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 امللخص ◙
الرياضي وعالقتهما بالدافعية لدى طلبة الصف هدفت الدراسة احلالية إىل حتديد مستوى الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي          

من طالب ( 2600الثامن األساسي مبحافظة جرش األردنية. وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. وتألف جمتمع الدراسة من )

ًا وطالبة، مّت اختيارهم ( طالب230التابعني للمدارس احلكومية يف حمافظة جرش، يف حني بلغت عينة الدراسة )وطالبات الصف الثامن 

-1( فقرة، حبيث كانت الفقرات من )45مقياٍس من جانب القائمني على الدراسة مؤلٍف من ) تطويربالطريقة العشوائية البسيطة. وقد مّت 

كاء ( خمصصة لقياس الذ45-32( حمددة لقياس الذكاء الوجداني، والفقرات من )31-21( خمصصة لقياس الدافعية، والفقرات من )20

املنطقي الرياضي. أما بالنسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة، فتمت عن طريق استخدام كٍل من املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

ومعامل ارتباط بريسون. وقد أظهرت النتائج حصول الطلبة على درجة مرتفعة جدًا يف استبانة الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي 

( على التوالي. كما بينت النتائج أيضًا وجود درجة مرتفعة يف مستوى الدافعية ومبتوسط 4.38(، و)4.29توسط حسابي بلغ )الرياضي، ومب

(، مع وجود عالقة طردية موجبة بني الذكاءين الوجداني واملنطقي الرياضي من جهة، وبني مستوى الدافعية من جهٍة ثانية. 4.13بلغ )

ضرورة تضمني املناهج الدراسية متارين ومسائل وتدريبات تثري الذكاء الوجداني والرياضي لدى الطلبة، وأوصت الدراسة يف النهاية ب

باإلضافة إىل إجراء دراسة ميدانية جديدة توضح أثر كل من التفكري الوجداني والتفكري املنطقي الرياضي يف التفكري اإلبداعي لدى طلبة 

 املرحلة الثانوية األردنية.

 فتاحية: الذكاء الوجداني، الذكاء املنطقي الرياضي، الدافعية.الكلمات امل
The level of emotional and logical mathematical intelligences and  

their relationship with the eighth grade students’ motivation 
Prepared By:  
Prof. Jawdat A. Saadeh,   Anas A. Odaibat & Eyad M. Sarayreh 

Abstract  
         The study aimed at identifying the level of emotional and logical-mathematical 

intelligences and their relationship with the eighth grade students’ motivation in Jordanian Jerash 
Educational Governorate. The researchers developed a (45) items scale. Items (1-20) were 
concentrated on measuring the students’ motivation, the items (21-31) were attempting to measure 
the students’ level on emotional intelligence and the scale items of (32-45) were interesting on 
measuring the level of students’ logical-mathematical intelligence. Descriptive and analytical 
approaches were used in the study. The sample was consisted of (230) male and female students 
from one local schools in Jerash Educational Governorate which was chosen randomly.  

         To answer the questions of the study, the researchers used means, standard deviations and 
Pearson's Correlation Coefficient. The results of the study showed that students have a very high 
score on emotional and logical-mathematical intelligences, with an average of (4.29) and (4.38) 
respectively. The results also showed a high score of the motivation level with an average of (4.13). 
In addition, the results showed a positive relationship between emotional and logical-mathematical 
intelligences and the level of motivation. The study researchers recommended that courses and 
workshops should be conducted in order to envision work for teachers and students and. Moreover, 
the school curriculum should include exercises, questions and activities that imply emotional and 
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mathematical intelligences. In addition to that, a new field study should be conducted in order to 
define the effect of both emotional and logical-mathematical intelligences on the creative thinking 
of secondary school students in the area of Jerash Governorate. 

Key Words: Emotional intelligence, logical- mathematical intelligence, motivation. 

 مقدمة: ◙
إنه ملن خصائص الطبيعة البشرية، ومن حكمة اهلل يف خلقه، أن يكون الناس خمتلفني يف 

واللون، واللغة، وأساليب احلياة، وأمناط التفكري، كثرٍي من األمور، وال سيما من حيث الشكل، 

ة، وهم يف الوقت ذاته لكثريوالقدرة على الفهم واالستيعاب، ومدى حتمل املسؤوليات واملهام ا

على مستوياتٍ متباينةٍ من الذكاء، ومن عادات العقل، ومن اختالفٍ يف الطاقات واملقدرات اليت 

كذلك من حيث امليول والرغبات واالهتمامات ميتلكها كل شخص، وعلى تبايٍن واضٍح 

 املتنوعة.

وقد جاءت نظرية الذكاءات املتعددة نتاجًا للبحوث والدراسات املعرفية األساسية اليت 

( يف جمال النمو والتعلم عند األطفال، حيث قام Gardnerأجراها املربي املعروف جاردنر )

قياس الذكاء. كما حاولت النظرية فهم من خالهلا ببذل جمهوٍد كبرٍي إلعادة النظر يف 

ق والكيفية اليت تتشكل بها اإلمكانات الذهنية لإلنسان، إذ أدت منذ ظهورها إىل حدوث ائالطر

ثورٍة يف جمال املمارسات الرتبوية والتعليمية، بعد أن عملت على تغيري نظرة املعلمني إىل 

دراتهم العقلية. كما شكلت يف الوقت طالبهم، وبينت األساليب املالئمة للتعامل معهم وفق ق

ذاته حتديًا واضحًا للمفهوم التقليدي للذكاء، ذلك املفهوم الذي مل يكن يعرتف سوى بشكٍل 

واحٍد من أشكال الذكاء الذي يظل ثابتًا لدى الفرد يف خمتلف مراحل حياته. وقد رحبت 

ات اليت لديهم ويف أساليب نظرية الذكاءات املتعددة باالختالف بني الناس يف أنواع الذكاء

استخدامها، وهذا من شأنه إغناء ثقافة اجملتمع، وتنويع مفرداته املختلفة وبنيته املتنوعة 

 (.2008وتطويره حنو األفضل )اجلراجرة، 

وتقوم نظرية الذكاءات املتعددة على تعديل أدوار املعلم يف العملية التعليمية التعلمية، 

 األنشطة واملواد التعليمية الالزمة لتنمية الذكاء املطلوب، مع حيث يقوم ذلك املعلم بتحضري

مراعاة تدريب الطلبة على استخدام املواد التعليمية وتوجيههم حنو حتقيق األهداف الرتبوية 

املنشودة. لذا، فإن دور املعلم يف هذه احلالة يظل موجهاً ومرشدًا وليس ملقنًا وشارحًا أو مفسرًا 

التقليدية، وبالتالي فإن طرائق التدريس املستخدمة وفق هذه النظرية  للجوانب املعرفية

جيب أن تكون متنوعة. ولتنمية األنواع املختلفة من الذكاءات، يقوم املعلم باستخدام العديد 

من أساليب التدريس واسرتاتيجياته كاملناقشة الفعالة، واالكتشاف، والتعلم التعاوني، وحل 

ية، والتعلم الذاتي، ولعب األدوار، والتعلم االلكرتوني، واحملاضرة املشكالت بطريقة إبداع

املعدلة ، واحملاكاة، والقصة ذات االجتاهني، والعصف الذهين ، واحلوار والتعلم النشط، 

واجملموعات الصغرية، وخرائط املفاهيم، والتدريس مبساعدة احلاسوب وغريها من األساليب 

 (.2003عفانة،واالسرتاتيجيات الكثرية)عبيد و

وتعد نظرية الذكاء العاطفي وليدة الدمج الذي مّت بني نوعني من الذكاءات اليت حتدث 

، وهما الذكاء الشخصي، والذكاء االجتماعي. وتظل العالقة بني Gardnerعنها جاردنر 

                  عالقة وثيقة، حيث قدم جوملان الذكاء العاطفي ونظرية الذكاءات املتعددة جلاردنر

 (Golman,1995 ( نظريته يف كتاب حتت عنوان:)الذكاء العاطفي: ملاذا هو أكثر أهمية



 

   21 

   
 
ة وب  رب 

دإعات  ب  ب   ISSN : 2536-9407                        إ 

 رابطة الرتبويني العرب جملة إلكرتونية فصلية..تصدرها
 

من نسبة الذكاء؟"(، وقال بأن اإلنسان عندما يتعرف على عواطفه ومشاعره الشخصية 

ر اآلخرين ويديرها ويتحكم بها بالشكل السليم، يستطيع بالتالي أن يتعرف إىل مشاع

ويتعامل معها بكفاءٍة عالية، وبذلك حيقق النجاح يف احلياة والعمل. وهكذا ربط جوملان بني 

الذكاءين الشخصي واالجتماعي يف توليفٍة جديدٍة جتمع كاًل من الُبعد النفسي للشخص، 

 (.2000واحد )األعسر وكفايف،  ٍوالُبعد االجتماعي وعالقاته مع اآلخرين يف وقت

وقد أقر جاردنر بأنه عندما كتب عن الذكاء الشخصي، كان يعين بذلك املشاعر 

اإلنسانية لذلك الشخص، وال سيما فيما يتعلق بذكاء التعامل مع اآلخرين، فهو أحد 

العناصر اليت توجه اإلنسان داخليًا. كما قدر جاردنر يف الوقت نفسه أهمية املشاعر والعالقات 

ه يف كل تفاصيل احلياة. وقال بأن أمثلًة كثريًة تبني شخصًا ميتلك والدور القوي الذي تلعب

فقط. وبرر  100معدل ذكاء مرتفع يعمل لدى شخص ميتلك معدل ذكاء منخفض يصل إىل 

ذلك بأن األول، وعلى الرغم من معدل الذكاء املرتفع الذي لديه، رمبا كان ميتلك ذكاًء 

تلك الثاني مستوى مرتفعًا من هذا النوع من متواضعًا يف التعامل مع اآلخرين، بينما مي

الذكاء. أما جوملان، فاعترب أن ذكاء التعامل مع اآلخرين قد يتفوق على كل أنواع الذكاءات 

األخرى، فإن مل يكن الشخص ميلك هذا النوع من الذكاء، فرمبا يضطر إىل اإلقدام على 

ر العمل أو الدراسة، مما يؤثر على خياراٍت وقراراٍت متواضعٍة ومصرييٍة يف حياته، كاختيا

 (.2015مسار حياته كاملة )جوملان، 

ومن املعروف أن الذكاء الوجداني ثابت حيكم على مدى جناح احلياة واستمرارها 

مبجاالتها كافًة الشخصية منها واملهنية. ويبقى االعرتاف بالتأثري البالغ للذكاء العاطفي 

ثريه يف املراحل الدراسية للطلبة وما بعدها، سواء يف مكان على النجاح أمرًا يزداد اتساعه وتأ

 Davidالعمل أو يف احلياة االجتماعية واألسرية هلم. ففي أثناء قيام ديفيد وكسلر )

Wechsler بإجراء أحباٍث عدة حول اختبار الذكاء 5462014:، سعادة(( املشار إليه يف )

لفهم األمناط األخرى للذكاء ومقياس وكسلر لذكاء البالغني، كتب عن احلاجة 

وخباصة منط الذكاء العاطفي. ويتمثل جمال القوة هنا يف أن الفرق األساس بني اختبار 

الذكاء والذكاء العاطفي هو أن الذكاء العاطفي يستند إىل مهارات ميكن للمرء تعلمها 

ية قدرات وتنميتها. وهناك أثٌر لالسرتاتيجيات اليت يستخدمها معلمو الرياضيات يف تنم

الطلبة على التفكري، مما ينعكس بدرجٍة واضحة على حتصيلهم الدراسي، وذلك من خالل 

  (. 2007مشاركة الطالب يف العملية الرتبوية بفاعلية كبرية )أبو عمارة،

ويظل الدور الذي يقوم به املعلم الفعال يف العملية التعليمية التعلمية من األدوار املهمة 

ق ائ التأثري على دافعية الطلبة وحيويتهم، وذلك من خالل استخدام الطرجدًا، وال سيما يف

واألساليب املتنوعة من التدريس اليت توجه انتباه الطلبة وتثري اهتماماتهم، وترفع أيضًا من 

طاقاتهم حنو التحصيل األكادميي. كما يركز املتخصصون يف علم النفس الرتبوي على 

علم املرتبطة باملعلمني أنفسهم، سواء من حيث شكل العالقة مدى أهمية دافعية الطلبة للت

بينهم وبني املتعلم، أو بالنسبة الختيارهم السرتاتيجيات التدريس املناسبة اليت تربز وتؤكد 

 (.Orpen,1994دورهم يف تعزيز الدافعية لديهم )

لسنوات األخرية وفيما يتعلق بالبحوث العربية يف هذا الشأن، فقد بدأ االهتمام يتزايد يف ا

ببحوث الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي الرياضي وعالقته ببعض املتغريات، وإعداد برامج 
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لتنميتِه لدى فئاٍت عمريٍة خمتلفة من الطلبة، إال أنه ال توجد يف حدود علم القائمني على 

ي وعالقتهما البحث أي دراسةٍ تناولت العالقة بني الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي الرياض

بالدافعية لدى طلبة الصف الثامن األساسي مبحافظة جرش األردنية، وهو ما تركز عليه 

 الدراسة احلالية.  

 مشكلة الدراسة: ◙
يالحظ املتتبع ألساليب التدريس املستخدمة يف تدريس مقررات الصف الثامن األساسي 

سب مجيع الطلبة، وتقوم يف مبحافظة جرش األردنية، أن أساليب عامة قد أعدت مسبقًا لتنا

الغالب على األسلوب املباشر واالبتعاد عن التفاعل ومشاركة الطلبة بفاعلية يف العملية 

التعليمية التعلمية. كما أن معظم أساليب التدريس ختلو يف الغالب من التفاعل وتعمل على 

م، فضاًل عن كونها ال تقديم املادة الدراسية بشكل جامد، دون مراعاة بيئة املتعلمني وحاجاته

تعري الكثري من االهتمام مليوهلم وقدراتهم اخلاصة وما تقتضيه هذه القدرات من تنوع يف 

أسلوبه يف التعلم، الشيء الذي جعل   أساليب التدريس ملخاطبة كل طالب مبا يتناسب مع

ور وملل فئة من الطلبة حيققون نتائج متدنية يف اختبارات التحصيل، وما يرافق ذلك من نف

وظهور اجتاهات سلبية حنو املواد الدراسية، أوحنو  املعلمني أو حنو املدرسة بشكل عام. ومنها 

اليت أوصت باحلاجة إلجراء دراسات أخرى حول استخدام أمناط   (2011دراسة الرشيدي )

الذكاء املتعددة يف ميادين معرفية أخرى غري الرياضيات، وهذا ما حاول أصحاب الدراسة 

 الية القيام به.احل

ومن خالل مالحظة الباحثني امليدانية، كونهم من الرتبويني ومن ذوي العالقة الوثيقة 

باملدارس احلكومية واخلاصة يف األردن، واحتكاكهم املتواصل باملنهج املدرسي بشكٍل مباشر 

اليت  وغري مباشر، وحرصهم على التنويع يف أساليب تدريس املنهج املدرسي املقرر والعوامل

تؤثر على الطلبة أنفسهم من أجل االبتعاد عن النمطية واألساليب التقليدية، فقد جاءت هذه 

الدراسة كي تركز على حتديد مستوى منطني من أمناط الذكاء وعالقتهما بالدافعية 

 لدى طلبة الصف الثامن األساسي.

 أسئلة الدراسة: ◙
 سعت الدراسة احلالية لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما مستوى الذكاء الوجداني لدى طلبة الصف الثامن األساسي مبحافظة جرش األردنية؟ ▪

ما مستوى الذكاء املنطقي الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي  مبحافظة جرش  ▪

 األردنية؟ 

 ما مستوى الدافعية لدى طلبة الصف الثامن األساسي مبحافظة جرش األردنية ؟ ▪

لذكاء الوجداني والذكاء املنطقي الرياضي، وبني مستوى هل توجد عالقة بني مستوى ا ▪

 الدافعية لدى طلبة الصف الثامن األساسي يف حمافظة جرش األردنية؟

 أهداف الدراسة: ◙
  تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف اآلتية:

التعرف إىل مستوى الذكاء الوجداني لدى طلبة الصف الثامن األساسي مبحافظة جرش  ▪

 األردنية.
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حتديد مستوى الذكاء الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي مبحافظة جرش  ▪

 األردنية.

 التعرف إىل الدافعية لدى طلبة الصف الثامن األساسي مبحافظة جرش األردنية. ▪

الكشف عن العالقة بني مستوى الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي الرياضي ومستوى  ▪

 الدافعية لدى طلبة الصف الثامن األساسي مبحافظة جرش األردنية.  

 أهمية الدراسة: ◙
حاولت الدراسة احلالية بأن تبحث يف موضوٍع حتديد مستويات منطي  الذكاء الوجداني 

ة الصف الثامن، ويؤمل أن تتمكن هذه الدراسة من حتقيق والذكاء املنطقي الرياضي لطلب

 أهدافها املرجوة واملتمثلة يف اآلتي:

إفادة الطلبة من النمطني السابقني من أمناط الذكاء يف تبسيط تعلم املواد الدراسية  ▪

 املختلفة، واكتسابهم ملهاراٍت وأساليب تعلٍم جديدة مهمة داخل احلجرة الدراسية.

من نتائج هذه الدراسة يف ميدان الرياضيات ومعرفة أهمية التعلم  إفادة املعلمني ▪

الرياضي(، والعمل على تنويع  -لنمطي الذكاء )الوجداني/ والذكاء املنطقي  والتعليم

طرائق تدريس الرياضيات اليت تعمل على تفعيل هذه األمناط لدى الطلبة إلثارة 

 دافعيتهم.

ء الوجداني من حيث االهتمام بدوره يف تنمية لفت أنظار الرتبويني إىل أهمية الذكا ▪

 التفكري التأملي.

تشجيع مصممي املناهج املدرسية ومطوريها على االهتمام بالذكاءات املتعددة بصورة  ▪

 عامة، وبهذين النوعني منهما على وجه اخلصوص.

حتفيز الباحثني على إجراء دراساٍت ميدانيٍة جديدة عن أمناط الذكاءات املتعددة،  ▪

 تفيدين مما طرحته الدراسة احلالية من معلومات ونتائج ميدانية.مس

 وحمدداتها: حدود الدراسة ◙

 تتلخص هذه احلدود واحملددات  يف اآلتي:

احلدود املكانية: حيث مت تطبيق هذه الدراسة يف املدارس احلكومية للمرحلة األساسية يف  ▪

 حمافظة جرش األردنية.

هذه الدراسة امليدانية خالل الفصل األول من العام الدراسي احلدود الزمانية: لقد مّت إجراء  ▪

 م.2021/ 2020

احلدود البشرية:  ُطبقت الدراسة احلالية على طلبة الصف الثامن األساسي يف املدارس  ▪

 األردنية. احلكومية مبحافظة جرش

افعية احلدود املوضوعية: مّت تناول الذكاءين الوجداني واملنطقي الرياضي وعالقتهما بالد ▪

 لدى طلبة الصف الثامن األساسي مبحافظة جرش األردنية.
أدوات الدراسة: هي من إعداد القائمني عليها، وترتبط نتائج الدراسة بدالالت صدقها  ▪

 وثباتها. 

 مصطلحات الدراسة: ◙
 تتمثل أهم مصطلحات الدراسة احلالية يف اآلتي: 
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التفاعل اإلجيابي للشخص مع الذكاء الوجداني أو العاطفي اصطالحًا: هو عبارة عن"

نفسه ومع اآلخرين، ومقدرته على ضبط نفسه والتحكم بذاته يف مجيع الظروف" 

 (.21: 2006)السفاريين، 

الذكاء الوجداني إجرائيًا: هو عبارة عن الدرجة الكلية اليت حيصل عليها الطالب 

 الدراسة احلالية.املفحوص من خالل إجابته عن فقرات املقياس املستخدم يف 

الذكاء املنطقي الرياضي اصطالحًا: هو القدرة على التفكري االستداللي واالستنباطي 

والعلمي، واستخدام األعداد والعالقات املنطقية، والتصنيف والتلخيص واالستنتاج والتعميم 

ل مع واحلساب بفاعلية، واختيار الفروض وإجراء العمليات الرياضية بسهولة ودقة، والتعام

 ( . 2019األفكار بشكل علمي دقيق)الربجاوي، 

الذكاء املنطقي الرياضي إجرائيًا: هو عبارة عن الدرجة الكلية اليت حيصل عليها الطالب 

 املفحوص من خالل إجابته عن فقرات املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية.

د وتقوده وحتافظ على الدافعية اصطالحًا: هي "تلك العملية الداخلية اليت تنشط الفر

توجهه حنو حتقيق أهدافه، وتستخدم من أجل حتقيق أهدافه وفاعلية سلوكه، وهي طاقة 

أو حمرك هدفها متكني الفرد من اختيار أهداٍف معينة متنوعة والعمل بكل دقة على 

 (Baron. 1999:45حتقيقها" )

ا الطالب املفحوص من الدافعية إجرائيًا: هي عبارة عن الدرجة الكلية اليت حيصل عليه

 خالل إجابته عن فقرات املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية.

طلبة الصف الثامن األساسي إجرائيًا: هم مجيع طالب وطالبات الصف الثامن األساسي 

 امللتحقني باملدارس احلكومية يف حمافظة جرش األردنية.

 اإلطار النظري: ◙
الّنفس الذي نال اهتمامًا كبريًا من جانب ُيعد الّذكاء من أهّم موضوعات علم 

املتخصصني والعلماء منذ عقوٍد طويلة، واحتل موضوعه وقياسه مكانة مهمة يف الدراسات 

والبحوث النفسية والرتبوية منذ مطلع القرن العشرين، حبيث أسهمت الدراسات األوىل يف 

والقدرات العقلية، يف ميدان علم النفس اليت متركزت حول الفروق الفردية يف الذكاء 

تطور حركة القياس النفسي. ونظرًا ألهميته فإنه ميثل مقدرة عامة تساعد الطلبة على 

التحصيل الدراسي، والنجاح املهين، واالبتكار، وحل املشكالت، والتكيف مع املتغريات احمليطة. 

رين وجناحه وللذكاء أهميته الفائقة كذلك يف النشاط االجتماعي للفرد وتفاعله مع اآلخ

بوصفه عضوًا يف اجملتمع احمللي، كما أن للذكاء الدور األساس يف متكني الفرد من التكيف 

    (.2006مع ظروف البيئة املعقدة ودائمة التغري )العنيزات،

ويظل مصطلح الذكاء الوجداني أو العاطفي مفهوماً حديثاً إىل حدٍ ما على الرتاث واألدب 

ري واضح املعامل متامًا، حيث أنه جيمع بني اجلانب املعريف واجلانب السيكولوجي، إذ ما زال غ

االنفعالي. وقد تعددت تعريفاته وفقًا الختالف توجهات العلماء النظرية. فعلى سبيل املثال، 

( بأنه " مقدرة الفرد على إدراك مشاعره وعواطفه وانفعاالته بشكل 347: 2010يعِرفه يوسف ) 

وإدارتها والتحكم فيها، واملقدرة على توجيه االنفعاالت لتحفيز الذات، جيد، وفهمها وتنظيمها 

والتعاطف مع اآلخرين وتفهم مشاعرهم من خالل اإلدراك الدقيق النفعاالتهم، مما يسهل 
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التواصل الفعال معهم وتكوين عالقات اجتماعية ناجحة، مبا حيقق للفرد التكيف مع 

 ياة املختلفة".الظروف احمليطة والنجاح يف جماالت احل

( املقدرات العاطفية أو الوجدانية إىل مخسة جماالت Goleman,2005وقد قسم جوملان )

أن ك( Knowing One’s Emotionsأساسية تتمثل يف الوعي باالنفعاالت الشخصية )

يكون اإلنسان واعيًا ومتفهمًا لذاته، ومدركًا ملاهية مشاعره، وقادرًا على حتديد انفعاالته 

كم بها، فهو أساس الذكاء الوجداني. والشخص الذي ميتلك هذه املقدرة يكون أكثر والتح

جناحًا بتحديد خياراته يف احلياة، واختاذ القرارات اليت تناسبه، وبالتالي يكون أكثر جناحًا 

يف حياته وعمله، بعكس الشخص الذي ال يستطيع فهم مشاعره وانفعاالته والتحكم بها، فإنه 

ك املشاعر واالنفعاالت وغرُي قادٍر على اختاذ القرارات الصحيحة. أما اجملال يبقى أسري تل

(، Managing Emotionsالثاني للمقدرات الوجدانية فتتمثل يف التحكم بتلك املشاعر )

حيث احلياة مليئة بالعقبات والصعوبات والعثرات. والشخص الذي يستطيع التحكم مبشاعره 

د نفسه قادرًا على التعايف السريع من أي إخفاق يف حياته، واحملاولة وقيادتها وال ينقاد هلا، جي

من جديد للوصول إىل اهلدف. أما الشخص الذي ال يستطيع التحكم مبشاعره وينقاد هلا، 

فسيظل أمام أي تعثر يواجهه دائم الشعور بالفشل واإلحباط واإلخفاق والكآبة. ودائم الشعور 

 .(LeFebvre et.al., 2014ه  )باحلاجة إىل مساعدة اآلخرين ل

(، إذ ميتلك اإلنسان الدافع Motivating Oneselfأما اجملال الثالث فهو حتفيز الذات)

من داخله للوصول إىل اهلدف والنجاح. وأن ميتلك املقدرة على توجيه مشاعره خلدمة أهدافه، 

أكثر كفاءة ذلك هو أساس اإلتقان واإلبداع. فالشخص الذي ميلك هذه املهارة سيكون 

ويدور اجملال الرابع حول  التعرف إىل مشاعر اآلخرين  وإنتاجية وأكثر قدرة على اإلجناز.

(Recognizing Emotions in Others إذ أن األمر الذي جيعل شخصًا ما حمبوبًا ،)

ومقبواًل لدى الناس أكثر من غريه هو تعاطفه مع اآلخرين، والشعور معهم. فامتالك املقدرة 

إلصغاء لآلخرين وفهم وقراءة مشاعرهم والتنبؤ برغباتهم واحتياجاتهم، مما  جيعل على ا

 Handlingاملرء ناجحًا يف عالقاته مع الناس واجملتمع. وأخريًا هناك جمال إدارة العالقات )

Relationships والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا باجملال السابق، وهو التعرف إىل مشاعر )

ف معهم. فاإلنسان الناجح يف عالقاته مع اآلخرين، والذي ميلك مهارة تفهم اآلخرين والتعاط

احتياجات الناس وتلبيتها، يستطيع تطويع مشاعرهم وإدارتها بسبب حبهم له. فهذه املهارة 

متنحه مفتاح القيادة والشعبية والفاعلية يف التعامل مع اآلخرين. فاألشخاص القياديون، 

اجلامعات واملدارس مثاًل، إذا أرادوا الوصول إىل النجاح كمدراء ورؤساء الشركات و

واإلجنازات، فإن عليهم أن يطوروا هذه املهارة لديهم، حبيث يتقنوا فن إدارة العالقات مع 

 اآلخرين.

وتتضمن اسرتاتيجيات الذكاء املنطقي/ الرياضي ثالث اسرتاتيجيات فرعية تتلخص 

ام العمليات احلسابية حصرًا على الرياضيات احلسابات والكميات، إذ مل يعد استخد يف

والعلوم، بل هناك منحًى آخر الستخدامها يف موضوعات خمتلفة كالدراسات االجتماعية 

مثل: عدد املفقودين واجلرحى يف احلروب، وعدد السكان لدولٍة ما، أو معلومات عن املناخ من 

ومقدار اإلنتاج الصناعي أو  حيث متوسط  درجات احلرارة ومقدار تساقط األمطار سنويًا،

الزراعي أو املعدني لقطٍر من األقطار، وغري ذلك من أموٍر خمتلفة. وعلى كل حال، فإن على 
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املعلم أن يكون يقظًا بالنسبة لألعداد املثرية لالهتمام ومسائل الرياضيات املتحدية للفكر 

رياضية، يستطيع املعلم أن يدمج أينما توجد. وبالرتكيز على األعداد اليت ترد يف املواد غري ال

الطلبة ذوي التوجه املنطقي على حنو أفضل، وأن يؤكد للطلبة أن الرياضيات ليست مطلوبة 

 فقط يف موضوع الرياضيات والعلوم وإمنا يف حياتنا العامة أيضًا.

أما االسرتاتيجية الثانية للذكاء املنطقي الرياضي فتتمثل يف التصنيف والتبويب، حيث 

هذه االسرتاتيجية حقيقة التفكري املنطقي الذي مييل إىل تصنيف األشياء، ووضعها يف  تبني

فئات، وتبويبها وفقاً لصفةٍ مشرتكة بينها، بصرف النظر عن نوع املعلومة سواء أكانت لغوية 

أم علمية أم غري ذلك. وتظهر فائدة هذه االسرتاتيجية من خالل تنظيمها للمعلومات املبعثرة 

فكار األساسية، يف حني يبقى  التساؤل السقراطي ميثل االسرتاتيجية الثالثة اليت حول األ

يقوم املعلم فيها بتوجيه أسئلةٍ للطلبة عن وجهات نظرهم، فبدالً من التحدث معهم، فإن املعلم 

يف هذه االسرتاتيجية حياورهم مستهدفاً الكشف عن الصواب واخلطأ يف معتقداتهم، والطالب 

سهمون يف احلوار من خالل فرضياتهم، واملعلم بدوره يرشدهم إىل اختبار هذه من جهتهم ي

الفرضيات مبزيد من الدقة والوضوح من خالل فن احملاورة، ويبقى أحد أهم أهداف هذه 

االسرتاتيجية هو جتنب قمع الطلبة، ووضعهم يف موضع اخلطأ، وإمنا بداًل من ذلك يتم 

   (.Paul,1992اراتهم يف التفكري الناقد بشكل متواصل )االهتمام باملساعدة على تنمية مه

 الدراسات السابقة: ◙
لقد رجع القائمون على هذا البحث، إىل العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة بكلٍ من 

الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي الرياضي، وذلك من أجل االستفادة من جهود من قاموا 

األدوات والنتائج والتوصيات من جهة، وحتى األهداف واألسئلة وبإجرائها وال سيما من حيث 

 ائجها العديدة بنتائج الدراسة احلالية خالل عملية تفسريها من جهٍة ثانية. يتم ربط نت

(، من دراسٍة لتعرف أثر استخدام 2011ومن بني أهم هذه الدراسات ما قام به الرشيدي )

الذكاءات املتعددة يف حتصيل طالب الصف التاسع مبادة الرياضيات يف   منطني من أمناط

تألف جمتمع الدراسة من مجيع طالب الصف التاسع املتوسط  دولة الكويت ودافعيتهم. وقد

( طالبًا من طالب الصف 75يف مجيع حمافظات دولة الكويت، يف حني اشتملت العينة على )

استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب. وأظهرت النتائج وجود فروق   التاسع الذكور، حيث

الصف التاسع يف دولة الكويت باختالف  ذات داللة إحصائية بني متوسطات الدافعية لطالب

 منط الذكاء املستخدم يف تدريس الرياضيات. 

على حتديد  (Maraichelvi & Rajan, 2013)وركزت دراسة ماراي شيلفي وراجان 

( طالٍب وطالبة يف 300العالقة بني الذكاء العاطفي  واألداء األكادميي لعينة مؤلفٍة من )

لك عن طريق قياس مستوى الذكاء العاطفي مبجاالته الرئيسة السنة اجلامعية األخرية، وذ

األربعة وهي: وعي الشخص بعواطفه وانفعاالته، ووعيه بعواطف اآلخرين وانفعاالتهم، 

وحتكم الشخص بعواطفه وانفعاالته وإدارتها بالشكل السليم، وإدارته لعواطف اآلخرين 

العاطفي، مبجاالته األربعة كٌل على  وانفعاالتهم. وقد تبني من خالل الدراسة أن الذكاء

األكادميي والتفوق لطلبة العينة  ِحدة أو جمتمعًة معًا، يرتبط بشكٍل إجيابي مع األداء

( باملئة من طلبة العينة البحثية اعتربوا أذكياء 7.5البحثية. وأظهرت الدراسة أن ما نسبته )

 برامج لتطوير وتنمية الذكاء عاطفيًا أو وجدانيًا بدرجٍة عالية. وأوصت الدراسة بتبين
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العاطفي لدى الطلبة اجلامعيني. ومن ناحية أخرى، فإن احلاجة ما زالت قائمة إلجراء املزيد 

 من األحباث والدراسات يف هذا اجملال.   

(، التعرف إىل أثر اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة يف التحصيل 2015وهدفت دراسة حسني )

دى طالبات الصف األول املتوسط يف العراق. وقد استخدمت الباحثة واالجتاه حنو الكيمياء ل

( طالبة، وأظهرت النتائج وجود فروٍق  57املنهج شبه التجرييب، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )

ذات داللة إحصائية يف االختبار التحصيلي ومقياس االجتاه، لصاحل اجملموعة التجريبية اليت 

ذكاءات املتعددة ومن بينها الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي درست وفق اسرتاتيجيات ال

 الرياضي.

الرياضي  -(، دراسة هدفت الكشف عن درجة الذكاء املنطقي2015وأجرى املصاروة )

والذكاء اللغوي وعالقتهما بالتحصيل لدى طلبة الصف الثامن يف مادتي اللغة العربية 

املنهج الوصفي التحليلي، وطبق الدراسة باملسح  والرياضيات يف األردن. وقد استخدم الباحث

( من الطالب والطالبات، وأظهرت النتائج أن درجة امتالك الطلبة للذكاء 263الشامل على )

املنطقي كانت بدرجة متوسطة وتبني وجود عالقة موجبة بني كل من الذكاء املنطقي 

 ودرجات الطلبة يف الرياضيات.

الرياضي  -(، عن أثر استخدام الذكاء املنطقي,Safranj 2016وكشفت دراسة سافرانج )

يف حتصيل مادة اللغة اإلجنليزية للطالب بكلية العلوم التقنية يف تركيا. واستخدمت 

( طالبًا وطالبة، وأظهرت نتائج  51الدراسة املنهج شبه التجرييب، واشتملت عينة الدراسة على)

الرياضي على اجملموعة  -مت الذكاء املنطقيالدراسة تفوق اجملموعة التجريبية اليت استخد

 الضابطة اليت استخدمت الطريقة االعتيادية يف التحصيل مبادة اللغة االجنليزية.

(، فقد هدفت إىل بيان العالقة بني تطبيق )الذكاء العقالني 2016أما دراسة الكرد )

( من وجهة نظر العاملني يف والعاطفي( معًا، وتعزيز امليزة التنافسية)التميز، التكلفة، االبداع

الوظيفة اإلشرافية لدى الكليات التقنية بقطاع غزة. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

( موظف من العاملني يف الوظائف اإلشرافية. وتكونت 100التحليلي، وبلغ جمتمع الدراسة )

قة ارتباطية عينة الدراسة من جمتمع الدراسة كافة. وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود عال

قوية ذات داللة إحصائية بني الذكاء وتعزيز امليزة التنافسية يف الكليات التقنية بقطاع غزة 

 يف الذكاء العقالني والذكاء العاطفي معًا. 

استخدام منطي الذكاء إىل تقصي فعالية  هدفت( دراسة 2018وأجرى سعادة واخلليلي)

تدريس العلوم لطالبات الصف السابع، وأثر ذلك يف العاطفي والذكاء املكاني/ البصري، يف 

( طالبة، مَت توزيعهن على ثالث جمموعات: 115. وتألفت العينة من )التحصيل والتفكري التأملي

( طالبة درست باستخدام منط الذكاء املكاني/ البصري، 45اثنتان جتريبيتان، األوىل وعددها )

استخدام منط الذكاء العاطفي، أما اجملموعة الثالثة طالبة درست ب (40واألخرى وعدد طالباتها )

وتكونت أدوات  ( طالبة درست بالطريقة االعتيادية.30فقد مثلت اجملموعة الضابطة وضمت )

( فقرة من نوع االختيار من متعدد، 40الدراسة من اختبار حتصيلي أعده الباحثان،  وتألف من )

على سلم مخاسي ( فقرة 16باحثان، وتكون من )ومن مقياس التفكري التأملي، الذي تبناه ال

 ، وقد مت التأكد من صدقهما وثباتهما. اإلجابات
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( بني α  ≤ 0.05وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

متوسطي عالمات أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي، لصاحل 

اجملموعتني التجريبيتني، اللواتي درسن احملتوى التعليمي بنمطي الذكاء طالبات 

( α  ≤ 0.05املكاني/البصري والذكاء العاطفي،  ووجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

بني متوسطي أداء أفراد جمموعيت الدراسة على مقياس التفكري التأملي، لصاحل طالبات 

اللواتي درسن احملتوى التعليمي بنمطي الذكاء املكاني/البصري اجملموعتني التجريبيتني، 

 والذكاء العاطفي، وذلك عند مقارنتهما باجملموعة الضابطة. 

 -( إىل الكشف عن أثر استخدام اسرتاتيجية الذكاء املنطقي2018وهدفت دراسة احليحي)

األول الثانوي  الرياضي بتدريس مادة الكيمياء يف التحصيل والدافعية لدى طالبات الصف

العلمي مبحافظة الزرقاء األردنية. وتكونت عينة الدراسة اليت مت اختيارها بالطريقة 

(طالبة من طالبات الصف األول الثانوي العلمي، وزعت بالطريقة العشوائية 63القصدية من )

( 33طالبة، وجمموعٍة ضابطة تألفت أيضًا من ) (33إىل جمموعٍة جتريبية تكونت من )

ة. واستخدمت الدراسة أداتني حبثيتني هما: اختبار حتصيلي يف مادة الكيمياء من نوع طالب

(فقرة، بعد أن مّت 33(فقرة، ومقياس الدافعية املكون من )33االختيار من متعدد ومكون من )

التحقق من صدقهما وثباتهما. وقد توصلت الدراسة إىل وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائية بني 

ء جمموعيت الدراسة البعدي على االختبار التحصيلي ولصاحل اجملموعة متوسطات أدا

الرياضي، ووجود فروق ذات  -التجريبية، اليت درست باستخدام اسرتاتيجية الذكاء املنطقي

داللٍة إحصائية بني متوسطات أداء جمموعيت الدراسة البعدي على مقياس الدافعية يعزى 

ويف ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة  تجريبية.لطريقة التدريس ولصاحل اجملموعة ال

الرياضي، وتضمني كتب  -بضرورة تدريب املعلمني على اسرتاتيجية الذكاء املنطقي

 .الرياضي -الكيمياء أنشطة تراعي الذكاء املنطقي

املسح عن   بهدف بإجراء دراسٍة ,.Fitzpatrick et. al)2018وقام فتزباتريك ورفاقه) 

 األحباث واملقاالت املنشورة، والرتكيز على اجملاالت األربعة الرئيسة الذكاء العاطفي يف

للبحث يف الذكاء العاطفي وهي الوعي الذاتي، واإلدارة الذاتية، والوعي االجتماعي، وٕادارة 

العالقات. واستنتجت الدراسة من خالل األدب اخلاص بالذكاء العاطفي أو الوجداني أن 

يؤثر على التواصل بني أعضاء فريق العمل الواحد. وميكن  مستوى هذا الذكاء ميكن أن

تطوير التعاطف بني أعضاء الفريق الواحد مع بعضهم بعضًا. وأظهرت الدراسة أيضًا أن 

مستوى إدارة العالقات كمهارة من مهارات الذكاء العاطفي لدى قائد الفريق، سيكون هلا 

ذكاء العاطفي أو الوجداني كان أداء الفريق األثر الرئيس يف أداء الفريق، وأنه كلما زاد ال

 والنجاح التنظيمي أعلى.

( إىل الكشف عن العالقة بني الذكاء الوجداني 2019وبن غادة ) وهدفت دراسة بوشالليج

والدافعية لإلجناز لدى التالميذ املعيدين لشهادة البكالوريا، وتأثري كل من اجلنس 

والتخصص ومستوى الذكاء الوجداني، على الدافعية لإلجناز. ومّت اإلعتماد هنا على املنهج 

( تلميذًا وتلميذة اختريوا 150ينة الدراسة من )الوصفي اإلرتباطي املالئم، حيث تكونت ع

بطريقٍة عشوائيٍة طبقيٍة حمدودة من بعض ثانويات منطقة تقرت خالل السنة الدراسية 

(. واستخدم الباحثان أداتني من أدوات مجع البيانات: أداة لقياس الذكاء الوجداني 2017-2018)
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القائمني على الدراسة ذاتها. وقد أظهرت و أداة لقياس الدافعية لإلجناز املصممني من جانب 

النتائج وجود عالقة دالة إحصائيًا بني الذكاء الوجداني والدافعية لإلجناز لدى التالميذ 

املعيدين لشهادة البكالوريا، مع عدم وجود فروق يف الدافعية لإلجناز بني اجلنسني بإختالف 

، باإلضافة إىل عدم وجود فروق يف مستوياتهم يف الذكاء الوجداني تبعًا للتفاعل بينهما

الدافعية لإلجناز واليت كانت مرتفعة، بني التخصص األدبي والتخصص العلمي للطلبة 

 بإختالف مستوى الذكاء الوجداني تبعًا للتفاعل بينهما.

( دراسًة هدفت الكشف عن عالقة أبعاد الذكاء العاطفي 2019)وميكائيل وطبق احلراصي

الدافعية والتحصيل الدراسي يف مادة الدراسات االجتماعية لطلبة  حسب نظرية جوملان على

حمافظة جنوب الباطنة بسلطنة ُعمان. واستخدم الباحثان املنهج الوصفي االرتباطي، 

( طالبًا وطالبة، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة  380من )  وتكونت العينة

 حنو الدافعية والتحصيل ملادة الدراسات االجتماعية. إحصائية جلميع أبعاد الذكاء العاطفي

( دراسة هدفت إىل استقصاء أثر استخدام الذكاء العاطفي 2020وأجرى جويفل ورفاقه )

البصري يف التدريس، على التحصيل يف العلوم والتفكري التأملي لطلبة  -والذكاء املكاني

ملنهج شبه التجرييب، وتكونت عينة الصف الثامن األساسي يف األردن. واستخدم الباحثان ا

( طالبًا وطالبة موزعني على ثالث جمموعات: اجملموعة التجريبية األوىل 192الدراسة من )

اليت درست بنمط الذكاء العاطفي، واجملموعة التجريبية الثانية اليت درست بنمط الذكاء 

االعتيادية. وقد أظهرت البصري، واجملموعة الثالثة الضابطة اليت درست بالطريقة -املكاني

نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللٍة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة يف 

التطبيقني القبلي والبعدي الختبار التحصيل يف العلوم ومقياس التفكري التأملي 

 للمجموعتني التجريبيتني واجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعتني التجريبيتني.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد أن قام أصحاب الدراسة احلالية مبراجعة العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة، 

فإنه ميكن التعقيب عليها وبيان مكانة الدراسة احلالية بني تلك الدراسات، وذلك ضمن 

 جمموعٍة من النقاط تتمثل يف اآلتي: 

 ثة سابقة ذات صلة مبوضوع الدراسة احلالية. متت مراجعة إثنيت عشرة دراسة حدي ▪
 & Maraichelvi)تناولت بعض هذه الدراسات الذكاء الوجداني أو العاطفي مثل دراسة  ▪

Rajan, 2013)(ودراسة 2018(، ودراسة سعادة واخلليلي)2016، ودراسة الكرد ،)

(2018(Fitzpatrick et. al., ( 2019، ودراسة بوشالليج وبن غادة،)  ودراسة احلراصي

(، وهو ما قامت به الدراسة احلالية أيضًا من 2020(، ودراسة جويفل ورفاقه)2019وميكائيل)

 حيث تركيزها على الذكاء الوجداني إضافًة إىل التفكري املنطقي الرياضي.

اهتمت بعض الدراسات السابقة األخرى بالذكاء املنطقي الرياضي مثل دراسة  ▪

(، ودراسة Savranj ,2016)(، ودراسة سافرانج2015املصاروة ) (، ودراسة2011الرشيدي)

 (، وهو ما قامت به أيضًا الدراسة احلالية إضافًة إىل التفكري الوجداني. 2018احليحي)
دارت بعض الدراسات السابقة حول فعالية كل من الذكاء العاطفي أو الوجداني، والذكاء  ▪

أملي والتحصيل مثل دراسة سعادة املكاني البصري، وأثر ذلك على التفكري الت
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(. ورغم تركيز الدراسة احلالية على الذكاء 2020( ودراسة جويفل ورفاقه)2018واخلليلي)

 الوجداني إال أنها مل تتناول بقية اجلوانب األخرى.
تناولت إحدى الدراسات السابقة أثر الذكاءات املتعددة ككل يف حتصيل الطلبة  ▪

(. ورغم تناول الدراسة احلالية 2015اسية، وهي دراسة حسني)واجتاهاتهم حنو املادة الدر

 لنوعني من أنواع الذكاءات املتعددة لكنها مل تشملها مجيعًا ومل تتناول التحصيل واالجتاه.
(، 2011ركزت بعض الدراسات السابقة على الدافعية كمتغري تابع مثل دراسة الرشيدي) ▪

(، ودراسة احلراصي وميكائيل 2019وبن غادة) بوشالليج(، ، ودراسة 2016ودراسة الكرد )

(، وهذا ما اهتمت به الدراسة احلالية، ولكنها من حيث حتديد نوع العالقة الرتابطية 2019)

 بني الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي الرياضي من جهة، والدافعية من جهة ثانية.
ألساس الذي تسعى لتحقيقه تتفق الدراسة احلالية مع معظم الدراسات السابقة يف اهلدف ا ▪

وهو مستوى الذكاء الوجداني ومستوى الذكاء املنطقي الرياضي، كما استفادت الدراسة 

 احلالية أيضًا من نتائج تلك الدراسات يف إثراء اإلطار النظري وتفسري النتائج.
ة اليت متتاز الدراسة احلالية عن بقية الدراسات السابقة اليت متت مراجعتها، يف أنها الوحيد ▪

 تناولت الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي الرياضي معًا وعالقتهما بالدافعية لدى الطلبة.

 منهجية الدراسة:  ◙
املنهج الوصفي التحليلي، وذلك لإلجابة عن القائمون على الدراسة احلالية استخدم 

نطقي أسئلة الدراسة اليت تهدف إىل حتديد العالقة بني الذكاء الوجداني والذكاء امل

من جهة، والدافعية لدى طلبة الصف الثامن األساسي يف حمافظة جرش األردنية  الرياضي

 من جهٍة ثانية.

  جمتمع الدراسة وعينتها:  ◙

تألف جمتمع الدراسة من مجيع طالب الصف الثامن األساسي يف املدارس احلكومية  

(،والبالغ عددهم 2020/2021األردنية لعام )التابعة ملديرية الرتبية والتعلم مبحافظة جرش 

( طالبًا وطالبة، مّت اختيارهم بطريقة 230( طالبًا وطالبة. وتكونت عينة الدراسة من )2500)

 ( اآلتي: 1( طالبة، كما يتضح من اجلدول )107( طالبًا، و)123عشوائية، منهم )

 وصف خصائص عينة الدراسة: (1اجلدول )

 بة املئويةالنس العدد متغري اجلنس

 53.5 123 ذكر

 46.5 107 أنثى

 %100 230 اجملموع

 أداة الدراسة: ◙
تعددت أدوات البحث العلمي اليت ُتستخدم يف مجع املعلومات والبيانات بصورٍة عامة، وبناًء 

على طبيعتها ونوعية البيانات اليت يراد مجعها، وعلى منهجية الدراسة املستخدمة، ظهر أن 

األكثر مالءمة لتحقيق أهدافها هي "االستبانة"، واليت مّت تصميمها بعد مراجعة األداة 

األدبيات املتعددة، وأساليب البحث العلمي املتنوعة، والدراسات امليدانية ذات الصلة مبوضوع 

 الدراسة احلالية.
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( فقرة، لتحديد مستوى كلٍ من الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي 45وتكونت األداة من )

والدافعية لدى طلبة الصف الثامن مبحافظة جرش األردنية، حيث تقيس الفقرات   الرياضي

( تقيس الذكاء الوجداني، والفقرات من 31 -21( الدافعية حنو الدراسة، ومن فقرة )20 -1من )

س الذكاء املنطقي الرياضي. ويوجد أمام كل فقرة مخسة بدائل هي:) موافق ( تقي45 -35)

مخس درجات، وموافق وُأعطيت أربع درجات، وحمايد وُأعطيت ثالث درجات،   بشدة وُأعطيت

ومعارض وُأعطيت درجتان، ومعارض بشدة وُأعطيت درجة واحدة(. وقد مّت تقسيم املقياس 

(، ودرجة منخفضة، وفئته 1.80 -1.00ًا، وفئته من )إىل مخس فئات هي: )درجة منخفضة جد

(، 4.20-3.41(، ودرجة مرتفعة، وفئته من )3.40-2.61(، ودرجة متوسطة، وفئته من )2.60-1.81من )

(. وقد ُروعي عكس هذه املقاييس يف حال 5.00-4.21وأخريًا درجة مرتفعة جدًا، وفئته من )

 ح ذلك:( اآلتي يوض2اإلجابات السالبة، واجلدول )

 قيم املتوسطات احلسابية وداللتها يف املقياس: (2جدول )

 ضعيف جدًا                      ضعيف                 متوسط                     مرتفع              مرتفع جدًا

      1.00 - 1.80                   1.81 - 2.60                2.61 - 3.40                 3.41 - 4.20               4.21 - 5.00 

  صدق أداة الدراسة: ◙
( حمكمني من ذوي اخلربة والتخصص، وذلك ملعرفة آرائهم 10لقد مت عرض األداة على )

حول مدى انسجام االستبانة ووضوحها ومشوليتها، حيث تضمن ذلك انتماء الفقرات 

سئلة بناًء على توصية احملكمني. ويف ضوء ما للمقياس ككل، مع تعديل وإعادة صياغة األ

أبداه احملكمون من مقرتحات للتعديل، مّت إجراء التعديالت اليت اتفق عليها احملكمون من 

تعديل وحذٍف لعدٍد منها، باإلضافة إىل إعادة صياغة بعض الفقرات كي تشري بشكٍل مباشر 

  هلا.وخمتصر ملا تهدف له الفقرة، مما حقق الصدق الظاهري 

  ثبات أداة الدراسة: ◙
، فقد مّت حساب معامل كرونباخ ألفا الدراسة  للتحقق من ثبات االتساق الداخلي ألداة 

(Cronbach Alpha( وذلك على عينٍة استطالعيٍة مماثلة لعينة الدراسة مؤلفٍة من ،)30 )

يؤكد على الثبات العالي ( مما 0.953وقد بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس )  وطالبة.  طالبًا

  لالستبانة، وهي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة احلالية.

 إجراءات الدراسة: ◙
 الباحثون باإلجراءات  البحثية اآلتية: قام 

  االطالع على األدب الرتبوي املتصل والدراسات السابقة ذات العالقة. ▪

 حتديد جمتمع الدراسة وعينتها. ▪

فقرة، وذلك  45بالدراسة كانت عبارة عن استبانة مؤلفة من تطوير أداة حبثية خاصة  ▪

 لقياس كٍل من مستوى الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي والدافعية لدى الطلبة.
عرض أداة البحث على جمموعٍة من احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص من أجل  ▪

 حتقيق الصدق الظاهري هلا. 

 . Cronbach Alphaباستخدام معادلة كرونباخ ألفا التأكد من ثبات أداة البحث، وذلك   ▪



 

32 

عإلعدد  ر        ع إلساب  ل                             س  رب  ب 
 2021 أ 

 

 https://eij.journals.ekb.eg: املوقع اإللكرتوني 
 

على عينة الدراسة، وذلك من أجل استخراج مستوى طلبة الصف الثامن أداة البحث تطبيق  ▪

األساسي يف كٍل من الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي الرياضي، باإلضافة إىل مستوى 

 الدافعية لديهم.
سابية واالحنرافات املعيارية ومعامل ارتباط استخدام الباحثني لكٍل من املتوسطات احل ▪

 بريسون، من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة املوضوعة مسبقًا.
 قيام الباحثني جبمع البيانات املختلفة ووضعها يف اجلداول املالئمة. ▪
 قيام الباحثني بتحليل بيانات الدراسة وتفسريها ومناقشتها حسب األصول. ▪
واملقرتحات من جانب القائمني على الدراسة، وذلك وفق ما مّت التوصل تقديم التوصيات  ▪

 إليه من نتائج.

 عرض النتائج ومناقشتها: ◙
لقد مّت يف هذا اجلزء من الدراسة، عرض النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ذاتها، والعمل 

الدراسة نفسها على مناقشتها وربطها ما أمكن بنتائج الدراسات السابقة، وذلك يف ضوء أسئلة 

 كاآلتي:

النتائج املتعلقة بالسؤال األول: لقد نص السؤال األول من أسئلة الدراسة احلالية على 

اآلتي: ما مستوى الذكاء الوجداني لدى طلبة الصف الثامن األساسي يف حمافظة جرش 

 األردنية؟

حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  ّولإلجابة عن هذا السؤال، مت

 ( اآلتي يبني ذلك: 3الستجابات أفراد  عينة الدراسة، واجلدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات الذكاء الوجداني :(3اجلدول )

 املستوى
 االحنراف

 املعياري

 املتوسط

 احلسابي
 الرقم اتالفقر

 6 أعرب عن غضيب بطريقة مقبولة. 4.530 0.703 مرتفع جدًا

 9 أظهر احلماس يف األشياء املهمة يف حياتي. 4.478 0.596 مرتفع جدًا

 8 على التأثري مبشاعر اآلخرين.  قادر 4.408 0.698 مرتفع جدًا

 1 أدرك عواطفي وتعابري الوجه. 4.404 0.785 مرتفع جدًا

 3 والضعف لدي.  أعرف نقاط القوة 4.400 0.756 مرتفع جدًا

 2 أحافظ على املزاج اإلجيابي. 4.391 0.772 مرتفع جدًا

 4 أجتاهل املشاعر السلبية. 4.387 0.662 مرتفع جدًا

 10 أفكر حبلول مناسبة إلجناز األعمال املختلفة. 4.378 0.680 مرتفع جدًا

 11 املواقف حدثت لي سابقا.أشعر أن بعض  4.360 0.623 مرتفع جدًا

 5 أستطيع أن أعرب عن مشاعري 4.313 0.751 مرتفع جدًا

 7 أضبط تفكريي يف حل مشكالتي. 4.208 0.851 مرتفع

 الدرجة الكلية 4.387 0.944 مرتفع جدًا
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عن  ( أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة3)السابق من اجلدول ويتضح 

 بلغ، ومبتوسط حسابي بني املستوى املرتفع واملرتفع جدًا ت، تراوحفقرات الذكاء الوجداني

، ومبتوسط حسابي (، وجاءت الدرجة الكلية لألداة مبستوى مرتفع جدًا4.530 - 4.208)  بني

اليت تنص على  ، حيث كان أعالها للفقرة(0.944)ي بلغ (، وباحنراف معيار4.387)مقداره 

 احنراٍفب(، و4.530)وصل إىل " أعرب عن غضيب بطريقة مقبولة"، ومبتوسط حسابي اآلتي:

احلماس يف األشياء  ُرظِه" ُأاليت تنص على اآلتي: الفقرة . وقد تلتها (0.703)مقداره معياري 

حصلت  يف حني ،(0.596)معياري مقداره واحنراف  (4.478املهمة يف حياتي" ومبتوسط حسابي )

مبتوسط وأدنى مستوى " أضبط تفكريي يف حل مشكالتي"، على اليت تنص على اآلتي: الفقرة 

   (.0.851)معياري مقداره واحنراف  (،4.208)بلغ حسابي 

ويعزو  .أن مستوى الذكاء الوجداني جاء بدرجة مرتفعة جدًاأيضًا أظهرت النتائج كما 

الُعمرية والدراسية اليت تتصف عة املرحلة ذلك إىل طبيالقائمون على الدراسة احلالية 

مبرحلة املراهقة اليت مير بها الطالب والطالبات، اليت تنمو فيها العواطف واملشاعر 

تفاعل واألحاسيس لتكوين الصداقات واجملموعات املتقاربة يف األمور الوجدانية، باإلضافة إىل 

اصل االجتماعي، وتكوين عالقات هلم الفرصة للتو ، مما يتيحمع بعضهم همالطلبة وتواصل

بعضًا، مما قد ال يبيحونه ألقرب  لبعضهمخاطرهم والتعبري عما جيول يف وثيقة مع بعضهم، 

مما  املختلفة، واملهاراتواملوضوعات والقضايا تبادل االهتمامات باإلضافة إىل ، املقربني منهم

، وهذا ما جعل درجة هذا النوع من الذكاء على ذكائهم الوجدانيإجيابًا وبشكٍل قوي عكس ين

 .للغايةمرتفعة  عندهم 

اراي وتتفق نتائج الدراسة احلالية يف الذكاء الوجداني، مع نتائج دراسة كٍل من  م

، اليت أكدت مبا ال يدع جمااًل للشك على (Maraichelvi&Rajan, 2013)شيلفي وراجان 

وا أذكياء وجدانيًا وبدرجٍة عالية. كما اتفقت اعتبار فئٍة من عينة الدراسة من الطلبة كان

، اليت أكدت  ,.Fitzpatrick et. al) 2018فتزباتريك ورفاقه) نتائجها أيضًا مع نتائج دراسة 

العاطفي لدى قائد الوجداني أو أن مستوى إدارة العالقات كمهارة من مهارات الذكاء على 

 أو الوجداني وأنه كلما زاد الذكاء العاطفي ،الفريق، سيكون هلا األثر الرئيس يف أداء الفريق

 والنجاح التنظيمي أعلى.أفضل كان أداء الفريق 

السؤال الثاني: لقد نص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة احلالية على بالنتائج املتعلقة 

اآلتي: ما مستوى الذكاء املنطقي الرياضي لدى طلبة الصف الثامن يف حمافظة جرش 

 األردنية ؟

لإلجابة عن هذا السؤال، مّت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و

 ( اآلتي يوضح ذلك: 4الستجابات أفراد عينة الدراسة، واجلدول )

( أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات 4ويتضح من اجلدول )

رتفع واملرتفع جدًا، ومبتوسط حسابي بلغ الذكاء املنطقي الرياضي، تراوحت بني املستوى امل

وجاءت الدرجة الكلية لألداة مبستوى مرتفع، ومبتوسط حسابي (. 4.382 - 3.769)   ما بني

أعالها للفقرة اليت تنص على (،  حيث كان 0.587(، وباحنراف معياري بلغ  )4.130مقداره )

(، 4.382اآلتي: "أستمتع بتتبع وحتليل جداول البيانات"، ومبتوسط حسابي وصل إىل ) 

(. وقد تلتها  الفقرة اليت تنص على اآلتي: "أستطيع حل 0.724وباحنراٍف معياري مقداره )
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(، يف 0.673( واحنراف معياري مقداره )4.358املشكالت الرياضية بسهولة" مبتوسط حسابي )

 حني حصلت الفقرة اليت تنص على اآلتي: " أهتم بالتطورات اجلديدة يف جمال الرياضيات"

   (.1.149واحنراف معياري مقداره )  (3.769على املستوى األدنى، مبتوسط حسابي بلغ )

 الذكاء املنطقي الرياضي املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات : (4اجلدول )

 املستوى
 االحنراف

 املعياري

 املتوسط

 احلسابي
 الفقرات

الرق

 م

 12 أستمتع بتتبع وحتليل جداول البيانات. 4.382 0.724 مرتفع جدًا
 5 أستطيع حل املشكالت الرياضية بسهولة. 4.358 0.673 مرتفع جدًا
 11 حل املعادالت.أستخدم أكثر من طريقه يف  4.300 0.788 مرتفع جدًا
 10 أحب التعامل مع األشخاص املنظمني. 4.291 0.860 مرتفع جدًا

 2 أحب األفكار اليت تتطلب التحليل والتطبيق. 4.191 0.786 مرتفع

 4.165 1.073 مرتفع
والكسور  استطيع التعامل مع الكسور العادية ،

 العشرية، والنسب املئوية.
7 

 8 أستطيع تصنيف األشياء إىل جمموعات. 4.165 0.979 مرتفع
 6 أستمتع حبل املسائل الرياضية. 4.139 0.961 مرتفع

 4.108 0.930 مرتفع
أجري العمليات احلسابية )اجلمع والطرح 

 .والقسمة والضرب( ذهنيًا
14 

 1 بإنهاء األعمال غري املنظمة.أستمتع  4.052 1.018 مرتفع
 9 أهتم باألرقام وجداول البيانات واالحصائيات. 3.995 1.075 مرتفع

 3.987 1.046 مرتفع
أحب األلعاب اليت تتطلب تفكريا دقيقا 

 كالشطرنج، األلغاز املنطقية.
4 

 13 أستمتع حبل املفاهيم اجملردة. 3.921 0.999 مرتفع
 3 أهتم بالتطورات اجلديدة يف جمال الرياضيات. 3.769 1.149 مرتفع
 الدرجة الكلية 4.130 0.587 مرتفع

وباختصار، فقد أظهرت النتائج أن مستوى الذكاء املنطقي الرياضي جاء بدرجةٍ مرتفعٍة. 

ويعزو القائمون على الدراسة احلالية ذلك إىل أن الكثري من الطلبة حيبون التعامل مع 

البيانات واألرقام باستخدام اآلالت احلاسبة والكمبيوتر واهلواتف الذكية حتى يف األلعاب 

 . واألحاجي واأللغاز أو يف حسابات تكاليف احلياة اليومية واألسبوعية والشهريةاإللكرتونية 

( اليت أظهرت وجود 2011وقد اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة الرشيدي )

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات الذكاء املنطقي الرياضي لطالب الصف التاسع يف 

دولة الكويت باختالف منط الذكاء املستخدم يف تدريس الرياضيات ولصاحل الذكاء 

لبصري، عند مقارنتهما بالطريقة االعتيادية. كما اتفقت هذه الرياضي والذكاء ا -املنطقي

(، اليت أظهرت نتائجها بشكٍل واضح Savranj، 2016فرانج)االنتائج أيضًا مع نتائج دراسة س

الرياضي على اجملموعة  -تفوق اجملموعة التجريبية اليت استخدمت الذكاء املنطقي

ع ذلك، فقد تعارضت هذه النتيجة مع الضابطة اليت طبقت طريقة التدريس العادية. وم

درجة امتالك الطلبة للذكاء املنطقي بأن (، اليت أظهرت نتائجه 2015دراسة املصاروة )

 الرياضي كانت بصورٍة عامة متوسطة يف مستواها.
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النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: لقد نص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة احلالية على  

 الدافعية لدى طلبة الصف الثامن األساسي يف حمافظة جرش األردنية؟اآلتي: ما مستوى 

ولإلجابة عن هذا السؤال من أسئلة الدراسة، مّت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات 

 ( اآلتي: 5املعيارية الستجابات أفراد العينة، كما يتضح من اجلدول )

 رية الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات مقياس الدافعية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيا (5اجلدول )

 املستوى
 االحنراف

 املعياري

 املتوسط

 احلسابي
 الرقم الفقرات

 4.478 0.691 مرتفع جدًا
أعمل باستمرار على مراجعة عمليات التفكري عندي لتعديل 

 .مسارها
20 

 7 .بتنظيم معلوماتي يف الذاكرةلدّي إصرار على حتقيق النجاح  4.452 0.708 مرتفع جدًا

 5 .أنتبه بوعي إلدراك موضوع الدرس 4.421 0.846 مرتفع جدًا

 17 .أبتعد عن الغش حتى ولو كان ذلك ممكنًا 4.404 0.728 مرتفع جدًا

 4.400 0.727 مرتفع جدًا
أعمل بإصرار على اكتشاف األخطاء اليت سببت لي الفشل يف 

 .اختباراتي
16 

 11 .أوجه أسئلة ملعلمي من غري تردد أو خجل 4.395 0.702 جدًامرتفع 

 1 .أنتبه بإصغاء إىل شرح املعلم ملا استكشفته من أهداف الدرس 4.343 0.814 مرتفع جدًا

 14 .أصدق القول يف حال تغييب عن املدرسة 4.339 0.829 مرتفع جدًا

 18 .أحرص على إجناز الواجب 4.339 0.728 مرتفع جدًا

 8 .ألوم نفسي عندما أقصر يف اجناز ما هو مطلوب مين 4.334 0.849 مرتفع جدًا

 15 .أشارك بشكل جيد أثناء الدرس 4.321 0.804 مرتفع جدًا

 6 .تزداد قدرتي على حل املشكالت لتكيفي مع البيئة الصفية 4.313 0.890 مرتفع جدًا

 9 .اآلخرين لتحسني حتصيليأرفض استغالل  4.304 0.863 مرتفع جدًا

 19 .أنظم وقيت للدراسة وزيادة حتصيلي 4.300 0.882 مرتفعجدًا

 13 .أجتنب الشرود الذهين وتشتت االنتباه يف أثناء احلصة 4.291 0.860 مرتفع جدًا

 3 .لدي دافع قوي يف االندماج باألنشطة الصفية 4.173 0.991 مرتفع

 12 .القدرة الكافية على اسرتجاع املعلوماتلدي  4.169 0.788 مرتفع

 2 .أكرر مذاكرة املوضوع مرات متعددة لغرض استيعابه 4.152 0.956 مرتفع

 4 .أحرص كثريًا يف املشاركة باألنشطة الصفية 4.100 0.893 مرتفع

 3.878 1.091 مرتفع
أشعر أن اعتمادي على نفسي ليس باملستوى املطلوب يف اجناز 

 .واجباتي
10 

 الدرجة الكلية 4.295 0.558 مرتفع جدًا
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 أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة( 5)ويتبّين من اجلدول السابق 

الدافعية لإلجناز املدرسي، تراوحت بني املستوى املرتفع واملرتفع جدًا،  املتعلقة مبقياس

وجاءت الدرجة الكلية لألداة مبستوى مرتفع  (.4.478 - 3.878) بنيما ومبتوسط حسابي يقع 

، حيث كان أعالها (0.558مقداره) معياري ، وباحنراٍف(4.295بلغ )جدًا، ومبتوسط حسابي 

ل باستمرار على مراجعة عمليات التفكري عندي لتعديل أعماليت تنص على:" للفقرة 

يف حني حصلت الفقرة اليت   ،(0.691)معياري  ، واحنراٍف(4.47)، ومبتوسط حسابي."مسارها

، "أشعر أن اعتمادي على نفسي ليس باملستوى املطلوب يف اجناز واجباتي: " تنص على اآلتي

  (.1.091) وباحنراف معياري بلغ  ،(3.878)على أدنى مستوى ومبتوسط حسابي مقداره 

أن مستوى الدافعية لدى طلبة الصف احلالية أظهرت نتائج الدراسة فقد وبصورٍة عامة، 

على  قائمونويعزو ال جدًا. بدرجة مرتفعة تالثامن األساسي مبحافظة جرش األردنية جاء

هد يف حتقيق األهداف إىل أن الطلبة لديهم املثابرة واالجتهاد وبذل اجل ،الدراسة احلالية ذلك

لذا، . املطورة تتطلب حتمل املسؤولية من جانبهماألردنية الدراسية، كما أن املناهج الدراسية 

من الدافعية والتحفيز، مما جيعلهم حيققون طموحاتهم  جدًا فهم يتميزون مبستوًى مرتفٍع

ية مع نتائج  دراسة وقد اتفقت نتائج الدراسة احلال .املختلفة ويواجهون الصعوبات املتنوعة

اليت أظهرت عدم وجود فروق يف الدافعية لإلجناز واليت كانت ( 2019)ج وبن غادة يبوشالل

مرتفعة، بني التخصص األدبي والتخصص العلمي للطلبة بإختالف مستوى الذكاء 

 .الوجداني تبعًا للتفاعل بينهما

ن أسئلة الدراسة احلالية على النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: لقد نص السؤال الرابع م 

اآلتي: هل توجد عالقة بني مستوى الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي الرياضي من جهة، 

وبني مستوى الدافعية لدى طلبة الصف الثامن األساسي يف حمافظة جرش األردنية من 

 جهٍة أخرى؟

احلالية معامل ارتباط بريسون ولإلجابة عن هذا السؤال، استخدم القائمون على الدراسة 

(Pearson بني الذكاء الوجداني ومستوى الدافعية أواًل، وبني الذكاء املنطقي والرياضي )

(، مما يؤكد على وجود عالقة طردية موجبة قوية 0.73ومستوى الدافعية ثانيًا، حيث بلغ )

 الذكاء الرياضي بني الذكاء الوجداني ومستوى الدافعية، يف حني بلغ معامل االرتباط بني

مما يشري إىل وجود عالقة طردية موجبة قوية بني الذكاء   (،0.70ومستوى الدافعية )

 الرياضي ومستوى الدافعية.

كما أظهرت نتائج الدراسة احلالية أيضًا أن العالقة بني )الذكاء الوجداني، والذكاء 

لما زاد الذكاء الوجداني املنطقي الرياضي( والدافعية هي عالقة موجبة قوية طردية، أي ك

والذكاء املنطقي الرياضي زادت الدافعية لدى الطلبة، والعكس صحيح، أي كلما نقص 

الذكاء الوجداني والذكاء املنطقي الرياضي نقصت الدافعية لدى الطلبة. ويعزو القائمون 

لدافعية لدى على الدراسة احلالية ذلك إىل أنه من الطبيعي عند ارتفاع الذكاء، أن تتم زيادة ا

الطلبة لتحقيق أهدافهم العديدة وعلى رأسها مثاًل زيادة التحصيل الدراسي للمواد املقررة 

العديدة، والقدرة العالية على حل املشكالت اليت تواجههم داخل املدرسة اليت يلتحقون بها 

 وخارجها.
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( اليت أظهرت 2019وقد اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة بوشيالجل وبن غادة )

وجود عالقة ذات داللٍة إحصائيٍة بني الذكاء الوجداني والدافعية لإلجناز لدى التالميذ 

(، اليت 2016املعيدين لشهادة البكالوريا يف اجلزائر، كما اتفقت أيضًا مع نتائج دراسة الكرد )

هرت وجود عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية بني الذكاء وتعزيز امليزة التنافسية أظ

يف الكليات التقنية بقطاع غزة للذكاء العقالني والذكاء العاطفي معًا، واتفقت كذلك مع 

( اليت أسفرت عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية 2019نتائج دراسة  احلراصي وميكائيل )

 الذكاء العاطفي حنو الدافعية والتحصيل ملادة الدراسات االجتماعية.جلميع أبعاد 

 املقرتحات والتوصيات: ◙
 يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يوصي القائمون عليها  ويقرتحون اآلتي:

ضرورة عقد دورات وورشات عمل للمعلمني والطلبة على حٍد سواء، وذلك لتبصريهم  ▪

 ء وأنواعه ومكوناته وكيفية التأثري على الدافعية.بأهمية التعرف إىل الذكا

تدريب املعلمني على استخدام االسرتاتيجيات املبنية على الذكاء الوجداني والذكاء  ▪

املنطقي الرياضي يف التدريس، ولكل الصفوف الدراسية ملا هلا فعالية كبرية يف زيادة 

  الدافعية.

يبات وأنشطة متنوعة تشجع على الذكاء تضمني املناهج الدراسية متارين ومسائل وتدر ▪

الوجداني واملنطقي الرياضي لدى الطلبة، وعلى املهتمني بالعملية التعليمية التعلمية 

 مراعاة ذلك  عند تصميم املناهج وختطيطها وتطويرها. 

إجراء دراسة ميدانية جديدة تدور حول عالقة الذكاء الوجداني واملنطقي الرياضي   ▪

 لدى طلبة املرحلة الثانوية. بالتحصيل الدراسي

إجراء دراسة ميدانية أخرى تتناول فعالية استخدام كل من التفكري الوجداني والتفكري   ▪

 املنطقي الرياضي يف اإلبداع لدى طلبة اجلامعة.  

 مراجع  الدراسة  ◙

 : املراجع العربية: أواًل ◙
 . القاهرة: دار قباء للنشر و التوزيع.الوجدانيالذكاء (. 2000األعسر، صفاء وكفايف، عالء الدين )

( . "أثر اسـتخدام َأمنوذجني لدورة التعلم) امُلعدَّلة( املبنيَّة 2007أبو عمارة، طـــالل يوسـف )

إســرتاتيـجيَّة بوليا حلّل امُلشـكالت و التسـاؤل الذاتي يف التحصيل وتنمية القدرة على حل   على

بة املرحلة األساسية يف اأُلردن".)أطروحة دكتوراه غري منشورة(، املشكالت الرياضية لدى طل

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن.

أنظر الرابط . (. الذكاءات املتعددة وتطبيقاتها على الواقع الرتبوي2019الربجاوي، موالي املصطفى)

 https://www.alukah.net/social/0/80937/#ixzz6kVNujoSaاآلتي: 

(. "الذكاء الوجداني و عالقته بالدافعية لإلجناز لدى 2019بوشالليج، نادية، وبن غادة، زينب)

 التالميذ املعيدين لشهادة الباكالوريا )دراسة ميدانية ببعض ثانويات مدينة تقرت بـ :ورقلة(".

 . 229-207(، 1)12، دراسات نفسية وتربوية

املتعددة  " أثر اسرتاتيجية تدريس قائمة على نظرية الذكاءات (.2008اجلراجرة، عمر موسى حسن )

يف التحصيل والتفكري الناقد يف مبحث الرتبية اإلسالمية لدى طلبة املرحلة األساسية يف 

https://www.alukah.net/social/0/80937/#ixzz6kVNujoSa
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)أطروحة دكتوراه غري منشورة(، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان،  .األردن"

 األردن.

 .:مكتبة جرير الذكاء العاطفي. الرياض(. 2015جوملان، دانيال، وترمجة مكتبة جرير )

(. "أثر استخدام منطي الذكاء العاطفي 2020)املالحيم، صفاء، .املهريات، نوراتوفيق،جويفل، مصطفى

البصري يف التدريس على التحصيل يف العلوم والتفكري التأملي لطلبة الصف -والذكاء املكاني

-809( 1)28 لنفسية،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية واالثامن األساسي يف األردن".

831 . 

(."أثر استخدام اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة يف التحصيل واالجتاه حنو الكيمياء 2015حسني، هيام )

 .656-،653(1)65، جملة دياىللدى طالبات الصف األول املتوسط". 

دافعية (. "أبعاد الذكاء العاطفي وعالقتها بال2019احلراصي، سيف درويش، وميكائيل، إبراهيم ) 

والتحصيل الدراسي يف مادة الدراسات االجتماعية لطلبة حمافظة جنوب الباطنة بسلطنة 

 .159-137(، 1)3جملة العلوم الرتبوية والنفسية، عمان". 

الرياضي يف تدريس مادة الكيمياء  -(. "أثر استخدام إسرتاتيجية الذكاء املنطقي2018احليحي، آية)

بات الصف األول الثانوي العلمي يف حمافظة الزرقاء/ يف التحصيل والدافعية لدى طال

 األردن. -األردن".رسالة ماجستري غري منشوره، جامعة الشرق األوسط/عمان

 (." تدريس الرياضيات لطالب الصف التاسع باستخدام منطني من أمناط2011الرشيدي، نواف عزيز)

ة ماجستري غري   منشورة(،  كلية العلوم  الذكاءات املتعددة وأثر ذلك يف التحصيل والدافعية"، )رسال

  الرتبوية، جامعة الشرق األوسط، عَمان ، األردن.

  "فعالية استخدام منطي الذكاء العاطفي(.2018سعادة، جودت أمحد، واخلليلي، شريين)

 والتفكريوالذكاء املكاني/البصري يف تدريس العلوم لطالبات الصف السابع، وأثر ذلك يف التحصيل 

 .165-151، 3(، ملحق 4، )45 سلسلة العلوم الرتبوية، جملة دراسات ،التأمل" 

          . عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع   التعلم اخلرباتي أو التجرييب(. 2014سعادة، جودت أمحد )
 .1دمشق: دار األوائل للنشر والتوزيع،ط الذكاء العاطفي.(. 2006السفاريين، إياد)  -

 الكويت: دار الفالح للنشر والتوزيع التفكري واملنهاج املدرسي.(. 2003عبيد، وليم وعفانة، عزو )

للنشر  دار املسرية    . عَمان:التدريس الصفي بالذكاءات املتعددة(.2009عفانة،عزو، واخلازندار، نائلة )

 والتوزيع.

" فاعـلية برنامـج تعليـمي قائم على نظـرية الذكـاءات املتعـددة يف ( .2006العنيزات، صباح حسن )

)أطروحة دكتوراه غري   حتسني مهارات القـراءة والكـتابة لدى الطلـبة ذوي صعـوبات التعـلم"

 منشورة(، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن.

ي واملنطقي وعالقتها بالتحصيل لدى طلبة الصف (."الذكاءات املتعددة اللغو2015املصاروة، ربيع )

الثامن يف مادتي اللغة العربية والرياضيات". رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة. 

 الكرك: األردن.

الذكاء العقالني والعاطفي كمدخل لتعزيز امليزة التنافسية يف الكليات .( 2016الكرد، عايشة أمحد )

 ني: اجلامعة االسالمية.عزة. فلسط التقنية يف قطاع

about:blank
about:blank
about:blank
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=256888
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=256888
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=256888
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. املنصورة: الذكاءات املتعددة نافذة على املوهبة والتفوق واإلبداع(. 2010يوسف، سليمان عبد الواحد )

 املكتبة العصرية للنشر والتوزيع.
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