التركیز اآلن  على تفسیر هذه النتائج بناء على الخلفیة النظریة  بعد  

  :التالیة الخطوات تتّبعب لمتغیراتها،وتساؤلیها الرئیسین وكذا فرضیاتها، وذلك

  :الدراسة الحالیةالتذكیر بفرضیات  -1

ـــة السوســـیومتریة -1-1 ـــوع المكان ـــین ن ـــه ب ـــة ارتباطی ـــة السو (توجـــد عالق ـــةســـذوي المكان و ) یومتریة  العالی

مستویات الـذكاءات المتعـددة لـبعض تالمیـذ المرحلـة النهائیـة لثانویـة زیـري بـن منـاد ببوسـعادة حسـب مقاربـة 

  .جاردنر
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و     ) ذوي المكانـة السوسـیومتریة المنخفضـة(وسـیومتریة توجد عالقة ارتباطیه بین نوع المكانة الس -1-2

مستویات الـذكاءات المتعـددة لـبعض تالمیـذ المرحلـة النهائیـة لثانویـة زیـري بـن منـاد ببوسـعادة حسـب مقاربـة 

  .جاردنر

و مســـتویات الـــذكاءات ) نجـــوم الجماعـــات(المكانـــة السوســـیومتریة  توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه بـــین نـــوع -1-3

  .عض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنرالمتعددة لب

ــین نــوع -1-4 ــة ارتباطیــه ب ــي(المكانــة السوســیومتریة  توجــد عالق ــذكاءات ) الجماعــات منعزل و مســتویات ال

  .المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

و مســتویات الــذكاءات ) الجماعــات معزولــي(المكانــة السوســیومتریة  توجــد عالقــة ارتباطیــه بــین نــوع -1-5

  .المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

ــــة و ذوي -1-6 ــــة السوســــیومتریة العالی ــــین ذوي المكان ــــة إحصــــائیة ب ــــروق ذات دالل ــــة  ال توجــــد ف المكان

السوسیومتریة المنخفضة في مستویات الـذكاءات المتعـددة لـبعض تالمیـذ المرحلـة النهائیـة لثانویـة زیـري بـن 

  .مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین نجـوم الجماعـة و المعـزولین فـي مسـتویات الـذكاءات المتعـددة -1-7

  .ئیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنرلبعض تالمیذ المرحلة النها

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین نجـوم الجماعـة و المنعـزلین فـي مسـتویات الـذكاءات المتعـددة  -1-8

  .لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

ئیة في مستویات الذكاءات المتعددة تعزى لمتغیر الجنس لبعض تالمیـذ ال توجد فروق ذات داللة إحصا-1-9

  .المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة فـي مسـتویات الـذكاءات المتعـددة تعـزى لمتغیـر الشـعبة الدراسـیة  -1-10

  .ویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنرلبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثان

من نفس  52،53:وذلك من خالل النتائج المبینة في الجداول التالیة:األولى الفرضیة تفسیر نتیجة-2

  :أسفله،توصلت الدراسة الحالیة إلى أنه 80،أضف  إلیهما الجدول  212ص الفصل الخامس لهذه الدراسة
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و )        یومتریة  العالیـةسـذوي المكانة السو (بین نوع المكانة السوسیومتریة توجد عالقة ارتباطیه ال  "   

مستویات الـذكاءات المتعـددة لـبعض تالمیـذ المرحلـة النهائیـة لثانویـة زیـري بـن منـاد ببوسـعادة حسـب مقاربـة 

  .جاردنر

  عینة الدراسة الحالیةمن  یبین بعض قیم ذوي المكانة العالیة و مستویات ذكاءاتهم المتعّددة 80جدول رقم 

 الفئة مستویات الذكاءات المتعددة السوسیومتریة المكانة ن

 عالیة 4 12 1

 عالیة 03 13 2

 عالیة 06 19 3

  :80تعلیق على نتائج الجدول *

لیا قلیلة لم ترق إلـى صحاب المكانة العأّن مستویات ذكاءات المتعّددة ألیتبین  80من خالل النتائج في الجدول  

ذكــــاءات متعــــددة حســــب مقاربــــة هـــوارد جــــاردنر، وهــــذا مــــا یظهــــر مــــع أعلــــى مكانــــة  8المســـتوى المطلــــوب وهــــو 

فقط،هذه النتائج تـثّمن وتـدعم مـا جـاء فـي الفرضـیة  6اختیارا ومستوى ذكاءاته المتعددة  19سوسیومتریة صاحب 

  .          األولى أعاله

   :الّثانیة الفرضیة نتیجة تفسیر-3

 ،أضف  إلیهما214.،من نفس الفصل الخامس ص54،55:وذلك من خالل النتائج المبینة في الجداول التالیة

  :أسفله،توصلت الدراسة الحالیة إلى أنه 81 الجدول

ــه بــین نــوع المكانــة السوســیومتریة ال  "    )        المنخفضــةیومتریة  ســذوي المكانــة السو (توجــد عالقــة ارتباطی

مستویات الذكاءات المتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیـري بـن منـاد ببوسـعادة حسـب مقاربـة و 

  .جاردنر

من عینة الدراسة  یبین بعض قیم ذوي المكانة المنخفضة و مستویات ذكاءاتهم المتعّددة 81جدول رقم 

  الحالیة

 الفئة مستویات الذكاءات المتعددة السوسیومتریة المكانة ن

 منخفضة 05 00 1

 منخفضة 07 00 2

 منخفضة 06 00 3
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  :81تعلیق على نتائج الجدول *

 ب المكانـــة السوســـیومتریةحاصـــمـــن أ المنخفضـــةیتبـــین أن أصـــحاب المكانـــة  81مـــن خـــالل النتـــائج فـــي الجـــدول 

،وهــم المقصــون تمامــا مــن العالقــات االجتماعیــة فــي جماعــاتهم قــد حققــوا اكبــر  00 المنخفضــة جــّدا والممثلــة فــي

هـــذه النتـــائج تـــثّمن وتـــدعم مـــا جـــاء فـــي  المســـتویات فـــي الـــذكاءات المتعـــّددة،بل و یفوقـــون  ذوي المكانـــة العلیـــا ،

  . الفرضیة الثانیة أعاله

   :الثالثة الفرضیة تفسیر نتیجة-4

أضف   216- 215. ص.من نفس الفصل ص 56،57:الجداول التالیة وذلك من خالل النتائج المبینة في

  :أسفله،توصلت الدراسة الجالیة إلى أنه 82إلیهما الجدول  

و مســـتویات الـــذكاءات ) نجـــوم الجماعـــات(توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه بـــین نـــوع المكانـــة السوســـیومتریة ال  "   

  .مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنرالمتعددة لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن 

  من عینة الدراسة الحالیة یبین بعض قیم النجوم و مستویات ذكاءاتهم المتعّددة 82جدول رقم 

 الفئة مستویات الذكاءات المتعددة السوسیومتریة المكانة ن

 نجم 05 11 1

 نجم 05 13 2

 نجم 05 20 3
  

  :82تعلیق على نتائج الجدول *

وهــم المختــارون بقــوة مــن طــرف أفــراد جماعــاتهم قــد حققــوا  الّنجــوم یتبــین أن  82مــن خــالل النتــائج فــي الجــدول   

هـذه  مستویات في الذكاءات المتعّددة أقل من أقرانهم ذوي األنواع األخرى من المكانـة السوسـیومتریة األقـل مـنهم،

  .          النتائج تثّمن وتدعم ما جاء في الفرضیة الثالثة أعاله

   :الرابعة الفرضیة تفسیر نتیجة-5

 83الجدول ،أضف  إلیهما 217من الصفحة  58،59:وذلك من خالل النتائج المبینة في الجداول التالیة

  :أسفله،توصلت الدراسة الحالیة إلى أنه

و مستویات الذكاءات المتعـددة ) الجماعات منعزلي(نوع المكانة السوسیومتریة توجد عالقة ارتباطیه بین ال   

  .لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر
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  یبین بعض قیم المنعزلین مقابل مستویات ذكاءاتهم المتعّددة من عینة الدراسة الحالیة 83جدول رقم 

 الفئة مستویات الذكاءات المتعددة السوسیومتریة المكانة ن

 منعزل 08 00 1

  منعزل  05  01  2

  منعزل  07  00  3

  منعزل  05  02  4

  

  :83تعلیق على نتائج الجدول *

وهم الذین ابتعدوا عن أفراد جماعاتهم قد حققوا  مستویات المنعزلین یتبین أن  83من خالل النتائج في الجدول   

هـذه النتـائج تـثّمن وتـدعم مـا  المتعّددة كبیرة مقارنة بذوي األنواع األخرى من المكانـة السوسـیومتریة،في الذكاءات 

  .          جاء في الفرضیة الرابعة أعاله

   :الخامسة الفرضیة نتیجة تفسیر-6

 84الجدول  ،أضف  إلیهما 219من الصفحة 60،61:وذلك من خالل النتائج المبینة في الجداول التالیة

  :أسفله،توصلت الدراسة الحالیة إلى أنه

و مستویات الذكاءات المتعددة ) الجماعات معزولي(توجد عالقة ارتباطیه بین نوع المكانة السوسیومتریة ال   

  .لبعض تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

  لین مقابل مستویات ذكاءاتهم المتعّددة لعینة الدراسة الحالیةو عز یبین بعض قیم الم 84جدول رقم 

 الفئة مستویات الذكاءات المتعددة السوسیومتریة المكانة ن

 لوعزم 08 00 1

  لوعزم 07 00  2

  لوعزم 06 00  3

  لوعزم 08 00  4

  :84تعلیق على نتائج الجدول *

وهــم الــذین ابعــدوا مــن طــرف أفــراد جماعــاتهم قــد حققــوا  المعــزولین یتبــین أن  84مــن خــالل النتــائج فــي الجــدول   

هـذه النتـائج تـثّمن مستویات في الذكاءات المتعـّددة كبیـرة مقارنـة بـذوي األنـواع األخـرى مـن المكانـة السوسـیومتریة 

  .وتدعم ما جاء في الفرضیة الخامسة أعاله
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  :عالقة االرتباطیةللو كخالصة     

نتــائج العالقــة االرتباطیــة بــین أنــواع المكانــات السوســیومتریة و مســتویات الــذكاءات وتــدعیما لمــا ُذكــر ســابقا مــن 

المتعـــّددة،ارتأت الدراســـة الحالیـــة أن تعـــالج العالقـــة االرتباطیـــة بـــین قـــیم المكانـــة السوســـیومتریة  ككـــّل ومســـتویات 

مـــن  62،63،64:ول التالیــةالــذكاءات المتعــددة للعینـــة المســتهدفة كاملـــة،وذلك مــن خـــالل القــیم المبینـــة فــي الجـــدا

  :في نفس الفصل،حیث توّصلت النتائج إلى أّنه 220/221الصفحتین 

توجد عالقة ارتباطیه بین المكانـة السوسـیومتریة و مسـتویات الـذكاءات المتعـددة لـبعض تالمیـذ المرحلـة ال   

  .النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

  

   :فرضیة الّسادسةتفسیر نتیجة ال -7

 من نفس الفصل 223و  222بالصفحتین  65،66،67: وذلك من خالل النتائج المبینة في الجداول التالیة

  :،توصلت الدراسة الحالیة إلى أنه أسفله 85أضف الجدول 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ذوي المكانة السوسـیومتریة العالیـة و ذوي المكانـة السوسـیومتریة -

المنخفضة في مستویات الذكاءات المتعـددة لـبعض تالمیـذ المرحلـة النهائیـة لثانویـة زیـري بـن منـاد ببوسـعادة 

  .حسب مقاربة جاردنر

یبــین مســتویات الــذكاءات المتعــّددة لــبعض ذوي المكانــة السوســیومتریة العالیــة وذوي المكانــة  85جــدول رقــم 

  السوسیومتریة المنخفضة لعینة الدراسة الحالیة

مستویات الذكاءات المتعددة لبعض ذوي  ن

 المكانة المنخفضة

مستویات الذكاءات المتعددة لبعض 

  ذوي المكانة العالیة

 

1 06 06 

2 06 05 

3 07 05 

4 08 07 

5 08 05 

6 07 06 

        



216 
 

   :85 الجدول نتائج تعلیق على*

  و أصحاب المكانة المنخفضة  لیایتبین أن أصحاب المكانة الع 85من خالل النتائج في الجدول    

   . هذه النتائج تثّمن وتدعم ما جاء في الفرضیة الّسادسة أعاله ،یتقاربون في مستویات الذكاءات المتعددة 

   :السابعة لفرضیةا نتیجةتفسیر - 8

من نفس الفصل أضف  224،225بالصفحتین  68،69،70:وذلك من خالل النتائج المبینة في الجداول التالیة

  :أسفله،توصلت الدراسة الحالیة إلى أنه 86الجدول  إلیهم

لین فـي مسـتویات الـذكاءات المتعـددة لـبعض و ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین نجوم الجماعـة و المعـز 

  تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

  المتعّددة لبعض النجوم والمعزولین لعینة الدراسة الحالیةیبین مستویات الذكاءات  86جدول رقم 

  لمعزولینم لبعض ا.مستویات الذكاءات  النجوملبعض  م.اتذكاءالمستویات   ن

01  07  07  

02  05  08  

03  05  05  

  

  :86تعلیق على نتائج الجدول *

،بل مســـتویات ذكـــاءاتهم المتعـــّددةلین والنجـــوم یتقـــاربون فـــي و یتبـــین أن المعـــز  86مـــن خـــالل النتـــائج فـــي الجـــدول 

  .          هذه النتائج تثّمن وتدعم ما جاء في الفرضیة الّسابعة أعاله ویفوق المعزولون النجوم في كثیر من المواقف،

    :تفسیر نتیجة الفرضیة الثامنة -9

ف  أض الفصل من نفس 226،227بالصفحتین  71،72،73:وذلك من خالل النتائج المبینة في الجداول التالیة

  :أسفله،توصلت الدراسة الحالیة إلى أنه 87إلیهم الجدول 

في مستویات الـذكاءات المتعـددة لـبعض  عزلیننال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین نجوم الجماعة و الم-

  .تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة
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  لبعض النجوم وبعض منعزلي الدراسة الحالیةمستویات الذكاءت المتعددة یبین  87  جدول 

مستویات الذكاءات المتعدّدة   ن

  النجوملبعض 

مستویات الذكاءات المتعّددة 

  نیعزللبعض  المن

01  07  07  

02  05  06  

03  05  06  

   :87 الجدول نتائج تعلیق على*

 فــي مســتویات ذكــاءاتهم المتعــّددةعــزلین والنجــوم یتقــاربون نیتبــین أن الم 87مــن خــالل النتــائج فــي الجــدول        

هـذه النتـائج تـثّمن وتـدعم مـا جـاء فـي الفرضـیة الّسـابعة  أیضا،بل ویفوق المنعزلون النجوم في كثیر من المواقـف،

  .          أعاله

   :تفسیر نتیجة الفرضیة التاسعة - 10

أضف  من نفس الفصل 228،229بالصفحتین  74،75،76:وذلك من خالل النتائج المبینة في الجداول التالیة  

  :أسفله،توصلت الدراسة الحالیة إلى أنه 88 إلیهم الجدول

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي مســتویات الــذكاءات المتعــددة تعــزى لمتغیــر الجــنس لــبعض تالمیــذ   

  .المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

  الدراسة الحالیة للجنسین الذكاءت المتعددة لبعض أفراد عینة مستویاتیبین  88جدول 

  لبعض اإلناث. مستویات الذكاءات م  لبعض الذكور. مستویات الذكاءات م  ن

01  06  07  

02  07  08  

03  08  07  

   :88 الجدول نتائج تعلیق على*

   العینة یتقاربونمن نفس  اإلناثالجماعات ،و  ذكوریتبین أن  88من خالل النتائج في الجدول    

  .   هذه النتائج تثّمن وتدعم ما جاء في الفرضیة التّاسعة أعاله ،في مستویات الذكاءات المتعددةأیضا 
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   :تفسیر نتیجة الفرضیة العاشرة - 11

أضف   من نفس الفصل 230،231بالصفحتین  77،78،79:وذلك من خالل النتائج المبینة في الجداول التالیة

  :أسفله،توصلت الدراسة الحالیة إلى أنه 89إلیهم الجدول  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة فـي مسـتویات الـذكاءات المتعـددة تعـزى لمتغیـر الشـعبة الدراسـیة لـبعض   

  .تالمیذ المرحلة النهائیة لثانویة زیري بن مناد ببوسعادة حسب مقاربة جاردنر

  الدراسة الحالیة حسب الشعبة الدراسیة  المتعددة لبعض أفراد عینةمستویات الذكاءت یبین  89جدول

  م.هندسة  م.هندسة  تسییرآداب      ن

01  05  04  06  07  

02  07  05  07  06  

03  08  06  06  08  
  

   :89 الجدول نتائج تعلیق على*

   یتقاربونالعینة نفس ل أفراد مختلف الّشعب الدراسیةیتبین أن  89من خالل النتائج في الجدول    

  .   هذه النتائج تثّمن وتدعم ما جاء في الفرضیة العاشرة أعاله ،في مستویات الذكاءات المتعددةأیضا 

  :تفسیر عاّم لنتائج الدراسة الحالیة -:رابعا

إّن میدان العالقات االجتماعیة و دینامیات الجماعة،والتفاعل االجتماعي مـن الحركات المستمرة في الجماعات   

و أهمیة بالنسبة  ،ه بالخصوص ،لما للجماعة من دوراهتّم بها علم النفس االجتماعي عموما ،والتطبیقي من التي

حاجة الفــرد للـتعّلم، ففـي  Imprégnation للفرد،ومنها الجماعة الصفیة،أو الدراسیة، فهي التي تعمل على إشباع

لذا  ،ة،التي ال یستطیع الفرد وحده أن یقّدم لها حلوالالحیاة العاّمة حتمیة التعّرض للكثیر من المشكالت االجتماعی

فمـن خاللـه یجـد  فهـي معمـل تجـارب(وجب وجوده مع من یقـّدم له المساعدة،كما ُتجّسد الجماعـُة العالقـات میـدانیا

  ).41.طالع الفصل الثاني ، ص()2006جابر،و لوكیا ،( التلمیذ فرصة سانحة لتجسید عالقات التعاون مع زمالئه

مـع اآلخـرین كمـا  سهلة عالقات وٕاقامة بكفاءة االجتماعیة العالقات إدارة على القدرةفاألشخاص الذین یمتلكون   

هــم الــذین ینجحـــون فــي حیــاتهم االجتماعیـــة،لكّن ،)48.طـــالع الفصــل الثـــاني،ص( )Barent)2005ذهــب إلــى ذلــك

 فــرد فــي هــذا الموقــف تیتمیــز عــن غیــره بمیــزة الالمالحــظ هنــا أّن البنــاء االجتمــاعي بــین تالمیــذ المرحلــة الثانویــة 

االمتناع عـن البـوح و اإلحجـام عـن :وهو تغلیف الذات صالح حسن الداهريوالذي یّتسم على الغالب بما یسمیه 

وهـذا مـا ظهـر ،)126.،ص2008صـالح الـداهري،("وذلـك بسـبب وجـود خصوصـیات وأسـرار خاّصـة....كشف الذات 

فــي اتخــاذ  نــةدالفر العالقــات مــع الــزمالء ،والتــي تتســم باالســتقاللیة النوعیــة،و فــي إبــداء الــرأي بشــكل صــریح نحــو 
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أو خارجیا،فجماعة األقران هنا یتغیـر بناؤهـا كمـا یتغیـر الدراسي،إْن داخلیا  القرارات اتجاه تكوین جماعات الصفّ 

التبـاین التّـاّم،و لعـّل هـذا یرجـع  مفهومها كلیة عّما سواها في المـرحلتین الدراسـیتین  المتوسـطة و االبتدائیـة بدرجـة 

م ـنه العالــلم عــكــعي تـیــر طـبــذا أمـــیة،وهــتـماعـیة واالجـســفـنـإلى طبیعة المرحلة التي یعیشـها الطفــل،وٕالى حاجاتـه ال

 ،-عند طفل الثانوي-مألوفة غیر مطالب واحتیاجات إلى الجسدیة راتـیـغـتـــال ؤديـوت" :قــولهـــب ـونـاریك اریكس

 قـرارات التخـاذ االجتمـاعي بالضـغط هنـا ویمـر الشـخص الصـراع، مرحلـة إلـى األنـا عـن البحـث مرحلـة وتصـل

البنـاء ،ومـن األدوار،)55.طـالع الفصـل الثـاني ص("المختلفـة االهتمام باألدوار على الشاب تجبر وتعلیمیة، عقالنیة

طبیعـة هـذه المرحلـة والتـي وصـف فیهـا أیضـا عـن )1986(االجتماعي مع اآلخـرین، كمـا عّبـر عـن ذلـك الرفـاعي

 بـاألمر علـى األزمـات التغلـب ولـیس ، بعضـها حـل فـي الصـعوبات بعـض یالقـي وقـد...":حالـة المراهـق بقولـه

طـالع الفصـل " (العـدواني والصـراعات والسـلوك القلـق مـن الكثیـر الثانویـة المدرسـة تالمیـذ بـین نجـد لـذلك السهل

  ).44.الثاني ص

،وصراع بین الخیر والشّر،واللذان یتمركـزان فـي ذات أي بشـرّي مهمـا كـان نوعه،هـذا تناقضاتهي في الحقیقة و   

الشــّر ال یــأتي عرضــا أو عابرا،بــل هــو أصــیل فــي الحیــاة، فهــو قیمــة مــن قیمها،ویجــب أخــذه فــي االعتبــار،ولیس 

ـــــه ومحاربتـــــه بالتربیـــــة الصـــــالحة،والتوجیه الســـــلیم والمرافقـــــ ـــــة عنـــــه،بل ویجـــــب التصـــــدي ل حـــــاتم، (ة الحســـــنةالغفل

  .)9.،ص2003بتصّرف،

حتى یتمكن من الظفر بمكانة الئقة به نفسیا واجتماعیـا بـین أقرانـه علـى األقـل،حتى حینهـا فالمشـكالت لـم ولـن   

 تكون واالجتماعیة النفسیة الفرد مكانة أنّ  :قولهبفروم  العالمتنهي رغم تحقیقها بعض المكاسب ، فقد ذكر ذلك 

 مهـددا فیصـبح باألمـان شـعوره تهـدد والتكنولوجیة واالقتصادیة التغیرات السیاسیة وان هویته بتحقیق مرهونة

،وهو ما یفّسر عدم الشعور باالتزان النفسي واالجتماعي الذي )56.طالع الفصل الثاني ص(نإلحساسه بالمكا وفاقدا

 االخـتالف بـین الواقـع فسـتنجر ،و ناتجـه كمـا ذكـر العـالم)56طـالع نفـس الصـفحة السـابقة(أیضـا هایـدرذكـره العـالم 

   .وهما ما یولدان الصراع المذكور آنفا،)56طالع نفس الصفحة السابقة (االجتماعي والواقع الموضوعي

التلمیـــــذ فـــــي هـــــذه المرحلـــــة بمجـــــرد ولوجـــــه إلیهـــــا تواجهـــــه عـــــدة عقبـــــات ذكـــــر منهـــــا ي نفـــــس الســـــیاق ،نجـــــد فـــــف  

 مواقـف أو     عـدة مشـاكل واجـه الثانویـة بالمدرسـة تحقـالـ الب إذاـطــأّن ال):1979(مصـطفى فهمـي

فهـم ،)44. طـالع الفصـل الثـاني ص(..المدرسـین مـع التكیـف وبـین - عـادة - بینـه تحـول  علیـه جدیـدة

ــــــــى اإلرشــــــــاد،والمرافقة  ــــــــاجون إل ــــــــاة ، l’accompagnementیحت ــــــــى الحی ــــــــى یخرجــــــــوا بســــــــالم،و ُیعــــــــدُّوا إل حت

الجماعــــــة االجتماعیــــــة التــــــي إن نجحــــــوا فیهــــــا فهــــــي ترجمــــــة للصــــــحة النفســــــیة والعقلیــــــة والجســــــدیة للفــــــرد، ألّن 

ــــإلدراك الــــذاتي كمــــا جــــاء بــــذلك  ــــاهــــي البیئــــة المناســــبة ل ــــة الجماعــــة تكمــــن :" بقولهمــــا جــــابر و لوكی إّن أهمی

إدراكـــه لذاته،وهـــذا مـــن أثـــر التفاعـــل،ألّن تفكیـــر الفـــرد فـــي نفســـه فـــي دورهـــا فـــي تشـــكیل شخصـــیة الفـــرد،و 

هـــو انعكـــاس ألفكـــار النـــاس عنـــه،و اتجاهـــاتهم نحـــوه وهـــو مـــا یســـمى بمفهـــوم الذات،إضـــافة لمـــا تـــوّفره 

  )41.طالع الفصل الثاني ، ص( )،2006جابر،لوكیا،"(الجماعة من أمن ومسؤولیة وغیرها
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العینة المستهدفة في الدراسة -ة لبعض تالمیذ ثانوي زیري بن مناد ببوسعادةوقد تّم تقویم مردود الجماعة الصفی  

 )فــي هــذا الفصــل الخــامس 207حتــى ص 122مــن ص (مـــن خــالل الخــرائط االجتماعیــة وكــذا المصــفوفات  –الحالیــة 

و باالعتمـاد                  -)األفـراد اإلحصـائیین( حسب تعبیر أهل الشأن-)أي فعلیا(بصورتها الظاهرة واقعیا

الّـذي أعطـى تفسـیرا ریاضـیا ألنمـاط االتصـال ) BAVELAS  )1948-1853 ألـیكس بـافیالسعلـى دراسـات 

،و الّـذي تنتمـي فیـه العالقـات االجتماعیـة  sociogrammesبین أفــراد الجماعـة مـن خـالل الخـرائط االجتماعیـة 

هو ما یمّثل النـوع الـدیمقراطي،بحیث یمكـن لكـل فـرد أن یتصـل بـالفرد ،و  الـّشامللجماعات هذه الدراسة إلى الـنوع 

العالقــات هنــا اتســمت بالتفكك،وعــدم إّال أّن  ،)107.،ص2003زهــران،(اآلخــر مباشــرة ،أو عــن طریــق فــرد آخــر 

ة في االكتراث للنسیج االجتماعي المّتسق في بناء العالقات بینهم،كما كان العزوف عن التقید باالختیارات المتاح

  .كثیر من المواقف وهذا تأكید عن التعبیر الدیمقراطي البحت من طرف أفراد العینة المستهدفة

 لــبعض العناصــر مــنكمــا لــم تخلــو هــذه االختیــارات مــن ظــاهرة التنــوع، التــي  تضــمن المكانــة السوســیومتریة     

قاســـم  فدراســـة البـــاحثین، )ل وغیرهـــامكانـــة علیا،ومنخفضـــة،وعزل،واعتزا(تالمیـــذ الثـــانوي المـــذكورة ســـلفا بأنواعهـــا 

تؤكد على أّن مثل هذه الدراسات السوسیومتریة تكشف التنوع في الجماعة مهما كان )2005(خلیل،ونوري بركات

،وهناك من جعلها من )19ص-18-طالع الفصل األول ص(نمطها ففیها النجم و ذوي المكانة العـلیا مقابل المنخفضة

حیــث ،)54.طــالع الفصــل الثــاني ص(PARSONZالنســق االجتمــاعي ولــیس مــن نشــاط الفــرد كمــا جــاء بــذلك العــالم 

اّلتـي تؤّكـد أّن هـذه الحركیـة هـي مـا تكـّون العالقـات  هومـانزمثلت هذه التكوینات االجتماعیة مـا جـاء فـي مقاربـة 

ــادة تفاعــل جماعــة األ.. :"بــین أفرادهــا بقولــه ــى تكــوین عالقــات زی ــإنهم ینزعــون إل ــبعض ف ــران مــع بعضــهم ال ق

هـذا مـا ظهـر هنـا ،)53.طـالع الفصـل الثـاني ص(و االنسـجام       اجتماعیة موجبة من الحّب والصداقة و التقّبل 

بشــــكل متقّطــــع ،وعلــــى ســــبیل المثــــال ال الحصــــر،فإّن االنســــجام كــــان بــــین فــــردین علــــى العمــــوم فــــي كثیــــر مــــن 

المواقف،كذلك مبدأ االختیار بین أفراد الجماعة كان في هذه الدراسة على أساس التشابه في كثیر من األحیـان،و 

كّلمـا تماثلـت المكانـة :" أیضـا بـالقول هومانزت إلیه مقاربة المناسبات االجتماعیة رغم قلة انتشارها ،وهذا ما ذهب

 ،هـذا فعـال)54.طـالع الفصـل الثـاني ص("لعدد من األعضاء،زاد احتمال التفاعل االجتماعي فیما بینهم االجتماعیة 

و ما حدث بـین بعـض أفـراد العّینـة المدروسـة فالتشـابه كـان أیضـا فـي المسـتوى الدراسـي        و القـرب الّسـكني،

القرب المكاني و العواطف و : المكاني ،هذا ما أثبته عبد السالم زهران بذكره بعض عوامل تماسك الجماعة منها

  .فالتماسك هنا هو تكوین العالقات لیس إالّ ،)120.،ص2003زهران، ( الحّب و التعاطف والتفاعل المستمر

كلمـا زادت العالقـات :فـي تفسـیر القـرب المكـاني بقولـه  BOGARDUSبوجـاردوسكمـا ذهـب إلـى ذلـك أیضـا   

 وأضـاف،) 234.،ص2001عبـد اللطیـف،( المكانیة قربا في مجموعة من األفراد فإّن اتجاهاتهم تزداد اتسـاعا

وهـذا مـا لـوحظ . )87.،ص1996محمـد، كامـل(المظهر الجسـمي و طیبـة السـلوك االجتمـاعي كامل محمد عویضة 

لعّینة المدروسة كذلك،فالقرب إّما داخل القسم أو في الّسكن وخصوصـا مـع اإلناث،كمـا في اختیارات بعض أفراد ا

ـــة السوســـیومتریة كّلمـــا زادت داخـــل الجماعـــة كلمـــا زادت قـــّوة الفـــرد لالنضـــمام إلـــى  ـــاك مـــا یثبـــت أن المكان أّن هن

كارترایـــت و ســـان والتـــي یقـــول نفـــس المصـــدر علـــى ل )79.،ص2006 جابر،ولوكیـــا(الجماعـــة،وتحقیق نتـــائج ایجابیـــة

،رغم ما ذكر سابقا بین بعض عناصر المجموعات ،إّال تبادل التأثیرمع )  تماسك الجماعة(أنه من نتائجها:زاندر
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أّنـه لـم یحــدث مـع عّینـة الدراســة الحالیـة بالشـكل المطلوب،والمنتشــر حتـى یحمـل خصوصــیة الظـاهرة بیـنهم، فعــدم 

ختیــارات كاملــة فــي كثیــر مــن الوضــعیات و األماكن،واالكتفــاء التــأثیر هنــا حــدث مــن خــالل عــدم التعبیــر عــن اال

  .بواحد ،أو اثنتین، مما یفقد التماسك بین أفراد الجماعة 

أّما عن اتفاق الجنسین حول تهمیش بعض العناصر و إبعادها عن دائرة االحتواء الجماعي، فهذا ما تفّسره   

طالع ("كانة،هو من ینزع إلى االنحراف عن معاییر الجماعةأّن العضو األقّل م:"كذلك اّلتي تقول هومانزمقاربه 

،وهذا لعدة اعتبارات،أكثرها  عند اإلناث الذكور و بشكل أقلّ  وهذا ما حدث ألغلب عناصر)54.الفصل الثاني ،ص

عامل السّن والذي یتجه نحو االستقاللیة،إلى جانب طبیعة النظام  - حسب رؤیة الباحث–انتشارا بین هذه العینة 

  .التعلیمي في هذه المرحلة،ومنها قلة التقاء األفراد وجها لوجه في الثانویة

في تفسیره یعتمد  التغایر المشتركفي السلوك  المعین حسب نموذج   للعزوفي نظرته  كیليإّن اعتقاد العالم   

،و التمّیز consistencyاإلستمرار،و cansensusاإلجماع: على ثالثة أنواع من المعلومات هي

distinctiveness )وهذا ما كان بالفعل في إشتراك الكثیر من أفراد العّینة  )202.،ص2002،تشارد، روبیرت،

،و االستمرار ظهر في ثبات االنعزال لبعض  الحالیة وفي أماكن متعّددة لعزل بعض العناصر بعینها كإجماع

تمّثل في عدم االلتزام ) المراهقة المتأخرةمرحلة (األفراد في جمیع المواقف و التمّیز الذي خّص هذه الفئة

  .باالختیارات المتاحة ،ولعّل هذا  ما فّكك البناء االجتماعي في هذه المرحلة بالذات

إّن هــذه الدراســة رّكــزت علــى مــا هــو أســاس فــي التكــوین االجتمــاعي البشــري ،و هــو دینامیــة الجماعــة ومنهــا    

إلى الرشـد،ففیها یجـب أن  راهقة المتأخرة،و اّلتي ُتعتبر جسر عبورٍ العالقات االجتماعیة،وخصوصا في مرحلة الم

یأخذ الفرد كفایته حتى ینجح فیما هو الحق،لذا البـّد أن یـتّم التركیـز علـى ظـاهرة ال تقـّل أهمیـة عـن األولـى وهـي 

لجـة المعلومـات هـي قـدرة بیونفسـیة كامنـة لمعا: بقولـه" جـاردنر" الذكاءات المتعّددة،والتي یعرفها صـاحبها العـالم

وفـي هـذا االتجـاه ،أو حل المشكالت ،كما اعتبرها القدرة على ابتكار منـتج ذي قیمـة فـي سـیاق ثقـافي أو أكثـر،

على أهمیة الفرص الثقافیة المتاحة ،مثل المجموعات االجتماعیة من أجل تعزیـز هـذه الـذكاءات  "جاردنر"یؤّكد

ارتبـاط الـذكاءات  حـّد  ذاتـه فـال توجـد عبـارات صـریحة عـن ، رغم هذه التعریفات لصاحب النظریـة فـي"وتبسیطها

بالعالقات االجتماعیة ،رغـم التلمـیح للمجموعـات االجتماعیـة  -على حّد علم الباحث طبعا-المتعّددة،وحتى العاّمة

ــذكاءات المتعــددة و المكانــة ،وهــذا مــا توصــلت إلیــه الدراســة الحالیــة فــي  ــین مســتویات ال عــدم وجــود ارتبــاط ب

مـــن الصـــفحتین  62،63،64و هــو مـــا ُعّبـــر عنـــه مــن نتـــائج فـــي الجــداول رقـــم  ،السوســـیومتریة أو االجتماعیـــة

هذا التوّجه هو مـا یـرتبط بـالواقع المعـیش فعـال، فقـد تجـد مـن یحظـى بمكانـة ،في هذا الفصل الخامس 220،221

ـــا مـــن طـــرف المحیطـــین بـــه،وهو ال یمتلـــك كـــل مســـتویات الـــذكاءات المتعـــ ّددة،أو حتـــى عـــددا محـــدودا عالیـــة وحّب

،والعكس صحیح فهناك من ال یمتلك أّي مكانـة بـین أفـراد جماعتـه ویحظـى بعـدد )وخذ مثال المتخلفون عقلیا(منها

  كبیر من الذكاءات المتعّددة، وخذ على سبیل المثال 
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ا،هذا مـا یتفـق ،وهو ما حـدث مـع بعـض األفـراد فـي هـذه الدراسـة الحالیـة حسـب مـا ُذكـر سـلف)أو المنطوي(المنعزل

ال توجد عالقة بـین التي أثبتت دراستها إلى أّنه )2012(ألطاف ،یاسین خضر،مع ما توصلت إلیه دراسات 

  .كوحدة من متعّدد المكانة االجتماعیة و الذكاء االنفعالي

وبخصوص نتائج هذه الدراسة فیما یخّص الفروق في مسـتویات الـذكاءات المتعـّددة بـین الـذكور واإلنـاث للعینـة   

ل دائمـا،فهي لـم  تجـد صـمن نفـس الف 228،229الصفحتین من 76،75،74كلها،والمعّبر عنها في الجداول رقم 

التـي توصـلت  )2010(عـه وافـيجم الـرحمن، دراسـة عبـدفروقا دالة إحصائیا،هذه النتیجة تتفـق مـع نتـائج 

- الجنس لمتغیر الثانویة تعزى طلبة المرحلة لدى للذكاء المتعددة إحصائیة داللة ذات فروق توجد الإلى أنه 

  .-إناث ذكور،

دراســة  فتحــي عبــد الحمیــد،و الســید محمــد أبــو هاشــم كمــا أتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع مــا جــاء فــي   

 واإلنـاث الـذكور درجـات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم و التي توصلت إلى،)2008(

داللـة  ذات فـروق تظهـر ولـم ،)2012(دراسـة أمـاني محمود،ولینـا المحارمـة ة، والمتعـدد في الـذكاءات

  ٠ الجنس إلى تعزى المتعددة مستویات الذكاءات جمیع في- إحصائیة

فـروق فـي مسـتویات الـذكاءات المتعـّددة بـین أفـراد العینـة كلهـا ال توجـد كما توصلت الدراسة الحالیة إلى أّنه   

مـن الصـفحتین  79،78،77وذلك حسب ماجاء في الجـداول رقـم )أو الشعبة الدراسیة (تعزى للتخصص الدراسي

والتـي توصـلت  ) 2012(أمـاني ولینـا المحارمـة محمـود: ،وهذا ما یتّفق مع ما جاء فـي دراسـتي231،230

 لمتغیـر المسـتوى تبعـا المتعـددة مسـتویات الـذكاءات جمیـع في- داللة إحصائیة ذات فروق تظهر أّنه لمإلى 

 فـروق توجد ال التي توصلت أیضا إلى أّنه و،)2003(  أبو زید سعیدالشویقي  و أیضا دراسة،العلمي

 .-علمي أدبي، -التخصص لنوع ترجع المتعددة الذكاءات قائمة على الطالب درجات بین إحصائیة داللة ذات

أّما عن الفروق في مستویات الذكاءات المتعددة بین أنواع المكانات االجتماعیة ،فهذه الدراسة توصلت إلى   

المرقمة على وذلك حسب ما جاء في الجداول عدم وجود فروق بین ذوي المكانة العالیة والمكانة المنخفضة،

) 1996(إیمان الخولي دراسة صلت إلیه،على عكس مع ما تو  222،223من الصفحتین  67،66،65:التوالي

  .،لكن عند تالمیذ االبتدائيوجدت فروقا بین ذوي المكانة العلیا وذوي المكانة المنخفضةفقد 

وأّما في مستویات الذكاءات المتعددة بین النجوم والمعزولین،وكذا بین النجوم والمنعزلین،وهذا حسب ما جاء   

فلم تجد فروقا دالة ،أعاله، 227حتى 224:من الصفحات ،في73،72،71،70،69،68:في الجداول

  ).1996(إیمان الخولي دراسةنفس الدراسة السابقة  إلیه إحصائیا،هذا ما یتفق مع ما توصلت
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كّل هذا المزیج من الحراك االجتماعي وما انجّر عنه من مقاربات تدخل في النمو االجتماعي للتلمیذ  في   

تي ترجمتها نتائج هذه الدراسة الحالیة إلى جانب ما استأنست به من نتائج ما سابقاتها مرحلة المراهقة المتأخرة ال

في نفس المیدان،ومع عینات مختلفة یمكننا التفكیر في بعض الظواهر اإلنسانیة التي تبقى تنتظر،وتستحق 

  :البحث والتمحیص وهي كالتالي

و الذكاءات المتعّددة حسب مقاربة ) االجتماعیة(السوسیومتریةفهل فعال  أّنه ال توجد عالقة بین المكانة - 

 العالم جاردنر؟

بین الجنسین ،و باختالف ) الذكاءات المتعّددة(وهل فعال أّنه ال توجد فروق في مستویات هذه األخیرة- 

 التخصص الدراسي أو الشعبة الدراسیة؟

  ؟) أو المشترك(لجماعيأم هل توجد مجاالت أخرى یجب البحث فیها الحقا، كالذكاء ا- 

وٕاذا ذكرت مقاربة جاردنر الذكاء االجتماعي للفرد،فهل هناك ذكاء اقتصادي؟ وآخر سیاسي؟ أو غیر ذلك  

  مما نراها أمامنا لكن ال نسمیها بما یجب أن ُتسمى بأسسها العلمیة الّصحیحة؟

التنقیب عّما هو في فائدة البشریة  كّل هذه التساؤالت و غیرها ُتعتبر مجاال مفتوحا رحبا لمن أراد التقصي و

  .كلها

  :خالصة الدراسة: خامسا

 نفسیة اجتماعیةاألولى تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث النفسیة االجتماعیة التطبیقیة اّلتي ُتحّلل ظاهرتین   

،إذ تبحث في عالقتها بالذكاءات المتعّددة )أو االجتماعیة(،وهما المكانة السوسیومتریة عقلیة مهمةوالثانیة عملیة 

لدى تالمیذ المرحلة النهائیة،حیُث ُخّصت هذه الشریحة بالدراسة لما لها من أهمّیة في التكوین االجتماعي 

علماء باعتبارها همزة وصل ،ومرحلة المستقبلي مع أفراد شریحة المراهقة المتأّخرة ،و اّلتي یرّكز علیها كثیر من ال

اكتمال التشّبع باالتجاهات و القیم ومعاییر المجتمع المحّلي،وتصوراته ،كّل ذلك تّم من خالل اختبار الفروض 

  :التي تبنتها هذه الدراسة الحالیة و ما انجّر عنها من نتائج فهي قد توّصلت إلى ما یلي

لتالمیذ ) السوسیومتریة(نتیجة الفرضیة األولى اّلتي عالجت جانبا مهّما من العالقة بین المكانة االجتماعیة -   

، وطبیعة عالقتها،أو ارتباطها بالذكاءات المتعّددة لنفس الشریحة،حیث )المرحلة النهائیة(السنة الثالثة ثانوي



224 
 

ذلك ال خوف و ال قلق على التالمیذ المعزولین اجتماعیا، توّصلت إلى عدم وجود عالقة دالة احصائیا بینهما،وب

و بین أقرانهم و في نفس الصّف من عدم تمتعهم بالحق المعرفي،أو العقلي،فكم من معزول أو منعزل حّقق 

 .مستویات عّدة على مقیاس الذكاءات المتعّددة

ائیة في مستویات الذكاءات المتعّددة كما اتضح أیضا من نتائج الدراسة الحالیة أن ال فروق ذات داللة إحص-   

نجوم الجماعات ( ،و بین)نجوم الجماعات والمعزولین( ،وبین)ذوي المكانة العالیة والمكانة المنخفضة(بین 

،كما وجدت الدراسة الحالیة أیضا أّنه ال توجد فروق دالة إحصائیا في مستویات الذكاءات المتعّددة )والمنعزلین

و ذلك في مستویات    الدراسیة الشعبة، والجنس: ،تعزى لمتغیرات)فردا إحصائیا 82(ة بین أفراد العینة كامل

α0.01  بذلك ال قلق من تأثیر هذه المتغیرات على ضعف الجانب العقلي المذكور سلفا0.05و ،. 

تالمیذ القسم  لقد تّم إبراز أهمیة المكانة السوسیومتریة في بدایة الدراسة و تأثیرها على دینامیة الجماعة بین  

الدراسي الواحد،و اّلذین یتفاعلون فیما  بینهم بشكل مستمّر ال مناص منه ،وبأنواع العالقات رغم ما یشوبها من 

إّما التجاذب ،أو التنافر،أو العزل،أو االنعزال ،أو الصراع ،وما ینتج عن هذه الحركیة :تناقض في تكوینها 

عي للجماعات،والمالحظ هنا مع شریحة المراهقة المتأخرة،الفتور الدائمة من منتوج اجتماعي في النسق الجم

الواضح،وعدم االهتمام،والذین یترجمهما عدم التزام األفراد باالختیارات المتاحة لدیهم نحو زمالئهم في الصّف 

اقف الواحد،كما وأنه هناك الكثیر من األفراد اإلحصائیین من یكتفون باختیار واحد فقط في العدید من المو 

  .االجتماعیة

بالجزائر،و باألخّص في معالجة عالقتها بجانب عقلي مهّم  - لألسف–إّن الدراسات السوسیومتریة شحیحٌة   

یتمثل في الذكاءات المتعّددة،أو ارتباط هذه األخیرة بالعالقات االجتماعیة،ودراستها مقارنة بمتغیرات أخرى والتي 

لذا فالباب مازال مفتوحا على مصراعیه أمام  - إن اسُتغّلت نتائجها - ة قد تعود بالفائدة على المدرسة الجزائری

الباحثین وبمعالجة متغیرات مختلفة أو حتى الغوص عمودیا في المتغیرات المستهلكة سابقا كّل هذه االنشغاالت 

و التي ال یمكن    أو غیرها تعّد ُتربة خصبة للبحث و الدراسة،و التنقیب عن الحقائق و األسباب الكامنة وراءها
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التوّصل إلیها ومعرفة إجابات صحیحة عنها إّال بالتقّرب منها،و هذا مشّجٌع كاف لمزید من الدراسات في 

  .المیدان،واهللا ولي التوفیق والقادر علیه

 اإلقتراحات :  

یمكن سرد االقتراحات الهاّمة في المیدانین النفسي العقلي " لكّل دراسة فائدة تتبعها وهدف تصبو إلیه"من مبدأ   

والنفسي االجتماعي،و اّلذین یؤثران على ما هو إنساني فیما بعد فبرغم من أّن الدراسة الحالیة اثبتت عدم 

ة،و المترجمة في أنواع المكانات السوسیومتریة فهي تدعو االرتباط بین الذكاءات المتعّددة والعالقات االجتماعی

جمیع القائمین على المیدان التربوي إلى تنمیة بعض مهارات التواصل االجتماعي و اّلتي تتضّمن نمو الكفاءات 

النفسیة لشریحة من التالمیذ اّلذین تّم عزلهم من طرف أفراد الجماعة،ألنهم ُیعتبرون متضررین اجتماعیا بسبب 

سلوكاتهم،أو اختیاراتهم،فالمجتمع یحتاج كل الطاقات البشریة المتنوعة،رغم اختالفاتها، لذا تقترح الدراسة الحالیة 

  :ما یلي

 .تبصیر التلمیذ المعزول بحالته االنفعالیة عاّمة من طرف مختص اإلرشاد و التوجیه -1

 ).نمذجة(تدریب التلمیذ المعزول على إدراك انفعاالت اآلخرین  -2

 ).بالمتابعة و التكرار(التلمیذ على ضبط النفس و استخدام عبارات الئقة  تدریب -3

 ).بإقحامه في المواقف المناسبة(تدریب التلمیذ المعزول على التعاطف مع اآلخرین -4

 ).بالتحّكم في االنفعاالت(تدریب التلمیذ المعزول على التكّیف مع المواقف المكّدرة انفعالیا -5

  :سلبا ،أّما المحبوبین أكثر و المختارین فیتّم ما یلي كل ما سبق للفئة المتطرفة

 .استغالل حّب اآلخرین لهم في عملیة مصاحبة المعزولین و المنعزلین في دمجهم اجتماعیا -6

 .خلق فرص عملیة ،وفعلیة في المناهج الدراسیة تنّمي هذه الذكاءات المتعّددة -7

 .المتعّددة تعدیل نظام التقویم الدراسي بما یخدم توظیف الذكاءات -8

 ).وهي موجودة فعال(تعزیز المواهب التي تتمتع بهذه الذكاءات المتعّددة،وٕابراز منتوجها للعلن  -9
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  :خــاتـــمــة

هذه الدراسة تنتمي إلى البحوث اإلنسانیة و االجتماعیة التطبیقیة،وهي كغیرها في هذا المیدان ترید البحث        

عن إجابات لما وضعت من فرضیات كان التدّرج خالل خطواتها كما سبق التعّرض له بالترتیب المنهجي 

الذكاءات  مستویاتنة السوسیومتریة و المكا أنواعبین  وتحاول البحث عن العالقةالمعتاد،حیث كانت تصف 

بعض المتغیرات، على إثرها تبعا لللذكاءات المتعددة هذه المستویات تبحث في الفروق بین ،كما  المتعددة

توّصلت إلى النتائج سابقة الذكر وبتعبیر األرقام والوصف والمقارنة اّلتین كانتا سندین مهّمین في البرهان و 

نهائیة،كما یبقى المجال مفتوحا أمام جمیع الباحثین في تقصي الحقائق بطرق مختلفة التدلیل على النتائج  ال

  .المناسبةأو نقدها بالطرق ذات الحّجة العلمیة نت في هذه الدراسة إلثرائها على اّلتي كا
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  قــــائـــــمـــة الـــمـــراجـــــع
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  قـائـمـة الـمـراجع

  :العربیةباللغة المراجع :أوال

دار :الجزائـــر).مصـــطفى ماضـــي،مترجما.(منهجیـــة البحـــث العلمـــي فـــي العلـــوم اإلنســـانیة).2006.(آنجـــرس،م -1

  .القصبة للنشر

 )األهلیة،مترجمة مدارس الظهران().2.ط(،الصف غرفة في المتعددة الذكاءات.)2006(.آرمسترونج،ث -2

 .التربوي الكتاب دار :السعودیة  المملكة العربیة.

 .منشورات عالم التربیة:الدار البیضاء.)1.ط(.دینامیة الجماعة التربویة ).2005.(،محمدآیت موحى -3

 دار المسیرة للنشر و التوزیع :عمان).1.ط(مناهج البحث العلمي واإلحصاء).2006.(كامل ،أبو زینة،فرید -4

دار النشــــر :مصــــر).5.ط(.التربویــــةمنــــاهج البحــــث فــــي العلــــوم النفســــیة و ).2006.(محمود،عالم،رجــــاءأبــــو  -5

 .للجامعات

المكتــب الجــامعي : اإلســكندریة،)أسســه و تطبیقاتــه(علــم الــنفس الصــناعي ).2001.(حمــدمعبد الغني،،أشــرف -6

 .الحدیث

،رســـالة دكتـــوراه أثـــر التوجیـــه والمدرســـي علـــى التحصـــیل الدراســـي فـــي المرحلـــة الثانویـــة).2010.(برو،محمـــد -7

 .للطباعة والنشر والتوزیعدار األمل :منشورة،الجزائر

دیوان المطبوعات : الجزائر،اإلحصاء المطبق في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة.)2005(.بوحفص،عبد الكریم -8

 .الجامعیة

 .قصر الكتاب للنشر و التوزیع:الجزائر.الهدف اإلجرائي تمییزه و صیاغته).1999.(بوعالق، محمد -9

  الوصــفي واالســتدالل فــي العلــوم النفســیة والتربویــةالموجــه فــي اإلحصــاء ).2009.(بوعالق،محمــد -10

 .دار األمل للطباعة و النشر و التوزیع:الجزائر.واالجتماعیة

 .المكتب الجامعي الحدیث:اإلسكندریة.المنهج في علم السیاسة). 2000.(بدوي،محمد طه -11

 بوكالـة والتعلـیم التربیـة دائـرة :غـزة .التربیـة شـكاةم. المتعـدد الـذكاء نظریـة).  1200 (.محمـد زیـاد ، ثابـت -12

   . الدولیة الغوث

 .دار النهضة العربیة :القاهرة.الذكاء ومقاییسه).1998.(جابر،عبد الحمید،جابر -13

أســـالیب و طـــرق التعامـــل مـــع الجماعـــات المدرســـیة مـــن وجهـــة نظـــر نفســـیة ).2001.(جـــابر، نصـــر الـــدین -14

 .بسكرة ، جامعة محمد خیضر)1(،مجلة العلوم اإلنسانیة.اجتماعیة

 -10،227، مجلة العلوم التربویـة .الذكاءات المتعددة والتربیة الخاصة ).2002.(جابر،عبد الحمید ،جابر -15

235. 
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 .المكتب العلمي للكمبیوتر:اإلسكندریة.نظریات في خدمة الفرد). 1998.(لجمیلي، خیري خلیلا -16

النهضـة  مكتبـة :القـاهرة. )1.ط.()،مترجمـااحمـد عـزت راجح(.الطفـل عنـد والفكـر اللغـة).1945.(بن، جـا -17

 .المصریة

 الفكـر دار:  القـاهرة ، وتعمیـق تنمیـة  :والفهـم المتعـددة الـذكاءات. ( 2003 ).،جابرالحمیـد عبـد ، جـابر -18

 .العربي

مجلـة اتحـاد الجامعـات العربیـة ،واقع التفاعل الصفي داخـل المدرسـة الجزائریة). 2004.(جابر، نصر الدین -19

 .جامعة دمشق، )1(،للتربیة و علم النفس

دار :عــین ملیلــة.مفــاهیم أساســیة فــي علــم الــنفس االجتمــاعي).2006.(جابر،نصــر الــدین و لوكیا،الهاشــمي -20

 .الهدى للطباعة و النشر و التوزیع

ـــــــدین -21 ـــــــداغوجي). 2009.(جابر،نصـــــــر ال ـــــــم الـــــــنفس البی ـــــــي عل ـــــــر المســـــــألة . دروس ف ـــــــب مخب سلســـــــلة كت

 .بسكرة ،جامعة محمد خیضر)1(،التربویة

المكانة االجتماعیة لتالمیذ مرحلة التعلیم الثـانوي و عالقتهـا بمفهـوم الـذات    نحـو ). 2010.(حیمود،أحمد -22

 .الجزائر،دكتوراه غیر منشورة،جامعة منتوري قسنطینةي،النشاط البدني والریاض

ـــــــة ).2014.(حســـــــین،حرزلي -23 ـــــــذ المرحل ـــــــدى تالمی ـــــــالتكیف الدراســـــــي ل ـــــــة السوســـــــیومتریة وعالقتهـــــــا ب المكان

 .، الجزائر رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة بسكرةة،االبتدائی

 .شركة باتنیت: الجزائر).1.ط.(األطر النظریة لدور التكنولوجیا في التنظیمات.)2005(.حداد ،صونیا -24

العالقـــــة بـــــین االغتـــــراب و التوافــــق النفســـــي للجالیـــــة العراقیـــــة فـــــي ).2007.(حســــنإبراهیم،حسن،،الحمداوي -25

 .الدینمارك،العربیة المفتوحة منشورة،كلیة اآلداب والتربیة، األكادیمیة،أطروحة دكتوراه غیر دالسوی

دار :األردن). 1.ط.(علــــــم االجتمــــــاع الموضــــــوع والمــــــنهج).1999(.مجــــــد الــــــدین، عمــــــر الخیــــــريحمـــــش،  -26

 .مجدالوي

 الفكـر للطباعـة دار :عمـان،المتعـددة الـذكاءات قدرات وتقییم قیاس). 2003(. الهادي عبد، محمد حسین، -27

  .والتوزیع والنشر

دار :فلسـطین).1 .ط (. المتعـددة الـذكاءات نظریـة إلـى مـدخل ).2005 .(الهـادي عبـد، محمـد ، حسـین -28

 .الجامعيالكتاب 

        للنشــــر والتوزیــــع  اقــــرأمؤسســــة :مصــــر). 1.ط (.الصــــحة النفســــیة للطفــــل).2003(.آدم ،حاتم،محمــــد -29

 .الترجمةو 

االنجلـو  مكتبـة :القـاهرة.) 1.ط.(المتعـددة وتعلـم الریاضـیاتالـذكاءات  .(2008) .الشـامي ،ممـدوح،حمدان  -30

  .المصریة
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 بالمكانـة وعالقتهـا التربـویین المرشـدین لـدى المهنیـة الكفایـة.) 2010.(حسـون علـي، سـناء الخزرجـي، -31

 .،العراقدیالى ماجستیر،جامعة رسالة،االجتماعیة

 تـدریس العلـوم لـدى  معلمـي فـي المتعـدد الـذكاء اسـتراتیجیات اسـتخدام.) 2005 (.خالـد بن،الخالدي،حمـد -32

 .القاهرة.)108( . وطرق التدریس المناهج في دراسات ، السعودیة العربیة بالمملكة العلوم

دور منــاهج العلــوم فــي تنمیــة بعــض المهــارات الحیاتیــة لــدى  تالمیــذ ). 1999.(خالــد،الباز محمــد،و،خلیل -33

،المجلد الثـــاني، الثالث،منـــاهج العلـــوم للقـــرن الحـــادي والعشـــرینالمـــؤتمر العلمـــي قـــّدم إلـــى .المرحلـــة االبتدائیـــة

 .،مصرالجمعیة المصریة للتربیة العلمیة

المكانــــة السوســــیومیریة وعالقتهــــا بمفهــــوم الــــذات لــــدى أطفــــال ).1996.(علــــي،الحلیمالخولي،إیمــــان ،عبــــد  -34

 .،مصررسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة بنها.ةالمدرسة االبتدائی

التوافـــق التفســـي واالضـــطرابات الســـلوكیة و االنفعالیـــة، األســـس أساســـیات ).2008.(صـــالح،الداهري،حسن -35

 .دار صفاء للنشر والتوزیع:األردن).1.ط.(واالضطرابات

 .والتربویـة النفسـیة الطفـل مكتبـة األطفـال، عنـد الـذكاء وتحسـین قیـاس . ( 1997 ).الغنـي عبـد الدیـدي، -36

 .اللبناني الفكر دار: بیروت

 .دار الفكر للطباعة:عمان.أسالیب القیاس و التشخیص في التربیة الخاّصة).1996(.فاروقالروسان،  -37

 یاســـــمین حـــــداد،وموفق.(مـــــدخل إلــــــى علـــــم الـــــنفس االجتمــــــاعي). 2002.(غ،تشـــــاردم،و ر ،روبیـــــرت -38

 .دار وائل للطباعة والنشر:االردن).1.ط).(مترجمین:الحمداني،وفارس حلمي

 فـي طلبة المرحلـة اإللزامیـة لدى العلمیة العملیات مهارات ).1998 .( اهللا عبد،خطایب إبراهیم،و ،رواشدة -39

 .249-240،(14)،أبحاث مجلة ،تعلیمیة – تعلیمیة متغیرات ضوء في األردن

. )1.ط(.نماذج وطرق التعلیم، نظام التعلیم والتدریب المهني والتقني).2001.(رفیدي، إیاد،وصافي، صافي -40

 . معهد تدریب المدربین:رام اهللا

 .مكتبة العبیكان:مكة. )5.ط .(علم نفس النمو).2001.(حامد ،عبد السالم،زهران  -41

 .دار عالم الكتب:القاهرة).6.ط.(علم النفس االجتماعي).2003.(حامد ،عبد السالم،زهران  -42

 .دار الشروق للنشر و التوزیع:األردن .)1.ط .(العلوم تدریس أسالیب ). 1996 (.زیتون،عایش -43

ـــدین -44 ـــام ،نورال ـــة).2010(.زّم ـــاهج العلمی ـــض المن    مـــن10/11/2012اســـترجعت فـــي تـــاریخ، بع

 topic-http://anthro.ahlamontada.net/t1894 

 . المسیرة دار :عمان).1.ط.( الدماغ إلى المستند التعلم.) 2004 (.سمیح ،ناديالسلطي، -45

المجلـة  ، بیئـة التعلـیم والـتعلمفـي  نظریـات الـذكاءات المتعـددة وتطبیقاتهـا (2003)..أحمد،جابر،أحمد،السید -46

 .26-19،3،التربویة

http://anthro.ahlamontada.net/t1894-topic
http://anthro.ahlamontada.net/t1894-topic
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 فـي الـذكاءات المتعـّددة لجـاردنر أنشـطة باسـتخدام األداء تقیـیم فاعلیـة مـدى). 2001.(مصـطفى،سید،إمام -47

 .)1(، 17،بأسیوط التربیةكلیة  مجلة ، االبتدائیة المرحلة تالمیذ من الموهوبین اكتشاف

 .مطبعة النجاح الجدیدة :،الدار البیضاء)2(.)1997.(سلسلة التكوین التربوي -48

  .دار الوفاء: اإلسكندریة.التربیة والمدرسة والمعلم.)2000.(السید،الخمیس،سالمة -49

 .دار الفكر: القاهرة.علم النفس االجتماعي).1999.(عبد الرحمن،،سعدالبهيالسید،فؤاد  -50

 الدار :مصر).1.ط.(الواقع و المستقبل بین العربي الوطن في التعلیم تطویر نحو). 2003.(شحادة،حسن -51

 .اللبنانیة المصریة

-أنجلیــــــــزي، موســــــــوعة مرجعیــــــــة لمصــــــــطلحات علــــــــم اللغــــــــة النفســــــــي). 2003.(جــــــــالل ،شــــــــمس الــــــــدین -52

 .موسوعة الثقافة الجامعیة: ،اإلسكندریةعربي

 العربیـةاألمـارات  دولـة طـالب لـدى اللغـوي الـذكاء مسـتویات.( 1999 ). الـرؤوف عبـد، محمـد , الشـیخ -53

 .، جامعة األزهر)86(،كلیة التربیة مجلة،لدیهم اللغوي الذكاء لتنمیة برنامج واقتراح المتحدة

» جــاردنر«دراســة لصــدق نظریــة  :البنیــة العاملیــة للــذكاءات المتعــددة ).2003.(ســعید، أبو زیــد،الشــویقى -54

من أسالیب التعلم والتخصص والتحصیل الدراسي لعینة من طـالب الجامعـة، لجنـة مسـتقبلیات  باستخدام أدلة

 .154 - 107،)11( 4،عالم التربیةمجلة ،التربیة برابطة التربیة الحدیثة

 الریاضـي/المنطقـي الـذكاء لتنمیـة كمـدخل المتعـددة الـذكاءات نظریـة ).2006 .( محمـود، ماجـدة صـالح، -55

 .133-2،132،مجلة البحث التربويالروضة، أطفال لدى البصري المكاني والذكاء

النفسـیة  بالمكانـة وعالقتهـا األهـداف وتحقیـق األمـل ). 2005 .(عبـاس ،نالحسـ عبـد، الصـالحي،میادة  -56

 .بغداد دكتوراه،جامعة أطروحة ،الجامعة طلبة لدى واالجتماعیة

 .دار قباء :،القاهرةالذكاء الوجداني). 2000.(كفافي ،األعسر،وعالء الدین ،صفاء -57

التجدید التربوي للمرحلة التعلیم قبل الجـامعي فـي .)2010(.حسن السید،نادیة و محمد توفیق، ،صالح الدین -58

 .121-113، )27(،مجلة كلیة التربیة،ضوء نظریة الذكاءات المتعددة، تصور مقترح دراسات تربویة ونفسیة

 .دار الوفاء:اإلسكندریة).1.ط.(علم اإلجتماع العائلي).2003.(الضبع،عبد الرؤوف -59

 الـداخلي السـیطرة ذوي مـن الجامعـة طلبـة لـدى واالجتماعیـة النفسـیة المكانة). (1994.عبودي،طوبیا،نهى -60

 .،العراقالمستنصریة ماجستیر غیر منشورة،الجامعة رسالة ،والخارجي

دار غریـب للنشـر و :مصـر). 2.ط.(موسوعة علـم الـنفس و التحلیـل النفسـي). 2003.(عبد القادر،طه،فرج -61

 .التوزیع

الــــذكاء االنفعــــالي وعالقتــــه بالمكانــــة االجتماعیــــة لــــدى موظفــــات جامعــــة  ).2012.(خضــــر،الطاف،یاسین -62

 .20-11،)32(،مجلة البحوث التربویة والنفسیةبغداد،
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 .جامعة المنصورة:مصر.الدرس السابع ،اختبار تحلیل التباین). 2012.(،مصطفىعبد الفتّاح -63

القـــدرة  التنبؤیـــة للـــذكاءات المتعـــددة فـــي مهـــارات الـــتعلم المـــنظم ذاتیـــا          ).2014.(ریان،إبراهیم،عطیـــة، عـــادل -64

مجلــــــة جامعــــــة النجــــــاح و التحصـــــیل األكــــــادیمي لــــــدى طلبــــــة كلیــــــة التربیــــــة فــــــي جامعــــــة القــــــدس المفتوحــــــة،

 .)3(28،)العلوم اإلنسانیة(لألبحاث

 .دار الفكر للطباعة:عمان،جدیدالذكاء من منظور ). 1997.(عبد الرحیم،محمد،عدس -65
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  مـــالحــــق الدراســـة

  

 .االختـبار السوسـیومتري المطبق في الدراسة 01ملحق رقم  -

 .مقیاس الذكاءات المتعّددة المطبق في الدراسة 02ملحق رقم  -

 .تصـریح باسـتعمال مقـیاس الذكاءات المتعّددة 03ملحق رقم  -

 .قـائـمــة الـمحكمـیـن لالخـتبار السوسـیومتري 04ملحق رقم  -

 .spssإ،.ع.إ.ح:بعض قیم الدراسة بـ 05ملحق رقم  -

 .spssإ،.ع.إ.ح:بعض قیم الدراسة بـ 06ملحق رقم  -

 .spssإ،.ع.إ.ح:بعض قیم الدراسة بـ 07ملحق رقم  -

 . قیم بعض متغیرات الدراسة 08ملحق رقم  -

 .قیم بعض متغیرات الدراسة 09ملحق رقم  -

  . قیم بعض متغیرات الدراسة 10ملحق رقم  -
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 01:مــــــــق رقـــــحــلـم

 رسالة الدكتوراهالمطّبق في  السوسیومتري االختبار

  :الشعبة الدراسیة              أ         /ذ:  الجنس             :       الرمز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :في القسم ..معمحور الجلوس 

داخل ) بجوارھنّ (الجلوس بجوارھم ) تحّبین(تحبُّ ثالثة على الترتیب و التفضیل مّمن ) إختاري(إختر -

  .داخل الثانویة القسم

         1-.......................2-...........................3-.......................................  

  :في الّساحة..المشي معمحور 

أثناء االستراحة )معھنّ (معھم   تمشي) ینتحبّ (ثالثة على الترتیب و التفضیل مّمن تحبُّ ) اختاري(اختر -

  .الثانویةفي ّساحة 

1-........................2-............................3-........................................  

  :في رحلة خارج الثانویة..مع يمحور المش

خارج  رحلةفي ) ھنّ مع( معھمالمشي )تحّبین(ثالثة على الترتیب و التفضیل مّمن تحبُّ ) إختاري(إختر -

  .الثانویة

        1-..........................2 -.............................3-........................................  

  :الثانویةفي حصة الریاضة داخل ..محور اللعب مع

حصة أثناء )معھنّ (معھم   اللعب) تحّبین(ثالثة على الترتیب و التفضیل مّمن تحبُّ ) اختاري(اختر -

  .الثانویة ملعبفي  الریاضة

         1-..........................2-.............................3-.......................................  

  

 انتھـى االختبار السوسیومتري

تترك الحریة الّتاّمة للتالمیذ في اختیاراتھم،مع كتابتھم الفردیة على االختبار،وإعطائھم تعلیمة االبتعاد عن بعضھم :مالحظة

  .البعض،وإبقاء االختیارات سّرا
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 02:مـــــق رقـــحـــمل

  ریان إبراهیمعادل عطیة  :مقیاس الذكاءات المتعّددة المطّبق في الدراسة الحالیة ،والمعّدل من طرف الدكتور

 :                                               الشخصیة البیانات :الوأ

  أ            /  ذ  :    الجنس : ةالدراسیالشعبة 

 یوج�د أو نفس�ك ب�ھ تص�ف الذي سلوكك فقرة،توضح48 مفردات مجموعة من القائمة تتكون: التعلیمات : ثانیا
 الخمس�ة اإلجاب�ات م�ن واح�دة إجاب�ة باختی�ار عنھ�ا وأج�ب باھتم�ام منھ�ا ك�ال إقرأیوج�د،د ال ق أو صفاتك ضمن

 وصف�ـك بدق�ة وتعك�س نظ�رك وجھ�ة ع�ن اإلجابة تعبر بحیث) ×(مفردة في الجدول بوضع كل أمام الموضحة
 وجھ�ة تعب�ر ع�ن الت�ي ھ�ى الص�حیحة فاإلجاب�ة  خاطئ�ة وأخ�ـرى ص�حیحة، إجاب�ة توج�ـد ال بأنھ علما ، كسلنف

  .اإلجابة  عنھا،مع الشكر الجزیل سلفا دون مفردة أیة تترك وال ، بدقة فقط نظرك

  

  

  تــــنــطــبـق عــــلـــيّ   الــــــعــــبــــارات  الرقم
  مطلقا  قلیال  أحیانا   كثیرا  تماما

           الكتب بقراءة أستمتع  01
           إجراء العملیات الحسابیة ذھنیا بسرعة و بسھولة أستطیع  02
           من موضوعات الجبر أسھلموضوعات الھندسة عندي    03
           النجارة و الزخرفة مثل الحرفیة األنشطة فئ  الیدوي بالعمل أستمتع  04
           أحب العمل مع اآلخرین في مجموعات  05
           أحدد ھدفي في الحیاة وأفكر فیھ بانتظام  06
           یعجبني الشعر المنتظم في قافیة واحدة  07
           اھتّم بمتابعة قضایا البیئة  08
           أھتم بألعاب الكلمات المتقاطعة الصعبة و المحّیرة  09
           أعتقد أن كل شيء لھ تفسیر منطقي  10
           أتذكر بسھولة األشیاء المنظمة في رسومات و أشكال  11
           أستمتع بممارسة األلعاب الریاضیة  12
           النوادي و األنشطة الثقافیة و االجتماعیةأحب المشاركة في   13
           أخصص وقتا للتأمل في كافة جوانب حیاتي  14
           أھتّم بالمسرحیات الموسیقیة و الغنائیة أكثر  15
           أستمتع بالسفر و التجوال و إقامة المخیمات  16
           لدي ذاكرة جیدة للتواریخ وأسماء األشخاص و األماكن  17
           أستطیع حل المسائل الریاضیة بسھولة  18
            أحب الرسم و أفضلھ على الكتابة  19
           عن طریق لمسھا األشیاءأتعرف على   20
           أحرص دائما على تكوین صداقات جدیدة  21
           أشعر باالستقاللیة في تفكیري  22
            بعد سماعھ اإلیقاعأستطیع أداء النغمة أو   23
            أستمتع بدراسة علوم األحیاء والنبات و الحیوان  24
            أحرص على تسجیل مالحظات تساعدني على تذكر األشیاء المفیدة لي  25
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  02:مـــــق رقـــحـــمل تابع

  

 نشكر لك تعاونك وطیب معاملتك ولك مني كل التقدیر

 

 

 

  

  

  

 

 

  تــــنــطــبـق عــــلـــيّ   الــــــعــــبــــارات  الرقم
  مطلقا  تماما  أحیانا   كثیرا  تماما

            األشیاءأفضل التتابع المنطقي و المنظم في فھم   26
            أستمتع بحل المتاھات و األلغاز البصریة  27
            تتولد لدي أفكار جدیدة عندما أقوم بنشاط حركي  28
            لدي القدرة على التأثیر في اآلخرین  29
            لدي القدرة على اتخاذ قراراتي الشخصیة  30
            عند قیامي بعمل ماأدندن و أغني   31
            في مجموعات متشابھة األشیاءأحب تصنیف   32
            یسألني الناس عن معاني الكلمات  33
            الریاضیة التي تتطلب تفكیرا منطقیا األلغازو  األلعابأستمتع بممارسة   34
            قراءة الرسومات و الخرائط بدقة و سھولة أستطیع  35
            على التعلیم النظري)العملي(الیدوي أفضل التعلیم   36
            التقرب مني إلىیسعى اآلخرون   37
            عندما أعمل بمفردي أنجز أفضل من العمل في مجموعات مع اآلخرین  38
            لدي القدرة على تمییز ومعرفة المقطوعات الموسیقیة وإیقاعھا وتناسقھا  39
            الحیواناتأھتّم بغرس األشجار وتربیة   40
            أستطیع التحدث أمام اآلخرین ومحاورتھم  41
            أفضل الریاضیات على المواد األخرى  42
            أستمتع برسم وتصمیم األشكال الھندسیة  43
            أستخدم الحركات الجسمیة في التعبیر عن أفكاري  44
            سببا في مساعدة اآلخرین أكونأحب أن   45
            القدرة على تحدید نقاط القوة والضعف في شخصیتيلدي   46
            أفضل سماع الموسیقى أثناء الدراسة  47
            أحب جمع عینات من الصخور و أوراق النباتات  48
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  03:مـــــق رقـــحـــمل
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  04:ملــحــــق رقــــــم

  

   2012سنة قائمة المحّكمین لمقیاس االختبار السوسیومتري

  

الدرجة   االسم و اللقب  رقم
  العلمیة

الوظیفة   التخّصص
  الحالیة

  البلد  الجامعة

  فلسطین  جامعة القدس  محاضر ب.أ  علم النفس العام  دكتوراه  ـاتركــاد بــزیـ  01

  الجزائر  جامعة بسكرة  محاضر أ.أ  علم النفس العصبي دكتوراه  وم مــحــمــدـبـلـ  02

 الجزائر  اتـنةــبـجامعة  محاضر أ.أ  علم النفس العیادي دكتوراه  جبالي نـور الدیـن  03

 الجزائر  بسكرةجامعة  محاضر أ.أ  علم النفس العیادي دكتوراه  بوسنة زھیر وافي   04

 الجزائر  جامعة المسیلة محاضر أ.أ  علم النفس االجتماعي  دكتوراه  مـدبودربـالة مح  05

 الجزائر جامعة المسیلة محاضر ب.أ  عـلـوم الـتـربـیــة دكتوراه  الحھ حمود صط  06

 الجزائر جامعة المسیلة محاضر أ.أ  عـلم النفـس العام دكتوراه  مجاھدي الطاھـر  07

 الجزائر جامعة المسیلة محاضر أ.أ  تـنـظـیـم وعـمـل دكتوراه  ضیاف زین الدین  08

 الجزائر جامعة المسیلة محاضر أ.أ  عـلـوم الـتـربـیـة دكتوراه  دعـّمــور العــیــ  09

  

  :شكر

الدراسة  وقتهم و جهدهم في التحكیم لمقیاسنشكر جمیع األساتذة اّلذین لم یبخلوا علینا ب    

 .ومّرة أخرى لهم منا كل االحترام و التقدیر.،فكانوا بحق في المستوى المطلوب

  للطالب الباحث حرزلي حسین2014من مالحق رسالة الماجستیر :المرجع                       
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 05:مــــــــق رقـــــحــلـم

spss الخاصة بالدراسة الحالیة    بعض قیم الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 82 4.505 7.43 المكانةالسوسیومتریة

 82 1.755 5.61 مستوىالذكاء

 

Corrélations 

 مستوىالذكاء المكانةالسوسیومتریة 

 المكانةالسوسیومتریة

Corrélation de Pearson 1 -.049- 

Sig. (bilatérale)  .662 

N 82 82 

 مستوىالذكاء

Corrélation de Pearson -.049- 1 

Sig. (bilatérale) .662  

N 82 82 

 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس

moyenne 

 مستوىالذكاء
 281. 1.755 5.85 39 ذكر

 267. 1.748 5.40 43 انثى

 
 

  

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatéral

e) 

Différen

ce 

moyenn

e 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieur

e 

Supérieure 

Hypothès

e de 

variances 

égales 

.192 .662 1.164 80 .248 .451 .387 -.320- 1.221 

Hypothès

e de 

variances 

inégales 

  

1.164 79.156 .248 .451 .387 -.320- 1.222 
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 6:مــــــــق رقـــــحــلـم

 

Descriptives 

 

 N Moyenn

e 

Ecart-

type 

Erreur 

standard 

Intervalle de confiance à 95% 

pour la moyenne 

Minimu

m 

Maximum 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

 8 4 6.71 5.62 259. 1.098 6.17 18 كھربائیة ھندسة

 8 1 6.33 4.47 444. 1.984 5.40 20 مدنیة ھندسة

 8 0 6.39 4.77 393. 2.003 5.58 26 وفلسفة آداب

 8 3 6.15 4.52 388. 1.645 5.33 18 واقتصاد تسییر

Total 82 5.61 1.755 .194 5.22 6.00 0 8 

 

ANOVA à 1 facteur 

 2مستوىالذكاء

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 7.866 3 2.622 .846 .473 

Intra-groupes 241.646 78 3.098   

Total 249.512 81    

 
 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard نوعالمتغیر

moyenne 

 العینةالمستھدفة
 459. 1.215 6.14 7 المجموعات نجوم

 448. 1.418 6.30 10 المجموعات عن المنعزلین

 
 

  

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatér

ale) 

Différenc

e 

moyenne 

Différenc

e écart-

type 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

 .194 .666 -.238- 15 .815 -.157- .661 -1.565- 1.251 

 
  

-.245- 14.257 .810 -.157- .642 -1.531- 1.217 
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 07:مــــــــق رقـــــحــلـم

  

 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 2نوعالمتغیر

moyenne 

 2العینةالمستھدفة
 459. 1.215 6.14 7 المجموعات نجوم

 401. 983. 7.17 6 المجموعات من المعزولین

 
 

  

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatér

ale) 

Différenc

e 

moyenne 

Différenc

e écart-

type 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

 .556 .471 -1.650- 11 .127 -1.024- .621 -2.390- .342 

   -1.679- 10.980 .121 -1.024- .610 -2.367- .319 

   

 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard نوعالمكانة

moyenne 

 2مستوىالذكاء
 247. 1.894 5.39 59 منخفضة

 249. 1.193 6.17 23 عالیة

 
 

  

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatér

ale) 

Différenc

e 

moyenne 

Différenc

e écart-

type 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

 7.942 .006 -1.844- 80 .069 -.784- .425 -1.630- .062 

   -2.239- 63.297 .029 -.784- .350 -1.484- -.084- 
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 08:مــــــــق رقـــــحــلـم

  06قیم بعض متغیرات الدراسة لشعبة اآلداب والفلسفة حجمها 

 مستویات الذكاءات المتعددة قیم المكانة السوسیومتریة رمز المبحوث المتغیرات

 A 11 07 النجم

 B 00 08 المعزولین

 E 06 08 المنعزلین

C 06 05 

   11قیم بعض متغیرات الدراسة لشعبة الھندسة الكھربائیة ذكورا حجمھا

 مستویات الذكاءات المتعددة قیم المكانة السوسیومتریة رمز المبحوث المتغیرات

 G 12 08 النجم

 F 00 06 المعزولین

 J 01 05 المنعزلین

   07قیم بعض متغیرات الدراسة لشعبة الھندسة الكھربائیة إناثا حجمھا

 مستویات الذكاءات المتعددة قیم المكانة السوسیومتریة رمز المبحوث المتغیرات

 D 20 05 النجمة

 E 00 06 المعزوالت

 E 00 06 المنعزالت
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 09:مــــــــق رقـــــحــلـم

  

   12حجمھا قیم بعض متغیرات الدراسة لشعبة الھندسة المدنیة ذكورا

 مستویات الذكاءات المتعددة المكانة السوسیومتریةقیم  رمز المبحوث المتغیرات

 H 12 07 النجم

 ال یوجد المعزولین

 ال یوجد المنعزلین

  

   08قیم بعض متغیرات الدراسة لشعبة الھندسة المدنیة إناثا حجمھا 

 مستویات الذكاءات المتعددة قیم المكانة السوسیومتریة رمز المبحوث المتغیرات

 C 13 05 النجمة

 H 00 04 المعزوالت

 H 00 04 المنعزالت

 D 01 06 
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 10:مــــــــق رقـــــحــلـم

  

  10قیم بعض متغیرات الدراسة لشعبة التسییر و االقتصاد ذكورا حجمھا

 مستویات الذكاءات المتعددة قیم المكانة السوسیومتریة رمز المبحوث المتغیرات

 E 11 05 النجم

 H 00 07 المعزولین

I 00 08 

 A 07 06 المنعزلین

H 00 07 

I 00 08 

J 06 06 

  

   08قیم بعض متغیرات الدراسة لشعبة التسییر و االقتصاد إناثا حجمھا 

 مستویات الذكاءات المتعددة قیم المكانة السوسیومتریة رمز المبحوث المتغیرات

 G 09 07 النجمة

 ال یوجد المعزوالت

 ال یوجد المنعزالت

  


	6-1-4- دراسة قاسم خليل،ونوري بركات(2005) بعنوان:دراسة البعد الاجتماعي "المسافة الاجتماعية للقبول "لفريق نادي تشرين بكرة القدم . 
	وكانت النتائج حسب ما عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها استنتج الباحثان ما يلي:  
	1- أن البنية الاجتماعية للفريق تميزت بكثرة العلاقات التتبعية وكانت هي السمة المميزة لهذه البنية.  
	2- أن اللاعب ( ب) احتل مكانة النجم في المحاور الثلاثة التي شملتها الدراسة وهي العلاقة في وقت الفراغ وأثناء المباريات ومحور الصداقة. 
	3- انخفاض المكانة الاجتماعية ( السوسيومترية ) للاعب النجم إذ أن أعلى قيمة لها 0.33) ) وهي لم تقترب من الـ (1) كثيراً .  
	4- أن اللاعبين توزعوا على شكل مجموعات اجتماعية صغيرة في داخل البنية الاجتماعية للفريق.  
	4- انعدام العلاقات المغلقة وقلة العلاقات المتبادلة.  
	2-1- التفاعل الاجتماعي: 
	      إنّ التفاعل الاجتماعي يتناول مواضيع متبادلة تؤدي إلى تأثير ثنائي الاتجاه بين الأفراد أو المجموعات              أوهو العلاقات الشخصية بين الأفراد أو بين فردين على الأقلّ،التي يكون سلوك هـؤلاء الأفراد خاضعا للتأثير المتبادل،حيث أنّ كلّ فرد يغير سلوكه وفقا أو بناء على استجابة الآخر(مسلم،2007،ص ص.19-20).  
	  فسلوك الآخرين الموجّه إلينا يكون بمثابة منبّه يستتبع صدور استجابة منّا ،وعندما تصدر هذه الاستجابة تكون بمثابة منبه للآخرين يستتبع استجابة معيّنة منهم وهكذا..(عبد اللطيف،2001،ص.224) كما يحدث بين التلاميذ في غالبية الفصول الدراسية،من عمليات الشغب والشّجار،فهذا يتناوش مع هذا،وتصبح الاتصالات بينهم مثيرة لما يقابلها من سلوكات مضادة،مما يستثير الكبارَ ،فيتدخلون لفك النزاع بين المتخاصمين. 
	   
	لهذا يظهر التفاعل في اتجاهات متعددة في الجماعات،أفقيا بين الأقران مثلا،أو عموديا صاعدا من الصغار نحو الكبار،أو نازلا عكس ذلك،من الكبار إلى الصغار،أو بين هؤلاء و مواضيع التفاعل فهو بذلك يعتبر محصلة،أو ناتجا للدينامية. 
	2-1-2-التفاعل الصفّي:   
	   التفاعل الصفي يساعد الطلبة على المشاركة في تحقيق الانضباط، والتفكير الناقد، والكلام والاستماع. وتحسين قدرتهم على تطوير كفاءاتهم وتفكيرهم في الصف الذي يوفر فرصا للتفاعل بصورة مكثفة ومنظمة بين الطلبة (Bishop, 2000,pp:1-2).  
	2-1-2-العوامل المؤثّرة في التفاعل الصفّي:  
	                                 يتأثّر التفاعل الصفّي بمجموعة عوامل نذكر منها: 
	أ- تجانس و تباين مجموعة الصفّ: 
	               وذلك حسب درجة الفروق بين أفرادها....و بيئاتهم الاجتماعية و الاقتصادية. 
	ب- البيئة التعليمية للصفّ: 
	والبيئة هنا بشقيها المادي .وما يهمّ هو الشق الثاني المتضمن الجانب النفسي-الاجتماعي وينطوي على مدى تقبل المتعلمين بعضهم بعضا و تقبّلهم للمعلّم ومدى تقبّل المعلّم لهم وطرائق التعامل معهم. 
	د- طرائق التدريس:  
	وهي كثيرة ومتنوّعة منها التي تتطلّب العمل الجماعي فهي مؤثّرة أيضا،لأنها تخلق الاحتكاك بين التربويين،سيما المتعلمين. 
	    هـ- حجم مجموعة الصفّ: 
	  كلّما صغُر الحجم زاد التفاعل و العكس صحيح(جابر،بتصرف،2004،ص.20)،وكان التفاعل أنفع وأكثر تأثيرا .   
	   إن دور المدرسة اليوم ليس النجاح في التغيير الحاصل في المناهج و أساليب التعلّم و مؤهلات العاملين و المبنى الدراسي الجديد، بقدر ما يكون العمل على إكساب العادات و القيم الفكرية والاجتماعية. ومدى التغيير الذي تنجح في تحقيقه في سلوك الأفراد و معلوماتهم الثقافية والاجتماعية و العلمية و الأخلاقية بما يساعد على التكيّف الصحيح و تفاعلهم معه بل و يساعدهم على التقدّم في هذا المجتمع(العويسي،2003،ص.1). 
	أثبتت البحوث أنّ المدرسة من أهم عوامل "الحراك الاجتماعي" SocialMobility (السيّد،1999،ص.136). 
	  كما أنّها ليست مجتمعا مغلقا يتفاعل الطلبة داخله بمعزل عن المجتمع الذي أنشأها بل هي تعمل على تقوية ارتباط التلاميذ بمجتمعهم و بيئتهم،و تنمية الشعور بالمسؤولية اتجاه هذا المجتمع ،و تلك البيئة(الغامدي،2002،ص.1) ،و تحقيق هدف التربية هو الإعداد للحياة المعيشة،ثم الوصول إلى الغاية المنشودة وهي حسنُ التكيف اجتماعيا و جغرافيا ..... 
	    إذ تحتلّ المدرسة المرتبة الثانية بعد الأسرة مباشرة ضمن مؤسّسات التنشئة الاجتماعية من حيث مدى تأثيرها على الشخصية، و التي أُوكلَ إليها الدور الرئيس في التربية  ،و منها يتمّ ترحيل التعلّمات والمعارف من النظري إلى التطبيقي في مواقف حياتية،و ذلك كلّه في تناسق – من المفروض- محكم ومدعّم بالتقويم المحيَّن والمعالجة الفورية لما يشوب العملية التربوية أجمع من نقائص،وهي أساس الإعداد الجيد للحياة أيضا. 
	4-1-وظائف الجماعات المدرسية: 
	  نستطيع أن نبين أربع وظائفَ رئيسة تقوم بها  الجماعة في الفصل المدرسي لتحقيق  التفاعل بين   الفرد و الجماعة: 
	أ- إنّ جماعة الصفّ المدرسي تستطيع أن تعمل على تنمية حاجة الفرد للتعلّم، و فيه يتعرّض التلاميذ للكثير من المشكلات الاجتماعية،الّتي لا يستطيع الفرد وحده أن يقدّم لها حلا. 
	ب- يُعتبر الصفّ بمثابة معمل تجريب للتلاميذ ،فمن خلاله يجد التلميذ فرصة سانحة لتجسيد علاقات التعاون مع زملائه،فيساعدهم و يلتمس لديه المعونة في مثل هذه الأحوال(جابر،لوكيا،2006،ص70). 
	ت- من خلال جماعة الصفّ يستطيع التلميذ أن يجد ذاته،فكافّة الأنشطة الّتي يشترك في إنجازها التلميذ ،و العمل الجماعي،وغيرها،يتطلّب تفاعلهم مع بعضهم البعض على كافة المستويات العقلية  و الانفعالية و الاجتماعية. 
	ث- من خلال تأثير جماعة الصفّ و ضغوطها على التلميذ ليساير نُظمها و معاييرها و ما اتفقت عليه  في كافة أوجه نشاطها ،يتمكّن التلميذ من التعرّف على كيفية تكوين المعايير الاجتماعية،...وفهم سلوك زملائه،ممّا يمكّنه من تشخيص العلاقات السّائدة بين أفراد الجماعة(جابر،2001،ص.150). 
	4-1-1-جماعة الرفاق: 
	         هناك من صنّف الجماعات إلى جماعات سيكولوجية حيث العلاقات والاختيارات تتركز على التقارب الوجداني كجماعة الأسرة ،و المدرسة ،و اللعب في الحيّ و غيرها، وجماعات سوسيولوجية التي تتميز بهاجس الفعالية والإنتاج، كجماعة المعمل و الشغل و الرياضة المحترفة مثلا وغيرها (سلسلة التكوين، بتصرّف،1997،ص.65) . 
	     من هذا المنطلق  يقوم الزملاء و الأقران دورا مهما في الانجاز الدراسي خلال فترة المراهقة ونراهم يميلون إلى اختيار أصدقائهم من البيئة الاجتماعية نفسها، حيث التقاليد و القيم الاجتماعية المشتركة ، لذلك نرى أنّ مجموعات صغيرةً تتألف داخل الصفّ ولكلّ مجموعة قـيمتها وتصرّفاتها،حيث يتنافس الزملاء بشكل غير مباشر على التفوق، ومن المجموعات من لا يهتمّ كثيرا بهذه الناحية بل بالناحية الاجتماعية (مرهج،2003،ص.4). 
	4-1-2-جماعة الصفّ الدراسي:  
	 هي مجموعة من التلاميذ ومدرّس تؤطّرهم علاقات عمل نظامية،و تجمعهم أهداف مشتركة وتحدّد العلاقة بينهم معاييرٌ و أدوارٌ محدّدةٌ.  
	و يؤكّد العالم كورت ليفين على أهميّة الكلّ الدينامي للجماعة في قوله:" من المسلّم به في الوقت الحاضر أن الجماعة أكثر من مجموع الأعضاء المكوّنين لها أو هي تختلف تماما عن مجموع أعضائها".  
	أي أنّ جوهر الجماعة يرتكز بالأساس على العلاقات القائمة بين الأعضاء و الاعتماد المتبادل بينهم. 
	  وقد أضاف دتش  DEUTSCHبُعدًا سيكولوجيا في تعريفه للجماعة عامّة بقوله:"...وتتكوّن الجماعة السيكولوجية (النفسية)ويصبح لها كيان عندما يدرك الأفراد المكوّنون للجماعة أنّهم يسعون إلى تحقيق أهداف مشتركة". 
	 كما أشار برسي نن PRSINUNN إلى عامل مهمّ في دينامية الجماعة و هو الاحتذاء simulationو ينطوي على مختلف ضروب التقليد و المحاكاة(جابر،2004،ص ص.14- 15). 
	وحسب ما ذُكر سابقا، يمكننا أن نتناول الفصل الدراسي كجماعة بسيكو-سوسيولوجية،لأن الكثير من الدراسات أثبتت أن تلاميذ الفصل في جميع مراحل التعليم يدركون المعنى، ويحاولون إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم، ويتجمّعون في نسق يجمعهم (الفصل-الصف-المدرسة).   
	-5بناء العلاقات السوسيومترية( الاجتماعية):  
	     يقصد ببناء العلاقات الاجتماعية،العلاقات المبنية على الاختيار و التجاذب أو الرفض والتنافر،ويختلف بناء العلاقات الاجتماعية من جماعة لأخرى،حيث تتمثل هذه الاختلافات في نمط العلاقات بين الأفراد،حيث نجد مثلا في داخل الجماعة جماعة أصغير يرتبط أفرادها بعضهم بالبعض الآخر دون أن ترتبط كل جماعة صغيرة بغيرها،وقد نجد جماعة يسود فيها الرفض و التنافر ،وأخرى يسودها الاختيار و التجاذب،وثالثة تضمّ النمطين معا. 
	     و يمكن دراسة بناء العلاقات باستخدام مقياس العلاقات الاجتماعية أو الاختبار السوسيومتري Sociometric test)) الذي أدخله مورينو 1934في علم النفس الاجتماعي. 
	وهذا المقياس أداة لتقدير الاختيار (choice) أو الرفض(Rejection)داخل الجماعة،حيث يُطلب من كلّ فرد منهم (على انفراد وفي سرية تامّة) ان يختار عددا من الأفراد الآخرين في الجماعة الذين يشاركهم في نشاط معيّن و عدد من الأفراد يرفض أن يشاركهم في هذا النشاط. 
	ويمكن للباحث أن يطلب من أفراد الجماعة ذكر أسباب الاختيار و أسباب الرفض،وذكر الصفات الشخصية للأفراد المرفوضين ،وبعد ذلك تُحلّل بيانات المقياس(جابر،لوكيا،2006،ص.84). 
	و يمكن التعبير برسم ما يسمى السوسيوغرام Sociogram لبيان اختيارات الأفراد الاجتماعية لبعضهم البعض وذلك في الشكل الآتي:  
	                                  
	 وتعطي قراءة و تفسير البيانات السوسيومترية أو رسم العلاقات الاجتماعية معلومات هامة عن بناء الجماعة أهمها ما يلي: 
	أ-التعرّف على النجوم stars:  
	  أي أن الذين يحصلون على أكبر عدد من الاختيارات،وهم القادة الذين يمكن التأثير في الجماعة عن طريقهم ويمكن أن يتلوا مسؤوليات في الجماعة. 
	ب-التعرف على المرفوضين Rejected: 
	وهم الذين يحصلون على أكبر عدد من أصوات الرفض وهم غير المتوافقين اجتماعيا ويجب علاج وضعهم الاجتماعي. 
	ج-التعرف على المعزولينIsolated:  
	 وهم الذين لا يحصلون على اختيارات من طرف زملائهم،أو يرفضون ،هؤلاء هم من يجب العمل على إدماجهم في الجماعة. 
	د-معرفة الاختيارات المتبادلة و الرفض المتبادل. 
	هـ-معرفة الاختيارات غير المتبادلة: 
	 و الذي يوضّح أن القلوب متنافرة كأن يختار الشخص شخصا يرفضه(جابر،ولوكيا،2006،ص.85).  
	هناك نوع آخر يتمّ التطرّق له في هذه الدراسة الحالية و هو المنعزل لوحده كأنّه متوحّد(solitary)،بمعنى لا يقدّم أيّ اختيار لغيره،وهو بدوره قد يُختار من طرف أفراد جماعته هذا النوع يحبُّ أن يعمل وحيدا ،و يلعب وحيدا،ويتجول كذلك.... 
	-1-5العلاقات بين التلاميذ:  
	       يمكن للمدرسة أن تعمل على توافق التلاميذ توافقا سويا مع بعضهم البعض و ذلك بإشباع حاجاتهم،و تقبّلهم و شعورهم بالانتماء إلى المدرسة،و لكي تصل المدرسة لذلك يمكن أن تُكثر من المناقشات لإبداء الرأي،و الأنشطة لإشباع ميول التلاميذ و العمل على توزيعهم في الفصول على أساس التجانس بينهم ومعالجة المتأخرين منهم(جابر،2001،ص.151). 
	خلاصـــة : 
	  إن الممارسة التربوية داخل المؤسسات التعليمية في إطار جماعة الصفّ والّتي من خلالها تتحدد طبيعة العمل بين أفرادها عـبر التواصل الفعّال بأشكاله المتنـوعة سـواء منها الأفقية أو العمودية أو الدائرية أو شــبه الدائريــة أو غـيرها..هي الأساس في إعطاء مكانة اجتماعية خاصّة لكـلّ فـرد في نسق معقّد ذو هدف مشترك. 
	  وحتى تتمكن هذه الجماعة من بلوغ أهدافها  المتمثلة في اكتساب الكفايات الضرورية لمواجهة مُعترك الحياة الواقعية مستقبلا، لابد من الحصول على القّيَم الضرورية التي تجعلهم قادرين على مواجهة المواقف التي تعترضهم في حياتهم و ذلك عبر التدرُّب عليها في وضعيات تعليمية تعلميه داخل الفصل الدراسي كحقل للخبرة الحياتية ،قد يكشف عن ثناياه الخفية من خلال التجريب،و المقارنة الفعلية والميدانية  على هذه الجماعات بما يسمّيه مورينو السوسيومترية. 
	      قبل استعمال أيّ أداة يجب الكشف عن الخصائص السيكومترية لها و التي ستخرج إلى الدراسة الأساسية ،لذا فإنّ التقنيات المعتمدة هنا هي: 
	أ-الصدق validité : 
	هناك أنواع كثيرة من الصدق لا يمكن حصرها كلّها بل تمّ الاعتماد على بعضها ومنها التالي: 
	ملحوظة: اعتمدت الدراسة الحالية على صدق المحكمين السابق في رسالة الماجستير،مادامت لنفس الطالب الباحث،وكذلك لنفس الاختبار تقريبا،إلى جانب صدق المقارنة الطرفية الجديد ،والخاصّ بهذه الدراسة الحالية. 
	1-صدق المحكّمين: 
	    - باستخدام طريقة استطلاع آراء المحكّمين ،حيث تمّ عرض المقياس مرفقا بإشكالية البحث والفرضيات ،و التي وزّعـت على أثنى عشر أستاذا متخصصا في الـميدان ، من ذوي الخـبـرة الميدانية  و الكفاءة العلمية  لدراسة هـذه الأدوات،وقد استرجعت منها تسعة فقط (ثمانية موافقة ،وواحد معدّل بشكل سمح بإهماله نهائيا إلى جانب المقاييس التي لم تُسترد) على هذا حُسب صدق المحكمين كما يلي: 
	     فـصدق الإختبار السوسيومتري يساوي 0.88(حرزلي،2014،ص.73). 
	هذه النتيجة تدلّ على أنّ المقياس صادق بقوة. 
	*- تعليق على نتائج الجدول 07: 
	قيمة معامل الارتباط تقريبا 0.97Rp=  في المستوى0.01 و قيمة Sig=0.00 وهي أقلّ من 0.01  أيضا وهذه مؤشرات على ثبات المقياس بدرجة " قوي جدا" ،و بالتالي فهو ثابت. 
	  و يتمّ فيها حساب معامل الترابط بين أداء الأفراد على الفقرات الفردية و الزوجية،و يصبح معامل الثبات الناتج بمعادلة سبيرمان براون ،لكي يتمّ التوصّل إلى معامل الثبات للمقياس ككلّ(الروسان،1996،ص.34) وهي في الجدول 09 التالي: 
	جدول رقم: 09 يبيّن الثبات بالتجزئة النصفية للاختبار المكانة السوسيومترية . 
	أ-الصدقvalidity:  
	  بنفس الطريقة مع سابقه الاختبار السوسيومتري لأنّهما أُدخلا دُفعةً واحدة للمحكّمين فكان: 
	       كان الاختبار الأول كما في المقياس السوسيومتري لأنّهما يُدفعان في جلسة واحدة للعينة الاستطلاعية و بطبيعة الحال في نفس التاريخ . 
	 وبعد ترتيب الدرجات مع الرموز المعطاة لأفراد العيّنة الاستطلاعية كان ما تُحصّل عليه حسب الجدول 14 الآتي: 
	جدول رقم: 14 يبيّن الثبات بالعلاقة بين الاختبارين الأول والثاني لمقياس الذكاءات المتعدّدة 
	*-تعليق على نتائج للجدول  رقم 14: 
	  يتبيّن من نتائج الجدول:14 أنّ قيمة مستوى الدلالـة  Sig= 0.000 وهي أقلّ من المستوى 0.01 المعلن عـنه في الجدول ،هناك ارتباط جدّ قوي بين الاختبارين(الأول ،والثّاني)،وهو ما تثبته قيمة 0.91=Rp أيضا، و بالتّالي المقياس ثابت. 
	  الاختيار الأول                  الاختيار الثاني                     الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                  الاختيار الثاني                     الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                  الاختيار الثاني                     الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                  الاختيار الثاني                     الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث    
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	      الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	   
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث    
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث     
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	   
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	      الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث    
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	   
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	      الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث    
	    الاختيار الأول                      الاختيار الثاني                    الاختيار الثالث 
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