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  االتصــــــال    

                **** 
 -أوالً: تعريف االتصال وطبيعته:

د أن نوصل معلومة يشء نقوم به يف كل زمان ومكان نلتقي فيه بأشخاص، أو نري  االتصال   
أو فكرة أو أمراً إليهم. إنه من أكرث األنشطة التي يقوم بها اإلنسان يف حياته، وبطبيعة الحال أكرث 
من تناوله للطعام والرشاب. ويحدث االتصال بني الصغار والكبار واألصدقاء واألعداء والرجال 

 والنساء مع بعضهم البعض ومع غريهم من البرش.
أن نقول إنه عملية إنشاء املعاين ومشاركة اآلخرين فيها من  -باختصار  -؟ ميكننا فام هو االتصال 

خالل استخدام الرموز. ويحدث االتصال عندما يقوم الشخص بإرسال أو استقبال املعلومات 
واألفكار واملشاعر مع اآلخرين. وهذا األمر ال يشمل اللغة املنطوقة أو املكتوبة فحسب، ولكنه 

 غة الجسد، وأسلوب الشخص يف طريقة تعبريه لآلخرين.يشمل كذلك ل
االتصال هو العملية التي يتم بها نقل املعلومات واملعاين واألفكار من شخص إىل آخر أو    

آخرين بصورة تحقق األهداف املنشودة يف املنشأة أو يف أي جامعة من الناس ذات نشاط 
ء أو الهيكل التنظيمي ألي منشأة ربطا اجتامعي . إذن هي مبثابة خطوط تربط أوصال البنا

ديناميكيا . فليس من املمكن أن نتصور جامعة أيا كان نشاطها دون أن نتصور يف نفس الوقت 
عملية االتصال التي تحدث بني أقسامها وبني أفرادها وتجعل منهام وحدة عضوية لها درجة من 

 التكامل تسمح بقيامهام بنشاطهام .
اً لك مل تره منذ مدة، فإذا هو يقابلك بابتسامة عريضة ويبدؤك ميكنك أن تتخيل صديق 

بالتحية، ثم يسألك عن سبب زيادة وزنك، وعن سبب انقطاعك عن االتصال به فتجيبه مع 
نظرات منك، وتخربه بأن وزنه هو اآلخر قد زاد منذ أن رأيته آخر مرة. فتتبادالن الضحك وتدعوه 

 دقائكام.للعشاء يف اليوم التايل مع بعض أص
ثم تخيل حالة أخرى حيث يكون أحد اآلباء بصحبة ابنته الصغرية يف أحد األسواق، وعند  

مرورهام أمام محل لأللعاب تسحب الطفلة يد أبيها للدخول إىل املحل لرشاء لعبة رأتها يف واجهة 
ه، ويعزز املحل. ينظر األب البنته نظرة استغراب ويشري لها بأنه مستعجل لرشاء ما جاء من أجل

قراره بعدم الرشاء بسحب يدها للميض قدماً دون توقف، مام يجعلها تنخرط يف البكاء. كل هذا 
 حصل دون أن ينطق أي منهام بكلمة واحدة.

ولك بعد هذا أن تتخيل ما حصل يف إحدى املحارضات العامة من نقاش بني املحارض    
راء والتوجهات ... قاطع الشخص وشخص من الحضور مل يتفق مع ما طرحه املحارض من اآل 

املحارض أكرث من مرة، وكان يصدر أصواتاً مزعجة، ويبدى تذمراً مام يطرح املحارض مام اضطر 
 املحارض إىل أن يطلب من رجال األمن املوجودين يف القاعة إخراج هذا الشخص املزعج.

ينخرطون يف   -اتصالهم عند  -وإن تبادل املعلومات ولغة الجسد وإبداء املشاعر يجعل البرش 
 جملة من األنشطة .
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 مكونات عملية االتصال
عملية االتصال يف أبسط صورها هي نقل فكرة أو معلومات ومعان )رسالة( من شخص 
ل( إىل شخص )مستقب ل( عن طريق معني )قناة اتصال( تختلف باختالف املواقف . وتنتقل  )مرس 

ل واملستقب ل أو رموز الرسالة عرب قناة االتصال عىل شكل رموز  مفهومة ومتفق عليها بني املرس 
 شائعة يف املجتمع أو الحضارة التي تتضمنها .

وقد تصل الرسالة سليمة ويفهمها املستقبل فهام صحيحا ويتقبلها ويترصف حيالها حسب 
ل . وتعترب عملية االتصال يف هذه الحالة ناجحة . وقد تصل الرسالة إىل امل ستقبل ما يتوقعه املرس 

ل ويف هذه الحالة  ولكنه ال يفهمها أو ال يتقبلها ومن ثم ال يترصف بالنسبة لها كام يرجو املرس 
فآن عملية االتصال تعترب غري ناجحة ، ورمبا ال تصل الرسالة عىل اإلطالق لسبب أو آلخر أو قد 

ل إىل عنرص تصل ناقصة أو مشوشة . وهذه االحتامالت موجودة دامئا ويرجع فضل عملية االتصا
أو أكرث من عنارص عملية االتصال . ولكن من املمكن أن يتحقق املرسل من نتيجة رسالته عن 
ل علام  طريق )إرجاع األثر( أو ما يسمى أحيانا )التغذية املرتدة ( واملقصود بذلك أن يحاط املرس 

ومل تصل إليه أو  مبا يرتتب عىل رسالته من آثار عند املستقب ل أو إذا ما ضلت سبيلها لسبب ما
وصلته ناقصة أو مشوشة أو مخوخة ويكون مسار إرجاع األثر عكس مسار عملية االتصال 

 األصلية 
ل ووظيفتها تصحيح املفاه  يم عند املستقب ل أو إقناعه بها أي تكون من املستقب ل إىل املرس 

 تتكون عملية االتصال من العنارص التالية : ل : عنارص عملية االتصا
ر -1 ل أو املُصدِّ  ترجمة وتسجيل الرسالة يف شكل مفهوم  -2                               املُرس 
 وسيلة االتصال -4                         الرسالة موضوع االتصال -3
 اسرتجاع املعلومات -6      تفهم الرسالة بواسطة الشخص الذي يستقبلها  -5
ل أو املصدر :-1  املرس 

ل املعلومات يف الهيكل التنظيمي بعضو من األعضاء العاملني يتح      دد مصدر االتصال أو مرس 
يف التنظيم . وسوف يكون لدى العضو يف هذه الحالة بعض األفكار والنوايا واملعلومات فضال عن 

  .أهداف محددة من قيامه بعملية االتصال
 ترجمة وتسجيل الرسالة يف شكل مفهوم :-2
 :  الرسالة -3

الرسالة هي: مجموع الكلامت والقواعد اللغوية واألفكار، والشكل الظاهر للمتصل، 
وحركات الجسم والصوت، وجوانب الشخصية التي تربز للطرف اآلخر، كام أنها تشمل االنطباع 

 والذي يعطيه اإلنسان عن نفسه ) واثق، خائف، مرتدد، ... الخ( وأسلوبه يف التعبري .
لها دافعاً يرَسل للطرف اآلخر ليستثري عنده استجابة معينة بناًء وتشكل الرسالة يف مجم

عىل طبيعة الرسالة وكيفية استقبالها. وتتشكل الرسالة أيضاً بطبيعة التشويش الذي يحصل لها 
والبيئة التي تتم فيها. فإذا قال األب البنه: اذهب إىل حيث تريد وهو مقطِّب الجبني فإن الرسالة 

املوافقة عىل الذهاب،  ولكنها رمبا تعني التهديد أو عدم الرضا عن الذهاب،  ال تعني بالرضورة
  وهكذا. 



www.manaraa.com

 - 4 - 

وباملناسبة فإن كل رسالة فريدة يف ذاتها. فالرسالة الواحدة إذا ما أعيد إرسالها مرة أخرى 
 أو مرات فإنها ستتغري يف كل مرة ألنه ال ميكن ألي رسالة أن يعاد إرسالها أو استقبالها بطريقة

 متطابقة عىل اإلطالق.
 وسيلة االتصال : -4

ترتبط الرسالة موضوع االتصال مع الوسيلة املستخدمة يف نقلها . ولذلك فإن القرار الخاص     
بتحديد محتويات الرسالة االتصالية ال ميكن فصله عن القرار الخاص باختيار الوسيلة أو املنفذ 

 ستقبل .الذي سيحمل هذه الرسالة من املرسل إىل امل
 وهناك أشكال مختلفة لوسيلة االتصال يف البيئة التنظيمية منها: 

االتصال •                                االتصال املبارش بني املرسل واملرسل إليه )وجها لوجه(• 
 بواسطة التليفون .

االتصال من •                                 االتصاالت غري الرسمية )خارج نطاق األداء التنظيمي(• 
 خالل االجتامعات 

تبادل الكلامت والعبارات عن طريق بعض األشخاص •     االتصال عن طريق الوسائل املكتوبة • 
 بني املرسل واملرسل إليه .

 تفهم الرسالة : -5
يتوقف كامل عملية االتصال وتحقيق الغاية منها عىل مدى ارتباط محتويات الرسالة 

رسل إليه .ويؤثر ذلك يف الطريقة التي ميكن ملستقبل الرسالة أن ينظر بها إىل باهتاممات امل
مدلوالت محتوياتها وبالتايل طريقة تفهمه لها وبخربته السابقة يف التنظيم فضال عن انطباعه 

 الحايل عن مرسلها .
كلام انعكس  وكلام كان تفهم املرسل إليه ملحتويات الرسالة موافقا لنوايا وأهداف املرسل ،     

 دلك عىل نجاح عملية االتصال وإمتامها بدرجة مناسبة من الفاعلية .
 اسرتجاع املعلومات -6

تلعب عملية اسرتجاع األثر الدور األسايس يف معرف مرسل الرسالة األثر الذي نتج عنها 
 لدى مستقبلها ومدى استجابته لها ومدى اتفاق ذلك مع الهدف الذي حدده املرسل أصال .

    : وتتم عملية اسرتجاع املعلومات يف املنظمة باستخدام الطرق التالية 
. االسرتجاع املبارش للمعلومات من خالل االتصال املبارش )وجها لوجه( الذي يتم بني املدير 1

واألطراف األخرى يف التنظيم . وعادة يتم ذلك عن طريق التبادل الشفوي للمعلومات بني 
 ها . مرسل الرسالة ومستقبل

وقد يتمكن املرسل من اسرتجاع املعلومات من خالل مظاهر معينة ملستقبل الرسالة مثل 
 التعبري عن عدم الرضا العام من محتويات الرسالة أو يلمس سوء فهم الرسالة من املرؤوس .

ي . اسرتجاع غري مبارش للمعلومات ومن أمثلة الوسائل غري املبارشة أن يالحظ املدير الظواهر الت2
 توضح له عدم فاعلية عملية االتصال مثل :

                                    االنخفاض امللحوظ يف الكفاية اإلنتاجية • 
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 الزيادة املطردة يف معدالت غياب العاملني •  
 الزيادة امللحوظة يف معدالت دوران العمل .• 
 عليها املدير. التنسيق الضعيف بني الوحدات التنظيمية التي يرشف•   

وعموماً فإن املدير الناجح والفعال هو الذي يحاول بشكل مستمر أن يعي مستوى كفايته 
وفاعليته يف أداء عملية االتصال يف التنظيم ، فضال عن اقتناعه التام بأهمية عملية االتصال يف 

 تحقيق
 معوقات االتصال 

فقد تظهر بعض مصادر الشورشة أو ال يتم االتصال يف التنظيم بدون مشاكل أو معوقات . 
عدم انتظام تدفق الرسالة بالشكل املطلوب نتيجة لعوامل عديدة ومن أهم هذه العوامل التي 

 تقلل من الوالء واإلميان بالرسالة بني العاملني باملنشأة ما ييل:
 عدم انتباه مستقبل الرسالة إىل محتوياتها • 
 لة سواء بواسطة املرسل إليه أو املصدرعدم وجود تفهم دقيق للمقصود من الرسا• 
 استخدام كلامت يف الرسالة لها دالالت ومعان مختلفة ألشخاص مختلفني .• 
 ضغط الوقت لكل من املرسل أو املرسل إليه• 
 تأثري الحكم الشخيص ملستقبل الرسالة عىل نجاح عملية االتصال .• 

  يجب مراعاة اآليت: وللتغلب عىل تأثري هذه الصعاب يف عملية االتصال 
. تقديم املعلومات بشكل يتفق ورغبات الشخص ، فالشخص يقبل عىل املعلومات أو يعرض 1

عنها ، طبقا ملا إذا كانت تتفق مع احتياجاته أم ال ، وهذا يدعو اإلدارة إىل تفهم تلك 
 الحاجات والرغبات وتصميم وسائل االتصال تبعا لها .

 صغرية. تقديم املعلومات يف وحدات 2
. إتاحة الفرصة للشخص املرسل إليه املعلومات ألن يرشح وجهة نظره يف املعلومات ورد الفعل 3

وذلك يهيئ ملرسل املعلومات الفرصة ليك يتأكد من أن املعني الذي يقصده هو بذاته -نفسه
 املعنى الذي فهمه املرسل إليه .

الصحيحة إىل العاملني دون تأخري والهدف كله هو إيصال أكرب كمية من املعلومات الدقيقة و 
أو تشويش الذي قد يدعو إىل انتشار الشائعات وقيام جهاز االتصاالت غري الرسمي بني العاملني 

 باملنظمة والذي قد يؤثر تأثريا ضارا يف الروح املعنوية والكفاءة اإلنتاجية. 
 ثالثاً: أنواع االتصال 

لذين يشرتكون فيه. وتبعاً لذلك فإن هناك خمسة يتحدد نوع االتصال بناء عىل عدد األشخاص ا
واالتصال  -واالتصال الجمعي  -واالتصال الشخيص  -أنواع من االتصال: االتصال الذايت 

 واالتصال بني الثقافات. وسنرشحها فيام ييل:  -الجامهريي
 يت :( االتصال الذا1

ا. ويتعلق هذا باألفكار هذا النوع من االتصال يحدث لكل منا حينام نتحدث مع أنفسن    
 واملشاعر واملظهر العام ـ كام نراه ونحس به ـ يف ذواتنا. ومبا أن االتصال يرتكز يف داخل اإلنسان 
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وحده، فإنه هو املرسل واملستقبل يف الوقت نفسه. وتتكون الرسالة من األفكار واملشاعر، كام أن 
ر ويفرسها، وهو نفسه الذي يصدر رجع وسيلة االتصال هي املخ الذي يرتجم األفكار واملشاع

الصدى عندما يقلّب املرء األفكار واملشاعر فيقبل بعضها ويرفض البعض اآلخر أو يستبدلها 
 بغريها.
ويتأثر االتصال الذايت باالتصال مع اآلخرين حيث يبدو املرء مطمئناً أو منزعجاً من عالقاته      

ويرتجم هذا من خالل االتصال الذايت بالتفكري  باآلخرين حسب حسن هذه العالقات أو سوءها.
 فيام حدث من لحظات سعيدة أو مشكالت نتج عنها خصام أو توتر يف العالقة مع اآلخرين.

 : ( االتصال الشخيص2
يحدث االتصال الشخيص حينام يتصل اثنان أو أكرث مع بعضهم البعض عادة يف جو غري 

لتحديد التصورات عن النفس واآلخرين. ويشمل رسمي، لتبادل املعلومات ولحل املشكالت و 
 االتصال الشخيص نوعني رئيسني هام: االتصال الثنايئ واالتصال يف مجموعات صغرية.

ويشمل االتصال الثنايئ عادة املحادثة بني شخصني كام يحصل بني األصدقاء. و يف هذا 
واللغة غري اللفظية معتمداً  اإلطار يرسل ويستقبل كل من االثنني رسائل من خالل اللغة اللفظية

عىل الصوت والرؤية يف نقل هذه الرسائل. وهنا يتحقق للمتصل أكرب قدر من التفاعل ورجع 
الصدى، كام يقل التشويش نظراً ملعرفة كل طرف منهام بظروف االتصال ولديه الفرصة للتأكد 

 من وصول الرسالة وفهمها كام يريد.
لصغرية التي ال تتعدى أفراداً قالئل تتحقق للمشارك ويف االتصال من خالل املجموعات ا

فرصة االتصال والتفاعل مع أعضاء املجموعة. ونظراً لوجود مجموعة من املرسلني واملستقبلني يف 
آن واحد، فإن عملية االتصال تصبح أكرث تعقيداً من االتصال الثنايئ، كام تزيد فرصة االرتباك 

 الرسائل.وعدم الوضوح وزيادة التشويش عىل 
  : ( االتصال الجمعي3

يف االتصال الجمعي تنتقل الرسالة من شخص واحد )متحدث( إىل عدد من األفراد 
يستمعون، وهو ما نسميه باملحارضة أو الحديث العام أو الخطبة أو الكلمة العامة. ويحدث هذا 

املظاهرات  عادة من خالل املحارضات الدينية أو التوجيهية أو التجمعات الجامهريية أو
 السياسية وكلامت الرتحيب والتأبني، والحديث يف األماكن العامة إىل عدد قليل أو كثري من الناس.
وعادة ما يتميز االتصـال الجمعي بالصبغة الرسمية وااللتزام بقواعـد اللغة ووضوح 

ن موافقتهم أو الصـوت. وال ميكن غالباً للمستمعني أن يقاطعوا املتحـدث، وإمنا ميكنهم التعبري ع
عـدم موافقتهم ) بالتصفيق أو هز الرأس، أو باملقابل باإلعراض عنه أو إصدار أصوات تعرب عن 

 عدم الرضا عن حديثه (.
 : ( االتصال الجامهريي4

يحدث االتصال الجامهريي من خالل الوسائل اإللكرتونية كاإلذاعة والتلفاز واألفالم 
 ف واملجالت والكتب. وتشمل وسائل االتصال الجامهريي واألرشطة املسموعة واإلنرتنت والصح
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كذلك وسائط االتصال املتعددة كاألقراص املضغوطة واألقراص املرئية ونحوها. وهذا يعني 
أن الرسالة يقصد بها الوصول إىل عدد غري محدود من الناس. ورغم كرثة استخدامنا لوسائل 

 املرسل واملستقبل قليلة أو منعدمة يف أكرث األحيان.االتصال الجامهريي إال أن فرص التفاعل بني 
ولقد مكنت الوسائل اإللكرتونية الحديثة، مثل آالت التصوير الرقمية ووسائل الربيد 
اإللكرتوين والهاتف املريئ ونحوها، التواصل بني الناس عىل نطاق واسع متجاوزة الحدود 

 فة.الجغرافية والسياسية وموّصلة بني الثقافات املختل
 : ( االتصال الثقايف5

الثقافة هي مجموع القيم والعادات والرموز اللفظية وغري اللفظية التي يشرتك فيها جمع 
من الناس. وتتفاوت الثقافات فيام بينها يف هذه القيم والعادات والرموز حسب تاريخ الشعوب 

قد يكون بها أكرث من ثقافة  وأوضاعها االجتامعية واالقتصادية والسياسية، كام أن الثقافة الواحدة
صغرى. يشرتك العرب مثالً يف ثقافة واحدة واسعة، ولكن كل بلد عريب له ثقافة مميزة، كام أن 
كل بلد قد يكون به أكرث من ثقافة صغرى تتميز بها عن بقية الثقافات املوجودة يف ذلك البلد، 

 ت تكرب أو تصغر بينها.  وذلك رغم اشرتاك هذه الثقافات يف أمور جامعة ووجود اختالفا
ويحدث االتصال الثقايف حينام يتصل شخص أو أكرث من ثقافة معينة بشخص أو أكرث من        

ثقافة أخرى. وحينئذ البد أن يعي املتصل اختالف العادات والقيم واألعراف وطرق الترصف 
عىل سبيل املثال،  املناسب. وإذا غاب هذا الوعي، فإنه سينتج عن االتصال قدر من سوء الفهم.

لو أنك رست يف مكان عام يف الواليات املتحدة األمريكية ممسكاً بيد صديقك فسيظن الغربيون 
أنكام من الجنس الثالث بينام ال يرى الناس يف امللكة العربية السعودية ذلك عيباً، بل هو عالمة 

 عىل حميمية الصلة بينكام.
  ؟ كيف تقنع اآلخرين بفكرة  فن اإلقناع 

أوالً : البد أن تكون مقتنعا جدا من الفكرة التي تسعى لنرشها ، ألن أي مستوى من التذبذب 
 سيكون كفيال أن يحول بينك وبني إيصال الفكرة للغري.

ثانياً : استخدم الكلامت ذات املعاين املحصورة واملحددة مثل : مبا أن ، إذن ، وحينام يكون .. الخ 
من حرص املعنى وتحديد الفكرة ، ولتحذر كل الحذر من ، فهذه األلفاظ فيها يشء 

 التعميامت الرباقة التي ال تفهم أو ذات معاين واسعة.
ثالثاً : ترك الجدل العقيم الذي يقود إىل الخصام يقول أحدهم ) إذا أردت أن تكون موطأ 
إال األكناف ودودا تألف وتؤلف لطيف املدخل إىل النفوس ، فال تقحم نفسك يف الجدل و 

فأنت الخارس ، فإنك إن أقمت الحجة وكسبت الجولة وأفحمت الطرف اآلخر فإنه لن 
يكون سعيدا بذلك وسيرسها يف نفسه وبذلك تخرس صديقا أو تخرس اكتساب صديق ، 

 أيضا سوف يتجنبك اآلخرون خشية نفس النتيجة .. (.
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 -رابعاً : حلل حوارك إىل عنرصين أساسيني هام :
ملنطقية : وهي تلك البيانات أو الحقائق أو األسباب التي تستند إليها النتيجة املقدمات ا -1 

 وتفيض إليها . 
النتيجة : وهي ما يرمي الوصول إليها املحاور أو املجادل مثال عىل ذلك : املواطنون الذين  -2

 ساهموا بأموالهم يف تأسيس الجمعية هم الذين لهم حق اإلدالء بأصواتهم فقط ، وأنت مل
 تساهم يف الجمعية ولذلك ال ميكنك أن تديل بصوتك. 

 خامساً : اختيار العبارة اللينة الهينة ، واالبتعاد عن الشدة اإلرهاب والضغوط وفرض الرأي .
سادساً : احرص عىل ربط بداية حديثك بنهاية حديث املتلقي ألن هذا سيشعره بأهمية كالمه 

د ذلك قدم له الحقائق واألرقام التي تشعره كذلك لديك وأنك تحرتمه وتهتم بكالمه ، ثم بع
 ميتها وواقعية حديثك ومصداقيته. بقوة معلوماتك وأه

بكل حق يظهر عىل لسان الطرف اآلخر ، وأظهر  -غري املصطنع  –سابعاً : أظهر فرحك الحقيقي 
له بحثك عن الحقيقة ألن ردك لحقائق ظاهرة ناصعة يشعر الطرف اآلخر أنك تبحث 

 جدل وانتصار نفسك.عن ال
حدد هدفك واحصل عىل الحقائق، قرر ما تريد تحقيقه وملاذا، اجمع كافة الحقائق التي تحتاجها  .1

لدعم قضيتك، حاول تقليل الحجج العاطفية حتى ميكنك واآلخرين الحكم عىل االقرتاح يف ضوء 
 الحقائق وحدها. 

بيعية للتغري ولكن ضع يف اعتبارك أن اكتشف ماذا يريدون ال تقلل أبداً من مقاومة األفراد الط .2
مثل هذه املقاومة نسبية، وال متتد إىل املدى الكيل للتغيري، ولكن إىل املدى الذي تؤثر فيه 
املقاومة عليهم شخصياً. عندما يطلب منهم قبول اقرتاح فأول أسئلة يوجهها األفراد ألنفسهم هي 

ن اآلخرين فستكون قادراً عىل التنبؤ : كيف يؤثر ذلك عىل؟ وإذا أمكنك أن تضع نفسك مكا
باالعرتاضات وتقدم أفكارك بطريقة أكرث جاذبية. ولذلك يجب أن تكتشف كيف ينظر األفراد إىل 
األشياء وماذا يريدون، استمع إىل ما يريدون قوله، وال تتحدث كثرياً، وّجه األسئلة وإذا ما وجهوا 

عون إليه، ثم قدم قضيتك بطريقة تربز فوائدها إليك سؤاالً أجب عليه بسؤال آخر. اكتشف ما يس
 لهم، أو عىل األقل تقلل االعرتاضات أو املخاوف. 

اجعلهم يشاركون يف أفكارك، دعهم يساهمون إذا أمكن ذلك. حاول أن تجد أي أرضية مشرتكة  .3
لتبدأ منها باالتفاق، ال تكسب عداوتهم، تجنب أن تهزمهم يف املناقشة. ساعدهم يف االحتفاظ 

 باعتدادهم بأنفسهم ودامئاً أترك مخرجاً.
اعقد العزم واتخذ إجراءاً. اخرت اللحظة الحاسمة للبت يف االقرتاح والبدء فيه. تأكد أنك ال تضغط  .4

بشدة، ولكن عندما تصل إىل هدفك ال تتوقف وتغامر بخسارته اتخذ إجراءات متابعة ورسيعة. 
الحصول عىل موافقة إذا ما تركت األمور تجري وال فائدة من الدخول يف كل املشكالت الخاصة ب

 كيف تجذب انتباه من حولك  يف مجراها بعد ذلك. 
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يك تتأكد من أن رسالتك تصل لآلخرين، فإنه يجب عليك أن تراعي عدداً من األمور التي 
تسهل عملية جذب سمع وبرص من حولك وتأكد دامئاً أنك تتكلم بوضوح وثقة عند اإلسهام يف 

 االجتامع. محارض 
 املظهر الالئق 

يرفع املظهر الالئق من رصيدك ويعزز حضورك عند قيامك بعرض قضيتك ما أو طرح 
أفكارك أمام مجموعة، حيث إن الناس مييلون إىل الحكم عىل اآلخرين يف بادئ األمر اعتامداً عىل 

 مظهرهم. 
 اكتساب الثقة 

مبارشة وغري محددة. ولو بدا أنك  تتسم عملية اكتساب الثقة وبنائها بأنها عملية غري
شخص واثق من نفسك، فسوف يراك الناس كام تحب أن تبدو، فضالً أنهم سيكّون لديهم 
االستعداد لقبول حججك وبراهينك. وعندما تشعر أن األعضاء اآلخرين املشاركني يف االجتامع 

 يصدقونك، فال شك أن ثقتك بنفسك سوف تزداد وتتعزز. 
ر أن نغمة صوتك تستحوذ عىل تأثري مضاعف بقدر خمسة أضعاف تأثري ومن الجدير بالذك

الكلامت املجردة التي تستخدمها، ونفس الحال مع لغة الجسد التي تستحوذ عىل تأثري مضاعف 
مثاين مرات. ويتعني عليك الرتكيز عىل الكالم بوضوح ويف الوقت املناسب، وأن تراعي الرتكيز يف 

وت. ويجب أن تكرس جزءاً من وقت اإلعداد لتلك الجوانب الهامة اختيار الكلامت ونغمة الص
 التي ال تقل أهمية عن املضمون الحقيقي للحديث. 

املشاركة بقوة 
يعتمد مستوى مشاركتك يف االجتامع عىل مدى حجم ذلك االجتامع. وإذا كان هذا 

يف معرض الحديث،  االجتامع مصغراً ويتسم بالحميمية، فيمكنك يف هذه الحالة أن تقحم نفسك
ولكن كن متأكداً دامئاً أن لديك شيئاً وثيق الصلة باملوضوع. وإذا كان هناك رئيس للجلسة، 
فينصح باستخدام لغة الجسد إلظهار رغبتك يف امتالك زمام الحديث. ويراعي أنه يف التجمعات 

باً بدرجة كافية يك الكبرية قد ال تأتيك فرصة املشاركة إال مرة واحدة فقط. ويجب أن تكون متأه
تتمكن من الرتكيز فيام تديل به من أحاديث وآراء، والتي يجب أن تكون عىل قدر كبري من القوة 

 واإلحكام.    
وعندما تكون بصدد املشاركة يف اجتامع من أي حجم، وإذا ما تعرضت ملحاوالت    

ني من يحاول مقاطعتك مقاطعة أو منع من اإلدالء بآرائك ووجهات نظرك، فانظر مبارشة يف أع
ووجه كالمك له مبارشة مستخدماً اسمه للفت انتباهه، وأخربه بنربة حاسمة أنك مل تنته بعد. 

 وإذا مل يرتدع، فاطلب العون من رئيس الجلسة. 
 للتذكر  نقاط 
االنطباع األول يدوم. وينصح بالتدريب عىل العبارات االستهاللية املرتبطة بأي نقاش أو  

 مناظرة. 
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 إن فرص التحدث  قد ال تأتيك إال مرة واحدة، فيجب أن تلتزم بالحقائق.  
عند عرض قضيتك يتعني عليك اإلرساع بتصحيح أي أخطاء ليدرك اآلخرون أنك ملم ومحيط  

 باملوضوع الذي تتناوله.
 يجب مراعاة أن تنويع نغمة صوتك مبا يتناسب مع السياق سوف يؤثر عىل النتيجة.  
 هاية االجتامع يجب تلخيص النقاط الرئيسية. يف ن  
 
 
 
 

 : بعض املفاهيم املغلوطة عن االتصال
هناك عدد من املفاهيم املغلوطة عن االتصال مام يحول دون النظر بجدية إىل كيفية  

اتصالنا باآلخرين. فاإلنسان لديه توجه طبيعي عندما يجد مشكالت تتعلق بنفسه )كاالتصال( أن 
األخطاء لدى اآلخرين دون أن ينظر إىل نفسه. وعندما يعي الواحد منا بوجود هذه  يبحث عن

األفكار املغلوطة وأنها حقيقية فإن الفرصة كبرية لدراسة االتصال وتطوير مهاراتنا االتصالية 
 وبنائها عىل أسس سليمة. واآلن إىل هذه املفاهيم املغلوطة: 

االتصال (3     من االتصال أفضل من القليل منه :الكثري(2 : االتصال سيحل كافة املشكالت (1
 :يشء إيجايب دامئاً 

إن نجاح االتصال يعتمد عىل درجة املعنى املشرتك للرموز اللفظية )الكلامت( والرموز غري  
اللفظية. الكلامت املستعملة يف ثقافة معينة قد تحمل معاين متقاربة، ولكن ال ميكن أن يتفق 

متاماً لكل الكلامت ألن لكل شخص خلفيته وخرباته الخاصة. وينبغي لدى اثنان حول معنى واحد 
انتقائنا الكلامت يف خطابنا لآلخرين ) وكذلك الرموز غري اللفظية ( أن نركز عىل معناها عند 

 املتلقني، وليس كام نظنه نحن. 
 .ثالثها:  أن الكفاءة تعتمد يف كل مرة عىل الظرف االتصايل

 االتصال الفعال :
 إن نجاح االتصال يعتمد عىل استخدام التوجيهات التالية :   
 ابحث عن الجمهور املعني : -1

فمن الرضوري معرفة الجامهري التي نريد أن نؤثر فيها وأن نسعى عن طريق املوصلني 
للوصول إليهم ، وإذا سأل خبري العالقات العامة نفسه هذا السؤال : من أهم الجامهري التي 

بإعالمنا لتحقيق أهدافنا ؟ وإذا أدرك أهدافه بشكل جيد وخطط لها برامجها  يجب أن نصلهم
 املناسبة ، فإنه ال محالة واصل إىل جمهور. 

 استخدام الوسيلة املناسبة : -2
هناك وسائل عديدة لالتصال ولكل واحدة مميزاتها وسلبياتها ، ويف غالب األحوال من 

 ة املناسبة يعتمد عىل معرفتك لخصائص جامهريك الجامهري واملعنية ، وإن اختيار الوسيل
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 وعاداتهم ، وعىل معرفتك لخصائص وسائل االتصال نفسها والرسالة التي تريد إرسالها ،
 استخدام الوقت املناسبة :-3

ليك تكون الرسالة فعالة فال بد أ، تصل إىل الجمهور املعني يف الوقت املناسب ، فإذا 
هور مستعداً لتقبلها وإذا وصلت متأخراً فستجد عقول الجامهري وقد وصلت مبكراً فلن لجد الجم

فقدت الرغبة يف املوضوع ، وإن معرفة الوقت املناسب يتطلب معرفة بعادات الجامهري بثقافتها 
 وكيفية قضاء أوقاتها أثناء اليوم. 

 استخدام الرسالة املناسبة :-4
الهتاممات الشخصية ألفراد الجمهور ، يجب أ، تكون الرسالة واقعية وذات صلة مبارشة با

وتحتوي عىل معلومات مفيدة تساعد يف حل مشاكلهم اليومية ، وهذا األمر يتطلب معرفة 
اتجاهات جامهريك املعنية وطريقة تفكريهم وكيف يتفاعلون مع اآلراء الجديدة ، وهذا وإن 

 كري للجامهري .استخدام اللغة املناسبة أيضاً يتطلب معرفة املستوى الثقايف والف
 
: وسائل االتصال 

تستخدم العالقات العامة يف مامرسة نشاطها االتصايل وسائل اإلعالم املختلفة ، وأهميتها 
وسائل االتصال الجامهريي التي ال غنى ألية مؤسسة متحرض عنها يف الوقت الحارض ، وهي 

 تلفزيون( والفيلم السيناميئ .الصحف اليومية واملجالت واإلذاعة الصوتية واإلذاعة املرئية )ال
كام تستخدم املؤسسات بعض وسائل اإلعالم الخاصة التي تصدرها بنفسها كمجلة  

 املؤسسة أو النرشة اإلخبارية ، وكاملعارض والحفالت واملهرجانات ، وهناك وسائل االتصال 
 الشخيص كالخطابة واملحارضات العامة ومكاتب االستقبال وغريها .

دام هذه الوسائل عىل الوضع املايل للمنظمة ، وعىل مدى االختامم الذي ويتوقف استخ 
 توليه للعالقات العامة مع جامهري املنظمة .

 وتقسم وسائل االتصال إىل ما ييل :
  أوال : الوسائل املبارشة :

 االشرتاك يف املسابقة العامة :-2 تنظيم الحفالت والدعوات الخاصة : -1
 خدمة املجتمع املحيل : -4  مة :املشاركة يف الحياة العا -3

 رعاية العاملني باملنشأة : -4
وتعترب رعاية العاملني من الوسائل املبارشة لالتصال مع العاملني باملنشأة ففيها تقدم      

الخدمات يف حاالت العجز أو اإلصابة وكذلك يف حاالت الوفيات وغريها من املواقف التي 
لها وإشعارهم بحرصها عىل راحتهم ، وهذا يوطد الصلة بني تستدعي وقوف املنشأة إىل جوار عام

اإلدارة والعاملني ، وكذلك قد تقيم املنشأة عيادات خاصة للعاملني ولعائالتهم بحيث تتحقق لهم 
 الرعاية الصحية املالمئة ، مجاناً أو مقابل رسوم رمزية بسيطة .

  



www.manaraa.com

 - 12 - 

املني بحيث ميكن لألم أن تطمنئ وباملثل ميكن أن تقيم املنشأة دار الحضارة ألطفال الع
عىل طفلها ، وتترصف إىل عملها وميكنها أن تشاهد مرة أو مرتني أثناء النهار ، هذا بخالف 
الخدمات األخرى ، مثل الجمعيات التعاونية وعربات النقل التي تقدمها املنشأة كخدمة للعاملني 

 يف املؤسسة .
 مخاطبة الجمهور : -5

وسائل االتصال املبارش التي قد تعنى إجراء الحوار املفتوح  وتعترب مخاطبة الجمهور من
مع عينة من الجمهور ، أو دعوة مجموعة من الجمهور والتحدث إليهم يف شكل خطاب معني 
يلقيه أحد كبار املسئولني ويوضح فيه وجهة النظر التي ترغب املنشأة يف تعريفها لهذا الجمهور ، 

تتحقق الكثري من املناقشات واملجادالت التي متثل يف الواقع  ويف مثل هذه اللقاءات مع الجمهور
 نوع من الدميقراطية وتقديراً لرأي اآلخرين .

ويف املخاطبة يتم توضيح الحقائق والوقائع الصحيحة ، وتساعد هذه اللقاءات يف الكشف 
التها عن الكذب أو االدعاءات غري الصحيحة ، ويف ذلك تدعيم املوقف املنشأة أو تقوية لص

بالجمهور الذي يتعامل معها ، وقد ترتب العالقات العامة لقاء بني رئيس مجلس اإلدارة وجمهور 
من املوردين واملتعاملني أو املوزعني ملنتجات املنشأة ويتم يف هذا اللقاء مناقشة املشاكل 

 واملطالب ومحاولة تذليلها وإيجاد الحلول املناسبة لها .
 املقابالت الشخصية : -6

قابالت الشخصية هامة جداً ، ولها أصول وقواعد يجب أن يتقنها املقابل أو املستقبل وامل
الذي يجري املقابلة ، ومن املبادئ األساسية يف إجراء املقابلة أن تكون شخصية املسئول 
باالستقبال قوية ، ألن املقابالت الشخصية يف مجال العالقات العامة تختلف عن املقابالت يف أي 

خر ، ألنه قد يتوقف عىل هذه املقابلة تكوين رأي من الطرفني يف اآلخر ، ويف إقامة مجال آ 
العالقات الطيبة أو االنرصاف متاماً عن وجود عالقة ومن آداب املقابلة ، أن يقوم املقابل 
باالستامع إىل رأي وأفكار الشخص الذي دعاء للمقابلة ، وأن يحرتم هذه اآلراء ، ويظهر له أننا 

عون مبا لديه من آراء حتى ولو كانت هذه اآلراء غري مرضية ، ألننا باالسرتسال معه يف مقتن
الحديث بلباقة املقابل وقدرته عىل توجيه الحديث نستطيع أن نغري يف اآلراء املضادة ، ونحولها 

ل ، إىل آراء مؤيدة ، وال تخلو املقابلة من املجاملة ومن مظاهر التكريم والتقدير للشخص املقاب
 وكلام كان ترتيب املقابلة الشخصية مبوعد سابق كلام كان ذلك أفضل لنجاحها .

 الزيارات : -7
والزيارات تعترب من املجاالت الهامة التي تعمل عيها إدارة العالقات العامة ويف تنظيم 
 زيارات الجمهور ملواقع الرشكة وخاصة ملصانع أو أماكن العمل التي تتميز باإلتقان ، واإلجادة

 التي تلفت نظر الجمهور ، وتشجعه عىل احرتام املنشأة ، واإلقبال عىل التعامل معها.
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وكثرياً ما نجد بعض املنشآت الصناعية التي ترحب بعمل زيارات للمدارس ، أو طلبة 
الجامعات ، أو عم رحالت لبعض الرشكات أو أعضاء الجمعيات أو النوادي ، وترتب لهم برنامج 

 والرتدد عىل مواقع العمل ومشاهدتها عىل الطبيعة.  حافل للزيارة ،
ويلزم أن يرافق مثل هذه الوفود عدد من املوظفني من ذوي الكفاءة العالية مع مندويب       

العالقات العامة واملدربني عىل حسن املقابلة والرشح واإلرشاد عن محاسن الخدمة وجودة 
عن املنشأة والتطور التي حققته عىل مدى  العمل بهدف إعطاء الجمهور صورة جيدة ومرشقة

السنني املاضية وكلام كانت برامج الزيارة معدة بدقة وإتقان كلام ساعدت عىل توطيد العالقات ، 
 والعكس صحيح .

 مهارات االتصال الفعال
 القسم الثاين : ما هي مهارات االتصال الفعال

األساسية واملتطلبات األساسية يف الفصل السابق تعرفنا عىل مفهوم االتصال وعنارصه 
 لالتصال واهم املعوقات التي تقف يف طريق االتصال الفعال طرق التخلص منها.

وقلنا يف نهاية حديثنا أن كل ما ذكرناه مل يكن إال مقدمة ملوضوع مهارات االتصال الفعال  
لة مع اآلخرين ومع ،و يف هذا الفصل سنتطرق إىل أهم املهارات املطلوبة ليك تكون اتصاالتنا فعا

 ذواتنا وكيفية تنميتها.
 مهارات االتصال الفعال

 املهارة األوىل : مهارة التحدث
تعد هذه املهارة أحدى أوجه االتصال اللفظي ،وهي عبارة عن رموز لغوية منطوقة تقوم 
 بنقل أفكارنا ومشاعرنا إىل اآلخرين وذلك عن طريق االتصال املبارش كاملناقشات وغريها وعرب
وسائل اتصال مختلفة ) تلفزيون ، إذاعة ، هاتف ، تحدث مبارش( ،وللحديث أربع عنارص أساسية 

:- 
 املعرفة : وتعنى رضورة معرفة املوضوع قبل التحدث فيه

اإلخالص : حيث ينبغي أن يكون املتحدث مؤمناُ مبوضوعه مام يولد لدى املستمع االستجابة 
 .االيجابية

ن املتحدث تواقاً للحديث عن املوضوع ويعطى هذا الحامس الحامس : حيث يجب أن يكو 
 انطباعاُ لدى املستمع بأهمية الرسالة.

املامرسة : فالحديث املؤثر ال يختلف عن آية مهارة أخرى يجب أن تصقل من خالل املامرسة 
التى تزيل حاجز الرهبة والخوف وتكسب املتحدث مزيداً من الثقة تنعكس ىف درجة تأثريه ىف 

 خرين .اآل 
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ليك نكون متحدثني جيدين فان هناك مجموعة من السامت ينبغي أن تتوفر فينا ،هذه 
 -السامت منها شخصية و منها صوتية و منها اقناعية وهي كام ييل :

 السامت الشخصية :
املوضوعية : وتعنى قدرة املتحدث عىل السلوك والترصف وإصدار أحكام غري متحيزة لعنرص أو 

ة أو العدالة ىف الحكم عىل األشياء والتحدث بلسان مصالح املستحقني وليس رأى أو سياس
 .املصالح الخاصة

الصدق : ويعنى أن يعكس الحديث حقيقة مشاعر املتحدث أفكاره وآرائه كام يعنى أن تتطابق 
 أحوال املتحدث مع أفعاله وترصفاته. 

خالل اللغة البسيطة واملادة املنظمة الوضوح : ويعنى القدرة عىل التعبري عن األفكار بوضوح من 
 واملتسلسلة منطقياً .

 الدقة : وتعنى التأكد ان الكلامت التى يستخدمها املتحدث تؤدى املعنى الذى يقصده بعناية .
االتزان االنفعايل : ويقصد به أن يظهر املتحدث انفعاله بالقدر الذى يتناسب مع املوقف وان 

 يكون متحكامً ىف انفعاالته 
ملظهر : ويعنى ان يعكس مظهر املتحدث مدى رؤيته لنفسه . كام يحدد الطريقة التى ينظر بها ا

اآلخرون إليه ويشكلون أحكامهم عنه . ويضم املظهر العام النظافة واألناقة الشخصية ، وامللبس 
 واملظهر املناسب للحالة وكذلك الصحة النفسية والبدنية.

  -لخاصة بالنطق عىل مدى نجاح املتحدث مثل :السامت الصوتية : تؤثر العوامل ا
 النطق بطريقة صحيحة.                      وضوح الصوت.

 استخدام الوقفات.                            رسعة الحديث.
 السامت االقناعية.                القدرة عىل التحليل و االبتكار.

القدرة عىل     عىل الضبط االنفعايل.القدرة       القدرة عىل العرض و التعبري.
 .تقبل النقد

 -إذا وبعد أن تعرفنا عىل ما تقدم فإننا إذا أردنا التحدث فعلينا : 
 استخدام نغمة سهلة مناسبة ملوضوع الحديث وبإيقاع سهل وغري رسمي.   

 استخدام اسم الشخص املقابل وحسب نوعية العالقة بيننا.
 راعاة عدم الدخول يف حدود السخرية.استخدام الدعابة واملرح مع م
 القدرة عىل اإلجابة عىل األسئلة.      استخدام النامذج و األمثلة.

 مراعاة الرسعة يف الحديث.    التحكم يف حركات الشفتني و الحواجب.
 عدم التشنج يف حال التحدث بارتجال .

ه إىل ردود أفعال االنتبا  التحدث بحدود املعلومات التي لدينا حول موضوع الحديث.
 املقابل.
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 املهارة الثانية : مهارة مخاطبة الجمهور
يقيض معظمنا الكثري من وقته بالحديث إىل الناس واألمر طبيعي جدا ، لكن إذا كان األمر  

يتعلق بالحديث إىل مجموعة من الناس فيتولد لنا شعور طبيعي بالرهبة من الكالم أمام حشد 
الحالة نحتاج إىل الثقة بالنفس يك نتغلب عىل هذا الشعور ، لذا فإننا  من الناس ، وأننا يف هذه

 بحاجة إىل بعض األمور خالل اإلعداد للحديث و بعض األمور أثناء الحديث. 
 -لإلعداد للحديث نحتاج إىل ست خطوات:-أوال :

 .معرفة صفات الجمهور املستمع 
ومستوى تعليمهم،  نقصد به معرفة معلومات أساسية عنهم )متوسط أعامرهم،

 واتجاهاتهم نحو موضوع الحديث، وحجم هذا الجمهور(.
فبمعرفة أعامر الجمهور يختلف أسلوب حديثنا و املعلومات التي تعطى تبعا لقدرة 
الناس عىل الفهم ، وال ننىس أن الرسول صىل الله عليه و سلم يحثنا عىل إن نخاطب الناس عىل 

طفال عن السرية يختلف حديثنا عن املوضوع نفسه إىل قدر عقولهم ،فعندما نتحدث إىل األ 
 الشباب أو إىل املسنني ،وهكذا.

ويهمنا معرفة اتجاهات الحارضين عندما نتحدث عن مسالة جدلية أو خالفية حيث يؤثر  
 ذلك عىل كمية املعلومات التي نحتاج إىل جمعها.

 .اختيار املوضوع 
ضمن اهتامماتنا ونعرف عنه الكثري  عندما نختار موضوعا للحديث فيحبذ أن يكون

ومراعاة اهتامم الحارضين به ، وال ننىس جمع املعلومات بدقة عن املوضوع يك يكون املوضوع 
 املطروح أكرث قوة .

 .عادة ما يكون للحديث احد اإلغراض التالية وقد يكون الغرض أكرث  الغرض من الحديث
 -من واحد :

 ات بطريقة مبارشة.األخبار : يقدم فيه حقائق و معلوم
اإلقناع : عند محاولة تبني فكرة ما فإننا نحاول إقناع الجمهور بتلك الفكرة ، وهنا نحتاج إىل 

 )إضافة إىل عرض الوقائع( مخاطبة عواطف الجمهور.
اإلمتاع : وهنا نشعر الجمهور بالرسور و البهجة من خالل الخربات التي منتلكها ، وهذه عادة ما 

 من الغرضني السابقني. تكون اقل رسمية
 جمع املعلومات.

إذا كانت معلوماتنا عن أي موضوع نود طرحه قليلة فعلينا أن نقوم بجمع املعلومات عن 
طريق الكتب و املجالت و الصحف و األفالم و املكاتب االلكرتونية والرقمية باستخدام 

 الكومبيوتر ، وميكن االستفادة من ذوي الخربة يف ذلك.
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 توى الحديث.تنظيم مح 
 ( خامتة.3( منت، )2( مقدمة، )1يتطلب الحديث الناجح عناية بتنظيمه يف: )

اجعل مقدمة حديثك جذابة، تشد انتباه الجمهور، وتخربه مبوضوع الحديث بصورة تستميل 
الجمهور وال تنفره، فال تبدأ بالقول: حديثي ينصب عىل.. وإمنا افتتح حديثك بنادرة شخصية أو 

 رة.عبارات مؤث
م فيه نقاطه الرئيسية، ودعِّم كالً منها بالشواهد  أما منت الحديث وهو صلبه؛ فقدِّ
والتفاصيل. وتُقدم النقاط الرئيسية بعدة وجوه؛ فقد ترتب حسب األهمية؛ األهم أوالً ثم ما 
يليه، وقد ترتب زمنًيا حسب تسلسل حدوثها. وإذا عرضت لك نقطة تظن أن استيعابها صعب، 

 تبسطها إىل وقائع بسيطة متدرجة، أو الجأ إىل ما يعرفه الجمهور عنها.فحاول أن 
وخامتة الحديث خالصته، وهي آخر فرصة متاحة لك لتحدث انطباًعا عميًقا يف املستمعني، فحاول 
أن تختم حديثك بأمور تدعو املستمعني إىل التفكري. وقد يفيد يف الخامتة االستشهاد باقتباسات 

 بأقوال شخصيات مرموقة. من مصادر هامة أو
  طريقة إلقاء الحديث.

 هناك أربعة طرق إللقاء الحديث علينا أن نختار منها قبل الرشوع يف الحديث.
قراءة الحديث : وهي أسهل طريقة للحديث ، ومن ايجابياتها أننا ال ننىس من خاللها النقاط 

، لكن من سلبياتها أننا ال نواجه  التي نريد إيصالها إىل الجمهور ،والحديث يالئم الوقت املتاح
الجمهور وقد يصاحبها رتابة تفقد االهتامم بالحارضين ، كام يصعب تعديل املحتويات مبا 

 يناسب رد فعل الجمهور.
استظهار الحديث : أي حفظ الحديث ،و هي عملية صعبة تستغرق ساعات و أيام تبعا لطول 

 اإللقاء نقاط قد تكون مهمة. الحديث ، ومن مساوئها أنها تنيس املتحدث عند
ارتجال الحديث : ميتاز بأنه عفوي وحيوي غابا ما يــــــالئم الجمهور ، وعادة ما يستخدم يف 

 اجتامعات فرق العمل و اللجان ، من مساوئه إهامل بعض النقاط.
، االرتجال املعزز : وهي صورة وسط بني قراءة حديث مكتوب واالرتجال؛ إذ أنه ال يكتب كامالً
وإمنا تكتب نقاطه الرئيسية، والكلامت أو الجمل املفتاحية التي يبدأ بها يف كل نقطة، ومن 
مزاياه املرونة؛ إذ أنك تستطيع أن تضيف إليه، أو تحذف منه حسب ردود فعل الجمهور، كام 
أنه ميكنك من مواجهة الجامهري، وتعرف انطباعاتهم أوالً بأول. ويحتاج االرتجال املعزز إىل 

 جمع معلومات وفرية، تستخدمها بالقدر الذي تلحظه يف استجابات الجامهري لحديثك.
 التحدث نراعي عرش مالحظات مهمة أثناءثانيا : 

القاعة : قبل الحديث الحظ القاعة التي تتكلم فيها ،انظر إىل املساحات الكافية للتحرك فيها ، 
 والعدد عن يسارك. قف يف الوسط حيث يساوي تقريبا العدد الذي عن ميينك

لغة اإلشارة : اجعل إشارتك طبيعية غري متكلفة ،ركز عىل املوضوع و ليس الحركات ، وتجنب 
اإلشارات التي تضايق الحارضين ، واستخدم إشارات متنوعة عىل أن ال تكون قصرية ال يفهمها 

ملوضوع احد و ال طويلة  بحيث ميل منها الجمهور،واخرت االشارت تبعا للموضوع وطبقا 
   املحارضة.
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االهتامم بالحارضين : انظر إىل الحارضين جميعا أثناء الحديث مع التأكد من تفاعلهم مع 

 الحديث ،وتأكد من فهمهم للهدف من املوضوع.
تحريك املناقشة : وضح أهمية املوضوع يف تحقيق الهدف العام وعند إثارة املناقشة تجنب 

رتاضات غري الصحيحة ،وكذلك عدم زج األمور الشخصية يف التعميم والربط بني األحداث واالف
 املناقشة و الدوران حول نقطة واحدة.

انتباه اآلخرين : حاول أن ينتبه إليك الحارضون و ال ينشغلون بغريك ، حاول إن تتوافر فيك 
الحيوية و اليقظة و الحامس و ثراء املعلومات،راعي وضع وأنت و أقف أو جالس ،نسق بني 

و تعبريات وجهك و حركات جسدك ، استخدم ما ميكن من األدوات )السبور ،  كالمك
 الربوجيكتور ، النامذج( ، استخدم قليال من الدعابة والفكاهة خاصة يف التقارير الطويلة.

املرونة : جهز ما يلزمك من املعلومات و التجهيزات وال تتقيد حرفيا مبا حرضت بل انتقل من 
  املناقشات و انتباه اآلخرين .نقطة إىل أخرى حسب سري

املشاركة : ال تجعل اتصالك باتجاه واحد ،فاالتصال باتجتهني أفضل بكثري من االتصال باتجاه 
واحد ، تأكد من فهم الحارضين ملا تقول ،ابحث عمن يرغب يف الحدث و النتظر من يتطوع 

 للسؤال.
ط بينها و بني نقاط ايجابية يف الرد عىل االعرتاضات : يف حال وجود اعرتاضات حاول الرب

موضوعك باستخدام طريقة )نعم .. و لكن ..( و لرتاوغ السائل يف حال عدم معرفتك 
باإلجابة وكن رصيحا ، افهم مغزى السؤال )هل هو للمعارضة أم للمضايقة أم عدم فهم أم 

 تحويل املوضوع .... الخ(.
إذا أنت قائد املناقشة ، ذلك من خالل  قيادة املناقشة : سيطر عىل املناقشة فأنت املتحدث

 اإلعداد املسبق للحديث. 
املواقف الفجائية : اعد نفسك ملواجهة الطوارئ ، فمن املمكن أن تواجه مواقف تعطل من سري 
املوضوع كتعطل املايكروفون و املكيف أو تأخر بعض الحارضين فكن عىل استعداد 

 ملواجهتها و كن طبيعيا يف ذلك.
 لثالثة : مهارة الكتابةاملهارة ا

 القواعد العامة للكتابة الفعالة وتتمثل هذه القواعد يف : 
 عىل كل املعلومات أو الحقائق –** االكتامل : بأن تحتوي الرسالة اإلعالمية 

 ** اإليجاز : قرص الطرق املؤدية إيل توصيل املعاين 
 ** الدقة : من األمور الهامة يف صياغة النص وتعني الصواب 

** املوضوعية : وهي فصل الرأي عن الحقيقة وتحقيق النزاهة والتوازن بإعطاء األطراف املختلفة 
 فرصا متكافئة إلبداء وجهات نظرها 

التبسيط سمة من سامت التحرير الكتايب الذي يعرض األحداث واألفكار بطريق  -** البساطة :
ة فأحسن الكتابات هي البسيطة السهلة مفهومة والكتابة املبسطة ليست الكتابة التافهة السطحي

  التي يسهل تتبعها 
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** املناسبة : وتعني املناسبة موافقة اهتاممات القارئ فنحن ال نكتب ألنفسنا وإمنا لقارئ محدد 

 عىل أن يقرأ ما نكتبه وينفعل به 
 ** التأكيد : للتأكيد عىل معاين محددة ذات داللة وإبرازها 

 ؤثرة وتتضمن عملية التخطيط للكتابة املؤثرة عدة خطوات أساسية أهمها ** التخطيط للكتابة امل
 * تحديد األهداف واألولويات 

* جمع املادة                         * اختيار فكرة املوضوع                            * دراسة الجمهور 
 الالزمة 

ي يعد األول من نوعه يف اللغة العربية * تحديد التكنيك األمثل للكتابة وهكذا وضع الكتاب الذ
الكتابة بالرشح والتحليل منهجا نسري عليه –القراءة –السؤال –الحديث –ملهارات االستامع 

 ملهارات االتصال لكافة املهتمني بالتأثري يف اآلخرين وتغيريهم .
البداية )املقدمة(  تذكر دامئًا أن بنية البحث أو املقال تتألف يف الغالب من ثالثة عنارص أساسية:

 والوسط )منت املوضوع( والنهاية )الخامتة(. 

 املقدمة  ○
تقدم فيها خلفية عن املوضوع، وفكرته الرئيسية، والنقاط األساسية التي ستعرضها فيه. وإذا كان 
املوضوع قد صيغ يف سؤال ففكرته األساسية هي اإلجابة عن السؤال. ويجب أن تتضمن املقدمة 

 هج الذي ستعالج به املوضوع؛ كأن تقول: املن -أيًضا-
أو أنك ستحلل أهميته -2        إنك ستصف املوضوع أو ستقدم معلومات أو أدلة عليه. -1

 ومغزاه. 
أو أنك ستعرض بعض النتائج وتطبيقاتها. وهذا يعني أن املقدمة تخرب القارئ مبا يتوقع  -2

 أن يقرأ. 

وتقدم األدلة والرباهني التي تدعم كالً منها. تعرض فيه النقاط األساسية، : منت املوضوع  ○
ويجب أن يكتب منت املوضوع يف فقرات، تستقل كل فقرة منها بفكرة رئيسية، ويجب أن تكون 
الفقرات مرتابطة بصورة منطقية واضحة، تساعد القارئ عىل استيعاب األفكار وتسلسلها بسهولة. 

قارئ عن استيعابها، وأال تكون املعلومات التي وعليك أال ترسف يف ذكر التفاصيل، بصورة يعجز ال
 تقدمها قليلة ال تقنع القارئ.
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 الخامتة  ○
خامتة املوضوع إجامل مفيد، أو إعادة صياغة مكثفة وواضحة ملا عرضت يف املنت، وميكن 
 يف الخامتة أن تشري إىل ما يرتتب عىل القرارات واملناقشات والنتائج التي عرضتها. واحرص دامئًا

 عىل أن تربط ما تقرتح يف الخامتة باألدلة والحجج التي وردت يف منت البحث.
 املهارة الرابعة : مهارة األلفة

إن األلفة تعترب امرأ أساسيا إلشاعة جو من الثقة باآلخر والثقة بالنفس و الرغبة يف 
و التدريب و اإلسهام و املشاركة وذلك يف مجاالت التواصل كالتعليم و العالج و االستشارات 

غريها، فام الذي يتعني علينا فعله ليك نحقق اآللفة مع اآلخرين؟ وكيف نستطيع أن نصقل هذه 
 املهارة و نطورها؟

ليك نحصل عىل إجابة عملية عىل هذه األسئلة نقوم بصياغة األسئلة بطريقة عكسية 
 ينهام؟ فنقول مثال : عندما ترى شخصني يتحادثان كيف تعرف أن هناك ألفة محققة ب

تعرف األلفة عىل أنها القدرة عىل تقليل الفوارق غري الواعية مع الطرف املقابل، وتبدأ 
 -بعملية التطابق مع املقابل و ضمن املجاالت التالية: 

 الناحية الفسيولوجية من خالل القوام و الحركة.
 الصوت درجته ونربته و رسعة الكالم و غريها.

ختيار الكلامت وطريقة عرض األفكار )التي منيزها من خالل النظر أسلوب اللغة و التفكري مثل ا
 و السمع واللمس(.

 املعتقدات و القيم،ما يرى اآلخرون انه هام و حقيقي.
 الخربات، البحث عن اهتاممات مشرتكة يف األنشطة و املصالح.

 التنفس املنتظم الهاديء.
 -وسنتعرف اآلن عىل عدد من هذه املجاالت :

 التوافق مع أوضاع الجسم. -أوال : 
مييل األشخاص الذين تتصف بالود إىل اتخاذ نفس وضعية الجسم حينام يضمهم موقف 
اتصال، فمثال غالبا ما نرى أن الشخصني الذين يتحدثان بود يتخذان نفس الوضع تقريبا، وال 

قة املميزة يف يقترص األمر عىل وضعية الجسم، بل مييل هؤالء إىل التامثل يف االمياءات و الطري
 السلوك، والذي يهمنا هنا هو مدى إمكانيتنا وقدرتنا عىل تدعيم تواصلنا من خالل هذه املعرفة.

 -ميكن للتوافق مع أوضاع الجسم ان تكون بإحدى األشكال التالية :     
منا التطابق الجزيئ : فال ميكن أن نبدأ بالتطابق مع الشخص املقابل بكافة الحركات من البداية، وإ 

 سنبدأ بجانب واحد )طريقة الوقوف مثال( ومن ثم نتدرج إىل باقي الحركات. 
 -املواقف التي يستحسن ان نبدأ بالتطابق الجزيئ :
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 البدايات األوىل من التواصل.
خالل مواجهة شخص  عند اإلحساس بعدم االرتياح للخروج من الطبيعة الشخصية أثناء التطابق.

يف بدايتك لتطبيق    لطرف املقابل خارجة عن املألوف.إذا كانت حركات ا منفعل.
 أسلوب التطابق.

التطابق يف اإلطار الكيل: فباإلضافة إىل التطابق مع وضعية الطرف اآلخر، فكر أيضا يف 
وضعيتك بشكل عام، يف إطار الغرفة التي تجلس فيها، عىل سبيل املثال هل تجلس أمام الشخص 

 اآلخر أم بجانبه؟ 
تطابق الدقيق : ويتضمن التغريات الطفيفة يف حركات الجسم، وعىل الرغم من ان هذا ال       

 يتطلب مهارة عالية يف املالحظة إال انه ميكنك من تكوين تواصل قوي مع من تريد.
 ثانيا : التطابق الصويت

قد تجد هناك مواقف ال ميكن فيها التطابق الحريك مثل االتصاالت الهاتفية، هنا يكون 
امل أخرى أهمية كبرية مثل درجة ارتفاع الصوت، أو رسعة الكالم و بطئه، أو نغمة الصوت، لعو 

وقد أثبتت الدراسات أن هذه الصفات تلعب دورا اكرب من مضمون الحديث أثناء التواصل، 
 -والجوانب التي علينا مالحظتها هنا هي :

 درجة االرتفاع، هل يتحدث بدوء أم بصوت عال؟
 دى الرسعة و البطء؟معدل الحديث، م

 اإليقاع، هل الجمل متناغمة أم أن الطرف اآلخر ينطق الكلامت بشكل متقطع؟
 طبقة الصوت، حادة أم غليظة؟

 درجة الوضوح، هل الصوت واضح أم يحتاج ملجهود لتتبعه؟
 نربة الصوت، ما املشاعر التي يعكسها الصوت؟

 بارات تقليدية؟قدرة التعبري، هل يستخدم اآلخر تعبريات مميزة أم ع
نشري هنا أن التطابق هنا يبدأ أيضا بالتطابق لصفة واحدة و من ثم نضيف خاصية أخرى و 
هكذا، كام علينا أن نفرق بني التخاطب مع من هم اكرب منا أم اصغر وكذلك درجة الرسمية أو 

 عدم الرسمية.
 ثالثا : التطابق اللغوي الفكري

لتفكري، وهذا يعكس كيفية استخدام هذه الحواس أن اإلنسان يستخدم حواسه يف أسلوب ا
ظاهريا، فاإلنسان الذي مييل إىل التفكري القائم عىل التصور مييلون إىل استخدام لغة تصويرية 
سواء يف الكلامت أم الجمل مثل )أرى أن هذا الكالم فارغ( وميكنك أن تتواصل معه و تطابقه 

اك كلامت تدل عىل استخدام النمط السمعي باستخدام نفس األسلوب. بنفس الطريقة فان هن
)وقع هذه الكلامت شديد عىل أذين(، كام مييل آخرون إىل استعامل الكلامت إيل تدل عىل اللمس 
أو التذوق أو الشم أو اإلحساس مثل )شعرت بالضيق من كالمك(، وهكذا فيمكن التطابق و 

 تحقيق اآللفة مع كل واحد منهم بأسلوبه.
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 ابق بطرق التنفسرابعا : التط

هناك عديد من طرق التنفس، هذا يتيح فرصا إضافية للتطابق و تحقيق اآللفة، لكن هذه 
الخاصية بالذات تحتاج إىل التدريب ملالحظة خصائصها، فخالل املحادثة وتوجيه نظرك إىل عيني 

تتمكن من  الطرف اآلخر ستالحظ إيقاعا معينا الرتفاع وانخفاض أكتافه مع كل شهيق و زفري، قد
 تتبع نفس اإليقاع يف تنفسك و هذا يساعدك يف املحافظة عىل التواصل.

 
 بعد أن علمنا بعض األساليب للتطابق وتحقيق األلفة كيف نستفيد منها؟ 

أن عملية التواصل يف أساسها البد لها من هدف، وليك نحقق الهدف من التواصل مع أي      
دأ بعملية التطابق ومن ثم نستمر يف ذلك بعملية تسمى شخص علينا أن نحقق األلفة معه، فنب

املجاراة إىل أن نعرف أننا قد حققنا األلفة بشكل كبري مع املخاطب، نحاول تغيري أحدى نقاط 
التطابق ونالحظ األخر هل غري هو أيضا هذه الوضعية؟ وهذه تسمى القيادة، ومبجرد ما تأكدنا 

 قق الهدف املنشود من التواصل.أننا متكنا من قيادته هنا ميكن أن نح
يف نهاية هذا الفصل أرجو أنني قد استطعت أن انقل إىل القراء الكرام جزءا من الفائدة املرجوة 
من هذا املوضوع الشيق و املهم، ألننا ال ميكن إال أن نتواصل، حتى أن انعزالنا عن الناس هي 

 تواصل فلنجعل من تواصلنا فعاال.رسالة تصل إليهم تدل عىل شخصيتنا، فان كان والبد أن ن
 اضطرابات التواصل

 التعارف املختلفة لعمليات النطق والكالم :
 التواصل: عبارة عن نشاط يتضمن إرسال واستقبال ما تريده الكائنات الحية من بعضها البعض.
ات تعريف آخر للتواصل: هو استخدام الكالم كرموز لغوية للتعبري عن األفكار واملشاعر والحاج
 بني األفراد وهنا يعترب االتصال سلوكا ً مختصا ً بالبرش ومييز اإلنسان عن باقي الكائنات الحية.

 اضطرابات النطق والكالم :
يعرف اضطرابات النطق والكالم بأنها اضطراب ملحوظ يف النطق أو الصوت أو الطالقة 

غة االستقبالية األمر الذي يجعل الكالمية أو التأخر اللغوي أو عدم تطور اللغة التعبريية أو الل
الطفل بحاجة إىل برامج عالجية أو تربوية خاصة.وحتى نطلق عىل الصعوبة يف التواصل اضطراباً 

 البد أن تتوافر الرشوط اآلتية:
الخطأ يف عملية إرسال الرسائل أو استقبالها إذا اثر هذا الخطأ عىل الفرد وجعله يف صعب 

رت هذه الصعوبة عىل تعامل الفرد مع اآلخرين بحيث يكونون اتجاهاً تعليام أو اجتامعياً إذا أث
 سلبياً نحوه.

 أسباب اضطرابات التواصل:
 أوال ً :األسباب العضوية:

وتتمثل يف وجود اضطراب يف املناطق املسئولة عن النطق والتفكري والسمع واالستيعاب 
 األمور قد تحدث قبل أو أثناء  وتكوين اللغة يف املخ يودي إىل اضطراب بهذه الوظائف.وهذه
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الحمل والوالدة ، وقد ترتبط بوجود تاريخ عائيل لبعض هذه االضطرابات أو باختالف زمرة 
دم األبوين ،أو بتناول األدوية أثناء الحمل ،أو بتعرض لألشعة ، أو باإلصابة ببعض األمراض ، أو 

درجة الحرارة االلتهابات الحوادث  أي مشاكل تحث للطفل أثناء الطفولة املبكرة مثل :ارتفاع
 اإلصابات أو األمراض التي تحدث يف أي عمر مثل الحوادث واألمراض واألورام والتقدم يف السن.

 وترتبط األسباب العضوية الضطرابات الكالم واللغة باآليت :
 جهاز النطق والكالم: -1

حلق واألسنان فأي خلل الذي ميثله الجهاز السمعي والحنجرة واللسان والشفاة وسقف ال
 يف هذه األجزاء قد يؤدي إىل اضطرابات كالمية.

 الدماغ: وعندما يتأثر الدماغ بأي خلل قد يؤدي إىل اضطرابات النطق والكالم. -2
 ثانيا: األسباب االجتامعية )البيئية(:

بدوره تعود هذه األسباب إىل التنشئة األرسية واملدرسية وأساليب العقاب الجسدي الذي يؤدي 
 إىل االضطرابات اللغوية.

ويلعب تقليد األطفال لآلباء الذين يعانون من االضطرابات يف الكالم واللغة دوراً هاما ً يف 
 االضطرابات الكالمية واللغوية.

ويؤثر الحرمان الثقايف والبيئي وما يوجد يف البيئة من العوامل التي تؤثر عىل التواصل مثل 
 .. وبقية العنارص الكيميائية التي قد تؤدي إىل اضطرابات يف اللغة.الرصاص  والزئبق والكلور

كام أن غياب التدريب املناسب للطفل والحرمان األرسي والعيش يف املالجئ واألماكن التي 
 ال تتوفر فيها عوامل التنشئة االجتامعية املناسبة قد تؤثر عىل محصول الطفل اللغوي. 

 ثالثا ً: األسباب التعليمية:
ن مهارات اللغة والكالم مهارات متعلمة ،لذلك قد يحدث اضطراب يف طبيعة التفاعل بني أ 

 املتحدث واملستمع مام يؤثر يف النمو اللغوي لذلك يجب توفري بيئة تعليمية مناسبة للطفل. 
 رابعاً:األسباب الوظيفية:

ن أكرث األجهزة تتيح االضطرابات جراء استخدام أجهزة الكالم ،ويعترب الجهاز البلعومي م
 التي تستخدم بشكل سيئ والذي يؤدي إىل تلف عضوي يف تلك األجهزة.

:األسباب النفسية : ًً  خامسا ً
هناك تأثري يف االضطرابات النفسية والعقلية عىل القدرة يف التواصل اللغوي مع اآلخرين 

ل الطفل كام قد توصل إىل أن تكون أسباب عضوية وحرمان الطفل من عطف الوالدين أو إهام
قد يؤثر نفسياً عىل الطفل وانعدام األمن النفيس يؤثر عىل منوه اللغوي وهناك أدله تشري إىل 
وجود أثرا للقلق وتوتر عىل عملية التواصل .ويعتمد النمو العادي للغة عند األطفال ايضاً عىل 

انفعالية التوافق السيكولوجي االنفعايل السوي .وبعض األطفال الذين يعانون من إعاقات 
 يظهرون اضطرابات يف اللغة خاصة يف املواقف التي تتضمن نوعا من التواصل الشخيص املتبادل .

 تصنيفات اضطرابات النطق والكالم:
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تتعدد مظاهر االضطرابات اللغوية وذلك تبعا لتعدد األسباب املؤدية إليه فهناك بعض 
صوات وتشكيلها ومع ذلك فيمكن ذكر االضطرابات اللغوية املرتبطة بالقدرة عىل إصدار األ 

 املظاهر التالية لالضطرابات اللغوية بشكل عام كام يذكرها هلهان وهيوارد وكريك.
 أوال ً : اضطرابات النطق وتشمل املظاهر التالية:

الحذف: ويقصد بذلك أن يحذف الفرد حرفا وتعترب ظاهرة الحذف أمرا طبيعيا ومقبوال حتى -أ
نها ال تعترب كذلك فيام بعد فالفرد الذي يكرث من مظاهر الحذف للكلامت سن دخول املدرسة ولك

 املنطوقة يعاين من مظهر من مظاهر االضطرابات اللغوية.
ب_اإلضافة: ويقصد بذلك أن يضيف الفرد حرفا جديدا إىل الكلمة املنطوقة )لعبات بدال من 

وال حتى سن دخول املدرسة لعبة(وتعترب ظاهرة إضافة الحروف للكلامت أمرا طبيعيا ومقب
ولكنها ال تعترب كذلك فيام بعد ذلك العمر فالفرد الذي يكرث من مظاهر اإلضافة للكلامت 

 املنطوقة يعاين من مظهر من مظاهر االضطرابات اللغوية .
اإلبدال: ويقصد بذلك أن يبدل الفرد حرفا بآخر من حروف الكلمة )حشن بدال شحن(  -ج

لحروف يف الكلمة أمرا طبيعيا ومقبوال حتى سن دخول املدرسة ولكنها وتعترب ظاهرة إبدال ا
 التعترب  ظاهرة اإلبدال للكلامت املنطوقة يعاين من مظهر من مظاهر االضطرابات اللغوية .

التشويه: ويقصد بذلك أن ينطق الفرد الكلامت بالطريقة املألوفة يف مجتمع ما وتعترب ظاهرة  -د
ت أمرا مقبوال حتى سن دخول املدرسة ولكنها التعترب كذلك فيام بعد التشويه يف نطق الكلام

ذلك العمر فالفرد الذي يكرث من مظاهر تشويه نطق الكلامت يعاين من مظهر ما من مظاهر 
 االضطرابات اللغوية.

 ثانيا ً: اضطرابات الصوت:
ارتفاعه أو ويقصد بذلك االضطرابات اللغوية املتعلقة بدرجة الصوت من حيث شدته أو   

 انخفاضه أو نوعيته وتظهر اثأر مثل هذه االضطرابات اللغوية يف االتصال االجتامعي مع اآلخرين.
 ثالثا ً: اضطرابات الكالم:

ويقصد بذلك تلك االضطرابات اللغوية املتعلقة بالكالم وما يرتبط بذلك من مظاهر ترتبط 
 تشمل اضطرابات الكالم املظاهر التالية:بطريقة تنظيم الكالم ومدته ورسعته ونغمته وطالقته و 

 التأتأة يف الكالم: -أ
يف هذه الحالة يكرر املتحدث الحرف األول من الكلمة عددا من املرات أو يرتدد يف نطقه عددا 
من املرات ويصاحب ذلك مظاهر جسمية انفعالية غري عادية مثل تعبريات الوجه أو حركة 

 اليدين.
 م:الرسعة الزائدة يف الكال -ب
ويف هذه الحالة يزيد املتحدث من رسعته يف نطق الكلامت  ويصاحب تلك الحالة مظاهر  

جسمية وانفعالية غري عادية أيضا مام يؤدي إىل صعوبة فهم املتحدث ومشكالت يف االتصال 
 االجتامعي.
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 ظاهرة الوقوف أثناء الكالم:-ج
لة ما لفرتة غري عادية مام يشعر ويف هذه الحالة يقف املتحدث عن الكالم بعد كلمة أو جم

السامع بأنه انتهى كالمه مع أنه ليس كذلك تؤدي اضطرابات الكالم أيا كانت إىل صعوبات يف 
 التعبري عن الذات تجاه اآلخرين.

 رابعا ً :اضطرابات اللغة:
ويقصد بذلك تلك االضطرابات اللغوية املتعلقة باللغة نفسها من حيث زمن ظهورها أو 

أو سوء تركيبها من حيث معناها وقواعدها أو صعوبة قراءتها أو كتابتها وعىل ذلك تأخريها 
 تشمل اضطرابات اللغة املظاهر التالية:

 تأخر ظهور اللغة:   -أ 
يف هذه الحالة ال تظهر الكلمة األوىل للطفل يف العمر الطبيعي لظهورها وهو السنة األوىل 

إىل عمر الثانية أو أكرث ويرتتب عىل ذلك مشكالت يف  من عمر الطفل بل قد تتاجر  ظهور الكلمة
 االتصال االجتامعي مع اآلخرين ويف املحصول اللغوي للطفل ويف القراءة والكتابة فيام بعد.

 صعوبة الكتابة: -ب
ويف هذه الحالة ال يستطيع الطفل أن يكتب بشكل صحيح املادة املطلوب كتابتها واملتوقع 

 الزمني فهو يكتب يف مستوى يقل كثريا عام يتوقع منه. كتابتها ممن هم يف عمره
 صعوبة التذكر والتعبري:-ج

ويقصد بذلك صعوبة تذكر الكلمة املناسبة يف املكان املناسب ومن ثم التعبري عنها ويف 
 هذه الحالة يلجأ الفرد إىل وضع أية مفردة بدال من تلك الكلمة.

يف هذه الحالة ال يستطيع الطفل أن يفهم اللغة   فقدان القدرة عىل فهم اللغة وإصدارها : -د
املنطوقة كام ال يستطيع أن يعترب عن نفسه لفظيا بطريقة مفهومة وميكن التعبري عنها بأنها 
فقدان القدرة عىل فهم اللغة أو إصدارها املكتسبة والتي تحدث للفرد قبل اكتسابه اللغة ويرتتب 

 االتصال االجتامعي مع اآلخرين ويف التعبري عن الذات عىل إصابة الفرد بهذه الحالة مشكالت يف
ويف املحصول اللغوي للفرد فيام بعد وتصاب مثل هذه املشكالت أثار انفعالية سلبية عىل الفرد 

 نفسه.
 صعوبة فهم الكلامت أو الجمل:  -هـ

ويقصد بذلك صعوبة فهم معنى الكلمة أو الجملة املسموعة ويف هذه الحالة يكرر الفرد 
 استعامل الكلمة أو الجملة دون فهمها.

 صعوبة القراءة:-و
يف هذه الحالة ال يستطيع الطفل أن يقرأ بشكل صحيح املادة املكتوبة واملتوقع قراءتها 

 ممن هم يف عمره الزمن فهو يقرأ يف مستوى يقل كثريا عام يتوقع منه.
 صعوبة تركيب الجملة: -ز

من حيث قواعد اللغة ومعناها لتعطي املعنى يقصد بذلك صعوبة تركيب كلامت الجملة 
 الصحيح ويف هذه الحالة يعاين الطفل من صعوبة وضع الكلمة املناسبة يف املكان املناسب.

  قياس وتشخيص اضطرابات التواصل



www.manaraa.com

 - 25 - 

 
تهدف هذه املقاييس إىل جمع معلومات عن البناء اللغوي لدى الفرد ومحتواه ودالالت 

ق الكالم والطالقة اللغوية وخصائص الصوت والهدف من التشخيص األلفاظ واستخدام اللغة ونط
هو تحديد طبيعة اضطراب التواصل ومعرفة مدى قابليته للعالج، ويتطلب ذلك دراسة حالة 

 الطفل التي يجب أن تحتوي عىل املظاهر النامئية والتطورية لدى الطفل.
 ويجب أن تشمل عملية التقييم النواحي اآلتية:

 تحديداً أخطاء النطق عن الطفل.فحص النطق و 
 فحص السمع ملعرفة هل سبب االضطراب يعود ألسباب سمعية.

 فحص التمييز السمعي بهدف تحديد مدى قدرة الطفل عىل متييز األصوات التي يسمعها 
فحص النمو اللغوي لتحديد مستوى النمو اللغوي لدى الطفل ومعرفة ذخريته اللفظية وقياسها 

 \مع العاديني.
 ملية القياس يجب أن يقوم بها فريق متخصص يتكون مام ييل:ع

 أخصائياً اجتامعياً.    أخصائيا يف علم النفس.   أخصائياً يف األعصاب.
 معلم يف الرتبية الخاصة.    أخصائياً يف سمع.

 وقياس العوامل النفسية املرتبطة باضطرابات التواصل تأخذ واحداً أو أكرث من األشكال التالية:

 املنحنى التشخييص العالجي:  -1
ويركز عىل دراسة خصائص الفرد السلوكية ويفرتض هذا املنحى بأن االضطرابات يف   

التواصل ناتجة عن خلل  منايئ أو اضطراب نفيس وبعد تحديد أسباب االضطراب يقدم العالج 
وتحديد املهارات  املناسب، وقد يشمل العالج تحليل مهارات الفرد الكالمية واللغوية لدى الفرد

 التي يفتقر إىل تدريبه عليها.
 املنحنى السلويك التعليمية:  -2

يقيم هذا االتجاه اضطرابات اللغة والكالم عىل أساس مبادئ التعلم السلويك اإلجرايئ 
ويحدد املثريات البيئية واللفظية  ذات العالقة باالضطراب التواصيل وتحديد املفردات وطرق 

 فيدة يف العالج.تعديل السلوك امل
املنحنى التفاعيل بني الشخص: ويركز هذا املنحى عىل تحديد مواطن الضعف والقوى لدى  -3

الفرد يف مجال استخدام الكالم اللغة يف االتصال مع اآلخرين بهدف تنظيم األمناط السلوكية 
 املناسبة لدى الفرد.

 املنحنى النفيس التحلييل:  -4
يد العوامل النفسية واالنفعالية ذات العالقة باضطرابات ويهدف هذا املنحى إىل تحد

التواصل خاصة يف غياب األسباب البيولوجية أو عضوية قد تكون مسئولة عن االضطراب ويعتقد 
أصحاب هذا املنحى بأن األفكار املكبوتة يف الالشعور هي املسئولة عن حدوث االضطرابات 

الشعور إىل الشعور، وقد يفيد يف العالج االختبارات ولذلك فإن العالج ينصب عىل إخراجها من ال
 االسقاطية والدراما.
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املنحنى البيئي:ويهدف إىل دراسة جميع الخصائص الشخصية واألبعاد البيئية التي -5
تربط باضطرابات التواصل وتكون عملية القياس والتشخيص منصبة عىل تقييم ديناميكيات 

 ظية وغري اللفظية ومهاراته يف التواصل االجتامعي.الشخصية لدى الفرد ومهاراته اللف
 العوامل التي ساعدت يف انتشار اضطرابات النطق والكالم:

 اإلعاقات السمعية وضعف السمع والقصور يف التمييز السمعي.
 خروج اللسان للخارج.      ربط اللسان.

 شلل يف عضالت النطق.     عدم تطابق الفكني.
 إصابة أحد الوالدين باضطرابات النطق.   ت النطق.عدم وجود تناسق يف عضال 

 مستوى األرسة الثقايف واالجتامعي.  تقليد الطفل للوالدين املضطربني النطق.
 حجم األرسة.    ترتيب الطفل يف األرسة.
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 العالقات اإلنسانية
 مقدمه:

التصال باآلخرين إن اإلنسان بطبيعته ال يعيش يف عزلة عن الناس، بل تقتيض ظروف الحياة ا     
والتعاون معهم، ويف أثناء هذا االتصال باآلخرين والتعاون معهم، أما أن يرتك الشخص أثراً حسناً 
لدى بقية الناس وأما أن يرتك أثرا سيئا، فإذا ترك أثرا حسنا ساعده هذا عىل قضاء أعامله برسعة 

الواقع االجتامعي أمر مهم وبأقل مجهود والعكس صحيح. وهكذا فتكيف األفراد و الجامعات مع 
 ورضورة ال غنى عنها من اجل الصالح العام.

كذلك األمر بالنسبة ألية منظمة فهي ال تعيش مبعزل عن الجمهور وعن املجتمع املحيط   
بها، فهي تحتاج إليه وهو يحتاج إليها، وال بد من وجود عالقات طيبة بينهام و تعرف كل منها 

يف املجتمع، و بدون الصالت الطيبة بني املنظامت و بني الجمهور  عىل أهمية الدور الذي تقوم
املتصل بها أو املجتمع املحيط بها ال ميكن لهذه املنظامت أن تضمن لنفسها السالم و االستقرار، و 
كلام كرب حجم املنشآت بعدت املسافة بينها و بني جمهورها و املجتمع املحيط بها، و أصبحت 

فة آراء اآلالف أو ماليني األفراد و الجامعات، ليك ترسم سياستها مبا يالمئهم، الحاجة ملحة إىل معر 
 ثم تقوم برشحها لهم بغية كسب ثقتهم و احرتامهم و تأييدهم. 

كام أن الحكومات الدميقراطية تسعى إىل التعرف عىل رغبات الجمهور وكسب ثقته وتأييده،     
ترسمها وعليه يتوقف زوالها أو بقائها، فلقد  ألنه هو الذي سيقوم بتنفيذ السياسات التي

تشابكت مصالح الناس و تباينت رغباتهم وزادت العالقات االعتامدية بني املنظامت، كام زادت 
قوة الرأي العام وأصبحت الحاجة ملحة لفهم دوافع و مطالب األفراد و الجامعات، وأضحى 

جزءاً من العمل اليومي للمدير يف أي  كسب تأييد وتعاون و ثقة اآلخرين عن طريق االقتناع،
نوع من أنواع املنظامت، سواء كانت اجتامعية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية، إذ أدركت هذه 

 املؤسسات أنها ال ميكن أن تحقق نجاحا إذا عاشت بعيدة عن الجمهور أو عزلت نفسها عنه.
مهمة إقامة عالقات طيبة  -ذه املهمةومن هنا نشأت الحاجة يف عرصنا الحايل إىل إسناد ه 

إىل أشخاص متخصصني يف هذه الناحية، وبذلك أنشئت إدارة العالقات  -بني منشاة و جمهورها
 العامة يف الوزارات واملنشآت املختلفة، والتي أصبحت من رضوريات وقتنا الحارض. 
سية واالجتامعية ومن جانب آخر أصبح الرأي العام يلعب دوراً مهامً يف املجاالت السيا

واالقتصادية، وبات من الرضوري التعرف عىل عوامل تكوين وتنشيط الرأي العام، والوسائل 
 املؤثرة فيه، وكيفية توجيهه والتأثري يف مساراته. 

خالصة القول أن العالقات العامة والرأي العام ميثالن اليوم مجالني مهمني يف العمل اإلعالمي، لذا 
 راستهام، والتعرف عىل الوسائل اإلعالمية املناسبة للتأثري فيهام. ينبغي التعمق يف د
 العالقات اإلنسانية 

 تعريفها
والشخص  -الكنز–تُعّد العالقات اإلنسانية التي تكونها عىل املستوى املهني أو الشخيص مبثابة      

لكه أنت؟ إن الذي لديه قدرة عىل تكوين عالقات إنسانية متينة يتمتع بذكاء اجتامعي فهل مت
تكوين عالقات إنسانية إيجابية عىل املستوى املهني أو الشخيص لبناء مستقبل مرشق وحياة 
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يعتمد استقرار املستقبل الوظيفي متوازنة. غالبية املوظفني ال يقدرون أهمية العالقات اإلنسانية.
ة؛ فالكثري من للموظف عىل مدى بنائه العالقات اإليجابية يف بيئة العمل أو حياته ا لخاص

املوظفني يقدرون قيمة الذكاء الفني، ولكنهم يجهلون قيمة الذكاء االجتامعي، عموماً ميكن القول: 
 .إن جودة أية عالقة تنعكس عىل إنتاجية الشخص سواء كانت إيجابية أو سلبية

 -مفهوم العالقات اإلنسانــــــــية:
الت واالتصاالت التي تحكم عالقة الفرد بغريه يشري مفهوم العالقات اإلنسانية إىل حصيلة الص   

من الناس واملؤسسات التي يتعامل معها وفق قوانني املجتمع ومعايريه االجتامعية وذلك من 
 خالل مؤسسات املجتمع املختلفة كاألرسة وجامعات الرفاق ومؤسسات املجتمع األخــرى.

تصال بني الفرد واملجتمع ففي الجوانب ويرى العلامء أن العالقات اإلنسانية حصيلة اال         
النفسية واالجتامعية التي تعمل عىل تنظيم عالقة الفرد باآلخرين واملجتمع .وتعمل عىل ضامن 
تكيف الفرد وتوازنه ليتمكن من أداء مهامه وأدواره بطريقة منتظمة ومنسجمة مع أنظمة 

 املجتمع وقوانينه املختلفة .
ابية تساعد الفرد عىل توفري مطالبه األساسية .يف الحياة وإشباع والعالقات اإلنسانية اإليج  

حاجا ته ليصل إىل درجة مقبولة من الرضاء والتوازن فالعالقات اإلنسانية ليست مجرد خربة 
وإحساس يكتسبه الفرد من خالل الخربة واملامرسة بل أصبحت علام يف فن التعامل مع األفراد 

 ة لتعزيز منوهم السليم وتكيفهم مع عنارص املجتمع.والجامعات ورفع روحهم املعنوي
ولهذا بدأ العلامء يف الحديث عن دور العالقات اإلنسانية يف  بلورة اإلدارة الناجحة 
والقادرة عىل االهتامم مبطالب اإلنسان الشخصية واالجتامعية واملهنية وغريها . ولكنها باملعنى 

 راد يف موقف معني مع تحقيق توازنني رضاءهم النفيس السلويك يقصد بها عملية تنشيط واقع األف
وتحقيق األهداف املرغوبة .ويقصد بها أيضاء األساليب السلوكية والوسائل واألساليب 
التي ميكن بها استثارة دافعية الناس وحفزهم عىل املزيد من العمل املثمر املنتج وتركز العالقات 

ا عىل الجوانب االقتصادية أو املادية وهي ليست مجرد اإلنسانية عىل األفراد أكرث من تركيزه
كلامت طيبة أو عبارات جميلة وإمنا هي تشري إىل تفهم عميق لقدرات الناس وطاقاتهم 
وإمكانياتهم وظروفهم ودوافعهم وحاجاتهم واستخدام كل هذه الظروف والعوامل لحفزهم 

 ن والتعاطف والتحاب. للعمل وتسعى لتحقيق هدف واحد يف جو من التفاهم والتعاو 
والعالقات اإلنسانية هي السلوك اإلداري الذي يقوم عىل تقدير كل فرد ،وتقدير مواهبه 
وإمكانياته وخدماته واعتباره قيمة عليا يف حد ذاته.والذي يقوم عىل االحرتام املتبادل بني صاحب 

عىل تفهم دوافع األفراد  العمل والعاملني .وإن أي تفهم صحيح للعالقات اإلنسانية يجب أن يقوم
إىل العمل.كام يجب أن يقوم أيضا عىل تفهم الحاجات املختلفة للفرد سواء أكانت حاجات أولية 

 أو ثانوية أو نفسية أو اجتامعية.
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ويقوم مفهوم العالقات اإلنسانية عىل أساس أن األفراد حيثام كانوا يف مواقع العمل  
ني أنفسهم أو بينهم وبني رؤسائهم واملرشفني عليهم يشكلون مجموعة من العالقات بينهم وب

 واملتعاملني  معهم .
ومن التعريفات السابقة يتبني أن العالقات اإلنسانية ليست مجرد كلامت أو عبارات مجاملة       

ولكن تفهم لقدرات األفراد واحرتامهم وإذا كان مدير املدرسة والوكالء واملعلمون األوائل 
املدرسية يعملون مبفردهم دون استشارة وأخذ وجهات نظر بقية املعلمني  كممثلني لإلدارة

والتالميذ. فإن قراراتهم سوف تقابل بالرفض وعدم القبول .وينتج هذا الرفض من جانب التالميذ 
لكل قرار تصدره املدرسة .وهنا تربز دميقراطية اإلدارة يف تفهم حاجات البيئة املدرسية عىل 

والعالقات اإلنسانية يف املدرسة من أهم العوامل التي تؤثر تأثريا بالغا يف الجميع مبن فيها .
املدرسة وذلك ألن الفرد حينام يشعر أن هناك من يعمل عىل راحته ومن يعمل ليوفر له األمن 
والطأمنينة النفسية .وهناك من يفكر يف مصلحته فإن ذلك يساعده عىل بذل قصارى جهده يف 

 ة اإلنتاج يف املدرسة وهو أيضا رفع املستوى العلمي للتالميذ يف املدرسة.العمل ويرفع من كفاي
 أهمية العالقات اإلنسانية

تقوم العالقة اإلنسانية بني طرفني، وهذه العالقة هي مبثابة االتصال بني الناس وأفضل 
نظر عن الطرق املوضوعة للحكم عىل العالقات اإلنسانية، هو الرتكيز عىل نوعية العالقة بغض ال

 .شخصيات طريف هذه العالقة
 وتتمثل أهمية العالقات اإلنسانية يف ما ييل:

 .إشعال حامسة للعمل الذي تؤديه أنت وزمالؤك -
 .ينمي طاقات إبداعك ويزيد من إنتاجيتك -
 

يحرصون عىل التعامل معك  -يساعد عىل إبراز شخصيتك بشكل إيجايب مام يجعل اآلخرين    -
 .نة معكوإقامة عالقات متي

 :اإلنتاجية والعالقات اإلنسانية
هناك عالقة طردية بني ازدياد اإلنتاجية وجودة العالقات اإلنسانية؛ فكلام كانت هناك عالقات 

 .إنسانية متينة أدت لزيادة اإلنتاجية، والعكس صحيح
أهم عالقة تقيمها يف العمل هي مع  ترجيح بناء العالقات اإلنسانية لصالح زمالء العمل

ئيسك املبارش وزمالء العمل الذي بدوره سيزيد من إنتاجك مام يجعلك محط إعجاب ر 
 .رؤساءالعمل

 :االتصال قوام جميع العالقات اإلنسانية
ميكنا لقول إن االتصال هو غذاء العالقات اإلنسانية، فسبب أي قطيعة أو سوء فهم هو 

 .نقص االتصال
 نية:الفرق بني العالقات العامة والعالقات اإلنسا

يوجد اختالف بني العالقات العامة والعالقات اإلنسانية، فالعالقات اإلنسانية تركز عىل 
العنرص البرشي واالعتبارات اإلنسانية، وتهتم بالتكامل بني األفراد يف محيط العمل بالشكل الذي 
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يدفعهم ويحفزهم إىل العمل بإنتاجية عالية وبتعاون، مع حصولهم عىل إشباع حاجاتهم 
 طبيعية والنفسية واالجتامعية. ال

وتعني مراعاة االعتبارات اإلنسانية يف العمل أن تأخذ اإلدارة يف اعتبارها املطالب 
 األساسية لإلنسان يف الحياة. 

( أن العالقات اإلنسانية تشري إىل عمليات حفز األفراد يف موقف  Scottويرى )سكوت
يف األهداف يعطي املزيد من اإلرضاء اإلنساين، معني، بشكل فعال يؤدي إىل الوصول إىل توازن 

كام يساعد عىل تحقيق مطالب املرشوع، أي تؤدي العالقات اإلنسانية إىل ارتفاع يف اإلنتاجية، 
 وزيادة يف الفعالية التنظيمية، وأفراد سعداء يشعرون بالرضا عن أعاملهم. 

 نسانية هي: وميكن أن نستخلص مام سبق ثالثة أهداف رئيسية للعالقات اإل 
أ ـ أن تعمل عىل تنمية روح التعاون بني األفراد واملجموعات يف محيط العمل. ب ـ أن تحفز 

 األفراد واملجموعات عىل اإلنتاج.
 .ج ـ أن متكن األفراد من إشباع حاجاتهم االقتصادية والنفسية واالجتامعية. 

ة تكون نجاح املجهود الجامعي فإذا متكنت اإلدارة من تحقيق هذه األهداف، فان النتيج     
لألفراد يف محيط العمل، ولذلك ميكن تعريف العالقات اإلنسانية باختصار بأنها تنمية مجهود 

 جامعي منتج للمرشوع ومنتج لألفراد يف الوقت نفسه. 
 تعرف العالقات اإلنسانية: 

 وتحقيق النفيسعملية تنشيط واقع األفراد يف موقف معني مع تحقيق توازن بني رضائهم     
 األهداف املرغوبة.

السلوك اإلداري الذي يقوم عىل تقدير كل فرد يف التنظيم اإلداري وتقدير مواهبه يعرفها بستان :  •
 وعىل اإلحرتام املتبادل بني األفراد وبينهم وبني القائد والرئيس .

ب البرشية وتحقيق أهداف اإلطار الذي يتم من خالله التوفيق بني إرضاء املطالوعرِّفت إجرائياً :  •
 العمل ويتحدد من خالل عالقة الرئيس ، املرؤوس واتجاهاتها .

 أسس العالقات اإلنسانية
 املشاركة والتعاون .(2            اإلميان بقيمة الفرد . (1
 التحديث والتطوير .( 4    العدل يف املعاملة.( 3

 أهداف العالقات اإلنسانية
 نسويب املدرسة ميا يكفل توفري جو من الثقة املتبادلة .تنمية وتوثيق الروابط بني م .1
 رفع كفاءة العمل وتحسني اإلنتاج من خالل التعاون وتبادل الخربات واملعلومات . .2
 خلق مناخات صحية للعالقات اإليجابية بني إدارة املدرسة واملعلمني والطالب وأولياء األمور . .3
 ومساعدتهم عىل تحقيق ذواتهم وإبراز قدراتهم.إشباع حاجات األفراد النفسية واالجتامعية  .4
 التعاون يف حل املشكالت التي تعرتض العمل املدريس . .5
 تعزيز االنتامء للعمل وإثارة الدافعية للمساهمة يف تطويره وتحسينه والتجريب واالبتكار . .6
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 مظاهر العالقات اإلنسانية
 . مستوى األداء واإلنتاج 
 . مدى استمرار العاملني 
 اب العاملني أو انقطاعهم عن العمل.مدى غي 
 . مدى ما يسود األفراد من شقاق أو نزاع أو خالف بينهم 
 . مدى كرثة الشكاوي والتظلامت 

 واقع العالقات اإلنسانية يف املدارس
: الفلسفة  مثليختلف واقع العالقات اإلنسانية من مدرسة ألخرى تبعاً لعوامل متعددة 

حجم املدرسة ...  –الفهم السائد للعالقات اإلنسانية  –وعية املعلمني ن –اإلدارية إلدارة املدرسة 
 الخ .

 @ املامرسات التي تعكس مفهوم العالقات اإلنسانية داخل املدرسة هي :
  يذهب بعض مديري املدارس إىل فهم العالقات اإلنسانية عىل أنها تتمثل يف ترك الحرية الكاملة

ىل منط اإلدارة الفوضوية أو الرتسلية وينعكس عىل العمل للمعلمني وهذا ما ميكن  أن يؤدي إ
 سلباً 
   يذهب آخرون إىل تكوين عالقات خاصة من املعلمني وبالتايل ترتك لهم الحرية يف تسيري شؤون

 املدرسة كام يحلو لهم وهذه هي الشللية أو الحزبية بعينها .
 األنظمة وقد يصل األمر إىل  يذهب بعض مديري املدارس إىل مخالفة اللوائح واالحتيال عىل

التواطؤ مع بعض املعلمني لتغطية ما يعرتي عملهم من نقص وهذا ما يؤدي إىل ضعف اإلنتاج 
يعتقد بعض مديري املدارس أن العالقات اإلنسانية تتمثل يف التبسط  وتهاون املعلمني يف عملهم.

فإنه ال يهتم بأي تنظيامت رسمية  إىل أقىص حد ممكن ورفع الكلفة فيام بينه وبني املعلمني ولذا
للعمل وهذا ما ينعكس عىل العمل سلباً إذ قد يحقق العالقات املطلوبة ولكنها يف كثري من 

 األحيان ال تقوم عىل االحرتام الذي ينبغي أن يتوفر إلدارة املدرسة .
 سعى إىل وهناك فريق من مديري املدارس يدرك املفهوم الحقيقي للعالقات اإلنسانية والذي ي

تحقيق أهداف العمل يف ظل احرتام اللوائح واألنظمة الخاصة بالعمل دون مخالفة لها ولكنه 
 يتفاعل معها بحسه اإلنساين ويقوم بأداء دوره القيادي .

 يف العالقات اإلنسانية املسئولني دور 

ق واحرتام أن ميثل مدير املدرسة القدوة الحسنة ملجتمع املدرسة يف حسن التعامل ورقي األخال  •
 اآلخرين .

 تفهم الحاجات النفسية وخصائص كل فرد والتعامل وفق األسلوب املناسب. •

 أخذ رأي املعلم فيام يقوم به من أعمل وإرشاكه يف تحقيق أهداف العمل املدريس . •

 توخي العدالة بني املعلمني وعدم املحاباة أو التحيز ملعلم دون آخر . •
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 الحرتام وإيضاح ما يحتاج إىل ذلك وخلق جو من الثقة املتبادلة وا •

 تجنب املساس بشخص املعلم والرتكيز عىل الجوانب التي تتصل بالعمل . •

 تجنب توجيه املعلم أو معاتبته بشأن أمام اآلخرين . •

 البعد عن التكرب والفردية وسلطوية القرار واختيار النمط اإلداري املالئم لفريق العمل. •

 حة والبعد عن الغموض وما يثري الشك و الريبة .واعتامد مبدأ الحوار واملصار  •

 التعاطف مع ظروف املعلم وتفهمها والتعاون معه عىل إيجاد حلول مناسبة لها . •

 تشجيع املعلمني عىل إبداء مالحظاتهم و مرئياتهم تجاه العمل املدريس واألخذ بالجيد منها . •

 علني أمام املعلمني والطالب .تقدير جهود املعلمني والثناء عىل الجهود املتميزة بشكل  •

تهيئة األجواء املالمئة لتكوين عالقات إنسانية ايجابية بني املعلمني والطالب ومتابعة ذلك من قبل  •
 مدير املدرسة .

أن تتسم عالقات مدير املدرسة بطالبها بعالقات أبوية قامئة عىل العطف والحرص من قبله  •
 واالحرتام والتقدير من الطالب .

 :العالقات اإلنسانية عنارص
: يجب عىل املؤسسة أن تعمل عىل توفري مناخ العمل املناسب إلشباع حاجات الناس  . الحاجات1

 بصورة ميكن معها أيضاً تحقيق األهداف التي قامت من أجلها املؤسسة .
 

لو حاول العامل  س تفسري السلوك البرشي عىل أساس هرم من الحاجات قاعدته تتكون  Masloما
الحاجات الجسدية وقمته الحاجة لتحقيق الذات بحيث يسعى اإلنسان إلشباع حاجاته من 

 الجسدية أوالً ثم يسعى لالرتقاء إىل قمة الهرم الحاجات اإلنسانية. 

 
 قّسم ماسلو الحاجات اإلنسانية إىل خمسة أنواع :

 الحاجات الفسيولوجية والبيولوجية . •
  

الحاجات

اإلنسانية

الحاجة 
لتحقيق 

الذات
الحاجات 
الجسدية
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 الحاجة إىل األمن والطأمنينة . •

 ة إىل االنتامء والنشاط االجتامعي .الحاج •

 الحاجة إىل التقدير واملكانة االجتامعية . •

 الحاجة إىل تحقيق الذات . •
راك. 2 د إل : هو عملية ينظم فيها األفراد انطباعاتهم الحسية ثم يفرسونها لتعطي معنى  ا

 للعوامل املؤثرة يف عملية اإلدراك :  Gibsonجبسون تحديد  لبيئتهم. 

 عوامل املوقف .   االنتقاء .   النمطية . •

 العواطف .    الحاجات ) املدركات ( . •
تعرب القيم عن معتقدات تحدد أهمية األشياء بالنسبة للفرد يف ضوء ثقافة املجتمع . القيم : 3

 الذي يعيش فيه .
 قيم األفراد دينامية وليست ثابتة .

نحو أشياء أو أفراد أو أحداث واالتجاه تعري قيمي قد يكون ايجابياً أو سلبياً . االتجاهات : 4
 يعكس شعور فرد ما عن يشء ما .

 واالتجاهات ال تولد بالفطرة مع اإلنسان بل تنشأ من خالل تجاربه العديدة يف حياته .
 وتتصف بالتغري نتيجة للخربات التي يتعرض لها الفرد.

حظ مبارشة بل يتم ملس مرتتباتها الدافعية هي حالة داخلية معقدة ال تال . الدافعية والحوافز : 5
عىل السلوك البرشي سواء يف جانبه اللفظي أو غري اللفظي . وهي طاقة داخلية تنشط األفراد 
وتحركهم عىل األداء و اإلنتاج وترتبط بحاجات األفراد وتعترب متغرياً وسيطاً يتخلل حاجات 

 اإلنسان وسلوكه ويقع بينهام :

 
فز :  لتي توفرها البيئة املحيطة بالفرد وهذه قد تعمل عىل زيادة الدافع او هي اإلمكانات االحوا

 توقفه .
 كليهام . –معنوية  –ولها أشكال قد تكون : مادية 

فز : مله مع الحوا ار يف تعا ب ت ع ال اري بعني ا إلد ا لتي يجب أن يأخذها  رئيسية ا ل  الرشوط ا

 ارتباط الحوافز بأهداف العاملني واإلدارة معاً. •
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 وثيقة بني الحافز والهدف . إيجاد صلة •

 اختيار الوقت املالئم لتقديم الحوافز وبخاصة املادية . •

 ضامن استمرارية الحوافز وخلق شعور باألمن والطأمنينة لدى األفراد باستمرارية . •

 إيفاء املؤسسة بالتزاماتها التي تقررها الحوافز. •

 تقديم الحوافز بناء عىل العدل واملساواة والكفاءة . •

 يف األفراد إىل السياسة التي يتم مبوجبها تنظيم الحوافز .تعر •

 تناسب الحوافز طردياً مع الجهد املبذول لتنمية روح االبتكار واإلبداع لدى العاملني . •

تناسب الحافز مع *        إقناع العاملني بالعالقة العضوية بني األداء الجيد والحصول عىل الحافز . •
 الدافع لدى الفرد .

يرهاكيف ؤسسة وتطو مل نية يف ا سا ن إل القات ا ع ناء ال ب  ية 
 توفري االتصال الفّعال. .1
 أسلوب عمل الفريق. .2
 املشاركة. .3
 التشاور. .4
 أسلوب اللجان . .5
 االهتامم بالنواحي النفسية واالجتامعية . .6
 أسلوب االستفتاءات والبيانات . .7

 أهداف برامج العالقات اإلنسانية: •

ادي مبفاهيم العالقات اإلنسانية وتطبيقاتها املختلفة. وميكن تعددت برامج التدريب التي تن      •
بوجه عام أن نذكر أن أهداف برامج تدريب العالقات اإلنسانية هي إيجاد أنواع معينة من 
التغيري يف الشخصية والجامعات واملنظامت. وتعتمد عملية التدريب يف العالقات اإلنسانية عىل 

 طاً وثيقاً.أربعة عنارص ترتبط ببعضها ارتبا

   ..Clinical Psychologyعلم النفس التطبيقي         ديناميكيات الجامعة. •
 التعليم.* 

 .Case Studiesدراسة الحاالت العملية  •
 العالقات اإلنسانية واإلدارة:

يعرتف الجميع بالدرجة الكبرية التي ساهمت بها العالقات اإلنسانية يف تطوير نظرية 
ن أهم األمور التي قدمتها لنا العالقات اإلنسانية التحليل العلمي الصحيح التنظيم واإلدارة. وم

 لإلمكانيات السيكولوجية لألفراد، والتي طاملا أهملت من جانب نظرية اإلدارة التقليدية التي 
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قدمها لنا فردريك تيلوز. فبالرغم من التطورات العديدة التي أدخلها تالمذة تيلور من بعده عىل 
اإلدارة، إال أنها مل تساعد عىل تفسري األمور التي ال ميكن إخضاعها للتخطيط أو نظريته يف 

 -التحليل العلمي املجرد. فلو تتبعت افرتاضات النظرية التقليدية لوجدناها تتسلسل كاآليت :

إن األفراد يسعون إىل إشباع نوع واحد من حاجاتهم تتمثل يف تلك املادية، وبالتايل يظهر       •
 النظرية التقليدية ألخذها يف االعتبار املشاكل االجتامعية للعاملني.إهامل 

إن جميع أفراد املنظمة يؤمنون بطريقة تلقائية بأهداف املنظمة ووظائفها. وبالتايل فإنه كان       •
يكفي أن نصدر لألفراد مجموعة من األوامر والتعليامت الواجب طاعتها وكنا ننتظر منهم الطاعة 

 ما يؤمرون به. الفورية لكل

إن األفراد يترصفون بطريقة رشيدة عاقلة ويسعون إىل زيادة دخولهم املادية إىل أقىص       •
 الحدود املمكنة ودامئاً يحاولون حل املشاكل التي تواجههم بأحسن الطرق املمكنة.

 Managerialولو ألقينا نظرة فاحصة عىل كتاب هارولد  ليفيت ـ علم النفس اإلداري       •
Psychology  الذي يعرض فيه نقداً فاحصاً دقيقاً لنظرية تيلور، نجد أن نقده هذا يرتكز عىل 

 االتجاه البسيط الذي تبنته املدرسة التقليدية يف دراسة السلوك اإلنساين والبيئة الصناعية فاتبعا 

باالفرتاض الخاص تيلور يخلطون بني ما يجب عىل األفراد عمله وبني ما يعملونه فعالً فهم يبدأون  •
أن األفراد يجب أن يترصفوا طبقاً لنمط معني من السلوك بطريقة عقلية وبسيطة، بينام ال 
يهتمون ببحث ما إذا كان األفراد يتخذون مثل هذا املسلك أم الـ ويرشح ليفيت أسباب مثل هذا 

لعاملني يف القصور من جانب النظرية التقليدية لإلدارة وبني أنها قد بنيت عىل مجهودات ا
الصناعة ذاتهم، ومل تكن تنال االهتامم الكايف من جانب علامء االجتامع والنفس أو حتى 
االقتصاديني. وبتعبري آخر، مل يحدث التداخل الواجب بني اإلدارة العملية للصناعة وبني الباحثني 

يل الصناعي. ومن يف املجاالت األخرى الهامة التي ظهر لنا مدى ارتباطها وأهميتها بالواقع العم
هنا يأيت فضل العالقات اإلنسانية يف إظهار أهمية هذا التداخل والتبادل يف اآلراء، بحيث أدت إىل 
تطوير العديد من املفاهيم التقليدية لإلدارة لتساير املبادئ االجتامعية والسيكولوجية التي 

 أظهرها لنا علم االجتامع وعلم النفس.

العالقات اإلنسانية يف نظرية التنظيم واإلدارة بحثها الخاص  ولعل من أبرز مساهامت      •
بالتنظيم ومدى تأثريه عىل قدرات األفراد. فالقيود التي تفرضها التنظيامت الصناعية عىل األفراد ـ 
بغرض تحقيق النظام والكفاءة العالية ـ بدأت تالقي الكثري من املقاومات من جانب األفراد، األمر 

تواجد العديد من املحددات للوصول إىل أعىل درجات الكفاية للتنظيم. وطاملا الذي يؤدي إىل 
كان االتجاه ا لحديث هو زيادة اتساع املرشوعات الكبرية، وتوسيع املرشوعات الصغرية، فإن 

 هذه الظاهرة سيزداد تأكيدها وستؤدي إىل العديد من النتائج والتحديات الحقيقية.
إىل أن العمل ذاته سيمثل لغالبية األفراد وسيلة غري مشبعة مثل هذا املوقف يؤدي      

لحاجاتهم. وبينام يبتعد األفراد عن االقتناع بأن العمل ميثل تلك الوسيلة التي ميكن أن يشبعوا 
 بها حاجاتهم ورغباتهم الشخصية نجد أن اإلدارة يف نفس الوقت يقل اعتامدها عىل العنرص 
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املرغوب فيها. ومن األدلة عىل ذلك التجاء اإلدارة إىل  البرشي لتحقيق مستويات الكفاية
التقدمات والتطورات التكنولوجية واألوتوماتية بصفة عامة، من أجل رفع مستوى الكفاية 
اإلنتاجية بدالً من اعتامدها عىل القوة البرشي. وبالتايل تظهر لنا يف املنظامت الكبرية الكثري من 

ألفراد عن أعاملهم، وعدم إحساسهم باالستقرار الذي ينشدونه املشاكل الناجمة عن عدم رضاء ا
 من التحاقهم يف خدمة املنظمة.

ومن أهم الباحثني يف هذا املجال الحديث للتنظيامت وتأثريها عىل األفراد كريس أرجريس      
Chris Argyrisفيعتقد أرجريس أن التنظيامت بطبيعتها الحالية ستؤدي إىل إلحاق الكثري من  . 

األرضار لألفراد ولكن ليس بالرضورة أن نجد أن جميع تلك األرضار ال ميكن التحكم فيها. والخطر 
الرئييس يف هذه اللحظة يتمثل يف أن القليل من املديرين من يعلم ويدرك مدى التأثري االجتامعي 

 راراتهم.لقراراتهم، أنو حتى املسالك التي ستتخذها تلك التأثريات االجتامعية لسياساتهم وق
فيجد أرجريس أن التنظيامت الحالية بسياساتها تعمد إىل الحد من القرارات الطبيعية لألفراد      

يف النمو والتقدم. فمعظم التنظيامت ـ وخاصة املستويات الدنيا ـ منها ـ خلقت لتناسب األفراد 
 تلك التنظيامت ال ذوي القدرات املحدودة والذين ميكن تشبيههم بالطفل يف اتصاله بالحياة. ف

تدع مجاالً كبرياً القدرات األفراد عىل االختيار أو استخدام الحكمة أو ملواءمة التعليامت حسب 
الظروف. فأغلب األفراد ال يعطون أي فرصة الستخدام قدراتهم العقلية، بل يتوقع منهم الطاعة 

 العمياء 
األفراد ممن يشغلون مناصب رئاسية يف وترك األمور التي تحتاج إىل عنرص التفكري إىل قلة من 

املنظمة. فالكثريين منا يقضون ساعات عملهم اليومية يف محاولة لضبط مشاعرهم وقدراتهم 
العقلية، حتى ميكن مسايرة النظام املوضوع واللوائح املرسومة، والتي يف حقيقة األمر ليست 

 بدرجة الكفاية التي تبدو عليها من منظرها الخارجي.
بالتايل لنتساءل اآلن: هل حقيقة أن التنظيامت الصناعية السائدة ظهرت لرتبح ـ وتسهل من و      

وهي حقيقة أن مثل هذه التنظيامت ال   The immature Workerعمل ـ العامل غري الناضج 
ويؤيد أرجريس مثل هذه  Frustrationتشجع اإلنسان الناضج وتسبب له نوعاً من القلق 

تأييده هذا بتحليل مطول مستمد من دراسات علامء النفس املرتبطة بالطرق  االفرتاضات ويساند
 الطبيعية للنمو.
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 الفـروق الفـردية

 : ملحة تاريخية عن مفهوم الفروق الفردية

االختالفات الفردية ظاهرة عامة يف جميع الكائنات الحية لكن كثرياً ما تؤدي املالحظة العابرة 

لتشابه "فكل القطط تبـدو رماديـة اللـون" مـثالً ولكـن املالحظـة الدقيقـة غري الدقيقة إىل فكرة ا
كفيلة بأن تربز ما لكل فرد من خصائص فردية، وبذلك فإن ظاهرة تفـرد اإلنسـان قـد تكـون مـن 

أهم حقائق الوجود، فكثرياً ما نجـد األطفـال الـذين ينشـأون يف ظـروف أرسيـة واحـدة يختلـف 

املبكرة، وتتاميز مواهبهم وسامتهم وأساليب ترصـفاتهم يف بعضهم عن بعض حتى منذ طفولتهم 
مواقف الحياة املتعددة، فمن املالحظ أن أفراد النوع الواحد يختلفون فيام بيـنهم، ويظهـر ذلـك 

بوضوح يف التفاوت الكبري بني مختلف األشخاص يف أدائهم ملا يطلب منهم من أعامل مـن حيـث 

ا التفاوت أيضـاً يف الصـفات الجسـمية والعضـوية الظـاهرة، الرسعة والدقة يف اإلتقان، ويظهر هذ
فأفراد السن الواحد يختلفون يف الطول والوزن وحجم الجمجمة ... إلخ، وهذا يعني أن لكل فـرد 

شخصيته الفريدة التي ال يعادلها فيها أحـد، فبـالنظر إىل جميـع الكائنـات العضـوية مـن أدناهـا 

أنه ال يوجد فردان متشابهان يف استجابة كـل مـنهام ملوقـف  مرتبة إىل أعالها وهو اإلنسان يتضح

  واحد.
وقد اهتم اإلنسان يف مراحل تاريخـه املختلفـة مبالحظـة الفـروق بـني األفـراد ووصـفها، وقـد 

 احتوى الرتاث منذ "هومريوس" عىل صور لشخصيات خالدة، كام وجدت لوحات فنية قام 

اً متميزة تظهر الفروق واضحة لوجـوه بعـض الرجـال برسمها مشاهري الفن وعباقرته تتضمن صور 
والنساء، وطوال تاريخ الفكر اإلنساين ظهر اهتامم األدباء والفنانني بوصـف الجوهريـة التـي متيـز 

 الشخصيات التي يعربون عنها.

وقد اسرتعت هذه االختالفات والفروق بني األفراد انتباه املفكرين والعلامء من قـديم الـزمن، 
عة ألفكار أفالطون كافية ألن توضح أن االهتامم الفكري مبوضوع الفروق الفردية ميتد فنظرة رسي

بجذوره إىل تاريخ بعيد، حيث يضع أفالطون ضمن أهدافه األساسية يف جمهوريته توجد العبـارة 

التالية "أنه مل يولد اثنان متشابهان، بل يختلف كل فرد عن األخـر يف املواهـب الطبيعيـة فيصـلح 

 لعمل بينام يصلح الثاين لعمل أخر" فيقسم أفالطون يف جمهوريته الناس إىل فئـات تبعـاً أحدهام
لالختالفات املوجودة بينهم ويحدد مهناً معينة لكل فئة مبا يتفـق وهـذه الفـروق، ولـذلك ينظـر 

أفالطون للعدالة عىل أنها قيام كل طبقة يف الدولة مبا هيئـت لـه ومـا خلقـت لـه فطريـاً فيقـول 

طون يف الكتاب الرابع من املحاورة إن أعظم أسباب كامل الدولة هو تلك الفضيلة التي تجعل أفال 
من األطفال والنساء واألحرار والصناع والحاكمني واملحكومني كل يؤدي عملـه دون أن يتـدخل يف 

فـة عمل غريه وكذلك يقول "إن العدالة أمنا هي أن ميتلك املرء ما ينتمي فعالً إليـه ويـؤدى الوظي

  الخاصة به". 
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ومل تهمل عبقرية أرسطو االختالفات الفردية فقد فاض يف مناقشة الفروق بني الجامعـات مبـا 

يف ذلك الفروق بني األجناس والفروق من الناحية االجتامعية والفروق بـني الجنسـني يف السـامت 

ية ويبـدو هـذا العقلية والخلقية، ولقد نسب هذه الفروق عىل األقل بشكل جزيئ إىل عوامل فطر
يف بعض الجمل مثل "قد يقول أحـدهام حيـث أن يف قـدريت أن أكـون عـادالً وطيبـاً فـأكون خـري 

الرجال" ولكن هذا ال ميكن حدوثه بطبيعة الحال ذلك ألن الذي يرغب يف أن يكون خـري الرجـال 

الحـظ لن يكون كذلك إال إذا افرتض وجود املستلزمات الطبيعية، ولهذا يقول أرسـطو يجـب أن ي
 بعض هذه التميزات، وأن يف كل شئ مستمر، ميكن تقسيمه، هناك زيادة أو نقصان وأواسط. 

وتتسبب هذه األوصاف تبعاً لعالقة بعضها ببعض أو لعالقتها بنا كام هـو الحـال يف الرياضـة، 

ل والفنون الطبية واملباين والبحرية ويف أي نوع من األعامل العلميـة منهـا وغـري العلميـة واألعـام
التي تتطلب مهارة، وقد أهملت الحركة املدرسية بالعصور الوسطي الفروق الفردية، كـذلك فـإن 

الصور املختلفة لنظريات االرتباطيني التي انتعشت مـن القـرن السـابع عرشـ إىل الثـامن عرشـ مل 

بهـا تهتم كثرياً بالفروق الفردية، حيث اهتمت اهتاممـاً أكـرب بالعمليـات التفصـيلية التـي تـرتبط 

األفكار بعضها ببعض لتكوين عمليات عقلية معقدة، وقـد كانـت الحقـائق التـي يقرونهـا أسسـاً 
 عامة دون التعرض لالختالفات الفردية. 

ويف أواخر القرن الثامن عرشـ وأوائـل القـرن التاسـع عرشـ ظهـر يف كتابـات جامعـة مـن     

انتقاال واضحاً نحـو  Rousseau ، Pestalozi ،Herbart ،Froobelالرتبويني الطبيعيني مثل 
الطفل فقد اعتقد روسو أن الطفل لديه قـدرات فطريـة معينـة عنـد الـوالدة، وأن اإلنسـان 

يجب أن يحرتم النمو الطبيعي لهذه القـدرات، وأن املجتمـع مبـا يفرضـه مـن ظلـم وضـغط 

غط بسبب انحراف الطريق الطبيعي لهذه القدرات، وأن املجتمع مبا يفرضـه مـن ظلـم وضـ
بسبب انحراف الطريق الطبيعي لنمو هذه القدرات الفطرية وإحباطها، ولهذا كانت الرتبية 

التي تتفق مع الطبيعة ال تقترص عىل تجنب هذه األنواع من الظلم والضغط ولكنهـا تعمـل 

أيضاً عىل خلق مجتمع أفضل وأكرث مساواة، وقد كانت هذه النظرة إىل الطفل ثورة عىل مـا 

 عرصه، فلقد كان االتجاه السائد يف ذلك العرصـ أن ينظـر إىل الطفـل عـىل أنـه كان سائداً يف
رجل صغري، وأن عقل الطفل له نفس الصـفات التـي نجـدها يف عقـل الكبـري، ولهـذا كانـت 

الطرق العقلية التي تستعمل يف التعلم واحدة لالثنني، وكان عدم نضـج الطفولـة عـىل هـذا 

 ن وأهملت مرحلة الطفولة إهامال تاماً. األساس فراغاً ما بأرسع منا ميك
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وكانت نظرة روسو احتجاجاً عىل هذا الوضع، فالطفولـة يف نظـره كانـت مرحلـة متميـزة لهـا 

احرتامها ولها قوانينها التي تختص بالنمو والتي يجب أن تخضع لها املنـاهج الدراسـية والطريقـة 

 التي يتبعها املدرس. 

ردية مل تبدأ عىل أيدي رجال علم النفس ولكن بدأت عـىل ويالحظ أن حركة قياس الفروق الف
أن طـرد مـدير مرصـد  1776أيدي علامء الفلك، ومام يذكر يف هذا املوضـوع أنـه حـدث يف عـام 

ثانيـة بـني  11مـن وظيفتـه بسـبب الفـرق الثابـت يف  Kinnebrookرويال بجـرينتش مسـاعدة 

ع مـدير املرصـد هـذه الفـروق إىل عجـز مالحظاته ملسار النجوم ومالحظات رويال لها، وقد أرجـ
قرأ بيزل وهو فليك عن هذه الحادثة فاهتم بدراستها واهتم مبقيـاس مـا  1116كينربوك، ويف عام 

 عرف بعد ذلك باسم املعادلة الشخصية للمالحظني املختلفني.

مـن  ويف هذا اعرتاف بأن الذي كان يعترب خطأ يف حادثة جرينتش أمنا هـو يف الحقيقـة مظهـر     
مظاهر الفروق الفردية، وهدف هذه املعادلة تصـحيح الفـروق يف الثـواين بـني تقريـر املالحظـني 

وبذلك فهي أقرب ما يكون من مفهوم الخطأ الثابت يف الفروق السيكوفيزيقية وقد كان هذا أول 

تسجيل نرش عن املعلومات الكمية للفروق الفردية ذلك ألن هذه املحاوالت استطاعت أن تحول 

الفروق إىل تقديرات عددية ميكن املقارنة بني مختلف األشخاص عىل أساسها بـدالً مـن املقارنـات 
 اللفظية غري املحدودة. 

وقد أدى هذا الحادث التاريخي إىل اهتامم الباحثني يف النصف األول من القرن التاسـع عرشـ 

ل قياس الفروق الفرديـة، إذا بقياس الفروق الفردية، ومل يكن هدف علامء النفس التجريبيني األو 
كان الظن السائد أنها أخطاء ولذلك اهتموا بدراستها للتخلص منها والوصـول إىل صـياغة معممـة 

 Wundtإىل السلوك اإلنساين أو قانون عام يصف السلوك اإلنساين، وقد كان هذا هو االتجاه عند 

العامل  Galtonعد فونت تلميذه ، وجاء ب1177الذي أنشأ أول معهد يف علم النفس يف ليبزج عام 
البيولوجي يف شق الطريق لحركة قياس الفروق الفردية عـىل أسـس سـليمة، وقـد اهـتم جـالتون 

بالبحث يف الوراثة والعوامل الوراثية إال أنه تبني من خالل أبحاثة حاجته إىل قياس املميزات التـي 

ناس، إذا كان يعـوزه أن يقـيس بدقـة يتشابه فيها األقارب ويختلفون فيام بينهم مع غريهم من ال

العالقة بني اآلبـاء واألبنـاء واألخـوة واألخـوات والتـوائم، وقـد أمـدنا جـالتون بكميـة كبـرية مـن 
املعلومات عن الفروق الفردية، كام كان من أثاره إعـداد عـدد كبـري االختبـارات العقليـة التـي ال 

 anthropomettrtعلم اإلنسان القيايس أنشأ معمالً ل 1112زالت تستخدم حتى اليوم، ففي سنة 

وفيه أمكنه قياس حـدة البرصـ والسـمع والقـوة العضـلية، زمـن الرجـع، وظـائف حسـية حركيـة 
Sensorimotor  بسيطة أخرى، ومن ثم جمع أول وأضخم مجموعـة مـن البيانـات عـن الفـروق

 الفردية يف العمليات النفسية البسيطة. 
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واملقيـاس املتـدرج   Questionnaire ق منـاهج االسـتبيانوكانت "لجالتون" الريادة يف تطبي

Rating scale وكذلك يف استخدام منهج التداعي الحر ،Association Free ولـه جهـد مشـكور ،

يف تطوير األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات عن الفروق الفردية بحيـث ميكـن أن يعالجهـا أى 
دراسة الفروق الفرديـة يف زمـن  Cattellكني كاتل باحث غري مدرب رياضياً، وقد أكمل جيمس ما

الرجع وتعاون مع جالتون، وقد تطور البحـث يف الفـروق الفرديـة حتـى أصـبح علـامً لـه أصـوله 

 1175ومناهجه وتشعبت ميادين هذا العلم حتى شملت الشخصـية اإلنسـانية كلهـا، ففـي عـام 
ما فيـه أول تحليـل مـنظم ألغـراض مقالة بعنوان "علم النفس الفردي" قد Henriو  Binetنرش 

 ومجال ومناهج علم النفس الفارق ومنها: 

 دراسة مدى وطبيعة الفروق الفردية يف العمليات النفسية.  – 1
اكتشاف العالقات املتبادلة بني العمليات العقلية لدى الفرد وذلك حتى يتسنى لنا الوصول  – 2

 همية. إىل تصنيف العوامل وتحديد أى الوظائف أكرثها أ 

ظهر كتاب "علم النفس الفارقى" لشرتن، ولقد ميز املشكلة الجوهرية يف علم  1711ويف عام 

 النفس الفارق يف ثالث نواحي: 
 ما مدى وطبيعة الفروق يف الحياة النفسية لألفراد والجامعات.  – 1

 ما العوامل التي تحدد وتؤثر يف هذه الفروق؟  – 2

 هل ميكن معرفتها بالكتابة وصورة الوجه .... إلخ؟ كيف تظهر هذه الفروق ؟  – 3
كام ناقش شرتن مفهومات النمط النفيسـ والفرديـة السـوية والشـذوذ، وكـذلك قـدم تقوميـاً 

لبعض طرق علم النفس الفارقى كالتأمل الباطنى واملالحظة املوضوعية وناقش بعـض املعلومـات 

ذه السـامت مـن القـدرات الحسـية عن الفروق الفرديـة يف سـامت نفسـية متعـددة وتتـدرج هـ
 البسيطة إىل العمليات العقلية املعقدة، واملييزات االنفعالية. 

ألول مـرة إىل الحاجـة إىل اختبـارات أكـرث  1175ولقد أشار "بينيه وهرنى" يف مقال لهام عام 

تعقيداً من االختبارات الحسـية الحركيـة لقيـاس الـذاكرة ولقـد لخـص اختبـارات كـل مـن كاتـل، 

نسرتبرج وجاسرتو وكربلن وجلربت، فوجد أنها أكرث ترجيحاً لالختبارات الحسـية كـام تفتقـر إىل مي
اختبارات العمليات العقلية املعقدة، ومن تحليل ما لديهم من معلومات تبني أن الفروق الفردية 

ة ميكن مالحظتها أكرث عن طريق األعامل املعقدة، وملعالجة هذا النقص وصف بينيه وهرنى عرشـ 

أنواع من االختبارات التي تكشف يف رأيهام عن أوسع قدر من الفـروق الفرديـة وهـي اختبـارات 
للـذاكرة، والتصـور العقـيل، والتخيـل، واالنتبـاه، والفهـم والقابليـة لالسـتهواء والتـذوق الجــاميل، 

ى، واملشــاعر األخالقيــة والقــوة العضــلية وقــوة اإلرادة والقــدرة الحركيــة، وكــذلك التمييــز البرصــ 

  وتتطلب املجموعة كلها من ساعة إىل ساعة ونصف. 
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ويف الفرتة ما بني الحربني العامليتني تقدمت حركة قياس الفروق الفردية، فلم تعد قارصة 

عىل قياس الفروق الفردية يف الذكاء ولكنها امتدت إىل قيـاس الفـروق الفرديـة يف القـدرات 

رباء القياس النفيس بالقدرات الخاصـة مـيلهم الخاصة، ومن املظاهر التي تبني منو اهتامم خ
لوضع اختبارات جزئية يف األقسام املختلفة مـن اختبـارات الـذكاء، وعـىل سـبيل املثـال فـإن 

عنـد دخـول  1724امتحان الجمعية النفسية األمريكية الـذي كـان يجـري سـنويا منـذ عـام 

طـي درجـة منفصـلة الطلبة املسـتجدين الكليـات يف أنحـاء القطـر يصـحح اآلن بطريقـة تع
لألقسام اللفظية واألقسام العددية بينام كانت تعطي درجة واحـدة لكـل طالـب قبـل عـام 

1731. 

كذلك فإن اختبارات التصنيف العام للجيش األمرييك وهو يتطلب ساعتني يف إجرائه، ويحتوى 
تبـة هذا املقياس عىل اختبارات لفظيـة وعدديـة وبعـض وحـدات متعلقـة بالقـدرات املكانيـة مر 

حسب صعوبتها، ويعطينا درجة منفصلة يف: القدرة اللفظية واالستدالل املكاين، والعـدد الحسـايب 

واالستدالل الحسايب، واالختبار عىل هذه الصورة يفرق الدرجة الكليـة إىل درجـات جزئيـة يف كـل 

بـار، االختبار، واالختبار عىل هـذه الصـورة يفـرق الدرجـة الكليـة إىل درجـات جزئيـة يف كـل اخت
والدليل الواضح عىل زيادة االهتامم بالقدرات الخاصة يف خالل السنوات األخـرية، اسـتخدام مثـل 

 هذه االختبارات يف، التوجيه الفردي والجمعي، فبالرغم من أن اختبار الذكاء العام أداه أوليه 

كـرث دقـة لتصنيف الوظائف املختلفة إال أن مثل هـذه املقـاييس دامئـا مـا تعـزز باختبـارات أ
ومتخصصة يف مجـاالت متعلقـة بنـواحي االختبـار، ولقـد اسـتخدم الجـيش والبحريـة األمريكيـة 

اختبارات القدرات الخاصة يف الحرب العاملية الثانية أكرث مـن اسـتخدامه لهـا يف الحـرب العامليـة 

 األويل ألنها مل تكن قد وحدت بعد ذلك الحني. 
 :املعنى العام للفروق الفردية

رب قدمياً إىل معنى الفروق الفردية وأهميتها يف بناء املجتمع، فقال "األصمعي": " ال فطن الع

يزال الناس بخري ما تباينوا، فإذا ما تساووا هلكوا" وفطنوا أيضـاً إىل الحـدود الـدنيا والعليـا لهـذه 

الحياة،  الفروق وأنها قد تؤدى إىل االنحراف، ولذلك نادوا باالعتدال يف كل شئ حتى تستقيم أمور
ومن أقوالهم املأثورة يف هذا املجال قولهم: خري الناس النمط األوسط، يلحق بهـم التـايل ويرجـع 

 إليهم العايل. 

ولقد أدرك اإلنسان منذ القـدم معنـى الفـروق الفرديـة، وأهميتهـا يف حياتـه الجامعيـة التـي 
برشـية إىل حيـاة الكائنـات ينتمي إليها، والعشرية التي ينحدر منها بـل وتجـاوز إدراكـه حياتـه ال

 املختلفة التي تحيط به، فوجد اختالفاً جوهرياً يف الحيوانات التي يرعاها والطيور التي يستأنسها، 
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وامتدت مالحظاته حتى شملت النباتات التي يقتات بها الفـروق الفرديـة هـي التـي تعطـي 

نـة واحـدة تنهـار النهضـة للحياة معنى، وتحدد وظائف أفرادها، فعندها ال نصـلح جميعـا إال مله

التكنولوجية للمجتمع الحديث، وعندما تولد بنسبة ذكاء واحـدة، يختفـي مفهـوم الـذكاء نفسـه 

ألنه لن يصبح بعد ذلك صفة متيز فرداً عن آخر، وتحدد له آفاق إنتاجيه، وميدان نشاطه ومجـال 
 عمله. 

 :  تعريف الفروق الفردية

كيلو جراماً، فـإن أى زيـادة أو نقصـان  11د يساوى إذا كان متوسط أوزان مجموعة من األفرا
كيلو جراماً، فإن الفـرق بـني وزنـه  71عن هذا املتوسط يعد فروقاً فمثالً إذا كان وزن أحد األفراد 

وبني متوسط الجامعة التي ينتمي لها يساوى عرشة كيلو جرامات، وإذا كان وزن فـرد آخـر يبلـغ 

 كيلو جراماً.  21وبني املتوسط يساوى كيلو جراماً فإن الفرق بني وزنه  61
ونستطيع أن نستمر يف هذا التحليل حتى نعـرف مـدى زيـادة أو نقصـان وزن كـل فـرد عـن 

 متوسط الجامعة، وتعد هذه االنحرافات عن املتوسط فروقاً فردية بالنسبة لصفة الوزن. 

الصفة التـي نريـد وتعتمد عمليات الكشف عن الفروق الفردية القامئة بني الناس عىل تحديد 

دراستها عقلية كانت أم جسمية أم غري ذلك مـن الصـفات املختلفـة، ثـم نقـيس مـدى تفـوق أو 
ضعف الفرد يف هذه الصفة وعندما نحدد مسـتويات األفـراد يف صـفة مـا فإننـا نكـون بـذلك قـد 

 حددنا الفروق القامئة بالنسبة لتلك الصفة. 

وقني يف صفة ما وعدد املتوسطني، وعدد الضعاف وإذا أمكننا أن نحسب عدد األفراد املتف
فإننا نكتشف بذلك أهم خاصية من خواص الفروق، وذلك عندما نجد أن مستوى املتوسـط 

هو أكرث هذه املستويات أفراداً، وأن مستوى التفوق هـو أقلهـا أفـراداً، شـأنه يف ذلـك شـأن 

 املستوى الضعيف. 
فرديــة بأنهــا "االنحرافــات الفرديــة عــن متوســط ويصــل بنــا هــذا التحليــل إىل تعــرف الفــروق ال

الفـروق الفرديـة بأنـه  Dreverاملجموعة يف صفة أو أخـرى جسـمية كانـت أم نفسـية" ويعـرف 

 "االنحرافات الفردية عن املتوسط الجامعي يف الصفات املختلفة". 

ني ويرى قصور هذين التعريفني يف تعريفهام للفروق الفرديـة وذلـك ألنهـام يحـددان مسـتوي
ح(، هذا التعريف ال يفرس الفـروق داخـل  -للفروق هام فرق املتوسط )+ ح( وتحت املتوسط ) 

الفرد الواحد، وذلك الختالف طبيعة كل سمة، واختالف توزيع الدرجات يف كـل سـمة مـن حيـث 

 تجانسها أو تشتتها عىل املجموعة الواحدة. 
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جود الصفة جسـمية أو نفسـية لـدى ولذلك تعرف الفروق الفردية بأنه "االختالف يف درجة و 

األفراد، مقاسة بالدرجة املئوية إذا كان الهدف هو معرفة الفروق بني األفراد وتحديد مستوى كـل 

فرد يف صفة معينة، ومقاسة بالدرجة املعيارية إذا كان الهدف هو معرفة الفروق داخـل الفـرد يف 

 أكرث من صفة. 
لتوزيع املستويات املختلفة لكل صفة مـن الصـفات  وقد يضيق مدى هذه الفروق أو يتسع وفقاً 

التي تهتم بتحليها ودراستها، فهي بهذا املعنى مقياس علمي ملدى االختالف يف مفهـومي التشـابه 

واالختالف، والتشابه النوعي يف وجود الصفة واالختالف الكمي يف درجات مستويات هذا الوجـود 
 العلمية ملدى االختالف يف الصفات املتشابهة.  وبعبارة أخرى الفروق الفردية هي الدراسية

 :  األنواع الرئيسية للفروق الفردية

هل تعترب الفروق الفردية فروقاً كمية أو نوعية؟ مبعنى أن: الفروق الفردية بني شـخص وآخـر 
ينحرص يف أن أحدهام ميتلك قدرات، أو سامت ال تتـوافر بـاملرة يف الشـخص اآلخـر، أم أن جميـع 

ت ال تتـوافر بـاملرة يف الشـخص اآلخـر، أم أن جميـع هـذه السـامت وتلـك القـدرات هذه السـام

متوافرة يف كل فرد وأن الفرق ينحرص يف مقدار توفر السمة أو القدرة يف كل فرد؟ والواقـع أننـا ال 

ميكن وال نستطيع تقسيم البرش يف أية سمة نفسية أو قدرة عقليـة، أو خاصـية جسـمية تقيسـامً 
إىل "من ميتلك" و "من ال ميتلك" ... وأننـا نقـرر أن امـتالك األفـراد آليـة سـمة يتمثـل  ثنائياً حاداً 

 مبقياس كمي متصل اتصاالً متاماً، وال نستطيع أن نقسمه إىل أجزاء منفصلة. 

فالفروق الفردية كمية، وينطبق هذا عىل العوامل النفسية كام هو الحال أيضاً بالنسـبة 
ستوى العضوى فالقدرات الجسـمية تختلـف مـن فـرد آلخـر اختالفـاً للفروق الفردية عىل امل

كميا، وتتفاوت تفاوتاً موزعاً عىل مقياس كمي متصل، وينطبق ذلك أيضاً عىل أبعاد الجسـم 

 وطول القامة والوزن. 
نستطيع أن نقول إذن أن الطبيعة ال تعرف الحدود الفاصلة أو التقسيم الثنايئ، ولكنهام تتبـع 

ــد ــة أو النســق املت ــع القــدرات والســامت واالســتعدادات الجســمية أو الذهني رج دامئــاً يف توزي

 االنفعالية. 

الفروق بني األفراد ليست هكذا فروقاً يف النوع وإمنا هي فروق يف الدرجة، ال تكـون الفـروق 
يف الفردية فروقاً يف النوع إال مبعني واحد وهي أن املقارنة تكـون بـني صـفتني وال تكـون املقارنـة 

 ضوء سمة أو صفة واحدة فاختالف الطول عن الوزن اختالف يف نوع الصفة، ولذا ال يخضع مثل 
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هذا االختالف إىل القياس لعدم وجود مقياس مشرتك بينهام، فالطول والوزن ال يقاس باألمتار 

 وال بالكيلو جرامات. 

ن االمتـداد الطـويل واختالف األطوال اختالف يف الدرجة، فاالمتداد الطـويل الكبـري يختلـف عـ

القصري يف الدرجة، وال يختلف عنه يف نوع الصفة، وذلك ألن الطول والقرصـ درجـات متفاوتـة ىف 
 صفة واحدة. 

إذن الفروق إما تكون يف نوع الصفة، إما تكـون يف درجـة وجـود الصـفة، فـالفروق بـني 

ني الطول والقرص األفراد يف أي صفة واحدة هي فروق يف الدرجة وليست يف النوع، فالفرق ب
هو فرق يف الدرجة، ذلك باستخدام مقياس واحد كذلك الحال يف قدرة عقليـة مثـل الـذكاء: 

الفرق بني العبقرى وضعيف العقـل يف الدرجـة ولـيس فرقـاً يف النـوع، ألنـه توجـد درجـات 

متفاوتة بينهام وألنهام يقاسان مبقياس واحـد لـذلك كـان التقسـيم الثنـايئ لـبعض الصـفات 
 غري علمي، ألنه قائم عىل تصور أن الصفة املدروسة متثل كميـات منفصـلة، والواقـع تقسيامً 

أننــا نســتطيع تتبــع أى صــفة يف درجتهــا املختلفــة عنــد األفــراد أي نســتطيع أن نتتبعهــا يف 

 مستوياتها املندرجة املختلفة عند األفراد من أدناها إىل أقصاها. 

ادات تتوزع عىل أفراد املجتمع توزيعاً كمياً، اقتيض ذلك وإذا اتفقناً عىل أن السامت واالستعد
أن يكون لكل سمة أو استعداد مرحلة متثل درجة الصفر وهل درجة الصفر عىل أي اختبـار متثـل 

الدرجة املطلقة النعدام وجود السمة؟ وهل معنى هذا أن شخصاً قد حصل عىل درجة "صفر" يف 

 نه ال ميتلك أي قدر من هذه القدرة أو السمة؟ اختبار القدرات أو السامت االنفعالية أ 
أن إجابة مثل هذا السؤال تضع أمامنا أو تخلق أمامنا مشكلة الصـفر املطلـق، والصـفر لـيس 

صفراً مطلقاً وإمنا نسبياً يوضح ذلك أن لكل اختبار مستوى أدين من القدرة أو السمة يبدأ عندها 

تبار، فدرجة الصفة عىل أن اختبـار ال تعنـي سـوى تقديراته ويطلق عىل هذا املستوى أرضية االخ
أقل مستوى من القدرة أو السمة يستطيع االختبار قياسه إذن فالصفر أمر نسبي يتعلق مبسـتوى 

 صعوبة وسهولة كل اختبار نستخدمه للكشف عن مدى االختالفات والفروق. 

 تني هام: ويصنف "كرونباك" املظاهر العامة للفروق الفردية يف الشخصية إىل فئ

 الفروق الفردية يف األداء األقىص:  – 1
ويقصد "كرونباك" مبفهوم األداء األقىص أن يؤدى الفـرد أفضـل أداء ممكـن قـدر اسـتطاعته، 

وعادة ما يشار إىل هذا النوع من األداء بالقدرة التي تتضمن االستعداد من ناحية، التحصيل مـن 

 الفـروق الفرديـة يف النشـاط الحيسـ واملهـارات ناحية أخرى، كام ميتد يف مدى واسع ليـدل عـىل
 الحركية من ناحية، والفروق الفردية يف النشاط العقيل املعريف من ناحية أخرى. 
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 الفروق الفردية يف األداء املميز:  – 2

ويقصد "كرونباك" باألداء املميز ما يؤديه املفحـوص بالفعـل وطريقـة أدائـه، وينقسـم األداء 

ويتعلـق السـامت املزاجيـة بالطريقـة  –هام: السامت املزاجية، وسامت الدافعية املميز إىل فئتني 

التي يصدر بها الشخص أداء، مثل درجة ثقته بنفسه أو مدى اندفاعيته أو موضوعيته، أما سامت 
الدافعية فتتعلق مبا يفرس أداء املفحوص بالفعل وتشمل الدوافع واألغـراض والحـوافز والبواعـث 

 ول واالتجاهات.والحاجات واملي

 وميكن تلخيص مظاهر الفروق الرئيسية يف أربعة طوائف هي: 
 :  Inter – individualالفروق بني األفراد  – 1

الفروق الفردية تتمثل يف الفروق بني األفراد يف األداء، ففي حياتنا اليومية نالحظ اختالفاً 

لهم، ويف قـدرتهم عـىل املناقشـة بني األطفال يف املدارس يف مختلف مراحل التعليم، يف تحصي
ويف إجاباتهم اللغوية التحريرية ويف قدراتهم الحسابية والرياضية ويف ميولهم املختلفة، ويف 

أساليب نشاطهم املتباينة، وال شك أن املدرس املقتدر يسـتطيع أن يتتبـع الكثـري مـن هـذه 

ام وكيفـاً بـني الكبـار الفروق نتيجة ملالحظاته عىل تالميذه، وكذلك نالحـظ هـذه الفـروق كـ

 الذين ميارسون أداء العمل الواحد، فنحن ال نستطيع أن نقول أن جميع األفراد الذين 
ميارسون العمل الواحد يؤدونه بنفس الفاعلية والدقة، وإمنا يختلفون يف أدائه فمالحظتنا 

الفروق املختلفة مثالً ملجموعة من الكتبة الذين يكتبون عىل اآللة الكاتبة تيرس لنا مالحظة 

 املوجودة بينهم من حيث الرسعة يف الكتابة والدقة فيها. 
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بني هذا الشكل هـذين املنحنيـني قيمـة املتوسـط واحـد بالنسـبة للمجمـوعتني ولكـن مـدى 

الدرجات ب أكرب عنه يف املجموعة أ ،أما يف االختبارات النفسية، ويف اختبارات القدرات عىل وجه 

 فنحن نالحظ فروقاً يف نتائج هذه االختبارات بني األفراد.  الخصوص،

 :- Individual  Interالفروق يف ذات الفرد  – 2
وهي تعني اختالف قدرات وسامت الفرد الواحد من حيث القوة والضعف ويهـدف هـذا 
 النوع من الفروق إيل مقارنة النواحي املختلفة يف الفرد نفسه ملعرفة نـواحي القـوة والضـعف
بالنسبة لنفسه. مبعنى مقارنة قدراته املختلفة معاً للتعـرف إىل أقىصـ إمكانياتـه يف كـل منهـا 
بغرض الوصول إيل تخطـيط أفضـل لـربامج تعليمـه أو لتدريبـه. كـام تفيـد يف توجيهـه مهنيـاً 
وتربوياً حتى يحقق أكرب نجاح يف حدود إمكانياته هـو، فقـد يكـون الفـرد متفوقـاً يف القـدرة  

للحصول عـىل صـورة أكـرث ية ومتوسطاً يف القدرة االبتكارية وضعيفاً يف القدرة اللغوية، الرياض
موضوعية وأكرث تشخيصاً لرضوب التبـاين داخـل الفـرد يرسـم بيانـات نفسـياً أو بروفيـل للفـرد، 
فالبيان النفيس يوضح للنظـرة األويل املسـتوى النسـبي للشـخص يف أي عـدد مـن االختبـارات أو 

 ألخرى، ويجب تحويل املقاييس ا
درجات الشخص أوالً يف االختبارات املستخدمة إىل وحدات ميكن مقارنتها، وهذه يف الخطـوة 
الرئيسية يف أي محاولة للفروق داخل الفرد، كام أنها خطوة رئيسية يف عمليـة التوجيـه واالختبـار 

عىل ما يجب أن يربز فيه  التعليمي، فالحكم يف كيفية التخطيط الرتبوي بالنسبة للطالب، وللحكم
أو يتفوق فيه، وما العمل الذي يجب أن يهتم به، فأننـا نحتـاج إىل معرفـة شـكل البيـان النفيسـ 

ويف هذا املجال يعطي كرونيـاك مثـاالً مـن  The abillty profile Counsllors recordsللقدرة 
للكليـة يف املدرسـة  دخل برنـامج اإلعـداد Charls whiteوقاع تسجيالت التوجيه لطالب يدعي 

الثانوية وأثناء النصف األول من العام الدرايس وجـد صـعوبة كبـرية يف دراسـة اللغـة اإلنجليزيـة 
وتاريخ العامل واللغة الالتينية، ولذلك فشل يف اللغة الالتينية وكانـت مسـتوياته منخفضـة يف كـل 

االستعدادات وجد أنها تشـري إىل  من اللغة اإلنجليزية ومادة التاريخ، وبالنظر إىل نتائج اختبارات
ويوضـح كرونيـاك نتـائج االختبـارات مؤرشات سابقة لحدود تشارلس هويت يف القدرة اللغويـة. 

 الشكل التايل: ذا الفرد فيبالنسبة له
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ومن هنا فإن االختالفات الفردية ظاهرة عامة يف جميع الكائنات العضـوية فمـن املالحـظ أن 

نوع الواحد يختلفون فيام بينهم اختالف األنواع بعضها عن بعض. وإذا ما استعرضنا جميع أفراد ال

الكائنات العضوية من أدناهـا مرتبـة إيل أعالهـا حيـث يقـع أو يكـون اإلنسـان لـن تجـد فـردين 

متشابهني كل منهام ملوقف واحد. وقد اهتم بدراسة الفروق بني الحيوانات عدد من علامء النفس 
هم اندرسون وتربون وكالفن هول. وقـد أشـار ت بحـوثهم إيل أن أفـراد النـوع الواحـد وعىل رأس

يختلفــون يف قــدرتهم عــىل الــتعلم وحلهــم للمشــكالت وأحــوالهم االنفعاليــة للخــوف والعــدوان 

 ومستوى النشاط العام لديهم.
 كـل ويالحظ علامء البيولوجيا أن أفراد النوع الواحـد يختلفـون ترشـيحياً وفسـيولوجياً يف

خاصية ميكن قياسها، فأعضاء الجسم ومعـدل نشـاط القلـب والتـنفس والغـدد الصـامء وغـري 

 الصامء تظهر فيها اختالفات واضحة.
والواقع أن ظاهرة الفروق كام تتمثل يف صورتها العامة يف دراسة الشخصية، تعتـرب مجـال 

ــامء  ــل عل ــامء يف مختلــف التخصصــات مث ــري مــن العل ــا اهــتامم مشــرتك لعــدد كب البيولوجي

واألنرثبولوجيا وعلم النفس وعلم االجتامع وإذا كان علامء النفس واالجتامع يهتمون بدراسـة 

الفروق الفردية إال أن علامء االجتامع يهتمون بالتأثريات االجتامعية أو البيئية يف منو الفروق. 
 بينام يهتم علامء النفس بدراسة مشكالت الفروق الفردية. 

 :- occupational Interاملهن  الفروق بني – 3

فمن املعـروف أن املهـن املختلفـة تتطلـب مسـتويات مختلفـة مـن القـدرات االسـتعدادات 
والسامت، وقياس هذه الفروق يفيـدنا يف االنتقـاء ويف التوجيـه املهنـى ويف إعـداد الفـرد عمومـا 

 ملختلفة. للمهن، هذا وما ينطبق عىل املهن املختلفة ينطبق عىل املواد الدراسية ا

 :- Group Interالفروق يف الجامعات  – 4
تختلف الجامعات يف خصائصها ومميزاتها املختلفة، فقد أثبتت الدراسـات العلميـة املتعـددة 

فروقاً ينب جوانب الحياة النفسية يف كل مـن الجنسـني، بـني الجنسـيات املختلفـة، وبـني األعـامل 

ا يف دراسة سـيكولوجية الجامعـات وخصـائص النمـو، املختلفة ... إلخ، وقياس هذه الفروق يفيدن

ودراسة العوامل التي قد تكـون مسـئولة عـن هـذه الفـروق إلمنـاء الصـالح منهـا والتغلـب عـىل 
 العاطل. 
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 : الخواص العامة للفروق الفردية

 الفروق الفردية فروقاً كمية وليست نوعية:  – 1

يه قـدرات ال تتـوافر بـاملرة يف الشـخص أى أن الفرق بني شخص وآخر ال يعني أن أحدهام لد

األخر، ولكنها تعنى أن جميع هـذه القـدرات متـوافرة يف كـل فـرد وأن الفـرق ينحرصـ يف مقـدار 
 القدرة أو السمة يف كل فرد. 

ومعنى ذلك أنه ال ميكن تقسيم األفراد بالنسبة ألية قدرة أو سمة نفسية تقيسها ثنائيا حاداً 
ن "ال ميتلك القدرة" ولكن امتالك األفراد ألية سمة أو قدرة يتمثل إىل من "ميتلك القدرة" وم

مبقياس متصل اتصاالً تاما، فالفرق بني الطول والقرص هو فـرق يف الدرجـة ذلـك ألنـه توجـد 
درجات متفاوتة من الطول والقرص وميكن باملقارنة بينهـا باسـتخدام مقيـاس واحـد، كـذلك 

فرق بني العبقري وضعيف العقل هـو فـرق يف الدرجـة الحال يف سمة عقلية مثل الذكاء، فال
وليس فرقاً يف النوع ألنه توجد درجات متفاوتة بينهام، وألنهام يقاسان مبقياس واحـد لـذلك 
كان التقسيم الثنايئ لبعض الصفات تقسيامً غري علمي ألنه قائم عىل تصـور أن الفـروق بـني 

ىل تصور أن الصفة املدروسـة متثـل بكميـات األفراد يف الصفة فروق يف النوع، أو أنه يقوم ع
منفصلة والواقع أنه ميكن تتبع أي صـفة يف درجاتهـا املختلفـة عنـد األفـراد مـن أدناهـا إىل 

 أقصاها. 
وحيث أن السامت أو القدرات تتوزع عيل أفراد املجتمع توزيعاً كمياً، فإن ذلك يقتيض أن 

هل درجة الصفر يف أي اختبار ز سؤال مهم، يكون لكل قدرة مرحلة متثل درجة الصفر، وهنا يرب
؟ إذا صح ذلك فإن هذا يتعارض مع ما ذكر من أن جميع السامت متثل انعدام وجود السمة

والقدرات موجودة يف جميع األشخاص بكميات متفاوتة، كام أنه إذا صح ذلك فإن هذا يقتيض 
عن مستوى موحد، ولكن الواقع  أن ما متثله درجة الصفر عىل االختبارات ينبغي أن يكون معرباً 

العلمي يؤكد أن الوصول إىل هذا املستوى افرتاض نظري فقط، ولتبسيط هذه الفكرة نتساءل: 
أليس معنى أن شخصاً قد حصل عىل درجة )صفر( يف اختبار للقدرات العقلية أو السامت 

سؤال تشري إىل مشكلة ؟ إن إجابة هذا الاالنفعالية أنه ال ميتلك قدراً من هذه القدرة أو السمة
 )صفر املطلق( فلكل اختبار مستوى أدين من القدرة أو السمة يبدأ عنده تقديراته. 

ويطلق عىل هذا املستوى أرضية االختبار ومن ذلك يتضح أن درجة الصفر، يف عـدة اختبـارات ال 

رغم من أن هـذه متثل قدراً واحداً من السمة أو القدرة التي تشرتك هذه االختبارات يف قياسها بال
 االختبارات املختلفة قد تكون معدة لقياس سمة أو قدرة واحدة. 

 مدى الفروق الفردية:  -2

املدى هو الفرق بني أعيل درجة لوجود أية سمة أو قدرة وأقل درجـة لهـا مضـافاً إليـه واحـد 
لميـة صحيح، هذا ويختلف املدى من قدرة إىل أخرى ومن سمة ألخرى، وتدل نتائج األبحـاث الع

 عىل أن أوسع مدى للفروق الفردية يظهر يف سامت الشخصية وأن أقل مدى يظهر يف الفروق 
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الجسمية، وأن مدى الفروق الفردية يف النواحي العقلية املعرفية يعتدل بـني هـذين الطـرفني، 

من هذا ويختلف هذا املدى باختالف الجنسني )ذكوراً وإناثاً( ففي التوزيع التكراري لدرجات كل 

 الذكور واإلناث يف الذكاء يالحظ أن اإلناث أكرث تجانساً من الذكور. 

وقد اهتم "وكسلر" بدراسة مدى الفروق بني األفراد يف معظم املهارات العقلية التـي تقيسـها 
االختبارات السيكولوجية، قد استنتج من دراساته أن النسبة بـني أكفـأ األشـخاص وبـني أضـعفهم 

و أن قدرة أكفأ األشخاص يف هذه االختبارات يعادل ضعف القدرة التـي وحتى ذلك ه 1:  2هي 

" ببحث هذا املوضوع أيضاً فجمع كثرياً Hallيظهرها أقل هؤالء األشخاص كفاية، وقد اهتم "هل 
، أن  1:  4من نتائج االختبارات السيكولوجية وقام بتحليلها إحصائيا وذكر أن هـذه النسـبة هـي 

 ادل أربعة أمثال القدرة، التي يظهرها أقلهم كفاءة.  قدرة أكفأ األفراد تع

 تتوزع الفروق بني األفراد توزيعاً اعتدالياً:  – 3
إذا كانت الفروق الفردية يف السامت السيكولوجية كميـة يف أغلـب األحـوال، فكيـف تتـوزع 

عليـه إال  الدرجات أو املقادير املختلفة من كل منهـا بـني النـاس؟ هـذا السـؤال ال ميكـن اإلجابـة

 بفحص جداول التوزيعات التكرارية والرسوم البيانية التي تلخص هذه التوزيعات. 

يعترب التوزيع التكراري كغرية من األساليب اإلحصائية وسـيلة لتلخـيص البيانـات الكميـة 
وتنظيمها لتيسري فهمها والوصول إىل اتجاهات لها داللتها، وفيه يتم تجميع درجـات االختبـار 

ثم تضع كل فئة عـدد الحـاالت )أو التكـرارات( التـي تقـع فيهـا، وقـد يتحـول هـذا  يف فئات

التوزيع التكرارى إىل الرسوم البيانية الشائعة يف علـم اإلحصـاء كاملـدرج التكـرارى أو املضـلع 
التكرارى أو املنحنى التكرارى كام ميكن وصف األفراد باستخدام أحد مقاييس النزعة املركزيـة 

ويالحـظ عمومـاً عـىل التوزيـع الفـروق الفرديـة أن أغلبيـة الوسيط أو املنـوال(.  )كاملتوسط أو

الحاالت التى تقع يف منتصف املدى وكلام اقرتبنا من طريف التوزيـع يقـل عـدد الحـاالت بانتظـام 
 مستمر وال يظهر منحنى التوزيع أى ثغرات أو فجوات بحيث ال تتميز فيه فئة أو عدة فئات. 

الطرفني بحيـث لـو قسـم بخـط رأيس عنـد املنتصـف نحصـل عـىل نصـفني  واملنحنى متناسق
متطابقني تقريباً ويسمي منحنى التوزيع يف هذه الحالة "املنحنى االعتداىل" ويوضح الشكل التايل 

 املنحنى يف صورته النظرية املتكاملة. 
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س وجـاوس" يف دراسـتهام لظـاهرة وقد ابتكر هذا املنحى عاملـان مـن علـامء الرياضـيات "البـدال 

 الصدفة وأخطاء املالحظة. 

وبعبارة أخرى ميكننا القول إن هذه الفروق الفردية تعتمد عىل عدد كبري جـداً مـن العوامـل 
 املستقلة التي يتحكم فيها اإلنسـان تحكمنـا إراديـاً عـىل ذلـك توزيعهـا حسـب قـانون الصـدفة. 

ع( حيـث 3ع( ، )م+3-يف قياس السامت النفسـية بـني )م ويرتاوح مدى املنحنى االعتداىل تجريبياً 

ترمز م إىل املتوسط الحسايب ع تشري إىل االنحراف املعياري، بينام يرتاوح مدى املنحنـى االعتـداىل 

ع( وذلك الستغراق جميع الحاالت واالحتامالت التـي ال تظهـر بالفعـل 5ع( ، )م+5-نظرياً بني )م
من عدد األفراد يقع يف املستوى  %61تميز هذه املنحنى بأن حواىل يف عينة الدراسة التجريبية. وي

ع( أمـا عـدد األفـراد الـذين 1ع( ، )م+1-املتوسط من السـمة التـي نقيسـها أى يف املـدى مـن )م

 . %14ع( يساوى 2-يقعون بني )م
 %2ع( يساوى كل مـنهام 3-ع( وأقل من )م2أما الحاالت املتطرفة يف االتجاهات أى أكرث من )م+

 تقريباً من العدد الكيل. 

وال يعني املنحنـى االعتـداىل عـىل السـامت النفسـية واسـتخدامه فيهـا، وأن عامـل الصـدفة هـو 
املسئول عن توزيع هذه السامت وإمنا يعني أن هناك عدداً كبرياً من العوامل املتشابكة املعقـدة 

  املستقلة التي ال ميكن ضبطها وال نعرف مدى تأثريها بالضبط. 
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وميكن لتوزيع الفـروق الفرديـة أن ينـأى عـن االعتداليـة ويأخـذ صـورة التوزيـع امللتـوى أو 

املفرطح أو املستقل أو املتعدد القمـم وغـري ذلـك مـن الصـور )انظـر الشـكل التـايل( ومـن أهـم 

 العوامل التي تؤثر عىل التوزيع ثالث عوامل: طبيعـة العينـة، وطبيعـة املقيـاس، وطبيعـة السـمة
 أو بعض الظروف املرضيةاملقايسة 
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 العوامل التي تؤثر يف شكل منحنى التوزيع: 
 طبيعة العينة:  –أ 

هناك بعض الحاالت التي يكون التوزيع فيها بعيداً عن املنحنى االعتـداىل أى يخالفـة وتظهـر 
باً وذلك حينام ال متثل العينة أشكال أخرى للمنحنى: فقد ينشأ املنحنى ملتويا التواء موجبا أو سال

املجتمع العام متثيالً صادقاً ومثال ذلك أن تشتمل العينة عىل نسـبة كبـرية مـن النوابـغ أو نسـبة 

كبرية من األغبياء، وقد يحصل الباحث عىل منحنى متعدد القمم إذا كانت العينة مل تخرت بطريقة 

اختريوا من جامعات متباينة ثم ضموا يف  عشوائية من املجتمع األصيل، بل كانت تتكون من أفراد
عينة ومجموعة واحدة، فلو قسمنا ذكاء مجموعتني من التالميذ أحدهام يف سن العارشة واألخرى 

يف سن السابعة عرش فإننا نحصل عـىل األغلـب عـىل توزيـع ذى قيمتـني، كـام أن العينـة صـغرية 

 الحجم تؤدى إىل منحنى مدبب التوزيع. 
 لقياس: طبيعة أداة ا –ب 

وتؤثر أيضاً أداة القياس يف شكل التوزيع الناتج فقد يكون املنحنى ملتوياً لسبب آخر وهو 

عيب يف االختبـار نفسـه حيـث يكـون عـىل درجـة كبـرية مـن السـهولة أو الصـعوبة بالنسـبة 
للمجموعة التي يطبق عليها، كأن تطبق اختبار االستعداد العقيل لطلبة الجامعات عىل تالميذ 

 حلة اإلعدادية. املر 

أو نطبق اختبار الذكاء اإلعدادى عىل طالب املرحلة الثانوية أو طالب الجامعـة، ففـي الحالـة 

األويل نجد أن معظم األفراد يحصلون عـىل درجـة منخفضـة وقريبـة مـن الصـفة )منحنـى ملتـو 
ايـة العظمـى موجب(، بينام يف الحالة الثانية فإن الغالبية العظمي من األفراد يحصـلون عـىل النه

من الدرجات أو ما يقرب من ذلك )منحنى ملتو سالب(، وعادة ما نتخذ اعتـدال شـكل املنحنـى 

داللة عىل أن االختبار مناسب ملستوى قدرة الجامعة التي يطبق عليها االختبار كـذلك يالحـظ أن 
متني أو عدم تساوى الوحدات يف االختبار قد يسبب عدم االنتظام يف شكل املنحنى )منحنى ذو ق

 قمم متعددة(. 

 طبيعة السمة:  –ج 
قلنا إن التوزيع االعتداىل ال ينتج إال عن عدد كبري جداً من العوامل املستقلة التـي ال يـتحكم 

فيها اإلنسان تحكام إراديا أو مقصوداً ولذلك فأنها تتوزع تبعاً لقوانني احـتامل التوزيـع االعتـداىل 

ر املتوقع لحدوثه يف عدد كبـري مـن املالحظـات، ويتحـدد ويقصد باحتامل وقوع أى حدث، التكرا

االحتامل يف صورة نسبية أو كرس بسطة هو الناتج املتوقع ومقامه العدد الكيل للنتـائج املمكنـة، 
فمثالً لو أسقطنا قطعتني من العملـة فـإن احـتامل أو فـرص سـقوط القطعتـني معـاً عـىل وجهـى 

 ( وذلك ألن جميع التوقعات املحتملة بني 1/4ت )أى الصورة هو احتامل واحد من أربعة احتامال 
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وجه الصـورة )ص( ووجـه الكتابـة )س( يف هـذه الحالـة هـى ص ص، ص س، س ص، س س 

وبالتاىل فإن إحدى هذه الحاالت، األربعة )أى ص ص( تتضمن الصورتني معاً وكذلك فإن احـتامل 

( الحاالت بينام نجد أن احتامل 1/4) سقوط القطعتني معاً عىل وجهي الكتابة )أى س س( هو أيضاً 

 (.1/2سقوط القطعتني عىل وجه واحد للكتابة هو احتامالن من أربعة )أى   ص س و س ص( أى )
قطعة مثالً فإن عدد التوقعـات املحتملـة يصـبح كبـرياً  111وإذا زاد عدد قطع العملة ليصبح 

أوجـه  11صورة أو  21ورة، أو ظهور للغاية مثل احتامل سقوط القطع املائة جميعاً عىل وجه الص

للكتابة ...  إلخ، وهذه االحتامالت أو تكرارات الحدوث املتوقعة ميكن الحصول عليها مبعادلة )س 
فإذا أسقطنا هذا العدد من العمالت )جميعها يف كل مرة( عدة آالف من املـرات ثـم  111+ ص( 

نجـد أن  111)ص( مـثالً مـن صـفر إىل رسمنا بيانيا النتائج التي تـدل عـىل تكـرار ظهـور الصـور 

 املنحنى الناتج يقرتب من شكل املنحنى االعتداىل. 
وتشبه النتائج التي نحصل عليها من املقـاييس البيولوجيـة والترشـيحية والسـيكولوجية هـذا 

 111الشكل، فهي تتوزع عىل نحو أقرب من التوزيع االعتداىل واالختيار النفيس الذي يتكون مـن 

قطع النقود املائة التي أرشنا إليها، وخاصة أن كـل سـؤال فيـه عـادة مـا نحكـم عـىل  سؤال يشبه

االستجابة له بالصواب )ص( أو الخطأ )خ( ويشبه هذا الحكم بوجهيه الحكم عىل وجهـى قطعـة 
العملة، أى ميكن أن تتحكم فيه قوانني االحتامل التي تستند إىل مبدأ املصـادفة الـذى أرشنـا إليـه 

طبقنا االختبار عىل آالف من األفراد وهو ما مياثل إلقاء قطعة العملـة عـدة آالف مـن وخاصة إذا 

املرات، وال يقصد باملصادقة هنا ما ندرسه يخرج عـىل الطبيعـى ملبـادئ العليـة والسـببية، وإمنـا 
يقصد بهذا أن الظواهر تتحدد بعدد كبري من العوامل املستقلة املعقدة التي مل يتم معرفة تأثريها 

 بحيث تخرج عن نطاق التحكم. 

ففي سقوط قطعة العملة توجد عوامل االرتفاع التي تسقط منه القطعة وانثناء البعد وغريها 
من العوامل التي لو تحكم فيها الشخص الستطاع التحكم يف اتجـاه قطعـة العملـة قبـل إلقائهـا، 

اً وباملثـل فـإن مقـاييس وإذا فعل ذلك يف أغلب املـرات فـإن املنحنـى النـاتج لـن يكـون اعتـدالي

السامت الجسمية والنفسية تتحدد بعدد كبري من العوامل املستقلة التي لو خضع بعضها للتحكم 

 اإلرادى فإننا ال نحصل عىل التوزيع االعتدايل. 
ومن العوامل التي تؤدى إىل حصولنا عىل توزيعات غـري اعتداليـة أن تكـون السـمة موضـوعاً 

مة املسايرة التي تـتحكم فيهـا العوامـل االجتامعيـة، وكـذلك نـدرة لتحكم عوامل محددة مثل س

السمة مثل إصابات العمل أو أثر بعض الظـروف املرضـية التـي تـؤدى إىل زيـادة عـدد الحـاالت 
 املتطرفة )من ضعاف العقول مثال(. 
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 معدل ثبات الفروق الفردية:  – 4

قدار التغري يف الفروق الفردية لـيس تخضع الفروق الفردية للتغري مع مرور الوقت، عىل أن م

عىل درجة واحدة يف مختلف صفات الشخصية إذ تشري نتائج البحوث إىل أن معدل ثبات الفروق 

يف الصفات العقلية، أكرب من معـدل ثبـات الفـروق يف السـامت االنفعاليـة، وقـد يرجـع هـذا إىل 
ه يف الصفات العقليـة املعرفيـة مـام عاملني أولهام، أن مدى التشتت يف السامت االنفعالية أكرب من

يجعل فرصة التغري يف الفروق أكرب وثانيهام، أنه من املحتمـل أن تكـون الصـفات االنفعاليـة أكـرث 

 تأثراً بالعوامل الثقافية البيئية من الصفات العقلية. 
 متايز الفروق الفردية وعالقته بالعمر الزمني:  – 5

ز الفروق الفعلية بني النـاس فعامـل ارتبـاط القـدرات الخاصـة للعمر الزمني أثره املبارش يف متاي

و أما يف مرحلة املراهقة والرشد فدرجـة ارتبـاط القـدرات 42ببعضها يف مرحلة الطفولة يساوى 
و ، ويف مرحلـة الشـيخوخة تصـبح درجـة ارتبـاط القـدرات الخاصـة 11الخاصة ببعضها يساوى 

ات الخاصة مع بعضها البعض بحيث أن الطفـل و ، وهذا يعني تداخل القدر 43ببعضها تساوى 

املتوسط يف قدرة معينة عادة ما يكون متوسط أيضـاً يف القـدرات األخـرى يف مرحلـة الطفولـة، 

وهذا يعني عدم متايز القدرات يف هذه املرحلة وبالتايل تقل الفروق داخل الفرد من ناحية وبني 
راهقة والرشـد فيقـل التـداخل بـني القـدرات األفراد وبعضهم من ناحية أخرى، أما يف مرحلة امل

الخاصة، فالفرد املتوسط يف قدرة معينة ليس بالرضـورة أن يكـون متوسـطاً يف بـاقي القـدرات، 

وهذا يعنى ازدياد الفروق داخل الفرد من ناحية وبـني األفـراد وبعضـهم مـن ناحيـة أخـرى، يف 
ها الـبعض وبالتـايل تقـل الفـروق مرحلة الشيخوخة تعود القدرات الخاصة إىل التداخل مع بعض

 بني الفرد ونفسه وبني األفراد وبعضهم.

 
 :  أسباب الفروق الفردية

ملاذا يختلف األفراد بعضهم عن بعض؟ وما أسـباب هـذه االختالفـات؟ إن اإلجابـة عـىل هـذا 

السؤال تتضمن أهمية كبرية يف كل ميدان يتطلب توجيه السلوك اإلنساين كميـدان الرتبيـة، فهـل 

غرض من الرتبية هو خلق وإيجاد بعـض السـامت يف األفـراد، أم أن الغـرض هـو تهيئـة الفـرص ال
والخربات الستعدادات األفراد وإمكانياتهم ليك تظهر وتنمو، ولقد أثـارت هـذه املشـكلة اهـتامم 

كثري من الباحثني وأجروا فيها كثرياً من األبحاث والدراسات التي يحاول بعضها أظهار أهمية عامل 

البيئة والبعض األخر يحاول إظهار أهمية الوراثة، غري أن االتجاه القائم اآلن بني علامء النفس هو 
 أن خصائص السلوك اإلنساين وطبيعة سامته وقدراته ال ترجع إىل عوامل الوراثة وحدها أو إىل 
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د األخـر عوامل للبيئة وحدها، وإمنـا ترجـع إىل التفاعـل بـني هـذين العـاملني فكـل مـنهام يسـاع

ويكمله، فاالستعدادات الفطرية الوراثية ال ميكن أن تظهـر ويتضـح أثرهـا بـدون عوامـل البيئـة، 

فالطفل الذي ينشأ بني الحيوانات يشب كالحيوان عاجزاً عن الكالم بالرغم من أنه ميلك استعداداً 

عداد الفطـري إىل وراثياً للكالم مييزه عن الحيوان والبد له من بيئـة إنسـانية لتحويـل هـذا االسـت
قدرة فعلية، وبعبارة أخرى فنحن أبناء الوراثة والبيئة يف أن واحد، وكل قدرة لدى الفـرد موروثـة 

ومكتسبة يف إن واحد، ومن املحال أن نفصل أثر الوراثة عن أثر البيئة إال إذا استطعنا فصل ميـاه 

ني النـاس فـيام لـديهم مـن رافدين يصبان يف نهـر واحـد، ويؤكـد علـامء البيئـة مبـدأ املسـاواة بـ
 إمكانيات ال حدود لتنميتها. 

وأصحاب هذا االتجاه يؤكدون أن الفروق الفردية الواسعة التي تالحظها بني األفراد وإمنا تدل 

عىل أن فرص تنمية هذه اإلمكانات مل تكن متكافئة، ولذلك فإنهم يرون رضورة السعي دون كلل 
أما علامء الوراثة فيؤكدون أن الفـروق بـني النـاس إمنـا هـي نحو تهيئة الفرص املتكافئة للجميع، 

حقائق بيولوجية أساسية ال ميكن تجاهلها، ويسعى هذا الرأي إىل تحقيق مبدأ االنتفاع باملواهـب 

املتنوعة املوجودة بالفعل، وهذان االفرتاضان قد يؤديان إىل استنتاجات ال مربر لها، فالرأي القائل 

ساسية قد يؤدى إىل تربير وجـود االمتيـازات الطبقيـة واالسـتبداد والتسـلط بأن الفروق الفردية أ
واالستعامر والتفوق العنرصي، أما فلسفة املساواة بني الناس يف اإلمكانات فعيل حني تتجنب هذه 

املزالق الخطرة إال أنها قد تـؤدى إىل صـعوبات أخـرى، فـإذا كـان املـرء يعتقـد أن جميـع األفـراد 

إمكانات غري محدودة فإنه قد يفاجـأ حـني يجـد أن إنجـازات الكثـريين مـنهم ال  األسوياء لديهم
تتكافأ مع الفرص املتاحة لهم، بل أن هـذا االعتقـاد قـد يـؤدي بأولئـك الـذين ال يحققـون هـذه 

 التوقعات منهم إىل العيش ىف ظالل مشاعر الفشل. 

رديـة بـني األفـراد هـي نتـائج ووجهة النظر القامئة اآلن بني علامء النفس هـي أن الفـروق الف
 التفاعل بني الوراثة والبيئة ومبعنى أخر ميكن اعتبار الفروق الفردية هي نتائج التفاعل بني: 

 إمكانات الفرد وهي متثل الجانب الورايث.  – 1

 الخربات أو املامرسات التي مير بها الفرد واملرتبطة بهذه اإلمكانات.  – 2

د، حيث تحدد مدى اسـتفادة الفـرد مـن هـذه املامرسـات، ودرجـة درجة الدافعية لدى الفر  – 3
 إقباله عىل هذه الخربات. 

فإذا كان هناك فروق فردية بني فردين )س( ، )ص( ، وكانا متكـافئني يف إمكانـاتهم والخـربات 

التي ميران لها فإنه ميكن تفسري الفروق بينهام عىل أساس اختالفهام يف درجة الدافعية فإنه ميكـن 
 سري الفروق بينهام عىل أساس اختالفهام يف نوع كم الخربات التي ميران بها، وإذا كانا متشابهني تف

  



www.manaraa.com

 - 56 - 

يف نوع وكم الخربات التي ميران بها ودرجة الدافعية لديهام فإنه ميكن تفسري الفروق بيـنهام عـىل 

 أساس اختالفهام يف إمكاناتهام الوراثية. 

ن العوامـل الثالثـة السـابقة فإنـه ميكـن تفسـري الفـروق وإذا كانا متكافئني يف عامل واحـد مـ

الفردية يف إطار اختالفهام يف العاملني اآلخرين، وإذا فرست الفـروق الفرديـة يف مجـال القـدرات، 
فإنه يجب التعرف إىل األهمية النسبة لكل من الوراثة والبيئة يف تكوينها، حيث توصـف القـدرة، 

 رشطان التاليان:بأنها فطرية موروثة إذا توافر ال

إذا مل يتطلب ظهورها واتضاح أثرها تعليام أو تدريباً خاصاً، كالقدرة عىل اإلبصار وإىل حد  – 1
ما الذكاء مقدار عام، فالطفل ليس بحاجة أى من يعلمه اإلبصار وكذلك فإن البيئة مـن 

الـذكاء ال  حيث فقرها أو غناها ال تؤثر تأثرياً يف االستعداد العام الفـرد كـذلك فـإن منـو

يتطلب املرور بخربات خاصة معينة ولكنـه ينمـو مـع الخـربات املتنوعـة املتعـددة غـري 
املتخصصة، أما ما يسمي بالقدرات أو السامت املكتسبة فهي تحتاج إىل تـدريب خـاص 

 لتظهر ويتضح أثرها كالقدرة عىل السباحة واكتساب سمة املثابرة. 

ى ال تسـتطيع عوامـل البيئـة العاديـة أن تغريهـا إال يف حـدود إذا كانت القدرة ثابتة نسبياً، أ  – 2

ضيقة فالبيئة العادية ال تستطيع أن تزيد من ذكاء الفرد أو تنقص إال يف حدود ضـيقة، أمـا 
السامت املكتسبة فهي السامت املرنة التي تستطيع العوامل البيئة تغيريها كبرياً مثل بعض 

تسـتطيع أن تنمـى يف الفـرد ميـوالً مل تكـن لديـه، وهـي املهارات املهنية وامليـول، فالبيئـة 

تستطيع أن تخلق يف الفرد عواطف واتجاهات نفسية جديدة كعاطفـة الـوالء للـوطن، ويف 
استطاعة البيئة أيضاً أن تكسب الفرد مهارات حركية شـتي مل يكـن يقـدر عليهـا مـن قبـل، 

اثيـة منهـا بالعوامـل البيئيـة بيـنام وهذا يعني أن القدرات العقلية أكرث تأثراً بالعوامـل الور 

 السامت املزاجية واالنفعالية تكون أكرث تأثراً بالعوامل البيئية منها بالعوامل الوراثية. 
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 الـــــــــذكـــــاء 

 مقدمة :

مل يحظ موضوع بالدراسة يف ميدان الفروق الفردية مثل " الذكاء " حيث كانت الدراسـات األويل 

 الفردية تدور حول الفروق يف الذكاء. يف سيكلوجية الفروق
وقد ظل علامء النفس لفرتة طويلة يسـلكون يف بحـوثهم الفـروق يف الـذكاء كـام لـو كانـت هـي 

الوحيدة بني الناس ، وملا ثبت خطأ هذا االفرتاض نقلت الطرق التـي اتبعـت يف إعـداد اختبـارات 

 .الذكاء ايل اعداد اختبارات القدرات األخرى وسامت الشخصية
وعيل الرغم من أن طبيعة الذكاء كانت موضوع تأمل ومناقشة لسنوات طويلة من رجـال 

الرتبية وغريهم إال أنه ال يوجد اتفاق تام عيل طبيعة الذكاء حيث أن تعريف الذكاء مازال كام لو 

 كان عليه منذ ستني عاما تقريبا وهذا ميثل مشكلة منهجية خطرية.
يف الذكاء وقد يرجع هذا االختالف ايل أن الذكاء ليس شـيئا ونجد أن هناك اختالفاً يف تعر

 ماديا محسوسا وال يقاس مبارشاً ورمبا يرجع ايل العلامء فقد تناولوه من زوايا مختلفة.

 وسوف نعرض لبعض االتجاهات التي حاولنا ان تقدم تحديداً له أو تفسرياً لطبيعة الذكاء.

 مفاهيم الذكاء :
 ء:املفهوم الفلسفي للذكا

إيل الكلمـة الالتينيـة  Intelligenceمصطلح الـذكاء قـديم يف نشـأته حيـث ترجـع كلمـة الـذكاء 

Intelligalia  كام أشار ايل ذلك بريت حيث مل يكن تناول النشاط العقيل قارصاً عيل علامء النفس
ئيسـية وأمنا تناوله الفالسفة حيث توصل افالطون ايل تقسيم النفس االنسانية ايل ثالثـة مظـاهر ر 

 هي : 

 الغضب   الشهوة   العقل 
 وتقابل هذه املظاهر يف علم النفس الحديث 

 النزوع  االنفعال أو الوجدان    االدراك 

حيث أن االدراك يؤكد لنا الناحية املعرفية لنشاط االنسان واالنفعال أو الوجدان يؤكد لنا الناحية 

وى العقل بعربة يقودها سائق ماهر " العقل العاطفية والنزوع يؤكد الفعل ، وقد شبه افالطون ق
" ويجرها جودان هام االرادة والرغبة ، ونرى أن ارسطو قد اختزل التقسـيم الـثاليث الـذى قدمـه 

 افالطون ايل مظهرين فقط هام ، عقيل ، معريف ، وخلقي انفعايل.

يل للفرد ثم جاء بعـد أى أن الفلسفة اليونانية أكدت عيل أهمية الناحية االدراكية يف النشاط العق
ذلك " سيرسون " ليقدم مصطلح الذكاء كتسمية لهذا النشاط العقيل كام توصل أيضاً ايل مفهـوم 

 االستعداد أو القدرة.
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 املفهوم البيولوجي والفسيولوجي للذكاء :

قد اشار سبريمان أن الفضل يف ادخال مصطلح " الذكاء " يف علم النفس الحديث يرجع ايل  

فقد حدد بأن الحياة هـي " التكيـف املسـتمر للعالقـات الداخليـة مـع  Spencerنرس هربرت سب

العالقات الخارجية " يحدث التكيف عنـد الحيوانـات بواسـطة الغرائـز ، ويحـدث التكيـف عنـد 
 االنسان بواسطة الذكاء.

دامئـة أى الوظيفة الرئيسية للذكاء هي متكني االنسان من التكيف الصحيح مـع بيئتـه املعقـدة وال

 التغري.
وقد كان سبنرس متأثراً بنظرية التطور فقد قـرر أنـه خـالل تطـور اململكـة الحيوانيـة وأثنـاء منـو 

الطفل يحدث متايز يف القدرة املعرفية األساسية فتتحـول ايل تنظـيم هرمـي مـن القـدرات األكـرث 

 ديدة .تخصيصاً الحسية واالدراكية وغريها مثل جذع الشجرة التي يتفرع إيل أغصان ع
 ويقسم سبنرس الحياة العقلية ايل قسمني 

 الجانب املعريف 

 الحانب الوجداين أو االنفعايل . -
 ويتضمن الجانب املعريف :

 التحليل أو التمييز ) أى القدرة عيل التميز بني االشياء وادراك أوجه االختالف بينها ( -1

 (الرتكيب أو التكامل ) أى اعادة تكوين األشياء يف مركب جديد  -2
وجميع الدراسات االكلينيكيـة ودراسـات علـم الـنفس املقـارن والدراسـات التجريبيـة للمـخ 

والجهاز العصبي توصلت  ايل نفس النتيجة التي توصل اليها سبنرس وهي أهمية التنظيم الهرمـي 

التكاميل لوظائف الجهاز العصبي توصلت اليس نفس النتيجـة التـي توصـل اليهـا سبنرسـ وهـي 

م الهرمي التكاميل لوظائف الجهاز العصبي أى الوظائف التي تتبع النشـاط العقـيل أهمية التنظي
 العام .

وحاول بعض العلامء تفسري الـذكاء تفسـرياً فسـيولوجياً بـرده ايل الجهـاز العصـبي ومـنهم  

ثورنديك فقد حاول أن يفرس الذكاء يف عبارات الوصالت أو الروابط العصبية التي تصل بني خاليـا 
 تؤلف منها شبكة متصلة.املخ ف

أى أنه حاول الربط بني الذكاء وبـني التكـوين العضـوى للكـائن الحـي أى كلـام زاد تعقـد  

الكائن الحي وبوجه خاص تعقيد جهازه العصبي كلام زادت قدرته عيل التكيف مع البيئة وتعلـم 
 أعامل جديدة.

لجسمي للكائن الحي ومـوروث ومعني هذا أن الذكاء منط معني من السلوك الكامن يف التكوين ا

وليس مكتسباً إذ أنه يتحدد اساساً بخصائص النوع الذى ينتمي اليه الكائن وميكن أن يتخـذ مـن 

   ظهور الجهاز العصبي ودرجة تعقيده معياراً لذكاء الكائن.
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 املفهوم االجتامعي للذكاء :

ن الفرد ال يحيـا يف فـراغ وامنـا هناك عالقة رئيسية مبدى نجاح الفرد يف حياته االجتامعية وذلك أل 

يعيش يف مجتمع يتفاعل معه ويؤثر فيه ويتأثر به ونتيجـة لـذلك فـإن بعـض العلـامء مييلـون يف 
 تحديدهم ملفهوم الذكاء ايل هذه الناحية االجتامعية .

الذكاء االجتامعي حـاول ثورنـديك أن يؤكـد هـذا املفهـوم االجتامعـي يف تقسـيمه الـثاليث  -1

 للذكاء.
 امليكانييك ) ويظهر يف املهارات اليدوية وامليكانيكية ( الذكاء -2

 الذكاء املعنوى ) ويظهر يف القدرة عيل فهم واستخدام الرموز واملعاين املجردة (. -3

 الذكاء االجتامعي ) ويظهر يف القدرة عيل فهم الناس والتفاعل معهم ( -4
العقلية األولية الطائفيـة التـي  إرهاصاً لنظرية القدرات 1721ويعد التقسيم الذى أثره ثورندايك 

أقرها ثريستون  ومل يقم ثورنديك الرباهني الفسيولوجية أو التجريبية االحصـائية عـيل صـحة هـذا 

 التقسيم .

 ومهام كان من خالف يف هذا التقسيم فقد أكد ثورنديك أهمية املفهوم االجتامعية للذكاء.
 الذكاء والكفاح االجتامعي :

أهمية الكفاح االجتامعي كمظهر من مظـاهر الـذكاء ايل أن النجـاح  E.A.Dollيؤكد دول  

االجتامعي يحتاج إيل نسبة عالية من الـذكاء وقـد أعـد اختبـار القيـاس هـذا الكفـاح االجتامعـي 
واثبتت أن صدق هذا االختبار يصبح عاليا إذا قيس بالنسبة الختبارات الذكاء وخاصة " بنيه " أى 

 تباط الكفاح االجتامعي باختبار بنيه مرتفعة .القيمة العددية ملعامل ار 

نجد أن دول يغايل يف مميزان الكفاح االجتامعي الذى يقيسه هذا االختبار عندما يقـرر أن  
 هذا النوع من الذكاء صفه وراثية تنحدر عرب االجيال ومن اآلباء ايل االبناء.

وضعيفة وال  تؤكد هنا تأكيـداً علميـاً ولكن نتائج االبحاثالتي أقامها تشري إيل هذه الفكرة وهميه 

 موضوعياً دقيقاً.

املفهوم االجتامعي للذكاء يتلخص يف أهمية الذكاء النشاط االجتامعي الصحيح وتفاعل الفرد مـع 
 االفراد االخرين ومدى نجاح الفرد يف كفاحه االجتامعي.

 التعريفات النفسية للذكاء :

النفس لتعريف الذكاء عـن طريـق الـربط بينـه لقد متت محاوالت كثرية من جانب علامء  
 وبني ميادين النشاط االنساين ومن أهمها :
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 بينيه   -

عيل الرغم من أن بينيه يعترب أول مـن وضـع اختبـاراً للـذكاء إال أنـه مل يضـع تعريفـاً محـدداً 

الذكاء ولكن له بعض اآلراء تعكس تصـوره لطبيعـة الـذكاء حيـث أنـه يؤكـد عـيل التفكـري أو 
 لية حل املشكالت وحدد فيها ثالث خطوات هي :عم

 النقد  -    التكيف -    االتجاه  -

 حيث يعرب االتجاه عن مفهوم التأهب الحديث .
 حيث يعرب التكيف للرسائل التي توصل ايل االهداف وابتكار أساليب انتقائها 

م ويصـف بينيـه أما النقد الذايت يقصد به التقويم الذايت وقد أضاف واحدة أخرى وهـي الفهـ

 الذكاء أن االنشطة االساسية يف الذكاء هي الحكم الجيد والفهم الجيد والتعقل الجيد .
 الذكاء هو القدرة عيل التعلم :

من أكرث التعريفات انتشاراً هي تلك التي تربط بني الذكاء والقـدرة عـيل الـتعلم أو التحصـيل 

 ومنها تعريف .
 هو القدرة عيل تعلم التكيف للبيئة .حيث عرف الذكاء بأنه  Colvinكلفن  

 بأنه القدرة عيل اكتساب الخربة واالفادة منها. Dearbonوعرفه 

بأن الذكاء هو القدرة عيل تغري االداء وعيل الـرغم مـن كـل هـذا فامزالـت  Edwardsوعرفه 

ب العالقة بني الذكاء والتحصيل موضوع مناقشة ولكن ال ميكننا القبول عيل أن الذكاء هو سـب
 التحصيل ذلك أن العكس ميكن أن يقال أيضاً .

 الذكاء هو القدرة عيل التكيف :

هو بان الذكاء هو القدرة عيل االفادة من الخربة للتوافق مع املواقـف    Geed Enoughتعريف 
 بأنه القدرة عيل التكيف بنجاح مع ما يف الحياة من عالقات . Pinnerالجديدة ويعرفه 

 يل التفكري :الذكاء هو القدرة ع

وتوكد كثري من التعريفات عيل التفكـري املجـرد ومنهـا تعريـف سـبريمان بـأن الـذكاء هـو  
القدرة عيل اداراك العالقات وخاصة الضعيفة أو الخفية والقدرة عيل ادراك املتعلقات وقد عـرف 

Termen  .الذكاء بأنه القدرة عيل التفكري 
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 نظريات التكوين العقيل 
 لعاملية يف الذكاءالنظريات ا

 مقدمة: 

يتناول هذا الفصل بعض النظريات التـي اعتمـدت عـىل املـنهج اإلحصـايئ يف دراسـتها، ولجـاً 

أصحاب هذا املنهج إىل استخدام األساليب اإلحصائية يف تحليل نتائج تلك االختبارات وكان املنهج 
 عاميل ومن هذه النظريات: األسايس الذي اعتمدت عليه النظريات الحديثة هو منهج التحليل ال

 : نظرية العاملني )نظرية سبريمان(:أوال

 ثانيا: نظرية جيلفورد.

 مفهوم القدرة:
حققت القدرات العقلية املعرفية للتنظيم العقـيل خضـوعاً مبـارشاً لتطـور مفهـوم التصـنيف 

رت اإلحصايئ للنشاط العقيل وبدأ التصنيف يف أبسط صـورة بالعـام والخـاص ونتيجـة لـذلك ظهـ

نظرية العاملني "لسبريمان" التي تقرر أن أى نشاط عقـيل معـريف يرجـع إىل قـدرتني األويل عامـة 
 الثانية خاصة.

ثم تغري اإلطار التصنيفي فأنكر الناحيـة العامـة واسـتبدلها بالناحيـة الطائفيـة وأقـر الناحيـة 

نشاط عقـيل معـريف  الخاصة وبذلك ظهرت نظرية العوامل املتعددة "لثريستون" التي تقرر أن أى
يرجع إىل القدرات الطائفية وإىل القدرة الخاصة ثم تألف التصنيف األول والثاين يف تنظيم هرمى 

يقرر الناحية العامة والنواحي الطائفية والناحية الخاصـة فالقـدرات العقليـة تـدل عـىل الرتتيـب 

نواحي العامـة والطائفيـة للنشاط العقيل املعريف الذي يتلخص يف ال Hierarchial orderالهرمي 

والخاصة وقد أمكن التوصل إىل تحديد معنى ومـدلول القـدرة الخاصـة عـىل أنهـا صـفة معرفيـة 
كامنة وراء مجموعة أساليب معينة من أساليب النشاط املعريف ترتبط يف شـكلها أو يف موضـوعها 

 أو فيهام معاً وتتاميز إىل حد ما عن املجموعات األخرى من األساليب. 

 هوم العامل: مف
العامل هو وحدة إحصائية ال يكون لهـا معنـى وداللـة إال عـن طريـق البحـث يف طبيعـة 

االختبارات التي أدت إليه، ويلخص العامل االرتباطات القامئة بـني الظـواهر املختلفـة أى أنـه 

 مبثابة تصنيف إحصايئ موجز للمتغريات. 
مـن النـواحي التطبيقيـة ونتيجـة لـذلك وهو الصورة اإلحصائية الرياضـية للقـدرات ولغريهـا 

سميت العوامل العقلية بالقدرات العقلية وسميت العوامـل املزاجيـة بسـامت الشخصـية فيتغـري 

 معنى العامل تبعاً لتغري اإلطار الذي يخضع له. 
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فالعوامل املشرتكة هي التي توجد يف اختبارين أو أكرث أما املنفردة هي التي توجـد يف اختبـار 

 . واحد فقط

 وتنقسم العوامل املشرتكة إىل ثالثة أنواع هي: 

  .ثنائية وهي التي توجد يف اختبارين فقط 

  .طائفية وهي التي توجد يف ثالثة اختبارات وأكرث وال متتد إيل جميع اختبارات البحث 

  .عامة وهي التي توجد يف جميع اختبارات التجربة 
 وتنقسم االختبارات املنفردة إىل نوعني: 

 وهي التي متيز االختبار عن غريه متييزاً حاداً وقوياً ولذا يصبح ارتباطها بأى عامـل آخـر  خاصة
 مساوياً للصفر. 

  .مقرتبة وهي التي تدل عىل عدم ثبات االختبار 
 تنقسم العوامل املشرتكة الطائفية إىل أربعة أنواع رئيسية:   

 يك إىل تجمعـات قليلـة يف عـددها عوامل طائفية كربى وهي التي تقسم النشاط العقيل اإلدرا
 ولكنها كبرية يف مجالها ومداها.

 االستداللية(.  –اللفظية  –القدرات التحصيلية )العددية  -

 القدرات املهنية العملية )املكانية وغريها من القدرات امليكانيكية(.  -

 يـة يف عمـل مـا عوامل طائفية مركبة وهي تحلل التحصيل املدريس يف مادة ما أو املهارة املهن
 إىل عوامل أولية مثل التحصيل الريايض اللغوي أو املهارة الكتابية. 

  .عوامل طائفية أولية وهي اللبنات األويل للتنظيم العقيل املعريف 

  .عوامل طائفية بسيطة وهي التي تقسم العوامل األولية إىل أبسط صورها املمكنة 
 قدرتني بسيطتني:مثال: انقسام القدرة املكانية األولية إىل 

 املكانية الثالثية.  -   املكانية الثنائية.  -

 مفهوم االستعداد: 

هي الناحية التنبؤية للقدرة واالستعداد هو إمكانية منط معني من أمناط السلوك عنـد الفـرد، 
أما القدرة هي تنفيذ هذا االستعداد يف مجال النشاط الخارجي ومعنى ذلك أن االستعداد سـابق 

قدرة ومالزم لها، فالفرد الذي يكون لديه االستعداد املوسيقي معنـى ذلـك أن لديـه قـدرة عىل ال

خاصة إذا تعهدناه بالتدريب أمكنه التفوق فيها وأن من يكون لديه االستعداد امليكـانييك يكـون 
 لديه قدرة خاصة إذا أعطي الدراسات املناسبة عىل من النجاح يف األعامل امليكانيكية. 
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فاالستعداد هو قدرة موجودة لـدى الفـرد يف حاجـة إىل التنميـة بالتـدريب فاالسـتعداد هـو 

نتيجة تفاعل الوراثة مع البيئة معاً، واالستعداد يتضمن أيضاً الذكاء والتحصيل والشخصية وامليول 

 ... وال يقترص عىل القدرات الخاصة فقط. 

 الطائفي(:  –الخاص  –معنى العامل )العام 
 العام:  العامل

يشرتك يف جميع االختبارات وهذه االختبارات تقيس النشاط العقـيل املعـريف وهـو يـدل عـىل     

 القدر املشرتك بني جميع أوجه النشاط. 
 العامل الخاص: 

ال يتجاوز اإلطار الذي يحدده له اختباره فهو يدل عىل الناحية التي يتميـز بهـا االختبـار عـن 

 . جميع االختبارات األخرى
 العامل الطائفي: 

يدل عىل الصفة املشرتكة بني طائفة من االختبارات بحيث ال متتد هذه الصفة حتـى تسـتغرق 

جميع االختبارات فتصبح عامة وال تضيق يف نطاقها عىل اختبـار واحـد فتصـبح خارجيـة، واملثـال 

 العددى التايل يوضح هذه الفكرة: 
112  =2  ×3 ×17 

144  =2  ×3  ×17 

131  =2  ×3  ×23 
271  =2  ×5  ×27 

371  =2  ×5  ×37 

411  =2  ×5  ×41 
( ألنه ميثل القدر املشرتك بيـنام 2وبذلك نرى أن العامل العام لجميع تلك األعداد هو العدد )

 جميعاً. 

 131، 114،  112( يدل عىل العامل الطائفي األول الذي ميثل القدر املشرتك من 3وأن العدد )

،  371،  271يدل عىل العامل الطائفي الثاين الذي ميثل القدر املشرتك بني األعـداد  (5وأن العدد )
 17هو العـدد  114وأن العامل الخاص بالعدد الثاين  17هو  112وأن العامل الخاص بالعدد  411

 وهكذا بالنسبة لبقية األعداد األخرى. 

 التحليل العاميل: 
عاميل ويرى "سبريمان" أن هدف التحليل العـاميل هناك اختالفات يف تحديد هدف التحليل ال

 هو الكشف عن األسباب الرئيسية للنشاط العقيل املعريف ويجب أن نفهم هذه السببية يف اإلطار 
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العلمي الذي أكده "بريسون" فهي بهذا املعني سـببية نسـبية تعتمـد عـىل النمـوذج العلمـي 

فهـو يحـاول أن يصـل بتحليلـه هـذا إىل الذي تقرره لتنظيم الظـواهر التـي تشـاهدها وتسـجلها 

 الكشف عن القوانني العليا التي تخضع لها كل ظاهرة نفسية عقلية معرفية. 

ويذهب "تومسون" أن هدف التحليل العاميل هو الكشف عن أحسن الوسائل لتوجيـه التالميـذ 
ليـل ألنواع التعليم واملهـن التـي تناسـب قـدراتهم ومـواهبهم، ويـذهب "بـريت" أن هـدف التح

العاميل هو تصنيف النشاط العقيل املعريف تصنيفا يسفر عن أهم الصفات الرئيسية لهذا النشـاط 

 أى ال يعني بالتفسري السببى وال بالتنبؤ اإلحصايئ ويعني بالوصف املنظم للظاهرة التي يدرسها. 
عقـيل وذلـك ويذهب "ثريستون" أن هدف التحليل العامىل تحديد املعامل الرئيسية للنشاط ال     

بالكشف عن أهم قدراته األولية والعالقات القامئة بني تلك القدرات، ومن هنا نرى أن "سبريمان" 

يؤكد القوانني العقلية املعرفية أن "تومسون" يؤكد تطبيق التحليل العامىل يف التعلـيم والصـناعة، 
 الرئيسـة للنشـاط أن "بريت وثريستون" يؤكدان أهمية التحليل يف تحديـد وتصـنيف أهـم املعـامل

 العقيل املعريف. 

 أوال: نظرية العاملني )نظرية سبريمان(:

استعان "سبريمان" بخواص معامالت االرتباط يف بنـاء نظريتـه التـي تهـدف إىل الكشـف عـن 
العامل العام وعن كل عامل خاص مييز أى ناحية من نواحي ذلك النشاط بالصفة التي ينفرد بهـا 

 خرى. عن غرية من النواحي األ 

 معنى نظرية العاملني: 
يهدف "سبريمان" بنظريته إىل الكشـف عـن مقـدار التـداخل القـائم بـني جميـع االختبـارات 

العقلية املختلفة، وعن مقدار انفصـال هـذه االختبـارات عـن بعضـها، أى عـن املسـاحة املشـرتكة 

 ذلك الشكل املبني: القامئة بني جميع االختبارات العقلية وعن املساحات املشرتكة كام يوضح 
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حيث تدل الدائرة )م( عىل القدرة املشرتك بني جميع هذه االختبارات أى عىل العامل العام )أ 

م( ويدل كل جزء بيضاوى يقع خارج هذه الـدائرة عـىل العامـل الخـاص )أ خ( وهكـذا بالنسـبة 

يف أى اختبار عقيل إىل عـاملني رئيسـني لبقية هذه االختبارات، فهو يحلل أى "سبريمان" أى درجة 

 أولهام عام وثانيهام خاص أى أن: 
 حيث  يدل أ د عىل أى درجة يف االختبار أ.    أ د = أ م + أ خ

 يدل أ م عىل مدى احتواء هذه الدرجة عىل العامل العام م. 

 يدل أ خ عىل مدى احتواء هذه الدرجة عىل العامل الخارجي خ. 
العددية لـ أ م عن القيمـة العدديـة لــ أ خ زاد تبعـاً لـذلك االختبـار مـن  وكلام زادت القيمة

الناحية العامة م ونقصت الناحية الخاصة خ، فإذا دل العامل العام عىل الذكاء الـذي ميثـل القـدر 

املشرتك بني جميع االختبارات العقلية املعرفية وخري االختبارات لقيـاس هـذا العامـل هـو أكرثهـا 
 م. احتواء عىل 

والهدف من التحليل هو الكشف عن املكونات العاملية والقدرات العقليـة لكـل اختبـار مـن 

 االختبارات التي تهدف إىل قياس النواحي املختلفة لذلك النشاط العقيل املعريف. 

 التجارب التي أدت إىل نظرية العاملني: 
التجـارب التـي قـام بهـا تعتمد نظريـة العـاملني يف بنائهـا النظـرى وتطبيقاتهـا عـىل سلسـلة 

 "سبريمان" وتهدف طريقته: 

أوالً: اختبار طائفة من األفراد )مجموعة من االختبارات التي تقيس نواحي النشاط العقيل املعريف 
 التحصيل الدرىس(.  –وتظهر يف القدرات العقلية املختلفة 

 ثانياً: معامالت ارتباط هذه املقاييس. 

 ترتيباً تنازلياً بالنسبة لقيمها العددية جدول أو مصفوفة.  ثالثاً: ترتيب هذه املعامالت
رابعاً: دراسة الخواص اإلحصائية النفسية لهذا الجدول أو لتلك املصفوفة للتأكد من أنها تدل عىل 

وجود عامل عام واحد، والكشف عن مدى تشبع كل اختبار بهذا العامل العام حيـث يـدل 

بعاملـه العـام أو بعواملـه األخـرى، وأجـرى "سـبريمان"  التشبع عىل معامل ارتباط االختبار

تلميذ وتلميذه من طلبة املدارس الريفية وكانت أعامرهم متتـد مـن     24تجاربه األويل عىل 
 12 - 7تلميذ من تالميذ املدرسة املدينة، كانت أعامرهم متتـد مـن  13سنة وعىل  13 –11

سنة، وقد اخترب هؤالء األفراد  71 - 21من  رجالً وامرأة وكانت أعامرهم متتد 27سنة وعىل 

يف القدرة عىل متيز األصوات املتقاربة واألوزان املتقاربة واألضواء املتقاربة وأعتمد يف قياس 
ذكاء الطلبة عىل نتائج التحصيل املدرىس وعـىل تقـديرات املدرسـة لـذكاء هـؤالء التالميـذ 

 وعىل تقدير األطفال ألنفسهم. 
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 عامل العام:مصفوفة ارتباط ال

تستطيع أن تدرس نتائج هذه التجارب دراسـة دقيقـة إذا سـجلناها يف الجـدول أو املصـفوفة 

التي تلخص معامالت ارتباط فلو رمزنـا إىل االختبـارات العقليـة التـي اسـتعان بهـا "سـبريمان" يف 

ازلية ملعامالت أبحاثه بالرموز أ ، ب ، جـ ، د ، هـ بحيث يدل هذا الرتتيب عىل القيم العددية التن
 االرتباط أمكننا أن نرصد معامالت االرتباط يف الجدول املبني: 

 هـ د ج ب أ االختبارات

 1745 1754 1763 1772 ـ أ

 1741 1741 1756 ـ 1772 ب

 1735 1742 ـ 1756 1763 ج

 1731 ـ 1742 1741 1754 د

 ـ 1731 1735 1741 1745 هـ

لرمز "ر" وإىل معامل ارتباط االختبار أ باالختبار ب بالرمز ر أ وإذا رمزنا إىل معامل االرتباط با

ب وهكذا بالنسبة ملعامالت ارتباط االختبارات األخرى أمكنا أن نعيد كتابة املصفوفة السـابقة يف 
 صورتها الجربية الرمزية التي يوضحها الجدول املبني. 

 هـ د ج ب أ االختبارات

 ر هـ أ ر د أ رج أ ر ب أ ـ أ

 ـ ر أ ب ب
ر ج 
 ب

 ر د ب
ر هـ 
 ب

 ر أ ح ج
ر ب 

 ج
 ر د ج ـ

ر هـ 

 ج

 ر هـ د ـ ر ج د ر ب د ر أ د د

 ر أ هـ هـ
ر ب 
 هـ

ر ج 
 هـ

 ـ ر د هـ

 مصفوفة معامالت االرتباط يف صورتها الرمزية

 حيث أن  ر أ ب = ر ب أ 
 حيث أن  ر أ ج = ر ج أ 

ة ويسـتطيع القـارئ أن يـدرك الفكـرة وهكذا بالنسبة لجميع معامالت ارتباط هذه املصـفوف

 عندما يقارن خاليا املصفوفة السابقة بخاليا للمصفوفة الثانية، أى أن: 

  



www.manaraa.com

 - 67 - 

 1773ر أ ب = ر ب أ = 
 ... ... الخ 1763ر أ ج = ر ج أ = 

 هل هناك مميزات ملصفوفة ارتباط العامل العام؟ 
 نعم هناك مميزات وهي: 

 جميع معامالت االرتباط موجبة.  – 1

 التنظيم الهرمي ملعامالت االرتباط.  – 2
 معادلة الفروق الرباعية.  – 3

 جميع معامالت االرتباط موجبة: – 1

العالمة الجربية لكل معامل من معامالت مصفوفة العامل العام موجبة ويدل هذا أن جميـع 

كرة إذا أضـفنا هذه االختبارات تتداخل يف مجال عام واحد أو اتجاه واحد، وندرك معنى هذه الف
لتلك املصفوفة، اختبارات أخرى لقياس النـواحي املزاجيـة مييـل يف جـوهره إىل أن يكـون ارتباطـاً 

 سالباً وهذا يدل عىل اختالف مجال النواحي املعرفية عن النواحي املزاجية. 

وجـود يف وهذه الفكرة تتأكد بالتقسيم الثنايئ للحياة العقلية وهو كام أعلنتـه الفلسـفة اليونانيـة م
 .  النواحي العقلية املعرفية والنواحي املزاجية العاطفية

 التنظيم الهرمي ملعامالت االرتباط: – 2

وجد "سبريمان" أن القيم العددية ملعامالت ارتباط مصـفوفة العامـل العـام يتنـاقص بنسـب 
ر األول )أ( بخاليـا معينة يف االتجاهني الطويل واألفقي، فإذا قمناً بإجراء مقارنة بـني خاليـا االختبـا

االختبار الثاين )ب( لوجدنا أن كل خلية يف )أ( تزيد عىل كل خليـة تناظرهـا يف )ب(، وقـد الحـظ 
"سبريمان" أن نسبة خاليا العمود األول )أ( إىل خاليا العمود الثـاين )ب( نسـبة ثابتـة وذلـك بعـد 

 ه. حذف الخاليا الفطرية الشاغرة التى تدل عىل ارتباط االختبار بنفس
 النسب ب أ 

 7 = 1763 1756 1763 ج

   1756  1 

 7 = 1754 1741 1745 د

   1741  1 

 7 = 1745 1741 1745 هـ

   1741  1 
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    يف هذه الحالة.                                                        7ونرى أن جميع هذه النسب متساوية وأن أى نسبة منها تساوى 

                                                                      1       

 وتستطيع أن تستمر يف هذه العملية لتكشف عن تلك النسبة كام يدل عىل ذلك البيان التايل: 

 6 = د ، 7 = جـ ، 1 = ب ، 7 = أ

 5  هـ  6  د  7  جـ  1  ب

ي ملعامالت االرتباط وهذا التنظيم يقـرتب مـن الفكـرة التـي أقرهـا ويسمي "سبريمان" هذه الظاهرة بالتنظيم الهرم

 "سبنرس" يف تأكيده للمفهوم البيولوجي للذكاء. 

ويؤدى هذا الرتتيب إىل تناقص مجموع معامالت ارتباط كل عمود من أعمـدة مصـفوفة العامـل العـام كلـام اتجهنـا نحـو 

 طرفها األيرس. 

 معادلة الفروق الرباعية: – 3

خاليا األعمدة املتجاورة فكرة تعتمد عليها نظرية العاملني يف إثباتها لوجود العامل العام واستطاع "سـبريمان" تساوى 

أن يستنتج من هذه النسب معادلته املشهور باسم معادلة الفروق الرباعية الحتوائها عىل أربع خاليـا ارتباطيـة والتحليـل 

 التايل يوضح فكرة هذه املعادلة: 

 مبا أن 

 

1763 = 7 

1756  
1 

 

 مبا أن 

 

1745 = 7 

1741  1 

 ومن الرتتيب الهرمي للمصفوفة نستنتج: 

 
1763 = 1754 

1756  1741 

 1754×  1756=  1741×  1763أى أن 

 = صفر 1754×  1756 - 1741×  1763إذن 

برموزهـا الجربيـة لـو أعـدنا رصـد  وهكذا بالنسبة لكل أربع خاليا ارتباطية متجاورة وتستطيع أن نرمز لهذه املعادلة

 الرموز التي تدل عىل معامالت االرتباط السابقة كام يبني بالجدول اآليت: 

 ب أ االختبارات  ب أ االختبارات

 رب جـ رأجـ جـ  1756 1763 جـ

 رب د رأد د  1741 1754 د

املصفوفة الرباعية "القيم 

 العددية"

 ألربع خاليا متجاورة

 
 ية "الرموز الجربية"املصفوفة الرباع

 ألربع خاليا متجاورة

 

 ر ب جـ = صفر × ر أ د  –ر ب د × أذن ر أ جـ 
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وعندما تدل مصفوفة معادالت االرتباط عىل وجود عامل واحد فإن جميع معـادالت الفـروق 

الرباعية تنتهي إىل الصفر وهكذا يقـرر "سـبريمان" نظريتـه وعكسـها عـىل أسـاس ثـاليث الفـروق 

قامئة بني كل أربع خاليا ارتباطية متجاورة، برشط أن تكون معامالت ارتبـاط املصـفوفة الرباعية ال

 الكربى مرتبة ترتيباً تنازلياً بالنسبة لقيمتها العددية. 
 

وعندما ال تنتهي معادلة الفروق الرباعية إىل الصفر فإن ذلك قد يدل عـىل وجـود شـوائب يف 

سـبها الصـحيح وقـد يـدل أيضـاً عـىل أن الرتتيـب الهرمـي القياس تحول بني تلك الخاليا وبـني تنا
ملعامالت االرتباط غري دقيق مام يؤثر عىل صعوبة ظهور العامل العام وقـد ينشـأ هـذا االخـتالف 

 من عدم الدقة يف اختيار االختبارات املختلفة. 

 وعىل الباحث قبل أن يبدأ يف حساب مدى احتواء كل اختبـار مـن اختبـارات املصـفوفة عـىل
العامل العام أن يتأكد أوالً من أن جميع معادالت الفروق الرباعية تنتهي إىل الصـفر وقـد تصـبح 

هذه العملية شاقة جداً وخاصة عندما يزداد عدد االختبارات زيادة كبرية هـذا ويوضـح الجـدول 

د التايل هذه الفكرة حيث يدل العمود األول عىل عدد االختبارات ويدل العمـود الثـاين عـىل عـد

 معامالت الفروق الرباعية. 

عدد 

 االختبارات

عدد معامالت الفروق 

 الرباعية

5 15 

6 45 

7 115 

1 211 

7 371 

11 631 

العالمة بني عدد االختبارات وعدد معادالت الفروق الرباعية وتعطي عدد معـادالت الفـروق 

 الرباعية من املعادلة التالية: 
 (3 –( )ن 2 –( )ن 1 –)ن  نعدد معامالت الفروق الرباعية = 

      1 

  



www.manaraa.com

 - 71 - 

 تشبعات العوامل: 

 تشبعات االختبارات بالعامل العام:  – 1

يدل تشبع االختبار بالعامل العام عىل مدى تركيز هذا العامل يف ذلك االختبار، أو عـىل مـدى 

 العام.  احتواء االختبار عىل العامل أى أنه بهذا املعنى يدل عىل معامل ارتباط االختبار بالعامل
 هذا وتحسب تشبعات االختبار )أ( بالعامل العام )م( باملعادلة الثالثية التالية: 

 رأ جـ× رأ ب  رأ م =  

 رب جـ   
 .  حيث يدل الرمز ر أ م عىل معامل ارتباط االختبار )أ( بالعامل العام )م(

 ويدل الرمز رأ ب عىل معامل ارتباط االختبار )أ( باالختبار )ب(.

 الرمز رأجـ عىل معامل ارتباط االختبار )أ( باالختبار )جـ(.ويدل 
 ويدل الرمز ر ب جـ عىل معامل ارتباط االختبار)ب( باالختبار )جـ(.

 1756 -، رب جـ  1763، رأجـ =  1772ومبا أن رأب = 

 

 177=    1763×  1772 أذن ر أ م =  
  1756 

 

 171=      1741×  1756   وباملثل ر ب م =  
        1742 

 وهكذا نستطيع أن نستمر يف حساب هذا حتى نصل إىل التشبعات التاليه: 

 175،    ر هـ م =  176، ر د م =  177، رج م =  171: رب م =  177رأم = 
وبذلك ندرك أن أكرث هذه االختبارات تشبعا العامل العام هو االختبار األول )أ(، واقلها تشبعا 

تبار االخري )هـ( فإذا أردنا أن نقـيس هـذا العامـل العـام فعلينـا أن نسـتعني بهذا العامل هو االخ

 باالختبار )أ( ألنه أقرب هذه االختبارات يف قياسه للعامل العام. 

 تشبعات االختبارات بعواملها الخاصة:  – 2
يدل تشبع االختبار بعامله الخاص عىل مدى متـايزه عـن بقيـة االختبـارات األخـرى ويحسـب 

ل الخاص من القيم العددية للعامل وال يحسب مبارشة مـن املصـفوفة االرتباطيـة، وتعتمـد العام

 طريقة حساب العامل الخاص عىل الفكرة التالية: 
 .  1مربع تشبع االختبار بالعامل العام + مربع تشبع االختبار بعاملة الخاص = 

 للعامل العام.  مربع تشبع اختبار – 1إذن مربع تشبع االختبار بعاملة الخاص = 
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 إذن تشبع االختبار بعامله الخاص: 

 مربع تشبع االختبار بالعامل العام  – 1= 

 2)ر أ م( – 1أى أن  ر أ خ =    
 

 وهكذا نستطيع أن نحسب تشبع االختبار األول بعامله الخاص، وذلك بالطريقة التالية: 

 177مبا أن تشبع االختبار أ بالعامل العام = 
 177=       أ م أى أن   ر 

 1711إذن مربع االختبار أ بالعامل العام   = 

 1711=         2أى أن   )رأ م(
 1717=    1711 - 1=   إذن تشبع االختبار أ بعامله الخاص 

           =1717  

          =1744 

التشبعات وباملثل ميكن أن نستمر يف هذه العملية لحساب تشعبات االختبارات يف النهاية إىل 
 التالية: 

 1717، ر هـ خ =  1711،          ردخ =  1771، ر حـ خ =  1761، رب خ =  1744رأخ = 

وبذلك ندرك أن االختبار هـ هو أكرث هذه االختبارات تشبعا بعامله الخاص، ولـذا فهـو أقلهـا 
ص، ولـذا فهـو تشبعا بعامله العام، وأن االختبار أ هو أقل هـذه االختبـارات تشـبعا بعاملـه الخـا

 أكرثها تشبعاً بعامله العام. 

 ثانيا: نظرية جيلفورد
 مقدمة: 

متثل نظرية "جيلفورد" أحدث التطورات يف دراسة الذكاء باستخدام مناهج التحليـل العلمـي، 

فقد أصبح منوذج "جيلفورد" عن "بنية العقل" أحد النامذج املشهورة عن النشاط العقـيل، وعـىل 

م هـذا النمـوذج املعقـد إال يف أواخـر الخمسـينيات تقريبـاً، فـإن املقـدمات الرغم من أنه مل يقد
التاريخيــة لهــذا املوقــف الــذي أتخــذ "جيلفــورد"، ميكــن رؤيتهــا يف أعاملــه املبكــرة، فقــد أهــتم 

"جيلفورد" يف وقت مبكر من حياته العملية بدراسة الشخصية، استخدام املنهج العاميل كأسـلوب 

ثالثينيات، كذلك كان مهتامً يف ذلك الوقـت باسـتخدام االختبـارات العقليـة لدراستها منذ بداية ال
وكيفية إعدادها، ويتضح ذلك من تعديله الختبار الفا املشهور قياس الذكاء، وتوضيحه كيف ميكن 

الحصول منه عىل ثالثة عوامل، كل منه ميكن أن يحدد نـواحي القـوة عنـد الفـرد، والتـي مل تكـن 

  لية وحدها أن تكشف عنها. نستطيع الدرجة الك
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وقد جذبت القدرات العقلية التي اكتشفت يف أواخر الثالثينيات اهـتامم "جيلفـورد"، وأعلـن 

، أن هدفه يركز يف حرصـ القـدرات الرئيسـية التـي 1741يف خطاب له أمام الجمعية النفسية عام 

ألفـراد، وقـد اكتشفت حتى ذلك الوقت "لهريى" تحت أى الرشـوط تظهـر هـذه القـدرات لـدى ا

ناقش "جيلفورد" االتجاه االحادى ىف فهم الذكاء وقياسه وانتقد وأعلن عن اعتقـاده يف أن املـنهج 
العــاميل هــو املــنهج الوحيــد، الــذي يضــمن تحقيــق أكــرب تقــدم يف فهــم القــدرات اإلنســانية، إذ 

املشـكالت  باستخدام هذه املنهج، ميكن وصف الفروق بني اإلفراد بطريقة أفضل، وكذلك معالجـة

 االجتامعية املهمة.
ومع بداية عمله يف القوات الجوية األمريكية يف أوائـل األربعينيـات أخـذ "جيلفـورد" يعـالج 

مشكلة تحديد ذكاء الراشدين، خاصة بالنسبة لألفراد ذوى املستوى املرتفع مـن الـذكاء وقـد بـدأ 

بأي منهج من املناهج املسـتخدمة، بافرتاض أن الذكاء اإلنساين كمفهوم واسع مل يتم اكتشافه بعد 
وقد أشار بوجه خاص إىل إهامل قدرات التفكري، عىل الرغم من أهميتها يف الذكاء، وبشكل أخص، 

 قدرات التفكري اإلنتاجي. 

وقد حدد "جيلفورد" األساليب التي اتبعها يف تكوين منوذجه، فـأي بحـث أجـراه "جيلفـورد" 

ات محددة، يفرتض وجودها وخصائصـها املقيسـه، وبعـد ومعاونوه كان يبدأ بفرض معني عن قدر 
صياغة الفرض، بعد اختبارات نفسيه لكل عامل مفرتض لىك ميكن التحقق من وجـوده أو عدمـه، 

ويعتقد "جيلفورد" أنه ميثل هذا األسلوب يستطيع الباحث أن يحتفظ بتحكم مناسب يف املتغـري 

خـرى مثـل الجـنس والعمـر والتعلـيم والدافعيـة الرئييس وهو االختبار النفيس، أمـا املتغـريات األ 
 وظروف إجراء االختبار وغريها فكان الباحث ثبتها بقدر اإلمكان.

وقد أدت األساليب التـي اسـتخدمها "جيلفـورد" إىل تقـديم منوذجـه ألول مـرة يف مقالـه لـه 

خـرياً وأ  1757بعنوان "بنية العقل" ثـم يف كتابـة )الشخصـية( الـذي نرشـ عـام  1756نرشت عام 
والـذي سـنعتمد عليـه بشـكل أسـايس يف عـرض مـوجز لتصـور  1767بصورة أكرث ألول مرة عـام 

 "جيلفورد" عن العقل اإلنساين. 

 بنية العقل: 

لقد اتسعت دراسات القدرات العقلية، واكتشفت قدرات جديـدة ونتيجـة لهـذا وصـل عـدد 
ية تقريباً، وترتـب عـىل ذلـك قدرة عقل 51القدرات التي تم اكتشافها حتى منتصف الخمسينيات 

ظهور الحاجة إىل تصنيف هذه القدرات وتنظيمها بصورة تجعل من اليسري تصور النشاط العقيل 

 يف مختلف مجاالته. 
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وقبل هذا الوقت كانت قد ظهرت بعض املحاوالت لتصنيف القدرات العقلية عىل أساس 

التي اكتشفها "ثرسـتون" ميكـن  بعدين رئيسني بعد املحتوى، بعد العمليات، فمثالً القدرات

تصنيفها إىل مجموعتني من العوامـل املحتـوى، وتشـمل العامـل اللفظـي والعامـل العـددى 

 والعامل املكاين، وعوامل العمليات وتشمل عوامل التذكر واالستدالل واإلدراك. 
ا مل عىل أن هذه املحاوالت مل توضح طبيعة العالقة بني هذين النـوعني مـن العوامـل كـام أنهـ

تتخذ شكل تصور واضح، يساعد عىل توجيه البحث العلمي يف هذا امليدان، لذلك قدم "جيلفورد" 

 منوذجا جديداً لتصنيف العوامل العقلية وسامه )بنية العقل(. 
يرى "جيلفورد" أن التصنيف الثنايئ، الذي يقوم عىل أسـاس التمييـز بـني بعـدين اثنـني فقـط 

( غري كاف لتصنيف مظاهر النشاط العقيل، لذلك أضاف إىل هـذين )بعد املحتوى وبعد العمليات

وبنـاء عـىل هـذه االسـس     البعدين بعداً ثالثاً هو بعد النواتج وسمي منوذجـه الـثالا األبعـاد. 
 الثالثة مييز "جيلفورد" يف تصنيفه بني هذه العوامل: 

 أوالً: بعد املحتوى:

املشكلة أو املشكلة أو املشكالت التي ينشـط فيهـا  يتعلق هذا البعد بنوع املادة املتضمنة يف

 العقل اإلنسان، ومييز "جيلفورد" بني أربعة أنواع من العوامل هي: 
 :Figuralمحتوى األشكال  – 1

وهو ذلك النوع من األنشطة العقلية التي تكون فيها املادة أو املعلومات التي يعالجها العقل 

 أم سمعياً أو حركيا مثل األشكال أو األصوات. تتعلق باإلدراك الحيس، برصياً كان
 :Symbolicمحتوى الرموز  – 2

ويتعلق باملعلومات التي تكون يف شكل مجرد، أو يف صورة غري عيانية أو حسية، ويتكون مـن 

الحروف أ الرموز أو األرقام، ويظهر بصورة أساسية يف املشكالت اللفظية والعددية حيثام ال يكون 
 عىل معانيها.  الرتكيز منصبا

 :Semanticاملحتوى السيامنتى )أى محتوى املعاىن(  - 3

 ويتعلق باألفكار املعاين التي تحملها األلفاظ، أى داللتها.

 :Behavioralاملحتوى السلويك  – 4
 وهو نوع املعلومات التي تتعلق بسلوك اآلخرين، وسلوك الفرد ذاته.

 ثانياً: بعد العمليات: 

 بالنسبة للمعلومات العقلية تصنيف العوامل إىل خمسة أنواع هي:  يقرتح "جيلفورد" 
 : Cognition Factorsعوامل اإلدراك أو املعرفة  – 1

 وتتعلق بالعمليات املتضمنة يف اكتشاف املعلومات، والتعرف إليها إليها، أو تحصيلها. 
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 :Memory Factorsعوامل التذكر  – 2

 ء التي يتعلمها، وكيف يتذكرها أو يتعرف إليها.وتتعلق مبدى احتفاظ الفرد باألشيا

 :Convergent Thinkingعوامل التفكر التقاريب  – 3

ويكون النشاط العقيل فيها موجهاً نحو حل مشكلة محددة، وعادة ما تكون لها إجابة واحدة 
 صحيحة. 

 :Divergent Thinkingعوامل التفكري التباعدى  – 4

متنوعة، وابتكار حلول متعددة للمشكالت وعـادة ال تكـون  وتتعلق بإنتاج معلومات جديدة
 هناك إجابة واحدة صحيحة للمشكلة، وإمنا توجد إجابات متنوعة ممكنة. 

 :Evaluation Factorsالعوامل التقوميية  – 5

وتتعلق بعمليات التحقق من صحة البيانات أو املعلومات، عن طريق معرفة اتفاقهـا مـع أى 
 محك من املحكات.

 الثاً: بعد النواتج: ث

ويتعلق بنوع الشئ الذى ينصب عليه نشاط الفرد العقيل، برصـف النظـر عـن نـوع العمليـة 

 العقلية أو مادة )املشكلة( )أى محتواها( وتوجد ستة أنواع من النواتج هي:
 :Unitsالوحدات  – 1

ية الشـئ وهي أبطا أنواع من النواتج ويقصد بها وحـدات املعلومـات التـي تكـون لهـا خاصـ

 املتميز بذاته، مثل تذكر وحدة سمعية أو برصية أو معنى لفظ معني. 
 :Classesالفئات  – 2

 وهى الوحدات التي تجمعها خصائص مشرتكة. 

 :Relationsالعالقات  – 3
 وهي االرتباط التى تجمع بني األشياء كأن ندرك أو نتذكر عالقة بني لفظني أو بني شكلني.

 :Systemsاملنظومات  – 4

 وهي عبارة عن أمناط وتنظيامت من العالقات تربط بني أجزاء متفاعلة، تكون منطا معقداً. 

 :Transfo rmationsالتحويل أو الرتتيب  – 5
 وهي التغريات التي ينتقل بها ناتج معني من حالة ألخرى ومثل ذلك حل املعادالت الجربية. 

 التضمينات: – 6

ل يف شكل ثالا األبعاد، ميثلـه الشـكل التـايل، حيـث ميثـل ويوضح "جيلفورد" تصنيفه للعوام
 بعده األول محتوى النشاط العقيل بأنواعه األربعة وميثل بعده الثاين العمليات العقلية املتضمنة 
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يف هذا النشاط بينام ميثل البعد الثالث أنواع النـواتج املختلفـة، ومتثـل كـل خليـة مـن خاليـا 

ى القدرات العقلية، والتي ميكن وصفها عـىل أسـاس املحتـوى، الشكل )أى كل مكعب صغري( إحد

 والعملية، والناتج، واالختبارات التي وصفها عىل أساس املحتوى، تتصف أيضاً الصفات الثالث. 

( أى 121=  6×  5×  4عـامالً ) 121وهكذا يصبح عدد العوامل املتوقعة وفق هـذا النمـوذج 
قدرة، تختلف فيها بينها باختالف محتوى النشاط  121ميتد إىل أن النشاط العقيل املعريف لإلنسان 

 أو نوع العملية السائدة، أو نواتج النشاط. 
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وقد أدى تصور "جيلفورد" إىل سيل من البحوث التي تهدف إىل عزل القدرات أو التحقق 

قـدرة، وال زالـت الدراسـات  من وجودها، وقد توصل العلامء إىل اكتشاف ما يربو عيل مائـة

تحاول اكتشاف القدرات الباقية، وسوف نحاول فيام ييل، توضيح القدرات التي تم اكتشافها، 

( جـداول متثـل األنـواع 5مستخدمني بعد العمليات أساسا للتصـنيف، وبـذلك نحصـل عـىل )
كل الشـالخمسة من العمليات وتوضح القدرات املتضمنة يف كل نوع منهـا. ولتبسـيط هـذا 

 ميكن وضعه يف الشكل التايل:
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 القدرات اإلدراكية أو املعرفية: 

وهي التي تتعلق كام أرشنا سـابقاً، بالعمليـات املتضـمنة يف اكتشـاف املعلومـات، أو التعـرف 

 إليها، أو تحصيلها، واالستجابات املطلوبة يف اختبارات املعرفة، تعتمد عىل فهم شئ ما أو التعرف

إليه أو اكتشافه من جانب الفحوص، وميكن أن تتاميز القدرات املعرفية فيام بينها، إما عىل أساس 
محتواها أو مادتها يف االختبار )املحتوى( أو عىل أساس نوع الشئ الذي يتعامل معه املفحوص أو 

 تم اكتشافها. يكتشفه )الناتج أو عىل أساسهام معا، ويوضح الجدول التايل القدرات املعرفية التي 

 جدول " يوضح مصفوفة القدرات املعرفية أو اإلدراكية "         

نوع 
 الناتج

 نوع املحتوى

 معاين رموز أشكال
مواقف 

 سلوكية

 وحدات

إدراك 
وحدات 

أشكال 

برصية 

إدراك 
وحدات 

أشكال 

 سمعية

إدراك 
وحدات 

رموز 

برصية 

إدراك 
وحدات 

رموز 

 سمعية

إدراك 

وحدات 

 معاين

إدراك 

دات وح

املواقف 
 السلوكية

 فئات
إدراك فئات 

 األشكال

إدراك فئات 

 الرموز

إدراك 
فئات 

 املعاين

إدراك فئات 
املواقف 

 السلوكية
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 عالقات
إدراك 

عالقات بني 

 األشكال

إدراك 
عالقات بني 

 الرموز

إدراك 
عالقات 

 بني املعاين

إدراك 

عالقات بني 

املواقف 

 السلوكية

 منظومات

إدراك 

منظومات 

ل األشكا
 البرصية

إدراك 
منظومات 

 الرموز

إدراك 
منظومات 

 املعاين

إدراك 

منظومات 

املواقف 
 السلوكية

 تحويالت
إدراك 
تحويالت 

 األشكال

إدراك 
تحويالت 

 الرموز

إدراك 
تحويالت 

 املعاين

إدراك 

تحويالت 

املواقف 
 السلوكية

 تضمينات
إدراك 

تضمينات 

 األشكال

إدراك 
تضمينات 

 الرموز

إدراك 
تضمينات 

 ملعاينا

إدراك 

تضمينات 

املواقف 
 السلوكية

قـدرة إدراكيـة أو معرفيـة. والواقـع أن هـذه  21يتضح من الجدول السابق أنه تـم اكتشـاف 
القدرات التي تم اكتشافها مل يتأكد وجودها جميعـاً بشـكل كـاف. فـبعض هـذه القـدرات ثبـت 

جـوده إال يف بحـث واحـد. وجودها يف بحوث أو دراسات متعددة. بينام بعضها اآلخـر مل يثبـت و 
ومن هنا سوف نقرص رشحنا عىل بعض القدرات، التي تأكد وجودها يف كثري مـن البحـوث والتـي 

 توضح معنى هذه املصفوفة يف بعديها الطويل واملستعرض.
فالقدرة عىل إدراك وحدات األشكال البرصية مثالً، ثبت وجودها يف بحـوث متعـددة. وهـذه 

توى بأن االختبارات التي تقيسها تعتمد عىل أشكال أو صور برصـية. القدرة تتصف من حيث املح
بينام تتصف من حيث نواتجها بأنها تنطـوي تحـت الوحـدات. وتقـاس هـذه القـدرة باختبـارات 
متنوعة أهمها اختبار الكلامت التي مسحت بعض أجزائها، أو اختبار تكملة األشكال حيث يطلب 

 بعض األشياء املألوفة.من املفحوص التعرف إىل صور ناقصة ل
كذلك ثبت وجود القدرة عىل إدراك وحدات الرموز البرصـية ىف دراسـات متعـددة. وتتصـف 
هذه القدرة من حيث املحتوى، بأنها تعتمد عىل الرموز ومن حيـث النـاتج. بأنهـا تنطـوي تحـت 

الحـروف  الوحدات. وتقاس بواسطة اختبارات تعتمد عىل كلامت مكتوبة، مثل اختبار التعرف إىل
  الناقصة يف الكلامت
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 ضع حروفاً متحركة يف املسافات الخالية لتكون كلامت حقيقية.  مثال:

 ط . . . ف . . . ن 

 م . . . س . . . ر 

 م . . . ز . . . ن 
أو اختبار املشكالت اللفظية، وفيه يطلب من املفحوص ترتيـب مجموعـة مـن الحـروف املعطـاه 

 بحيث تكون كلمة حقيقية، مثل:

 ى ر أ س هـ 
 س ح م ر 

كذلك من القدرات التي ثبت وجودها يف بحوث متعـددة، القـدرة عـىل إدراك منظومـات املعـاين، 

وتتفـق هــذه القــدرة مــع القـدرة االســتداللية التــي استخلصــها ثرسـتون. وتقــاس باختبــار االســتدالل 
من حيـث محتواهـا بأنهـا  الحسايب، الذي يركز أساساً عىل عملية الفهم، وواضح أن هذه القدرة تتصف

 تعتمد عىل املعاين، أما من حيث ناتجها فإنها تتعلق باملنظومات.

 القدرات التذكرية:

وتتعلق بحفظ الفرد لألشياء التي يتعلمها، وكيفية تذكرها أو التعرف عليهـا. والجـدول التـايل 
 التذكرية التي تم اكتشافهايوضح القدرات 
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 التذكريةجدول يوضح مصفوفة القدرات 

نوع 

 الناتج

 نوع املحتوى

 سلوك    معاين رموز أشكال

 وحدات
تذكر وحدات األشكال 

 البرصية
تذكر وحدات 

 الرموز
تذكر وحدات 

 معاين
تذكر وحدات 

 السلوك

 فئات
تذكر فئات األشكال 

 البرصية

تذكر فئات 

 الرموز
 تذكر فئات املعاين

تذكر فئات 

 السلوك

 عالقات
تذكر العالقات بني 

 األشكال البرصية

تذكر العالقات 

 بني الرموز

تذكر العالقات بني 

 املعاين

تذكر 
للعالقات 

 السلوك

 منظومات
تذكر منظومات 

 األشكال البرصية

تذكر منظومات 

 الرموز

تذكر منظومات 

 املعاين

تذكر 

منظومات 
 السلوك

 تحويالت
تذكر تحويالت 

 األشكال
تذكر تحويالت 

 الرموز
تذكر تحويالت 

 املعاين

تذكر 

تحويالت 

 السلوك

 تضمينات
تذكر تضمينات 

 األشكال

تذكر تضمينات 

 الرموز

تذكر تضمينات 

 املعاين

تذكر 

تضمنيات 

 السلوك

قـدرة. إال أن  17ويتضح من الجدول السابق أن عدد القـدرات التذكريـة التـي تـم اكتشـافها 
أيـدت وجودهـا. ومـن معظم هذه القدرات مل تتضح طبيعها بعد، نتيجـة لقلـة الدراسـات التـي 

القدرات التي أيدتها أكرث من دراسة واحدة القدرة عىل تذكر وحدات األشكال. والقدرة عىل تذكر 

 منظومات األشكال البرصية، والقدرة عىل تذكر تضمينات الرموز.
وتقاس القدرة عىل تذكر األشكال باختبار تذكر الخرائط واختبار اسرتجاع التصـميامت. أمـا تـذكر 

ت األشكال البرصية فتقاس باختبارات مثل اختبار تذكر االتجاه، وتـذكر املوضـع، وتقـاس منظوما

 تذكر تضمينات الرموز باختبارات تداعي األعداد والحروف.
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 قدرات التفكري التقاريب:

ويقصد بالتفكري التقاريب، ذلك النشاط العقيل الذي يكون وجهـاً نحـو حـل مشـكلة محـددة. 

تكون فيه اسـتجابة واحـدة أو نتيجـة واحـدة صـحيحة. والبـد أن يصـل  ويتمثل يف املوقف الذي
املفحوص إيل هذه النتيجة، ليك تكون إجابته صحيحة. وقد بلغ عدد القدرات التـي تـم اكتشـافها 

 قدرة. والجدول التايل يوضح هذه القدرات. 15من قدرات التفكري التقاريب 

 التقاريب مل يتم اكتشافها بعـد. ومـن القـدرات تدل الخانات الفارغة بالجدول عىل قدرات التفكري
التي ثبت وجودها يف أكـرث مـن بحـث، قـدرة اإلنتـاج التقـاريب لوحـدات املعـاين، وقـدرة اإلنتـاج 

ـــا. ـــوز وغريه ـــويالت الرم ـــاريب لتح ـــاج التق ـــدرة اإلنت ـــوز وق ـــني الرم ـــات ب ـــاريب للعالق                                      التق

 وفة قدرات التفكري التقاريب "جدول  " يوضح مصف

نوع 

 الناتج

 نوع املحتوى

 سلوك معاين رموز أشكال

 وحدات

االنتاج 

التقاريب 

لوحدات 
 االشكال

االنتاج 

التقاريب 

لوحدات 
 الرموز 

اإلنتاج 

التقاريب 

لوحدات 
 املعاين

االنتاج التقاريب 

لوحدات 

 السلوك 

 فئات

اإلنتاج 

التقاريب لفئات 

 األشكال

اإلنتاج 

التقاريب 

 لفئات الرموز

اإلنتاج 

التقاريب 

 لفئات املعاين

االنتاج التقاريب 

 لفئات السلوك

 عالقات

اإلنتاج 

التقاريب 

للعالقات بني 
 األشكال

اإلنتاج 

التقاريب 

للعالقات بني 
 الرموز

اإلنتاج 

التقاريب 

للعالقات بني 
 املعاين

االنتاج التقاريب 

 لعالقات السلوك
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  منظومات

اإلنتاج 

تقاريب ال

ملنظومات 

 الرموز

اإلنتاج 

التقاريب 

ملنظومات 

 املعاين

 االنتاج التقاريب
ملنظومات 

 السلوك

 تحويالت

اإلنتاج 

التقاريب 

لتحويالت 
 األشكال

اإلنتاج 

التقاريب 

لتحويالت 
 الرموز

اإلنتاج 

التقاريب 

لتحويالت 
 املعاين

االنتاج التقاريب 
لتحويالت 

 السلوك

 تضمينات

اإلنتاج 

يب التقار 

لتضمينات 
 األشكال

اإلنتاج 

التقاريب 

لتضمينات 
 الرموز

اإلنتاج 

التقاريب 

 لتضمينات
 املعاين

يب االنتاج التقار 
لتضمنيات 

 السلوك

وتقاس قدرة اإلنتاج التقاريب لوحدات املعاين باختبارات التسمية حيث يعطي للمفحوص 

 للعالقات بني الرمـوز فتقـاس ألوان أو أشكال يطلب منه تسميتها، أما قدرة اإلنتاج التقاريب

باختبارات املتعلقات الرمزية مثل اختبارات التمثيل التي تعتمد عىل التكملة وليس االختبار 
من متعدد. أما قدرة اإلنتاج التقاريب لتحويالت الرموز فتقاس باختبـاري الكلـامت املختفيـة 

نـه إعـادة ترتيبهـا وتحويالت الكلامت. وفيها يعطى املفحوص أجـزاء مـن جمـل، ويطلـب م

 بحيث تشكل كلامت جديدة.
 قدرات التفكري التباعدي:

ويقصد بالتفكري التباعدي التفكري املرن، الذي يتجه يف اتجاهات متعددة. ويتميز بإنتاج 

معلومات جديدة. وابتكار حلول متنوعة للمشـكالت ويتمثـل يف املواقـف التـي تتـيح عـدة 
 عدد من االتجاهات عن النتـائج املمكنـة. ويشـار إجابات صحيحة. وعىل الفرد أن يبحث يف

قـدرة مـن قـدرات التفكـري  32إيل هذا النوع أحيانـاً بـالتفكري االبتكـاري. وقـد تـم اتشـاف 

 التباعدي والجدول التايل يلخص هذه القدرات ويوضح عالقتها بالنواتج واملحتويات.
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 عديجدول يوضح مصفوفة قدرات التفكري التبا                 

 نوع الناتج
 نوع املحتوى

 مواقف سلوكية معاين رموز أشكال

 وحدات

اإلنتاج 

التباعدي 
لوحدات 

 األشكال

اإلنتاج 

التباعدي 
لوحدات 

 الرموز

اإلنتاج التباعدي 
 لوحدات معاين

اإلنتاج التباعدي لوحدات 
 املواقف السلوكية

 فئات

اإلنتاج 

التباعدي 
لفئات 

 األشكال

اإلنتاج 

التباعدي 

 ئات الرموزلف

اإلنتاج التباعدي 
 لفئات املعاين

لفئات اإلنتاج التباعدي 
 املواقف السلوكية

 عالقات

اإلنتاج 
التباعدى 

لعالقات 

 األشكال

اإلنتاج 
التباعدي 

للعالقات بني 

 الرموز

اإلنتاج التباعدي 

 للعالقات بني املعاين

لعالقات اإلنتاج التباعدي 

 املواقف السلوكية

 منظومات

 اإلنتاج
التباعدي 

ملنظومات 

 األشكال

اإلنتاج 
التباعدي 

ملنظومات 

 الرموز

اإلنتاج التباعدي 

 ملنظومات املعاين

ملنظومات اإلنتاج التباعدي 

 املواقف السلوكية

 تحويالت

اإلنتاج 
التباعدي 

لتحويالت 

 األشكال

اإلنتاج 
التباعدي 

لتحويالت 

 الرموز

اإلنتاج التباعدي 

 لتحويالت املعاين

لتحويالت لتباعدي اإلنتاج ا

 املواقف السلوكية

 تضمينات

اإلنتاج 
التباعدي 

لتضمينات 

 األشكال

اإلنتاج 
التباعدي 

لتضمينات 

 الرموز

اإلنتاج التباعدي 

 لتضمينات املعاين

لتضمينات اإلنتاج التباعدي 

 املواقف السلوكية
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ن التفكـري االبتكـاري يف وقد نال كثري من قدرات اإلنتاج التباعدي اهتاممـاً مـن البـاحثني نظـراً أل 

تصميمه هو تفكري تباعدي. عىل أن هناك بعض قدرات التفكـري التباعـدي مل تحـظ بقـدر كـاف مـن 

الدراسة. وخاصة تلك التي تتعلق باملواقف السلوكية سواء ما يتعلق منها باإلنتاج التباعدي للوحـدات 

 ضمينات.أو العالقات، أو الفئات، أو املنظومات، أو التحويالت، أو الت
ومن أهم القدرات التي تأكد وجودها يف عديد من البحوث اإلنتاج التباعـدي لوحـدات 

الرمــوز، واإلنتــاج التباعــدي لوحــدات املعــاين واإلنتــاج التباعــدي لفئــات املعــاين، واإلنتــاج 

 التباعدي لتحويالت األشكال وغريها.
يانـاً طالقـة الكلـامت، والقدرة عىل اإلنتـاج التباعـدي لوحـدات الرمـوز يطلـق عليهـا أح

وتعتمد االختبارات التي تقيسها عىل إنتـاج أكـرب عـدد مـن الكلـامت ذات خصـائص بنائيـة 

 محددة. مثل التي تبدأ وتنتهي بحرف معني.
بطالقة األفكـار أو الطالقـة أما القدرة عىل اإلنتاج التباعدي لوحدات املعاين، فتعرف أحياناً 

اس باختبارات مختلفـة كـأن يطلـب مـن املفحـوص ذكـر أشـياء وتق  Fluency Ideationalالذهنية 

 وغريها. مستديرة الشكل وصالحة لألكل، أو يذكر استعامالت مختلفة ألشياء مألوفة ..

وأما القدرة عىل اإلنتاج التباعدي لفئات املعاين، فرتتبط مبا يعـرف باملرونـة التلقائيـة وتقـاس 
طلب من املفحوص أن يعطـي اسـتعامالت مختلفـة هذه القدرة باختبارات االستعامالت، حيث ي

ليشء معني، وتتحدد درجته بعدد الفئات املختلفة التـي يقـدمها، ال بعـدد االسـتجابات كـام هـو 

 الحال يف الطالقة الذهنية.
أما القدرة عىل اإلنتاج التباعدي لتحـويالت األشـكال فتعـرف باملرونـة التكيفيـة ومـن أشـهر 

ختبار أعواد الثقاب. حيث يطلب من املفحوص استبعاد عدد مـن هـذه االختبارات التي تقيسها ا

 العيدان للحصول عىل عدد من املربعات من العيدان املتبقية. مثال ذلك موضح يف الشكل التايل:
 

 

 )ج(    )ب(      )أ(   

 
 

ويعطى للمفحوص الشكل )أ( فقط، ويطلب منه استبعاد أربع أعواد ثقاب بحيث يرتك ثالثة 

عات فقط، تتطلب اإلجابة باستبعاد األعـواد األربعـة املوضـحة يف شـكل )ب( بحيـث يتبقـى مرب
 بثالثة مربعات كاملة كام يف الشكل )ج(.
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 القدرات التقوميية:

تتضمن هذه القدرات مختلف أنواع النشاط العقيل، الذي يهدف إيل التحقق مـن املعلومـات 

تها مبحك معني، إنها تتعلق بكفاية نواتج التفكري ونتائجها، والكشف عن مدى صحتها، وذلك مبقارن

وفاعليتها ومناسبتها أو فائدتها العملية، أي البد من إصدار حكم. والجدول التايل يلخص القدرات 
 التقوميية التي تم اكتشافها.

قدرة. وقد حظى بعـض  11ويتضح من الجدول أن القدرات التقوميية التي تم اكتشافها تبلغ 

بعدد كبري من الدراسات التي اثبتت وجودها، بينام بعضها اآلخر مل يحظ إال ببحث  هذه القدرات
واحد. ومن القدرات التي اثبتها عدد مناسب من البحوث، القدرة عىل تقويم وحـدات األشـكال، 

 والقدرة عىل تقويم وحدات الرموز، وكذلك القدرة عىل تقويم العالقات بني املعاين وغريها.

عىل تقويم وحدات األشكال بالقدرة عىل اكتشاف ما إذا كان شـكل مـا مياثـل  وتتعلق القدرة
 األشكال األخرى أم ال. وقد أطلق عىل هذا العامل عند ثرستون اسم عامل الرسعة اإلدراكية.

أما القدرة عىل تقـويم وحـدات الرمـوز فقـد ثبـت وجودهـا يف عـدة بحـوث، وتعتمـد عـىل 

من األعداد أو الحروف. ومثـال ذلـك أن يطلـب مـن املفحـوص أن املطابقة أو املقارنة بني أزواج 

 يعلم عىل األزواج املتامثلة ويرتك غري املتامثلة، من أزواج األعداد والحروف أو األسامء.
 مثال:

231675 – 232675  

767711 – 767711  
 س ث ح ر  –س ت ح د 

ات التامثل اللفظي من نوع االختيار مـن أما القدرة عىل تقويم العالقات بني املعاين، فتقاس باختبار 

متعدد، واختبار الكلامت املرتبطة حيث يعطي للمفحـوص زوج مـن الكلـامت بيـنهام عالقـة واضـحة، 
 وأزواج أخرى من الكلامت ويطلب منه أن يختار أقرب زوج يعرب عن العالقة املطلوبة.

التـي كـان يهـتم بهـا دارسـو وقد ناقش جيلفورد يف القسم األخري من كتابة عددا من القضايا 

الذكاء، وال زالوا يهتمون بها حتى وقتنا هذا. ومن هذه القضايا عىل سـبيل املثـال مشـكلة اآلثـار 

البيئية عىل املستوى العقيل للفرد. ويعتقد جيلفورد أن البيئة الفقرية وهي تلك التـي ال تـوفر إال 
النمو العقيل للطفل. كـذلك عـالج جيلفـورد، قدراً ضئيالً من االستثارة فيام يتعلق بالتعلم ضارة ب

مشكلة منو الذكاء وانحداره، ويشري إيل أن الدراسات التي أجريت يف إطار منوذجـة تـدل عـىل أن 

املعتقدات السابقة حول العمر األقىص للنمو العقيل يجب أن يعاد النظر فيها. فهو يقرر أن األداء 
 قد ال يصل الفرد يف بعض الحاالت إيل النمو األقىص األقىص أعىل بكثري مام كان يظن قبل ذلك، و 
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إال بعد الثالثني من عمره خاصة يف مجاالت التفكري التباعدي. كام أن منحنيات النمـو العقـيل 

تختلف باختالف األفراد وتختلف باختالف القدرات لدى الفرد الواحد. وينطبق هذا متاماً عىل مـا 

اء إذ يختلف بـاختالف القـدرات لـدى الفـرد الواحـد، كـام يسمى بالتدهور العقيل، وانحدار الذك

 يختلف باختالف األفراد كذلك.
 تعقيب عىل نظرية جيلفورد: 

الشك أن نظرية جيلفورد، تعترب مـن أهـم النظريـات املعـارصة يف التكـوين العقـيل وأكرثهـا 

تحقيـق بعـض طموحاً، وقد ظل جيلفورد وتالميذه يعملون ملا يزيد عىل عرشـين عامـاً يف سـبيل 
 جوانبها.

وتتميز النظرية بأنها تقدم منوذجاً باالتساق املنطقي الواضح وكان لها بذلك دور كبري يف إثارة 

عدد ال يحىص من البحوث والدراسات فساعدت عىل تطوير التحليـل العـاميل وتحسـني أسـاليبه. 
ة فروضـها وإعـداد كام أنها كانت متثـل اإلطـار املرجعـي لهـذه البحـوث. تعتمـد عليهـا يف صـياغ

 اختباراتها.

وال شك أن من أهم إنجازات النظرية، ذلك التنظيم املتكامل ألنواع العمليات العقليـة وهـي 

تلك التي مل تكن موضع اهتامم ملحوظ من قبلـه. فقـد حاولـت تنظيمهـا يف نسـق واحـد، ييرسـ 
وجي املعـارص، هـو فهمها ودراسة انتباه الباحثني إيل ميدان خصب من ميـادين البحـث السـيكول

 سيكولوجية االبتكار.

وعىل الرغم مـن هـذه اإلنجـازات الكبـرية مل تخـل نظريـة جيلفـورد شـأنها شـأن غريهـا مـن 
 النظريات، من بعض االنتقادات واملآخذ التي أخذها العلامء عىل بحوثه. 

د يف فقد أخذ العلامء عىل هـذه النظريـة، أن الداللـة التجريبيـة التـي اعتمـد عليهـا جيلفـور 

تحقيق نظريته، استمد أغلبيتها من بحوث جيلفورد نفسه، أو من البحوث العاملية التـي أجراهـا 
معاونوه وتالميذه يف معمله. ومن الحقائق العلمية املعروفة، أن القدرة العقلية ال يكفي إلثباتهـا 

ون اآلخـرون أن يكشفها باحث واحد، وإمنا ينبغي أن تتواتر نتـائج البحـوث التـي أجراهـا البـاحث

عجزت عن تأكيد وجود قدراته وتنظيمه بشكل واضح إذا مل تتفق نتائجها يف معظم األحـوال مـع 

 النتائج التي توصل إليها هو ومعاونوه.
وكذلك أخذ العلامء عىل جيلفورد بعض املالحظات، سواء فيام يتعلق بالعينة التي اسـتخدمها 

. ومـن املعـروف أنـه يف هـذه املسـتويات يكـون يف بحوثه من ذوي املستويات العقلية املرتفعـة

التاميز بني األفراد كبرياً مام يسمح بالكشف عن مثل هذا العدد الضخم من العوامل. وملـا كانـت 
هذه العوامل مل يثبت وجودها عند متوسطي الذكاء من األفراد، ومنهم أقل من املستوى العادي، 

 يل اإلثبات. هذا باإلضافة إيل أن االختبارات التي فإن املصفوفة كلها ستظل مجرد افرتاض يحتاج إ
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اعتمد عليها جيلفورد يف بحوثه، كانت كلهـا مـن النـوع الـورقي، ومـن ثـم فقـد أهمـل متامـاً 

النشاط العلمي اإلنساين، وال شك أن دراسة هذا النشاط العميل سوف تكشف عن قدرات أخرى، 

 ينبغي أن يدخلها جيلفورد يف مصفوفته.

ادات التي وجهت إيل جيلفورد أيضاً، أن بحوثه مل توضح مدى التداخل املوجود بني ومن االنتق
القدرات التي يتضمنها تصوره. فقد كان لكل بحث يهدف إيل دراسـة عـدد محـدد مـن القـدرات 

تنطوي تحت عملية عقلية معينة، أو محتوى معني ومن ثم نشـأت مصـفوفة القـدرات التذكريـة 

ية .. وغريها. وسوف يظل تصوره قارصاً ما مل يتضح مقدار التداخل بني ومصفوفة القدرات التقومي
 القدرات املختلفة.

أضف إيل هذا، أن اختبارات جيلفورد وقدراته املستخلصة يعوزها صدق املحك الخـارجي. بعبـارة 

تـذكر أخرى، مل يوضح جيلفورد مدى ارتباط اختبارات التفكري والتذكر عنده مثالً، بعمليات التفكري وال
يف مواقـف الحيــاة العاديــة املدرسـة واملهنيــة، مــام ال يتــيح اسـتخدامها يف عمليــات التنبــؤ بالنجــاح 

التعليمية أو املهني. وبالتايل فإنها ال تؤدي الهدف منها يف عمليات التوجيه واالختبـار. ومـن ثـم فـإن 

 أهميتها التطبيقية ضئيلة.

معنـى لهـا بالنسـبة لـبعض أصـحاب الثقافـات  وأخرياً، فإن كثـرياً مـن اختبـارات جيلفـورد ال
املختلفة، حتى مع مراعاة اختالف اللغة. ومن ثم فإن التصور ال ميكن تعميمه إال بعد دراسات يف 

ثقافات متنوعة ومتعـددة تسـتند إيل اختبـارات تناسـبها. هـذا باإلضـافة إيل أن تفتيـت النشـاط 

قدرة، نتيجة الكتشـاف أكـرث  121ذ يزيد عن العقيل إيل هذا العدد الضخم من القدرات، الذي أخ
من قدرة يف خلية واحدة يفقد نظرية، جيلفورد رشطـاً مـن أهـم رشوط النظريـة العمليـة، وهـو 

اإليجاز والتلخيص، ومن ثم نجد أنفسنا أما عديد من القدرات البسيطة التي ال نسـتطيع تحديـد 

 معاملها.
من املعـامل البـارزة لعلـم الـنفس املعـارص، وسـوف  ومع كل هذا، فإن هذه النظرية تعترب         

 تظل تؤثر يف اتجاه البحوث لسنوات طويلة.

 الضغوط العمل وكيفية التغلب عليها:
 يعرفه البعض عىل أنه استجابة مبعنى أنه نتيجة وليس سبباً.  مفهوم الضغط:

 ومن هذا املنطلق ميكن تعريف الضغط بأنه:
ن تفاعل الفرد مع القوى الخارجية يف البيئة املحيطة والذي استجابة تكيفية ذاتية ناتجة ع 

مصــادر الضــغوط                  قد يرتتب عليه أثاراً مادية أو نفسية أو سلوكية.
 الخارجية:

  



www.manaraa.com

 - 88 - 

 هناك أربعة رشوط يجب وتوافرها يك يعد الحدث الخارجي مصدرا للضغوط وهي:
دير جديد قد يصيب البعض بالقلق وبينام التهديد املحتمل: عىل سبيل املثال فإن تعيني م -أ

يرحب به البعض اآلخر ومن ثم فهو يعترب مصدرا للضغط عىل الفـرد األول بعكـس الفـرد 
 الثاين.

عدم التأكد: يشري إىل احتامالت نقص املعلومات أو عدم الوضوح أو القدرة عىل تفسري ما   -ب
 يحدث للرتقية من منصب إىل أخر أعىل.

 رك الفرد أهمية أو خطورة الحدث كلام زادت احتامالت إدراك الضغط.األهمية: فكلام أد  -ت
الفرتة الزمنية: وتشري إىل مدى استمرارية الحدث وبوجه عام كلام طالـت فـرتة األعبـاء أو   -ث

 املطالب غري العادية التي قد يواجهها الفرد كلام زادت الضغوط الناتجة عن الحدث.
 مظاهر / أعراض الضغوط:

 جية وتتمثل يف إصابة األفراد ب:أعراض فسيولو  -1

 -الجلطـات -زيـادة السـكر -الرسـطان -االنهيار العصـبي –الضغط  -األرق –التوتر  –الصداع  -
 ضعف جهاز املناعة.

 أعراض معرفية وتتمثل يف: -2

 -النســيان -قلــة االنتبــاه -الترســع يف اتخــاذ القــرار -ضــعف الرتكيــز -تــدين مســتويات األداء -
 عرفية.اضطراب يف الوظائف امل

 أعراض انفعالية وتتمثل يف: -3

 املامطلة. -الالمباالة -الغضب -قلة الوالء واالنتامء -انخفاض الروح املعنوية -
 أعراض سلوكية وتتمثل يف: -4

 قضم األظافر. -رصاع األدوار -النزاعات -العزلة -االنسحاب -نقص الدافعية -االحرتاق النفيس -
 النتائج االيجابية للضغط:

أن الضغوط فقط لها نتائج سلبية، ولكن أثبتت نتائج بعض الدراسات أن مامرسة يتوهم الكثري ب
قدراً مالمئاً من الضغوط يعد رضورياً لتحقيق مستويات متميزة من األداء ومن أهم هـذه األثـار 

 اإليجابية:

 الرسعة يف االنجاز. -

 تشجيع التفكري االبتكاري. -

 خلق التنافس االيجايب. -

 وقت والعمل عىل اإلدارة الجيدة له.خلق اإلحساس بأهمية ال -

 زيادة االنتاجية. -

 زيادة الدافعية للعمل. -

 ارتفاع مستويات األداء. -
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 تطوير العمل. -

 املناخ التنافيس الصحي. -

 التفكري االبتكاري. -
 مراحل تطور ضغوط العمل:

 مرحلة التنبيه بالخطر أو اإلنذار: -املرحلة األوىل 
ضغوط العمل والتي تتمثـل يف التفـاعالت الجسـمية والنفسـية متثل مرحلة رد الفعل األوىل تجاه 

 والتي يرتتب عليها توتر األعصاب وارتفاع ضغط الدم وزيادة معدالت التنفس، ..............
 املرحلة الثانية: مرحلة املقاومة:

 تبدأ هذه املرحلة مع تزايد ضغوط العمل وارتفاع مستوى القلق والتوتر، ويرتتـب عليهـا العديـد
من املظاهر السلبية للسلوك، مثل إصدار قرارات متضاربة، وغري جيدة، واملصادمات مع األخرين، 

.................. 
 املرحلة الثالثة: مرحلة االجهاد:

وتظهر هذه املرحلة مع انهيار املقاومة وظهور العديد من األمراض مثـل: ارتفـاع ضـغط الـدم أو 
 و قرحة املعدة، ............................الصداع املستمر، والضغط النفيس، أ 
 العالقة بني مستوى الضغوط واألداء:

توصلت الدراسات إىل أن العالقة بني مستويات الضغوط واألداء تأخذ شكل منحنى. مبعنى  
أولئك الذين لديهم أعباء زائدة يكون لديهم توتر وأخطاء وأرق وعدم حسـم للمواقـف، والـذين 

ن يكون لـديهم دافعيـة قويـة وطاقـة مرتفعـة، وإدراك جيـد واتـزان وهـدوء، لديهم عبء متواز 
 والذين لديهم عبء محدود يكون لديهم نقص يف الدافعية، تغيب عن العمل، ال مباالة.

 الروشتة النفسية لعالج ضغوط العمل:

 كن واقعيا فال تفريط وال إفراط. -   استعن بالله يف كل أمورك. -

 ية.مامرسة األنشطة الرياض -

 أعد ترتيب أهدافك حسب األهمية. -

 ضع جدوال ألعاملك إلدارة الوقت بفاعلية. -

 ركز عىل إنجاز مهمة واحدة وال تشتت نفسك يف كل ما يطلبه االخرون. -

 إبحث عن مصادر االبتسامة فإن مل تجدها فإصنعها. -
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 كن إيجابيا يف نقدك. -

 خذ قسطا كافيا من النوم.  -
 تحكم يف العصبية والغضب لدى األفراد:ثانيا: الثبات االنفعايل وال

كـام هـو معـروف .  ومـن أكـرث  %11إىل  71االنفعال يشوه التفكري املنطقي بنسـبة مـن 
االنفعاالت املنترشة: العصبية الشديدة والغضب املفاجئ املتفاقم الـذي يفقـد اإلنسـان السـيطرة 

العصبية والغضب لهـا تـأثريات عىل نفسه وعىل مشاعره. من املعروف أيضا أن االنفعال الشديد و 
خطرية عىل اإلنسان بداية من طاقته وانتهاًء باألعراض الجسمية التـي تـؤدي إىل أمـراض كضـغط 
الدم والسكر والقلب وضعف الذاكرة والنسيان الشديد وعدم الرتكيـز وتـزاحم األفكـار يف العقـل 

عـن الحيـاة السـعيد املريحـة اضطرابات النوم والصداع املستمر وغري ذلك مام قد يعيق اإلنسان 
 الكرمية .

وكام تعلم فإن كل هدف عىل وجه األرض له طريق سهل يسري للوصول إليـه. لهـذا كـان هـدف  
ورشة العمل هو تغيري حياتك ويضـفي عليهـا هـدوًء وطأمنينـة وسـيطرة عـىل كافـة االنفعـاالت 

 لتكون أنت قائد نفسك وقائد انفعاالتك ال منقاد لهذه االنفعاالت.
 أهمية الثبات االنفعايل :

 التعرف عىل االنفعال كيف يأيت وماهيته وكيفية إنهائه بصورة علمية رسيعة.-1
 تعلم كيف تعيد برمجة عقلك عىل أن ال ينفعل بسهولة.) الربمجة اللُغوية العصبية( -2
 تعلم كيف تتعامل مع من يثريون غضبك. -3
 واقف.تعلم كيف تكون هادئا عىل الدوام يف كل امل -4
 كيفية تحديد املشاعر للتحكم يف الظروف املؤدية لالنفعال. -5
 تعلم كيف تحمي نفسك من مسببات االنفعال املتكررة يف حياتك. -6
تعلم كيف تفرغ انفعالك بصورة نفسية سليمة وتعلم كيف ال تنفعل من نفس اليشء مرة  -7

 ثانية.
 بي وإيقاف األحداث السلبية املحيطة.تعلم كيفية تحديد املشاعر إليقاف الجذب السل -1
 مهام كانت الظروف من حولك ستنعم بحياة هادئة مطمئنة. -7
 ستذهل أن املواقف التي كانت تحيلك إىل بركان ثائر مل تعد تؤثر فيك نهائيا من األساس. -11

 أهم السامت التي متيز الشخص املتوافق:
فالشخص الثابت انفعاليا ال يستفز وال يستثار من القدرة عىل تناول األمور بأناة وصرب          

األحداث التافهة ويتسم بالهدوء والرزانة ويثق به الناس عقالين يف مواجهة األمور يتحكم يف 
انفعاالته خصوصا انفعاالت الغضب والخوف و الغرية وال يولد الشخص حامال لهذا السمة ولكن 

 طف الثقة بالنفس بني األفراد داخلها.تنمو معه يف ظل بيئة عمل هادئه فيها التعا
وثباتك االنفعايل داخل عملك يجعلك تواجه مشكالتك بحكمة وتعقل وكلام زادت درجة تحكمك 
يف انفعاالتك يف مواقف الغضب كلام كنت هادئ يف عملك يسودها التعاطف وتخلو من التوتر 

 والقلق فيكتسب منك زمالئك هذا الثبات.
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 ا تتمتع بالثبات االنفعايل يجب أن تتحىل بهذه السامت:وليك تكون شخصا متوافق
 حدث نفسك بجمل ايجابية مثل :

 & انا واثق انني اتدرب عيل مهارة كظم الغيظ وواثق من نجاحي فيها بإذن الله 
 & انا مريت بنفس املواقف دي من قبل .. وتعصبت وخرست كثريا ومل يتغري الحال 

 ينني عيل هذا املوقف & انا متاكد ان ربنا معايا وهيع
 & لن اعود لخساريت السابقة 

 & انا متاكد ان املستقبل افضل 
 & كرثين قبيل جربوا املهارة دي ونجحوا فيها .. 

 وانا كامن الزم انجح فيها باذن الله 
 & اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

 & اللهم اعني ويرس االمر يل 
 ه سيكون اقل حدة من ردك املعتاد *** عند ذلك رد عيل املوقف وانشاء الل

 * وباملامرسة والتكرار لهذه املهارة ستصل لثبات انفعايل  عايل جدا ان شاء الله 
 بعض األمور التي تساعدك عيل التأثري يف اآلخرين :

 اإلبتسامة الرقيقة ) دون صوت ( . – 2  الكلمة الطيبة . – 1
اإلنصات ) حسن  – 4      حتي تفريط .الضحك بشكل معتدل ) بصوت ( دون افراط وال – 3

 اإلستامع ( بعقلك وقلبك .
 ابداء التعاطف مع ما يُقال بشكل معقول . – 5
 النظر يف وجة محدثك من غري تركيز زائد فذلك يوحي باإلنتباة . – 6
 مساعدة الغري ان كان ذلك يف استطاعتك . – 7
 ابدأ بالسالم . – 1
 ناداتهم بها قدر املستطاع .حفظ اسامء َمن تقابلهم وم – 7
 ابدأ بنقاط االتفاق مع َمن امامك اثناء الحديث . – 11
 االستذكار الجيد والتفوق الدرايس"-ثانياً 

مع االنفجار املعـريف وثـورة املعلومـات التـي اجتاحـت العـامل مـع مطلـع القـرن الحـادي 
السالح الحقيقي الذي يجـب والعرشين، مل يصبح للتخمني نصيب كبري يف النجاح والتقدم، وأصبح 

أن نسلح به طالب اليوم ورجال الغد هو: سـالح املعرفـة الصـحيحة، ونـزودهم ببنـاءات معرفيـة 
قوية متاميزة واضحة ومنظمة ، يك يستطيعوا خوض معركـة ثـورة املعرفـة، وخاصـة التكنولوجيـة 

 متجدد.منها، عىل صفحات شبكة املعلومات العاملية، وما تسفر عنه من تضخم معريف 
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والطريق السليم إىل النجاح يف بناء الشباب معرفيا، وبنـاء عقـولهم عـىل نحـو سـليم، هـو 
متهيد الطريق لهم باسرتاتيجيات جيدة لكيفية تنظيم وقتهم وإدارتـه، وتحديـد أهـدافهم وسـبل 
تحقيقها، للحصول عىل املعلومات السليمة يف أقل وقت وبأقرص الطرق، وكـل ذلـك يتسـنى لهـم 

ريق مهارات االستذكار، التي تحقق لهم النجاح يف جميع أعاملهم التي يقبلون عـىل القيـام عن ط
 بها، ليس يف حياتهم الدراسية فحسب، بل يف جميع أعاملهم وأمورهم يف الحياة.

ومن املالحظ أن كثري من الطلبة يشكو من عدم قدرتهم عـىل املـذاكرة، وجهلهـم بـالطرق 
 من عملية االستذكار، لذلك رأيت أن أضع هذه اإلرشادات العملية لتحقيق أفضل نتيجة السليمة

وأصـلحها  والرتبوية بني أيديكم لىك تنري لكم طريـق النجـاح والتفـوق، وتعـرفكم بأفضـل الطـرق
لتحقيق االستذكار الفعال والوصول إىل أفضل النتائج آخر العام بإذن الله، راجياً اللـه أن يـنفعكم 

 والتفوق. قمة النجاح بها وتأخذ بأيديكم إىل
 معوقات االستذكار الجيد: -أ

املذاكرة والتى يجب عليك أن تكتشفها  هناك بعض الصعوبات التى ميكن أن تعوقك عن
 املذاكرة الفعالة، وأهم هذه الصعاب: وتحاول التغلب عليها، حتى تستطيع أن تدخل ىف

التنقل من درس إىل آخر ومن مادة إىل املذاكرة،فتفقد وقتك ىف  عدم القدرة عىل الرتكيز أثناء -1
 شيئاً. أخرى دون أن تذاكر

 منها. تراكم الدروس وعدم القدرة عىل تنظيم وقتك لالنتهاء - 2
ويصورونها لك عىل  كراهية بعض املواد الدراسية، وتصديق الفاشلني الذين يخوفونك منها - 3

 أنها )بعبع( ال ميكن التغلب عليه.
 يضيعون وقتك ىف اللهو والهراء دون تقدير ألى مسئولية. ينأصدقاء السوء الذ - 4
الناتجان عن املشكالت األرسية أو العاطفية والتى تشتت الذهن وتضعف من  القلق والتوتر - 5

 االستذكار الجيد والتقدم الدرايس. قدرتك عىل
 كيف نبدأ العمل باالستذكار؟ -ب

وبة، ولتيسـري ذلـك هنـاك أربـع طـرق تتسم بداية أي عمل لدى الكثريين بيشء مـن الصـع
ميكــن  (471-467م ، ص1771)  وهــوب بيتلــر تســاعد عــىل البــدء يف العمــل ، يعرضــها

 إيجازها فيام ييل:
إن أكـرث األشـياء إحباطـا يف مكـان اسـتذكارك هـو أن تنظـر  خلق مناخ مناسـب للعمـل: .1

ا جذابا بطريقتـك حولك، وتشعر أن املكان يبعث فيك الكآبة. فاجعل من هذا املكان جو 
الخاصة، إما برتتيبه، أو وضع أشياء تستمتع بها، كالزهور مثال، ويشمل ذلك املكتب الذي 

 تعمل عليه.
وهذه القامئة توضح لك من أين تبدأ. ولكـن ال تكـن   . ضع قامئة مسبقة باملهام املطلوبة:2

الوقــت بالفعــل يف  مفرطــا يف طموحــك، فحــدد لنفســك أهــدافا معينــة ميكنــك إنجازهــا
 املناسب، ثم قم باألعامل اإلضافية إذا كان هناك متسع من الوقت. 
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إذا أقـدمت عـىل أداء املهـام الكبـرية، وشـعرت بفتـور  . ضع فوائد الدراسة نصب عينيـك:3
حامستك املبدئية، وانخفضت قدرتك عـىل أن تسـتجمع قـواك لتبـدأ هـذه املهـام. فـاقرأ 

هام، وستجد نفسك مدفوعا للعمل، وبصفة خاصـة الفوائد التي ستجنيها من أداء هذه امل
 إذا ما كنت تشعر بيشء من اإلحباط.

. اترك مناخ عملك جذابا للمرة التالية: استغرق الدقائق األخـرية للعمـل يف إعـادة ترتيـب 4
املكان، واالستعداد للجلسة التالية، وهو أفضل توقيت للتخطيط مقدما ملا سـتفعله فـيام 

سك فورا عن كل فرتة استذكار. بعمـل األشـياء املفضـلة لـك، إذا مـا بعد. وأخريا كافئ نف
كنت قد حققت الهـدف مـن تلـك الفـرتة. ألن مفتـاح النجـاح يف العمـل هـو أن تجعـل 

 املكافآت بسيطة وفورية، بعد العمل مبارشة وليس قبله.
 تـذاكـــر ؟؟ كيــف -جـ

النجاح والتفوق يجب أن متر باملراحل  لتحقيق املذاكرة الفعالة التى تقودك بإذن الله إىل قمة
الحفظ واملذاكرة / التسميع / املراجعة. وفيام يىل كل مرحلة  / التالية: القراءة اإلجاملية للدرس

 التفصيل: بىشء من
 للدرس: املرحلة األوىل القراءة اإلجاملية

عة لإلملام ورسي يجب أن تبدأ مذاكرتك بقراءة الدرس قراءة عامة بصورة إجاملية         
 :مبحتوياته وموضوعه، ويجب عليك اتباع اإلرشادات التالية

الدرس إىل عناوين كبرية رئيسية، وتقسيم كل عنوان رئيىس إىل عناوين فرعية أصغر  تقسيم -1
 .أجزائه وحفظها لتكوين صورة إجاملية عامة عن الدرس ىف ذهنك وتحقيق الرتابط بني منه،
بإمعان، مام يساعد عىل  رسعة قبل الرشوع ىف قراءته تفصيلياً ودراستهقراءة الدرس إجاملياً وب -2

 .رسعة الحفظ ويزيد القدرة عىل الرتكيز
الرسوم التوضيحية واملخططات والجداول التلخيصية، ومحاولة اإلجابة عن  االهتامم بدراسة -3

 العامة واألسئلة املبارشة حول الدرس. بعض التدريبات
 واملذاكرة: فظاملرحلة الثانية الح

مادة هى: )أحفظ ثم أحفظ  القاعدة الذهبية لتحقيق أعىل الدرجات وأفضل النتائج ىف أى         
كانت قدرتك عىل الفهم فالبد أن  ثم أحفظ(، فرغم أهمية الفهم ىف عملية املذاكرة إال أنه مهام

ء يرجع فشلهم إىل من الطلبة األذكيا تحفظ املعلومات التى سوف تضعها ىف االمتحان، وكثري
الطلبة متوسطى الذكاء الذين استطاعوا  اعتامدهم عىل الفهم فقط دون الحفظ، بعكس بعض

الفائقة عىل الحفظ وقليل من الفهم حتى ىف أدق  التفوق ىف االمتحانات معتمدين عىل قدرتهم
  ومات:إرشادات هامة تساعدك عىل الحفظ الجيد للمعل وفيام يىل… املواد مثل الرياضيات!!؟

ىف الدرس وضع خطاً تحتها وكرر قراءتها حتى تثبت ىف ذهنك  تعرف عىل النقاط الرئيسية -1
 وذاكرتك.

 الخ فهامً جيداً ثم احفظها…والقواعد واملعادالت والنظريات  افهم القوانني -2
 الدرس املختلفة، ثم أجب عنها كتابة وشفاهية ضع أسئلة تلخص أجزاء
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 متامسكة يسهل فهمها وحفظها كوحدة مرتابطة إىل وحداتقسم املواد الطويلة  -3
 برسعة ثق ىف نفسك وىف ذاكرتك واحفظ -4

  كيف تقاوم النسيان وتقوى ذاكرتك ؟؟
القواعد التى  اهتم علامء النفس بدراسة ظاهرة النسيان خاصة لدى الطالب، وحددوا بعض       

 وأهمها: درة عىل التذكر،تساعد عىل التغلب عىل النسيان وتعمل عىل تقوية الق
تثبت ىف ذهنك  تعرف عىل النقاط الرئيسية ىف الدرس وضع خطاً تحتها وكرر قراءتها حتى -1

 وذاكرتك
 فتنساها برسعة. ال تذاكر وأنت مرهق فالتعب ال يساعد عىل تثبيت املعلومات -2
 طة.مرتاب قسم املواد الطويلة إىل وحدات متامسكة يسهل فهمها وحفظها كوحدة -3
 ثق ىف نفسك وىف ذاكرتك واحفظ برسعة -4

 املرحلة الثالثة التـسـميـع:
تكفى، لكنه عندما يحاول  يعتقد كثري من الطلبة أن قراءة الدرس وفهمه ومحاولة حفظه           

إىن أعرفها وأفهمها( لكنه ال يستطيع ) :إجابة أحد األسئلة ىف االمتحانات فإنه يقف حائراً ويقول
التسميع وعدم إدراكه ألهميتها القصوى، وتتمثل  ويرجع ذلك إىل إهامله لعملية…  اإلجابة

  :أهمية التسميع فيام يىل
 لذاكرتك التسميع يكشف لك مواضع ضعفك واألخطاء التى تقع فيها، فهو مرآة -1
 أطول. التسميع هو الوسيلة القوية لتثبيت املعلومات وزيادة القدرة عىل تذكرها لفرتة -2
واحد كمية  فالطالب الذى يذاكر بدون تسميع ينىس بعد يوم… أنه عالج ناجح للرسحان  -3

 يوماً. 36تساوى ما ينساه الطالب الذى يقوم بالتسميع بعد 
املذاكرة، ولكن أفضل  وتختلف طرق التسميع باختالف مادة الدراسة وطريق كل طالب ىف    

االمتحان، ومن أهم طرق  وف تستخدمها ىفطرق التسميع هى التى تشبه الطريقة التى س
 التسميع ما يىل:

 التسميع التحريري:
 النقاط الرئيسية والقوانني والقواعد والرسوم التوضيحية وبياناتها الخ، ويتم التأكد وذلك بكتابة

الرتتيب  مام تكتبه بالرجوع إىل الكتاب، ويجب عند الكتابة للتسميع أالّ تهتم بتحسني الخط أو
عىل تصحيح  ظيم، وإمنا اكتب برسعة وبخط كبري حتى تعتاد الجرأة ىف الكتابة والقدرةوالتن

 أخطائك.
 التسميع الشفوي:

 وأرسع الطرق، ويجب مالحظة مايىل لتحقيق أفضل النتائج: وهو أسهل
 الرجوع إىل الكتاب ىف األجزاء التى ال تتأكد منها. إذا كنت تسمع لنفسك يجب -1
 أفضل من التسميع لنفسك. الزمالءالتسميع مع أحد  -2
 نتيجة أفضل. التسميع ىف صورة مناقشة ومحاولة لرشح الدرس يعطى -3

  كم من الوقت تقضيه ىف التسميع ؟؟؟
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 :التالية يتوقف ذلك عىل طبيعة املادة التى تستذكرها، وذلك وفقاً للقواعد
 املذاكرة للتسميع. وقتمن  % 71إذا كانت املادة مفككة وغري واضحة فأنت تحتاج إىل  -1
الخ. …تواريخ، قوانني، أسامء  إذا كانت املادة عبارة عن نظريات، معادالت، مصطلحات، -2

 فالتسميع هو العملية األساسية ىف املذاكرة.
من  % 51الخ. فأنت تحتاج إىل …كانت املادة أدبية كاالقتصاد والفلسفة وعلم النفس  إذا -3

 املذاكرة للتسميع وقت
 املـــراجـعـــة: لة الرابعةاملرح

وسهولة اسرتجاعها مرة أخرى عندما  للمراجعة فوائد كثرية جداً أهمها تثبيت املعلومات،
يساعدك عىل فهم ما يستجد منها فهامً كامالً  تسأل فيها،كام أن مراجعة الدروس السابقة بانتظام

 وىف وقت أقل من سابقتها.
  كيف تراجع ؟؟

 وامنا قسمها إىل مراحل متتابعة. ميع الدروس دفعة واحدةال تحاول مراجعة ج -1
 الفرعية، مع محاولة تذكر النقاط املهمة. تصفح العناوين الكبرية أوالً ثم العناوين -2
 والقوانني واملعادالت والقواعد وما شابهها. حاول كتابة النقاط الرئيسية ىف الدرس -3
 تكون من أسئلة االمتحانات السابق.ويفضل أن  أجب عن بعض األسئلة الشاملة، -4
جامعية من خالل طرح أسئلة واإلجابة عليها مع بعض  ميكن أن تكون املراجعة ىف صورة -5

 عىل التذكر واالسرتجاع. الزمالء مام يزيد من حامسك وقدرتك
 ؟؟ متى تراجـــع

ذلك غري صحيح، فقط، ولكن  قد يظن البعض أن املراجعة تكون ىف آخر العام أو قبل االمتحانات
املعلومات والقدرة عىل تذكرها،  فاملراجعة من أول العام الدراىس هامة جداً للتأكد من تثبيت

 ولذلك يجب عليك اتباع اآلىت:
ثالث عىل األكرث كل أسبوع بحيث تستكمل مراجعة جميع املواد مرة كل  مراجعة مادتني أو -1

 شهر.
 يوم اإلجازة األسبوعى للمراجعة. تخصيص -2
 ألنها مفتاح التفوق. املراجعة قبل االمتحانات هامة جداً ورضورية -3

  ؟االمتحـــــانات ؟
 تأكد من جدول االمتحانات قبل موعده بوقت كاف. -
 االمتحان وأهتم بغذائك. ال تجهد نفسك قبل -
 أكرث مام تفيدك. ال تكرث من املنبهات وال تتناول األدوية املسهرة فهى ترضك -
النوم قبل االمتحان لرتتاح  أعد أدواتك كل ليلة طبقاً المتحان الغد. وخذ قسطاً كافياً من -

 جسمياً ونفسياً وذهنياً وتركز ىف االمتحان.
الذهاب إىل لجنة االمتحان، وقد أخذت ما يلزمك من أدوات، وال تنس رقم جلوسك،  بكر يف -

 اً من النجاح.االمتحان مسرتيح الجسم ، مطمنئ النفس، واثق وأدخل
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جيداً بإمعان وهدوء وال تتعجل ىف اإلجابة،وال ترتدد عند اإلجابة أو  اقرأ ورقة األسئلة كلها -
 يضيع وقتك. االختيار حتى ال

للمراجعة، وال تغادر  قسم زمن اإلجابة بني األسئلة املطلوب اإلجابة عليها، واترك بعض الوقت -
 لجنة االمتحان قبل انتهاء الوقت.

 كل سؤال فرمبا تحتاج إىل زيادة شيئاً ما عند املراجعة. رك فراغاً بعد إجابتك عنات -
 السهلة، وتأكد من األسئلة اإلجبارية واالختيارية. ابدأ باإلجابة عن األسئلة -
 وتأكد أن املصحح يرجع إليها أحياناً ويحتسب لك درجاتها. يفضل أن تكتب مسودة لإلجابة، -
 بالضبط، وأجب عىل قدره، ورتب إجابتك ىف شكل عنارص وفقرات. ؤالحدد املطلوب من الس -
 بسؤال آخر وأنت تجيب فسارع بكتابتها ىف املسودة قبل أن تنساها. إذا تذكرت نقطة متعلقة -
مطلوب منك إجابته دون أن تكتب فيه، وإذا مل تستطع اإلجابة عن السؤال  ال ترتك أي سؤال -

 ه منه،فإن ذلك يحتسب لك ىف الدرجات.الجزء الذى تعرف كله فأجب عن
قبل أن تراجع إجاباتك فرمبا تكون قد نسيت شيئاً أو تتذكر شيئاً  ال تخرج من لجنة االمتحان -

 لإلجابة. جديداً تضيفه
كام أن محاوالتك  اعتمد عىل نفسك وال تحاول الغش، فمن غشنا ليس منا كام قال رسول الله، -

والرسوب فأحذر أن  ك، وتشتت أفكارك، وتعرضك إللغاء امتحانكللغش تزيد من توترك واضطراب
 تضيع نفسك.

وعرضها من أهم عوامل  تذكر أن وضوح خطك ونظافة كراسة اإلجابة، وحسن تنظيم اإلجابات -
 النجاح والتفوق.

 ما الكيفية لزيادة التحصيل مبهارات االستذكار؟ -د
ــرض ــل يع ــن اال  Cottrell (1999,22) كوتري ــة م ــاز مجموع ــوير اإلنج ــات لتط قرتاح

 -والتحصيل اعتامدا عىل مهارات االستذكار، منها ما ييل:
 Awareness of what is required   أنت مكلف به أوما الوعي مبا هو مطلوب منك ، -1

فمعرفة الفرد ملـا هـو مكلـف بـه واملتوقـع منـه، يسـاعده يف البحـث عـن وسـائل 
 تحقيقه.

 Methods & Strategiesالطرق واالسرتاتيجيات  -2
يسهل استذكار الدروس واملقـررات إذا كانـت هنـاك اسـرتاتيجيات وطـرق عمـل سـليمة 

 ومنظمة لذلك، وهي ما متثلها مهارات االستذكار.
 Confidence الثقة مبا تفعل -3

يحتاج النجاح إىل أن يشعر الفرد بأنه يتعلم وينجز ويحصل. والعديد من الطـالب يـزداد 
ملرورهم بخربات دراسية ناجحة، وشـعورهم بـالتفرد يف أدائهـم، وإن كانـت  نجاحهم نتيجة

 ليست لديهم أية فكرة عن مستوى ذكائهم.
  



www.manaraa.com

 - 97 - 

  Familiarity   األُلفة -4
إذا كانت املهارات تتحسن باملامرسة والتغذيـة الراجعـة مـن اآلخـرين، أو مـن الشـخص 

الفرد كلام استذكر دروسه كـان خبـرياً نفسه مبراقبته ألدائه ومعرفته بنتيجة هذا األداء، فإن 
إليها، مستطيعا الرتكيز يف االسـتذكار   بالطرق املخترصة، واعيا باملهارات الفرعية التي يحتاج

 ُمددا أطول، مؤديا للمهارات الفرعية واملهارة الكلية بشكل آيل وأفضل.
  Self- awareness & Self- evaluation الوعي بالذات وتقوميها -5

يطور الفرد مهاراته يجب أن يعرف أوال: أين هو منها؟، وما نقاط الضـعف والقـوة  فلىك
لديه فيها؟، وماذا يريد من اإلنجاز والتحسن يف تلك املهارات؟. واالستبصار بالـذات يسـاعد 
عىل تقويم ما لديه من مهارات، أفضل من االعتامد عىل تقويم اآلخـرين. وفـيام يـيل قامئـة 

ة لالستذكار التي ميكن أن تساعد يف تقويم الذات والـوعي مبـا لـدى الفـرد باملهارات املبدئي
 (.5 - 1منها )درجة كل فقرة 

 
 جدول

 قامئة باملهارات املبدئية الالزمة لالستذكار
 5 4 3 2 1 املهارة

           إدارة األعامل الدراسية املؤجلة والتعامل معها. -1
عىل تحمل مسئولية املهـام  الذاتية، والقدرة الدافعية تنشيط -2

 الصعبة.
          

           امتالك الثقة يف التعبري عاّم متتلك من أفكار. -3
           استخراج املعلومات من مختلف املصادر. -4
قــراءة النصــوص أو األشــكال والجــداول؛ الســتخراج املعنــى  -5

 والداللة منها.
          

واستخراج املناسب للموضـوع، وإهـامل القدرة عىل االنتقاء،  -6
 غري املناسب.

          

           مقارنة مختلف اآلراء، وتقرير أيها األفضل. -7
           كتابة التقارير واملوضوعات بأسلوب خاص. -1
           يف موضوع ما. الرأى القدرة عىل الحوار واملناقشة وإبداء -7
ــيص و  -11 ــىل التلخ ــدرة ع ــرث الق ــامت وأك ــل الكل ــاز بأق اإليج

 املعلومات.
          

( وغريها من القوائم التـي  ميكـن اسـتخدامها 1مثل هذه القامئة املتضمنة بجدول )
األكادميي  لفحص وتقييم ما لدى الفرد من املهارات املبدئية الالزمة لالستذكار واإلنجاز

يـه، ومـن ثـم يعـي بذاتـه ملعرفة أين هو من مهـارات االسـتذكار، ومـدى توافرهـا لد
 ويقومها من حيث مهارات االستذكار.
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 تلخيص ونصائح:
إذا كان األمر كذلك من استخدام الطالب ملهارات االستذكار السليمة، وهو تجنب خربات 
الفشل والقلق يف أثناء تأدية االمتحان، والتحصيل املمتاز للمعارف واملعلومـات مـع ادخـار 

يف النهاية إىل تحقيق النجاح والتفوق األكـادميي، فـإن أفضـل  الوقت والجهد مام يؤدى بهم
طريق مخترص لتحقيـق هـذا الهـدف هـو التعـرف عـىل مهـارات االسـتذكار لـدى الطـالب 

مـن الدراسـات التـي أجريـت يف  (32م،ص1776زين شحاتة ) املتفوقني. وهذا ما استخلصه
 هذا املجال ولخصها فيام ييل:

  الفصل، ويراجعونه بعد الرشح.يقرؤون الدرس قبل رشحه يف -1
يهتمون كثريا برشح املـدرس، ولكـن ال يعتمـدون عليـه كليـة، بـل يرجعـون إىل الكتـاب  -2

 املدريس.
 يسألون من هم أكرب منهم سنا وعلام عام غمض عليهم. -3
يرجعون إىل القواميس واملراجع للبحث عـن املفـردات الصـعبة، أو لتصـحيح املعلومـات  -4

 الخاطئة.
 معظمهم يلخص ما ميكن تلخيصه من الدرس. -5
 يقومون بحل التامرين واملسائل حال تحريريا، وال يرتكون مسألة أو مترينا دون حل. -6
 يستذكرون دروسهم بصوت مسموع يف املواد التي تحتاج إىل الحفظ فقط. -7
 يفضلون االستذكار يف الجو الهادئ، ومع ذلك ميكنهم املذاكرة يف الضوضاء. -1
 من املراجعة مع الزمالء بالفصل. والمانع يفضلون املذاكرة املنفردة، -7
 يفضلون استذكار دروسهم يف البيت، وفوق املكتب. -11
 يفضلون االستذكار يف الصباح الباكر واملساء. -11
 يستذكرون دروسهم يف العطالت األسبوعية والعطالت الرسمية. -12
 ملدرسية واملكتبات العامة.عادة ما يذهبون إىل املكتبات ا -13
 لهم هوايات خاصة، وأغلب هذه الهوايات عقلية. -14
 ال يرتبكون يف االمتحانات، الستعدادهم لها جيدا. -15
 معظمهم يفضل النوم مبكرا واالستيقاظ مبكرا. -16
 معظمهم يقرأ الصحف واملجالت، ويتابع األحداث الجارية. -17
نـادرا، حيـث إن وقـتهم مـوزع بـني اسـتذكار دروسـهم  ال يوجد لديهم وقت فـراغ إال -11

 املدرسية، أو االطالع الخارجي .
 Formula For success معادلة النجاح األكادميي
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ــاول ــة  uckie & Smethurst (1998,137)مــن خــالل تن ملهــارات االســتذكار يقــرتح معادل

 اتالذ للنجاح األكادميي تنص عىل:النجاح األكادميي = االعتامد عىل
) مهارات إدخال املعلومات+ مهارات العمليات+ مهارات إخراج املعلومـات+ التوقعـات 

 العالية للذات(
Academic success = hustle ( input skills + process skills + output skills + 

high self expectation). 
 عامة للتفوق: نصـائح… وأخرياً 

بجانبك ىف أوقات شدتك وعند  ىف أوقات رخائك حتى يقف حّسن عالقتك مع الله وتعرف إليه -
 حاجتك إليه.

أنك قادر عىل النجاح والتفوق فأنت لست أقل ممن  ثق يف نفسك وىف عقلك وقدراتك، وتأكد  -
 سبقوك عىل طريق النجاح.

 يف مذاكرتك وتأكد أن كل مجهود تبذله سيعود عليك بالنفع والخري ألن الله ال يضيع أجر اجتهد -
 من أحسن عمالً.

بكل قوتك وإمكانياتك،  حدد هدفك ىف الحياة وضعه نصب عينيك، واجتهد ىف الوصول إليه -
  حتى تنفع نفسك وأهلك ووطنك.

وأعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطأك، وأن ما أخطئك مل يكن ليصيبك،  استعن بالله وال تعجز، -
إال بىشء قد كتبه الله عليك، وأن الدنيا  اجتمعت عىل أن يرضوك بىشء مل يرضوك وأن الدنيا لو

 .لك اجتمعت عىل أن ينفعوك بىشء ما نفعوك إال بىشء قد كتبه الله لو
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 املراجع
***** 

 ، القاهرة : مكتبة األنجلو املرصية. 3(. فن العالقات العامة واإلعالم، ط1716إبراهيم إمام)
 ، عامن : دار املسرية للنرش والتوزيع.1القات العامة، ط(.الع1771جميل خرض)

(. اإلعاقة السمعية واضطرابات الكالم والنطق واللغة، الطبعة األوىل، 2111سعيد حسني العزة)
 دار الفكر للطباعة والنرش، القاهرة.

 ، القاهرة : عامل الكتب.2(. العالقات العامة، ط1775سمري حسني)
 ، بغداد : بدون نارش.  2(. العالقات العامة ، ط1716عبد الرزاق الشيخيل)

 ، بريوت: الدار الجامعية.1(. محارضات يف العالقات العامة، ط1774عبد السالم أبو قحف)

(. مشكالتنا االجتامعية ـ أسـس نظريـة و منـاذج خليجيـة"، املكتـب 1715عبد املنعم محمد بدر)
 الجامعي الحديث، اإلسكندرية. 

(. " علم االجـتامع واملشـكالت االجتامعيـة "، دار املعرفـة 1771د الجوهري)عديل السمري ومحم

 الجامعية، القاهرة.
 ، القاهرة: علم الكتب.3(. األسس العلمية للعالقات العامة، ط1715عىل عجوة )

(. منو املفاهيم املكانية لدى أطفال مدينة أسيوط ، دراسة تتبعيـة، 1773عامد أحمد حسن عىل )

 ري ، كلية الرتبية ، جامعة أسيوط.رسالة ماجست

 (. سيكولوجية التعلم،الهئية العامة للكتاب ، القاهرة.1777عامد أحمد حسن عىل )
 (. علم النفس الرتبوى ، أسيوط،جامعة أسيوط.1777عامد أحمد حسن عىل )

 (. علم النفس املعرىف ، الهئية العامة للكتاب ، القاهرة.1777عامد أحمد حسن عىل )

، الهئية 1(. قياس وتقويم الفروض ىف البحوث النفسية والرتبوية ط1777أحمد حسن عىل )عامد 
 العامة للكتاب ، القاهرة.

(. التنبؤ باالداء االكادميى ىف ضوء اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيـا 2113عامد أحمد حسن عىل )
 ( ، العدد األول ، جزء ثاىن.17لدى طالب املرحلة الثانوية،مجلة كلية الرتبية بأسيوط ، املجلد )

(. العالقـة بـني القلـق مـن تعلـم اللغـة 2112عامد أحمد حسن عىل وحنان أحمد عبد الحـافظ )

االنجليزية والذكاء الوجداىن وتأثريهام عىل التحصيل االكادميى للطالب املرصيني الغـري متخصصـني 
 جامعة املنيا. -كلية الرتبية-ىف اللغة االنجليزية

(. املكونات العامليـة السـرتاتيجيات الـتعلم 2111حسن عىل وخرض مخيمر أبو زيد ) عامد أحمد

للــذكاءات املتعــددة وعالقتهــا بالتحصــيل االكــادميى لــدى طــالب الــدبلوم العامــة بكليــة الرتبيــة 
 العدد األول.-املجلد السابع والعرشون-جامعة أسيوط-مجلة كلية الرتبية-بأسيوط
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أسـيوط ،  -(. االبداع بني النظرية و التطبيـق2114يمر أبو زيد )عامد أحمد حسن عىل وخرض مخ

 مكتبة هايب رايت.

(. أثر وجود 2117عامد أحمد حسن عىل وسمرية محمد أحمد أحمد وعىل صالح عبد املحسن )

أداء تفاضيل يف الفقرات املشرتكة عىل دقة املعادلة العمودية الختبار رافن للذكاء يف ضوء منوذج 
 جامعة أسيوط. -ابة للمفردة، ، مجلة كلية الرتبية بكلية الرتبيةفيرش لالستج

(. فعاليـة برنـامج تـدريبى مقـرتح قـائم عـىل 2114عامد أحمد حسن عىل وعالء الـدين متـوىل )

ــذاىت التنظــيم ىف التحصــيل االكــادميى واالداء التدريىســ واالتجــاه نحــو  ــتعلم ال اســرتاتيجيات ال
ب كليـة الرتبيـة شـعبة الرياضـيات،مجلة البحـوث النفسـية االسرتاتيجيات املستخدمة لـدى طـال 

 السنة التاسعة عرش. -العدد الثاىن -جامعة املنوفية -كلية الرتبية  -والرتبوية 

(.األخطاء الشائعة ىف 2113عامد أحمد حسن عىل ومحمد رياض أحمد وعىل صالح عبد املحسن )
  جامعة أسيوط. -كلية الرتبية-حصائيةحساب صدق وثبات األدوات باستخدام بعض األساليب اإل 

(. تقييم األساليب 2115عامد أحمد حسن عىل ومحمد رياض أحمد وعىل صالح عبد املحسن )

اإلحصائية املستخدمة يف معالجة الفروض يف بعض الرسائل العلمية باألقسام الرتبوية بكلية 

 جامعة أسيوط. -بكلية الرتبية جامعة أسيوط، املؤمتر العلمي الثالث لشباب الباحثني -الرتبية 
(. املدخل إىل علم نفس الفـروق الفرديـة ، 2116عامد أحمد حسن عىل ومحمد نجيب السباعى )

 ، سلطنة عامن ، مكتبة الضامرى.1ط

(. املدخل اىل علم نفس الفـروق الفرديـة ، 2111عامد أحمد حسن عىل ومحمد نجيب السباعى )
 ، سلطنة عامن ، مكتبة الضامرى. 2ط

(. مــا وراء املعرفــة واســرتاتيجيات التــذكر 2114عــامد أحمــد حســن عــىل ومصــطفى الحــاروىن)

والدافعية للتعلم ، كمتغريات تنبؤية للتحصيل االكادميى لدى طالب التعليم الثانوى العام ، مجلة 
 ( ، الجزء الثاىن.21كلية الرتبية بأسيوط ، العدد)

عالقتهام بالبناء العـامىل للقـدرة املكانيـة، رسـالة (. العمر والخربة و 1776عامد أحمد حسن عىل)

 دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة أسيوط.

، كليـة الطـب، جامعـة Addiction and life Satisfaction(. 1777عـامد أحمـد حسـن عـىل)
 أسيوط، املؤمتر العلمى السنوى األول،العدد األول.

راسية وعالقـتهام بالتحصـيل الفعـىل (. توقع التحصيل والضغوط الد1777عامد أحمد حسن عىل)
 .21املجلد الثاىن ، الجزء األول ، العدد -لدى طالب املرحلة الثانوية العامة،مجلة كلية الرتبية ببنها

(. الذكاء وعالقته بزمن الرجع البسيط الصـوىت والضـوو واالختيـارى 1771عامد أحمد حسن عىل)
 بية بأسيوط ، العدد الرابع عرش الجزء الثاىن.والتمييزى وعتبة السمع الدنيا،مجلة كلية الرت 
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(.األبستموتوجيا املعرفية البنائيـة "االكتسـاب واملراجعـة" والتغذيـة 1771عامد أحمد حسن عىل)

" ، مجلـة كليـة الرتبيـة  Dosالراجعة وعالقتهام باتقان النظام االساىس لتشغيل الكمبيوتر" دوس 

 ل.بأسيوط ، العدد الرابع عرش ، الجزء األو 

(. التنبؤ بـالنمو املعـرىف ىف ضـوء التفاعـل االجتامعـى لـدى تالميـذ 1777عامد أحمد حسن عىل)
 .277جامعة األزهر العدد -املرحلة االبتدائية،مجلة كلية الرتبية 

(. فعاليـة برنـامج تـدريبى مبنـى عـىل املعالجـة املعرفيـة املتتابعـة 2111عامد أحمد حسن عىل)

عمليات الحسابية لـدى تالميـذ الصـف الرابـع االبتـداو االزهـرى ذوى واملتزامنة ىف عالج بعض ال
 ( ، العدد الثاىن. 16صعوبات التعلم ، مجلة كلية الرتبية بأسيوط ، املجلد )

(. الكفاءة الشخصية وعالقتها بالذكاء الشخىص،بحث مرجعـى قـدم 2111عامد أحمد حسن عىل)
 دين.للجنة العلمية الدامئة لرتقية االساتذة املساع

(.استخدام بعض أساليب التفاوت ىف تحديد صعوبات الـتعلم لـدى 2114عامد أحمد حسن عىل)

جامعـة أسـيوط،املجلد  -تالميذ املرحلـة االبتدائيـة)بحث منفـرد( ، مجلـة كليـة الرتبيـة بأسـيوط 
 العرشون ، العدد األول.

املعرفـة واسـرتاتيجيات  (. فعالية برنامج تدريبى مبنى عـىل مـا وراء2115عامد أحمد حسن عىل)

التذكر ، ىف التحصيل االكادميى ومفهوم الذات لدى طالب كلية الرتبيـة العـاديني وذوى التحصـيل 
 العدد الثاىن. –املجلد التاسع عرش -جامعة املنيا -املنخفض،مجلة كلية الرتبية باملنيا

لنفسـية لـدى (. مدى فعالية برنـامج تـدريبى ىف خفـض الضـغوط ا2116عامد أحمد حسن عىل)

 -طالب الجامعة،وأثره ىف مهـارات االسـتذكار والتحصـيل االكادميى،مجلـة كليـة الرتبيـة بأسـيوط 

 العدد األول. -املجلد الثاىن والعرشون -جامعة أسيوط 
(. اكتشاف املوهوبني بناء عىل أنشطة الذكاءات املتعددة وفعاليتهـا 2117عامد أحمد حسن عىل)

 -جامعـة أسـيوط  -البتداو بسلطنة عامن،مجلة كلية الرتبيـة بأسـيوط لدى تالميذ الصف الرابع ا

 جزء ثاىن.-العدد األول  –املجلد الثالث والعرشون 
(.القياس النفيس و التقويم الرتبوي للمعلمني بني النظرية والتطبيق، 2111عامد أحمد حسن عىل)

 القاهرة ، دار السحاب.

يف الفـروق الفرديـة و القيـاس النفيسـ ، القـاهرة (.مبـادئ اساسـية 2111عامد أحمد حسن عىل)
 ،االنجلو املرصية .

(.تقنني اختبار " رافن " امللون عىل البيئة املرصية ، القاهرة ،االنجلو 2114عامد أحمد حسن عىل)

 املرصية .
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(.تقنني اختبار " رافن " للفئات العمرية املختلفة عىل البيئة املرصية 2116عامد أحمد حسن عىل)

 لقاهرة ،االنجلو املرصية. ، ا

الصـويت  –(.الذكاء و عالقته بزمن الرجع البسـيط 1771عامد أحمد حسن عيل و عيل أحمد سيد )

 –جامعـة أسـيوط  –و االختياري و التمييزي وعتبة السمع الدنيا، مجلـة كليـة الرتبيـة  -و الضويئ
 الجزء األول. –  15العدد  -املجلد األول

(. أثر املثريات اللفظية والغـري لفظيـة ىف االسـتدعاء 2113الحاروىن )عامد أحمد حسن ومصطفى 

 (.52الفورى واملرجأ لدى تالميذ الصف الرابع االبتداو،مجلة كلية الرتبية بحلوان،العدد )
(. سيكولوجية األطفال غري العاديني، الطبعة الخامسة، دار الفكـر للطباعـة 2111فاروق الروسان)

 والنرش، القاهرة.

(. املـدخل إىل دراسـة املجتمـع السـعودي"، دار الخريجـي للنرشـ 1777د إبـراهيم السـيف)محم
 والتوزيع  الرياض، اململكة العربية السعودية.

(. مشكلة العاملة األجنبية معالجة إسالمية"، عـامل الكتـب للنرشـ 1775محمد عبد العليم مريس)

 والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية.

(. العالقات العامة املبادئ والتطبيق، اإلسكندرية: الدار الجامعية 1777يد الصحن)محمد فر

 للطباعة والنرش التوزيع 

(. سيكولوجية التخاطب لذوى االحتياجات الخاصة، مكتبـة االنجلـو 2116محمد محمود النحاس)

 املرصية.

Emad Ahmed Hassan Ali, & Hanan Ahmed Abdel-hafez (2011). Association 
between foreign language learning anxiety and emotional intelligence and their 
mediating effect on the academic achievement of Egyptian non-English majors 
authors, Journal of research in education and psychology, Faculty of education, 
Minia University, 24(1), 1-42. 
Emad Ahmed Hassan Ali & Hanan Ahmed Abdel-hafez (2010). Self-regulated 
Learning Strategies as Predicting Variables for Academic Achievement and 
Teaching Performance of Faculty of Education English Majors, Journal of 
faculty of education, Faculty of education, Assiut University, 26(1), 1-52. 
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 املراجع            

 ، القاهرة : مكتبة األنجلو املرصية. 3(. فن العالقات العامة واإلعالم، ط1716إبراهيم إمام)

 ، عامن : دار املسرية للنرش والتوزيع.1(.العالقات العامة، ط1771جميل خرض)

عاقة السمعية واضطرابات الكالم والنطق واللغة، الطبعة األوىل، (. اإل 2111سعيد حسني العزة)
 دار الفكر للطباعة والنرش، القاهرة.

 ، القاهرة : عامل الكتب.2(. العالقات العامة، ط1775سمري حسني)

 ، بغداد : بدون نارش.  2(. العالقات العامة ، ط1716عبد الرزاق الشيخيل)
 ، بريوت: الدار الجامعية.1ات يف العالقات العامة، ط(. محارض 1774عبد السالم أبو قحف)

(. مشكالتنا االجتامعية ـ أسـس نظريـة و منـاذج خليجيـة"، املكتـب 1715عبد املنعم محمد بدر)

 الجامعي الحديث، اإلسكندرية. 
(. " علم االجـتامع واملشـكالت االجتامعيـة "، دار املعرفـة 1771عديل السمري ومحمد الجوهري)

 القاهرة.الجامعية، 

 ، القاهرة: علم الكتب.3(. األسس العلمية للعالقات العامة، ط1715عىل عجوة )

(. منو املفاهيم املكانية لدى أطفال مدينة أسيوط ، دراسة تتبعيـة، 1773عامد أحمد حسن عىل )
 رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة أسيوط.

 هئية العامة للكتاب ، القاهرة.(. سيكولوجية التعلم،ال1777عامد أحمد حسن عىل )

 (. علم النفس الرتبوى ، أسيوط،جامعة أسيوط.1777عامد أحمد حسن عىل )
 (. علم النفس املعرىف ، الهئية العامة للكتاب ، القاهرة.1777عامد أحمد حسن عىل )

 ، الهئية1(. قياس وتقويم الفروض ىف البحوث النفسية والرتبوية ط1777عامد أحمد حسن عىل )

 العامة للكتاب ، القاهرة.
(. التنبؤ باالداء االكادميى ىف ضوء اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيـا 2113عامد أحمد حسن عىل )

 ( ، العدد األول ، جزء ثاىن.17لدى طالب املرحلة الثانوية،مجلة كلية الرتبية بأسيوط ، املجلد )
لعالقـة بـني القلـق مـن تعلـم اللغـة (. ا2112عامد أحمد حسن عىل وحنان أحمد عبد الحـافظ )

االنجليزية والذكاء الوجداىن وتأثريهام عىل التحصيل االكادميى للطالب املرصيني الغـري متخصصـني 

 جامعة املنيا. -كلية الرتبية-ىف اللغة االنجليزية
(. املكونات العامليـة السـرتاتيجيات الـتعلم 2111عامد أحمد حسن عىل وخرض مخيمر أبو زيد )

اءات املتعــددة وعالقتهــا بالتحصــيل االكــادميى لــدى طــالب الــدبلوم العامــة بكليــة الرتبيــة للــذك

 العدد األول.-املجلد السابع والعرشون-جامعة أسيوط-مجلة كلية الرتبية-بأسيوط

أسـيوط ،  -(. االبداع بني النظرية و التطبيـق2114عامد أحمد حسن عىل وخرض مخيمر أبو زيد )
   مكتبة هايب رايت.
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(. أثر وجود 2117د أحمد حسن عىل وسمرية محمد أحمد أحمد وعىل صالح عبد املحسن )عام

أداء تفاضيل يف الفقرات املشرتكة عىل دقة املعادلة العمودية الختبار رافن للذكاء يف ضوء منوذج 

 جامعة أسيوط. -فيرش لالستجابة للمفردة، ، مجلة كلية الرتبية بكلية الرتبية
(. فعاليـة برنـامج تـدريبى مقـرتح قـائم عـىل 2114وعالء الـدين متـوىل ) عامد أحمد حسن عىل

ــذاىت التنظــيم ىف التحصــيل االكــادميى واالداء التدريىســ واالتجــاه نحــو  ــتعلم ال اســرتاتيجيات ال

االسرتاتيجيات املستخدمة لـدى طـالب كليـة الرتبيـة شـعبة الرياضـيات،مجلة البحـوث النفسـية 
 السنة التاسعة عرش. -العدد الثاىن -جامعة املنوفية -كلية الرتبية  -والرتبوية 

(.األخطاء الشائعة ىف 2113عامد أحمد حسن عىل ومحمد رياض أحمد وعىل صالح عبد املحسن )

  جامعة أسيوط. -كلية الرتبية-حساب صدق وثبات األدوات باستخدام بعض األساليب اإلحصائية
(. تقييم األساليب 2115عبد املحسن ) عامد أحمد حسن عىل ومحمد رياض أحمد وعىل صالح

اإلحصائية املستخدمة يف معالجة الفروض يف بعض الرسائل العلمية باألقسام الرتبوية بكلية 

 جامعة أسيوط. -جامعة أسيوط، املؤمتر العلمي الثالث لشباب الباحثني بكلية الرتبية -الرتبية 

خل إىل علم نفس الفـروق الفرديـة ، (. املد 2116عامد أحمد حسن عىل ومحمد نجيب السباعى )
 ، سلطنة عامن ، مكتبة الضامرى.1ط

(. املدخل اىل علم نفس الفـروق الفرديـة ، 2111عامد أحمد حسن عىل ومحمد نجيب السباعى )

 ، سلطنة عامن ، مكتبة الضامرى. 2ط
(. مــا وراء املعرفــة واســرتاتيجيات التــذكر 2114عــامد أحمــد حســن عــىل ومصــطفى الحــاروىن)

الدافعية للتعلم ، كمتغريات تنبؤية للتحصيل االكادميى لدى طالب التعليم الثانوى العام ، مجلة و 

 ( ، الجزء الثاىن.21كلية الرتبية بأسيوط ، العدد)
(. العمر والخربة وعالقتهام بالبناء العـامىل للقـدرة املكانيـة، رسـالة 1776عامد أحمد حسن عىل)

 سيوط.دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة أ

، كليـة الطـب، جامعـة Addiction and life Satisfaction(. 1777عـامد أحمـد حسـن عـىل)

 أسيوط، املؤمتر العلمى السنوى األول،العدد األول.

(. توقع التحصيل والضغوط الدراسية وعالقـتهام بالتحصـيل الفعـىل 1777عامد أحمد حسن عىل)
 .21املجلد الثاىن ، الجزء األول ، العدد -بية ببنهالدى طالب املرحلة الثانوية العامة،مجلة كلية الرت 

(. الذكاء وعالقته بزمن الرجع البسيط الصـوىت والضـوو واالختيـارى 1771عامد أحمد حسن عىل)

 والتمييزى وعتبة السمع الدنيا،مجلة كلية الرتبية بأسيوط ، العدد الرابع عرش الجزء الثاىن.
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جيا املعرفية البنائيـة "االكتسـاب واملراجعـة" والتغذيـة (.األبستموتو 1771عامد أحمد حسن عىل)

" ، مجلـة كليـة الرتبيـة  Dosالراجعة وعالقتهام باتقان النظام االساىس لتشغيل الكمبيوتر" دوس 

 بأسيوط ، العدد الرابع عرش ، الجزء األول.

تالميـذ  (. التنبؤ بـالنمو املعـرىف ىف ضـوء التفاعـل االجتامعـى لـدى1777عامد أحمد حسن عىل)
 .277جامعة األزهر العدد -املرحلة االبتدائية،مجلة كلية الرتبية 

(. فعاليـة برنـامج تـدريبى مبنـى عـىل املعالجـة املعرفيـة املتتابعـة 2111عامد أحمد حسن عىل)

واملتزامنة ىف عالج بعض العمليات الحسابية لـدى تالميـذ الصـف الرابـع االبتـداو االزهـرى ذوى 
 ( ، العدد الثاىن. 16جلة كلية الرتبية بأسيوط ، املجلد )صعوبات التعلم ، م

(. الكفاءة الشخصية وعالقتها بالذكاء الشخىص،بحث مرجعـى قـدم 2111عامد أحمد حسن عىل)
 للجنة العلمية الدامئة لرتقية االساتذة املساعدين.

علم لـدى (.استخدام بعض أساليب التفاوت ىف تحديد صعوبات الـت2114عامد أحمد حسن عىل)

جامعـة أسـيوط،املجلد  -تالميذ املرحلـة االبتدائيـة)بحث منفـرد( ، مجلـة كليـة الرتبيـة بأسـيوط 
 العرشون ، العدد األول.

(. فعالية برنامج تدريبى مبنى عـىل مـا وراء املعرفـة واسـرتاتيجيات 2115عامد أحمد حسن عىل)

الرتبيـة العـاديني وذوى التحصـيل  التذكر ، ىف التحصيل االكادميى ومفهوم الذات لدى طالب كلية
 العدد الثاىن. –املجلد التاسع عرش -جامعة املنيا -املنخفض،مجلة كلية الرتبية باملنيا

(. مدى فعالية برنـامج تـدريبى ىف خفـض الضـغوط النفسـية لـدى 2116عامد أحمد حسن عىل)

 -الرتبيـة بأسـيوط  طالب الجامعة،وأثره ىف مهـارات االسـتذكار والتحصـيل االكادميى،مجلـة كليـة

 العدد األول. -املجلد الثاىن والعرشون -جامعة أسيوط 
(. اكتشاف املوهوبني بناء عىل أنشطة الذكاءات املتعددة وفعاليتهـا 2117عامد أحمد حسن عىل)

 -جامعـة أسـيوط  -لدى تالميذ الصف الرابع االبتداو بسلطنة عامن،مجلة كلية الرتبيـة بأسـيوط 

 جزء ثاىن.-العدد األول  –لعرشون املجلد الثالث وا
(.القياس النفيس و التقويم الرتبوي للمعلمني بني النظرية والتطبيق، 2111عامد أحمد حسن عىل)

 القاهرة ، دار السحاب.

(.مبـادئ اساسـية يف الفـروق الفرديـة و القيـاس النفيسـ ، القـاهرة 2111عامد أحمد حسن عىل)
 ،االنجلو املرصية .

(.تقنني اختبار " رافن " امللون عىل البيئة املرصية ، القاهرة ،االنجلو 2114ىل)عامد أحمد حسن ع

 املرصية .
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(.تقنني اختبار " رافن " للفئات العمرية املختلفة عىل البيئة املرصية 2116عامد أحمد حسن عىل)

 ، القاهرة ،االنجلو املرصية. 

الصـويت  –قته بزمن الرجع البسـيط (.الذكاء و عال 1771عامد أحمد حسن عيل و عيل أحمد سيد )

 –جامعـة أسـيوط  –و االختياري و التمييزي وعتبة السمع الدنيا، مجلـة كليـة الرتبيـة  -و الضويئ
 الجزء األول. –  15العدد  -املجلد األول

(. أثر املثريات اللفظية والغـري لفظيـة ىف االسـتدعاء 2113عامد أحمد حسن ومصطفى الحاروىن )

 (.52لدى تالميذ الصف الرابع االبتداو،مجلة كلية الرتبية بحلوان،العدد ) الفورى واملرجأ
(. سيكولوجية األطفال غري العاديني، الطبعة الخامسة، دار الفكـر للطباعـة 2111فاروق الروسان)

 والنرش، القاهرة.

(. املـدخل إىل دراسـة املجتمـع السـعودي"، دار الخريجـي للنرشـ 1777محمد إبـراهيم السـيف)
 لتوزيع  الرياض، اململكة العربية السعودية.وا

(. مشكلة العاملة األجنبية معالجة إسالمية"، عـامل الكتـب للنرشـ 1775محمد عبد العليم مريس)

 والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية.

(. العالقات العامة املبادئ والتطبيق، اإلسكندرية: الدار الجامعية 1777محمد فريد الصحن)

 لطباعة والنرش التوزيع ل

(. سيكولوجية التخاطب لذوى االحتياجات الخاصة، مكتبـة االنجلـو 2116محمد محمود النحاس)

 املرصية.

Emad Ahmed Hassan Ali, & Hanan Ahmed Abdel-hafez (2011). Association 
between foreign language learning anxiety and emotional intelligence and their 
mediating effect on the academic achievement of Egyptian non-English majors 
authors, Journal of research in education and psychology, Faculty of education, 
Minia University, 24(1), 1-42. 
Emad Ahmed Hassan Ali & Hanan Ahmed Abdel-hafez (2010). Self-regulated 
Learning Strategies as Predicting Variables for Academic Achievement and 
Teaching Performance of Faculty of Education English Majors, Journal of 
faculty of education, Faculty of education, Assiut University, 26(1), 1-52. 
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 نظرية الذكاءات املتعددة

 األساس النظري والتطبيق الرتبوي
***** 

 أوالً: اتجاهات متعددة يف دراسة نظرية الذكاءات املتعددة.
 

 ثانياً:أنواع الذكاءات املتعددة واسرتاتجيات تدريسها. 
 

 ثالثاً: أسس نظرية الذكاءات املتعددة.
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 نظرية الذكاءات املتعددة

 اس النظري والتطبيق الرتبوياألس

 أوالً: االتجاهات الحديثة ىف دراسة نظرية الذكاءات:
 مقدمة:

ن نقدم عرضاً موجزاً عن قضية الذكاء كمفهوم نفيس حتى ميكن لنا أ قد يكون من املفيد 
 الوقوف عىل موقع نظرية الذكاءات املتعددة بني نظريات الذكاء األخرى.

وضوح الرؤية بخصوص فهم األ شخاص هو أنه رغم أن هذه  إن وما يدعو إىل الحرية وعدم
الفروق بني الناس واألفراد والجامعات قد تبدو جوهرية إال أنها قد ال تأخذ ىف كثري من األحيان 
الصيغة الجوهرية عىل طول املدى حيث نجد بشكل ملحوظ اختالف أداء الفرد عىل املهام 

الفروق الجوهرية ىف أداء الشخص أو الفرد  العقلية من مهمة ألخرى. حيث إن وجود هذه
الواحد أيضاً كان مدعاة إىل عدم االستقرار عىل تعار يف ثابتة ومحددة ىف العديد من 

 املصطلحات السيكولوجية عىل وجه الخصوص واملتداولة بني العلامء والباحثني.
، وذلك ىف محاولة إن هذا التنوع ىف األداءات قابلته رؤى ونظرات عديدة ىف مفاهيم الذكاء
 من العلامء لتنظيم وتوضيح ورشح تعقد وتشابك الظواهر العقلية والنفسية.

غري أنه من املالحظ أنه رغم اإلنجازات الكبرية املتعددة التى أحدثت ىف ميدان دراسة 
الذكاء اإلنساىن إال أنه ال يوجد مفهوم واحد أو نظرة واحدة تستطيع أن تجيب عن كل األسئلة 

ألهمية ىف هذا املوضوع، وكذلك ال توجد رؤية ونظرة حازت إجامعاً كامالً بخصوص هذا ذات ا
املفهوم ونعنى الذكاء، حيث إن تعريف الذكاء باق وال يزال ميثل صعوبة لدى كل من 

حد سواء، وفيام ييل عرض لبعض مفاهيم الذكاء يف املجتمعات  السيكولوجيني والرتبويني عىل
 املختلفة.
 الثقافة الغربية: الذكاء ىف

ىف الثقافة الغربية التأكيد عىل أهمية القدرة عىل التعلم والتكيف مع البيئة، وىف 
أهمية املفاهيم الجديدة مثل ما وراء املعرفة، كام تؤكد الثقافة  التعريفات الحديثة أيضاً تربز 

مثل الذكاء الصناعى الغربية ومدارسها عىل ما يطلق عليه ىف الوقت الراهن الذكاء التكنولوجى و 
، كأحد املؤرشات الدالة Smart bombsأو االصطناعى ومصطلحات أخرى مثل القنابل الذكية 

عىل الذكاء أو النبوغ. وبناًء عىل هذا التصور فإن الذكاء انتهى بالغرب إىل التوجه نحو تطوير 
ز عىل مفاهيم مثل وتحسني التكنولوجيا، كام أن التدريس ىف الغرب أو الدراسة هناك باتت ترك

التعميم والذهاب خلف املعلومات والبيانات املعطاة، وكذلك الرسعة، واختصار الحركات نحو 
الحل ، أى اختصار الطريق للوصول إىل حل املشكلة مثالً. وكذلك برز التفكري االبتكارى كدليل 

 عىل الذكاء، وكذلك فإن السكوت دليل عىل قصور ىف املعرفة أو ضعف املعرفة.
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 الذكاء ىف الثقافة اآلسيوية:

يتمركز حول القدرة عىل التفكري االستدالىل اللفظى، القدرة عىل التفكري االستدالىل غري  
اللفظى، والقدرة عىل التذكر أو االستظهار )الحفظ الصم(. ووجد أنها تؤكد صفات فعل 

واملالحظة، واإلدراك الخريات والكرم وإتيان األعامل الصالحة الصحيحة، وكذلك يشمل اليقظة 
 أو التعرف، الفهم، والتفهم، ويشمل أيضاً اإلرصار والعزمية، والجهد العقىل.

 الذكاء ىف الثقافة اإلفريقية:

مفاهيم الذكاء ىف البيئة اإلفريقية تدور بشكل كبري حول املهارات التى تساعد ىف التيسري  
الجامعات والعالقات داخل الجامعة واملحافظة عىل اتساق وانسجام واستقرار العالقات بني 

 الواحدة.
ففى أحد الجامعات ىف زامبيا يؤكد تحمل املسئوليات االجتامعية، والتعاون والطاعة  

كمظاهر دالة ومهمة عىل ذكاء الفرد. كام أنه يتوقع من األطفال األذكياء أن يحرتموا األكرب سناً. 
عىل املشاركة املسئولة ىف األعباء العائلية والحياة  وكذلك يؤكد أولياء األمور آباء وأمهات ىف كينيا

االجتامعية كأشكال ومظاهر مهمة دالة عىل الذكاء. وىف زميبابوى فإن كلمة الذكاء تعنى 
 .الحصافة والحذر والتدبر واالحرتاس والتعقل خاصة ىف العالقات االجتامعية

 ة للذكاء ىف املجتمع اإلفريقى.نالحظ هنا مدى الرتكيز عىل املهارات واأل شكال االجتامعي
وىف أحد القبائل اإلفريقية أيضاً تم تأكيد أهمية عمق االستامع بدالً من مجرد الكالم كشكل 
من أشكال الذكاء ، كام أن كون الفرد قادراً عىل رؤية الجوانب املختلفة للموضوع أو القضية 

 .ووضع املوضوع ىف السياق املالئم أيضاً مؤرش عىل الذكاء 
خالصة القول فإن التعرف إىل املفاهيم السائدة ىف أى ثقافة أو جامعة حول الذكاء يعد ىف      

غاية األهمية ألن هذه املفاهيم والرؤى ىف كثري من األحيان يتحدد عىل أساسها املامرسات 
طاف الفعلية والعملية ىف التنشئة االجتامعية وىف التدريس والرتبية، حيث رأينا كيف انتهى امل

بالنظرة الغربية للذكاء إىل مامرسات فعلية عملية ىف مجال الرتبية والتدريس، فالرتكيز عىل 
املهارات املعرفية البعد التكنولوجى كأشكال للذكاء والرسعة ىف األداء واختصار الطريق للوصول 

ى نسمع إىل الهدف، انعكس هذا عىل التوجه التكنولوجى والتقدم الرهيب ىف هذا امليدان والت
عنها كل يوم، وما صناعة الكمبيوتر واألجهزة العسكرية والحربية إال مامرسات فعلية لهذه 
النظرة ، وكذلك الرتم الرسيع الذى يسيطر عىل مجال الحياة الغربية يلحظه كل من ذهب إىل 

 تلك البالد.
ندامة " أدى إىل ىف مقابل ذلك فإن سيادة وانتشار مقولة " ىف التأىن السالمة وىف العجلة ال 

هذه الحركة البطيئة ىف حياة املرصيني ، والتطويل واملط ىف كل شئ. وهكذا فمتى يكون لدينا 
 رؤية نظرية وعملية ىف الذكاء ؟ سؤال يحتاج إىل إجابة.

 االتجاهات املختلفة ىف دراسة الذكاء:

 ميكن بلورة هذه األفكار ىف اتجاهني رئيسني وهام: 
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 أو الذكاء العام. اتجاه الذكاء الواحد 

 .اتجاه التعددية يف الذكاءات 

 .اتجاه الذكاء الواحد 
ىف الـذكاء،  Traditional nationيطلق عىل هذا التيار أو االتجاه أحياناً النظرة التقليدية  

وتدور فكرته حول أن الذكاء اإلنساىن قـدرة عقليـة عامـة، أو عامـل عـام يوجـد ىف جميـع املهـام 
لألداء اإلنساىن ، وميكن من خـالل هـذا العامـل العـام التنبـؤ بنجـاح الفـرد ىف واألشكال املعرفية 

 املدرسة أو املواقف العملية وجميع األشكال الحياتية لإلنسان. 

وبناًء عىل ذلك فإن األفـراد ذوى الكفـاءة ىف حـل املشـكالت املقدمـة لهـم مييلـون إىل أن 
ح. عىل سبيل املثال فإن الفرد الذى يـؤدى يكونوا أكفاء ىف حل أية مشكالت أخرى والعكس صحي

بشكل جيد عىل اختبار للقدرة املعرفية اللغويـة فإنـه سـوف يـؤدى أيضـاً بالكفـاءة نفسـها عـىل 

 اختبار آخر للقدرة املعرفية الحسابية.

 املالمح األساسية لهذا االتجاه:
 اآلىت: ل عام ىفدون خوض ىف تفاصيل أكرث فإن املعامل األساسية لهذا االتجاه تتحدد بشك

الذكاء اإلنساىن طاقة عقلية عامة تنتظم ىف جميع أشكال النشاط العقىل بشـكل عـام، وهـى  -1

موروثــة ىف طبيعتهــا تتمثــل إىل حــد مــا ىف فســيولوجيا املــخ، فهــى بنــاء فطــرى ذو أصــول 
 فسيولوجية ثابتة ال عالقة له بالبيئة.

ت من الذكاء ال يتغـري كثـرياً مـع العمـر أو كل فرد يولد بقدرة أو طاقة محددة ومستوى ثاب -2

  .التدريب أو الخربة، وأن محاولة زيادة هذا الذكاء تكاد تكون عملية صعبة أو مستحيلة
تتحدد درجة ومستوى ذكاء الفرد ىف ضوء إجابته عىل ما يسـمى باختبـار أو مقيـاس الـذكاء  -3  

رات ذات إجابـات قصـرية محـددة والذى يكون أحياناً عبـارة عـن اختبـا IQ Testاملقنن أو 

تتطلب من األفراد األداء عىل مهام ترتبط عالياً بالتعلم املدرىس، مثل التعـرف إىل الكلـامت، 

املعلومات العامة، التعامل مع األشكال الهندسية، وهكذا، واألفراد الذين يؤدون بشكل جيد 
ودرجة ذكاء الفرد بناء  عىل هذه االختبارات يعدون أذكياء  وكام هو معروف يتحدد مستوى

عىل محصلة درجاته عىل هذه االختبارات مقارنة بدرجات غريه من أقرانه ىف ضوء ما يسـمى 

 والتى عىل أساسها يتحدد مستوى ذكاء الفرد. Normsباملعايري 
 نقد هذا االتجاه:

 ورغم االنتشار الواسع لهذا االتجاه نتيجة لوجود العديد من اختبارات ومقاييس الـذكاء

املبنية عىل فكرة الذكاء العام واالستخدام الواسع لها عىل مستوى العامل، إال أن هذه النظرة 
 األحادية للذكاء اإلنساىن قد وجهت مبجموعة من االنتقادات واملآخذ نجملها ىف اآلىت:
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بالنسبة لكون الذكاء اإلنساىن قدرة عقلية عامة، تلك النظرة الكلية للنشاط العقىل فهي  -1

ية ضيقة للطاقة العقلية اإلنسـانية، وتخفـق بشـكل كبـري ىف تفسـري وفهـم القـدرات رؤ

 العالية مثل االبتكار أو اإلبداع.

لقد قام كثري من العلامء بحملة ضارية عىل املقاييس السيكومرتية املستخدمة ىف تحديـد  -2
رجـة ذكـاء درجة أحادية لذكاء الفرد،ألن العديد من االختبـارات املسـتخدمة ىف قيـاس د

الفرد ترتبط باملهارات اللغوية والحسـابية، وهـى مهـارات ال شـك يـتم الرتكيـز عليهـا ىف 

إال أنهـا  IQالتعليم املدرىس التقليدى،وبرغم مـرور حـواىل قـرن عـىل اختبـارات الـذكاء 
ال يـتالءم مـع التغـريات الكبـرية والواسـعة ىف فهـم طبيعـة القـدرات  تغريت تغـرياً قلـيالً

وكذلك التطورات النظرية الحادثة ىف هذا امليدان، هذا باإلضافة إىل تحيز هذه  اإلنسانية،

االختبارات ثقافياً نظراً لتشبعها الثقاىف، تشبعها بشكل واضح يعامـل التحصـيل املـدرىس 
 والذى قد ترجع الزيادة ىف الذكاء إليه.

ء لـيس وظيفـة أما بخصوص موروثية الذكاء، فـإن الـذكاء الـذى تقيسـه مقـاييس الـذكا -3

بسيطة أو ملكة مستقلة، بل وظيفـة مركبـة تتكامـل فيهـا عـدة مقومـات عقليـة وغـري 

عقلية، فإذا كان الذكاء قدرة عقلية فطرية لزم التمييز بني الذكاء الفطري والذكاء الـذى 
ال تعرب عن قدرة الفرد الفطرية وحدها بل  هتقيسه هذه املقاييس، أى أن الدرجة املقاس

درة بعد أن أثرت فيها عوامل البيئة املختلفـة، ومـا كسـبه الفـرد مـن هـذا عن هذه الق

 التفاعل مع البيئة من صفات ومعلومات ومهارات.

 :اتجاه التعددية يف الذكاءات 
تؤكد أن الذكاء ليس سمة واحـدة  ىف السنوات الحديثة ظهرت بعض التوجهات التى  

ًً من السامت أو الطاقات املختلف ة، وأصبح يفهم عىل أنه انعكـاس لـنامذج عامة ، بل عدداً
وأمناط متعددة مـن التعبـري والسـلوك، كـام مل يعـد مقبـوالً تلـك النظـرة التقليديـة الثابتـة 

املوروثة للذكاء، حيث ترى النظرة املعارصة أن الذكاء عملية تفاعلية بني عوامل فسيولوجية 

  Gardnerاءات املتعـددة ونفسية وثقافية واجتامعيـة، ومـن تلـك النظريـات نظريـة الـذك
 .( وهي موضوعنا األسايس1713)
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 ثانياً: أنواع الذكاءات املتعددة واسرتاتجيات تدريسها: 

 مقدمة :
رغم أن ميدان علم الـنفس عامـة والـذكاء اإلنسـاين بشـكل خـاص ميـوج بالعديـد مـن  

ن تكـون مألوفـة األسامء البـارزة والنظريـات املعروفـة ىف الـذكاء إال أنـه مل يكتـب لنظريـة أ 
مـن   Gardnerوشائعة بالشكل الذى أصبحت عليه نظرية الـذكاءات املتعـددة؛ حيـث كـان 

املعارضني لفكرة وجود ذكاء واحد يسيطر عىل جوانب النشاط العقيل الذي يقوم به الفرد، بل 
يرى أنه توجد العديد من الذكاءات حددها حتى اآلن يف تسع ذكاءات، وهي: الذكاء اللغـوي، 

ــذايت،  لريــايض املنطقــي، الجســمي الحــريك،ا املكــاين، املوســيقي، االجتامعــي، الشخيصــ أو ال
الطبيعي، الوجودي، وسوف نعرض لها بالتفصيل الحقاً، وفـيام يـيل األسـس التـي بنـى عليهـا 

 نظريته.
والسؤال الجدير باألخذ ىف االعتبار هنا، ما الرس ىف شيوع وانتشار هـذه النظريـة دون غريهـا 

 ظريات الذكاء ؟ من ن

ىف الحقيقة يرجع الفضل ىف شيوع نظرية الذكاءات وبهذا الشكل ليس لكونهـا نظريـة علميـة 
ومل يأت هذا االنتشار من تلقاء نفسه، وإمنا جاء من الدعم الذى تلقته والجهود الكبـرية املبذولـة 

ة حيـث أصـبحت متثـل ىف الدوائر الرتبوية التى تحاول تطبيق النظرية ىف ميـدان التعلـيم والرتبيـ
اإلطــار النظــرى والبنــاء الفلســفى للرتبيــة وإعــداد املنــاهج والتــدريس والتقيــيم ىف العديــد مــن 
املدارس، لدرجة أنه توجد مدارس قامئة عىل فلسفة نظرية الذكاءات وبات يطلـق عليهـا مـدارس 

ثـورة لنمـوذج  وذلك ىف الواليات املتحـدة األمريكيـة عـىل أنهـا MI Schoolsالذكاءات املتعددة 
 متعدد األوجه ىف الذكاء اإلنساين.

 أنـواع الذكاءات:
 الذكاء اللغوي:  -1

يشري إىل القدرة عىل استخدام اللغة بطريقة فعالة  شفوية أو تحريرية ، ويظهر الذكاء اللغوي 
 يف مجموعة كبرية من القدرات مثل:

  ياً    )كام يف رواية الحكايـات أو القدرة عىل استخدام اللغة سواء اللغة أو أى لغة أخرى شفه
الخطاب( أو كتابياً )كام يف الشعر والتأليف والصـحافة( وذلـك لتحقيـق أهـداف معينـة مـن 

 استخدام اللغة.

   القدرة عىل حسن استخدام اللغة بالتعبري عـام يجـول يف الـذهن أو التعامـل والتواصـل مـع
 اآلخرين يف مواقف متنوعة بصورة مفهومة وواضحة.

  درة عىل أنتاج اللغـة والحساسـية ملعـاين وتراكيـب الكلـامت والجمـل والتحليـل اللغـوي، الق
 وكذلك إمكانية التعبري عن معاين معقدة ومركبة بطريقة بالغية.
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 .القدرة عىل إتقان اللغة وبراعة استخدامها كأداة يف تذكر األشياء واملعلومات 
 أدوار ومجاالت تتطلب الذكاء اللغوي: -أ 

ذا الذكاء لدى الشـعراء واألدبـاء والكتـاب والصـحفيني ومـذيعي الراديـو التليفزيـون يظهر ه
 واملراسلني واملدرسني والوعاظ.

ويظهر يف مجاالت ، مثل : التدريس ، والوعظ ، وقراءة الصحف، وكتابة الخطابات ، واملشاركة 

 يف اجتامع النقاش والحوار .

 خصائص وسامت ذوي الذكاء اللغوي: -ب 

 األسامء واملحادثات. تذكر 

 .التميز يف الكتابة والتحدث والتعبري بكفاءة 

 .القدرة العالية عىل التواصل سامعاً وكتابة 

 .القدرة عىل الهجاء والقراءة والفهم والرشح والتفسري 

 .االهتامم برسد القصص واملناظرات والصحافة 

 .حب األلعاب الكالمية ، وفهم واستجابة لأللغاز والفكاهات 

 طيع التعلم جيداً ، من خالل االستامع والقراءة والكتابة واملناقشة يست 

 .وتبادل وجهات النظر ومهارات التحدث 
 اسرتاتيجيات التدريس يف ضوء الذكاء اللغوي -ج 

   إسرتاتيجية العصف الذهني - 

 التسجيالت الصوتية -

   الحكايات والقصص -
 كتابة املقاالت  -

     كتابة اليوميات -

 ملحارضاتا -

 األلعاب واأللغاز القصصية - -      املناقشات -
     القراءة -

 الذكاء املنطقي الريايض: -2

 ويشري إىل القدرة عىل استخدام األرقام واألعداد بفعالية واستدالل، ويظهر عموماً يف:

 الت القدرة الفائقة عىل عد وحساب األرقام والكميات وإجراء العمليات الحسابية وحل املشك
 الرياضية برباعة وسهولة.
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 .القدرة عىل التحليل والنقاش املنطقي والتفكري االستنباطي واالستقرايئ 

 .القدرة عىل استخدام وتقييم أو تقرير العالقات املجردة 

 . القدرة عىل املالحظة واإليضاح والتفسري 

  فـة كـام يفعـل القدرة عىل الترصف واكتشاف النامذج وفهـم بعـض أنـواع األنظمـة غـري املألو
 العلامء ، وخاصة املنطقة.

  القدرة عىل تحديد ومتييز العالقات ورؤية االرتباطات بني أجزاء املعلومات املنفصلة واملختلفة
. 

كام أن لهذا الذكاء مجموعة من العمليات الجوهريـة مثـل: التجميـع يف فئـات، واالسـتدالل، 

 لحسابية.والتعميم، والتصنيف، واختبار الفروض واملعالجات ا
 أدوار ومجاالت تتطلب الذكاء املنطقي الريايض: -أ 

يظهر هذا الذكاء لدي: مدرس الرياضـيات، مسـئوىل امليزانيـة، املهندسـون املعامريـني، مـربمج 

 الكمبيوتر، العلامء، واملحاسبني، املهندسون، علامء املنطق، الفالسفة، البنائية.

ت املتقاطعـة، عمـل حسـابات يوميـة ميزانيـات ويظهر يف قراءة جدول املواعيد، حـل الكلـام
 ومصاريف يومية. 

 سامت وخصائص ذوي الذكاء املنطقي الحسايب: -ب 

 .حب استطالع األرقام واألشكال والنامذج والعالقات 

 .لديهم إدراك عال باملفاهيم املتعلقة بالوقت واألوزان والسبب والنتيجة 

  الكمبيوتر والهندسة والقانون والكيمياء .االهتامم بوظائف مثل املحاسبة وتكنولوجيا 

 .تقديم الحلول والتربيرات املنطقية يف املناقشات 

  التعلم برسعة من خـالل التصـنيف والتمييـز والعمـل مـع الـنامذج املجـردة والعالقـات بـني
 األشياء.

 .حل املشكالت وأداء حسابات رياضية معقدة والعمل مع األشكال الهندسية 
 التدريس يف ضوء الذكاء املنطقي الريايض: اسرتاتيجيات  -ج 

      حل املشكالت  

 التجارب العلمية 

   العمليات الرياضية والحسابية 

 األلعاب واأللغاز الرقمية 

  التفكري الناقد 
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 التصنيف والتبويب 

 الحساب والتكميم. 
 الذكاء املكاين: -3

 يظهر الذكاء املكاين يف القدرة عىل:

 خليا يف العقل كالطريقة التي يجريها البحار، أو يحلق بها الطيار يف العامل متثيل العامل املكاين دا
 الرحب، أو كالطريقة التي يطوف بها العب الشطرنج املنافس الذي أمامه.

 .إدراك العامل بكفاءة، وإعادة خلق أو نقل متثيالت برصية بني هذا العامل 

 ة كالبحـارة والعـوامل املحـدودة مثـل التعرف إىل معالجة الـنامذج يف كـل مـن العـوامل الواسـع
 النحاتني واملعامريني .

 . القدرة عىل إيجاد وتكوين صور عقلية أو تخيل ذهني لحل املشكالت 
 أدوار ومجاالت الذكاء املكاين: -أ 

يظهر لدى البحارة، والطيارين، والصيادين، ومصميي الديكور، واملخرتعني، والفنـانني، والعبـي 
 الشطرنج.

  الفنون والتصميامت الفنية، ويف علم الترشيح وصناعة الخرائط.ويستخدم يف

 سامت وخصائص ذوي الذكاء املكاين: -ب 

 .االهتامم باألنشطة الفنية، واالهتامم بالخطوط واألشكال واأللوان 

 .إنتاج الصور الذهنية، واستخدام الصور البرصية يف استدعاء املعلومات 

 لرسم من الخيال.التعبري عن املواقف بالوصف أو ا 

 .اإلحساس باملوقع يف الفراغ وإنتاج الرسومات 

 .التعلم بصورة أفضل عن طريق األشياء البرصية والعمل مع األلوان والصور 

 .القدرة عىل إيجاد الطريق يف املناطق غري املألوفة 

 .حب الهندسة 

 .القدرة عىل التخيل يف الفراغ 

  أكرب من قراءة النصوص.قراءة الخرائط واللوحات البيانية بسهولة 

 . حل األلغاز واملتاهات البرصية بسهولة 

 .تصميم أشكال هندسية ثالثية األبعاد 
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 اسرتاتيجيات التدريس يف ضوء الذكاء املكاين: -ج 

 -    األنشطة الفنية 

 األلعاب واأللغاز التي تعتمد عىل الخيال  
 وصف الصور الخيالية - العروض املرسحية  -

 الرسوم التخطيطية - برصي التصور ال -

 الذكاء املوسيقي: -4
ويشــري الــذكاء املوســيقي إىل القــدرة عــىل إدراك الصــيغ املوســيقية ومتييزهــا وتحويلهــا 

والتعبري عنها والغناء، والحساسية لإليقاع والطبقة والجرس، ولون النغمـة لقطـع موسـيقية 

 وغريها من أشكال املوسيقى وقواعدها.
 من القدرات مثل: ويظهر يف مدى واسع

  القدرة عىل التفكري يف املوسيقى وسـامع الـنامذج املوسـيقية والتعـرف إليهـا وتـذكرها، ورمبـا
 إنتاجها.

  القدرة عىل إدراك وتحليل املوسيقى مثل الناقد املوسيقي، وإنتـاج منـاذج موسـيقية )املؤلـف
 املوسيقي( واستخدامها يف أداء أو تعبري موسيقي )مثل العازف(.

 رة عىل االستجابة العاطفية للمكونات والعنارص املوسيقية. القد 
 أدوار ومجاالت تتطلب الذكاء املوسيقي: -أ 

 مثال :

امللحن املوسيقي، املؤلف املوسيقي، الناقد املوسيقي، مهندس الصوت، املغني، الشاعر، القراء، 

 الراقص.
 سامت وخصائص ذوي الذكاء املوسيقي: -ب 

 تميز.التمتع بصوت غنايئ م 

 .العزف عىل اآلالت املوسيقية بطريقة تلقائية 

 .القدرة عىل متييز النغامت املوسيقية واإليقاعات 

 .الغناء الجامعي املتناسق 

 .قراءة القرآن الكريم بصوت متميز 

 .قراءة الرتانيم الدينية بصوت متميز 

 .القدرة العالية عىل حفظ األنغام والنغامت واألغاين والرتاتيل 

  ع باملواد املوسيقية.االستمتا 
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 اسرتاتيجيات التدريس يف ضوء الذكاء املوسيقي: -ج 

 اإليقاعات واألناشيد -   الغناء والتلحني -
 الغناء الجامعي -   تأليف األغاين  -
 تنظيم النغامت يف إيقاعات معينة -

 الذكاء الجسمي الحريك: -5
أمراً غري مألوف لعدم االرتباط  إن وصف استخدام الجسم كشكل من أشكال الذكاء رمبا يكون

 الجذري يف تقاليدنا الثقافية بني األنشطة العقلية واألنشطة الجسمية.

 ويظهر الذكاء الجسمي الحريك يف مجموعة من القدرات:

قدرة الفرد عىل استخدام جسمه كامالً أو بعض أجزائه بطرق مهارية مختلفة لحل مشكلة أو  -1
 عمل وتقديم شيئاً أو منتج ما.

 القدرة عىل االتزان الجسمي والتحكم يف حركات الجسم ملسك أو التعامل مع األشياء برباعة. -2
القدرة عىل استخدام الجسم للتواصل ونقل أو توصيل أفكار ومشاعر من خالل طرق مختلفة  -3

مثل قراءة اإلشارات اليدوية، وتعبريات الوجه ، والتقليد وباملحاكاة البدنية، والحركات 
 كالرقص والتمثيل.التعبريية 

وهناك قدرات أخرى قدرات أخرى فرعية، مثل حركة الريايض أو العب القوى، أو الحركة  -4
اإلبداعية )االستجابة للموسيقى، قدرات الحركة الدقيقة والتحكم البدين، فكرة الحركة 

 املتولدة، مثل األلحان الراقصة، ورقص البالية، التآزر، القوة، املرونة، الرسعة( .
 أدوار ومجاالت تتطلب الذكاء الجسمي الحريك: -أ 

مثل ألعاب القـوي، الفنـون األدائيـة كـالرقص والتمثيـل، الجـراح، النحـات، املثـال، الحـرفيني، 
أخصايئ ألعاب الجامنيزية، وراقيصـ أو واضـعي أو ألحـان الباليـه، واملـدرب والريـايض، ومـدرس 

 الرتبية الرياضية.

 لذكاء الجسمي:سامت وخصائص وسامت ذوي ا -ب 
يستمتع بأنشطة الحركة سواء كمالحظ أو مشارك، ويستمتع بالخربات امللموسة مثل  -1

 الصلصال والرمال، ويظهر مهارة عالية يف األنشطة اليدوية.
 يحب التحرك، وميل قلقاً من الجلوس مدة طويلة يف مكان أو موضع واحد. -2
 حياكة والنحت.يظهر مهارة يف التمثيل واأللعاب الحركية كالرقص وال -3
يتعلم بصورة أفضل عن طريق اللمس والحركة واالندماج واملشاركة املبـارشة والتفاعـل مـع  -4

 األشياء، وخالل اإلحساسات البدنية، التمثيل واستخدام التعبريات الجسمية.
 اسرتاتيجيات التدريس يف ضوء الذكاء الجسمي الحريك: -ج 

 املفاهيم الحركية -   مرسح الفصل  - 

- 
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 استخدام أجزاء الجسم يف التعبري - رائط الجسم خ 

 التمثيل الدرامي  -      العمل عن طريق األيدي -   

 الذكاء االجتامعي: -6

 يظهر الذكاء االجتامعي يف قدرات مثل:
القدرة عىل التعامل مع اآلخرين والتفاعل معهم، وتكوين عالقات اجتامعية بسهولة، وحسن  -1

 واقف االجتامعية.املشاركة والترصف يف امل
القدرة عـىل فهـم النـاس والعالقـات والتعـرف إىل نوايـا ومشـاعر وأمزجـة ودوافـع اآلخـرين  -2

 ومالحظة أهدافهم والتنبؤ بترصفاتهم وتفكريهم.
 القدرة عىل التواصل اللفظي وغري اللفظي مع اآلخرين بفاعلية وبطريقة مؤثرة. -3

ام بـأدوار اجتامعيـة مميـزة، مثـل: قائـد، وهناك قدرات فرعية كالتي تظهر يف اتخـاذ أو القيـ
 صديق، الجليس.

 سامت وخصائص ذوي الذكاء االجتامعي: -أ 

يتمتـع بإقامــة عالقــات وروابــط اجتامعيــة جيـدة، ومييــل إلعطــاء النصــيحة وتقــديم العــون  -1
 لآلخرين.

 لديه وعي ومعتقدات ودوافع وترصفات اآلخرين، وميكنه التأثري يف آرائهم وأفعالهم. -2
إىل االشرتاك يف النوادي واللجان والتنظيامت االجتامعية، واألعامل االجتامعيـة، ويبحـث مييل  -3

 عن املواقف والتفاعالت االجتامعية، ولدية القدرة عىل مواجهتها بطريقة مالمئة.
ــدريس، والعمــل االجتامعــي، واإلدارة،  -4 ــاملهن ذات الطــابع االجتامعــي كالت يبــدي اهتاممــاً ب

 والسياسة.
 رة أفضل عن طريق املشاركة، التواصل، التعاون، األعامل الجامعية.يتعلم بصو  -5

 اسرتاتيجيات التدريس يف ضوء الذكاء االجتامعي: -ب 
 مجموعات العمل التعاوين - املرشوعات واألعامل  -

 النمذجة واملحاكاة  - األلعاب الجامعية  -

 الذكاء الشخيص: -7
ية، ولذا يتطلب إظهاره ومالحظتـه دلـيالً مـن يعد الذكاء الشخيص من أكرث الذكاءات خصوص

الذكاءات األخرى كاللغة أو املوسيقى أو أي صورة أخـري، كـام أن النجـاح املفـرتض يف أى مجـال 

يتطلب حساً قوياً فيام يخص من أنت ؟ ما الذي تفعله جيداً ؟ وما ال تفعله جيداً ؟ وهذا يوضـح 
ة الداخليـة تسـمح وتسـاعد عـىل استعاضـة أهمية الذكاء الشخيصـ، حيـث أن املعرفـة الشخصـي

 نقائصهم أو جوانب الضعف وإيجاد الفرص الستخدام جوانب القوة جيداً.
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 ويظهر الذكاء الشخيص يف مجموعة من القدرات مثل:

  القدرة عىل فهم النفس، ومعرفة من نكون، وماذا نريد أن نفعل، كيف نترصف حيال األشـياء
 تجنباً أو انجذاباً نحوها.

 رة عىل امتالك املعرفة الذاتية واستخدامها لصنع القرارات وتنظيم حياتهم الخاصة .القد 

 .القدرة عىل معرفة مواطن القوة والضعف، وحسن تقدير الذات 
 أدوار ومجاالت تتطلب الذكاء الشخيص: -أ 

مثل املعالج النفيس، عـامل الـنفس، املوسـيقي، الشـاعر، الفيلسـوف، الفنـان، القائـد الروحـي 

 لديني، املتحدث املحفز، ويف التقييم املهني الوظيفي، املامرسات الدينية، والعالج النفيس.وا
 سامت وخصائص ذوي الذكاء الشخيص: -ب 

 .مييل لألعامل واملرشوعات الفردية، ويستمتع بالوقت مع نفسه 

 يستطيع أن يتعرف إىل مواطن ضعفه وقوته، ويستغل هذه املعرفة يف تحديـد املواقـف التـي 
 يندمج فيها أو يبتعد عنها.

 .ًينظم أشياءه ومتعلقاته بنفسه جيدا 

 .إيجاد حلول أصلية ومخرجات للمشاكل 

 .لديه أفكار فريدة عن األشياء التي تبدو لآلخرين أنها ال يفهمونها 

 .يتعلم بطريقة أفضل عن طريق العمل منفرداً واملرشوعات الفردية 
 ء الشخيص:اسرتاتيجيات التدريس يف ضوء الذكا -ج 

 جلسة تحديد األهداف -  فرتات التأمل ملدة دقيقة  -

 االختيارات الحرة - املرشوعات واألعامل الفردية -

 الذكاء الطبيعي:-1
 يظهر الذكاء الطبيعي يف القدرات التالية:

 القدرة عىل التمييز بني الكائنات الحية والحساسية ملظاهر العامل الطبيعي األخرى. -1
 ية وإدراك العالقات والنامذج الطبيعية يف مملكة النبات والحيوان.القدرة عىل رؤ -2
 القدرة عىل إدراك وتصنيف األجناس املتعددة كالحياة النباتية وحيوانات منطقة أو حقبة ما. -3
إتقان التصنيف والقدرة عىل التعرف إىل إنتاج اإلنسان الصـناعي يف ثقافتـه مثـل التعـرف إىل  -4

 أنواع السيارات واألحذية.
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 أدوار ومجاالت تتطلب الذكاء الطبيعي: -أ 

الصيادون، املزارعون، عامل النبات، بـائع الزهـور، البيولـوجي، معلـم العلـوم البيئيـة، البحـار، 

 ويظهر كذلك يف االستخدامات اليومية كالطهي، والبستنه، والزراعة.

 خصائص وسامت ذوي الذكاء الطبيعي: -ب 

  املتعلقة بالطبيعة.لديه مهارات حسية ويحب األنشطة 

  يصنف ومييـز بـني املكونـات الطبيعيـة الحيـة وغـري الحيـة، ويالحـظ العالقـات والـنامذج يف
 الطبيعة بسهولة.

 .يحب معرفة أشياء عن النباتات والحيوانات املحيطة به، ويالحظ الطيور واألشجار 

 .يالحظ التغريات الطبيعية والعالقات املتداخلة بينها 

 الحظة والحواس وتجميع األشياء من العامل الطبيعي.يتعلم من خالل امل 
 
 اسرتاتيجيات التدريس يف ضوء الذكاء الطبيعي: -ج 

 الزيارات الخلوية. -
 التصنيف إىل فئات. -

 الخربات العملية. -

 الزيارات امليدانية. -
 املشاهدات والتأمالت. -

 النامذج الحسية. -

 الذكاء الوجودى: -7
 ى يف القدرات التالية: يظهر الذكاء الوجود

قدرة الفرد عىل إدراك وتعيني موضعه وحدوده فـيام يتعلـق بالحـدود الكونيـة األبعـد التـى  – 1

 ميكن الوصول إليها، سواء كانت ضخمة أو متناهية الصغر. 

 القدرة املرتبطة بالخصائص الوجودية للحالة اإلنسانية مثل مدلول الحياة، معني املوت.  - 2
 االت تتطلب الذكاء الوجودي: أدوار ومج

 أقطاب الصوفية، رجال الوعظ واإلرشاد الديني، معلم وعلم الفلسفة، الكاتب. 

 خصائص وسامت ذوى الذكاء الوجودى: 

  .لديه نزعة إىل طرح العديد من األسئلة ملعرفة أرسار الكون والوجود من حوله 

  .لديهم قدرة عىل التفكري بطريقة تجريديه 

 بالحياة واملوت، وفيام وراء الطبيعة.  لديهم تفكري 
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  أصحاب الذكاء الوجودى يسألون "ملاذا نحن هنا"؟ ، "مادورنا يف العامل"؟ 
 اسرتاتيجيات التدريس يف ضوء الذكاء الوجودى: 

  .االسرتخاء والتأمل 

  .التصوف والدراسات التاريخية والدينية 

  .التفكري يف الكون والخليقة 
 لذكاءات املتعددة:ثالثاً: أسس نظرية ا

أن العامل الذى نعيش فيه يتكـون مـن معـامل متعـددة، أصـوات، لغويـات  Gardnerيرى  -1

إيقاعات موسيقية، طبيعة متعددة األشكال، أشخاص آخـرين ىف البيئـة، ونحـن نسـتجيب 
بأشكال مختلفة لهذه األشياء، فإذا استجاب عقلنا للمحتويات الفعليـة للعـامل، فـال يكـون 

نى ىف أن نفرتض وجود قوة واحدة عام تصلح مـع كـل هـذه األغـراض ومـع كـل هناك مع

األشياء، ومن هنا كانت فكرة وجود ذكاءات متعددة للتعامل مع هذا التنوع والتعـدد ىف 
 العامل.

إن نظريات الذكاء التقليدية تقود بشكل طبيعى إىل السؤال التـاىل: هـل شـخص مـا ذىف ؟ ىف  -2

ًً ؟، حني نجد أن نظرية الـذك اءات املتعـددة تثـري السـؤال التـاىل: كيـف هـذا الشـخص ذكيـاً

  .وبالتاىل ىف نظرية الذكاءات فإن معرفة من تكون أكرث أهمية من ماذا تعرف
إن كل البرش ىف مختلـف الثقافـات ميتلكـون هـذه الـذكاءات بحكـم موروثيتهـا وأساسـها  -3

  .البيولوجى ولكن بدرجات متفاوتة من القوة

الك كل فرد لجميع الذكاءات بدرجات متفاوتة يعنى أنه ال يوجد اثنان لهـام نفـس إن امت -4
املستوى من الذكاءات، فكل فرد له بروفيل شخىص خاص بـه ىف الـذكاءات يظهـر جوانـب 

القوة والضعف لديه، حيث يبدو مثالً قوياً ىف ذكاء أو اثنني ومتوسطاً أو ضعيفاً ىف بعضها 

  .قة مختلفة، فال يوجد واحد ذىف وآخر غري ذىفاآلخر، فكل واحد ذىف بطري
هذه الذكاءات منفصلة عن بعضها فهى مسـتقلة وذات أصـول بيولوجيـة مختلفـة، وهـذا  -5

يعنى أن التلف ىف أحد أجزاء املخ يفقـد بعـض القـدرات فعاليتهـا دون األخـرى. وكـذلك 

نـى أنـه ال ميكـن أن يظهر ىف مجاالت متعددة وبأشكال مختلفة من املواد واملشكالت، مبع

ينمى أو يقيم أحد الذكاءات من خـالل ذكـاء آخـر ، فالـذكاء املوسـيقى ال ميكـن تطـويره 
وتنميته من خالل الحديث عن املوسيقى، وبنفس الشكل فإن تقييمه ال ميكن أن يتم مـن 

القلم. باإلضافة إىل ذلك فإن كل ذكـاء لـه سلسـلته النامئيـة والتـى  –خالل اختبار الورقة 

 .هر ىف املراحل املختلفة من الحياةتظ
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انفصال الذكاءات يؤكد عىل نقطة جوهرية ىف النظرية وهى أن القوة أو الضعف ىف ذكـاء  -6

معــني ال تعــد مــؤرشاً عــىل قــوة وضــعف ىف الــذكاءات األخــرى، أى ال ميكــن التنبــؤ بأحــد 

  .الذكاءات من خالل ذكاء آخر

ا عن بعض إال أنه من النادر جداً أن تعمل بشكل وبرغم انفصال واستقالل الذكاءات بعضه -7
مستقل، ولكنهـا تعمـل ىف تنـاغم وتـالزم وتكامـل ىف سـياق مشـكالت ىف ميـادين الحيـاة 

الحقيقية، فمعظم األهداف واملهام تتضمن عدداً من الذكاءات التى تعمل جنباً إىل جنب، 

إذا كـان لديـه ذكـاء موسـيقى فعىل سبيل املثال الراقص ال ميكن أن يقوم بفنه مبهـارة إال 
قوى لفهم اإليقاع والتنـوع املوسـيقى، وذكـاء اجتامعـى لفهـم كيـف يسـتطيع أن يحـرك 

حركيــاً ليــزوده  –املشــاهدين انفعاليــاً مــن خــالل حركاتــه، وكــذلك يحتــاج ذكــاء جســمياً 

بانسيابية وتناسق وترابط ليكمل الحركات بنجاح. وكذلك رواية قصة أو قصيدة شـعر قـد 
قدرات لغوية وحركات جسـدية وذكـاًء منطقيـاً لـدى الفـرد. وحـل مسـألة رياضـية تظهر 

لفظية قد يتطلب أن يعمل كل من الـذكاء اللغـوى والـذكاء املنطقـى الريـان ىف تنـاغم، 

حرىف ليجرى ويركل، وذكاء  -وباملثل عندما يلعب طفل كرة قدم فإنه يحتاج لذكاء جسمى 

بع مسـارات الكـرة، وذكـاء لغـوى واجتامعـى لينـاقش مكاىن ليحدد مكانه ىف امللعب ويتا
 نقطة خالف أثناء اللعب مع زمالئه.

ومع أن الذكاءات قد تتحدد إىل حد مـا مـن خـالل الجينـات إال أن منوهـا مسـألة ثقافيـة  -1

وتربوية، وبالتاىل فهى قابلة للتعلم، وميكن تحسينها عىل مـدار الحيـاة مـن خـالل الجهـد 
كـن أن ينمـى إىل مسـتوى متوسـط مـن الكفـاءة ىف حـال الـذكاءات ذكـاء مي املركز، وكـل

الضعيفة. ومن املهم اإلشارة إىل أن نظرية الذكاءات املتعددة ال تهتم بدرجة ذكـاء الفـرد 

IQ ولكن تهتم بفهمه الحاىل وبالجهود التى ميكن أن تقدم لتحسني الذكاء الضعيف  فقد ،
اد لفرتة طويلة وهو أن الذكاء شئ مستقر أو أثبتت نظرية الذكاءات خطأ املفهوم الذى س

، حيث إن معدل نسبة الذكاء كان ينظر إليها عـىل أنهـا متثـل مسـتوى ذكـاء Fixedثابت 

 .الفرد، وهى نسبة باقية ومستقرة معه وال تتغري

بوجود فروق ىف الذكاءات بني الجنسني ، كام أنه حتى لـو تـم تطـوير  Gardnerال يؤمن  -1
يس الذكاءات فإنها لن تعكس فروقاً بني الجنسني، أما إذا وجدت هذه اختبارات عادلة تق

الفروق فلن تكون كيفية تفسريها واضحة، فالفروق هنا قد ترجـع إىل البيئـات الثقافيـة. 

 بوجود فروق ىف الذكاءات ميكن إرجاعها إىل عامل العمر. Gardnerكام ال يعرتف 
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 :تعريف الذكاء ىف نظرية الذكاءات املتعددة

الذكاء هو "إمكانية بيولوجية نفسية أو حيوية نفسية للتعامل مع املعلومات، هذه اإلمكانيـة 

ميكن أن تكون نشطة ىف موقف ثقاىف لحل مشكالت أو ابتكار نـواتج تكـون ذات قيمـة ىف ثقافـة 

 A biopsychological potential to process information that can be activated“ما". 
in a cultural setting to solve problems or to create products that are of value in 

a culture”.  

هنا ال يقدم فقط تعريفاً واسـعاً للـذكاءات ولكـن أيضـاً إظهـار الـذكاء مـن  Gardnerإن 
 خالل:

 النواتج وحل املشكالت . -1
ا أذكياء بنفس القدر مثل كام أن هذا التعريف للذكاء يتيح لألفراد ىف أى ثقافة أن يكونو   -2

 األفراد ىف ثقافة أخرى .
وكذلك يالحظ أن هذه النظرة للذكاء تؤكد أن الذكاء اإلنساىن يجـب أن يتصـف بـاآلىت:   -3

مجموعة من املهارات متكن الفرد من حل املشكالت، والقدرة عىل خلـق وابتكـار نـواتج 
الفـرد، وأيضـاً الكفـاءة ىف  فعالة أو تقديم خدمة ذات قيمة ىف الثقافة التى يعيش فيهـا

 إدراك املشكالت وكذلك ابتكار مشكالت تستخدم ىف حل مشكالت أخرى .
للـذكاء يثـري عـدة نقـاط مهمـة جـديرة  Gardnerوبناًء عليه ميكن القـول بـأن تعريـف   

 باالعتبار والتأمل وهى:

يف إليه أنه كـذلك ال يكتفى فقط بكون الذكاء هو القدرة عىل حل املشكالت بل يض Gardnerإن  -1
القدرة عىل ابتكار نواتج ذات قيمة ىف ثقافة، وهذا يرتجم عملياً النظرة الربجامتية النفعيـة الكامنـة 

وراء هذه النظرية، حيث ال يكتفى بأن يكون الفرد حاالً للمشكالت بل أيضاً أن تكون لديه القـدرة 

 فع ىف املجتمع الذى يعيش فيه.للتعامل مع معطيات البيانات واملعلومات البتكار شئ ما نا

هذا التعريف ال يعنى أنه تعريف عام بل هو تعريف يطبق ىف كل ذكاء مـن الـذكاءات  -2
املقرتحة، فال يوجد شئ ذو قيمة وشئ آخر ال قيمة له فحل املشكالت وابتكـار منتجـات 

ة يكون ىف كل ميـدان مـن ميـادين الـذكاءات. وهـذه النقطـة تقودنـا إىل النقطـة التاليـ

 الجديرة بالوقوف عندها قليالً أو كثرياً.
عندما يعرف الذكاء آخذاً ىف االعتبار الثقافة التى يعيش فيهـا الفـرد، مـن  Gardnerإن  -3

حيث كونها تحدد ما له قيمة وما ليس له قيمة، فإنه بالتاىل يلقى بالكرة كاملة ىف ملعب 

 إىل القـدر والـدور الـذى ميكـن أن الثقافة، مبعنى أن الرتجمة العملية لهذا الكـالم تشـري
تلعبه معتقدات وقيم وعادات وتقاليد املجتمع وكذلك الرؤى الشخصية للفرد واملحيطني 

 به وذلك ىف تنشيط أو تعطيل ذكاء ملكة معينة لدى الفرد. فعىل سبيل املثال الطفل 
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ل عىل وأد هذه الذى ينشأ ىف مجتمع ال يؤمن وال يعتقد بأهمية املوسيقى والغناء فرمبا يعم

امللكة أو هذا الذكاء ىف الطفل بدالً من البحث عن كيفية االستفادة من هـذه اإلمكانيـة 

بالقدر وبالشكل الذى يخدم الفرد واملجتمع الذى يعيش فيـه والـذى يـتالءم مـع هـذه 

الثقافة. وقل مثل ذلك عىل التوجهات نحو قيمـة العالقـات االجتامعيـة والثقـة بـالنفس 
 ات ىف الثقافة والتى قد تؤثر بدورها عىل الذكاءات االجتامعية والشخصية.وتقدير الذ

 أسس قياس وتقييم الذكاءات املتعددة:

( أنه ال توجد طريقة مثىل ومحددة لتقييم الـذكاءات، لكـن املهـم 1771) Gardnerيرى  
جــاه هـو اسـتخدام األدوات التــى نشـعر أنهـا مالمئــة للغـرض الـذى نريــده. ويعـارض بشـدة االت

القلم ىف  –السيكومرتى التقليدى الذى يعتمد ىف عملية التقييم بشكل أساىس عىل أسلوب الورقة 

أنه مـن غـري املناسـب   Gardnerالقياس ومن خالل اختيار من متعدد أو إجابة قصرية. ويعتقد 
م بالتأكيد إن طلبنا من التالميـذ أن يشـاركوا ىف خـربات متعـددة ومنوعـة ىف جميـع الـذكاءات ثـ

نطلب منهم بعد ذلك إظهار ما تعلموه من خالل االختبارات املقننة التى تركز بشكل ضـيق عـىل 

املجال اللفظي أو املنطقى، وبالتاىل تقرتح النظرية إعادة تشكيل أساسية للطريقة التى يقـيم بهـا 

 تعلم التالميذ.
ن مواقـف بدقـة مبعـزل عـ هإىل أن الذكاء ال ميكن صياغته أو قياسـ Gardnerويشري  

محددة أو معينة، والتى يعيش أو يعمل أو يلعب فيها الفرد، وكـذلك الفـرص والقـيم التـى 

تعطى أو متنح بواسطة املجتمع املحيط ، وبالتاىل فإن القياس الحقيقى ىف املواقف ومن هنا 
محكـني يجـب أن يسـتوفيهام تقيـيم الـذكاءات  Gardnerيكون التقييم ذا معنى. ويحـدد 

 وهام:

ب أن يكون التقييم مبارشاً وطبيعياً كلام أمكن: مبعنى أن التقيـيم يجـب أالً يحـدث يج -1
من خالل الورقة والقلم. فعىل سبيل املثال، فإن القياس والتقييم الجيد للذكاء االجتامعى 

يتم من خالل مواقف حقيقية توضح كيف يتفاعل الفرد أو األفـراد مـع بعضـهم بعضـاً، 

هكذا، وليس أن يجيب الفرد عن أسئلة متعلقة بهذا الذكاء. إن وكيف يقيمون اآلخرين و 

Gardner  هنا يركز عىل إجرائية الذكاء كام يحدث ىف املواقف الطبيعية. ويرى أن نظرية
الذكاءات يساء استخدامها أحياناً من قبل بعض املدرسني عندما يطبقون أو يستخدمون 

 ن األطفال عىل أساسها.تطبيقات رسيعة ال معنى لها وبسيطة، ثم يصنفو 

يجب أن ميسح التقييم كل ذكاء بشئ من التفصيل: ألن كل ذكاء له عدة أوجه، ويجـب  -2
أال نكون قانعني بتقييم واحد رسيع لوجه واحـد مـن أوجـه الـذكاء ألنـه يظهـر ىف صـور 

 متعددة وليس صورة واحدة. وهذا املحك بال شك يقف ىف وجه األساليب التقليدية التى 
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اختباراً واحداً للفرد يتم تقييمه عىل أساسـه وبصـورة رسيعـة. وهـى نقطـة جوهريـة تقدم 

تحسب لنظرية الذكاءات، ألنه كثرياً ما يصنف األفراد ويتحدد مصريهم بقرارات رسيعـة 

 بشكل خاطئ بناًء عىل اختبار واحد رسيع، وخاصة ما يحدث مع ذوى الحاجات الخاصة.

أن الرتكيـز عـىل الـذكاءين اللغـوى والحسـال ىف التقيـيم كام يرى أنصار نظرية الـذكاءات  
عملية غري عادلة، ويجب تقييم جوانب القوة والضعف لدى الفرد بشكل عام. وحيث إن التالميذ 

ال يتعلمون بنفس الطريقة فبالتايل ال ميكن تقييمهم بشـكل واحـد، ويـرون أن أفضـل طريقـة أو 

املواد واملهام بطريقتهم الخاصة مسـتخدمني الـذكاءات اتجاه للتقييم هو السامح للتالميذ بعرض 
كام أن تقييم الذكاءات يعتمد عىل األنشطة العمليـة ىف جميـع املجـاالت وبالتـاىل فهـو  املختلفة،

قياس أكرث موضوعية ودافعية. وإذا كانت درجات الذكاء عىل املقاييس املعروفة للذكاء تُحـولل إىل 

بى، فإن نظرية الذكاءات ىف مقابل ذلك تقـدم عدسـة ميكـن مـن الصفات التالية ذىف، متوسط، غ
خاللها التعرف عىل الطرق املتنوعة لحل املشكالت وخلق نواتج إبداعية ذات قيمة بني األفـراد ىف 

ثقافة ما. وذلك إلميان النظرية بأن كل األفراد يولدون بهذه الـذكاءات ونحـن نـدعمها بيئيـاً، فـال 

فكل ذىف ىف ميدانه. إن النظرية تقرتح نظاماً يعتمد بدرجة أقل كثـرياً  يوجد واحد ذىف وآخر غبى،

عــىل االختبــارات النظاميــة أو االختبــارات مرجعيــة املعيــار، وتعتمــد بشــكل أكــرب عــىل الخــربات 
 واملقاييس الواقعية املرجعية املحك.

معى، ومن هذه الخربات التقيميـة، سـجالت النـوادر، عينـات العمـل، رشائـط التسـجيل السـ

رشائــط الفيــديو، الصــور الفوتوغرافيــة، دفــرت يوميــات التلميــذ، لوحــات يحــتفظ بهــا التلميــذ، 
 االختبارات غري النظامية، املقابالت، البورتفليو، وغريها.

 الذكاءات بني الوراثة والبيئة:

رغـم أن الـذكاءات املتعـددة ذات أصـول بيولوجيـة، وهـى الدعامـة األكـرث رسـوخاً بالنسـبة 
اتخذ موقفاً وسطاً بني الوراثة والبيئة، حيث يـرى أن كـالً مـن الفطـرة  Gardnerية، إال أن للنظر

والتغذية البيئية يلعبان دوراً واضحاً ىف منو الطاقات اإلنسانية، فهو ال ينكر دور الوراثة ىف الـذكاء، 

 لكنه ال يتجاهل دور البيئة.

ؤكد عىل الـدور الثقـاىف )البيئـة( ىف ىف مواطن كثرية من كتاباته أن ي Gardnerوقد حرص  
تنشيط ذكاءات محددة. فهو يؤمن بشـدة أنـه ال يوجـد شـخص يولـد جيـداً أو سـيئاً، وال يوجـد 

شخص مقدر عليه النجاح أو الفشل، فاألطفال من الطبقـات االرسـتقراطية الغنيـة معرضـون ألن 

ضـعة ميكـن أن يصـبحوا منـاذج يكونوا سيئني فيام بعـد، واألطفـال ذوو األصـول االجتامعيـة املتوا
سياسية ودينية بارزة، ويرضب عىل ذلك مثالً بالدور الذى من املمكـن أن تلعبـه البيئـة ىف مصـري 

 توأمني متامثلني وذلك من خالل الفرص والظروف املتاحة التى ينشأ فيها كل منهام، وذلك ىف 
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فإن العب الشـطرنج املـاهر قـد  –عىل سبيل املثال  –تحديد مكانته وذكائه ونهايته ، وتبعاً لذلك 

يكون وراثيـاً العـب شـطرنج بارعـاً، ولكنـه إذا كـان يعـيش ىف ثقافـة ال تتـاح فيهـا أدوات لعـب 

 الشطرنج، بالتاىل فإن هذه القدرة أو هذا الذكاء سوف يكتب عليه عدم الظهور ىف هذه الثقافة.

ــه إذا   ــذكاء أن ــاىف ىف ال ــه للعنرصــ الثق ــوء احرتام ــرى ىف ض ــه ي ــامل إن ــم الع ــا أن نفه أردن
فالبـــد أن نبـــدأ مبفاهيمنـــا الثقافيـــة حـــول العديـــد مـــن الحقـــائق مثـــل الجـــامل، الحســـن، 

 والقبح، والجيد، والردئ، وكذلك توضيح معاىن الذكاء ألنها تختلف من ثقافة ألخرى.

ايـة وبالتاىل فإنه مام ال شك فيه أن تفعيل دور الثقافة ىف منو ذكـاءات األفـراد يعـد مهـامً للغ
 وخاصة بالنسبة للمامرسات الرتبوية.

 أسس املامرسات الرتبوية لنظرية الذكاءات املتعددة:

ورغم كل ما هو مشاهد ومالحظ من االنتشـار الواسـع للنظريـة ىف املضـامني الرتبويـة إال أن 
Gardner (1775 لديه بعض التحفظات واالعرتاضات عـىل بعـض املامرسـات الرتبويـة ىف ضـوء )

 ذكاءات املتعددة مثل:نظرية ال

محاولة تعليم جميع املوضوعات واملبادئ باستخدام كـل الـذكاءات: ويـرى أنـه ميكـن تنـاول  -1

أغلبية املوضوعات بعدد من الطرق ولكن ال ميكن افرتاض أن كل موضـوع ميكـن تناولـه مـن 
 خالل السبع ذكاءات، فهذا مضيعة للوقت والجهد.

 بالذكاء كخلفية: استخدام بعض املواد املرتبطة  -2

فنحن عندما ندير املوسيقى ىف حصة لتعليم القراءة أو الحساب يعد هذا عمالً غـري مناسـب 
خاصة إذا افرتض الرتكيز ىف العمل الذى يقوم به األفراد. ولعل هذا هو أحد األخطاء التى يقع 

 فيها بعض الطالب عندما يذاكرون عىل أنغام املوسيقى واألغاين.

 :ت العقلية )الربوفيالت( لألفراد ميكن أن يساء تفسريها للحكم عىل بعض األفرادأن الصفحا -3
فاألطفال أذكياء ولكن بدرجات وتوجهات مختلفة ، وقد تظهـر الـذكاءات بصـور مختلفـة ىف 

ثقافات أو جامعات معينة. وهـو مـا نعتقـد أنـه تحـذير موجـه للثقافـة. وذلـك ألن التقيـيم 

ة قد ال يضمن عدم التحيز الثقاىف وميكن أن يستخدم لإلساءة إىل باستخدام الذكاءات املتعدد

ثقافة معينة ، لذلك البد من عرض مدى واسع من أدوات التقيـيم حتـى نضـمن أن كـل فـرد 
 سوف يؤدى عىل األدوات.

من وجهة نظر الذكاءات املتعددة فإن الصفحات العقلية للتالميذ ذات قوة للتغري عىل مـدار  -4

 :الوقت
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ك من الخطأ أن نركز عىل جانب واحد من الذكاءات ثم نرسم للطفل بروفيالً عىل أساسـه ، ولذل 

مبعنى يجب عدم تصنيف التالميذ بناًء عىل ذكاء قوى لـديهم وذلـك طـوال الوقـت وعـىل مـدار 

 األيام كلها.

ال يعرتض عىل التعلم املعروف التقليـدى أو النظـامى، ولكـن  Gardnerعىل أية حال فإن  
ض عىل فكرة وجود طريقة واحدة للتعلم، كام يعرتض عـىل أن كـل شـئ ميكـن تعلمـه بكـل يعرت 

  الذكاءات.

 العوامل التي تؤثر يف شكل منحنى التوزيع: 
 طبيعة العينة:  –أ 

هناك بعض الحاالت التي يكون التوزيع فيها بعيداً عن املنحنى االعتـداىل أى يخالفـة وتظهـر 

للمنحنى: فقد ينشأ املنحنى ملتويا التواء موجبا أو سالباً وذلك حينام ال متثل العينة أشكال أخرى 
املجتمع العام متثيالً صادقاً ومثال ذلك أن تشتمل العينة عىل نسـبة كبـرية مـن النوابـغ أو نسـبة 

قة كبرية من األغبياء، وقد يحصل الباحث عىل منحنى متعدد القمم إذا كانت العينة مل تخرت بطري

عشوائية من املجتمع األصيل، بل كانت تتكون من أفراد اختريوا من جامعات متباينة ثم ضموا يف 
عينة ومجموعة واحدة، فلو قسمنا ذكاء مجموعتني من التالميذ أحدهام يف سن العارشة واألخرى 

يف سن السابعة عرش فإننا نحصل عـىل األغلـب عـىل توزيـع ذى قيمتـني، كـام أن العينـة صـغرية 

 الحجم تؤدى إىل منحنى مدبب التوزيع. 

 طبيعة أداة القياس:  –ب 
وتؤثر أيضاً أداة القياس يف شكل التوزيع الناتج فقد يكون املنحنى ملتوياً لسبب آخر وهو 

عيب يف االختبـار نفسـه حيـث يكـون عـىل درجـة كبـرية مـن السـهولة أو الصـعوبة بالنسـبة 

تبار االستعداد العقيل لطلبة الجامعات عىل تالميذ للمجموعة التي يطبق عليها، كأن تطبق اخ
 املرحلة اإلعدادية. 

أو نطبق اختبار الذكاء اإلعدادى عىل طالب املرحلة الثانوية أو طالب الجامعـة، ففـي الحالـة 

األويل نجد أن معظم األفراد يحصلون عـىل درجـة منخفضـة وقريبـة مـن الصـفة )منحنـى ملتـو 
ثانية فإن الغالبية العظمي من األفراد يحصـلون عـىل النهايـة العظمـى موجب(، بينام يف الحالة ال

من الدرجات أو ما يقرب من ذلك )منحنى ملتو سالب(، وعادة ما نتخذ اعتـدال شـكل املنحنـى 

داللة عىل أن االختبار مناسب ملستوى قدرة الجامعة التي يطبق عليها االختبار كـذلك يالحـظ أن 

تبار قد يسبب عدم االنتظام يف شكل املنحنى )منحنى ذو قمتني أو عدم تساوى الوحدات يف االخ
 قمم متعددة(.
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 طبيعة السمة:  –ج 

قلنا إن التوزيع االعتداىل ال ينتج إال عن عدد كبري جداً من العوامل املستقلة التـي ال يـتحكم 

التوزيـع االعتـداىل  فيها اإلنسان تحكام إراديا أو مقصوداً ولذلك فأنها تتوزع تبعاً لقوانني احـتامل

ويقصد باحتامل وقوع أى حدث، التكرار املتوقع لحدوثه يف عدد كبـري مـن املالحظـات، ويتحـدد 
االحتامل يف صورة نسبية أو كرس بسطة هو الناتج املتوقع ومقامه العدد الكيل للنتـائج املمكنـة، 

معـاً عـىل وجهـى  فمثالً لو أسقطنا قطعتني من العملـة فـإن احـتامل أو فـرص سـقوط القطعتـني

( وذلك ألن جميع التوقعـات املحتملـة بـني 1/4الصورة هو احتامل واحد من أربعة احتامالت )أى 
وجه الصورة )ص( ووجه الكتابة )س( يف هذه الحالة هى ص ص، ص س، س ص، س س وبالتـاىل 

ط فإن إحدى هذه الحاالت، األربعة )أى ص ص( تتضمن الصورتني معاً وكذلك فإن احـتامل سـقو 

( الحاالت بينام نجد أن احتامل سقوط 1/4القطعتني معاً عىل وجهي الكتابة )أى س س( هو أيضاً )
 (.1/2القطعتني عىل وجه واحد للكتابة هو احتامالن من أربعة )أى   ص س و س ص( أى )

قطعة مثالً فإن عدد التوقعـات املحتملـة يصـبح كبـرياً  111وإذا زاد عدد قطع العملة ليصبح 

أوجـه  11صورة أو  21ة مثل احتامل سقوط القطع املائة جميعاً عىل وجه الصورة، أو ظهور للغاي

للكتابة ...  إلخ، وهذه االحتامالت أو تكرارات الحدوث املتوقعة ميكن الحصول عليها مبعادلة )س 
فإذا أسقطنا هذا العدد من العمالت )جميعها يف كل مرة( عدة آالف من املـرات ثـم  111+ ص( 

نجـد أن  111منا بيانيا النتائج التي تـدل عـىل تكـرار ظهـور الصـور )ص( مـثالً مـن صـفر إىل رس

 املنحنى الناتج يقرتب من شكل املنحنى االعتداىل. 
وتشبه النتائج التي نحصل عليها من املقـاييس البيولوجيـة والترشـيحية والسـيكولوجية هـذا 

 111داىل واالختيار النفيس الذي يتكون مـن الشكل، فهي تتوزع عىل نحو أقرب من التوزيع االعت

سؤال يشبه قطع النقود املائة التي أرشنا إليها، وخاصة أن كـل سـؤال فيـه عـادة مـا نحكـم عـىل 
االستجابة له بالصواب )ص( أو الخطأ )خ( ويشبه هذا الحكم بوجهيه الحكم عىل وجهـى قطعـة 

ستند إىل مبدأ املصـادفة الـذى أرشنـا إليـه العملة، أى ميكن أن تتحكم فيه قوانني االحتامل التي ت

وخاصة إذا طبقنا االختبار عىل آالف من األفراد وهو ما مياثل إلقاء قطعة العملـة عـدة آالف مـن 

املرات، وال يقصد باملصادقة هنا ما ندرسه يخرج عـىل الطبيعـى ملبـادئ العليـة والسـببية، وإمنـا 
عوامل املستقلة املعقدة التي مل يتم معرفة تأثريها يقصد بهذا أن الظواهر تتحدد بعدد كبري من ال

 بحيث تخرج عن نطاق التحكم. 

ففي سقوط قطعة العملة توجد عوامل االرتفاع التي تسقط منه القطعة وانثناء البعد وغريها 
 من العوامل التي لو تحكم فيها الشخص الستطاع التحكم يف اتجاه قطعة العملة قبل إلقائها، 
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يف أغلب املرات فإن املنحنى الناتج لن يكـون اعتـدالياً وباملثـل فـإن مقـاييس وإذا فعل ذلك 

السامت الجسمية والنفسية تتحدد بعدد كبري من العوامل املستقلة التي لو خضع بعضها للتحكم 

 اإلرادى فإننا ال نحصل عىل التوزيع االعتدايل. 

ليـة أن تكـون السـمة موضـوعاً ومن العوامل التي تؤدى إىل حصولنا عىل توزيعات غـري اعتدا
لتحكم عوامل محددة مثل سمة املسايرة التي تـتحكم فيهـا العوامـل االجتامعيـة، وكـذلك نـدرة 

السمة مثل إصابات العمل أو أثر بعض الظـروف املرضـية التـي تـؤدى إىل زيـادة عـدد الحـاالت 

 املتطرفة )من ضعاف العقول مثال(. 
 معدل ثبات الفروق الفردية:  – 4

ع الفروق الفردية للتغري مع مرور الوقت، عىل أن مقدار التغري يف الفروق الفردية لـيس تخض

عىل درجة واحدة يف مختلف صفات الشخصية إذ تشري نتائج البحوث إىل أن معدل ثبات الفروق 
يف الصفات العقلية، أكرب من معـدل ثبـات الفـروق يف السـامت االنفعاليـة، وقـد يرجـع هـذا إىل 

هام، أن مدى التشتت يف السامت االنفعالية أكرب منه يف الصفات العقليـة املعرفيـة مـام عاملني أول

يجعل فرصة التغري يف الفروق أكرب وثانيهام، أنه من املحتمـل أن تكـون الصـفات االنفعاليـة أكـرث 

 تأثراً بالعوامل الثقافية البيئية من الصفات العقلية. 
 لعمر الزمني: متايز الفروق الفردية وعالقته با – 5

للعمر الزمني أثره املبارش يف متايز الفروق الفعلية بني الناس فعامل ارتباط القدرات الخاصة 

و أما يف مرحلة املراهقة والرشد فدرجـة ارتبـاط القـدرات 42ببعضها يف مرحلة الطفولة يساوى 
الخاصـة و ، ويف مرحلـة الشـيخوخة تصـبح درجـة ارتبـاط القـدرات 11الخاصة ببعضها يساوى 

و ، وهذا يعني تداخل القدرات الخاصة مع بعضها البعض بحيث أن الطفـل 43ببعضها تساوى 

املتوسط يف قدرة معينة عادة ما يكون متوسط أيضـاً يف القـدرات األخـرى يف مرحلـة الطفولـة، 
 وهذا يعني عدم متايز القدرات يف هذه املرحلة وبالتايل تقل الفروق داخل الفرد من ناحية وبني

األفراد وبعضهم من ناحية أخرى، أما يف مرحلة املراهقة والرشـد فيقـل التـداخل بـني القـدرات 

الخاصة، فالفرد املتوسط يف قدرة معينة ليس بالرضـورة أن يكـون متوسـطاً يف بـاقي القـدرات، 

وهذا يعنى ازدياد الفروق داخل الفرد من ناحية وبـني األفـراد وبعضـهم مـن ناحيـة أخـرى، يف 
الشيخوخة تعود القدرات الخاصة إىل التداخل مع بعضها الـبعض وبالتـايل تقـل الفـروق مرحلة 

 بني الفرد ونفسه وبني األفراد وبعضهم.

 :  أسباب الفروق الفردية
ملاذا يختلف األفراد بعضهم عن بعض؟ وما أسـباب هـذه االختالفـات؟ إن اإلجابـة عـىل هـذا 

 لب توجيه السلوك اإلنساين كميدان الرتبية، فهل السؤال تتضمن أهمية كبرية يف كل ميدان يتط
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الغرض من الرتبية هو خلق وإيجاد بعـض السـامت يف األفـراد، أم أن الغـرض هـو تهيئـة الفـرص 

والخربات الستعدادات األفراد وإمكانياتهم ليك تظهر وتنمو، ولقد أثـارت هـذه املشـكلة اهـتامم 

اث والدراسات التي يحاول بعضها أظهار أهمية عامل كثري من الباحثني وأجروا فيها كثرياً من األبح

البيئة والبعض األخر يحاول إظهار أهمية الوراثة، غري أن االتجاه القائم اآلن بني علامء النفس هو 
أن خصائص السلوك اإلنساين وطبيعة سامته وقدراته ال ترجـع إىل عوامـل الوراثـة وحـدها أو إىل 

إىل التفاعـل بـني هـذين العـاملني فكـل مـنهام يسـاعد األخـر عوامل للبيئة وحدها، وإمنـا ترجـع 

ويكمله، فاالستعدادات الفطرية الوراثية ال ميكن أن تظهـر ويتضـح أثرهـا بـدون عوامـل البيئـة، 
فالطفل الذي ينشأ بني الحيوانات يشب كالحيوان عاجزاً عن الكالم بالرغم من أنه ميلك استعداداً 

ان والبد له من بيئـة إنسـانية لتحويـل هـذا االسـتعداد الفطـري إىل وراثياً للكالم مييزه عن الحيو 

قدرة فعلية، وبعبارة أخرى فنحن أبناء الوراثة والبيئة يف أن واحد، وكل قدرة لدى الفـرد موروثـة 
ومكتسبة يف إن واحد، ومن املحال أن نفصل أثر الوراثة عن أثر البيئة إال إذا استطعنا فصل ميـاه 

نهـر واحـد، ويؤكـد علـامء البيئـة مبـدأ املسـاواة بـني النـاس فـيام لـديهم مـن رافدين يصبان يف 

 إمكانيات ال حدود لتنميتها. 

وأصحاب هذا االتجاه يؤكدون أن الفروق الفردية الواسعة التي تالحظها بني األفراد وإمنا تدل 
ي دون كلل عىل أن فرص تنمية هذه اإلمكانات مل تكن متكافئة، ولذلك فإنهم يرون رضورة السع

نحو تهيئة الفرص املتكافئة للجميع، أما علامء الوراثة فيؤكدون أن الفـروق بـني النـاس إمنـا هـي 

حقائق بيولوجية أساسية ال ميكن تجاهلها، ويسعى هذا الرأي إىل تحقيق مبدأ االنتفاع باملواهـب 
مربر لها، فالرأي القائل املتنوعة املوجودة بالفعل، وهذان االفرتاضان قد يؤديان إىل استنتاجات ال 

بأن الفروق الفردية أساسية قد يؤدى إىل تربير وجـود االمتيـازات الطبقيـة واالسـتبداد والتسـلط 

واالستعامر والتفوق العنرصي، أما فلسفة املساواة بني الناس يف اإلمكانات فعيل حني تتجنب هذه 
ن املـرء يعتقـد أن جميـع األفـراد املزالق الخطرة إال أنها قد تـؤدى إىل صـعوبات أخـرى، فـإذا كـا

األسوياء لديهم إمكانات غري محدودة فإنه قد يفاجـأ حـني يجـد أن إنجـازات الكثـريين مـنهم ال 

تتكافأ مع الفرص املتاحة لهم، بل أن هـذا االعتقـاد قـد يـؤدي بأولئـك الـذين ال يحققـون هـذه 

 التوقعات منهم إىل العيش ىف ظالل مشاعر الفشل. 
لقامئة اآلن بني علامء النفس هـي أن الفـروق الفرديـة بـني األفـراد هـي نتـائج ووجهة النظر ا

 التفاعل بني الوراثة والبيئة ومبعنى أخر ميكن اعتبار الفروق الفردية هي نتائج التفاعل بني: 

 إمكانات الفرد وهي متثل الجانب الورايث.  – 1
 بهذه اإلمكانات.  الخربات أو املامرسات التي مير بها الفرد واملرتبطة – 2
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درجة الدافعية لدى الفرد، حيث تحدد مدى اسـتفادة الفـرد مـن هـذه املامرسـات، ودرجـة  – 3

 إقباله عىل هذه الخربات. 

فإذا كان هناك فروق فردية بني فردين )س( ، )ص( ، وكانا متكـافئني يف إمكانـاتهم والخـربات 

أساس اختالفهام يف درجة الدافعية فإنه ميكـن التي ميران لها فإنه ميكن تفسري الفروق بينهام عىل 
تفسري الفروق بينهام عىل أساس اختالفهام يف نوع كم الخربات التي ميران بها، وإذا كانا متشـابهني 

يف نوع وكم الخربات التي ميران بها ودرجة الدافعية لديهام فإنه ميكن تفسري الفروق بيـنهام عـىل 

 راثية. أساس اختالفهام يف إمكاناتهام الو 
وإذا كانا متكافئني يف عامل واحـد مـن العوامـل الثالثـة السـابقة فإنـه ميكـن تفسـري الفـروق 

الفردية يف إطار اختالفهام يف العاملني اآلخرين، وإذا فرست الفـروق الفرديـة يف مجـال القـدرات، 

ف القـدرة، فإنه يجب التعرف إىل األهمية النسبة لكل من الوراثة والبيئة يف تكوينها، حيث توصـ
 بأنها فطرية موروثة إذا توافر الرشطان التاليان:

إذا مل يتطلب ظهورها واتضاح أثرها تعليام أو تدريباً خاصاً، كالقدرة عىل اإلبصار وإىل حد  – 1

ما الذكاء مقدار عام، فالطفل ليس بحاجة أى من يعلمه اإلبصار وكذلك فإن البيئة مـن 

اً يف االستعداد العام الفـرد كـذلك فـإن منـو الـذكاء ال حيث فقرها أو غناها ال تؤثر تأثري 
يتطلب املرور بخربات خاصة معينة ولكنـه ينمـو مـع الخـربات املتنوعـة املتعـددة غـري 

املتخصصة، أما ما يسمي بالقدرات أو السامت املكتسبة فهي تحتاج إىل تـدريب خـاص 

 برة. لتظهر ويتضح أثرها كالقدرة عىل السباحة واكتساب سمة املثا
إذا كانت القدرة ثابتة نسبياً، أى ال تسـتطيع عوامـل البيئـة العاديـة أن تغريهـا إال يف حـدود  – 2

ضيقة فالبيئة العادية ال تستطيع أن تزيد من ذكاء الفرد أو تنقص إال يف حدود ضـيقة، أمـا 

مثل بعض السامت املكتسبة فهي السامت املرنة التي تستطيع العوامل البيئة تغيريها كبرياً 
املهارات املهنية وامليـول، فالبيئـة تسـتطيع أن تنمـى يف الفـرد ميـوالً مل تكـن لديـه، وهـي 

تستطيع أن تخلق يف الفرد عواطف واتجاهات نفسية جديدة كعاطفـة الـوالء للـوطن، ويف 

استطاعة البيئة أيضاً أن تكسب الفرد مهارات حركية شـتي مل يكـن يقـدر عليهـا مـن قبـل، 

القدرات العقلية أكرث تأثراً بالعوامـل الوراثيـة منهـا بالعوامـل البيئيـة بيـنام  وهذا يعني أن
 السامت املزاجية واالنفعالية تكون أكرث تأثراً بالعوامل البيئية منها بالعوامل الوراثية. 


