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 : الوستخلص

 

ىدف المقال الحالي إلى التعرف عمى النظرية الثالثية لمذكاء الناجح  وأىميتيا في 

الذكاء الناجح، وىيالقدرات التحميمية، والقدرات العممية، التدريس، وتناول المقال وصف مكونات 

والقدرات اإلبداعية،وأيًضا تناول المقال أىمية التدريس من أجل الذكاء الناجح وكيف يمكننا تعميم 

الطالب بطريقة أكثر فاعمية، مع ذكر مجموعة من األفكار األساسية لتعمم كل أنماط التدريس 

رة، والتدريس لتعمم القدرات التحميمية، والتعمم من أجل اإلبداع وأخيًرا من أجل تقييم وتنمية الذاك

 التعمم والتقييم من أجل القدرات العممية.

 الذكاء الناجح، التدريس. الكممات المفتاحية: 
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Abstract 
This article aims to know triarchic theory of successful 

intelligence and its importance for teaching, where this article dealt with 

the theory description and involves analytical abilities, creative and, 

practical abilities, This article also addressed the importance of teaching 

for successful intelligence purposes, Principles of teaching for successful 

intelligence and a set of key ideas that encourage students to develop and 

evaluate memory in addition to teaching to learn analytical abilities, 

creative and practical abilities. 
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 هقذهة 
يعد الذكاء والقدرات العقمية من صميم الموضوعات التي ييتم بيا عمم النفس التربوي 
والتي شيدت تطوًرا كبيًرا خالل العقدين الماضيين، حيث ظيرت العديد من النظريات الحديثة في 
ىذا المجال ومن ىذه النظريات النظرية الثالثية لمذكاء اإلنساني والتي قدميا 

Sternberg)Robert) ( أطمق ;==5( ثم قدم صورة مطورة ليا في عام )9>=5في عام )
 .Successful Intelligenceعمييا الذكاء الناجح 
 نظرية الذكاء الناجح

من النظريات الحديثة في الذكاءوالتي تعارضت مع وجية النظر السائدة بأن الذكاء قدرة 
، تعمم من الخبرة والتكيف مع البيئةوجية النظر القائمة أن الذكاء ىو ال توقد تبنعقمية عامة، 

 (.:600وىذا المفيوم لمذكاء يّشكل القاعدة األساسية في بناء النظرية )محمود محمد أبوجادو،
وتشير نظرية الذكاء الناجح أن الطرق التقميدية لمتعمموالتي تعتمد عمى الذاكرة  تفشل 

ن الطالب الذين يمتمكون نمط في تمبية احتياجات الطالب، فيي تسمط الضوء عمى عدد قميل م
 & Sternberg)معين من القدرات، وتيمل عدد كبير ممن لدييم قدرة عمى النجاح

Grigorenko,2003) . 
أن الفرد ىو الذي يضع Mandelman,Barbot,&Grigorenko(2015)وذكر 

 لنفسو محددات النجاح الخاصة بو، في إطار السياق االجتماعي والثقافي، فاألشخاص الذين
يتمتعون بالذكاء الناجح لدييم القدرة عمى إحداث التوازن بين القدرات التحميمية واإلبداعية والعممية 
وكذلك تشكيل بيئاتيم أو اختيار بيئات جديدة، فالذكاء بيذا المعنى يتجاوز النجاح في المدرسة 

 . إلى نطاق أوسع حتى يصل إلى النجاح في الحياة
 ح أربعة عناصر ىي:وتتضمن نظرية الذكاء الناج 

 النجاح يتحقق من خالل الموازنة بين القدرات التحميمية واإلبداعية والعممية.  (1
الذكاء يعرف من حيث القدرة عمى تحقيق النجاح في الحياة من حيث معايير الشخص  (2

 ذاتو في حدود السياق االجتماعي والثقافي.
 نقاط القوة وتصحيح نقاط الضعف.قدرة الفرد عمى تحقيق النجاح يعتمد عمى االستفادة من  (3
قدرة الشخص عمى التكيف وتشكيل واختيار البيئة وذلك من خالل تكيف التفكير ليتفاعل  (4

 ,Kaufman & Singer)جديدة مع البيئة بشكل أفضل أو يغير البيئة أو يختار بيئات

2004). 
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 مفهوم الذكاء الناجح -: لً أو 
والشوووووووخص الوووووووذي  ،لمنجووووووواح فوووووووي الحيووووووواةىوووووووو نظوووووووام متكامووووووول مووووووون القووووووودرات الالزموووووووة 

يتمتووووووع بالووووووذكاء النوووووواجح يميووووووز نقوووووواط القوووووووة لديووووووو ويسووووووتفيد منيووووووا قوووووودر االمكووووووان، ويميووووووز نقوووووواط 
ضووووووعفو ويجوووووود السووووووبل لتصووووووحيحيا أو التعووووووويم عنيووووووا، كمووووووا أن األشووووووخاص الووووووذين يتمتعووووووون 
بالووووووذكاء النوووووواجح لوووووودييم القوووووودرة عمووووووى التكيووووووف أو تشووووووكيل واختيووووووار بيئووووووات جديوووووودة وذلووووووك موووووون 

 ,Sternberg)خوووووووالل التووووووووازن فوووووووي اسوووووووتخداميم لمقووووووودرات التحميميوووووووة واإلبداعيوووووووة والعمميوووووووة

2000, 2002.) 
نو مجموعة من القدرات تستخدم لتحقيق أىداف الفرد أ( ب:600أبو جادو) محمد وعرفو  محمود

في الحياة ضمن السياق الثقافي واالجتماعي من خالل التكيف مع البيئة واختيارىا 
ىي القدرة التحميمية تضمن الذكاء الناجح القدرات )التحميمية واإلبداعية والعممية( فوي،وتشكيميا

القدرة عمى اإلبداع هي القدرة االبداعية و ، المقارنةو القدرة عمى استخدام التحميل والحكم والتقييم 
 التطبيق ووضعالقدرة عمى فيي تعني  القدرة العمميةأما عن ،والجدة والحداثة واالكتشاف والتخيل

 .(Gregorenko,2002 )&Sternberg,1999, Sternbergموضع التنفيذ األفكار
فيو الشخص الذي لديو القدرة عمى إحداث Balanced Giftedأما الموىوبالمتوازن

التوازن الجيد بين القدرات الثالثة، ويتمكن من إدارة عقمو بطريقة ذاتية جيدة تمكنو من اإلتيان 
 . (Sternberg,2003, 2009)فادة لممجتمع بجديد ويحقق است

وتؤكد نظرية الذكاء الناجح أن الذكاء ينطوي عمى الميارات اإلبداعية والتي تتجمى في انتاج 
والميارات ، يم ما إذا كانت تمك األفكار جيدة أما الوالميارات التحميمية التي تقّ  ،أفكار جديدة

قناع اآلخرين بقيمتيافي حين العممية التي تضع تمك األ ن ىذه الميارات قائمة أفكار حيز التنفيذ وا 
 (.Sternberg, 2015)عمى الحكمة وأن الفرد يستخدم المعرفة والميارة لخدمة الصالح العام 

 المرتبط الذكاء يتجاوز لمذكاء أشمل منظور يتقديم الثالث الذكاء نظرية حاولت ىكذا
 وىي اإلبداعي والذكاء العممي كالذكاء ، الذكاء من جديدة أنواعا ليشمل ، الدراسي بالتحصيل
الحياة، فيناك كثير من الناجحين  في بالنجاح التنبؤ وقدرةعمى أكثرفعالية تكون قد التي القدرات

في الحياة وكثير من األثرياء لم يحققوا نجاًحا كبير في دراستيم لكنيم أبدعوا في عمميم، وىناك 
 ا نجاًحا عمميا فّعااًل.العديد ممن حققو 

 بنية نظرية الذكاء الناجح -ثانًيا:
الجزء األول من النظرية اآلليات الذىنية لمسموك الذكي، فاآلليات العقمية الكامنة يحدد  

من  والثقافية؛ والجزء الثاني االجتماعيةتتشابو لدى جميع األفراد وجميع الطبقات والمستويات 
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كيفية التعامل مع الجدة النسبية وكيفية معالجة المعمومات تمقائًيا، ومدى السرعة  يحدد النظرية
التي يبدو بيا التفكير في حل المشكالت غير المألوفة، والجزء الثالث من النظرية يتعمق بالتكيف 
 مع البيئة) كيف تغير نفسك لتتكيف مع البيئة ؟(، أو تشكيل بيئات جديدة) كيف تغير البيئة؟(،أو

 (Sternberg, Kaufman, &Grigorenko, 2008). اختيار بيئات جديدة
 وتتكون النظرية من ثالث نظريات فرعية.

 :Componential Subtheoryالنظرية الفرعية التركيبية-5
أنواع العمميات التي ينطوي عمييا الذكاء البشري  أو التركيبية وتحدد النظرية الفرعية المكوناتية

 كاآلتي:وىناك ثالثة أنواع من العمميات مرتبة من األعمى إلى األدنى 
  النوع األول: عمميات ما وراء المعرفيةMetacomponents 

وتشتمل عمى االعتراف بوجود المشكمة،وتحديد طبيعة المشكمة، واتخاذ قرار بشأن ترتيب 
مشكمة، وتحديد االستراتيجية التي يمكنيا أن تجمع بين ىذه العمميات والبت في اجراءات حل ال

كيفية تمثيل المعمومات لحل المشكمة وتخصيص الموارد الفكرية والعقمية والجسدية لحل المشكمة، 
 .(ٍ (Sternberg,1997ورصد المشكمة الفعمية، وتقييم الحل بعد اكتمالو

  النوع الثاني: مكونات االداءPerformance Components : 
وفر التغذية الراجعة لما وراء المكونات يوىو العنصر التنفيذي لتعميمات ما وراء المكونات و 

، Appling، والتطبيق Inferring، واالستنتاج  Encodingشتمل العمميات مثل التشفير يو 
إلى آخر ثم  ثير، وتطبيق القواعد من مثيرات، واستنتاج العالقة بين الممثيراتوتشفير ال
 .Responding (Sternberg,2005) االستجابة

 مكونات اكتساب المعرفة   :النوع الثالثKnowledge Acquisition: 
ويستخدم لتعميم كيفية حل المشكالت في المقام األول وىي تشتمل عمى الترميز االنتقائي 

معمومات المختمفة لتصبح وىو يميز المعمومات ذات الصمة، والدمج االنتقائي يستخدم لدمج ال
ذات معنى، والمقارنة االنتقائية يستخدم لربط المعمومات المكتسبة حديثًا مع المعمومات المكتسبة 

 .(6006)فتحي عبدالرحمن جروان،في الماضي
تمقى تغذية ووفًقا ليذا النموذج فإن ما وراء المكونات وحدىا ىي التي يمكنيا أن تنشط وت

راجعة من بعضيا البعم بشكل مباشر، أما المكونات األخرى)مكونات األداء ومكونات اكتساب 
المعرفة( فيمكن أن تنشط بعضيا البعم فقط وتتم بطريقة غير مباشرة، والبد أن يكون الوسيط 

 (.6008ما وراء المكونات )أسماء محمد عبد الحميد محمد،
 ExperietalSubtheory)الخبراتية(تجريبيةالنظرية الفرعية ال-6
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دور الميمات الجديدة التي يتعرم ليا الفرد في بتتناول دور الخبرة من جانبين، جانب متعمق و 
حياتو في تنظيم العالم الداخمي لو، والجانب اآلخر يتعمق بمدى قدرة العالم الداخمي لمفرد في 

 .(Sternberg,1997)تمقائي  تنظيم تمك الخبرة بشكل
 Contextual Subtheoryنظرية الفرعية السياقية ال-7
التكيف مع البيئات الموجودة،أو  ، وىيمذكاء في الحياةالثالثةل مكوناتالتطبيق فييا يتم و    

مياراتو تشكيل بيئات جديدة بما يتناسب مع رغبات الفرد، أواختيار بيئات جديدة تتناسب مع 
 . (Sternberg,2005) وقدراتو
 التدريس من أجل الذكاء الناجح: أىمية -ثالثًا:

التدريس من أجل الذكاء الناجح يتضمن النظر إلى عممية التعميم والتعمم من حيث  
توسيع نطاق األنشطة، والتقييم، وتشجيع الطالب عمى التعميم ليس من أجل الذاكرة فقط، ولكن 

ىو استخدام ذكاءه في  من أجل تنمية القدرات التحميمية واإلبداعية والعممية، فما ييم الفرد
الحياة،ورعايتو وتطويره في المدارس،وذلك من خالل توفير أنشطة لمطالبالتقتصرفقط 
نما تشتمل عمى أنشطة تنمي الذكاء اإلبداعي والعممي لتحقيق قيمةوفاعميةكبيرة  عمىالقدراتالتحميميةوا 

 (Service,2005).فيالحياةخارجالمدرسة
إمكانية تطبيق النظرية في أي مجال من مجاالت التعميم،  Sternberg(1997)وذكر 

أن التعمم القائم عمى نظرية Sternberg, Torff&Grigorenko (1998) وأظيرت نتائج دراسة
الذكاء الناجح يساعد عمى تحسين اإلنجاز األكاديمي سواء في تقييم األداء التحميمي واإلبداعي 

 ائمة عمى الذاكرة.والعممي أو االختبارات التقميدية الق
أن نظرية الذكاء في دراستيماSternberg &Grigorenko (2004)من  كالً  أوضحو 

، فالتدريس من أجل الذكاء الناجح تنص عمى أن التعمم البد أن يكون وفًقا ألنماط قدرات التالميذ
مية، الناجح أكثر تحفيًزا لكل من المعممين والمتعممين؛ فالمعممين يدرسون بمزيد من الفاع

والمتعممين يتعممون بطريقة أكثر مثالية وعميو فإن تقييم أداء المتعممين لن يقتصر عمى التعمم 
 القائم عمى التذكر.

( إمكانية تطبيق نظرية الذكاء الناجح خالل المواد 6055وأكدت فاطمة أحمد الجاسم )
يم وخاصًة القدرات الدراسية المختمفة وأوصت بأىمية التعرف عمى القدرات الميممة في التعم

 اإلبداعية والعممية.
( صدق نموذج ستيرنبرج الثالثي عمى 6057وأظيرت دراسة حمودة عبدالواحد حمودة )

تالميذ المرحمة االبتدائية فقد بينت نتائج التحميل العاممي وجود ثالث عوامل مستقمة ىي: الذكاء 
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نتائج الدراسة أيًضا غمى وجود فروق التحميمي، والذكاء العممي، والذكاء اإلبداعي، كما توصمت 
ذات داللة احصائية بين دجات المجموعتين التجريبية االولى والثانية والمجموعة الضابطة في 
مستوى القدرات التحميمية والعممية واإلبداعية وفي حيز النمو الممكن في ىذه القدرات في القياس 

 عتين التجريبيتين االولى والثانية.لصالح المجمو  0.05البعدي األخير عند مستوى داللة 
أن نظرية الذكاء الناجح تساعد عمى تحفيز Palos &Maricutoiu (2013)وأشار  

التفكير التشريعي والقضائي لدى الطالب وتسمط الضوء عمى بعم السمات الشخصية مثل 
 استقالل الطالب في التفكير، والرغبة في تحقيق الذات واحترام معتقدات اآلخرين.

 لمتعمم إحصائًيا دال أثر وجود إلى( :605)أبوجادو محمد محمود دراسة نتائج وأشارت
 الطالب لدى والعممية واإلبداعية التحميمية القدرات تنمية في الناجح الذكاء نظرية عمى القائم

 أنو حتى األداء تحسين إلى يؤدي الناجح الذكاء أجل من التدريس أن والحظ عقمًيا المتفوقين
 .الذاكرة عمى القائم التقييم في أفضل نتائج يظير

التي  Malekpour, Shooshtari, Abedi, &Ghamarani (2016)وفي دراسة  
ىدفت إلى معرفة فاعمية برنامج قائم عمى نظرية الذكاء الناجح لتحسين الوظائف التنفيذية لدى 

يتنشيطاالستجابة، والتحكم تالميذ المدارساالبتدائية؛ كشفت النتائج أن البرنامج كان فعااًل ف
دارة الوقت، والتوجو نحو المرونة وما  والمبادرة،العاطفي، وتركيز االنتباى والتخطيط، والتنظيم وا 

 وراء المعرفة. 
 مجموعة من األفكار لمتعمم من أجل الذكاء الناجح -رابًعا:
 التدريس من أجل تقييم وتنمية الذاكرة 

يعتمد التعميم التقميدي عمى الذاكرة، ولكن التدريس من أجل الذكاء الناجح يتطمب من 
المعمم أن ال يتوقف عند ىذا الحدبل يبنى ويضيف عمى ما تم تعممو سابًقا فالتعمم السابق 
المخزون في الذاكرة يكون أساسًا لمعارف أخرى وينطوي التدريس من أجل الذكرة عمى أساس 

يم ذاكرة الطالب وفيما يمي مجموعة من األفكار واألنشطة لمتعمم من أجل مساعدة أو تقي
الذاكرةمثاللتعرف عمى حقيقة تعمموىا، والتحقق من البيانات،وتكرار ما تم تعممو مثال تكرار 

 .(Sternberg,2002)قصيدة تعمموىا 
 التدريس لتعمم القدرات التحميمية 

التذكر،فالكثير من الطالب لدييم القدرة  ليس جميع المتعممين لدييم قدرة عالية عمى
عمى التعمم ولكنيم يفشمون عندمحاولة حفظ أو استدعاء مجموعة من الحقائق،ومن أمثمة التعمم 
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والتقييم التحميمي مثل تحميل قضية ثم تقييمياوتقديم النقد، ثم يميو المقارنة بين العناصر وأخيًرا 
 .((Sternberg,1997 الحكم عمى خصائص األشياء

  التدريس والتعمم من أجل اإلبداع 
التفكير اإلبداعي بالنسبة لممتعمم ىو قرار بالتفكير في األشياء بطريقة مختمفة وييدف 
إلى إعادة تعريف المشكمة بداًل من مجرد قبوليا، حيث يكون لدى المتعمم استعداد لممخاطرة 

د الناس أفكاره اإلبداعية، ويتمتع الفكرية، ولديو القدرة عمى التغمب عمى العقبات عندما ينتق
بالرغبة في اقناع الناس بأفكاره، فيوفي المقام األول يثق أن لديو القدرة عمى إنتاج أفكار 
إبداعيةومن أمثمة التدريس والتقييم لتعمم التفكير اإلبداعي،إنشاء لعبة تعميمية،وابتكار طريقة جديدة 

لحل مشكمة خارج تمك التي تدرس من قبل  لحل مشكمة رياضية صعبة، واستكشاف طرق جديدة
 (.( Sternberg,2012المعمم، وأيًضا تخيل النتائج

 :التعمم و التقييم العممي 
التفكير العممي ىو تعمم الطالب كيفية تبنى بعم المواقف في حياتيم، وكيفية تطوير 

داء األعمال، العممية الفكرية لدييم وتيدف إلى مكافحة الميل إلى المماطمة والتسويف في أ
والتنظيم، وتحديد الطريقة المثمى لتعمم كل طالب،وتجنب إلقاء الموم عمى اآلخرين في حالة 
الفشل، وىناك بعم النماذج ألنشطة تدعم التعمم العممي كوضع المتعمم ما تعممو موضع التنفيذ، 

الخطط  مثال قياس مدى ما تعممو لمغة أجنبية بمحادثتو لشخص ناطق لنفس المغة، ثم وضع
 .Sternberg,2002))وتنفيذىا، وأيًضا  تنفيذ خطة لعقد انتخابات صفية

 المبادئ العممية لمتدريس من أجل الذكاء الناجح -خامًسا:
 ىناك العديد من المبادئ العممية  لمتعميم والتعمم من أجل الذكاء الناجح 

رجاعيا اليدف من التعمم ىو اكتساب المعرفة بشكل جيد ومرن بحيث يمكن است -
 بسيولة.

البد أن تتضمن العممية التعميمية التدريس التحميمي، والتفكير العممي، والتفكير  -
اإلبداعي، وأيًضا التعمم من أجل الذاكرة، ولكل منيم دور في العممية التعميمية،فقدرة 
الطالب عمى استخدام  قدراتو التحميمية واإلبداعية والعممية يمكنو من ترميز المعمومات 

رق متعددة وتنظيميا بمرونة مما يمكنو من سيولة الوصول إلييا واسترجاعيا وقت بط
 الحاجة إلييا.

ينبغي أن يشتمل التقييم عمى تقييم تحميمي، وتقييم إبداعي، وتقييم عممي، وكذلك تقييم   -
 لمذاكرة.
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التعمم األمثل يساعد الطالب عمى االستفادةالقصوى من نقاط القوة لديو مما يساعد   -
 .((Sternberg,2011عمى تحسين األداء األكاديمي بشكل كبير

( إلى تنمية التحصيل الدراسي والتفكير =600وىدفت دراسة حنان عبداهلل أحمد رزق) 
ات في الصف الثاني الثانوي، أشارت النتائج اإلبداعية  لدى الطالبات المتفوقات في مادة الرياضي

وضحت وأإلى تحسن التحصيل الدراسي وميارات التفكير اإلبداعي لدي الطالبات عينة البحث
نتائج أن القدرات االبداعية والعممية أفضل من القدرات التحميمية في التنبؤ باإلنجاز االكاديمي ال

 .الباتلدى الط
التي استخدمت و  Mandelman , Barbot&Grigorenko (2015)دراسةوفي

في الكشف عن القدرات البشرية باعتبارىا مؤشًرا لإلنجاز  Aurora Batteryبطارية أورورا 
باإلنجاز  المنبئاتنتائجيا أن القدرات االبداعية والعممية أفضل  أظيرتاألكاديمي لدى الطالب 
 .االكاديمي لدى الطالب

( في دراستو إلى وجود تأثير دال إحصائًيا 6059وتوصل عصام عمي الطيب مرزوق )
لمذكاء الناجح عمى كل من الكمالية األكاديمية، والتوافق النفسي، والقدرة عمى اتخاذ القرار، وأشار 
إلى أن ارتفاع الذكاء الناجح لدى الطالب يؤدي إلى توجيو لألداء بإتقان، والتخمص من 

ذلك الشعور بالرضى، والترتيب، واالىتمام  األخطاء، والحصول عمى تقبل المحيطين، ويصاحب
باألداء بأوقات مناسبة )الكمالية األكاديمية(، كما أن تمتع الطالب بقدرات عالية من أبعاد الذكاء 
الناجح يساعده عمى تحقيق التوافق النفسي، ىذا إلى جانب أن تمتع الطالب بقدرات عالية من 

ده عمى تحديد المشكمة، وتحديد عناصرىا، وتحديد الذكاء التحميمي، واإلبداعي والعممي تساع
 األىداف ووضع البدائل المناسبة ومن ثم القدرة عمى اتخاذ القرار.

في دراسة تجريبية عمى طالب المرحمة الثانوية Robinson&Baker(2016)وأشار
لمعرفة أثر استخدام برنامج قائم عمى الذكاء الناجح بمجاالتو الثالثةومقارنتو بالتعميم المباشر، وقد 
حقق الطالب الذين تمقوا العالج التجريبي أعمى درجات اإلبداع، كذلك سجموا مستوى أعمى في 

زمالئيم في التعميم المباشر، في حين أنيم حققوا درجات مماثمة االستخدام العممي لممعرفة مقارنة ب
 في المعرفة التحميمية.

سووووووة إلووووووى معرفووووووة ىوووووودفت الدراGhalenovy&Kareshki (2017)وفووووووي دراسووووووة 
العالقوووووة بوووووين الوووووذكاء النووووواجح والوووووتعمم المووووونظم ذاتًيوووووا لووووودى طالبوووووات الثانويوووووة العاموووووة الموىوبوووووات 

د عالقوووووة ارتباطيوووووة موجبوووووة بوووووين قووووودرات الوووووذكاء النووووواجح والعاديوووووات وأشوووووارت النتوووووائج إلوووووى وجوووووو 
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والوووووتعمم المووووونظم ذاتًيوووووا لووووودى الطالبوووووات الموىوبوووووات والعاديوووووات وكانوووووت ىوووووذه العالقوووووة أعموووووى لووووودى 
 الطالبات الموىوبات مقارنة بالطالبات العاديات.

( التي ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية برنامج قائم >605وفي دراسة سعاد محمد عمر )
رية الذكاء الناجح لتنمية الميارات الفمسفية لدى طالب المرحمة الثانوية؛ أشارت النتائج عمى نظ

 أن البرنامج القائم عمى نظرية الذكاء الناجح يتسم بالفاعمية في تنمية الميارات الفمسفية.
ىوووووذا وقوووووود تووووووم اسووووووتخدام نظريووووووة سووووووتيرنبرج لمووووووذكاء النوووووواجح لتطوووووووير االمتحانووووووات فووووووي عمووووووم 

ء لطوووووالب المرحمووووة الثانويوووووة، وقوووود جووووواءت النتووووائج تووووودعم بناءاالمتحانووووات التوووووي الوووونفس واإلحصووووا
 ,تقوووووووويم الووووووووذاكرة، والميووووووووارات التحميميووووووووة، واإلبداعية،والعمميووووووووة فووووووووي سووووووووياق المحتوووووووووى التعميمووووووووي

وأكوووووودت الدراسووووووة عمووووووى وجووووووود فووووووروق بووووووين المتعممووووووين فووووووي نقوووووواط القوووووووة والضووووووعف تظيوووووور موووووون 
 &,Stemler,Grigorenko,Jarvin)خوووووووووووووووووووووالل معالجووووووووووووووووووووواتيم المعرفيوووووووووووووووووووووة 

Sternberg,2006). 
النجوووواح فووووي الحيووووواة ال أمووووًرا فعااًلفىكووووذا يبوووودو أن اعتموووواد ىووووذه التقنيووووات فووووي المدرسووووة 

القووووووائم عمووووووى المعرفووووووة  اإلنجوووووواز، بوووووول يتطمووووووب اإلبووووووداع و منوووووواىج دراسوووووويةيتطمووووووب فقووووووط معرفووووووة 
 .العممية والخبرة المتراكمة عبر التجربة الحياتية الميممة في الحياة المدرسية التقميدية
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 المراجع العربية:
البناء العاممي لمذكاء طبقًا لنظرية ستيرنبرج ثالثية (. 6008أسماء محمد عبد الحميد محمد.)

 التربية، المكتبة المركزية، جامعة عين شمس.. )رسالةدكتوراة ( ، جامعة المنيا، كمية االبعاد
(. فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى نظرية الذكاء الناجح لستيرنبرج 6057حمودة عبدالواحد حمودة)

المجمة العممية بكمية في تنمية القدرات التحميمية واإلبداعية والعممية باستخدام القياس الدينامي.
 .=9>->:;(6)50الجديد،  التربية بالوادي

التحصيل والتفكير  عمى الناجح بالذكاء التدريس فاعمية(. =600حنان عبد اهلل أحمد رزق )
.المؤتمر المكرمة بمدينة مكة الرياضيات بمادة المتفوقات الثانوي اإلبداعي لطالبات الصف الثاني

 السادسالعممي
 المجمس -تقبل عربيأفضل رعاية الموىوبين ضرورة حتمية لمس – لرعايةالموىوبينوالمتفوقين

 .5;6 -;68يوليو، األردن. >6/:6العربيممموىوبين والمتفوقين المقام في الفترة 
برنامج قائم عمى نظرية الذكاء الناجح لتنمية الميارات الفمسفية لدى (. >605سعاد محمد عمر )

-:: ،675التدريس، وطرق المناىج في دراسات . جامعة عين شمس،طالب المرحمةالثانوية
==. 

(. المكونات العاممية لمذكاء الناجح في ضوء نظرية ستيرنبرج 6059عصام عمى الطيب مرزوق )
وعالقتو بكممن الكمالية االكاديمية والتوافق النفسي والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى الطالب 

 .;68-9;5، ;>المجمة المصرية لمدراسات النفسية،الموىوبين بالمرحمة الثانوية. 
ج الصف الثالث (. تأثير مواءمة نظرية ذكاء النجاح عمى مني6055أحمد الجاسم ) فاطمة

مجمة كمية التربية . جامعة  البحرين عمى القدرات التحميمية واإلبداعية والعممية. االبتدائي بمممكة 
 .>:6-6=5(،7) 9;المنصورة، 

 –تدريبو  –قياسو  –نظرياتو  –معاييره  –اإلبداع: مفيومو (. 6006فتحي عبدالرحمن جروان )
 . عمان: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.مراحل العممية   اإلبداعية
. نظرية الذكاء الناجح : الذكاء التحميمي واإلبداعي والعممي(. :600محمود محمد أبوجادو ) 

 .عمان : دار ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيعبرنامج تطبيقي. 
 في تنمية الناجح الذكاء ظريةن إلى مستند تعميمي (. أثربرنامج:605جادو)بو أمحمود محمد 

مجمةاتحاد الجامعات العربية عقميًا.  المتفوقين الطمبة لدى والعممية واإلبداعيةالقدرات التحميمية 
 .;7 -57 ،(:5)5لمتربية وعمم النفس،
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