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طجيعخ انجنيخ انعبيهيخ نجطبريخ انذكبءاد املتعذدح يف ضىء تصنيف 
 جبردنز نذي طالة كهيخ انرتثيخ جبيعخ املنيب

 أ/ ضعٛدٟ ضبُد زاغب ْٜٛظ

َدزع عًِ ايٓؿظ ايرتبٟٛ املطاعد به١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ املٓٝا
 

 املستخهص
عددد٠ ٚؾكادا ير دس ايٓةسٜدد١    ٜٗددف ٖدرا ايبردث تع تعددٗسف  بٝعد١ ايبٓٝد١ ايعاًَٝد١ يًددرنا٤ا  املت      

يدد٣ ايالدال     ٚايدزاضا  ايطابك١ املختًؿ١، ٚنريو َد٣ اضتكالي١ٝ ايرنا٤ا  املتعددد٠ عدٔ بعطدٗا ايدبع     

املتعدد٠ يد٣ ع١ٓٝ َٔ ايالال  َٔ ايتخصصدا  املختًؿد١ يهًٝد١     ا ع١ٓٝ ايبرث ع٢ً بالاز١ٜ َانٓصٟ يًرنا٤

هٓصٟ يًرنا٤ا  املتعدد٠، ٚقدد ذبكدل ايباذدث َدٔ  ددم      ايرتب١ٝ جاَع١ املٓٝا، ٚقد عٓس  ايباذث بالاز١ٜ َ

(  ايّبدا ٚ ايبد١ َدٔ    276ايبٓا٤ هلرٙ األدا٠ باضتخداّ ايترًٌٝ ايعاًَٞ االضتهػدايف عًد٢ عٝٓد١ قٛاَٗدا     

  ال  ن١ًٝ ايرتب١ٝ باملٓٝا.

 ٚنػؿت ْتا٥خ ايبرث عٔ:

 يثبا .متتع بالاز١ٜ ايرنا٤ا  املتعدد٠ خبصا٥ص ضٝهَٛرت١ٜ جٝد٠ َٔ ذٝث ايصدم ٚا

  ٌََستبال١ بصٛز٠ ْطب١ٝ ؾُٝا بعطٗا املتػريا  املػاٖد٠ يكا١ُ٥ َهٓصٟ تتػبع ع٢ً تطع١ عٛا

 ، ٚبعطٗا اآلخس غري َستبال١.بٝٓٗا

Abstract: 

The nature of the global structure of the battery of multiple 

intelligences in light of the Gardner classification among 

students of the Faculty of Education, Minia University 
This research aims at identifying the nature of the global structure of 

multiple intelligences according to different theoretical frameworks 

and previous studies, as well as the extent of the independence of 

multiple intelligences among the students in the research sample on 

the Mackenzie battery for multiple intelligences in a sample of 
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students from different disciplines of Minia University Faculty of 

Education. The researcher verified the validity of the construction of 

this tool using the exploratory exploratory analysis on a sample of 276 

male and female students from the Faculty of Education in Menia. 

The search results revealed: 

• The battery of multiple intelligences has good Sicometric properties 

in terms of honesty and consistency. 

• The variables observed for a McKinsey list are satiated on nine factors, 

some of which are relative to each other, and others are not linked. 

 يقذيخ انجحث ويشكهته. -أولً 
ذةٞ ايرنا٤ باٖتُاّ ي٘ بايؼ األثس يف ايعًّٛ ايٓؿط١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ، يعً٘ مل ٌٜٓ أٟ َؿّٗٛ آخدس  

ٖرا ايكدز َٔ االٖتُاّ; ذٝث تعدد  ايٓةسٜا  اييت ٚضعٗا املختصٕٛ بدزاضت٘، ٚذيو ضباٚي١ َِٓٗ يؿِٗ 

 . بٝعت٘ َٚهْٛات٘ ٚعالقت٘ باملتػريا  األخس٣

( تع إٔ ايٓةسٜد١  ايهًٝد١   ػدري  ٜٚ 

ُتعٗد أقدّ ْةس١ٜ ؾُٝا ٜتعًل بالبٝع١ ايرنا٤،  ٚاشدٖس  خدالٍ ايكدسٕ ايثدأَ عػدس ٚايتاضدع عػدس، ٚٚؾكدا        

هلرٙ ايٓةس١ٜ، ٜتهٕٛ ايعكٌ َدٔ نًٝدا  طبتًؿد١ َثدٌ املٓالدل ٚايدرانس٠ ٚايتُٝٝدص ٚاشبٝداٍ، َٚدا تع ذيدو،           

رٙ ايهًٝا  َطتك١ً عٔ بعطٗا ايبع ، ٚميهٔ تالٜٛسٖا َٔ خالٍ ايتدزٜب،  ٚقد ناْت ايٓةس١ٜ ايهًٝد١  ٖٚ

 َٛضع اْتكاد َٔ قبٌ عًُا٤ ايٓؿظ ايتحسٜبٝني ايرٜٔ دذطٛا ٚجٛد نًٝا  َطتك١ً يف ايدَاؽ. 

 ٚقد تبآٜت تٛجٗا  ايباذثني ايرٜٔ تٓاٚيٛا ايرنا٤ َٓدر بدداٜا  ايكدسٕ ايعػدسٜٔ ٚبايتردٜدد     

مبدا يد٘ َدٔ خد ا      -ذٍٛ نْٛ٘ قددز٠ عكًٝد١ عاَد١ أّ تْد٘ عدد٠ قددزا ; ذٝدث تٛ دٌ ضدبريَإ          1904عاّ 

تع ٚجٛد قدز٠ عاَد١   -تذصا١ٝ٥ بإجسا٤ ايترًٌٝ ايعاًَٞ يتعٗسف ايعٛاٌَ امله١ْٛ يريو ايتهٜٛٔ ايؿسضٞ

قددزا  أٚ   (، يف ذدني ذٖدب ؾسٜدل أخدس تع ٚجدٛد عدد٠      أ ًل عًٝٗا ايعاَدٌ ايعداّ   

ايبرث  ٜٚتعسض عٛاٌَ َتص١ً ٚنإ َٔ أْصاز ٖرا ايتٛج٘ ثٛزْدٜو ٚثسضتٕٛ ٚضتريْ د  ٚجًٝؿٛزد.....،

ايديت اعتُدد  عًد٢ أضدًٛ       -ايعاًَٝد١  ايٓةسٜدا  اييت متثًت يف صبُٛعد١ َدٔ   ايسأٖ يبع  ٖرٙ ازبٗٛد 

 .اييت تٓاٚيت ايرنا٤ -ايترًٌٝ ايعاًَٞ يف تالٜٛس ْةسٜاتٗا
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تخداّ َٓٗخ ايترًٌٝ ايعاًَٞ يف ايبرٛث يف َٝدإ ايٓػاط ايعكًٞ ع٢ً ْػأ٠ ٚتالٛز ٚقد ضاعد اض

ُّددا يف ذبدٜددد ايكدددزا  ايدديت ٜتطددُٓٗا َصددالً       ِٓ أد٣ دّٚزا َٗ ْةسٜددا  ايتهددٜٛٔ ايعكًددٞ املختًؿدد١; َٚددٔ ثدد

إ ايرنا٤، ٚنريو يف تصٓٝـ ٖرٙ ايكدزا  ٚتعسٜؿٗا يف ض٤ٛ االختبازا  اييت ُتطتخدّ يف قٝاضٗا ضًُٝ

 (. 46،2014اشبطسٟ ايػٝخ،

ٌ ال ٜتؿدل أٟ َٓٗدا َدع بعطدٗا ايدبع      ٚقد تعدد  ايٓةسٜدا  ايديت اٖتُدت بايدرنا٤، تال أْد٘        ، ؾهد

 ٌْةس١ٜ تأتٞ مبٓةٛز ٚ اؾرتاضا  طبتًؿ١، ٚغايبا َا تتٓاق  َع ْةس١ٜ ضابك١ ع٢ً األق

.)

اييت ا ًع عًٝٗا اعتُد  يف ذبككٗا َدٔ  دالذ١ٝ أدٚا  ايتكسٜدس     الذظ ايباذث إٔ أغًب ايبرٛث

ايراتٞ يف قٝاع ايرنا٤ ع٢ً أزا٤ اشب ا٤  دم احملت٣ٛ( ع٢ً ضبٌٝ املثاٍ ال اسبصس: دزاض١ أبٛ شٜد ضعٝد 

(، ٚدزاض١ ضُٝا٤ تبساِٖٝ ضبُدد ٚأذدالّ َٗددٟ عبدد     2010(، ٚدزاض١ َصالؿ٢ ذطٝب ضبُد 2005ايػٜٛكٞ 

(، 2011(، ٚنريو ٚدزاض١ َٓاٍ ضبُد عًٞ 2011ّٜطا دزاض١ عُاد أمحد ذطٔ ٚخطس طبُٝس (، ٚأ2010اهلل 

). 

 دم ايتهٜٛٔ  -يف ذني اعتُد  دزاضا  أخس٣ ع٢ً ايترًٌٝ ايعاًَٞ االضتهػايف  دم ايبٓا٤ 

يكادز ٚايطٝد ضبُدد  (، نُا اضتخدّ ؾترٞ عبد اسبُٝد عبد ا2005: أمحد عبد اهلل َصالؿ٢ ٌايؿسضٞ( َث

( ايترًٝددٌ ايعدداًَٞ االضتهػددايف ٚنددريو ايترًٝددٌ ايعدداًَٞ ايتٛنٝدددٟ، أَددا عددادٍ عالٝدد١    2007أبددٛ ٖاغددِ 

(، 2017( ؾاعتُددد عًدد٢ ايترًٝددٌ ايعدداًَٞ االضتهػددايف، يف ذددني اعتُددد  زْددا ثدداْٞ ضددأَ       2013زٜددإ 

ايف ( عًدد٢ ايترًٝددٌ ايعدداًَٞ االضتهػدد 

ٚايتٛنٝدٟ يف ايتركل َٔ  دم بالاز١ٜ ايرنا٤ا  املتعدد٠، ٚاعتُد آخسٕٚ ع٢ً االتطدام ايدداخًٞ نُرغدس    

  .(2014(، ٚدزاض١ ؾا ١ُ غامل ْٚاد١ٜ بٛ غالم 2010يًصدم، ندزاض١ َصالؿ٢ ذطٝب ضبُد 

 دزاضدد١( ايدديت تٓاٚيددت ايددرنا٤ا  املتعدددد٠ يف 90نُدا قدداّ ايباذددث بترًٝددٌ يعٝٓدد١ َددٔ ايدزاضدا    

ٝٓٓددتِ 2019:  2001ايؿددرت٠ َددٔ    مت ايتركددل َددٔ   ا( َكٝاّضدد44%( بٛاقددع  48,9 ْتددا٥خ ايترًٝددٌ إٔ   (، ٚقددد ب

 %(16,7( َكٝاّضددا بٛاقددع  15  ؾكدد ، بُٝٓددا مت ايتركددل َددٔ  دددم  ايةدداٖسٟ ايصدددم دددقٗا باضددتخداّ 

ايتركل َٔ  مٖت َكٝاّضا( 11%( بٛاقع  12,2ٚاالتطام ايداخًٞ، ٚناْت ْطب١   ايةاٖسٟصدم ايباضتخداّ 
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 ّّ  20192019  أنتٛبسأنتٛبس––ايسابع ايسابع اجملًد ايسابع ٚايثالثٕٛ/ ايعدد اجملًد ايسابع ٚايثالثٕٛ/ ايعدد - تصدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

%( عًد٢ ايترًٝددٌ  6,7( دزاضدا  بٛاقدع    6باضدتخداّ االتطدام ايدداخًٞ ؾكد ، يف ذددني اعتُدد        ددقٗا  

نُدا اعتُدد     ،%( ع٢ً  دم احملو ايتالش5,6َٞ( دزاضا  بٛاقع 5ايعاًَٞ االضتهػايف، بُٝٓا اعتُد   

%( ايترًٝدٌ  3,3زاضدا  بٛاقدع   %( ع٢ً ايصدم ايتُٝٝصٟ، ٚقد اضدتخدَِت ثدالث د  4,4دزاضاْ  أزبع بٛاقع 

%( ايصددم ايتُٝٝدصٟ ٚاالتطدام ايدداخًٞ، أَدا      2,2ايعاًَٞ ايتٛنٝدٟ، ٚأخرّيا اضدتخدَت دزاضدتإ بٛاقدع    

بايٓطب١ يثبدا  املكداٜٝظ ؾكدد اعتُدد أغًدب ايبداذثني يف ذبككٗدِ َدٔ ايثبدا  عًد٢ َعاَدٌ أيؿدا نسْٚبدا               

( ع٢ً  سٜك١ تعاد٠ 15,6( دزاض١ بٛاقع  14   %(، بُٝٓا اعتُد67,8( دزاض١ بٛاقع  61اعتُدِ  عًٝ٘ 

( ع٢ً  سٜكيت تعداد٠ ايتالبٝدل ٚاالتطدام ايدداخًٞ،     11,1ايتالبٝل، يف ذني اعتُد  عػس دزاضا  بٛاقع 

أَدا نٝدٛدز زٜتػازدضددٕٛ ؾكدد اعتُدد  عًٝٗددا دزاضد١ ٚاذددد٠، ٚندريو ائعداد٠ ٚايتحص٥دد١ َّعدا مٓت االعتُدداد         

 ايتحص١٥ ايٓصؿ١ٝ ٚأيؿا نسْٚبا  َّعا يف دزاض١ ٚاذد٠. عًُٝٗا َّعا يف دزاض١ ٚاذد٠، ٚنريو

ب
ً
 أسئهخ انجحث: -ثبني

 َا  بٝع١ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ يًرنا٤ا  املتعدد٠ يف ض٤ٛ تصٓٝـ جازدْس يد٣ ايالال  ع١ٓٝ ايبرث؟ -1

 َا  بٝع١ ايعالق١ االزتبا ١ٝ بني ايرنا٤ا  املتعدد٠ ٚبعطٗا ايبع  يد٣ ايع١ٓٝ ؟ -2

ب 
ً
 أداح انجحث: –ثبنث

 Multiple Intelligences (M.I) Inventory Walterبالازٜدددد١ ايددددرنا٤ا  املتعدددددد٠  يددددد   -1

Mckenzie(1999)    .تعسٜب ايباذث     ، 

ب
ً
  اهلذف ين انجطبريخ: -راثع

تٗدددف بالازٜدد١ ايددرنا٤ا  املتعدددد٠ تع قٝدداع ايددرنا٤ا  املتعدددد٠ يددد٠ األؾددساد َٚعسؾدد١ أنثسٖددا    

  ٖرٙ ايبالاز١ٜ داايرنا٤ا ، َٚكداز ايتبأٜ املؿطس ايرٟ ذبكك٘ َؿس غّٝٛعا يدِٜٗ، َٚد٣ اضتكالي١ٝ ٖرٙ

يف قٝاع ايرنا٤ نُهٕٛ ؾسضٞ يد٣ ايالدال  عٝٓد١ ايبردث، ٚتع أٟ َدد٣ ميهدٔ االعتُداد عًٝٗدا يف قٝداع         

تٝاز ٚتصٓٝـ ٚتٛشٜع هلِ يف صباال  اسبٝدا٠ املختًؿد١   خَطت٣ٛ ايرنا٤ يد٣ األؾساد; َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ ا

دزاتِٗ.ٚؾكاا يك
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ب
ً
 :انجطبريخوصف  -خبيس

بالاز١ٜ ايرنا٤ا  املتعدد٠، ٚتهْٛت ايبالاز١ٜ َٔ تطع١ ( أعٓد 

تطعني َؿسد٠  َٛشع١ ع٢ً ايرنا٤ا  ايتطع١، مبعدٍ عػس َؿسدا  يهٌ ذنا٤  -90-ذنا٤ا ، ٚتتهٕٛ َٔ

ِٗ ايتعاٌَ َع  ٖرٙ ايرنا٤ا  نُهٛ ّٝا، ٜٚت ْا  َطتك١ً; ألٕ ٖدرٙ ايبالازٜد١ يدٝظ هلدا     َٛشع١ تٛشّٜعا عػٛا٥

األجٓبٝدد١   ٔ ايدزاضددا  ايعسبٝدد١ٚ  دد الايعدد١ صبُٛعدد١َ  ٙ ايبالازٜدد١ بعدددَ  ددر ّ ايباذددث باختٝددازٖ  قددد قددا دزجدد١ نًٝدد١،ٚ 

ثايادا: بالازٜد١ ايدرنا٤ا  املتعددد٠ يدد        َٓٗداَ  (; ٚاملكاٜٝظ اييت عسضِت يًرنا٤ا  املتعدد٠،ٚ 

 (.  ( 2003أبٛشٜد ضعٝد ايػٜٛكٞ 

ب
ً
 ينبقشخ أسئهخ انجحث ونتبئجه: -سبدس

َا  بٝع١ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ يًرنا٤ا  املتعدد٠ يف ض٤ٛ تصٓٝـ جازدْس يًرنا٤ا  املتعدد٠   -ايطراٍ األٍٚ

 يد٣ ع١ٓٝ ايبرث:

ُٓٗا ( ، يتُٝصٖدا دٕٚ غريٖدا بتطد   قاّ ايباذث باختٝاز بالاز١ٜ َدانٓصٟ  

مثا١ْٝ أْٛاع َٔ ايرنا٤ا ; ذٝث  يًرنا٤ا  املتعدد٠ ايتطع١ يف ذني اقتصس  ايكٛا٥ِ األخس٣ ع٢ً ضبع١ أٚ

مل تػددٌُ بعدد  ايكددٛا٥ِ ايددرنا٤ٜٔ  ايالبٝعددٞ ٚايٛجددٛدٟ، نُددا مل تػددٌُ بعدد  ايكددٛا٥ِ األخددس٣ ايددرنا٤           

ث برتمجدد١ َؿدسدا  ٖددرٙ  ايٛجدٛدٟ، ٖدرا تضدداؾ١ تع َٓاضدبتٗا يالدال  املسذًدد١ ازباَعٝد١، ٚقددد قداّ ايباذد       

ِِّْت َٔ  ٕ=   .( َؿسد90٠ايبالاز١ٜ اييت ُن

ّ َع  بٝع١ ع١ٓٝ ايبرث ايسأٖ، ٚقد مت ايتركدل َدٔ  ددم    ٤متت  ٝاغ١ تًو املؿسدا  مبا ٜتال

تسمج١ األدا٠ َٔ خالٍ عسضٗا ع٢ً ثالث١ َٔ األضاتر٠ بكطِ عًدِ ايدٓؿظ ايرتبدٟٛ بهًٝد١ ايرتبٝد١ ربصدص       

كل ايباذث َٔ  دم ضبتٛاٖا َٔ خالٍ عسضٗا ع٢ً مخط١ َٔ األضاتر٠ املتخصصني يػ١ تظبًٝص١ٜ،  نُا ذب

ِّٕ، َٚد٣ ضدال١َ   -بكطِ عًِ ايٓؿظ ايرتبٟٛ به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ املٓٝا ذٍٛ َد٣ اْتُا٤  نٌ َؿسد٠ يًُه

بعد  جاَع١ املٓٝا(، ٚذيو -ايصٝاغ١ ايًػ١ٜٛ، َٚد٣ َٓاضبتٗا يب١٦ٝ ٚصبتُع ايع١ٓٝ  ال  ن١ًٝ ايرتب١ٝ

 .ايتركل َٔ  دم ايرتمج١ يًُكٝاع

ِْٖٛت ايبالاز١ٜ بعد عسضٗا ع٢ً احملهُني َٔ   ( َؿدسد٠، َٛشعد١ عًد٢ تطدع١ ذندا٤ا ; ذٝدث       90ٚته



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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ُّا، غايّبدا، أذٝاّْدا، ْدادّزا، أبدّدا( ٜٚٛضد               ُٜكاع نٌ ذندا٤ بعػدس َؿدسدا ، َٛشعد١ عًد٢ مخطد١ بددا٥ٌ دا٥

 يف ايبرث ايسأٖ. ( تٛشٜع ايعبازا  ع٢ً ايرنا٤ا  ايتطع5١جدٍٚ 

 َٔ ذٝث  دم األدا٠  : -أٚالا

 ذبكل ايباذث َٔ  دم بالاز١ٜ ايرنا٤ا  املتعدد٠ َٔ خالٍ ائجسا٤ا  األت١ٝ:

  دم ايتهٜٛٔ ايؿسضٞ:  -

ٗ  276بعددد تالبٝددل ايبالازٜدد١ عًدد٢ عٝٓدد١ ايتكددٓني    ٚؾكدداا يتكدددٜس  ا ايّبددا ٚ ايبدد١(، ٚتصددرٝر

ٜٔ ايؿسضٞ يًُكٝداع باضدتخداّ أضدًٛ  ايترًٝدٌ ايعداًَٞ      ايدزجا  ايطابل ذنسٖا، مت ذطا   دم ايتهٛ

، َدع اضدتخداّ ايتددٜٚس املا٥ددٌ    االضتهػدايف، بالسٜكد١ املهْٛدا  األضاضد١ٝ    

ٚعدددّ اضددتخداَ٘   ، َُٜٚؿٖطددٌ اضددتخداّ  سٜكدد١ ايتدددٜٚس املا٥ددٌبالسٜكدد١ اي َٚددانظ

( إٔ  سٜكد١ ايتدددٜٚس  72:2012أضبُددد بٛشٜدإ تٝػددص٠  ; ذٝددث ٜدس٣    سٜكد١ ايتدددٜٚس املتعاَدد  

املا٥ٌ أنثس ٚاقع١ٝ يف متثٌٝ ايعالقا  االزتبا ١ٝ ايب١ٝٓٝ يًعٛاٌَ، ؾدإذا ناْدت ايعٛاَدٌ َطدتك١ً بايؿعدٌ،      

 ٜ املتعاَدد، أَدا تذا ناْدت ايعٛاَدٌ َستبالد١، ؾايتددٜٚس        سؾٓتا٥خ ايتدٜٚس املا٥ٌ تهٕٛ مماث١ً يٓتا٥خ ايتددٚ

دقٝك١ عٔ غد٠ ٖرٙ االزتبا ا . نُا تٕ ايتددٜٚس املا٥دٌ أنثدس ٚاقعٝد١; بٓدا٤ّ عًد٢ دعدِ         املا٥ٌ ٜعالٞ  ٛز٠

 .ايدزاضا  ايطابك١ يالزتباط بني ايعٛاٌَ

(، ٚذحددداد 72-71،2012(، ٚأضبُدددد بٛشٜدددإ تٝػدددص٠    276،1980نُدددا ٜدددس٣  دددؿٛ  ؾدددسد    

ت َكبٛي١ ؾكد   ( إٔ ؾهس٠ ايتدٜٚس املا٥ٌ يٝط( ،68،2013غامن 

بددٌ َٚؿطدد١ً يف نددثري َددٔ األذددٛاٍ عددٔ ؾهددس٠ ايعٛاَددٌ غددري املستبالدد١، خا دد١ا ايعٛاَددٌ اشباضددع١ يًُحدداال     

ايٓؿط١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚاالجتُاع١ٝ; ذٝث تْٗدا تهدٕٛ أنثدس قابًٝد١ يالزتبداط َدٔ قابًٝتٗدا يعددّ االزتبداط،          

 ٖٚرا ػبعٌ اسبٌ املا٥ٌ أنثس َال١َ٤ يف ايتؿطري.

د عٛاٌَ تتطِ باالضتكساز ٚايٓكا٤ اعتُد ايباذث ع٢ً احملها  ايتاي١ٝ يتردٜد َٚٔ أجٌ اضتخسا

 ٖرٙ ايعٛاٌَ:

ٍٓ 0.00001ايك١ُٝ املالًك١ حملدد َصؿٛؾ١ االزتبا ا  أن  َٔ   1 (، ؾإٕ ناْت أن  َٔ ٖرٙ ايك١ُٝ د

ذيو ع٢ً عدّ ٚجٛد ازتبا ا  َستؿع١ جّدا أٚ عدّ ٚجٛد اعتُاد خالٞ بني املتػريا .



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  أنتٛبسأنتٛبس––ايسابع ايسابع اجملًد ايسابع ٚايثالثٕٛ/ ايعدد اجملًد ايسابع ٚايثالثٕٛ/ ايعدد - تصدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

ٔ خالٍ دالي١ اختباز بازتًٝت قابًٝ 2 صؿٛؾ١ االزتبا ا  يًترًٌٝ ايعاًََٞ   َ١

تمنا   صؿٛؾ١ االزتبا ا  عٔ ايٛذد٠ خاي١ٝ َٔ االزتبا ا (،ٚ  ٚذيو يتعٗسف َد٣ بعدَ 

ٔ ايعالقا  ٕ تػص٠، ٜتٛؾس ؾٝٗا اسبد األد٢ْ َ .(83، 2012أضبُد بٛشٜا

  ًٌٝ ايعاًَٞ َٔ خالٍ اختبازنؿا١ٜ ذحِ ايع١ٓٝ يًتر 3

 ; ذٝث ػبب إٔ ٜهٕٛ يهاؾ١ املصؿٛؾ١ أع٢ً َٔ  

.ٚنًُا اقرت  َٔ ايٛاذد نإ أؾطٌ

، 1 ≤ايعاٌَ ازبٖٛسٟ : ٖٚٛ َا نإ ي٘ جرز نأَ  4

ٟ يًُؿسد٠ ع٢ً ايعاٌَ  5 ٕ ضبو ‚35 ≤ضبو ايتػبع ازبٖٛس ٔ  0,30. ; ذٝث ت َ ٌ % َٔ ايتبأٜ.10ٜؿطس أق

تػبعا  جٖٛس١ٜ. 3 ≤ضبو جٖٛس١ٜ ايعاٌَ  6

.0,35ذرف املؿسدا  اييت ٜكٌ تػبعٗا عٔ  7

( َد٣ نؿاٜد١ ذحدِ   1ٚاعتُاداا ع٢ً ٖرٙ احملها  مٖت اضتخالص تطع١ عٛاٌَ ؾك ، ٜٚٛض  جدٍٚ 

 .ٛؾ١ االزتبا ا  يًترًٌٝ ايعاًَٞ، ٚبعد املصؿٛؾ١ عٔ ايٛذد٠ؿيًترًٌٝ ايعاًَٞ، ٚقاب١ً َصايع١ٓٝ 

 (1جذول)
 ىفخ الرتجبطبدفيذي كفبيخ حجى انعينخ نهتحهيم انعبيهي، وقبثهخ يص

 نهتحهيم انعبيهي، وثعذ املصفىفخ عن انىحذح 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .758 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 6649.279 

df 2701 

Sig. .000 

( ذبكل ايػسٚط ايس٥ٝطد١ ئجدسا٤ ايترًٝدٌ ايعداًَٞ االضتهػدايف، ذٝدث ناْدت        1ٜتط  َٔ جدٍٚ 

ًَٞ، نُدا ديدت   ٜٚدٍ ذيو ع٢ً نؿا١ٜ ذحِ ايع١ٓٝ ئجسا٤ ايترًٌٝ ايعا ق١ُٝ اختباز  

ايك١ُٝ املالًكد١ حملددد َصدؿٛؾ١ االزتبا دا  عًد٢ عددّ ٚجدٛد ازتبا دا  َستؿعد١ جدّدا ٚأّٜطدا عددّ ٚجدٛد              

(، ندددريو قُٝددد١ اختبددداز   0.00001 اعتُددداد خالدددٞ بدددني املدددتػريا ; ذٝدددث تٕ ايكُٝددد١ املالًكددد١ أنددد  َدددٔ        



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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 test    ري خايٝدد١ َددٔ دايدد١، ٜٚدددٍ ذيددو عًدد٢ إٔ َصددؿٛؾ١ االزتبا ددا  غدد

 ايعالقا ، ٜٚتٛؾس ؾٝٗا اسبد األد٢ْ َٔ االزتبا ا .      

، 32، 23، 15، 13، 9، 8ٚاعتُاداا ع٢ً احملها  اييت تبٓاٖا ايباذث مت ذرف ثالث عػس٠ َؿسد٠ 

( ٚبريو أ ب  عدد َؿسدا  ايبالاز١ٜ ضبّعا ٚضبعني َؿدسد٠ بددالا َدٔ تطدعني     81، 73، 56، 55، 38، 37، 34

قدداّ ايباذددث بددإجسا٤ ايترًٝددٌ ايعدداًَٞ َددس٠ أخددس٣ الضددتحابا  ايالددال  عًدد٢ املؿددسدا  ايطددبع   َؿددسد٠، ثددِ 

ِٓ يف ْطدب١      ٚايطبعني; ٚذيو ألٕ املؿسدا  اييت مت ذرؾٗا أضُٗت يف ق١ُٝ ازبرز ايهأَ يهٌ عاَدٌ; َٚدٔ ثد

ِٓ يف ذحِ ايتبأٜ ايعاًَٞ يًُكٝاع نهٌ; يرا ؾإٕ ذدرف  ٖدرٙ املؿدسدا     ايتبأٜ ايعا١ًَٝ يهٌ عاٌَ; َٚٔ ث

دٕٚ تجسا٤ ايترًٌٝ ايعاًَٞ َس٠ا أخس٣ يًُؿسدا  املتبك١ٝ بعد اسبرف ُٜعالٞ ْتدا٥خ غدري دقٝكد١ عدٔ ازبدرٚز      

ايها١َٓ يًعٛاٌَ، ٚعٔ ذحِ ايتبأٜ ايعاًَٞ هلا; ذٝث ٜتِ ايتعاٌَ يف ٖرٙ اسباي١ َع ق١ُٝ ازبرز ايهأَ 

ِٓ ْطدب١ ايتبدأٜ ايعاًَٝد١ ايديت أضدُٗت ؾٝٗدا        اييت أضُٗت ؾٝٗا مجٝع َؿسدا  املكٝاع قبٌ اسبدرف; َٚد   ٔ ثد

 .مجٝع املؿسدا  قبٌ اسبرف

ٚباضتخداّ ايتدٜٚس املا٥دٌ بالسٜكد١ اي َٚدانظ، ٚندريو ْؿدظ احملهدا  ايطدابك١، مّت اسبصدٍٛ          

( ; 33، 22، 4ع٢ً تطدع١ عٛاَدٌ، ٚاعتُداداا عًد٢ احملهدا  ايديت تبٓاٖدا ايباذدث مت ذدرف ثدالث َؿدسدا             

ٚبريو أ ب  عدد َؿسدا  ايبالاز١ٜ أزبّعا ٚضبعني َؿسد٠ بدالا َدٔ ضدٔبع    0,35بعٗا عٔ الغبؿاض دزجا  تػ

ٚضبعني َؿسد٠، ثِ قاّ ايباذث بإجسا٤ ايترًٌٝ ايعاًَٞ َس٠ أخس٣ الضتحابا  ايالال  ع٢ً املؿسدا  األزبع 

 (:2جدٍٚ  ٗاٜٛضر ٚايطبعني

 (2جذول)
 (276 ).35جعبد األقم ين تشجعبد املفزداد عهً ثطبريخ انذكبءاد ثعذ حذف انتش

 يسهسم
عبيم 

 أول

عبيم 
 ثبني

عبيم 
 ثبنث

عبيم 
 راثع

عبيم 
 خبيس

عبيم 
 سبدس

عبيم 
 سبثع

عبيم 
 ثبين

عبيم 
 تبسع

      .498    

 .709         

       .538   

         .385 

         .406 



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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 يسهسم
عبيم 

 أول

عبيم 
 ثبني

عبيم 
 ثبنث

عبيم 
 راثع

عبيم 
 خبيس

عبيم 
 سبدس

عبيم 
 سبثع

عبيم 
 ثبين

عبيم 
 تبسع

   .417    .458   

   .606       

         .385 

  .468        

       .434   

       .612   

  .571        

       .610   

    .367    .502 .411 

 .616         

     .695     

         .477 

         .400 

  .481        

    .562      

    .631     .379 

 .473   .426      

       .394   

    .635      

  .374        

    .435 .416  .351   

     .677     

         .473 

   .594       

  .409        

   497.     .442  

  .406 .532       

 .387   .511      

  .363  .508      



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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 يسهسم
عبيم 

 أول

عبيم 
 ثبني

عبيم 
 ثبنث

عبيم 
 راثع

عبيم 
 خبيس

عبيم 
 سبدس

عبيم 
 سبثع

عبيم 
 ثبين

عبيم 
 تبسع

 .408         

     .729     

        .416  

        .411  

    .631      

     .432     

      .434    

    .398 .379     

  .572        

   .564       

        .405  

      .503    

       .385   

  .451        

     .672     

      .486    

 .731         

    .414  .383    

  .486    .366    

        .397  

    .356  .515 .387   

   .415       

  .393    .475    

 .718         

 .705         

   .379   .371  .375  

      .606    

      .386  .637  

       .560   



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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 يسهسم
عبيم 

 أول

عبيم 
 ثبني

عبيم 
 ثبنث

عبيم 
 راثع

عبيم 
 خبيس

عبيم 
 سبدس

عبيم 
 سبثع

عبيم 
 ثبين

عبيم 
 تبسع

      .491    

  .389    .355    

         .571 

 .795         

  .553        

   .528   .376    

   .684       

  .533      .366  

        .654  

  .466        

   .590       

ع١ يًبالازٜد١  ( إٔ بع  ايعبازا  تػبعت ع٢ً أنثس َدٔ عاَدٌ َدٔ ايعٛاَدٌ ايتطد     2ٜتط  َٔ جدٍٚ 

. ; َٚدٔ ثدِ مٖت اسبصدٍٛ    ‚795. تع ‚353ٚبدزج١ عاي١ٝ; ذٝث تساٚذت قِٝ َعاٌَ ايصدم ايعاًَٞ َا بدني  

ٌٖ تػدبعٗا عدٔ               ، 0.35ع٢ً تطع١ عٛاٌَ عًد٢ دزجد١ عايٝد١ َدٔ ايٓكدا٤، ٚذيدو بعدد ذدرف ايعبدازا  ايديت قد

اَدٌ ٚاذدد ؾكد  ٚؾكادا يًتػدبع األعًد٢،       ٚائبكا٤ ع٢ً املؿسدا  املتػبع١ ع٢ً أنثس َٔ عاٌَ بتٛشٜعٗا ع٢ً ع

( ايعٛاَدٌ ٚازبدرٚز   3( َؿسد٠، ٜٚٛض  جددٍٚ  74ٚأ ب  املكٝاع يف أْك٢  ٛز٠ٕ ي٘ ٜتهٕٛ َٔ أزبع ٚضبعني  

 .ايها١َٓ هلا ْٚطب١ تبآٜٗا، ٚاملتحُع ايصاعد يٓطب ايتبأٜ

 (3جذول)
 انتجبينتجبينهب واملتجًع انصبعذ ننست  ونسجخانعىايم واجلذور انكبينخ هلب 

 املتجًع انصبعذ نسجخ انتجبين اجلذر انكبين انعبيم

 9.331 12.610 12.610 

 4.107 5.550 18.160 

 3.258 4.403 22.563 

 3.047 4.118 26.681 



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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 املتجًع انصبعذ نسجخ انتجبين اجلذر انكبين انعبيم

 2.438 3.295 29.976 

 2.109 2.850 32.826 

 2.080 2.810 35.636 

 1.870 2.527 38.163 

 1.783 2.410 40.572 

% َددٔ ايتبددأٜ 40,572ٚؾُٝدا ًٜددٞ ٚ ددـ يًعٛاَددٌ ايٓادبدد١ عددٔ ايترًٝدٌ ايعدداًَٞ، ٚايدديت ؾطددس    

ايهًددددٞ، ٖٚددددٞ ْطددددب١ َكبٛيدددد١ بايٓطددددب١ يًُكدددداٜٝظ يف صبدددداٍ ايعًددددّٛ ايٓؿطدددد١ٝ; ذٝددددث ٜػددددري  ددددؿٛ   

ؿطدسٙ َدٔ ايتبدأٜ، ٚذيدو زغدِ عددّ ٚجدٛد        ( تع إٔ أ١ُٖٝ ايعٛاٌَ تتردد بايكدز ايدرٟ ت 366:1980ؾسد 

ٌ  َدا، تال إٔ تعدبري ايعاَدٌ عدٔ ْطدب١               قاعد٠ ضبدد٠ متهٓٓدا َدٔ تعدسف ْطدب١ ايتبدأٜ ايهاؾٝد١ يكبدٍٛ عاَد

 % َٔ ذحِ تبأٜ املصؿٛؾ١ االزتبا ١ٝ نؿٌٝ بإبساش أ١ُٖٝ ايعاٌَ. 10التكٌ عٔ 

(، ٚتػدبعت  9,331جبدرز ندأَ َكددازٙ      % َٔ ايتبأٜ ايهًدٞ، 12,610ايعاٌَ األٍٚ: ؾطس ٖرا ايعاٌَ  -

 (:4(، ٜٛضرٗا جدٍٚ 0,795:0,408(، ٚتساٚذت قِٝ تػبعاتٗا َٔ 8عًٝ٘ مثاْٞ َؿسدا  

 ( 4جذول)
 يفزداد انعبيم األول وتشجعبتهب

 انتشجع املفزداد و 

  .795 

  .731 

  .718 

  .709 

  .705 

  .616 

  .473 

  .408 

َٚددٔ خددالٍ ؾرددص ٖددرٙ املؿددسدا  ُٜالذددظ أْٗددا تتُسنددص مجٝعدداا ذددٍٛ ايكدددز٠ عًدد٢ تددرنس ايٓػُددا     



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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املٛضٝك١ٝ ٚاالضتُتاع بٗا َٚعسؾد١ ايٓػُدا  ٚاالْؿعداٍ بٗدا ٚذدب اآلال  املٛضدٝك١ٝ; يدرا أَهدٔ تطد١ُٝ ٖدرا           

 ايعاٌَ بد ايرنا٤ املٛضٝكٞ(. 

(، ٚتػدبعت  4,107% َدٔ ايتبدأٜ ايهًدٞ، جبدرز ندأَ قددزٙ       5,550ٌ ايثاْٞ: ٜؿطدس ٖدرا ايعاَدٌ    ايعاَ-

( َؿدسدا   5( ٜٚٛض  جدٍٚ 0,572:0,374(، ٚتساٚذت قِٝ تػبعاتٗا َٔ 12عًٝ٘ اثٓتا عػس٠ َؿسد٠ 

 ايعاٌَ ايثاْٞ ٚتػبعاتٗا:

 ( 5جذول)
 يفزداد انعبيم انثبني وتشجعبتهب

 انتشجع املفزداد و

  .572 

  .571 

  .553 

  .533 

  .486 

  .481 

  .468 

  .466 

  .451 

  .409 

  .389 

  .374 

ٚباضتكسا٤ َؿسدا  ٖرا ايعاٌَ ُٜالذظ أْٗا تتُسنص مجٝعاا ذٍٛ ايكدز٠ ع٢ً ؾِٗ ايؿسد يرات٘ َٚا  

ا أَهددٔ تطدد١ُٝ ٖددرا ايعاَددٌ   ؼببدد٘ ٚٚعٝدد٘ مبعتكداتدد٘ ٚادباٖاتدد٘، ٚقدزتدد٘ عًدد٢ اربدداذ ايكددسازا ، يددر     

 بد ايرنا٤ ايػخصٞ(.

(، 3,258% َددٔ ايتبددأٜ ايهًددٞ، جبددرز نددأَ قدددزٙ  4,403ايعاَددٌ ايثايددث: ٜؿطددس ٖددرا ايعاَددٌ: 



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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 (:  6(، نُا ٜٛضرٗا جدٍٚ 0,684:0,379( َؿسد٠، ٚتساٚذت قِٝ تػبعاتٗا َٔ 10ٚتػبعت عًٝ٘ عػس 

 ( 6جذول)
 يفزداد انعبيم انثبنث وتشجعبتهب

 انتشجع زداداملف و

  .684 

  .606 

  .594 

  .590 

  .564 

  .532 

  .528 

  .497 

  .415 

  .379 

اضتكسا٤ َؿسدا  ٖرا ايعاٌَ ُٜالذظ أْٗا تتُسنص مجٝعاا ذدٍٛ قددز٠ ايؿدسد ايتالعدب باأليؿدا       ٚب

ٚقسا٠٤ تازٜخ ايؿالضؿ١ ٚاالٖتُاّ باملٛضٛعا  ٚايكطداٜا االجتُاعٝد١ ٚاملػدازن١ ايطٝاضد١ٝ ٚايهتابد١ يف      

 صب١ً ; يرا أَهٔ تط١ُٝ ٖرا ايعاٌَ بد ايرنا٤ ايًػٟٛ(.

ؿطس ٖرا ا- (، ٚتػدبعت  3,047% َٔ ايتبأٜ ايهًدٞ، جبدرز ندأَ َكددازٙ     4,118يعاٌَ ايسابع ايعاٌَ ايسابع:ٜ 

ٛضرٗا جدٍٚ 0,635:0,398( َؿسدا ، ٚتساٚذت قِٝ تػبعاتٗا َٔ 9عًٝ٘ تطع   (:7( نُاٜ 

 ( 7جذول)
 يفزداد انعبيم انزاثع وتشجعبتهب

 انتشجع املفزداد و

  .635 

  .631 

  .631 



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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 انتشجع املفزداد و

  .562 

  .511 

  .508 

  .435 

  .414 

  .398 

باضددتكسا٤ َؿددسدا  ٖددرا ايعاَددٌ ُٜالذددظ أْٗددا تتُسنددص ذددٍٛ اٖتُاَددا  املددتعًِ باألعُدداٍ ايؿٓٝدد١    

 /املهاْٞ(.بد ايرنا٤ ايبصسٟ ت٘يرا أَهٔ تطُٝ ٛز ٚاألغهاٍ ٚاملخالالا  ٚايسضّٛ ;ٚايص

(، ٚتػددبعت 2,438%، َدٔ ايتبدأٜ ايهًددٞ، جبدرز ندأَ َكددازٙ      3,295ايعاَدٌ اشبداَظ: ؾطدس ٖددرا ايعاَدٌ      -

ٛضرٗا جدٍٚ 0,729 -0,432( َؿسدا ، ٚتساٚذت قِٝ تػبعاتٗا 5َٔعًٝ٘ مخظ   (:8( نُاٜ 

 ( 8جذول)
 اد انعبيم اخلبيس وتشجعبتهبيفزد

 انتشجع املفزداد و

  .729 

  .695 

  .677 

  .672 

  .432 

ٍ  ايكددز٠ عًد٢ ايدتؿهري ٚتعُداٍ          َٔ خالٍ اضتكسا٤ َؿسدا  ٖرا ايعاٌَ ُٜالذظ أْٗدا تتُسندص مجٝعداا ذٛد

ِٖ أَهٔ تط١ُٝ ٖرا ايعاٌَ بد ايرنا٤ املٓالكٞ/ ايسٜاضٞ(.  املٓالل ٚذٌ املطا٥ٌ ايسٜاض١ٝ ٚاأليػاش; َٚٔ ث

(، ٚتػدبعت  2,109%، َٔ ايتبأٜ ايهًٞ، جبرز نأَ َكدازٙ 2,850ؾطس ٖرا ايعاٌَ  ايعاٌَ ايطادع:-

 (:9( نُا ٜٛضرٗا جدٍٚ 0,606-0,434( َؿسدا ، ٚتساٚذت قِٝ تػبعاتٗا َٔ 8عًٝ٘ مثاْٞ 



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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  (9جذول)
 يفزداد انعبيم انسبدس وتشجعبتهب

 انتشجع املفزداد و

باضددتكسا٤ ٖددرا ايعاَددٌ ُٜالذددظ ٜدددٚز ذددٍٛ ايتأَددٌ يف ايهددٕٛ ٚاالضددرتخا٤ ٚايتطددا ٍ ذددٍٛ ايهددٕٛ    

 ايٛجٛدٟ(. ٚاسبٝا٠ ; يرا أَهٔ تط١ُٝ ٖرا ايعاٌَ بد ايرنا٤

(، ٚتػدبعت  2,080% َدٔ ايتبدأٜ ايهًدٞ، جبدرز ندأَ َكددازٙ       2,810ايعاٌَ ايطابع: ؾطس ٖرا ايعاٌَ -

 (:10(نُا ٜٛضرٗا جدٍٚ 0,538-0387( َؿسدا ، تساٚذت قِٝ تػبعاتٗا َٔ 8عًٝ٘ مثاْٞ 

  (11جذول)
 يفزداد انعبيم انسبثع وتشجعبتهب

 انتشجع املفزداد و

 



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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ٍ األدا٤ ٚايٓػداط ٚايعُدٌ        ايعاٌَباضتكسا٤ ٖرا  ةِ   ايدد ٚ  ُٜالذظ إٔ مجٝدع َؿسداتد٘ تتُسندص ذٛد املٓد

 َٔ قبٌ ايؿسد; يرا أَهٔ تط١ُٝ ٖرا ايعاٌَ بد ايرنا٤ ازبطُٞ/ اسبسنٞ(

(، ٚتػدبعت عًٝد٘   1,870أٜ ايهًٞ، جبرز ندأَ َكددازٙ   %، َٔ ايتب2,527ايعاٌَ ايثأَ: ؾطس ٖرا ايعاٌَ -

ٛضرٗا جدٍٚ 0,654-0,353( َؿسدا ، ٚتساٚذت قِٝ تػبعاتٗا َٔ 7ضبع   (11( نُاٜ 

  (11جذول)
 يفزداد انعبيم انثبين وتشجعبتهب

 انتشجع املفزداد و

  .654 

  .637 

  .502 

  .416 

  .397 

  .375 

  .353 

ُٜالذظ إٔ مجٝع َؿسدات٘ تتُسنص ذٍٛ ادباٙ ايؿسد عبٛد املػدازن١ يف املٓاقػدا      ايعاٌَباضتكسا٤ ٖرا 

ٚاألْػددال١ ٚايعُددٌ ازبُدداعٞ ٚزٚي ايؿسٜددل ٚاالضددتُتاع باملػددازنا  يف ٚضددا٥ٌ ائعددالّ; يددرا أَهددٔ تطدد١ُٝ ٖددرا    

 ايعاٌَ بد ايرنا٤ االجتُاعٞ(.

(، ٚتػدبعت  1,783%، َٔ ايتبأٜ ايهًٞ، جبرز ندأَ َكددازٙ   2,410ٌَ ايعاٌَ ايتاضع: ؾطس ٖرا ايعا

ٛضرٗا جدٍٚ 0,571:0,385( َؿسدا ، ٚتساٚذت قِٝ تػبعاتٗا َٔ 7عًٝ٘ ضبع   (:12( نُاٜ 

  (12جذول)
 يفزداد انعبيم انتبسع وتشجعبتهب

 انتشجع املفزداد و

  .571 

  .477 



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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 انتشجع املفزداد و

  .437 

  .406 

  .400 

  .385 

  .385 

ُٜالذظ إٔ َؿسدات٘ تتُسنص ذٍٛ اٖتُداّ األؾدساد بايالبٝعد١ ٚايب٦ٝد١ ٚاالضدتُتاع       ايعاٌَباضتكسا٤ ٖرا 

 بد ايرنا٤ ايالبٝعٞ(. ت٘بٗا، ٚضباٚي١  ٓاع١ األغٝا٤ ; يرا أَهٔ تطُٝ

 ثبا  األدا٤ ع٢ً املكٝاع: -ثاْٝاا

زتٗا     ( َدد276مٓت ذطددا  ثبددا  أدا٤   ٔ ايالددال  ٚايالايبددا  عًدد٢ بالازٜدد١ ايددرنا٤ا  املتعدددد٠ يف  دٛد

د       74ايٓٗا١ٝ٥  دس٣  دالي ايددٜٔ ضبُٛد ( َؿسد٠، َٛشع١ ع٢ً تطع١ ذنا٤ا ، ٚذيو بالسٜك١ أيؿا نسْٚبدا ; ذٝدثٜ 

( إٔ َعاَدٌ أيؿدا ُٜعالدٞ اسبدد األدْد٢ يًكُٝد١ ايتكدٜسٜد١ ملعاَدٌ ثبدا  دزجدا  االختبدداز; أٟ إٔ           166:2000عدالّ  

ددٍ              ق١ُٝ َ عاٌَ ايثبا  بعا١َ ال تكٌ عٔد قُٝد١ َعاَدٌ أيؿدا، ؾدإذا ناْدت قُٝد١ َعاَدٌ أيؿدا َستؿعد١; ؾدإٕ ٖدراٜ 

دٍ ذيو ع٢ً إٔ ايثبا  ميهٔ إٔ تهٕٛ قُٝتد٘   بايؿعٌ ع٢ً ثبا  دزجا  االختباز، أَا تذا ناْت َٓخؿط١ ؾسمباٜ 

 أن  َٔ ذيو باضتخداّ  سا٥ل أخس٣.

ِ َعداَال  ثبدا  األدا٤       كٞ،   ‚83عًدد٢ َهْٛدا  ايبالازٜد١:   ٚقدد بًػدت قٝد . يًددرنا٤ ‚75. يًدرنا٤ املٛضٝد

ٟ، ٚ  ‚77ايػخصددٞ، ٚ  . يًددرنا٤ ‚69. يًددرنا٤ ايسٜاضددٞ،  ‚73. يًددرنا٤ املهاْٞ/ايبصددسٟ،  ‚74. يًددرنا٤ ايًػدٛد

ػدري      0,56يًدرنا٤ االجتُداعٞ، ٚ    0,62يًرنا٤ ايٛجٛدٟ، ٚ  0,68ازبطُٞ/اسبسنٞ، ٚ  يًدرنا٤ ايالبٝعدٞ; ممداٜ 

ٕٓ األدا تُتع بدزج١ عاي١ٝ َٔ ايثبا ، ٜٚٛض  جدٍٚ تع أ ( َعداَال  ثبدا    ٤13 ع٢ً بالاز١ٜ ايرنا٤ا  املتعدد٠ٜ 

 األدا٤ ع٢ً بالاز١ٜ ايرنا٤ا  املتعدد٠.

  (13جذول)
 يعبيالد ثجبد األداء عهً ثطبريخ انذكبءاد املتعذدح

قيًخ يعبيم انثجبد)أنفب كزونجبخ(عذد املفزدادانذكبءو



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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قيًخ يعبيم انثجبد)أنفب كزونجبخ(عذد املفزدادانذكبءو

 ايصٛز٠ ايٓٗا١ٝ٥ يبالاز١ٜ ايرنا٤ا  املتعدد٠ :  -

شع َؿدسدا  ايبالازٜد١ عًد٢     أ برت ايبالاز١ٜ يف  ٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥ َهْٛاا َٔ أ زٕبع ٚضبعني َؿسد٠ ، ٚتتٛد

٤ ايددزجا  ايطدابل ذنسٖدا; َٚٔد ثِد تدرتاٚي ايدزجد١ ايهًٝد١            ايرنا٤ا  املتعدد٠ ايتطع١، ٜٚتِ ايتصدرٝ  يف ضٛد

 (.  370:74يًُكٝاع بني 

 تالبٝل املكٝاع ٚتكدٜس ايدزجا :-

ب ايالال  ع٢ً َكٝاع مخاضدٞ  ٜتِ تالبٝل املكٝاع بػهٌ مجاعٞ يكٝاع ايرنا٤ا  املتعدد٠، ٜٚطتحٝ

دادزاا(،  2= أبدداا(،  1َتدزد يٝهس ( َٔ  ( تٛشٜدع  14= دا٥ُداا( ٜٚٛضد  جددٍٚ    5= غايّبدا(،  4= أذٝاْداا(،  3=ْ 

 املؿسدا  ع٢ً ايرنا٤ا  ايتطع١:

  (14جذول)
 تىسيع املفزداد عهً انذكبءاد املتعذدح 

يفزداد انذكبءعذد املفزدادانذكبءو



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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يفزداد انذكبءعذد املفزدادانذكبءو

ٍ ايثاْٞ بعطٗا ايبع  يد٣ ايالال  ع١ٓٝ ايبرث: -ايطرا  َا  بٝع١ ايعالق١ االزتبا ١ٝ بني ايرنا٤ا  املتعدد٠ٚ 

  ٍ حبطدا  َعداَال  االزتبداط بدني ايدرنا٤ا  ايتطدع١ باضدتخداّ        قداّ ايباذدث    يإلجاب١ عٔ ٖدرا ايطدرا

( َصؿٛؾ١ االزتبا ا  بني ايرنا٤ا  املتعدد٠ ايتطدع١  15َعاٌَ ازتباط بريضٕٛ يًدزجا  اشباّ، ٜٚٛض  جدٍٚ 

 يد٣ ع١ٓٝ ايبرث:

 ( 15جذول)
 يصفىفخ يعبيالد الرتجبط نهعىايم انتسعخ

 الطبيعي االجتماعي الجسمي الوجودي الرياضي البصري اللغوي الشخصي لموسيقيا الذكاء

         

.134         

.118 .188        

.148 .*225 .*301       

-.101- .130 .169 .*220      

.061 .179 .080 .167 .212     

. *227 .191 .120 .097 .111 .116    

.*219 .183 .180 .*264 .089 .075 .*230   

.181 .089 .*279 .132 -.047- .055 .055 .105  

( ٚجٛد عالق١ ازتبا ١ٝ بني بع  ايرنا٤ا  ٚبعطدٗا ايدبع  ٖٚدرٙ ايٓتدا٥خ     15ُٜالذظ َٔ خالٍ جدٍٚ 

تا٥خ بع  ايدزاضا  اي تتؿل ّٝا َعْ  تدا٥خ بعد  ايدزاضدا  األخدس٣; ذٝدث          جص٥ ّٝدا َدعْ  طابك١، نُدا تتعدازض جص٥

                                      
-   - 



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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ٌ  َٔ : تتؿل  َع َا تٛ ًت تيٝ٘ دزاض١ ن

ّٝا َع دزاض١ تع ٚجٛد عالقا  ازتبا ١ٝ داي١  ًت( ذٝث تٛ (;   نُا تتؿل جص٥

              ٟ ٌ  َٔد : ايدرنا٤ ايًػٛد ّٝا بني ايدرنا٤ا  املتعددد٠ ٚبعطدٗا ايدبع ، عددا ايعالقد١ بدني ايدرنا٤ ايالبٝعدٞ ٚند تذصا٥

ّٝاٚايرنا٤ ايسٜاضٞ ٚايرنا٤ املٛضٝكٞ; ؾهاْت ايعال  .ق١ َٛجب١ ٚغري داي١ تذصا٥

( 220، 2007ٜٚتؿل ذيو أّٜطا َع َا أغاز تيٝ٘ ؾترٞ عبد اسبُٝد عبد ايكادز ٚايطٝد ضبُد أبٛ ٖاغدِ   

 .إٔ ايرنا٤ا  املتعدد٠ تعٌُ تع ذد َا بصٛز٠ َطتك١ً ٚنًٗا تطِٗ يف عاٌَ عاّ ٚاذد

ٔ يًرنا٤ تتٛشع ذٛي٘ تطع١ عٛاَدٌ  ( تع ٚجٛد عاٌَ عاّ نا2017َنُا تٛ ًت دزاض١ زْا ثاْٞ ضأَ 

ذد ذكدل     طبتًؿ١، ٚذيو َٔ خالٍ اضتخداّ ايترًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝدٟ بسْاَخ  ٚأغاز  تع إٔ ٖدرا ايُٓٛد

  ٍ كٛد : "ذنسْدٞ  ، 2011جٛد٠ َالابك١ جٝد٠، ٜٚتعازض ٖرا َع َا ذٖب تيٝ٘ جازدْس; ذٝثٜ 

َُّٛا بني اختبازا  تكٝظ ًَها  طبتًؿ١ ناملهإ ٚايًػ١ عًد٢ ضدبٌٝ   عدد َٔ ايٓكاد إٔ ٖٓاى ازتبا ا  َٛجب١ ع

ؿظ  -املثاٍ(، ٚبعباز٠ أنثس عَُّٛا، ؾإٕ نٌ اختباز يًكدزا  ٜدستب  ، ٚيٛد تع ذدد  ؿٝـد عًد٢       -يف عًِ ايٓد

د ذندا٤ عداّ،            عتكددٕٚ بٛجٛد األقٌ َع اختبازا  ايكدزا  األخس٣، ٜٚبعدث ٖدرا ايٛضدع ايساذد١ يف أٚي٦دو ايدرٜٜٔ 

ٍ ٖدرٙ االزتبا دا  عًد٢ عٛآٖٗدا،،،، ٚاسبكٝكد١ ٖدٞ تْدين ال أعدسف ذتد٢ اآلٕ تع أٟ ذدد             تْين ال أضتالٝع قبٛد

 ترتاب  ايرنا٤ا  املتٓٛع١".  



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  أنتٛبسأنتٛبس––ايسابع ايسابع اجملًد ايسابع ٚايثالثٕٛ/ ايعدد اجملًد ايسابع ٚايثالثٕٛ/ ايعدد - تصدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

 يزاجع انجحث
 املزاجع انعزثيخ:

ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ يًرنا٤ا  املتعدد٠، دزاض١ يصدم ْةس١ٜ جازدْس  .(2003أبٛ شٜد ضعٝد ايػٜٛكٞ 

 .يٝب ايتعًِ ٚايتخصص ٚايترصٌٝ ايدزاضٞ يع١ٓٝ َٔ  ال  ازباَع١باضتخداّ أدي١ َٔ أضا

 ،154 -108عامل ايرتب١ٝ، َصس، ص ص 

ايرنا٤ا  املتعدد٠ ٚعالقتٗا بايترصٌٝ ايدزاضٞ يد٣ ع١ٓٝ َٔ  ال   .(2005أبٛ شٜد ضعٝد ايػٜٛكٞ 

ايثاْٞ،  صب١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ املٓصٛز٠، ازبص٤ .ازباَع١، دزاض١ يصدم بالاز١ٜ جازدْس

 .449-420(، ص ص 59ايعدد 

ٚؾل  -دزاض١ َكاز١ْ يًرنا٤ ازبطُٞ اسبسنٞ ٚايرنا٤ املهاْٞ ايبصسٟ .(2005أمحد عبد اهلل َصالؿ٢ 

بني املتؿٛقني ٚغري املتؿٛقني زٜاضّٝا َٔ  ًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ  -ْةس١ٜ ايرنا٤ا  املتعدد٠

ايدزاضا  ايرتب١ٜٛ ايعًٝا، جاَع١ زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ  .ايسٜاض١ٝ يف األزدٕ

َُإ ايعسب١ٝ، األزدٕ  .ع

بتٛ ٝـ  َٚٓٗحٝتُٗاايترًٌٝ ايعاًَٞ االضتهػايف ٚايتٛنٝدٟ َؿاُُٖٝٗا . (2012أضبُد بٛشٜإ تٝػص٠ 

ُٓإ، األزدٕ، داز املطري٠.ٚيٝصزٍ ذص١َ  . ع

ةسٜاا ٚعًُٝااايترًٌٝ ايعاًَٞ يف ايعًّٛ ائْطا١ْٝ ٚايرت .(2013ذحاد غامن  . ايكاٖس٠، عًِ ايهتب.ب١ْٜٛ 

ايتهاٌَ بني ايترًٌٝ ايعاًَٞ االضتهػايف ٚايتٛنٝدٟ نالسٜكتني يًتركل َٔ  .(2017زْا ثاْٞ ضأَ 

صب١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ  .ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاع َانٓصٟ يًرنا٤ا  املتعدد٠: ايصٛز٠ ايطعٛد١ٜ

.542 – 503، ص ص (4(، ايعدد 18ٚايٓؿط١ٝ، ايبرسٜٔ، اجملًد 

ُٓإ، داز املطري٠، 5ط .ضٝهٛيٛج١ٝ ايؿسٚم ايؿسد١ٜ يف ايرنا٤ .(2014شبطسٟ ايػٝخ اضًُٝإ   .األزدٕ، ع

 .، ايكاٖس٠، َهتب١ األظبًٛ املصس6١ٜايكٝاع ايٓؿطٞ، ط .(2007 ؿٛ  ؾسد 

ات٘ ٚتٛجٗات٘ (. ايكٝاع ٚايتكِٜٛ ايرتبٟٛ ٚايٓؿطٞ" أضاضٝات٘ ٚتالبٝك2000 الي ايدٜٔ ضبُٛد عالّ 

 املعا س٠". ايكاٖس٠، داز ايؿهس ايعسبٞ.



 

 صب١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠   َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ن١ًٝ 
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ايرنا٤ االجتُاعٞ ٚعالقت٘ بايترصٌٝ ايدزاضٞ يد٣  .(2010ضُٝا٤ تبساِٖٝ ضبُد ٚأذالّ َٗدٟ عبد اهلل 
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