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استراتيجيات التعمم العميقة والسطحية وأثرىا عمى أبعاد الذكاء 
  الفعال عند طالب وطالبات المرحمة الثانوية بمدينة أبيا

  أماني سعيدة سيد إبراىيمد/ أ.و  هلل ال زيادغادة محمد عبداأ/ و  منى حسن بدوي/أ.د

 مقدمـة:
الثالثة األخيرة مف القرف العشريف كفي إطار عمـ النفس المعرفي  في العقكد

ظيرت العديد مف الدراسات التي تبحث في كيفيو تعمـ الطالب، كمنيا دراسات 
سيككمتريو، أدت إلى ظيكر مسميات أك مفاىيـ متعددة،  كيفية كأخرل

 راتيجيات التعمـ العميقة، كاستراتيجيات التعمـ السطحية.كاست
التعمـ اآلف لـ يعد عممية سمبية مكجية خارجيان، بؿ ىك عممية فعالة كنشطة ك 

 كبناءة كمكجية ذاتيان، حيث يبنى المتعمـ مف خالليا تمثيالت كتصكرات داخمية

ات باستمرار ا شخصيا لخبرات تعممو، كتتغير ىذه التصكر لممعرفة، تشكؿ تفسيرن 
عمى أساس المعاني التي يربطيا المتعمـ بخبراتو. كقد ركزت معظـ الدراسات 
كالبحكث السابقة حكؿ إستراتيجيات التعمـ عمى كؿ مف إستراتيجيات المعالجة 

 .الكجداني"-المككنيف "المعرفي المعرفية كالدافعية؛ أم عمى
القرف العشريف اىتـ  كحديثان مع بداية النصؼ الثاني مف العقد األخير مف

العميقة كالسطحية في بحث عمميات تعمـ التعمـ ستراتيجيات ا بدكرالباحثكف 
الطالب بيدؼ إثراء كتكسيع المفاىيـ الخاصة بإستراتيجيات كأساليب التعمـ، مما 

الطالب كىي أنشطة تعمـ معرفية،  أدل إلى التمييز بيف ثالثة أنكاع ألنشطة تعمـ
 .ة ما كراء معرفية أك أنشطة التنظيـكثالث ،كأخرل كجدانية

كتعددت مسميات استراتيجيات التعمـ كذلؾ بتعدد األطر النظرية لمباحثيف، 
كباختالؼ طبيعة البحكث ككنيا بحكث كيفية، تعتمد عمى تحميؿ بركتكككالت 

كالمقاييس، كيقتصر  األدكاتاألداء لممفحكصيف، أك بحكث سيككمترية تعتمد عمى 
 ,Schmeck) مى بعض مف البحكث السيككمترية، فقد حدد شػمؾالعرض التالي ع

ىي: العمميات العميقة، كعمميات الدراسة  ،أربع استراتيجيات لمتعمـ (76-78 ,1989
الحقيقة، كالعمميات المكسعة أك  المنظمة، كعمميات حفظ أك تذكر

ثالث استراتيجيات  (Biggs, 1978) بينما حدد بيجز .Elaborativeالتفصيمية
 ىي: العميقة، كالسطحية، كالتحصيمية. ،لمدراسة

                                                           

  عمم النفس التربويفي التربية تخصص  دكتور الفمسفةعمي درجة بحث استكمااًل لمتطمبات الحصول 
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أف كؿ إستراتيجية مف إستراتيجيات التعمـ،  (Biggs, 1978)كما أكضح
ستراتيجية؛ كأف إستراتيجية الفرد تتحدد في ضكء الدافع، لذلؾ  تتككف مف دافع، كا 

 كىي: ،حدد ثالثة دكافع ترتبط بثالث إستراتيجيات
  0المقررات الدراسية ك الميؿ لمدراسة، كالكفاءة فيدافع داخمي يتمثؿ في الرغبة أ 

تقابمو إستراتيجية عميقة تتمثؿ في القراءة المتعمقة كالتي تػرتبط داخميػا بالمعرفػة 
 السابقة، ينتج عنيا "إستراتيجية التعمـ العميقة".

  0دافع خارجي يتمثؿ في اكتساب الكفاءة كالطمكح في مقابؿ الخكؼ مف الفشؿ 
يجية سطحية تتمثؿ في إعادة اإلنتاجية لميدؼ كلما تـ تعممو، يتكلد تقابمو إسترات

 السطحية". عنيما "إستراتيجية التعمـ
   دافع تحصػيمي كيتمثػؿ فػي الكفػاءة كتنظػيـ األنػا لمحصػكؿ عمػى درجػات مرتفعػة

عمػى  تقابمػو إسػتراتيجية تحصػيمية، حيػث التركيػز ،كالكصكؿ إلى الصفكؼ العميا
ى القػػػػػػراءة، كااللتػػػػػػزاـ بالكقػػػػػػت المحػػػػػػدد، يتكلػػػػػػد عنيمػػػػػػا التنظػػػػػػيـ كالمداكمػػػػػػة عمػػػػػػ

 "إستراتيجية التعمـ التحصيمية".
اإلشارة إليو أف إستراتيجية التعمـ العميقة تتضمف إستراتيجية  مما تجدر

تيدؼ إلى تعظيـ عممية الفيـ، كالتركيز أك البحث عف المعنى إلتقاف الميمة، 
إستراتيجية حفظ كتذكر الحقائؽ كاألفكار بينما إستراتيجية التعمـ السطحية تتضمف 

األساسية منفصمة بدكف فيـ، حيث يككف التركيز عمى التعمـ الصـ؛ في حيف 
قائمة عمى أساس تعزيز األنا الذم  تككف اإلستراتيجية لعمميات الدراسة التحصيمية

تنظيـ الكقت، كمكاف  يؤدل إلى اإلنجاز كالحصكؿ عمى درجات عالية مف خالؿ
 ، كاستخداـ ميارات الدراسة كاالستذكار بفعالية.الدراسة

كينظر إلي أنشطة التعمـ عمى أنيا أنشطة التفكير التي يكظفيا األفراد 
بيدؼ التعمـ، كتستخدـ إستراتيجيات التعمـ بصفة خاصة مجمكعات مف أنشطة 

لذلؾ  التعمـ التي يكظفيا الطالب كالتي يتكقؼ عمييا جكدة كنكعية نكاتج التعمـ؛
بغي أف يككف التدريس مكجيا نحك تشجيع الطالب عمى استخداـ أنشطة تعمـ ين

  .Vermunt, 1996))فيرمكنت، الجكدة  عالية
إلى أنو عمي الرغـ مف عدـ كجكد فركؽ  (Bochner, 1996)بكشنر: كيشػير 

في الذكاء كالقدرات الخاصة كالخبرة السابقة لدل البعض مف األفراد، إال أنيـ 
الطرؽ أك اإلستراتيجيات التي يستخدمكنيا في تناكؿ  بينيـ في يختمفكف فيما

المعمكمات كمعالجتيا أثناء التعمـ، أك الدراسة. لذلؾ أجريت دراسات سيككمترية 
كالمقاييس؛ لقياس المفاىيـ التي تعبر عف طرؽ  األدكاتعديدة اىتمت بتصميـ 
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ء عممية التعمـ أك الدراسة أثنا الفرد أك إستراتيجياتو في تناكؿ المعمكمات كتجييزىا
داخؿ حجرة الدراسة أك خارجيا، ككاف مف أبرز ىذه المقاييس كأكثرىا شيكعا ما 

 يمي:
مػف  (Approaches to Studying Inventory) (ASI) قائمـة مـداخل الدراسـة -

 (Entwistle & Ramsden, 1983, 228-233) "إعػداد "إنتكسػتؿ" ك"رامسػديف
 لمدراسة؛ ىي: تكجياتالتي تيدؼ إلى قياس ثالثة 

ـو المعنـى -أ   الػذم يتضػمف: المػدخؿ العميػؽ، Meaning Orientation توجُّ
 .كاستخداـ األدلة كالبراىيف، كالدافعية الداخمية ترابط األفكار،ك 
و إعادة اإلنتاجية -ب  كيتضػمف: المػدخؿ  Reproduction orientation توجُّ

 الفشؿ، كالدافعية الخارجية. مف االلتزاـ بحدكد المنيج، كالخكؼك  السطحي،
ــــو التحصــــيل -جػػػػ  كيتضػػػػمف: المػػػػدخؿ  Achieving orientation توجُّ

اإلستراتيجي، كطرؽ الدراسة غير المنظمة، كاالتجاىات السمبية نحك الدراسػة، 
 دافعية التحصيؿ.

تتبػع أسػاليب كمنيجيػة  :كما أف الذكاء الفعاؿ كىك ذكاء يتحقػؽ فيػو شػرطاف
كاسػػػػتخداـ أفضػػػػؿ المعمكمػػػػات المتػػػػكفرة مػػػػف حيػػػػث دقتيػػػػا  سػػػػميمة بشػػػػكؿ معقػػػػكؿ،

ككفايتيا. كىذا النكع مف التفكير يتطمب التدريب كأساس لفيػـ األسػاليب مػف جيػة، 
لػى جانػب ذلػؾ يجػب أف يتػكافر فيػو عػدد مػف  كتطكير الميارات مػف جيػة أخػرل، كا 

كاء التكجيػػػات الشخصػػػية التػػػي يمكػػػف تطكيرىػػػا بالتػػػدريب لتػػػدعيـ برنػػػامج تعمػػػيـ الػػػذ
 الفعاؿ، كأىـ ىذه التكجيات اآلتي:

 .الميؿ لتحديد المكضكع أك المشكمة  .الحرص عمى متابعة االطالع الجيد 
 .استخداـ مصادر مكثكقة لممعمكمات  .البحث عف عدة بدائؿ 
 .البحث عف األسباب كعرضيا   
 .المراجعة المتأنية لكجيات النظر المختمفة 
 لجديدة.االنفتاح عمى األفكار كالمدخالت ا 
 .االستعداد لتعديؿ المكقؼ 
 .إصدار األحكاـ عند تكافر المعطيات كاألدلة 

: اإلتقاف مف خالؿ المثابرة كالجديػة كالسػعي نحػك وينعكس الذكاء الفعال عمى
ضبط الذاتي لمسمكؾ، كالتػركم كيمثػؿ مقاكمػة االنػدفاع كاالسػتماع ل خػريف لالدقة كا

فػػػاؤؿ كيظيػػػر بػػػالنظرة المتفائمػػػة كالمخػػػاطرة كأخػػػذ مشػػػكرتيـ كخبػػػراتيـ الماضػػػية، كالت
المحسكبة كاإلقباؿ عمػي الحيػاة، كالتعامػؿ الفعػاؿ مػع الػذات كيكمػف فػي عػدـ فقػداف 
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حتػػى فػػي المكاقػػؼ الجػػادة، كالتعامػػؿ الفعػػاؿ مػػع اآلخػػريف كيظيػػر مػػف  ركح الفكاىػػة
 .خر في العالقات االجتماعيةاآل خالؿ الستماع لمطرؼ

(، Entwistle & Ramsden, 1983, 46( ،)Biggs, 1987كدراسػػات )
(Entwistle & Tait, H., 1990( ،)Trigwell & Prosser, 1991(ك ،)Sadler-

Smith, 1996; Zeegers, 2001 ،) التي ِأشارت نتائجيػا إلػى كجػكد عالقػة ارتباطيػة
مكجبة بيف عمميػات إسػتراتيجية الػتعمـ العميقػة، كالتحصػيؿ الدراسػي، ككجػكد عالقػة 

سػػالبة بػػيف إسػػتراتيجية الػػتعمـ السػػطحية، كالتحصػػيؿ الدراسػػي. كمػػا أشػػارت ارتباطيػػة 
إلػى أف الطػالب الػذيف يتبنػكف اإلسػػتراتيجية ( 8811)محمػكد عػكض ا ، نتػائج دراسػة 

العميقػػػػػة )تكجػػػػػو المعنػػػػػى( ىػػػػػـ أفضػػػػػؿ تحصػػػػػيالن مػػػػػف الطػػػػػالب ذكم اإلسػػػػػتراتيجية 
رتباطيػػػو مكجبػػػة بػػػيف السػػػطحية أك المػػػدخؿ المتنػػػكع، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد عالقػػػة ا

 إستراتيجية التعمـ العميقة، كالتحصيؿ الدراسي.
 كستتناكؿ الباحثة أبعاد الذكاء الفعاؿ الخمسة التالية:

ضبط ل: كالذم ينعكس مف خالؿ المثابرة كالجدية كالسعي نحك الدقة كااإلتقان .8
 الذاتي لمسمكؾ.

ف كأخذ مشكرتيـ كالذم يتمثؿ في مقاكمة االندفاع كاالستماع ل خري التروي: .5
 .كخبراتيـ الماضية

كالذم يظير بالنظرة المتفائمة كالمخاطرة المحسكبة كاإلقباؿ عمي  التفاؤل: .5
 الحياة.

: كالذم يكمف في عدـ فقداف ركح الفكاىة حتى في التعامل الفعال مع الذات .5
 المكاقؼ الجادة.

خر آلم يظير مف خالؿ الستماع لمطرؼ اكالذ التعامل الفعال مع اآلخرين: .5
 في العالقات االجتماعية.

 :مشكمة الدراسة
 مشكمة الدراسة الحالية في التساؤالت التالية: يمكف أف تتحدد

عمػى الػذكاء  كالسػطحيةما مدل تأثير التدريب عمى إسػتراتيجية الػتعمـ العميقػة  -
 ؟أبياالفعاؿ لدل طالب كطالبات المرحمة الثانكية بمدينة 

 :أىمية الدراسة
راسػػػة الحاليػػػة فػػػي تناكليػػػا لمتغيػػػريف فػػػي مجػػػاؿ عمػػػـ الػػػػنفس تكمػػػف أىميػػػة الد

المعرفػػػي عمػػػي درجػػػة عاليػػػة مػػػف التػػػداخؿ اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ العميقػػػة، السػػػطحية، 
  .عمى الذكاء الفعاؿىا كالبحث لمحاكلة لمكقكؼ عمي حجـ تأثير 
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 :أىداف الدراسة
 تسعى الباحثة لتحقيؽ األىداؼ التالية:

عمػػػى  كالسػػػطحية عمػػػى إسػػػتراتيجية الػػػتعمـ العميقػػػةب الكشػػػؼ عػػػف تػػػأثير التػػػدري  -
 الذكاء الفعاؿ لدل طالب كطالبات المرحمة الثانكية بمدينة أبيا.

 :فروض الدراسة
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية " .8

كمتكسطات درجات المجمكعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج فى مقياس 
 ".الذكاء

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية " .5
 ".فى القياس القبمى كمتكسطات الدرجات بعد تطبيؽ اختبار الذكاء

 :مصطمحات الدراسة
 :deep learning strategies إستراتيجية التعمم العميقة

األفكػػار، الفػػرد بالبحػث عػػف المعنػػى، كتحديػد المبػػادئ ك  تظيػر مػػف خػالؿ قيػػاـ
 السػابقة، كاسػتخداـ األدلػة كالبػراىيف أثنػاء التفسػير كربػط المعمكمػات الجديػدة بػالخبرة
 .(8888، )محمد غنيـ كالمناقشة كتككف دافعيتو داخمية

 :surface learning strategiesإستراتيجية التعمم السطحي
الحقػائؽ منفصػمة عػف بعضػيا كتػذكرىا مػع  الفػرد بحفػظ تظيػر مػف خػالؿ قيػاـ

تقػػديـ ممخصػات لكصػؼ مػا يطمػػب منػو، مػع عػػدـ  االلتػزاـ بػالمحتكل الدراسػي، مػػع
دافعيتػو خارجيػة لمحصػكؿ عمػى كظيفػة  كتكػكف ،القدرة عمى فيـ المعنى فيمػان كػامالن 

 .(8888، )محمد غنيـ بةمناس
  Emotional intelligence الذكاء االنفعالي:

يػػػػد االنتبػػػػاه كاإلدراؾ الج قػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػيكيعػػػػرؼ فػػػػى الدراسػػػػة الحاليػػػػة بأنػػػػو "
دارة تمػؾ المشػػاعر كاالنفعػػاالت، ككػذلؾ قدرتػػو عمػػي  ،النفعاالتػو، كمشػػاعره الذاتيػػة كا 

 .ميا كالتأثير فييا"دراؾ مشاعر اآلخريف كانفعاالتيـ كفيإ
الػكعي  :ىػي ،ابؽ أربعػة أبعػادكيشمؿ الذكاء االنفعالي فػى ضػكء التعريػؼ السػ

 ، الميارات االجتماعية.ارة االنفعاالتبالذات، التعاطؼ مع اآلخريف، إد
 Self - awareness: الوعي بالذات-1

الذاتيػػػة  كيعنػػي قػػدرة الفػػػرد عمػػي االنتبػػػاه كاإلدراؾ الجيػػد لممشػػػاعر كاالنفعػػاالت
 سمككو. ىككيفية تأثيرىا عم

 :Empathyالتعاطف مع اآلخرين-6
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اليػػان، ، كفيميػػا كالتكحػػد معيػػـ انفعقػػدرة عمػػي اإلحسػػاس بمشػػاعر اآلخػػريفىػػك ال
 .الرسائؿ غير المفظية النفعاالتيـكقراءة 
  Emotions Management: إدارة االنفعاالت-3

كيعنػػػػى القػػػػدرة عمػػػػي تكجيػػػػو االنفعػػػػاالت كالتعبيػػػػر عػػػػف االنفعػػػػاالت السػػػػمبية 
يجابيػة ال ينػتج عنيػا أذم أك ضػرر ا  الحزف( بطريقة مقبكلػة ك  -الغضب –)الضيؽ 

 ل خريف أثناء التفاعؿ معيـ.
 Social skills: ت االجتماعيةالميارا-4

، ككسػػبيـ كالتػػأثير أفكػػار كدكافػػع كانفعػػاالت اآلخػػريف كيعنػػى القػػدرة عمػػي إدراؾ
    اإليجابي في انفعاالتيـ.

 السابقة:والدراسات  النظري اإلطار
 ــةمقدم

في المغات األكركبية إلي الفيمسكؼ  Intelligenceيرجع مصطمح الذكاء 
في العصكر الحديثة مف أكثر مف ألؼ عاـ أما  Cicironالركماني شيشركف 

في طرح المصطمح  H.sponcerفيرجع الفضؿ إلي جالتكف كىريزت سبنسر 
  (588، ص 8888)أحمد عبد الخالؽ،  .لالستخداـ العاـ

الكيرباء  كالذكاء تككيف فرضي ليس لو كجكد مادم. مثمو في ذلؾ مثؿ
ء النفس في تعريفو، كمف ثـ فقد ، كلذلؾ فقد اختمؼ عمماكالحرارة كالمغناطيسية

تعددت كاختمفت تعاريؼ الذكاء مف عالـ آلخر حسب مفيكمو لطبيعة كمككنات 
 (558، ص8881)أحساف االغا،  الذكاء كالعكامؿ التي تؤثر فيو.

ككػػػذلؾ نجػػػد أف الػػػذكاء كممػػػة مجػػػردة ال يشػػػير إلػػػي شػػػ  مػػػادم أك مممػػػكس 
ؼ بو السمكؾ كالتصرفات التي يمتمكو الشخص الذكي. بؿ ىي كممة أك مفيـك نص

 (85، ص8815، )محمد فرغمي .تصدر عف الفرد
كقد تناكؿ الباحثكف تعريؼ الذكاء مف منظكرات عديدة تتناكؿ الباحثة بعضان 

، ثـ بعض تعريفات عمماء النفس الذيف أشاركا ألبعاد في المياديف المختمفةمنيا 
ثـ أخيران  .يـك الذكاء العاـالؿ تعريفيـ لمفالفعاؿ مف خ أكالذكاء االنفعالي 

محاكالت العمماء لتعريؼ مفيـك الذكاء االنفعالي ثـ مدل التبايف بيف الذكاء العاـ 
 كالذكاء االنفعالي. 

 :مفاىيم الذكاء في الميادين المختمفة -أوال

 المفيوم الفمسفي لمذكاء:   
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ـ في تناكؿ الفالسفة مفيـك الذكاء قبؿ تناكؿ عمماء النفس لو، ككاف منيجي
ذلؾ ىك منيج التأمؿ العقمي أك االستبطاف. كترجع أكؿ محاكلة لتناكؿ النشاط 
العقمي بالتحميؿ إلى الفيمسكؼ اليكناني أفالطكف؛ حيث قسـ قكل العقؿ كنشاطو 
إلى ثالثة مظاىر رئيسة تتمثؿ في "اإلدراؾ" الذم يؤكد الناحية المعرفية ليذا 

ية العاطفية، ك"النزكع" الذم يؤكد الفعؿ أك النشاط، ك"االنفعاؿ" الذم يؤكد الناح
الرغبة في الفعؿ كاألداء. كمف منظكر الفمسفة اليكنانية يرل "أرسطك" أف الذكاء 
استعداد عقمي فطرل مكجكد في النفس بالقكة يتحكؿ إلى كجكد بالفعؿ عف طريؽ 

ـ" أف التعمـ كالخبرة. كمف منظكر الفمسفة التجريبية يرل "جكف لكؾ" ك"ديفيد ىيك 
العقؿ اإلنساني صفحة بيضاء خالية مف كؿ معرفة كما أف كؿ معارؼ اإلنساف 
مكتسبة عف طريؽ الخبرة، كينقؿ اإلحساس صكر المحسكسات إلى الذىف، كما أف 

)حسنى  قانكف ترابط المعنى أك تداعى المعاني ىك أساس الترابط بيف ىذه الخبرات.
 (58، 8885الجبالي، 
 ء:المعنى النفسي لمذكا   

فإنو ال يكجد اتفاؽ تاـ عمى معنى مصطمح  رغـ االستخداـ الكاسع لكممة ذكاء
الذكاء كمصطمح نفسي. كيناقش السيككلكجييف ما إذا كاف ينبغي تعريؼ الذكاء 
باعتباره قدرة معرفية مكركثة، أـ باعتباره مستكل محصؿ مف السمكؾ الذكي، أـ 

 باعتباره خاصية نسبية مثؿ الجماؿ.
متخصصكف في دراسة الذكاء عمى أف الذكاء ليس شيئان مممكسان كيتفؽ ال

 يمتمكو الشخص.
كما يتفؽ عدد كبير منيـ أيضا عمى أف كؿ المكضكعات التي يطمؽ عمييا 

مف قبيؿ: تككيف " Higher Orderاسـ أشكاؿ أك صكر المعرفة مف "المرتبة العميا 
ا مثؿ اإلدراؾ كالتعمـ كالتذكر المفاىيـ، كاالستدالؿ، كحؿ المشكمة، كاإلبداع، مثمي

 تتصؿ اتصاال كثيقا بالذكاء اإلنساني.
إلى أف الذكاء بيذا المعنى ىك مصطمح  (Myers, 1995, 370)كيشير مايزر

يميؿ إلى تكضيح لماذا يؤدم بعض الناس بشكؿ أفضؿ مف اآلخريف في مياـ 
مذكاء. كفي معرفية محددة. كقد زخر ميداف عمـ النفس بتعريفات ال حصر ليا ل

محاكلة مبكرة لمخركج بتعريؼ يمثؿ ما اتفؽ عميو الخبراء أجرل محررك مجمة عمـ 
رغـ  –( دراسة أسفرت عف اتفاؽ الخبراء 8858النفس التربكم األمريكية )

 في قضيتيف ىما: -اختالفاتيـ
  الذكاء ىك القدرة عمى التعمـ مف الخبرة السابقة: بمعنى أف األذكياء قد يقعكف

 خطأ كلكنيـ يتعممكف مف أخطائيـ، كال يكرركف نفس الخطأ.في ال
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  الذكاء ىك القدرة عمى التكيؼ مع البيئة المحيطة: بمعنى أف الذكاء يتجاكز
ليشمل إدارة مجرد الحصكؿ عمى درجات مرتفعة في االختبارات المدرسية 

 .الحياة بوجو عام

األمر الذم لـ  . كىكبروح النجاحكمف ثـ تتعمؽ تعريفات الخبراء لمذكاء 
 (Sternberg, 1997a, 91:92) .تراعو أغمب مقاييس الذكاء

( إلى أف معظـ الخبراء يركف أف 8815) Sternberg سترنبرج"كما خمص "
 ( أف ىذا السمكؾ8815الذكاء ىك سمكؾ تكيفي مكجو نحك ىدؼ، كأضاؼ إستس)

 اتاإلجراءيتصؼ عادة ببعض عناصر حؿ المشكمة كتكجيو بعض العمميات ك 
  (8805005)أحمد يحيى الزؽ،(Myers, 1995, 371) المعرفية.

يعرؼ الذكاء عمى أنو القدرة عمى  (Gardner, 1983, 20)ككفقان "لجاردنر" 
حؿ المشكالت أك تقديـ إنتاج جديد ذم قيمة في كاحد أك أكثر مف المجاالت 

 الثقافية بكفاءة كمف ثـ تشكيؿ النكاتج في سياؽ خصب كمكقؼ طبيعي.
في ضكء تعريؼ "جاردنر" تعتبر الذكاءات ىي المغات التي يتحدثيا كؿ ك 

الناس كتتأثر في بعض أجزائيا بالثقافات التي يكلد فييا الفرد كما أنيا 
 استراتيجيات لمتعمـ، كحؿ المشكالت، كاإلبداع عبر الحياة.
 ةذكاء استنتجت الباحثوتأسيسًا عمى ماسبق من تعريفات متعددة الرؤى لم

 ميما اختمفت فى مقاصدىا، إال أنيا تؤكد عمى مايمى: أنيا

  .التكيؼ كالتكافؽ الذم يقـك بو الفرد بفضؿ ما لديو مف قدرات عقمية 
  أنو يمثؿ القدرات العقمية التي تمكف الفرد مف التعمـ كتذكر المعمكمات

 ،كالتى تساعده عمى أف يفكر تفكيران منطقيان ، كاستخداميا بطريقة مالئمة كىادفة
كيتمكف مف التكيؼ مع ، كينجز المياـ المختمفة عمى نحك كؼء كيبدع فييا

دراؾ العالقات بيف األشياء، كاكتساب خبرات جديدة، البيئة كالتكصؿ الي ، كا 
    استبصارات كحمكؿ مالئمة لممشكالت المختمفة التى قد تكاجيو."

 و محدكدة جدان فى النظرة التقميدية لمذكاء كاالختبارات التى تـ تصميميا لتقييم
منظكرىا؛ ألف األداء البشرم معقد كمتنكع بدرجة كبيرة يتعذر اإللماـ بيا مف 

كميكؿ  ةجد أنو عاجز عف إظيار مكاىب معينفن، ىذا المنظكر األحادم
 خاصة ال تختبر جيدان مف خالؿ ىذه المقاييس.

 أساسان  اتخذتما  اف درجات النجاح في المدرسة كثيرن معظـ التعريفات حددت أ
عمي مجاؿ كاحد  امما يجعؿ الذكاء قاصرن ، الذكاء اختباراتلمحكـ عمي صدؽ 
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ف مثؿ ىذه التعريفات تكحد بيف الذكاء أكما ، مف مجاالت النشاط اإلنساني
 . الدراسي كاالستعداد

كفى ضكء ذلؾ يتضح لمباحث انو ال يكجد ىناؾ اتفاؽ تاـ بيف عمماء 
ء كأف تعريفات الذكاء فى غالبيا تعريفات النفس عمي تعريؼ جامع مانع لمذكا

  .قاصرة تقصر الذكاء عمى قدرات كجكانب محددة
 :المعني االجتماعي لمذكاء )الذكاء الفعال( -ثانيا

ة بمدم نجاح الفرد في حياتو االجتماعية كذلؾ ألف ف الذكاء لو عالقة رئيسإ
نما يعيش في مجتمع يتفاعؿ معو كي الفرد ال ، ؤثر فيو كيتأثر بويحيا في فراغ، كا 

براز الناحية إف في تحديدىـ لمفيـك الذكاء إلي كلذا فإف بعض العمماء يميمك 
 .االجتماعية

مفيـك الذكاء االجتماعي عمي أنو القدرة عمي  Thorndikeكقد قدـ ثكرنديؾ 
التعامؿ بفاعمية مع اآلخريف، كيتضمف القدرة عمي فيـ الناس كالتعامؿ معيـ 

 .قؼ االجتماعيةفي المكاكالتصرؼ 
كأكد ثكرنديؾ ىذا المفيـك االجتماعي في تقسيمو الثالثي لمذكاء: الذكاء 

 كالذكاء االجتماعي. ، الذكاء المعنكم، الميكانيكي

لذا تعددت ، كالسمكؾ البشرم سمكؾ معقد كمتعدد كمتغير بتغير المكاقؼ
مفظى لمظاىر التعريفات نتيجة لتنكع النشاط البشرم كجميعيا تتمثؿ في الكصؼ ال

 (555، ص 8811، )أحمد زكي صالح .السمكؾ الذكي
كىناؾ عدة تعريفات سيككلكجية لمذكاء تضمنت بعض أبعاد الذكاء الفعاؿ 

 :الفئات الثالثة التالية ىصنيؼ المعاني التي تدكر حكليا إلاالنفعالي كيمكف ت
  :مي التكيف أو التوافق مع البيئة( القدرة ع1)

مكاجيػػػة المكاقػػػؼ الجديػػػدة باالسػػػتجابات الجديػػػدة  ىة عمػػػكيتضػػػمف ذلػػػؾ القػػػدر 
بيئتػػو بمػػا يحقػػؽ دكافعػػو كيكصػػمو المالئمػة لحميػػا، كلتحقيػػؽ تكافػػؽ الكػػائف الحػػي مػػع 

 (55، ص8815)محمد فرغمي فراج،  أىدافو. ىإل
 : ومن أمثمة ىذه التعريفات

جاح بأف الذكاء ىك "قدرة الفرد عمي التكافؽ بن: Pintinerتعريف بينتر  -أ
 لمعالقات الجديدة في الحياة 

عامة لمفرد يكيؼ بيا تفكيره عف  ةبأف الذكاء مقدر  :Sternتعريف شترن  -ب
التكيؼ  ىف مطالب، أك ىك القدرة العامة عمقصد كفقان لما يستجد عميو م

 عقميان طبقان لمشاكؿ الحياة.



 استراتيجيات التعمم العميقة والسطحية وأثرىا عمى أبعاد الذكاء الفعال 
  عند طالب وطالبات المرحمة الثانوية بمدينة أبيا

 

 

555 

مف  بأف الذكاء ىك القدرة عمي اإلفادة :Goode noughتعريف جود أنف  -ج
 الخبرة لمتكافؽ مع المكاقؼ الجديدة.

   (58، ص5000فاركؽ السيد، ك )عبد اليادم السيد 
 .بأنو القدرة عمي كسب الخبرات :Wood wareتعريف ود ور  -د
بأنو القدرة عمي التكافؽ المالئـ لممكاقؼ الجديدة  :Cruzeتعريف كروز  -ى

 المختمفة.
يف الفرد مف أف يكيؼ نفسو مع أف الذكاء ىك تمك :Clarkتعريف كالرك  -و

 بيئتو.
 بأنو القدرة عمي تعمـ التكيؼ لمبيئة  :Collmenويعرفو كولمن  -ز

 (588، ص8888، )أحمد عبد الخالؽ     
 ( القدرة عمي التعمم:6)

قدرتػػو عمػػى الػػتعمـ أك فكممػػا زاد ذكػػاء الكػػائف الحػػي أك الشػػخص كممػػا زادت 
 (64، ص 1984، غمى فرج)محمد فر  .زادت سرعتو فى التعمـ

 :ومن أمثمو ىذه التعريفات
 بأنو القدرة عمي التعمـ. Colvinتعريف كالفن  -أ
اكتساب الخبرة كاإلفادة  ىبأنو القدرة عم Dearbornتعريف دبربورن  -ب

 منيا.
 اإلفادة مف الخبرة. ىبأنو القدرة عم Goode nougتعريف جود انف  -ج
، ص 8811، )أحمد زكي صالح األداء.تغيير  Edwardeتعريف أدوارد  -د

555) 
 ( القدرة عمي التفكير المجرد:3)

كما دامت ىذه األمكر تمثؿ العالـ ، أم القدرة عمي تناكؿ الرمكز تناكالن ماىران 
الخارجي، فإف الميارة في تناكليا تزيد مف ميارة الشخص فى التعامؿ مع العالـ 

 (55، ص8815، )محمد فرغمي فرج  الخارجي.
 :وخير مثال لذلك

الذم ذىب إلي أف الذكاء ىك القدرة عمي  Bientمحاكلة الرائد الفريد بينو 
 .يد، كىك يشمؿ أربعة عناصر رئيسيةالسميـ، الفيـ الجديد، كالعقؿ الج الحكـ

 كاالستمرار في ىذه االتجاه.، تكحيد الفكرة في اتجاه معيف -8
 .ألفكار ككزف قيمتيانقد ا -5    .االبتكار -5      .الفيـ -5
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، الفيـ كاالبتكار كالتكجيو اليادؼ لمسمكؾ كالنقد الذاتي ىأك ىك القدرة عم
فيـ المشكالت كالتفكير في حميا كقياس ىذا الحؿ كنقده  ىبمعني قدرة الفرد عم

 كتعديمو.

 .اء ىك القدرة عمي التفكير المجردبأف الذك :Termenتعريف تبرمان 
الذكاء ىك القدرة عمي أدراؾ العالقات،  Spearman:تعريف سبيرمان
 دراؾ المتعمقات.إعبة أك الخفية ككذلؾ القدرة عمي كخاصة العالقات الص

كيقصد بالقدرة ، بأنو القدرة العقمية المعرفية الفطرية العامة :Burtيعرفو ببرت 
كيقصد بالقدرة المعرفية أنو يعمؿ في ، العقمية بأنو ال يتأثر بالنكاحي الجسمية

، كمعني أنو قدره عامة، النكاحي اإلدراكية كال يتأثر بالحاالت المزاجية أك الخمفية
   أم أنو يظير في جميع سمكؾ الفرد كتصرفاتو.

 (58، ص5000، )عبد اليادم السيد كفاركؽ السيد عثماف 
ىذه المعاني المتعددة لمذكاء تصكره لنا عمي أنو كظيفة عامة تشمؿ عمي 

نكعة مف السمكؾ. كنطمؽ عمي ىذه المظاىر المختمفة صفة أشكاؿ متعددة كمت
 الذكاء رغـ تنكعيا كتعددىا، كالكاقع أف الذكاء يشتمؿ عمي كؿ ىذه األشياء.

كالقدرة عمي التفكير المجرد كغير ، كالقدرة عمي التعمـ، القدرة عمي التكيؼ
 ذلؾ مف المظاىر.

لو كليس شرح  يرنجد أنو يحاكؿ كضع تفس الذكاء وكل من يحاول تعريف-8
إلي ، كمنيـ مف يربطو بالكراثة، المفيـك بأكممو، فمنيـ مف يربط الذكاء بالبيئة

يث أف أصبح الذكاء يتداخؿ فيو عكامؿ كثيرة ال نستطيع فصميا عف بعضيا ح
 .في ظيكر الذكاء هلكؿ منيا أثر 

أف يجمع أىـ مميزات الذكاء في مفيـك عاـ  :Stodard وقد حاول ستودارد -5
تعريؼ الذكاء بأنو نشاط عقمي  ىعاد كالمظاىر. كذلؾ عندما ذىب إلد األبمتعد

كالتجريد، كاالقتصاد، كالتكيؼ اليادؼ، كالقيمة ، عاـ يتميز بالصعكبة، كالتعقيد
 . العاطفي كاالبتكار، كتركيز الطاقة، كمقاكمة االندفاع، االجتماعية

قيمة االجتماعية أك ىك القدرة العقمية التى تتضح فييا عكامؿ مثؿ ال
 .كمقاكمة العكامؿ االنفعالية

أحد أكجو ، كرغـ ىذا التنكع في مظاىر الذكاء فيناؾ كجو شبو أساسى بينيما-5
الشبو األساسية ىك أف السمكؾ الذكي سمكؾ ىادؼ كأف كنا نالحظ أنو ليس 
كؿ سمكؾ ىادؼ يعتبر مظيران لمذكاء، فاألفعاؿ المنعكسة كاآللية قد تككف 

 (588، ص 8888، )أحمد عبد الخالؽ  .ليست مظيران لمذكاء نياىادفة كلك
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الذكاء بعد أف جمع كؿ ىذه المعاني كالمظاىر  Wechsierكلقد عرؼ ككسمر 
حيث ُيعرفو بأنو القدرة اإلجمالية لمفرد عمي القياـ بتصرفات ىادفة كالتفكير بطريقة 

 عقمية كالتعامؿ مع البيئة تعامالن يتصؼ بالكفاءة.
كرغـ أف ىذه العناصر ، رة إجمالية ألنيا تتككف مف عناصر أك قدراتكىي قد

كالقدرات ليست مستقمة أحداىا عف األخرل فإنيا قابمة ألف تصنؼ حسب أنكاعيا 
المختمفة كلكف ينبغي أف نالحظ أنو رغـ القكؿ بأف ىناؾ عدة عناصر أك قدرات 

 فإف ذلؾ ال يعني أف الذكاء مجرد مجمكع ىذه القدرات.

ع لكاقع أف السمكؾ الذكي دالة لمطريقة التي تتفاعؿ بيا القدرات العقمية مفا
 . بعضيا كمع العكامؿ األخرل الالعقمية كالدكافع كاالنفعاالت
ىذه العكامؿ أك القدرات ، أم أف السمكؾ الذكي محصمة تفاعؿ عكامؿ متعددة

ىذه  طمبةتت المتعددة تسيـ بمقادير مختمفة لحؿ الشخص ألم مشكمة بناء عمي ما
 (58: 50ص ، 8815، )محمد فرغمي المشكمة مف قدرات مختمفة كبدرجات متفاكتة.

كمف خالؿ ىذا التعريؼ يمكف أف يتضح التشابو بيف تعريؼ الذكاء االنفعالي 
ان لمفيػـك لمػذكاء المتعػدد امتػداد Gardnerكيعتبر مفيػـك جػاردنر ، كالذكاء المعرفي

 (Bar-On, R., 1997, p. 4). ككسمر عف الذكاء العاـ
بمقياس الذكاء األكاديمي يحاكؿ تحديد  وفالذكاء المعرفي كالذم يتـ قياس

كالتفكير العقالني، كحؿ المشكالت، لكف ، كالتذكر، كالتعمـ، قدرات الفرد عمي الفيـ
 ىي الدقة كالسرعة كالمثابرة. العاممي أظير أنو لو ثالث مككنات التحميؿ

االنفعالي كالذم يقاس بكاسطة مقياس الذكاء االنفعالي أما مفيـك الذكاء 
(Emotional Quetient Inventory) ( أكEQ.I ) يمفت النظر إلي مفيـك أكثر

كفي نفس الكقت فيك ، عمقان لمذكاء كيزيد مف قدرتنا عمي تقييـ الذكاء بشكؿ عاـ
  .يتكامؿ مع الذكاء العاـ

قة نالحظ أنيا تناكلت بعض كمف خالؿ استعراضنا لتعاريؼ الذكاء الساب
العناصر أك المفاىيـ اليامة التي تدؿ عمي مظاىر مختمفة لمفيـك الذكاء العاـ عف 
ككنو ذكاء أكاديمي فقط كبعض ىذه المظاىر تعتبر مككنات أك ميارات لمذكاء 

 . االنفعالي أكالفعاؿ 
 

 :ومن ىذه المظاىر
 .Spearmanدراؾ العالقات سبيرماف إ -أ 
 Binetالسمكؾ كالنقد الذاتي بينية تكجيو  -ب
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 .Wood ware، كدكر pinter قامة عالقات جديدة في الحياة بينترإ -ج

 .Stodard مقاكمة العكامؿ االنفعالية ستكدارد -د
الذكاء ىك طريقة تفاعؿ القدرات العقمية مع العكامؿ الالعقمية كالدكافع  -ز

 .Wechslerكاالنفعاالت ككسمر 
ىذه العناصر نالحظ العالقة بيف تعريفات العمماء لمذكاء كمف خالؿ مالحظة 

العاـ كأبعاد الذكاء االنفعالي التى كردت فى بعض تعريفات العمماء لمذكاء العاـ 
ال أنو كانت ىناؾ محاكالت كعمـ إ االنفعاليعمى الرغـ مف عدـ نشأة مفيـك الذكاء 

 .نفعاالتمذكاء عف طريؽ ربطيا بااللتعرؼ مداخؿ المعرفة العامة ل
كذلؾ فإف ىناؾ تعريفات لمفيـك الذكاء العاـ كردت بيا بعد أك أكثر مف أبعاد 

 : فعالي نذكر منيا عمي سبيؿ المثاؿالذكاء االن
 .الذاتلمذكاء بأنو الشعكر ب James1890تعريف وليم جيمس 

 بدكافعوشخص لمذكاء بأنو استبصار ال Weedeck 1947تعريف ويدك 
 ل خريف. كودراإكمشاعره ككذلؾ 

لمذكاء بأنو الكعي بالذات كالكعي  Gliford 1967تعريف جيمفورد 
 (88، ص8888، )فؤاد أبك حطب باآلخريف.

كلكف لف تقـك ليذه المفاىيـ المتعددة قائمة إال بعد أف نردىا إلي المنيج 
ًن  إذاالتجريبي اإلحصائي، لنعمـ  كانت ىذه المفاىيـ أصدؽ كصفان كأقرب تحديدان

مف إخضاعو لمبحث ، كلنكشؼ عف مفيـك االنفعاالت داخؿ الذكاء البد لمذكاء
 .العممي المكضكعي

 :لو ثالثة معاف لفعاؿأف الذكاء ا 5000أكضح ماير كسالكفى ككارسك و
يتمشى مع ركح العصر كأنو يعد بمثابة اتجاه ثقافي جديد : المعني األول
معقدة كأنو ال يمكف أف يككف  ألف الثقافة العالمية أصبحت، أك حركة ثقافية جديدة

، بؿ ىناؾ العديد مف التعبيرات المتداخمة تارة  اىناؾ تعبيرن  أكحد لممفيـك
 كالمتعارضة تارة أخرم. 

ىك المعني األكثر عمكمية حيث ينظر لمذكاء االنفعالي أنو  المعني الثاني:
 مجمكعة مف السمات الشخصية التي يعتقد أنيا تككف ىامة كذات جدكل لنجاح

الميارات االجتماعية( حيث أصبح  -الدافع إلنجاز –ؿ )المثابرةالفرد في حياتو مث
 طار الذكاء االنفعالي.إإلي ىذه السمات عمي أنيا تقع في ينظر 

كىك يمثؿ المعني المفضؿ مف قبؿ العديد مف العمماء كالذم  المعني الثالث:
يمتمكيا الفرد كالتي  ينظر لمذكاء االنفعالي عمي أنو مجمكعة مف القدرات التي

   .عممية تجييز معمكماتو الكجدانية تساعده في
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(Mayer J., Salovey, P. & Caruso, D., 2000, p. 111)    
: يمكن تمييزىا إلي قسمين الفعالوبدراسة التعريفات التي تم رصدىا لمذكاء 

خر والقسم اآل، في حد ذاتو ىعمي أنو متغير شخص الفعالأحدىما ينظر لمذكاء 
 ثاره في السموك الصادر عن الفرد.آلذلك المتغير في ضوء مترتباتو و  ينظر

كىك القسـ األكثر تحفظا في تعريفو لمذكاء االنفعالي حيث  القسم األول:
يعرفو بأنو القدرة عمي فيـ االنفعاالت الذاتية كالتحكـ فييا كتنظيميا كفؽ انفعاالت 

 . فؽ ذلؾامؿ في المكاقؼ الحياتية ك اآلخريف كالتع
الذكاء االنفعالي بأنو  Mayer & Salovey, 1993 حيث يعرؼ ماير كسالكفى

القدرة عمي فيـ االنفعاالت الذاتية كانفعاالت اآلخريف كتنظيميا لمرقي بكؿ مف 
االنفعاؿ كالتفكير كأف الذكاء االنفعالي يميز األفراد الذيف يحاكلكف التحكـ في 

كيمكنيـ ذلؾ مف استخداـ ، تنظيميا كفيميامشاعرىـ كمراقبة مشاعر اآلخريف ك 
  .استراتيجيات سمككية لمتحكـ الذاتي في المشاعر كاالنفعاالت

(Mayer, J.,& Salovey, p., 1993, pp. 433: 442) 
إلى أف مرتفعي  (Salovey; et al., 1995)كيشير ماير كسالكفي كآخركف 

راقبة انفعاالتيـ كمشاعرىـ الذكاء االنفعالي يحتمؿ أف يككف لدييـ القدرة عمي م
كالحساسية ليا كتنظيـ تمؾ االنفعاالت كفؽ انفعاالت كمشاعر  كالتحكـ فييا

 اآلخريف.
(Mayer, H., Salovey, p. Goldman, S. & Palfia, T. 1995, p. 128) 

كىك القسـ األكثر تحررا كشمكالن في تعريؼ الذكاء االنفعالي  القسم الثاني:
مف الميارات االنفعالية كاالجتماعية التي يتمتع بيا الفرد  فيعرفو بأنو مجمكعة

كيعطي ، كالالزمة لمنجاح في التفاعالت المينية كفي مكاقؼ الحياة المختمفة
مجمكعة مف الميارات االنفعالية كاالجتماعية تميز ( Goleman, 1995)جكلماف 

كالتحكـ في  ،awareness-Selfمرتفعي الذكاء االنفعالي كتشمؿ الكعي بالذات 
الدافعية  ،Zealكالحماس ، Persistencseكالمثابرة  ،Impulse controlاالندفاعات 

كالمياقة االجتماعية  ،Empathyكالتقمص العاطفي  ،Self- motivationالذاتية 
ftness Social-  كما يشير بأف انخفاض تمؾ الميارات االنفعالية كاالجتماعية ليس

 جاحو في تفاعالتو المينية.في صالح تفكير الفرد أك ن
كيرم فاركؽ عثماف كمحمد عبد السميع أىمية تكامؿ كال القسميف مف 

القدرة عمي مراقبة كفيـ االنفعاالت الذاتية  حيث إف، تعريفات الذكاء االنفعالي
كانفعاالت اآلخريف ينبثؽ عنيا ميارات كاستراتيجيات سمككية انفعالية كاجتماعية 

   انب العقمي كالميني لمفرد.تساعد عمي ترقية الج
 ( 8 :1، ص 8881، )فاركؽ عثماف كمحمد عبد السميع        
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لكنيـ لـ ، كقد حاكؿ الكثير مف العمماء كضع تعريؼ مكحد لمذكاء االنفعالي
أنو ، ألنو الش  الذم يجتاز حياتنا، يجدكا تحديدان مقبكالن لمفيـك الذكاء االنفعالي

تئابنا كقمقنا كمشاكمنا التي تقكدنا يكميان لذا فقد كجدت كامخاكفنا كغضبنا كحبنا ك 
تعريفات متعددة الذكاء االنفعالي تقكدنا في مجمميا إلي اإلشارة لمذكاء االنفعالي 
عمي أنو مجمكعة مف السمات المزاجية كاالجتماعية تؤثر عمي تنكع المحتكم 

ف الفيـ األكثر ككيؼ أ، االنفعالي لألشخاص مف حيث مدم كدقة فيميـ لممشاعر
ي تعترض الحياة دقة لممشاعر يؤدم إلي مستكم أعمي لمكاجية المشكالت الت

 . االنفعالية لمفرد
كبشكؿ أكثر دقة فأف الذكاء االنفعالي يتناكؿ الجكانب االنفعالية كالشخصية 

تمؾ الجكانب تعد أكثر أىمية بالنسبة لمحياة ، كاالجتماعية كالحياتية في الذكاء
 قارنة بعناصر الذكاء المعرفي.اليكمية م

كييتـ الذكاء االنفعالي بفيـ الفرد لنفسو كل خريف كعالقاتو باآلخريف كتكافقو 
قدرة الفرد عمي مع الظركؼ المحيطة بو، كتمؾ العكامؿ مف شأنيا أف تزيد مف 

 . النجاح في الحياة
لمكاقؼ كبشكؿ عاـ فإف الذكاء االنفعالي يقيس قدرة الفرد عمي التعامؿ مع ا

 اليكمية كالتكافؽ مع العالـ الخارجي. 
 (Sternberg, R., Wagner, R., & Williams, W., 2000, p. 399) 

تعرؼ مشاعره الذاتية كمشاعر االنفعالي يعني قدرة الفرد عمي فالذكاء 
دارة انفعاالتو كعالقاتو مع اآلخريف بشكؿ فعاؿ.، اآلخريف، كتحفيز ذاتو  كا 

 فعالي خمس مكونات ىي: ويتضمن الذكاء االن
دارة االنفعاالت )التخمص مف ، الكعي بالذات )معرفة االنفعاالت الذاتية( كا 

كتحفيز الذات )تكجيو العكاطؼ لتحقيؽ العمؿ مف أجؿ ىدؼ ، االنفعاالت السمبية(
كالتعاطؼ )استشعار مشاعر اآلخريف ، كتأجيؿ اإلشباع لمكصكؿ إلي ىذا اليدؼ(

  امؿ مع اآلخريف )الميارات االجتماعية(.كالتع، كالتناغـ معيا(
     (Goleman, D., 1995, pp. 44: 45) 
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 :الفعالالتباين بين الذكاء العام والذكاء -ا ثالثً 
 بالرغـ مف أف مفيـك الذكاء االنفعالي قد أنطمؽ بفاعمية في مجاؿ عمـ النفس،

نسبيان بالمقارنة بأم متغير الدراسات العربية التي تناكلت ىذا المفيـك قميمة  إال أف
ًن  كيكجد ، آخر، كقد يرجع ذلؾ إلي أف مفيـك الذكاء االنفعالي ما زاؿ غامضان
حيث إف خالؼ حكؿ ككنو قدرات عقمية أـ ميارات اجتماعية أـ سمات شخصية 

ق يقع عمي متصؿ بيف الذكاء المعرفي كالنظاـ االنفعالي كىذا الغمكض يحتاج 
 (855 :855، ص5008، )فاركؽ عثماف .صي كالتحميؿمزيد مف الفحص كالتق إلي

أمكف لمباحثة عرض أكجو االختالؼ بيف المفيكميف مف خالؿ نتائج ك 
 الدراسات التى ميزت بيف المفيكميف.

 يكضح أكجو االختالؼ بيف الذكاء العاـ كالذكاء االنفعالى (8جدكؿ )
 الذكاء االنفعالي الذكاء العام

 يختص الذكاء العاـ بإضافة 
ؿ لممشكالت التى يتعرض حمك 

 .ليا الفرد

  ىك اكتشاؼ الفرد لمشاعره  االنفعاليالذكاء
كالتعرؼ عمى انفعاالت المحيطيف بو كاستخداـ 

 .حؿ تمؾ المشكالت ىذه المعرفة فى
  الذكاء العاـ ال يتـ تعممو أك

تدريسو كما أف لو جانب كراثي 
كما أنو يقاس بنسب ، كآخر بيئي

 .محددة

 نفعالي يمكف تعميمو كتدريسو كما أنو الذكاء اال
 ليس لو حدكد أك نسب لمذكاء.

  الذكاء العاـ يستخدـ مقياس
 .كمقياس نكعي لمذكاء

  يستخدـ مقياس الذكاء االنفعالي في الفركؽ الفردية
بيف األفراد في مجاالت اتخاذ القرار كالقيادة 
كالتخطيط كالعمؿ في الجماعة كاالبتكار لذا فإنو 

فراد نية لتكضيح الفركؽ بيف األيستخدـ كب
 .المرتبطة بالنجاح في الحياة

  الذكاء العاـ يأخذ الفرد إلي عالـ
مف المعمكمات المجردة كالعممية 

 .ةكالمعرفي

  الذكاء االنفعالي يعمؿ عمي أعادة تكازف الفرد في
أدارتو لذاتو أكثر مف العمؿ كرد  كينشط، العالـ

خدـ المعمكمات كما أنو يست، فعؿ لمثيرات البيئة
 .المجردة لحؿ المشكالت االنفعالية

 : التكاممية بين الذكاء واالنفعال النظرة -رابعا 

في المقاالت  Emotional Intelligenceبدأ ظيكر دراسات الذكاء االنفعالي 
كفي منتصؼ العقد كاف ىذا المفيـك قد اجتذب ، اتياألكاديمية مع بداية التسعين

ماـ. كقد ظيرت دالئؿ قكية تشير إلى أىميتو كعامؿ لمتبؤ قدرا كبيرا مف االىت
 بالنجاح.

ة لماير يمياالت األكادالنفعالي في سمسمة مف المقاء اكقد ظير مصطمح الذك
حيث قدما في أكؿ مقاؿ ليما أكؿ ( Mayer, Salovey 1990, 1993, 1995)كفي كسال
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ي مف المصطمحات كبعد ذلؾ أصبح الذكاء االنفعال، نمكذج لمذكاء االنفعالي
كتابو  Goleman( عندما نشر جكلماف 8885سنة ) المعركفة في أمريكا االتحادية

في ىذا الكتاب  (Goleman, 1995)" كقد ناقش جكلماف الذكاء االنفعاليالشيير "
يسيـ في أحسف تقدير بنسبة  Cognitive Intelligenceأف الذكاء المعرفي 

لنجاح في الحياة بينما تسيـ العكامؿ األخرل %( فقط مف العكامؿ التي تحدد ا50)
 %(.10بنسبة )

 & ,.Mayer J)كترجع أصكؿ الذكاء االنفعالي إلى القرف الثامف عشر 

Salovey, P., 1993 ) حيث كاف يرل العمماء بأف العقؿ ينقسـ إلى ثالثة أقساـ
 متباينة ىي:

ئؼ مثؿ كيشمؿ عمى العديد مف الكظا Cognition: المعرفة القسم األول
الذاكرة كالتفكير كاتخاذ القرار كمختمؼ العمميات المعرفية كما ينبثؽ منيا، كالذكاء 

ف كاف ماير كسالكفي ، كأسمكب مف أساليب التكافؽ الجيد  & ,.Mayer Jكا 

Salovey, P., 1995  قد ميزا بيف الذكاء كالتكافؽ، بأف التكافؽ خاصية كاحدة مف
ت الحية قادرة عمى التكافؽ اعتمادا عمى كأف معظـ الكائنا، خصائص الذكاء

 .كاحي الحسية ليا دكف حاجة لمذكاءتكظيؼ الن
كيشمؿ االنفعاالت كالنكاحي المزاجية  Sentiment : العاطفةالقسم الثاني

كالتقكيـ كمختمؼ المشاعر مثؿ الفرح كالسركر كالغضب كاإلحباط كالخكؼ كالقمؽ 
فعاالت ما يسمى بالمكف االنفعالي كأبسط أشكاؿ االن، كالتبـر كعدـ التحمؿ

 .كف أف يككف ليا سيطرة عمى السمكؾأل تغير األحاسيس كالمشاعر د، لألحاسيس
أم ، بطريقة أك بأخرل مرتبط بكؿ مف القسـ األكؿ كالثاني والذكاء االنفعالي

إال ، أنو متغير مستعرض بيف المعرفة كالعاطفة )االنفعاؿ( كيحدث تكامؿ بينيما
ما يتصؿ بالمنحنى المعرفي كالمنحنى االنفعالي يككف ذكاء انفعالي  أنو ليس كؿ

كأف كاف مف ، مثؿ األساليب المعرفية أك غيرىا مف المتغيرات المعرفية األخرل
، المفترض أف ىذه المتغيرات يمكف أف تككف ليا عالقة قكية بالذكاء االنفعالي

اؿ كالتفكير كأثره عمى كذلؾ عمى ضكء التفاعؿ التبادلي كالمشترؾ بيف االنفع
 السمكؾ اإلنساني.

كيشتمؿ عمى الدكافع الفطرية  Motivation: الدافعية القسم الثالث
 كالمتعممة كاألىداؼ التي يسعى الفرد لتحقيقيا.
ترؼ بػو مف قبػؿ العديد مف العمماء كما زاؿ ىذا التقسيـ لمعقؿ اإلنساني مع

كمف المفاىيـ المقترحة في ( Hilgard 1980 & Mayer, 1995)ف مثؿ المعاصري
كذلؾ مف كجية نظر  Motivational Intelligenceىذا المجاؿ الذكاء الدافعي 
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كتقسيميا لمذكاء إلى ثالث ذكاءات كىي  (Mayer & Geher, 1996)ماير كجيير 
ذكاء معرفي كذكاء انفعالي كذكاء دافعي، كاألنكاع الثالثة مرتبطة ببعضيا بدرجة 

فإننا نحمؿ مظاىر الحاجات ، ا لمسألة لماذا يصبح الفرد نشطان ما، فعند تحميمن
كعند دراستنا لقضية اليدؼ الذم يتكجو إليو ، كالدكافع كمصدر لمفاعمية كالنشاط

فعاليات الفرد كلماذا يتـ اختيار ىذه األفعاؿ كالسمككيات عمى كجو التحديد فإننا 
كعند حؿ مشكمة كيفية ، السمكؾنحمؿ مظاىر الدكافع باعتبارىا أسبابا تحدد اتجاه 

تحقيؽ تنظيـ القكل المحركة لمسمكؾ فإننا ندرس مظاىر االنفعاالت كالخبرات 
 االنفعالية الذاتية.

كبأنو ، كالنظرة الحديثة لمكجداف تعترؼ بأىميتو المتزايدة في حياة اإلنساف
بؿ ىي ، ليس عمميات منفصمة عف عمميات التفكير كالدافعية لدل اإلنساف

ميات متداخمة مكممة لبعضيا بعضا. فالجانب المعرفي لدل اإلنساف يسيـ عم
، كتسميتو، إيجابا في العممية الكجدانية مف خالؿ تفسير المكقؼ االنفعالي، كترميزه

  .كمف خالؿ عممية اإلفصاح كالتعبير عنو
 (Eilsworth, P., 1994, p. 193) 

، كالتكىـ،   لممكقؼكما يمكف أف يسيـ سمبا عف طريؽ التفسير الخاط
فمف الممكف أف يسيـ الكجداف في ، مف جانب آخر، كاليالكس، كاإلدراؾ المحرؼ

  .فالمزاج اإليجابي ينشط اإلبداع كحؿ المشكالت، ترشيد التفكير

 (Isen, A.M., Daubman, K.A., & Nowicld, G., 1987, p. 122) 
  .البدائؿ المتاحةكالمزاج الحزيف يساعد عمى التفكير االستداللي كفحص 

 (Palfai, T.P. & Salovey, P., 1993, p. 61) 
  .كما أف المشاعر اإليجابية تساعد الفرد عمى تصنيؼ كتنظيـ المعمكمات

(Isen, A.M., Daubman, K.A., & Nowicld, G., 1987, p. 13) 
بأف االنفعاالت  Salovey, P., & Mayer J., 1993كيعتقد "سالكفي كماير " 

تجعؿ ، كالشعكر بالذنب، كالخزم، كالكسكؼ، تشير إلى خطر، مثؿ الحزفالتي 
ًن كتركيزا كمنطقية مما يساعد في تقميؿ األخطاء في حؿ ، تفكير الفرد أكثر تحمياَل

أما مشاعر الغضب كالفرح فمف الممكف أف تكلد حالة عقمية ، بعض المشكالت
سكاء ، لذا فإف االنفعاؿ، تسيـ في تشتيت االنتباه لمتفاصيؿ الالزمة لحؿ المكقؼ

عمى ، يـ إيجابيا في ترشيد التفكيرمف الممكف أف يس، أكاف سارا أـ غير سار
نفعاالت السمبيػة كاإليجابية االافتراض اعتدالو كبػذلؾ نجد أنو مف الميـ تعرؼ 

لحؿ المشكالت قبؿ أف تصبح  اإليجابيكذلؾ لترشيد التفكير ، تحديدىا بدقوك 
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ف الفرد أك الجانب العاطفى التى تشكؿ كجداك  المتشابكةالت مجمكعة مف االنفعا
لذا ، عدـ قدرة عمى االنتباه الجيد لتفاصيؿ حؿ المكاقؼ العاطفةقد تكلد ىذه  لديو

يجابيا إبذلؾ  نو يساىـإف ةمف تحديد انفعاالتو بطريقو دقيق تمكف إذافإف الشخص 
 .النمك العقمى لومف ىذه االنفعاالت فى  كاالستفادةفى ترشيد التفكير 

كذلؾ فاف درجة تفاؤؿ أك تشاـؤ الفرد تنعكس عمى رؤيتو كتقييمو لذاتو 
، مف حيث صحتو أك قدرتو عمى اجتياز المكاقؼ الصعبة، كلممكقؼ مف حكلو

إلى أف األفراد ذكم المزاج ( Salovery & Mayer, 1990)فيشير سالكفي كماير 
في حيف يعتقد المتشائمكف ، ريفاإليجابي يعتقدكف بأنيـ أكثر صحة مف اآلخ

  .العكس تمامان 
، لكنيما يميالف إلى أف الذكاء الكجداني يعترض العمميات العقمية الجارية

أم أنو يرتب أكلكيات العمميات ، كيكجييا لممتغير األكثر أىمية في المكقؼ
ف تدخؿ العاطفة في التفكير ال يجعؿ تقييمنا لممكقؼ بالضركرة سيئان ، العقمية أك  كا 
 بؿ يعتمد األمر عمى متغيرات عدة في ذلؾ المكقؼ.، حسنان 

أف حياتنا الكجدانية تعمف عف مكقفنا النفسي تجاه بيئتنا، إنيا تجذبنا تجاه 
     .أك تنفرنا منيا، كاألشياء، كاألفكار، بعض األفراد

  (Levenson, R.W., 1994, p.p 123:126) 
فيي ، التكاصؿ االجتماعي بيف األفرادكما أنيا تؤدم كظيفة ميمة في تيسير 

كما في تكاصؿ الرضيع مع ، لغة عامة بيف البشر، تتجاكز حدكد المغة المنطكقة
كتكاصؿ مف اختمفت ألسنتيـ كثقافاتيـ، كما تيي  الفرد فسيكلكجيا لمتكافؽ ، أمو

 البناء مع المكقؼ.
إلى أن الناس يمكن تقسيميم من  (Golman, 1995)ويشير جولمان 

 يث تناوليم النفعاالتيم إلى ثالث أنماط:ح

كتعني الكعي بالحاالت المزاجية عند  Self-Awarenessالواعي بذاتة  .8
كيتغمب ، حدكثيا، كيككف لدل ىؤالء الناس كعي كفيـ لحياتيـ االنفعالية

كيتميز ىؤالء ، كضكح االنفعاؿ لدييـ عمى كافة السمات األخرل لمشخصية
ة بالمحيط الخارجي كالصحة النفسية الجيدة كالنظرة الناس باالستقاللية كالثق

كعدـ االستغراؽ ، كعدـ االستغراؽ أك التأمؿ في المزاج السي ، اإليجابية لمحياة
كتساعدىـ ، في الكساكس، كالقدرة عمى الخركج مف المزاج السي  بسيكلة

 عمى التحكـ في انفعاالتيـ. Mind-fulnessيقظتيـ العقمية 
كىؤالء الناس ينغمسكف في مشاعرىـ كال يستطيعكف  Engulfedالمستغرق  .5

فيـ ليسكا عمى كعي جيد بمشاعرىـ كما ليس لدييـ منظكر ، اليرب منيا
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كيشعركف ، كاضح عنيا، كلذا فيـ ال يبذلكف جيدا لمخالص مف ىذه المشاعر
 .بعدـ قدرتيـ عمى السيطرة عمى حياتيـ االنفعالية

يتميزكف بكضكح المشاعر كيتقبمكنيا كال  كىؤالء الناس Accepttanceالمتقبل  .3
  (Golman, D., 1995, pp. 45:46) .يحاكلكف تغييرىا

 :ونالحظ أن
ذكاء بتدخؿ العكامؿ التغيير الذل طرأ عمى تعريؼ الذكاء بدأ عندما ارتبط ال -8

كراثية عمى القدرات الفطرية أك البيكلكجية لمفرد لدل عمماء الغير البيئية أك 
دنر أكؿ مف أشار إلى أنكاع الذكاء التى تتعمؽ بالقدرات كأف جار ، النفس

  .كالميارات المرتبطة بالحياة
  :كأف الذكاء االنفعالى أحد أنكاع الذكاء الذل يقـك عمى أساس أنو -5

قدرة عقمية ترتبط بمكضكع ما يؤدل إلى دفع الفرد لمقياـ بسمكؾ تجاه  . أ
  .المكقؼ الذل يتعرض لو

لخبرات المعرفية فى المكاقؼ االنفعالية تتكامؿ عناصر المكقؼ مع ا . ب
  .كزيادة الرصيد المعرفى لمفرد لتحديد مستكل الذكاء االنفعالى

تعرض مفيـك الذكاء االنفعالى إلى تغير منذ بدء االىتماـ بتناكلو بشكؿ  -5
تعتبر  األكلى ،ف مختمفتيفالؿ نظرتيف خيث تـ تناكلو مح، عممى منظـ

كأنو ، فى حد ذاتو كأنو قدرة كراء جميع القدرات الذكاء االنفعالى متغير مستقؿ
مكانياتيـ العقمية استخداـيحدد كفاءة البشر فى  كذلؾ كما أشار ، قدراتيـ كا 

ماير كسالكفى فى نظرتيـ لمذكاء االنفعالى عمى أنو قدرة تسيـ فى حؿ 
  .المشكالت

لسمكؾ ينظر لمذكاء االنفعالى فى ضكء مترتباتو كآثاره فى ا :والقسم الثانى
كىك ما أشار إليو جكلماف عمى كضكح دكر الذكاء االنفعالى ، الصادر عف الفرد

كأف الذكاء االنفعالى ُيحدد عمى أساس ، كقدرة فى تحديد نجاح الشخص أك فشمو
كأنو يقاس عمى أساس نجاح الشخص أك فشمو فى ، مترتباتو كآثاره فى السمكؾ

 .استخداـ كفاءاتو الذاتية

كأنو ال ، حديثة لمكجداف تعترؼ بأىميتو المتزايدة فى حياة اإلنسافأف النظرة ال -5
بيف الجانب المعرفى  كأف ىناؾ تداخالن ، ينفصؿ عف عمميات التفكير

ف كؿ منيما يكمؿ اآلخر، كالمكاقؼ االنفعالية   .كا 

ينتج عنو سمكؾ قد  يناسمب ـأ اإيجابين كىذا يعنى أف كؿ انفعاؿ سكاء كاف 
كىذا ، سمكؾ إيجابي كفعاؿ يزيد مف رصيد الشخص المعرفييككف مضمكف ىذا ال
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يعني ترجمة االنفعاالت كتقنينيا كفيميا كتطكيعيا لخدمة أىداؼ الشخص أك 
مما يجعؿ الشخص ، بمعنى آخر إدارة ىذه االنفعاالت كتكجيييا بالطريقة السميمة

خص قادر عمى االستغالؿ األمثؿ لمذكاء المعرفي لديو، ككمما كاف فيـ الش
ككمما كاف أقدر عمى فيـ ، النفعاالتو كاضح كمما كانت قدرتو عمى إدارتيا أكبر

بما يشير إلى ارتفاع مستكل الذكاء االنفعالي ، انفعاالت اآلخريف بصكرة أكضح
 لديو.

كعمى العكس مف ذلؾ نجد أف ىناؾ أشخاصا لدييـ مف الذكاء المعرفي ما 
خاص المتميزيف أك الناجحيف في الحياة يجعميـ متفكقيف كلكننا ال نجدىـ مف األش

 العامة.
فيميا كترجمة ىذا الفيـ إلى ك  كيرجع ذلؾ إلى كيفية تعامميـ مع انفعاالتيـ

 .أفعاؿ كتصرفات
فيالحظ أف عدـ القدرة عمى فيـ االنفعاالت كالسيطرة عمييا قد يؤثر عمى 

ة بسبب عدـ الرصيد المعرفي لمفرد حيف ال يتمكف مف االستفادة مف ىذه المعرف
دارة انفعاالتو  .قدرتو عمى تكجيو كا 

كاالستمرار في فيـ االنفعاالت الذاتية كانفعاالت اآلخريف يزيد مف الخبرات 
يشممو مف إدارة لالنفعاالت  المعرفية التي تمر بالفرد، ككأف الذكاء االنفعالي بما

ية لرصيد الفرد الذاتية كانفعاالت اآلخريف كالتأثير فييا يعمؿ عمى التغذية العكس
، ككأف ارتفاع الذكاء االنفعالي يصاحبو ارتفاع في الخبرات المعرفية لمفرد، المعرفي

فيناؾ تداخؿ كتكامؿ بيف ، فالذكاء االنفعالي بكابو الطريؽ لمتعمـ عمى مدل الحياة
 :المعرفة كاالنفعاؿ كما يكضحو الشكؿ التالى

  :اتيجيات التعممستر نظرية الذكاءات المتعددة كمدخل ال -اخامسً 
 Multiple Intelligences Theory  

أف النجاح في الحياة يتطمب  -الذكاءات المتعددة –يرل جاردنر في نظريتو 
ذكاءات متنكعة كاعتمد في تصنيفو ليذه الذكاءات عمى محكات متنكعة مشتقة 

افات، مف نتائج البحكث المختمفة؛ المعرفية العصبية، كالنمائية، كالفركؽ بيف الثق
كأيضا المحكات المستمدة مف البحكث السيككمترية، إضافة إلى البيانات المتعمقة 

 بتطكر المعرفة كاستخداميا في مختمؼ الحضارات. 

(، 858: 851، 8885(، )فؤاد أبك حطب، 558: 558، 8885)جابر عبد الحميد جابر، 
 (Myers, 1995, 373)( 85: 85ب،5005)محمد عبد اليادم، 

ـك الذكاء مف أكثر المفاىيـ النفسية شيكعا بيف العمماء كالعامة كيعد مفي
كتعددت تعريفات الذكاء حسب مناحي الباحثيف كتنطكم تمؾ التعريفات عمى 
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العممية المعرفية أك العقمية كالقدرة عمى التفكير المجرد كالقدرة عمى إدراؾ العالقات 
القدرة عمى التكيؼ السريع مع  معناىا لغكيا Intelligenceكاالستدالؿ فكممة ذكاء 

)فرج أحمد، ككذلؾ عرفو  (8885 ،558 )محمد عمى الخكلي،كضع مستجد 
عمى أنو قدرة عقمية عامة تعمؿ ككظيفة أساسية لمعقؿ كتتدخؿ في ( 55508885

جميع األنشطة العقمية بدرجات متفاكتة، كحدد جاردنر مفيـك الذكاء في عدة نقاط 
 ( 85505000الـ، )محمد عبد السأساسية ىي 

 القدرة عمى حؿ المشكالت ككاحدة مف المكاجيات الكاقعية. -8
 القدرة عمى تكليد حمكؿ جديدة لممشكالت. -5
القدرة عمى صنع شيء ما أك السعي النافع الذم يككف لو قيمة داخؿ ثقافة  -5

 كاحدة.

كتعتبر نظرية الذكاءات المتعددة تحديا لمنظرة التقميدية لمذكاء كالتي ترل  
قدرة عامة كاحدة تقاس باختبارات الذكاء، حيث تقترح النظرية تعريفا لمذكاء  أنو

عمى أنو القدرة عمى حؿ المشكالت، أك ابتكار نكاتج ذات قيمة داخؿ كياف ثقافي، 
كفي مقابؿ محدكدية النظرة لمذكاء بمفيكمو التقميدم الذم يركز غالبا عمى القدرة 

، نرل جاردنر يقترح في البداية سبعة ذكاءات المغكية، كالقدرة الرياضية المنطقية
مختمفة تغطى نطاقا كاسعا مف النشاط أك الجيد اإلنساني لدل األطفاؿ كالراشديف 

كأف كؿ فرد يتمتع بالسبعة أشكاؿ كلكف بدرجات ( 855، 5005 ،)محمد أميف المفتي
 ( 555، 5005)زكريا الشربينى، يسرية صادؽ،  .متفاكتة

ظرية الذكاءات المتعددة أف التالميذ الذيف ال ينجحكف كأشار جاردنر في ن
بسبب نكاحي قصكرىـ في مجاؿ معيف يستطيعكف في حاالت كثيرة أف يتجنبكا ىذه 

.)جابر العقبات باستخداـ طريؽ بديؿ بحيث يستثمر ذكاءاتيـ األكثر نمكا كتقدما
 ( 85505005عبد الحميد، 

ة ترتكز عمى أنكاع الذكاءات كيؤكد جاردنر أف نظريتو لمذكاءات المتعدد
)ىكارد  .كعمى تمؾ العمميات العقمية التي ال تتضح كال تصنؼ ضمف الذكاء العاـ

 ( 80805005جاردنر،
كلقد أسيمت الذكاءات المتعددة في إزالة كثير مف جكانب الغمكض المحيطة 

 بفيـ الذكاء كالتفكؽ كذلؾ مف خالؿ جانبيف:
ـ الذم ساد لفترة طكيمة مف أف الذكاء شيء أثبت جاردنر خطأ المفيك أوليما: 

يقاس بأحد أدكات القياس  IQكأف معدؿ نسبة الذكاء Fixedمستقر كثابت 
 المتفؽ عمييا نسبة باقية مستقرة معو ال تتغير. 
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ما سيطر عمى عمماء النفس مف قبؿ في اعتقادىـ أف الذكاء شيء كاحد  ثانييما:
 ( 55505005يسرية صادؽ،  شربيني،)زكريا الكىك ما يعرؼ الذكاء العاـ. 

 مما سبق يمكن لمباحثة استنتاج ما يمي:
أف الذكاء قدرة عقمية ديناميكية كليست ثابتة كأف كؿ فرد لديو مجمكعة مف -8

 الذكاءات السبع كما حددىا جاردنر.
مجمكعة الذكاءات التي يمتمكيا كؿ فرد مختمفة كمستقمة نسبيا عف بعض -5

ي العقؿ كنظاـ مختمؼ في األداء بالرغـ مف أنيا كلكؿ منيا نمكذج كاضح ف
 تتفاعؿ مع بعضيا ليستخدميا الفرد في المكاقؼ كالمشكالت التي تكاجيو.

يعتمد اكتشاؼ ىذه الذكاءات التي لدل الفرد عمى األداء العممي لو كليس -5
اختبار الكرقة كالقمـ كذلؾ مف خالؿ أداء الفرد مجمكعة مف األنشطة كالمياـ 

ة التي يتـ مالحظتيا مف قبؿ المحتكيف بو كالمعمميف أك األخصائييف الحقيقي
 النفسييف كاالجتماعييف أك أكلياء األمكر.

يمكف تنمية الذكاءات المتعددة لدل األفراد مف خالؿ استخداـ استراتيجيات 
 تدريسية مرتبطة بالذكاءات المتعددة.

عمى األقؿ مف  ايزةثمان وحدات متمكمف منظكر )جاردنر( يمتمؾ اإلنساف 
الذكاء  وىذه الذكاءات ىي:الكظائؼ العقمية كتسمى ىذه الكحدات" ذكاءات"، 

المغكم المفظي، كالذكاء المنطقي الرياضي، كالذكاء المكاني، كالذكاء المكسيقي، 
كالذكاء الجسمي الحركي، كالذكاء االجتماعي، كالذكاء الشخصي، كالذكاء 

 (555: 555، 8885ر،)جابر عبد الحميد جابالطبيعي.

 مبادئ نظرية الذكاءات المتعددة: -أ
أشارت العديد مف األدبيات أف ىناؾ ثمة نقاط معينة تعتمد فييا نظرية 
الذكاءات المتعددة عمى عدد مف المبادئ التي تعد بمثابة أسس أك دعائـ لمنظرية 

 (Armstrong, 2000؛ Gardnar, 1993, 26-27؛ 55-50، 5005)جابر عبد الحميد جابر، 
 يمتمك كل شخص الذكاءات السبعة كميا: -1

تقترح النظرية أف لدل كؿ شخص قدرات مف الذكاءات السبعة، كىي تؤدم 
كظيفتيا معا بطريقة فريدة بالنسبة لكؿ شخص، فبعض الناس يمتمككف مستكيات 
عالية جدا مف األداء الكظيفي جميع الذكاءات السبعة أك بعضيا بينما يممؾ 

ستكيات منخفضة جدا مف األداء الكظيفي فييا كالبعض الثالث يقع في آخركف م
 مكضع ما بيف ىذيف القطبيف.

: كاء إلى مستوى مناسب من الكفاءةمعظم األفراد يستطيعون تنمية كل ذ -6
اقترح جاردنر أف كؿ فرد لديو القدرة عمى تنمية ذكاءاتو السبعة إلى مستكل 
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)زكريا الشربيني يع المناسب. كىذا ما يذكراه عاؿ مف األداء إذا تيسر لو التشج
أنو يمكف استخداـ أحد أنكاع الذكاءات لتعزيز نكع  (555، 5005 ،كيسرية صادؽ

استخداـ الذكاء الذم يتفكؽ فيو الفرد يدعـ كيساعد في تنمية  حيث إفآخر، 
 الذكاءات الضعيفة لديو.

 :كبةالذكاءات المتعددة تعمل معا كوحدة واحدة وبطرق مر  -3
أشار جاردنر إلى أف كؿ نكع مف أنكاع الذكاءات لو مكقع أك مركز محدد 
في المخ البشرم كأنيا جميعا تعمؿ معا متفاعمة كمتكاممة داخؿ الفرد، فال يعمؿ 
إحداىا بمفرده منعزال عف األنكاع األخرل، بؿ كؿ منيا يعتمد عمى غيره، كلقد 

اءات المتعددة بغرض فحص استبعدت الذكاءات عف السياؽ في نظرية الذك
 مالمحيا األساسية كتعمـ كيفية استخداميا بفاعمية.

 :تتواجد طرق متعددة يعبر بيا الفرد عن كل نوع من أنواع الذكاءات -4
قد  كؿ فرد لو طريقتو الخاصة في التعبير عف كؿ نكع مف أنكاع الذكاءات،

غكية عالية في حكاية ال يككف شخص قادرا عمى القراءة، كمع ذلؾ يككف ذا قدرة ل
قصة مع أف القدرتيف ذكاء لغكم، كبالمثؿ قد ال يستطيع شخص أف يمعب مطمقا 
داخؿ الممعب كمع ذلؾ يستطيع أف يقـك بعمؿ تجربة معممية كتنفيذ خطكاتيا 
الكاحدة تمك األخرل كالقدرتاف ذكاء جسمي حركي، فنظرية الذكاءات المتعددة تؤكد 

ير بيا األفراد مكاىبيـ في الذكاءات ككذلؾ في الركابط ثراء كتنكع الطرؽ التي يظ
 بينيا.

 المحكات التي قامت عمييا نظرية الذكاءات المتعددة: -ب
 عمى مجموعة من المحكات تتمثل في: قامت نظرية الذكاءات المتعددة 

: كيعتمد ىذا المحؾ عمى إمكانية عزل الذكاء نتيجة تمف أو إصابة المخ -8
ميداف عمـ النفس العصبي التي تؤكد كجكد بنى عصبية نتائج البحث في 

مختمفة لكؿ نمط مف أنماط الذكاء في ضكء تأثير المكاضع المصابة في 
المخ عمى أنشطة عقمية معينة. كتبيف ىذه اإلصابات االنتقائية أف الميارة 
العقمية التي تأثرت مستقمة عمى األقؿ جزئيان عف الميارات األخرل التي تبقى 

 ة بعد تمؼ الدماغ.سميم
: فبعض األفراد يككف لدييـ وجود األطفال غير العاديين مثل الطفل المعجزة -5

ميارة غير عادية في أحد المجاالت العقمية، كلكنيـ ذكم ميارة عادية أك 
حتى متأخريف في مجاالت أخرل، فيذه الكفاءات االنتقائية تؤكد عمى النمك 

 اإلنساني. المستقؿ ألنماط مستقمة مف الذكاء
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في مراحؿ العمر  وجود تاريخ نمائي مميز مستقل لكل نمط من أنماط الذكاء -5
المختمفة مع كجكد مجمكعة محددة مف األداءات يظير فييا مستكل الخبرة 
العالية، حيث يككف ىناؾ تتابعان مستقران أك ثابتان في النمك، حيث تنمك كتتقدـ 

 الميارات عبر مراحؿ النمك المختمفة.

عممية محورية يمكن تمييزىا وتحديدىا أو مجموعة من العمميات  وجود -5
أم كجكد مجمكعات أك محاكر معينة مف العمميات ترتبط  اإلجراءاتو 

بالميكانيزمات العصبية، كيختمؼ عدد ىذه المجمكعات أك المحاكر مف نمط 
آلخر مف أنماط الذكاء؛ فإذا كاف الذكاء مستقالن يجب أف تككف ىناؾ 

تككف محكران ليذا  –أك مجمكعة مف العمميات  –ت عقمية متميزة عمميا
الذكاء. كقد يتضمف ىذا الذكاء عمميات عقمية أخرل كلكنيا ثانكية بالنسبة 

 لمعمميات المحكرية.
يرتبط بالصكر  وجود تاريخ تطوري )نشوئي( لكل نمط من أنماط الذكاء -5

 حية األقؿ رتبة مف اإلنساف.البدائية كالمبكرة لمتعبير عنو لدل الكائنات ال
كيتضمف ذلؾ كجكد تأييد لنمط الذكاء مف  مساندة من النتائج السيكومترية -5

أدلة البحث في المجاؿ السيككمترل الذم يعتمد عمى االختبارات كأساليب 
التحميؿ العاممي؛ فاالختبارات التي تقيس أنكاعان مختمفة مف الذكاء تككف 

 قؿ مف تمؾ التي تقيس نفس النمط مف الذكاء.معامالت االرتباط بينيا أ
تكافر األدلة التي أشارت  كيتضمف دعم من الميام السيكولوجية التجريبية -5

إلييا نتائج البحث في عمـ النفس التجريبي حكؿ كجكد ما يسمى بالمياـ 
المزدكجة، حيث تتطمب ىذه المياـ نفس النمط مف الذكاء كيزداد بينيا 

 كرنت بالمياـ التي تتطمب أنماطا مختمفة مف الذكاء.التداخؿ إذا ما ق
أم قابمية نمط الذكاء لمتشفير في نسؽ رمزم  القابمية لمترميز في نظام رمزي -1

معيف يحدد الثقافة التي يعيش فييا الفرد، فمثال الذكاء المغكم يتـ تشفيره في 
 لغة صكتية. صكرة لغكية ليا قكاعدىا، كالذكاء المكسيقي يتـ التعبير عنو في

(Gardner, 1999, 35:41), (Gardner, 1983, 62:66), (Armstrong, 

 ( 85: 85، 5005)جابر عبد الحميد جابر،  (14:16 ,2003
كفي ضكء ما تقـك عميو نظرية الذكاءات المتعددة مف محكات يؤكد "جاردنر" 

 أسس ومرتكزات ميمة لمنظرية تتمثل في: عمى عدة

 اط الذكاء؛ كلكف بدرجات متفاكتة.يمتمؾ كؿ فرد جميع أنم -

؛ إذا ما تنمية ذكاءاتو إلى مستوى مناسب من الكفاءةيستطيع كؿ فرد  -
 تكفرت لو الظركؼ كالفرص التربكية المناسبة.

 تعمؿ الذكاءات عادة معا بطريقة مركبة عند أداء الفرد لنشاط معيف.  -
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ض الذكاءات استعماؿ أحد أنكع الذكاء يمكف أف يسيـ في تنمية كتطكير بع -
 األخرل.

يمكف التعرؼ عمى الذكاءات المتعددة، كقياسيا كتحديدىا، كمف ثـ فإنو يمكف  -
تحسيف تعمـ التالميذ مف خالؿ التعامؿ مع ذكاءاتيـ المتعددة. كتكفير الفرص 

 لتنكع الطرؽ التي يظير بيا التالميذ تفكقيـ في ذكاء معيف.

عمميات المحكرية المرتبطة بكؿ في ضكء نظرية الذكاءات المتعددة كمفيـك ال -
التي يمكف استخداميا  Strategies االستراتيجياتذكاء فإف ىناؾ عددا مف 

لتنمية كؿ ذكاء، فاألسمكب القصصي مف االستراتيجيات المناسبة لمذكاء 
المفظي المغكم، كالمعالجات الحسابية مف االستراتيجيات المناسبة لمذكاء 

 المنطقي الرياضي. 

، 5005()مراد عمى عيسى، كليد السيد أحمد، 81أ، 5005اليادم حسيف،  )محمد عبد
 (Gardner, 1993, 8) (55: 58، 5005()جابر عبد الحميد جابر،50

(Armstrong,2003,8:9) 
 :استراتيجيات تعمم الذكاء الفعال -ج

تشير نظرية الذكاءات المتعددة طبقا ألعماؿ كبحكث جاردنر إلى أف الفرد 
؛ ككثر 80-11 ،5000)باـ ركبينز، جاف سككت، نكاع مف الذكاءات يمتمؾ سبعة أ

ىكارد جاردنر،  ؛85-8، 5005؛ جابر عبد الحميد جابر، 558-555 ،5008 ككجؾ،
 ىي كالتالي: (Patrecea and Jennefer,2000, 111,112؛ 55-55، 5005

تنمية كتتناكؿ الباحثة فيما يمي كصفان مختصران ليذه الذكاءات كاستراتيجيات 
 كؿ منيا.

    الذكاء المفظي المغويVerbal / Linguistic Intelligence 

 ـممات بفاعمية سكاء كانت مكتكبة أكيقصد بو القدرة عمى استخداـ الك
منطكقة، كاستخداـ المغة كأداة لمتكاصؿ كتذكر المعمكمات، كيتمثؿ الذكاء المغكم 

قناع اآلخريف بكجيات في القدرة عمى االستماع كالتحدث كالكتابة كالشرح ا لجيد، كا 
تركيب الجمؿ، عمى إيجاد المترادفات لمكممات، ك النظر المختمفة، ككذلؾ القدرة 

تقاف النطؽ الصحيح كاإللقاء لمغة بما  يجاد التشابيات كالتعبيرات المناسبة، كا  كا 
 يعطى لمكممات معناىا.

، كتجييز يتمثؿ الذكاء المفظي في القدرة عمى تناكؿ كمعالجة بناء المغة
كدالالتيا كأصكاتيا كاالستخدامات  المعمكمات المغكية كما تتمثؿ في بناء المغة،

العممية ليا؛ كاستخداـ المغة في إقناع اآلخريف، كالتفسير، كالتذكر كعمميات ما 
كراء المغة كالكعي، كمراقبة الذات لمعمميات المغكية. كتقع المناطؽ المسئكلة عف 
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في الفص الصدغي األيسر كفي الفصكص األمامية مف الذكاء المفظي المغكم 
 المخ.

 ومن مؤشرات الذكاء المفظي/ المغوي:
دراؾ األساليب  القدرة عمى استخداـ الكممات بفاعمية شفكيا كتحريريا. كا 
البالغية إدراكان كامالن )السجع، القافية، التكرية،....(.كالقدرة العالية عمى تذكر 

اريخ.كالحساسية لمعاني الكممات كاتباع القكاعد المغكية. األسماء كاألماكف كالتك 
كامتالؾ حصيمة جيدة مف الكممات كأسمكب متميز عف األقراف في نفس 
قامة عالقات مع اآلخريف في حديث شفيي  السف.كالقدرة العالية عمى االتصاؿ كا 

باالستماع إلى القصص كاألحاديث كقراءة الكتب كاأللغاز  متقف. كاالستمتاع
لكالمية.كالقدرة عمى تحميؿ األحداث كسرد القصص العممية.كحكاية كتأليؼ ا

القصص كالفكاىة ككصؼ الصكر شفييان كصفان دقيقان.كتخير القصص كالكتب دكف 
  تكجيو. كتيجى الكممات بطريقة صحيحة كدقيقة.

كيتجمى ىذا الذكاء لدل كؿ مف: الشاعر، المحامي، الخطيب، الكاتب، 
 ، كالصحفي.المحرر، الركائي

: األنشطة الشفيية ومن األنشطة المستخدمة لتنمية الذكاء المفظي المغوي
كيستخدـ فييا المتعمـ قدراتو عمى استخداـ ميارات المغة الشفيية مثؿ الكصؼ، 
كالتعميؽ، كالركاية، كالسرد، كالحديث، كالتعبير، كاألنشطة الكتابية مثؿ كتابة مقاؿ، 

ر، كتمخيص فقرة، ككتابة أسباب حادثة تاريخية، ككتابة كتأليؼ قصيدة، ككتابة تقري
 الرأم كالتعميؽ الخاص في مكضكع ما.

 (Gardner,1983,73:78) 
   الذكاء البصري/ المكاني Visual - Spatial Intelligence: 

كيقصد بو القدرة عمى إدراؾ العالـ البصرم المكاني بدقة، بما يشتمؿ عميو 
ر أحجاميا، كتخيؿ أشكاليا كألكانيا، كيظير ىذا ذلؾ مف تخيؿ الفراغات كتقدي

الذكاء في التعامؿ مع الخرائط، كاألشكاؿ، كالرسـك البيانية كالتخطيطية، كالصكر 
كاألفالـ المصكرة، كيتمثؿ ىذا الذكاء في الحساسية لأللكاف كالخطكط، كاألشكاؿ، 

التصكر  كالمساحات، كالعالقة بيف ىذه العناصر كبعضيا، ككذلؾ القدرة عمى
البصرم لألحداث بالكصؼ أك بالرسـ، كالتعبير عف األفكار بالخطكط كاألشكاؿ، 
نشاء صكر عقمية  دراؾ األشياء الخفية داخؿ الرسـك التخطيطية، كا  كتخيؿ كا 

 كاضحة لالحتفاظ بالمعمكمات.
الذكاء البصرم في القدرة عمى تصكر المكاف النسبي لألشياء في الفراغ؛  أك

عمى استخداـ الصكر الذىنية كالتصكر البصرم كغير البصرم  كمف ثـ القدرة
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لألشياء كالتعامؿ مع األشكاؿ ثنائية كثالثية األبعاد، مف خالؿ التراكيب اليندسية 
، كتصكر حركة األجساـ أثناء تحركيا  كترجمتيا في صكرة مخططات أك رسـك

دراكيا رغـ كدكرانيا، كتخيؿ العناصر غير المرئية داخؿ الرسـك التخطيطية ك  ا 
 اختالؼ أكضاعيا في المستكييف ثنائي كثالثي األبعاد. 

كتتضمف العمميات المحكرية لمذكاء البصرم المكاني المركنة في اإلدراؾ، 
كاإلدراؾ المكاني، كالتصكر البصرم المكاني، كالتكجو المكاني، كتقدير األطكاؿ، 

عناصر. كيظير ىذا الذكاء كالحساسية لأللكاف كالخطكط كاألشكاؿ كالعالقات بيف ال
بكضكح في أعماؿ المعمارم كالميندس، ككذلؾ الجغرافي كالنحات كالرساـ. كتقع 

في الجزء الخمفي مف الفص  المناطؽ المسئكلة عف التصكر البصرم المكاني
 األيمف لممخ.

 ومن مؤشرات الذكاء البصري المكاني:
الفؾ كالتركيب.  االستمتاع باألنشطة الفنية كتككيف المتاىات كألعاب

كاستيعاب الرمكز المصاحبة لمخرائط كالرسـك البيانية بشكؿ أفضؿ مف قراءة المادة 
دراؾ العالقات المكانية بيف األشكاؿ  المكتكبة. كأحالـ اليقظة كرسـ الكجكه بدقة. كا 
كالفراغات كتقدير األحجاـ. كالتعبير عف المكاقؼ المختمفة بالكصؼ أك بالرسـ مف 

فضيؿ أنشطة الرسـ كالتشكيؿ الفني اليدكم. كبناء التركيبات كالمباني الخياؿ. كت
  ثالثية األبعاد.

 ومن األنشطة المستخدمة لتنمية الذكاء البصري المكاني:
استخداـ الرسـك كاألشكاؿ كتصميميا مف خالؿ مجمكعة مف القطع تعرؼ 

نتاج األ شكاؿ كالرسـك باسـ أنشطة التانجراـ، كالتمييز بيف األشكاؿ، كتصميـ كا 
 (Gardner,1983,170:204) البيانية، كتصميـ نماذج لألجساـ.

    الذكاء المنطقي الرياضيLogical Mathematical Intelligence 
يتمثؿ الذكاء المنطقي الرياضي في القدرة عمى االستدالؿ الرياضي كالتفكير 

دراؾ العالقات  المنطقي كاستخداـ العمميات المنطقية مثؿ االستدالؿ كاالستنتاج، كا 
الشرطية كعالقات السبب كالنتيجة كالقدرة عمى استخداـ األرقاـ بكفاءة عالية، 

الفئات  كاستخداـ العالقات المجردة كتقديرىا، كالقدرة عمى التعرؼ عمى
 كالمجمكعات، كالتعامؿ مع األشكاؿ اليندسية، كعمؿ االرتباطات بيف المعمكمات.

مى نحك كاضح عند عمماء الرياضيات كيظير ىذا النكع مف الذكاء ع
كمبرمجي الكمبيكتر، كعمماء المنطؽ كمحاسبي الضرائب كاإلحصائييف 



 6116 يوليو /1جـ– الثالثالعموم التربوية/ العدد 

 

 

  

518 

كالميندسيف. كتشمؿ العمميات المحكرية لمذكاء المنطقي الرياضي عمميات 
 التصنيؼ، كاالستدالؿ، كالتعميـ، كاختبار الفركض، كالمعالجة الحسابية.

 ياضي:ومن مؤشرات الذكاء المنطقي الر  
التفكير المنطقي االستنتاجي كالقياس في حؿ المشكالت.كاالستمتاع بتصنيؼ 
األشياء إلى أنكاع كفصائؿ أك كصفيا في تسمسؿ معيف. كالتفكير بطريقة تجريبية. 
قامة العالقات المجردة  كالقدرة عمى التنبؤ كالتحميؿ ككضع التصكرات النظرية. كا 

كاألنماط المنطقية  . كالحساسية لمنماذجعف طريؽ االستدالؿ كاستخداـ الرمكز
كالعالقات كالقضايا. كالقدرة عمى االستنباط كاالستقراء. كالقدرة عمى فرض الفركض 
كاختبارىا. كاإلدراؾ الجيد لألسباب كالعمؿ كالنتائج المترتبة عمييا. كاالستمتاع 

ديدة في العمـك بالقياـ بالعمميات المركبة )الحسابية، الفيزيقية(. كابتكار نماذج ج
كالرياضيات. كاإلدراؾ المتميز لممفاىيـ المتعمقة بالكقت كاألكزاف.كاالستمتاع 
جراء العمميات الحسابية بسرعة. كطرح  باأللعاب التي تتضمف حؿ المشكالت. كا 

 أسئمة كثيرة عف آلية عمؿ كتشغيؿ األشياء.
داـ استخومن األنشطة المستخدمة لتنمية الذكاء المنطقي الرياضي: 

 الميارات العقمية في العمميات الرياضية كالمنطقية مثؿ الجمع، كالطرح، كالضرب،
كالقسمة، كالتعامؿ مع المشكالت الرقمية، كالتعامؿ مع األلغاز الرياضية، 

   (Gardner,1983,128:169) كالمعالجة الرقمية، كاأللعاب المنطقية.
   الذكاء الجسمي الحركي Bodily- Kinesthetic Intelligence 

يتمثؿ الذكاء الجسمي الحركي في القدرة عمى استخداـ الجسـ في التعبير عف 
األفكار كالمشاعر كاألحاسيس بالحركة، كمف ثـ القدرة عمى استخداـ الجسـ أك 
أجزاء منو لمكصكؿ إلى حؿ لمشكمة ما، أك صنع شيء ما، أك التعبير عف 

ـ كاليديف في تشكيؿ األشياء، المشاعر كاألفكار كسيكلة استخداـ أعضاء الجس
كالقدرة عمى تناكؿ األشياء الخارجية. كيظير ىذا الذكاء لدل الرساـ كالنحات، 
كيتضمف ميارات حسية مثؿ التكازف، كالمركنة، كالتآزر، كالسرعة في األداء، 
كيظير ىذا النكع مف الذكاء في الميارة الفائقة التي يبدييا متسمقك الجباؿ الكعرة 

ارات الحادة، كالخبرة في استخداـ الفرد لجسمو أك لبعض أجزاء منو لمتعبير كاالنحد
عف األفكار كالمشاعر الحركية، كما يبدك أيضا في أداء الممثؿ، كالرياضي، 
كالجراح. كيتطمب ىذا النكع مف الذكاء نكعا مف التآزر بيف األجيزة العصبية 

في المخيخ كالكتمة العصبية  كالعقمية كاإلدراكية. كتقع المناطؽ المسئكلة عنو
 األساسية.
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كمف العمميات المحكرية األساسية ليذا الذكاء التحكـ الذاتي لمجسـ، كالتحكـ 
 في التعامؿ اليدكم مع األشياء. 

 ومن مؤشرات الذكاء الجسمي الحركي:
القدرة عمى التعبير الكجداني مف خالؿ حركة الجسـ. كاستخداـ الجسـ لمتعبير 

كاالعتماد عمى الجسـ في إنجاز المياـ كتعمـ الجديد مف المعمكمات. عف األفكار. 
كالتنسيؽ بيف أعضاء الحس كالحركة في أداء الميارات الحركية. كاستخداـ 

 اإلشارات كلغة الجسد.

ومن األنشطة التي يمكن استخداميا لتنمية الذكاء الجسمي الحركي: 
كالتمرينات، كالقفز، كالجرم،  أنشطة التكازف كالقكاـ كالمشي، كالعرض الحركي،

كالثبات لفترة طكيمة، كأنشطة القص كالمصؽ كاإلشارة التي تستخدـ فييا ميارات 
 (Gardner,1983,205:236)    اليديف.

   الذكاء االجتماعي Interpersonal (Social) Intelligence  
 يتمثؿ الذكاء االجتماعي في القدرة عمى إدراؾ مشاعر اآلخريف كدكافعيـ،
كميكليـ، كاتجاىاتيـ مف خالؿ تعبيراتيـ االنفعالية، كما يشمؿ إدراؾ التعبيرات، 
كاإليماءات الجسمية كالصكتية كاالستجابة لذلؾ بطريقة أك بأخرل. كما يتجسد في 
القدرة عمى إدراؾ الفركؽ بيف األفراد كخاصة ما يتصؿ بدكافعيـ كأىدافيـ كحالتيـ 

الفيـ، كيظير ىذا الذكاء عند الشخصيات  الكجدانية، كالتصرؼ في ضكء ىذا
االجتماعية البارزة. كتقع المناطؽ المسئكلة عنو في النصفيف الخمفي كاألمامي مف 

 النصؼ األيمف لممخ.
 ومن مؤشرات الذكاء االجتماعي:

التكاصؿ المفظي كغير المفظي مع اآلخريف. كاالنتباه الدقيؽ لردكد أفعاؿ 
مختمفة مف األفراد كاالندماج معيـ. كسيكلة تككيف اآلخريف.كالعمؿ مع مجمكعات 

العالقات مع اآلخريف كاالستمتاع باأللعاب الجماعية.كالتصرؼ بمباقة في ضكء 
بإقامة عالقات اجتماعية مع األصدقاء.  كاالستمتاع .استجابات اآلخريف

كاالستمتاع بركح القيادة. كالميؿ إلى االشتراؾ في النكادم أك الجمعيات أك 
بالتدريس غير الرسمي ل خريف. كاالىتماـ بشئكف  تنظيمات المختمفة. كاالستمتاعال

اآلخريف كالرغبة في تحمؿ المسئكلية االجتماعية.كيظير ىذا الذكاء جميان لدل 
 السياسي، كاألخصائي االجتماعي، كالمرشد النفسي. 
يف، : الكعي بأحاسيس اآلخر ومن العمميات المحورية األساسية ليذا الذكاء

 كمشاعرىـ، كأىدافيـ، كدكافعيـ.
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تنفيذ األلعاب  ومن األنشطة المستخدمة لتنمية الذكاء االجتماعي:
عداد الندكات عف  التعميمية، كاألداء عمى المسرح، كتمثيؿ شخصية عالـ بارز، كا 
مكضكع ما، كتأسيس الجماعات التعاكنية كتنظيـ االجتماعات لمناقشة المشكالت 

    (Lazear,2003,5) المختمفة.
   الذكاء الشخصي Intrapersonal Intelligence: 

صدار السمككات المتكافقة معيا، كما  كيتمثؿ في القدرة عمى فيـ الذات، كا 
يضـ الكعي بالحاالت المزاجية، كاالنفعالية، كالدكافع الداخمية، كمف ثـ فيك عممية 

يا كتحكيميا إلى صيغ عقمية تتصؿ بتعامؿ الفرد مع مشاعره كالتمييز بينيا، كتسميت
رمزية، كاالعتماد عمييا في فيـ كتكجيو سمككو. كما يتضمف الذكاء الشخصي 
أيضا أف يككف لدل الفرد صكرة دقيقة عف نفسو بما تتضمنو مف جكانب قكة 
كضعؼ.كتقع المناطؽ المسئكلة عف الذكاء الشخصي في الفصكص الجبيية 

 لممخ.
كاء الشخصي كعي الفرد بأحاسيسو، كمف العمميات المحكرية األساسية لمذ

 كمشاعره، كأىدافو، كدكافعو.
اإلحساس بالذات كتأمميا كفيميا كتقديرىا. ومن مؤشرات الذكاء الشخصي:

كاالستمتاع باستكشاؼ الذات كتنظيميا كفيـ جكانب القكة كالضعؼ فييا. كمعرفة 
رفة في تكجيو الفرد لذاتو عف طريؽ استبطاف أفكاره كانفعاالتو كتكظيؼ ىذه المع

حياتو كالتخطيط ليا، كمف ثـ التمتع بالثقة بالنفس كاإلرادة القكية. كتعبير الفرد 
 بدقة ككضكح عف المشاعر كاألحاسيس. كالكاقعية كعدـ الخمط بيف الكاقع كالخياؿ.
كاستقالؿ الفرد في إدارة أعمالو كحؿ مشكالتو. كالميؿ إلى األلعاب التي تتطمب 

ئمة التي تعكس خياالت الفرد كتأمالتو.كيظير الذكاء الشخصي تركيزا. كطرح األس
 قكيان لدل الفيمسكؼ، كعالـ النفس، كرجاؿ الديف كالحكماء.
: التخطيط الذاتي، مياـ ومن األنشطة المستخدمة لتنمية الذكاء الشخصي

 ما كراء المعرفة.
 
 
   الذكاء الموسيقي Musical Intelligence:  

دراؾ األنماط المكسيقية؛ كمف ثـ القدرة عمى التحميؿ كيتمثؿ في القدرة عمى إ
دراؾ إيقاعيا الزمني، كاإلحساس بالمقامات المكسيقية  الدقيؽ لمنغمات المكسيقية، كا 
يقاعيا كما في أداء الناقد المكسيقي، كما يتمثؿ في القدرة عمى  كجرس األصكات كا 
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يظير ىذا الذكاء عند التأليؼ كالتعبير المكسيقي، كما يتضح في أداء العازؼ. ك 
 مؤلفي المكسيقى، كمؤدييا كالخبراء في عمـ الصكتيات، كميندسي الصكت.

 ومن مؤشرات الذكاء الموسيقي:
القدرة عمى تذكر األصكات. كالقدرة عمى استخداـ اآلالت المكسيقية. 
كالحساسية لإليقاع كالنغمات كدرجة الصكت كسجع الشعر. كالقدرة عمى تذكؽ 

  كفيـ المكسيقى فيمان شكميان أك حدسيا. رية المكسيقية.الصيغ التعبي
 (Gardner,1983, 99:227)  

الغناء، كالعزؼ،  وتشمل األنشطة المستخدمة لتنمية الذكاء الموسيقي
 كتأليؼ القطع المكسيقية.

(Gardner,1999,42:46),(Gardner,1983,73:276),(Armstrong,2003,13:14)

, (Garnett,2005,44:78.(Solomon,1998,45:57) ، ،5005)محمد أميف المفتي ،
851 )(Armstrong, 2000, 37) ،(،55: 85، 5005،)محمد رياض أحمد 

(Campbell,1997,57) ،(، 858:888، 5005، )سعيد حامد يحيى كأحالـ الباز حسف
: 58، 5005()جابر عبد الحميد جابر،805: 805أ، 5005)محمد عبد اليادم حسيف، 

 (85: 5005085د العميـ،)زينب عب .(55
 
 :أوجو النقد الموجية إلى نظرية الذكاءات المتعددة-د

نظرية الذكاءات المتعددة كالتى  إلىالنقد التى كجيت  أكجوىناؾ عديد مف 
 :رد عمييا مف خالؿ النقاط التاليةسكؼ نتناكليا بالدراسة كسيتـ ال

 الذكاءات عدم تحديد مجموعة من االختبارات السيكومترية التى تقيس: 
كبالتالى ، حيث تمثؿ نظرية الذكاءات المتعددة نقدان لالختبارات السيككمترية

مجمكعة مف اختبارات الذكاءات المتعددة لف تككف منسجمة مع األسس  أمفإف 
، تكجد اختبارات محددة لقياس الذكاءات المتعددة كبالتالى فإنو ال، الرئيسية لمنظرية

 :Sloan, V) .قياسو كليس اختبارات الكرقة كالقمـ بؿ ىناؾ عدة طرؽ تستخدـ فى

2007, p2) 
أف الذكاء المتعدد ىك نتاج تراكـ المعرفة حكؿ العقؿ البشرل  كد جاردنرؤ كي  

كالبد أف يقاس الذكاء بطرؽ عادلة؛ أل بطرؽ تقيس الذكاء ، كالثقافات البشرية
  .مباشرة
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نظرية فمف الطبيعى أف أنو فى ضكء النشأة الحديثة ليذه ال الباحثةكترل 
تعانى مف ندرة كقمة اختبارات القياس، إال أنو باستمرار الدراسات حكليا ستتأصؿ 

   عدة طرؽ أكثر دقة فى قياسيا.
 كيمكف الرد عمى ذلؾ باف الذكاء نكع  ،الذكاء مرادف لممجال المعرفى المنظم

 .فة المنظـكينبغى أال نخمطو بمفيـك مجاؿ المعر ، جديد مف المفاىيـ العقمية
كأف ىذه القدرة ، كد جاردنر أف الذكاء ىك قدرة سيككلكجية كبيكلكجية كامنةؤ كي

الكامنة يمكف أف تتحقؽ بدرجات متفاكتة نتيجة عكامؿ ثقافية كدافعية تؤثر عمى 
فإف المجاؿ المعرفى ىك مجمكعة مف األنشطة ، كعمى العكس مف ذلؾ، الفرد

خاص كعمميات مصاحبة؛  رمزمميز بنظاـ المنظمة داخؿ ثقافة مف الثقافات تت
يشارؾ فيو األفراد عمى أساس منظـ ىك مجاؿ معرفي  ثقافيأل أف كؿ نشاط 

منظـ، كبالتالى فإف الفيزياء كالشطرنج كرعاية الحدائؽ كميا مجاالت معرفية فى 
 (Gardner, H: 1999, p 82.83) الثقافة الغربية.

  المعرفى األسموبالتعمم أو  ألسموبإن الذكاء ىو مرادف: 
طريقة عامة يمكف لمفرد أف يطبقيا بشكؿ  إلىيشير  األسمكبإف مفيـك 

كعمى العكس مف ذلؾ فإف الذكاء ىك قدرة ، متساك عمى كؿ محتكل يمكف تخيمو
كاألصكات ة لتالئـ محتكل معيف مف العالـ )بعممياتيا التقديرية المركبة المعد

 .(يةالمكسيقية كالنماذج المكان
أف العالقة بيف مفيكمو عف الذكاء كالمفاىيـ المتعددة عف  جاردنر كيؤكد
 أسمكبمف كجية نظره تحتاج أف تحسـ بالتجربة العممية كعمى أساس كؿ  األسمكب
  .عمى حده
الناظر إلى الكفايات النظرية فى األساليب المعرفية يرل  أفكد مكرجاف ؤ كي

الرياضى الذكاء لذكاءات المتعددة "ب المعرفية كاعديدان مف التطابقات بيف األسالي
 (Morgan: 1996, p 263) ".المنطقى كالقدرة العددية

كيمكف الرد عمى ذلؾ باف ىناؾ عديد مف الدراسات التى أثبتت كجية النظر 
السابقة، كأف ىناؾ فرقان كاضحان بيف الذكاءات المتعددة كأساليب التعمـ مثؿ دراسة 

" Dunn& et al " 5008 ت بعنكاف الذكاءات المتعددة كأساليب التعمـكالتى كان ،
 :Dunn, R, et al)  .كجييف لعممة كاحدة أـ صفات مميزة كمختمفة ألناس مختمفيف

2001, p 9:15) 
  أو إنيا تم وضعيا  تجريبيإن نظرية الذكاءات المتعددة ال تقوم عمى أساس

 باألسباعمى  أفكارهتحت االختبار وأثبت عدم صحتيا بل اعتمد فى 
   (Klein: 2005, p6) والبدييية أكثر من اعتماده عمى دراسات البحث التجريبى
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بناء عمى نتائج لكف ىذه النظرية قائمة عمى أدلة مختبرة كيمكف تعديميا 
مراجعة مئات الدراسات فى كتاب "أطر  كد جاردنر أنو قد تـؤ مختبرة جديدة، كي

ا بدقة عمى أساس مف النتائج " كتـ تحديد أنكاع الذكاء الحقيقية ككصفيالعقؿ
التجريبية لعمـك المخ كعمـ النفس كعمـ اإلنساف كفركع أخرل ليا عالقة بذلؾ، 

يعاد النقطة الميمة ىى أف نظرية الذكاءات المتعددة  أفمع جاردنر  الباحثةكتتفؽ 
فى  تأتيناكالتى ، صياغة مفاىيميا باستمرار فى ضكء االكتشافات المعممية

  .الميداف

 ارض نظرية الذكاءات المتعددة مع وجود الذكاء العام وفقًا لمحساباتتتع 
  .المكركثة أك التقارير البيئية كأسباب الذكاء

لكف نظرية الذكاءات المتعددة ال تشكؾ فى كجكد الذكاء العاـ كلكنيا تشكؾ 
فى قدرتو التفسيرية كسيادتو، كتقؼ مكقفان محايدان فى مسألة كراثة أنكاع محددة مف 

 .كتدعـ أىمية التفاعالت الكراثية كالبيئية، الذكاء
جاردنر أنو مف الكاضح أف اىتمامو يتركز عمى أنكاع الذكاء  يؤكدك 

كأنو يرفض التقسيـ الذل يضع ، كالعمميات الذىنية التى ال تندرج تحت الذكاء العاـ
كيركز عمى التفاعؿ بيف العكامؿ البيئية ، ىك مكتسب ىك مكركث مقابؿ ما ما

 (Gardner, H: 1999, p 87: 88) .كالعكامؿ الكراثية منذ بداية الحمؿ
  إن نظرية الذكاءات المتعددة توسع مفيوم الذكاء لدرجة تضم كافة المفاىيم

 .وبالتالى تضعف فائدتو ومضمونو المعتاد، النفسية
ف التعريؼ التقميدل لمذكاء ىك الذل يضيؽ تعتبر ىذه العبارة غير صحيحة أل

كما أنو ، مف تصكرنا إذ إنو يعتبر شكالن معينان مف أشكاؿ األداء المدرسىأك يحد 
لذلؾ يرفض مف ال يحققكف نتائج جيدة ، يضـ نطاقان كاسعان مف القدرات اإلنسانية

 فى أحد االختبارات السيككمترية " القياس النفسى".
(581، 8885)جابر عبد الحميد:  

لمختمفة أف نظرية الذكاءات المتعددة مف خالؿ دراسة االدبيات ا ةكترل الباحث
تتعمؽ بالفكر كالعقؿ اإلنسانى فى مظاىره المعرفية، كاعتقد أف كضع المفاىيـ لعدد 
مف أنكاع الذكاء يقدـ رؤية أكثر ثباتان كتكاصالن لممعرفة اإلنسانية مف كضع منحنى 

مع قضايا  كال تدعى نظرية الذكاءات المتعددة التعامؿ، جرسى كاحد لمقدرة العقمية
     .أبعد مف العقؿ

  ال يوجد سوي منيج تعميمي واحد فقط مصدق عميو يقوم عمي نظرية
  .الذكاءات المتعددة
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، لكف نظرية الذكاءات المتعددة ال تعد بأم شكؿ مف األشكاؿ كصفة تعميمية
فيناؾ دائمان ىكة تفصؿ ما بيف االفتراضات العممية حكؿ كيفية عمؿ العقؿ كبيف 

ت الفعمية بالفصؿ الدراسي، كالتربكيكف ىـ أصحاب اليد العميا في تقدير ما التطبيقا
لي أم مدم ستظؿ  إذا كانت نظرية الذكاءات المتعددة ىي المرشد في تطبيقاتيـ كا 

  (Gardner, H: 1999, p 89) .ىكذا
نو عمي النقيض لكؿ ما كتب فإف نظرية الذكاءات المتعددة ال أجاردنر  يؤكدك 

ان لتعقب تعميـ المكاىب، كالمناىج الدراسية في فركع المعرفة المتداخمة، تمثؿ مكقع
مع  .كجدكؿ اليـك الدراسي، كطكاؿ السنة الدراسية أك قضايا تعميمية حساسة أخرل

ذلؾ فقد نرل انو ىناؾ العديد مف االحتماالت لتطبيؽ النظرية بشكؿ سطحي فى 
 الميداف.

 يمكن استخدامو لتطبيق النظرية عمميًا فى  لم تقدم برنامجًا واضحًا لمتربويين
ذلؾ عمى الرغـ مف أف كتاب جاردنر أطر العقؿ قد أحتكل عمى : المدارس

             فقرات قميمة تبيف كيفية استخداـ النظرية فى تدريس القراءة.
 أك القيمة مف  يرى جاردنر عدم التماثل أو التعادل بين الذكاءات فى األىمية

             .كالنقاد يركف عكس ذلؾ مكاف الى آخر

 فيى ال تكضح فكر جديد لمذكاءات حيث أكؿ مف  نظرية جاردنر ليست جديدة
كمف ىذه القدرات ، Thurstoneكضع التعدد فى القدرات ىك ثيرستكف 
لكف ىذه النظرية أعـ كأشمؿ مف ، العالقات المكانية كالفيـ المغكل كالذاكرة

 نظرية تحت التطكير حتى اآلف.أفكار ثيرستكف كما زالت ال

 (Sloan, V: 2007, p3) 

 تكييف عوامل مماثمة لمقدرات األولية نظرية الذكاءات المتعددة ماىى إال 
استنتجت مف التحميؿ العاممى لبيانات اشتقت مف اختبارات الذكاء كأعيد 

  .تصنيفيا عمى أنيا ذكاءات

 أسماه مصطمح أضاف جاردنر ما "Subjective analytic factor"  عامؿ
كذلؾ كى يغطى عمى نقص البيانات اإلحصائية التى تدعـ ، التحميؿ الذاتى

 (555، 5005: )السيد محمد دعدكر .نظريتو

 مشكمة المفاىيم أو التعريفات:  
؟ سػتقكؿ لػو ألف راقػص جيػد األفرادحد أذكر كميف انو لك سألؾ شخص لماذا ي

؟ ستقكؿ لو أنو القدرة عمػى ء الجسمىكاىك الذ لديو ذكاء جسمى عاٍؿ فيقكؿ لؾ ما
، فتعريػػػػؼ الػػػػذكاء الجسػػػػمى عمميػػػػػان ىػػػػك تعريػػػػؼ الػػػػرقص، اسػػػػتخداـ الجسػػػػـ بميػػػػارة
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كىػػػذا قػػػد يضػػػعؼ مػػػف منطقيػػػة ، كبالتػػػالى فػػػنحف ال نجيػػػب عمػػػى السػػػؤاؿ األصػػػمى
 (Klein, P: 1997, p377: 378)     .النظرية

ى عديد مف كيرد جاردنر عمى ذلؾ قائالن: إف كممة الرقص تشتمؿ عم
الذكاءات كأف الراقص يتمتع بذكاء جسدل عاؿ، كلكف ليس كؿ مف يتمتع بذكاء 

كفقا لمثقافة كالبيئة التى يعيش ، جسدل عاٍؿ راقص فقد يككف مدرس جيد أك غيره
            .فبيا ككفقان لميكلو

 فالشخص الذل يكتب الشعر يككف ذكيان  ينسب جاردنر التحصيل إلى الذكاء
نظرية  حيث إف، الذل يحؿ المشكالت الرياضية يككف ذكيان رياضيان لغكيان ك 

كقدرتنا عمى تصكير ، الذكاءات تضع قدرتنا عمى استخداـ المغة فى ذكاء
كىذه المشكمة تظير عندما ندرس ، كتصنيؼ كتنظيـ األشياء فى ذكاء آخر

معانى الكممات فإذا تحدثت عف تضاريس مكاف معيف فيمكف تصنيؼ كتحديد 
يتخيميا كيصكرىا كيكقعيا فى  أكريس ذلؾ المكاف ضمف الذكاء الطبيعى، تضا

أك كضعيا فى شكؿ تقرير "ذكاء لغكل"، أك ، شكؿ خرائط كرسـك "ذكاء مكانى"
   .يحدد نسبة كؿ ظاىرة "ذكاء رياضى"

 (Gardner, H: 1998, p103)    

، ء الطبيعىكيرد جاردنر قائالن: إننى أذا صنفت التضاريس فقد استخدـ الذكا
ذا حسبت نسبتيـ فإنى أستخدـ الذكاء المنطقى أما إذا قمت بكتابة تقرير لغكم ، كا 

 .فإنى أستخدـ الذكاء المغكل كىكذا

ىذه النطرية كالتى تـ الرد عمى  إلىكعمى الرغـ مف أكجو النقد المكجية 
خاصة  يمكف أف نغفؿ أىميتيا العظيمة فى العممية التعميمية بصفة أغمبيا فإننا ال

يقتصر تطبيقيا فقط عمى حجرة الدراسة  و الحيث إن، كالمجتمع كمو بصفة عامة
سسة كالجيش ككؿ ىيئة فى المجتمع كىذه ؤ كالمبؿ يمكف تطبيقيا فى المصنع 

نما تقدـ إطاران أشمؿ  إصالحتغيير أك  إلىتيدؼ  النظرية ال المنيج التعميمى كا 
كاسعة العريضة لمقدرات اإلنسانية، لتطكير كتحسيف التعميـ مف خالؿ النظرة ال

 كأعضاءكبالتالى فإف لنظرية الذكاءات المتعددة أىمية كاضحة فى حياتنا كأفراد 
 ذلؾ. غير إلىفى المجتمع ككمعمميف كمطكريف لممناىج كطالب 

  :األىمية التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة -ه
تمع كثقافتو، كىي لما كانت العممية التربكية ىي التي تعكس فكر المج

المصنع الذم ينتج مف يساىـ في تقدمو، لذا كاف لزاما عمييا أف تضع نصب 
عينييا كفي مقدمة أىدافيا إعداد مكاطف يتسـ بسمات معينة تحقؽ الخير لو 
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كلمجتمعو، كلقد أحدثت نظرية الذكاءات المتعددة منذ ظيكرىا ثكرة في مجاؿ 
عؿ ليا أىمية تربكية كبيرة في التدريس، كعميو الممارسات التربكية كالتعميمية مما ج

إلى ثالث طرؽ أكثر إيجابية تؤكد ( 585-585، 8885)ىكارد جاردنر، فقد أشار 
  األىمية التربكية لنظرية الذكاءات المتعددة كىي:

 ا األدكار االجتماعية المختمفة.طمبةتنمي الميارات التي تت -8

االت المعرفية المنظمة بطرؽ تساعد عمى تقريب المفاىيـ كالمكاد كالمج -5
 متنكعة، كذلؾ لتعميؽ الفيـ.

تساعد عمى تفريد التعمـ حيث تؤكد نظرية الذكاءات المتعددة عمى اختالؼ  -5
 األفراد في التفكير كالقدرات حتى تؤتي العممية التربكية ثمارىا المرجكة.

األىمية التربكية لنظرية ( 55-55، 5005)محمد عبد اليادم، كما يؤكد 
 لذكاءات المتعددة في عدة نقاط ىي:ا
تعتبر نمكذجا معرفيا يحاكؿ أف يصؼ كيؼ يستخدـ األفراد ذكاءاتيـ  (8

 المتعددة لحؿ مشكمة ما.
تساعد المعمـ عمى تكسيع دائرة استراتيجياتو التدريسية ليصؿ ألكبر عدد مف  (5

 المتعمميف عمى اختالؼ ذكاءاتيـ كأنماط تعمميـ.

و قكاعد محددة فتقترح حمكال يستطيع المعممكف في تقدـ نمكذجا لمتعمـ ليس ل (5
 ضكئيا تصميـ مناىج جديدة كتدريسيا بطرؽ جديدة.

كأكضحت العديد مف الدراسات كاألدبيات األىمية التربكية لنظرية الذكاءات 
 المتعددة فيما يمي:

كسعت مفيـك الذكاء الذم لـ يكف يعترؼ إال بشكؿ كاحد مف أشكالو لدل  .8
ف، بعدما كاف المعممكف يستخدمكف أسمكبا كاحدا في التعميـ فقد جميع المتعممي

غيرت نظرية الذكاءات في عممية التعمـ، فقدـ المعممكف المكضكعات العممية 
في أم فرع مف فركع المعرفة بأكثر مف طريقة كفقا لقدرات تالميذىـ العقمية. 

 (885-888 ،5005)محمد عبد ا ، 

ىا حيث إف دة مفيكما كاسعا كعميقا لممعرفة، قدمت نظرية الذكاءات المتعد .5
تتيح لكؿ فرد أف يصؿ لمستكل التمكف، كتشجعو عمى التفكير الذم قد يصؿ 

كىذا ما تكصمت إليو دراسة ( 85، 5008)كليـ عبيد، إلى اإلبداع كاالبتكار 
حيث أسفرت نتائجيا عف فعالية استراتيجيات ( 5005)محمد أبك ىاشـ، 
في تدريس العمـك في تنمية بعض المفاىيـ العممية  الذكاءات المتعددة

 كميارات التفكير المركب لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.

تسيـ نظرية الذكاءات المتعددة بشكؿ كبير في مجاؿ التربية الخاصة، فيي  .5
تساعد عمى اكتشاؼ المكىكبيف، كما تساعد التالميذ ذكم الحاجات الخاصة 
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ر ليـ كأفراد كامميف فتكفر ليـ سياقا لتصكر قنكات عمى التعمـ بتككيف منظك 
إيجابية يستطيع التالميذ عف طريقيا التعامؿ مع نكاحي عجزىـ كتكجيو 
االنتباه لنكاحي قكتيـ كمتطمب لتنمية كتطكير استراتيجيات عالجية مناسبة. 

 ( 855-858، 5005)جابر عبد الحميد جابر، 

ميف أثناء تخطيط دركسيـ، فيحاكلكف تساعد نظرية الذكاءات المتعددة المعم .5
عطاء  إيجاد أكبر قدر مف البدائؿ التدريسية، إلثراء المكقؼ التعميمي، كا 
الفرصة لكؿ تمميذ كي يتعمـ كفقا لنكع الذكاء الذم يظير قكة فيو )ككثر 

(، فمف خالؿ استخداـ المعمـ لمدل عريض مف 550-558، 5008، ككجؾ
ى تنمية ذكاءاتيـ الميممة، كتنشيط الذكاءات األنشطة التي تساعد تالميذه عم

لتي لـ تنمى، كتمضى بالذكاءات الحسنة النمك إلى مستكيات أعمى االمشمكلة 
)كيشكلـ كيدعـ ىذا دراسة  (55، 5005جابر،  )جابر عبد الحميدمف البراعة. 

Chisholm, 1998 )التي أسفرت نتائجيا عف تنشيط الذكاءات المختمفة لدل 
ان كتمميذة( مف تالميذ المدرسة االبتدائية كاإلعدادية، كذلؾ نتيجة تمميذ 585)

العتماد مدرسييـ في التدريس عمى تقديـ المكضكعات بطرؽ عديدة تتفؽ مع 
 الذكاءات التي يظيركف قكة فييا.

التدريس باستخداـ نظرية الذكاءات المتعددة يجعؿ التدريس فعاال حيث يسمح  .5
يؿ المبنى عمى حاجات التالميذ كاىتماماتيـ، بفرص التعميـ كالتقييـ األص

)محمد المفتي، كمف ثـ يصبح التالميذ مشاركيف إيجابييف في العممية التعميمية 
في دراستو التي ىدفت إلى تطبيؽ  (Mbuva , 2003)كيؤكد  (858، 5005

، حيث تـ 58نظرية الذكاءات المتعددة كأداة جديدة لمتدريس الفعاؿ في القرف 
 كالتعمـ كفقا لكؿ مستكيات التالميذ مف حيث ذكاءاتيـ المتعددة.التدريس 

استخداـ نظرية الذكاءات المتعددة يساعد في تنمية التحصيؿ لممكاد الدراسية  .5
في مختمؼ المراحؿ الدراسية كيدعـ ذلؾ نتائج كثيرة مف الدراسات كالبحكث 

تا إلى فاعمية ، المتيف أشار (Carlisle, 2001؛ 5005)أماني محمد، مثؿ دراسة 
 ,.Bednar, et al)نظرية الذكاءات المتعددة لمرحمة رياض األطفاؿ، دراسة 

( التي أشارت نتائجيا إلى أف استخداـ نظرية الذكاءات المتعددة جعؿ 2002
التعمـ ذا معنى لتالميذ الصفكؼ الثالث كالرابع كالخامس بالمرحمة االبتدائية 

)محمد أبك ىاشـ، كتحسف تحصيميـ األكاديمي في مادة الرياضيات، كدراسة 
في تنمية بعض أشارت إلى فعالية استراتيجيات الذكاءات المتعددة ( 5005

المفاىيـ العممية في مادة العمـك لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي، دراسة 
( التي أشارت إلى فعالية استراتيجيات الذكاءات المتعددة 5005)نكاؿ فيمي، 

)سنية دراسة  في تنمية التحصيؿ لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي، بينما أسفرت
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مية استخداـ استراتيجيات الذكاءات التي أكدت عمى فاع( 5005الشافعي، 
 المتعددة في تعمـ العمـك لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.

التي استخدمت نظرية ( Smith et al, 2000)سميث كآخركف كذلؾ دراسة 
الذكاءات المتعددة مع طالب المرحمة الثانكية كأثبتت نجاحيا في تحسف التحصيؿ 

الجتماعية كفنكف المغة، كأشارت دراسة كامبؿ في العمـك كالرياضيات كالدراسات ا
إلى فاعمية استخداـ الذكاءات  (Campbell & Campbell,1999) ككامبؿ

المتعددة كمدخؿ لمتدريس في رفع مستكل التحصيؿ لتالميذ المرحمة االبتدائية 
كالمتكسطة كالعميا في ست مدارس بالكاليات المتحدة في حيف استخدمت الذكاءات 

 (BerKemeier,2002)في المرحمة الجامعية كأثبتت فاعميتيا في بركيمير المتعددة 
  .(Elmarsafy,2003)كالمرصفي 

استخداـ الذكاءات المتعددة في التدريس يساعد عمى تنمية القيـ كالميكؿ  .5
كاالتجاىات تجاه المكاد الدراسية المختمفة في مختمؼ المراحؿ التعميمية كىذا ما 

لدراسات كالبحكث مثؿ دراسة جكدنؼ أكده نتائج كثير مف ا
(Goodnough,2000 ) حيث أسفرت نتائجيا عف فعالية استخداـ نظرية

.  الذكاءات المتعددة في تنمية ميكؿ التالميذ نحك مادة العمـك
التي أسفرت نتائجيا عف أف استخداـ ( Hodson,1998)بينما دراسة ىكدسكف 

عمـك يؤدم إلى استمتاع التالميذ نظرية الذكاءاءت المتعددة في تدريس مادة ال
أثبتت فعالية استخداـ  (5005 )سعيد يحي، أحالـ الشربيني،بدراستيا، ككذلؾ دراسة 

الذكاءات المتعددة في تنمية االتجاه اإليجابي نحك مادة العمـك لتالميذ الصؼ 
التي أشارت إلى تنمية  (5005)لكريس إميؿ عبد الممؾ، األكؿ اإلعدادم، دراسة 

التالميذ لمادة العمـك  فع لإلنجاز لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم نتيجة لدراسةالدا
 كفقا لمذكاءات المتعددة كالتغمب عمى صعكبات التعمـ فييا.

 :بالنسبة لممجتمع ىميةاأل
قد يزيد تدخؿ المجتمع كاألسرة فى المدرسة فى ضكء ىذه النظرية مما 

ذل حققكه كجكانب القصكر لدييـ يجعميـ عمى كعى بأبنائيـ كمدل اإلنجاز ال
كما يجب عمى المجتمع مراعاة أف تككف أنماط المعرفة ، لمكقكؼ عمييا كمعالجتيا

 .كالبيكلكجية لألفراد النفسيةتقابؿ االحتياجات  متعددةالمختمفة فى شكؿ ذكاءات 
(Workshop: 2004, p1)     

  مكاناتيا كطاقاتيامراعاة الطبيعة اإلنسانية كحدكد إ أيضايجب عمى المجتمع ،
حيث أكدت النظرية عمى أف الطبيعة اإلنسانية تعتمد عمى نظاـ رمزل تخضع 

فى محصمة االبتكارية  كبيرامما يجعؿ لو دكران ، لو حقائؽ المغة كالعمـك كالفنكف
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ا طمبةاإلنسانية لك تـ استغاللو عمى أفضؿ نحك، ككذلؾ تنمية الميارات التى تت
فعمى سبيؿ المثاؿ: إذا كاف المجتمع يعتقد أف ، مختمفةاألدكار االجتماعية ال

استخداـ  أكأف تككف لدييـ القدرة عمى التعامؿ مع الطبيعة  ينبغياألطفاؿ 
المؤدل إلى تحقيؽ ىذه  كالمغكم الطبيعيفإف تنمية الذكاء ، المغة بشكؿ جيد

 الغاية يصبح ذات قيمو فى المدرسة.

 بالنسبة لممعممين:
   حيث  :ية عمى ضركرة تعميـ كتدريس المادة بأكثر مف طريقةلقد أكدت النظر

تعميـ المادة الكاحدة بأكثر مف طريقة، حيث أكد جاردنر  إلىتدعك ىذه النظرية 
قد يتناكليا بأكثر مف  المختمفةعمى أف المعمـ فى تعممو لممفاىيـ كالقضايا 

كيبقى أثره طريقة محببة كمقربة لمطالب، كبالتالى يفيـ الطالب الدرس بعمؽ 
لدييـ ألطكؿ فترة ممكنة، كبتطبيؽ ىذه النظرية فى الفصؿ يقكدنا ذلؾ نحك 

التعمـ بالفريؽ، كذلؾ قد يككف بإحضار خبراء المجتمع إلى  أسمكباستخداـ 
 فى تعميـ الطالب. اليشاركك الفصؿ 

 (Sternberg, r and Williams, w: 1998 p 25: 26) 
  كستساعد المعمميف عمى تصميـ الدرlesson designs فبعض المعمميف :

فالطالب الذيف ، يستخدمكف الذكاءات المتعددة كمدخؿ لمدرس كتصميمو
يصعب عمييـ تعمـ المفاىيـ الرياضية بالكرقة كالقمـ قد يتعممكىا أفضؿ بمعب 

كبعض المعمميف قد يحاكلكا أف يستخدمكا كؿ الذكاءات فى ، األدكار أك النماذج
ذكاءات س تؤسس تعميميا كفؽ ثمانية مراكز تكافؽ الكبعض المدار ، دركسيـ

كبعض المعمميف قد يسألكا ، المراكز طكاؿ اليـك هكيتـ تدكير الطمبة عمى ىذ
كبعض المعمميف قد ، التالميذ أف يختاركا الطريقة التى يحبكف أف يتعممكا بيا

يسأؿ فقد ، يستخدمكا قكائـ لمكاجبات تدكر حكؿ ثماف قكائـ عمى ثمانية أسابيع
األكؿ، كتعاد ىذه  األسبكعالمعمـ الطالب أف ينفذكا كاجباتيـ بطريقة مكانية فى 

كبيذا فإف الطالب يدرككف جكانب الضعؼ لدييـ ، التاسع األسبكعالطريقة فى 
           .كيعالجكىا كجكانب القكة كيدعمكىا

 (Campbell, l: 1997, p 3: 4) 
 كيمكف فيـ نظرية ، المنيج التقميدم تقترح النظرية نقاط عديدة لمدخكؿ إلي

الذكاءات المتعددة عمي أنيا عمميات تدريسية قادرة عمي تعميـ الطالب في أم 
كغالبان ما يشجع ىذا المفيـك مف الناحية التطبيقية بعض المدرسيف عمي ، مجاؿ

 .أف يدمجكا كسائؿ كتكنكلكجيا متنكعة في المنيج
(Campbell and others: 1999, p 231)                  
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 المفاىيـ كالمكاد كالمجاالت المعرفية المنظمة بطرؽ متنكعة أيضاتقرب  كما ،
كذلؾ ، كذلؾ لتعميؽ عممية الفيـ كيصبح الطالب عمى كعى كامؿ بتمؾ الطرؽ

تتراكح بيف سرد القصص  متنكعةمف خالؿ تقريب كؿ مكضكع بطرؽ 
كالمناقشة بغرض التنكع فى  ةالمحاكاكاالستكشاؼ الفنى كالتجريب المباشر أك 

  (Azza ahmed: 2003, p 47: 49) .طرؽ التعمـ
  كتساعد المعمميف أيضا عمى زيادة قدرتيـ فى تكصيؿ المعمكمات بأشكاؿ

كأف تككف ىذه المعمكمات كظيفية كتساعدىـ عمى مالحظة ، مختمفة لمطالب
، ف معارؼالعالقة المختمفة بيف ميارات الطالب كقدراتيـ كما يتعممكنو م

  .باإلضافة الى تطبيقيا عمى الطالب فى مستكيات معرفية مختمفة
 أف تتناسب طرؽ التدريس المستخدمة مف  إلىالتالى فإف ىذه النظرية تسعى كب

قبؿ المعمـ مع قدرات كذكاءات المتعمميف المختمفة ليتـ تحقيؽ األىداؼ 
كافؽ مع االختالؼ فيى تعطى المعمـ بدائؿ جيدة لطرؽ تت، التعميمية المحددة

كؿ ذكاء حسب ىذه النظرية لو طريقة معينة  ألففى أساليب تعمـ المتعمميف؛ 
كمف أىـ ما تدعك إليو ىذه النظرية ىك أف تتضمف اختبارات الذكاء ، فى التعميـ

قدرات أخرل غير القدرات المغكية التى تتشكؿ منيا تماريف االختبارات 
 التقميدية.

  كذلؾ مف ، ى تحسيف مستكل أداء المعمـ قدر اإلمكافكما تسعى النظرية إل
، خالؿ فيـ ميامو كأدكاره المتعمقة بدراسة الشخصيات المختمفة لممتعمميف

كتنميتيا فى نفس الكقت، فيى تعطيو تفسيران دقيقا لكؿ نكع مف أنكاع الذكاءات 
مع كىذا بدكره يساعده عمى االستعداد المناسب لمتعامؿ ، التى تميز كؿ متعمـ

 .المتعمميف كؿ حسب ذكائو مما يكسب العممية التعميمية جكدة كبيرة

 :بالنسبة لوسائل التقييم
كما أفادت نظرية الذكاءات المتعددة فى صنع أسس جديدة مف أجؿ التقييـ 

: أف ىناؾ أشكاالن جديدة لمتقييـ بعيدان عف تربكل حيث أكدت عمىفى المجاؿ ال
رات الخاصة بالطالب نفسو ككجيات نظره االختبارات تجعمنا نتعرؼ الميا

كضع جدكؿ خاص بالطالب عف ظركفو كقدراتو لتصميـ  إلى باإلضافة، الشخصية
بركفيؿ بسيط ليذا الطالب يكشؼ عف مناطؽ العقدة كالقكة كالضعؼ لديو 

 .كتحديدىا بكؿ دقة
كما يجب عمينا استخداـ كسائؿ كأدكات جديدة مف أجؿ التقييـ يمكف مف 

كاف يككف ، الكشؼ عف القدرات العقمية المعرفية كتقييميا عمى نطاؽ كاسعخالليا 
لدينا الحساسية الكافية تجاه الفركؽ الفردية كالمستكيات التنمكية كأنماط كنماذج 
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الخبرة، كاالستفادة مف عممية التغذية الراجعة الناجمة مف عممية التقييـ مف أجؿ 
 (805، 5005 :محمد عبد اليادل) .الطالب

 :بالنسبة لمطورى المناىج
  ساعدت النظرية مطكرل المناىج كالمعمميف فى إعداد المناىج المتصمة القائمة

حيث يبدأ المعممكف بدراسة الكحدة عف طريؽ سؤاؿ مفتكح ، عمى النظرية
كما  ؟ؿ كيؼ تستخدـ خيالؾ فى شرح عالمؾمث، النياية إلثارة تفكير الطالب

إلجابة بالمعب أك بقطعة مكسيقية أك مشاىدة ؟ فأنت قد تفكر فى اىك الجماؿ
غير ذلؾ مف  إلىفيمـ أك عمؿ رحالت أك رسـ صكرة أك قراءة كتب اآلخريف 

 االستراتيجيات كبتكجيو المعمـ كتفاعؿ الطالب يتـ تعميـ باقى الدركس لمطالب.
(Campbell, l: 1997, p 5: 6) 

 قـك بتكسيع المنيج ليحكم كيقكؿ آخركف إف نظرية الذكاءات المتعددة تجعمنا ن
كيقترح عديد مف المعمميف زيادة ، مجمكعة متنكعة مف المخططات الدراسية

الكقت المخصص لمفنكف المرئية معتبريف أف الفنكف البد أف يككف ليا كقت 
" كىي أكؿ مدرسة في Keyفعمي سبيؿ المثاؿ في مدرسة "، مساٍك في المنيج

عددة حيث تكسع المنيج ليحكم الفنكف دكلة تقـك عمي نظرية الذكاءات المت
المرئية كالمكسيقي كالدراما اإلبداعية كالرقص ككؿ تمميذ يمتحؽ بالحضانة كتقـك 

باإلضافة إلي المعمميف غير ، معمميف متخصصيف في الفنكف بتكظيؼالمدرسة 
 Campbell) المتخصصيف كذلؾ لضماف تمقى كؿ طالب تعميمان يتسـ بالجكدة.

and others: 1999, p 231)  
 فيما ، كما تقدـ نظرية الذكاءات المتعددة نمكذجان لمتعميـ ليس لو قكاعد محددة

عدا المتطمبات التى تفرضيا المككنات المعرفية لكؿ ذكاء حيث تقترح حمكالن 
يستطيع مطكرل المناىج فى ضكءىا تصميـ مناىج جديدة كتدريسيا بطرؽ 

       .جديدة
المناىج بنمكذج عقمى يعدلكف فى ضكءه  كما تزكد المعمميف كمطكرل

عناصر المنيج كيطكركف أنفسيـ كمربيف، كتساعد المتخصصيف كصانعي 
  .السياسات التربكية في تنمية األفراد العادييف عف طريؽ تنمية التفكير كالعقؿ

 (55: 55، 5005زك عفانة كنائمة: )ع

  فباستخداـ ىذه مستكل الجكدة فى المحتكل الدراسىكما تساعد عمى تحقيؽ :
النظرية يصبح المحتكل الدراسى مرنا كمناسبا لجميع مستكيات المتعمميف 
كميكليـ، فإذا كظفت ىذه النظرية فانيا تكسب المعمـ إمكانية التعامؿ اإليجابى 
مع كؿ نكع مف أنكاع الذكاءات فى التدريس الصفى؛ ليصبح العمؿ فى النياية 



 6116 يوليو /1جـ– الثالثالعموم التربوية/ العدد 

 

 

  

585 

كبالتالى ، ات التعمـ الضركرية لكؿ متعمـمتكامالن كمحتكيان عمى كافة نشاط
  .فعمى مطكرل المنيج تصميـ المناىج التى تتالءـ مع تمؾ األىداؼ

  حيث تعتمد ىذه النظرية عمى طرؽ مستكل الجكدة فى أساليب التقكيـتحقيؽ :
كأساليب متعددة لمتقكيـ، كىذا يعكد إلى تنكع مجاالت الذكاء عند جاردنر، إذ 

أنكاع مف الذكاءات، ككؿ نكع مف ىذه الذكاءات لو طريقة إف ىناؾ ثمانية 
كبالتالى فإف الجكدة فى اختيار كتطبيؽ كتجميع البيانات ، معيف لقياسو كأسمكب

كتحميميا تعطى صكرة كاضحة عف خصائص المتعمـ فى ىذا النكع مف الذكاء 
كلذا فإف نظرية جاردنر تركز بصكرة مباشرة عمى أدكات القياس ، أك ذاؾ

األمر الذل يعطينا ، لمالئمة لنكع الذكاء المطمكب قياسو أك تعرفو لدل المتعمـا
تفسيران كاضحان عف الجكدة فى أساليب التقكيـ المستخدمة فى قياس األنكاع 

  المختمفة مف الذكاءات.

كبعد أف تناكلنا مختمؼ اآلراء لعديد مف العمماء كالتربكييف الذيف أكدكا عمى 
ءات المتعددة فى العممية التعميمية بكافة جكانبيا كأركانيا فى أىمية نظرية الذكا

أقصى إشباع ممكف لحاجاتو  إلىكالكصكؿ بالفرد  تحقيؽ التنمية الشاممة لممجتمع،
فإف الفرد بذلؾ يتعمـ فى ضكء إمكانياتو كقدراتو عمى أفضؿ كجو كال ، كاىتماماتو

بؿ يتـ تعميمو ، ذكىيتـ حصره فى تصنيؼ ضعيؼ، كيشار إليو بأنو غبى أك 
كمف ىنا فنجد أنو لك تـ تطبيؽ نظرية الذكاءات ، كفؽ الذكاءات التى تتكافر لديو

ف ذلؾ سيككف لو عظيـ الفائدة عمى األفراد كاألسرة إفى المدرسة ف المتعددة
  .كالمجتمع ككؿ

جراءاتيمنيج   :االدراسة وا 
 المستخدمة: الدراسة أدوات -أوالً 

  :ةـالعين
البرنامج تتـ القياسات القبمية لجميع أفراد العينة إلثبات تكافؤ  قبؿ تطبيؽ 

ثـ في نياية البرنامج كعند تقييـ كتقكيـ ، (الضابطة/ ةالتجريبيالمجمكعات )
كذلؾ لمكصكؿ إلى ، المتابعة لمبرنامجمت المقارنة بعد القياس البعدم ك البرنامج ت

بعد مقارنتيا ، التجريبيةمعرفة درجة كمقدار التأثير الحادث في المجمكعات 
كسجمت نتائج  بالمجمكعات الضابطة التي لـ تتعرض لمتجريب أك بنكد البرنامج

ككؿ مجمكعة متكافئة مع األخرل  لكؿ طالب كطالبة مف عينة الدراسة ىذا القياس
 ؛كالذكاء ؛كالمستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي ؛كالجنس ؛السف :مف حيث

 راسية كالتحصيؿ الدراسي؛ كأسمكب التطكع في البرنامجكمستكل الميارات الد
 ىى: اإلجراءات، ك التطبيؽ بمكتبة كؿ مدرسة عمى حدةك 
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( طالبة كانتقاء 850) قبميان(عمى كؿ أفراد مجتمع الدراسةاألدكات )يتـ تطبيؽ  .8
  .مف تكافرت لدييـ الشركط

ر أنو البد أف ثـ أخذ رغبة الطالبات لمتطكع في البرنامج مع األخذ في االعتبا .5
نسبة ذكاء متكسطة  –مستكل تحصيؿ منخفض ) تتكافر فييـ الصفات التالية

مستكل اجتماعي كاقتصادم  –ميارات تعمـ كاستذكار منخفضة  –أك مرتفعة 
 .(كثقافي منخفضان 

 طبقت اختبار الذكاء)قياس درجو الذكاء(  .5

ككانكا كؿ عمى حدة  (ةيالتجريبالمجمكعة )تطبيؽ جمسات البرنامج عمى  .5
 ثـ القياس )البعدم(..( دكف تجريبالضابطة) المجمكعةجميعا في كتـ ترؾ 

 :المنيج المستخدم
يعتبر مف أدؽ المناىج  استخداـ المنيج التجريبي ألنو تقـك تمؾ الدراسة عمى

فالبحث التجريبي ىك النكع الكحيد مف البحكث الذم يستطيع أف يبرىف البحثية "
 .(51 :8885ؿ.ر.جام)"يف المتغيرات مكضع البحثسببية ب عمى كجكد عالقات

في ىذا المنيج تتحقؽ المكضكعية كالتحكـ الكمي الصاـر في متغيرات 
مراد الظاىرة المراد قياسيا، فعند تطبيؽ ىذا المنيج تتحدد المتغيرات المستقمة ال

رشاد عمى ميارات بحثيا في ىذا البحث ليتبيف ) البرنامج بما يحممو مف تدريب كا 
كأيضا تظير المتغيرات التابعة )الذكاء الفعاؿ" فالبحث التجريبي ليس ، (لتعمـا

نما ، مجرد عرض لحكادث في الماضي أك تشخيص لمحاضر كمالحظتو ككصفو كا 
في منيج البحث التجريبي بضبط المتغيرات كالسيطرة عمى متغيرات  الباحثةتقـك 

ؾ متغيرا مستقال كاحدا ليرل كيتر ، تسمى بالمتغيرات المستقمة، محددة في المكقؼ
كذلؾ عف طريؽ قياس ىذا األثر ، أثر ىذا المتغير في المكقؼ الذم يقـك بدراستو

 (555 :8888)عزيز حنا كآخركففي متغير أك متغيرات تابعة. 
 :جمسات البرنامج

( جمسة مقسمة كما يمي: الجمسة األكلي عبارة 55) يحتكم البرنامج عمي 
 القتصادمالبرنامج كتطبيؽ استمارة لقياس المستكل تحديد مف سيطبؽ عميو ا

( 85) ،دقيقة( 80مدتيا )عبارة عف جمسة تعارؼ  الثانية كالجمسة كاالجتماعي
دقيقة( لكؿ جمسة،  80) أمدقيقة( لمجمستيف،  810جمسة بكاقع كؿ ميارة )

مدة ك  عشر الثمانيةكجمستاف لمتقييـ كالتقكيـ قبؿ التطبيؽ لمجمسات بينيـ الجمسات 
 لمتكريـ كتكزيع الجكائز كما يمي: أخيرةكجمسو  (دقيقة 80الجمسة )

 واالجتماعي االقتصاديتطبيق استمارة لقياس المستوى  األولى الجمسة
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 :والثقافي
ككصؼ البرنامج بأىدافو  ؛عبارة عف جمسة تعارؼ بالطالب الثانيةالجمسة 

اؼ مف خالؿ محتكاه ككيفية تحقيؽ تمؾ األىد ؛كمحتكاه كأىميتو بالنسبة ليـ
 .كىكذا

 ()التقييـ القبمى المختارة الطمبةعمى  الدراسة ألدكاتتطبيؽ  الثالثة الجمسة
  :والعشرون الثانيةحتى  الرابعةالجمسات من 

بحيث كؿ جمسة يتـ فييا التدريب كاإلرشاد عمى ، الثامنةفتركز عمى الميارات 
كىكذا حتى الميارة ، الرابعةسة بحيث الميارة األكلى تبدأ مف الجم، ميارة معينة

عشر يتـ إعادة  ادسةحتى إلى الس عشر الثانيةكبداية مف الجمسة ، الثامنة
التدريب مرة أخرل كذلؾ لمتذكرة كلكف بصكرة تأكيدية عمى تمؾ الميارات السبع 

 .مرة ثانية
  (:والعشرون الثالثةأما الجمسة )

بكاقع ، ( دقيقة80ة الكاحدة )كمدة الجمس، فقد خصصت لتقييـ كتقكيـ البرنامج
 كؿ عمى حدة  -كؿ أسبكع جمسة لكؿ مف البنيف كأيضا البنات 

 كالمدرسيف طمبةعبارة عف تكزيع الجكائز كشكر لم نيالعشر و  الرابعة الجمسة
 فنيات الجمسات:

  :الطمبةعمى  واالجتماعي االقتصاديجمسو تطبيق االستمارة المستوى 
 ا وكانت خطواتي :جمسة التعارف

  .تـ استقباؿ أفراد العينة في مكتبة المدرسة -8

أما ، كالبنات فترة صباحية، كالبنات في مدرستيف، كضع البنيف في مدرستيـ  -5
 .البنكف في الفترة المسائية

  .ككانت كؿ مجمكعة تجريبية منفصمة عف األخرل  -5

  .كحدثت األلفة بينيـ، كجميع أفراد العينة الباحثةتـ التعارؼ بيف  -5

  .كأيضا شرح محتكل البرنامج، رح أىداؼ البرنامج العامةكتـ ش  -5

كما تـ عرض أىمية ىذا البرنامج بالنسبة لمتالميذ كلمباحث كلممدرسة   -5
 .كلممعمميف كلممجتمع كلمعمـ أيضا

حيث تـ االتفاؽ ، تـ االتفاؽ عمى احتراـ المكاعيد كتنظيـ الكقت لكؿ جمسة -5
، ـك السبت مف كؿ أسبكع فقطفي ي، ( دقيقة80عمى أف كؿ جمسة مدتيا )

ككاف االتفاؽ العاـ حكؿ ، كتـ التنبيو مف عدـ غياب أفراد العينة بقدر اإلمكاف
 .كااللتزاـ بكؿ دقيقة في البرنامج ؛عدـ ضياع الكقت في الجمسة

عمى تنبيو الطالب مف خالؿ الثقة المتبادلة بينيـ بأال تخرج  الباحثةكحرصت  -1
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ة بقدر اإلمكاف حرصان عمييـ في مدل استفادتيـ أسرار البرنامج خارج المكتب
  .لمراعاة الضبط كالتحكـ التجريبيك  مف البرنامج

كتـ تكزيع ، كما تعرؼ التالميذ عمى أنكاع األنشطة التي سكؼ تطمب منيـ -8
 .أدكات كتابية كدفاتر خاصة بالبرنامج لتسجيؿ كؿ نشاط

ـ في البرنامج لشرح تـ االتفاؽ مع بعض المعمميف كالمعممات لالستعانة بي -80
لتكميؼ كتدريب  ؛بعض مكضكعات خاصة بالمنيج في بعض المكاد الدراسية

التالميذ عمى استغالؿ ذلؾ في إرشادىـ عمى تطبيؽ الميارات المطمكب منيـ 
  .تعمميا

كتـ تشجيع التالميذ عمى االشتراؾ في البرنامج لمساعدتيـ كتفكقيـ عمى   -88
 .أقرانيـ

و في نياية البرنامج سكؼ يتـ تكزيع بعض الجكائز كقد تـ االتفاؽ عمى أن -85
 .عمييـ كعالمات تشجيع كتحفيز ليـ )تعزيز(

التنكيو إلى أف كؿ جمسة قادمة سكؼ يككف ليا تنظيـ يختمؼ عف األخرل  -85
المعمـ مختمؼ لكؿ مجمكعة( ) مف شرح المعمـ ؛( دقيقة80في تقسيـ الػ )

 ؛لطبيعة الميارات كمدتيا أيضا الباحثةلجزء مف المنيج المقرر، أك شرح مف 
كانتيت ، ثـ التعميؽ في نياية كؿ جمسة كىكذا، كتقديـ النشاط مف التالميذ

ُكصرؼ كؿ تمميذ أك تمميذة إلى فصمو ككميـ حماس ، الجمسة األكلى
لممحافظة عمى البرنامج كالمكاظبة عمى الحضكر في األسبكع القادـ ككؿ يـك 

 .سي األكؿسبت حتى نياية آخر الفصؿ الدرا
  :جمسات الميارات

 :ميارة االستماع 1 -1
( 55ميارة االستماع كمدل أىميتيا عند التالميذ لمدة ) الباحثةشرحت  -أ

ألف ذلؾ سكؼ ، دقيقة، ألىمية انتباىيـ جيدا لكؿ كممة ينطقيا المعمـ
 :يساعدىـ عمى

 .الكالـ كالقراءة كالكتابة جيدا بسبب االستماع الجيد - 
ككيفية ، معاني كالمفردات كجمع الكممة كمرادفيا كمضادىاتعرؼ ال - 

  .ربطيا بجمؿ أخرل
كيساعده ، االستماع إلى الطرؼ اآلخر فيو احتراـ لمشاعره كتقدير لو - 

 .كالتكاصؿ معو أيضا، عمى أف يشترؾ معو في أف يأتي بالجديد
 االستماع الجيد يتطمب جانبا حسيا حركيا في طريقة الجمكس بطريقة - 

جيدة كمناسبة لإلنصات كااللتزاـ كعدـ مقاطعة المتحدث أك االنشغاؿ 
كما يتطمب أيضا جانبا معرفيا في ترتيب نغمات الصكت كارتفاعو ، عنو
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كتخيؿ بعض األصكات بمجرد سماع شيء يساعد  ؛كانخفاضو كتميزه
  .عمى تذكره

يما االستماع يساعدنا في الميارات األخرل التي سكؼ نتدرب عمييا ف - 
بعد مف بداية الجمسة القادمة، ألننا سكؼ نطمب منكـ كتابة بعض 

عطاء فكرة لما تـ سماعو بعد ذلؾ ؛المالحظات كالممخصات   .كا 
اآلف سكؼ يدخؿ مدرس المغة العربية لشرح حصة )جزء مف المنيج  - 

، أف تستمعكا جيدا :( دقيقة كالمطمكب منكـ55المقرر( في زمف )
  .ألف ذلؾ نشاطا مطمكبا منكـ، ةكتسجمكا كؿ كممة ميم

قاـ مدرس المغة العربية بشرح جزء مف المنيج الدراسي المقرر عمييـ  -ب 
االستماع الجيد بطريقة عممية أماـ  :كالمطمكب منيـ، ( دقيقة55لمدة )
لبعض التالميذ عف مدل  الباحثةكتـ تسجيؿ بعض النقاط مف ، الباحثة

ضيـ لتشجيعيـ بعد ذلؾ أك نصحيـ استجابتيـ لميارة االستماع مع بع
 .بااللتزاـ بقدر اإلمكاف

كتسجيؿ بعض  ؛( دقيقة فيما سمعكه55التالميذ لمدة ) الباحثةناقشت  -ج 
كالتركيز  ؛كمطالبة التالميذ بتسجيؿ ذلؾ أيضا في دفاترىـ ؛النقاط اليامة

كتكميؼ بعض التالميذ ، عمى بعض الجمؿ اليامة التي ركز عمييا المعمـ
كخالؿ ىذه المدة تـ ، بحث عف جمؿ أك أجزاء معينة تـ التركيز عمييابال

كالتالميذ حتى يمكف أف نطمؽ عمى ىذه  الباحثةالحكار كالمناقشة بيف 
 الباحثةالفترة أنيا عبارة عف كرشة عمؿ عمى ميارة االستماع بيف 

 .كالتالميذ
مسة كأىمية ( دقيقة مدل االستفادة مف ىذه الج85لمدة ) الباحثةشرحت  -د 

بعبارات الشكر  (تعزيز) اإلنصات الجيد مف قبؿ التالميذ ككافأىـ
كحث جميع التالميذ عمى استخداـ ما تدربكا عميو في ىذه ، كاالستحساف

سكاء في الحصص المدرسية أك في  ؛الجمسة عمى باقي أياـ األسبكع
إف شاء  المقاءات الخارجية في الحياة اليكمية حتى نتقابؿ في السبت القادـ

، ا  لنأخذ ميارة جديدة بعد أف يككف لدينا استماع جيد لمف يتكمـ حكلنا
 .كانتيت الجمسة باالنصراؼ إلى فصكليـ

  :ميارة تدوين المالحظات 1 -6
ككيؼ ، ( دقيقة55أىمية ميارة آخذ المالحظات لمدة ) الباحثةشرحت  -أ

ت/ التنظيـ الممخصا) ؟ كشرح أساليب المالحظات المختمفة مثؿتكتسب
، مع عرض ممخص عف الجياز اليضمي، (/ جدكؿ العالقاتاليرمي

كعرض التنظيـ اليرمي لو أيضا، ثـ تـ التنبيو عمييـ بأف مدرس العمـك 
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كالمطمكب منيـ ، سكؼ يدخؿ كيشرح جزءنا مف المنيج المقرر عمييـ
ؿ أم ثـ يتـ تسجي، االستماع الجيد كما تعممكه في الجمسة السابقة

أك عالمات عمى بعض  ،ت ىامة تذكرىـ بالدرس، أك كضع خطكطمالحظا
، أك كضع إطار، أك كتابة أم كممات أك جمؿ في اليامش الجمؿ اليامة

 ...كتساعد عمى تذكر المعمكمة كىكذاتتعمؽ بما سيقاؿ 
كقامت ، ( دقيقة جزءا مف المنيج المقرر عمييـ55شرح مدرس العمـك لمدة )-ب 

، يذ عمى االنتباه كالتركيز عمى بعض النقاط اليامةبتشجيع التالم الباحثة
كانخفاض أك ارتفاع  ؛كمالحظة عالمات الكجو عميو في بعض النقاط

أك إشارات باليد، أك الجمكس، أك ، الصكت عند جمؿ أك معمكمات معينة
، كاستخداـ و أثناء الشرح عند بعض المعمكمات، أك تغيير كضعالكقكؼ

، ر أك عالقة بعض المعمكمات ببعضيااختصاالطباشير الممكف لرسـ أك 
، أك كضع إطار الحركؼ لترقيـ كترتيب المعمكمات كاستخداـ األرقاـ أك

يغمؼ بعض المعمكمات ثـ الترتيب اليرمي أك الشجرم منذ كتابة العنكاف 
 .كحتى أدؽ التفاصيؿ

أك  ؛( دقيقة بعرض ما تـ تسجيمو أك تدكينو55قاـ أفراد العينة لمدة )-ج 
إلشعاؿ ركح المنافسة ، تصار ما تـ فيمو مف المدرس أثناء شرح الحصةاخ

بيف التالميذ لتقديـ األفضؿ في عمؿ الممخصات أك المالحظات أك الترتيب 
اليرمي أك جدكؿ العالقات لمتأكد مف أف التالميذ قد أتقنكا ىدؼ ىذه 

 .الميارة
كسجؿ أسماء  ؛( دقيقة حكؿ ما تـ تقديمو فعال85لمدة ) الباحثةعمقت -د  

التالميذ الممتزميف كالمتميزيف في بعض األشكاؿ المقدمة منيـ كالتي قد تـ 
رسميا أك كتابتيا كاختصارىا بطريقة مشكقة كممتازة تثبت أنيـ قد فيمكا 
اليدؼ مف ىذه الجمسة كذلؾ بتعزيزىـ بعبارات الشكر كاالستحساف ككعد 

، كانتيت ىذه الجمسة، المتميزيف بشيادات تقدير في نياية البرنامج
كانصرؼ التالميذ إلى فصكليـ عمى أف يستخدمكا ىذه الميارة طكاؿ ىذا 

لكي تساعدىـ عمى التفكؽ كالتميز بيف ، األسبكع مع ما سبقيا مف ميارات
 .أقرانيـ

  :ميارة إدارة الوقت3-1
 ؛كأىميتو ؛كتنظيمو ؛( دقيقة ميارة إدارة الكقت55لمدة ) الباحثةشرحت  -أ 

ككيفية عمؿ جدكؿ يكمي  ؟إلى الفرد الذم ينظـ كيدير كقتو ؼ ننظرككي
، مع عرض أفكار الباحثيف كالعمماء ليذه الميارة، أك أسبكعي أك شيرم

مع ، كما ىك الفرؽ بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ المتخمفة في نظرتيا لمكقت
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كمقترحات ، عرض لبعض األشكاؿ عف تنظيـ الكقت كتقسيمو كأىميتو
الجداكؿ كاالىتماـ بفترات الراحة كالنزىة كاألنشطة كالتركيح  عف عمؿ

  .كالنـك
( دقيقة لعرض أفكار التالميذ عف تنظيـ 55تـ القياـ بكرشة عمؿ لمدة ) -ب 

دارتو  -كّؿ حسب ظركفو  -الطالب  كاقتراح عمؿ جداكؿ مف، الكقت كا 
ت مف ككيؼ يقسـ اليـك لدييـ ؟ كسماع التعميقا، ( ساعة55لػ )اخالؿ 

مكانية التعديؿ فيو حتى أصبحت ، البعض عمى اقتراح أفضؿ الجداكؿ كا 
عف  -ىذه الفترة عبارة عف كرشة عمؿ لتنظيـ الكقت مف قبؿ التالميذ 

منذ القياـ مف النـك كحتى االستعداد لمنـك )منذ الصباح  -اليـك الكامؿ 
)   .الباكر كحتى نياية الفترة المسائية قبؿ النـك

كؿ  حيث إفب، ( دقيقة55الجداكؿ التي اقترحيا التالميذ لمدة )تـ عرض  -ج 
تمميذ يقـك بعرض جدكلو كالتعميؽ عميو بالشرح كااللتزاـ بميعاد العرض 

 إلمكانية تقديـ أكبر عدد ممكف مف التالميذ 
 :( دقيقة عمى ما تـ إنجازه في ىذه الجمسة مف85لمدة ) الباحثةعمقت  -د 

كأفضؿ جداكؿ  -ل االلتزاـ بإدارة الكقت كمد -عمؿ كتنظيـ لمكقت 
ككعدىـ بمكافآت في نياية  الباحثةعرضت مف التالميذ قد سجمتيا 

ضافة  –البرنامج كبيف مدل أىمية ذلؾ في التطبيؽ اليكمي كاألسبكعي كا 
عمى ضركرة تطبيؽ  الباحثةكالحرص مف ِقبؿ ، المالحظات عمى ذلؾ

نتقابؿ األسبكع المقبؿ لالستعداد ميارة إدارة الكقت كااللتزاـ بذلؾ حتى 
 لميارة أخرل، كانصرؼ التالميذ إلى فصكليـ.

  :ميارة التركيز 1 -4
 حيث إف ؛( دقيقة ميارة التركيز كأىميتيا55التالميذ لمدة ) الباحثةناقشت  –أ 

المذاكرة كاألنشطة داخؿ كخارج المدرسة أك المياـ التي يتـ القياـ بيا ىي 
عمى المشكالت النفسية كاالجتماعية كاالنفعالية ككذلؾ  محاكلة جادة لمتغمب

البعد عف المشتتات كما تـ تعريؼ ميارة التركيز عند بعض الباحثيف عمى 
أف معظـ التالميذ يستطيعكف تركيز انتباىيـ لفترات قصيرة ثـ بعد ذلؾ 

ف أم تمميذ يستطيع التركيز لفترة )، يشتت انتباىيـ كلكف مع ، ( دقائؽ80كا 
، ( دقيقة فأكثر50ريب عمى ذلؾ يستطيع أف يصؿ بالتركيز إلى )التد

بأنو يجب تقسيـ الكقت بيف المذاكرة  الباحثةكلتحسيف التركيز فقد أكضحت 
، كىى إعطاء المذاكرةكالراحة، كاستعماؿ طريقة الممارسة المكزعة في 

 فترات مذاكرة قصيرة ال تزيد عف ساعة يتخمميا فترة راحة قصيرة نسبيا مف
 يمي:  لذلؾ يجب مراعاة ما، ( دقيقة حسب طبيعة المادة85( إلى )5)
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تخصيص مكاف معيف لالستذكار بعيدا عف أماكف النـك كالراحة  -
 .كبعيدا عف المشتتات مثؿ مدخؿ المنزؿ أك أماكف التمفاز، كاالسترخاء

تخصيص كقت معيف بجدكؿ زمني كالحفاظ عمى ذلؾ لالستذكار ألف  -
 .ركيزذلؾ يساعد عمى الت

التخمص مف المشكالت النفسية كاالجتماعية كاالنفعالية قبؿ الجمكس  -
 .لممذاكرة

كالتدريب عمى ، عند االستذكار (بذؿ الجيد البدني) تحريؾ الجسـ -
انقطاع التيار الكيربي / زيارة أحد  :االستذكار في الظركؼ المتغيرة مثؿ

رة مثؿ عيد ميالد مف أفراد العائمة بالمنزؿ / ظيكر مناسبة مفاجئة باألس
أك مناسبة سعيدة أك محزنة تحدث بالمنزؿ أك بجكاره مما يتسبب في 

أف تككف اإلضاءة غير  ةالمشتت مراعاإعاقة االستذكار الرتفاع الصكت 
كالجمسة المريحة ، ككذلؾ اليدكء كالتيكية المستمرة لممكاف، مباشرة

 .المعتدلة عمى كرسي كمكتب

( دقيقة نظرية مف نظريات مقرر 55ة )شرح مدرس الرياضيات لمد -ب 
مع شرح بعض النتائج  ؛اليندسة عمييـ في المنيج الدراسي ىذا العاـ

 ؛كحؿ بعض المسائؿ المتعمقة بيذه النظرية ؛التطبيقية عمى ىذه النظرية
كالمساعدة  ؛كاستخداـ القكانيف الخاصة ؛كبطرؽ كأساليب مختمفة كمتنكعة

كالمطمكب منيـ ، لؾ لزيادة تركيز التالميذكذ، كأمثمة محمكلة كىكذا ؛ليا
كحؿ ، متابعة المدرس كتركيز انتباىيـ حتى يتمكنكا مف فيـ ىذه النظرية

المسائؿ المتعمقة بيا بأكثر مف أسمكب كأكثر مف قانكف لالستخداـ في 
انطباعات التالميذ في السجؿ الخاص  الباحثةكقد سجمت ، طريقة الحؿ

، ة تمؾ الميارة كمعرفة مدل اىتماـ التالميذ بذلؾبو لتكجيو التالميذ ألىمي
 .مع كعدىـ بالمكافأة في نياية البرنامج

( دقيقة في التركيز لحؿ أربع مسائؿ 55التالميذ لمدة ) الباحثةتركت  -ج
، لمعرفة الباحثةىندسية عمى تطبيؽ تمؾ النظرية مع متابعة المدرس ك 

ككذلؾ ، ذه الفترة بطريقة عمميةكيفية استخداـ ميارة التركيز لمتالميذ في ى
أسرع طريقة كأتقف أسمكب في الحؿ لمعرفة زيادة التركيز لدييـ، 

 .كتشجيعيـ عمى ذلؾ ككعدىـ بالمكافأة في نياية البرنامج

( دقيقة كتسجيؿ األفضؿ في 85تـ العرض لبعض نتائج التالميذ لمدة ) -د
كحثيـ ، باستمراركتشجيعيـ عمى ذلؾ ، الحؿ مما يدؿ عمي عممية التركيز

عمى مكاصمة ىذه الميارة خالؿ األياـ المقبمة حتى نتقابؿ مرة أخرل في 
كانصرؼ ، ككعدىـ بالمكافأة في نياية البرنامج، ميارة تالية األسبكع القادـ
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 التالميذ إلى فصكليـ بأمؿ العكدة مرة أخرل مع ميارة أخرل 
  :ميارة التنظيم 1 -5
دقيقة ميارة التنظيـ كتعريفيا كما عرفيا العمماء ( 55لمدة ) الباحثةشرحت  -أ

ككضح أنو عمى التمميذ الذم استمع ، كربط ىذه الميارة بما قبميا، كالباحثكف
كعمؿ جدكال لحياتو ، كنظـ كقتو، كلخص، كأخذ المالحظات، كأنصت، جيدا

، مف المفترض أف يككف قد كضع خطة كركز في الميارات السابقة، اليكمية
كىذا يظير ، ا سبؽ أف تعرض لو منذ بداية أكؿ جمسة كحتى اآلفكنظاما لم

سبؽ، كترتيب، كتنظيـ، كتسطير ، كتنسيؽ لكؿ ما تسجيؿ :في دفاتره مف
مف ألكاف أقالـ الرسـ، ، كاستعماؿ أكثر مف لكف لدفاتره، كالخط الجميؿ

ألف كشككؿ  ؛، ككتابة البنكد باألرقاـ أك الحركؼ بطريقة منظمةكالتخطيط
فالبد مف تنظيـ المعمكمات عند ، دفتر التمميذ عنكاف عمى نظافتو كنظاموأك 

حتى تدخؿ منظمة كيمكف استعادتيا  ؛المذاكرة قبؿ دخكليا في الذاكرة
البد لمتمميذ أف يككف منظما في حياتو المدرسية ك ، بطريقة منظمة أيضا

التي يريد ألف ذلؾ يفيد كيساعد عمى الرجكع إلى المعمكمات ، كالحياة العامة
أف يسترجعيا في أم كقت كفي أم مكاف طالما أنيا مسجمة بطريقة منظمة 

كما أف التنظيـ يفيد في ترتيب المنيج الدراسي كيسيؿ ، كمخططة كمنسقة
بعض النصائح  الباحثةعمى المعمميف تصحيح اإلجابات ،كما قدمت ليـ 

  :التالية

اعد األكلى عند يجب عمى التمميذ أف يككف حريصا في الجمكس بالمق -
، ليككف قريبا مف المعمـ فيستطيع أف يدكف كؿ ما يقكلو، بداية الدراسة

كذلؾ يساعده في حالة الممؿ مف الدرس أف يستعيد كيراجع المالحظات 
كما يجب أف يككف لو مكاف خاص لمذاكرتو ككتبو ، التي كتبيا مف قبؿ

 كأدكاتو. 
تب بداية استذكاره كأف يك، كيجب أف يسترخي قبؿ المذاكرة بقميؿ -

  .كنيايتو
، كيعرؼ مدة التشتت، كما يجب عميو إذا حدث لو تشتت أف يدكف ذلؾ -

بعاد نظره عف الكتاب ذا شرد عميو الكقكؼ كا  ذا أنجز عميو أف ، كا  كا 
فسحة قصيرة أك مشاىدة برنامج مفضؿ  :يكاف  نفسو بشيء يحبو مثؿ

 .في التمفاز

فاألصعب  ؛ثـ الصعب ؛لسيؿكفي االمتحاف عميو أف يبدأ بالسؤاؿ ا -
 .كىكذا

كعند اإلجابة في كرقة ، كعميو أف يرتب أفكاره في التعمـ كاالستذكار -
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 .االمتحاف يجب أف يحافظ عمى نظافة كرقة اإلجابة

( دقيقة بتنظيـ دفاترىـ كالترتيب 55لمتالميذ لمدة ) الباحثةسمحت  -ب
كمنظـ كمنسؽ  كالتنسيؽ لما تـ تسجيمو مف قبؿ مرة أخرل بأسمكب جميؿ

بالمركر عمييـ في أماكنيـ مع مراعاة تشجيعيـ  الباحثةكقامت ، كمرتب
خبارىـ ، كتحفيزىـ عمى تقديـ األفضؿ خالؿ ىذه الجمسة، عمى التنظيـ كا 

أف ىناؾ تسجيال ألسماء أصحاب أفضؿ الدفاتر تنظيمان كنظافةن كترتيبان 
 كخطان جميالن 

ة بعض دفاتر التالميذ المميزة تنسيقا ( دقيق50لمدة ) الباحثةاستعرضت  –ج 
ثـ قاـ بتشجيعيـ عمى مكاصمة ىذه الميارة ابنداءن ، كنظافة كترتيبا كخطا

إلثابتيـ في  الباحثةكتـ تدكيف عالمات تشجيعية ليـ في دفتر ، مف اليـك
نياء الجمسة بعد أف  .نياية البرنامج كأخيرا السماح ليـ باالنصراؼ كا 

  .نظافة كالترتيب كتحسيف الخط مف اليـك فصاعدايتعيدكا بالتنظيـ كال
  :ميارة الفكرة الرئيسة 1 -6

( دقيقة ميارة الفكرة الرئيسة كالتعميؽ عميو كركز 55لمدة ) الباحثةشرحت  –أ 
سكاء انتقي الفكرة مف درس  ؛عمى أنيا تعد مف الميارات التي تميز التمميذ

ى تمؾ الميارة يكفر الجيد كلذلؾ فالتدريب عم، مسمكع أك مقركء أك مرئي
فاالستماع الجيد كتدكيف المالحظات ، لمتمميذ في طريقة التعمـ كاالستذكار

كالتنظيـ كالتركيز كغيرىا مف الميارات السابقة تساعد التمميذ في انتقاء 
لذلؾ يجب عمى التمميذ أف ينتبو إلى اإلشارات كالعالمات  .الفكرة الرئيسة

أك عندما يغير مف صكتو في االرتفاع ، ثناء الشرحالتي يشير إلييا المعمـ أ
كما أف طريقة كتابة العنكاف عمى السبكرة ، أك تغيير النغمة ؛أك االنخفاض

أك عند قيامو؛ أك تحركو مف مكانو أك عند كضع أرقاـ أك ، ليا مدلكؿ
أك عندما يسأؿ سؤاال ، حركؼ ، أك أكال كثانيا كثالثا عند سرد المعمكمات

 .عمى انتقاء الفكرة الرئيسة هكؿ ذلؾ يساعد، عينةفي جزئية م
( دقيقة جزءا مف المنيج المقرر 50شرح معمـ الدراسات االجتماعية لمدة ) -ب

كتـ تدريب التالميذ عمى ، في مادة الدراسات االجتماعية في فرع التاريخ
 لمتابعة التالميذ الباحثةمع تدخؿ ، االنتباه كانتقاء األفكار الرئيسة لمدرس

فالمعمـ يسرد بعض المعمكمات التاريخية مع ، في انتقائيـ لمفكرة الرئيسة
عطاء إشارات كتغيير صكتو عند ذكر تاريخ أك اسـ شخصية  التركيز كا 

كغيرىا مف العالمات ، معينة أك حدث ميـ أك أسباب أك نتائج حدث معيف
كتشجعيـ  كتساعدىـ عمى انتقاء األفكار الرئيسة، التي تثير انتباه التالميذ

أسماء التالميذ المتقنيف ليذه الميارة في  الباحثةكسجمت ، أيضا عمى ذلؾ
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 .سجمو الخاص
( دقيقة ما تـ استخراجو مف أفكار لبعض 85لمدة ) الباحثةاستعرضت  -ج

التالميذ مف خالؿ شرح المعمـ، كتشجيع أكبر عدد منيـ عمى العرض 
ظيار مياراتيـ في انتقاء األ فكار الرئيسة التي تـ التركيز لتقديـ أفكارىـ كا 

 .عمييا
( دقيقة تـ تكزيع كرقة مف صفحتيف لكؿ تمميذ كبيا بعض 85لمدة ) –د 

كالمطمكب مف كؿ تمميذ أف يختار ثالثة مكضكعات ، المكضكعات المختمفة
، كيكتب األفكار الرئيسة لكؿ مكضكع اختاره مما بيف يديو، كيقرأىا بإتقاف

صحة/ )ال :ص بمكضكعات مختمفة مثؿكىذه المكضكعات كانت تخت
، (الثقافة /ميـ/ اإلعالـ/ التعالنظافة/ البيئة/ السكاف/ المكاصالت/ الكطنية

كانتقاء ثالث أفكار عمى  ؛كُيطمب مف كؿ تمميذ ذكر عنكاف ليذا المكضكع
 .األقؿ رئيسة ليذا المكضكع ليدكنيا في دفتره الخاص

ألفكار الخاصة مف بعض التالميذ ( دقيقة ا85لمدة ) الباحثةاستعرضت  -ىػ
كشجعيـ عمى ذلؾ  -كالتي قد استخرجكىا كانتقكىا مف خالؿ قراءتيـ 

كما ، كحثيـ عمى استخداـ ىذه الميارة باستمرار خالؿ تعمميـ كاستذكارىـ
 .كعدىـ بمكافأتيـ في نياية البرنامج

  :ميارة المراجعة واإلعداد لالمتحانات 1 -5
عداد االمتحانات55) لمدة الباحثةشرحت  -أ  ، ( دقيقة ميارة المراجعة كا 

 ؛لمدراسة حكؿ كيفية االستعداد لالمتحانات كطريقة اإلجابة عمى األسئمة
ككيفية المراجعة  ؛كناقش كيفية إيجاد العالقات التي تساعد عمى اإلجابة

ككيؼ يتـ تكجيو أسئمة ألنفسيـ قبؿ  ؛عمى ما تـ تدكينو مف مالحظات
ككيؼ يستخدمكف  ؛نات كأثناء المذاكرة أك سماع الدركسدخكليـ لالمتحا

ككيفية تنظيـ  ؛المعمكمات السابقة لمربط بينيا كبيف المعمكمات الحالية
ككيفية االستعداد لالمتحانات؛ كزيادة الكعي كالخبرة باألسئمة ، اإلجابة

كمطمكب مف كؿ تمميذ أف يككف مستريحا كىادئ ، المكضكعية كالمقالية
كيككف ، مسترخيا قميال قبؿ اإلقباؿ عمى االمتحاف أك اإلعداد لواألعصاب ك 

مستقر العكاطؼ كمتفتح الذىف كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ كثرة التدريب عمى 
 .ما سبؽ

حكؿ االمتحانات كاالستعداد  –( دقيقة 50التالميذ لمدة ) الباحثةناقشت  -ب
، لالمتحاناتليا، كتـ تكجيو أسئمة ليـ عف كيفية استعداد كؿ كاحد منيـ 

؟ كما المالحظات المدكنة عف كؿ ما سبؽ ؟ كماكىؿ جيز نفسو لذلؾ
؟ كعمى كؿ تمميذ أف دكنيا كؿ منيـ النقاط األساسية كالمالحظات التي
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ككؿ تمميذ لو طريقتو في تنظيـ تعممو ، كما أعده لنفسو، يعرض ما جيزه
التالميذ  كتـ تشجيع، كاستذكاره بما يدؿ عمى مدل استعداده لالمتحانات

 ؛كالتعميؽ عمى السمبيات؛ كالتشجيع عمى االيجابيات ؛عمى عرض أفكارىـ
بالرد عمى كيفية  الباحثةكقاـ  .كعرض المعكقات التي صادفت كؿ تمميذ

في ىذا اإلطار اإلعاقات  الباحثةكما عرضت ، التغمب عمى المعكقات
جاءت فعال عمى كالتي  -كالتيُ يجمع عمييا الباحثكف-يذالمنتشرة بيف التالم

كتـ عرض التكجييات التي يجب مراعاتيا عند التعمـ ، لساف التالميذ
 الباحثةكأيضا عرض األخطاء الشائعة التي تـ سردىا مف قبؿ  كاالستذكار

 .كالتالميذ لتالفييا بعد ذلؾ
كؿ مجمكعة ، ( دقيقة55التالميذ خمس مجمكعات لمدة ) الباحثةقسمت  -ج

معيـ معمـ مف المدرسة في كؿ مادة مف مكاد يجمس ، تضـ خمسة تالميذ
كبطريقة التدكير ، كقد استجاب المعممكف كرحبكا بالبرنامج، الدراسة المختمفة

جابتو ، كاف كؿ معمـ يجمس مع كؿ مجمكعة كيككف معو نمكذج امتحاف كا 
النمكذجية ليناقش التالميذ حكؿ طريقة اإلجابة عف بعض األسئمة بأسمكب 

فتككف المجمكعات الخمس عبارة عف خمس كرش ، منظـ كسريع كممخص
كىكذا حتى ، كبالتناكب يمر كؿ معمـ عمى المجمكعات، لمعمؿ المصغر

يستفيد كؿ التالميذ مف طريقة اإلجابة كاإلعداد لالمتحانات ليذه الطريقة 
كأف يجيز كؿ منيـ لذلؾ اليـك مف اليـك كحتى األياـ القادمة في طريقة 

 .تعممو كاستذكاره
 واألزمات:ميارة تحميل وحل المشكالت 1 -8

حيث ، ( دقيقة أىمية ميارة تحميؿ األزمة55التالميذ لمدة ) الباحثةناقشت  -أ
دراؾ العالقة بينيا ك ، ىا تساعد الفرد عمى تحديد مككنات األزمةإف  ا 
كتعرؼ نقاط ، أسباب تصاعدىاكؿ إلى حقيقة كاضحة عف محتكاىا ك لمكص
لتحديد مدل المخاطر التى تترتب عمى ، األزمة الضعؼ لدل صانعىالقكة ك 

 :إلىتصاعد األزمة كتنقسـ مككنات ميارة تحميؿ األزمة 

 األطراؼ المشاركة بيا ك  ػ تحديد مككنات األزمة 8
 ػ إدراؾ العالقة بيف مككنات األزمة 5
عادةػ إعادة تنظيـ مككنات األزمة ك  5  تصاعديا  إحداثياترتيب  ا 
  لمسئكلة عف ظيكر األزمةػ تحديد العكامؿ ا 5
 ( دقيقة ما يتعمؽ بإحدل األزمات الحالية مثؿ55شرح مدرس العمـك لمدة ) -ب

كالمطمكب منيـ متابعة المدرس كتركيز انتباىيـ حتى ، (فيركس ككركنا)
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انطباعات  الباحثةكقد سجمت ، كالمسببات األعراضيتمكنكا مف فيـ 
ميذ ألىمية تمؾ الميارة كمعرفة التالميذ في السجؿ الخاص بو لتكجيو التال

 مع كعدىـ بالمكافأة في نياية البرنامج ، مدل اىتماـ التالميذ بذلؾ
الطالب  ( دقيقة في التركيز ثـ تكمؼ55التالميذ لمدة ) الباحثةتركت  -ج

التى تتعمؽ بكيفية تحميؿ ىذه ، البيانات الالزمةالقياـ بجمع المعمكمات ك 
اقات تتعمؽ بمكضكع األزمة تكضح بيا كيفية كتقدـ ليـ ثالث بط، األزمة

عمى ما تتضمنو فى إعداد تقرير يحتكل  االشتراؾتطمب منيـ ك ، استخداميا
سماع أرائيـ يـ مكعد لمناقشة ما تقدـ أفكار ك تحدد لك  ،كؿ بطاقة مف أسئمة

 .كتشجيعيـ عمى ذلؾ ككعدىـ بالمكافأة في نياية البرنامج

( دقيقة كتسجيؿ األفضؿ في 85ميذ لمدة )تـ العرض لبعض نتائج التال -د
كتشجيعيـ عمى ذلؾ ، المشكمةالحؿ مما يدؿ عمي قدرتيـ عمى حؿ 

كحثيـ عمى مكاصمة ىذه الميارة خالؿ األياـ المقبمة حتى نتقابؿ ، باستمرار
ككعدىـ بالمكافأة في نياية ، مرة أخرل في ميارة تالية األسبكع القادـ

إلى فصكليـ بأمؿ العكدة مرة أخرل مع ميارة كانصرؼ التالميذ ، البرنامج
  .أخرل

  :القرار اتخاذميارة  9-1
الفػرد  حيػث إف، ( دقيقة أىمية ىػذه الميػارة55التالميذ لمدة ) الباحثةناقشت  -أ

يصػػػدر سمسػػػمة مػػػف القػػػرارات ، فػػػى جميػػػع المراحػػػؿ العمريػػػة منػػػذ أف يسػػػتيقظ
 إليػو، ينتمػيمع الػذل مقػة بػالمجتأك متع، لمعالجة يعانى منيا سػكاء شخصػية

، ايجػػابيتتكقػػؼ صػػحة ىػػذه القػػرارات عمػػى مػػدل مػػا لػػدل الفػػرد مػػف كعػػى ك 
 اتخػػػاذميػػػارة  أفمػػػف التعػػػرؼ عمػػػى  قػػدرة عمػػػى التفكيػػػر العممػػػى الناقػػػد كالبػػػدك 

 :ىماتتـ مف خالؿ مرحمتيف متكاممتيف ك القرار 
ات تكمػػؼ بجمػػع المعمكمػػ األفػػراديشػػترؾ بيػػا العديػػد مػػف ك  :صــنع القــرار - 8

المػػػػػػكارد المتاحػػػػػػة ك  اإلمكانيػػػػػػاتتحديػػػػػػد المتصػػػػػػمة باألزمػػػػػػة ك  البيانػػػػػػاتك 
 تحػػػػػدد سػػػػػمبياتك  ،ثػػػػػـ تضػػػػػع البػػػػػدائؿ المناسػػػػػبة لمعالجتيػػػػػا، لمكاجيتيػػػػا

يجابيات كؿ منياك    .ا 
 عادة يقـك بيا فرد لديو خبرة يحدد البديؿ المناسػب إلدارةك  :القرار اتخاذ -6

 .األزمةبيانات عف ك  لديو مف معمكمات األزمة فى ضكء ما
( دقيقػػػة المشػػػكالت التػػػى تكاجػػػو 55لمػػػدة ) االجتمػػػاعيشػػػرح مػػػدرس النشػػػاط  -ب

  .المممكة



 استراتيجيات التعمم العميقة والسطحية وأثرىا عمى أبعاد الذكاء الفعال 
  عند طالب وطالبات المرحمة الثانوية بمدينة أبيا

 

 

501 

، فػػى إحػػدل األزمػػات آرائيػػـعمػػى أف تتػػيح الفرصػػة أمػػاـ الطػػالب لمتعبيػػر عػػف 
 اتخػػاذ) دكر ميػػارة، التػػى تكاجػػو أمػػاكف سػػكنيـ بحيػػث يعبػػر كػػؿ مػػنيـ عػػف األزمػػة

كىنا يقـك  (تقرير -رسـ كاريكاتير -رهصك  -مقالة) فى معالجتيا عمى شكؿ (القرار
 :الطالب
  .يحدد نكع األزمة التى تكاجو محافظتؾ .8
 .يعرؼ طبيعة األزمة .5
 .البيانات المتعمقة باألزمةك  يحدد المعمكمات .5
 .األزمة يقترح البدائؿ المحتممة إلدارة .5
 .سمبيات كؿ بديؿك  يقارف بيف إيجابيات .5
  .يختار البديؿ األفضؿ بعد تقييمؾ لمبدائؿ .5

 :الدور الذى يمكن أن يقوم بو المعمم أما
 .تكضح لمطالب فكرة النشاط .8
  .البيانات المتعمقة باألزمةك  ترشد الطالب لمصادر جمع المعمكمات .5
 .خاصة البدائؿ المبتكرةك  تسجؿ أسماء الطالب الذيف يقترحكف البدائؿ .5
 .ياتاإليجابك  تدرب الطالب عمى كيفية تقييـ كؿ بديؿ مف حيث السمبيات .5
  .أعماليـتخصص الكقت الكافى لعرض الطالب  .5
  .تقـك بمصؽ المقاالت التى يقدميا الطالب المميزكف فى مجمة الفصؿ .5

 :األدوار التى تكمف بيا الطالب أنو 
يعبػػػر عنيػػػا مسػػػتعينا بالصػػػكر أك ك  ،يسػػػجؿ كػػػؿ طالػػػب أزمػػػة تكاجػػػو مكانػػػو -8

  .التقارير التى تبرز مخاطرىا
 .األزمة القرار فى إدارة خاذاتيحدد دكر ميارة  -5
  .األزمة كفقا لرؤيتيـ الخاصة يقترح البدائؿ المحتممة إلدارة -5
يجابياتوك  يقيـ كؿ بديؿ مف حيث سمبياتو -5  .القرار التخاذأنسبيا  اختيارك  ا 

( دقيقة في التركيز ثـ تكمؼ الطالب القياـ 55التالميذ لمدة ) الباحثةتركت  -ج
 التى تتعمؽ بالمشكالت المكجكدة، انات الالزمةالبيك  بجمع المعمكمات

عمى ما تتضمنو كؿ فى إعداد تقرير يحتكل  شتراؾاالتطمب منيـ ك  ،تحميمياك 
سماع أرائيـ ك  تحدد ليـ مكعد لمناقشة ما تقدـ أفكارك  ،بطاقة مف أسئمة

  .كتشجيعيـ عمى ذلؾ ككعدىـ بالمكافأة في نياية البرنامج
( دقيقة كتسجيؿ األفضؿ في الحؿ 85لتالميذ لمدة )تـ العرض لبعض نتائج ا -د

، كتشجيعيـ عمى ذلؾ باستمرار، المشكمةمما يدؿ عمي قدرتيـ عمى حؿ 
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كحثيـ عمى مكاصمة ىذه الميارة خالؿ األياـ المقبمة حتى نتقابؿ مرة أخرل 
كانصرؼ ، ككعدىـ بالمكافأة في نياية البرنامج، في ميارة تالية األسبكع القادـ

  .ميذ إلى فصكليـ بأمؿ العكدة مرة أخرل مع ميارة أخرلالتال
  :ميارة االستماع 1-6
( دقائؽ بتمخيص النقاط التي تختص بميارة 80لمدة ) الباحثةقامت  (أ) 

كعدـ ، كاحتراـ مشاعر اآلخريف في الحديث، كيفية اإلنصات :االستماع عف
، كما قاط اليامةكتسجيؿ بعض الن، كالجمسات المريحة، المقاطعة كااللتزاـ

 ش.في ميارة أخذ المالحظات كميارة الفكرة الرئيسة
( دقيقة في تمثيؿ جزء مف 50)ب( ُحدد نشاط يقـك بو خمسة تالميذ لمدة ) 

/ دراسات: )المنيج لكؿ مادة ، (/ لغة إنجميزيةلغة عربية/رياضيات/ عمـك
يعرض فييا بعض  -دقائؽ  5 :5ككؿ تمميذ يعرض النشاط في مدة مف 

كالمطمكب مف التالميذ االستماع -كؿ مادة لمعمكمات التي تخصا
فالتمميذ األكؿ مثال يعرض ، كاإلنصات حتى يفيمكا ما سمعكه مف زمالئيـ

ممكف أف أككف قائـ ، لي ثالثة أضالع كثالث زكايا، أنا المثمث: )كيقكؿ
كممكف أف أككف متساكم الساقيف أك ، الزاكية أك منفرج أك حاد الزاكية

كىكذا ، (درجة 810مجمكع زكاياه ، اكم األضالع أك مختمؼ األضالعمتس
كالتمميذ الثاني يتكمـ ، في كؿ مادة نشاط يجيز كؿ تمميذ مع معمـ المادة

عف ) كالثالث عف مادة الدراسات، (عف مادة العمـك )عف الجياز اليضمي
عف ) كالرابع عف مادة المغة العربية، (مكقع مصر الجغرافي كالتاريخي

كالخامس يعرض عف مادة ، (مكضكع كاف كأخكاتيا كأثرىا في المبتدأ كالخبر
المغة اإلنجميزية )حكؿ المضارع البسيط / كالماضي البسيط / كمككنات كؿ 

 .جممة منيما( مع االستعانة بمعمـ كؿ مادة في ىذه الجمسة
ة ككتاب، ( دقيقة ما تـ سماعو كاإلنصات لو50)ج( عرض بعض التالميذ لمدة ) 

كتشجيع التالميذ عمى تقديـ ، كالفكرة الرئيسة لما سمعكه، مالحظاتيـ اليامة
 .األفضؿ حتى يتـ التأكد مف أف ىذه الميارة قد أتقنت لدييـ

كشكر التالميذ ، ( دقائؽ عمى ما تـ إنجازه ىذا اليـك80لمدة ) الباحثة)د( عمقت  
كعدىـ بالمكافآت مع التشجيع ك ، كالمعمميف الذيف ساعدكا في ىذه الميارة

عمى التالميذ باالستمرارية في ىذه  الباحثةكأكدت ، في نياية البرنامج
 .الطريقة التي تساعدىـ في التعمـ كاالستذكار حكؿ االستماع الجيد

 )التعمم التحصيمى( :ميارة تدوين المالحظات 6-6
 ( دقائؽ لميارة أخذ كعمؿ المالحظات80بالتمخيص لمدة ) الباحثةقامت  (أ)

، (جدكؿ العالقاتالممخصات/التنظيـ اليرمي/) كأساليبيا المختمفة مثؿ
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مع التكضيح أنو مف الممكف أف يستخدـ أسمكبا أك  كعرضيا مرة أخرل
ككؿ مادة ليا مف المعمكمات التي يمكف أف تستخدـ أيا ، اثنيف أك ثالثة

ألنو بعد قميؿ سكؼ ، كعمى كؿ تمميذ أف يستعد، مف تمؾ األساليب
 .كالمطمكب استخداـ ىذه الميارة، عميكـ مكضكعايعرض 

بحيث يأخذ كؿ ، ( دقيقة بتكضيح مكضكع ما50)ب( ُكمؼ تمميذاف لمدة ) 
كتـ اختيار المكضكع ، ( دقيقة في سرد مكضكعو85تمميذ مف الكقت )

؛ كالمكضكع (نجيب محفكظ) األكؿ عف قصة حياة الكاتب األديب الكبير
كعمى كؿ تمميذ أف ينتبو ، (في كالتاريخيمكقع مصر الجغرا) الثاني عف

 .كيأخذ في عمؿ المالحظات اليامة لما سمعو مف زمالئو
ككؿ مجمكعة ، ( دقيقة عمى أربع مجمكعات50)ج( تـ تقسيـ التالميذ لمدة ) 

 -كتُقدـ تمميذا تفكضو في عرض أىـ النقاط ، تتفؽ عمى مالحظات معينة
أفراد المجمكعة _ كتـ مناقشة  التي تـ التركيز كاالتفاؽ عمييا مف كؿ

 .حكؿ تقديـ الممخص المقدـ الباحثةالمجمكعة بينيا كبيف 
كتشجيع ، ( دقائؽ عمى ما تـ في ىذه الجمسة80لمدة ) الباحثة)د( عمقت  

، التالميذ عمى استخداـ الميارة في حياتيـ الدراسية كالحياة بصفة عامة
اـ بكؿ ما يقاؿ أماميـ أك ألف ميارة أخذ المالحظات تساعدىـ عمى اإللم

مع تشجيعيـ ككعدىـ بالمكافآت في نياية ، يقرءكه في عممية التمخيص
 .البرنامج

 
 
  :ميارة إدارة الوقت 3-6

( دقائؽ عف ميارة إدارة الكقت 80بالتمخيص لمدة ) الباحثةقامت  (أ) 
 كالتنبيو عمى أف كؿ جمسة مف الجمسات السابقة كالقادمة يتـ فييا، كتنظيمو

دارة الكقت كالحرص عميو بقدر  ؛استخداـ ىذه الميارة كىى تنظيـ كا 
فيذه الميارة ، حيث يتـ تقسيـ كؿ جمسة كما ىك كاضح أماميـ، اإلمكاف

تساعد عمى االستفادة مف كؿ دقيقة في حياتنا حتى نحقؽ التميز كالتفكؽ 
 .عمى أقراننا

تمميذ عشر بكاقع كؿ  -( دقيقة مف سبعة تالميذ 50)ب( عرض لمدة ) 
دارة يكمو-ئؽدقا كعرض الجدكؿ الخاص بو بعد أف تدربنا ، عف تنظيـ كا 

حيف يعرض جدكلو اليكمي أك  -كعمى كؿ تمميذ ، عمييا في الجمسة الرابعة
كىؿ ، أف يذكر المعكقات كالسمبيات التي صادفيا في جدكلو األسبكعي

جابيات تغمب عمييا أـ ال ؟ ككيؼ تغمب عمييا ؟ كما يعرض أيضا اإلي
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كما يحث ، ىؤالء التالميذ الباحثةكتشجع ، كاإلنجازات التي حققيا مف ذلؾ
 زمالءىـ اآلخريف عمى مكاصمة ذلؾ باستمرار.

، ( دقائؽ عمى ما تـ عرضو مف التالميذ80لمدة ) الباحثة)ج( عمقت  
كتشجيعيـ جميعا عمى مكاصمة ذلؾ كالمحافظة كالحرص عمى االستمرار 

ألف ذلؾ سكؼ يككف لو مردكد إيجابي عمى ، برنامجحتى بعد انتياء ال
تحصيميـ الدراسي كحياتيـ عامة مع تشجيعيـ ككعدىـ بالمكافآت في نياية 

 البرنامج.
 :ميارة التركيز 5-5

( دقائؽ عف ميارة التركيز كعف كيفية 80بالتمخيص لمدة ) الباحثةقامت  (أ) 
سباب كما ىي أ، ماتتركيز انتباه التمميذ عمى ما يذكر أمامو مف معمك 

؟ كالتنبيو العكامؿ التي تساعد عمى التركيز ؟ كماتشتت االنتباه كعدـ التركيز
مر عميو ىذا  -أنو سكؼ يطمب مف بعضيـ ذكر مكضكععمى التالميذ ب

مكضكع مف  :كيشرحيا سكاء، مف لمكضكعات التي ركز عمييا -األسبكع 
 .ك أم نشاط آخردرس أك مسمسؿ أك برنامج أك مباراة في التمفاز أ

بكاقع عشرة دقائؽ لكؿ تمميذ في ، ( دقيقة ألربعة تالميذ50)ب( عرض لمدة ) 
 -بتركيز  -كسرد ، التحدث عف مكضكع مر عميو خالؿ ىذا األسبكع

درس في المدرسة أك مسمسؿ أك برنامج  :بعض النقاط اليامة لو سكاء
معرفة درجة  كاليدؼ مف ذلؾ ىك، تمفزيكني أك مباراة أك حديث لشخص ما

 .تركيز التمميذ المتحدث كتسمسؿ األحداث لديو
( دقيقة بعض النقاط اليامة مف أفكاه التالميذ 85لمدة ) الباحثة)ج( حصرت  

كالتي تـ التركيز عمييا منيـ في التقاطيا مف المتحدثيف أك مف التي أثارت 
، معيفلمعرفة مدل تركيز المتحدثيف كالمست ؛انتباىيـ كمستمعيف كمالحظيف

  .ألنيـ مجمكعة كاحدة يجب معرفة درجة تركيزىـ جميعا
( دقيقة لمكضكع أشير األماكف السياحية في 85لمدة ) الباحثة)د( عرضت  

كأىـ  ؛مصر كعدد محافظات مصر كمكقعيا الجغرافي كالتاريخي
الشخصيات التي ظيرت في مصر خالؿ القرف العشريف مف زعماء كممكؾ 

ف كحاصميف عمى جائزة نكبؿ بغرض معرفة مدل كأدباء كعمماء كمصمحي
 تركيز التمميذ. 

( دقيقة التالميذ عف مدل تركيزىـ فيما ذكر 80لمدة ) الباحثة)ىػ( ناقشت  
كتشجيعيـ باستمرار عمى ذلؾ حتى تثبت لدييـ ىذا ، أماميـ مف معمكمات

 باستمرار ألنيا تساعدىـ في مكاصمة حياتيـ بإتباعياكمطالبتيـ ، الميارة
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 .مع تشجيعيـ بالمكافآت في نياية البرنامج، التحصيمية العامة
  :ميارة التنظيم 5-6
، ( دقائؽ عف ميارة الترتيب أك التنظيـ80بالتمخيص لمدة ) الباحثةقامت  (أ) 

؟ سكاء في ترتيب مكاف ذ حريصا عمى ىذه الميارة كيتقنياككيؼ يككف التممي
كتكضيح ، أك دفاتره أك تنظيـ كقتونكمو كمعيشتو أك مكاف مذاكرتو أك كتبو 

أف ىذه الميارة ىي سبب تميز كتفكؽ كؿ فرد عف غيره حتى في طريقة 
فإف التمميذ المنظـ كالمرتب ألفكاره ، تصحيح أكراؽ إجابات االمتحانات

جاباتو يتميز عف غيره في الترتيب مف حيث التفكؽ كىذا الترتيب كالتنظيـ ، كا 
 ة أيضا.يساعد الفرد في حياتو العام

، ( دقيقة بطريقة عشكائية كمفاجئة50خمسة تالميذ لمدة ) الباحثة)ب( اختارت  
كمطالبة كؿ تمميذ أف يعرض خبراتو كطريقتو في تنظيـ أمكر حياتو مف مكاف 

كؿ شيء كتنسيقو  النـك أك المذاكرة أك مالبسو أك كتبو كدفاتره كترتيب
داخؿ، ككتبو مف حيث كال ، كعرض دفاتره مف الخارجكتنظيمو كنظافتو

، كأدكاتو حيث التسطير كاأللكاف كالرسكمات ، كاستعماؿ الدفاتر مفالنظافة
طريقة ك ، الدراسية كترتيبيا في أماكنيا المخصصة داخؿ الحقيبة كىكذا

 ؛كتشجيعو عمى ذلؾ، "مالبسو كاىتمامو بيندامو "كتنسيؽ مالبسو كنظافتيا
كترتيبيا فإنو يتـ مالحظتيا عمييـ  كأيضا باقي المجمكعة حتى تنظيـ األفكار

 .عمى ذلؾ الباحثةكتعميؽ 
( دقيقة عف كضع الكتب التي أماميـ في 85لمدة ) الباحثة)ج( عرضت  

كعرض لمدفاتر النمكذجية لمتالميذ ، المكتبة كتنسيقيا كترتيبيا كطريقة الفيرسة
كعرض بعض الصكر الخاصة بالنكاحي ، في الترتيب كالتنسيؽ كالتنظيـ

القماش  :لجمالية في الديككر المنسؽ بمكاد بسيطة في البيئة المحيطة مثؿا
كالخيكط كالبالستيكات كفكارغ المعمبات التي تـ االستعانة بيا مف قسـ التربية 

 الفنية بالمدرسة.
( دقيقة كقت حر لمتالميذ لتنسيؽ كترتيب كتنظيـ 85مدة ) الباحثة)د( حددت  

كتسطير بعض الدفاتر التي يتـ ، اخؿ الحقيبةمالبسيـ كأدكاتيـ المدرسية د
ثـ مطالبتيـ باستكماؿ ذلؾ في المنزؿ كتطبيؽ ذلؾ عمى ، تنظيميا مف قبؿ

 .مع تشجيعيـ ككعدىـ بالمكافآت في نياية البرنامج، أمكر حياتيـ بعد ذلؾ
  :ميارة الفكرة الرئيسة 6-6

كرة الرئيسة ( دقائؽ عف ميارة الف80بالتمخيص لمدة ) الباحثةقامت  (أ)
، سكاء انتقاء األفكار الرئيسة :ككيفية االستفادة مف الميارات السابقة في
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المكضكعات التي طرحت في الجمسات أك في الفصؿ المدرسي مف خالؿ 
 ككيفية االستماع، المعمميف كأساليب الشرح لمكضكعات المنيج الدراسي

ع عنكاف ككيفية كض، كأخذ المالحظات أك كضع الخطكط أك الممخصات
ثـ كيفية كضع أفكار فرعية بعد األفكار ، ألم فكرة أك مكضكع ما

 .الرئيسة
( دقيقة مكضكعات مختمفة مف المنيج الدراسي 50لمدة ) الباحثة)ب( كزعت 

بحيث يأخذ كؿ  (؛خمس مكاد رئيسة) في جميع المكاد المقررة عمييـ
ثـ  ،كالمطمكب مف التالميذ قراءة كؿ مكضكع، مكضكع صفحة كاحدة

كتسميمو إلى ، ككتابة اسـ كؿ تمميذ، كتابة أفكاره الرئيسة خمؼ الصفحة
كتجميع اآلراء المتشابية كالرأم ، بحيث يتـ مقارنة أراء التالميذ، الباحثة

مف إتقانيـ  :اإلبداعي ككذلؾ المختمؼ لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة
 .مع كضع عنكاف لكؿ صفحة أك مكضكع، ليذه الميارة

( دقيقة لمكضكع امتحانات الفصؿ 85شرح مدير المدرسة لمدة ) )ج( 
كطريقة تنظيـ جدكؿ االمتحانات كالدرجات الصغرل  ؛الدراسي األكؿ

كطريقة  كطريقة تكزيع أسماء التالميذ عمى المجاف االمتحانية ؛كالكبرل
ككؿ ذلؾ بغرض ، ككيفية التمييز، قراءة األسئمة بإمعاف كطريقة اإلجابة

تالميذ عمى ىذا المكضكع الستخراج األفكار الرئيسة التي كاف تركيز ال
لمتالميذ مف  الباحثةيدكر حكليا المكضكع المثار أماميـ مع متابعة 

 .إتقانيـ لألفكار المثارة أماميـ مف المدير
( دقيقة بعض األفكار الرئيسة مف التالميذ 85لمدة ) الباحثة)د( استعرضت 

ة كتشجيعيـ عمى ذكر أكبر عدد مف النقاط التي تحدث فييا مدير المدرس
 .مع تشجيعيـ ككعدىـ بالمكافآت في نياية البرنامج، التي طرحت أماميـ

  :ميارة المراجعة واإلعداد لالمتحانات 7-6
( دقائؽ عف ميارة المراجعة كاإلعداد 80بالتمخيص لمدة ) الباحثةقامت  (أ) 

كالتنظيـ كاستخراج  ككيفية االستماع كأخذ المالحظات، لالمتحانات
ككيفية ترتيب كتنظيـ ، األفكار الرئيسة كالتركيز لما يعرض أماميـ

كما نكع األسئمة التي يتقنكف اإلجابة عمييا ؟ كالحكـ عمى ، اإلجابات
كيعتبر ، كؿ ذلؾ يساعدىـ عمى المراجعة، سيكلة أك صعكبة األسئمة
عدادا لالمتحانات اكرة كاسترجاع ككيفية تنظيـ أكقات المذ، تجييزا كا 

 المالحظات كالممخصات التي تـ تدكينيا 
( دقيقة أفكار ستة تالميذ بكاقع عشر 50كلمدة ) الباحثة)ب( استعرضت  

ككيفية مراجعة ، يعرض فييا مدل استعداده لالمتحانات ؛دقائؽ لكؿ تمميذ
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ريقتو في المراجعة كاإلعداد كما ط، مكضكعات الدراسة التي مرت عميو
كطريقة تنظيمو ، يتـ التعرض لألسئمة المكضكعية أك المقالية؟ ككيؼ لذلؾ

كىكذا حتى يتـ حث جميع التالميذ عمى أسمكب  .كاستخدامو لمكقت
 .المراجعة كاإلعداد لالمتحانات

( دقيقة عمى السمبيات كالمعكقات التي قابميا 50لمدة ) الباحثة)ج( عمقت 
يا مثؿ: تكقع انقطاع ككيفية التغمب عمي، التالميذ أك سكؼ يصادفكنيا

أك كجكد بعض المشتتات المفاجئة كحدكث أم ظرؼ  ؛التيار الكيربي
طارئ ألم شخص مف مناسبات في المنزؿ أك بجكاره مما يتسبب في 

زيارة بعض –مآتـ-ستذكار قبؿ االمتحانات )أفراحإضاعة الكقت في اال
ية ككيف، اختالؼ الطقس( ككيفية التغمب عمى ذلؾ –األقارب لممنزؿ 

تجميع المكاد الدراسية الممخصة كالمالحظات المكتكبة كغيرىا مما تـ 
مع تشجيعيـ ككعدىـ بالمكافآت في ، تسجيمو فيما سبؽ مف تعمـ كاستذكار

 .نياية البرنامج
 :واألزماتميارة تحميل وحل المشكالت  8-6

، ( دقائؽ عف ميارة حؿ المشكالت80بالتمخيص لمدة ) الباحثةقامت  (أ) 
نبيو عمى أف كؿ جمسة مف الجمسات السابقة كالقادمة يتـ فييا استخداـ كالت

، اآلخريفبمساعدة  أكسكاء بنفسو  المشكمةكىى كيفيو حؿ  ؛ىذه الميارة
 حيث يتـ تقسيـ كؿ جمسة كما ىك كاضح أماميـ 

 -بكاقع كؿ تمميذ عشر دقائؽ -( دقيقة مف سبعة تالميذ50مدة ))ب( عرض ل 
 كعمؿ الجدكؿ الخاص بو بعد أف، إليياتعرضكا  لتىا المشكالت أىـعف 

حيف يعرض جدكلو -كعمى كؿ تمميذ، ةتدربنا عمييا في الجمسة السابق
أف يذكر المعكقات كالسمبيات التي صادفيا في  اليكمي أك األسبكعي

؟ كما يعرض أيضا ب عمييا أـ ال؟ ككيؼ تغمب عميياكىؿ تغم، جدكلو
، ىؤالء التالميذ الباحثةكتشجع ، ققيا مف ذلؾاإليجابيات كاإلنجازات التي ح

 كما يحث زمالءىـ اآلخريف عمى مكاصمة ذلؾ باستمرار.

، ( دقائؽ عمى ما تـ عرضو مف التالميذ80لمدة ) الباحثة)ج( عمقت  
كتشجيعيـ جميعا عمى مكاصمة ذلؾ كالمحافظة كالحرص عمى االستمرار 

لو مردكد إيجابي عمى  ألف ذلؾ سكؼ يككف، حتى بعد انتياء البرنامج
تحصيميـ الدراسي كحياتيـ عامة مع تشجيعيـ ككعدىـ بالمكافآت في نياية 

 البرنامج.
  :القرار اتخاذميارة 9-6
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كالتنبيو ، ( دقائؽ عف ميارة اتخاذ القرار80بالتمخيص لمدة ) الباحثةقامت  (أ) 
ىذه عمى أف كؿ جمسة مف الجمسات السابقة كالقادمة يتـ فييا استخداـ 

حيث يتـ تقسيـ كؿ جمسة كما ىك كاضح ، القرار كىى كيفيو اتخاذ ؛الميارة
في  الحياةفيذه الميارة تساعد عمى االستفادة مف كؿ خبره فى ، أماميـ

 حياتنا حتى نحقؽ التميز كالتفكؽ.

بكاقع كؿ تمميذ عشر دقائؽ  -( دقيقة مف سبعة تالميذ 50)ب( عرض لمدة ) 
، إليياا في حؿ مشكالت فعميو تعرض ي قاـ باتخاذىالقرارات الت أىـعف  -

كعمى ، السابقةبعد أف تدربنا عمييا في الجمسة  كعرض الجدكؿ الخاص بو
أف يذكر المعكقات  حيف يعرض جدكلو اليكمي أك األسبكعي -كؿ تمميذ 

كىؿ تغمب عمييا أـ ال؟ ككيؼ تغمب ، كالسمبيات التي صادفيا في جدكلو
، ا اإليجابيات كاإلنجازات التي حققيا مف ذلؾ؟ كما يعرض أيضعمييا

كما يحث زمالءىـ اآلخريف عمى مكاصمة ، ىؤالء التالميذ الباحثةكتشجع 
 ذلؾ باستمرار.

، ( دقائؽ عمى ما تـ عرضو مف التالميذ80لمدة ) الباحثة)ج( عمقت  
كتشجيعيـ جميعا عمى مكاصمة ذلؾ كالمحافظة كالحرص عمى االستمرار 

ألف ذلؾ سكؼ يككف لو مردكد إيجابي عمى ، ياء البرنامجحتى بعد انت
تحصيميـ الدراسي كحياتيـ عامة مع تشجيعيـ ككعدىـ بالمكافآت في نياية 

 البرنامج.
 بتقويم البرنامج: الخاصةالجمسات 

كأدكات التقكيـ، كنكع التقكيـ، ، كيتمثؿ تقكيـ البرنامج في مجاؿ التقكيـ
 كتفصيؿ ذلؾ كالتالي:

كيتمثؿ في األداء التنظيمي لميارات التعمـ، إذ يركز االىتماـ  التقويم:مجال  -أ
في التقكيـ بالحكـ عمى مدل نمك تمؾ الميارات لدل التالميذ، كمدل 

لمحكـ عمى مدل تحقيؽ أىداؼ البرنامج التجريبي  كبالتاليممارستيـ ليا، 
 المقترح.

حيث  بالدراسةخاصة كتتحدد في التدريبات كالمقاييس ال أدوات التقويم: -ب
حقيقيان لممارسة ميارات  اذ مف خالليا في دركس الكتاب أداءن يكضح التالمي

 لمتعمـ.
أثناء تقكيـ البرنامج عمى ثالثة أنكاع مف  الباحثةاعتمدت  نوع التقويم: -ج

 وىي:التقكيـ، 
كتـ ىذا قبؿ البدء في تطبيؽ البرنامج، كتـ تطبيؽ  :التقويم المبدئي-8

كتـ تطبيؽ ىذه المقاييس عمى التالميذ  الدراسة تاراكاختبمقاييس 
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تعرؼ مستكل أدائيـ ليذه منخفضي( التحصيؿ عينة الدراسة، ل)مرتفعي/
 الميارات قبؿ تطبيؽ البرنامج.

اليدؼ منو متابعة تقدـ التالميذ في ميارات لمتعمـ، التقويم البنائي: -5
ء ىذا التقكيـ كمعالجة ما قد يبدك لدييـ مف ضعؼ أكال بأكؿ كتـ إجرا

عقب ممارسة إستراتيجيات التنظيـ الذاتي بعد كؿ درس مف دركس 
 الكتاب، كذلؾ عف طريؽ التدريبات كالمناقشة.

: كتـ ىذا النكع فى نياية البرنامج، كذلؾ عف طريؽ إعادة التقويم النيائي-5
 تطبيؽ المقاييس كاالختبارات لمعرفة مدل فاعمية البرنامج المقترح.

 :مجمسة التكري
كشكر التالميذ ، ( دقائؽ عف البرنامج80لمدة ) الباحثةكممة افتتاحية مف  (أ)

المتطكعيف كمدير المدرسة كالمعمميف كمسئكؿ المكتبة عمى مساعداتيـ في 
  .البرنامج كتقييـ البرنامج

( دقائؽ تدكر حكؿ ما تحقؽ داخؿ 80)ب( كممة مف مدير المدرسة لمدة )
 .ع مستكل التالميذ كتقييـ البرنامجالمدرسة مف البرنامج في رف

المتميزيف ) ( دقيقة عمى كؿ أفراد العينة50)ج( تكزيع شيادات تقدير لمدة )
كاألقؿ تميزان( تقديران لجيكدىـ في البرنامج مع تكزيع بعض اليدايا العينية 

دارة المدرسة كمجمس آباء المدرسة الباحثةكشيادات التقدير مف  ككذلؾ ، كا 
مدير المدرسة كالمعمميف كمسئكلي المكتبة  :التقدير لكؿ مف تقديـ شيادات

 .لتعاكنيـ في البرنامج
( دقيقة عف مدل االستفادة مف ىذا 50)د( كممات مف بعض التالميذ لمدة )

 مما ينعكس ، البرنامج
 :اختبار الذكاء

تـ تحديد أربعة أبعاد خاصة بالذكاء االنفعالي تقـك الباحثة بقياسيا مف خػالؿ 
 :قياس الكمي لمذكاء االنفعالي كىيالم
 .التعاطؼ مع اآلخريف (5)           .الكعي بالذات (8)

 .الميارات االجتماعية( 5)        إدارة االنفعاالت. (5)

أرجك مف سيادتكـ تحكػيـ ىػذا المقيػاس لقيػاس األبعػاد األربعػة لمسػتكم الػذكاء 
 االنفعالي مف حيث:

 .ياغةسالمة الص ( 5)        .كضكح العبارات (8)

 مدم مناسبة العبارة لمبعد المراد قياسو.( 5)

 مدم مناسبة العبارة لمعمر الزمني إلفراد عينة البحث.( 5)
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كلذلؾ رجاء كضع عالمة تحػت كممػة أكافػؽ أك ال أكافػؽ لمعرفػة رأم سػيادتكـ 
 .في قرب ىذه العبارات لقياس أم مف ىذه األبعاد األربعة

  .حيح صياغة أم مف ىذه العباراتمع اقتراح ما تركنو مناسبان في تص
 وتفضموا بقبول جزيل الشكر والتقدير عمي حسن تعاونكم

  اختبار الذكاء
 مالحظات نادرا أحيانا غالبا العبــــارة م
     .عندما أككف متضايؽ ال أعرؼ ما يضايقني *1
     عندما أشعر براحة ال أعرؼ السبب. *6
     بالخكؼ مف كالدم. إذا كسرت ش  ىاـ في المنزؿ أشعر 3
     إذا حصمت عمي نتيجة جيدة في االختبارات أشعر بفرحة. 4
     إذا خسرت في إحدل المنافسات أشعر بإحباط. 5
إذا تصػػػػػرؼ معػػػػػي بعػػػػػض زمالئػػػػػي بأسػػػػػمكب آلمنػػػػػي أشػػػػػعر  6

 بضيؽ.
    

     عندما يزكرني صديؽ أحبو أشعر بسعادة كأنا أجمس معو. 7
     ا انتقمت لفصؿ جديد ليس بو أصدقاء.أشعر بالغربة إذ 8
إذا فػػػاجئني كالػػػػدم بخبػػػر سػػػػفره لمخػػػارج لفتػػػػرة طكيمػػػة أشػػػػعر  9

 بالحزف.
    

     إذا انتقدني مدرس أماـ زمالئي أشعر بالخجؿ. 11
     مصارحة نفسي بحقيقة مشاعرم ش  ىاـ بالنسبة لي. 11

حـد أبعـاد الـذكاء االنفعـالي، العبارات التـى تقـيس التعـاطف مـع اآلخـرين كأ :ثانياً 
ـــع  ـــاطف م ـــالي لمتع ـــي الت ـــف اإلجرائ ـــة لتناســـب التعري ـــد وضـــعتيا الباحث وق

 اآلخرين.
كقػراءة ، القدرة عمي اإلحساس بمشاعر اآلخريف كفيميػا كالتكحػد معيػـ انفعاليػا

 .الرسائؿ غير المفظية النفعاالتيـ
 مالحظات نادرا أحيانا غالبا العبارة م
     مف تعبيرات كجيو.ألصدقاء عف المجمكعة أحاكؿ معرفة مػا يضػايقو إذا ابتعد أحد ا 1
     عندما يتحدث إلي صديؽ أصغي إليو جيدا. 6
     عندما يتحدث إلي صديؽ أىتـ بالنظر إلي تعبيرات كجيو. 3
      .المساعدةإذا عرضػػػػت عمػػػػي مشػػػػكمة ألحػػػػد أصػػػػدقائي ال أتػػػػردد فػػػػي تقػػػػديـ  4
     دؽ أك كذب مف أتحدث إليو بسيكلة.أستطيع أف أحكـ عمي ص 5
     مف تعبيرات كجية إذا أردت أف أطمب مػف كالػدم شػراء شػ  أالحػظ حالتػو المزاجيػة  6
     مف كالدم إذا شعرت أنو تعباف أك متضايؽ. طمبةأكجؿ ما أريد  7
     إذا تشاجر صديقي مع أحد الزمالء أتجنب الحديث معو. *8
يشعر بالضيؽ أتحدث إليو حتى يحكػي لػي إذا الحظت أف أخي  9      ما يضايقو. 
     ال أىتـ إذا شعرت بغيره أصدقائي مني. *11
     )زيارتو( حتى يزكؿ ضيقو.إذا الحظػػػت أف أحػػػد أقػػػاربي يشػػػعر بضػػػيؽ أىػػػتـ بالسػػػؤاؿ عميػػػو  11

 ثالثــــــا: عبــــــارات تقــــــيس إدارة االنفعــــــاالت كأحــــــد أبعــــــاد الــــــذكاء االنفعــــــالي، 
 ا الباحثة لتناسب التعريف اإلجرائي التالي إلدارة االنفعاالت.وقد وضعتي
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 ر عػػػػػػػػػف االنفعػػػػػػػػػاالت السػػػػػػػػػمبية القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػي تكجيػػػػػػػػػو االنفعػػػػػػػػػاالت كالتعبيػػػػػػػػػ
يجابيػػػػػػػة ال ينػػػػػػػػتج عنيػػػػػػػػا أذم -الغضػػػػػػػػب –)الضػػػػػػػيؽ  الحػػػػػػػزف( بطريقػػػػػػػػة مقبكلػػػػػػػػة كا 

 .أك ضرر ل خريف أثناء التفاعؿ معيـ
 مالحظات نادرا أحيانا غالبا العبارة م
     دكف أف يرتفع صكتي.إذا حدثت مكاجية بينػي كبػيف أحػد ضػايقني أعبػر عمػا يضػايقني  1
     إذا انتقدني صديؽ لدرجة ألمتني أبتعد عنو تماما. *6
      .بغضبي مف تصرفو أصػػػػػارحوإذا أغضػػػػػبني تصػػػػػرؼ أحػػػػػد أنتظػػػػػر حتػػػػػى أىػػػػػدئ ثػػػػػـ  3
     .لضحؾ أثناء الحصةاإذا حػػػدث مكقػػػؼ أثنػػػاء الحصػػػة يػػػدعك إلػػػي الضػػػحؾ اسػػػتمر فػػػي  *4
     عندما أتضايؽ أفعؿ أم ش  أحبو حتى ينتيي ىذا الضيؽ. 5
     الشجار باأليدم.عنػػػدما أختمػػػؼ مػػػع أخػػػي فػػػي مكضػػػكع مػػػا قػػػد يصػػػؿ األمػػػر إلػػػي  *6
     أستطيع أف التـز بالكقت الذم خصصتو لمعب. 7
     عندما أغضب أقكؿ أشياء أندـ عمييا. *8
أصػر ، رس مادة بسبب انخفاض مستكم فيمي لياإذا أىممني مد 9       .أف أتفكؽ فييا
     نحك الباب.إذا حػػدث زلػػزاؿ كأنػػا مػػع زمالئػػي فػػي الفصػػؿ أنػػدفع قبػػؿ زمالئػػي  *11
     عندما يرفض كالدم اشتركي في رحمة ال أكممو لفترة طكيمة  *11
 

 تنمية الذكاء:نتائج تتعمق بأثر التعمم القائم عمى حل المشكمة عمى تفسير 
 :كاآلتيكىما 

 الضابطة"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة  .8
بعػػػد تطبيػػػؽ البرنػػػامج فػػػى مقيػػػاس  التجريبيػػػةكمتكسػػػطات درجػػػات المجمكعػػػة 

 .الذكاء

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية " .5
 .ات الدرجات بعد تطبيؽ اختبار الذكاءفى القياس القبمى كمتكسط

 (8جدكؿ )
 حساب داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية 

 كمتكسطات درجات المجمكعة الضابطة فى القياس البعدل فى الذكاء 
  81.8 855.5 ضابطة  0.08  5.8 85.5 855.1 تجريبية الذكاء الداللةمستوى  قيمة "ت" المعيارياالنحراف  المتوسط المجموعات المتغيرات

 (5جدكؿ )
 حساب داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية 

 فى القياس القبمى كمتكسطات درجاتيف فى القياس البعدل فى الذكاء 
 الداللةمستوى  "ت"قيمة  المعيارياالنحراف  المتوسط المجموعات المتغيرات

 0.08 5.5 85.8 855.1 تجريبية قبمى الذكاء
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  85.5 855.1 بعدل تجريبية
فركقػػػان ذات داللػػػة إحصػػػائية تكجػػػد بػػػيف متكسػػػطات  يتضػػػح مػػػف الجػػػداكؿ أف

درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة كمتكسػػطات درجػػات المجمكعػػة الضػػابطة فػػى القيػػاس 
ككذلؾ تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف  0.08بداللة  البعدل فى فعالية الذات

ات المجمكعة التجريبية فى القياس القبمى كمتكسطات الػدرجات فػى متكسطات درج
 ثبتت صحة الفرض الثانى كميان. أم، 0.08بداللة  القياس البعدل فى فعالية الذات

أف إسػتراتيجية الػتعمـ القػائـ  Cordiero & Campbell ككامبػؿ يػرل كػكردير
مؿ إذ تتضمف الحػؿ عمى حؿ المشكمة تزيد مف إمكانية تحكيؿ التعمـ إلى مكاف الع
مجػػدل عبػػد الكػػريـ  :)فػػىالجمػػاعى لممشػػكمة كتتعامػػؿ مػػع المشػػكالت مرتفعػػة التعقيػػد. 

 (850، 5005:حبيب
 .Akinoglu,O & Ozkardes, R ) (5005) كتػرل دراسػة أكنكجمػك كأذكػاردس

أف تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة بعػػد تطبيػػؽ البرنػػامج ازدادت  أنػػو لػػكحظ (2007:34
جتماعية كالتعاكف بيف بعضيـ البعض كحدثت تغيػرات إيجابيػة فػى لدييـ الصفة اال

ميكليـ االجتماعيػة مثػؿ اتخػاذ القػرارات بشػكؿ جمػاعى مػع أعضػاء المجمكعػة كمػا 
أظيػرت نتػػائج الدراسػػة أف الػػتعمـ التعػػاكنى يػػؤثر عمػػى مسػػتكيات فعاليػػة الػػذات كيعػػد 

ره إلػػى زيػػادة فعاليػػة ىػػذا مػػف المتطمبػػات اليامػػة فػػى الحيػػاة االجتماعيػػة كيػػؤدل بػػدك 
 .الذات كارتفاع معتقدات األفراد عف أنفسيـ

فػػى فعاليػػة الػػذات العامػػة لػػدل  كممػػا سػػبؽ تػػرل الباحثػػة البرنػػامج المعػػد سػػاىـ
التمميػػػذات ألف مػػػف خػػػالؿ إسػػػتراتيجية الػػػتعمـ القػػػائـ عمػػػى حػػػؿ المشػػػكمة يػػػتـ إمػػػداد 

 إلنجػػازات األدائيػػةا التمميػػذات بالعديػػد مػػف مصػػادر فعاليػػة الػػذات كذلػػؾ يتمثػػؿ فػػى
Performance Accomplishment  اإلقنػػػػػاع المفظػػػػػى كVerbal Persuasion 

حيػػث تسػػمح لمتمميػػذات بتحقيػػؽ العديػػد  Emotional Arousalكاالسػػتثارة االنفعاليػػة 
مػػػف اإلنجػػػازات األدائيػػػة متمثمػػػة فػػػى التقػػػارير كالبحػػػث عػػػف المعمكمػػػات مػػػف خػػػالؿ 

ف الباحثػػة بػػأف جميػػع التمميػػذات يسػػتطعف ككػػذلؾ اإلقنػػاع المفظػػى مػػ اآللػػيالحاسػػب 
كأخيػػػرٍا االسػػػتثارة االنفعاليػػػة كتشػػػجيع التمميػػػذات عمػػػى ، تحقيػػػؽ المزيػػػد مػػػف النجػػػاح

 النجاح.
كما ترل الباحثة أف العمػؿ التعػاكنى كالبيئػة اآلمنػة كالحريػة المتاحػة لمتمميػذات 

فعاليػػػة  مػػػف خػػػالؿ إسػػػتراتيجية الػػػتعمـ القػػػائـ عمػػػى حػػػؿ المشػػػكمة تسػػػاعد عمػػػى تنميػػػة
  الذات كتسمح بانتقاؿ فعالية الذات إلى مجاالت الحياة الكاقعية فيما بعد.

أف تعػػػرض الطػػػالب لخبػػػرات  (55ب:8888 ،)جػػػابر عبػػػد الحميػػػد جػػػابركمػػػا يػػػرل 
 . Self-Efficacyالنجاح ينمى قكة تأثير ذاتيـ أك فعاليتيا 

 التوصيات التربوية:
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طبيػػؽ العممػػى لمدراسػػة كمػػا حصػػمت بنػػاءن عمػػى مػػا قابمتػػو الباحثػػة مػػف خػػالؿ الت
 :عميو مف نتائج تكصى الباحثة بما يمى

ضػػركرة إخضػػاع المعممػػيف إلػػى دكرات تدريبيػػة فػػى مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس التربػػكل  .8
باإلضافة إلػى ضػركرة تقػديـ الرعايػة النفسػية ، لمكقكؼ عمى الجديد فى المجاؿ

 .كاالجتماعية كالثقافية لممعمـ
مكازيػػػػػة السػػػػػتراتيجيات الػػػػػتعمـ التقميديػػػػػة كتكػػػػػكف أف تسػػػػػير إسػػػػػتراتيجية الػػػػػتعمـ  .5

كذلػػؾ لعػػدـ كفايػػة ، المشػػكالت المقدمػػة مرتبطػػة بمكضػػكعات المقػػرر الدراسػػى
 .الكقت لتطبيؽ تمؾ اإلستراتيجية بمفردىا نظرا لضيؽ كقت السنة الدراسية

تػػػدريج ميػػػارات مػػػا كراء المعرفػػػة تبعػػػا لمسػػػف فمػػػثال تػػػأتى ميػػػارة التخطػػػيط فػػػى  .5
دائية يمييا فى المرحمة اإلعدادية ميارة المراقبة حيث تتضح أكثر المرحمة االبت

 .فى تمؾ المرحمة كفى المرحمة الثانكية التقكيـ

محاكلػػة إطالػػة السػػنة الدراسػػية أك اليػػـك الدراسػػى كىػػك مػػا يػػتـ عممػػو بالفعػػؿ فػػى  .5
 .بعض المدراس

 - ضػػركرة تكجيػػو التالميػػذ كالتمميػػذات إلػػى خطػػكرة االسػػتخدامات غيػػر المفيػػدة .5
نترنػت كزيػادة الػػكعى لػدييـ بمػا قػد يمحػػؽ لإل -بػؿ كالضػارة فػى بعػػض األحيػاف

نظػػػرا لمػػػا كجدتػػػو الباحثػػػة مػػػف  .بيػػػـ مػػػف أضػػػرار نفسػػػية كجسػػػمانية كاجتماعيػػػة
نترنػػت فػػى مجػػاالت تمميػػذات، فالتمميػػذات يسػػتخدمكف اإلخػػالؿ الحػػديث مػػع ال

لمفيػدة كالتػى خطيرة مثؿ المحادثات كاأللعاب كغيرىا مػف االسػتخدامات غيػر ا
ف كانت التمميذات أقؿ معرفة باسػتخداـ  ضاعة الكقت كا  تقتصر عمى الترفية كا 
االنترنػػػػت مػػػػف التالميػػػػذ نظػػػػرا لمقيػػػػكد االجتماعيػػػػة فيػػػػف ال يبعػػػػدف عػػػػف دائػػػػرة 

 .المخاطر التى تيدد أقرانيف مف الذككر
 فى جميع المراحؿ التعميمية لما اآلليضركرة االىتماـ بتعميـ ميارات الحاسب  .5

يتضػػح لػػو مػػف ضػػركرة فػػى تطبيػػؽ اإلسػػتراتيجيات الحديثػػة فػػى التعمػػيـ بصػػفة 
  .خاصة كفى تطبيقات الحياة العامة كسكؽ العمؿ بصفة عامة

ضػػركرة االىتمػػاـ الشػػديد بمرحمػػة التعمػػيـ الثػػانكل مػػف قبػػؿ البػػاحثيف كالقػػائميف  .5
ب كذلػػػؾ ألنيػػػا مرحمػػػة تسػػػتكع، عمػػػى إدارة العمميػػػة التعميميػػػة فػػػى تمػػػؾ المرحمػػػة

عػػددان كبيػػران مػػف التالميػػذ بمػػا أنيػػا إلزاميػػة إذا مػػا قكرنػػت بمراحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ 
كما أنيا تحظى باالىتماـ الكبير مف أكلياء األمكر ،كمحاكلػة تغييػر ، كالنكعي

النظرة لالختبار التحصيمى عمى أنو الفيصػؿ أك المحػدد الكحيػد لتقبػؿ التالميػذ 
 أك ال.  اجتماعيان كأكاديميان 

كنبػػػذ ، االىتمػػػاـ بتعمػػػيـ الميػػػارات االجتماعيػػػة مثػػػؿ التعػػػاكف كالحػػػكار ضػػػركرة .1
المراحػػؿ المبكػػرة مػػف التعمػػيـ مثػػؿ ريػػاض  كذلػػؾ بدايػػة مػػف، العنػػؼ كالتعصػػب

األطفػػاؿ كالمرحمػػة االبتدائيػػة كذلػػؾ ييسػػر تطبيػػؽ إسػػتراتيجية الػػتعمـ القػػائـ عمػػى 
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كذلؾ فػى الحيػاة حؿ المشكمة فى المراحؿ الكسطى كالعميا مف مراحؿ التعميـ ك 
 .المينية لألفراد فيما بعد

ضػػػركرة انخػػػراط التمميػػػذ فػػػى عمميػػػة تعممػػػو كجعمػػػو طرفػػػان إيجابيػػػان فػػػى المكاقػػػؼ  .8
التعميميػػة، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ جعميػػـ يقكمػػكف بعمػػؿ ممخصػػات لكػػؿ درس يػػتـ 
ف كانػػػت ىػػػذه  دراسػػػتو بػػػدال مػػػف االعتمػػػاد عمػػػى كرؽ الػػػدركس الخصكصػػػية كا 

 فعالية ذاتو. ميا كذلؾ لتنميةفع الخطكة يصعب تنفيذىا
االسػػػػتفادة مػػػػف الكقػػػػت الميػػػػدر فػػػػى اليػػػػـك الدراسػػػػى كالمتمثػػػػؿ فػػػػى الحصػػػػص  .80

كالتػػػػى ال يتػػػػكافر ليػػػػا المدرسػػػػيف  -االحتياطيػػػػة كحصػػػػص األنشػػػػطة النكعيػػػػة 
كبالرغـ مف ذلؾ تكضع فى جداكؿ المدرسػة كتػكزع عمػى المدرسػيف كحصػص 

بيػرة فػى فنػاء المدرسػة بأقػؿ كعمػؿ كرشػة ك -احتياطية مما يزيد العػبء عمػييـ
اإلمكانيػػات بغػػرض تبػػادؿ الخبػػرات بػػيف التالميػػذ كذلػػؾ تحػػت إشػػراؼ المدرسػػة 
كمراقبتيػػا فيػػتـ تعمػػيميـ القػػراءة كالكتابػػة لمتالميػػذ الػػذيف يعػػانكف مػػف صػػعكبات 

أك ميػػػػارات الرسػػػػـ أك  اآللػػػػيتعمػػػػـ فػػػػى تمػػػػؾ المجػػػػاالت أك تعمػػػػيميـ الحاسػػػػب 
 .بعضيـ البعض خبرات التالميذاألشغاؿ الفنية كذلؾ مف خالؿ 

االسػػػتفادة مػػػف حصػػػص التكنكلكجيػػػا فػػػى عمػػػؿ كرش تعمػػػيـ التالميػػػذ األفكػػػار  .88
البسيطة التى تستخدـ إمكانيات رخيصة كمتكفرة مثؿ الكرؽ المقكل كاألخشاب 

 .كذلؾ لتنمية ميارات التفكير لدييـ
سػكاء االىتماـ بكضػع درجػات عمػى األنشػطة التػى يقػـك بيػا التالميػذ  ضركرة  .85

كذلػؾ فػى  (أكانت أنشػطة اجتماعيػة أك فنيػة أك أكاديميػة )مثػؿ عمػؿ األبحػاث
الػذل تتبعػو كزارة التربيػة كالتعمػيـ فػى الكقػت  Portfolioضكء التقكيـ الشػامؿ 

 .الحالى كيعد تفعيؿ ذلؾ النظاـ التقكيمى ضركرل كىاـ
مػػػف  ضػػػركرة تضػػػميف المنػػػاىج التعميميػػػة الكثيػػػر مػػػف ميػػػارات التفكيػػػر كالقميػػػؿ .85

المحتكل قابؿ لمتغيير كالتعديؿ كذلػؾ نظػرا التسػاع  حيث إفالمحتكل الدراسى 
 مصادر الحصكؿ عمى المعمكمات مف أكثر مف مصدر.

تػػػكفير المنػػػاخ الصػػػفى اآلمػػػف الػػػذل يسػػػاعد فػػػى تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر كعمػػػى  .85
اآلخػػر بػػالتعبير كتقبػػؿ األخطػػاء كىػػدكء المدرسػػيف كعػػدـ  لمػػرأماألقػػؿ السػػماح 

 .عاؿاالنف
إعػػػداد بػػػرامج تدريبيػػػة لممعممػػػيف بغػػػرض تػػػدريبيـ عمػػػى اسػػػتراتيجيات التػػػدريس  .85

نظػػػػرا لتغيػػػػر الظػػػػركؼ ، الحديثػػػػة أك إعػػػػالء ميػػػػاراتيـ التفاعميػػػػة مػػػػع التالميػػػػذ
 االجتماعية كالثقافية لمتالميذ

الػػػذل يتكػػػكف مػػػف مدرسػػػيف المػػػػكاد ، تشػػػكيؿ مػػػا يسػػػمى بمجمػػػس إدارة الفصػػػػؿ .85
كػػػاتؼ كالتكامػػػؿ بػػػيف مدرسػػػيف الفصػػػؿ الكاحػػػد المختمفػػػة كالػػػذل ييػػػدؼ إلػػػى الت

العربيػػػة يعمػػػـ التالميػػػذ التمخػػػيص مػػػف خػػػالؿ دركس  بمعنػػػى أف مػػػدرس المغػػػة
كيعمػػؿ مػػدرس العمػػـك كالدراسػػات االجتماعيػػة عمػػى تطبيػػؽ مػػا تعممػػو ، القػػراءة

كمػػف أعمػػاؿ مجمػػس إدارة الفصػػؿ أيضػػان ، التالميػػذ مػػف تمخػػيص فػػى دركسػػيـ
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حيث يشترؾ جميع مدرسيف الفصؿ فػى تقػكيـ  تقكيـ التالميذ بشكؿ مكضكعى
 .التمميذ كعندما يتفقكف يككف ىذا ىك التقكيـ الصحيح

ضركرة االىتماـ بػتعمـ ميػارات جديػدة مػف حػيف آلخػر ألف ذلػؾ بمثابػة تحػدل  .85
 .لمفرد يحتاج منو إلى النجاح فيو مما يزيد مف فعالية ذاتو

ج خاصػػػػػة حػػػػػاجتيـ ضػػػػػركرة مراعػػػػػاة حاجػػػػػات التالميػػػػػذ أثنػػػػػاء إعػػػػػداد المنػػػػػاى .81
 .لالكتشاؼ كحب االستطالع

 .ضركرة الدمج بيف أكثر مف إستراتيجية تعمـ فى المقرر الدراسى الكاحد .88
فمػػػنجعميـ يتعممػػػكف معػػػان بمسػػػاعدة كػػػالن مػػػنيـ ل خػػػر تحػػػت تكجييػػػات ، كأخيػػػران  .50

المعمػػـ كنمػػػدىـ بطػػػرؽ اسػػػتخداـ التكنكلكجيػػػا الحديثػػة ليتعممػػػكا مػػػا يريػػػدكف كمػػػا 
 .كمياراتيـ العميا لمتفكير، الية ذكاتيـينفعيـ لننمى فع

 
 

 عــمراجال
 :المراجع العربية-أوالً 

  .زىراء الشرؽ، القاىرة، سيككلكجية الميارات :(6116السيد محمد أبو ىاشم )

 .مكتبة عرفات، سيككلكجية التعمـ، الزقازيؽ :(6111الشناوى عبد المنعم الشناوى )

(، القاىرة، األنجمك 5النفس التربكم )ط عمـ :(1994فؤاد أبو حطب )و  أمال صادق
 المصرية

 .زىراء الشرؽ، القاىرة، ميارات التدريس :(6116آخرون )و  إمام مختار حميدة

كرام حمزة )و  مني ربيعو  حنان حسينو  وليد القفاصو  أمينة كاظم مقياس  :م(6115ا 
ت المركز القكمي لالمتحانا -القاىرة  -المصفكفات المتتابعة المطكر)رافف( 

 .كالتقكيـ التربكم

 .مكتبة النيضة العربية، القاىرة، ميارات طالب الجامعة :(1996جابر عبد الحميد )

االستراتيجيات ، التدريس كالتعمـ كاألسس النظرية :(1998جابر عبد الحميد )
الكتاب ، سمسمة المراجع فى التربية كعمـ النفس، األسس النظرية، كالفاعمية
  .الفكر العربي دار، القاىرة، السادس

دليؿ المياقة الذىنية لتطكير مياراتؾ ، إدارة العقؿ :(1998تونى ىوب )و  جيالن بيتمر
 .مكتبة جرير، الرياض، عبدالكريـ العقيؿ( :)ترجمة، العقمية

عالـ  ،لنمك الطفكلة كالمراىقة ،القاىرةعمـ النفس ا(:6111حامد عبد السالم زىران )
  .(5)ط  الكتب

 .اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، القدرات العقمية :(1997خميل معوض )
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ترجمة ، مناىج البحث في التربية كعمـ النفس :فان دالين )بدون تاريخ(و  ديبولذب 
، القاىرة، سميماف الخضرم، طمعت منصكر، مراجعة سيد عثماف، نبيؿ نكفؿ

 .األنجمك المصرية

كاالستذكار كعالقتيا  ميارات التعمـ :(1993أنور رياض )و  سميمان الخضرى
قطر. ص ص ، مركز البحكث التربكية، بالتحصيؿ كالذكاء كدافعية التعمـ

5-58  

مركز .االستذكارك  قائمة ميارات التعمـ :(1993أنور رياض )و  سميمان الخضرى 
 .دار النيضة العربية، البحكث التربكية. القاىرة

التعمـ لدل بعض طالب قسـ  دراسة لتنمية استراتيجيات :(1998سمية عبد الوارث ) 
، تربية عيف شمس، مجمة التربية كعمـ النفس المنيا، تربية المغة اإلنجميزية،

 50 - 8ص ص  ،8ج، 55العدد
عادات االستذكار كمشكالتو في عالقتو بالتفكؽ  :(1988سناء محمد سميمان ) 

لمدراسات النفسية باالشتراؾ مع كمية  المصرية الدراسي، الجمعية
 55) النفس في مصر لعمـ الرابع ،جامعة عيف شمس، بحكث المؤتمراآلداب

 .855-855، ص صمركز التنمية البشرية كالمعمكمات: (8811يناير55،

، اإلثراء النفسي، دراسة في الطفكلة كنمك اإلنساف :(1996سيد أحمد عثمان )
 األنجمك المصرية. 

، حات عمـ النفسمعجـ مصطم :(1998نور الدين خالد )و  عبد المجيد سالمى
 .دار الكتاب المصرم، القاىرة

فاعمية برنامج )السيؿ( في تنمية بعض ميارات التفكير  (:6113عبد الناصر فخرو )
العميا لدم الطمبة المتفكقيف كغير المتفكقيف،مجمة مركز البحكث التربكية، 

 15-55(، السنة الثانية عشرة، يكليك،ص ص 55العدد)

مناىج البحث في العمـك  :(1991صطفي محمد كامل )مو  أنور حسينو  عزيز حنا
 .االنجمك المصرية، القاىرة، السمككية

ـ كعالقتيما عمكاألسمكب المفضؿ في الت عادات االستذكار(:1995الشعراوى) عالء 
انكية، مجمة كمية التربية جامعة الث الب المرحمةلدل ط بقمؽ االختبار
 58-5. ص ص58المنصكرة،العدد

 .(5القدرات العقمية،القاىرة،االنجمك المصرية،ط )(:1996طب )فؤاد أبو ح 

، القاىرة، التقكيـ النفسي :(1997أمال صادق )و  سيد عثمانو  فؤاد أبو حطب 
 (5)ط .األنجمك المصرية

االستراتيجيات المعرفية المستخدمة في تعميـ  :(1995فتحى عبد الحميد عبد القادر )
كار لدل طالب كمية التربية جامعة الميارات كعالقتيا بعادات االستذ

  .850-10ص ص 51العدد الزقازيؽ، مجمة كمية التربية، جامعة األزىر،

عماف دار ، تعميـ التفكير، مفاىيـ كتطبيقات (:1999فتحـى عـبد الرحمن جــروان ) 
 .الكتاب الجامعي
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عالـ  ،رةالقاى الميارات المغكية لمطفؿ،تنمية  :(6111ايميمى صادق )و  كاريمان بدير
 الكتب 

كيؼ تذاكر ترجمة أحمد محمد العيسكل، كتزيد مف  :(1985جون ديز )و  كميفورد 
 ،الصفا، مؤسسة دار الكتاب الحديث، األسس العممية لالستذكار، تحصيمؾ
 .5ج، الككيت

دار  ،ترجمة جابرعبد الحميد جابر،، ميارات البحث التربكم :(1993ل.ر.جاى ) 
 النيضة العربية 

العالقة بيف عادات االستذكار كالتحصيؿ األكاديمي لدم  :(1989فطيم )لطفى  
، المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية، البحريف الجامعية، طمبة كطالبات كمية

 .855 -885النشر العممي ص ص ، جامعة الككيت، الككيت

فاعمية برنامج مقترح في المجاؿ الصناعي عمى  :(1997مجدي إبراىيم إسماعيل )
مية الميارات العممية كاالتجاه نحك التعميـ الصناعي لدل تالميذ الحمقة تن

، كمية التربية غير منشكرةرسالة دكتكراه ، الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي
 .جامعة الزقازيؽ

دليؿ عمؿ األخصائي  :(6113ىشام إبراىيم عبد اهلل )و  محمد السيد عبد الرحمن 
 .القاىرة، المناىج كالمكاد التعميميةمركز تطكير ، النفسي المدرسي

، اختبارات االتجاىات الدراسية كطرؽ االستذكار :(1996محمد السيد عبد الرحمن ) 
 .األنجمك المصرية، القاىرة

أثر استخداـ معمؿ الرياضيات في تدريس اليندسة  :(1998محمد ربيع حسنى ) 
مميارات العممية لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي عمى تحصيميـ كأدائيـ ل

جامعة ، كمية التربية، مجمة البحث في التربية كعمـ النفس، كتفكيرىـ اليندسي
 .855-855ص ص، 5العدد ، المنيا

، الككيت، سيككلكجية المغة كالتنمية المغكية لمطفؿ الرياضي :(1989محمد رفقى ) 
 .دار القمـ لمنشر كالتكزيع

ميارات  الحديثة في دراسة االتجاىات :(6111محمد عبد السميع رزق ) 
، مجمة جامعة أـ القرل لمعمـك التربكية كاالجتماعية كالنفسية، االستذكار

 .850- 10ص ص، 5العدد، 85المجمد

مكتبة ، القاىرة، القياس النفسي كالتربكم :محمد عبد السالم أحمد )بدون تاريخ( 
 النيضة المصرية.

ستذكار لممتفكقيف عقميا كالعادييف مف ميارات التعمـ كاال :(1996محمد عبد النبي ) 
، المؤتمر الثانكم الثاني لقسـ عمـ النفس التربكم، طالب المرحمة الثانكية

 .550-880جامعة المنصكرة ص ص ، كمية التربية

فعالية استخداـ النشاط التمثيمي في تنمية التحصيؿ  :(1997) محمد عبد النبي 
ر الكتابي لدل تالميذ الصؼ الثامف المغكم كبعض ميارات االستماع كالتعبي
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ص ، (5) 885مجمة البحث في التربية كعمـ النفس ، مف التعميـ األساسي
 .855 – 88ص 

مدل فاعمية برنامج تدريبي لتنمية تقدير الذات لدل  :(1999) محمد عبد النبي 
جامعة المنصكرة ، ص ، دمياط، مجمة كمية التربية، طالب المرحمة الثانكية

  .588 :850ص 

اإلسياـ النسبي لميارات االستذكار كقمؽ  :(6116محمد حسين سعيد حسين ) 
رحمة االبتدائية االختبار كاالتجاه نحكه في التنبؤ باألداء األكاديمي لتالميذ الم

المؤتمر الثالث كالعشريف لعمـ النفس في مصر كالخامس ، متفاكتي التحصيؿ
جامعة ، نفسية كمية التربيةعشر العربي لمجمعية المصرية لمدراسات ال

 .55 - 55ص ص  (5005فبراير  5 :5) ،المنصكرة

، سيككلكجية المذاكرة كيؼ تستذكر كتتفكؽ :(1993محمد كامل عبدالصمد ) 
 .دار الدعكة لمطبع كالنشر كالتكزيع، اإلسكندرية

تحصيؿ الطالب كناتج ألسمكبو المعرفي (:1993محمد كامل عبد الموجود ) 
رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية،قسـ عمـ النفس ، ذكارهكميارات است

 التربكم،جامعة المنيا 

عادات االستذكار كعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدل  :(1991محمد نبيو بدير ) 
ص  ،5ج، 85العدد ، جامعة المنصكرة، مجمة كمية التربية، طالب الجامعة

 11-58ص 

خداـ الطريقة المعممية عمى اكتساب بعض أثر است :(1996محمود عمى عامر ) 
 مجمة، الميارات الجغرافية لدل طالب الصؼ األكؿ مف المرحمة الثانكية

  55-8ص ص، ( يكليك81العدد)، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ

 -تنظيـ الكقت في عالقتو بالقمؽ كالتكجييات الدافعية  :م(1994محمود عمر ) 
المجمة المصرية لمدراسات  -ة الكقت دراسة استطالعيو عف سيككلكجي

 .18:855ص  - 1العدد  -النفسية 

: دكر برنامج اإلرشاد النفسي في تناكؿ قضايا الطفؿ (6117مسعد نجاح الرفاعي) 
الصحة ك  )دراسة ميدانية عمي عينة مف الباحثيف في مجاؿ عمـ النفس

،ص 5001يناير ،8، ع81مج) مجمة دراسات نفسية، النفسية(،
 (.855_855ص

برنامج إرشادم لزيادة فاعمية األنشطة المدرسية في  :(1998منى خميفة حسن )
بحكث المؤتمر ، كاإلنصات الجيد لدل األطفاؿ استماع اؿحتنمية ميارة 

، مركز اإلرشاد النفسي .اإلرشاد النفسي كالتنمية البشرية، الدكلي الخامس
 .508 -558ص ص، جامعة عيف شمس

استراتيجيات التعمـ  :(1993لحة عبد اهلل عيسان )صاو  نجيب الفونس خزام
الجامعة ، عمادة البحث العممى، كاالستذكار لدل الطالب الجامعييف
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ص ص ، 5العدد ، 58المجمد، مجمة دراسات العمـك اإلنسانية ،األردنية
555_555. 

مستكل التطمع كعالقاتو بعادات االستذكار كاالتجاىات  :(1996ىانم عبد المقصود )
ص ص  ،81 العدد، صكرةجامعة المن، مجمة كمية التربية، ك الدراسةنح
85-58. 

فاعمية برنامج لتنمية ميارات التفكير الناقد لدم  :(6118) ياسمين عبد الغني سالم
كمية التربية، قسـ عمـ : ربية، رسالة ماجستير غير منشكرةطالب كمية الت

 .النفس التربكم، جامعة عيف شمس

رسالة الخميج ، التعمـ مف أجؿ التعمـ (:8888أبك حميداف ) يكسؼ عبد الكىاب
 . 55-5ص ص ،58العدد، مكتبة التربية العربية لدكؿ الخميج، العربي
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