


كهُخ انززثُخ
انًجهخ انززثىَخ
***

استخذام منورج هقرتح قائن علي نظشٍت الزكاء الناجح يف
تذسٍس وحذة "هبادئ التفكري العلوٌ" لتنوَت املفاهَن

والتفكري اإلجيابٌ واالجتاهاث العلوَت لذى طالب الصف األول
الثانوً
إعداد
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امللدص :
ىدؼ البحث إلى قياس فعالية استخداـ نمػوذج متتػرح قػائـ عمػى نظريػة الػذكاا النػاج
في تدريس وحدة "مبػادئ التفكيػر العممػي" عمػى تنميػة المفػاىيـ والتفكيػر االيجػابي واالتجاىػات
العممية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي  .وقد استخدـ كبل مف المنيج الوصفي لعػرض اإلطػار
النظري وبناا أدوات البحث  ،والمنيج التجريبي التائـ عمى تتسيـ عينة البحػث  -المكونػة مػف
( )00طالبػػػػػا مػػػػػف طػػػػػبلب الصػػػػػؼ األوؿ الثػػػػػانوي – إلػػػػػى مجمػػػػػوعتيف ر األولػػػػػى تجريبيػػػػػة
وعددىا( )82طالبا  -درست وحدة "مبادئ التفكير العممي" باستخداـ نموذج متترح قػائـ عمػى
نظريػػة الػػذكاا النػػاج  ،والثانيػػة بػػابطة وعػػددىا ( )82طالبػػا درسػػت نفػػس الوحػػدة بالطريتػػة
المعتادة  .وقد تـ إعداد المواد التجريبية لمبحث والمتمثمة في ر دليؿ المعمـ  ،وكتيػب الطالػب ،
وأيبػػػا إعػػػداد أدوات التيػػػاس المتمثمػػػة فػػػي ر اختبػػػار المفػػػاىيـ  ،واختبػػػار التفكيػػػر اإليجػػػابي ،
ومتيػػاس االتجاىػػات العمميػػة  .ومػػػف خػػبلؿ إجػػراا تجربػػة البحػػػث ورصػػد النتػػائج وتفسػػػيرىا ،
أظيرت النتائج فاعمية استخداـ النموذج المتترح التائـ عمى نظريػة الػذكاا النػاج فػي تػدريس
وحػػػدة "مبػػػادئ التفكيػػػر العممي"عمػػػى تنميػػػة المفػػػاىيـ العمميػػػة والمنطتيػػػة ،والتفكيػػػر االيجػػػابي،
واالتجاىات العممية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي .
الكممات المفتاحية ر نموذج متترح  -نظرية الذكاا الناج – وحدة مبادئ التفكير العممي –
المفاىيـ – التفكير اإليجابي – االتجاىات العممية – طبلب الصؼ األوؿ
الثانوي .

- 015 -

.............................................................. استخدام نموذج مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح

Using a successful intelligence based model in teaching the scientific
thinking principles unit to develop first year secondary students concepts,
positive thinking and scientific attitude
Dr/ Abdullah Ibrahim Yousief Abdel-Mageed
Dr/Hanaa Helmy Abdel Hamid Eid Abu Nima

Abstract:
The Study aimed at measuring the effectiveness of using successful
intelligence theory in teaching “principles of scientific thinking” unit on
developing first year secondary students’ concepts, positive thinking and
scientific attitude. The descriptive method was used for the review of literature
and theoretical background as well as in designing the study tools, while the
two groups’ experimental design was used for the experimentation. The study
sample included 55 first year secondary students and was divided into an
experimental one (28 students) who studied the selected unit using a successful
intelligence theory based model while the control group (27 students) used the
usual way. The study utilized the following tools: Teacher’s guide, Students’
book, concepts test, Positive thinking test, scientific attitude measure. The
study proved the effectiveness of the suggested model on developing first year
secondary students’ concepts, positive thinking and scientific attitude.
Key words:
A suggested model- Successful Intelligence Theory - Principles of Scientific
Thinking Unit–concepts- positive thinking - Scientific Attitude - First Year
Secondary Students.
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مكدمـ٘ :
نظ ارً لمتطور اليائؿ الذي ط أر عمى المناىج الدراسية المختمفة في السنوات األخيرة والذي

اتسـ بالزيادة اليائمة في كـ المعرفة ونوعيا ،فتد أصب اإللماـ بمكونات ىذه المعرفة بواسطة

الطرؽ التتميدية أم ارً صعباً ،لذلؾ ظيرت اتجاىات جديدة تنادي بأىمية التأكيد عمى إدراؾ
وفيـ أساسيات المعرفة العممية  ،وما يرتبط بيا مف مفاىيـ وحتائؽ وقيـ واتجاىات ،باإلبافة

إلى تنمية جوانب التفكير المختمفة لدى الطبلب؛ بشكؿ يمكنيـ مف توظيؼ ىذه المعرفة فى
مختمؼ مجاالت الحياة اليومية .
ويعد البناا المفاىيمى لممتعمـ مف العوامؿ االساسية التى تؤثر في فاعمية التدريس ،
فامتبلؾ الطالب لبنية الموبوع المعرفى يمكنو مف التصرؼ بالمعرفة وتحويرىا  ،وتوليد معرفة
جديدة منيا  ،أو استبصار عبلقات جديدة بيف عناصرىا  .فالمفاىيـ توظؼ المعرفة في حؿ
المشكبلت  ،مما يزيد مف فاعمية المعرفة لديو وينمى قوتو العتمية  .وامتبلؾ البنية المعرفية
يزيد مف ق درة المتعمـ عمى االحتفاظ بالمعرفة واستخداميا عند الحاجة  ،كما يوفر لو دافعا
ذاتيا يساعده في فيـ المادة الدراسية وانتتاؿ أثر التعمـ (أريج سميماف عمر  ،عدناف سالـ
فبلح )228 ، 8512 ،

1

وفى بوا ذلؾ أصبحت المناىج التائمة عمى مفاىيـ العمـ مف أىـ االتجاىات فى ميداف
المناىج العامة  ،وقد أخذت بيذا االتجاه مناىج المواد الفمسفية في دوؿ عديدة  .واذا كاف
أيبا
تعمـ المفاىيـ الفمسفية بشكؿ عاـ يسيـ في فيـ وتعمـ الفمسفة كمادة دراسية ،فيو ً

يسيـ في تعمـ مجموعة المفاىيـ التي يجدىا الطالب في المواد الدراسية األخرى؛ وذلؾ

باعتبار أف ىذه المواد مبنية في األساس عمى مجموعة مف التصورات الفمسفية .وتعمـ
المفاىيـ الفمسفية فببلً عف أنو ينمي في المتعمـ مجموعة مف التدرات مثؿر التدرة عمى

أيبا يتمؿ مف المفظية  ،ويحتؽ
التحميؿ والتفسير وادراؾ العبلقات والمتارنة والتصنيؼ ،فيو ً
الوظيفية  ،ويساعد عمى ربط المواد الدراسية بعبيا ببعض  ،فيحتؽ بذلؾ مفيوـ التكامؿ
المعرفي أو وحدة المعرفة( .محمد سعيد أحمد .)122-122 ،8512 ،

وتم التوثقق كالتالي ( أدم املؤلف أو الباحث  ،وؾقه دـة الـشر  ،ثم رقم الصػحة أو الصػحات اليت مت الرجوع
1إلقفا )
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ونظ ارً ألف تعمـ المفاىيـ ىدؼ تربوي ىاـ في جميع مستويات التعميـ  ،لذلؾ يعمؿ

المعمموف وخبراا المناىج ومعدو المواد التعميمية في دأب ومثابرة عمى تحديد المفاىيـ التي
يتعمميا الطبلب في مراحؿ التعميـ عمى اختبلفيا ،بؿ يبذلوف جيوداً كبيرة لتطوير المواد
واإلجرااات التي تكفؿ النجاح في تعمـ ىذه المفاىيـ( .جابر عبد الحميد)812 ،1222 ،

ويمثؿ تنمية المفاىيـ داخؿ مجاؿ المواد الفمسفية أىمية كبيرة  ،ففي مجاؿ الفمسفة تعد
واحدة مف أىـ جوانب التعمـ ؛ألنيا تعتبر بمثابة مفاتي لمتفكير الفمسفي  ،كما أنيا تنمى لدى
المتعمـ مجموعة مف التدرات المتنوعة.ومف ثـ يتطمب التخطيط لممنيج التائـ عمى المفاىيـ
الفمسفية برورة بناا المنيج بناا متتابعا يراعى الخبرات التعميمية السابتة لممتعمـ مف
المفاىيـ  ( .نيفيف أحمد خميؿ )120 ، 8512 ،
كذلؾ تبدو أىمية تعمـ المفاىيـ الخاصة بمادة المنطؽ في أنيا تمكف مف إرساا وتعميؽ
عممية التعمـ ،ففيـ أساسيات العمـ أو المفاىيـ الرئيسية يجعؿ المادة الدراسية أكثر سيولة
في تعمميا واستيعابيا .فإذا

لـ تنظـ جزئيات المادة وتفصيبلتيا في إطار ىيكؿ مفاىيمي

تنسي بسرعة ،وذلؾ عمى اعتبار أف فيـ المبادئ والمفاىيـ ىو األسموب الوحيد لزيادة فعالية
التعمـ  .وبالتالى فإذا اعتبرنا أف اكتساب وفيـ المفاىيـ المنطتية ىو مفتاح النجاح لدراسة
مادة المنطؽ بالمرحمة الثانوية ،فإف البحث عف المعالجة التعميمية التي تجعميا وابحة ىو
أصعب ميمة تتابؿ معممي ىذه المادة  .حيث أف المعمـ في اختياره لمعالجة ما في المحتوى
البد أف يكوف عمى وعي منذ البداية بأف ىذا االختيارر رفباً أو تفبيبلً لواحدة عمى أخرى

يعد أم ارً محكوماً بالفمسفة التربوية السائدة والنموذج الذي استخدـ في بناا المنيج الذي يتوـ

بتنظيـ خبراتو عمى نحو معيف  ،وطرؽ واستراتيجيات التدريس التى تستخدـ فى تعميـ ىذه

المفاىيـ  ،بحيث يتمكف الطبلب مف دراستيا واستيعابيا بسيولة ويسر( .مواىب السيد
سميماف )122 ، 8518 ،
وتأكيدا ألىمية تعمـ المفاىيـ  ،فتد اتجيت العديد مف الدراسات إلى استخداـ مناىج
متترحة ومداخؿ واستراتيجيات حديثة لتنمية تمؾ المفاىيـ لدى الطبلب في مراحؿ التعميـ
المختمفة .فتد استخدمت دراسة (ماجدة راغب محمد )8518 ،نموذج ويتروؾ البنائي في
تنمية المفاىيـ المنطتية والتفكير المنطتي لدى طبلب المرحمة الثانوية  ،وأيبا ىدفت دراسة
(أماني محمد عبد الحميد وآخروف  )8512،إلى قياس فعالية المدخؿ الجمالي في تدريس
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البيولوجي لتنمية بعض المفاىيـ العممية الكبرى وآراا الطبلب والمعمميف بالمرحمة الثانوية
نحو استخدامو  ،كما استخدمت دراسة (أحمد سيد محمد وآخروف )8512،منيج متترح في
البيولوجي قائـ عمى مدخؿ االستتصاا متعدد النظـ لتنمية المفاىيـ العممية وميارات التفكير
لدى طبلب المرحمة الثانوية ،وأخي ار ىدفت دراسة (صباح أميف عمي  )8512،إلى قياس
فاعمية برنامج متترح قائـ عمى نموذج فراير عمى تنمية المفاىيـ المنطتية األساسية والكفااة
الذاتية المدركة وبتاا أثر التعمـ لدى الطالبات المعممات شعبة فمسفة واجتماع .
ورغـ األىمية السابتة لتعمـ وتنمية المفاىيـ  ،إال أف بعض الدراسات السابتة قد أكدت
وجود بعؼ في إتتاف وفيـ المفاىيـ المتبمنة في مناىج المواد الفمسفية بالمرحمة الثانوية
 .فتد أوبحت بعض الدراسات وجود قصور وبعؼ في تعمـ المفاىيـ المنطتية لدى طبلب
المرحمة الثانوية  ،ومنيا ر مثؿ دراسة (مواىب السيد سميماف  ، )8518،ودراسة (محمد
سعيد أحمد ، )8512،ودراسة (عبداهلل إبراىيـ يوسؼ  ، )8510،ودراسة (شيريف مجدى
محمود  ، )8510،ودراسة صباح أميف عمي .)8512 ،
وكذلؾ أوبحت بعض الدراسات األخرى وجود قصور وبعؼ في تعمـ المفاىيـ الفمسفية ،
ومنيا ر دراسة (سعاد محمد محمد  ، )8512،ودراسة (رجب عبديف مدبولى ، )8512،
ودراسة (بحى بدوى محمد  ، )8512،ودراسة ( سعيدة عبد الستار حافظ )8585 ،
وأخي ار أوبحت بعض الدراسات وجود قصور وبعؼ فى تعمـ المفاىيـ العممية لدى
طبلب المرحمة الثانوية  ،ومنيا ر دراسة ( ىدى محمد حسيف  ،وىنادي عبداهلل سعود
 ، )8515،ودراسة (شيريف سمير محمد  ،)8512،ودراسة (أحمد سيد محمد ،وآخروف
 ، ) 8512،ودراسة (أماني محمد عبد الحميد  ،وآخروف  )8512،دراسة (عمي أحمد محمد
 ،وأشرؼ أحمد عبد العزيز . )8585،
وتأكيدا لما سبؽ فتد أجرى الباحثاف دراسة استطبلعية عمى عينة عشوائية مف طبلب
الصؼ األوؿ الثانوي ،وعددىـ ( )22طالب بمدرسة جماؿ عبد الناصر الثانوية التابعة إلدارة
غرب الفيوـ التعميمية  ،وذلؾ في نياية الفصؿ الدراسي األوؿ  . 8512/8512وتـ مف
خبلليا تطبيؽ اختبار في المفاىيـ المتبمنة في وحدة مبادئ التفكير الفمسفي " مف كتاب "
مبادئ التفكير الفم سفي والعممي " لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي . 2وقد ىدؼ االختبار إلى
 2مؾحق ( : )1اختبـار املػاهقـم االدتطالعـــي .
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قياس ثبلثة مفاىيـ رئيسية وىى ر التفكير اإلنساني  ،الفمسفة  ،التفكير الفمسفي  .ويمكف
عرض توزيع أعداد الطبلب ونسبتيـ المئوية وفتا لدرجاتيـ في االختبار مف خبلؿ جدوؿ رقـ
( )1كالتالي ر
جذول ()1
نزبئج انذراسخ االسزطالػُخ الخزجبر انًفبهُى
انؼذد واننسجخ
انًئىَخ

ػذد انطالة
اننسجخ انًئىَخ

رىسَغ انطالة وفمب نذرجبرهى ػهً االخزجبر
طالة حصهىا ػهً ألم
ين  % 05ين درجخ
االخزجبر
11
% 71.00

ومف خبلؿ جدوؿ ( ) 1يتب

طالة حصهىا كبنذ درجبرهى
ين  % 05- 05ين درجخ
االخزجبر
10
% 01.15

طالة حصهىا ػهً
 % 05فأكثز ين
درجخ االخزجبر
15
%10.71

أف أداا ومستوى فيـ واستيعاب طبلب الصؼ األوؿ

الثانوي لممفاىيـ الفمسفية يعد متوسطا مف الناحية الريابية اإلحصائية  .لكنو يعد مستوى
منخفض بالنسبة ألىمية إتتاف وتعمـ الطالب لممفاىيـ الرئيسية في أي مادة دراسية ،حيث
أنيا تعد اليدؼ المع رفي الرئيسي لممادة الدراسية  ،والعامؿ المحوري لتحتيؽ باقي نواتج
التعمـ الخاصة بالمادة .
وعمى الرغـ مف أف تنمية وتعمـ المفاىيـ يرتبط بالعديد مف أنماط التفكير التي يجب
تنميتيا لدى الطبلب في المرحمة الثانوية  ،إال أف النظرة الواعية لما يحيط بالوطف مف مشاكؿ
متتالية  ،وتفاقـ ما تمر بو مصر اليوـ مف زيادة حاالت التفكؾ االجتماعي  ،ووجود مشكبلت
عمى مستوى األسرة والمجتمع تجعمنا في أمس الحاجة إلى التفكير االيجابي  ،الذي قد يساعد
عمى حؿ كثير مف مشكبلتنا وتجنب الكثير مف الخطر  ،فكمما كاف التفكير ايجابيا كمما أدى
إلى حؿ فعاؿ لممشكبلت  ،وكمما كاف التفكير سمبيا كمما أدى إلى التعامؿ مع ىذه المشكبلت
بأساليب سطحية وخاطئة  ،سواا كاف ذلؾ بتبخيـ المشكبلت أو المبالغة في التعامؿ معيا
أو تبسيطيا واختزاليا  ،وبالتالي عدـ الوصوؿ إلى حؿ متنع ليا( .سامية لطفي األنصاري
)0 ، 8518،
ويشير كؿ مف ) (Bekhet & Zauszniewski,2013,1076إلى أف التفكير اإليجابي
ىو عممية معرفية تتبمف تطوير وانتاج مجموعة مف الصور واألفكار المتفائمة  ،وايجاد
حموؿ مناسبة لممشكبلت  ،واتخاذ ق اررات حاسمة بشأف المشكبلت الموجودة  .كذلؾ تتبمف
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ىذه العممية إنتاج نظرة مشرقة شاممة لمحياة .وباإلبافة إلى ذلؾ  ،فإف التفكير اإليجابي ال
يتجاىؿ الحاجة إلى التتييـ الواقعي  ،ويتر بالجوانب السمبية واإليجابية لمتبايا واألحداث
والمواقؼ  ،ثـ يفبؿ التحرؾ نحو التركيز اإليجابي وتفسير حدوثيا .
كما أف التفكير االيجابي تجاه المشكبلت يجعؿ احتماالت الوقوع فى الخطأ قميمة  ،كما
أنو يخفؼ أو يحد مف اتخاذ الت اررات المتسرعة  ،والتى تنتج عنيا أخطاا جسيمة ( .أبو بكر
محمد آدـ وآخروف ) 8512،0،
ويشير (توفيؽ زايد) بأف التفكير االيجابي ليس مجرد مصطم آخر يباؼ إلى غيره مف
المصطمحات  ،وليس أسموبا جديدا مف أساليب التفكير العصري  ،ولكنو الطريؽ إلى حياة
ناجحة  ،والتاا البوا عمى جوانب التوة في الشخصية مف أجؿ تحتيؽ المزيد مف األىداؼ
عف طريؽ تنمية التدرات واالتجاىات  ،واثراا المواقؼ لتصب أكثر فاعمية ونجاحا  ( .أرزاؽ
محمد عطية )152-152 ،8512،
ويرى الباحثاف أف أىمية التفكير االيجابي تكمف فى أنو نمط مف أنماط التفكير يرتتى
بالفرد ويساعده عمى استثمار عتمو ومشاعره وسموكو ،واكتشاؼ قواه الكامنة  ،وتغيير حياتو
نحو األفبؿ مف خبلؿ التوجو االيجابي فى الحياة،والنزوع إلى التوقعات االيجابية لمنجاح
والسعادة واالنجاز ،والسيطرة والتحكـ فى مجريات األحداث والتعمـ مف بغوط الحياة،والخروج
منيا بأقؿ الخسائر،وتوظيؼ المرونة العتمية في المواقؼ المحرجة،واستخداـ خطوات إبداعية
لموصوؿ إلى حموؿ مربية لممشكبلت .
وتأكيدا ألىمية التفكير اإليجابي  ،فتد اتجيت العديد مف الدراسات إلى استخداـ مناىج
متترحة ومداخؿ واستراتيجيات حديثة لتنمية مياراتو وأبعاده لدى الطبلب في مراحؿ التعميـ
المختمفة  ،وأيبا أوبحت بعػض الدراسات األخرى عبلقتػو ببعض نواتج التعمـ األخػرى.فتد
أكدت دراسة ) (Paxton,2008أف التفكير االيجابي لدى المراىتيف نحو المستتبؿ يؤثر عمى
توقعاتيـ االيجابية نحو المدرسة والدراسة األكاديمية  ،كذلؾ يرتبط باتجاىيـ نحو بعض
الظواىر االجتماعية السمبية كاالنتحار ،وأكدت دراسة ) (Fang ,2011وجود عبلقة ايجابية
بيف الكفااة الذاتية لدى طبلب الجامعة وتفكيرىـ االيجابي  ،كما أوبحت دراسة
)(Johnstone & et..al ,2014رأف تصميـ برامج تعميمية وسموكية قائمة عمى ميارات
التفكير االيجابي يخفض مف مشاعر التمؽ واالكتئاب لدى تبلميذ المرحمة المتوسطة  ،وأكدت
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دراسة ) (Pallister &et…al, 2014فاعمية برنامج قائـ عمى ميارات التفكير اإليجابي
فى تحسيف التعمـ االجتماعي والعاطفي في مرحمة الطفولة المتوسطة  ،وكذلؾ أوبحت
دراسة ( i&et..al,2014)Rostamفعالية التأىيؿ العتمي التائـ عمى التدريب عمى ميارات
التفكير اإليجابي عمى زيادة مشاعر السعادة لدى المراىتيف ذوي اإلعاقة السمعية  ،وأيبا
أثبتت دراسة ) (Çelik & Sariçam,2018وجود عبلقة ارتباطيو بيف التفكير االيجابي
وبيف اتجاىات الببط األكاديمي (داخمي – خارجي) لدى طبلب المرحمة الثانوية  ،كما
استخدمت دراسة (أبو بكر محمد آدـ وآخروف  )8512 ،برنامج تدريبي قائـ عمى البرمجة
المغوية العصبية في تنمية ميارات التفكير اإليجابي لدى طبلب كمية التربية بالوادي الجديد ،
وأخي ار ىدفت دراسة (باسـ صبري محمد  )8512 ،إلى قياس أثر استخداـ نموذج آدى وشاير
Adey,Shayerفى الدراسات االجتماعية عمى تنمية ميارات التفكير اإليجابي واالتجاه
نحو المشاركة الوجدانية لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية .
ولكف رغـ األىمية السابتة لتنمية التفكير اإليجابي لدى الطبلب في مراحؿ التعميـ
المختمفة  ،إال أف بعض الدراسات السابتة أوبحت وجود بعؼ في ميارات التفكير االيجابي
لدى طبلب المرحمة الثانوية  ،ومنيا ر دراسة (شيماا مصطفى مصطفى  ،ومروة عبد الباسط
الصفتى  ، )8512 ،ودراسة (عتيمي محمد محمد  ، )8512 ،ودراسة (عصاـ محمد عمي
وآخروف  ، )8512 ،ودراسة (عبداهلل عبد الخالؽ عبد اليادي  ، )8512،ودراسة (شيماا
فكرى أميف )8512،
وتأكيدا لما سبؽ فتد أجرى الباحثاف دراسة استطبلعية عمى عينة عشوائية مف طبلب
الصؼ األوؿ الثانوي ،وعددىـ ( )22طالب بمدرسة جماؿ عبد الناصر الثانوية التابعة إلدارة
غرب الفيوـ التعميمية  ،وذلؾ في نياية الفصؿ الدراسي األوؿ  . 8512/8512وتـ مف
خبلليا تطبيؽ اختبار قصير في التفكير اإليجابي . 3حيث اقتصر االختبار عمى قياس ()0
ميارات وأبعاد فتط لمتفكير االيجابي  ،وىى كالتالي ر الميؿ إلى التفاؤؿ والتوقع االيجابي ،
مبلحظة األفكار واستبعاد السمبي منيا  ،التركيز عمى الجانب االيجابي لمموبوع أو المشكمة
 ،تتبؿ االختبلؼ عف اآلخريف  ،الرغبة في المجازفة االيجابية .ويمكف عرض توزيع أعداد
الطبلب ونسبتيـ المئوية وفتا لدرجاتيـ في االختبار مف خبلؿ جدوؿ رقـ ( )8كالتالي ر
 3مؾحق ( : )2اختبار التػؽري اإلجيابي االدتطالعي .
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جذول ()1
نزبئج انذراسخ االسزطالػُخ الخزجبر انزفكُز االَجبثٍ
انؼذد
واننسجخ
انًئىَخ
ػذد انطالة
اننسجخ
انًئىَخ

رىسَغ انطالة وفمب نذرجبرهى ػهً االخزجبر
طالة حصهىا ػهً
ألم ين  % 05ين
درجخ االخزجبر
10
% 00.07

ومف خبلؿ جدوؿ ( )8يتب

طالة حصهىا كبنذ درجبرهى
ين  % 05- 05ين درجخ
االخزجبر
11
% 71.00

طالة حصهىا ػهً
 % 05فأكثز ين
درجخ االخزجبر
9
%17.02

أف أداا ومستوى ميارات التفكير االيجابي لدى طبلب

الصؼ األوؿ الثانوي يعد متوسطا مف الناحية الريابية اإلحصائية  ،ولكنو يعد منخفبا
بالنسبة لطبيعة ميارات التفكير اإليجابي وطبيعة المرحمة العمرية والدراسية  ،حيث أنو مف
المتوقع أف يكوف لدى الطبلب في ىذه المرحمة مستوى عاؿ مف حيث توقعاتيـ ونظرتيـ
االيجابية إلى مجاالت الحياة بشكؿ عاـ .
وفى بوا األىمية السابتة لمتفكير االيجابي  ،وبالنظر إلى طبيعة تعمـ المفاىيـ  ،تأتى
االتجاىات العممية كأحد جوانب التعمـ التي يجب تنميتيا واكسابيا لمطبلب فى المرحمة
الثانوية  .إذ إنيا تعبر عف جوىر العمـ وتتود الطبلب إلى استخداـ ما لدييـ مف معرفو
وميارات عممية فى المواقؼ الحياتية المختمفة.
ويعد إكساب الطبلب بعض مف صفات ذوي االتجاىات العممية -غير المتعاربة مع
مسممات العتيدة التطعية – ىو نوع مف المشاركة في صنع مستتبؿ فبؿ ،إذ تغدو ىذه
الصفات جزاا مف حياة الفرد والمجتمع اليومية ،مما يعنى المشاركة في تربية المجتمع تربية
عممية ،خاصة وأف المناداة بالثتافة العممية لمجميع شعار متناـ في الترف الحالي في عصر
يتسـ بالتنافسية .حيث أنو بتربية طبلبنا عمى ىذه االتجاىات نرفع مستوى اإليجابية ونخفض
مستوى اإل تكالية  ،وبإكسابيـ إياىا يرتفع مستوى تحصيميـ العممي  ،وحبيـ لبلستطبلع ،
وحسف تفسيرىـ لمظواىر الطبيعية والتخمص مف التفسيرات الخرافية ،ويتحرروف مف الجمود
المعطؿ لمتفكير ويتريثوف في إصدار األحكاـ عمى التبايا واألشياا واألحداث ،ويستمتعوف
بدراسة العموـ الطبيعية ،ويتحموف بخمؽ الموبوعية والدقة واألمانة والمحافظة عمى األدوات
والمواد واألجيزة العممية ( .عبداهلل عبداهلل جمعوز )281 ، 8515،
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وتأكيدا ألىمية تنمية االتجاىات العممية  ،فتد اتجيت العديد مف الدراسات إلى استخداـ
مناىج متترحة ومداخؿ واستراتيجيات حديثة لتنمية تمؾ االتجاىات لدى الطبلب في مراحؿ
التعميـ المختمفة.فتد ىدفت دراسة ( محمد سعيد الصباريني  )8515 ،إلى قياس مدى فاعمية
المنحى المنظومي لتدريس الكيمياا عمى تنمية التفكير العممي واالتجاىات العممية لدى طمبة
المرحمة الثانوية في األردف  ،وأيبا ىدفت دراسة (زىور محمد دحدوح  )8512،إلى قياس
فاعمية تكنولوجيا المعمومات بالجامعات كأحد تتنيات التعمـ عف بعد فى تنمية االتجاىات
العممية لدى طالبات الدراسات العميا "تخصص المناىج وطرؽ تدريس العموـ "  ،وكذلؾ
استخدمت دراسة (ناىدة محمد أسعد  )8512،النمذجة المعرفية فى تنمية التفكير التأممي
وتحسيف االتجاىات العممية نحو مادة العموـ لدى طمبة الصؼ الخامس االبتدائي فى دولة
الكويت .
وعمى الرغـ مف أىمية تنمية االتجاىات العممية لدى الطبلب  ،إال أف بعض الدراسات
السابتة قد أوبحت وجود بعؼ في االتجاىات العممية لدى طبلب المرحمة الثانوية  ،ومنيار
دراسة (حسف فبؿ المولى حسف  ،وعبد الرحيـ أحمد سالـ  ، )8515 ،ودراسة (زىور محمد
دحدوح  ، )8512،ودراسة (ناىدة محمد أسعد . )8512،
وقد باتت الحاج ة ممحة الستخداـ نظريات تعمـ حديثة تتوااـ مع كـ االنفجار المعرفي فى
مختمؼ المجاالت  ،وذلؾ مف حيث قدرتيا عمى تنظيـ كـ المفاىيـ والمعمومات والحتائؽ التي
يتمتاىا الطالب أثناا دراستو،بحيث يستطيع استخداـ تمؾ المعرفة فى حؿ ما يواجيو مف
مشكبلت وتحديات فى حياتو( .ذكية سعيد عبد الكريـ وآخروف )80 ، 8512 ،
وتعد نظرية الذكاا الناج لمعالـ األمريكي روبرت ستيرنبرج مف أىـ نظريات التعمـ الحديثة
التي فربت نفسيا في المجاؿ التربوي في التسعينات مف الترف المابي  ،وأظيرت معظـ
نتائجيا دورىا الفعاؿ في العممية التعميمية  .حيث تعد تمؾ النظرية امتدادا لنظريتو الثبلثية في
الذكاا اإلنساني  ،وجاات تتويجا لعدد كبير مف األبحاث والدراسات التي تؤكد أف كؿ شخص
يتميز بتدرات معينة تختمؼ عف اآلخريف  ،وأف الطبلب يمكف أف يتعمموا بطريتة أكثر فاعمية
مف الطرؽ المعتادة  ،إذ ما درسوا بطريتة مناسبة ألنماط قدراتيـ وتفبيبلتيـ المعرفية .
)( ، (Sternberg,2003,139-140دعاا محمد محمود )22 ،8512،
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وقد أظيرت نظرية الذكاا الناج فاعميتيا في تنمية ميارات التفكير المختمفة لدى الطبلب
فى جميع المراحؿ التعميمية  ،كذلؾ ليا انعكاساتيا االيجابية عمى مستوى التحصيؿ الدراسي ،
بتركيزىا عمى اكتشاؼ المعمومات بدال مف إعطائيـ المعمومات جاىزة (غادة عبد الفتاح عبد
العزيز )855 ، 8512،
وتشير نظرية الذكاا الناج أف األساليب التتميدية في التعمـ  ،والتي تعتمد عمى الذاكرة
تفشؿ في تمبية احتياجات الطبلب  ،فيي تركز فتط عمى عدد قميؿ مف الطبلب ذوى قدرات
معينة  ،وتيمؿ عدد كبير مف الطبلب ممف لدييـ قدرات عالية لمنجاح  .وبالتالي فإف التدريس
التائـ عمى الذكاا الناج يتبمف النظر إلى عممية التعميـ والتعمـ مف حيث توسيع نطاؽ
األنشطة والتتييـ  ،وتشجيع الطبلب عمى التعمـ  ،ليس فتط مف أجؿ الذاكرة  ،ولكف مف أجؿ
تنمية التدرات التحميمية واإلبداعية والعممية)Rogalla,2003,4-5) .
وتظير أىمية استخداـ نظرية الذكاا الناج فى عممية التدريس مف خبلؿ ما تحتتو مف
فوائد وأىداؼ تحسف مف عمميتي التعميـ والتعمـ  ،والتى مف أىميا ما يمي ر
 التدريس وفؽ نظرية الذكاا الناج يساعد الطبلب عمى ترميز المعمومات واالحتفاظبيا فى الذاكرة بطريتة متتنو .
 تحفيز الطبلب عمى التعمـ بشكؿ أكبر وأعمؽ  ،األمر الذي ينسحب بشكؿ ايجابيوفاعؿ عمى حياتيـ المستتبمية .
 -تساعد الطبلب عمى اكتشاؼ نتاط التوة فى أدائيـ  ،وتصحي

ما لدييـ مف نتاط

بعؼ .
-

تمكف الطبلب مف استرجاع المادة المتعممة بسيولة وقت الحاجة إلييا( .عبد الواحد
محمود محمد )18-11 ،8512 ،

وتأكيدا لما سبؽ فتد أظيرت بعض الدراسات السابتة فاعمية استخداـ نظرية الذكاا
الناج

في تحتيؽ العديد مف نواتج التعمـ  .فتد استخدمت دراسة )& et..al,2009

( Stemlerنظرية الذكاا الناج

فى تطوير اختبارات متتدمة لتياس التدرات التحميمية

واإلبداعية والعممية لدى طبلب المرحمة الثانوية فى مادة الفيزياا  ،وأوبحت دراسة
) (Ding,2010ر فاعمية نظرية الذكاا الناج في تدريس وتعمـ المغة الصينية  ،كما أظيرت
دراسة ) (Samavatian & Latifi ,2014أف تدريب طبلب الجامعة عمى برامج الذكاا
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الناج

يزيد مف التوقع االيجابي لمنجاح األكاديمي  ،وأيبا أكدت دراسة ( نشوة محمد

مصطفى  )8512،فاعمية استخداـ نظرية الذكاا الناج فى تدريس التاريخ عمى تنمية بعض
التيـ االقتصادية وجودة الحياة لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي  ،كذلؾ أوبحت دراسة
)(Mysore& Vijayalaxmi,2018ر أف نظرية الذكاا الناج

ذات فاعمية عمى

التحصيؿ المعرفي لمطبلب وزيادة كفااتيـ التحصيمية واألكاديمية  ،كما أنو يمكف استخداميا
مع المراحؿ التعميمية المختمفة  ،كذلؾ أثبتت دراسة (غادة عبد الفتاح عبد العزيز )8512،
فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية الذكاا الناج فى تنمية ميارات التفكير التاريخي لدى طبلب
المرحمة الثانوية  ،وأكدت دراسة (دعاا محمد محمود  )8512،فاعمية نموذج تدريسي متترح
فى بوا نظرية الذكاا الناج عمى تنمية الفيـ العميؽ وحب االستطبلع الجغرافي لدى طبلب
المرحمة الثانوية  ،وأخي ار أوبحت دراسة (منى محمد عبد الرحمف )8585،فعالية برنامج قائـ
عمى نظرية الذكاا الناج

في تنمية إدراؾ الذات األكاديمي لمتبلميذ المتفوقيف عتميا ذوى

صعوبات التعمـ .
كذلؾ أوبحت بعض الدراسات السابتة فاعمية نظرية استخداـ نظرية الذكاا الناج في
تدريس المواد الفمسفية وتحتيؽ بعض نواتج التعمـ الخاصة بيا  .فتد أوبحت دراسة (سعاد
محمد عمر  )8512 ،فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية الذكاا الناج

لتنمية الميارات

الفمسفية لدى طبلب المرحمة الثانوية  ،كذلؾ أظيرت دراسة (ذكية سعيد عبد الكريـ وآخروف
 )8512،فاعمية استخداـ نظرية الذكاا الناج

فى تدريس الفمسفة عمى تنمية ميارات

معالجة المعمومات لدى طبلب المرحمة الثانوية ،

كما أوبحت دراسة ( أسامة عربي

محمد  )8512 ،فاعمية برنامج قائـ عمى الذكاا الناج في تدريس عمـ النفس الطبي عمى
تنمية المسئولية االجتماعية وميارة مواجية البغوط لدى طالبات المعيد الفني لمتمريض،
وأخي ار أكدت دراسة (شعباف عبد العظيـ أحمد  )8512 ،فاعمية برنامج قائـ عمى التحميؿ
البنائي في بوا نظرية الذكاا الناج

لتدريس عمـ النفس عمى تنمية التفكير التخيمي

والمرونة المعرفية لدى طبلب المرحمة الثانوية .
وخبلصة التوؿ أف نظرية الذكاا الناج تعد نظرية شاممة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،
تستند إلى افترابات ومبادئ عممية وتربوية  ،وتيدؼ إلى االستفادة مف نتاط التوة
والتعويض عف نتاط البعؼ لدى الطبلب  ،وتسعى إلى التوازف في التدرات الثبلث التحميمية
- 081 -

استخدام نموذج مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح ..............................................................

واإلبداعية والعممية ؛ بغيو تحسيف عممية التعمـ وتحتيؽ تكامميا لدى المتعمـ  ،األمر الذي
يبرر أىمية توظيؼ واست خداـ ىذه النظرية في التدريس بكؿ عاـ  ،والمواد الفمسفية بشكؿ
خاص .

حتدٓد مشهل٘ البشح :
تتحدد مشكمة البحث الحالي في بعؼ إتتاف وفيـ طبلب الصؼ األوؿ الثانوي لممفاىيـ،
وأيبا بعؼ مستواىـ في ميارات التفكير االيجابي واتجاىاتيـ العممية ؛ وذلؾ في ظؿ عدـ
استخداـ المداخؿ والنماذج التدريسية المناسبة لتنمية ىذه الجوانب لدى الطبلب .
وفى بوا ما سبؽ يسعى البحث الحالي إلى استخداـ نموذج متترح قائـ عمى نظرية
الذكاا الناج

في تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي لتنمية المفاىيـ والتفكير االيجابي

واالتجاىات العممية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي  .وعميو يحاوؿ ىذا البحث اإلجابة عف
السؤاؿ الرئيس التالي ر
ما فاعمية استخداـ نموذج متترح قائـ عمى نظرية الذكاا الناج

في تدريس وحدة مبادئ

التفكير العممي عمى تنمية المفاىيـ والتفكير االيجابي واالتجاىات العممية لدى طبلب الصؼ
األوؿ الثانوي ؟
ويتفرغ مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية ر
 )1ما النموذج التدريسي المتترح في بوا نظرية الذكاا الناج لتنمية المفاىيـ والتفكير
اإليجابي واالتجاىات العممية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ؟
 )8ما فاعمية النموذج المتترح في تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي عمى تنمية
المفاىيـ لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ؟
 )2ما فاعمية النموذج المتترح في تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي عمى تنمية التفكير
اإليجابي لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ؟
 )5ما فاعمية النموذج المتترح في تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي عمى تنمية
االتجاىات العممية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ؟
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أٍـداف البشـح :
استيدؼ البحث تحديد ما يمي ر
 )1فاعمية النموذج المتترح في تنمية المفاىيـ لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي .
 )8فاعمية النموذج المتترح في تنمية التفكير اإليجابي لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي.
 )2فاعمية النموذج المتترح في تنمية االتجاىات العممية

لدى طبلب الصؼ األوؿ

الثانوي.

أٍنٔـ٘ البشـح :
مف المتوقع أف يفيد ىذا البحث ما يمي ر
 .1طبلب الصؼ األوؿ الثانوي  ،مف خبلؿ مساعدتيـ عمى تنمية المفاىيـ والتفكير
االيجابي واالتجاىات العممية.
 .8معممي الفمسفة والمنطؽ بالمرحمة الثانوية  ،مف خبلؿ تتديـ نموذج إجرائي لكيفية
تدريس الفمسفة والمنطؽ مف خبلؿ نموذج تدريسي قائـ عمى نظرية الذكاا الناج ،
وأيبا تدريبيـ عمى كيفية تنفيذ اإلجرااات التدريسية واختيار واألنشطة التعميمية التي
تنمى لدى الطبلب المفاىيـ والتفكير اإليجابي واالتجاىات العممية .
 .2مخططي مناىج الفمسفة والمنطؽ بالمرحمة الثانوية  ،مف خبلؿ لفت انتباىيـ إلى
أىمية تبميف الكتب الدراسية بعض األسئمة التي تحتؽ الفيـ واإلتتاف لممفاىيـ ،
وأيبا المعارؼ واألنشطة التي تنمى ميارات التفكير اإليجابي واالتجاىات العممية لدى
الطبلب .
 .5البػػاحثيف فػػي مجػػاؿ المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس  ،مػػف خػػبلؿ تتػػديـ مجموعػػة مػػف أدوات
التجريػػػب والتيػػػاس التػػػي أعػػػدىا الباحثػػػاف والمتمثمػػػة فػػػير دليػػػؿ المعمػػػـ فػػػي النمػػػوذج
المتتػػػرح ،كتيػػػب الطالػػػب فػػػي النمػػػوذج المتتػػػرح  ،اختبػػػار المفػػػاىيـ  ،اختبػػػار التفكيػػػر
اإليجابي  ،متياس االتجاىات العممية .
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سـدّد البشـح :
اقتصر البحث عمى ر
 .1وحدة مبادئ التفكير العممي مف كتاب مبادئ التفكير الفمسفي والعممي المترر عمى
طبلب الصؼ األوؿ الثانوي 4؛ وذلؾ لتبمنيا عدد مف المفاىيـ الرئيسية  ،واحتوائيا
عمى العديد مف الخبرات التعميمية التي يمكف مف خبلليا ممارسة أبعاد التفكير
اإليجابي واالتجاه العممي .
 .8المفاىيـ المتبمنة في وحدة مبادئ التفكير العممي .
 .2بعض ميارات التفكير اإليجابي .
 .5بعض أبعاد االتجاه العممي .
 .0عينة مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ بمحافظة الفيوـ .
 .2الفصؿ الدراسي الثاني . 8585/8512

ميَــر البشـح :
استخدـ البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي ؛ حيث استخدـ المنيج
الوصفي التحميمي في اإلطار النظري لمبحث وبناا أدوات البحث ،واستخدـ المنيج التجريبي في
التطبيؽ الميداني لتجربة البحث .وقد تمثؿ في تتسيـ عينة البحث إلى مجموعتيف إحداىما :
تجريبية واألخرى بابطة.

مصطلشـات البشـح :
تبمف البحث المصطمحات اآلتية ر

 )1ىظسٓ٘ الرنا ٛاليادح :
وتعرؼ في ىذا البحث بأنيا ر مجموعة مف المبادئ والتوجيات التي تساعد طبلب الصؼ
األوؿ الثانوي عمى إدراؾ نتاط قوتيـ ليستفيدوا منيا  ،والوعي لنتاط بعفيـ وتصحيحيا ،
والتوازف في استخداـ قدراتيـ التحميمية واإلبداعية والعممية  ،وذلؾ عند دراستيـ لوحدة مبادئ
التفكير العممي .
كتاب وزارة الرتبقة والتعؾقم والتعؾقم الػين  :مبادئ التػؽري الػؾسػي والعؾؿي لطالب الصف األول الثانوي  ،طبعة
. 2020/20194
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 )0الينْذز املكرتح :
ويعرؼ في ىذا البحث بأنو ر نموذج تدريسي قائـ عمى مبادئ وأسس نظرية الذكاا
الناج

وتطبيتات يا في عمميتي التعميـ والتعمـ  ،وذلؾ بيدؼ تنمية المفاىيـ المتبمنة فى

وحدة مبادئ التفكير العممي  ،وأبعاد التفكير االيجابي واالتجاىات العممية لدى طبلب الصؼ
األوؿ الثانوي مف خبلؿ دراستيـ لوحدة مبادئ التفكير العممي .

 )3املفأٍــه :
وتعرؼ في ىذا البحث بأنيار تصور عتمي لمجموعة مف الخصائص والسمات المشتركة
التي تعبر عف حتائؽ عممية أو موبوعات وقبايا فمسفية ومنطتية  ،وىى تتمثؿ في
المفاىيـ المتبمنة في وحدة مبادئ التفكير العممي مف كتاب مبادئ التفكير الفمسفي والعممي
لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي  ،وىى مفاىيـ ر العمـ  ،التفكير العممي  ،التفكير الناقد  ،التفكير
اإلبداعي  .ويتاس إتتاف وتحصيؿ الطبلب ليذه المفاىيـ مف خبلؿ درجاتيـ عمى اختبار
المفاىيـ المعد لذلؾ .

 )4التفهري اإلجيابٕ :
ويعرؼ في ىذا البحث بأنو ر ممارسة طبلب الصؼ األوؿ الثانوي لمجموعة مف العمميات
العتمية التائمة عمى إنتاج وتوليد لؤلفكار المرتبطة بالتفاؤؿ وااليجابية  ،والتدرة عمى التميز
بيف األىداؼ الواقعية وغير الواقعية  ،وببط االنفعاالت  ،وتتبؿ المسئولية الشخصية
واالختبلؼ مع اآلخريف  ،والسيطرة عمى األفكار اليدامة والسمبية واستبعادىا  ،وذلؾ عند
تحميؿ وتفسير األحداث والتبايا واليومية والحياتية  .ويتاس ذلؾ مف خبلؿ درجات الطبلب
عمى اختبار التفكير اإليجابي المعد لذلؾ .

 )5االجتاٍات العلنٔ٘ :
وتعرؼ في ىذا البحث بأنيا ر مجموعو مف السمات العتمية – ذات طابع وجداني -
والتي تحدد طبيعة تعامؿ طبلب الصؼ األوؿ الثانوي مع الظواىر واألحداث العممية  ،وتتمثؿ
تمؾ السمات في حب االستطبلع ،التفت الذىني وسعة األفؽ ،الموبوعية  ،األمانة العممية ،
التروي والمثابرة  ،وتتاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب فى متياس االتجاىات العممية
المعد لذلؾ .
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أدّات البشـح ّمْادِ التذسٓبٔ٘:
تمثمت أدوات البحث ومواده التجريبية فيما يمي:

أّال  :مْاد التذسٓب :
 دليؿ المعمـ في النموذج المتترح ( .إعداد الباحثاف)
 كتيب الطالب في النموذج المتترح ( .إعداد الباحثاف)

ثاىٔا  :أدّات الكٔاع :
 اختبار المفاىيـ في وحدة " مبادئ التفكير العممي " ( .إعداد الباحثاف)
 اختبار التفكير اإليجابي( .إعداد الباحثاف)
 متياس االتجاىات العممية ( .إعداد الباحثاف)

خطـْات البشـح ّإدساٛاتـُ :
سارت إجرااات ىذا البحث وفؽ الخطوات اآلتية ر
 )1االطبلع عمى بعض األدبيات النظرية والبحوث السابتة المتعمتة بػ ر
 مناىج الفمسفة والمنطؽ بالمرحمة الثانوية .
 نظرية الذكاا الناج .
 طبيعة المفاىيـ وأىمية تنميتيا داخؿ مجاؿ المواد الفمسفية .
 التفكير اإليجابي .
 االتجاىات العممية .
 )8إعػداد قائمػة بميػارات التفكيػر اإليجػابي وعربػيا عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف ؛ لتحديػد
مدى مناسبتيا لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي .
 )2بناا النموذج التدريسػي المتتػرح فػي بػوا نظريػة الػذكاا النػاج  ،مػف حيػث ر األسػس ،
األىػػداؼ  ،المحتػػوى الم ػراد تدريسػػو  ،خط ػوات واج ػرااات التػػدريس  ،طػػرؽ واسػػتراتيجيات
التدريس المستخدمة  ،الوسائؿ ومصادر التعمـ  ،األنشطة التعميمية  ،أسػاليب التتػويـ فػي
النموذج .
 )5إعداد دليؿ المعمـ والخاص بتدريس وحدة مبادئ التفكير العممي وفؽ النموذج المتترح .
 )0إعداد كتيب الطالب في النموذج المتترح .
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 )2إعداد اختبار المفاىيـ في وحدة " مبادئ التفكير العممي "  ،واختبار التفكير اإليجابي ،
ومتياس االتجاىات العممية ،وعربيا عمى مجموعة مف المحكميف ،وأيبا ببطيا
عمميا؛لتحتيؽ صبلحيتيا لمتطبيؽ .
 )2تحديد عينة البحث وىـ بعض طبلب الصؼ األوؿ الثانوي  -أدبي بمدرسة جماؿ عبد
الناصر الثانوية بنيف (التابعة إلدارة غرب الفيوـ التعميمية) .
 )2تطبيؽ اختبار المفاىيـ  ،واختبار التفكير اإليجابي  ،ومتياس االتجاىات العممية تطبيتا
قبمياً عمى الطبلب عينة البحث.

 )2تدريس وحدة " مبادئ التفكير العممي " وفؽ النموذج المتترح لطبلب المجموعة
التجريبية ،وتدريس نفس الوحدة بالطريتة المعتادة لطبلب المجموعة البابطة .
 )15تطبيؽ اختبار المفاىيـ  ،واختبار التفكير اإليجابي  ،ومتياس االتجاىات العممية تطبيتا
بعدياً عمى الطبلب عينة البحث.

 )11رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيا وتفسيرىا.
 )18تتديـ التوصيات والمتترحات في بوا نتائج البحث .

فـسّض البشـح :
حاوؿ البحث اختبار صحة الفروض اإلحصائية اآلتية :
 )1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف التجريبية
والبابطة في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ لصال المجموعة التجريبية .
 )8توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية في
التطبيتيف التبمى والبعدى الختبار المفاىيـ لصال التطبيؽ البعدى .
 )2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف التجريبية
والبابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير اإليجابي لصال المجموعة التجريبية .
 )5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية في
التطبيتيف التبمى والبعدى الختبار التفكير اإليجابي لصال التطبيؽ البعدى .
 )0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف التجريبية
والبابطة في التطبيؽ البعدي لمتياس االتجاىات العممية لصال المجموعة التجريبية .
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 )2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية في
التطبيتيف التبمى والبعدى لمتياس االتجاىات العممية لصال التطبيؽ البعدى .

اإلطاز اليظسٖ للبشح
لما كاف البحث الحالي ييدؼ إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ نموذج متترح قائـ عمى
نظرية الذكاا الناج

في تدريس وحدة "مبادئ التفكير العممي" لتنمية المفاىيـ والتفكير

االيجابي واالتجاىات العممية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي  ،فإف ذلؾ يتطمب الحديث
بالتفصيؿ عف المحاور اآلتية ر
أوالر نظرية الذكاا الناج .
ثانيا ر تنمية المفاىيـ داخؿ مجاؿ المواد الفمسفية .
ثالثا ر التفكيػر اإليجابػي .
رابعا ر االتجاىات العممية .
خامسار دور نظرية الذكاا الناج في تنمية المفاىيـ والتفكير اإليجابي واالتجاىات العممية
مف خبلؿ دراسة المواد الفمسفية .

أّال :ىظسٓ٘ الرنا ٛاليادح :
 )1ىظسٓ٘ الرنا ٛاليادح  :اليشأٗ – ّاملفَْو:
نشأت نظرية الذكاا الناج عمى يد ستيرنبرغ في ظؿ تطور نظريات الذكاا وتطبيتاتيا
واالىتماـ بدراسة الفروؽ الفردية.فتد كانت البداية مف خبلؿ كتابات جالتوف وكاتيؿ & Cattell
 Galtonعف الذكاا واإلبداع  ،لكنيا ركزت عمى النظر إلى الذكاا مف خبلؿ وجود عامؿ عاـ
مسئوؿ عف معظـ التدرات العتمية  ،ثـ أباؼ سبيرماف لمعامؿ العاـ مجموعة مف العوامؿ
الخاصة  .وبعد ذلؾ ظير اتجاه العوامؿ المتعددة عمى يد ثورندايؾ  ،ثـ تبنى جيمفورد اتجاه
يربط بيف الذكاا ونواتج العممية العتمية التي يستخدميا الفرد  ،ثـ ظير اتجاه الذكااات
المتعددة عمى يد جاردنر  ،وبعد ذلؾ جاا ستيرنبرج وتحدث عف نظريتو في الذكاا الناج ،
والتى نظرت إلى الذكاا باعتباره مجموعة مف التدرات التحميمية واإلبداعية والعممية المتكاممة .
وبالتالي يعد الذكاا الناج امتداد لنظرية ستيرنبرغ ال ثبلثية في الذكاا اإلنساني  ،حيث تخمى
عف منيج التحميؿ العاممى  ،ألنو لـ يكشؼ العمميات العتمية الواقعية التي ينتجيا األفراد في
حياتيـ العممية(.مرواف أحمد محمد( ،)25 ، 8512،أرزاؽ محمد عطية )102 ، 8512 ،
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ويشير كؿ مف ) )Sternberg&Grigorenko,2004,274-275أف فشؿ الطبلب في
التعمـ بمستوى يباىي قدرتيـ عمى التعمـ قد يرجع ألسباب عديدة منيا  ،أف تكوف الطريتة
التي يتـ بيا تعميـ الطبلب وتتييميـ ال تمكنيـ مف التعمـ بطريتة مثمى .وبالتالي جاات نظرية
الذكاا الناج لمساعدة ىؤالا الطبلب عمى الوصوؿ إلى إمكاناتيـ الكاممة  .حيث أف الذكاا
الناج ىو استخداـ مجموعة متكاممة مف التدرات البلزمة لتحتيؽ النجاح في الحياة ،فالطبلب
يحتتوف النجاح مف خبلؿ التعرؼ عمى نتاط قوتيـ وتحتيؽ أقصى استفادة منيا،وفي نفس
الوقت يتعرفوف عمى نتاط بعفيـ ويجدوف طرقًا لتصحيحيا أو تعويبيا .كما أف الطبلب

يحتاجوف إلى تعمـ تصحي لمجوانب التي يكوف أداؤىـ فييا بعي ًفا  .ومف ناحية أخرى عمييـ
أف يدركوا أنيـ ربما لف يكونوا أبداً متفوقيف في جميع أنواع األداا .كذلؾ يمثؿ الذكاا الناج

طريتة فعالة لمساعدة الطبلب والمعمميف عمى التكيؼ مع البيئات وتشكيميا واختيارىا.

فالبنسبة لمتكيؼ مع البيئة ،يمكف لممعمـ مثبل أف يتكيؼ مع توقعات مدير المدرسة مف خبلؿ
التدريس بطريتة يعتتد أف المدير سيطبتيا.أما في التشكيؿ  ،فيمكف أف يغير الناس البيئة
لتناسبيـ .ففي المثاؿ السابؽ يحاوؿ المعمـ إقناع المدير بدعـ طريتة جديدة في التدريس
تختمؼ عما اعتاد عميو المدير في المابي .وأخي ار في االختيار،يمكف إيجاد بيئة جديدة ،
فمثبل يمكف لممعمـ أف يترر الحصوؿ عمى مكاف في مدرسة أخرى إذا كاف غير قادر عمى
إقناع مدير المدرسة أف طريتتو في التدريس صالحة وستؤدي إلى فوائد لمطبلب .وبالتالي فإف
األفراد يحتتوف الغايات واألىداؼ السابتة مف خبلؿ إيجاد توازف في استخداميـ لمتدرات
التحميمية واإلبداعية والعممية .
وتعتمد نظرية الذكاا الناج عمى أربعة افترابات أساسية ىي ر
 )1الذكاا الناج يعتمد عمى استخداـ مجموعة متكاممة مف التدرات لمنجاح في الحياة .
 )8الذكاا اإلنساني يصعب ممارستو وتنميتو بعيدا عف السياؽ االجتماعي والثتافي
لمفرد.
 )2يتوقؼ تحتيؽ النجاح عمى قدرة الفرد عمى إدراؾ مواطف التوة لديو واالستفادة منيا ،
واكتشاؼ مواطف بعفو والعمؿ عمى معالجتيا والتعويض عنيا .
 )5يتوـ الذكاا الناج عمى إحداث التوازف بيف التدرات التحميمية واإلبداعية والعممية .
)(Sternberg &Grigorenko,2003,208-2011) , (Sternberg ,2018
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ويعرؼ كؿ مف ) (Sternberg & Grigorenko,2002,265الذكاا الناج

بأنو

قدرة الفرد عمى تحتيؽ النجاح في الحياة في بوا معاييره الذاتية  ،ومف خبلؿ سياقو
االجتماعي والثتافي الذي ينتمي إليو  ،وذلؾ مف خبلؿ توظيؼ ما لديو مف عناصر قوة ،
ومعالجو ما لديو مف نتاط بعؼ  .كما أف األشخاص الذيف يتمتعوف بالذكاا الناج يتكيفوف
ويشكموف ويختاروف البيئات مف خبلؿ التوازف في استخداميـ التدرات التحميمية واإلبداعية
والعممية.
ومف خبلؿ التعريؼ السابؽ يمكف تحديد المحكات والمعايير األساسية لمذكاا الناج في
النتاط التاليةر
 نظاـ التدرات التي نحتاجيا مف أجؿ النجاح في الحياة ىي التدرات التحميمية واإلبداعية
والعممية .
 يحدد النجاح فتط بمف السياؽ االجتماعي والثتافي ،وال يحدث بشكؿ مجرد ،بؿ حسب
المعايير والتوقعات التي يبعيا الفرد واآلخريف .
 قدرة الفرد عمي التمييز واالستفادة التصوى مف قدراتو يتـ عف طريؽ إدراؾ واستغبلؿ نتاط
التوة ومعالجة نتاط البعؼ.
 قدرة الفرد عمي التكيؼ وتشكيؿ واختيار البيئة يتـ مف خبلؿ تكيؼ التفكير أو السموؾ
ليتبلاـ بشكؿ أفبؿ مع البيئة التي يعمؿ بمنيا .
 يستطيع الفرد النجاح في الحياة مف خبلؿ التوازف في استخداـ التدرات التحميمية و
اإلبداعية والعممية بحيث تشكؿ نسيجا واحذا .

 )0بئـ٘ ىظسٓـ٘ الرنـا ٛاليادـح :
تستند نظرية ستيرنبرغ في الذكاا اإلنساني عمى نظرية معالجة المعمومات  ،وتشتمؿ
عمى ثبلث نظريات فرعية ىير النظرية التركيبية ،والنظرية التجريبية ،والنظرية السياقية .
وىذه النظريات الفرعية الثبلث تستخدـ لتوبي

العالـ العتمي الداخمي لممتعمميف ،وكيؼ

يستخدموف الذكاا لمتفاعؿ مع بيئتيـ .وفيما يمي توبي ليذه النظريات الفرعيةر
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 )1اليظسٓ٘ الفسعٔ٘ الرتنٔبٔ٘  Componential Subtheory:ر وتشير ىذه النظرية إلى
مكونات معالجة المعمومات التي تفعؿ التمثؿ الداخمي لمخبرة ،وتستخدـ ىذه النظرية كذلؾ
لوصؼ الفعاليات والعمميات العتمية الداخمية لممتعمـ  .حيث تحدث ستيرنبرغ عف وجود
ثبلثة أنواع مف العمميات مرتبة مف األعمى  ،ىي كالتالي ر
 عمميات ما وراا المعرفة ر وتشمؿ الوعي بوجود مشكمة وتحديد طبيعتيا واتخاذ التراربشأف إجرااات حميا  ،وتتييـ الحؿ بعد تجريبو .
 مكونات األداا ر وىو العنصر التنفيذي لتعميمات ما وراا المعرفة  ،ويتبمف عمميات األداامثؿ التشفير  ،واالستنتاج  ،والتطبيؽ ....الخ
 مكونات اكتساب المعرفة ر وتشمؿ عمميات الترميز االنتتائي  ،والدمج االنتتائي  ،والتمييزبيف المعمومات ذات الصمة  ،والمتارنة االنتتائية ...الخ
 )8اليظسٓ٘ الفسعٔ٘ التذسٓبٔ٘  Experiential Subtheory:ر حيث أف الميمات البيئية
التي تطبؽ فييا مكونات معالجة المعمومات تختمؼ في كونيا مألوفة لممتعمـ حسب
النظرية التجريبية ،ويعتتد أف أفبؿ طريتة لتياس الذكاا ىي الميمات التي تتبمف
نوعا ما عمى
ميارات عتمية  ،حيث أف تمؾ الميمات يتدـ مف خبلليا خبرات جديدة ً
المتعمـ.
 )2اليظسٓ٘ الفسعٔ٘ الطٔاقٔ٘ (البٔ Contextual Subtheory )٘ٔٝر وتعكس النظرية
السياقية اعتتاد ستيرنبرغ أف اليدؼ الرئيسي لمسموؾ الذكي ىو تحتيؽ األىداؼ
العممية .ولعمؿ ذلؾ يستخدـ الناس مكونات معالجة المعمومات لدييـ لمتكيؼ مع متطمبات
بيئاتيـ لتعديؿ ،أو تشكيؿ البيئة أو اختيارىا .فالذكاا البيئي ال يمكف أف يفيـ بشكؿ
كامؿ خارج السياؽ االجتماعي الثتافي.
)( ، (Sternberg , 2002,13-16محمود محمد عمي  ،وميادة الناطور -12 ،8512،
)12

 )3مظاٍس ّقدزات الرنا ٛاليادح :

ِ
لمنظرية المتترحة لمذكاا اإلنساني (نظرية الذكاا الثبلثي) لستيرنبيرج وتطورىا ،
طبتاً

ىناؾ مجموعة مشتركة مف العمميات تتع تحت مسمى الذكاا  .ويفترض ستيرنبيرج أف ىذه

العمميات تتـ في جميع أنحاا العالـ بالرغـ مف اختبلؼ الثتافات  .ويتبمف الذكاا الناج عند
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ستيرنبيرج ثبلثة مظاىر أو قدرات أساسية ىي كالتالير (Sternberg,2005,191-
)( ، (Boulet,2007,17-20)،193حمودة عبد الواحد حمودة  ،وآخروف ، )25-22 ،8512،
(منى محمد عبد الرحمف )258 ،8585،
أ) الرنا ٛالتشلٔلٕ Analytical intelligenceر وىو العممية التي يسعى مف خبلليا الفرد
إلى حؿ المشاكؿ المألوفة باستخداـ استراتيجيات تعالج عناصر المشكمة أو العبلقات بيف
العناصر  .ويتبمف الذكاا التحميمي الميارات التاليةر التحميؿ ،والمتارنة ،والتصنيؼ،
والتتييـ ،والتفسير ،والحكـ ،والنتد.
ب) الرنا ٛاإلبداعٕ Creative intelligenceر ويعني قدرة الفرد عمي تسخير مياراتو في
عممية االبتكار ،واالختراع ،واالكتشاؼ ،والتخيؿ ،واقامة االفترابات ،وبناا الفروض ،وذلؾ
عندما تواجو الفرد مشكمة ما ،أو عندما يواجيو موقفا يتطمب حبل ،ويري ستيرنبيرج أف
عممية اإلبداع تبمف كبل مف التفكير التتاربي والتباعدي ؛ وذلؾ ألف المشاكؿ التي
يتعرض ليا الفرد وتتطمب حموال تحتوي عمي نوعي التفكير التتاربي والتباعدي وليس نوعا
واحدا فتط .
ج) الرنا ٛالعنلٕ التطبٔكٕ  Practical intelligenceر ويعني قدرة الفرد عمي تبميف كؿ
ميارتو وتسخيرىا بصورة عممية ،وذلؾ في سياؽ عالمو الواقعي (الحتيتي)  ،بحيث
ا
تتكوف لديو الخبرة في تحتيؽ توافتو مع بيئتو ،وتشكيؿ سموكو عمي نحو مبلئـ لممواقؼ
التي يمر بيا .
والذكااات الثبلثة تتداخؿ معا فالذكاا التحميمي يرى العبلقات واألنماط بيف معمومات
المشكمة ،ويمارس عمميات التحميؿ والتتييـ والحكـ عمييا  ،بينما ينتج الذكاا اإلبداعي الحموؿ
اإلبداعية لممشكمة  ،وتوليد األفكار الجديدة والمناسبة لممواقؼ ،وأخي ار الذكاا العممي يطبؽ
المعرفة فى الحياة اليومية  ،واتخاذ الت اررات المناسبة فى المواقؼ اليومية والعممية  ،وىو ما
يعنى التوازف بيف الذكااات الثبلث.

- 028 -

استخدام نموذج مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح ..............................................................

 )4مبادئ التعلٔه ّالتعله ّفل ىظسٓ٘ الرنا ٛاليادح :
تتبمف نظرية الناج

العديد مف األسس والمبادئ التي يمكف استخداميا في عمميتي

التعميـ والتعمـ  ،أىميا ما يمير)( ، (Baum & Bird,2010,399-401عبد المنعـ أحمد
محمود  ،وآخروف) 105-108 ،8512،
 ليس جميع المتعمميف لدييـ قدرة عالية عمى التذكر  ،فالكثير مف الطبلب لدييـ التدرة
عمى التعمـ  ،ولكنيـ يفشموف عند محاولة حفظ أو استدعاا مجموعة مف الحتائؽ .
 يجب أف يسعى المعمـ مف خبلؿ التدريس إلى تتييـ وتنمية ذاكرة الطبلب  ،بحيث ال
يتوقؼ عند حد المخزوف السابؽ في الذاكرة  ،بؿ يستغؿ ىذا المخزوف في تطوير خبرات
جديدة .
 اليدؼ مف التعمـ ىو اكتساب المعرفة بشكؿ جيد ومرف  ،بحيث يمكف استرجاعيا
بسيولة .
 البد أف تتبمف العممية التعميمية التدريس التحميمي  ،والتفكير العممي  ،والتفكير
اإلبداعي  ،وأيبا التعمـ مف أجؿ الذاكرة  ،ولكؿ منيـ دور في العممية التعميمية  .فتدرة
الطالب عمى استخداـ قدراتو التحميمية واإلبداعية والعممية يمكنو مف ترميز المعمومات
بطرؽ متعددة وتنظيميا بمرونة مما يمكنو مف سيولة الوصوؿ إلييا  ،واسترجاعيا وقت
الحاجة إلييا .
 ينبغي أف يشتمؿ التتييـ عمى تتييـ تحميمي  ،وتتييـ إبداعي  ،وتتييـ عممي ،وكذلؾ
تتييـ لمذاكرة .
 التعمـ األمثؿ يساعد الطالب عمى االستفادة التصوى مف نتاط التوة لديو،مما يساعد عمى
تحسيف األداا األكاديمي بشكؿ كبير.
 التفكير اإلبداعي بالنسبة لممتعمـ ىو قرار بالتفكير في األشياا بطريتة مختمفة،وييدؼ
إلى إعادة تعريؼ المشكمة بدال مف مجرد قبوليا،حيث يكوف لدى المتعمـ استعداد
لممخاطرة الفكرية،ويتمتع بالتدرة عمى إقناع اآلخريف بأفكاره،والثتة في قدرتو عمى إنتاج
أفكار إبداعية .
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 التفكير العممي ىو تعمـ الطبلب كيفية تبنى بعض المواقؼ في حياتيـ  ،وكيفية تطوير
العممية الفكرية لدييـ،ومكافحة الميؿ إلى التسويؼ في أداا األعماؿ،والتنظيـ،وتحديد
الطرؽ المثمى لمتعمـ.

 )5أٍنٔ٘ اضتدداو ىظسٓ٘ الرنا ٛاليادح يف التدزٓظ :
أظيرت العديد مف األدبيات والدراسات السابتة أىمية التدريس وفؽ نظرية الذكاا الناج
لكؿ مف الطبلب والمعمميف  ،ويمكف إيجاز تمؾ األىمية في النتاط التاليةر
)( ، (Hunt ,2008,509-510)، (Sternberg,2002,383-384ىدى مصطفى محمد ،
وآخروف ( ، )252 ، 8512 ،نشوة محمد مصطفى )25-22 ،8512،
 تعمؿ نظرية الذكاا الناج عمى تحتيؽ االنسجاـ بيف عممية الكشؼ ،وطرؽ التدريس ،
وعممية التتييـ .
 تعزيز التدرة عمى االحتفاظ بالمادة المتعممة  ،فمف خبلؿ ىذه النظرية يمكف استخداـ
الترميز بشكؿ أكثر توسعا وتنوعا مف التدريس التتميدي  ،حيث يتعمـ الطبلب بطرؽ
تحميمية وابداعية وعممية  ،فيكتسب طرائؽ متعددة لترميز المعمومات مما يسيؿ
استرجاعيا.
 تخاطب عدد أكبر مف الطبلب  ،وذلؾ أل ف ىناؾ بعض الطبلب الذيف ال تعجبيـ طريتة
محددة في التدريس  ،ولكف مف خبلؿ استخداـ الذكاا الناج يصؿ المعمـ إلى عدد كبير
مف الطبلب مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات وقدرات متنوعة سواا داخؿ المدرسة أو
خارجيا .
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب  ،وذلؾ مف خبلؿ توفير بيئة مدعمة يجد فييا
الطبلب األنماط المختمفة مف قدراتيـ .
 قدـ ستيرنبرج مف خبلؿ نظريتو العديد مف األدلة التجريبية عمى أف التدريس مف خبلؿ
ا لذكاا الناج

يزيد مف مستوى التحصيؿ المعرفي لدى الطبلب فى مختمؼ المراحؿ

الدراسة .
 تساعد عمى اإلفادة مف نتاط التوة لدى الطبلب  .حيث أف الطالب مف خبلؿ ىذه النظرية
يمكنو ممارسة وتعزيز قدراتو ومواىبو في المجاالت المختمفة دوف التركيز عمى قدرات
معينة كما يوجد في الفصوؿ التتميدية .
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 تستخدـ ىذه النظرية بعض اإلجرااات التي تبمف قياـ المعمـ بالتدريس الفعاؿ ،
وبالتالي يتوقع أف يتعمـ الطبلب بدافعية أكبر  ،مما يسيـ في معالجة نتاط بعفيـ
والتعويض عنيا .
 مبلامتيا لجميع الفئات ومناسبتو لكؿ المستويات  .حيث يمكف تطبيؽ نظرية الذكاا
الناج في عممي ة التدريس .وذلؾ ألف أنواع التفكير المتبمنة في الذكاا الناج تشبو
إلى حد كبير أنواع التفكير المطموبة لمعمؿ والتعايش في الحياة اليومية.
وتأكيدا لؤلىمية السابتة  ،فتد أكدت بعض الدراسات السابتة فاعمية نظرية الذكاا الناج
في عمميتي التعميـ والتعمـ  ،ومف ىذه الدراسات ر
 دراسة )(Wendy & et..al ,2002ر والتى أوبحت أف تصميـ برامج قائمة عمى
تطبيتات الذكاا العممي – كأحد قدرات الذكاا الناج  -يدعـ قدرات ما وراا المعرفة
والتحصيؿ لدى طبلب المرحمة المتوسطة .
 دراسة ( عبد الجميؿ الترعاف  )8552،ر أوبحت أثر برنامج تعميمي مستند إلى نظرية
ستيرنبرغ الثبلثية فى تحسيف مستوى اتخاذ الترار لدي طمبة الصؼ األوؿ الثانوي
(أدبي /عممي).
 دراسة( & et..al, 2006) Stemlerر أظيرت فاعمية استخداـ نظرية الذكاا الناج
فى تطوير اختبارات متتدمة لتياس التدرات التحميمية واإلبداعية والعممية لدى طبلب
المرحمة الثانوية فى مادة اإلحصاا وعمـ النفس.
 دراسة (فاطمة أحمد الجاسـ  )8552،ر أظيرت تأثير مواامة نظرية الذكاا الناج عمى
التدرات التحميمية واإلبداعية والعممية لمنيج الصؼ الثالث االبتدائي .
 دراسة ) (Sternberg &et..al ,2014ر والتى استخدمت تطبيتات نظرية الذكاا
الناج فى تدريس فنوف المغة والريابيات والعموـ.
 دراسة (عبد الواحد محمود الكنعانى  )8512،ر أكدت فاعمية نموذج تدريسي متترح في
بوا نظرية الذكاا الناج في تحصيؿ طبلب الصؼ الرابع العممي مف مادة الريابيات
وتنمية تفكيرىـ اإلبداعي .
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 دراسة (يوسؼ محمد قطامى  )8512،ر أثبتت أثر برنامج تدريبي لمذكاا الناج
المستند إلى نموذج ستيرنبرج وميارات التفكير فوؽ المعرفي في تحسيف درجة ممارسة
التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ السادس االساسى في.
 دراسة (إسراا الصرى  ،ومنى قطيفانى  )8512،ر أظيرت أثر برنامج تدريبي في
الريابيات مستند إلى نظرية الذكاا الناج

في تنمية ميارة حؿ المشكبلت لمطمبة

الموىوبيف في رياض األطفاؿ .
 دراسة (عذاري جعفر حسف  )8512،ر استخدمت تحميؿ بروفايؿ زمف الرجع ونوعية
المياـ المستندة إلي نظرية الذكاا الناج لدي الموىوبيف والمتفوقيف والمبدعيف .
 دراسة (ببلؿ عادؿ الخطيب  )8512،ر أوبحت العبلقة بيف مستوى التعمـ المنظـ ذاتيا
والذكاا الناج لدى الطمبة الموىوبيف .

ثاىٔا  :تينٔ٘ املفأٍه داخل دلال املْاد الفلطفٔ٘ :
 )1طبٔع٘ املفأٍه :
المفيوـ ىو فكرة مجردة أو تعميـ ناتج عف خبرة ما ،أو نتيجة لتحويؿ األفكار التائمة،
كما أنو يشير إلى تصور عتمي أو تجريد ذىني لموقؼ أو حادث ما .ويتـ التعامؿ مع
المفاىيـ في معظـ التخصصات سواا بشكؿ صري كما ىو الحاؿ في عمـ النفس والفمسفة
وغيرىا ،أو بمنا كما ىو الحاؿ في الريابيات .وتتوـ المفاىيـ كأحد مستويات المعرفة بعدة
وظائؼ ،أىميا ما يمي:
 تبسيط العالـ الواقعي مف أجؿ تواصؿ وتفاىـ يتصؼ بالكفاية . المفاىيـ تمثؿ تركيبا منتظما لما نتعممو بشكؿ عاـ . تساعدنا المفاىيـ عمى تنظيـ خبراتنا بصورة يسيؿ استدعائيا والتعامؿ معيا . المفاىيـ أكثر جوانب التعمـ فائدة في المجاؿ المعرفي ( .عبداهلل إبراىيـ يوسؼ ،)8510،120
وتعرؼ المفاىيـ العممية بأنيا صياغة مجردة لمخصائص المشتركة بيف مجموعة مف
الحتائؽ أو المواقؼ  ،ويعطى أسما أو كممة أو عنوانا  .وبالتالي فإف ىذه المفاىيـ تنتج مف
التفكير المجرد  ،وتظير العبلقات المتبادلة بيف الحتائؽ العممية ( .منى مصطفى كماؿ ،
)225 ، 8512
- 022 -

استخدام نموذج مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح ..............................................................

كما تعرؼ المفاىيـ المنطتية بأنيا " تصور عتمي لمجموعة مف السمات والصفات
والخصائص يتـ التعبير عنيا بكممات أو رموز أو مصطمحات تشير إلى مجموعة مف
الموبوعات والتبايا المنطتية مثؿ :المنطؽ واالستدالؿ ،قوانيف الفكر األساسية ،الحدود
المنطتية ،التعريؼ ،التبايا ،االستغراؽ " (محمد سعيد أحمد .)125 ،8512 ،

 )0أٍنٔ٘ تينٔ٘ املفأٍه داخل دلال املْاد الفلطفٔ٘ باملسسل٘ الجاىْٓ٘:
لتد أكد عمماا التربية أف أساسيات المعرفة ىي التأكيد عمى المفاىيـ والمبادئ والتي في
بوئيا يمكف فيـ العديد مف الحتائؽ لمجاؿ معيف  ،حيث تمثؿ المفاىيـ أحد أىـ مستويات
البناا المعرفي التي تبنى عمييا باقي المستويات مف مبادئ وتعميمات ،وقوانيف ،ونظريات
ومف أىـ نواتج التعمـ التي يمكف مف خبلليا تنظيـ المعرفة العممية لدى المتعمـ (.أسماا
رويب سالـ  ،وأمجاد مجمد .)8512،22 ،
وفى مجاؿ تدريس المواد الفمسفية بالمرحمة الثانوية توب (آماؿ جمعة عبد الفتاح ،
 ) 128-121 ، 8515أىمية تنمية المفاىيـ الفمسفية لدى طبلب المرحمة الثانوية  ،فيما
يمي ر
 تعد المفاىيـ الفمسفية واحدة مف أىـ جوانب التعمـ في الفمسفة .
 تعد المفاىيـ الفمسفية بمثابة مفاتي لمتفكير الفمسفي .
 تنمى لدى الطبلب مجموعة مف التدرات مثؿ التحميؿ والتفسير وادراؾ العبلقات
والمتارنة والتصنيؼ .
 تساعد عمى تنظيـ الخبرات العتمية .
 تساعد في تحتيؽ التعمـ ذي المعنى .
 تساعد عمى ربط الطالب بالبيئة االجتماعية التي يعيش فييا .
 تدعـ عمميات الفيـ واالستدالؿ لدى الطبلب .
 تمكننا مف تحتيؽ التواصؿ الفكري والحباري عبر الزماف والمكاف .
 تتصؼ المفاىيـ الفمسفية بالشمولية ومف ثـ تعطى صورة كمية تساىـ في توبي
المشكبلت الفمسفية وتكسب الطالب دقة التعبير وتوصيؿ أفكاره الفمسفية بسيولة
ويسر .
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كما أف تعميـ وتعمـ المفاىيـ المنطتية يعد مف أىـ أىداؼ تدريس الفمسفة والمنطؽ فى
المرحمة الثانوية  .ويمكف إيجاز تمؾ األىمية فى النتاط التالية ر
 تتع قبية تنمية المفاىيـ المنطتية في متدمة المياـ التي يبطمع بيا تعميـ التفمسؼ ،
وتتزايد الحاجة إلى ذلؾ بالنظر إلى العديد مف االعتبارات التي يتمثؿ أىميا فى أف تدريب
الطبلب عمى كيفية إدراؾ وتكويف المفاىيـ المنطتية األساسية مف أىـ أىداؼ تدريس
المنطؽ بالمرحمة الثانوية  ،كما أف العناية بتوبي

معاني األلفاظ والمصطمحات

الفمسفية والمنطتية يعد مف المبادئ األساسية التى يتعيف مراعاتيا في برامج تدريس
الفمسفة  ،وأخي ار مواكبة أحدث االتجاىات التربوية العالمية التي تنادي بتنمية المفاىيـ
المنطتية (محمد سعيد أحمد .)122 ،8512 ،
 تأتى أىمية تنمية المفاىيـ المنطتية مف األىمية الخاصة لدراسة مادة المنطؽ  ،حيث
أف دراسة المنطؽ مف الدراسات الشيتة التي تثير إعجاب كثير مف الدارسيف  ،ولكف
مشكمة المنطؽ دائما فى طريتو عربو  ،وتناوؿ موبوعاتو  .فإذا لـ تعرض عربا
يستحوذ عمى انتباه الدارس مف خبلؿ األمثمة المنتتاة بشكؿ واع  ،وتسمسؿ األفكار
بطريتو سميمة  ،وتوب وفيـ مفاىيمو  ،فربما نفر منو الدارس ولـ يستطيع استيعاب
موبوعاتو  ،وبالتالي ال يستفيد مف الفوائد التى يمكف أف يجنييا مف معرفتو بيذا العمـ.
( صباح أميف عمي )820 ، 8512 ،
 ما أوبحتو بعض الدراسات السابتة مف وجود تصورات خاطئة عف المفاىيـ بشكؿ عاـ
لدى

طبلب

المرحمة

الثانوية

والجامعية.ومف

تمؾ

الدراساتر

دراسة

 ،) (Thompson&Logue:2006ودراسػػة (Nelson Burton and Others
) ، :2007ودراسػػػػػة ) ، (Hamza &Wickman,2008ودراسة (Stojanovska
) ،& Others:2012ودراسة ) . (Grégoire & Others: 2015وبالتالي فإف وجود
ىذه التصورات الخاطئة  ،والتى تأخذ عده أشكاؿ منيا ر الخمط بيف المفاىيـ  ،وسوا
فيـ بعض المفاىيـ  ،وتتديـ تفسيرات غير صحيحة لبعض المفاىيـ  ،وتتديـ تعريفات
ناقصة لبعض المفاىيـ المنطتية يؤثر عمى تعمـ وتنمية المفاىيـ بشكؿ صحي وحتيتي
لدى الطبلب.ومف ىنا تتب

أىمية تنمية المفاىيـ لدى الطبلب فى المرحمة الثانوية

حتى يتـ معالجة وتصحي ىذه التصورات الخاطئة .
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كذلؾ أوبحت بعض األدبيات أىمية تنمية المفاىيـ العممية لدى الطبلب  .والتى يمكف
عربيا كالتالي ر (حناف مصطفى أحمد  ( ،)22-22 ،8512،إلياس الدومة آدـ، 8512 ،
( ، )120-125ىالة إبراىيـ محمد ) 00 ، 8512 ،
 تسيـ فى تفسير الظواىر الطبيعية والتياـ باالستجابات المناسبة وتسييؿ دراسة
الخبرات بربط األحداث والظواىر واألشياا يبعبيا البعض .
 تتمؿ مف تعتد البيئة  ،إذ أنيا تصؼ ما ىو موجود مف أشياا ومواقؼ .


تساعد عمى التفسير والتطبيؽ بمعنى أف تعمـ أحد المفاىيـ في مرحمة ما يساعد
عمى تفسير المواقؼ أو األحداث الجديدة أو غير المألوفة ومعنى ذلؾ أف تعمـ
المفاىيـ العممية يساعد عمى انتتاؿ أثر التعمـ.

 تعد المفاىيـ أساس بناا التفكير  ،فيى تساعد المتعمـ عمى التفكير بشكؿ مجرد ،
وتفسير الخبرات بربط األحداث والظواىر واألشياا بببعيا البعض .
 تساعد عمى التوجيو والتنبؤ والتخطيط ألي نشاط  ،فتتمؿ الحاجة إلى إعادة التعمـ
عند مواجية أي موقؼ جديد .
 تعد المفاىيـ بمثابة الوسائؿ التى تعرؼ بيا األشياا الموجودة فى البيئة .
 تساعد فى حؿ بعض صعوبات التعمـ مف خبلؿ البناا اليرمى ليا  ،حيث يتـ
االنتتاؿ مف مفيوـ آلخر أو مف مرحمة ألخرى .
 تسم المفاىيـ بالتنظيـ والربط بيف مجموعات األشياا واألحداث .
 تعد المفاىيـ العممية وسيمة اتصاؿ وتفاىـ بيف األفراد  ،وتساعد عمى تتدير المتعمـ
لممشاكؿ المحمية والعالمية .
 تزيد مف التدرة عمى استخداـ المعمومات فى مواقؼ حؿ المشكبلت .
 يعتمد بناا المناىج عمى المفاىيـ العممية وترابطيا وتكوينيا ونموىا فى المراحؿ
التعميميػة

المختمفة .

 المفاىيـ أكثر ثباتا واستت ار ار مف الحتائؽ  ،وتمعب دو ار رئيسيا فى اكتساب المعرفة
مف خبلؿ المعمومات ذات المعنى .


تدريس المفاىيـ العممية سيمكننا مف إبراز الترابط
المختمفة .
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ثالجا  :التفهٔـــــس اإلجيابــــٕ:
 )1مفَْو التفهري اإلجيابٕ:
يندرج التفكير االيجابي بمف مفاىيـ عمـ النفس االيجابي  ،وقد انبثؽ مف عدة مفاىيـ
مختمفة  ،منيا التفكير البنائي الذي قدمتو النظرية البنائية  ،والذي يركز عمى اكتساب الفرد
لميارات شخصية تؤىمو لمواجية المشكبلت بكفااة  ،وأيبا يرتبط التفكير االيجابي بتفكير
الفرصة  ،والذي اقترحو سوليفاف عاـ  ، 1202والذي يركز عمى زيادة االنتباه والتفكير فى
النجاح فى حؿ المشكبلت  ،والتفكير فى العوامؿ التي تؤدى إلى تحديد مشكمة ما  ،والبعد عف
التركيز عمى جوانب الفشؿ  ،وذلؾ استنادا إلى أف المتميزيف فى تفكير الفرصة لدييـ
اعتتادات وقن اعات راسخة يوجيوف بيا تفكيرىـ  ،ومف ىذه االعتتادات المحاولة مف أجؿ
النجاح وليس المحاولة والخطأ ( .سموى عبد السبلـ عبد الغنى

وسحر السيد

االحمدى( )22 ، 8512،الينوؼ محمد الدبايبة وأحمد محمد الزعبي )2 ، 8512،
ويزخر األدب التربوي بعدة تعريفات لمتفكير االيجابي .فتد عرفو (إبراىيـ الفتي8518 ،
 )00 ،بأنو التفاؤؿ بكؿ ما تحمؿ ىذه الكممة مف معاني والسعي نحو األفبؿ  ،واستغبلؿ
كافة التدرات مف أجؿ تحتيؽ أىدافنا وطموحاتنا بما يعطي لنا الشعور بالراحة واالستترار وىذا
ما يؤثر إيجابياً عمى حياتنا .

كما عرفو (جابر عبد الحميد جابر وآخروف )8515،220،بأنو عممية عتمية إلنتاج

وخمؽ لؤلفكار التي ترتبط باالبتكار والسيطرة اآللية عمى أخطاا التفكير اليدامة وتتويميا
وتوجيييا بطريتة فعالة تبفي إيجابية عمى الحياة الشخصية أو العممية ،والسماح لؤلفكار
العتمية واإليجابية بأف تؤدي إلى التوسع والنمو والنجاح  ،وتوقع نتائج النجاح .
وأيبا يعرؼ ( (Denise,2017,8-9التفكير االيجابي بأنو "عممية معرفية تبعث عمى
األمؿ  ،وتساعد في حؿ المشكبلت  ،وتسم لمفرد بالنظر إلى األحداث السمبية  ،والتفاؤؿ
تجاه المستتبؿ .
ومف خبلؿ التعريفات السابتة يتب أف ر
 التفكير االيجابي يتبمف مجموعة الميارات التي يمكف تعمميا واتتانيا  ،بحيث تكوف
الطريؽ لمنجاح والسعادة .
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 التفكير االيجابي يعد تييؤ عتمي نحو إيجاد الحموؿ لممشكبلت والمواقؼ بنظرة ايجابية
متفائمة .
 التفكير االيجابي يعد نظاـ تدريب لمعتؿ البشرى لتغيير الواقع نحو األفبؿ.
 التفكير االيجابي عممية واجراا  ،وليس غاية في حد ذاتو  ،فيو ال يعطى حموال  ،ولكف
يعطى فرصا إليجاد الحموؿ  ،والتفكير فيما ىو ممكف .

 )0مسات الشدص ذّ التفهري اإلجيابٕ:
تناولت بعض األدبيات التربوية سمات الشخص ذو التفكير االيجابي مف خبلؿ
الخصائص اآلتية ر (محمد جبر دريب (، ) 152-152 ، 8512 ،سياـ أحمد السبلموني،
) 255-252، 8512
 قادر عمى الحوار والمناقشة العممية ،وتكوف نتائج مناقشتو وحواراتو مثمرة ومفيدة بالنسبة
لو ولآلخريف.
 لديو التدرة عمى الوعي بالعبلقة التفاعمية بيف المشاعر واألفكار والسموؾ .
 ذو لغة ومفردات تتصؼ بالمرونة قابمة لؤلخذ والعطاا.
 لو التدرة عمى اختيار كبلمو بحيث ال يستي أز وال يتيكـ باآلخريف ،ولو التدرة في تتديـ
النتد والمبلحظات لآلخريف بشكؿ بناا ومفيد.
 يمتمؾ الفكر المستنير ولو التدرة عمى إبداا الرأي واحتراـ آراا اآلخريف ،ويكوف حديثو
مناسبا لمموقؼ ومتنع لآلخريف.
 يبحث عف المعمومات والمعرفة الجديدة سواا أكاف موافتا أو معاربا ليا ،كما يتميز
بإعطائو الحؽ لآلخريف.
 يميؿ إلى إعطاا تصور طبيعي وواقعي عف ذاتو أماـ اآلخريف.
 يعطي حموؿ ناجعة ومبتكرة وجديدة لممشكبلت التي يصادفيا،ولذلؾ يعتبر مف األفراد
المبدعيف.
 ال يبع نفسو في مواقؼ حرجة أثناا المناقشات ألنو يمتمؾ الثتافة والمعرفة والمرونة
الفكرية التي تساعده عمى تجنب مثؿ ىذه المواقؼ.
 ينظر إلى نفسو بتوابع ويتدـ نفسو لآلخريف بشفافية ،ويدرؾ أف المثالية والكماؿ ليست
مف صفات البشر.
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 األكثر تكيفا مع نفسو وأفكاره ومشاعره ويبحث عف األفكار قبؿ أف يحصؿ عمى األحداث.
 يتدر الحياة ويرفض اليزيمة  ،ويمتمؾ الرغبة الجادة في التغيير مف التفكير السمبي إلى
التفكير اإليجابي .
 يركز عمى النجاحات ويستخدـ األلفاظ التي تدعـ ىذا النجاح في أبسط صوره.
 يستخدـ أسموب التحدث مع الذات الذي يجعمو متمكنا مف مراقبة وتتويـ أفكاره الداخمية
وقناعاتو لتوقع النجاح في حؿ المشكبلت التي تصادفو.
 لديو التدرة عمى االسترخاا الطبيعي والتحكـ في التغيرات التي تؤثر عمى ببط انفعاالتو .
 يتميز بانخفاض مستويات التمؽ والخوؼ مف مواجية المشكبلت الباغطة مثؿ مواقؼ
التنافس ومواجية الجميور أو مواقؼ االختبار.

 )3أٍنٔ٘ تينٔ٘ مَازات التفهري اإلجيابٕ لد ٚطالب املسسل٘ الجاىْٓ٘ :
أظيرت العديد مف األدبيات التربوية تنمية ميارات التفكير االيجابي لدى طبلب المرحمة
الثانوية  .ويمكف إيباح ذلؾ فى عدة نتاط كالتالي ر
 يساعد الطالب عمى التكيؼ عمى نحو أفبؿ مع الموقؼ  ،ويزيد مف قدرتو عمى حؿ
المشكبلت الحياتية التي تواجيو .
 يشعر الطالب بالتف اؤؿ نتيجة لتوقع النتائج االيجابية فى مختمؼ المواقؼ واألحداث ،
وبالتالي يزيد مف مستوى الطموح األكاديمي لديو .
 تشجيع الطالب عمى إقرار طريتة تفكيره  ،فإذا اختار أف يفكر بطريتة ايجابية  ،فإنو
يستطيع أف يزيؿ الكثير مف المشاعر غير المرغوب بيا  ،والتى يمكف أف تعيتو عف
تحتيؽ الكثير مف األىداؼ .
 أثبتت الدراسات وجود عبلقة بيف اإلبداع والمشاعر االيجابية  ،حيث أف الطبلب الذيف
يتمتعوا بااليجابية تكوف لدييـ ميوؿ إبداعية .
طا وثي ًتا بنجاح الطالب في كؿ مجاؿ مف مجاالت
 يرتبط االتجاه العتمي اإليجابي ارتبا ً
الحياة.

 أوبحت بعض الدراسات أف التفكير اإليجابي يسيـ في عبلج التأخر الدراسي لدى
المتعمميف.
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 التفكير اإليجابي ىو تفكير بناا توالدي ،وتصدر منو المتترحات الممموسة والعممية
حيث يجعؿ األشياا تعمؿ ،وىدفو ىو الفعالية والبناا( .صفاا محمد عمي، 8515 ،
( ، (Kelly,2016 , 3-5) ، )28-21أرزاؽ محمد عطية )122 ، 8512 ،

 )4أبعاد ّمَازات التفهري اإلجيابٕ:
أظيرت لنا األدبيات التربوية والدراسات السابتة عدة محاوالت لتحديد أبعاد وميارات
التفكير اإليجابي ،فتد صنؼ (عبد الستار إبراىيـ  )8518،ميارات التفكير االيجابي إلى ما
يمي ر
 التوقعات اإليجابية والتفاؤؿ .
 الببط االنفعالي والتحكـ فى العمميات العتمية العميا .
 حب التعمـ والتفت المعرفي الصحي .
 الشعور العاـ بالربا .
 التتبؿ االيجابي لبلختبلؼ عف اآلخريف .
 السماحة .
 الذكاا الوجداني .
 تتبؿ غير مشروط لمذات .
 تتبؿ المسئولية الشخصية .
 المجازفة اإليجابية .
كما صنؼ (جابر عبد الحميد جابر وآخروف )8515،222،ميارات التفكير االيجابي إلى
ما يمير
 ميارات التفكير اإليجابي .
 ميارة حديث الذات اإليجابي .
 ميارة التخيؿ .
 ميارة التوقع اإليجابي .
 ميارة حؿ المشكبلت الحياتية .
 التعمـ االجتماعي .
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وأيبا صنؼ(رمباف عمي حسف )802-802 ، 8512،ميارات التفكير االيجابي إلى ما
يمير
 حديث الذات االيجابي .
 التوقع االيجابي .
 إدراؾ الذات االيجابي .
 التخيؿ االيجابي .
 حؿ المشكبلت .
وأخي ار صنفت ( حناف مصطفى أحمد )25-8512،22،ميارات التفكير االيجابي إلى ما يمير
 ميارة حديث الذات االيجابي .
 ميارة التخيؿ .
 ميارة التوقع االيجابي .
 ميارة حؿ المشكبلت الحياتية .
وفى بوا التصنيفات السابتة وغيرىا تـ إعداد قائمة بأبعاد وميارات التفكير االيجابي
المناسبة لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي .

 )0طرؽ وتتنيات تكويف العتمية اإليجابية ر
ىناؾ عػده طرؽ لتطوير توجو عتمي إيجابػي لدى الفرد  ،تحددىا ( إيماف حسنيف
عصفور ) 20-25، 8512 ،فيما يمي ر
 التركيز اإليجابي عمى الحابرر أي عدـ االستغراؽ في مشكبلت المابي حتى ال تصب
أكثر مما ىي عميو بالفعؿ.
 استخداـ المغة اإليجابيةر أي أف يذكر اإلنساف نفسو دائماً بأف أفكاره تتشكؿ مف كمماتو،
ولذا يجب تجنب استخداـ المغة السمبية ،ويتوؿ المفكر "ويمي نيمسوف " Willie
 Nelsonفي ىذا الصددر "أنو بمجرد استبداؿ األفكار السمبية بأخرى إيجابية ،سوؼ تبدأ
النتائج اإليجابية".
 تتبؿ األمور التي ال يمكف تغييرىار أي تتبؿ األمور التي لـ تسر بالطريتة التي ُخطط ليا،
وخاصة األمور التي تكوف خارج السيطرة ،وأكبر مف قدرات الفرد ،وتجنب إىدار الطاقة

الذاتية عمى المشاعر السمبية اليادمة.
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 التفاعؿ مع اآلخريف والتواصؿ معيـر االلتتاا باآلخريف يجعؿ الفرد في حالة أفبؿ،
وخاصة إذا تخمؿ البحؾ ىذه المتااات ،ألنو يتمؿ مف حدة اإلجياد والتوتر والتمؽ،
ويدعـ العبلقات بيف األفراد ويجعميا أكثر ترابطاً وقوة ،فيصب الفرد في حالة أفبؿ.

 المشاركة االجتماعيةر مساعدة اآلخريف واإلسياـ في النيوض بالمجتمع أو المشاركة
بطريتة أو بأخرى يش عر الفرد بأنو أكثر إيجابية ،وتمنحو مشاعر طيبة تشعره بالتحسف
والربا عف الذات ،وتساعد الفرد عمى رؤية مشاكمو مف زوايا مختمفة.
 الحفاظ عمى التعمـر مواصمة التعمـ وتحتيؽ األىداؼ يمن الطاقة ،ويساعد عمى تواجد
أفكار جديدة في عتؿ الفرد ،ويتي

الفرصة لمتفكير في األشياا والنظر إلى المواقؼ

بطرؽ مختمفة ،مما يكوف لو تأثير إيجابي عمى حياة الفرد ككؿ .
 االمتنافر قباا بعض الوقت يومياً لمتفكير في األشياا التي تستحؽ االمتناف ليا

والتركيز عمييا في حياة الفرد ،والتذكير بالنجاحات واالنجازات واألشياا اإليجابية التي

حدثت في حياتو ،والتي تشعره بتتدير الذات .

زابعا  :االجتـاٍات العلنٔـــ٘ :
 )1طبٔع٘ االجتاٍات العلنٔ٘:
تميز العصر الذي نعيشو اآلف بالتتدـ العممي اليائؿ والتسارع المذىؿ في شتى جوانب
المعرفة ،األمر الذي جعؿ الشرط األوؿ لبناا نيبة شاممة في مجتمعنا ىو ترسيخ ثتافة العمـ
وتأصيؿ الوعي العممي في حياتنا وثتافتنا ،فاألمـ ال تتتدـ باألماني وال تتطور بالعودة إلى
الوراا ،وانما بالحركة الداوبة إلى األماـ ،بما ينطوي عميو ذلؾ مف إدراكيا لتيـ العمـ وانتاجيا
عمى مختمؼ األصعدة ،وغرس قيـ العمـ في الحياة اليومية ألفراد المجتمع مف خبلؿ العممية
التعميمية والتثتيفية لممجتمع ككؿ ( .عاصـ كماؿ حب الديف ومنى عبد الصبور محمد ،
)125 ، 8512
وتعرؼ (أميرة جابر ىاشـ  )858، 8551 ،االتجاىات العممية بأنيا ر الحالة الوجدانية
أو االنفعالية لمفرد نحو العمـ  ،والتى تتكوف بناا عمى ما يوجد لديو مف معارؼ ومعتتدات
وخبرات سابتة عف ىذا الموبوع  ،وقد تؤدى ىذه الحالة بالفرد إلى التياـ ببعض االستجابات
(المفظية والعممية ) وقد تكوف

( بطيئة – محايدة – عالية ) وتتميز ىذه االستجابات وفتا

لما يتطمبو الموقؼ بما يأتي ر التفت الذىني وحب االستطبلع  ،والتريث فى إصدار اإلحكاـ ،
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والموبوعية  ،واألمانة العممية والفكرية  ،والعتبلنية  ،وفيـ العبلقات بيف السبب والنتيجة ،
واإليماف بالعمـ  ،والمثابرة عند استخداـ طريتتو لحؿ ما يواجينا مف مشكبلت .
كما يعرؼ كؿ مف (تياني العبوس ورؤوؼ العاني  )152 ، 8512 ،االتجاىات العممية
بأنيا ر سمات ذىنية تحدد سموؾ األفراد  .فيى توجيات عامة عند األفراد تظير عند تعامميـ
مع مواقؼ مصوغة تتعمؽ بموبوعات عممية وتعكس الجوانب اآلتيةر حب االستطبلع
والموبوعية واألمانة العممية واالنفتاح العتمي .
ومما سبؽ يتب أف االتجاه العممي فى مفيومو يشير إلى مجموعو مف السمات العتمية
– ذات طابع وجداني  -والتي تحدد طبيعة تعامؿ الفرد مع الظواىر واألحداث العممية .

 )0مهْىات االجتاٍات العلنٔ٘ ّدلاالتَا:
يري التربوييف وعمماا النفس أف لبلتجاه ثبلث مكونات وىي ر
أ) المكوف المعرفير ويعبر عف المعرفة والخبرات والمعتتدات التي يمتمكيا الفرد عف موبوع
ما.
ب) المكوف الوجدانير ويعبر عف شعور الفرد الذي يؤثر في تتبؿ أو رفض موبوع ما .
ج) المكوف السموكير ويتبمف االستعدادات السموكية التي يبدييا الفرد بشكؿ متسؽ مع
المعارؼ واالنفعاالت التي تشكمت لو في المرحمتيف السابتتيف.
وىذه المكونات الثبلثة ال يمكف أف يعمؿ كؿ منيا بشكؿ منفصؿ  ،فيذه المكونات تبدو
مترابطة ويصعب فصؿ كؿ مكوف عف اآلخر(.ىدى محمد حسيف وىنادي عبداهلل
سعود)122 -122 ،8515،
أما عف مجاالت االتجاه العممي  ،فيمكف حصر أىميا فى النتاط التالية ر (حجازي عبد
الحميد أحمد (، )22-28 ،8552 ،سعيد محمد صديؽ )22-20 ، 8510 ،
 حب االستطبلعر ويتصد بو رغبة المتعمـ في الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ عندما يواجو
مواقؼ جديدة يصعب عميو تفسيرىا في بوا ما يمتمكو مف معمومات.
 اإليماف بالطريتة العمميةروتعنى إيماف المتعمـ بأىمية المبلحظة والتجريب فى الوصوؿ
إلى الحتائؽ العممية،والشعور بأف الطريتة العممية تصح
التائمة عمى أسس موبوعية.
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 األمانة العمميةر تشير إلى توخي المتعمـ الدقة في الحفاظ عمى نتائج الدراسات واألبحاث
أو األعماؿ التي يتوـ بيا اآلخروف مع االعتراؼ بجيودىـ وتتبؿ أفكارىـ بصدؽ وأمانة.
 الموبوعيةر وىي تستخدـ لئلشارة إلى عدـ تحيز المتعمـ أو تعصبو عند اختياره ألفكار
أو كتابة مبلحظات عف موبوع ما أو عند حؿ مشكمة ما.
 التروي في إصدار األحكاـر ويعني عدـ تسرع المتعمـ في إبداا الرأي  ،والحذر مف
التعميمات الجارفة ،وتجنب األحكاـ السريعة  ،والتمسؾ بالحتائؽ والبعد عف المبالغات ،
ووبع األحكاـ بنااا عمى الحتائؽ .
 اإليماف بتدرة العمـ عمى حؿ المشكبلت :ويعني إيماف المتعمـ بالدور اإليجابي لمعمـ
وقدرتو عمى حؿ المشكبلت الحالية والمستتبمية  ،واإليماف بالعبلقة الوثيتة بيف العمـ
والمجتمع  ،واالعتتاد بأف النظريات العممية ليا تطبيتات عممية تخدـ المجتمع .
 فيـ عبلقات السبب والنتيجةر وىو البحث عف األسباب الحتيتية لحادثة أو موقؼ وفحص
ما ُي َعرض مف ظواىر لمتوصؿ إلى النتيجة الحتيتية لؤلحداث ،عبلوة عمى إيجاد سبب
عممي لعبلقة بيف حادثتيف.
 التفت

الذىني وسعة األفؽ ر ويعنى إظيار المتعمـ لسموكيات ايجابية نحو الحتائؽ

والنظريات العممية غير التتميدية  ،وأيبا المرونة العتمية فى البحث العممي وتتبؿ اآلراا
المختمفة ،وتكويف الرأي العممي وفتا لوجيات نظر متباينة .

خامطا :دّز ىظسٓـ٘ الرنـا ٛاليادح يف تينٔـ٘ املفأٍه ّالتفهٔـس اإلجيابـٕ ّاالجتاٍات
العلنٔ٘ مً خالل دزاض٘ املْاد الفلطفٔ٘ :
 )1دّز ىظسٓ٘ الرنا ٛاليادح ف ٙتينٔ٘ املفأٍه مً خالل دزاض٘ املْاد الفلطفٔ٘:
قد يصب التعمـ اإلنساني مسألة بالغة الصعوبة والتعتيد ويحتاج ألعماؿ مميدة توجب
عمى اإلنساف أف يستجيب باستجابة محددة لكؿ مثير يواجيو فى حياتو  ،ولكف اإلنساف
ولحسف حظو ال يتعامؿ مع المثيرات التي يواجييا في بيئتو بيذه الطريتة ،ألف لديو التدرة
عمى التعميـ .
ولتد استخمص جانييو ) Gagneثبلثة أفكار رئيسية حوؿ المفيوـ وطبيعة تعممو وىير
 المفيوـ عمميات عتمية استتبللية .
 يتطمب تعمـ المفيوـ عمميات التمييز بيف األمثمة والبلأمثمة.
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 األداا الذي يدؿ عمى تمكف المتعمـ مف تعمـ المفيوـ ىو قدرتو عمى وبع األمثمة
في الصنؼ (التصنيؼ) ( .سبلـ بوجمعة )20 ، 8518،
وفى بوا أفكار (جانيية) السابتة عف طبيعة تعمـ المفاىيـ فإف نظرية الذكاا الناج
تمثؿ أداه فعالة لتنمية المفاىيـ لدى الطبلب.حيث يشير )(Sternberg,2002,383-384
أف الطبلب يتعمموف بشكؿ أكثر فعالية مف خبلؿ التدريس التائـ عمى نظرية الذكاا الناج .
حيث يتبمف ىذا التدريس التوجيو والتتييـ التحميمي واإلبداعي والعممي  ،وكذلؾ الذاكرة  ،كما
أنو يساعد الطبلب عمى التعرؼ عمى نتاط التوة واالستفادة منيا  ،وفي الوقت نفسو التعرؼ
عمى ن تاط البعؼ وتصحيحيا أو تعويبيا .وبالتالي فيو يمثؿ أداة فعالة لرفع وزيادة
التحصيؿ المعرفي لدى الطبلب  ،وما يرتبط بو مف مفاىيـ .وىذا يبرز الدور الفعاؿ لنظرية
الذكاا الناج فى تنمية المفاىيـ لدى الطبلب وفؽ المستويات المعرفية المختمفة لؤلىداؼ .
كما أنو مف خبلؿ تحميؿ بنية الذكاا الناج ومكوناتو ،فإنو يبلحظ تشابيا كبي ار بيف تمؾ
المكونات وبيف تصنيؼ بموـ لمجاالت التعمـ _ والتى غمب عمييا الطابع المعرفي المفاىيمى-
حيث صنؼ الخبرات التعميمية في شكؿ ىرمي متدرج الصعوبة (المعرفة – الفيـ – التطبيؽ –
التحميؿ – التركيب – التتويـ)  .حيث أف التعميـ مف أجؿ التفكير اإلبداعي يشابو التعميـ مف
أجؿ التركيب عند بموـ  ،والتعميـ مف أ جؿ التفكير العممي يشابو إلى حد كبير التعميـ مف أجؿ
التطبيؽ  ،والتعميـ مف أ جؿ التفكير التحميمي يرتبط بمستويي التحميؿ والتتويـ عند بموـ .
(دعاا محمد محمود )180-185 ، 8512 ،
وىذا ما يجعمنا نستخمص أف تنمية التدرات اإلبداعية والتحميمية والعممية لدى الطبلب ،
يرتبط بالبرورة بتنمية المفاىيـ في مستوياتيا المختمفة بدااً مف المعرفة وانتياااً بالتتويـ .
وفى مجاؿ تتويـ تعمـ المفاىيـ يوب

) (Sternberg,2015,76-77أف االختبارات

التتميدية التياسية تتيـ فتط عينة بيتة مف التدرات المطموبة لمنجاح في المدرسة وفي الحياة
 ،وفي المتابؿ تؤكد نظرية الذكاا الناج أف الذكاا ينطوي عمى ميارات إبداعية في إنتاج
أفكار جديدة  ،وميارات تحميمية في تتييـ ما إذا كانت األفكار جيدة  ،وميارات عممية في
وبع األفكار موبع التنفيذ وفي إقناع اآلخريف بتيمة األفكار .
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وىذا يؤكد أف نظرية الذكاا الناج ال تتعامؿ فتط مع المستويات المعرفية الدنيا مف تعمـ
المفاىيـ  ،والخاصة بتدرات الطبلب عمى تذكر واسترجاع المفاىيـ  ،وانما تيدؼ أيبا إلى
تنمية المستويات العميا الخاصة بتطبيؽ وتحميؿ وتركيب وتتويـ المفاىيـ.
وتأكيدا لما سبؽ فتد أوبحت دراسة ) ) Sternberg &Grigorenko,2003أف
التدريس بنظرية الذكاا الناج يعمؿ عمي زيادة التحصيؿ الدراسي وميارات التفكير اإلبداعي
لطبلب المرحمة الثانوية .
ومف جية أخرى فإف لممفاىيـ أىمية كبيرة في تدريس المواد الفمسفية  ،فيي تعد واحدة
مف أىـ جوانب التعمـ ؛ ألنيا تعتبر بمثابة مفاتي لمتفكير الفمسفي ،ومف ثـ فإف أي لبس أو
سببا في تعثر فيـ الفمسفة كمادة دراسية  .ويرى الباحثاف أنو يمكف تنمية
غموض فييا ُيعد ً
المفاىيـ فى بوا مناىج المواد الفمسفية بالمرحمة الثانوية مف خبلؿ ما يمي ر
 استخداـ طرؽ واستراتيجيات تدريس قائمة عمى اكتشاؼ المفيوـ وتفسيره وتطبيتو.
 توظيؼ معممي المواد الفمسفية لعمميات انتتاؿ أثر التعمـ لممفاىيـ الفمسفية والمنطتية ،
مف خبل ؿ تدريسيـ لفروع المواد الفمسفية المختمفة (الفمسفة – المنطؽ -عمـ النفس-
عمـ االجتماع ).
 استخداـ أنشطة تعميمية مرتبطة بالتبايا الحياتية واالجتماعية  ،بشكؿ يساعد الطبلب
عمى توظيؼ وتطبيؽ المفاىيـ .
 صياغة نواتج تعمـ الموبوعات والدروس بشكؿ يستيدؼ تحتيؽ الفيـ العميؽ لممفاىيـ
المتبمنة  ،ويبمف استيعاب الطالب لممستويات المعرفية العميا في تعمـ المفاىيـ .

 )0دّز ىظسٓ٘ الرنا ٛاليادح ف ٙتينٔ٘ التفهري اإلجيابٕ مً خالل دزاض٘ املْاد الفلطفٔ٘:
تنظر معظـ األدبيات التربوية إلى التفكير االيجابي باعتباره عادة عتمية يمارسيا الفرد
بصوره ال شعورية تتوـ عمى استغبلؿ الطاقات واإلمكانات الكامنة لدى الفرد ،فيو يتوـ عمى
قدرة الفرد عمى بناا وتنظيـ أفكاره ومعارفو وخبراتو ،واالختيار مف بينيا بما يبلئـ الموقؼ
الحالي ،وتركيز شعوره ،وتوجيو سموكياتو نحو تحتيؽ أىدافو التي يسعى إلييا ،والتخطيط الجيد
لممستتبؿ( .نيمة المتولي إبراىيـ )821 ، 8512،
وفى بوا ىذا التصور السابؽ  ،فإف التفكير االيجابي يعد أحد تطبيتات نظرية الذكاا
الناج  ،فإذا كانت نظرية الذكاا الناج تتوـ فى مجمميا عمى استغبلؿ نتاط التوة فى أداا
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الطبلب ومعالجة وتعويض نتاط البعؼ  ،فإف األدبيات التربوية أشارت إلى أف التفكير
االيجابي يمثؿ نتاج لمخبرات الذاتية والسمات الفردية االيجابية  ،فيو ليس مجرد البحث عف
جوانب التصور والبعؼ الموجودة لدى الطالب ،إنما ىو فرصة لمبحث عف مكامف التوة مف
خبلؿ استغبلؿ الطالب لتدراتو أفبؿ استغبلؿ  ( .تياني عطية محمود، ) 528 ، 8512 ،
(ىدى مصطفى محمد وآخروف )252 ، 8512 ،
ويتب مف ذلؾ أف تنمية التدرات التحميمية واإلبداعية والعممية لدى الطبلب ينمى لدييـ
ميارات التفكير بشكؿ عاـ  ،ويجعميـ يفكروف بطريتة أكثر ايجابية عندما يتعربوف لممواقؼ
المختمفة  ،ويتمؿ مف تعربيـ لممشكبلت  ،ويساعدىـ في وبع حموؿ لبعض ما يواجيونو
مف عتبات وتحديات في حياتيـ اليومية .
وقد أفرزت األدبيات التربوية العديد مف الطرؽ واألساليب لتنمية التفكير االيجابي يتتابؿ
اغمبيا مع إجرااات وأسس الذكاا الناج  .فتد اتجو البعض إلى طرح بعض االستراتيجيات
لتنمية التفكير االيجابي لدى الطبلب منيا ر إستراتيجية االختيار الواعي  -سجبلت التفكير-
البرمجة اإليجابية لمذات -الحديث لمذات-المراقبة الذاتية -تغيير التركيز-إعادة التعريؼ–
التجزئة -إستراتيجية تغيير المابي – التيـ العميا– الشخص اآلخر– النتائج االيجابية–
البدائؿ ...الخ ،واتجو البعض اآلخر إلى طرح مجموعة مف الفنيات واإلرشادات العامة التي
يمكف استخداميا كسموكيات تدريسية يحاوؿ أف يمارسيا المعمـ أثناا عممية التعميـ ،
ويمارسيا الطالب أثناا عممية التعمـ ،ومنيا ر التركيز عمى اإليجابيات -تخطي السميبات-
جعؿ الذىف متفتحا -البحث عف السعادة -توقع األفبؿ -محاربة الغبب -الشعور بالتبوؿ-
مراقبة األفكار -وجود أىداؼ عممية وعممية -مراجعة النفس وتتويميا -مساعدة اآلخريف-
التفاؤؿ ومتاومة الغبب -التجاىؿ لؤلفكار السمبية -وصؼ الذات ببعض الكممات اإليجابية-
التفاؤؿ والصدؽ مع الذات -االحتفاظ باألىداؼ والمشاعر في دفتر خاص -الشعور بالربا
عند الحصوؿ عمى اليدؼ -تحويؿ األفكار السمبية إلى إيجابية -زرع الطموح في الحياة-
المثابرة في تحتيؽ التفكير اإليجابي-احتراـ االختبلؼ مع اآلخريف -تدريب العتؿ البل واعي
عمى األفكار اإليجابية -التحكـ في الذات ( .سامية لطفي األنصاري )12-11 ، 8518،
(زينب بدر عبد الوىاب )182-182 ، 8512،
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وتأكيدا لما سبؽ فتد أوبحت دراسة (أرزاؽ محمد عطية  )8512،فاعمية توظيؼ نظرية
الذكاا الناج في تدريس االقتصاد المنزلي عمي تنمية التفكير اإليجابي والمرونة العتمية لدي
تمميذات المرحمة اإلعدادية المينية .
وفى بوا العبلقة السابتة بيف نظرية الذكاا الناج

والتفكير اإليجابي  ،يرى الباحثاف

إمكانية تنمية ميارات التفكير االيجابي فى بوا تدريس مناىج المواد الفمسفية بالمرحمة
الثانوية  ،وذلؾ مف خبلؿ ما يمي ر
 تبميف مناىج المواد الفمسفية بعض األىداؼ التي تتتابؿ بشكؿ مباشر وغير مباشرمع ميارات التفكير االيجابي  ،مثؿ عمـ النفس السعادة  ،عمـ النفس االيجابي ،
المشكبلت النفسية فى مرحمة المراىتة وكيفية مواجيتيا (مثؿ االكتئاب – قمؽ
االمتحانات – مشكبلت التوافؽ النفسي واالجتماعي  ،االغتراب ...الخ)  ،بناا
االستدالالت المنطتية وكيفية تطبيتيا عمى حؿ المشكبلت والتغمب عمى العتبات ،
المشكبلت االجتماعية وكيفية مواجيتيا والتعامؿ معيا واقتراح حموؿ ليا  ،باإلبافة
إلى موبوعات فمسفة السعادة .
 توظيؼ معمـ المواد الفمسفية الستراتيجيات وطرؽ التدريس التي تحتؽ ممارسة الطبلبلميارات التفكير االيجابي  ،مثؿ ر األمثمة الشارحة  ،المدخؿ اإلنساني  ،قبعات التفكير
 ،لعب األدوار  ،التعمـ التخيمي ...الخ .
 توجيو المعمميف لتنفيذ بعض الممارسات أثناا تدريس موبوعات المواد الفمسفية ،وذلؾ بيدؼ تنمية بعض التيـ الخاصة بااليجابية والتفاؤؿ لدى الطبلب  ،مثؿ ر
االستتبللية فى الرأي  ،االنفتاح عمى خبرات اآلخريف  ،التفكير بشكؿ جماعي ،
التوابع العممي  ،التفكير بشكؿ ناقد  ،إتباع الموبوعية فى التفكير  ،التساؤؿ
المستمر  ،تتبؿ الرأي اآلخر  ،التشجيع والتحفيز .
 التنويع فى األنشطة التعميمية المرتبطة بمناىج المواد الفمسفية  ،بحيث تربط تمؾاألنشطة بيف الموبوعات التي يتـ تدريسيا وتطبيتاتيا فى الحياة اليومية  .حيث أف
مثؿ ىذه األنشطة تنمى لدى الطبلب العديد مف التيـ واألىداؼ المرتبطة بالتفكير
االيجابي  ،مثؿ ر الثتة بالنفس  ،تتدير الذات  ،حب االستطبلع والتفت
التدرة عمى االنجاز  ،التعاوف مع اآلخريف .
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 )3دّز ىظسٓ٘ الرنا ٛاليادح ف ٙتينٔ٘ االجتاٍات العلنٔ٘ مً خالل دزاض٘ املْاد الفلطفٔ٘:
التدريس مف خبلؿ نظرية الذكاا الناج

يزود المتعمميف بصورة تعميمية تتبلاـ مع

نماذج التدرات العتمية لدييـ  ،فالطبلب الذيف يتمتعوف بالذكاا الناج ىـ فاعموف  ،ولدييـ
اتجاه أنيـ يستطيعوف فعؿ األشياا  ،ويدركوف محددات ما يمكنيـ عممو وانجازه  .وبالتالي
فإف مبلئمة ت مؾ الممارسات التعميمية وتكيفيا مع البناا العتمي لممتعمـ يدعـ التوجو االيجابي
لمطالب نحو المادة المتعممة وما تتبمنو مف موبوعات وأفكار  .وذلؾ عمى اعتبار أف
االتجاه يشير في طبيعتو إلى استعداد نفسي وعصبي متعمـ يكونو الفرد تجاه موبوع أو
شيا أو موقؼ معيف يظير ذل ؾ بوبوح مف خبلؿ سموؾ الفرد بشكؿ ايجابي أو سمبي تجاه
ذلؾ الموبوع  ( ، (Sternberg & Grigorenko,2003) .زياد محمد قباحة ، 8515 ،
)852
كذلؾ يظير الجانب الوجداني لنظرية الذكاا الناج مف خبلؿ إيباح (سترنبرج) ألىمية
التدريس بيذه النظرية لكؿ مف المعمـ والمتعمـ  ،فالنسبة لمطبلب يتعمموف بشكؿ أكثر فاعمية
مما يتعمموف مف خبلؿ الطرؽ التتميدية  .حيث أف التدريس وفؽ الذكاا الناج يبمف ليـ
التدريس بطريتة تتناسب بشكؿ أفبؿ مع أنماط قدراتيـ .كما يتبمف مساعدة جميع الطبلب
عمى االستفادة مف نتاط قوتيـ وتعويض أو تصحي نتاط البعؼ لدييـ  ،وذلؾ مف خبلؿ
التدريس بطريتة توازف بيف التعمـ مف أجؿ الذاكرة والتفكير التحميمي واإلبداعي والعممي .
وبالنسبة لممعمميف فإف التدريس التائـ عمى الذكاا الناج يساعد المعمميف في الوصوؿ إلى
عدد أكبر مف الطبلب مف أساليب التدريس التتميدية التي تؤكد عمى الذاكرة والتعميـ التحميمي.
عددا مف األفكار األساسية  ،وال توجد طريتة واحدة
فمف خبلؿ الذكاا الناج يتبع المعمـ ً
صحيحة لمتدريس والتعمـ .عبلوة عمى ذلؾ ال توجد طريتة صحيحة واحدة لتتييـ تحصيؿ
الطبلب  ،بؿ يجب أف يوازف التدريس والتتييـ بيف التفكير التحميمي واإلبداعي والعممي  ،مع
توفير خيارات متعددة ومتنوعة في تتييـ الطبلب (Sternberg,2004,274-275).
وتأكيدا لما سبؽ فتد أوبحت دراسة (دعاا محمد محمود  )8512،فاعمية نموذج
تدريسي متترح في بوا نظرية الذكاا الناج في تنمية الفيـ العميؽ وحب االستطبلع –
كأحد أبعاد االتجاه العممي  -لدي طبلب المرحمة الثانوية .
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ووفتا لما سبؽ فإف تبمف مناىج المواد الفمسفية في المرحمة الثانوية لبعض
الموبوعات واألفكار والمفاىيـ ذات الطبيعة العممية مف شأنو أف ينمى لدى الطبلب
االتج اىات العممية بما تتبمنو مف أبعاد ومجاالت مثؿ ر حب االستطبلع ،التفت

الذىني

وسعة األفؽ  ،الموبوعية  ،األمانة العممية  ،التروي والمثابرة ..الخ  .ومف أىـ تمؾ
الموبوعاتر معنى العمـ وأخبلقيات العالـ  ،خصائص التفكير العممي وخطواتو  ،الفمسفة
والعمـ  ،الثورات البيولوجية  ،اليندسة الوراثية  ،األخبلؽ الطبية وزراعة األعباا  ،التحري
الوراثي  ،االستنساخ .
وخبلصة التوؿ أف نظرية الذكاا الناج ليا دور في تنمية المفاىيـ والتفكير اإليجابي
واالتجاىات العممية  ،وىذا ما أكدتو األدبيات النظرية والدراسات السابتة  ،كما أنو يمكف
استخداـ تمؾ النظرية في تحتيؽ العديد مف نواتج التعمـ المرتبطة بدراسة المواد الفمسفية .
وىذا ما أكدتو بعض الدراسات السابتة مثؿ ر دراسة( سعاد محمد عمر  )8512 ،ر والتي
أوبحت فاعمية برنامج قائـ عمي نظرية الذكاا الناج

فى تنمية الميارات الفمسفية لدي

طبلب المرحمة الثانوية  ،كذلؾ أظيرت دراسة (ذكية سعيد عبد الكريـ وآخروف )8512،
فاعمية استخداـ نظرية الذكاا الناج

في تدريس الفمسفة عمى تنمية ميارات معالجة

المعمومات لدي طبلب المرحمة الثانوية  ،وأخي ار أوبحت دراسة (شعباف عبد العظيـ أحمد
 ) 8512،فاعمية برنامج قائـ عمي التحميؿ البنائي في بوا نظرية الذكاا الناج لتدريس
عمـ النفس عمى تنمية التفكير التخيمي والمرونة المعرفية لدي طبلب المرحمة الثانوية .

إعـــداد أدّات الكٔــاع ّالتذسٓــب
لما كاف البحث الحالي ييدؼ إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ نموذج متترح قائـ عمى
نظرية الذكاا الناج في تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي عمى تنمية المفاىيـ والتفكير
االيجابي واالتجاىات العممية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي  .فإف ذلؾ يتطمب إعداد األدوات
والمواد اآلتية التالية :
أوالر قائمة أبعاد وميارات التفكير اإليجابي المناسبة لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي.
ثانيا ر بناا النموذج المتترح لتدريس وحدة مبادئ التفكير العممي وفؽ نظرية الذكاا الناج .
ثالثا ر إعداد دليؿ المعمـ في النموذج المتترح .
رابعا ر إعداد كتيب الطالب في النموذج المتترح .
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خامسا ر إعداد اختبار المفاىيـ في وحدة " مبادئ التفكير العممي " .
سادسا ر إعداد اختبار التفكير اإليجابي .
سابعار إعداد متياس االتجاىات العممية .

أّال  :إعداد قاٜن٘ بأبعاد ّمَازات التفهري اإلجيابٕ :
وقد تـ إعدادىا وفتا لمخطوات اآلتية ر
 )1تحديػد اليػدؼ مػف التائمػة :تيػدؼ ىػذه التائمػة إلػى تحديػد أبعػاد وميػارات التفكيػر اإليجػابي
المناسبة لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي .
 )8تحديد مصادر اشتتاؽ التائمة :اعتمد الباحثاف في إعداد قائمة أبعاد وميارات التفكير
اإليجابي عمى المصادر اآلتية :
 موبوعات وحدة " مبادئ التفكير العممي " المتررة عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي في
كتاب مبادئ التفكير الفمسفي والعممي لمعاـ الدراسي (. ) 8585 / 8512
 بعض البحوث والدراسات العربية التي تناولت أبعاد وميارات التفكير اإليجابي.
 بعض البحوث والدراسات األجنبية التي تناولت أبعاد وميارات التفكير اإليجابي.
 )2الصورة المبدئية لمتائمة :تـ إعداد الصورة المبدئية لتائمة أبعاد وميارات التفكيػر اإليجػابي
 ،والتي بمت ( )12ميارة .0

 )5بػبط التائمػة  :تػـ عػرض التائمػة عمػى مجموعػة مػف السػادة المحكمػيف المتخصصػيف فػي
المناىج وطرؽ التدريس  ،وكذلؾ موجيي الفمسفة بالتربيػة والتعمػيـ  ،وذلػؾ لتحديػد مػدى
مناسبة ىذه الميارات لطبلب الصػؼ األوؿ الثػانوي وارتباطيػا بموبػوعات وحػدة " مبػادئ
التفكير العممي " .
 )0الصػػورة النيائيػػة لمتائمػػة ر مػػف خػػبلؿ مراجعػػة التائمػػة فػػي بػػوا آراا السػػادة المحكمػػيف
وحسػػاب نسػػب اتفػػاقيـ عمػػى تمػػؾ الميػػارات  ،تػػـ إعػػداد الصػػورة النيائيػػة لتائمػػة أبعػػاد
وميارات التفكير اإليجابي  ،وىى الميارات التي بمغ نسػبة اتفػاؽ المحكمػيف عمييػا %20
فأكثر  .وقد تبمنت التائمة النيائية ( )2أبعاد  ،ىي كالتالي ر
 الميؿ إلى التفاؤؿ والتوقع االيجابي .
 ببط االنفعاالت والتحكـ في العمميات العتمية العميا .
 5مؾحق ( : )3الؼائؿة املبدئقة ألبعاد ومفارات التػؽري اإلجيابي ونسب اتػاق احملؽؿني عؾقفا .
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 تتبؿ المسئولية الشخصية .
 مبلحظة األفكار واستبعاد السمبي منيا .
 التركيز عمى الجانب االيجابي لمموبوع أو المشكمة .
 التمييز بيف األىداؼ الواقعية وغير الواقعية .
 تتبؿ االختبلؼ عف اآلخريف .
 الرغبة في المجازفة االيجابية .

ثاىٔا  :بيا ٛالينْذز املكرتح يف ضْ ٛىظسٓ٘ الرنا ٛاليادح :
تـ بناا النموذج المتترح لتدريس وحدة مبادئ التفكير العممي وفؽ نظرية الذكاا الناج
مف خبلؿ الخطوات اآلتية ر

 )1حتدٓد أضظ ّمبادئ بيا ٛالينْذز املكرتح :
في بوا مبادئ التعميـ والتعمـ وفؽ نظرية الذكاا الناج  ،وارتباطيا بمستويات المفاىيـ
وأبعاد التفكير االيجابي واالتجاىات العممية  ،اعتمد الباحثاف في بناا النموذج المتترح عمى
مجموعة مف األسس والمبادئ في بناا النموذج المتترح  ،أىميا ما يمي ر
 إتاحة الفرصة لممتعمـ الستخداـ الميارات التحميمية واإلبداعية والعممية بشكؿ متوازف
مف خبلؿ األنشطة التي تخاطب ىذه الميارات الثبلثة .
 تدريب الطبلب كيؼ يفكروف تفكي ار تحميميا وابداعيا وعمميا مف خبلؿ ممارسة بعض
األنشطة التعميمية التي تصتؿ ميارات التفكير .
 االستفادة مف أساليب وأدوات التتويـ المتنوعة لمتأكد مف أف الطبلب قد حتتوا أىداؼ
التعمـ .
 استخداـ تتنيات التغذية الراجعة  ،مف خبلؿ تعزيز نتاط التوة وعبلج جوانب البعؼ
لدى الطبلب .
 التركيز عمى إثارة أسئمة ميمة تثير الخبرات السابتة لدى المتعمـ  ،بيدؼ مساعدة
الطبلب عمى تكويف بنية معرفية تتكامؿ فييا الخبرات التديمة بالجديدة .
 إتاحة الفرصة لمطبلب لتحميؿ بعض التبايا واألحداث الجارية  ،مف خبلؿ التركيز
عمى الجانب االيجابي لمتبية أو الحدث  ،واستبعاد ما يطرح مف أفكار سمبية حوؿ
تمؾ التبايا واألحداث .
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 إتاحة ممارس ة الطبلب لبعض األنشطة التعميمية التي تيدؼ إلى تدريبيـ عمى التمييز
بيف األىداؼ الواقعية وغير الواقعية  ،وتتبؿ المسئولية الشخصية  ،وتنمية روح
المجازفة االيجابية  ،وتتبؿ االختبلؼ عف اآلخريف  ،والتحكـ في العمميات العتمية
العميا .
 ربط إجرااات وخطوات النموذج بمستويات المعرفة المختمفة التي يجب عمى الطالب
اكتسابيا حوؿ المفاىيـ التي تتبمنيا وحدة " مبادئ التفكير العممي "
 التأكيد عمى مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب  ،مف خبلؿ التنوع في استراتجيات
التدريس المستخدمة  ،والتنوع في أنشطة ومصادر التعمـ  ،والتنوع في أساليب التتويـ
المختمفة .
 تبميف النموذج المتترح بعض اإلجرااات والمياـ التي تبمف تنمية الميوؿ
واالتجاىات العممية لدى الطبلب مف خبلؿ موبوعات وحدة " مبادئ التفكير العممي "
 ،خاصة واف ىذه الوحدة توفر العديد مف المعارؼ والخبرات التي تبمف ممارسة
الطبلب ليذه اال تجاىات .
 إعداد مياـ تتويمية محددة وىادفة وذات معنى  ،بحيث توفر صورة حتيتية عف
جوانب التوة والبعؼ في مستوى الطبلب  ،بحيث يتـ تدعيـ نتاط التوة  ،والعمؿ عمى
تعويض ومعالجة نتاط البعؼ .
 الربط بيف أنشطة تنمية قدرات الطبلب التحميمية واإلبداعية والعممية وممارسة الطبلب
لميارات التفكير االيجابي وتنمية استيعابيـ لممفاىيـ المنطتية والعممية وتنمية
اتجاىاتيـ العممية .

 )0حتدٓد أٍداف الينْذز املكرتح :
ييدؼ ىذا النموذج إلى تنمية المفاىيـ المتبمنة في وحدة مبادئ التفكير العممي ،
وأبعاد التفكير االيجابي  ،واالتجاىات العممية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي مف خبلؿ
استخداـ مبادئ واجرااات واستراتيجيات التدريس التائمة عمى نظرية الذكاا الناج .

 )3حتدٓد احملتْ ٚاملساد تدزٓطُ :
اختار الباحثاف وحدة مبادئ التفكير العممي المتررة عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي
لتكوف المحتوى الذي يتـ تدريسو بالنموذج المتترح  ،وذلؾ الشتماليا عمى بعض الخبرات
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والمعارؼ والمعمومات التي يمكف مف خبلليا تنمية المفاىيـ وأبعاد التفكير االيجابي
واالتجاىات العممية .

 )4حتدٓد خطْات ّإدساٛات التدزٓظ بالينْذز املكرتح :
في بوا مفيوـ التعمـ وفؽ نظرية الذكاا الناج  ،فببل عف مكوناتيا الرئيسية المتمثمة
في التدرات التحميمية واإلبداعية والعممية  ،وأيبا استراتيجيات التدريس التائمة عمى تمؾ
النظرية  .حدد الباحثاف خطوات واجرااات التدريس بالنموذج المتترح  ،وذلؾ كالتالي ر

 املسسل٘ األّىل  :مسسل٘ التَنٔد ّتيشٔط الرانسٗ ّ :تتضنً ما ٓلٕ : إثارة انتباه الطبلب مف خبلؿ فكرة إبداعيو  ،ألغاز  ،صور  ،متاطع فيديو  ،مواقؼ
تعميمية ذات صمة بموبوع الدرس .
 توجيو الطبلب لتحديد المعاني المتبمنة فيما تـ عربو مف صورة أو لغز أو فكرة .
 توجي و الطبلب لطرح بعض األسئمة المتعمتة في بوا ما توصموا إليو مف معاني .

 املسسل٘ الجاىٔ٘  :اضتجازٗ املعسف٘ الطابك٘ ّحتفٔص التفهريّ :تتضنً ما ٓلٕ : استثارة معمومات الطبلب السابتة عف موبوع الدرس مف خبلؿ طرح مجموعة مف األسئمة
في شكؿ أسئمة لمعصؼ الذىني .
 إتاحة الفرصة لمطبلب لمتفكير في إجابات ليذه األسئمة  ،مع الحرص عمى مشاركة جميع
الطبلب .
 االستماع إلى إجابات الطبلب وتتييميا  ،بحيث يتـ التوصؿ إلى تحديد البنية المعرفية
لمطبلب عف موبوع الدرس .
 يتـ عرض التعمـ الجديد بشكؿ عاـ مف خبلؿ خريطة معرفية لممفاىيـ والعناصر األساسية
المتبمنة في الدرس .
 توجيو الطبلب إلى استخداـ عمميات الترميز والتخزيف في مراجعة وفحص الخريطة
المعرفية لمفاىيـ وموبوعات الدرس .

 املسسل٘ الجالج٘  :تدعٔه الكدزات الجالخ للرنا ٛاليادح :وتتبمف ىذه المرحمة استخداـ مبادئ وأسس التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية
وتدعيـ قدرات الذكاا الناج التحميمية واإلبداعية والعممية  ،وذلؾ مف خبلؿ ما يمي ر

- 002 -

استخدام نموذج مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح ..............................................................

 يتـ تتسيـ الطبلب إلى مجموعات عمؿ تعاونية  ،حيث أف الدماغ ذاتو ينمو ويتطور مف
خبلؿ التفاعؿ والتعاوف مع اآلخريف .
 ينوع المعمـ في أساليب عرض محتوى الدرس سواا مف خبلؿ أوراؽ العمؿ أو االستعانة
بالكتاب المدرسي عمى جياز التابمت  .وذلؾ إلحداث توازف بيف التدرات التحميمية
(الجانب األيسر لمدماغ) والتدرات اإلبداعية (الجانب األيمف لمدماغ ) .
 توجيو الطبلب لعمؿ مخططات معرفية توب األفكار والعناصر األساسية لموبوع الدرس .
 توجيو الطبلب إلى تنفيذ بعض أنشطة التعمـ المرتبطة بموبوع الدرس  ،بحيث يتبمف
تنفيذ تمؾ األنشطة استخداـ الطبلب لتدراتيـ التحميمية واإلبداعية والعممية .
 توجيو الطبلب لذكر بعض األمثمة والمواقؼ التي يمكف مف خبلليا تطيؽ موبوع الدرس
وعناصره عمى مجاالت الحياة الواقعية واليومية  ،وذلؾ لتنمية وتدعيـ التدرات العممية
لدييـ .

 املسسل٘ السابع٘  :مسسل٘ التدعٔه ّاملتابع٘ ّ :تتضنً ما ٓلٕ : توجيو بعض األسئمة التي تدعـ عمميات فيـ المفاىيـ وتنمى ميارات التفكير العميا لدى
الطبلب .
 مف خبلؿ إجابة الطبلب عمى ىذه األسئمة يحدد المعمـ نتاط التوة لدييـ فيتـ تدعييا ،
ونتاط البعؼ فيتـ معالجتيا مف خبلؿ عرض بعض األمثمة واألنشطة التعميمية اإلثرائية .
 توجيو الطبلب لتتديـ بعض األفكار غير المألوفة عف موبوع الدرس .

 املسسل٘ اخلامط٘  :التكْٓه ّاملْاشى٘ ّ :تتضنً ما ٓلٕ : توجيو بعض األسئمة الشفيية عمى الطبلب لمتأكد مف تحتيؽ أىداؼ الدرس .
 الموازنة بيف قدرات الذكاا الناج (التحميمية واإلبداعية والعممية) مف خبلؿ تكميؼ الطبلب
بتنفيذ بعض األنشطة التعميمية التي تدعـ تمؾ التدرات بشكؿ متكافئ .

 )5حتدٓد اضرتاتٔذٔات ّطسم التدزٓظ املطتددم٘ يف الينْذز املكرتح :
تبمف النموذج المتترح استخداـ بعض استراتيجيات ومداخؿ التدريس التي تتوافؽ مع
مبادئ وتوجيات نظرية الذكاا الناج  ،وفى نفس الوقت تتناسب مع محتوى وحدة " مبادئ
التفكير العممي" .وىذه االستراتيجيات والمداخؿ ىي كالتالي ر العصؼ الذىني  ،التعمـ
التعاوني ،الخريطة المعرفية  ،األمثمة الشارحة.
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 )6حتدٓد الْضاٜل التعلٔنٔ٘ ّمصادز التعله يف الينْذز املكرتح :
حرص الباحثاف في بناا النموذج عمى استخداـ وتوظيؼ بعض الوسائؿ التعميمية
ومصادر التعمـ التي تساعد المعمـ والطبلب عمى تحتيؽ أىداؼ الدروس وأىداؼ النموذج
المتترح  .ومف أىـ تمؾ الوسائؿ والمصادرر جياز التابمت  ،بعض المتاالت الصحفية
والنصوص المنشورة عمى المواقع االلكترونية  ،كما تـ استخداـ صور توبيحية معبرة عف
طبيعة كؿ موبوع مف موبوعات الوحدة المختارة باإلبافة إلى استخداـ الكتاب المدرسي
والسبورة التعميمية .

 )7حتدٓد األىشط٘ التعلٔنٔ٘ املطتددم٘ يف الينْذز املكرتح :
حرص الباحثاف عمى تنويع األنشطة المستخدمة في النموذج بيف األنشطة الفردية
والجماعية  ،وأيبا األنشطة التي يمكف تنفيذىا داخؿ الغرفة الصفية  ،وآخري خارجيا .كما
تنوعت األنشطة بيف اإلجابة عف بعض األسئمة المتعمتة بالمحتوى بشكؿ مباشر،واألنشطة
التي تتبمف تحميؿ الطالب لمتاالت ونصوص وفترات تتصؿ بشكؿ غير مباشر
بالمحتوى،وتركز عمى تنمية المفاىيـ وأبعاد التفكير االيجابي واالتجاىات العممية  .وقد
تبمف النموذج المتترح األنشطة التعميمية اآلتية ر
 طرح بعض األسئمة المتعمتة عف الصور واألفكار المعروبة في مرحمة التيميد وتنشيط
الذاكرة .
 اإلجابة عف أسئمة لمعصؼ الذىني المطروحة في مرحمة تحفيز التفكير واستثارة المعرفة
السابتة.
 المشاركة بفاعمية في مجموعات التعميـ التعاوني في مرحمة تدعيـ التدرات الثبلث لمذكاا
الناج .
 تنفيذ بعض أنشطة التعمـ المرتبطة بموبوع الدرس في مرحمة تدعيـ التدرات الثبلث لمذكاا
الناج .
 عمؿ مخططات معرفية توب األفكار والعناصر األساسية لموبوع الدرس في مرحمة تدعيـ
التدرات الثبلث لمذكاا الناج .
 اإلجابة عف أسئمة تدعيـ فيـ المفاىيـ وميارات التفكير العميا في مرحمة التدعيـ والمتابعة .
 تتديـ بعض األفكار غير المألوفة عف موبوع الدرس في مرحمة التدعيـ والمتابعة .
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 اإلجابة عف األسئمة الشفيية في مرحمة التتويـ والموازنة .
 تنفيذ نشاط تعميمي يدعـ التدرات (التحميمية واإلبداعية والعممية) بشكؿ متكافئ والمتبمف
في مرحمة التتويـ والموازنة .

 )8حتدٓد أضالٔب التكْٓه املطتددم٘ يف الينْذز املكرتح :
تـ تتويـ الطبلب مف خبلؿ األساليب اآلتية ر
أ) التتويـ التبمي ر ويتـ مف خبلؿ تطبيؽ اختبار المفاىيـ  ،واختبار التفكير االيجابي ،
ومتياس االتجاىات العممية قبميا عمى الطبلب عينة البحث .
ب)التتويـ البنائي ر ويتـ أثناا تدريس وحدة " مبادئ التفكير العممي " بالنموذج المتترح ،
وذلؾ مف خبلؿ األسئمة التي يطرحيا المعمـ خبلؿ مراحؿ النموذج المختمفة  ،وأيبا تنفيذ
الطبلب لبع ض األنشطة التعميمية  ،إبافة إلى تتويـ أدائيـ عتب نياية كؿ موبوع مف
موبوعات الوحدة .
ج) التتويـ النيائي ر ويت ـ مف خبلؿ تطبيؽ اختبار المفاىيـ  ،واختبار التفكير االيجابي ،
ومتياس االتجاىات العممية قبميا عمى الطبلب عينة البحث .

ثالجا  :إعداد دلٔل املعله يف الينْذز املكرتح :
قاـ الباحثاف بإعداد دليؿ لممعمـ يوب كيفية تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي وفؽ
النموذج المتترح.

6

وقد اشتمؿ دليؿ المعمـ عمى ما يمي:
 .1متدمة.
 .8األىداؼ العامة لوحدة " وحدة مبادئ التفكير العممي " مف كتاب مبادئ التفكير
الفمسفي والعممي " المترر عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي .
 .2التعريؼ بنظرية الذكاا الناج وأىمية استخداميا في التدريس .
 .5التعريؼ بطبيعة المفاىيـ وتنميتيا .
 .0التعريؼ بالتفكير االيجابي وأبعاده وأىمية تنميتو لدى الطبلب في المرحمة الثانوية .
 .2التعريؼ باالتجاىات العممية وأىمية تنميتيا لدى الطبلب في المرحمة الثانوية .
 .2التعريؼ بالنموذج المتترح التائـ عمى نظرية الذكاا الناج وكيفية بنائو .
 6مؾحق (: )5دلـقـل املعؾــم يف الـؿوذج املؼرتح .
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 .2الخطوات اإلجرائية لتدريس" وحدة مبادئ التفكير العممي " وفؽ النموذج المتترح .
 .2إرشادات لممعمـ عند التدريس بالنموذج المتترح .
 .15الخطة الزمنية لتدريس " وحدة مبادئ التفكير العممي " .
 .11تدريس موبوعات" وحدة مبادئ التفكير العممي " وفؽ النموذج المتترح .
 .18قائمة المراجع التي يمكف لممعمـ الرجوع إلييا .

زابعا  :إعداد نتٔب الطالب يف الينْذز املكرتح :
تـ إعداد كتيب الطالب بما يتبمنو مف مفاىيـ رئيسية لكؿ موبوع مف موبوعات وحدة
مبادئ التفكير العممي  ،كما تبمف أسئمة تمييدية  ،وأسئمة لمتعمؽ  ،وأسئمة ختامية في
نياية كؿ موبوع  ،كذلؾ تبمف األنشطة التعميمية المدرجة بالنموذج المتترح والتي يتوـ
بتنفيذىا سواا بشكؿ فردى أو جماعي  ،والتي تيدؼ إلى تنمية استيعابيـ لممفاىيـ
المتبمنة في وحدة مبادئ التفكير العممي  ،وأيبا توفر ليـ ممارسة أبعاد التفكير االيجابي
ومجاالت االتجاه العممي.

7

خامطا  :إعداد اختباز املفأٍه يف ّسدٗ "مبادئ التفهري العلنٕ " :
وقد تـ إعداده وفتا لمخطوات اآلتية ر
( )1تحديد اليدؼ مف االختبار ر ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس مدى نمو المفاىيـ لدى طبلب
الصؼ األوؿ الثانوي  ،وذلؾ بعد دراستيـ لوحدة " مبادئ التفكير العممي " باستخداـ
نموذج تدريسي قائـ عمى نظرية الذكاا الناج .
( ) 8تحديد المحتوى الذي يتيسو االختبارر لتد اقتصر االختبار عمى الموبوعات التي
تبمنتيا وحدة " مبادئ التفكير العممي " وىي ر
 معنى العمـ وأخبلقيات العالـ .
 خصائص التفكير العممي وخطواتو .
 التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي .
( ) 2تحميؿ محتوى الوحدة ر لتد مر تحميؿ محتوى الوحدة في ىذا البحث بالخطوات اآلتية ر
أ) اليدؼ مف التحميؿ ر لتػد كػاف اليػدؼ مػف تحميػؿ المحتػوى تحديػد المفػاىيـ المتبػمنة فػى
وحدة " مبادئ التفكير العممي " المتررة عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي .
 7مؾحق ( : )6كتقـب الطـالب يف الـؿـوذج املؼتـرح.
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ب) تحديد فئات التحميؿ ر تتحدد فئات التحميؿ في البنيػة المعرفيػة لمحتػوى الوحػدة بالمفػاىيـ
.
ج) تحديد وحدة التحميؿ ر قػاـ البحػث الحػالي عمػى وحػدة " الموبػوع " ألنيػا مناسػبة لميػدؼ
مف التحميؿ  ،ويتتصر التحميؿ عمى المبموف المفظي لمحتوى الوحدة المختارة.
د) التياـ بعممية التحميؿ ر فػي بػوا مػا سػبؽ ؛ تػـ تحميػؿ المحتػوى العممػي لوحػدة " مبػادئ
التفكير العممي " المتررة عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي تحميبل كيفيا وكميػاً ؛ حيػث انتيػى

التحميؿ إلى استخراج ( )5مفاىيـ أساسية موزعة عمى موبوعات الوحػدة الرئيسػية  .وىػذه
المفاىيـ ىي ر العمـ  ،التفكير العممي  ،التفكير الناقد  ،التفكير اإلبداعي .
ىػ) التأكػد مػف موبػوعية التحميػؿ ر لتيػاس ثبػات التحميػؿ قػاـ الباحثػاف كػؿ عمػى حػده بتحميػؿ
نفػػس المحتػػوى وذلػػؾ بعػػد توبػػي وتحديػػد فئػػات التحميػػؿ ووحداتػػو  ،ثػػـ تػػـ حسػػاب معامػػؿ

ثبػػات التحميػػؿ بػػػيف التحميمػػيف باسػػػتخداـ معادلػػة ىولسػػػتى  .وكػػاف معامػػػؿ االتفػػاؽ بينيمػػػا
يساوى ( )%155وىى التيمة األعمى لثبات التحميؿ .
( )5تحديػػد أبعػػاد االختبػػار ر تبػػمنت أبعػػاد االختبػػار المسػػتويات السػػتة لممجػػاؿ المعرفػػي وفتػػا
لتصنيؼ بموـ لؤلىداؼ التعميمية وىي ر التػذكر  ،الفيػـ  ،التطبيػؽ  ،التحميػؿ  ،التركيػب ،
التتويـ .
وقد قاـ الباحثاف بصياغة األىداؼ السموكية الخاصة بكؿ موبػوع مػف موبػوعات الوحػدة
وتوزيعيا عمى المستويات المعرفية المختمفة  .وقد بمغ العدد الكمى لؤلىداؼ ( )55ىدفا . 8
( )0إعػداد جػدوؿ المواصػفات ر وقػد تػـ إعػػداد جػدوؿ مواصػفات االختبػار فػي وحػدة " مبػػادئ
التفكيػػر العممػػي " بعػػد تحديػػد األىميػػة والػػوزف النسػػبي لكػػؿ مفيػػوـ مػػف المفػػاىيـ الرئيسػػية فػػي
الوحدة  ،ويوبحو جدوؿ ( )2كالتالي ر

 8مؾحق ( : )4توزوع األهداف السؾوكقة لوحدة مبادئ التػؽري العؾؿي عؾى املػاهقم املتضؿـة يف الوحدة .
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جـذول ( ) 7
جذول يىاصفبد اخزجبر انًفبهُى فٍ وحذح " يجبدئ انزفكُز انؼهًٍ "
و

انًفبهُى
انزئُسُخ

انؼهى
1
انزفكُز
1
انؼهًٍ
انزفكُز
7
اننبلذ
انزفكُز
0
اإلثذاػٍ
انًجًىع
اننسجخ انًئىَخ

رمىَى

ػذد
األسئهخ

اننسجخ
انًئىَخ

1
1

0
1

1
1

1
1

1

1
1

10
15

%70
%10

1

1

1

1

1

1

0

1

-

1

7

1

1

9

0
%10

15
%10

0
%10

9
%11.0

7
%0.0

0
10
%

05
155
%

10.0
%
11.0
%
%155

رذكز

يسزىَبد األهذاف انًؼزفُخ
رزكُت
رحهُم
رطجُك
فهى

وبذلؾ أمكف التوصؿ لعدد األسئمة الخاصة بكؿ مفيوـ مف المفاىيـ المتبمنة في وحدة "
مبادئ التفكير العممي .
( )2تحديد نوع مفردات االختبار ر حتى يكوف االختبار موبوعياً وشامبلً وأكثر قػدرة عمػي قيػاس
مدى نمو المفاىيـ  ،حدد الباحثاف نوع مفردات االختبار مف ثبلثػة أنػواع مػف األسػئمة وىػي ر

معمػبل
أسئمة االختيار مف متعدد  ،أسئمة فسر ما يمي  ،أسئمة وب رأيؾ في العبارات التاليػة ً

لما تتوؿ.

( )2صياغة مفردات االختبار ر لتد راعي الباحثاف عند صػياغة مفػردات االختبػار أف تكػوف وفتًػا
لمػػا ورد مػػف شػػروط فػػي المراجػػع الخاصػػة ببنػػاا االختبػػارات  .حيػػث تػػـ صػػياغة ( )55مفػػردة
موزعة كالتالي ر
 المجاؿ األوؿ ر أسئمة االختيار مف متعدد  ،وتتبمف المفردات مف ( )82 -1وتتطمبقياـ الطالب بترااة كؿ عبارة جيدا ،واختيار بديؿ واحد صحي مف بيف البدائؿ األربعة
(أ -ب -ج – د)
 المجاؿ الثاني ر أسئمة فسر ما يمي ر وتتبمف المفردات مف ( ) 25 -25ر وتتطمب قياـالطالب بتفسير بعض العبارات مف خبلؿ الكتابة عمى السطور الفارغة .
 -المجاؿ الثالث ر أسئمة وب

معمبل لما تتوؿر وتتبمف
رأيؾ في العبارات التالية
ً

المفردات مف ( ) 55 -20ر وتتطمب قياـ الطالب بتحديد رأيو في بعض العبارات مع
تعميؿ وتفسير ىذا الرأي سواا كاف بالسمب أو اإليجاب .
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ولتد تـ توزيع مفردات االختبار عمى المفاىيـ المتبمنة في الوحدة ووفتا لممستويات
المعرفية لتصنيؼ بموـ  ،كما ىو موب بجدوؿ ( ، )5كالتالي ر
جـذول ( ) 0
رىسَغ يفزداد االخزجبر ػهً انًسزىَبد انًؼزفُخ نألهذاف فٍ اخزجبر انًفبهُى
و

انًسزىَبد
انًؼزفُخ

أرلبو انًفزداد فٍ االخزجبر

انًجًىع

1
1
7
0
0
0

انزذكز
انفهى
انزطجُك
انزحهُم
انززكُت
انزمىَى

19 ، 10 ، 19 ، 10 ، 9 ، 0
10،12 ،17 ، 11 ، 10 ، 11 ، 15 ، 0 ، 7 ، 1
70 ، 10 ، 15 ، 10 ، 11 ، 0
77 ، 71 ، 71 ، 75 ، 10 ، 11 ، 12 ، 10 ، 0
17 ، 2 ، 1
05 ، 79 ، 72 ، 70 ، 70 ، 70

0
15
0
9
7
0

( )2تعميمات االختبارر تـ إعداد صفحة في متدمة االختبار تتناوؿ التعميمات الموجية لمطبلب ،
واستيدفت توبي طبيعة االختبار وكيفية اإلجابة عنو  ،ولتد راعي الباحثاف أف تكوف ىذه
التعميمات وابحة ودقيتة بحيث يستطيع الطبلب مف خبلليا التياـ بما ىو مطموب منيـ
دوف غموض أو لبس .
( )2الدراسة االستطبلعية لبلختبار ر قاـ الباحثاف بدراسة استطبلعية لبلختبار إذ تـ تجريبو عمى
عينة عشوائية مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ،وعددىـ ( )22طالب بمدرسة جماؿ عبد
الناصر الثانوية التابعة إلدارة غرب الفيوـ التعميمية  ،وذلؾ في األسبوع الثالث مف شير ابريؿ
 ، 8512وذلؾ بعد التأكد مف انتياا الطبلب مف دراسة " وحدة مبادئ التفكير العممي " .
وكاف اليدؼ مف ىذه التجربة تحديد ما يمي:
أ) ثبػات االختبػار ر تػػـ االعتمػاد فػػي حسػاب معامػػؿ ثبػات االختبػػار عمػى طريتػػة تحميػؿ التبػػايف ،
والتي تعني تحميؿ تبايف درجات الطبلب عمػى فتػرات االختبػار ؛ و لػذا تػـ حسػػاب معػػامؿ ثبػػات
االختبػار باستخداـ معػادلة كودر -ريتشاردسػوف  .وقد بمغ ( )5.22مما يدؿ عمي أف االختبػار
ذو ثبات عاؿ .
ب) صدؽ االختبار ر رغـ تعدد أنواع الصدؽ  ،إال أنو تـ االعتماد في قياس صدؽ ىذا االختبار
عمى نوعيف فتط مف ىذه األنواع وىما ر
 الصدؽ المنطتي ر وذلؾ مف خبلؿ عرض المتياس عمى مجموعة مف المحكميف إلبدااالرأي حوؿ مدى مناسبة مفردات االختبار لممستويات المعرفية والمفاىيـ المتبمنة في
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االختبار  .وبعد إجراا التعديبلت التي اقترحيا المحكموف  ،اعتبر االختبار صادقا مف
الناحية المنطتية .
 الصدؽ الذاتير وىذا الصدؽ يتاس مف خبلؿ حساب الجذر التربيعى لمعامؿ الثبػات .وبمػاأف معامؿ الثبػات

 5.22فػإف معامػؿ الصػدؽ الػذاتي ( ،)22وبػذلؾ يعػد المتيػاس عمػى

درجة مناسبة مف الصدؽ .
ج) معامؿ السيولة والصعوبة لبلختبار  :لتد تـ حساب معامؿ السيولة والصعوبة مف خبلؿ
نتائج تطبيؽ االختبار عمى أفراد العينة وتـ حساب معامؿ السيولة والصعوبة لكؿ مفردة
مف مفردات االختبار وفتاً لممعادلة التاليةر

معامؿ السيولة =

عدد اإلجابات الصحيحة

عدد اإلجابات الصحيحة  +عدد اإلجابات الخاطئة
وبعد حساب معامؿ السيولة والصعوبة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار  ،تـ حساب معامؿ
السيولة والصعوبة لبلختبار ككؿ  ،حيث كاف معامؿ السيولة ( ، )5.05ومعامؿ الصعوبة
(. )5.52
د) زمف االختبار ر لتد اتبع الباحثاف طريتة التسجيؿ التتابعي لمزمف الذي استغرقو كؿ طالب
في اإلجابة عف االختبار ،ثـ تـ حساب المتوسط ليذه األزمنة .وقد تـ التوصؿ إلى أف زمف
االختبار ( )55دقيتة .
( )15إعداد الصورة النيائية لبلختبار ر بعد االنتياا مف إعداد االختبار  ،وعربو عمى
المحكميف  ،وتعديمو في بوا متترحاتيـ وتعديبلتيـ  ،وحساب معامبلت السيولة
والصعوبة  ،وحساب معامؿ ثبات االختبار  ،والتأكد مف صدقو أصب

االختبار صالحاً

لمتطبيػؽ  ،وقد أشتمؿ االختبار عمى ( )55مفردة  ،كما تحددت الدرجة النيائية وىي
( )52درجة.

9

( )11تصحي االختبار  :لتد اشتمؿ االختبار عمى ( )55مفردة  ،وتـ تصحيحيا عمى النحو
التالي ر
 المجاؿ األوؿ ر أسئمة االختيار مف متعدد ر وعددىا ( )82مفردة  ،وقد تـ تخصيص درجةواحدة لكؿ مفردة .
 9مؾحق ( : )7اختبار املػاهقم يف وحدة " مبادئ التػؽري العؾؿي " .
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 المجاؿ الثاني ر أسئمة فسر ما يمي ر وعددىا ( )0مفردات  ،وقد تـ تخصيص درجة واحدةلكؿ مفردة .
 -المجاؿ الثالث ر أسئمة وب

معمبل لما تتوؿر وعددىا ()2
رأيؾ في العبارات التالية
ً

مفردات  ،وقد تـ تخصيص درجتيف لكؿ مفردة ؛ حيث يأخذ الطالب درجة عمى إبداا رأيو
في العبارة  ،ودرجة عمى تبرير وتعميؿ ىذا الرأي.

10

ضادضا  :إعداد اختباز التفهري اإلجيابٕ :
وقد مر إعداده بالخطوات اآلتية ر

( )1تحديد اليدؼ مف االختبار ر ييدؼ االختبار إلى قياس مدى اكتساب طبلب الصؼ األوؿ

الثانوي لميارات وأبعاد التفكير اإليجابي ؛ وذلؾ لتحديد مدى فاعمية نموذج تدريسي قائـ

عمى نظرية الذكاا الناج في تنمية ميارات التفكير اإليجابي لدى ىؤالا الطبلب .

( )8تحديد مصادر بناا االختبار ر اعتمد الباحثاف في بناا اختبار التفكير اإليجابي واشتتاؽ
مادتو عمى المصادر التالية :

 الدراسات والبحوث العربية واألجنبية التي تناولت ميارات وأبعاد التفكير اإليجابي .
 بعض االختبارات التي صممت لتياس التفكير اإليجابي لدى طبلب المرحمة الثانوية .
 بعض األدبيات النظرية التي تناولت التفكير اإليجابي.
 شبكة المعمومات الدولية والمصادر الرقمية .

( )2أبعاد االختبارر لتد اقتصر االختبار عمى الميارات التي خمصت إلييا التائمة النيائية ألبعاد
التفكير اإليجابي  ،وىى ( )2أبعاد .

( )0صياغة مفردات االختبار ر في بوا المصادر السابتة تـ صياغة مفردات االختبار  ،حيث
تبمف االختبار عرض مجموعة مف النصوص التي تعبر عف قبايا اجتماعية وسياسية
وتعميمية  ،ثـ يمي كؿ نص مجموعة مف األسئمة التي تيدؼ إلى قياس ميارة معينة مف
ميارات التفكير اإليجابي .حيث يتوـ الطالب باإلجابة مف خبلؿ الكتابة عمى السطور
الفارغة التي تمي كؿ مفردة  .وجدوؿ ( )0يتبمف توزيع مفردات االختبار عمى أبعاد
وميارات التفكير اإليجابي ر

 10مؾحق ( : )8مػتاح تصحقح اختبار املػاهقم يف وحدة " مبادئ التػؽري العؾؿي ".
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جــذول ( ) 0
رىسَغ انًفزداد ػهً انًهبراد واألثؼبد فٍ اخزجبر انزفكُز اإلَجبثٍ
و
1
1
7
0
0
0
0
2

أثؼبد ويهبراد انزفكُز االَجبثٍ

ػذد انًفزداد

أرلبو انًفزداد

انًُم إنً انزفبؤل وانزىلغ االَجبثٍ
ضجظ االنفؼبالد وانزحكى فٍ انؼًهُبد
انؼمهُخ انؼهُب
رمجم انًسئىنُخ انشخصُخ
يالحظخ األفكبر واسزجؼبد انسهجٍ
ينهب
انززكُش ػهً انجبنت االَجبثٍ
نهًىضىع أو انًشكهخ
انزًُُش ثُن األهذاف انىالؼُخ وغُز
انىالؼُخ
رمجم االخزالف ػن اِخزَن
انزغجخ فٍ انًجبسفخ االَجبثُخ

0
0

10 ، 10 ، 9 ، 0
75 ، 11 ، 10 ، 0

0
0

12 ، 15 ، 11 ، 1
10 ، 12 ، 15 ، 0

0

10 ، 19 ، 11 ، 7

0

19 ، 11 ، 17 ، 1

0
0

71 ، 17 ، 10 ، 0
71 ، 10 ، 10 ، 2

( )0تعميمات االختبارر تـ إعداد صفحة في متدمة االختبار تتناوؿ التعميمات الموجية لمطبلب،
واستيدفت توبي

طبيعة االختبار وكيفية اإلجابة عنو  ،ولتد راعي الباحثاف أف تكوف

ىذه التعميمات وابحة ودقيتة بحيث يستطيع الطبلب مف خبلليا التياـ بما ىو مطموب
منيـ دوف غموض أو لبس .
( ) 2عرض االختبار في صورتو المبدئية عمى السادة المحكميف ر بعد صياغة مفردات االختبار
ووبع التعميمات تـ عربو عمى مجموعة مف المحكميف ؛ وذلؾ إلبداا ال أري حوؿ
مناسبة مفردات االختبار والتبايا والنصوص الموبوعة لتياس ميارات وأبعاد التفكير
اإليجابي  ،وأيبا مناسبة عدد المفردات المحددة لتياس كؿ ميارة  ،باإلبافة إلى السبلمة
المغوية لمفردات االختبار  .وقد تـ إجراا بعض التعديبلت عمى صياغة بعض المواقؼ في
بوا مبلحظات السادة المحكميف .
( )2الدراسة االستطبلعية لبلختبار ر قاـ الباحثاف بدراسة استطبلعية لبلختبار  ،إذ تػـ تجريبػو
عمى عينة عشوائية مف طبلب الصػؼ األوؿ الثػانوي ،وعػددىـ ( )22طالػب بمدرسػة جمػاؿ
عبػػد الناصػػر الثانويػػة التابعػػة إلدارة غػػرب الفيػػوـ التعميميػػة  ،وذلػػؾ فػػي األسػػبوع الثػػاني مػػف
شير ديسمبر  ، 8512وتيدؼ ىذه التجربة إلى تحديد ما يمي ر
أ) ثبػػات االختبػػار ر تػػـ االعتمػػاد فػػي حسػػاب معامػػؿ ثبػػات االختبػػار الحػػالي عمػػى طريتػػة تحميػػؿ
التبػػايف  ،والتػػي تعنػػي تحميػػؿ تبػػايف درجػػات الطػػبلب عمػػى فت ػرات االختبػػار  ،ولػػذا تػػـ حسػػػاب
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معػػػامؿ ثبػػػات االختبػػػار باسػػتخداـ معػػػادلة كػػودر -ريتشاردسػػػوف  .وقػػد بمػػغ ( )5.25ممػػا يػػدؿ
عمي أف االختبار ذو ثبات مناسب .
ب) صدؽ االختبار ر رغـ تعدد أنواع الصدؽ  ،إال أنو تـ االعتماد في قياس صدؽ ىذا
االختبار عمى نوعيف فتط مف ىذه األنواع وىما ر
 الصدؽ المنطتي ر وذلؾ مف خبلؿ عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف إلبدااالرأي حوؿ مدى مناسبة مفردات االختبار لتياس أبعاد وميارات التفكير اإليجابي .وبعد إجراا
التعديبلت التي اقترحيا المحكموف  ،اعتبر االختبار صادقا مف الناحية المنطتية .
 الصدؽ الذاتي ر وىذا الصدؽ يتاس مف خبلؿ حساب الجذر التربيعى لمعامؿ الثبات .وبما أف معامؿ الثبات

( )5.25فإف معامؿ الصدؽ الذاتي

(  ، )5.22وبذلؾ يعد

االختبار عمى درجة مناسبة مف الصدؽ .
ج) زمف االختبار ر لتد اتبع الباحثاف طريتة التسجيؿ التتابعي لمزمف الذي استغرقو كؿ طالب
في اإلجابة عف االختبار  ،ثـ تـ حساب المتوسط ليذه األزمنة  .وقد تـ التوصؿ إلى أف زمف
االختبار ( )50دقيتة.
( )2إعداد الصورة النيائية لبلختبارر بعد أف تـ إعداد االختبار ،وعربو عمى المحكميف ،
وتعديمو في بوا متترحاتيـ وتعديبلتيـ  ،وتحديد زمف االختبار  ،وحساب معامؿ ثبات
االختبار  ،والتأكد مف صدقو أصب

االختبار صالحاً لمتطبيػؽ  .وقد أشتمؿ االختبار عمى

( )28مفردة  ،كما تحددت الدرجة النيائية وىي ( )25درجة  ،بواقع درجتيف لكؿ مفردة .
حيث أف اغمب المفردات تتطمب مف الطالب إبداا الرأي بالتبوؿ أو الرفض لعبارة معينة ،ثـ
تبرير ىذا الرأي فى الحالتيف.

11

ضابعا  :إعداد مكٔاع االجتاٍات العلنٔ٘ :
تـ التوصؿ إلى الصورة النيائية لمتياس االتجاىات العممية مف خبلؿ الخطوات التالية ر
( ) 1تحديد اليدؼ مف المتياس ر حيث إنو ييدؼ إلى قياس االتجاىات العممية لدى طبلب
الصؼ األوؿ الثانوي  ،وذلؾ لموقوؼ عمى مدى فاعمية نموذج تدريسي قائـ عمى نظرية الذكاا
الناج في تنمية االتجاىات العممية لدى ىؤالا الطبلب .

 11مؾحق (: )9اختبار التػؽري اإلجيابي .
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( )8تحديػد مصػادر بنػاا المتيػاسر اعتمػد الباحثػاف فػي بنػاا المتيػاس واشػتتاؽ مادتػو عمػى
المصادر التالية:
 بعض األدبيات النظرية المتعمتة بكيفية إعداد المتاييس .
 موبوعات وحدة " مبادئ التفكير العممي " فى كتاب مبادئ التفكير الفمسفي والعممي
لمصؼ األوؿ الثانوي .
 بعض الدراسات والبحوث السابتة التي اىتمت بتنمية االتجاىات العممية.
 بعض المتاييس التي صممت لتياس االتجاىات العممية .
( )2تحديد أبعاد المتياسر بالنظر إلى المصادر السابتة والتصنيفات التي وبعت لؤلبعاد
الخاصة باالتجاه العممي  ،تـ تحديد أبعاد متياس االتجاىات العممية في خمسة أبعاد أساسية
ىي كالتالي ر
 البعد األوؿ ر حب االستطبلع .
 البعد الثاني ر التفت الذىني وسعة األفؽ .
 البعد الثالث ر الموبوعية .
 البعد الرابع ر األمانة العممية .
 البعد الخامس ر التروي والمثابرة .
( )5صياغة عبارات وبنود المتياسر في بوا المصادر السابتة  ،وفى بوا أبعاد المتياس
التي تـ تحديدىا في الخطوة السابتة  ،ومع الوبع في االعتبار خصائص الطبلب في
المرحمة الثانوية  ،قاـ الباحثاف بصياغة عبارات المتياس وبنوده  ،والتي بمغت ( )25مفردة
– بواقع ( )2مفردات لكؿ بعد  .وجدوؿ ( )2يتبمف توزيع مفردات المتياس عمى أبعاد
االتجاه العممي ر
جذول (: )0
رىسَغ انًفزداد ػهً األثؼبد انفزػُخ فٍ يمُبص االرجبهبد انؼهًُخ
و

أثؼبد االرجبه انؼهًً

ػذد انًفزداد

أرلبو انًفزداد فٍ انًمُبص

1
1
7
0
0

حت االسزطالع
انزفزح انذهنٍ وسؼخ األفك
انًىضىػُخ
األيبنخ انؼهًُخ
انززوٌ وانًثبثزح

0
0
0
0
0

10 ، 11 ، 10 ، 11 ، 0 ، 1
10 ، 11 ، 10 ، 11 ، 0 ، 1
12 ، 17 ، 12 ، 17 ، 2 ، 7
19 ، 10 ، 19 ، 10 ، 9 ، 0
75 ، 10 ، 15 ، 10 ، 15 ، 0
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( )0صياغة تعميمات المتياس ر تـ إعداد صفحة في متدمة المتياس تتناوؿ التعميمات الموجية
لمطبلب ،والتي استيدفت توبي طبيعة المتياس وكيفية اإلجابة عنو  ،وتحديد الزمف الكمي
لممتياس.
( )2التجربة االستطبلعية لممتياس ر بعد عرض المتياس فى صورتو المبدئية عمى بعض
المحكميف واجراا التعديبلت التي اقترحيا السادة المحكموف  ،قاـ الباحثاف بإجراا تجربة
استطبلعية عمى المتياس .إذ تـ تجريبو عمى عينة عشوائية مف طبلب الصؼ األوؿ
الثانوي ،وعددىـ ( )22طالب بمدرسة جماؿ عبد الناصر الثانوية التابعة إلدارة غرب
الفيوـ التعميمية  ،وذلؾ في األسبوع الثاني مف شير ديسمبر  ، 8512وتيدؼ ىذه
التجربة إلى تحديد ما يمي ر
 حساب زمف المتياس ر تـ تحديد الزمف البلزـ لئلجابة عف مفردات المتياس مف خبلؿاستخداـ طريتة التسجيؿ التتابعي لمزمف الذي استغرقو كؿ طالب في اإلجابة عف المتياس
 ،ثـ تـ حساب متوسط األزمنة الكمية لجميع الطبلب ،تـ التوصؿ إلى أف الزمف المناسب
لئلجابة عف مفردات المتياس ىو ( )85دقيتة .
 التأكد مف ثبات المتياسر تـ االعتماد في حساب معامؿ ثبات متياس االتجاىات العمميةعمى معػامؿ معامؿ ألفا كرونباخ  ،وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات ( )5.21وىى قيمة
مناسبة لتطبيؽ المتياس .
 التأكد مف صدؽ المتياس ر رغـ تعدد أنواع الصدؽ  ،إال أنو اعتمد في قياس صدؽ ىذاالمتياس عمى نوعيف فتط مف ىذه األنواع وىما ر
 -1الصدؽ المنطت ي ر وذلؾ مف خبلؿ عرض المتياس عمى مجموعة مف المحكميف إلبداا
الرأي حوؿ مدى مناسبة عبارات المتياس لمبعد الذي تندرج تحتو  .وبعد إجراا التعديبلت
التي اقترحيا المحكموف فيما يتعمؽ بصياغة عبارات المتياس اعتبر المتياس صادقا مف
الناحية المنطتية .
 -8الصدؽ الذاتي ر وىذا الصدؽ يتاس مف خبلؿ حساب الجذر التربيعى لمعامؿ الثبات .
وبما أف معامؿ الثبات

 5.21فإف معامؿ الصدؽ الذاتي

المتياس عمى درجة مناسبة مف الصدؽ .
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( )2الصورة النيائية لممتياس  :بعد إعداد المتياس وعربو عمى السادة المحكميف وتعديمو في
بوا متترحاتيـ وتعديبلتيـ ،ثـ تجربتو لحساب زمنو والتأكد مف ثباتو وصدقو أصب
المتياس صال لمتطبيؽ.
( )2تصحي المتياسر اختار الباحثاف طريتة ليكرت لمتتديرات المتجمعة ذات الصورة الخماسية
لتصحي

المتياس ،وذلؾ لبلستفادة مف المزايا التي تتحتؽ باستخداميا  ،وتعتمد تمؾ

الطريتة عمى تتديـ العبارات لمطالب وأماـ كؿ عبارة عدة بدائؿ لبلستجابة؛ تبدأ بتأييد تاـ
وتنتيي بمعاربة شديدة  .فاالستجابة الخاصة بدائما (تعطى خمس درجات)  ،غالبا
(تعطى أربع درجات) ،أحيانا (وتعطى ثبلث درجات)  ،ناد ار ( وتعطى درجتاف )  ،أبدا
(وتعطى درجة واحدة ) وذلؾ في حالة العبارات الموجبة  ،والعكس في حالة العبارات
السالبة  .وبذلؾ تـ تحديد الدرجة النيائية لممتياس لتكوف  105درجة .

12

التذسبــ٘ املٔداىٔـــ٘ ّىتاٜذَـــا
أّال  :عسض جتسب٘ البشح :
 - 1اهلدف مً جتسب٘ البشح :
ييدؼ إجراا تجربة البحث إلى قياس فاعمية استخداـ نموذج تدريسي قائـ عمى نظرية
الذكاا الناج في تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي عمى تنمية المفاىيـ والتفكير االيجابي
واالتجاىات العممية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي .

 - 0اجملتنع اإلسصاّ ٕٜعٔي٘ البشح:
المجتمع اإلحصائي في ىذا البحث ىـ طبلب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ  ،وعددىـ ()00
طالباً بمدرسة جماؿ عبد الناصر الثانوية بنيف – التابعة إلدارة غرب الفيوـ التعميمية  ،وتـ
تتسيميـ لمجموعتيف ،مجموعة تجريبية وعددىا ( )82طالباً  ،ومجموعة بابطة وعددىا

( )82طالباً .

 - 3متغريات البشح ّ :تتضنً :
أ  -المتغيرات المستتمة  :تتمثؿ المتغيرات المستتمة في ىذا البحث في تدريس وحدة مبادئ
التفكير العممي المتررة عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي باستخداـ نموذج تدريسي قائـ عمى
 12مؾحق ( : )10مؼقــاس االجتاهـات العؾؿقــة .
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نظرية الذكاا الناج لطبلب المجموعة التجريبية  ،وتدريس نفس الوحدة بالطريتة المعتادة
لطبلب المجموعة البابطة .
ب  -المتغيرات التابعة  :تتمثؿ المتغيرات التابعة في ىذا البحث فیر تنمية المفاىيـ والتفكير
االيجابي واالتجاىات العممية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي.
ج  -المتغيرات الوسيطة :وتتمثؿ في ر
 -1العمر الزمني  :بمغ متوسط أعمار الطبلب عينة البحث  -المجموعة التجريبية والبابطة -
ما بيف ( ) 12 – 10سنة .
 -8المستوى االجتماعي واالقتصادي  :تـ اختيار عينة المجموعة التجريبية والبابطة مف
نفس المدرسة أى  :مف بيئة اقتصادية واجتماعية تكاد تكوف متتاربة .
 -2طبيعة المادة الدراسية  :التزـ الباحثاف بما جاا مف محتوى في وحدة مبادئ التفكير العممي
المتبمنة في كتاب مبادئ التفكير الفمسفي والعممي المترر عمى طبلب الصؼ األوؿ
الثانوي لمعاـ الدراسي . 8585 /8512
 -5مستوى المفاىيـ والتفكير اإليجابي واالتجاىات العممية لدى الطبلب ر تـ تطبيؽ أدوات
البحث التي تـ إعدادىا وىىراختبار المفاىيـ  ،واختبار التفكير اإليجابي  ،ومتياس
قبميا عمى كؿ مف طبلب المجموعتيف
االتجاىات العممية قبؿ إجراا التجربة تطبي ًتا ً
التجريبية والبابطة  ،وتـ رصد درجات المجموعتيف  ،ومعالجتيا إحصائيا .وتتمخص
نتائج المعالجة في جدوؿ ( )2كالتالي ر
جـذول ( : ) 0
لًُخ (د) ودالنزهب اإلحصبئُخ نهفزق ثُن يزىسطٍ درجبد انًجًىػزُن انزجزَجُخ وانضبثطخ فٍ انزطجُك
انمجهٍ الخزجبر انًفبهُى واخزجبر انزفكُز االَجبثٍ ويمُبص االرجبهبد انؼهًُخ
انجُبنبد
اإلحصبئُخ
األداح

انًجًىػخ انزجزَجُخ
()12
و

ع

انًجًىػخ انضبثطخ
()10
و

ع

اخزجبر
انًفبهُى
انؼهًُخ
وانًنطمُخ

9.00

1.75

2.00

1.00

اخزجبر انزفكُز
االَجبثٍ

19.01

7.05

12.09

0

يمُبص
االرجبهبد
انؼهًُخ

05.07

15.01

09.77

15.71
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درجخ
انحزَخ

لًُخ (د)
انجذونُخ
5.51 5.50

1.00

07
1

لًُخ(د)
انًحسىثخ

يسزىي
انذالنخ
اإلحصبئُخ

1.51

غُز دانخ

1.50

غُز دانخ

5.0

غُز دانخ

استخدام نموذج مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح ..............................................................

ويتب مف جدوؿ ( )2ر أف المستوى المبدئي لطبلب المجموعتيف التجريبية والبابطة
في المفاىيـ  ،والتفكير اإليجابي  ،االتجاىات العممية متكافئ  .بمعنى أنو يوجد تجانس بيف
أفراد المجموعتيف  ،حيث إ ف الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف في التطبيؽ التبمي
ليذه األدوات غير داؿ إحصائياً .

 -0التائـ بعممية التدريس ر تـ التدريس لممجموعتيف بواسطة معمـ الفصؿ  ،أي أف المعمـ
الذي قاـ بالتدريس لممجموعة التجريبية ىو نفسو الذي قاـ بالتدريس لممجموعة البابطة .

ثاىٔا  :إدسا ٛجتسب٘ البشح :
سارت إجرااات تجربة البحث وفتا لمخطوات اآلتية ر
 -1التطبيؽ التبمي ألدوات البحث ر حيث تـ تطبيؽ اختبار المفاىيـ  ،واختبار التفكير
اإليجابي  ،ومتياس االتجاىات العممية عمى الطبلب عينة البحث قبميا  ،وذلؾ في
األسبوع الثاني مف شير فبراير  ، 8585وقد تـ تصحي

االختبار والمتياس ورصد

النتائج .
 -8تدريس الوحدة المختارة ر بعد االنتياا مف عممية التطبيؽ التبمي ألدوات البحث ،تـ
تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي المتررة عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي خبلؿ
الفصؿ الدراسي الثاني  ،وذلؾ باستخداـ النموذج المتترح – التائـ عمى نظرية الذكاا
الناج  -لطبلب المجموعة التجريبية  ،وتدريس نفس الوحدة بالطريتة المعتادة لطبلب
المجموعة البابطة  ،وقد تـ تطبيؽ الموبوع األوؿ لموحدة (معنى العمـ وأخبلقيات
العالـ) والموبوع الثاني (خصائص التفكير العممي وخطواتو) بمدرسة التطبيؽ وداخؿ
الفصوؿ النظامية  ،وذلؾ حتى يوـ  ، 8585/2/18بينما نظ ار لظروؼ تعطيؿ الدراسة
بالمدارس – بسبب جائحة كورونا – تـ تطبيؽ الموبوع الثالث لموحدة (التفكير الناقد
والتفكير اإلبداعي) نظاـ التعميـ عف بعد (أوف اليف)  ،وذلؾ مف خبلؿ معمـ الفصؿ –
بعد أخذ الموافتات الرسمية عمى ىذا النوع مف التطبيؽ  -حيث قاـ معمـ الفصؿ بإنشاا
جروب خاص لطبلب المجموعة التجريبية عمى موقع التواصؿ االجتماعي (الفيس بوؾ)
لشرح الموبوع الثالث لمطبلب وبماف تنفيذىـ ألنشطة التعمـ الخاصة بالنموذج المتترح
 ،بينما كاف معمـ الفصؿ يتواصؿ مف خبلؿ جروب آخر يبـ باقي فصوؿ الصؼ األوؿ
الثانوي بالمدرسة  -ومنيـ طبلب المجموعة البابطة  .وعمى الرغـ مف المشاكؿ التي
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تظيرىا طرؽ التعميـ عف بعد في عممية التدريس  ،إال أف الباحثاف استكمبل التطبيؽ
بيذه الطريتة بعد التأكد مف تفاعؿ أكثر مف % 25مف طبلب المجموعتيف التجريبية
والبابطة وانتظاميـ في متابعة الدروس مف خبلؿ مجموعات التواصؿ االلكتروني .
وأيبا تحتيتا لؤلمانة والموبوعية العممية قاـ الباحثاف باستعباد الطبلب الذيف لـ
يتفاعموا بشكؿ جيد أثناا شرح الدروس أوف اليف  ،وذلؾ عمى مستوى المجموعتيف
التجريبية والبابطة  .حيث أف عدد طبلب المجموعة التجريبية بالمدرسة في بداية
التطبيؽ كاف ( )22طالبا  ،والمجموعة البابطة كاف ( )55طالبا  .ثـ بعد استبعاد
الطبلب غير المش اركيف بفاعمية في التطبيؽ االلكتروني أصبحت المجموعة التجريبية
( )82طالبا  ،والبابطة ( )82طالبا .
 -2التطبيؽ البعدى ألدوات البحثر فبعد االنتياا مف تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي
لممجموعتيف التجريبية والبابطة ،تـ إعداد نسخة الكترونية عمى  Google Driveمف
اختبار المفاىيـ  ،واختبار التفكير اإليجابي  ،ومتياس االتجاىات العممية  ،وتـ إتاحة
األدوات الثبلثة لطبلب المجموعتيف التجريبية والبابطة لئلجابة عنيا بشكؿ الكتروني ،
وذلؾ في األسبوع الرابع مف شير أبريؿ  . 8585وقد تـ تصحي األدوات ورصد النتائج
تمييدا لتحميميا وتفسيرىا .

ثالجا  :ىتاٜـر البشـح :
استعاف الباحثاف في المعالجة اإلحصائية لمبيانات بالحزمة اإلحصائية ( ، )SPSS-V23وقد
تبمنت نتائج البحث ما يمي ر
 -1نتائج تطبيؽ اختبار المفاىيـ في وحدة " مبادئ التفكير العممي " .
 -8نتائج تطبيؽ اختبار التفكير االيجابي .
 -2نتائج تطبيؽ متياس االتجاىات العممية .
وسوؼ يتـ عرض النتائج مف خبلؿ اختبار صحة الفروض وتفسير نتائج البحث .

 )1اختباز صش٘ الفسض األّل للبشح :
بالنسبة لمفرض األوؿ مف فروض البحث والذي نص عمى ما يمي ر " توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف التجريبية والبابطة في التطبيؽ
البعدي الختبار المفاىيـ لصال المجموعة التجريبية" .
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والختبػػار صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "ت" لعينتػػيف مسػػتتمتيف
)T-test

(Independent

سػػطات الحسػػابيالة ،واالنحرافػػات المعياريالػػة ،وقيمػػة (ت) لداللػػة
Sample؛ لحسػػاب المتو ا

البعػػدي
سػػطات درجػػات طػػبلب المجمػػوعتيف
ال
الفػػروؽ بػػيف متو ا
التجريبيػػة والبػػابطة فػػي التطبيػػؽ َ
يوب ىذه النتائجر
الختبار المفاىيـ  ،وجدوؿ ( )2ا

جذول (: )2
سطبد انحسبثَُّخ واالنحزافبد انًؼُبرََّخ ولًُخ "د" ودالنزهب اإلحصبئَُّخ وحجى انزأثُز نذرجبد
انًزى ِّ
طالة انًجًىػزُن انزجزَجَُّخ وانضبثطخ فٍ انزطجُك انجؼذٌ الخزجبر انًفبهُى

انجُبنبد
اإلحصبئُخ
انًفبهُــــى

انًجًىػخ انزجزَجُخ انًجًىػخ انضبثطخ
()10
()12
و

ع

و

ع

درجخ
انحزَخ

لًُخ (د)
انجذونُخ

لًُخ (د) حجى
انًحسىثخ انزأثُز
)(d

5.51 5.50

انؼهـــــى

11.71

1.11

9.10

1.07

0.20

1.00

انزفكُـز انؼهًـٍ

2.00

1.07

0.29

1.15

0.00

1.20

انزفكُـز اننبلــذ

0.19

1.07

0

1.11

0.00

1.22

انزفكُـز
اإلثذاػـٍ

0.01

1.79

7.00

1.11

0.10

االخزجــبر كــكم 77.01

0.50

11.20

0.10

2.19

07

1

1.00

1.07
1.00

ويتب مف جدوؿ ( )2ما يمي ر
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة فى التطبيػؽ البعدي لمفيػوـ (العمـ).حيث بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة
التجريبية ( ،)18.28في حيف بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة البابطة (، )2.82
وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ( ، )0.22وقيمة (ت) الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة
 5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة  ، 5.51وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير،
حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي (.)1.22
وممػػا سػػبؽ يتب ػ أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر بكثيػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة عنػػد
مستوى  ، 5.50ومسػتوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا المفيوـ .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة في التطبيؽ البعدي لمفيوـ (التفكير العممي).حيث بمغ متوسط درجات طبلب
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المجموعة التجريبية ( ،)2.20في حيف بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة البابطة
( ،)5.22وبمغت قيمػة (ت) المحسوبة ( ، )2.52وقيمة (ت) الجدولية تساوي ( )8عند
مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة  ، 5.51وكذلؾ يتب أف حجـ
التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي (.)1.25
وممػػا سػػبؽ يتب ػ أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر بكثيػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة عنػػد
مستوى  ، 5.50ومسػتوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا المفيوـ .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة فى التطبيؽ البعدي لمفيوـ (التفكير الناقد) .حيث بمغ متوسط درجات طبلب
المجموعة التجريبية ( ،)2.82في حيف بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة البابطة(،)5
وبمغت قيمػة (ت) المحسوبة ( ، )2.55وقيمة (ت) الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة
 5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة  ، 5.51وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير،
حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي (.)1.25
وممػػا سػػبؽ يتب ػ أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر بكثيػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة عنػػد
مستوى  ، 5.50ومسػتوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا المفيوـ .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة فى التطبيؽ البعدي لمفيوـ (التفكير اإلبداعي) .حيث بمغ متوسط درجات طبلب
المجموعة التجريبية ( ،)2.82في حيف بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة البابطة
( ،)2.25وبمغت قيمػة (ت) المحسوبة ( ، )0.82وقيمة (ت) الجدولية تساوي ( )8عند
مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة  ، 5.51وكذلؾ يتب أف حجـ
التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي (.)1.02
وممػػا سػػبؽ يتب ػ أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر بكثيػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة عنػػد
مسػػتوى  ، 5.50ومسػػتوى  ،5.51ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائيا لصػػال طػػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا المفيوـ .
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 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة فى التطبيػؽ البعدي(الختبػػار المفاىيػـ ككػؿ)  .حيث بمغ متوسط درجات طبلب
المجموعة التجريبية(،)22.21في حيف بمغ متوسط

درجات طبلب المجموعة

البابطة( ،)81.20وبمغت قيمة (ت) المحسوبة(،)2.82وقيمة (ت) الجدولية تساوي ()8
عند مستوى ثتة 5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة ،5.51وكذلؾ يتب أف حجـ
التأثير كبير،حيث إنو أكبر مف 5.2وىو يساوي (. )8.22
ومما سبؽ يتب أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر بكثير مف قيمة "ت" الجدولية عنػد مسػتوى
 ، 5.50ومستوى  ، 5.51مما يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا لصال طػبلب المجموعػة
التجريبية في االختبار ككؿ .
ومػػػف النتػػػائج السػػػابتة يتبػػػ أف ىنػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية لصػػػال طػػػبلب
المجموعة التجريبية فى التطبيؽ البعدى الختبػار المفػاىيـ فػي كػؿ مفيػوـ عمػى حػده  ،وفػى
االختبار ككؿ ؛ مما يؤدى إلى قبوؿ صحة الفرض األوؿ لمبحث .

 )0اختباز صش٘ الفسض الجاىٕ للبشح :
بالنسبة لمفرض الثاني مف فروض البحث والذي نص عمى ما يمي ر
" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية في
التطبيتيف التبمي والبعدى الختبار المفاىيـ لصال التطبيؽ البعدى " .
والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مػرتبطتيف (Paired Sample
)T-test؛ لحساب المتوسػطات الحسػابية ،واالنحرافػات المعياريػة ،وقيمػة (ت) لداللػة الفػروؽ
بػػيف متوسػػطات درجػػات طػػبلب المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيتػػيف التبمػػى والبعػػدى الختبػػار

المفاىيـ ،كما تـ استخداـ معادلة كوىيف (13)Cohen's d؛ ُّ
لمتأكد مػف حجػـ التػأثير ،وجػدوؿ
( )2يوب ذلؾ ر

13معادلة كوهني (د)= (م ب -م ق÷ ع) ،حقث م ب :متودط التطبقق البعدي ،م ق :متودط التطبقق الؼبؾي ،ع :االحنراف
املعقاري لؾؿجؿوعة يف إحدى التطبقؼني الؼبؾي أو البعدي .ووؽون حجم التأثري صغريًا إذا كان (د=  ،)0.2ومتودِّطا إذا كان
(د=  ،)0.5وكبريًا إذا كان (د= .)0.8
- 022 -

استخدام نموذج مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح ..............................................................
جذول ()9
سطبد انحسبثَُّخ واالنحزافبد انًؼُبرََّخ ولًُخ "د" ودالنزهب اإلحصبئَُّخ ولًُخ ( )dكىهُن
انًزى ِّ
نذرجبد طالة انًجًىػخ انزجزَجَُّخ فٍ انزطجُمُن انمَجهٍ وانجَؼذٌ الخزجبر انًفبهُى
انزطجُك انمجهٍ

انزطجُك انجؼذي

انجُبنبد
اإلحصبئُخ
انًفبهُى انؼهًُخ
وانًنطمُخ

و

ع

و

ع

انؼهـــــى

درجخ
انحزَخ

لًُخ (د)
انجذونُخ

لًُخ(د) حجى انزأثُز
)(d
انًحسىثخ

5.51 5.50

7.79

1.09

11.71

1.11

15.00

0.01

انزفكُـز انؼهًـٍ 1.01

5.20

2.00

1.07

15.00

2.12

انزفكُـز اننبلــذ

1.71

5.01

0.19

1.07

12.92

0.01

انزفكُـز
اإلثذاػـٍ

1.11

5.00

0.01

1.79

11.01

0.10

1.75

77.01

االخزجــبر كــكم

ويتب

9.00

0.50

10

1.1

1.05

15.00

15.00

مف جدوؿ ( )2ر وجود فروؽ ذات داللة إحصائيالة-عند مستوى عند مستوى

سطات درجات طبلب المجموعة التجريبيالة في التطبيتيف
 ، 5.50ومستوى  - 5.51بيف متو ا

البعدي الختبار المفاىيـ  ،في االختبار ككؿ  ،وفى كؿ مفيوـ عمى حده  ،وذلؾ
التَبمي و َ
لصال التطبيؽ البعدى  .حيث بمغت قيـ (ت) لبلختبار ككؿ ( ، )85.02وبالنسبة لممفاىيـ
المتبمنة في االختبار وىى ر ( العمـ  ،التفكير العممي  ،التفكير الناقد  ،التفكير اإلبداعي )
جاات قيـ (ت) عمى الترتيب كالتالي ر (. )18.08( ، )12.22( ، )85.25( ، )85.20
وىى كميا قيـ أكبر مف قيمة (ت) الجدولية  ،والتى تساوى ( )8.8عند مستوى ثتة ، 5.50
وتساوي ( )8.25عند مستوى ثتة . 5.51

كما يتالب مف جدوؿ ( )2ر أف قيـ ( )dكوىيف في اختبار المفاىيـ ككؿ (،)15.50

وبالنسبة لممفاىيـ المتبمنة في االختبار وىى ر (العمـ  ،التفكير العممي  ،التفكير الناقد ،
التفكير اإلبداعي ) جاات قيـ ( )dكوىيف عمى الترتيب كالتالي ر (، )2.82( ، )0.28
( . )2.15( ، )0.01وىى كميا قيـ ذات حجـ تأثير كبير ،حيث أنيا أكبر مف . 5.2
ومف النتائج السابتة يتب أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات
طبلب المجموعة التجريبية في التطبيتيف التبمى والبعدى الختبار المفاىيـ لصال

التطبيؽ

البعدى  ،وذلؾ في االختبار ككؿ  ،وفى كؿ مفيوـ عمى حده ؛ مما يؤدى إلى قبوؿ صحة
الفرض الثاني لمبحث.
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 )3اختباز صش٘ الفسض الجالح للبشح :
بالنسبة لمفرض الثالػث مػف فػروض البحػث والػذي نػص عمػى مػا يمػي ر " توجػد فػروؽ ذات
داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات طػبلب المجمػوعتيف التجريبيػة والبابطػػة فػي التطبيػؽ
البعدي الختبار التفكير اإليجابي لصال المجموعة التجريبية" .
والختبػػػػػػػار صػػػػػػػحة ىػػػػػػػذا الفػػػػػػػرض تػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػار "ت" لعينتػػػػػػػيف مسػػػػػػػتتمتيف
سػػػطات الحسػػػابيالة ،واالنحرافػػػات
)(Independent Sample T-test؛ لحسػػػاب المتو ا
التجريبيػػة
سػػطات درجػػات طػػبلب المجمػػوعتيف
ال
ال
المعياريػػة ،وقيمػػة (ت) لداللػػة الفػػروؽ بػػيف متو ا
يوب ىذه النتائجر
البعدي الختبار التفكير اإليجابي  ،وجدوؿ ( )15ا
والبابطة في التطبيؽ َ

جذول ()15
سطبد انحسبثَُّخ واالنحزافبد انًؼُبرََّخ ولًُخ "د" ودالنزهب اإلحصبئَُّخ وحجى انزأثُز نذرجبد طالة
انًزى ِّ
انًجًىػزُن انزجزَجَُّخ وانضبثطخ فٍ انزطجُك انجؼذٌ الخزجبر انزفكُز اإلَجبثٍ
انجُبنبد
اإلحصبئُخ

أثؼبد انزفكُز
اإلَجبثٍ

انًجًىػخ انزجزَجُخ
()12

انًجًىػخ انضبثطخ
()10

درجخ
انحزَخ

لًُخ (د)
انجذونُخ

لًُخ(د)
انًحسىثخ

و

ع

و

ع

انًُم إنً انزفبؤل
وانزىلغ االَجبثٍ

0.90

1.19

7.05

1.79

0

ضجظ االنفؼبالد
وانزحكى فٍ انؼًهُبد
انؼمهُخ انؼهُب

0.19

1.10

7.17

1.79

0.00

رمجم انًسئىنُخ
انشخصُخ

0.21

1.50

7.11

1.57

0.07

يالحظخ األفكبر
واسزجؼبد انسهجٍ
ينهب

0.07

5.90

7.11

1.01

0.20

انززكُش ػهً انجبنت
االَجبثٍ نهًىضىع
أو انًشكهخ

0.20

1.10

7.11

1.01

0.25

انزًُُش ثُن األهذاف
انىالؼُخ وغُز
انىالؼُخ

0.70

1.01

1.21

5.92

0.07

رمجم االخزالف ػن
اِخزَن

0.05

1

7.50

5.20

9.01

انزغجخ فٍ انًجبسفخ
االَجبثُخ

7.10

1.50

1.10

5.00

7.00

االخزجبر ككم

70.79

0.01

10.19

0.05

2.22

حجى انزأثُز
(d

5.51 5.50
1.1
1.09
1

1.00
1.00
5.91

07

1.11

1.09
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ويتب مف جدوؿ ( )15ما يمي ر
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة في التطبيػؽ البعدي لبعد التفكير اإليجابي الخاص بػ (الميؿ إلى التفاؤؿ والتوقع
االيجابي) .حيث بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ( ،)5.22في حيف بمغ
متوسط درجات طبلب المجموعة البابطة ( ، )2.05وبمغت قيمة (ت) المحسوبة (، )5
وقيمة (ت) الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة
 ، 5.51وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي (.)1.1
وممػػا سػػبؽ يتب ػ أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر بكثيػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة عنػػد
مستوى  ، 5.50ومسػتوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا البعد .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة في التطبيؽ البعدي لبعد التفكير اإليجابي الخاص بػ(ببط االنفعاالت والتحكـ في
العمميات العتمية العميا) .حيث بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ( ،)0.82في
حيف بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة البابطة ( ، )2.82وبمغت قيمة (ت) المحسوبة
( ، )0.22وقيمة (ت) الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند
مستوى ثتة  ، 5.51وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي
(.)1.52
وممػػا سػػػبؽ يتبػػ أف قيمػػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػػر بكثيػػر مػػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػػة عنػػػد
مستوى  ، 5.50ومسػتوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا البعد .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة في التطبيؽ البعدي لبعد التفكير اإليجابي الخاص بػ(تتبؿ المسئولية الشخصية).
حيث بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ( ،)5.28في حيف بمغ متوسط درجات
طبلب المجموعة البابطة ( ، )2.18وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ( ، )0.02وقيمة (ت)
الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة ، 5.51
وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي (.)1.20
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وممػػا سػػػبؽ يتبػػ أف قيمػػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػػر بكثيػػر مػػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػػة عنػػػد
مستوى  ، 5.50ومسػتوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا البعد .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة في التطبيؽ البعدي لبعد التفكير اإليجابي الخاص بػ(مبلحظة األفكار واستبعاد
السمبي منيا) .حيث بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ( ،)5.52في حيف بمغ
متوسط درجات طبلب المجموعة البابطة (،)2.11وبمغت قيمة (ت) المحسوبة (،)5.25
وقيمة (ت) الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى
ثتة  ، 5.51وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي
(.)5.28
وممػػا سػػبؽ يتب ػ أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر بكثيػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة عنػػد
مسػػػتوى  ،5.50ومسػػػتوى،5.51ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى وجػػػود فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيا لصػػػال طػػػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا البعد.
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة في التطبيؽ البعدي لبعد التفكير اإليجابي الخاص بػ(التركيز عمى الجانب
االيجابي لمموبوع أو المشكمة) .حيث بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية
( ،)5.22في حيف بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة البابطة ( ، )2.18وبمغت قيمة
(ت) المحسوبة ( ، )5.25وقيمة (ت) الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة 5.50
وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة  ، 5.51وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير ،حيث إنو
أكبر مف  5.2وىو يساوي (.)1.88
وممػػا سػػػبؽ يتبػػ أف قيمػػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػػر بكثيػػر مػػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػػة عنػػػد
مستوى  ، 5.50ومسػتوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا البعد .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة في التطبيؽ البعدي لبعد التفكير اإليجابي الخاص بػ(التمييز بيف األىداؼ الواقعية
وغير الواقعية) .حيث بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ( ،)5.22في حيف
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بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة البابطة ( ، )8.21وبمغت قيمة (ت) المحسوبة
( ، )5.22وقيمة (ت) الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ()8.22
عند مستوى ثتة  ، 5.51وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو
يساوي (.)1.02
وممػػا سػػػبؽ يتبػػ أف قيمػػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػػر بكثيػػر مػػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػػة عنػػػد
مستوى  ، 5.50ومسػتوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا البعد .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة في التطبيؽ البعدي لبعد التفكير اإليجابي الخاص بػ( تتبؿ االختبلؼ عف
اآلخريف) .حيث بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ( ،)0.05في حيف بمغ
متوسط درجات طبلب المجموعة البابطة ( ، )2.55وبمغت قيمة (ت) المحسوبة
( ،)2.21وقيمة (ت) الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند
مستوى ثتة  ، 5.51وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو
يساوي (.)8.22
وممػػا سػػػبؽ يتبػػ أف قيمػػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػػر بكثيػػر مػػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػػة عنػػػد
مستوى  ، 5.50ومسػتوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا البعد .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة في التطبيؽ البعدي لبعد التفكير اإليجابي الخاص بػ(الرغبة في المجازفة
االيجابية) .حيث بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ( ،)2.15في حيف بمغ
متوسط درجات طبلب المجموعة البابطة ( ، )8.82وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ()2.52
 ،وقيمة (ت) الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى
ثتة  ، 5.51وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي
(.)1.12
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وممػػا سػػػبؽ يتبػػ أف قيمػػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػػر بكثيػػر مػػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػػة عنػػػد
مستوى  ، 5.50ومسػتوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا البعد .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة فى التطبيػؽ البعدي (الختبار التفكير اإليجابي ككؿ) .حيث بمغ متوسط درجات
طبلب المجموعة التجريبية (،)22.22في حيف بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة ( ، )85.12وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ( ، )2.22وقيمة (ت) الجدولية تساوي
( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة  ، 5.51وكذلؾ يتب أف
حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي (. )8.5
ومما سبؽ يتب أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر بكثير مف قيمة "ت" الجدولية عنػد مسػتوى
 ، 5.50ومستوى  ، 5.51مما يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا لصال طػبلب المجموعػة
التجريبية في االختبار ككؿ .
ومػػػف النتػػػائج السػػػابتة يتبػػػ أف ىنػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية لصػػػال طػػػبلب
المجموعة التجريبية فى التطبيؽ البعدى الختبػار التفكيػر اإليجػابي فػي كػؿ بعػد عمػى حػده ،
وفى االختبار ككؿ ؛ مما يؤدى إلى قبوؿ صحة الفرض الثالث لمبحث .

 )4اختباز صش٘ الفسض السابع للبشح :
بالنسبة لمفرض الرابع مف فروض البحث والذي نص عمى ما يمي
" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية في
التطبيتيف التبمى والبعدى الختبار التفكير اإليجابي لصال التطبيؽ البعدى " .
والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف (Paired Sample
)T-test؛ لحساب المتوسطات الحسابية  ،واالنحرافات المعيارية  ،وقيمة (ت) لداللة الفروؽ
بيف متوسطات درجات طبلب المجموعة التجريبية في التطبيتيف التبمى والبعدى الختبار
التفكير اإليجابي  ،كما تـ استخداـ معادلة كوىيف لمتأكد مف حجـ التأثير ،وجدوؿ ()11
يوب ىذه النتائج ر
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جذول ()11
سطبد انحسبثَُّخ واالنحزافبد انًؼُبرََّخ ولًُخ "د" ودالنزهب اإلحصبئَُّخ ولًُخ ( )dكىهُن
انًزى ِّ
نذرجبد طالة انًجًىػخ انزجزَجَُّخ فٍ انزطجُمُن انمَجهٍ وانجَؼذٌ الخزجبر انزفكُز االَجبثٍ
لًُخ (د) لًُخ(د) حجى
انزطجُك انمجهٍ انزطجُك انجؼذي
انجُبنبد
انجذونُخ انًحسىثخ انزأثُز
اإلحصبئُخ
درجخ
)(d
انحزَخ
أثؼبد انزفكُز اإلَجبثٍ
5.51 5.50
ع
و
ع
و
انًُم إنً انزفبؤل
وانزىلغ االَجبثٍ
ضجظ االنفؼبالد وانزحكى
فٍ انؼًهُبد انؼمهُخ
انؼهُب
رمجم انًسئىنُخ
انشخصُخ
يالحظخ األفكبر
واسزجؼبد انسهجٍ ينهب
انززكُش ػهً انجبنت
االَجبثٍ نهًىضىع أو
انًشكهخ
انزًُُش ثُن األهذاف
انىالؼُخ وغُز انىالؼُخ
رمجم االخزالف ػن
اِخزَن
انزغجخ فٍ انًجبسفخ
االَجبثُخ
االخزجبر ككم

1.19 0.90 1.51 1.02
1.10

1

2.91

1.10

1.10 0.19

7.50 11.91

1.50 0.21 5.07 1.79

7.20 11.07

5.90 0.07 5.20 1.00

1.10 15.02

1.10 0.20 5.27 1.29
1.01 0.70 5.07 1.79
0.05 5.00 1.01
1

1

1.50 7.10 5.00

0.01 70.79 7.05 19.01

10

1.05 1.1

0.29

1.70

0.91

7.17

7.95 17.91
0.17

1.05

0.50 11.19

ويتب مف جدوؿ ( )11ر وجود فروؽ ذات داللة إحصائيالة-عند مستوى عند مستوى
سطات درجات طبلب المجموعة التجريبيالة في التطبيتيف
 ، 5.50ومستوى  - 5.51بيف متو ا

البعدي الختبار التفكير اإليجابي  ،فى االختبار ككؿ  ،وفى كؿ بعد عمى حده  ،وذلؾ
التَبمي و َ
لصال التطبيؽ البعدى  .حيث بمغت قيـ (ت) لبلختبار ككؿ ( ، )81.12وبالنسبة لؤلبعاد
الفرعية لمتفكير اإليجابي وىى ر (الميؿ إلى التفاؤؿ والتوقع االيجابي  ،ببط االنفعاالت
والتحكـ في العمميات العتمية العميا  ،تتبؿ المسئولية الشخصية  ،مبلحظة األفكار واستبعاد
السمبي منيا  ،التركيز عمى الجانب االيجابي لمموبوع أو المشكمة ،التمييز بيف األىداؼ
الواقعية وغير الواقعية  ،تتبؿ اال ختبلؼ عف اآلخريف  ،الرغبة في المجازفة االيجابية) جاات
قيـ (ت) عمى الترتيب كالتالير(، )2.22( ، )15.52( ، )18.52( ، )11.28( ، )2.21
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( . )2.12( ، )12.21( ، )2.28وىى كميا قيـ أكبر مف قيمة (ت) الجدولية  ،والتى
تساوى ( )8.8عند مستوى ثتة  ، 5.50وتساوي ( )8.25عند مستوى ثتة . 5.51
كما يتالب

مف جدوؿ ()11ر أف قيـ ( )dكوىيف في اختبار التفكير اإليجابي ككؿ

( ،)0.50وبالنسبة لؤلبعاد الفرعية لمتفكير اإليجابي وىى ر (الميؿ إلى التفاؤؿ والتوقع
االيجابي  ،ببط االنفعاالت والتحكـ في العمميات العتمية العميا  ،تتبؿ المسئولية الشخصية ،
مبلحظة األفكار واستبعاد السمبي منيا  ،التركيز عمى الجانب االيجابي لمموبوع أو المشكمة،
التمييز بيف األىداؼ الواقعية وغير الواقعية  ،تتبؿ االختبلؼ عف اآلخريف  ،الرغبة في
المجازفة االيجابية) جاات قيـ ( )dكوىيف عمى الترتيب كالتالي ر (، )2.55( ، )8.85
( . )1.25( ، )2.25( ، )2.12( ، )8.22( ، )8.80( ، )2.20وىى كميا قيـ ذات حجـ
تأثير كبير ،حيث أنيا أكبر مف . 5.2
ومف النتائج السابتة يتب أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات
طبلب المجموعة التجريبية في التطبيتيف التبمى والبعدى الختبار التفكير اإليجابي لصال
التطبيؽ البعدى  ،وذلؾ فى االختبار ككؿ  ،وفى كؿ بعد عمى حده ؛ مما يؤدى إلى قبوؿ
صحة الفرض الرابع لمبحث.

 )5اختباز صش٘ الفسض اخلامظ للبشح :
بالنسبة لمفرض الخامس مف فروض البحث والذي نص عمى ما يمير " توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف التجريبية والبابطػة في التطبيؽ
البعدي لمتياس االتجاىات العممية لصال المجموعة التجريبية" .
والختبػػػػػػػار صػػػػػػػحة ىػػػػػػػذا الفػػػػػػػرض تػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػار"ت" لعينتػػػػػػػيف مسػػػػػػػتتمتيف
سػطات الحسػابيالة ،واالنحرافػات المعياريالػة،
)(Independent Sample T-test؛ لحسػاب المتو ا
سطات درجػات طػبلب المجمػوعتيف التجريبيالػة والبػابطة فػي
وقيمة (ت) لداللة الفروؽ بيف متو ا

يوب ىذه النتائجر
البعدي لمتياس االتجاىات العممية  ،وجدوؿ ( )18ا
التطبيؽ َ
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جذول ()11
سطبد انحسبثَُّخ واالنحزافبد انًؼُبرََّخ ولًُخ "د" ودالنزهب اإلحصبئَُّخ وحجى انزأثُز نذرجبد
انًزى ِّ
طالة انًجًىػزُن انزجزَجَُّخ وانضبثطخ فٍ انزطجُك انجؼذٌ نًمُبص االرجبهبد انؼهًُخ
انًجًىػخ
انًجًىػخ
لًُخ (د) لًُخ(د)
انضبثطخ
انزجزَجُخ
انجُبنبد
انجذونُخ انًحسىثخ حجى
درجخ
()10
()12
اإلحصبئُخ
انزأثُز
انحزَخ
)(d
أثؼبد االرجبه
5.51 5.50
ع
و
ع
و
انؼهًٍ
حت
االسزطالع

11.71

0.02 12.70 7.01

7.02

انزفزح انذهنٍ
وسؼخ األفك

12.25

7.19 10.95 7.10

7.70

انًىضىػُخ

10.95

7.20 15.01 7.01

األيبنخ انؼهًُخ

10

7.02 12.02 7.71

انززوٌ
وانًثبثزح

11.02

7.27 10.77 7.05

0.10

انًمُبص ككم 17.99 95.02 11.15 117.02

0.02

07

1

1.00

1.1
5.9

0.01

1.10

2.11

1.10
1.10
1.91

ويتب مف جدوؿ ( )18ما يمي ر
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة فى التطبيؽ البعدي لبعد االتجاه العممي الخاص بػ(حت االسزطالع) .حيث بمغ
متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ( ،)88.28في حيف بمغ متوسط درجات طبلب
المجموعة البابطة ( ، )12.22وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ( ، )2.02وقيمة (ت)
الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة ، 5.51
وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي (.)1.1
ومما سبؽ يتب أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر بكثير مف قيمػة "ت" الجدوليػة عنػد مسػتوى
 ، 5.50ومستوى  ، 5.51مما يدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب المجموعػة
التجريبية في ىذا البعد .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة فى التطبيؽ البعدي لبعد االتجاه العممي الخاص بػ (انزفزح انذهنٍ وسؼخ األفك).
حيث بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ( ،)12.25في حيف بمغ متوسط
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درجات طبلب المجموعة البابطة ( ، )10.25وبمغت قيمة (ت) المحسوبة (، )2.25
وقيمة (ت) الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى
ثتة  ، 5.51وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي
(.)5.2
وممػػا سػػبؽ يتبػػ أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر بكثيػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة عنػػد
مستوى  ، 5.50ومستوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا البعد .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة فى التطبيؽ البعدي لبعد االتجاه العممي الخاص بػ (انًىضىػُخ) .حيث بمغ
متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ( ،)85.25في حيف بمغ متوسط درجات طبلب
المجموعة البابطة ( ، )85.51وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ( ، )5.01وقيمة (ت)
الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة ، 5.51
وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي (.)1.12
وممػػا سػػبؽ يتبػػ أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر بكثيػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة عنػػد
مستوى  ، 5.50ومستوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا البعد .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة في التطبيؽ البعدي لبعد االتجاه العممي الخاص بػ (األيبنخ انؼهًُخ) .حيث بمغ
متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ( ،)82في حيف بمغ متوسط درجات طبلب
المجموعة البابطة ( ، )12.52وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ( ، )2.81وقيمة (ت)
الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة ، 5.51
وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي (.)8.82
وممػػا سػػبؽ يتبػػ أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر بكثيػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة عنػػد
مستوى  ، 5.50ومستوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا البعد .
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 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة فى التطبيؽ البعدي لبعد االتجاه العممي الخاص بػ (انززوي وانًثبثزح) .حيث بمغ
متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ( ،)81.22في حيف بمغ متوسط درجات طبلب
المجموعة البابطة ( ، )12.22وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ( ، )5.82وقيمة (ت)
الجدولية تساوي ( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة ، 5.51
وكذلؾ يتب أف حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي (.)1.12
وممػػا سػػبؽ يتبػػ أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر بكثيػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة عنػػد
مستوى  ، 5.50ومستوى  ، 5.51ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في ىذا البعد .
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة فى التطبيؽ البعدي (لمتياس االتجاىات العممية ككؿ)  .حيث بمغ متوسط درجات
طبلب المجموعة التجريبية ( ،)112.22في حيف بمغ متوسط درجات طبلب المجموعة
البابطة ( ، )25.52وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ( ، )2.02وقيمة (ت) الجدولية تساوي
( )8عند مستوى ثتة  5.50وتساوي ( )8.22عند مستوى ثتة  ، 5.51وكذلؾ يتب أف
حجـ التأثير كبير ،حيث إنو أكبر مف  5.2وىو يساوي (.)1.28
وممػا سػػبؽ يتبػ أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػر بكثيػػر مػػف قيمػة "ت" الجدوليػػة عنػػد
مستوى  ، 5.50ومستوى  ، 5.51مما يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا لصػال طػبلب
المجموعة التجريبية في المتياس ككؿ .
ومػػػف النتػػػائج السػػػابتة يتبػػػ أف ىنػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية لصػػػال طػػػبلب
المجموعة التجريبية فى التطبيؽ البعدى لمتياس االتجاىات العممية في كؿ بعد عمى حػده ،
وفى المتياس ككؿ ؛ مما يؤدى إلى قبوؿ صحة الفرض الخامس لمبحث .

 )6اختباز صش٘ الفسض الطادع للبشح :
بالنسبة لمفرض السادس مف فروض البحث والذي نص عمى ما يمير " توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية في التطبيتيف التبمى والبعدى
لمتياس االتجاىات العممية لصال التطبيؽ البعدى " .
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والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار"ت" لعينتيف مرتبطتيف (Paired Sample
)T-test؛ لحساب المتوسطات الحسابية  ،واالنحرافات المعيارية  ،وقيمة (ت) لداللة الفروؽ
بيف متوسطات درجات طبلب المجموعة التجريبية في التطبيتيف التبمى والبعدى لمتياس
االتجاىات العممية  ،كما تـ استخداـ معادلة كوىيف لمتأكد مف حجـ التأثير ،وجدوؿ ()12
يوب ىذه النتائج ر
جذول ()17
سطبد انحسبثَُّخ واالنحزافبد انًؼُبرََّخ ولًُخ "د" ودالنزهب اإلحصبئَُّخ ولًُخ ( )dكىهُن
انًزى ِّ
َ
نذرجبد طالة انًجًىػخ انزجزَجَُّخ فٍ انزطجُمُن انمجهٍ وانجَؼذٌ نًمُبص االرجبهبد انؼهًُخ
لًُخ (د) لًُخ(د) حجى
انزطجُك انجؼذي
انزطجُك انمجهٍ
انجُبنبد
انًحسىثخ انزأثُز
انجذونُخ
اإلحصبئُخ
)(d
درجخ
انحزَخ
أثؼبد االرجبه
5.51 5.50
ع
و
ع
و
انؼهًٍ
حت االسزطالع 7.11 11.59
انزفزح
انذهنٍ 7.17 11.20
وسؼخ األفك
7.10 10
انًىضىػُخ
األيبنخ انؼهًُخ 1.00 11.12
انززوٌ
7.97 11.10
وانًثبثزح
انًمُبص ككم 15.01 05.07

7.01

7.19 11.05

11.71

7510 12.25

1.11

9.07

10.95
10

7.01
7.71

11.02

7.05

1.00 17.10

11.15 117.02

0.57 10.00

10

7.00 10.00
1.05 1.1
0.05 19.71

ويتب مف جدوؿ ( )12ر وجود فروؽ ذات داللة إحصائيالة-عند مستوى عند مستوى
سطات درجات طبلب المجموعة التجريبيالة في التطبيتيف
 ، 5.50ومستوى  - 5.51بيف متو ا

البعدي لمتياس االتجاىات العممية  ،فى المتياس ككؿ ،وفى كؿ بعد عمى حده ،
التَبمي و َ
وذلؾ لصال التطبيؽ البعدى .حيث بمغت قيـ (ت) لممتياس ككؿ ( ، )82.20وبالنسبة
لؤلبعاد الفرعية لبلتجاه العممي وىى ر (حب االستطبلع  ،التفت

الذىني وسعة األفؽ ،

الموبوعية  ،األمانة العممية  ،التروي والمثابرة) جاات قيـ (ت) عمى الترتيب كالتالي ر
( .)12.12( ، )82.21( ، )12.22( ، )2.52( ، )18.55وىى كميا قيـ أكبر مف قيمة
(ت) الجدولية  ،والتي تساوى ( )8.8عند مستوى ثتة  ، 5.50وتساوي ( )8.25عند
مستوى ثتة . 5.51
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كما يتالب

مف جدوؿ ( )12أف قيـ ( )dكوىيف في متياس االتجاىات العممية ككؿ

( ،)0.52وبالنسبة لؤلبعاد الفرعية لمتفكير اإليجابي وىى ر (حب االستطبلع  ،التفت الذىني
وسعة األفؽ  ،الموبوعية  ،األمانة العممية  ،التروي والمثابرة) جاات قيـ ( )dكوىيف عمى
الترتيب كالتالي ر ( . )8.20( ، )0.25( ، )2.55( ، )8.88( ، )2.82وىى كميا قيـ
ذات حجـ تأثير كبير ،حيث أنيا أكبر مف . 5.2
ومف النتائج السابتة يتب أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات
طبلب المجموعة التجريبية في التطبيتيف التبمى والبعدى لمتياس االتجاىات العممية لصال
التطبيؽ البعدى  ،وذلؾ في المتياس ككؿ  ،وفى كؿ بعد عمى حده ؛ مما يؤدى إلى قبوؿ
صحة الفرض السادس لمبحث.
ومف خبلؿ اختبار صحة جميع فروض البحث يتب أف استخداـ نموذج تدريسي متترح
قائـ عمى نظرية الذكاا الناج في تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي كاف ذات فاعمية في
تنمية المفاىيـ والتفكير اإليجابي واالتجاىات العممية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي .

ثالجا  :تفطري اليتاٜر يف ضْ ٛاألدبٔات اليظسٓ٘ ّالدزاضات الطابك٘ ّدالالتَا
الرتبْٓ٘:
يمكف تفسير نتائج البحث في بوا األدبيات النظرية والدراسات السابتة  ،وبياف ما تتركو
تمؾ النتائج مف داللة تربوية في النتاط اآلتية ر
 )1بالنسبة لفاعمية النموذج المتترح -التائـ عمى نظرية الذكاا الناج  -في تنمية المفاىيـ
لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي مف خبلؿ تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي  ،فإف ىذه
النتيجة يمكف تفسيرىا في البحث الحالي في بوا األسس والمبادئ التي تـ االعتماد
عمييا في بناا النموذج المتترح  ،وما تبمنو ىذا النموذج مف إجرااات تدريسية دعمت
تعمـ وتنمية المفاىيـ لدى طبلب المجموعة التجريبية  ،والتي كاف مف أىميا ما يمي ر
 تبمنت أسس ومبادئ بناا النموذج المتترح بعض التوجيات واالفترابات التي تدعـ
وتعزز مف تنمية وتعمـ المفاىيـ المتبمنة في وحدة مبادئ التفكير العممي  ،والتي مف
أىميا ر إتاحة الفرصة لممتعمـ الستخداـ الميارات التحميمية واإلبداعية والعممية بشكؿ
متوازف  ،واالستفادة مف أساليب وأدوات التتويـ المتنوعة لمتأكد مف أف الطبلب قد
حتتوا أىداؼ التعمـ  ،والتركيز عمى إثارة أسئمة ميمة تثير الخبرات السابتة لدى
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المتعمـ ؛ بيدؼ مساعدة الطبلب عمى تكويف بنية معرفية تتكامؿ فييا الخبرات التديمة
بالجديدة  ،واستخداـ تتنيات التغذية الراجعة  ،مف خبلؿ تعزيز نتاط التوة وعبلج
جوانب البعؼ لدى الطبلب  ،واعداد مياـ تتويمية محددة وىادفة وذات معنى ،
وأخي ار ربط إجرااات وخطوات النموذج بمستويات المعرفة المختمفة التي يجب عمى
الطالب اكتسابيا حوؿ المفاىيـ التي تتبمنيا وحدة " مبادئ التفكير العممي "
 تبمنت إجرااات التدريس في النموذج المتترح وبع قائمة بالمفاىيـ المتبمنة في
كؿ درس  ،وذلؾ في بداية كؿ درس  ،وىذا يوجو المعمـ إلى أىمية التركيز عمى تعميـ
المفاىيـ باعتبارىا أساس عممية التعمـ في أي مادة دراسية .
 تبمنت المرحمة الثانية مف النموذج المتترح -مرحمة استثارة المعرفة السابتة وتحفيز
التفكير -استثارة معمومات الطبلب السابتة عف موبوع الدرس مف خبلؿ طرح
مجموعة مف األسئمة في شكؿ أسئمة لمعصؼ الذىني  ،وأيبا استخداـ الخريطة
المعرفية عف موبوع الدرس  ،وتوجيو الطبلب إلى استخداـ عمميات الترميز والتخزيف
في مراجعة وفحص الخريطة المعرفية لمفاىيـ وموبوعات الدرس  .وكؿ ىذه
اإلجرااات تدعـ وتعزز مف عمميات إتتاف المفاىيـ وتعمميا لدى الطبلب .حيث أف
الخرائط المعرفية ىى فى طبيعتيا تنظيـ ىيكمي لمفاىيـ الدرس .
 تبمنت المرحمة الثالثة مف النموذج المتترح -مرحمة تدعيـ التدرات الثبلث لمذكاا
الناج  -إعداد وتصميـ الطبلب لمخططات معرفية توب األفكار والعناصر األساسية
لموبوع الدرس  ،وىذا يمثؿ أحد جوانب التغذية الراجعة والتتويـ المستمر الخاص
بتعمـ المفاىيـ واتتانيا .
 أتاح النموذج المتترح الفرصة لمطبلب لئلجابة عف بعض األسئمة الشفيية في مرحمة
التتويـ والموازنة يساعد المعمـ في الكشؼ عف أي تصورات خاطئة لدى الطبلب عف
المفاىيـ المتبمنة في الدرس  ،وبالتالي يمكنو تصحي تمؾ التصورات بشكؿ فوري،
مما يدعـ جوانب التعمـ البلحؽ لممفاىيـ في الدروس التالية .
 تبمف النموذج المتترح إتاحة الفرصة لمطبلب لئلجابة عف بعض األسئمة الخاصة
بتدعيـ فيـ المفاىيـ وميارات التفكير العميا في مرحمة التدعيـ والمتابعة .وال شؾ أف
ىذا النوع مف األسئمة ينمى لدى الطبلب عمميات وأبعاد الفيـ العميؽ لممفاىيـ
- 021 -

استخدام نموذج مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح ..............................................................

المت بمنة في الدرس  .حيث تتعامؿ ىذه األسئمة مع المستويات المعرفية العميا (
التحميؿ – التركيب – التتويـ) .
وتتفؽ ىذه النتيجة مع بعض الدراسات األخرى  ،التي أوبحت فاعمية نظرية الذكاا
الناج في تنمية المفاىيـ لدى الطبلب  ،مثؿ دراسة (عبد الواحد محمود محمد ، )8512،
ودراسة (ذكية سعيد عبد الكريـ ،وآخروف .)8512،
 )8بالنسبة لفاعمية النموذج المتترح -التائـ عمى نظرية الذكاا الناج  -في تنمية التفكير
اإليجابي لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي مف خبلؿ تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي ،
فإف ىذه النتيجة يمكف تفسيرىا في البحث الحالي في بوا األسس والمبادئ التي تـ
االعتماد عمييا في بناا النموذج المتترح  ،وما تبمنو ىذا النموذج مف إجرااات تدريسية
دعمت تنمية أبعاد التفكير اإليجابي لدى طبلب المجموعة التجريبية  ،والتي كاف مف أىميا
ما يمي ر
 تبمنت أسس ومبادئ بناا النموذج المتترح بعض التوجيات واالفترابات التي تدعـ
وتعزز مف تنمية أبعاد التفكير اإليجابي لدى الطبلب  ،والتي مف أىميا ر تدريب الطبلب
كيؼ يفكروف تفكي ار تحميميا وابداعيا وعمميا مف خبلؿ ممارسة بعض األنشطة التعميمية
التي تصتؿ ميارات التفكير  ،واتاحة الفرصة لمطبلب لتحميؿ بعض التبايا واألحداث
الجارية  ،مف خبلؿ التركيز عمى الجانب االيجابي لمتبية أو الحدث  ،واستبعاد ما يطرح
مف أفكار سمبية حوؿ تمؾ التبايا واألحداث  ،واتاحة ممارسة الطبلب لبعض األنشطة
التعميمية التي تيدؼ إلى تدريبيـ عمى التمييز بيف األىداؼ الواقعية وغير الواقعية ،
وتتبؿ المسئولية الشخصية  ،وتنمية روح المجازفة االيجابية  ،وتتبؿ االختبلؼ عف
اآلخريف  ،والتحكـ في العمميات العتمية العميا .
 تبمنت المرحمة الثالثة مف النموذج المتترح -مرحمة تدعيـ التدرات الثبلث لمذكاا
الناج

 -استخداـ مبادئ وأسس التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية وتدعيـ قدرات

الذكاا الناج

التحميمية واإلبداعية والعممية  ،وذلؾ مف خبلؿ تتسيـ الطبلب إلى

مجموعات عمؿ تعاونية  ،حيث أف الدماغ ذاتو ينمو ويتطور مف خبلؿ التفاعؿ والتعاوف
مع اآلخريف  ،وأيبا تنويع المعمـ في أساليب عرض محتوى الدرس سواا مف خبلؿ
أوراؽ العمؿ أو االستعانة بالكتاب المدرسي عمى جياز التابمت ؛ وذلؾ إلحداث توازف
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بيف التدرات التحميمية (الجانب األيسر لمدماغ) والتدرات اإلبداعية (الجانب األيمف
لمدماغ )  ،باإلبافة إلى توجيو الطبلب لذكر بعض األمثمة والمواقؼ التي يمكف مف
خبلليا تطبيؽ موبوع الدرس وعناصره عمى مجاالت الحياة الواقعية واليومية  .وكؿ ىذه
اإلجرااات تدعـ مف قدرات التفكير االيجابي لدى الطبلب .وىذا ما أكدتو بعض الدراسات
السابتة التي أظيرت فاعمية إجرااات التدريس التائمة نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ
في تنمية االتجاىات االيجابية لدى الطبلب  ،مثؿ دراسة (عبداهلل إبراىيـ يوسؼ
 ، )8515،ودراسة (زيد سميماف محمد  ، )8512،وأيبا ارتباطيا بفاعمية الذات مثؿ
دراسة (ميساا محمد مصطفى  ، )8512،وتتدير الذات والدافعية لبلنجاز  ،مثؿ دراسة
(محمد عبداهلل جبر  . )8512 ،وىى كميا جوانب ترتبط بأبعاد التفكير االيجابي لدى
الطبلب .
 تبمف النموذج المتترح استخداـ بعض استراتيجيات ومداخؿ التدريس التي تتوافؽ مع
مبادئ وتوجيات نظرية الذكاا الناج  .حيث تبمف النموذج المتترح اإلجابة عف أسئمة
لمعصؼ الذىني المطروحة في مرحمة تحفيز التفكير واستثارة المعرفة السابتة  ،كذلؾ
تبمف المشاركة بفاعمية في مجموعات التعميـ التعاوني في مرحمة تدعيـ التدرات الثبلث
لمذكاا الناج  .وأخي ار تبمف استخداـ األمثمة الشارحة مف خبلؿ توجيو الطبلب لذكر
بعض األمثمة وال مواقؼ التي يمكف مف خبلليا تطيؽ موبوع الدرس وعناصره عمى
مجاالت الحياة الواقعية واليومية  ،وذلؾ لتنمية وتدعيـ التدرات العممية لدييـ  .وال شؾ
أف كؿ ىذه االستراتيجيات والمداخؿ التدريسية تتبمف في طبيعتيا وفمسفتيا التدريسية
بعض اإلجرااات التي تعزز وتدعـ قدرات التفكير اإليجابي لدى الطبلب .
 تنفيذ الطبلب ألنشطة التعمـ الفردية في المرحمة الثالثة مف النموذج المتترح – وىى
مرحمة تدعيـ التدرات الثبلث لمذكاا الناج – فبعض ىذه األنشطة تبمف تحميؿ الطالب
لمعديد مف المتاالت والنصوص ،ومارس الطالب مف خبلؿ عمميات التحميؿ والتتويـ
الخاص بيذه المتاالت والنصوص العديد مف ميارات وأبعاد التفكر اإليجابي .
وتتفؽ ىذه النتيجة مع بعض الدراسات األخرى  ،التي أكدت عمى فاعمية نظرية
الذكاا الناج

في تنمية جوانب التعمـ الخاصة بأبعاد التفكير اإليجابي ،مثؿ دراسة (

أرزاؽ محمد عطية  ، )8512،ودراسة ( أسامة عربي محمد )8512 ،
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 )2بالنسبة لفاعمية النموذج المتترح التائـ عمى نظرية الذكاا الناج في تنمية االتجاىات
العممية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي مف خبلؿ تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي ،
فإف ىذه النتيجة يمكف تفسيرىا في البحث الحالي في بوا األسس والمبادئ التي تـ
االعتماد عمييا في بناا النموذج المتترح  ،وما تبمنو ىذا النموذج مف إجرااات تدريسية
دعمت تنمية أبعاد االتجاه العممي لدى طبلب المجموعة التجريبية  ،والتي كاف مف أىميا
ما يمي ر
 تبمنت أسس ومبادئ بناا النموذج المتترح بعض التوجيات واالفترابات التي تدعـ
وتعزز مف تنمية االتجاىات العممية لدى الطبلب  -مف خبلؿ تدريس وحدة مبادئ
التفكير العممي  -والتي مف أىميا ر تبميف النموذج المتترح بعض اإلجرااات والمياـ
التي تبمف تنمية الميوؿ واالتجاىات العممية لدى الطبلب مف خبلؿ موبوعات وحدة "
مبادئ التفكير العممي "  ،خاصة وأف ىذه الوحدة توفر العديد مف المعارؼ والخبرات التي
تبمف ممارسة الطبلب ليذه االتجاىات  ،والتأكيد عمى مراعاة الفروؽ الفردية بيف
الطبلب  ،مف خبلؿ التنوع في استراتجيات التدريس المستخدمة  ،والتنوع في أنشطة
ومصادر التعمـ  ،والتنوع في أساليب التتويـ المختمفة  ،باإلبافة إلى الربط بيف أنشطة
تنمية قدرات الطبلب التحميمية واإلبداعية والعممية وممارسة الطبلب لميارات التفكير
االيجابي وتنمية استيعابيـ لممفاىيـ المنطتية والعممية وتنمية اتجاىاتيـ العممية .
 تبمنت المرحمة األولى مف النموذج المتترح  -مرحمة التيميد وتنشيط الذاكرة – إثارة
انتباه الطبلب مف خبلؿ فكرة إبداعيو ،ألغاز ،صور ،متاطع فيديو  ،مواقؼ تعميمية ذات
صمة بموبوع الدرس  ،.ثـ توجيو الطبلب لتحديد المعاني المتبمنة فيما تـ عربو مف
صورة أو لغز أو فكرة  ،.وأيبا توجيو الطبلب لطرح بعض األسئمة المتعمتة في بوا ما
توصموا إليو مف معاني  .فكؿ ىذه اإلجرااات تدعـ لدى الطبلب بعض أبعاد االتجاه
العممي  ،مثؿ ر حب االستطبلع  ،والتفت الذىني  ،والتروي والمثابرة .
 تنفيذ الطبلب ألنشطة التعمـ الفردية في المرحمة الثالثة مف النموذج المتترح – وىى
مرحمة تدعيـ التدرات الثبلث لمذكاا الناج – فبعض ىذه األنشطة تبمف تحميؿ الطالب
لمعديد مف المتاالت والنصوص المتعمتة بالظواىر العممية  ،ومارس الطالب مف خبلؿ
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عمميات التحميؿ والتفسير

األبعاد المختمفة لبلتجاه العممي وىىرحب االستطبلع ،

والتفت الذىني وسعة األفؽ  ،والموبوعية  ،واألمانة العممية  ،والتروي والمثابرة .
 تبمف النموذج المتترح توجيو الطبلب لتتديـ بعض األفكار غير المألوفة عف موبوع
الدرس في مرحمة التدعيـ والمتابعة  .وال شؾ أف ىذا اإلجراا يعزز مف بعض أبعاد
االتجاه العممي لدى الطبلب مثؿ ر حب االستطبلع  ،والتفت الذىني  ،والمثابرة .
وتتفؽ ىذه النتيجة مع بعض الدراسات األخرى  ،التي أكدت عمى فاعمية نظرية الذكاا
الناج في تنمية أبعاد وجوانب االتجاه العممي لدى الطبلب  ،مثؿ دراسة ر (دعاا محمد
محمود .)8512،
وفى النياية تشير مجمؿ النتائج إلى أىمية وفاعمية استخداـ النموذج المتترح التائـ عمى
نظرية الذكاا الناج

في تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي عمى تنمية المفاىيـ والتفكير

االيجابي واالتجاىات العممية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي .

زابعا  :تْصٔات البشح :
في بوا نتائج البحث ُيوصى بما يمي ر

 )1تتديـ نموذج إجرائي يتبمف صياغة موبوعات المواد الفمسفية ( الفمسفة – المنطؽ –
عمـ النفس – عمـ االجتماع ) في جميع الصفوؼ الدراسية وفؽ نظرية الذكاا الناج ،
وذلؾ لما تتبمنو تمؾ النظرية مف إجرااات تدريسية تدعـ وتعزز مف نواتج تعمـ المواد
الفمسفية .

 )8توجيو انتباه معممي الفمسفة المواد الفمسفية في المرحمة الثانوية إلى برورة االىتماـ
بتن مية وتعميـ المفاىيـ المتبمنة في المادة الدراسية – وذلؾ وفؽ مستوياتيا المعرفية
المختمفة – حيث تمثؿ المفاىيـ اليدؼ األساسي في تعمـ أي مادة دراسية .

 )2توجيو التائميف عمى تخطيط وتطوير مناىج الفمسفة والمنطؽ في المرحمة الثانوية إلى
برورة تبميف المناىج بعض األنشطة اإلثرائية التي تدعـ وتعزز مف قدرات التفكير

اإليجابي وأبعاد االتجاه العممي لدى الطبلب .

 )5وبع دليؿ لمعممي الفمسفة والمنطؽ بالمرحمة الثانوية يتبمف بعض المواقؼ التعميمية
والتبايا الفمسفية والعممية التي يمكف مف خبلليا تنمية أبعاد التفكير اإليجابي

واالتجاىات العممية لدى الطبلب .
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 )0برورة عتد دورات تدريبية لمعممي الفمسفة والمنطؽ لتدريبيـ عمى كيفية توظيؼ
نظريات التعمـ الحديثة – ومنيا نظرية الذكاا الناج – في مجاؿ التدريس .

 )2وبع دليؿ لمعممي الفمسفة والمنطؽ لمساعدتيـ عمى كيفية إحداث التوازف بيف التدرات
التحميمية واإلبداعية والعممية لمطبلب في تصميـ المواقؼ واألنشطة التعميمية وفى

صياغة أسئمة االختبارات المختمفة .

 )2توجيو نظر المعمميف والموجييف إلى أىمية استخداـ بعض استراتيجيات ومداخؿ
التدريس التي تتوافؽ مع مبادئ وتوجيات نظرية الذكاا الناج

في تدريس الفمسفة

والمنطؽ  ،لما ليا مف فاعمية في تحتيؽ أىداؼ ونواتج تعمـ المادة .

خامطا :البشْخ املكرتس٘ :
في بوا نتائج البحث ُيتترح التياـ بالبحوث اآلتية ر
 )1برنامج متترح في الفمسفة قائـ عمى نظرية الذكاا الناج في تنمية المفاىيـ والتفكير
اإليجابي لدى طبلب المرحمة الثانوية .
 )8استخداـ إستراتيجية متترحة قائمة عمى نظرية الذكاا الناج في تدريس عمـ االجتماع
لتنمية المفاىيـ وعادات العتؿ لدى طبلب المرحمة الثانوية .
 )2ف اعمية نموذج تدريسي متترح قائـ عمى نظرية الذكاا الناج في تدريس الفمسفة عمى
تنمية ميارات التفكير الفمسفي واالتجاه نحو دراسة المادة لدى طبلب المرحمة الثانوية .
 )5فاعمية استخداـ نظرية الذكاا الناج في تدريس وحدة مبادئ التفكير العممي عمى تنمية
الذكاا التحميمي والعممي لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي .
 )0تطوير منيج الفمسفة في المرحمة الثانوية في بوا األبعاد الثبلثية لمذكاا .
 )2فاعمية استخداـ نظرية الذكاا الناج في تدريس المنطؽ عمى تنمية المعتتدات المعرفية
والذكاا اإلبداعي لدى طبلب المرحمة الثانوية المتفوقيف دراسيا .
 )2وحدة متترحة في المنطؽ قائمة عمى نظرية سترنبرج في الذكاا لتنمية ميارات التفكير
غير الشكمي والكفااة الذاتية لدى طبلب المرحمة الثانوية .
 )2فاعمية استخداـ أنشطة إثرائية قائمة عمى نظرية الذكاا الناج

في تنمية التفكير

اإليجابي واالتجاىات العممية لدى طبلب المرحمة الثانوية في مادة الفمسفة .
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التوريس  ،ع. 217-151 ، 156
 .11أمانئ محمو ببو الحميو ،وخخروف ( .)2117ف الية المػوخؿ اليمػالئ فػئ تػوريس البيولػويئ لتنميػة
ب ػ ػػض المفػ ػػاهيـ ال مميػ ػػة الكبػ ػػرا وخ ار الطػ ػػاب والم ممػ ػػيف بالمرحمػ ػػة الثانويػ ػػة نحػ ػػو

استخوامه .ميمة وراسات ف الت ميـ اليام ئ  ،يام ة بيف شػمس  ،كميػة التربيػة ،
مركز تطوير الت ميـ اليام ئ ،ع.611 –598 ،35

 .12أميرة يابر هاشـ ( .)2111أثر برنػامت إرشػاوب باسػتخواـ ثاثػة أسػاليب فػئ تنميػة ا تيػا ال ممػئ
ل ػ ػ ػػوب طالب ػ ػ ػػات اليام ػ ػ ػػة .ميم ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػػة الم ا ػ ػ ػ ػرة ،رابط ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػػة الحويث ػ ػ ػػة،
س ،18ع.222 – 199 ، 57

 .13إيماف حسنيف ب فور ( .)2113تنشػيط المنابػة النفسػية لتنميػة متػارات التفكيػر ا ييػابئ وخفػض
مؽ التوريس لوب الطالبات الم ممات ش بة الفمسفة وا يتماع .ميمة وراسات بربية
فئ التربية وبمـ النفس  ،رابطة التربوييف ال رب .63 – 11 ،)3( 42 ،
 .14باسػػـ

ػػبرب محمػػو ( .)2118أثػػر اسػػتخواـ نمػػواج خوب وشػػاير  Shayer, Adeyفػػئ الو ارسػػات
ا يتمابيػػة بمػػئ تنميػػة متػػارات التفكيػػر ا ييػػابئ وا تيػػا نحػػو المشػػاركة الويوانيػػة

ل ػػوب تامي ػػا المرحم ػػة ا بواوي ػػة .ميم ػػة اليم ي ػػة التربوي ػػة لمو ارس ػػات ا يتمابي ػػة ،
اليم ية التربوية لموراسات ا يتمابية ،ع .137 – 83 ،117
 .15بػػاؿ بػػاوؿ الخطيػػب ( .)2118مسػػتوب الت مػػيـ المػػنظـ ااتيػػا وبا تػػه بالػػاكا النػػاي لػػوب الطمبػػة
الموهػ ػ ػ ػ ػػوبيف فػ ػ ػ ػ ػػئ الروف .ميمػ ػ ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػ ػ ػػة ،كميػ ػ ػ ػ ػػة التربيػ ػ ػ ػ ػػة ،يام ػ ػ ػ ػ ػػة الزهػ ػ ػ ػ ػػر،

ع ،179ج.453 – 426 ،1
 .16تتػػانئ ال بػػوس ،وراوؼ ال ػػانئ (.)2113أثػػر إسػػتراتييية الحػػواث المتنا ءػػة فػػئ تنمي ػة المفػػاهيـ
وا تياهات ال مميػة لػوب طالبػات المرحمػة الساسػية ال ميػا فػئ الروف .ميمػة يام ػة
الني ػػاح لابح ػػاث – ال م ػػوـ ا نس ػػانية ،يام ػػة الني ػػاح الوطني ػػة– 141 ،)1( 27 ،

.181

 .17يابر ببو الحميو يابر ( . )1999استراتييات التوريس والت مـ  .القاهرة  :وار الفكر ال ربئ .
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( .)2114أثػػر برنػػامت تػػوريبئ ػػا ـ بم ػػئ مت ػػارات التفكيػػر ا ييػػابئ فػػئ
تنمي ػػة مت ػػارة ح ػػؿ المش ػػكات ل ػػوب تامي ػػا الحمق ػػة ا بواوي ػػة اوب

ػ ػ وبات ال ػػت مـ

ا يتمػػابئ .ميمػػة ال مػػوـ التربويػػة ،كميػػة الو ارس ػػات ال ميػػا لمتربيػػة ،يام ػػة الق ػػاهرة،
.412 – 371 ،)3( 22

 .19حيازب ببو الحميو أحمو ( .)2119ف الية استخواـ الموخؿ المنظومئ فئ توريس ال موـ فئ تنمية
ب ػ ػػض ا تياهػ ػػات ال مميػ ػػة والتح ػ ػػيؿ ل ػ ػػوب تامي ػ ػػا المرحم ػ ػػة ا بواويػ ػػة .الميم ػ ػػة
الم رية لمتربية ال ممية ،اليم ية الم رية لمتربية ال ممية.115 – 79 ،)3( 12 ،
 .21حسػف فءػػؿ المػولئ حسػػف ،وببػو الػػرحيـ أحمػو سػػالـ ( :)2111ت ػميـ وحػػوة تفابميػة فػػئ الكيميػػا

وتوءي أثرها بمئ التح يؿ وتنميػة التفكيػر ا بتكػارب وا تياهػات ال مميػة لطػاب

المرحمػػة الثانوي ػػة بو ي ػػة القء ػػارؼ -و ارس ػػة تيريبي ػػة .رس ػػالة وكت ػػو ار  ،م ت ػػو بح ػػوث
ووراسات ال الـ ا سامئ ،يام ة أـ ورماف ا سامية ،السوواف.
 .21حمػػووة ببػػو الواح ػػو حمػػووة ،وخخػػروف ( .)2118فابمي ػػة برن ػػامت تػػوريبئ ػػا ـ بمػػ نظريػػة ال ػػاكا
النػػاي لسػػتيرنبيرج فػ تنميػػة القػػورات التحميميػػة وا بوابيػػة وال مميػػة باسػػتخواـ القيػػاس
الػػوينامئ .الميمػػة الووليػػة لػػعواب وال مػػوـ ا نسػػانية وا يتمابيػػة ،الماسسػػة ال ربيػػة

لمبحث ال ممئ والتنمية البشرية ،ع.126 – 53 ،13
 .22حنػػاف م ػػطفئ أحمػػو ( .)2119أثػػر اسػػتخواـ الم مػػؿ الحقيقػػئ والم مػػؿ ا فت ارءػػئ فػػئ تػػوريس
ال موـ بمئ تنمية المفاهيـ ،والتفكير ا ييابئ والمتارات ال ممية لوب تاميػا المرحمػة

ا بواوية  .الميمة التربوية ،كمية التربية ،يام ة سوهاج ،ج.121 – 45 ،67

 .23وبا محمػو محمػوو ( .)2119نمػواج توريسػئ مقتػرح فػئ ءػو نظريػة الػاكا النػاي لتنميػة الفتػـ
ال ميػػؽ وحػػب ا سػػتطاع اليي ارف ػػئ ل ػػوب طػػاب المرحمػػة الثانويػػة .ميمػػة اليم يػػة
التربوي ػ ػ ػ ػػة لمو ارس ػ ػ ػ ػػات ا يتمابي ػ ػ ػ ػػة ،اليم ي ػ ػ ػ ػػة التربوي ػ ػ ػ ػػة لمو ارس ػ ػ ػ ػػات ا يتمابي ػ ػ ػ ػػة،

ع .156 – 81 ،111

 .24اكي ػػة سػ ػ يو بب ػػو الكػ ػريـ ،وخخ ػػروف ( .)2119فابمي ػػة اس ػػتخواـ نظري ػػة ال ػػاكا الن ػػاي ف ػػئ ت ػػوريس
الفمسفة لتنمية متارات م الية الم مومات لوب طاب المرحمة الثانوية .ميمة البحػث
ال مم ػػئ ف ػػئ التربي ػػة ،كمي ػػة البن ػػات ل ػػعواب وال م ػػوـ والتربي ػػة ،يام ػػة ب ػػيف ش ػػمس،
ع ،21ج.52 – 23 ،6
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 .25ريػػب ببػػويف مػػوبول ( . )2116فابميػػة اسػػتخواـ إسػػتراتييية خ ػ ار ط ال قػػؿ فػػئ تػػوريس الفمسػػفة
لطػػاب المرحمػػة الثانويػػة بم ػ اسػػتي اب المفػػاهيـ الفمسػػفية وتنميػػة التفكيػػر الت ػ ممئ ،
رسالة مايستير  ،كمية التربية  ،يام ة الفيوـ .
 .26رمءاف بمئ حسف ( .)2118برنامت توريبئ ا ـ بمػئ التفكيػر ا ييػابئ فػئ تنميػة الكفػا ة الااتيػة
الموركػػة وأثػػر فػػئ الم تقػػوات الم رفيػػة لػػوب طػػاب اليام ػػة .ميمػػة ال مػػوـ التربويػػة،

يام ة القاهرة ،كمية الوراسات ال ميا لمتربية.313 – 246 ،)4( 26 ،

 .27زهور محمو وحووح ( .)2119فابمية تكنولوييا الم مومات باليام ات ك حو تقنيات الت مـ بف ب ػو
فئ تنمية ا تياهات ال ممية لوب طالبات الوراسات ال ميا "تخ ػص المنػاهت وطػرؽ
ت ػػوريس ال موـ".الميم ػػة الوولي ػػة لم م ػػوـ التربوي ػػة والنفس ػػية ،الماسس ػػة ال ربي ػػة لمبح ػػث

ال ممئ والتنمية البشرية ،ع.181 –156 ،22

 .28زيػػو سػػميماف محمػػو ( . )2116تطػػوير وحػػوة ت ميميػػة ف ػ ءػػو نظريػػة الػػت مـ المسػػتنو إلػ الػػوماغ
و يػاس أثرهػا فػ تنميػة متػارات التفكيػػر النا ػو لػوا طػػاب ال ػؼ ال اشػر الساسػػئ
فػػئ مػػاوة الييرافيػػا واتياهػػاتتـ نحوهػػا  .ميمػػة و ارسػػات – ال مػػوـ التربويػػة  ،اليام ػػة
الرونية – بماوة البحث ال مم  ،مت  43ممحؽ . 868-851 ،

 .29س ػػامية لطفػ ػ الن ػػارا ( . )2112ن ػػووة التفكي ػػر ا يي ػػابئ  :اس ػػتراتييياته وتطبيقات ػػه  .الميم ػػة
الم رية لموراسات النفسية،اليم ية الم رية لموراسات النفسية.22 -5،)74( 22،
 .31س او محمو بمر ( .)2118برنامت ػا ـ بمػئ نظريػة الػاكا النػاي لتنميػة المتػارات الفمسػفية لػوب
ط ػػاب المرحم ػػة الثانوي ػػة .ميم ػػة و ارس ػػات ف ػػئ المنػػػاهت وطػػػرؽ الت ػػوريس ،اليم ي ػػة

الم رية لممناهت وطرؽ التوريس ،ع .99 – 66 ،231

 .31س او محمو محمو ( . )2116فابمية استخواـ الت مـ الت اونئ فئ تنميػة متػارات التوا ػؿ وب ػض
المفاهيـ الفمسفية لوا طاب ال ػؼ الوؿ الثػانوب مػف خػاؿ تػوريس مػاوة الفمسػفة،
 .32س يو محمو

رسالة مايستير  ،كمية التربية  ،يام ة بيف شمس .

ويؽ ( .)2115أثر استخواـ موخؿ الق ة فئ توريس ال موـ بمئ التح ػيؿ وتنميػة

التفكي ػػر ا س ػػتو لئ وا تياه ػػات ال ممي ػػة لػ ػػوب التامي ػػا المكفػػػوفيف بال ػػػؼ ال اربػ ػػع
ا بتػ ػػوا ئ .الميمػ ػػة الم ػ ػرية لمتربيػ ػػة ال مميػ ػػة ،اليم يػ ػػة الم ػ ػرية لمتربيػ ػػة ال مميػ ػػة،
.117 – 47 ،)2( 18
 .33س ػ يوة ببػػو السػػتار حػػافظ ( . )2121فابميػػة اسػػتخواـ الت مػػيـ المتمػػايز ف ػ تنميػػة ب ػػض متػػارات
الت مـ المنظـ ااتيا والمفاهيـ الفمسفية لوا طاب المرحمػة الثانويػة  .رسػالة مايسػتير
 ،كمية التربية بقنا  ،يام ة ينوب الواوب .
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 .34سػػاـ بويم ػػه ( . ) 2112ت مػػيـ وت مػػـ المفػػاهيـ ال مميػػة – مػػاوة بمػػوـ الطبي ػػة والحيػػاة نموايػػا .
ميمػػة ال مػػوـ ا نسػػانية وا يتمابيػػة ،يام ػػة ا ػػوا مريػػاح – ور مػػه ،ع-59 ، 8
.76
 .35سػػموا ببػػو السػػاـ ببػػو الينػػئ ،سػػحر السػػيو الحمػػوب ( .)2117فابميػػة برنػػامت مقتػػرح باسػػتخواـ
النشػػطة المتكاممػػة فػػئ تنميػػة ب ػػض متػػارات التفكيػػر ا ييػػابئ لػػوب أطفػػاؿ مػػا بػػؿ

المورس ػػة .ميم ػػة كمي ػػة ري ػػاض الطف ػػاؿ ،كمي ػػة ري ػػاض الطفػػػاؿ ،يام ػػة بورسػ ػ يو،

ع.121 – 66 ،11
 .36سػتاـ أحمػػو السػامونئ ( .)2118وور أخا يػػات المتنػة فػػئ تنميػة التفكيػػر ا ييػابئ لػػوب م ممػػات
الطفػػاؿ القػػابميف لمت مػػيـ .و ارسػػات بربيػػة فػػئ التربيػػة وبمػػـ الػػنفس ،رابطػػة التربػػوييف

ال رب ،ع.359 – 329 ،96

 .37ش ػ باف ببػػو ال ظػػيـ أحمػػو ( .)2119برنػػامت ػػا ـ بمػػئ التحميػػؿ البنػػا ئ فػػئ ءػػو نظريػػة الػػاكا
الناي لتوريس بمػـ الػنفس وأثػر بمػئ تنميػة التفكيػر التخيمػئ والمرونػة الم رفيػة لػوب
طػػاب المرحمػػة الثانويػػة .ميمػػة كميػػة التربية،كميػػة التربية،يام ػػة أسػػيوط،)9( 35 ،
.93 – 32

 .38شػػيريف سػػمير محمػػو ( .)2116أثػػر اسػػتخواـ إسػػتراتييية "لنػػت مـ م ػػا" بمػػئ تنميػػة المفػػاهيـ ال مميػػة
وب ػػض مت ػػارات التياي ػػة ل ػػوب طالب ػػات المرحم ػػة الثانوي ػػة .ميم ػػة كمي ػػة التربي ػػة ،كمي ػػة
التربية ،يام ة بنتا.34 –1 ،)116(27 ،
 .39شػػيريف ميػػوا محمػػوو ( . )2115فابميػػة برنػػامت ػػا ـ بم ػ تنويػػع النشػػطة الت ميميػػة فػػئ تػػوريس
ماوة المنطؽ بالمرحمة الثانوية لتنمية المفاهيـ والتفكيػر المنطقػئ وا تيػا نحػو المػاوة
 .رسالة وكتو ار  ،كمية التربية  ،يام ة حمواف .
 .41شػػيما فكػػرا أمػػيف ( . )2119تطػػوير مػػنتت بمػػـ الػػنفس ف ػ ءػػو نمػػواج هنكنػػز لتنميػػة التفكيػػر
ا ييابئ وتقوير الاات لوا طاب المرحمة الثانوية  ،رسالة وكتو ار  ،كمية التربيػة ،

يام ة حمواف .

 .41شيما م طفئ م طفئ ،ومروة ببو الباسط ال فتئ ( .)2117أثر استخواـ إستراتييية الوبا ـ
الت ميميػػة فػػئ تنميػػة التفكيػػر ا ييػػابئ والػػوبئ لػػوب الطالبػػات لمقيػػاـ بػػوورهف ك متػػات
فئ المستقبؿ .ميمة كمية التربية ،يام ة كفر الشيخ.575 – 549 ،)5( 17 ،
.42

ػػباح أم ػػيف بم ػػئ ( .)2118برن ػػامت مقت ػػرح ػػا ـ بم ػػئ نم ػػواج ف اري ػػر لتنمي ػػة المف ػػاهيـ المنطقي ػػة
الساسػػية والكفػػا ة الااتيػػة الموركػػة وبقػػا أثػػر الػػت مـ لػػوب الطالبػػات الم ممػػات ش ػ بة
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فمسػفة وايتمػػاع .ميمػػة البحػث ال ممػػئ فػػئ التربيػة ،يام ػػة بػػيف شػمس ،كميػػة البنػػات
لعواب وال موـ والتربية ،ع ،19ج.312 – 261 ،16
.43

فا محمو بمئ ( .)2114تطوير منتت التػاريخ فػئ ءػو نظريػة تريػز وأثػر بمػئ تنميػة القػورات
التحميميػ ػػة وا سػ ػػتو لية وا بوابيػ ػػة والتفكيػ ػػر ا يي ػ ػػابئ لػ ػػوب ط ػ ػػاب ال ػ ػػؼ الوؿ
الثػػانوب .ميمػػة اليم يػػة التربويػػة لمو ارسػػات ا يتمابيػػة ،اليم يػػة التربويػػة لمو ارسػػات

ا يتمابية ،ع.75 – 13 ،58

 .44ءػػح بػػووا محمػػو ( . )2118فابميػػة اسػػتخواـ إسػػتراتييية التػػوريس التبػػاولئ فػػئ تػػوريس الفمسػػفة
بم ػ تنميػػة ب ػػض المفػػاهيـ الفمسػػفية ومت ػػارات التفكيػػر النا ػػو ل ػػوا طػػاب المرحمػػة
الثانوية  .رسالة مايستير  ،كمية التربية  ،يام ة بن سويؼ .

 .45با ػػـ كمػػاؿ حػػب الػػويف ،ومنػػئ ببػػو ال ػػبور محمػػو ( . )2119فابميػػة برنػػامت مقتػػرح فػػئ الثقافػػة
ال مميػػة لتنميػػة ا تيػػا ال ممػػئ لو ارسػػئ مرحمػػة محػػو الميػػة ومػػا ب ػػوها .و ارسػػات فػػئ
المن ػ ػ ػ ػػاهت وط ػ ػ ػ ػػرؽ الت ػ ػ ػ ػػوريس ،اليم ي ػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػ ػرية لممن ػ ػ ػ ػػاهت وط ػ ػ ػ ػػرؽ الت ػ ػ ػ ػػوريس،
ع.146 – 147،131
 .46ببػػو اليميػػؿ القربػػاف (. )2113أثػػر برنػػامت ت ميمػػئ مسػػتنو إلػػئ نظريػػة سػػتيرنبرغ الثاثيػػة لتحسػػيف
مسػػتوب اتخػػاا القػ ػرار لػػوب طمبػػة ال ػػؼ الولػػئ الث ػػانوب (أوب ػػئ  /بمم ػػئ)  .رس ػػالة
وكتو ار  ،يام ة بماف ،ال ربية لموراسات ال ميا ،بماف الروف.
 .47ببو السػتار إبػراهيـ ( . )2112ا ييابيػة و ػنابة التفػااؿ – نافػاة نفسػية بمػئ ثػورة الربيػع ال ربػئ
فئ م ر .القاهرة :الميمس البم لمثقافة.

 .48ببػػواب إب ػراهيـ يوسػػؼ ( . )2114أثػػر اسػػتخواـ نظريػػة الػػت مـ المسػػتنو إل ػ الػػوماغ فػػئ تػػوريس
الفمسػػفة بم ػ تنميػػة ب ػػض بػػاوات ال قػػؿ وا تيػػا نحػػو و ارسػػة المػػاوة لػػوا طػػاب
المرحمة الثانوية المتفػو يف بقميا.ميمػة و ارسػات بربيػة فػئ التربيػة وبمػـ النفس،رابطػة
.49

التربوييف ال رب،ع.175 – 53،111

( . )2115فابمية استخواـ نمواج الت مـ التوليوب فئ توريس المنطؽ بمئ

ت ػػحي الت ػػورات الخاط ػػة لممفػػاهيـ المنطقيػػة وتنميػػة الكفػػا ة الااتيػػة لػػوب طػػاب
المرحمػػة الثانويػػة ،ميمػػة اليم يػػة التربويػػة لمو ارسػػات ا يتمابيػػة .اليم يػػة التربويػػة
لموراسات ا يتمابية ،ع .233 – 163 ،73
 .51ببو اب ببو الخالؽ ببو التاوب ( . )2118مػنتت مقتػرح فػئ التػاريخ ػا ـ بمػئ المحػووات النفسػية
الازمػة لتنميػة ب ػض متػارات التفكيػر ا ييػابئ والطمػوح الو ارسػئ وا نيػاز الم رفػػئ
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لوب طاب المرحمة الثانوية .ميمة اليم ية التربويػة لمو ارسػات ا يتمابيػة ،اليم يػة
التربوية لموراسات ا يتمابية ،ع.53 –1 ،116
 .51ببو اب ببو اب يم وز ( . )2111موا ت ثير طرؽ توريس ال مػوـ بمػئ تنميػة ا تياهػات ال مميػة
لػػوب الطػػاب الوارسػػيف لم مػػوـ .ميمػػة كميػػة التربيػػة ،كميػػة التربيػػة ،يام ػػة أسػػيوط ،
.361 – 319 ،)2( 26

 .52ببو المػن ـ أحمػو محمػوو ،وخخػروف ( . )2119نظريػة الػاكا النػاي وأهميتتػا فػئ التػوريس ،ميمػة
ال موـ التربوية ،يام ة ينوب الواوب ،كمية التربية بقنا ،ع .159 – 145 ،38
 .53ببو الواحو محمػوو محمػو ( . )2116أنمػواج توريسػئ مقتػرح فػئ ءػو نظريػة الػاكا النػاي وأثػر
ف ػػئ تح ػػيؿ ط ػػاب ال ػػؼ ال ارب ػػع ال مم ػػئ م ػػف م ػػاوة الرياء ػػيات وتنمي ػػة تفكي ػػرهـ
ا ب ػػوابئ ،ميم ػػة تربوي ػػات الرياء ػػيات ،اليم ي ػػة الم ػ ػرية لتربوي ػػات الرياءػ ػػيات،

.52 – 6 ،)9( 19
 .54بػػاارب ي فػػر حسػػف ( . )2117تحميػػؿ بروفايػػؿ زمػػف الريػػع ونوبيػػة المتػػاـ المسػػتنوة إلػػئ نظريػػة
الاكا الناي لوب الموهوبيف والمتفو يف والمبوبيف ،رسالة مايستير ،كمية الوراسات
ال ميا ،يام ة الخميت ال ربئ.

 .55ب ػػاـ محمػػو بمػػئ وخخػػروف ( . )2118برنػػامت إرشػػاوب م رفػػئ سػػموكئ لتنميػػة متػػارات التفكيػػر
ا ييػػابئ لتحسػػيف يػػووة الحيػػاة وخفػػض مػػؽ المسػػتقبؿ لػػوب طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة.
ميمػة البحػث ال ممػػئ فػئ التربيػة ،كميػػة البنػات لػعواب وال مػػوـ والتربيػة ،يام ػة بػػيف
شمس ،ع ،19ج.143 – 123 ،5

 .56بقيمئ محمػو محمػو ( . )2117برنػامت مقتػرح فػئ الميػة ال ربيػة ػا ـ بمػئ أب ػاو الحػوار الحءػارب
ال ػػالمئ لتنميػػة متػػارات التفكيػػر المسػػتقبمئ والتفكيػػر ا ييػػابئ لػػوب طػػاب المرحمػػة
الثانوية .ميمة كمية التربية ،كمية التربية ،يام ة أسيوط.227 – 154 ،)2( 33 ،
 .57بمػػئ أحمػػو محمػػو ،واشػػرؼ أحمػػو ببػػو ال زيػػز ( . )2121أثػػر اخػػتاؼ أسػػموب ا نتقػػاؿ (التفري ػ

المونئ– طع (فئ برامت الحاسوب القا مة بمئ تتاب ات الفيويو الر مية فػئ تح ػيؿ
المف ػػاهيـ ال ممي ػػة ف ػػئ م ػػاوة ال م ػػوـ ل ػػوب ط ػػاب المرحم ػػة المتوس ػػطة .ميم ػػة القػ ػ ار ة
والم رفة ،اليم ية الم رية لمق ار ة والم رفة ،ع .323 – 346 ،219

 .58غػػاوة ببػػو الفتػػاح ببػػو ال زيػػز ( . )2119برنػػامت ػػا ـ بمػػئ نظريػػة الػػاكا النػػاي لتنميػػة متػػارات
التفكيػػر الت ػػاريخئ لػػوب طػػاب المرحمػػة الثانويػػة .ميمػػة اليم يػػة التربويػػة لمو ارسػػات

ا يتمابية ،اليم ية التربوية لموراسات ا يتمابية ،ع .239 – 211 ،118
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 .59فاطمػ ػػة أحمػ ػػو الياسػ ػػـ ( . )2119ت ػ ػ ثير موا مػ ػػة نظريػ ػػة اكػ ػػا النيػ ػػاح بمػ ػػئ القػ ػػورات التحميميػ ػػة
وا بوابية وال ممية لمػنتت ال ػؼ الثالػث ا بتػوا ئ بمممكػة البحػريف .رسػالة وكتػو ار ،
يام ة الخميت ال ربئ ،البحريف.
 .61ماي ػػوة ارغ ػػب محم ػػو ( . )2112اس ػػتخواـ نم ػػواج ويت ػػروؾ البن ػػا ئ ف ػػئ تنمي ػػة المف ػػاهيـ المنطقي ػػة
والتفكيػػر المنطقػػئ لػػوب طػػاب المرحمػػة الثانويػػة .ميمػػة اليم يػػة التربويػػة لمو ارسػػات
ا يتمابية ،اليم ية التربوية لموراسات ا يتمابية ،ع .61 – 13 ،41

 .61محمو يبر وريب ( . )2113وور المناهت الوراسية فئ تنمية التفكير ا ييابئ ومتارات ا ستاكار
لػػوب طالبػػات كميػػة التربيػػة لمبنػػات :بحػػث ميػػوانئ فػػئ ءػػو ب ػػض المتيي ػرات .ميمػػة
كمية التربية لمبنات لم موـ ا نسانية ،ع.136 – 99 ،12

 .62محمو س يو أحمو ( . )2113فابمية المثاؿ الشارحة فئ توريس المنطػؽ لتنميػة المفػاهيـ المنطقيػة
وا تيػا نحػو المػاوة لػوب طػاب المرحمػة الثانويػة .ميمػة اليم يػة التربويػة لمو ارسػات
ا يتمابية ،اليم ية التربوية لموراسات ا يتمابية ،ع.219 – 177 ،51
 .63محمػػو س ػ يو ال ػػبارينئ ( . )2111مػػوا فابميػػة المنحػػئ المنظػػومئ لتػػوريس الكيميػػا فػػئ تنميػػة
التفكيػػر ال ممػػئ وا تياهػػات ال مميػػة لػػوب طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػئ الروف .الميمػػة

ال ممية لكمية التربية ،كمية التربية ،يام ة امار.42 – 15 ،)8( 1 ،

 .64محمو ببواب يبر ( . )2117أثر برنامت توريبئ مبن بم نظرية الت مـ المستنو إل الوماغ فػئ
تحسيف تقػوير الػاات والواف يػة لانيػاز لػوا طالبػات كميػة الميػرة باليػة اليام يػة –
يام ػ ػػة البمقػ ػػا التطبيقية،ميمػ ػػة كميػ ػػة التربيػ ػػة بطنطا،يام ػ ػػة طنطػ ػػا–227،)1(65،

. 255

 .65محم ػػوو محم ػػو بم ػػئ ،ومي ػػاوة الن ػػاطور ( . )2116أث ػػر برن ػػامت ت ميم ػػئ مس ػػتنو إل ػػئ نظري ػػة ال ػػاكا
الناي فئ تنميػة القػورات التحميميػة وا بوابيػة وال مميػة لػوب الطمبػة المتفػو يف بقميػا.
ميمػػة اتحػػاو اليام ػػات ال ربيػػة لمتربيػػة وبمػػـ الػػنفس ،يام ػػة ومشػػؽ ،كميػػة التربيػػة،

.37 –13 ،)1(14

 .66مرواف أحمو محمو ( . )2117إستراتييية توريسية ا مة بمئ نظرية الػاكا النػاي لتنميػة متػارات
ا سػػتماع لػػوب وارسػػئ الميػػة ال ربيػػة النػػاطقيف بييرهػػا مػػف المسػػمميف .ميمػػة و ارسػػات
فػ ػ ػػئ المنػ ػ ػػاهت وطػ ػ ػػرؽ التػ ػ ػػوريس ،اليم يػ ػ ػػة الم ػ ػ ػرية لممنػ ػ ػػاهت وطػ ػ ػػرؽ التػ ػ ػػوريس،
ع.67 –16 ،221
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 .67منئ محمو ببو الرحمف ( . )2121ف الية برنامت ػا ـ بمػئ نظريػة الػاكا النػاي فػئ تنميػة إوراؾ
الاات الكاويمئ لمتاميػا المتفػو يف بقميػا اوب

ػ وبات الػت مـ ،ميمػة كميػة التربيػة،

يام ة بورس يو ،ع.356 – 336 ،29
 .68منػػئ م ػػطفئ كمػػاؿ ( . )2119برنػػامت ت ميمػػئ مقتػػرح ػػا ـ بمػػئ الػػت مـ المسػػتنو إل ػئ الػػوماغ فػػئ
اكتسػػاب المفػػاهيـ ال مميػػة لمػػاوة ال مػػوـ والقػػورة بمػػئ حػػؿ المشػػكات لتاميػػا ال ػػؼ
السػ ػػابع مػ ػػف الت مػ ػػيـ الساسػ ػػئ .الميم ػ ػػة التربويػ ػػة ،كميػ ػػة التربي ػ ػػة ،يام ػ ػػة سػ ػػوهاج،

ج.411 – 351 ،59
 .69مواهػػب السػػيو سػػميماف ( . )2112تػػوريس وحػػوة الحػػووو والقءػػايا باسػػتخواـ مو ػػع ت ميمػػئ تفػػابمئ
وأثػر بمػئ تح ػيؿ ب ػض المفػاهيـ المنطقيػة وتنميػة ا تيػا نحػو مػاوة المنطػؽ لػػوب

ط ػ ػ ػػاب المرحم ػ ػ ػػة الثانوية.ميم ػ ػ ػػة كمي ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػػة ،كمي ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػػة ،يام ػ ػ ػػة طنط ػ ػ ػػا،
ع.236 – 177 ،45
 .71ميسا محمو م طف ( . )2118فابمية وحوة فئ الفمسفة ا مػة بمػ نظريػة الػت مـ المسػتنو إلػ

الوماغ لتنمية متارات التفكير التػ ممئ وفابميػة الػاات الكاويميػة لػوا طػاب ال ػؼ
الثانئ الثػانوب  .ميمػة كميػة التربيػة ببنتػا  ،يام ػة بنتػا 214-129 ، )114(29 ،

.

 .71ناهػػوة محمػػو أس ػ و ( . )2119أثػػر اسػػتخواـ النمايػػة الم رفيػػة فػػئ تنميػػة التفكيػػر التػ ممئ وتحسػػيف
ا تياهػػات ال مميػػة نحػػو مػػاوة ال مػػوـ لػػوب طمبػػة ال ػػؼ الخػػامس ا بتػػوا ئ فػػئ وولػػة
الكويػػت .ميمػػة اليام ػػة ا سػػامية لمو ارسػػات التربويػػة والنفسػػية ،اليام ػػة ا سػػامية

بيزة ،ش وف البحث ال ممئ والوراسات ال ميا.696 – 673 ،)3( 26 ،

 .72نشػػوة محمػػو م ػػطفئ ( . )2118اسػػتخواـ نظريػػة الػػاكا النػػاي فػػئ تػػوريس التػػاريخ لتنميػػة ب ػػض
القػػيـ ا ت ػػاوية ويػػووة الحيػػاة لػػوب طػػاب ال ػػؼ الوؿ الثػػانوب .ميمػػة اليم يػػة
التربوي ػ ػ ػ ػػة لمو ارس ػ ػ ػ ػػات ا يتمابي ػ ػ ػ ػػة ،اليم ي ػ ػ ػ ػػة التربوي ػ ػ ػ ػػة لمو ارس ػ ػ ػ ػػات ا يتمابي ػ ػ ػ ػػة،

ع.123 – 54 ،116

 .73نيفػػيف أحمػػو خميػػؿ (  .)2117وحػػوة مقترحػػة ا مػػة بم ػ التفكيػػر الت ػ ممئ لتنميػػة ب ػػض المفػػاهيـ
الفمس ػػفية ل ػػوا أطف ػػاؿ الروء ػػة  ،ميم ػػة كمي ػػة التربي ػػة  ،يام ػػة بورسػ ػ يو  ،ع، 22
. 211-159
 .74هال ػػة إبػ ػراهيـ محم ػػو ( . )2119برن ػػامت مقت ػػرح ػػػا ـ بم ػػئ ال ػػت مـ النشػػػط لتنمي ػػة ب ػػض المفػػػاهيـ
المرتبطة بالقءايا البيوأخا ية والقيـ ال ممية لػوب الطػاب بالمرحمػة الثانويػة .الميمػة

الم رية لمتربية ال ممية ،اليم ية الم رية لمتربية ال ممية.77 – 43 ،)2( 22 ،
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 .75هوا محمو حسيف ،وهنػاووب ببػو اب سػ وو ( . )2111ف اليػة المػوخؿ اليمػالئ فػئ تػوريس مقػرر
الحيػػا بمػػئ فتػػـ المفػػاهيـ ال مميػػة وطبي ػػة ال مػػـ وا تياهػػات ال مميػػة لػػوب طالبػػات
ال ػػؼ الوؿ الثػػانوب .الميمػػة الم ػرية لمتربيػػة ال مميػػة ،اليم يػػة الم ػرية لمتربيػػة
ال ممية.199 – 169 ،)1( 13 ،
 .76هوا م طفئ محمو ،وخخروف ( . )2117أثر إستراتييية مقترحة ا مة بمئ نظرية الاكا الناي

فئ توريس الن وص الوبية بمػئ تنميػة متػارات التفكيػر النا ػو لػوب طػاب الثانويػة
الزهريػػة .ميمػػة الثقافػػة والتنميػػة ،يم يػػة الثقافػػة مػػف أيػػؿ التنميػػة،

ع

.194 – 153 ،121
 .77التنػػوؼ محمػػو الوبايبػػة ،أحمػػو محمػػو الزببػػئ ( . )2119فابميػػة برنػػامت تػػوريبئ مسػػتنو إلػػئ نظريػػة
ال زو فئ تنميػة التفكيػر ا ييػابئ لػوب طالبػات ال ػؼ السػابع الساسػئ فػئ مويريػة

تربية وت ميـ لوا سحاب .ميمة يام ة القوس المفتوحػة لابحػاث والو ارسػات التربويػة
والنفسية.14 – 1 ،)28( 11 ،
 .78و ازرة التربية والت ميـ والت ميـ الفن ( . )2121/2119مباوئ التفكير الفمسػفئ وال ممػئ  ،القػاهرة :
ا وارة المركزية لش وف الكتب .

 .79يوسػػؼ محمػػو طػػامئ ( . )2116أثػػر برنػػامت تػػوريبئ لمػػاكا النػػاي المسػػتنو إلػػئ نمػػواج سػػتيرنبرج
ومتػػارات التفكيػػر فػػوؽ الم رفػػئ فػػئ وريػػة ممارسػػة التفكيػػر النا ػػو لػػوب طمبػػة ال ػػؼ
الس ػ ػ ػ ػػاوس الساس ػ ػ ػ ػػئ ف ػ ػ ػ ػػئ الروف .ميم ػ ػ ػ ػػة و ارس ػ ػ ػ ػػات ال م ػ ػ ػ ػػوـ التربوي ػ ػ ػ ػػة (الروف)،
.635 – 619 ،)43( 2

ثاىٔا  :املسادع األديبٔ٘ :
80. Baum,R. & Bird, B.(2010).The Successful Intelligence of HighGrowth Entrepreneurs: Links to New Venture Growth
.Organization Science,21(2) , 397-412.
81. Bekhet ,A. & Zauszniewski ,J.(2013). Measuring Use of Positive
Thinking Skills: Psychometric Testing of a New Scale.
Western Journal of Nursing Research, 35(8),1074 –1093.
82. Boulet,L.(2007). Coping Strategies and Successful Intelligence in
Adults with Learning Disabilities. Master's Thesis, Mount
Saint Vincent University, Canada.
83. Çelik, I. & Sariçam, H.(2018). The Relationships Between Positive
Thinking Skills, Academic Locus of Control and Grit in
Adolescents. Universal Journal of Educational Research,
6(3),392-398.
- 252 -

.............................................................. استخدام نموذج مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح
84. Denise M.(2017). The Mediating Effects of Positive Thinking and
Social
Support
on
Suicide
Resilience
Among
Undergraduate Students . PhD, Marquette University,
Wisconsin.
85. Ding, H.(2010). On the development of successful intelligence in
chinese teaching. DAI, Hunan Normal University
(People's Republic of China), United States.
86. Fang , C.(2011). A Study on the Relationship Between University
Students' Regulatory Emotional Self-Efficacy and Positive
Thinking. DAI, Huazhong Normal University (People's
Republic of China) ,United States.
87. Grégoire , J. & et..al(2015). Detecting and Correcting Misconceptions
with Lifelike Avatars in 3D Learning Environments .
Available
at
:
https:
/
/aminer.org/archive/53e9bb2fb7602d970476d002.
88. Hamza , K. & Wickman , P.(2008) . Describing and Analyzing
Learning in Action: An Empirical Study of the Importance
of Misconceptions in Learning Science .Science Education
Journal,92(1).
89. Hunt ,E.(2008). Applying the Theory of Successful Intelligence to
Education: The Good, the Bad, and the Ogre:
Commentary on Sternberg Et..al. (2008). Perspectives on
Psychological Science,3(6) , 509-515.
90. Johnstone, J.& et..al(2014). Prevention of Depression and Anxiety
Symptoms in Adolescents: 42 and 54 Months Follow-up of
the Aussie Optimism Program-Positive Thinking Skills.
Front Psychol,v5.
91. Kelly, M.(2016). The Impact Of Positive Thinking And Empathy
Induction On Social Perceptions Of Cancer. PhD,
University of North Dakota, North Dakota.
92. Mysore,L. & Vijayalaxmi ,A.(2018).Significance of Successful
Intelligence in the Academics of Adolescents: a Literature
Review. International Journal of Home Science , 4(1): 1316.
93. Nelson , B. &et…al(2007). Clarification of Selected Misconceptions in
Physical Geography . Journal of Geography , Available
at www.wou.edu/~girodm/middle/Ne1son.

- 252 -

.............................................................. استخدام نموذج مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح
94. Pallister,J.&et…al(2014). The Efficacy of the Enhanced Aussie
Optimism Positive Thinking Skills Program in Improving
Social and Emotional Learning in Middle Childhood.
Front Psychol Journal, v5.
95. Paxton, M.(2008). The Role of Positive Future Thinking in
Adolescent Suicide risk. DAI, The Catholic University of
America, United States.
96. Rogalla,M.(2003). Future Problem Solving Program Ccoaches'
Efficacy in Teaching for Successful Intelligence and their
Patterns of Successful Behavior. PhD, University of
Connecticut, Switzerland.
97. RostamI,M.&et..al(2014). The Effectiveness of Mental Rehabilitation
Based on Positive Thinking Skills Training on Increasing
Happiness in Hearing Impaired Adolescents. Audiol
Journal.23(3),39-45.
98. Samavatian, M. &, Latifi ,Z. (2014) . A Study to Investigate the
Effectiveness of Successful Intelligence Training Program
to Increase Academic Hope. Management Science Letters,
4(2) ,389-392.
99. Stemler, S. & et..al(2006) . Using the Theory of Successful
Intelligence as a Basis for Augmenting AP Exams in
Psychology and Statistics. Contemporary Educational
Psychology,
31(3), 344-376.
100.
Stemler, S. & et..al(2009).Using the Theory of Successful
Intelligence as a Framework for Developing Assessments
in AP Physics .Contemporary Educational Psychology,
34(3),195-209.
101. Sternberg , R.(2002).The Theory of Successful Intelligence and its
Implications for Language a aptitude Testing, In:
Robinson,P: Individual Differences and Instructed
Language Learning, Amsterdam: John Benjamins
Publishing Company, 13-43.
102. Sternberg,R.(2002). Raising the Achievement of All Students:
Teaching for Successful Intelligence. Educational
Psychology Review, v14, 383–393.
103. Sternberg,R,(2003). A Broad View of Intelligence: The Theory of
Successful Intelligence. Consulting Psychology Journal:
Practice & Research, 55(3),139-154.
- 252 -

.............................................................. استخدام نموذج مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح
104. Sternberg,R.(2005): The Theory of Successful Intelligence.
Interamerican Journal of Psychology, 39(2) ,189-202.
105. Sternberg ,R.(2018).Speculations on the Role of Successful
Intelligence in Solving Contemporary World Problems.
Available at: www.mdpi.com
106. Sternberg, R. & Grigorenko,E.(2002) . The Theory of Successful
Intelligence as a Basis for Gifted Education. Gifted Child
Quarterly Journal, 46(4),265-277.
107. Sternberg,R. & Grigorenko,E.(2003).Teaching for Successful
Intelligence: Principles, Procedures, and Practices.
Journal for the Education of the Gifted ,Vol.27, No.2/3,
207–228.
108. Sternberg,R. & Grigorenko ,E. (2004) . Successful Intelligence in the
Classroom . Theory Into Practice, 43 (4) , 274-280 .
109. Sternberg,R.&et…al(2014). Testing the Theory of Successful
Intelligence in Teaching Grade 4 Language Arts,
Mathematics, and Science. Journal of Educational
Psychology, 106(3), 881-899.
110. Stojanovska , M. & et..al(2012) . Addressing Misconceptions about
the Particulate Nature of Matter among SecondarySchool and High-School Students in the Republic of
Macedonia. Creative Education Journal , 3(5).
111. Thompson , F . &.Logue , S.(2006) : An exploration of Common
Student Misconceptions in Science . International
Education Journal, 7(4).
112. Wendy, M.& et..al (2002) . Practical Intelligence for School:
Developing Metacognitive Sources of Achievement in
Adolescence. Developmental Review, 22(2) ,162- 210.

- 252 -

