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التغذية  مقرر الذكاء الناجح لتدريسنظرية قائمة عمى  فاعمية استراتيجية مقترحة
 طالبات من ظاىرة االحتراق األكاديمي لدى في الحدالعالجية 

 كمية االقتصاد المنزلي بجامعة بيشة 

 الدوسري جريوالجوىرة محمد آؿ د. 

 بيشة جامعة-التربية كمية-المشارؾمناىج وطرؽ تدريس االقتصاد المنزلي  أستاذ

فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية الذكاء الناجح لتدريس مقرر التغذية 
 من ظاىرة االحتراق األكاديمي لدى عينة من طالبات في الحدالعالجية 

 ةمية االقتصاد المنزلي بجامعة بيشك 

بات التغذية العالجية لدى طالبناء استراتيجية مقترحة لتدريس مادة  ىدفت الدراسة إلى      
ستراتيجية ىذه االالتعرؼ عمى فاعمية ، و رية الذكاء الناجحعمى نظاستنادًا كمية االقتصاد المنزلي 

ستخدمت ا لدييف. االستنفاذ(-ببعديو )عدـ المشاركة في الحد مف ظاىرة االحتراؽ األكاديمي
حميؿ لمكتابات والدراسات النظرية منيجيف في صورة متكاممة: المنيج الوصفي بعرض وت الدراسة

المنيج و  والتطبيقية في مجاؿ الدراسة؛ لوضع أسس االستراتيجية وتصميـ أدوات الدراسة وموادىا.
 –استخدـ منو النموذج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعتيف )تجريبية الذي و التجريبي، 

راتيجية القائمة عمى نظرية الذكاء ضابطة( حيث درست المجموعة التجريبية باستخداـ االست
ى كؿ لد األكاديمياألثر عمى االحتراؽ  معرفةالناجح، ودرست الضابطة بالطريقة المعتادة، وتـ 

مجموعة، وتبيف مف النتائج تأثر المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ االستراتيجية حيث حدث لدييف 
االستنفاذ( بانخفاض درجاتيف -ركةتحسف في أثر االحتراؽ األكاديمي عمى بعدي )عدـ المشا

عمى مقياس االحتراؽ األكاديمي؛ مما يدؿ عمى فاعمية االستراتيجية المقترحة في الحد مف ىذه 
 .الظاىرة

 الكممات المفتاحية:

االقتصاد -التغذية العالجية-االحتراؽ األكاديمي-نظرية الذكاء الناجح-استراتيجية
 المنزلي.
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The Effectiveness of A proposed Strategy Based on the Theory of 

Successful Intelligence to Teach Therapeutic Nutrition in Reducing 

the Phenomenon of Academic Burnout among A sample of Female 

Students of the Faculty of Home Economics at the University of 

Bisha 

 

    The study aimed to build a proposed strategy to teach therapeutic 

nutrition to students of the Faculty of Home Economics based on the 

theory of successful intelligence, and to identify the effectiveness of this 

strategy in reducing the phenomenon of academic Burnout dimensions 

(non-participation-exhaustion) to them. The study used two approaches 

in an integrated form: the descriptive approach by presenting and 

analyzing the theoretical and applied writings and studies in the field of 

study; the experimental method, which used the quasi-experimental 

model based on the design of the two groups (experimental - control). 

Experimental after the application of the strategy where they had an 

improvement in the impact of academic Burnout on the two dimensions 

(non-participation-exhaustion) by decreasing their scores on the scale of 

academic Burnout; which indicates the effectiveness of the proposed 

strategy in reducing this phenomenon. 

Keyword: Strategy - theory of successful intelligence - academic Burnout 

- therapeutic nutrition - home economics. 

 

 مقدمة:
تيتـ التربية الحديثة بتنمية المتعمـ تنمية شاممة متكاممة جسميًا وعقميًا واجتماعيَا ووجدانيًا،     

كما تيتـ بإعداده لحياة دائمة التغيير سريعة التطوير ليصبح قابؿ لمتكيؼ مع متغيرات الحياة، 
حد المكونات أاسياف مف أركاف عممية التربية، و ركناف أس ات العمميةوتعد المعرفة والميار 

ىمية في تكويف شخصية أما لممعرفة والميارة العممية مف األساسية لمنواتج التربوية لمتعمـ؛ وذلؾ ل
 .عمى التكيؼ مع متطمبات الحياة ـوقدرتي فالمتعممي

تطبيقي ينطوي عمى قدر كبير مف العموـ الطبيعية نظري و واالقتصاد المنزلي كعمـ     
واالجتماعية التي تيدؼ إلى تنمية المجتمع مف خالؿ النيوض بالمستوى االقتصادي 

ي وقت مضى بالنظر في أمطالب أكثر مف و واالجتماعي والصحي والثقافي لمفرد واألسرة، 
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ي والثورة نفجار المعرفالتطورات المتسارعة في عصر اال يواكبىجو وطرؽ تدريسو حتى  لمنا
فالطالبات في ىذا العصر بحاجة الكتساب العديد مف الميارات العممية مف خالؿ  ؛التكنولوجية

ىمية في إكساب الفرد القدرة عمى أداء أمجاالتو المختمفة، وذلؾ لما لمميارات العممية مف 
مف  يفمياًل لمعمـ وتمكن يفع مستوى إتقاف األداء وتكسبنيا ترفأاألعماؿ في سيولة ويسر، كما 

 فلمميارات عمى مدى فيمي طالباتكما يعتمد اكتساب ال .باآلخريف فتوسيع نطاؽ عالقاتي
ثارة دافعيتي ليفوىذا يتطمب وصؼ الميارة باختصار  ؛ميماتتعالمفاىيـ و لم لتعمميا عف  فوا 

براىيـ، إارة )مما يدعوه إلى زيادة النشاط الكتساب المي يفيؽ إبراز قيمتيا ومنفعتيا لطر 
مة في حياة الفرد واألسرة والمجتمع؛ حيث يماالقتصاد المنزلي مف العمـو ال ُيعد عمـو ، (2002

تيتـ بإكساب المتعمميف العديد مف المعارؼ والقدرات والميارات المختمفة، وأيضًا تعمؿ عمى ربط 
 .المتعمميف بالمتغيرات والقضايا والمفاىيـ المعاصرة

تيـ نماط التعمـ والتفكير لدى الطالب وتفضيالحديثًا برامج ونظريات تراعي أرزت وقد ب     
المعرفية نتيجة التطور اليائؿ والكـ الكبير مف المعمومات وسيولة الوصوؿ لممعمومة، ومف ىذه 

اً  عامًا  لتزويد الطالب التي تعد إطار   Sternberg"لستيرنبرغ" النظريات نظرية الذكاء الناجح
المناسبة لمتعامؿ مع متطمبات الحياة اليومية مف خالؿ تنمية قدراتيـ عمى التحميؿ  بالطرؽ

ميارات توليد  عمىممو في الحياة اليومية وتدريبيـ والتقييـ والمقارنة والتمييز وتوظيؼ ما تـ تع
بداعية والعممية اإل إلى تنمية مقدرتيـ التحميمية و طرح األسئمة وصوالً و األفكار والتخيؿ 

Sternberg,8991) .) 

تعد مف النظريات القميمة التي جمعت بيف  فيي ،ميمة هميز بوتحظى نظرية الذكاء الناجح     
كاء لمنظرية، كما أف نظرية الذ مما سيؿ التوظيؼ التربويالفكر النظري والتطبيقي في آف واحد؛ 

ات قديمة تمس النظاـ التعميمي، والتي منيا وجود مجموعة مف يف تعالج إشكالأالناجح تحاوؿ 
نيـ غير قادريف عمى التأقمـ وفقًا أعالية مف النجاح في دراستيـ إال الحاصميف عمى معدالت 

يستطيعوف تحقيؽ التميز المتوقع منيـ حسب ما ىو  نيـ الأبات الحياة العممية وطبيعتيا أو لمتطم
ؤـ مع جيف بشكؿ عاـ عمى التالدرة الخريالتربوية، وكذلؾ عدـ قوارد في شياداتيـ ووثائقيـ 

العمؿ والحاجة غمى تأىيميـ. باإلضافة إلى أنيا تحاوؿ معالجة المفيوـ المحدد  ؽمتطمبات سو 
 لفكرة الذكاء المحدود في اختبارات الذكاء التقميدية، وكذلؾ محدودية فيـ كممة النجاح

 (.2080الجاسـ،)

 :مشكمة الدراسة    
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ظيرت في اآلونة األخيرة ظاىرة تعبر عف عدة مظاىر تعميمية تجاه عدـ مشاركة الطالب،     
واالستنفاذ المعرفي والعاطفي والجسدي في ما يخص المياـ التعميمية المرتبطة بالمقررات التي 
يدرسونيا وحضور المحاضرات واالختبارات أو ما يعرؼ "باالحتراؽ األكاديمي"، وقد أشتد أثره 

صورة أقوى في التعميـ الجامعي، وخاصة في التخصصات العممية ولدى الطالبات بصورة أكبر ب
أف ( (Kalntarkousheh et al., 2082 (،2082)عبد الاله،مف البنيف؛ حيث أشارت دراستي 

الذكور، طالب الشعب العممية واإلناث أكثر شعورًا باالستنفاذ المعرفي والعاطفي والجسدي عف 
ر ىذه الظاىرة إال إنو لـ يتـ دراستيا بصورة جيدة في األدبيات والدراسات العربية ورغـ انتشا

والبحث عف سبؿ الحموؿ ليا؛ مما استمـز دراسة ىذه الظاىرة والتعرؼ عمى العوامؿ التي تسببيا، 
، ومف ىنا جاء والبحث عف استراتيجيات تدريس تقضي عمى تمؾ المسببات وتسيـ في الحد منيا

االطالع عمى درجات احثة بضرورة دراسة ىذه الظاىرة في التعميـ الجامعي؛ فقامت بشعور الب
وجدت أف لممقررات،  الطالبات بكمية االقتصاد المنزلي بجامعة بيشة عمى االختبارات التحصيمية

وبناًء عميو  تحصيؿ الطالبات لمحتوى مقرر التغذية العالجية.درجات في  أكثر ضعؼ ىناؾ
عمى طالبات كمية االقتصاد المنزلي بجامعة بيشة  ةدراسة استطالعي إجراءب قامت الباحثة

لمتعرؼ عمى أكثر المقررات صعوبة وتتسبب في وجود وعضوات ىيئة التدريس بتمؾ الكمية 
توصمت الباحثة إلى أف العديد مف الطالبات تعاني مف وجود مظاىر االحتراؽ األكاديمي لدييف، 

، بسبب أساليب تدريس المقرر العممية والميارات العممية المرتبطة بياصعوبات في تعمـ المفاىيـ 
المتنوعة، وشعورىف بعبء تدريسي كبير  أىدافوالميارات المطموبة لتحقيؽ  يفالتي ال تكسب

عف حضور المحاضرات والمشاركة في يرىقيف جسميًا وانفعاليًا وتعميميًا، ويجعميف يحجبف 
وىو ما يعبر  ليف والمرتبطة بدراستيا، الموكمةقياـ بالتكميفات والمياـ نشطة المادة واختياراتيا والأ

 .لمادة التغذية العالجية فدراستي أثناء عف وجود مظاىر االحتراؽ األكاديمي لدييف

وانطالقًا مف ذلؾ كاف عمى الباحثة البحث عف أسس عممية ونظرية تستند إلييا في بناء      
 تلتأثيرات السمبية لتمؾ الظاىرة وتقضي عمى وجودىا؛ ولما كاناستراتيجية تدريسية تحد مف ا

نظرية الذكاء الناجح مف النظريات التدريسية الحديثة التي تعمؿ عمى تنمية التفكير المختمفة لدى 
الطالب في جميع المراحؿ التعميمية، ومدى انعكاساتيا االيجابية عمى مستوى التحصيؿ الدراسي 

قد توصمت و (، 2080عطائيـ المعمومات )الجاسـ،إلمعمومات بداًل مف بتركيزىا عمى اكتشاؼ ا
ت لمتأثيرات االيجابية لتطبيؽ نظرية الذكاء الناجح في مجاؿ تحسيف العمميات العديد مف الدراسا

المرتبطة بالتعمـ، وتنمية الميارات المرتبطة بالحد مف عوامؿ االحتراؽ األكاديمي فعمى سبيؿ 
بكؿ مف فعالية الذات  عالقة الذكاء الناجح( 2082،202) ومحمودعامر أوضحت  المثاؿ:

 المياـ في والفعاؿ الجيد األداء تحقيؽحيث أشارت أنو يسيـ في  األكاديمية والدافعية األكاديمية
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الذاتية األكاديمية، كما أنو يزيد مف دافعيتيـ  لفعاليتيـ الطمبة تقدير عمى ينعكس مما األكاديمية؛
دراؾ والمقارنة التحميؿ عمى الطالب قدرة زادت كمما ، وأنواألكاديمية إلنجاز المياـ  ختالفاتالا وا 
صدار والنقد والمتشابيات  وتخطى األكاديمية المشكالت حؿ عمى قدرة أكثر  يكوف األحكاـ وا 

 .الفعاؿ األكاديمي األداء عمى يساعد مما الدراسية؛ المياـ أداء عند تواجيو التي العقبات

 الطالبات ساعد الناجح الذكاء نظرية باستخداـ التدريس أف إلى (2009) كما توصمت رزؽ     
 ؽيوتطب ا،يإدراك عمييف وسيؿ الرياضية، والمفاىيـ المعمومات تنظيـ كيفية تعمـ في المتفوقات

  جديدة. تطبيقية ومجاالت مواقؼ في وتوظيفيا لالستخداـ، أخرى مجاالت في اتومالمعم ىذه
، تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة والحس العمميدورىا في  (2089) ديدراسة السعوأظيرت 

 (2082) محمد وآخروف، وأشارت دراسة (2082،290 (والفايز المصريكما توصمت دراسة 
 عمى قدرتيـو  الطالب ميارات زيادة عاؿ فيوف إيجابي أثر الناجح لو الذكاء نظريةتطبيؽ  أف إلى
 الحموؿ إيجاد نحو ودافعيتيـ كفاءتيـ ورفع الدراسي، الصؼ داخؿ الطمبة وتفاعؿ المشكالت، حؿ

كما تعمؿ تمؾ النظرية عمى تنمية التفكير الناقد وليا تأثير  .عمييـ المعروضة شكالتملم والبدائؿ
فعاؿ في التدريس مف خالؿ عممية تعميمية، تتضمف العديد مف األنشطة واستراتيجيات التدريس 

عية واإلبدا التعميمية التي يقـو بيا المعمـ مع طالبو مف خالؿ تنمية القدرات التحميمية والوسائؿ
والعممية لدييـ في تدريس عدد مف المواد الدراسية، وتيتـ النظرية بتييئة المتعمـ لمتعامؿ مع 

 .متغيرات ومشكالت الحياة

وابداعي لدييـ  يذكاء عممف الطالب الذيف يمتمكوف إلى أ Boulet (2002) ""بويمت أشارو     
 تييئةالقدرة عمى استخداـ استراتيجيات لمواجية الضغوط األكاديمية بصورة كبيرة مف خالؿ 

إلى وجود  Kausar  (2080100) "ر"كاوشا نفسيـ. كما أشاربيئات تعميمية أكثر فعالية أل
كاديمية لدى عالقة موجبة دالة إحصائيًا بيف العبء األكاديمي واستراتيجيات مواجية الضغوط األ

الذكاء  إحصائيًا بيف ةدال عالقة موجبة إلى وجود( 2081) دراسة بمبؿ، كما توصمت الطالب
 في ىذا المجاؿ لمربط بيف تالدارسا. وتوالت الناجح  واستراتيجيات مواجية الضغوط األكاديمية

المعرفة الرياضية كذلؾ و (، 2081المؤمني ) ميارة اتخاذ القرارزيادة  تأثيره فيالذكاء الناجح و 
 في تنمية القدرات التحميمية واإلبداعية والعمميةدوره (، باإلضافة ل2089)صبري، والتفكير الناقد

 (2082و والناطور)ابو جاد لعمميةتنمية القدرات التحميمية واإلبداعية وا، و (2082) محمد

لتدريس مقرر التغذية العالجية لطالبات كمية  وبناًء عميو كاف البحث عف استراتيجية    
األكاديمي المرتبط بتدريس ىذا  ؽة بيشة في الحد مف ظاىرة االحترااالقتصاد المنزلي بجامع

 الرئيسي التالي: ويمكف التعبير عف مشكمة الدراسة مف خالؿ السؤاؿ، المقرر لدييف
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كيؼ يمكف الحد مف ظاىرة االحتراؽ األكاديمي لدى طالبات كمية االقتصاد المنزلي في مادة 
  ؟نظرية الذكاء الناجحمف خالؿ تطبيؽ استراتيجية تدريسية قائمة عمى التغذية العالجية 

 ويتفرع من ىذا السؤال التساؤل الفرعية التالية:

مية المقترحة لتدريس مادة التغذية العالجية لطالبات كما أسس ومكونات االستراتيجية  -8
محد مف ظاىرة االحتراؽ األكاديمي لدى طالبات كمية االقتصاد لاالقتصاد المنزلي 

 ؟المنزلي في مادة التغذية العالجية في ضوء نظرية الذكاء الناجح
التغذية العالجية لطالبات كمية االقتصاد  ية استراتيجية مقترحة لتدريس مقررما فاعم -2

راؼ األكاديمي المرتبط بتدريس ىذا لحد مف ظاىرة االحتفي ا المنزلي بجامعة بيشة
 لدييف؟ المقرر

 :الدراسةض فر 
 التحقؽ مف صحة الفرض التالي: ةالحالي الدراسة تحاول

ت طالبات ( بيف متوسطي درجا0.02عند مستوى داللة ) يوجد فروؽ ذات داللة إحصائيةال 
مقرر التغذية العالجية باستخداـ االستراتيجية المقترحة  فدرس التيالمجموعة التجريبية الت

المقرر نفسو  فدرس التيالمجموعة الضابطة الالبات ة عمى نظرية الذكاء الناجح وطالقائم
االستنفاذ(  –بعدي )عدـ المشاركة  مىعاديمي عمى مقياس االحتراؽ األكبالطريقة المعتادة، 

 التغذية العالجية بعد التطبيؽ لصالح المجموعة التجريبية. قررلم الدرجة الكميةو 

 أىداف الدراسة:
بناء استراتيجية مقترحة لتدريس مادة التغذية العالجية لدى طالبات كمية االقتصاد  -8

 ظاىرة االحتراؽ األكاديمي لدييف.المنزلي قائمة عمى نظرية الذكاء الناجح لمحد مف 
التغذية العالجية لدى طالبات كمية  قررلتدريس مالتعرؼ عمى فاعمية استراتيجية مقترحة  -2

االقتصاد المنزلي قائمة عمى نظرية الذكاء الناجح في الحد مف ظاىرة االحتراؽ 
 األكاديمي لدييف.

 أىمية الدراسة:
متكامؿ لمفاىيـ جديدة في المجاؿ التربوي وربطيا تقدـ تأطير تنظيري النظري:  الجانب-1

 .يمكف االستفادة بو مف قبؿ الباحثيف في ىذا المجاؿ بمفاىيـ ذات عالقة

 بما تقدمو مف فوائد ومساعدة لكؿ مف: التطبيقي: الجانب-2
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 مة عمى نظرية تواكبفي تطوير استراتيجية تدريس قائ باإلسياـأعضاء ىيئة التدريس  - أ
، مع توظيؼ استراتيجيات ربوية الحديثة، وىي نظرية الذكاء الناجحاالتجاىات الت

 .مع تطبيؽ اسس تمؾ النظرية شطة مبتكرة تتناسبتدريسية حديثة وأن
لطالبات بتقديـ أساليب تدريس جديدة تسيـ في خفض العبء والضغوط التعميمية ا  - ب

يؤدي لموصوؿ بيـ وتراعي قدراتيـ والفروؽ الفردية بينيـ، وتقدـ ليف تعمـ ذي معني 
 لمنجاح.

لقياس االحتراؽ األكاديمي لدى طالب الجامعات يتناسب البيئة  ةأدا تقديـب الباحثيف-ج
 العربية.

تربط بيف نظرية مف نظريات الذكاء في  استخداـ استراتيجية تدريسية أىمية عممية: -2
 تكامؿ مع نظريات عمؿ المخ األخرى، وطرؽ التعمـ التفاعمية.

 

 

  الدراسة:منيج 

في صورة متكاممة: المنيج الوصفي لعرض منيجيف  اعتمدت الدراسة الحالية عمى استخداـ    
لكتابات والدراسات النظرية والتطبيقية في مجاؿ الدراسة؛ لوضع أسس االستراتيجية وتحميؿ ا

 ئـ عمىالقا تصميـال استخدـ منوالذي التجريبي، شبو المنيج و  وتصميـ أدوات الدراسة وموادىا.
ضابطة( حيث درست المجموعة التجريبية باستخداـ االستراتيجية القائمة  –مجموعتيف )تجريبية 

 فاعميةال معرفةابطة بالطريقة المعتادة، وتـ الض المجموعة عمى نظرية الذكاء الناجح، ودرست
 لدييف. األكاديمياالحتراؽ الحد مف عمى 

 حدود الدراسة:
 يمي: عمى ما دراسةاقتصرت حدود ال

 معة بيشة.تصاد المنزلي بالمستوى الثامف بجامجموعة مف طالبات كمية االق .8
بعض وحدات مقرر التغذية العالجية النظرية )المقننات الغذائية اليومية والتفاعؿ بيف  .2

 أسس-الجسمانيةالمقاييس )في الوزف(، والعممية  التحكـ-االنتقالية األغذية-والدواءالغذاء 
ذائية(، والتي تمثؿ مف أكثر الوحدات صعوبة عمى الطالبات تخطيط الوجبات الغ

 المتسببة في ظاىرة االحتراؽ األكاديمي لدى الطالبات.
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 مسببات االحتراؽ األكاديمي المرتبطة بالجانب التدريسي لممقرر. .2
 انفعالي(.)جسمي ومعرفي و  االستنفاذ-المشاركةأبعاد مقياس االحتراؽ األكاديمي:  .0

 مصطمحات الدراسة:

في ىذا الموضع، وسوؼ  تناولت الباحثة التعريؼ االجرائي لمصطمحات الدراسة    
عمى  يتـ توضيحو بالتفصيؿ بمتف الدراسة، ويمكف توضيح تمؾ المصطمحات إجرائياً 

 النحو التالي:
 مقترحة: استراتيجية-1

مف  مجموعة مف الخطوات واإلجراءات والفنيات التي تـ تصميميا في ضوء االستفادة    
لتوظيؼ مجموعة مف طرؽ التدريس التفاعمية إلكساب طالبات ت نظرية الذكاء الناجح تطبيقا

مقرر التغذية  في كمية االقتصاد المنزلي بجامعة بيشة الالتي يعانيف مف االحتراؽ األكاديمي
العالجية الميارات التي تساعدىف عمى تحقيؽ أىداؼ المقرر بأنواعيا المتعددة دوف ظيور 

 ات االحتراؽ األكاديمي لدييف المرتبطة بالجوانب التعميمية.مسبب

 الناجح: الذكاء-2

أسس عممية لنظرية في الذكاء ليا تطبيقات تربوية فاعمة في تحقيؽ أىداؼ تربوية مرتبطة بالحد 
 ةواإلبداعي ةالتحميمي مجموعة مف القدراتتستند عمى استخداـ  ،مف ظاىرة االحتراؽ األكاديمي

تبنى عمييا استراتيجية لتدريس مادة التغذية العالجية التي تعد  ومتوازنة، بصورة متكاممةة والعممي
 كاديمي لدى طالبات االقتصاد المنزلي.مف أصعب المواد التي تؤدي لظاىرة االحتراؽ األ

 االحتراق األكاديمي:-3

المشاركة عدـ األكاديمي )بعدي مقياس االحتراؽ  عمي الدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا الطالبات
  ( المستخدـ في الدراسة الحالية.االستنفاذ –
 

 النظري: رالمبحث األول لمدراسة اإلطا

 فصؿ لنظرية الذكاء الناجح، والجوانب ذات العالقةملمدراسة عرض يتضمف اإلطار النظري     
االستراتيجية المقترحة ؛ بغية استخالص األسس التي يتـ بناء يبيا، وتطبيقيا في المجاؿ التربو 

ومحاوره؛ لمتعرؼ عمى  في ضوئيا، وتوضيح مفيـو االحتراؽ األكاديمي مف حيث تعريفو وأسبابو
 وعناصر استراتيجية التدريس المناسبة لو. وكيفية عالج
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 وتطبيقاتيا التربويةنظرية الذكاء الناجح ماىية : المحور األول

ي التػي تسػتند عمػى الحديثػة فػي مجػاؿ الػذكاء اإلنسػان نظرية الػذكاء النػاجح مػف النظريػات تعد    
ـ كػرد 8992عػاـ  Sternberg "سػتيرنبرغ"عمى يػد العػالـ المعمومات، وقد ظيرت  ةنظرية معالج

فعػػؿ لالنتقػػادات العديػػدة لنظريػػات الػػذكاء التقميديػػة، والتػػي منيػػا قػػدرة الفػػرد عمػػى التكيػػؼ مػػع البيئػػة 
فئػػػة صػػػغيرة تمتمػػػؾ تناوليػػػا ل، و والػػػتعمـ مػػػف خػػػالؿ التجربػػػة، وتركيزىػػػا عمػػػى القػػػدرات التحميميػػػة فقػػػط

ف نظريػػة أء، فػػي حػػيف عاليػػة فػػي اختبػػار الػػذكاقػػدرات عقميػػة عميػػا تؤىميػػا لمحصػػوؿ عمػػى درجػػات 
فػػػي حػػػيف أف  ،(22،2080الػػػذكاء النػػػاجح شػػػممت ميػػػارات النجػػػاح فػػػي الػػػتعمـ والحيػػػاة )الجاسػػػـ، 

ظريػػة الػػػذكاء النػػػاجح تركػػػز عمػػػى قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى تحقيػػػؽ أىدافػػػو وصػػػواًل لمنجػػػاح ضػػػمف السػػػياؽ ن
تعمػػػـ  حيػػػث تفتػػػرض ،اسػػػتخدميا فػػػي التػػػدريس وقػػػد اعتمػػػد .لثقػػػافي واالجتمػػػاعي الػػػذي يعػػػيش فيػػػوا

إذا مػػا درسػػوا بطريقػػة مناسػػبة ألنمػػاط قػػدراتيـ  كثػػر فاعميػػة مػػف الطػػرؽ المعتػػادةالطػػالب بطريقػػة أ
 التكيؼ مع البيئة الخارجية. واميمية واإلبداعية والعممية، وحققالتح

توظيؼ " :بأنوىذا النوع مف الذكاء  مف حيث القدرات التي يتكوف منيا ويعرؼ الذكاء الناجح    
التحميمية واالبداعية والعممية واستثمارىا؛ لتحقيؽ أقصى درجة مف النجاح في البيئة القدرات 

والحياة اليومية. وفيو يستخدـ التحميؿ في التعامؿ مع حؿ المشكالت والتعامؿ مع المواقؼ 
المختمفة، والحكـ عمى جودة األفكار حيث أف الذكاء التحميمي يقوـ بالعمميات الالزمة لمعالجة 

بداع كقدرة تكميمية لمتحميؿ لصياغة جيدة لممشكالت وتوليد األفكار أي ات، ويستخدـ اإلمالمعمو 
تشكيؿ بيئات جديدة والذكاء العممي الستخداـ ىذه األفكار في الحياة اليومية لمتكيؼ واختيار 

 (Moller,200212)" البيئة المناسبة

 Chan (2001122) وعرفممة وفي ىذا السياؽ عمؿ تمؾ القدرات بصورة متوازنة ومتكا    
خدـ بشكؿ متكامؿ ومتداخؿ بداعية والعممية التي تستإلمجموعة مف القدرات التحميمية وابأنو: "
ىداؼ الفرد لمنجاح في ميارات التعمـ والحياة؛ وذلؾ ضمف السياؽ الثقافي االجتماعي ألتحقيؽ 

 ليا في ضوء تكيؼ مع البيئة واختيارىا وتشكيميا".

ستيرنبرج " اعرفوالذكاء الناجح لو دور في نجاح الفرد في الحياة، واكتشاؼ قدراتو، وفي ذلؾ      
نظاـ متكامؿ بأنو: "الذكاء الناجح   Sternberg & Grigorinko (2002,21) "وجريجوربنكو

القوة لديو  ، والشخص الذي يتمتع بالذكاء الناجح يميز نقاطمة لمنجاح في الحياةمف القدرات الالز 
 التخميكاف ويميز في الوقت ذاتو نقاط ضعفو ويحدد سبؿ تقويتيا أو ويستفيد منيا قدر اإلم
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، ويساعد التدريس القائـ عمى تمؾ النظرية عمى تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ الموازنة بيف التعمـ عنيا
كما يتميز  ،المعتمد عمى الذاكرة والتعمـ المعتمد عمى التفكير التحميمي واإلبداعي والعممي

نيـ يتكيفوف ويشكموف ويختاروف البيئات مف يتمتعوف بالذكاء الناجح أيضًا بأ األشخاص الذيف
 خالؿ التوازف في استخداميـ لمقدرات التحميمية واالبداعية والعممية"

 مف حيث العمميات التي يقوـ عمييا كؿ نوع مف أنواع الذكاء (81،2080) و الجاسـوعرفت   
متكاممة  يستخدمو األفراد لمنجاح في ميارات التعمـ والحياة، ويقوـ عمى ثالث قدراتنظاـ " :بأنو
صدار األحكاـ والنقد والمقارنة والتقييـ والذكاء ىي : الذكاء التحميمي الذي يقوـ عمى التحميؿ وا 

اإلبداعي الذي يقـو عمى االبتكار واالكتشاؼ والتخيؿ ووضع االفتراضات، والذكاء العممي الذي 
 ."يقوـ عمى توظيؼ المعمومات التي تـ تعمميا في الحياة العممية

مف حيث عالقتو السياؽ االجتماعي والثقافي لمفرد، ودعمو ( 222،2081) "الخطيب"ويعرفو     
قدرة الطالب عمى تحقيؽ أىدافو في محيطو االجتماعي والثقافي " :بأنولقدراتو ومعالجتيا 

ومحاولة تعويض مواطف الضعؼ عنده؛ حتى يكوف قادرًا عمى  واالستفادة مف مواطف القوة لديو
التكيؼ مع بيئتو وذلؾ مف خالؿ إحداث التوازف بيف القدرات التحميمية واإلبداعية والعممية التي 

 ."لدبو

التدريس القائـ عمى الذكاء "أف إلى  Stenberg & Grigorenko (2002182)يشيرا و     
ض المحتوى التعميمي في عدة طرؽ، كميا تناسب أنماط القدرات الناجح عبارة عف أداه تقوـ بعر 

المتنوعة لدى الطالب؛ حيث يمكف لممعمـ التدريس باستخداـ التفكير التحميمي، والتدريس 
مومثاس" " يشيركما  ."باستخداـ التفكير اإلبداعي، والتدريس باستخداـ التفكير العممي

Mumthas (2080.229)  القائـ عمى نظرية الذكاء الناجح يعمؿ عمى تعزيز التدريس "إلى أف
استرجاع المعمومات لدى الطالب؛ حيث أنو وعمى عكس النظريات التقميدية التي ركزت عمى 
التحميؿ والحفظ فقط يعمؿ عمى تمكيف المتعمميف مف استخداـ قدراتيـ اإلبداعية جنبًا إلى جنب 

ات؛ مما يز المعمومات بشكؿ مفصؿ لممعموممع ميارات التحميؿ والحفظ، وىو بذلؾ يدعـ ترم
. وقد وسميت ىذه النظرية باسـ النظرية "، ويؤدي لتعمميـ بشكؿ أعمؽ وأشمؿيثير دافعية لدييـ
ث نظريات فرعية اللكونيا ميزت بيف ث The triple intelligence theory " الثالثية لمذكاء "

كاء االبتكاري، وقد حاولت "نظرية ستيرنبرج" أف الذكاء التحميمي والذكاء العممي والذ :تابعة، وىي
تحدد دور الفروؽ الفردية والنمو في الذكاء العاـ بواسطة تحديد كيفية تأثير البيئة والخبرة والنضج 
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تتحدث عف ثالثة جوانب رئيسية لمذكاء: نيا ؛ حيث أعمى األداء الذكي في مجاالت متنوعة
لمعرفية، والذكاء اإلبداعي القائـ عمى جوانب الخبرة في الذكاء التحميمي القائـ عمى المكونات ا

 ي القائـ عمى الجوانب االجتماعية السياقية.ممالحياة، والذكاء الع

تساعد أف نظرية الذكاء الناجح  Kaufman & Singer (2082) "كوفماف وسينجر"ويذكرا      
في مراعاة الفروؽ الفردية  عمى استرجاع المعمومات وتنظيميا ومعالجتيا بطرؽ مختمفة، وتسيـ

بيف المتعمميف في عمميتي التدريس والتقييـ، وتكسبيـ ميارات حؿ المشكالت، وتحفز عمى التعمـ، 
لذكاء الناجح ييدؼ إلى تطوير أف ا Sternberg (8991)يذكر كما  نحوه. الدافعية وتنمي

في ضوء أساليبيـ منظومة مف التدريس والتقويـ وطرؽ الكشؼ عف قدرات واتجاىات الطمبة 
 المعرفية؛ لدفعيـ إلى الوصوؿ إلى أعمى إمكاناتيـ والنجاح في الحياة العممية 

أف توظيؼ نظرية الذكاء الناجح في التدريس  Cookson (2000180) " كوكسوف" ويرى    
يسيـ في تعزيز البيئة التعميمية عف طريؽ تشجيع المتعمميف عمى تطوير ممارستيـ التحميمية 

، كما أنو تتطمب استخداـ سمسمة مف األساليب لموصوؿ إلى أكبر عدد تيـ الخالقة والعمميةوقدرا
 ممكف مف المتعمميف.

 الناجح: أسس الذكاء

يبية، والنظرية كر ث نظريات فرعية ىي: النظرية التتشتمؿ نظرية الذكاء الناجح عمى ثال    
تستخدـ لتوضيح العالـ العقمي الداخمي ، وىذه النظريات الثالثة التجريبية، والنظرية السياقية

، (82،2080الجاسـ،) لممتعمميف، وكيؼ يستخدموف الذكاء لمتفاعؿ مع بيئتيـ
(Boulet,2002180) الداخمي العقمي العالـ لتوضيح تستخدـ الثالث الفرعية النظريات وىذه 

 النظريات ليذه توضيح يمي وفيما .بيئتيـ مع لمتفاعؿ الذكاء يستخدموف وكيؼ لممتعمميف،
 :الفرعية

عمى أنو في تفسيرىا لمذكاء ىذه النظرية  تعرؼ بنظرية المكونات، وتعتمد: النظرية التركيبية
العالـ الخارجي لمفرد الذي يشمؿ بيئة العمؿ يتكوف مف ثالثة جوانب لمذكاء تتمثؿ فيما يمي: 

والعالـ الداخمي لمفرد الذي يتضمف البناء العقمي والعمميات العقمية والقاعدة المعرفية،  والمنزؿ،
انب تعكس الذكاء ، وىذه الجو ة إليو والمواقؼ التي يتعرض لياوخبراتو التي تتضمف المياـ الموكم

 ي.التحميمي الذي يتطمب التحميؿ والتقييـ والمقارنة والتوضيح عند تعرض الفرد لموقؼ تعميم
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إلى أنو عمى الرغـ مف استخداـ جميع مكونات الذكاء Sternberg   (20021898)ويشير     
( إال أف الموقؼ ىو الذي يحدد طبيعة العممية-االبداعية –في الجوانب الثالث لمذكاء )التحميمية 

عند التعامؿ التفكير، فيستخدـ الذكاء االبداعي في التعامؿ مع المواقؼ الجديدة، والذكاء التحميمي 
مع المشكالت المعتادة المألوفة، والذكاء العممي عند تطبيؽ تجربة معينة في التكيؼ أو تشكيؿ 

 .أو اختيار بيئات جديدة

؛ وتفسػير الػذكاء مػف الػربط بػيف الػذكاء والخبػرة التػي يمػر بيػا الفػردتقػوـ عمػى  النظرية التجريبيةة:
، حيث تتمثػؿ األولػى زيػادة قػدرة الفػرد عمػى التعامػؿ الحداثة واآللية خالؿ توافر ميارتيف أال وىما:

مع الميمات الجديدة ومتطمبات الموقػؼ الجديػد، أمػا الثانيػة فتعمػؿ عمػى معالجػة المعمومػات ذاتيػًا 
بػداعي الػذي يتطمػب االبتكػار را ىاتيف الميارتيف عػف الػذكاء اإلويعب ،سواء كانت بسيطة أو معقدة

 ات عند تعرض الفرد لموقؼ تعميمي.واالكتشاؼ والتخيؿ ووضع االفتراض

ف لـ الخارجي لمفرد، حيث تشير إلى أ: التي تقوـ عمى الربط بيف الذكاء والعاالنظرية السياقية
الذكاء يار البيئي، وأف تي والتشكيؿ البيئي واالخمف ثالثة أنشطة ىي: التكيؼ البيئ الذكاء يتكوـ

 جؿ التكييؼ مع البيئة أو تغيرىا أو اختيارىامعالجة المعمومات مع الخبرة مف أ عند تطبيؽينتج 
وىي تعكس الذكاء العممي الذي يتطمب توظيؼ المعمومات التي تـ تعمميا في الحياة العممية عند 

 تعرض الفرد لموقؼ تعميمي.

 الناجح: مكونات الذكاء في ضوء نظرية الذكاء

أال  مف ثالثة ذكاءات تعمؿ بصورة متكاممة ليحقؽ كؿ منيما اآلخرتكونت النظرية الثالثية     
وىما الذكاء االبداعي الذي يولد األفكار الجديدة مف خالؿ مجموعة مف العمميات، والذكاء 

ويكتشؼ منيا الجيد وينقيو، والذكاء العممي الذي يطبؽ تمؾ  راألفكاالتحميمي الذي يحمؿ تمؾ 
يحيـ بالتفصيؿ عمى النحو والتي يمكف توض ،اآلخريف بقيمتيابت جودتيا ويقنع األفكار ويث

 & Kaufman)، (2088، )الفاعوري، (Sternberg  et al., 2002)التالي:
Singer,2082) 

: ويتضمف تحميؿ المعمومات وبناء االستنتاجات في ضوئيا وتصنيفيا الذكاء التحميمي-1
الجوانب الناقصة والغامضة فييا، ويستخدـ وترتيبيا وتنظيميا وتقيميا والحكـ عمييا، ومعرفة 

الذكاء التحميمي أساليب متعددة عند تحميؿ المشكالت منيا السبب والنتيجة واالستنتاج والتطبيؽ 
والمقارنة، ويعتمد عمى خطوات معينة عند حؿ المشكالت وىي: تعرؼ المشكمة، وتعريفيا 
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رد المطموب تخصيصيا لحؿ رير الموالآلخريف، ووضع استراتيجية لمحؿ وتمثيؿ المعمومات وتق
  اتخاذ قرارات بشأنيا.المشكمة و 

التي تعني القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف  القدرة عمى الطالقة،: ويعبر عف بداعيالذكاء اإل-2
كبر عدد مف الحموؿ لمشكمة معينة، حوؿ موضوع معيف وفي وقت محدد أو أر المقترحة افكاأل

عمى إنتاج أكبر عدد مف الحموؿ لمشكمة معينة والمرونة التي تعني  والمرونة التي تعني القدرة
غير جابات غير المألوفة و تنويع إالقدرة عمى إنتاج وتوليد عدد متنوع ومختمؼ مف الفكر و 

ثراء  اىر القصور حساس بمظإلالتفاصيؿ التي تعني القدرة عمى االشائعة تتميز بالجدة والتفرد وا 
ومف خالؿ ىذا النوع   اس بالمشكالت واقتراح حموؿ إبداعية ليا.حسإلوالضعؼ في األشياء وا

االكتشاؼ والحدس والتخيؿ واإلحساس بالمشكمة والطالقة والمرونة مف الذكاء تتـ عمميات 
واألصالة واالىتماـ بالتفاصيؿ واالحساس بالمشكالت وحميا واالبتكار والتصميـ والتخيؿ 

 واالفتراض.

الذكاء التحميمي  تحميميا وتقيميا مف خالؿ عمى تطبيؽ األفكار التي تـ: يقوـ الذكاء العممي-3
بداعي في الحياة العممية مف خالؿ منيا مف خالؿ الذكاء اإلواحضار الجديد غير التقميدي 

المواءمة بيف قدرات الفرد وحاجاتو مف ناحية وبيف متطمبات السياؽ والبيئة المحيطة مف ناحية 
خبرات التي تضمف النجاح في الحياة اليومية والحاجة غمى تطويرىا بما اخرى، فيو يركز عمى ال

يمبي متطمبات السياؽ المحيط وىو ييتـ بتحقيؽ انسجاـ بيف الفرد ومتطمبات البيئة مف خالؿ 
يمكف تقسيميا إلى عوامؿ التوافؽ مع البيئة أو تغيرىا وىناؾ عوامؿ تؤثر في الذكاء العممي 

ثؿ العوامؿ المعرفية كعمميات التفكير وعوامؿ غير معرفية متعمقة بالدافعية داخمية متعمقة بالفرد م
تتـ و  والفاعمية الذاتية واالتجاىات، وعوامؿ خارجية متعمقة بالظروؼ المحيطة والسياؽ والبيئة.

 التنفيذ والتطبيؽ واالستعماؿ والوضع في سياؽ. مف خال ىذا النوع مف الذكاء عمميات

لمفرد أف يقيـ األفكار التي تـ  التحميميوترى الباحثة أنو يمكف مف خالؿ ميارات الذكاء     
االتياف بيا مف خالؿ الذكاء االبداعي، ويتـ اختيار الجيد منيا وفرزىا واختيار األفضؿ بما 

واالستنتاج  التذكر عمميات أف الذكاء التحميمي مف خاللو تتـو ، يتناسب الموقؼ التعميمي
 قد والتصنيؼ اتخاذ القرار والتقييـ.نطيط والتفسير والتطبيؽ والمقارنة والحكـ والوالتخ

 أىمية نظرية الذكاء الناجح: 
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)المصري ، (2082)أحمد،، ((Sternberg& Grigorenko,2002 اتفؽ كؿ مف    
ائد التي و عمى أف لنظرية النجاح الناجح مجموعة مف الف (2082)عامر ومحمود، (2082والفايز،

 تعود عمى تعمـ الطالب تتمخص فيما يمي:

التدريب عمى تنمية قدرات تفكير الذكاء الناجح يجعؿ الطالب قادريف عمى االستفادة مف  -8
 قاط الضعؼ.ن حسيفنقاط القوة وت

عمى توظيؼ ما تـ تعممو ، وحثيـ أثناء التعمـ بشكؿ ايجابي وفعاؿ زيادة دافعية الطالب -2
 في الواقع.

ترميز المعمومات واالحتفاظ بيا في الذاكرة بطريقة متقنة ومتعمقة مساعدة الطالب عمى  -2
 أكثر توسعًا مف التدريس التقميدي.

ساعد الطالب عمى التعمؽ في ياألكاديمي وزيادة مستوى التحصيؿ تحسيف أداء الذكاء  -0
 دراسة المواد الدراسية.

يكوف لو  ميةالب في جميع المراحؿ التعميكر المختمفة لدى الطذتنمية ميارات الت -2
 انعكاسات ايجابية عمى تنمية قدرات التفكير التحميمي واالبداعي والعممي.

 .اىبيـ وقدراتيـو ساعد الطالب عمى االستفادة مف مي -2
الذي التفكير أو السموؾ  بيؽلتكيؼ وتشكيؿ البيئة مف خالؿ تطيشجع الطالب عمى ا -2

 يتالءـ بشكؿ أفضؿ مع البيئة.

 الذكاءات المتعددة ونظرية الذكاء الناجح:العالقة بين نظرية 

في نظرية الذكاءات المتعددة وجود أنواع مف الذكاءات، أال  Gardnr" جاردنر"افترض     
طبيعي الرياضي والمنطقي والفراغي والموسيقي والجسدي الحركي والالذكاء المغوي و الذكاء وىي: 

يقدـ مجاالت منفصمة يعمؿ مف خالليا  ي، وبيذه فإف "جاردنر"دانوالشخصي واالجتماعي والوج
نوع معيف مف الذكاء فيمتمؾ الفرد قدرات أحدىا بصورة أكبر مف القدرات األخرى ألنواع الذكاءات 

يجعؿ كؿ قدرة مف قدرات ذكاء ما تعمؿ مع  Sternbergحيف أف "ستيرنبرغ" في األخرى، 
األخرى بشكؿ مكمؿ فيمتمؾ الفرد جميعيا بصورة متوازنة، كما أف مجاالت ذكاء "ستيرنبرغ" 

 الستمرار ما مجاالت "جاردنر" يمكف االستغناء عف بعضياأط باستمرار الحياة والنجاح فييا ترتب
أنو يمكف  (Sternberg & Grigorenko,2002)وقد أوضح  الحياة كالذكاء الموسيقي مثاًل.

-التحميمية) بحيث نستخدـ تكامؿ ميارات الذكاء الناجح إحداث نوعًا مف التكامؿ بيف النظريتيف
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( الكتساب قدرات نوع ما مف مجاؿ ذكاء ما كالمغوي او المكاني أو الموسيقي العممية-االبداعية
 حسب متطمبات الموقؼ التعميمي.

 
 م التفاعمي  التعمالمتعددة و نظرية الذكاءات 

الذي يراعي االختالؼ والتبايف  التفاعمي ذلؾ النوع مف التعميـىو  (المتمايز) التعميـ الفارقي    
بيف الطالب وييدؼ إلى رفع مستوى جميع الطالب إلى الحدود القصوى لتعمميـ بناًء عمى 

لى البعد عف الطريقة الواحدة في التدريس والتي تستند  الخصائص الفردية ،والخبرات السابقة، وا 
عمى المثؿ، أي تقديـ طرؽ وأساليب تعمـ واحدة لمجميع، فيو يعتمد عمى كشؼ احتياجات 

ومعموماتيـ السابقة واستعداداتيـ لمتعمـ، ومستواىـ المغوي، وميوليـ، وأنماط  المتعمميف المختمفة، 
إذف تنويع التدريس ىو عممية تعميـ تعمميـ المفضمة، ثـ االستجابة لذلؾ في عممية التدريس، 

وتعمـ طالب بينيـ اختالفات كثيرة في فصؿ دراسي واحد ليعطي مخرجات واحدة لدى جميع 
نما ىو عممية تدريج وتنويع في المياـ  الطالب، والتدريس المتمايز ال يعني تبسيط المعمومة، وا 

)المتمايز( والذكاء  ميـ الفارقيالتعتشابو كبير بيف  ؛ وبذلؾ نجدبما يناسب مع طبيعة كؿ طالب
عرض و التدريس القائـ عمى الذكاء الناجح  ، خاصة فيما يخص مراعات الفروؽ الفرديةالناجح

المحتوى التعميمي في عدة طرؽ، كميا تناسب أنماط القدرات المتنوعة لدى الطالب؛ حيث يمكف 
التفكير اإلبداعي، والتدريس  لممعمـ التدريس باستخداـ التفكير التحميمي، والتدريس باستخداـ

، وتتـ ؛ وعميو فإف مكونات الذكاء الناجح تدعـ نجاح التعميـ الفارقيباستخداـ التفكير العممي
 :وفؽ الخطوات التالية خطوات التدريس المتمايز

المعمـ الميارات والقدرات الخاصة لكؿ طالب وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاليف  يحدد-8
     اآلتييف:

 ماذا يعرؼ كؿ طالب؟  -أ

   يحتاج كؿ طالب؟ ماذا-ب 

 فالمعمـ حيف يحدد اإلجابة عمى ذلؾ فإنو يحدد أىداؼ التدريس والمخرجات المتوقعة ويحدد
 معايير تقويـ مدى تحقؽ األىداؼ.
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المعمـ االستراتيجيات المالئمة لكؿ طالب أو مجموعة، والتعديالت التي يضعيا لجعؿ  يختار-2
 ىذه االستراتيجيات تالئـ ىذا التنوع.

 يحدد المياـ التي سيقـو بيا كؿ طالب لتحقيؽ أىداؼ التعمـ.-2

 عممية التقويـ بعد التنفيذ لقياس مخرجات التعمـ. إجراء-0

 م نظرية الذكاء الناجح:دور المعمم في التدريس باستخدا

اكتشاؼ الفروؽ الفردية بيف الطالب مف حيث قدراتيـ، وأنواع الذكاءات المتميزة لدييـ،  -8
لمتعمـ وثقافتيـ  استعداداتيـوأنماط تعمميـ وطرؽ التعمـ المناسبة ليـ. وخبراتيـ و 

 واستجاباتيـ لمتطمبات الدراسة وبيئاتيـ المنزلية.
الستخالص متطمباتو مف المعارؼ والميارات واالتجاىات والقدرات تحميؿ محتوى المقرر  -2

 المستمـز اكسابيا لمطالبات لتحقيؽ أىدافو ومخرجات التعمـ المستيدفة مف تدريسو.
التخطيط لمتدريس بطريقة تعمؿ عمى تمبية احتياجاتيـ بما يحقؽ األىداؼ والمخرجات   -2

 المستيدفة.
ستراتيجيات المستخدمة في التدريس، وقياس تصميـ نماذج لمتقويـ تتالءـ مع اال -0

 المخرجات المتنوعة لممقرر، وبما يتناسب مع الفروؽ الفردية بيف الطالب.

 ما يمي:تحقؽ  نظرية الذكاء الناجح  أف  مما سبؽ يمكف استخالص

( في جميع المراحؿ عممي-إبداعي-تحميميتنمي ميارات التفكير المختمفة لدى الطالب ) -
 التعميمية.

اتو لتصحيح وتعويض تعتمد عمى تدريب المعمـ والطالب عمى التمييز واالستفادة مف قدر  -
 بنقاط قوتو. ونقاط ضعف

تركز عمى تقديـ العممية التعميمية بطرؽ مختمفة تتناسب مع جميع قدرات الطالب بحيث  -
 موذج الذي يتناسب وقدراتو.نيجد كؿ طالب ال

 تنادي بتنميتيا جميع االتجاىات التربويةتواكب العصر لتركيزىا عمى قدرات عصرية  -
 بداعي.الحديثة في المناىج كالتفكير اإل

 في تدريسيا. المقررات التربويةعمى الجانب التطبيقي الذي تحتاجو معظـ  ؤكدت -
تمثؿ منظومة مف طرؽ الكشؼ والتدريس والتقييـ لمساعدة جميع الطالب في الوصوؿ  -

 اة.إلى أقصى طاقاتيـ ثـ النجاح في الحي
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 جديدة تنسجـ بشكؿ أفضؿ مع ميارات وقيـ الطالب.تعميمية بيئات  توفيرتتضمف  -

 سبل عالجو(: مظاىره-أسبابو-ماىيتو) االحتراق األكاديميالمحور الثاني: 

خدـ بمصطمحات مترادفو كاالحتراؽ التعميمي تتس االحتراؽ األكاديمي ظاىرة تعميمية    
تنتج مف األداء والنمو األكاديمي والنفسي واالجتماعي لمطالب، و  فيتؤثر  واالحتراؽ المدرسي،

خالؿ عوامؿ عديدة متنوعة رغـ تركيز معظـ الدراسات عمى العوامؿ المرتبطة بالعبء الدراسي 
ف بعضيا مرتبط بالجوانب أيقة والواجبات والتكميفات والمياـ المرتبطة بالمقررات، ولكف في الحق

المطالب التعميمية المبالغ فييا التي تفرض عمى الطالب مثؿ العبء يا: كالتعميمية لممقررات ذات
نشطة الدراسي وكتابة األبحاث الخاصة بالمقررات واالمتحانات الفصمية والتكميفات المرتبطة باأل

وبعضيا نتيجة لعوامؿ مرتبطة بعدـ رغبة الطالب بالتخصص صفية والمحاضرات، الالو الصفية 
ة تجاىو، وبعضيا لطبيعة التخصص وصعوبتو، وبعضيا لطبيعة النوع ذاتو وميوليـ السمبي
استنفاذ معرفي وجسمي وعاطفي،  وينتج عف ظاىرة االحتراؽ األكاديمي .االجتماعي لمطالب

التغيب عف ونتائج مترتبة عمى ذلؾ ك وعدـ رغبة في المشاركة في األنشطة األكاديمية،
 .فاع نسبة التسرب التعميمي والتسويؼ األكاديميرتاالمحاضرات وانخفاض الدافع لالستذكار و 

التحديات التي يواجييا  أحداالحتراؽ األكاديمي ُيعد  أف Balkis (2082)" "بالكيز أوضح    
)ارىاؽ شديد( معرفي وعاطفي  الب باستنفاذالط الطالب في حياتيـ الجامعية، حيث يشعر

، في المشاركة في األنشطة األكاديمية ـعباء الدراسية، وعدـ رغبتينتيجة لزيادة األ وجسمي
و االنتياء مف المياـ األكاديمية المطموبة في وقت محدد، أو ما يعرؼ وتعمدىـ تأجيؿ لمبدء أ

. وقد تناوؿ تعريفو الكثير مف التربوييف، والذيف اتفقوا في تعريفاتيـ عمى أنو بالتسويؼ األكاديمي
داء األكاديمي لمطالب، ويرجع لسوء أساليب تنظيـ محتوى المقررات ألمؤثر سمبي عمى ا

وتنظيميا، وعدـ معالجة استراتيجيات التدريس لمفروؽ الفردية بيف الطالب في كثير مف جوانب 
 بأنو: Pirani & Moradizade (2082) "بيراني وآخروف"التعمـ، فعمى سبيؿ المثاؿ: عرفو 
مع وجود شعور بالتخوؼ مف أداء ممتطمبات والشروط األكاديمية الشعور باإلرىاؽ الشديد نتيجة ل

الواجبات المنزلية وعدـ االىتماـ بيا، والشعور بتدني االنجاز الشخصي فيما يتعمؽ بالشؤوف 
 التعميمية.
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ظاىرة تتميز بمشاعر ": بأنووعرؼ مف حيث جوانب االستنفاذ الذي يحدث لمطالب فعرؼ     
اتجاه الفرد نحو عدـ المشاركة و االستنفاذ االنفعالي والمعرفي والجسدي بسبب متطمبات الدراسة، 

 (.(Ries et al., 2082180واالنسحاب مف األنشطة الدراسية 

الطالب  أف ىإل Naami (2009,882)  " نعيمي"االحتراؽ األكاديمي أشار  وعف مظاىر   
الذيف يعانوف مف ىذه الظاىرة تظير لدييـ عالمات االفتقار إلى الحماس تجاه ما كانوا يدرسوف، 

نشطة الصفية، والشعور ضرات، وعدـ المشاركة في األالقدرة عمى الحضور الدائـ لممحا وعدـ
وعات كاديمية في آف واحد، باإلضافة لعدـ القدرة عمى اكتساب الموضبعدـ جدوى األنشطة األ

 األكاديمية.

اضطرار الطالب لالستمرار في الدراسة  إلى أف Fu & yang (2082) "فو ويانج" شيراوي   
عمى الرغـ مف أف لدييـ احباط وشعور بنقص الدافعية واالكتئاب يجعميـ يتجنبوف كثير مف 

 مواقؼ التعمـ. 

حالة االستنفاذ العاطفي التي تظير لدى الطالب وميميـ إلى تبدد الشخصية وتدني الشعور 
الشخصي في عممية التعمـ بسبب ضغوط المقررات الدراسية، وزيادة العبء الدراسي  باإلنجاز

 .(yang,20001212) وعوامؿ نفسية أخرى

 أسباب االحتراق األكاديمي:

يمكف مف خالؿ قراءات الباحثة في ىذا المجاؿ واالطالع عمى الدراسات     
 (Panahandeh & lzadi, 2080) ,(azimi et al., 2082)، (wu,2080)السابقة

(Erfani & Malekdy,2082), (yang,2082),،والخبرة الشخصية  (2082، )عبد الاله
كاديمي لدى الطالب فيما تمخيص األسباب المتسببة في ظاىرة االحتراؽ األ تدريس ىيئة وكعض
 يمي:

 نقص فرص العمؿ بعد التخرج. .8
 األساليب التقميدية في التدريس الجامعي. .2
والتعمـ الذاتي وحؿ المشكالت افتقار األىداؼ التعميمية لتنمية ميارات ميمة كالدافعية  .2

 بداع.واإل
 النظرية دوف التطبيقية.التركيز عمى الجوانب  .0
 التركيز عمى الحفظ والتذكر دوف التركيز عمى المستويات المعرفية األخرى. .2
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 الطبيعة االعتمادية لمطالب في التعمـ. .2
 .، والتنظيـ الذاتي األكاديميافتقار الطالب لميارات التخطيط الدراسي .2
 الميوؿ السمبية تجاه التخصصات األكاديمية .1
فتقار أساليب التدريس الستراتيجيات مواجيتيا، وعدـ وعي الضغوط األكاديمية، وا .9

 .المواجيةالطالب ومعممييـ أيضا باستراتيجيات 
 التسويؼ األكاديمي لمطالب. .80
نفسيـ ومعممييـ مف قبؿ الطالب أ لطالبالمبالغ فييا غير المنطقية لنتائج االتوقعات  .88

 وأسرىـ.
 السمبية باالتجاىات االيجابية لمتعمـ.النوع االجتماعي لمطالب وخصائصو ذات العالقة  .82
 المقررات بما يفوؽ قدرات الطالب.العبء المعرفي لبعض  .82

 واالحتراق األكاديمي: نظرية العبء المعرفي

إجمالي الطاقة العقمية التي تستيمكيا الطالبة أثناء معالجة التعمـ " ىو العبء المعرفي    
تقـو بيا أثناء تركيزىا عمى معالجة وتجييز نشطة المعرفية التي المتمثمة في مجموعة األ

مدخالت تعمـ مقرر ما في الذاكرة العاممة أو أثناء أداء مياـ معرفية معينة استنادًا عمى 
(، 00،2082مبروؾ،نوير و ")رفي لمطالبتصميمات وبيئات تعميمية تتخطى حدود النظاـ المع

متعامؿ مع النشطة والمعمومات ( بانو:" الجيد المبذوؿ مف المتعمـ ل2082كما عرفو عمي)
المفروضة عمى النظاـ المعرفي الخاص بو، وبصفة خاصة عمى الذاكرة العاممة خالؿ القياـ 

( بأنو:" إجمالي الطاقة العقمية التي يستيمكيا المتعمـ أثناء 2082، كما عرفو الفيؿ)بميمة ما
طاقة العقمية تختمؼ مف معالجة موضوع تعمـ او حؿ مشكمة ما أو أداء ميمة معينة وىذه ال

 موضوع آلخر ومف ميمة آلخري ومف متعمـ آلخر.

 :(2082(، )الحربي،2082)عمي، وُيصنؼ العبء التعميمي فيما يمي 

: مقدار المعالجة الالزمة لفيـ المقرر، ويعتمد عمى عناصر المادة عبء معرفي جوىري -
معرفي وىو عبء  المقدمة، ومدى ترابط تمؾ العناصر وتفاعميا مع بعضيا البعض،

 كي يتحقؽ التعمـ ذي المعنى. وغير فعاؿ وغير مرغوب إحداث
: ىو العبء الذي يحدث بسبب التصميـ والتنظيـ غير المناسب عبء معرفي دخيل -

لممقرر بشكؿ يشير إلى ضعؼ تصميـ بيئة التعمـ باإلضافة إلى عدـ مناسبة طرائؽ 
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تتطمب مف الطالبة المعممة جيدًا التدريس في عرض العناصر المراد تعمميا والتي 
إضافيًا لمتعمـ ويعد ىذا عبئًا معرفيًا غير فعاؿ وغير مرغوب أيضًا كي يتحقؽ التعمـ ذي 

 المعنى.
: ينشأ عندما تنيمؾ الطالبة المعممة في معالجة عبء معرفي وثيق الصمة بالموضوع -

عارؼ المقدمة المعمومات معالج عميقة مف أجؿ إحداث تنظيـ وتكامؿ وربط بيف الم
لتكويف البيئات المعرفية التي تمكنيا مف إتقاف المادة العممية، ويعد ىذا عبئًا معرفيًا فعااًل 

 ومرغوب إحداثو مف أجؿ تحقيؽ التعمـ ذي المعنى.

 تستيدؼ بناء نظاـ لتصميـ التدريس مف خالؿ توظيؼ استراتيجيات العبء التدريسي نظريةو    
ة الذاكرة العاممة أثناء ثناء اكتساب المعمومات وزيادة فاعمياكرة أتسيـ في تنشيط الذ ومبادئ
ترميز وتخزيف المعمومات بالذاكرة طويمة المدى بما يسيـ بسرعة في استدعاء تمؾ و معالجة 

، وىو ما يتوافؽ مع فكر المعمومات عند الحاجة ويتـ ذلؾ بأقؿ جيد ذىني عمى الذاكرة العاممة
يو يمكف استخداـ الذكاء الناجح لتخفيؼ العبء التدريسي الجوىري نظرية الذكاء الناجح؛ وعم

والدخيؿ لدى الطالب، واستثمار وثيؽ الصمة بالموضوع ودعمو لتحقيؽ التعمـ ذي 
 .(2082)مبروؾ،المعنى

جراءاتيا بحثالم  الثاني: خطوات الدراسة وا 

 سارت الدراسة وفقُا لمخطوات التالية:

 من خالل ما يمي: والذكاءات الذكاء الناجح قائمة عمى نظرية بناء استراتيجيةأواًل: 

الطالبات عمى استخداـ الميارات التحميمية  تدريب :يد أىداف االستراتيجية التدريسيةتحد -8
واالبداعية والعممية وتعزيز نقاط القوة، وعالج نقاط الضعؼ لدييـ خالؿ دراسة مقرر التغذية 

 ؛نشطة المتنوعة المرتبطة بممارسة تمؾ الميارات بشكؿ متوازفوالقياـ بمجموعة مف األ العالجية
لتدريس، وتحديد ، والربط بيف عمميتي التقييـ واعة المعرفية والمياريةلتحقيؽ أىداؼ المقرر المتنو 

ايجابية ؛ بما يحقؽ اتجاىات ىداؼ باستخداـ عممية التقويـو الفشؿ في تحقيؽ األمدى النجاح أ
 لميارات الذكاء الناجح فف اتقانيأمـ ذي معنى لدييـ، كما لدى الطالبات تجاه المقرر، وتكويف تع

؛ وىذا فبسيولة ويسر وتخطيط تعممي ـنجاز المياإمف  فالعممية( يمكني)التحميمية واالبداعية و 
ف ظاىرة حد مومف ثـ ال بدوره يعمؿ عمى تخفيؼ العبء التدريسي الضغوط األكاديمية لممقرر،

 .االحتراؽ األكاديمي لدى الطالبات
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 :األسس التي بنيت عمييا االستراتيجية تحديد-2

 قامت االستراتيجية عمى عدة أسس تتمخص فيما يمي:   

تتناسب  ضمف االستراتيجية المقترحة، وأنشطة استخداـ طرؽ تدريسإدماج التكنولوجيا و  -
مع طبيعة الميارات المراد اكسابيا لمطالبات، وتتناسب مع وجود فروؽ فردية بيف 

خبراتيـ نماط تعمميـ، و ، والقدرات المعرفية ولكف في أالطالبات ليس فقط في الذكاء
واستجاباتيـ لمتطمباتو، واستعدادىـ  وخمفياتيـ الثقافية واألسرية وتوقعاتيـ مف التعمـ

 .لمتعمـ
 تعمؿ عمى استمرار أثر التعمـ.تدعـ التعمـ الذاتي، و طرؽ تدريس وأنشطة  استخداـ -
( بصورة تطبيؽ-ابداع –تحميؿ )التفكير الطالبات كيفية التفكير بأنماط متنوعة ـ يتعم -

 متكاممة ومتوازنة.
إكساب الطالبات القدرة عمى استخداـ أكثر مف ميارة مف ميارات الذكاء في عممية واحدة  -

 باستخداـ ميارات الذكاء التحميمي واالبداعي. تخطيط التعمـكعممية 
 ارتباط طرؽ التقويـ بطرؽ التدريس واألىداؼ المراد تحقيقيا. -
استخداـ الذكاء الناجح لتخفيؼ العبء التدريسي الجوىري والدخيؿ لدى الطالب،  -

 .واستثمار وثيؽ الصمة بالموضوع ودعمو لتحقيؽ التعمـ ذي المعنى
 .)التعمـ المتمايز( ترحة عمى طرؽ تدريس التعمـ التفاعميقتراتيجية الماستناد االس -

والذي يتمثؿ في مقرر  :المحتوى المراد تطبيق االستراتيجية المقترحة عمى تدريسو تحديد-2
التغذية العالجية لطالبات المستوى الثامف بكمية االقتصاد المنزلي، وقد تـ اختيار بعض وحدات 

 األغذية-والدواءمقرر التغذية العالجية النظرية )المقننات الغذائية اليومية والتفاعؿ بيف الغذاء 
تخطيط الوجبات الغذائية(،  أسس-يةالجسمانفي الوزف(، والعممية المقاييس  التحكـ-االنتقالية

والتي تمثؿ مف أكثر الوحدات صعوبة عمى الطالبات المتسببة في ظاىرة االحتراؽ األكاديمي 
 لدى الطالبات.

ية وتحديد المفاىيـ والتعميمات والميارات العمم :محتوى وحدات المقرر المختارة تحميل-4
المرتبطة بموضوعاتو النظرية )المقننات الغذائية  فيو ةالرياضية المتضمن والمعادالت والقوانيف

في الوزف(، والعممية المقاييس  التحكـ-االنتقالية األغذية-والدواءاليومية والتفاعؿ بيف الغذاء 
 .تخطيط الوجبات الغذائية أسس-الجسمانية
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ممة : تتـ صياغة األىداؼ بصورة شاوالميارات الالزمة لتحقيقيا األىداف التعميمية صياغة-5
 بما يمي: مف حيث األىداؼ المرتبطة 

ي مف سابو لمطالبات مف خالؿ استخداـ ميارات الذكاء التحميملذي يتـ اكوا :الجانب المعرفي-أ
خالؿ التذكر واالستنتاج والتخطيط والتفسير والتطبيؽ والمقارنة والحكـ والتصنيؼ اتخاذ القرار 

 .والتقييـ

مف خالؿ  سابو مف خالؿ استخداـ ميارات الذكاء االبداعيوالذي يتـ اك :المياري الجانب-ب
االكتشاؼ والحدس والتخيؿ واإلحساس بالمشكمة والطالقة والمرونة واألصالة واالىتماـ بالتفاصيؿ 

 .واالحساس بالمشكالت وحميا واالبتكار والتصميـ والتخيؿ واالفتراض

مف خالؿ  والذي يتـ اكسابو مف خالؿ استخداـ ميارات الذكاء العممي :التطبيقي الجانب-ج
 التنفيذ والتطبيؽ واالستعماؿ والوضع في سياؽ.

مف خالؿ استخداـ ميارات الذكاء العممي  الوجداني: المرتبط بتحسيف الفاعمية الذاتية الجانب-د
مف خالؿ االستشارة والتفويض  التعامؿ مع الذات والزمالء والمعممة والمياـ والتكميفات مف خالؿ

 لتشاور...وغيرىا.وا

 تحديد الوسائل واألنشطة الخاصة باالستراتيجية:-6

ما  مكف مف خالليا أف تختار الطالبةتقدـ ىذه االستراتيجية العديد مف المصادر التي ي    
 يناسب خبراتيا وأنماط تعمميا:

-يصريالكترونية متعددة المؤثرات )بورد والحاسب اآللي لتصميـ وحدات  معمؿ البالؾ -
(، والوصوؿ لمصادر المعمومات االلكترونية المتنوعة كقواعد البيانات والمكتبات سمعي

االلكترونية والمواقع ذات العالقة والدروس واالختبارات االلكترونية والتعمـ عف بعد... 
 وغيرىا.

 ، والوصوؿ لممعمومات.استخداـ مكتبة الجامعة لعمؿ األبحاث والمقاالت والكتيبات -
 .وبورشورات إعداد البومات صور -
 تصميـ مجسمات. -
 فيديوىات. -
 تصميـ خرائط ذىنية. -
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 تصميـ مواقؼ تمثيمية. -
 كتابة تقارير. -
 حؿ اختبارات تحريرية وشفيية. -
 تصميـ اختبارات لممادة. -
 رحالت ميدانية. -
 تماريف ما وراء المعرفة. -
 مشاريع ابداعية. -
 مجالت حائط -

 :واستراتيجيات التدريس طرق-7

طرؽ التدريس المقدمة عمى االىتماـ بعمميتي التعميـ والتعمـ واستخداـ طرؽ  اعتمدت    
 حؿ-تعاوني تعميـ-بالمناقشة ةتعمـ التفاعمي عمى النحو التالي: محاضر واستراتيجيات ال

-توليدي تعمـ-متناقضات تعمـ-متشابيات تعمـ-متمايز تعميـ-مناقشات-ذىني عصؼ-مشكالت
 تشاركي. تعمـ

   :والتغذية الراجعة أساليب التقويم-8

تطبيقات  – ةموضوعية والمقاليمف خالؿ: )االختبارات الشفيية والتحريرية ال الباتتـ تقييـ الط   
(، ثـ مالحظة-تصاميـ-الدراسةتفاعؿ داخؿ قاعة  –تكميفات -بحثية مشاريع-مشروعات-عممية

قويميف بما يقوي نقاط ثـ تقديـ التغذية الراجعة لنتائج ت الطالباتتقـو المعممة بمراجعة أعماؿ 
 .ضي عمييا، ويدعـ نقاط القوة لدييفويق الضعؼ لدييف

 الدراسة: مواد-9

: المقترحةكتيب الطالبة في تدريس مقرر التغذية العالجية معد وفق االستراتيجية  - أ
واألنشطة المتضمنة التي تعتمد عمى قدرات الذكاء  وعنواف كؿ موضوع وأىداف يتضمف

شرح مفصؿ لخطوات ومراحؿ االستراتيجية المقترحة، التحميمي واالبداعي والتطبيقي و 
 .، وأساليب التقييـتعميمات تنفيذىاو 

: تتضمف دليؿ دليل المعممة لدروس التغذية العالجية وفق االستراتيجية المقترحة - ب
الذكاء الناجح وظاىرة االحتراؽ األكاديمي، وشرح مفصؿ المعممة عرض نظري لنظرية 

لخطوات ومراحؿ االستراتيجية المقترحة وتعميمات تنفيذىا وفؽ توزيع زمني محددة لكؿ 
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مرحمة، وعرض لخطة تدريس كؿ موضوع، والمراجع العممية ومصادر التعمـ التي يجب 
 الرجوع إلييا.

 الصورة المبدئية لالستراتيجية تحكيم-11

التعديؿ في تـ ، و عمى السادة المحكميف ودليؿ الطالبة ودليؿ المعممة عرض الصورة النيائية
  .جاىزة لمتطبيؽ ئيـ، وبذلؾ أصبحت االستراتيجية المقترحةضوء آرا

 المقترحة: ثانيًا: تطبيق االستراتيجية

 سارت خطوات التطبيؽ وفؽ الخطوات التالية:

 :لمنيج المستخدم والتصميم التجريبيالتجريبي واجراءات تنفيذ ا التصميم تحديد-1

ذي المجموعتيف، وقد تـ استخداـ  القائـ عمى التصميـ التجريبي شبو تـ استخداـ المنيج     
ضابطة واألخرى تجريبية مجموعتيف متكافئتيف إحداىما  وتـ اختيارالبعدي"  –تصميـ "القبمي ال

اشتمؿ فاعمية االستراتيجية المقترحة في الحد مف ظاىرة االحتراؽ األكاديمي. وبذلؾ  درجةلتحديد 
 عمى المتغيرات اآلتية: ةالحالي دراسةال

 استراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية الذكاء الناجح. المتغير المستقل: -
عمى بعدي المشاركة  : درجات الطالبات عمى مقياس االحتراؽ األكاديميالمتغير التابع -

  واالستنفاذ.
 : ياتمجتمع الدراسة وعينتحديد -2

وتـ اختيار االقتصاد المنزلي بالمستوي الثامف  ( طالبة بكمية01تكوف مجتمع الدراسة مف )     
)تجريبة(  ومف ثـ تـ تقسيميا إلي مجموعتيف إحداىـ مجموعة ،عينة الدراسة بطرقة عشوائية

طالبة، وتـ التدريس  20واآلخري مجموعة)ضابطة( وكاف عددىاطالبة  28وكاف عددىا
 لممجموعة التجريبية باالستراتيجية المقترحة وتـ التدريس لممجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة.

     
 أدوات القياس:  إعداد-3

 الخاص بمفيوـ االحتراؽ في ضوء اإلطار النظري مقياس االحتراؽ األكاديميتـ تصميـ    
، لقياس االحتراؽ األكاديمي (olbi-s)  االسترشاد بقائمة اولدنبرج، و بالدراسة الحاليةاألكاديمي 

المقياس في صورتيا وقد تتضمف إلى قياس درجة االحتراؽ األكاديمي لدى الطالبات،  دؼىوقد 
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( مفردات 82ياغة )المشاركة، وتـ صالبعد األوؿ: بعديف: ( مفردة مقسمة إلى 89األولية )
، الطالبات في األنشطة والتكميفات والمناقشات والمحاضرات تعبر عف عدـ مشاركة اصة بوخ
تعبر عف االستنفاذ الجسمي و ( مفردات خاصة ب2االستنفاذ، وتـ صياغة )البعد الثاني: و 

 لمطالبات، ثـ تـ تقنينو عمى النحو التالي: والتعميمي واالنفعالي

 صدق المقياس: حساب -أ
تـ عرضو في صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف في  صدؽ المقياسلمتأكد مف     

مى مدى مالءمتو لقياس االحتراؽ األكاديمي، ومدى سالمة ، بيدؼ الحكـ عمناىج التربيةمجاؿ 
، والصحة العممية لممفردات واتساؽ البدائؿ، وكذلؾ مدى وضوح تعميمات صياغة المفردات

في ضوء آراء المحكميف حيث وصمت نسبة اتفاؽ  التعديؿ(. ثـ قامت الباحثة ب يا،االختبار ودقت
%(. كما أبدى البعض مالحظات بحذؼ أو إضافة 800) مقياسالمحكميف عمى صالحية ال

مفردة(، مقسمة إلى 81لتصبح في صورتيا النيائية ) بعض المفردات، واتُِفَؽ عمى مفردات أخرى
عف عدـ  تعبر ( مفردات خاصة بو80األوؿ: المشاركة، وتـ صياغة ) بعدكاآلتي: ال بعديف

االستنفاذ، وتـ البعد الثاني: ، و الطالبات في األنشطة والتكميفات والمناقشات والمحاضرات مشاركة
 لمطالبات. تعبر عف االستنفاذ الجسمي والتعميمي واالنفعاليو ( مفردات خاصة ب1صياغة )

 :حساب ثبات المقياس-ب

التأكد  ( طالبة وذلؾ بيدؼ82عددىف )بمغ  دراسةال ةعمى عينة غير عين تـ تطبيؽ المقياس    
مف خالؿ طريقة التجزئة النصفية ومعامؿ  الذي تـ حسابوو المقياس، حساب ثبات و  مف وضوحو،

  :(8ألفا كما يوضحيما جدوؿ رقـ)
 مقياس االحتراق األكاديمي( ثبات 1)جدول 

 األكاديمي مقياس االحتراقثبات 
 معامل ألفا التجزئة النصفية 

 الداللة قيم االرتباط الداللة قيم االرتباط

 0.000 0.988 0.000 0.192 – 0.102 المشاركة

 0.08 0.120 0.000 0.182 – 0.100 ستنفاذاال

 0.000 0.122 0.000  0.182 – 0.100 المقياس ككل
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 – 0.102بالتجزئػػػة النصػػػفية بمغػػػت ) قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  ( يتضػػػح أف 8مػػػف خػػػالؿ جػػػدوؿ)
 ككػػػػػػؿ،لممقيػػػػػػاس  (0.182 – 0.100) لالسػػػػػػتنفاذ،(  0.920 – 0.122)لممشػػػػػػاركة،  (0.192

 بمػغمعامػؿ ألفػا ، وأف قيمػة ارتبػاط الصػحيحالقترابيػا مػف الواحػد  0.08وىي قيـ دالة عند مستوى 
عنػد مسػتوى  دالةوىي قيـ  لممقياس ككؿ، (0.122) لالستنفاذ، (0.120) لممشاركة،(  0.988)

المقيػاس. وبيػذا تكػوف الصػورة النيائيػة ممػا يػدؿ عمػى ثبػات  ،الصػحيحالقترابيا مف الواحد  0.02
 لممقياس جاىزة لمتطبيؽ.

 :دراسةالميداني لم التطبيق -4
 مر التطبيؽ الميداني لمبحث بالمراحؿ التالية:    

مف طالبات المجموعتيف  عمى كؿِ  اة الدراسةتـ تطبيؽ أد: حيث دراسةال داةأل القبمي التطبيق-أ
 (:2الجدوؿ ) والمجموعتيف عينو البحث كما يوضح الضابطة والتجريبية، لبياف مدى تكافؤ

 ( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالبات بالمجموعة الضابطة2جدول )
 في القياس القبمي والمجموعة التجريبية لمقياس االحتراق األكاديمي

مقياس االحتراق 
 األكاديمي

 المتوسط 

  

االنحراف 
 المعياري

  

 العينةة

  

درجةات 
 الحريةة

  

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة 

 المشاركةعدم  :البعد األول

 20 0.112 0.02  قبمػػي ضابطة
29 0.022 

0.229 

 28 0.912 2.91 قبمػػي تجريبية غير داؿ

 االستنفاذ :الثاني البعد

 20 0.220 2.22 قبمػػي ضابطة
29 0.820 

0.222 

 28 0.228 2.22 قبمػػي تجريبية غير داؿ

 مجموع المقياس ككل

 20 0.292 0.22 قبمػػي ضابطة
29 

-
0.022 

0.828 

 28 0.220 0.08 قبمػػي تجريبية غير داؿ

 0.02)*( داؿ عند مستوى 
 يمي:( يتضح ما 2جدوؿ )خالؿ ومف     
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مما  إحصائيًا،، وىي قيمة غير دالة المشاركة :األوؿ لمبعد" 0.022قيمة "ت" تساوي " أف-8
حيث كاف عمى البعد األوؿ،  والتجريبيةيشير إلى عدـ وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة 

بينما كاف متوسط  "،0.02 متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ القبمي "
 ".2.91درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي"

مما  إحصائيًا،وىي قيمة غير دالة  االستنفاذ، :الثاني" لممحور 0.820أف قيمة "ت" تساوي "-2
حيث كاف عمى البعد الثاني،  والتجريبيةيشير إلى عدـ وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة 

، بينما كاف متوسط "2.22طالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ القبمي "متوسط درجات 
 ."2.22درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي"

وىي قيمة غير دالة  ،ككؿ مقياس االحتراؽ األكاديميموع " لمج0.022-أف قيمة "ت" تساوي "-2
بينما  "،0.22الضابطة في التطبيؽ القبمي"، حيث كاف متوسط درجات طالبات المجموعة إحصائياً 

، مما يشير إلى عدـ "0.08يبية في التطبيؽ القبمي "كاف متوسط درجات طالبات المجموعة التجر 
 تكافؤ المجموعتيف. عمىمما يدؿ  والتجريبية،وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة 

 : المقترحة االستراتيجية تطبيق-ب
 ةريب لعينبتدريس الوحدات المختارة مف المقرر موضع التجعضوة ىيئة تدريس المقرر  تقام   

التدريس لممجموعة التجريبية  بيا لكى تدربيا عمى كيفية قبؿ بدء التجربة التقت الباحثةو  ،الدراسة
وتدريبيا عمى دليؿ المعممة  ا،وأىميتي ة لقاءات بيدؼ تعريفيا بيدؼ الدراسةمف خالؿ عد
عضوة ىيئة  ، وتقـوالنشاط، وكيفية استخداـ الطالبات لدليؿ المقترحة الستراتيجيةلالمصمـ طبقًا 

، كما تـ بالطريقة المعتادة توى الوحداتنفسيا بالتدريس لممجموعة الضابطة نفس مح التدريس
يا حتى تتساوى المدة الزمنية تحديد موعد بداية التدريس لموحدة وموعد االنتياء مف تدريس

كال  ةومالحظ وقد حرصت الباحثة عمى متابعة ، المجموعتيف الضابطة والتجريبيةلمتدريس لكال
وتقديـ الدعـ المناسب لكٍؿ مف عضوة المجموعتيف لمتأكد مف سير التدريس وفقًا لمغرض المحدد، 

 .دريسأثناء الت صعوبات تقابميا والطالبات وتذليؿ أي ىيئة التدريس
 
 البعدي ألدوات البحث: التطبيق-ج

لتجريبية والضابطة تـ لكؿ مف المجموعتيف ا ء مف تدريس الوحدات المختارةعد االنتياب    
 وتحميؿ البيانات إحصائيًا.تطبيؽ أداة الدراسة بعديًا 

 
 :الدراسة وتفسيرىانتائج -د



-28- 
 

( بيف 0.02عند مستوى ) يوجد فرؽ داؿ إحصائياً  ينص فرض الدراسة عمى ما يمي: ال    
مستوى أبعاد يبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجر 

 ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ وعمى مستوى المقياس ككؿ؛ مقياس االحتراؽ األكاديمي،
  ذلؾ:يوضح  (2تطبيؽ اختبار "ت" والجدوؿ )

بات المجموعة وطال درجات طالبات المجموعة الضابطة ( داللة الفروق بين متوسطي3جدول )
 لمقياس البعدي مقياس االحتراق األكاديميلالتجريبية 

مقياس االحتراق 
 األكاديمي

المتوسط 
 الحسابي

   

االنحراف 
 المعياري

  

عةدد أفراد 
 العينةة

  

درجةات 
 الحريةة

  

 قيمة ت
مستوى 
  الداللة 

 المشاركةعدم  :األولالبعد 

 20 0.29 0.22 ضابطةبعدي 

29 2.229 

0.000 

لصالح 
 التجريبية

 28 0.12 8.02 بعدي تجريبية

 االستنفاذ :الثاني البعد

 20 0.92 2.22 بعدي ضابطة

29 2.228 

0.002 

لصالح 
 التجريبية

 8.22 0.91 بعدي تجريبية
28 

 مجموع المقياس ككل

 20 0.90 0.22 بعدي ضابطة

29 2.221 

0.000 

لصالح 
 التجريبية

 0.19 8.22 بعدي تجريبية
28 

 ( يتضح ما يمي:2ومف جدوؿ )    
، وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند ةمشاركال :األوؿ بعد" لم2.229قيمة "ت" تساوي " أف-8

توضح وجود فروؽ إحصائية، مما يعني رفض الفرض الصفري عمى مستوى  0.02مستوى 
حيث كاف متوسط درجات طالبات  التجريبية؛لصالح المجموعة وىذه الفروؽ وجدت  ،البعد األوؿ

بينما كاف متوسط درجات طالبات المجموعة  "،8.02المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي "
  ".0.22الضابطة في التطبيؽ البعدي "
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أساليب تدريس وأنشطة وخبرات متنوعة ويفسر ذلؾ بأف االستراتيجية المقترحة تضمنت      
عممت عمى دعـ فاعمية الذات، وكذلؾ الدافعية لإلنجاز، والتي أثبتت الدراسات أنيا تزيد مف 

 ودراسة ،(Yu & Chang, 2082)مشاركة الطالب وبالتالي تقمؿ مف االحتراؽ األكاديمي لدييـ 
كؿ مف فعالية و الذكاء الناجح بيف عالقة التي تصمت لوجود ( 2082،202عامر ومحمود )

 في والفعاؿ الجيد األداء الذات األكاديمية والدافعية األكاديمية حيث أشارت أنو يسيـ في تحقيؽ
لفعاليتيـ الذاتية األكاديمية، كما أنو يزيد مف  الطمبة تقدير عمى مما ينعكس األكاديمية؛ المياـ

 (Soliemanifar & Morovati , 2082). دافعيتيـ إلنجاز المياـ األكاديمية

، وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند ستنفاذاال :الثاني بعد" لم2.228قيمة "ت" تساوي " أف-2
توضح وجود فروؽ إحصائية؛ مما يعني رفض الفرض الصفري عمى مستوى  0.02مستوى 

حيث كاف متوسط درجات طالبات  التجريبية؛لصالح المجموعة وىذه الفروؽ وجدت  البعد الثاني،
، بينما كاف متوسط درجات طالبات المجموعة "8.22التطبيؽ البعدي "المجموعة التجريبية في 

 ."0.22ضابطة في التطبيؽ البعدي "ال

ويفسر ذلؾ بأف االستراتيجية المقترحة تضمنت أساليب تدريس وأنشطة وخبرات متنوعة     
اثبتت الدراسات أنو يحد مف الشعور بالعبء  مي، والتيعممت عمى التنظيـ الذاتي األكادي

التدريس لدى الطالب، ويجعميـ ينجزوف المياـ بجيد أقؿ وبالتالي يقمؿ مف االستنفاذ الجسمي 
 .(Izavloo & Khosro,2082) واالنفعالي والتعميمي، وبالتالي مف االختراؽ األكاديمي

وىي قيمة ذات  ككؿ، االحتراؽ األكاديميمقياس " لمجموع 2.221أف قيمة "ت" تساوي "-2
بيف المجموعتيف الضابطة  توضح وجود فروؽ إحصائية0.02داللة إحصائية عند مستوى 

وىذه الفروؽ وجدت  ؛ مما يعني رفض الفرض الصفري عمى مستوى المقياس ككؿ،والتجريبية
يبية في التطبيؽ حيث كاف متوسط درجات طالبات المجموعة التجر  التجريبية؛لصالح المجموعة 

بينما كاف متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي  "،8.22"البعدي 
مما يعني أنيا ترجع ألثر تطبيؽ االستراتيجية المقترحة؛ وبالتالي أنيا ليا فعالية في "، 0.22"

 وتوصمت إليمع ما ىذه النتيجة وتتفؽ  الحد مف ظاىرة االحتراؽ األكاديمي لدى الطالب،
والتي توصمت لوجود  (Panahandeh & Morovati,2082) الدراسات السابقة مثؿ دراسة

 عالقة بيف أساليب التدريس واالحتراؽ األكاديمي.

 التوصيةات:
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 في ضوء نتائج الدراسة النظرية والميدانية فإف الباحثة توصي بما يمي:

مي، وسبؿ الحد منيا؛ نظرًا الفتقار مف الدراسات عف ظاىرة االحتراؽ األكادي إجراء مزيد -
 األدبيات والدراسات العربية ليذا المجاؿ.

تصميـ استراتيجيات تدريسية قائمة عمى نظرية الذكاء الناجح في مقررات أخرى يعاني  -
 فييا الطالب مف ظاىرة االختراؽ األكاديمي.

عمى نظرية تدريب عضوات ىيئة التدريس عمى سبؿ تصميـ استراتيجيات تدريسية تقوـ  -
 الذكاء الناجح خاصة في المقررات النظرية البحتة، والتخصصات العممية الصعبة.

 الربط بيف نظرية الذكاء الناجح واستراتيجيات التعمـ التفاعمية. -

 المراجع: 

، القاىرة: مكتبة األنجمو موسوعة المناىج التربوية(، 2002إبراىيـ، مجدي عزيز ) (8)
 المصرية.

(، أثر برنامج تعميمي مستند إلى 2082) مد والناطور، ميادةأبو جادو، محمود مح (2)
نظرية الذكاء الناجح في تنمية القدرات التحميمية واإلبداعية والعممية لدى الطمبة 

، جامعة دمشؽ، الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس مجمة اتحادالمتفوقيف عقميًا، 
 .22:82(، 8)80كمية التربية،

قائـ عمى نظرية الذكاء الناجح وأثره عمى تنمية  (، برنامج2082) أحمد، صفاء محمد (2)
التحصيؿ المعرفي وميارات التفكير المركب واالتجاه نحو االبداع لدى تمميذات الصؼ 

، كمية التربية، جامعة مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةالثاني المتوسط، 
 22:20، 00عيف شمس، ع.

(، الذكاء الناجح عالقتو باستراتيجيات مواجية الضغوط 2081بمبؿ، يسرا شعباف ) (0)
مجمة التربية األكاديمية لدى الطمبة المتفوقيف دراسيًا بالصؼ األوؿ الثانوي العاـ، 

 .821:12، 20، جامعة الزقازيؽ، الخاصة
، عماف: الذكاء الناجح والقدرات التحميمية االبداعية(، 2080الجاسـ، فاطمة أحمد ) (2)

 ديبونو لمنشر والتوزيع.مركز 
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(، االنيماؾ بالتعميـ في ضوء اختالؼ مصدر العبء المعرفي 2082الحربي، مرواف) (2)
مجمة ومستوى العجز المتعمـ ورتبة السيطرة المعرفية لدى طالب المرحمة الثانوية، 

 .11:02(، 2)22، الرياض،العموم التربوية
اتيًا وعالقتو بالذكاء الناجح لدى (، مستوى التعمـ المنظـ ذ2081) الخطيب، بالؿ عماد (2)

 (،829)8، جامعة األزىر، مجمة كمية التربيةالطمبة الموىوبيف في األردف، 
(، فاعمية التدريس بالذكاء الناجح عمى التحصيؿ والتفكير 2009رزؽ، حناف عبد اهلل ) (1)

اإلبداعي لطالبات الصؼ الثاني الثانوي المتفوقات بمادة الرياضيات بمدينة مكة 
المؤتمر العممي العربي السادس لرعاية الموىوبين والمتفوقين: رعاية المكرمة، 

، المجمس العربي لمموىوبيف ربي أفضلالموىوبين ضرورة حتمية لمستقبل ع
 .228:202، 8والمتفوقيف، ج.

(، برنامج إثرائي قائـ عمى نظرية الذكاء الناجح لتنمية 2089السعدي، السعدي الغوؿ ) (9)
مجمة كمية ميارات التفكير عالي الرتبة والحس العممي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 

 .28:8(، 2)22، جامعة أسيوط، التربية
نظرية  ىأثر برنامج إثرائي قائم عم(، 2082سمطاف، جواىر عبد العزيز)ال (80)

الذكاء الناجح في تنمية القدرات اإلبداعية لدى طالبات المرحمة المتوسطة واتجاىاتين 
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممؾ فيصؿنحوه

عمى نظرية الذكاء (، برنامج في الرياضيات قائـ 2081صبري، رشا السيد) (88)
الناجح باستخداـ مداخؿ تدريس عصرية لتنمية المعرفة الرياضية والتفكير الناقد واليوية 

، الجمعية المصرية مجمة تربويات الرياضياتالوطنية لدى طالب المرحمة اإلعدادية، 
 .222:892(، 82)28لتربويات الرياضيات، 

الذكاء الناجح وعالقتو بكؿ مف  (،2082عامر، ابتساـ محمود ومحمود، حناف عيسى ) (82)
دراسات فعالية الذات األكاديمية والدافعية األكاديمية لدى عينة مف طالبات الجامعة، 

 .299:822(، 90)، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ، تربوية ونفسية
كاديمي وعالقتو بالتسويؼ (، االحتراؽ األ2082عبد الاله، عبد الرسوؿ عبد الباقي ) (82)

ىاج في ضوء متغيري النوع االجتماعي و لدى طالب كمية التربية بجامعة س األكاديمي
، 09، كمية التربية، جامعة سوىاج، المجمة التربويةوالتخصص الدراسي، 

218:820. 



-32- 
 

(، العبء المعرفي وعالقتو بالتفكير الناقد لدى طالب الجامعة، 2082عمي، رمضاف) (80)
 .21:22(، 8)22،مجمة دراسات تربوية واجتماعية

تنمية الذكاء الناجح لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمم: (، 2088الفاعوري، أييـ ) (82)
دمشؽ: المركز التخصصي لصعوبات التعمـ واالضطرابات النفسية  امثمة تطبيقية،
 عند األطفاؿ.

بناء وحدات مستودع التعمم لتنمية ميارة اعداد (، 2080الفيؿ، حممي محمد ) (82)
ميارة بناء بنوك األسئمة لدى طالب كمية التربية  االختبارات االلكترونية وتنمية

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة المنصورة. جامعة المنصورة،
(، أثر استراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية 2082محمد، ىدى عبد الرحمف وآخروف ) (82)

الب الذكاء الناجح في تدريس النصوص األدبية عمى التحصيؿ المعرفي لدى ط
(، 882)82، كمية التربية، جامعة األزىر،مجمة الثقافة والتنميةالثانوية األزىرية، 

210:222. 
(، أثر برنامج في الرياضيات 2082المصري، إسراء غالب والفايز، منى قطيفاف ) (81)

مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية ميارة حؿ المشكالت لمطمبة الموىوبيف في 
جامعة آؿ البيت،  ،، كمية التربيةة المنارة لمبحوث والدراساتمجمرياض األطفاؿ، 

22(2 ،)292:228. 
(، الذكاء الناجح وعالقتو بميارة اتخاذ القرار لدى 2081المؤمني، طارؽ محمود) (89)

مجمة الجامعة اإلسالمية معممي الطمبة المتميزيف في مدارس الممؾ عبد اهلل الثاني، 
 .282:212(، 2)22 ،والنفسية لمدراسات التربوية

(، تصميـ مستودع وحدات 2082نوير، ميا فتح اهلل ومبروؾ، أحالـ عبد العظيـ ) (20)
تعمـ رقمية قائـ عمى مبادئ نظرية العبء الذىني المعرفي لمقرر ميارات التدريس 
وفاعميتو في تنمية الذكاء الناجح والمسؤولية المينية لمطالبة المعممة وفؽ أسموبيا 

دراسات في التربية وعمم االعتماد( عمى المجاؿ اإلدراكي، -المعرفي )االستقالؿ
 .22:822(، 12، رابطة التربوييف العرب، )النفس
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