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 : أهدي هذا الكتاب إىل 

  ابنتي  ندى ، ابني  يوسف  ، زوجتي  ،أمي  

ـدعمهم و تـشـجيعهم املـسـتمرين يل ـخـالل رح ـي ملـسـاعدة  ـل لـت

األخرين عىل تحسني مهارتهم وعىل مساندتهم وتشـجيعهم أثنـاء 

 . تأليفي لهذا الكتاب
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شكر و تقدير 

لقد سمح يل أساتذة كبار باالستعانة بإسهاماتهم ومـداخالتهم 

 : فأود أن أشكر 

ـور   ـرتونج الربوفيـس ـاس أرمـس ـوطني توـم ـد اـل ـيس املعـه  رـئ

 ية البرشيةاألمرييك للتعلم والتنم

 و عضـو ljl رئـيس منتـديات ليني السكووسيك الخبري الدويل 

 2معهد برينستون للغات

رئيس املعهد الوطني كريت مورتسن املدرب العاملي و الخبري 

 األمرييك للقيادة و الكاريزما

كل الشكر و التقدير ايل فريق الذي شارك مبجهوداته الكبـرية 

يق البحث و االعداد الكتـايب و يف إخراج هذا الكتاب ايل النور فر

  األستاذ محمد مصطفي محرمالتحقيق اللغوي

ـن  ـهادات واالراء ـم ـات والـش ـذ املوافـق والـشـكر موـصـول ألـخ

 الخرباء العاملني

أمين مصطفي كامل ميديكس انرتناشيونال والدكتور ةرشك
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صن&  دوتر: نبذة عن  

 املظله التي ترعـي برؤية مستقبلية  تهدف لتكون» صن & وتر د« تأسست 

 . مهارات الشباب و قدراتهم

وبرسالة واضـحة هـى حصـول املتـدربني املـؤهلني والحاصـلني عـىل دوراتهـا 

وكتابها عىل شهادة إجازة كمدرب دوىل محـرتف معتمـد ىف الـذكاءات املتعـددة 

واكتشاف العباقرة من املعهد الوطني األمرييك للتعلم والتنمية البرشيـة برئاسـة 

 توماس أرمسرتونجور الدكتور الربوفس

 تعليمية مستقلة. تدريبية )لبناء من يبنى ( مؤسسة دوتر أند صن  

ًإميانا من مؤسسة دوتر أند صن بأن تحصيل العلوم واملعرفة  واكتسابها يعد  

لـذا تنطلـق رسـالتها  ،للنهضة املأمولة للمجتمعـات والشـعوب الركيزة االساسية 

تلك الرسالة األكادميية وقـد أخـذت عـىل عاتقهـا يف مسريتها وهي تحمل  تنطلق

استيفاء معايري الجودة املعتربة يف بناء و صياغة جيل جديد من أبنائنـا املفعمـني 

 . بنبوغ والذكاء والعبقرية

ثم ما يلحق هذا من استمرارية تطويرها وتحديثها مبا يجعلها مواكبة لكافـة 

 . املستجدات املعارصة مبختلف العلوم
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 املقدمة

 ، اإلنسان عىل سائر خلقهالـلـهكرم 

ـه يف األرض ـة ـل ـه خليـف ـزه  ،وجعـل وجـه

ألـجـل ـهـذه املهـمـة بالعـقـل والتـقـويم 

وأناط به التكليف الذي جـاءت  ،األمثل

 يؤتيـه الـلــهوذلـك فضـل  ،به الرشائع

وأنـه عـز وجــل قـد سـخر  ،من يشــاء

 . لإلنسـان ســائر مخلوقاته

 عـىل الـلــه أن من أعظـم نعــم 

أن أكرب طاقة كونية تستطيع تسخريها قوة . وقمته الذكاء"العقل " االنسـان 

 ،متـى هـديت هـذه اإلرادة إىل أسـباب تسـخريها ،بسيطة ذات إرادة عاقلة

ويـتحكم بـاإلرادة . هذا هو ناموس الكون املستمر ،والترصف بكوامن قواها

ىف توجيـه اإلرادة التـى العاقلة فكرة وتكون هذه الفكرة هـى الرس الفعـال 

 وـملـا ـكـان للفـكـرة األـثـر العـظـيم ىف وـجـود االنـسـان. تـحـرك الـقـوى الهائـلـة
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كانت األسس الفكرية ىف حياته أول مـا يجـب العنايـة بـه عنايـة بالغـة . وحياته

ـة ـامل الـسـالمة. النهاـي ـه سيـصـبح أدىن إىل ـك ـن ترصفاـت ـل ترصف ـم ـى . ألن ـك مـت

ىل الحق كام سيصبح منحرفـا وشـاذا أو انضبطت هذه األسس ىف نفسه وبنيت ع

 . لو كانت فاسدة مبنية عىل الباطل. موغالً ىف الرش والفساد

مقـدم لكـل رشيـك ىف  ،قمـة الفكـرة" الذكـــاء " أن هذا كتاب فىى : وبعد 

باألسلوب الذى  ،اإلنسانية ليطلع عىل فقرات مبسطة من الفكر والذكاء واملعرفة

متى خطت ىف التأمل والنظر املتجـرد السـديد بعـض  ،تفهمه الجامهري اإلنسانية

 عـز وجـل لنـا الـلــهالخطوات املستطاعة ألكرث املستويات البرشية ولفهم عطاء 

أقدمـه لكـل إنسـان أتوسـم فيـه الخـري ليقـرأه . كبرش دون عن سائر املخلوقات

 .  التى التحىص عليهالـلـهويتطلع عن جوانب فكره ونفسه وذكاءه ونعم 

ذو أهمية ىف وقتنا الحاىل هذا الوقت العصيب من عمـر وهو كتاب 

فقـد ولـد النـاس " الذكاءات املتعددة واكتشاف العباقرة " أمتنا فهو ىف 

اذكياء وعباقرة ولكل منهم بصـمة مميـزة وغـري متشـابهه بيـنهم رغـم 

فيهم من احتفظ بها و معظمهم طمست لديه تلك البصـمة  ،اختالفهم

 دينا ـعـىل ـمـواطن الـقـوة والـضـعفوـهـو مفـتـاح يـضـع أـيـ ،ـعـن جـهـل

ـا وأجســادنا اوالً ـىل أنفســنا وعقولـن ـوة الســاحرة ـع ـة الـق  وىف ،ومعرـف
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أوالدنا  وأرستنا وعائالتنا ومجتمعنا ًوىف وسطنا املحيط حتى يصل بنا إىل معرفـة 

ويرتقى بنا ويدربنا عىل قبول الخربات واملواقف التـى منـر بهـا . للمحيط الرحب

فرنى به األشياء ليس من منظور سطحى بل من الوجه األخر مهام كانت نتائجها 

هذا الكتاب يقول لك ملاذا؟؟ و يجيـب عـيل كـل أسـئلتك يف هـذا املوضـوع . لها

خاصة أنه مل يتناول من العلامء أو املفكرين أو البـاحثني بالشـكل الـذى يتطلبـه 

 وكـام أن لـك عرص. حسب أهميته ونقص املعروض من املراجـع ىف هـذا الشـأن

مزاجه العام فـأن عرصنـا الحـاىل أهـتم بالتنميـة البرشيـة واملعلومـات واملعرفـة 

وكانت الصعوبة فيه نقص املراجع . ًوالذكاء فجاء هذا الكتاب موافقا ملزاج عرصنا

ونحمـل . وأن معظمها هو مرتجم وىف مجاالت محددة ومختصة دومنا تنوع عـام

ـمـل مـشـعل حمـلـه علامئـنـا ـبـه أماـنـة نرش عـلـم ـنـادر بـعـد أن ـجـاء دورـنـا ىف ح

السابقون من قبل بأمانة نقدم به هدية كرميـة رفيعـة وهبـة سـخية جليلـة إىل 

 . الطالب واملهتمني والدارسني

لنبدأ بإيجاد جيل جديـد مـن العلـامء واملثقفـني الـذين يتحلـون 

بعلم وشهادة وبإدراك مقاصد ومعرفة بكنوز الرتاث ودروسـه وعـربه 

نـاهج السـنن التجريبيـة وليأخـذ العلـامء ومبعرفة علـوم اإلنسـان وم

وتدور املوضـوعات عـىل محـاور عديـدة تـذيك . واملثقفون مناهجهم

 العقــل و تنــري دروب التفكــري و تهــب القــارئ معطيــات علميــة
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 .وهي ذات اتجاه هادف يسلح املطلع بالوعي املنري و الثقافة القومية مختلفة

 تأثري مبارش ىف سعى الـدائم ىف ومام الشك فيه أن أخى الذى يصغرىن كان له

هذا املجال فهو كان مبثابة ثروة برشية ونعمة إلهية ىف مجال اإلبداع وبالتحديـد 

ُوقد عـاىن كثـري العنـاء حتـى يطلـع اآلخـرين عـىل موهبتـه " الرســم " ىف فــن 

ًوأيضا كان ألبتنى دورا ىف أن أتبنـى قـرار السـعى  ، إياهالـلـهوذكاءه الذى منحه 

ىف هذا املضامر ألقدم لكل متطلع بتجرد للمعرفة املقرتنة بأدلتها املنطقية بدأب 

خاصـة ىف ظـل قلـة  ،وبراهينها السديدة وفق منهج علمـى هـذا املنـتج املعـرىف

املعروض من هذا املنتج وسط تراثنا العريق ألمتنا التى يتسع لها مشـارق األرض 

 . وكذلك للمجتمع اإلنساىن. ومغاربها

ويكسـبنى  ،ويوفقنى ملا يرضاه ،ال أن يسدد خطاى ويلهمنى الخري أسالـلـهو

. رشف النهوض باألمة ىف هذا املجال املعرىف الذى متيز بـه اآلخـرون وتفوقـوا بـه

فقد جعلت الحضارة والرقى هدىف والعرفان مدار حياىت مل أضن بعلم عـىل أحـد 

ملراجـع وبذلت مـن الجهـد الـوفري ىف البحـث والتنقيـب بـني عـدد ضـخم مـن ا

 . واملؤلفات ىف نواحى شتى
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 الفصل األول 

 الجذور واملفهوم

 القضية ودواعى البحث: أوالً 

 الحق ىف املعرفة

إن من حـق كـل إنسـان 

 ،أن يعرف نفسه وخصائصـها

ّومعرفة كل ما يخـص حياتـه 

 ،التي بعيشها وما هو مصريه

إذ ليس حاله كحـال املاكينـة 

 ،َّثم تعطل لرتتاح وتزود بالوقود والزيـت ،منهاالتي تعمل لتنجز العمل املطلوب 

إىل أن تصبح خـردة  ،ثم تعود للعمل من دون أن تدرك شيئا عن كيانها ومصريها

 . مصريها األنقاض

ـل خطــوة يخطوهــا  ـع ـك ـة ـم  فاإلنســان ال يســتغني عــن تحصــيل املعرـف

 إن البـحـث والتـحـري ـعـن حقيـقـة اإلنـسـان ومـبـدأ ،وـمـع ـكـل عـمـل يـقـوم ـبـه
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 ،ُوالزم ملـن يريـد أن يحـدد مسـار حياتـه ،الغاية منـه ومصـريه رضوريوجوده و

ًسواء كان هذا املنهج ماديـا أو ألهيـا وإن أي تقـدم ميكـن أن  ،ويحدد لها منهجا

ثـم  ،إمنا يتحقق بوجود برنامج دقيق وتخطيط صـائب ،يحققه اإلنسان يف حياته

 القضـية ينتهجهـا وهـذه ،واألخذ بذلك التخطيط ،العمل عىل طبق هذا الربنامج

فمـثال بالنسـبة ملـا يصـنعه  ،اإلنسان بشكل طبيعي يف عمله يف مصنعه أو حقله

ًفهو يضع لها نظاما صارما عىل ضوء دراسـة طبيعـة  ،ويبتكره من أجهزة أو آالت

بل وحتى كيف يتعامل معها بعد  ،وطبيعة عملها ،والغاية من صناعتها، وجودها

 ،ًفيضع لها مخططا لتشـغيلها ويرفقـه معهـا ،نهاية عمرها وخروجها عن الخدمة

ّأفلـيس حريـا  ،!!وينصح مستعملها بأن يتبع التعليامت الواردة يف هذا املخطـط 

باإلنسان أن يهتم بنفسه هذا االهتامم ويرسم لحياته مخططا يعتمـد عـىل تلـك 

 . !املعلومات وعىل ضوء تلك املعطيات؟

وقد ثبت يف محلـه أن  ،عال باالختيار تعاىل فاالـلـهوملا كان اإلنسان قد خلقه 

وهو إدراك املصلحة أو املفسـدة يف  ،للفعل االختياري مبادئ أولها املبدأ العلمي

  ،الفعل املعني

ـك الفعــل أو عدمــه  ثــم تتحقــق ،والتــي ينقــدح عنــا الشــوق نحــو ذـل

 وبالـتـــايل يـحـــرك اإلنـســـان عـضـــالته ويتـحـــرك ،اإلرادة أو املبغوـضـــية ـلـــه
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كان لزاما عىل اإلنسان يك يحدد تلك املصلحة أو املفسدة بشـكل  ،نحوه أو يرتكه

أن يكـون  ،صحيح ودقيق وبالتايل يصدر عنه الفعل يف محلـه وبشـكله الصـحيح

عىل ضوء تلك املعارف التـي يحملهـا  ،تحديده لتلك املصالح واملفاسد يف األفعال

ومنه تحـدد  ، بهوبالتايل تحديد الكامل الالئق ،عن حقيقة اإلنسان وما يحيط به

 . املصالح واملفاسد تلك

ال يـتم بشـكل  ،ال يشك عاقل بأن وضع أي برنامج ورسم أي تخطيط لحياتـه

وملـا يـدور  ،صحيح وعميل إالَّ بعد معرفة صحيحة ودراسة واقعية لحياته نفسها

ماذا أفعل يف : فليك يجد اإلجابة الصحيحة واملقنعة عن سؤاله املهم وهو  ،حوله

وأي مـنهج أنـتهج ،  التي أعيشها يف هذه الدنيا ؟ وأي طريق أسلك ؟هذه السنني

؟ يجب عليه أوال أن يجيب عن تلك األسئلة التـي متهـد لـه طريـق اإلجابـة عـن 

وأين سـينتهي يب املصـري بعـد  ،وملاذا أوجدين ،من أنا ؟ومن أوجدين: سؤاله هذا 

حصـيله يف هـذه انقضاء سني عمري ؟ ما هو اليشء الذي يجب عيل أن أهـتم بت

أم هـو يشء  ،أم إشـباع شـهوايت ،أم السلطة ،أم الشهرة ،الحياة الدنيا ؟ أهو املال

 . آخر غري هذه ؟

 والـثــاين أن تـعــرف  ،فعـلــم الـنــاس كـلــه ىف أرـبــع أولـهــا أن تـعــرف رـبــك

 والراـبــع أن تـعــرف ـمــا ،والثاـلــث أن تـعــرف ـمــا أراد مـنــك ،ـمــا ـصــنع ـبــك
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لكل انسان  يتوقف عىل معرفة املوانع التى والهدف املنشود . يخرجك من دينك

تقف ىف طريق الوصول إىل ذلك الهدف ألجل اجتنابها وعـدم االنـزالق ىف واحـد 

 . منها

إن هذا الحق ىف املعرفة يعطينا بناء رؤية  صـحيحة يتوقـف بشـكل أسـايس 

الذي سنسـتعمله يف الكشـف عـن الواقـع  عىل االختيار الصحيح للمنهج املعريف 

وهذه الخطوة تعتـرب هـي الخطـوة األوىل واألسـاس  ،الخطأ من الصوابومعرفة 

فلـيس املـنهج املعـريف  ،ليس هـذا فحسـب ،الذي ستبتني عليه أركان الروية  لنا

بل والبد أن ميثل الدعامـة األساسـية التـي  ،املختار لنا يشكل أساسا للروية  فقط

ها من كل ما يعارضها ويحمي ،ستصعد مع أركانها ألجل أن يحافظ عىل استقامتها

كاملهندس الحاذق عندما يبني بناية كبرية وعالية فإنه يجعل  ،ويعرضها لالنهيار

األساس محكام أوال ثم يخرج من نفـس ذلـك األسـاس دعـائم حديديـة تـدعم 

. البناء الفوقي وتحفظه من االنهيار عندما يتعرض للعواصـف والـزالزل وغريهـا

ر الصحيح للمنهج املعـريف الـذي سنسـتخدمه ومن هنا يتضح لنا أهمية االختيا

ّليكون أساسا وحافظا للرصح العلمـي الـذي يكـون رؤيتنـا  التـي تنطلـق منهـا 

إذ أنه العلـم  الباحـث  ،وهنا يأيت دور علم املعرفة. اإليديولوجية ومنهج الحياة

ـع ـة املســتعملة يف الكشــف عــن الواـق ـاهج املعرفـي ـن املـن ـك ،ـع ـة تـل  وحجـي

  



العباقرةالذكاءات املتعددة واكتشاف 
16

 ،وتحديـد العالقـة بـني تلـك املنـاهج ،ة تلك الحجية سـعة وضـيقاودائر ،املناهج

 ،وكيفية إمكان استفادة كل منهج من املنهج اآلخر ،وتحديد املنهج الحاكم عليها

 . حدود تلك االستفادة

 رضورة التغيري االجتامعى والخطاب الرتبوى

ة األخالقية لقد سلمنا بأن األمة غنية مبواردها املادية ومببادئها وقيمها السامي

والـذى أرجـع  الروحية ورغم ذلك فهـى تعـاىن التخلـف والتمـزق واالستضـعاف

إىل ما أصـاب فكرهـا مـن ضـمور وعجـز " عبد الحميد أبو سليامن "د . جوهرة ا

ناجم عن انفصام الصفوة السياسية والصفوة الفكريـة ومـا أصـاب تصـور األمـة 

ىف مناهجهـا وعلومهـا ومـا أدى إليـه ذلـك  ،الكوىن مـن جـراء ذلـك مـن تشـويه

ومعارفها اإلنسانية من أحادية وتسطيح وجمود وجزئية وقد شاهدنا عىل مـدى 

القرون أخفاق محاوالت اإلصالح والنهضة ىف تحقيـق أهـدافها السـامية لتجديـد 

طاقة األمة وتصحيح مسارها  لذا أصـبح مـن الرضورة أن يكـون املخـرج معرفـة 

ة واستقطاب ودراسة النظريات اإلنسانية أنفسنا وتربية نشئ جديد بعلم ومعرف

التى تتناسب مع تراثنا وتكشف أبعاد جديـدة ومجـاالت متنوعـة لإلجابـة عـىل 

كيف املخـرج ؟ وكيـف ميكـن تجديـد الطاقـة وإلصـالح املسـري ة :السؤال امللح  

 . وأحداث التغيري ىف األمة والبرشية
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ُلب اإلشكال هو القدرة  ورضورة مواجهة التحدى الذى تواجهه األمة اذا كان 

عىل التغيري والسلبية وغيبة املبادرة واإلبداع واالستكانة والخنوع وضعف الطاقة 

الوجدانية والشجاعة األدبية وضعف الكرامة اإلنسـانية وغيبـة العقليـة العمليـة 

 . وروح الفعل واملبادرة

جداىن لهذا أن املطلوب البد أن يكون هو التغيري ىف طبيعة البناء النفىس والو

االنسان والبد مـن العمـل  عـىل تشـكيل العقليـة العلميـة اإلبداعيـة اإليجابيـة 

البناءة املسلمة بكل ما متثله هذه العقلية من مبادئ  وقيم ومفاهيم وتصورات 

 . توحيدية  استخالفية سامية

ساد األمة والتعلـيم قـرون مـن خطـاب اإلرهـاب الـنفىس وتكمـيم العقـول 

نكار الخيار وفرض الرأى والقناعة باب ظاهره الرحمة مبا يتلفع وإخامد الفكر وإ

به من رداء القداسة وصناعة السفسـطات البالغيـة الزائفـة وإدعـاءات املصـالح 

َاملوهومة أما باطنه فهـو ىف نهايـة املطـاف حجـر عـىل العقـل وإنكـار للمعرفـة 

 النخبة ىف واستعباد للضمري وكهانة عىل الروح وسدنة عىل التخلف بغرض تحكم

جمهور األمة وإخضاعها لواقعه وسطوته وقد استهدف جمهور البـالغني وأهمـل 

الصغار والناشئة وهمشهم فخلط بني الثابـت بـاملتغري وتوظيـف علويـة قداسـة 

النص إلرغام العقل املسلم عىل تجاوز رؤية الواقع وتلمـس السـنن حتـى تقبـل 
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يرضـهـم وال " ملـسـلمون ملـا النفـوس والعقـول املـسـلمة املتناقضـات ويستسـلم ا

 "ينفعهم 

فـكـان ـمـن الرضورى االـهـتامم بالخـطـاب النـبـوى اـلـودود الوـجـداىن اـلـنفىس 

الرتبوى للطفل وفهم هو إدراك وسائله ومراميه التى ترىب فيه الصفات واإلبـداع 

والـشـجاعة وروح املـبـادرة ويـخـرج ـبـه ـمـن خـطـاب أـخـر ويعـمـل ـعـىل تغـيـريه 

 .  االجتامعى عن ثقافة العبيد 

أن غياب التفكري والعلـم واملعرفـة أدى إىل إهـامل خطـاب الطفولـة وعـدم 

إدراك أبعاده الرتبوية مبـا يعنـى تجـاوز الطفولـة وعـدم فهمهـا وفهـم طبيعتهـا 

وتـطـور مراحلـهـا ومعرـفـة دورـهـا ىف التأهـيـل والتغـيـري فـسـاد خـطـاب العـقـاب 

 معرفةًوالطمس لشخصية الطفل حتى اصبح مدخال عاما ملفهوم عقيم لل

كام أدى ذلك إىل تغييب حقيقة كـربى مـن حقـائق عهـد الرسـالة وهـى أن 

 عليه وعىل آله وسـلم الـذى كـان أبـا الـلـه للبرشية واإلنسانية صىل الـلـهرسول 

ًوجدا ومربيا ناجحا مل يرضب طفال قط ىف حياته ألنه كان رحيام ًودودا صـبورا ىف  ً ً ً

تهم  وـيـدرك طبيـعـة نفوـسـهم معامـلـة األطـفـال يرـعـى ـحـالهم وـيـتلمس حاـجـا

 .وقدرتهم واملراحل التى ميرون بها ويخاطبهم عىل قدر عقولهم ومداركهم
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 بناء الطفولة: الحل هو 

أن طرـيـــق اإلـصـــالح اـلـــذى 

تستطيع األمة أن تتخطى العقبات 

وتواجه به التحديات وتعيـد إليهـا 

زمام املبادرة والقدرة عىل املواجهة  

ـاءا ـة بـن ـاء الطفوـل ـو بـن ـحيح ًـه  ـص

من خالل املنطلقات الرتبويـة القـدوة واملـنهج النبـوى ىف الرتبيـة . بتأسيس متني

لنعلم حقيقة ما وقعنا فيه من اخطاء واألسباب التى أدت إىل تراجعنا بابتعادنـا 

بالجانـب العـاطفي والشـعوري عنـد اإلنسـان  تربية وجدانيـة . عن نهج القدوة

ًبعيـدا عـن مجتمـع . نية املتكاملـةالذي يشكل سـائر جوانـب الشخصـية اإلنسـا

وفكر الوصاية  والقدر مهمل الكرامـة والقيمـة  ،نفسية العبيد وهرمية االستبداد

ًينهى ويسـري وفـق رغبـات األكـرب سـنا والعـىل قـدرا وعليـه أن يقـوم بـالحفظ . ً

فلنعيـد لـه شخصـيته بالبعـد عـن تربيـة . واالستظهار والتقليديون يلبـى ويخضـع

دون خـوف مـن عقـاب .  أن يسأل وأن يناقش وأن يحرتم طفولتهالعبيد   وحقه ىف

وللمعلم دور هام ىف ذلـك  فـإن املعلـم مثـل الوالـد ىف . أو إرهاب معلن أو مسترت

  حرصه عىل مصلحة الطفل وعىل النجاح ىف مهمته ولن يستطيع ان يـؤدى دوره اإل
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ُدعـم دوره وتحسـنت ظروفـه املعيشـية ومكانتـه االجتامعيـة و ،اذا متت توعيته

الرتبوى باألبحاث الرتبوية العلمية وبالكتب واملـواد الدراسـية املنهجيـة الفعالـة 

ـود  ـمية وجـه ـري رـس ـمية والـغ ـة الرـس ـات الرتبوـي ـرون واملؤسـس ـورة واملفـك املتـط

إذ يستطيع بخرباتـه  ، للمعلم دور أسايس وفعال يف العملية التعليمية. املصلحني

دراسية واتجاهاتها وتبسيطها عىل فكـر املـتعلم وكفائتة أن يحدد نوعية املادة ال

ودور املعلم ليس مقترصا عىل حشو املتعلم باملعلومات ولكن العربة هي إعـداد 

للمستقبل إعدادا سليام ولـذلك ال بـد أن تـوفر يف املعلـم متخصصـا ملـام بكـل 

مفاهيم التدريس ونظريات التعلم مستخدما طرائق إسرتاتيجية تـتالءم وطبيعـة 

إدارتـه  ،بحيث يوفر جـو الـتعلم ،أن يتقمص املعلم دورا قياديا.  ة الدراسيةاملاد

توفري الجـو املناسـب يف الصـف مـن خـالل تكـوين . لنشاطات الحجرة الدراسية

عالقات اجتامعية وكذا كشف ميول واتجاهات املـتعلم ومسـاعدته عـىل تنميـة 

 عـىل التعـرف عـىل قدراته والقدرة عىل التعبـري والتوضـيح واالسـتمتاع والقـدرة

الكلامت التي تدل عىل فهم التلميذ أو عدم فهمه والقدرة عىل البحث واإلطـالع 

والقدرة عـىل طـرح األسـئلة وإتاحـة الوقـت للتفكـري واحـتامل تأجيـل . املستمر

(  التالميـذ وتقـدير سـلوكهم  فــــاالستجابات والقـدرة عـىل إدراك الفـروق بـني

 )املعلم هو صانع املتعلم 
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 مفهوم وتعريف الذكاء: ًيا ثان

 :الذكاء ىف اللغة 

يقال ىف لسان العرب ذكـت النـار أى 

والذكا هى الجمرة . أشتد لهبها واشتعلت

امللتهبة والذكاء هو حده الفـؤاد والـذكاء 

 .رسعة الفطنة

 :الذكاء ىف االصطالح 

ال يوجد حتى اآلن تعريف محدد للذكاء حتى الذكاء مبفهومه العام يختلـف 

موقع ألخر ومن بيئة إىل أخري ففي املدرسة الطالب الـذيك هـو املتفـوق يف من 

أما يف قطاع األعامل فهو الشخص القـادر  ،دراسته والحاصل عىل أعىل الشهادات

عىل استغالل الفرص التجارية وتحقيق أفضل املكاسب ويف الرياضة كان الالعبني 

هو عبقري كرة القـدم "  مارادونا "املميزين والعباقرة ىف األلعاب املتنوعة فمثال 

ألنه أستطاع قراءة وتنبؤ حركات الفريـق الخصـم مسـبقا وترجمهـا عـن طريـق 

إذا أردنا الوصول لتعريف الذكاء . استغالل الفرص عىل أفضل وجه ومن ثم الفوز

بشكل عام فهو األداة التي متكن األفراد واملجموعات من التـأقلم بشـكل أفضـل 

عن طريق استغالل ما هو موجود للوصول إىل حل مشكلة مع الظروف املحيطة 

معينه واملشكلة هي أي تحدي يواجه اإلنسان فقبـل النـار كانـت عمليـة األكـل 

 . وباكتشاف النار وتطويعها تم حل املشكلة، دون الطهي هي املشكلة
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ًيخيا كان الشخص املثاىل بالنسبة لألغريق هو اإلنسـان البـارع فـيام يفعلـه رتا

اما بالنسبة للرومان فكان الشجاع أمـا الصـينى فـأعتربوا كـل  ،ىن ىف تفكريهوالعقال

ًمن كان موهوبا ىف الشعر واملوسيقى والرسم شخصا مثاليا وبالنسبة للعـرب فقـد 

يف . كانت النباهه ىف الشخص الذى يجيدالشعر والبالغة والفصاحة وحسـن البيـان

 Francis Galton فرانسيس جـالتون القرن التاسع عرش اعتقد عامل النفس الربيطاين

أن الذكاء يتـوارث مـن األب ألبنـه ولـذلك كـان يبحـث عـن الـذكاء يف أوالد أبنـاء 

يف الحـرب العامليـة األوىل كانـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة . القياديني العظامء

) Intelligence Quiz(تفرض عىل الراغبني يف االلتحاق بالجيش اجتياز أختبـار ذكـاء 

 إـعـداده لتقـيـيم الـقـدرات الذهنـيـة للمتـقـدمني وـمـن هـنـا ظـهـرت أول مـعـامل ـتـم

 ، نقطة مـن ذوى الـبرشة البيضـاء15السود حصلوا عىل عالمات أقل ب ، التصادم

فاملـدارس األفضـل  ،"البيئــة" ولقد فرس البعض هذا بأن الـذكاء يـأيت عـن طريـق 

. كانت سـببا يف االخـتالفواملنازل ذات املواصفات األفضل ومقاييس الحياة األعىل 

بينام فرس هذا االختالف من قبل آخرين إن السبب كان أن البيض أتوا منحـدرين 

من أجيال عديـدة أكـرث تقـدما وأزدهـارا علميـا مـن السـود الـذين أنحـدروا مـن 

هـذا ، سالالت كانت تعيش يف الغابات واألحراش بأفريقيا حتى مايض ليس ببعيـد

وخصوصـا إنـه ، لعنرصية أثار غضب السود أكـرث فـأكرثالتفسري الذي ال يخلو من ا

وبالنسبة ملجتمعنـا الحـديث فاملقيـاس هـو الـذكاء قبـل كـل . تفسري غري منطقي

ـدي . يشء  لكــن مــن متكــن مــن الوصــول إىل تفســري منطقــي كــان النيوزيالـن
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نتـائج " حيث توصل إىل أن Otago من جامعة أوتاجو James Flynnجيمس فلني 

لشخص ما تعتمد بشكل كامل عىل األحـوال االقتصـادية والثقافيـة امتحان ذكاء 

مـام سـيعطي ، والعلمية والحياتية التي كانت سابقة يف الجيل السابق لجيله هو

أختلـف العلـامء ىف تعريـف . دفعة كبرية للحصول عل عالمـة عاليـة أو العكـس

ه الذكاء فمنهم من عرفه عىل حسب وظيفته وغايته ومـنهم عرفـه حسـب بنائـ

فهناك ) الوظيفة والغاية (ًوتكوينه ومنهم من عرفه تعريفا اجرائيا أما من حيث 

 :عدة تعريفات منها 

 الذكاء هو القدرة عىل التفكرياملجرد : Termanترمان 

ـذكاء ـهـو الـقـدرة العاـمـة ـعـىل التكـيـف العـقـيل للمـشـاكل  : Sternـشـرتن اـل

 . ومواقف الحياة الجديدة

 القدرة عىل التعلمالذكاء هو  : Colvinكولفن 

أو ( أيالقدرة عـىل اإلدراك  ،الذكاء هو القدرة عىل االستبصار : Kohlerكوهلر 

 . الفجايئ بعد محاوالت فاشلة تطول اوتقرص) الفهم 

 :فهناك عدة تعريفات منها) البناء والتكوين ( أما من حيث 

 ،االبتكـار ،الفهـم: يتألف الذكاء مـن أربـع قـدرات هـي  : Binet بينيه

 : Spearmanالـقـدرة ـعـىل توجـيـه الفـكـر يف اتـجـاه مـعـني ـسـبريمان ،النـقـد

الذكاء قدرة فطرية عامة او عامل عاميؤثر يف جميع انواع النشاط العقـيل 

ـدايك. مـهـام اختـلـف موـضـوع ـهـذا النـشـاط أو ـشـكله   :Thorndikeثورـن
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 ،لعدة قدرات مستقلة عن بعضها الـبعض) متوسط حسايب ( الذكاء هو محصلة 

 قام العامل ويليـام 1999يف العام . ينفي ثورندايك وجود ما يسمى بالذكاء العامو

 يف واشنطن Brookings Institution من معهد بروكينجز William Dickensديكنز 

وهـذه النظريـة  ،بوضع نظرية يوجد عليها إجامع شبه كامل بـني العلـامء اليـوم

يه أفضلية يف مجال معني فإنـه تقول أن من كانت لديه صفة جينية متوارثة تعط

عىل سبيل املثال ولد طويل القامـة . سيبدع إذا سمح له االستمرار يف ذلك املجال

هـذا الولـد سـيكون لـه مسـتقبل  ،وأكرث رسعة عىل الركض من أقرانه يف املدرسة

بهذه املشاركة سيقوم بتطوير أدائه وقدراته  ،عىل األغلب كمشاركة يف كرة القدم

 .بة وسيحافظ عىل لياقة بدنيةيف هذه اللع

عالـيـة مقارـنـة ـمـع أوالد آـخـرين ـلـيس ـلـديهم نـفـس مواـصـفاته الجـسـامنية 

الخالصـة أن مـن  ،وبالتايل سيبدع ويتفوق هـو جسـديا وذهنيـا يف هـذا املجـال

وسـوف يسـتعملها  ،ميتلك صفة متوارثة تعطيه أفضلية يف مجال ما عىل اآلخرين

الصـفات املتوارثـة وبكلمة أخرى لكل مـن  ،وسيكون عىل األغلب متفوقا عليهم

 . والبيئة املحيطة دور يف الذكاء وتطوير القدرات العقلية االنسانية

ـذكاء العــام   مصــطلح يتضــمن عــادة الكثــري مــن القــدرات العقليــة: اـل

ــل ــىل التحلـي ــدرة ـع ــة بالـق  ورســـم  ،وحـــل املشـــاكل ،والتخطـــيط ،املتعلـق

ــتنتاجات ــة ،االـس ــاكامت العقلـي ــة املـح ــىل ، ورسـع ــدرة ـع ــمل الـق ــام يـش  ـك

  

 



25الذكاءات املتعددة واكتشاف العباقرة

كـام . ورسعـة الـتعلم ،والتقـاط اللغـات ،وجمع وتنسـيق األفكـار ،التفكري املجرد

ُيعرف الذكاء أيضا بأنـه قـدرة اإلنسـان عـىل التعبـري بواسـطة التفكـري والنشـاط 

أو مبفهـوم أبسـط القـدرة . ًالحريك وأن يبتدع شيئا آخر يف شتى مجـاالت الحيـاة

 . ىل التكيف مع مختلف جوانب الحياة واإلبداع فيهاالعقلية والبدنية ع

 نسبة وقياس الذكاء: ًثالثا 

وميكن أن يكون التقـدم الـذي  ،ميكن أن يكون موضوع الذكاء بالغ التعقيد 

ولكن الكثري من الخـرباء  ،ِّأحرزه العلامء يف فهم الذكاء قليال بشكل مخيب لآلمال

 ،فمـثال. يزات العلمية يف متابعة املهمـةيف مجال الذكاء ما زالوا يجدون بعض امل

يأمل الباحثون بأن فهـم الـذكاء سيسـاعد املدرسـني عـىل تصـميم اسـرتاتيجيات 

, ميلك أغلب األفراد نسبة ذكـاء متوسـطة . تعليمية لألطفال بطريقة أكرث فاعلية

كـان ألفريـد  ،بينام يقل تدريجيا عدد مـن ميلـك نسـب ذكـاء عاليـة أو متدنيـة

 أول ـمـن وـضـع امتحاـنـا لقـيـاس الـقـدرات الذهنـيـة ـلـدى Alfred Binetبينـيـت  

 تـم تقـديم أول امتحـان 1917ويف العام . 1905األطفال يف سنوات الدراسة عام 

تتـأثر . توجد اليوم عديد من امتحانـات الـذكاء وبـأنواع عديـدة. IQذكاء سمي 

يف . مـرهنسبة الذكاء لدى أي شخص بالغذاء الذي يتناوله يف فرتات مبكرة مـن ع

طور عامل النفس الفـرنيس ألفريـد بينيـت أول اختبـار شـامل للـذكاء  ،1905عام 

 وـقـد ـطـور ـهـذا االختـبـار بـغـرض التنـبـؤ مبـسـتوى أداء. ـصـار ـشـائع االـسـتخدام
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وبشكل خاص من أجل متييز أولئك الـذين هـم بحاجـة إىل  ، األطفال يف املدارس

ارات لقـدرات إدراكيـة جـرى اسـتخدام اختبـ، ومنذ ذلك الحـني. مساعدة خاصة

 ،مهارات الرياضيات واملهارات الشفهية ومهارات الرباهـني الفراغيـة:مثل ،محددة

ومـن أجـل تحديـد  ،وذلك بغرض تشخيص حـاالت التـدين يف القـدرات الذهنيـة

 . طيف الذكاء الطبيعي

ومن أشهر األشخاص الذين اشتهروا بنسبة ذكاء عاليـة هـو ألـربت اينشـتاين 

 وتلك النسبة من أعيل النسب التـي تـم تسـجيلها 160  بنسبةحيث سجل ذكائه

عامل عظيم أبهر العامل بذكائه ومبعادالته ومن أشهر  و اينشتاين. لجميع األشخاص

النظريات التي أشتهر بها أينشـتاين هـي النظريـة النسـبية وذكائـه حـري علـامء 

  14 ظهـربعد وفاة أينشتاين تم اخراج دماغه وتصـويرها بعـض الصـور و. عرصه

أمـا الشـخص العـادي . صورة منهم موجوده االن يف املتحف الـوطني يف مريالنـد

اختبـار    يف100 يرتاوح ذكائه لدرجات مختلفة ولكن متوسط ذكاء األشخاص هو

  فأنت شخص طبيعي وذكائـك يف 100 نسبة الذكاء فاذا كانت درجة ذكائك هي

 . املعدل الطبيعي للذكاء
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 الفصل الثاىن

 ة وعوامل ورشوطمقارن

 

 

 مقارنة الذكاء بني الجنسني: أوالً 

ـذكر  ـارق ـي ـد ـف ال يوـج

ـبــني اـلــذكور واإلـنــاث يف 

ولـكــن الـفــوارق  ،اـلــذكاء

الفردية بـني الـذكور أبعـد 

مــدى منهــا بــني اإلنــاث 

ـاقرة أـكـرث ـبـني  فـعـدد العـب

لفرتة طويلة يف التاريخ مل يتم إعطـاء املـرأة . الذكور وكذلك عدد ضعاف العقل

 ،صة يف إثبات قدراتها الذهنية وذكاءها يف العديد مـن املجـاالت أمـا اليـومالفر

فالرباهني العلمية تؤكد عىل أن الذكاء ال يعتمد عىل جنس اإلنسان فالفرص متشـابهة 

ومن أحدث األخبار يف هذا الحقل نـذكر مـا  ،يف اإلبداع العقيل والفكري بني الجنسني

  م2005 يف عـام   Lawrence Summersرزأعلنه رئـيس جامعـة هارفـارد لـورنس سـم
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عندما أعلن أن هناك مواصـفات جسـدية ودماغيـة متنـع املـرأة مـن اإلبـداع يف 

مام أدى إىل ثورة كبرية من قبل النساء العامالت يف قطاع . العلوم بعكس الرجال

 . العلوم ومن قبل مختصني

 أيهام أقوى ذكاء الرجل أم ذكاء املرأه ؟ :ويظل السؤال مطروح 

و ، ًأن دماغ الرجل و دمـاغ املـرأة فـيهام طبعـا كثـري مـن الصـفات املشـرتكة

مـن . من حيث الرتكيب و الحجم و الحساسـية ،لكنهام مختلفان ال ريب يف ذلك

حجام من دماغ الرجل بنسبة أصغر  ،أن دماغ املرأة كجسمها ،املالحظ بوجه عام

و مع هذا االختالف يف الحجم فـإن منـاطق الـدماغ  % 15إىل  %  10ترتاوح بني 

أكـرث شـحنا  ،املخصصة لألمور االدراكية الكبرية عنـد املـرأة مثـل امللكـة اللغويـة

 )العصبونات الدماغية (بالنيورونات 

ميكـن تلخيصـها يف و يف رأي الباحثني فإن أهم نقاط االختالف بني دمـاغيهام 

 ما ييل

  :املرأة أوسع استعامالً لدماغها

 و لو كـان ذلـك مجـرد تحريـك -عندما تؤدي املرأة أبسط عمل من األعامل 

ًيكون أكرث توزعـا عـىل ،  فإن النشاط العصبي الذي يرافق ذلك العمل-لالبهامني 

 . سائر أنحاء الدماغ
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إن خاليـاه الدماغيـة متيـل ف ،و عندما يركز الرجل ذهنه يف عمل من األعامل

أمـا . ًإىل التوزع عىل مساحات محددة من دماغه تبعا للموضوع الذي يفكر فيه

 . فإن خالياها الدماغية تتوهج يف مساحات واسعة من دماغها ،املرأة اذا فكرت

 ًدماغ املرأة أشد تجاوبا مع العاطفة

نـاء تـذكرهم ًأجرى أحد الخرباء رصدا ألدمغة عـدد مـن الرجـال و النسـاء أث

 ،فتبني لـه مـن مـراقبتهم ،لبعض األحداث العاطفية التي عرضت لهم يف حياتهم

و بخاصـة  ،مـع العواطـف ،وجود اختالف يف كيفيـة تجـاوب كـل مـن الجنسـني

و مع أن مشاعر الحزن تنبع من نفس التجـارب و األحـداث عنـد . عاطفة الحزن

اغ املـرأة مـن الخاليـا العصـبية إال أن املشاعر السوداوية يف دم ،الرجال و النساء

إن . مثانية أضعاف حجـم مـا يثـريه ذلـك الحـزن يف دمـاغ الرجـل، )العصبونات(

قد تكون من الناحية النظرية عـىل  ،الطريقة التي تنفعل فيها أدمغتنا مع الحزن

منهـا يف أدمغـة  ،األقل اكرث تهيئة ملشاعر الكآبة مبقدار املثلـني يف أدمغـة النسـاء

 . الرجال

 ، ُ إذا مــا كانــت هنــاك فــوارق بــني عقــول الرجــال والنســاء:ىف رأينــا و

ـد  ـة عـن ـرأة أدىن مكاـن ـي أن اـمل ـذه ال تعـن ـإن ـه ــهًـف ـاىل - الــل ـل- تـع ـن الرـج   ـم

 وال للرـجـل الـسـلطة املطلـقـة ـعـىل اـملـرأة ؛ ـبـل تعـنـي توظـيـف ـهـذه الـفـوارق ،
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وقيـامهام بواجـب  ،َمبا يكفل حسن العرشة بينهام ،يف إطار التكامل بني الجنسني

 .  سبحانه وتعاىل-ُالخالفة عىل الوجه الذي رشعه خالق الرجل واملرأة 

ٍورغم ماتؤكِّده الدراسات بوجود فوارق واضحة بني الجنسني ولكننـا نتصـور  ،َ

  ُمع العلم أن رجاحة العقل ال تقاس بالذكاء وحده ؛ أن

فطنـة وكياسـة مهام أوتني النسـاء مـن ذكـاء وأدارك وذهـن و: والحقيقة أن 

 . - غفلة –وفهم فان لديهن 

 العوامل املؤثرة يف الذكاء: ًثانيا

اـلـذكاء اإلنـسـاين ـهـو حـصـيلة التفاـعـل ـبـني العواـمـل الوراثـيـة والعواـمـل 

. فالوراثة والعوامل الجينيـة يضـعان األسـاس يف اإلطـار العـام للـذكاء ،البيئية

شكل هذا الـذكاء وتفـي وتأيت بعد ذلك البيئة بظروفها وعنارصها املختلفة لت

فـإذا  ،منه قدرا ً يتناسب يف مداه مع طبيعة تلك الظـروف والعنـارص البيئيـة

كانت مواتية ومحفزة لنمو وبلورة الذكاء املوروث متـت تنميـة الجـزء األكـرب 

إن كالً من الوراثة والبيئة يتبـادالن . أما إذا كانت العنارص البيئية مثبطة ،منه

ذكاء هنا نتاج تفاعل بني القدرات البيولوجية وبني الفـرص التأثري يف الذكاء وال

ًالبيئية املتاحة ويجعـل مـن املسـتحيل فصـل تـأثريهام متامـا إال عـىل سـبيل 

 فالوراثة تصنع الحـدود واإلمكانيـات التـي تتـيح للعوامـل, الدراسة والبحث 
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.  البيئـةفاالستعدادات املوروثـة ال تظهـر ويتضـح أثرهـا مـن دون آثـار, بالتأثري 

 فإن ما يتبلـور مـن الـذكاء –وخاصة يف مرحلة النمو حتى سن العرشين تقريبا ً 

ومن أبـرز العوامـل البيئيـة املـؤثرة عـىل . عند نهاية تلك املرحلة يكون محدودا ً

الصحة ىف مقابـل املـرض , الفروق االجتامعية واالقتصادية ( مستوى الذكاء نذكر 

التلـوث األشـعاعى مثـل  ، مشـكالت التغذيـةالتغذيـة ىف مقابـل ،ونقص الحديد

 ) التلوث الكيمياىئ مثل نسبة الرصاص ىف الهواء  ،األشعة

 ميكـن أن نقـول إن للوراثـة الـدور السـائد والهـام يف تحديـد وخالصة ذلـك

 . إال أن البيئة الصحيحة لها دورها يف تحسني الذكاء ،مستوى الذكاء

 :رشوط الذكاء وتنيميته : ًثالثا 

مــرونة . التســاؤل. االسـتامع بـتفهم وتعــاطف. مقاومة االنـدفاع. ثابرة امل(

التعــبري بدقـة ووضـوح . االسـتفادة مـن الخـربات. السعي نحـو الدقـة. التفـكري

. املخاطرة املحسـوبة. الحامس املرح. االبداع والخيال. استخدام الحواس. التفـكري

 ).التفـكري مع اآلخرين 

 ـمــن الشخـصــيات املختلـفــة ونتـعــايش معـهــا نقاـبــل يف حياتـنــا العدـيــد 

ـــيته ـــة وشخـص ـــمته الخاـص ـــل بـص ـــرفهم يحـم ـــن نـع ـــخص مـم ـــل ـش  ٍوـك

ـادئ والعصــبي واالجتامعــي ،املســتقلة ـعرش والـه ـف وصــعب اـمل  نجــد اللطـي
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ٍوحتى عندما يتشابه تصنيف الشخصية فإن لكـل . واملنطوي والضحوك واملكتئب

كـٌل  ،كـل العصـبيني كبعضـهمفال كـل الضـحوكني كبعضـهم وال  ،ًمنها شيئا مييزه

يرتكون بصامتهم يف أرواحنا وعىل خطى . يعمد إىل ترك بصمته الخاصة يف الحياة

ًحياتنا ويحمل إلينا التعامل مع كل شخص منهم خـربًة جديـدًة وتجربـة فريـدًة  ٍ

ًودرسا نتعلمه سواء كانوا جيدين أو سـيئني فالشـخص الـذي ميـر بحياتـك بغـري  ،ً

البعض نتعلم منهم ونأنس بصحبتهم ونسعد بجـوارهم . ًبحاٍبصمة ال يكون إال ش

ًيعطوننا ذكريات رائعـة وخـربات سـعيدة ،ونستند عليهم حني نسقط والـبعض  ،ٍ

ٍاآلخر وهم أصـحاب الشخصـيات الصـعبة يبـدون كحائـل بيننـا وبـني الحيـاة أو 

 التعامل بكفاءة من أصحاب الشخصيات الصعبة. الهواء

ًات الصعبة يبدو حًال سهًال وبديهيا أن تـتخلص التخلص من أصحاب الشخصي* 

ٍفأنت تؤمن بأنك بغري حاجة لهم وتبدو حياتـك ! منهم إن تعرثت بهم خالل حياتك

ٍولكن ماذا لو كنت غري قادر عىل الـتخلص مـنهم ؟ مـاذا لـو كانـت  ،أفضل بدونهم

 ًتلك الشخصية الصعبة مديرك يف العمـل ؟ أسـتاذك يف الدراسـة ؟ شخصـا تحتاجـه 

 حينـهـا يـجـب  ،وال ميكـنـك ببـسـاطة األطـفـال اـلـتخلص مـنـه وإبـعـاده ـعـن حياـتـك

ًعلـيـك اـلـترصف كناـضـج يحتـمـل ويـجـد طريـقـة للتعاـمـل  وحـيـث أنـنـا اـصـطدمنا. ٍ
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بحقيقة عجزنا عن الهرب سيتوجب علينـا أن نعـرف مـن هـؤالء لنجـد الطريـق 

ـيهم ـون ، إـل ـعبة تـك ـيات الـص ـنيف الشخـص ـت تـص ـع تـح ـي تـق ـيات الـت الشخـص

أو  ،أو صعبة اإلرضاء واملجهدة ملن حولها ،شخصيات العصبية رسيعة الغضبكال

 . املعتدة بنفسها ورأيها وال تستمع إال ألفكارها

ٍفهم اآلخر إذا فكيف نتعامل معهم ؟ يحتاج التعامل دامئا إىل قاعدة أوليـة *  ٍ ً

ٌفمدير تحتاج إىل وظيفته أو أستاذ تحتاج لعل ،ثابتة تنص عىل فهم اآلخر مـه لـن ٌ

 ،ٍتحصل منهم عىل يشء إن وقفت كالصخرة الصلبة يف طريـق أمـواجهم الهـادرة

ٍحينها يصبح الصدام وشيكا بغري فائدة تعود عىل أحد منكام ٍ ً . 

ـك *  ـة أماـم ـاج إىل دراـسـة الشخـصـية املاثـل دراـسـة الشخـصـية الـصـعبة تحـت

بـاألمر ولـيس ذلـك  ،وتحديد نوعها وأسباب ترصفاتها وحاجاتها وطريقة تفكريها

ٍالصعب أو املعقد فكل شخصية تظهر من خالل أفعالها وردود أفعالها وتعاملهـا 

 . مع من حولها

 ًالشــخص رسيــع الغضــب فرسيــع الغضــب مــثًال يهتــاج رسيعــا مــن* 

ــري  ــة ـغ ــرارات مترسـع ــذا ـق ــرًة متـخ ــا وزمـج ــدنيا رصاـخ ــأل اـل ــل يشء ومـي ٍأـق ً ً ٍ 

ـائج اـعـتامدا ـعـىل غـضـبه ـ ،ًمحـسـوبة النـت ـدوء ٌفـهـذه شخـصـية ـت ـاللني والـه  أيت ـب

ـز  ـه يرـك ـه ويجعـل ـدخل يحـب ـديث مـب ـا يف الـح ـذب انتباهـه ـا إىل ـج ـاج دوـم ٍوتحـت ً 
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ٌوهي شخصية يغضبها اإلحباط واالنتقاد الجارح وأسـلوب . مشاعره عىل االهتامم

 . ّالحديث الندي الحاد

الشخص صعب اإلرضاء الشخصية صـعبة اإلرضـاء واملجهـدة ملـن حولهـا ال *

ٍشخصـية تنتظـر أن تفاجئهـا بيشء مل  ، يرضيه حتى املعجـزاتيعجبه العجب وال ٌ

 . ٍتتوقعه ليصاب بدرجة لن تتخيلها من الرىض عنك وعن عملك

الشخصية األنانية الشخصية املحبة لذاتها التي ترى نفسها مركز الكـون وال * 

يصح إال رأيها من أسوأ الشخصيات الصعبة التي قد تقابلها وتضطر إىل التعـاطي 

ًهكذا تبدو الشخصيات الصعبة وكيف نتعامل معها وتتعامـل معنـا سـواء  ،معها

ًكانوا كام ذكرنا أو أنواعا أخرى من الشخصيات ومع حاجتنا إلـيهم وعجزنـا عـن 

 . إقصائهم

اذا كانت معرفة األمناط الشخصية مهمة لألذكياء  وأيضا مثـة أمـور وصـفات 

 التعقيـد ولكـن التقـدم الـذى يجب الرتكيز عليها فربغم أن موضوع الذكاء بـالغ

أحرزه العلامء ىف فهـم الـذكاء سـاعدتهم األبحـاث والدراسـات واملتابعـات عـىل 

دور  وللبيئـة يرهاومهارات التفكري أمور ميكن تعلمها وتطو اإلنساين تنمية الذكاء

ثـر والسنوات األوىل من حياة الطفل لهـا أ. للمخ الترشيحي هام يف تعديل البناء

 لتحـدد كفـاءة عمـل البيئيـة مـع العوامـل الوراثيـة حيث تتفاعل العوامـل، بالغ
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ًتختلف درجة الذكاء من فرد إىل آخـر طبقـا لعـدة عوامـل لعـل أهمهـا . الدماغ

ولكن هذا ال يعني أنه ال ميكنك مامرسة بعـض ، د الورايث وأجواء النشأةاالستعدا

 :وهذه بعض الخطوات املفيدة، التمرينات لتنمية الذكاء

، تغيـري منـط حياتـك ، الـذي نتناولـه الطعـام نوعيـة ،الرياضـية  التمرينـات(

 ،الجذرـيـة  الحـلـول اللـجـوء إىل ،أـحـالم اليقـظـة ،مـثـل دور اـلـذيك ،ـسـاعات الـنـوم

 .)العمر  التقدم يف، األفكار   تنظيم ،جديدة   لغة ،  القراءة  ،النقاش ، لعاباأل
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 الفصل الثالث 

 نظرية الذكاءات املتعددة

Multiple Intelligence 
 

 

 نظرية الذكاءات املتعددة: أوالً 

 وتقـول بوجـود 1983هي نظرية وضعها عـامل الـنفس هـاورد جـاردنر عـام 

يس عىل قــدرتني فقط هام التواصـل اللغـوي والتفكـري العديد من الذكاء ات ول

ـدتان يف  ـدين واملعتـم ـذكاء الوحـي ـؤرشي اـل ـديا ـم ـا تقلـي ـني اعتربـت ـي واللـت املنطـق

 ، 1990عام . )IQ(اختبارات الذكاء 

 العبقــرية       = I Q                    أختبار مستوى الذكاء 

             التصنيف  IQ           مدى  

 العبقرى أو القريب من العبقرية    فأعىل140

 متقيد الذكاء 140 -  120

 فائق الذكاء 120 – 110

 ذكاء طبيعى أو متوسط 100 – 90

 بالدة 90 – 80

 قصور حدى 80 -70

 تخلف عقىل محدد  فأقل– 70
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باإلضـافة للتواصـل اللغـوي  ،أشار جاردنر اىل خمـس قـدرات أضـافية وهـي

الـذكاء  ،الـذكاء املوسـيقي النغمـي ،املكـاين/الـذكاء الـبرصي  ،والتفكري املنطقـي

 ،ذكـاء معرفـة االخـرين ،معرفة النفس/ ذكاء املعرفة الذاتية  ،العضيل/الجسمي 

وحتـى . والحقا أعرتف جاردنر بإمكانية وجود ذكاءات أخري عىل العلم اكتشافها

الطبيعـة و ذكـاء ذكاء عامل : أضاف جاردنر ذكائني عىل النظرية وهام، 2016عام 

وكان قد ذكر عن امكانية اعتبار املعرفة الوجودية كذكاء منفصل إال انه . التعليم

والـذكاء عنـد جـاردنر عبـارة عـن مجموعـة مـن . مل يبت بـاألمر بشـكل حاسـم

وكذلك القدرات التي متكـن الشـخص . املهارات متكن الشخص من حل مشكالته

والقدرة عـىل إضـافة معرفـة جديـدة . عمن إنتاج ماله تقديره وقيمته يف املجتم

ثم إن كل شخص متميـز عـن . والذكاء عبارة ليس بعد واحد فقط بل عدة أبعاد

تعتـرب نظريـة هـوارد جـاردنر مـن . والذكاء يختلف من شخص إىل آخر. اآلخرين

النظريات املفيدة يف معرفة أساليب الـتعلم وأسـاليب التـدريس فأنهـا تكتشـف 

 . د املتعلممواطن القوة والضعف عن

 نـشــأت فـكــرة اـلــذكاءات املتـعــددة ـمــن عـلــم" ـهــاورد ـجــاردنر "ـيــرى 

 النفس فقد تطورت هـذه الحقيقـة لتوثـق ان لـدى الـبرش أنـواع مختلفـة جـدا 

ــال ــيم األطـف ــة وأن ـهــذه الـقــوى مهـمــة ـجــدا ىف تعـل ــوى الفكرـي  ـمــن الـق
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ثـم كيـف ميكـن للنـاس أظهـار مـا ىف . وكيف يفهم األشخاص األشياء ىف عقولهم

اذا كان لدينا جميعا بالضبط نفس نوع العقـل ومل يكـن  ،عقولهم وما قد فهموه

هـنـاك إال ـنـوع واـحـد ـمـن اـلـذكاء ميكـنـا حينـهـا أن نعـلـم الجمـيـع اليشء نفـسـه 

ًبالطريقة نفسها ونقيمهم بنفس الطريقة وسيكون ذلك أمرا عادالً ولكـن مبجـرد 

 وأنـواع مختلفـة مـن ان ندرك ان الناس لديهم أنواع مختلفة جـدا مـن العقـول

، القوى بعض األشخاص جيدين ىف التفكري املكاىن والبعض يتميز بالتفكري اللغـوى

البعض منطقيني للغاية والبعض األخر يحتاجون ان يعملون بأيديهم ويكتشفوا 

عندما ندرك ذلك نتيقن أن التعليم الذى يعامل الجميع بـنفس . األشياء بتفاعل

نه يختار نوع واحد من العقول العقل الـذى اطلـق أل. الطريقة هو تعليم جائر

 اللغوى جـدا واملنطقـى ويقـل اذا كنـت تفكـر مثـل -عليه أسم أستاذ القانون 

اذا كنـا نعلـم أن . ذلك فاألمر ممتاز وان كنت ألتفكر مثل ذلك فـال مكـان لـك

وطفـل أخـر يـتعلم  ،أحد االطفال ليه طريقة تعلم مكانيـة أو صـورية مكانيـة

اينة كطريقة للتعليم وطفـل ثالـث يحـب طـرح األسـئلة الفلسـفية طريقة املع

العميقة وطفل رابع يحب القصص فال ينبغى لنـا كمعلمـني أن نرشح  برسعـة 

ميكننا أن نوفر برامج وأدوات ومصـادر تعـرض املـواد للطفـل بطريقـة يجـدها 

  الطـفــل ممتـعــة ومتكـنــه ـمــن اـســتخدام ذـكــاءه بـشــكل فـعــال إىل ـحــدان
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فاعلية سيكون الطفل قادر عىل أظهار فهمه للامدة بطريقة مريحة التكنولوجيا ت

والطريقة  ،ان الطريقة لتعلم يشء هى قراءته ىف كتاب أو سامع محارضة عنه. له

الوحيدة إلظهار فهمنا هى اجراء اختبارات قصرية وأحيانا معه سؤال مقاىل ميكن 

 للموضوع بأكرث من تدريس أى يشء بأكرث من طريقة كام أنه ميكن أظهار الفهم

طريقة ولكن هذا ال يعنى أن استخدم مثانية طرق للتعليم مبـا أنـه لـدينا مثانيـة 

  ،أنواع من الذكاءات

ولكن يجب علينا دامئا أن نسأل أنفسنا هل وصلنا إىل كل طفـل ؟ وإذا كـان 

ويعتقـد أننـا نعلـم ، الجواب ال فهل هناك طرق أخرى تساعدنا عىل القيام بذلك

ة ونغطى مواضيع كثرية والنتيجة أن الطالب لديهم معرفة سطحية ثـم مواد كثري

وأعتقـد أن املدرسـة  ،عندما يغادرون املدرسة يكونوا قد نسـوا كـل يشء تقريبـا ً

تحتاج إىل التغيري أن يكون لـديها عـدد قليـل مـن األولويـات وتركـز فعـال عـىل 

م فقـال ان الواقـع ورضب مثالً بتعلم العلو. تحقيق تلك االولويات بشكل عميق

 أليهم أن يدرس الطالب الفيزياء والكيمياء

ـاك  ـذهب إىل الجامـعـة هـن ـل أن ـي ـك قـب ـم الفـل ـى عـل ـا أو حـت   أو الجيولوجـي

 ـفـاألهم ـهـو. الكـثـري ـمـن الوـقـت للقـيـام بـهـذا الـنـوع ـمـن االـعـامل التطبيقـيـة

 أن يـعـرف ـمـا ـهـى الفرـضـية وكيفـيـة اختيارـهـا ملعرـفـة ،تعـلـم التفـكـري العـمـىل

  



العباقرةالذكاءات املتعددة واكتشاف 
40

اذا كانت غري صـحيحة كيـف يراجـع نظرياتـه وذلـك .  كانت صحيحة أو الاذا

االمر قد يستغرق وقت فليس هنا كطريقة تعلمنـا ذلـك ىف غضـون اسـبوع أو 

شهر ومن أجل أن نتعلمه البد وأن نقوم بنوع مختلف مـن التجـارب وننتظـر 

ى مـا النتائج مطابقة لتوقعنا او غري مطابقة ستعرف العبارة التى تعـرب عـن رأ

والعبارة التى تستند عىل أدلة قوية أهم نقطة حـول التقيـيم هـى معرفـة مـا 

وأفضل وسـيلة بالنسـبة ىل للتفكـري ىف األمـر هـى  ،الذى يجب عليك القيام به

أن تقوم باملشاهدة . طفل يتعلم رياضة أو طفل يتعلم بشكل من أشكال الفن

 وتعـرف كيفيـة واملحاولة وتخضع للتدريب وأنت تعرف شخصيا متى تتحسـن

اداءك باملقارنة باألطفال اآلخرين لذلك يفضل أن يتم أشعار األطفال منـذ أول 

يوم لهم باملدرسة مبا هو األداء واالنجـاز الـذى سـيتم تقيـيمهم عليـه وأرى أن 

ًالتقييم البد وأن يكون ذاىت وىف املدرسة التقييم والينبغى أن يكون شيئا يفعله 

عىل الناس أن تـرى امثلـة مـن . نت أهم عنرص فيهينبغى أن تكون أ. غريك لك

حيث تعمل األنـواع الجديـدة مـن التعلـيم بفاعليـة . االماكن التى تشبهه لهم

حيث ، حيث يتعلم الطالب بعمق حيث ميكنهم أن يعلنوا معرفتهم علنا ً. حقا

 ينظر كل شخص إىل األطفال ويقول هذا هـو النـوع مـن األطفـال الـذى أريـد

ـذا  ـه ـل ـون ىف مـجـالأن انجـب ـذين يعمـل ـراد اـل  نـحـن بحاـجـة إىل أن يـكـون األـف
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. التعـلـيم خصوـصـا املعلـمـني واإلدارـيـني ـمـؤمنني ـبـذلك ويرـيـدون فـعـال تحقيـقـه

ويحاولون الحصـول عـىل املسـاعدة التـى يحتـاجون إليهـا مـن أجـل ان يكونـوا 

ـمـن نـظـام التعـلـيم املبـنـى ـعـىل حـشـو  ،ـقـادرين ـعـىل التـحـول اذا ـجـاز التعـبـري

ومات ىف رأس الطفل إىل نـوع جديـد حيـث يكـون االعـداد وراء الكـواليس املعل

ويكون الطفل نفسه ىف مركز التعلم ونحتاج خطـط تقديريـة تقنـع الجميـع أن 

هذا النوع من التعليم فعال وانه ليس من الجيد أن يكون التعليم يتمحور حول 

ختيـارات والتـى الطفل ويكرر نفس األختبارات القدمية ذات األسئلة متعـددة اال

ويجب أن يكون هنـاك التـزام سـياىس  ،كانت تستخدم منذ خمسني أو مائة عام

ينص عىل ان يكون هذا النوع من التعليم الذى نريده ان يكون ىف بلدنا ويخىش 

جاردنر من كبت االصـالح الـذى يتوقعـه ىف بـالد أخـرى غـري بلـده كـام كـان ىف 

 . "املاىض

 أنواع الذكاءات:ًثانيا 

 والذي ميكن من ميتلكـه مـن اإلبـداع يف الكتابـة والحـديث :ء اللغوي  الذكا

الذيك لغويا سيكون أكرث قدرة عىل تعلم اللغـات واسـتخدام اللغـة يف  ،والخطابة

 . وهنا نذكر نجيب محفوظ ،الوصول ألهداف معينة
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 الذي يتضمن القدرة عىل حل مشكالت منطقيـة : الريايض -الذكاء املنطقي 

رياضـيا سـيكون أقـدر مـن غـريه عـىل -الذي يكون منطقيا ،ت رياضيةأو معادال

 . وهنا نذكر ألبريت أينشتاين, التعامل مع املعضالت العلمية وفهمها 

 املتضمن للمهارة يف األداء املوسيقي ويف تأليف املوسـيقى :الذكاء املوسيقي 

 . وهنا نذكر بيتهوفن ،وتقديرها واستيعابها
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 الخاص بإمكانية استعامل الجسـم لحـل مشـكالت : الحريك-الذكاء الجسدي

 . وهنا نذكر مارادونا، الرياضيون املتميزون هم من أمثلة هذا النوع ،معينة

 الذي ميكن مـن ميتلكـه مـن التعـرف عـىل أمنـاط وأشـكال :الذكاء الفراغي 

وهنـا نـذكر , أي يعطيـه القـدرة عـىل فهـم املعضـالت البرصيـة وحلهـا ،مختلفة

 . بيكاسو

مـن ميتلـك  ، الذي يخص العالقة مع اآلخرين:ذكاء العاطفي أو االجتامعي ال

هذا النوع ستكون له القدرة عىل فهم نوايا ودوافع ورغبات اآلخرين مام ميكنـه 

 . وهنا نذكر غاندي, من التعاون مع غريه 

الذي ميكن الشخص من فهم قدراته هـو وميكنـه : الداخيل -الذكاء الشخيص

وهنـا .  ومشاعره وميكنه بالتايل من تنظيم حياته بشـكل نـاجحمن تقدير أفكاره

إذا العبوا الشطرنج أذكيـاء يف نـوعني محـددين فقـط مـن أنـواع . نذكر أفالطون

فهؤالء سـيجدون صـعوبة يف العـزف  ،والذكاء الفراغي ،املنطقي الريايض  ،الذكاء

التواصل مـع عىل آلة موسيقية مثال ولن تكون من صفاتهم الرئيسية القدرة عىل 

 . اآلخرين ومن ثم التعاون معهم بشكل متميز
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 جرد الذكاءات وقياسها: ًثالثا 

  )LINGUISTIC( الذكاء اللغوي  -1

 الذكاء اللغوي  ؟" كيف تعرف أنك ممن ميلكون 

 بعـدة " الذكاء اللغـوي "يتمتع صاحب 

ـتكلم والحـفـظ  ـزة يف مـجـال اـل ـسـامت ممـي

تلـك ورسد القصص فتجده مستمع جيد ومي

ــامت  ــتخدام الكـل ــة واـضــحة يف اـس موهـب

الفصحى والغريبة ويكون مـن ميتلـك هـذا 

 متحدث ومحارض ممتاز ومييل إىل الكتابة بشكل عام ويعترب " الذكاء "النوع من 

عـامل السـهلة ألشخاص الذين يعشقون تعلم لغـات أخـرى وتكـون مـن األمن ا

 التـي تنتمـي إىل " بألعـاب الـذكاء"هذا الشخص يستمتع . والبسيطة بالنسبة له

وقـادر  ،اللغات والكلامت املتقاطعة ويهوى استخراج معـاين املفـردات الجديـدة

ـعـىل إـعـادة ـصـياغة القـصـص القـصـرية الـتـي يقرأـهـا بأـسـلوبه املمـيـز والـخـاص 

 .  هذه" العاب الذكاء "وبطريقة سلسة ومييض أوقات طويلة مع 

تظهر الدراسات فرق كبـري حيث "  تنمية الذكاء "  وهى لها لها دور كبري يف 

لـدى " اختبـار نسـبة الـذكاء " لدى من ميارسونها عن  " اختبار نسبة الذكاء "يف 

 . "العاب الذكاء "غري املامرسني لـ 
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  لدينا؟" الذكاء اللغوي "كيف نستثمر -

فأنـت أحـد األشـخاص " الذكاء اللغـوي " أذا كنت ممن يتمتعون بـ 

تعتمد عىل اإلقناع والحديث كأن تكـون عامل التي ألالذين يبدعون يف ا

ًمدربا يف الربمجة اللغوية العصـبية مـثال أو أن تكـون محاميـا  فهـذه …ً

كام ميكـن أن . "الذكاء " عامل تعتمد بشكل كبري عىل هذا النوع من ألا

عامل التي تختص باللغة بشكل عام أو طرق التواصل البرشية ألتتميز با

 يف الرتجمـة واسـتخراج املعـاين التـي يتميزون" الذكاء "  فأصحاب هذا 

 كـام ميكـن ،تصـف الحالـة بدقـة ويبـدعون يف دراسـة اآلداب واللغـات



العباقرةالذكاءات املتعددة واكتشاف 
46

يف كتابة القصـص والروايـات وإنشـاء القصـائد والشـعر " الذكاء "  استغالل هذا 

وأبرز املهن ىف هـذا . ًويكون وجوده مهام جدا ومؤثرا يف جلسات القدح الذهني

فالـذكاء اللغـوي يـرتبط  ،السيايس والشعراء واملعلمـنياملجال القايض والخطيب 

و اسـتخدام اللغـة اسـتخداما جيـدا عـىل املسـتوى الصـويت  ،بالبالغة والفصـاحة

واـلـتحكم يف ـهـذه املـسـتويات  ،والرصيف والرتكيـبـي واـلـداليل والبالـغـي والـتـداويل

النصـوص واسـتعاملها يف كتابـة  ً،اللسانية بيانا وبالغة وتصويتا وفصاحة وإبـداعا

يتموقع الـذكاء  ،ومن ثم. األدبية الرسدية والشعرية والدرامية والحكائية والفنية

. اللغوي يف الفصوص الصدغية والجبهة اليرسى كمنطقـة بروكـا ومنطقـة فرنيـك

 كل شخص لديه هذه الخصائص فهو ميلك ذكاء الكلامت أو الذكاء اللغوى

 أجد أن الكتب مهمة)  أ

 أىس قبل قراءتها أو التحدث بها أو كتابتهاأسمع الكلامت ىف ر)  ب

أفهم مـن اإلنصـات إىل الراديـو أو رشيـط الكاسـت أكـرث مـن مشـاهدة )  ت

 التليفزيون واألفالم

أجد متعة ىف تسلية نفىس واآلخرين بالتالعب باأللفـاظ والشـعر الهـزىل )  ث

 والثورى
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راسة الرياضـيات أجد دراستى للغة اإلنجليزية والتاريخ أسهل بكثري من د)  ج

 والعلوم

 يستوقفنى البعض لرشح معنى بعض الكلامت سواء ىف كتاباىت وحديثى)  ح

يلفت أنتباهى اإلعالنات والكلامت التى تكتـب عـىل الطريـق أكـرث مـن )  خ

 املناظر الطبيعية

 حوراىت تضم بعض املراجع من التى قرأتها أو سمعتها)  د

 خريندامئا أذكر العرفان واالمتنان لآل)  ذ

 

 نشاط ىف األنصاًت

 

 :إىل األىت ) عقلك ( أنصت ىف رسك 

 صوتك الداخىل وهو يخربك ماذا ستفعل ىف باقى اليوم

 رجل ىف التعسني من عمره يخربك بقصة حياته

 مذيع ىف التلفاز أو الراديو يقم إعالنا تجاريا
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 )األرقام ( الذكاء املنطقى أو الرياىض  -2

 ؟" املنطقى أو الرياىض " ن ميتلكون الذكاء     كيف تعرف انك مم

ــ  فأـنـت أـحـد " اـلـذكاء املنطـقـى أو الرـيـاىض " إذا كـنـت مـمـن يتمتـعـون ـب

عامل التي تعتمد عىل إجراء العمليـات الحسـابية ألاألشخاص الذين يبدعون يف ا

يحـب اجـراء األنشـطة العلميـة والحسـابية واملنطقيـة وزنهـا  ،ىف عقلك بسهولة

ـا ـاز يـحـب  ،وتحليلـه ـاج لتفـكـري كالـشـطرنج واأللـغ ـى تحـت ـاز واأللـعـاب الـت األلـغ

تشـعر بحاجـة لقيـاس األشـياء تصـنيفها  ،القصص الحسابية والكالميـة ،املنطقية

 ،ميكـنـك التفـكـري ىف املـفـاهيم املـجـردة ـبـال كـلـامت او ـصـور ،ووزنـهـا و تحليلـهـا

الت لـديك قـدرة عـىل املشـك ،تستمتع باألرقـام واألشـكال والـنامذج والعالقـات

والتعامل مع الرسوم البيانيـة وقـدرة االسـتنتاج والتصـنيف أجـادة التعامـل مـع 

 الرموز املجردة ومتيل للدقة والنظام واملنهجية

 



49الذكاءات املتعددة واكتشاف العباقرة

 

 منشط املخ

11 ......12 .....14 ..................26 ..........

42 .............. 

 

 

 

 

  ؟ لدينا" الذكاء املنطقى أو الرياىض "كيف نستثمر  -

ــ   فأـنـت أـحـد " اـلـذكاء املنطـقـى أو الرـيـاىض "أذا كـنـت مـمـن يتمتـعـون ـب

عـامل التـي تعتمـد عـىل التـدقيق الشـديد مثـل ألاألشخاص الذين يبـدعون يف ا

برمـجـة الكومبـيـوتر وتتمـيـز ىف اـلـربط ـمـا ـبـني االرـقـام واـلـدالالت مـثـل تحلـيـل 

لبنـاء الفكـري امليزانيات والبيانات أو أن من أصحاب املهـن التـي تعتمـد عـىل ا

عـامل رشعـي محلـل  ،والتخييل واإلبداع بأن تكون مهندس أو ميكانييك وكهربـايئ

سيايس أو مدرس رياضيات أوىف مجاالت الكشف والبحث املستمر مثل عامل فلك 

أو ىف الحسابات والكميات واالداريات مجتمعـة وان تكـون مـدقق حسـابات أو 

 .عامل فلك أو طبيب نفيس
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الخصائص فهو ميلك الذكاء املنطقى أو الذكاء الريـاىض كل شخص لديه هذه 

 )األرقام ( 

 أنه يستطيع حساب األرقام بسهولة)  أ

 الرياضيات والعلوم من املواد املفضلة لديه ىف الدراسة)  ب

 ايستمتع جدا باأللعاب وحل األلغاز التى تتطلب تفكريا منطقي)  ت

ئلة مـن نوعيـة مـاذا لـو يحب أن يقوم بالتجـارب واألجابـات عـن األسـ)  ث

 ة مثالًت كمية املياه التى تسقى الشجرعفضا

دامئا يبحث عن تجارب متكـررة ىف عقلـه وتنظـيامت وتسلسـل منطقـى )  ج

 لألشياء

 يهتم كثريا بالتطورات الحديثة ىف العلوم)  ح

 كل ىشء لديه تفسري عقالىن)  خ

 لديه مفاهيم مجردة نظرية بدون كلامت وبدون صور)  د

  يجد أن هناك عيوب وقصور ىف كالم األخرين وأفعالهم ىف البيت والعمل) ذ
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يشعر بالراحة ىف التعامل مع األشـياء التـى ميكـن قياسـها أو تصـنيفها أو )  ر

 تحليلها أو معايرتها

 )spatial-visual(الذكاء السطحي او البرصي  -3

 ؟" السطحي أو البرصي " كيف تعرف انك ممن ميتلكون الذكاء 

فأنـت أحـد " الذكاء السـطحى أو املكـاىن " إذا كنت ممن يتمتعون بـ 

ـدعون يف ا ـذين يـب ـعـامل ألاألـشـخاص اـل

التي تعتمد عـىل الكتـب ذات الصـور 

وتفضـل اسـتخدام الرسـم ىف . الكثرية

ــز ـبــني  التعـبــري وتـســتطيع التميـي

ِّاأللوان وأنت متَيز األشكال برسعـة 

ِكـام تسـتطيع أن تنشـئ تشـكيال. و بدقة ْ ت مختلفـة ُ

. خيالـهوأن تصـف الواقـع مـع إضـافات مـن . برتتيب األشـكال و األلـوان

ِّوـلـديك بوـصـلة داخلـيـة يتـحـدد بـهـا املـكـان بـسـهولة يف مـكـان جدـيـد أي  َ

أو  والتميـز بالقـدرة عـىل اسـتعامل الفضـاء. يستخدم االتجاهات األربعة

 وتفـضـل ـقـراءة. أو ـمـا يـعـرف ـبـالوعي الفراـغـي-الـفـراغ بـشـتى أـشـكاله 
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 . الخرائط والجداول والخطاطات كام تفضل تخيل األشياء وتصور املساحات

 

 نشاط ىف التخيل

 تخيل ىف عقلك الصور التالية

 مربع أخرض ودائرة حمراء ومثلث أصفر 

 الواجهة األمامية ملنزلك 

 ألربت أينشتاين فوق السقف

 

  لدينا ؟" الذكاء السطحى أو البرصى "كيف نستثمر  -

فأـنـت أـحـد " اـلـذكاء الـسـطحى أو اـلـبرصى "  مـمـن يتمتـعـون بــــ إذا كـنـت

عامل التي تعتمد عىل الهندسة وتحقق النجـاح ىف ألاألشخاص الذين يبدعون يف ا

العمل كمهندس أو رسام خرائط أو مصمم مالبس أو مخرج سـينامىئ أو مصـمم 

 مواقع ويب أو مخرتع أو مصمم عروض رياضية

 ميلك الذكاء السطحى أو البرصىكل شخص لديه هذه الخصائص فهو 

 أرى الصورة واضحة عندما أغمض عينى)  أ
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 لدى حساسية اتجاه األلوان)  ب

 أجيد استخدام الكامريا الفوتوغرافيا أو الفيديو لتسجيل ماأرى حوىل)  ت

 أستمتع بحل الغاز واملتاهات واأللغاز البرصية األخرى)  ث

 لأرى أحالم مفعمة بالحيوية ىف اللي)  ج

 أحب الرسم والخربشة والكاريكاتري)  ح

 علم الهندسة أسهل ىل بالنسبة للعلم الجرب)  خ

 أرى األشياء بيرس من اعىل الطائرة)  د

 أفضل النظر إىل املواد املقروءة التى بها صور كثرية)  ذ

 )musical-rhythmic(الذكاء املوسيقي واإليقاعي  -4

 ؟" ملوسيقى واإليقاعى ا" كيف تعرف انك ممن ميتلكون الذكاء 

 فأنت أحـد " الذكاء السطحى أو املكاىن "أذا كنت ممن يتمتعون بـ 

عامل التي تعتمد عىل عزف عـىل اآلالت ألاألشخاص الذين يبدعون يف ا

. و تغنـي األغنيـة مـع اللحـن ،كام انك تتذكر لحن األغنيات. املوسيقية

تعـتـرب , ًزا وـلـديك ذـكـاء تـسـتطيع أن تـحـدد ـفـيام إذا ـكـان اللـحـن نـشـا

  و تعطـي أسـبابا، االستامع إىل املوسيقى من األمور املمتعة و الهامة له
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و لـديك ، دامئا تغني و تدندن بشكل تلقـايئ. منطقية الستمتاعه بلحن دون آخر

فعندما يسمع اللحن يبدأ بالحركة و التاميـل أو التصـفيق معـه  ،حساسية للحن

لـدينا ؟ " املوسيقى واإليقـاعى " ر كيف نستثم-. وتستطيع تأليف الحان بسيطة

 فأنـت أحـد األشـخاص " الذكاء السطحى أو البرصى "أذا كنت ممن يتمتعون بـ 

عامل التي تعتمد عـىل أن تكـون مهنـدس صـوت أو ملحـن ألالذين يبدعون يف ا

موسيقى أو خبري مـؤثرات صـوتية أو مـدير فرقـة موسـيقية أو عـازف عـىل آلـة 

 . و معلم تجويدموسيقية وأن ان تكون مقرئ أ

 . "املوسيقى واإليقاعى " كل شخص لديه هذه الخصائص فهو ميلك الذكاء 
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 نشاط ىف األنصات

 :إىل األىت ) عقلك ( أنصت ىف رسك 

 صوت تساقط املطر عىل السطح

 صوت األذان ينادى للصالة

أى موسيقى أو أنشودة كنت 

 تحبها وأنت طفل
 

 أعرف نشوز النغمة أو شذوذها)  أ

 أستمع عىل الدوام للقراء واملنشدين وللموسيقى)  ب

أشعر أن حياىت أسوء بدون سـامع القـرآن الكـريم أو األناشـيد أو نغمـة )  ت

 معينة ىف عقىل

أستطيع بسهولة ضبط أبقاعات األلحان او القطـع املوسـيقية عـىل نحـو )  ث

 سليم باستخدام أله إيقاعية بسيطة

ـ)  ج ـتمعت ـل ـا اـس ـتطيع أن أردد ـم ـة أـس ـن مقطوـع ـه بـسـهولة ـم ه أو تعلمـت

 موسيقية

 غالب أصدر أصوات نقر أو إنشاد بعض األناشيد أثناء العمل أو الدراسة)  ح



العباقرةالذكاءات املتعددة واكتشاف 
56

 أدندن باآليات القرآنية أو األناشيد أثناء السري)  خ

 )bodily-kinesthetic( الذكاء البدين والعضيل -5

 ؟" البدىن و العضىل " كيف تعرف انك ممن ميتلكون الذكاء 

 فأنـت أحـد األشـخاص " الذكاء البدىن و العضىل "أذا كنت ممن يتمتعون بـ 

عامل التي تعتمد عىل قضاء أوقات الفراغ يف لعب األلعـاب ألالذين يبدعون يف ا

تستخدم األوضاع الجسـدية . الجسدية واملشاركة ىف االلعاب الرياضية واملباريات

يجمـع .  لتوصـيل فكـرة معينـةو تعبريات الوجه و الحركات الجسدية للتعبري أو

ولديك القـدرة عـىل . املعلومات من األشخاص عن طريق ملسهم و التحرك بينهم

وتظهر . تتحرك بسهولة يف املحيط أو الفراغ الذي حوله. التوازن و تنظيم حركاته

. الخياطـة: كفاءة يف املهارات التي تتطلب تناسق العضالت الدقيقـة لديـه مثـل 

 . تستطيع تحديد خصائص اليشء من خالل ملسه. ل اليدويةتركز و تجيد األعام
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 نشاط جسدى

 :تحرك كام او أنك 

ًمتىش عىل طريق تم رصفه حديثا بواسطة الفـأر 

 الالصق

 متىش حافيا عىل رصيف ساخن

متىش عىل كوكب املشرتى حيث الجاذبية تشدك 

 إىل أسفل

 لدينا ؟" البدىن و العضىل " كيف نستثمر -

فأنت أحـد األشـخاص " الذكاء البدىن أو العضىل " ممن يتمتعون بـ أذا كنت 

عامل التـي تعتمـد عـىل العمـل كممثـل أو نجـار أو عامـل ألالذين يبدعون يف ا

مصنع أو رياىض أو مدرب ألعاب رياضية وأن تعمل ىف مهنة إنسانية كطبيب أو 

 . عامل إنقاذ أو عمل مهنى مثل ميكانيىك أو مزارع أو سائق مركبة

 :"البدىن والعضىل " كل شخص لديه هذه الخصائص فهو ميلك الذكاء 

 عىل األقل مشارك ىف نشاط رياضة واحدة أو نشاط جسامين واحد بانتظام)  أ

 ًأجد صعوبة يف املكوث جالسا فرتة طويلة)  ب

 أحب العمل اليدوي مثل الحياكة والنسج وبناء النامذج)  ت
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 يش أو عند املشاركة يف األنشطة الرياضيةتتوالد األفكار لدى أثناء امل)  ث

أستخدم لغة الجسد وإشارات اليدين واألشـكال األخـرى خـالل الحـديث )  ج

 مع األخرين

 أجد متعة يف ركوب األلعاب املجنونة واملثرية باملالهي)  ح

 أحب أن أصف نفيس بأين متناسق العضالت تناسق جيد)  خ

مـن القـراءة عنهـا أو مشـاهدة فيـديو أحتاج ملامرسة مهارة جديدة بدال )  د

 يرشحها

 )intrapersonal( ذكاء معرفة الذات -6

 ؟" معرفة الذات " كيف تعرف انك ممن ميتلكون الذكاء 

ـــت  أذا كـن

ممن يتمتعون 

 اـلـــذكاء "ـبــــ 

 "معرفة الذات 

فأنـــت أحـــد 

األـشـــــــخاص 

الذين يبدعون 

 عــــــامل أليف ا
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وتهـتم بـآراء  ،تقـداتك بقـوةًالتي تعتمد عىل حب العمل منفـردا ومتمسـك مبع

 ،تهتم بوضع نقـاط القـوة لـديك وتعزيـز نقـاط الضـعف والقـوة ،اآلخرين عنك

كتابة أفكارك وأرائك ومشاعرك وتحب التأمـل والتفكـري ىف املسـتقبل وتسـتطيع 

 . اكتشاف عيوب وقوة األخرين

 

 التفكري الذاىت

 :فكر ىف املاىض  من حياتك ثم قرر األىت 

  القوة لديك كشخصماهى أعظم نقاط

 ما هى أعظم معوقاتك كشخص

ـك ـخـالل الخـمـس  ـاهى أـهـم ـهـدف ىف حياـت ـم

 سنوات القادمة

 

 لدينا ؟" معرفة الذات " كيف نستثمر -

فأنـت أحـد " الـذكاء معرفـة الـذات " إذا كنت ممن يتمتعـون بــ 

عامل التي تعتمد عـىل العمـل كمخـرج ألاألشخاص الذين يبدعون يف ا

قد تتميز فتكون مخـرتع أو قائـد وأبـرز االعـامل و ،أو ممثل أو باحث

  التى تستقيم لك كاتب أو شاعر أو معالج نفىس أو معلـم علـم نفـس
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 "معرفة الذات" كل شخص لديه هذه الخصائص فهو ميلك الذكاء 

 أمىض وقتى مبفردى متأمل ومتمعن ومفكر ىف أسئلة الحياة)   أ

 أشعر بالقدرة عىل تخطى العقبات مبرونة)  ب

 لدى بعض األفكار املهمة لحياىت وأفكر فيها بانتظام)  ت

أفضل قضاء نهاية األسبوع ىف كوخ ىف الغابة أو مكـان منعـزل بـدال مـن )  ث

 االماكن املكتظة بالناس

ـدى هوايــات )  أحــتفظ مبــذكرة يوميــة لتســجيل أحــداث حيــاىت ح)  ج ـل

 واهتاممات خاصة أحافظ عليها لنفىس كثريا 

 . ية وعقلية مستقلةلدى إرادة قو)  خ

  )interpersonal(االجتامعى  /  ذكاء معرفة االخرين -7

كـيـف تـعـرف اـنـك مـمـن 

ــذكاء  ــون اـل ــة " ميتلـك معرـف

 ؟ " االجتامعى / االخرين 

أذا كـنـت مـمـن يتمتـعـون 

 " اـلـذكاء معرـفـة اـلـذات "ـبــ 

 فأنــــت أحــــد األشــــخاص 

ـدعون يف ا ـذين يـب عــامل ألاـل

 الـتــي تعتـمــد ـعــىل العـمــل
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رتم أراء األخـرين ـكـام انـك تـسـاعدهم وتحـب أن ـتـنظم أنـشـطة الجامعـى وتـحـ

ولقاءات وتزداد حالة الفضول لديك ملعرفة حالة ومزاج األخـريني كـام ان لـديك 

القدرة عىل تحفيز اآلخرين وحل الخالفات فيام بينهم وتزداد ثقتك بنفسـك مـع 

 . األخريني

 نشاط مع زميل

 أخرت زميال ً 

 ) ب( كون ومن سي) ا(قررا من سيكون 

ًشـيئا فشـيئا حـدث ) ا(ويشارك مع  ) ب( ليبدأ  ً

 معها خالل الشهر املاىض /معه 

 مبشاركة نفس اليشء) أ(ثم يقوم 

 

 لدينا ؟" االجتامعى / معرفة االخرين " كيف نستثمر -

 فأنـت أحـد األشـخاص " الـذكاء معرفـة الـذات "أذا كنت ممن يتمتعون بـ 

تمـد عـىل العمـل ىف املجـال السـياىس أو ىف عـامل التـي تعألالذين يبـدعون يف ا

 . التعليقات الرياضية أو رجال األعامل أو قيادة املجموعات أو العمل كمستشار

/ معرـفـة االـخـرين " ـكـل ـشـخص لدـيـه ـهـذه الخـصـائص فـهـو ميـلـك اـلـذكاء 

 "االجتامعى 



العباقرةالذكاءات املتعددة واكتشاف 
62

 أفضل الرياضات الجامعية مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة)  أ

 ل مبفردى بل اطلب املساعدة واستعني باملشاورة عند املشكلةألعم)  ب

 أعترب نفىس قائد )  ت

أستمتع بالتحدى الذى ينطوى عليه تدريس معارىف لشخص أو مجموعة )  ث

 من األشخاص

 أجد الراحة وسط حشود الناس)  ج

أرتبط باملشاركة ىف النشاطات االجتامعية املرتبطة بالعمـل أو ىف مسـجد )  ح

  كنيسة أو ىف املجتمع عموماأو ىف

 أحب أن أمىض املساء ىف حفالت أو تفاعالت مع الناس)  خ

 لدى عىل االقل ثالثة أشخاص مقربني أو أصدقاء)  د

 يطلب دامئا منى النصائح واملشورة ىف العمل أو ىف محيط الجريان)  ذ

 )naturalist(ذكاء علم الطبيعية 

 ؟" لم الطبيعية ع" كيف تعرف انك ممن ميتلكون الذكاء 

ــ  ـون ـب ـن يتمتـع ـت مـم ـة "أذا كـن ـذكاء الطبيـع ـخاص" اـل ـد األـش ـت أـح   فأـن

ــوانألاـلــذين يـبــدعون يف ا ــارة ـحــدائق الحـي  ـعــامل الـتــي تعتـمــد ـعــىل زـي
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واملتاحف الطبيعيـة والسـفر ىف املحميـات الطبيعيـة أو أن يكـون لـديك رعايـة 

ـة الطب ـتمتع بدراـس ـة وتـس ـكالت البيئـي ـتم باملـش ـالحيوان وتـه ـات ـب ـة والنباـت يـع

 . والحيوانات

 

 

 شارك مع زميل

 وهو يشارك أحد شيئني) أ ( ليبدأ 

كيلو مرت مـن ) 1( خمس طيور تعيش ىف محيط  

 أو... منزله أو مكان عمله

كيلو مـرت مـن ) 1( خمس نباتات تنمو ىف محيط 

 منزله أو مكان عمله
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 لدينا ؟" كيف نستثمر علم الطبيعة 

 فأنـت أحـد األشـخاص الـذين " الذكاء الطبيعـة " أذا كنت ممن يتمتعون بـ

أو باحث ىف منظمة بيئية أو رعايـة  ،عامل التي تعتمد عىل الفضاءأليبدعون يف ا

 الحيوان أو مقدم نرشة جوية

 "علم الطبيعة" كل شخص لديه هذه الخصائص فهو ميلك الذكاء 

 لدى حيوانات أليفة يف املنزل)  أ

 الحيواناتأجد متعة عندما أكون بني )  ب

 أستمتع جدا بتنسيق الحديقة والنباتات يف العمل والبيت)  ت

 . أستطيع طريقي يف املتاهة بأرض مجهولة)  ث

 أستطيع مبجرد رؤية شجرة أو نافورة أو عالمة)و

أحـب زـيـارة املـتـاحف الطبيعـيـة ومعـارض األـسـامك واألـمـاكن الـتـي بـهـا )  ج

 كائنات حية

 األنهار، الجبال ،البحريات: اكن الطبيعة أحب قضاء وقت الفراغ ىف أم)  ح

أجد متعة يف النظر إىل السحاب أو ىف التكوينات الطبيعية مثل الجبال و )  خ

 التالل وغريها
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يستمتع مبشاهدة الربامج التليفزيونية التى تتنـاول موضـوعات الطبيعـة )  د

 مثل الناشيونال جيوغراىف

 ضايا الطبيعة والبيئةمشرتك يف أندية أو منظامت معنية بق)  ذ

 )existentialist(ذكاء الوجودية 

 ؟" الوجودية " كيف تعرف انك ممن ميتلكون الذكاء 

 فأنت أحـد األشـخاص الـذين " الذكاء الوجودية "أذا كنت ممن يتمتعون بـ 

عامل التي تعتمـد عـىل تقـديم االسـئلة وبالتحديـد أسـئلة الحيـاة أليبدعون يف ا

ة من الحياة وماهو املوت وصاحب هذا الذكاء وجـودى الكربى مثل ما هى الغاي

روحى أخالقى وهو دائم البحث ىف الفن والعلم واألدرب والذكاء الوجـودى هـو 

 . ذكاء الحياة
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 لدينا ؟" الوجودية " كيف نستثمر -

 فأنـت أحـد األشـخاص الـذين " الذكاء الطبيعـة "أذا كنت ممن يتمتعون بـ 

د عىل العمل الفنى والعبادى والروحى مثل العمل عامل التي تعتمأليبدعون يف ا

 ىف مجال الدعوة أو مدرس فلسفة أو عامل نفىس أو باحث أوكاتب

 "الوجودية " كل شخص لديه هذه الخصائص فهو ميلك الذكاء 

 أفكر كثريا يف مسألة الحياة واملوت)  أ

 أناقش بجدية مـع أىب وأمـي وعلـامء الـدين واألصـدقاء األخـرين بشـأن)  ب

 . قضايا دينية وروحانية وفلسفية

 ًأجد لدى نظرة عميقة ىف الحياة و للكون بعيدا عـن أنشـغاالت النـاس  

 أقرأ كثريا ىف الفلسفة والدين وأبعاد الكون

لدى تجارب وخربات وسيطية وروحانية وفلسفية الأستطيع أن اخـرب بهـا )  ج

 . أحد

 .  ىف الحياةأتامل ىف الصالة والتفكري وكل ما يفرس التسأؤالت

 . لدى مناوشات مع املوت تغري نظرىت ىف الحياة

أقىض أوقـقـات منـفـرد ومتأـمـل ىف مـعـاىن الحـيـاة والوـجـود واـملـوت 

 واإلله وموضوعات وجودية أخرى
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 األفكار الرئيسية عن الذكاءات املتعددة

   الذكاءات9كل إنسان يتمتع بكل الـ 

  9أغلــب النــاس يســتطيعون تنميــة كــل الـــ 

 الذكاءات

 عادة ما تتضافر الذكاءات معا ىف الحياة الواقعية

هناك طرق مختلفة لتصـبح ذكيـا ىف نطـاق كـل 

 ذكاء

 تطوير الذكاءات يرثى املخ بالفعل
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 بالنظر إىل قامئة جرد الذكاءات املتعددة 

 للكبار الخاصة بك

 

  أكتب الذكاء الذى

 

 ........... تشعر أنك أكرث كفاءة فيه 

 ............. أنك أقل كفاءة فيهتشعر 

 .... تستمتع  مبامرسته أكرث من غريه

 .... التستمتع  مبامرسته أكرث من غريه

 ....... تحب أكرث ما يكون أن تطوره

 ........ تحب أقل ما يكون أن تطوره
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 فكر وأكتب

 

قارن بني قامئة جرد مهارات الذكاءات املتعـددة ىف الوظيفـة 

 بك وبني قامئة جرد الذكاءات املتعدة للكبار الخاصة بك الخاصة

ـثالً  ـراه ـم ـق أم ـعـم تواـفـق ىف :وأكـتـب ـعـام ـت ـهـل يوـجـد تواـف

 الذكاءات املتعددة ؟

أكتب عـن تلـك التغيـريات التـى ميكـن أن تحـدثها ىف بيئـة 

العمل اليومية الخاصـة بـك لتسـمح باسـتخدام ذكاءاتـك األكـرث 

 ل أوسعاألكرث تفضيالً بشك/ تطورا ً 

 

 جرد الذكاءات لدى األطفال واملراهقني:ًثالثا 

إن دراـسـة عملـيـة التـطـور اـلـدماغى ـلـدى عيـنـة كـبـرية متـثـل األطـفـال 

واملراهقني األمريكيني عـىل نطـاق مـدن كثـرية وخلفيـات بيقيـة متنوعـة 

 ميـيط اللئـام ـعـن الحقيقـة الراـسـخة التـى مفادـهـا أن معنـى ومـصـداقية

 . إمنا يعتمـدان ىف األسـاس عـىل مصـدر الـدليلأى استدالل يشري إىل حالة
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لقد جمع العلامء املتخصصون معلوماتهم عن التطورات التى تطرأ عىل الـدماغ  

اـلـبرشى ـعـىل مـقـدار عـقـد ـمـن اـلـزمن ىف متابـعـة تـلـك التـغـريات وـكـان غـيـاب 

االختالـفـات الجوهرـيـة ىف أمـنـاط تـطـور اـلـدماغ ـلـدى األطـفـال ذوى االـنـتامءات 

قية املختلفة أحد االكتشافات الالفتة وهـذه النتيجـة أمـر محـري والخلفيات الطب

ُألن الطبقة االجتامعية ىف كل املجتمعات التى متـت دراسـتها تعـد إىل حـد كبـري 

أفضل املؤرشات ىف قياس حاصل ذكاء األطفـال وحصـيلتهم اللفظيـة والـدراجات 

رض العقـىل التى يحصلن عليها ىف اختبـارات املـدارس واحـتامالت إصـابتهم بـامل

واالنخراط ىف العصابات اإلجرامية والتوجهات العدوانية املفرطة ووجود سجالت 

حيث اختلفت الحصيلة بينهم ىف اإلملام بالحصيلة اللغوية وعدد . إجرامية لديهم

 مرات نوبات االكتئاب

ولـقـد أـسـتقرت ـلـدى أغـلـب االـمـريكيني .  ـمـن اـملـراهقني500 الـتـى عاناـهـا 

" ضـعيف " و " ألحـول لـه " ة للمراهقني والبالغني مـن قبيـل االرتباطات الداللي

وهى مختلفة متاما لدى املراهقني اليابانيني فمـثال اذا قيـل " يتعذر التحكم فيه "

ًيستشيط غضبا عىل خالف األمر مع أحد األمـريكيني " انت قرد " ألحد اليابانيني 

فهمى مفهومـة " يال البرش غور" الذى اليجد غضاضة ىف ذلك وفق داللة مبفهوم 

 ومقبولة لدى االمريكيني وكداللة عـىل العـىل االسـتعداد للعـدوان وهـو خاصـية 
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واملراهـق االمـريىك " الغوريال برش " للغوريال بينام يرفض من جهة أخرى وصف 

 ولوجـد baby" الرضـيع " يستشعر الحرج واملهانة غالبا ً إن نـودى عليـه بكلمـة 

ل مع الذكاء ىف هذا السن لقد عجز كثري مـن العلـامء ارتباط وداللة لغوية تتفاع

الذين يدرسون العالقة بني الدماغ والحاالت النفسية عن تقدير عن تفسري الكثري 

الشك أن الذكاء لدى جميع األطفـال واحـد ىف سـن . من ذكاء األطفال واملراهقني

. اإللهيـةوفـق القـدر واملشـيئة ) خلقـى ( الوالدة إال من ولد بعيب مرىض وراىث 

وبات الباحثون أما خيارين فإما أن يأخذوا باعتبار الوظائف النفسية والذكاء نابعـة 

من مجرد الدماغ وإنها وظائف مورثة وىف سبيلها دامئا للتوريـث وإمـا أن يجتهـدوا 

خارج الكينونة البيولوجية لألفـراد ليتقصـوا الظـروف البيئيـة واالجتامعيـة املتغـرية 

 أشكاالً جديدة من الـتالئم والتكيـف فتخلـق الـذكاء البيئـى التى تفرض عىل البرش

فالرعيـل األول مـن العلـامء . وانحاز أغلب العلـامء للموقـف األول. للوسط املحيط

األملان وكثريا منهم كانوا اساتذة ألساتذة علم النفس األمريىك األول قـد انحـازوا إىل 

صـة ىف حـاالت التـى تنشـأ املوقف األول ىف دراستهم لطبيعـة الـوعى الـبرشى وخا

 وقـد زعـم هـؤالء العلـامء. عندما يكتشف اإلنسـان تغـريات ىف املثـريات الخارجيـة

  أن هذه العملية توؤل برمتها إىل منـاذج النشـاط الـدماغى التـى مل يكـن بوسـعهم
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ًوقتها قياسها وتقديرها كميا ً عىل أن من السهل نسبيا سـؤال أى مـن البـالغني 

حجرات التـى يعمهـا الهـدوء عـام إن كـانوا يلمسـون أى الجالسني ىف إحدى ال

تغري بذكر ىف شـدة صـوت مـن األصـوات أو أى تغـري يـذكر ىف درجـة سـطوع 

اإلضاءة فإن التآزر الدماغى الحرىك لدى األطفال وتـقىص تطـور اللغـة وذاكـرة 

. األحداث املاضية من نوعية الفهم هى أمور يتعني اخضـاعها للبحـث املعمـىل

راسة الوظائف العقلية البرشية للعلامء االمريكيني عىل املـراهقني وقد عادت د

بعد ان مـرت مـن الجيـل الثـاىن مـن العلـامء التـى اتسـعت لـديهم نطاقـات 

اهتاممات أكـرث برجامتيـة وأخـذوا ىف دراسـة تكـوين العـادات الجديـدة عـرب 

ة وكونـوا االرتباطات التى تنشأ بني انواع املثريات املختلفة واالستجابات الحاصل

حركة علمية معروفة باملدرسة السلوكية ظلـت قامئـة عـىل قـدميها وفاعلـة ىف 

الحياة العلمية األمريكية حتى ستينيات القـرن العرشيـن ولكنهـا عجـزت عـن 

. تفسري الكثري من العمليات املعرفية اإلنسانية التى مل يعـد باإلمكـان تجاهلهـا

يـة والتـى اعتمـدت عـىل خطـة حتى حل محلها دراسة الوظائف العقليـة البرش

بحث باسـتخدام اختبـارات تحليليـة مقننـة لعمليـات اإلدراك الـحىس والـذاكرة 

واتخاذ القرارات وىف ظل االنجازات التكنولوجية التى تحققت أمكن معرفة تأثري 

 الذكاءات عىل االطفال واملراهقني ىف ظل الكشف عن اللثـام غمـوض العمليـات 
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ية ووجدت انها مرتبطة بـثالث تغـريات فكريـة مهمـة النفسية واألنشطة الدماغ

أولها تحول املثريات  الفيزيائية إىل حقائق نفسـية وثانيهـا تـوزع مفهـوم اإلرادة 

اإلنسانية والتعقـل واالنفعـاالت إىل وظـائف نفسـية متفرقـة بـني قبيـل اإلدراك 

ئية الخالقة الحىس واالنتباه والتخطيط والتنظيم والتوقع وثالثها أن الفرضية املبد

بوجود اختالفات طفيفة بني البرش فيامل يتعلق بامللكيات النفسـية املركبـة قـد 

باتت عقدة راسخة وأن الرثاء التكنولوجى بـال شـك قـد أثـر تـأثريا كبـريا جـدا ىف 

تطور مستويات الذكاء وأن التطور الحادث ما بني مسـتويا فكـر وذكـاء األطفـال 

وأن التغـريات الجسـدية لـدى .  قبـل ذلـكيالحق هـذا التطـور التكنـولجى عنـه

اـملـراهقني تعـمـل ـعـىل تـغـري ىف اـلـذكاءات ـلـديهم وـفـق مـسـتوى البيـئـة واملـنـاخ 

ونرى ان األفكار القدمية مثلها مثل املالبس القدميـة التـى مل . والعوامل املكتسبة

تعد تتالئم مع العرص ونقـيس ىل ذلـك مـا حفزتـه تنبـؤات فرويـد عـن مخـاطر 

 العلـامء عـىل دراسـة العواقـب – املرحلـة الفميـة – الرضـاعة إحباطات مرحلـة

التالية للرتبية ىف ضوء الرضاعة الصناعية للرضع وما كان الرجـل ليقبـل اسـتبدال 

علامء النفس املعارصين نظريته عن عقدة أوديب مبفهوم الهويـة اإلثنيـة لفهـم 

 .تطور األنا 
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توقيـع العقوبـات ن لقد كتب علامء الـنفس الـذين يعرفـون أقـل القليـل أ

 وهـو مـا سـوف نناقشـه ىف القاسية بحق األطفال أمر بالغ الرضر عـىل الـدوام

ومن كلفوا أنفسنا عناء دراسة تنشـئة . فصل طمس الذكاءات والعبقرية الحقا ً

األطفال الكتشفنا أن آثار التنشئة االجتامعية القاسية إمنا تعتمد دامئا عىل فهـم 

ء وتشددهم الرتبـوى وان هـذا الفهـم يتغـري مبـرور األطفال دواعى رصامة اآلبا

الزمن والتطور الثقاىف ولو أن األطفال فهموا أن العقاب األبوى هـو تعبـري عـن 

ًرغبة حانية ىف تنمية الخصال الحميدة وتكوين الشخصية السـليمة عوضـا عـن 

ًأن يكون ذلك العقـاب تعبـريا عـن غضـب أو كراهيـة فـإن العواقـب النفسـية 

لقـد أفسـحت املجـاالت الحديثـة وكـذا . كاء لن تكون بحالة وخيمـةونسبة الذ

الدراـسـات والبـحـوث الجدـيـدة الـتـى تعـنـى برفاهـيـة األـفـراد وـمـدى االرتـبـاط 

العاطفى بني األطفال ومن يسهرون عىل رعايتهم واملرض العقىل ومدى فاعليـة 

ونجاعة االجراءات املتخـذة للتخفيـف مـن حـدة االمـراض العقليـة والنفسـية 

 فـأنهم ىف الغالـب –وبالنسـبة للمـراهقني . وبالتاىل التأثري املبارش عـىل ذكـائهم

لديهم ذكاء مقرتن بعوامل التحول الجسدى واملعرفـة الحسـية وزيـادة التطـور 

 العقىل املعرىف واالسـتعداد لتقبـل األفكـار التـى يتعامـل معهـا العقـل ىف هـذا 

  فريتـبط الـذكاء لـديهم–ة  ليس مثة رش مطلق وال حقائق مطلقـ–السن مببدأ 
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بالتحول العاطفى واالجتامعى والسياىس واألقتصادى وتؤثر بنسبة غالبة الظروف 

االجتامعية التـى تغـري أحـوالهم وذكـائهم ودوافعهـم ومعتقـداتهم وسـلوكياتهم 

وعلامء النفس يقارنون األنـواع واملجموعـات . لتفتح لهم الباب لألفكار الجديدة

النفسية عىل أساس املظاهر الوحيدة ويلعب التغيري الهرمـوىن العرقية واألعراض 

ومعدل رشبات القلب والحالة الدماغية الـدور الكبـري ىف التفاعـل الـذكاىئ لـدى 

وتـزداد لـدى املـراهقني عنهـا . وإىل شبكة األفكار الجديدة لهذا السن. املراهقني

ة وان كان النموذج لدى األطفال ىف الذكاءات التسعة لجاردنر وميثل زيادة مطرد

األ أننـا . الصالح لتفسري االرتباط العاطفى لألطفـال مبـن يسـهرون عـىل رعـايتهم

نجد الذكاءات األخرى أوضح ىف سن املراهقـة كالـذكاء الريـاىض البـدىن ومعرفـة 

الذات والذكاء الوجودية والتحول الفسيولجى ىف جسم املراهق يكتشف به ذكاء 

 . الطبيعة والذكاءات األخرى

ـادة ـصـياغة (  ـراهقني ) إـع ـال واـمل ـا ـبـني األطـف ـة ـم ـدالالت الحقيـق اـل

يتفاوت العلامء ىف درجة اعتامدهم عىل ثالثة أمناط من الهياكل العقلية 

هى املفاهيم واملعادالت الرياضـية وشـبكات التعبـري اللغـوى والوصـف 

القائم عىل تنظيم املدركات الحسية عادة ما تكون أطر تنظيم املدركات 

 سية خـالل مرحلـة الطفولـة املبكـرة قبـل تكـوين الـروابط اللغويـةالح
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الداللية فاألطفـال ذوى السـنة الواحـدة مـن العمـر اليـدركون أن الوجـه شـكل 

العينني وأنف واحـد قبـل أن يتعلمـوا الصـيغ اللغويـة الدالليـة التـى تعـرب عـن 

 عـادة مـا األعداد الرئيسية وعالوة عىل ذلك فإن أطر تنظـيم املـدركات الحسـية

ومعنـى ذلـك ان التنـيم . تفعل فعلها ىف الشبكات اللغوية الداللية املتعلقة بهـا

ًاإلدراىك الحىس لطائفة من الخربات أقل ما يكون تأثرا بالصيغ والقوالب اللغوية 

وحالة عدم التامثل هذه يشهد عليها ويؤيدها ما نراه ىف الوقت الذى يسـتغرقه 

 متفاوتة الطول معروضة عليه فوق شاشة جهاز أحد البالغني عند تقدير خطوط

إن املفهوم اللغوى للـزمن مـرتبط بـاإلدراك الـحىس وقلـام كـان اإلدراك . العرض

أن أغلب األطفال ىف عمر الثالثـة . الحىس للطول املسافة يرتبط باملفهوم اللغوى

" ممن ميلكـون تـالوة األعـداد مـن الواحـد حتـى عرشة اليـدركون معنـى أن 

ولن يتأثر إدراكهم الـحىس ملعنـى " الخمسة "  تشري إىل كم اكرب من "العرشة 

العرش أو الخمس أن مثل قـدرة األطفـال عـىل تـالوة األعـداد مـن واحـد إىل 

 أحـد أنـواع -. عرشة كمثل قدرتهم عىل تالوة أسامء نغامت السلم املوسـيقى

صـل  فكل من التالوتني هو حاصل وجـود الـذكاء الـوراىث وهـو حا–الذكاءات 

استظهار أصم لسياق متواتر من دون إدراكه لدالالته الحقيقة ولكنه هو جزر 

  آينشـتاين وهـو صـغري. فيام بعد ومعـني عـىل إدراك معنـى ىف مرحلـة تاليـة
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ىف السن وعمره أربع أعوام أشرتى له أهداه والده بوصلة وبسـببها مل يـنم حتـى 

الكون وأرساره وبـدء وصل إىل قانون السببية وهو ىف عمـره هـذا قـد أنشـغل بـ

يفكر ىف كيف تشتغل هذه البوصلة فعاش تجربة أشعلت فيـه الـذكاء واقتضـت 

حياة أينشتاين التأمل ىف معنى التزامن وهى الكلمة التـى باتـت غامضـة عقـب 

أقامة السكك الحديدية التى ربطت بني املدن األوربية فقد أهتك املسئولني عـن 

حلية عرب محطـات السـكك الحديديـة التـى املواصالت مبدى تنسيق املواقيت امل

تفصل بينها املسافات الطويلة فلو كانـت السـاعة ىف مدينـة بـرين ىف التاسـعة 

صباحا ً فكم تكون الساعة ىف باريس ىف التوقيت نفسه وهو ما  قـد حـد هـذا 

ًا ىف تحديـد  يبتكروا وسائط أكرث دقة وانضـباطالتوجس صناع الساعات عىل أن

شتاين القـابع ىف مكتـب بـراءات االخرتاعـات مبدينـة بـرين هـو الزمن وكان أين

املسئول عن مراجعة كـل االجتهـادات التـى متـر مبكتبـه ولعـل هـذه التجربـة 

الخاصة هى التـى وجهـت انتباهـه لـيمعن النظـر ىف معنـى الـزمن والتـزامن 

واألمثلة كثـرية جـدا . ليخرج عليام ىف نهاية املطاف بنظريته ىف النسبية الخاصة

ـعـن ـمـدى اـشـتعال اـلـذكاء مـنـذ الـصـغر ـعـىل ـمـن ـتـأثروا الـتـاريخ بإـبـداعاتهم 

وبسـببها أصـبح العبـاقرة أنـاس مشـهورين وتكمـن . واخرتاعاتهم وابتكـاراتهم

  املشكلة ىف أننا منر ىف بعض األحيان بتجارب تعجيزية تثبط الذكاء ويـتم دفنـه
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واهـب ىف الـذكاءات معنا بدوم أن تكون لدينا فرصـة السـرتجاع هـذا الـذكاء فامل

تـبـدو مـنـذ الطفوـلـة الطـفـل اـلـذى يلـعـب بالكيمـيـاء وـمـواد العـلـوم ويفـهـم ىف 

الرياضيات جيدا ويستمتع باألشياء الرياضـية أثنـاء طفولتـه ويكـرث مـن األسـئلة 

حول العلوم ويحب أن يشاهد التليفزيون والربامج التى تتناول املواضيع العلمية 

عن أمناط متكررة وترتيب بكل هذا يكـون لديـه واألحصاء واألرقام وأيضا يبحث 

 ذكاء املنطق والذكاء الرياىض

 دور املعلم ىف اكتشاف األذكياء والعباقرة منذ الطفولة: ًرابعا 

الذكاء هو مـا { 

ـارات  تقيســه اختـب

ــــذكاء  ــــك } اـل تـل

ــــي  ــــارة الـت العـب

 - ـبـورنج –أطلقـهـا 

أحد أشهر مـؤرخي 

ني يف مرشوع قيـاس الـذكاء يف علم النفس بجامعة هارفارد وأحـد املشـارك

 الـجـيش األـمـرييك وـعـىل اـلـرغم ـمـن أن تـلـك العـبـارة يـشـوبها التـعـايل إال

  أنها تعترب لب اتجاه اسـتخدام مقـاييس الـذكاء املختلفـة وربطهـا بشـكل
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إذا كـان . محكم بالعديد من املتغريات يف سبيل الوصول إىل فهم طبيعة الذكاء

ارات الـذكاء هـو الحصـول عـىل أدوات ذات الدافع الرئييس وراء تصميم اختبـ

قدرة تنبؤية عالية سواء يف املجال الرتبوي فأن السؤال الـذي يواجـه املعلمـون 

هو من هو الشخص الذيك ؟ وليس ما هو الـذكاء ويجـب علـيهم اإلجابـة عـن 

أن املعلم ىف املدرسة لديـه دور كبـري ومهـم ىف اكتشـاف األذكيـاء . هذا السؤال

م وتعزيزها ويجـب أن يكـون املعلـم متمتـع بقـدرات تكسـبه وتنمية مهاراته

ويسـعى إىل تطـويره مـن خـالل  ،معرفة الطفل وحاجاتـه وأن يفهـم الطالـب

وعندما يجيد املعلم التعامل مع الطـالب  ،معرفته مبتطلبات كل مرحلة عمرية

األذكياء فإنه سيعطي عـن الفرصـة للتـألق أكـرث واإلبـداع واملشـكلة يف أغلـب 

َّأن املعلم ال يكـون قـادرا عـىل فهـم ترصفـات هـؤالء الطـالب الـذين  ،األحيان ِّّ ً َّ

وعـىل املدرسـة أن تـدعم . ٍيجدون أنفسهم أنهم يف مكـان ال يناسـب قـدراتهم

ّمن خالل برامج خاصة تراعي قدراتهم ومستوى الذكاء الـذي  ،ّهؤالء املتميزين ّ

ّيتمتعون به أن هذا التعاطي غري مألوف يف مدارسنا و َيهـدر الكثـري . مجتمعاتناّ ُ

ِّـمـن الطاـقـات واملـهـارات الناـشـئة بـسـبب ـعـدم احتـضـان املتمـيـزين ّ وخالـصـة  ،ّ

ّالتجربة العملية تكمن يف توعية األهل حـول أسـاليب التعامـل مـع الـذكاءات  َّ َّّ

 القالـب"ّولكننـا عـىل األرض مـا زلنـا يف عـامل  ،كـلٌّ حسـب إمكاناتـه ،ّاملتنوعة
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ّبـل حتـى يف غـرف الصـف ، األهـلليس فقط مع ،"الواحد َّعـىل الـرغم مـن أن  ،ّ ّ

َّلكن التطبيـق مـا زال مجمـد ،ّالفكرة انترشت يف أدبيات الرتبية الحديثة وعـىل . ّ

املعـلـم أن يـعـرف الـفـروق ويـبـدأ يف اكتـشـاف اـلـذكاءات ـلـدى تالمـيـذه وطالـبـه 

ّويعرف ما الفرق بني الطفل املوهوب والطفل الذيكّ؟ الطالب املوهوبو ّ ن هم فئة ّ

َّوهم يتمتعـون بنقـاط قـوة يف جميـع  ،%5ال تتجاوز نسبتهم  ،ّقليلة بني الطالب

ّويرتاوح أداؤهم التعليمي يف املعدل التعليمي العايل ،املواد ّّ  ،ّأما الطالب األذكياء ،َّّ

َّفهم طالب متميزون يف مـواد محـددة ّ ّورمبـا يعـانون ضـعفا ومشـاكل يف مـواد  ،ّ ً

 :ينتبه إىل استنتاجات هى أخرى ولعل املعلم 

 . ًولكنه أقرب إىل كونه مبدعا ،ًالطالب املوهوب قد ال يكون متفوقا: استنتاج

ًالطالـب املتفـوق دراسـيا لـيس بـالرضورة أن يكـون موهوبـا أو : 2 استنتاج  ٍّ

 . ًمبدعا

أن الدور األول والطرف األسايس يف اكتشـاف األذكيـاء هـو للمعلـم وتسـاعد 

 : املتعددة ىف ذلك بواسطة عدة طرق منها معرفته للذكاءات

 : عن طريق املعلم واملالحظة -1 

ــع - ــه ـم ــدرس ويف تعامـل ــاء اـل ــوي املالحظـــة أثـن ــم ـق ــون املعـل  أن يـك

ــرحالت واملســـابقات والحفـــالت ــاء اـل ــذ يف املواقـــف املختلفـــة أثـن  التالمـي
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ِّواملعلم الناجح هو الذي يشجع طالبه عـىل الـتعلم الـذايت سـتخدام وكيفيـة ا ،ِّ

ُوال يسـخر مـن أفكـار طالبـه أو إنتـاجهم  ،املصادر املختلفة للمعرفـة والـتعلم

 ،وسيواجه املعلم فئات من الطالب لـديهم أفكـار إبداعيـة. ًمهام كان متواضعا

وهنا ال بد مـن إزاحـة السـتار عـن  ،لكن مينعهم الخوف أو الخجل من طرحها

َيعتـرب املعلـم حجـر . تهاوتشجيع الطـالب عـىل طرحهـا ومناقشـ ،هذه األفكار ِّ

 - سبحانه وتعـاىل الـلـه بعد -وعليه االعتامد  ،ٍالزاوية يف أي بناء تعليمي سليم

ِّوتقـع عـىل عـاتق املعلـم مسـؤولية . يف تحقيق األهداف الرتبويـة والتعليميـة

وبناء  ،وتنمية مواهبهم ،ويف توجيههم التوجيه السليم ،عظيمة يف تربية النشء

إىل غري ذلـك ، مة يف مواجهة األفكار الهدامة واملبادئ املشبوهةالشخصية املسل

ورعايـة الطفـل الـذيك  ،من املسؤوليات التي ال ميكن حرصها يف هـذه العجالـة

 ،ِّوالبد أن يعـرف املعلـم مفهـوم الـذكاء. ِّتقع يف قمة اهتاممات املعلم الكفء

فيـة اسـتخدام وكي ،وأن يعرف الفـرق بـني التفكـري املحـدود والتفكـري املطلـق

َّومن ثم التعامـل معهـم مـن هـذا  ،الوحدات التدريبية ملعرفة الطالب األذكياء َ

ِّأن يقدم املعلم مكافأة للتلميذ عندما يعـرب عـن  ،وطرق قياسه الذكاء. املفهوم ِّ ِّ

ِوعليـه أال يجـرب تالميـذه . أو مواجهته ملوقف بأسـلوب إبـداعي ،فكرة جديدة ُ

  ُوأن يظـهـر، يف حـل املـشـكالت التـي تـواجههمَّعـىل اسـتخدام أـسـلوب محـدد 
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رغبته يف اكتشاف الحلول الجديـدة عنـدما يقـوم مبناقشـة اسـتجابة التالميـذ يف 

ِّوينبغي للمعلم أن يخلـق مواقـف تعليميـة تسـتثري اإلبـداع عنـد . موقف معني

ِّوأن يقدم  ،كأن يتحدث عن قيمة األفكار الشجاعة والتي تبدو متناقضة ،التالميذ

ِويعمل تشجيع التالميذ عىل تسـجيل أفكـارهم الخاصـة . الب أسئلة مفتوحةللط

وينمـى تشـجيع التالميـذ عـىل . يف يومياتهم أو كراساتهم أو يف بطاقـات األفكـار

مـع  ،والفنـانني ،والشـعراء ،واألدبـاء ،ِّاالطالع عـىل مبتكـرات وإبـداعات العلـامء

يفهم بالـذكاءات املتعـددة وتعـر. اإلقالل من تقدير مبتكـرات التالميـذ الخاصـة

 الكتشاف أنفسهم بأنفسهم

  املعلم واألنشطة-2

 أن يقوم املعلم بإعداد أنشطة مختلفة يشرتك فيها عدد كبـري مـن التالميـذ -

كالتمثيل فالبد من تشجيع األطفال وذلـك بعمـل التمثيليـات املتكـررة لـيك مـا 

قى يف سن مبكرة لـذا تكتشف املواهب واملوسيقى فأشهر العازفني تعلموا املوسي

شجع تالميذك عىل هذه املوهبـة وفـرق الكشـافة وأثنـاء ذلـك يكتشـف املعلـم 

من شجعهم البتكار يشء صغري الكرتون (األطفال املوهوبني واملواهب اإلبتكارية 

القـدرات :واملواهـب الدراسـية)  عـرائس ورقيـة– الرسم عىل الزجـاج – أركت –

ـة  ـظ(العقلـي ـة الك) الحـف ـظ أو تنمـي ـنحـف ـال ـع ـة ومـق ـل قـص ـد الطـف ـة عـن  تاـب
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ميكـن للمعلـم أن يكتشـف هـذه : ومواهـب الرسـم  ،)اإلميان والعمل الصـالح (

مواهب  ،املوهبة عن طريق عمل مسابقة للرسم وجمع أفضل الصور ثم تنميتها

موهبة هامـة وأنـت كمعلـم محتـاج إليهـا مثـل كتابـة اآليـات : الخط والكتابة 

ِّإعطـاء التالميـذ الحريـة يف التعبـري عـن . ك عىل ذلكواإلعالنات لذا شجع تالميذ

ومامرسـة النشـاطات التـي مييلـون إليهـا يف حصـة  ،ومزاولة هوايـاتهم ،قدراتهم

 ،مع توفري اإلمكانات الالزمة والخامات واملواد املطلوبة لتنمية مواهبهم ،النشاط

وتنميتها من  ،ِّوميكن للمعلم املساهمة يف كثري من األنشطة التي تصقل املواهب

ًوالتي تعتـرب مجـاالً خصـبا لإلبـداع  ،خالل إرشافه عىل بعض الجامعات باملدرسة

ٍّواالبتكار للطالب واملعلم عـىل حـد سـواء َ ِّفينبغـي عـىل املعلـم  ،َّأمـا يف الصـف. ِّ

وإرشاك جميـع الطـالب يف  ،َّاستخدام أساليب تدريسية فعالة تركـز عـىل الحـوار

واـسـتثارة  ،ـيـز ـعـىل ذوي الـقـدرات العقلـيـة املتمـيـزةـمـع الرتك ،فعالـيـات اـلـدرس

فأن تشجيع التالميذ والطالب ينمو  ،َّدافعيتهم لإلبداع باستخدام أسئلة تقدم لهم

جيل من املوهوبني واملبدعني واألذكياء ويعد طرح األسئلة واحد مـن أبـرز هـذه 

 ؟... ماذا ميكن أن يحدث إذا: الطرق مثل 

 يف موقف معني؟ ما الذي ميكن أن تعمله -

 ِّ كيف تعدل وتطور فكرة ما؟-
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 َّ املعلم وعالقته بالوالدين مسؤولية األهل حيال أطفالهم األذكياء-3

للمعلم معرفة   لهذه العالقة األثر الواضح عل اكتشاف موهبة الطفل فالبد-

آراء الوالدين ومدرسني الفصل وعن طريق الرتابط يف العالقة بني املـدرس وهـذه 

َّ ميكن اكتشاف املوهبة وتنميتها تتحدث أحدى املعلامت النابهـات عـن األطراف

َّوـهـي الـتـي متتـلـك ـقـدرًة ـعـىل التحلـيـل وتـقـديم  ،ابنتـهـا ابـنـة الخـمـس ـسـنوات َّ

يف عمـر ثـالث : "مشريًة إىل تجربتهـا معهـا  ،َّاإلجابات املنطقية يف مختلف األمور

 ،القصـص فهـي تهـوى حمـل ،َّبدأت أشعر بأن أبنتي مختلفة عن أقرانها ،سنوات

ولـكـن بأـسـلوبها  ،باملـضـمون نفـسـه ،ّوتـحـاول إـعـادة رسدـهـا بطريقتـهـا الخاـصـة

َّتعـززت هـذه  ،واليـوم. ّأبلغـت املعلـامت بـذلك ،عندما دخلت املدرسة. ّالخاص

 ،ّيعتمدن عليها يف قـراءة بعـض القصـص للطـالب ّامللكة لديها  وباتت املعلامت

ّواتية أو ممثلةًأشعر بأنها ستصبح يوما ما حك َّوسأسعى إىل مساعدتها يك تتميـز  ،ّ

 . "أكرث وأكرث 

ّيؤكّد املتخصصون يف اإلرشاد والتقيـيم الرتبـوي ّرضورة متابعـة الطفـل مـن  ،ّ

ٍقبل األهل بطريقة واعية ودقيقـة َّمشـريًة إىل عـدد مـن النصـائح تسـاعد عـىل  ،ٍ ٍ

 :وهي ،ّاكتشاف ذكاء الطفل وتعزيزه

 



85الذكاءات املتعددة واكتشاف العباقرة

ٍّلطفل ضمن سلسلة مرتابطة وخط تصاعدي منذ والدتـهَّ يتطور ذكاء ا- ٍّ ٍّ ّوأي  ،ٍ

َّـسـواء الحياتـيـة أو االجتامعـيـة ،ٍنـقـص يف املـهـارات ّيعـيـق تـطـور اـلـذكاء عـنـده ،َّ ّ، 

 . ّلذا علينا التنبه ،ّويسبب الفجوات

ّ إن ذكاء الطفل يتطور بشكل تدريجي منذ الوالدة كام الجسـد- ٍ َّ ّ وتعتـرب  ،َّ

ّأهـم مرحلـة يف حيـاة الطفـل لصـياغة  ،ة ما قبل ثالث سنواتّالطفولة املبكر ٍ َّ

ٍأن أي إنسان هو ذيكّ. املهارات املختلفة وتعزيزها َّ ّولكن أهم فرتة من تطـور  ،َّ َّ َّ

ّوأهـم نقطـة هـي الـدعم العـاطفي  ،هي فرتة ما قبل املدرسـة ،ِّعمل الدماغ ّ ّ

ّالـنفيس َّواـلـدعم ألوالدنـا مـنـذ  ،ٍعلينـا أن نـسـارع يف تقـديم ـكـّل رعايـة ،ـلـذا. ّ

: ولعـلَّ مقولـة . ِّمن أجل تعزيز مهاراتهم املتميزة وتطويرها وصـقلها ،ِّالصغر

ّالعلم يف الصغر كالنقش يف الحجر " ًتعرب عن أهمية مواكبة أطفالنا صـغارا ،"ِّ َّ ِّ، 

ّونـنجح يف صـناعة التغيـري اإليجـايب يف ، "ّالـذكاء "َّحتى نوفق يف رعاية نعمـة  ّ

ِّونرسم درب النجاح مبهـاراتهم املتميـزة ،حياتهم ًبـدا واضـحا مـن خـالل مـا . َّ

ْتـقـدم أهمـيـة دور املعـلـم يف رعاـيـة املوهـبـة َ وـفـتح اآلـفـاق أمامـهـا ؛ لتنـمـو  ،َّ

َّوـمـن ـثـم تتـحـول إىل اـخـرتاع أو ابتـكـار يـقـدم الراـحـة والـسـعادة  ،وترتـعـرع َّ َّ َ

 ، األزمنـة واملسـافاتَّوما من شك يف أن املوهوبني يخترصون ،للبرشية جمعاء

ـة واالبتكــارات ـن خــالل االســتنتاجات العلمـي ـود ـم ـوفرون الجـه َّوـي ِّ ـي ،ُ  الـت
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 ّفكيف يفرتض التعاطي مع الطفل الذيكّ؟.  تتوصل إليها عقولهم املبدعة

ــة  ــة املوهـب أـســاليب تنمـي

 :ورعايتها

التشجيع ومنح الفـرص 

ـالب ـر  ،للـط ـي تظـه الـت

 . قدراتهم وإمكاناتهم

ـب امل ـل الواـج ـزيل جـع ـن

بحاجــــة إىل مجهــــود 

 . ابتكاري

 . َّالتواصل مع أولياء األمور ؛ من أجل الوصول إىل نتائج أفضل

َّالحث عىل النقد وعدم النظر إىل األشياء عىل أنها مسلامت َّ َّ . 

 . إيجاد بيئة صافية تساعد عىل االبتكار واإلبداع

َّإعداد برامج إثرائية إضـافية تشـبع احتياجـاتهم ، ُمـع قـدراتهموتتـواءم  ،َّ

 . ُوتسهم يف تنمية مهارات التفكري

 . توجيه أسئلة تنري فيهم التفكري
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االهـتامم . ُإرشادهم الستخدام مصادر متعـددة للتـزود بـالخربة واملعرفـة

 ،َّالتي من شـأنها أن تنشـط العقـل والـذكاء ،بالحوافز الطبيعية واللفظية

 . وتنمي الخيال والتفكري

 . كنهم من العمل اليدوي وتنفيذ تجارب علميةُتوفري أدوات ووسائل مت

لوحـات "َّاستخدام وسائل اإلعالم يف إشـهار إنتـاجهم العمـيل والنظـري ؛ 

 . "التلفزيون  ،اإلذاعة ،املواقع اإللكرتونية ،الحائط

إعداد اختبارات مركزة يف مجال املوهبة املحدد ؛ من أجل الوقـوف عـىل 

تنميـة التـذوق الجـاميل . عنـد الطالـبُّأبرز التطورات املعرفيـة والفنيـة 

ـوم ـيات والعـل ـاطن ،للرياـض ـاهر والـب ـاس  ،الـظ ــعور واإلحـس ـة الشُّ وتنمـي

ُالسحب يف السامء"بالجامل   ،األمـواج يف البحـر ،العصافري عىل األغصـان ،ُّ

 . "الكواكب واملجرات 

 . التعاون مع املؤسسات الحكومية واألهلية التي تهتم باملواهب

ِصة للطالب املوهوبني ؛ لعرض نتاجهم واخرتاعاتهمإقامة معارض خا َّ . 

 . استخدام طريقة التقيص واللعب باالكتشاف
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ِومهـارة طـرح األسـئلة يف تفتـيح  ،َّواستخدام الطريقة االستنباطية الحوار ِ

ـي املعلوـمـة بعـد تـشـوق نفوسـهم إليـهـا ُّأذهـان التالمـيـذ ؛ لتلقِّ ِوتطـلـع  ،ِ ُّ

 . عقولهم إىل معرفتها

ْواضحا من خالل ما تقـدم أهميـة دور املعلـم يف رعايـة املوهبـةبدا  َ َّ وفـتح  ،ً

َّومن ثم تتحول إىل اخرتاع أو ابتكار يقدم الراحـة ، اآلفاق أمامها ؛ لتنمو وترتعرع َّ َ

َّومـا مـن شـك يف أن املوهـوبني يخـترصون األزمنـة  ،َّوالسعادة للبرشيـة جمعـاء

ِّويوفرون الجهود من خالل  ،واملسافات  التـي  ،َّاالستنتاجات العلمية واالبتكـاراتُ

َأمتنـى مـن املعلمـني بـذل قصـارى جهـودهم ،تتوصل إليها عقولهم املبدعـة يف  ،َّ

ُالـذين ميثلـون ثـروة غاليـة يف رصـيد املجتمـع  ،سبيل رعاية الطـالب املوهـوبني

 . واألمة

ِّاملعلـم النـاجح ذو الخـربة والتـدريب الجيـد ال: "يقول هاورد جـاردنر ِ ُ  يـزال ُ

ًأفضَل من الوسائل التكنولوجية األكرث تقدما َّ ِوإن أعظم األجهزة والربامج ال تزال  ،ِ ِ َّ

ِقليلة النفع يف غياب املنهج وعلم أصول التدريس والتقييم املناسب ِ ِ ِِ َّ َ . 

 ًونــرى ان أفكــارا كثــرية تصــل فينــا إىل مرتبــة عاليــة وتحــرك عواطفنــا 

ــام ـهــ ــل ـك ــم وتوـجــه ـســلوكنا دون أن تنتـق ــن ـســاحة اإلدراك إىل العـل  ى ـم

ــتنتاج ــب واالـس ــل والرتكـي ــا بالتحلـي ــل ىف داـخــل أفكارـن ــل تعـم ــاد ـب  فاالعتـق
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 ثم تتبلور هذه النتـائج بصـورة علـم جديـد إن إحـدى األفكـار الرئيسـية لهـذا 

الكتاب هى تحديد رؤية املستقبل الذى سينترص رؤية تنتمـى للمسـتقبل الـذى 

رفـة اسـتخدام األدوات التـى تجعـل ذلـك ممكنـا علينا فهمه واالستعداد له ومع

نشعر فيه مبسئولية نتقاسمها جميعا من اجل مصلحتنا كـام مـن أجـل مصـلحة 

املجتمع يحتاج الجميع إىل التفكري بشكل مختلف بشأن املستقبل ومـا ميكنـا ان 

نتعلمه وأن نفعله إن تعقب املستقبل واكتشاف ما سيحدث ومتى هو فن بقدر 

ن نحتاج أن نتوقع مستقبلنا الذى نرغب فيه وإال سـنتعامل مـع ما هو علم فنح

مستقبل نكون فيه ىف مؤخرة األمم فسيوقف العامل عىل مسـتوى التعلـيم وعـىل 

 .ألنفسنا كأفراد ومجتمعات ودول ومدى فهمنا لذكائنا|مدى فهمنا 
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 الفصل الرابع

 أهمية نظرية الذكاءات املتعددة ونقدها ورؤيتنا

 

 

ــــة  :أوالً ــــة نظرـي أهمـي

 الذكاءات املتعددة 

ــــة .1 ــــع االهمـي ترـج

ـــة  ـــة لنظرـي الرتبوـي

ـددة  ـذكاءات املتـع اـل

 -:فيام ييل

ـــــة .2 ـــــرب نظرـي تعـت

تحـاول وصـف كيـف يسـتخدم ) نظريـة معرفيـة( الذكاءات املتعـددة 

تنـاول وتركـز هـذه النظريـة , األفراد ذكاءهم املتعدد لحل مشكلة مـا 

ناول محتوى املوقـف ليصـل إىل عىل العمليات التي يتبعاها العقل يف ت

بأنه مجموعة ذكاءات هـذا (الحل وهكذا يعرف منط التعلم عند الفرد 

 . )الفرد يف حالة عمل يف موقف تعلم طبيعي 
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ليصـلوا , تساعد املعلمني عىل توسيع دائـرة اسـرتاتيجياتهم التدريسـية .3

ة تعزيز الذكاءات النشـط. ألكرب عدد من التالميذ عىل اختالف ذكاءاتهم

 . وتنمية الذكاءات الخاملة لدى املتعلم ،

تقدم نظرية الذكاءات املتعددة منوذجا للتعلم ليس له قواعـد محـددة .4

فنظريـة , فيام عدا املتطلبات التي تفرضها املكونات املعرفية لكل ذكاء 

الذكاءات املتعددة تقرتح حلوال ميكن للمعلمـني يف ضـوئها أن يصـمموا 

ا بإطار ميكن للمعلمني من خاللـه أن يتنـاولوا كام متدن, مناهج جديدة 

 . أي محتوى تعليمي ويقدمونه بعدة طرق مختلفة

ـكـام أنـهـا تـتـيح الفرـصـة لجمـيـع التالمـيـذ اـلـتعلم والتعـبـري ـعـام يـجـول .5

ـادة تحـصـيله . بـخـاطرهم أو ـمـا يفهـمـوه بالطريـقـة الـتـي تناـسـبهم زـي

 . من خالل تفعيل األنشطة الرتبوية ،الدراىس

من نقل التالميذ املنخفضني تحصييل والتالميـذ ذو الحاجـات أنها تقلل .6

الخاصة إىل فصول الرتبيـة الخاصـة كـام أنهـا تزيـد مـن تقـدير هـؤالء 

التالميذ لنفسـهم وتحقـق التكامـل والتفـاهم بـني التالميـذ بعهـم مـع 

 . البعض

 .مساعدة املعلم عىل تعليم تالميذه مبا يتفق وقدرات كل منهم.7

 . األمور يف العملية التعليميةتفعيل دور أولياء .8
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 نقد نظرية الذكاءات املتعددة: ًثانيا 

 :أهم نقاط القوة يف نظرية الذكاءات املتعددة 

البـنــاء العلـمــى الترشيـحــى ـلــدماغ .1

االنسان ىف البداية وجب االعرتاف أن 

اـلـدماغ اـلـبرشي بطاقاـتـه وإمكانياـتـه 

وـقـد بـنـي . الزاـخـرة مل تكتـشـف بـعـد

 فكـرة ومعرفـة جاردنر نظريتـه عـىل

الدماغ اإلنسانية فريى هوارد جاردنر بـأن مثـة تسـعة ذكـاءات تشـتعل 

وـتـرتبط مواـقـع ـهـذه  ،بـشـكل مـسـتقل ـعـن ـبـاقي اـلـذكاءات األـخـرى

أمـا  ،وللتوضـيح أكـرث. الذكاءات بالـدماغ العصـبي وفصوصـه املختلفـة

الذكاء الريايض املنطقي الذي يعتمـد عـىل عمليـات التجريـد والتخيـل 

فيستخدم يف حـل املشـاكل املتعلقـة بالرياضـيات واملنطـق  ،لواالحتام

والميكن فصل الرياضيات عن املنطـق كـام يقـول وايتهايـد ؛  ،والهندسة

وموقع هذا الذكاء يف الفصوص . نظرا للعالقة الجدلية التي توجد بينهام

وموقـع الـذكاء . والفصوص الجبهـة الـيرسى ،الجدارية اليرسى واليمنى

ويتجـسـد ـهـذا اـلـذكاء يف إـبـداع  ،ـفـص الـصـدغي األمـيـناملوـسـيقي يف ال

 ويــرتكن الــذكاء الــبرصي. النوتــات واأللحــان واألنغــام واملوســيقى
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ـا  ـيا وبرصـي ـان هندـس ـه بالزـم ـان يف عالقـت ـتغالل املـك ـايئ إىل اـس الفـض

ـا ـة . وتـشـكيليا ومعامرـي ـاطق الجدارـي ـذكاء يف املـن ـذا اـل ـع ـه ويتموـق

اء الجسـمي الحـريك فيوجـد يف أما الـذك. والقفوية من النصف األمين

ويتمظهـر هـذا الـذكاء  ،املخيخ والنويات القاعدية واملنطقة الحركية

 ،والسـينام ،واملرسح ،والرياضـة البدنيـة ،والرقص ،بجالء يف الجغرافيا

يتميـز الـذكاء التفـاعيل بأنـه  ،يف حني... وحركات الجسد بصفة عامة

جتامعـي شخصـا كـان تتفاعل فيه الذات مع اآلخر اال ،ذكاء اجتامعي

 ،ويوـجـد ـهـذا اـلـذكاء يف الفـصـوص الجبهـيـة ،أو مؤسـسـة اجتامعـيـة

أما الذكاء . والجهاز اللعبي ،خاصة يف النصف األمين ،والفص الصدغي

والجهـاز  ،والفصـوص الجداريـة ،الذايت فيوجد يف الفصـوص الجبهيـة

واألنـسـاق  ،ويـسـتخدم ـهـذا اـلـذكاء يف مـجـال عـلـم اـلـنفس ،اللعـبـي

فيتعلـق  ،أمـا الـذكاء الطبيعـي... والرموز الذاتيـة ،والعرفانيةالدينية 

ومـا ، بكل مكونات الطبيعة من حيوانات ونباتات وصـخور ومعـادن

 ،يــرتبط بالطبيعــة كــالعالج الطبيعــي الشــعبي ومــواد التجميــل

 ،ويوجـد هـذا الـذكاء يف الفـص الجـداري األيرس. واالستهالك اليومي

 ويتميـز الـذكاء. ء الحيـة وغـري الحيـةوهو مهم يف التمييز بني األشيا
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ومامرسة الطقوس والعقائد  ،الوجودي بوجود نزعات التفلسف الكونية

ـاج النظرـيـات الفلـسـفي ،والرياـضـات الروحـيـة والـصـوفية ميـكـن . وإنـت

اعتبارها من االسـرتاتيجيات التـي تـؤدي إىل التفعيـل األمثـل لعمليتـي 

لجوانـب التطويريـة لهـذه وفـيام يـيل عـرض ألهـم ا, التعليم والـتعلم 

 . االسرتاتيجية يف مجال التدريس عامة

هدم النظرية األحادية للذكاء جاءت نظرية الذكاءات املتعددة كرد فعـل .2

عىل التصور البياجوي الذي يؤمن بأحادية الذكاء الريايض املنطقـي الـذي 

ة وغلو جان بياجي يف النزعة العقالنية املوحـد ،يعد منوذج الفكر اإلنساين

العقـل أعـدل قسـمة متسـاوية بـني :" للعقل اإلنساين باملفهوم الديكاريت 

وـعـىل . بـلـه ـعـن اـسـتبعاده لعواـمـل الوـسـط والـفـوارق الفردـيـة، "اـلـبرش

ـذكاءات املتـعـددة ،العـكـس ـة اـل ـؤمن نظرـي ـورت يف ـسـنوات  ،ـت ـي تبـل الـت

ـاردنر ـووارد ـج ـع ـه ـايض ـم ـرن اـمل ـن الـق ـني ـم  ، )Howard Gardner(الثامـن

ميكـن صـقلها  ،ت متعددة ومتنوعة ومسـتقلة لـدى املـتعلمبوجود ذكاءا

ــدريب ــيم والـت ــز والتعـل ــجيع والتحفـي ــق التـش ــن طرـي ــحذها ـع   ،وـش

 مبعـنـى أن نظرـيـة اـلـذكاءات. وتنمـيـة املواـهـب والعبقرـيـات واملـبـادرات
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وقدرته عىل العطاء واإلنتاج واالبتكـار  ،املتعددة تؤمن بعبقرية املتعلم

 . ومواجهة الوضعيات املعقدة ،الصعبةوحل املشاكل  ،واإلبداع

. النظريــة األم لالســرتاتيجيات الجديــدة ىف مجــال التعلــيم والــتعلم.3

اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة يف التعلـيم والـتعلم تنقسـم إىل مايزيـد 

ـعـىل أربـعـني اـسـرتاتيجية فرعـيـة تتمرـكـز كلـهـا ـحـول الطاـلـب فاـلـذكاء 

ا الـقـدح اـلـذهني ولـلـذكاء اللـغـوي ـمـثالً ـلـه اـسـرتاتيجيات فرعـيـة منـهـ

, الريايض املنطقي اسرتاتيجيات فرعية مثال التفكـري الناقـد واالكتشـاف 

, وللذكاء املكـاين اسـرتاتيجيات فرعيـة مثـل خـرائط املفـاهيم العقليـة 

ولـلـذكاء االجتامـعـي اـسـرتاتيجيات فرعـيـة مـثـل املجموـعـات املتعاوـنـة 

ذه االسـرتاتيجية يف كام تكمـن األهميـة العظمـى لهـ. واملحاكاة وغريها

كونهـا محفـزة لتفعـيـل االسـرتاتيجيات األخـرى لـلـتعلم املتمركـز ـحـول 

تنميـة املسـئولية الفرديـة ( الطالب مثـل اسـرتاتيجية الـتعلم التعـاوين 

, ) تناول مواقـف حياتيـة أصـلية للـتعلم ( حل املشكالت ) والجامعية 

لم عن طريق الدمج النشط للطالب يف عملية التع( التعلم باالكتشاف 

 دوديـة كام أنها تساعد عـىل تحسـني املر. وغريها) االستدالل االستقرايئ 
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 التعليمـيـة و تكـشـف اـملـداخل الحقيـقـة للمعـلـم يف توجـيـه –التعليمـيـة 

طالبه حسب أمنـاط ذكـاءاتهم لتحقيـق أفضـل النتـائج مـن خـالل هـذه 

 اـملـداخل املحبـبـة للـطـالب والـتـي توـجـه نـشـاطهم العلـمـي يف اتجاـهـات

وهـى تسـاعد املعلمـني عـىل تقـديم املحتـوى . التطور والنمو واملرغوبـة

العلمي من خالل أنشطة متعددة توائم ذكاءات طالبهم املختلفة وطـرق 

كام أنها تساعد املعلمني عـىل تحديـد خطـط وأنشـطة تـدريس . تعلمهم

مرنة وشاملة ترتكز حول قدرات الطالب مـام يزيـد التفاعـل بـني الطـالب 

 يف أي –و تـسـاعد املعـلـم . الـطـالب وزمالئـهـم والطاـلـب نفـسـهواملعـلـم و

 عـىل إيجـاد وسـائل و أداوت تقيـيم مختلفـة تسـتطيع –مستوى درايس 

الكشف عن نقاط القوة لدى طالبه وتطويرها والبناء عليها باتجاه النمـو 

ذلـك ألنهـا مـن خـالل , و عىل تحقيـق جـودة التعلـيم والـتعلم. الشامل

دة تسـعى لالسـتفادة القصـوى مـن طاقـات الطـالب اسرتاتيجيتها املتعـد

أنـهـا تـسـاعد املعلـمـني ـعـىل . وـقـدراتهم العقلـيـة والجـسـمية والوجدانـيـة

تحديد خطط تدريس مرنة وشاملة وناجحـة يف التفاعـل مـع طالبـه أنهـا 

. تنطلق من اهتاممات املتعلمني وتراعي ميـولهم واتجاهـاتهم ومهـاراتهم

ـر ـد الـف ـتعلم عـن ـا تـحـدد مـنـط اـل ـذكاءاتأنـه ـة اـل ـل يف مجموـع  د واملتمـث
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ـتعلم ميـكـن تـشـكيل قاـعـات الدراـسـة . الـتـي يـسـتخدمها يف موـقـف اـل

أو . واملختربات والورش التعليمية كمناطق مواتيـه للـذكاءات املتعـددة

 . مراكز نشاط تشبع حاجات واهتاممات الطالب املختلفة

 بـلـور ـهـوارد ـجـاردنر نظريـتـه يف" الطـيـف الرتـبـوى " مـثـرة مرشوع .4

بعـد أن اشـتغل تجريبيـا عـىل  ،الذكاءات املتعـددة تنظـريا وتطبيقـا

يقول جاردنر  ،ويف هذا الصدد.  م1984مرشوع الطيف الرتبوي منذ 

إن مرشوع الطيف هو مجهود لتقييم مختلف أصـناف الـذكاءات :" 

. وميكن تكييفه ليـتالءم مـع السـنوات املبكـرة ،لدى األطفال الصغار

اض لتقييم الـذكاءات مـا دام هـذا التقيـيم مبدئيا ليس لدي أي اعرت

ولـيس بواسـطة اختبـار معيـاري مـن ، يتم بطريقة عادلـة ومنصـفة

 تقيـيم الـذكاء - مـثال–فإذا أردت . "الورقة والقلم "صنف اختبارات 

 ،بل علمه خـط سـري جديـد ،الفضايئ لشخص ما فال تقدم له اختبارا

وكيـف  ،السـريثم الحـظ بأيـة رسعـة سيصـل إىل الـتحكم يف اتجـاه 

هـنـاك ـبـاحثون آـخـرون ـقـاموا بتـطـوير اختـبـارات . ـسـيقوم بـتـذكره

 لكني أحكم عليها حسب  ،ولست من أنصار هذه االختبارات ،الذكاء

ـار ـل اختـب ـة ـك ـيم. حاـل ـا طــويال يف تقـي ـا أمضــينا وقـت ـد أنـن  وأعتـق
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لـذلك . ومل منـنحهم سـوى وقتـا ضـئيال ملسـاعدتهم ،األطفال وتصنيفهم 

بالنسـبة إيل  لتقيـيم الـذكاءات هـو مسـاعدة املتعلمـني  ،فاملربر الوحيد

وتقويـة  ،وذلـك بتوظيـف الـذكاءات األكـرث تفوقـا ،للتعلم بشـكل جيـد

ألطيف الرتبـوى " فام هو مرشوع  ،الذكاءات التي هي يف حاجة إىل ذلك

( هو برنامج تربوى يقدم بيئة غنية وخصبة لألطفال الصغار من عمـر " 

بحيـث ميكـن  ،أن تثري عددا كبريا من الـذكاءاتسنوات من شأنها ) 6 :3

لهؤالء األطفال استكشاف هذا الوسـط الـذي يعتـرب مبثابـة متحـف لهـم 

ومـن خـالل مالحظـة الطريقـة التـي  ،أكرث مام هو حجـرة فصـل عـادي

ميكـن اسـتنباط  ،يستثمرون بها مختلف املـواد والعنـارص املحيطـة بهـم

األكرث شكلية واملخصصة " لطيف مهام ا"هناك طبعا . جانبيتهم يف الذكاء

سـواء يف  ،لتحديد أصناف الذكاءات القوية والذكاءات الضعيفة لطفل ما

 أم مبقارنتهــا  ،ارتباطهــا مــع الــذكاءات األخــرى لــدى نفــس الطفــل

لقـد تـم تحويـل نتـائج هـذا التقيـيم إىل . مع ذكاءات األطفال اآلخـرين

ول األنشـطة التـي والذي يتضمن اقرتاحات عمليـة حـ، "جانبية الطيف"

ـث ـن حـي ـه الخاصــة ـم ـل حســب جاذبيـت ـع الطـف ـا ـم  يجــب مبارشتـه
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لقـد مكـن . نفسـها أو يخضـع للتقيـيم نفسـه. مكامن القوة والضعف

مرشوع الطيف من تعيني جوانب التفـوق املتميـزة لـدى العديـد مـن 

وىف تجربـة  وكان من املمكـن أن تبقـى مجهولـة بـدون ذلـك؛ ،األطفال

ينحـدر مـن أرسة  ،وا طفل يف السادسة مـن عمـرهلبعض الباحثني وجد

وبحكـم أن  ،ويواجه خطـرا كبـريا ناتجـا عـن الفشـل الـدرايس ،مفككة

فقـد قـررت مدرسـته إجبـاره  ،نتائجه مل تتغري خالل حصص التحضـريي

فقد كـان  ،ومع ذلك. عىل التكرار بعد شهرين من حضوره داخل فصلها

يـب مـواد مسـتعملة الطفل ناجحا بشـكل يفـوق اآلخـرين يف فـك ترك

وهو يقوم بأنشـطة عرضـت سلسـلة اللقطـات  ،بعد تصويره. وإعادتها

! وكم كان ذهول هذه األخرية كبريا جراء مـا رأت ،املصورة عىل معلمته

منـذ تلـك اللحظـة . إىل درجة أنها مل تذق راحة النوم ملـدة ثـالث ليـال

لهـذا وبدأت النتائج املدرسية  ،غريت بشكل جذري نظرتها حول الطفل

 األخري تتحسن بشكل ملموس

 أهم االنتقادات املوجهة للنظرية

ــنفس -1 ــم اـل ــامء عـل ــامء املتخصصـــون أنتقـــد معظـــم عـل  رأى العـل

 خاـصـــة املحـســـوبني ـعـــىل القـيـــاس اـلـــنفىس نظرـيـــة اـلـــذكاءات 
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ورـغـم أن النظرـيـة كاـنـت لـهـا أـصـداء قوـيـة داـخـل الوـسـط  ،املتـعـددة

ورأى . التأييـد التـام لهـاالتعليمى االمريىك ولكـن مل يكـن معنـى ذلـك 

متابعون أن هناك الكثري من التطبيقات سطحية كام أن جزء مـن هـذا 

 . التأييد كان مجرد تقليعة

أنعدم االختبارات واالمتحانات امللموسة ومن االنتقادات األخرى لهـذه -2

النظرية للتأكد من مدى نجاعة هذه النظرية واقعا ومامرسة كـام عنـد 

ومن ناحية أخرى  مهام دافعنا عن الذكاءات . يكينيعلامء الذكاء الكالس

فيبقى الذكاء الريايض املنطقي أهم الذكاءات املوجـودة ؛ ألنـه  ،األخرى

مرتكز التفوق والتمدن والتحرض ؛ مـادام هـذا الـذكاء الحسـايب آلـة يف 

وتطـوير بنيـات املجتمـع  ،خدمة اإلنتاج واالقتصاد والتصـنيع واالبتكـار

كيف ميكن مقارنته بالـذكاء اللغـوي أو املوسـيقي أو ف ،الغريب الحديث

ميكـن تسـميته اليـوم  ،الفلسفي ؟ وميكن الحديث أيضا عن ذكاء عارش

. بالذكاء الرقمي أو اإلعالمي الذي ميتلكه متعلمونا بشكل الفت لالنتباه

 . عالوة عىل ذلك
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هل ميكن أن تـنجح نظريـة الـذكاءات املتعـددة يف 

تـي تغيـب فيهـا املـوارد املاديـة مدارسنا العربية ال

وتقل فيها السياسـات التعليميـة  ،واملالية والبرشية

 !وتهمش فيها الكفاءات الحقيقية ؟ ،الهادفة

 

تحويل مفهوم الـذكاء إىل قـدرات مبـدأ نظريـة جـاردنر أن تحديـد الـذكاء -3

فالطاـلـب اـلـذي ـيـتعلم عملـيـة الرضب . بالطريـقـة التقليدـيـة ـلـيس دقيـقـا

كـل مـا . اذىك مـن الطالـب الـذي يجـد صـعوبة يف تعلمهـاالحسابية لـيس 

يحتاجه الطالب الثاين هو اعتامد اسلوب مختلف عـن الطالـب االول وقـد 

يتفوق يف مجاالت أخرى عن االول مثل الرياضة او املوسيقى أو قـد يكـون 

ومـع ان هـذه الفكـرة . مفهومه للرياضيات اعمـق ملـا هـو متعـارف عليـه

إال أن منتقدي النظريـة يأخـذون ضـدها عـدم وجـود اي ابحـاث  ،منطقية

يقـول . علمية تدعمها من أهم انتقادات النظرية يدور حول تعريف الذكاء

منتـقـدوه ان ـجـاردنر اـسـتعمل مفـهـوم اـلـذكاء بـشـكل اعتـبـاطي ومـخـالف 

كام ان نظريته ال تعرتف بوجود ذكاء بل تحول مفهوم الـذكاء  ،للمعرتف به

ـلاىل مــا يعــرف تق ـديا يالقــدرات أو الكفــاءات باملقاـب ـدوا ،لـي ـرد مؤـي   ـي
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النظرية ان تعريف الذكاء التقليدي هو منقوص وضيق ومحدود االفـق 

 . وانه يجب تطوير املفهوم ليطابق الواقع

وربطت تغيري األنظمـة  ،سعت إىل نقد التصور األحادي للذكاء وتجاوزه-4

ـدد الط ـتثامر تـع ـدها باـس ـالحها وتجدـي ـة وإـص ـاتالتعليمـي ـى  ،اـق وغـن

 أعـالن تقريـر 1972وقد سبقها يف مضمونها سـنة . اإلمكانات اإلنسانية

 ،لليونيسكو أن للدماغ اإلنساين إمكانات مل يتم استعاملها بشـكل واسـع

. وأن مهمة الرتبية هي تشغيل هذه اإلمكانات غري املستعملة وتحقيقها

أن  صدر عـن نـادي رومـا تقريـر نـص يف مقدمتـه عـىل 1979ويف سنة 

 ،اإلنسان مازال يتوفر عىل كثري من الطاقـات واملـوارد التـي مل تكتشـف

ومل تخترب بعد ؛ ولذلك فهو يظل يف حاجة دامئة إىل تعلم كيف يكشف 

 . وكيف يستخدمها بصورة واعية وهادفة وذكية ،عن طاقاته الكامنة

أنها مل تحسم الخالف الحسم يف النقاش الذي ظل قامئـا حـول -5

ومع متكن العديد مـن البـاحثني مـن . قة للذكاءالطبيعة الحقي

ونهجـوا طريقـا . االنزياح عـن إرث القيـاس الـنفيس والتحليـل

إن التعـدد الـذي . آخر يف الكشف عن تعـدد الـذكاء اإلنسـاين

 تنـطـوي علـيـه اـلـذكاءات يعـنـي أن هـنـاك ـعـددا مـسـتقال ـمـن
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ـة ـدرات املختلـف ـريف  ،الـق ـاط املـع ـه النـش ـن أوـج ـة ـم ـة متبايـن ومجموـع

يسميها جاردنر بالذكاءات اإلنسانية املتعددة وقد ورد جاردنر  ،اإلنساين

عىل االنتقادات املوجهة لنظريته فقال أن علامء علم النفس مل يخشون 

وبـأن نظريتـه جـاءت . عىل مواردهم املالية فقط بل عىل عملهم أيضـا

وفق سياق قد تجاوز النظرية الذكائية األحادية التي ظهرت مـع بدايـة 

وذلـك عـرب  ،لقرن العرشين لقياس الـذكاء املعـريف الريـايض واملنطقـيا

ـروض ـارات والـف ـن االختـب ـة ـم ـذكاء، مجموـع ـب اـل ـد مراـت ـة تحدـي  ،بغـي

 ،وتصنيف الناس حسب مقاييس إحصائية معينة كام عنـد ألفـرد بينيـه

يقـول عبـد  ،ويف هـذا الصـدد.... وسـربمان ،وجنسـن ،وجـالنت ،وإيسنك

تسـاءل العديـد مـن ،  منذ بدايـة القـرن املـايض:"الواحد أوالد الفقيهي

ومن أهـم املقاربـات التـي سـادت تاريخيـا . الباحثني عن طبيعة الذكاء

فـإذا كـان الكثـري مـن هـؤالء . مقاربة القياس النفيس والتحليل العاميل

. العلامء قد تبنوا معامل الذكاء أو دافعوا عن وجود عامـل عـام للـذكاء

 / Thurstoneثورـســتون(لـيــل العــاميل فهنــاك آـخــرون مــن رواد التح

 ودافـعـوا باملقاـبـل ـعـن فـكـرة أن  ،مل يقبـلـوا ذـلـك) Guilfordوجيلـفـورد 

ـات ـل واملكوـن ـن العواـم ـريا ـم ـذكاء يتضــمن عــددا كـب  لكــن عــىل. اـل
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 الرغم من مساهمة التحليل العاميل يف اكتشاف تعقد مكونات الـذكاء 

ت التـي تعرضـت فإنه ظل حبـيس اسـتخدام بنـود االختبـارا ،وتعددها

كام أن النتائج التي توصل إليها تعكـس بشـكل مبـارش  ،النتقادات عدة

مبعنـى . فرضيات رياضية تتخذ وسيلة لتحديد عوامـل الـذكاء ومتييزهـا

 . إن رواد التحليل العاميل، آخر

 رؤيتنا :ًثالثا 

 مفهومنا عن الذكاء

فهمهـا البد قبـل البدايـة أن نقـدم بعـض املسـلامت التـي يتوقـف عليهـا 

وإدراكها والتسليم بها فعال وبها ينكشف النقـاب بشـكل منطقـي واضـح عـن 

وعـن مـدى قـدرة . مدى إمكانيات امللكات النفسية لإلنسان وبالتحديد الذكاء

ففـي داخـل اإلنسـان قـوة . امللكات عىل الصلة بخفايا النفس وكشف ما فيهـا

تيها مـن العـامل الخـارجي إدراكية كبرية ولكن إدراكها الينبع من داخلها وإمنا يأ

وكذلك الذكاء فداخل كل إنسان ذكاء من نـوع مـا أودع بداخلـه هبـة وعطـاء 

 سبحانه وتعاىل اليقل عن هذه القوة وإذا كان لهذه القـوة اإلدراكيـة الـلـهمن 

حاسـة ) : الحـواس الخمسـة ( منافذ تطل منها عىل العامل الخـارجي أال وهـى 

 وحاسـة التـذوق وحاسـة اللمـس كـام لهـا البرص وحاسة السمع وحاسة الشم

 صالت أخـرى تطـل منهـا عـىل عـامل الـنفس وهـى تتمثـل بحاسـة االنفعـاالت
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كالريض والغضب والحب والكراهية وتكون تلك النوافذ هى ذاتها منافذ بـدء أو 

فبمقـدار مـا تنقـل هـذه الحـواس مـن حقـائق للقـوة اإلدراكيـة . جذور الـذكاء

لـل وتركـب وتسـتنتج القواعـد العامـة وتقـيس تستطيع أن تتخيـل وتـدرك وتخ

األشباه والنظائر عىل بعضها وبخالفها النستطيع شيئا غري ذلك وألكـرث مـن ذلـك 

مثالنا عىل هذا هو فاقدي البرص والذين ولدوا بهـذا مهـام أوتـوا مـن قـوة مـن 

ًالذكاء فلن يستطيعوا يف مخيلتهم شيئا عن األلوان مهـام حاولنـا أن نقـرب لهـم 

التشبيه حيث مل تسجل لهم عىل رشيط عقولهم من قبل شكل األلوان لذا ذلك ب

ًنحـن جميعـا النسـتطيع . مل يستطيعوا أن يتخيلوا اللون األبيض او األحمر مـثال ً

أن نتخيل صوت من األصوات مل يسـبق لنـا أن نسـمعه مـن قبـل وهكـذا بـاقي 

ترشة عـن طريـق الحواس وهو ما يستخلص منه أن النفس إمنا تدرك األشياء املنـ

منافذها التي تطل منها عىل العـامل الخـارجي ولوالهـا مل تـدرك مـن الوجـود أو 

ًتعرف من الذكاء شيئا ولبقت يف جهل كامل وما يدرينا لو منحنا بعض الحـواس 

األخرى غري التي بداخلنا يف تركيبنا الكتشـفنا مـن حولنـا أشـياء كثـرية هـي اآلن 

د لـدينا الحاسـة الخاصـة بهـا التـي نـتمكن مغيبة عنـا وألنحـس بهـا إذا التوجـ

ـدرة  ـذه الـق ـوة ـه ـىل ـق ـذكاء ـع ـف اـل ـدركها ؟ ويتوـق ـفها وـن ـطتها أن نكتـش  بواـس

 اإلدراكية ومدى صحتها وسالمتها وعـىل مـا وصـل إىل العقـل والـنفس والجسـد
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فـام أكـرث نقصـنا ؟ وألـبس بعـض املخلوقـات . والروح من منافذ لهذه القـوة

.  ليس لدينا ؟ عىل أننـا أكمـل مـن غرينـا ىف الخلـقاألخرى من اإلحساسات ما

وحتى نقرتب من معرفـة مفهومنـا عـن الـذكاء الـذى مياثـل القـوة اإلدراكيـة 

ويزيد ىف االستنتاج والتخيل فالبد لنا أن نعرف حـدود حواسـنا فقـد أكتشـف 

العلم الحديث أن الفضاء مملوء بالصور التي النستطيع أن نشاهدها بأبصارنا 

نسجام والتوافق بني وضعها ووضع أبصارنا كام أنـه مملـوء باألصـوات لفقد اال

ًالتي فوق مسـتوى سـمعنا أو دون مسـتواه ونحـن النسـمع مـن ذلـك شـيئا 

واستطاع العلم الحديث أن يكشف باألجهزة الخاصة التي باستطاعتها التقاط 

األصوات والصور لتنقلها إلينا إىل صور وأصوات تتناسب مـع مسـتوى ووضـع 

ًفحواسنا محدودة كام وكيفا فمن حيث الكـم متـى تجـاوز . امعنا وأبصارناأس

البعد املسافة التي تسمح لنا باإلحساس ظهر عجز حواسنا عن إدراك األشـياء 

ومن حيث الكيـف البـد مـن مرافقـة رشوط خاصـة لكـل حاسـة فينـا حتـى 

 فحاسـة الـبرص تحتـاج يف. نستطيع بواسطتها إدراك األشـياء املعروضـة علينـا

رؤية األشياء إىل الضوء ومتى أنعـدم الضـوء وحـل الظـالم الـدامس انعـدمت 

الرؤية التامة متاما ً وكذلك متى صغرت األشـياء املرئيـة إىل املراتـب الـدنيا يف 

 الصغر وبالتايل نستطيع قياس مفهوم الذكاء اإلنساين بنفس املنطق بأنه ذكـاء
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ً محدود كام وكيفا فهو مرتبط أرتباطأ كليا ب وبالتـايل إذا ذاد إدراكنـا ذاد . إدراكناً

ذكائنا وكلام غاب اإلدراك غاب الذكاء ومبا انه محدود فأننا نـؤمن بأشـياء كثـرية 

ًجدا ىف واقعنا إلميان قويا دون أن نتصل بها عـن طريـق حواسـنا اتصـاال مبـارشا  ً ً

ذه وإمنا نؤمن بها عن طريق االستنتاج وكذلك الذكاءات فأنها بجزء منها تعـد هـ

لذا نتقل من مرحلة . والعلم يكشف لنا كل يوم جديد. أحدى هذه االستنتاجات

اإلدراك الحيس إىل مرحلة الخيـال فلـدينا ىف مركـب قـدرة اإلدراك زاويـة خاصـة 

لكننا مهام . قادرة عىل تخيل أشياء غري موجودة أمامنا وفق هذا الرتكيب التخييل

سـبحنا فيهـا مـع األوهـام الخرافيـة حاولنا أن نتخيل صورة ما من الصور ومهام 

فإننا لن نستطيع أن نفعل أكـرث مـن أن نضـم أجـزاء موجـودة فعـال بعضـها إىل 

بعض وهذه األجزاء قد أدركتاها فعال عـن طريـق حواسـنا ولكننـا بهـذا التخيـل 

ـضـمننا ـهـذه األـجـزاء املوـجـودة بـشـكل متباـعـد فتخيلتاـهـا ـعـىل ـشـكل وـحـدة 

اء وأـبـرع األدـبـاء وأـحـذق القصاـصـني وأـشـهر ـفـأنبغ الـشـعر. متامـسـكة يف ـصـورة

ًالعـلـامء اليـسـتطيعون تخـيـل ـشـيئا ـمـا مل ـيـدركوا بحواـسـهم أـجـزاء متفرـقـة ـثـم 

ًتجميعها يف صورة فكل خيالنا محصور حرصا تاما فيام تدركه حواسنا فنحن مهام 

أوتينا من قدرة خيالية فال نستطيع أن نتخيل حقيقة ما من حقائق مـا مل نـدرك 

 نهــا مــن حواســنا والــذكاء نــاتج عــن عمليــات عقليــة ىف املقــاممنوذجــا ع
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 األول لذا وجب علينا معرفة حدود العقل فهو مقيد بعـامل الحـواس ألعمـل لـه 

ذلـك ) الحواس ( بذكاء إال من خالل ما ورد إليه من مدخالت عن طريق املنافذ 

كاء تقـوم ألن القوة العاقلـة فينـا التـي تجمـع املصـورة والـذاكرة واملخيلـة والـذ

واستنتاج القواعد العامـة  ،والجمع والتفريق ،بعملها الجبار يف التحليل والرتكيب

بـعـد أن تنـقـل الـحـواس املختلـفـة إىل  ،وقـيـاس النـظـائر ـعـىل بعـضـها ،والكلـيـات

رشـيـط املرئـيـات ورشـيـط املـسـموعات ورشـيـط : املـصـورة أرشـطـة مـشـاهداتها 

 الداخلـة يف اإلنسـان ثـم املشمومات ورشيـط امللموسـات ورشيـط الوجـدانيات

تكون أحكامهـا مقيـدة بحـدود هـذه األشـياء التـي جاءتهـا عـن طريـق الحـس 

وحديثنا عن الذكاء يقودونا إىل الحديث عن القوة العاقلة فينا والتي التسـتطيع 

. ًأبدا أن تصدر أحكامها عىل مغيبات مثالً ما مل تعرض أمامها رشيط مسجل عنها

تقولـه متـأثرة بواقـع أرشطـة الحـواس التـي جاءتهـا ألن كل حكم تحكم به إمنا 

لذا فعـامل ) أن الحكم عىل اليشء فرع من تصوره ( والقاعدة الثابتة عند العلامء 

ًالحس فينا محدود فالعقل فينا محـدود أيضـا محـدود بـني شـيئني هـام الزمـان 

 واملكان لذلك يسأل العقل دامئا متى ؟ وأين ؟ ومام سبق نستخلص الحقائق بأن

حواسنا التي هي طرق العلم لدينا محدودة التتناول كـل يشء موجـود إن قـدرة 

ـا  ـواس إن عقولـن ـق الـح ـن طرـي ـا ـع ـدودة يف حــدود مايردـن ـا مـح ـل فيـن  التخيـي
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ًمحدودة التستطيع أن تدرك جميع الحقائق الكائنة إدراكها واضحا وإن اضطرت 

التخييـل والعقـل لـذا إىل التسليم بها عقال ً وأن الذكاء محدود بحدود الحواس و

يعجز العقل عىل اشتغال ذكاءه مبعرفة الغيبات مهام أوىت من قـوة ولهـذا قمنـا 

ببناء مفهوم الذكاء ىف اللغة واالصطالح فمتى غدت املفاهيم راسـخة يف نفوسـنا 

كانـت عقائـد راسـخة لـدينا  ،وأطامنت قلوبنا إليها وأصبحت عواطفنا تتأثر بهـا

أننا نتفق مع جاردنر يف تجربتـه والتـي . لذكاء كمفهوموهو الجذر األول ملعرفة ا

أمثرت نظرية الذكاءات املتعددة وتقريبا نسري عىل نفس النهج النقد الذى وجـه 

إليه بأنها تعد أحدى املفاهيم عن اإلدراك ولكننا ربطنا بـني مجموعـة مسـلامت 

وهـى مرتبطة بالذكاء البـد منهـا ومعرفتهـا والوصـول إىل مفـاهيم محـددة لهـا 

 :مرتبطة برباط وثيق مع الذكاء 

ومنها )البيئة والثقافة والوسط املحيط باإلنسان( املؤثرات الخارجية -1

  تعاىلالـلـهأيضا الظواهر الكونية والسباحة الفضائية ىف ملكوت 

 القوة اإلدراكية للحواس-2

 املخيلة اإلنسانية

 مصورة الوجدانيات
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 ) اليقني– الظن –الوهم ( مراكز البحث ىف العقل 

 مراكز العواطف

 الذاكرة

 رضورة التالقح بني رؤيتنا وبني النظرية بنى جاردنر

نظريته عىل اإلدراك اإلنساىن وأجرى تجربته التي امتدت عقدين من الزمـان 

إىل أن حققـت نجاحـا بـاهرا يف املدرسـة  ،وجربها صاحبها يف مجال السيكولوجيا

وأمثرت عـن . الت وحقول معرفية أخرىالرتبوية أكرث مام حققته يف ميادين ومجا

نظرية للذكاءات املتعددة والتي تفيد بشكل واسع وكبري يف مجال التعليم وتعـد 

بينام مل يرى جوانب أخرى وكان تعريفه للذكاء منصب . ثورة جديدة بهذا املجال

بينام نقـدم رؤيـة أشـمل وأعـم للـذكاء ىف كـل املجـاالت مرتبطـة . عىل االختزال

 .. جاردنر وهو اإلدراكبنفس رابط 

ولكننا زدنا عنـه بتعريـف القـوة اإلدراكيـة وحـدود الحـواس 

واملخيلة والوجدان ومراكـز البحـث ومراكـز العواطـف والـذاكرة 

وهو يعد تعريـف للـذكاء اإلنسـاين كوحـدة واحـدة مخلوقـة هلل 

" تعاىل ويتضـح منهـا أيضـا مخـرج جديـد مـرتبط بالـذكاء وهـو 

 مجموعـة أخـرى مـن املكتسـبات مـع الذي هـو نـاتج" السلوك 

 . الصفات الوراثية
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ألبـأس بهـا يف أطـار " هـاورد جـاردنر"ونرى أن نظرية الذكاءات املتعددة لــ 

التقدم العلمي واإلثراء اإلنساين والبرشى وأنها جاءت وفق تطور عرصي وتحتـاج 

 الدول النامية واألخذة يف الرقى إىل هذا النوع من التعليم

الذكاء يدفع حواسـنا الظـاهرة والباطنيـة للسـؤال بشـكل دائـم أننا نرى بأن 

بحـيـث نـحـاول الوـصـول إىل اإلدراك والحـقـائق الـتـي تـهـز العـقـل ـهـزات عنيـفـة 

وتفـيـد ىف ذات الوـقـت . للبـحـث والتفـكـري والنـظـر واالعتـبـار واملناقـشـة والفـهـم

 ،الهدف النهاىئ من نظرية جـاردنر وهـو اسـتخدامها يف مجـال الرتبيـة والتعلـيم

وصـقل قدراتـه الذهنيـة  ،وتطوير بنياته املعرفية ،سعيا إىل ترقية العقل اإلنساين

وجاء اتفقنا معه ىف املعايري بأن اإلنسان يتوفر عىل كافيات . والعصبية والدماغية

. "الـذكاءات اإلنسـانية " ذهنية مستقلة نسبيا ؛ سـوف أسـميها بشـكل مخـترص 

عـىل مجموعـة مـن املعـايري التـي ويعتمـد وصـف الـذكاء عنـد هـوارد جـاردنر 

 :يحددها يف ماييل 

 . التاريخ التطوري لكل ذكاء-1

 . عزل الذكاء عند إصابة الدماغ-2

 . وجود ذكاءات فائقة ومتميزة لدى فئات غري عادية-3

 . املسار الناميئ املتميز لكل ذكاء-4
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 . وجود عملية أساسية أو مجموعة عمليات محددة-5

 . عنيقابلية الرتميز يف نسق رمزي م-6

 . الدعم املستمد من علم النفس التجريبي-7

سند نتائج القياس النفيس لذا نرى أنه البد من التالقح بني النظريـة -8

والرؤية حتى يتكامالن يف إنتاج ذكاء إنساين متكامل وحتى تكتمـل 

 االسـتامع - مقاومة االندفاع -املثابرة : (البد من رشوط للذكاء منها 

 السعي نحـو الدقـة - مـرونة التفـكري-ؤل  التسـا-بتفهم وتعـاطف 

ـربات - ـن الـخ ـتفادة ـم ــكري - االـس ـة ووضــوح التـف ــبري بدـق  - التـع

 املخـاطرة - الحـامس املـرح - االبـداع والخيـال -استخدام الحـواس 

 ) التفـكري مع اآلخرين -املحسوبة 

 تعد نظرية الذكاءات املتعددة من أهم النظريات :وخالصة القول 

ت تحقيق قطيعة معرفية مع النظريات الرتبوية السـابقة التي استطاع

ـاج ـىل اإلنـت ـي ـع ـا تنبـن ـار ،؛ ألنـه ـة ،واالبتـك ـفة  ،واإلبداعـي ـل فلـس ومتـث

واستكشاف ذكاءات  ،وخلق املواهب واملبادرات والعبقريات ،التنشيط

ـزود  ،املتعلـمـني ـي ـت ـة الـت ـتامرين الكفائـي واـسـتثامرها يف األنـشـطة واـل

 ،وإيجـاد مشـكالت أخـرى ،قدرات لحـل املشـاكلاملتعلم باملهارات وال

 ومـاتزال نظريـة. وإنتاج قيم وأفكار وخدمات جديدة حداثية وأصيلة
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الذكاءات املتعددة قابلة للتطـوير والتغيـري واإلثـراء كـام يقـول صـاحبها هـوارد 

 :جاردنر

لكن ما يهمنـي بشـكل أسـايس . أمتنى تطوير النظرية يف اتجاهات مختلفة" 

ف ميكن لطفل استعامل ذكائه أو ذكاءاته بهـدف الـتحكم الجيـد يف أن نفهم كي

و يجد له مكانـة داخـل املجتمـع وبتطويرهـا عـالوة عـىل ذلـك  ،املواد الدراسية

وفهم الكيفية التـي تشـتغل بهـا وأريـد  ،أتوخى مستقبال اكتشاف ذكاءات أخرى

داخـل بطبيعة الحال أن أعرف بشكل جيد كيف يتم التعبري عـن الـذكاء نفسـه 

وأود كذلك معرفة كيف تـتمكن الـذكاءات املتعـددة . مختلف األوساط الثقافية

ويف ارتباط  ،وكيف ميكن تنميتها منفصلة عن بعضها ،من االشتغال بيرس وسهولة

وـكـذا استكـشـاف العالـقـات املوـجـودة ـبـني اـلـذكاءات واالبتـكـار  ،بعـضـها اـلـبعض

ر ىف وسـعة تصـحيح الفهـم إن تفهمنا أوسع وأعمق من منظور جـاردن. والقيادة

العام املرتبط بالثقافات واألزمنة وباألخالق والديانات فحياتنا مبعانيهـا املختلفـة 

تختلف إىل حد بعيد باملدلوالالت املحددة والتى تشري إليها الكلـامت وعـىل كـل 

مفهـوم أو تـصـور أن يحـدد مدلوالالـتـه بغايـة واـضـحة عـىل اـلـرغم مـن أن ـكـل 

لوفـاء عـىل الـدوام بوصـف األمـور كـام تقـع عـىل مرسح املفاهيم قارصة عـن ا

 وغري ذلك من نقص حـاد ىف املتعـذر التنبـؤ بـه مـن . الطبيعة وعىل أرض الواقع
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مستوى موثوق ألغلب املخرجات النفسية عرب قياسات بيولوجيـة بحيـث تسـفر 

هذه التنبؤات عن جدوى عملية ألن كل ترصف برشى وكـل فكـرة وكـل عاطفـة 

ا هى مثرة تفاعل عدد كبري من العوامل النفسية واالجتامعية وليست وانفعال إمن

ًوأن فريقا من علامء وظائف األعصاب مهـام أوتـوا مـن قـوة . مولود الذكاء فقط

وقدرة عىل النفاذ العلمى خالل الصور املسجلة للنشاط العصبى الـدائر بالـدماغ 

املعنى النفىس لكلمة البرشية واملتعلق مبفهوم أو لفظ لكلمة يستحيل أن يعرف 

 . حيث يتعذر استخالصها مبجرد تطبيق قياسات الدماغ

 مفهوم شـبكة الـدالالت والـربط العـام بـني العلـوم األخـرى والبيئـة -

ومفهوم الذكاء تتشكل أغلب الجهود الفكريـة مـن ثالثـة مكونـات أولهـا 

مجموعة من املقدمات املسلم بها التى تحدد أولوية طـرح أسـئلة معينـة 

عى إىل الحصول عىل أجوبة لهـا وثانيهـا مجموعـة منتقـاة مـن أدوات تس

ُالتحليل تجمع عن طريقها األدلة والرباهني وثالثها مجموعة مصطفاة مـن 

املفاهيم هى لـب التفسـريات التـى يـتم التوصـل إليهـا وبـالتطبيق عـىل 

النظرية فهـى مل تتقاسـم مـع العلـوم األخـرى باملقـدار الكـاىف ومل تطـرح 

يم املكلمة التى هى لب التفسريات فكان االهتاممات الرئيسية لهـا املفاه

هى نتائج مترة تجربة الطيف الرتبوى ومل تفرس الظواهر الطبيعية والتنبؤ 

ـتعلم ومل ـو اـل ـط وـه ـال واحــد فـق ـون مـج  مبســارها املســتقبىل إال ىف أـت
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ل تقدم اال حالة مجردة لنظرة واحـدة فقـط هـو مقـدار التحـول ىف ردود األفعـا

ولكنهـا مل ـتـفرس ردود األفعـال البرشـيـة عـىل األـحـداث والوقـائع واملـعـاىن الـتـى 

يسبغها البرش عىل خرباتهم باعتبارها دالة للثقافـة والحقبـة التاريخيـة والتـاريخ 

 . للحياة

أن ما جرى من تطبيق للنظرية محدود للغاية وفـق مجتمـع معـني وان كنـا 

بها ويرجع نجاحهـا حتـى اآلن إىل التـأثري ننادى بتنفيذها لدينا بل رضورة األخذ 

األخالقى الجيد للنظريـة ان النظريـة تحتـاج إىل تعميـق املصـطلحات فـاملعجم 

األصطالحى الذى يستخدمه جاردنر ويستخدمه املتخصصون ىف التحليل الـنفىس 

يأخذ بداللة خاصة ملفهوم الذكاء ورمبا يتخلف ىف مجتمع اخر لذا كان املصـطلح 

ن واـضـح بالـقـدر الـكـاىف ولنأـخـذ كـلـامت مـثـل االـسـتثارة الدماغـيـة ولكـنـه مل يـكـ

والذاكرة ولكل نوع من االنـواع املـذكور مصـطلحها الخـاص فــجاردنر يشـري إىل 

اجابات عىل استبيان مقنن تدور أسئلته حول الـذكاء وقـد تـأىت العلـوم األخـرى 

عـىل وال يخفى أن بعض املصطلحات قد تكـون ذات معـاىن مختلفـة و. لتوضحه

الرغم من ذلك فإن مفاهيم جـاردنر تظـل صـالحة للتطبيـق بيـنام قـد يفرسهـا 

 مصطلحات أخرى 

  الــدماغ والــذكاء هــذا النعمــة اإللهيــة وذاك الرس-وهــو ماننبــه إليــه  

ـــامض  ـــة ( الـغ ـــا ســــابقا ً ) التحلـي ـــه"ذكرـن ـــبرشي بطاقاـت ـــدماغ اـل  أن اـل
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ر مـن تحكـم الـدماغ وفق ما قدمـه جـاردن" وإمكانياته الزاخرة مل تكتشف بعد 

وفق تركيب معني ىف نوع الذكاء فهو أمـر يبـدو غريـب وغـري مؤكـد ومل يخضـع 

للرباهني الثابتة النهائية فمثال تسبغ الرباهني التى علـامء الـنفس معـاىن مختلفـة 

فأغلب أفراد التجارب من البـالغني يقولـون إن اللـون " االستثارة " عىل مصطلح 

يه واإلثارة عىل خالف اللـون األزرق الـذى يقلـل مـن األحمر يزيد الشعور بالتنب

شدة التنبيه الذاىت وعىل الرغم من ذلك فإن مخطط النشاط الدماغى الكهربائية 

تؤرش إىل استثارة معززة للعصبونات اللحائية الدماغية نتيجة رؤية اللـون األزرق 

 وظـائف بأكرث مام تستثار عند رؤية اللون األحمر ومن ثم يستحيل عـىل علـامء

األعصاب أن يساووا بني التنبيه الذى يندرج تحـت منـط مـن النشـاط اللحـاىئ 

الدماغى والتنبيه كام تصوره الخربة النفسية لألفراد وهكذا ينطبـق األمـر عـىل 

ولكـن " الـذكاءات " مصطلح الذاكرة وبالتاىل هو أيضا منطبـق عـىل مصـطلح 

ىف هذه النظرية ويعد مكمـال هذا التفسري قد يتحول لو أخذ برؤيتنا إىل نعمة 

إن بعـض املنـاطق الدماغيـة التـى تنشـط . لها) تحلية ( لها بل يقوم بتعملية 

عند نظر الناس إىل مجموعات غري مرتبطة من األشـياء املختلفـة تختلـف عـن 

املـنـاطق الـتـى تنـشـط عـنـد يـقـرأ الـنـاس األـعـداد ـفـإن ـكـان اـلـدماغ يـسـتجيب 

  9:00 إحـدتهام مضـبوطة عـىل السـاعة بصورتني مختلفتني لساعتني حـائطيتني
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 فـإن هـذا اليعنـى ان العصـبونات النشـطة 6:00والثانية مضبوطة عىل السـاعة 

ُأستجابت ملفهوم الزمن فالعدد والـزمن مفـاهيم مكتسـبة يسـبغها النـاس عـىل 

خرباتهم ويرجع إدراك معانيها إىل دوائر كهربائية دماغية تنترش ىف مواضع مخية 

وصل العلامء إىل ان الجهاز العصـبى يسـجل حجـم املحـيط املكـاىن بعينها لقد ت

 . – البعد الزماىن واملكاىن –عند قيامنا برحلة 
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 وضع خطة تطوير الذكاءات املتعددة

 

 ....... أكتب أكرث ذكاء ترغب ىف تطوره

من قامئة (أكتب أكرث ىشء ترغب ىف فعله لتطوير ذلك الذكاء 

 ....... )الجرد الخاصة بك 

سـوف تقـوم ) مرتبـة بحسـب األولويـة ( أكتب ثالثة أشـياء 

 ًبفعلها لبء تنفيذ هذا املرشوع فورا

 .......................................... 

 .......................................... 

 .......................................... 

ـذا املرشو ـدء ـه ـن ـب ـك ـم ـد مينـع ـب أى ىشء ـق ـف / عأكـت كـي

 تتخطى هذه العقبة

أكتب عن الكيفية التى ستعرف بها أمتمت هذا املرشوع مثل 

 )السلوكيات املحدة التى ستقوم بها حينها ( 

 الشهر –اليوم ( قدر بشكل تقريبى متى تتوقع هذا املرشوع 

 ) السنة –

 



119الذكاءات املتعددة واكتشاف العباقرة
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 الفصل الخامس

 الطريق إىل العبقرية

 

 

 تعريف العبقرية: أوالً 

 الـلــه؟ قال .. العبقريةماهى 

ٍمتكـئـني ـعـىل رـفـرف خْرض [تـعـاىل   ُ ٍ َ ْ َ َ َ َ ِ ِ َّ ُ

َوعبقري حساٍن  ِْ ٍّ ِ َ َ َفِبـأي آالء } 55/76{َ ِّ َ َ

َربكُام تُكَذباِن  ِِّّ َ ُتَبارك اسـم } 55/77{َ ْ َ َ َ

ـك ذي الجــالل واإلكْــرام  ِرـب َ ِ ْ َ َْ َِ َ ِ َ ـرحمن[ ]}55/78{ِّ ـرحمن وعبقــري حســان ]78-76:اـل  اـل

إنها حسـان فـام ظنـك : فإذا قال خالق النقوش  ،منقوشة تبسطفالعبقري ثياب 

متكئـني عـىل "  عنـه والحسـن وغـريهم الـلــهوقرأ عـثامن ريض . !بتلك العباقر 

 . جمع رفرف وعبقري" وعباقري حسان " بالجمع غري مرصوف كذلك " رفارف 

ــرف " و  ــع و " رـف ــم للجـم ــري " اـس ــع " عبـق ــىل الجـم ــدل ـع  واحـــد ـي

 إن واـحـــد رـفـــرف وعبـقـــري رفرـفـــة : وـقـــد قـيـــل . راملنـســـوب إىل عبـقـــ
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. عـن ابـن عبـاس وغـريه ،والعبقـري. والرفارف والعباقر جمـع الجمـع ،وعبقرية

كـل ثـوب ويش عنـد العـرب : القتبـي . الـديباج: مجاهـد . هي البسط: الحسن 

هو منسوب إىل أرض يعمل فيها الويش فينسب إليها كـل : قال أبو عبيد . عبقري

حتى كأن رياض القف ألبسها من ويش عبقـر تجليـل : ذو الرمة قال . ويش حبك

وقـال ابـن . عبقر قرية بناحية اليمن تنسج فيها بسـط منقوشـة: وتنجيد ويقال 

إن األصل فيه أن عبقـر قريـة يسـكنها الجـن ينسـب إليهـا كـل فـائق : األنباري 

هم كل جليل نافس فاضل وفاخر من الرجال والنساء وغـري: وقال الخليل . جليل

 الـلــه عليـه وسـلم فيعمـر ريض الـلـهومنه قول النبي صىل . عند العرب عبقري

فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه وقال أبو عمر بن العالء وقد سئل عن : عنه 

رئـيس قـوم :  عليـه وسـلم فلـم أر عبقريـا يفـري فريـه فقـال الـلــهقوله صىل 

 . وجليلهم

 جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا وقـال بخيل عليها جنة عبقرية: وقال زهري 

كهـول : قـال لبيـد . العبقري موضع تزعم العرب أنه من أرض الجـن: الجوهري 

وشبان كجنة عبقر ثم نسبوا إليه كل يشء يعجبون مـن حذقـه وجـودة صـنعته 

 . عبقري وهو واحد وجمع: وقوته فقالوا 
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البسـط التـي فيهـا وهو هذه " إنه كان يسجد عىل عبقري : "  ويف الحديث 

ويف . ظلم عبقري وهذا عبقري قوم للرجـل القـوي: األصباغ والنقوش حتى قالوا 

:  مبـا تعـارفوه فقـال الـلــهفلم أر عبقريـا يفـري فريـه ثـم خـاطبهم : الحديث 

وهو خطأ ألن املنسوب ال يجمع عـىل " عباقري " وعبقري حسان وقرأه بعضهم 

. كـريس وكـرايس وبختـي وبخـايت: مثل ليس مبنسوب وهو : وقال قطرب  ،نسبته

متكئـني عـىل رفـارف "  عليه وسلم قرأ الـلـه صىل الـلـهوروى أبو بكر أن رسول 

ويقـال ملـن . وضم الضاد مـن خرض قليـل. ذكرها الثعلبي" خرض وعباقر حسان 

مبعنى وصـول متـام الصـنعة إىل منتهـى . وصل إىل أشد مراحل الذكاء انه عبقرى

يف علـم  ،أو وصول املراد بعلم وقدرة ونظام العبقرية يقصد بهاالكفاءة واإلبداع 

 . معنيان مختلفان بعض اليشء ولكنهام متكامالن ،النفس

قد أكد عىل هذا املعنى عامل النفس األمرييك لويس ماديسـون :  املعنى األول 

 الذي يتكشف عنه من كان حاصـل - ليكون املرء نابغة - يرادف النبوغ. -تريمان

  ، فام فوق140 ذكائه

ـرث شــيوعا ـاين هــو األـك ـى الـث ـذكاء  ،املعـن ـن اـل ـدر ـم ـرء بـق ـع اـمل ـد متـت  يفـي

ـال ـول ـع ـن الحـق ـل ـم ـاهرة يف حـق ـة ـب ـزات عملـي ـق منـج ـىل تحقـي ـاعده ـع   ،يـس

 والـقـدرة ـعـىل ،واإلـبـداع ،وبـهـذا املعـنـى تـكـون عـنـارص العبقرـيـة ـهـي األـصـالة
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ملفهـوم هـو الـذي أكـد وهذا ا. التفكري والعمل يف مجاالت مل تستكشف من قبل

وقد حاول كثري من الباحثني تعليل . عليه العامل الربيطاين السري فرنسيس جولتون

فزعم بعضهم أن العباقرة ينتمون إىل نـوع نفسـاين بيولـوجي مسـتقل . العبقرية

يختلف يف عملياته الذهنية واالنفعالية عن اإلنسان العادي كام يختلف اإلنسـان 

 ،الذي كان أول من درس العبقرية دراسة نظامية، لتونوقد ذهب جو. عن القرد

, إىل القول بأنها حصيلة خصال ثالث هي الذكاء والحامسة والقدرة عـىل العمـل 

واإلجامع يكاد ينعقد اليـوم . وحاول أن يثبت أنها ظاهرة مستمرة يف بعض األرس

ن مواـهـب متـكـ. ـعـىل أن العبقرـيـة حـصـيلة الوراـثـة والعواـمـل البيئـيـة مجتمـعـة

 علينا أن نستبرش فكلنا قد ولدنا عباقرة وأننا جميعا لدينا -. صاحبها من التفوق

خصائص العبقريـة منـذ الطفولـة لكـن مـع األسـف تعرضـت لعوامـل الطمـس 

وعوامل اإلخامد وبالتاىل العبقرى هو من نجا بخصائص العبقريـة منـذ الطفولـة 

 . حتى الكرب

 الحضـارة ملـدة تربـو لقد حمل العلامء العرب و املسـلمون مشـعل

وأوروبـا تغـط يف ظلـامت العصـور الوسـطى ولـو  ،عىل الخمسامئة عام

كانت جـائزة نوبـل عـىل أيـامهم لحصـل عليهـا الواحـد مـنهم عرشات 

 املرات كيعقوبنب إسحاق الكندي و البريوين و الخوارزمي وغريهم إال أن
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م وصارت  نكران الجميل وإهامل سريهم كان من نصيبهم حتى جهلهم أحفاده

 . سريتهم وعلمهم غريب علينا

فالعلامء يعرتفون بأن الكندي مفكر عميق من الطراز الرفيـع أول مـن حـدد 

ـلم  ـع أول ـس ـه ووـض ـة يف أياـم ـة املعروـف ـع األدوـي ـات جمـي ـنظم جرـع ـكل ـم بـش

للموـسـيقى العربـيـة أول ـمـن وـصـف مـبـادئ ـمـا يـعـرف اآلن بالنظرـيـة النـسـبية 

كان موسوعيا فهو ريـايض و فيزيـايئ و فلـيك  ،مؤسس الفلسفة العربية اإلسالمية

أنـه وضـع املـنهج الـذي يؤسـس السـتخدام الرياضـيات يف  وفيلسوف إضافة إىل

وراقـب أوضـاع  ،كام قـدم الكثـري يف مجـال الهندسـة الكرويـة الكثري من العلوم

ويف نشـأة الحيـاة  ،وأىت بآراء خطرية وجريئة يف هـذه البحـوث النجوم والكواكب

 . رضعىل ظهر األ
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 البحث عن كنز العبقرية

 ابحث عن الشخص الذى يستطيع أن

 يخربك بىش ء ليه حب استطالع عنه

يغمض عينه ويرى صورة واضـحة لوحيـد القـرن 

 ىف تنورة زهرية اللون عىل قمة جبل فوجى

 يخربك عرشة استخدامات لعلبة صفيح

 يرشح أن تقرير األعامل يشبه التنني

 ارج هذه الغرفةيسمع األشياء التى تجرى خ

 يخربك بنكتة تضحك

 يعطيك فكرة أخرتاع يود إبتكاره

يشارك بتجربة شعر فيها بحالـة مـن االنـدهاش 

ـن  ـب ـم ـق بجاـن ـيام يتعـل ـة ـف والعـجـب أو الهيـب

 جوانب الحياة

 ميثل انه مهرج ذهب ليحلق ىف محل حالقة

 يخربك أنه سعيد بصدق أنه عىل قيد الحياة
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 خصائص  للعبقرية: ثانيا ً 

 حب االستطالع: خاصية األوىل ال

ــــــرب ـحــــــب  يعـت

ًاالستطالع شـيئا بريئـا ً 

وسليام وطبيعيا ً لدى 

األطـفـال وـهـو مـهـم 

جــدا مــن وجهــة 

 ،النـظـر التطورـيـة

وعالقـتـه عكـسـية 

وهو من الصفات . فكلام كربنا يقل حب االستطالع

 الهامة لدى أى عبقرى ألنه يؤدى إىل اإلبداع واالبتكار لدى الطفل الـذى يرغـب

ىف البحــث عــن الكثــري عــن اليشء  بالبحــث والتــدقيق والتحليــل ومعظــم 

أحمد ذويل وغـريهم  ،كولومبس ،املستكشفني واملخرتعني والعلامء مثل أينشتاين

لديهم هذه الصـفة فبـدون حـب االسـتطالع مل تكـن معظـم االكتشـافات التـى 

ع صـفه هامـه ولكن ملاذا نعترب حب االسـتطال. أفادت البرشية والحياة اإلنسانية

 ؟) عند األطفال ( ومطلوبة 
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 :محب لالستطالع عن  

 

  مـا -  إمكانية السفر الزمنى  -أصغر يشء ىف الكون  

 بداخل الهرم األكرب

 عـدد األنفـاس ىف فـرتة -صوت تصـفيق ايل الواحـدة 

 العمر املتوسط

  -  األدـلـة ـعـىل األطـبـاق الـطـائرة -أفـكـار الـشـمبانزى 

 سبب الرساب

ـة ـة  إحتاملـي  آخــر فكــرة - وجــود األكــوان املتوازـي

 سرتاودك ىف حياتك

 فرص عالج مـرض -أشهر مقطوعة موسيقية ىف العامل 

 اإليدز

   عام100العامل ىف غضون 

 :تجعل عقلك نشط  -1

 إن الشـــخص املحـــب لالســـتطالع دامئـــا يســـأل ويظـــل يبحـــث عـــن 

ـات الـصـحيحة ـائق. اإلجاـب ـن الحـق ـا ـع ـه يعـمـل بنـشـاط بحـث ـا عقـل ـا أن . دامـئ  مـب

 نـجــد التـمــرين, العـقــل مـثــل العـضــالت الـتــى تـقــوى ـبــالتمرين املـســتمر 
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والدراسة نتيجة حب االستطالع يجعـل العقـل أقـوى  الذهنى بالتحليل والبحث 

 . ومنظم أكرث وأذىك

 :تجعل عقلك دقيق املالحظه  -2

حب االستطالع يجعـل عقلـك يالحـظ برسعـة أى أفكـار جديـدة متـر أمامـه 

بدون حب االستطالع سـتجد األفكـار . نبأ مبا ستصل إليه هذه الفكرهفيتوقع ويت

متر أمامك دون أن تالحظها أو تدركها ألن عقلـك غـري مسـتعد للسـؤال عنهـا أو 

كم من األفكار العظيمه ضاعت منك ألنك كسـول ال  ! فكر . البحث عن نتائجها

طالع تشـغل عقلـك و تسـأل أوتبحـث نتيجـة أنـك لسـت محبـا لالسـت تريد أن 

 . لتتعرف عىل ما تراه أمامك

 :تفتح عامل جديد وتظهر إمكانيات كثرية  -3

كونك محبا لالستطالع ميكنك رؤية كل ما هو جديد حولـك مل تكـن لـرتاه أو 

كثـري مـن األشـياء تختبـئ تحـت سـطح الحيـاة العاديـة . حتى تدرك أنه موجود

انيـات الجديـدة وتتطلب عقـال محبـا لالسـتطالع لتكتشـفها وتتعـرف عـىل اإلمك

 . وتستخرجها للنور لتستفيد منها ويستفيد اآلخرون

 ـ:تجلب اإلثارة للحياة ومتنع امللل  -4

ــل  ــن املـل ــون ـع ــا تـك ــد ـم ــتطالع أبـع ــب لالـس ــخص املـح ــاه الـش  إن حـي

ـه ـة أو روتينـي ـت كئيـب ـى ليـس ـيق فـه ـد. والـض ـدة تـش ـياء جدـي ـا أـش ـاك دامـئ  هـن
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حليل والدراسة مـام يبعـث اإلثـارة انتباهه فيبدأ البحث عن الحقائق حولها والت

 . والنشاط لحياته وال ترتك له فراغا ممال ال يفعل فيه يشء

إذن فمن املفروض انه بواسطة حب االستطالع ان نحل مشاكل الحياة فمثال 

لوـلـدى مـشـكلة ىف إدارة الوـقـت بـشـكل أفـضـل وـسـوف أـسـتخدم خاـصـية ـحـب 

ًيف تقىض وقتـك حاليـا االستطالع فممكن ان اكون محب لالستطالع بخصوص ك

أحرض ورقة صغرية وأكتب فيها كل يوم اى سـاعة أسـتيقظ ؟متـى اصـىل ؟  مـن 

الوقت أتناول الطعام ؟ كم مـن الوقـت أسـتغرق ىف مشـاهدة التليفزيـون ؟ لـو 

ضعت كل هذه األشياء سوف أكتشف مـن خـالل حـب االسـتطالع أشـياء كثـرية 

ينيـة ولكـن سأكتشـف كـم أجلـس كنت غافالً عنها عىل الرغم من أنها تبدو روت

 . أمام التليفزيون وأخصائيات تلفت نظرى ألشياء كثرية بخاصية حب االستطالع

 روح اللعب: الخاصية الثانية

البد أن ننتبه إىل أن اللعب موجود ىف املنطقة السحرية بني ما هو كائن ومـا 

رب ىف كـل و واملرح أحد أهم الخـربات والتجـاالـلـهقد يكون وان روح اللعب أو 

 .الحضارات وأن كل األنشطة اإلبداعية كان أصلها اللعب
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نحـن الكبـار نحتـاج إىل وهو غريزة ولكن البـد مـن اسـتثارتها ىف اآلخـرين و

الـسـرتجاع عبقريتـنـا الفطرـيـة واللـعـب ـلـه اهميـتـه النفـسـية يف التعـلـيم اللـعـب 

لعـامل مـن ويعترب اللعب من أهم وسائل الطفل يف تفهمـه ا ،والتشخيص والعالج

ويعتـربه  ،وهو أحدى الوسائل الهامـة التـي يعـرب بهـا الطفـل عـن نفسـه. حوله

تعمل األلعاب عـىل تنشـيط القـدرات العقليـة وتحسـن  و. البعض مهنة الطفل

 . املوهبة اإلبداعية لدى األطفال

 

 



131الذكاءات املتعددة واكتشاف العباقرة

ولهذا السبب فـإن مـن . ًإن األشياء التي نعيشها تضيف مزيدا من التشويق"

أو إىل حـدائق ، إىل الحـدائق العامـة ،منذ طفولتـه املبكـرة ،لطفلاملفيد إخراج ا

أو السوق  وتحقيق الحرية ، أو الحالق ،أو إىل املرصف البنيك ،الحيوانات والطيور

 . والـلـهواالنطالق له للعب و

لـألم " أيقظي العبقريـة "تتوجه الكاتبة الهندية شاكونتا الديفي يف كتابها 

 ، أذنها بقاعدة أساسية من أجل تفريخ عبقـريحيث تهمس يف ،بصفة خاصة

َّإذا يتوجـب عـيل أن أعطيـه أفضـل مـا عنـدي  ،أريد األفضل لطفـيل« ثـم  ،»ً

ردديـه يف  ،احتفظي بهذا املبدأ األسايس يف نفسـك ويف قلبـك: تضيف املؤلفة 

ًاستعمليه لتهيئي جـوا منشـطا يسـاعدك  ،طبقيه يف حياتك ،كل فرصة ممكنة ٍّ

بهذه القاعـدة الصـحية لـن تفشـيل مطلًقـا يف . ك يف طفلكعىل مضاعفة ثقت

ـفـالطرائق املالمئـة والالمتناهـيـة يف إكـسـاب . تغذيـة ذكاـئـه وتفجـري عبقريـتـه

ولها تأثري  ،الطفل املعرفة عرب يوميات الحياة العادية هي أكرث بكثري مام نظن

 تحتـاج إىل حـس -وفـق املؤلفـة –وهـي طـرق . إيجايب يحقق نتائج مذهلـة

َف وذكاء ودقة ورصد من قبل األم تجـاه حركـات طفلهـا التـي تالحظهـا مره ِ

جـدوى ذلـك الـتعلم تنطلـق مـن قناعـة  ذلك أن فلسفة املؤلفة يف. كل يوم

عميقة بأن نشأة الطفل وبدايات حياته هي عملية متواصلة من االكتشـافات 

ـذلك ـتمتاع ـب ـة واالـس ـب املعرـف ـوم ،وـح ـل ـي ـد يف ـك ـل جدـي ـاه إىل ـك  واالنتـب
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َومن ثم  ،فالحياة تبدو للطفل يف كل يوم مغامرة سحرية. به من مراحل منوهمير 

انتهاز تلك الفـرص لإلجابـة عـن أسـئلته ومالحظـة طريقتـه يف التعبـري واختيـار 

 . املوقف املناسب لتنبيه حواسه واختيار القصص له عرب تجاربه وألعابه املختلفة

 التخيل:  الخاصية الثالثة

 !!!.... مل يدر انه عبقريجملة قالها عبقري و

 ) توماس كاراليل"  (إن تاريخ العامل ليس إالّ سرية الرجال العظامء "

ويعد ألربت أينشتاين من أفضل العلامء الذين أثروا الحياة اإلنسانية  وكانت  

الخيـال بأخـذك إىل كـل  ،املنطق يأخـذك مـن أ إىل ب" أفكاره وتخيالته ىف قوله 

  ". فهو يحيط بالعامل ،ال أكرث اهمية من املعرفةالخي" وقوله  " . مكان

ـة  ـورا ذهنـي ـون ـص ـرى أو يـك ـىل أن ـي ـان ـع ـدرة اإلنـس ـو ـق ـال ـه الخـي

و كلـام ، . وأحاسيس من غري أن تأيت له هـذه الصـور مـن خـالل الحـواس

فكرت يف فكرة معينة أنت تقوم بتخيلها سواء أكانـت هـذه األفكـار هـي 

كـل هـذه تسـاعدك يف تشـكيل  ،هصورا أو كلامت أو أحاسيس أو ما أشـب

وواحـدة مـن أكـرث األمـور التـي  ،أفكارك وتطوير حياتك وحيـاة اآلخـرين

 فـلـوال أنـنـا ـقـادرون. ـسـاهمت يف تـطـور الحـيـاة ـعـىل األرض ـهـي الخـيـال
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أو  ،أو الصـاروخ ،أو الطـائرة ،عىل أن نتخيل ملا كان باإلمكـان أن نصـنع األيفـون

ثـم  ،كانت يوما مـا يف مخيلـة أحـد األشـخاصكل هذه  ،أو األدوية ،التلسكوبات

 . فتحسنت الحياة ،تحولت من الخيال إىل واقع عميل

) Alison Gopnik(عاملة السيكولوجي واملختصـة بالفلسـفة آليسـون غوبنيـك 

وتقول أنه رمبـا مـن  ،تربط بني الفلسفة وعلم النفس فيام يختص بخيال األطفال

ي التسبب هو الخيال الذي ينشأ يف أيـام أهم الطرق الكتشاف أن التزامن ال يعن

وحينام يكـرب الطفـل  ،ففي بداية العمر يكون الطفل كالباحث العلمي ،الطفولة

 ،د عونا نخوض يف فكرة التزامن ال يعني التسـبب، ليصبح رجال يتحول إىل مصنع

 . ثم ننتقل لخيال الطفل لنفهم آلية البحث العلمي لديه
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فاألطفـال  ،عالقة البد أن يتـوفر لـدينا الخيـالوحتى نتمكن من فهم هذه ال

فهـم يقومـون  ،حينام يتخيلون سيناريوهات مختلفـة يف مخيلـتهم أثنـاء لعـبهم

ومن خالل هذه التجارب يحـاولون التوصـل إىل عالقـات سـببية  ،بتجارب ذهنية

من املمكـن أن تتخيـل أن الطفـل . وكذلك الدوافع الحقيقة لحركتها ،بني األشياء

وقد تكون هـذه الصـورة خياليـة ال عالقـة  ، تكوين صورة معينة يف ذهنهيبدأ يف

فمـثال بإمكـان  ،ولكـن سـتجد يف طياتهـا مفـاهيم منطقيـة ،لها يف الواقع نهائيـا

 ،هو اآلن يتخيل أنـه يرشب املـاء، الطفل أن يتخيل أنه يرشب املاء يف كوب فارغ

التـك اآلن سـيقول أنـه وإذا أخربناه أنه سكب املاء عىل نفسه وسؤلنا مـا هـي ح

ولو قلنا أن ميسك بالطحني وتساقط الطحـني هـذا الطحـني التخـييل عـىل  ،مبلل

 . مالبسه سيقول لك أن مالبسه ال تزال جافة

) ألن الكوب ال يحتوي عىل املاء(هذه الفكرة التخيلية وإن كانت غري واقعية 

 ،حداث التي تليهـاّإال هذا االفرتاض الذي يقوم به الطفل يكون صورة منطقية لأل

فاملـاء يسـبب البلـل  ،وبذلك يقوم بربط األمور يبعضها ليكون العالقات السببية

ولو أنك قلت للطفل أنـه مبلـل بعـد سـكبه للطحـني  ،والطحني لن يسبب البلل

حتى لـو بـدأ  ،ألن الفكرة غري منطقية وتخالف الواقع ،عىل مالبسه سريفض ذلك

 مثل هذه التجارب الذهنية التـي يقـوم ،خيايلبفرضية خيالية وهي رشب املاء ال
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 بها األطفال يف حياتهم اليومية باحثني ومجربني ألفكار مختلفة الستيعاب العـامل 

فهـم يتشـابهون مـع العلـامء يف محاولـة فهـم حركـة الطبيعـة مـن  ،من حولهم

 . حولهم

ـايل ـال إىل  ،وحـيـنام يـكـرب الطـفـل تتـغـري طبيـعـة التفـكـري الخـي فيتـحـول الخـي

ولكنهـا تتحـول بعـد ذلـك إىل  ،افرتاضات معينة قـد تكـون غريبـة يف أول وهلـة

ونقـول  ،حينام نفكر إمنا نحن نقـوم بافرتاضـات معينـة ،تطبيق عىل أرض الواقع

ونحـاول أن نـربط األشـياء  ،"ماذا يحدث لو أنني فعلت هـذا أو ذاك ": ألنفسنا 

بـدأ يف  ،ه مـن حولـك اآلنكـل مـا تـرا ،وبعد ذلك ننتقل للتصـنيع ،ارتباطا سببيا

لقـد  ،السيارة التـي تقودهـا اآلن ،ثم تحول من الخيال إىل تطبيق ،مخيلة شخص

وكذلك الطاولة والكمبيوتر والهاتف النقال  ،كانت صورة ذهنية يف خيال أحدهم

كلها تبدأ من نقطة وتتحول إىل واقـع عمـيل ميكـن االسـتفادة  ،وهكذا ،والطائرة

 . يالكلها بدأت يف الخ. منه

وعلينـا أن  ،وتكمن املشكلة ىف أننا نسـتهزئ بالتخيـل باعتبـاره أحـالم يقظـة

وللمثـال عـىل ذلـك ىف . ننتبه إىل أن التخيل هو مفتاح التقدم الحضاري العظيم 

حل مشكلة سنستخدم خاصية التخيل للحلول املمكنة فانا أتخيـل صـور ىل وأنـا 

استخدمت خاصية التخيل ىف حـل منسجم ومتناغم مع رشيك الحياة وبالتاىل أنا 

 . املشكلة نفسها
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 عمل فردى

 : ضع فكرة ىف عقلك مستخدما كل من الكلامت األتية 

 وحيد القرن 

 كرة القدم 

 نخلة 

 كمبيوتر 

 كوكاكوال 

 مرصف استثامرى  

 متسلق جبل  

 بيضة نعام 

 مقبض باب 

 حوض سمك

 أكتب كل ما تحتاج إليه لتتذكر القصة
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 اإلبداع: رابعة  الخاصية ال

يكمن رس عبقرية املبـدعني 

, يف أنهم يعرفون كيف يفكـرون

ورمبا كان أفضل وأروع ما ميكن 

أن يفعله األستاذ يف أي فرع من 

هو أن , فروع املعرفة اإلنسانية 

, يعلم تالميـذه كيـف يفكـرون 

ولقـد لخـص مايكـل , من خالل تعليمهم أساليب واسرتاتيجيات تفكـري مختلفـة 

كيـف : كو الفرق بني العباقرة واآلخرين مـن األشـخاص العـاديني يف كتابـه ميكال

 :يف نقطتني أساسيتني هام, تصبح مفكرا مبدعا 

  : إن العباقرة واملبدعني لديهم

 .  القدرة عيل رؤية ما ال يراه اآلخرون: أوال

 .  التفكري فيام ال يفكر فيه اآلخرون: ثانيا 

نتمسـك , د أنها ناجحة أو مجديـة ونحن عندما تراودنا فكرة نعتق

ويصعب علينا أن نفكر يف افكار بديلة غريها قد تكون أكـرث منهـا , بها

أمـا العبـاقرة , ونظل عـيل هـذا الفكـر إيل أن يثبـت خطؤهـا , نجاحا 

ـدائل  ـن الـب ـوع ـم ـري ومتـن ـم ـث ـديهم ـك ـدعون فـل , والتـصـورات , واملـب

 أفضـلها مـن أجـلالتي يقـوم العقـل باالحتفـاظ ب, واألفكار الحدسية 
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وهذا التنويـع يف األفكـار ينبغـي أن يكـون أعمـي , إجراء املزيد من التطوير لها 

ومعني كلمة أعمي هنا هو النظـر إيل كـل األفكـار املتنوعـة , ليكون فاعال بحق 

والبديلة دون امليل لتفضيل أي منها عيل األخـرى مـن خـالل املعرفـة والخـربات 

وهذه التنويعات العمياء هي التي تقود إيل كـل مـا . التكرارية املختزنة من قبل

ولنتنـاول بيشء مـن التفصـيل . هو مبتكر وجديد و تـؤدي إيل النجـاح والتفـوق

والتـي جعلـتهم مختلفـني عـن , الخصائص التي يتمتع بهـا العبـاقرة واملبـدعون 

 :األشخاص العاديني

يـة مـا ال يـراه  ويتضمن الجزء األول مـن رؤ:رؤية ما ال يراه اآلخرون : أوال 

 :اآلخرون اسرتاتيجيتني هام

  معرفة كيف تري ؟ تأيت العبقريـة يف أغلـب األحيـان مـن إيجـاد منظـور -1

وقـد قـال ليونـاردو دافـنيش إنـه لـيك , جديد مل يعتنقه شـخص آخـر مـن قبـل 

يجب عليه أن يبدأ بتعلم كيفية اعادة , يكتسب اإلنسان املعرفة بحل املشكالت 

فقد كان يشعر بأن الطريقة األويل التي ينظر بها , رية مختلفة هيكلتها بطرق كث

لذا فقـد كـان , ملشكلة ما تكون شديدة االنحياز ألسلوبه املعتاد يف رؤية األشياء 

واستخدام أسـلوب , يعيد هيكلة مشكلته عن طريق النظر إليها من منظور آخر 

تقال كان فهمه يتعمـق ماذا لو ؟ ثم ينتقل إيل منظور ثان ثم ثالث  ومع كل ان: 

 ورمبـا كـان أبـرز مـا مييـز العبـاقرة هـو أنهـم ال . ويبدأ يف فهم جوهر املشكلة, 
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أي عـيل أسـاس املشـكالت , )تكـراري( يقرتبون من املشكالت بشـكل اسـرتجاعي

وذلك ألن تفسري املشكالت مـن خـالل , املامثلة التي سبق التعرض لها يف املايض 

وقولبة التفكري , ـ بحكم التعريف ـ إيل تضليل املفكر الخربة املاضية سوف يؤدي 

يجب عـيل املفكـر أن ينبـذ املـدخل أو , وليك يتم حل املشكلة بصورة إبداعية , 

ويعيـد تصـور املشـكلة مـن جديـد ليبـدأ يف , املنهج املبديئ من الخربة السـابقة 

املبـدع ورمبا يبدأ تحقيق الحلم والوصول إليه مـن خـالل تسـاؤل يسـأله , الحل 

 . ثم يسري بطريقة حيادية يف طريق البحث عن إجابته ليك يصل إيل حل, لنفسه 

ولقد ارتبط تفجـر اإلبـداع يف عرص النهضـة :  اعطاء تفكريك شكال مرئيا -2

وهـي لغـة , ارتباطا وثيقا بتسجيل ونقل كم هائل مـن املعـارف بلغـة موازيـة

 البيانيـة الشـهرية لـدافنيش الصور والرسوم البيانية والتخطيطية مثـل األشـكال

ومـا أن يكتسـب العبـاقرة حـدا أدين يف مهـارة , وجاليليو و إديسون وغـريهم 

متـنحهم املرونـة , حني يتسنى لهم اكتساب قـدرات برصيـة ومكانيـة , معينة 

وحـيـنام ـكـان , الالزـمـة لتخـيـل وـعـرض املعلوـمـات بـطـرق وأـسـاليب مختلـفـة 

ـا  ـكلة ـم ـر يف مـش ـتاين يفـك ـد, أينـش ـان يـج ـياغة ـك ـن الرضوري ـص ـا أن ـم  دامـئ

, مبا يف ذلك األشـكال البيانيـة والصـور , موضوعه بأكرب عدد ممكن من الطرق 

 وكان يفكـر مـن منظـور األشـكال, فقد كان يتمتع بعقل وذاكرة برصية هائلة 
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فام بالنا , وليس من منظور التفكري الريايض أو اللفظي فقط,  البرصية واملكانية 

الساحر الكمبيوتر الذي ميكننا من رؤية ما نتخيلـه مـن األشـياء اآلن ولدينا هذا 

 . بأبعادها الثالثية والرباعية

ويعرف الـبعض اإلبـداع عـىل أنـه يعنـى املـيالد لحيـاة جديـدة يكـون فيهـا 

ًاإلنسان مبدع لغويا ً أو موسيقيا أو اجتامعيا أو ىف أى نوع مـن انـواع الـذكاءات 

 . املتعددة

ة إىل رضورة األنتباه  بإن موضوع اإلبـداع ضـئيل جـدا ىف وعلينا ان نشري بقو

ًوهـو غالبـا مـرتبط بـالطالب الـذين يعـانون مـن . املدارس ويجب االهـتامم بـه

 االضطرابات   مثل فرط النشاط وقصور االنتباه و ثناىئ القطب

ولو أىن أريد أن أطبق اإلبداع ىف مشاكل الحياة مثـل مشـكلة كيـف أن انـام 

نى استخدام حلول خارج الصندوق وأقدمها من خـالل خاصـية بشكل أفضل ميك

اإلـبـداع مـثـل الـعـالج ـبـالروائح العطرـيـة أو باملوـسـيقى أو باـسـتخدام األـلـوان أو 

 . الكريستال فهناك أنواع من الكريستاالت تبعث النوم والراحة واالسرتخاء
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ع تعنـى مـيالد ومبا أن اإلبداع مرتبط ارتباط مبارش بالعبقرية لذا فكرة اإلبدا

وميكن أن يكون اإلنسان مبدع ىف كل الذكاءات ويشاع دامئا االرتباط باإلبـداع ىف 

 . املجال اللغوى أو املوسيقى أو األعامل

ًوننبه بأن االهتامم ىف املدارس باإلبداع ضئيل جـدا وغالبـا مـا يكـون مرتبطـا 

ثنـاىئ  ،لنشـاطفـرط ا ، قصـور االنتبـاه-بالطالب الذين يعانون من االضطرابات  

 ورغم ما يناله اإلبـداع مـن عظـيم التقـدير ىف مجـاالت متباينـة مثـل - ،القطب

 الفنون واألعامل 

ولو أردنا تطبيق اإلبداع ىف مشاكل الحياة مثل كيف ميكن النوم لـيال بشـكل 

 ،أفضل فيمكن ان تولد أفكـار خـارج الصـندوق مثـل العـالج بـالروائح العطريـة

ـواناـسـتخ ،موـسـيقى الـشـعورية ـواع ـمـن  ،دام أـل ـاك أـن اـسـتخدام كريـسـتال فهـن

  . الكريستاالت تبعث عىل النوم والراحة واإلسرتخاء 

 الدهشة أو التعجب: الخاصية الخامسة 

 عنـد حـدوث أمـر مل  اإلنسـان  يـتجىل يف  شـعور  املفاجأة أو الدهشة

يكن يصدق انه سيحدث معه يف يـوم مـن األيـام أو يف حياتـه عـىل سـبيل 

ـال ـاح  املـث ـه أو النـج ـز علـي ـه ـشـخص عزـي ـته رأـي ـوت  يف دراـس    ـشـخص ـم

 عزيز عليه أو رأيته لشـئ يعتـربه هـو مـا وراء الطبيعـة كـالجن أو السـحر

ورأيتـه . أو حتى األلعاب السحرية التـي تقـدم يف العـروض أو املهرجانـات

  ومعايشته ملثل هـذه األشـياء اليعنـي انـه اليصـدقها لكـن مل يصـدق أنهـا
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وغالبـا ً مـا يـرتبط التعجـب باألحتكاكـات . و أو يف تلك اللحظةستحدث معه ه

األوىل التى أصابت كل النـاس اتجـاه كـل يشء وأغلـب حـاالت التعجـب تـرتبط 

بالطبيعة فمثال تستلقى عىل ظهرك وتنظر إىل النجوم وتتعجـب وتنـدهش  مـن 

أرسار الحياة وخبايا الكون وتصاحب الدهشة حركات الإرادية يف حركـات جسـد 

 :املندهش منها اآليت

 ارتفاع الحواجب لصبح مقوسة وعالية -

 التجاعيد األفقية يف الجبهة -

 فتح الفم -

ويف العموم املندهش قد ال يفتح فمه لكن رفع الحاجبني ألعىل هـي الحركـة 

 . األكرث داللة عىل االندهاش

وتقابلنا مشاكل ميكـن حلهـا بواسـطة التعجـب مثـل مشـكلة  كيـف ميكـن 

لوزن وبخاصية التعجب أنىشء حس الهيبة والتعجب اتجاه قدرة الجسد فقدان ا

 . وسعته عىل حرق وبناء الغداء وبهذا ميكن حل مشكلة من مشاكل الحياة
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 عمل فردى

تذكر مرة ىف حياتك عندما شعرت بإحساس عميق بالتعجـب 

 أو الهيبة) االندهاش ( 

 أكتب عن هذه املرة

 

 

 يةالحيو: الخاصية السادسة 

مصطلح الحيوية  يشمل انواع عدة فتأىت مبعنى الحامس أو النشاط التلقـاىئ 

أو الغزارة أو طاقة الحياة وقد تأىت مبعى االنتعاش أو االبتهاج ولكنها هنا مبعنـى 

 . مصدر الطاقة املشعل لفتيل العبقرية

رأى الفيلسوف فريدريك نيتشه أن اإلنسان بداخله بعض الفوىض حتى يبزغ 

لذا فمن املمكن أن تعتربهـا مشـكلة ىف ظـل البيئـة . م املمتلئة ىف السامءكالنجو

الخامدة مثل الطفل املفرط النشاط بدون حيويـة وتقابلنـا مشـاكل ميكـن حلهـا 

عىل أداء أفضل ىف اختبارات املدرسـة  بواسطة الحيوية مثل مشكلة كيف أحصل

 إىل املدرسـة أو والكلية فأقوم بـتامرين إحـامء نشـيط ىف الصـباح قبـل الـذهاب

 الكلية ألداء االختبار
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 املجابهة

 

 أخرت زميالً ليس له نفس شهر ميالدك

ًقفا وجها لوجه مع مد األذرع بعيدا عن بعض ً 

 أثنى ركبتيك قليالً

 ًأغلق عينيك للحظة وخذ نفسا

 أفتح عيونك وضع راحتى يديك ىف راحتى يدى زميلك

توازنـه باسـتخدام مع اعطاء  اإلشارة حـاول أن تفقـد زميلـك 

 )دون أجزاء الجسد األخرى ( راحتى اليدين فقط  

 ألعبا عىل األقل من ثالث إىل أربع مرات

 

 

 الحساسية:الخاصية السابعة 

 علينــا أن ننتبــه  لهــذه الخاصــية فهــى ســالح ذو حــدين فلهــا جانــب

ـداخىل والعــامل  ـاح عــىل العــامل  اـل  إيجــاىب وأخــر ســلبى  وهــى متثــل االنفـت

ـا اـلـدفاعات حـيـث. أو كـلـيهامالـخـارجى   فـهـى ـقـد تـفـتح ـبـاب األمل فنجـهـز لـه

 يراهــا اآلخــرون مشــكلة وقــد يقــول لــك شــخص ألتكــون حســاس لهــذه
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أو تسمح بفتح اإليجاىب باختبـار الجـامل والروعـة والحكمـة واملشـاعر  ، الدرجة

 . واألفكار وخصائص أخرى من تلك التى تجمل الحياة

ساسية ىف حل مشكالت الحيـاة فمـثالً كيـف وميكننا أن نستخدم خاصية الح

ميكننى إدارة وقتى بشـكل أفضـل ؟ وباسـتخدام هـذه الخاصـية سـأكون حـارض 

الذهن خالل اليوم كله بكيفية قضـاء الوقـت وأسـجل ىف مفكـرة وكـام فعلنـا ىف 

 . سوف ينىشء لنا الذهن الحارض" حب األستطالع "

 مترين فردى

 أغلق عينيك

 )الزفري و الشهيق ( أنتبه لطبيعة تنفسك  

 :ًعندما تتنفس كن واعيا  بأى 

 أصوات

 مشاعر

 أحاسيس

 أفكار

 صور

 بعد مالحظة أى ىشء عد لتنفسك

 أستمر حتى تسمع األشارة
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 املرونة :الخاصية الثامنة 

إن مفهوم املرونـة كغـريه مـن املصـطلحات يف العلـوم اإلنسـانية تتعـد فيـه 

إىل أن البعض ينظر إىل املرونة من خـالل املفاهيم وتختلف ومرد ذلك االختالف 

ومـنهم  ،الوسط العلمي الذي يعيش فيه فمنهم من يرى أن املرونة هي التوسط

ومنهم  ،ومنهم من يرى املرونة يف اللني واليرس، من يرى املرونة هي الحل األيرس

ة ومنهم من يرى املرون ،من يرى املرونة أنها القابلية للتغري إىل األحسن واألفضل

وـمـنهم ـمـن ـيـرى املروـنـة يف تقـبـل  ،ِيف تحقـيـق ـخـري الـخـريين ودـفـع رش االرشار

وإذا كان تصلب الرشايـني مـن املشـكالت الصـحية الضـخمة  ،اآلخرين وأفكارهم

 . "العقول " لكننا قلام نجد أحد يتحدث عن تصلب األدمغة 

ومن الطبيعى ان األطفـال الصـغار يتسـمون باملرونـة الجسـامنية والعقليـة 

أيضا ً وتعزز املدارس الثقافية التفاهم بني تكوين نخاع املخ وبني نسبة املدخالت 

لكـن هـذه الخاصـية  تكشـف لنـا أن أولئـك الـذين يتمتعـون باملرونـة  املصنفة

 . املثالية يصبحون مبدعون املجتمع

املروـنـة حرـكـة ال تـسـلب ( ىف النهاـيـة نـسـتطيع ان نـقـول  أن املروـنـة ـهـى  

 . )ال مينع الحركةوثبات  ،التامسك

 وميكننــا أن نســتخدم خاصــية املرونــة ىف حــل مشــكالت الحيــاة فمــثال

ـة  ؟ وباســتخدام هــذه الخاصــية ســأدرس ـم لغــة أجنبـي ـى تعـل ـف ميكنـن  كـي
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 ،السـلحفاة ،بها اللغة وذلك باستخدام تشبيهات بالحيوانات مثال ً األرنـب الـربى

 . ومن ثم وضع الحيوان فوق الكمبيوتر

 نةأسئلة املرو

 كيف يكون شعور اذا كنت آيباد ؟

 كيف تشبه املناقشة النهر ؟

 مالون النوم ؟

خذ فكرة السالم العـاملى وامألهـا بـالهيليوم متامـا مـاذ 

 يحث ؟

 ما الحيوان األكرث شبها بالقيادة ؟ وملاذا ؟

 

 روح الدعابة: الخاصية التاسعة 

ولكنها ليست مرتبطـة  ،لتظهر االبتسامة األوىل منذ اللحظات األوىل لوالدة الطف

نتحـدث هنـا عـن االبتسـامة وهـي ظـاهرة . بأي ظاهرة موجودة يف محيط الرضـيع

يف أسـبوعه السـادس يبتسـم الرضـيع . ًموجودة نالحظها عند الراشد أيضا أثناء نومـه

واالبتسـامة يف . ويف شهره الرابع يبتسم بسبب الدغدغـة ،عند رؤية وجه أحد والديه

ويف الشـهر  ،ديهية للطفل الذي يبحث عن التآلف مع محيطهشهره السادس إشارة ب

ــه يضـــحك بصـــوت  ــاء واملفاجـــأة تجعـل ــل االختـب ــامن فـــإن األلعـــاب مـث  الـث
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ّويجب االنتظار إىل سن السنة حتى يضحك الطفل من ترصف مفـاجئ قـام بـه . ٍعال

. فمثالً ينفجر من الضحك عنـدما يـرى والـده يسـري عـىل يديـه ورجليـه ،أحد والديه

. ّ هذه السن ميكن التحـدث عـن تكـون حقيقـي ملـا قبـل ظهـور حـس الفكاهـةويف

فالطفل يف هذه السن ال يـدرك فقـط األشـكال البدائيـة لحـس الفكاهـة بـل ميـارس 

يقـوم بتعبـري يف  ،فهـو يسـعل ليلفـت االنتبـاه. مهارة جعل املحيطـني بـه يضـحكون

 . ض املواقفوهذه طريقة يستخدمها الطفل ليسيطر عىل بع... ّويقلد ،وجهه

ويحب . يستطيع الطفل التمييز بني الواقع والخيال ،يف سن الثالث سنوات

فالقـصـص الـتـي . الفكاـهـة املرئـيـة وـيـدخل يف مرحـلـة اـلـتخيل ـعـن الحـفـاض

. وكـذلك قصـص الغمـوض واملفاجـأة ،تتحدث عن هذا املوضوع تثري ضـحكه

يتناسـب مـع عليه أن يفهم أن هذا املوقف ال  ،وليدرك الطفل طرافة املوقف

ّلذا عليه أن ميلك املعرفة الكافية حتى يتمكن من فهـم  ،املعلومة التي يعرفها

وإال فإن حس الفكاهة لن يظهر يف موقف ال يعرف  ،فظاظة املوقف وطرافته

ّلذا نالحظ أن أفالم الكرتون تعـرض ملواقـف تعـرف . ًالطفل عن حقيقته شيئا

  ـلـن يـضـحك ـمـن أـحـداث قـصـة ـمـثالً ـفـإن الطـفـل. الطـفـل إليـهـا يف يومياـتـه

 .ًالصيد إذا مل يكن يعلم شـيئا عـن الصـيد وتقنياتـه وعـامل البحـر ومخلوقاتـه
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يـربز لسـانه للخـارج وتشـري الدعابـة  إىل صـحة  العبقـرى أينشـتاين  وقد كـان

اإلنسان الجيـدة والـتعلم الفعـال  فـروح الدعابـة مثـل اإلبـداع بالضـبط تـكرس 

جديـد ولكننـا يجـب ان ننتبـه عـىل أنـه لـيس كـل الروتني وترى األشياء مبنظور 

الدعابات عبقريـة فهنـاك دعابـات مهينـة وقاسـيةولكن أفضـل الـدعابات هـى 

ًالحكيمة التى ترفع املعنويات والعباقرة املشهود لهم حضاريا ً غالبا ما يتمتعـون 

 . بروح الدعابة

 وميكننا أن نسـتخدم خاصـية روح الدعابـة  ىف حـل مشـكالت الحيـاة فمـثال

كيف ميكننى أن انسجم مع مديرى بشكل افضـل ؟ وباسـتخدام هـذه الخاصـية 

أبحث عن طرق أستطيع من خاللها بث روح الدعابة املفرحة ىف تعامالتك معـه 

 . أو معها

 

 تبادل الدعابات

 )مثلك (فردى  / أخرت زميالً ولد ىف عام زوجى 

تبادال األدوار ىف مشاركة واحدة أو أثنني من أكـرث 

 اتكام األكرث ظرفا ً سويادعاب
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 روح األخرتاع: الخاصية العارشة 

ـيــرى اـملــرتع ـفــرص تـطــوير . وفضولية ،منطقية ،المخترع شخصية مبتكرة

مسـتقل . األشياء باستمرار وميتلك القدرة عـىل فهـم واسـتيعاب أصـعب األشـياء

. برأيه ال يتقيـد بـاآلراء واألفكـار العامـة، ويحـب مناقشـة والـدفاع عـن أفكـاره

متحمس جدا للحصول عىل أفكار جديدة قد يدفعه لتجاهل أمور حياته اليومية 

 . بشكل عام يتكلم يعرب برصاحة عن كل ما يف خاطره

ـــاسيستمتع بجلوسه مع لديه قدرة ممتازة على فهم . وباالجتامـعـــات  الـن

 ،حدسي،منفتح: ميوله الشخصية . النظرية وتطبيقها عمليا لحل المشاكل

نسبة . وهو أحد العقالنيين حسب نظرية كريسي لألمزجة .ومتساهل، عقالني

. عينة من الشعب األمريكي تتراوح بين المخترعين حسب دراسة أجريت على

 )2 – 5% (  

 : له حالتين املخرتع،في تعامله مع العالم الخارجي

حدسه ليأخذ موقف باسـتخدام  املخـرتع   يقوم حيث داخليةالحالة األولى-

 األخرى خارجية ومن خاللها يقوم بالتعامل معالحاـلـــة و. من األشياء من حوله

ــــــتمرارالمخترع . المواقف من حوله حسب ما يمليه عليه عقله ومنطقه  باـس

  حياته وفي يتعرض لها مـن خـالليستخدم حدسه لمحاولة فهم الصور واألفكار التي
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البديهة  سريع ور الحدس لدى المخترع ليصبح العملية يتطهذهفي  ،محيطه

المخترع  ،"شخصية البطل "بخالف . في فهم الحاالت واألشياء التي تصادفهودقيق 

سرعة . أكثر شخصية في التصنيفات الستة عشرة إستيعابا للمحيط من حوله

تضع المخترع في مكان متقدم  ،الناس والحاالت  والفراسة في فهمهذهالبديهة 

يصبح  ،وبتطوير نفسهوبمرور السنوات. على أقرانه من الشخصيات األخرى

للمشاكل التي قد   على إستحضار خيارات وحلول بديلةللمخترع خبرة وقدرة

فهو  ،المبدعة والجديدة يمكن أن يقال عن المخترع أنه شخصية األفكار. تواجهه

 هو يملك القدرة والحماس على وأيضا. يرى فرص وحلول في كل شيء من حوله

 . حوله من  األفكار ونقل حماسه لها للناسهذهنشر 

 روح االخرتاع تشمل رؤية األشياء بأسـلوب جديـد وأبـدع أطفـال ىف سـن أن

وتكشف أن العديد مـن . مبكرة وكانت مخرتعات مازالت تستخدم ىف يومنا هذا

 . املخرتعني تركيبهم الدماغى مختلف

وميكننا أن نستخدم خاصـية روح االخـرتاع  ىف حـل مشـكالت الحيـاة فمـثال 

؟ وباستخدام هذه ل أفضل مع أسامء الناس كيف ميكننى أن أحسن ذاكرىت بشك

 . الخاصية ميكن أن أربط اسمه بصورة برصية لها نغمة عاطفية
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 عمل فردى

استخدم مشبك الورق الخاص بك باعتباره حال ممكنا إلحدى 

 :املشكالت األتية 

 اإلستيقاظ ىف الصباح

 تفادى التأجيل

 التعامل مع جار مزعج

 "التخسيس " فقدان الوزن 

 فضل ىف األختباراتحل ا

 مشاهدة اقل  للتليفزيون

 التعامل مع املواقف املشحونة بالضغوط

ًكـن مـسـتعدا للمـشـاركة مباـلـديك ـمـن ـحـل ـمـع 

 املجموعة كلها

 

 طمس العبقرية: ًثالثا

 كيف يكون أخامد وطمس العبقرية ؟ : السؤال 

 املؤثرات األرسية: أوالً 

ــامء الرت ــا عـل ــي أجراـه ــات الـت ــالل الدراـس ــن ـخ ــنفسـم ــم اـل ــة وعـل  بـي

 لألوـضــاع األرسـيــة يف مختـلــف البـلــدان وـجــدوا أن هـنــاك اختالـفــات كـبــرية 

ـي تعــيش ـتحكم فيهــا الظــروف الـت ـذه األرس ـت ـة لـه ـني األوضــاع االجتامعـي  ّـب
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و ، والعالقات السائدة بني أفرادها وبشـكل خـاص بـني الوالـدين ، فيها كل أرسة

ًهذه االختالفات والعالقات تلعب دورا خطريا يف  .  تربية األطفال ونشأتهمً

 :ًوتبعا لذلك نستطيع أن نحددها مبا ييل، فهناك أنواع مختلفة من األرس

واالحـرتام املتبـادل بـني الوالـدين وسـائر ، األرس التي يسودها االنسجام التام

ًوال يعانون من أية مشكالت سلوكية بني أعضائها الذين يشـرتكون جميعـا ، األبناء

وتسـتطيع هـذه األرس ، التي تحـافظ عـىل بنـاء ومتاسـك األرسةيف القيم السامية 

تذليل جميع املشاكل والصعوبات والتوترات الداخليـة التـي تجـابههم بالحكمـة 

ًوالتعقل وباملحبة والتعاطف واالحرتام العميق ملشاعر الجميع صغارا وكبـارا إن . ً

مـن أهـم مقومـات وخاصة بني الوالـدين هـو  ،االحرتام املتبادل بني أفراد األرسة

ومتى ما كانـت األرسة يسـودها االسـتقرار والثبـات  ،االستقرار والثبات يف حياتها

 . ونشأتهم تربية األطفال  فإن تأثري ذلك سينعكس بكل تأكيد بشكل إيجايب عىل

 وتعد أحد أهم عوامل طمس العبقرية 

 األرس املترضرة 

  وـعــــدم تـلــــك األرس الـتــــي يـســــودها االنـشــــقاق والتـمــــزق والتـنــــاحر

االنســجام، وتفتقــد إىل االحــرتام املتبــادل بــني الوالــدين، وميــارس أحــدهام
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ًسلوكا ال يتناسب مع جنسـه وال يـتالءم 

ويف هـذه  ً،وغري مقبـول اجتامعيـا ،معه

الحال يفتقد األطفال القدوة الرضوريـة 

وقـد يلجـأ األطفـال إىل  ،التي يتعلم منها العادات والقـيم والسـلوكيات الحميـدة

 إن عدم االنسجام بـني  ،البحث عن قرين لهذه القدوة غري كفء من خارج األرسة

 ،وقد يطفو هـذا الرصاع عـىل السـطح ،الوالدين يؤدي إىل رصاع حاد داخل األرسة

ـدين ـني الواـل ـاردة ـب ـد تـشـتعل ـحـرب ـب ـرتك األب الـضـعيف الـسـلطة ،وـق ـد ـي  ،وـق

زوجها أمام األبناء وتستهزئ وقد تحاول األم تشويه صورة  ،املسؤولية العائلية لألم

. به مام يؤدي إىل شعور األبناء بعدم االحرتام ألبـيهم الضـعيف واملسـلوب اإلرادة

ولجـوئهم إىل أسـاليب  ،وهناك الكثري من اآلباء املتسلطني عىل بقية أفـراد العائلـة

وخاصـة املـدمنني مـنهم عـىل  ،العنف والقسوة يف التعامل مع الزوجة ومع األبناء

وقـد  ،ّمام يحـول الحيـاة داخـل األرسة إىل جحـيم ال يطـاق ، أو املخدراتالكحول

حيث يحاول كل طرف تجنيد األبناء يف ، يتوسع الرصاع بني الوالدين ليشمل األبناء

 حـيـث يـصـبحون ـكـبش ـفـداء ـلـذلك  ،ـصـالحه ـمـام يـسـبب لـهـم عواـقـب وخيـمـة

ـدائم والغضــب ،الرصاع ـوتر اـل ـق، ويتعرضــون للـت ـواء ،والقـل   ،والســيطرة ،واالنـط



155الذكاءات املتعددة واكتشاف العباقرة

ًوتؤكد الدراسات أن طمس العبقرية التي يتعرض لها األبناء غالبا مـا  ،والعدوانية

 ،ويعتقـد العلـامء. تكون لدى األرس التي يسودها التوتر وعدم االنسـجام الرصاع

ًأن تأثريات الرصاع والشقاق الزوجي املستمر غالبا ، نتيجة الدراسات التي أجروها

عىل الرغم  ،ىل تربية وتنشئة األبناء من االنفصال أو الطالقًما تكون أشد تأثريا ع

من أن االنفصال أو الطالق ليس بالرضورة ميكن أن ينهي العداء والكراهيـة بـني 

 . ونفقة معيشتهم ،فقد ينتقل الرصاع بينهام إىل مسألة حضانة األطفال ،الوالدين

 األرس املفككة

تـلــك األرس الـتــي ـجــرى 

ين ـعـن فيـهـا انفـصـال الواـلـد

ــقاق  ــة للـش ــهام نتيـج بعـض

ـــنهام ـــتمر بـي  ،والرصاع املـس

ًجـعـل اـسـتمرار الحـيـاة املـشـرتكة ـصـعبا ـجـدا ورـغـم أن  ،إن مل يـكـن مـسـتحيالً ،ً

ًاالنفصال أو الطالق قد يحل جانبا كبريا من املشاكل التي تعاين منهـا األرسة إال  ،ً

 ،أن مـشـاكل أـخـرى ـتـربز ـعـىل الـسـطح ـمـن جدـيـد تتعـلـق بحـضـانة األطـفـال

ـتهم ـق ،ونفـق ـن طرـي ـدان املنفـصـالن التوـصـل إىل ـحـل ـع ـتطيع الواـل ـد يـس   وـق
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وقد يتعذر ذلك ويلجا الطرفان أو أحدهام إىل املحـاكم للبـت يف ذلـك  ،التفاهم

ويف الغالـب . ًوالذي ينعكس سلبا عىل أبنائهام ،مام يزيد من حدة الرصاع بينهام

وقـد يتـوىل االثنـان  ،لحضـانةوقـد يتـوىل الوالـد ا ،قد تتوىل األم حضانة أطفالهـا

وعدم انقطاع الصـلة بـني الوالـدين  ،ًالحضانة بالتناوب حرصا عىل مصلحة األبناء

خاصـة  ،لكن اآلثار السلبية النفصال الوالدين عىل األبنـاء تبقـى كبـرية. وأبنائهام

ونقـل ذلـك الرصاع بيـنهام  ،مع استمرار الكراهية والعداء بني الزوجني املنفصلني

ـاءإىل األ ـا يـسـببه ذـلـك ـمـن مـشـاكل واـضـطرابات نفـسـية لـهـم وطـمـس  ،بـن وـم

الطـالق بأنـه ] مـافيس هريثنكتـون[فقـد اعتـربت الباحثـة املعروفـة  ،عبقريتهم

إن . ولـيس مجـرد حـدث فـردي قـائم بذاتـه ،مرحلة من الرتدي يف حيـاة األرسة

ل التأثري الناجم عن حضانة األبناء من قبل أحد الطـرفني ميكـن أن يخلـق مشـاك

ويعـيش األبنـاء يف ظـل زوج  ،جديدة فقد تتزوج األم التي تتوىل حضـانة أبنائهـا

وقد يتزوج األب الذي يتوىل حضـانة  ،وقد يكون للزوج الجديد طفل أو أكرث ،األم

وقد يكـون لزوجـة األب طفـل أو  ،األطفال الذين سيعيشون يف ظل زوجة أبيهم

 فقـد ال ينسـجم األطفـال  ،شـاكلويف كلتـا الحـالتني تسـتجد الكثـري مـن امل ،أكرث

 وقـد ال ينسـجموا مـع أطفـال  ،وقـد ال ينسـجموا مـع زوجـة األب ،مع زوج األم

ــة األب ــال زوج األم ،زوـج ــزا يف ،أو أطـف ــاك متيـي ــون هـن ــدما يـك  ًوخاـصــة عـن
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 ،ًأـسـلوب التعاـمـل ـمـع األطـفـال ـمـام ـيـنعكس ـسـلبيا ـعـىل ـسـلوكهم وترصـفـاتهم

ـات ،ونفـسـيتهم ـؤد ،وخاـصـة البـن ، والقـلـق، ي بـهـم إىل الـشـعور بالـضـيقوـقـد ـي

والـحـزن وهـبـوط املـسـتوى ، والحـنـني ،والـشـعور بالحرـمـان ،والـخـوف ،واإلحـبـاط

والرسقة وغريها من السلوك املنحـرف واملخـالف  ،والهروب من املدرسة ،الدرايس

 ،ًإن مـن املؤسـف جـدا أن تتصـاعد نسـبة األرس املطلقـة بوتـائر عاليـة. للقانون

ـ ـةوخاـصـة يف املجتمـع ـز  ،ات الغربـي فـقـد أـشـارت الدراـسـات الـتـي أجراـهـا مرـك

% 100الدراسات الصحية بالواليات املتحدة أن نسبة الطالق قد تصاعدت بنسبة 

 حاـلـة ـطـالق ـبـني األرس 1,182,000وأن هـنـاك ، 1981 ـ 1970ـمـا ـبـني األـعـوام 

إن . من األطفال يعيشون يف أرس تضم أحـد الوالـدين فقـط% 23وأن  ،األمريكية

وإمنا يف سائر املجتمعات ، ا النموذج السائد ليس يف الواليات املتحدة فحسبهذ

الغربية حيث تشري اإلحصاءات إىل أن نسبة األرس املطلقة يف السويد عىل سـبيل 

 . املثال تصل إىل الثلث

 األرسة والعائل 

ــريض ــاة بـســبب ـم ــة الوـف ــدين نتيـج ــد الواـل ــدت أـح ــاك أرس فـق  أو  ،هـن

ـادث ـوع ـح ـن الطب ،وـق ـا وـم ـأثريا بالـغ ـؤثر ـت ـدين ـي ـد الواـل ـدان أـح ـي إن فـق ًيـع ً 

 ًوخصوصــا إذا مــا كانــت العالقــة التــي تســود األرسة ،عــىل نفســية األبنــاء
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وقـد  ،ويسـودها املحبـة والوئـام واالحـرتام املتبـادل ،تتميز باالستقرار والثبات

أو زوجـة  ،يتزوج الطرف الباقي عىل قيد الحيـاة ليـدخل حيـاة األبنـاء زوج أم

 ،ومـا ميـكـن أن يحمـلـه لـهـم ذـلـك ـمـن مـشـاكل نفـسـية يـصـعب تجاوزـهـا ،أب

وخاـصـة إذا ـمـا ـكـان تعاـمـل العـضـو الجدـيـد يف األرسة ـمـع األطـفـال ال يتـسـم 

ـه ـمـن األم املفـقـودة ـانوا يلقوـن ـذي ـك ـان اـل ـة والعـطـف والحـن أو األب  ،باملحـب

أن األم ومـن الطبيعـي  ،وهناك أرس تعمل فيها األم باإلضـافة إىل األب. املفقود

 ،سـواء أكـان ذلـك يف دور الحضـانة ،العاملة تـرتك أطفالهـا يف رعايـة اآلخـرين

وحيث أن أكرث مـن  ،أو تركهم لدى األقارب مثل الجد والجدة ،ورياض األطفال

فإن النتيجة التي ميكن الخروج بها هي  ،نصف األمهات قد دخلن سوق العمل

طويلـة مـن النهـار يف رعايـة من األطفال يقضون فرتة زمنية % 50أن أكرث من 

ولقـد أوضـحت . شخص آخر من غري الوالدين سـواء داخـل األرسة أو خارجهـا

اإلحصائيات التـي أجراهـا مكتـب اإلحصـاء املركـزي يف الواليـات املتحـدة عـام 

ـمـن األطـفـال دون الثامـنـة عرشة ـمـن العـمـر ينتـمـون ألمـهـات % 54 أن 1981

 لألطفـال دون السادسـة مـن العمـر بالنسـبة% 45بينام تبلغ النسـبة  ،عامالت

أن ـهـذا النـمـوذج ـهـو الـسـائد يف املجتمـعـات املتقدـمـة ـعـىل وـجـه  وطبيـعـي

  ورغم عدم توفر األدلة عىل مدى التأثريات السلبية. الخصوص كاملجتمع األوريب
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إال أن مـام الشـك فيـه أن الكثـري مـنهن  ،واإليجابية عىل أبناء األمهات العـامالت

وترك أطفالهن يف رعاية ، والشعور بالذنب بسبب العمل ، الرصاعًيعانني نوعا من

وتحـاول  ،وخاصة عند ما يتعرض األطفال ملشكالت صـحية أو انفعاليـة ،اآلخرين

ورغـم . العديد من األمهات التعويض عن ذلك بتدليل أطفالهن وتلبية مطـالبهم

 . الجوانب السلبية لعمل األم

 الدالل املفرط والغرية 

والرعايـة  ،لديها طفـل واحـد يغمـره الوالـدان بالـدالل املفـرطهناك أرس 

ًمام يؤثر تـأثريا سـلبيا عـىل سـلوكه وشخصـيته ،املبالغ فيها والحرص الشديد ً .

وتكرث مطالبـه غـري  ،فالدالل الزائد للطفل يجعله غري مطيع لتوجيهات والديه

ويف  ،فـه األسـبابومييل إىل االستبداد يف املنزل وامليل إىل الغضب ألت ،الواقعية

سـواء داخـل  ،حاالت كثرية يتصف الطفل املـدلل بـالجنب والخـوف واالنطـواء

أو قد يتسم يف أحيان كثـرية  ،وبضعف الشخصية، املدرسة أو يف أوقات اللعب

إن املـصـلحة الحقيـقـة للطـفـل تتطـلـب ـمـن . واألنانـيـة ،والـغـرور، بالعدوانـيـة

، ألزمة من دون مبالغـة يف ذلـكالوالدين أن مينحاه الحب والعطف والرعاية ا

 أمـا األرس . الخـايل مـن كـل التـأثريات السـلبية ،ليك يضمنا النمو الطبيعي لـه

ـن املشــاكل  ـد ـم ـه العدـي ـا تجاـب ـل واحــد فإنـه ـن طـف ـرث ـم ـديها أـك ـي ـل  الـت
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فقد يتعرض األطفال إىل نوع من التمييـز مـن قبـل  ،والصعاب يف تربية أبنائها

 البنـني وتحـيطهم بالرعايـة واالهـتامم أكـرث مـن فهناك أرس متيـل إىل ،الوالدين

كام أن الطفل األول يشـعر بـأن . يف بعض األحيان ،وقد يحدث العكس ،البنات

ًشقيقه الثاين قد أخذ منه جانبا كبريا من الحنان والحب والرعايـة مـام يسـبب 

ومـا تسـببه مـن مشـاكل تتطلـب مـن الوالـدين الحكمـة  ،له الشعور بـالغرية

فالغرية هي أحـد العوامـل الهامـة يف كثـري مـن املشـاكل  ، معالجتهاوالتبرص يف

والتبـول  ،والنزعـات العدوانيـة ،والغضب ،والتي قد تدفع الطفل إىل التخريب

ًومن املعلوم أن الغرية ليست سلوكا ظاهريا. وضعف الثقة بالنفس ،الالإرادي ً، 

ـيـة ميـكـن ولـهـا مـظـاهر خارج ،وإمـنـا ـهـي حاـلـة انفعالـيـة يـشـعر بـهـا الطـفـل

حيث  ،لكن هذا ليس باألمر السهل ،ًاالستدالل منها أحيانا عىل الشعور الداخيل

ومـن . يحاول الطفـل إخفـاء الغـرية بإخفـاء مظاهرهـا الخارجيـة قـدر إمكانـه

فقـد يشـعر  ،الجدير بالذكر أن الغرية ميكن أن نراها مع اإلنسان حتى يف الكـرب

أو يتمتـع بـرثوة أكـرث  ،أعـىل منـهالفرد بالغرية من زميل له حصل عىل منصب 

وال يعرتف الفرد عادة بـالغرية بسـبب مـا تتضـمنه مـن الشـعور بـالنقص  ،منه

إن الواجب يتطلب من الوالدين عدم إظهار العطف والحب . الناتج عن اإلخفاق

  ومحاولـة خلـق عالقـة مـن ،والرعاية الزائدة للطفـل الصـغري أمـام أخيـه الكبـري
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. واالبتعاد عن التمييز يف التعامـل مـع األبنـاء، اون بينهامالحب والتعاطف والتع

ًكام أن الطفل األخري يحظـى دامئـا بنـوع خـاص مـن الرعايـة والحـب و الحنـان 

من قبل الوالدين الذين يعامالنه ملدة أطول من املدة التي عومل فيها  ،والعطف

 ،هـتامممن سبقه من األخوة واألخوات عـىل أنـه طفـل وتحـيطهم بالرعايـة واال

واقـل قـدرة عـىل التمتـع  ،ًوغالبا ما يشـعر الطفـل األخـري بأنـه أقـل قـوة ومنـوا

وعـىل الوالـدين االنتبـاه إىل  ً،والثقة مـن بقيـة اخوتـه األكـرب منـه سـنا ،بالحرية

ًوإشعاره بأنه ال يقل قدرة أو نضوجا مـن سـائر  ،والحذر يف أسلوب التعامل معه

 . إخوانه

 ة املؤثرات املدرسي: ثانيا 

فإنـه يجـدها  ،من يرصد اهتاممات مؤسساتنا التعليميـة يف هـذه األيـام

ويرى أنها تسـتورد  ،مشغوفة بقضايا اإلبداع والتفكري واالسرتاتجيات الحديثة

وهـدفها أن  ،وتفعلها يف املدارس دون النظر إىل محققاتهـا ،األفكار والطرائق

ل طريـق اإلصـالح ومـع ذلـك ال يـزا ،ترتقي باملعلم والطالب عىل حد سـواء

يرمـى يف املعـرتك املـدريس  ،والجديد الذي ال نعلم مدى سالمته ،بعيد املنال

ويسـبب تـراكم  ،فريبك العمل ،املرهق مبا حمل من قوانني وتصورات سابقة

 و  ،حـتـى اـمـتأل املـيـدان الرتـبـوي بكـثـري ـمـن القـضـايا ،األنظـمـة واإلـجـراءات

 ويكمن الخلـل يف غيـاب القـرار ،بات الجميع يشتيك من كرثة غثائها الورقي
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وأن يلغـي  ،وأن يرسـم أهدافـه ،السليم الذي يجب عليه أن يحدد مالمح خطته

وال يـزال  ،فركام القديم مل يـربح مكانـه ،وأن يستشري قبل أن يعزم ،قبل أن يقرر

 ،حتى جمعنا عجائب املتناقضـات ،نافذ التطبيق جنبا إىل جنب مع املستحدثات

ـ ـازة ـت ـعووصــلنا إىل مـف ـا الجمـي ـا للتجــارب  ،اه فيـه وأصــبحت مدارســنا مرتـع

 . واإلحصاءات املعقدة التي رصفتها عن مراعاة أبسط املبادئ الرتبوية والتعليمية

 األختبارات والدراجات 

 االختبارات وسيلة من الوسائل الهامـة التـي يعـول عليهـا يف قيـاس تعترب

 ، هـذا مـن ناحيـةومعرفة مدى مستواهم ألتحصييل ،وتقويم قدرات الطالب

ومن ناحية أخرى يتم بوساطتها أيضا الوقـوف عـىل مـدى تحقيـق األهـداف 

ولكنها قد تحولت وباألخص ىف الدول الناميـة  ،أو النواتج التعليمية ،السلوكية

إىل واحدةمن اهم عوامل طمس العبقرية  حيث تحـول مفهـوم االختبـارات 

فقـد كانـت  ، لتقـويم الطـالبًيأخذ منحى مغايرا ملا تريده الرتبيـة املعـارصة

 الخوف والقلق والتوتر والرهبة ملـا يعـد لهـا مـن – فيام تعني –ًسابقا تعني 

ـي  ـمة الـت ـا اللحظــات الحاـس ـرب بأنـه ـة تشــعر املخـت ـية وأرسـي ـواء مدرـس  أـج

لذلك كان املختـربون يعيشـون فـرتة االختبـار  ،يرتتب عليها النجاح أو الفشل

 ت النفسـية السـيئة واالسـتنفاد األرسي وهم يف أشد التـوتر العصـبي والحـاال
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أمـا اليـوم . واألجواء املشحونة بالخوف والقلق عام تسفر عنـه تلـك االختبـارات

فاملحاوالت مستمرة بعـد الكشـف عـن العبـاقرة مـى تـأثرهم  ويف ظـل الرتبيـة 

وأن  تحـرص كـل الجهـات الرتبويـة  ،املعارصة فيجب تغيـري مفهـوم االختبـارات

 تغيـري مفهومهـا إىل األمثـل ليواكـب التطـور الحضـاري والتقـدم والتعليمية عىل

فأصبح االختبـار  ،العلمي والتكنولوجي القائم عىل تحقيق نواتج تعليمية ناجحة

يعني قياس وتقويم العملية املتمثلة يف جميع األعامل التي يقوم بها املعلم مـن 

موضوعات التي أجل الحكم عىل مستوى تحصيل الطالب واستيعابهم وفهمهم لل

وهـي  ،وهي وسيلة أساسية تسـاعد عـىل تحقيـق األهـداف التعليميـة ،درسوها

 ،ًأيضا قوة فاعلة تكشف عن مدى فاعلية التدريس واملنـاهج والكتـب الدراسـية

وهو ما تناولناه ىف رشح نظريـة الـذكاءات لجـاردنر وال تعـد . وأساليب التدريس

ى املعيار الوحيد بالحكم عىل الطـالب تقدير الدراجات املبنية عىل األختبارات ه

وخروج املفهوم عن وظيفته ق يكـون عامـل هـام ىف طمـس عبقريـة . والعباقرة

 . الكثريين

 الكتب الدراسية وأوراق التدريب   

 لقـد كـان ـ . يحتل الكتاب املـدريس موقعـا مهـام أساسـيا يف عمليـة التعلـيم

 عـــىل الـــرغم مـــن ، وســـيلة التعلـــيم األوىل يف عرصنـــا الـــراهن.ومـــا زال
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التقدم الكبري الذي حققته تكنولوجيا املعلومات يف حياتنـا الحـارضة ويف ميـدان 

 . الرتبية والتعليم

وإذا كنا نؤكد عىل قيمـة الكتـاب يف كونـه مصـدر تثقيـف وتوجيـه وإرشـاد 

فالكتب املتعددة التي  ،ولدينا من األمثلة عىل ذلك ما ال يعد وال يحىص ،وتوعية

 املجتمعات والشعوب واألمم قد طبعـت التـاريخ بطابعهـا الخـاص غريت مجرى

ومـن أبعـاده أن يرسـخ  ،ورسمت يف حقبه وأزمنته عالماتهـا وأهـدافها املتوخـاة

القيم واملثل العليان كام كانت الكثري مـن الكتـب يف تصـورها املحكـم والـدقيق 

د اإلعجـاب ولـذلك ال ينكـر أحـ ،ذات أبعاد ثقافية وسياسية واجتامعية وتربوية

وقد صدق املتنبي عند ما اعتربه  ،واملالزمة واملصافاة التي أوالها اإلنسان للكتاب

وقد يكون منهج الكتاب وأوراق التدريب نقمـة بـدال مـن ان تكـون  خري جليس

 .نعمة

أن املربني واملرشدين الرتبويني واملدرسني قد طالبوا بكتاب مـدريس يتجـاوب 

ومن هنا ال بد مـن طـرح التسـاؤالت  ،ومالبساتهمع ما تقتضيه حاجيات العرص 

 ماهي الوضعية الحالية للكتاب املدريس مثالً ؟. التالية لإلحاطة باملوضوع

ــا  ــيلته وأداتـه ــا ووـس ــدريس إطارـه ــاب اـمل ــان الكـت ــة  ،ـك ــري أن الرتبـي  ـغ

ــة ــة الرتبـي ــك نقصـــا وانحســـارا وتقلصـــا يف العملـي ــرى يف ذـل ــة ـت   ،الحديـث
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علـيكم بقـراءة يف جيـل يف املـروج الـخرضاء :  قولة راييل وميكن هنا أن نشري إىل

إن فلسـفتنا : كام ميكن اإلستفادة يف هذا املعنى من قولة روسو  ،ووسط الغابات

 ،وميكـن كـذلك الرجـوع إىل مختلـف الطـرق الرتبيـة. هي أعيننا وأيدينا وأرجلنا

 ،املرشوعوطريقـة  ،طريقة ذكروملي أو طريقة مراكز االهتامم كـام يطلـق عليهـا

وغريها من الطرق التي تؤمن أساسا بقدرات املـتعلم وبسـعي العمليـة الرتبويـة 

ومن هنا كانت الرتبية عموما تعمل يف سـبيل تفـتح هـذه  ،عىل بلورتها وإذكائها

ومن هؤالء فرويـد الـذي أسـمى مدرسـته بـالروض إشـارة إىل  ،القابليات ومنوها

لنظريـات الجديـدة بشـتى الوسـائل يف وإضافة إىل ذلك تؤمن ا. إميانه بالرتويض

ومن هنا كانت التكنولوجيـا  ،وتعترب الكتاب املدريس جزءا منها ،العملية الرتبوية

الرتبوية تهدف إىل إثبات هذه الوسائل التي انبثقـت عـن ثـورة التواصـل والتـي 

ميكن استعاملها ألغراض تعليمية باإلضـافة إىل املعلـم والكتـب املـدريس واللـوح 

وهناك من املربني من ينفي كل ذلك ويعترب العـنرص األسـايس يف الرتبيـة  ،األسود

 ، ال الكتاب وال املناهج وال النظم والقوانني ،هو املعلم

وإزاء ذلـك يبقـى  ،أن لب الرتبية هو اتصال عقل بعقل وشخصية بشخصـية

 . الكتاب املدريس بعيدا عن تلك الثقة التي توليها إياه الرتبية التقليدية
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 هوس وسائل اإلعالم : ثالثا 

ــي  ــالم يعـن ّإن اإلـع

تزوـيـد جامـهـري الـنـاس 

مبـصـادر العـلـم والفـكـر 

واملعرفة ونرش أكرب قدر 

ــني  ــات ـب ـمــن املعلوـم

وذلـك مـن خـالل وسـائله  ،وذلـك بـنرش آراء ومواقـف أشـخاص كثـريين ،الناس

ًعـا أو اإلثنـني م ،املتنوعة سواء أكانـت مسـموعة كـالراديو او مقـروءة كالجرائـد

وذلـك ملـا لـه مـن  ،وميكننا اعتبار اإلعالم السلطة الخامسة يف املجتمـع ،كالتلفاز

فلإلعـالم تـأثري كبـري عـىل أفـراد . أهمية وتأثري كبري يف املجتمع واألفراد أنفسـهم

ّفـهـو مـصـدر املعرـفـة وـبـذلك ـفـإن اإلـعـالم الوـسـيلة األـهـم يف طريقـنـا  ،املجتـمـع

 ،فاإلعالم مهم لنرش الثقافة بني الناس. والبيئةإلحداث أن تغيري يذكر يف املجتمع 

 . وهو مهم لرتسيخ مبادئ الحضارة ومكوناتها

لكن ميكن ان يكون اإلعالم هو مصدر من مصادر طمس العبقريـة أن خـرج 

 :عن دوره  أو كان 

 عنف مخدر للعقول 

ٍالجرمـيـة لحـظـة تـخـل ؛ تـخـل ـعـن العـقـل واإلنـسـانية يتوـقـف فيـهـا املـجـرم ٍ 

ـة يف الفـعـل ، وتتوـقـف ـمـع دماـغـه كاـفـة حواـسـهـعـن التفـكـري  وتتملـكـه الرغـب
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األجرامى دون أن يفكر يف تلك اللحظـة يف هويـة ضـحيته أو صـلته بهـا أو بنـي 

أو  ،ٍويف أحيان كثرية ال يعود املجرم عقله إال بعد ارتكابه جرميته بفرتة ما. آدميته

ٍارتكاب أي فعل آخر مناف للعقل ٍ . 

رمبا هي متزايـدة  ،ًا نسمع أخبارها كثريا ليست جديدةهذه الجرائم التي بتن

ـة يف  ـادية واالجتامعـي ـات االقتـص ـاد األزـم ـكان وازدـي ـداد الـس ـاد أـع ـبب ازدـي بـس

ورصنـا  ،مجتمعاتنا وما يتبعها من مشـاكل نفسـية ولجـوء للمخـدرات والجرميـة

م نعرف عنها أكرث مع االنفتاح اإلعالمي والتكنولوجي ورسعة انتشار األخبار وعـد

 . القدرة عىل السيطرة عليها

بل نرش الخرب هـو  ،ٍمل يعد األجرام من جرمية  وحدها لحظة تخل، لكن اليوم

ّلحظة تخل أيضا ؛ إذ يبدو أن حمى مواقع التواصل االجتامعي وجنـون التسـابق  ً ٍ

اـلـذي أـصـاب معـظـم املواـقـع اإلخبارـيـة دفعـهـا » الرتافـيـك«ـعـىل الـخـرب وـمـرض 

وأصـبح التعامـل  ،عايري املهنية يف نرش األخبار الصـحفيةللتغايض عن كثري من امل

مع هذه األخبار وكأنها سلعة يتم فيها تشويه الخرب قدر اإلمكان لجلب الجمهور 

 . إليه

ًفال أعتقد أنني فتحت موقعا إخباريا محليـا دون أن أقـرأ خـربا رئيسـيا عـن  ًً ً ً

لعنـاوين الرئيسـة دون باتت هذه األخبار تتصدر ا. جرمية قتل أو انتحار مواطن

 . ّأي سبب إال ألنها تجلب القراء
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ٌتنتهك كثري من املواقع والصحف أخالقيات العمل الصحفي بطريقـة عرضـها 

 ،ألخبار الجـرائم  ؛ إذ ال تتـواىن عـن نرش صـور القـتىل والقاتـل ومرسح الجرميـة

 وصفحات الفيسبوك الخاصة بهم وآخر ما نرشوا عـىل ،وصور أطفالهم إن وجدوا

ولو استطاعت ألخربتنا عن آخر وجبة تناولوهـا قبـل  ،وسائل التواصل االجتامعي

سـتخربنا عـن ردود أفعـال أهلهـم  ،أن يرتكبوا جرميتهم أو يقدموا عـىل االنتحـار

بالتفصيل وعن ردود فعل الجريان وستصف الجرمية كيف متت وكيف كانت ردة 

 . فعل القاتل بعد أن قام بجرميته

ٍ كل هذا يف لحظة تخل تامة عن دورهم يف املجتمع وعن الصحفيون يفعلون

دون التفكـري يف حـق الضـحية أن يبقـى  ،مهنيتهم وعن إنسانيتهم قبل كل يشء

ـالم ـائل اإلـع ـن وـس ـزل ـع ـورتها مبـع ـمها وـص ـحية  ،ٍاـس ـة الـض ـري بعائـل ودون التفـك

تنىس وسائل اإلعالم عائلة الجاين التي ال ذنب لهـا و الـذي نقـوم بـه . ومشاعرها

نـحـن ـحـني نـظـل نـصـف مـشـاهد القـتـل ونتـحـدث ـعـن القاـتـل ونـصـفه بأبـشـع 

وننىس حق القاتل نفسه كإنسان يحاسبه القانون ال نحن كمـواطنني و  ،األوصاف

ننىس أن دورنا يتوقف عند نقل الخرب يف كثري مـن األوقـات وال يتعـداه لننصـب 

 . أنفسنا قضاة
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 والصور مبثل هذه الطريقـة مام ال شك فيه أن اإلرصار عىل نرش هذه األخبار

ٌيف مكان بارز هو نـوع مـن العنـف اإلعالمـي الـذي ال يقـل خطـورة عـن املـواد 

اإلعالمية األخرى القادمة إلينا من أفـالم العنـف أو األلعـاب اإللكرتونيـة املليئـة 

ّتعرضنا الدائم ملثل هذه املواد يقوم بشكل تلقايئ بتغيري طريقـة الـدماغ . بالقتل

ّوتـؤدي بنـا إىل أن  ،لصور البرصية والتعبريية العنيفـة التـي يتلقاهـايف معالجة ا

تكون أكرث قدرة عىل السيطرة عىل ردود فعلنا العاطفية تجاه العنف الذي نقرأه 

األمر الـذي يجعـل عمليـة  ،ونسمع عنه ونشاهده عرب الوسائل اإلعالمية كل يوم

 . ًارتكابه أسهل أيضا بطبيعة الحال

نسـلط الضـوء  ،من املجـرمني أبطـاًال دون أن نلحـظ ذلـكنحن اليوم نجعل 

 ،وـنـنرش ـصـورهم وـكـل ـمـا يتعـلـق بـهـم، عـلـيهم وـعـىل ـجـرامئهم ألـيـام متتالـيـة

ّودون أن نـدري تصـبح الجرميـة مجـرد  ،فيصبحون حديث النـاس يف كـل وقـت

ًوندرك أننا فقـدنا هشاشـتنا وجـزءا مـن . حدث عادي نتحدث عنه دون أي تأثر

تحول الجرميـة إىل نكتـة سـمجة نتـداولها عـىل وسـائل التواصـل إنسانيتنا حني ت

ٍّحيـث تصـبح صـورة الضـحية سـبًقا صـحفيا  ،ونهزأ بهـا مـن الواقـع ،االجتامعي

 .وحني تصبح أدق التفاصيل مجرد تسلية  ،نرتاكض للبحث عنها
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وأن هذه األخبار ال بـد أن يـتم  ،أعلم أن هناك من يهتم بقراءة هذه األخبار

لكن أال ميكن أن يكون نقل الخرب يف زاوية ال تتصـدر  ، باب نقل الخربنرشها من

ٍالصفحة الرئيسة وأّال يكون فيهـا مشـاهد عنـف تعبرييـة وصـورية ؟ يف صـحفنا 

يـتم رفـع صـور قبـل  ،ومواقعنا اإلخبارية أخبار يتم تناولها بصورة مثرية للصدمة

. فئـات العمريـة املختلفـةَومن يشاهدها من ال ،التفكري مبدى تأثريها عىل الناس

 . ًهناك إرهاب نفيس يومي وأحيانا هناك صحافة مثريٌة لالشمئزاز

لكن ما الحكمة من نرشها بهذه الطريقـة؟ ومـا  ،كل هذه الجرائم لن تنتهي

الهدف من تشويش عقول الناس وتعطيل حياتهم بـالخوف ؟ واألسـوأ مـن ذلـك 

نحميهم مـن االعتيـاد عـىل كـل كيف لنا أن نخفي هذه األخبار عن أطفالنا وأن 

 هذا العنف؟

و كيف لنا أن نخفي هذه األخبار عن أطفالنا وأن نحميهم من االعتياد عـىل 

 كل هذا العنف؟

 املحتوى التافه واملبتذل 

ولكـن تقـديم محتـوى تافـه ومبتـذل " اعتقد أن العقل الـبرشى الينضـب " 

 " يفسده ببطيء 
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و هنا تكمـن  ،ّإن الكائن البرشي

يولـد  ً، خصائصه األكـرث بـروزاإحدى

ـلـيس فـقـط يف حـضـن الطبيـعـة ـبـل 

ًأيـضـا ودوـمـا و ـبـالرضورة يف حـضـن  ً

 . الثقافة

ّتبقى السمة األوىل لهوية ثقافية ما أنها مفروضة عىل الطفل عـوض أن يـتم  ّ ّ

ًيجد نفسه منغمسا يف ثقافة جامعة  ،يجيء الطفل إىل العامل. اختيارها من طرفه

هـي أننـا نولـد  ً، األكرث حسام– رمبا –الواقعة األكرث جالء بل . سابقة عىل والدته

ّبـالرضورة يف حضـن اللـغـة  التـي يتكلمهـا آباؤـنـا أو األشـخاص الـذين يتكّفـلـون 

ّلن يكون مبقدور الطفل أن يتجنب تبني اللغة. برعايتنا و الحالـة هـذه فاللغـة . ّ

 . ليست أداة محايدة

. لوكيات و ألحكام متوارثـة مـن املـايضّإن اللغة مشبعة و مترشبة ألفكار لس

 بطريقـة خفيـة رؤيـة –تقوم اللغة بتقطيع الواقع بطريقة خاصة و تنقـل إلينـا 

 . للعامل

المنلـك   السمة الثانية لالنتامء الثقايف لكل فرد ذلك أننا–ً أيضا –تظهر بجالء 

ِّهوية ثقافية واحدة بل هويات متعددة قادرة عىل االندماج أو الظهور يف  شـكل ّ

 . مجموعات متقاطعة
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 لنفـرتض أنـه مـن –ًينحـدر املرصى دومـا مـن منطقـة مـا ، عىل سبيل املثال

ّيتقاسـم العديـد مـن السـامت مـع كـل ،  و مـن ناحيـة أخـرى–منطقة القاهرة 

مـن .  يف الثقافـة املشـرتكة– يف اآلن نفسه –ّو من ثم يسهم . األفارقة واألسيويني

يف واحد تبقى الطبقـات االجتامعيـة الثقافيـة فداخل كل كيان جغرا، جهة أخرى

 . متعددة

و ثقافة أملتقاعـدين ثقافـة األطبـاء و ثقافـة مكـتيس ، هناك ثقافة املراهقني

ثقافة األغنيـاء وثقافـة الفقـراء مثـل هـذا  ،الشوارع ثقافة النساء وثقافة الرجال

.  واحـدةّالفرد يتعرف إىل نفسه يف ثقافة ومعـايري جغرافيـة و دينيـة و سياسـية

ّ هذه الهويات الثقافية املختلفة التتوافق فيام بيينهـا - وهذا أمر جوهري –لكن 

ّوألتشكل أوطانا واضحة الحدود تتطابق بداخلها هذه املكونات املتعددة يبقـى . ً

بل تبدو كنتيجة لقـرائن  ،ألتشبه ثقافته جزيرة متجانسة. ّكل فرد متعدد الثقافة

 . متشابكة

 .  واملبتذلة تطمس هذه الثقافة وتطمس معها العبقريةوان اللغة التافه

 اللغة الهابطة 

 ومبراـحـل تـطـور وـظـائف  ،ومـبـا أن النـطـق اللـغـوي ينـشـأ ـمـع نـشـأة الـفـرد

ـالنطق ـة ـب ـاء الخاـص ـي  ،األعـض ـردات الـت ـن املـف ـروة ـم ـه ـث ـد لدـي ـا تتوـل ـادة ـم  ـع

 جوي الــدارجالـلـــهًتســعفه عــىل الكــالم ليكــون مــنحرصا تعبــريه اللغــوي 
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فق نهج البيئة العائلية أو البيتية التي يعيش فيها إىل الوقت الزمني من العمـر و

عندئـذ يكـون قـد اسـتدرج . الذي يؤهله لخوض تجارب التعلم اللغوي الصحيح

معرفته بصيغ الكالم املربمج عىل ضوء التعبري الفصـيح والنطـق الصـحيح املبنـي 

ُللشـكل النمطـي املـنظم عىل أصول القواعد اللغوية من حيـث النحـو والرصف 

ًواإلقدام تـدريجيا  ،الخاص بترصيف األفعال واألسامء بصيغها املختلفة واملتعددة

ـعـىل تـشـذيب منـطـق الـكـالم ـمـن التعـبـري العامـيـة الـسـائدة والدارـجـة املنـشـأ 

واملفردات الغريبة الدخيلة التي يقتفيهـا مـن محـيط املجتمـع املتـداخل وهـي 

متخـذة مجراهـا يف ، م لشـعب ومجموعـة مـاغريبة وبعيدة عـن أصـوات الكـال

األسلوب التعبريي كتابة يف حال افتقاد املرادف لها باللغـة األم األصـلية وبشـكل 

خاص حني يكون املحيط العائيل واملجتمعي من ذوي ثنـايئ أو ثـاليث اللغـة مـن 

ناحية األب واألم واملجتمع من منطلـق الوحـدات الصـوتية األساسـية لكـل لغـة 

ن تلك اإلشكاالت تواجد عدة شعوب قريبـة مـن بعضـها يف املنطقـة وم. محكية

وكذلك دور السيطرة االستعامرية بفرض نفوذها مثلام هـو ، التي يتعايشون فيها

الحـال ـمـثالً يف مـواطني أبـنـاء املجتمـع املتوارـثـة لـديهم العدـيـد مـن املـفـردات 

ومبا . سمة الثقافةأن أي علم من العلوم ال يخلو من  ،األجنبية  بسبب االستعامر

ـة ـالل اللـغ ـن ـخ ـدها ـم ـدر تواـج ـوم مـص ـة العـل ـرد أن  ،أن كاـف ـىل الـف ـتم ـع  يتـح
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مـن هـذا . يستوعب التعبري اللغوي الخاص بكل علم من العلـوم إلثـراء املعرفـة

االعتبار ينجيل األمر بأن من يتسلح بالتعدد اللغوي كثنـايئ اللغـة مـثالً وفـق مـا 

ن ثنـايئ الثقافـة حـني يسـتمد معرفتـه مـن تلـك عادة مـا يكـو ً،أرشنا إليه سابقا

اللغات التي يتقنها ويتأثر بها ليعمد عىل تطبيـق مضـامينها يف حديثـه وسـلوكه 

وعمله وحتى يف أحاسيس إنفعالتـه عـن مصـدر وعيـه وإدراكـه بداللـة ظـاهرة 

الحركات التعبريية واللفظيـة محتمـة إياهـا املعايشـة يف مجتمعـني متفـاوتني يف 

كمن يعيش ويواصل تعليمه العلمي التخصيص يف بلد أجنبي  ،لتقاليدالعادات وا

كـام وأن مفهـوم التثقيـف . تتفاوت فيه ما ورثه عن ما هو يف مجتمع وطنه األم

الذايت كام يبدو ال ينحرص ويتحدد فقط عىل ما هو متعارف عليه واملـألوف مـن 

م من العلـوم يف حني املعرفة التخصصية بعل" اكتساب شئ من كل شئ " مقولة 

الصناعية مثالً أو العلوم اإلنسانية مبا فيها من الحقول األدبية أو السياسية تبـدو 

لكـون العلـوم األدبيـة والتقنيـة ترثيهـا  ،أهميتها أعىل وأرقى من املقولة املألوفة

. مقدرة وكفاءة اللغة التي تساعد عىل استدراك النهضة الفكرية يف كافة جوانبها

ملتحدث ونعته بأنـه متثقـف بثقافـة فرنسـية أو سـويدية أو عندئذ يتم وصف ا

وهنـا . ًمتسـلحا باالزدواجيـة اللغويـة والثقافيـة ،ثقافة البلد الذي تخصـص فيـه

 . يتضح بأن اللغة هي عامد الثقافة
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 الصور املقلوبة 

واألخـالق قاسـم مشـرتك . ترتبط  حياتنا بني القول والعمل والقيمة والسلوك

وغاية األخـالق . سياسية واجتامعية وقانونية وتربوية, الحياة عىل مختلف أوجه 

ًيف  بناء مفهوم يجعل أداء العمل الطيب واجبـا محـتام ويجعـل تجنـب العمـل  ً

ًالضار واجبا محتام   أقوىالـلـهويجعل الخوف من  ،ً

حولـه القـيم  تـدور إن االلتزام الخلقي هو قانون أسايس ميثـل املحـور الـذي

ذلك انه إذا  ،زالت فكرة االلتزام قيض عىل جوهر الهدف األخالقياألخالقية فإذا 

انعدم االلتزام انعدمت املسؤولية وإذا انعدمت املسؤولية ضاع كل أمل يف وضع 

ًويظهر جليا دور اإلعالم ىف طمـس العبقريـة مـن خـالل الصـور . الحق يف نصابه

 اإلخـالل بـالقيم املقلوبة بسالح بعض األعامل الفنيـة ذات الحـدين وتأثريهـا ىف

كـان هـذا املمثـل واألخالق بالصور املقلوبة فمثال فنان يعمل ىف مجال التمثيـل 

أو أدوار تثري الرعـب والعنـف فهـذا سـيكون لـه أثـر  ،يقوم بأدوار مخلة باألدب

وغنى أغنيـة تصـف  ،والثاين فنان يعمل يف مجال الغناء. سلبي لكل من يشاهده

 ،يم رشعنـا وبالتـايل سيسـاعد يف فسـاد املجتمـعفهذا يخالف تعال ،محاسن امرأة

يظنون أن الفـن للتسـلية أو للشـهرة  ،ّلألسف هذا حال الكثري ممن يدعون الفن

أمـا لـو كـان هنـاك . ًوال يعلمون أن للفن رسالة راقية جدا وهادفـة ،وجمع املال

فسيكون له دور كبري يف الرتبية وتهـذيب الفـرد بـل  ،استخدام جيد وموجه للفن
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كالتمثيـل والغنـاء والرسـم  ،يتزاحم يف عرصنا هذا العديد من الفنـون ،ملجتمعوا

 . والنحت والتصوير وغري ذلك الكثري

فتـكـون الـصـورة املقلوـبـة ـمـن متثـيـل فـنـان محـبـوب لشخـصـية ـشـيطانية او 

عربيدة مثار تقليد األطفال وبعض ضعاف العقول وطمس للعباقرة الـذين البـد 

 .  ىف خلقه لإلنسانـهالـلان يتوافقوا مع مراد 

 

 فكر وأكتب

 

ىف أى وقـت ىف (فكر ىف تجربة شعرت فيها بإخامد عبقريتـك 

 )حياتك سواء ىف البيت، ىف العمل، ىف املدرسة، ىف أى مكان أخر 

 أكتب عن تلك التجربة

 فكر وأكتب

أكتب ثالثة أشياء سوف تقوم بفعلهـا كنتيجـة لحضـور هـذه 

 الدورة التدريبية

............ .............................. 

 .......................................... 

 .......................................... 

 عندما تنتهى من قامئتك ، شاركها زميل
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 الذكاءات املتعددة ىف بيئة العمل
 

  املديرين والكلامت–ذكاء الكلمة 

 ى الكمبيوتر مربمج--األرقام  / ذكاء املنطق 

  التفكري البرصى التخيىل–ذكاء الصورة 

  خربات تتضمن استخدام اليدين–ذكاء الجسدى 

  العقل املوسيقى–ذكاء املوسيقى 

  القدرة عىل التفويض-الذكاء مع الناس 

 ريادية" رؤية    "-ذكاء الذات 

  تشبيهات من الطبيعة–ذكاء الطبيعة 

 ْ مبادى اخالقي–ذكاء الحياة 

 

 لذى تستطيع تعلمه من الجمل فيام يتعلق بخدمة العمالء ؟ما ا

 تبادل الدعابات

ـفـردى / أـخـرت زـمـيالً وـلـد ىف ـعـام زوـجـى 

 )مثلك (

تبادال األدوار ىف مشـاركة واحـدة أو أثنـني 

ًمن أكرث دعاباتكام األكرث ظرفا سويا ً 
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 قدح  العبقرية: ًرابعا 

 ون قدح العبقرية  ؟كيف يك: يتبقى لنا أهم سؤال يراد تفكرينا وهو 

ًعلينا ان نعرف جيدا خصائص العبقرية  ثـم التعامـل معهـا وتنميتهـا ومنهـا 

 كيف تنمى حب اإلستطالع داخلك ؟

 :إجعل عقلك متفتحا

تعلـم ثـم إسـتزيد . هذا رضورى إذا كنت تريد أن تنمى هذه الصفه داخلك

تشـف إن بـالتعلم والبحـث ستك. أنظر نظره فاحصه لكـل ىشء تـراه. من التعلم

كـن مسـتعدا . كثري من آرائك أو من األشياء من حولك تحتاج للتغيري أو التعديل

لهذا اإلحتامل وتعلم أن تنظر وتحلل األشياء لتغري طريقه تفكـريك وتصـحح مـن 

 . أخطائك وطريقه حياتك

 :تأخذ جميع األشياء عىل أنها مسلامت  ال

ع غري قابل للتغيري ملا تقدم إذا أخذ الناس كل ىشء ىف الحياه عىل أنه أمر واق

العامل وتغريت صورته وأصبح لدينا كل وسائل الراحه التى تسـاعد اإلنسـان عـىل 

إبحث أعمـق وحلـل وأدرس لتسـاهم ىف تغيـري الىسء فـيام تـراه حولـك . الحياه

 . وتطورالجيد

 :إسأل كثريا ودامئا 

 يـسـت ـمـا ـهـذا ؟ ـملـاذا ـتـتم بـهـذه الطريـقـه ول إـسـأل دامـئـا أـسـأله ـمـن ـنـوع

ـن أـتـت ؟ كـيـف تعـمـل ؟ ـاذا ؟ ـمـن أـي ـك و ـمل ـى ـحـدث ذـل ـاذا  غريـهـا ؟ مـت  ,ـم
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 ذهنـك وتشـحذ ذكائـك وتنمـى  هذه األسئله تفتح. إلخ.. كيف, أين, متى, ملاذا

 . لديك صفه حب اإلستطالع

 :ال تطلق كلمه ممل عىل أى ىشء 

كلـام أغلقـت بـاب األسـئله واإلحـتامالت , كلام أطلقت كلمه ممل عىل ىشء

الشخص املحب لإلستطالع يعترب كل ىشء مشوق ومثري و يفـتح بابـا . م عقلكأما

حتى لو كان هذا الشخص مشغوال ولـيس لديـه الوقـت اآلن . لعامل جديد و مثري

فإنه يرتك الباب مفتوحا ليزوره مبجرد أن يجد الوقـت لـذلك وال يغلقـه , للبحث

والبحـث وال يبعـث إن كل ىشء بالنسبه له يستحق الدراسـه . مهام كان السبب

 . عىل امللل ويعتربه شيئا مشوقا يبعث عىل اإلثاره واإلهتامم

 :أنظر للتعلم عىل أنه مسىل

إن . فإنك لن تبحث و تتعمق فـيام تتعلمـه, إذا نظرت للعلم عىل أنه عبء 

اإلحساس أن عمليه التعلم مهمة ثقيلـة مفروضـة عليـك يصـعب األمـور عليـك 

أعتـرب الـتعلم . رب منها ولن تستفيد بىشء منهـاويجعلها عبء أثقل تسعى للته

 . مصدرا ألتساع األفق والتطور

 :إقرأ ىف مجاالت متنوعه 

ـه ـروع املعرـف ـن ـف ـد ـم ـرع واـح ـىل ـف ـت ىف اإلـطـالع ـع ـيع الوـق ـر . ال تـض  أنـظ

ـوم أخــرى  ـك وتعــرف عــىل عـل ـك ســيقدمك لعــوامل أخــرى مل تكــن ,حوـل  ذـل

ـا ـراءه عنـه ـا دون الـق ـل . لتعرفـه ـه لعـم ـهل طريـق ـيام أـس ـوع ـف ـى التـن ـك ـه  ذـل

ـرأ ـحرص نفســك ىف مجــال واحــد ملجــرد . تـق ـه وال ـت ـرأ ىف مجــاالت مختلـف  إـق
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إقرأ كتاب أو مجله عن موضوع جديـد سـمعت . إنك تحبه أكرث أو أنه تخصصك

املعرفه الواسـعه تسـاوى عقـل . عنه ىف أى مجال وليس ىف مجال تخصصك فقط

 . والتعايش مع اآلخرين واسع مرن قابل للتفاهم 

 :كيف ميكننى عمل ذلك 

كيـف " عندما تواجهك مشكله ما إستخدم حب اإلستطالع وإبدأ ىف السـؤال 

وهكذا حتى تغطى كل جوانـب " من أين أبدأ ؟" , " ميكننى حل هذه املشكله؟ 

حب اإلسـتطالع سـيجعلك تبحـث عـن أصـل املشـكله وكيـف . املشكله باألسئله

ما هى الحلـول التـى توصـلوا إليهـا و, واجهها غريك عندما حدثت لهم ىف السابق

تجمييع هذه املعلومات سيجعلك تخرج بحـال مبتكـرا ينهـى . وهل تناسبك أم ال

سـيكون لفـرته , هذه املشكله وقد ال يجعلها تظهر مره أخـرى إن مل يكـن لألبـد 

 . طويله عىل األقل

 ؟.. ما الذى نعلمه ألبنائنا

. الكثري من الوظـائفستختفى   ،مع زيادة االعتامد عىل التكنولوجيا الحديثة

مثة تغريات رسيعـة سـوف  ، ستختفى من األسواق2030ورمبا رشكات كربى  قبل 

تحدث ىف السنوات القادمة فكثري من الرشكات سيكون مصريها هو مصـري رشكـة 

 ألف موظـف وتبيـع 170 كانت رشكة كوداك توظف 1988ففى عام "  كوداك " 

 "  بعـدها بسـنوات قليلـة أفلسـت الرشكـة ومن الصـور الورقيـة ىف العـامل % 85
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ما حدث لكوداك سيحدث ! الذى كانوا يشتغلون عليه أختفى " البيزنس موديل 

فننـصـح أن علـمـوا .. للكثـري ـمـن الرشـكـات ـمـامل تـسـتوعب حـجـم تـلـك التـغـريات

فهل تتخيـل كيـف سـيتطور العـامل وكـذلك الوظـائف . أوالدكم لزمن غري زمانكم

 !ل ؟ واملهن ىف املستقب

هنـاك تكنولوجيـا تبـدأ بطريقـة مل يتوقـع لهـا النجـاح ولكـن فجـأة تتحـول 

ـا   ـدمر ماتحتـه ـيطر وـت ـطناعىdisruptiveلتـس ـذكاء اإلـص ـرناها باـل ـحة ،  وـس  ،الـص

. وغريها من مجـاالت.. ،التعليم ،الزراعة ،طباعة الرثى دى ،السيارات بدون سائق

ضا تطور سيحدث ىف الكثـري مـن وهناك أي. أنه الجيل الرابع من الثورة الصناعية

 القطاعات فمثال 

 ىف عامل قطاع الصحي

برغم الزيادة املستمرة يف عدد السـكان وارتفـاع معـدل متوسـط األعـامر 

ًحول العامل ؛ سـيجعالن الطلـب أقـل جـدا عـىل العـاملني يف القطـاع الصـحي 

ح ستصـب. كاألطباء واملمرضني وأخصائيي العـالج الطبيعـي والصـيادلة ،بأكمله

   ستحصـل عـىل صـور Tricodexاألجهزة الطبية مربوطة بهاتفك ومـن خـالل 

فحص دم وستحلل كـل امـراض الجسـم ففـى خـالل سـنوات ستصـبح  ،أشعة

وتوفري واسع ىف املتغريات الرئيسية التـي يـتم تقييمهـا هـي . التحاليل مجانية

فقة حـول و بأن هنالك درجة عالية من املوا. )األمان، التكلفة، الجهد، الوقت(

ـة الـصـحية ـىل الرعاـي ـرتوين ـع ـر الـسـجل الـصـحي االلـك ـوفري، أـث ـالل ـت ـن ـخ  ـم
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أو أي أداة أخرى من أدوات  ،. الوقت والجهد والتكلفة وتحسني األمان يف العالج

مـبـايعطي . تكنولوجـيـا املعلوـمـات واالتـصـاالت املـسـتخدمة يف الخدـمـة الـصـحية

مـن .  عىل الرعاية الصـحيةالقارئ فهم رسيع حول أثر السجل الصحي االلكرتوين

 تحسني جودة الرعاية وأمان  ،توفري الوقت والجهد والتكلفة: خالل الفوائد التايل

 . زيادة رضا املرىض والعاملني يف الصحة ، زيادة الفاعلية ،دعم القرارات ،املريض

  تكنولوجيا املعلومات

نولوجيـات ما هـي أرسع التك.  سنوات أو أكرث10تخيل كيف كان العامل منذ 

املوجودة حينئذ ؟ الحواسيب واإلنرتنت والهواتـف الذكيـة غـريت نظـام األعـامل 

وسـتزداد  ،وكلام تطورت التكنولوجيـا. متاما وغريت نظرتنا للعامل وطريقة تواصلنا

ـا املعلوـمـات مـثـل  ،الوـظـائف واملـهـن و الطـلـب ـعـىل املتخصـصـني يف تكنولوجـي

 . املربمجة والشبكات ونظم الحامية

  الطاقة البديلةمجال

ولكـن املصـادر البديلـة يف  ،مازال النفط والغاز هـام مصـدرا الطاقـة األشـهر

وهذه املصـادر تتطلـب الكثـري . مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،تطور دائم

مثـل املهنيـني ومـديري املصـانع واملهندسـني والعلـامء وحتـى  ،من فرص العمـل

 . العاملني يف املبيعات والتسويق

 

 

 



183الذكاءات املتعددة واكتشاف العباقرة

  املعامالت الدولية

فإن  ،مبا أن التأكيد هذا العرص عىل منو األعامل والتجارة عىل املستوي الدويل

املؤسسات تبحث عن أفراد لديهم التعليم والخـربة واملهـارة للعمـل يف مجـاالت 

وهذا بالطبع له عالقـة . مثل القانون الدويل والرضائب وقوانني العمل وأخالقياته

 IBMلـديها " اى ىب أم "وسـيتغري الكثـري  فرشكـة .  األجنبيـةوثيقة بتعلم اللغات

WATSON الذى جعل الكثري من االستشارات القانونية تتم بثواىن وبدرجة عالية  

سيقل عـدد املحـاميني بشـكل كبـري ويبقـى املتخصصـون . من الدقة واالحرتافية

 . فقط

 صناعة املحتوي

 الشـباب فيـه عـىل اإلنرتنـت يف عامل يعتمد أساسا عىل التكنولوجيـا ويعتمـد

ّيـزداد الطلـب عـىل الكتـاب  ،للحصول عىل كافة املعلومات يف املجاالت املتنوعة

سواء كـان محتـوي أصـليا أم  ،وصانعي املحتوى يف املدونات واملواقع اإللكرتونية

 . املهم أن يكون إبداعيا ،َمرتجام

 التسويق

جديـدة لتسـويق ازدياد املنافسـة ورغبـة الرشكـات يف إيجـاد وسـائل 

 املنتجـــات والخـــدمات أدت الزديـــاد الطلـــب عـــىل املتخصصـــني يف 

 اليشء األـهــم ـهــو اإلـملــام بالوـســائل الحديـثــة والتقنـيــات. التـســويق

  هـذا املجـال يحتـاج. املتطورة واالطالع عىل أحدث ما تم يف هـذا املجـال
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 . إىل التفكري اإلبداعي ومهارات التواصل واالتصال والقدرة عىل البحث

  التحليل املايل

، الظروف االقتصادية غري املستقرة أظهرت الحاجة إىل وظيفة املستشار املـايل

الذي ينصح باتخاذ قرارات معينـة ويضـع الخطـط لألفـراد والرشكـات عـىل حـد 

زادت اللجـوء  ،وكلام كان اقتصاد الدولة غري واضح املالمح أو غـري مسـتقر. سواء

لك املهني يعتمد بشكل كبري عىل مـدى الطلـب عـىل مستقب. إىل املحللني املاليني

ولذلك يعترب الحرص عىل التخصص يف أحد هذه املجـاالت املطلوبـة  ،هذه املهنة

 . فرصة كبرية لتحقيق النجاح يف الحياة العملية

وأيضا علينا االعرتاف أن برامج السوفت وير ستدمر الكثري من القطاعـات ىف 

هـو " أر انـدىب " تطبيق : ًاألمثلة املوجودة حاليابعض .. السنوات العرش القادمة

 أكرب رشكة فندقية ىف العامل وهم ميلكون أى شقة أو غرفة فندقية 

 "أرتيفيشال إنتلجانس " الذكاء اإلصطناعى 

ـراض  ـيعطى املمرضــني تشــخيص األـم ـذكاء اإلصــطناعى ـس   وىف اـل

ــام  ــنرص برشى وىف ـع ــن أى ـع ــورة أدق ـم ــوترات 2030بـص   الكمبـي

  ـسـتدخل األـسـواق2018وىف ـعـام  ،ًح أـكـرث ذـكـاء ا ـمـن اإلنـسـانستـصـب

   ستصـبح تكنولوجيـا مـدمرة2020أول سيارة من غري سـائق وىف عـام 
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وعندها لن تحتاج أن متتلك سيارة من جديد ستتصل من هاتفك لتصلك السيارة 

 . إىل مكانك وتذهب بك للمكان األخر

افة املقطوعـة بالسـيارة لن تحتاج إىل موقـف سـيارات وسـتدفع أجـرة املسـ

بدون سائق وكذالك أطفالنا لن يحتـاجوا رخـص لقيـادة سـيارات ولـن تحتـاجوا 

 . رشاء سيارات أصال ً

 ستتغري املدن وسنحول املساحات الواسعة من الجراجات إىل حدائق سـتقل 

 الـف فقـط ألن السـيارات 200 الـف إىل حـواىل 200عدد الوفيات من مليـون و

 الف كم إىل حـادث كـل 100ل الحوادث من حادث كل  بدون سائق حيث ستق

رشكـات السـيارات ..... ،جوجل ؛ أبـل ،تسيال"ستصبح سياراتنا من .  مليون كم10

مسترضر من التغيري الذى سيجعل العجل املربوط بكمبيوتر وهذا ما تفعله أبـل 

  .األن.. وجوجل

سـيختفى . ويض ال تعـ ، ال تـأمني ،ال حـوادث... رشكات التأمني تكاد تختفـى

 تأمني السيارات العادى وتسري السيارات الكهربائية بال إزعاج وال تلوث 

ألنـك سـتنجز كـل .. انـت سـتحتاج إىل مكـان بعيـد لتعمـل.. العقار سـيتغري

  .أعاملك عن بعد

أما عىل الطباعة الرثى دى ستصبح تطبع أحذية وقطع غيار الطائرات وقريبا 

  لرجلـك Scan الضوىئ  ثرى دى  وبذلك تعمل ستصبح هواتفنا لها خاصية املسح

 وتطبع حذائك الخاص بك 
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% 10 حـواىل 2027 طوابـق وىف عـام 6 ىف الصني بدأو بطباعة اول مبنى من 

من الوظائف ستختفى خالل  % 70منكل ما حولنا سيكون مطبوع ثالىث األبعاد  

د  سنة وهنـاك وظـائف جديـدة ستسـتحدث امـا التعلـيم سـيتغري مـع وجـو20

 دوالر عندها ستصبح كل البرشية متلـك جهـاز ذىك فكـل 10هواتف ذكية بسعر 

 شخص له القدرة أن يستخدم وسائل التعليم املتوفرة 

إذا كان لديك أى فكرة مستقبلية للعمل وهى غـري مربوطـة بالهـاتف الـذىك 

وأن الفكرة التى نجحت بالقرن املـاىض فمصـريها الفشـل ىف السـنوات . فلن تتم

 .ة   القادم

 
 

 ؟. ما الذى نعلمه ألطفالنا

نعلمهم أن أثنـني وأثنـني يعطـون أربعـة وأن القـاهرة عاصـمة مرص وبـاريس 

 عاصمة فرنسا 

انـت فريـد . هل تدرى ما أنت؟ أنت معجـزة:البد وأن نقول لكل واحد منهم 

 من نوعك 

 .. ........ فعرب السنني التى مرت مل يوجد طفل مثلك

  لتكون شيكسبري أومايكل أنجلو أو بتهوفن أنت متلك اإلمكانية

 نعم انت معجزة . لديك اإلمكانية ألى ىشء 
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 الخامتة

 

 

 :عزيزى القارىء الكريم 

ًالذى بذلنا فيـه جهـدا نحسـبه طيبـا ،نشكرك عىل اقتنائك كتابنا هذا وهـى  ،ً

 بـنهج حاولنا فيها أن يخرج بالصورة التى ترضاها ،تجربتنا األوىل ىف إصدار كتاب

وىف ظل التحدى بعـدم وجـود مصـادر كافيـة لهـذا  ،دقيق متقن قدر االستطاعة

ويشاء العـىل القـدير الكامـل " الذكاءات املتعددة والعبقرية " النوع من العلوم 

أن يثبت لإلنسان عجزه وضعفه أما قدرته مهام أوىت من العلـم والخـربة والدقـة 

ُيريد الـلـه  [:ًتصديقا لقوله تعاىل  ُ ِ ًأن يخفف عنكُم وخلق اإلنساُن َضعيفا ُ ِ ِِّ َِ َ ُ ََ ْ َُ َ َ}4/28{[  

 . }28:النساء{

وندعوك أيها القارىء الكريم مبشاركتنا إن ظهر لك خطأ طباعى أثناء القراءة 

ن شـاء إ –فال تتوان ىف أن تسجله وترسله لنا حتى نتدراكـه ىف الطبعـات التاليـة 

  .رينا نحو األفضل  وحتى يتضافر جهدنا جميعا ىف س– الـلـه
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 : عزيزى القارى ء الكريم 

 أن هذا الكتاب هو أول أصـدارتنا ونحـن نرص عـىل أسـتكامل املسـرية نحـو 

تقديم كل مـاهو جديـد ونـافع لألمـة وللبرشيـة  بفضـل دعمكـم ومشـاركاتكم 

ومبقرتحاتكم ألننا نؤمن بأن العلم بحقائق األشياء والوعى باملفاهيم يعد مـدخال 

 . ضييق دائرة األختالف أو أزالته بيننا وبني األخرًرئيسا لت

فنحن نسعى إىل تخريج جيل يتمسك باملبـادئ و القـيم الصـحيحة و يحـب 

التميز و الصعود للقمة وصاحب تخيل و رؤية إبداعية من خالل تسخري جميـع 

اإلمكانيات للوصول إىل مخرجات عاليـة الجـودة و نسـعى إىل إعـداد و تخـريج 

عون بقدرات و مهارات األخالقيات التي متكنهم من شق طـريقهم متعلمني يتمت

 الـلـه بإذن –بدأت بهذا الكتاب وتستمر . يف الحياة ولدينا رؤية ورسالة متكاملة

  تعاىل الـلـهقال : ًوختاما  .  بسلسلة من الكتب وامليديا والتواصل بينا وبينكم–

َّفأما الزبد فيذهب جفاء وأما[ ُ ََّ ََ َ ُ َ ْ َ َ َُ َ ِ ما ينفع الناس فيمكُث يف األرضَّ ْ َ ِ َُ ْ ََ َ َّ ُ ََ[  

 .} 17:الرعد{
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