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 مقدمة 

أخذ املربون يف أحناء العامل يقدمون فلسفاتهم كل من موقعه الفكري يف موضوع الرتبية والذكاء وقدموا 

مرئيات متنوعة على ضوء جتاربهم امليدانية، وحبوثهم املستفيضة، ومراجعاتهم النقدية املستمدة من 

على إهمال هذه الرؤى واملفهومات  -حبال من األحوال –د الرتبية الراهنة قادرة حمكات حمددة. مل تع

واألسس واجلدليات اليت تشكل مالمح الرتبية اإلنسانية املعاصرة. تهيمن النظريات الرتبوية على جمريات 

اخلالق الواقع وتسهم يف فتح أكثر من مسار يهدف إىل تشكيل عقل مرن متزن متفتح متجدد يتمتع بالفكر 

املقرتن بالعزم واملثابرة واالبداع. من هذه الزاوية فإن فلسفة الرتبية وما يستتبعها من أهداف عامة ومناهج 

 دراسية ووسائل تعليمية تتغري حبسب رؤيتنا حلقيقة الذكاء وسبل اكتسابه وتعزيزه يف شخصية املتعلم.

                                           

م(. الفلسفة الرتبوية عند هورد غاردنر وسبل االفادة 2012-هـ1434، والكندري، لطيفة ) ملك، بدر -* 1
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تحليل، والرتكيب، والتمييز، واالختيار، تشري كلمة الذكاء يف األدبيات اإلنسانية إىل قدرة على ال

والتكيُّف إزاء املواقف املختلفة. والذَّكاء االجتماعّي يف العلوم االجتماعية: حسن الّتصرُّف يف املواقف 

م(. إن هدف الرتبية كان حتى وقت قريب تعلم احلقائق 2011، قاموس املعانيواألوضاع االجتماعّية )

لم. والواقع أن هذا اهلدف، بات قدميًا، إن هدف الرتبية يف عصر الفضاء واملعارف اليت وصل إليها الع

يغري املناهج « التفكريي»وعصر احلاسوب جيب أن يكون التفكري، التفكري بكل معانيه. وهذا اهلدف 

م(. 2004والطرائق والوسائل والربامج والعالقات وكل شيء آخر يف البيت واملدرسة واجملتمع )عاقل، 

 عالقة الرتبية بالذكاء عالقة وثيقة. وهكذا فإن

ومذ  1904قبل أكثر من مئة سنة ظهرت اختبارات الذكاء على يد إلفرد بينت وزمالئه وذلك يف عام 

تلك الفرتة ظهرت حماوالت حثيثة للوفاء بهذا األمر. تعرضت اختبارات الذكاء القدمية لنقد شديد ويرى 

قدرات العقلية هي أدوات غري علمية، وقائمة على التعصب أن مقاييس الذكاء وال“فريق من الباحثني 

واالحنياز الكامل للطبقات االجتماعية العليا. ولذا فإن أنصارها يرتكبون حتت ستار العلم أخطاء فادحة 

حني يقررون مصائر الناس بصورة غري إنسانية، وحيكمون على أبناء الطبقات الشعبية الكادحة بالغباء 

ومن اجلدير ذكره، أن معظم املواد املدرسية (. “439، ص 1م، ج2001عامود، والتخلف العقلي )

وأساليب التعليم والتقييم ترّكز على املواد واملعلومات املرتبطة باجلانب األيسر، وتهمل إىل حّد كبري 

  م(.2011)حبش، ” املواضيع املرتبطة باجلانب األمين، وهو اجلانب اإلبداعي

يدة للنظريات القدمية للذكاء ظهرت نظريات حتاول أن تتجنب التحيز وتسعى ونظرا لالنتقادات الشد

حنو املوضوعية بشكل أكرب وذلك باالستعانة بعلوم عديدة ومناهج علمية جديدة. إن دراسة إرث هورد 

غاردنر ونظرية الذكاءات املتعددة تأتي يف هذا املساق فهي وثيقة الصلة باحلديث عن علم النفس واالجتماع 

والرتبية وأصبحت هذه الدراسات من القضايا املطروحة على مائدة البحث العلمي يف الدراسات الرتبوية 

,(. ارتكز غاردنر على معطيات العديد من األحباث عن p. 17 MacDougall, J & Trotmanاملعاصرة )

مناط الشخصية املخ البشري، واملقابالت الشخصية الدقيقة، ومعطيات دراسة علم النفس النمائي وأ

(. وامتدت آثار هذه النظرية املصاغة بعناية لتؤثر يف 136م، ص 2006ومكوناتها )اجلندي ومرسي، 

(. وبذلك أصبح أثر غاردنر عميقا ومألوفا يف Mitchell, 2008, 74املمارسات التعليمية يف الفصل الدراسي )

 (.Smith, 2008مفردات الفكر الرتبوي ويف تطبيقاته على حد سواء )
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يسعى البحث احلالي إىل إبراز املبادئ الرتبوية عند هورد غاردنر وحتليلها وربط بعض انعكاساتها على 

الواقع الرتبوي يف عاملنا العربي من حيث املشكالت واألهداف وطرق التعليم وسبل الوقاية والعالج والتنمية. 

رغم ضعف  –ال إن ترمجة كتب الرتبية وإذا كانت كتب غاردنر مت ترمجتها ملا يقارب من ثالثني لغة إ

حباجة إىل جهد آخر يتمثل يف حتليل ومناقشة ما مت ترمجته كي يتم اإلفادة  –حركتها يف عاملنا العربي 

 منها ما أمكن لذلك سبيال.

 –الكاتب القصصي الشهري –ومن هذه الزاوية فإن املواهب والذكاءات حباجة لرعاية. قال ستيفن كنج 

ص من ملح الطعام، ما يفرق بني الشخص املوهوب والشخص الناجح هو العمل وبذل املوهبة أرخ“

كل إنسان يود أن يكون سريع الفهم، واإلدراك، وأن يتميز أطفاله بذكاء شديد وهلذا تتجه ”. اجلهد

وي الرتبية احلديثة حنو تنمية ذكاء الفرد عرب تدريبه على مهارات عديدة تساعده ليكون متوقِّد البديهة ق

الفطرة واخلاطر. وهذا ينسجم مع الرتبية اإلسالمية اليت ترسخ مفهوم التوازن وحتث على مهارة الَفْهِم 

والتَّْمِييِز، وحسن التدبر واالختيار، وسالمة ااِلْسِتْنتاِج والتَّْحليِل، وعمق الرؤية والتفكري ليكون اإلنسان ذكيا 

 وزكيا. وصدق الشاعر:

 وال اكتسب املرء مثل األدب      فما خلق اللـه مثل العقول                        

 

 مشكلة الدراسة

بدأت املكتبة العربية يف اآلونة األخرية برتمجة كتب هورد غاردنر والكتب والدراسات املتمركزة حول 

يب نظرياته وهي حباجة لتحليل وتفسري ومناقشة وربط على ضوء اإلشكاالت املعاصرة عامليا وحمليا . ال ر

أن الفكر النقدي الذي بثه هورد غاردنر يف فلسفته تالمس قضايا عملية يف امليدان الرتبوي فإىل أي مدى 

 ميكن اإلفادة من ذلك الرتاث اإلنساني املتدفق؟

مل تسلم فلسفة من الفلسفات الرتبوية من السقطات واهلفوات ولكن كيف يتم توظيف اجلوانب 

قيق التنمية؟ هذا السؤال املهم يف عامل الرتبية. ال يتحقق املراد إال مبعرفة االجيابية منها لرفد الواقع وحت

مالمح الفلسفات السائدة الكامنة وسرب غور مبادئها الرتبوية وتطويع النافع منها مع تطويرها لفهم الواقع 

 وتقديم البدائل الناجعة وهو األمر الذي ميكن تطبيقه مع نتاج هورد غاردنر الرتبوي.
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واستمر يف تطويرها ملا يزيد على  أطر العقل م يف كتاب بعنوان1983غاردنر نظريته يف العام قدم 

عشرين عاما. لقد الحظ غاردنر أن كثري ممن يتمتعون بقدرات عقلية أو موسيقية ال حيصلون يف اختبارات 

يتتجه  ( مما جعله56-55م، ص 2010الذكاء إال على درجات متوسطة أو دونها )قطامي، اليوسف، 

اإلسبانية « أمري أستورياس»حنو سرب غور هذا اجملال. منح عامل النفس األمريكي هورد غاردنر جائزة 

جهوده »م. اعتمدت جلنة التحكيم يف منح غاردنر اجلائزة على 2011املرموقة للعلوم االجتماعية لعام 

ول الذكاءات املتعددة واليت تشكك يعرف غاردنر بنظريته ح«. االجتماعية واألخالقية لتحسني نظام التعليم

أنواع خمتلفة من الذكاءات على األقل  8يف اختبارات الذكاء التقليدية. متكن غاردنر من التفريق بني 

والذكاء اجلسمي  –والذكاء املكاني  –والذكاء املوسيقي  –والذكاء املنطقي الرياضي  –وهي: الذكاء اللغوي 

لذكاء الشخصي اخلارجي )املتعلق بالقدرة على التفاعل مع العامل وا –والذكاء البيئي  –أو احلركي 

والذكاء الشخصي الداخلي )املتعلق بقدرة الشخص على التوغل يف نفسه وفهم انفعاالته(  –احمليط( 

(. وأضاف غاردنر لذكاءاته ذكاء حمتمال هو الذكاء الوجودي املتعلق مبعرفة 43م، ص 2011)الوطن، 

اة. لقد أصبحت أفكار هورد أساسا للكثري من الدراسات املعاصرة )ماكجينيس، اإلنسان ملعنى احلي

 (.5م، ص 2007

ومن هنا حتددت مشكلة الدراسة احلالية يف احلاجة لدراسة فكر هورد غاردنر الرتبوي، وتعرف أبعاد 

ادئ الرتبية عند فلسفته الرتبوية نظرا ألهميتها، وميكن صياغة املشكلة يف التساؤل الرئيس التالي : ما مب

 هورد غاردنر وكيف ميكن توظيفها يف العامل العربي؟

 ويتفرع من التساؤل الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية :

 ما أهم أسس الفلسفة الرتبوية هلورد غاردنر؟

 ما أبرز املبادئ اليت قامت عليها نظرية الذكاء املتعدد؟

 ت الرتبوية؟كيف ميكن توظيف فلسفة غاردنر يف املؤسسا

 أهمية الدراسة

(. إن 21)الذاريات:  {َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفَلا ُتْبِصُروَن}النظر يف أعماق اإلنسان عبادة جليلة لقوله تعاىل 

تركيب خلق اإلنسان يدل على عظمة اخلالق سبحانه وبديع صنعه كما يدل على عوامل ال زالت جمهولة يف 

مواقف وقصص  األذكياء ريه وتدبريه. لقد تتبع ابن اجلوزي يف كتابهاإلنسان ذلك الكائن العجيب يف تفك
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النجباء ويف كل عصر وعرب القرون تصدر لدراسة هذا املوضوع طائفة من املهتمني ألن خري ما نقدمه ألوالدنا 

ال فهي تزيد العقل. ق …وبناتنا إرشادهم حنو سبل تنمية ذكائهم عرب ُمَطاَلَعة الكتب والدراسة املنهجية 

َوالثَّاِني جترييب َيْخَتِلُف َوَيِزيُد   , َغِريِزيّ  َوَهَذا ُهَو الَِّذي ال َيِزيُد َوال َيْخَتِلُف  , اْلَعْقُل َعْقالِن“سلفنا الصاحل 

    . م، باختصار وتصرف(2002)السفاريين، ”  َوَيْنُقُص ِبَحَسِب َكْثَرِة اْلُمَماَرَسِة َوالتَّْجِرَبِة

م( حملة 1201-1116-هـ597-510البن اجلوزي ) األذكياء تابورد يف مقدمة ك

 م(1201ـ1116هـ/597ـ510)  عن

احلمد للـه الذي أحلنا حملة الفهم وحالنا حلية “أهمية دراسة هذا األمر فقد ورد يف مقدمة الكتاب 

أجل األشياء  العلم وملكنا عقال العقل وزيننا بنطق املنطق ونعوذ به من كدر صفاء الفكر وعكر الذهن. إن

” موهبة العقل فإنه اآللة يف حتصيل معرفة اإللـه وبه تضبط املصاحل وتلحظ العواقب وتدرك الغوامض

 )بتصرف(.

ويف هذا السياق الرتاثي ميكن النظر إىل الذكاء على أنه وراثة وثقافة فهناك شق منه مطبوع )وراثي( 

م( البالدة َملكة  2002نمو والتغري. قال النحالوي )وآخر مسموع يكتسبه الفرد بالتعلم واملعايشة وقابل لل

الذكاء، والفطنة، وعالج هذا اخُللق: السعي، “َيْقُصر بها صاحُبها عن إدراك اخلري والشر، وضدُّها: 

واجِلد، واملواظبة يف التعلم، والدراسة، فإن البالدة تزول بذلك، وتضمحل شيئًا فشيئًا، حتى يصري ذكاًء 

 ”.ُكْنَت بليدًا، أْخرجتك مواظبتك“حنيفة رضي اللَّه عنه ألبي يوسف:  وفطنة، قال: أبو

 Grayوإىل اليوم فموضوع الذكاء قيد الدراسة املسهبة تبحث يف نظريات تعلم األطفال عند العلماء ) 

and Macblain, 2012   وال ميلك الباحثون نظرية واحدة لتفسري الذكاء بل تتعدد التفسريات النفسية )

بية يف هذا األمر وتتداخل. ال زالت تلك األحباث تشغل الساحة العلمية وتستحوذ على انتباه الغر

املوسوعات الثقافية العاملية نظرا ألهميتها ال سيما يف جمال الرتبية والتعليم وتستقطب جهود الباحثني يف 

 intelligence test 2011, intelligence, human, 2011. Education andشتى امليادين )

technology : an encyclopedia, 2004 إذا كان الذكاء يتم فهمه سابقا عرب التأمالت الفلسفية فإن .)

الدراسات املعاصرة وظفت االبتكارات احلديثة والعلوم الطبية الستيعاب العقل البشري الذي نعرف القليل 

 جدا عنه وال زال الطريق أمامنا طويال.
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ناك رصد تربوي للنظريات الغربية وحماولة لتوظيفها يف السياقات العربية وعلى املستوى العربي، ه

م( حيث ميكن أن حتدث مثل هذه النظريات اجلديدة تأثريا 2010م، عبده، 1997)الكيالني، 

( وميكن يف ضوء هذه 129م، ص 2007إجيابيا يف نظامنا التعليمي العربي ولو بعد حني )اخلزامى، 

 (.8م، ص 2010العديد من الربامج الرتبوية اإلعالمية العربية )املشريف،  النظريات تقييم وتطوير

ُتعد الذكاءات املتعددة هلورد غاردنر من النظريات الرتبوية احلديثة ذات االنتشار الواسع يف ميدان 

وجة بني التعليم والتعلم، والتطبيقات الرتبوية. إن عطاء غاردنر مثال رائع للمفكر العميق القادر على املزا

النظرية والتطبيق. ومن جهة أخرى أشار غاردنر إىل علة الضعف التعليمي وانتقد بشدة النظام الرتبوي 

الذي يقوم على احلفظ والتلقني وانتقد هجر التجربة وطالب باعمال العقل وشحذ احلواس وهو األمر الذي 

 نا التعليمية جبميع مراحلها.يهدد مستقبل الناشئة ومن أهم أسباب الوهن احلالي يف معظم مؤسسات

ينبغي علينا أن نتعرف على التجربة الرتبوية يف شتى أحناء العامل، وأن نفيد منها، وأن يكون معيار “

(. خرجت 111م، ص 2009)علي، ” تعاملنا معها مدى مالءمتها لنا وقدرتها على إثراء حضارتنا

لتعليم. وجل هذه النظريات يركز على اجلانب علينا يف العقدين األخريين نظريات عديدة عن التعلم وا

اخلارجي )املظهر( لعملية التعّلم والتعليم ومل تغص إىل أعماق الطالب وإىل قدراته الفعلية كالذكاء مثاًل 

والقدرة على مواجهة املواقف واملشاكل وإجياد احللول. ويف أوائل الثمانينيات من القرن املاضي قام هورد 

 ظر جذرًيا فيما يتعلق بالذكاء وآثاره على التعّلم والتعليم.غاردنر باعادة الن

قدم غاردنر نظرية جديدة تقوم على أساس متّيز الفرد عن سواه، وأنه ال بد لكل إنسان من أن يتمتع 

،  Multiple Intelligences” الذكاء املتعدد“ويتمّيز بذكاء خاص به وحده. وأطلق على هذه النظرية 

ة الرتبوية التعليمية األثر األكرب يف عملية التعّلم والتعليم حيث غريت مفاهيم ومعتقدات وكان هلذه النظري

 م(. 2011كثرية كانت تعترب من املسلمات )خليل، 

ويف اآلونة األخرية كثر احلديث عن ما يسمى بـالذكاءات املتعددة. ولألسف الشديد حنن النقّيم يف 

ت غالبا الذكاء اللفظي اللغوي والذكاء املنطقي احلسابي, وهذا يهدر أبنائنا غري عدد قليل من هذه الذكاءا

بقية ملكاتهم اليت أودعهم اهلل إياها ويرتكهم يف حرية وجيعلهم يشعرون بالدونية ألن ملكاتهم ليست هلا 

منا . وهذه النظرة املختزلة لألبناء ال تتوقف عند حدود البيت وإ قيمة عند الناس الذين حيبونهم ويرعونهم

متتد أيضا إىل املدرسة حيث يقوم النظام التعليمي على تقدير ملكات حمدودة لدى الطالب )غالبا اللفظية 
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اللغوية واملنطقية احلسابية( ويهمل بقية امللكات والذكاءات , وهلذا جند الطالب ال حيبون مدارسهم ألنهم 

وبائى للدروس اخلصوصية )املهدي، ال جيدون أنفسهم فيها , وقد زاد من هذه املشكلة االنتشار ال

م(. ولعل من أعقد مشكالتنا شيوع احلتم البيولوجي وأن االنسان يرث عقله فإما أن يكون ذكيا أو 2011

غبيا أو بني بني. ويرتتب على هذا املعتقد استبعاد مسئولية الرتبية يف حتديد بنية العقل وقدراته على 

 (.20م، ص 2010التفكري )تركي، 

عظم مدارسنا العربية من علل شتى أودت إىل ضعف املخرجات التعليمية وال بد من إعادة النظر تعاني م

يف فلسفتها وأدائها وهلذا كان لزاما علينا االطالع على الفلسفات املعاصرة املتميزة بغرض تطعيم الفكر 

 العربي مبا هو نافع ومالئم الحتياجاتنا وقدراتنا.

  منهج الدراسة 

احلالي على املنهج الوصفي القائم على االستقراء والتتبع حيث تتبع الدراسة الراهنة  يعتمد البحث

األفكار الرئيسة لغاردنر يف كتاباته وكتابات اآلخرين ثم حتليلها ومناقشة مضامينها وتطبيقاتها يف ضوء 

يف احلصول على  األدبيات الرتبوية ذات الصلة. سوف تكون أسئلة الدراسة هي املوجهة ملسار البحث أمال

 معطيات حبثية جديرة خبدمة الواقع والنهوض به.

  

 مصطلحات الدراسة

(. الذكاء تركيب عقلي 308م، ص 2011الذكاء لغة بلوغ متام الشيء وسرعة القبول والفهم )علي، 

( وميكن قياس العديد من مظاهره. ومن 137م، ص 2006ديناميكي ميكن حتسينه )اجلندي ومرسي، 

القدرة على حل املشكالت أو إضافة ناتج جديد ذو قيمة من واحدة أو أكثر من “اني الذكاء أنه هو مع

، 64م, ص 2005)حسني, ” اإلطارات الثقافية معتمدا يف ذلك على متطلبات الثقافة اليت حنيا يف كنفها

 (.98م، ص 2008مسارة والعديلي، 
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ري يسعى إىل فهم غوامض الوجود والواقع، كما حياول أن يكتشف ماهية الَفلـَْسَفُة حقل للبحث والتفك“

احلقيقة واملعرفة، وأن يدرك ماله قيمة أساسية وأهمية ُعظمى يف احلياة. كذلك تنظر الفلسفة يف العالقات 

 م، باختصار(.2004، املوسوعة العربية العاملية” )القائمة بني اإلنسان والطبيعة، وبني الفرد واجملتمع

لنبدأ بتحديد مصطلحاتنا. سوف نعين بلفظة فيلسوف. كل إنسان حياول “ قصة احلضارة ورد يف كتاب

أن يصل إىل آراء مسببة مقنعة عقالنية يف أي موضوع مهما يكن، إذا نظر إليه يف أبعاده العريضة. ويف 

صل الكون وطبيعته حتديد أكثر، سنطلق هذا املصطلح على أولئك الذين يسعون إىل نظرة عقالنية إىل أ

ومغزاه وداللته ومصريه، واحلياة أو اإلنسان. وجيدر أال نفهم الفلسفة على أنها ضد الدين أو أنها تتعارض 

، 1، ص 38)ديورانت، ج” معه، وينبغي أن نفسح يف النظرة الواسعة للحياة البشرية جمااًل للدين

 باختصار(.

 

دد األهداف الرتبوية واأليديولوجيا املعرفية وما يلحق بها من مناهج وأنشطة املبادئ الكلية اليت حت

 دراسية وطرق ووسائل تعليمية وتقوميية تؤثر يف جمريات احلياة.

 أهمية األسس الفلسفية تربويا

املعطيات الفلسفية هي نتاج التجارب والتأمالت اليت تستقر يف ذاكرة التاريخ البشري والفلسفة من هذه 

زاوية حمصلة ملا توصل له العقل البشري بعد سلسلة من االستكشافات واالجتهادات والنقاشات ذات ال

الصلة مبشكالت البشر يف سعيهم احلثيث يف التكيف مع احلياة واألحياء. إن الروح الفلسفية الكامنة يف 

والفلسفة بطبيعة احلال ال  طبيعتنا البشرية حتثنا على التأمل والرتوي والتفكر والتعقل يف قضايا مصريية.

متلك احللول اخلارقة للحياة ولكنها توسع النقاش يف هذا احلقل احليوي املفعم باإلثارة واالستنارة 

والتناقض أيضا. ال ميكن عزل الفلسفة عن الرتبية فهما وجهان لعملة واحدة ولعل استعراض اإلرث 

ه من صلة الفلسفة بالرتبية ال سيما يف قضية كيف الرتبوي منذ العصور القدمية يثبت ما سبق االفصاح عن

 نتعلم.
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ومن املفارقات أن الذين أنكروا أهمية الفلسفة كعلم مهم جندهم يستخدمون املفردات واألغراض والوسائل 

الفلسفية لتدعيم توجهاتهم واثبات حجتهم. تناقل املفكرون يف كل احلضارات قضايا فكرية غاية يف العمق 

الرتبية بأسلوب بليغ وعرض شائق. حرص املؤرخون على احلفاظ على تراث فالسفة  ملعاجلة مسائل

الرتبية كأسلوب للحياة يف فرتة من الفرتات. هذه املوروثات ميكن االستعانة بها يف فهم روح الرتبية 

 وتشعيباتها ومشكالتها كمادة رئيسة قد تصلح اليوم الستشراف املستقبل وحتسني املعيشة.

عن الدقائق الفكرية يف كل عصر، وهلذا كان هلا تأثري يف إنارة العقل وتدريبه على فتح “سفة تبحث الفل

(. وعليه فإن الفلسفة ليست نظرية، بل 154م، ص 2007)ابن عاشور، ” أبواب احلقائق املصفودة

 .يغ فيتغنشتاينلودف نشاطًا كما يقول الفيلسوف النمساوي

وعالوة على ذلك فإن غاية الفلسفة السعي املوضوعي لتوضيح األفكار الكلية واملهمة بأكرب قدر من 

وثقافتها إمنا تقاس مبقدار شيوع التفلسف الصحيح فيها، ولذلك  إن حضارة األمم“األدلة. قال ديكارت 

الفلسفة متد الرتبية ”. فالسفة حقيقينيفإن أجل نعمة ينعم اهلل بها على بلد من البالد هو أن مينحه 

م، ص 2009باملنطلقات العامة فهي خريطة فكرية، والعمل الرتبوي هو تنفيذ عملي )علي وفرح، 

رسم متطور ألحوال اإلنسان، أو نظرة تعميمية، ال “(. والفلسفة قد تكون 266، 227، 203، 113

، ص 28، جقصة احلضارة)ديورانت،” والعقيدةللكون والعقل وحدهما، بل لألخالق والسياسة والتاريخ 

151.) 

وينبغي لنا أن ال نستحي “ الفلسفة األوىل م( يف كتابه2009ويف القرن الثالث اهلجري قال الكندي )

ولقد ”. من استحسان احلق، واقتناء احلق من أين أتى، وإن أتى من األجناس القاصية عنا، واألمم املباينة

إن أعلى الصناعات اإلنسانية منزلة، وأشرفها مرتبة “ي قيمة الفلسفة فقال أدرك فيلسوف العرب الكند

صناعة الفلسفة اليت حدها: علم األشياء حبقائقها بقدر طاقة اإلنسان؛ ألن غرض الفيلسوف يف علمه إصابة 

 ، موقع الوراق(.1)ص ” احلق

( philosophical truthقة الفلسفية )وشرع الفارابي )املعلم الثاني( يف بث املعاني الفلسفية واعترب احلقي

ذات صبغة عاملية وأخذ يتحدث عن الرموز الفلسفية مبزيد من التوضيح والربط واالعتداد بقيمة الفلسفة يف 

(. وكان ابن رشد يوفق بني الشريعة والفلسفة مما حدا بعدد من الغربيني Al-Farabi, 2009حياة البشر )

 (.Glatzer, 2009اتباع نهجه يف العصور الوسطى )

http://www.eqtibas.com/author/21
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بدأ فالسفة اجلامعات بالشعور أن الفلسفة جيب أن تعمل شيئا للمساهمة يف حركة اصالح اجملتمع 

واملدارس واألفراد من خالل بث التفكري الناقد يف أطر معرفية وتربوية الستغالل القدرات العقلية والطاقات 

 الفلسفة الرتبوية أن املؤسسات (. من بديهيات األمور يف614م، ص 2010اإلنسانية )العياصرة، 

التعليمية ومنها اجلامعات واملعاهد ذات دور هام يف التنمية بكافة أبعادها ألنها تعمل على توثيق ارتباط 

الناشئة مبجتمعهم وبيئتهم. يتحقق ذلك حني يقضي الطلبة بعض وقتهم يف االشرتاك يف برامج تعد خلدمة 

احتياجاته ومبا يتناسب مع اخلطة الدراسية حبيث تتاح الفرصة البيئة وتنمية اجملتمع احمللي حسب 

(.تساهم الفلسفة جبميع أنساقها يف تطوير اجملتمع عرب 24م، ص 2008للجميع باملشاركة )عبداهلل، 

 تزويده بآليات التفكري الناقد.

م يف كثري من مظاهر ضعف التعـليم القائ اخلطاب الرتبوي اإلسالمي تناول سعيد إمساعيل علي يف كتابه

افتقاد الفلسفة الرتبوية العامة، فمن املعروف أن فلسفة الرتبية هي اليت “البلـدان العربية واإلسالمية أهمها 

ترسم اإلطار العام الذي يوجه العمل التعليمي. إن الفلسفة ترسم االجتاه وتعني املقاصد وحتدد الوسائل وإال 

(. ويذهب 56م، ص 2005ال فائدة منه وال رجاء )علي، حتولت العملية الرتبوية إىل عمل عشوائي 

كثري من الرتبويني إىل هذا الرأي الذي يرى غياب الفلسفة الرتبوية يف العامل العربي ورأس املشكلة اضطراب 

 7م, ص 2005الدماغ املغذي للعملية التعلمية بكاملها ونعين بذلك اضطراب الفلسفة الرتبوية )مدكور, 

الكويت تغيب فلسفة اعداد املعلم من يشكل خطرا على البيئة التعليمية وعلى عملية  (. ويف141, 15ص 

 م(.2013اعداد املعلم )انظر أيوب، 

امليدان التطبيقي للفلسفة العامة حيث أن واجب الفيلسوف الرتبوي تطبيق “إن فلسفة الرتبية هي 

ي امليدان الذي يبحث يف املشكالت الفلسفية مبادئ الفلسفة العامة على الرتبية. مبعنى أن فلسفة الرتبية ه

اجتماعيا. وهذا يعين أن  –واالجتماعية من الزاوية الرتبوية ويبحث املشكالت الرتبوية حبثا فلسفيا 

)مسارة ” فيلسوف الرتبية ال بد له من أن يكون ملما مبفاهيم العلوم األخرى لإلفادة منها يف ميدان الرتبية

 (.122م، ص 2008والعديلي، 

إن العلم هو العمود الفقري للفلسفة، والفلسفة باختصار تنسيق بني املعرفة والرغبة كما يرى جون ديوي 

(. املربي، كما يقول جون ديوي، جيب أن يكون فيلسوفا، 56، 54م، ص 2004)ديورانت، 

يف  أفكر أحيانا“(. وقال جون ديوي 7م، ص2011والفيلسوف جيب أن يكون مربيا بالضرورة )وطفة، 

(. وحال 157، ص 2993)وستربوك، ” الكف عن تعليم الفلسفة مباشرة ألدرسها من خالل علم الرتبية
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املربي كحال الصقور اليت ال تستطيع أن حتدد أهدافها إال من الذوة والعلى، ومن غري هذا التحليق يف 

 (.8م، ص 2011األجواء واآلفاق يتحول املربي إىل أعمى )وطفة، 

املفتاحية املرتبطة بتعاطي الفلسفة، النظرية كمفهوم يعطي الفكر املزيد من القوة والرحابة ومن املفردات 

جمموعة من املفاهيم والتعريفات واالفرتاضات املرتابطة “واالستمرارية. ويف االصطالح ُتعرف النظرية بأنها: 

كل منها والعالقات بني هذه تقدم نظرية نظامية إىل الظواهر، يتم فيها حتديد املتغريات اليت تؤثر يف 

 (.169م، ص 2008)مسارة والعديلي، ” املتغريات بهدف وصف هذه الظواهر وشرحها والتنبؤ بها

يقرتح بعض علماء الشريعة أن مادة الفلسفة يف املدارس ميكن حذفها أو جعلها مادة اختيارية ألن 

 على ذلك. ولقد ألغت بعض الدول الفلسفة تتعارض مع اإلسالم إذ أمجع اجلمهور من علماء املسلمني

العربية من مدارسها تلك املادة الدراسية ألسباب دينية )اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال 

(. هذا اخلوف من 103-102م، ص 1999تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية التابع للديوان األمريي، 

جود كثرة من املفكريني يف عاملنا العربي )وطفة، الفكر النقدي والتضييق على الفلسفة سبب عدم و

  (.507م، ص 2011

مل يقدر هلذه “يذهب بعض الباحثني إىل أن الفلسفة يف العموم منافية لطبيعة الروح اإلسالمية، وهلذا 

الروح أن تنتج فلسفة، بل ومل تستطع أن تفهم روح الفلسفة اليونانية، وأن تنفذ إىل لبابها، وإمنا هي 

بظواهرها ، ومل يكن عند واحد من املشتغلني بالفلسفة اليونانية من املسلمني روح فلسفية باملعنى  تعلقت

الصحيح وإال هلضموا هذه الفلسفة ومتثلوها واندفعوا إىل االنتاج احلقيقي فيها وأوجدوا فلسفة جديدة شاءوا 

 م، ص ز(.1946)بدوي، ” ذلك أم مل يشاءوا

بالذم أحيانا يف تراثنا العربي وبلغ العقم الفكري إىل درجة رواج مسلمة وهلذا تستخدم كلمة الفلسفة 

( ويف تراثنا من متنطق تزندق، وورد يف يف 8م، ص 2011سيئة تقول: ال تتفلسف )الشلفي، وآل رشي، 

املتفلسف: هو الشخص الذي يصطنع العلم باألشياء وحياول استعراض ما لديه من “اللهجة الكويتية 

” رة متعالية. يف اللغة: فلسف: الفلسفة: الـحكمة، أعجمي، وهو الفـيلسوف وقد تفلسفمعلومات بصو

 م(. تعرضت الفلسفة لظلم شديد رغم أنها علم من العلوم النافعة.2010)الرشيد، 

على طبيعة وأهداف  -مبا فيها من نظريات متناغمة تارة ومتغايرة تارة أخرى –تركز فلسفة الرتبية 

وانعكاساتها على النظرية والتطبيق كما تشري املوسوعة الربيطانية يف حديثها عن فلسفة  ومشكالت الرتبية
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(. إن النظريات التعليمية يف جمملها ناشئة عن تفكري education, philosophy of, 2011الرتبية )

 -الةال حم-منهجي ومالحظات دقيقة أو قريبة من الدقة لكنها مبا أنها اجتهادات بشرية فإن النقص 

 يشوب عدد من طروحاتها، ويعكر من صفو الكثري من مساراتها.

للفلسفة تطبيقات عملية فاملدارس والبيوت قد ال تشجع الطالب املبدع إذا كانت تتبع من رؤية خاطئة. 

ممتاز يستحق النجاح وينال الدرجات « ذكي»الطفل الذي حيفظ ما يف الكتاب ويقول ما يقوله املعلم طالب 

أما الطالب الذي خيرج على املألوف، ويناقش املعلم، وينتقد الكتاب، فكثري ما يقال عنه أنه  العالية.

طالب مشاغب جيب إسكاته وتأديبه، لكن هذا الطالب املخالف، الناقد هو يف األغلب الطالب املبدع. ويف 

ن تغيري هدف الرتبية فال اليد أن يسمح له باالنطالق واإلبداع أو أن يكبت وتقتل مواهبه. وإذا كان البد م

م، 2004بد من أن تغري طرائقها ومناهجها، وأساليب تقويم الطالب خاصة، وفلسفة التعليم )عاقل، 

 باختصار(.

لقد بذل املربون عرب العصور جهدا ملموسا لتبسيط الفلسفة وربطها باملعطيات احلياتية. هناك مناطق 

ايات منها كسب املتعلم للمعرفة، والفلسفة تتساءل عن مصادر مشرتكة بني الرتبية والفلسفة فالرتبية هلا غ

(. واجهت الفلسفة عقبات وتقلبات عديدة ولكن 204م، ص 2011املعرفة وإمكاناتها ووسائلها )علي، 

ال مفر منها. الفلسفة يف نهاية املطاف رؤية عامة للقضايا املصريية من مثل كيف نتعلم؟ وما هو الذكاء؟ ما 

ف وما أسبابه؟ وما أفضل سبل التدريس الفعال؟ عرب هذه األسئلة نرسم االطار العام للرتبية حدود االختال

وغريها ويتبع اإلنسان املسائل احلساسة الكربى املؤثرة يف حياته واجلاذبة لذهنه ليتبصر يف عدد من قضايا 

ألن كل شيء له معان خمفية أو الفلسفة الرتبوية غاية يف األهمية  الدين والسياسة واالقتصاد والثقافة . إن

متعددة من النافع معرفتها أو ابرازها وربطها بالواقع وهو ما سيتم الرتكيز عليه واخلوض فيه يف هذه 

 الدراسة.

واليوم اتسع نطاق الفلسفة وأصبحت تشق طريقها حنو العامة حتى دخلت يف مطاوي األفالم السينمائية 

تبحث يف األفالم وموضوعاتها وإشكالياتها وآفاقها غالبًا ما تتوكأ  والعروض املسرحية. إن الدراسات اليت

على األفكار الفلسفية وتستعني بإنتاج الفالسفة على اختالف تياراتهم ومدارسهم. من هنا تأخذ هذه األفالم 

اليت تستند يف بعض جوانبها على معطيات فلسفية توقظ مدارك الفكر لدى املشاهد وقد تعلمه أمناطا 

دة يف التفكري. ويف هذا السياق املتنامي فإن الفالسفة وخباصة أولئك املهتمني يف قضايا علم اجلمال جدي

وفلسفة الفن أبدوا منذ نشأة السينما اهتمامًا كبريًا يف األفالم اليت أخذت تتنوع موضوعاتها وتأخذ أهمية 
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رون إىل السينما واألفالم على أنهما أكرب يف حياة البشر. وعلى الرغم من أن أناسًا كثريين مازالوا ينظ

بالدرجة األوىل جزء من صناعة الرتفيه والتسلية وقضاء وقت الفراغ إال أن شعورًا متناميًا باعتبارهما جزءًا 

من الثقافة البشرية اليت تنزل بالعالقات اإلنسانية واالجتماعية تأثريًا كبريًا. يف اآلونة اآلخرية أصبح سائدًا 

يشري ذلك املصطلح إىل نشاط فكري  «. فلسفة الفيلم»تمع األكادميي والثقايف تداول مصطلح يف أوساط اجمل

ميارسه املختصون بالفلسفة ممن يرّكزون اهتمامهم باملوضوعات اليت تطرحها األفالم بصفة عامة، ويرى 

 (.52م، ص 2011هؤالء املختصون يف بعضها ممارسة فلسفية خالصة )مبارك، 

سبق فإن الفلسفة أو بعض فصوهلا شقت طريقها حنو عامة الناس فضال عن املثقفني وبناء على ما 

( إىل حق األطفال يف تعلم الفلسفة P4Cواملعنيني بقضايا الفلسفة. وعلى نطاق الطفل يشري مصطلح )

(philosophy for children حسب منوهم مبعنى تعليمهم منذ املراحل األوىل ويف املرحلة االبتدائية )

حلرية واحلياة والطالق واملوت واملفاهيم احلياتية األساسية لإلنسان بشكل فطري مبسط مبا خيفف اآلالم ا

 (.219م، ص 2004م، طه، 2009دون الزج بهم يف نقاشات عقيمة )اليونسكو، 

بأن املرء ال ميكن أن يكون صغريا لدرجة أنه ال يستطيع ممارسة الفلسفة. “ Montaigneيرى مونتيين 

ا يعين أن ممارسة الفلسفة يف مستوى التفكري واملنهج إمكانية قائمة للجنس البشري بعيدا عن التفاوت وهذ

وهذا يعين أيضا أن الصغار يستطيعون ممارسة الفلسفة ممارسة ذهنية. وال يقف يف األعمار واألزمنة.

وثرا من مصادر السعادة مونتيين عند هذا احلد بل يذهب إىل أبعد من ذلك لريى يف الفلسفة مصدرا حيا 

املمارسة الفلسفية هي نوع  .الفلسفة قابلة للتعلم بوصفها ممارسة وليس جمرد مادة جمردة .اإلنسانية

من املشاركة واحلوار والبحث اإلنساني، وبالتالي فإن التجربة الفلسفية تنبع من هذا احلوار املفتوح غري 

مطروحة دائما ملخاطبة العقل اإلنساني وملكاته الفكرية  املتوقع، حيث تكون األسئلة احليوية واجلوهرية

 أدرك أمحد شوقي أهمية فلسفة العلوم فقال : ولقد .[1]”احليوية

 َتُفْتُه املعرفة َمْن َتِغْب عنه          إن للعِلم مجيعًا فلسفْه

ويف هذه السياق ينظر الرتبويون اليوم للطالب يف املرحلة االبتدائية كباحث أو مساعد باحث صاحب 

وعي نقدي يبحث ويسأل وينتقي وهو توجه عملي جديد يعطي الطفل املزيد من القوة يف العملية التعليمية 

(Bucknall, 2012 ويف هذا االطار الفلسفي ينظر املربون .) كانت هناك قراءات “للمعلم أيضا كباحث ولقد

وحديثه مثل أفكار باولو فريري الربازيلي وجون ديوي األمريكي،  قدميةمعمقة يف الفكر الفلسفي الرتبوي 

http://www.badermalek.com/wp-admin/post-new.php?post_type=page#_ftn1
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وفيجوتسكي الروسي، وبياجيه السويسري، و برونر، وآراء هوارد جاردنر عن أنواع الذكاء والعقول 

( 1994-1920ه االستبصارات أوجدت رؤية عند لوريس مالجوزي )املفتوحة الباحثة عن املعرفة. هذ

األب الروحي واملؤسس ملا يعرف اآلن عامليا بأسلوب رجييو إمييليا فأصبحت واحدة من أفضل مدارس 

 م(.2012، الريبوع، 4م، ص 2012العامل )انظر اجلعفر، 

ر تربوية وحيرض على التأمل منهاج يعمل على بناء أفكا“م( 2013إن الفلسفة كما يقول علي وطفة )

والبحث والنظر. يف الفلسفة ال يوجد هناك حلول سحرية، ألنها ممارسة فكرية معقدة وصعبة، إنها نشاط 

حييل ذاته إىل دائرة التساؤل. حيث ال ميكن ألحد ما أن يستبق تساؤالت اآلخر، وليس ألحد ما أن 

ة حرية وحترير ألنها تعطي مساحة كبرية للتساؤل. يتفلسف من أجل اآلخر. والفلسفة ميكنها أن تكون أدا

وميكنها أيضًا أن تسمح لألطفال بالتفكري بأنهم يف مرحلة تارخيية حمددة وأن جتعلهم يفكرون يف ذاتيتهم. 

وبهذا املعنى فإن املعلم املبدع هو الذي يساعد األطفال على التفكري والتأمل. وهو من أجل ذلك جيب عليه 

” ر األنظمة التقليدية القائمة وأن خيرج من عباءة املناهج الكالسيكية ويرفض أدواتهاأن يتحرر من قه

 ( .[2])باختصار

ة للمعلمني والطلبة على ( أهمية االطالع على جماالت الرتبية الفلسفيHaynes, 2008ويرى هينس )

(. يؤمن الباحث بأن الفلسفة تعينهم على تطوير علمهم وخرباتهم وسلوكهم Haynes, 2008حد سواء )

ألنها تقوم على احلوار السقراطي وتأسيس الوعي وتشجيع البحث املوضوعي واعالء عنصر االختيار وحتمل 

 Childrenشرح فكرة العناية باألطفال كفالسفة ) املسئولية واالمتناع عن األفعال املضرة . أفاض هينس يف

As Philosophers وطالب بأن يتم تطعيم املناهج الدراسية ذات الصلة بالعلوم اإلنسانية وغريها مبفاهيم )

فلسفية أساسية تناسب حياة وخربات الطفل. وظف هينس كتابات هورد غاردنر عن التفكري يف كتابه يف 

( . طبقا لدراسة هينس فإن البحوث امليدانية تشري إىل Haynes, 2008, p. 39-40, 145-6عدة مواطن )

أن تقديم الفلسفة املالئمة للطفل يف املدرسة تنمي الثقة لدى املتعلم كما تطور املهارات اللغة اللغوية على 

ساب. حد سواء. عالوة على ذلك فإن الفلسفة تعني الطفل على حتقيق نتائج أفضل يف مادتي العلوم واحل

وتشري الدراسات إىل أن الفلسفة جتعل الطفل يسأل أسئلة وجيهه عند مساع القصص كما تتحسن مهارات 

 (.p. 158, 159الطفل الفكرية األخرى مثل التعاون والتفاوض واالستماع والتحدث )

، 2005ولقد أدركت منظمة اليونسكو أهمية الفلسفة وعند إعالن يوم عاملي للفلسفة يف عام 

على أهمية هذا التخصص بوجه عام، وال سيما بالنسبة إىل الشباب، مشريًا إىل  املؤمتر العام لليونسكو شدد

http://www.badermalek.com/wp-admin/post-new.php?post_type=page#_ftn2
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140277a.pdf
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مل وتعزيز التسامح الفلسفة ختصص يشجع الفكر النقدي واملستقل الكفيل باإلسهام يف حتسني فهم العا“أن 

إضفاء الطابع املؤسسي على يوم الفلسفة يف اليونسكو بتحويله إىل يوم عاملي للفلسفة من شأنه  …والسالم

أن يشكل اعرتافًا متجددًا مبكانة الفلسفة وأن يعطيها دفعة قوية، وخاصة فيما يتعلق بدعم تدريس الفلسفة 

وبالنسبة إىل “كو على صفحات موقعها الرمسي ولقد أوردت منظمة اليونس”. على الصعيد العاملي

اليونسكو، جتسد الفلسفة عملية تفكري شاملة توفر حتلياًل ينبغي أن يغطي مجيع التخصصات من أجل 

حتسني فهم عاملنا وحتديد استجابات مناسبة ملا نواجهه من حتديات. ويؤدي الفالسفة دورًا مهمًا جدًا يف 

سيما التحديات املتعلقة باألخالقيات والعدالة. وتعترب املنظمة أن مسائل توضيح التحديات املعاصرة، وال 

التفكري النقدي واالستشراف واملنطق األخالقي هي عناصر مهمة جدًا لبناء جمتمع سليم. وتسعى اليونسكو 

ة اليوم بالتالي إىل تعزيز املنظور الفلسفي يف مجيع براجمها وجماالت عملها وصحيح أن اليونسكو تتوىل قياد

العاملي للفلسفة، ولكن هذه املناسبة ال ختص املنظمة فقط، بل ختص مجيع األشخاص الذين يهتمون 

 ”.بالفلسفة، أينما وجدوا

وميثل اليوم العاملي للفلسفة عملية مجاعية للتفكري احلر واملنطقي واملستنري يف التحديات الكربى 

نسكو )أي احلكومات الوطنية واملؤسسات واملنظمات العامة املرتبطة بعصرنا هذا وُيشجَّع مجيع شركاء اليو

التابعة هلا، مبا يف ذلك اللجان الوطنية لليونسكو، واملنظمات غري احلكومية، والرابطات، واجلامعات، 

واملعاهد، واملدارس، وشبكات برنامج توأمة اجلامعات، والكراسي اجلامعية لليونسكو، واملدارس املنتسبة 

سكو املعنية، وما إىل ذلك( على تنظيم أنشطة متنوعة تتعلق باملوضوع العام لليوم العاملي وأندية اليون

للفلسفة، مثل احلوارات الفلسفية والنقاشات واملؤمترات وحلقات العمل والفعاليات الثقافية والعروض 

واالجتماعية، املختلفة، وذلك مبشاركة فالسفة وعلماء من مجيع التخصصات املتصلة بالعلوم الطبيعية 

 ومربني ومعلمني وطلبة وصحفيني وغريهم من ممثلي وسائل اإلعالم، واجلمهور العام.

إن ممارسة “ 2012وقالت إيرينا بوكوفا املديرة العامة لليونسكو مبناسبةاليوم العاملي للفلسفة      

ر بني الشعوب الفلسفة نشاط دينامي يعود بالنفع على اجملتمع بأسره. فهي تساعد على مد اجلسو

 ”.…والثقافات
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 نبذة عن حياة غاردنر 

م ، ألبوين من أصل  1943( األمريكية يف عام Pennsylvaniaولد غاردنر يف والية بنسلفانيا )

يهودي ودرس يف جامعة هارفرد وتأثر كثريا بالعامل األمريكي إرك أريكسون وجان بياجيه وجريوم برونر 

ن إرك أريكسون يعطيه الطموح والدافعية ليصبح عاملا ( وداروين. كا94م، ص 2010)نوفل، 

(Kornhabe, 2007, 273.) 

عاش غاردنر يف أسرة مكافحة تبحث عن األمان حيث هرب والداه من أملانيا النازية ألسباب دينية 

وقبل ميالد غاردنر تويف أخوه إريك وهو صغري يف سن الثامنة. احلادثتان مل تكونا ذات أهمية كربى يف 

ولة غاردنر حينئذ فلم تكن هناك مناقشات حوهلما ولكن احلادثتني بالتأكيد تركتا أثرا بالغا يف نفسه طف

ومنوه الفكري مع مرور الوقت والتقدم يف السن. أقبل غاردنر يف صغره على ممارسة الرياضة واملوسيقى 

 ة.والقراءة والكتابة وكان نهمه شديدا لتنمية ميوله ومواهبه الفنية والعقلي

قدم غاردنر تارخيا شخصيا لبداية تفكريه يف نظرية والذكاءات وكيفية تطويرها. كان غاردنر يف صدر 

شبابه مهتما بالعزف على آلة البيانو وبالعديد من الفنون األخرى ومتتع بقدرة هائلة على املالحظة 

التعلم من العزف على والتأمل. قال غاردنر عن نفسه لقد كنت طفال جمتهدا اكتسبت الكثري من متعة 

 البيانو. واستمرت املوسيقى تلعب دورا مهما طوال فرتات حياتي.

باإلضافة إىل اهتماماته العلمية، ملس غاردنر أثناء دراسة علم النفس املعريف، أن هذا العلم ال يولي 

فحصها على اهتماما كبريا لفهم الفنون. هذه املالحظة الدقيقة فتحت له مسائل إنسانية حساسة أخذ يت

 حنو أكثر عمقا وأرحب أفقا. وهكذا دفعه هذا التفكري إىل احلاجة إىل دراسة الذكاء عمليا من منظور أوسع.

ومن ناحية أخرى بدأ غاردنر حياته املهنية بدراسة األفراد املصابني جبلطات دماغية أو أعطاب يف 

تتعلق بالوظائف النفسية املختلفة أماكن خمتلفة من املخ، وما يرتتب على هذه اإلصابات من نتائج 

كالذاكرة واللغة واالنتباه وغريه. وقد دفعه هذا إىل دراسة التنظيم العصيب للقدرات العقلية يف املخ. 

وأصبحت الفرصة مواتية لدراسة الذكاء عندما اشرتك غاردنر باملشروع صفر وهو مشروع حبثي أسسه 

م بهدف دراسة النمو املعريف لدى األطفال  1967عام الفيلسوف نلسون غولدمان يف جامعة هارفرد ال

 (.230م، ص 2006والتضمينات الرتبوية املرتبطة به )طه، 
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 Projectم وحينئذ ارتبط تربويا مبشروع ) 1966التحق غاردنر بربامج الدكتوراه يف جامعة هارفرد عام 

Zero research والسلوك البشري وعمل مع م حيث تعمق يف دراسة العقل اإلنساني 1967( يف العام

جمموعة كبرية من املتخصصني يف هذا الغرض إىل أن انتهى به املطاف إىل بلورة نظرية تعليمية برغماتية 

(. مشروع multiple intelligencesجديدة اكتسحت امليدان الرتبوي واملعروفة بنظرية الذكاءات املتعددة )

 س منوه العلمي والعملي.جامعة هارفرد كان جوهر اهتمامات غاردنر وأسا

ساهم توماس آرمسرتونغ بصورة كبرية يف نشر أفكار غاردنر وتطبيقها يف امليدان التعليمي وقام بتنظريها 

على حنو موفق. وضع توماس الكثري من التمارين واملؤشرات لقياس كل نوع من الذكاءات )حسني، 

العامل ومت ترمجتها إىل لغات عدة.  (. انتشرت كتب توماس يف أحناء كثرية من280م، ب، ص 2005

م، ت، ص 2005ولقد استفاد دانيال غولدمان من نظرية الذكاءات وساهم يف تعضيدها )حسني، 

(. وقام كثري من الباحثني ببناء دراساتهم بناء على نظريات هورد جاردنر يف قطاعي التعليم واألعمال 142

حباثه يف جمال علم النفس والرتبية واالجتماع (. ركز غاردنر أ8م، ص 2008التجارية )ألربخيت، 

(. اقرتح جاردنر سبعة أنواع من الذكاءات ثم Kornhabe, 2007, 273حتى غدا أحد أبرز علماء الرتبية )

 أخذ يضيف هلا إىل أن وصلت تسعة أنواع وترك الباب مفتوحا لزيادات مقرتحة.

از جوانب القوة لديه ومحايته من وأد طاقاته اهتم غاردنر بالطفل ومنوه العقلي وعمل جاهدا على إبر

وحذر من جتاهل مواهبه. ولقد اطلع غاردنر على جتربة ريغيو إميليا يف إيطاليا وسجل مالحظاته وهي من 

أفضل مدارس العامل يف جمال حضانة األطفال ورياض األطفال. قال هورد عن جتربة ريغيو إميليا إنها 

 م(.2010، إدوارز، 193، ص 2008اردنر, جتربة تعليمية عالية اجلودة )غ

وحققت كتب هورد غاردنر انتشارا واسعا أغرته مبواصلة مشواره ال سيما أنه قد شاهد املدارس يف العديد 

. العقل غري املدرسي، أطر العقل: نظرية الذكاءات املتعددة من الدول تطبق نظرياته الرتبوية. أشهر كتبه

الل اجليوسي حتت إشراف مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج. وقام برتمجة الكتابني: حممد ب

، نقلته إىل العربية: هال اخلطيب. يف العموم كتب غاردنر ما يزيد مخسة عقول من أجل املستقبل وكتاب

 كتابا ومئات املقاالت العلمية. 26عن 

اثه مثل دعم جامعة واملتتبع لسرية غاردنر يالحظ جبالء دور املؤسسات البحثية والطبية يف دعم أحب

أكسفورد ومؤسسة فان لري واملعهد الوطين لألمراض العصبية واضطرابات االتصال واجللطة الدماغية، 
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ومؤسسة ماركل، وقسم العلوم العصبية جبامعة بوسطن. هذه اجلهات وغريها وفرت الدعم احلقيقي ملسرية 

التحري والسعي واغتنام مثرة العمل فرصة اإلبداع و -ضمن ظروف أخرى–غاردنر الفكرية وأتاحت له 

 اجلماعي. يقوم هورد حاليا بتدريس مادة املعرفة والتعليم يف جامعة هارفرد.

وظف غاردنر شبكة االنرتنت يف نشر أفكاره على مستوى عاملي وقام أنصاره من مثل توماس آرمسرتونغ 

(Thomas Armstrongبتقديم حماضرات ودورات يف هذه النظرية مع تقد ) يم الرد لتفنيد الشبهات حول

توليفات الذكاءات املتعددة وخرائطها التنموية املتنوعة ودورها يف إصالح النظام التعليمي. ليكفي املربي 

االطالع على نظرية الذكاءات بل ال بد من التخطيط املرن للنهوض بها عمليا، وتفعيلها ميدانيا، وختطي 

لة. هكذا حدد غاردنر رسالته، ووضع منهجه، وصبغ حياته وال الصعاب اليت تعرتض هذه الرتبية الشام

زال باحثا عن املزيد من ينابيع الذكاءات يستكشفها وفق حمكات ملموسة وأدلة كافية. وجد هذا الرجل 

ضالته يف املدارس اليت تطبق نظريته ويف نواتج األحباث امليدانية ذات الصبغة الطبية فاستطاع أن يشغل 

ية والرتبوية بأفكار حافلة وتطبيقات فاعلة من شأنها أن تثري حياة الفرد واجملتمع يف آن األوساط النفس

 واحد.

 حماور الدراسة
 احملور األول: األسس الفلسفية لنظرية جاردنر

للفلسفة تأثري كبري يف حياتنا اليومية، والفكر الفلسفي جزء ال يتجزأ من حياة اإلنسان ومنهج تعلمه؛ 

وقد وجد نفسه بني احلني واآلخر ُمحتارا أمام أسئلة يغلب عليها الطابع الفلسفي من نوع:  فما من أحد إال

ما معنى احلياة؟ ما الذكاء؟ وملعظم الناس نوع من الفلسفة من حيث نظرتهم الشخصية إىل احلياة. يستطيع 

تفكري يف املسائل اإلنسان بدراسة الفلسفة، أن يوضح جوانب الغموض يف ُمعتقداته، فيدفعه ذلك إىل ال

األساسية، ويصبح قادرا على دراسة آراء الفالسفة القدامى، لكي يفهم ملاذا فكروا على النحو الذي فكروا 

فيه، وأي أثر ميكن ألفكارهم أن حتدثه يف حياته.كما أن العديد من الناس جيدون متعة يف قراءة آثار كبار 

 م، باختصار(.2004، لعربية العامليةاملوسوعة ااملفكرين خصوًصا كبار الكتاب منهم )

وعندما نلتفت إىل نهايات الربع األخري من القرن املاضي وبداية القرن احلالي ألخذ الدروس والعرب 

( كان ومل Howard Gardnerالفلسفية بعني تربوية فاحصة، فليس من الصعب أن جند أن هورد غاردنر )



 

19 

جمملها فلسفة عامة وحماوالت جديد لإلجابة عن أسئلة يزل من أبرز رموز الرتبية وتشكل أفكاره يف 

 تعليمية أساسية كما تعاجل مشكالت جوهرية يف هذا الشأن.

أفضل وصف لنظرية الذكاءات املتعددة أنها فلسفة للرتبية باعتبارها برناجما يتألف من أساليب حمددة 

الق مبادئها الرئيسة يف مواقف واسرتاتيجيات معينة وتقدم للمربني فرصة كبرية ليصوغوا على حنو خ

 (.121، 58م، ص 2006، آرمسرتونغ، 5م، ص 2003تعليمية ال حصر هلا )جابر، 

بدأ غاردنر تطوير فلسفته الرتبوية يف الذكاء املتعدد عرب بيان التضمينات الرتبوية لنظريته على أساس 

ى قياس نوعني فقط من أنواع الذكاء هما نقد اختبار الذكاءات التقليدية باعتبارها ضيقة األفق وال تراعي سو

(. هكذا قام غاردنر بتأطري جهوده  255م، ص 2006الرياضي )طه، -الذكاء اللغوي والذكاء املنطقي

( ولتصبح من جذور اجملتمع الرتبوي 662م، ص 2004لتدخل عامل املعرفة املتنامية )غاردنر، 

(Campbell. B & Campbell, 1999, p. 2ولتقديم فه ،) م أعمق للفكر اإلنساني ولرتشيد املمارسات

التعليمية. يؤمن هورد أن كل البشر ميتلكون ذكاءات متعددة )ملكات عقلية أو مواهب أو قدرات( بنسب 

متفاوتة وأنها من أهم مفاتيح مهارة حل املشكالت ومن أبرز عوامل النجاح يف املدارس ويف مناشط احلياة 

((. هذه النظرية يف التعليم احلديث من أهم نظريات التعلم Walters, J   & Gardner, 1985عموما 

( وهي يف حقيقتها فلسفة شبه 29م، ص 2004، خوالدة، 139م، ص  2004)مردان وآخرون، 

( حنو الرتكيز على اخلربات التعليمية املتنوعة 53م، ص 2007متماسكة توجه التعليم )حسني، 

ه الفلسفي يتسق مع بعض مقوالت أفالطون وروسو وديوي وتقليص التعليم التلقيين. وهذا التوج

وبستالوتزي. وبذلك تندرج أفكار غاردنر ضمن الفلسفة التقدمية ممارسة وتطبيقا وترسم االطار العام للرتبية 

 على حنو عملي.

( إن نظرية الذكاءات املتعددة جذبت أنظار Thomas Armstrong, 2010يقول توماس آرمسرتونغ )

املربني يف أحناء البلد، ومئات املدارس مؤخرا تستخدم فلسفتها لتصمم طريقتها يف تعليم  العديد من

األطفال. ومن األخبار احلزينة أن هناك آالف املدارس هناك الزالت تقوم بالتدريس بنفس الطرق القدمية 

 ى الطلبة.اليت تعتمد على احملاضرة اململة فال تكتشف املهارات الكامنة والذكاءات العديدة لد

مكانة كبرية يف النمط التقليدي للتعليم بل تكاد  -الفصلية والنهائية–حظيت قضية االختبارات املدرسية 

تكون الركيزة الوحيدة لتقييم الطالب. ولكن فلسفة نظرية الذكاءات املتعددة ال تعتمد كلية على االختبارات 
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( 125، 121م، ص 2006)آرمسرتونغ،  القصرية والطويلة بل لديها تشكيالت من جتارب التقويم

منها السجالت السردية اليت حتتفظ بإجنازات الطلبة، وأشرطة مسعية، وعينات من األعمال، وأشرطة 

فيديو، والتصوير الفوتوغرايف ألعمال الطلبة، ومفكرات الطلبة، وسجالت حيتفظ بها الطالب، ورسوم 

م غري رمسي لالختبارات املقننة، ومقابالت الطالب، بيانية اجتماعية، واختبارات غري رمسية، واستخدا

 واخلرائط الصفية. يستطيع املعلم أن جيعل التقويم على حسب أطياف الذكاءات املتنوعة.

متتاز فلسفة الذكاءات بوضوح األفكار وجالء املصطلحات إىل حد كبري لدى أهل االختصاص وللساحة 

( أن الذكاء هو قدرة الفرد على حل املشكالت، وعلى Howard Gardnerيقرر جاردنر )“الرتبوية عموما. 

(.  م، العدد الثاني والعشرون2011)جسور تربوية، ” تصميم وبناء منتج له قيمته يف العرف الثقايف السائد

( على 101م، ص 2010، نوفل، 224م، ص 2010تقوم فكرة أنواع الذكاء التسعة )تريفيل, 

 العناصر التالية:

 (.Linguistic intelligenceاء لغوي( )ذكاء لغوي )ذك

 (.Logical-mathematical intelligenceذكاء منطقي. رياضي )ذكاء العدد واالستدالل العقلي( )

 (.Spatial intelligenceمكاني )ذكاء الصورة واخليال( )

 (.Bodily-kinesthetic intelligenceذكاء جسدي. حركي )ذكاء اجلسد( )

 (.Musical intelligenceالنشاط املوسيقي( )ذكاء موسيقي )ذكاء 

 (.Interpersonal intelligenceذكاء العالقات بني الناس )ذكاء اجتماعي: بينشخصي( )

 (.Intrapersonal intelligenceذكاء شخصي )ذكاء خاص بالذات( )

 (.Naturalist intelligenceالذكاء الطبيعي )

 spiritualوقد يتبعه أيضا الذكاء الروحي والديين ) (Existential intelligenceذكاء وجودي )

intelligence.) 

تقوم فلسفة نظرية الذكاءات املتعددة على اإلميان بأن كل إنسان ميتلك العديد من الذكاءات اليت ال 

 ميكن تنميتها من دون اإلميان بها أوال وتنويع وسائل تنميتها ثانيا، واالستمرار يف هذا النهج ذلك ثالثا.

إن إميان املربي بقدرات األطفال ال يقل أهمية من إميان املتعلم بنفسه وقدراته. املعتقدات السلبية اخلاطئة 
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واإلجيابية الصائبة ذات تأثري كبري يف السلوك اإلنساني وهي حمركات لكوامن النفس، وعرب قنواتها 

ن إشباع للحاجات وحتصيل تتشكل العادات الشخصية وتنتظم األفعال للحصول على ما نصبو إليه م

مطالب احلياة. السلوك السليم والتواصل الصحيح يف معظم األحيان مثرة ملا خنطط له على ضوء معتقداتنا 

وأفكارنا واجتهاداتنا. الذهن بكل حتليالته وتفاعالته يسيطر على جسد وأفعال الفرد إىل حد بعيد. يقول 

ن أعظم اكتشاف جليلي، هو أن اإلنسان ميكن أن (: إWilliam JamesWilliam Jamesوليام جيمس )

 Lafayetteيغري حياته، إذا ما استطاع أن يغري اجتاهاته العقلية. واعترب الروائي األمريكي هيبارد )

Ronald Hubbard .أن صفاء الذهن خري وسيلة لبلوغ األهداف الكربى ) 

 ي:أن هناك معايري حمددة تشكل مهارات الذكاء وه“يرى )غاردنر( 

 .القدرة على ابداِع أو انتاج مهم ومؤثر أو على ابتكار طرق ووسائل جديدة يف طرح املسائل وحلها

القدرة على القيام حبل املسائل ومواجهة املواقف مع االهتمام بالكيف وليس بالكم أي بإمعان النظر 

 .وتفحص الطريقة املتبعة يف حل املسائل

 .(م2011)خليل، ” القدرة على ابتكار مسائل ومواقف جديدة تضيف شيًئا جديًدا أو معلومات جديدة

لقد وسعت نظرية غاردنر مفهوم الذكاء ويعد توسيع مفهوم الذكاء وكيفية تعلم الطالب أحد      

انات بيولوجية اجلوانب الثورية اليت حدثت يف العقدين املاضيني. وقد عرف غاردنر الذكاء باعتباره امك

نفسية ملعاجلة املعلومات بطرائق معينة، حبيث يصار إىل تفعيل كل نوع من أنواع الذكاء ضمن سياق ثقايف 

 (.131، 66، 32مناسب )ص 

ال يكتنف الغموض فلسفة الذكاءات املتعددة مثلما هو احلال يف كثري من الفلسفات وذلك لعدة أسباب 

يفات وقابليتها للتنفيذ. رغم أن بعض تطبيقات النظرية مل حيالفها من أهمها جالء األفكار ووضح التعر

احلظ لسوء فهم فلسفة نظرية الذكاءات إال أن عددا من املدارس جنحت يف تطبيق معطيات النظرية. ال زال 

هورد يعاني من بعض املمارسات واختبارات الذكاء اليت ال تتفق مع فلسفة غاردنر إال أن البعض ينسبها 

عمدا أو جهال مبعنى أن فلسفة غاردنر قد تستغل بصورة خاطئة يف بعض األحيان. من املؤكد أن تبين إليه 

عدد غري قليل من املدارس لنظرية الذكاءات املتعددة من الرباهني الواضحة على قوة أفكار غاردنر ومرونتها 

ليه فإن فلسفة غاردنر ختلصت حبيث ميكن توظيفها يف امليدان كما هو حاصل يف عدد من أقطار العامل. وع
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إىل حد بعيد من اجلمود النظري واملثالية والغموض وعدم النضج والتفكك اليت تعرتض كثري من الرؤى يف 

 ميدان الفلسفة.

تالمس النظرية املذكورة احتياجات كل من املتعلم واملعلم وتربطهما باملنهج والوسائل مما جيعل       

لواقعية واألهمية مبكان. تشكل نظرية الذكاءات اطارا فكريا يسعفنا تعريف نظرية غاردنر من الشمول وا

املدرسة ورسالتها ومناشطها على حنو أوسع مما ميكن أن تقدمه الفلسفة التعليمية التقليدية اليت ال تكرتث 

العاطفي إال بالتحصيل الدراسي القائم على احلفظ ومتجيد الذكاء اللغوي والوحسابي بينما تطوح بالذكاء 

ويف هذا السياق تفارق فلسفة غاردنر الفلسفة الدارجة حاليا والدارجة لفرتات  …واالجتماعي والطبيعي

 تارخيية طويلة يف العامل وهكذا تقف النظرية احلالية على مكان أعلى وأرحب ملستقبل أكثر اشراقا.

العامل الثالث على وجه اخلصوص وال ريب أن املعطيات العامة هلذه الفلسفة تصلح للنظم التعليمية يف 

حيث أنها تريد ربيعا يتحرر ال من النظم السياسية الديكتاتورية بل على نفس املنوال يريد أن يتحرر 

نظامه التعليمي من أغالل رهبة االختبارات واحلفظ والتلقني واحلياة الروتينية اململة واجلافة. لقد انغلقت 

الدراسي وحبست نفسها يف األسوار املدرسية املنيعة، واعتزلت حركة  النظم التعليمية القدمية يف الكتاب

الواقع، وهجرت توظيف نهضة املنجزات التكنولوجية املبهرة يف القاعات الدراسية وغريها. هلذا باتت 

السياسا القدمية غري صاحلة جملريات العصر فال حتقق طموحا وال تكاد أن تليب احتياجا. وعليه ال ميكن 

الستمرار يف الفلسفة التعليمية القدمية وال سيما وحنن نعيش يف عصر يعج باالخرتاعات اجلديدة يضج أبدا ا

 باملعلومات ويشهد ابداعات سريعة ودقيقة يف شتى العلوم، وكافة مناحي املعيشة.

لن تكون فلسفة غاردنر قادرة على انقاذ التعليم واصالحه ولكنها ميكن أن تقدم خطوة أو رؤية من 

لرؤى اليت ميكن أن جتعل الفلسفة الرتبوية عملية ومرنة تالئم شرحية أكرب من املتعلمني وختدمهم على ا

حنو أمشل. ومن شأن هذه الفلسفة اجلديدة أن تعطي األمل لكل معلم ومتعلم مما يزرع الثقة يف 

 وأكثر عمقا.والدافعية لتنمية امللكات املذخورة يف الفرد وجيعل التعليم أوسع أفقا،   قلوبهم

اإلنسان جبهله يهمل طاقته أو يهدرها وقد ميوت الفرد بعد طول عمر دون أن يكتشف الكثري من 

مواهبة وقدراته ومواهبه وهذه هي اخلسارة الكربى. وإذا كانت النظرة القدمية للبشر تؤكد أن البعض لديه 

عة عليه أن يكتشفها ويوفر البيئة مواهب خارقة فإن فلسفة غاردنر تقول أن اجلميع يتمتع بذكاءات متنو

ألبنائه وبناته وطالبه لتحقيق ذواتهم قبل فوات األوان. الصغار والكبار والرجال والنساء وأهل الشرق 
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والغرب لديهم طاقات عظيمة بيد أن التعليم مل يستطع إال أن يستثمر بعضها. والنظر يف أحوال النفس 

ظمة اخلالق سبحانه الذي أودع يف العباد أسرارا عجيبة ينتهي وسعة الذكاءات عملية ال تتوقف وتهتف بع

 العمر وال ميكن إدراك إال اليسري منها.

تسري فلسفة غاردنر التعليمية جنبا إىل جنب مع كثري من أطروحات الفلسفة النقدية اليت حيمل لواءها 

التقليدية. ومن جهة أخرى  بوردو، وإيفان إليش، وباولو فريري وهنري جريو من حيث نقد وظيفة املدرسة

قدم غاردنر بديال قابال لإلضافة والتطوير حبسب البيئات. تتفق رؤية غاردنر مع تغليب أو تقدير دور 

البيئة يف رعاية املوهوبني وأن اجلميع لديه ذكاءات متنوعة بنسب متفاوتة. ومن زاوية أخرى تتحول 

حنو مصادرها فيكون دوره استثارة املتعلم ملزيد من التعلم وظيفة املعلم من ناقل للمعلومات إىل موجه للطالب 

 والتمرس يف مهارات البحث والتفكري واالبتكار.

إن نظرية الذكاءات يف جمموعها تقدم عددا من اخلطوط العامة املكونة لرؤية فلسفية إزاء النفس 

نر على ضوء مؤشرات جديده واجملتمع بل واحلياة. ويف األشواط األخرية من منو هذه الفلسفة أضاف غارد

جتلت لديه الذكاء الوجودي وقد يلحقه أيضا الذكاء الروحي والديين. هذه اإلضافات تعاجل مسائل إنسانية 

حساسة ال يستغين العقل البشري عن البحث فيها والسؤال عنها أينما كان ويف مجيع احلقب التارخيية. 

للفلسفة الرتبوية املعاصرة استلهام العديد من الرؤى الفلسفية إن السقف املعريف املرتفع ألفكار غاردنر تتيح 

 وفق رؤية ولغة وتطبيقات معاصرة ناصعة. –املتعلقة بالنفس والتعلم والعلم واحلياة  –القدمية 

من أهم تبعات اإلميان بفلسفة الذكاءات املتعددة ترسيخ مبدأ التعليم للجميع وأن البيئة املدرسية ال بد 

تستثمر مجيع الطاقات واملواهب ال على سبيل قضاء الوقت بالنافع املفيد بل من باب بناء أن تستوعب و

شخصية متكاملة بعيدا عن التحيز إىل ذكاء بعينه. فالقضية هنا أن الذكاء املوسيقي والطبيعي واالجتماعي 

ومطالب هذه  ال يقل أهمية عن سائر الذكاءات املتعلقة بالتحصيل الدراسي. وعليه فإن من تبعات …

(. …الفلسفة أن مجيع املواهب )الذكاءات( مهمة )اللغوية واالجتماعية والعلمية والرياضية والطبيعية

وبهذا تصبح احلياة التعليمية والثقافية أكثر اتساعا ومشوال ومتيزا بفضائها وفلسفتها ومناهجها ومفرداتها 

صاحلة لالبداع وبيئة تسمح للمواهب بالظهور وخمرجاتها. قبل أن نظفر باملبدعني علينا توفري أرضية 

 والنمو.
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 احملور الثاني: املبادئ الرتبوية

تشكل املبادئ الرتبوية ركيزة أساسية يف حياة البشر عرب العصور وهي تنبع من فلسفة عامة وتتبع 

ملفاهيم خطوطها العريضة ومقاصدها العامة. يقوم علماء الرتبية من حني آلخر بابداع أو إعادة صياغة ا

 األساسية واملبادئ العامة لتكون يف متناول يد املربني ليسرتشدوا بها ويعيشوا على هديها.

إن هذه النظرية تزود املدرسني واآلباء كذلك بإطار معريف عملي كي يتم تفصيل التعليم وفق الفروق 

ق. ومن هنا فإن نظرية الذكاء الفردية. فعلى املعلم أن يدرك أنه ال يوجد اثنان متشابهان أبًدا على اإلطال

املتعدد تستوعب كل هذه االختالفات والفروقات الفردية والتشعبات وتشجع املدرس على تنمية كل طريقة 

واسرتاتيجية خاصة بكل طالب على حدة. وخالصة القول إن نظرية الذكاء املتعدد تقدم لنا إطارا عمليا 

احملددة للتعليم. فمن هنا جيب تنوع وتعدد طرق  وجذريا ومرنا ميكننا من خالله حتقيق األهداف

 م(.2011واسرتاتيجيات التعليم لتعكس الفروقات واالختالفات الفردية )خليل، 

مجع الباحثون العديد من املبادئ الرتبوية اليت تنص عليها نظرية الذكاءات وهي يف غاية األهمية 

املبادئ اليت قامت عليها نظرية الذكاء “د بعيد. للمربني كما أنها متداخلة ومرتابطة فيما بينها إىل ح

 املتعدد كما وردت يف أعمال )غاردنر( هي:

 إن الذكاء ليس نوًعا واحًدا بل هو أنواع عديدة وخمتلفة. •

 إن كل شخص متمّيز وفريد من نوعه ويتمتع خبليط من أنواع الذكاء الديناميكية. •

إن كان على الصعيد الداخلي للشخص أو على الصعيد  إن أنواع الذكاء ختتلف يف النمو والتطور •

 البيين فيما بني األشخاص.

 إن أنواع الذكاء كلها حيوية وديناميكية. •

 ميكن حتديد ومتييز أنواع الذكاء ووصفها وتعريفها. •

 يستحق كل فرد الفرصة للتعّرف إىل ذكائه وتطويره وتنميته. •

  وتطوير ذكاء آخر.إن استخدام ذكاء بعينه يسهم يف حتسني •

 إن مقدار الثقافة الشخصية وتعددها جوهري ومهم للمعرفة بصورة عامة ولكل أنواع الذكاء بصورة خاصة. •

إن أنواع الذكاء كلها توفر للفرد مصادر بديلة وقدرات كامنة لتجعله أكثر إنسانية بغض النظر عن العمر  •



 

25 

 أو الظرف.

 ذكاء خاص بعينه. ال ميكن متييز أو مالحظة أو حتديد •

 ميكن تطبيق النظرية التطورية النمائية على نظرية الذكاء املتعدد. •

م، حسني، 2011)خليل، ” إن أنواع الذكاء املتعدد قد تتغري بتغري املعلومات عن النظرية نفسها •

 (.75م، ص 2009، عفانة واخلزندار، 280م، ب، ص 2005

 .يف تنمية الذكاءات الضعيفةميكن توظيف الذكاءات القوية لدى الفرد 

 .(57م، ص 2010أساليب التعليم جيب أن تنسجم مع ذكاءات كل متعلم )قطامي واليوسف، 

 .(22م، ص 2003)جابر،   هناك طرائق كثرية لتنمية الذكاء يف كل فئة

م، 2006إذا فشل الشخص يف جمال ما فإنه قد يتمكن من النجاح يف جمال آخر )اجلندي ومرسي، 

 .(137ص 

 .الدرجات والشهادات املدرسية ال تقيس عبقرية الفرد

 .وظيفة املؤسسات الرتبوية اكتشاف الذكاءات املتعددة لدى كل فرد وتوفري البيئة السليمة لنموها

الفصل الدراسي مسرح الستعراض ومشاهدة مجيع الذكاءات اإلنسانية فكل طالب لديه الفرصة للتعبري 

 . تنوعةعن ذكاءاته عرب األنشطة امل

يف  (Detterman, 2009) من املنظور الفلسفي لنظرية الذكاءات ال بد توسيع نطاق األهداف الرتبوية

 .تنمية اإلنسان لتالمس جوانب جديدة غفلت األهداف التقليدية عنها

 احملور الثالث: تطبيقات نظرية الذكاءات املتعددة

ليس املواد الطبيعية وإمنا املعرفة والذكاء والقيادة  من اآلن فصاعدا سيكون الوقود األهم للتقدم يف األمم

آثار الذكاء “وقال ” املعرفة والقوة اإلنسانية مرتادفان“ :(. قال فرانسيس بيكون34م، ص 2011)بكار، 

هي  -عصر اإلبداع–إن القدرات العالية اليت حيتاجها اإلنسان يف هذا العصر ”. تعيش أكثر من آثار القوة

لعاطفي والقدرة على الصميم والرتكيب ورواية القصة، والسيمفونية، والتعاطف، واللعب. قدرات الذكاء ا

م، ص 2010حيفل العصر اجلديد بالفرص ولكنه لن يرحم املتلكئني وأصحاب الفكر املتحجر )بينك، 

 (. إن القدرة على االبتكار وحل املشكالت من أساسيات اجملتمعات القوية.247
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تعترب نظرية الذكاءات منوذجا معرفيا عامليا يصف كيف يستخدم الناس ذكاءهم،  ومن املنظور الرتبوي

وتقدم للمعلم اسرتاتيجيات لتوسيع دائرته يف التدريس، ويف تصميم مناهج دراسية غري تقليدية، وتكشف 

( ويف ضوء ضرورة اجياد 278م، ت، ص 2005طرق تعلم األطفال يف ضوء الفروق الفردية )حسني، 

(. عالوة على ذلك فإن هذه النظرية تشجع 17م، ص 2012مة لتنمية الذكاء )مصطفى، بيئة سلي

(. 27م، ت، ص 2005استخدام التكنولوجيا احلديثة وتتفق مع توجهات املدارس الذكية )حسني، 

,(. هلذا p.72, 139 Darityوألن للنظرية جوانبها االجتماعية فإنها نالت اهتمام علماء االجتماع أيضا )

فإن هذه النظرية عظيمة النفع يف التدريب والرتبية العملية يف كليات الرتبية ومعاهد إعداد املعلمني  كله

وسائر املعلمني بغية تطوير التعليم ألنها تضيف رصيدا قويا للتنظري والتطبيق يف جماالت التعليم املختلفة 

 (.5م، ص 2003)جابر، 

( ومضاعفة قوة 34م، ص 2011كهانا،  –باب )دوبزومن املواضيع املهمة للمربني كيف يفكر الش

(، بل أبعد من ذلك لقد ظهر مصطلح املدن الذكية ومدينة الذكاء 150م، ص 2010الدماغ )صواف، 

(. تقدم نظرية الذكاءات العديد من الطرق واالسرتاتيجيات 110، 108م، ص 2011)كاريللو، 

م، عالونة وآخرون، 2010امعي )الشربيين، التعليمية يف التعليم ما قبل اجلامعي والتعليم اجل

 (.68م، ص 2010

أصبحت نظرية الذكاءات تستخدم يف ميادين متنوعة ومهمة مثل تشجيع الطفل على القراءة )كرم 

(، وعالج الدسلكسيا إذ ميكن استثمار تلك النظرية معاجلة مشكالتها )البحريي، 5م، ص 2008الدين، 

( إذ تؤكد الدراسات احلديثة على أهمية 105م، ص 2010، البحريي، 138، 125م، ص 2006

، مركز 181م، 2008دور الذكاءات املتعددة وتطبيقاتها يف جمال صعوبات التعلم )عامر، وحممد، 

(. وميكن استخدام النظرية يف تنمية مهارات املذاكرة وفن التلخيص )ريك، 28تقويم وتعليم الطفل، ص 

(، ويف اعداد الربوفيل 48م، 2012وق الدراسي )احلسن، م(، ويف تشجيع التف201م، ص 2008

م، ص 2009وهو ملف يصممه الطفل وميكن أن يساهم يف تنمية القراءة لديه )البحريي وآخرون ، 

 ,(.p. 217 Webber(. إن هذه النظرية تصلح للمربني عموما لفهم منو الطفل )176

( ميكن توظيفه 98م، ص 2006يدا )سليم، ويف هذا السياق قدمت نظرية الذكاءات فكرا تربويا جد

( 163م، ص 2011( وتطبيقاتها )الرشيدي، Noblet, 2011, p. 624يف فهم أصول الرتبية وفلسفتها )

، موسوعة األسرة( ويف تنمية األسرة )95، 60، 45م، 2009ويف تربية األطفال األذكياء )بوزان، 
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(. وتقدم Putin, 2005, p. 42دراسية )( ويف اصالح املدارس ومناهجها ال649، ص 6، ج2009

، 1592الكويتية، العدد  املعلم املؤسسات التعليمية دورات خاصة للمعلم عن الذكاءات املتعددة )جملة

 (.11م، ص 2010

عندما نستطلع عدد من القواميس املعاصرة للرتبية ونتفحصها جند أن غاردنر ترك بصمة واضحة على 

قل عن عشرين إحالة ومصطلح تربوي مرتبط بالذكاءات املتعددة )كولينز الفكر الرتبوي فثمة ما ال ي

م(. معرفة الذكاءات املتعددة واستثمارها ضرورة ألن هذه النظرية تقدم للمعلمني الكثري من 2008وأبراين، 

( حيث تقدم هلم رؤية للممارسات اليومية وقدرة على Guttridge, 2007, p. 30التوجيهات السديدة )

ملنهج التعليمي وحتسني وسائل الرتبية والتفكري والتعلم بطرائق جديدة من شأنها حتسن البيئة فحص ا

املدرسية والتعليمية عموما. حتاول النظرية ربط الذكاء باألخالق لتحقيق قدر أكرب من املكاسب املعيشية 

(Smith, 2008.) 

ساليب املتبعة يف الكشف على املوهوبني وعلى مستوى العامل العربي يوصي الباحثون بإعادة النظر يف األ

واستخدام نظرية الذكاءات املتعددة كأحد احملكات ضمن نظام متكامل ومتعدد احملكات. عالوة على ذلك 

ميكن استخدام نتائج األداء على مقاييس الذكاءات املتعددة يف تصميم املناهج واملواد اإلثرائية للطلبة 

 (.23م، ص 2011اءات النشطة لديهم )جروان، املوهوبني لضمان مالءمتها للذك

عرب التعريف بنظرية  Pre- service preparationومن جهة أخرى فإن إعداد املعلم قبل اخلدمة 

 In- serviceالذكاءات املتعددة من الضرورة مبكان كما أن األمر ال يقل أهمية لتدريب املعلم أثناء اخلدمة 

training يف امليدان  -دون مبالغة–ي بالنظريات التعليمية احلديثة وتسخريها تنمية الوع  وهذا يتطلب

 الرتبوي.

 In- service training اخلدمة أثناء املعلم تدريب 

ينادي املربون اليوم بضرورة تدريب مجهور املعلمني نظرية غاردنر ملا هلا من آثار إجيابية يف صياغة 

م، أ، ص 2007اء املناهج الدراسية )حسني، (، ويف بن189م، ص 2010شخصية املتعلم )نوفل، 

(. ويعتقد بعض الرتبويني أن هذه النظرية تعطي كافة الطلبة 67-66م، ب، ص 2005، حسني، 24

( كما متكن املربني من مالحظة جوانب القوة 208م، ص 2006الفرصة للتعبري عن ذواتهم )ماسون، 

. ويشري أحد الباحثني إىل امكانية توظيف ( 248م، ص 2009لدى مجيع الطلبة )عفانة واخلزندار، 
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نظرية الذكاءات يف توجيه احلس القيادي لدى األطفال فهذه النظرية ذات فلسفة عملية تقدم اطارا نافعا 

لبناء األلعاب وتنظيم املشاريع التعليمية اليت تتفق مع املواهب الفكرية واحلركية ألكرب شرحية من الناشئة 

(Malek, 2005.) 

تطوير مقاييس أساليب التعلم بناء على نظرية الذكاءات املتعددة لتتناسب مع البيئات على  لقد مت

(. وتشهد الدراسات امليدانية يف عاملنا 174م، 2004مستوى العامل مثل البيئة األردنية )السلطي، 

 (.311م، ص 2007العربي بفاعلية التدريس يف قاعة الفصل وفق نظرية الذكاءات املتعددة )صربي، 

تبنت الكثري من املدارس نظرية الذكاءات املتعددة وحققت جناحات متنوعة ألن كل طالب يف ضوء هذه 

(. Campbell. B & Campbell, 1999, p. 11النظرية يستطيع أن ينمي نفسه يف جوانب متعددة )

ومن احملاوالت الالفتة للنظر يف عملية تسخري املتحف لتثقيف الطفل متحف يوني باكن 

Junibacken   يف استوكهومل عاصمة السويد وهذا املتحف يركز على عامل القصص ودنيا الطفولة

والشخصيات املشهورة يف كتب األطفال. وعن الفلسفة الرتبوية لذلك املتحف حيدثنا عبداحلكم أمحد 

يقوم تنظيمها فيقول أن متحف يوني باكن  األطفال وحقهم يف الرتبية والتعليم م( يف كتابه2007اخلزامي )

الفعلي على أساس نظرية الذكاء املتعدد هلورد غاردنر وذلك لتنشيط الذكاء املتعدد للصبية الصغار )ص 

152.) 

( وهذا Gardner, 2009, p. 7العديد من املمارسات للنظرية ميدانيا صاحبها سوء فهم أصل النظرية )

من املؤسسات التعليمية يف ثقافات العامل أمر متوقع نظرا الزدهار وانتشار هذه النظرية يف العديد 

(Armstrong, 2009, p. 24( مثل الثقافة الصينية )Jie-Qi Chen, 2009, p. 40, Cheung, 2009, 

p. 43( والرتكية )Kaya & Selcuk, p. 245.) 

إن هذه النظرية احلديثة للذكاء البشري توضح لنا أنه من اخلطأ علميا أن تقيم القدرات العقلية “

للمتعلم/ املتعلمة فقط من حيث املهارات اللغوية أو الرياضية؛ كما إنه من اخلطأ ومن غري املنطقي أن تركز 

املناهج واملواد الرتبوية على هذه اجملاالت التدريسية وأن تقصي أو نقلل من أهمية اجملاالت املعرفية أو 

ت احملتمل وجودها داخل الفصل الدراسي املهاراتية األخرى. انطالقا من تعدد الذكاءات ومن االختالفا

من حيث هذه الذكاءات، فإنه من باب اإلنصاف، أن يلقى كل املتعلمني واملتعلمات الفرصة املتاحة للتعلم 

والنمو وحتقيق الذات داخل الفضاء املدرسي. إن املناهج واملواد املدرسية مطالبة بتنويع احملتويات املدرسية 
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دف الرتبوي، وتكييف املادة التدريسية حسب الذكاءات واملهارات املتوفرة لدى وتنويع املداخل لنفس اهل

، 14، ص 2000)الزاكي، ” املتعلمني/املتعلمات، مما حيقق جمموعة من النتائج الرتبوية اإلجيابية

 باختصار(.

ختيار هناك مجلة من احملاور الرئيسة اليت ينبغي أن تكون أساس بناء الربامج واألنشطة وعماد ا  

 املواهب يف أسرنا ومدارسنا من أجل بناء شخصية متكاملة متزنة متفتحة طموحة يف غاياتها ووسائلها.

( فكلما ناسبت اهلوايات والنشاطات تلك Hunt, 2005, p. 414ميتلك اإلنسان ذكاءات متعددة )

لذكاء املتعدد أن اإلنسان الذكاءات كان اخلري أعظم والنفع أكرب يف تنمية الشخصيه وصقل املواهب. يراد با

ينبغي أن يراعيها وينميها. خيالف هورد غاردنر النظرية التقليدية  -على األقل-يتمتع ببضعة جوانب 

اليت تؤمن بأن الذكاء العقلي هو األساس الوحيد للنجاح ويعتقد أن هناك بضعة جوانب هامة تساعد 

 ,Parkay & Stanford, 2001, p. 302, Gardnerاإلنسان على حل املشاكل والتكيف مع البيئة )

2000, p. 72 ,& Berube, 2000, p. 76( تسمى نظرية هورد بنظرية أم آي .)MI أي الذكاءات )

إن األب واألم واملعلم والسياسي  …املتعددة مثل الذكاء اللغوي، واملنطقي واحلسابي، واحلركي واملوسيقي

رفة حاجة من يتعاملون معهم ويرمسون طريقهم يف كيفية والبائع عادة يستخدمون مشاعرهم الداخلية ملع

إشباع احلاجات. من املعلوم حتمًا أن الناس يتفاوتون يف مستويات الذكاء فكل فرد له تفوق يف ميدان من 

امليادين ولكن ال ميكنه أبدًا التفوق يف مجيع امليادين ودور املربي هو اكتشاف جوانب التفوق يف طالبه كي 

 ينمونها.

صنعا عندما نشرت على موقعا لقاء  -السعودية-على الصعيد االعالمي التنموي أحسنت جملة املوهبة و

مرتمجا إىل العربية يتحدث فيها الدكتور )هوارد جاردنر( األستاذ يف جامعة هارفارد األمريكية عن 

رائية هي يف حقيقتها اضافة الذكاءات املتعددة وأساليب التعليم احلديثة. هذه املواد االعالمية املرئية االث

جيدة لثقافة املعلمني يف عاملنا العربي لتنمية ذواتهم مهنيا عرب االطالع على رأي كبار علماء الرتبية اليوم. 

 ملشاهدة الفيديو املذكور أعاله ميكنك االطالع على الرابط التالي:

-4c6e-0a3c-3http://www.mawhiba.org/video/pages/Details.aspx?str=393,9e35c03

399484a75965-b4f2 

 

http://www.mawhiba.org/video/pages/Details.aspx?str=393,9e35c033-0a3c-4c6e-b4f2-399484a75965
http://www.mawhiba.org/video/pages/Details.aspx?str=393,9e35c033-0a3c-4c6e-b4f2-399484a75965
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هذه النظرية أعتقد انها جزء من احللول ” ولقد علق أحد املشاهدين على الفيديو تعليقا موفقا بقوله 

 “.اليت ستطور تعليمنا كأشخاص وجمتمع 

 م( التطبيقية التأصيلية التجديدية:2008وفيما يلي طائفة من أبرز أفكار غاردنر )الكندري، ملك، 

 .بية هو توجيه الطفل إىل جمال يناسب ميوله ومواهبه ولكل طفل طرائق يف التعلم يستجيب هلادور الرت

قياس الذكاء العقلي التقليدي قياس لغوي ورياضي ضيق وحمدود يصلح كمؤشر ملعرفة مستوى الطالب 

 .يف التحصيل الدراسي فقط وال يقيس مهارات احلياة األساسية املتنوعة

 .املتبادلة بني الناس هو قدرة الذات على فهم اآلخرين وحسن التعامل معهم الذكاء يف العالقات

 .الوعي بالذات أمر جوهري للبصرية النفسية. اخلوف والتوتر من أهم أسباب همود الفكر اإلنساني

التدفق العاطفي واحلالة االجيابية ميثالن جانبا هاما يف تعليم الطفل وهما أفضل من الثواب والعقاب. 

ة االنهماك والتدفق هي حالة نفسية نراها عندما ينشغل الطفل يف أمر سليم حيبه ويتمتع به )انظر حال

 .(Gardner, 2000, 79) (159، 84، 67، 63، 60م، ص  2000جوملان، 

واملشاريع اجلماعية ينبغي أن تكون من معايري دخول الطالب إىل اجلامعات  (Portfolio) امللف الرتبوي

تتنوع املضامني الرتبوية للبورتفوليو حيث يتأمل  .(Gardner, 1993,P. 184) دة مهاراتألنها تقيس ع

املتعلم ذاته ويستخدم كجزء من التقويم املدرسي، ومادة خصبة للحوار مع أولياء األمور واجتماعات تفريد 

م، 2005حسني، التعلم، وختطيط املنهج التعليمي، وتقدير اجنازات التالميذ، واجياد التعاون بينهم )

 .(598م، ص 2006، حسني، 100ص 

هذه األنواع متعادلة يف  …أنواع كثرية للذكاء مثل الذكاء العلمي واللغوي واملوسيقي واالجتماعي 

أهميتها ولكن تعظيم الذكاء )األكادميي( فقط ظل سائدًا يف تاريخ املدارس لعدة قرون وهذه نظرة ضيقة يف 

 .ددة أرحب وأعمق وهلذا فإن الصراع بني أنصار املدرستني سيظل قائمًاحني أن نظرية الذكاءات املتع

اإلقناع(  –القصة –األرقام  –العاطفة  –وسائل الرتبية املؤثرة متر من عدة بوابات أهمها: )اخلربة 

 .( Gardner, 1993,P. 203) التعليم الفعال ال يغفل عن االستعانة بهذه الطرائق اهلامة للصغار والكبار
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كد غاردنر يف دراساته عن العقل على قدرة الطفل الرضيع على التعلم ويطالب بوضع املزيد من الربامج يؤ

والعناية الرتبوية هلذه الفئة فاخلربات األوىل للطفل يف غاية األهمية يف املستقبل إذا استمر يف استعمال 

 . (Gardner, 2000, p. 81) وتطبيق ما تعلمه. عليه أن ميارس ما تعلمه قبل أن ينساه

 .ال بد لفلسفة الرتبية أن تؤكد على مفاهيم: اخلري، والعدل، واجلمال

تعلم العزف على األجهزة املوسيقية قد ينمي ذكاء الطفل يف أكثر من ميدان وله الكثري من اآلثار 

 .(Gardner, 2000, p. 82, Gorman, 2012, p. 78) اإلجيابية

كنولوجية والعلمية والسياسية والثقافية والسياسية وجيب أن يتفاعل جيب أن يعلم املعلم التغريات الت

 ,Gardner) معها. أساسيات الرتبية على مفرتق الطرق وسوف تتعرض لتغريات أكيدة يف املستقبل القريب

2000, P. 59). 

القة يرى ِبل غيتس إنَّ نظرية هورد غاردنر أهم نظرية تربوية معاصرة ستفتح املزيد من اآلفاق النط

احلاسب اآللي. لقد أخذت نظرية غاردنر طريقها يف التَّأثري على عدد كبري من مؤسسات التَّْعِلْيم. بدأت 

نظرية غاردنر تكتسح امليدان كنظرية وتطبيق يف ميدان تربية الطِّفل وبدأ املربون يؤكِّدون على أهمية العناية 

ئية على وجه اخلصوص. يرى عامل النفس دانييل غوملان بالذَّكاء العاطفي يف مرحلة ما قبل املرحلة االبتدا

من ِقَبل املربني  A must-read أن كتابات غاردنر جيب اإلطالع عليها الذكاء العاطفي صاحب كتاب

 .واآلباء وكل من يهتم مبستقبل الطفل

سات وإذا كانت األفكار الرتبوية الغربية لغاردنر قد شقت طريقها حنو امليدان فهل قامت الدرا

التحليلية بسرب غورها وفحص مرتكزاتها؟ لقد أبرز هورد غاردنر يف نظريته )الذكاء املتعدد( اهلولوكوست 

وآراء فرويد ودارون والرتبية يف إسرائيل بصورة مل متسها النقد. إن احلديث عن اهلولو كوست ُيستغل عن 

الفلسطينيني وغريهم وتستخدم لتقوي قصد لصرف األنظار عن فظائع ترتكبها احلكومة اإلسرائيلية يف حق 

(. ويطرح العلماء املعارضون لنظرية 138م، ص 2010املصاحل االسرائيلية اخلاصة )تشومسكي، 

الذكاءات أن الفكرة برمتها تصف مواهب أكثر منها ذكاءات ومهما يكن األمر فإن هذه النظرية تستحق 

 وع البيئات واختالف الثقافات.الدراسة وأخذ اجلوانب النافعة منها وتطويرها حسب تن
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 خالصة الدراسة

إن نظرية الذكاء املتعدد ختتلف متاما عن نظرية الذكاء العقلي التقليدي فاألوىل واسعة املدى تنفع أكرب 

شرحية من املتعلمني وتعلي من شأن التعليم وحتث على البذل واملثابرة واالبداع بينما النظرية الثانية ضيقة 

الثانية لألسف هي املسيطرة على الساحة التعليمية ال سيما يف العامل الثالث فما زالت  املدى. النظرية

االختبارات والكتب املدرسية تدور حول قياس الذكاء العقلي وخاصة مهارة احلفظ واالمتحان هو احملك يف 

ادفة وال حترص حني أن أسلوب حل املشكالت واملهارات احلياتية والذكاء العاطفي يكتسبها الفرد باملص

املناهج احلالية على غرسها يف نفوس املتعلمني. التلقني العقيم حيطم التعليم ويكبل الفكر ومينعه من 

 االبتكار وحيرمه من احلركة الصحيحة.

لقد زحزحت نظرية الذكاءات املتعددة فكرة الذكاء املوروث لفئة قليلة من الناس فهي ال تؤمن باحلتمية 

ع من شأن الرتبية يف عملية بناء العقل. وهكذا أعلت من شأن البيئة وهو ما يذهب إليه البيولوجية بل توس

مجع من املربني اليوم. إن من األهمية اإلميان باالستعدادات العقلية لإلنسان وفتح املسارات حنو تعليميه 

على ضوء املعطيات وال يتحقق ذلك إال بنبذ فكرة احلتمية البيولوجية القائمة على فلسفة تصنيف الناس 

الوراثية وكأنها مسلمات استاتيكية مطلقة. إن الغاء دور الوسط االجتماعي يف تنمية الفرد خلل رهيب 

يعطل احلركة التعليمية، ويهدد النهضة العربية، ويناقض نظرية غاردنر يف الذكاءات املتعددة. هناك 

قييم ميكن استلهامها من نظرية الذكاءات املتعددة الكثري من األهداف والوسائل التعليمية وطرق التقويم والت

 لتصبح أسس فلسفية للرتبية من دون التخلي عن اخلصوصيات اجملتمعية.

ترسم فلسفة الذكاءات املتعددة هلورد غارنر االطار العام لفلسفة الرتبية وسبل التعليم فتعطي نظرة 

رسم غاردنر الوظائف العامة للمدرسة وأعطاها دورا  واقعية عملية شاملة للمتعلم ودور املعلم ووسائل التعلم.

أكرب وأعمق من عملية نقل املعلومات. اعتنت فلسفة غاردنر باملسرح واملتحف واالنرتنت والقصص كوسائل 

تعليمية فذة جيب اإلفادة إىل أقصى الدرجات. لقد تناولت نظرية الذكاءات العديد من القضايا اليت ميكن 

واقعنا واالرتقاء مبدارسنا ونبذ سياسة التلقي السليب. تلتقي فلسفة غارنر مع معطيات االفادة منها لنقد 

نظرية ديوي يف الرتكيز على اخلربة احلية والتمارين واملزاوالت اليت من شأنها اكتشاف امللكات وتنميتها 

 ق فيه.إىل أبعد احلدود وألكرب شرحية من املتعلمني كل يف اجملال الذي حيسنه ويتقنه ويتدف
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ميكن استخدام نظرية الذكاءات يف ميادين متنوعة ومهمة منها رسم فلسفة الرتبية ووظيفة املدرسة 

وتشجيع الطفل على القراءة، وعالج الدسلكسيا إذ ميكن استثمار تلك النظرية معاجلة مشكالتها إذ تؤكد 

ل صعوبات التعلم. وميكن استخدام الدراسات احلديثة على أهمية دور الذكاءات املتعددة وتطبيقاتها يف جما

النظرية يف تنمية مهارات املذاكرة وفن التلخيص وعمل اخلرائط الذهنية، ويف تشجيع التفوق الدراسي، ويف 

اعداد الربوفيل وهو ملف يصممه الطفل وميكن أن يساهم يف تنمية القراءة لديه فيكون الطفل باحثا ومفكرا. 

 وما لفهم منو الطفل وجوانب القوة لديه.إن هذه النظرية تصلح للمربني عم

لقد قدمت نظرية الذكاءات فكرا تربويا جديدا ميكن توظيفه يف فهم أصول الرتبية وفلسفتها وتطبيقاتها 

يف تنمية األسرة ويف تربية األطفال يف املدارس ليصبحوا من األذكياء يف جانب أو أكثر استنادا لنظرية 

 الذكاءات املتعددة.
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 اجلامعي.

. اإلمارات: دار الكتاب مدرسة الذكاءات املتعددة م، ت(.2005هلادي )حسني، حممد عبدا

 اجلامعي.

 . القاهرة: دار األفق.الذكاءات املتعددة وتنمية املوهبة  م(.2006حسني، حممد عبداهلادي )

. اإلمارات: دار املناهج املتعددة والطريق إىل الفهم واالستيعاب م(.2007حسني، حممد عبداهلادي )

 ، اإلمارات: دار الكتاب اجلامعي.1اجلامعي. طالكتاب 

 . القاهرة: مكتبة ابن سينا.األطفال وحقوقهم يف الرتبية والتعليم م(.2007اخلزامى، عبدالكريم أمحد )

 –م(. الذكاء املتعدد: بني النظرية والتطبيق. جملة جسور تربوية 2011-هـ1432خليل ، سعادة )

 . الرياض. العدد العشرون –مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج 

 ، القاهرة: دار الشروق.1. طالذكاء العاطفي: الذكاء االنفعالي م(.2004خوالدة، حممود )

م(. فعالية برنامج تعليمي يف ضوء نظرية 2009عبداملطلب، السيد فضالي ) –دسوقي، شريين حممد 

ات لدى تالميذ الصف السادس الذكاءات املتعددة على التحصيل الدراسي وفعالية الذات يف الرياضي

، 80، العدد 19، اجمللد جملة كلية الرتبية، جامعة بنها تعلم الرياضيات.  االبتدائي ذوي صعوبات

 أكتوبر. مصر.

العربية.  ناشيونال جيوغرافيك م(. عقول مراهقة..ومجيلة. جملة2011كهانا، كيرتا ) –دوبز، ديفيد 

 أكتوبر.
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، ترمجة د. فتح 1. طصة الفلسفة من أفالطون إىل جون ديويق م(.2004-هـ1424ديورانت، ول )

 اهلل حممد املشعشع. بريوت: دار املعارف.

 . تونس: جامعة الدول العربية.قصة احلضارة ديورانت، ول ، ديورانت ، إيريل )بدون تاريخ(.

 . الكويت.2. طموسوعة اللهجة الكويتية م(.2010الرشيد، خالد عبدالقادر عبدالعزيز )

، الكويت: مكتبة 1. طمدخل إىل أصول الرتبية م(.2011-هـ1432رشيدي، حسني اهلدبة )ال

 الفالح.

الرياض: مكتب   . ترمجة حممد بالل اجليوسي.فن التلخيص م(.2008-هـ1429ريك، ورملي )

 الرتبية العربي لدول اخلليج.

، بريوت: 1. طلدماغنزعة إىل املوسيقى: حكايات املوسيقى وا م(.2010-هـ1431ساكس، أوليفر )

 الدار العربية للعلوم ناشرون.

. غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب م(.2002السفاريين، حممد بن أمحد بن سامل بن سليمان )

 بريوت: دار الكتب العلمية.

، عمان األردن: دار 1. طالتعلم املستند إىل الدماغ م(.2004-هـ1425السلطي، ناديا مسيح )

 املسرية.

 ، األردن: دار الفكر.1. طبناء املناهج وختطيطها م(.2006-هـ1426مد صابر )سليم، حم

مفاهيم ومصطلحات يف  م(.2008 –هـ 1428والعديلي, عبدالسالم موسى ) -مسارة, نواف أمحد

 . األردن: دار املسرية للتوزيع والنشر.العلوم الرتبوية

تعليم والتعلم لتنمية الذكاءات املتعددة طرق واسرتاتيجيات ال م(.2010الشربيين، فوزي عبدالسالم )

 ، القاهرة: مركز الكتاب.1. طبالتعليم ما قبل اجلامعي والتعليم اجلامعي

. ال تتفلسف: روائع أفكار د. علي الوردي م(.2011آل رشي، عالء الدين ) –الشلفي، عبدالعليم 

 دمشق: مركز الناقد الثقايف.

السعودية:  جملة املعرفة للرتبية: وتربويات اإلمام الشاطيب. م(. املقاصد العليا2009الصاوي، حممد )

 http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=38: 167العدد 
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م(. مدخل مقرتح لتدريس اجلغرافيا يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة. 2007صربي، عبداحلميد )

 ، مايو.8، السنة 22، العدد عامل الرتبية القاهرة ،

 . اإلمارات.احليوية واجلمال: دليلك املبسط حلياة أفضل م(.2010صواف، مازن )ال

. الكويت: الذكاء اإلنساني: اجتاهات معاصرة وقضايا نقدية م(. 2006 –هـ 1427طه, حممد )

 (.330عامل املعرفة )

 . دمشق: سوريا.املوسوعة العربية  . يف:م(. االبداع2004عاقل، فاخر )

 . األردن: اليازوري.الذكاءات املتعددة م(.2008ؤوف وحممد, ربيع )عامر, طارق عبدالر

. موقع احتاد الكّتاب العرب على شبكة علم النفس يف القرن العشرين م(.2001عامود، بدر الدين )

 (. دمشق.awu-dam.netاإلنرتنت )

. مشروع تربية يقاتالتدريس املتمركز حول املتعلم واملتعلمة مبادئ وتطب م(.2000عبد القادر الزاكي )

 (.MEGالفتيات باملغـرب )

، 4. طتأمالت يف عادات النجاح السبع (. التغيري من الداخل.2010-ه1431عبده، أمين أسعد )

 الرياض: وهج احلياة لإلعالم.

التدريس الصفي بالذكاءات   م(.2009-ه1429اخلزندار، نائلة جنيب)–عفانة، عزو إمساعيل 

 دن: دار املسرية.، عمان األر2. طاملتعددة

م(. أساليب التعلم املفضلة والذكاءات املتعددة 2010وبلعاوي، منذر يوسف )–عالونة، شفيق فالج 

، جامعة 11، اجمللد 2، العدد جملة العلوم الرتبوية والنفسية السائدة لدى طلبة جامعة الريموك.

 البحرين كلية الرتبية.

لفقه الرتبوي اإلسالمي: أعالم الفكر الرتبوي أصول ا م(.2011-هـ1423علي، سعيد إمساعيل )

 ، القاهرة: شركة سفري الدولية للنشر.1. طاإلسالمي

 ، القاهرة: دار السالم.1. طأصول الرتبية اإلسالمية م(.2005 –هـ 1426علي، سعيد إمساعيل )

لفكر ، القاهرة: دار ا1. طمستقبل تعليم األمة العربية م(.2009-هـ1430علي، سعيد إمساعيل )

 العربي.
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اخلطاب الرتبوي اإلسالمي. سلسلة كتب األمة )عدد رقم   علي، سعيد إمساعيل )بدون تاريخ(.

 http://www.islamweb.netموقع إسالم وب:  (. قطر.100

فلسفة الرتبية: رؤية حتليلية  م(.2009-هـ1429علي، سعيد امساعيل ، وفرح، هاني عبدالستار )

 ة: دار الفكر العربي.، القاهر1. طومنظور اسالمي

، األردن: 1. طالرتبية اإلسالمية واسرتاتيجياتها العملية م(.2010-هـ1431العياصرة، وليد رفيق )

، األردن: دار 1. طالفلسفة الرتبوية ودورها يف التنمية م(.2008-هـ1428عبداهلل، حممد محدان )

 كنوز املعرفة العلمية.

. ترمجة: حممد بالل اجليوسي. الرياض: ل غري املدرسيالعق م(.2001-هـ 1422غاردنر, هوارد )

 مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.

ترمجة: حممد بالل  أطر العقل: نظرية الذكاءات املتعددة. م(. 2004 –هـ 1425غاردنر, هورد )

 اجليوسي. الرياض. مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.

. نقلته إىل العربية: هال ول من أجل املستقبلمخسة عق م(. 2008 –هـ 1429غاردنر, هورد )

 ، الرياض: مكتبة العبيكان.1اخلطيب. ط

 http://www.almaany.comم(. موقع املعاني: 2011) قاموس املعاني

، األردن: 1. طالذكاء االجتماعي لألطفال م(.2010-هـ1431اليوسف، رامي )–قطامي، يوسف 

 دار املسرية.

حماورات حضارية: حوارات نصية ذبني فتح اهلل كولن  م(.2011-هـــ1432كارول، جيل )

 . تقديم أمحد أكرب. ترمجة إهلام فتحي ، أمحد سعيد . دار النيل: القاهرة.وفالسفة الفكر اإلنساني

 . القاهرة )حبث غري منشور(.طفل ما قبل املدرسة والكتاب م(.2008كرم الدين، ليلى )

، 3. طتعليقة أصول الرتبية م(.2008هـ = 1429)  الكندري، لطيفة حسني وملك، بدر حممد

 الكويت: مكتبة الفالح.

 http://www.alwaraq.net. موقع الوراق )أبوظيب(: الفلسفة األوىل م(.2009الكندي )
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م(. املرجع يف تربية املوهوبني. ترمجة صاحل 2011-هـ1432ديفر, غاري ) -كوالجنيلو, نيكوالس

 ، الرياض: مكتبة العبيكان.2أبو جادو وحممود أبو جادو. ط

غرينوود للمصطلحات -قاموس دار العلم م(.2008جون ، و أبراين، نانسي باتريسيا )  كولينز،

 ، بريوت: دار العلم للماليني.1. ترمجة حنان كسروان. مراجعة الرتمجة هالة سنو. طالرتبوية

ة الفاعلية عند املسلم الرتبية والتجديد وتنمي  م(.1997هـ، 1418الكيالني، ماجد عرسان )

 دار االستقامة.  ، اململكة العربية السعودية:1ط  .املعاصر

اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية التابع للديوان األمريي 

 . الكويت: اللجنة الرتبوية.النظام الرتبوي م(.1999-هـ1419)

وليد السيد.  -. ترمجة مراد علياءات املتعددة وأساليب التعلمتكامل الذك م(.2006ماسون )

 اإلسكندرية: دار الوفا.

، 1ط عنصر الصداقة األساسي: كيف تزداد قربا ممن تهتم بأمرهم؟ م(.2007ماكجينيس، آالن )

 الرياض: مكتبة جرير.

جملة  ، سبتمرب،335م(. الفيلم بوصفة نصا فلسفيا. العدد 2011-هـ1432مبارك، منصور )

 . الكويت: وزارة اإلعالم.الكويت

، القاهرة دار الفكر 1. طمعلم املستقبل حنو اداء أفضل م(.2005 –هـ 1426مدكور, علي أمحد )

        العربي.

. تونس: املرجع الرتبوي العربي لربامج رياض األطفال م(. 2004مردان، جنم الدين علي ، وآخرون )

 ة والعلوم .املنظمة العربية للرتبية والثقاف

. الطفل  مركز تقويم وتعليم م(. ركن الباحث: الذكاءات املتعددة. جملة2009مركز تقويم الطفل )

 ، أكتوبر. الكويت: مركز تقويم وتعليم الطفل. 3اجمللد  2العدد 

 لتطوير ″6-3“م(. برنامج نشاطات تربوية لدى أطفال األلفية الثالثة 2010املشريف، انشراح إبراهيم )

جملة الطفولة  .املتعددة الذكاءات نظرية ضوء يف إبداعهم وتنمية ”مسسم يا افتح“ التلفزيوني نامجالرب

 ديسمرب. الكويت. 45العدد  العربية:
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م(. من دون استثناء: العباقرة يصنعون وال يولدون. ملحق جملة 2012مصطفى، نهى )

 . الكويت.البيت العربي العربي:

موقع اجلمعية  (. التنشئة األسرية املوجهة حنو الصالح اإلنساني.م2011-هـ1432املهدي، حممد )

 (.elazayem.com/new(67).htm). العاملية اإلسالمية للصحة النفسية

، الكويت: اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال 1م(. ط2009-ه1430) موسوعة األسرة

 تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية.

الدرر املباحة يف احلظر  م(. 2002 –هـ  1423عبد القادر الشيباني )النحالوي، خليل بن 

 http://www.muhaddith.org  برنامج احملدث: . واإلباحة

، 2م(. الذكاء املتعدد يف غرفة الصف: النظرية والتطبيق. ط2010-هـ1430نوفل، حممد بكر )

 األردن: دار املسرية.

، جملة مستقبليات، مفكرون من أعالم الرتبية يف:م(. جون ديوي. 1993وستربوك، روبريت ب. )

 ، مطبوعات اليونسكو.23، ع 1مج 

: موقع شبكة النبأ املعلوماتية م(. املعلمون إزاء التحديات الرتبوية املعاصرة،2012وطفة، علي )

http://annabaa.org/nbanews/2012/05/275.htm 

.جامعة الكويت، جملس النشر ة معاصرةأصول الرتبية إضاءات نقدي م(.2011وطفة، علي أسعد )

 العلمي. جلنة التأليف والتعريب والنشر.

-5-14م(. جائزة إسبانية لألمريكي هوارد جاردنر. الكويت: السبت 2011-ه1432) الوطن

 .12707-7154العدد  50م، السنة 2011

جملة  بداعي لألطفال.م(. ما قبل املدرسة: مدارس رجييو إميليا التعليم اإل2012الريبوع، مريم صاحل )

 .210السعودية: العدد املعرفة

تعليم الفلسفة وتعلم التفلسف: وصف احلالة الراهنة  الفلسفة مدرسة للحرية: م(.2009اليونسكو )

 . منشورات اليونسكو.واستشراف املستقبل
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