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الذكاء األستراتيجي لدى طلبة الصف الخامس األعدادي وعالقته
بتحصيلهم الدراسي لمادة الرياضيات

ممػػػخص البػػػحث
هدؼ البحث الی التعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف الذكاء االستراتيجي لدى طمبة الصؼ الخامس االعدادي
وتحصيمهـ في مادة الرياضيات  ،وتكونت عينته مف ( )022طالباً وطالبة مف طمبة الصؼ الخامس االعدادي
ولمفرعيف العممي واألدبي تـ اختيارهـ عشوائيا باالسموب الطبقي تبعاً لمتغيري الجنس والفرع الدراسي مف مجتمع
البحث في المدارس الثانوية لمبنيف والبنات لمنازحيف في مدينة اربيؿ لمعاـ الدراسي ( )0202 – 0202ولتحقيؽ
هدؼ البحث واألجابة عف أسئمته اعتمد الباحثاف عمى االختبار الذي اعدته ابراهيـ ( )0202لمذكاء االستراتيجي
والمكوف مف ( )02فقرة موزعة بالتساوي عمى خمسة ابعاد لمذكاء (االستشراؼ  ،التفكير المنظـ ،الرؤية
المستقبمية ،الدافعية ،الشراكة) وقد اتسـ االختبار بالصدؽ والثبات  ،بعد ذلؾ طبؽ الباحثاف االختبار عمى أفراد
عينة البحث في الكورس ال ثاني مف العاـ الدراسي نفسه فضال عف حصولهـ عمى درجاتهـ في مادة الرياضيات
لمكورس االوؿ  ،وبعد جمع البيانات وتحميمها احصائيا بأستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف واالختبار التائي الخاص
به دلت النتائج الى :
 -0توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياً عف مستوى ()2020بيف الذكاء االستراتيجي ودرجة مادة الرياضيات
لدى طمبة الصؼ الخامس االعدادي الذكور واالناث ومف الفرعيف العممي واالدبي كالً عمى حدى .
وفي ضوء النتائج خرج الباحثاف بعدد مف االستنتاجات والتوصيات والمقترقات الجراء بحوث مستقبمية .
مقدمة :
لقد حظي مفهوـ الذكاء األنساني بأكبر قدر مف اهتماـ عمماء النفس منذ بداية هذا القرف وهػذا واضػف فػي
كـ الدراسات والبحوث والنظريات التي تناولت الذكاء عمى مدى العقود العشرة مف هذا القرف إال اف هػذ الدراسػات
والبحوث عمى كثرتهػا وتعػدد مناهجهػا وأسػاليبها وتبػايف النظريػات التػي اشػتقت منهػا 0لػـ تصػؿ الػى تصػور كامػؿ
يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف طبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكاء األنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني.

(الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات) 009 :0990،

فالذكاء ظاهرة مف الظواهراألنسانية الدارجة وهوما يمثؿ سػرعة الفهػـ وجػودة التفكيػر وسػرعة البديهيػة التػي تعنػي
بشكؿ اساسي استخداـ الخبرة الماضية في فهـ موقؼ راهف(العتوـ وآخروف )040 :0220،ومما الشؾ فيػه الػى
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اف المجتمػػع يمعػػب دور فػػي ذكػػاء الفػػرد والتػػاثيرات المختمفػػة التػػي يمارسػػها عمػػى نمػػو العقمػػي 0بمعنػػى اف هنػػاؾ
تنشئة أجتماعية لذكاء الفػرد مػف قبػؿ المجتمع(الشػي  ) 000: 0222،لػذا فػاف القػدرة العقميػة لػدى الطمبػة تمثػؿ
الطاقة المحركة التي تدفعهـ إلى درجة الرقي وعميه فاف التطور الحضاري لألنسػاف فضػال عػف الثػورة المعموماتيػة
والتكنموجيػػا الحديثػػة كػػؿ هػػذا يعػػود إلػػى هػػذ الطاقػػة الخالقػػة

(أبػػو جػػادو ،) 00 : 0224،ومػػف هػػذا المنطمػػؽ

يؤكد العديد مف الباحثييف إلى اف الذكاء هو قمة الهرـ المبني عمى أسس تسبقه  ،اذ يشػير البػاحثييف إلػى وجػود
قدرات اكثر تخصصػاً والتػي تشػكؿ أعمػدة الػذكاء وتحػت هػذ القػدرات مجموعػة مػف القػدرات الصػغيرة المتخصصػة
والتػي تشػكؿ األسػاس األوسػع لقػدرات األنسػاف لػذا اقتػرح بعػض البػاحثييف وجػود نػوعيف مػف الػذكاء األوؿ الػػذكاء
السػػائؿ والػػذي يشػػمؿ تمػػؾ القػػدرات العقميػػة التػػي التعتمػػد عمػػى وجػػود خبػػرة سػػابقة أو تعمػػـ اكػػاديمي وهػػي قػػدرات
اليمكف تطويرها أو تعديمها وتولد مع األنساف مثؿ التخيؿ وسرعة البديهة والقدرة عمى التفكير المجػرد  ،أمػا النػوع
الثػػاني فهػػو الػػذكاء البمػػوري ) )crystallized intelligenceالػػذي يمثػػؿ القػػدرات العقميػػة التػػي تعتمػػد عمػػى
المعمومػػات والخب ػرات التػػي يتعممهػػا الشػػخص سػػابقاً ويمكػػف تطويرهػػا مععا تدر ع مثل ملععم تدععوي تدشعععال تادة ع

تد را .

(تدقضاة آخ ن) 051 : 4102،

وقد كانت لمحضارة العربية االسالمية محاوالت عديدة لدراسة الذكاء مباشرة ومف هػذ المحػاوالت دراسػات ابػف
الجػػوزي ( ) 0092-0002فػػي كتابػػه (األذكياء)حيػػث نػػاقش فيػػه قضػػايا البيئيػػة والوراثػػة والعالقػػة بػػيف التكػػويف
الجسمي والذكاء  ،وأثر المناخ فػي الػذكاء واكػد فػي كتابػه عمػى جػانبيف رئيسػييف بخصػوص الػذكاء الجانػب االوؿ
هو الذكاء المفظي والجانب األخر هو الذكاء العممػي أو القػدرة عمػى حػؿ المشػكالت بمعنػى إدراؾ المشػكمة وسػرعة
األستجابة لها (الجاللي.) 000 :0202،أما في الغرب فكاف واضف مف قبؿ مختمؼ الحضارات إذ يعػد الفيمسػوؼ
الروماني شيشروف مػف أوائػؿ الفالسػفة الػذيف اسػتخدموا كممػة الػذكاء ( )Intelligenceثػـ شػاعت بعػد ذلػؾ فػي
االنكميزية والفرنسػية كممػة ))Intelligenceممػا شػجع العممػاء عمػى تنػاوؿ موضػوع الػذكاء مػف زوايػا ومنظمقػات
مختمفػػة (البػػادري ) 000: 0200،وعمػػى الػػرنـ مػػف كػػؿ هػػذا اال اف الجهػػود كانػػت متفرقػػة وكانػػت متقصػػرة عمػػى
االهتماـ بطبيعة العالقة بيف العقؿ والديف  0إذ ظمت دراسة الذكاء محصورة في حدود  0وظؿ النقػاش معمػؽ حتػى
اواخرالقرف الثػامف عشػر إلػى اف اسػس جػالتوف مػا يعػرؼ بالمػدخؿ السػيكوفيزيقي ( sychPsychophysical
 )Approachلدراسػػة الػػذكاء ،بينمػػا اسػػس الفريػػد بينيػػه مػػايعرؼ بالمػػدخؿ السػػيكومتري ( Psychometrical
 )Approachإذ قػػدـ بينيػػه ألوؿ مػػرة أداة لمتعػػرؼ عمػػى األطفػػاؿ ذوي القػػدرة العقميػػة المنخفضػػة والػػذي تسػػتدعي
حالتهـ شكؿ مف اشكاؿ التربية الخاصة ،ومف هذا المنطمؽ ظهر ألوؿ مرة مفهػوـ العمػر العقمػي )Mental Age
) ويشير هذا المفهوـ الى اف لكؿ طفؿ مستوى عمري يضـ مهمة اومجموعة مف المهاـ مرتبطة بعمرزمنػي محػدد
(العتوـ وآخروف)044: 0220،
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وفي ضوء كػؿ مػا سػبؽ اتجهػت حركػات التطػور التربػوي فػي معظػـ بمػداف العػالـ الػى اعػادة النظرفػي خطػط
وبرامج العممية التربوية كاممة لغرض اعداد اجياؿ مستقبمية قادرة عمى مواجهػة التحػديات المتالحقػة وفػؽ منظػور
اسػتراتيجي يحقػؽ لمفػرد فػرص جديػدة تسػهـ فػي تحقيػؽ االهػداؼ المنشػودة ( )Me Dowell،2009:395ومػف
هنػػا بػػرز الػػذكاء االسػػتراتيجي كػػأداة فاعمػػة فػػي توجيػػه هػػذا التطػػور لتحقيػػؽ اهػػداؼ الموسسػػات التربويػػة وتمكػػيف
افرادها مف وضع خطط مستقبمية تواكب التقدـ العممي السريع وتسعى الى مستقبؿ افضؿ وعمى كافة االصعدة .
(صالف وآخروف) 000 :0202،
فالػػذكاء االسػػتراتيجي يػػرتبط بنػػوع مػػف القػػدرات العقميػػة التػػي يحتاجهػػا الفػػرد فيعمػػؿ الػػذكاء االسػػتراتيجي عمػػى
استخداـ تمؾ القدرات بطريقة تتيف لمفرد امكانية التفكير الشمولي الػذي يحقػؽ لػه فػرص تصػعب عمػى االخػريف
بمونها بنفس المستوى ،وبالتالي فاف الفرد يكتسػب نوعػا مػف االبػداع الفكػري الػذي ينػتج عنػه افكػار خالقػة ونيػر
تقميدية تساعد في مواجهة التحديات (النعيمػي ) 002 : 0222،لػذا يػرى الػبعض بػاف الػذكاء االسػتراتيجي جػزًء
مف نظاـ الشخصػية التػي ينبغػي اف يتمتػع بهػا الفػرد فضػال عػف كونػه االداة التػي تسػاعد الفػرد عمػى التعامػؿ مػع
مختمؼ التغيرات بطريقة مناسبة توفر افكػار وحمػوؿ اسػتراتيجية وصػوالً الػى اتخػاذ قػ اررات سػميمة تضػمف النجػاح

والتقدـ (الطائي )02 :0229،كما أنه يمعب دوررئيس في مجاالت الحياة ويساعد الطمبة عمى اتخػاذ اسػتراتيجات
تعيػػػػنهـ عمػػػػى القيػػػػاـ بالعمميػػػػات المعرفيػػػػة والتخطػػػػيط لممسػػػػتقبؿ لضػػػػماف الوصػػػػوؿ الػػػػى حػػػػؿ كافػػػػة المعوقػػػػات
(ابوعميػػا )90 :0222،لػػذا اشػػار مػػاكوبي (  )2011،Maccobyإلػػى اف سػػبب نجػػاح كثيػػر مػػف الطمبػػة هػػو
امتالكهـ نوعاً مختمفا مف الذكاء لـ يصفه عمماء النفس والػذي اسػما الػذكاء االسػتراتيجي والػذي يػ ار بأنػه ذكػاء
يتميز به األفراد ويتألؼ مػف عناصػر عػدة هػي االستشػراؼ  0والتفكيػر المػنظـ  0والرؤيػة المسػتقبمية  0والدافعيػة 0

والشراكة ( (Maccoby,2011:9في حيف أشار جواد ( )0200إلى دراسة قاـ بها كػاتز ( ) 0992لمعرفػة أراء
األفراد الذيف يتمتعوف بالذكاء االستراتيجي حيث اشارت الدراسة الى اف أهـ الخصػائص التػي يجػب اف يتحمػى بهػا
هؤالء االفراد هي رؤية مستقبمية واضحة وعميقة تجػا االمػور (جػواد ) 90 :0202،بينمػا اظهػرت دراسػة بػوكر
وآخػػروف ( ) 0200الػػى أف الػػذكاء االسػػتراتيجي تبػػرز وظيفػػة مػػف خػػالؿ تػػوفير المعمومػػات الهامػػة والجوهريػػة
لألفػراد الػػذيف يتخػػذوف القػ اررات التػػي بػػدورها تسػػاعدهـ عمػػى التبصػػر والتحميػػؿ فضػالً عػػف تػػوفير بػػدائؿ عػػدة لحػػؿ

المشكالت ( )Pauker et al,2013:97لػذا يعػد الػذكاء االسػتراتيجي احػد األسػاليب الحديثػة الػذي يػدور حػوؿ

االستجابة المناسبة لمحاضرمف اجؿ صناعة المستقبؿ واستشعار النتائج مػع األخػذ بنظػر االعتبػار قدسػية الوقػت
(يوسؼ.) 00 : 0204،
وفي السياؽ نفسه البد مف االشارة الى اف العديػد مػف الجامعػات األجنبيػة اخػذت عمػى عاتقهػا تػدريس الػذكاء
االسػػتراتيجي كجامعػػػة بورتالنػػد فػػػي أقسػػاـ الهندسػػػة وادارة التكنولوجيػػػا  0فضػػالً عػػػف اعػػداد منػػػاهج متخصصػػػة
بمفاهيمػػػػػػػػه واسػػػػػػػػاليبه وكيفيػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى تطػػػػػػػػوير مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ االسػػػػػػػػتعانة بأسػػػػػػػػاتذة متخصصػػػػػػػػيف

()Chotin&Labie,2008:8وقػد ذكػر العديػد مػف البػاحثيف األدوارالمهمػة لمػذكاء االسػتراتيجي وبػاالخص ذلػؾ
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الدورالذي يمعبه في تعزيزوترسي السمات القيادية،إذ اقترح عدد مف الباحثيف أف توظيػؼ العػامميف القػادريف عمػى
استخداـ تقنية المعمومات واالتصاالت وبمػا يعمػؿ عمػى تنظػيـ األنشػطة والمهػاـ وهػذا يػؤدي إلػى تحسػيف مسػتوى
ذكػاء اسػتراتيجياً (محمػد وآخػروف) 00: 0200،إلف
الذكاء االستراتيجي وهذا اليمكف إنجاز بػدوف قػادة يمتمكػوف
ً
الذكاء االستراتيجي يعد مقدمة لتحويؿ القادة إلى قادة استراتيجييف فضالً عمى االهميػة الكبيػرة ألبعػاد فػي ترسػي
السمات القيادية ،واالرتقاء بأداء العامميف والمنظمة،والحصوؿ عمػى أداء قيػادي فعػاؿ ،وفػي ضػوء ذلػؾ تػـ اقتػراح

أف يكوف هناؾ جزء لمذكاء االستراتيجي في البرامج التدريبية لمقيادات اإلداريػة يػتـ مػف خاللػه تنميػة أبعػاد الػذكاء
االستراتيجي فيهـ وهذا مف أجؿ صناعة ق اررات استراتيجية وخطط في األمد البعيد.
(العبيدي واخروف)40: 0200،
وفي اتجا أخريعد التحصيؿ الدراسػي مػف المتغيػرات المهمػة التػي يوليهػا البػاحثوف فػي ميػداف التربيػة وعمػـ
الػػنفس إهتمامػاً كبيػ ارً لمنهػػوض بالعمميػػة التعميميػػة 0اذ يتبػػوء موضػػوع التحصػػيؿ الدراسػػي اهميػػة خاصػػة فػػي حيػػاة
الطالب عمى اختالؼ مستوياتها ألنه االساس المعتمد في توزيع الطمبة عمػى انػواع التعمػيـ المختمفػة فػي المراحػؿ

الثانوية وقبولهـ في مؤسسات التعميـ العالي(العمى وسحموؿ.)94: 0222،فالتحصيؿ الدراسػي شيشػبع حاجػة مػف
الحاجات النفسية التي يسػعى إليهػا الدارسػوف وفػي حالػة عػدـ إشػباع هػذ الحاجػة ف نهػا تػؤدي الػى شػعورالطالب
باإلحباط الذي ينتج عنه استجابات عدوانية مف قبمه قد تػؤدي إلػى اضػطراب النظػاـ الدراسػي ،وفػي سػياؽ متصػؿ
يعد التحصيؿ الدراسي أحػد الجوانػب المهمػة فػي النشػاط العقمػي الػذي يقػوـ بػه الطالػب والػذي يظهرفيػه اثرالتفػوؽ
الدراسي( .المومني والحموري)00 :0202،
كما تكمف أهمية التحصيؿ الدراسػي فػي العمميػة التعمميػة فيكػوف هػي عػد كمعيػار لقيػاس مػدى كفػاءة العمميػة
التعمميػػة ،ومػػدى كفاءتهػػا فػػي ف
تنميػػة مختمػػؼ المواهػػب والقػػدرات المتػػوفرة فػػي المجتمػػع ممػػا يمهػػد السػػتغالؿ هػػذ
القدرات  ،كماويعد التحصيؿ الدراسي مػف اإلجػراءات الوقائيػة لعػدـ الوقػوع فػي المشػكالت األمنيػة والتخريبيػة التػي
تعاني منها كثيػرمف المجتمعػات نتيجػة انحطػاط المسػتوى الدراسػي وقمػة التحصػيؿ وتسػرب كثيػرمف المتعممػيف مػف
الدراسة وهكذا يتضف أهمية التحصيؿ الدراسي في العمميػة التربويػة (عبدالحميػد )90-94: 0202،وبالتػالي فػاف
التحصػػيؿ الدراسػػي ذوأهميػػة كبػػرى إذ يجعػػؿ الطالػػب يتعػػرؼ عمػػى حقيقػػة قدراتػػه وامكاناتػػه ،فوصػػوله إلػػى مسػػتوى
تحصػػيمي مناسػػب يبػػث فػػي نفسػػه الثقػػة ويعززهػػا فض ػالً عػػف أف التحصػػيؿ الدراسػػي يحقػػؽ حمػػـ األسػػرة والمكانػػة

االجتماعيػػة لمفػػرد ،وهوأيض ػاً يحسػػف مػػف نظػػرة الفػػرد لذاتػػه ،كمػػا أكػػدت ذلػػؾ دراسػػات عديػػدة ،منهػػا دراسػػة قطػػامي
وبرهوـ ( ) 0929بػأف المتعممػيف ذوي مفهػوـ الػذات المرتفػع يكػوف تحصػيمهـ األكػاديمي مرتفعػاً ،ودراسةعسػاكرة

() 0220أف مفهػػػوـ الػػػذات المرتفػػػع يسػػػبب ارتفاعػػػاًفي التحصػػػيؿ،وكذلؾ يمكػػػف أف يسػػػبب التحصػػػيؿ األكػػػاديمي
المرتفع إيجابية في مفهوـ الذات أي أف العالقة متبادلة ( .الحموي) 022: 0202،
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مشكمة البحث:
ممػػا تقػػدـ شػػخص الباحثػػاف أف التربيػػة المعاصػػرة تسػػعى لجعػػؿ الطالػػب مفكػػ ارً جيػػداً فالبػػد مػػف تعميمػػه مهػػارات
التفكيػػرمف خػػالؿ مجموعػػة خط ػوات واضػػحة ومترابطػػة تالئػػـ مراحػػؿ نمػػو واسػػتيعابه وقدرتػػه عمػػى التفاعػػؿ وتبػػادؿ

المعمومات واختيارالخبرات التعميمية المناسبة لذكاءات الطالب بحيث تكػوف متنوعػة بمػا يسػمف لكػؿ طالػب بانتقػاء
مايناسب ذكاءاتػه ،واالعتمػادعمى مايظهرلػدى الطػالب مػف ذكػاءات أثنػاء تقػديـ المفهػوـ أوالموضػوع لهػـ وتخطػي
االهتماـ بالمحتوى فقط إلى االهتماـ المتوازف بكؿ مف المحتوى والبنية المعرفية لػدى الطػالب (الزبيػدي: 0200،
) 000ومف وجهة نظر أخرى تعد الرياضيات منظومات مف العالقات يتـ نسجها في منهج واحد وجسـ مػنظـ مػف
المعرفػػة ،فالرياضػػيات هػػي النمػػوذج األعمػػى لممعقوليػػة ،وهػػى األنمػػوذج األبسػػط فػػي الوقػػت نفسػػه ،إذ تعتمدهػػذ
المنظومات في تكوينهاعمى التنظيـ والتػرابط  ،والتػي تعػد أف المعمومػات المفككػة ونيرالمترابطػة بمعمومػات الطالػب
ليس لها قيمة في تكوينه المعرفي،ف ف المعرفػة الحقيقيػة هػي تمػؾ التػي يقػوـ الطالػب بتركيبهػا ودمجهػا فػي بنيتػه
العقمية بصورة ذاتية اعتماداًعمى المعرفة السابقة الموجودة لديه( .عبيدوعفانة)22 :0220،

ويرى الباحثاف أف اهتماـ عمماء النفس بالذكاء االستراتيجي وخاصة في مجاؿ القيادة األدارية والصػفية جػاء

نتيجة تاثير في اتخاذ القرار واألبداع ،وبنظرة موضوعية لمباحثيف إلى واقػع تػدريس مػادة الرياضػيات فػي المرحمػة
األعدادية وعمى الرنـ مف التقدـ فيهػا إال اف هنػاؾ عوامػؿ خارجيػة وداخميػة تسػاعد الطمبػة عمػى فهػـ هػذ المػادة
والتقػػدـ فػػي تطبيقاتهػػا  ،وكػػاف مػػف ضػػمف العوامػػؿ الداخميػػة الػػذكاء االسػػتراتيجي لػػدى الطمبػػة لػػذا حػػاوؿ الباحثػػاف
الوقوؼ عند العالقة بيف الذكاء االستراتيجي والتحصيؿ الدراسػي فػي مػادة الرياضػيات لػدى طمبػة الصػؼ الخػامس
االعدادي بفرعيه العممي واألدبي وبذلؾ تمكف الباحثاف مف تحديد مشكمة البحث بالسؤاؿ األتي:
ما طبيعة العالقة االرتباطيػة واتجاههػا بػيف الػذكاء االسػتراتيجي والتحصػيؿ الدراسػي لمػادة الرياضػيات لػدى طمبػة
الصؼ الخامس األعدادي بفرعيه العممي واألدبي؟

هدؼ البحث:

يهػػدؼ البحػػث الحػػالي التعػػرؼ عمػػى العالقػػة االرتباطيػػة بػػيف الػػذكاء االسػػتراتيجي لػػدى طمبػػة المرحمػػة االعداديػػة
وتحصيمهـ في مادة الرياضيات في ضوء متغيري الجػنس (ذكور،انػاث) والفػرع الدراسػي (عممػي ،أدبػي) وذلػؾ مػف
خالؿ االجابة عف األسئمة الفرعية لسؤاؿ الرئيسي وهي:
 -0مػا مسػتوى الػػذكاء االسػتراتيجي ودرجػػة الرياضػيات لػػدى طمبػة الصػػؼ الخػامس األعػػدادي تبعػاً لمتغيػػري
الجنس (ذكور  ،اناث) والفرع الدراسي (عممي  ،ادبي) ؟

 -0هػػؿ توجػػد عالقػػة ارتباطيػػة دالػػة احصػػائيا بػػيف الػػذكاء االسػػتراتيجي ودرجػػة الرياضػػيات لػػدى طمبػػة الصػػؼ
الخامس االعدادي تبعاً لمتغيري الجنس (ذكور ،اناث) والفرع الدراسي (عممي ،ادبي)؟
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أهمية البحث:
تكمف اهمية البحث في الجوانب االتية :
 -0يعد محاولة في مجاؿ تطبيقات عمـ النفس التربوي في تدريس مادة الرياضيات.
 -0يفيػػد البػػاحثييف وطمبػػة الدراسػػات العميػػا لفػػتف أفػػاؽ البحػػث أمػػامهـ لدراسػػة الػػذكاء االسػػتراتيجي مػػع م ػواد
دراسية أخرى.
 -0تضػػػع امػػػاـ مخططػػػي منػػػاهج الرياضػػػيات األخػػػذ بنظػػػر األعتبػػػار آبعػػػاد الػػػذكاء االسػػػتراتيجي وتصػػػميـ
األستراتيجيات التدريسية المناسبة له.

حدود البحث :

تحدد البحث الحالي :
 -0بطمبة الصؼ الخامس االعدادي لمفرعيف العممي واالدبي فػي المػدارس الثانويػة لمنػازحيف العائػدة لممثميػة
وزارة التربية في مدينة اربيؿ  /اقميـ كردستاف العراؽ لمعاـ الدراسي (.)0202-0202
 -0الكورس الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي (.)0202-0202
 -0درجة مادة الرياضيات لمكورس األوؿ لمعاـ الدراسي (.)0202-0202
تحديد المصطمحات:

أوأل :الذكاءاالستراتيجي:

عرفه كؿ مف


): Service(2006هواستحداث استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات البيئية في المستقبؿ وعناصر هذا

الذكاء تتمثؿ في ) الموهبة ،الفهـ ،المرونة ،المعرفة ،الخياؿ الواسع) ()Servic, 2006:6
 الطائي(:) 2009

"هو عممية التفكير في شيء اليفكر فيها االخروف ويتمتع بقدرة عمى التخيؿ و االختراع والتصميـ والبرمجة
وربط الظواهر الماضية بالحاضرة
والمستقبمية"
(الطائي) 5:2009 ،
: Maccoby(2011) 
هو عبارة عف نظاـ متكامؿ مف الصفات القيادية  ،تستخدـ هذ الصفات في مواجهة التحديات التي تواجه
القادة والعالقات بيف القادة وشعوبه ( (Maccoby,2011:32


محمدواخروف(:)2012

هو عممية مستمرة مع البيئة التنافسية والغرض منها الحصوؿ عمى المعمومات ذات القيمة االستراتيجية وذلؾ
لتحقيؽ أهداؼ المنظمة".

(محمد واخروف) 004:0200،
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الناصر(: )2015

"صيغة تجميعية ألنواع متعددة مف الذكاءات وذلؾ في إطار إيجاد أفضؿ السبؿ لموقؼ المنظمة لمتعامؿ مع
التحديات المستقبمية والفرص المتاحة لتحقيؽ أقصى قدر مف الكفاءة والفعالية" .
(الناصر)020 :0200،
 أبراهيـ (" :) 2017القدرة العقمية التي تتصؼ بالتفرد وشمولية التفكير إلى جانب األمكانات الذاتية
والمعرفة المرتبطة بالخبرة المتأنية مف الممارسات والتفوؽ  ،وفهـ مجمؿ المتغيرات والظروؼ المحيطة
وتحميؿ تأثيراتها الحالية بما يساهـ في اختيار األساليب الناجحة في اتخاذ الق اررات وحؿ المشكالت والتميز
عف األخريف" ( .ابراهيـ)02 :0202،

التعريؼ األجرائي:

قػػػدرة طمبػػػة الصػػػؼ الخػػػامس األعػػػدادي بفرعيػػػه العممػػػي واالدبػػػي عمػػػى اسػػػتخداـ الطاقػػػات الفكريػػػة الحدسػػػية فػػػي
استشراؼ المستقبؿ ،والتفكير المنظـ في دمج عناصر الموقؼ وتشكيؿ رؤية مسػتقبمية لممسػتقبؿ المرنػوب فضػالً
عف القدرة عمى استشارة سموؾ األفراد ودافعيتهـ نحو تحقيػؽ الهػدؼ وصػوالً إلػى المشػاركة مػف خػالؿ اسػتجابتهـ
عمى فقرات أختبار الذكاء االستراتيجي الذي اعدته ابراهيـ ()2017

ثانياً:التحصيؿ الدراسي:

عرفه كؿ مف:


عالـ(:)2002بأنه

"درجة االكتساب التي يحققها الفرد اومستوى النجاح الذي يحرز اويصؿ إليػه مػادة دراسػية معينػة اومجػاؿ معػيف"
(ابو عالـ) 305:2002 ،
 عثماف وحسف( :)2003بأنه
"مػػدى اسػػتيعاب الطػػالب والطالبػػات وفهمهػػـ لمػػا تعممػػو مػػف خب ػرات (معرفية0أومهاريػػة) مػػف المقػػررات الدراسػػية"
(عثماف وحسف) 199:2003،
 طه( :)2003بأنه
"المصطمف الذي يستخدـ لإلشارة إلى القدرةعمى أداء متطمبات النجاح المدرسي(.طه.) 02 :0220،
( المسعود :)2005،بانه
"مجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المعػػػػػػػػارؼ والمعمومػػػػػػػػات والقػػػػػػػػدرات والمهػػػػػػػػارات التػػػػػػػػي تكتسػػػػػػػػب داخػػػػػػػػؿ المدرسػػػػػػػػة "
(المسعود) 2:2005،
 عبدالحميد(:)2010بانه
"انجازتعميمي أوتحصيؿ دراسي لممادة ويعني به بموغ مستوى معيف مف الكفاية فػي الدراسػة ويحػدد ذلػؾ اختبػارات
مقننة أوتقاريرالمعمميف" .

(عبدالحميد)90:2010 ،
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التعريؼ األجرائي :ناتج عف عممية ذهنية تعبر عف االنجاز الدراسي المحقؽ الذي أحرز طمبػة الصػؼ الخػامس
األعدادي في مادة الرياضيات في االختبار التقويمي الختامي لمكورس األوؿ الذي اعدته المدرسة لطمبتها.

خمفية نظرية:

تتضمف الخمفية النظرية المجاالت األتية:
أوأل:الذكاء االستراتيجي
 مبادئ الذكاء االستراتيجي:
اشار( Kuhlmann)2005إلى أربعة مبادئ لمذكاء االستراتيجي:
 . 0المشاركة :يعمؿ الذكاء االستراتيجي عمى ترسي مبدأ المشاركة بيف مختمؼ األقساـ.
 . 0الموضوعية :يقوـ الذكاءاالستراتيجي برسـ التصورات المختمفة وتحميمها ومعالجة البيانات البيئية.
 . 0التنظيـ :يرس مبدأ التعمـ المتبادؿ ويساعدعمى حؿ النزاعات.
 .4دعـ القرار :يعتبرقمب أو لب عممية اتخاذ القرار) Kuhlmann,2005:8(.
 أبعاد الذكاء االستراتيجي
حدد الباحثوف مجموعة أبعاد لمذكاء االستراتيجي وهي:
اوالً:االستشراؼ(البصيرة) (:(Foresight

اإلدرؾ ألهمية األحداث لممنظمة قبؿ حدوثها عمى أساس الخبرة  ،التجربة ،البحث  ،المسػف البيئػي
االستشراؼ هو ا
والقدرةعمى االحساس في االتجاهات الديناميكية )(Maccoby, et al,2013:61-62
ثانياً:التفكير المنظـ (:(Structured Thinking

يعبػرعف القػدرة عمػى توليػػؼ دمػج العناصػرأكثرمف فصػػمها إلػى أجػزاء ثػـ تحميمهػػا مػع بعضػها ثػػـ تقييمهػا مػف حيػػث

عالقتها بالكؿ ،والتركيزعمى أسموب تفاعمها مع بعضها مف حيث نجاحها في خدمة أهداؼ النظاـ
( النعيمي)173:20080
ثالثاً:الرؤية المسقبمية ):) Future vision

الرؤية(  )visioningهي وصؼ لصورة مسقبمية افضؿ تتطمع اليها المنظمة وتتفػوؽ بهػاعمى أوضػاعها الراهنػة
في جانب أواكثر مف جوانب هػذ الصػورة (عبيػد ،) 39:2009،ويؤكػد كػؿ مػف (  ) Johnson&Schderعمػى
اف الرؤية هي الصورة التي ينبغي اف تكوف عميها المنظمة فػي األجػؿ الطويؿ(العبيػدي والسػالـ،) 202: 0200،
وقػػد وصػػفت الرؤيػػة بطػػرؽ متعػػددة عمػػى انهػػا فػػف رؤيػػة األشػػياء نيػػر المنظػػورة (نيػػر الممموسػػة) اي بمثابػػة أداة
وقػػػػػػػػػػػػػدرة تسػػػػػػػػػػػػػتند الػػػػػػػػػػػػػى امكانػػػػػػػػػػػػػات وخبػػػػػػػػػػػػػرة ودراسػػػػػػػػػػػػػة عقالنيػػػػػػػػػػػػػة لواقػػػػػػػػػػػػػع ومسػػػػػػػػػػػػػتقبؿ مػػػػػػػػػػػػػنظـ
(النعيمي) 48:2003،
رابعاً:الدافعية ( :)Motivation
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أف الدافعية هي قدرة القادة الذيف يتمتعوف بػذكاء اسػتراتيجي عمػى دفػع وتحفيزالعمػؿ ورفػع روح الحمػاس
لػػد ھـ مػػا يجعػػؿ المنظمػػة تحقػػؽ ميػػزة تنافسػػية (عم ػراف ) 090: 0200،وتعػػد الدافعيػػة القػػدرةعمى دفػػع األف ػراد
وتحفيػزهـ العتنػاؽ وتبنػي اإليمػاف بهػدؼ يجمعهػـ مػف منطمػؽ الػرؤى التػي ينبغػي أف تكػوف موضػع تنفيػذ  ،وهػػذا
يتطمب معرفة كيفية تحريؾ دافعية الناس أواألفراد ،إف القدرة عمى تحفيزالعامميف يعني الفعػؿ الػذي يػدفع الفػرد إلػى
تبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نظرمالئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب نجازالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقف.
(آميف)022 : 0204 ،
خامساً :الشراكة (:)Partnership

الشػػراكة هػػي إقامػػة عالقػػات مثمػػرة داخميػػا وخارجيػػا ،عمػػى أسػػاس الثقػػة المتبادلػػة والفمسػػفة المشػػتركة وتقاسػػـ
المخػػاطرو المكافػػأت) (Maccoby, et al, 2013:62وبمعنػػى اخػػر فالشػراكة تسػػعى الػػى إقامػػة التحالفػػات
االستراتيجية مع المنظمات األخرى لموصوؿ إلى أهداؼ مشتركة ،لػذا تعػد الشػراكة مػف المقومػات الرئيسػية لتعزيػز
دور الذكاء االستراتيجي.
(آميف)022 : 0204 ،
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ثانياً:التحصيؿ الدراسي :
مبادئ التحصيؿ الدراسي:

 األصالة والتجديد:
اف الحداثة والتجديد تنشػ روح التحػدي والتفكيرالعممػي والمنطقػي المسػتمرلدى الطػالب وتسػاعدعمى رفػع مسػتوى
التحصيؿ الدراسي لديهـ الف الػروتيف يقتػؿ روح االكتشػاؼ واالبػداع واليػتـ التجديػد اال مػف خػالؿ اخضػاع الطالػب
الى مسائؿ ومواقؼ جديدة ومستمرة وكؿ هذا يؤدي الى زيادة في التحصيؿ الدراسي.
 التعزيػػز:يػػرى سػػكنراف التعزيزاصػػبف لػػه مسػػاحة اكبرعنػػد عممػػاء الػػنفس مػػف حيػػث االسػػتخداـ بسػػبب ممالػػه مػػف
تػػاثيرعمى مختمػػؼ الجوانػػب العقميػػة فػػالتعمـ المكػػاف (المثػػاب ) لػػه تػػاثيرعمى الجانػػب العقمػػي خاصػػة عنػػد الطفػػؿ
وبالتالي يكوف له تاثيرايجابي في التحصيؿ الدراسي.
 المشاركة:
تعمػػؿ المشػػاركة عمػػى تنميػػة الػػذكاء والتفكيرلػػدى الطالػػب ،وتختمػػؼ روح المنافسػػة بػػيف الطػػالب التػػي تمكػػنهـ مػػف
اكتشاؼ اخطائهـ وتصحيحها،وتحسيف تحصيمهـ الدراسي في اخرالمطاؼ .
 الدوافع:
هي المحركات لقدرات الطالب ،فمكؿ طالػب دوافػع نفسػية واجتماعيػة تدفعػه نحوالمدرسػة ،أوتمنعػه عنهػا ومػف هنػا
يجب الكشؼ عنها واستغاللها جيداً في تحفيزالطالب عمى التحصيؿ االيجابي.

 االستعدادات والميوؿ:

تعتبرالميوؿ واالستعدادات عامالً حاسماً فػي عمميػة التحصػيؿ فكممػا زاد ميػؿ الطالػب إلػى نػوع مػف انػواع الدراسػات
أوالتخصصات واستعداداته له كمما زاد تحصيمه فيها والعكس صحيف.

 البيئة:
هي المكاف التي يعػيش فيػه االطالػب والتػي تشػمؿ األسػرة والمدرسػة والشػارع ونيرهػا كػؿ هػذ االمػاكف تػؤدي دور
اليستهاف به في تقوية وأضعاؼ التحصيؿ الدراسي ،وذلؾ تبعا لنوع التاثيرالذي تمارسه عميه.
(اسماعيمي) 20: 0200،
العوامؿ المؤثرة في التحصيؿ الدراسي:
أف عمميػػة التحصػػيؿ الدراسػػي كثيرامػػا تتػػداخؿ فيهاعوامػػؿ كثيػػرة بعضػػها مػػرتبط بالطالػػب نفسػػه وبقدراتػػه ودافعيتػػه،
وبعضها مرتبط بالخبرة المتعممة وطريقػة تعممهػا ،أوبظػروؼ البيئػة التػي تحػيط بالتمميػذ مػف أسػرة ومدرسػة بصػفة
عامػػة .فمػػف هػػذا المنطمػػؽ نحػػاوؿ ال نعػػرض العوامػػؿ الذاتيػػة والبيئػػة المػػؤثرة فػػي التحصػػيؿ الدراسػػي لمطالػػب.
(عبدالحميد) 92: 0202،
 العوامؿ المتعمقة بالفرد ( الذاتية ):
تتمثؿ في شخصية الطالب ذاته  ،مف قدرات عقمية كالذكاء والسمات المزاجية والخصائص الجسمية وهي :
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 .0الذكاء :
هو أحد العوامؿ الذاتية المهمة في التحصيؿ الدراسي إلى الحد الذي اعتبر بعض الباحثيف محكػا لمتحصػيؿ الجيػد
أو التفػػوؽ الدراسػػي ،حتػػى اصػػبف التنبػػؤ بمسػػتوى تحصػػيؿ الطػػالب عػػف طريػػؽ قيػػاس امكانيػػات فػػي الػػذكاء مػػف
االمور البديهية ،فغالبا يحصؿ الطالب ذوي االداء الجيد فػي اختبػارات الػذكاء عمػى تقػديرات مرتفعػة فػي التحصػيؿ
والعكس صحيف.
(الطوب) 09: 0992،
. 0الخصائص الجسمية :
اشػػارت دراسػػة الشػػامي( )0990إلػػى اف الضػػعؼ الجسػػمي وضػػعؼ البصروالسػػمع واالم ػراض المختمفػػة التػػي قػػد
تصيب التالميذ ادت إلػى انخفػاض مسػتوى التحصػيؿ الدراسػي لػديهـ (الشػامي ،)092: 0990،حيػث إف العوامػؿ
الجسمية ومف مايصيب التمميذ مف أمراض واعاقػات واخػتالالت سػمعية وبصػرية تعيػؽ االتصػاؿ الجيػد مػع نيػرهـ
ماينتج عنه في أنمب األحياف سخرية مف نير ومنه وبالتػالي يػؤدي إلػى خمػؽ كراهيػة ونفػور مػف المدرسػة ومػف
ثـ ضعؼ في التحصيؿ الدراسي.
(عبدالمطيؼ)002-000: 0992،
 .0الدافعية:
حالة داخمية عند المتعمـ تدفعه إلى االنتبا لمموقؼ التعميمي واإلقباؿ عميػه بنشػاط موجػه أي أف الدافعيػة تسػتثير
سػػموؾ الفػػرد وتعمػػؿ عمػػى اسػػتمرار هػػذا السػػموؾ وتوجيهػػه نحػػو تحقيػػؽ هػػدؼ معػػيف  ،حيػػث اف هنالػػؾ العديػػد مػػف
العوامؿ التي تؤثرفي دافعية الطالب ومثابرته منها مايختص بالطالب نفسه ،شخصيته ،سماته الجسػمية ،النفسػية
واالجتماعية ومنها مايختص باألسرة مف حيػث اسػتقرارها ،مسػتواها االقتصػادي مشػانمها اليوميػة  ،وميولهػا نحػو
التحصػػػػػػػػػػيؿ وكػػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػه تػػػػػػػػػػأثير عمػػػػػػػػػػػى الدافعيػػػػػػػػػػة وبالتػػػػػػػػػػالي عمػػػػػػػػػػػى التحصػػػػػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػػػػػػي.
(الزهراني) 00: 0220،
 العوامؿ المتعمقة بالبيئة :
 .0المدرسة والمدرس وطرائؽ التدريس:
تؤثرالمدرسػػة عمػػى مسػػتوى التحصػػيؿ الدراسػػي اذ توصػػمت دراسػػة المقرحػػي ( ) 0220إلػػى اف الصػػفوؼ المالئمػػة
سػػاعدت الطػػالب عمػػى االسػػتيعاب بشػػكؿ جيػػد ممػػا اثػػر ايجابي ػاً عمػػى تحصػػيمهـ الدراسػػي كمػػا اشػػار إلػػى أهميػػة
شخصية المدرس في توصيؿ المعمومات لمتالميذ ومف ثػـ رفػع تحصػيمهـ الدراسػي (المقرحػي،)44-00:0220،

كما يتأثر التحصيؿ الدراسي لمطالب بما يوفر المبنى المدرسي مف قاعات وصاالت ومختبرات و وسػائؿ تكنولوجيػا
تعميمية حديثة كؿ هػذا يسػهـ وبشػكؿ فعػاؿ فػي رفػع مسػتوى التحصػيؿ الدراسػي (الػدويؾ )02:0222،فضػالً عػف
موقػػع المدرسػػة فبعػػد المدرسػػة اوقربهػػا قػػد يػػؤثرعمى مواضػػبة الطػػالب فػػي الحضػػوراوعدمه وبالتػػالي تػػاثير عمػػى

تحصػػيمهـ الدراسػػي (حػػافظ )024: 0200 ،وقػػدالتكوف النتيجػػة جيػػدة إال إذا كانػػت طرائػػؽ التػػدريس مػػف ح ػوار
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ومناقشػػػػػػػػة أدوات مناسػػػػػػػػبة تسػػػػػػػػاعد كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف المػػػػػػػػدرس والطالػػػػػػػػب فػػػػػػػػي بمػػػػػػػػوغ االهػػػػػػػػداؼ المرجػػػػػػػػوة.
(عبدالمطيؼ) 000: 0992 ،
 .0توجهات الوالديف والمستوى التعميمي لهـ:
إف اتجاهات الوالديف لها تأثير كبيرعمى تفوؽ ونجاح أبنائهـ مف خالؿ رسـ مسػار معػيف نحػو هػدؼ معػيف  ،كمػا
أف لممستوى التعميمي لموالديف نفس األثر ،حيث انه كمما كاف المستوى التعميمػي جيػد كانػت حصػيؿ األبنػاء جيػد
وذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ تهيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة أبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائهـ لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى تحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمي جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد .
(الحامد) 22: 0992،
 .0المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة :
اف المستوى االقتصادي لألسرة يؤثر ويشجع االبف عمى الدراسة مف خالؿ توفير وسائؿ التعمـ فتجعػؿ تفكيػر نيػر
منصػػب بالجانػػب المػػػادي لالسػػرة فاليشػػػعر بضػػرورة اف يػػػؤدي دور فػػي مسػػػاعدة االسػػرة ،امػػػا بالنسػػبة لمحالػػػة
االجتماعية  ،فيػرى البػاحثيف أف هنػاؾ عالقػة بػيف المسػتوى االجتمػاعي والتحصػيؿ الدراسػي أي أف ذوي الطبقػات
العميا يتقدموف عمى نيرهـ في األداء الدراسي وليس هذا فحسب بػؿ يتمكنػوف كػذلؾ مػف مواصػمة دراسػاتهـ العميػا
والحصػػوؿ عمػػى مراكػػز وظيفيػػة أكثػػرمف نيػػرهـ (الحامػػد  ) 22 :0992،ويتأثرالتحصػػيؿ الدراسػػي بجميػػع ظػػروؼ
األسػػرة فاالضػػطربات األسػػرية والشػػجاروالخالؼ والعػػدواة بػػيف اف ػراد االسػػرة يػػؤثر تػػأثير سػػمبي عمػػى صػػحة الطالػػب
النفسػػية وعمػػى مسػػتوى تحصػػيمه الدراسػػي 0وبػػالعكس إذا سػػاد جوالمحبػػة واالمػػاف واالسػػتقرار النفسػػي فػػاف ذلػػؾ
ينعكس بااليجاب عمى حياة االبناء الدراسية والنفسية.
(الصاوي) 00: 0222،
 .4الرفاؽ (الزمالء)
اف التفاهـ واالنسجاـ والتعاوف بيف الطالب داخؿ البيئػة المدرسػية يػؤدي الػى الشػعور باالستق اررالنفسػي االمرالػذي
يعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى التحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهـ.
(المقرحي)49 : 0220،

دراسات سابقة:

أطمػع الباحثػػاف عمػػى العديػػد مػػف الدراسػػات السػػابقة التػي تناولػػت الػػذكاء االسػػتراتيجي وكػػاف معظمهػػا يقػػع فػػي
مجاؿ األدارة وبعيػدة عػف مجػاالت عمػـ الػنفس التربػوي مػا عػدا دراسػة ابػراهيـ () 0202كمػا اطمػع الباحثػاف عمػى
الدراسات التي تناولت متغيري الذكاء االستراتيجي والتحصيؿ معاً 0ولـ يعث ار عمى حد عمميهما عمػى دراسػة مباشػرة
تناولت متغيري الذكاء االستراتيجي والتحصيؿ معػاً لػذا ارتأيػا اختيػار الدراسػات العالئقيػة القريبػة بػيف انػواع الػذكاء
والتحصيؿ وعرضها زمنياً عمى النحو األتي:

 -0دراسة كاب (:)0Cabe0990
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هدفت الدراسة إلى معرفة أثر كؿ مػف الػذكاء واإلبػداع عمػى التحصػيؿ الدراسػي ،وتألفػت عينػة الدراسػة مػف()002
تمميػػذ مػػف التالميػػذ الػػذيف تراوحػػت أعمػػارهـ بػػيف ( )02-00سػػنة ،واسػػتخدمت الدراسػػة لتحقيػػؽ الهػػدؼ اختبػػار
تػػورانس الصػػورة (الشػػكمية والمفظيػػة) لقيػػاس الطالقػػة والمرونػػة واألصػػالة والقػػدرة عمػػى إعطػػاء التفاصػػيؿ ،واختبػػار
لقياس الذكاء واختبار التحصيؿ الدراسي بعد تقنينه ،وتوصؿ الباحث مف خالؿ دراسته إلى وجود عالقة قويػة بػيف
الذكاء والقدرات اإلبداعية (الطالقة ،والمرونة ،واألصػالة ،والتفاصػيؿ) ،كمػا أشػارت النتػائج إلػى عػدـ وجػود ارتبػاط
قوي بيف قدرات اإلبداع (الطالقة ،المرونة ،األصالة) والتحصيؿ الدراسي.
 -0دراسة ستوتميمير() Stotelemer0220
هدفت الدراسة الى معرفة العالقة بيف الذكاء العاطفي واالنجاز االكاديمي في المدارس الثانويػة فػي واليػة تكسػاس
 ،وقد تكونت العينة مف ( ) 022طالباً مف طمبة المرحمػة الثانويػة ،ولتحقيػؽ اهػداؼ الدراسػة تػـ اسػتخداـ قائمػة
نسبة الذكاء العاطفي (لبار-أوف،وتقيػيـ تكسػاس لممهػارات االكاديميػة)،واظهرت نتػائج الدراسػة وجػود عالقػة دالػة
احصائيا بيف مهارات الذكاء العاطفي واالنجاز االكاديمي.
 -0دراسة عزو والخزندار () 0224
هدفت الدراسة التعرؼ عمى مستويات الذكاء المتعدد لدى طمبة مرحمة التعمػيـ األساسػي بغػزة وعالقتهػا بالتحصػيؿ
فػػي الرياضػػيات والميػػؿ نحوهػػا ،وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف () 0220طالبػاً وطالبػػة مػػف مراحػػؿ التعمػػيـ األساسػػي

() 02-0ولتحقيػػػؽ هػػػدؼ الدراسػػػة أعتمػػػد الباحثػػػاف قائمػػػة تيمػػػي لمػػػذكاءات المتعػػػددة  ،وأختبػػػار تحصػػػيمي فػػػي
الرياضيات ،ومقياس لمميؿ نحو الرياضيات،وبعد تطبيؽ االدوات ومعالجة البيانات احصائياً دلت النتائج إلى:

 -3توجد عالقة ارتباطيػة دالػة احصػائياً بػيف الػذكاءات المتعػددة (المنطقي،المكاني،الموسػيقي)مع التحصػيؿ
في مادة الرياضيات.

 -8توجػػػد عالقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة احصػػػائياً بػػػيف الػػػذكاءات المتعػػػددة (المنطقي0،المكاني،الموسيقي،الضػػػمف
شخصي،البيف شخصي) مع التحصيؿ في مادة الرياضيات.

دراسة المممي () 0202
هدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف التحصيؿ الدراسي والذكاء االنفعػالي لمطمبػة الموهػوبيف والطمبػة
العادييف لدى كؿ مف الػذكور واإلنػاث  ،وقػد تكونػت عينػة الدراسػة مػنهـ()20طالبػاً وطالبػة مػف المتفػوقيف ( 09

)ذكور) 02( ،إناث اختيروا مف الصؼ األوؿ الثانوي في مدارس المتفػوقيف فػي مدينػة دمشػؽ  ،و ( )020طالبػاً
وطالبة منهـ ( ) 020ذكور) 22( ،إناث مف الطمبة العػادييف لػنفس المدرسػة وقػد اختيػروا بالطريقػة العشػوائية،
ولتحقيؽ اهداؼ الدراسة استخدـ مقيػاس( )Bar-Onالمطػور لمشػباب وقػد اظهػرت النتػائج بانػه ال توجػد عالقػة
ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الػػذكاء االنفعػػالي والتحصػػيؿ الدراسػػي لػػدى الطمبػػة العػػادييف  ،بينمػػا توجػػد عالقػػة دالػػة
إحصائياً عند مستوى الداللة(  ) 2.20بيف بعد التكيؼ والتحصيؿ الدراسي عند الطمبة المتفوقيف في حػيف توجػد
عالقػػة دالػػة إحصػػػائياً عنػػد مسػػتوى الداللػػػة() 2.20بػػيف بعػػد التكيػػػؼ والتحصػػيؿ الدراسػػي عنػػػد الطمبػػة الػػػذكور
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المتفػػػوقيف ،وال توجػػػد عنػػػد االنػػػاث المتفوقات،كػػػذلؾ التوجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الػػػذكاء االنفعػػػالي
والتحصيؿ الدراسي لدى الطمبة العادييف (ذكور،اناث) .
 -4دراسة الحموي() 0202
هدفت هذ الدراسػة إلػى الكشػؼ عػف العالقػة التأثيريػة المتبادلػة بػيف مفهػوـ الػذات والتحصػيؿ الدراسػي لػدى
تالميذ الصؼ الخامس مف التعميـ األساسي في مدارس محافظة دمشؽ الرسمية ،واستقصاء أثر الجنس فػي هػذ
العالقػػة ،أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف (  ) 022تمميػػذاً و تمميػػذة ) 90 ( ،مػػف اإلنػػاث ،و( ) 22مػػف
الذكور مف تالميذ الصؼ الخػامس مػف التعمػيـ األساسػي مػدارس محافظػة دمشػؽ الرسػمية ،وتمػت المقارنػة بػيف
درجات تالميذ فػي أدائهػـ عمػى مقيػاس مفهػوـ الػذات وعالقتػه بمتغيػري الجػنس والتحصػيؿ الدراسػي ،وقػد اظهػرت
النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجػات أفػراد العينػة فػي أدائهػـ عمػى مقيػاس مفهػوـ الػذات
ودرجػػاتهـ التحصػػيمية عنػػد مسػػتوى الداللػػة (،)2.20كمػػا اظهػػرت وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط
الدرجات التحصيمية لذكور واناث العينة لصالف اإلناث.
 -0دراسة الف ار والنواجحة () 0200
الدرسػػة التعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف الػػذكاء الوجػػداني ،وجػػودة الحيػػاة ،والتحصػػيؿ األكػػاديمي  ،لػػدى عينػػة
هػػدفت ا
مكونة مف (  ) 022دارس مف جامعة القدس المفتوحة بمنطقة خاف يونس التعميمية ،ولتحقيػؽ اهػداؼ الدراسػة
الدرسة وهما( الذكاء الوجداني ،ومقياس جودة الحياة) ،وبينػت النتػائج وجػود عالقػة
قاـ الباحثاف ب عداد مقياسي ا
بػػيف الػػذكاء الوجػػداني وجػػودة الحيػػاة والتحصػػيؿ األكػػاديمي ،ووجػػود عالقػػة بػػيف جػػودة الحيػػاة والتحصػػيؿ الد ارسػػي
األكػػاديمي ،كمػػا أظهػػرت النتػػائج وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات مرتفعػػي التحصػػػيؿ
األكػػاديمي المرتفػػع ،ومتوسػػطات درجػػات التحصػػيؿ األكػػاديمي المػػنخفض ،فػػي الػػذكاء الوجػػداني ،وجػػودة الحيػػاة
لصالف ذوي التحصيؿ األكاديمي المرتفع.
 -2دراسة الربيع() 0200
اجريت الدراسة عمى طمبة كمية التربيػة فػي جامعػة اليرمػوؾ فػي االردف ،وهػدفت هػذ الدراسػة إلػى معرفػة مسػتوى
الػػذكاء الروحػػي لػػدى طمبػػة كميػػة التربيػػة  ،ومػػا إذا كػػاف هػػذا المسػػتوى يختمػػؼ بػػاختالؼ جػػنس الطالػػب ومسػػتوى
تحصيمه ،ولمعرفة إمكانية التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي مف مكونات الذكاء الروحي ،وقػد تكونػت عينػة الدراسػة مػف
(  ) 002طالبا وطالبة مف طمبة البكالوريوس  ،ولتحقيؽ اهداؼ البحث استخدـ في هػذ الدراسػة مقيػاس الػذكاء
الروحي الذي طور كنج( )King,2008تكوف في البداية مف ( ) 24فقرة ،ثـ استقر بعػد إجػراء التحميػؿ العػاممي
عمى (  ) 09فقرة ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فػروؽ دالػة إحصػائيا فػي مسػتوى الػذكاء الروحػي وأبعػاد التفكيػر
الوجػػودي الناقػػد ،وانتػػاج المعنػػى الشخصػػي ،والػػوعي المتسػػامي ،تبعػػا لمتغيػػر التحصػػيؿ ولصػػالف ذوي التحصػػيؿ
المرتفػػع ،كمػػا تبػػيف مػػف النتػػائج أف أبعػػاد التفكيػػر الوجػػودي الناقػػد ،وانتػػاج المعنػػى الشخصػػي ،والػػوعي المتسػػامي
تستطيع التنبؤ بمستوى التحصيؿ األكاديمي.

033

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )58

اجراءات البحث:
مػف أجػػؿ تحقيػؽ هػػدؼ البحػػث اعتمػد الباحثػػاف المػػنهج الوصػفي التحميمػػي وذلػؾ مػػف خػػالؿ تحديػد مجتمػػع البحػػث
واختيار عينته واعتماد اداتػه وتطبيقهػا فضػالً عػف اختيػار الوسػائؿ االحصػائية المناسػبة كمػا موضػف بػاإلجراءات

األتية :

أوأل:تحديد مجتمع البحث:
يعرؼ المجتمع"بانه المجموعة الكمية التي تضـ العناصر التي يسعى الباحث إلى اف يعمـ عميها النتػائج التػي لهػا
عالقة بالمشكمة"(زيتوف0) 002: 0220،وقد تحدد مجتمػع البحػث الحػالي بطمبػة الصػؼ الخػامس األعػدادي مػف
الفرعيف العممي واالدبي في المدارس الثانوية لمنازحيف في مدينة اربيػؿ لعػاـ الدراسػي ( ) 0202-0202والبػال
عددهـ ( )2424طالباً وطالبة موزعيف عمػى( )94ثانويػة لمبنػيف والبنػات وبواقػع ( )4402طالبػاً مػنهـ ()0222
لمفرع العممي و( )0202لمفرع األدبي  0وطالبة( )4204منهف ( )0222لمفرع العممي و( )0094لمفرع األدبي.

ثانياً:أختيارعينة البحث:

تعرؼ العينة " بانهػا اختيػار مجموعػة مػف المفحوصػيف يمثمػوف مجتمػع الدراسػة تمثػيالً صػحيحاً ويختارهػا الباحػث
وفؽ قواعػد خاصػة"(خالد والػتف، )00: 0200،وقػد اختػار الباحثػاف افػراد عينػة البحػث الحػالي باألسػموب الطبقػي

العشوائي البسيط تبعػا لمتغيػر الجػنس (ذكور،انػاث)،والفرع الدراسػي (عممي،ادبػي) وقػد بمغػت عينػة البحػث الكميػة
( )022طالبػػا وطالبػػة ومػػف الفػػرعيف العممػػي واالدبػػي وموزعػػة بالتسػػاوي عمػػى المتغيػػرييف وكمػػاهو موضػػف فػػي
الجدوؿ( )0اذ تـ اختيارها مف ثانويتي (الخوارزمي لمبنيف،وسيواف لمبنات) وذلؾ ألبداء ادارتي المدرسػتيف التعػاوف
مع الباحثاف في تطبيؽ األداة .
جدوؿ ()0
يبيف عدد أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير الجنس والفرع الدراسي
الفرع الدراسي

عممي

ادبي

المجموع

الجنس
ذكور

02

02

022

اناث

02

02

022

المجموع

022

022

022

ثالثاً:أداة البحث:

مف أجؿ تحقيؽ هدؼ البحث واالجابة عف اسػئمته األحصػائية الفرعيػة تطمػب ذلػؾ أداة يمكػف مػف خاللهػا قيػاس

الذكاء االستراتيجي لدى افراد عينػة البحػث وبعػد اطػالع الباحثػاف عمػى األدوات والدراسػات السػابقة وقػع اختيارهمػا
عمى االختبار الذي اعدته ابراهيـ ( ) 0202والمكوف مف( ) 02فقرة موزعة عمى خمسة ابعاد هػي (االستشػراؼ،
الدافعية ،التفكير المنظـ ،الرؤيػة المسػتقبمية ،الشػراكة) وبواقػع ( ) 2فقػرات لكػؿ بعػد مػف االبعػاد وتحػوي كػؿ فقػرة
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بديالف (أ0ب)احدهما اكثر صحة وانطباقا لمبعد  ،وعمى الرنـ مف كوف األختبار حديثاً ومطبؽ عمػى عينػة مماثمػة

لعينػػة البحػػث الحػػالي إال إف الباحثػػاف إرتايػػا التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االختبػػار الظػػاهري مػػف خػػالؿ عرضػػه عمػػى لجنػػة
محكمػػة مػػف ذوي الخبػػرة واألختصػػاص فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس التربػػوي والقيػػاس والتقػػويـ فػػي جػػامعتي الموصػػؿ
وصالح الديف وقد اتخذ الباحثاف نسبة االتفاؽ( )%22فأكثر مف ارآء المحكميف معيا ارً لقبوؿ فقراته وقػد حصػمت

جميعها عمى هذ النسبة واكثر وبذلؾ عد االختبار صادقاً أمػا بالنسػبة لمثبػات فقػد اعتمػد الباحثػاف مؤاشػرات فػي

االختبػػار االصػػمي والبالغػػة ( ) %29باسػػتخداـ معادلػػة الفاكرونبػػاخ وبػػذلؾ اصػػبف االختبػػار جػػاهز لمتطبيػػؽ عمػػى
افراد العينة األساسية مكوف مف ( ) 02فقرة موزعة عمى خمسة ابعاد ممحؽ (. ) 0

رابعاً:تطبيؽ أداة البحث :

بعد اعتماد الباحثػاف عمػى اختبػار الػذي اعدتػه ابػراهيـ ( ) 0202كػأداة لمبحػث وتحديػد مدرسػتهما طبػؽ الباحثػاف
األداة عمى افراد العينة (التي سبؽ وأف تـ اختيارها) فػي الكػورس الثػاني بتػاري ( )0202/ 0/02،00بالتعػاوف
مع ادارة المدرستيف مف خالؿ جمعهـ في قاعة موحدة مف كؿ مدرسة عمػى حػدة وكػاف الباحثػاف متواجػداف اثنػاء

التطبيػػؽ وتقػػديـ االستشػػارات إلف ػراد العينػػة عنػػد الطمػػب أمػػا درجػػة الرياضػػيات لمكػػورس االوؿ فقػػد حصػػؿ عميهػػا
الباحثاف مف سجالت المدرسة لكؿ طالب وطالبة مف أفراد عينة البحث .

خامساً :تصحيف أداة البحث:

مػػف اجػػؿ اعطػػاء الصػػفة الرقميػػة السػػتجابة افػراد عينػػة البحػػث اعتمػػد الباحثػػاف عمػػى مفتػػاح التصػػحيف الػػذي

اعدتػػه اب ػراهيـ ( ) 0202فػػي اختبارهػػا األصػػمي وذلػػؾ بأعطػػاء درجػػة () 0لمبػػديؿ األكثػػر صػػحة و(صػػفر ) لمبػػديؿ
األقػػػؿ صػػػحة والػػػذي اليتوافػػػؽ مػػػع ابعػػػاد االختبػػػار وبػػػذلؾ اصػػػبحت الدرجػػػة محصػػػورة بػػػيف (.)02-2أمػػػا درجػػػة
الرياضيات فقد قدرت مف () 022أي الدرجة محصورة مف (.) 022-2

سادساً:الوسائؿ األحصائية :

اعتمد الباحثاف الوسائؿ األحصائية األتية:
 -0معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف اليجػػػاد العالقػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف متغيػػػري التحصػػػيؿ لمػػػادة الرياضػػػيات والػػػذكاء
االستراتيجي .
 -0االختبار التائي الخاص بمعامؿ ارتباط بيرسوف لكشؼ الداللة االحصائية لمعامؿ االرتباط .
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سابعا:عرض النتائج ومناقشتها :
فػػي ضػػوء اهػػداؼ البحػػث واسػػئمته سػػيعرض الباحثػػاف النتػػائج التػػي توصػػال اليهػػا ومػػف ثػػـ مناقشػػتها وعمػػى النحػػو
اال تي:
أوالً  /النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ :

" مػا مسػتوى الػػذكاء االسػتراتيجي ودرجػة الرياضػػيات لػدى طمبػة الصػػؼ الخػامس األعػدادي تبعػاً لمتغيػري الجػػنس
(ذكور  ،اناث) والفرع الدراسي (عممي  ،ادبي) ؟ "

ولألجابػػػة عػػػف هػػػذا السػػػؤاؿ اسػػػتخرج الباحثػػػاف المتوسػػػط الحسػػػابي لمسػػػتوى امػػػتالؾ افػػػراد عينػػػة البحػػػث لمػػػذكاء
االستراتيجي فضالًعف درجة الرياضيات النهائية لمكورس االوؿ وادرجت في جدوؿ (. )0

الجدوؿ ()0

يبػػيف المتوسػػط الحسػػابي لمػػذكاء االسػػتراتيجي و درجػػة الرياضػػيات لػػدى اف ػراد عينػػة البحػػث تبعػػا لمتغيػػري الجػػنس
والفرع الدراسي
الجنس

الفرع الدراسي

المعمومات

عممي

ادبي

N

50

50

المجموع تبعاً لمتغيري الجنس
100

%
-

`X
ذكور

لمذكاء
`X

المجمػػػػوع تبعػػػػاً
لمتغيػػػري الفػػػرع

الدراسي

19.72

لمرياضيات

87.36

89.52

88.44

88%

N

50

50

100

-

`X
اناث

19.44

19.58

65%

لمذكاء

19.56

18.78

18.00

63%

`X
لمرياضيات

88.60

82.24

85.42

85%

N

100

100

200

-

`X
لمذكاء
`X

لمرياضيات

19.50
87.98

19.18

18.86

86.93

85.88
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يتضف مف الجػدوؿ اف مسػتوى الػذكاء االسػتراتيجي قػد يبمػ ( )%24لمعينػة ككػؿ وكانػت نسػبته عػف الػذكور
( )%20اكبر منه عند االناث ( )%20في حيف بم عػف طمبػة الفػرع العممػي ( )%20واقػرانهـ مػف الفػرع االدبػي
( . )%20.2امػػا بالنسػػبة لػػدرجات الرياضػػيات فقػػد بمغػػت نسػػبتها الكميػػة ( )%22وكانػػت متقاربػػة عنػػد الػػذكور
واالناث ولكال الفرعيف العممي واالدبي .
ويرى الباحثاف اف افراد العينة مف طمبة الصؼ الخػامس االعػدادي ولكػال الفػرعيف العممػي واالدبػي قػد تشػكؿ
عندهـ مستوى مناسػب مػف الػذكاء االسػترتيجي بأبعػاد الخمسػة (االستشػراؼ،التفكير المػنظـ ،الرؤيػة المسػتقبمية
،الدافعية ،الشراكة)وذلؾ لكونهـ في مرحمة عمرية تتبمور فيها شخصيتهـ وتوجهاتهـ نحػو التعامػؿ مػع االشػياء ،
ومف جهػة أخػرى يػرى الباحثػاف اف مسػتوى أفػراد العينػة كػاف متقػدـ فػي مػادة الرياضػيات اذ بمػ عنػد العينػة ككػؿ
( )%22وهذا مؤشر ايجابي عف اهتماـ افراد عينة البحث بمادة الرياضيات ولمفرعيف العممػي واالدبػي عمػى الػرنـ
مػػف التبػػايف القميػػؿ بيػػنهـ  ،ومػػف جهػػة اخػػرى يػػرى الباحثػػاف اف الطمبػػة فػػي هػػذ المرحمػػة يحػػاولوف التهيػػؤ عمميػػا
لممرحمة الجامعية في المستقبؿ القريب والحصوؿ عمى درجات عالية في معظـ المػواد الدراسػية ومنهػا الرياضػيات
والتي تعد اساسية لهـ في دراسة باقي المواد .
ثانياً /النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني :

" هؿ توجد عالقة ارتباطية دالػة احصػائيا بػيف الػذكاء االسػترتيجي ودرجػة الرياضػيات لػدى طمبػة الصػؼ الخػامس

االعدادي تبعاً لمتغيري الجنس (ذكور ،اناث) والفرع الدراسي (عممي ،ادبي)؟"

ولالجابة عف هذا السؤاؿ استخرج الباحثاف معامالت االرتباط بيف الػذكاء االسػتراتيجي ودرجػة الرياضػيات النهائيػة
لمكورس االوؿ ،ثـ طبقا االختبار التائي الخاص بمعامؿ ارتباط بيرسوف وادرجت البيانات والنتائج في جدوؿ ()0
جدوؿ ()0
يبيف قيـ معامؿ االرتباط بػيف الػذكاء االسػتراتيجي ودرجػة الرياضػيات لػدى أفػراد عينػة البحػث وتأئياتهػا المحسػوبة
تبعا لمتغيري الجنس والفرع الدراسي

المتغير

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى العدد

الجنس
الفرع

الدراسي

المتغير

الداللة

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ القيمة التائية

األرتباط

المحسوبة

الجدولة

ذكور

100

0.817

13.791

 1.99عنػػػػد دالة

اناث

100

0.897

20.088

دالة

عممي

100

0.819

14.129

ادبي

100

0.890

19.323

ودرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دالة

200

0.856

23.298

دالة

مسػػػػػػػػػػػػػػػتوى

داللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
0.05

دالة

حرية 98
العينة ككؿ
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يتضػػف مػػف الجػػدوؿ اف جميػػع قػػيـ معػػامالت االرتباطػػات بػػيف متغيػػري الػػذكاء االسػػتراتيجي والتحصػػيؿ فػػي مػػادة
الرياضيات لدى افراد عينة البحث مف الذكور واالناث ولمفػرعيف الدراسػييف العممػي واالدبػي كانػت قػيـ عاليػة وتػدؿ
عمى العالقػة القويػة موجبػة االتجػا بػيف المتغيػرييف فضػالً اف جميػع القػيـ التائيػة المحسػوبة لهػا كانػت اكبػر مػف

القيـ الجدوليػة ()0.92 ، 0.99هػذا يعطػي مؤشػ ارً عمػى اف هػذ المعػامالت دالػة احصػائياً ويمكػف تعميمهػا عمػى
افراد المجتمع االخريف .

ويعزو الباحثاف هذ النتائج الى التوافؽ بيف الذكاء االستراتيجي لدى الطمبة ومستوى تحصيمهـ لمػادة الرياضػيات
الف طبيعػػة هػػذ المػػادة تقػػوـ عمػػى قػػدرة الفػػرد المػػتعمـ عمػػى توظيػػؼ مهاراتػػه الرياضػػية وابعػػاد الػػذكاء االسػػتراتيجي
الخمس  ،كما يرى الباحثاف اف لمادة الرياضيات مجاالً واسعاً لكشؼ الطمبة االذكيػاء وخاصػة الػذكاء االسػتراتيجي
الف مػػف طبيعػػة مػػادة الرياضػػيات تقػػوـ عمػػى مهػػارات رياضػػية لحػػؿ المسػػائؿ والمواقػػؼ الرياضػػية المعقػػدة ،وهػػذا

ماشخصػػه الباحػػث األوؿ خػػالؿ عممػػه فػػي مجػػاؿ تػػدريس مػػادة الرياضػػيات لسػػنوات عديػػدة فػػي المرحمػػة األعداديػػة
فضال عف طمبة المرحمة الجامعية اذ يالحظ اف هناؾ عدد مف الطمبة تكوف حصيمة درجاتهـ متدنيػة فػي عػدد مػف
المواضيع الدراسية ماعدا مػادة الرياضػيات تكػوف متقدمػة اذ يشػعر هػؤالء الطمبػة بالمتعػة والمشػاركة فيهػا ،وتػرى
الباحثة الثانية مف خالؿ عممها كمرشدة تربويػة أف هػذا يػأتي مػف امػتالكهـ قػدر مناسػب مػف الػذكاء االسػتراتيجي
الذي ساعدهـ عمى التفكير السميـ في معالجة المواقؼ الرياضية الصعبة والوصػوؿ الػى النتػائج الصػحيحة بشػكؿ
سريع.

االستنتاجات :
في ضوء نتائج البحث خرج الباحثاف بعدد مف االستنتاجات اهمها :
 -0تمتع طمبة الصؼ الخامس االعدادي بفرعيه العممي واالدبي بقدر مناسب مف الذكاء االستراتيجي.
 -0مستوى طمبة الصؼ الخامس االعدادي بفرعيه العممي واالدبي متقدـ في مادة الرياضيات .
 -0هناؾ عالقة ايجابية قويػة بػيف الػذكاء االسػتراتيجي لػدى طمبػة الصػؼ الخػامس (ذكػور ،انػاث) االعػدادي
بفرعيه العممي واالدبي وتحصميهـ في مادة الرياضيات .

التوصيات :

 -0اقامة مديريات االعداد والتدريب وبالتعاوف مع عمادات كميات التربيػة دورات تدريبيػة لمدرسػي ومدرسػات
الرياضيات حوؿ الذكاءات المتعددة .
 -0توجيه مدرسي ومدرسات مادة الرياضيات فػي المرحمػة االعداديػة الػى مسػاعدة طمبػتهـ لممارسػة مهػارات
التفكير الرياضي وتنمية ابعاد ذكائهـ االستراتيجي مف خالؿ مواقؼ رياضية اثرائية.
 -0االيعاز الى المجنة القطاعيػة فػي وزارة التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي ومديريػة المنػاهج فػي وزارة التربيػة
بتضميف مفردات خاصة ضمف مناهجها حوؿ التفكير والذكاءات المتعددة .
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: المقترحات

: استكماالً لمبحث الحالي يقترح الباحثاف بأجراء البحوث المستقبمية االتية

 تصػػميـ برنػػامج تػػدريبي لمدرسػػي ومدرسػػات الرياضػػيات قػػائـ عمػػى الػػذكاء االسػػتراتيجي واثػػر فػػي تنميػػة-0
. مهارات حؿ المسألة الرياضية لدى طمبتهـ
.  الذكاء االستراتيجي لدى طمبة قسـ الرياضيات وعالقته بمهارات تفكيرهـ المنظومي-0

.  الذكاء االستراتيجي لدى الطمبة المتميزيف والعادييف وعالقته بمهارات تفكيرهـ الرياضي-0
--------------------------------------------------------------------------------

Strategic Intelligence and Its Relation to Fifth Preparatory Students’
Achievement in Mathematics

The research seeks to identify the correlation relationship between strategic intelligence and
fifth preparatory students’ achievement in mathematics. To achieve this objective, stratified
random sampling were used based on participants’ gender and the branch of study. The
sample consisted of (200) male and female fifth preparatory students for both (literary and
scientific branch) who were displaced to Arbil city in Iraq for the academic year 2016-2017.
As for research tool, the researcher administered strategic intelligence test to the study
sample in the second semester which was designed by Ibrahim (2017), it includes (30) items
divided into five domains (predictability, organized thinking, future view, motivation, and
partnership). The findings showed there is a statistical correlation between strategic
.intelligence and students’ achievement in mathematics at the level of (0.05) among students
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المصادر العربية:
•القراف الكريـ

.0ابػراهيـ 0جنػػاف احسػػاف خميػػؿ( )0202الذكاءاالسػػتراتيجي واسػػموب التركيػػب التكػػاممي (التجريػػدي-العيػػاني)عمػػى
وفػػػػػػػػػػػؽ انمػػػػػػػػػػػاط السػػػػػػػػػػػيادة الدمغيػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػدى الطمبػػػػػػػػػػػة المتميػػػػػػػػػػػزيف والعػػػػػػػػػػػادييف فػػػػػػػػػػػي مركزمحافظػػػػػػػػػػػة
نينوى(اطروحةدكتو ار )جامعةالموصؿ 0العراؽ.
.0ابوجادو،صالف محمدعمى( :)0224تطبيقات عممية في تنميةالتفكيراالبداعي باستخداـ نظريػة الحػؿ االبتكػاري
لممشكالت،دارالشروؽ والتوزيع ،داريافا العممية لمنشروالتوزيع ،عماف  ،االردف.
.0ابوطالب،محمػػدبف عمػػى (: )0929دراسػػة مقارنػػة لمفهػػوـ الػػذات ومسػػتوى الطمػػوح والتحصػػيؿ الدراسػػي لػػدى
طػػػػػالب الصػػػػػؼ الثالػػػػػث بقسػػػػػمية العممػػػػػي واالدبػػػػػي بالمرحمػػػػػة الثانويػػػػػة العامػػػػػة بمنطقػػػػػة صػػػػػبيا التعميميػػػػػة
(رسالةماجستيرنيرمنشورة) كميةالتربية ،قسـ عمـ النفس،جامعة اـ القرى.
.4ابوعالـ،صالح الديف محمود( :)0222القياس والتقويـ النفسي والتربوي ،ط، 0دارالفكرالعربي  ،القاهرة.
.0ابوعميػا ،محمػد مصػطفى والوهر،محمػود ( :)0222درجػة وعػي طمبػة الجامعػة الهاشػمية بالمعرفػة مػا وراء
المعرفيػػة المتعمقػػة بمهػػارات االعػػداد لالمتحانػػات وتقػػديمها وعالقػػة ذلػػؾ بمسػػتواهـ الدراسػػي ومعػػدلهـ التراكمػػي
والكمية التي ينتموف اليها ،مجمة دراسات العموـ التربوية ،مجمد (،) 02العدد االوؿ ،عماف ،جامعة اليرموؾ.
.2اسماعيمي،يامنة عبدالقادر ( :)0200انماط التفكيرومستويات التحصيؿ الدراسي ،داراليازوري ،الردف عماف.
.2اميف ،هنا اربراهيـ ( " :)0204دورالػذكاء االسػتراتيجي فػي عمميػات التصػنيع األخضػر دراسػة اسػتطالعية الراء
المديريف في عينة مف مصانع الميا المعدنية في محافظػة دهػوؾ"،مجمػة العمػوـ االقتصػادية واإلداريػة ،مجمػد 02
،عدد  ،22ص ص(. )42-00
.2البادري،سػػعود بػػف مبػػارؾ (:)0200تطبيقػػات عمػػـ الػػنفس مهنػػة وتربيػػة ،الطبعػػةاالولى ،دارالكتػػاب الجػػامعي
،العيف  ،دولة االمارات المتحدة.
.9جالب،احسػػاف دهػػش( :)0200ادارة السػػموؾ التنظيمػػي فػػي عصػػرالتغيير ،دارصػػفاء لمنشػػروالتوزيع  ،الطبعػػة
األولى،عماف.
.02الجاللي ،لمعاف مصطفى ( : )0200التحصيؿ الدراسي  ،دارالمسيرة ،االردف ،عماف.
.00جواد،شػػوقي نػػاجي ( :)0202المرجػػع المتكامػػؿ فػػي ادارة اسػػتراتتيجية  ،الطبعػػة االولػػى  ،دارالحامػػد لمنشػػرو
التوزيع s ،عماف  ،االردف.
.00حػػافظ ،نسػػريف بنػػت هػػاروف(  :)0200الػػذكاء العػػاطفي وعالقتػػه بالسػػموؾ التكيفػػي والتحصػػيؿ الدراسػػي لػػدى
عينة مف اطفاؿ الدور اإليوائية بمكة المكرمة ،كمية االداب والعموـ االدارية  ،قسػـ التربيػة وعمػـ الػنفس ،جامعػةاـ
القرى ،المممكة العربية السعودية.
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.00الحامد،محمػػػػػػد(:)0992التحصػػػػػػيؿ الدراسي،دراسػػػػػػته،نظرياته،واقعة،والعوامؿ المػػػػػػؤثرة فيػػػػػػه ،دارالصػػػػػػولتية
لمتربية،الرياض.
.04الحمػػػوي،منى( : )0202التحصػػػيؿ الدراسػػػي وعالقتػػػه بمفهػػػوـ الػػػذات (دراسػػػة ميدانيػػػةعمى عينػػػةمف تالميػػػذ
الصؼ الخامس في مدارس محافظة دمشؽ الرسمية)،مجمة جامعة دمشؽ،المجمد( ،)02ص( .) 022-020
.00خالد ،محمد بنػي وزيػاد 0الػتف ( :) 0200عمػـ الػنفس التربػوي المبػادئ والتطبيقػات ،داروائػؿ لمنشػروالتوزيع
،عماف،االردف.
.02الػػدويؾ،نجاح احمػػد ( : )0222أسػػاليب المعاممػػة الوالديػػة وعالقتهػػا بالذكاءوالتحصػػيؿ الدراسػػي لػػدى االطفػػاؿ
في الطفولة المتاخرة(رسالةماجستيرنيرمنشورة) كميةالتربية،قسـ عمـ النفس ،الجامعة االسالمية ،نزة.
.02الربيع،فيصؿ خميؿ (:) 0200الذكاءالروحي وعالقته بالجنس ومستوى التحصيؿ لدى طمبػة كميػة التربيػة فػي
جامعة اليرموؾ باالردف،المجمػة االردنيػة فػي العمػوـ التربويػة ،مجمػد (،)9العػدد( )4جامعػة اليرموؾ،صػص -000
. 024
.02الزبيدي،أحمدمحمدعبػػد :)0200(:بعػػض الػػذكاءات وعالقتهػػا بمهػػارات التفكيرالمنظػػومي لػػدى طػػالب الصػػؼ
الثػػػاني المتوسػػػط فػػػي مػػػادة الرياضيات،مجمةالقادسػػػية فػػػي االداب والعموـ،المجمػػػد( ) 02العػػػدداف( ) 4-0صػػػص
.022-049
.09الزهراني،نجمػػػة بنػػػت عبػػػداه(:) 0220النمػػػوالنفس-اجتمػػػاعي وفػػػؽ نظريػػػة اريكسػػػوف وعالقتػػػه بػػػالتوافؽ
والتحصيؿ الدراسي لدى عينػة مػف طػالب وطالبػات المرحمػة الثانويػة بمدينػة الطػائؼ (رسػالة ماجستيرنيرمنشػورة)
كميةالتربية 0قسـ عمـ النفس،جامعةاـ القرى.
.02الزيات،فتحي مصطفى(:)0990األسس المعرفية لمتكويف العقمي وتجهيزالمعمومات ،الطبعػة األولػى ،دارالوفػاء
لمطباعة والنشروالتوزيع،المنصورة،مصر.
.00زيتوف ،عبدالحميد(:)0220اساليب البحث في التربية وعمـ النفس ،الطبعة األولى ،عالـ الكتب،القاهرة.
.00الشامي،ابراهيـ عبداه (: )0990التحصػيؿ الدراسػي وعالقتػه بػبعض المشػكالت لػدى الطػالب والطالبػات فػي
المرحمػػة الثانويػػة بمنطقػػة االحسػػاء بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية ،مجمةالتربيػػة ،العػػدد التاسػػع والثالثػػوف ،جامعػػة
االزهر،صص ( .) 094-009
.00الشػػػي  0سػػػميماف الخضػػػري( :)0200سػػػيكولوجية الفروقػػػا لفرديػػػة فػػػي الػػػذكاء ،الطبعػػػة الرابعػػػة،دار المسػػػيرة
لمنشروالتوزيع والطباعة ،عماف ،االردف .
.04صػػػالف،احمدعمي وآخػػػػروف (:)0202االدارة بالػػػػذكاءات،نهج التميػػػز االسػػػػتراتيجي واالجتمػػػػاعي لممنظمػػػػات،
الطبعة االولى ،داروائؿ لمنشر،عماف ،األردف.
 :)0200( ---------- .00االدارة بالػػػذكاءات ،نهػػػج التميزاالسػػػتراتيجي واالجتمػػػاعي لممنظمػػػات ،الطبعػػػة
الثانية ،داروائؿ لمنشر،عماف،األردف.
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.02الصػػػاوي،أنورعمراف ( :)0222اسػػػاليب التنشػػػئةالوالدية وعالقتهػػػا بالتحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػدى تالميػػػذ الصػػػؼ
التاسع مف مرحمة التعميـ االساسي بمدينة مصراتة(رسالة ماجستيرنيرمنشورة) ،اكاديمية الدراسات العميا ،ليبيا .
.02الطائي،محمدعبادحسيف و الخفاجي ،نعمةعباس صغير ( :)0229نظـ المعمومػات االسػتراتيجية منظػورالميزة
االستراتيجة ،دارالثقافة لمنشروالتوزيع ،عماف.
.02الطػػوب ،سػػيدمحمود ( : )0992أثرتفاعػػؿ مسػػتوى دافعيػػة االنجػػاز والػػذكاء والجػػنس عمػػى التحصػػيؿ الدراسػػي
لدى طالب وطالبات جامعة االمارات العربية المتحدة،مجمػة كميػة التربيػة ،العػدد الخػامس السػنة الخامسػة ،جامعػة
االمارات العربية المتحدة ،صص(.) 02-02
.09عامر،سػػامف عبػػدالمطمب(:)0200اسػػتراتيجيات إدارة المػػوراد البشػػرية،عماف ،دارالفكرلمنشػػروالتوزيع ،الطبعػػة
االولى.
.02عباس،فيصػػػػؿ(:)0220الػػػػذكاءوالقياس النفسػػػػي فػػػػي الطريقػػػػة العياديػػػػة ،دارالمنهػػػػؿ المبنػػػػاني مكتبػػػػة راس
النبع،الطبعة االولى ،لبناف.
.00عبدالحميد،احمد عمي( :)0202التحصيؿ الدراسي وعالقته بالقيـ االسالمية والتربوية ،مكتبةحسيف العصػرية
 ،الطبعة االولى ،بيروت.
.00عبػػدالمطيؼ ،مػػدحت عبدالحميػػد ( :)0992الصػػحة النفسػػية والتفػػوؽ الدراسي،دارالنهضػػة لمطباعػػة والنشػػر 0
بيروت.
.00عبيد،عصػػػػاـ(:) 0229التخطػػػػيط اإلسػػػػتراتيجي فػػػػي مؤسسػػػػات المعمومػػػػات دراسػػػػة تخطيطػػػػة فػػػػي االسػػػػس
والمعاييرلمرؤية والرسالة في مجتمع المعرفة مجمة دراسات المعمومات ،العدد ()4صص(.)24-00
.04عبيػػػػػػد،وليـ وعفانػػػػػػة،عزو(( :)0220التفكيروالمنهػػػػػػاج الدراسػػػػػػية)مكتبػػػػػػة الفػػػػػػالح لمنشػػػػػػروالتوزيع،الطبعة
االولى،عماف،االردف.
.00العبيدي،محمدعبدالعزيزوالسالـ،قصػػي سػػالـ " :)0200(.الػػذكاء االسػػتراتيجي لتػػدعيـ جػػودة التػػدقيؽ دارسػػة
اسػػػػتطالعية الراءعينػػػػة مػػػػػف رقبػػػػاء المػػػػػالييف فػػػػي ديػػػػواف الرقابػػػػػة الماليػػػػة"،المػػػػػؤتمرالعممي السػػػػنوي الحػػػػػادي
عشرذكاءاألعماؿ واقتصاد المعرفة،جامعة الزيتونة األردنية،عماف.
.02العتوـ،عدناف واخروف ( :)0202عمـ النفس التربوي :النظرية والتطبيؽ ،دارالمسيرة ،عماف.
.02عثماف،احمدعبػػػدالرحمف وحسػػػف،عزت عبدالحميػػػد(:) 0222الػػػذكاء االجتمػػػاعي وعالقتػػػه بكػػػؿ مػػػف الدافعيػػػة
لمتعمـ،والخجؿ،والشجاعة والتحصيؿ الدراسي لدى طالب وطالبات كمية التربية جامعػة الزقازيؽ،مجمػة كميػة التربيػة
جامعة الزقازيؽ ،العدد ( ،)44صص .020-090
.02عساكرة،محمدعوض(: )0220العالقة بيف دافع حػب االسػتطالع وكػؿ مػف التحصػيؿ الدراسػي ومفهػوـ الػذات
واالتجاهات العممية لدى طمبة المرحمة األساسية (،رسالة ماجستير نير منشػورة)،جامعة القػدس ،فمسػطيف ،قسػـ
التربية .
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.09عفانة،عزواسػػماعيؿ والخزنػػدار ،نائمػػة نجيػػب( :)0224مسػػتويات الػػذكاء المتعػػدد لػػدى طمبػػة مرحمػػة التعمػػيـ
االساسي بغزة وعالقتها بالتحصيؿ الدراسػي فػي الرياضػيات والميػوؿ نحوها،مجمػة الجامعػة االساسػية،المجمد (00
)،العدد( ،)0الجامعةاالسالمية ،نزة ،ص ص (.)090-020

.42العمي،نصػػػرمحمد وسػػػحموؿ،محمدعبداه :)0222(:العالقػػػة بػػػيف فاعميػػػة الػػػذات ودافعيػػػة االنجازوأثرهػػػا فػػػي
التحصيؿ االكاديمي لدى طمبة الثانوية في مدينة صنعاء ،مجمة أـ القرى لمتربويػة واالجتماعيػة واالنسػانية،المجمد

الثامف عشر،العدد االوؿ،جامعة أـ القرى،صص( .) 002-90
.40عم ػراف ،نضػػاؿ عبػػدالهادي ( :) 0200اثرالػػذكاء االسػػتراتيجي عمػػى االبػػداع التنظيمػػي ،دراسػػة تطبيقيػػة فػػي
شػػػركة اسياسػػػيؿ ،مجمػػػة جامعػػػة بابػػػؿ،العموـ الصػػػرفة والتشػػػركة اسياسػػػيؿ ،مجمػػػة جامعػػػة بابػػػؿ،العموـ الصػػػرفة
والتطبيقية،العدد ( ) 0المجمد( )00ص ص (. )0022-0022
.40الفرا،اسماعيؿ صالف والنواجحة،زهيرعبدالحميد( :) 0200الذكاء الوجػداني وعالقتػه بجػودة الحيػاة والتحصػيؿ
االكاديمي لدى الدارسيف بجامعة القدس المفتوحة بمنطقة خاف يونس التعميمية ،مجمة جامعة االزهربغػزة ،سمسػمة
العموـ االنسانية،المجمد (،) 04العدد (، )0صص(.) 92-02
.40القضاة،اشػػػػرؼ فػػػػارس واخػػػػروف( :)0204مػػػػدخؿ إلػػػػى عمػػػػـ الػػػػنفس ،الطبعػػػػة االولى،عمػػػػاف ،دارالمسػػػػيرة
لمنشروالتوزيع ،عماف،االردف.
 .44قطامي ،نايفة -برهوـ ،محمد( )0929طرؽ دراسة الطفؿ ،ط ،0دار الشروؽ ،عماف ،االردف.
.40محمد،حسف عزت عبدالحميد ( :) 0200اإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باسػتخداـ برنػامج، SPSS18
دارالفكرالعربي فرع مدينة نصر،القاهرة.
.42محمد،سػػعيدعبداه واخػػروف ( : )0200دورتكنولوجيػػا والمعمومػػات واالتصػػاالت فػػي تعزيزالػػذكاء االسػػتراتيجي
المؤتمرالعممي السنوي الحػادي عشػر،جامعة الزيتونػة األردنيػة ،كميػة االقتصػاد والعمػوـ اإلداريػة 02-00 ،نيسػاف
ابريؿ . 002-022،
.42مدقف  ،رابف ولعور ،نعيمة  )0200( :التوجيه بالرنبة وعالقته بالتحصيؿ الدراسي لدى تالميذ السػنة أولػى
ثانوي ،جامعة قاصدي ،كمية العموـ االنسانية واالجتماعية  ،قسـ عمـ النفس وعموـ التربية.
.42المسعود ،ندى ( :)0220أسس حؿ المشكالت  ،وزارة التربية المممكة العربية السعودية.
.49المقرحي،سعاد أبوبكر ( :)0220بعض العوامػؿ االجتماعيػة والتعميميػة وأثرهػا فػي التحصػيؿ الدراسػي (رسػالة
ماجستيرنيرمنشورة) كمية االداب ،قسـ الخدمة  ،جامعة الفتف ،ليبيا.
.02المممي ،سهاد ( :)0202الذكاء الوجػداني وعالقتػه بالتحصػيؿ الدراسػي لػدى عينػة مػف المتفػوقيف والعػادييف،
مجمة جامعة دمشؽ  ،المجمد ( ) 02العدد ( ) 0صص . 090-000
.00المومني،مأموف عاطؼ والحموري،خالدعبداه( : ) 0200العالقة بيف مستوى القدرات الموسػيقية والتحصػيؿ
األكاديمي لدى الطمبة لممتفوقيف أكاديميا،المجمة االردنية لمفنوف،مجمد (0 ) 4العدد( ) 0صص .40-09

083

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

)58 ( العدد

2018

 داراليػػػػػػازوري العمميػػػػػػة،إدارةالمعرفػػػػػػة فػػػػػػي إطػػػػػػارنظـ ذكػػػػػػاء األعمػػػػػػاؿ:)0200 (عامرعبدالرازؽ،الناصػػػػػػر.00
.عماف،لمنشروالتوزيع
، المديرالقائػد والمفكػر االسػتراتيجي فػف ومهػارات التفاعػؿ مػع الخػريف:)0222 (.صالح عبػدالقادر،النعيمي.00
.عماف،دار إثراء لمنشروالتوزيع، 0 ط
"آلية اليقظة والػذكاء االسػتراتيجي أداة لمواجهػة التحػديات المسػتقبمية وأحػد عوامػؿ:)0202( بومديف،يوسؼ.04
 المنافسػػة واالسػػتراتيجيات التنافسػػية لممؤسسػػات الصػػناعية خػػارج قطػػاع: المؤتمرالػػدولي الرابػػع حػػوؿ،"التنافسػػية
.الجزائر،جامعة الجزائر،المحروقات في الدوؿ العربية
: المصادر االجنبية
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