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  أوال  : اإلطار التنظيمي لمبحثأوال  : اإلطار التنظيمي لمبحث
 مقدمــــة :مقدمــــة :

إف مصطمح الذكاء الوجداني ظؿ محدود االنتشار عمى الرغـ مف أنو مف أحد أنواع الذكاء   
تي فرضت نفسيا في اآلونة األخيرة عمى ساحة البحث العممي في العمـو النفسية والتربوية، ال

ـ في الذكاءات المتعددة والتي 3541حيث كانت بداية ظيور ىذا المفيـو إلى نظرية جاردينر 
 (.143قدـ فييا رؤية جديدة معاصرة لمذكاء الوجداني )السيد إبراىيـ السمادوني، 

لذكاء الوجداني مف المفاىيـ النفسية الحديثة نسبي ا، وقد تعددت وأصبح مصطمح ا  
تحت مسمى الذكاء  Emotional intelligenceالترجمات العربية لممصطمح األجنبي 

الوجداني، وىناؾ مف يطمقوف عميو اسـ الذكاء االنفعالي، فعندما يعرؼ االنفعاؿ يشار إلى الخبرة 
إلى الخبرة االنفعالية، لكننا نفضؿ استخداـ كممة وجداف  الوجدانية، وفي تعريؼ الوجداف يشار

واالنفعاؿ والعاطفة، فالذكاء االنفعالي جزء مف الذكاء  Moudكمفيـو شامؿ يشير إلى المزاج 
 (.31، 6002الوجداني )سبلمة عبد العظيـ، طو عبد العظيـ، 

عمى فيـ ومعرفة  فعندما ظير ىذا المصطمح الذكاء الوجداني عرؼ عمى أنو قدرة الفرد  
ووصؼ نفسو، والمعرفة والفيـ كبلىما مرتبطاف، واالرتباط باآلخريف، التعامؿ مع االنفعاالت 
القوية والتحكـ في دوافعيـ، والتييؤ لمتغير، وحؿ المشكبلت المختمفة، سواء عمى المستوى 

اني لو دور ( والذكاء الوجد133، 6003الشخصي أو المستوى االجتماعي )سميماف عبد الواحد، 
ميـ في تيسير ديناميات توليد األفكار والموىبة واإلبداع، والتكيؼ والتعمـ الفعاؿ داخؿ 

( أف ىناؾ 30، 6006(، حددت منى أبو )64، 6033المؤسسات التربوية )فاطمة عقيؿ، 
ميارات لمذكاء الوجداني في التعاطؼ، الوعي بمشاعر الذات، مشاعر اآلخريف، إدارة 

( إلى عوامؿ الذكاء الوجداني، وىي 6000الدافعية الذاتية، وتوصمت فوقية راضي )االنفعاالت، 
 ضبط االنفعاالت، التعاطؼ، إدارة االنفعاالت، الدافعية الذاتية، الدرجة الكمية.

وىناؾ عدد مف الدراسات تناولت الذكاء الوجداني مثؿ دراسة )عبد الحي محمود مصطفى   
                  (، ودراسة 6003(، ودراسة )مجدي فرغمي، 6001(، )فاتف فاروؽ، 6003محمد، 

            (، وأكدت ىذه الدراسات عمى أىمية الذكاء الوجداني في التعميـ والتعمـ6004)طو عمر، 
وأنو مرتبط بالحالة االنفعالية واالجتماعية، ويرتبط بالذكاء العاـ لمفرد، ويخمؽ دافعية لمتعمـ 

 واإلنجاز الذاتي.
 مشكمة البحث :مشكمة البحث :

تحددت مشكمة البحث في السؤاؿ التالي : "ما أثر استخداـ إستراتيجية التعمـ بالمعب في   
تنمية الذكاء الوجداني وبعض الميارات الفنية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية"؟ ولئلجابة عف ىذا 

 السؤاؿ الرئيس تـ تحديد أسئمة البحث كالتالي :
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  أسئمة البحث :أسئمة البحث :
 ئمة البحث في السؤال الرئيس اآلتي : تمثمت أس

ما أثر استخداـ إستراتيجية التدريس بالمعب في تنمية الذكاء الوجداني لدى تبلميذ المرحمة  – 3
 االبتدائية؟ وتفرع منو السؤاالف التالياف :

           ما أثر استخداـ إستراتيجية التدريس بالمعب في تنمية الذكاء الوجداني لدى تبلميذ  -أ  
 المرحمة االبتدائية؟

              ما أثر استخداـ إستراتيجية التدريس بالمعب في تنمية الميارات الفنية لدى تبلميذ  -ب
 المرحمة االبتدائية؟

  ىدفا البحث :ىدفا البحث :
 سعى البحث الحالي إلى تحقيق األىداف التالية :

ي تنمية الذكاء الوجداني لدى تعرؼ مدى أثر التدريس باستخداـ إستراتيجية التعمـ بالمعب ف – 3
 تبلميذ المرحمة االبتدائية.

معرفة وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف التطبيقيف القبمي والبعدي في اختبار الذكاء  – 6
 الوجداني لصالح المجموعة التجريبية. 

 التعرؼ عمى كيفية توظيؼ المعب في تعميـ التبلميذ. – 1
 التعميـ بالمعب.إلقاء الضوء عمى إستراتيجية  – 3

  فروض البحث :فروض البحث :
( بيف التطبيقيف القبمي والبعدي في مقياس 0.01يوجد فرؽ داؿ إحصائي ا عند مستوى ) –3

 الذكاء الوجداني لصالح التطبيؽ البعدي.
( بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ 0.01يوجد فرؽ داؿ إحصائي ا عند مستوى ) –6

 الفنى.البعدي فى اختبار األداء 
  أدوات البحث : )من إعداد الباحثة(أدوات البحث : )من إعداد الباحثة(

برنامج قائـ عمى استخداـ إستراتيجية التعمـ بالمعب لتدريس التربية الفنية لتنمية الذكاء  -أ  
 الوجداني وبعض الميارات الفنية لتبلميذ المرحمة االبتدائية.

 (.3مقياس الذكاء الوجداني )د/ عفاؼ أحمد( ممحؽ ) -ب
 اختبار تحصيمي. –ج
 قائمة باأللعاب التعميمية. -د
 اختبار األداء الفنى. -ىػ
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  أىمية البحث :أىمية البحث :
 تنبع أىمية البحث الحالي من :

 إلقاء الضوء عمى ضرورة التدريس باستخداـ إستراتيجيات جديدة في مجاؿ التعميـ. -أ  
كيفية تزويد المتعمميف في مجاؿ التعميـ بمعمومات عف إستراتيجية التدريس بالمعب وأىميا  -ب

 التدريس بيا وتفعيميا في العممية التعميمية.
           توجيو أنظار المتخصصيف في مجاؿ العممية التعميمية بضرورة تحديث المناىج  -ج

 والمقررات الدراسية.
 لفت انتباه المعمميف إلى أف المعب ي عد ضروري ا في التعميـ. –د 
 معب.إلقاء الضوء عمى إستراتيجية التعميـ بال -ىػ
 تعرؼ شروط وأىمية إعداد األلعاب التعميمية. –و 

  حدود البحث :حدود البحث :
 اقتصرت حدود البحث الحالي عمى الحدود التالية :

 مقياس الذكاء الوجداني. – 3
 مجموعة الميارات الفنية لتبلميذ المرحمة االبتدائية. – 6
بتدائية بمدرسة الجامعة تمميذ وتمميذة في المرحمة اال 61عينة البحث والتي تمثمت في عدد  – 1

 االبتدائية المشتركة.
 ـ. 6060الفصؿ الدراسي األوؿ  – 3
( تمميذ وتمميذة بالمرحمة االبتدائية )الصؼ الثالث االبتدائي( بمدرسة الجامعة 61عدد ) – 1

 االبتدائية المشتركة.
اء الوجداني اقتصر البحث عمى أثر التدريس باستخداـ إستراتيجية المعب عمى تنمية الذك – 2

 لدى التبلميذ بالمرحمة االبتدائية )عينة البحث(.
  منيج البحث :منيج البحث :

 استخدـ البحث المنيج شبو التجريبي والمنيج الوصفي. 
  مصطمحات البحث :مصطمحات البحث :

  المعـب : –أ 
عبارة عف جميع األنشطة التي يقـو بيا الطفؿ إلشباع حاجاتو النفسية وتفريغ طاقاتو   

وىو في المعب يكوف مدفوع ا بدوافع كثيرة مثؿ حب االستطبلع  بحيث يجد فييا متعة ولذة،
 (.10، 3555واالستكشاؼ )محمود السيد، 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 م0202يىنيه  – السادسالعذد  – 63اجمللذ  5

 

ا المعب قد يكوف مجموعة مف األنشطة المتنوعة التي تشبع حاجات الطفؿ الجسمية    وأيض 
             (، وقد عرؼ محمد جماؿ الديف 3543والعقمية واالجتماعية واالنفعالية )سوزاف ميمر، 

( المعب بأنو التخيؿ واالختراع، فالطفؿ يستخدـ مياراتو في االختراع وىو يمعب، 600، 6004)
فيجعؿ ألعابو تبكي وتضحؾ وتنكسر وتموت، أو يبعث فييا الحيوية والحركة مف خبلؿ تخيبلتو 

 واختراعاتو، فيبدأ بتخيؿ األلعاب األكثر قرب ا مف الواقع.

( فقد ذكر أف المعب بمثابة أنفاس الحياة بالنسبة 24، 6032أما عمي اليمالي أحمد )  
شغاؿ الذات والمعب لمطفؿ ىو كالتربية  لمطفؿ )أي أنو حياتو(، وليس مجرد مضيعة لموقت وا 

 واالستكشاؼ والتعبير الذاتي والترويح والعمؿ لمكبار.

 األثــر : -ب

                 ة إيجابية يعرؼ األثر بأنو قدرة العامؿ موضوع البحث عمى تحقيؽ نتيج  
( بأنو قدرة إستراتيجية التعميـ 63، 6032( وعرفو محمد وحيد سميماف )10، 6005)إبراىيـ، 

 المحددة في البحث عمى تنمية الميارات.

إجرائي ا يعرؼ األثر في ىذا البحث بأنو مدى تحقؽ النمو في الذكاء الوجداني والميارات   
 جات التبلميذ عينة البحث في التطبيؽ القبمي والبعدي لؤلدوات.الفنية، وىو الفارؽ بيف در 

 إستراتيجية : -ج
 عمـ الخطط الحربية أو فف الجيوش والحركات الحربية.لغـــة :  -
ا :  - كممة مشتقة مف الكممة اليونانية إستراتيجوس، وىي تعني فف القيادة، واقتصر اصطالح 

فيوميا بتطور الحروؼ، فاإلستراتيجية ىي فف استعماليا عمى المياديف العسكرية، وارتبط م
ف نظاـ المعمومات العممية مف القواعد     استخداـ الوسائؿ المتاحة لتحقيؽ األغراض، وا 
نما  المثالية لمحرب، ولـ يعد استخداـ اإلستراتيجية قاصر ا عمى المياديف العسكرية وحدىا، وا 

التدريس، ويشير مصطمح اإلستراتيجية  امتد ليكوف قاسم ا مشترك ا بيف كؿ العمـو بما فيو
             عامة إلى جممة مف اإلجراءات المستخدمة لمعالجة ميمة أو أكثر لتحقيؽ ىدؼ محدد

 (1، 3550)فؤاد أفراـ البستاني، 
( حدد معنى اإلستراتيجية ىي القدرة عمى استخداـ الموارد 60، 6033أما عمي صحراوي ) -

 ي تحقيؽ األىداؼ المرغوبة.المتاحة بأفضؿ طريقة تسيـ ف
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( أف ىناؾ عدد مف المصطمحات: 3:  6، 6031وقد أورد خالد حسيف أو عشمة )  
اإلستراتيجية، المدخؿ، الطريقة، األسموب، تتدرج ىذه المصطمحات مف الكؿ إلى الجزء، ومف 

، والطريقة اليسر إلى التعقيد، واإلطار العاـ ليذه المصطمحات ىو اإلستراتيجية ثـ يميو المدخؿ
ثـ األسموب والعبلقة بينيـ جميع ا ىي التضامف واالحتواء، فكؿ واحد منيا جزء مما يسبقو أي 
متضمف فيو ومحتوى، وكذلؾ فإف ىذا الترتيب يوضح مستويات العمؿ في كؿ المصطمحات 
ومعيا جزء مف الطريقة، وجزؤىا الثاني واألسموب مصطمحاف كمياف عمى مستوى التنفيذ داخؿ 

فصؿ المدرسي، والنشاط العقمي اإلنساني البد لو مف أف توجيو خطط وأىداؼ وأساليب ليا ال
 صفة العموف والتعقد، وكميا يطمؽ عمييا اسـ اإلستراتيجية.

ومصطمح اإلستراتيجية عميس عربي ا ال في أصمو المغوي، وال في استعمالو ومنشأه، فيو   
شير إلى األىداؼ واألساليب العامة لتحقؽ معرب عف االستعماؿ العسكري غير العربي، وي

غرض ما كاالستيبلء عمى قمة الحيؿ مثبل ، وعادة ما يكوف مصحوب ا بمصطمح آخر ىو التكتيؾ 
Tectic  الذي يشير إلى العمميات التفصيمية، أو الخطوات الكفيمة بتحقيؽ اإلستراتيجيات، وفي

ة ليعبر عف التخطيط لؤلساليب التي تحكـ مجاؿ عمـ النفس والتربية أستغير مصطمح اإلستراتيجي
 األفكار لئلنساف، وألواف النشاط وىو يمارس العمميات العقمية مثؿ االنتباه والتنظيـ والتذكر.

وىناؾ عدد مف الدراسات تناولت إستراتيجيات تدريسية مختمفة وتناولت تفسير لمصطمح   
 (.52، 6000اإلستراتيجية مثؿ دراسة )سموى عثماف مصطفى عثماف، 

 إستراتيجية التعمم بالمعب : –د 
ىي إستراتيجية تعرؼ بأنيا : أي نشاط موجو يقـو بو الطفؿ بيدؼ تنمية سموكو وقدراتو   

العقمية والجسمية والوجدانية، ويحقؽ لو في نفس الوقت قدر ا مف المتعة والفرع والتسمية، وت عد 
طة المعب إلكساب الطفؿ المعرفة وزرع مبادئ إستراتيجية التعمـ بالمعب إستراتيجية تستغؿ أنش

 المعرفية. العمـ فيو مف خبلؿ لعبو، وتوسيع آفاقو
 التدريس : –ىـ
ىو لفظ مشتؽ مف كممة "درس" حيث يقاؿ درس الشيء، ويقاؿ درس السورة أو  لغة :  

 (.33، 6004الحكتاب أي أف ذلمتو بكثرة القراءة حتى حفظتو )عفاؼ عثماف، 
يشير التدريس إلى تنظيـ الخبرات التعميمية فيو وسيمة اتصاؿ تربوي  ريس :مفيوم التد  

ىادؼ يقـو بيا المدرس لتوصيؿ المعمومات والقيـ والميارات إلى التبلميذ بيدؼ إحداث تغيير 
في المتعمـ، وتحقؽ مخرجات برؤية مف خبلؿ األنشطة والمياـ الممارسة بيف المدرس والتمميذ، 

تفاعؿ بيف كؿ مف المعمـ والمتعمـ، ويسعى المعمـ إلى إحداث تغيير في  فالتدريس ىو عممية
سموؾ المتعمـ وذلؾ باستخداـ ما تعممو سابق ا )الخبرة( وقدرتو الفعالة عمى إحداث التعديؿ 

 المطموب.
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 إستراتيجية التدريس : –و 
التطبيؽ يتـ  في معجـ عمـو التربية إف إستراتيجية التدريس ىي خطة محكمة البناء ومرونة  

مف خبلليا استخداـ كافة اإلمكانيات والوسائؿ المتاحة بطريقة مثمى لتحقيؽ كفاءة مرجعية 
         مرجوة، وتتضمف أشكاؿ مف التفاعؿ بيف كؿ مف التمميذ والمدرس وموضوع المعرفة 

(، وذكر حسف حسيف زيتوف أف إستراتيجية التدريس ىي ذلؾ األسموب 3553)محمد صبلح، 
ي يتبعو المعمـ داخؿ الصؼ الدراسي لتدريس محتوى معيف مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة الذ

مسبق ا، ويتحدد ذلؾ األسموب بإجراءات متناسقة يقـو بيا المعمـ والتبلميذ خبلؿ عممية التدريس 
 (.33، 6033)عمي صحراوي، 

لتي تركز عمى فالتدريس اإلستراتيجي ىو لفظ يشير إلى مجموعة اإلجراءات التدريسية ا  
تحسيف وتفعيؿ التفكير ومياراتو لدى الطمبة، وىو ما يتطمب مف المعمميف أف يكونوا عمى وعي 

 الصؼ.وفيـ بمتغيرات عممية التدريس والمتطمبا المعرفية وأف يكوف لدييـ أسموب جيد إلدارة 
 (50 – 43، 6031)رابح قدوري، ذبيحي لحسف، الذكاء الوجداني :   –ز 

 مفيوم الذكاء الوجداني، يجب أوال  تعريف كل من الذكاء والوجدان كالتالي:قبل تعريف 
الذكاء : ىو مجموعة مف القدرات اإلدراكية المعرفية التي تسمح لنا باكتساب المعرفة والتعمـ  -

 (.335، 6030وحؿ المشكبلت )المممي، 
فافي( أف وترجمتيا )األعسر وك (Emotion)الوجداف : عرؼ قاموس إكسفورد العاطفة  -

الوجداف يشير إلى المشاعر، مشاعر معينة تصاحبيا أفكار محددة، حالة بيولوجية ونفسية 
( إذف فإف الذكاء الوجداني ىو 46، 6000واستعدادات متفاوتة لمسموؾ )روبنس وسكوت، 

 دمج مكوني الوجداف والذكاء.
االنتباه واإلدراؾ ( الذكاء الوجداني بأنو القدرة عمى 6006وعرؼ كؿ مف عثماف ورزؽ )  

دراؾ دقيؽ  الجيد لبلنفعاالت والمشاعر الذاتية وفيميا وصياغتيا بوضوح وتنظيميا وفق ا لمراقبة وا 
النفعاالت اآلخريف ومشاعرىـ لمدخوؿ معيـ في عبلقات انفعالية اجتماعية إيجابية تساعد الفرد 

اإليجابية لمحياة المينية  عمى الرقي العقمي واالنفعالي والميني وتعمـ المزيد مف الميارات
( 612، 6006واالجتماعية، وتتمثؿ مكونات الذكاء الوجداني حسب ما أشار إليو عثماف ورزؽ )

 فيما يمػػي :
 .Emotional cognitiveالمعرفة الوجدانية  -
 .Management emotionإدارة االنفعاالت )الوعي بالذات(  -
 .Regulating emotionsتنظيـ االنفعاالت  -
 .Empathyطؼ )التفيـ( التعا -
 .Social communicationالتواصؿ االجتماعي  -
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فقد اتفقا عمى أف الذكاء الوجداني ىو  (Mayer, Salovy, 1990)أما ماير وسالوفي   
مجموعة مف الميارات المفترضة التي تساىـ في التقييـ الدقيؽ والتغير في انفعاالت الفرد 

الفرد واآلخريف، واستخداـ المشاعر لتحفز وتحقؽ ما تصبو  واآلخريف، والتقييـ الفعاؿ النفعاالت
 .(Mayer & Salovy, 1990, 185)إليو حياة الفرد 

عرفو بأنو القدرة عمى فيـ االنفعاالت ومعرفتيا  (Goleman, 1995, 10)وجولماف   
 والتمييز بينيا، والقدرة عمى ضبطيا والتعامؿ معيا بإيجابية.

الذكاء الوجداني أنو مجموعة مف القدرات غير  (Bar-on, 1996, 18)وحدد بار أوف   
المعرفية والكفاءات والميارات التي تؤثر في قدرة الفرد عمى النجاح والتعايش مع متطمبات 

 وضغوط الحياة.
( الذكاء الوجداني بأنو الدرجة التي 15، 6036وعرؼ عدناف محمد عبده القاضي )  

دارة الضغوط.يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس الذك  اء الوجداني، مع القدرة عمى التكيؼ وا 
جراءاتو : جراءاتو :خطوات البحث وا    خطوات البحث وا 

 أوال  : إعداد اإلطار النظري لمبحث 
 في ضوء الفحص واالطبلع عمى الكتب والدراسات السابقة تـ إلقاء الضوء عمى كؿ مف:

 ت الفنية.الميارا -ج          الذكاء الوجداني.  –ب  إستراتيجية التعمـ بالمعب. -أ  
 ثاني ا : إعداد اإلطار التجريبي لمبحث :

 بناء أدوات البحث، وتضمنت : -أ  
 قائمة بالميارات الفنية البلزمة لتبلميذ المرحمة االبتدائية. -3
 برنامج في ضوء استخداـ إستراتيجية التعمـ بالمعب لتنمية الذكاء الوجداني. -6
 مج.االختبار التحصيمي في المعموات الواردة بالبرنا -1
 عمؿ قائمة باأللعاب التعميمية المناسبة لمتبلميذ. -3
 اختبار مقياس الذكاء الوجداني. -1
 عمؿ بطاقة لتقييـ األداء. -2
 اختيار عينة البحث االستطبلعية. -3
 اختيار مجموعة البحث األساسية. -4
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 االختبار التحصيمي(. –بطاقة التقييـ  –التطبيؽ القبمي لؤلدوات )مقياس الذكاء الوجداني  -5
 س البرنامج المقترح.تدري -30
 تطبيؽ أدوات البحث )التطبيؽ البعدي(. -33
 معالجة النتائج إحصائي ا. -36

 ثاني ا : اإلطار النظري ثاني ا : اإلطار النظري 
 وتضمن :

 الذكاء الوجداني. – 6  إستراتيجية التعمـ بالمعب. – 3
 التعميم بالمعب :

مات ىو شكؿ مف أشكاؿ األلعاب الموجية المقصودة تبع ا لخطط وبرامج وأدوات ومستمز   
خاصة بيا، يقـو المعمموف بإعدادىا وتجربتيا ثـ توجيو التبلميذ نحو ممارستيا لتحقيؽ أىداؼ 

 (.645، 6030محددة )الخفاؼ، 
لمعب دور ىاـ في النـ الجسمي والحركي والمعرفي والوجداني عند التبلميذ، ولقد أظيرت   

اـ التمميذ لكؿ الحواس المختمفة الدراسات الحديثة التي تناولت نمو األطفاؿ وتطورىـ أف استخد
        ىو بمثابة مفتاح التعمـ والتطور، حيث لـ تعد األلعاب مجرد وسيمة لمتسمية فقط أو لقضاء 
         وقت الفراغ، فيي لـ تعد وسيمة ترفييية، بؿ أصبحت أداة لتحقيؽ النمو والنضج العقمي

 (.313، 6006)ممحـ، 

وقيمتو الفعالة في النمو ىو الفيمسوؼ أفبلطوف، وظير ذلؾ وأوؿ مف تنبو ألىمية المعب   
في كتاباتو، وكذلؾ أرسطو، حيث أكد عمى ضرورة التعمـ مف خبلؿ المعب، وأكد أرسطو عمى 

 (.31، 3533ضرورة المعب باألشياء التي سيتعمموىا )ميمر، 

(، 6001انة، (، )عف6003وىناؾ دراسات عديدة أكدت عمى التعمـ بالمعب مثؿ : )السيد،   
 (.6006(، )ممحـ، 6003(، )القدومي، 6004(، )سناري، 3551(، )كوبر، 6003)آؿ مراد، 

 مفيوم األلعاب التربوية : -
األلعاب نشاط ىادؼ يتضمف أفعاال  معينة يقـو بيا المعمـ والطبلب أو طالب أو مجموعة   

تعددة لخدمة األىداؼ الوجدانية مف خبلؿ اتباع قواعد معينة، لما تتمتع بو مف مميزات كثيرة وم
، وأبو ىاني،   (.60، 6006والمعرفية )أبو لـو
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 األىداف التربوية لأللعاب التعميمية :
يرى العالـ بياجيو أف المعب ىو تعبير عف تطور التمميذ، وىو متطمب ا أساسي ا لو، مؤكد ا   

، ولكؿ مرحمة نمائية أنماط عمى أف المعب بمثابة نشاط يعبر ويرتبط بمراحؿ النمو عند التمميذ
لعب خاصة بيا، وىذه األنماط تختمؼ مف مجتمع آلخر، ومف تمميذ آلخر، وعف طريؽ المعب 
يتفاعؿ التمميذ مع بيئتو المحيطة بو، وبالتالي فيو يطور مف لغتو وعبلقاتو االجتماعية، فيو يرى 

ميذ مف إمكانات وقدرات، فالمعب أف المعب بمثابة أداة ووسيمة معرفة وتعمـ يقـو عمى ما لدى التم
 (.311، 6006يمثؿ وسط ا بيئي ا مناسب ا، يسيـ في تطوير البيئة المعرفية لدى التمميذ )ممحـ، 

أما العالـ فروبؿ، فقد أكد عمى أىمية المعب في التعميـ والتعمـ، ورأى أف المعب ىو أسمى   
التعبير الحر والوحيد عما يدور داخؿ وأرقى تعبير عف النمو اإلنساني في مرحمة الطفولة، وىو 

 (.10، 6033عقؿ التمميذ )ثامر بف حمد بف سعد المميحي السبيعي، 
 األلعاب التعميمية :

األلعاب التعميمية تعتبر وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ التي يحتاج إلييا المعمـ في تعميـ   
ميـ، أكد عمى ذلؾ )خميؿ، (، وىناؾ عبلقة وثيقة بيف المعب والتع25، 6004تبلميذه )ربيع، 

(، فيو يرى أف المعب ىو الطريؽ الطبيعي والتمقائي لتعميـ التبلميذ، وفيو يظيروف 30، 6006
تطبيقاتيـ لما يتعمموف ويعكسوف مياراتيـ بشكؿ تكاممي، فالتعميـ بواسطة األلعاب التعميمية ىو 

ؤدي إلى تعميـ أشياء أكبر مف محاولة لرفع مستوى األداء أو القدرة عمى التحكـ في السموؾ وي
حساسو بأنو تمميذ وشخص مفيد                  قدرتو الفعمية، ومف خبلؿ زيادة شعوره بالسعادة وا 

( عمى فعالية التعمـ بواسطة األلعاب 311، 6006(، وأكد ممحـ )356، 6003)عبد الباقي، 
 عدد مف النقاط :التعميمية ونقؿ أثر التعمـ إلى مواقؼ جديدة، وىذا يتوقؼ عمى 

 إتقاف قواعد المعبة. – 3
 العبلقة بيف الحركات في المعبة. – 6
 التماثؿ في اإلستراتيجيات. – 1
 الرغبة في المعب لدى المتعمـ أو التمميذ. – 3
 التنوع في المعب. – 1

 إستراتيجيات التعمم بالمعب :
اؿ عمى التعمـ مف خبلؿ تركز المدارس التي تستخدـ تعميـ مونتيسوري عمى تشجيع األطف  

ستراتيجية التعمـ بالمعب ليا خمس خصائص، وىي كالتالي :  "المعب اليادؼ"، وا 
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 أنيا تعطي الطفؿ خيار ا عما يريد القياـ بو. – 3
 أنيا تشعر الطفؿ بالمرح وتجعؿ عممية التعمـ ممتعة لو. – 6
ا مع – 1  ين ا تتعممو.تجعؿ الطفؿ يتطور تمقائي ا بدال  مف إعطاء األطفاؿ نص 
 تكوف الدافع الجوىري حوؿ ما يريد الطفؿ القياـ بو. – 3
 تخمؽ اإلستراتيجية بيئة جديدة خالية مف المخاطر حيث يمكف لؤلطفاؿ تجربة أفكار جديدة. – 1
وفي ىذه اإلستراتيجيات يكوف األطفاؿ مشاركيف نشطيف عمى سبيؿ المثاؿ، بدال  مف   

سمبي، يمعب األطفاؿ في ىذه اإلستراتيجية أدوار ا بجانب أقرانيـ، مشاركة الطفؿ في الدرس بشكؿ 
ويستجيبوف لؤلطفاؿ اآلخريف وفق ا لقواعد المعب التي أنشأوىا، وفي حيف أف القواعد في ىذه 
األلعاب قد تبدو متناقضة مع فكرة المعب الحر التطوعي، فإف نظاـ القواعد ىذا ىو في الواقع 

ب التعممي، ويمكف لؤلطفاؿ تحديد القواعد بشكؿ صريح، ويمكف أف أحد الميزات الرئيسة لمع
 يضعوا القواعد مع ا بشكؿ تعاوني أو يمكنيـ اتباع قائد محدد.

ويمكف أف يوفر ىذا النوع الممتع مف المعب عدد ا مف فوائد التعمـ، وتشرح األستاذة دوريس   
سترا السبب في أف المعب جزء ميـ مف فرد مبرح مديرة تعميـ معممي الطفولة المبكرة بجامعة ىوف

عممية التعمـ لؤلطفاؿ، حيث ترى أننا بحاجة إلى التفكير في أف األطفاؿ الصغار يتعمموف بطرؽ 
مختمفة تمام ا عف البالغيف، فيـ يتعمموف مف خبلؿ مقارنة التجارب الجسدية والتفاعبلت مع 

ا مف خيا ليـ، والمعب ىو ما يجمع بيف األجزاء اآلخريف والمشاعر، ويتعمموف كم ا كبير ا أيض 
المنطقية واإلبداعية لمدماغ، وبالنسبة لؤلطفاؿ الصغار غالب ا ما يكوف المعب نشاط ا كامبل ، 
وبالتالي فيو يساعدىـ عمى تطوير الميارات التي سيحتاجونيا في وقت الحؽ مف الحياة، فمثبل  

بلت وتساعد عمى تحسيف الميارات الجري والتسمؽ والقفز كؿ ىذه أنشطة تعزز نمو العض
ا إمكاناتيـ وقوتيـ الفعمية والعاطفية وىـ يتخيموف ويخمقوف  الحركية لدييـ، ويبني األطفاؿ أيض 

 عوالـ معقدة ومبدعة، كؿ ىذا يتـ مف خبلؿ المعب.
وبالتالي أصبح مفيـو األلعاب التربوية ىي نشاط ىادؼ يتضمف أفعاال  معينة يقـو بيا   

لطبلب أو طالب أو مجموعة مف الطبلب مف خبلؿ اتباع قواعد معينة لما تتمتع بو مف المعمـ وا
، وأبو ىاني،   (.4، 6006ميزات كثيرة ومتعددة لخدمات األىداؼ الوجدانية والمعرفية )أبو لـو

( أف األلعاب التربوية ىامة 6031(، حمدي الخطيب )6003ذكر كؿ مف زيداف عفاف )      
 كالتالي :

 ىمية األلعاب التربوية :أ – 1
األىمية مف الناحية المعرفية والعقمية : تسيـ في تعرؼ الحقائؽ واكتساب المفاىيـ  -أ  

واالحتفاظ بيا وتساعد عمى تنمية ميارات التذكر واالستنتاج والفيـ وحؿ المشكبلت 
 (.6003)زيداف، عفانة، 



 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمود     أثر استخدام إستراتيجية التعمم بالمعب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

02 
 م0202يىنيه  – السادسالعذد  – 63اجمللذ 

 

عميمية المتعمـ مف إشباع حاجاتو األىمية مف الناحية النفسية : حيث تمكف األلعاب الت -ب
النفسية كالحرية وممارسة القيادة والنظاـ واالجتماع، تجذب انتباه المتعمـ وتييئو لتمقي 
التعمـ، كما أنيا تتيح الفرصة لممتعمـ لمتعبير عف حاجاتو ورغباتو وميولو، كما أنيا تتيح لو 

ـ في رفع الروح المعنوية فرصة التجديد، كما تخفؼ مف التوتر النفسي والعصبي، وتسي
 لدى المتعمـ وتدعـ ثقتو بنفسو واحترامو لآلخريف واحتراـ اآلخريف لو.

األىمية مف الناحية الجسمية : تنمية عضبلت جسـ الطفؿ وزيادة مياراتو الحركية مف خبلؿ  -ج
القفز، الجري، الرسـ، كما يستفيد مف حواسو المختمفة، لمعرفة األشياء واألصوات، مما 

 (.6031جعؿ المعب بالنسبة لو متعة )حمدي والخطيب، والقصاه، ي
األىمية مف الناحية االجتماعية : تمبي عممية المعب احتياجات الطفؿ إلى االنتماء  –د 

 االجتماعي، واإلنساني، وتساعد عمى تحمؿ المسئولية.
 ( 0212عناصر األلعاب التربوية : )حمدي والخطيب، القصاه، 

 أنظمة وقوانيف تحكـ المعبة. -ب  البلعبيف. مجموعة مف -أ  
 ب عد زماني. –د     ب عد مكاني. -ج

 التعمم بالمعب : 
ىو شكؿ مف أشكاؿ األلعاب الموجية المقصودة تبع ا لخطط وبرامج وأدوات ومستمزمات   

خاصة بيا يقـو المعمموف بإعدادىا وتجربتيا ثـ توجيو التبلميذ نحو ممارستيا لتحقيؽ أىداؼ 
 (.645، 6030محددة )الخفاؼ، 

أوؿ مف أدرؾ أىمية المعب وقيمتو ىو أفبلطوف، وأكد واتفؽ معو أرسطو، ثـ ميمر، ثـ   
ىت والتي أكدت عمى أف التمميذ مف خبلؿ المعب ينغمس في نوعيف مف النشاط، ىما السموؾ 

مـ التمميذ لشيء المعرفي، والسموؾ الترفييي، وأف كؿ أنماط المعب تضـ كبل مف العنصريف، فتع
جديد ي عد نشاط معرفي، أما حيف يكرره دوف تغيير أو بتغيرات بسيطة فيكوف ىذا نشاط ترفييي 

 (.31، 6003)ماكينز، 
وجاء بياجيو مؤكد ا أف المعب ي عد تعبير ا عف تطور التمميذ ومتطمب ا أساسي ا لو، مؤكد ا أف   

حمة نمائية أنماط لعب خاصة بيا، وىذه األنماط المعب يرتبط بمراحؿ النمو عند التمميذ، ولكؿ مر 
تختمؼ مف مجتمع إلى آخر، ومف تمميذ إلى آخر، وعف طريؽ المعب يتفاعؿ التمميذ مع بيئتو 
ويطور لغتو وعبلقاتو االجتماعية، فالمعب أداة معرفة ووسيمة تعمـ يقـو عمى ما لدى التمميذ مف 

مناسب ا يسيـ في تطوير البنية المعرفية لدى التمميذ إمكانات وقدرات، فالمعب يمثؿ وسط ا بيئي ا 
 (.311، 6006)ممحـ، 
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ثـ أكد العالـ فروبؿ عمى أىمية المعب في العممية التعميمية، ويرى أف المعب ىو أسمى   
تعبير عف النمو اإلنساني في الطفولة، وىو التعبير الحر الوحيد عما يدور داخؿ عقؿ 

 (.33، 3554التمميذ)طيبة، 
 مية األلعاب التعميمية :أى
ت عد األلعاب التعميمية مف األساليب الميمة التي عف طريقيا نجذب انتباه التمميذ ونشوقو   

لمتعمـ، فالتعميـ بالمعب يوفر لمتمميذ جو ا يندفع فيو عمى العمؿ مف تمقاء نفسو، وت عد األلعاب 
 التعميمية أداة تعمـ واستكشاؼ ألنيا تساعد التمميذ عمى :

 اكتساب العديد مف المعمومات عف العالـ المحيط بو. – 3
 معرفة الذات مف خبلؿ التعمـ باالكتشاؼ والمحاولة والخطأ. – 6
 (.604، 6003تغير سموؾ المتعمـ واتجاىاتو )صوالحة،  – 1

 (13، 6006)العناني،  توظيف األلعاب في العممية التعميمية :
 تعميم التالميذ أن يضع في اعتباره المبادئ اآلتية : ينبغي عمى المعمم عند توظيف المعب في

 استخداـ بعض االلعاب كجزء مف الدرس لمراجعتو. – 3
 استخداـ بعض األلعاب التعميمية في نياية الدرس. – 6
 اختيار ىذه االلعاب وفق ا ألىداؼ التعميـ الصفي. – 1
 دؼ التعميمي منيا.تنظيـ األلعاب بحيث ال يطغى االستمتاع بالمعبة عمى الي – 3
 إعطاء التبلميذ معمومات عف المعبة وقواعدىا قبؿ ممارستيا أثناء الدرس. – 1
 تعميـ التبلميذ المعبة بالتدريج. – 2
تقويـ أثر المعبة ومعرفة ما أحدثتو لدى التبلميذ مف إثراء لخبراتيـ وتعزيز لمفاىيميـ  – 3

 ومعرفة ما اكتسبوه مف معمومات وميارات.
 (312، 6006)القدومي،  إعداد األلعاب التعميمية :خطوات 

 عممية اإلعداد وتتضمف اآلتي : -أ  
 التييئة والتجريب لمعبة قبؿ دخوؿ الفصؿ. -
- .  تييئة المكاف المناسب لمعبة وتحديد الوقت البلـز
 شرح وتبسيط القوانيف عمى حسب قدرات واحتياجات التبلميذ. -
بيؽ الفعمي عمى التبلميذ وذلؾ خبلؿ الخطوات اآلتية عممية التنفيذ : وي قصد بيا التط -ب

 (.6006)العناني، 
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 مراجعة مكونات وخطوات المعبة. -
 تقديـ اإلرشادات لمتبلميذ ومساعدتيـ. -
 (63، 6003تقويـ المعبة : وي قصد بو : )القدومي،  -ج
 قدرة المعمـ عمى تحديد نواحي القوة والضعؼ في المعبة التعميمية لدى التبلميذ. -
 مدى مساىمة ىذه المعبة في تنمية قدرات التبلميذ. -
 تحديد الزمف الذي استغرقو التمميذ في إنجاز المعبة التعميمية. -
المتابعة : وفي ىذه المرحمة يقـو المعمـ بمتابعة التبلميذ لمتعرؼ عمى الخبرات التعميمية  –د 

نجازىـ الميارات التع ميمية مف خبلؿ المعبة التي اكتسبيا التبلميذ، ومدى استفادتيـ وا 
 التعميمية، ومف ثـ يتـ االنتقاؿ إلى ميارات أخرى.

 (656، 6030)الخفاؼ، شروط اختيار األلعاب التعميمية : 
 عند اختيار األلعاب التعميمية في غرفة الصؼ البد لممعمـ مف مراعاة اآلتي :  
 ى الدراسي.أف تكوف المعبة التعميمية جزء ا مف البرنامج التعميمي أو المحتو  -
أف يتأكد المتعمـ مف أف الوسيمة سوؼ تحقؽ األىداؼ بشكؿ أفضؿ، وأنيا سوؼ تستعمؿ في  -

 الوقت المناسب كجزء متكامؿ مف البرنامج.
 أف تتبنى المعبة التعميمية ميارات واحتياجات التمميذ. -
 أف يتأكد المتعمـ مف أنو يتقف قواعد المعبة، بحيث يستطيع إدارتيا بكفاءة. -
راعي المعمـ إمكانية إعادة واستعماؿ المعبة التعميمية ومدى الحاجة إلى االستعانة بأدوات أف ي -

 أخرى.
 أنواع االلعاب التربوية في إستراتيجية التعمم بالمعب :

 أىم أنواع األلعاب التربوية التي يمكن استخداميا في التعمم بالمعب ىي :
ت ودمى الحيوانات واآلالت وأدوات الزينة مثؿ العرائس وأدوات الصيد والقطاراالدمى: – 3

 وغيرىا.
 األلعاب الحركية : مثؿ المصارعة، القفز، الرمي، التأرجح، الجري، لعب الكرة. – 6
 ألعاب الذكاء : ألعاب حؿ المشكبلت، الكممات المتقاطعة، الفوازير، وغيرىـ. – 1
 غناء التمثيمي.ألعاب الغناء والرقص : تقميد األغاني، الرقص الشعبي، ال – 3
 األلعاب التمثيمية : مثؿ التمثيؿ المسرحي، لعب األدوار. – 1
 ألعاب الحظ : الدومينو، السمـ والثعباف، وغيرىـ. – 2
 القصص واأللعاب الثقافية : المسابقات الشعرية، وبطاقات التعبير. – 3
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 ركائز إستراتيجية التعمم بالمعب :
 ب :ركائز إستراتيجية التعمم بالمع -ىـ
يجابي    توصؿ عدد كبير مف األبحاث إلى أف التعمـ القائـ عمى المعب لو تأثير حقيقي وا 

عمى تعمـ الطبلب وتطويرىـ، وتقوؿ كاثريف ىيرش باسؾ، وىي خبيرة في مجاؿ تنمية الطفؿ 
بقسـ عمـ النفس بجامعة تمبؿ، إف البشر يتعمموف بشكؿ أفضؿ عندما يتوفر واحد عمى األقؿ مف 

 ركائز :ىذه ال
 عندما يقـو األفراد بدور نشط في بيئة التعمـ. – 3
 عندما يتعمـ األشخاص معمومات ذات مغزى. – 6
 عندما يتفاعموف مع أقرانيـ اجتماعي ا. – 1
وىذا يعني أف األطفاؿ يتعمموف جيد ا عندما يكونوف نشيطيف عقمي ا ومشاركيف،   

يف ميارات المعب والقدرة المغوية السردية، كاف واجتماعييف، وقد وجدت دراسة باإلضافة إلى تحس
لممنيج القائـ عمى المعب تأثير إيجابي عمى اكتساب القواعد، وقد جاء عمماء األعصاب أف 
المسرحية تنشط الدماغ بطرؽ ذات مغزى أكثر مف الورؽ واالختبارات والفصوؿ الدراسية التقميدية 

 التي ال تفعؿ ىذا.
تيجية التعمـ بالمعب عف األلعاب الحرة ىو أف المعب الحر نشاط ومف أىـ ما يميز إسترا  

تمقائي غير موجو، أـ التعمـ بالمعب ىو نشاط موجو ويساعد عمى تنمية قدرات المتعمـ الجسمية 
والوجدانية والعقمية، وذلؾ مف خبلؿ توظيؼ أنشطة معينة تجمع بيف المتعة والتسمية والتعمـ في 

ت تربوية تساعد الطبلب في اكتساب المعرفة والمفاىيـ، وتعزيز نفس الوقت، في صورة أدوا
عممية التواصؿ، ومف أىـ أنواع االلعاب التربوية : األلعاب الحركية، الدمى، ألعاب الذكاء، لعب 

 األدوار، وتتمثؿ ألعاب الذكاء في الكممات المتقاطعة وغيرىا في تنمية المغة عند الطفؿ.
 مثل : وىناك أفكار لمتعمم بالمعب

 لعبة البحث عف الكممات المفقودة. –ب   لعبة األعداد بالمكعبات. -أ  
 لعبة مف أنا. –ج 
ا لؤلشخاص في جميع    وعمى الرغـ مف أف المعب أساسي لتنمية الطفؿ، إال أنو مفيد أيض 

األعمار، ويمكف أف يضيؼ المعب الفرح والمرح، ويخفؼ مف التوتر ويعمؿ عمى اتصاؿ الفرد 
ريف، وبالعالـ المحيط بو، ويجعؿ العمؿ أكثر إنتاجية ومتعة، كما أف إستراتيجية التعمـ باآلخ

بالمعب يمكف أف تساعد في تحسيف وظائؼ المخ، مثؿ ألعاب : الشطرنج أو إكماؿ األلغاز، فيي 
 ألعاب تتحدى الدماغ، وتمنع مشاكؿ الذاكرة، وتحسف وظائؼ المخ.

في المعب مع العائمة واألصدقاء يساعد في تحفيز العقؿ  فضبل  عف أف التفاعؿ االجتماعي  
 وتعزيز اإلبداع ويساعد عمى التكيؼ وتحسيف العبلقات باآلخريف تمام ا وكمي ا.
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 أنواع االلعاب التعميمية :
 يمكن تقسيم االلعاب التعميمية بصفة عامة إلى ثالث أنواع أساسية :

ا لمسا – 3 عدة التمميذ عمى دراسة أو تعمـ عبارة ما، ومف األلعاب التعميمية المتضمنة خصيص 
 أكثرىا شيوع ا المكعبات المكتوب عمييا حروؼ اليجاء أو األرقاـ.

األنشطة والتمثيميات التخيمية الجادة، وىي مستمدة مف حقائؽ أو وقائع في حياة الناس  – 6
 اليومية، وقد تتعرض ألحداث تاريخية أو مواقع جغرافية أو اجتماعية.

ألعاب المباريات التي تقوـ عمى المنافسة بيف التبلميذ، وىي تجرى بناء عمى قواعد يتفؽ  – 1
عمييا البلعبوف، ويتحدد فييا الفائز والخاسر، بناء عمى ىذه القواعد الخاصة بالمعبة 

 (.30، 6004المعنية )ربيع، 
ـ أشياء أكثر مف فاأللعاب التعميمية تركز عند استخداميا في التعميـ والتعمـ عمى تعمي  

             قدرتو العقمية ومف خبلؿ زيادة ىذ القدرة يستطيع التمميذ التعامؿ مع المواقؼ الحرجة،
حساسو بأنو تمميذ مفيد وجيد                وبالطبع سوؼ ينعكس عف ذلؾ شعوره بالسعادة وا 

ميمية ت عد شكؿ مف ( أف األلعاب التع645، 6030(، ويرى الخفاؼ )356، 6003)عبد الباقي، 
أشكاؿ األلعاب الموجية المقصودة تبع ا لخطط وبرامج وأدوات ومستمزمات خاصة بيا، يقـو 

 المعمموف بإعدادىا وتجربتيا وتوجيو التبلميذ نحو ممارستيا لتحقيؽ أىداؼ محددة.
 (30، 6031)أبو الحديد،  خطوات استخدام األلعاب في التدريس :

يمية التي يسعى إلى تحقيقيا في صياغة سموكية تشمؿ المعارؼ تحديد األىداؼ التعم – 3
 والميارات واالتجاىات المتوقعة مف التعمـ.

 اختيار األلعاب المناسبة لمدرس والمواقؼ تبع ا لؤلىداؼ ومستوى التعمـ واإلمكانات المتاحة. – 6
جراء – 1 اتيا والزمف البلـز تصميـ المعبة بما تتضمنو مف تحديد أىدافيا وقواعد الفوز بيا وا 

 وأدواتيا وموادىا البلزمة ليا.
 تييئة أذىاف التبلميذ لموضوع المعب. – 3
عادة تنظيـ الفصؿ ليبلئـ كؿ لعبة. – 1  تييئة البيئة التعميمية المناسبة وا 
 توزيع األدوار بيف التبلميذ تبع ا لقدراتيـ. – 2
 راقب ويسجؿ المبلحظات.إتاحة الفرصة لمتبلميذ بتنفيذ المعبة، والمعمـ ي – 3
          تقويـ المعبة، فيتعرؼ المعمـ عمى مدى نجاح التبلميذ مف تحقيؽ األىداؼ المحددة  – 4

 لكؿ لعبة.
 أف يحدد المعمـ الوقت والمكاف المناسبيف لتنفيذ المعبة. – 5

 أف يعزز المعمـ النتاج التعميمي لتنفيذ المعبة. -30
 معبة بوضوح ليخمؽ جو ا مف التنافس الشريؼ بيف الطبلب.أف يقدـ المعمـ شروط ا ل -33
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 عيوب األلعاب التربوية :
 تستمـز وقت ا طويبل  في اإلعداد والتحضير. – 3
 صعوبة فيـ تعميمات المعبة. – 6
 صعوبة تنفيذ المعبة مع األعداد الكبيرة. – 1
 ارتفاع تكاليؼ األلعاب التربوية التعميمية. – 3
 فاىيـ التي تتضمنيا االلعاب التعميمية بسيولة.عدـ وضوح الم – 1

 المعـــب :
ىو سموؾ يتـ اختياره بحرية ويمارس بصفة شخصية، كما يحركو دافع معيف ويجذب انتباه   

 (33، 6003الطفؿ بشدة )ثريا كاسي، 
  Educational Gamesااللعاب التربوية : 

مبادئ العمـ لؤلطفاؿ وتوسيع  ىو استغبلؿ أنشطة المعب في اكتساب المعرفة وتقريب  
 (.65، 6001آفاقيـ المعرفية )محمد الحيمة، 

 The developmentالتنمية : 
ىي رفع مستوى أداء الطبلب في مواقؼ تعميمية مختمفة، وتتحدد التنمية عمى سبيؿ    

          المثاؿ بزيادة متوسط الدرجات التي يحصموف عمييا بعد تدريبيـ عمى برنامج محدد 
 (.313، 6001)حسف شحاتو، زينب النجار، 

ىناؾ عدد مف الدراسات التي أكدت عمى استخداـ األلعاب التربوية في عمميتي التعميـ   
           (، 12، 6001(، )محمد الحيمة، 333، 6006والتعمـ، مثؿ دراسة )حناف العناني، 

، 6004)حسف شحاتو، (، 331، 3546(، )أبو حامد الغزالي، 601، 6001)زيد اليويدي، 
، 6004(، )سمر الشميوب، 40، 6003(، )محمد رزؽ، 31، 6000(، )محمد الرفاعي، 312
(، 133، 6003(، )الشناوي عبد المنعـ، 15، 6006(، )سعد عبد الرحمف، إيماف محمد، 633

 (.363، 6001)ىدى الناشؼ، 
 (306، 6031)محمد أحمد الصوالحة، :المعب لدى األطفالالعوامل التي تؤثر في 

إف المعب يرتبط بمدى نمو الفرد الجسمي ونضج الميارات الحركية والعقمية، كما يتأثر   
بالفروؽ الفردية والفروؽ بيف الجنسيف، كما أف العوامؿ البيئية وأساليب التنشئة االجتماعية وثقافة 

 الجماعة تؤثر في نمو ألعاب األطفاؿ وارتقائيا.
 ين :لذا تنقسم العوامل إلى قسم

 العوامؿ الذاتية : الصحة، العمر، الجنس. – 3
 العوامؿ البيئية : البيئة المادية، البيئة االجتماعية والثقافية. – 6
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 النظريات المفسرة لمعب :
 المعب في نظرية الطاقة الزائدة. – 3
 المعب في نظرية اإلعداد لمحياة. – 6
 المعب في النظرية التمخيصية. – 1
 رية التحميؿ النفسي.المعب في نظ – 3
 نظرية االستجماـ. – 1
 نظرية االسترخاء. – 2
 المعب مف وجية النظر المعرفية. – 3
 الذكاء الوجداني : - 0
بدأ العمماء يكتبوف عف الذكاء وطبيعتو، وكاف تركيزىـ منصب ا عمى الجوانب أو العمميات   

ا بالجوانب غير المعرفية، وبدأ بعض المعرفية مثؿ الذاكرة واالنتباه وحؿ المشكبلت، ولـ ييتمو 
( قد وضع تعريف ا محدد ا 310، 3514منيـ يبحث وينقب في الجوانب الوجدانية وكاف وكسمر )

لمذكاء الوجداني بأنو المقدرة )السعة العقمية( الكمية أو الشاممة لمشخص، لكي يؤدي غرض 
حيطة بو، وذكر وكسمر أف القدرة معيف، ويفكر بعقبلنية، ويتعامؿ بفاعمية مع عناصر البيئة الم

غير العقمية تكوف ذات أىمية عند التنبؤ بقدرة الشخص عمى النجاح في الحياة وأف تمؾ القدرة 
تكوف ضمف مكونات الذكاء العاـ، ثـ ظير ثورنديؾ في العشرينات حتى أواخر الثبلثينات مف 

يح، وأشار فيو إلى أننا نمتمؾ القرف العشريف وكتب عف الذكاء االجتماعي وتناولو بمعناه الصر 
ذكاء عممي ا، ويتعمؽ بالتعامؿ مع األشياء المحسوسة، وذكاء مجرد ا، المتعمؽ بالتعامؿ مع 

 .(Zeidner, 2002, 155)المجردات، وأضاؼ نوع ا ثالث ا أسماه بالذكاء االجتماعي 
تي تمتيا عدة ت عد نظرية ثورنديؾ عف الذكاء بأنواعو الثبلثة ىي المحاولة األولى ال  

محاوالت عف الذكاء االجتماعي كأحد مكونات الذكاء الوجداني، ودوره في تحقيؽ النجاح في 
المواقؼ االجتماعية، وفي المينة التي تعتمد عمى تمؾ المواقؼ وبالرغـ مف تعرض ثورنديؾ 

ؿ الباحثيف، لمفيـو الذكاء االجتماعي واعتقاده بأنو يختمؼ عف الذكاء األكاديمي، إال أنو لـ يشغ
ثـ ظير سبيرماف ووضع العبلقات السيكموجية كمجموعة يتدخؿ ييا العامؿ العاـ عمى حد ما، 
وفي السنوات الحديثة بدأ قياس القدرات والتي تقاس بنسبة الذكاء، حيث كانت ىناؾ حاجة 
             ميممة ىي الذكاء الشخصي المتمثؿ في الذي بيف األشخاص والذكاء داخؿ األشخاص 

 (.20، 3554)عادؿ العدؿ، 
ثـ جاء جيمفورد ووضع نموذج معروؼ باسمو عف العبلقات بيف القدرات العقمية، وسمات   

 الشخصية التي تنتمي إلى مجاؿ الوجداف.
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 مفاىيم الذكاء الوجداني :
 ظيرت تعريفات عديدة لمذكاء الوجداني كالتالي :

الوجداني ىو القدرة عمى التعرؼ عمى  : الذكاء (Mayer & Salovey)مايروسالوفي  – 3
معاني المشاعر في عبلقتيا باآلخريف ومبرراتيا المنطقية وحؿ المشكبلت المختمفة عمى 
ىذه األسس، والذكاء الوجداني يشمؿ القدرة عمى إدراؾ الوجداف ومضمونو وعبلقتو 

ئة المعرفية بالمشاعر وفيـ المعمومات الخاصة بالوجداف مع القدرة عمى إدارة ىذه البي
 الوجدانية في الذات واآلخريف.

ذكر أف الذكاء الوجداني ىو تحكـ الفرد في  (Goleman, 2000, 3)أما جولماف  – 6
النزاعات والنزوات وقراءة مشاعر اآلخريف والتعامؿ معيا، ويتضمف ذلؾ التحفيز لمذات 

 والمثابرة وبذؿ الجيد.
إلى أف الذكاء الوجداني عنده عدد كبير مف  يشير (Bar-on, 1997, 19)وعند بار أوف  – 1

إدارة  –التكيفية  –الميارات االجتماعية  –الميارات غير المعرفية )الميارات الشخصية 
المزاج العاـ( والتي تؤثر بدورىا عمى قدرات الشخص ليندمج في التناغـ مع  –الضغوط 

 متطمبات وضغوط البيئة.
يشير إلى أنو مخرجات  (Cooper, 1997, 13) تعريؼ الذكاء الوجداني عند كوبر – 3

ا النجاح في  الوجداف الناتجة عف االتجاىات والقيـ والكفاءة االنفعالية ويتضمف أيض 
 التعامؿ مع البيئة الجارية بما تتضمف مف ضغوط حياتية ورضا حياتي.

لتعامؿ ( فقد ذكر أف الذكاء الوجداني ىو القدرة عمى ا65، 6003أما ياسر العتيبي ) – 1
 اإليجابي، وىو قدرة اإلنساف عمى التعامؿ اإليجابي مع نفسو ومع اآلخريف.

( أف 31، 6003ذكرت عايشة ديحاف قصاب العازمي ) طبيعة الذكاء الوجداني :      
أوضح أف ىناؾ مجموعة مف األسئة تتضمف الذكاء  (Freedman, 1999, 33)فريدمػػاف 

 الوجداني وىي : 
 مشاعر؟ –تمتمؾ  –لـ تكف لديؾ  ماذا تكوف لو – 3
 ما الفرؽ بيف الحياء والخجؿ والندـ؟ – 6
 ما مرادؼ غضباف؟ – 1
 كـ مف المشاعر تستطيع أف تمتمكيا في نفس الوقت؟ – 3
 إذا كانت قادر ا عمى إعطاء فرد مشاعر جديدة؟ ما تمؾ المشاعر؟ – 1
 الت؟ما الييئة أو الشكؿ المبلئـ لكؿ مف المشاعر واالنفعا – 2

 ( 32)عايشة ديحاف، مرجع سابؽ،  خصائص الذكاء الوجداني :
 يرتبط معامؿ الذكاء إلى حد ما بالسرعة التي يتـ خبلليا إنجاز الميمات البسيطة. – 3
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يتأثر معامؿ الذكاء بالحضور في المدرسة ويؤثر في االستمرار في الدراسة الرتفاع نسبة  – 6
 الذكاء.

داني بالترتيب التسمسمي لممولود، فقد انتشرت مجموعة مف األفكار حوؿ ال يتأثر الذكاء الوج – 1
حجـ والترتيب الميبلدي وتأثيرىما في الذكاء، ومؤدى ىذه األفكار أف األطفاؿ األكبر ىـ 
ا أف أف األسر األصغر عدد ا تنجب أطفاال  أكثر  القادة وىـ األكثر ذكاء  أو انتشر أيض 

 .ذكاء  مف األسر األكبر عدد ا
 (63 – 60، 6003)عايشة ديحاف قصاب،  أبعاد الذكاء الوجداني ومكوناتو :

لموقوؼ عمى طبيعة الذكاء الوجداني البد مف تعرؼ أبعاده ومكوناتو )اتفؽ كؿ مف   
(، أف الذكاء الوجداني يتكوف 3555(، محمد جودة )6006(، ماير وسالوفي )6000جولماف )

 ي الفرد والمفيـو والداللة كالتالي :مف عدة أبعاد تتشابو فيما بينيا ف
 إدراؾ االنفعاالت : تعرؼ الفرد عمى انفعاالتو. – 3
 قياس واستخداـ االنفعاالت : وذلؾ بيدؼ تحسيف التفكير بمعنى توظيؼ االنفعاالت. – 6
 فيـ االنفعاالت : تعرؼ االنفعاالت والتفكير المنطقي. – 1
 تنظيـ االنفعاالت : إدارة وتوجيو االنفعاالت. – 3

 أن الذكاء الوجداني يتكون من خمسة عوامل : (Goleman, 2002)وحدد جولمان 
 دافعية الذات )حفرة الذات( -ج إدارة االنفعاالت. -ب    الوعي بالذات. –أ 
 الميارات االجتماعية. -ىػ    التعاطؼ. -د

 ذكاء الوجداني كالتالي :نجد أن بار أون قسم مكونات ال
 التكيؼ. – تكويف العبلقات مع اآلخريف.        - البعد الشخصي. -
 االنطباع اإليجابي -   المزاج العاـ. - التحكـ في الضغوط.  -
 الدرجة الكمية. -

 أن الذكاء الوجداني يتكون من : (Deleweil, 2000, 10)وذكر 
 حفز الذات. -   تنظيـ الذات. -  الوعي بالذات. -
 الميارات االجتماعية. -  التعاطؼ. -
         ثـ ظيرت نظرية الذكاءات المتعددة والتي حددت أف الفروؽ بيف األطفاؿ ليست في  

نما في نوعية ىذا الذكاء، وقد توصؿ ىوارد جاردنير أف الذكاء  درجة ما يممكوف مف ذكاء، وا 
 أنواع كالتالي :
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 الذكاء المفظي )المغوي(. – 3
 التحميمي )الرياضي(.الذكاء  – 6
 الذكاء الموسيقي )اإليقاعي(. – 1
 الذكاء الحركي )الجسدي(. – 3
 الذكاء االجتماعي )التعامؿ مع اآلخريف(. – 1
 الذكاء االنفعالي الذاتي )الشخصي(. – 2
 الذكاء البيئي. – 3
 الذكاء المكاني. – 4

 قياس الذكاء الوجداني :
 أوال  : مقاييس القدرة :

 مف إعداد سالوفي وكارسو. (MEIS)اس الذكاء االنفعالي متعدد العوامؿ ) أ ( مقي
 .(MSCEIT))ب( اختبار الذكاء الوجداني ماير وسالوفي وكارسو 

 )ج( مقاييس التقدير الذاتي لمذكاء االنفعالي.
 ثاني ا : مقاييس التقدير الذاتي لمذكاء االنفعالي :

 (Peterides & Furnham, 2000, 267)وضح بيترويس وخبرتيا؟ 
ذكر أف مقاييس التقدير الذاتي تتضمف الذكاء االنفعالي كسمة، وتيتـ باالتساؽ في السموؾ  

 عبر المواقؼ المختمفة، وتتمثؿ في سمات أو سموكيات معينة مثؿ التعاطؼ والتوكيدية والتفاؤؿ.
 ثالث ا : قياس الذكاء االنفعالي من منظور مدخل المعمومات :

 .(ECI)الوجدانية قائمة الكفاءة  .1
 –إدارة الذات  –الوعي االجتماعي  –وىي عبارة عف الجوانب اآلتية : )الوعي بالذات      

 الميارات االجتماعية(.
ي عد الذكاء الوجداني مف العوامؿ الميمة في الشخصية ؛ ألنو يرتبط بقدرة الفرد عمى    

و كأحد عوامؿ النجاح في العمؿ أو التعامؿ مع اآلخريف، وتكويف عبلقات اجتماعية ناجحة، وى
 في الحياة.

 ومن النظريات التي فسرت طبيعة الذكاء ىي :
 ( دانياؿ كولماف.3 ( سالوفي.1 ( كاردنر.6  ( ثورنديؾ.3
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 مرحمة الظيور الفعمي لمفيوم الذكاء العاطفي:
طفي، تعتبر فترة التسعينات وما بعدىا ىي مرحمة االنبثاؽ الفعمي لمفيـو الذكاء العا  

ويعتبر كؿ مف باير وسالوفي مف أكثر الباحثيف تركيز ا عمى الجوانب غير المعرفية لمذكاء، 
ـ(، اعتبرا الذكاء 3550وتقدير ا ألىميتيا، ويعتبراف ىما أوؿ مف ابتكر مصطمح الذكاء العاطفي )

 العاطفي جزء ا مف الذكاء الوجداني.
 (364:  335، 6036)عمر عيتري سمماف،  الذكاء الوجداني :

ي عد الذكاء الوجداني مف العوامؿ الميمة في الشخصية ؛ ألنو يرتبط بقدرة الفرد عمى   
التعامؿ مع اآلخريف وتكويف عبلقات اجتماعية ناجحة، وىو كأحد عوامؿ النجاح في العمؿ أو 

 في الحياة، مف النظريات التي فسرت طبيعة الذكاء ىي :
 ( :1202( ثورنديك ) 1
وجية نظره عدد كبير مف قدرات خاصة مستقؿ بعضيا عف بعض وأف البعض  الذكاء مف  

ما يسميو بالذكاء ليس إال المتوسط الحسابي ليذه القدرات عند الفرد، فالذكاء العاـ ىو قيمة 
( ىو مف 3560(، وبيذا فإف ثورنديؾ عاـ )165، 3543حسابية وليس حقيقة عقمية )خير اهلل، 

أف ىناؾ ذكاء  اجتماعي ا مميز ا عف النوع التقميدي مف الذكاء أو ما يسمى  أوائؿ الذيف اقترحوا فكرة
 .(Foley, 1971, 125)بالقدرة عمى العمؿ المدرسي 

 وقد صنف ثورنديك بحسب وظائف القدرات الذكائية المتعددة إلى ثالثة أنواع :
 معاني واأللفاظ.الذكاء المجرد : ىو القدرة عمى فيـ ومعالجة والتعامؿ مع الرموز وال –أ 
 الذكاء الميكانيكي : ىو القدرة عمى فيـ الميارات العممية واليدوية والميكانيكية. -ب
 الذكاء االجتماعي : ىو القدرة عمى فيـ الناس اآلخريف وفيـ المواقؼ االجتماعية. -ج
ف يرى ثورنديؾ أف الفرد قد يكوف متفوق ا في نوع مف ىذه األنواع دوف األخرى، ويؤكد أ  

الذكاء االجتماعي ىو وجو مف أوجو النشاط لمذكاء االنفعالي المتمثؿ في قدرة الفرد عمى التفاعؿ 
 (Elbert, 1978, 157)االجتماعي السميـ مع اآلخريف في ضوء العبلقات االجتماعية 

 (Cardner, 1983)( كاردنر  0
            الذكػاء  افترض كاردنير أف ىناؾ أكثر مف نوع واحد مف الذكاء ونظريتو حوؿ  

           المتعػدد تقـو في جوىرىا عمى أف ىناؾ طيف ا واسع ا مف الذكاءات صنفيا في بداية األمر إلى
                 ذكاءات، ومػف ثـ أصناؼ ذكاء ثامف وما جاء بو كاردنير في كتابو )أطر العقؿ(  3

ذكاء العاـ وتشمؿ القائمة عمى ما يمي كاف بمثابة الوثيقة أو البياف الذي دحض بو فكرة ال
(Cardner, 1993, 202 – 206) : 
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 ( الذكاء المفظي المغوي6   ( الذكاء الرياضي المنطقي3
 ( الذكاء الحركي الجسدي3    ( الذكاء المكاني1
 ( الذكاء البيف شخصي2   ( الذكاء الموسيقي1
 ( الذكاء الطبيعي4   ( الذكاء الداخمي الشخصي3
وذج كاردنر في نظرية الذكاءات المتعددة ىي التعدد، فيو يندفع إلى ما وراء المفيوـ إف نم  

عمى اعتبار أف العامؿ الوحيد غير قابؿ لمتغيير، وأف الذكاء الوجداني  (IQ)لقياس نسبة الذكاء 
ىو في الحقيقة اسـ آخر الذكاءات االجتماعية التي الحظيا كاردنر ألجؿ التفاعؿ بنجاح مع 

 .(Coleman, 1991, 117)يف والتوافؽ معيـ اآلخر 
 Salovey( سالوفي  3
( في تحديد األساس لمذكاء الوجداني ليشمؿ 3550كاف النموذج األصمي لسالوفي عاـ )  

 خمسة مجاالت ىي :
 أف يعرؼ كؿ إنساف عواطفو وىو الحجر األساسي في الذكاء الوجداني. -أ  
 ة النفس والتخمص مف القمؽ الجامح وسرعة االستثارة.إدارة العواطؼ وىي القدرة عمى تيدئ -ب
 التعرؼ عمى عواطؼ اآلخريف وىي القدرة عمى التقاط اإلشارات االجتماعية. -ج
 توجيو االنفعاالت في خدمة ىدؼ ما. –د 
توجيو العبلقات اإلنسانية في تطويع عواطؼ اآلخريف في عقد صبلت مع اآلخريف  -ىػ

 (.24، 6006)كولماف، 
طور النموذج ليكوف ذا تأكيد معرفي، وكاف يركز عمى مؤىبلت عقمية معينة تخص  ثـ  

( وفي ىذا النموذج فإف الذكاء الوجداني يتألؼ مف 3550إدراؾ ومعرفة وتنظيـ االنفعاالت عاـ )
مستويات تمتد مف العمميات النفسية األساسية إلى العمميات األكثر تعقيد ا أو التي تدمج األفعاؿ 

 فة مع ا، وىذه المستويات ىي :والمعر 
عطاء األسبقيات لمتفكير. * القابمية المعرفية.  * استعماؿ االنفعاالت لتسييؿ وا 

 * القابمية العامة عمى تنظيـ االنفعاالت لدعـ عممية عادية اجتماعية. * الميارات.
 Danial Colman, 1995( دانيال كولمان  4
نوع منفصؿ وليس لو ارتباط بالذكاء المطمؽ يرى كولماف أف الذكاء االنفعالي ىو   

التقميدي، وىذه تعتبر فكرة جديدة نسبي ا في الثقافة الشعبية، وىي ابتعاد عف االتجاه التقميدي الذي 
ما زاؿ سائد ا في العديد مف األطر التعميمية، فيو يرفض ىذه القابمية التي تقيميا المدرسة 

 .(IQ)ذكاء التقميدية التي تقـو عمى اختبارات ال
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ويرى أف الذكاء الوجداني يسيؿ حؿ المشكبلت مف خبلؿ تمكيف المتعمـ مف التفكير   
بحالتو االنفعالية ووضع نموذج لمسموؾ ووفق ا لذلؾ وأف جميع االنفعاالت ىي أساسيا حركات 

 .(Coleman, 1991, 119)العقؿ 
معتمديف عمى بعضيما  ويفترض وجود عقميف أحدىما انفعالي واآلخر منطقي، وىما شبو  

وفي أغمب المحظات يتناسؽ العقبلف بشكؿ دقيؽ، فالمشاعر ىي أساسية بالنسبة لمتفكير والتفكير 
أساس الشعور، ولكف عندما تثور العواطؼ االنفعالية يختؿ التوازف، فإف العقؿ االنفعالي ىو 

(. ويرى كولماف أف 61، 6003الذي يحتؿ المكانة العميا ويطغى عمى العقؿ المنطقي )كولماف، 
الذكاء الوجداني يمثؿ خمسة عناصر ىي : معرفة عواطفنا والسيطرة عمييا وحث أنفسنا وتمييز 

 (Coleman, 1991, 40)مشاعر اآلخريف، ومعالجة أو التعامؿ مع العبلقات 
وجاء العالـ سالوفي ليدخؿ تصنيؼ جديد عف الذكاء الشخصي الذي يسمى بالذكاء   

دارة العواطؼ والتعاطؼ، والعبلقات الوجداني، وىذ ه التصانيؼ ركزت عمى فيـ الذات، وا 
 االجتماعية، واعتبر الذكاء الوجداني متفؽ مع مقتضيات النجاح مع الحياة.

 النماذج المفسرة لمذكاء الوجداني :
 نماذج القدرة )النماذج المعرفية( المفسرة لمذكاء الوجداني :  -أ  
 .3553نموذج ماير وسالوفي  -
 النماذج المختمطة )النماذج غير المعرفية( المفسرة لمذكاء الوجداني :  -ب
 .3551نموذج جولماف  -
 : حددا مكونات الذكاء الوجداني كالتالي : 3553أوف  –نموذج بار  -
 .Intrapersonalكفاءات الذكاء الشخصي  - 3
 كفاءات الذكاء بيف األفراد. – 6
 .Adaptabilityكفاءات القدرة عمى التوافؽ  – 1
 .Stress managementكفاءات إدارة الضغوط  – 3
 .General moodكفاءات المزاج العاـ  – 1

 أساليب قياس الذكاء الوجداني :
ىناؾ طرؽ وأساليب مختمفة لقياس الذكاء الوجداني، ويرجع االختبلؼ بينيا إلػى تبايػف   

المقصود ىنا تبايف مفيـو الذكاء الوجداني تفسير مفيـو الذكاء الوجداني وكيفية تعريفو، المفيـو و 
، Mentalأو قػدرة عقميػة معرفيػة   Personal traitبأنو ىؿ يفيـ ويفسر عمى أنو سمة شخصية 

 .Competency Ability (Bar-on Parker, 2000, 321)أو جػدارة أو كفايػػة فردية 
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لمقاييس، فيناؾ ثبلثة أنواع عمى ىذا الفيـ تعددت أنواع اختبارات الذكاء الوجداني أي ا  
 مف أساليب قياس الذكاء الوجداني يشير إلييا جولدف ماير كالتالي :

              االتجاه األوؿ : يقيس الذكاء الوجداني مف خبلؿ اختبارات األداء األقصى  – 3
(Ability Measures)  ومفيوـ الذكاء الوجداني بناء عمى ذلؾ يتعمؽ بالقدرات المعرفية

 لحقيقية ذات الصمة بالمشاعر ويعتمد عمى نموذج الذكاء الوجداني كقدرة لماير وسالوفي.ا
  أما االتجاه الثاني : فيو يقيس الذكاء الوجداني مف خبلؿ استبيانات التقرير الذاتي – 6

(Self-report test)  ومفيـو الذكاء الوجداني بناء عمى ذلؾ يعني بالقدرات المعرفية
شاعر كما يدركيا الفرد ذاتي ا ويعتمد عمى نماذج السمات أو النماذج المرتبطة بالم
 أوف وجولماف وسينج وغيرىـ.-المختمطة لبار

 Informant test or observersاالتجاه الثالث : يسمى اختبارات تقديرات المحيطيف  – 1
scales  أنو في وىي الطريقة المشابية لطريقة التقرير الذاتي ولكف يكمف نقطة الخبلؼ

ىذه الطريقة يتـ التقييـ مف قبؿ شخص آخر وليس الفرد نفسو مف يجيب عمى أداة 
أوف -القياس، ويعتمد ىذا األسموب عمى نماذج السمات أو النماذج المختمطة لبار

 وجولماف وسينج وغيرىـ.
ولكف في ضوء ما سبؽ لـ يتـ االتفاؽ حوؿ أنسب الطرؽ لقياس الذكاء الوجداني، كذلؾ   

يوجد اتفاؽ حوؿ ما إذا كانت مقاييس التقرير الذاتي أو مقاييس األداء ىما طريقتاف مختمفتاف ال 
لقياس نفس المفيـو أـ أنو كؿ طريقة تقيس مفيـو مختمؼ عف المفيـو الذي تقيسو الطريقة 

مف أف  (Peterdes& Vernham, 2000)األخرى وىذا ما أكدتو دراسة بيترديس وفيرتياـ 
 (.60، 6004يساف مفيوميف مختمفيف )العبد البلت، الطريقتيف تق

 ( :42، 0210خصائص وسمات األذكياء وجداني ا )عدنان محمد عبد القاضي، 
دارة الضغوط. – 3  لدييـ قدرة عالية عمى التكيؼ وا 
 يتمتعوف بدرجة منخفضة مف االكتئاب والقمؽ. – 6
ا تجاه اآلخريف. – 1  أنيـ أكثر مرونة وانفتاحا ا وتقمص 
 لدييـ إحساس كبير بالمسئولية االجتماعية. – 3
 لدييـ القدرة عمى التحكـ بالذات والتعبير المناسب عف المشاعر. – 1
 لدييـ القدرة عمى التفاؤؿ والوعي بالذات. – 2
 لدييـ القدرة عمى حؿ المشكبلت بشكؿ متروي وىادئ. – 3
 في أداء األعماؿ.لدييـ القدرة عمى التخطيط وتحديد اليدؼ والمثابرة  – 4
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 لدييـ القدرة عمى بناء روابطج الثقة مع اآلخريف. – 5
 لدييـ توازف عاطفي في حياتيـ. -30
 لدييـ قدر كبير مف التركيز والتفكير. -33
 لدييـ القدرة عمى السيطرة عمى االنفعاالت وكبح جماح الغضب. -36
 لدييـ القدرة عمى إظيار التعاطؼ مع اآلخريف. -31
 يـ القدرة عمى التوقع لمنتائج المترتبة عمى السموؾ.لدي -33
 لدييـ القدرة عمى تأكيد الذات. -31
 لدييـ القدرة عمى التعاوف والتفاعؿ مع اآلخريف. -32

 تنمية الذكاء الوجداني :
              ىناؾ اتجاه عاـ في الدراسات الحديثة حوؿ الذكاء العاطفي، إف ثمة إمكانية    

أف  Howard Gardnerمؼ مكوناتو وأبعاده، وفي ىذا السياؽ يرى ىوارد جاردنر لتنمية بمخت
             كؿ فرد لديو القدرة عمى تنمية ذكاءاتو السبعة إلى مستوى عاؿ  مف األداء عمى نحو 
             مناسب إذا تيسر لو التشجيع المناسب واإلثراء والتعمـ، ومف ضمف ىذه الذكاءات، 

شخصي وذكاء العبلقات داخؿ الشخص والذي يعني الذكاء العاطفي بمفيومو الحديث الذكاء ال
 (.63، 6001 )جابر عبد الحميد جابر،

أف األسرة ىي المحضف الرئيس لمتعمـ العاطفي الوجداني،  Golemanويعتقد جولماف   
فية تحديد اآلماؿ ففي محيط األسرة يتعمـ األبناء الشعور بالذات، واالستجابة لمشاعر اآلخريف، كي

          وغيرىا مف الجوانب، ويكوف التعمـ مف خبلؿ ما يقدمو اآلباء لؤلبناء مف نماذج وطرؽ
تبادؿ المشاعر فيما بينيـ، وكذلؾ ما يفعمو اآلباء مع األبناء مف خبلؿ المواقؼ العديدة 

 (.632، 3551)جولماف، 
نمية الميارات العاطفية، والميارات ىذا وقد بينت العديد مف البرامج التي تيدؼ إلى ت  

بتصميـ  (Epstein, 1998)العاطفية االجتماعية، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، قاـ إبستايف 
برنامج تدريبي ييدؼ إلى تعميـ معممي المرحمة االبتدائية الميارات االجتماعية الوجدانية 

يح، وحؿ الصراعات بينيـ، ومساعدة التبلميذ عمى تمييز مشاعرىـ والتعبير عنيا بشكؿ صح
وتكويف العبلقات مع اآلخريف بكفاءة، وقد أدى البرنامج إلى زيادة مستويات المعمميف مف المعرفة 

( 6003والميارة، فيما يتعمؽ بتدريس برنامج التعميـ الوجداني االجتماعي، وتذكر )سحر فاروؽ، 
يريؾ  العاطفي لؤلطفاؿ، وتـ تطبيقو عمى  قد قاـ بتقديـ برنامج لتنمية الذكاء (Eric, Shaps)وا 
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عدد كبير مف المدارس األمريكية في المناطؽ المحرومة اقتصادي ا واجتماعي ا، وتـ تعميـ األطفاؿ 
البرامج الوجدانية بدمجيا دخؿ األنشطة المدرسية، وكانت النتائج أنو جعميـ أكثر تحمبل  وأكثر 

الضغوط والمجوء إلى التفاوض لحؿ الصراعات تعاطف ا مع اآلخريف، وزاد مف قدرتيـ عمى تحمؿ 
 (.336، 6003)سحر فاروؽ، 

 دراسات أجنبية تناولت الذكاء الوجداني :
 ( :0225دراسة ديفيد تشان )

والتي تضمنت الذكاء العاطفي والمواجية االجتماعية والضغوط النفسية بيف الطبلب  
اختبار الذكاء العاطفي وعبلقتو الموىوبيف الصينييف في ىونج كونج، وىدفت الدراسة إلى 

طالب ا صيني ا مف الطمبة  263بأساليب المواجية االجتماعية والضغوط النفسية لدى عينة مف 
الموىوبيف حيث تبيف أف الذكاء العاطفي ذو تأثير عمى الضغوط النفسية ويتوسطو أساليب 

ستراتيجيات المواجية.  وا 
 ( :0222دراسة جون بيكر )

العاطفي وأساليب مواجية المشكمة : دراسة مقارنة إلستراتيجيات التكيؼ  وتضمنت المدخؿ  
المحتممة، وتختبر الدراسة كيفية معالجة الظروؼ والضغوط مف خبلؿ المدخؿ والمعالجة 

 العاطفية وأسموب مواجية المشكمة.
 ( :0222دراسة مجدي فرغمي )

العاـ عمى عينة مف طبلب ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف الذكاء الوجداني والذكاء   
طالب وطالبة، تـ تطبيؽ مقياس الذكاء الوجداني،  300الجامعة، وتكونت عينة الدراسة مف 

، التي أكدت عمى وجود عبلقة بيف 6006ومقياس بيئية "الصورة الرابعة"، ودراسة "عزت كواسة" 
(، أكدتا 6003)(، ليمى بنت المزروع 6001الذكاء الوجداني والدافعية، دراسة محمد حبش )

عمى أىمية الذكاء الوجداني في تنمية التحصيؿ والدافعية لئلنجاز، ودراسة ماجد العمي وخديجة 
 (.6030العنزي )

 الميارات الفنية : – 3
 مفيوم الميارات الفنية :

( بأنيا األسس التي تستخدـ في بناء العمؿ 633، 6003عرفيا )محمود البسيوني،   
يجاد التأثيرات المختمفة سواء الفني، مثؿ الميارة ف ي استخداـ أدوات الرسـ، وخمط األلواف، وا 

 بالتظميؿ أو التمويف، فتتضمف قدرة في األداء أو محاولة اإلتقاف.
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( فذكرت أف الميارة ىي قدرة الفرد عمى المعالجة لممواد 31، 6036أما ميا مصطفى )  
 التي يستخدميا أثناء أدائو لؤلنشطة الفنية.

( أف الميارة الفنية تتكوف مف 151، 6036كؿ مف )منى عايد، حسيف الخروص،  وذكر  
قدرات مركبة، يمكف تحميميا إلى عوامؿ بسيطة أبسط منيا لمتعرؼ عمييا، غذ تضـ الميارات 
الفنية ميارات تشكيمية تتمثؿ في القدرة عمى التعامؿ مع عناصر وأسس العمؿ الفني، وتضـ 

لقدرة عمى التعبير عف االنفعاالت والمشاعر واألفكار عبر األعماؿ ميارات تعبير تتمثؿ في ا
الفنية، كما تضـ الميارات التقنية وىي جانب ميـ مف الميارة الفنية، وتتمثؿ في القدرة عمى 

 استخداـ األدوات والخامات استخدام ا يجعميا تحقؽ الغرض منيا.
 تصنيف الميارات الفنية :

 ميارات حركية بسيطة. -
 ت حركية يدوية.ميارا -
 ميارات حركية إبداعية. -
 الميارات اليدوية اإلدراكية مثؿ الفنوف الحرفية والتشكيمية. -أ  
 ميارات حركية سمعية : الرقص والتمثيؿ. -ب
نتاج العدد واآلالت. -ج  الميارات اإلدراكية العميا : تصميـ وا 

 (44، 0211مراحل اكتساب الميارات الفنية : )غادة الشريف، 
 المرحمة المعرفية. – 3
 المرحمة التطبيقية. – 6
 مرحمة السيطرة الذاتية. – 1

 (012، 1223أساليب تنمية الميارات الفنية : )يوسف خميفة غراب، 
التعرؼ ويقصد بو الخبرات العقمية والميارات المتعمقة باألداء وبالمفاىيـ العممية البسيطة  -3

 بالخامة المستخدمة.
 وحدات والعمؿ الفني وأجزاؤه.إدراؾ العبلقات بيف ال -6
 القدرة عمى إعادة تنظيـ المفردات البنائية في صيغ جديدة غير مألوفة. -1
 التثبيت لممفاىيـ والمعمومات والمدركات وغيرىا. -3
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التدريب المكثؼ ويعني ذلؾ التأكيد عمى الخبرة المقدمة مف خبلؿ الممارسات األدائية لتثبيت  -1
 اكتساب المعمومات.

زع ويقصد بذلؾ التوزيع مف حيث الزمف إلدخاؿ خبرات جديدة لكنيا تكوف التدريب المو  -2
  مرتبطة بالخبرة األساسية.

 (45، 0221أسس تنمية الميارات الفنية : )سناء عمي محمد، 
 تعرؼ طبيعة وخصائص المرحمة العمرية التي يتـ تنمية مياراتيا الفنية. -3
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف. -6
 عمى البيئة التي يعيش فييا المتعمـ.التركيز  -1
 مساعدة المتعمـ عمى تذوؽ الطبيعة مف حولو واعتبارىا مصدر لمتعبير الفني. -3
 االىتماـ بالتعميـ عف طريؽ الممارسة والتدريب. -1

 ( : 35، 6000وأضافت لميس التوني )
 احتراـ وتقدير أفكار المتعمـ والتشجيع عمى التخيؿ واإلبداع. -2
 الخامات واألدوات والوسائؿ التعميمية. الحرص عمى توفير -3

 ثالث ا : نتائج البحث:ثالث ا : نتائج البحث:
لئلجابة عمى السؤاؿ الرئيس لمبحث : "ما أثر استخداـ إستراتيجية التدريس بالمعب في   

( وتـ 3تنمية الذكاء الوجداني لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية "؟، تـ بناء البرنامج المقترح )ممحؽ 
ت )االختبار التحصيمي واختبار األداء الفنى، مقياس الذكاء الوجدانى(، ثـ التطبيؽ القبمي لبلدوا

تـ تدريس البرنامج باستخداـ إستراتيجية التعمـ بالمعب وتـ التطبيؽ البعدي لؤلدوات، وتـ رصد 
 النتائج والتحميؿ االحصائى، وكانت النتائج كالتالي:

 والبعدي لصالح البعدي ( اختبار )ت( في أزواج بين االختبار القبمي1جدول )
 االختبار التحصيمي 

قيمة )ت(  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي
مستوى  قيمة )ت( الجدولية المحسوبة

 الداللة
 بعدي قبمي بعدي قبمي

دالة عند  0.03 0.01 63.133
0.03 4.04 32.33 3.640 3.33 
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 ( يتضح اآلتي:1بالنظر إلى الجدول رقم ) 
، أما في التطبيؽ البعدي يساوي 4.04حسابي في التطبيؽ كاف يساوي المتوسط ال  

في التطبيؽ القبمي، أما في التطبيؽ البعدي ظير  3.64واالنحراؼ المعياري يساوي  32.33
، وىي ذات داللة إحصائية عند 63.133وكانت قيمة ت المحسوبة )المعنوية( =  3.33يساوي 

 (.0.03مستوى )
ض القائؿ أف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف التطبيؽ القبمي وذلؾ يؤكد صحة الفر   

 والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي في االختبار التحصيمي.
وذلؾ يؤكد أف ىناؾ أثر الستخداـ إستراتيجية التعمـ بالمعب في تنمية الذكاء الوجداني   

 والتحصيؿ الدراسي وتنمية الميارات الفنية.
 اج بين االختبار القبمي والبعدي لصالح البعدي بطاقة تقييم األداء)ت( في أزو (اختبار0جدول )

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي
قيمة )ت( 
 المحسوبة

 قيمة )ت( الجدولية
مستوى 
 الداللة

 بعدي قبمي بعدي قبمي
64.636 0.01 0.03 

دالة عند 
0.03 1.64 33.36 3.545 0.512 

 تضح اآلتي :( ي0بالنظر إلى الجدول رقم ) 
، أما في التطبيؽ البعدي يساوي 1.64المتوسط الحسابي في التطبيؽ كاف يساوي   

في التطبيؽ القبمي، أما في التطبيؽ البعدي ظير  3.545واالنحراؼ المعياري يساوي  33.36
وذلؾ ألف الفروؽ في الدرجات في التطبيؽ القبمي والبعدي كانت كبيرة، وكانت  0.512يساوي 
، مما يؤكد أف 0.03وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى  64.636المحسوبة =  قيمة ت

ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعدي في اختبار األداء، وذلؾ لصالح 
 التطبيؽ البعدي، وبذلؾ تحقؽ الفرض الثاني في البحث.

ية بيف التطبيؽ القبمي وذلؾ يؤكد صحة الفرض القائؿ أف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائ  
 والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي في االختبار التحصيمي.

وذلؾ يؤكد أف ىناؾ أثر الستخداـ إستراتيجية التعمـ بالمعب في تنمية الذكاء الوجداني   
 والتحصيؿ الدراسي وتنمية الميارات الفنية.
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 ي( نتائج التطبيق القبمي والبعدي لمقياس الذكاء الوجدان3جدول )

 ـ
 إدارة االنفعاالت إدراؾ االنفعاالت فيـ االنفعاالت

 المجموع المجموع المجموع
 بعدي قبمي بعدي قبمي بعدي قبمي

3 2 36 2 33 5 31 
6 4 36 2 33 3 5 
1 30 31 2 33 1 5 
3 1 31 2 30 2 33 
1 3 31 30 33 2 36 
2 3 33 1 4 3 30 
3 3 33 3 33 4 33 
4 2 30 2 36 4 33 
5 2 33 1 36 4 31 
30 3 33 3 33 1 4 
33 5 36 4 30 1 4 
36 3 30 1 30 2 30 
31 5 31 2 36 4 4 
33 2 30 3 30 5 33 
31 4 33 3 33 3 30 
32 2 32 1 4 6 5 
33 2 33 1 30 30 33 
34 4 33 2 4 2 33 
35 1 33 1 5 3 31 
60 4 36 3 36 5 30 
63 3 33 3 31 4 36 
66 5 31 2 5 4 31 
61 4 33 2 36 4 33 
63 3 5 5 5 2 36 
61 5 31 4 33 1 36 

 ( يتضح اآلتي :3بالنظر لمجدول رقم )
وذلؾ في إثارة  33.51وفي التطبيؽ البعدي  2.4المتوسط الحسابي في التطبيؽ القبمي   

 االنفعاالت وفي إدراؾ االنفعاالت.
 الذكاء الوجدانى ( نتائج التطبيق القبمى والبعدى فى ميارات مقياس4جدول )

 مستوى الداللة فيـ االنفعاالت إدراؾ االنفعاالت إدارة االنفعاالت  
المتوسط 
 الحسابي

 33.36 30.12 33.04 ب 0.03دالة عند  2.44 002. 2.40 ؽ
االنحراؼ 
 المعياري

 3.103 5833. 3.511 ب 0.03دالة عند  3.331 6073. 3.434 ؽ
 0.03دالة عند  33.61 33.32 2433. قيمة )ت(
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 ( يتضح أن:4فى ضوء الجدول رقم )
ميارات مقياس الذكاء الوجدانى الثبلثة )ادارة االنفعاالت، ادراؾ االنفعاالت، فيـ االنفعاالت(    

ظير فييا المتوسط الحسابى أقؿ فى التطبيؽ القبمى عف قيمتو فى التطبيؽ البعدى، كما ظير 
مى أقؿ مف قيمتو فى التطبيؽ البعدى وبالتالى كانت قيمة االنحراؼ المعيارى فى التطبيؽ القب

مما يؤكد أثر استخداـ استراتيجية التعمـ بالمعب فى تنمية  0.03)ت( المحسوبة دالو عند مستوى 
الذكاء الوجدانى والميارات الفنية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية. وبذلؾ تـ االجابة عف السؤاؿ 

لؾ تحقؽ صحة الفرض األوؿ: يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف األوؿ والرئيسى لمبحث، كذ
 التطبيؽ القبمى والبعدى فى مقياس الذكاء الوجدانى

 رابع ا : التوصــــــيات :رابع ا : التوصــــــيات :
عداد األلعاب التربوية. – 3  عمؿ دورات تدريبية لمطبلب المعمميف في مجاؿ تصميـ وا 

 جية التعمـ باأللعاب التعميمية.إلقاء الضوء عمى ضرورة أف يتقف المعمميف إستراتي – 6

 دورة تأىيؿ وتدريب المعمميف في الميداف عمى إنتاج األلعاب في شتى المواد الدراسية. – 1

التأكيد عمى ضرورة وجود دليؿ لمطالب المعمـ في مجاؿ التربية العممية لمتدريب عمى  – 3
 (.االستراتيجيات المعاصرة )إستراتيجية التعمـ باأللعاب التربوية

  البحــوث المقترحـــة :البحــوث المقترحـــة :
أثر استخداـ إستراتيجية األلعاب التعميمية في تنمية بعض الميارات الفنية لدى تبلميذ  – 3

 المرحمة االبتدائية.

 استخداـ إستراتيجية التعمـ بالمعب في تنمية التفكير اإلبداعي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية. – 6

 ية التعبير الفني والتفكير الناقد لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية.فاعمية التعمـ بالمعب في تنم – 1

برنامج مقترح قائـ عمى األلعاب التعميمية لتنمية بعض المفاىيـ الفنية واالتجاه نحو مادة  – 3
 التربية الفنية.
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  قائمة المرجـعقائمة المرجـع
 أوال  : المراجع العربية :أوال  : المراجع العربية :

، دار النشر 2ـو النفسية والتربوية، ط( مناىج البحث في العم6003أبو عبلـ، رجاء محمود ) -
 لمجامعات : القاىرة، مصر.

، خالد، أبو ىاني سميماف ) - ، عماف، دار 6( األلعاب في تدريس الرياضيات، ط6006أبو لـو
 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.

ة ( أثر استخداـ برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية المختمف6003آؿ مراد، نبراس ) -
سنوات،  2 – 1في تنمية التفاعؿ االجتماعي لدى أطفاؿ الرياض بعمر 

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصؿ.
 (، مقياس الذكاء الوجداني، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة.6001السيد إبراىيـ السمادوني ) -
الكشؼ عف االضطراب الناجـ عف اإلعاقة ( فاعمية استخداـ المعب في 6003السيد خالد ) -

صمـ( مجمة مقومات  –العقمي وتعدد اإلعاقة العقمية )إعاقة عقمية 
 .314 – 31(، ص ص 5الطفولة، العدد )

( فاعمية استخداـ أنواع مختمفة مف المعب في تعديؿ بعض اضطرابات 6003السيد خالد ) -
(، المجمد 1العدد )السموؾ لدى أطفاؿ الروضة، مجمة الطفولة والتنمية، 

(3.) 
( مناىج البحث في العمـو التربوية 6030المنيزؿ عبد اهلل فبلح، عدناف يوسؼ العتـو ) -

 (، عماف، دار إثراء لمنشر والتوزيع.3والنفسية )ط
( أثر التعمـ بالمعب في تنمية ميارة القراءة لدى طمبة الصؼ 6003أميرة محمود النيود ) -

غة اإلنجميزية، رسالة ماجستير غير منشورة، الثاني األساسي في مادة الم
 جامعة آؿ البيت، المغرؽ، األردف.

( أثر استخداـ األلعاب التعميمية في التحصيؿ الفوري 6003انتصار زيداف، عفانة عفيؼ ) -
والمؤجؿ في الرياضيات لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي في مدارس 

 جاح، فمسطيف.ضواحي القدس، جامعة النجاح لؤلبحاث، جامعة الن
إستراتيجيات تعميـ حديثة، عماف، دار المنياج لمنشر  –( المعب 6030إيماف الخفاؼ ) -

 والتوزيع.
( التوافؽ في البيئة الجامعية وعبلقتيا بقمؽ المستقبؿ، 6001بشرى أحمد جاسـ العكايشي ) -

 أطروحة دكتوراه، الجامعة المستنصرية، كمية التربية.
( اإلعاقة العقمية الماضي والحاضر 6030ستيفف برايدي، مايكؿ )تايمور رونالد، ريتشارد،  -

 والمستقبؿ، ترجمة : قاسـ مصطفى، عماف، دار الفكر.
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( فاعمية إستراتيجية التعميـ بالمعب في 6033ثامر بف حمد بف سعد المميحي السبيعي ) -
إكساب بعض ميارات عف األرقاـ في مادة الرياضيات لمتبلميذ ذوي 

ية، المممكة العربية السعودية، جامعة الممؾ سعود، اإلعاقة الفكر 
 .31ماجستير، ص 

، عماف، دار 3( حؿ المشكبلت، ط6034حسيف محمد أبو رياش، غساف يوسؼ قطيط ) -
 .633وائؿ، 

األسموب،  –الطريقة  –المدخؿ  –( مصطمحات اإلستراتيجية 6031خالد حسيف أبو عشمو ) -
ناصره وأشكالو، ومستوياتو، والتخطيط التربوي مفيومو ومتطمباتو وع

صبلح التربية والتعميـ  ونماذج مقترحة لتدريس مجتمع التربية وا 
https://www.alukah.net/social/081066. 

( الميارات البلزمة إلعداد البحوث العممية لمماجستير 6030خديجة خاف، حناف النمري ) -
الدكتوراه في قسـ المناىج وطرؽ التدريس التابع لكمية التربية بجامعة أـ و 

القرى بمكة، بحث مقدـ لمؤتمر البحث العممي في العالـ اإلسبلمي : 
، الجامعة اإلسبلمية 6030يوليو  4 – 3الواقع لمكمية واآلفاؽ في الفترة 

 بماليزيا.
 طني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت.( الذكاء العاطفي، المجمس الو 6030دانياؿ كولماف ) -
( الذكاء الوجداني وعبلقتو بالقدرة عمى حؿ المشكبلت 6032رابح قدوري، ذبيحي لحسف ) -

دراسة ميدانية بثانويتي ىواري بومديف  –لدى تبلميذ المرحؿ الثانوية 
، مجمة العمـو النفسية والتربوية، كمية التربية، -وبرىـو الجديدة بالمسيمة 

 ( جامعة سطيؼ، الجزائر.6ائر، العدد )الجز 
 ( المعب والطفولة، عماف، مكتبة المجتمع العربي.6004ربيع ىادي ) -
 ( المعب والطفولة، عماف، مكتبة المجتمع الغربي.6004ربيع ىادي ) -
( استخداـ المعب في تعميـ المفاىيـ العممية والمعمومات في مادة 6006سامي ممحـ ) -

 االبتدائي، مجمة جامعة الممؾ سعود.الرياضيات لمصؼ الخامس 
( مدى فاعمية مساقات الدراسات العميا في تنمية الميارات والقيـ 6005سامية عمر الديؾ ) -

البحثية لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية ورشة عمؿ 
 32مقدمة إلى مؤتمر استشراؼ الدراسات العميا في فمسطيف، الفترة 

 يوليو.
( االستعداد لتعمـ القراءة، تنميتو وقياسو، 6006د الرحمف، إيماف زكي محمد )سعد عب -

 اإلمارات العربية المتحدة، مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع.

https://www.alukah.net/social/081066
https://www.alukah.net/social/081066
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( الذكاء الوجداني لمقيادة التربوية، عماف، 6002سبلمة عبد العظيـ، طو عبد العظيـ ) -
 األردف، دار الفكر لمنشر والتوزيع.

( إستراتيجية مقترحة لتدريس )مقرر طرؽ تدريس 6000عثماف ) سموى عثماف مصطفى -
التربية الفنية( لطالبات قسـ التربية الفنية بكمية التربية جامعة الممؾ سعود 
في ضوء مدخؿ التعميـ التعاوني، دراسة في المناىج وطرؽ التدريس، 
الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس العدد الرابع والستوف، مايو، 

 .45 – 35 ص ص
( المخ وصعوبات التعمـ رؤية في إطار عمـ النفس 6003سميماف عبد الواحد يوسؼ ) -

 العصبي المعرفي، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية.
(، ميارات التعمـ والتفكير والبحث، الرياض، مطابع دار 6004سمر عبد العزيز الشميوب ) -

 اليبلؿ.
 ترجمة حسف عيسى، الكويت، عالـ المعرفة.( سيكموجية المعب، 3543سوزانا ميمر ) -
 ، عماف، دار المسيرة.6(، عمـ نفس المعب، ط6003صوالحة محمد ) -
( فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الوجداني في خفض العدوانية 6004طو محمد عمر ) -

لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع، رسالة دكتوراه غير منشورة، معيد الدراسات 
 القاىرة.التربوية، جامعة 

( أثر تدريس الرياضيات بإستراتيجية 6032عائشة عبد اهلل الوريكات، ىبل حسيف الشوا ) -
التعمـ بالمعب في اكتساب الميارات الرياضية وتحسيف ميارات التواصؿ 
االجتماعي لدى طمبة الص األوؿ األساسي في األردف، مجمة دراسات 

 .3، الممحؽ 31العمـو التربوية، المجمد 
( القدرة عمى حؿ المشكبلت االجتماعية وعبلقتيا بالذكاء 3554حمد العدؿ )عادؿ م -

االجتماعي والمسئولية االجتماعية ومفيـو الذات االجتماعي والتحصيؿ 
 ( مجمة كمية التربية، جامعة عيف شمس.66( العدد )6الدراسي، المجمد )

وعبلقتو ببعض  ( الذكاء الوجداني لطفؿ الروضة6003عايشة ديحاف قصاب العازمي ) -
أساليب المعاممة الوالدية في دولة الكويت، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ، 

 رسالة ماجستير غير منشورة.
( الذكاء الوجداني وعبلقتو ببعض 6003عبد الحي عمي محمود، مصطفى حسيب محمد ) -

المتغيرات المعرفية والبلمعرفية لمشخصية، المجمة المصرية لمدراسات 
 .53–11( ص31(، العدد)33لمجمد )النفسية،ا

            عبد المطيؼ الفارابي وآخروف، معجـ عمـو التربية ومصطمحات البيدغوجيا والديداكيتؾ -
 )د. ت(.
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 ( عمـ نفس المعب في الطفولة المبكرة، القاىرة، دار الفكر العربي.6006عزة خميؿ ) -
 (، مقياس لمذكاء الوجداني. 6002عفاؼ أحمد عويس ) -
( تجويد الرسائؿ واألطروحات العممية 6033لطاىر محمد عبد الرحمف الخرساني )عمي ا -

وتفعيؿ دورىافي التنمية الشاممة والمستدامة، بحث مقدـ لمممتقى بعنواف : 
دور ميارات الباحثيف وخبرات المشرفيف في إعداد الرسائؿ الجامعية 

 – 30ىػ الموافؽ 3336/  33/  33 – 36خبلؿ الفترة مف 
ـ، الرياض : المممكة العربية السعودية، عمادة الدراسا 36/30/6033

 العميا، بوابة التعميـ اإلعدادي.
( المعب وأثره عمى عممية التعمـ لدى األطفاؿ مرحمة ما قبؿ 6032عمي اليمالي أحمد ) -

المدرسة، مجمة كمية التربية، العدد السادس، نوفمبر، جامعة طرابمس، 
24. 

ر استخداـ إستراتيجية التدريس بالمعب في تنمية بعض القدرات ( أث6033عمي صحراوي ) -
 –سنوات(، جامعة قاصدي مرباح  5-4البدنية والحركية لدى التبلميذ )

 ورممة معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، ماجستير.
ة ( السموؾ الجمالي وعبلقتو بالذكاء الوجداني لدى طمبة كمي6036عمر عنيزي سمماف ) -

 .33الفنوف الجميمة، جامعة بغداد، مجمة كمية التربية األساسية، العدد 
( برنامج مقترح لتنمية بعض الميارات الفنية لدى طبلب كمية التربية 6033غادة الشريؼ ) -

النوعية في مستوى مفيومي التقميد والحرية، رسالة ماجستير، كمية التربية 
 الفنية، جامعة اإلسكندرية.

 .3550، بيروت، دار الشروؽ، 36البستاني، منجد الطبلب، طفؤاد أفراد  -
( الذكاء الوجداني وعبلقتو بكؿ مف التحصيؿ الدراسي والذكاء 6001فاتف فاروؽ عبد الفتاح ) -

( 31العاـ لدى طبلب الجامعة، مجمة كمية التربية، الزقازيؽ، المجمد )
 .313 – 301(، ص ص 30العدد )

تعميـ الرياضيات تاريخ تطورىا، عماف، دار الصفا لمنشر  ( طرؽ6031فاطمة أبو الحديد ) -
 والتوزيع.

( دراسة مقارنة بيف الطبلب مرتفعي ومنخفضي مستوى التفكير 6033فاطمة خميؿ موسى ) -
اإلبداعي في الذكاء الوجداني، ماجستير، معيد البحوث والدراسات 

 التربوية، جامعة القاىرة.
وجداني وعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي والقدرة عمى ( الذكاء ال6003فوقية محمد راضي ) -

التفكير االبتكاري لدى طبلب الجامعة، مجمة كمية التربية بالمنصورة، 
 .603 – 336( يناير، ص ص 31العدد )
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( أثر استخداـ األلعاب التعميمية التربوية المحوسبة في 6001لؤي طالب مفمح عبيدات ) -
لصؼ الثالث األساسي في تحصيؿ بعض المفاىيـ الرياضية لطمبة ا

مديرية إربد األولى، ماجستير غير منشورة، الجامعة الياشمية، الزرقاء، 
 األردف.

( استخداـ الميارات اليدوية الفنية في تنمية بعض القيـ لدى 6000لميس محمد التوني ) -
الطفؿ في المرحمة االبتدائية، رسالة ماجستير، كمية البنات، جامعة عيف 

 شمس.
( الذكاء الوجداني والذكاء العاـ، مجمة الدراسات النفسية، المجمد 6003مي محمد )مجدي فرغ -

 .133 – 343(، ص ص 6( العدد )34)
 ( عمـ نفس المعب، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.6003محمد أحمد الصوالحة ) -
نظرية العقؿ،  ( اإلعاقة العقمية وميارات الحياة في ضوء6030محمد اإلماـ، فؤاد الجوالده ) -

 عماف، دار الثقافة.
( فاعمية برنامج إرشادي لتحسيف دافعية اإلنجاز وأثره في الصحة 6030محمد البحيري ) -

النفسية لدى عينة مف األطفاؿ المتفوقيف، مجمة العمـو االجتماعية، 
 .50 – 31( ص ص 3( العدد )14المجمد )

حؿ التعميـ العاـ، اإلمارات، دار ( تدريس العمـو في مرا6000محمد جماؿ الديف يونس ) -
 القمـ.

 محمد صبلح الحشروبي، الدليؿ البداغوجي لمرحمة التعميـ االبتدائي، عيف مميمة، دار اليدى. -
( اتجاىات حديثة في دراسات ميارات االستذكار، مجمة أـ 6003محمد عبد السميع رزؽ ) -

 .1العدد ، 34القرى لمعمـو التربوية واالجتماعية واإلنسانية، مجمد 
، عماف، دار 1( األلعاب التعميمية مف أجؿ التفكير والتعميـ، ط6005محمد محمود الحيمة ) -

 المسيرة لمنشر والتوزيع.
 ، القاىرة، عالـ الكتب.1( التربية الفنية والتحميؿ النفسي، ط6000محمود البسيوني ) -
مومات في مادة ( استخداـ المعب في تعميـ المفاىيـ العممية والمع6006ممحـ سامي ) -

 الرياضيات لمصؼ الخامس االبتدائي، مجمة جامعة الممؾ سعود.
( الذكاء الوجداني وعبلقتو بالذكاء العاـ ودافعية اإلنجاز لدى 6031منى أحمد محمد سابؽ ) -

(، الجزء 323طبلب الجامعة، مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد )
 الرابع.
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اء الوجداني وعبلقتو بالذكاء العاـ والميارات االجتماعية ( الذك6006منى سعيد أبو ناش ) -
وسمات الشخصية، دراسة عممية، المجمة المصرية لمدراسات النفسية، 

 .344 – 331(، ص 61( العدد)36المجمد)
( الميارات الفنية لدى الطمبة الموىوبيف في الفنوف 6036منى عابد، حسيف الخروص ) -

، العدد  –كمية التربية  التشكيمية دراسة تحميمية، مجمة  36جامعة الفيـو
 .330 - 143ص ص 

( فاعمية برنامج مقترح مبني عمى أسس بعض فمسفات رياض 6036ميا مصطفى محمد ) -
األطفاؿ لتنمية بعض الميارات الفنية عند طفؿ الروضة في ضوء 
المعايير القومية لرياض األطفاؿ، رسالة ماجستير، كمية رياض األطفاؿ، 

 قاىرة.جامعة ال
( تكنولوجيا التربية، األردف، منشورات 6030نرجس حمدي، لطفي الخطيب، خالد القضاه ) -

 جامعة المغرب المفتوحة.
( الذكاء الوجداني وعبلقتو بالقدرة عمى حؿ المشكبلت لدى 6036ىار أحمد السيد عيسى ) -

طمبة كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة في عمـ النفس التربوي، 
 ة التربية، جامعة بور سعيد، مصر.كمي

 ( تصميـ البرامج التعميمية، القاىرة، دار الكتاب الحديث.6001ىدى محمد الناشؼ ) -
 ( حاضر الفف، ترجمة سمير عمي،دائرة الشؤوف الثقافية، بغداد.3531ىربرت ريد ) -
 شرؽ.( تطور فنوف األطفاؿ والبالغيف، القاىرة، مكتبة زىراء ال6001يوسؼ خميفة غراب ) -
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