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  كلمة الشكر                                      

  

سورة إبراهیم، " ( وٕاذ تأذن ربكم لئن شكرتم الزدنكم" إیمانا بقوله تعالى في كتاب الكریم

  ).07االیة

  ".من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا" وقوله صلى اهللا علیه وسلم 

نحمد اهللا على آالئه حمدا كثیرا، ونشكره شكرا عظیما، ونذكره ذكرا ال یغادر في القلب إنكارا 

  .وال نفورا

والصالة والسالم على اطهر البشر، الذي تعلمنا منه اسمى العبر، الذي بعثه اهللا رحمة 

  .للبشر بشیرا ونذیرا، وعلى كافة األنبیاء والمرسلین

مرنیز " والتقدیر والعرفان، فشكرا وتقدیرا أوال ألستاذنا المشرفونخط بأسمى عبارات الشكر 

  .بمساعدتنا في سیر خطوات هذا العمل" عفیف

  .والشكر الموصول ألساتذتنا الكرام الذین ساعدونا في هذا العمل

كما ال ننسى شكرنا الكبیر إلى كل من مدیر وأساتذة وعمال مدیر ثانویة احمد بومهدي 

  .ة مستغانمبسیدي لخضر   والی

والشكر الجزیل ألعضاء لجنة المناقشة الموقرین الذین تفضلوا بقراءة هذه المذكرة ومناقشتها، 

وٕابداء ما یرونه مناسبا من مالحظات، والتي سیكون لها األثر الطیب في إثراء هذا العمل، 

  .وٕاخراجه بالصورة المبتغاة
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علمي

عینة بلغ عددها

مقیاس كولب ألنماط التعلم ومقیاس الذكاء الوجداني، وقد تم استخراج دالالت الصدق وا

لهما

        

السنة الثالثة ثانوي  ألنماط التعلم األربعة، ونتائج معامل االرتباط 

وجود عالقة بین نمط التعلم والذكاء والوجداني، وتؤكد نتائج تحلیل التب

وجود اثر بین نمط التعلم والذكاء الوجداني لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

              

التعلیمیة األربعة 

مع األنماط التعلیمیة األخرى
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  :مقدمة

إن عملیة التعلم هي جوهر العملیة التعلیمیة والهدف األساسي الذي یسعى إلى تحقیق النظام 

التربوي، ولما كان التعلم یجسد عملیة نفسیة غیر مرئیة تحدث                                            

البناء اإلدراكي للتالمیذ، ویكون ذلك بتناول مختلف أسالیب التعلم التي  نتیجة تغیرات في

تسعى لتعزیز المعرفة واإلدراك لدیهم وتزویدهم بالفرص التي من شانها تحول النظریة إلى 

  . تطبیق

إن فهم كیفیة تعلم التالمیذ یعتبر محورا هاما في اختیار استراتیجیات التعلم، ولكنى لسوء 

تعلیم في كثیر من األحیان یستمر بالطرق القدیمة، متجاهال الفروق الفردیة بین الحظ، فان ال

  .التالمیذ وأنماط التعلم

وتعد أنماط التعلم التي یفضلها التلمیذ من األمور الجوهریة واألساسیة التي یجب ان      

میذ الن یكون المعلم والتلمیذ على معرفة بها، بهدف تحسین طرق اكتساب المعرفة لدى التل

معرفة نمط التلمیذ الممیز في التعلم یجعل عملیة التعلم اكثر كفاءة وفاعلیة، ومن خاللها 

یستطیع المعلم تقدیم الخبرات المناسبة ونمط التعلم لدى التلمیذ وعلى العكس من ذلك عندما 

فاءة تقدم الخبرات  بطریقة مغایرة للنمط التعلیمي الذي یفضله التلمیذ یكون التعلم اقل ك

  .وفاعلیة واشد صعوبة

إن الفائدة المبدئیة ألنماط التعلم هي النظر إلیه كأداة للتفكیر بالفروق الفردیة، وعندما   

نساعد التالمیذ على اكتشاف أسالیبهم التعلیمیة الخاصة، فإننا نمنحهم فرصة التوصل إلى 

 .ثیرة خارج المدرسةاألدوات التي یمكن أن تستخدم في الموضوعات المدرسیة وفي مواقف ك

وللتفصیل في هذا الموضوع تم تقسیم الدراسة الى خمسة فصول حیث استهل البحث بمقدمة 

  .  وٕاطار عام للدراسة
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تطرقنا الى مدخل الدراسة این طرحت فیه اإلشكالیة، وصیغت الفرضیات، : الفصل األول

  .اوأبرزت أهمیة الدراسة وأهدافها، وحددت مفاهیمها األساسیة اجرائی

خصص لنمط التعلم حدد فیه تعریف التعلم، وانماط التعلم، وتصنیف انماط : والفصل الثاني

التعلم كما فصلنا في هذا الموضوع على تصنیف كولب حیث قمنا بابراز نماذج أسالیب 

التعلم لدى كولب، وسبب تسمیة نموذج كولب بالتعلم الخبراتي، وفرضیات نظریة كولب 

ة التعلم حسب تظریة كولب، خصائص االفراد حسب نموذج كولب للتعلم التجریبي ودور 

  .السالیب التعلم، وانماط التعلم لدى كولب

تم التطرق فیه الى مفهوم الذكاء الوجداني وجذوره التاریخیة، الى جانب  :الفصل الثالثوفیى 

سمات مختلف النماذج النظریة التي فسرته وكذا أهمیة الذكاء الوجداني وأبعاده وخصائص و 

  .األذكیاء وجدانیا

  :على فصلین الجانب المیدانيفي حین احتوى 

الخاص باإلجراءات المنهجیة المنهجیة للدراسة في جانبها المیداني، حیث تم  :الفصل الرابع

فیه عرض الدراسة االستطالعیة مع ذكر الهدف منها، وحدودها المكانیة والزمانیة وعینتها 

م التطرق للدراسة األساسیة الذي تتضمن تعریف المنهج ومختلف مراحلها ونتائجها، وت

المستخدم في الدراسة، التي تم فیها ذكر المجتمع األصلي، عینة الدراسة األساسیة وحجمها، 

وبعد ذلك تم التطرق الى زمان ومكان اجراء الدراسة، وذكر أدوات الدراسة األساسیة، وكذا 

  .سالیب اإلحصائیة المستعملة في الدراسةكیفیة اجراء الدراسة األساسیة، واحیرا األ

واألخیر، فقد خصص لعرض وتفسیر النتائج ومناقشتها،  الفصل الخامساما فیما یخص     

حیث تم فیه عرض النتائج عن طریق اإلحصاء الوصفي، ثم عرضها ومناقشتها وتفسیرها، 

.ئمة المراجع والمالحقوفي األخیر، نجد خاتمة الدراسة، ثم قا ، لیختم الفصل باستنتاج عام



 

 
 

  

  الفصل األول

  مدخل الدراسة
 



 لدراسةمدخل ا:                                                                           الفصل األول
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  :إشكالیة الدراسة -1

یعتبر التعلم من المفاهیم األساسیة في مجال علم النفس، فهو العلم الذي یبحث في اكتشاف 

القوانین التي تحكم ظاهرة تغییر في سلوك األفراد، كما أن هناك عدة أنماط للتعلم ومن بینها 

حیث یعرفه على انه الطریقة المفضلة لدى األفراد إلدراك " كولب"موذج نمط التعلم حسب ن

المعلومات والتعامل معها، ومن شروط التعلم الذكاء حیث إذا كان الذكاء جید یكون نمط 

الذي یعرف على انه القدرة " الذكاء الوجداني" التعلم جید، ومن بین أنواع الذكاءات یوجد 

  .لتعامل معها في المواقف الحیاتیةعلى فهم انفعاالت اآلخرین وا

ولقد أجرى العدید من الباحثین دراساتهم حول أنماط التعلم حسب كولب، واكدو من خاللها  

وجود فروق بین األفراد في أنماط التعلم لدیهم وتفكیرهم، حیث یختلف األفراد من حیث 

احثین الذین اهتموا تفضیالتهم فیختارون أنماط خاصة بهم تمیزهم عن غیرهم، ومن بین الب

محمد بشیر " بنظریة كولب غیر انه ربطها بالذكاء االنفعالي والدافعیة لالنجاز دراسة الباحث

حول اثر نمط التعلم لدى طلبة جامعة مؤتة حسب نموذج كولب في كل من " المسعدین

  . إال أن هذه الدراسة أجریت في األردن" ذكائهم االنفعالي ودافعیتهم لالنجاز

رتأینا نحن الباحثتان إجراء هذه الدراسة في بیئة مختلفة والتي یمكن من خاللها ان حیث ا

نستنج وجود عالقة بین میول األفراد واتجاهاتهم وخصائصهم وبین أنماط التعلم الشائعة 

لدیهم، والتي یمكن أن یكون لها اثر في ذكائهم الوجداني، ولكن ماهي أنماط التعلم الشائعة 

سنة الثالثة ثانویة؟ وهل هناك عالقة بین نمط التعلم والذكاء الوجداني؟ وهل لدى تالمیذ ال

  .هناك اثر لنمط تعلمهم على الذكاء الوجداني؟

مع " كولب"وتحدید فان في هذه الدراسة سنحاول الكشف عن هذه األنماط حسب تصنیف 

  :ت التالیةبیان اثر هذه األنماط على الذكاء الوجداني، ومن هنا یمكن طرح التساؤال

  لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي ؟ هل توجد فروق في أنماط التعلم تعزى الى الجنس -
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  .هل توجد عالقة بین أنماط التعلم والذكاء الوجداني لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي ؟ -

  .هل یؤثر نمط التعلم في الذكاء الوجداني لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي ؟ -

ت مؤقتة لتساؤالت الدراسة الحالیة اقترحت الباحثتان الفرضیات اجابإوك: اتالفرضی/2

  :التالیة

  .توجد عالقة موجبة بین نمط التعلم والذكاء الوجداني لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي -

  .    توجد فروق في أنماط التعلم تعزى إلى الجنس لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي -

  .لم في الذكاء الوجداني لدى السنة الثالثة ثانويیؤثر نمط التع -

  :دواعي اختیار البحث/ 3

  .الحصول على شهادة الماستر -

  .قلة األبحاث التي تناولت هذا الموضوع -

  .التعرف على نمط التعلم في ضوء الذكاء الوجداني -

تراعي خصائص  الحاجة إلى تطویر البرامج التربویة والمناهج واألسالیب التربویة الجدیدة -

التالمیذ واهتمامهم وأنماط تعلمهم مع مراعاة أن تكون هذه البرامج والمناهج واألسالیب أكثر 

  .استجابة ألنماط تعلمهم الشائعة

أن تكون أسالیب وطرائق التدریس مالئمة ألنماط التعلم الشائعة لدى التالمیذ، حتى یكون  -

  .تعلم التالمیذ أكثر فعالیة
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  :اسةأهداف الدر / 4

التعرف على أسالیب التعلم لدى تالمیذ المرحلة الثانویة والفروق فیما بینهم، وكیفیة  -

  .القاعة الصفي التعامل مع أسالیب التعلم المختلفة داخل

  .التعرف على حاجة تالمیذ المرحلة الثانویة للتعلم -

  .الكشف عن العالقة بین نمط التعلم والذكاء الوجداني -

  .تساؤالت الدراسةاإلجابة على  -

  :أهمیة الدراسة/ 5

  :األهمیة النظریة -ا

  .تدعیم المكتبة ببحث جدید -

  .االهتمام بهذا النوع من البحوث خاصة في مجال التربیة وعلم النفس واإلرشاد والتوجیه -

إعطاء لمحة عن نمط التعلم وكیف یؤثر على الذكاء الوجداني لدى تالمیذ السنة الثالثة  -

  .ثانوي

  :األهمیة التطبیقیة - ب

تكمن أهمیة هذه الدراسة في تمكن القارئ من التعرف على أنماط التعلم الشائعة لدى  -

حسب تصنیف كولب ألنماط التعلم، والتي قد ) علمي، أدبي (تالمیذ السنة الثالثة ثانوي 

ها، واختیار یتباین فیها التالمیذ، والتي یمكننا من الكشف عن تحدید نتاجات التعلم المناسبة ل

  .الوسائل واألسالیب المستخدمة في عملیة تعلیمها
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  ).أدبي، علمي( الكشف عن أنماط  التعلم الشائعة لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي -

توفیر المعلومات والبیانات عن أنماط التعلم لدى التالمیذ تساعد التربویین واألساتذة على  -

  .ناسبة لتالمیذتهم، والتي تتناسب مع أنماط تعلمهم السائدةاختیار المحتوى وأسالیب التعلم الم

تقدیم معلومات وبیانات تحدد العالقة بین نمط التعلم المفضلة لدى كولب والذكاء  -

  .الوجداني

  :تحدید المفاهیم اإلجرائیة/ 6

هو طریقة التلمیذ المفضلة في تمثل المعلومات وٕادراكها واستیعابها  :تعریف نمط التعلم -ا

  . واالحتفاظ بها واسترجاعها وقت الحاجة وقد اعتمدنا في دراستنا الحالیة نظریة كولب

حیث عرف كولب نمط التعلم على انه الطریقة التي یستخدمها الفرد في ادراك ومعالجة 

والتي حدد من خاللها أربعة أنماط  Kolb 1984 P 50 ) (التعلم المعلومات اثناء عملیة

 :للتعلم هي

وهو الذي یجمع بین الخبرة الحسیة كاسلوب ادراك، ): التشعیبي( لتباعديالنمط ا -

والمالحظة التأملیة كأسلوب معالجة المعلومات، ویستدل علیه من خالل الدرجة التي 

  .یتحصل علیها التلمیذ

وهو الذي یجمع بین الخبرة الحسیة كأسلوب إدراك، والتجریب النشط  :النمط التكیفي -

 المعلومات، ویستدل علیه من خالل الدرجة التي یتحصل علیها التلمیذكأسلوب لمعالجة 
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وهو الذي یجمع بین التحلیل المفاهیمي المجرد كاسلوب ادراك، : النمط االستیعابي -

والمالحظة التاملیة كاسلوب لمعالجة المعلومات، ویستدل علیه من خالل الدرجة التي 

  .یتحصل علیها التلمیذ

وهو الذي یجمع بین التحلیل المفاهیمي كأسلوب إدراك، ): التجمیعي( النمط التقاربي -

والتجریب النشط كأسلوب لمعالجة المعلومات، ویستدل علیه من خالل الدرجة التي یتحصل 

 .علیها التلمیذ

بالدرجة التي یحصل علیها التلمیذ في كل أسلوب على حدى والتي  :إجرائیاویستدل علیه  

  نمط تعلمه وفق مقیاس أسالیب التعلم المستخدمة،یمكن من خاللها تحدید 

ویقصد به قدرة الفرد إلى التعرف على انفعاالته اإلیجابیة والسلبیة : الذكاء الوجداني - ب

وفهمها والتعبیر عنها والتحكم بها واستخدامها في فهم انفعاالت اآلخرین والتفاعل معهم 

الدرجة التي یتحصل علیها التلمیذ على بأنه : إجرائیاومشاركتهم وجدانیا، ویستدل علیه 

  .استبانه الذكاء الوجداني في الدراسة الحالیة

هم التالمیذ الذین یدرسون في الثالثة ثانوي، بصورة نظامیة خالل : تالمیذ الثالثة ثانوي - ت

  .سنة عند تطبیق هذه الدراسة) 17/18( تتراوح أعمارهم ما بین) 2016/2017(السنة
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  :لسابقةالدراسات ا -8

ترجع أهمیة عرض الدراسات السابقة التي یتناول موضوع نمط التعلم والبعض اآلخر الذكاء 

الوجداني، دلیل یساعدنا في خطوات إجراء الدراسة الحالیة، فهي تعد من المصادر التي 

نستنقي منها اإلشكالیة والمنهج، والفروض التي یمكن صیاغتها إجرائیا ومحاولة التحقق منه 

  :نعرض أهم الدراسات منها وسوف

  :الدراسات الخاصة بنمط التعلم-ا 

لم یتم العثور على دراسات كثیرة بحثت في اثر أنماط التعلم عند كولب في الذكاء الوجداني، 

: وقد تم العثور على دراسات بحثت في العالقة بین أنماط التعلم وعدد من المتغیرات مثل

ح األكادیمي، وموقع الضبط والدافعیة للتعلم، باالظافة األداء األكادیمي، والتحصیل، النجا

إلى بعض الدراسات التي تبین أنماط التعلم السائدة في بعض البیئات التعلیمیة، وفي هذا 

  :الصدد نورد الدراسات التالیة

دراسة لمعرفة أسالیب التعلم المفضلة لدى طالب المرحلة ) 2003توفین واخرون(أجرى  

تخصصات وقد تم تطبیق قائمة أسالیب التعلم من إعداد كولب على عینة الجامعیة لبعض ال

طالبة واتضح ظهور أسالیب التعلم األربعة إال ) 175(طالب و) 99( طالبا منهم) 274( من

أن أسلوب التقاربي والتمثیلي هما األسلوبان المفضالن لدى غالبیة العینة، فقد كانت أكثر 

ي المحاسبة هو األسلوب التقاربي یلیه في التفضیل أسالیب التعلم تفضیال لدى تخصص
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األسلوب التمثلي، بینما أكثر أسالیب التعلم تفضیال لدى باقي التخصصات هو األسلوب 

  .التمثیلي یلیه األسلوب التقاربي

ودافعیة التعلم األساسي ) كولب(بعنوان طریقة تعلم  )1976وفي دراسة قام بها المجالي، 

، وأثرها على تحصیل طلبة الصف الثاني الثانوي األكادیمي في محافظة وعالقتها المتبادلة

الكرك، والتي هدفت إلى استقصاء العالقة المتبادلة بین نمط التعلم ودافعیة التعلم المدرسي 

واثر كل منهما على تحصیل طلبة الصف الثاني ثانوي األكادیمي، واختار فیها عینة مكونة  

استخدم فیها قائمة كولب ألنماط التعلم، وأظهرت النتائج عدم طالبا وطالبة، و ) 545(من 

في توزیع العینة على أنماط التعلم ) 0,05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى 

تعزى للجنس، بینما وجدت فروق ذات داللة إحصائیة في توزیع العینة على أنماط التعلم 

فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى   تعزى لفرع الدراسة، وأظهرت النتائج عدم وجود

في عالمات أبعاد دافعیة التعلم المدرسي تعزى الى نمط التعلم والجنس والتفاعالت ) 0,05(

ثم ) 25,6(كما أشارت النتائج إلى أن أكثر أنماط التعلم شیوعا كان النمط التجمیعي.....بینها

  ).15,5℅(النمط التباعديثم ) 22,1℅(ثم النمط التكیفي) 26,7℅(النمط االستیعابي

دراسة بعنوان العالقة بین موقع الضبط والدافعیة للتعلم واألسلوب ) 1992،عازم(وأجرى 

المعرفي لدى الطلبة المتفوقین في كلیات المجتمع من ذوي التخصص الهندسي في األردن 

ة المتفوقین للتعرف على العالقة بین موقع الضبط والدافعیة للتعلم والنمط المعرفي لدى الطلب

) 194( سي في األردن، وتكونت العینة منفي كلیات المجتمع من ذوي التخصص الهند
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، وبینت النتائج وجود عالقة موجبة بین الدافعیة للتعلم )فما فوق 75حصل على(طالبا متفوقا

من التباین في الدافعیة للتعلم یمكن  )50,41℅(وتبین أن) 0,71(والنمط المعرفي وصلت إلى

  .زى إلى التباین في النمط المعرفيأن یع

دراسة بعنوان اثر كل من نمط الشخصیة وطریقة التعلم على ) 1993رتاحى، (وأجرى

التحصیل الدراسي لطلبة الصف العاشر األساسي هدفت غالى استقصاء اثر كل من أبعاد 

اد ،وأبع)منفعل-متزن، منطوي -منفعل، منطوي -متزن، منبسط -منبسط(الشخصیة المتباینة

على التحصیل الدراسي، حیث ) تشعیبي، استیعابي، تجمیعي، تكیفي(أنماط التعلم المختلفة

طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر في مدینة عمان،  )512(قام باختیار عینة مكونة من

طالبة، واستخدم قائمة كولب لنمط التعلم، وأظهرت النتائج عدم  )265(طالبا و )247(منهم

داللة إحصائیة في التحصیل تعزى لنمط الشخصیة، وكشفت الدراسة عن  وجود فروق ذات

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في التحصیل تعزى لنمط التعلم ولصالح النمطین التشعیبي 

والتكیفي، كما أشارت النتائج إلى أن توزیع الطلبة حسب أنماط التعلم كانت على النحو 

، والنمط )18℅(، والنمط التجمیعي)20℅(ط االستیعابي، والنم)34℅(النمط التشعیبي: التالي

  ).28℅(التكیفي
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  :ب ـــــ الدراسات الخاصة بالذكاء الوجداني   

  :أجریت دراسات عدیدة على الصعید العربي حول متغیر الذكاء الوجداني من بینها

اني دراسة حول العالقة بین الذكاء الوجدأجرى الباحث عبد العظیم سلیمان المصدر  -

ومجموعة من المتغیرات االنفعالیة التي تمثلت في وجهة الضبط وتقدیر الذات والخجل، وقد 

طالبا وطالبة من طالب جامعة غزة، وأشارت النتائج غالى وجود )219(تكونت الدراسة من

فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني لصالح الذكور، كما 

د فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي ومنخفضي الذكاء الوجداني في أشارت إلى وجو 

  )22، ص 2008المصدر، (تقدیر الذات لصالح ذوي الذكاء الوجداني المرتفع

موضوع الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة  السنطاوي كما تناولت الباحثة هوشیار صدیق -

طالبا وطالبة )715(قد شملت عینة بحثهبالنفس لدى لدى المراهقین في المدارس اإلعدادیة، و 

من طالب اإلعدادیة، وتوصلت نتائج دراسة إلى وجود عالقة ارتباط دالة إحصائیا بین كل 

من الذكاء الوجداني والثقة بالنفس لدى طلبة مرحلة اإلعدادیة، كما توصلت إلى عدم وجود 

لوجداني، ومتغیر الثقة فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في متغیر الذكاء ا

  ).2009السنطاوي،(بالنفس

في موضوع الذكاء الوجداني وعالقته باالندماج  وبحث عدنان محمد عبد القاضي -

طالبا )340(الجامعي لدى الطلبة المستجدین في كلیة التربیة بجامعة تعز، وشملت العینة

وجود عالقة ارتباطیه  وطالبة من التخصصات العلمیة واإلنسانیة، وقد خلصت النتائج إلى



 لدراسةمدخل ا:                                                                           الفصل األول
 

13 
 

موجبة بین الذكاء الوجداني واالندماج الجامعي لدى الطلبة المستجدین، كما توصل الباحث 

إلى وجود فروق في الذكاء الوجداني بین الذكور واإلناث لصالح اإلناث، وأظهرت النتائج 

  )إنساني-علمي(إلى عدم وجود فروق في الذكاء الوجداني وفقا لمتغیر التخصص

  ).27، ص2011نان محمد عبد القاضي،عد(

بعنوان الذكاء الوجداني وٕادارة الذات وعالقتها بالتعلیم  )2003أنور عبد الغفار،(دراسة -

الموجه ذاتیا لدى طالب الدراسات العلیا بكلیة التربیة جامعة المنصورة، وهدفت  إلى وجود 

في الدراسة ودرجاتهم  عالقة موجبة بین درجات الطالب في أبعاد المقاییس المستخدمة

الكلیة، وأظهرت النتائج إلى وجود عالقة موجبة بین الذكاء الوجداني وٕادارة الذات، والى 

وجود فروق غیر دالة إحصائیا بین الطالب من الجنسین في الذكاء الوجداني ووجود فروق 

  . دالة في إدارة الذات والتعلیم الموجه نحو الذات

  :الدراسات األجنبیة

 The « :في دراســـــــــــة بعنــــــــــوانManochehre & Young) ،2006(انوجهري ویونغ  توصل م

Impact Of Student Learning style With Web-Based Learning Or Instructor- 

Based Learning On Student Knowledge And Satisfaction »  إلى وجود اثر ألنماط

في معارف الریاضیات ) اعدي، وتقاربي، وتمثیلي، وتواؤميتب(التعلم حسب نموذج كولب

لطلبة جامعة تكساس، ولكن ال یوجد اثر لنمط التعلم في رضاهم من طریقة التدریس، وال 

في امتالك ) تقلیدیة أو قائمة على االنترنت(یوجد اثر للتفاعل بین نمط التعلم وطریقة التعلیم

                               .             الطلبة لمعارف الریاضیات



 لدراسةمدخل ا:                                                                           الفصل األول
 

14 
 

في موضوع الذكاء الوجداني )Shcheer(وسكیر ) Harrod(  هارود وبحث في كل من 

شاب من )200(وعالقته ببعض المتغیرات الدیمغرافیة للشخصیة، وتكونت عینة الدراسة من

كاء الوالیات المتحدة األمریكیة، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة موجبة ودالة بین الذ

الوجداني ومستوى تعلیم الوالدین، وعدم وجود عالقة بین الذكاء الوجداني والعمر، كما 

اصفرت عن وجود فروق في الذكاء الوجداني تعزى لمتغیر النوع، والفروق كانت لصالح 

  )   Harrod   &Shcheherr،2005اإلناث  



 

 

  الفصل الثاني

نمط التعلم
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  تمهید

جال الفروق الفردیة والتمایز النفسي في مجال األنماط أكدت البحوث التي أجریت في م  

المعرفیة، حیث تباین األفراد في األنماط اإلدراكیة المفضلة وفي الطریقة التي ینظرون فیها 

إلى المثیرات وكیفیة معالجتها واسترجاعها ومن هنا جاء التركیز على دراسة أنماط التعلم 

ة وشخصیة أخرى بهدف االستفادة منها في التطبیقات والتفكیر وبیان عالقتها بمتغیرات عقلی

مساعدة المدرس على احتیار الخبرات التعلیمة المناسبة ومالئمة استیراتیجیة  :التربویة مثل

التدریسي ألنماط التعلم المفضلة لدى التالمیذ وتعزیز تعلم التالمیذ واالحتفاظ بها لفترة 

  .أطول
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هو اكتساب المتعلم معلومات وخبرات جدیدة تؤهله لمواجهة  : تعریـــــف التعلــــم -1

 .التحدیات ومنافسة المجتمع على أساس الحقائق العلمیة

فهو ال یقتصر فقط على التعلم المدرسي أو التعلم الذي یحتاج إلى دراسة ومجهود وتدریب 

ن وأفكار متواصل أو تحصیل المعلومات، بل تتضمن كل ما یكتسبه الفرد من معارف ومعا

واتجاهات وعواطف ومیول وقدرات وعادات ومهارات حركیة أو غیر حركیة سواء تم هذا 

   .مقصودة االكتساب بطریقة مقصودة أو غیر

وهي تشیر إلى الطرق التي یتعلم بها كل تلمیذ شكل أفضل  : تعریف أنماط التعلم -2

تشاف إلى التعلم التعاوني إلى وتختلف من فرد إلى آخر وتتنوع أنماط التعلم من التعلم باالك

 .التعلم الجماعي إلى التعلم الذاتي إلى التعلم بالنموذجیة

كما تعرف على أنها أسالیب التعلم التي تعبر عن االختالفات في طرق تعلم األفراد ویعد 

 .أسلوب التعلم اتجاها دائما نسبیا وممیزا لعدد كبیر من النشطة الفكریة والمهام والتوافق

فائدة المبنیة ألنماط التعلم هي النظر إلیه كأداة للتفكیر بالفروق الفردیة، وعندما تساعد إن ال

التالمیذ على اكتشاف أسالیبهم التعلیمیة الخاصة، فإننا نمنحهم فرصة التوصل إلى األدوات 

  .التي یمكن أن تستخدم في الموضوعات المدرسیة وفي مواقف كثیرة خارج المدرسة
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  :أنماط التعلم تصنیف -/3

یدور مفهوم أنماط التعلم حول اختالف كل متعلم في طریقة التعلم أو في طریقة تلقیه   

للمعلومات، ونظرا الهتمام العلماء بدراسة الفروق الفردیة في أنماط التعلم برزت العدید من 

من االتجاهات النظریة والتطبیقیة في مجال أنماط التعلم والتفكیر وینتج عن ذلك عدد 

 :النماذج التطبیقیة ألنماط التعلم من بینها

یرى دن ودن أن تطابق أسالیب التدریس مع أنماط التعلم یؤدي إلى  :تصنیف دن ودن  /أوال

تحسن تعلم األفراد، وقد اهتم بعدة عوامل أو متغیرات متداخلة ومتفاعلة، تدخل في نمط 

ورد عن ).2008، الضمور2007 الزغول والمحامید (التعلم وتتوزع على أربع مجاالت هي

اثر نمط التعلم حسب نموذج كولب في كل من ذكائهم (الباحث محمد بشیر المسیعدین

    ).االنفعالي ودافعیتهم لالنجاز

 .كالصوت والحرارة والضوء، وتصمیم األثاث والمقاعد:الحاجات أو المتغیرات البیئیة  - 

 .دافعي والمسؤولیة والمثابرة والتصمیموتتضمن ال :الحاجات أو المتغیرات االنفعالیة - 

وتتضمن الطعام والشراب والحركة والوقت والوضع المفضل من قبل : المتغیرات الجسمیة - 

 .الفرد

 .وتشمل مجموعات التعلم وأشكال السلطة :المغیرات االجتماعیة - 

 :تیةواعتمادا على ذلك فقد قسم دن ودن األفراد حسب میولهم لألنماط أو األصناف اآل

 .وهو نمط یركز على كافة التفاصیل في معالجة موضوع أو محتوى ما :النط الشمولي -ا
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 . ویعتمد هذا على التأمل الذاتي في معالجة الموضوعات :النمط التأملي- ب 

وهو نمط یعتمد على التحلیل للموضوع، ویعل استنتاجات وخالصات : النمط التحلیلي  -ج

 .حوله

 .وهو نمط یمتاز باالندفاع واالعتماد على التجربة والعمل :شطالنمط الحركي الن -د

وتعتمد أسلوب التدریس التي یمكن تكیفها لتفضیل التلمیذ على التخطیط التعلیمي، 

ومجموعات التالمیذ، وتصمیم الغرفة الصفیة، وبیئة المدرسة، وممیزات التدریس وأسالیب 

 .التدریس وأسالیب التقییم

اعتمد لكارثي بنموذج كولب، ویرى أن األفراد یتعلمون : مات لكارثيتصنیف الفور / ثانیا

الخبرات والمعلومات الجدیدة، ویواجهون المواقف الجدیدة بإحدى الطریقتین، أما من خالل 

  :المشاعر، وأما من خالل التفكیر، ویتم تقسیم األفراد إلى أربعة أنماط

استراتیجیات التعلم المرتبطة باالستماع  یفضل المتعلم في هذا النمط :المتعلم التخیلي -1

والتحدث والتفاعل والعصف الذهني و الفكري والمتعلم ضمن هذا النمط یسعى إلى المشاركة 

 .الشخصیة، والمتعلم یسعى إلى اإلجابة عن سؤال، لماذا یتعلم؟

ویبحث المتعلم ضمن هذا النمط عن المعلومات والحقائق وتشكیل   :المتعلم التحلیلي -2

ویفضل المتعلم العملیات المجردة والتأمل  األفكار، والتفكیر من خالل األفكار المجردة

 .والتركیز على محتوى ما یتعلمه، ویطرح المتعلم دائما سؤال، ماذا؟
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وتتمثل إستراتیجیة التعلم المالئمة للمتعلم في هذا النمط في التفاعل  :المتعلم المنطقي -3 

، حیث یتم التعلم من خالل الفعل والتجریب وتطبیق النظریات الحسي مع الخبرات والتجریب

 .والبحث عن سؤال، كیف؟ ومعرفة كیفیة تطبیق ما تعلمه

في هذا النمط یعتمد المتعلم على التعلم من خالل البحث  :المتعلم الدینامیكي -4

یا، واالستكشاف باستخدام المحاولة والخطأ، ویفضل التجریب واحتیار نتائج تجاربه عمل

ویفضل أیضا تطبیق ما تعلمه في مواقف جدیدة والمتعلم ما یتعلمه ویعدله من خالل طرح 

 .أسئلة مثل ماذا؟ وٕاذا ؟

اقترح جریجورك نموذجا یعرف بنموذج القدرات المتوسطة، ویرى أن : نموذج جریجورك /ثالثا

بعد من  بعض القدرة في أي اغلب الناس لدیهم أفضلیة لشيء ما إذ أن كل واحد یمتلك

األبعاد، ودعا إلى ضرورة الوعي بطبیعة القدرات المتوسطة لدى طبیعة القدرات المتوسطة 

  .لدى المتعلمین، ومراعاتها اثناء التدریس

 :وصنف جریجورك األفراد حسب طبیعة القدرات المستخدمة بهم إلى

ى أساس مادي وفیه یفضل األفراد التفكیر باألشیاء عل :نمط التفكیر التتابعي المادي -1

وفق تسلسل منظم، ویمكن وصف هؤالء المتعلمین بأنهم یمتلكون مقدرات ممتازة في الكتابة، 

المحادثة، والتصور وهم قادرون على إتقان األفكار األساسیة من التقدیم والشرح المنطقي، 

  .ویفضلون طرق التعلم المعتمدة على الوظائف المبالغ فیها الصعبة
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ویفضل األفراد في هذا النمط التفكیر باألشیاء على أساس  :ي المجردالتفكیر التتابع -2

رمزي وفق تسلل منظم، ویفضلون أنماط التعلم مثل الكتب التوضیحیة بالرسومات 

  .والمحاضرات واالختبارات

وفیه یفضل المتعلم التفكیر باألشیاء على أساس رمزي وفق  :التفكیر المجرد العشوائي - 3

یلجا الستخدام طریقة التجربة والخطأ في اكتساب المعلومات، وال تسلسل منظم، حیث 

یستجیبون بصورة جیدة لسرد المعلم ویفضلون العمل وحدهم أو في مجموعات صغیرة، 

 .ویفضلون طرق التعلم األلعاب والمحفزات، وٕاجابة األسئلة القصیرة

یر باألشیاء على أساس ویفضل األفراد في هذا النمط التفك :التفكیر المادي العشوائي - 4

مادي وفق تسلسل غیر منظم، ویمتازون أنهم یعطون عنایة خاصة لسلوك اإلنسان، 

ویفضلون طرق التعلم بالمناقشات الجماعیة، والمناقشة بطرح األسئلة واإلجابات 

 .والمحاضرات

 نموذج التفاعل االجتماعي: ریشمان_ نموذج جراشا/رابعا

الغرفة الصفیة حیث تم تطویر ثالثة أنماط  المتعلمین داخل یوضح هذا النموذج كیفیة تفاعل

وأصبح هناك ستة ) تشاركیة/تجنبیة( و) تعاونیة/تنافسیة(و) مستقلة/اعتمادیة ( التعلم هي

 :أنماط الستجابة التالمیذ وهي
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ینظرون للمتعلم وللزمالء على أنهم مصدر لإلرشاد، ویفضلون الشخصیة  :االعتماد یون -1

والسلطة القویة إلخبارهم بما ینبغي علیهم فعله والقیام بهم، لذا هم یعتمدون على  ذات النفوذ

 .اآلخرین في التعلم

یفضلون التعلم الذاتي والدراسة المستقلة والعمل والتفكیر وحدهم بدال من  :المستقلون -2

 .العمل والتفكیر مع اآلخرین، ولكنهم یسمعون لآلخرین

ویدفعهم للتعلم التمییز على , م على انه مواجهة وخسارةینظرون للتعل: التنافسیون3-

ویتعلمون أیضا من  اآلخرین، أي من اجل إظهار أدائهم األفضل وتمیزهم بالنسبة ألقرانهم

 .اجل المدح والثناء عل انجازاتهم األكادیمیة

ویفضلون التعلم في بیئة اجتماعیة مع زمالئهم ویكتبون المعلومات عن : التعاونیون4-

یق المشاركة والتعاون مع زمالئهم ومعلمهم، وهم یفضلون المحاضرات مع نقاشات طر 

 .المجموعة الصغیرة والمشاریع الجماعیة

ویتسمون بعدم المشاركة الفعالة في الصف، وعدم االهتمام بتعلم محتوى  :التجنبیون 5-

ون في النشاطات المادة الدراسیة، ولیس لدیهم حماس أو دافعیة لحضور الدرس وأحیانا یرتبك

 .الصفیة

لدیهم إدراك بان بیئة التعلم فرصة للتفاعل مع اآلخرین وتعلم المحتوى  :المشاركون6-

  .الدراسي وهم مشوقون لالهتمام بالعمل صفیة قدر اإلمكان، ولدیهم رغبة سلبیة توقعات العلم
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 :نموذج التفضیل التعلیمي : ا تصنیف كانفیلد/خامس

وطور كانفیلد . عات بین المتعلمین ضمن البیئة التي یتعلمون فیهاللتنو  وهو نموذج یتطرق

 : أنماط التعلم إلى أربع مجاالت

یتعلق بظروف التعلم بما فیها التكیف، مثل حاجة التالمیذ لتطویر عالقات شخصیة مع  /ا

 .زمالئه اآلخرین والمعلم، ورغبتهم بوضع الهدف واالستقاللیة وتكیفهم نحو التنافس والسلطة

) اإلعداد والمنطق(یتعلق بتفضیالت التالمیذ بالمحتوى، ویتضمن اإلعداد العمل مع /ب

والناس )البناء أو اإلصالح ( واألشیاء الغیر العاملة) العمل مع الكلمات واللغة(والنوعیة 

 ).العمل مع الناس مثل المبیعات والمقابالت(

 .االستماع، والقراءة، والخبرة المباشرة یتعلق بتفضیالت التالمیذ المتعلقة بالحالة ویتضمن /ج

 .یتعلق بمجال التوقعات ویقابل مع الدرجات التي یعتقد التالمیذ بأنهم یتحصلون علیها /د

  :سیلفرمان_ تصنیف فللیدر/ سادسا

نموذجا ألنماط التعلم ركزا فیه على أكثر  1988طور ریشاردفلیدر ولیندا سیلفرمان عام 

اجل توفیر أساس جید للمعلم لتطویر نمط التدریس یتطرق فروقات التعلم أهمیة من 

للحاجات التعلمیة لجمیع التالمیذ، وهذا النموذج یصنف التالمیذ وفق تفضیالتهم إلى فئة 

ورد عن الباحث محمدبشیر .)2008الضمور، (معینة أو أخرى في كل من األبعاد التالیة 

من ذكائهم االنفعالي ودافعیتهم  اثر نمط التعلم حسب نموذج كولب في كل( المسیعدین

  ).لالنجاز
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وهو المفكر الحسي، العملي الذي یتكیف نحو النظریات واإلجراءات مقابل  : الحسي -1

 .المجرد وهو المفكر التجریدي، اإلبداعي والذي یتكیف نحو النظریات والمعاني الضمنیة

والرسوم البیانیة وهو یفضل التمثیالت المشاهدة للمادة مثل الصور  : الصوري -2

  .والبطاقات، مقابل اللفضي الذي یفضل التوضیحات المحكیة أو المكتوبة

یفضل التعلم عن طریق التجریب ولمس األشیاء، والعمل في جماعات مقابل  : النشط -3

 .الذي یفضل التعلم عن طریق التفكیر المعمق ویفضل العمل وحده أو مع زمیل التأملي

حیث یعمل بخطوات صغیرة متدرجة مقابل العام , عملیة تفكیر خطیةویقوم ب:  التتابعي -4

  .الشمولي الذي لدیه عملیة تفكیر كلیة، ویتم تعلمه من خالل خطوات كبیرة
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 :تصنیف كولب/ سابعا

في نظریته ألسالیب التعلم على ثالث نماذج تسمى بالنماذج التقلیدیة للتعلم " كولب"قد اعتمد 

وسوف نتطرق في بحثنا هذا بالتفصیل على نظریة  تعلم من خالل الخبرة،التجریبي أو ال

  :كولب

  :نماذج أسالیب التعلم لدى كولب/ 4

یقوم على أربع " جون دیوي"هي نموذج  Kristen/Schellas2006 ( وهذه النماذج حسب 

وذج مراحل للتعلم هي الدافع، المالحظة، المعرفة، التقییم وذلك في شكل دورة منظمة، ونم

وهو من أنصار مدرسة جشطالت ودرس دینامیات الجماعة وأسالیب القیادة وهو یعتقد " لفین"

أن الناس یتعلمون بشكل أفضل عندما یندمجون بین أفكارهم المستقلة والتجربة الملموسة 

أربع مراحل التجربة الملموسة، المالحظة واألفكار، تشكیل المفاهیم  ویتضمن هذا النموذج

التعمیمات، اختیار مضامین المفاهیم في المواقف الجدیدة وهو بذلك یؤكد على المجردة و 

وهو ذو اتجاه عقالني وهو یعتقد أن التعلم " بیاجیه"الواقع والتجربة والتغذیة الراجعة، ونموذج 

ینتج من خالل تفاعل الشخص مع البیئة، والطفل یتعلم التعامل مع األشیاء والصور والرموز 

من خالل أربع مراحل هي المرحلة الحسیة الحركیة، مرحلة ما قبل التفكیر على التوالي 

  .بالعملیات، مرحلة العملیات المحسوسة،مرحلة العملیات المجردة

  

 



 نمط التعلم:                                                                           ثانيالفصل ال
 

26 
 

 :سبب تسمیة نموذج كولب بالتعلم الحبراتي هما -/5

 .أصولها الفكریة المستمدة أساسا من اعمال دیوي، لیقین، وبیاجیه-1

 .الخبرة والتجربة في عملیة التعلمتركیزه على دور  -2

لمجردة كما ا یة التي تؤكد على دور المعرفة والرموزفما یمیزه عن نماذج التعلم المعر  وهذا

یمیزه عن النماذج السلوكیة التي تنفي أي دور للتجارب الواعیة في عملیة التعلم، أما نظریة 

مع بین الخبرة، االدراك، المعرفة التعلم التجریبي فتشیر إلى وجود منظور شامل ومتكامل یج

  .والسلوك

 :هي) (Ykolb & D. A Kolb.2005 : : فرضیات نظریة كولب للتعلم التجریبي حسب/6

یفضل النظر للتعلم كعملیة ولیس من حیث النتائج، لذلك ومن اجل تحسین التعلم ینبغي - 1

غذي راجعة تبرز فاعلیة التركیز على عملیة التعلم بدل النتائج وهذه العملیة تحتوي على ت

 .جهود التعلم

كل تعلم هو إعادة تعلم ویكون التعلم أسهل من خالل المعالجات التي تستشف أفكار -2

وتسعى لتطیرها ومعالجتها لتمكن التالمیذ من , التالمیذ ومعتقداتهم حول موضوع التعلم

 .دمجها مع األفكار والمعلومات الجدیدة عن الموضوع

مع العالم،  حل التناقض مابین األسالیب المختلفة لعملیة التكیف التوافقالتعلم یسعى ل -3

 .ذلك أن التناقض واالختالف هما المحرك الرئیسي لعملیة التعلم
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التعلم هو عملیة شاملة للتكیف التوافق مع العالم، فهو لیس فقط نتیجة للمعرفة لكنه  -4

 .ك، السلوكیشمل تكامل نشاطات الفرد التفكیر، الشعور، االدرا

التعلم هو عملیة بناء المعرفة، فنظریة التعلم التجریبي هي نظریة لصیاغة أو بناء  -5

 .المعارف االجتماعیة ومن ثم یمكن استبعادها ضمن مكونات شخصیة التعلم

أن أسالیب التعلم هي نتائج متفاعلة تجمع بین التأثیرات الوراثیة،  )1984(كولبوحیث یرى 

الماضیة ومتطلبات البیئة الحالیة حیث تتكامل هذه العوامل في بعدین  الخبرات الحیاتیة

 ):549ص، 2004فتحي مصطفى الزیات،(یحددان أسالیب التعلم هما

وهو یتعلق بكیف یستقبل الفرد المعلومات أو المثیرات اإلدراكیة وحسب : محدد االستقبال/ا 

 .شرة أو من خالل المفاهیم التجریدیةفان ذلك یتم أما من خالل الخبرات الحسیة المبا" كولب"

" كولب"ویتعلق بكیف یقوم الفرد بتجهیز ومعالجة المعلومات وحسب  : محدد المعالجة /ب

فان ذلك یكون من خالل التجریب الفعلي النشط أو المالحظة التأملیة كما یوضحه المخطط 

  : التالي
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  الخبرة الحسیة                                                           

 

    المعالجة                                 محدد  

    التجرید النشط                                   التجرید التاملي                       

 االستقبال                                                               

  

                                                                            

 

                               

 

  یبین دورة التعلم حسب نموذج كولب) 01(الشكل

 دورة التعلم حسب نموذج كولب/ 7

أن دورة التعلم هذه یمكن أن تبدأ من أي نقطة ویمكن التعامل معها " كولب"وقد أوضح 

بإجراء معین، ثم یالحظ اثر هذا اإلجراء على الوضع والخطوط التالیة هي كشكل حلزوني 

فهم آثار هذا اإلجراء، حیث انه إذا تم اتخاذ اإلجراء، وبهذا األسلوب تكون الخطوة التالیة 

هي فهم المبدأ العام الذي ینطوي علیه وضع معین، وفي هذا الساق هناك مظهران جدیران 

 :باالهتمام هما

 التجرید المفاهیمي
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 .لتجربة لفحص اآلراءتوظیف ا _

لیانا جابر ومها القرعان، (لممارسة العملیة والنظریات  استخدام التغذیة الراجعة لتغییر _

 .)36، ص2004

 :وعلیه فان التعلم الفعال ینطوي على أربعة أوجه هي

 .من حیث استقبال المعلومات الخبرات المحسوسة إلى االستماع والمالحظة التأملیة

. عالجة المعلومات من المفاهیم التجریدیة إلى التجریب الفعلي النشطمن حیث تجهیز وم

 :وذلك كما یوضحه المخطط التالي

 

                                              

 

 

 

 

                          

  یبین أسالیب التعلم حسب نموذج كولب) 02(الشكل                      

ان نموذج كولب یفترض ان الفرد قد یستخدم احد أسالیب ) 2008، زینب بدوي(وقد ذكرت

یرى انه ال یوجد أسلوب تعلم افضل من  )1995ریني كولب، (التعلم اثناء عملیة التعلم اما

  ةـــكیفی األسلوب األسلوب

  

   

 اإلدراك

 

 ھــــیز المعلومات  كیفیة تجــــــــ

 لتقاربياألسلوب ا األسلوب التمثیلي

 المالحظة 

 

 ریب التج

 

 التجرید المفاھــمي 
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االخر بل كل األسالیب متساویة في االهمبة وعلى كل بیئة تزوید المتعلم باحتیاجات التعلم 

تعلم بتعلم بطریقة فریدة رغم اشتراك جمیع المتعلمین في دائرة الخاصة بتعلمه، الن كل م

  ) 60، ص2004الهام وقاد، (التعلم

 : ألسالیب التعلم" كولب"خصائص األفراد حسب نموذج /8

المبنیة على عملیات التعلم تنتج أربعة أنماط نفصلها وفقا  تندرج أسالیب التعلم لكولب

  : للجدول التالي

  األفراد حسب نموذج كولب ألسالیب التعلم یوضح خصائص) 01(جدول

  )املراقبة(املالحظة التأملية  )الفعال(التجريب النشط   بعد املعاجلة

  بعد االستقبال

  

  اخلربة احملسوسة

  )الشعور( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  التجريب الفعال+ اخلربة احلسية=تكيفي

  )اذا -ماذا(السؤال املفضل لديهم

  نشطون -عمليون

  اجلديدة االندماج يف اخلربات

   القدرة على تنفيذ التجارب اليت وضعها اآلخرون

      حل املشكالت عن طريق احملاولة واخلطأ واحلدس

                                         امليل للمجازفة

                                     التكيف للمواقف 

  

  العمل مع الناس

                           االندماج يف اخلربات اجلديدة

       

                   

  

 املالحظة التاملية+ اخلربة احلسية= تباعدي

 ؟)ملاذا(السؤال املفضل لديهم 

 الفنون والعلوم اإلنسانية

 عدم اختاذ قرار فوري

 تركيب األفكار

 اليستطيعون االختيار السليم

 جيدون يف فهم األشخاص

 عاطفيون, املشاركة الوجدانية

 صعوبة التعميم

 العمل مع األشخاص اكثر من األشياء

  أحسن أداء يف مواقف العصف الذهين
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املفاهيم ا�ردة 

  )التفكري( 

           التجريب الفعال+املفاهيم ا�ردة = تقاريب

  ) كيف؟(السؤال املفضل لديهم 

                               يفضلون ا�االت العلمية

       الستنباطيالتفكري االسا 

          يفضلون املفاهيم الفنية عن االجتماعية

            يتعلمون من خالل دمج التفكري والعمل

                التعامل مع األشياء اكثر من األشخاص

                      حل املشاكل بطريقة عملية

     مييلون اىل اختاذ قرارا�م بناء على فهمهم للمشكلة

   مييلون للمواقف اليت تتطلب إجابة واحدة 

  

  

  

  

  

+ املفاهيم ا�ردة)= املستوعب(متثيلي 

 املالحظة التاملية

 )ماذا؟(السؤال املفضل لديهم 

 العلوم األساسية, يفضلون الرياضيات

 التفكري االستقرائي

 ادراك املعلومات املتباعدة يف صورة متكاملة

ن االهتمام باالفكار ا�ردة اكثر م

 األشخاص

ال يهتمون بالتطبيق العملي لالفكار 

 واملفاهيم

 انطوائيون

 متعلمون سلبيون

منطقيون قادرون على التخطيط وابتداع 

 مناذج وتطوير نظريات

 

  

  

وضع كولب نموذجا لتفسیر عملیة التعلم یقوم على أساس نظریة التعلم التجریبي ویرى فیه 

 :هما) 2011ماني، میرفت السلی(آن التعلم عبارة عن بعدین 

 .إدراك المعلومات والتي یبدأ من الخبرات الحسیة وینتهي بالمفاهیم المجردة: األول

 .معالجة المعلومات ویبدأ من المالحظة التأملیة وینتهي بالتجریب الفعال :الثاني

وهو تعلم متصل أساسه الخبرة، وعملیة دینامیكیة تعمل على تكییف الفرد مع البیئة 

ولكي یكون المتعلم فعال فانه یحتاج إلى أربعة أنواع من القدرات التي یركز كل المحیطة، 

   :منها على شيء معین، وهذه القدرات هي
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 :التعلم لدى كولب قدرات/ 9

    Conecrete Experience :  الخبرات الحسیة -1

لمتعلم وتعني إن طریقة إدراك ومعالجة المعلومات مبنیة على الخبرة الحسیة حیث یندمج ا

اندماجا كامال ویركز على الشعور وان هؤالء یتعلمون أفضل من خالل اندماجهم في األسئلة 

 .ویستفیدون من المناقشة مع زمالئهم

حیث یعتمد األفراد في إدراك ومعالجة Observation Retlective:(المالحظة التأملیة-2

تحلیل موقف التعلم، یالحظ التأمل والموضوعیة والمالحظة المتأنیة في   المعلومات على

 .المتعلم الخبرات ویتأمل فیها من زوایا مختلفة، ویركز على المشاهدة

ویكون االعتماد هنا في إدراك  Abstract Conceptualization :(المفاهیم المجردة-  3

 ومعالجة المعلومات

بشكل أفضل  على تحلیل موقف التعلم، والتفكیر المجرد، والتقویم المنطقي، فهم یتعلمون  

تؤكد على النظریة والتحلیل التنظیمي، ویركز على  من خالل المراجع، والحاالت التي

 .التفكیر

ویعتمد األفراد هنا على التجریب الفعال :)Active Experimentation التجریب الفعال-4

، من خالل التطبیق العملي لألفكار واالشتراك في األعمال المدرسیة لموقف المتعلم النشط

المعالجة النشطة للمثیرات والخبرات، ویستخدم النظریات لحل المشكالت واتخاذ القرارات 

 ) 2011میرفت السلماني،  (ویركز على الفعل
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، الزغول 2005الكناني والكندري،  (  : وینتج عن هذه القدرات أربعة أنماط للتعلم هي

  ).2007أبو هاشم وكمال،  2007، والمحامید

 :لدى كولب أنماط التعلم/10

ویتضمن هذا األسلوب بعدي  Convergent Styl: األسلوب التقاربي أو التجمعي- 1

أنهم یمیلون إلى اتخاذ  "2002زینب بدوي "المفاهیم المجردة والتجریب الفعال، فقد ذكرت 

ویتمیز أصحاب هذا النمط  قراراتهم بناءا على فهمهم للمشكلة، والتطبیق العملي لألفكار

ى حل المشاكل،وقدراتهم التعلیمیة السائدة لدیهم هي تكوین المفاهیم المجردة بقدرتهم عل

وهؤالء العادة عاطفیون نسبیا، ویفضلون التعامل مع األشیاء، واهتماماتهم  والتجریب النشط،

 عادة ما تكون في نطاق 

ل التخطیط، واستعما ویتضمن هذا األسلوب Assinulation Style: األسلوب االستیعابي -2

كما تتضمن المالحظة التأملیة، حیث یستقبل المتعلم المعلومات  المنطق، وتحلیل المعلومات

أن األفراد  2011 "میرفت السلیماني"بطریقة مجردة، ویعالجها بطریقة تأملیة، كما ذكرت 

الذین یستخدمون هذا األسلوب یتمیزون بالقدرة على وضع نماذج نظریة إلى جانب 

 .ولدیهم القدرة على استیعاب المعلومات المتباعدة في صورة مترابطة, ئياالستدالل االستقرا

یتمیز أصحاب هذا النمط باستخدام  Accommodation Styl :األسلوب التكیفي -3

الخبرات الحسیة والتجریب الفعال، وهم عكس االستیعابیین، ویسمون متكیفیین الن لدیهم 

لجدیدة، ولدیهم القدرة على تنفیذ التجارب، المهارة والبراعة على التكیف مع الظروف ا
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واالندماج مع الخبرات الجدیدة، وحل المشكالت معتمدین على المحاولة والخطأ معتمدین 

على معلومات اآلخرین،وهم مندفعون ال یتحلون بالصبر، وعندما یواجهون نظریة تخالف 

یة والتجاربیة واألعمال التي آرائهم یتجاهلونها، ویمیلون إلى دراسة المجاالت الفنیة والعمل

 .ترتكز على الحركة والمبیعات والتسوق

 Divegent Style األسلوب التباعدي او التشعبي -4

التأملیة، حیث یستقبل المتعلم  ویتضمن هذا األسلوب بعدي التجربة الحسیة، والمالحظة 

سمون التباعدیین المعلومات بطریقة نشطة قائمة على التجریب ویعالجها بطریقة تأملیة، وی

الواسعة وتكمن قوتهم   ألنهم یجیدون تولید الكثیر من األفكار والحلول، واهتماماتهم العقلیة

في قدرتهم التخیلیة، ویحبون رؤیة المواقف من زوایا عدیدة، ویؤدون أفضل في المواقف 

نظر، التعلیمیة التي تتطلب إنتاج أفكار، ویفضلون األخذ في االعتبار بكافة وجهات ال

  .ویفضلون العمل مع األشخاص أكثر من األشیاء
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 أنماط التعلم عند كولب                                          

    الخبرات الحسیة  

 

 التكیفي                   التباعدي                             

        التجریب الفعال                                                  المالحظة التاملیة

                                            

   

 التقاربي                     االستیعابي                         

 المفاهیم المجردة

 

 یبین ا نموذج أنماط التعلم عند كولب )03(الشكل                    

أقطاب ثنائیة على خطین متصلین حیث یمیل المتعلم إلى  ذات" كولب"وتعد عناصر نموذج 

تطویر أدائه في احد األرباع األربعة، والتي تمثل الجزء الداخلي للخطین المتصلین، حیث 

یحدد بعدا كیفیة إدراك المعلومات ومعالجة للمعلومات أسلوب التعلم للفرد، فتفضیل الفرد 

ارنة مع التفكیر،والنزعة إلى استخدام مهاراته للخبرة الحسیة تتضمن تفضیله للمشاعر بالمق

الحسیة من إحساس بما یدركه الفرد، وتفضیله للمالحظة التأملیة كطریقة لفهم ما تعنیه 

الخبرة، كما یظهر للفرد اهتماما للكیفیة التي تحدث بها األشیاء بشكل واقعي بالمقارنة مع ما 
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أن تفضیل الفرد للتحلیل المفاهیمي المجرد سیقوم به، أي التأمل بالمقارنة مع العمل، كما 

یتضمن میال نحو التفكیر المنطقي أكثر من میله نحو المشاعر، وتفضیل الفرد للتجریب 

  .یتضمن االهتمام بالتطبیق العملي والتعلم من خالل المحاولة والخطأ

   خالصة الفصل

ؤالء التالمیذ في المواد ان التالمیذ في الصف الواحد یتعلمون باسالیب متنوعة، وان أداء ه

التعلیمیة المتباین یرتبط باألسلوب الذي یتعلمون من خالله، كما ان تحصیلهم یتاثر إیجابیا 

 .عند تعلمهم باسالیب تعلیمیة مطابقة السالیب تعلمهم

ومما سبق، یمكن القول ان هناك العدید من تصنیفات أنماط التعلم، وكل تصنیف منها تناول 

وتم من خاللها تطویر مقاییس النماط التعلم، ومعرفة أنماط التعلمیساعد  ابعادا مختلفة،

المعلمین على تعزیز تعلم التالمیذ، واالحتفاظ بهذا التعلم لفترة أطول، من خالل مالئمة 

استراتیجیات التدریس النماط التعلم المختلفة لدى التالمیذ، واختیار الخبرات التعلیمیة 

  .األنشطة بما یتناسب مع هذه األنماطوالتنویع في , المناسبة

 .  

  



 

 

  الفصل الثالث

الذكاء 

 الوجداني
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 تمهید

یعتبر الذكاء الوجداني احد أهم أنواع الذكاءات التي حظیت باهتمام الدارسین والباحثین في 

لذلك تعددت . حیث یعد هذا الذكاء من المفاهیم الحدیثة نسبیا, علم النفس وعلوم التربیة

  بیة للمصطلح األجنبيالترجمات العر 

، ومنهم من یطلق علیه Emotionnel  Intellegenceفمنهم من یسمیه الذكاء الوجداني  

وأیا كانت تسمیة هذا . ، وغیرهم"الذكاء العاطفي"، وبعض آخر یسمیه "الذكاء االنفعالي"

المفهوم، فان الكل یتفق على انه عامل أساسي ومهم في تحقیق النجاح في المجاالت 

 .علمیة، الشخصیة واالجتماعیةال

وسنتطرق في هذا الفصل، إلى ماهیة هذا المفهوم، ومختلف النماذج النظریة التي فسرته، 

إلى جانب إبراز أهم أبعاد ومكونات هذا الذكاء، باالظافة إلى أهمیته، وأخیرا خصائص 

  .وسمات األذكیاء وجدانیا
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 Intelligent Emotionnelle  :مفهوم الذكاء الوجداني- 1

حیث اهتم العلماء والباحثون بدراسته، , یعتبر الذكاء الوجداني احد أهم مواضیع الساعة

 : فقدموا له تعریفات كثیرة، من أبرزها مایلي

بان الذكاء الوجداني مجموعة من القدرات المتنوعة التي   )Goleman  (یرى جولمان 

, حیاة المختلفة، والتي یمكن تعلمها وتحسینهایمتلكها األفراد والالزمة للنجاح في جوانب ال

وتشمل المعرفة االنفعالیة وٕادارة االنفعاالت والحماس والمثابرة، وٕادارة العالقات 

  ) Goleman،  40: 1997(االجتماعیة

ویشیر هذا التعریف إلى أن الذكاء الوجداني، مهارة مكتسبة یمكن تعلمها، وهي تدفع الفرد   

المجاالت، وتشمل أبعاد كثیرة كالدافعیة ومعرفة الذات وٕادارتها إلى نحو النجاح في شتى 

 .معرفة انفعاالت اآلخرین وحسن توجیهها جانب

بأنه مجموعة منظمة من المهارات " الذكاء الوجداني)" Bar-On (اون -ویعرف بار

قدرة  والكفاءات غیر المعرفیة في جوانب الشخصیة واالنفعالیة واالجتماعیة، والتي تؤثر في

الفرد على التكیف مع متطلبات البیئة وضغوطها، وهو عامل مهم في تحدید قدرة الفرد على 

  .النجاح في الحیاة

بأنه معرفة الفرد مشاعره وكیفیة )  Higgs  Duleuics(في حین یعرفه دولویكس وهیكس 

فهم األداء وتحقیق األهداف التنظیمیة، مصحوبة بالتعاطف وال توظیفها من اجل تحسین
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، 2004عبد المنعم احمد الدردیر، (لمشاعر اآلخرین مما یؤدي إلى عالقة ناجحة معهم عن 

  ).28ص

بأنه القدرة على التعامل مع المعلومات العاطفیة، من خالل استقبال ) مبیض مامون(وعرفه 

وادارتها ومن ثم توجیهها، ویعرف االستعمال الدقیق لهذه  هذه العواطف واستیعابها وفهمها

 .)13، ص2003مبیض مامون، ( لمفردات في التعامل مع عواطفه وعواطف اآلخرینا

بأنه القدرة على فهم واستخدام المعلومات الوجدانیة بكفاءة ) السید إبراهیم السامدوني(ویعرفه 

ویلخصه الباحث في قدرة الفرد على فهم وٕادراك .) 41ص، 2007السد إبراهیم السامدوني، (

 .ف، وحسن استخدامها وتوجیههااالنفعاالت والعواط

مما سبق نستخلص أن الذكاء الوجداني مجموعة مركبة من القدرات والمهارات الشخصیة، 

التي تسمح للفرد بفهم مشاعره وانفعاالته والسیطرة علیها، إلى جانب فهم مشاعر وانفعاالت 

النجاح وٕاقامة اآلخرین، وحسن التعامل معها، كما أنها تساعد الفرد على األداء الجید و 

  .عالقات طیبة مع اآلخرین، وهذه المهارات یمكن تعلمها، واكتسابها، كما یمكن تنمیتها
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  :التطور التاریخي لمفهوم الذكاء الوجداني -2

صحیح ان الذكاء الوجداني مفهوم جدید، ولكن له جذوره واصوله التاریخیة والعلمیة    

  :ليالراسخة، وهذا ما سنتطرق الیه فیما ی

عندما بدا علماء النفس الكتابة والتفكیر في الذكاء، ركزوا على الجوانب المعرفیة مثل  

الذاكرة، وحل المشكالت، ورغم ذلك فقد ادرك بعض الباحثین في وقت مبكر أهمیة الجوانب 

قدرة الفرد العامة على التصرف :"الذكاء بأنه) (wichslerغیر المعرفیة، فقد عرف وكسلر

افترض ان العوامل ) 1943(وفي عام". لتعامل بشكل فعال مع البیئة المحیطة بهبكفاءة، وا

عالء عبد الرحمان محمد، (غیر العقلیة أساسیة وضروریة للتنبؤ بنجاح الفرد في الحیاة

  ).21، ص2009

في  guilford) (1976كما تم التلمیح الى مفهوم الذكاء الوجداني من خالل ما اقترحه جیلفورد

فبرغم عدم كتابته عن الذكاء الوجداني، فانه افترض وجود نوع جدید من " یة العقلبن"نموذجه

الذكاء وهو القدرة على التجهیز االنفعالي للمعلومات، والذي یتضح من خالل المحتوى 

السلوكي لدیه، حیث یتسم هذا المحتوى بمعلومات جوهرها غیر لفضیة، التي تشتمل على 

طلب الوعي بمدركات وأفكار ورغبات ومشاعر وانفعاالت وأفعال التفاعل االجتماعي، الذي یت

ومن الواضح هنا ان . األشخاص اآلخرین، أي یدرك السلوك الفردي وسلوك اآلخرین

: المحتوى السلوكي یشمل الجانب الوجداني أیضا وافترض ان السلوكات التعبیریة مثل

ها عالمات یستدل على الحاالت تعبیرات الوجه، ونبرات الصوت، واألوضاع واإلیماءات، كل
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القدرة على فهم أفكار ومشاعر : "لذا یمكن تعریف المعرفة السلوكیة بانها. االنفعالیة

  ).50، ص2007السید إبراهیم السمادوني، (واهتمامات اآلخرین

وظهر أیضا مفهوم الذكاء الوجداني في تصور فؤاد أبو حطب للذكاء حیث صنف أنواع   

أبو حطب فؤاد، )(الوجداني(المعرفي الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعالي الذكاء إلى الذكاء

  ).389، ص1996

، حیث )1985(وبدا االهتمام في الوقت المعاصر بالجوانب غیر المعرفیة للذكاء في عام

الذكاء "كتب في احدى رسائل الدكتوراه بالوالیات المتحدة االمریكیة مصطلح

  .ویبدو هذا اول استخدام اكادیمي لهذا المصطلح Emotionallintellegence"الوجداني

الفروق بین قدرة االفراد على تحدید  1990)مایر و سالوفي(وبعد ذلك بحث كل من  

انفعاالتهم والتحكم فیها وحل المشاكل االنفعالیة، وطورا اختبارین لقیاس ما یسمى بالذكاء 

  .الوجداني

اني مفهوم جدید في التسمیة، لكنه قدیم في ویتضح مما سبق ان مفهوم الذكاء الوجد    

إشارات كثیرة  النشأة، اذ تعود جذوره التاریخیة الفعلیة، الى القرن التاسع عشر، وذلك في

بعدما تطور شیئا فشیئا، الى ان اضحى في النصف الثاني , ضمن كتابات العلماء والباحثین

  .البحوث والدارسات الى یومنا هذامن القرن العشرین موضوع الساعة، وال یزال متداوال في 
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 :النماذج المفسر للذكاء الوجداني/3

, تنوعت اتجاهات الباحثین في تحدید مفهوم ومهارات الذكاء الوجداني ضمن نماذج متنوعة

 Mayer ,Salovey ,&Caruse(2000)            حیث وصف كل من

والنماذج المختلطة , كاء الوجدانينماذج االلذكاء الوجداني الى نوعین هما نماذج القرة للذ

 :للذكاء الوجداني

  Intelligence Ability Modelsaf EMOTIONAL :نماذج القدرة للذكاء الوجداني -1- 3

ینظر أصحاب هذا المدخل إلى الذكاء الوجداني على انه یشبه إلى حد كبیر الذكاء اللفظي 

ي، وانه یتضمن مهارة الفرد في التعرف والمیكانیكي إال انه یعمل ویؤثر في المحتوى االنفعال

كما أن هذا النموذج یؤكد على المكونات . على المهارات االنفعالیة واالستدالل المجرد

 .المعرفیة للذكاء الوجداني حیث یركز على إدراك وتنظیم االنفعاالت والتفكیر فیها

ذكاء، ویرى انه یلبي ثالث الداخلیة لل ویقدم نموذج القدرة للذكاء الوجداني تنبؤات عن البیئة

 : محكات وهي

یعني أن الذكاء الوجداني یعكس أداء    (Conceptual Critrion ):المحك المفاهیمي /ا

 .للسلوك   عقلیا ولیس طریقة مفضلة

یعني أن الذكاء الوجداني یصف ) Correlational Ceiterion (:المحك االرتباطي /ب

وتلك القدرات العقلیة الموصوفة في الذكاءات األخرى،  المرتبطة داخلیا، منظومة من القدرات

 .ولكنها متمیزة عنها



 الذكاء الوجداني          :                                                                الثالثالفصل 
 

44 
 

یعني أن الذكاء الوجداني ینمو مع ) Developmental Criterion  (:ج المحك النمائي

سالي علي حسن، (وذلك من مرحلة المراهقة وحتى مرحلة الرشد   زیادة العمر والخبرة

 ).37ص

لى أن الذكاء الوجداني من أفضل أنواع الذكاءات الن ویؤكد أنصار هذا النموذج ع *

یتضمن االنفعاالت الداخلیة والخارجیة المسیرة للنمو، والرتباطه بالسمات الوجدانیة 

 .للمشكالت

أفراد مرتفعي الذكاء الوجداني و  ووفقا لهذا النموذج ثمة مجموعة من الخصائص التي تمیز

 : تتمثل فیما یلي

 )أي لدیهم والدان مرتفعا الحساسیة االنفعالیة(یئات متكیفة اجتماعیا في ب نشئواأنهم   - 

 .)متفائلون( لدیهم القدرة على إعادة تشكیل االنفعاالت بشكل فعال - 

 .بمعنى أنهم ال یستخدمون الحیل الدفاعیة. غیر دفاعیین  - 

 .یختارون األدوار االجتماعیة والوجدانیة المتمیزة - 

وخبراتهم في مجال وجداني معین مثل حل المشكالت االجتماعیة  یطورون معارفهم  - 

  .والقیادیة

الوجداني یمیز األفراد الذین یحاولون  إلى إن الذكاء) Salovey Et All)1993 كما یشیر

التحكم في مشاعرهم ومراقبة مشاعر اآلخرین وتنظیم انفعاالتهم وفهمها، ویمكنهم ذلك من 
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 -سالي علي حس(للتحكم الذاتي في المشاعر واالنفعاالت استخدام استراتیجیات سلوكیة 

 .)38، ص2007الذكاء الوجداني لمعلمات ریاض األطفال، 

 Mixed Models Of Emotional )النماذج المختلطة للذكاء الوجداني -3-2

Intelligenc 

لى وهذه النماذج تختلف عن نماذج القدرة للذكاء الوجداني، إذ ینظر أصحاب هذا المدخل إ

الذكاء الوجداني على انه خلیط من السمات واالستعدادات والمهارات والكفاءات والقدرات، 

كما یرون أن عناصر الذكاء الوجداني عوامل شخصیة ولیست قدرات وطلق على هذا 

  Golman &Bar_ On ومن رواد هذه النماذج  Mixed Modelsالمدخل النماذج المختلطة

ان هذه النماذج تؤكد على أن الذكاء الوجداني نزعة أو )(Neusome Et All 2000ویؤكد  

معرفیة، أي أنها تجمع بین االنفعاالت الشخصیة الخاصة أو السمات  وجدان أكثر من قدرة

الشخصیة مع االنفعاالت في سیاقها االجتماعي من خالل النشاط االجتماعي والتفاعل مع 

سالي علي (ه مع الدوافع وحاالت اإلدراك، اآلخرین، كما تتناول المكون االنفعالي وتعامل

   ).44، ص2007الذكاء الوجداني،  -حسن

 ألفرادالخصائص الممیزة )(Salovry& Mayer  1990ووفقا لهذا النموذج حدد كل من 

   :الذكاء الوجداني وهي 

 .یتمیزون بالواقعیة  - 

 .یشعرون بالدفء الوجداني  - 

 .یضعون خطط مستقبلیة  - 
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 .قدرات لالستفادة من خططهم المستقبلیةلدیهم   - 

 .یظهرون مثابرة مع المهام الصعبة  - 

 وهناك مجموعة من المفاهیم المرتبطة بالنماذج المختلطة للذكاء الوجداني منها، االنفتاح 

Opennessالذات، السعادة الذاتیة، الذكاء العملي  ،التفاؤل، تقدیرPorctical Intelligence 

   ، عدم القدرة على التعبیر، دافع اإلنجاز

 Constructive   البناء االنفعالي، او التعاطف العقلي، االنفعال السار والغیر السار، التفكیر

Thinkiy،قوة االنا Ego_Strenth 

التقبل االجتماعي، والتفكیر االجتماعي، وترتبط مفاهیم هذه النماذج أیضا مع ابعاد 

 .، الثقة، تنظیم الذات، وتنظیم االخرینةو كیدیالت  الشخصیة الرئیسیة وهي الدفء،

 :أهمیة الذكاء الوجداني/4

كان ذلك في  سوءاي قد یكون منبئا بنتائج مهمة، "الذكاء الوجداني"یرى الباحثون أن 

 .المدرسة أم المنزل، إال انه لیس بدیال عن القدرة والمعرفة أو مهارات العمل

وجداني بالعدید من مجاالت الحیاة وهي على النحو وتشیر الدراسات إلى ارتباط الذكاء ال

 :التالي

یرتبط الذكاء الوجداني بسلوك الفرد بشكل مباشر فقد   : الذكاء الوجداني والسلوك 4-1

أثبتت معظم الدراسات أن التالمیذ ذوي الذكاء الوجداني المرتفع، اقل عدوانیة مع زمالئهم 

ارنة بالتالمیذ ذوي الذكاء الوجداني المنخفض، مم وأكثر قبوال اجتماعیا من قبل معلمیهم مق
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أسماء (یثبت دور الذكاء الوجداني في التخفیف من المشكالت السلوكیة والعنف لدى التالمیذ 

 ).23ص، 2008العبد الالت، 

توجد عالقة بین الحالة االنفعالیة للفرد وصحته  : الذكاء الوجداني والصحة الجسمیة  2- 4 

ثر مباشر للمشعر الموجبة على فسیولوجیا الجسم، خصوصا في رفع كفاءة الجسمیة، فهناك ا

جهاز المناعة، فقد یزید عدم التحكم في االنفعاالت السلبیة في حساسیة اإلصابة بالمرض 

واألفراد الذین یقمعون غضبهم ومشاعرهم السلبیة عامة، قد یشركون في أسلوب  ، السرطان

 ).24ص، 2008،أسماء العبد الالت(عینة من األمراض انفعالي یعمل على مقاومة أنواع م

والذكاء الوجداني أهم مهارة یكتسبها الفرد لمقاومة تعرضه لمختلف االختالالت الجسمیة، 

الن الكثیر من اإلصابات واألمراض، ترجع إلى اختالل التوازن النفسي وسوء تسییر مختلف 

  .االنفعاالت القویة، كالغضب، والحزن والخوف

 :الدراسي لالذكاء الوجداني والتحصی  -3

مایر وسالوفي أن الذكاء الوجداني یستطیع التنبؤ باالنجاز  Mayer Saloveyیرى    

  .من النجاح  %10األكادیمي نسبة 

إن إمكانیة تحسین التحصیل األكادیمي للتالمیذ تتوقف على تنمیة المهارات االنفعالیة 

ت في محیط بیئة التعلم، وال بد من االهتمام بفهم طبیعة واالجتماعیة لدیهم، وٕادارة االنفعاال

الذكاء الوجداني وأهمیته في إدراك النجاح وتأثیره على العاملین في البیئة المدرسیة من 

 .تالمیذ ومعلمین ومدیرین
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كما یلعب الذكاء الوجداني دورا كبیرا في تعلیم التالمیذ وفي توظیف قدراتهم ومشاعرهم في 

خدموه األسرة والمجتمع، كما تمثل المهارات االنفعالیة واالجتماعیة ضرورة كبرى لنجاح 

 ).25ص، 2008أسماء العبد الالت، (التالمیذ في الحیاة العملیة بعد التخرج 

یلعب الذكاء الوجداني دورا هاما في القیادة والتطور  :ي مجال العملالذكاء الوجداني ف 4- 4

المهني في الحیاة العملیة، فهو احد العناصر الهامة للتنبؤ في مكان العمل، إال أن لیس 

السید . (بذیال عن القدرة أو مهارات العمل، إن الذكاء الوجداني مفتاح النجاح بالحیاة المهنیة

 ).56ص، 2007إبراهیم السامدوني، 

 :إلى ابرز استخدامات الذكاء الوجداني في مكان العمل) 2003" (خرنوب"وأشار 

یؤدي الذكاء الوجداني دورا بارزا في مجاالت عدیدة في حیاتنا، إال انه  : التطویر المهني -ا

 .لیس حاسما للنجاح في كل المهن واألعمال، نظرا لعدم حاجة بعض األعمال إلیه

یساعد الذكاء الوجداني الفرد على التفكیر بشكل مبدع من خالل رؤیة  :ب تطویر اإلدارة

مشكالت ورؤى عدیدة، وامتالك العدید من األفكار المبدعة والجدیدة، كما یساعد على العمل 

 ).80ص2003خرنوب فتون محمود، .(مع اآلخرین من خالل الثقة بهم والتعاطف معهم

   : جهــةالذكــــاء الوجداني وأسالیب الموا 5- 4

تعتمد فعالیات أسالیب المواجهة على الكفاءات الوجدانیة، حیث یؤدي قصور الكفاءات  

 .الوجدانیة لدى األفراد إلى ضعف مهارات المواجهة كتنظیم انفعالیة سلبیة
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أما األفراد ذو ذكاء وجداني منخفض فهم غیر قادرین على إدراك ومن ثم تنظیم انفعاالتهم، 

ي عملیة المواجهة، أن األفراد الذین لدیهم كفاءات وجدانیة قویة یجب مما یعیق قدرتهم ف

علیهم أن یكونوا غیر قادرین على إدراك استجاباتهم االنفعالیة لصدمة ما على إنها أمر 

  ).27ص ،2008أسماء العبد الالت، . (طبیعي

 : ابعاد الذكاء الوجداني/5

ارات انفعالیة واجتماعیة وفق استقصاء یشكل الذكاء الوجداني من مجموعة من قدرات هو مه

, ما قدمه الباحثون في هذا الصدد، حیث تسهم تلك المهارات في نجاح األفراد في الحیاة

 وفیما یلي أبعاد الذكاء الوجداني حسب مختلف الباحثین

في تحدیده " جاردنر"  Gardnerأنواع الذكاء الشخصي التي قدمها" سالوفي"Salovey یصنف

   ذكاءاألساسي لل

  ) Goleman، 1995: 43( الوجداني الذي اتسع لیشمل خمسة مجاالت أساسیة

الذي یشمل في التعرف على االنفعالیات الذاتیة، وحسن توجیهها   : الوعي الذاتي -1- 5

التعلم،  : لحظة بلحظة، والتعرف على المساعر والمیول في القضایا الحیاتیة الكبرى مثل

 .الزواج، العمل

التي تتمثل في مهارة توجیه االنفعاالت نحو أهداف للمرء  : ة الحیاة االنفعالیةإدار  -2- 5

مع ضبط القدرة على الضبط الذاتي لالنفعاالت، بغیة الوصول إلى درجة عالیة من اإلنتاجیة 

 .واألداء االبتكاري، عبر التحفیز الذاتي ورفع مستوى األمل لدى األفراد
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في حاالت الشدائد والضغوط والقلق وتخفیف وطأة الفشل  : تنشیط الدافعیة الذاتیة -3- 5

 .واإلحباط عن الذات

التي تتضمن القدرة على التعاطف والتفهم  : التعرف على انفعاالت اآلخرین -4- 5

 .والحساسیة أمؤثرات مشاعر اآلخرین وانفعاالتهم

بناء من خالل مثل حاالت القیادة والتعامل ال : فاعلیة توجیه العالقات مع اآلخرین -5- 5

 .تمثیل المهارات االجتماعیة األساسیة

أن الوعي الذاتي والتحكم في االنفعاالت والمثابرة والحماس ) جولمان( GOLEMN ویرى

واللیاقة االجتماعیة، هي أهم المهارات االنفعالیة واالجتماعیة   والدافعیة الذاتیة والتعاطف

وان الناس یختلفون في تلك المهارات أو التي تمیز األشخاص األكثر نجاحا في الحیاة، 

مثل حاالت القلق التي  معالجاتهالقدرات في مجاالتها المختلفة، فقد یكون بعضنا ذكیا في 

تنتابه، ولكن ال یستطیع أن یخفف شعور شخص بالملل أو الضجر الن هذه القدرات في أي 

ان تتحسن مع بذل  ومن الممكن مجال هي مجموعة من العادات واستجابة لهذه العادات

 (Golman  ،1995 :44) الجهد المناسب معها

هذه المهارات، ضمن كفاءاتان هما الكفاءة الشخصیة  )جولمان( GOLMANوقد جمع 

  .والكفاءة االجتماعیة
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كفاءة بعدان، وتندرج تحت كل بعد عدد من المهارات موضحة في الشكل  وتندرج تحت كل

  : التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

 القیادة             التقمص العاطفي                 ضبط النفس           الوعي الذاتي

   تطویر اآلخرین              الوعي                   الشفافیة             العاطفي       

 حفیز على التغیرالت                  التنظیم             التأقلم         التقویم الذاتي   

             العمل في فریق             خدمة العمالء                 اإلنجاز              الدقیق

  التفاؤل                 تكوین روابط               رة     المباد          بالنفس الثقة

  

 )عند جولمانیبین ابعاد الذكاء الوجداني ) 04(الشكل(                    

 الذكاء الوجداني
 

 الكفاءة الشخصیة
 الكفاءة االجتماعیة

 اإلدارة الذاتیة الوعي االجتماعي
 الوعي الذاتي

 إدارة العالقات
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منظمة في أربع طبقات أو , عشرون كفاءة للذكاء الوجداني) ساال( SALLAولقد حدد

 .)70، ص2006، سالمة عبد العظیم وطه عبد العظیم حسین(تجمعات وهي 

وتتضمن الكفاءات التالیة الوعي االنفعالي، التقییم الذاتي الدقیق، الثقة  : الوعي الذاتي- 1

 .بالنفس

وتتضمن الكفاءات التالیة وهي ضبط الذات، استحقاق الثقة، تحمل  : اتإدارة الذ -2 

 .مسؤولیة األداء الشخصي، القابلیة للتوافق، التوجه نحو اإلنجاز

ویتضمن عدة كفاءات وهي التفهم، التوجه نحو الخدمة، والوعي  : الوعي االجتماعي -3

 .التنظیمي

, ،التواصل، إدارة الصراعالتأثیر، آلخریناوتتضمن العالقة مع  : المهارات االجتماعیة -4

 .العمل كفریق والقیادة, بناء الروابط االجتماعیة

ان الذكاء  1992عام ) هیجس(و HIGGS) دولویكس( DULEUICSوقد بینت دراسة كل من 

 : )29ص، 2002عثمان محمود الخضر، ( الوجداني یتضمن األبعاد التالیة

بمشاعره وقدرته على السیطرة علیها، ومدى إیمانه  وتعني وعي الفرد : الوعي بالذات- 1

 .بقدرته على إدارة انفعاالته في محیط العمل

وتعني القدرة على العمل بشكل فعال في عدة مواقف ضاغطة،  :  المرونة الوجدانیة-  2

 .والقدرة على اظهار سلوك توافقي مناسب أمامها
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نتائج وأهداف على المدى القریب  وتعني القدرة على حفز الذات لتحقیق : الدافعیة -3

 .والبعید

 .وتعني القدرة على فهم واحتیاجات ورؤى اآلخرین عند اتخاذ القرارات : الحساسیة -4

 .ویعني القدرة على إقناع اآلخرین بتغییر وجهة نظرهم عندما یستلزم األمر ذلك : التأثیر -5

دات وتحقیق األهداف رغم الصعوبات ویعني القدرة على إظهار االلتزام بالتعه : االلتزام -6

 .وتناسق األفعال مع األقوال

نالحظ مما سبق اختالفا واضحا في تحدید األبعاد، وتنوعا كثیرا في المهارات الوجدانیة، 

وذلك إن دل على شيء فإنما یدل على تعدد وتنوع االتجاهات العلمیة، التي حرصت على 

لى عناصر عناصر وٕابعاد لیسهل فهمه وتحدید تحلیل مفهوم الذكاء الوجداني، وتفكیكه إ

  .طبیعته

 : خصائص وسمات األذكیاء وجدانیا/6

یتمیز األذكیاء وجدانیا بمجموعة من میزات وخصائص وقدم استخدام مصطلح الذكاء 

 :العاطفي لوصف الخواص العاطفیة التالیة

فرد أن یتقمص أو یقصد بها تلوین المشاعر، وهنا یتطلب من ال :  لتقمص العاطفيا- 1- 6

مشاعر اآلخرین بشكل مؤقت حسب الوقف أو الحاجة، ویستطیع الفرد تلوین مشاعره 

  .كمشاعر اآلخرین، ویتفهم إحساساتهم وآالمهم وأفراحهم ویشاركهم هذه المشاعر
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یقصد به قدرة الفرد على السیطرة على حالته المزاجیة والتحكم في  : ضبط المزاج  - 2- 6

یجب أن یتوافر في األشخاص الذین لهم عالقات مباشرة مع عدد كبیر مشاعره، وهذا األمر 

  .من الناس مثل المعلمین، أو الموظفین الذین یتعاملون مع الجمهور

یقصد بها كسب حب اآلخرین ومحبتهم من خالل مهارات  : تحقیق محبة اآلخرین - 3- 6

 .معینة یجب أن تتوافر لدى الفرد

على الفرد أن یتعاطف مع اآلخرین ویقدر ظروفهم، یجب  : او الشفقة التعاطف - 4- 6

 .ویواسیهم في أحزانهم وآالمهم، ویشفق على المریض والمحتاج، ویكثر من السؤال عنهم

ویقصد بها قدرة الفرد على التعبیر عم  : أو اإلحساس وفهمها عن المشاعر التعبیر -  5- 6

ذه المشاعر، كما یجب آن یكون مشاعره وٕاحساساته لآلخرین وان یكون إیجابیا في توصیل ه

 : قادرا على فهم مشاعرهم وتفسیرهم، ویمكننا تقسیم األفراد في هذا الصدد إلى ثالثة أنواع

هو الشخص اإلیجابي في توصیل المشاعر، وهو الشخص القادر على  : النوع األول

 .المبادرة واإلفصاح عن مشاعره للغیر

یل المشاعر، وهو شخص سلبي یتلقى المشاعر هو الشخص السلبي في توص : النوع الثاني

 .من اآلخرین ویجیب علیها بمثل ما استلمها

هو الشخص الفاقد للقدرة على اإلرسال واالستقبال للمشاعر، فهو ال یفصح  : النوع الثالث

 .شيء بأيعن مشاعره لآلخرین، وال یرد على مبادرتهم له 
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یف مع المواقف االجتماعیة الجدیدة والتأقلم تعني القدرة على التك : القابلیة للتكیف - 6- 6

معها بشكل سریع وناضج، مثل االنتقال من صفوف الدراسة إلى العمل، أو االنتقال من 

 .حیاة العزوبیة إلى الحیاة الزوجیة

والمقصود بها االستقاللیة العاطفیة عن اآلخرین، بحیث أن یكون للفرد  : االستقاللیة -  6-7

ضیالته الشخصیة، دون أن یحاكي مشاعر اآلخرین ویقلدهم في مشاعره الخاصة، وتف

 .تفضیالتهم

  .وهذا یعني السؤال عن اآلخرین وودهم دون تحقیق مصلحة خاصة :المودة والود -6-8

یجب التعامل مع اآلخرین باحترام، خاصة مع األكبر سنا أو األرفع مقاما : االحترام-  9- 6

 .الصوت بحضورهموالحدیث معهم بشكل مهذب، وعدم رفع 

یصادف اإلنسان الكثیر من المشكالت أثناء تفاعله مع البیئة، وهو  :حل المشكالت -10- 6

إذا لم یستطع التغلب على ما یعترض طریقه من مشكالت فانه یشعر باإلحباط الذي یؤدي 

 .إلى الصراع النفسي، ولیس من المیسور التغلب على المشكالت إال إذا وقفنا على أسبابها

ترتبط مشكالت الفرد بعدة عوامل منها تكوینه العضوي، وحالته الصحیة، وسمانه الشخصیة و 

، 2008احمد سعد جالل، (وعالقته األسریة، ونشاطه المهني والتعلیمي ونشاطه االجتماعي 

 ).83-81ص

ویمكن القول أن أهم ما یمیز األفراد األذكیاء وجدانیا هو قدرتهم على ضبط الزاج والتحكم 

انفعاالتهم، إلى جانب التعاطف مع اآلخرین واإلحساس بنبض الجماعة وبناء عالقات في 
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إلى المرونة والتكیف مع المشكالت  ضافةإملؤها الحب واالحترام المتبادل، اجتماعیة ناجحة 

  .العارضة والوصول إلى حلول مجدیة لها

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 یبین اهم خصائص األذكیاء وجدانیا) 05(الشكل                      

        

  

  

  

 التقمص العاطفي

 تحقیق محبة اآلخرین

 حل المشكالت

 التعاطف

 التعبیر عن المشاعر

 ضبط المزاج

 االحترام

 دة و الودالمو

 االستقاللیة

 القابلیة التكیف

خصائص األذكیاء 

 وجدانیا
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 خالصة الفصل

ولعل . یعتبر الذكاء الوجداني من بین أهم الذكاءات التي یهتم بها الدارسون والباحثون

السبب في ذلك، یكمن في األهمیة البالغة التي یتمتع بها هذا النوع من الذكاء، حیث یمثل 

والمهارات االجتماعیة،   عة من القدرات العقلیةطاقة مزدوجة لدى اإلنسان، تشمل مجمو 

 .والسمات الشخصیة

ویقوم هذا الذكاء على فكرة مفادها، أن نجاح الفرد في الحیاة االجتماعیة أو المهنیة، ال 

یتوقف على ما یوجد لدى الفرد من قدرات عقلیة فقط الذكاء المعرفي ولكن أیضا، على ما 

ة واجتماعیة، تشمل فهمه لذاته وٕادارته لها، إلى جانب فهمه یمتلكه الفرد من مهارات انفعالی

 .لمشاعر وانفعاالت اآلخرین، وكذا حسن توجیهه لها

ومن خواص الذكاء الوجداني ، انه مكتسب، یمكن تعلمه و تطویره، وتنمیة مستواه، لتحقیق 

 .أحسن أداء، وبلوغ أعلى الدرجات في شتى المجاالت

 



 

 

  الفصل الرابع

المنهجیة اإلجراءات 

  المیدانیةللدراسة 
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 تمهید

إن الدراسة المیدانیة أحد أهم مراحل البحث العلمي، حیث تعتبر أنها وسیلة هامة لجمع 

البیانات عن موضوع البحث بصورة موضوعیة ومنهجیة، وللتحقق من الفرضیات التي تم 

  .طرحها سابقا، إلى جانب كونها وسیلة لدعم الدراسة النظریة

لألدب النظري للدراسة، ننتقل إلى الجانب المیداني، الذي نستهله بالدراسة  فبعد عرضنا

االستطالعیة التي قمنا بها، إلى جانب الدراسة األساسیة موضحینا فیها المنهج المتبع، 

والعینة التي طبقت علیها الدراسة األساسیة وكیفیة اختیارها وخصائصها، باإلضافة إلى 

كاني للدراسة، وكذا األدوات المعتمدة علیها لجمع البیانات مع تحدید المجال الزمني والم

عرض إجراءات تطبیقها میدانیا، وكذا األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات 

  .واختیار الفرضیات
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  :الدراسة االستطالعیة -1

 :أهداف الدراسة االستطالعیة  - أ

  :تكمن أهداف دراستنا االستطالعیة فیما یلي

  .معرفة حجم المجتمع األصلي الذي تستهدفه الدراسة -

  .ضبط العینة المالئمة حسب متغیرات الدراسة وكذا خصائصها وطریقة اختیارها -

التعرف على مختلف الظروف التي یمكن أن ترافق عملیة التطبیق بغرض التحكم فیها من  -

  .جهة أخرى جهة، ولتفادي بعض العراقیل والمشكالت التي قد تواجهنا من

  .التأكد من مدى مالئمة أدوات الدراسة -

التحقق من وضوح تعلیمات المقیاسین، باإلضافة إلى وضوح العبارات وعدم وجود  -

  .غموض فیها

  :مكان وزمان إجراء الدراسة االستطالعیة -ب 

لفترة تم إجراء دراستنا االستطالعیة بثانویة دائرة سیدي لخضر والیة مستغانم  وكان ذلك في ا

  .2017الممتدة مابین شهر جانفي وأواخر شهر فیفري

  :عینة الدراسة االستطالعیة وخصائصها-ج 

مستوى ثالثة  تلمیذ وتلمیذة 30قمنا بإجراء الدراسة االستطالعیة على عینة أولیة مكونة من 

آخر من شعبة علوم تجریبیة، تتراوح أعمارهم  )15(من شعبة آداب وفلسفة و )15(ثانوي 

  .  سنة وقد اخترنا العینة بطریقة عشوائیة) 20-17(بین
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  : یوضح توزیع العینة حسب الجنس والتخصص)  02( جدول رقم 

  التخصص       آداب وفلسفة علوم تجریبیة

  العدد  النسبة  العدد  النسبة الجنس

 ذكور 06  %20 05  %16,67

 إناث 09  %30 10  %33,33

 المجموع 15  50 15  50

  

  :یوضح توزیع العینة حسب السن) 03(جدول رقم 

  )بالسنة( السن   العدد       النسبة المئویة      

%43,3 13 17 

% 10 03 18 

% 33,3 10 19 

% 13,3 04 20 

  المجموع  100  100 %

  :أدوات الدراسة االستطالعیة/د

یاس وهو مق) 2011( لمقیاس الذكاء الوجداني للباحث أحمد العلوان صفبو  هابدایة نستهل

فقرة موزعة على أربعة أبعاد فیما ) 40(موجه لفئة الطلبة الجامعین، ویتكون المقیاس من 

  ) 02(أنظر الملحق : یلي وصف لها
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وتشیر إلى القدرة على االنتباه واإلدراك الجید لالنفعاالت والمشاعر : المعرفة االنفعالیة

) 09(واألحداث ویمثل هذا البعد  الذاتیة وحسن التعبیر عنها والوعي، بالعالقة بین األفكار

  ). 23،22،21،20،19،16،08،03،02: (فقرات، هي

ویقصد به القدرة على تحقیق التوازن العاطفي أو القدرة على تهدئة النفس : تنظیم االنفعاالت

) 10(وكبح جماح اإلفراط في االنفعال سلبا أو إیجابا على نحو مناسب، ویمثل هذا البعد 

  ).35،25،24،18،17،7،6،5،4،1: ( فقرات،هي

وهو القدرة على اإلدراك انفعاالت اآلخرین والتواجد معهم انفعالیا وفهم مشاعرهم  :التعاطف

فقرة، ) 13(واالهتمام بها والحساسیة النفعاالتهم حتى وٕان لم یفصحوا عنها ویمثل هذا البعد

  ).40،39،37،36،34،33،32،31،30،29،15،14،09:(هي

المعرفة االنفعالیة، تنظیم االنفعاالت، التعاطف، ( ذكاء الوجداني األربعة بعد تحدید أبعاد ال

  ).التواصل االجتماعي

  تم وضع فقرات لكل بعد، وبعد ذلك قمنا بخلط فقرات األبعاد ، حیث أصبح االستبیان جاهز 

را، ائما، عادة، أحیانا، نادد: لتوزیعه على العینة االستطالعیة، یحمل االستبیان خمسة بدائل

  .أبدا

  :الخصائص السیكومتریة للمقیاس

به بتقدیر صدقه  وقد تم التحقق من الخصائص السیكومتریة للمقیاس عن طریق قیام صاح

  :طرقتینب

حیث تم االعتماد في صدق المقیاس األصلي على صدق المحكمین،  :صدق المحكمین-1

علم النفس  حیث قام الباحث بعرض المقیاس على سبعة من المحكمین متخصصین في

كمعیار  80%التربوي، والقیاس والتقویم في الجامعات األردنیة إذ اعتمد الباحث نسبة اتفاق 
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لقبول الفقرة وبناءا على هذا المعیار ووفقا ألراء المحكمین تم حذف خمس فقرات من الصورة 

كما تحقق  فقرة،) 40(فقرة، یصبح المقیاس مكونا من ) 46(األولیة لمقیاس البالغ عدد فقراته 

الباحث من  صدق المقیاس بحساب صدق البناء الداخلي للمقیاس باستخدام أسلوب التحلیل 

  ). 132،2010(العاملي وفقا لطریقة المكونات األساسیة وعلیه تأكد من صدقه أحمد العلوان 

یطبق هذا المقیاس بصفة فردیة أو جماعیة، حیث یطلب من المفحوص أن یحدد تطابق  و

أمام الجواب الذي ) x(ع ما یقوم أو یشعر به في الواقع، وذلك بوضع عالمة كل فقرة م

  .  یتوافق مع حاله، مع العلم أنه ال توجد إجابة صحیحة أو خاطئة

فقرة، عن طریق ) 40(في حین تتم كیفیة تصحیح مقیاس الذكاء الوجداني والذي یتكون من  

 Liket(مستویات حسب مقیاس ) 05( حساب االستجابات على هذا المقیاس والي تندرج وفق

Scale.(  

  .درجات 05دائما :وهي 

  .درجات 04عادة 

  . درجات 03أحیانا

  .درجتین 02نادرا 

  .درجة واحدة 01أبدا

  ) 255:(وبذلك تكون أعلى درجة یمكن الحصول علیها المفحوص على فقرات المقیاس هي

  .دائما، على اعتبار أن جمیع الطلبة أجابوا ب)41X5(درجة بواقع 
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  : ثبات المقیاس-2

طالبا وطالبة ) 55(تم التحقق من ثبات مقیاس الذكاء الوجداني من خالل تطبیقه على 

بالجامعة األردنیة، وحساب معامل االتساق الداخلي باستخدام معامل ألفا لكرونباخ لفقرات 

ألبعاد  )0,74،,0,79،0,82،0,70(كل بعد من أبعاد المقیاس وقد بلغت معامالت الثبات 

على ) المعرفة االنفعالیة، تنظیم االنفعاالت، التعاطف، التواصل االجتماعي(المقیاس 

  التوالي، باإلضافة إلى ذلك

تم حساب معامل الثبات عن طریق االختبار وٕاعادة االختبار، حیث طبق المقیاس على 

، 0,83(لثباتالعینة تم أعید تطبیقه علیها بعد مرور أسبوعین، وقد بلغت قیم معامالت ا

المعرفة االنفعالیة، تنظیم االنفعاالت، التعاطف، ( ، ألبعاد المقیاس )0,86، 0,80 ،0,85

  ).    133: 2010أحمد العلوان، ).  (التواصل االجتماعي

  :تم التحقق من خصائص دراستنا الحالیة بطرقتین: صدق المقیاس في الدراسة الحالیة

  :الطریقة األول صدق االتساق الداخلي -1

تم حساب معامالت ارتباط المستقیم بیرسون بین درجة كل بعد من األبعاد المقیاس و الدرجة 

الكلیة ثم تم حساب معامل ارتباط بین كل فقرة من فقرات كل بعد على حدى والدرجة الكلیة 

لكل بعد و ذلك لمعرفة مدى ارتباط األبعاد بالدرجة الكلیة للمقیاس وكذلك معرفة مدى ارتباط 

  .فقرة بالدرجة الكلیة لكل بعد على حدىكل 
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یوضح معامالت االرتباط بین أبعاد الذكاء الوجداني والدرجة الكلیة ) 04(جدول رقم

  للمقیاس

    معامل ارتباط بیرسون  Sigقیمة   مستوى الدالل

 أبعاد المقیاس الدرجة الكلیة

  المعرفة االنفعالیة  0,783**  0,000  0,01دال عند 

 تنظیم االنفعاالت 0.384* 0,013 0,05دال عند 

  0,771** 0,000 0,01دال عند 

 

 التعاطف

 تواصل االجتماعي 0,866** 0,000 0,01دال عند 

  0,05دال عند * 

   0,01دال عند ** 

یظهر من خالل الجدول أن معامالت الإلرتباط المستقیم بیرسون بین درجة كل بعد من 

عند إحصائیا  جة الكلیة للمقیاس ككل قویة ودالدر أبعاد مقیاس الذكاء الوجداني مع ال

وهذا دال على أن أبعاد ) 0,86- 0.71(فقد تراوحت معامالته بین  0,01 مستوى الدالل

  . المقیاس  معامل صدقها عال وتتمتع بتناسق داخلي مقبول

د وبما أن المقیاس لدیه أربعة أبعاد قمنا بحساب معامل االرتباط بیرسون بین فقرات كل بع

من األبعاد على والدرجة الكلیة لكل بعد على حدى، للتأكد من مدى اتساق الفقرات مع كل 

  .بعد خاص بها وهذا ما تبین في الجداول التالیة
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و ) المعرفة االنفعالیة(یبین معامالت االرتباط بین فقرات البعد األول )  05(جدول رقم  

  :والدرجة الكلیة لكل بعد) م االنفعاالتتنظی(معامالت االرتباط بین فقرات البعد الثاني 

    البعد الثاني      البعد األول  

  مستوى الدالل  معامل االرتباط  الرقم  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الرقم

  0,05دال عند   0,42  01  0,05دال عند   0,21  02

  غیر دال  0.01  04  0,05دال عند   0,30  03

  0,05دال عند   0,29  05  غیر دال  0,04  08

  0,05دال عند   0,22  06  غیر دال  0,04  16

  0,05دال عند   0,30  07  0,05دال عند   0,58*  19

  غیر دال  0,14  17  0,05دال عند   0,51  20

  0,05دال عند   0,49  18  0,05دال عند   0,24  21

  0,05دال عند   0,21  24  0,05 دال عند  0,34  22

  غیر دال  0,04  25  0,05دال عند   0,47*  23

  0,05دال عند   0,29  35      

تتمتع بمعامالت ) المعرفة االنفعالیة(تبین من خالل الجدول السابق أن فقرات البعد األول 

، حیث تراوحت معامالت )0,05(ارتباط قویة ودال إحصائیا عند مستوى دالل أقل من 

 ، ماعدا الفقرة التالیةهذا دلیل على وجود معامل صدق عال، و )  0,47- 0,21( االرتباط بین 

)16.(  
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تتمتع بمعامالت إرتباط قویة ودال ) تنظیم االنفعاالت(كما تبین أیضا أن فقرات البعد الثاني 

-0.20( ، حیث تراوحت معامالت االرتباط بین )0,05(إحصائیا عند مستوى دالل أقل من 

  ).25-17-04(، ماعدا الفقرات التالیة هذا دلیل على وجود معامل صدق عال، و ) 0,49

و معامالت ) التعاطف( یبین معامالت االرتباط بین فقرات البعد الثالث ) 06( رقمالجدول

  :والدرجة الكلیة لكل بعد) التواصل االجتماعي( االرتباط بین فقرات البعد الرابع 

    البعد الرابع      البعد الثالث  

  مستوى الدالل  معامل االرتباط  الرقم  مستوى الدالل  معامل االرتباط  الرقم

  غیر دال  0,18  10  غیر دال  0,07  09

  غیر دال  0,08  11  غیر دال  0,01  14

  0,05دال عند   0,40*  12  0,05دال عند   0,54**  15

  0,05دال عند   0,42*  13  0,05دال عند   0.55  29

  0,05دال عند   0,30  26  0,05دال عند   0,62  30

  غیر دال  0.14  27  0,05دال عند   0,28  31

  0,05ال عندد  0,36*  28  غیر دال  0,11  32

  غیر دال  0,03  38  0,05دال عند   0,21  33

        0,05دال عند   0,41  34

        0,05دال عند   0,32  36
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        0,05دال عند   0,23  37

        0,05دال عند   0,35  39

        0,05دال عند   0,24  40

تتمتع بمعامالت إرتباط ) التعاطف(تبین من خالل الجدول السابق أن فقرات البعد الثالث 

، حیث تراوحت معامالت االرتباط بین )0,05(قویة ودال إحصائیا عند مستوى دالل أقل من 

( ، وهذا دلیل على وجود معامل صدق عالي، ماعدا الفقرات التالیة )  0.11- 0,62(

09,14,32 .(  

تتمتع بمعامالت إرتباط قویة ودال ) التواصل االجتماعي(كما تبین أیضا فقرات البعد الرابع 

- 0.30(، حیث تراوحت معامالت االرتباط بین )0,05(یا عند مستوى دالل أقل من إحصائ

  ).38- 11- 10(، وهذا دلیل على وجود معامل صدق عالي، ماعدا الفقرات التالیة ) 0.42

  :ثبات المقیاس في الدراسة الحالیة

میذ تل) 30( تم حساب الثبات على عینة تجریبیة قوامها : ثبات مقیاس الذكاء الوجداني

 :ثانویین  بطرقتین هماوتلمیدة 

 :الثبات بطریقة معامل ألفا لكرومباخ-1

  یبین ثبات فقرات المقیاس حسب معامل ألفا لكرومباخ، ) 07(الجدول رقم     

  ) 06(الملحق رقم أنظر      

 عدد الفقرات معامل ألفا لكرومباخ

0,64 30 
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تخدام معادلة معامل ألفا لكرومباخ یتضح من خالل الجدول أن معامل ثبات المقیاس باس 

  .وهي قیمة دالة على أن المقیاس یتمتع بقدر عال من الثبات 0,64یساوي 

      :الثبات بطریقة التجزئة النصفیة -2

في هذه الطریقة یتم تقسیم المقیاس إلى قسمین متساویین، لیحصل كل فرد من أفراد العینة 

نیهما في النصف األخیر، تم یحسب معامل على درجتین إحداهما في النصف األول وثا

 Coefficent(إرتباط برسون، تم تصحیح الطول بمعادلة سیبرمان براون للتصحیح 

Spearman Brawan (والجدول التالي یوضح ذلك.  

  یبین ثبات مقیاس الذكاء الوجداني بطریقة التجزئة النصفیة) 08(جدول رقم      

  معامل سیبرمان براون  بیرسون معامل إرتباط  عدد الفقرات  المقیاس

  0,78  0,67  30  الوجداني الذكاء

یتضح من خالل الجدول أن معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفیة للمقیاس قد بلغ 

  وبعد إجراء تعدیل الطول باستخدام معادلة سیبرمان براون تم الحصول على قیمة ) 0,67(

  .المقیاسهي قیمة مقبولة وتدل على مدى ثبات ) 0,78( 

  :كیفیة تصحیح المقیاس في الدراسة الحالیة

أصبح للمقیاس ثالث بدائل في صورته النهائیة بعد التعدیالت حیث قمنا بضم دائما مع 

عادة ونادرا مع البدیل أبدا في حین تركنا أحیانا على حالها والسبب في هذه التعدیالت راجع 

ألن صاحب المقیاس قام بتطبیقه على لوجود المفحوص صعوبة التمیز في معنى البدائل 

طلبة جامعیین في حین نحن قمنا بتطبیقه على طلبة ثانویین كما أن كل عبارته موجبة وهي 

  :فقرة وعلیه تكون طریقة تصحیح المقیاس على النحو التالي) 30(
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  .درجات 03إذا أجاب المفحوص ب دائما تعطى له 

  .درجتین 02أحیانا 

  .درجة واحدة 01أبدا 

درجة بواقع  90:ث تكون أعلى درجة یحصل علیها المفحوص على فقرات المقیاس هيحی

)30x3 (على اعتبار أن جمع الطلبة أجابوا ب دائما .  

  :یفیة تفسیر نتائج المقیاسك

أما فیما یخص  كیفیة تفسیر نتائج المقیاس یستخدم الجمع الجبري في حساب الدرجة الكلیة، 

ل على درجة كلیة، وتشیر الدرجة الكلیة المرتفعة إلى حیث تجمع درجات المجیب فنحص

  . تمتع الفرد بمستوى مرتفع من درجات الذكاء الوجداني ، والعكس صحیح

  .فإنها تشیر إلى ذكاء وجداني منخفض) 82-41( فإذا كانت الدرجة الكلیة تتراوح مابین

  .كاء وجداني متوسطفإنها تشیر إلى ذ) 164-83(وٕاذا كانت الدرجة الكلیة تتراوح مابین 

  . فهي تشیر إلى ذكاء وجداني مرتفع) 205- 165(وٕاذا كانت الدرجة الكلیة تتراوح مابین 

یوضح توزیع فقرات المقیاس على األبعاد في صیغته النهائیة أنظر ) 09(جدول رقم

  )03(الملحق رقم 

 األبعاد الفقرات التي یقیسها عددها

 ة االنفعالیةالمعرف .15-16-12- 14- 13- 07- 03- 02 08

 تنظیم االنفعاالت .17-26- 11- 06- 05- 04- 01 07

 التعاطف .29- 25-27-28- 24- 23- 22- 21- 10 09
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 التواصل االجتماعي .30- 20- 19- 18- 09- 08 06

  

بعد إجراء التعدیالت على فقرات المقیاس وهذا مع أحذ بعین االعتبار مالحظات األستاذ، تم 

ن ت الالزمة التي تخدم هدف البحث وعلیه تم التأكد متوزیعه وتفریغه وكذا إجراء التعدیال

  .همصطلحات المقیاس مفهومه ووضوح

  :صدق وثبات قائمة كولب

وتكونت  1995قائمة كولب ألنماط التعلم هو اختبار معرب من قبل الباحث إرتاحي سنة 

ت القائمة في صورتها الختامیة من تسعة مواقف مرتبة بشكل أفقي ولكل موقف أربع فقرا

  .تقیس أداء الفرد النسبي ألحد أسالیب التعلم األربعة

  :صدق قائمة كولب

محكمین واألستاذ المشرف ) 02( لقد تم التأكد من صدق المقیاس من خالل عرضه على

قبل التطبیق ممن یحملون شهادة الدكتوراه في علم النفس التربوي وعلم النفس اإلكلینیكي من 

ئمة فقرات هذا المقیاس بصورته األولیة، ومن تم تمت جامعة ومستغانم لمعرفة مدى مال

  .  الموافقة على كل فقرات إختبار قائمة كولب

  :نتائج الدراسة االستطالعیة /ه 

من خالل الدراسة االستطالعیة التي قمنا بها، تعرفنا على حجم المجتمع األصلي للدراسة 

  :وكذا خصائصه إلى جانب هذا توصلنا إلى ما یلي

علیمات وفقرات مقیاس الذكاء الوجداني وقائمة كولب ألنماط التعلم واضحة ومفهومة أن ت  -

  .بإجماع أفراد العینة المجیبین
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حساب صدق وثبات المقیاسین على عینة الدراسة االستطالعیة وقد إعتمدنا في ذلك  -

  :على

  ).(Alpha Crombackطریقة االتساق الداخلي و معامل ألفا لكرومباخ 

ة فقد كانت جمیع القیم مقبولة، وعلیه فبعد التأكد من مناسبة األداتین وحساب ولإلشار  

  .صدقهما وثباتهما، أصبح االنتقال إلى الدراسة األساسیة

  :الدراسة األساسیة -2

  :منهج الدراسة االساسیة -أ

إن نوع المنهج الذي یتبعه الباحث في دراسته، یتوقف على نوع المشكلة التي یرید دراستها 

حیث اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي المقارن ألنه المنهج المناسب لدراستنا 

استخدمناه للبحث في أثر العالقة بین نمط التعلم كولب والذكاء االنفعالي والذي یعتمد فیه 

  ).137:2000:عطوي جودت،(على وصف وتحلیل ومقارنة ظاهرة الدراسة 

  :ساسیة األالمجتمع األصلي للدراسة  - ب

ویقصد به المجتمع الذي یسحب منه الباحث عینة بحثه، وهو الذي یكون موضع االهتمام 

بأن مجتمع ) جراویتز( Grawitzكما عرفه) 15:  2009محمد بوعالق،(في البحث والدراسة 

البحث في العلوم اإلنسانیة هو مجموعة منتهیة أو غیر منتهیة من العناصر المحدد مسبقا 

  ).Grawitz،1998:   293(علیها المالحظات والتي ترتكز 

یشمل المجتمع األصلي الذي أخذنا منه عینة الدراسة تالمیذ السنة الثالثة ثانوي شعبة آداب 

  .وفلسفة وعلوم تجریبیة
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  :عینة الدراسة االساسیة-ج 

) 200(وتعني مجموع األفراد الذین یجرى علیهم البحث، إذ أن عدد المجتمع األصلي هو

طالبة ثانویین من الجنسین مقسم على خمس أقسام یتوزعون على شعبتي اآلداب طالب و 

طالبا من الجنسین بثانویة دائرة سیدي لحضر ) 100(العلوم وشملت عینة الدراسة األساسیة 

   .والیة مستغانم 

  .یوضح توزیع العینة حسب التخصص والجنس) 10(جدول رقم 

    الجنس    التخصص

  30  ذكور  50  علمي

  70  إناث  50  يآداب

  100  المجموع  100  المجموع

  

  : مكان وزمان إجراء الدراسة المیدانیة -د

بدائرة سیدي لخضر، وكان ذلك في أوائل ) أحمد بومهدي( أجریت هذه الدراسة في ثانویة 

  .2017شهر مارس وأواخر شهر ماي 

  :أدوات الدراسة المیدانیة - ه

سات السابقة ذات الصلة بموضوع الذكاء الوجداني بعد اطالع الباحثتین على األدبیات والدرا

المعرفة االنفعالیة، تنظیم ( فقرة، موزعة على أربعة أبعاد  30تم بناء استبیان مكون من 

  ).االنفعاالت ، التعاطف، التواصل االجتماعي
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  :أسالیب التحلیل اإلحصائیة -3

 اختبار معامل كاي تربیع لحسن االستقاللیة   -     

ارتباط بیرسون الذي تتم به تحدید العالقة الموجودة مابین المتغیرین نمط التعلم معامل  -

 .كولب والذكاء الوجداني 

  .لتحدید الفروق واألثر الموجود بین المتغیرین )ANOVA( اختبار تحلیل التباین  -



 

 

  

  الفصل الخامس

وتفسیر  عرض

 ومناقشة الفرضیات
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  تمهید

لدى تالمیذ السنة  kolbالتعلم حسب تصنیف كولب هدفت هذه الدراسة الى معرفة أنماط

الثالثة ثانوي، وبیان العالقة بین أنماط تعلمهم وذكائهم الوجداني، واثر أنماط التعلم الشائعة 

  .لدیهم في الذكاء الوجداني

  :النتائج المتعلقة بالفرضیة األولىعرض وتفسیر 

ثانویین من الجنسین تعزى  تالمیذ د عالقة في أنماط التعلم بینتوج :التذكیر بنص الفرضیة

  .إلى الجنس

  یوضح تكرارات أفراد العینة في المتغیرات) 11(جدول رقم 

  التعلم   أنماط  

  جنس

  المجموع  نمط تجمیعي  نمط إستیعابي  نمط تكیفي  نمط تباعدي

  12  1  9  0  2    ذكور

  88  1  64  4  19  إناث

  100  2  73  4  21  المجموع

  

في  19و تكرار اإلناث  2كرار الذكور في النمط تباعدي عدده یتضح من خالل الجدول أن ت

وتكرار  0أما تكرار الذكور في النمط تكیفي عدده . 21حین كان مجموع تكراراتهم یساوي 

  .4ومجموع تكراراتهم یساوي  4اإلناث عدده 

في جین مجموع  64واإلناث  9أما بالنسبة لتكرار الذكور في النمط االستیعابي عدده 

  .73اراتهم یساوي تكر 
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حیث مجموع  1وتكرار اإلناث عدده  1ویلیه تكرار الذكور في النمط التجمیعي عدده 

  .2التكرارات یساوي 

كما أشارت النتائج إلى أن توزیع الطلبة الثانویین حسب أنماط التعلم كانت على النحو 

  :التالي

، والنمط )4%( تكیفي، والنمط  ال)21(% ، والنمط التباعدي)73(% النمط االستیعابي

  ).2% ( التجمیعي

  3) = 1-2) (1- 4) = (1-عدد األسطر ) (1-عدد األعمدة (درجة الحریة 

  یوضح اختبار معامل كا تربیع لحسن االستقاللیة) 12(جدول رقم 

  

  

  

  

وهي  Sig =0,33 یمة االحتمالیةت القوكان 3,410بـ  قیمته ربع والتي قدرتكا ت وبعد حساب

غیر دالة إحصائیا وعلیه  2أي قیمة كا)  α=0.05(اكبر من مستوى الداللة المعتمدة لدینا 

نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البدیل للبحث الذي ینص على أنه ال توجد فروق ذات 

  .ثانویین من الجنسین یذث في متغیر أنماط التعلم بین تالمداللة إحصائیة بین الذكور واإلنا

أي ال  توجد فروق  بین الذكور واإلناث في أنماط التعلم حسب نظریة كولب وٕان وجدت 

  .فروق فقد تعزى إلى الصدفة أو أخطاء في القیاس لم تتمكن الباحثتین من التحكم فیها

یفسر عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في أنماط التعلم نتیجة تلقي الجنسین نفس 

البرامج التعلیمیة منذ الصغر وحتى مراحل التعلیم الثانوي وتفسر أیضا بأنه ال یوجد تفاوت 

 Sigقیمة   ²كا  

  0,33  3,410   جنس

      أنماط التعلم
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كبیر في أعمار أفراد العینة إذ أن جمیع أفراد العینة یندرجون تحت فئة الشباب، األمر الذي 

یجعل االختالف بینهم في أنماط التعلم قلیلة كما أن الجنسین من نفس المنطقة البیئة 

  .اعیة واحدة مما لم یظهر فروق في أنماط التعلماالجتم

فأغلب الباحثین یتفقون على عدم وجود فروق في أنماط التعلم تعزى إلى الجنس ومن بین 

  :الدراسات التي توصلت إلى نفس النتائج نجد 

التي تناولت أسلوب تعلم وعالقته بالدافعیة لإلنجاز ) 2012أحمد الخفاق وناصر (دراسة 

طالب وطالبة من ) 220(امعین في جامعة غزة وبلغت عدد عینة الدراسة لدى طلبة ج

الجنسین أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في أنماط التعلم تعزى 

  .    لمتغیر الجنس ذكور وٕاناث في أنماطه األربعة

ة في أنماط التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائی) 1994السلیماني (دراسة 

  .التعلم والتفكیر بین الذكور واإلناث

  على عینة قوامها) 2002إبراهیم بن سالم الصباطي ورمضان محمد رمضان، (وفي دراسة 

طالب جامعي الذي اوجد في نتائجه عدم وجود فروق ترجع للجنس أو التخصص أو ) 200(

  .الفرقة الدراسیة وذلك في أسالیب التعلم األربعة

من حیث عدم وجود فروق بین الذكور و اإلناث في كل من  2007وأبي عواد دراسة نوفل 

  .نمطي التعلم

ودافعیة التعلم األساسي ) كولب(بعنوان طریقة التعلم  1997وفي دراسة قام بها المجالي،

وعالقتها المتبادلة، وأثرها على تحصیل طلبة الصف الثاني الثانوي األكادیمي في محافظة 

طالبا وطالبة، واستخدم فیها قائمة كولب لنمط  545ها عینة مكونة منالكرك واحتار فی

في ) α=0،05(التعلم، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى



 مدخل الدراسة                          :                                                 الفصل األول
 

79 
 

توزیع العینة على أنماط التعلم تعزى للجنس، وأظهرت أیضا النتائج عدم وجود فروق ذات 

المات أبعاد دافعیة التعلم المدرسي تعزى إلى في ع) α=0,05(داللة إحصائیة على مستوى 

نمط التعلم والجنس وفرع الدراسة والتفاعالت بینها، وأظهرت الدراسة أیضا عدم وجود فروق 

في تحصیل الطلبة تعزى إلى نمط التعلم ) α=0,05(ذات داللة إحصائیة على مستوى 

  .والجنس والتفاعالت بینها

 دراسة بعنوان) Khasawneh Abu- Tinh ,Obeidat, 2006(وأجرى الخصاونة وآخرون  

The relationship between leerning style prefences and academic achievement 

of the hashemite University student .  

هدفت لمعرفة العالقة بین أسلوب التعلم المفضل والتحصیل األكادیمي لدى طلبة الجامعة 

طالبا وطالبة من مختلف الكلیات، مقاسمة ) 221(الدراسة من الهاشمیة، وتكونت عینة 

لقیاس نمط التعلم ومعدل الطالب التراكمي، وقد أشارت النتائج ) Kolb,1985 (بقائمة كولب 

على اختبار كاي تربیع إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لكل من الجنس 

  .والمستوى الدراسي

  :یةالفرضیة الثانعرض وتفسیر  

توجد عالقة بین أنماط التعلم والذكاء الوجداني لدى طلبة ثانویین : لتذكیر بنص الفرضیةا 

  .من الجنسین
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  اإلحصائیة بین المتغیرات یوضح معامل االرتباط والدالل) 13(جدول رقم  

  

توقعنا نحن الباحثتین في الفرضیة الثانیة وجود ارتباط موجب بین أنماط التعلم والذكاء 

  الوجداني لكننا توصلنا إلى عكس ذلك بعد المعالجة اإلحصائیة 

والذكاء الوجداني حیث  یظهر عدم وجود عالقة إرتباطیة بین أنماط التعلم)  12(فالجدول رقم

وهذا یعني أنه كلما قل أنماط التعلم قل الذكاء الوجداني وهو ارتباط غیر    =0.18Rبلغ 

  .0,05 مستوى الدالل  دال عند

التعلم والذكاء الوجداني وهذا ما ینفي تحقق الفرض وما یفسر عدم وجود عالقة بین أنماط 

  .ثانویین من الجنسین لدى تالمیذ

ك أنماط  في التعلم متعددة فلیس الجمیع یستطیع التعلم بأسلوب بنفس القدر في وبما أن هنا

نفس الوقت هناك من یحصل كم هائل من معلومات في وقت قصیر وهناك من یحصل 

على قدر من المعلومات في وقت محدد هذا بالنسبة لنمط التعلم كما أن لكل فرد تركیبة 

االنفعالي بنسب مختلفة ومغایرة فال بد من فهم ذلك فریدة وخاصة تمیزه عن غیره في الذكاء 

ومساعدة هذه األفراد على اختیار نمط یناسب طبیعته بدل قصر الذكاء على نمط واحد فقط 

وعلیه یمكن القول أن جمیع أسالیب التعلم توجهت أو باألحرى . یكون من الجمیع اللحاق به

لومات إلى نظامه المعرفي، وكیف ركزت على عملیة التعلم، أي كیف یدخل الطالب المع

  لبیانات اإلحصائیة ا        العینة قیمة ر مستوى الدالل  الدالل

 المتغیرات

 أنماط التعلم 100 0.18 0,05 ئیاغیر دال إحصا

 الذكاء الوجداني    
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یفكر في هذه المعلومات ویعالجها ویقیم النتائج المتمخضة عنها وأهملت منظور أسالیب 

التعلم أن التعلم لیس ناتج للعمل الشخصي والتفرد في األفكار والمشاعر، إذا ال ترتبط 

  .أسالیب التعلم  بالطلبة الذین یعتبرون أهم جوانب العملیة التعلیمیة

وعلى المعلمین أن یكونوا على معرفة كافیة بخصائص طلبتهم المعرفیة واالجتماعیة  

، 2010أحمد فالح علوان،(واالنفعالیة والتي تشكل بمجملها أسالیب التعلم المفضلة لدیهم 

وال یوجد أسلوب تعلم أفضل من األخر بل كل األسالیب متساویة في األهمیة ). 4- 3ص

علم باحتیاجات التعلم الخاصة بتعلمه، ألن كل متعلم یتعلم بطریقة وعلى كل بیئة تزوید المت

  ).2007إلهام وقاد،(فریدة كما سبق الذكر سابقا رغم اشتراك جمیع المتعلمین في دائرة التعلم 

  :ومن بین الدراسات التي توصلت إلى نفس نتائج دراستنا نجد

رة كولب التجریبیة للتعلم وتعلم تناولت الدراسة العالقة بین مراحل دو ) 2001برور( دراسة

  الكبار

طالبة وأسفرت النتائج إلى عدم وجود عالقة إرتباطیة دالة  100طالب  130طبقت على  

إحصائیا بینهما وفسر هذا أنه ال یتشابه المتعلمون الكبار في طریقة تعلمهم أو تعاملهم مع 

في اكتساب المعرفة فمنهم  المشاكل أو األفكار الجدیدة فكل شخص یعتمد على طریقة معینة

نظریین وآخرین عملین ونموذج كولب یراعي أنماط التعلم المختلفة أثناء دورة التعلم 

  .المستخدمة في ورشة عمل

حیث خصت في دراستها عن البحث في العالقة بین ) Snyder2000(دراسة سنیدر    

المدارس الثانویة حیث أسالیب التعلم حسب نموذج كولب والذكاء والتحصیل الدراسي طالب 

طالبا أمریكیا من الجنسین ممن یدرسون التاریخ ) 128(طبقت على عینة مكونة من 

 تباراتباخي وبتطبیق اختبار أسالیب التعلم حسب نموذج كولب و استبیان التحصیل الدراس

  لهؤالء الطلبة،  GBAمقننة باإلضافة إلى الحصول على المعدل التراكمي 
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  :ى أشارت النتائج إل

عدم وجود إرتباط دال إحصائیا بین أسالیب التعلم حسب نموذج كولب والتحصیل الدراسي، 

  .لكنه وجدت فروق في دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في أسالیب التعلم المقاسة

العالقة بین أسالیب التعلم والتحصیل ) Woolhouse &Blaire2003(ودراسة لهوس وبلیر

طالبا وطالبة بالجامعة ) 126(دراسیة مختلفة، وتكونت العینة من الدراسي خالل مستویات 

  :طالبة وبتطبیق قائمة كولب أظهر التحلیل ما یلي) 76(طالبا و) 59(منهم 

  . اختالف أسالیب التعلم خالل المراحل باختالف المستویات التحصیلیة ألفراد العینة

قتها بالحاجة للتقویم لدى عینة دراسة عن أسالیب التعلم وعال) 1996عبدالغني(كما أجرى 

من طالب كلیة التربیة بالعریش، وبتطبیق مقیاس أسلوب التعلم كولب على عینة مكونة من 

طالبا بالفرقة الثالثة بالكلیة، واتضح عدم وجود عالقة بین أسالیب العلم والحاجة ) 136(

  .للتقویم

حول أنماط التعلم ) 2004هیتمر وجیان(وفي حین أشارت نتائج الدراسة التي قام بها 

طالب من الجنسین إلى عدم وجود عالقة بین أنماط ) 200(والتحصیل على عینة قوامها 

  .  التعلم عند الطلبة وتحصیلهم

  :الفرضیة الثالثة عرض وتفسیر 

ثانویین من  تالمیذ التعلم والذكاء الوجداني لدىیوجد أثر بین نمط  :لتذكیر بنص الفرضیةا

  الجنسین
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  ) 06(یوضح اإلحصاءات الوصفیة ألنماط التعلم، أنظر الملحق ) 14(رقم  جدول

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  ن  أنماط التعلم

  1,36  74,47  21  التباعدي

  2,08  73,50  4  التكیفي

  1,95  74,30  73  عابيیاالست

  1,41  74,00  2  التجمعي

  1,82  74,30  100  المجموع

  

  من التجانستحقق یبین ال) 15(جدول رقم 

 Sigقیمة  2درجة حریة  1درجة حریة التجانس والتباین

0,579  3  96  0,63  

  

  وهذا یدل على أنه یوجد تجانس 0,05أكبر من  Sig =0,63تبین من خالل أن قیمة 
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  )07(نماط التعلم ،أنظر الملحق رقم أل  ANOVAیبن تحلیل االتباین ) 16(جدول رقم 

مجموع   المتغیرات

  تالمربعا

متوسطات   درجة حریة

  المربعات

   Sigقیمة  قیمة ف

داخل 

  المجموعة

3,392  3  1,131      

خارج 

  المجموعة

327,608  96  3,413  0,331  0.803  

        99  331,000  المجموع

  

وهذا غیر  0,05معناه أكبر من  Sig =0,80تبین من خالل الجدول المثل أعاله أن قیمة 

  .دال إحصائیا

تعلم والذكاء االنفعالي ن في الفرضیة الثالثة أنه یوجد أثر بین أنماط التوقعنا نحن الباحثتی

  ثانویین من الجنسین لكن لم یتحقق الفرض لدى تالمیذ 

 لتعلم والذكاء االنفعالي لدىبعد التحلیل اإلحصائي تبین على أنه ال یوجد أثر بین أنماط ا

أي أنها أكبر من مستوى  Sig  =0,80ثانویین من الجنسین وقد أسفرت النتائج أن تالمیذ

  ) 08(  فإن الفرض لم یتحقق أنظر الملحق رقم 0.05الداللة 

ویمكن القول أن ذلك یعود إلى أن الذكاء االنفعالي ال یعتمد على نمط التعلم حسب تصنیف 

  .كولب بدرجة كبیرة، وٕانما یتأثر بنمط التعلم االجتماعي، والوسط المحیط بهم

  :ي توصلت إلى نفس نتائج دراستنا نجدومن بین الدراسات الت



 مدخل الدراسة                          :                                                 الفصل األول
 

85 
 

بعنوان أثر نمط الشخصیة وطریقة التعلم على التحصیل الدراسي لطلبة ) 1995هاید(دراسة 

ثانویین هدفت إلى استقصاء أثر كل من أبعاد الشخصیة المتباینة، وأبعاد أنماط التعلم 

  المختلفة

سي، حیث قام باختیار عینة على التحصیل الدرا) تجمیعي، استیعابي، تجمیعي، تكیفي( 

طالبا ) 200(طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر في مدینة عمان، منها) 300(مكونة من

طالبة، واستخدم قائمة كولب لنمط التعلم، و  وتوصلت دراسة مانجهري و یونغ  ) 100(و

على عینة متكونة من  2006بعنوان أثر نمط تعلم كولب بین تفاعل معارف الریاضیات

طالب وطالبة إلى عدم وجود أثر ألنماط التعلم حسب نموذج كولب في معارف ) 400(

الریاضیات للطلبة في جامعة تكساس وال یوجد أثر لنمط التعلم في رضاهم عن طریقة 

  التدریس، وال یوجد أثر لتفاعل بین نمط التعلم وطریقة التعلیم 

  لمعارف الریاضیات في امتالك الطلبة) تقلیدیة أو قائمة على االنترنت( 

حول أثر التقییم التكویني ونمط التعلم على ) 2006وانغ ووانغوهنغ(ونجد أیضا دراسة 

التحصیل الدراسي، ولكن ال أثر للتفاعل بین النمط وطریقة التقویم، وكان الترتیب التنازلي 

  ).التباعدي، التمثلي، التكیفي، التقاربي( لتحصیل الطلبة حسب نمطهم كالتالي

أثر أسلوب تعلم كولب على التعلیم العلوم بالمخبر ) 2008صن ولن ویو(أشارت دراسة  كما

  . طالب من الجنسین) 200(القائم على االنترنت لطلبة الصف الخامس على عینة متكونة من

وأسفرت النتائج عن عدم وجود أثر نمط التعلم حسب نموذج كولب بالتعلیم العلوم بالمخبر 

  .تالقائم على االنترن
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  :االستنتاج العام

یعد موضوع نمط التعلم حسب نموذج كولب وعالقته بالذكاء الوجداني من مواضیع الساعة 

إذ تعد أسالیب التعلم والتعلیم عوامل مهمة في تحدید نتاجات عملیة التعلم والتعلیم التي 

قصد تنعكس أثرها على الخبرات التي یكتسبها المتعلم أو یتعرض لها و التي یحتاجها 

التكیف مع البیئة أو تحسینها وأسلوب التعلم لیس طریقة للدراسة أو إتقان مجموعة من 

األفكار وٕانما هو األسلوب الذي یستعمله المتعلم في حل المشكالت التي تواجهه أثناء 

المواقف التعلیمیة وغیرها، كما تتنوع أسالیب التعلم باختالف دوافع األفراد أثناء عملیة التعلم 

ضافة إلى المثیرات البیئیة واالجتماعیة التي یتعرضون لها وهذا حسب حاجاتهم الجسمیة باإل

  .واالنفعالیة

ولعل هذا مدفعنا لدراسة موضوع التعلم حسب نموذج كولب لدى طالبة من الجنسین بثانویة 

سیدي لخضر وانطلقت دراستنا من ثالث فرضیات أساسیة، وأتبعنا الخطوات المنهجیة 

الختیار صحة هذه الفرضیات حیث قمنا في البدایة بدراسة استطالعیة بغرض التأكد الالزمة 

من مدى صالحیة ومناسبة األدوات لدراستنا، والتي تمثلت في المقیاس األول لقیاس الذكاء 

الوجداني من إعداد الباحث أحمد العلوان والمقیاس الثاني قائمة كولب ألنماط التعلم لدفید 

وقمنا نحن بدورنا بتكیفه على البیئة المحلیة، وبعد  1994ي بتعریبه سنة كولب وقام ارتاح

حساب صدق وثبات األدنین والتأكد من مالءتهما لدراستنا، قمنا بإجراء الدراسة األساسیة 

طالب  وطالبة ثانویین من شعبتي آداب وفلسفة وعلوم تجریبیة وبعد ) 100(على عینة قوامها

نا بتنظیمها وتفریغها في جداول إحصائیة بواسطة البرنامج جمع البیانات الالزمة، قم

الذي مكننا من اختبار الفرضیات باستخدام اختبار كاي تربیع لحسن  (spss) اإلحصائي 

  .)ANOVA( االستقاللیة،  ارتباط بیرسون، واختبار تحلیل التباین
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    :ومن خالله توصلنا إلى

الثانویین تعزى للجنس عند  تالمیذجداني لدى تعلم والذكاء الو ال توجد فروق في أنماط ال

  .α =0,05مستوى الداللة 

ثانویین  تالمیذالتعلم والذكاء الوجداني لدى إحصائیا بین أنماط  وال توجد عالقة ارتباطیة دال

  α =0,05من الجنسین عند مستوى الداللة 

عند مستوى  الجنسین من ثانویین تالمیذالتعلم والذكاء الوجداني لدى ال یوجد  أثر ألنماط 

  α  =0,05 الدالل

  .دواتها و كذا مكان وزمن إجرائهاوتبقى هذه النتائج نسبیة في حدود عینة الدراسة و وأ
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  :االقتراحات

  :في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها یمكن تقدیم التوصیات التالیة

بعملیة التدریس، لمراعاة هذه  تحدید أساتذة الجامعات ألنماط تعلم طالبهم قبل البدء -1

األنماط عند اختیار األنشطة واالستراتیجیات والوسائل التعلیمیة المناسبة، حتى تكون عملیة 

  .التعلم أكثر فاعلیة ودیمومة

ضرورة اختیار األساتذة أسالیب تعلیم مناسبة، واستخدام أسالیب متنوعة تراعي التنوع  -2

  امج تأهیل والتدریب على كیفیة مراعاة أنماط التعلم الشائعةواالختالف عند الطلبة، وٕاعداد بر 

  .لدى الطلبة

االهتمام بتنمیة المهارات وقدرات الذكاء الوجداني للطلبة من خالل المناهج، والمواقف  -3

  .التعلیمیة في قاعات التدریس 

تلفة، إجراء دراسات مشابهة تشمل تصنیفات أخرى ألنماط التعلم في بیئات تعلیمیة مخ -4

  .ومراحل عمریة التي مختلفة وذلك لقلة الدراسات العربیة التي تناولت هذا الجانب
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  :الخاتمة

یشهد العصر الحالي تغیرات  متسارعة استوجبت من كل القطاعات مركبتها ولعل أبرزها 

میدان التربیة كونه المعني بإعداد رأس المال البشري، لذا تسعى مختلف النظم التعلیمیة 

لتطویر برامجها ومناهجها بغیة الوصول بالمتعلم إلى أقصى ما یمكن من التفوق واإلبداع 

ذلك عن طریق التوفیق بین مطالب التدریس وٕامكانات، المتعلمین وأسالیب تعلمهم، وعلیه 

فإن إدارة العملیة التعلیمیة صارت تقتضي بتغییر دور المعلم تغییرا جذریا واعتبار المتعلم 

العملیة التعلیمیة فهو ذو أسلوب ممیز في ادراك ومعالجة المعلومات یمكن لمعرفة شریكا في 

  .المعلمین بأسلوبه المفضل أن یفید كثیرا في العملیة التعلیمیة

وحیث یركز التربویون المحدثون على أهمیة التفاعل ونشاط المتعلم وأنه ایجابي مبادر 

فإنه ال یمكن أن تتحقق كفاءة المدرس إال یتحمل مسؤولیة تعلمه بدال من أن یكون سلبیا 

بقدر ما یحدثه من تغیرات في سلوك طالبه وطریقة تفكیرهم، والمهم معرفته الیوم أن سبیل 

المعرفة بات یقضي رسم استراتیجیات إلدارة بعض المهارات الواجب توفرها عند المتعلم، كما 

عاصرة تقوم على المزاوجة بین أسلوب أن الصورة المثلى التي تنشدها التوجیهات التربویة الم

  .تدریس المعلم، من ناحیة وأسلوب تعلم الدارس أو المتعلم من ناحیة أخرى
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 المراجع
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  :المراجع

  .، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة، مصر05القدرات العقلیة، ط): 1996(أبو حطب فؤاد -

في أسالیب التعلم لدى طالب السنة التحضیریة الفروق الفردیة : احمد سلیم عبد السعودي -

في جامعة تبوك، وكیفیة التعامل معها في قاعة الدراسة، المجلة الدولیة التربویة 

  .2015كانون الثاني-)01(، العدد)04(، المجلدالمتخصصة

اثر كل من نمط الشخصیة وطریقة التعلم على التحصیل : )1993(ارتاحي،بالل احمد، -

  .الصف العاشر األساسي، رسالة ماجیستر، الجامعة األردنیة، عمان، األردن الدراسي لطلبة

فعالیة برنامج تدریبي لتنمیة الذكاء االنفعالي واالجتماعي وفي : )2008(أسماء عبد الالت -

االتجاهات نحو المدرسة لدى الطلبة الموهوبین في األردن، أطروحة دكتوراه، كلیة الدراسات 

  .مان، األردنالتربویة العلیا، ع

أسالیب التفكیر ةعالقتها باسالیب التعلم وتوجهات الهدف : الهام بنت إبراهیم محمد وقاد -

كلیة التربیة قسم ) منشورة(لدى طالبات المرحلة الجامعیة بمدینة مكة المكرمة، رسالة دكتوراه

  .علم النفس جامعة ام القرى، المملكة العربیة السعودیة

سیكولوجیة التدریس الصفي، دارالمسیرة للنشروالتوزیع، عمان، : )2007(والمحامید, الزغول -

  .األردن

مقدمة في علم النفس التربوي، دار یزید للنشر : )2005(الزغول، وعماد عبد الرحیم -

  .والتوزیع، عمان، األردن

الذكاء الوجداني اسسه، تطبیقه، تنمیته، دار الفكر، : )2007(السمدوني، السید إبراهیم -

  .مان، األردنع
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عالقة أنماط التعلم السائدة لدى طلبة جامعات إقلیم : )2008(الضمور، محمد مسلم خلق -

جنوب األردن بالتحصیل االكادیمي والفاعلیة الذاتیة، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنیة، 

  .عمان، األردن

القتها المتبادلة، ودافعیة التعلم األساسي وع) كولب(طریقة التعلم: )1996(المجالي، حسن -

واثرها على تحصیل طلبة الصف الثانوي االكادیمي في محافضة الكرك، رسالة ماجیستر، 

  .جامعة مؤتة، األردن

الذكاء العاطفي والصحة العاطفیة، الكتب اإلسالمي، الریاض، ): 2000(جولمان دانیال -

  .السعودیة

الذكاء الوجداني للقیادة : )2006(حسین، سالمة عبد العظیم، وحسین، طه عبد العظیم -

 .التربویة، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، األردن

بعض األسالیب المعرفیة والسمات الشخصیة الخارفیة بین : )2003(خرنوب فتون محمود -

ذوي الذكاء الوجداني المرتفع والذكاء الوجداني المنخفض لطلبة المرحلة الثانویة، رسالة 

  .رة، مصرماجیستر، جامعة القاه

  ).2007(سالي علي حسن، الذكاء الوجداني لمعلمات ریاض األطفال،  -

الذكاء االنفعالي وعالقته ببعض المتغیرات : )2008(عبد العظیم سلیمان المصدر -

- 587:ص )01(العدد )16(االنفعالیة لدى طلبة الجامعة، مجلة الجامعة اإلسالمیة، المجلد

610.  

دراسات معاصرة في علم النفس المعرفي، عالم الكتب، : )2004(عبد المنعم الدردیر -

  .القاهرة، مصر



 

93 
 

هل هو مفهوم جدید؟ مجلة االخصائیین : الذكاء الوجداني: )2002(عثمان محمود الخضر -

  .32- 30)01(العدد )12(النفسیین المصریة، رقم المجلد

، دار الفكر، 01عند األطفال،ط الذكاء الوجداني والتفكیر االبتكاري): 2009(عالء عبد الرحملن محمد - 

  .عمان، األردن

سیكولوجیة التعلم بین المنظور االرتباطي والمنظور  ):2004(فتحي مصطفى الزیات -

  .، دار النشر للجامعات، القاهرة)02(المعرفي، سلسلة علم النفس التربوي، ط

لدى طلبة اسایب التعلم وعالقتها بالحاجة الى المعرفة : كاظم محسن كویطع الكعبي -

  .204ص) 214(العدد) 02(المرحلة اإلعدادیة، المجلد

، مركز الفطان )01(أنماط التعلم، النظریة والتطبیق، ط): 2004(لینا جابر، مها القرعان -

  .للبحث والتطویر التربوي، رام اهللا، فلسطین

 الذكاء العاطفي والصحة العاطفیة، الكتب اإلسالمي، الریاض،: )2003(مبیض مامون -

  .السعودیة

  .أنماط التعلم ودورها في تعلیم الشباب: محمد إبراهیم محمد محمد -

الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة بالنفس لدى المراهقین : )2009(هوشیار صدیق السنطاوي -

  .في المدارس اإلعدادیة، رسالة ماجیستر، جامعة السلیمانیة، إقلیم كردستان

 

Http :// MAHANOVER. WORD PREESS .COM 30/ AOUT/ 2014. 

http : //FEVUES. UN. V OUARGLA. DEZ –INDEX. PHP. 

EGYPT .THE BEEHUIVER. OG –CONTENT.                               



 

94 
 

THE BEEHIVE. EGYPT.                                                                  

WWW. ALJARIDA. COM .ARTICLES 17 /04 /2014                           

WWW .ELEARNING- ARAB- ACADEMY COM » HOME    

  Lerning. Doc 04/ 02/ 2017.  

 

  

  

  

  

 



 

 

  قائمـــــــــة

قالمالح



 

96 
 



 

97 
 

  

 .مقياس الذكاء الوجداني للباحث أحمد العلوان في صورته األولية): 02(ملحق رقم

  : التعليمة

والتوجيه والتقويم،  إرشادتخرج لنيل شهادة الماستر في علم النفس التحضير لمذكرة ال إطارفي     

  . بعنوان اثر نمط التعلم وعالقته بالذكاء الوجداني لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي

) ×(بدقة، بوضع عالمة واإلجابةيتضمن هذا المقياس عبارات تصف حالتك،  يرجى منك قراءتها بتمعن 

  . خاطئة أوليك، وال توجد إجابة صحيحة اإلجابة التي تنطبق ع أمام

  :البيانات األولية 

  :                            أنثى:                             ذكر:                     الجنس

  ...........................: السن

  ............................................:المستوى الدراسي

 أبدا نادرا أحيانا عادة دائما قرةالف الرقم

      .أستمتع عند قيامي بإجناز مهمة ما 01

      . يسهل علي التعبري عن مشاعري جتاه اآلخرين 02

      .أستطيع إدراك مشاعري الصادقة 03

      .أستطيع اجناز أعمايل بنشاط وتركيز عال 04

      .أحتلى بالصرب إذا مل أحقق نتائج سريعة 05

      .أستطيع حتقيق النجاح حتت الضغوط 06

      .أعترب نفسي مسؤوال عن مشاعري 07

      .أنا حساس ملا حيتاجه اآلخرين 08

      .لدي القدرة على اكتشاف أحاسيس أصدقائي 09

      .أنا شخص متعاون 10

      .يصعب عليا التحدث مع الغرباء 11

      .لى اآلخرينلدي القدرة يف التأثري ع 12

      .بناء الصدقات أمر مهم بالنسبة يل 13

      .أفهم مشاعر اإلفراد احمليطني يب جيدا 14

      .أستطيع أدراك مشاعر اآلخرين دون أن خيربوين �ا 15
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      .أستطيع أن أحتدث بسهولة عن مشاعري 16

      .أحتكم يف مشاعري اخلاصة بسهولة عن مشاعري 17

      .أغضب بسهولة 18

      .أدرك أن لدي مشاعر رقيقة 19

      .لدي القدرة على معرفة صفايت االجيابية 20

      .لدي فهم جيد لالنفعاالت 21

      .لدي فهم حقيقي مبا أشعر 22

      .أدرك مشاعري يف تعاملي مع اآلخرين بدقة كما هي فعال 23

      .ا عندما أقوم بإجناز أعمايلأستطيع أن أضع عواطفي جانب 24

      .عندما أقرر إجناز أعمايل فإنين أبدأ بالعقبات اليت حتول بيين وبينها 25

      . أعترب نفسي موضع ثقة مع اآلخرين 26

      .لدي قدرة يف التأثري والتأثر على اآلخرين 27

      .أشعر أنين طيب مع اآلخرين 28

      .دما يستحقون ذلكأجامل اآلخرين عن 29

  لدي القدرة على معرفة انفعاالت أصدقائي من  30

 .سلوكا �م

     

      .أتأثر بردود أفعال اآلخرين 31

      .أتصف باهلدوء يف تعاملي مع اآلخرين 32

      .أستطيع اإلحساس بنبض اجلماعة واملشاعر املنطوقة 33

الدقيقة اليت تدل على مشاعر الشخص  لدي القدرة على االنتباه للمؤشرات 34

 .اآلخر

     

      .أستطيع احتواء مشاعر اإلجهاد اليت تعوق أداء أعمايل 35

      . لدي القدرة على معرفة فيما إذا كان أحد أصدقائي غري سعيد 36

      .أحاول فهم أصدقائي من خالل تفهم رؤيتهم لألشياء 37

      .املوجهة من اآلخرينأغضب من األسئلة احملرجة  38

      .لدي القدرة على فهم اإلشارات االجتماعية اليت تصدر من اآلخرين 39

      . أستمتع بصحبة األشخاص اآلخرين 40
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  )03( مقياس الذكاء الوجداني في صورته النهائية الملحق رقم

   :التعليمة

والتوجيه والتقويم،  إرشاداستر في علم النفس التحضير لمذكرة التخرج لنيل شهادة الم إطارفي     

  . نمط التعلم وعالقته بالذكاء الوجداني لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي بعنوان 

) ×(بدقة، بوضع عالمة واإلجابةيتضمن هذا المقياس عبارات تصف حالتك،  يرجى منك قراءتها بتمعن 

  . خاطئة أويحة اإلجابة التي تنطبق عليك، وال توجد إجابة صح أمام

  :البيانات األولية 

  :                            أنثى:                             ذكر:                     الجنس

  ...........................: السن

  .............................................:المستوى الدراسي

 أبدا نادرا أحيانا عادة دائما الفقرة الرقم

      .أستمتع عند قيامي بإجناز مهمة ما 01

      . يسهل علي التعبري عن مشاعري جتاه اآلخرين 02

      .أستطيع إدراك مشاعري الصادقة 03

      .أحتلى بالصرب إذا مل أحقق نتائج سريعة 04

      .أستطيع حتقيق النجاح حتت الضغوط 05

      .مشاعريأعترب نفسي مسؤوال عن  06

      .أنا حساس ملا حيتاجه اآلخرين 07

      .لدي القدرة يف التأثري على اآلخرين 08

      .بناء الصدقات أمر مهم بالنسبة يل 09

      .أستطيع أدراك مشاعر اآلخرين دون أن خيربوين �ا 10

      .أغضب بسهولة 11

      .أدرك أن لدي مشاعر رقيقة 12

      .القدرة على معرفة صفايت االجيابية لدي 13

      .لدي فهم جيد لالنفعاالت 14

      .لدي فهم حقيقي مبا أشعر 15
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      .أدرك مشاعري يف تعاملي مع اآلخرين بدقة كما هي فعال 16

      .أستطيع أن أضع عواطفي جانبا عندما أقوم بإجناز أعمايل 17

      . آلخرينأعترب نفسي موضع ثقة مع ا 18

      .لدي قدرة يف التأثري والتأثر على اآلخرين 19

      .أشعر أنين طيب مع اآلخرين 20

      .أجامل اآلخرين عندما يستحقون ذلك 21

  لدي القدرة على معرفة انفعاالت أصدقائي من  22

 .سلوكا �م

     

      .أتأثر بردود أفعال اآلخرين 23

      .س بنبض اجلماعة واملشاعر املنطوقةأستطيع اإلحسا 24

لدي القدرة على االنتباه للمؤشرات الدقيقة اليت تدل على  25

 .مشاعر الشخص اآلخر

     

      .أستطيع احتواء مشاعر اإلجهاد اليت تعوق أداء أعمايل 26

لدي القدرة على معرفة فيما إذا كان أحد أصدقائي غري  27

 . سعيد

     

      .فهم أصدقائي من خالل تفهم رؤيتهم لألشياء أحاول 28

لدي القدرة على فهم اإلشارات االجتماعية اليت تصدر من  29

 .اآلخرين

     

      . أستمتع بصحبة األشخاص اآلخرين 30
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  )04(ملحق 

  قائمة كولب ألنماط التعلم

  :التعليمات

اليت تفضلها يف التعلم ، وهي مكونة من تسعة مواقف،   إن هذا االختبار مصمم من أجل الكشف عن الطريقة

كل موقف منها مكون من أربع فقرات مرتبة بشكل أفقي واملطلوب منك أن تقرأ الفقرات يف كل موقف، وتقرر 

عالمات ) 3(عالمات للفقرة األكثر أمهية بالنسبة لك، ) 4(مدى انطباق كل فقرة منها عليك حبيث تعطى

يث أمهيتها لك، عالمتان للفقرة الثالثة من األمهية، عالمة واحدة للفقرة األقل أمهية، ال تكرر للفقرة الثانية من ح

العالمة نفسها لفقرتني يف نفس الوقت، الحظ بأنه ال يوجد هناك إجابات صحيحة أو خاطئة، كما أن لكل 

رجى أن تعتمد على نفسك يف فرد رأيه اخلاص يف هذه الفقرات، فما ينطبق عليك قد ال ينطبق على غريك، لذا ي

  .تقرير رأيك يف تلك الفقرات

  :مثال

 العالمة د العالمة ج العالمة ب العالمة أ املوقف

  

  

 --- 

أعتمد على 

مشاعري يف 

  إجناز العمل

  

  

  

 

  

  

4 

أعتمد على 

مالحظايت يف إجناز 

 العمل

  

  

3 

أعتمد على 

التفكري 

املنطقي يف 

 إجناز العمل

  

  

2 

أعتمد على 

جتاريب 

صة يف اخلا

 إجناز العمل 

  

  

1 

  

واليت أخذت " أعتمد على مالحظايت يف إجناز العمل"ويف هذا املثال جند بأن الفقرة األكثر أمهية هي الفقرة 

واليت أخذت " أعتمد على مشاعري يف إجناز العمل"، يليها من حيث القرب من األمهية الفقرة )4(العالمة رقم

، )2(واليت أخذت العالمة رقم" مد على التفكري املنطقي يف إجناز العمل أعت"، مت يليها الفقرة )3(العالمة 

 ).1(واليت أخذت العالمة رقم" أعتمد على جتاريب اخلاصة يف إجناز العمل"والفقرة األقل أمهية هي الفقرة 
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 العالمة د العالمة ج العالمة ب العالمة أ املوقف

أحب املشاركة يف  األول

 األعمال

 أحب أن أخذ 

الوقت الكايف 

قبل القيام 

 بالعمل

أنا مهتم مبا  

 أرغب فيه

أحب  

التعامل مع 

األشياء 

 املفيدة

 

أنا منفتح على  الثاين

 اخلربات اجلديدة

أحب أن أنظر  

يف األمور من 

 مجيع جوانبها

أحب أن أحلل  

األشياء وأن 

أقسمها إىل 

 أجزاء

أحب أن  

أجرب 

 األشياء

 

أحب أن أتابع  الثالث

 مشاعري

أحب أن أشاهد  

 األشياء

أحب أن أفكر  

 يف األشياء

أحب أن  

أعاجل األشياء 

 بيدي

 

أتقبل الناس واملواقف  الرابع

 كما هي عليه

أحب أن أكون  

واعيا ملا يدور 

 حويل

أحب أن أقيم  

 األشياء

أحب أن  

أحتمل 

املخاطرة 

وا�ازفة يف 

 األمور

 

لدي القدرة على  اخلامس

التخمني واحلس 

 ياءباألش

لدي تساؤالت  

 كثرية

أن منطقي يف  

 معاجليت األمور

أنين أعمل  

جبد وأجنز 

 األشياء

 

أحب التعامل مع  السادس

األشياء احملسوبة اليت 

ميكن مالحظتها 

 وملسها أو مشها

أحب أن أالحظ  

األشياء املتوفرة 

 حويل 

أحب األفكار  

 والنظريات

أحب أن  

 أكون نشط

 

أحب أن أتعلم  السابع

 شياء يف حسنهااأل

أحب أن أنتبه  

لألشياء وأتفاعل 

 معها 

أميل إىل  

التفكري يف 

 املستقبل

أحب أن  

أرى نتائج 

 أفعايل 

 

أعتمد على مشاعري  الثامن

يف األعمال اليت 

 أرغب القيام �ا

أعتمد على  

مالحظايت 

 اخلاصة

أعتمد على  

أفكاري 

 اخلاصة

جيب أن  

أجرب 

األشياء 

 ألتعلم منها

 

أنا هادئ   أنا نشيط ومتحمس سعالتا

 ومتحفظ

أميل إىل موازنة  

 األمور

أنا مسؤول  

 عن األشياء

 

  

  )5(امللحق رقم                                         
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  تعليمات تصحيح قائمة كولب ألمناط التعلم                                 

  :يف كل بعد من األبعاد األربعة لالختبارلتصحيح االختبار، تسجل عالمات الفقرات البنية 

  :، كما يلي)جتريب نشط( ، ت ن)تفكري جمرد( ، ت م )مالحظة تأملية( ، م ت )خربة حسية( خ ح 

 ا�موع أ 9 أ 8 أ 4 أ 3 أ 2 أ 1 

        خ ح

  

 ا�موع ب 9 ب 8 ب 6 ب 3 ب 2 ب 1 

        م ت

  

 ا�موع ج 9 ج 8 ج 6 ج 4 ج 3 ج 2 

        ت م 

  

 ا�موع د 9 د 8 د 7 د 6 د 3 د 2 

        ت ن

  

، فينتج زوج مرتب ميكن من خالله حتديد )ت ن(من ) م ت(، وعالمة )ت م(من ) خ ح (  طرح عالمة مت

  .وبالتايل حتديد منط تعلمه) 3الشكل(موقع املفحوص يف أي ربع من أرباع الدائرة 

  لفرع أ األول، ا) املوقف( أ تعين السؤال  1 
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  )06(امللحق رقم 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,644 30 
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  )07(امللحق رقم 

Descriptives 

 الذكاءالوجدانيي

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard Intervalle de confiance à 95% pour la 

moyenne 

Minimum Maximum 

Borne inférieure Borne supérieure 

 77,00 73,00 75,0973 73,8551 29776, 1,36452 74,4762 21 التباعدي

 76,00 71,00 76,8124 70,1876 1,04083 2,08167 73,5000 4 التكيفي

 79,00 69,00 74,7577 73,8451 22889, 1,95565 74,3014 73 االستعايب

 75,00 73,00 86,7062 61,2938 1,00000 1,41421 74,0000 2 التجمعي

Total 100 74,3000 1,82851 ,18285 73,9372 74,6628 69,00 79,00 
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  )08( امللحق رقم 

  

 

Test d'homogénéité des variances 

الوجدانيي  الذكاء  

Statistique de 

Levene 

ddl1 ddl2 Signification 

,579 3 96 ,630 
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  )09( امللحق رقم 

 

 

 

ANOVA à 1 facteur 

الوجدانيي الذكاء  

 Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Signification 

Inter-groupes 3,392 3 1,131 ,331 ,803 

Intra-groupes 327,608 96 3,413   

Total 331,000 99    

 

 

 

  

  

 

 




