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مقدمة
أخذ اؼبربوف يف أكباء العامل يقدموف فلسفاهتم كل من موقعو الفكرم يف موضوع الًتبية كالذكاء
كقدموا مرئيات متنوعة على ضوء ذبارهبم اؼبيدانية ،كحبوثهم اؼبستفيضة ،كمراجعاهتم النقدية اؼبستمدة من
ؿبكات ؿبددة .مل ععد الًتبية الراىنة قادرة  -حباؿ من األحواؿ -على إنباؿ ىذه الرؤل كاؼبفهومات
كاألسس كاعبدليات اليت عشكل مالمح الًتبية اإلنسانية اؼبعاصرة .هتيمن النظريات الًتبوية على ؾبريات
الواقع كعسهم يف فتح أكثر من مسار يهدؼ إىل عشكيل عقل مرف متزف متفتح متجدد يتمتع بالفكر
اػبالؽ اؼبقًتف بالعزـ كاؼبثابرة كاالبداع .من ىذه الزاكية فإف فلسفة الًتبية كما يستتبعها من أىداؼ عامة
كمناىج دراسية ككسائل ععليمية عتغَت حبسب رؤيتنا غبقيقة الذكاء كسبل اكتسابو كععزيزه يف شخصية
اؼبتعلم.
عشَت كلمة الذكاء يف األدبيات اإلنسانية إىل قدرة على التحليل ،كالًتكيب ،كالتمييز ،كاالختيار،
كالتكيُّف إزاء اؼبواقف اؼبختلفة .ك َّ
صرؼ يف اؼبواقف
الذكاء
االجتماعي يف العلوـ االجتماعية :حسن التّ ُّ
ّ
كاألكضاع االجتماعيّة (قاموس اؼبعاينٕٓٔٔ ،ـ) .إف ىدؼ الًتبية كاف حىت كقت قريب ععلم اغبقائق
كاؼبعارؼ اليت كصل إليها العلم .كالواقع أف ىذا اؽبدؼ ،بات قديبان ،إف ىدؼ الًتبية يف عصر الفضاء
كعصر اغباسوب هبب أف يكوف التفكَت ،التفكَت بكل معانيو .كىذا اؽبدؼ «التفكَتم» يغَت اؼبناىج
كالطرائق كالوسائل كالربامج كالعالقات ككل شيء آخر يف البيت كاؼبدرسة كاجملتمع (عاقلٕٓٓٗ ،ـ).
كىكذا فإف عالقة الًتبية بالذكاء عالقة كثيقة.
قبل أكثر من مئة سنة ظهرت اختبارات الذكاء على يد إلفرد بينت كزمالئو كذلك يف عاـ ٜٗٓٔ
كمذ علك الفًتة ظهرت ؿباكالت حثيثة للوفاء هبذا األمر .ععرضت اختبارات الذكاء القديبة لنقد شديد
كيرل فريق من الباحثُت "أف مقاييس الذكاء كالقدرات العقلية ىي أدكات غَت علمية ،كقائمة على
التعصب كاالكبياز الكامل للطبقات االجتماعية العليا .كلذا فإف أنصارىا يرعكبوف ربت ستار العلم
أخطاء فادحة حُت يقرركف مصائر الناس بصورة غَت إنسانية ،كوبكموف على أبناء الطبقات الشعبية
الكادحة بالغباء كالتخلف العقلي (عامودٕٓٓٔ ،ـ ،جٔ ،ص " .)ٖٜٗكمن اعبدير ذكره ،أف معظم
اؼبواد اؼبدرسية كأساليب التعليم كالتقييم عرّكز على اؼبواد كاؼبعلومات اؼبرعبطة باعبانب األيسر ،كهتمل إىل

ح ّد كبَت اؼبواضيع اؼبرعبطة باعبانب األيبن ،كىو اعبانب اإلبداعي" (حبشٕٓٔٔ ،ـ).
كنظرا لالنتقادات الشديدة للنظريات القديبة للذكاء ظهرت نظريات رباكؿ أف عتجنب التحيز
كعسعى كبو اؼبوضوعية بشكل أكرب كذلك باالستعانة بعلوـ عديدة كمناىج علمية جديدة .إف دراسة
إرث ىورد غاردنر كنظرية الذكاءات اؼبتعددة عأيت يف ىذا اؼبساؽ فهي كثيقة الصلة باغبديث عن علم
النفس كاالجتماع كالًتبية كأصبحت ىذه الدراسات من القضايا اؼبطركحة على مائدة البحث العلمي يف
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الدراسات الًتبوية اؼبعاصرة ( .)MacDougall, J & Trotman, p. 17ارعكز غاردنر على معطيات
العديد من األحباث عن اؼبخ البشرم ،كاؼبقابالت الشخصية الدقيقة ،كمعطيات دراسة علم النفس
النمائي كأمباط الشخصية كمكوناهتا (اعبندم كمرسيٕٓٓٙ ،ـ ،ص  .)ٖٔٙكامتدت آثار ىذه النظرية
اؼبصاغة بعناية لتؤثر يف اؼبمارسات التعليمية يف الفصل الدراسي ( .)Mitchell, 2008, 74كبذلك أصبح
أثر غاردنر عميقا كمألوفا يف مفردات الفكر الًتبوم كيف عطبيقاعو على حد سواء (.)Smith, 2008
يسعى البحث اغبايل إىل إبراز اؼببادئ الًتبوية عند ىورد غاردنر كربليلها كربط بعض انعكاساهتا على
الواقع الًتبوم يف عاؼبنا العريب من حيث اؼبشكالت كاألىداؼ كطرؽ التعليم كسبل الوقاية كالعالج
كالتنمية .كإذا كانت كتب غاردنر مت عرصبتها ؼبا يقارب من ثالثُت لغة إال إف عرصبة كتب الًتبية  -رغم
ضعف حركتها يف عاؼبنا العريب  -حباجة إىل جهد آخر يتمثل يف ربليل كمناقشة ما مت عرصبتو كي يتم
اإلفادة منها ما أمكن لذلك سبيال.
كمن ىذه الزاكية فإف اؼبواىب كالذكاءات حباجة لرعاية .قاؿ ستيفن كنج –الكاعب القصصي الشهَت
 "اؼبوىبة أرخص من ملح الطعاـ ،ما يفرؽ بُت الشخص اؼبوىوب كالشخص الناجح ىو العمل كبذؿاعبهد" .كل إنساف يود أف يكوف سريع الفهم ،كاإلد راؾ ،كأف يتميز أطفالو بذكا ء شديد كؽبذا
عتجو الًتبية اغبديثة كبو عنمية ذكاء الفرد ع رب عدريبو على مها رات عديدة عساعده ليكوف
متوقِّد البديهة قوم الفطرة كاػباطر .كىذا ينسجم مع الًتبية اإلسالمية اليت عرسخ مفهوـ التوازف
كربث على مهارة ال َفه ِم كالتَّميِي ِز ،كحسن التدبر كاالختيار ،كسالمة ِ
َّح ِ
ليل ،كعمق الرؤية
اال ْستِْن ِ
ْ
تاج كالت ْ
ْ

كالتفكَت ليكوف اإلنساف ذكيا كزكيا .كصدؽ الشاعر:
فما خلق اللػو مثل العقوؿ كال اكتسب اؼبرء مثل األدب
مشكلة الدراسة

بدأت اؼبكتبة العربية يف اآلكنة األخَتة بًتصبة كتب ىورد غاردنر كالكتب كالدراسات اؼبتمركزة حوؿ
نظرياعو كىي حباجة لتحليل كعفسَت كمناقشة كربط على ضوء اإلشكاالت اؼبعاصرة عاؼبيا كؿبليا  .ال ريب
أف الفكر النقدم الذم بثو ىورد غاردنر يف فلسفتو عالمس قضايا عملية يف اؼبيداف الًتبوم فإىل أم
مدل يبكن اإلفادة من ذلك الًتاث اإلنساين اؼبتدفق؟
مل عسلم فلسفة من الفلسفات الًتبوية من السقطات كاؽبفوات كلكن كيف يتم عوظيف اعبوانب
االهبابية منها لرفد الواقع كربقيق التنمية؟ ىذا السؤاؿ اؼبهم يف عامل الًتبية .ال يتحقق اؼبراد إال دبعرفة
مالمح الفلسفات السائدة الكامنة كسرب غور مبادئها الًتبوية كعطويع النافع منها مع عطويرىا لفهم الواقع
كعقدمي البدائل الناجعة كىو األمر الذم يبكن عطبيقو مع نتاج ىورد غاردنر الًتبوم.
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قدـ غاردنر نظريتو يف العاـ ٖٜٔٛـ يف كتاب بعنواف أطر العقل كاستمر يف عطويرىا ؼبا يزيد على
عشرين عاما .لقد الحظ غاردنر أف كثَت فبن يتمتعوف بقدرات عقلية أك موسيقية ال وبصلوف يف
اختبارات الذكاء إال على درجات متوسطة أك دكهنا (قطامي ،اليوسفٕٓٔٓ ،ـ ،ص ٘٘ )٘ٙ-فبا
جعلو يتتجو كبو سرب غور ىذا اجملاؿ .منح عامل النفس األمريكي ىورد غاردنر جائزة «أمَت أستورياس»
اإلسبانية اؼبرموقة للعلوـ االجتماعية لعاـ ٕٔٔٓـ  .اعتمدت عبنة التحكيم يف منح غاردنر اعبائزة على
«جهوده االجتماعية كاألخالقية لتحسُت نظاـ التعليم» .يعرؼ غاردنر بنظريتو حوؿ الذكاءات اؼبتعددة
كاليت عشكك يف اختبارات الذكاء التقليدية .سبكن غاردنر من التفريق بُت  ٛأنواع ـبتلفة من الذكاءات
على األقل كىي :الذكاء اللغوم  -كالذكاء اؼبنطقي الرياضي  -كالذكاء اؼبوسيقي  -كالذكاء اؼبكاين -
كالذكاء اعبسمي أك اغبركي  -كالذكاء البيئي  -كالذكاء الشخصي اػبارجي (اؼبتعلق بالقدرة على التفاعل
مع العامل احمليط)  -كالذكاء الشخصي الداخلي (اؼبتعلق بقدرة الشخص على التوغل يف نفسو كفهم
انفعاالعو) (الوطنٕٓٔٔ ،ـ ،ص ٖٗ) .كأضاؼ غاردنر لذكاءاعو ذكاءا ؿبتمال ىو الذكاء الوجودم
اؼبتعلق دبعرفة اإلنساف ؼبعٌت اغبياة .لقد أصبحت أفكار ىورد أساسا للكثَت من الدراسات اؼبعاصرة
(ماكجينيسٕٓٓٚ ،ـ ،ص ٘).
كمن ىنا ربددت مشكلة الدراسة اغبالية يف اغباجة لدراسة فكر ىورد غاردنر الًتبوم ،كععرؼ أبعاد
فلسفتو الًتبوية نظرا ألنبيتها ،كيبكن صياغة اؼبشكلة يف التساؤؿ الرئيس التايل  :ما مبادئ الًتبية عند
ىورد غاردنر ككيف يبكن عوظيفها يف العامل العريب؟
كيتفرع من التساؤؿ الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية :
 ما أىم أسس الفلسفة الًتبوية ؽبورد غاردنر؟
 ما أبرز اؼببادئ اليت قامت عليها نظرية الذكاء اؼبتعدد؟
 كيف يبكن عوظيف فلسفة غاردنر يف اؼبؤسسات الًتبوية؟
أهمية الدراسة

النظر يف أعماؽ اإلنساف عبادة جليلة لقولو ععاىل {كِيف أَن ُف ِس ُكم أَفَ َال عػُب ِ
ص ُرك َف} (الذاريات.)ٕٔ :
ْ
ْ
َ
إف عركيب خلق اإلنساف يدؿ على عظمة اػبالق سبحانو كبديع صنعو كما يدؿ على عوامل ال زالت

ؾبهولة يف اإلنساف ذلك الكائن العجيب يف عفكَته كعدبَته .لقد عتبع ابن اعبوزم يف كتابو األذكياء

مواقف كقصص النجباء كيف كل عصر كعرب القركف عصدر لدراسة ىذا اؼبوضوع طائفة من اؼبهتمُت ألف
خَت ما نقدمو ألكالدنا كبناعنا إرشادىم كبو سبل عنمية ذكائهم عرب ُمطَالَ َعة الكتب كالدراسة اؼبنهجية
ِ
ِ
 ...فهي عزيد العقل .قاؿ سلفنا الصاحل "الْع ْقل ع ْق ِ
ف،
الفَ ،غ ِري ِز ٌّ
م َكَى َذا ُى َو الَّذم ال يَِز ُ
يد َكال َىبْتَل ُ
َ ُ َ
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ِ
ِ
ص ِحبَس ِ
كالث ِ
َّج ِربَِة" (السفاريٍتٕٕٓٓ ،ـ ،باختصار
ف َكيَِز ُ
َّاين ذبرييب َىبْتَل ُ
ب َكثْػَرِة الْ ُم َم َار َسة َكالت ْ
َ
يد َكيَػْنػ ُق ُ َ
كعصرؼ).
كرد يف مقدمة كتاب األذكياء البن اعبوزم (ٜٓٔ٘٘ٚ-ىػٕٔٓٔ-ٔٔٔٙ-ـ) حملة عن أنبية

دراسة ىذا األمر فقد كرد يف مقدمة الكتاب "اغبمد للػو الذم أحلنا ؿبلة الفهم كحالنا حلية العلم
كملكنا عقاؿ العقل كزيننا بنطق اؼبنطق كنعوذ بو من كدر صفاء الفكر كعكر الذىن .إف أجل األشياء
موىبة العقل فإنو اآللة يف ربصيل معرفة اإللػو كبو عضبط اؼبصاحل كعلحظ العواقب كعدرؾ الغوامض"
(بتصرؼ).
كيف ىذا السياؽ الًتاثي يبكن النظر إىل الذكاء على أنو كراثة كثقافة فهناؾ شق منو مطبوع (كراثي)
كآخر مسموع يكتسبو الفرد بالتعلم كاؼبعايشة كقابل للنمو كالتغَت .قاؿ النحالكم (ٕٕٓٓ ـ) البالدة
صر هبا صاحبُها عن إدراؾ اػبَت كالشر ،كضدُّىا" :الذكاء ،كالفطنة ،كعالج ىذا اػبُلق :السعي،
َملكة يػَ ْق ُ
ِ
كاعبد ،كاؼبواظبة يف التعلم ،كالدراسة ،فإف البالدة عزكؿ بذلك ،كعضمحل شيئان فشيئان ،حىت يصَت ذكاءن
أخرجتك مواظبتك".
ت بليدانْ ،
كفطنة ،قاؿ :أبو حنيفة رضي اللَّو عنو أليب يوسفُ " :كْن َ
كإىل اليوـ فموضوع الذكاء قيد الدراسة اؼبسهبة عبحث يف نظريات ععلم األطفاؿ عند العلماء
(  ) Gray and Macblain, 2012كال يبلك الباحثوف نظرية كاحدة لتفسَت الذكاء بل عتعدد التفسَتات
النفسية الغربية يف ىذا األمر كعتداخل .ال زالت علك األحباث عشغل الساحة العلمية كعستحوذ على
انتباه اؼبوسوعات الثقافية العاؼبية نظرا ألنبيتها ال سيما يف ؾباؿ الًتبية كالتعليم كعستقطب جهود الباحثُت
يف شىت اؼبيادين ( .)intelligence test 2011, intelligence, human, 2011.إذا كاف الذكاء يتم فهمو
سابقا عرب التأمالت الفلسفية فإف الدراسات اؼبعاصرة كظفت االبتكارات اغبديثة كالعلوـ الطبية
الستيعاب العقل البشرم الذم نعرؼ القليل جدا عنو كال زاؿ الطريق أمامنا طويال.
كعلى اؼبستول العريب ،ىناؾ رصد عربوم للنظريات الغربية كؿباكلة لتوظيفها يف السياقات العربية
(الكيالينٜٜٔٚ ،ـ ،عبدهٕٓٔٓ ،ـ) حيث يبكن أف ربدث مثل ىذه النظريات اعبديدة عأثَتا إهبابيا
يف نظامنا التعليمي العريب كلو بعد حُت (اػبزامىٕٓٓٚ ،ـ ،ص  )ٕٜٔكيبكن يف ضوء ىذه النظريات
عقييم كعطوير العديد من الربامج الًتبوية اإلعالمية العربية (اؼبشريفٕٓٔٓ ،ـ ،ص .)ٛ
عُعد الذكاءات اؼبتعددة ؽبورد غاردنر من النظريات الًتبوية اغبديثة ذات االنتشار الواسع يف ميداف
التعليم كالتعلم ،كالتطبيقات الًتبوية .إف عطاء غاردنر مثاؿ رائع للمفكر العميق القادر على اؼبزاكجة بُت
النظرية كالتطبيق .كمن جهة أخرل أشار غاردنر إىل علة الضعف التعليمي كانتقد بشدة النظاـ الًتبوم
الذم يقوـ على اغبفظ كالتلقُت كانتقد ىجر التجربة كطالب باعماؿ العقل كشحذ اغبواس كىو األمر
الذم يهدد مستقبل الناشئة كمن أىم أسباب الوىن اغبايل يف معظم مؤسساعنا التعليمية جبميع مراحلها.
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"ينبغي علينا أف نتعرؼ على التجربة الًتبوية يف شىت أكباء العامل ،كأف نفيد منها ،كأف يكوف معيار
ععاملنا معها مدل مالءمتها لنا كقدرهتا على إثراء حضارعنا" (عليٕٜٓٓ ،ـ ،ص ٔٔٔ) .خرجت
علينا يف العقدين األخَتين نظريات عديدة عن التعلم كالتعليم .كجل ىذه النظريات يركز على اعبانب
اػبارجي (اؼبظهر) لعملية التعلّم كالتعليم كمل عغص إىل أعماؽ الطالب كإىل قدراعو الفعلية كالذكاء مثالن
كالقدرة على مواجهة اؼبواقف كاؼبشاكل كإهباد اغبلوؿ .كيف أكائل الثمانينيات من القرف اؼباضي قاـ ىورد
غاردنر باعادة النظر جذرينا فيما يتعلق بالذكاء كآثاره على التعلّم كالتعليم.
قدـ غاردنر نظرية جديدة عقوـ على أساس سبيّز الفرد عن سواه ،كأنو ال بد لكل إنساف من أف
يتمتع كيتميّز بذكاء خاص بو كحده .كأطلق على ىذه النظرية "الذكاء اؼبتعدد" Multiple
 ، Intelligencesككاف ؽبذه النظرية الًتبوية التعليمية األثر األكرب يف عملية التعلّم كالتعليم حيث غَتت

مفاىيم كمعتقدات كثَتة كانت ععترب من اؼبسلمات (خليل ٕٓٔٔ ،ـ).
كيف اآلكنة األخَتة كثر اغبديث عن ما يسمى بػالذكاءات اؼبتعددة .كلألسف الشديد كبن النقيّم يف
أبنائنا غَت عدد قليل من ىذه الذكاءات غالبا الذكاء اللفظي اللغوم كالذكاء اؼبنطقي اغبسايب ،كىذا
يهدر بقية ملكاهتم اليت أكدعهم اهلل إياىا كيًتكهم يف حَتة كهبعلهم يشعركف بالدكنية ألف ملكاهتم

ليست ؽبا قيمة عند الناس الذين وببوهنم كيرعوهنم  .كىذه النظرة اؼبختزلة لألبناء ال عتوقف عند حدكد
البيت كإمبا سبتد أيضا إىل اؼبدرسة حيث يقوـ النظاـ التعليمي على عقدير ملكات ؿبدكدة لدل الطالب
( غالبا اللفظية اللغوية كاؼبنطقية اغبسابية) كيهمل بقية اؼبلكات كالذكاءات  ،كؽبذا قبد الطالب ال وببوف
مدارسهم ألهنم ال هبدكف أنفسهم فيها  ،كقد زاد من ىذه اؼبشكلة االنتشار الوبائى للدركس اػبصوصية
(اؼبهدمٕٓٔٔ ،ـ) .كلعل من أعقد مشكالعنا شيوع اغبتم البيولوجي كأف االنساف يرث عقلو فإما أف
يكوف ذكيا أك غبيا أك بُت بُت .كيًتعب على ىذا اؼبعتقد استبعاد مسئولية الًتبية يف ربديد بنية العقل
كقدراعو على التفكَت (عركيٕٓٔٓ ،ـ ،ص ٕٓ).
ععاين معظم مد ارسنا العربية من علل شىت أكدت إىل ضعف اؼبخرجات التعليمية كال بد من إعادة
النظر يف فلسفتها كأدائها كؽبذا كاف لزاما علينا االطالع على الفلسفات اؼبعاصرة اؼبتميزة بغرض عطعيم
الفكر العريب دبا ىو نافع كمالئم الحتياجاعنا كقدراعنا.
منهج الدراسة
يعتمد البحث اغبايل على اؼبنهج الوصفي القائم على االستقراء كالتتبع حيث عتبع الدراسة الراىنة
األفكار الرئيسة لغاردنر يف كتاباعو ككتابات اآلخرين مث ربليلها كمناقشة مضامينها كعطبيقاهتا يف ضوء
األدبيات الًتبوية ذات الصلة .سوؼ عكوف أسئلة الدراسة ىي اؼبوجهة ؼبسار البحث أمال يف اغبصوؿ
على معطيات حبثية جديرة خبدمة الواقع كالنهوض بو.
5

مصطلحات الدراسة
الذكاء

الذكاء لغة بلوغ سباـ الشيء كسرعة القبوؿ كالفهم (عليٕٓٔٔ ،ـ ،ص  .)ٖٓٛالذكاء عركيب

عقلي ديناميكي يبكن ربسينو (اعبندم كمرسيٕٓٓٙ ،ـ ،ص  )ٖٔٚكيبكن قياس العديد من مظاىره.
كمن معاين الذكاء أنو ىو "القدرة على حل اؼبشكالت أك إضافة ناعج جديد ذك قيمة من كاحدة أك
أكثر من اإلطارات الثقافية معتمدا يف ذلك على متطلبات الثقافة اليت كبيا يف كنفها" (حسُت،
ٕ٘ٓٓـ ،ص ٗ ،ٙظبارة كالعديليٕٓٓٛ ،ـ ،ص .)ٜٛ
ال َفلـْ َس َفة

"ال َفلػْ َس َفةُ حقل للبحث كالتفكَت يسعى إىل فهم غوامض الوجود كالواقع ،كما وباكؿ أف يكتشف
ماىية اغبقيقة كاؼبعرفة ،كأف يدرؾ مالو قيمة أساسية كأنبية عُظمى يف اغبياة .كذلك عنظر الفلسفة يف
العالقات القائمة بُت اإلنساف كالطبيعة ،كبُت الفرد كاجملتمع" (اؼبوسوعة العربية العاؼبيةٕٓٓٗ ،ـ،
باختصار).
كرد يف كتاب قصة اغبضارة "لنبدأ بتحديد مصطلحاعنا .سوؼ نعٍت بلفظة فيلسوؼ .كل إنساف
وباكؿ أف يصل إىل آراء مسببة مقنعة عقالنية يف أم موضوع مهما يكن ،إذا نظر إليو يف أبعاده

العريضة .كيف ربديد أكثر ،سنطلق ىذا اؼبصطلح على أكلئك الذين يسعوف إىل نظرة عقالنية إىل أصل
الكوف كطبيعتو كمغزاه كداللتو كمصَته ،كاغبياة أك اإلنساف .كهبدر أال نفهم الفلسفة على أهنا ضد الدين
أك أهنا عتعارض معو ،كينبغي أف نفسح يف النظرة الواسعة للحياة البشرية ؾباالن للدين" (ديورانت ،ج،ٖٛ

ص ٔ ،باختصار).

أسس الفلسفة التربوية
اؼببادئ الكلية اليت ربد د األىداؼ الًتبوية كاأليديولوجيا اؼبعرفية كما يلحق هبا من مناىج كأنشطة
دراسية كطرؽ ككسائل ععليمية كعقويبية عؤثر يف ؾبريات اغبياة.
أهمية األسس الفلسفية تربويا
اؼبعطيات الفلسفية ىي نتاج التجارب كالتأمالت اليت عستقر يف ذاكرة التاريخ البشرم كالفلسفة من
ىذه الزاكية ؿبصلة ؼبا عوصل لو العقل البشرم بعد سلسلة من االستكشافات كاالجتهادات كالنقاشات
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ذات الصلة دبشكالت البشر يف سعيهم اغبثيث يف التكيف مع اغبياة كاألحياء .إف الركح الفلسفية
الكامنة يف طبيعتنا البشرية ربثنا على التأمل كالًتكم كالتفكر كالتعقل يف قضايا مصَتية .كالفلسفة بطبيعة
اغباؿ ال سبلك اغبلوؿ اػبارقة للحياة كلكنها عوسع النقاش يف ىذا اغبقل اغبيوم اؼبفعم باإلثارة كاالستنارة
كالتناقض أيضا .ال يبكن عزؿ الفلسفة عن الًتبية فهما كجهاف لعملة كاحدة كلعل استعراض اإلرث
الًتبوم منذ العصور القديبة يثبت ما سبق االفصاح عنو من صلة الفلسفة بالًتبية ال سيما يف قضية كيف
نتعلم.
كمن اؼبفارقات أف الذين أنكركا أنبية الفلسفة كعلم مهم قبدىم يستخدموف اؼبفردات كاألغراض
كالوسائل الفلسفية لتدعيم عوجهاهتم كاثبات حجتهم .عناقل اؼبفكركف يف كل اغبضارات قضايا فكرية
غاية يف العمق ؼبعاعبة مسائل الًتبية بأسلوب بليغ كعرض شائق .حرص اؼبؤرخوف على اغبفاظ على
عراث فالسفة الًتبية كأسلوب للحياة يف فًتة من الفًتات .ىذه اؼبوركثات يبكن االستعانة هبا يف فهم
ركح الًتبية كعشعيباهتا كمشكالهتا كمادة رئيسة قد عصلح اليوـ الستشراؼ اؼبستقبل كربسُت اؼبعيشة.
عبحث الفلسفة "عن الدقائق الفكرية يف كل عصر ،كؽبذا كاف ؽبا عأثَت يف إنارة العقل كعدريبو على
فتح أبواب اغبقائق اؼبصفودة" (ابن عاشورٕٓٓٚ ،ـ ،ص ٗ٘ٔ) .كعليو فإف الفلسفة ليست نظرية ،بل
نشاطان كما يقوؿ الفيلسوؼ النمساكم لودفيغ فيتغنشتاين.
كعالكة على ذلك فإف غاية الفلسفة السعي اؼبوضوعي لتوضيح األفكار الكلية كاؼبهمة بأكرب قدر
من األدلة .قاؿ ديكارت "إف حضارة األمم كثقافتها إمبا عقاس دبقدار شيوع التفلسف الصحيح فيها،
كلذلك فإف أجل نعمة ينعم اهلل هبا على بلد من البالد ىو أف يبنحو فالسفة حقيقيُت" .الفلسفة سبد
الًتبية باؼبنطلقات العامة فهي خريطة فكرية ،كالعمل الًتبوم ىو عنفيذ عملي (علي كفرحٕٜٓٓ ،ـ ،ص
ٖٔٔ .) ٕٙٙ ،ٕٕٚ ،ٕٖٓ ،كالفلسفة قد عكوف "رسم متطور ألحواؿ اإلنساف ،أك نظرة ععميمية ،ال
للكوف كالعقل كحدنبا ،بل لألخالؽ كالسياسة كالتاريخ كالعقيدة" (ديورانت ،قصة اغبضارة ،ج ،ٕٛص
ٔ٘ٔ).
كيف القرف الثالث اؽبجرم قاؿ الكندم (ٕٜٓٓـ) يف كتابو الفلسفة األكىل "كينبغي لنا أف ال
نستحي من استحساف اغبق ،كاقتناء اغبق من أين أعى ،كإف أعى من األجناس القاصية عنا ،كاألمم
اؼبباينة" .كلقد أدرؾ فيلسوؼ العرب الكندم قيمة الفلسفة فقاؿ "إف أعلى الصناعات اإلنسانية منزلة،
كأشرفها مرعبة صناعة الفلسفة اليت حدىا :علم األشياء حبقائقها بقدر طاقة اإلنساف؛ ألف غرض
الفيلسوؼ يف علمو إصابة اغبق" (ص ٔ ،موقع الوراؽ).
كشرع الفارايب (اؼبعلم الثاين) يف بث اؼبعاين الفلسفية كاعترب اغبقيقة الفلسفية (
 )truthذات صبغة عاؼبية كأخذ يتحدث عن الرموز الفلسفية دبزيد من التوضيح كالربط كاالعتداد بقيمة
philosophical
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الفلسفة يف حياة البشر ( .)Al-Farabi, 2009ككاف ابن رشد يوفق بُت الشريعة كالفلسفة فبا حدا بعدد
من الغربيُت اعباع هنجو يف العصور الوسطى (.)Glatzer, 2009
بدأ فالسفة اعبامعات بالشعور أف الفلسفة هبب أف ععمل شيئا للمسانبة يف حركة اصالح
اجملتمع كاؼبدارس كاألفراد من خالؿ بث التفكَت الناقد يف أطر معرفية كعربوية الستغالؿ القدرات العقلية
كالطاقات اإلنسانية (العياصرةٕٓٔٓ ،ـ ،ص ٗٔ .)ٙمن بديهيات األمور يف الفلسفة الًتبوية أف
اؼبؤسسات التعليمية كمنها اعبامعات كاؼبعاىد ذات دكر ىاـ يف التنمية بكافة أبعادىا ألهنا ععمل على
عوثيق ارعباط الناشئة دبجتمعهم كبيئتهم .يتحقق ذلك حُت يقضي الطلبة بعض كقتهم يف االشًتاؾ يف
برامج ععد ػبدمة البيئة كعنمية اجملتمع احمللي حسب احتياجاعو كدبا يتناسب مع اػبطة الدراسية حبيث
عتاح الفرصة للجميع باؼبشاركة (عبداهللٕٓٓٛ ،ـ ،ص ٕٗ).عساىم الفلسفة جبميع أنساقها يف عطوير
اجملتمع عرب عزكيده بآليات التفكَت الناقد.
عناكؿ سعيد إظباعيل علي يف كتابو اػبطاب الًتبوم اإلسالمي مظاىر ضعف التعػليم القائم يف كثَت
من البلػداف العربية كاإلسالمية أنبها "افتقاد الفلسفة الًتبوية العامة ،فمن اؼبعركؼ أف فلسفة الًتبية ىي
اليت عرسم اإلطار العاـ الذم يوجو العمل التعليمي .إف الفلسفة عرسم االذباه كععُت اؼبقاصد كربدد
الوسائل كإال ربولت العملية الًتبوية إىل عمل عشوائي ال فائدة منو كال رجاء (عليٕٓٓ٘ ،ـ ،ص
 .)٘ٙإف فلسفة الًتبية ىي "اؼبيداف التطبيقي للفلسفة العامة حيث أف كاجب الفيلسوؼ الًتبوم عطبيق
مبادئ الفلسفة العامة على الًتبية .دبعٌت أف فلسفة الًتبية ىي اؼبيداف الذم يبحث يف اؼبشكالت
الفلسفية كاالجتماعية من الزاكية الًتبوية كيبحث اؼبشكالت الًتبوية حبثا فلسفيا – اجتماعيا .كىذا يعٍت
أف فيلسوؼ الًتبية ال بد لو من أف يكوف ملما دبفاىيم العلوـ األخرل لإلفادة منها يف ميداف الًتبية"
(ظبارة كالعديليٕٓٓٛ ،ـ ،ص ٕٕٔ).
إف العلم ىو العمود الفقرم للفلسفة ،كالفلسفة باختصار عنسيق بُت اؼبعرفة كالرغبة كما يرل جوف ديوم
(ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٗ٘ .)٘ٙ ،اؼبريب ،كما يقوؿ جوف ديوم ،هبب أف يكوف فيلسوفا،
كالفيلسوؼ هبب أف يكوف مربيا بالضركرة (كطفةٕٓٔٔ ،ـ ،ص .)ٚكقاؿ جوف ديوم "أفكر أحيانا يف
الكف عن ععليم الفلسفة مباشرة ألدرسها من خالؿ علم الًتبية" (كستربكؾ ،ٕٜٜٖ ،ص .)ٔ٘ٚ
كحاؿ اؼبريب كحاؿ الصقور اليت ال عستطيع أف ربدد أىدافها إال من الذكة كالعلى ،كمن غَت ىذا التحليق
يف األجواء كاآلفاؽ يتحوؿ اؼبريب إىل أعمى (كطفةٕٓٔٔ ،ـ ،ص .)ٛ
كمن اؼبفردات اؼبفتاحية اؼبرعبطة بتعاطي الفلسفة ،النظرية كمفهوـ يعطي الفكر اؼبزيد من القوة
كالرحابة كاالستمرارية .كيف االصطالح عُعرؼ النظرية بأهنا" :ؾبموعة من اؼبفاىيم كالتعريفات كاالفًتاضات
اؼبًتابطة عقدـ نظرية نظامية إىل الظواىر ،يتم فيها ربديد اؼبتغَتات اليت عؤثر يف كل منها كالعالقات بُت
ىذه اؼبتغَتات هبدؼ كصف ىذه الظواىر كشرحها كالتنبؤ هبا" (ظبارة كالعديليٕٓٓٛ ،ـ ،ص .)ٜٔٙ
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يقًتح بعض علماء الشريعة أف مادة الفلسفة يف اؼبدارس يبكن حذفها أك جعلها مادة اختيارية ألف
الفلسفة عتعارض مع اإلسالـ إذ أصبع اعبمهور من علماء اؼبسلمُت على ذلك .كلقد ألغت بعض الدكؿ
العربية من مدارسها علك اؼبادة الدراسية ألسباب دينية (اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكماؿ
عطبيق أحكاـ الشريعة اإلسالمية التابع للديواف األمَتمٜٜٜٔ ،ـ ،ص ٕٓٔ .)ٖٔٓ-ىذا اػبوؼ من
الفكر النقدم كالتضييق على الفلسفة سبب عدـ كجود كثرة من اؼبفكريُت يف عاؼبنا العريب (كطفة،
ٕٔٔٓـ ،ص .)٘ٓٚ
ي ذىب بعض الباحثُت إىل أف الفلسفة يف العموـ منافية لطبيعة الركح اإلسالمية ،كؽبذا "مل يقدر
ؽبذه الركح أف عنتج فلسفة ،بل كمل عستطع أف عفهم ركح الفلسفة اليونانية ،كأف عنفذ إىل لباهبا ،كإمبا ىي
ععلقت بظواىرىا  ،كمل يكن عند كاحد من اؼبشتغلُت بالفلسفة اليونانية من اؼبسلمُت ركح فلسفية باؼبعٌت
الصحيح كإال ؽبضموا ىذه الفلسفة كسبثلوىا كاندفعوا إىل االنتاج اغبقيقي فيها كأكجدكا فلسفة جديدة
شاءكا ذلك أـ مل يشاءكا" (بدكمٜٔٗٙ ،ـ ،ص ز).
كؽبذا عستخدـ كلمة الفلسفة بالذـ أحيانا يف عراثنا العريب كبلغ العقم الفكرم إىل درجة ركاج مسلمة
سيئة عقوؿ :ال عتفلسف (الشلفي ،كآؿ رشيٕٓٔٔ ،ـ ،ص  )ٛكيف عراثنا من سبنطق عزندؽ ،ككرد يف يف
اللهجة الكويتية "اؼبتفلسف :ىو الشخص الذم يصطنع العلم باألشياء كوباكؿ استعراض ما لديو من
معلومات بصورة متعالية .يف اللغة :فلسف :الفلسفة :الػحكمة ،أعجمي ،كىو الفػيلسوؼ كقد عفلسف"
(الرشيدٕٓٔٓ ،ـ) .ععرضت الفلسفة لظلم شديد رغم أهنا علم من العلوـ النافعة.
عركز فلسفة الًتبية  -دبا فيها من نظريات متناغمة عارة كمتغايرة عارة أخرل -على طبيعة كأىداؼ
كمشكالت الًتبية كانعكاساهتا على النظرية كالتطبيق كما عشَت اؼبوسوعة الربيطانية يف حديثها عن فلسفة
الًتبية ( .)education, philosophy of, 2011إف النظريات التعليمية يف ؾبملها ناشئة عن عفكَت
منهجي كمالحظات دقيقة أك قريبة من الدقة لكنها دبا أهنا اجتهادات بشرية فإف النقص -ال ؿبالة-
يشوب عدد من طركحاهتا ،كيعكر من صفو الكثَت من مساراهتا.
للفلسفة عطبيقات عملية فاؼبدارس كالبيوت قد ال عشجع الطالب اؼببدع إذا كانت عتبع من رؤية
خاطئة .الطفل الذم وبفظ ما يف الكتاب كيقوؿ ما يقولو اؼبعلم طالب «ذكي» فبتاز يستحق النجاح
كيناؿ الدرجات العالية .أما الطالب الذم ىبرج على اؼبألوؼ ،كيناقش اؼبعلم ،كينتقد الكتاب ،فكثَت ما
يقاؿ عنو أنو طالب مشاغب هبب إسكاعو كعأديبو ،لكن ىذا الطالب اؼبخالف ،الناقد ىو يف األغلب
الطالب اؼببدع .كيف اليد أف يسمح لو باالنطالؽ كاإلبداع أك أف يكبت كعقتل مواىبو .كإذا كاف البد من
عغيَت ىدؼ الًتبية فال بد من أف عغَت طرائقها كمناىجها ،كأساليب عقومي الطالب خاصة ،كفلسفة
التعليم (عاقلٕٓٓٗ ،ـ ،باختصار).
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لقد بذؿ اؼبربوف عرب العصور جهدا ملموسا لتبسيط الفلسفة كربطها باؼبعطيات اغبياعية .ىناؾ
مناطق مشًتكة بُت الًتبية كالفلسفة فالًتبية ؽبا غايات منها كسب اؼبتعلم للمعرفة ،كالفلسفة عتساءؿ عن
مصادر اؼبعرفة كإمكاناهتا ككسائلها (عليٕٓٔٔ ،ـ ،ص ٕٗٓ).
كاليوـ ا عسع نطاؽ الفلسفة كأصبحت عشق طريقها كبو العامة حىت دخلت يف مطاكم األفالـ
السينمائية كالعركض اؼبسرحية .إف الدراسات اليت عبحث يف األفالـ كموضوعاهتا كإشكالياهتا كآفاقها
غالبان ما عتوكأ على األفكار الفلسفية كعستعُت بإنتاج الفالسفة على اختالؼ عياراهتم كمدارسهم .من ىنا
عأخذ ىذه األفالـ اليت عستند يف بعض جوانبها على معطيات فلسفية عوقظ مدارؾ الفكر لدل اؼبشاىد
كقد ععلمو أمباطا جديدة يف التفكَت .كيف ىذا السياؽ اؼبتنامي فإف الفالسفة كخباصة أكلئك اؼبهتمُت يف
قضايا علم اعبماؿ كفلسفة الفن أبدكا منذ نشأة السينما اىتمامان كبَتان يف األفالـ اليت أخذت عتنوع
موضوعاهتا كعأخذ أنبية أكرب يف حياة البشر .كعلى الرغم من أف أناسان كثَتين مازالوا ينظركف إىل السينما

كاألفالـ على أهنما بالدرجة األكىل جزء من صناعة الًتفيو كالتسلية كقضاء كقت الفراغ إال أف شعوران
متناميان باعتبارنبا جزءان من الثقافة البشرية اليت عنزؿ بالعالقات اإلنسانية كاالجتماعية عأثَتانكبَتان .يف اآلكنة
اآلخَتة أصبح سائدان يف أكساط اجملتمع األكاديبي كالثقايف عداكؿ مصطلح «فلسفة الفيلم» .يشَت ذلك
اؼبصطلح إىل نشاط فكرم يبارسو اؼبختصوف بالفلسفة فبن يرّكزكف اىتمامهم باؼبوضوعات اليت عطرحها

األفالـ بصفة عامة ،كيرل ىؤالء اؼبختصوف يف بعضها فبارسة فلسفية خالصة (مبارؾٕٓٔٔ ،ـ ،ص
ٕ٘).
كبناء على ما سبق فإف الفلسفة أك بعض فصوؽبا شقت طريقها كبو عامة الناس فضال عن اؼبثقفُت
كاؼبعنيُت بقضايا الفلسفة .كعلى نطاؽ الطفل يشَت مصطلح ( )P4Cإىل حق األطفاؿ يف ععلم الفلسفة
( )philosophy for childrenحسب مبوىم دبعٌت ععليمهم منذ اؼبراحل األكىل كيف اؼبرحلة االبتدائية
اغبرية كاغبياة كالطالؽ كاؼبوت كاؼبفاىيم اغبياعية األساسية لإلنساف بشكل فطرم مبسط دبا ىبفف اآلالـ
دكف الزج هبم يف نقاشات عقيمة (اليونسكوٕٜٓٓ ،ـ ،طوٕٓٓٗ ،ـ ،ص .)ٕٜٔ
يرل مونتيٍت " Montaigneبأف اؼبرء ال يبكن أف يكوف صغَتا لدرجة أنو ال يستطيع فبارسة الفلسفة.
كىذا يعٍت أف فبارسة الفلسفة يف مستول التفكَت كاؼبنهج إمكانية قائمة للجنس البشرم بعيدا عن
التفاكت يف األعمار كاألزمنة .كىذا يعٍت أيضا أف الصغار يستطيعوف فبارسة الفلسفة فبارسة ذىنية .كال
يقف مونتيٍت عند ىذا اغبد بل يذىب إىل أبعد من ذلك لَتل يف الفلسفة مصدرا حيا كثرا من مصادر
السعادة اإلنسانية .الفلسفة قابلة للتعلم بوصفها فبارسة كليس ؾبرد مادة ؾبردة .اؼبمارسة الفلسفية ىي
نوع من اؼبشاركة كاغبوار كالبحث اإلنساين ،كبالتايل فإف التجربة الفلسفية عنبع من ىذا اغبوار اؼبفتوح غَت
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اؼبتوقع ،حيث عكوف األسئلة اغبيوية كاعبوىرية مطركحة دائما ؼبخاطبة العقل اإلنساين كملكاعو الفكرية

اغبيوية"ٔ .كلقد أدرؾ أضبد شوقي أنبية فلسفة العلوـ فقاؿ :
فلسفو
إف للعلِم صبيعان
ْ

ِ
ب عنو عَػ ُفْتوُ اؼبعرفة
َم ْن عَغ ْ

كىكذا فإف الفلسفة كاجهت عقبات كعقلبات عديدة كلكن ال مفر منها .الفلسفة يف هناية اؼبطاؼ
رؤية عامة للقضايا اؼبصَتية من مثل كيف نتعلم؟ كما ىو الذكاء؟ ما حدكد االختالؼ كما أسبابو؟ كما
أفضل سبل التدريس الفعاؿ؟ عرب ىذه األسئلة نرسم االطار العاـ للًتبية كغَتىا كيتبع اإلنساف اؼبسائل
اغبساسة الكربل اؼبؤثرة يف حياعو كاعباذبة لذىنو ليتبصر يف عدد من قضايا الدين كالسياسة كاالقتصاد

كالثقافة  .إف الفلسفة الًتبوية غاية يف األنبية ألف كل شيء لو معاف ـبفية أك متعددة من
النافع معرفتها أك ابرازىا كربطها بالواقع كىو ما سيتم الًتكيز عليو كاػبوض فيو يف ىذه
الدراسة.
كيف ىذه السياؽ ينظر الًتبويوف اليوـ للطالب يف اؼبرحلة االبتدائية كباحث أك مساعد باحث
صاحب كعي نقدم يبحث كيسأؿ كينتقي كىو عوجو عملي جديد يعطي الطفل اؼبزيد من القوة يف
العملية التعليمية (.)Bucknall, 2012
نبذة عن حياة غاردنر
كلد غاردنر يف كالية بنسلفانيا ( )Pennsylvaniaاألمريكية يف عاـ ٖٗ ٜٔـ  ،ألبوين من أصل
يهودم كدرس يف جامعة ىارفرد كعأثر كثَتا بالعامل األمريكي إرؾ أريكسوف كجاف بياجيو كجَتكـ بركنر
(نوفلٕٓٔٓ ،ـ ،ص ٗ )ٜكداركين .كاف إرؾ أريكسوف يعطيو الطموح كالدافعية ليصبح عاؼبا
(.)Kornhabe, 2007, 273
عاش غاردنر يف أسرة مكافحة عبحث عن األماف حيث ىرب كالداه من أؼبانيا النازية ألسباب دينية
كقبل ميالد غاردنر عويف أخوه إريك كىو صغَت يف سن الثامنة .اغبادثتاف مل عكونا ذات أنبية كربل يف
طفولة غاردنر حينئذ فلم عكن ىناؾ مناقشات حوؽبما كلكن اغبادثتُت بالتأكيد عركتا أثرا بالغا يف نفسو
كمبوه الفكرم مع مركر الوقت كالتقدـ يف السن .أقبل غاردنر يف صغره على فبارسة الرياضة كاؼبوسيقى
كالقراءة كالكتابة ككاف هنمو شديدا لتنمية ميولو كمواىبو الفنية كالعقلية.

( 1كطفةٕٕٓٔ ،ـ ،باختصار ،يف ماىية التفلسف عند األطفاؿ ،موقع حركة مصر اؼبدنية).
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قدـ غاردنر عارىبا شخصيا لبداية عفكَته يف نظرية كالذكاءات ككيفية عطويرىا .كاف غاردنر يف صدر
شبابو مهتما بالعزؼ على آلة البيانو كبالعديد من الفنوف األخرل كسبتع بقدرة ىائلة على اؼبالحظة
كالتأمل .قاؿ غاردنر عن نفسو لقد كنت طفال ؾبتهدا اكتسبت الكثَت من متعة التعلم من العزؼ على
البيانو .كاستمرت اؼبوسيقى علعب دكرا مهما طواؿ فًتات حيايت.
باإلضافة إىل اىتماماعو العلمية ،ؼبس غاردنر أثناء دراسة علم النفس اؼبعريف ،أف ىذا العلم ال يويل
اىتماما كبَتا لفهم الفنوف .ىذه اؼبالحظة الدقيقة فتحت لو مسائل إنسانية حساسة أخذ يتفحصها على
كبو أكثر عمقا كأرحب أفقا .كىكذا دفعو ىذا التفكَت إىل اغباجة إىل دراسة الذكاء عمليا من منظور
أكسع.
كمن ناحية أخرل بدأ غاردنر حياعو اؼبهنية بدراسة األفراد اؼبصابُت جبلطات دماغية أك أعطاب يف
أماكن ـب تلفة من اؼبخ ،كما يًتعب على ىذه اإلصابات من نتائج عتعلق بالوظائف النفسية اؼبختلفة
كالذاكرة كاللغة كاالنتباه كغَته .كقد دفعو ىذا إىل دراسة التنظيم العصيب للقدرات العقلية يف اؼبخ.
كأصبحت الفرصة مواعية لدراسة الذكاء عندما اشًتؾ غاردنر باؼبشركع صفر كىو مشركع حبثي أسسو
الفيلسوؼ نلسوف غولدماف يف جامعة ىارفرد العاـ  ٜٔٙٚـ هبدؼ دراسة النمو اؼبعريف لدل األطفاؿ
كالتضمينات الًتبوية اؼبرعبطة بو (طوٕٓٓٙ ،ـ ،ص ٖٕٓ).
التحق غاردنر بربامج الدكتوراه يف جامعة ىارفرد عاـ  ٜٔٙٙـ كحينئذ ارعبط عربويا دبشركع
( )Project Zero researchيف العاـ ٜٔٙٚـ حيث ععمق يف دراسة العقل اإلنساين كالسلوؾ البشرم
كعمل مع ؾبموعة كبَتة من اؼبتخصصُت يف ىذا الغرض إىل أف انتهى بو اؼبطاؼ إىل بلورة نظرية ععليمية
برغماعية جديدة اكتسحت اؼبيداف الًتبوم كاؼبعركفة بنظرية الذكاءات اؼبتعددة ( multiple
 .)intelligencesمشركع جامعة ىارفرد كاف جوىر اىتمامات غاردنر كأساس مبوه العلمي كالعملي.
ساىم عوماس آرم سًتكنغ بصورة كبَتة يف نشر أفكار غاردنر كعطبيقها يف اؼبيداف التعليمي كقاـ
بتنظَتىا على كبو موفق .كضع عوماس الكثَت من التمارين كاؼبؤشرات لقياس كل نوع من الذكاءات
(حسُتٕٓٓ٘ ،ـ ،ب ،ص ٓ .)ٕٛانتشرت كتب عوماس يف أكباء كثَتة من العامل كمت عرصبتها إىل
لغات عدة .كلقد استفاد دانياؿ غولدماف من نظرية الذكاءات كساىم يف ععضيدىا (حسُتٕٓٓ٘ ،ـ،
ت ،ص ٕٗٔ) .كقاـ كثَت من الباحثُت ببناء دراساهتم بناء على نظريات ىورد جاردنر يف قطاعي
التعليم كاألعماؿ التجارية (ألربىبتٕٓٓٛ ،ـ ،ص  .)ٛركز غاردنر أحباثو يف ؾباؿ علم النفس كالًتبية
كاالجتماع حىت غدا أحد أبرز علماء الًتبية ( .)Kornhabe, 2007, 273اقًتح جاردنر سبعة أنواع من
الذكاءات مث أخذ يضيف ؽبا إىل أف كصلت عسعة أنواع كعرؾ الباب مفتوحا لزيادات مقًتحة.
اىتم غاردنر بالطفل كمبوه العقلي كعمل جاىدا على إبراز جوانب القوة لديو كضبايتو من كأد طاقاعو
كحذر من ذباىل مواىبو .كلقد اطلع غاردنر على ذبربة ريغيو إميليا يف إيطاليا كسجل مالحظاعو كىي
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من أفضل مدارس العامل يف ؾباؿ حضانة األطفاؿ كرياض األطفاؿ .قاؿ ىورد عن ذبربة ريغيو إميليا إهنا
ذبربة ععليمية عالية اعبودة (غاردنر ،ٕٓٓٛ ،ص ٖ ،ٜٔإدكارزٕٓٔٓ ،ـ).
كحققت كتب ىورد غاردنر انتشارا كاسعا أغرعو دبواصلة مشواره ال سيما أنو قد شاىد اؼبدارس يف
العديد من الدكؿ عطبق نظرياعو الًتبوية .أشهر كتبو العقل غَت اؼبدرسي ،أطر العقل :نظرية الذكاءات
اؼبتعددة  .كقاـ بًتصبة الكتابُت :ؿبمد بالؿ اعبيوسي ربت إشراؼ مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج.
ككتاب طبسة عقوؿ من أجل اؼبستقبل ،نقلتو إىل العربية :ىال اػبطيب .يف العموـ كتب غاردنر ما يزيد

عن  ٕٙكتابا كمئات اؼبقاالت العلمية.
كاؼبتتبع لسَتة غاردنر يالحظ جبالء دكر اؼبؤسسات البحثية كالطبية يف دعم أحباثو مثل دعم جامعة
أكسفورد كمؤسسة فاف لَت كاؼبعهد الوطٍت لألمراض العصبية كاضطرابات االعصاؿ كاعبلطة الدماغية،
كمؤسسة ماركل ،كقسم العلوـ العصبية جبامعة بوسطن .ىذه اعبهات كغَتىا كفرت الدعم اغبقيقي ؼبسَتة
غاردنر الفكرية كأعاحت لو –ضمن ظركؼ أخرل -فرصة اإلبداع كالتحرم كالسعي كاغتناـ شبرة العمل
اعبماعي .يقوـ ىورد حاليا بتدريس مادة اؼبعرفة كالتعليم يف جامعة ىارفرد.
كظف غاردنر شبكة االنًتنت يف نشر أفكاره على مستول عاؼبي كقاـ أنصاره من مثل عوماس
آرمسًتكنغ ( )Thomas Armstrongبتقدمي ؿباضرات كدكرات يف ىذه النظرية مع عقدمي الرد لتفنيد
الشبهات حوؿ عوليفات الذكاءات اؼبتعددة كخرائطها التنموية اؼبتنوعة كدكرىا يف إصالح النظاـ
التعليمي .ليكفي اؼبريب االطالع على نظرية الذكاءات بل ال بد من التخطيط اؼبرف للنهوض هبا عمليا،
كعفعيلها ميدانيا ،كزبطي الصعاب اليت ععًتض ىذه الًتبية الشاملة .ىكذا حدد غاردنر رسالتو ،ككضع
منهجو ،كصبغ حياعو كال زاؿ باحثا عن اؼبزيد من ينابيع الذكاءات يستكشفها كفق ؿبكات ملموسة
كأدلة كافية .كجد ىذا الرجل ضالتو يف اؼبدارس اليت عطبق نظريتو كيف نواعج األحباث اؼبيدانية ذات
الصبغة الطبية فاستطاع أف يشغل األكساط النفسية كالًتبوية بأفكار حافلة كعطبيقات فاعلة من شأهنا أف
عثرم حياة الفرد كاجملتمع يف آف كاحد.
محاور الدراسة
المحور األول :األسس الفلسفية لنظرية جاردنر
للفلسفة عأثَت كبَت يف حياعنا اليومية ،كالفكر الفلسفي جزء ال يتجزأ من حياة اإلنساف كمنهج
ععلمو؛ فما من أحد إال كقد كجد نفسو بُت اغبُت كاآلخر ُؿبتارا أماـ أسئلة يغلب عليها الطابع الفلسفي
من نوع :ما معٌت اغبياة؟ ما الذكاء؟ كؼبعظم الناس نوع من الفلسفة من حيث نظرهتم الشخصية إىل
اغبياة .يستطيع اإلنساف بدراسة الفلسفة ،أف يوضح جوانب الغموض يف ُمعتقداعو ،فيدفعو ذلك إىل
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التفكَت يف اؼبسائل األساسية ،كيصبح قادرا على دراسة آراء الفالسفة القدامى ،لكي يفهم ؼباذا فكركا
على النحو الذم فكركا فيو ،كأم أثر يبكن ألفكارىم أف ربدثو يف حياعو.كما أف العديد من الناس

خصوصا كبار الكتاب منهم (اؼبوسوعة العربية العاؼبيةٕٓٓٗ ،ـ،
هبدكف متعة يف قراءة آثار كبار اؼبفكرين
ن
باختصار).

كعندما نلتفت إىل هنايات الربع األخَت من القرف اؼباضي كبداية القرف اغبايل ألخذ الدركس
كالعرب الفلسفية بعُت عربوية فاحصة ،فليس من الصعب أف قبد أف ىورد غاردنر ()Howard Gardner
كاف كمل يزؿ من أبرز رموز الًتبية كعشكل أفكاره يف ؾبملها فلسفة عامة كؿباكالت جديد لإلجابة عن
أسئلة ععليمية أساسية كما ععاجل مشكالت جوىرية يف ىذا الشأف.
أفضل كصف لنظرية الذكاءات اؼبتعددة أهنا فلسفة للًتبية باعتبارىا برناؾبا يتألف من أساليب
ؿبددة كاسًتاعيج يات معينة كعقدـ للمربُت فرصة كبَتة ليصوغوا على كبو خالؽ مبادئها الرئيسة يف
مواقف ععليمية ال حصر ؽبا (جابرٕٖٓٓ ،ـ ،ص ٘ ،آرمسًتكنغٕٓٓٙ ،ـ ،ص .)ٕٔٔ ،٘ٛ
بدأ غاردنر عطوير فلسفتو الًتبوية يف الذكاء اؼبتعدد عرب بياف التضمينات الًتبوية لنظريتو على
أساس نقد اختبار الذكاءات التقليدية باعتبارىا ضيقة األفق كال عراعي سول قياس نوعُت فقط من أنواع
الذكاء نبا الذكاء اللغوم كالذكاء اؼبنطقي-الرياضي (طوٕٓٓٙ ،ـ ،ص ٕ٘٘ ) .ىكذا قاـ غاردنر
بتأطَت جهوده لتدخل عامل اؼبعرفة اؼبتنامية (غاردنرٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٕ )ٙٙكلتصبح من جذكر اجملتمع
الًتبوم ( ،)Campbell. B & Campbell, 1999, p. 2كلتقدمي فهم أعمق للفكر اإلنساين كلًتشيد
اؼبمارسات التعليمية .يؤمن ىورد أف كل البشر يبتلكوف ذكاءات متعددة (ملكات عقلية أك مواىب أك
قدرات) بنسب متفاكعة كأهنا من أىم مفاعيح مهارة حل اؼبشكالت كمن أبرز عوامل النجاح يف اؼبدارس
كيف مناشط اغبياة عموما ) .)Walters, J & Gardner, 1985ىذه النظرية يف التعليم اغبديث من أىم
نظريات التعلم (مرداف كآخركف ٕٓٓٗ ،ـ ،ص  ،ٖٜٔخوالدةٕٓٓٗ ،ـ ،ص  )ٕٜكىي يف حقيقتها
فلسفة شبو متماسكة عوجو التعليم (حسُتٕٓٓٚ ،ـ ،ص ٖ٘) كبو الًتكيز على اػبربات التعليمية
اؼبتنوعة كعقليص التعليم التلقيٍت .كىذا التوجو الفلسفي يتسق مع بعض مقوالت أفالطوف كركسو كديوم
كبستالوعزم .كبذلك عندرج أفكار غاردنر ضمن الفلسفة التقدمية فبارسة كعطبيقا كعرسم االطار العاـ
للًتبية على كبو عملي.
يقوؿ عوماس آرمسًتكنغ ( )Thomas Armstrong, 2010إف نظرية الذكاءات اؼبتعددة جذبت
أنظار العديد من اؼبربُت يف أكباء البلد ،كمئات اؼبدارس مؤخرا عستخدـ فلسفتها لتصمم طريقتها يف
ععليم األطفاؿ .كمن األخبار اغبزينة أف ىناؾ آالؼ اؼبدارس ىناؾ الزالت عقوـ بالتدريس بنفس الطرؽ
القديبة اليت ععتمد على احملاضرة اؼبملة فال عكتشف اؼبهارات الكامنة كالذكاءات العديدة لدل الطلبة.
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حظيت قضية االختبارات اؼبدرسية –الفصلية كالنهائية -مكانة كبَتة يف النمط التقليدم للتعليم بل
عكاد عكوف الركيزة الوحيدة لتقييم الطالب .كلكن فلسفة نظرية الذكاءات اؼبتعددة ال ععتمد كلية على
االختبارات القصَتة كالطويلة بل لديها عشكيالت من ذبارب التقومي (آرمسًتكنغٕٓٓٙ ،ـ ،ص ٕٔٔ،
ٕ٘ٔ) منها السجالت السردية اليت ربتفظ بإقبازات الطلبة ،كأشرطة ظبعية ،كعينات من األعماؿ،
كأشرطة فيديو ،كالتصوير الفوعوغرايف ألعماؿ الطلبة ،كمفكرات الطلبة ،كسجالت وبتفظ هبا الطالب،
كرسوـ بيانية اجتماعية ،كاختبارات غَت رظبية ،كاستخداـ غَت رظبي لالختبارات اؼبقننة ،كمقابالت
الطالب ،كاػبرائط الصفية .يستطيع اؼبعلم أف هبعل التقومي على حسب أطياؼ الذكاءات اؼبتنوعة.
سبتاز فلسفة الذكاءات بوضوح األفكار كجالء اؼبصطلحات إىل حد كبَت لدل أىل االختصاص
كللساحة الًتبوية عموما" .يقرر جاردنر ( )Howard Gardnerأف الذكاء ىو قدرة الفرد على حل
اؼبشكالت ،كعلى عصميم كبناء منتج لو قيمتو يف العرؼ الثقايف السائد" (جسور عربويةٕٓٔٔ ،ـ،
العدد الثاين كالعشركف) .عقوـ فكرة أنواع الذكاء التسعة (عريفيلٕٓٔٓ ،ـ ،ص ٕٕٗ ،نوفلٕٓٔٓ ،ـ،
ص ٔٓٔ) على العناصر التالية:
ٔ .ذكاء لغوم (ذكاء لغوم) (.)Linguistic intelligence
ٕ .ذكاء منطقي .رياضي (ذكاء العدد كاالستدالؿ العقلي)
.)intelligence
ٖ .مكاين (ذكاء الصورة كاػبياؿ) (.)Spatial intelligence
ٗ.
٘.
.ٙ
.ٚ

( Logical-mathematical

ذكاء جسدم .حركي (ذكاء اعبسد) (.)Bodily-kinesthetic intelligence
ذكاء موسيقي (ذكاء النشاط اؼبوسيقي) (.)Musical intelligence
ذكاء العالقات بُت الناس (ذكاء اجتماعي :بينشخصي) (.)Interpersonal intelligence
ذكاء شخصي (ذكاء خاص بالذات) (.)Intrapersonal intelligence

 .ٛالذكاء الطبيعي (.)Naturalist intelligence
 .ٜذكاء كجودم ( )Existential intelligenceكقد يتبعو أيضا الذكاء الركحي كالديٍت ( spiritual
.)intelligence
عقوـ فلسفة نظرية الذكاءات اؼبتعددة على اإليباف بأف كل إنساف يبتلك العديد من الذكاءات اليت ال
يبكن عنميتها من دكف اإليباف هبا أكال كعنويع كسائل عنميتها ثانيا ،كاالستمرار يف ىذا النهج ذلك ثالثا.
إف إيباف اؼبريب بقدرات األطفاؿ ال يقل أنبية من إيباف اؼبتعلم بنفسو كقدراعو .اؼبعتقدات السلبية اػباطئة
كاإلهبابية الصائبة ذات عأثَت كبَت يف السلوؾ اإلنساين كىي ؿبركات لكوامن النفس ،كعرب قنواهتا عتشكل
ال عادات الشخصية كعنتظم األفعاؿ للحصوؿ على ما نصبو إليو من إشباع للحاجات كربصيل مطالب
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اغبياة .السلوؾ السليم كالتواصل الصحيح يف معظم األحياف شبرة ؼبا لبطط لو على ضوء معتقداعنا
كأفكارنا كاجتهاداعنا .الذىن بكل ربليالعو كعفاعالعو يسيطر على جسد كأفعاؿ الفرد إىل حد بعيد.
يقوؿ كلياـ جيمس ( :)William Jamesإف أعظم اكتشاؼ عبيلي ،ىو أف اإلنساف يبكن أف يغَت
حياعو ،إذا ما استطاع أف يغَت اذباىاعو العقلية .كاعترب الركائي األمريكي ىيبارد ( Lafayette Ronald
 )Hubbardأف صفاء الذىن خَت كسيلة لبلوغ األىداؼ الكربل.
يرل (غاردنر) "أف ىناؾ معايَت ؿبددة عشكل مهارات الذكاء كىي:
ابداع أك انتاج مهم كمؤثر أك على ابتكار طرؽ ككسائل جديدة يف طرح اؼبسائل
ٔ .القدرة على ِ

كحلها.
ٕ .القدرة على القياـ حبل اؼبسائل كمواجهة اؼبواقف مع االىتماـ بالكيف كليس بالكم أم بإمعاف
النظر كعفحص الطريقة اؼبتبعة يف حل اؼبسائل.
جديدا أك معلومات جديدة" (خليل،
ٖ .القدرة على ابتكار مسائل كمواقف جديدة عضيف شيئنا ن
ٕٔٔٓـ).
ال يكتنف الغموض فلسفة الذكاءات اؼبتعددة مثلما ىو اغباؿ يف كثَت من الفلسفات كذلك لعدة
أسباب من أنبها جالء األفكار ككضح التعريفات كقابليتها للتنفيذ .رغم أف بعض عطبيقات النظرية مل
وبالفها اغبظ لسوء فهم فلسفة نظرية الذكاءات إال أف عددا من اؼبدارس قبحت يف عطبيق معطيات
النظرية .ال زاؿ ىورد يعاين من بعض اؼبمارسات كاختبارات الذكاء اليت ال عتفق مع فلسفة غاردنر إال أف
البعض ينسبها إليو عمدا أك جهال دبعٌت أف فلسفة غاردنر قد عستغل بصورة خاطئة يف بعض األحياف.
من اؼبؤكد أف عبٍت عدد غَت قليل من اؼبدارس لنظرية الذكاءات اؼبتعددة من الرباىُت الواضحة على قوة
أفكار غاردنر كمركنتها حبيث يبكن عوظيفها يف اؼبيداف كما ىو حاصل يف عدد من أقطار العامل .كعليو
فإف فلسفة غاردنر زبلصت إىل حد بعيد من اعبمود النظرم كاؼبثالية كالغموض كعدـ النضج كالتفكك
اليت ععًتض كثَت من الرؤل يف ميداف الفلسفة.
عالمس النظرية اؼبذكورة احتياجات كل من اؼبتعلم كاؼبعلم كعربطهما باؼبنهج كالوسائل فبا هبعل
نظرية غاردنر من الشموؿ كالواقعية كاألنبية دبكاف .عشكل نظرية الذكاءات اطارا فكريا يسعفنا ععريف
اؼبدرسة كرسالتها كمناشطها على كبو أكسع فبا يبكن أف عقدمو الفلسفة التعليمية التقليدية اليت ال عكًتث
إال بالتحصيل الدراسي القائم على اغبفظ كسبجيد الذكاء اللغوم كالوحسايب بينما عطوح بالذكاء العاطفي
كاالجتماعي كالطبيعي ...كيف ىذا السياؽ عفارؽ فلسفة غاردنر الفلسفة الدارجة حاليا كالدارجة لفًتات
عارىبية طويلة يف العامل كىكذا عقف النظرية اغبالية على مكاف أعلى كأرحب ؼبستقبل أكثر اشراقا.
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كال ريب أف اؼبعطيات العامة ؽبذه الفلسفة عصلح للنظم التعليمية يف العامل الثالث على كجو
اػبصوص حيث أهنا عريد ربيعا يتحرر ال من النظم السياسية الديكتاعورية بل على نفس اؼبنواؿ يريد أف
يتحرر نظامو التعليمي من أغالؿ رىبة االختبارات كاغبفظ كالتلقُت كاغبياة الركعينية اؼبملة كاعبافة .لقد
انغلقت النظم التعليمية القديبة يف الكتاب الدراسي كحبست نفسها يف األسوار اؼبدرسية اؼبنيعة،
كاعتزلت حركة الواقع ،كىجرت عوظيف هنضة اؼبنجزات التكنولوجية اؼببهرة يف القاعات الدراسية كغَتىا.
ؽبذا باعت السياسا القديبة غَت صاغبة جملريات العصر فال ربقق طموحا كال عكاد أف عليب احتياجا .كعليو
ال يبكن أبدا االستم رار يف الفلسفة التعليمية القديبة كال سيما ككبن نعيش يف عصر يعج باالخًتاعات
اعبديدة يضج باؼبعلومات كيشهد ابداعات سريعة كدقيقة يف شىت العلوـ ،ككافة مناحي اؼبعيشة.
لن عكوف فلسفة غاردنر قادرة على انقاذ التعليم كاصالحو كلكنها يبكن أف عقدـ خطوة أك رؤية من
الرؤل اليت يبكن أف ذبعل الفلسفة الًتبوية عملية كمرنة عالئم شروبة أكرب من اؼبتعلمُت كزبدمهم على كبو
أمشل .كمن شأف ىذه الفلسفة اعبديدة أف ععطي األمل لكل معلم كمتعلم فبا يزرع الثقة يف قلوهبم
كالدافعية لتنمية اؼبلكات اؼبذخورة يف الفرد كهبعل التعليم أكسع أفقا ،كأكثر عمقا.
اإلنساف جبهلو يهمل طاقتو أك يهدرىا كقد يبوت الفرد بعد طوؿ عمر دكف أف يكتشف الكثَت من
مواىبة كقدراعو كمواىبو كىذه ىي اػبسارة الكربل .كإذا كانت النظرة القديبة للبشر عؤكد أف البعض لديو
مواىب خارقة فإف فلسفة غاردنر عقوؿ أف اعبميع يتمتع بذكاءات متنوعة عليو أف يكتشفها كيوفر البيئة
ألبنائو كبناعو كطالبو لتحقيق ذكاهتم قبل فوات األكاف .الصغار كالكبار كالرجاؿ كالنساء كأىل الشرؽ
كالغرب لديهم طاقات عظيمة بيد أف التعليم مل يستطع إال أف يستثمر بعضها .كالنظر يف أحواؿ النفس
كسعة الذكاءات عملية ال عتوقف كهتتف بعظمة اػبالق سبحانو الذم أكدع يف العباد أسرارا عجيبة ينتهي
العمر كال يبكن إدراؾ إال اليسَت منها.
عسَت فلسفة غاردنر التعليمية جنبا إىل جنب مع كثَت من أطركحات الفلسفة النقدية اليت وبمل
لواءىا بوردك ،كإيفاف إليش ،كباكلو فريرم كىنرم جَتك من حيث نقد كظيفة اؼبدرسة التقليدية .كمن
جهة أخرل قدـ غاردنر بديال قابال لإلضافة كالتطوير حبسب البيئات .عتفق رؤية غاردنر مع عغليب أك
عقدير دكر البيئة يف رعاية اؼبوىوبُت كأف اعبميع لديو ذكاءات متنوعة بنسب متفاكعة .كمن زاكية أخرل
عتحوؿ كظيفة اؼبعلم من ناقل للمعلومات إىل موجو للطالب كبو مصادرىا فيكوف دكره استثارة اؼبتعلم
ؼبزيد من التعلم كالتمرس يف مهارات البحث كالتفكَت كاالبتكار.
إف نظرية الذكاءات يف ؾبموعها عقدـ عددا من اػبطوط العامة اؼبكونة لرؤية فلسفية إزاء النفس
كاجملتمع بل كاغبياة .كيف األشواط األخَتة من مبو ىذه الفلسفة أضاؼ غاردنر على ضوء مؤشرات جديده
ذبلت لديو الذكاء الوجودم كقد يلحقو أيضا الذكاء الركحي كالديٍت .ىذه اإلضافات ععاجل مسائل
إنسانية حساسة ال يستغٍت العقل البشرم عن البحث فيها كالسؤاؿ عنها أينما كاف كيف صبيع اغبقب
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التارىبية .إف السقف اؼبعريف اؼبرعفع ألفكار غاردنر عتيح للفلسفة الًتبوية اؼبعاصرة استلهاـ العديد من
الرؤل الفلسفية القديبة  -اؼبتعلقة بالنفس كالتعلم كالعلم كاغبياة  -كفق رؤية كلغة كعطبيقات معاصرة
ناصعة.
من أىم عبعات اإليباف بفلسفة الذكاءات اؼبتعددة عرسيخ مبدأ التعليم للجميع كأف البيئة اؼبدرسية ال
بد أف عستوعب كع ستثمر صبيع الطاقات كاؼبواىب ال على سبيل قضاء الوقت بالنافع اؼبفيد بل من باب
بناء شخصية متكاملة بعيدا عن التحيز إىل ذكاء بعينو .فالقضية ىنا أف الذكاء اؼبوسيقي كالطبيعي
كاالجتماعي  ...ال يقل أنبية عن سائر الذكاءات اؼبتعلقة بالتحصيل الدراسي .كعليو فإف من عبعات
كمطالب ىذه الفلسفة أف صبيع اؼبواىب (الذكاءات) مهمة (اللغوية كاالجتماعية كالعلمية كالرياضية
كالطبيعية .)...كهبذا عصبح اغبياة التعليمية كالثقافية أكثر اعساعا كمشوال كسبيزا بفضائها كفلسفتها
كمناىجها كمفرداهتا كـبرجاهتا .قبل أف نظفر باؼببدعُت علينا عوفَت أرضية صاغبة لالبداع كبيئة عسمح
للمواىب بالظهور كالنمو.
المحور الثاني :المبادئ التربوية
عشكل اؼببادئ الًتبوية ركيزة أساسية يف حياة البشر عرب العصور كىي عنبع من فلسفة عامة كعتبع
خطوطها العريضة كمقاصدىا العامة .يقوـ علماء الًتبية من حُت آلخر بابداع أك إعادة صياغة اؼبفاىيم
األساسية كاؼببادئ العامة لتكوف يف متناكؿ يد اؼبربُت ليسًتشدكا هبا كيعيشوا على ىديها.
إف ىذه النظرية عزكد اؼبدرسُت كاآلباء كذلك بإطار معريف عملي كي يتم عفصيل التعليم كفق الفركؽ
أبدا على اإلطالؽ .كمن ىنا فإف نظرية الذكاء
الفردية .فعلى اؼبعلم أف يدرؾ أنو ال يوجد اثناف متشاهباف ن
اؼبتعدد عستوعب كل ىذه االختالفات كالفركقات الفردية كالتشعبات كعشجع اؼبدرس على عنمية كل
طريقة كاسًتاعيجية خاصة بكل طالب على حدة .كخالصة القوؿ إف نظرية الذكاء اؼبتعدد عقدـ لنا إطارا
عمليا كجذريا كمرنا يبكننا من خاللو ربقيق األىداؼ احملددة للتعليم .فمن ىنا هبب عنوع كععدد طرؽ
كاسًتاعيجيات التعليم لتعكس الفركقات كاالختالفات الفردية (خليلٕٓٔٔ ،ـ).
صبع الباحثوف العديد من اؼببادئ الًتبوية اليت عنص عليها نظرية الذكاءات كىي يف غاية األنبية
للمربُت كما أهنا متداخلة كمًتابطة فيما بينها إىل حد بعيد" .اؼببادئ اليت قامت عليها نظرية الذكاء
اؼبتعدد كما كردت يف أعماؿ (غاردنر) ىي:
احدا بل ىو أنواع عديدة كـبتلفة.
نوعا ك ن
• إف الذكاء ليس ن
• إف كل شخص متميّز كفريد من نوعو كيتمتع خبليط من أنواع الذكاء الديناميكية.

• إف أنواع الذكاء زبتلف يف النمو كالتطور إف كاف على الصعيد الداخلي للشخص أك على الصعيد
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البيٍت فيما بُت األشخاص.
• إف أنواع الذكاء كلها حيوية كديناميكية.
• يبكن ربديد كسبييز أنواع الذكاء ككصفها كععريفها.
لتعرؼ إىل ذكائو كعطويره كعنميتو.
• يستحق كل فرد الفرصة ل ّ
• إف استخداـ ذكاء بعينو يسهم يف ربسُت كعطوير ذكاء آخر.
• إف مقدار الثقافة الشخصية كععددىا جوىرم كمهم للمعرفة بصورة عامة كلكل أنواع الذكاء بصورة
خاصة.
• إف أنواع الذكاء كلها عوفر للفرد مصادر بديلة كقدرات كامنة لتجعلو أكثر إنسانية بغض النظر عن
العمر أك الظرؼ.
• ال يبكن سبييز أك مالحظة أك ربديد ذكاء خاص بعينو.
• يبكن عطبيق النظرية التطورية النمائية على نظرية الذكاء اؼبتعدد.
• إف أنواع الذكاء اؼبتعدد قد عتغَت بتغَت اؼبعلومات عن النظرية نفسها" (خليلٕٓٔٔ ،ـ ،حسُت،
ٕ٘ٓٓـ ،ب ،ص ٓ ،ٕٛعفانة كاػبزندارٕٜٓٓ ،ـ ،ص ٘.)ٚ



يبكن عوظيف الذكاءات القوية لدل الفرد يف عنمية الذكاءات الضعيفة.
أساليب التعليم هبب أف عنسجم مع ذكاءات كل متعلم (قطامي كاليوسفٕٓٔٓ ،ـ ،ص

.)٘ٚ
 ىناؾ طرائق كثَتة لتنمية الذكاء يف كل فئة (جابرٕٖٓٓ ،ـ ،ص ٕٕ).
 إذا فشل الشخص يف ؾباؿ ما فإنو قد يتمكن من النجاح يف ؾباؿ آخر (اعبندم كمرسي،
ٕٓٓٙـ ،ص .)ٖٔٚ
 الدرجات كالشهادات اؼبدرسية ال عقيس عبقرية الفرد.


كظيفة اؼبؤسسات الًتبوية اكتشاؼ الذكاءات اؼبتعددة لدل كل فرد كعوفَت البيئة السليمة

لنموىا.


الفصل الدراسي مسرح الستعراض كمشاىدة صبيع الذكاءات اإلنسانية فكل طالب لديو الفرصة

للتعبَت عن ذكاءاعو عرب األنشطة اؼبتنوعة .
 من اؼبنظور الفلسفي لنظرية الذكاءات ال بد عوسيع نطاؽ األىداؼ الًتبوية ( Detterman,
 )2009يف عنمية اإلنساف لتالمس جوانب جديدة غفلت األىداؼ التقليدية عنها.
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المحور الثالث :تطبيقات نظرية الذكاءات المتعددة
من اآلف فصاعدا سيكوف الوقود األ ىم للتقدـ يف األمم ليس اؼبواد الطبيعية كإمبا اؼبعرفة كالذكاء
كالقيادة (بكارٕٓٔٔ ،ـ ،ص ٖٗ) .قاؿ فرانسيس بيكوف" :اؼبعرفة كالقوة اإلنسانية مًتادفاف" كقاؿ

"آثار الذكاء ععيش أكثر من آثار القوة" .إف القدرات العالية اليت وبتاجها اإلنساف يف ىذا العصر –
عصر اإلبداع -ىي قدرات الذكاء العاطفي كالقدرة على الصميم كالًتكيب كركاية القصة ،كالسيمفونية،
كالتعاطف ،كاللعب .وبفل العصر اعبديد بالفرص كلكنو لن يرحم اؼبتلكئُت كأصحاب الفكر اؼبتحجر
(بينكٕٓٔٓ ،ـ ،ص  .) ٕٗٚإف القدرة على االبتكار كحل اؼبشكالت من أساسيات اجملتمعات
القوية.
كم ػػن اؼبنظ ػػور الًتب ػػوم ععت ػػرب نظري ػػة ال ػػذكاءات مبوذج ػػا معرفي ػػا عاؼبي ػػا يص ػػف كي ػػف يس ػػتخدـ الن ػػاس
ذكاءىم ،كعقدـ للمعلم اسًتاعيجيات لتوسيع دائرعو يف التدريس ،كيف عصميم مناىج دراسية غػَت عقليديػة،
كعكش ػػف ط ػػرؽ ععل ػػم األطف ػػاؿ يف ض ػػوء الف ػػركؽ الفردي ػػة (حس ػػُتٕٓٓ٘ ،ـ ،ت ،ص  )ٕٚٛكيف ض ػػوء
ض ػػركرة اهب ػػاد بيئ ػػة س ػػليمة لتنمي ػػة ال ػػذكاء (مص ػػطفىٕٕٓٔ ،ـ ،ص  .)ٔٚع ػػالكة عل ػػى ذل ػػك ف ػػإف ى ػػذه
النظرية عشجع استخداـ التكنولوجيا اغبديثة كعتفق مع عوجهػات اؼبػدارس الذكيػة (حسػُتٕٓٓ٘ ،ـ ،ت،
ص  .)ٕٚكألف للنظري ػػة جوانبه ػػا االجتماعي ػػة فإهن ػػا نال ػػت اىتم ػػاـ علم ػػاء االجتم ػػاع أيض ػػا (p.72, 139
 .)Darity,ؽبػذا كلػو فػإف ىػػذه النظريػة عظيمػة النفػػع يف التػدريب كالًتبيػة العمليػػة يف كليػات الًتبيػة كمعاىػػد
إعػػداد اؼبعلمػػُت كسػػائر اؼبعلمػػُت بغيػػة عطػػوير التعلػػيم ألهنػػا عضػػيف رصػػيدا قويػػا للتنظػػَت كالتطبيػػق يف ؾبػػاالت
التعليم اؼبختلفة (جابرٕٖٓٓ ،ـ ،ص ٘).
كمن اؼبواضيع اؼبهمة للمربُت كيف يفكر الشػباب (دكبػز– كهانػإٓٔٔ ،ـ ،ص ٖٗ) كمضػاعفة قػوة
ال ػػدماغ (صػ ػواؼٕٓٔٓ ،ـ ،ص ٓ٘ٔ) ،ب ػػل أبع ػػد م ػػن ذل ػػك لق ػػد ظه ػػر مص ػػطلح اؼب ػػدف الذكي ػػة كمدين ػػة
ال ػ ػ ػ ػػذكاء (ك ػ ػ ػ ػػاريللوٕٓٔٔ ،ـ ،ص  .)ٔٔٓ ،ٔٓٛعق ػ ػ ػ ػػدـ نظري ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػػذكاءات العدي ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػػن الط ػ ػ ػ ػػرؽ
كاالسػ ػًتاعيجيات التعليمي ػػة يف التعل ػػيم م ػػا قب ػػل اعب ػػامعي كالتعل ػػيم اعب ػػامعي (الشػ ػربيٍتٕٓٔٓ ،ـ ،عالكن ػػة
كآخركفٕٓٔٓ ،ـ ،ص .)ٙٛ
أصبحت نظرية الذكاءات عستخدـ يف ميادين متنوعة كمهمة مثل عشجيع الطفل على القراءة (كرـ
الدينٕٓٓٛ ،ـ ،ص ٘) ،كعالج الدسلكسيا إذ يبكن استثمار علك النظرية معاعبة مشكالهتا
(البحَتمٕٓٓٙ ،ـ ،ص ٕ٘ٔ ،ٖٔٛ ،البحَتمٕٓٔٓ ،ـ ،ص ٘ٓٔ) إذ عؤكد الدراسات اغبديثة
على أنبية دكر الذكاءات اؼبتعددة كعطبيقاهتا يف ؾباؿ صعوبات التعلم (عامر ،كؿبمدٕٓٓٛ ،ـ،ٔٛٔ ،
مركز عقومي كععليم الطفل ،ص  .)ٕٛكيبكن استخداـ النظرية يف عنمية مهارات اؼبذاكرة كفن التلخيص
(ريكٕٓٓٛ ،ـ ،ص ٕٔٓـ) ،كيف عشجيع التفوؽ الدراسي (اغبسنٕٕٓٔ ،ـ ،)ٗٛ ،كيف اعداد الربكفيل
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كىو ملف يصممو الطفل كيبكن أف يساىم يف عنمية القراءة لديو (البحَتم كآخركف ٕٜٓٓ ،ـ ،ص
 .)ٔٚٙإف ىذه النظرية عصلح للمربُت عموما لفهم مبو الطفل (.)Webber, p. 217
كيف ىذا السياؽ قدمت نظرية الذكاءات فكرا عربويا جديدا (سليمٕٓٓٙ ،ـ ،ص  )ٜٛيبكن
عوظيفو يف فهم أصوؿ الًتبية كعطبيقاهتا (الرشيدمٕٓٔٔ ،ـ ،ص ٖ )ٔٙكيف عربية األطفاؿ األذكياء
(بوزافٕٜٓٓ ،ـ )ٜ٘ ،ٙٓ ،ٗ٘ ،كيف عنمية األسرة (موسوعة األسرة ،ٕٜٓٓ ،ج ،ٙص .)ٜٙٗ
كعقدـ اؼبؤسسات التعليمية دكرات خاصة للمعلم عن الذكاءات اؼبتعددة (ؾبلة اؼبعلم الكويتية ،العدد

ٕٕٓٔٓ ،ٜٔ٘ـ ،ص ٔٔ).
عندما نستطلع عدد من القواميس اؼبعاصرة للًتبية كنتفحصها قبد أف غاردنر عرؾ بصمة كاضحة
على الفكر الًتبوم فثمة ما ال يقل عن عشرين إحالة كمصطلح عربوم مرعبط بالذكاءات اؼبتعددة
(كولينز كأبراينٕٓٓٛ ،ـ) .معرفة الذكاءات اؼبتعددة كاستثمارىا ضركرة ألف ىذه النظرية عقدـ للمعلمُت
الكثَت من التوجيهات السديدة ( )Guttridge, 2007, p. 30حيث عقدـ ؽبم رؤية للممارسات اليومية
كقدرة على فحص اؼبنهج التعليمي كربسُت كسائل الًتبية كالتفكَت كالتعلم بطرائق جديدة من شأهنا
ربسن البيئة اؼبدرسية كالتعليمية عموما .رباكؿ النظرية ربط الذكاء باألخالؽ لتحقيق قدر أكرب من
اؼبكاسب اؼبعيشية (.)Smith, 2008
كعلػػى مسػػتول العػػامل العػػريب يوصػػي الب ػػاحثوف بإعػػادة النظ ػػر يف األسػػاليب اؼبتبعػػة يف الكشػػف عل ػػى
اؼبوىػػوبُت كاسػػتخداـ نظريػػة الػػذكاءات اؼبتعػػددة كأحػػد احملكػػات ضػػمن نظػػاـ متكامػػل كمتعػػدد احملكػػات.
عالكة على ذلك يبكػن اسػتخداـ نتػائج األداء علػى مقػاييس الػذكاءات اؼبتعػددة يف عصػميم اؼبنػاىج كاؼبػواد
اإلثرائية للطلبة اؼبوىوبُت لضماف مالءمتها للذكاءات النشطة لديهم (جركافٕٓٔٔ ،ـ ،ص ٖٕ).
كمػػن جهػػة أخػػرل فػػإف إعػػداد اؼبعلػػم قبػػل اػبدمػػة  Pre- service preparationعػػرب التعريػػف بنظريػػة
الػػذكاءات اؼبتعػػددة مػػن الض ػػركرة دبك ػػاف كم ػػا أف األم ػػر ال يقػػل أنبيػػة لتػػدريب اؼبعلػػم أثنػػاء اػبدمػػة In-
 service trainingكىػذا يتطلػب عنميػة الػوعي بالنظريػات التعليميػة اغبديثػة كعسػخَتىا –دكف مبالغػة -يف
اؼبيداف الًتبوم.
ينػػادم اؼبربػػوف اليػػوـ بضػػركرة عػػدريب صبهػػور اؼبعلمػػُت نظريػػة غػػاردنر ؼبػػا ؽبػػا مػػن آثػػار إهبابيػػة يف صػػياغة
شخص ػػية اؼب ػػتعلم (نوف ػػلٕٓٔٓ ،ـ ،ص  ،)ٜٔٛكيف بن ػػاء اؼبن ػػاىج الدراس ػػية (حس ػػُتٕٓٓٚ ،ـ ،أ ،ص
ٕٗ ،حسػػُتٕٓٓ٘ ،ـ ،ب ،ص  .)ٙٚ-ٙٙكيعتقػػد بعػػض الًتبػػويُت أف ىػػذه النظريػػة ععطػػي كافػػة الطلبػػة
الفرصػػة للتعبػػَت عػػن ذكاهتػػم (ماسػػوفٕٓٓٙ ،ـ ،ص  )ٕٓٛكمػػا سبكػػن اؼبػربُت مػػن مالحظػػة جوانػػب القػػوة
لدل صبيع الطلبة (عفانة كاػبزندارٕٜٓٓ ،ـ ،ص .) ٕٗٛ
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لقد مت عطوير مقاييس أسػاليب الػتعلم بنػاء علػى نظريػة الػذكاءات اؼبتعػددة لتتناسػب مػع البيئػات علػى
مسػ ػتول الع ػػامل مث ػػل البيئ ػػة األردني ػػة (الس ػػلطيٕٓٓٗ ،ـ .)ٔٚٗ ،كعش ػػهد الدراس ػػات اؼبيداني ػػة يف عاؼبن ػػا
العريب بفاعلية التدريس يف قاعة الفصل كفق نظرية الذكاءات اؼبتعددة (صربمٕٓٓٚ ،ـ ،ص ٖٔٔ).
عبنت الكثَت من اؼبدارس نظرية الذكاءات اؼبتعددة كحققت قباحػات متنوعػة ألف كػل طالػب يف ضػوء
ىػذه النظريػة يسػتطيع أف ينمػي نفسػو يف جوانػب متعػددة ( Campbell. B & Campbell, 1999, p.
 .)11كمػ ػػن احملػ ػػاكالت الالفتػ ػػة للنظػ ػػر يف عمليػ ػػة عسػ ػػخَت اؼبتحػ ػػف لتثقيػ ػػف الطفػ ػػل متحػ ػػف يػ ػػوين بػ ػػاكن
 Junibackenيف اس ػػتوكهومل عاص ػػمة الس ػػويد كى ػػذا اؼبتح ػػف يرك ػػز عل ػػى ع ػػامل القص ػػص كدني ػػا الطفول ػػة
كالشخصػػيات اؼبشػػهورة يف كتػػب األطفػػاؿ .كعػػن الفلسػػفة الًتبويػػة لػػذلك اؼبتحػػف وبػػدثنا عبػػداغبكم أضبػػد
اػبزام ػػي (ٕٓٓٚـ) يف كتاب ػػو األطف ػػاؿ كحقه ػػم يف الًتبي ػػة كالتعل ػػيم فيق ػػوؿ أف متح ػػف ي ػػوين ب ػػاكن يق ػػوـ

عنظيمهػػا الفعلػػي علػػى أسػػاس نظريػػة الػػذكاء اؼبتعػػدد ؽبػػورد غػػاردنر كذلػػك لتنشػػيط الػػذكاء اؼبتعػػدد للصػػبية
الصغار (ص ٕ٘ٔ).
العديد من اؼبمارسات للنظرية ميدانيا صاحبها سوء فهم أصل النظرية ()Gardner, 2009, p. 7
كىذا أمر متوقع نظرا الزدىار كانتشار ىذه النظرية يف العديد من اؼبؤسسات التعليمية يف ثقافات العامل
( Jie-Qi Chen, 2009, p. 40, Cheung, 2009,

( )Armstrong, 2009, p. 24مثل الثقافة الصينية
 )p. 43كالًتكية (.)Kaya & Selcuk, p. 245
"إف ىػػذه النظريػػة اغبديثػػة للػػذكاء البشػػرم عوضػػح لنػػا أنػػو مػػن اػبطػػأ علميػػا أف عقػػيم القػػدرات العقليػػة
للمػػتعلم /اؼبتعلمػػة فقػػط مػػن حيػػث اؼبهػػارات اللغويػػة أك الرياضػػية؛ كمػػا إنػػو مػػن اػبطػػأ كمػػن غػػَت اؼبنطقػػي أف
عركز اؼبناىج كاؼبواد الًتبوية على ىذه اجملاالت التدريسية كأف عقصي أك نقلػل مػن أنبيػة اجملػاالت اؼبعرفيػة أك
اؼبهاراعية األخرل .انطالقا من ععدد الػذكاءات كمػن االختالفػات احملتمػل كجودىػا داخػل الفصػل الدراسػي
مػػن حيػػث ىػػذه الػػذكاءات ،فإنػػو مػػن بػػاب اإلنصػػاؼ ،أف يلقػػى كػػل اؼبتعلمػػُت كاؼبتعلمػػات الفرصػػة اؼبتاحػػة

للػتعلم كالنمػو كربقيػق الػذات داخػل الفضػاء اؼبدرسػي .إف اؼبنػاىج كاؼبػواد اؼبدرسػية مطالبػة بتنويػع احملتويػػات
اؼبدرسػػية كعنويػػع اؼبػػداخل لػػنفس اؽبػػدؼ الًتبػػوم ،كعكييػػف اؼبػػادة التدريسػػية حسػػب الػػذكاءات كاؼبهػػارات
اؼبتػػوفرة لػػدل اؼبتعلمُت/اؼبتعلمػػات ،فبػػا وبقػػق ؾبموعػػة مػػن النتػػائج الًتبويػػة اإلهبابيػػة" (الزاكػػي ،ٕٓٓٓ ،ص
ٗٔ ،باختصار).
ىنػػاؾ صبلػػة مػػن احملػػاكر الرئيسػػة الػػيت ينبغػػي أف عكػػوف أسػػاس بنػػاء ال ػربامج كاألنشػػطة كعمػػاد اختيػػار
اؼبواىب يف أسرنا كمدارسنا من أجل بناء شخصية متكاملة متزنة متفتحة طموحة يف غاياهتا ككسائلها.
يبتلك اإلنساف ذكاءات متعددة ( )Hunt, 2005, p. 414فكلما ناسبت اؽبوايات كالنشاطات علك
الذكاءات كاف اػبَت أعظم كالنفع أكرب يف عنمية الشخصيو كصقل اؼبواىب .يراد بالذكاء اؼبتعدد أف
اإلنساف يتمتع ببضعة جوانب -على األقل -ينبغي أف يراعيها كينميها .ىبالف ىورد غاردنر النظرية
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التقليدية اليت عؤمن بأف الذكاء العقلي ىو األساس الوحيد للنجاح كيعتقد أف ىناؾ بضعة جوانب ىامة
عساعد اإلنساف على حل اؼبشاكل كالتكيف مع البيئة ( Parkay & Stanford, 2001, p. 302,
 .)Gardner, 2000, p. 72, & Berube, 2000, p. 76عسمى نظرية ىورد بنظرية أـ آم ( )MIأم
الذكاءات اؼبتعددة مثل الذكاء اللغوم ،كاؼبنطقي كاغبسايب ،كاغبركي كاؼبوسيقي ...إف األب كاألـ كاؼبعلم
كالسياسي كالبائع عادة يستخدموف مشاعرىم الداخلية ؼبعرفة حاجة من يتعاملوف معهم كيرظبوف طريقهم
يف كيفية إشباع اغباجات .من اؼبعلوـ حتمان أف الناس يتفاكعوف يف مستويات الذكاء فكل فرد لو عفوؽ يف
ميداف من اؼبيادين كلكن ال يبكنو أبدان التفوؽ يف صبيع اؼبيادين كدكر اؼبريب ىو اكتشاؼ جوانب التفوؽ
يف طالبو كي ينموهنا.
فيما يلي طائفة من أبرز أفكار غاردنر (الكندرم ،ملكٕٓٓٛ ،ـ) التطبيقية التأصيلية التجديدية:
ٔ .دكر الًتبي ػػة ى ػػو عوجي ػػو الطف ػػل إىل ؾب ػػاؿ يناس ػػب ميول ػػو كمواىب ػػو كلك ػػل طف ػػل طرائ ػػق يف ال ػػتعلم
يستجيب ؽبا.
ٕ .قياس الػذكاء العقلػي التقليػدم قيػاس لغػوم كرياضػي ضػيق كؿبػدكد يصػلح كمؤشػر ؼبعرفػة مسػتول
الطالب يف التحصيل الدراسي فقط كال يقيس مهارات اغبياة األساسية اؼبتنوعة.
ٖ .الػػذكاء يف العالقػػات اؼبتبادلػػة بػػُت الن ػػاس ىػػو قػػدرة الػػذات عل ػػى فهػػم اآلخ ػرين كحسػػن التعام ػػل
معهم.
ٗ .ال ػػوعي بال ػػذات أم ػػر ج ػػوىرم للبص ػػَتة النفس ػػية .اػب ػػوؼ كالت ػػوعر م ػػن أى ػػم أس ػػباب نب ػػود الفك ػػر
اإلنساين.
٘ .الت ػػدفق الع ػػاطفي كاغبال ػػة االهبابي ػػة يب ػػثالف جانب ػػا ىام ػػا يف ععل ػػيم الطف ػػل كنب ػػا أفض ػػل م ػػن الثػ ػواب
كالعقاب .حالة االهنماؾ كالتدفق ىي حالة نفسية نراىا عندما ينشغل الطفل يف أمر سليم وببو كيتمتػع بػو
(انظر جوؼباف ٕٓٓٓ ،ـ ،ص ٓ.)Gardner, 2000, 79( )ٜٔ٘ ،ٛٗ ،ٙٚ ،ٖٙ ،ٙ
 .ٙاؼبلػػف الًتبػػوم ( )Portfolioكاؼبشػػاريع اعبماعيػػة ينبغػػي أف عكػػوف مػػن معػػايَت دخػػوؿ الطالػػب إىل
اعبامعػػات ألهنػػا عقػػيس عػػدة مهػػارات ( .)Gardner, 1993,P. 184عتنػػوع اؼبضػػامُت الًتبويػػة للبورعفوليػػو
حيػػث يتأمػػل اؼبػػتعلم ذاعػػو كيسػػتخدـ كجػػزء مػػن التقػػومي اؼبدرسػػي ،كمػػادة خصػػبة للح ػوار مػػع أكليػػاء األمػػور
كاجتماع ػػات عفري ػػد ال ػػتعلم ،كزبط ػػيط اؼب ػػنهج التعليم ػػي ،كعق ػػدير اقب ػػازات التالمي ػػذ ،كاهب ػػاد التع ػػاكف بي ػػنهم
(حسُتٕٓٓ٘ ،ـ ،ص ٓٓٔ ،حسُتٕٓٓٙ ،ـ ،ص .)ٜ٘ٛ
 .ٚأنواع كثَتة للذكاء مثػل الػذكاء العلمػي كاللغػوم كاؼبوسػيقي كاالجتمػاعي  ...ىػذه األنػواع متعادلػة
يف أنبيتهػػا كلكػػن ععظػػيم الػػذكاء (األكػػاديبي) فقػػط ظػػل سػػائدان يف عػػاريخ اؼبػػدارس لعػػدة قػػركف كى ػذه نظػػرة
ضيقة يف حُت أف نظرية الذكاءات اؼبتعددة أرحب كأعمػق كؽبػذا فػإف الصػراع بػُت أنصػار اؼبدرسػتُت سػيظل
قائمان.
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 .ٛكسائل الًتبية اؼبؤثرة سبر من عدة بوابات أنبها( :اػبربة – العاطفة – األرقػاـ –القصػة  -اإلقنػاع)
التعليم الفعاؿ ال يغفل عن االستعانة هبذه الطرائق اؽبامة للصغار كالكبار ( .)Gardner, 1993,P. 203
 .ٜيؤكػػد غػػاردنر يف دراسػػاعو عػػن العقػػل علػػى قػػدرة الطفػػل الرضػػيع علػػى الػػتعلم كيطالػػب بوضػػع اؼبزيػػد
مػػن الػربامج كالعنايػػة الًتبويػػة ؽبػػذه الفئػػة فػػاػبربات األكىل للطفػػل يف غايػػة األنبيػػة يف اؼبسػػتقبل إذا اسػػتمر يف
استعماؿ كعطبيق ما ععلمو .عليو أف يبارس ما ععلمو قبل أف ينساه (. )Gardner, 2000, p. 81
ال بد لفلسفة الًتبية أف عؤكد على مفاىيم :اػبَت ،كالعدؿ ،كاعبماؿ.
ٓٔ.
ععلػػم العػػزؼ علػػى األجهػػزة اؼبوسػػيقية قػػد ينمػػي ذكػػاء الطفػػل يف أكثػػر مػػن ميػػداف كلػػو
ٔٔ.
الكثَت من اآلثار اإلهبابية (.)Gardner, 2000, p. 82, Gorman, 2012, p. 78
هبب أف يعلم اؼبعلم التغَتات التكنولوجية كالعلمية كالسياسية كالثقافية كالسياسية كهبػب
ٕٔ.
أف يتفاعل معها .أساسيات الًتبية على مفًتؽ الطرؽ كسوؼ عتعرض لتغػَتات أكيػدة يف اؼبسػتقبل القريػب
(.)Gardner, 2000, P. 59
يػػرل بِ ػل غيػػتس َّ
إف نظري ػػة ى ػػورد غػػاردنر أى ػػم نظري ػة عربوي ػػة معاص ػػرة س ػػتفتح اؼبزي ػػد م ػػن
ٖٔ.
اآلف ػػاؽ النطالقػ ػػة اغباسػ ػػب اآليل .لقػ ػػد أخ ػػذت نظريػ ػػة غػ ػػاردنر طريقهػ ػػا يف التَّ ػػأثَت علػ ػػى عػ ػػدد كبػ ػػَت مػ ػػن
مؤسسات التػ َّْعلِْيم .بدأت نظرية غاردنر عكتسح اؼبيداف كنظرية كعطبيق يف ميداف عربية الطِّفػل كبػدأ اؼبربػوف
يؤِّكدكف على أنبية العناية َّ
بالذكاء العػاطفي يف مرحلػة مػا قبػل اؼبرحلػة االبتدائيػة علػى كجػو اػبصػوص .يػرل
عػػامل الػػنفس دانييػػل غوؼبػػاف صػػاحب كتػػاب الػػذكاء العػػاطفي أف كتابػػات غػػاردنر هبػػب اإلطػػالع عليهػػا
 must-readمن قِبَل اؼبربُت كاآلباء ككل من يهتم دبستقبل الطفل.
كإذا كانػػت األفك ػػار الًتبوي ػػة الغربي ػػة لغػػاردنر ق ػػد ش ػػقت طريقه ػػا كب ػػو اؼبي ػػداف فه ػػل قام ػػت الدراس ػػات
التحليليػ ػػة بسػ ػػرب غورىػ ػػا كفحػ ػػص مرعكزاهتػ ػػا؟ لقػ ػػد أبػ ػػرز ىػ ػػورد غ ػ ػػاردنر يف نظريتػ ػػو (ال ػ ػػذكاء اؼبتعػ ػػدد)
اؽبولوكوسػػت كآراء فركيػػد كداركف كالًتبيػػة يف إس ػرائيل بصػػورة مل سبسػػها النقػػد .إف اغبػػديث عػػن اؽبولػػو
A

كوس ػ ػػت يُس ػ ػػتغل ع ػ ػػن قص ػ ػػد لص ػ ػػرؼ األنظ ػ ػػار ع ػ ػػن فظ ػ ػػائع عرعكبه ػ ػػا اغبكوم ػ ػػة اإلس ػ ػرائيلية يف ح ػ ػػق
الفلسػ ػػطينيُت كغػ ػػَتىم كعسػ ػػتخدـ لتقػ ػػوم اؼبصػ ػػاحل االس ػ ػرائيلية اػباصػ ػػة (عشومسػ ػػكيٕٓٔٓ ،ـ ،ص
 .)ٖٔٛكيط ػػرح العلم ػػاء اؼبعارض ػػوف لنظري ػػة ال ػػذكاءات أف الفك ػػرة برمته ػػا عص ػػف مواى ػػب أكث ػػر منه ػػا
ذكػاءات كمهمػػا يكػػن األمػػر فػإف ىػػذه النظريػػة عسػػتحق الدراسػػة كأخػذ اعبوانػػب النافعػػة منهػػا كعطويرىػػا
حسب عنوع البيئات كاختالؼ الثقافات.
خالصة الدراسة
إف نظريػػة الػػذكاء اؼبتعػػدد زبتلػػف سبامػػا عػػن نظريػػة الػػذكاء العقلػػي التقليػػدم فػػاألكىل كاسػػعة اؼبػػدل عنفػػع
أكرب شروبة من اؼبتعلمُت كععلػي مػن شػأف التعلػيم كربػث علػى البػذؿ كاؼبثػابرة كاالبػداع بينمػا النظريػة الثانيػة
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ضػػيقة اؼبػػدل .النظريػػة الثانيػػة لألسػػف ىػػي اؼبسػػيطرة علػػى السػػاحة التعليميػػة ال سػػيما يف العػػامل الثالػػث فمػػا
زالت االختبارات كالكتب اؼبدرسية عدكر حػوؿ قيػاس الػذكاء العقلػي كخاصػة مهػارة اغبفػظ كاالمتحػاف ىػو
احملػػك يف حػػُت أف أسػػلوب حػػل اؼبشػػكالت كاؼبهػػارات اغبياعيػػة كالػػذكاء العػػاطفي يكتسػػبها الفػػرد باؼبصػػادفة
كال ربػػرص اؼبنػػاىج اغباليػػة علػػى غرسػػها يف نفػػوس اؼبتعلمػػُت .التلقػػُت العقػػيم وبطػػم التعلػػيم كيكبػػل الفكػػر
كيبنعو من االبتكار كوبرمو من اغبركة الصحيحة.
لقد زحزحت نظرية الذكاءات اؼبتعددة فكرة الذكاء اؼبوركث لفئة قليلة من الناس فهي ال عؤمن
باغبتمية البيولوجية بل عوسع من شأف الًتبية يف عملية بناء العقل .كىكذا أعلت من شأف البيئة كىو ما
يذىب إليو صبع من اؼبربُت اليوـ .إف من األنبية اإليباف باالستعدادات العقلية لإلنساف كفتح اؼبسارات
كبو ععليميو كال يتحقق ذلك إال بنبذ فكرة اغبتمية البيولوجية القائمة على فلسفة عصنيف الناس على
ضوء اؼبعطيات الوراثية ككأهنا مسلمات استاعيكية مطلقة .إف الغاء دكر الوسط االجتماعي يف عنمية
الفرد خلل رىيب يعطل اغبركة التعليمية ،كيهدد النهضة العربية ،كيناقض نظرية غاردنر يف الذكاءات
اؼبتعددة .ىناؾ الكثَت من األىداؼ كالوسائل التعليمية كطرؽ التقومي كالتقييم يبكن استلهامها من نظرية
الذكاءات اؼبتعددة لتصبح أسس فلسفية للًتبية من دكف التخلي عن اػبصوصيات اجملتمعية.
عرسم فلسفة الذكاءات اؼبتعددة ؽبورد غارنر االطار العاـ لفلسفة الًتبية كسبل التعليم فتعطي نظرة
كاقعية عملية شاملة للمتعلم كدكر اؼبعلم ككسائل التعلم .رسم غاردنر الوظائف العامة للمدرسة كأعطاىا
دكرا أكرب كأعمق من عملية نقل اؼبعلومات .اعتنت فلسفة غاردنر باؼبسرح كاؼبتحف كاالنًتنت كالقصص
كوسائل ععليمية فذة هبب اإلفادة إىل أقصى الدرجات .لقد عناكلت نظرية الذكاءات العديد من القضايا
اليت يبكن االفادة منها لنقد كاقعنا كاالرعقاء دبدارسنا كنبذ سياسة التلقي السليب .علتقي فلسفة غارنر مع
معطيات نظرية ديوم يف الًتكيز على اػبربة اغبية كالتمارين كاؼبزاكالت اليت من شأهنا اكتشاؼ اؼبلكات
كعنميتها إىل أبعد اغبدكد كألكرب شروبة من اؼبتعلمُت كل يف اجملاؿ الذم وبسنو كيتقنو كيتدفق فيو.
يبكن استخداـ نظرية الذكاءات يف ميادين متنوعة كمهمة منها رسم فلسفة الًتبية ككظيفة اؼبدرسة
كعشجيع الطفل على القراءة ،كعالج الدسلكسيا إذ يبكن استثمار علك النظرية معاعبة مشكالهتا إذ
عؤكد الدراسات اغبديثة على أنبية دكر الذكاءات اؼبتعددة كعطبيقاهتا يف ؾباؿ صعوبات التعلم .كيبكن
استخداـ النظرية يف عنمية مهارات اؼبذاكرة كفن التلخيص كعمل اػبرائط الذىنية ،كيف عشجيع التفوؽ
الدراسي ،كيف اعداد الربكفيل كىو ملف يصممو الطفل كيبكن أف يساىم يف عنمية القراءة لديو فيكوف
الطفل باحثا كمفكرا .إف ىذه النظرية عصلح للمربُت عموما لفهم مبو الطفل كجوانب القوة لديو.
لقد قدمت نظرية الذكاءات فكرا عربويا جديدا يبكن عوظيفو يف فهم أصوؿ الًتبية كفلسفتها
كعطبيقاهتا يف عنمية األسرة كيف عربية األطفاؿ يف اؼبدارس ليصبحوا من األذكياء يف جانب أك أكثر استنادا
لنظرية الذكاءات اؼبتعددة.
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آرمسًتكنغ ،عوماس (ٕٔٗٙىػٕٓٓٙ-ـ) .الذكاءات اؼبتعددة يف غرفة الصف .طٔ ،الدماـ :دار الكتاب الًتبوم.
ألربىبت ،كارؿ (ٕٓٓٛـ) .الذكاء االجتماعي  :علم النجاح اعبديد .التمهيد بقلم كارين بينيس .طٔ ،الرياض :مكتبة جرير.

البحَتم  ،جاد – كآخركف (ٕٜٓٓـ) .الدسلكسيا :دليل الباحث العريب .الكويت :مركز ععليم عقومي الطفل.
البحَتم  ،جاد – كآخركف (ٕٓٔٓـ) .عدريس األطفاؿ اؼبعسرين قرائيا :دليل اؼبعلم .الكويت :مركز ععليم عقومي الطفل.
البحَتم  ،جاد – كريد ،جافُت (ٕٓٓٙـ) .الدسلكسيا :دليل اؼبدرس ككيل األمر .طٔ ،الكويت :دار العلم.
بدكم ،عبدالرضبن (ٜٔٗٙـ) .الًتاث اليوناين يف اغبضارة اإلسالمية :دراسات لكبار اؼبستشرقُت .طٕ ،القاىرة :مكتبة النهضة
اؼبصرية.

بكار ،عبدالكرمي (ٕٖٗٔىػٕٓٔٔ-ـ) .طفل يقرأ :أفكار عملية لتشجيع األطفاؿ على القراءة .طٕ ،الرياض :دار كجوه.
بوزاف ،عوين (ٕٜٓٓـ) .الطفل الذكي :دليل اآلباء األذكياء لتنشئة أبناء أذكياء .طٕ ،مكتبة جرير :الرياض.
بينك ،دانياؿ إعش (ٕٓٔٓـ) .عقل جديد كامل :ؼباذا سيحكم اؼببدعوف اؼبستقبل .طٔ ،مكتبة جرير :الرياض.
عريفيل ،جيمس (ٖٔٗٔىػ ٕٓٔٓ -ـ) .ؼباذا العلم .عرصبة :شوقي جالؿ .الكويت :اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب.
عشومسكي ،نعوـ (ٖٓٗٔىػ .)ٕٓٔٓ-أشياء لن عسمع هبا أبدا ...لقاءات كمقاالت .عرصبة أسعد اغبسُت ،دمشق  :دار نينول.
جابر ،عبداغبميد جابر (ٖٕٓٓـ) .الذكاءات اؼبتعددة كالفهم :عنمية كععميق .طٔ ،القاىرة :دار الفكر العريب.
جركاف ،فتحي عبدالرضبن (ٕٔٔٓ ـ) .الفركؽ يف الذكاءات اؼبتعددة بُت الطلبة اؼبوىوبُت كالعاديُت كعالقتها دبتغَتم اعبنس كالعمر لػدل
عينة من الطلبة األردنيُت .ؾبلة الطفولة .القاىرة :العدد  ،ٜسبتمرب .جامعة القاىرة :كلية رياض األطفاؿ.
جسور عربوية (ٕٖٗٔىػٕٓٔٔ-ـ) .عرصبات .مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج  -العدد الثاين كالعشركف.
http://www.abegs.org
اعبندم ،أمسية السيد -كمرسي ،جليلة عبداؼبنعم (ٕٓٓٙـ) .اإلسهاـ النسػيب للػذكاءات اؼبتعػددة يف التحصػيل الدراسػي لطػالب كليػة
الًتبية .ؾبلة البحث يف الًتبية كعلم النفس .كلية الًتبية جامعة اؼبنيا ،اجمللد  ،ٜٔالعدد ٗ ،إبريل ٕٓٓٙـ.
حبش ،زينب (ٕ٘ٓٓـ) .التفكَت االبداعي .موقع زينب حبشhttp://www.zeinab- :
habash.ws/education/books/Creative_thinking.htm
اغبسن ،أضبد (ٖٖٗٔى ػٕٕٓٔ-ـ) .التفوؽ الدراسي :خطوة يف صناعة اغبضارة .الكويت :مكتبة آفاؽ.
حسُت ،ؿبمد عبداؽبادم (ٕ٘ٓٓـ ،أ) االكتشاؼ اؼببكر لقدرات الذكاءات اؼبتعددة دبرحلة الطفولة اؼببكرة .طٔ ،األردف :دار الفكر.
حسُت ،ؿبمد عبداؽبادم (ٕ٘ٓٓـ ،ب) .مدخل إىل الذكاءات اؼبتعددة .اإلمارات :دار الكتاب اعبامعي.
حسُت ،ؿبمد عبداؽبادم (ٕ٘ٓٓـ ،ت) .مدرسة الذكاءات اؼبتعددة .اإلمارات :دار الكتاب اعبامعي.
حسُت ،ؿبمد عبداؽبادم (ٕٓٓٙـ) .الذكاءات اؼبتعددة كعنمية اؼبوىبة .القاىرة :دار األفق.
حسػ ػػُت ،ؿبمػ ػػد عبػ ػػداؽبادم (ٕٓٓٚـ) .اؼبنػ ػػاىج اؼبتعػ ػػددة كالطريػ ػػق إىل الفهػ ػػم كاالسػ ػػتيعاب .اإلمػ ػػارات :دار الكتػ ػػاب اعبػ ػػامعي .طٔ،
اإلمارات :دار الكتاب اعبامعي.
اػبزامى ،عبدالكرمي أضبد (ٕٓٓٚـ) .األطفاؿ كحقوقهم يف الًتبية كالتعليم .القاىرة :مكتبة ابن سينا.
خليل  ،سعادة (ٕٖٗٔىػٕٓٔٔ-ـ) .الذكاء اؼبتعدد :بُت النظرية كالتطبيق .ؾبلة جسور عربويػة  -مكتػب الًتبيػة العػريب لػدكؿ اػبلػيج -
العدد العشركف .الرياض.
خوالدة ،ؿبمود (ٕٗٓٓـ) .الذكاء العاطفي :الذكاء االنفعايل .طٔ ،القاىرة :دار الشركؽ.
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دسوقي ،شَتين ؿبمد – عبداؼبطلب ،السيد فضايل (ٕٜٓٓـ ) .فعالية برنامج ععليمي يف ضوء نظرية الذكاءات اؼبتعددة على التحصيل
الدراسي كفعالية الذات يف الرياضيات لدل عالميذ الصف السادس االبتدائي ذكم صعوبات ععلم الرياضيات .ؾبلة كلية الًتبية ،جامعة
بنها ،اجمللد  ،ٜٔالعدد ٓ ،ٛأكتوبر .مصر.
دكبز ،ديفيد – كهانا ،كيًتا (ٕٔٔٓـ) .عقوؿ مراىقة..كصبيلة .ؾبلة ناشيوناؿ جيوغرافيك العربية .أكتوبر.
ديورانت ،كؿ (ٕٗٗٔىػٕٓٓٗ-ـ) .قصة الفلسفة من أفالطوف إىل جوف ديوم .طٔ ،عرصبة د .فتح اهلل ؿبمد اؼبشعشع .بَتكت :دار
اؼبعارؼ.
ديورانت ،كؿ  ،ديورانت  ،إيريل (بدكف عاريخ) .قصة اغبضارة .عونس :جامعة الدكؿ العربية.
الرشيد ،خالد عبدالقادر عبدالعزيز (ٕٓٔٓـ) .موسوعة اللهجة الكويتية .طٕ .الكويت.
الرشيدم ،حسُت اؽبدبة (ٕٖٗٔىػٕٓٔٔ-ـ) .مدخل إىل أصوؿ الًتبية .طٔ ،الكويت :مكتبة الفالح.
ريك ،كرملي (ٕٜٔٗىػٕٓٓٛ-ـ) .فن التلخيص .عرصبة ؿبمد بالؿ اعبيوسي .الرياض :مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج.
ساكس ،أكليفر (ٖٔٗٔىػٕٓٔٓ-ـ) .نزعة إىل اؼبوسيقى :حكايات اؼبوسيقى كالدماغ .طٔ ،بَتكت :الدار العربية للعلوـ ناشركف.
السفاريٍت ،ؿبمد بن أضبد بن سامل بن سليماف (ٕٕٓٓـ) .غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب .بَتكت :دار الكتب العلمية.
السلطي ،ناديا ظبيح (ٕ٘ٗٔىػٕٓٓٗ-ـ) .التعلم اؼبستند إىل الدماغ .طٔ ،عماف األردف :دار اؼبسَتة.
سليم ،ؿبمد صابر (ٕٔٗٙىػٕٓٓٙ-ـ) .بناء اؼبناىج كزبطيطها .طٔ ،األردف :دار الفكر.
ظبارة ،نواؼ أضبد -كالعديلي ،عبدالسالـ موسى (ٕٔٗٛىػ ٕٓٓٛ -ـ) .مفاىيم كمصطلحات يف العلوـ الًتبوية .األردف :دار اؼبسَتة
للتوزيع كالنشر.
الشربيٍت ،فوزم عبدالسالـ (ٕٓٔٓـ) .طػرؽ كاسػًتاعيجيات التعلػيم كالػتعلم لتنميػة الػذكاءات اؼبتعػددة بػالتعليم مػا قبػل اعبػامعي كالتعلػيم
اعبامعي .طٔ ،القاىرة :مركز الكتاب.
الشلفي ،عبدالعليم – آؿ رشي ،عالء الدين (ٕٔٔٓـ) .ال عتفلسف :ركائع أفكار د .علي الوردم .دمشق :مركز الناقد الثقايف.
الصاكم ،ؿبمد (ٕٜٓٓـ) .اؼبقاصد العليا للًتبية :كعربويات اإلماـ الشاطيب .ؾبلة اؼبعرفة السعودية :العدد :ٔٙٚ
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=38
صػػربم ،عبداغبميػػد (ٕٓٓٚـ) .مػػدخل مقػػًتح لتػػدريس اعبغرافيػػا يف ضػػوء نظريػػة الػػذكاءات اؼبتعػػددة .القػػاىرة  ،عػػامل الًتبيػػة ،العػػدد ٕٕ،
السنة  ،ٛمايو.
الصواؼ ،مازف (ٕٓٔٓـ) .اغبيوية كاعبماؿ :دليلك اؼببسط غبياة أفضل .اإلمارات.
طو ،ؿبمد (ٕٔٗٚىػ  ٕٓٓٙ -ـ) .الذكاء اإلنساين :اذباىات معاصرة كقضايا نقدية .الكويت :عامل اؼبعرفة (ٖٖٓ).
عاقل ،فاخر (ٕٗٓٓـ) .االبداع .يف :اؼبوسوعة العربية .دمشق :سوريا.
عامر ،طارؽ عبدالرؤكؼ كؿبمد ،ربيع (ٕٓٓٛـ) .الذكاءات اؼبتعددة .األردف :اليازكرم.
عامود ،بدر الدين (ٕٔٓٓـ) .علم النفس يف القرف العشرين .موقع ارباد الكتّاب العرب على شبكة اإلنًتنت (awu-
 .)dam.netدمشق.
عبد القادر الزاكي (ٕٓٓٓـ) .التدريس اؼبتمركز حوؿ اؼبتعلم كاؼبتعلمة مبادئ كعطبيقات .مشركع عربية الفتيات باؼبغػرب (.)MEG
عبده ،أيبن أسعد (ٖٔٗٔق .)ٕٓٔٓ-التغيَت من الداخل .عأمالت يف عادات النجاح السبع .طٗ ،الرياض :كىج اغبياة لإلعالـ.
عفانػػة ،عػػزك إظباعيػػل –اػبزنػػدار ،نائلػػة قبيػػب(ٕٜٔٗقٕٜٓٓ-ـ) .التػػدريس الصػػفي بالػػذكاءات اؼبتعػػددة .طٕ ،عمػػاف األردف :دار
اؼبسَتة.
عالكنػػة ،شػػفيق فػػالج –كبلعػػاكم ،منػػذر يوسػػف (ٕٓٔٓ ـ) .أسػػاليب الػػتعلم اؼبفضػػلة كالػػذكاءات اؼبتعػػددة السػػائدة لػػدل طلبػػة جامعػػة
الَتموؾ .ؾبلة العلوـ الًتبوية كالنفسية ،العدد ٕ ،اجمللد ٔٔ ،جامعة البحرين كلية الًتبية.
علي ،سعيد إظباعيل (ٖٕٗٔىػٕٓٔٔ-ـ) .أصوؿ الفقو الًتبوم اإلسالمي :أعالـ الفكر الًتبوم اإلسالمي .طٔ ،القاىرة :شركة
الدكلية
سفَت
علي ،سعيد إظباعيل (ٕٔٗٙىػ ٕٓٓ٘ -ـ) .أصوؿ الًتبية اإلسالمية .طٔ ،القاىرة :دار السالـ.

للنشر.
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علي ،سعيد إظباعيل (ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ-ـ) .مستقبل ععليم األمة العربية .طٔ ،القاىرة :دار الفكر العريب.
علي ،سعيد إظباعيل (بدكف عاريخ) .اػبطاب الًتبوم اإلسالمي .سلسلة كتب األمة (عدد رقم ٓٓٔ) .قطر .موقع إسالـ كب:
http://www.islamweb.net
علي ،سعيد اظباعيل  ،كفرح ،ىاين عبدالستار (ٕٜٔٗىػٕٜٓٓ-ـ) .فلسفة الًتبية :رؤية ربليلية كمنظور اسالمي .طٔ ،القاىرة :دار
الفكر العريب.
العياصرة ،كليػد رفيػق (ٖٔٗٔى ػٕٓٔٓ-ـ) .الًتبيػة اإلسػالمية كاسػًتاعيجياهتا العمليػة .طٔ ،األردف :عبػداهلل ،ؿبمػد ضبػداف (ٕٔٗٛى ػ-
ٕٓٓٛـ) .الفلسفة الًتبوية كدكرىا يف التنمية .طٔ ،األردف :دار كنوز اؼبعرفة العلمية.
غاردنر ،ىوارد (ٕٕٗٔىػ ٕٓٓٔ-ـ) .العقل غَت اؼبدرسي .عرصبة :ؿبمد بالؿ اعبيوسي .الرياض :مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج.
غػػاردنر ،ىػػورد (ٕ٘ٗٔى ػ  ٕٓٓٗ -ـ) .أطػػر العقػػل :نظريػػة الػػذكاءات اؼبتعػػددة .عرصبػػة :ؿبمػػد بػػالؿ اعبيوسػػي .الريػػاض .مكتػػب الًتبيػػة
العريب لدكؿ اػبليج.
غ ػػاردنر ،ى ػػورد (ٕٜٔٗى ػ ػ  ٕٓٓٛ -ـ) .طبس ػػة عق ػػوؿ م ػػن أج ػػل اؼبس ػػتقبل .نقلت ػػو إىل العربي ػػة :ى ػػال اػبطي ػػب .طٔ ،الري ػػاض :مكتب ػػة
العبيكاف.
قاموس اؼبعاين (ٕٔٔٓـ) .موقع اؼبعاينhttp://www.almaany.com :
قطامي ،يوسف –اليوسف ،رامي (ٖٔٗٔىػٕٓٔٓ-ـ) .الذكاء االجتماعي لألطفاؿ .طٔ ،األردف :دار اؼبسَتة.
كاركؿ ،جيل (ٕٖٗٔىػ ػٕٓٔٔ-ـ) .ؿباكرات حضارية :حوارات نصية ذبُت فتح اهلل كولن كفالسفة الفكر اإلنساين .عقدمي أضبد
أكرب .عرصبة إؽباـ فتحي  ،أضبد سعيد  .دار النيل :القاىرة.
كرـ الدين ،ليلى (ٕٓٓٛـ) .طفل ما قبل اؼبدرسة كالكتاب .القاىرة (حبث غَت منشور).
الكندرم ،لطيفة حسُت كملك ،بدر ؿبمد ( ٕٜٔٗىػ = ٕٓٓٛـ) .ععليقة أصوؿ الًتبية .طٖ ،الكويت :مكتبة الفالح.
الكندم (ٕٜٓٓـ) .الفلسفة األكىل .موقع الوراؽ (أبوظيب)http://www.alwaraq.net :
كولينز ،جوف  ،ك أبراين ،نانسي باعريسيا (ٕٓٓٛـ) .قاموس دار العلم-غرينػوكد للمصػطلحات الًتبويػة .عرصبػة حنػاف كسػركاف .مراجعػة
الًتصبة ىالة سنو .طٔ ،بَتكت :دار العلم للماليُت.
الكيالين ،ماجد عرساف (ٔٗٔٛىػٜٜٔٚ ،ـ) .الًتبية كالتجديد كعنمية الفاعلية عند اؼبسلم اؼبعاصر .طٔ ،اؼبملكة العربية السػعودية:
دار االستقامة.
اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكماؿ عطبيق أحكاـ الشريعة اإلسالمية التابع للديواف األمَتم (ٜٔٗٔىػٜٜٜٔ-ـ) .النظاـ
الًتبوم .الكويت :اللجنة الًتبوية.
ماسوف (ٕٓٓٙـ) .عكامل الذكاءات اؼبتعددة كأساليب التعلم .عرصبة مراد علي -كليد السيد .اإلسكندرية :دار الوفا.
ماكجينيس ،آالف (ٕٓٓٚـ) .عنصر الصداقة األساسي :كيف عزداد قربا فبن هتتم بأمرىم؟ طٔ ،الرياض :مكتبة جرير.
مبارؾ ،منصور (ٕٖٗٔىػٕٓٔٔ-ـ) .الفيلم بوصفة نصا فلسفيا .العدد ٖٖ٘ ،سبتمرب ،ؾبلة الكويت .الكويت :كزارة اإلعالـ.
مرداف ،قبم الدين علي  ،كآخركف (ٕٗٓٓ ـ) .اؼبرجع الًتبوم العريب لربامج رياض األطفاؿ .عونس :اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة
كالعلوـ .
مركز عقومي الطفل (ٕٜٓٓـ) .ركن الباحث :الذكاءات اؼبتعددة .ؾبلة مركز عقومي كععليم الطفل .العدد ٕ اجمللد ٖ  ،أكتػوبر .الكويػت:
مركز عقومي كععليم الطفل.
اؼبشػػريف ،انش ػراح إب ػراىيم (ٕٓٔٓـ) .برنػػامج نشػػاطات عربويػػة لػػدل أطفػػاؿ األلفيػػة الثالثػػة "ٖ "ٙ-لتطػػوير الربنػػامج التلفزيػػوين "افػػتح يػػا
ظبسم" كعنمية إبداعهم يف ضوء نظرية الذكاءات اؼبتعددة .ؾبلة الطفولة العربية :العدد ٘ٗ ديسمرب .الكويت.
مصطفى ،هنى (ٕٕٔٓـ) .من دكف استثناء :العباقرة يصنعوف كال يولدكف .ملحق ؾبلة العريب :البيت العريب .الكويت.

اؼبهدم ،ؿبمد (ٕٖٗٔىػٕٓٔٔ-ـ) .التنشئة األسرية اؼبوجهة كبو الصالح اإلنساين .موقع اعبمعية العاؼبية اإلسالمية للصحة النفسية

(.)elazayem.com/new(67).htm.
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.اإلسالمية
:برنػ ػػامج احملػ ػػدث
. الػ ػػدرر اؼبباحػ ػػة يف اغبظػ ػػر كاإلباحػ ػػة.) ٕٕٓٓ ـ-  خليػ ػػل بػ ػػن عبػ ػػد القػ ػػادر الشػ ػػيباين (ٖٕٗٔ ىػ ػ ػ،الػ ػػنحالكم
http://www.muhaddith.org
. دار اؼبسَتة: األردف،ٕ ط. النظرية كالتطبيق: الذكاء اؼبتعدد يف غرفة الصف.)ٕٓٔٓـ- ؿبمد بكر (ٖٓٗٔىػ،نوفل
 مطبوعات،ٕٖ  ع،ٔ  مج، ؾبلة مستقبليات، مفكركف من أعالـ الًتبية: يف. جوف ديوم.)ٔـٜٜٖ( . ركبَتت ب،كستربكؾ
.اليونسكو
: موقع شبكة النبأ اؼبعلوماعية، اؼبعلموف إزاء التحديات الًتبوية اؼبعاصرة.) علي (ٕٕٔٓـ،كطفة
http://annabaa.org/nbanews/2012/05/275.htm
 عبنة التأليف كالتعريب. ؾبلس النشر العلمي،جامعة الكويت. أصوؿ الًتبية إضاءات نقدية معاصرة.) علي أسعد (ٕٔٔٓـ،كطفة
.كالنشر
-ٚٔ٘ٗ  السنة ٓ٘ العدد،ٕٔٔٓـ-٘-ٔٗ  السبت: الكويت. جائزة إسبانية لألمريكي ىوارد جاردنر.)ٕٔٔٓـ-الوطن (ٕٖٗٔق
.ٕٔٚٓٚ
 منشورات. كصف اغبالة الراىنة كاستشراؼ اؼبستقبل: ععليم الفلسفة كععلم التفلسف: الفلسفة مدرسة للحرية.)ٕٓٓـٜ( اليونسكو
.اليونسكو
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