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  قائمة المحتويات
 رقم الصفحة الموضوع 

  الفصل التمهيدي 

 آية قرآنية 
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 ذ إهداء 

 ر شكر وتقدير 

 ز باللغة العربيةملخص الدراسة 

 ص ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

  الفصل األول
 مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها

  
 ط

 14 المقدمة

 18 مشكلة الدراسة/ أوالَ

 19 فرضيات الدراسة/ ثانياً

 20 أهداف الدراسة/ ثالثاً

 21 أهمية الدراسة / رابعاً

 22 مصطلحات الدراسة/ خامساً

 24 د الدراسةحدو/ سادساُ
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 الصفحة رقم الموضوع

  النظري اإلطار :الثاني الفصل

 26 الحياتية المهارات/ األول المبحث

 26 المهارة: األول المطلب

 26   المهارة تعريف: أوالً

 27 المهارة مواصفات: ثانياً

 28 المهارات تعلم مبادئ: ثالثاً

 29 المهارة اكتساب مراحل: رابعاً

 30 (NLP) العصبية اللغوية البرمجة علم وفق المهارات مراحل: اًخامس

 31                                 المهارة واكتساب التعلم عملية: سادساً

 31 الثانوية للمرحلة النمو مطالب: سابعاً

 33 الحياتية المهارات: الثاني المطلب

 33 الحياتية المهارات مفهوم: أوالً

 34 الحياتية المهارات اكتساب هميةأ: ثانياً

 36 الحياة مع للتفاعل مهارات الكتساب الحاجة: ثالثاً

 37 الحياتية المهارات خصائص: رابعاً

 38 الحياتية المهارات اكتساب عوامل:خامساُ

 39 كنهج الحياتية المهارات تعليم: سادساً
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 39 رسالمدا في الحياتية المهارات تعليم في التقدير: سابعاً

 40 الحياتية المهارات تصنيف: ثامناً

 44 للدراسة المالئمة المهارات انتقاء معايير: تاسعاً

 46 البحث في المختارة الحياتية المهارات :الثالث المطلب

 46 والتواصل االتصال مهارات /1

 47 اآلخرين مع التواصل فن  تعريف: أوالً

 48 االتصال عملية عناصر: ثانياً

 49 االتصال نجاح عوامل: ثاًثال

 51 الفعال االتصال أهمية: رابعاً

 52 المشكالت وحل القرارات اتخاذ مهارات/ 2

 53 المشكالت حل مفهوم: أوالً

 54 القرار اتخاذ مفهوم: ثانياً

 55 القرار واتخاذ المشكالت حل بين العالقة: ثالثاً

 56 القرار واتخاذ المشكالت حل مراحل: رابعاً

 58 .القرار اتخاذ خصائص: خامساً

 60 المشكالت حل مهارة يمتلكون من خصائص: سادساً

 60 القرار اتخاذ في المؤثرة العوامل: سابعاً

 61 الحياة مهارات أكبر إحدى المشكالت حل مهارات :ثامناً



  ح

 

 62 للطالب المشكالت حل مهارة تعليم: تاسعاً

 63 تالمشكال وحل التفكير مهارات: عاشراً

 64 المشكالت وحل التكنولوجيا: عشر الحادي

 64 القرارات واتخاذ المشكالت لحل اإلبداعية الطرق :عشر الثاني

 67 المشكالت بحل الذكاء عالقة: عشر الثالث

 68 )األكاديمية( الدراسية المهارات /3

 69 االستذكار مهارات تعريف: أوالً

 70 راالستذكا مهارات تعلم أهمية: ثانياً

 71 المذاكرة أنواع: ثالثاً

 71  الدراسية المهارات أهم: رابعاً

 71 االستماع مهارة :1

 73 الوقت إدارة مهارة :2

 75 الذاكرة تحسين مهارة :3

 76 القراءة مهارة :4

 77 المالحظات تدوين مهارة :5

 78 األهداف تحديد مهارة: 6

 79 لالمتحان والتجهيز المراجعة مهارة :7

 81 الدافعية أسلوب: خامساً
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 82 اإليجابي التفكير: سادساً

 84 إسالمي منظور من الحياتية المهارات :الرابع المطلب

 88 المتعددة الذكاءات/ الثاني المبحث

 88 للذكاء التقليدية النظرة: أوالً

 90 المتعددة الذكاءات نظرية – للذكاء الحديثة النظرة: ثانياً

 91 المتعددة الذكاءات نظرية أسس: ثالثاً

 92 المتعدد الذكاء نظرية عليها قامت التي المبادئ: رابعاً

 93  الثمانية الذكاءات وصف: خامساً

 97  الذكاءات معايير: سادساً

 98  الشخصي والتطور المتعددة الذكاءات: سابعاً

 99 المتعددة الذكاءات تعليم استراتيجيات: ثامناً

 100 الحياتية والمهارات المتعددة الذكاءات بين قةالعال: تاسعاً

 102 السابقة الدراسات:  الثالث الفصل

 103 الحياتية المهارات حول دراسات: أوال

 115 المتعددة  الذكاءات حول دراسات: ثانيا

 124 الطريقة واإلجراءات:الفصل الرابع

 125 منهج الدراسة: أوالً

 125 مجتمع الدراسة: ثانيا
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 125 عينة الدراسة: ثالثاً

 127 أدوات الدراسة: رابعاً

 139 أساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة/ خامسا

 140 صعوبات واجهت الباحث/ سادساً

  عرض وتفسير النتائج: الفصل الخامس

 142 عرض وتحليل التساؤل الرئيسي: أوالً

 146 عرض نتائج التساؤل األول: ثانياً

 149 عرض نتائج التساؤل الثاني: ثالثاً

 151 عرض نتائج التساؤل الثالث: رابعاً

 153 عرض نتائج الفرض األول/ خامسا

 155 عرض نتائج الفرض الثاني/ سادسا

 157 عرض نتائج الفرض الثالث/ سابعاً

 159 عرض نتائج الفرض الرابع/ ثامناً

 160 عرض نتائج الفرض الخامس/ تاسعاً

 163 عرض نتائج الفرض السادس/ راًعاش

 164 ملخص عام لنتائج الدراسة

 165 توصيات الدراسة

 166 المراجع
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 179 كتاب تسهيل مهمة من الوزارة للمديرية المختصة) 4(ملحق              

 180 استبيان المهارات الحياتية) 5(ملحق              
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  ِإهـــــــداء
  إلى العزيزين على قلبي،، الذين غرسا في نفسي حب العلم وأهله،

  .،، والدي الفاضلين

  ..إلى كل من علمني حرفا ابتغى به وجه اهللا فآتى أكُله

  ..غزةإلى أساتذتي ومشايخي في الرياض وفي 

  ..إلى إخواني وأهلي في الوطن والشتات

  ..إلى المرابطين لحماية دين األمة وشرفها..إلى أصدقائي المخلصين

إلى أرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم الزكية أروع آيات البطولة والفداء فـي  
  ..سبيل اهللا والوطن

  )27/12/2009".. ( معركة الفرقان " إلى شهداء وجرحى العدوان الغاشم في  

  ..في غزة العزة.. إلى الصامدين من قلب الحصار

  ..إلى كل  باحث عن ينابيع العلم في مظانه المأمونة

  ..إلى كل من ابتغى بعلمه رضا اهللا

  ..إلى كل متطوع داعٍ إلى تطوير إنسانية اإلنسان

  ُأهدي هذا العمل المتواضع،،                                   
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  قــديرشُكـــر وتَ
  :الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

أشكر اهللا العلي العظيم على ما أنعم به وتفضل إذ أكرمني بهذا العمل ووفقني فيه، ثـم أشـكر   
والدي بقدر ما فتحا عيوني وأذني على حب المعالي من األمور، وما قدمه لي والدي الـدكتور  

ن وافي، فكان نعم المحرك لدوافعي ومهاراتي البحثية وعزز في صـمود الباحـث   جمعة شعبا
  .لطلب العلم بطاقة متجددة

جميل حسـن الطهـراوي،   : وأقدم الشكر الجزيل ألستاذي ومشرفي وموجهي الدكتور الفاضل 
للروح العالية التي رسخت في داخلي حب العلم وأهله التي استقيتها مـن توجيهاتـه العلميـة    

لبحثية الدقيقة، والشكر موصول لسعادة الدكتور عاطف عثمان األغا وسعادة الدكتور أنـور  وا
عبدالعزيز العبادسة الذين اختصرا من وقتهما الثمين ما أولوا به بحثي هذا من عناية واهتمام، 
وتكرما بمناقشته لبيان ما يلزمني من االعتناء به في حياتي العلمية والبحثيـة، ومـا يثـري    

حتى تـذوقت طعـم النجـاح،    ! ي على أن ُأورِد المعلومة مواردها وأصيب بالكلمة مرماهاقدرت
ووالدي العزيز الدكتور جمعة وافي الذي أشرف على مشروعي منذ نعومة أظفاري ومشـروع  
رسالتي فوجه وعدل وأضاف الجوهر وطعمها وأيدها بآيات من الذكر الحكيم بتأصيل شـرعي  

ف األغا والدكتور أنور موسى والدكتور عبد الفتاح الهمص لمـا  وتوجيه علمي، والدكتورعاط
فتحوا لنفسي باب اإلبداع، والدكتور سمير صافي واألستاذ محمد الربعي ومن جامعة األقصـى  
الدكتور خالد السر الذي أعاد تدقيق األساليب اإلحصائية رغم ضيق وقتـه الثمـين والـدكتور    

ث العلمي وتواضع األستاذ مع طالبه، واألخ محمـود  محمد صادق الذي أمدنا وعلمنا حب البح
حماد واألخت هبة العقاد، الذين قاموا بتنسيق الرسالة لتخرج بأفضل شـكل ممكـن، وأتقـدم    
بالشكر الوفير إلى الجامعة اإلسالمية وطاقمها وطالبها مسـتلهم الطاقـة العلميـة والبحثيـة     

بما ساهموا من دعـم وتحفيـز وتـوفير     الدائمة، وألشقائي األعزاء شعبان وعبد اهللا وعلي،
الراحة النفسية خالل كل فترة اإلنجاز، وزمالئي الذين أضاءوا لي شموع العمل ومهـدوا لـي   

دربي أخي محمد أبو العال، وأخي ضـياء أبـو جحجـوح،    سبيله بكل شموخ وهمة، ومنهم رفقاء 
لمقترحـات والنقاشـات   وأخي مدحت صادق الذين شاطروني هم الرسالة، وكانوا يثـرون البحـث با  

المنتجة، وإلى مكتبة الجامعة اإلسالمية، ومكتبة مركز القطان التربوي لمراجعها النوعية والمتميـزة  
فجـزى اهللا  . محمد أبو ملوح الذي كان نعم العون لكل باحث فيما نهلت من هذه المراجع. ومديرها د

  ..لباحثا        الجميع بأحسن جزاء من فضله، وأعانني على رد الجميل،،
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  ملخص الدراسة 
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى المهارات الحياتية وعالقتها بالذكاءات المتعددة لـدى  

وتكون مجتمع الدراسة من ، طلبة المرحلة الثانوية، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
) 7681(، )16451(طلبة المرحلة الثانوية في مدارس مديرية خان يـونس، والبـالغ عـددهم    

مدرسـة  ) 13(مدرسة طالب، و) 12(مدرسة، منهم) 25(موزعين على . إناث)8770(ذكور، و
  .طالبات

اعتمد الباحث طريقة العينة العنقودية العشوائية حيث بلغت عـدد أفـراد عينـة     :عينة الدراسة
  .طالبة) 146(طالباً و ) 116(منهم ، طالباً وطالبة) 262(الدراسة على 

  :استخدم الباحث كل من األدوات التالية :ةأدوات الدراس
  المتعددة للذكاءات" teele) "تيلي( قائمة الباحث استخدم: أوال
  .الحياتية المهارات مقياس: ثانياً

  :الدراسة نتائج إلى للوصول اآلتية اإلحصائية األساليب الباحث واستخدم
  :التالية اإلحصائية األساليب من كل الباحث واستخدم
  بيرسون تباطار معامل •

  المتساوية، النصفية للتجزئة بروان سبيرمان ارتباط معامل •

  .كرونباخ ألفا ارتباط ومعامل المتساوية، غير النصفية للتجزئة جتمان ومعادلة •
  .المئوية والنسب الحسابي والمتوسط التكرارات •
 .مستقلتين عينتين متوسطات بين للفروق) T.Test"( ت"اختبار •

  .فأكثر عينات ثالث متوسطات بين للفروق (one way anova) حادياأل التباين تحليل •
   ".scheffe" البعدي شيفيه اختبار •

  :وأظهرت الدراسة النتائج التالية

أن ال يوجد ارتباطاً داالً إحصائياً بين مستوى المهارات الحياتيـة بأبعـاده، والـذكاءات     .1
  .المتعددة بأبعاده لدى طلبة المرحلة الثانوية

رحلة الثانوية يمتلكون مهارات حياتية بشكل جيد ونسبة فوق المتوسطة، حيـث  طلبة الم .2
  :كانت النسب المئوية للوزن النسبي حسب كل بعد من أبعاد المقياس كالتالي

البعد األول مهارات االتصال والتواصل حصل على المرتبة األولـى بـوزن نسـبي قـدره     
لة الثانوية، مما يدل على أن الطلبة لـديهم  ، وهذه نسبة جيدة بالنسبة لطلبة المرح%)79.21(

المهارات األكاديمية حصـل علـى   : القدرة على التواصل االجتماعي، تلى ذلك البعد الثالث
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، وهذه نسبة جيدة بالنسبة المتالك طلبة الثانوي %)75.72( المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 
: فاعلية، تلى ذلـك البعـد الثـاني    مهارات االستذكار الصحيح ولو أن النسب بحاجة لزيادة

مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار حصل على المرتبـة الثالثـة بـوزن نسـبي قـدره      
  . رغم أن هذا البعد أقل األبعاد نسبة إال أنه أيضاً في مرحلة جيدة%) 72.90(
  %).75.93(الدرجة الكلية لمستوى المهارات الحياتية كان بوزن نسبي  .3
الذكاء البين شخصي حصل على المرتبـة  : على الطلبة كانت كالتالي الذكاءات المسيطرة .4

تال ذلك الذكاء اللغوي اللفظي حصـل علـى المرتبـة    %) 18.47(األولى بوزن نسبي 
تال ذلك الذكاء الجسمي الحركي حصل علـى المرتبـة   %) 16.38(الثانية بوزن نسبي 
ياضي حصل علـى المرتبـة   تال ذلك الذكاء المنطقي الر%) 15.66(الثالثة بوزن نسبي 

  %)14.22(الرابعة بوزن نسبي 

فـي مسـتوى     (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة     .5
 ).ذكور، إناث(تعزى لمتغير الجنس  المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية

هـارات  في مستوى الم) α≤0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .6
 )منطقة شـرقية  –بلد  –معسكر (الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمكان السكن 

لصالح طلبة سكان المعسكر وطلبة المنطقة الشرقية لصالح طلبة المنطقة الشرقية، ولـم  
  .يتضح فروق في المناطق األخرى

سـطات  بـين متو ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة   .7
مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعـزى لمسـتوى تعلـيم الوالـد             

 ).تعليم عالي – ثانوية عامة –أقل من ثانوية عامة (

في مستوى الذكاءات ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .8
  ).ذكور، إناث(  ر الجنستعزى لمتغي المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية

فـي مسـتوى     (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة     .9
 –بلـد   –معسـكر  ( الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمكان السكن 

إال أنه يوجد فروق في الذكاء االجتماعي فقط بين منطقة البلد والمنطقـة  . )منطقة شرقية
  .لصالح منطقة البلد، ولم يتضح فروق في المناطق األخرىالشرقية 

بين متوسطات في  ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .10
أقل من ثانوية ( الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمستوى تعليم الوالد 

 ).تعليم عالي – ثانوية عامة –عامة 
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ractStudy Abst  
This study aimed to recognize the daily life skills and their relations 

to multi-intelligence for secondary school students. The researcher, here, 
used the  descriptive analytical method, the sample consisted of high school 
students in the Governorate  of Khan Yunis, where the number of members 
of the study sample (262) students, of whom (116) Male / students, (146) 
Female / students.  

The researcher used the following tools: 1) "Teele List" of the multi-
intelligence 2) measure of life skills. The researcher used the following 
methods of statistical  treatment: Pearson's correlation coefficients, and 
Spearman Brown, and the equation Jtman for  unequal  indivisible 
midterm, and the correlation coefficient alpha Kronbach, as well as 
duplicates and the arithmetic mean, percentages, also "T" (T. Test) of the 
differences between the averages of two separate samples.  
Analysis of  single variance (one way anova) for differences between the 
averages of three samples and more, "Scheffe /  Test ".   
 
The study showed the following results:  
1. That there is no statistical link between the level of life skills and the 
multiple intelligences.  
2. High school students have  good  life skills, where the percentages 
according to each dimension of the scale are as follows: 
The first dimension "communication skills" got the first position of 
(79.21%), followed by the third dimension: "academic skills"  got the 
second position of (75.72%), followed by a second dimension: "problem-
solving skills and decision-making" got the third place(72.90%) 
The total degree of the level of life skills was of  (75.93%). 

3. Intelligences in control of the students were as follows: personal-semi- 
intelligence won the first position of (18.47%),  followed by the verbal 
linguistic intelligence obtained a second position of (16.38%),  followed by 
the kinetic physical intelligence got third place, of (15.66%), followed by a 
logical-mathematical intelligence obtained the fourth place, of(14.22%). 

 

 

 



  ض

 

4. The study also showed no statistically significant differences in both the 
level of life skills, or in the level of Multiple Intelligences in the secondary 
school students are due to each of the following variables: gender (male, 
female), and parent education level (less than High School - High School - 
Higher education .) and there are  significant differences in the level of life 
skills due to the place of residence (camp - center - the Eastern area) 
between the students of the camp residents and students the eastern region 
for the benefit of students of the eastern region, while there are no  clear 
differences in other regions. 

As well as there were no differences in the Multiple Intelligences regarding 
the place of residence (camp - center - the Eastern area). Only in social 
intelligence, there are differences between the central region and the 
eastern region for the region of the center, while there are no  clear 
differences in other regions. 
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 األول الفصـــل

  

  مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها

  

  مقدمة -

  مشكلة الدراسة/ أوالًَ

  فرضيات الدراسة/ ثانياً

 أهداف الدراسة/ ثالثاً

  أهمية الدراسة/ رابعاً

  مصطلحات الدراسة/ خامسا

حدود الدراسة/ سادسا
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  :المقدمة

لُوا فَسـيرى اللَّـه عملَكُـم ورسـولُه     وقُِل اعم(:من نعم اهللا على عباده أن خلقهم وقال         
: سـورة التوبـة  ) (فينَبُئكُم بِما كُنْتُم تَعملُـون .َوالْمْؤمنُون وستُردون ِإلَى عاِلمِ الْغَيبِ والشهادة

ير وهذا فيه توجيه االهتمام ألهمية العمل وانه محل نظر اهللا، وأنه ينبغي بذل الوسع وتفج) 105
للطاقات، وإطالق الكفاءات لضرورة التعلم، واألخذ باألسباب، وضرورة إعمار األرض، ولقـد  
رغب الشارع الحكيم في طلب العلم والحث عليه، ووعد على ذلـك بعظـيم األجـر، وجزيـل     

) ما يتَذَكَّر ُأولُو الَْألْبابِقُْل هْل يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين ال يعلَمون ِإنَّ( : الثواب، وقال تعالى
يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنُوا منْكُم والَّـذين ُأوتُـوا الْعلْـم    : " ( وقال تعالى)9من اآلية : سورة الزمر(

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهو اتجرومن هنا جاءت أهمية الـتعلم  . )11من اآلية : سورة المجادلة) (د
نسان وخصوصا في ظل العلم الحديث والتطورات التقنية وغيرها، وتوسعت مطالـب الحيـاة   لإل

  .والعالقات مع اآلخرين وتطورات مهارات التعامل مع هذه المتغيرات

المتسـارع   المعرفـي  فكان عبء تعلم مهارات لمواجهة الحياة والتعامل معها في ظل التدفق    
لتطـوير المهـارات    ماسـة  حاجة هناك جعل مجاالته، مما فةكا في والمعلوماتي التقني والتطور

 التلقـين  من مرحلة -سواء لحياة الشاب أو الفتاه  -الحياتية بحسب المراحل التعليمية والتربوية 

المعرفيـة، والمهـارات    المهارات تنمية مرحلة إلى المعلومات واسترجاع الحفظ على تعتمد التي
  .التطور مواكبة على قادرين رادلصنع أف السلوكية، واالنفعالية 

إن من أهم مميزات العصر الحديث وتقنياته أنه يعتمد تطور اإلصالح البشري أهم أركـان       
الحياة الحديثة، ومن ثم يقوم بخدمة موارد التنمية بأكفأ ما يكون من حيث السرعة والدقة، إعـداد  

وهذا االهتمام ال ينطبق علـى الـدول    المتعلمين للحياة المعاصرة في ضوء المستجدات العالمية،
النامية فحسب بل على النظم التعليمية في الدول المتقدمة، فمن ثم يكاد يكون الحديث عن اإلعداد 

ولعـل  ) 2، 2007:سعد الـدين .( للحياة المعاصرة أحد البدائل المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها
  :في) مازن( ديد من التحديات حددها الحاجة إلى تعلم المهارات الحياتية نتيجة للع

 .ضرورة تجاوز المجتمعات العربية لفجوة التخلف الحضاري •

 .أزمات التعليم في المجتمعات وخصوصا النامية وهي بحاجة إلصالح •
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اتساع المعرفة والتطور الذي جعل العالم قرية صغيرة مما أوجـد ضـرورة المـتالك     •
 ).353-352، 2002:مازن.(اتمهارات حياتية في التعامل مع هذه التطور

  .ولقد حظي موضوع المهارات الحياتية باهتمام بالغ في المحافل الدولية واإلقليمية   

دولة من الدول التي التزمت بمادة التعلـيم   164إلى أن ) 2006اليونيسيف،(د أشار تقرير فق    
هة ما يتعرضون له من للجميع أقرت تضمين المهارات الحياتية كوسيلة لتمكين الشباب من مواج

  .مواقف وإكسابهم المعارف التي تبنى على السلوك الصحيح

للتعليم العالي في القرن الحـادي والعشـرين إلـى    " عمان " وقد أشارت الندوة العلمية الرابعة   
مـادة أساسـية باسـم     مع وجود ،ضرورة إدراج مواد المهارات الحياتية في المقررات الدراسية

  .تدرس للطالب من الصف األول االبتدائي إلى الصف الثاني الثانوي" اتية المهارات الحي"

دولة البحرين أوصت خالل مشروع المسار الشامل في التعليم الذي يهدف إلى تجويـد  وكذلك   
مخرجات التعليم الثانوي في اتجاه سوق العمل والجامعة إلى زيادة عـدد الحصـص الدراسـية    

  )1999مملكة البحرين،  –وزارة التربية والتعليم ( الحياتية  حصص لتنمية المهارات 9بواقع

وجد أيضا على صعيد الجامعات العربية أن جامعة الملك سعود بالسـعودية تضـم عمـادة        
وتضم العديد من المجـاالت أهمهـا عقـد دورات    " بعمادة تطوير المهارات " متخصصة تسمى 

  .بل وهيئة التدريستدريبية لتطوير الذات حسب احتياجات الطلبة 

وتوصل إلى مهـارات  ) 2006(فقد تم تنفيذ هذا المشروع عام    "Utah"مشروع والية يوتا    
وزارة التربيـة  .(تصال ومهـارات التفكيـر  حياتية أساسية مثل مهارات الشخصية ومهارات اال

  .)7-3، 2006: والتعليم والية يوتا

ات الحياتية، وتطويرها له أثر في إعاقة مسيرة ى أن غياب دراسة المهارهنا عل يجد الباحثو   
إنهاض المجتمعات، حيث العالقة طردية بين التوسع في الدراسات، والتدريب، والتوعيـة، فـي   
هذا المجال، وبين مهارة الفرد في مواجهة التحديات المستقبلية، كونها تساعد في بناء االنفعاالت 

ل الغربية بل والعربية المعاصرة بهذا العلم، وكذلك مـا  والعواطف الداخلية، لذا نلحظ اهتمام الدو
ارتأته وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين بضرورة دمج المهـارات الحياتيـة فـي الخطـط     



16 

 

، علما بأن الـوزارة  )اليونيسيف(األراضي المحتلة  –بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة 
التعليم الشمولي والتعليم : كانت قد طبقت مشاريع أخرى في مجال المهارات الحياتية، كمشروعي

هـذا مـا   )6، 2004:في تعليم المهـارات الحياتيـة  دليل تدريب المعلمين والمعلمات .( التكاملي
ضاعف من أهمية الدراسة، ناهيك عن أهميتها لطلبة المرحلة الثانوية الذين تعد هذه المرحلة من 

  أهم المراحل العمرية، يبدأ فيها تكوين المهارات وصقلها، وأيد ذلك نتائج دراسات عديدة،

ت الحياتية لدى طلبة الصف العاشر لمسـتوى  أنه لم يتوصل مستوى المهارا) 2007:سعد الدين(
ضرورة إضافة مقرر للطلبة في مصـر  ) 34، 2005:أسكاوس وآخرون(ونتائج دراسة . التمكن

  ). حيث يعد من متطلبات التكيف مع الحياة

 حياتنـا  في مؤثر دور من الذاتية المهارات تؤدي مما أنه بالرغم) ٢٠٠١،43:فرج(ويذكر       

قبل إال  من واالهتمام الدراسة من كافيا قدراً تنل لم هذه المهارات إن إال بسهولة وتجاوز مشكالتنا
  .حديثا

أحمـد،  ( وقد ربط بعض الباحثين المهارات المكتسبة بالقدرات العقليـة ونسـبة الـذكاء          
وأجمعت جميع تعريفات المهارات لحياتية أنها اشتركت في عدة نقاط منها ) 23: ت.وآخرون ب

). 14، 2006:سعد الـدين (درات عقلية متنوعة تتضمن الجوانب النفسية والعقلية والمادية أنها ق
 اًواحـد  والذي اعتبر خطأ االعتقاد الشائع بأن للفرد ذكـاءGardner ( ،جاردنر(وحسب نظرية 

واقترح نموذج الذكاءات المتعددة وهي أحد النظريات التي تطرقت إلى أنه يوجد أبعاد متعددة في 
مفهوم الـذكاء  ) Gardner،جاردنر(ء، وتركز على حل المشكالت واإلنتاج المبدع،لقد حدد الذكا

 ):142 ،2000 :سالم (في النقاط األساسية التالية 

  .القدرة على حل المشكالت كواحدة من المواجهات في الحياة الواقعية -
  .القدرة على توليد حلول جديدة للمشكالت -
  . أو السعي النافع الذي يكون له قيمة داخل ثقافة واحدةالقدرة على صنع شيء ما،  -
أن الذكاء يجب أال يعتبـر مجـرد    )142، 2000: سالم( في)Gardner،جاردنر(كذلك ذكر  -

  .سمة لألفراد، لكن الذكاء يمكن تصوره على أنه نتاج اإلمكانيات والقيم التي يمنحها المجتمع
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تسهم بالسماح لكل فرد أن يشترك فـي  ) Gardner،جاردنر(أن نظرية " صالح " وترى     
وتشير الدراسـات  ). 69، 2006: صالح.( دفع عجلة تقدم المجتمع من خالل نقاط قوته الخاصة

التجريبية إلى أن الطلبة ببساطة يتعاملون بطرق مختلفة، وهذه هي النقطة األساسية في نظريـة  
تعني أننا كلنا نملـك  ) Gardner،دنرجار(وإن نظرية . للذكاءات  المتعددة) Gardner،جاردنر(

قوى تعليمية طبيعية أو مكتسبة مختلفة أو ذكاءات، ونتعلم بطريقة أفضل عندما يتم تنشيط تلـك  
وقد يعد هذا البحث بمثابـة إشـراقه   ),Monson 23.1998 :مونسانا. (القوى أثناء عملية التعلم

الكتب فـي  وواألبحاث المنشورة الدراسات السابقة بعض بحث وتمحيص في لنتيجة أتت للباحث 
ن موضوع متميز في فترة تزيـد عـن   مكتبات قطاع غزة وعلى شبكة االنترنت، بحثا ع بعض

تسعة أشهر، وأكثر ما جعل الباحث يقف عند هذا الموضوع كون الباحث مـر فـي المراحـل    
تخصصه  التعليمية المختلفة دون أن يعرف أية معلومة عن هذه المهارات، على الرغم من قرب

منها في الجامعة، وبعد تخرجه التحق في برامج عديدة تدرب هذه المهارات وأصبح اآلن أحـد  
المدربين لهذه المهارات عندما شعر بأهميتها في تعديل سلوك الطلبة والنهوض باألمة، ومن ثـم  

تـدفع   بدأ يعرف أهميتها عن طريق الدورات المعلنة في العالم العربي بل المبالغ الطائلة التـي 
التـي  ومن هنا نتجت مشكلة الدراسة . على ضرورة التعمق في هذا المجالمقابل تدريبها، فأيقن 

يحاول الباحث من خاللها أن يتعرف على مستوى المهـارات الحياتيـة، وعالقتهـا بمسـتوى     
ف على عالقتهما مع كل من متغير النـوع،  والوقو الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية

حتى نضع هذه النتائج على المحك العلمي ونبحث مكان السكن، ومتغير مستوى تعليم الوالدين، و
  عن طرق تطوير وتنمية المهارات الحياتية والذكاءات المتعددة لدى الطلبة

ه اليوجد عالقة دالة إحصائية بـين المهـارات الحياتيـة    أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن   
طلبة المرحلة الثانوية يمتلكون مهارات حياتية بشكل جيـد   ى الطلبة، وأنوالذكاءات المتعددة لد

ومن ناحية الذكاءات المسيطرة علـى الطلبـة   %). 75.93(ونسبة فوق المتوسطة بوزن نسبي 
تال ذلك %) 18.47(الذكاء البين شخصي حصل على المرتبة األولى بوزن نسبي : كانت كالتالي

تـال ذلـك الـذكاء    %) 16.38(المرتبة الثانية بوزن نسـبي  الذكاء اللغوي اللفظي حصل على 
تال ذلك الـذكاء المنطقـي   %) 15.66(الجسمي الحركي حصل على المرتبة الثالثة بوزن نسبي 

كما أنه لم توجد فروق ذات داللة  %)14.22(الرياضي حصل على المرتبة الرابعة بوزن نسبي 
 كاءات المتعددة لدى طلبـة المرحلـة الثانويـة   في مستوى المهارات الحياتية أو في الذإحصائية 

  : تعزى ألي من المتغيرات التالية

 



18 

 

  ).ذكور، إناث(متغير الجنس 

  ).تعليم عالي – ثانوية عامة –أقل من ثانوية عامة ( تعليم الوالد  متغير

  .)منطقة شرقية –بلد  –معسكر ( مكان السكن متغير 

لصالح توى المهارات الحياتية تعزى لمكان السكن في مسدالة إحصائياً  اًإال أنها وجدت فروق
طلبة سكان المعسكر وطلبة المنطقة الشرقية لصالح طلبة المنطقة الشرقية، ولم يتضح فروق في 

  .المناطق األخرى

في الذكاء االجتماعي فقط من بين الذكاءات المتعددة بـين منطقـة البلـد     اًووجدت فروق   
  .البلد، ولم يتضح فروق في المناطق األخرىوالمنطقة الشرقية لصالح منطقة 

ودراسـة  )2004(والخزنـدار عفانة  ووافقت الدراسة العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة  
ويـرى  ).2007:نجـم (،ودراسـة  )2004(ي ،والشافع)2002(، ودراسة الخزندار)2004(صالح

طت بين متغيرين مهمـين  الباحث أن الدراسة تميزت بإضافات نوعية عن الدراسات السابقة ورب
وحديثين حيث لم يسبق وأن تم إجراء أي دراسة جمع بين المتغيرين فـي أي مـن الدراسـات    

 .واألبحاث السابقة حسب علم الباحث وما وقع بين يديه من دراسات سابقة

 :الدراسة مشكلة /أوالً

تنوعـة، والتـي   هناك مجموعة من المهارات الحياتيـة الم  بأن الدراسة مشكلة تتلخص         
يمتلكها الطلبة بشكل متفاوت، وخصوصا في المرحلة الثانوية، حيث أنها تمثل جزء مـن صـقل   
شخصية الطلبة، ولكن الحظ الباحث أن هناك نقص في امتالك الطلبة لبعض هـذه المهـارات،   

كيـف  امتالك الطلبة لهذه المهارات التي تمكـنهم مـن الت  الباحث تقديم هذه الدراسة لقياس  فأراد
ن إتقانهم للمهارات التي تمكنهم من فهـم دواتهـم   ش بصحة نفسية ومستقبل أفضل، حيث إوالعي

واآلخرين، والرضا عن الذات، حيث يتم تشخيص المشكلة بنوع من الدقـة، أو المؤشـر علـى    
  .إمكانية التحرك في هذا االتجاه سواء في التعليم المنهجي أو الخطط الالمنهجية

ث الجزء األول من المشكلة بجانب عقلي مهم في حياة الطلبة، وهو الـذكاءات  وربط الباح       
 نظريـة  تؤكـده  مـا  المتعددة، حيث أنه يوجد تباين في امتالك الطلبة لهذه الـذكاءات، وهـذا  

 الطلبة نظرا الختالف تحصيل في فردية فروق توجد وبذلك المتعدد، للذكاء) Gardner،جاردنر(
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 مسـتويات  لتحديد الحاجة ، فكانت)326، 2004:عفانة والخزندار(لديهم  المتعدد الذكاء مستويات

  .المهارات الحياتية وعالقتها بالذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية بغزة

 :التالي الرئيس بالسؤال الدراسة مشكلة تتحدد ذلك ضوء في  

  حلة الثانوية في قطاع غزة ؟الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرب عالقة المهارات الحياتية ما •

  :تيةالفرعية اآل تساؤالتويتفرع منه ال

 ما مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية ؟ .1

 ما مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية ؟ .2

  أي الذكاءات األكثر سيطرة لدى طلبة المرحلة الثانوية؟ .3

في مستوى المهـارات   ) α≤0.05(عند مستوى داللة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية .4
 ؟).ذكور، إناث(تعزى لمتغير الجنس  الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية

في مستوى المهـارات   ) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .5
  ؟ )نطقة شرقيةم –بلد  –معسكر (الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمكان السكن 

في مستوى المهارات ) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .6
ثانوية  –أقل من ثانوية عامة ( الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمستوى تعليم الوالد 

 ؟) تعليم عالي – عامة

في مستوى الـذكاءات    )α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .7
  ؟)ذكور، إناث(تعزى لمتغير الجنس  المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية

في مستوى الذكاءات  ) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .8
  ؟ )منطقة شرقية –بلد  –معسكر ( المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمكان السكن 

في مستوى الذكاءات ) α≤0.05(وق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  هل توجد فر .9
ثانوية  –أقل من ثانوية عامة ( المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمستوى تعليم الوالد 

 ؟) تعليم عالي – عامة
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  :فرضيات الدراسة/ ثانياَ

في مسـتوى المهـارات     )α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .1
 ).ذكور، إناث(تعزى لمتغير الجنس  الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية

في مسـتوى المهـارات    ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .2
  .)منطقة شرقية –بلد  –معسكر ( الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمكان السكن 

بين متوسـطات مسـتوى    ) α≤0.05(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال توجد فرو .3
أقل من ثانوية عامـة  ( المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمستوى تعليم الوالد 

 ).تعليم عالي – ثانوية عامة –

ءات فـي مسـتوى الـذكا    ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .4
  ).ذكور، إناث(تعزى لمتغير الجنس  المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية

فـي مسـتوى الـذكاءات     ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .5
  .)منطقة شرقية –بلد  –معسكر ( المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمكان السكن 

بـين متوسـطات فـي     ) α≤0.05(ئية عند مستوى داللـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصا .6
أقل من ثانوية عامـة  ( الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمستوى تعليم الوالد 

  ).تعليم عالي – ثانوية عامة –

  :أهداف الدراسة/ ثالثاَ

  :وتكمن أهداف الدراسة الحالية فيما يلي

 .المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانويةتهدف الدراسة الحالية إلى قياس  - 1

 .معرفة أي من الذكاءات السبعة هي المسيطرة لدى طلبة المرحلة الثانوية - 2

 .معرفة العالقة بين المهارات الحياتية والذكاءات المتعددة - 3

 .مستوى المهارات الحياتية تعزى لمتغير الجنس معرفة ما إذا كانت توجد فروق في - 4

وجد فروق في مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلـة الثانويـة   انت تمعرفة ما إذا ك - 5
  ) منطقة شرقية –بلد  –معسكر ( تعزى لمكان السكن 
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مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلـة الثانويـة    معرفة ما إذا كانت توجد فروق في - 6
 ؟) تعليم عالي –ثانوية عامة  –أقل من ثانوية عامة ( تعزى لمستوى تعليم الوالد 

 مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلبـة المرحلـة الثانويـة    معرفة ما إذا كانت توجد فروق في - 7
  ).ذكور، إناث(تعزى لمتغير الجنس 

 مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلـة الثانويـة   معرفة ما إذا كانت توجد فروق في - 8
  ).منطقة شرقية –بلد  –معسكر ( لمكان السكن  تعزى

 مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلـة الثانويـة   معرفة ما إذا كانت توجد فروق في  - 9
 ).تعليم عالي –ثانوية عامة  –أقل من ثانوية عامة ( لمستوى تعليم الوالد  تعزى

المهـارات الحياتيـة والـذكاءات    ( ربط موضوعين حديثين في مجال البحـث العلمـي    - 10
 ).المتعددة

  :راسةأهمية الد/ رابعاًَ

  :خالل من أهميتها الدراسة تكتسب   
 توجيـه  و االجتمـاعي  ودورها في التكيف الفرد شخصيةكل من متغيرات الدراسة على  أهمية - 1

 .األفراد نحو األفضل سلوك

امـتالك  بمـدى   تعريفهـا  خالل التربية والتعليم من وزارة الدراسة هذه نتائج من يستفيد أن يمكن - 2
ومعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف والتركيـز  ومستوى ذكاءاتهم،  طلبتها للمهارات الحياتية،

عليها ومحاولة دمجها ضمن الخطط التربوية لتأهيل الطلبة بما يتناسب مـع متطلبـات الواقـع    
  .والمستقبل

التنمية البشرية وتدريب الشباب والرقـي بمسـتواهم    بمجال المهتمون نتائجها من يستفيد أن يمكن - 3
تناولها بالدراسة العديد من الباحثين الذين حاولوا  همية المهارات الحياتية فقدبشكل عام ونظراً أل

كل متعلم، وإبراز اثر استخدام أسـاليب وأنشـطة مختلفـة     إبراز أهميتها وضرورة أن يكتسبها
 )2008مختار، .( لتنمية هذه المهارات

لمهارات التـي تنقصـهم، ممـا    في لفت انتباههم ألهم ا أنفسهم الطلبة نتائجها من يستفيد أن يمكن - 4
  .يدفعهم للسعي نحو التطوير والوصول ألعلى تحقيق لذاتهم ورضاهم الشخصي عنها



22 

 

التركيز على موضوع هام وهو مستوى المهارات الحياتية لدى المرحلة الثانوية في قطاع غـزة   - 5
هتمام فمما هو معروف أن المهارات أصبح من أهم المواضيع التي تدرب وتدرس في العالم واال

بالمهارات هو عنوان المستقبل للطلبة، والذي منه سيعرف الطلبة كيفية التعامل مـع اآلخـرين   
 .وحل مشكالتهم وزيادة طموحهم ونظرتهم لذاتهم

تناول الدراسة لمتغيرات أخرى هامة حتى نتمكن من معرفة الفروق بين كـل المتغيـرات لـدى     - 6
ـ    والتي ، هذه الفئة الهامة، المرحلة الثانوية ارات، تعد من أهم المراحل التـي تكـون فيهـا المه

 .حيث النقص الواضح في تدريب جيل من الطالئع  للمهارات واالنتباه إلى مستقبل اآلخرين

إيراد بعض اإلستراتيجيات ولفت نظر المعلمين الستخدام بعض استراتيجيات تعلم قائمـة   - 7
 .طرةعلى الذكاءات المتعددة لدى الطالب كل حسب ذكاءاته المسي

  :مصطلحات الدراسة/ امساًخ

 :وهي توضيحها ضرورة الباحث يرى التي المصطلحات بعض الدراسة هذه في وردت    

  - :المهارات الحياتية

قدرة الفرد على التعامل بإيجابيـة مـع مشـكالته الحياتيـة شخصـية      : يعرفها السيد بأنها     
 –حسن اسـتخدام المـوارد    –تماعي االتصال االج –إدارة الوقت :مهارات: واجتماعية وتشمل

 ).21 ،2001:السيد.  (احترام العمل –التفاعل مع اآلخرين 

  :االتصال والتواصل

أنها تعني القدرة على نقل األفكار إلى اآلخرين والتفاعـل  : عرفه كل من اللقاني والجمل
ائط والهـاتف  معهم بالوسائل المتعددة، كالكلمات المنطوقة والمكتوبة، والرسوم والصور والخـر 

   )310، 2003:اللقاني والجمل. (وغيرها من الوسائل األخرى

    :المشكالت حل

 حياته في لها يتعرض التي حل المشكالت في الخاصة الفرد لمهارات الشامل التقييم ويعني

  ).5، 2005: البنا. ( المشكالت حل في الثقة في المهارات تلك وتتمثل اليومية،
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  - :تعريف الذكاء

للذكاء هو قـدرة بيونفسـية كامنـة لمعالجـة     ) Gardner،جاردنر(يتبنى الباحث تعريف        
المعلومات التي يمكن تنشيطها في بيئة ثقافية لحل المشكالت، أو ابتكار النواتج التي لها قيمة في 

  ).5 ،2004: عفانة والخزندار(أورده . ثقافة ما

  -:المتعدد الذكاء

 مـن  األقـل  علـى  متمايزة وحدات سبع يمتلك اإلنسان أن) Gardner،جاردنر( يقترح

 تمتلـك  المنفصـلة  الـذكاءات  هـذه  أن أيضاً ويؤكد ،"ذكاء" وحدة كل العقلية، ويسمي الوظائف

) 5 ،2004:عفانة والخزندار.(بها من القدرات التي يمكن مالحظتها وقياسها الخاصة مجموعاتها
   :وهذه الذكاءات هي

  :الذكاء اللغوي اللفظي
قدرة على استخدام الكلمات بصورة فاعلة، واستخدام اللغة  واستخدام اللغـة للتعبيـر   الم 

  ). 138 ،2005 :حسين.(عما يجول في خاطرك ولفهم األشخاص اآلخرين

  :الذكاء المنطقي الرياضي
ويتعلق بالقدرات المنطقية والرياضية العلمية، وفهم المبادئ الضمنية وراء أنـواع معينـة مـن     
  ),Armstronge 2، 2006:آرمسترونج(سببية، أو الطريقة التي يعمل بها عالم المنطق أو أي عالم آخراألنظمة ال

  :الذكاء المكاني البصري
مرشـد  . صياد، كشاف: مثال(المقدرة على إدراك العالم المكاني البصري بصورة دقيقة،  
أداء أو إجراء تحـوالت  والقدرة على تصور المكان النسبي لألشياء في الفراغ ، وعلى ) أو دليل

الرسامين، : مثل(على تلك اإلدراكات والتصورات ويتجلى بشكل خاص لدى ذوي القدرات الفنية 
  ).,Armstronge ( 2، 2006:آرمسترونج) (ومهندسي الديكور، والمعماريين

  :الذكاء الموسيقي
ومنشـدي   ويظهر هذا النوع من الذكاء لدى ذوي القدرات غير العادية في تجويد القرآن 

ويتضح هذا الذكاء لدى الموسيقيين والمغنـين ومهندسـي الصـوت وخبـراء     ، الشعر والمالحم
تأليف اإليقاعات واأللحـان وتمييـز األغـاني    : السمعيات، حيث أن المهارات التي تتميز لديهم

 واألناشيد من نفس النغمة واالستماع إلى األناشيد واألغاني، تمييز األصوات،
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  :الحركي الذكاء الجسمي
ويقصد به القدرة على المشكالت واإلنتاج باسـتخدام الجسـم كـامالً أو حتـى جـزء       

، ويظهر لدى ذوي القدرات المتميزة من العبي السيرك واألكروبات، والرياضيين والحرفيين،منه
التمثيل والتقليد، التمارين الرياضـية، المهـارات الحركيـة    : حيث أن المهارات التي تتميز لديهم

  ) 142، 2005: حسين(، قيقة التي يتم فيها التنسيق بين اليد والبصر استخدام اإلشارات ولغة األجسادالد

  ):النفسي(الذكاء الضمن شخصي
وهو مرتبط بالقدرة على تشكيل نموذج صادق عن الذات واستخدام هذه القدرة بفاعليـة   

، ويتضح هذا الذكاء لدى العلمـاء  وقدرته على التمييز في الحياة وقدرة الفرد على فهم ذاته جيداً،
التأمل الذاتي ومراقبة الـذات، إدراك  : حيث أن المهارات التي تتميز لديهم والحكماء والفالسفة،

، وشعور الفرد بنفسه، معالجة المعلومات بصورة ذاتية، االلتزام بالمبادئ والقيم  الخلقية والدينيـة 
  )143، 2005:حسين.(الصبر على الشدائد

  ):  االجتماعي(البين شخصي الذكاء 
ويقصد به القدرة على فهم اآلخرين وكيفية التعاون معهم والقدرة أيضاً علـى مالحظـة     

الفروق بين الناس وخاصة التناقض في طبـاعهم وكالمهـم و دافعيـتهم كطبيعـة السياسـيين      
تواصـل مـع   العالقـات وال : والمدرسين والوالدين والباعة، حيث أن المهارات التي تتميز لديهم

اآلخرين، إبداء الحساسية تجاه اآلخرين، قوة المالحظة،معرفة الفـروق بـين النـاس وخاصـة     
 )370 ،2003:طه. (رغباتهم ونواياهم

  :الذكاء الطبيعي  
وهو القدرة على تمييز وتصنيف الكائنات الحية والجمادات، ويتضمن الحساسية والوعي       

ويتضح هذا الذكاء لدى المزارعين والصياديين وعلماء ، يطةبالتغيرات التي تحدث في البيئة المح
تمييز وتصنيف : النبات والحيوان والجيولوجيا واآلثار، حيث أن المهارات التي تتميز  لديهم

فهم الطبيعة، االهتمام بالنباتات والحيوانات، استخدام المناظير ، معالم من الطبيعة
 ) 10,2003:جابر.( والميكروسكوبات

  : حدود الدراسة /سادسا
تمثلت الدراسة في ست مدارس ثانوية في محافظة خانيونس، تنوعت في ثالث  :الحد المكاني

  ، )المنطقة الشرقية -البلد - المعسكر(جغرافية  مناطق
   .2009-2008خالل الفصل الدراسي األول : الحد الزماني
ر من المرحلة الثانوية الصف الحادي عش) طالبات -طالب(تمثلت الدراسة في  :الحد البشري

  .في محافظة خان يونس
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 الفصل الثاني
  

  اإلطـــار النظـــــري

  
  

  

  المهارات الحياتية / المبحث األول

  

  الذكاءات المتعددة/ المبحث الثاني
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  :المهارات الحياتية/ المبحث األول

  :المهارة: المطلب األول

  :تعريف المهارة :أوالً

على أداء أنواع من المهام العلمية بكفاءة عالية بحيث يقوم الفرد بالمهمة  هي قدرة الفرد       
  ).15 ،2001:اللولو(بسرعة وبدقة وإتقان مع اقتصاد في الوقت والجهد 

هي األداء األسهل الدقيق، القائم على الفهم لما يتعلمه اإلنسان حركيا وعقليا، ومع : والمهارة     
  ) 310 ،2003:اللقاني والجمل(ف توفير الوقت والجهد والتكالي

وقد يميل البعض لتخصيصها لألعمـال  . السرعة والدقة والبراعة في أداء نشاط معين: وهي    
 –اللغويـة   –المهنية كالنجارة والحدادة، إال أن الغالبية تجعلها عامة لتشمل المهارات الحسـابية  

  ) 813، 2003:طه. ( الخ… دارية والمهارات اإل –والمهارة في إقامة العالقات االجتماعية 
خصائص النشاط المعقد الذي يتطلب فتـرة مـن التـدريب    ): صادق وأبو حطب(وهي عند     

وهي  تدل على السلوك المـتعلم أو  . المقصود، والممارسة المنظمة، بحيث يؤدى بطريقة مالئمة
  :المكتسب الذي يتوافر له شرطان جوهريان

  .إحراز هدف أو غرض معينأن يكون موجها نحو : أولهما 
  .أن يكون منظما بحيث يؤدي إلى إحراز الهدف في أقصر وقت ممكن: وثانيهما 
  ).330 ،1994: صادق،أبو حطب( .وهذا السلوك المتعلم يجب أن يتوافر فيه خصائص السلوك الماهر 

لم الجيـد  القدرة علـى األداء والـتع  : المهارة بأنها (Cottrell:21,1999)ويعرف كوتريل        
. والمهارة نشاط متعلم يتم تطويره خالل ممارسة نشاط ما تدعمه التغذيـة الراجعـة  . وقتما نريد

وكل مهارة من المهارات تتكون من مهارات فرعية أصغر منها، والقصور في أي من المهارات 
  .  الفرعية يؤثر على جودة األداء الكلي

شيء يمكن تعلمه أو اكتسـابه أو  " ارة بأنها تعريفا للمه) 213، 1997:رحاب(ويستخلص       
تكوينه لدى المتعلم، عن طريق المحاكاة والتدريب، وأن ما يتعلمه يختلف باختالف نـوع المـادة   

  .وطبيعتها وخصائصها والهدف من تعلمها
ولو أردنا تطبيق هذه التعريفات على المهارات الحياتية لوجدنا أنها قد تعني السرعة والدقة       

وذكر أراجيل بـأن التكـرار   .. البراعة في أداء المهارات الحياتية ومتطلبات التكيف مع الحياةو
ممـا يـدل علـى    ) Maikel arageel 36 ،2004:مايكل أرجايل. (أساس كل مهارة في الحياة

  . ضرورة التمرن واإلعادة حتى يتمكن الشخص من إتقانها وهذا ينطبق أيضا على المهارات عينة البحث
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بين المهارة واإلستراتيجية بأن المهـارات هـي   ) 40، 1993: الشيخ وعبد الرحيم(ويفرق      
الطرق المعرفية الروتينية لدى الفرد، ألداء مهام خاصة، بينما االسـتراتيجيات وسـائل اختيـار    

  .وتجميع أو إعادة تصميم تلك الطرق المعرفية الروتينية

ابتَغِ فيما آتَاك اللَّه الدار الْآخرةَ وال تَنْس نَصـيبك مـن   و(اآلية الكريمة كماقال تعالى في      
سـورة  ) (ِإن اللَّه ال يحب الْمفْسدينالدنْيا وَأحسن كَما َأحسن اللَّه ِإلَيك وال تَبغِ الْفَساد في الَْأرضِ 

ا على قيم ومهارات حياتية متميزة تعمل علـى  فيجب أن يكون هذا النصيب مبني" .)77: القصص
كبة الركب الحضـارة  تطور الحياة وتقدمها، واستثمارها إلى الحد الذي يضمن النهوض بها وموا

(  :، فاهللا كلفنا بعمارة األرض في مشروع االستخالف، بقوله تعـالى )2، 2006: عوض(.الحديثة
: ، وطلب منا إعمارها بقولـه تعـالى  )30من اآلية : لبقرةسورة ا( )ِإنِّي جاعٌل في الَْأرضِ خَليفَةً

، قـال فـي   )7: سورة الكهـف ( )ِإنَّا جعلْنَا ما علَى الَْأرضِ زِينَةً لَها ِلنَبلُوهم َأيهم َأحسن عمالً(
ال أيهم أحسن عمال بطاعتنا، وأيهم أسوأ عمال بالمعاصي، ونجزي ك: لنختبرهم: "التفسير الميسر

وأن ذلـك مـن   " باإلنتاج والخـدمات "ومفاده أنه على اإلنسان أن يعمر هذه الدنيا ". بما يستحق
  .تعالى بل هو مجال تنافس وتسابقمراضي اهللا 

لكل مهارة عدة " بأنه : مستوى المهارة) 261، 2003:اللقاني والجمل(يعرف و :مستوى المهارة
كل مرحلة من مراحل الدراسة، استنادا إلى  ويحدد المستوى المناسب للدارسين في، مستويات

  ".الخبرات السابقة، ونوع العمل الذي يمارسونه ونوع العمل المراد االنتقال إليه 
  :مواصفات المهارة: ثانياً

“ :  عبد الرحمن السلمي قـال  ونجد أن اإلسالم اهتم باكتساب المهارة وإتقانها حيث ذكر أب      
ن القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعـرف حاللهـا وحرامهـا    كنا إذا تعلمنا عشر آيات م

: سورة محمد( )والَّذين اهتَدوا زادهم هدى وآتَاهم تَقْواهم( ).6 ،1427:السقاف (“وأمرها ونهيها 
إذاً ).282من اآلية : سورة البقرة( )عليمواتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّ شَيء : ( وقال تعالى ،)17

حتى نحصل على مهارة متقدمة نحسن الهدف ونخلص هللا سبحانه وتعالى حتى يعلمنا اهللا وييسر 
واألقـوى   لنا هذا التعلم فيمكننا هنا اإلستخالص من اآلية الكريمة أن تقوى اهللا هي الصفة األولى

  .للمهارة للتمكن من أي مهارة
  -:ات المهارة في ثالث محكات تتمثل فيوتتحدد مواصف

ومن هنا نجد أن توجيه اهتمام كـاف نحـو   ) دقة األداء –سرعة األداء  –صحة األداء (
التدريب على المهارات أمر له ضرورته ومبرراته، فتنمية المهارات الذهنية يساعد الفرد علـى  

دريب والمران علـى اسـتخدام   اإلدراك وتجنب األخطاء، كما يتطلب تنمية المهارات الذهنية الت
األساليب الفكرية الصحيحة ونقد الفكر الخطأ بإظهار مواطن الضعف فيه مما يؤدي إلـى دقـة   
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فكل إنسان لديه نقص كبيـر فـي   ) 20 ،2004:عمران وآخرون(التفكير واتساقه وعدم تناقضه 
ـ  ن مـواطن  جانب المهارات حيث أنه ال يوجد إنسان كامل، فالشخص العاقل هو الذي يبحث ع

الضعف ويحددها بدقه حتى يتسنى له وضع خطه لتطوير ذاته واالرتقاء بمستوى مهاراتـه فـي   
  !. خطوات تتفاوت سرعة وسرعة

فَوجدا عبداً من عبادنَا آتَينَاه رحمةً من عنْدنَا وعلَّمنَاه مـن  : (وذلك موافق لقوله تعالى
قَاَل ِإنَّك لَن تَسـتَطيع  )* (مماعلِّمتَ رشْداً لَه موسى هْل َأتَّبِعك علَى َأن تُعلِّمنِقَاَل ) * (لَدنَّا علْماً
قَاَل ستَجِدني ِإن شَاء اللَّه صـابِراً وال  )* (وكَيفَ تَصبِر علَى ما لَم تُحطْ بِه خُبراً( )*معي صبراً

سـورة  ( )قَاَل فَِإنِ اتَّبعتَني فَال تَسَألْني عن شَيء حتَّى ُأحدثَ لَك منْه ذكْـراً *( )َأعصي لَك َأمراً
ليكون التلقي بالمران وإفساح المجال لعقل المتدرب كي يمتلك المهارة باالقتباس، ثـم  ، )70-65:الكهف

  . لمستند إلى معيار سليميكون الشرح والتفسير ليوثق أسس هذه المهارة ويفتح باب اإلبداع ا

ومن هنا نجد التوجه الحديث الكتساب المهارات، هو التوجه إلـى التـدريب الكتسـاب    
    المهارات، ولتنمية المهارات، ودليله ما نرى من دفع مبالغ طائلة مقابل تلـك الـدورات، سـواء

عن المهـارات  وأن البحث . بالحضور المباشر أو من خالل االنترنت أو على القنوات الفضائية
والتدريب عليها يزيد المـدارك العقليـة التـي تكبـر بـالمران وتـتقلص بـالترك واإلهمـال         

فالعلم يوجد عالما، والعالم يصير معلما،،وهكذا بسير أمور الحياة بمهارات ) 34، 2005:صادق(
ات، تنتقل من إنسان إلى إنسان، ومن جيل إلى جيل بالعلم والمران ويتطور بما يأتي مـن إبـداع  

  .)69: سورة العنكبوت( )والَّذين جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا وِإن اللَّه لَمع الْمحسنين(: لقوله تعالى
   -:مبادئ تعلم المهارات: ثالثاً

المهارات علم كغيره من العلوم له مبادئه وأسسه ومجاالته ويتطور بقدر االهتمـام بـه   
: سـورة البقـرة  ( )كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تَعقلُـون (: ب تنميته لقوله تعالىواألخذ بأسبا

242(  )ونتَتَفَكَّر لَّكُملَع الْآيات لَكُم اللَّه نيبي 266من اآلية : سورة البقرة) (كَذَِلك( )  تَـابذَا كهو
  ).155: سورة األنعام( )بِعوه واتَّقُوا لَعلَّكُم تُرحمونَأنْزلْنَاه مبارك فَاتَّ

  :تعلم المهارات ما يليمن مبادئ )23 ،2004:عمران وآخرون(أورد 
يعتمد تعلم المهارات على كل من المنطق العلمي الصحيح والتدريب الفني الجاد، وهو  ما  -1

  .المجهود العقلي والبدني يقود إلى سرعة تعلم المهارات مع اقتصاد في كل من
  .الممارسة، فالممارسة العملية العلمية ركن من أركان فن اكتساب المهارات -2
  . توفير فرصه للممارسة تتالءم مع نوعية ومتطلبات المهارة المطلوبة -3
  .توزيع فترات الممارسة بدالً من تجميعها -4
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  .سرعة األداء أوالً ثم الترقية فيه -5
  :اكتساب المهارة مراحل: رابعاً

  :تمر مرحلة تعلم المهارة في ثالث مراحل. أ

عندما تمارس المهارة ألول مرة قد ال تحسنها بـل تبـدو   : المرحلة األولى مرحلة التجريب -1
غريبة وغير متناسقة، وكلما كانت الرغبة في تعلم واكتساب المهارة كـان الـتعلم أسـرع    

  .واالنتقال للمرحلة الثانية

وكلما زاد تطبيق المهارة وتجريبها أكثـر اقتربـت مـن     :الثانية مرحلة التطبيق المرحلة -2
  .اإلتقان وكانت النتائج أفضل

  :المرحلة الثالثة مرحلة التلقائية -3

وفي هذه المرحلة تجري األمور بتلقائية ونفتح باب اإلبداع وال يتطلب األمر منك حتـى  
وتجري هذه المراحل الثالث في كـل  . ي بشكل تلقائيالتفكير فيما تقوم به من مهارات، ألنها تأت

ويذكر الباحث هنا أنه في دورة لـتعلم مهـارات   ). samhoon :1421، 37سام هون(،المهارات
العقل والجسم كان تطبيق المهارات في أول األمر فيه صعوبة نوعا ما، ومع تكـرار المهـارات   

كثف على تطبيق المهارات، أصبح تطبيـق  والتدرب عليها بعد مرور أربعة أيام من التدريب الم
 لوحـة مفـاتيح  المهارة يتم بشكل تلقائي، مثله مثل التدريب التلقائي على حروف الهجاء علـى  

الكمبيوتر أو اآللة الكاتبة أو ما شابه ذلك من اإلتقـان وهذا ما يـدل علـى أن العقـل البـاطن     
برمجة العقل البـاطن أو الالشـعور   أنه ل) 56، 2007:الفقي(يتبرمج على ماتم تكراره وقد ذكر

  .حتى تصبح جزء من السلوك والشخصية الفردية 21-7على مهارة معينة البد من تكرارها من 

إلى الخصائص العامة الكتسـاب المهـارة مـن     )Anderson 375، 2007: أندرسون(ويضيف     
المعرفية، وفيها يقوم  المرحلة األولى المرحلة: مراحل الكتساب المهارة كما صنفها فيتس بوسنر

للمهارة، وذلك بجلب قائمة من الحقـائق ذات الصـلة    بتطوير عملية تحويل ترميزي معلن الفرد
  .بالمهارة، ويتدرب عليها بشكل نموذجي عند أدائه للمهارة في البداية

مختصره تنمية المهارة عن طريق تصوير فيلم لعامل بناء، ثم  وأورد عبد الغفور يونس ما    
دخاله على العمل لتطوير مهارة إيمكن  ضه على مجموعة من البنائين ليتدارسوا ماعر

وهذا التوجه أصبح حديثا توجه التدريب في اكتساب المهارات بأن ).262، 1961:يونس.(البناء
  .يعرض فيلم ويتم التعديل عليه من قبل األشخاص المعنيين والمختصين
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  :علم البرمجة اللغوية العصبيةمراحل المهارات الحياتية وفق : خامساً

أي علـم   (Nero Linguistic Programming)وتقسم في علم البرمجة اللغوية العصـبية       
  ): 23، 2001:التكريتي(حسبالتميز والنجاح البشري، عملية تعلم واكتساب المهارات 

لقيادة السـيارة، أي  ويضرب مثل في ذلك في قيادة السيارة، في البداية لم تكن لديك اللياقة       
ثم بدأت في التعلم، فأصبحت تقود السيارة ولكن في هذه المرحلـة  . كنت تعلم أو تعي بعدم اللياقة

يبقى ذهنك مشدوداً إلى عملية القيادة، فأنت تفكر في المقود، والفرامل، ودواسة الوقـود تحـت   
عد فترة تصبح القيـادة دون  رجلك اليمنى، وجميع اللوازم للقيادة وأنت على وعي بلياقتك،ولكن ب

وعي بها الن العقل الباطن هو من يقود، وقد تكون تتحدث وتمارس أشياء أخرى وأنـت غيـر   
  .منتبه للقيادة، ومن هنا نجد أن مراحل تعلم المهارة يمر في أربع مراحل

  ):الشخص غير الكفء الالواعي(مرحلة الالوعي بعدم القدرة .1

ما تجهله، مثل الشخص الـذي يـرى اآلخـرون يقـودون      فأنت في هذه المرحلة التعي      
الدراجة فيظن أنه قادر،على قيادة الدراجة، وفي مجال مهارات االتصـال قـد ال يعـي بعـض     

 )33، 2008:الفقي.(األشخاص أن لديهم تصرفات سلبية تمنعهم من بناء أية عالقات مع اآلخرين

  ):الشخص غير الكفء الواعي(مرحلة الوعي بعدم القدرة .2

، ففي المثال السابق ال يعي )23، 2001:التكريتي(وفي هذه المرحلة يعي الفرد ما يجهله      
الشخص أنه غير قادر على قيادة الدراجة، فيقرر المحاولة ويفاجـأ حينمـا يقـع علـى األرض     

  . ويصاب بجروح، وحينها يعي أنه يجهل ركوب السيارة

ت طيبة مع اآلخرين هي مثال التحدث بإسراف عن والمعوقات التي تحول دون إقامة عالقا      
كلها أشياء يجب تصحيحها، ويتحـتم علينـا أن   .. الذات، قلة االبتسام أو البقاء في موقف دفاعي

إدراك جهلك خطوة كبيرة فـي  :نتحقق أن لدينا هذه العيوب، واإلدراك هو أساس التحسين، وقيل
  )33، 2008:الفقي. (اتجاه المعرفة

 ):الشخص الكفء الواعي(بالقدرةمرحلة الوعي  .3

في هذه المرحلة يبدأ الناس عمل ما يلـزم لتنميـة مهـاراتهم الضـرورية لعمـل مـا            
، فالشخص الذي يستمع إلى طريقة ركوب الدراجة ويتعلم إلى أن )23، 2001:التكريتي(يريدون
ص الثرثـارين  كفء،ويثبت نفسه فوق الدراجة ويقودها بشكل جيد، ذاته ينطبق علـى األشـخا  يصبح 

  .)33، 2008:الفقي. (يعرفون خطأهم فيميلون لتعديل هذا السلوك، ويحسن قدراتهم على اإلنصات
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 :)الشخص الكفء الالواعي(مرحلة الالوعي بالقدرة .4

والعـادة  . تتحول هذه المهارة إلى عـادة ، فبإعادة وتكرار المهارة المرغوبة مرات عديدة      
شريط :الراشد(أو السليقة)السجية(وما تسمى في اللغة العربية . تعلمهي المرحلة الختامية لعملية ال

فالشخص الذي قاد الدراجة يستطيع اآلن ركـوب الدراجـة دون النظـر    ، )كن مطمئناً" مسجل 
كمـا  . للدواسات،والرجل الثرثار يستمع اآلن لآلخرين بسـهولة ويصـبح كـل شـيء تلقائيـاً     

ترات زمنية طويلة، وتصبح في النهاية جـزءا مـن   إن العادة هي ممارسة على ف" آمرسون"قال
  )33، 2008:الفقي. (الشخص نفسه

فنجـد أن  ) عينة الدراسـة (وبالنظر لهذه المرحلة وتطبيقها على المهارات الحياتية الثالث 
مرور الطلبة بالمرحلة األولى في مهارة االتصال مع اآلخرين  فنجد أن هذه المرحلة على الرغم 

كل متكرر على جميع الطلبة ولو بشكل تلقائي غير مبرمج، إال أنه يكون استخدام من أنها تمر بش
  .هذه المرحلة بشكل مشوش غير واضح فعدم وجود خلفية قوية عن هذا الموضوع

  :عملية التعلم واكتساب المهارة: سادساًً

ملكـة  أي تكون الخبرة، أو المهارة .إن التعلم الجيد هو مايكون مستقرا في العقل الباطن
وتلك هي طريقة تعلمنا اللغة في صغرنا دون أن نحتـاج إلـى   . تنساب من الالشعور دون وعي

التفكير في الحروف أو ترتيب الكلمات، بل نتعلمها دون أن نعرف كيـف تعلمناهـا،ولو عمـدنا    
ال أنه إ. لتعليم الطفل الحروف والكلمات لما أمكنه أن يتعلم، إنما تعلم ببديهيته، فكان تعلمه سريعاً

عندما يكبر يحتاج تعلم قواعد اللغة حتى يتقنها،وكذا األمر في المهارات الحياتية يكـون أفضـل   
سـتنباط إسـتراتيجية   ، واوأسرعه بالبديهة، ثم يصار إلى إتقان المهارة بالتدريب والتعلـيم ،تعلم

  )95، 2001:التكريتي.(المهارة ممن يمتلك هذه المهارة، ثم تطبيقها على من يريد اكتسابها
  :مرحلة الثانويةمطالب النمو لل/ سابعاًً

المهمة التطورية بأنها المهارات التي تكـون التطـور   ) hafghirstهافجهيرست (يطرح 
الصحي والسليم في المجتمع وأنها ما يجب على اإلنسان تعلمه حتى يقال عنه شـخص نـاجح،   

  .حيث يؤدي نجاحه في مراحل الحقة
  :)المرحلة الثانوية( فاقترح في مرحلة المراهقة

  .تحقيق عالقات جيدة ناجحة مع األقران - 1
 .تحقيق دور اجتماعي - 2

 .تحقيق االستقالل الوجداني عن اآلخرين - 3
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 )55 ،2004: عالونة(الرغبة في السلوك االجتماعي المسئول وتحقيقه  - 4

  : ريكسوننظرية التطور النفسي االجتماعي إل
دد كبير من الضغوط االجتماعية، تمثل أزمـة  يرى إريكسون أن اإلنسان في حياته يتعرض لع

وعليه مواجهتها مراحل النمو عند إريكسون الثمانية، ننقل منها ما يلزمنا هنا وهـي  . يجب حلها
تطوير الشـعور بالهويـة   : مرحلة المراهقة أو المرحلة الخامسة من مراحل النمو عند إريكسون

  .والتغلب على الشعور باضطراب الهوية
الشخصية مرتبط باألنا في هذه المرحلة، وتؤدي التغيرات الجسـدية إلـى مطالـب    إن تكوين   

احتياجات غير مألوفة، وتصل مرحلة البحث عن األنا إلـى مرحلـة الصـراع، ويمـر     
الشخص هنا لضغط اجتماعي التخاذ قرارات عقالنية وتعليمية، تجبر الشاب على االهتمام 

اسية التوافق مع الخبرات السابقة، ويتحقق النمـو  باألدوار المختلفة، وتتمثل وظيفته األس
ء النفسي االجتماعي من خالل العالقة مع اآلخرين وبناء الثقة بينهم، ويزيد الشعور باالنتما

  ).259، 2004: عالونة. (للمجموعة والتضامن مع اآلخرين

  :مرحلة التفكير المجرد

سة عشرة وإن كانت النتائج تشير في تمتد هذه المرحلة من سن الثانية عشرة إلى الخام      
كثير من األحيان إلى أن كثير من المتعلمين ال يدخلون هذه المرحلة قبل سن الرابعة عشرة أو 

  .الخامسة عشرة، ويستمر استخدام التفكير المجرد أو الشكلي مدى الحياة 

واألحداث،  يتميز المتعلم في هذه المرحلة بقدرته على التعامل مع جميع األشياء       
وتقود هذه المرحلة إلى مستو عاٍل من . االستداللي  - وممارسة مهارات التفكير الفرضي 

  . التوازن 

  :يتصف االتزان بأربعة مزايا اجتماعية هامة هي

  .يصبح العالم االجتماعي للفرد موحداً تحكمه العقالنية ال االنفعال –أ      

  .حل محله شعور بالتكامل االجتماعييتضاءل التمركز حول الذات لي –ب      

  .يعتمد تطور الشخصية على قدرات االتصال الذاتي للفرد باآلخرين –ج      

) 1945،56:جان بياجيه(يحل معنى المساواة محل الخضوع لسلوك ورغبات الكبار  –د      
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 :المهارات الحياتية: المطلب الثاني

  :مفهوم المهارات الحياتية: أوالً   

يظهر التسارع المعرفي والمعلوماتي في عصر الثورة التقنية المعلوماتية الحاجة المسـتمرة       
للتطوير، وذلك نظرا لظهور مفاهيم جديدة في عملية التعليم وهذا يتطلب مواكبة هـذا التطـور   
المستمر بتنمية المهارات الالزمة والمتكاملة التي تمكن المتعلم من التصرف والتعامل مع مواقف 
الحياة اليومية المتكررة والمتنوعة بما يساعد على حل المشكالت اليومية، لذلك من الضـروري  
معرفة المهارات الضرورية التي تساعد المتعلم على مواجهة متطلبات الحياة اليوميـة ودراسـة   

  .العوامل التي تؤثر فيها وتنميتها

لقدرة على حل مشكالت يومية حياتيـة  وتم تعريف لمهارات الحياتية بأنها الرغبة والمعرفة وا   
شخصية واجتماعية أو مواجهة تحديات يومية، أو إجراءات تعديالت وتحسـينات فـي أسـلوب    

فقد عرفهـا بأنهـا   ) Jones، جونس(أما ) 86 ،199:لبازاخليل و(ونوعية حياة الفرد والمجتمع 
أو مواجهة تحـدي أو   مجموعة العمليات واإلجراءات التي من خاللها يستطيع الفرد حل مشكلة

  ).Jones ،13 ،1991:جونس(إدخال تعديالت في مجاالت حياته 
بأنها مجموعة من السـلوكيات التـي تعتمـد علـى     : تعرف كوثر كوجك المهارات الحياتية    

معارف ومعلومات ومهارات يدوية، واتجاهات وقيم، يحتاج كل فرد إلى إتقانهـا وفقـا لعمـره    
هذا المجتمع، ليتفاعل بإيجابية وموضوعية مع متغيـرات العصـر،    وطبيعة مجتمعه وموقعه في

  )19، 2005: وآخرون أسكاوس(سواء أكانت مدركات معلومات أو مواقف أو مشكالت 
بأنها المدركات والقيم واألداء، الذي يسـتثمر فـي   : )4، 2005: وآخرون أسكاوس(عرفها     

  ) .كر أو أنثىذ(ان ونوعه االجتماعي المواقف الحياتية بغض النظر عن تخصص وعمل اإلنس

في كتابهما معجم المصطلحات التربوية إلى ما يسـمى   )264، 2003:اللقاني والجمل(وقد عرج 
أحد المشروعات التي أعـدت مـن قبـل مجموعـة مـن      :"بمشروعات المهارات الحياتية وهي

نمية المهارات الحياتية ويهدف ت، المتخصصين في مجال التربية الخاصة للتالميذ المتخلفين عقليا
النمو اللغـوي،  : والتي تساعدهم على التكيف مع المجتمع، الذي يعيشون فيه وتركز على، لديهم

، والمهارات المنزلية، والتوجيه الذاتي، والقدرة على تحمل المسئولية، وارتداء المالبس، والطعام
  ".والتفاعل االجتماعي ، واألنشطة االقتصادية

احث أن هذا التعريف ال يختلف كثيراً عن تعريف المهارات الحياتيـة لألسـوياء،   ويرى الب      
  كما هو للمتخلفين، ولكن ال نطلق عليه مشروع المهارات الحياتية، وبما أن أصحاب هذا 
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مشروع المهارات الحياتية كـان يستحسـن أن يضـعوا فـي     (المصطلح وضعوا هذا التعريف 
اتية بشكل مباشر، حيث أنه مشابه بشكل كبير جدا مع تعريـف  موسوعتهم تعريفاً للمهارات الحي

المهـارات  :" التربوية للمهارات الحياتية بأنها المهارات الحياتية حسب تعريف معجم المصطلحات
فيه، وتركز علـى النمـو اللغـوي،     التي تساعد التالميذ على التكيف مع المجتمع الذي يعيشون

المسئولية، التوجيـه الـذاتي، المهـارات المنزليـة،      لى تحملالطعام، ارتداء المالبس، القدرة ع
  )332،2003:اللقاني والجمل.(االجتماعي األنشطة االقتصادية والتفاعل

قدرة الفرد على التعامل بإيجابية مع مشكالته الحياتية شخصية : ويعرفها السيد بأنها   
 –حسن استخدام الموارد  –االتصال االجتماعي  –إدارة الوقت :مهارات: واجتماعية وتشمل

  ).21، 2001:السيد. (احترام العمل–التفاعل مع اآلخرين 

وعرفها مسعود على أنها قدرة الفرد على السلوك التكيفي اإليجابي تجعله يتعامـل بفعاليـة      
  )50، 2003:مسعود.(مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها

القدرات التـي يكتسـبها المـتعلم بصـورة      وقد عرفتها سعد الدين على أنها مجموعة من   
مقصودة عن طريق مروره بخبرات منهجية تكنولوجية، تعينه على مواجهة المواقف والتحـديات  
، وتتضمن عدة أبعاد مثل مهارات حل المشكلة، ومهارة إدارة الوقت، ومهارة السالمة واألمانـة 

هـارات تكنولوجيـا الكهربـاء    ومهارات اقتصادية، مهارات تكنولوجيا اإلنتـاج والتصـنيع، م  
واإللكترونات، مهارات االتصاالت، مهارات تكنولوجيا الحيوية الزراعية، وتقاس بالدرجة التـي  

  ).14، 2007:سعد الدين(يحصل عليها الطالب في اختبار تم بناؤه لهذا الغرض
   -:أهمية اكتساب المهارات الحياتية: ثانياً

  -:ة فيتكمن أهمية اكتساب المهارات الحياتي

تكسب المتعلم خبره مباشره، وتنتج هذه الخبرة عن طريـق االحتكـاك المباشـر باألشـخاص      - 1
  ).34 ،2001:السيد(واألشياء و الظواهر و التفاعل معها مباشراً 

مما يجعله قادرا على مواجهة مواقف الحياة المختلفة و القدرة على التغلـب علـى المشـكالت         
  .حكمةالحياتية و التعامل معها ب

إن المهارات الحياتية هي التي تجعل الفرد قادرا على إدارة التفاعل الصحي بينه وبين اآلخـرين وبينـه    -2
وبين البيئة و المجتمع، ومثال ذلك أن الفرد البد من أن يكون لديه المهارة لالتصـال اللغـوي، وهـذا    

لتصـوير خارجيتهـا وهـذه    األمر يساعده على عرض أفكاره  بوضوح  وحاجات االستهتار وزيـادة ا 
  . )43 ،2005:وآخرون أسكاوس(ف سيواجه المستقبل المهارات الحياتية و االساسيه كي
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وال بد من نشأة الشخص نشأة سويه تجعله أكثر امتالكا لهذه المهارات من هم أقل منـه نشـأه         
  .سويه أثناء الطفولة

كبير على مدى امتالكـه للمهـارات    ويضيف محمود بأن نجاح الفرد في حياته يتوقف بقدر    
والخبرات الحياتية، فمن ثم المهارات مهمة لكي يحقق الفرد نجاحه في حياته تسـاعد المهـارات   
الحياتية الفرد على مواجهة مواقف الحياة المختلفة، والقدرة على التغلب على مشكالت الحياتيـة  

  ).54، 2004:محمود( والتعامل معها 

المهارات الحياتية وممارستها في حد ذاته يشعر الفرد بالفخر و االعتزاز  إن تمكن الفرد من -3
بالنفس، فعندما يطلب منه أن يؤدي عمال فيتقنه، فإنه حتما سيشعر اآلخرين بالثقة فيه ويزيد من 
ثقته بنفسه ويرفع من تقديره لذاته، ومن ثم فإن الفرد يحاول دائما أن يحتفظ بتقـدير اآلخـرين   

جاح يـؤدي إلـى   إن الن.. بنظرات اإلعجاب، ولعل هذا ينطبق على القول الشائع ويحظى دائما
  ). 54، 2004:محمود(ويتفق معهم في هذه النقطة أيضا )43 ،2005:وآخرون سكاوسأ(نجاح 

ونجد هنا أيضا إضافة جيده في امتالك الفرد لهذه المهارات حيث المهارات حيـث أن لهـا       
  الشخصية  و فهم اآلخرين مما يؤدي بالفرد إلى الصحة النفسية  ارتباط كبير بالشخصية وقوه

أن تمكن الفرد من مهارة معينه، يشجعه دائما على االرتقاء بمستوى المهارة من أجل فـتح   -4
أفاق جديدة للعمل، و بالتالي تحقيق مكاسب وموارد أكثر، بل أن انتقال الفـرد بالمهـارة مـن    

التمكن من المهارات الكلية يساعد الفرد باالرتقاء فـي  مستوى لمستوى أفضل حتى يصل لدرجة 
) 55، 2004:محمود(ويضيف )43، 2005:وآخرون سكاوسأ( مستواه المهني والنفسي واالجتماعي

 . في زيادة دافعية وحافز المتعلمتضمين المهارات الحياتية فيما يتعلم الشخص بصوره أو بأخرى 

الدراسة و التطبيق للفرد وذلـك لكشـف الواقـع     تساعد المهارات الحياتية على الربط بين - 5
إلى جانـب  ’والسير الواعي على هدى من قوانين العلم والمعرفة ) 55، 2004:محمود(الحياتي 

شك فيه زيـادة  كثرة  التدريب والمران على استخدام وتطبيق تلك القوانين في الحياة بينهم مما ال 
 ).15 ،2004:عمران وآخرون(ية انضباط الذهن، ويجعل التفكير أقوه حجة وفعال

أدت متطلبات الحياة في المجتمعـات  ) 43، 2005: أسكاوس وآخرون(ويضيف رياض في   
ألحديثه، والتقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر إلى التأكيد على ضرورة توفير حد مقبـول مـن   

غيـر والتقـدم، بمـا    المهارات الحياتية، تمكن الفرد من التعايش والتكييف مع تلك المتطلبات والت
يتالءم مع تلبية احتياجاته الحياتية ولعل سبب االهتمام بالمهارات الحياتية، وتمكـن الفـرد مـن    
التعايش والتكييف مع تلك المتطلبات، والتغير والتقدم، بما يتالءم مع احتياجاته الحياتيـة ولعـل   

ع المحلي بصفه خاصة والعالمي سبب االهتمام بالمهارات الحياتية، إعداد الفرد للحياة في المجتم
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بصفة عامه من خالل ما تسعى لتحقيقه من أهداف عامـه والتي تدور حـول أربعـه محـاور   
  -:أساسيه وهي

  .إكساب المتعلم ثقة بقدراته على التعامل بنجاح مع متغيرات الحياة -أ
  .حل المشكالت الحياتية في البيئة المحلية والعالمية-ب
  م على التواصل مع اآلخرينتنميه قدره المتعل -ج
  .تنميه قدره المتعلم على االستدالل المنطقي والتفكير العلمي -د
 

فكل مهارة لها أساسها النظري الذي يرتبط بجانب وجداني وأخر أدائي فـالتعلم حينمـا    - 6
تتاح له فرصه تعلم مهارة ما والتدريب عليها ال بد له من دراسة نظريه تثير في عقله ووجدانه، 

يمارس المهارة بناءاً على معرفة وتركيبه وجدانيته تجعله مقبال ومهتما وحريصاً على تعلـم  فهو 
المهارة أما إذا كان لدي المتعلم خلفية نظرية على المهارة، فإن هذه الخلفية تمثـل قـدراً مـن    
 المعرفة دون أن تترك هذه المعرفة أثراً على وجدانه فإن تطبيق المهارة قد يكون دون فهـم أو 

: وآخـرون  سـكاوس أ(أو األداء للمها ره ومدى إتقانهاقناعه وهذا األمر يؤثر في نوعية السلوك 
2005 ،42.( 

  : الحاجة الكتساب مهارات للتفاعل مع الحياة: ثالثاً

من المعروف أن الحياة سلسلة من المواقف غير المحددة وغير واضحة المعـالم، فهـي ال   
اإلفـراد  . لذا فقد الحـديث . معين أو بارتباط بشيء مختلف ترتبط ارتباطاً صريحاً بمنهج علمي

ذوي القدرات الفائقة في تخصصاتهم العلمية يفشلون في مواجهة العديد مـن مواقـف حيـاتهم    
فقد تجدهم مثالً في أمورهم األكاديميـة متميـزين بـل    ) 96 ،2004: عمران وآخرون(اليومية 

جمعـة  (واصل ليس لديه إال القليل وكمـا قـال   خبراء ولكن في مجال التعامل مع اآلخرين والت
قد تجد أستاذ الجامعة كان من المتفوقين  في المدرسة ومنكب على دراسته ولـم  ) وافي، مشافهة

ينل نصيبه من اللعب كباقي األطفال، وبعد إنهاءه المدرسة بامتياز التحق في الجامعة فـي أحـد   
إلى أن تخرج وفي الدراسات العليا كـذلك  التخصصات الصعبة فانعزل ما بين جامعته ودراسته 

منشغل بأبحاثه وكتبه، فقد تجده من حملة الشهادات العليا دكتـوراه أو بروفسـور فـي مجـال     
تخصصه ولكنه ال يجيد الكثير من المهارات مثل التواصل والتعامل مـع اآلخـرين والتعـاطف    

أمور الحياة الكثير وبـالنظر  معهم، حيث انه قضى سنين عمره منطوياً على نفسه ولم يتعلم من 
ألن " إلى الحاجة للتعامل مع اآلخرين وتأكيد اإلسالم عليه ما ورد عن صلى اهللا عليـه وسـلم   

  تخالط الناس وتصبر عن أذاهم خير من أال تخاط الناس وال تصبر على أذاهم 
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   -:خصائص المهارات الحياتية: رابعاً

ذا المجتمع وتختلف نوعية المهارات الالزمـة  لكل مجتمع  مهارات الزمة لمعايشه الفرد له
لكل مجتمع حسب نمو وتطور وطبيعة المجتمع، وقد نجد اتفاقا وتشـابهاً فـي نوعيـة بعـض     
المهارات الحياتية الالزمة لألفراد في المجتمعات االنسانيه بصفه عامه، فمثالً نجد مهارات مثـل  

رات المتفق عليها في كل زمان ومكـان،  مهارات اتخاذ القرار ومهارات حل المشكالت من المها
ولكن تختلف طبيعة نوعية القرارات ونوعية المشكالت التي تواجه الفرد في المجتمـع، إضـافة   
إلى أن المهارة الحياتية الالزمة للفرد في مجتمع ما تختلف من فتره زمنيه ألخـرى بـاختالف   

  .الفترات الزمنية في حياه المجتمعات وخالل مراحل تطورها

لذا فال يمكن أن نجد خصائص معينه للمهارات الحياتية تصلح لكل المجتمعات، ولكن نجـد  
أنه بإمكاننا أن نضع أطر علمية وأسس ننطلق منها في تحديد الخصائص التي تشترك فيها كـل  

  ).13، 2004:عمران وآخرون( .الثقافات والمجتمعات

  -:على النحو التالي الحياتية خصائص المهارات)14، 2004:عمران وآخرون(وقد حدد     

تتنوع وتشمل كل من الجوانب المادية وغير الماديـة المرتبطـة بأسـاليب إشـباع الفـرد       -1
  . الحتياجاته ومتطلبات تفاعله مع الحياة وتطويره لها

تختلف من مجتمع ألخر تبعاً لطبيعة درجة تقدمة وتختلف من فترة زمنية األخـرى فحاجـة    -2
للقراءة والكتابة ظهرت عندما شعر بأهمية تسجيل تاريخـه اإلنسـاني وكـذلك    اإلنسان البدائي 

  .المهارات الحياتية تتأثر بالمكان والزمان

  .تعتمد على طبيعة العالقة التبادلية بين الفرد والمجتمع وتأثير كل منهما على اآلخر -3

ر أسـاليب معايشـة   تستهدف مساعدة الفرد على التكيف والتفاعل الناجح مع الحياة وتطـوي  -4
  .الحياة، وهذا يحتاج للتعامل مع المواقف الحياتية التقليدية بأساليب جديدة متطورة

القدرة على حل مشكالت حياتية شخصية أو اجتماعية أو مواجهة تحـديات يوميـة أو   ف          
إجراء تعديالت وتحسينات في أسلوب ونوعية حياة الفرد والمجتمع وتقـاس قـوة وضـعف    

رات الحياتية لدى الفرد من خالل تقدير قوة وضعف اختيارات الفرد، فكلمـا كانـت اختيـارات    المها
  .الفرد جيده كانت مهاراته الحياتية قوية، وكلما كانت اختياراته رديئة كانت مهاراته الحياتية ضعيفة

ـ    لوك يتضح مما سبق أن المهارات الحياتية تتكون من المكونات المعرفية لكيفية اختيار الس
والمكونات الوجدانية التي تدفع الختيار نمط سلوكي دون األخر والمكونات المهارية  وتتمثل في 
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القـدرات العقليـة   : تنفيذ المهارة، وبناء على ذلك عرفت الباحثة المهارات الحياتية إجرائيا بأنها
ليوميـة أو  والوجدانية والحسية التي تمكن الفرد من حل مشكالته أو مواجهة تحـديات حياتـه ا  

  .إجراء تعديالت على أسلوب حياة الفرد والمجتمع

  :عوامل اكتساب المهارات الحياتية:خامساً

توجد كثير من العوامل والمؤثرات التي تساعد في زيادة امتالك المهارات الحياتية ومن        
  :فيما يلي) 89، 1999:خليل و الباز(تلك العوامل ما حددها 

أي وجود ما يدعم اكتساب المهارة وغياب هذه العالقات الداعمة تجعل  :العالقات المدعمة -1
  .الفرد يميل إلى إهمال المهارة ووجود المدعم يؤثر ايجابيا في تعلم المهارة

  .مالحظة نماذج تقوم تنفيذ المهارة وممارستها: النماذج -2

إثابة أساسية تساعد في  يمثل الحصول على التعزيز والتشجيع والثناء والحنان:تتابع اإلثابة -3
  .تشكيل المهارة الحياتية

معظم تعليمات أداء المهارات الحياتية مكتسبة من البيت  أو أسئلة الطفل لألب :التعليمات -4
وأالم وهناك تعليمات للدراسة والحفاظ على الصحة والعمل يجب تعلمها بطريقة صحيحة في 

  .المدرسة

رين بسبب صعوبة في اإللمام بالمهارة لذا يجب إتاحة االعتماد على اآلخ: إتاحة الفرصة -5
  .الفرصة للتالميذ لممارسة المهارة

قد يكون تعلم المهارات من األقران مفيدا أو ضارا حسب طبيعة : التفاعل مع األقران -6
  ).89، 1999:خليل والباز( .المهارات وأولئك األقران

  : الحياتية بالمدرسة وهيوتحدد الدراسة عوامل مؤثرة في اكتساب المهارات 

من الضروري أن يكون المعلم قدوة لتالميذه ويمارس المهارات الحياتية بطريقة سـليمة  : القدوة .1
  .ويتسم بالقيم واألخالق التي تزيد من ارتباط التالميذ به وتقليدهم لشخصيته

لمهـارات  بعرض الدالئل والبراهين المنطقية ومناقشتها بأسلوب علمي دقيـق لجميـع ا  :اإلقناع .2
  .أالزمة لحياة أفضل
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األلعـاب   –المناقشة  -لعب األدوار –مثل حل المشكالت :استخدام أساليب حديثة في التدريس .3
الدراسات الميدانية والعلمية بحيث يمارس التلميذ العمل بنفسه ويعتمد على ذاته فـي   –التعليمية 

  .كافة المواقف

قة بالذات وبالقدرات الشخصية كما يسـاعد فـي   في جميع المواقف يساعد على الث:تنمية التفكير .4
  .تنمية مهارات حياتية مناسبة واالبتعاد عن الخطأ

  -:تعليم المهارات الحياتية كنهج: سادساً

إن تعليم المهارات الحياتية يركز بشكل كبير على التعليم العملي النشط، فال يكون تعلـيم         
  -:ات حيث أنالمهارات نظرياً وإال لما كان اسمها مهار

  الطفل هو المحور فتعليم المهارات الحياتية يبني على احتياجات الطفل  -

  .يستعمل المعرفة والخبرة لديه -

  .الطفل يعطي الفرصة لها الكتشاف القيم والمواقف في بيئة آمنه وخاليه من التهديد -

  .وليس المدرس الملقي" الميسر" دور المعلم في تعليم المهارات الحياتية هو  -

عتبر الطرق التعليمية االكتشافيه والتجريبية تلعب األدوار، قـراءه القصـص، مجموعـات    ت -
 )5 ،2005: حميد( العمـل أساسا لـه 

 :التقدير في تعليم المهارات الحياتية في المدارس:سابعاً

إن تقدير تعليم المهارات الحياتية من ناحية اهتمامه بالعملية والنتائج معـاً، يمثـل تحـدياً      
 .يراً أمام المعلمين، فتعليم المهارات يتعلق بالطريقة التي يفكر ويشعر ويتصرف فيها اإلفرادكب

هامة، ولكن ال يمكن فصلها عن القيم والمواقف " فالمصارف والمعلومات الجزء المعرفي        
ـ ( واالتجاهات وتأثيرها القوي على السلوك، وتكون التحديات عند محاولة تقدير المشاعر زء الج

  .ال توجد إيه إجابة جاهزة) الجزء الفعلي( والنتائج السلوكية ) الوجداني

وليس من السهل تقدير المواقف والسلوك والمهارات، كما تبرز مشكالت رغم افتقاد ذلـك         
للموضوعية التامة، لكن يساعد الطالب على تعلم مهارة النظر بشكل ناقد ألنفسـهم  وسـلوكهم،   

الدور الذي عليهم أن يقوموا به في تعزيز صحتهم وهنا يزيد ثقـتهم بأنفسـهم   ويساعد على قهم 
كالرسم، والكتابة، والعمـل اإلبـداعي، وصـنع    : ويمكن إجراء التقدير الذاتي بعدة استراتيجيات
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اللوحات والخطوط الزمنية وخطط العمل، والتقدير الشفوي، والتسجيل، وقد يتم ذلك بشكل فردي 
  ) دليل تدريب المعلمات والمعلمين في تعليم المهارات الحياتية( ألهل  أو الرفاق أو مع المعلم أو ا

  -:ومن الوسائل األخرى لتقدير تعليم المهارات الحياتية

أحياناً يعمل الطلبة والشخص المالحظ معاً، وأحيانا ال يكون الطلبة علـى علـم   : المالحظة -1
 . غير المباشرة بأنهم تحت المالحظة أي المالحظة المباشرة أو

المقابالت والمناقشات مع الطلبة يتم تسجيل اإلجابات على أسئلة مفتوحة إما كتابيـاً أو علـى   -2
 .شريط

المقاالت، االستمارات، الجمل الغير المكتملة، قوائم المراجعـة،  اإلجابـات   : التقارير الكتابية-3
ألجـزاء السـهلة، والصـعبة    ذات الخيارات المتعددة، وتصنيف اإلجابات، ومـع األطفـال، وا  

والمخاوف والقلق والمعرفة من النفس واآلخرين، كان تطلب من كل مجموعة أن تسجل الجدول 
 .الذي تعده على أوراق لوح قالب

قد يكون من األفضل إتاحة الفرصة للطالب االستمتاع بإعداد وسائل خاصة بهـم للتقـدير        
دليل تـدريب المعلمـات والمعلمـين علـى تعلـيم      ( الذاتي وكثيراً ما يكونون قادرين على ذلك

  ).المهارات الحياتية

  :تصنيف المهارات الحياتية: ثامناً
حيـث   Prince,1995:173) :برنس(تصنيف  منها الحياتية للمهارات تصنيفات عدة وضعت
 الحصـول  -االجتماعيـة  الخدمات مع التعامل األخطار، وتجنب اآلخرين، مع التفاعل:صنفها إلى

  .االستهالك ترشيد -األموال إدارة -صحية عادات ممارسة – السليمة التغذية-وظيفة على
 الشخصـي  النمـو  مهارات إلى صنفها فقد) 58، 2004:في سعد الدين Fischer) فيشر(أما

 ومهـارات  االتصـال  ومهـارات  المواطنـة  ومهـارات  الغذائية والمهارات الصحية والمهارات

 .االستهالك

 ومهارات تحقيـق  الحسابية العمليات ومهارات االتصال مهارات إلى) ينسعد الد(صنفها  كما

 العلمي ومهارات الوعي ومهارات االستهالكي الوعي ومهارات االجتماعي الوعي ومهارات الذات

 .)58، 2004:سعد الدين(.للوظيفة االستعداد

 غذائيـة  تومهـارا  بيئيـة  مهـارات  إلى بتصنيفها قاما فقد) 68، 1999: والباز خليل( أما

  .يدوية ومهارات وقائية ومهارات ومهارات صحية
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 صـحية  غذائيـة ومهـارات   مهـارات  إلى الحياتية المهارات )10، 2005:اللولو(وتصنف 

 للمرحلـة  بمنـاهج العلـوم   مرتبطة كونها وذلك يدوية ومهارات بيئية ومهارات وقائية ومهارات

  .الدنيا األساسية
  :المهارات الحياتية كالتالي) 6 ،2004 :دليل تدريب المعلمين(ويصنف

صنف المهارات الحياتية األساسية إلى عشرة مهارات أساسية وعددا من المهارات الفرعية  -أ
  :لكل منها وهذه المهارات هي

   -:مهارات وعي الذات. 1
تتعلق بتنمية قدرات الطلبة على تحديد مواطن الضعف والقوة في شخصياتهم وغرس مفـاهيم  

  .واآلخر، دون المبالغة وتجنب الطالب من الوقوع في متاهة الغرور أو الدونية احترام الذات
  :مهارات التعاطف. 2

تطوير توجهات الطلبة نحو احترام وجهة نظر اآلخرين بما فيهم زمالءه، من اجـل سـلوك   
اقل عدوانية واحترام مشاعر وأحاسيس اآلخرين وغرس روح التسامح والتعاطف بينـه وبـين   

  .آلخرينزمالءه وا
  :مهارات اتخاذ القرار. 3

يتضمن تعليم الطلبة على اتخاذ القرار بناء على معلومات صحيحة وتقييم إيجابيات وسلبيات 
  .القرار والتأقلم على تغيير القرار الخاطئ وتعليم الطلبة على التخطيط المستقبلي

  :مهارات حل المشكالت. 4
ابها وآثارها ووضـع الحلـول والبـدائل    تعليم الطالب على تشخيص المشكلة من حيث أسب

  .المختلفة لمواجهتها وطلب المساعدة والنصح لمواجهة المشكلة وحلها
  :مهارات االتصال والتواصل. 5

تنمية مهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة من خالل االتصال اللفظي وغير اللفظي المناسـبين،  
  .قدرة على التفاوض والوصول إلى الحلول الوسطوحسن االستماع والحزم من اجل مهارات الرفض وال

  :مهارات العالقة بين األشخاص. 6
تنمية إدراك الطلبة على معرفة الحدود في العالقات السلوكية بين األشـخاص وبخاصـة الـزمالء    
منهم، وبناء عالقة الصداقة والمحافظة على استمرارها والعمل مع الزمالء ضمن فريق عمل والتعـاون  

  .فيما بينهم ومقاومة ضغوط المجموعة أو ضغط األفراد والتشارك
  :التفكير اإلبداعي الخالق. 7

تنمية قدرة الطلبة على التعبير عن أنفسهم بطريقة الئقة والتعلم الموجه ذاتيا، والبحث عـن أفكـار   
  .مبتكرة حول األوضاع المختلفة
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  : مهارات التفكير النقدي. 8
تماعية والثقافية بناء على المواقف والقيم، وبخاصة تأثير اإلعـالم  القدرة على تحليل التأثيرات االج

المرئي والمسموع، والقدرة على نقد عدم المساواة والظلم واألحكام المغرضـة بطريقـة غيـر عنيفـة،     
  .واستكشاف وتقييم األدوار والحقوق والمسؤوليات وتقييم المخاطر

  :مهارات التعامل مع العواطف. 9
ير المناسب عن العواطف والقدرة على التعامل بفعاليـة مـع العواطـف    وتشمل على التعب

اإليجابية والسلبية، مثل اإلحباط والغضب والحزن والخوف والقلق، وتدريب الطلبة على ضـبط  
  .النفس وعدم االنجرار وراء العواطف الجياشة

  :مهارات التعامل مع الضغوط. 10
مع ضغط الحياة والعادات السيئة كالتدخين معرفة مصادر الضغوط واالستجابة اإليجابية 

  .وعدم النظافة والتعامل معها بشكل بناء
  ):موقع  اليونيسيف:(أما تصنيف اليونيسيف للمهارات الحياتية

أما القائمة أدناه فتشتمل على المهارات النفسية االجتماعية . ال توجد قائمة محددة لمهارات الحياة
وسوف يتباين اختيار المهـارات  . التي تعتبر مهمة بشكل عامومهارات العالقات بين األشخاص 

على سبيل المثال، فإن مهارة صنع (المختلفة، والتركيز عليها، وفقاً للموضوع وللظروف المحلية 
القرار يحتمل أن تبرز بقوة في موضـوع الوقايـة مـن فيـروس نقـص المناعـة البشـرية        

زاعات يمكن أن تكون أكثر بروزاً في برنامج لثقافـة  إيدز، في حين أن مهارة إدارة الن/المكتسب
ومع أن القائمة توحي بأن هذه الفئات متميزة بعضها عن اآلخـر، فـإن العديـد مـن     ). السالم

على سبيل المثال، فإن مهـارة صـنع   . المهارات يستخدم في آنٍ واحد معاً أثناء التطبيق العملي
مـا هـو   ("ومهارة توضيح القيم ") ما هي خياراتي؟("الناقد  القرار غالباً ما تتضمن مهارة التفكير

وفي نهاية المطاف، فإن التفاعل بين المهـارات هـو الـذي ينـتج     "). الشيء المهم بالنسبة لي؟
المخرجات السلوكية القوية، وال سيما عندما يكون هذا النهج مدعوماً باستراتيجيات ُأخرى مثـل  

 . مات الصحيةوسائل اإلعالم، والسياسات والخد

  مهارات التواصل الخاصة بالعالقات بين األشخاص. 1
  غير اللفظي /التواصل اللفظي •
  الجيد  اإلصغاء •
، وتلقـي المالحظـات   )من دون توجيه اللوم(التعبير عن المشاعر، وإبداء المالحظات والتعليقات  •

  والتعليقات
  الرفض/مهارات التفاوض. 2
  مهارات التفاوض وإدارة النزاع  •
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  رات توكيد الذات مها •
  مهارات الرفض •
  )تفهم الغير والتعاطف معه(التقمص العاطفي . 3
التعـاون  المقدرة على االستماع الحتياجات اآلخر وظروفه وتفهمها والتعبير عن هذا الـتفهم   •

  )23، 2004:الفار وآخرون) (مهارات العالقات بين األشخاص(، وعمل الفريق
  اآلخرين وأساليبهم المختلفة  التعبير عن االحترام إلسهامات •
 تقييم الشخص لقدراته وإسهامه في المجموعة  •

  مهارات الدعوة لكسب التأييد. 4
  مهارات التأثير على اآلخرين وإقناعهم  •
 مهارات التشبيك والحفز •

  مهارات صنع القرار والتفكير الناقد •
  مهارات صنع القرار وحل المشكالت. 5
  مهارات جمع المعلومات  •
  لنتائج المستقبلية لإلجراءات الحالية على الذات وعلى اآلخرين تقييم ا •
  تحديد الحلول البديلة للمشكالت  •
مهارات التحليل المتعلقة بتأثير القيم والتوجهات الذاتية وتوجهات اآلخرين عند وجود الحـافز   •

 .أو المؤثر

شـكالت،  بين كل من مهارتي صنع القرار وحـل الم ): 22، 2004:الفار وآخرون(ويفصل   
  بحيث جعل مهارات اتخاذ القرار تضمنت كل من 

 .تقييم المعلومات والنصائح من أجل اتخاذ القرارات عن معرفة •

 .تقييم النقاط اإليجابية والسلبية في اآلراء المختلفة •

 .القدرة على التوقع –تغيير القرارات للتأقلم مع األوضاع الجديدة  •

 .تحديد األهداف •

 .التخطيط للمستقبل •

  :ما مهارات حل المشكالت فتضمنتأ  
 ).سواء كأفراد أو مجموعات(تحديد المشكالت وأسبابها وتقدير اثر الحلول المختلفة والبدائل  •

 .طلب المساعدة والنصح من بالغين أهل ثقة أو من الخدمات المناسبة •

  )22، 2004:نالفار وآخرو). (من أجل حل الصراعات(تحديد الحلول وتنفيذها بناء على مبدأ التسوية 
  مهارات التفكير الناقد. 6
  تحليل تأثير األقران ووسائل اإلعالم  •
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  تحليل التوجهات، والقيم، واألعراف والمعتقدات االجتماعية والعوامل التي تؤثر فيها  •
 تحديد المعلومات ذات الصلة ومصادر المعلومات •

 ) 23، 2004:الفار وآخرون(تقييم المخاطر  •

  الذات مهارات التعامل وإدارة •
  مهارات إدارة الذات. 7
  بناء الثقة /مهارات تقدير الذات •
مهارات الوعي الذاتي بما في ذلك معرفة الحقوق، والتأثيرات، والقيم، والتوجهات، ومـواطن   •

  القوة ومواطن الضعف 
  مهارات تحديد األهداف  •
لمعلمين والمعلمـات  دليل تدريب ا(التقييم التقديري للذات ومراقبة الذات/ مهارات تقييم الذات •

  ). 45:في تعليم المهارات الحياتية
  مهارات إدارة المشاعر. 8
  امتصاص الغضب   إدارة •
  التعامل مع الحزن والقلق  •
  مهارات التعامل مع الخسارة، واإلساءة، والصدمات المؤلمة •
  التعامل مع الضغوط   مهارات إدارة. 9
  إدارة الوقت  - 1
  التفكير اإليجابي  - 2
 اء تقنيات االسترخ - 3

  ) 23، 2004:الفار وآخرون( :ويضيف
  ):الخالق(التفكير اإلبداعي   
 .التفكير اإليجابي •

 ).إلى ما بعد االتصال اللفظي(البحث عن قنوات للتعبير عن الذات  •

 .البحث عن المعارف جديدة •

  :المهارات الحياتية إلى، )5-4، 2005: أسكاوس وآخرون( مجموعة الباحثين فيقسم   
  اتية في الوعي اإلنتاجي المهارات الحي •
  المهارات الحياتية في الوعي الصحي  •
  المهارات الحياتية في الوعي االستهالكي  •
  المهارات الحياتية في الوعي االجتماعي والوعي بالمواطنة  •
  المهارات الحياتية في الوعي البيئي  •
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  .المهارات الحياتية في الوعي بأساليب التفكير السليم •
   .في الوعي بالتربية اإلنجابيةالمهارات الحياتية  •

المهارات الحياتية في مجال الوعي االجتماعي والوعي بالمواطنة، رأس المـال  ون أن ويعتبر
البشري الذي يستثمر ضمن مجال فهم قضايا المجتمع والنزعة إلى المشاركة، في التصـدي  

  .رية والقبلية الضيقةلها خالل اإليمان بقيم المواطنة التي تعلو على المصالح الذاتية واألس

قد شمال جميع المهارات الحياتية وقد تشابها فـي   واليونيسيفويرى الباحث أن دليل المعلمين    
العديد من العديد من التصنيفات ونظراً لتنوع متغيرات البحث وكثرة المهارات بشكل يجعل أنـه  

ة بثالث من المهـارات التـي   ليس باإلمكان تناول أغلب هذه المهارات فقد اكتفت الدراسة الحالي
مهـارة  (اتفق عليها األساتذة المحكمين والتي تناسب موضع الدراسة والعينة المسـتهدفة وهـي  

  ).والتواصل، ومهارة الحل المشكالت واتخاذ القرار، والمهارات األكاديمية االتصال

  :معايير انتقاء المهارات المالئمة للدراسة: تاسعاً   

ن في بعض المهارات واتفاقهم في البعض وذلك قد يعـود الخـتالف   ونلحظ اختالف الباحثي
تخصصاتهم واختالف أهداف دراستهم والمدارس الفكرية التي يتبعون لها، وقد احتـار الطالـب   
وتردد في اختيار المهارات الحياتية األكثـر مالئمـة لعينـة الدراسـة وللمتغيـرات الدارسـة       

ة، واألهم واألكثر احتياجاً، واألقـرب إلـى الجانـب    األخرى،واألقرب من تحقيق أهداف الدراس
وبعد عرض قائمة المهارات الحياتية على مجموعة من األساتذة والمشرفين، وبعد . السيكولوجي

مناقشة خطة الرسالة ارتأى المناقشون والطالب اقتصار الرسالة علـى ثالثـة فقـط مـن أهـم      
  .و موضح في المطلب الثالثجي كما هالمهارات الحياتية، ذات الطابع السايكلو
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  :المهارات الحياتية المختارة في البحث: المطلب الثالث
  .مهارات االتصال والتواصل/ 1
  .اتخاذ القرار وحل المشكالت/  2
  .مهارات االستذكار/   3
  :االتصال والتواصل/  1   

الحياة، حتى لقد  عرف االتصال منذ بدء الخليقة، ومنذ اللحظة التي طرح فيها اإلنسان سؤال    
ــين   ــات المشــتركة ب ــروابط والعالق ــة مــن الصــالت وال ــاة منظوم ــوم الحي غــدا مفه

فإن مهارة االتصال تعد من أهم المهارات التي تتعلمها في حياتك ،لذا )1420،35:عيسى(اإلنسان
  .جزء كبير من فاعليتك وتأثيرك ونجاحك في الحياة إنها مهارة االتصال مع اآلخرين ويتوقف عليها

لقد نجحت البشرية في الحقبة األخيرة من الزمان في تطوير آالت االتصـال مـن هـاتف         
فاكس وجوال وانترنت وغيرهم حتى سمي عصرنا هذا الذي نعيش فيـه بعصـر االتصـاالت    
وتطورت الحياة البشرية كثيرا بتطوير وسائل االتصال، وهكذا أيها القارئ ستتطور حياتك كثيرا 

  . ات اتصالك أنت مع اآلخرينإذا طورت أدو
التعامل مع الناس فن من أهم الفنون نظراً الختالف طباعهم، فليس من السهل أبداً أن نحوز 

وكما يقـال الهـدم   ، في المقابل من السهل جداً أن نخسر كل ذلك.. على احترام وتقدير اآلخرين
  ..دائماً أسهل من البناء

عامل فإن هذا سيسعدك أنت في المقام األول ألنـك  فإن استطعت توفير بناء جيد من حسن الت
ستشعر بحب الناس لك وحرصهم على مخالطتك، ويسعد من تخالط ويشعرهم بمتعـة التعامـل   

يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وُأنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَباِئَل : (كما قال سبحانه وتعالى.. معك
  )13: سورة الحجرات) (عارفُوا ِإن َأكْرمكُم عنْد اللَّه َأتْقَاكُم ِإن اللَّه عليم خَبِيرِلتَ

  :التواصل مع اآلخرين اإلتصال وتعريف  :أوالً
عرف نصر اهللا االتصال بأنه نشاط إنساني يؤدي إلى التواصل بين البشر، الغرض منه تبادل    

و طبيعة خاصة؛ ألنه متواصل غير منقطع، ال يمكن إعادتـه، كمـا ال   المعلومات، وهو نشاط ذ
أنهـا تعنـي   : وعرفه كل من اللقاني والجمـل ) 55 ،2001: نصر اهللا".(يمكن محوه أو عكسه 

القدرة على نقل األفكار إلى اآلخرين والتفاعل معهم بالوسائل المتعـددة، كالكلمـات المنطوقـة    
  ائط والهاتف وغيرها من الوسائل األخرى والمكتوبة، والرسوم والصور والخر

   )310 ،2003:اللقاني والجمل(
: عوجهأبو أصبع وأبو (االتصال في  )tiodo newkomb(وعرف عالم النفس تيودور نيوكمب

  .بأنه االنطباعات التي يكتسبها شخص من شخص آخر ) 36، 1996
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والمهارات بواسطة اسـتعمال  بأنه عملية نقل المعلومات واألفكار : ويعرفه برسلون وستانيز
  )9 ،1996: عوجهأبو أصبع وأبو . (الرموز والكلمات والصور واألشكال والرسومات

  : وزمالؤه بين جميع جوانب العملية االتصالية في تعريفه التالي)Mairs(ويجمع مايرز
شـتراك  الذي يقولون فيه، أن االتصال عملية ا) ديناميت االتصال اإلنساني(في كتابهم المعروف 

ومشاركة في المعنى من خالل التفاعل الرمزي، تتميز باالنتشار في المكان والزمـان ن فضـال   
واللغة هي وسـيلة اتصـاله   ) 9، 1996: عوجهأبو أصبع وأبو (عن استمراريتها وقابليتها للتنبؤ 

باآلخرين وهي الوسيلة في كسب المعرفة، واألساس في كسب الخبرات والتجارب التـي تجعلـه   
  )2، 2002:الفليت(فاعل معها، ويتعرف على مجتمعه ويعبر عما يجول في نفسه يت

ويتبنى الباحث هذا التعريف كونه شمل جميع ما طرح في التعريفات السابقة وشمل جميع ما 
  .يدور في عملية االتصال والتواصل

ماعـة أو  الوصل أو التوصل أو الوصال أو الوصلة بين فرد وآخر أو بين  فرد وج/ االتصال  
جماعة وجماعة، ونظرا ألهمية هذه المهارة فقد أصبحت مهارات االتصال مـادة تـدرس فـي    

   ).120 ،1425:عيسى. (الجامعات والكليات تعد دارسيها للحياة الناجحة
سـلوك أفضـل السـبل والوسـائل لنقـل       بأنه:االتصال) 56، 2004: القرني(وقد عرف 

إلى أشخاص آخرين والتأثير في أفكارهم وإقناعهم بمـا   المعلومات والمعاني واألحاسيس واآلراء
  .'تريد سواء كان ذلك بطريقة لغوية أو غير لغوية

فمن حاجات .  وخصوصا أن اإلنسان اجتماعي بطبعه يحب تكوين العالقات وبناء الصداقات    
لسـليمة  والفطـرة ا . اإلنسان الضرورية حاجته لالنتماء ومن الفطرة إن يكون اإلنسان اجتماعيا

ترفض االنطواء و االنعزال وترفض أيضا االنقطاع عن اآلخرين والفرد مهما كان انطوائيا فانه 
يسعى لتكوين عالقات مع اآلخرين وان كانت محدودة ويصعب و ربما يستحيل عليـه االنكفـاء   

وذكر عيسى بعـض األبعـاد األساسـية    ) 4، 2007:القنبز.(على الذات واالستغناء عن اآلخرين
  :ارة االتصال، منها األبعاد االجتماعية لمهارات االتصاللمه
أن الهدف من إتقان مهارات االتصال أن يعد اإلنسان نفسه للحياة، وال يكون اإلعـداد كافيـا      

وافيا للحياة ما لم يتم التدريب على مهارات االتصال باللغة، مقروءة أو مسـموعة أو مكتوبـة،   
  ). 120، 1425:عيسى. (فاللغة أداة االتصال األولى

وبما أننا نتحدث عن االتصال لدى طالب المرحلة الثانوية فال بد أن نعرج إلى علـم الـنفس       
االجتماعي، وإلى عملية التنشئة االجتماعية التي تؤثر على تنمية هذه المهارة بشكل مباشر، فعلم 

ة لفهم وتفسير تـأثر  هو محاول) " 20، 2005:درويش(النفس االجتماعي كما عرفه ألبورت في 
ومـن  . فكر وشعور وسلوك األفراد بوجود أو حضور اآلخرين، سواءا بصورة فعلية أو واقعية
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هنا نلحظ التقارب بين تعريفات االتصال وبين علم النفس االجتماعي، لذا فإن االتصـال يعتبـر   
  .ضمن أحد فروع علم النفس االجتماعي

عديدة لالتصال عكس أهمية االتصال  لقد وضع الباحثون والمتخصصون تعريفات   
ودوره في الحياة االنسانيه واعتباره ظاهرة حياتية معاشة تالزم اإلنسان فـي كـل   
تحركاته واتصاالته باآلخرين، سواء في محيطة القريب أم عبر المسافات الشاسـعة  
سواءاً استخدام الكلمات لعبارات منطوقة أم لها إشارات واإليمـاءات ممـا يعـرف    

  ).7، 1999:وعوجه إصبعأبو (تصال غير اللفظي باال

فالسلوك اإلنساني ينطوي على استخدام مسألة رمزية إما شفهية، أو مكتوبـة أو     
حركات غير منطوقة فاإلنسان ال يحتاج لإليصال ليستخدمه فقط في وقت محدد بـل  

  .يستخدمه للتواصل مع من حوله في كل مكان وكل لحظه من لحظات حياته اليومية

  :عناصر عملية االتصال :ثانياً
  :من العناصر التالية) 40، 1993: أبو عرقوب(تتكون عملية االتصال كما أوضحها 

  المرسل أو المصدر  -  أ
  ترجمة وتسجيل الرسالة في شكل مفهوم   - ب
  الرسالة موضوع االتصال  - ت
  وسيلة االتصال  - ث
  تفهم الرسالة بواسطة الشخص الذي يستقبلها   - ج
  )40، 1993: أبو عرقوب(استرجاع المعلومات  - ح
  :المرسل أو المصدر - أ

قد يكزن شخص يحمل معلومات أو رسالة معينـة   مصدر االتصال أو مرسل المعلوماتهو 
أبـو  (يوصلها إلى اآلخرين ويختار أفضل السبل للنقل هذه الرسالة  حتى تكون مـؤثره أكثـر  يريد إن 
  )40، 1993: عرقوب

  :هومترجمة وتسجيل الرسالة في شكل مف -ب
يهدف المرسل ألي رسالة إلى تحقيق نوع من االشتراك والعموميـة بينـه وبـين مسـتقبل     

وبالتالي فهناك ضرورة لترجمة أفكار ونوايا ومعلومـات العضـو   . الرسالة لتحقيق هدف محدد
ويعني دلك ضرورة التعبير عما يقصده المرسل في شكل رموز أو لغة . المرسل إلى شكر منظم
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ذلك إلى ترجمة ما يقصده المرسل إلى رسالة يمكن للشخص الذي يسـتقبلها أن  ويشير . مفهومة
  .يتفهم الغرض منها

  :الرسالة -ت
الرسالة هي الناتج الحقيقي لما أمكن ترجمته من أفكار ومعلومات خاصة بمصدر معين فـي  

ور أساسا والرسالة في هذه الحالة هي الهدف الحقيقي لمرسلها والدي يتبل. شكل لغة يمكن تفهمها
  .في تحقيق االتصال الفعال بجهات أو أفراد محددين في الهيكل التنظيمي

  :وسيلة االتصال -ث
ولذلك فإن القرار الخاص . ترتبط الرسالة موضوع االتصال مع الوسيلة المستخدمة في نقلها

المنفـذ  بتحديد محتويات الرسالة االتصالية ال يمكن فصله عن القرار الخاص باختيار الوسيلة أو 
  .الذي سيحمل هذه الرسالة من المرسل إلى المستقبل

  .وهو الطرف األخر ومن يستقبل الرسالة ويقوم بفك رموزها: المستقبل -ج
هي مدى قبول أو رفض الرسالة، والتي تؤدي إلـى عمليـة   : )التغذية الراجعة(االستجابة  -ح

  .التواصل
قبل نتيجة تعرضه للرسالة وتعتبـر مقياسـاً   وهو التغيرات التي تحدث لدى المست: التأثيرات -خ

  .لمدى نجاح المرسل في تحقيق أهدافه
  :عوامل نجاح االتصال: ثالثاً

إن اإلنسان االتصالي الناجح هو الذي يكون لديه مهارات اتصالية مثل التفكير والكالم 
لة اتصالية مناسبة واالستماع والمشاهدة والكتابة والقراءة والفهم والتحليل لتساعده على إنتاج رسا

وإرسالها في الوقت المناسب والمكان المناسب بالوسيلة المناسبة والتكلفة المناسبة، ويرى أبو 
  :عرقوب عدة عوامل تساعد الفرد في إنجاح االتصال كما يلي

  .وجود رغبة وحافز لدى المرسل وهذا يستدعي أن يكون له هدف واضح -1
  )149، 1993:أبو عرقوب.(ء ذلك من توقع رد فعل المستقبلتحديد صيغة الرسالة وال بد أثنا -2

  :أسئلة والرسالة الناجحة هي التي تجيب على خمس
ال يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً ِإلَّا ( :"ماذا أريد من هذه الرسالة ؟ أي يكون الهدف واقعي كما قال تعالى -أ

  " ا أردت أن تطاع فأمر بما تستطاع كالمثل القائل إذ) "286من اآلية : سورة البقرة) (وسعها
  . متى أريد ذلك ؟ - ب
          أين أريده ؟ -ج
      كيف أريد أن يتحقق ؟ - د

  .لماذا أنا أريده ؟ -هـ
  .إنجاز الرسالة فعالً وتنفيذها على أرض الواقع -3
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  .استقبال المرسل إليه لرسالتك -4
ف الذي تسعى لبلوغه والوصول المستقبل أو المرسل إليه تجاه رسالتك وهو الهد'رد فعل  -5

  ).43، 2006:حل المشكالت بإبداع( .إليه
  :ونستخلص مما مضى أنه البد من توفر ركنين أساسيين حتى يكون االتصال ناجح

  .إقامة عالقات قوية مع اآلخرين والتوافق معهم -1
   .نقل المعلومات واألفكار إلى اآلخرين والتأثير فيهم بما تريد -2

إال إذا كان هناك إنصات واستماع جيد لآلخرين، ومن هنا نجد أهمية أن نذكر بشيء وهذا ال يتم 
  :من التفصيل االستماع الفعال كمهارة وأهميته في االتصال

  :مهارة اإلنصات واالستماع اإليجابي -6

ويرى الباحث أن هذه المهارة هي من أهم عوامل نجاح االتصال الفعال لذا تم إضافتها مع 
ألخرى نظراً ألنه ال يتحقق أي من العوامل األخرى إال بوجود هذه الخاصية، فهي العوامل ا

فمهارة االستماع من المهارات والمتطلبات األولية لالتصال  .تدخل في كل العوامل وتكملهم
  . والتواصل مع اآلخرين، وعادة ما نجد المتصل الجيد مستمعاً جيداً

رة االستماع تعتبر أساس التلقي والتعلم، إلى أن مها) 165 ،1993:أبوعرقوب(ويشير
وتحتاج إلى االنتباه، وأن يصاحبها إدراك لما يسمع، فالطفل إذا ما أحسن االستماع كان أحسن 
تحدثا، وأوفى تعلما، واالستماع هو اإلنصات إلى المثيرات الصوتية بانتباه، وهذا اإلنصات 

خبرة تدريبية يتلقاها الطفل في الروضة يحتاج إلى تدريب متواصل منذ مرحلة الطفولة، وأول 
  .هي من المعلمة التي تجيد فن االستماع، وتؤكد عليه، وتلتزم به

  :وتتكون مهارة االستماع من

المناسـبة   ويتعلق بطريقة الجلوس، وتركيز االنتباه، واتخاذ األوضـاع : جانب حسي حركي) أ 
  . متحدث أو االنشغال عنهلإلنصات الجيد، واحترام الصمت الواجب، وعدم مقاطعة ال

  : ويتضمن: جانب معرفي) ب

عن طريق إمكان ترتيب األصوات أو الكلمات، طبقا لتلقيها، والتعرف عليها  :اإلدراك السمعي -
  .  وعلى مصادر األصوات، وإدراك األصوات الخافتة

  .عن طريق تنمية مهارة تمييز األصوات، واالختالفات فيما بينها: التمييز السمعي -
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عن طريق تخيل أصوات بعض المصادر الصوتية بمجرد رؤيتها، أو تخيـل  : التخيل السمعي -
  .المصادر بسماع أصواتها

وتوجد العديد من األنشطة للتدريب على مهارة االستماع في برنامج رياض األطفـال، مثـل   
م، واالستماع إلى لعبة الهمس، ولعبة من أنا، ولعبة ماذا أفعل، واالستماع إلى آيات القرآن الكري(

  )القصص والروايات، واالستماع إلى األناشيد

من أن االتصال الجيد يتطلب مهارتي  cotrel 90,1999 )(ويؤكد ذلك ما جاء به كوتريل 
االستماع الجيد والمشاركة اإليجابية في الحديث والمناقشات، ويشير إلى أنه لكي تكون مستمعاً 

تحدث، وتبحث عن طريقة لتشجيعه على الحديث، مع جيداً يجب عليك أن تقدر مشاعر الم
التركيز في محتوى الحديث، وربط ذلك المحتوى بمخزون المعرفة لديك، وأن تبحث عن 

  .تعليقات إيجابية تسهم بها وتشاركه لحديث

يعد االستماع من أكثر أساليب االتصال شيوعاً واستخداما ويشكل االستماع جزء حيويا من 
ر، فهو من أهم مهارات االستذكار، وبين االستماع ومهارات االستذكار األخرى برنامج االستذكا

  )2ب ت،:محمد(صالت وثيقة، ولهذا صار من الضروري العناية به واالهتمام به، وتنمية مهاراته

عملية تعتمد على التفاعالت المدركة بين تلقى " بأنه )7 ،2003:علي وعزت(يعرفه  
  " قبال، وأنه يجب على المستمع أن يتجاوب مع ما يسمعهالصوت، وعملية تنظيم االست

وهناك فرق بين االستماع، والسماع، فاالستماع هو فهم الكالم واالنتباه إلى شيء مسموع مع     
عملية "التحليل والتفسير للكالم المنطوق وتقويمه والحكم عليه، بخالف لسماع الذي هو 

ان وال يحتاج إلى أعمال الذهن أو االنتباه لمصدر فسيولوجية يتوقف حدوثها على سالمة األذ
الصوت، فلدى الفرد القدرة على التحكم فيما يسمعه وال يسمعه، فالمادة المسموعة موجودة ولكن 
القصد هو المهم هن، كما أن هناك فرق بين االستماع واإلنصات ولكن الفرق في الدرجة وليست 

  )2ب ت،:محمد(في طبيعة األداء 

  :همية االتصال الفعالأ: رابعاً

إذا كنا نتكلم عن مهارة االتصال سواءاً الشفوي أو لغة الجسد فنحن نتكلم عن المهارة التـي  
  .تميز البشر عن غيرهم من المخلوقات األخرى
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مهارة تم تقييمهـا  ) 31(شركة استثمارية اكتشف أنه من بين ) 88(ففي دراسة أجريت على     
لتفاعلي بما فيها اإلصغاء باعتبارها األكثر أهمية، فيمكن تلخـيص  تم تصنيف مهارات االتصال ا

  "االتصال " المشكلة األولى ألي مدير بكلمة واحدة 

وعلى الرغم من كثرة المعلومات والكتب في مجال االتصال وتحسينه ما يزال معظم     
هذا إذا ) 15، 2006:االتصال الفعال(.المديرين يشيرون أن أكبر مشكله لديهم هي سوء االتصال

  .كان بالنسبة للمديرين فما بالنا بهذه المشكلة لدى طالب المرحلة الثانوية

في دراسة عن تقويم االتجاهات نحو كفايتي ) 2007: سلوم، الغامري(وقام كل من      
التواصل الصفي وإدارة الصنف، بقياس تقديرات اتجاهات الطالبات والمعلمات نحو التواصل 

طالبه ) 154(بند يتعلق بكفايات التواصل الصفي على عينة ) 19(الصف ووضعا الصفي وإدارة
معلمة، فكشفت الدراسة عن وجود ارتفاع ملموس في ) 60(من طالبات المستوى الرابع و

تقديرات اتجاهات الطالبات بشكل عام  واحتلت االتجاهات نحو كفايات التفاعل الصيغي المرتبة 
وأظهرت النتائج وجود فروق داله إحصائياً عند مستوى ) 3.21(راتها الثانية إذ بلغ متوسط تقدي

بين اتجاهات الطالبات نحو كفايتي التواصل الصفي وإدارة الصف قبل دراسة مفرد ) 0.5(
طرائقه خاصة وبعدها، بينما لم تظهر النتائج فروقاً احصائيه بين اتجاهات  طالبات الكلية 

اسة على توصيات ومنها إعادة النظر في محتوى المقررات والمعلمات في الميدان وخلصت الدر
  .تدرس هذه الكفايات وإضافة ما يزيد من قدرتهم العملية والتدريب في كل من الكفايات

  :وهناك تصنيف آخر ألهمية ووظائف االتصال
  .أداة فعالة في تكوين العالقات اإلنسانية •
 .يسهل عملية تبادل المعلومات بين الناس •

 .فكار واالتجاهات والعمل على  تغيير السلوك اإلنسانيتوحيد األ •

 .يساهم في تشكيل الرأي العام •

 .يسهم في فض الخالفات الشخصية والجماعية والدولية •

   )24، 2006:فعالاالتصال ال(.يساعد االتصال على بلورة عملية التحضر والتحول االجتماعي •
  :اتخاذ القرارات وحل المشكالتمهارات / 2

 :المدخل  

الكثير من المهارات عن طريق التعلم إال أنه لـيس مـن    على الرغم من أنه يمكن اكتساب       
القرارات الصائبة، وأن اإلنسان ملزم باالجتهاد من الناحية الشرعية  السهل تعلم القدرة على اتخاذ
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 ألخطاءالقرار ولو ترتب على ذلك بعض األخطاء، فعدم اتخاذ القرار هو أسوأ ا والتحرك واتخاذ

 )1ت، ب:الفسفوس( .كلها

إن المرء مكلف باالجتهاد بكل ما يمتلك للتوصل إلى القرار السليم في حل المشـكالت، وإذا  
بعـد   يكن بين البدائل المطروحة حل مناسب قاطع فالواجب اختيار أقلها ضرراً وإذا ما تبـين  لم

 .أجـران  لمجتهـد ذلك خطا في القرار كان األجر مرة واحـدة وفـي حـال الصـواب كـان ل     

قراراتـه ليعـدلها عنـد     إن اتخاذ القرار هو عملية متحركة وعلى المرء أن يراقب ويتابع نتائج
  .الحاجة وبالكيفية المطلوبة

-تنبثق من جمع المعلومات وتحليلها ومعالجتها بطريقة علميـة،   كما أن عملية اتخاذ القرار
البدائل الممكنة للحل،كما أن اتخـاذ أحـد    األمر الذي يؤدي إلى تحديد -كما سيأتي في الخطوات

بديل    الحسابات عند تفحص أفضلية ما يترتب على البدائل يتطلب غالبا أخذ الحس البشري في
  .يعتمد على التقدير السليم كما يعتمد على المعلومات الموثوقة ما من نتائج،فاتخاذ القرار الناجح

ل المشكالت ولكنك تتجاهل االثنين وهي ولكن كما في كل المحاوالت هناك فن وعلم في ح
إن البحث المنهجي عن البيانات التي يمكن تحويلها إلى معلومات ثم إلى معرفة . مخاطرة منك

إن وظيفة المدير هي إيجاد الطريق من . مفيدة هو عملية تفاعلية تشمل زمالءك ومرؤوسيك
  .لى تلك الحقائقخالل األداء والمشاعر والحقائق واتخاذ قرارات هادفة بناء ع

هذا الشخص .كنت أجد في كل شخص بارز في حل المشكالت، العملية األساسية جاهزة لديه
. ال يكون قادراً على التحدث عن هذه العملية ولكن حيث تحلل تصرفاته، فإنك تجد اتجاهاً واحداً

الوقت من % 25نادراً ما تجدهم يصححون أكثر من " بفطرتهم"هؤالء الذي يحلون المشكالت 
  )Allan wees: 164،2001-162الن ويس ( .وهو مستوى ضعيف من الكفاءة

   :مفهوم حل المشكالت: أوالً

بأنها حالة يسعى خاللها الفرد للوصـول إلـى هجـف    : عرف جيتس وآخرون حل المشكلة
يصعب الوصول إليه بسبب عدم وضوح أسلوب الحل أو صعوبة تحديد الهدف، أو بسبب عقبات 

للخـروج مـن   ) التفكير(ول الشخص لما يريد، عن طريق أداة بذل الجهد العقلي تحول دون وص
  ).gits at oll 268 ،1966 :جيتس وآخرون. (مأزق تعرض له

هي الصعوبات التي تواجهنا عند االنتقال من مرحلة إلى أخرى، وهي إما تمنع الوصـول أو      
  .تؤخره أو تؤثر في نوعيته
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 حل المشكالت في الخاصة الفرد لمهارات الشامل التقييم ويعني  :المشكالت ويعرف البنا حل
 ).5:2005:البنا(.المشكالت حل في الثقة في المهارات تلك وتتمثل اليومية، حياته في لها يتعرض التي

  :المشكالت حل أسلوب

 التي الخارجية على المعوقات التغلب من الفرد يمكن الذي األداء من نوع بأنه: عرفه الصبوة

  )5:2005:البنا( في ) 404 ،1990: الصبوة( .أهدافه إلى الوصول وبين بينه حولت

  :القرار مفهوم اتخاذ: ثانياً  

 :القرار لغة - أ

 وتمكن قربه أي المكان، في قر فيقال"  التمكن" هو نريد ما على معناه واصل القر من مشتق  
 ).584، 1960:مجمع اللغة العربية( .فيه

  :القرار اصطالحاً -ب

بين بدائل معينة وقد يكون االختيار دائما بين الخطـأ والصـواب أو    هو عبارة عن اختيار من
ــزم التــرجيح وتغليــب االصــوب واألفضــل أو األقــل  بــين األبــيض واألســود، وإذا ل

 )214 ،2007:سويد(.ضرراً

حدود المتاحة الختيار األنسب بعد التأمل بحس متطلبات الموقف وفي  هو التعرف على البدائل
  )2ب ت،:الفسفوس( .الوقت المتاح

  : اتخاذ القرار - ج

إن عملية اتخاذ القرار ليست بالسهولة بل بحاجة لتمر في مراحل مختلفة،كالحصول على 
الزغلـول  (معلومات، وتوليد األفكـار، وتقيـيم المكاسـب والمخاسـر،واختيار أحـد البـدائل      

  .)313، 2003:والزغلول

 وى ذكاءه يلعبان دور كبير في سرعة اتخاذ القرار وتصويبه،  إن الصحة النفسية للفرد ومست

خيارات تظهر لنا فنحل  معنى ذلك أننا عندما تعرض لنا مشكلة أو نعزم على أمر فان هناك عدة
نتخذ طريـق التـدرج ونحلهـا     المشكلة أو نتغاضى عنها أو نحلها بمواجهتها مواجهة عنيفة، أو

ــي هــ    ــا ف ــتعين بغيرن ــي أو نس ــكل جزئ ــة  بش ــارات متنوع ــذه خي ــل ه   ذا الح

خـالل التأمـل    فالقرار أن تعرف هذه الخيارات والبدائل، ثم تصل إلى الخيار األمثل، وذلك من
الزمن أيضـا   وحب الظروف المحيطة وحسب متطلبات الموقف، وفي حدود الزمن المتاح، الن

قرارا في إن يدرس في  خذإن يت –مثال  –أحيانا يكون له أثر حاسم في اتخاذ القرار، فالذي يريد 
القبول والتسجيل، فإذا اتخـذ قـراره    جامعة كذا وجامعة كذا ال بد أن يتخذ القرار قبل انتهاء مدة
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ــا   ــوات األوان كم ــد ف ــراره بع ــبح ق ــك أص ــد ذل ــال بع ــاري( .يق  )26 ،2007:البش

المفيد فـي  النافع و إذاً فالقرار الذي نتحدث عنه هو كيف تختار األمثل واألفضل ليكون له األثر
  .المدى القريب والمدى البعيد بإذن اهللا تعالى

  :العالقة بين حل المشكالت واتخاذ القرار: ثالثاً

متمثلة في أوجه الشبه العديدة بينهما، فكالهما تتضمن سلسلة من الخطوات تبدأ بمشكلة مـا      
ضوء معايير مختـارة  وتنتهي بحل، وكالهما يتضمن إجراء تقييم للبدائل أو الحلول المتنوعة في 

بهدف الوصول إلى قرار نهائي، والفرق بينهما هو إدراك الحل، ففي عملية حل المشكالت يبقـى  
الفرد دون إجابة شافية، ويحاول أن يصل إلى حل عملي معقـول للمشـكلة، أما فـي حالــة   

لحلـول  اتخاذ القرار قد يبدأ الفـرد بحلـول ممكنـة وتكون مهمته الوصول إلى أفضل هـذه ا 
  ).124 ،1999: جروان(المحققة لهدفه 

تتفاوت المشكالت في درجتها بين السهلة واألكثر صعوبة، وتتنوع ردود الفعل بين األشخاص 
  .فقد تكون مشكلة عند أحد األشخاص تافهة، تكون عند غيره بالغة الصعوبة

ندايك، وذلـك ألنـه   لقد برز االهتمام بهذا الموضوع منذ بداية التسعينات على يد كوهلر وثور
جانبا رئيسيا من المهمات المدرسية التي يتعرض لها الطلبة، إذ أصبح تطوير مهاراتهم في حـل  

  . المشكالت من أهم غايات المدرسة

ويحتل تعلم حل المشكالت الترتيب األعلى ضمن مستويات مهمات التعلم عند جانييه، فالمتعلم 
  )207، 2003:غلول والزغلولالز.( يكتشف طرق وخبرات جديدة استكشافية

ويبدو أن عملية اتخاذ القرار تتشابه مع عملية حل المشكالت لدرجة أن بعض الباحثين دمـج   
  .بينهما

ويرى بعض الباحثين أن اتخاذ القرار هو عملية عقلية تنطوي على إصدار حكم باختيار أنسب 
  ) 314 ،2003:الزغلول والزغلول(هاريسون في . السلوكيات في موقف معين

ويفرق البشاري بين حل المشكالت واتخاذ القرارات، وبالرغم من االرتباط الوثيق بينهمـا إال  
أنهما ليسا مترادفين، فال يعني اتخاذ القرار أن تكون هناك مشكلة والعكس غير صـحيح، فكلمـا   

                        )35 ،2007:البشاري.(وجدت مشكلة وجد قرار متخذ، وإال تحولت هذه المشكلة إلى محنة أو كارثة
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  .اتخاذ القرارحل المشكالت ومراحل  (1) الشكل رقم

  :مراحل حل المشكالت واتخاذ القرار: رابعاً

لقد وجد الباحث في كتب حل المشكالت واتخاذ القرار أن مراحل حل المشكالت هي نفس 
  :خطوات حل المشكالت خمس خطوات)108، 2007:سويد(مراحل اتخاذ القرار، حيث ذكر  

  .التعرف على المشكلة أو تحديدها .1
 .وضع فرضيات الحل، أو عدة فرضيات .2

 .اختيار الفرضية المناسبة .3

 .تنفيذ الخطة .4

  .متابعة وتقويم الحل .5
خمس مراحل وضعها علماء النفس واالجتماع توضح كيفية اتخـاذ  ) 3ب ت،:الفسفوس(ذكر

لقـد اختلـف   "في هذه المراحل بقوله )26 ،2007:البشاري(يده في ذلك القرار بشكل مستقل ويؤ
الباحثون حول المراحل الرئيسية التخاذ القرارات إال انه يمكن القول أن هذه المراحل بشكل عام 

  ":تتكون من الخطوات التالية

  .مرحلة تحديد التعرف علي المشكلة أو تحديدها .1
 .ممكنةمرحلة تحديد البدائل أو االختيارات ال .2

 .مرحلة تجميع المعلومات الالزمة لتقييم البدائل .3

 .مرحلة تنفيذ القرار .4

 .مرحلة متابعة القرار .5

أن كل مرحلة من المراحل السابقة تمثل  simone)سيمون (وفي حقيقة األمر كما يراها 
  .منطقة قرارات صعبة

  تحليل

  القرار اتخاذ

  تعريف

  عن البحث
  حل 
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  :تحديد المشكلة: المرحلة األولي

سليم يصددها مرحلة في غاية الخطورة، إذ أن إن تحديد المشكلة المراد اتخاذ قرار 
المطلوب في هذه المرحلة هو التعرف وتعريف المشكلة بشكل  دقيق من اجل أال تكون الحلول 

  )26 ،2007:البشاري. (المقترحة مشاكل جديدة تعقد الموضوع وتذهب به

  :تحديد البدائل الممكن إتباعها: المرحلة الثانية

ة من دراسة وتحليل جميع البدائل الممكنة التي يمكن إتباعها لحل البد على اإلدارة الرشيد
المشكلة،واختيار أفضلها من حيث إمكانية البديل علي حل المشكلة بأقل جهد وبأقل خسارة ممكنة 

إال أن البحث عن البدائل ليس ) 26 ،2007:البشاري. (وتحقيق الهدف بأقصى سرعة ممكنة
من العقبات التي قد تؤدي إلي ترك البديل الجيد واالستعانة عنه باألمر السهل، الن هناك كثيراً 

ببديل اقل جودة، وهذا مرتبط بالدرجة األولى باإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة في الوحدة 
  .االقتصادية

  :مرحلة تقييم البدائل: المرحلة الثالثة

ات والمعلومات المتوفرة داخل يقصد بتقييم البدائل مقارنتها بالمتاح منها علي أساس البيان
وخارج الوحدة االقتصادية، لمعرفة أي الحلول الذي يحقق أهداف الوحدة االقتصادية وعلي 

  )26 ،2007:البشاري. (النحو الذي تم شرحه في المرحلة الثانية

 )برنامج إنتل: (رورة إيجاد الحلولويضاف في هذه المرحلة ض

ويمكن حل المشكالت . تحدي أمام تحقيق هدف ما ويحدث حل المشكالت عند مواجهة عائق أ
السنون أو قد يستغرق سنوات وبمشاركه من مئات  ببساطة مثل بري قلم رصاص عند انكسار

ويمكن أن تنطوي المشكالت على أبعاد اجتماعية . الحراري الخبراء، مثل إدراك حل لالحتباس
المشكالت وبعضها قد يتوفر له توجد عشرات الحلول لبعض  وقد. وثقافية وسياسية وشخصية
وربما ال يمثل ما يعتبر مشكلة خطيرة بالنسبة لشخص ما مشكلة لفرد  القليل من الحلول الضعيفة

وتحتل . ويعد حل المشكالت جزءا من التعلم والحياة في كافة األحوال .آخر على اإلطالق
 م مقام الوقود الذي يقود إلىمكانًا مهما بالنسبة لحل المشكالت، ألن المعلومات تقو المعرفة

ويمكن أن يتعرض أي شخص ويعلق في مشكلة ما، مثل الوقوع في غور منخفض أو . النجاح
 طفل أو سيارة متعطلة ويعرف أن المشكلة يمكن حلها، ولكن ال يتوفر لديه المعلومات صراخ

   .المطلوبة لحلها
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  :مرحلة التنفيذ: المرحلة الرابعة

عملية لتحويل التصورات النظرية عن القرار الذي تم اختياره إلي  وهي المرحلة األولى ل
واقع فعلي بعد أن تقرر الوحدة االقتصادية أي الحلول األفضل وذلك بإصدار األوامر للبدء 

  ).26 ،2007:البشاري. (بالتنفيذ

  :مرحلة المتابعة: المرحلة الخامسة

ذات جانبين يتعلق الجانب األول ) لرقابةا(يري اإلداريون المحدثون اليوم أن وظيفة المتابعة 
منهما بمتابعة وتقويم النتائج المنبثقة عن الجهود المختلفة في المنظمة وتصحيح االنحرافات عنـد  
حدوثها،أما الجانب الثاني فيتعلق بالرقابة علي منجزات األفراد أنفسهم من خالل وظيفة التوجيـه  

  ).26، 2007:البشاري(والقيادة 

تعتبر الخطوة العملية  الثانية بعد مرحلة تنفيـذ  ) مرحلة المتابعة(المرحلة األخيرة وعليه فان 
القرار من حيث العمل علي تجميع كافة المعلومات المطلوبة حول النتائج التي أسفر عنها تنفيـذ  
القرار، لمعرفة مطابقة النتائج العملية مع النتائج المتوقعة أو المخطط لها فـي القـرار، ويقـوم    

في هذا المجال، وخصوصاً فيما يتعلق بـاألمور التـي ال يتحقـق     لشخص بدور رئيسي وفعالا
النجاح فيها إال بالمتابعة واالنتهاء التام لها، الن أي حل لمشكلة أو قرار يتخذ، إنما نحكـم عليـه   

  . فائدةوإال أصبح كمن يصعد الجبل كامالً وقبل أن يصل القمة بقليل يعود بال من نتائجه أو مخرجاته،

 :خصائص اتخاذ القرار: خامساً

  :اتخاذ القرار ال يكتسب بالتعليم فقط وإنما بالممارسة والتجربة -:أوالً

أن تستمع لمحاضرة، ولكنهـا   لن تكون صاحب قرارات صائبة بمجرد أن تقرأ كتابا، أو بمجرد  
إلنسان بالممارسة بشـكل  ويمتلكها ا ،التجربة تنضجك شيئا فشيئا، ولكنها الخبرة تكتسب مع األيام

التجربة بالحنكة وصواب الرأي ودقة االختيار أكثر  تدريجي ومن هنا يتميز كبار السن وأصحاب
ال توجد لديه األسباب والملكات التخاذ القرار الصحيح، هنـا   من غيرهم، فالشاب الناشئ كثير ما

     ).31 ،2007:البشاري( .المعونة أو النصيحة يحتاج إلى المشورة أو

  :اتخاذ القرار أفضل من عدم اتخاذه -:ثانيا

أخطاء خاصة في األمور التي ال بد منها من اتخاذ قرار، الن عدم اتخاذ   وان كان في القرار    
 .اإلنســان بــالعجز والشــلل فــي مواجهــة األحــداث وحــل المشــكالت القــرار يصــيب

تخذ قرار بـل يبقيهـا معلقـة    في األمور وال ي بعض الناس دائما ال يبت .)2007،26:البشاري(
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دائما يدور في حلقة مفرغة، يمر الوقـت دون   فتجده حينئذ شخص غير منجز، وال متخذ قرار،
في كلية الطب أم يدرس في كلية الهندسة ؟يمر العام  أن ينجز شيئا، ألنه لم يختر بعد، هل يدخل

س فصال في الطب والثـاني  ينجز، والذي يتردد كثيرا فيدر والعامين وهو على غير استقرار فال
ذلك اختيارا صائبا فيمضي للعلوم،ثم يرى أنها ال تناسبه فتمـر   يختاره في الهندسة ثم يقول ليس

يتخرج بأقدمية يكون معها قد اسـتحق أن يأخـذ    –كما يقولون  –وهو  السنوات يتخرج الطالب
قرار وتغتـنم الفرصـة   أيضا تضيع الفرص وتمر، فان لم تتخذ ال.واحدة عدة شهادات بدل شهادة

تتكرر، وهذه مسألة أيضا مهمة، البديل التخاذ القرار هو ال شيء واتخاذ القـرار   الن الفرص ال
 جرأة ويعطيك الشجاعة، وأيضا يتيح لك الفرصة للتقويم بعد الخطأ فال تكن أبدا متـرددا  يكسبك

وعلمـا   تجربة جديدة في اتخاذ القرارات، اعزم واعقلها وتوكل، وامضي فان أخطأت فان الخطأ
إن أخطأت فلـك   جديدا يفيدك في مستقبل األيام بإذن اهللا تعالى من المنطلق اإلسالمي وجه أخر

األسباب واجتهد وامضـي   أجر واحد وان أصبت فلك أجران، فماذا تحجم إذا ؟ولماذا تتردد ؟خذ
علـى االجتهـاد    الـذي بنـي   وال تخشى الخطأ فان الخطأ مع النية الصالحة السليمة ومع العمل

من حديث النبـي صـلى اهللا    الصحيح يكون مغفورا بإذن اهللا، بل ويثاب صاحبه كما في الحديث
 ) فأصـاب فلـه أجـران    إذا اجتهد الحاكم فأخطأ لـه أجـر واحـد وإذا اجتهـد    ( عليه وسلم 

 :ليس اتخاذ القرار مبنيا على العلم الشرعي فحسب -:ثالثا

لى معارف الحياة العامة وعلـى طبيعـة الظـروف ومعرفـة     لكثير من األحوال يبنى ع بل    
 .القرارات وحاجات الناس ومصالحهم وهذه كلها تمثل أسساً ال بد من معرفتها عند اتخاذ األحوال

 )32 ،2007:البشاري(

   :اتخاذ القرار يحتاج إلى عقلية متفتحة مرنة -:رابعا

إال من طريق واحد وال ينظر إال من منظار واحد  وأحادية الرأي، فان الذي ال يفكر بعيدا عن الجمود   
أو  عليه أمور وتوصد في وجهه األبواب ويظن أال حل ويستسلم لليأس مع أنه لو نظر عـن يمينـه   تغلق

أعماه عنها أنه لم يـتح   عن يساره أو خلفه أو أمامه لرأى أبوابا كثيرة مشرعة وطرق كثيرة ممهدة، إنما
 )32 ،2007:البشاري( .مخارج عدة يولد األفكار حتى تكون هناك لعقله أن يسرح في اآلفاق وان

   :بدايته ليس اتخاذ القرار هو نهاية المطاف بل في الحقيقة هو -:خامسا

والتقـويم، والتقـويم ربمـا     الن بعد اتخاذ القرار يحتاج إلى التنفيذ والتنفيذ يحتاج إلى المتابعة   
اتخاذ القرار وإنما أهم من ذلك مـا   ات، فليس المهم هويدخل كثير من التعديالت على تلك القرار

  .)32 ،2007:البشاري( .بعد اتخاذ القرار
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 :خصائص من يمتلكون مهارة حل المشكالت :سادساً

المشكالت طورت من  قائمة بخصائص من يمتلكون مهارة حل) 138 ،2007:سويد(يشرح 
  :ويظهر هؤالء الناس. قبل خبراء في التفكير الناقد

  وضوحا في عرض السؤال أو االهتمام .1

  ترتيبا في األعمال المعقدة .2

  اجتهادا في طلب المعلومات ذات الصلة .3

  عقالنيةً في اختيار معايير التطبيق .4

  عنايةً في تركيز االنتباه على المسألة التي في متناول اليد .5

  مثابرةً أمام الصعوبات التي تواجههم .6

 والظروفدقةً بدرجة يسمح بها الموضوع  .7

أن الماهرين في حل المشكالت ) Welson at ollويلسون وآخرون في سويد، (وأضاف
العمليات التي يمكنهم استخدامها كما تتـوفر لـديهم    الرياضية على دراية بمجموعة متنوعة من

   )138 ،2007:سويد(.جديدة عندما يواجهون مواقف غير متوقعة القدرة على ابتكار إستراتيجيات
احث أن حل المشكالت عملية مكتسـبة يمكـن تنميتهـا وإتقانهـا بالممارسـة      ويرى الب

  :والتدريب ويتميز الشخص المتميز في حل المشكالت بعدة خصائص أهمها
  .اإلتجاهات اإليجابية نحو المواقف الصعبة والثقة بإمكانية التغلب عليها. 1 
 .جمع المعلومات بشكل كامل وشامل لجميع جوانب المشكلة. 2 

 .تجزئة المشكلة إلى جزئيات صغيرة حتى يتمكن من حلها. 3 

 .الوعي بالخطوات المتبعة وتوابعها والتأكد من صحتها. 4 

ــدريب عليهــا باســتمرار . 5  ــدائم والتحســين مــن المهــارة وتطويرهــا والت  .التقــويم ال

  :العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار :سابعاً
 :والمعتقدات القيم 

حقائق وطبيعة النفس  تأثير كبير في اتخاذ القرار ودون ذلك يتعارض معللقيم والمعتقدات      
، فمثال عندنا في ديننا الحنيف قوله صلى اهللا )138 ،2007:سويد(البشرية وتفاعلها في الحياة

 .عليه وسلم فيما معناه أنه ماخاب من استشار وما خسر من استخار، فإذا عزمت فتوكل على اهللا

 .م قراره إذا عزم ويوفقه اهللا عز وجلهذا يجعل المسلم يحس 

 :المؤثرات الشخصية 
 شخصيته التي ترتبط باألفكار والمعتقدات التي يحملها والتي تؤثر على القرار الذي لكل فرد      

 )138 ،2007:سويد(.للفرد سيتخذه، وبالتالي يكون القرار متطابقا مع تلك األفكار والتوجهات الشخصية
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 :الميول والطموحات 

لذلك يتخذ الفرد القرار النابع من ميوله  لطموحات الفرد وميوله دور مهم في اتخاذ القرار      
 .الحسابات الموضوعية المترتبة على ذلك وطموحاته دون النظر إلى النتائج المادية أو

فمن الطبيعي كلما كانت طموحات الشخص أكبر كلما كانت قراراته أقوى ). 138 ،2007:سويد(
 .وأصوب، كما أن ميول الشخص تئثر بشكل كبير جدا على قراراتهوأكبر 

 :العوامل النفسية 

النفسية على اتخاذ القرار وصوابيته، فإزالـة التـوتر النفسـي واالضـطراب      تؤثر العوامل     
والتردد لها تأثير كبير في إنجاز العمل وتحقيق األهداف والطموحـات واآلمـال التـي     والحيرة
 .)139 ،2007:سويد( .دإليها الفر يسعى

  :مهارات حل المشكالت إحدى أكبر المهارات التي يجب أن تكتسب في الحياة: ثامناً
يرى سويد أن مهارة حل المشكالت هي من أهم المهارات الحياتية على اإلطـالق، فعنـدما         

ـ  و يعـرف  يالحظ الشخص تناقضاً أو موقفا ال يخلو من التناقضات وهو يتابع حياته اليومية، فه
فوراً أن هناك أمراً ليس على ما يرام وأن هذا الشيء غير طبيعي، إن النظر إلى موقف ما على 
أنه مشكلة هو نظرة نسبية، فالمشكالت ال توجد إال في عيون أصحابها، فما نجده مشكلة عنـد شـخص   

  ). 140 ،2007: سويد(معين قد ال يكون كذلك عند شخص آخر، وتختلف من ثقافة ألخرى 
حل المشكالت هو المهارة المطلوبة لكل فرد في كل ناحية تقريباً من نواحي الحياة، ونـادراً       

ما تمضي ساعة بدون مواجهة الفرد للحاجة لحل نوع ما من أنواع المشكالت، وتكـون وظيفـة   
  . )23، 2006:االتصال انفعال( .المدير األساسية حل المشكالت

لة يواجهها الشخص فإنه يكون سعيداً إن استطاع حلها بشـكل  ومن هنا نجد أن في أي مشك     
جيد يرضى عنه ولو كانت المشكلة بسيطة وال تحتاج لخبرة، لذا أقر العلماء النفسانيين بضرورة 
التعزيز ليس فقط لألشخاص الذين يحلون مشاكلهم فقط، بل الشخص لنفسه أيضاً عد تقديم حـل  

اح يولد نجاحاً، وإذا تمكنت من حل مشكلة ولو صغيرة فـإن  لمشكلة معينة، ومن هنا تجد أن النج
ذلك يعطيك ثقة بالنفس ويدفعك لنظرة إيجابية للذات والتقدم لحل مشاكل أصـعب، هـذا علـى    
المستوى العام، فما بالك لطلبة المرحلة الثانوية الذين هم في مرحلة االنطالق، ومرحلة المراهقة 

ا يحتاجه االعتماد على النفس، واعتماد الكبار عليه، وتوكيله التي يكون المراهق فيها من أكثر م
ببعض المهام والمشاكل ليقوم بحلها، مما يعطيه مزيداً من التقدم والعطاء، وهذا يـنعكس علـى   

أن مـا  ) ,Scooteسـكوت  (شخصيته بشكل كبير، وينعكس على مسيره في الحياة، وكما قـال  
تفخر به واإلنجازات التـي   شيءل ما يحيط بك وكل إن ك: تحققه من نتائج يتوقف على أعمالك

تعتز بها، والعالقات االجتماعية، وكل ما يحقق لك السعادة والرضا عن الذات، وما يميزك عـن  
مـن  " اآلخرين بعد توفيق اهللا أوال هو من نتاج لما بذلته من جهود متتابعة للفوز بها، كما قيـل  
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وحـل  ، الحياة تولد حياة، والقوة تصنع قوة:ببيةالس) ,Scoote 141 ،2002:سكوت".(زرع حصد
برنـارد،  "(المشكلة يعطيك قوة وثقة على حل المشاكل األخرى أكثر تعقيدا، وبالعطاء تصبح غنياً

  )..Scoote 162 ،2002:في سكوت
ومن هنا نجد ضرورة تعليم الطلبة لهذه المهارة وهذه المبـادئ حيـث ال يكونـون فقـط          

شكالتهم، ولكن يبحثون عن مشاكل من حولهم، ومجتمعهم، بـل ومشـاكل   ليقتصروا على حل م
األمة اإلسالمية كاملة ومحاولة حلها، وحملها محمل الجد،وقد حث ديننا الحنيف على ضـرورة  

المسلم للمسلم كالبنيـان يشـد   :"مساعدة اآلخرين والوقوف بجانبهم فكما قال صلى اهللا عليه وسلم
المشي في حاجة أخيك  -فيما معنى الحديث-: ب مساعدة اآلخرين، وكما قال في با"بعضه بعضا

  .المسلم خير لك من اعتكاف شهر
  : تعليم مهارة حل المشكالت للطالب: تاسعاً

حل المشكالت إلى مستوى الخبيـر، يجـب علـيهم أوالً     حتى يصل مستوى الطالب في
ومن خـالل  . لزمهم تعلمهافرص تنمية المهارات التي ي مواجهة المشكالت التي تشغلهم ومنحهم

 .يكتسـب الطـالب خبـرة مباشـرة فـي حـل المشـكالت        التعليم القائم على مشاريع عملية،

ويجب أن تكون المشـكلة،  . الطالب هي المشكالت التي تربكهم وأكثر أنواع المشكالت التي تفيد
ـ     التي تقدم الفائدة األكبر تراتيجيات للطالب، على مستوى تحد كاف حتـى تتطلـب تنظـيم االس

مهـارات   المعرفية، وتتمثل الطريقة الوحيدة التي يتمكن بها المعلمون من تحسين المعرفية ووراء
النتـائج، ويوضـح    حل المشكالت لدى الطالب، في دفعهم إلى التركيز على العمليات بدالً مـن 

. التالمشـك  أن التفكير في النتائج يعوق الطالب غالبا فـي حـل  ) ، في جروانLangerالنجر(
الطـالب  " القيام بـذلك؟  هل يمكنني"بدالً من " كيف أقوم بذلك؟"ويساعد توجيه عملية التفكير في 

بدالً مـن التركيـز علـى عـدة      على التفكير بنشاط في طرق مختلفة ربما يتم بها حل المشكلة
  ).105، 1999:جروان(احتماالت للفشل 

هذا ما تتعلمـه  . "ثناء أنشطة حل المشكالتمجموعة من الباحثين على أهمية التأمل أ وأكد      
،فـي  ,Welson at oll ويلسون وآخـرون (، وذكر"قيامك بحل المشكلة التي تعد مهمة بالفعل بعد

مضـى عنـد    ، أن الباحثين يحذرون من الصعوبة البالغة لتنامي الرغبة في التفكير فيما)جروان
بالرياضيات حيـث   فوف رياضية خاصةويرجع هذا جزئيا إلى الثقافة المحددة لعدة ص. الطالب

 .مهارات حل المشـكالت  يكون الهدف فيها من حل مشكلة ما هو العثور على اإلجابة وليس تعلم

. المنهجية وغيـر المنهجيـة   ويمكن أن يحدث التأمل في الصفوف الدراسية بكل من الطرق     
تي استخدموها لحل المشكالت، العمليات، ال ويمكن أن يساعد توفير الوقت للتدوين والتحدث بشأن

 يوجد بحث معتبر يؤيد نظرية أن الطالب يقومون بتحسين مهارات حل المشـكالت لـديهم   كما

وتمدهم هذه المواقف االجتماعيـة بطـرق   ). ,2002Wigref: ويجريف(بالعمل في مجموعات 
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تجريبيـا أو   لمناقشة كيفية تقدم العمل في مشروع ما، وهي تحث على منح الطالب منهجا طبيعية
كـذلك، تشـبه عمليـة     بالنسبة للعديد من المعلمين والطالب. قاعدة تقريبية عند حل المشكالت

التحديات، طريقة منطقية فـي   النصف األيسر للمخ، مثل إتباع سلسلة خطوات عند مواجهة أحد
 األخذ في الحسـبان عـدة طـرق    وبالرغم من ذلك، يجب على المعلمين. التعامل مع مشكلة ما

مهم على أن النصف األيمـن للمـخ    ويوجد دليل. تختلف بها أساليب التفكير والتعلم لدى الطالب
واستعراض الصورة بالكامـل وتحديـد    يلعب دورا مهما في حل المشكالت وذلك بتصور البدائل

 ).112، 1999:جروان( .قيمة الحلول البديلة

يات المهمة والتقييمية، التي تعد مهمة أنه باإلضافة إلى العمل) 145، 1990:الزيات( ويقترح
تميل ألن تكون أكثر شـمولية  "يوجد مجموعة أخرى من المهارات التي  جدا في حل المشكالت،

ويحاول أن يبـرهن أن  . انفعالية وحدسا وأكثر إبداعا وأكثر مرئيةً وحسية حركية وتوازيا وأكثر
  . المنطقيقومون بحل المشكالت بنجاح يتميزون باإلبداع و من

وفي الحقيقة، يتم غالبا التفكيـر فـي اإلبـداع    . مهمتين للنجاح وتعد كلتا الطريقتين للتفكير      
المشكالت، وهناك بعض المهارات األخـرى التـي ال تقـل أهميـة      كنوع خاص من عملية حل

مهارات حل المشكالت، حيث أن الطالب الذين يستطيعون تحديـد المشـكالت    للطالب عن تعلم
 ويقوموا بإدارة، لتي يمكن حلها ويعرضوا خيارات لحلها ويستخدموا استراتيجيات تفكير مناسبةا

  .العملية برمتها على نحو وراء معرفي مؤهلين للنجاح في المدرسة والعمل والحياة

 :المشكالت مهارات التفكير وحل: عاشراً

ووصفها جزءا من إحدى  مشكلةيبدأ حل المشكالت بتحديد المشكلة، وربما يكون تحديد ال      
وذلك ألن هذه المرحلة تتطلب  العمليات المعرفية أكثر منه كجزء من إحدى العمليات التحليلية،

   .القدرة على مشاهدة كيف تختلف األشياء

   .كيف تساهم مهارات التفكير المختلفة في حل مشكلة ما)165، 1990:الزيات(وشرح 
  .وين تمثيل مرئي للمشكلةالمتعلمين على تك اإلدراك يساعد .1

  .سيحتاجونها الناس على استدعاء المعلومات واإلجراءات التي التذكر يساعد .2

  .إفادة وفعالية على تنظيم المعرفة التي جمعوها في بنية ستكون أكثر التركيب يساعدهم .3

هـذه   وما إذا كانت التخاذ القرار بأي األساليب التي يتعين استخدامها التقييم يتم استخدام .4
  .األساليب تعمل أم ال
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األهداف وإجـراء   وراء المعرفية من يحلون المشكالت على تعيين االستراتيجيات تساعد .5
القرارات فيمـا يتعلـق بنجـاح     الخطط وتغيير االستراتيجيات حاليا إذا احتاجوا إلى ذلك واتخاذ

  .الحل

  :التكنولوجيا وحل المشكالت: الحادي عشر
يا الكمبيوتر كأداة في حل المشكالت أكثر شـيوعا ألن أجهـزة   تكنولوج أصبح استخدام

وتساعد مجموعة األنواع المختلفة من البرامج المسـتخدمين علـى   . دقةً وتوفرا الكمبيوتر أكثر
 ويتمكن المتعلمون من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها إليجاد. المشكالت بالرسم وصف

بالخبراء  كما يمكن للطالب من خاللها االتصال. على الكمبيوترالحلول من خالل االتصال القائم 
 .الذين يمكنهم تقديم االستراتيجيات لهم وتشجيعهم في هذا الشأن

 ومن خالل بعض األنواع من ألعاب الكمبيوتر يمكن تدريب الطالب علـى فهـم إحـدى         

 االسـتدالل واختبـار  "المشكالت وإيجاد المعلومات الالزمة وتنظيمها وتطوير خطـة العمـل،   

  ).31، 1999:األعسر(، وتكوين وعي بأنواع مختلفة من أدوات حل المشكالت"الفروض واتخاذ القرار

 :المشكالت ببالغة الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في حل) 1999:األعسر(ويشرح 

النـاس شـرح    منقبل ظهور أجهزة الكمبيوتر في التاريخ البشري، بدا من الطبيعي للعديد     
المنطـق أو الرياضـيات    أو العقالنية في ضوء التفكير التجريدي بنموذج" مهارات التفكير العليا"

مفيدا جدا ويمكن لعدد قليل مـن   المنظمة، وكان حقًا هذا النوع من التفكير صعبا ويحتمل أنه كان
جـدا بالنسـبة ألجهـزة    االستدالل المنطقـي سـهالً    وبالرغم من ذلك وجد أن. الناس القيام به

نوعا من األشياء التي ال يدركها غالبية الناس مثـل مواكبـة    ويمثل ما وجدوه صعبا. الكمبيوتر
السياقات المعقدة والمتغيرة بسرعة والمفتوحة بإبداع حيث ال يوجد يقـين   طرق جديدة متقدمة في

  ). 31 ،1999:األعسر. (بصحتها

تمثـل   ت التي تحدث في التكنولوجيا بطريقة واحدة، ولـذلك وترتبط مهارات التفكير بالتطورا   
التي يتعذر علـى   ببساطة المهارات البشرية، التي نقدرها وتحوز على اهتمامنا األكبر، المهارات

  .الكمبيوتر محاكاتها حتى اآلن

  : الطرق اإلبداعية لحل المشكالت واتخاذ القرارات: ثاني عشر
ية أساسية لتوليد حلول جديدة بطرق غير مألوفة يستخدم فيها التفكير بطريقة إبداعية هو تقن

الخيال على نطاق واسع، والتفكير اإلبداعي هو عكس التفكير المنطقي وهناك أمور تتعلق 
  :باإلبداع

  .اإلبداع موهبة يملكها كل الناس بنسب متفاوتة -
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  .يمكن تعلم توليد األفكار الجديدة وغير المسبوقة -
  .اإلبداعي بطريقة عقالنية لتوليد أفكار علمية ومالئمةيمكن التفكير  -
  .يقوم المدراء بتشجيع اآلخرين لتوليد األفكار الجديدة، وليس شرطاً أن يكونوا هم مبدعين -
. اإلبداع ليس حكراً على األذكياء، بل كل منا يمكن أن يكون مبدعاً متى ما أتيحت له الفرصة -
  )30 ،2007:البشاري(
  :تخاذ قرار إبداعيتقنيات ال -1

في كثير من المنظمات تستخدم تقنيات التخاذ القرارات اإلبداعية أو حل المشاكل، وهذه     
  :التقنيات هي

  :تقنية ابتكار األفكار -:أوالً
إن اعتياد النظر إلى األمور بطريقة معينة : صدور األحكام قبل األوان يعوق عملية اإلبداع

رات البديلة، إن الهدف األساسي من ابتكار األفكار هو السماح يجعلنا نخفق في إدراك الخيا
  .لمخيلتك باالنطالق بحرية وكسر قوالب التفكير المقيد والمحدود

  :قواعد ابتكار األفكار لمجموعة معينة •
  .تحديد قائد لحلقة النقاش ويشرح المشكلة -1
  .يشجع القائد المشاركين على طرح األفكار المتعلقة بالمشكلة -2
  .يدون كاتب الحلقة كل ما قاله المشاركون -3
  .تحظر جميع المقاطعات ألنها تعترض تدفق األفكار -4
. بعد االنتهاء من الحلقة تصنف هذه األفكار وتقيم، وتوضع الئحة باألفكار األكثـر مالئمـة   -5
  )32 ،2007:البشاري(

هني وهي ترك الموضوع في وهذه التقنية ما تعرف في علم التربية بإستراتيجية العصف الذ   
  .تدفق دون توقف فتتداعى األفكار انسيابياً، وتتصل بالالشعور

  :تقنية كتابة األفكار -:ثانياً
هذه التقنية شبيهة بالتقنية السابقة، إال أنها تختلف عنها في أن المشاركين يقومون بتدوين 

توضع في مكان مخصص  أفكارهم على أوراق بدالً من تسجيلها على الئحة مشتركة، ومن ثم
لها في وسط الطاولة، بعد ذلك تنتقل المجموعة إلى مناقشة األفكار المدونة بنفس طريقة تقنية 

  )33 ،2007:البشاري. (ابتكار األفكار
  ):خرائط العقل( تقنية تنظيم العقل  -:ثالثاً

الكلمات تعتمد هذه التقنية على البحث العلمي للدماغ، والذي يربط المعلومات بالصور و
تشمل جهتي الدماغ الجهة اليسرى المنطقية، والجهة اليمنى التخيلية، تتولد . واأللوان باألفكار

المعلومات على شكل يعكس طريقة عمل الدماغ، بحيث تظهر األفكار في شكل صور ملونة 
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إن هذه الطريقة تسمح لدماغك باستيعاب مجموعة . وكلمات مفتاحيه نابعة من موضوع مركزي
لة من المعلومات المترابطة فيما بينها، مستعملة الصور واأللوان إلضفاء اإلبداع الحيوي كام

  )5، 2006:الرفاعي.(على عملية اتخاذ القرار
  :تقنية التفكير الجانبي -:رابعاً

تعتمد هذه التقنية على التفكير الجانبي بدالً من التفكير العمودي التقليدي، وهناك طريقتان 
  :بي هماللتفكير الجان

  :التحقق من االفتراضات -1
  :وهذه التقنية تتيح إلقاء نظرة انتقاديه على االفتراضات غير الصالحة، ويمكن تحديدها فيما يلي

  .توجيه كامل الفكرة إلى المشكلة :الفكرة المسيطرة -
. وهي عناصر تربطك بمجرى معين من العمل، وقد تكون عناصر تافهـة  :العناصر المطوقة -
  .وقد تعيق التفكير السليم وتحدد مجرى ومجال التفكير العام)145 ،1990:اتالزي(
  .أو، وترفض الحلول الوسطية/ وهي قيود مستقطبة يفصل بينها إما :العناصر المستقطبة -
  .إنها تشكل اإلطار الذي يفترض أن تعالج ضمنه المشكلة :الحدود -
دود والقيود بافتراضات ينبغي التحقق مـن  إنها حجارة األساس التي أنشأت الح :االفتراضات -

  )وكبيديا.(واقعيتها
إن تحديد القيود السابقة منطقياً يسهل عملية التعامل معها بسالم، بـل وتحييـد العناصـر    

  .المعيقة للتفكير وتوجيه التفكير في االتجاه الصحيح
  :ست قبعات تفكير -2

عي عند مواجهة قرارات حاسمة هذه التقنية تساعد األشخاص في التفكير على نحو إبدا
  :وهذه القبعات هي
تتعلق بالمعلومات والبيانات؛ بحيث يركز صاحب هذه القبعة على جمع  :القبعة البيضاء

  .المعلومات المطلوبة للقرار
تهتم بالمشاعر والحدس والعواطف، بحيث يركز صاحب هذه القبعة على  :القبعة الحمراء

  .لى تبريرهاالمشاعر واألحاسيس دون الحاجة إ
تهتم بشأن التحذير والحكم االنتقادي، يركز صاحب هذه القبعة على تفادي  :القبعة السوداء

  .ارتكاب األخطاء السخيفة
تهتم بالتفاؤل والمواقف اإليجابية، يركز صاحب هذه القبعة على الفوائد وسبل  :القبعة الصفراء

  .نجاح األفكار
ي والبحث عن أفكار جديدة، يركز صاحب هذه القبعة على تهتم بالجهد اإلبداع :القبعة الخضراء

  .تشجيع األفكار والبدائل الجديدة



67 

 

تهتم بتنظيم عملية التفكير اإلبداعي، يركز صاحب هذه القبعة على تنظيم عملية  :القبعة الزرقاء
  .التفكير وتصبح أكثر إنتاجية

الئماً لتوليد األفكار، وتحريك هذه القبعات الست تصف نوع سلوك التفكير الذي قد يكون م     
  ).42 ،2007:البشاري.(المناقشة واتخاذ القرارات

وفد الحظ الباحث أهمية هذه الطرق الحديثة في حل المشكالت واتخاذ القرار بشكل إبداعي       
والتي ظهرت حديثاً على الساحة العربية، والتي أصبحت مجاال خصبا للتدريب وأساليب التعلم 

  .أنها شهدت نجاحاً باهرا في العديد من المجاالت الشخصية والمهنية الحديث، حيث
وفي هذه التقنية يقوم الشخص بتخيل أنه يلبس القبعة التي يريد أن يفكر بطريقتها فمثالً إذا أراد 

الشخص أن يفكر تفكيراً إبداعياً يتخيل أنه لبس القبعة الزرقاء وأنه يريد أفكاراً إبداعية وهكذا مع 
  .القبعات الستباقي 

  :العالقة بين الذكاء وحل المشكالت: ثالث عشر
إذا نظرنا إلـى عالقـة الـذكاء بحـل المشـكالت فإننـا سـنجد مـن خـالل تعريـف           

بأنـه قـدرة   : الذكاء) Gardner،جاردنر(إجابة لهذا التساؤل، حيث عرف ) Gardner،جاردنر(
فرد من التغلب على الصـعوبات  فكرية تستلزم مجموعة من مهارات حل المشكالت، مما يمكن ال

التي تواجهه، وتمكنه أيضا من خلق نتاج فعال في المجتمع، إلى جانب تمهيد الطرق الكتسـاب  
  ). 84، 2003: جابر.(معرفة جديدة

إن عملية اتخاذ القرار تتطلب استخدام الكثير من مهارات التفكير العليا مثل التحليل والتقويم 
اتخاذ القرار على أنها عملية تفكير مركبة تهـدف إلـى اختيـار    وغيرها، ويمكن تعريف عملية 

أفضل البدائل أو الحلول المتاحة للفرد في موقف معين من أجل الوصول إلـى تحقيـق الهـدف    
تخيل أنك تقود سيارة الحياة وأنت تسير في الطريـق مسـرعاً،   ) 120 ،1999: جروان(المرجو 

يبدوا لك كطريق المرح والسرور، أي الطـريقين  وفي الطريق برز لك طريق آخر يجذبك إليه و
ستسلك؟ هل ستبقى تسير في طريقك وكأنك لم ترى هذى الطريق الجيد، أم أنك ستقف وتهـدئ  
السرعة لتفكر في ذلك ؟ أم أنك تعاني من عدم قدرتك على اتخاذ القرار وتتخبط مما قد يـؤدي  

ليس شرطا أن تستغل كل فرصة ولكن كل طريق يواجهك هو عبارة عن فرصة و إنإلى حوادث سير؟ 
  ).Scoote watt 171 ،2001:سكوت وات(المهم أن تدرك أن شيئا جديدا ظهر في الصورة 

حرية التفكير مع تولي زمام المبادرة التخـاذ  : ويفسح أسلوب حل المشكالت في التعليم  إلى
  . القرارات المتعلقة بحل المشكالت

ي الحياة يتناسب طرديا مع القدرة على استخدام أنواع كما يرى الخبراء أن مقدار النجاح ف
  .التفكير في حل المشكالت
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  ):األكاديمية(المهارات الدراسية  /3
  :المدخل

إلى أن درجـة االسـتيعاب تتوقـف علـى تنظـيم عمليـة       ) 27، 1990: السيد(يشير 
علمية، ويتعـرف  االستذكار،والتخطيط المسبق لها، فعن طريق االستذكار يلم الطالب بالحقائق ال

على المعارف بموضوعية، ويصل إلى أفضل تفسير للظواهر، وأحسن حل للمشـكالت التـي   
وتختلف عـادات وأسـاليب   . تصادفه، سواء في مجال تخصصهم أو أسلوب حياته بصفة عامة

الدراسة من طالب آلخر، فلكل طالب عاداته التي يعتبرها مثالية فـي التحصـيل واإلنجـاز،    
يصل إلى أفضل مستوى يرضى به عن نفسه، وتختلف هذه العادات بـاختالف  يستخدمها لكي 

المواد الدراسية، فاختالف نوعية الخبرات التي يقوم الطالب باستذكارها تجعله يعدل ويطـور  
              .في هذه العادات حتى تتوافق مع المادة الدراسية

مهارات االسـتذكار وإتقانهـا،    فالطالب يحتاجون في جميع مراحلهم التعليمية إلى معرفة
وبخاصة في المرحلة الثانوية لما لها من متطلبات مختلفة لتحقيق التفوق في التحصـيل، تلـك   
المهارات التي اكتسبوها وتعلموها خالل مراحلهم الدراسية السابقة بالمحاولة والخطأ تـارة، أو  

  )3 ،1998: رزق.( االسترشاد بالمحاولة والخطأ، أو من مصادر التعلم المختلفة بالتقليد أو

ومهارات االستذكار تشير إلى مجموعة األنماط السلوكية المتعلمـة مـن اآلخـرين،     
والتي يستخدمها المتعلم في اإلنجاز األكاديمي في المواد الدراسـية المختلفـة وفـى مراحلـه     

و المهـارات  العمرية المتتابعة ، أو بالدراسة المنتظمة، وهي التراكم المسـتمر للمعلومـات،   
السليمة لالستذكار تعتبر إحدى متع الحياة، فهي تبعث في نفسك متعـة معرفـة المزيـد عـن     
األشياء التي تهتم بها، وهذه المعلومات بدورها ستنمي ثقتك بنفسك، وتساعدك علـى الشـعور   
بالفخر من إنجازك لمهامك التحصيل المطلوبة منك،  ومن المدهش أن نسبة الطـالب الـذين   

  )41 ،1998:الشناوي.(ن فنون ومهارات الدراسة واالستذكار قليلة جدايتقنو
ومع االنفجار المعرفي وثورة المعلومات التي اجتاحت العالم مع مطلـع القـرن الحـادي          

والعشرين، لم يصبح للتخمين نصيب كبير في النجاح والتقدم، وأصبح السـالح الحقيقـي الـذي    
سالح المعرفة الصـحيحة، ونـزودهم ببنـاءات    : ال الغد هويجب أن نسلح به طالب اليوم ورج

معرفية قوية متمايزة واضحة ومنظمة، كي يستطيعوا خوض معركة ثورة المعرفـة، وخاصـة   
التكنولوجية منها، على صفحات شبكة المعلومات العالمية، وما تسفر عنه من تضـخم معرفـي   

  ) 47 ،1998:الشناوي.(متجدد

ح في بناء الشباب معرفيا، وبناء عقولهم على نحو سليم، هو تمهيد فالطريق السليم إلى النجا
الطريق لهم باستراتيجيات جيدة لكيفية تنظيم وقتهم وإدارته، وتحديد أهـدافهم وسـبل تحقيقهـا،    
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للحصول على المعلومات السليمة في أقل وقت وبأقصر الطرق، وكل ذلك يتسنى لهم ذلك عـن  
قق لهم النجاح في جميع أعمالهم التي يقبلون على القيام بهـا،  طريق مهارات االستذكار، التي تح

  ليس في حياتهم الدراسية فحسب، بل في جميع أعمالهم وأمورهم في الحياة

  :تعريف مهارات االستذكار: ًثانيا

  :المعنى اللغوي لالستذكار - أ

ـ . ذكـره : واسـتذكر الشـيء  . ربط في إصبعه خيطا ليذكر صاحبه: استذكر فالنا    تذكر واس
  ). 325 ،1960:مجمع اللغة العربية.(درسه للحفـظ: الكتاب

  :المعنى التربوي لمهارات االستذكار -ب

عـادات  ) 54 ،2007:السـيد (تعددت التعريفات التي وردت لمهـارات االسـتذكار،فيعرف   
نمط سلوكي يكتسبه الطالب خالل ممارسته المتكـررة لتحصـيل المعـارف    " االستذكار  بأنها 

ات، وإتقان الخبرات والمهارات، وهذا النمط السلوكي يختلف باختالف األفراد، ويتبـاين  والمعلوم
  .بتباين التخصصات

بأنها الطرق الخاصة التي يتبعها الطالب فـي اسـتيعاب   ) 205 ،1996: عبد النبي(ويعرفها  
الـب  المواد الدراسية التي درسها، أو التي سوف يقوم بدراستها، والتي مـن خاللهـا يلـم الط   

بالحقائق، ويتفحص اآلراء واإلجراءات، ويحلل، وينقد، ويفسر الظـواهر، ويحـل المشـكالت،    
ويبتكر أفكاراً جديدة، ويتقن وينشئ أداء تتطلب السرعة والدقة، ويكتسب سلوكيات جديدة تفيـده  

  . في مجال تخصصه

ا العمـل بالكفـاءة،   ومن ثم يمكن القول بأن العمل  باالستذكار يبدأ بسلوك متعلم، ثم يتسم هذ 
وله هدف هو اإلنجاز والتحصيل، فيصبح سلوكا ماهرا، فإذا ما تكرر بشكل آلي يصـبح عـادة،   
وفق قوانين نظريات التعلم السلوكية، وإذا تم االختيار من بين تلك السلوكيات والعادات والتنظـيم  

  .   لإلجراءات، يكون الفرد بصدد اتخاذ إستراتيجية في االستذكار

ءاً على التعريفات السابقة يعرف الباحث مهارات االسـتذكار أنهـا مجموعـة األنمـاط     وبنا 
السلوكية المتعلمة من اآلخرين، بالتقليد أو االسترشاد، أو بالمحاولة والخطـأ، أو مـن مصـادر    
التعلم المختلفة، والتي يستخدمها المتعلم في اإلنجاز األكاديمي في المواد الدراسية المختلفة وفـى  

وهي أنماط سلوكية متعلمة تتباين بتباين مواقـف الـتعلم، وتختلـف    . احله العمرية المتتابعةمر
  .باختالف التخصصات الدراسية، وتتطور بتتابع المراحل العمرية للمتعلم
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وتختلف هذه المهارات واألنماط السلوكية والتي تصبح عادات من طالب آلخر، فلكل طالـب   
في التحصيل واإلنجاز، يستخدمها لكي يصل إلـى أفضـل مسـتوى    عاداته التي يعتبرها مثالية 

يرضى به عن نفسه، وتختلف هذه العادات باختالف المواد الدراسية، فاختالف نوعية الخبـرات  
التي يقوم الطالب باستذكارها تجعله يعدل ويطور في هذه العادات والمهارات حتى تتوافـق مـع   

أن درجـة االسـتيعاب تتوقـف علـى تنظـيم عمليـة        إلى) زيدان(حيث يشير، المادة الدراسية
  )43، 1990:زيدان( .االستذكار، والتخطيط المسبق لها

  :أهمية تعلم مهارات االستذكار: ثالثاً 

إن تأثير مستوى التحصيل الدراسي بمهارات االستذكار وعاداته،وهـذا أمـر يتفـق عليـه     
دراسة تعد متغيرات مهمـة للـتعلم   المتخصصون في ميدان سيكولوجية التعلم على أن مهارات ال

الجيد، فإتقان المتعلم لمهارات دراسية فعالة يعد من أهم العوامل المهمة في تعلمه، وذلـك حـين   
يعرف ويتقن الطريقة والكيفية التي يدرس بها بنجاح، فمثل هذا المتعلم لن يصبح بمقدوره النجاح 

صلة النجاح في التعلم الـذاتي، وذلـك   في المستويات الصفية فحسب، بل سيصبح قادرا على موا
من خالل ما تحققه هذه الممارسات الفعالة من تغذية مرتجعة تعمل على تصحيح المسـار نحـو   

وقد أثبتـت الدراسـات والبحـوث العربيـة      )45، 1990:زيدان(. تحقيق أهداف الدراسة والتعلم
ريقة جيدة يؤدى إلى مزيد من واألجنبية أثر هذه المهارات في التحصيل الدراسي، فاالستذكار بط

االستذكار، واكتساب المعرفة وبالتالي مداومة النجاح الدراسي، أما إتباع المـتعلم لطـرق غيـر    
. جيدة فقد يدفع به إلى البعد عن حقائق المادة الدراسية وبالتالي فشل االكتساب الجيـد للمعرفـة  

أن عملية االستذكار هي : "بقولهوذلك أيضا ) 145، 1990:العيسوي(ويؤكد ).2، 2004:المقرن(
ليست بالبسيطة كما يظن البعض، ولكنها معقدة حيث تتدخل فيها مجموعة كبيرة مـن العوامـل   
االجتماعية واألسرية بجانب العوامل النفسية والعقلية والتربوية واإلدارية والجسـمية ومـا إلـى    

األسـرى الصـحي الهـادئ     ذلك، ومن أهم هذه العوامل مقدار ما يتمتع به الطالب مـن الجـو  
والمشجع والخالي من الخصام والصراع، وظروف السكن واإلقامة ومقدار تفرغه للدراسة وعدم 

  .تكلفته بأعباء خارجية

وتعد عملية االستذكار من عمليات التعلم الهامة التي ال غنى عنها للطالب في أي مجـال مـن   
منذ بداية تعلمه إلى نهايته، لما لها مـن أثـر   مجاالت العلوم المختلفة، حيث أنها مالزمة للمتعلم 

كبير على مستوى تحصيله الدراسي واكتسابه لمعلومات، ويتوقف هذا على الطريقة أو األسلوب 
  )56 ،1990:زيـدان ( .المتبع في هذه العملية باإلضافة إلى قدرة الفرد على االستيعاب والتحصيل

تيعاب المواد الدراسية المختلفـة التـي درسـها    وعملية االستذكار ما هي إال برنامج مخطط الس
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الطالب أو التي سيقوم بدراستها، ومن خاللها يلم بالحقـائق ويـتفحص اآلراء ويتعـرف إلـى     
اإلجراءات ويحلل ويتفقد ويفسر الظواهر ويحل المشكالت ويبتكر أفكارا جديدة وينشـئ ويتفـنن   

  . صه الدراسي وفى أسلوب حياتهفي المهارات ويكتسب سلوكيات جديدة تفيده في مجال تخص

  :أنواع المذاكرة: رابعاً

 :المذاكرة التحضيرية .1

وهي عبارة عن المذاكرة اليومية التي تسبق الدرس المراد إعطاؤه من خالل القراءة العامـة      
وهي ممتازة جدا تضمن لك الحصـول علـى درجـات    . للموضوع والتأثير على النقاط المهمة

 . عالية

 :وميةالمذاكرة الي .2

وهذا النوع جيد جدا حيث يقوم الطالب بمراجعة الدرس المأخوذ يوميا بعـد العـودة إلـى         
 . المنزل وأخذ الراحة الكافية وتناول وجبة الغذاء، أو قبل ذلك في وقت الفراغ في المدرسة

 : المذاكرة األسبوعية .3

رة في عطلة نهايـة األسـبوع   وهذا النوع من المذاكرة ال بأس به حيث يقوم الطالب بالمذاك     
  . فقط، وذلك من خالل مراجعة جميع الدروس وقراءتها جيدا

 ): الموسمية( المذاكرة االختيارية  .4

وهذه طريقة تعتمد على المجازفة والمغامرة حيث يدرس الطالب فقط ليلة االختبار أو قبلـه       
ذا النوع يعتمد بصورة كبيـرة  بيوم، معتمدا على حضوره وانتباهه في الدرس داخل المدرسة، وه

  . على الذاكرة

 :المزاجيةالمذاكرة  .5

وهذا النوع هو األسوأ حيث يقوم الطالب بالمذاكرة فقط عندما تشتاق نفسه للمذاكرة أو يقوم      
ولي األمر بالمتابعة أو عند التحفيز فيكون المستوى متذبذبا حسب الموقف، فقد يحصـل علـى   

  )34، 1998: رزق .(الظروف واستعداده الشخصي، ونوع المادة العلميةتقدير ممتاز أو راسب حسب 

  :أهم المهارات الدراسية: خامساً

  :مهارة االستماع :1  

يعتبر اكتساب مهارات االستذكار هدفا أساسيا من أهداف المنهج، ومهارات االسـتماع أول  
اتصال للطفل مع اللغة يتم مـن  هذه المهارات استعماال، فالطفل يبدأ ممارسته للغة مستمعاً، وأول 
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خالل االستماع لمن حوله، والطفل يولد وليس لديه القدرة على الكالم وان كانت أعضاء نطقـه  
  )7ت،.ب:محمد( سليمة فيبدأ في اكتساب الكالم عن طريق االستماع 

الكالم والطفل األصم أو الذي يفقد القدرة على السماع في سن مبكرة يفقد وبالتالي القدرة على    
التي توقف االستماع والفهم، وكذلك القدرة على الكتابة والقراءة تتوقـف علـى القـدرة علـى     
االستماع والكالم، لذلك نجد االستماع وثيقة الصلة بقدرة التلميذ علـى االسـتيعاب والتحصـيل،    
فالطالب الذي لم جيداً أو سمع خطأ فالشك أنه سيجد صعوبة في ربـط األصـوات المسـموعة    

  ).24، 1994:صادق، أبو حطب(0كلمات المرئية التي تقدم له كمادة للقراءةبال

ويستطيع الطفل اكتساب بعض لمهارات اللغوية من خالل ممارسته في بداية حياته الدراسـية  
للغة مستمعاً، ولقد أثبتت بعض الدراسات إن اإلنسان العادي يستغرق في االستماع ثالث أمثـال  

من ساعات يقظته في نشاط يتعلـق  % 70كما وجد أن الفرد الذي يستمعما ستغرقه في القراءة، 
% 32قـراءة، و % 15من النشاط اللفظي كتابة، % 11: باللفظ يتوزع عنده النشاط بالنسب التالية

استماعاً، كذلك أجرى بحث يستطلع فيه رأى المعلمين في نسبة ما يتعلم األطفـال  % 42حديثا، و
فـي دراسـة لـه فـي     ) ,Rankinرانكـين  (الوقت، كما رأى منها % 25عن طريق االستماع 

بأن االستماع هو أكثر أساليب االتصال شيوعاً، واستخداما، فالشـخص يسـتطيع أن    1982سنة
أن التالميذ يقضون ساعتين من خـالل  ) Wilt(يستمع ثالث أضعاف ما يقرأ، وكذا أشار ويلت 

  ).31ت،.ب:محمد(0خمس ساعات مدرسية في االستماع

ا يكن األمر، ومهما تكن مهارات االستماع، وأنواع فإن عملية االستماع في ذاتها عمليـة  ومهم
معتمدة، تحتاج درجة عالية من التركيز واليقظة واالنتباه، وليس ذلك فقط إلدراك العالقات بـين  
الحقائق المعروضة، واألفكار المسموعة، واآلراء المطروحة، ووجهات النظر، وغير ذلك، ولكن 

اً الن المستمع البد أنٍ اآلراء يكتشف الظالل اللغوية والفـروق التـي تشـير إلـى الـنظم      أيض
ومن كل هذا برز اهتمام الباحـث بهـذه المهـارة    ) 24، 1994:صادق، أبو حطب( واإلحساس

كإحدى مهارات االستذكار الهامة والتي تحتاج إلى مراعاتها وتنميتها وكانـت مادتنـا العلميـة    
مصادر، على الرغم من أننا في مدارسنا الفلسطينية والعربيـة عامـة يعتمـد    مستوحاة من عدة 

المعلمين بشكل كبير جداً على هذه المهارة في توصيل المعلومة فتجد أن أغلب المعلمين يقضون 
أغلب حصصهم في جانب التلقين أو ما يسمى بحشو األدمغة، والذي يعتمد علـى الكـم ولـيس    

  .النظرية واالتجاه الحديث نحو الكيف، والتعلم النشط الكيف رغم إثبات بطالن هذه
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          :مهارة إدارة الوقت :2

تعد مهارة إدارة الوقت مفتاح النجاح في الحياة بشكل عـام والدراسـة واالسـتذكار بشـكل         
ومن ثم يجب أن تتصدر هذه المهارة اهتمامات النـاس بمختلـف أنـواعهم وأجناسـهم     ، خاص

وقد أشارت أبحاث جمة إلي أن مهارة إدارة الوقت تمثل إحـدى مهـارات   . رهموأعمارهم وأفكا
وإذ قد يرجع تأخر تحصـيل الطالـب الـذي يتمتـع     ، )24، 1994:صادق، أبو حطب(الدراسة 

  بقدرات عليا إلي عدم قدرته علي االستفادة من وقته 

الطالب يتمتعون وهو ما يجعل من مهارة  إدارة الوقت نقطة تمييز فاصلة بين مجموعة من 
بقدرات عقلية واحدة أو متقاربة، فعلي الرغم من اشتراكهم فـي القـدرات العقليـة أو السـمات     

  .الشخصية إال أن أكثرهم مهارة في إدارة الوقت سيكون أكثرهم تحصيال وتفوقا

لكن هذه المهارة ترتكز علي أسس مهمة يجب توافرها في من يتسم بها، وأهم هذه األسـس  
قيمة الوقت فيكون دائم اإلحساس به، ومن ثم يتكون لديه الدافع القوي إلدارة الوقـت  أن يحترم 

علي النحو األمثل، وذلك الدافع الذي يعينه علي المشقة المصاحبة إلدارة الوقت، وبه تتحول هذه 
هـي جـزء مـن    " المشقة إلي متعه محببة إلي قلبه فيتعود عليها ويلتزم بها، إذ أن إدارة الوقت 

بعد ذلك يستغل صاحب هذه المهارة وقت دراسـته اسـتغالال جيـدا،    ". رة الذات وترويضها إدا
فينظم عمله وفق أولويات معينة وفي ضوء خطة زمنية دقيقة وصوال إلي اإلفادة الكاملـة مـن   
وقت دراسته، ثم يتخير أكثر األوقات مناسبة الستذكار دروسه، ويضع جدوال يوميا لالسـتذكار  

ة حتى يجري علية أية تعديالت تتناسب مع ما تتطلبه الحال القائمة، علي أن يلتـزم  يتسم بالمرون
  .به دون تأخير عمل اليوم إلي الغد

ثم ينظم عمله قبل البدء في االستذكار ليستغل وقته استغالال فعاال، وال يدع شيئا يعوقه عـن      
ترفيهية تسـاعده علـي تجديـد    بنظام وقت استذكاره أنشطة  –االستذكار، مع مراعاة أن يتخلل 

  ).62، 2000:عبد الرحيم. (نشاطه ومواصلة استذكاره

كما تشمل مهارة إدارة الوقت تقويم جدول االستذكار تقويمـا دوريـا، والـتخلص مـن         
العادات القديمة في االستذكار إذا كانت تضيع الوقت، فوضع الجدول يعتبر مـن وجهـة نظـر    

وقت، ومن أهم فنون إدارة الوقت، حيث أن العديد مـن الطـالب   الباحث من أهم وسائل تقويم ال
يؤخرون دراستهم أشهراً، بل وقد تذهب السنة الدراسية وهو يريد أن يبدأ وال يعرف كيف يبـدأ  

لذا فإن المرشد التربوي فـي مـدارس   . فيكون هذا مدعاة لمضيعة الوقت، ومضيعة السنة كاملة
أو يحدثهم عن مهارات المذاكرة يحـدثهم عـن ضـرورة     الثانوي خصوصاً أول ما يأتيه الطلبة

  .استغالل الوقت بإعداد جدول بما يتناسب مع قدرة ورغبة الطالب النفسية، وهمته العالية
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 :تحسين إدارة الوقت -

مجموعـة مـن االسـتراتيجيات     (Cottrell:1999,64-68)لتحسين إدارة الوقت يقدم كوتريل     
  :منها. إدارة وقته لالستذكارتساعد من يتبعها على تحسين 

  :يوجد عشرة اقتراحات لتحسين مهارات ادخار وقت االستذكار، وهى: ادخار الوقت) أ

وذلك من خالل الكتابة في ملف مثقب األوراق  :تجنب إعادة كتابة المالحظات والملخصات -1
  .وانا مستقالللحركة بينها أو إعادة ترتيبها بسهولة، مع التأكيد على أن كل ورقة تحمل عن

بتجنب كتابتها في جمل طويلة، وعدم االهتمام بكتابتها بخط  :ادخر وقت كتابة المالحظات -2
منمق، مع ضرورة التأكيد على ترك مسافات بين السطور إلضافة مالحظات أخرى تريد 

  .إضافتها

حد، باالحتفاظ بمالحظات الموضوع الواحد في مكان وا :ادخر وقت البحث في المالحظات -3
  .مع ترقيم صفحات االقتباسات لسهولة الرجوع إلى النص

باستخدام استراتيجيات تحسين القراءة، والقراءة لما هو متصل : ادخر وقت القراءة -4
خذ بها : بالموضوع المراد تناوله، وإذا استرعى انتباهك معلومات معينة في موضوع آخر

  .ملحوظة للرجوع إليها في وقت آخر

بكتابة صفحة المرجع أو الكتاب على هامش  :لكتابة والبحث عن المراجعادخر وقت ا -5
المالحظات، مع ملء الكارت الخاص به من الدليل، كما يمكن تنظيم المراجع على الحاسب 

  .اآللي الستخدامها أكثر من مرة بدون إعادة كتابتها

كتابتها ووقت باختصار المالحظات يختصر وقت  :استخدم كلمات محددة لتركيز طاقتك -6
  .قراءتها، المهم أال تفقد أهميتها في مساعدتك على تذكر أكبر قدر من المعلومات

بحمل مفكرة صغيرة لتدوين األفكار واألحداث فيها كما تحدث،  :ادخر وقت التفكير -7
  .وحاول دائما استخدام آليات العصف الذهني لتحصل على عقل يعمل

خدام قلم التحديد،سيعمل على تجميع المعلومات است :ادخر وقت تنظيم المعلومات -8
  .المكتوبة في مختلف الصفحات دون الحاجة إلى إعادة كتابتها

  .   وذلك بالكتابة مباشرة على معالج الكلمات بالحاسب اآللي:ادخر وقت الكتابة -9
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  :مهارة تحسين الذاكرة :3

درجـة كبيـرة علـي المعلومـات     إن نجاح الفرد في مواجهة المشكالت الحياتية يعتمد ب      
والمعارف التي قام بتخزينها في ذاكرته من أجل استرجاعها عند الطلب، وفي الواقع فإن المتعلم 
يحتاج إلي كثير من المعلومات التي خزنها أثناء دراسته لتساعده علي الفهم واسـتيعاب اسـتبعاد   

تكون جـاهزة عنـد اسـتدعائها     المعلومات الجديدة من خالل عمليات الربط داخل الذاكرة ولكي
لإلجابة عن أسئلة االمتحان، وبالتالي فعملية التذكر عملية ضرورية لكل فرد حتـى يسـتطيع أن   

  "يمارس حياته بشكل طبيعي 

إلي أنه من أجل اكتسـاب الحقـائق والمهـارات واألفكـار     ) 56، 2000:عبد الرحيم(يشير     
الستفادة من الخبرات السـابقة واالنتفـاع بـالخبرات    الجديدة، فإن الذاكرة تساعد األطفال علي ا

الحالية، كما أنها  تعد األطفال للخبرات الجديدة ومن الممكن أن يعيق القصور في الذاكرة عملية 
التعلم، وأن يسبب صعوبة خـالل مرحلـة الطفولـة المبكـرة وسـنوات الدراسـة ومرحلـة        

ى العملية أو العمليات التي تخزن وتحـتفظ  ويشير أنور رياض إلى أن مفهوم الذاكرة يعن.الشباب
فيها بالمعلومات الجديدة المكتسبة لحين استدعائها، ونحن ال ننسي كل ما تعلمناه وفـي المقابـل   
فأننا ال نتذكر كل ما تعلمناه أي أن النسيان حقيقة واقعية مثله مثل التذكر، ولكـي نتغلـب علـي    

مجموعة من األساليب واالستراتيجيات التي تساعد  المشكالت التي تواجهنا فأننا يجب أن نستخدم
  ).237، 2004:رياض.( علي تحسين الذاكرة

على ثالثـة جوانـب لتحسـن    ) 25، 1998:رزق(في Betler &Hobe )بتلر وهوب (ويركز     
  :الذاكرة، وهي

حتى نستطيع تذكر كمية كبيرة من المعلومات، فمن األفضل أن نجزئها إلـى قطـع    :التقسيم. 1
  .يرة، يسهل تناولها واستذكارهاصغ

ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات القديمة، أو المعلومات الجديدة ببعضها، يمكن من : الربط. 2
  . بناء مادة نتعلمها بطريقة يسهل تذكرها

من األسهل تعلم وتذكر األشياء ذات المعنى، عن تعلم وتذكر شـيء ال يعنـى لنـا     :المعنى. 3
التـداعي للمعـاني مـن خبراتنـا     : المعلومات لها معنى هناك عدة طرق، منهاولجعل . الكثير

ومـن هنـا فإننـا     .ومعارفنا السابقة، وعن طريق إدراك وفهم العالقات بين العناصر المختلفـة 
نتوصل إلي أن عملية التذكر قابلة للتحسين والتطوير وهذا ما نسعى إليه للمتعلم كـي يسـتطيع   

  .متابعة تعلمه
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  :القراءة مهارة :4

تعتبر القراءة من أهم مجاالت النشاط اللغوي في حياة الفرد والجماعة وأهـم أدوات اكتسـاب   
المعرفة والثقافة واالتصال بنتاج العقل البشرى ثم أنها من أهم وسائل الرقى والنمو االجتمـاعي  

  .والعلمي

على التوافق الشخصي فالقراءة تفيد الطالب وتوسع خبراته وتسهم في إعداده العلمي وتساعده 
  .واالجتماعي وحل المشكالت، كما إنها تفتح أمامه أبواب الثقافة وتحقق له المتعة والتسلية

أن القراءة تعنى النظر واالستبصار، النظر يعنى رؤيـة  ) 108 -107 ،2000:مذكور(ويرى    
تحليـل والتفسـير   الرموز المطبوعة بالعين مع تدبرها والتفكير فيها، واالستبصار هو الفهـم وال 

والتطبيق والنقد والتقويم عن طريق استخدام كل قوى اإلدراك الظاهرة والباطنة عند الطالب التي 
  .خالقالمنحها له 

وتقسم القراءة من حيث األداء إلي قراءة صامتة وقراءة جهرية كما تقسم من حيـث الغـرض   
  )220 ،2000: رياض(لحل المشكالت من القراءة إلي قراءة للدرس والبحث، قراءة لالستماع وقراءة

: نبيـه (وتعتبر مهارة القراءة إحدى مهارات التعلم واالستذكار وتؤكد الدراسـات والبحـوث   
على إن إتقان مهارات التعلم واالستذكار يساعد الطالب على التحصيل الممتاز للمعـارف  )1990

  .االكاديمى والمعلومات مع ادخار الوقت والجهد مما يؤدى إلي النجاح والتفوق

أن تعلم مهارة القراءة يعتمد على النضـج العقلـي والجسـمي    ) 89، 1998:مصطفى(ويرى   
ومدى سهولة المهارة أو صعوبتها لدى المتعلم وما تحققه من وظيفة اجتماعية أو أهداف عامـة  

ك أو خاصة له، ويتدرج نمو المهارة من البسيط إلي المعقد مع ازدياد النمـو العقلـي واالحتكـا   
  .بالخبرات المتتابعة للدراسة

التفريق بين األفكـار   -تحديد واستخراج األفكار: ومهارات القراءة كثيرة ومتنوعة ومن هذه المهارات   
تنويع السـرعة   -استخدام الرموز واالختصارات -فهم العالقات القائمة بين األفكار -األساسية والثانوية

 -فة التنظيم الذي اتبعه الكاتب في عرض األفكار والمعلومـات معر -في القراءة بما يناسب الغرض منها
اسـتخدام أجـزاء    -استنتاج معاني الكلمات غير المألوفة -قراءة األشكال والرسوم والجداول والخرائط

  ).198-186، 1992:جابر(،)118 ،1996:شحاتة. (الكتاب في تحديد مادة القراءة
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  :   استراتيجيات تحسين القراءة

عدداً من االستراتيجيات لتحسين القـراءة وسـرعتها    (Cottrell:1999,114) دم كوتريل يق     
  :والفهم القرائي وهما

  .قراءة النصوص األكثر حداثة
استخدام اإلصبع عبر الصفحة من أعلى إلي أسفل وتتبع العين لحركة اإلصـبع  : تتبع اإلصبع   

  .لمعروض في الصفحةيدرب العين على الحركة السريعة للبحث خالل النص ا
ن تكوين خلفية عن الموضوعات التـي يـتم   إ: البناء والتهيئة للموضوعات والنصوص الصعبة

  .قراءتها تزيد من سرعة القراءة والفهم القرائي لتلك الموضوعات
جعل العين تسبق لألمام ما تقرا من كلمات أو عبـارات يسـاعد   : االحتفاظ بحركة عينيك لألمام

  .مل والقطع الكبيرة بدالً من قراءة الكلماتويسهل قراءة الج
وبالرجوع إلي األدبيات والكتب التي تناولت القراءة ومهاراتها تم جمع مجموعة مـن العبـارات كـل      

أتصفح قائمة محتويـات الكتـاب للتعـرف علـى     ( عبارة تمثل مهارة فرعية لمهارة القراءة نذكر منها
  0)186، 1992:جابر( .د قراءة الموضوع عند عدم فهمي لهأعي –أكون رأي شخصي عما أقرأه -محتواه

  :مهارة تدوين المالحظات :5

تعرف مهارة المالحظات أو الملخصات أنها هي ما يستخلصه القـارئ لـنص أو المسـتمع     -1
لمحاضره أو درس، وبطريقته الخاصة، بحيث يسهل عليه تذكر غالبيـة المعلومـات للـنص أو    

ات الضر وريه لالستذكار حيث أن المتعلم لن يستطيع بأي حال من الدرس، وهي تعد من المهار
فـي حـين أن المالحظـات     –األحوال حفظ الكتاب كامالً، أو تذكر المحاضرة أو الدرس كامال 

  0بأسلوبه وبكلماته وتنظيمه الخاص من اآلليات التي تساعده على تذكر اكبر قدر من المعلومات

يسـاعد فـي   ) 156، 1992:جـابر (ن المالحظات كما يذكروتدوي:أهمية تدوين المالحظات -2
التركيز وبالتالي تحقيق أفضل تعلم،كما يساعد على التذكر والمراجعة والتركيـز علـى النقـاط    
الهامة حتى يسهل الرجوع أليها فيما بعد، كما أن ذلك يمكن الطالب من أن يكون لديه سجل بأهم 

  0تطيع أن يحتفظ بها في عقلهالنقاط أو التوضيحات اإلضافية التي ال يس

: عدداً من االقتراحات من الكتب أو المحاضرات منها) ,166:1999Cottrell(ويقدم كوتريل 
تحديد وتلخيص األفكار الرئيسية مع صياغتها بأسلوب الطالب وكلماته، ترتيب األفكـار تحـت   

ت أخرى، وضـع  العناوين أو االسئله، ترك مسافات بين سطور المالحظات إلضافة أي تفصيال
مالحظات كل موضوع في ملف خاص مكتوب عليه العنوان بوضوح، استخدام صفحة منفصـلة  
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لكل موضوع فرعي، استخدام الرموز أو االختصارات واأللوان، ربط النقـاط بعضـها بـبعض    
  0باستخدام األسهم أو الخطوط المتقطعه

مـن النمـاذج    مجموعه)  205Herrman,et.al -203: 1996(ويعطي هرمان وآخرون 
  .الملخصات، التنظيم الهرمي للمعلومات، جداول العالقات،وغيرها: لعمل المالحظات منها

خمسة خطوات للتدوين الفعال  )20، 1427 :السقاف(ذكرت: خطوات للتدوين الفعال -3
  :كالتالي

 .االستماع الفعال .1

 .اختيار المعلومات وثيقة الصلة .2

 .اختصار هذه المعلومات .3

 .هذه المعلومات تصنيف وتنظيم .4

 ".الحقا"تفسير هذه المعلومات  .5

  :مهارة تحديد األهداف :6

مهارة تحديد األهداف من المهارات التي توضح للمتعلمين مهام دراستهم، وتسـهم في 
تحملهم المسئولية تجاه ذلك، ويمكن عمل قائمة يحدد فيها الطالب ما يستطيعون وقائمة يحددون 

ما يستطيعونه وبين أهدافهم، ويعملوا على التقريب بينهما، أو التقريب  فيها أهدافهم ليقارنوا بين
بين طموحاتهم وواقع إمكاناتهم، ودفعهم  لبذل مزيد من الجهد والمثابرة حتى يصلوا إلى تحقيق 

  ) الس (Laase:1996,96.أهدافهم

ألمد، أفضل إلى أن إستراتيجية تحديد أهداف قصيرة ا cottrel, 1999,64)(ويشير كوتريل     
من تحديد أهداف عامة أو طويلة األمد لعملية االستذكار، وتحقيق الهدف يتحكم فيه العديد من 
المتغيرات غير إمكان تحقيقه، فالوقت والمعينات الخارجية واألحداث الطارئة وغيرها من 

حديد األهداف األمور التي قد تقيد  ذلك التحقيق أو تيسره، ومن االستراتيجيات المقترحة لمهارة ت
  :ما يلي

 :حدد لنفسك أهدافاً قصيرة األمد 

حيث إن األهداف قصيرة األمد تشعر من يقبل على تحقيقها بأنه يسـتطيع تحقيقهـا، وال   
يقف األمر عند ذلك بل إن تلك األهداف قصيرة األمد يمكن تقسيمها إلى أهـداف أصـغر، مـع    

ا، مـع ضـرورة االلتـزام بتحديـد الوقـت      تحديد كم وبداية ونهاية الوقت الذي يسمح بإنجازه
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فإن لم يتم تحقيق تلك األهداف يجب االستمرار حتـى اكتمـال   . المفترض لتحقيقها قدر اإلمكان
  .تحقيقها، حيث إن المهم ليس هو الوقت، وإنما األهم هو تحقيق األهداف

  :مهارة المراجعة والتجهيز لالمتحان :7

ر التي تعيد الحيوية والنشاط للمعلومات التي تم تعد المراجعة من أهم مهارات االستذكا
وهي نشاط إقدامي يحتاج إلى دافعية . استذكارها وتخزينها في الذاكرة وتجهيزها لالمتحان

كما تتطلب االبتكارية وتفاعل آليات ومهارات االستذكار، كما . وتركيز للنشاط العقلي للقيام به
ة جيدة للوقت، والعمل الجيد والفعال مع اآلخرين، تحتاج إلى درجة عالية من الدافعية، وإدار

  ).Herrman, et al. (1996,207)هيرمان وآخرون.(والقدرة على االختيار والتفكير الناقد والتحليلي

  :وهناك عدد من األخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في أثناء فترات المراجعة، وهي   

  .ختبارترك المراجعة حتى الدقائق األخيرة قبل اال -

  .قراءة المالحظات عدة مرات قبل االمتحان -

  .كتابة المالحظات المرة تلو األخرى -

  .كتابة المقاالت وإجابات األسئلة المتوقعة وحفظها عن ظهر قلب -

  .البحث عن سبل التأجيل للمراجعة، مثل االنشغال باألهل أو األصدقاء -

  .اجعةانخفاض دافعية االستمرار في االستذكار والمر -

  .الخوف من عدم القدرة على تذكر المعلومات -

  .انخفاض القدرة على مواجهة الملل والتعب -

  . االنشغال بالعديد من المسؤوليات غير المهام  ومسؤوليات المراجعة -

  :Cottrell (1999,266كوتريل. (التوقف عن المراجعة قبل اكتمال عملية التعلم -

عدداً من اآلليات التي تساعد  )Herman, et al. (1996,207) هيرمان وآخرون (ويعرض    
  :له استذكاره، منها الطالب في مرحلة المراجعة لما سبق
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  :مراجعة المقررات والمحاضرات -1

ويفضل . فالمحاضرات والمالحظات التي تتناول موضوعاً واحداً يجب مراجعتها معا    
استذكرتها فيها، فكيفية المراجعة ومكانها  مراجعة المحاضرات والمالحظات في األماكن التي

  .شيئان متكامالن

   :التوقع والتدارك -2

مع المراجعة اعمل على صياغة أسئلة كما تتوقع أن تكون، مستخلصة من النقاط التي تتوقع 
أنها مهمة، أو تتوقع أن الممتحن سيأتي منها باألسئلة، مع األخذ في االعتبار أن غالبية الممتحنين 

ثم حاول إجابة تلك األسئلة، وراجع نفسك، . ون باألسئلة على عامل فهم الطالب للمقرريركز
  .واكتشف نقاط الضعف، واعمل على إتقان الجزء المسئول عن الخطأ

   :اختبر نفسك -3

بجمع األسئلة المتوقعة والتي كنت تبحث عن إجاباتها طوال العام، والعمل على إجابتها في 
لك ما تعرفه وماال تعرفه، وعلى ضوء ذلك أعد دائرة المراجعة وقت محدد، حتى يتضح 

  . واالستذكار

  :مجموعة من  استراتيجيات المراجعة الفعالة، منها (Cottrell: 1999,219) ويعطي كوتريل

  :ويساعد على ذلك :المراجعة طوال العام الدراسي -1
  .عمل المالحظات الواضحة في أثناء االستذكار -
 .كلمات الرئيسية، والمعلومات المهمةعمل فهرس لل -
  :وذلك عن طريق: استخدام الوقت بعناية -2
  .البدء مبكرا من بداية العام الدراسي كلما أمكن -
  .تنظيم جدول للمراجعة -
  .تخصيص وقت للمراجعة ضمن دائرة الوقت -
  .استبدل وقت الفراغ بوقت للمراجعات -
  .العمل بدافعية واتجاهات إيجابية نحو االمتحان من خالل :االحتفاظ بحالة عقلية جيدة -3
وذلك بتسجيل إجابات أسئلتك على شرائط وإعادة  ):باالستماع(المراجعة باستخدام األذن  -4

  .سماعها
بالنوم الفترات الالزمة، واالسترخاء، وتناول الطعام  :المحافظة على الصحة العامة -5

  .المتوازن
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في  المقرر نفسه، ومحاولة اإلجابة عنها  :ات األعوام السابقةاستخدام أوراق أسئلة امتحان -6
  . دون النظر في ملخصاتك، أو محتوى المقرر

   :أسلوب الدافعية: اًخامس

لقد وجد أن الدوافع تلعب دوراً أساسياً في توجيه األنشطة والممارسات التي يقـوم بهـا   
يث أنها تؤثر علـى األداء الطالبـي،   الفرد، كما أنها تلعب الشيء الكثير في المجال التربوي ح

أن الدوافع تعمل على تنظيم القوى التـي توجـه العمليـات العقليـة     ) 34، 2007:الفقي(ويذكر 
) الـدوافع (واللفظية والجسمية عبر مسارات معينة، وعرف موراى هذه الحاجات السـيكولوجية  

إطالق الطاقات وتوجيـه   باعتبارها خصائص ثابتة طويلة األمد في الشخصية، وأنها تعمل على
وتنشط هذه الحاجات بفعل قوى أو عوامل الضغط البيئية التـي   –السلوك والخبرات  –واختبار 

   .ا أن لها خصائص اإلثارة والتحفيزيمكن أن تكون حقيقية مدركة أو متخيلة، كم

 سمة ثابتة نسبياً في الشخصية، ترجع جـذورها علماء الحاجة لإلنجاز على أنها ويعرف ال
إلى خبرات الطفولة المتوسطة، وتدفع المرء إلى القيام بمهام بعد احتمال نجاحهـا معقـوال مـع    
تجنب كل األعمال السهلة بدرجة متطرفة ألنها ال تتضمن تحديداً، واألعمال الصعبة جداً نتيجـة  

  )154، 1992: جابر(في ) ,Huffman etalهوفمان وآخرون (الخوف من الفشٍل 

إلى الحاجة لإلنجـاز علـى   ) 155، 1992: جابر(أيضاً في ) Reber، 1987(ويشير ريبر 
دافع شخصي يظهر على هيئة كفـاح مـن   "إنها شبيهة في تعريفها بالدافع نحو اإلنجاز والذي هو

  ".أجل النجاح 

إلى أن هناك عدة عوامل ظاهرة، من أهمهم عـامالن ظاهريـان   ) 155 ،1992جابر(ويذكر    
  :ير على دافعية اإلنجاز وسلوك اإلنجاز وهمالهما أهميتهما في التأث

  .تقديم مكافأة مادية ومعنوية للمتفوقين  -  أ
  .تلعب األسرة والمدرسة دورا كبيرا في تنشيط دافعيه اإلنجاز وفي إخمادها أيضاً  - ب

وقد ظهرت دراسات كثيرة أن المرتفعون في دافعية اإلنجاز تتسم بمجموعة من الخصال مـن     
  :أهمها

  .تقان والتميزالسعي نحو اإل  -  أ
  .القدرة على تحمل المسؤولية  - ب
  .القدرة على تحديد الهدف -ج
  .القدرة على استكشاف البيئة -د

  .القدرة على التخطيط لتحديد الهدف -هـ
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  ).تغذية راجعة مباشرة(القدرة على تعديل المسار في ضوء المعرفة المباشرة للنتائج -و
  0)166، 1983:األعسر(القدرة على التنافس مع الذات -ى
كما أكدت نتائج بعض الدراسات أن الدافع لالنجاز دافع متعلم يمكن تحسينه من خالل بـرامج     

  0)175 -1983،171:األعسر(التدريب المناسبة
  :التفكير اإليجابي: اًسادس

وهنا يطرح الباحث بعض النقاط في هذا المجال والتي يراها مهمة لكل طالب، ليس فقط في 
ار ولكن في كل المهارات الحياتية، بل هي التي تصوغ مهارات الفرد الحياتيـة،   مهارات االستذك

كونه األقرب إلـى الـذهن، وكونـه آخـر      -وكتبها الباحث في ضمن متغير مهارات االستذكار
  .المتغيرات الفرعية في هذه األطروحة

مـن دافعيـة    فهذه المهارة ال تزيد من مهاراته الدراسية فحسب بل أنها تغير حياته وتزيـد 
مستقبله، ومن كثر أهميتها والتي استفاد منها الباحث شخصياً في مسيرته فقد استخدمها الباحـث  
في سلسلة من حصص التوجيه الجمعي لطلبة مدارس الثانوية، حيث أنها منها ينطلـق الطالـب   

فـاهيم  ويغير استراتيجياته اتجاه مستقبله ليس الدراسي فحسب بل على جميع األصعدة فهـذه الم 
والمستقاة مـن أحـدث   . قادرة على تغيير حياة شخص من أي مستوى كان إلى أعلى المستويات

علم التميز البشـري وتحقيـق   "وعلوم البرمجة العصبية اللغوية. العلوم في تنمية وتطوير الذات
، والذي أصبح يقدم به البرامج التدريبية واإلعالمية، بل وأصبح يـدرس  "أقصى درجات النجاح

  . بعض الجامعات العربيةفي 
إننا حين نفكر إيجابيـا فإننـا فـي    :(فكر بالنجاح. فالتفكير اإليجابي هو بداية الطريق للنجاح

الواقع نبرمج هذا العقل ليفكر إيجابيا، والتفكير اإليجابي يؤدي إلى األعمال اإليجابية في معظـم  
  :شؤون حياتنا لذلك

  .أعلى تقدير، تخيل نفسك انك ذكيا المعاً تخيل نفسك ناجحا في دراستك، حصلت على -1
وقوى خفية يحتاج أن يزيل عنها غبار  اإلنسان يملك طاقات كبيرة: غير رأيك في نفسك -2

تتخيل وأذكى بكثير مما تعتقد، امسح  كل  التقصير والكسل، فأنت أقدر مما تتصور وأقوى مما
أنا أستحق " وردد باستمرار ." .لست شاطرا – ال أستطيع" الكلمات السلبية عن نفسك مثل 

  .قادر أنا –أنا ممتاز  –أنا مبدع  –األفضل 
وذلك من خالل ثقتك في مستوى ذكائك، وأن لك الحق في : مارس االعتقاد في إمكانية التعلم -3

  .  التعلم، وأن يكون لديك اتجاهات إيجابية نحو التعلم
والناجح يبدأ رحلته بحـب   ،النجاح شعور.أحب النجاح –النجاح هو ما تصنعه، فكر بالنجاح    

  . النجاح والتفكير بالنجاح ، فكر وأحب وابدأ رحلتك نحو هدفك
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مـن   –بإذن اهللا  –ستنجح  تذكر أن النجاح  يبدأ من الحالة النفسية للفرد، فعليك أن تؤمن بأنك  
وال ، ن النجاحوهم جالسون الهون ينتظرو فعال، فالناجحون ال ينجحون أجل أن يكتب لك النجاح

والجد والتفكيـر والحـب واسـتغالل الفـرص      يعتقدون أنه ضربة حظ وإنما يصنعونه بالعمل
  .واالعتماد على ما ينجزونه بأيديهم

النجـاح،  لـم    بل استغله ليكون معبراً لك نحو، وتجارب فال تخش الفشل، الفشل مجرد حدث  
محاولـة  1800 ترع الكهرباء قام بــ  ينجح أحد دون أن يتعلم من مدرسة الفشل، وأديسون مخ

التي كان يعتبرهـا دروسـاً    ولم ييأس بعد المحاوالت الفاشلة..فاشلة قبل أن يحقق إنجازه الرائع
إن الوحيـد  . اختراع الكهربـاء  تعلم من خاللها قواعد علمية وتعلم منها محاوالت ال تؤدي إلى

فالفشـل فـرص   ، يجد في العمل مستقبالًالفرد فلن  الذي ال يفشل هو من ال يعمل، وإذا لم يفشل
 ).الراشد. (وتجارب، وما الفشل إال هزيمة مؤقتة تخلق فرص النجاح

نفسه باإليمان واألمل فاإليمان باهللا أساس كـل نجـاح    فيجب على كل من يريد النجاح أن يمأل   
و ، يقـي الطريق وهو المعيار الحقيقـي الختيـار النجـاح الحق    وهو النور الذي يضيء لصاحبه

  .بداية االنطالق نحو النجاح وهو الوقود الذي يدفع نحو النجاح اإليمان يمنح القوة، وهو

هو الحلم الذي يصنع لنا النجاح، فرحلة النجاح تبدأ أمال ثم مع الجهـد يتحقـق األمـل،     واألمل
 . النجاح والناجحون يثقون دائما في قدرتهم على

ال يملك الثقة بالنفس يبدأ  نجاح منتصرا بنفسية عالية والذيالثقة في النجاح تعني دخول معركة ال
  )2 ،2004:المقرن.(جهد واجتهاد%99+ وخيال  إلهام% 1= فالنجاح والتفوق . معركته منهزما

وحتى يتعود الشخص على التفكير اإليجابي هناك بعض العبارات اإليجابية التي تسـاعد بـال      
  ) ، شريط مسجلاعيالرف:(شك على النجاح والتفوق، منها

  .إنني أثق بذاكرتي •
إن مـادة كـذا    ، إن المعلومات التي أقراها من الكتب الدراسية سأفهمها و أكررهـا بسـهوله   •

  . ستكون سهلة مع الوقت ألنني أستطيع أن ادرسها وسوف افهمها
أكتب مثل هذه العبارات فـي  ( ،غدا في االمتحان ستكون أعصابي مرتاحة و أنا مرتاح كذلك •
  ).كن بارزة تقع عليها عينك باستمرارأما
 .فكر بالنجاح دائما وضع في ذهنك هدف النجاح الذي تسعى إليه •
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  :الحياتية من منظور إسالمي المهارات :المطلب الرابع
التربية اإلسالمية لها هدف محدد وغاية معلومة ولها وجهة معينة تتجه إليها،ولقد ربط 

يمان باهللا واليوم اآلخر من ناحية والهدف من وجود اإلنسان القرآن الكريم ربطاً وثيقاً بين اإل
  .وتحديد المعنى الحقيق للحياة من ناحية أخرى

الحديث عن المهارات الحياتية في اإلسالم حديث مرتبط بالغاية التي خلقنا اهللا من أجلها أال 
  .وهي عمارة األرض وخالفتها

َألرض وما بينَهما لَاعبِين ما خَلَقْنَاهما ِإلَّا بِالْحقِّ ولَكن وما خَلَقْنَا السماوات وا:" قال تعالى
ونلْمعلَا ي مه39-38:الدخان( "َأكْثَر(  

  )115:المؤمنون(  "َأفَحسبتُم َأنَّما خَلَقْنَاكُم عبثَاً وَأنَّكُم ِإلَينَا لَا تُرجعون :" وقال عز وجل
هو الَّذي جعلَكُم خَلَاِئفَ اَألرضِ ورفَع بعضكَم فَوقَ بعضٍ درجات ِليبلُوكُم :" وقال عز وجل

يمحر لَغَفُور ِإنَّهقَابِ والع رِِيعس كبر ا آتَاكُم ِإنيم165: األنعام( "ف(  
هو  يا قَومِ اعبدواْ اهللا ما لَكُم من ِإلَه غَيرهوِإلَى ثَمود َأخَاهم صاِلحاً قَاَل :" كما قال عز وجل

  )61:هود( "َأنْشََأكُم من اَألرضِ واستَعمركُم فيها فَاستَغْفروه ثُم تُوبوا ِإلَيه ِإن ربي قَرِيب مجِيب 
أي أنه أنشأكم من األرض وابتدأ " يها هو َأنْشََأكُم من اَألرضِ واستَعمركُم ف" وفي تفسير

أمركم : "أي جعلكم عمارها وسكانها، وقال فيها زيد بن أسلم) استَعمركُم فيها(خلقكم من األرض 
  )22- 2مج:1980الصابوني،".(بعمارة ما تحتاجون إليه منها من بناء ومساكن وغرس أشجار

  :وهووسنبدأ بذكر أمثلة على أول أبعاد الدراسة أال   
  :بعد مهارات حل المشكلة

تتعلق مهارة حل المشكلة بامتالك مهارات متعددة منها مهارات عقلية مثل القدرة على 
التحليل وجمع البيانات والتحقق من دقتها والقيام بعمليات عقلية عليا كفرض الفروض،واختيار 

  ..قل،وتفعيل مهارات التفكيرفقد تعددت اآليات الكريمة التي تدعو إلى استخدام الع.الحل وتطبيقه
قُْل سيروا في :" ونجد هذا في تكرار اآليات التي تدعو إلى التدبر وأخذ العبرة والتأمل،مثل     

يرقَد ءلَى كُلِّ شَياَهللا ع ةُ ِإنرُئ النَّشَْأةَ اآلخنْشاُهللا ي َأ الخَلْقَ ثُمدفَ بوا كَيضِ فَانْظُرالَْأر "
  )20:وتالعنكب(

  )229:األنفال( "ِإن شَر الدواب عنْد اهللا الصم البكْم الَّذين لَا يعقلُون": وقوله تعالى
  )75:الحجر( "ِإن في ذَِلك لَآيات ِللْمتَوسّمين:"وقوله عز وجل

                         )114- 2مج:1980الصابوني،.(والمتوسمون هنا الناظرون المعتبرون، المتأملون بعين البصيرة
فَقُلْنَا اضرِبوه بِبعضها كَذَِلك يحيي اهللا الموتَى ويرِيكُم :" وبتدبر اآلية الكريمة في قوله تعالى

لُونقتَع لَّكُمه لَعات73:البقرة( "آي(  
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،تتعلمون أن القادر على إحياء نفس أي تتدبرون) لَعلَّكُم تَعقلُون(في تفسير اآلية الكريمة 
فهذه اآلية الكريمة تعالج أهم مهارات حل ..واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون به

المشكلة أال وهي التعميم، فحدث اإلحياء دليل على قدرة اهللا عز وجل على إحياء الناس جميعاً، 
في التفكير أي تؤمنون، نتيجة  -نا سابقاًكما أورد-" لعلكم تعقلون"والعمل بهذه النتيجة في قوله 

  )68- 1مج:1980:الصابوني.(للتدبر
توضأ رسول :"وورد عن الرسول عليه السالم في باب اإلسراف أنه عليه الصالة والسالم

  )76 :1964الجزائري (رواه الترمذي "  -حفنة–اهللا صلى اهللا عليه وسلم بمد 
ِإذَا َأنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم والَّذين :"ل تعالىكما جعل التوسط من صفات عباد الرحمن إذ قا

  )67:الفرقان( "يقْتُروا وكَان بين ذَِلك قَواماً
من كل ما أوردناه من أمثله عن المال وابتالء اإلنسان به وتحذير اإلنسان من خطر الوقوع 

إال أن نأخذ هذه النصائح ونوظفها  في حب المال والتوصيات القرآنية لحسن إدارة المال،لم يبقَ
  .في حياتنا اليومية
  :مهارات االتصال

خلق اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان وأوكله مهمة عمارة األرض وأن يقيموا على عبادته 
وأرسل الرسل لتبليغ الرسالة السماوية وهذا لن يتحقق إال باالتصال الفعال بوجود كائن اجتماعي 

  .تصال المناسبة لتبليغ الرسالةيمتلك مهارات ووسائل اال
يا أيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وُأنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوباًًَ وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإن :"قال تعالى

خَبِير يملاهللا ع ِإن اهللا َأتْقَاكُم نْدع كُمم13:الحجرات" (َأكْر(  
ية الكريمة الحكمة من خلق اهللا سبحانه وتعالى للبشر شعوباً وقبائل لتحقيق ويتضح من اآل

  .التواصل بينهم والتعارف،إذن فاالختالف شرطاً ضرورياً لحدوث االتصال
ربى واعبدواْ اهللا ولَا تُشْرِكُوا بِه شَيَئاً وبِالْواِلدينِ ِإحسانَاً وبِذي الْقُ:" ويقول عز وجل

والَيتَامىَ والمساكينِ والجارِ ذي القُربى والجارِ الجنُبِ والصاحبِ بِالْجنْبِ وابنِ السبِيِل وما 
  )36:النساء( "ملَكَتْ َأيمانُكُم ِإن اهللا لَا يحب من كَان مخْتَالَاً فَخُوراً

ل بين األهل والوالدين فأمر باإلحسان إليهم بل لقد تخطى اإلسالم بشموله قنوات االتصا
  .واإلحسان إلى كل من يحيط بنا ونتصل به كاألقارب واليتامى والمساكين والجيران

ولما كان الدين اإلسالمي هو خاتمة األديان فقد جاء أكثر شموالً واتساعاً لهذا جعل اهللا األمة 
ليها طرق كل أبواب الحضارات والوصول إلى اإلسالمية أمة وسطاً بصفتها حاملة لهذا الدين وع

وبذلك فإنه أحرى بالمسلم دون غيره امتالك مهارات ..كل البشر أينما وجدوا في أي مكان
  .االتصال ومهارات إدارة تشغيل قنوات االتصال ليتمكن من إيصال رسالته السماوية
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  :ومهارات االتصال تشمل مهارات االتصال باهللا عز وجل
فَاذْكُروني َأذْكُركُم واشْكُروا :"المهارة في أن تكون مع اهللا جل وعال،يقول تعالىوتتجلى هذه 
  )152:البقرة" (ِلي ولَا تَكْفُرون

  :وكذلك تشمل مهارات االتصال بالرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم
آل " (هللا ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم واهللا غَفُور رحيمقُْل ِإن كُنْتُم تُحبون اهللا فَاتَّبِعوِني يحبِبكُم ا:"قال تعال

  )31:عمران
  :مهارات االتصال باألقارب

ِإن اهللا يْأمر بِالعدِل واإلحسانِ وِإيتَاء ذي القُربى وينْهى عن : "يقول اهللا تعالى في هذا المقام
  )90:النحل" (م بِه لَعلَّكُم تَذَكَّرون الفَحشَاء والمنْكَرِ والبغْي يعظُكُ

وهذه اآلية الكريمة تشتمل على عدة مهارات أساسية إلنجاح عملية االتصال أال وهي 
  .العدل،وجاء األمر بالعدل في آيات كثيرة

علَى َأنْفُسكُم َأوِ  يا أيها الَّذين آمنُوا كُونُوا قَوامين بِالقسط شُهداء هللا ولَو:" في قوله تعالى
دتَع ى َأنووا الها فَلَا تَتَّبِعلَى بِهماً فَاهللا َأويرفَق اً َأويغَن كُنِإن ي بِيناَألقْرينِ واِلدالو وا ِأوتَلْو ِإنلُوا و

  )135:النساء" (تُعرِضوا فَِإن اهللا كَان بِما تَعملُون خَبِيراً 
  .ية الكريمة إشارة واضحة إلقامة عالقات صحيحة ووطيدة باألقاربوفي اآل

  :مهارات االتصال بالناس جميعاً
  )107:األنبياء" (وما َأرسلْنَاك ِإلَّا رحمةً ِللْعالَمين:" قال تعالى

غَليظَ القَلْبِ  فَبِما رحمة من اهللا ِلنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظَّاً:" وقال عز وجل في مقام آخر
  )159:آل عمران" (لَانْفَضوا من حوِلك فَاعفُ عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم في اَألمر 

وهذه اآلية الكريمة أشارت إلى أهم مهارات االتصال وهي الرحمة،واللين،وحسن التعامل 
  .والمرونة في الخطاب،والتسامح،والشورى،فهي آية شاملة

وِإذْ قَاَل ربك ِللْملَاِئكَة ِإنِّي :" ولتوضيح مقومات الخالفة نجدها تتضح في اآلية الكريمة التالية
مبِح حبنُس ننَحو اءمالد كفسيا ويهف دفْسي نا ميهُل فعيفَةً قَالُوا َأتَجضِ خَلي اَألرٌل فاعج دك

وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الملَاِئكَة قَاَل ) 30(ِإنِّي َأعلَم ما لَا تَعلَمون ونُقَدس لَك قَاَل 
َأنْتَ الْعليم قَالُوا سبحانَك لَا علْم لَنَا ِإلَّا ما علَّمتَنَا ِإنَّك ) 31(َأنْبُِئوني بَِأسماء هُؤلَاء َإن كُنْتُم صادقين 

يمك32(الْح (لَمِإنِّي َأع َأقُْل لَكُم قَاَل َألَم اِئهِممبَِأس مَأها َأنْبفَلَم اِئهِممبَِأس مَأنْبِْئه ما آدقَاَل ي  بغَي
ونتَكْتُم ا كُنْتُممو وندا تُبم لَمَأعضِ واَألرو اتاومونستنبط من اآليات ).33- 30:البقرة" (الس

اإللهي بمقتضى الخلقة والفطرة، فهو مزود ) بالجعل(الكريمات أن اإلنسان موكل بالخالفة جبراً 
بالمقومات األساسية للخالفة أال وهي العلم، وهذه القوامة لن تؤتي أكلها إال بالفعالية أي استطاعة 
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تحقيق السيادة على األرض وهذا لن اإلنسان تطويع العلوم وما يقوم عليها من تقنية وصناعة ل
  .يتأتى إال باكتساب مهارات الحياة العامة والخاصة لتحقيق لقوامة

وإشارات اهتمام اإلسالم بالمهارات الحياتية ليست من القرآن الكريم فحسب بل حظيت 
باهتمام أصحاب العلم وأولياء أمر المسلمين،واعتبرت أنها مقوم حكم على اإلنسان ويتضح ذلك 

  )2117، 1968:الجاحظ" (قيمة كل امرئ ما يحسن:"في قول علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

كما أظهر علماء المسلمين فهماً واضحاً للمهارات الحياتية والعمل على أهم مبادئها أال وهي 
متى يحسن :سألت أبا عمرو بن العالء:"فورد عن ابن مناذر قوله..التعلم مدى الحياة من الحياة

  )478/3،:1970ابن خلكان، " (مادامت الدنيا تحسن به:أن يتعلم؟ قال المرء

وننهل من معين قرآننا الكريم وسنتنا وتاريخنا اإلسالمي الحافل باألمثلة على المهارات 
الحياتية الالزمة لإلنسان المسلم صاحب الشخصية اإليجابية المقبل على الحياة المتفاعل معها 

  .لخالفة و إعمار األرضوالمطالب باستيفاء شروط ا
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  الذكاءات المتعددة/ المبحث الثاني

  -:مقدمة

ولقد سـاد قـديماً أن    .إن مجال الذكاء في مجال العلوم العقلية والنفسية يعد مجاالً جديداً نسبياً
نوع الذكاء واحداً وهو الذكاء العام، وأخذ العلماء يدفعون في هذا االتجاه ويبحثـون فـي كيفيـة    

  .هذا الذكاء والتعرف على كنههتشخيص وكشف 

طلبت وزارة التعليم في باريس من عالم النفس الفرنسي بينيه وزمالئـه أن  ) 1904(وفي عام 
بحيث يتلقـى هـؤالء    –يضعوا أدلة لتحديد تالميذ الصنف األول االبتدائي المعرضين للرسوب 

  ) 9 ،2003:جابر(تأهيل واهتمام فوضعوا أول اختبار للذكاء 

شخص ذكي في كـل  أن ال ذلك يشير إلىففأكثر  140فرد يحصل على حاصل ذكاء وكان أي 
  .شيء فالذكاء وفق هذه النظرة قدرة عامة يمتلكها كل إنسان بهذا القدر أو ذاك

 :النظرة التقليدية للذكاء: أوالً

قدرة عقلية عامة، تعتبر الوظيفة األساسية للذهن أو العقل، وتتـدخل فـي كافـة    : " 1*الذكاء •
نشطة العقلية أو الذهنية بدرجات متفاوتة، ومن هنا كان تسمية الـذكاء بالقـدرة العقليـة    األ

 )369 ،2003: طه. "(العامة

القدرة على التفكير المجرد " أن هناك من عرفه بأنه ) 246 ،2003: شمس الدين(وقد ذكرت    
رد في كافـة نواحيهـا،   ن عرفوه بأنه عامل شامل، يؤثر على قدرات الفين المبكريإال أن المنظر

 (Sperman))1927(وقد افتـرض سـبيرمان    . " شيءفكلما كان الفرد ذكيا كان ممتاز في كل 

                                                             

 المعجـم  فـي  ودونوها مؤخرا، بالقاهرة العربية اللغة مجمع في اللغة علماء وضعها مجمعية كلمة هي ذكاء كلمة* 1

 نظائرهـا  على القياس فيها نعمل جمعها أردنا وإذا والجمع، المفرد على تطلق كلمة وهى ذكوى، مادة تحت الوسيط
 ألف وزيادة الواوى أصلها إلى ردها الجمع عند يجوز ولذلك واو، عن منقلبة فيها الهمزة إن حيث سماء كلمة مثل
 هـذه  مثل في اللغة علماء ويرجح، سماءات مثل ذكاءات ونقول الهمزة بقاء أو سماوات، مثل  ذكاءات فنقول وتاء
 اللغة مجمع( .سماوات فنقول الواو إلى ردها سماء نظيرتها في المشهور كان وإن، ذكاءات فنقول الهمز بقاء الحالة
  )581، 1960:العربية
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عامل عام والذي يقع تحت كل أداء، وعامل نوعي ويـؤثر علـى   : أن الذكاء يتكون من عاملين
 .فظيةقدرات معينة، وعلى ذلك ينبغي أن تقدر أن تقديراته الرياضية أكثر من تقديراته الل

  )8 ،1997: الديدي" (هو القدرة على تكييف الوسائل مع الغايات : "للذكاء)HERTMAN(هرتمانوحديد    
طريقة التحليل العاملي واستنتج أن الذكاء يتكون من  (THERSTON) واستعمل ثيرستون

  : تسع قدرات عقليةهي
  .القدرة المكانية  -
  .القدرة اإلدراكية  -
  .القدرة العددية   -
  .قدرة المنطقية أو قدرة العالقات اللفظيةال  -
  .الطالقة في استخدام األلفاظ  -
  .التذكر  -
  .القدرة االستقرائية  -
  .القدرة القياسية  -
  ).8 ،1997: الديدي.(القدرة على تحديد حلول المشكالت  -

ت للذكاء بهذا الشكل قريب جداً من الـذكاءا "  )THerston، ثيرستون("ونلحظ هنا أن تصنيف    
، ولكن هنا صنفهم على أنهم قدرات متفرعة من الذكاء العـام،  )Gardner،جاردنر(المتعددة عند 

أقلهم في ذكاءات منفصلة عن بعضهم البعض، وهذا ما وضعه في ) Gardner،جاردنر" (ولكن 
عين االعتبار عند صياغته لمعاييره للحكم على القدرات هل هي ذكاء أم ال، حيث وضـع مـن   

مكانية عزل خلل دماغي معين في أحد الذكاءات وتبقى باقي الـذكاءات تعمـل بشـكل    المعايير إ
بعـد  ) Gardner،جـاردنر (ثيرستون من أكثر أتباع "، لذا نجد أن )20، 2003: جابر. (طبيعي

  .وضعه لهذه النظرية تحمساً وعمال إلثبات صحتها
يمكـن مالحظتهـا كـون    أنه يمكن الحكم على ذكاء الفرد من خالل عدة نقاط ) جابر(ويرى 

الذكاء من أبرز مكونات الشخصية وأشدها خطرا وأقومها وضوحا وتأثيرا، فيتضح ذكاء الفـرد  
  :في ما يلي

  .حدة الفهم وسرعته ودقته وصوابه •
  .القدرة على التعلم والتحصيل الدراسي •
  .القدرة على معالجة المواقف الجديدة التي تتعرض لها الشخصية بمهارة ونجاح •
  .على إدراك العالقات المجردة بين األشياء أو الموضوعات أو الظروف المختلفةالقدرة  •
 .القدرة على التعامل مع الرموز والمجردات •
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القدرة على االستفادة من الخبرات الماضية في مواجهة المواقف والظروف والمشكالت  •
 .الحالية والتعامل معها بنجاح

 .لتعقيد والصعوبةالقدرة على إنجاز أعمال وواجبات تتميز با •
 ).20، 2003: جابر(.القدرة على اإلبداع واالبتكار واألصالة أثناء قيام الفرد بأوجه نشاطه المختلفة •

وداود وسلَيمان ِإذْ يحكُمانِ في الْحرث ِإذْ ( :بين ذلك ربنا في كتابه العزيز، بقوله تعالى    
) فَفَهمنَاها سلَيمان وكُلّاً آتَينَا حكْماً وعلْمـاً ( ) *ا ِلحكْمهِم شَاهديننَفَشَتْ فيه غَنَم الْقَومِ وكُنَّ

، أي أن اهللا تعالى هو من فهم سـليمان، وأعطـى داوود   )79، 78من اآلية: سورة األنبياء(
  .وسليمان الحكم والعلم

  :النظرة الحديثة للذكاء: ثانياً
 :المتعددة الذكاوات نظرية

 التربية جامعة بكلية السيكولوجي العالم  Howard Gardner)) (١٩٨٣(جاردنر هوارد شرن

 إلـى  المتعددة مستندا بالذكاوات الخاصة نظريته فيه وعرض )العقل أطر(الشهير كتابه هاردفارد

 الخاصـة  الثقافية والدراسات غير والدراسات الدماغ بإصابات الخاصة والدراسات األبحاث نتائج

 فـي  التقليديـة  عن النظريـات  تختلف حيث ،١٩٩٣ عام بتطويرها قام ثم والمعتوهين، قرةبالعبا

 للمعرفـة  قـدرة  وليس مجرد حقيقي عقلي نشاط هو اإلنساني الذكاء أن يرى ألنه للذكاء، نظرتها

 تقريـر  تتعدى اإلنسانية بحيث اإلمكانات مجال توسيع إلى هذه نظريته في سعى ولذلك اإلنسانية،

  .ذكاءال نسبة
 بطريقـة  اإلنسـاني  الـذكاء  تقدر ال للذكاء التقليدية النظريات أن)Gardner،جاردنر( ويرى

 العقليـة،  القـدرات  مـن  قليل معدل على تعتمد ألنها التقليدية، الذكاء اختبارات خالل مناسبة من

 فقط، ةلفظي أو لغوية بصورة المشكالت حل األفراد من تتطلب حيث عادلة ليست أنها باإلضافة إلى

 بالمعالجة الصغار لألطفال تسمح ال المكانية القدرة تقيس التي االختبارات أن نجد المثال فعلى سبيل

التقليديـة   الـذكاء  اختبارات فإن سبق عما وفضال األبعاد، ثالثية تركيبات بناء أو لألشياء، اليدوية
 مما يدل المهني، باألداء خاللها من التنبؤ يمكن ال أدوات ولكنها المدرسي، األداء تقيس أن تستطيع

  ).21 ،٢٠٠3: سيد (أخرى جهة من الفعلي وأدائه جهة، من للطالب المقاسة القدرة بين فجوة وجود على

 األداء الـذكي  مـن  أنواعا يستبعد والقلم الورقية االختبارات على االعتماد أن جاردنر ويرى     

 لـم  مدينة جديـدة  في الطريق معرفة أو ،)لغوي( ممتاز حديث إلقاء مثل اليومية الحياة في المهمة

            متنوعة، يتطلب ذكاوات الحياة في النجاح أن جاردنر هوارد أيضا ويرى). مكاني( قبل من يعرفها
 التي المجاالت توجيههم نحو هو األطفال تنمية أجل من التعلم يقدمه أن يمكن إسهام أهم أن ويقرر

 ).2٠٠٣،٣٧: حسين(.بتنميتها لتقوم لديهم الطبيعية بةوالموه الكفاءة أوجه تناسب
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  ): Gardner،جاردنر(مكونات الذكاء عند 

  : أن هناك معايير محددة تشكل مهارات الذكاء وهي) Gardner،جاردنر(يرى 

القدرة على إبداع إنتاج مهم ومؤثر أو على ابتكار طرق ووسائل جديدة فـي طـرح المسـائل    • 
  . وحلها

القيام بحل المسائل ومواجهة المواقف مع االهتمام بالكيف وليس بالكم أي بإمعـان  القدرة على • 
  . النظر وتفحص الطريقة المتبعة في حل المسائل

ــدا أو معلومــات  •  ــدة تضــيف شــيئا جدي ــى ابتكــار مســائل ومواقــف جدي القــدرة عل
  ),Armstronge 154، 2006:آرمسترونج.(جديدة

  :عددةأسس نظرية الذكاءات المت: ثالثاً

) " Gardner،جـاردنر (يتضمن المخ أنظمة منفصلة من القدرات المختلفـة أطلـق عليهـا    
حيث يوجد حتى اآلن اثنتا عشر نوعا من الذكاءات على األقل وكل منها ينمو بمعـدل  " ذكاءات 

مختلف داخل كل منا، حيث يولد الفرد ولديه هذه الذكاءات بدرجات لعل من األهمية القصوى أن 
. لى جميع الذكاءات  البشرية المتفاوتة وجميع توليفاتها وأن نتعهدها بالرعاية واالهتمامنتعرف ع

فكل إنسان فينا لديه توليفة من الذكاءات، فلذلك ستكون لدينا فرصة أفضل للتعامل مع المشكالت 
بعد مـرور ثمـانين   ).,Armstronge 1 ،2006: آرمسترونج. (الكثيرة التي نواجهها في العالم

مـن جامعـة   ) " Gardner،جاردنر" (ا من تطوير أول اختبار للذكاء يطل علينا عالم النفس عام
الراسخ الذي رسخ في عقـول العلمـاء   ) المعتقد(ليتحدى المبدأ " أطر العقل " هارفرد في كتابه 

والعامة القاضي بأن لإلنسان نوع واحد من الذكاء، حيث نادى بأن لإلنسان سـبعة أنـواع مـن    
، وكلها تعمـل بـدرجات   )Armstrong 1 ،2006:آرمسترونج(قابلة للزيادة ، لى األقلالذكاء ع

فاألفراد يختلفون في بروفيالت الـذكاء الخاصـة بهـم    . متفاوتة، وتعتمد على سماتهم الشخصية
: عبـد الهـادي  (بسبب الوراثة، والظروف البيئية، فليس هناك فردان يمتلكون نفـس الـذكاءات   

سهم النظرية بالسماح لكل األفراد أن يشتركوا في عجلة التقدم لمجتمعهم ، ومن ثم ت)20، 2003
  ). 69، 2003: صالح.(من خالل نقاط قوتهم الخاصة

وتعد نظرية الذكاءات المتعددة أحد النظريات السيكولوجية الجديدة في مجـال علـم الـنفس    
لتفعيل التعليم والـتعلم فـي   المعرفي، ويفاد من توظيفها في مجال الممارسات التربوية والتعليمية 

وقد غيرت هذه النظرية نظرة المربين إلـى المتعلمـين   . مؤسساتنا التربوية على كافة مستوياتها
وإلى أساليب تعليمهم وتعلمهم، حيث رفضت مفهوم الذكاء، واعتبرت فـي الوقـت ذاتـه كـل     
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ي تنمية ذاتهم، وفي تطوير المتعلمين أذكياء وفقا لنوع كفاءاتهم وقدراتهم على اإلنتاج بما يسهم ف
  ) 67، 2003: صالح.(بيئتهم

  .وعند شرح أنواع الذكاء الثمانية للوهلة األولى أول ما يجول في بالنا أنها ليست ذكاءات

  على تسميتها ذكاءات وليس مواهب أو استعدادات أو قدرات؟ ) Gardner،جاردنر(فلماذا يصر     

ليس ذكيا، ولكن لديـه اسـتعداد ممتـاز    " عتادوا قول أن الناس ا) Gardner،جاردنر(لقد أدرك 
أنا أتعمد أن أستفز اآلخرين، فلـو  : لذا كان واعيا تماما الستخدامه كلمة ذكاء، وقال" للموسيقى 

؛ ولكن إذا أسميتها ذكـاءات  " نعم، نعم " قلت أن هناك سبعة من الكفايات سيتثاءب القوم قائلين 
وفة بأن للشخص ذكاء واحد فقط، بل إن هناك أنواع من الذكاء فإنه يعد خروج عن القاعدة المعر

  0)3 ،2005 :حسين" (ذكاء على اإلطالق " لم يرد ألذهاننا أنها 

  :المبادئ التي قامت عليها نظرية الذكاء المتعدد :رابعاً

  : وهي كما يلي )Gardner،جاردنر(المبادئ كما وردت في أعمال 

  . هو أنواع عديدة ومختلفةإن الذكاء ليس نوعا واحدا بل  •
  . إن كل شخص متميز وفريد من نوعه ويتمتع بخليط من أنواع الذكاء الديناميكية• 
إن أنواع الذكاء تختلف في النمو والتطور إن كان على الصعيد الـداخلي للشـخص أو علـى    • 

  . الصعيد البيني فيما بين األشخاص
   .إن كل أنواع الذكاء كلها حيوية وديناميكية• 
  . يمكن تحديد وتمييز أنواع الذكاء ووصفها وتعريفها• 
  . يستحق كل فرد الفرصة للتعرف على ذكائه وتطويره وتنميته• 
  . إن استخدام ذكاء بعينه يسهم في تحسين وتطوير ذكاء آخر• 
إن مقدار الثقافة الشخصية وتعددها لهو جوهري وهام للمعرفة بصورة عامـة ولكـل أنـواع    • 

  . رة خاصةالذكاء بصو
إن أنواع الذكاء كلها توفر للفرد مصادر بديلة وقدرات كامنة لتجعله أكثر إنسانية بغض النظر • 

  . عن العمر أو الظرف
  . ال يمكن تمييز أو مالحظة أو تحديد ذكاء خالص بعينه• 
  . يمكن تطبيق النظرية التطورية اإلنمائية على نظرية الذكاء المتعدد• 
  ).126، 2005: حسين(.المتعدد قد تتغير بتغير المعلومات عن النظرية نفسها إن أنواع الذكاء• 
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  :كل شخص يمتلك الذكاءات الثمانية كلها
تعمل الذكاءات الثمانية سوياً بطرق فريدة بالنسبة لكل شخص، فالبعض يمتلك مستوى عـال  

ومعظمنا ،سسات الخاصةفي جميع المستويات الثمانية، وهناك من يفتقر إليها كلها مثل نزالء المؤ
  .يأتي في مكان متوسط وسط هذين المنحنيين

تعمل الذكاءات  .يمكن لمعظم الناس أن يطوروا كل واحد من الذكاءات إلى مستوى كفاءة مناسب
 )20، 2003: جابر(هناك طرق كثيرة تكون بها ذكيا في كل فئة  .عادة معا بطرق مركبة

مباشر بل نستدل عليه بسلوكنا وردود أفعالنا لمـؤثرات  فنحن ال نتعرف على الذكاء بشكل       
داخلية وخارجية، فهناك أمور نبدي فيها قدرات فائقة تدل على ذكاءنا في هـذا المجـال، ففـي    
الذكاء اللغوي مثال نجد من كان عنده حس لغوي، يميز الكلمات التي تنقل المعنى بشكل موح له 

مع والقارئ، دون أن يتدرب عليها، مما قد يـدل علـى أن   داللته القوية، وتأثير الفاعل على السا
  )44، 1997:عدس.( لديه استعداد لغوي وكذلك باقي أنواع الذكاء

وعلى الرغم من حداثة هذه النظرية إال أنه بات منتشرا العمل بها في العديد مـن الميـادين       
نـاهجهم وفـق هـذه    وخصوصا ميدان التربية والتعليم الذي أخذ مصممو المناهج يصـممون م 

ففـد   الذكاءات حتى يتسنى لجميع الطالب أن يستفيدوا من المواد الدراسية مهما صعبت علـيهم، 
تصعب إذا ما استخدمت بطريقة واحدة أي تناسب نوع ذكاء واحد، كالذكاء المنطقي، ولكن في حال تـم  

بلغ في تفهـيم أكبـر قـدر    استخدام أنواع مختلفة من الذكاءات في نفس الدرس الواحد فإن ذلك سيكون أ
وهكذا سنجد أننـا اسـتخدمنا جميـع    ،ممكن من ذوي الذكاءات كل سيستفيد من الطريقة المناسبة لذكائه

  ),Armstronge 34 ،2006: آرمسترونج( .الذكاءات، حتى نبحث عن ذكاءاتنا ونسعى لتطويرها
  :وصف الذكاءات الثمانية: خامساً

  :الذكاء اللغوي الفظي. 1
لى استخدام الكلمات بصورة فاعلة، واستخدام اللغة واستخدام اللغة للتعبير عما المقدرة ع

سواء كان ذلك شفويا ).138، 2005: حسين.(يجول في خاطرك ولفهم األشخاص اآلخرين
)     محرر صحفي، كاتب مسرحي، شاعر: مثال(أو كتابيا ) سياسي، خطيب، راوي: مثال(

استخدام اللغة إلقناع اآلخرين بإتباع مسار عملي ( وتضمن بعض هذه االستخدامات الخطابة
 ). استخدام اللغة لنقل المعلومات للجمهور(وفن تقوية الذاكرة، والشرح ) محدد

ويضيف حسين أن هذا النوع من الـذكاء يتضـمن   ، ),Armstronge 2 ،2006: آرمسترونج(
التوضيح، التعليم، فهم قواعـد  التذكر، استخدام النكات والسخرية، (أيضا تحليل استخدامات اللغة 
كمـا يتضـمن   ). 153، 2005:حسين) (إقناع اآلخرين بشيء ما، اللغة كالنحو ومعاني الكلمات

ويتعلق بالقدرة على استخدام الكلمات بفاعلية والبراعة في تركيب الجمـل ، ونطـق األصـوات    
تابة والقراءة والمحادثـة  الك: وتعرف معاني األلفاظ، أي يشمل هذا الذكاء جميع  القدرات اللغوية
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. الشـفهي / ويعـد الـذكاء اللغـوي بأنـه شـكل مـن أشـكال الـذكاء السـمعي         ، واالستماع
، وقد حاول الباحث إيجاد بعض مايدلل على أنواع الـذكاءات مـن القـرآن    )10,2003:جابر(

: عـالى دليلـه قولـه ت   :الكريم،فنجد في الذكاء اللغوي بين ذلك ربنا في كتابه العزيز بقوله تعالى
)نسَأح يي هقُولُوا الَّتي يادبقُْل ِلع(: ، وقوله تعالى)53من اآلية : سورة اإلسراء( )و  لْنَـاهِإنَّا َأنْز

لُونقتَع لَّكُماً لَعبِيرآناً عنِّـي   (:  وقوله تعالى). 2: سورة يوسف) (قُرم ـحَأفْص وه وناري هَأخو
لْهساناً فََأرونِ ِلسكَذِّبي ي ِإنِّي َأخَافُ َأنقُندصءاً يرِد يع34: سورة القصص) (م .(  

  :الذكاء المنطقي الرياضي.2

يتعلق بالقدرات المنطقية والرياضية العلمية، وفهم المبادئ الضمنية وراء أنواع معينـة مـن       
: 2005حسـين،  (عـالم آخـر    أو الطريقة التي يعمل بها عالم المنطق أو أي، األنظمة السببية

ويتمثل في القدرة على استخدام األعداد بفاعلية والحساسية لألنماط والعالقات والقضـايا  ). 139
ويتضح  هذا الذكاء لدى علماء الرياضـيات  ، )النتيجة –فإن، السبب … إذا (المنطقية والمجردة 

: لمهارات التي تتميز لـديهم واإلحصاء ومبرمجي  الكمبيوتر والمحاسبين والمهندسين، حيث أن ا
حل المسـائل  ، التحليل والحساب، االستنتاج، التخمين والتوقع والتجريب، استخدام الخوارزميات

، بين ذلك ربنا فـي  )Armstronge 2 ،2006:آرمسترونج.(استخدام الرموز المجردة، المنطقية
  .)5من اآلية : سورة يونس( )حسابِلتَعلَموا عدد السنين والْ( : كتابه العزيز بقوله تعالى

  :الذكاء المكاني البصري. 3

مرشـد أو  . صياد، كشاف: مثال(المقدرة على إدراك العالم المكاني البصري بصورة دقيقة، 
والقدرة على تصور المكان النسبي لألشياء في الفراغ ، وعلى أداء أو إجـراء تحـوالت   ) دليل

الرسامين، : مثل(لى بشكل خاص لدى ذوي القدرات الفنية على تلك اإلدراكات والتصورات ويتج
: حسـين (ويعرفهـا  ). ,Armstronge 2 ،2006:آرمسترونج) (ومهندسي الديكور، والمعماريين

القدرة على تصوير العالم المكاني داخليا في عقلك مثل الطريقة التي يبحـر  : بأنها) 138، 2005
اسع، أو الطريقة التي يستخدمها الالعـب الشـطرنج أو   بها الطيار أو البحار في أرجاء العالم الو

  .النحات فتمثل العالم مكانيا أكثر تحديداً

عمـل المجسـمات والمخططـات والرسومات،تصـميم     :حيث أن المهارات التي تتميز لديهم    
الصفحات، تنسيق األلوان، الديكور والتصميم الـداخلي لألمـاكن، التفكيـر بواسـطة الصـور      

بين ذلك ربنا في كتابـه العزيـز بقولـه    . الً من الكلمات والجمل، الرسم والتلوينوالمجسمات بد
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مـن اآليـة   : سورة الكهف() حتَّى ِإذَا ساوى بين الصدفَينِ قَاَل انْفُخُوا( :دليله قوله تعالى :تعالى
 ). 12من اآلية : سورة األنفال( )بنَانٍ فَاضرِبوا فَوقَ الَْأعنَاق واضرِبوا منْهم كُلَّ( : ، وقوله تعالى)96

  :الذكاء الموسيقي. 4

يتعلق بإدراك األنماط اللحنية، األصوات، القافية ويظهر هذا النوع مـن الـذكاء لـدى ذوي        
القدرات غير العادية في الموسيقى، ويتضح هذا الذكاء لدى الموسـيقيين والمغنيـين ومهندسـي    

أليف اإليقاعـات واأللحـان و   ت: أن المهارات التي تتميز لديهم الصوت وخبراء السمعيات، حيث
تمييـز  واألناشـيد ،  و القرآن الكـريم والمقامـات   األناشيد من نفس النغمة واالستماع إلىتمييز 

بين ذلك ربنا في كتابـه العزيـز بقولـه     ،)11 ،2001: الذكاء المتعدد في الرياضيات(. األصوات
، وقوله )10ة من اآلي: سورة سبأ) (اود منَّا فَضالً يا جِباُل َأوبِي معه والطَّيرولَقَد آتَينَا د( :تعالى
 ).35من اآلية : سورة األنفال) (وما كَان صالتُهم عنْد الْبيت ِإلَّا مكَاء وتَصديةً(:تعالى

 :الذكاء الجسمي الحركي. 5

واإلنتاج باستخدام الجسم كامالً أو حتى جـزء منـه،ويظهر   ويقصد به القدرة على المشكالت    
لدى ذوي القدرات المتميزة من الرياضيين والراقصين والجراحين والممثلين والحرفيين، حيـث  

التمثيل والتقليد، التمارين الرياضية، المهارات الحركيـة الدقيقـة   : أن المهارات التي تتميز لديهم
، 2005: حسـين . (د والبصر استخدام اإلشـارات ولغـة األجسـاد   التي يتم فيها التنسيق بين الي

قَاَل عفْرِيتٌ من الْجِن َأنَا آتيك بِـه قَبـَل َأن   (: ، بين ذلك ربنا في كتابه العزيز بقوله تعالى)142
ينَأم لَقَوِي هلَيِإنِّي عو كقَامم نم تَقُوم) *(م لْمع هنْدي عقَاَل الَّذ  ـَل َأنقَب بِه يكتَابِ َأنَا آتالْك ن

فُكطَر كِإلَي تَدرلَّى ِإلَـى    (: ، وقوله تعالى)40، 39من اآلية: سورة النمل( )يتَـو ا ثُـممقَى لَهفَس
 ).24من اآلية : سورة القصص() الظِّلِّ

 ) :النفسي(الذكاء الضمن شخصي. 6

وذج صادق عن الذات واستخدام هذه القدرة بفاعليـة فـي   وهو مرتبط بالقدرة على تشكيل نم    
الحياة وقدرة الفرد على فهم ذاته جيداً،وقدرته على التمييز، ويتضح هذا الـذكاء لـدى العلمـاء    

التأمل الذاتي ومراقبـة الـذات، إدراك   : والحكماء والفالسفة،حيث أن المهارات التي تتميز لديهم
، مات بصورة ذاتية، االلتزام بالمبادئ والقيم  الخلقية والدينيـة وشعور الفرد بنفسه، معالجة المعلو

  ).143، 2005: حسين. (الصبر على الشدائد
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  :بين ذلك ربنا في كتابه العزيز بقوله تعالى

 )اللَّه بِه كُمباسحي َأو تُخْفُوه كُمي َأنْفُسا فوا مدتُب ِإنوقولـه ) 284من اآليـة  : سورة البقرة( )و 
 ، )35من اآلية : سورة األنبياء( )ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فتْنَةً(: تعالى

 ).235من اآلية : سورة البقرة( )واعلَموا َأن اللَّه يعلَم ما في َأنْفُسكُم فَاحذَروه(:وقوله تعالى

  ):  االجتماعي(الذكاء البين شخصي . 7

هم اآلخرين وكيفية التعاون معهم والقدرة أيضاً علـى مالحظـة   ويقصد به القدرة على ف
الفروق بين الناس وخاصة التناقض في طبـاعهم وكالمهـم و دافعيـتهم كطبيعـة السياسـيين      

العالقـات والتواصـل مـع    : والمدرسين والوالدين والباعة، حيث أن المهارات التي تتميز لديهم
وة المالحظة،معرفة الفـروق بـين النـاس وخاصـة     اآلخرين، إبداء الحساسية تجاه اآلخرين، ق

  . رغباتهم ونواياهم

ويذكر طه تعريفا للذكاء االجتماعي إذا كان الذكاء العام يعتبر قدرة عقلية عامة وتتدخل فـي     
معظم أنواع األنشطة الذهنية والعقلية بدرجات متفاوتة،، فإن الذكاء االجتماعي يقع على الحـدود  

ق االجتماعي النفسي، وأقرب إلى التوافق منه إلى الذكاء العام، ولذا فهو يعـد  بين الذكاء والتواف
سمة شخصية أكثر من قدرة عقلية، ويشير إلى أن الفرد وإمكاناته في التعامـل مـع اآلخـرين    
وإقامة عالقات اجتماعية مع غيره بحيث يحقق رغباته في جعل اآلخرين مستمتعين في عالقاتهم 

يذكر البعض أن الذكاء االجتماعي مرادف للباقة، ويعتمد على البناء النفسـي  به والتعامل معه، و
  .والصحة النفسية والتوافق أكثر ما يعتمد على الذكاء العام

والعكس كذلك، فالعالقة ، فقد نجد بعض مرتفعي الذكاء العام منخفضين في ذكائهم االجتماعي  
ولنجاح حياة اإلنسان فإنه يحتاج كـل  . منهمابين النوعين ليست قوية، نظرا الختالف طبيعة كل 

،، بين ذلـك ربنـا فـي كتابـه     )370 ،2003:طه(من الذكاءين حيث ال يغني أحدهم عن اآلخر
ربنَا اغْفر لَنَا وِلِإخْواننَا الَّذين سبقُونَا بِالِْإيمانِ وال تَجعْل في قُلُوبِنَـا غلّـاً   (: العزيز بقوله تعالى

ِللَّذيمحُؤوفٌ رر نَا ِإنَّكبنُوا رآم (:  ، وقولـه تعـالى  )10من اآلية : سورة الحشر( )ين  ينالَّـذو
ممـا  تَبوُأوا الدار والِْإيمان من قَبلهِم يحبون من هاجر ِإلَيهِم وال يجِدون في صدورِهم حاجـةً  

ع ونرْؤثيُأوتُوا وونحفْلالْم مه فَُأولَِئك هنَفْس وقَ شُحي نمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوو هِملَى َأنْفُس( 
 ).9:سورة الحشر(
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  :الذكاء الطبيعي. 8

وهو القدرة على تمييز وتصنيف الكائنات الحية والجمادات، ويتضمن الحساسـية والـوعي       
المحيطة، ويتضح  هذا الذكاء لـدى المـزارعين والصـياديين    بالتغيرات التي تحدث في البيئة 

تمييـز  : وعلماء النبات والحيوان والجيولوجيا واآلثار، حيث أن المهارات التي تتميـز  لـديهم   
وتصنيف معالم من الطبيعة، فهم الطبيعة، االهتمام بالنباتات والحيوانـات، اسـتخدام المنـاظير    

قَـاَل فَمـن   ( :بين ذلك ربنا في كتابه العزيز بقوله تعالى،، )10,2003:جابر.(والميكروسكوبات
قَاَل فَمـا بـاُل الْقُـرونِ    ) * (قَاَل ربنَا الَّذي َأعطَى كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُم هدى)* (ربكُما يا موسى

الَّذي جعَل ) * (ربي وال ينْسى قَاَل علْمها عنْد ربي في كتَابٍ ال يضلُّ) (51: سورة طه) (الُْأولَى
بـات  لَكُم الَْأرض مهداً وسلَك لَكُم فيها سبالً وَأنْزَل من السماء ماء فََأخْرجنَا بِه َأزواجـاً مـن نَ  

منْها خَلَقْنَاكُم وفيهـا نُعيـدكُم   ) * (ىكُلُوا وارعوا َأنْعامكُم ِإن في ذَِلك لَآيات ِلُأوِلي النُّه)* (شَتَّى
عرف موسى ربه لفرعون بأنه الخالق وهـو  ) 55ـ 49:سورة طه( )ومنْها نُخْرِجكُم تَارةً ُأخْرى

يعلم أن فرعون ال يؤمن بالغيب، ثم قدم لفرعون التعريف باآليات الحسية الذي تضمنته اآليـات  
  !.ضعه أمام التحديالتالية، يقرب إليه الفهم وي

  :معايير الذكاءات: سادساً
ذكـاءات فـإذا   إلـى  قدرات ذهنية مالدى الفرد من  ثمانية معايير لتتويج" جارندر " وقد وضع 

  )13، 2003: جابر: (عبرت القدرات هذه البوابات الثمان توجت ذكاءاً، نذكر هنا بعض المعايير
  :يمكن ترميزه كل نوع من الذكاءات.1

  لترميز في نظام رمزي فكل ذكاء له نظامه الرمزيالقابلية ل
  .النوتات الموسيقية: فالموسيقي

  .تعبيرات الوجه ولغة البدن: واالجتماعي
  :ِ تاريخ نمائي متميز ومجموعة من االداءات الواضحة التحديد والخبرة. 2

  .توفي كل المجاال.. الذاتيو االجتماعيو الموسيقيو البدنيو رياضي/المنطقيو اللغوي
  .إمكانية عزل الذكاء نتيجة تلف الدماغ. 3
  .وجود األطفال غير العاديين مثل الطفل المعجزة. 4

إال أنهـم  )IQ(أفراد حصلوا على مستوى منخفض في اختبارات قياس مستوى الـذكاء  : اللغوي
  يقرؤون الموسوعات بدون استيعاب

المواعيد يذكرون ويحفظون إال أنهم ) IQ( أفراد حصلوا مستوى منخفض في: رياضي/المنطقي
  .والتواريخ بدقة

  أطفال التوحد بقدرات على الرسم عالية: فراغي
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  .متوحدون يحاكون اآلالت مثال: بدني
  لغة وتجد صعوبة في مسائل حسابية بسيطة 26تغني األوبرا ب : موسيقي

  .ويتواصلون مع اآلخرين بكل براعةمصابون بالشيزوفرينيا : االجتماعي
  ).2007 :عاشور(بوعي عال بالذات وعدم قدرة على التواصل مع اآلخرينأفراد : ذاتي

  .تاريخ تطوري وتطورية جديرة بالتصديق. 5
  :مساندة من النتائج السيكومترية. 6

فهناك من يأخذ نسبة عالية اختبار قياس الـذكاء  .أي من المقاييس المقننة للقدرة اإلنسانية
  .انب المتعلق باألرقام أو الصورفي الجانب اللغوي وأخرى منخفضة في الج

  : دعم من المهام السيكولوجية التجريبية. 7
أنه قد تعمل بعض الذكاءات في شكل منفصل عـن اآلخـر   ) Gardner،جاردنر(يقترح 

فقد تجد بعض المفحوصين يتقنون مهارة معينة كالقراءة بينما يخفقـون فـي مهـارات أخـرى     
ت عن القدرات المعرفيـة مثـل الـذاكرة واإلدراك    في دراسا) 18، 2003: جابر.(كالرياضيات

واالنتباه ترى شاهدا على أن األفراد يملكون قدرات انتقائية فذاكرة قويـة فـي حفـظ الكلمـات     
  .وضعيفة في حفظ الوجوه مثال

  .عملية محورية يمكن تمييزها وتحديدها أو مجوعة من العمليات واإلجراءات. 8
  ات ووظائف الكلماتإحساس باألصوات والتركيب: اللغوي

قدرة على التمييز بين األنماط الرقمية أو المنطقية والقدرة على التعامـل مـع   : رياضي/المنطقي
  سالسل طويلة من التفكير المنطقي

  االستعداد ألدراك العالم بدقة وعمل تغييرات على مدركات الشخص األولية: الفراغي
  ل األشياء بمهارةالقدرة على التحكم بحركات البدن وتناو: البدني

  القدرة على إنتاج وتثمين النغمة وتقدير التعبيرات الموسيقية: الموسيقي
  .االستعداد للعالقات االجتماعية مع اآلخرين: االجتماعي

وهذه المعايير جاءت من البيولوجي والتحليل المنطقي وعلم النفس التطوري ومن أبحـاث علـم   
  ).19، 2003: جابر.(النفس التقليدية

  :  الذكاءات المتعددة والتطور الشخصي: اًبعسا

أنه لـيس بالسـهل تحديـد    ) Armstronge(يشير آمسترونج: تحديد الذكاءات المتعددة
، فـإن  )Gardner،جـاردنر (ذكاءات الطالب، فال يوجد اختبار يمكنه قياس ذلـك كمـا أشـار    

أفضل طريقة للتقـويم  االختبارات المقننة ال تقيس سوى جزء بسيط من مجموع القدرات لذا فإن 
قائمة الـذكاءات  المتعـددة   ) Gardner،جاردنر(هي التقويم الواقعي لألداء، ولهذا الغرض أعد 
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وهذه القائمة ليس لها مدلوالت كمية، بل هي فقط لتربطك بتجارب حياتـك  . تقيس هذه الذكاءات
  .الشخصية مع الذكاءات الثمانية

وقـد اسـتخدم   ) ,Armstronge 18، 2006:آرمسـترونج : (استخدام الذكاءات المتعددة
الباحث العمل بالذكاءات  السبعة التقليدية عند دراسة  الذكاءات  األكثـر سـيطرة عنـد عينـة     

الذكاء اللغوي، المكاني، المنطقي، الموسيقي، الجسم حركي، البـين شخصـي،   : الدراسة، وهي
  .والذكاء الضمن شخصي

  :تعددةاستراتيجيات تعليم الذكاءات الم: اًثامن

عندما بدأ الباحث في البحث في هذا الموضوع راوده كثيراً تساؤل وهـو كيـف يمكـن    
آرمسـترونج،  (للمعلم أن يستخدم هذه الذكاءات فوجد أغلب الكتب الموجودة في هذا المجال مثل 

2006 Armstronge,)(تحدثوا عن كيفية استخدام الذكاءات  المتعـددة  ) 2005:عفانة والخزندار
الصف ولكن بشكل تفصيلي متشعب، مما قد ال يفيد بعض المعلمـين الـراغبين فـي    في غرفة 

االستفادة المستعجلة، واللذين ال يعرفون الكثير عن هذه الذكاءات، وكـون الباحـث هنـا غيـر     
آثر أن يذكر بعض من االستراتيجيات التي يمكن لمـن يريـد تطبيـق    متخصص في المناهج، 

  :الذكاءات  المتعددة دون إسهاب
 : استراتيجيات الذكاء اللغوي .1

سـرد   –طباعة ونشر إنتاج الطـالب   –التسجيالت الصوتية  –العصف الذهني : (تضمنوت
  ).الكتب المصورة –القصص 

 :الرياضي/ استراتيجيات الذكاء المنطقي .2

األلغـاز   –التصـنيفات والتقسـيمات    –الحسابات والكميات والتعامل مع األرقام :(تضمنوت
  .حل المشكالت –التفكير العلمي  –تسلسل الموضوعات  –رامج الكمبيوتر ب –واأللعاب 

 :البصري/ استراتيجيات الذكاء المكاني .3

 –الرمـوز البصـرية    –األفكار المصورة  –األلوان المميزة  –األلغاز البصرية : (تضمنوت
  .الرسوم واألنشطة الفنية

 :استراتيجيات الذكاء الحركي .4

التفكيـر   –المفاهيم الحركية  –مسرح الفصل  –جسم في التعبير استخدام أجزاء ال:(تضمنوت
  .خرائط الجسم –العلمي 

 :استراتيجيات الذكاء الموسيقي .5
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 –تنشيط الذاكرة الموسيقية  –المفاهيم الموسيقية  –استخدام الموسيقى التصويرية ( :تضمنوت
  ).المادةكرة معينة في األناشيد اإلسالمية أو من خالل إيصال ف –موسيقى المؤثرات الصوتية 

 : استراتيجيات الذكاء االجتماعي .6
  ).الجماعيةاأللعاب  –التخيل  –النمذجة البشرية  –مشاركة األقران  –المجموعات التعاونية : (تضمنوت
 :استراتيجيات الذكاء الشخصي .7

–الشعور تجـاه اللحظـة وحـل المشـكالت     –وقت االختبار–االرتباط الشخصي:(تضمنتو
  ).84، 2006:صالح).( فرديةالمشروعات ال

  : العالقة بين الذكاءات  المتعددة والمهارات الحياتية: اًتاسع

الـذكاء  (من الجلي الواضح أنه من ينظر للمهارات الحياتية والـذكاءات  المتعـددة الثمانيـة       
مكاني، اللغوي، الذكاء االجتماعي، الذكاء المنطقي، الذكاء النفسي، الذكاء النفس حركي، الذكاء ال

يعلم أن العالقة تبادلية بين المتغيـرين، ونجـد أنـه يمكـن     ) الذكاء الموسيقي، الذكاء الطبيعي
االستغناء عن مسمى بعض الذكاءات  ببعض المهارات والعكس صحيح فـال يمكـن أن يكـون    
شخص عنده مهارة معينة دون أن يكون هناك لديه ذكاء في هذه المهـارة، فمـن عنـده مـثال     

واصل مع اآلخرين البد أن يكون لديه ذكاء اجتماعي أو بـين شخصـي، ومهـارات    مهارات الت
اتخاذ القرار وحل المشكالت يقابلها الذكاء الضمن شخصي أو النفسي، فنجد أن العالقة تبادليـة  

بأنه قدرة : عرف الذكاءقد ) 330، 2004:عفانة والخزندار(في  )بنتتر(بين المصطلحي فنجد أن 
  .بنجاح مع ما يستجد في الحياة من عالقات  الفرد على التكيف

بأنها الرغبة والقـدرة علـى   : ا المهارات الحياتيةقد عرف) 86، 1999: خليل والباز(ونجد أن   
حل مشكالت حياتية شخصية واجتماعية أو مواجهـة تحـديات يوميـة، أو إجـراء تعـديالت      

  .وتحسينات في أسلوب ونوعية حياة الفرد والمجتمع
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الل استعراض الباحث لتعريفات كل من المتغيرين بشكل عام، وكنموذج لذلك بشـكل  ومن خ   
بين كال التعريفات فهنا نلحظ من خالل التعريفين السـابقين أن   اًكبير اًخاص وجد أن هناك تشابه

  :ويمكن تقسيمها كالتاليهناك بعض من أوجه الشبه وأوجه االختالف بين المصطلحين 
  :أوجه الشبه

هما يعود لقدرة الفرد على التكيف وحل المشكالت، والقدرة على تسيير أمـوره بشـكل   أن كال   
  .سلس ومبسط، وأن يكون متكيفا وسعيدا مع ذاته

  :أوجه االختالف
  .أن الذكاء قدرة عقلية مرتبطة فسيولوجيا بالدماغ، ولها تداعياتها منذ مرحلة الطفولة   

  . عن استعداد وراثي وهو الذكاء أما المهارات فهي أداءات وسلوكيات نابعة
  .ومن هنا نجد أن الذكاء أعم وأشمل من المهارات، بل هو األساس الفسيولوجي ألي مهارة 

فإن الذكاء هو المؤثر األكبر في المهارات فإن كان الذكاء االجتماعي قوياً، فتلقائيا تجد أن الفرد 
أنواع الذكاءات، ومن تجد أن لديه مهارة يتمتع ويتقن مهارات التعامل مع اآلخرين، وكذلك باقي 

معينة في احد المجاالت في طبيعة الحال سيكون لديه ذكاء في هذا المجال، فكل من لديه مهـارة  
في هذا المجال على أساس أن كل شخص لديـه سـبع    اًفي مجال معين يكون لديه ذكاء مسيطر

ولكـن  . سيطرة أكثر من غيرهاولكن هناك أنواع م) Gardner،جاردنر(أنواع من الذكاء حسب 
ليس كل من لديه ذكاء معين مسيطر يكون لديه المهارة الكافية فـي هـذا المجـال باعتبـار أن     

  . المهارة بحاجة إلى ممارسة ومران، وسرعة في األداء واإلتقان
قد تجد بعض اإلفراد ذوي القدرات الفائقة في تخصصاتهم العلمية يفشلون في مواجهة العديد   

ياتهم اليومية، وقد تجد بعض األفراد يمتلكون القدرات والذكاء ولكن تنقصهم واقف حمن م
  .المهارة في استثمار ما لديهم من قدرات
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 الفصل الثالث
  

  الدراســــات الســابــقــة

  تمهيد -

  الدراسات السابقة  -

 .دراسات اهتمت بالمهارات الحياتية: أوال

 .المتعددةدراسات اهتمت بالذكاءات  : ثانيا

.تعقيب على الدراسات السابقة: ثالثا   
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  :الدراسات السابقة

يقوم الباحث في هذا الفصل بعرض مجموعة من الدراسات والبحوث العربية واألجنبيـة         
ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية، في محاولة للوقوف على الجهود المبذولة في دراسة هذه 

األدوات المستخدمة والنتائج التي أسفرت عنها، وارتأى الباحـث تصـنيفها   المتغيرات المتعددة و
  : كالتالي

  .دراسات اهتمت بالمهارات الحياتية* 

  .دراسات اهتمت بالذكاءات  المتعددة* 

  :دراسات اهتمت بالمهارات الحياتية: أوالً

  : الدراسات العربية- أ

                                     ):                  2007(دراسة هدى سعد الدين  -1

هدفت الدراسة لمعرفة المهارات الحياتية المتضمنة في مقرر التكنولوجيـا للصـف العاشـر        
ومدى اكتساب الطلبة لها، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلـي، وتكونـت عينـة    

  .وطالبة اًطالب) 597(الدراسة من 

صممت الباحثة قائمة بالمهارات الحياتية لتبني عليها تصميم تحليـل  ولتحقيق أهداف الدراسة    
محتوى كتاب التكنولوجيا، وطبقت اختبار المهارات الحياتية على العينة بعـد صـدقه وثباتـه،    

للمتغيرات المستقلة لتوضيح الفروق بين مستوى الطالب والطالبات فـي  ) ت(واستخدمت اختبار 
  .المهارات الحياتية

  :نتائج عنوأسفرت ال

ضعف تناول محتوى مقرر التكنولوجيا والعلوم التطبيقية للصف العاشر للمهـارات الحياتيـة      
  %).70(وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بالنسبة المحكية %) 9.8(حيث بلغت نسبة توافرها 

  % 80أن مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة الصف العاشر لم يصل إلى مستوى التمكن  -

جود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اكتساب طلبة الصف العاشر لمفاهيم المهـارات  و -
  .الحياتية تعزى لصالح الذكور
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وقد أوصت الباحثة بضرورة تبني التعلم من أجل الحياة لدى كافة المشـاركين فـي العمليـة       
  .التربوية، وتطوير المناهج في ضوء المهارات الحياتية

  ):2007( دراسة السيد  -2

هدفت الدراسة إلى التعرف على حاجات طلبة جامعة اإلسراء إلى المهارات الحياتية، وهـل      
  .تختلف هذه الحاجات باختالف الجنس، الكلية، المستوى الدراسي،مكان اإلقامة

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانه حاجات طلبـة جامعـة اإلسـراء إلـى       
فقرة موزعة على خمس محاور، الهويـة  ) 40(اتية، وقد تضمنت بصورتها النهائيةالمهارات الحي

وقد أخرجت الدراسـة   .الصحية، العالقات الشخصية واالجتماعية، االقتصاد والتكنولوجيا، البيئة
أن الطلبة بحاجة للمهارات الحياتية، وأنها التختلف لدى عينـة الدراسـة بـاختالف    في النتائج 

  .  لف باختالف الكلية، وال تختلف باختالف المستوى الدراسي،وال مكان السكنالجنس، وال تخت

  ):2006(دراسة صبحي  -3

هدفت الدراسة إلي تنمية بعض المهارات الحياتية واالتجاه نحو مـادة العلـوم لـدى تالميـذ        
  .المرحلة اإلعدادية باستخدام مصادر التعلم المجتمعية

ج شبه التجريبي، وقامت الباحثة بإعداد قائمة بالمهارات الحياتيـة،  ولقد استخدمت الباحثة المنه  
ودليل معلم للوحدتين قيد الدراسة واختبار للمهارات الحياتية ومقياس لالتجاه نحو مـادة العلـوم   

وطبقت الدراسة على مجموعة مـن تالميـذ الصـف األول     .واختبار تحصيلي في مادة العلوم
  .بإحدى مدارس إدارة الساحل التعليمية)  2004-2003(لثاني من العام اإلعدادي في الفصل الدراسي ا

) علمية وتكنولوجية، ومهارات الحفاظ على الحيـاة ( واقتصرت الدراسة على دراسة مهارات   
ولقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية لدى المجموعتين التجريبية والضابطة فـي  

وكذالك وجدت فـروق ذات داللـة    تية لصالح المجموعة التجريبية،نتائج اختبار المهارات الحيا
  .إحصائية بين متوسطي درجات بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

  ):2006(دراسة اللولو وقشطه  -4

بيـة  هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى المهارات الحياتية لدى الطلبة خريجـي كليـة التر    
واستخدم المنهج الوصفي، وطبقت الدراسة على عينه عشوائية عـددها  . بالجامعة اإلسالمية بغزة

بنـاء قائمـة بالمهـارات الحياتيـة      تحقق من هدف الدراسة قام الباحثانطالب وطالبة ، ولل 93
الواجب توافرها وتحددت مجاالتها في مهارات التفكير، مهارات االتصال والتواصل، مهـارات  
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علمية والتكنولوجية، مهارات اقتصادية، مهارات العمل، مهارات صـحية، مهـارات الترفيـه    ال
ــة     ــائج التالي ــق النت ــن التطبي ــفرت ع ــد أس ــة ولق ــة الدراس ــى عين ــا عل .                                                         وتطبيقه

جامعة اإلسالمية لـم يصـل علـى    إن مستوى المهارات الحياتية ككل لدى طلبة كلية التربية بال
إن المهارات الفرعية لم تصل لمستوى التمكن ما عدا مهارات  التفكيـر  %. 80مستوى التمكن 

ومهـارات العمـل   %  69.68وتحقيق الذات، وظهر تدن واضح فـي المهـارات االقتصـادية    
  %.14.67ومهارات العلمية التكنولوجية % 63.69

  ):2005(دراسة نسيم  -5

هذه الدراسة إلى تحديد فعالية البرنامج المقترح في تنمية المهارات االجتماعيـة لـدى   هدفت     
ــاح     ــم بنج ــاعلوا معه ــوفين ليتف ــم المكف ــع زمالئه ــدمجين م ــة الم ــال الروض .                                                                                          أطف

ريبي، وطبقت الدراسة على عينة من أطفال المستوى الثاني، فتراوحـت  ولقد استخدم المنهج التج
  .  سنوات بإحدى رياض األطفال التابعة للشئون االجتماعية بمحافظة الدقهلية 6-5أعمارهم من 

أعدت الباحثة استبانه لتحديد المهارات االجتماعية والسلوكية المرتبطة بهـا والتـي يحتاجهـا      
مع زمالئهم المكفوفين ليتفاعلوا معهـم بنجـاح ومقيـاس المهـارات      أطفال الروضة المدمجين

االجتماعية يبين مدى إلمام أطفال الروضة المـدمجين مـع زمالئهـم المكفـوفين بالمهـارات      
  .      االجتماعية

ولقد توصلت الباحثة إلى عدم امتالك أطفال عينة الدراسة للمهارات االجتماعية األزمة للتفاعل   
لطفل الكفيف داخل قاعة الدرس،  و إلى وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين     بنجاح مع ا

لبعدي لمقياس المهارات االجتماعية امتوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي و 
  .لصالح التطبيق ألبعدي

  ):2005( وآخرون سكاوسدراسة أ -6

دى طالب التعليم الثانوي في إطـار منـاهج   هدفت هذه الدراسة إلى تنمية المهارات الحياتية ل   
طالب وطالبة من طـالب الصـف األول    1195ولقد طبقت هذه الدراسة ميدانيا على . المستقبل

وللتحقـق مـن   . الشرقية، الفيوم، المنصورة( بالمدارس الثانوية العامة والفنية بالقاهرة وخارجها 
أسفرت عن تحديد المهـارات الفرعيـة   أهداف الدراسة طبقت مجموعة من االستبيانات  والتي 

لمجاالت المهارات الحياتية التالية وهي المهارات اإلنتاجية، مهارات ترشيد االستهالك، مهـارات  
في المجال الصحي، مهارات الوعي المجتمعي، مهارات التثقيف البيئي، مهارات أساليب التفكيـر  

  .المختلفة، مهارات التربية اإلنجابية
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  ):2005(و دراسة اللول -7

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المهارات الحياتية في محتوى منهـاج العلـوم للصـف األول       
  .والثاني األساسين

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق ذلك تم بناء قائمة بالمهارات الحياتيـة الواجـب     
القائمة خمـس مجـاالت    تضمنها في محتوى منهاج العلوم للصف األول والثاني، حيث تضمنت

المهارات الغذائية، المهـارات الصـحية، المهـارات الوقائيـة،     : أساسية للمهارات الحياتية هي
  .المهارات البيئية، المهارات اليدوية

  : ولقد طبقت الباحثة أداة تحليل المحتوى، وأظهرت الدراسة النتائج التالية   

لعلمية واليدوية والصحية وأغفلت المهـارات  تركز محتوى مقرر الصف األول على المهارات ا 
  .الغذائية والوقائية والبيئية ولم تتناولها بصورة مناسبة

  ):2004(دراسة حطيه  -8

هدفت هذه الدراسة مدى فعالية برنامج تربوي لتثقيف أطفال الروضة في بعض الممارسـات     
  .الحياتية وتنمية اتجاهاتهم نحوها

 KG1نهج التجريبي، وطبقت الدراسة على أطفـال المسـتوى األول   ولقد استخدم الباحث الم   
بروضة األندلس محافظة القاهرة وتكونت العينة من ثالثين طفـل   KG2وأطفال المستوى الثاني 

  وطفلة من المستوى األول وثالثين طفل وطفلة من المستوي الثاني ثم اختيارهم بطريقة عشوائية 

ان لتحديد أهم الممارسات الحياتية في حيـاة األطفـال، ومقيـاس    ولقد قام الباحث بإعداد استب   
اتجاه لقياس اتجاه أطفال الروضة نحو الممارسات الحياتية وتصميم برنامج تربوي لتثقيف أطفال 

  .الروضة في بعض الممارسات الحياتية

ـ    ى وتوصلت الدراسة لوجود فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية عل
لبعـدي، ووجـود فـروق دالـة     اعلى مقياس االتجاه لصالح االختبار   KG1المستوى  األول 

على مقيـاس االتجـاه    KG2إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية للمستوى الثاني 
  .لصالح االختيار البعدي
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  ):2004(دراسة عبداهللا  -9

راهق الكفيف لتنمية بعض مهارات الحياة هدفت هذه الدراسة إلى إعداد برنامج إرشادي للم   
ولقد استخدم الباحث المنهج التجريبي، وطبقت الدراسة على عينة من تالميذ الصف األول .لديه

ولقد استخدم . والثاني والثالث بالمرحلة اإلعدادية بمدرسة طه حسين لرعاية المكفوفين بالقاهرة
ث أبعاد وهي المهارات الحياتية، المهارات التو الباحث مقياساً للمهارات الحياتية اشتمل على ثال

  .   كيدية، مهارات إدارة الوقت

وكذلك قام عبد اهللا بإعداد برنامج إرشادي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فـروق دالـة      
لبعدي مقارنة بمتوسطات درجاتهم في اإحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة في المقياس 

  .دي على مقياس مهارات الحياة للمراهقين للمكفوفين في كل األبعاد لصالح البعديلبعاالمقياس 

  )2003( دراسة مسعود  -10

هدفت الدراسة إلى فعالية استخدام إستراتيجية الـتعلم التعـاوني فـي تـدريس الدراسـات          
يذ الصف األول االجتماعية على تنمية المهارات الحياتية والتحصيل واالتجاه نحو المادة لدى تالم

  .اإلعدادي

واشتملت الدراسة على عينة من تالميذ الصف األول إعـدادي بمدرسـتي بنـين، واسـتخدم        
الباحث اختبار تحصيلي في الوحدة الدراسية المختارة، ومقياس اتجاه نحو الدراسات االجتماعية، 

القة ارتباطيـه دالـة   واختبار مواقف حياتية، ودلت نتائج التطبيق التعدي لألدوات على وجود ع
إحصائيا بين درجات المجموعة التجريبية في اختبار المواقف الحياتية ودرجاتهم في التحصـيل  

  . الدراسي، وبينهم وبين االتجاه

  ) 2003(دراسة عاطف عبد اهللا  -11

هدفت الدراسة إلعداد برنامج مقترح في األنشطة المصاحبة لمـنهج الدراسـات االجتماعيـة       
رابع األساسي لتحقيق فاعلية أفضل في تنمية بعض المهـارات الحياتيـة، واسـتخدم    بالصف ال

  .الباحث اختبار قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه للحصول على فاعلية البرنامج

وكشفت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا لدى العينة التجريبية مما يدل على فاعلية   
  .       ارات الحياتية المختارةالبرنامج في تنمية المه
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  ):2003(دراسة سعيد  -12

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم منهج الدراسات االجتماعية للصف األول اإلعدادي في ضـوء      
استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت الدراسة علـى عينـة مـن تالميـذ     . ةحياتيالمهارات 

حديد المهارات الحياتية التي يجب أن يكتسبها تالميـذ  وقامت الباحثة بت، الصف األول اإلعدادي
الصف األول اإلعدادي، باإلضافة إلى إعداد وتطبيق اختبار المهارات الحياتية، إعـداد بطاقـة   

ـ    الصـف األول   ذمالحظة، ثم تحديد خمس مهارات حياتية أساسية وفقا ألهميتهـا لـدى تالمي
، الكتابة التعبيرية، التفسير، حـل المشـكالت،   التواصل االجتماعي: اإلعدادي، وتحددت كالتالي

:                                                                                      ولقد أسفر تطبيق الدراسة علي النتائج التالية. اتخاذ القرار

هدفاً،  20أصل  فيما يتصل بأهداف المنهج وجد أن القائمة انطبقت على ثمانية أهداف من   
، عدد فقرات في المنهاج التي %30وان نسبة المهارات الحياتية المنطقية على المنهاج هي 

أما نتائج تطبيق اختبار % 9.31تناولت فكرة المهارات الحياتية في منهج الدراسات االجتماعية 
فكان منخفض إلى المهارة الحياتية اتضح ارتفاع مستوى أداء التلميذات، أما التحسن في األداء 

حد كبير، وتطبيق بطاقة المالحظة وضحت أن درجات جميع المعلمين ما عدا واحد اقل من 
  .من معيار األداء% 50

  ):2003(دراسة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  -13

هدفت الدراسة لمعرفة اثر التدريبات في توجهات المتـدربين علـى المهـارات الحياتيـة،         
مدرسة مهنية موزعـة   33الدراسة المنهج الوصفي، ولقد طبقت على الدراسة على واستخدمت 

.                                                                        متدرب 505مديرية  وبلغ عدد المتدربين  13على 

ام استمارة تضـمنت  ولقد قامت اإلدارة العامة للتدريب باستطالع توجهات المتدربين باستخد    
سؤاالً في أربع مجاالت هي النظافة الشخصية، انتشار العنف، انتشـار التـدخين، أسـاليب     38

  .التعلم، وخرجت الدراسة بان للتدريب اثر ايجابي في اغلب المحاور على توجهات المتدربين

  ):2002(دراسة أمين  -14

باستخدام إستراتيجية تعليم اإلقران فـي  هدفت الدراسة إلى تحديد مدى فاعلية برنامج مقترح     
.                                                       تنمية المهارات الحياتية لدى األطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم

طفـال   20استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، ولقد طبقت الدراسة على عينة مكونه مـن      
.                                               سـنوات  8من المتخلفين عقليـا القـابلين للـتعلم     10سنوات، و 6-5ين بين  وطفلة من العاد
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ولقد قام الباحثان ببناء برنامج  مقترح يتضمن أنشطة تهدف إلى إكساب األطفال المتخلفين عقليا 
ـ  تراتيجية  األقـران، وإعـداد اختبـار    القابلين للتعلم للمهارات الرياضية الوظيفية باستخدام إس

  .  للمهارات الرياضية الحياتية

وتوصلت الدراسة للنتائج التالية وجود فروق ذات دالة إحصائية بـين درجـات أداء األطفـال      
مجموعة البحث  وذلك في اإلجابة على مفردات كل بعد من أبعاد االختبار قبل تطبيق البرنـامج  

  .لبعديا وبعده، وذلك لصالح التطبيق

  ):2002(دراسة مسعود  -15

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى فعالية استخدام إستراتيجية التعلم التعـاوني فـي تـدريس       
الدارسات االجتماعية على تنمية المهارات الحياتية والتحصيل واالتجاه نحو المادة لـدى تالميـذ   

  .الصف األول اإلعدادي

يبي وطبقت الدراسة علـى عينـة مـن تالميـذ الصـف األول      استخدم الباحث المنهج التجر   
اإلعدادي بمدرستي ناصر اإلعدادية بنين بنها، وكف عسكر اإلعدادية بنين ولقـد قـام الباحـث    
بإعداد اختبار تحصيلي في الوحدة المختارة ومقياس اتجاه نحو الدراسات االجتماعية ولقد توصل 

حصائية بين متوسـط درجـات تالميـذ المجموعـة     الباحث إلى ما يلي وجود فروق ذات دالة إ
لبعدي الختبار المواقـف الحياتيـة لصـالح    االتجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق 

  .تالميذ المجموعة التجريبية

  ):2002( 1دراسة مازن  -16

هدفت هذه الدراسة إلى إعداد نموذج مقترح لتضمين بعض المهارات الحياتية فـي منظومـة      
واستخدم المنهج البنائي، ولقد قام الباحث .المنهج التعليمي في إطار مفاهيم األداء والجودة الشاملة

مهـارات إرشـادية،   : بتحديد مجاالت المهارات الحياتية التي يجب أن يستند إليها النموذج وهي
ين، مهارات ابتكاريه، مهارات ثقافية، مهارات حركية، مهارات اجتماعيـة، مهـارات المـراهق   

مهارات للمعاقين، مهارات للهواة، مهارات للشباب من الجنسين، مهارات عامة، مهارات للكبار، 
كما صنفت المهارات إلى نوعين من المهـارات، مهـارات ذهنيـة، مهـارات     . مهارات خاصة

  .عملية
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  ):2002( 2دراسة مازن  -17

والمهارات الحياتية، والثقافة العلميـة   هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أبعاد التنمية التكنولوجية،    
ولقد عالج الباحث عدة موضوعات منهـا المهـارات   "  رؤية مستقبلية"الالزمة للمواطن العربي 

مهـارات  : الحياتية الالزمة للمواطن العربي ذات الصلة بالتكنولوجيا، ومن ثم حصرها في التالي
مهارات التكنولوجيا العسـكرية، مهـارات    االتصال مع المعلوماتية، مهارات تكنولوجيا الفضاء،

تكنولوجيا األعالم، مهارات تكنولوجيا النقل والمواصالت مهارات تكنولوجيا العمل االجتمـاعي،  
كمـا حـدد منظومـة    .مهارات تكنولوجيا الحفاظ على البيئة، مهارات تكنولوجيا الطقس والمناخ

مية التكنولوجية والمهارات الحياتية والثقافية مقترحة لتوضيح عالقة التربية العملية بكل أبعاد التن
  .العلمية للمواطن العربي في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر

  ):1999(دراسة خليل والباز  -18

هدفت هذه الدراسة إلى مدى تأدية مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية دورها في تنمية بعـض      
.                                                                                                                   تلك المرحلةالمهارات الحياتية لدى تالميذ 

استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت الدراسة على عينة من مـوجهي ومعلمـي العلـوم      
بإدارات الزيتون وجنوب القاهرة والوا ) معلما78ًموجهاً،    41(بالمرحلة االبتدائية البالغ عددهم 

                                                                                                              .يلي، وعينة من تالميذ الصفي الرابع والخامس االبتدائي
لعلـوم بالصـفين الرابـع والخـامس     ولقد طبق الباحث األدوات واستمارة تحليل محتوى منهج ا
                                                                                                  :االبتدائي في ضوء استخدامها عدد مهارات الحياتية التالية

ة اليدويـة، اسـتبانه   المهارة البيئية، المهارة الغذائية، المهارة الصحية، المهارة الوقائية، المهـار 
لمعرفة أراء موجهي العلوم حول دور منهاج العلوم  للمرحلة االبتدائية  فـي تنميـة المهـارات    

أوضحت الدراسة عدم وجـود فـروق ذات دالـة    . الحياتية لدى تالميذ الصفين الرابع والخامس
االبتـدائي   إحصائية بين أراء موجهي ومعلمي العلوم حول دور منهاج العلوم في الصف الخامس

  .في تنمية المهارات الحياتية

  ):1995(دراسة البغدادي  -19

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستويات التنور لدى الطالب خرجي المدرسة الثانوية العامـة      
                                                                                                         .التقنية التي يمكن أن تكون مظلة الوعي الحياتي لديهم

استخدم المنهج الوصفي، ولقد طبق الباحث مقياسا ألشكال الوعي الحياتي الذي تكون مـن سـتة   
مفهوما فرعيا ولقد طبق البحـث   172مفهوما رئيسيا و  155عشر شكال للوعي الحياتي شملت 
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مـن   2166ي المدرسة الثانويـة العامـة،   طالب وطالبة من خريج 1749على عينة مكونة من 
خريج المدارس التقنية شمال الصعيد ولقد توصلت الدراسة إلى تدني مستويات التنور لدى عينـة  

  .البحث وعدم قدرة المدرسة على استيعاب مطالبهم نحو التنور الحياتي

  المهارات الحياتيةالمتعلقة ب تعقيب على الدراسات

  :التي اهتمت بالمهارات الحياتية ما يلي ومما سبق نجد في الدراسات 

  -:فيما يتعلق أهداف الدراسات السابقة* 

ودراسـة  ) 2006(دراسات هدفت إلى تحديد مستوى المهارات الحياتية دراسة اللولو وقشـطة  -
  .وتوافق دراسة الباحث هذه الدراسات في هذا المجال). 1995(و دراسة البغدادي )2007(السيد

 )2004(لى تنمية المهارات الحياتية مـن خـالل بـرامج محـدده عبـد اهللا      دراسات هدفت إ -
  ).2002(، مسعود )2005(وصبحي 

دراسات أخرى هدفت إلي تحديد فعالية برامج محددة في تنمية المهارات الحياتية مثل دراسـة   -
  ).2002مسعود (، )2002صالح ؛ أمين ) ( 2004حطيه (، )2005(نسيم 

ليل أو تقويم مقررات دراسية في ضوء المهـارات الحياتيـة كدراسـة     دراسات هدفت إلى تح -
  ).2005اللولو،(، ) 2003سعيد، (

مـازن  (، )2002، 1مازن : (ج مقترحة للمهارات الحياتية مثلودراسات اهتمت بطرح نماذ   -
2 ،2002.(  

  )2002صالح (دراسات أخرى استخدمت إستراتيجية التعليم التعاوني مثل دراسة   -

  -:يما يتعلق بمناهج البحث وهي اختلفت باختالف األهداف ف* 

، دراسـة  )2003وزارة التربية والتعلـيم الفلسـطينية   ( استخدام المنهج الوصفي مثل دراسة  -
والمـنهج الوصـفي    ).1995،البغدادي(و دراسة )2007،السيد(ودراسة ) 2006،اللولو وقشطة(

  .لباحث هذه الدراسات في هذا المجالوتوافق دراسة ا )2007، سعد الدين(التحليلي 

، ) 2004،حطيـه (، )2005 ،نسـيم (، )2002 ،مسعود(استخدام المنهج التجريبي مثل دراسة  -
  .)2006، صبحي( المنهج شبه التجريبي) 2004،عبد اهللا (
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بـين الطلبـة العـادين    من حيث المراحل الدراسية وفيما يتعلق بعينة الدراسة وهي تنوعت * 
  -:اجات الخاصةوذوي االحتي

من ناحية المرحلة الدراسية كدراسات طبقت علـى أطفـال   فئة الطلبة العادين اختلفت العينة  -
المرحلة االبتدائية مثـل دراسـة   ) 2004فهمي، (، ودراسة )2004 ،حطيه(الروضة مثل دراسة 

وأخرى طبقت علـى   ) 1999،لبازواخليل (دراسة  ،) 2003سعيد، (ودراسة  ،)2002 ،غازي(
، ودراسات طبقت على المرحلـة الثانويـة مثـل دراسـة     )2005 ،صبحي(لمرحلة اإلعدادية ا
) 2007سعد الـدين، (طالب و طالبة، ودراسة  1195وبلغت العينة )2005اسكاروس وآخرون،(

وقامـت   .ووافقت الدراسة الحالية هذه الدراسات من حيث نوع العينة من طلبة المرحلة الثانوية
ودراسات طبقت علـى   بتقويم أشكال الوعي الحياتي لخريجي الثانوية،) 1995،البغدادي (دراسة 

الطلبة الجامعين، أما ذوى االحتياجات الخاصة فتنوعت بين دراسات طبقت على المكفوفين مثـل  
التي طبقت على طالب الصفوف األول والثـاني والثالـث اإلعـدادي،    ) 2003، معتز(دراسة 

الطلبة المكفـوفين دراسـة    ).1999،خليلولبازا(ن مثل دراسة وهناك دراسات طبقت على المعلمي
  ).2002 ،أمين(، الطلبة المتخلفون عقليا القابلين للتعلم دراسة )2004 ،عبد اهللا(

  -:فيما يتعلق بأدوات الدراسة* 

،دراسـة  )2006 ،صـبحي (، ودراسـة  )2005، نسـيم (قائمة المهارات الحياتية مثل دراسة  -
ان خاص لقياس المهـارات  الدراسة الحالية هذه الدراسات في إعداد استبي وافقت، )2007السيد،(

  .الحياتية

سـعد  (، )2002 ،صـالح ( ، )2002، مسـعود (اختبار قياس المهارات الحياتية مثل دراسـة   -
  )2002أمين،(،)2003وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،(،دراسة )2007الدين،

  ).2004 ،عبد اهللا(، ودراسة )2004 ،حطيه(مقياس اتجاه مثل دراسة  -

  -:فيما يتعلق بنتائج الدراسة* 

تقويم وقياس مستوى المهارات الحياتيـة والـوعي الحيـاتي    تكاد تشترك الدراسات المتعلقة ب -
في مجمل نتائجها إلى أن مستوى المهارات الحياتية دون المستوى المطلوب سواء  فجميعها تشير

) 2006اللولو، )  (2005اللولو، (لدى الطلبة عينة الدراسة كدراسةفي المقررات قيد الدراسة أو 
والدراسات التي اختصت بطرح نمـاذج للمهـارات فقـد    ، ) 2005اسكاوس وآخرون،(ودراسة 

اشتركت في محاور سبق ذكرها في البند المتعلق بأهم المهارات الحياتية، وقد أيـدت الدراسـة   
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ستوى المهارات الحياتية دون المستوى المطلـوب لـدى   الحالية الدراسات السابقة من حيث أن م
  .الطلبة عينة الدراسة، مما يؤكد ضرورة االهتمام بتنمية المهارات الحياتية في جميع المجاالت

إكساب المهارات الحياتية من خالل برامج واسـتراتيجيات خاصـة وتنميتهـا مثـل دراسـة       -
  .)2005صبحي) (2004حطيه(

  -:ه الدراساتمدى االستفادة من هذ* 

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات في هذا المحور بإعداد استبيان لقياس المهارات الحياتيـة  
، وفـي  )2006اللولـو،  )  (2005اللولو، (، )2005اسكاروس وآخرون، (ومن هذه الدراسات، 

 2003،سعيد(، )2002غازي،)  (2002صالح ؛أمين(إعداد أدوات التحليل وتفسير نتائج دراسة، 
    ).2004عبد اهللا (، دراسة ) 2004حطيه (دراسة ،و)2002،أمين(،)2003، معتز( ،)

  :تعليق على الدراسات السابقة

  : تشير مجمل الدراسات السابقة إلى

ــة *  ــارات الحياتي ــاد األساســية للمه ــد األبع ــل ( تحدي ــاز وخلي ــكاروس (، )1999الب اس
  ). 2006،اللولو(، )2005صبحي (، )2005وآخرون،

كدراسـة   آلية إعداد وبناء مقاييس المهارات الحياتية والتعرف على األساليب المسـتخدمة * 
  ). 2005،اللولو(، )2003،سعيد(

إعطاء مؤشرات حول أهم مجاالت االهتمام في موضوع المهارات الحياتية وانحصرت بـين  * 
مـت بتنميـة   ، ودراسـات اهت )2005،اللولـو (،)2003،سعيد(كدراسة  دراسات اهتمت بالتحليل

، )2002مسـعود  (، )2003،سـعيد (،)2004معتز (،)2004حطيه، (المهارات الحياتية كدراسة 
  ).2000الحماد، (

اعتمدت بعض الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي وغيرهـا اعتمـدت علـى المـنهج     * 
  .التجريبي

التباين األحادي  تحليل، Tاستخدم الباحثون للتحقق من الدراسة أساليب إحصائية مثل اختبار* 
  .والثنائي

مثـل  توصلت مجمل الدراسات ما عدا القليل منها إلى انخفاض مستوى المهارات الحياتيـة  * 
  ).2005نسيم (، )1995البغدادي (دراسة 
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اتفقت الدراسات الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في مجاالت المهارات الحياتية التي * 
حـل  ( مثـل محـور    ت في  معظم مجاالتها مع الدراسات السابقةاعتمدتها الدراسة حيث اتفق
  ).المشكلة، مهارات االتصال

، 1مازن ) (1999ألباز) (Dawson 1993(حيث اتفقت على سبيل الذكر ال الحصر مع كل من 
  ).2006،اللولو) (2005اسكاروس وآخرون،(، )2002

ع الباحث ذلك إلى طبيعة الدراسـة  ويرج في حين انفردت الدراسة الحالية بالمجال األكاديمي* 
التي اختصت المهارات المتعلقة بطلبة المرحلة الثانوية مما أضفت بعض الخصوصية في بعض 

  .المجاالت

  اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة باستخدام استبيان لقياس المهارات الحياتية * 

، دراسـة  )2003ة والتعلـيم الفلسـطينية   وزارة التربي( استخدام المنهج الوصفي مثل دراسة * 
والمـنهج الوصـفي   ). 1995(و دراسة البغـدادي  )2007(ودراسة السيد) 2006(اللولو وقشطة

  .وتوافق دراسة الباحث هذه الدراسات في هذا المجال) 2007سعد الدين(التحليلي 

هارات كانـت دون  اتفقت الدراسات المتعلقة بقياس المهارات الحياتية لدى الطلبة في كون الم* 
المستوى المطلوب لدى الطلبة عينة الدراسة ومن الدراسات التي اتفقت مـع الدراسـة الحاليـة    

  ).2005،اللولو(، )2003،سعيد(، )1999،ألباز؛خليل(دراسة ، 

في إعداد أداة الدراسة وذلك بتحديد أبعاد  وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة* 
اتية وفي إعداد اختيار المهارات الحياتية من حيث أبعاده وصياغته فقراته وطبيعة المهارات الحي

  .االختبار، كما استفادت في تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها
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  :دراسات تعلقت بالذكاءات  المتعددة/ ثانياً

  ): 2007( دراسة نجم  -1

ببعض الذكاءات  لدى طلبـة  هدفت الدراسة الى معرفة مستوى التفكير الرياضي وعالقته      
طالبـا وطالبـة مـن الصـف     ) 362( الصف الحادي عشر بغزة، فاشتملت عينة الدراسة على 

  إناث، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،الحادي عشر

لما سـبق  ) بداعيالبصري، االستداللي، الناقد، اال( اختبار التفكير الرياضي : واالدوات التالية  
للذكاءات  المتعددة، واسـتخدم الباحـث   " تيلي " دراسته في السموات الدراسية الماضية وقائمة 

  .tالمتوسطات الحسابية ومعامل االرتباط بيرسون واختبار: االساليب االحصائية التالية

  : وقد أظهرت النتائج أن 

صري وأقلها هو التفكيـر اإلسـتداللي، أن   أعلى مستويات التفكير لدى العينة هو التفكير الب     
الذكاءات المتعددة موجودة بنسب متفاوتة، أكثرها تواجدا هو الذكاء البينشخصي وآخرها الـذكاء  

  .الرياضي، يلعب القسم دور في مستويات التفكير الرياضي لدى الطالب

  ):2006(دراسة الجزار والقرشي   -2

نشاطات مقترحة لتدريس التـاريخ فـي تنميـة بعـض     هدفت الدراسة  إلى معرفة استخدام     
  .الذكاءات  المتعددة ومهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف األول الثانوي

طالبة،قسموا إلى مجموعة تجريبية وتمثل األخرى المجموعـة   70وتكونت عينة الدراسة من    
  . راسةالضابطة، فقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي كمنهج لهذه الد

مقياس الذكاءات  المتعددة، واختبار مهارات التفكيـر االبـداعي   : وتكونت أدوات الدراسة من   
في التاريخ، ونموذج ملف انجاز الطالب، دليل المعلم الستخدام نشاطات تدريسية لتنميـة بعـض   

شـاطات  الذكاءات، كتيب الطالب لدراسة وحدة الحياة الفكرية لدى المصرين القدماء باسـتخدام ن 
  .تدريسية متنوعة

المتوسط الحسـابي، االنحـراف المعيـاري    : واستخدمت المعالجات االحصائية المتممثلة في   
  .واختبار ت، ومعامل االرتباط والنسب المئوية
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  :وخرجت النتائج التالية   

بيـة  تفوق طالبات المجموعة التجريبية في التفكير اإلبداعي، اهتمام طالبات المجموعـة التجري   
بأداء النشاطات المتضمنة في ملف االنجاز، وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى مهـارات  

  .التفكير االبداعي ومستوى الذكاءات  المتعددة

    ):2004(دراسة الشافعي  -3

  وهدفت إلى معرفة أثر توظيف الذكاءات  المتعددة باستخدام استراتيجيات مقترحة لتعلم   

  .لمفاهيم العلمية لتالميذ المرحلة اإلعدادية المهنيةالعلوم في تعلم ا

طالبة من طالبات الصف األول بالمدرسة اإلعدادية المهنيـة   90وقد تكونت عينة الدراسة من   
  .للبنات بمدينة االسماعيلية

  .وقد اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي كمنهج للدراسة  

  :وقد تضمنت الدراسة كل من األدوات التالية  

 .مقياس األساليب المفضلة لتعلم العلوم إعداد •

 .بناء خريطة المفاهيم المعنية بالوحدة •

 .قائمة باالستراتيجيات المقترحة لتعلم العلوم إعداد •

 .إعداد دليل استخدام لالستراتيجيات المقترحة •

 .اختبار القدرات المعرفية في العلوم إعداد •

ة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة فـي  وقد خرجت النتائج بتفوق طالبات المجموع   
  .المعالجة األولى والثانية، مما دلل على فاعلية توظيف نظرية الذكاء المتعدد

  :)2004(دراسة صالح - 4

هدفت إلى معرفة فعالية استخدام نظرية الذكاءات  المتعددة أسلوبا وطريقة تعلـم علـى           
  .المكاني البصري لدى الروضة تنمية الذكاء المنطقي الرياضي والذكاء

طفل وطفلة من إحـدى الروضـات الحكوميـة بمحافظـة      30وقد تكونت عينة الدراسة من    
  .االسكندرية

  .المجموعة الواحدة كمنهج للدراسة حيث اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي ذو
  :وقد تضمنت أوات الدراسة كل من
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 .اختبار لتنمية الذكاء الرياضي المنطقي •

 .بار لتنمية الذكاء المكاني البصري لطفل الروضةاخت •

وقد اعتمد البحث في المعالجة اإلحصائية على التكـرارات والنسـب المئويـة والمتوسـطات       
  .ومربع كاي. الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت

  :وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية
الذكاءات  لدى األطفال والمتمثلة في الذكاء المنطقـي  فعالية األنشطة التي تم اعدادها في تنمية   

  .الرياضي والذكاء المكاني البصري
   )2004(عفانة والخزندار - 5

هدفت دراسة إلى معرفة مستويات الذكاءات  المتعددة لدى طلبة التعلـيم األساسـي بغـزة    
طالب  1387وقد تكونت عينة الدراسة من . وعالقتها بالتحصيل في الرياضيات والميول نحوها

  .وطالبة وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي

  :وقد تضمنت أوات الدراسة كل من

 .قائمة تيلي للذكاءات  المتعددة •

 .اختبار التحصيل في الرياضيات •

 .مقياس ميول نحو الرياضيات •

 وقد اعتمد البحث في المعالجة اإلحصائية على التكرارات والمتوسـطات الحسـابية ومعـامالت   
  .االرتباط لسبيرمان

  :وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية

مختلفة بالنسبة لرحلة التعليم األساسـي حيـث    بدرجاتعينة الدراسة تمتلك الذكاء المتعدد  إن   
في الذكاء البـين   اإلناثحاز الذكاء المنطقي الرياضي على الترتيب األول، وتفوق الذكور على 

قة موجبة بين الذكاء المنطقي الرياضي والتحصـيل فـي   شخصي عن الضمنشخصي، توجد عال
  .الرياضيات وكذلك بينها وبين الميل نحو الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر بغزة

  ): 2003(دراسة بدر -6

هدفت الدراسة الى معرفة فاعلية وحدة مقترحة في الرسم البياني في ضوء نظرية الذكاءات  
  .الب نحو الرياضياتالمتعددة وأثرها على اتجاهات الط

  طالبا بإحدى المدارس بمدينة الرياض،  68وقد تكونت العينة من   
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  .وقد اعتمد الباحث على المنهج التجريبي كمنهج للدراسة  

  .فقرة 64وتكونت أداة الدراسة من اختبار للذكاء المتعدد مكون من   

ئويـة، المتوسـطات الحسـابية،    النسـب الم : التالية اإلحصائيةوقد استخدم الباحث المعالجات   
  .والوسيط،واختبار ت

  :وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية

تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعـة الضـابطة، وأن الـذكاء المنطقـي       
  .والبصري هما أقل األبعاد تعلقاً بالرياضيات، وأكثرها تعلقاً هو الذكاء الوجودي

  :)2003(دراسة الشويقي -7

نظرية "هدفت الدراسة إلى معرفة البنية العاملية للذكاءات  المتعددة من خالل دراسة صدق      
باستخدام أدلة من أساليب التعلم والتخصص والتحصيل الدراسي لعينة مـن  ) Gardner،جاردنر(

  .طالب الجامعة

رهم بطريقـة  من طالب كلية المعلمين بأنهـا تـم اختيـا    اًطالب 192وتكونت عينة الدراسة من 
  .م2002/2003عشوائية، خالل العام الدراسي 

  .وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي كمنهج للدراسة

  :وقد تكونت أدوات الدراسة من

 .المتعددةقائمة للذكاءات  •

 .مقياس أنماط التعلم والتفكير •

ات الطالب بين درج إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال: وقد خرج الباحث بعدة نتائج من أهمها
فيما عدا في الذكاء الرياضي ) أدبي، علمي( على قائمة الذكاءات  المتعددة ترجع لنوع التخصص

  .المنطقي ورغم ذلك فهي فروق غير جوهرية

وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين درجات الطالب فـي قائمـة الـذكاءات  المتعـددة     
ية والتحويالت واألحيـاء العامـة وتـاريخ    الهندسة المستو: ودرجاتهم في التحصيل في كل من

  .السيرة
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  ):2002(دراسة الخزندار -8

هدفت الدراسة إلى تحديد واقع الذكاءات  المتعددة لدى طلبة الصف العاشـر األساسـي   
  .بغزة وعالقته بالتحصيل في الرياضيات وميول الطلبة نحوها وسبل تنميتها

بة من طلبة الصف العاشر األساسي بغزة،اختيروا وطال اًطالب 385وقد تكونت عينة الدراسة من 
طالبة غير العينة األساسـية للدراسـة    109بطريقة عشوائية ثم اختارت الباحثة عينة مكونة من 

  .بطريقة قصدية لتطبيق البرامج المقترحة

  .حيث استخدمت الباحثة المنهج التجريبي كمنهج للدراسة

  :ت وهيوقد تكونت أدوات الدراسة من مجموعة أدوا

 .يللي للذكاءات المتعددةتقائمة  •

 .اختبار التحصيل الرياضي •

 .مقياس للتعرف على ميول الطلبة •

 .لبعدي للوحدةاختبار التحصيل الرياضي ا •

 البرامج المقترحة للدراسة •

وقد استخدمت الباحثة الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية من أجل اجراء اإلحصاءات، وقـد    
وتحليـل  ) يو(ات والنسب المئوية ومعامل ارتباط سبيرمان واختبار مان وتنيركزت على التكرار

 .التباين األحادي واختبار شيفيه وتحليل التباين الثنائي واختبار ت

  :وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية

امتالك طلبة الصف العاشر الذكاءات  المتعددة بدرجات مختلفة، وهناك اتفـاق بـين ترتيـب      
ويختلـف ترتيـب   ، البين شخصي والذكاء المكاني والضمنشخصي عند الذكور واإلنـاث الذكاء 

  .الذكاء الجسمي الحركي واللغوي والمنطقي الرياضي والموسيقي

وكلما زاد مستوى الذكاء الرياضي المنطقي لدى الطلبة زاد مستوى التحصيل في الرياضـيات    
ام البرامج في تنمية التحصيل الرياضي والميـل  والميول نحوها، كما أثبتت الدراسة فاعلية استخد

  .نحو الرياضيات
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  :التعقيب على الدراسات السابقة  

نلحظ حديثاً العديد من دراسات الذكاءات المتعددة اهتماما بشكل متزايد في السنوات األخيرة مما 
   .يدل على أهمية هذه النظرية

  

  : الدراسات السابقةنلحظ أن هناك بعض االتفاقات واالختالفات بين 

  .فاختلف في الهدف من الدراسات جميع الدراسات

أما من حيث عينة الدراسة اختلفت العينات حسب الهدف من الدراسة، فتراوحت عينة الدراسة   
وجـاءت  )2004(مثل دراسـة صـالح   30وبين ) 2004(مثل دراسة عفانة والخزندار 1387بين

  ).2003(والشويقي ) 2007( إلى عينة نجم وكانت أقرب 262دراسة الباحث في متوسط 

أما من حيث المنهج فكانت إما وصفية تحليلية والتي تتفق مع دراسة الباحث كدراسـة دراسـة   
  ). 2004(، ودراسة عفانة والخزندار)2007:نجم(، دراسة )2004(صالح

دراسة كل وإما استخدمت المنهج التجريبي حيث استخدمت أغلب الدراسات السابقة هذا المنهج ك
ودراســة ) 2004(ودراســة صــالح) 2004(، الشــافعي )2006:الجــزار والقرشــي:(مــن

  ).2002(ودراسة الخزندار) 2003(الشويقي

  :أما من حيث األدوات المستخدمة

  .فقد تنوعت الدراسات مابين اختبارات ومقاييس وقوائم

اللي، الناقـد،  البصـري، االسـتد  ( اختبار التفكيـر الرياضـي   )2007:نجم(فاستخدمت دراسة 
 ).2006:الجزار والقرشي(دراسة ) االبداعي
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اعداد اختبار القـدرات المعرفيـة فـي    ) 2004(مقياس الذكاءات  المتعددة، دراسة الشافعي  •
  .العلوم

 ):2004(ودراسة صالح

 .اختبار لتنمية الذكاء الرياضي المنطقي •

 .اختبار لتنمية الذكاء المكاني البصري لطفل الروضة •

 )2004(نة والخزنداردراسة عفا •

 .قائمة للذكاءات  المتعددة) 2003(اختبار للذكاء المتعدد دراسة الشويقي) 2003(دراسة بدر •

 .قائمة تيلي) 2002(دراسة الخزندار •

" قائمة تيلي للذكاءات  المتعددة"واتفقت بعض الدراسات مع دراسة الباحث في تطبيق نفس األداة 
  : مثل كل من

، ودراسـة  )2004(، ودراسة عفانة والخزنـدار )2006:لجزار والقرشيا(، )2007:نجم(دراسة 
فاتفقت هذه الدراسات في اسـتخدام قائمـة تيلـي    ). 2002(، ودراسة الخزندار)2003(الشويقي

  .لقياس الذكاءات  المتعددة مع دراسة الباحث، مع استخدام كل دراسة ألدوات أخرى مساندة

  :أما من حيث األساليب اإلحصائية

  :ان هناك اتفاق في استخدام أغلب األساليب االحصائية حيث استخدم كل منفقد ك

، دراسـة  )2004(ودراسـة صـالح   ) 2006:الجزار والقرشي(، ودراسة )2007:نجم(دراسة  
إال أن .المتوسطات الحسابية ومعامل االرتبـاط بيرسـون واختبـار ت   ) 2004(عفانة والخزندار

فـي  ) 2003(واتفقت معهم دراسة بدر.ل ارتباط سبيرماندراسة عفانة والخزندار استخدمت معام
  .استخدام اختبار ت والمتوسطات الحسابية فقط

 االنحراف المعياري. والنسب المئوية)2006:الجزار والقرشي(دراسة 

 .ومربع كاي. على التكرارات والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية) 2004(دراسة صالح

  وقد اعتمد البحث في المعالجة اإلحصائية على التكرارات ) 2004(دراسة عفانة والخزندار

 .النسب المئوية، والوسيط) 2003(دراسة بدر
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وقد ركزت على التكرارات والنسب المئوية ومعامل ارتباط سـبيرمان  ) 2002(دراسة الخزندار
  .ي واختبار توتحليل التباين األحادي واختبار شيفيه وتحليل التباين الثنائ) يو(واختبار مان وتني

  :أما من حيث النتائج

إلى أن أعلى مستويات التفكير لـدى العينـة هـو التفكيـر     ) 2007:نجم(فقد توصلت دراسة    
البصري وأقلها هو التفكير اإلستداللي، أن الذكاءات المتعددة موجودة بنسب متفاوتـة، أكثرهـا   

قسم دور في مستويات التفكيـر  تواجدا هو الذكاء البينشخصي وآخرها الذكاء الرياضي، يلعب ال
  .الرياضي لدى الطالب

تفوق طالبات المجموعة التجريبية فـي التفكيـر اإلبـداعي،    ) 2006:الجزار والقرشي(دراسة  
اهتمام طالبات المجموعة التجريبية بأداء النشاطات المتضمنة في ملف االنجاز، وجـود عالقـة   

 .داعي ومستوى الذكاءات  المتعددةارتباطية موجبة بين مستوى مهارات التفكير االب

بتفوق طالبات المجموعـة التجريبيـة علـى طالبـات     ) 2004(خرجت نتائج دراسة الشافعي   
المجموعة الضابطة في المعالجة األولى والثانية، مما دلل على فاعلية توظيف نظريـة الـذكاء   

 .المتعدد

 :خرجت الدراسة بالنتائج التالية) 2004(دراسة صالح   

لية األنشطة التي تم اعدادها في تنمية الذكاءات  لدى األطفال والمتمثلة في الذكاء المنطقي فعا
  .الرياضي والذكاء المكاني البصري

 :خرجت بالنتائج التالية) 2004(دراسة عفانة والخزندار 

ث حاز ان عينة الدراسة تمتلك الذكاء المتعدد بدجات مختلفة بالنسبة لرحلة التعليم األساسي حي   
الذكاء المنطقي الرياضي على الترتيب األول، وتفوق الذكور على االنـاث فـي الـذكاء البـين     
شخصي عن الضمنشخصي، توجد عالقة موجبة بين الذكاء المنطقي الرياضي والتحصـيل فـي   

  .الرياضيات وكذلك بينها وبين الميل نحو الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر بغزة

 :بالنتائج التالية) 2003(وقد خرجت دراسة بدر

تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعـة الضـابطة، وأن الـذكاء المنطقـي       
  ..والبصري هما أقل األبعاد تعلقاً بالرياضيات، وأكثرها تعلقاً هو الذكاء الوجودي

  : وقد خرج الباحث بعدة نتائج من أهمها) 2003(دراسة الشويقي
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داللة احصائية بين درجات الطالب على قائمة الذكاءات  المتعددة ترجـع  توجد فروق ذات  ال   
فيما عدا في الذكاء الرياضي المنطقي ورغم ذلك فهـي فـروق   ) أدبي، علمي( لنوع التخصص

وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين درجات الطالب في قائمة الـذكاءات   . غير جوهرية
الهندسة المستوية والتحـويالت واألحيـاء العامـة    : كل منالمتعددة ودرجاتهم في التحصيل في 

  .وتاريخ السيرة

 :وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية) 2002(دراسة الخزندار

امتالك طلبة الصف العاشر الذكاءات  المتعددة بدرجات مختلفة، وهناك اتفـاق بـين ترتيـب       
ويختلـف ترتيـب   ، ذكور واإلنـاث الذكاء البين شخصي والذكاء المكاني والضمنشخصي عند ال

  .الذكاء الجسمي الحركي واللغوي والمنطقي الرياضي والموسيقي

وكلما زاد مستوى الذكاء الرياضي المنطقي لدى الطلبة زاد مستوى التحصيل فـي الرياضـيات   
والميول نحوها، كما أثبتت الدراسة فاعلية استخدام البرامج في تنمية التحصيل الرياضي والميـل  

  .الرياضيات نحو

عفانـة   ) 2007:نجـم (نتيجة دراسة الباحـث مـع دراسـات كـل مـن دراسـة       وقد اتفقت 
في ان عينة الدراسة تمتلك الـذكاءات  المتعـددة   ) 2002(، ودراسة الخزندار)2004(والخزندار

، و )2007:نجـم (بدجات مختلفة في حصول العينة على درجات متفاوتة من الذكاءات، دراسـة  
  .في أن الذكاء البينشخصي هو أعلى الذكاءات  المتعددة  لدى عينة الدراسة) 2002(الخزندار

حيث كان أعلى نسبة ذكاء هو الـذكاء المنطقـي   )2004(واختلفت الدراسة مع عفانة والخزندار
  .الرياضي

  -:مدى االستفادة من هذه الدراسات* 

تيلي "أدوات الدراسة كقائمة  استفادت الدراسة الحالية من الدراسات في هذا المحور في اختيار  
، )2006:الجـزار والقرشـي  (، )2007:نجـم (ومن هذه الدراسات، دراسة " للذكاءات  المتعددة

فاتفقـت هـذه   ). 2002(، ودراسة الخزندار)2003(، ودراسة الشويقي)2004(ودراسة عفانة والخزندار
ة الباحث، مع استخدام كل دراسـة  الدراسات في استخدام قائمة تيلي لقياس الذكاءات  المتعددة مع دراس

كما استفادت كثيراً من بعض الجزئيات األخرى في أطروحاتهم سواءاً في اإلطار .ألدوات أخرى مساندة
النظري والعناوين الفرعية الهامة، أو في إجراءات الدراسة أو في تفسير النتائج وربط النتائج ومقارنتهـا  

 .مع النتائج األخرى
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 عالرابــ الفصـــل

  

  الطريقة واإلجراءات
  

  .منهج الدراسة/ أوالً

  .المجتمع األصلي للدراسة/ ثانياً 

  .عينة الدراسة/ ثالثاً 

  .أدوات الدراسة/ رابعاً

  .اإلحصائية المستخدمة في الدراسةالمعالجة أساليب / خامسا
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  طريقة وإجراءات الدراسة

مـنهج الدراسـة،   : وهـي ، اليةيتناول الفصل الحالي الطريقة واإلجراءات للدراسة الح
ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصـائية التـي   

   :استخدمت في معالجة لنتائج الدراسة، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

  :منهج الدراسة/ أوالً 

ي حاول من خالله وصف الذ، استخدم الباحث في الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي   
  . وتحليل بياناتها، الظاهرة موضوع الدراسة

  :مجتمع الدراسة/ ثانياً 

يتكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية في مدارس مديرية خان يونس، والبالغ 
) 12(مدرسـة، مـنهم  ) 25(موزعين على . إناث )8770(ذكور، و) 7681(، )16451(عددهم 

 2009-2008حسب إحصائية وزارة التربية والتعلـيم  . مدرسة طالبات )13( مدرسة طالب، و
  ).2ملحق رقم ).(وزارة التربية والتعليم، قسم التخطيط(

  :عينة الدراسة/ ثالثاً

اعتمد الباحث طريقة العينة العنقودية العشوائية في اختيار عينة الدراسة حيث تم رصـد  
وتم االختيار ست مدارس ثانويـة مـنهم ثـالث    كافة المدارس الثانوية في محافظة خان يونس، 

الف المنـاطق،  مدارس طالب وثالث مدارس طالبات اختيرت بشكل عشوائي وذلك حسب اخـت 
من كل منطقة مدرسة ) المنطقة الشرقية -منطقة البلد -منطقة المعسكر(حسب مناطق خان يونس

ائي مـن كـل   طالب ومدرسة طالب، ثم تم اختيار صف من صفوف الحادي عشر بشكل عشو
طالبـاً  ) 262(مدرسة، حسب اختيار مديرة المدرسة، وبلغت عدد أفراد العينة الدراسـية علـى   

  .طالبة) 146(طالباً و ) 116(وطالبة، منهم 
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  ) 1-4(جدول رقم 

  مدرسةيوضح أفراد عينة الدراسة حسب الجنس وال

 المدرسة/ الجنس
مدرسة عبد 

 القادر
مدرسة خالد 

 الحسن
مدرسة 
 نعبسا

 مدرسة عكا
مدرسة خان يونس 

 "أ " الثانوية 
مدرسة 
 الخنساء

 - - - 45 45 45 عدد الطالب 

 45 45 45 - - - عدد الطالبات

 270 المجموع
  

  )  2-4(جدول رقم 

  يوضح أفراد عينة الدراسة حسب الجنس 

 النسبة المئوية العدد الجنس

 44.3 116 طالب

 55.7 146 طالبة

 100.0 262 المجموع

  ) 3-4(جدول رقم 

  يوضح أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن 

 النسبة المئوية العدد المنطقة السكنية

 37.4 98 بلد

 26.0 68 معسكر

 36.6 96 شرقية

 100.0 262 المجموع
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  ) 4 -4(جدول رقم 

  مستوى تعليم الوالديوضح أفراد عينة الدراسة حسب 

لمئويةالنسبة ا العدد مستوى تعليم الوالد  

توجيهيأقل من   87 33.2 

 26.3 69 توجيهي

 40.5 106 تعليم عالي

 100.0 262 المجموع

  

  :أدوات الدراسة/ رابعاً

  :استخدم الباحث األدوات التالية

 انظـر : الخزنـدار  نجيب نائلة. د إعداد من المتعددة للذكاءات" teele) "تيلي(  قائمة: أوال    
 القائمـة  تهـدف  حيث منها، أصلية ونسخة مباشرة، موافقة على الحصول بعد وذلك ،)2( ملحق
 المرحلـة  إلـى  األطفال رياض مرحلة من للطلبة المسيطرة المتعددة  الذكاءات عن الكشف إلى

  .الثانوية

  :األداة اختيار مبررات -

 لعينـة  مالئمـة  األدوات أفضل اختيار أجل من السيكولوجي التراث في بالبحث الباحث قام    
 مـن  وغيرها ،)2006:والخزندار عفانة(و ،)2005:عفانة(  منها استبيانات عدة فوجد سة،الدرا

 – اآلخـر  للمتغير استبيان وجود فكان متغير، من أكثر بها الرسالة وكون المطولة، االستبيانات
 التنويـع  المتغيـر  هذا في األفضل أن الباحث الباحث،وجد إعداد من – الحياتية المهارات يقيس
             المسـتجيبين  ملـل  إلـى  يؤدي قد وهذا السبع  الذكاءات لقياس المطولة االستبيانات عن والبعد

 فـي  والموضوعية االستجابة صدق في يضر قد مما المدارس طلبة من أنهم وخصوصا) العينة(
ـ  لعينـة ) تيلـي  قائمة( األداة مناسبة الباحث وجد هنا ومن االستبيانين، في البنود قراءة  ةالدراس
  .الهدف نفس وتخدم

 هـذه  اختيار تم المشرف على األدوات وعرض السابقة الدراسات أدوات على اإلطالع بعد    
  .لألداة تأييدهم وأخذ الجامعات أساتذة على األداة عرض تم ثم األدوات، من غيرها عن األداة
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 الباحثـة  فقامـت  ،خاصـة  مقابلة في) 2000:الخزندار نائلة(  األداة معدة للباحثة التوجه تم ثم
  . والتفريغ التطبيق وكيفية اإلجابة، ومفتاح وكراسة األصلية القائمة الباحث بإعطاء

  :وصف القائمة -

 إجابـة  أوراق إلـى  باإلضـافة  مرقمة صورة) 56( على يحتوي كتيب من القائمة وتتكون
ـ  توجد ال حيث اإلجابة، ورقة – الملحق انظر. القائمة يأخذ طالب لكل منفصلة  صـحيحة  ةإجاب
 التـي  المسـيطرة   الذكاءات أو القوة، نقاط تحديد على ببساطة القائمة وتقتصر خاطئة، وأخرى
 أي والتفكيـر ) ب1( ،)أ1( الصـور  إلى الطالب على بالتأكيد القائمة وتقديم. مشارك كل يمتلكها

 أمـام  مةعال بوضع عليهم التأكيد ثم. تشبههم التي الصورة اختيار ثم ؟ أكثر تشبههم الصور من
  ). ب2( أو) أ2( إلى بالنسبة نفسه بالعمل القيام ثم).ب( أو) أ( العمود في إما) 1( الرقم

 اإلجابـة  ورقة أسفل المناسبة الصناديق في الدرجات تسجيل ثم شفافية تستخدم وللتصحيح
 كـل  فـي  االستجابات لكل العالمات تسجل التصحيح من االنتهاء وعند. اإلجابات من إجابة لكل
 المسـيطرة،  األربعـة   الـذكاءات  تحدد منها، كل عدد على وبناءا السبعة،  الذكاءات من حدوا

 تمـت  التـي  االختبـارات  مـن  رقـم  أعلى) 1( أن اعتبار ومع المناسبة، الصناديق في وتدون
 المميـزة  المواصـفات  حسب الدرجات تفسير يتم ثم. الرابع االختبار يعتبر) 4( ورقم للذكاءات،

  .ذكاء لكل

 علـى  المسـاعدة  العلمية الوسائل من تكون لعلها العربية، صورتها في القائمة إعداد موت
  الـذكاءات  عـن  الكشـف  إلى القائمة وتهدف. العقلية البشرية والطاقات اإلمكانيات اكتشاف
 قائمة طبقت حيث الثانوية، المرحلة إلى األطفال رياض مرحلة من للطلبة المسيطرة المتعددة

 )711( طالبا،) 711( منهم وطالبة طالبا) 1422( قوامها عينة على المتعددة  اتللذكاء" تيلي"
 مرحلة كل من دراسيين صفين بواقع الثانوية المرحلة وحتى األطفال رياض مرحلة من طالبة

 التطبيـق  مـن  شهرين مرور وبعد التطبيق، إعادة بطريقة الثبات معامل إليجاد وذلك دراسية
 ارتبـاط  معادلـة  باسـتخدام  الثبات معامل حساب وتم السابقة، العينة نفس على القائمة طبقت
 ذكـاء  بوجـود  يقبل لم) Gardner،جاردنر( ألن وذلك حدة على ذكاء لكل لسبيرمان الرتب
  . عام
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  :يلي كما) Gardner،جاردنر( حددها التي السبعة  للذكاءات الثبات معامل فكان

  )5-4(  رقم جدول

  ستطالعيةاال للعينة الثبات معامل

 الثبات معامل الذكاء نوع

 )0.445(  اللفظي اللغوي للذكاء

 )0.355( الحركي الجسمي الذكاء

 )0.510( المكاني الذكاء

 )0.419( الموسيقي الذكاء

 )0.694( الرياضي المنطقي الذكاء

 )0.510( شخصي الضمن الذكاء

 )0.421( شخصي البين الذكاء

 تطبيـق  تـم  التي الدراسة عينة معلمي مالحظات أخذ تم الخارجي، المحك صدق ولحساب
 الطلبـة،  اسـتجابات  بـين  لسـبيرمان  الرتـب  ارتباط معامل حساب وتم عليهم،" تيلي"  قائمة

 فكـان . الرتـب  ارتباط معامل إيجاد معادلة بتطبيق التربويين، والمرشدين المعلمين واستجابات
  : لتاليا الجدول في كما لسبيرمان الصدق اتفاق معامالت

  )6-4(  رقم جدول

  لسبيرمان الصدق اتفاق معامالت
 الصدق معامل الذكاء نوع

 )0.775(  اللفظي اللغوي للذكاء

 )0.743(  الحركي الجسمي الذكاء

 )0.725( المكاني الذكاء

 )0.737( الموسيقي الذكاء

 )0.77( الرياضي المنطقي الذكاء

 )0.715( شخصي الضمن الذكاء

 )0.649( شخصي ينالب الذكاء
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 المتعـددة،   للـذكاءات "  تيلـي "  قائمـة  على الطلبة استجابات بين االرتباط معامالت أن أي  
  ). 0.01( داللة مستوى عند إحصائيا دالة المعلمين واستجابات

  ).0.01( داللة مستوى عند إحصائياً دالة  الذكاءات لجميع الثبات معامالت أن أي  

  ). م18/3/2009 شخصي، اتصال الخزندار نائلة( ،)83-2002،81:الخزندار نائلة( 

  )7-4(  رقم جدول

   الذكاءات لجميع الثبات معامالت

 الثبات معامل الذكاء نوع

 0.742  اللفظي اللغوي للذكاء

 0.790 الحركي الجسمي الذكاء

 0.635 المكاني الذكاء

 0.804 الموسيقي الذكاء

 0.592 الرياضي المنطقي الذكاء

 0.762 شخصي الضمن لذكاءا

 0.773 شخصي البين الذكاء
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  :المهارات الحياتية استبيان: ثانياً

 حسـب  وذلك المذكور االستبيان تصميم في اتبعها التي الخطوات الجزء هذا في الباحث يتناول
 :        التالية الخطوات

  .األصلية بصورته االستبيان وصف

  :يأتي ما اللخ من وذلك االستبيان تطوير إجراءات

  المحكمين على ستبانةاال عرض - أ

  .االستجابة في التمييز على عباراته قدرة لمعرفة ستبانةلال األولي التطبيق - ب

 بيئة على وثباته صدقه حساب لغرض الستبانةل الثاني التطبيق - ج

 :التفصيل من بشيء الخطوات تلك عرض يمكن ييل وفيما.مختلفة وبطرق الدراسة

  ستبياناالوصف   -

 الملحـق  فـي  موضحة هي كما - عبارة) 33( من األصلية صورته في االستبيان يتألف    
 أهـم  تتنـاول  أبعـاد  ثالثة على موزعة والموجبة السالبة العبارات بين موزونة -) ١(  رقم

 اتخـاذ  ومهـارات  اآلخرين، مع التواصل مهارات( الثانوية لطالب بالنسبة الحياتية المهارات
  ).الدراسية( األكاديمية والمهارات المشكالت، وحل القرارات

  :ككل الحياتية المهارات بين من البحث في المختارة المهارات اختيار كيفية -

 المختصين، واستشارة المجال، هذا في السابقة والدراسات التربوي التراث على اإلطالع بعد    
 فـتم  عـام،  بشـكل  الحياتية لمهاراتا بتصنيف الباحث قام للمهارات، الطلبة احتياجات وحسب
  : كالتالي مبدئي بشكل المهارات ترشيح

  والتواصل االتصال مهارات -

  القرارات اتخاذ مهارات -

  . المشكالت حل مهارات -

 .الدراسية"  األكاديمية المهارات -

 .الجماعي العمل مهارات -

 .الوقت إدارة مهارات  -

  التخطيط مهارات -
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 .الذات إدارة مهارات -

  )5 رقم ملحق(الفلسطينية، الجامعات أساتذة من مجموعة على الحياتية المهارات قائمة بعرض الباحث قام ثم

 .واحدة مهارة في) المشكالت حل ومهارة القرار اتخاذ مهارة(  من كل مهارتي دمج فتم   

 ةوإدار التخطـيط  مهـارة  من كل استبعاد تم النهائي" السيمنار"  في البحثية الخطة مناقشة وبعد
 للرسـالة  آخـر  متغير إلضافة المهارات بعض واستبعاد.النفس علم عن قليال أبعد كونهما الوقت
  : وهم فقط مهارات بثالث اللجنة واكتفاء المتعددة،  الذكاءات وهو

  والتواصل االتصال مهارات -

  . المشكالت وحل القرارات اتخاذ مهارات -

 .الجماعي العمل مهارات -

 ومالحظـة  والمالحـق  المراجع في والبحث للمعلومات أكبر جمع في ثالباح بدأ أن وبعد     
 الجمـاعي  العمـل  مهارة باستبدال الباحث قام فقد الدراسة أدوات إعداد بغرض كثب عن العينة

 الجمـاعي  العمل مهارة أن أساس على ،المشرف مع بالتشاور"  الدراسية"  األكاديمية بالمهارات
 بحاجـة  الثانويـة  المرحلـة  طـالب  وأن اآلخرين، مع واصلوالت االتصال مهارات إلى أقرب

 مـن  للطلبـة  تلزم التي للمهارات الباحث مالحظة خالل من وذلك الصحيح، االستذكار لمهارات
 هـذا  فـي  شديداً ضعفاً الباحث الحظ حيث الثانوية مدارس في تربويا مرشدا عمله أثناء خبراته
 بشـكل  التعليمية المراحل وفي الخصوص على انويةالث المرحلة في الطلبة لدى المهاري الجانب
 الطلبة إعداد في الشديد للضعف ونتيجة المستقبلي، النجاح عليه يعلق حيث ألهميته ونظراً عام،
 يسـتخدمها  كمهارة الجانب هذا عن تتحدث العامة الثانوية في مادة هناك فكانت الجانب، هذا في

 رغـم  الجديـد،  المـنهج  مع المساق حذف تم كنول النفس علم مساق ضمن دراسته في الطالب
 علـى  المفحـوص  يجيـب  بحيـث  التعليميـة  المراحل في يمر الطالب كون المحور هذا أهمية

 بأحـد  االسـتبيان  عبـارات  من عبارة كل عن )LIKERT( ليكرت طريقة أساس على االستبيان
  :التالية الثالثة الخيارات

 توزيـع  مع األصلية صورته في االستبيان منها يتكون التي داألبعا أما). نادراً- أحياناً - دائماً( 
  ).2( رقم الملحق في مالحظتها يمكن عليها العبارات

  :لها اإلجرائية التعريفات مع األبعاد عرض ويمكن هذا

 أهمية الباحث ارتأى، الدراسة متغيرات تناولت التي الدراسة أدبيات بعض على اإلطالع بعد   
  الحياتية، المهارات لمتغير، الحالية بالدراسة خاص استبيان تصميم
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  :الحياتية المهارات استبيان -1

  :هي مهارات، ثالث تقيس عبارة) 33( بوضع الباحث قام
  ):والتواصل اإلتصال مهارات(:األول البعد

 امـتالك  مدى تقيس عبارة) 11( من ويتكون اآلخرين، مع والتواصل االتصال مهارات ويقيس  
 الصـدق  معـاملي  من كل استخراج وبعد .اآلخرين مع التواصل لمهارات الثانوية المرحلة طلبة

  .عبارات) 9( إلى الفقرات اقتصار تم والثبات
  ):القرار واتخاذ المشكالت حل مهارات( الثاني البعد

 امـتالك  مدى  تقيس عبارة) 11( على ويحتوي القرار، واتخاذ المشكالت حل مهارات ويتناول  
 معـاملي  مـن  كل استخراج وبعد .قرارهم واتخاذ مشكالتهم حل لمهارات لدراسةا عينة الطلبة
  .عبارات) 9( إلى الفقرات اقتصار تم والثبات الصدق
  ):األكاديمية المهارات( :الثالث البعد

 وعـدد  المذاكرة، مهارات أو) الدراسية(  األكاديمية للمهارات العينة ذات امتالك مدى ويقيس  
  .المهارات لهذه الثانوية طلبة امتالك مدى تقيس رة،عبا) 11( عباراته

  :ستبيانلال السيكومترية الخصائص -

  :االستبيان صدق: أوالً 

  :المحكمين صدق -1

 والصـحة  الـنفس  علـم  أساتذة من مجموعة على األولية صورته في االستبيان عرض تم    
 عبـارات  مناسـبة  حول الحظاتهموم آرائهم بإبداء قاموا حيث الفلسطينية، الجامعات في النفسية

 الذي) (1( رقم ملحق أنظر، اللغوية صياغاتها وضوح وكذلك لألبعاد، انتماءها ومدى، االستبيان
 بعـض  تعديل تم المحكمين وآراء توجيهات ضوء وفي) المحكمين األساتذة بأسماء كشفاً يحوي

  .االستبيان عبارات

 العينـة  على االستبيان تطبيقو المحكمين، ىعل اإلستبيان عرض بعد العبارات بعض تعديل تمو
 خـالل  مـن  العينـة  فعل ردة أو المحكمين األساتذة تعليمات على اًبناء إما وذلك اإلستطالعية

 ضـعيف  ارتبـاط  معامل على العبارات هذه حصول خالل من أو التطبيق أثناء الباحث مالحظة
  .الثبات معامل عن نتج مما

 معامـل  علـى ) 29 ،28 3،4،17،20( العبـارات  حصـول  ينتب الثبات معامل استخراج فبعد
  .اإلستبيان في لضعفها العبارات هذه استبدال تمف احصائياً، دال وغير ضعيف

  :كالتالي العبارات وكانت
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 العبـارة  إلى تعديلها تم".  وشعوره المتحدث قول بين أفرق" على تنص وكانت) 3( رقم عبارة  
  ".معه حديثي أثناء حدثالمت به يشعر ما أفهم أن أستطيع"

" اللفظيـة  اللغـة  مـن  أهم لفظية الغير الجسد لغة أن أعتقد"  على تنص وكانت) 4( رقم عبارة
 أسـتخدم "  العبارة لتصبح صياغتها تعديل فتم لها العينة فهم وعدم ضعيف معامل على لحصولها
  " لآلخرين ما فكرة لتوضيح الوجه وتعابير اليدين حركات

 انتبـاهي  أركـز " بعبارة استبدالها تم". استثارة دون زمالئي مع مشاكلي حل يعأستط) "8( عبارة
  "المتحدث يقولـه ما كل على واهتمامي

 عنـدما " بعبارة استبدالها تم". الخاص الرأي عن الحقيقة أفصل فأنا لمشكلة مواجهتي عند)" 17( 
  "صائبة غير قرارات أتخذ أغضب

  ".الحقائق تحليل دون للفعل مباشرة القفز هو شيء سوأأ" على تنص وكانت) 20( رقم عبارة   

 مـع  خالفـاتي  تسـوية  في طريقتي عن راضي أنا" وهي أخرى بعبارة العبارة هذه استبدال وتم
  "اآلخرين

  ".التعليمية المادة باختالف مذاكرتي طريقة تختلف) "28( رقم عبارة   

  ". الشرح أثناء المعلم مع الحصة في الدرس ألخص" بعبارة استبدالها تم

  " أفضل نتائجي لكانت الصحيحة المذاكرة أساليب أمتلك أنني لو) "29( رقم عبارة   

  "آلخر حين من أستذكرها التي دروسي مراجعة على معتاد أنا" بعبارة استبدالها تم فقد

   العبارة حذف تم. الجيد االستذكار ألسس مناسبة استذكاري طريقة) 30(
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  :البناء صدق -2 

 المقيـاس  عبـارات  مـن  عبـارة  كل بين البينية االرتباط معامالت بحساب الباحث مقا  
  : ذلك توضح التالي والجداول العبارة إليه تنتمي الذي للبعد الكلية والدرجة

  )8-4( رقم جدول
  والتواصل االتصال مهارات بعد عبارات من عبارة كل بين البينية االرتباط معامالت

   دللبع الكلية الدرجة مع 

 الرقم
 

معامل  العـبـــــــــــــارة
 مستوى الداللة االرتباط

Q1 0.05دالة عند 0.327 .أحب التحدث مع اآلخرين ولو كانوا غرباء 

Q2 0.01دالة عند 0.519 .أحب الدورات والندوات التي تتحدث عن االتصال مع اآلخرين 

Q3 0.01دالة عند 0.415 .خرينأستخدم حركات اليدين وتعابير الوجه لتوضيح فكرة ما آل 

Q4 غير دالة إحصائياً 0.260 .يمكن أن أتنازل عن رأي مقتنع به من أجل اآلخرين 

Q5 غير دالة إحصائياً 0.050 .أقابل اآلخرين بابتسامة 

Q6 0.01دالة عند 0.571 .أعتذر فيما بعد لمن قد أكون آذيت شعوره 

Q7 0.01دالة عند 0.394 .أفهم مشاعر اآلخرين وأتعاطف معهم 

Q8 0.01دالة عند 0.499 أركز انتباهي واهتمامي على كل ما يقولـه المتحدث 

Q9 0.05دالة عند 0.325 .أجد صعوبة في مجاملة ومدح اآلخرين 

Q10 0.05دالة عند 0.324 .أتحاشى مقاطعة المتحدث 

Q11 0.01دالة عند 0.408 .أستطيع بناء عالقات طيبة مع زمالئي في الصف 

  0.393) =0.01( داللة مستوى وعند) 38( حرية درجة عند الجدولية ر

  0.304) =0.05( داللة مستوى وعند) 38( حرية درجة عند الجدولية ر

يتضح من الجدول السابق أن جميع عبارات بعد مهارات االتصـال والتواصـل دالـة    
  الة إحصائياًغير د) 4(، )3( عدا الفقرة رقم و ، )0.01،0.05(عند مستوى، إحصائياً
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  )9-4( رقم جدول

مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار معامالت االرتباط البينية بين كل عبارة من عبارات بعد 
  مع الدرجة الكلية للبعد 

 الرقم
 

 العـبــارة
 

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

Q12 0.01دالة عند 0.494 .أعالج األسباب عند وقوعي في مشكلة 

Q13 غير دالة إحصائياً 0.080 .ن مشاكل كثيرة وأقف حائرا أمامهاأعاني م 

Q14 0.01دالة عند 0.415 .كثير ما أساعد اآلخرين في حل مشاكلهم وتكون حلولي صحيحة 

Q15 0.05دالة عند 0.327 .تجاهل بعض المشكالت قد يعتبر حال للمشكلة 

Q16 0.01نددالة ع 0.543 .أضع عدة حلول قبل اختيار الحل المناسب 

Q17 0.01دالة عند 0.496 .عندما أغضب أتخذ قرارات صائبة 

Q18 0.01دالة عند 0.451 .اختبر األسباب وأرتبها حتى أصل إلى السبب األساسي للمشكلة 

Q19 0.01دالة عند 0.612 .كلما أوجدت أسباب أكثر للمشكلة كلما اقتربت من الحلول 

Q20 0.01دالة عند 0.498 .اتي مع اآلخرينأنا راضي عن طريقتي في تسوية خالف 

Q21 0.01دالة عند 0.460 .لحل المشكلة يتطلب معرفة أسبابها الجذرية أو األكثر احتمالية 

Q22 غير دالة إحصائياً 0.310 .لو أصبحت قائدا لمجموعة ستكون قراراتي صحيحة وناجحة 

  0.393) =0.01( داللة مستوى وعند) 38( حرية درجة عند الجدولية ر

  0.304) =0.05( داللة مستوى وعند) 38( حرية درجة عند الجدولية ر

يتضح من الجدول السابق أن جميع عبارات بعد مهارات االتصـال والتواصـل دالـة    
  غير دالة إحصائياً) 22(، )13( عدا الفقرة رقم و ، )0.01،0.05(عند مستوى، إحصائياً
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  )10-4(جدول رقم 

المهارات األكاديمية مع الدرجة الكلية بعد  بين كل عبارة من عبارات معامالت االرتباط البينية
  للبعد 

 الرقم
 

 العـبـارة
 

معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

Q23 0.01دالة عند 0.685 .لدي جدول دراسي مواظب عليه 

Q24 0.01دالة عند 0.453 .أستخدم القلم للتخطيط على المهم عند مذاكرتي 

Q25 0.05دالة عند 0.375 .المقدمة عند بداية قراءة أي كتابأقرأ الفهرس و 

Q26 0.01دالة عند 0.465 .أستطيع أن أجلس للمذاكرة لفترة طويلة 

Q27 0.01دالة عند 0.557 .ألخص الدرس في الحصة مع المعلم أثناء الشرح 

Q28 0.01دالة عند 0.462 .أراجع دروسي التي استذكرتها من حين آلخر 

Q29  0.01دالة عند 0.449 .المخططات التوضيحية لعناصر الدرس لتسهيل الفهمأستخدم 

Q30 0.01دالة عند 0.462 .أواجه المواد الصعبة وأقسمها إلى أجزاء حتى أتمكن من فهمها 

Q31 0.01دالة عند 0.663 .أقرأ أسئلة االمتحان كاملة قبل أن أبدأ اإلجابة 

Q32 0.01دالة عند 0.663 .ةأوزع مذاكرتي من أول السنة الدراسي 

A33 0.01دالة عند 0.404 .أراجع اإلجابة قبل تسليم ورقة االمتحان 

  0.393) =0.01( داللة مستوى وعند) 38( حرية درجة عند الجدولية ر

  0.304) =0.05( داللة مستوى وعند) 38( حرية درجة عند الجدولية ر

االتصـال والتواصـل دالـة    يتضح من الجدول السابق أن جميع عبارات بعد مهـارات  
  )0.01،0.05(عند مستوى، إحصائياً

إلى تمتعه بدرجة عالية من صدق  مقياس المهارات الحياتيةلوتشير نتائج الصدق بنوعيه 
  . تسمح باستخدامه، االتساق الداخلي

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي للمحاور قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بـين  
من محاور االستبانة والمحاور األخرى وكذلك كـل محـور بالدرجـة الكليـة     درجة كل محور 

  .يوضح ذلك) 11-4(لالستبانة والجدول 
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  11-4) (  رقم الجدول
 وكذلك لالستبانة األخرى والمحاور االستبانة محاور من محور كل ارتباط معامالت مصفوفة

  الكلية الدرجة مع

 المجموع 
 مهارات
 االتصال
 والتواصل

 حل اتمهار
 المشكالت

 القرار واتخاذ

 المهارات
 األكاديمية

   1 0.691 والتواصل االتصال مهارات

  1 0.415 0.795 القرار واتخاذ المشكالت حل مهارات

 1 0.475 0.364 0.846 األكاديمية المهارات

  0.393) =0.01( داللة مستوى وعند) 38( حرية درجة عند الجدولية ر   
  0.304) =0.05( داللة مستوى وعند) 38( حرية درجة عند الجدولية ر   

 لالسـتبانة  الكليـة  وبالدرجة البعض يبعضها ترتبط المحاور جميع أن السابق الجدول من يتضح
 عالية بدرجة تتمتع االستبانة أن يؤكد وهذا) 0.01( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو ارتباطاً

  .الداخلي االتساق من
  : االستبانة ثبات-2

 العينـة  أفـراد  علـى  تطبيقهـا  بعد وذلك االستبانة ثبات من التأكد خطوات الباحث أجرى
  . كرونباخ ألفا ومعامل النصفية التجزئة وهما بطريقتين االستطالعية

  : النصفية التجزئة طريقة
 النصـفية  التجزئـة  بطريقة االستبانة ثبات لحساب االستطالعية العينة درجات استخدام تم  

 الثـاني  النصف درجة وكذلك االستبانة المحاور من محور لكل األول النصف درجة سبتاحت حيث
 باسـتخدام  المحـور  طول تعديل جرى ثم النصفين بين االرتباط معامل بحساب وذلك الدرجات من

  :ذلك يوضح) 12( والجدول  جتمان معادلة
  ) 12- 4(  رقم الجدول

   االستبانة محاور من محور كل نصفي بين االرتباط معامالت يوضح
  التعديل بعد االرتباط ومعامل التعديل قبل

 عدد الفقرات المحور
  معامل االرتباط

 قبل التعديل 
  معامل االرتباط

 بعد التعديل 

 0.366 0.352 *9 والتواصل االتصال مهارات

 0.517 0.514 *9 القرار واتخاذ المشكالت حل مهارات

 0.759 0.750 *11 األكاديمية المهارات

 0.830 0.811 *29 المجموع
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 ثبات معامالت وهي) 0.830( من أعلى كلها الثبات معامالت أن السابق الجدول من يتضح    
 على تطبيقها إلى الباحث تطمئن الثبات من جيدة بدرجة تتمتع االستبانة أن على يدل وهذا عالية
  .الدراسة عينة
  :كرونباخ ألفا طريقة - ب

 وذلك كرونباخ، ألفا طريقة وهي الثبات حساب طرق من أخرى ريقةط الباحث استخدم    
 االستبانة محاور من محور لكل ألفا معامل قيمة على حصل حيث االستبانة، ثبات معامل إليجاد
  :ذلك يوضح) 13( والجدول ككل لالستبانة وكذلك

  )13-4(  رقم الجدول
    نةاالستبا محاور من محور لكل كرونباخ ألفا معامالت يوضح

 عدد الفقرات المحور
معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.444 9 والتواصل االتصال مهارات

 0.603 9 القرار واتخاذ المشكالت حل مهارات

 0.724 11 األكاديمية المهارات

 0.793 29 المجموع

  
 االسـتبانة  أن على يدل وهذا) 0.793( من أعلى الثبات معامالت أن السابق الجدول من يتضح
  .الدراسة عينة على تطبيقها إلى الباحث تطمئن الثبات من عالية بدرجة تتمتع

  :الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب
  :التالية اإلحصائية األساليب من كل الباحث ماستخد

 ".Person" بيرسون ارتباط معامل -

ـ  بروان سبيرمان ارتباط معامل استخدام تم االستبانة ثبات معامل إليجاد  النصـفية  ةللتجزئ
 .كرونباخ ألفا ارتباط ومعامل المتساوية، غير النصفية للتجزئة جتمان ومعادلة المتساوية،

 .المئوية والنسب الحسابي والمتوسط التكرارات -

 .مستقلتين عينتين متوسطات بين للفروق T.Test اختبار -

 .رفأكث عينات ثالث متوسطات بين للفروق one way anovaاألحادي التباين تحليل -

  .scheffe البعدي شيفيه اختبار -
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  :الباحث واجهت صعوبات

        موعـد  تـأخير  فـي  سـاهم  مما الرسالة إعداد أثناء الصعوبات من العديد الباحث واجه
  :الصعوبات هذه أهم كان ومناقشتها إنجازها

 مـن  كـل  أن حيـث  الدراسة متغيري من كل في المهتمة العلمية المراجع قلة .1
 .النفسي المجال في نسبياُ حديثين الدراسة متغيري

 غـزة  قطاع على الغاشم العدوان فترة أهمها عصيبة بفترات الدرسة فترة مرور .2
 فـي  العمـل  فـي  لإلستمرار ونفسية مادية أضرار من وماتبعه 27/12/2008

 .طبيعي بشكل الرسالة

 والراحـة  الوقـت  تـوفير  من الحد في ساهمت التي العملية والظغوط المشاغل .3
 .الرسالة وإنجاز للتفرغ الالزمة يةالنفس

 ممـا  الرسالة إعداد أثناء بها يمر التي الخبرات جميع اكتساب في الباحث رغبة .4
 واإلقتبـاس  النسـخ  فـي  أحـد  من مساعدة دون بيده الرسالة جميع يكتب جعله

 اإلدخال في كبير وقت أخذ وهذا والتنسيق، الكمبيوتر على واإلدخال واإلضافات
 إدخـال  كـذلك  ،للحاسـوب  الفنية المشاكل بعض من الباحث يواجه فيما والتعلم
 بنفسـه  اإلحصائية النتائج إخراج في والرغبة شخصي بشكل اإلحصائية البيانات
 مواجهـة  عنـد  المجال هذا في المختصين األساتذه إلى والرجوع العملية إلتقان

 .وغيرها اإلحصائية المشاكل

 أضـرار،  من لحقه وما غزة قطاع في راسةالد فترة الكهربي التيار انقطاع كثرة .5
 فـي  رغبته أوقات الطالب يشعر حيث لإلنجاز الدافعية وإضعاف للوقت، وإهدار
 ناتجـه  إحباط فترات من ومايلحقه االنجاز على قادر غير بأنه وتفرغه اإلنجاز

 .المشاكل هذه عن

 كانت صيةوالشخ والمهنية واللوجستية الفنية الصعوبات من وغيرها الصعوبات هذه
 أسـاتذتنا  علمونـا  كما ولكن ذلك، من أسرع وقت في الرسالة إنجاز تأخير في سبباًً

 كـل  به يمر أساسي ومطلب الرسالة من جزء هي المعيقات هذه جميع أن األفاضل
 هذه ويكتسب والصعوبات المشاكل هذه على يتغلب حتى وباحث عليا دراسات طالب
 العمـل  أثناء المتعة بهذه يشعر الطالب كان لذلك،وإرهاقها تعبها رغم الممتعة الخبرة

 سـبحانه - اهللا نسـأل و الرسـالة  إنجـاز  وعند العقبات على التغلب عند وخصوصاً
 وأن واآلخـرة،  الدنيا في خيراً ساتذتناأ ومجهود ومجهودنا بتعبنا يأجرنا أن -وتعالى
  .آمين آمين،آمين، الدنيا ومشقة تعب بعد اآلخرة في والفوز بعد التامة الراحة يرزقنا

 



141 

 

  

 الخامس الفصل
  

  نتائج الدراسة وتفسيرها

  الرئيسينتائج التساؤل عرض / أوال

 األول عرض نتائج التساؤل/ ثانيا

  الثاني عرض نتائج التساؤل /ثالثا

  الثالثعرض نتائج التساؤل  /رابعا

  األول الفرض عرض نتائج/ خامسا

 الثاني الفرض عرض نتائج/ سادسا

  الثالث الفرض نتائجعرض / سابعاً

  الرابع الفرض عرض نتائج/ ثامناً

  الخامس الفرض عرض نتائج/ تاسعاً

  الفرض السادس عرض نتائج/ عاشراً
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  :نتائج الدراسة

 خالل من إليها التوصل تم التي للنتائج تفصيلي بعرض الفصل هذا في الباحث سيقوم
 خالل من نتائج من إليه التوصل تم ما ومناقشة تفسير إلى باإلضافة الدراسة، أدوات تطبيق
  :فروضها من والتحقق الدراسة تساؤالت على اإلجابة

  :ؤل األول من أسئلة الدراسةاستاإلجابة عن ال
  األول التساؤل نتائج عرض/ ثانيا

 لـدى  المتعددة الذكاءاتب الحياتية المهارات عالقة ما"  أنه على التساؤل ينص
  الثانوية؟ المرحلة طلبة

 بين بيرسون ارتباط معامل بحساب الباحث قام تساؤلال هذا صحة من وللتحقق
 بـين  العالقة إليجاد المتعددة الذكاءات وأبعاد الحياتية المهارات لمقياس الكلية الدرجة

  .المتغيرين
  )5-1(  جدول

 لكٍل الفرعية واألبعاد المتعددة الذكاءات ومقياس الحياتية المهارات لمقياس الكلية الدرجة بين االرتباط معامالت يبين
  منهما

 المجموع 
 :األول البعد

 مھارات
 االتصال
 والتواصل

: لثاني البعد
 حل مھارات

   المشكالت
 اتخاذالقرارو

 :لثالثا البعد
 تالمھارا

 األكادیمیة

 -0.061 -0.043 -0.042 -0.066 اللفظي اللغوي الذكاء

 -0.027 -0.023 -0.030 -0.035 الحركي الجسمي الذكاء

 0.041 -0.069 -0.079 -0.035 المكاني الذكاء

 0.067 0.072 0.054 0.086 الموسيقي الذكاء

 -0.023 0.015 0.103 0.030 الرياضي المنطقي الذكاء

 0.095 -0.015 -0.064 0.022 شخصي الضمن الذكاء

 -0.083 0.053 0.056 -0.002 شخصي البين الذكاء

  .0.01 مستوى عند  0.148) = 260( حرية لدرجة الرتباطا لمعامالت اإلحصائية الداللة حدود

  .0.05 مستوى عند  0.113) = 260( حرية لدرجة االرتباط لمعامالت اإلحصائية الداللة حدود
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 المهارات مستوى بين إحصائياً داالً ارتباطاً يوجد ال أن السابق الجدول من يتضح
  .الثانوية المرحلة طلبة ىلد بأبعاده المتعددة والذكاءات بأبعاده، الحياتية

 الدراسـة  فـي  المنتقاة الحياتية المهارات بين العالقة ضعف سبب الباحث ويرجع
 متفاوتـة،  بنسب الذكاءات يمتلكون الثانوية المرحلة طلبة أن إلى المتعددة، الذكاءات وبين
 ختلـف ت لذلك الكفاءة، بنفس الذكاءات أنواع باقي يمتلك لن الذكاءات من ذكاء يمتلك فمن

 نظريتـه،  فـي  جـاردنر  ذكـر  كما آلخر صشخ من الشخص لدى المسيطرة الذكاءات
 أن فنجد الحياتية المهارات صعيد على وكذلك الحياة، مناحي كل يف وارد الناس فاختالف

 من نجد لذلك المهارات، لهذه وإتقانهم الحياتية للمهارات اكتسابهم في يختلفون البشر جميع
 مثـل  أخرى مهارات في ولكنه فائق بشكل اآلخرين مع التواصل مهارة يمتلك من الناس

 واقعي أمر الناس فاختالف المهارات، باقي وكذلك ضعيف، يكون قد القرار اتخاذ مهارات
 علـى  نعتمد أن اليمكن وشائكة رةيكث أسباب إلى اإلختالف هذا يعود وقد تجاهله، اليمكن
 دون نحوها وميوله لمهارة فرد امتالك لىع التأثير في الرئيس السبب أنه ونجزم أحدهما
 الفرد تجعل قد التي األسباب بعض باختصار نوجز ،جزئي تأثير لها األسباب فكل أخرى
  : آخـر  ذكـاء  وضـعف  ذكـاء  تنميـة  أو األخـرى  دون معينـة  بمهارة إلهتمامل يميل

 سـمات  معـين  ذكـاء  تنمية أو المهارة متالكا قوة في يؤثر فقد: الفرد شخصية سمات
 فالشخصـية  ،شخصـيته  مـع  يتناسـب  ما حسب المهارة يتقن فرد فكل الفرد، شخصية

 بـاقي  وكذلك اإلجتماعي، الطابع عليها يغلب التي المهارات إتقان إلى ميلت قد اإلنبساطية
 سـمات  طالـب  كـل  أن النتيجـة  هذه إخراج في الجانب هذا ويلعب الشخصيات، أنواع

 فـي  معقـد  مجتمـع  الفلسطيني المجتمع يعةطب أن ننسى وال اآلخر عن تختلف شخصية
 الشخصـيات  صـقل  في كفيلة تكون قد مختلفة عصيبة ظروف في مر وقد نموه مراحل

 مراحل من رةم كل وفي مختلفة، حقبة حضرت التي سابقتها عن تختلف شخصية ةروبلو
 زيدهت وقد والخبرات اآلالم من المزيد يكتسب تجده الفلسطيني الشعب بها يمر التي الحياة

 سـبيل  فـي  يكون ال قد الالشعور مستوى وعلى الدفينة النفسية الناحية من ولكن صالبة
 العالم أطفال باقي كما طفالاأل عند وخصوصا الذكاءات أو سوي بشكل المهارات تطوير

 اإلبـدع  علـى  الفرد قدرة من ويحد الذكاء مستويات من يحد احتالل ومواجهة الخارجي،
 سمات على هذا فأثر والذكاءات، الحياتية المهارات من كل طويروت تنمية في واإلنطالق
 قـد  الظروف بعض أيضا وهناك السوي، التكيف على قدرتهم وفي فلسطينيةال الشخصية

 أي أو المهاري الجانب أو الذكاء جوانب تنمية في ثم ومن الشخصية تنمية في أثرت تكون
  .الحقةال قاطالن في ذكرها يأتي قد المختلفة الحياة نواحي من
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 ممـا و سـواء،  حد على والمهارات تاالذكاء جميع على الوراثي الجانب يؤثر وكذلك   
 والتنشـئة  األسـرة  والـذكاءات  الحياتية المهارات من أي وتطوير تنمية كيفية على يؤثر

 فـإذا  العمر من األولية المراحل في وخصوصا لألبناء الوالدية المعاملة وطريقة األسرية
 اآلبـاء  تربيـة  مـن  نابعة بسيطة تربية نجدها أيضاً الفلسطينية التربية طريقة إلى نظرنا

 بهـا  مر التي الصعبة الظروف الننسى وأيضاً أبنائهم، بها وربوا األبناء وتناقلها واألجداد
 أدى مما العيش لقمة تحصيل وصعوبة معهم اإلحتالل ومعاملة السابقة، الفترات في اآلباء
 عـيش  لقمة على يحصل حتى المحتلة فلسطين داخل للعمل الذهاب إلى اآلباء من بالعديد

 إلـى  العودة وعدم طويلة لفترات العمل مكان في للمكوث اآلباء من الكثير يظطر قد مما
 العمـل،  لسـوق  وخرج دراسته ترك قد األبناء من والبعض متباعدة، فترات في إال بيته

  .حةالصحي التنشئة في دوره له اإلقتصادي فالجانب

 فـي  سـبباً  يكون فإما الطفل مع تعاملهم وطريقة المحيط والمجتمع البيئة وكذلك
 تكيف عدم في سبب البيئة تكون أو القوية الشخصية وبناء النفسية الصحة مستوى ارتفاع
  .مجتمعه مع الفرد

 على قدرته وفي نموه وفي حياته في الفرد على تؤثر متعددة أخرى أسباب وهناك
 المهارات تطوير في المؤثرة والعوامل الظروف جميع الحظنا فلو ومهاراته، قدراته تنمية

 أو سـوي،  غير بشكل جميعها عايشها قد الفلسطيني الطالب أن فنجد الذكاءات نمو في أو
 الطبيعي من فإن لذا طبيعية، ظروفاً تكن لم الظروف أو الطبيعي النمو عن مختلف بشكل

 وعلـى  الطلبـة  تركيـز  علـى  واالجتماعية االقتصاديةو السياسية الحياة طبيعة تؤثر أن
 مروراً الغزي، والمجتمع الفلسطيني المجتمع بها مر التي األزمات فهذه ذكاءهم، مستويات
 كله هذا مستمر، والزال سنوات أربع من ألكثر الشديد الحصار وكذلك المتعددة بانتفاضاته

 مجتمعـه  مـع  التكيـف  علـى  الطالـب  قدرة وعدم الذكاء مستويات انخفاض إلى أدى
 المعلمـين  على أثر بل صحيح، بشكل الحياة مهارات اكتساب على والقدرة واستقرارهن
 بتنميـة  واالهتمـام  لإلبداع يتفرغوا أن من وعقولهم الطالب فكر تنمية على والمشرفين

 تـوفير  الشاغل واآلباء المربين شغل أصبح حيث والوجداني، العقلي و المهاري الجانب
 تعليم في المستخدمة واإلستراتيجيات الطرق على أثر فهذا ألبنائهم، األساسية ياجاتاالحت
 ولهم المجتمع من جزء هم واآلباء المعلمين أن حيث األمر، ولي أو المعلم ونفسية الطلبة

 تنمية في الفردية وقدراتهم أنفسهم على الطلبة اعتمد فقد لذا عليهم، ما وعليهم للطالب ما
 طاقاتـه  ينمي راح فكل هناك أو هنا الفردية الجهود بعض إلى إضافة دراتهموق مهاراتهم
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 التـي  العديـدة  العوائق ظل في أمامه تتاح التي وللفرص لميوله وفقاً وذكاءاته ومهاراته
 الحاليـة  الدراسـة  متغيـري  بـين  العالقة وجود عدم نجد هنا ومن مسيرته، في تواجهه

 شـاملة  واستراتيجيات خطة يوجد فال المتعددة، ذكاءاتال وبين المختار الحياتية المهارات
 المسيطرة وذكاءاتهم يتناسب بما الطلبة جميع ولمخاطبة الحياتية المهارات لتنمية متكاملة
 الـذكاءات  بعـض  في جيدة نسباً نجد فقد لذا الالمنهجية، أو المنهجية الوسائل في سواءاً

 كترتيـب  غيرها من أكثر نسب على وحاصلة جيدة المهارات بعض نجد وقد المسيطرة،
 دالـة  عالقـة  هناك يكون بحيث عالية درجة أو مرتفعة نسب إلى يصل لم ولكن طبيعي،
 إن )2007( الدين سعد دراسة مثل الدراسات من العديد أكدت كما.المتغيرات بين إحصائية
 التمكن مستوى على يصل لم اإلسالمية الجامعة طلبة لدى ككل الحياتية المهارات مستوى

 والوعي الحياتية المهارات مستوى وقياس بتقويم المتعلقة الدراسات تشترك تكاد ف% 80
 دون الحياتيـة  المهـارات  مسـتوى  أن إلى نتائجها مجمل في إلى تشير فجميعها الحياتي

 الدراسـة  عينـة  الطلبـة  لـدى  أو الدراسـة  قيد المقررات في سواء المطلوب المستوى
  )2005وآخرون، اسكاوس( ودراسة) 2006 اللولو،()  2005 اللولو،(كدراسة

 الحياتية المهارات مستوى أن حيث من السابقة الدراسات الحالية الدراسة أيدت وقد
 بتنميـة  االهتمـام  ضرورة يؤكد مما الدراسة، عينة الطلبة لدى المطلوب المستوى دون

  .المجاالت جميع في الحياتية المهارات

 مثـل  وتنميتها خاصة واستراتيجيات برامج خالل من الحياتية المهارات إكساب -
 مـن  السابقة الدراسات الحالية الدراسة أيدت وقد ).2005صبحي) (2004حطيه( دراسة
 مما الدراسة، عينة الطلبة لدى المطلوب المستوى دون الحياتية المهارات مستوى أن حيث
  .جاالتالم جميع في الحياتية المهارات بتنمية االهتمام ضرورة يؤكد

 ووضـع  الدراسة متغيري جوانب تنميةو لتحسين نسعى بأن لنا مدعاة يكون وهذا
 المتعـددة  والـذكاءات  الحياتية المهارات بمستوى النهوض أجل من متكاملة استراتيجيات

 المهـارات  أن الدراسـات  بعض نتائج أخرجت حيث.شاملة مدروسة دقيقة منهجية فقو
 حيث)2003( الفلسطينية والتعليم التربية وزارة دراسة مثل بالتدريب تنميتها يمكن والذكاءات

  .المتدربين توجهات على المحاور اغلب في ايجابي اثر للتدريب بان الدراسة أخرجت
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  :نتائج التساؤالت الفرعيةوتفسير عرض 

  :عرض نتائج التساؤل األول: ثانيا

هارات الحياتية لـدى  ما مستوى الم: "الدراسة علىؤل األول من التساؤالت استينص ال
  طلبة المرحلة الثانوية ؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل  قام الباحث باسـتخدام التكـرارات والمتوسـطات والنسـب     
  :المئوية، والجداول التالية  توضح ذلك

إلجمال النتائج قام الباحث بحساب مجموع الدرجات والمتوسطات والـوزن النسـبي لمجـاالت    
  :يوضح ذلك )1-5( االستبانة والجدول 

  ) 2-5(الجدول 

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد المقياس 
  )262= ن (وكذلك ترتيبها في المقياس 

  

 األبعاد
  عدد

 الفقرات

مجموع  
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 مهارات األول البعد
 التواصلو االتصال

9 5603 21.385 2.209 79.21 1 

 مهارات: الثاني البعد
 واتخاذ المشكالت حل

 القرار

9 5157 19.683 2.632 72.90 3 

 المهارات:الثالث البعد
 األكاديمية

11 6547 24.989 3.330 75.72 2 

  75.93 6.203 66.057 17307 29 الدرجة الكلية
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  :المرحلة الثانوية مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة -1

يتضح من الجدول السابق إجابة على التساؤل األول من تساؤالت الدراسة والذي يـنص  
أن مجموع متوسـطات األبعـاد   " ما مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية؟"على 

ة دل علـى  في استجابات الطلبة على مقياس المهارات الحياتية والوزن النسبي للمهارات الحياتي
أن طلبة المرحلة الثانوية يمتلكون مهارات حياتية بشكل جيد ونسبة فوق المتوسطة، حيث كانـت  

  :النسب المئوية للوزن النسبي حسب كل بعد من أبعاد المقياس كالتالي

البعد األول مهارات االتصال والتواصل حصل على المرتبـة األولـى بـوزن نسـبي قـدره        
دة بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية، مما يدل علـى أن الطلبـة لـديهم    ، وهذه نسبة جي%)79.21(

المهارات األكاديمية حصل على المرتبة : القدرة على التواصل االجتماعي، تلى ذلك البعد الثالث
، وهذه نسبة جيدة بالنسبة المتالك طلبة الثـانوي مهـارات   %)75.72( الثانية بوزن نسبي قدره 
مهـارات حـل   : أن النسب بحاجة لزيادة فاعلية، تلى ذلك البعد الثـاني  االستذكار الصحيح ولو

رغم أن هـذا  %) 72.90(المشكالت واتخاذ القرار حصل على المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره 
  . البعد أقل األبعاد نسبة إال أنه أيضاً في مرحلة جيدة

  %).75.93(أما الدرجة الكلية لمستوى المهارات الحياتية كان بوزن نسبي 

حسـب   %)80(ويرى الباحث أن هذه النسبة جيدة ولكنها لم تصل إلى مستوى الـتمكن 
وأن هذه النسبة منطقية بالنسبة إلجمالي المهـارات الحياتيـة، وقـد     )2007: سعد الدين(ماحدده

، والتي توصلت إلى أن مستوى المهـارات  )2005:وقشطهاللولو (وافقت في هذه النسبة دراسة 
وكـذلك  %).80(دى طلبـة الجامعـة اإلسـالمية لـم تصـل إلـى درجـة الـتمكن        الحياتية ل

من معيـار  %)50(والتي نصت على أن مستوى درجات المتعلمين أقل من )2003:سعيد(دراسة
  .األداء

منها طبيعة المجتمـع الفلسـطيني المنفـتح    : ويعزو الباحث هذه النسبة إلى عدة نواحي
عالقات االجتماعية، والكثافة السكانية التـي طبقـت فيهـا    والبسيط والذي هو أصالً قائماً على ال

الدراسة، وتقارب الطالب في السكن والمراحل الدراسية السابقة مما قد يكون العديد من طـالب  
الصف الواحد قد عرفوا بعض في سنوات سابقة أو أغلب طالب المدارس قد التقوا في سنة مـن  

ا يتضح أكثر في مهارات االتصـال والتواصـل   السنوات في صف واحد أو مدرسة واحدة، وهذ
والذي حصل على أكبر النسب مقارنة مع المهارات األخرى، إضافة إلـى أن طبيعـة المجتمـع    

، وذلـك  مشهور بالجرأة والقوةالفلسطيني يتمتع بسمات شخصية تميزه عن أي مجتمع آخر فهو 
ي يقع عليها قطاع غزة، كـذلك  يعود لعدة عوامل حسب رأي الباحث منها الطبيعة الجغرافية الت
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كون قطاع غزة يعتبر منطقة ساحلية وغالباً ما يتسم سكان المناطق الساحلية بالبساطة والتلقائيـة  
على المجتمع االسكندراني وفسر ) 2000العيسوي (في العالقات مع اآلخرين وتؤيد ذلك دراسة 

نتميز عنهم بطبيعـة الكثافـة    نذلك بكثرة اختالط سكان اإلسكندرية بالسياح والمصطافين، فنح
السكانية التي تجعل من الفرد يخالط الغرباء بشكل دائم والجلوس مع الكبار والتأثر بهـم، وبنـاء   
العالقات اإليجابية معهم كذلك قد يعود سبب ذلك أيضاً للمراحل العصيبة التي مر بهـا الشـعب   

قاليد المجتمع الفلسـطيني، والتـي   وما أدى ذلك للحمة الشعب والمساندة االجتماعية وعادات وت
تحث على قيم المجاملة االجتماعية وتقديم الواجب، والكرم مع الضيوف، وكذلك علـى الصـعيد   
العلمي فنجد أن طبيعة مرحلة طلبة الثانوية وما تحدده نظريات النمو من خصائص فارقة لهـذه  

  المرحلة

  .تحقيق عالقات جيدة ناجحة مع األقران .1
 .عيتحقيق دور اجتما .2

 .تحقيق االستقالل الوجداني عن اآلخرين .3

 )55 ،2004: عالونة(الرغبة في السلوك االجتماعي المسئول وتحقيقه  .4

ومن هنا نلحظ أن أهم ما يميز هذه المرحلة العمرية االتجاه نحو المجتمع واالنفتاح والرغبة فـي  
يضاً، والذي من سلبياته أنـه  ولكن ال نستطيع أن ننسى طبيعة التعلم االجتماعي أ.المعاملة كالكبار

إذا كانت البيئة المحيطة غير مثقفة، أو لديها سلبيات في هـذه المهـارات، ونقـص فـي هـذه      
 .المهارات مما يعكس على طبيعة تعلم األبناء، ويؤثر عليه سلباً

تكاد تشترك الدراسات المتعلقة بتقويم وقياس مستوى المهارات الحياتية فجميعها تشـير فـي    -
وى المطلوب سواء فـي المقـررات   نتائجها إلى أن مستوى المهارات الحياتية دون المستمجمل 

ودراسـة  ) 2006اللولـو،  ( ،)2005اللولـو،  ( أو لدى الطلبة عينة الدراسة كدراسـة الدراسية 
والدراسات التي اختصت بطرح نماذج للمهارات فقد اشتركت فـي  ، )2005اسكاوس وآخرون،(

ند المتعلق بأهم المهارات الحياتية، وقد أيدت الدراسة الحالية الدراسات محاور سبق ذكرها في الب
السابقة من حيث أن مستوى المهارات الحياتية دون المستوى المطلـوب لـدى الطلبـة عينـة     

  .الدراسة، مما يؤكد ضرورة االهتمام بتنمية المهارات الحياتية في جميع المجاالت

  %.80-%50ضنا أن نسبة التمكن للمهارات الحياتية من رغم أن النسبة جيدة ومرتفعة إذا فر

لمهارات الحياتية من خالل الطلبة لساب تإكوكذلك نجد الدراسات التطبيقية أكدت على إمكانية  -
  ).2005صبحي) (2004حطيه(برامج واستراتيجيات خاصة وتنميتها مثل دراسة 
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  :ؤل الثاني من أسئلة الدراسةاستاإلجابة عن ال

  :عرض نتائج التساؤل الثاني: ثالثاً

ما مستوى الـذكاءات المتعـددة لـدى طلبـة     " : ل الثاني من أسئلة الدراسة علىينص التساؤ
  المرحلة الثانوية ؟

للذكاءات المتعددة على عينـة  " تيلي"ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بتطبق قائمة 
ـ ) 116(طالباً وطالبة، منهم ) 262(الدراسة قوامها  واسـتخدم الباحـث   .طالبـة ) 146(اً و طالب

كأساليب إحصائية لإلجابة علـى هـذا   والنسب المئوية  التكرارات والمتوسطات واألوزان النسبية
  :يوضح ذلك التساؤل، والجدول التالي

  )3-5(الجدول 

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل ذكاء من الذكاءات وكذلك 
  )262=ن (ترتيبها 

 الترتيب
 عدد الفقرات المحاور

مجموع 
االستجابا

 ت

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

النسب 
 المئوية

 الترتيب

 2 57 18.47 1.662 5.172 1355 262 الذكاء البين شخصي 1

 3 55 16.38 1.541 4.588 1202 262 اللفظي اللغوي الذكاء 2

 5 47 15.66 1.928 4.385 1149 262 الحركي الجسمي الذكاء 3

 7 36 14.22 1.434 3.981 1043 262 الذكاء المنطقي الرياضي 4

 4 50 13.52 1.541 3.786 992 262 المكاني الذكاء 5

 6 40 11.33 1.437 3.172 831 262 الذكاء الضمن شخصي 6

 1 65 10.41 1.771 2.916 764 262 الذكاء الموسيقي 7

  50    7336 262 الكلية الدرجة 
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  :مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية -2

  يتضح من الجدول السابق أن جميع الطلبة يمتلكون الذكاءات السبع بشكل متفاوت     

  : فبلغت نسبة الذكاءات العامة فمن حيث المستوى الترتيب التالي

ونسبة مئوية %) 18.47(سبي حصل الذكاء البين شخصي حصل على المرتبة األولى بوزن ن   
%) 16.38(تلى ذلك الذكاء اللغوي اللفظي حصل على المرتبة الثانيـة بـوزن نسـبي    %) 65(

تلى ذلك الذكاء الجسمي الحركي حصل على المرتبة الثالثة بـوزن نسـبي   %) 57(ونسبة مئوية 
ة الرابعة ذلك الذكاء المنطقي الرياضي حصل على المرتب تلى%) 55(ونسبة مئوية %) 15.66(

تلى ذلك الذكاء المكاني حصـل علـى المرتبـة     %)50(ونسبة مئوية  %)14.22(بوزن نسبي 
تلى ذلك الذكاء الضمن شخصـي حـل   %) 47(ونسبة مئوية %) 13.52(الخامسة بوزن نسبي 

تلى ذلك الذكاء الموسـيقي  %) 40(ونسبة مئوية %) 11.33(على المرتبة السادسة بوزن نسبي 
  .%)36(ونسبة مئوية  %)10.41(السابعة واألخيرة بوزن نسبي  حصل على المرتبة

أطهرت النتائج أنه توجد اختالفات في ذكاءات األفراد وهذا ما أكدتـه العديـد مـن نتـائج        
  ).2007نجم(ودراسة )2006صالح(و) 2004عفانة والخزندار(الدراسات 

لعاشر الذكاءات  المتعـددة  امتالك طلبة الصف اد خرجت الدراسة بوق) 2002(دراسة الخزندار
وهذا االختالف طبيعي بين الطالب كون أنه يوجد تباين في ذكاءات كل طالب، بدرجات مختلفة، 

وقد تم تنمية الذكاء المناسب للطالب، فطبيعة البشر أن يكونوا مختلفين فيما لديهم فـي الميـول   
طرة أحد شقي الدماغ عن اآلخـر  الفطرية، وكذلك سي واالستعدادات االجتماعيةوالتربية والتنشئة 

فمـثال مـن   . حسب الشق المسيطر وما ينميه من قدرات وذكاءات يختص بها الشق المسـيطر 
المعروف فسيولوجياً أن الشق األيسر من العقل يختص بأمور التحليل واللغة، فمن الطبيعـي أن  

األكثر سـيطرة وهـو   يكون الطالب الذي لديه الشق األيسر هو المسيطر لديه الذكاء اللغوي هو 
الذي سيستحوذ على أغلب استجاباته في االختبار المعد لذلك، وكذلك الذكاء المنطقي الرياضـي  
يظهر جليا عند الطلبة الذين يكون الفص األيمن من العقل هو المتحكم في سلوك الطالب كونـه  

  .مختص بتنمية الجانب الرياضي وهكذا باقي الذكاءات

  :اؤل الثالثعرض نتائج التس: رابعاً
  :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة

  أي الذكاءات األكثر سيطرة لدى طلبة المرحلة الثانوية؟:" وينص السؤال الثالث على
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ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث باستخدام التكـرارات والمتوسـطات والنسـب المئويـة،     
  :والجداول التالية  توضح ذلك

  :كثر سيطرة لدى طلبة المرحلة الثانويةالذكاءات األ -3
  )4-5(الجدول 

  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل ذكاء من الذكاءات 

  )262=ن (وكذلك ترتيب الذكاءات حسب األكثر سيطرة 

 الترتيب
 عدد الفقرات المحاور

مجموع 
االستجابا

 ت

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
سبيالن  

النسب 
 المئوية

 الترتيب

 2 57 18.47 1.662 5.172 1355 262 الذكاء البين شخصي 1

 3 55 16.38 1.541 4.588 1202 262 اللفظي اللغوي الذكاء 2

 5 47 15.66 1.928 4.385 1149 262 الحركي الجسمي الذكاء 3

 7 36 14.22 1.434 3.981 1043 262 الذكاء المنطقي الرياضي 4

 4 50 13.52 1.541 3.786 992 262 المكاني اءالذك 5

 6 40 11.33 1.437 3.172 831 262 الذكاء الضمن شخصي 6

 1 65 10.41 1.771 2.916 764 262 الذكاء الموسيقي 7

  50    7336 262 الكلية الدرجة 

  : ستوىوهذا يبين مستوى وترتيب الذكاءات المسيطرة عند طلبة المرحلة الثانوية، فمن حيث الم

ونسبة مئوية %) 18.47(حصل الذكاء البين شخصي حصل على المرتبة األولى بوزن نسبي    
%) 16.38(تلى ذلك الذكاء اللغوي اللفظي حصل على المرتبة الثانيـة بـوزن نسـبي    %) 65(

تلى ذلك الذكاء الجسمي الحركي حصل على المرتبة الثالثة بـوزن نسـبي   %) 57(ونسبة مئوية 
تلى ذلك الذكاء المنطقي الرياضي حصل على المرتبة الرابعة %) 55(سبة مئوية ون%) 15.66(

تلى ذلك الذكاء المكاني حصـل علـى المرتبـة    %) 50(ونسبة مئوية %) 14.22(بوزن نسبي 
تلى ذلك الذكاء الضمن شخصـي حـل   %) 47(ونسبة مئوية %) 13.52(الخامسة بوزن نسبي 
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تلى ذلك الذكاء الموسـيقي  %) 40(ونسبة مئوية %) 11.33(على المرتبة السادسة بوزن نسبي 
  %).36(ونسبة مئوية %) 10.41(حصل على المرتبة السابعة واألخيرة بوزن نسبي 

ونجد هنا أن بعد الذكاء االجتماعي أو البين شخصي حصل على المرتبة األولى بوزن نسبي     
لبعد األول مـن أبعـاد اسـتبيان    على باقي الذكاءات األخرى، وتوافق هذه النتيجة ا%) 18.47(

المهارات الحياتية من نفس الدراسة حيث حصل بعد االتصال والتواصل مع اآلخرين على وزن 
عفانة، (وهي أعلى نسبة على باقي أبعاد االستبيان، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) 79.4(نسبي 

قة الذكاء البين شخصي عند حيث كان أكثر الذكاءات سيطرة على طلبة مرحلة المراه) الخزندار
ونلحظ هنا التقارب الشديد إلى درجة شبه التطابق بـين   ،)18.90(بوزن نسبي  الذكور واإلناث

في نتيجة الـذكاء البـين شخصـي     )والخزندار عفانة(نتيجتي كل من الدراسة الحالية ودراسة 
ألولى مـن الـذكاء   والتي أثبتت أن الذكاء البين شخصي احتل المرتبة ا) 2009(ودراسة قشطة 

أمـا فـي المراحـل     وهذا أيضا من مؤشرات تأكيد هذه النتيجة،) 71.2(الوجداني بوزن نسبي 
، أي المرحلة األساسية المتوسطة والدنيا في دراسة عفانة والخزنـدار  األصغر من هذه المرحلة

الذكاء االجتمـاعي  كان الذكاء المنطقي ثم الذكاء اللغوي، ثم  فاختلفت نتائج الدراسة الحالية معها
  .هم األكثر سيطرة

ويعزو الباحث أخذ الذكاء البين شخصي أعلى النسب من بين الذكاءات األخرى وذلك     
لطبيعة نمو الجانب االجتماعي في هذه المرحلة حسب طبيعة هذه المرحلة العمرية واتجاه الطفل 

المرحلة  هذهرق الطالب في حتى أصبح من أكثر مايؤفي هذه المرحلة، والمجتمع نحو اآلخرين 
، 2005: صادق (نحو األصدقاء أكثر من األسرة واألهل  واالتجاهالبحث عن األصدقاء والرفقاء 

وفي هذه المرحلة أيضا يتفوق الذكاء البين شخصي على الذكاء الضمن شخصي وذلك ألن ، )57
فهمها ولهذا يجد الفرد يحتاج إلى جماعة تستجيب لمستوى نموه، ومظاهر نشاطه، وتفهمه وي

  .مكانته الحقيقية بين أترابه
  ويفيد هذا االستنتاج في التعامل مع الطلبة كأفراد لهم أبعاد متعددة بدً  ال من التعامل مع     

 . الطالب بأسلوب البعد الواحد، أي اإلسهام في تنمية جميع جوانب شخصيته

من الدراسة في التواصل مع اآلخـرين  إضافة إلى التفسيرات المذكورة في االستبيان اآلخر     
  وهذا يؤكد صحة ما توصل إليه كل من أدوات الدراسة وموافقة ذلك من دراسات أخرى، 

كما أن لطالب في هذه المرحلة يحتاج إلى جماعة تستجيب لمستوى نموه، ومظاهر نشـاطه،      
  .وتفهمه ويفهمها ولهذا يجد مكانته الحقيقية بين أترابه

االستنتاج في التعامل مع الطلبة كأفراد لهم أبعاد متعددة بدال من التعامل مع الطالـب  ويفيد هذا   
  ).38 ،2004: عفانة والخزندار(بأسلوب البعد الواحد أي اإلسهام في تنمية جميع جوانب شخصيته
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  عرض نتائج الفرض األول/ خامسا

  : نتائج التحقق من صحة الفرض األول من فروض الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة    : األول على أنه ينص الفرض
)α≤0.05 ( تعزى لمتغيـر الجـنس    في مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية
  ).ذكور، إناث(

وللتحقق من صحة هذا  الفرض قام الباحث بإيجاد مجموع اإلجابات الصحيحة لفقـرات  
 .T"والطالبات لكل بعد من أبعاد المهارات الحياتية باستخدام اختبـار   االستبيان لكل من الطالب

test "  للعينات المستقلة لمعرفة مدى وجود فروق بين متوسط إجابات كل من الطالب والطالبـات
  .لكل بعد من أبعاد المهارات الحياتية ولألبعاد مجتمعة

  :يوضح ذلك )5-5(جدول 

  )ذكور، إناث(لالستبانة تعزى لمتغير الجنس " ت"قيمة المتوسطات واالنحرافات المعيارية و

 المتوسط العدد الجنس وراالمح
االنحراف 
 المعياري

 قيمة الداللة "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

مهارات االتصال 
 والتواصل

 2.286 2.382 21.733 116 طالب

 

0.023 

 

دالة 
 2.028 21.110 146 طالبة 0.01عند

مهارات حل المشكالت 
 تخاذ القراروا

 1.551 2.753 19.966 116 طالب

 

0.122 

 

غير دالة 
 2.519 19.459 146 طالبة إحصائياً

 المهارات األكاديمية
 0.534 3.649 25.112 116 طالب

 

0.594 

 

غير دالة 
 3.063 24.890 146 طالبة إحصائياً

 الدرجة الكلية

 

 1.759 6.753 66.810 116 طالب

 

0.080 

 

ة غير دال
 5.681 65.459 146 طالبة إحصائياً

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 260(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 260(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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  :الفروق في مستوى المهارات الحياتية بين الذكور واإلناث -4

الجدولية في البعد الثاني " ت"المحسوبة اقل من قيمة " ت"ق أن قيمة يتضح من الجدول الساب
والثالث والدرجة الكلية، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية تعـزى لمتغيـر    

  ).طالب، طالبة(الجنس 

الجدولية في البعـد  " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"كما يتضح من الجدول السابق أن قيمة      
ول مهارات االتصال والتواصل، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى    األ

  .ولقد كانت الفروق لصالح الطالب).طالب، طالبة(لمتغير الجنس 

هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية   "وبالرجوع إلى التساؤل الثالث والذي ينص على أنه     
ات الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعـزى  في مستوى المهار)  α≤0.05(عند مستوى داللة  

وفرضية اإلجابة على هذا التساؤل والتي كانت ال توجـد فـروق   ). ذكور، إناث(لمتغير الجنس 
في مستوى المهارات الحياتية لـدى طلبـة   )  α≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

جد أن النتيجة اإلحصائية نصت على أنـه  ن). ذكور، إناث(المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الجنس 
إحصائية تعزى لمتغير الجنس وبـذلك نكـون قـد     ال توجد فروق في الدرجة الكلية ذات داللة

  .وافقت النتيجة الفرض الصفري ونقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل

مة فـي  ويعزو الباحث عدم وجود فروق في الدرجة الكلية للمهـارات الحياتيـة المسـتخد        
الدراسة بين الذكور واإلناث إلى أن طبيعة هذه المهارات قد ال تتأثر باختالف الجنس لذا فـي ال  

  تختلف عند فئة عن أخرى، هذا بالنسبة إلى مهارتي حل المشكالت، والمهارات الدراسية، 

د والتي نصت على وجو) 2007:سعد الدين(واختلفت الدراسة في الدرجة الكلية مع دراسة      
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اكتساب طلبة الصف العاشر لمفاهيم المهـارات الحياتيـة   

ولكنها اتفقت معها  فيما يخص مهارات التواصـل حيـث أن الدراسـتين    . تعزى لصالح الذكور
نصوا على وجود فروق في هذا البعد وكان من الطبيعي وجود فروق بـين الـذكور واإلنـاث    

  .ط بالمجتمع والدور االجتماعي لهمد يعزى ذلك لطبيعة الذكور واالختاللصالح الذكور، وق

حيث أظهرت أنها التختلف المهارات الحياتية ) 2007( واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة السيد 
  . لدى عينة الدراسة باختالف الجنس
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  :عرض نتائج الفرض الثاني/ سادسا
  :التحقق من صحة الفرض الثاني

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة       : ص الفرض الثاني علىين       
)α≤0.05 (    في مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمكـان السـكن     
وللتحقق من صحة هذا من الفرض قـام الباحـث باسـتخدام    ) منطقة شرقية –بلد  –معسكر ( 

  .يأسلوب تحليل التباين األحاد
  )6-5(جدول 

" ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
  )منطقة شرقية –بلد  –معسكر ( ومستوى الداللة تعزى لمتغير لمكان السكن 

 مجموع المربعات مصدر التباين وراالمح
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

عد األول مهارات االتصال الب
 والتواصل

 3.244 2 6.489 بين المجموعات
0.663 

 

0.516 

 

غير دالة 
 إحصائياً

 4.894 259 1267.576 داخل المجموعات

  261 1274.065 المجموع

 

 حل مهارات الثاني البعد
 القرار واتخاذ المشكالت

 5.554 2 11.108 بين المجموعات
0.800 

 

0.450 

 

لة غير دا
 إحصائياً

 6.941 259 1797.598 داخل المجموعات

  261 1808.706 المجموع

البعد الثالث المهارات 
 األكاديمية

 49.664 2 99.327 بين المجموعات
4.601 

 

0.011 

 

دالة إحصائياً 
 0.01عند

 10.794 259 2795.638 داخل المجموعات

  261 2894.966 المجموع

 ليةالدرجة الك

 65.836 2 131.672 بين المجموعات
1.721 

 

0.181 

 

غير دالة 
 إحصائياً

 38.264 259 9910.469 داخل المجموعات

  261 10042.141 المجموع

  4.71) = 0.01( داللة مستوى وعند) 2،261( حرية درجة عند الجدولية ف

   3.04=  )0.05( داللة مستوى وعند) 2،261( حرية درجة عند الجدولية ف
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 مسـتوى  عند الجدولية" ف" قيمة من أقل المحسوبة" ف" قيمة أن السابق الجدول من يتضح
 فـروق  توجد ال أنه أي الثالث البعد عدا للمقياس، الكلية والدرجة األبعاد جميع في) 0.05( داللة
  .السكن مكان لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات

 البعـد  فـي ) 0.05( داللة مستوى عند الجدولية" ف" قيمة من أكبر المحسوبة" ف" قيمة وأن
 اتجـاه  ولمعرفـة  السـكن  مكـان  لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه أي الثالث،
  :ذلك يوضح التالي والجدول البعدي شيفيه اختبار باستخدام الباحث قام الفروق

  )7-5( جدول

  تغير المنطقة التعليميةتعزى لم" يوضح اختبار شيفيه في المهارات األكاديمية 

المنطقة 
 التعليمية

 شرقية بلد معسكر

24.147 24.867 25.708 

  معسكر

24.147 
-   

  بلد

24.867 
0.720 -  

  شرقية

25.708 
*1.561 0.841 - 

  0.05دالة عند* 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين طلبة سكان المعسكر وطلبة المنطقـة الشـرقية        
  .المنطقة الشرقية، ولم يتضح فروق في المناطق األخرىلصالح طلبة 

ويعزو الباحث هذه الفروق إلى أن طلبة المنطقة الشرقية تميزت عن باقي المناطق، وذلـك       
كون المنطقة الشرقية منطقة ريفية تتحلى بالهدوء والطبيعة الجميلة فهذا قد يكون دافعا للطلبة أن 

تهدوا،وأيضاً بسبب قلة عدد السكان في هذه المنطقة نسبياً فـإن  يتميزوا في دراستهم ويجدوا ويج
العالقة بينهم تكون أشبه بعائلة كبيرة في منزل واحد،فتجد الهدوء واالستقرار النفسي بينهم والذي 
يؤثر على تلك المهارة أيضاً، إضافة إلى أن سكان المنطقة الشرقية يتمتعوا بحالة اقتصادية جيدة 

زراعية والمحاصيل الزراعية لديهم وهذا أيضاً قد يكـون دافعـاً ألن يكملـوا    بسبب األراضي ال
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تعليمهم الجامعي، ويتأثروا بالمتعلمين، ويأخذوا عنهم الخبرات األكاديمية من خـالل الجلسـات   
  .الجماعية التي يتمتع بها سكان هذه المناطق

  :عرض نتائج الفرض الثالث/ سابعاً

  :التحقق من صحة الفرض الثالث

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  : ينص الفرض الثالث على
)α≤0.05 (  في مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمستوى تعليم

 ؟) تعليم عالي –ثانوية عامة  –أقل من ثانوية عامة ( الوالد 

  .م أسلوب تحليل التباين األحاديوللتحقق من صحة هذا من الفرض قام الباحث باستخدا
  )8-5(جدول 

  )تعليم عالي –عامةثانوية –عامةأقل من ثانوية(تعليم الوالدتعزى لمتغير مستوى مصدر التباين ومجموع المربعات 

 مجموع المربعات مصدر التباين اورالمح
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

ول مهارات االتصال البعد األ
 والتواصل

 10.264 2 20.529 بين المجموعات

2.121 
 

0.122 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 4.840 259 1253.536 داخل المجموعات
  261 1274.065 المجموع

 

 حل مهارات الثاني البعد
 القرار واتخاذ المشكالت

 3.215 2 6.429 بين المجموعات

0.462 
 

0.631 
 

غير دالة 
 صائياًإح

 6.959 259 1802.277 داخل المجموعات
  261 1808.706 المجموع

البعد الثالث المهارات 
 األكاديمية

 4.013 2 8.026 بين المجموعات

0.360 
 

0.698 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 11.146 259 2886.939 داخل المجموعات
  261 2894.966 المجموع

 الدرجة الكلية

 27.929 2 55.857 جموعاتبين الم

0.724 
 

0.486 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 38.557 259 9986.284 داخل المجموعات
  261 10042.141 المجموع

  4.71) = 0.01( داللة مستوى وعند) 2،261( حرية درجة عند الجدولية ف

   3.04) = 0.05( داللة مستوى وعند) 2،261( حرية درجة عند الجدولية ف

 مسـتوى  عنـد  الجدولية" ف" قيمة من أقل المحسوبة" ف" قيمة أن السابق الجدول من حيتض
 داللـة  ذات فـروق  توجـد  ال أنه أي للمقياس، الكلية والدرجة األبعاد جميع في) 0.05( داللة

  .الوالد تعليم مستوى لمتغير تعزى إحصائية
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ة في جميع األسر وبأي مستوى    ويبدوا للباحث أن جميع األبناء سيتعلمون مهاراتهم المختلف   
  تعليمي من قبل والديهم فالمتعلمين وغيرهم يتيحون ألبنائهم الفرص لكي ينموا من مهاراتهم

فالطفل ..وقد يرجع هذا إلى أن االعتماد على الوالدين ليس بشكل كامل في اكتساب هذه المهارات
للعب أو ألي شيء آخر فينمي بـذلك  منذ صغره يبدأ باالندماج مثالً مع األطفال الصغار سواءاً 

المهارة األولى وهي التواصل واالتصال باآلخرين، وعندما يكبر يبدأ بالبحث بنفسه،فيشاهد مـثالً  
ثـم إنـه ال بـد وأن    ..المعلمين في المدرسة ويحلل ويكتسب معرفة أوسع من الناحية األكاديمية

ا يكون رأيه وفكره الخاص بحل يواجه مشكالت في حياته،يخطئ تارة ويصيب تارة أخرى وبهذ
وعند اطالعه على وسائل اإلعالم وتوسع مجال معارفه،يبدأ في فهم نفسه ومعرفـة  ..المشكالت

وهكذا نرى أن كل مرحلة من مراحل تعلم المهارات ال يؤثر بهـا بشـكل   ..الصواب من الخطأ
ه متعلماً يساعد أحياناً فـي  مصيري وقوي كون الوالد متعلماً تعليماً عالياً أم متدنياً، رغم أن كون
  .اكتساب المهارات إال أن دوره يقتصر على التوجيه الصحيح في هذا
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  :عرض نتائج الفرض الرابع/ ثامناً

  : نتائج التحقق من صحة الفرض الرابع من فروض الدراسة 

 ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : ينص الفرض الرابع على أنه
  ).ذكور، إناث(تعزى لمتغير الجنس  في مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية

  :يوضح ذلك )9-5(والجدول "  T. test"وللتحقق من صحة هذا  الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 

  )9-5(جدول 

  )كور، إناثذ(لالستبانة تعزى لمتغير الجنس " ت"يمة المتوسطات واالنحرافات المعيارية وق

 المتوسط العدد الجنس المحاور
االنحراف 
 المعياري

 قيمة الداللة "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

 اللفظي اللغوي الذكاء

 1.486 4.664 116 طالب
0.711 0.478 

غير دالة 
 1.585 4.527 146 طالبة إحصائياً

 الجسمي الذكاء
 الحركي

 2.001 4.422 116 طالب
0.276 0.783 

 غير دالة
 1.874 4.356 146 طالبة إحصائياً

 المكاني الذكاء

 1.577 3.595 116 طالب
-1.800 0.073 

غير دالة 
 1.500 3.938 146 طالبة إحصائياً

 الموسيقي الذكاء

 1.890 2.767 116 طالب
-1.214 0.226 

غير دالة 
 1.667 3.034 146 طالبة إحصائياً

 المنطقي الذكاء
 الرياضي

 1.398 4.043 116 طالب
0.625 0.533 

غير دالة 
 1.465 3.932 146 طالبة إحصائياً

 شخصي الضمن الذكاء

 1.268 3.207 116 طالب
0.352 0.725 

غير دالة 
 1.562 3.144 146 طالبة إحصائياً

 شخصي البين الذكاء

 1.573 5.302 116 طالب
1.129 0.260 

غير دالة 
 1.729 5.068 146 طالبة إحصائياً
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  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 260(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 260(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

الجدولية فـي جميـع   " ت"المحسوبة اقل من قيمة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـر الجـنس    الذكاءات المتعددة، وهذا

  ).طالب، طالبة(

ويعزو الباحث عدم وجود الفروق هذا إلى كون الذكور واإلناث في مجتمع واحـد ولـديهم        
  .قدرات متشابهة وتتفاوت نسب الذكاء من فئة على فئة دون النظر إلى الجنس

ب وطالبة تلقيا تربية متشابهة وثقافة متشابهة، ومرا بالتجـارب  إذا افترضنا مثالً وجود طال     
إال . الذي فيه اهتمام متقاربة ونوع الذكاءتكون القدرات متقاربة نفسها، فسيكون من الطبيعي أن 

أنه قد تلعب الفروق الفردية دوراً كبيراً في تشكيل الذكاءات واإلهتمامات الفردية كـل شـخص   
وحتى لو كان ذكاء بيئة واألسرة دور األسد في تشكيل شخصية الطفل مستقل عن اآلخر ولكن لل

فإن تشابه الظروف والبيئة المحيطة كفيل بـأن يعـدل مـن هـذه     ..كل منهما مختلف في البداية
وإذا ربطنا بـين هـذه   . القدرات بحيث ينمو مثالً الذكاء االجتماعي والمكاني بدالً من الموسيقي

ال يـؤثر علـى الـذكاء مـن      فبما أن النوع..جد تشابهاً في ذلكن النتيجة ونتيجة الفرض األول
الطبيعي أال يوجد فروق شاسعة وكبيرة بين الطالب والطالبات في امتالك المهـارات الحياتيـة   

  .التي تتناسب ونوع الذكاء الذي يمتلكونه

اتفـاق   حيث نصت على أن هناك) 2002الخزندار(وقد اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 
ويختلـف  ، بين ترتيب الذكاء البين شخصي والذكاء المكاني والضمنشخصي عند الذكور واإلناث

  .ترتيب الذكاء الجسمي الحركي واللغوي والمنطقي الرياضي والموسيقي

التي خرجت بتفوق الذكور على االناث في الذكاء البين ) 2004(ودراسة عفانة والخزندار
  شخصي عن الضمنشخصي،

  :عرض نتائج الفرض الخامس/ تاسعاً
  :التحقق من صحة الفرض الخامس
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة     : ينص الفرض الخامس على

)α≤0.05 (  في مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمكان السكن    )
  ) منطقة شرقية –بلد  –معسكر 

  .من الفرض قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحاديوللتحقق من صحة هذا 
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  )10-5(جدول 
ومستوى " ف"لتباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة مصدر ا

  )منطقة شرقية –بلد  –معسكر ( الداللة تعزى لمتغير لمكان السكن 

 مجموع المربعات مصدر التباين اورالمح
درجات 
 متوسط المربعات ةالحري

 مستوى الداللة قيمة الداللة "ف"قيمة 

 اللفظي اللغوي الذكاء

 3.768 2 7.536 بين المجموعات

1.595 

 

0.205 

 
 2.363 259 611.945 داخل المجموعات غير دالة إحصائياً

  261 619.481 المجموع

 

 الحركي الجسمي الذكاء

 2.603 2 5.205 بين المجموعات

0.699 

 

0.498 

 
 3.725 259 964.860 داخل المجموعات غير دالة إحصائياً

  261 970.065 المجموع

 المكاني الذكاء

 2.106 2 4.213 بين المجموعات

0.886 

 

0.414 

 
 2.378 259 615.818 داخل المجموعات غير دالة إحصائياً

  261 620.031 المجموع

 الموسيقي الذكاء

 6.759 2 13.517 وعاتبين المجم

2.175 

 

0.116 

 
 3.107 259 804.636 داخل المجموعات غير دالة إحصائياً

  261 818.153 المجموع

 الرياضي المنطقي الذكاء

 1.343 2 2.686 بين المجموعات

0.651 

 

0.522 

 
 2.063 259 534.219 داخل المجموعات غير دالة إحصائياً

  261 536.905 المجموع

 

 شخصي الضمن الذكاء

 1.832 2 3.663 بين المجموعات

0.886 

 

0.414 

 
 2.068 259 535.608 داخل المجموعات غير دالة إحصائياً

  261 539.271 المجموع

  شخصي البين الذكاء
 

 17.870 2 35.741 بين المجموعات

6.752 

 

0.001 

 

دالة إحصائياً 
 0.01عند

 2.647 259 685.530 داخل المجموعات

  261 721.271 المجموع
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  4.71) = 0.01( داللة مستوى وعند) 2،261( حرية درجة عند الجدولية ف

   3.04) = 0.05( داللة مستوى وعند) 2،261( حرية درجة عند الجدولية ف

 عنـد  الجدوليـة " ف" قيمـة  مـن  أقل المحسوبة" ف" قيمة أن السابق الجدول من يتضح
 ذات فروق توجد ال أنه أي شخصي البين الذكاء عدا الذكاءات، جميع في) 0.05( لةدال مستوى

  .السكن مكان لمتغير تعزى إحصائية داللة

 البين الذكاء في) 0.05( داللة مستوى عند الجدولية" ف" قيمة من أكبر المحسوبة" ف" قيمة وأن
 اتجـاه  ولمعرفـة  السـكن  نمكا لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه أي شخصي،
  :ذلك يوضح التالي والجدول البعدي شيفيه اختبار باستخدام الباحث قام الفروق

  )11-5(جدول 

  السكنية المنطقة لمتغير تعزى" شخصي البين الذكاء في شيفيه اختبار يوضح

المنطقة 
 السكنية

 شرقية بلد معسكر

5.323 5.531 4.698 

  معسكر

5.323 
-   

  بلد

5.531 
0.207   

  شرقية

4.698 
0.626 *0.833 - 

  0.05دالة عند* 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين البلد والشرقية لصالح البلد، ولم يتضح فـروق       
  .في المناطق األخرى

على الرغم من وجود فروق دالة في المنطقتين إال أن منطقة البلد أخذت األكثر فروقا، وقد خالفـت       
ج نتائج مهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين فـي المتغيـر األول ويـربط الباحـث بـين      هذه النتائ

بين الذكاء االجتماعي واالتصال مع اآلخرين، فمن لديه ذكاء بين  اًوثيق اًن هناك ارتباطإالمتغيرين حيث 
  .شخصي لديه قدرة على التواصل السليم وإقامة العالقات مع اآلخرين
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  :الفرض السادسعرض نتائج / عاشراً
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  : ينص الفرض السادس على     

)α≤0.05 (   في مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمستوى تعليم
  ؟) تعليم عالي –ثانوية عامة  –أقل من ثانوية عامة ( الوالد 

  .قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي وللتحقق من صحة هذا من الفرض
  )12-5(جدول 

ومستوى الداللة " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
  ).تعليم عالي –ثانوية عامة  –قل من ثانوية عامة أ( تعزى لمتغير مستوى تعليم الوالد 

 لمربعاتمجموع ا مصدر التباين اورالمح
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 اللفظي اللغوي الذكاء

 2.285 2 4.570 بين المجموعات
0.962 

 
0.383 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 2.374 259 614.911 داخل المجموعات

  261 619.481 المجموع

 

 الحركي الجسمي الذكاء

 0.291 2 0.582 بين المجموعات
0.078 

 
0.925 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 3.743 259 969.483 داخل المجموعات

  261 970.065 المجموع

 المكاني الذكاء

 2.146 2 4.291 بين المجموعات
0.903 

 
0.407 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 2.377 259 615.739 داخل المجموعات

  261 620.031 المجموع

 الموسيقي الذكاء

 5.553 2 11.106 بين المجموعات
1.782 

 
0.170 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 3.116 259 807.047 داخل المجموعات

  261 818.153 المجموع

 الرياضي المنطقي الذكاء

 0.228 2 0.455 بين المجموعات
0.110 

 
0.896 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 2.071 259 536.449 داخل المجموعات

  261 536.905 المجموع

 

 شخصي الضمن الذكاء

 0.727 2 1.453 بين المجموعات
0.350 

 
0.705 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 2.077 259 537.818 داخل المجموعات

  261 539.271 المجموع

  شخصي البين الذكاء
 

 2.806 2 5.613 بين المجموعات
1.016 

 
0.364 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 2.763 259 715.658 ل المجموعاتداخ

  261 721.271 المجموع

  4.71) = 0.01( داللة مستوى وعند) 2،261( حرية درجة عند الجدولية ف

   3.04) = 0.05( داللة مستوى وعند) 2،261( حرية درجة عند الجدولية ف
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 مسـتوى  عنـد  الجدولية" ف" قيمة من أقل المحسوبة" ف" قيمة أن السابق الجدول من يتضح
 داللـة  ذات فـروق  توجـد  ال أنه أي للمقياس، الكلية والدرجة األبعاد جميع في) 0.05( داللة

  .الوالد تعليم مستوى لمتغير تعزى إحصائية

 تعلـيم  مسـتوى  أن أي..البديل الفرض ورفض الصفري الفرض صحة تحقق النتيجة وهذه     
 أصـل  هما واالكتساب الوراثة أن حيث ن،االب ذكاء مستوى على مصيري بشكل يؤثر ال الوالد
 إلـى  تؤدي والتي المعقدة العصبية التشابكات صفة تحمل وجيناته الطفل يولد فمثالً..الذكاء صفة

 الوالـد  كان سراء عليه يؤثر ال وهذا والديه من مكتسبة جيناته أن مالحظة مع –التفكير سرعة
 وعيـه  ويتوسـع  ذكاءه ينمو ويستكشفها حوله من البيئة الطفل هذا يدرك عندما ثم -ال أم مثقفاً
 التـي  الذكاء وأنواع يتوافق وما نفسه إليها تميل لما تبعاً مختلفة ثقافات على باإلطالع ويبدأ أكثر

 تعلـيم  بمستوى تتأثر ال أيضاً الحياتية المهارات بأن الثالث الفرض ونتائج يتوافق وهذا..يمتلكها
 كافـة  فـي  الحياتية المهارات تطور إلى يؤدي المستمر براتالخ واكتساب الذكاء فتطور..الوالد

  .جوانبها

  :ملخص عام لنتائج الدراسة

  :وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة الحالية

 . اليوجد عالقة بين المهارات الحياتية وبين الذكاءات المتعددة .1

ـ  .2 طة، حيـث  أن طلبة المرحلة الثانوية يمتلكون مهارات حياتية بشكل جيد ونسبة فوق المتوس
  :كانت النسب المئوية للوزن النسبي حسب كل بعد من أبعاد المقياس كالتالي

البعد األول مهارات االتصال والتواصل حصل على المرتبة األولـى بـوزن نسـبي قـدره        
، وهذه نسبة جيدة بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية، مما يدل علـى أن الطلبـة لـديهم    %)79.21(

المهارات األكاديمية حصل على المرتبة : ل االجتماعي، تلى ذلك البعد الثالثالقدرة على التواص
، وهذه نسبة جيدة بالنسبة المتالك طلبة الثـانوي مهـارات   %)75.72( الثانية بوزن نسبي قدره 

مهـارات حـل   : االستذكار الصحيح ولو أن النسب بحاجة لزيادة فاعلية، تلى ذلك البعد الثـاني 
رغم أن هـذا  %) 72.90(لقرار حصل على المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره المشكالت واتخاذ ا

  . البعد أقل األبعاد نسبة إال أنه أيضاً في مرحلة جيدة

  %).75.93(أن الدرجة الكلية لمستوى المهارات الحياتية كان بوزن نسبي  .3
رتبـة  الذكاء البين شخصي حصـل علـى الم  : الذكاءات المسيطرة على الطلبة كانت كالتالي .4

تلى ذلك الذكاء اللغوي اللفظي حصل على المرتبة الثانية بـوزن  %) 18.47(األولى بوزن نسبي 
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تلى ذلك الذكاء الجسمي الحركي حصل على المرتبة الثالثـة بـوزن نسـبي    %) 16.38(نسبي 
  %)14.22(تلى ذلك الذكاء المنطقي الرياضي حصل على المرتبة الرابعة بوزن نسبي %) 15.66(

في مستوى المهارات  ) α≤0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عدم وجو .5
 ).ذكور، إناث(تعزى لمتغير الجنس  الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية

في مسـتوى المهـارات    ) α≤0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .6
لصالح  )منطقة شرقية –بلد  –معسكر ( السكن الحياتية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمكان 

طلبة سكان المعسكر وطلبة المنطقة الشرقية لصالح طلبة المنطقة الشرقية، ولم يتضح فروق في 
  .المناطق األخرى

بـين متوسـطات    ) α≤0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة    .7
أقل من ثانوية ( ثانوية تعزى لمستوى تعليم الوالد مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة ال

 ).تعليم عالي – ثانوية عامة –عامة 

في مستوى الذكاءات  ) α≤0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .8
  ).ذكور، إناث(تعزى لمتغير الجنس  المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية

في مستوى الـذكاءات   )α≤0.05(ة عند مستوى داللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي .9
إال أنه . )منطقة شرقية –بلد  –معسكر ( المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمكان السكن 

فقط بين منطقة البلد والمنطقة الشرقية لصالح منطقة البلد، ولم  االجتماعييوجد فروق في الذكاء 
  .يتضح فروق في المناطق األخرى

بين متوسـطات فـي    )α≤0.05(م وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عد .10
 –أقل من ثانوية عامة (الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمستوى تعليم الوالد 

  ).تعليم عالي – ثانوية عامة

  :الدراسةومقترحات توصيات 

  :وتفسيرها خرج الباحث كما يلي بعد التوصل إلى نتائج الدراسة واإلطالع عليها
  .تنفيذ دراسات وبرامج عملية لتنمية المهارات الحياتية والذكاءات المتعددة - 1
 .تطوير أساليب ووسائل التعليم بحيث يواكب ذكاءات كل طالب حتى يتسنى التعلم للجميع - 2

 وتعليميـة ة المعلمين بدورات تدريبية متقدمة وإعدادهم على استخدام استراتيجيات تدريسي إمداد - 3
 .مطورة بحيث تواكب ذكاءات  الطلبة وقدرتهم على صقل المهارات الحياتية للطلبة

توعية الطلبة بأن لديهم أنواع مختلفة من الذكاءات وأن كل فرد لديه ذكاءات محددة هو متفـوق   - 4
 .فيها وتنميتها وتطويرها
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 –الكتاب للنشر والتوزيع  ، دارالذكاءات المتعددة في غرفة الصف): 2006(آرمسترونج، ثوماس  .10
 .الرياض

تنمية المهارات الحياتية لدى طالب التعليم الثانوي في إطـار  ): 2005(أسكاوس، فيليب وآخرون  .11
 )المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية: القاهرة( ،مناهج المستقبل
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، رضـا  ، ترجمة محمد صبري سليطعلم النفس المعرفي وتطبيقاته): 2007( أندرسون، جون  .12
 .عمان –دار الفكر ناشرون وموزعون . مسعد الجمال

 نظرية الذكاوات ضوء في البياني الرسم في مقترحة وحدة فاعلية ):٢٠٠٣(إبراهيم  محمود بدر، .13

 التدريس، وطرق المصرية للمناهج الجمعية ،الرياضيات نحو الطالب اتجاهات على وأثرها المتعددة

  .الثاني شمس، المجلد عين جامعة – الضيافة دار عشر، الخامس المؤتمر

تقدير حل المشكالت السلوكية لدى أطفال المرحلة األساسية الدنيا في قطاع  ):2005(البنا، أنور  .14
وطموحـات   الواقع تحديات بين الفلسطيني الطفل"الثاني التربوي مؤتمر(  ،غزة من منظور إسالمي

 )23/11/2005-22/من الفترة في  (.)ةغز –اإلسالمية  الجامعة في التربية المستقبل  كلية

دار  –ترجمة إلهام الخـوري   ، االستخدام األقصى لطاقات الدماغ العقلية): 2002(بوزان، توني  .15
 دمشق  –الحصاد للطباعة والنشر والتوزيع 

 ).كندة للنشر والتوزيع، الطيعة الرابعة: ( ، القاهرةآفاق بال حدود): 2001(التكريتي، محمد  .16

،دار النهضـة  مناهج البحث في التربيـة وعلـم الـنفس   ): 1990(وكاظم، أحمد  جابر، جابر .17
 .القاهرة: العربية

دار الفكـر   الذكاءات المتعددة والفهم تنميـة وتعميـق ،  ):  ٢٠٠٣( جابر، عبد الحميد جابر  .18
 .، القاهرةالعربي

 قاهرةال ،دار النهضة العربية ،مهارات طالب الجامعة ):1992(جابر، عبد الحميد جابر  .19

، مكتبة النهضة  1، ترجمة احمد عزت راجح ، ط اللغة والفكر عند الطفل):1945(جان بياجيه .20
  .المصرية، القاهرة

، دار الكتـاب  1ط ،مفـاهيم وتطبيقـات   –تعليم التفكير ):1999(جروان، فتحي عبد الرحمن  .21
 .الجامعي، عمان، األردن

المعلمات والمعلمين في تعليم المهـارات   دليل تدريب): بدون تاريخ(الحاج، أحمد جمانة وآخرون  .22
  ،الحياتية والدروس الملحقة بها، وزارة التربية والتعليم، فلسطين

–دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع   ،قياس وتقييم الذكاءات المتعددة): 2003( حسين، محمد  .23
 .األردن –عمان 

 لـدى  المهارات الحياتية بعض نميةت في العلوم مناهج دور:  ( 1999 )خالد والباز، محمد خليل، .24

 الجمعيـة  والعشرين، للقرن الحادي العلوم مناهج الثالث العلمي المؤتمر ،االبتدائية المرحلة تالميذ

 .الثاني المجلد ، العلمية للتربية المصرية
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 بغزة العاشر األساسي الصف طلب لدى المتعددة الذكاوات واقع:  )٢٠٠٢ (نجيب  نائلة الخزندار، .25

 منشورة، غير دكتوارة رسالة ،تنميتها وسبل نحوها الطلبة وميول الرياضيات في بالتحصيل تهعالق

  .غزة – التربية كلية األقصى، جامعة مع "المشتركة العليا الدراسات برنامج " شمس، عين جامعة

دار  –: بغـداد (رعد اسكندر، أركـان بيثـون   : ترجمة ،اإلرادة وفن الحياة): 1988(داكو، بيير  .26
 ).-لتربية للنشرا

. عالم الكتب القـاهرة  ،دراسات معاصرة في علم النفس المعرفي): 2004( الدردير، عبد المنعم  .27
 . بحث الذكاء الوجداني والمتعدد

 –دار الفكـر العربـي    ،علم النفس االجتماعي أسسه وتطبيقاته):2005(درويش، زين العابدين  .28
 .القاهرة

وزارة التربية والتعلـيم  ، علمين في تعليم المهارات الحياتيةدليل تدريب المعلمات والم): 2004(  .29
 .فلسطين –العالي 

، مكتبة الطفل النفسية والتربويـة  قياس وتحسين الذكاء عند األطفال): 1997( الديدي، عبد الغني  .30
 .بيروت–دار الفكر اللبناني  –

قطان للبحـث التربـوي،   مركز ال –مجلة رؤى التربوية ): 2001( ،الذكاء المتعدد في الرياضيات .31
دار البشـر  ، 'حتى ال تكون كالً':)2004(القرني، عوض  .فلسطين –رام اهللا . العدد الرابع، نيسان

 .القاهرة –للنشر والتوزيع 

شريط مسـجل  ، "كن مطمئناً" البرنامج العملي للتغلب على القلق): 2005(الراشد، صالح صالح  .32
 .سية واالجتماعيةمن إصدارات مركز الراشد لالستشارات النف

شريط مسجل مـن إصـدارات مركـز     ،برنامج التفكير اإليجابي): 2004(الراشد، صالح صالح .33
 .الكويت -الراشد لالستشارات النفسية واالجتماعية 

دراسات في   ،االتجاهات الحديثة في دراسة مهارات االستذكار): 1998 ( محمد عبد السميع رزق، .34
 .العربية،القاهرةدار النهضة .علم النفس التربوي

 ، دار الفكر تسريع القراءة وتنمية االستيعاب) 1997(الرفاعي، أنس، وسالم، محمد  .35

  . الدوحة، دار الثقافة2ط ،مهارات التعلم واالستذكار ):2000(رياض، عبد الرحيم أنور  .36
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، دار الشـروق للنشـر   علم النفس المعرفـي ): 2003(الزغلول، رافع النصير والزغلول، عماد  .37
 .رام اهللا –توزيع وال

عادات االستذكار في عالقتها بالتخصص ومستوى التحصـيل  ): 1990(زيدان، السيد عبد القادر  .38
بحـوث المـؤتمر    ،الدراسي في الثانوية العامة لعينة من طالب كلية التربية جامعة الملك سعود

 .سيةالجمعية المصرية للدراسات النف: السنوي السادس لعلم النفس فى مصر، القاهرة

المهارات الحياتية المتضمنة في مقرر التكنولوجيا للصـف العاشـر   ): 2007(سعد الدين، هدى  .39
 .غزة–الجامعة اإلسالمية  –رسالة ماجستير غير منشورة ، ومدى اكتساب الطلبة لها

عشر قواعـد لحيـاة    –إذا كانت الحياة لعبة فهذه هي قوانينها : )2002(سكوت، شيري كارتر  .40
 .الرياض –مكتبة جرير  ،ملؤها النجاح

تقويم االتجاهات نحو كفايتي التواصل الصفي وإدارة الصف ): 2007(سلوم محمد، الغامري علي  .41
مجلـة اتحـاد   . لدى طالبات كلية التربية بعبري ومعلمات منطقة الظاهرة جنوب سلطنة عمـان 

الجمعية العلمية لكليات : كانون الثاني 1الجامعات العربية للتربية وعلم النفس المجلد الخامس عدد 
 .التربية ومعاهدها

 .دار الكتاب الجامعي، اإلمارات. مهارات التفكير ومواجهة الحياة): 2003(سويد، عبد المعطي .42

فعالية الدراسة الجامعية في تنميـة بعـض المهـارات    ): 2000(السيد، بخيت و أحمد، خديجة  .43
المـؤتمر القـومي السـنوي     " ة حلواندراسة ميدانية على طالب بعض الكليات جامع –الحياتية 
 .نوفمبر 22-21: القاهرة. مركز تطوير التعليم الجامعي. الجامعة في المجتمع –السابع 

مجلـة إتحـاد    –حاجات طلبة جامعة اإلسراء إلى المهـارات الحياتيـة   ): 2007(السيد، مريم  .44
 .2007العدد التاسع واألربعون، ديسمبر  – الجامعات العربية

استخدام برنامج قائم على نموذج التعلم البنائي االجتمـاعي وأثـره   ):2001(حمد جابر السيد، أ .45
 ،االبتـدائي  الخـامس في التحصيل الدراسي وتنمية بعض المهارات الحياتية لدى تالميذ الصف 

 .)15ص 73-72 عدد(  التدريس، وطرق المناهج في دراسات

الـدار المصـرية    ،ريـة والتطبيـق  تعليم اللغـة العربيـة بـين النظ   : )1996(، حسن شحاتة .46
 .القاهرة.اللبنانية

 –موسوعة مرجعية لمصطلحات علم اللغـة النفسـي، انجليـزي    ): 2003(شمس الدين، جالل  .47
 .اإلسكندرية –، مؤسسة الثقافة الجامعية عربي



170 

 

عالقة عادات االستذكار واالتجاهات نحو الدراسـة بالتحصـيل   ): 1998(الشناوي، عبد المنعم  .48
دراسات فـي علـم الـنفس     ،ي المواد التربوية لطلبة كلية التربية جامعة الزقازيقالدراسي ف
 .دار النهضة العربية،القاهرة.التربوي

مهـارات الـتعلم واالسـتذكار    ): 1993(الشيخ، سليمان الخضري ورياض ،عبد الـرحيم أنـور    .49
  جامعة قطرمركز البحوث التربوية، : قطر ،وعالقتهما بالتحصيل والذكاء ودافعية التعلم

 .مكتبة جامعة األقصى. غزة. علم نفس التربوي): 2005(صادق، محمد  .50

/ نظرية الذكاءات المتعددة كمـدخل لتنميـة الـذكاء المنطقـي    ): 2006(صالح، ماجدة محمود  .51
المركـز القـومي للبحـوث التربويـة      ،الرياضي والذكاء المكاني البصري لدى أطفال الروضة

 . والتنمية، القاهرة

القـاهرة، دار  ، 2ط – موسوعة علم النفس والتحليـل النفسـي  ): 2003(عبد القادر  طه، فرج .52
 .غريب للنشر والتوزيع

فاعلية برنامج مقترح في األنشـطة المصـاحبة لمـنهج    ): 2003(عبد اهللا، عاطف محمد سعيد  .53
ة مجلة القـراء  ،الدراسات االجتماعية بالصف الرابع األساسي في تنمية بعض المهارات الحياتية

جامعة عين شمس، العدد الثـامن   –كلية التربية  –الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  -والمعرفة
  )175-130ص. 2003والعشرون، نوفمبر 

مهارات التعلم واالستذكار للمتفوقين عقليا والعاديين من طالب ): 1996(عبد النبي، محسن محمد .54
لم الـنفس التربـوي، كليـة التربيـة، جامعـة      المؤتمر السنوي الثاني لقسم ع. المرحلة الثانوية

  .المنصورة

النفسـي   التوافـق نوعية الحياة والذكاء الوجداني ومستوى ): 2002(عبد الواحد، أحمد رفعت  .55
، رسالة ماجستير، جامعـة المنيـا، كليـة    لدى عينة من ذوي التوجه الديني الجوهري والظاهري

 .اآلداب

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع  ، من منظور جديدالذكاء  ):1997(عدس، محمد عبد الرحيم  .56
 .عمان –

، مكتبة آفاق للنشـر  التدريس الصفي بالذكاءات  المتعددة): 2004(عفانة، عزو و الخزندار،نائلة  .57
 .غزة –والتوزيع 
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مستويات الذكاء المتعدد لـدى طلبـة مرحلـة التعلـيم     ): 2003(عفانة، عزو  والخزندار، نائلة  .58
، مجلـة الجامعـة اإلسـالمية     وعالقتها بالتحصيل في الرياضيات والميول نحوها األساسي بغزة

 .م2004،يونيو 366-332العدد الثاني، ص –المجلد الثاني ) سلسلة الدراسات اإلنسانية(

فعالية برنامج للتدريب على أسلوب حل المشكلة فـي   ):2003(على، أحمد و عزت،عبد اهللا،  .59
، مجلة كلية التربية، جامعـة  الجامعةحدة القلق لدى عينة من طالب تنمية فعالية الذات وتخفيف 

 .األزهر

قيمة الحياة وعالقتها باالتجاه نحو التحديث دراسـة مقارنـة بـين    ):2006(عوض، يحيى علي  .60
 .غزة –، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر اآلباء واألبناء

 –وزارة األوقاف والشـؤون الدينيـة    –مة كتاب األ –مهارات االتصال  ) 1425(عيسى، راشد  .61
 .السنة الرابعة والعشرون –، رمضان 103العدد   -قطر، دار العلوم للطباعة والنشر 

 .القاهرة.إبداع لإلعالم والنشر. المفاتيح العشرة للنجاح): 2007(الفقي، إبراهيم .62

إبداع لإلعـالم   ،NLPدالبرمجة اللغوية العصبية وفن االتصال الالمحدو): 2008(الفقي، إبراهيم .63
 .القاهرة.والنشر

أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة فـي تنميـة المفـاهيم    ): 2008( قشطة، احمد عودة  .64
رسالة ماجسـتير  ( ،العلمية و المهارات الحياتية بالعلوم لدى طلبة الصف الخامس األساسي بغزة

 ).غزة–الجامعة اإلسالمية  –غير منشورة 

وعالقته بمهارات التأقلم وبعض المتغيرات لدى طالبـات   الذكاء الوجداني): 2009(قشطة، رائدة .65
 .غزة-الجامعة اإلسالمية -رسالة ماجستير غير منشورة ،الثانوية العامة

معجم مصطلحات التربوية المعرفـة فـي المنـاهج وطـرق     ) 2003(علي الجمل ، اللقاني، أحمد .66
 ).ثةعالم الكتب الطبعة الثال: القاهرة( ،التدريس

المهارات الحياتية المتضمنة في محتوى المناهج الفلسطينية للصـفين   :)2005 ( فتحية، اللولو .67
 وطموحات الواقع تحديات بين الفلسطيني الطفل"الثاني التربوي مؤتمر ،األول والثاني األساسيين

  .غزة-اإلسالمية التربية، الجامعة كلية - "المستقبل

ج مقترح لتضمين بعض المهارات الحياتيـة فـي منظومـة    نموذ): 2002: (مازن، حسام محمد .68
منـاهج  " المؤتمر العلمي الرابع عشر ، المنهج التعليمي في إطار مفاهيم األداء والجودة الشاملة
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دار الضيافة، الجمعية المصـرية للمنـاهج وطـرق    ) يوليو) 25-24" ( التعليم في ضوء األداء 
 .د األولالتدريس، جامعة عين شمس، القاهرة، المجل

فعالية وحدة مقترحة في أناشيد وأغاني األطفـال إلثـراء   ): 2004:(محمود، عبد الرازق مختار .69
 .45ص.أبريل. 42:مجلة نور المعرفة، العدد بعض المهارات الحياتية الالزمة لهم،

فعالية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس الدراسات ): 2003( مسعود، رضا هندي  .70
ماعية على تنمية المهارات الحياتية والتحصيل واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ الصف األول االجت

الجمعية المصرية للمنـاهج وطـرق   .80:، العدددراسات في المناهج وطرق التدريس –اإلعدادي 
 .80-43ص. 2002يونيو  -جامعة عين شمس  –التدريس 

مكتبة الـدار  : ،2ط ،ها في المدرسة االبتدائيةالقراءة مهاراتها ومشكالت): 1998(مصطفى، فهيم  .71
 .القاهرة -العربية للكتاب

 للنشـر  المسيرة دار ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس): 2000(  محمد سامي ملحم، .72
 .عمان -والطباعة والتوزيع

دار ، ترجمة رقيـة الزغـاري،   التواصل:  سلسلة تطوير القيم): 2007(الموري، ماري آن ميك  .73
 .العين -افة والنشر والتوزيعالثق

مستوى التفكير الرياضي وعالقته ببعض الذكاوات لدى طلبة الصـف   ):2007(نجم، هاني فتحي .74
 .غزة-الجامعة اإلسالمية -رسالة ماجستير غير منشورة الحادي عشر بغزة،

، دار وائـل لطباعـة   مبادئ االتصال التربوي واإلنسـاني ) 2001(نصر اهللا، عمر عبد الرحمن  .75
 .، عمان األردن1ط -النشرو

دار الفرقان للنشـر والتوزيـع،   – ،كيف تدرس وتتفوق دراسة لكل الطلبة): 1993(همام، طلعت  .76
 .عمان

نيـة  تقوية قدراتك الذهنية وإظهار الطاقات الذه –كيف تضاعف ذكاءك ): 2001( وات، سكوت  .77
 ) رياضال -مكتبة جرير، الطبعة األولى – ،هار الطاقات الكامنة في عقلكوإظ

جرير للترجمة والنشر والتوزيع،  مكتبة،  الدليل غير الرسمي للمدير المتميز ):2001(ويس، آالن  .78
 .الطبعة األولى

 .، اإلسكندرية1ط-، دار المعارف الجامعيةتنظيم إدارة األعمال): 1961(يونس، عبد الغفور .79
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  الدراسة مالحق

  )1( ملحق

  للبحث المالئمة المهارات النتقاء الحياتية المهارات قائمة عليهم عرضت الذين األساتذة أسماء

  

  اإلسالمية الجامعة في النفس علم أستاذ    األغا عاطف الدكتور  -

  اإلسالمية الجامعة في النفس علم أستاذ  الطهراوي جميل ورالدكت  -

  اإلسالمية الجامعة في النفس علم أستاذ    دخان نبيل الدكتور  -

  االسالمية الجامعة في األعمال إدارة أستاذ     الفرا ماجد الدكتور  -

  االسالمية الجامعة في األعمال إدارة أستاذ    وادي جواد الدكتور  -

  اإلسالمية الجامعة في النفس علم أستاذ          رعاويالب أنور االستاذ  -

  األقصى جامعة النفس علم أستاذ     النجار يحيى الدكتور  -

    األقصى جامعة النفس علم أستاذ      صادق محمد األستاذ  -
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  )2( ملحق

  الحياتية المهارات الستبيان المحكمين األكاديميين بأسماء قائمة

 العمل مكان الدكتور إسم 

 اإلسالمية الجامعة الطهراوي جميل لدكتورا .1

 اإلسالمية الجامعة دخان نبيل الدكتور .2

 اإلسالمية الجامعة اللولو فتحية الدكتورة .3

 اإلسالمية الجامعة دقة أبو سناء الدكتورة .4

 األقصى جامعة صادق محمد األستاذ .5

 األقصى جامعة الشريف محمد الدكتور .6

 األقصى جامعة قديح رمضان الدكتورر .7

 األقصى جامعة النجار محمد الدكتور .8

 األقصى جامعة النجار يحيى الدكتور .9

 األقصى جامعة السميري نجاح الدكتورة .10
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