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امللخص
ىدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن العالقة السببية بين كل من الكمالية
لدراسة العالقة

 واستخدمت الدراسة المنيج اال رتباط, واالغتراب عمى الذكاءات المتعددة

 وتكونت عينة الدراسة,االرتباطية والسببية بين كل من االغتراب والكمالية والذكاءات المتعددة
 طالبة من طالبات قسم الدراسات اإلسالمية بكمية العموم والدراسات اإلنسانية ف021 من
 وقد تم تطبيق ثالث مقاييس ىم مقياس الكمالية ومقياس الذكاءات, رماح بمنطقة الرياض
المتعددة ومقياس الشعور باالغتراب من إعداد الباحثة عم عينة الدراسة لمعرفة العالقة بين
 وأثبتت النتائج,امتالك الطالبة لعدد من الذكاءات ونوعية الكمالية واحساسيا باالغتراب
وجود تأثير لممتغيرين المستقمين الكمالية واالغتراب عمى المتغير التابع الذكاءات المتعددة
. يعزي إلى الكمالية
 الكمالية – االغتراب – الذكاءات المتعددة:الكممات المفتاحية
The causal relationship between both perfectionism and alienation
over the multiple intelligences of Majmaah university students
Abstract
The current study aims to reveal the causal relationship between both
perfectionism and alienation over multiple intelligences, and the study used the
correlation method to study the correlative and causal relationship between
both alienation and perfectionism and multiple intelligences, and the study
sample consisted of 120 female students from the Department of Islamic
Studies at the College of Science and Human Studies in Ramah Three
measures were applied, namely the measure of perfectionism, the scale of
multiple intelligences, and the measure of feeling alienated from the
researcher's preparation on the study sample to find out the relationship
between the student's possession of a number of intelligence and the quality of
perfectionism and her sense of alienation, and demonstrated The results of the
existence of the influence of the independent variables of perfectionism and
alienation on the multiple intelligences variable attributed to perfectionism.

Key words: perfectionism, alienation, multiple intelligences
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مكدمة
مع ظيور آراء جاردنر حول الذكاءات المتعددة الت تعط لمفرد نظرة جديدة لحياتو ,
واختبار ما لديو من قدرات وميارات يمكن تنميتيا من خالل التدريبات أو الممارسات  .وما
يمتمكو الفرد من ذكاءات يتأثر بسموك الفرد من حيث الكمالية الت

اختمف الباحثون ف

تناوليم ليا سواء بشكل ايجاب أو بشكل سمب فقد تناوليا العديد عم أنيا متغير يعبر عن
سوء التوافق ويسبب كثي ارً من المشكالت النفسية واالجتماعية؛ فالكمالية ى

رغبة عازمة

ال تدميرياً أو
وممزمة لؤلداء واالنجاز خوفاً من الشعور بالفشل واإلحباط فيمكن أن تأخذ شك ً

إيجابيا فقد تساعد الفرد عم وضع أىداف عالية واقعية يحاول الوصول إلييا مما ينم لديو

الطموح وتأكيد الذات أو قد تؤدي إل شك الفرد ف قدراتو ,وقدد يؤثر فييا اإلنفعال والمشاعر
كاالغتراب والذي ىو من أقدم المفاىيم الت تعرض ليا الباحثون ف العديد من فروع العموم
االجتماعية (الفمسفية والنفسية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية ) والناظر ف أي
فرع من ىذه الفروع يجد كماً ال يستيان بو من الدراسات حول موضوع االغتراب وعالقتو بعدد

من متغيرات ذلك الفرع .وتنطمق فكرة الدراسة أن الذكاءات يمكن أن تتأثر بعواطف الفرد
وسموكو فإذا تم تعديل السموك والتأثير عمى العواطف زادت نسبة الذكاء مما يساعد عمى زيادة
تحصيل الطالب ويزيد من معدالتيم الدراسية.

مشهلة الدراسة
االغتراب حالة يعيشيا اإلنسان نتيجة الظروف الت مر أو يمر بيا  ,ولقد مر العالم
العرب بعامة بظروف وتطورات سريعة أثرت عم كثير من مناح الحياة ف تمك المجتمعات
 ,وانعكست ف

بعض جوانبيا بآثار سمبية عم

الصحة النفسية لمعديد من أفرادىا  ,وقد

يكون السبب بناء طموحات عالية غير واقعية وى ما يطمق عمييا الكمالية السمبية ومما قد
يساعد عم االنتقال من الكمالية السمبية ال الكمالية االيجابية ى مقدار ما يمتمكو الفرد
من ذكاءات متعددة ومن ىنا تتكون تساؤالت الدراسة كالتال :
 -ىل يوجد ارتباط بين متغيرات الدراسة الذكاءات المتعددة واالغتراب والكمالية

 -ىل الشعور باالغتراب والرغبة ف الكمالية تؤثران عمى الذكاءات المتعددة لمفرد
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أيداف الدراسة
تيدف الدراسة الحالية ال
 -0الكشف عن العالقة االرتباطية بين المتغيرات ذكاءات متعددة و الكمالية واالغتراب
 -2مدي تأثير كل من الكمالية واالغتراب عمى الذكاءات المتعددة

أينية الدراسة
تأت

أىمية الدراسة الحالية من الناحية التطبيقية إل

كون االغتراب من المشكالت

الت يجب دراستيا والحد من انتشاره لما لو من آثار سمبية عم الفرد وعم مشاركتو ف
تنمية بمده وتطوره  ,وذلك من خالل التعرف عم

العالقة بين النواح

العقمية (الذكاءات

المتعددة) والسموكية (الكما لية) والعاطفية (االغتراب) لدي الفرد حيث أن كل منيما يؤثر ف
اآلخر
كما ترجع أىمية الدراسة إلى معرفة األثر الناجم لكل من االغتراب والكمالية عمى
الذكاءات المتعددة فمن المعروف أن أسرع ما يمكن أن يتغير ف

اإلنسان ى

العواطف

والمشاعر يمييا السموك وأثبت ما يكون ى األفكار لذا يمكننا من خالل ىذه الدراسة أن نوجو
ونؤثر ف الذكاء من خالل السموك والمشاعر.

حدود الدراسة
تتحدد الدراسة بالحدود البشرية بمجتمع الدراسة وىن طالبات كمية العموم والدراسات
اإلنسانية ف رماح بمنطقة الرياض  ,ويبمغ عددىن حوال

 811طالبة.

الحدود الزمنية :العام الدراس 0440 -0441ه

مصطلحات الدراسة
الذناءات املتعددة:
ىو القدرة عمى حل المشكالت أو تخميق نتاجات ذات قيمة ضمن موقف أو مواقف
ثقافية ()Gardner,1991
التعريف اإلجرائ

 :ى

نظرية وضعيا ىوارد جاردنر تمكن المربين من إيجاد طرق

تعميم تساعد المتعممين عمى إتقان المواد الدراسية  ,تستجيب لتسعة أنواع من الذكاء وليس
نوع واحد كماكان معروف من قبل
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االغرتاب:
ىو شعور حقيق بحالة عدم االرتباط (االنفصال) عن المناخ االجتماع بحيث يشعر
الفرد أن عالقتو مع السياق االجتماع غير موجودة ()Mayer , 1981
التعريف اإلجرائ  :ىو الدرجة تتجاوز المتوسط والت يحص عمييا الفرد ف مقياس
االغتراب المعد لمدراسة الحالية.

الهنالية :
ى سمة ترتبط بالمستويات والمعايير العالية بصورة شديدة لؤلداء وتقييم الذات بناء
عم محك صارم ()Laurenti, 2004 , 11
التعريف االجرائ  :ى

رغبة األفراد ف

الحصول عمى أعمى تقدير من نفسو ومن

اآلخرين

فزوض الدراسة
 -0توجد عالقة ارتباطيو بين درجات الطالبات عم مقياس الذكاءات المتعددة ودرجات
الطالبات عم مقياس الكمالية لدي أفراد العينة.
 -2توجد عالقة ارتباطيو بين

درجات الطالبات عم

مقياس عم

الكمالية ومقياس

االغتراب لدي أفراد العينة.
 -3توجد عالقة ارتباطيو بين درجات الطالبات عم

مقياس عم

الذكاءات المتعددة

ومقياس االغتراب لدي أفراد العينة.

اإلطار الهظزي والدراسات الشابكة
الذناءات املتعددة Multiple intelligences

الذكاءات المتعددة نموذجاً معرفياً يحاول أن يصف كيف يستخدم األفراد ذكاءاتيم

المتعددة لحل مشكمة ما  ,وترتكز ىذه النظرية عم

العمميات الت

يتبعيا العقل ف

تناول

محتوي الموقف ليصل إل الحل (كوجك )353 ,2110 ,
وى

مجموعة من القدرات العقمية الدينامية المتمايزة ف

الفرد المتعمم ذاتو  ,وبين

األفراد المتعممين بعضيم  ,والت يمكن توظيفيا بتييئة بيئة تعميمية صالحة لمتفاعل والتدريب
والتعمم( الشافع )214 ,2114 ,
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افرتاضات الذناءات املتعددة
وضع جاردنر( )Gardner , 1983العديد من المبادئ الت

إفترضيا ف

نظره

الذكاءات المتعدد ة والت كانت مصدر قوة ودعم ليذه النظرية ومن أىم ىذه المبادئ ما يم
أ -يمكن تنمية كل ذكاء إلى مستوى مناسب من الكفاءة
ب -إن الذكاءات تعمل عادة بطرق مركبة وحيوية ديناميكية
ج -ىناك طرق متعددة يوظفيا الفرد ليكون ذكياً ضمن كل فئة

د -تتفاوت الذكاءات ف نمو والتطور من شخص إلى آخر  ,كما تتفاوت داخل الفرد ذاتو
ه -كل شخص يمتمك خميط من الذكاءات وبنسب متفاوتو  ,وى ثمانية ذكاءات عمى األقل
أوضح ىوارد جاردنر  Howard Gardnerلمذكاءات المتعددة

 , intelligenceمن خالل نظريو أن لكل إنسان سبعة ذكاءات عم

Multiple

األقل مستقمة ولكن

بشكل نسب  ,وىذه الذكاءات ى (لفظ  ,لغوي  ,منطق  ,رياض  ,مكان بصري  ,إيقاع
 ,حرك

موسيق

جسم

 ,بينشخص

– اجتماع

 ,شخص

– داخم ) وقد أضاف ف

السنوات األخيرة الذكاء الطبيع والذكاء الوجودي والذكاء الروح  ,ويري جاردنر أن أداء أي
ميمة يتطم ب التفاعل بين عدة ذكاءات  ,ولذا عرف الذكاء بأنو القدرة أو مجموعة القدرات
الت تسمح لمفرد يحل المشكالت  ,وابتكار منتجات ذات أىمية ف ثقافة خاصة ( walters
), Gardner, 1988, p166
وتعرف الذكاءات المتعددة بأنيا نظرية وضعيا ىوارد جاردنر تمكن المربين من إيجاد
طرق تعميم تساعد عم

إتقان المواد الدراسية  ,وايجاد بيئة صفية مثيرة تتضمن أنشطة

وأدوات تقييم تستجيب لثمانية أنماط لمذكاء  :الذكاء المغوي  ,الذكاء االجتماع

 ,الذكاء

 ,الذكاء المكان

 ,الذكاء

الشخص

 ,الذكاء الجسم الحرك

 ,الذكاء المنطق

الرياض

الموسيق االيقاع  ,الذكاء الطبيع البيئ ( عز الدين  ,و العويص )001 ,2116 ,
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أنواع الذناءات املتعددة
 -1الذناء املهطكي الزياضي Logical Mathematic

ىو القدرة عم

التفكير المنطق

القيام بعمميات حسابية والقدرة عم

والقدرة عم

التوصل ال األسباب ()Gilman ,L,2001
 -2الذناء اللػوي اللفظي Linguistic verbal

ىو القدرة عم استخدام الكممات والسيطرة عم المغة تحدثاً وكتابة والتعبير بطالقة

( )Gilman, L, 2001

 -3الذناء املوسيكي االيكاعي Musical / Rhythmical

ىو حساسية الشخص لدرجة  ,وايقاع  ,وطابع الصوت ويتطمب ذلك القدرة عم القدرة
عم االنفعال ألنماط األصوات ()Branton . S , 2004, p5
 -4الذناء الشخصي Intra personal intelligence

وىو وع الفرد بمشاعره الداخمية وقيمو ومعتقداتو عم تكوين رؤية صحيحة عن نفسو
 ,وبالتال يكون لدية القدرة عم تحديد نقاط القوة والضعف لديو ( المفت )046 ,2114 ,
 -5الذناء االجتناعي Inter personal intelligence

وىو قدرة الفرد عم

إقامة عالقة مع اآلخرين باستخدام المغتين الشفيية (التحدث ) وغير

الشفيية (حركات الجسم ) ( إسماعيل و سكران )312 ,2112 ,
 -6الذناء البصزي املهاني Visiual – spatial intelligence

ىو قدرة الفرد عم

تكوين الصور الذىنية معيا بيدف حل المشكالت باإلضافة ال

القدرة

عم إدراك العالقات الفراغية (المفت )046 , 2114 ,
 -7الذناء اجلشني احلزني Body Kinesthetic

ويطمق عميو ذكاء اإلحساس الجسم

حيث يشتمل عم

إمكانية استخدام كل جسم

اإلنسان أو جزء من جسمو لحل المشكالت (جاردنر )45 ,2115 ,
 -8الذناء الطبيعي Naturalist intelligence

وىو مرتبط بالبيئة أو القدرة عم

التعرف عم

)L,1998
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 -9الذناء الزوحي Spiritual intelligence

ىو قدرة الفرد عم استخدام المصادر الروحية والمقدسات ف مواجية المشاكل اليومية
واالندماج ف سموك الفضيمة ( أحمد )2113 ,
ويستخدم ىذا النوع من الذكاء ف فيم الحياة والكون من الجانب الروح ( Sternberg
),1999, 438
 -01الذناء الوجودي Existential intelligence

ىو الذكاء المرتبط بالخمق والوجود والقدرة عم التعرف عم العالم المرئ الخارج
(عفانة والخذندار )358 , 2114 ,
وجدير بالذكر أن الذكاء الوجودي ييتم بالتركيز عم الدين والعقيدة والتصوف والدراسات
الدينية وىم كثيري التفكير ف الكون والخميقة (حسين )32 ,2113 ,
ومن الدراسات الت تناولت الذكاءات المتعددة دراسة (إبراىيم )2108 ,وىدفت بعض
الذكاءات المتعددة وعالقتيا بالصحة النفسية لدى الطالب الموىوبين بواليو الخرطوم  ,واتبعت
الباحثة المنيج الوصف

 ,وقد بمغ حجم العينة ( )90طالب وطالبة  ,وتمثمت أداه البحث

مقياس الذكاءات ال متعددة  ,توجد عالقة ارتباطيو بين الذكاءات المتعددة والصحة النفسية ,
و ال توجد فروق بين الذكور واإلناث ف الصحة النفسية تعزي لمتغير النوع ,كما ال توجد
فروق ف الذكاءات المتعددة بين الطالب الموىوبين تبعاً لمتغير العمر .

و دراسة النديو وويسمر ( )Landau , Weissler, 1998وىدفت إلى الكشف عن

العالقة بين الذكاء التعدد و االبتكارية ,وتألفت عينة الدراسة من  220تمميذ وتمميذه من
صفوف التعميم االبتدائ

ف

مقاطعات جنوب كاليفورنيا  ,وتوصمت الدراسة إلى أن أطفال

المجموعة األولى وىم أصحاب الذكاء المتعدد المرتفع إلى أنيم أكثر ابتكاريو من أطفال
المجموعة أصحاب الذكاء المتعدد المنخفض
ودراسة وايتازيوك
الذكاءات المتعددة ف

( )Woitaszewski,2001وىدفت لمتعرف عمى مدي إسيام
النجاحات االجتماعية واألكاديمية لدى الطالب المتفوقين المراىقين

المتفوقين ف الواليات المتحدة األمريكيو  ,وتألفت عينة البحث من  391طالباً يمثمون طالب

مدرسة ألبينا الثانوية ف مدينة ألبينا ف شمالى ميتشيغان  ,وتوصمت الدراسة إلى أن الذكاء

المتعدد يسيم إسياماً فعا ًال ف النجاحات اإلجتماعية واألكاديمية
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الهنالية Perfectionism
يعرف بيرنز ( )Burns ,1980 , 43-52الكمالية بأنيا مجموعة المظاىر السموكية
الت تتبمور ف السع الدائم ال مستويات غير واقعية ف انجاز األعمال وتحقيق أىداف
مستحيمة .
وتعرف الكمالية بأنيا دافع لمكفاح واالنجاز الكامل (.)Slade et al, 1991,169
ويري ويتنبرج ونوركروس ()wittenberg & Norcross, 2001أن الكمالية ى
أسموب واتجاه تكون فيو المستويات الموضوعة غير ممكن الوصول إلييا
كما أوضح فوسمز وآخرون ( )voseles et al , 2003, 307أن الكمالية متعددة
األبعاد مركب من عناصر اجتماعية فيناك الكمالية الموجية نحو الذات وى بعد خاص بالفرد
ذاتو تميز من خالل الدافعية القوية ألن يكون كامالً والكماليون ذووي الكمالية لمواجية الذات
بصوره صارمة ف

محاولة لمحصول عم

الكمال وتجنب الفشل  ,والكماليون ذوي الكمالية

الموجية نحو اآلخرين يضعون مستويات غير دافعية لآلخرين اليامين ف حياتيم  ,ويقيمون
سموك اآلخرين بصورة شديدة  ,والكماليون ذوو الكمالية المكتسبة اجتماعيا يعتقدون أن
اآلخرين الميمون (مثل األصدقاء واألسر واألساتذة ورفقاء الفصل  )..يضعون مستويات
غير واقعية ليم ويقيمونيم بصرامة ويضغطون عمييم كل يكونوا كاممين.
وعرفيا آرك

( )Arki, 2004, 7-8بأنيا االتجاه نحو وضع مستويات ومعايير

مرتفعة لمذات واألداء يكون مصاحباً لمسع الشديد ألداء دون أخطاء ف مجال معين وىذا ما
يسم

بكمالية المجال  ,والت

تشير ال

أن الكمالية قد تكون ف

مجال معين ف

مجال

الرياضة باعتبارىا كمالية ف مجال محدد  ,عم أنيا تتكون من أبعاد خمسة من المستويات
الشخصية المرتفعة والتناقض والخوف من خمع األخطاء وادراك النقد من اآلخرين وادراك آمال
وتوقعات اآلخرين.
كما يعرف ىاماتشيك ) )Hamacheck , 1978,31الكمال العصاب والكمال السوي
عم النحو التال :
الكمال العصاب :ىو الفرد الذي ينظر إل عممو ومجيوده عم أنو غير جيد رغم ما
يبدو عم ىذا األداء من جودة دائما يري أنو البد أن يكون األفضل باستمرار ويصاحب ذلك
عدم الرضا كسمة دائمة ويضع لنفسو مستويات ال يستطيع الوصول إلييا بإمكانياتو وقدراتو
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مع الخوف من الفشل ومن المألوف أن يصاحب عدم الرضا عن األداء إنجاز أفضل أو براعة
ولكن يحدث ذلك ف الفرد العصاب مما يجعمو أكثر توت ارً وغير قادر عم الشعور بالرضا عن
عممو ونفسو واألشياء الت تبدو عم المستوي الذي يساير ىذا الشعور
الكمال السوي  :ىو الفرد الذي يشتق اإلحساس الحقيق
المضنية واألعمال الصعبة الت
ومستواه ويميل ال

بالسعادة نتيجة الجيود

يقوم بيا ويشعر بالرضا عن أدائو حسب جودة ىذا األداء

تقدير الذات بايجابية ويبتيج لمياراتو وأدائو ويعجب ببراعتو ويضع

لنفسو مستويات تتناسب مع قدراتو وامكانياتو
أن الكمالية إتجاه نحو وضع مستويات

وأكد مان ( ) Mann, 2004,1799عم

ومعايير مرتفعة لؤلداء تكون مصاحبة باتجاىات الفرد ك يكون مضبوطا بصورة شديدة ف
سموكو  ,والكماليون يؤسسون قيمة ذاتيم عم

تحقيق األداء األعمى وعندما يفشمون ف

تحقيق ذلك فإنيم يحتقرون ويستصغرون أنفسيم بصورة قاسية
ويعد الدور الذي تمعبو المعتقدات واألفكار الالعقالنية لدي ذوي الميول الكمالية
العالية ذوو أساس جوىري حيث أن الكمالية العصابية يصاحبيا عادة أفكار ال عقالنية غير
منطقيو وقد وجد أن الالمنطقيو تتوسط بين الكمالية والعصابية فرغبات الكمال عادة تتحول
ال

متطمبات مطمقو واجبو التحقيق وتكون ممتزجة بالتنافسية ( Dibiase Mario ,

)1998, 108
وقد وصف ريم ( )Rim ,2007الطالب الكماليون بالمثابرة ف أداء العمل واالىتمام
بالتفاصيل ف أداء العمل والتأكيد عم الدقة والنظام واالىتمام بالتقييم الخارج
كما اشار أزفيدو وسواريس وبوس وجوميز ومايا وماكوس وبيريا ( Azevedo ,
)Soares , Bos , Gomes , Maria ,& Marques et al., 2009, 225
أن الكماليين ىم أفراد يضعون معايير أداء غير واقعية ومرتفعة وصارمة  ,ويخافون
الفشل والنقد الذات المفرط وغير قادرين عم الرضا عن أعماليم
ويوجد بعدين أساسيين لمكمالية وىما:
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أوالً  :البعد الذاتي للهنالية
ويتضمن وضع الفرد لنفسو مستويات عميا غير واقعية يحاول تحقيقيا من خالل
دافع ثابت وقوي لمكمال  ,فيركز عم العيوب ويعمم الفشل وينتقد نفسو بشكل مستمر وأداءه
 ,كما أن الكمالية بالتوجو الذات تمثل مفيوماً بار ازً لمدافعية انعكاس لمكفاح والتطمع لمكمال
تجنباً لمفشل وترتبط الكمالية بالتوجو الذات

بمستوي الطموح والشعور بالذنب ( & Flett

)Hemett ,1991 ,98- 101

ويطمق باسكو ( )Basco, 1998 , 43 - 44عم

ىذا البعد مصطمح الكمالية داخمية

المنشأ  ,والت تتمثل ف ميل الفرد لمكمال من قبل نفسو حيث ىتم بالدقة والتفاصيل ويتسم
بالحياة الروتينية والمحافظة تجاه أساليب التغير والحساسية المفرطة من نقد وتقييم اآلخرين
والشك ف الذات نقدىا

ثانياً  :البعد االجتناعي للهنالية
وىذا البعد يتضمن بعدين فرعين ىما :
 -0الكمالية وفقاً لصور المجتمع Socially – prescribed perfection

ى بعد آخر من أبعاد الكمالية يشمل الحاجة ال الفيم واالنتباه لممستويات ومقابميا
مع توقعات وقبول اآلخرين ( )Flett & Hewett , 1991, 981

 -2الكمالية من خالل اآلخرين Oriented – perfectionism others
يشمل االعتقاد ف

مستويات لؤلداء غير الواقعية واالعتماد عم

ثقة وتقييم اآلخرين

وادراكيم أن ىذه المستويات كاممة يعتقد الفرد الكمال أن المستويات غير الواقعية الت
يضعيا اآلخرين ويحاول تحقيقيا بدفع منيم والحصول عم

الرضا منيم والتقدير

واالحترام ()Fronst et al , 1997 , 211

العوامل اليت تشاعد علي منو الهزعة إلي الهنال:
العوامل الشخصية:
يشير ميندا جميو وبايريت ( )Mendaglio& pyryt, 1996,4أن ىناك من اآلباء
والمعممين والباحثين ف مجال التفوق العقم عم أن المتفوقين عقمياً يعرفون بالحساسية
الشديدة  ,وى

حساسية ف

جوانب متعددة  ,فف

الجانب المعرف

تتضمن الحساسية

لمجوانب اإلدراكية فالمتفوقين عقمياً يستطيعون اإلدراك الدقيق لمتفاوتات ف
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البينشخص  .وف الجانب االنفعال فإن الحساسية تتكون من الخبرة باالنفعاالت ف الذات
وف اآلخرين  ,حيث أن المتفوق عقمياً حساس بدرجة شديدة لمنقد من اآلباء والمعممين وىذه

الرابطة اإلمباثية من اآلخرين ربما تتزايد تبعاً لخصائص البيئة والعائمة  ,وربما تتمخض عنيا
مشاعر القمق والحزن واإلحباط العوامل االجتماعية

يذكر سالد ونيوتن وماري ومارف ( Slad, Neuton , Mary ,& Marphy ,
 ) 1991, 167- 169أن انخفاض الكمالية لدي األفراد يرجع إل

معاناتيم من البيئة

المحيطة بيم ؛ فيقل لدييم الميل إل اإلتقان والسع إل الكمال  ,وعدم التقبل يؤثر عم
أفكارىم ويشعرىم أنيم غير محبوبين لذلك يساورىم الشك فيما يكتسبونو من أفكار وأ ارء ممن
حوليم عندما يوكل إلييم أعمال يؤدونيا وبالطبع يتأثر األداء بالشك ف إمكانياتيم  ,أما إذا
كانت البيئة حول الفرد إيجابية دافئة فإنيا تدفع الفرد إل اإلتقان وبذل الجيد فيما يؤديو من
أعمال حتى وان كانت شاقة  ,لذلك الكمالية بالدعم االيجاب لؤلداء المتقن والمتأن
األسزة :ويري ابالرد وباركر ( )Ablard& Parkar ,1997, 651-653أن
آباء المتفوقين دراسياً متيمون بتييئة ما يسم بالبيئة المنزلية المتقدة  ,أو دفع أطفاليم ك

ينجزوا ف مستويات غير عادية وبصوره عاجمو أكثر من المألوف  ,وىؤالء اآلباء يوصفون

بكونيم ناقدي ن لفعل األخطاء  ,يصرون عم

وصول أبنائيم إل

مستويات القمة  .وبينما

ىناك شاىد أن تدعيم وتشجيع اآلباء لمستويات االنجاز الفائق ميم  ,وييسر االنجاز واألداء
لدي أبنائيم  ,إال أن ىناك قمقاً شديداً وأن توقعات وآمال الوالدين غير الواقعية تسبب الضيق

 ,وترب قمق األداء

املدرسة واألقزاى  :تشير نتائج دراسة شمر ( )Schuler ,1999, 65أن الكماليين
أقروا بالتأثير الشديد لممدرسين واألقران عن كماليتيم  ,فالكماليون األسوياء يقدرون
السموكيات الكمالية ألقرانيم  ,ومدرسييم بينما الكماليون ذوي الخمل الوظيف أكدوا أن أقرانيم
ومدرسي يم يضعونيم تحت ضغط إضاف

لؤلداء عم

نحو كمال

 ,وأن المنافسة لصنع

األفضل ف المدرسة مع األصدقاء واألقران تدرك كتأثير إيجاب من جانب الكماليين األسوياء
 ,بينما يدركيا الكماليون ذوي الخمل الوظيف كشكل من أشكال الضغط اإلضاف لؤلداء بدون
أخطاء.
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الفزم بني الهنالية التهيفية والهنالية الالتهيفية
يري لويسيرو وبالسكو وآشب

ومارتين

وبيرنر وكالريس وماري( Lociero ,

)Blasko ,Ashby , Martin , Burner , & Charles et al., 2001 , 24-28
أن الكمالية التكيفية ترتبط بعدة عالمات تدل عم الصحة النفسية االيجابية مثل تقدير الذات
والفعالية الذاتية العامة وعم

عكس ذلك فإن الكمالية غير التكيفية ترتبط بالمستويات

المتزايدة من االكتئاب ومشاعر الدونية
ومن الدراسات الت

تناولت الكمالية دراسة (Arkam , Myachykov& ,2015

)Barclay
والت

ىدفت ال

دراسة الدور الوسيط القمق واالكتئاب عم

العالقة بين الكمالية

واضطرابات النوم وشدة األرق  ,وتكونت عينة الدراسة من  86مشارك بمتوسط عمري 25
عاماً وانحراف معياري ( )01,12ومن بينيم  %81من اإلناث .وتوصمت الدراسة إل
الطالب الذين يعانون من اضطرابات النوم سجموا درجات مرتفعة ف

أن

الكمالية بالمقارنة مع

الطالب الذين ينامون بشكل جيد وطبيع
و دراسة براند وآخرون

(Brand Kirov , Grber puhse, Lemola ,

) Cartese Meyer& Trachsler ,2015
والت ىدفت إل التعرف عم العالقة بين النزعة الكمالية وقمة النوم أو األرق ومدي
تأثيرىا عند ضبط العوامل الوسيطة مثل الضغوط النفسية وضعف التنظيم االنفعال وتكونت
عينة الدراسة من  346شاب بمتوسط عمري ( )23,87عاما من طالب كمية الطب بجامعة
باسل  Baselوقد توصمت نتائج الدراسة إل

وجود عالقة ارتباطيو موجبة بين الكمالية

الالتكيفية وقمة النوم واألرق

االغرتاب
عرف إريك فروم االغتراب بأنو حالو معينة لعالقة االتساق بنفسو  ,وبغيره من الناس
 ,وبالطبيعة وبعممو وباألشياء المحيطة بو  ,كما تعن

فقدان اإلنسان لمحرية بمعناىا

االيجاب  ,أي تحقيق الفرد لذاتو بالرغم من أنو يخش العودة لمروابط السابقة ( الشعراوي ,
)85 ,0995
وعرفو( بدر )9, 0991,بأنو انفصال الفرد عن ذاتو وعن مجتمعو .
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وأبعاد االغرتاب :
 -0افتقاد المعن  :ويعن نقص اإلدراك والفيم أو نقص المعن ف أي مجال من مجاالت
الحياة كما يعن اإلحساس بافتقاد اليدف من الحياة ( زىران )019 ,2114,
 -2نقص اإلحساس بالقدرة  :ويعن شعور الفرد بأن مصيره ليس ف يده وخارج عن نطاق
سيطرتو وتوجييو وانما يتحدد مصيره بواسطة قوي خارجية أو بالحظ والنصيب
 -3العزلة االجتماعية  :وتعن

االنفصال بين الفرد ومجتمعو وما يحممو من ثقافة  ,مما

يجعمو غير قادر عم المشاركة ف أي نشاط اجتماع
 -4قمة االلتزام بالمعايير :تعن توقع الفرد الوصول إل نتائج معينة بوسائل غير مشروعة
وتبن الفرد مبادئ مخالفة لمعايير المجتمع  ,ونعن بذلك عدم االلتزام بالقوانين الت
يقوم عمييا السموك ف المجال االجتماع
 -5التمرد :ويعن

شعور الفرد بالرفض والكراىية لكل ما يحيط بو من قيم ومعايير  ,قد

يكون التمرد عم الذات أو اآلخرين أو األديان( .األحمد )026 ,2101 ,
وأشار ( الجماع  )07 ,2117 ,إلى مالمح الشخصية المغتربة نفسيا بأنيا
 )0عدم وجود ىدف يرشد المغترب ف الحياة  ,وينقذه من الضياع
 )2ضعف معاييره االجتماعية  ,األمر الذي يجعمو عاج ازً عن إقامة حوار بينو وبين
نفسو من جانب  ,وبينو وبين مجتمعو من جانب آخر

 )3عدم وجود معنى لمحياة
 )4شعوره بأنو مجرد من إنسانيتو  ,مما يجعمو يشعر بعدم األمان و االطمئنان
 )5تمرده ورفضو ألي التزامات يضعيا المجتمع  ,ويعمل عمى مقاومتيا بكل السبل.
ومن الدراسات الت تناولت االغتراب دراسة ( شمب  )2103,وىدفت إل دراسة االغتراب
وعالقتو باالكتئاب لدي الشباب الجامع وتكونت العينة االستطالعية من  211طالب وطالبة
من طالب الكميات بجامعة جنوب الوادي وى (كمية التربية – كمية اآلداب – كمية التجارة –
كمية الحقوق – كمية اليندسة – كمية الطب – كمية السياحة والفنادق – كمية الزراعة )
وأظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين االغتراب واالكتئاب وال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذك ور واإلناث عم
االغتراب واالكتئاب.
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ودراسة براون وآخرون ) (Brown, et al, 2003وىدفت الدراسة إل توضيح العالقة
بين االغتراب وبنية المدرسة  ,وقد وضحت الدراسة أىم مظاىر االغتراب وى

الضعف ,

والعمل غير النموذج  .وكانت نتائج الدراسة حيث الطالب بعمل سموكيات غير مقبولة مثل
الغش ف االمتحانات لمحصول عم درجات عالية أو التقرب لممعممين  ,العمل بدون معن ,
والطالب الذي يشعر باالغتراب يقبل بأىداف المدرسة وال يثق بيا كما أنو يشعر بالعزلة.
وف حدود عمم الباحثة توجد دراسو جمعت بين اإلغتراب والكمالية ى دراسة (أبو حالوة
 )2105 ,وىدفت إلى تحديد اإلسيامات النسبية لمتغيري الكمالية العصابية واالعتقادات
المختمة وظيفيا ف

التنبؤ باالغتراب الدين

العالقات االرتباطية بين االغتراب الدين

لدى طالب المرحمة الثانوية ,والكشف عن

ومتغيري الكمالية العصابية واالعتقادات المختمة

وظيفيا ,والكشف عن الفروق بين ذوى المستوى المرتفع وذوي المستوي المنخفض لكل من
الكمالية العصابية واالعتقادات المختمة وظيفيا ف

درجات االغتراب الدين  ,وتكونت عينة

الدراسة من ( ) 246طالبا وطالبة من طالب المرحمة الثانوية بمدرست ناصر الثانوية بنين
بكوم حمادة ,ومدرسة كوم حمادة الثانوية لمبنات ,وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
أىميا :توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا بين االغتراب الدين والكمالية العصابية لدي عينة
من طالب المرحمة الثانوية .توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا بين االغتراب الدين
واالعتقادات المختمة وظيفيا لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية .يمكن التنبؤ باالغتراب
الدين

من خالل الكمالية العصابية لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية .ويمكن التنبؤ

باالغتراب الدين من خالل االعتقادات المختمة وظيفيا لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية.

املهًجية وإجزاءات الدراسة
استخدمت الدراسة المنيج اإل رتباط لدراسة العالقة االرتباطية والسببية بين كل من
االغتراب والكمالية والذكاءات المتعددة ,وتكونت عينة الدراسة من  021طالبة من طالبات
قسم الدراسات اإلسالمية بكمية العموم والدراسات اإلنسانية ف رماح بمنطقة الرياض ,تتراوح
أعمارىن  26 -21بمتوسط عمري 24عاماً  ,وقد تم تطبيق الثالث مقاييس عم

نفس

المجموعة لمعرفة العالقة بين امتالك الطالبة لعدد من الذكاءات ونوعية الكمالية واحساسيا

باالغتراب
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أدوات الدراسة
- 1مكياض االغرتاب
تم استنباط المقياس من اإلطار النظري والدراسات السابقة والمقاييس السابقة لالغتراب
مثل مقياس الغتراب ( عيد)0991 ,ومقياس االغتراب لدي المراىقين والشباب ( باظة ,
 )2114ومقياس االغتراب(إبراىيم  )0983 ,ومقياس االغتراب لدي الشباب الجامع (صالح
إبراىيم ) 2112 ,

 الصدق العامم Factor analysisاعتمدت الباحثة عم طريقة المكونات األساسية وتدوير العوامل بطريقة فريماكس وأسفر

التحميل عن عامل واحد بعد التدوير باستخدام محك جيمفورد الذي يقبل العوامل الت
تشبعاتيا عن ( )1,3كانت النتائج كالتال
واندذول ( )1
ٍوضح وخائح انخشبؼاث نؼباساث مقَاس االغخشاب

انؼباسة انؼامم
األول
14241
1

انؼامم
انثاوٌ
14115-

انؼامم
انثانث
14613

انؼباسة انؼامم
األول
14364
23

انؼامم
انثاوٌ
14513

انؼامم
انثانث
141.2

14540
14315
14666
14214
14200
14401
14330
14205
14510
14332
14142
14652
141.3
14410
14451
14232
15.414611
14500
14.45
14631

14323
141.0
-14111
14311
14303
14436
14351
14421
14403
14642
14604
14222
14644
14322
14461
1461.
1464.
14260
14435
14133
1445.

1431.
14503
14221
14411
14340
141.0
14144
14315
14162
14111
1164141.1
141.3
14365
142.3
14215
14240
14160
14224
142.1
1134-

14556
14563
14330
14402
14411
145.0
14613
14216
143.2
1421.
14160
14421
14303
14401
141.1
1462.
144..
14220
14164
14210
14252

14213
1440.
14505
14555
14400
142.3
14213
14315
14100
14426
1450.
1411.
14411
14161
14206
14121
114310
14231
14366
14402
14461

14343
1424.
1434.
14140
14201
14240
14335
14551
14414
14442
1423.
14365
14410
14460
14506
14322
14302
14642
14302
14401
14250

2
3
4
5
6
.
0
0
11
11
12
13
14
15
16
1.
10
10
21
21
22

24
25
26
2.
20
20
31
31
32
33
34
35
36
3.
30
30
41
41
42
43
44
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الجذر الكامن وىو مجموع مربعات اسيامات كل المتغيرات عمى كل عامل من عوامل
المصفوفة يساوي  39,25و العوامل الثالثة تفسر  %68,84من التباين ف المتغيرات ,
قيمة اإللتواء  1,931وقيمة التفمطح  073 ,1,264وكانت قيمة جودة القياس باستخدام
مقياس كايزرماير اولكين  Kaiser-Maeyer-Olkinتساوي 1,472عند مستوى داللة
1,111

تفشري العوامل
يمكن تفسير العوامل الناتجة عن التحميل العامم كالتال
عامل األول  :بمغت التشبعات ذات الداللة عم ىذا العامل ( )08مفردة من المجموع
الكم لممفردات البالغ( )44مفردة وى المفردات (21 , 09 , 05 , 03 , 01 , 7 , 4 ,2
)37 , 35 , 31 , 29 , 25 , 24 , 22 ,20 ,وقد تراوحت التشبعات عم ىذا العامل ما
بين ( ) 1,409لممفردة ( )05إل ( )1,745لممفردة ( )20وىذا العامل ىو عدم الرضا عن
الذات

العامل الجاني
بمغت التشبعات ذات الداللة عم

ىذا العامل ( ) 05مفردة من المجموع الكم

لممفردات البالغ(  )44مفردة وى المفردات(, 07 ,06 , 04 , 02 , 00 , 9 , 8 , 6
 ) 44 , 34 , 28 , 27 , 26 , 23 , 08وقد تراوحت التشبعات عم ىذا العامل ما بين
( )1,350لممفردة (  )8إل ( )1,684لممفردة (  )02وىذا العامل االحباط

العامل الجالح
بمغت التشبعات ذات الداللة عم

ىذا العامل ( ) 00مفردة من المجموع الكم

لممفردات البالغ(  )44مفردة وى المفردات(, 38 , 36 , 33 , 32 , 30 , 5 , 3 ,0
 ) 43 , 42 , 40وقد تراوحت التشبعات عم ىذا العامل ما بين ( )1,400لممفردة ( )5
إل ( )1,640لممفردة (  )40وىذا العامل التجنب واالنطواء
وبذلك لم يتم حذف أي عبارة لعدم توافقيا مع عوامل المقياس ويظل المقياس مكوناً

من  44عبارة
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طزيكة التطبيل وإعادة التطبيل Test-Retest
تم حساب ثبات المقياس عن طريق إعادة التطبيق عم عينة قواميا  011طالبة من
طالبات كمية العموم والدراسات االنسانية ف رماح وكان الفارق الزمن  05يوماً وباستخدام

معادلة بيرسون تبين أن معامل االرتباط بين التطبيقين ىو  1,77وىو معامل ارتباط يدل

عم أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات .

الصورة الهًائية للنكياض
المقياس أصبح المقياس ف

بعد إجراء الصدق والثبات عم

صورتو النيائية

من( )44فقرة موزعة عم ثالثة أبعاد ىم:
 عدم الرضا عن الذات عدم القدرة عم التغيير (االحباط) -التجنب واالنطواء

تصحيح املكياض
يتم تصحيح المقياس عم األساس التال
موافق = 3

أحياناً = 2

غير موافق = 0

تجمع درجة األبعاد الفرعية لحساب درجة االغتراب ونظ ارً ألن المقياس يتكون من

( )44عبارة فإن مدي الدرجات يتراوح بين ( ) 032 -44درجة الصورة النيائية لمقياس
وتتحدد عم النحو التال :
من  73 - 44درجة منخفض
من  013 -74درجة متوسط
من  032 –014درجة مرتفع

مكياض الهنالية
تم استنباط المقياس من اإلطار النظري والدراسات السابقة والمقاييس السابقة مثل
مقياس النزعة إل الكمال ( أبو سيف  )2106 ,ومقياس الكمالية العصابية لدي طالب
الجامعة الفائقين أكاديمياً ( اإلمام ) 2103 ,ومقياس الكمالية لدي الفائقين دراسياً
بالمرحمة الثانوية (منصور)2105 ,
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 الصدم العاملي Factor analysesاعتمدت الباحثة عم

طريقة المكونات األساسية وتدوير العوامل بطريقة فريماكس وأسفر

التحميل عن عامل واحد بعد التدوير باستخدام محك جيمفورد الذي يقبل العوامل الت

تزيد

تشبعاتيا عن ( )1,3كانت النتائج كالتال
انؼباسة
1
2
3
4
5
6
.
0
0
11
11
12
13
14
15
16
1.
10
10
21

واندذول ( )2
ٍوضح وخائح انخشبؼاث نؼباساث مقَاس انكمانَت
انؼامم األول
انؼامم األول انؼامم انثاوٌ انؼباسة
14210
21
14100
14441
14230
22
14115
1412414121
23
145.4
1412114336
24
14401
1415114246
25
14626
14134
141.1
26
14522
14134
144.4
2.
1430.
14201
14346
20
141.614522
14340
20
144.0
14150
1414131
14110
14355
1411031
14441
14160
14100
32
14122
144.0
14436
33
14402
14331
14120
34
14203
144.0
14652
35
14511
14100
14352
36
14540
14153
14354
3.
14301
14402
14653
30
1416614.20
14401
30
1410114.10
14.15
41
14215146.0

انؼامم انثاوٌ
1443.
14160
1441.
14311
143.6
144220
141.5
14361
14202
14305
14201
14411
14103
142.4
14140
142..
14252
1411014233
1413.-

الجذر الكامن وىو مجموع مربعات اسيامات كل المتغيرات عمى كل عامل من عوامل
المصفوفة  08,79والعوامل الثمانية تفسر  %47,94من التباين ف
االلتواء 0,760-والتفمطح

المتغيرات  ,قيمة

 01,073وكانت قيمة جودة القياس باستخدام مقياس

كايزرماير اولكين  Kaiser-Maeyer-Olkinتساوي 1,696عند مستوى داللة 1,111
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تفشري العوامل
يمكن تفسير العوامل الناتجة عن التحميل العامم كالتال
عامل األول  :بمغت التشبعات ذات الداللة عم ىذا العامل ( )09مفردة من المجموع الكم
لممفردات البالغ( )28مفردة وى المفردات (, 09 , 08 , 07 , 04 , 02 , 01 , 8 ,0
) 41 , 39 , 38 , 37 , 36 , 35 , 33 , 29 , 27, 24 , 21وقد تراوحت التشبعات
عم ىذا العامل ما بين ( ) 1,336لممفردة ( )24إل ( )1,729لممفردة ( )08وىذا العامل
ىو الكمالية العصابية

العامل الجاني
بمغت التشبعات ذات الداللة عم

ىذا العامل ( ) 08مفردة من المجموع الكم

لممفردات البالغ(  )28مفردة وى المفردات(, 05 , 03 , 00 , 9 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3
 )32 , 30 , 31 , 28 , 26 , 25 , 23 , 20 , 06وقد تراوحت التشبعات عم ىذا
العامل ما بين ( )1,376لممفردة (  )25إل ( )1,626لممفردة (  )5وىذا العامل الكمالية
االيجابية
وبذلك يكون قد تم حذف ثالثة عبارات لعدم توافقيا مع عوامل المقياس وأصبح
المقياس مكوناً من  37عبارة بدالً من  41عبارة
طزيكة التطبيل وإعادة التطبيل Test-Retest
تم حساب ثبات المقياس عن طريق إعادة التطبيق عم عينة قواميا  021طالبة
من طالبات المستوي األول بكمية العموم والدراسات اإلنسانية ف رماح بجامعة المجمعة وكان
الفارق الزمن  05يوماً وباستخدام معادلة سبيرمان تبين أن معامل االرتباط بين التطبيقين
ىو  1,83وىو معامل ارتباط يدل عم أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات .

الصورة الهًائية للنكياض
بعد إجراء الصدق والثبات عم المقياس أصبح المقياس ف صورتو النيائية
من( )25فقرة موزعة عم بعدين ىما:
 الكمالية العصابية -الكمالية االيجابية
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تصحيح املكياض
يتم تصحيح المقياس عم األساس التال
ال حد ما = 2

موافق = 3

غير موافق = 0

تجمع درجة األبعاد الفرعية لحساب درجة دافعية االنجاز ونظ ارً ألن المقياس يتكون

من ( )37عبارة فإن مدي الدرجات يتراوح بين ( ) 000 -37درجة الصورة النيائية لمقياس
وتتحدد عم النحو التال :
من  60 - 37درجة منخفض
من  86 -62درجة متوسط
من  000 –87درجة مرتفع

 - 0مكياض الذناءات املتعددة
تم استنباط المقياس من اإلطار النظري والدراسات السابقة والمقاييس السابقة مثل مقياس
تقييم وتطوير الذكاءات المتعددة

Multiple intelligence development

 )MIDAS(Assessment scaleوالذي أعده بالمغة االنجميزية (شارلز برانتن شيرير
 )Charles Branton Shearerعام 0994وقامت بتعريبو (رنا قوشحة )2113,

 الصدم العاملي Factor analysisاعتمدت الباحثة عم

طريقة المكونات األساسية وتدوير العوامل بطريقة فريماكس

وأسفر التحميل عن عامل واحد بعد التدوير باستخدام محك جيمفورد الذي يقبل العوامل الت
تزيد تشبعاتيا عن ( )1,3كانت النتائج كالتال
انؼامم
األول
146..
14.10
14.16
14031
14..0
14.10
1464.

واندذول ( )3
ٍوضح وخائح انخشبؼاث نؼباساث مقَاس انزكاءاث انمخؼذدة
انؼامم
انؼامم
انؼامم
انؼامم
انؼامم
انؼامم
انسادس انسابغ
انخامس
انشابغ
انثانث
انثاوٌ
14654
14415
14400
14155
14.46
14.00
114.15 14631
14611
14.32
14606
14.31
14611
1456.
14613
14620
14642
145.5
14610
14.04
14644
14.1.
14610
14344
146.2
14662
14601
14601
14663
143.0
1462.
14600
14620
14100
14400
14610
14640
14161
14620
14211
14421
14401
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الجذر الكامن وىو مجموع مربعات اسيامات كل المتغيرات عمى كل عامل من عوامل
المصفوفة  22,01والعوامل الثمانية تفسر  %53,36من التباين ف
االلتواء 1,682والتفمطح

المتغيرات  ,قيمة

 , 1,491-وكانت قيمة جودة القياس باستخدام مقياس

كايزرماير اولكين  Kaiser-Maeyer-Olkinتساوي 1,28عند مستوى داللة 1,111

تفشري العوامل
يمكن تفسير العوامل الناتجة عن التحميل العامم كالتال
عامل األول  :بمغت التشبعات ذات الداللة عم
الكم

لممفردات البالغ( )56مفردة وى

ىذا العامل ( )7مفردة من المجموع

المفردات () 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 0وقد

تراوحت التشبعات عم ىذا العامل ما بين ( ) 1,647لممفردة ( )7إل ( )1,830لممفردة
( )4وىذا العامل ىو الذكاء الموسيق

العامل الجاني
بمغت التشبعات ذات الداللة عم ىذا العامل ( ) 7مفردة من المجموع الكم لممفردات
البالغ(  )28مفردة وى المفردات( )04 , 03 , 02 , 00 , 01 , 9 , 8وقد تراوحت
التشبعات عم ىذا العامل ما بين ( )1,344لممفردة (  )00إل ( )1,798لممفردة ( )8
وىذا العامل ىو الذكاء الحرك

العامل الجالح
بمغت التشبعات ذات الداللة عم ىذا العامل ( ) 7مفردة من المجموع الكم لممفردات
البالغ(  )28مفردة وى المفردات( ) 20 ,21 , 09 , 08 , 07 , 06 , 05وقد تراوحت
التشبعات عم ىذا العامل ما بين ( )1,420لممفردة (  )20إل ( )1,746لممفردة ( )05
وىذا عامل ىو الذكاء المنطق

العامل الزابع
بمغت التشبعات ذات الداللة عم ىذا العامل ( ) 4مفردة من المجموع الكم لممفردات
البالغ(  )28مفردة وى المفردات(  )26 , 25 , 24 ,23وقد تراوحت التشبعات عم ىذا
العامل ما بين ( )1,628لممفردة (  )24إل

( )1,732لممفردة (  )23وىذا عامل ىو

الذكاء المكان
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العامل اخلامص
بمغت التشبعات ذات الداللة عم ىذا العامل ( ) 7مفردة من المجموع الكم لممفردات
البالغ(  )28مفردة وى المفردات( ) 35 , 34 , 33 , 32 , 30 , 31 ,29وقد تراوحت
التشبعات عم ىذا العامل ما بين ( )1,498لممفردة (  )29إل ( )1,691لممفردة ( )33
وىذا عامل ىو الذكاء المغوي

العامل الشادض
بمغت التشبعات ذات الداللة عم ىذا العامل ( ) 6مفردة من المجموع الكم لممفردات
البالغ(  )28مفردة وى

المفردات( ) 40 , 41 , 39 , 38 , 37 , 36وقد تراوحت

التشبعات عم ىذا العامل ما بين ( )1,415لممفردة (  )36إل ( )1,784لممفردة ( )39
وىذا العامل ىو الذكاء االجتماع

العامل الشابع
بمغت التشبعات ذات الداللة عم ىذا العامل ( ) 7مفردة من المجموع الكم لممفردات
البالغ(  )28مفردة وى المفردات( ) 49 , 48 , 47 , 46 , 45 , 44 , 43وقد تراوحت
التشبعات عم ىذا العامل ما بين ( )1,600لممفردة (  )45إل ( )1,705لممفردة ( )44
وىذا العامل ىو الذكاء الشخص

العامل الجامو
بمغت التشبعات ذات الداللة عم ىذا العامل ( ) 7مفردة من المجموع الكم لممفردات
البالغ(  )28مفردة وى المفردات( )56 , 55 , 54 , 53 , 52 , 50 ,51وقد ت اروحت
التشبعات عم ىذا العامل ما بين ( )1,353لممفردة (  )53إل ( )1,847لممفردة ( )50
وىذا الذكاء الطبيع
وبذلك يكون قد تم حذف أربعة عبارات لعدم توافقيا مع عوامل المقياس وأصبح
المقياس مكوناً من  52عبارة بدالً من  56عبارة
طزيكة التطبيل وإعادة التطبيل Test-Retest
تم حساب ثبات المقياس عن طريق إعادة التطبيق عم عينة قواميا  021طالبة من
طالبات المستوي األول بكمية العموم والدراسات اإلنسانية ف

رماح بجامعة المجمعة وكان

الفارق الزمن  05يوماً وباستخدام معادلة سبيرمان تبين أن معامل االرتباط بين التطبيقين
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ىو  1,75وىو معامل ارتباط يدل عم

أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات ,

وباستخدام معادلة بيرسون تبين أن معامل االرتباط بين التطبيقين ىو  1,77وىو أيضاً

معامل ارتباط يدل عم أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.

الصورة الهًائية للنكياض
بعد إجراء الصدق والثبات عم المقياس أصبح المقياس ف صورتو النيائية من( )52فقرة
موزعة عم ثمانية أبعاد ىما:
 الذكاء الموسيق الذكاء الحرك الذكاء المنطق الذكاء المكان (البصري) الذكاء المغوي الذكاء االجتماع الذكاء الشخص -الذكاء الطبيع (البيئ )

تصحيح املكياض
يتم تصحيح المقياس عم األساس التال
دائما = 5

غالباً = 4

أحياناً = 3

ناد ارً = 2

أبداّ = 0

تجمع درجة األبعاد الفرعية لحساب درجة الذكاءات المتعددة ونظ ارً ألن المقياس

يتكون من ( )52عبارة فإن مدي الدرجات يتراوح بين ( )261 -52درجة الصورة النيائية
لمقياس وتتحدد عم النحو التال :
من  88 - 52درجة منخفضة
من  024 -89درجة متوسطو
من  061 –025درجة مرتفعو
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نتائج الدراسة ومهاقشتًا

انزكاءاث
انكمانَت
االغخشاب

خذول ()4
ٍوضح انوصف اإلحصائٌ نهؼَىت ػهي انمقاٍَس انثالثت
االوحشاف انمؼَاسً
انمخوسط
3145..
1.14.0
114365
05410
164055
60415

من الجدول يتضح أن متوسط الذكاءات المتعددة مرتفع عن الكمالية واالغتراب

اسحباط
بَشسون
مسخوى
انذالنت

خذول ()5
ٍوضح االسحباطاث بَه انمخغَشاث انثالثت
انكمانَت
انزكاءاث انمخؼذدة
14262
14111
انزكاءاث انمخؼذدة
14111
14262
انكمانَت
1411314144االغخشاب
14112
1
انزكاءاث انمخؼذدة
1
14112
انكمانَت
14400
14323
االغخشاب

االغخشاب
141441411314111
14323
14400
1

ومن الجدول السابق يتضح أنو توجد عالقة ارتباطيو طردية بين الذكاءات المتعددة
والكمالية وىذه العالقة دالة إحصائياً  ,ولكن توجد عالقة ارتباطيو عكسية بين الذكاءات

المتعددة واالغتراب وغير ذات داللو إحصائياً  ,كما توجد عالقة ارتباطية عكسية بين كل من
االغتراب والكمالية حيث أنيا تساوي ( )1.113-وى أيضا غير ذات داللو حيث أن مستوى

الداللة أكبر من  1.15في تساوي ( )1.489وىكذا نكون قد تحققنا من الفروض الثالثة
األولى لمدراسة وى

توجد عالقة ارتباطيو بين درجات الطالبات عم

مقياس

الذكاءات

المتعددة ودرجات الطالبات عم مقياس الكمالية لدي أفراد العينة.وتكون النتائج
 -0توجد عالقة ارتباطيو موجبة وذات داللة إحصائية بين الذكاءات المتعددة والكمالية لدي
أفراد العينة.
 -2توجد عالقة ارتباطيو سالبة وغير ذات داللة بين الكمالية واالغتراب لدي أفراد العينة.
 -3توجد عالقة ارتباطيو سالبة وغير ذات داللة بين درجات الطالبات عمى مقياس
الذكاءات المتعددة واإلغتراب لدي أفراد العينة.

1

خذول ()6
ٍوضح مهخص ومورج انؼالقت بَه انمخغَشاث انثالثت
مشبغ االسحباط
مشبغ االسحباط
 Rاالسحباط
انمؼذل
14154
141.1
14266
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ويتضح من الجدول السابق أنو يوجد ارتباط طردي ضعيف بين المتغيرين المستقمين
الكمالية واالغتراب وبين الذكاءات المتعددة
خذول ().
ٍوضح ححهَم انخباٍه نهمخغَشاث انثالثت
F
مشبؼاث
دسخاث
مدموع
انمخوسطاث
انحشٍت
انمشبؼاث
44104
3.114.01
2
.4134561
0044640
111 0.3114341
112 114.144013

ومورج
االوحذاس
انبواقٌ
انكهٌ

مسخوً
انذالنه
14110

ومن الجدول يتضح أن االنحدار معنوي وال يساوي الصفر وبالتال توجد عالقة بين
الكمالية واإلغتراب وتأثيرىا عمى الذكاءات المتعدده وأن مستوى الداللة ف

تحميل التباين

يساوي ( )1.108أقل من  1.15أي أن يقبل الفرض البديل وىو أنو توجد فروق ذات داللة
إحصائية ف الفروق الفردية لمذكاءات المتعددة لدي طالبات الجامعة ترجع إلى أثر كل من
الكمالية والشعور باالغتراب
ومورج

ثابج
انكمانَت
االغخشاب

خذول ()0
ٍوضح مؼامالث حأثَش كم مه انكمانَت واالغخشاب ػهي انزكاءاث انمخؼذدة
مسخوى
T
انمؼامالث
انمؼامالث انغَش قَاسَت
انذالنه
انقَاسَت
Beta
انخطأ
B
انمؼَاسً
14111
44021
244165
1164125
14115
24054
14262
1424.
14.16
14641
144601414314166
141.0-

من خالل جدول المعامالت يتضح أن الكمالية ذات أثر أكبر عمى الذكاءات المتعددة
من تأثير االغتراب وذلك ألن مستوي الداللة لمكمالية أقل من  1.15في تساوي  1.115أما
االغتراب فمستوى الداللة أكبر من )1.640( 1.15

Mahal.
Distance

انقَمت
انصغشى
14113

خذول ()0
ٍوضح إحصاء انبواقٌ
انمخوسط
انقَمت انؼظمي
04012

14002

- 808 -

االوحشاف
انمؼَاسً
14006

انؼذد
113

العالقة السببية بين كل من الكمالية واالغتراب على الذكاءات المتعددة .............................................

يوضح الجدول قيمة mahalanbios

وتتضح بو قيمة العظم

8.902وى

أقل من القيمة الحرجة كاي تربيع ( )9.2عند درجات حرية  2وبالتال ال توجد قيم متطرفو
متعددة المتغيرات وىو شرط من شروط تطبيق االنحدار المتعدد

الزسوم البيانية

سسم بَاوٌ (ٍ )1وضح انخوصٍغ انخكشاسً نؼَىت انذساست

يتضح من رسم المدرج التكراري أن البيانات تتبع التوزيع التكراري

سسم بَاوٌ (ٍ )2وضح االوحذاس انمؼَاسً نهبواقٌ

يوضح الرسم البيان

 p- plotأن البيانات تتجمع حول الخط المستقيم وبالتال

تتوزع حسب التوزيع الطبيع وىو شرط من شروط اختبار االنحدار
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سسم بَاوٌ (ٍ )3وضح شكم إوخشاس انبواقٌ

يوضح الرسم البيان شكل االنتشار  residualمع القيم المتوقعة ومنو يتضح عدم
وجود نمط معين لمنقاط ف الشكل وىذا يتسق مع شرط الخطية المتطمب الختبار االنحدار
ومن ىنا يتضح لنا العالقة بين المتغيرين المستقمين الكمالية واالغتراب والمتغير
التابع الذكاءات المتعددة وأنو يوجد تأثير بين المتغيرات يعزي التأثير عمى الذكاءات المتعددة
لمكمالية

.

وقد

أكدت

دراسة

(

;34

1995,

Bergner,

 )Hall,Kerr,Kozub&Finnie,2007العالقة ارتباطيو موجبة بين الكمالية العصابية
واالغتراب وخاصة الخوف المرض من ارتكاب األخطاء  ,وبعد الشك ف الفعل وف القدرات
يرتبطان بصورة قوية باالنسحاب االجتماع

وبالشعور بالعزلة االجتماعية وبالنزعة نحو

التشكيك ف المعايير والقيم السائدة ف المجتمع  .وأكد (أبو حالوة  )2105,أنو توجد عالقة
أيضاً ارتباطيو موجبة بين االغتراب الدين والكمالية العصابية لدي عينة من طالب المرحمة

الثانوية ودرست (كنانة  )2102 ,العالقة بين الذكاءات المتعددة والنمط المعرف لدى طمبة
جامعة اليرموك وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطيو بين الذكاء الموسيق

والذكاء المكان

وبين األنماط المعرفية األخرى مع عدم وجود اختالف ف قوة العالقة باختالف الجنس ووجود
عالقة بين الذكاء االجتماع
الكميات العممية .ودرس( قطام

وبين النمط المعرف

يعزي الختالف متغير الكمية ولصالح

)2102,العالقة بين الذكاءات المتعددة وعالقتيا بعادات

العقل لدى الموىوبين وأشارت النتائج أن الموىوبين يمتمكون درجات عالية من الذكاءات
المتعددة وأيضاً درجات مرتفعة من عادات العقل مثل التفكير التبادل والتفكير بمرونة والتفكير
فوق المعرف .و أخي ار أكد( حسن )2106 ,أن الذكاء ينتج عن وظائف الجياز العصب
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العالقة السببية بين كل من الكمالية واالغتراب على الذكاءات المتعددة .............................................

ويشمل ا لذاكرة والتفكير المبدع والتخطيط والفيم وغيرىا من العمميات الذىنية وىو قابمية
معرفية عامة فطرية والذكاء مفيوم وليس شيئاً وقد يمكن تعريفو بأنو القدرة عمى التوافق مع
ف

البيئة .وىو أساس

الحكم الجيد والتفكير الصحيح .ىناك قدر كبير من االختالف بين

عمماء النفس ف تعريف الذكاء فيما إذا كانت قدرة عامة واحدة أم أنو يعتمد عمى الكثير من
القدرات المنفصمة .وانطالقاً من الفروق الفردية بين األفراد برز االتجاه الحديث ف نظريات
الذكاء وىو ما أطمق عميو (جاردنر  )0983اسم الذكاءات المتعددة والقائم عمى تصور وجود

ذكاء متعدد .وىذ ه النظرية ترى الذكاء وفق تصور أوسع يقوم عمى اعتبار الذكاء قابمية
لمتكيف لمتطمبات البيئة .ويرى (جاردنر) أن الذكاء يتكون من ستة أنواع متمايزة من الذكاء
ى  )0( :الذكاء المغوي )2( ,الذكاء الرياض  )3( ,الذكاء المكان  )4( ,الذكاء الموسيق ,
( )5الذكاء الجسدي الحرك  ) 6( ,الذكاء الشخص  .وبعد استعراض الجوانب الميمة ف
نظرية الذكاءات المتعددة توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات أىميا أن نظرية
الذكاءات المتعددة قائمة عمى تصور وجود ذكاءات متعددة وليس ذكاء واحد ,وأن ليذه
النظرية دور كبير ف العممية التعميمية.

اخلامتة والتوصيات
يتضح من النتائج أن ىناك ارتباط موجب دال إحصائيا بين الكمالية والذكاءات
المتعددة كما يوجد أثر لمكمالية عم الذكاءات المتعددة
وتوص

الباحثة باالىتمام بدراسة المؤثرات عمى الذكاءات المتعددة لتحديدىا

وعالجيا حيث أن الذكاءات المتعددة تحدد اتجاىات ونجاحات الفرد ف الحياة.
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املزاجع
أوالً :املزاجع العزبية:
-

إبراىيم ,إبراىيم عيد ( . )1761دراسة مدي اإلحساس باالغتراب لدي طمبة وطالبات الفنون
التشكيمية من ذوي المستويات العميا من حيث القدرة عمي اإلنتاج االبتكاري  ,رسالة ماجستير ,

كمية التربية  ,جامعة عين شمس.
-

إبراىيم  ,بتول محمد أحمد محمد ( .)8116بعض الذكاءات المتعددة وعالقتيا بالصحة النفسية
لدى الطالب الموىوبين  ,رسالة ماجستير  ,كمية اآلداب  ,جامعة النيمين.

أبو سيف  ,آالء حازم عبد القادر محمد ( .)8114النزعة إلي الكمال وعالقتيا باضطرابات النوم
لدي عينة من طالب الجامعة المتفوقين دراسياً ,رسالة ماجستير ,قسم الصحة النفسية  ,كمية

التربية  ,جامعة بنيا.
-

أبو حالوة  ,محمد السعيد عبد الجواد ( .)8113الكمالية العصابية واالعتقادات المختمة وظيفياً

كعوامل منبئة باالغتراب الديني لدي طالب المرحمة الثانوية ,دراسات عربية في التربية وعمم

النفس ,السعودية  ,عدد 118- 835 , 36
-

األحمد ,عبد العزيز ( .)8111أزمة اليوية لدى الشباب الجامعي الكويتي في ظل التغيرات

والتحديات المعاصرة  ,مجمة دراسات الخميج والجزيرة  ,الطبعة األولى ,مركز دراسات الخميج
لمطباعة  ,الكويت )86(113

-

أحمد  ,مدثر سميم ( .)8111الوضع الراىن في بحوث الذكاء  ,المكتب الجامعي الحديث ,

-

إسماعيل  ,عصام الدسوقي و سكران  ,السيد عبد السالم ( .)8111البناء العاممي لمذكاءات

اإلسكندرية.

المتعددة وعالقتيا ببعض المتغيرات لصدق نظرية جاردنر  ,مجمة كمية التربية  ,جامعة األزىر ,

العدد 114
-

اإلمام  ,سيف النصر عبد الحي محمد ( .)8111فعالية برنامج ارشادي لخفض حدة الكمالية
العصابية لدي طالب الجامعة الفائقين أكاديمياً  ,رسالة دكتوراه  ,معيد الدراسات التربوية  ,جامعة

القاىرة .
-

باظة  ,آمال عبد السميع ( .)8112مقياس المراىقين والشباب .القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية .

بدر ,إسماعيل إبراىيم محمد ( .)1771دراسة تجريبية ألثر العالج بالمعني في خفض مستوي
الشعور باإلغتراب لدي الشباب الجامعي  ,رسالة دكتوراه  ,كمية التربية ببنيا .
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-

جاردنر  ,ىوارد ( .)8113الذكاء المتعدد في القرن الحادي والعشرين  ,ترجمة عبد الحكيم أحمد

-

الجماعي ,صالح ( . )8115االغتراب النفسي والجماعي ,الطبعة األولى ,القاىرة :مكتبة مدبولي

الخزامي ,القاىرة :دار الفجر لمنشر والتوزيع.

لمنشر.

 حسن ,حيدر فاضل .)8114( .نظرية الذكاءات المتعددة :دراسة نظرية .مجمة البحوث التربويةوالنفسية ,مركز البحوث التربوية والنفسية  ,جامعة بغداد ,ع.877 - 861 , 31

-

حسين  ,محمد عبد اليادي (.)8111تربويات المخ البشري  ,ط  , 1عمان  :دار الفكر.

زىران  ,سناء ( .)8112ارشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات االغتراب  ,الطبعة

األولى ,القاىرة :عالم الكتب لمطباعة والنشر.

شمبي  ,رجب أحمد مصطفي عمي ( .)8111االغتراب وعالقتو باالكتئاب لدي الشباب الجامعي ,

رسالة ماجستير ,قسم الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ,كمية التربية جامعة عين شمس.
الشافعي  ,سنية ( .)8112توظيف الذكاء المتعدد باستخدام استراتيجيات مقترحة لتعمم العموم في

تعمم المفاىيم العممية لتالميذ المرحمة االعداية المينية  ,مجمة التربية العممية  ,)2(5 ,كمية التربية

 ,جامعة عين شمس.
-

الشعراوي  ,عالء ( .)1773الشعور باالغتراب وعالقتو بالعدوانية واتجاىاتيا لدي طالب المرحمة

-

الصنيع  ,صالح إبراىيم عبد المطيف ( .)8118اإلغتراب لدي طالب الجامعة  :دراسة مقارنة بين

الثانوية والجامعية  ,مجمة كمية التربية المنصورة  ,العدد  , 86ص .55 -17

الطالب السعوديين والعمانيين  ,رسالة الخميج العربي  ,المممكة العربية السعودية , )68(88,

.41 – 11
-

عز الدين  ,سوسن عز الدين و العويضي  ,وفاء ( .)8114أساليب تعمم طالبات كمية التربية وفق
الذكاءات المتعددة بالمممكة العربية السعودية بمحافظة جدة  ,مجمة القراءة والمعرفة  ,الجمعية

المصرية لمقراءة والمعرفة  ,كمية التربية ,جامعة عين شمس  ,العدد .34

-

عفانة ,عزو إسماعيل  ,الخذندار ,نائمة نجيب ( .)8112مستويات الذكاء المتعدد لدي طمبة

مرحمة التعميم األساسي بغزة وعالقتيا بالتحصيل في الرياضيات والميول نحوىا  ,مجمة الجامعة

اإلسالمية (سمسة الدراسات اإلنسانية ) ,المجمد  18العدد .8
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