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Abstract: 

The study aimed to investigate three Gardner's intelligences 

(social intelligence, spatial intelligence, and natural intelligence) 

among agricultural technical high school students using the self- 

report , and observation methods. To achieve this goal, the study 

tools using the self- report , and observation methods  were 

applied after its validity and reliability were verified on a sample 

composed of (100) students , became after the exclusion of 

uncompleted responses (77) students for self-report method ,and 

(80) students for observation method, who were selected in a 

convenience manner from all agricultural high school in Luxor 

governorate. Results indicated that  , The three intelligences were 

low according to the methods of self – report and observation. 

  
keywords: Social intelligence, spatial intelligence, natural 

intelligence, self-report, observation, agricultural high school 

students. 
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 الذكاء
 رقم

 الفقرة

 صورة التقرير الذاتي معامل االرتباط

 مع الدرجة الكلية
 صورة المالحظة معامل االرتباط

 مع الذكاء

 

 

 الذكاء الطبيعي

1 .823* .840*** 

4 .76** .719** 

7 .655** .723*** 

10 .801** .886** 

13 .688** .701*** 

16 .783** .626* 

19 .631** .721** 

22 .804** .889** 

25 .788** .726** 

28 .833** .831** 

 

 

 

 الذكاء االجتماعي

2 .798** .725*** 

5 .899** .725** 

8 .749** 769*** 

11 .826* .658* 

14 .726* .802** 

17 .813** .734 

20 .665** .813** 

23 .751 .703* 

26 .864** .877* 

29 .603** .634** 

 

 

 

 الذكاء المكاني

3 .734** .816** 

6 .801** .646** 

9 .720** .728** 

12 .640** .643*** 

15 .752** .654** 

18 .752** .854** 

21 .859 .636** 

24 .734** .727* 

27 .809** .819* 

30 .738** .697** 
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 الذكاء
 -ذكاء مكاني 

 تقرير ذاتي

 -ذكاء مكاني 

 مالحظة

ذكاء اجتماعي 

 مالحظة -

 -ذكاء طبيعي

 تقرير ذاتي

ذكاء 

 -اجتماعي

 تقرير ذاتي

.604**   .858** 

ذكاء 

 -اجتماعي

 مالحظة

 .802**   

 -ذكاء طبيعي

 تقرير ذاتي
.769***    

 -ذكاء طبيعي

 مالحظة
 .789*** .910**  
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 الذكاءات الثالث      

 

 معامالت

 الثبات

ذكاء مكاني 

تقرير  -

 ذاتي

ذكاء مكاني 

 مالحظة -

ذكاء 

 -اجتماعي

 تقرير ذاتي

ذكاء 

 -اجتماعي

 مالحظة

ذكاء 

 -طبيعي

 تقرير ذاتي

 -ذكاء طبيعي

 مالحظة

 841. 766. 752. 790. 728. 824. الفا كرونباخ

 825. 877. 817. 814. 796. 790. جتمان فالنجان

  ٗ  ٗ
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 األداة الذكاء
المتوسط 

 التجريبي

المتوسط 

 النظري

االنحراف 

 المعياري

T للعينة

 الواحدة
 داللة العينة

حجم 

 التأثير

 

الذكاء 

 االجتماعي

تقرير 

 ذاتي
8.7 20 5.19 19.1- 77 .000 2.18 

اسلوب 

 مالحظه
13.581 20 3.197 17.974- 80 000. 2.01 

الذكاء 

 المكاني

 

تقرير 

 ذاتي
15.7 20 9.13 4.12- 77 000. .47 

اسلوب 

 مالحظه
13.49 20 3.579 -16.27 80 000. 1.82 

الذكاء 

 الطبيعي

تقرير 

 ذاتي
9.35 20 6.36 -14.69 77 000. 1.67 

اسلوب 

 مالحظه
14.28 20 3.493 14,65- 80 000. 

1.64 
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