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امللخص باللػ٘ العزبٔ٘ :
المشكمة  :تدني مستكل بعض تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم في بعض ميارات
التفكير المتشعب كالتجاه نحك اإلبداع لدييـ في تعميـ الدراسات االجتماعية ؛ االمر الذل
دعا الباحثة إلي التعرؼ عمي فاعمية نظرية الذكاء الناجح في تدريس الدراسات االجتماعية
لتنمية بعض ميارات التفكير المتشعب كاالتجاه نحك اإلبداع لدم تبلميذ المرحمة اإلعدادية.
اإلجراءات  :تحددت إجراءات البحث في جانبيف أحدىما نظرم كاألخر تجريبي  ،تناكؿ
الجانب النظرم كؿ مف ( :أ) نظرية التعمـ الذكاء الناجح ( ب) التفكير المتشعب ( ج )
االتجاه نحك اإلبداع  ،كتحدد الجانب التجريبي فى ( )1إعداد قائمة بميارات التفكير
المتشعب (  ) 2إعداد البرنامج القائـ عمى نظرية " الذكاء الناجح" ( )4إعداد أداتي القياس
كتضمنتا  (:اختبار ميارات التفكير المتشعب – مقياس االتجاه نحك اإلبداع )  )5( ،الدراسة
التجريبية كتضمنت  :اختيار مجمكعة البحث كعددىا ( ) 37مف تبلميذ الصؼ الثالث
اإلعدادم  ،تطبيؽ أداتي القياس قبميان  ،تدريس البرنامج  ،تطبيؽ أداتي القياس بعديان .

النتائج  :تكصؿ البحث إلي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) 7071بيف

متكسطات درجات مجمكعة البحث في اختبار ميارات التفكير المتشعب – مقياس االتجاه
نحك اإلبداع ) في التطبيقيف " القبمي – البعدم " كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم .
الكممات المفتاحية  :الذكاء الناجح  -الدراسات االجتماعية  -التفكير المتشعب -
اإلبداع  -المرحمة اإلعدادية.
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Abstract
Title: The Effectiveness of a Program based on Successful Intelligence
Theory in Teaching Social Studies on Developing Some Divergent Thinking
Skills and attitudes Towards Creativity of Preparatory Stage Pupils.
Statement of the problem:The problem of the study could be stated as thus " Some preparatory stage
pupils are characterized with their low level of Divergent thinking skills, and
attitudes Towards Creativity" so, the present study investigated the
effectiveness of a Program based on Successful Intelligence Theory in
Teaching Social Studies on Developing Some Divergent Thinking Skills and
attitudes Towards Creativity of Preparatory Stage Pupils .
Procedures: First, the theoretical part that included (Successful Intelligence
Theory - Divergent Thinking - attitudes Towards Creativity). Second, the
experimental part that included: 1) Preparing the divergent thinking skills' list
. 2) Preparing the program based on Successful Intelligence Theory. 3)
Preparing the measurement instruments which are the tests of divergent
thinking skills and scale of attitudes Towards Creativity. 5) The experimental
study that included (choosing 30 thired grade preparatory stage pupils who
represented the study group, pre-testing the measurement instruments,
teaching the program and finally post-testing the measurement instruments)
Results: The results also revealed significant statistically differences at the
level of ( 0,01) between the mean scores of the study group on both pre/post
test divergent thinking skills and scale of attitudes Towards Creativity in favor
of the post-test.
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املكدم٘ :
تكاجو التربية عمي مستكل العالـ تحديات كثيرة كمتعددة  ،كذلؾ نتيجة المتغيرات
المتسارعة سكاء المعرفية منيا أك التقنية  ،كتتطمب ىذه التحديات مراجعة شاممة لمنظكمة
التعميـ ؛ لذا فقد أكصت االتجاىات التربكية الحديثة بإعادة النظر فى البرامج التعميمية
فرصا عديدة
كالمناىج الدراسية فى كافة مراحؿ التعميـ  ،كاعدادىا بحيث تييئ لمفرد
ن
لممارسة ميارات التفكير التى تساعد عمى مبلحقة التطكرات العممية الحديثة .
كنظ ارن لككف ميارات التفكير ىدفان ألل نظاـ تعميمي  ،فإف ميارات التفكير المتشعب

عنصر أساسي في منظكمة التفكير كالنشاط العقمي  ،لذا يجب األىتماـ بتنميتو لدم التبلميذ
 ،لما لو مف فائدة كبيرة في تعميـ كتعمـ المكاد الدراسية ؛ فإذا كاف ضركريان كميمان في المكاد

الدراسية المختمفة فيك أكثر أىمية في مادة الدراسات االجتماعية  ،كىذا ما أكدتو دراسة كؿ
مف أحمد زارع

(  ، ) 2712سممي مجيد (  ، ) 2716حيث تعد مجاالن خصبان لما

تتضمنو مف مفاىيـ كقضايا كمشكبلت تتطمب إعماؿ العقؿ  ،مما قد يجعؿ التبلميذ يقبمكف
عمييا مف خبلؿ إدراكيـ لمعبلقات أك بنائيـ عبلقات جديدة  ،كتقديميـ رؤم متعددة  ،مما
يؤدل إنً تعميؽ فيميـ لممفاىيـ كالتعميمات .
كما يشير كؿ مف حسف شػحاتو  ،حػاتـ عمػار (  ) 52 ، 2773أف التشػعب فػي التفكيػر
يسػػاعد عمػػى حػػدكث كصػػبلت جديػػدة بػػيف الخبليػػا العصػػبية تسػػمح لمتفكيػػر ب ػ ف يسػػير عبػػر
مسارات جديدة لـ يكف يسمكيا مف قبؿ  ،فيسيـ التفكير المتشعب في زيادة كعي المػتعمـ بمػا
يدكر حكلو  ،كجعمو محكر العممية التعميمية .
كبذلؾ فإف التفكير المتشعب نمط تفكير غير مقيد يتجو لممستقبؿ كلمماضي كاألحداث
كافة  ،كالي كؿ المكاقؼ كيساعد عمي التعبير عف ذلؾ  ،مما يؤدم إلي نتاجات إبداعية
منفتحة عمي الخبرة إلنتاج أفكار كمقترحات كاكتشافات أصيمة .
كعمػػي الػػرغـ مػػف أىميػػة ميػػارات التفكيػػر المتشػػعب  ،إال أف بعػػض االبحػػاث كالدراسػػات
أكػػدت عمػػي تػػدنييا لػػدل التبلميػػذ كدراسػػة كػػؿ مػػف مػػاىر محمػػد (  ، ) 2713اسػػامة كمػػاؿ ،
ىزاع عامر (  ، ) 2717أحمد عمي (  ، ) 2718ميا عمي ( . ) 2719
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كلما كاف تبني مؤسستنا التربكية ألىداؼ تطكير قدرات التبلميذ عمى التفكير كاتجاىاتيـ
نحك االبداع  ،يتطمب منيا أف تطكر مف برامجيا كمناىجيا بما يتبلئـ مع التحديات
المعاصرة  ،كنتيجة لتطكر الدراسات كاألبحاث في مجاؿ التربية كعمـ النفس  ،ظيرت عديد
مف النظريات ال تي تيتـ بتحسيف العممية التعميمية  ،كتعد نظرية الذكاء الناجح مف النظريات
الحديثة نسبيان في ميداف تعميـ الطمبة كالتي عرفت في العقكد الثبلثة األخيرة مف خبلؿ جيكد
( ركبرت ستيرنبرغ ) صاحب ىذه النظرية الذل اىتـ بدراسة الذكاء اإلنساني كجاء مكمبل

لما قدمو العمماء اآلخريف بيذا المجاؿ .
كتشير صفاء محمد (  ) 139 ، 2712إلي أف نظرية الذكاء الناجح تتضمف تنمية
قدرات المتعمميف عمى التحميؿ كالمقارنة كالتقييـ كالتمييز  ،كتحكيؿ األفكار إلي ممارسات ،
كانتاج المعرفة كتسكيؽ األفكار االبداعية .
كتعتمد ىذه النظرية عمي ثبلثة محاكر يمكف أف يستخدميا المعمـ في أثناء التدريس
كتتمثؿ في التدريس باستخداـ التفكير التحميمي ك التفكير االبداعي كالتفكير العممي .
كيؤكد كؿ مف (  ) Sternberg,R & Grigorenko,E . 2004 .274اف استخداـ
نظرية الذكاء الناجح يكفر كسيمة لمساعدة التبلميذ عمى التعمـ كفقان ألنماط قدراتيـ  ،كما
أنو يشجع التبلميذ عمى االستفادة مف قكتيـ كالتعكيض عف نقاط ضعفيـ أك تصحيحيا

كمف منطمؽ ما سبؽ ذكره يحاكؿ البحث التعرؼ عمى فاعمية نظرية الذكاء الناجح في
تدريس الدراسات اإلجتماعية لتنمية بعض ميارات التفكير المتشعب كاالتجاه نحك اإلبداع
لدم تبلميذ المرحمة االعدادية .
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مغهل٘ البشح :
باستقراء األدبيات كالدراسات السابقة التي تناكلت ميارات التفكير المتشعب  ،كالتي
أكصت معظميا إلي إجراء المزيد مف البحكث كالدراسات لتنمية تمؾ الميارات في العديد مف
المكاد الدراسية بصفة عامة  ،كفي الجغرافيا بصفة خاصة  ،كىذا ما أكدتو دراسة كؿ مف
أحمد زارع (  ، ) 2712عادؿ نجدل كأخركف (  ) 2716إلي أىمية تضميف ميارات
التفكير المتشعب بالمقررات الجغرافيا المدرسية  ،حيث يمثؿ أحد أنماط التفكير التى تسيـ
فى تنمية قدرة المتعمـ عمى استقباؿ المعرفة كاستيعابيا كتمثيميا كدمجيا فى البنية العقمية
لو  ،كالمكاءمة بينيا كبيف خبراتو السابقة  ،كما أشارت إلي ضعؼ مستكم ميارات التفكير
المتشعب لدل التبلميذ  ،كلمت كد مف ذلؾ قامت الباحثة :
 -1بإجراء دراسة استطبلعية طبؽ فييا اختبا ارن لميارات التفكير المتشعب عمي عينة قكاميا

(  ) 42تمميذان  ،كأشارت الدراسة إلي أف نحك (  ) 32تمميذان لدييـ ضعؼ في الميارات
 ،كىذا يعني أف نحك (  ) % 78مف جممة العينة اإلستطبلعية ؛ مما يدؿ عمي كجكد

ضعؼ ممحكظ في ميارات التفكير المتشعب لدييـ  ،كما طبؽ عمى نفس العينة مقياس
االتجاه نحك االبداع  ،حيث أظيرت أف (  ) 34تمميذ لدييـ تدني  ،كىذا يمثؿ( )% 82
مف جممة عدد التبلميذ .
تحديدا لممشكمة تـ إجراء
 -2كلتدعيـ ىذه الدراسة االستطبلعية كالكصكؿ إلى صكرة أكثر
ن
مجمكعة مف المقاببلت غير المقننة مع بعض مكجيي كمعممي الجغرافيا بالمرحمة
اإلعدادية  ،لمتعرؼ عمى معيقات نمك ميارات التفكير المتشعب كاالتجاه نحك اإلبداع
في تدريس الجغرافيا  ،فقد كشفت ىذه المقاببلت عف العديد مف المعيقات منيا:
 التدريس بطريقة مممة لمطبلب تجافي فاعمية الطالب كاظيار ذاتيتو في إدراؾ ما
يعرض عميو .
 النمط الفكرم السائد في دراسة الجغرافيا ىك الحفظ كالتمقيف كاالستيعاب التي ال
تركز عمي نشاط الطالب .
 طرؽ التقكيـ التي تيدؼ لقياس التذكر كالفيـ الحرفي لممعمكمات .
 قمة تفاعؿ األنشطة الصفية .
 ضيؽ الكقت حيث االلتزاـ بمكاعيد محددة لبلنتياء مف المنيج .
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كؿ ىذا يظير الحاجة إلي تبني نظرية حديثة  ،يمكف مف خبلليا تنمية ميارات التفكير
المتشعب  ،كاالتجاه نحك اإلبداع لدل ىؤالء التبلميذ .
كقد تبيف نتائج العديد مف الدراسات كالبحكث مثؿ صفاء محمد (  ، ) 2712محمكد
محمد  ،ميادة الناطكر (  ، ) 2715ىدم مصطفي (  ، ) 2717رشا السيد ( ، ) 2718
عمي بف منصكر (  ، ) 2719غادة عبد الفتاح (  ) 2719األثر الفعاؿ لنظرية الذكاء
الناجح في التدريس مف خبلؿ النظر إلي العممية التعميمية ب نيا تكسع أنكاع النشاطات
كالتقييمات التي يقكـ بيا المعمـ مع تبلميذه  ،باالعتماد عمى الميارات التحميمية كاالبداعية
كالعممية  ،كبالرغـ مف أىمية نظرية الذكاء الناجح إال أف ىناؾ قميؿ مف األبحاث التي
عمما ب ف طبيعة مادة الجغرافيا
استخدمتيا في تدريس الجغرافيا -في حدكد عمـ الباحثة -ن
تميد إلمكانية استخداميا ؛ لما ليا مف دكر بالغ األىمية في تنشيط ذىف المتعمـ كىك ما
يمكف أف يسيـ في تنمية ميارات التفكير المتشعب كاالتجاه نحك اإلبداع .

حتدٓد مغهل٘ البشح:
تحددت مشكمة البحث الحالي في  :انخفاض مستكل بعض تبلميذ الصؼ الثالث
اإلعدادل في بعض ميارات التفكير المتشعب كاالتجاه نحك اإلبداع لدييـ في تعميـ الدراسات
االجتماعية  ،كتحاكؿ الباحثة معالجة ىذا القصكر مف خبلؿ نظرية الذكاء الناجح فى
تدريس الدراسات االجتماعية .

أصٝل٘ البشح - :
 .1ما ميارات التفكير المتشعب البلزمة لتبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم؟
 .2ما صكرة البرنامج القائـ عمى نظرية الذكاء الناجح في تدريس الدراسات اإلجتماعية
لتنمية بعض ميارات التفكير المتشعب كاالتجاه نحك اإلبداع لدم تبلميذ الصؼ
الثالث اإلعدادم ؟
 .3ما فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية الذكاء الناجح في تنمية بعض ميارات التفكير
المتشعب لدم تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم ؟
 .4ما فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية الذكاء الناجح لتنمية االتجاه نحك اإلبداع لدم
تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم ؟
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أٍداف البشح:
 .1التعرؼ عمي فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية الذكاء الناجح في تنمية بعض
ميارات التفكير المتشعب لدم تبلميذ المرحمة االعدادية .
 .2التعرؼ عمي فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية الذكاء الناجح عمي تنمية االتجاه
نحك اإلبداع لدم تبلميذ المرحمة االعدادية .

أٍنٔ٘ البشح  :قد ٓفٔد البشح يف - :
 .1بالنسبة لمطبلب  :تنمية كتحسيف مستكل الطبلب مف خبلؿ دراستيـ لمدراسات
االجتماعية باستخداـ البرنامج القائـ عمى نظرية الذكاء الناجح .
 .2بالنسبة لممعمميف  :قدـ البحث الحالي برنامجان قائـ عي نظرية ( الذكاء الناجح )

يمكف لممعمميف استخدامو في تدريس فركع الدراسات االجتماعية األخرل  ،كما أنيا

تسيـ في تطكير أساليب تخطيطيـ لمدركس .
 .3بالنسبة لمباحثيف  :قد يفيد البحث الحالي األبحاث البلحقة التي تتناكؿ فاعمية
برنامج قائـ عمي نظرية الذكاء الناجح في متغيرات أخرم أك لمراحؿ تعميمية مختمفة
 ،كما يمدىـ ببعض األدكات البحثية كالمكاد التعميمية المقننة كتتمثؿ في ( اختبار
ميارات التفكير المتشعب – مقياس اإلبداع – البرنامج القائـ عمي نظرية الذكاء
الناجح ) .

سدّد البشح- :
 - 1احلد البغز( ٚدلنْع٘ البشح)- :
عينة مف تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم  ،حيث أف خصائص التبلميذ المعرفية كالعقمية
بيذه المرحمة العمرية تتميز بالمركنة في التفكير كالقدرة عمى اإلبداع كالتعمـ كاكتساب
الميارات كالميؿ إلي رؤية األشياء مف المستكل اإلدراكي إلي المستكل المفاىيمي .

 - 2 - 2احلد املْضْعٕ - :
تـ تطبيؽ البحث الحالي لتنمية بعض ميارات التفكير المتشعب  ،كىي ( االستبصار
لؤلحداث الجغرافية – المركنة لؤلحداث الجغرافية  -االستكشاؼ المكسع لؤلحداث الجغرافية )
 ،كتنمية االتجاه نحك اإلبداع عند االبعاد التالية ( اإلبداع في التعمـ – التفكير بطريقة
إبداعية  -استكشاؼ المشكبلت الذىنية ) .
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- 3 - 3احلد الشماىٕ:
تـ تطبيؽ الكحدة التجريبية في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي (2719
2727/ـ)

ميَر البشح:
المنيج شبو التجريبي " التجريبي التربكل "  :كذلؾ عند اختيار مجمكعة البحث كتطبيؽ
األدكات قبميان  ،ثـ تدريس البرنامج كالتطبيؽ البعدم ألدكات البحث .

مْاد البشح :
 .1برنامج قائـ عمى نظرية الذكاء الناجح .
 .2دليؿ المعمـ  :الذم يتـ إعداده في ضكء نظرية الذكاء الناجح .

أدّات البشح :
 .1اختبار ميارات التفكير المتشعب لدم تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم.
 .2مقياس االتجاه نحك اإلبداع .

مصطلشات البشح - :
 ىظزٓ٘ الذنا ٛاليادح Successful Intelligence Theory :
نظرية تستند إلي تكظيؼ الخبرات التحميمية كاإلبداعية كالعممية في عممية التعمـ  ،كتمر
بخمس مراحؿ  :التمييد  -تنشيط الذاكرة كترميز المعمكمات الجديدة  -التفكير التحميمي -
الذكاء اإلبداعي  -الذكاء العممي  ،كيتـ تكظيفيا في تنمية بعض ميارات التفكير المتشعب
كاالتجاه نحك اإلبداع لدم تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم بإش ارؼ المعمـ .
 التفهري املتغعب Divergent Thinking :
قدرة تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم الذىنية عمى إنتاج أفكار كاستجابات صحيحة
كمتعددة بشكؿ متحرر كمنفتح  ،يساعدىـ عمي دمج المعمكمات الجديدة في بنيتو المعرفية
أثناء دراستيـ لمبرنامج القائـ عمى نظرية الذكاء الناجح حيث يمارسكف خبللو االستبصار
لؤلحداث الجغرافية – المركنة لؤلحداث الجغرافية  -االستكشاؼ المكسع لؤلحداث الجغرافية،
كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التبلميذ في اختبار التفكير المتشعب المعد ليذا الغرض.
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 االجتاِ حنْ اإلبداع Attitudes Towards Creativity :
استجابة التبلميذ كاستعداتيـ اإليجابية التي تبيف قدراتيـ عمى التفكير بطريقة إبداعية
في مادة التعمـ ؛ مف حيث ( اإلبداع في التعمـ – التفكير بطريقة إبداعية  -استكشاؼ
المشكبلت الذىنية )  ،كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في مقياس االتجاه نحك
اإلبداع الذم أعدتو الباحثة .

ثاىٔاً  :اإلطار اليظزٖ
 - 1ىظزٓ٘ الذنا ٛاليادح :
 مفَْو الذنا ٛاليادح :
انطمقت نظرية الذكاء الناجح لمعالـ األمريكي ( ركبرت ستيرنبرج ) لمخركج مف كجية
النظر التقميدية لمتدريس  ،التي تركز عمى ميارات الحفظ كالتحميؿ فقط لدم المتعمميف  ،إلي
تمكينيـ مف استخداـ مياراتيـ اإلبداعية كالعممية جنبان إلي جنب مع ميارات الحفظ كالتحميؿ.

( ) Mumthas. 2014 . 259

كقد تعددت تعريفات نظرية الذكاء الناجح  ،نذكر منيا ما يمي :
يتفؽ كؿ مف (  ) Chan,D . 2007 . 23 ( ، ) Sternberg,R . 2005. 19بإف
الذكاء الناجح ىك قدرة الفرد عمى تحقيؽ أىدافو في الحياة ضمف إطاره الثقافي كاالجتماعي،
كىذا الفرد يككف قاد ارن عمى االستفادة مف نقاط القكة كتصحيح نقاط ضعفو  ،كأيضان قاد ارن
عمى التكييؼ مع البيئات المتعددة كيحدث ذلؾ عف طريؽ قدرات الفرد التحميمية كاإلبداعية

كالعممية .
كما عرفتو صفاء أحمد (  : ) 142 ، 2712ب نو منظكمة متكاممة مف عمميات الكشؼ
كالتدريس كالتقييـ لمقدرات العقمية التحميمية كاإلبداعية كالعممية التي يستخدميا الطبلب داخؿ
قاعة الدرس كخارجيا  ،كبشكؿ فردم أك تعاكني ؛ لتحقيؽ األىداؼ الدراسية كالحياتية .
كترم فاطمة احمد (  ) 8 ، 2715أف الذكاء الناجح يستخدمو األفراد لمنجاح في
ميارات التعمـ كالحياة  ،كيقكـ عمى ثبلث قدرات متكاممة ىي  :الذكاء التحميمي كاإلبداعي
كالعممي .
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ّمً خالل التعزٓفات الضابك٘ ىالسظ أىَا رنشت عل ٙاجلْاىب اآلتٔ٘:
 .1إف الذكاء الناجح يتككف مف ثبلث قدرات ىي التحميمية كاإلبداعية كالعممية  ،كىذه
القدرات تستخدـ لتحقيؽ أىداؼ الفرد في الحياة ضمف السياؽ الثقافي كاالجتماعي.
 .2إف األفراد الذيف يتمتعكف بالذكاء الناجح يتصفكف ب نيـ يتكيفكف كيشكمكف
كيختاركف البيئات مف خبلؿ التكازف في استخداميـ لمقدرات التحميمية كاإلبداعية
كالعممية .

 أٍنٔ٘ الذنا ٛاليادح يف التدرظ :
يؤكد ) ) Sternberg,R . 2010 . 336أف نظرية الذكاء الناجح تفيد مف الميارات
التحميمية كاإلبداعية كالعممية  ،فمميارات التحميمية تمكف الطبلب مف تحديد األفكار الجيدة ،
كالميارات اإلبداعية تمكنيـ مف تكليد أفكار جديدة  ،كالميارات العممية تسيـ في تنفيذ
األفكار كاقناع اآلخريف بقيمتيا .
كما كضحت ىدم مصطفي (  ) 338 ، 2717أىميتيا في العممية التعميمية حيث أنيا
تكسع أنكاع النشاطات كالتقييمات التي يقكـ بيا المعمـ مع طبلبو  ،باالعتماد عمى الميارات
التحميمية كاإلبداعية كالعممية  ،كالتي يمكف االستعانو بيا في تدريس عديد مف المكاد
الدراسية .

ّقد أعارت ىتاٜر العدٓد مً البشْخ ّالدراصات الضابك٘ إلٕ مد ٚفاعلٔ٘ ىظزٓ٘ الذنا ٛاليادح يف
دلال التدرٓط بعام٘ ّلد ٚطالب املزاسل الدراصٔ٘ املختلف٘ ّ ،مً ٍذِ الدراصات :
دراسة (  ) Macsinga .et.al . 2010الي أكضحت نتائجيا فاعمية استخداـ نظرية
الذكاء الناجح في التعميـ  ،كتنمية االتجاه نحك التعمـ  ،نتيجة ارتكاز العممية التعميمية
عمييا مف جية  ،كتنفيذ األنشطة اإليجابية التي يقكـ بيا المتعمـ مف جية أخرل .
كتكصمت دراسة أحمد صبلح (  ) 2716إلي فاعمية برنامج قائـ عمي نظرية الذكاء
الناجح في تنمية ميارات القراءة كالكتابة اإلبداعية ككؿ لدل طالبات المجمكعة التجريبية في
الصؼ األكؿ الثانكل .
كدراسة السعدم الغكؿ (  ) 2719التي ىدفت إلي تدريب بعض تبلميذ الصؼ الثالث
اإلعدادم عمى استخداـ نظرية الذكاء الناجح مف خبلؿ دراستيـ لكحدة في مادة العمكـ  ،كقد
أثبتت ىذه النظرية فاعميتيا في تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة كالحس العممي .
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مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أىمية نظرية الذكاء الناجح في  ،حيث أنيا :
 .1تشجع التبلميذ عمى المشاركة اإليجابية الفعالة.
 .2تكسع تفكير التبلميذ كتجعمو أكثر مركنة  ،نتيجة عمؽ رؤية المكضكع مف جكانب
مختمفة .
 .3تنمي الميارات العميا لمتفكير لدل التبلميذ .
 .4تراعي الفركؽ الفردية بيف التبلميذ .
 .5تساعد التمميذ عمى تثبيت ما يتعممو في المكاقؼ التعميمية كتجعمو يقاكـ النسياف
بشكؿ أفضؿ ،كىذا يعزز قدرة المتعمـ عمى االحتفاظ بما يتعممو كيسيؿ انتقاؿ أثر
التعمـ.
 .6تساعد التبلميذ في الكقكؼ عمى أدائيـ كاكتشاؼ مكاطف القكة  ،كنقاط الضعؼ
كمعالجتيا مما يزيد مف قدراتيـ التحميمية كاإلبداعية كالعممية .

 تطبٔل ىظزٓ٘ الذنا ٛاليادح يف التدرٓط :
بعد االطبلع عمى ا ألدبيات كالبحكث كالدراسات ذات العبلقة بنظرية الذكاء الناجح  ،ترل
الباحثة أنو يجب استخدام يا في التدريس  ،حيث إنيا مف النظريات القميمة التي جمعت بيف
الفكر النظرم كالتطبيقي  ،كقد التزمت الباحثة بالخطكات اآلتية أثناء التطبيؽ :

أّالً  :مزسل٘ التنَٔد :
 يعرض المعمـ عنكاف الدرس عمى التبلميذ  ،ب سمكب مشكؽ كمتنكع باستخداـ كسائؿتعميمية ذات صمة بالدرس  ،كيطمب منيـ تحديد ككتابة ما يعرفكنو عف مكضكع الدرس
 ،كذلؾ لتنشيط عقكليـ لمتعرؼ عمى معمكماتيـ السابقة عف المكضكع .
 يقكـ المعمـ بالتجكؿ بيف المجمكعات لمت كد مف اشتراؾ كؿ تمميذ  ،كيشجعيـ عمىذلؾ.
 يترؾ المعمـ التبلميذ فترة زمنية مناسبة لتحديد ما يعرفكنو  ،ثـ يكمؼ تمميذ مف كؿمجمكعة بتكضيح معمكماتيـ بصكت مرتفع أماـ باقي المجمكعات األخرل  ،مما يتيح
ليـ فرصة مقارنة األفكار التي تـ التكصؿ إلييا  ،كتحديد كـ المعمكمات المتاحة لدييـ
عف مكضكع الدرس .
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 يقكـ المعمـ بتسجيؿ معمكمات التبلميذ عف مكضكع الدرس عمى السبكرة  ،بعد حذؼالمعمكمات التي تـ تك ارراىا  ،كبذلؾ تتككف قائمة مف المعمكمات مستخمصة مف جميع
التبلميذ .

ثاىٔاً  :مزسل٘ تيغٔط الذانزٗ ّتزمٔش املعلْمات اجلدٓدٗ :
 ينتقؿ التبلميذ إلي ىذه المرحمة لمعرفة األفكار الصحيحة الخاصة بمرحمة التمييد . ينظـ المعمـ الدرس إلي فقرات بطريقة متسمسمة تمكف التمميذ مف دمج المعمكماتالجديدة في بناءه المعرفي السابؽ

ثالج ًا  :مزسل٘ التفهري التشلٔلٕ :
 تعد الخطكة األساسية األكلي لنظرية الذكاء الناجح  ،حيث يقكـ المعمـ بتكجيو أسئمةمتنكعة عف الحدث الجغرافي تساعد التبلميذ عمى ( التحميؿ – إدراؾ االختبلفات
كالمتشابيات – النقد – التقييـ – إصدار األحكاـ )  ،كتكميؼ الطبلب باالجابة عمييا
كيقدـ ليـ المساعدة كالتعزيز المناسب .

رابعاً  :مزسل٘ الذنا ٛاإلبداعٕ :
 يقكـ المعمـ بتكجيو أسئمة لمطبلب لمحصكؿ عمى المزيد مف اإلجابات كاألفكار الجديدة ،حيث يشجعيـ عمي اإلبداع كاالكتشاؼ كالخياؿ كالتنبؤ .

خامضاً  :الذنا ٛالعنلٕ :
 يقيـ المعمـ إلجابات الطبلب كالتحقؽ مف مدل تحقيقيـ لؤلىداؼ التي حددىا ،ككصكليـ لمحؿ الصحيح كتصكيب اإلجابات الخاطئة  ،كمناقشتيا لت كيد اإلجابات

الصحيحة  ،كتشجيعيـ عمى تطبيؽ التفكير التحميمي كاإلبداعي  ،كما تـ استنتاجو مف
أفكار عمى أرض الكاقع  ،عبر المكاءمة بيف قدرات كامكانيات كؿ طالب  ،كبيف
متطمبات البيئة المحيطة .
 كفي النياية يطمب المعمـ مف التبلميذ إعداد رسـ تكضيحي يعبر عف مكضكع الدرسكما يتذكر كؿ منيـ مف أىـ األفكار الرئيسية كالفرعية كالمفاىيـ التي قدمت في
الدرس.
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 - 2التفهري املتغعب :
 مفَْو التفهري املتغعب :
تعرفو مرفت محمد (  )93 ،2778ب نو أحد أنماط التفكير التى تسيـ فى تنمية قدرة
المتعمـ عمى استقباؿ كاستيعاب كتمثيؿ المعرفة كدمجيا فى البنية المعرفية لو  ،كالمكائمة
غالبا نتيجة
بينيا كبيف خبراتو السابقة كتحكيميا إلى خبرة مكتسبة ذات معنى  ،كيحدث
ن
حدكث التقاءات جديدة بيف خبليا األعصاب بما يشكؿ مسارات تسمح بالعديد مف االتصاالت
بيف الخبليا المككنة لبنية العقؿ  ،كيستدؿ عمية مف مركنة الفكر  ،كتعدد الرؤل عند معالجة
المتعمـ لممشكبلت الجديدة بالنسبة لو .
بينما يتفؽ كؿ مف ماىر محمد ( ، )15 ، 2713أسامة كماؿ  ،ىزاع عامر ( ، 2717
 ، ) 129مشعؿ عكاد (  ) 9 ، 2717ب ف التفكير المتشعب ىك قدرة المتعمـ عمى طرح
أكبر قدر ممكف مف األفكار حكؿ مكضكع ما  ،مع إدخاليا بكفاءة إلى بنيتو المعرفية
الداخمية فترتبط األفكار الجديدة باألفكار السابقة مما يؤدل إلى تعمـ ذل معنى  ،مع حدكث
اتصاالت ذات مستكل ع اؿ مف الدقة بيف الخبليا العصبية عمى شبكة األعصاب بالمخ ،
كيتضح ذلؾ عندما يبدع المتعمـ بطريقة غير نمطية فى استجاباتو لممكاقؼ .
كيبلحظ عمي التعريفات السابقة  ،أنيا تشترؾ مع بعضيا البعض في العديد مف الجكانب
لعؿ مف أىميا أف التفكير المتشعب -:
 .1يساعد عمى تكليد العديد مف األفكار كاالستجابات المختمفة لممكضكع .
 .2يتصؼ بالمركنة كالتي ترتبط بعممية اإلبداع.
 .3يتطمب تعدد االستجابات كاالنطبلؽ بحرية في مناخ متعدد الجكانب .
 .4القائـ بالتفكير المتشعب قادر عمى تكليد مجمكعة مف اإلجابات ألية قضية تطرح
أمامو  ،بؿ عمى ابتكار إجابات جديدة لـ يسبؽ ألحد جاء بيا.
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 أٍنٔ٘ التفهري املتغعب:
إف القياـ بالتفكير المتشعب يعد بمثابة تدريب لمتبلميذ الستخداـ ذىنيـ في إثبات
األحداث  ،ككذلؾ استنتاج عبلقات األحداث بعضيا ببعض  ،مما يساعد عمي تشعب تفكيره
كتحرير عقمو مف خبلؿ االبتعاد عف اإلطار الضيؽ في التفكير  ،كزيادة إمكاناتو كقدراتو .
كىذا ما يؤكده كؿ مف ( Nusbaum,S & ( ، ) Dewhurst,S . 2011.75
 ، ) Shan,J .et . 2012 . 9 ( ، ) Silivia,J. 2011 .40نيمة عبد المعطى (
 ، )72 ،2717أسامة كماؿ (  ) 129 ، 2717إلي ضركرة االىتماـ بتنمية التفكير
المتشعب  ،حيث يتميز بمجمكعة مف السمات  ،منيا :
 .1تنمية قدرة المتعمـ عمى اصدار استجابات تتميز باالنطبلقة الفكرية كالمركنة ،مما
بدال مف التفكير النمطى .
يعمؿ عمى زيادة فرص االبداع لدل المتعمـ ن

 .2يساعد المتعمـ عمى إنتاج أكبر قدر ممكف مف األفكار كالصكر كالتعبيرات المبلءمة
في كحدة زمنية محددة .
 .3يساعد التفكير المتشعب عمى حدكث العديد مف العمميات العقمية مثؿ ادراؾ العبلقات
الجديدة كاعادة تصنيفيا كتركيب كتقديـ رؤل جديدة .
 .4يكجو مسار التفكير أك تحكيمو مع متطمبات المكقؼ التعميمي .
 .5ينمى اتجاىات إيجابية لدل التبلميذ مف خبل ؿ حؿ المشكبلت  ،كالعمؿ فى
المشركعات.
 .6يجعؿ المتعمـ نشط كمفكر كيزيد مف دافعيتو لمتعمـ عف طريؽ عمؿ الكصبلت بيف
الخبليا العصبية فى المخ .
كفى إطار االىتماـ بالتفكير المتشعب قد أجريت العديد مف الدراسات التى اىتمت بتنميتو
لدل المتعمميف فى مراحؿ التعميـ المختمفة  ،منيا دراسة أحمد زارع (  )2712كالتي ىدفت
إلي فاعمية برنامج تدريبي مقترح في اكساب معممي الدراسات اإلجتماعية ميارات استخداـ
إستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان عمى التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير المتشعب لدل

تبلميذىـ  ،كقد أسفرت نتائج الدراسة أف ممارسة الطبلب لميارات التفكير المتشعب قد أدل
إلى تحسف كاضح فى مستكاىـ التحصيمي .
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كما تكصمت دراسة سممي مجيد (  ) 2716إلي تنمية ميارات التفكير المتشعب كىي
الطبلقة – المركنة – االصالة – الحساسية لممشكبلت – اإلفاضة  ،كذلؾ مف خبلؿ استخداـ
استراتيجية األمكاج المتداخمة لدل طبلب الصؼ الخامس األدبي في مادة التاريخ .

مَارات التفهري املتغعب :
لقد تعددت اآلراء كاختمفت حكؿ تحديد ماىية التفكير المتشعب كىك ما انعكس عمى
تحديد مياراتو  ،فقد تباينت اآلراء حكؿ ىذه الميارات  ،حيث يرم كائؿ عبد اهلل ( ) 2779
أف التفكير المتشعب يتضمف الميارات اآلتية  :المركنة  ،الطبلقة  ،إدراؾ كتركيب عبلقات
جديدة ،التكليد المتزامف لؤلفكار ،إدخاؿ تحسينات كتفصيبلت  ،تقديـ رؤل جديدة  ،كالتحكؿ
مف فكرة إلى أخرل.
كما صنؼ أحمد زارع (  ) 2712ميارات التفكير المتشعب إلي  :التركيب كالت ليؼ –
إدراؾ العبلقات الجديدة – إعادة التصنيؼ – إدخاؿ تحسينات كتقديـ رؤم جديدة .
كما يتفؽ كؿ مف ماىر محمد (  ، ) 2713رشا ىاشـ (  ، ) 2716أحمد عمى (
 ) 2718أف التفكير المتشعب يتضمف الميارات التالية  :التفكير الطمؽ  -التفكير المرف -
التفكير األصيؿ  -التفكير المكسع .
كمف خبلؿ العرض السابؽ لآلراء المختمفة حكؿ تحديد ميارات التفكير المتشعب تـ
تحديد ىذه الميارات كىي  :االستبصار لؤلحداث الجغرافية  ،المركنة لؤلحداث الجغرافية ،
االستكشاؼ المكسع لؤلحداث الجغرافية  ،كفيما يمي تعريؼ دقيؽ لكؿ ميارة مف ىذه
الميارات كىي التي تـ استخداميا في البحث الحالي :
 االستبصار لؤلحداث الجغرافية  :قدرة التمميذ عمى عرض جكانب األحداث الجغرافية
كتحميميا بدقة كالتعرؼ عمى محتكاىا  ،كذلؾ مف خبلؿ بياناتيا كمككناتيا
 المركنة في األحداث الجغرافية  :قدرة التمميذ عمي تكليد أكبر كـ ممكف مف األفكار
المتنكعة  ،كتكجيو مسار التفكير مع متطمبات األحداث الجغرافية .
 االستكشاؼ المكسع لؤلحداث الجغرافية  :قدرة التمميذ عمي إضافة تفاصيؿ جديدة
لؤلفكار المعطاة كالتكصؿ إلى نتائج مناسبة كحمكؿ منطقية  ،مف خبلؿ معمكمات
كبيانات سابقة تضمنتيا األحداث الجغرافية.
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 - 3االجتاِ حنْ اإلبداع :
 مأٍ٘ االجتاِ حنْ اإلبداع :
يعرفو (  ) O'keefe,D.2002.6أنو حالة مف االستعداد أك الت ىب العصبي كالنفسي،
تنتظـ مف خبلؿ خبرة الشخص  ،كتككف ذات ت ثير تكجييي أك دينامي عمى استجابة الفرد
لجميع المكضكعات كالمكاقؼ التي تستثير ىذه االستجابة .
بينما يعرفو محمد كماؿ (  ) 195 ، 2718أنو االستعداد اإليجابي كاالستجابة الصادرة
عف الفرد التي تعكس مدم إدراكو ألىمية اإلبداع في عممية التعمـ كمتطمبات تحقيقو كبمكغو
بالصكرة المطمكبة  ،كما يعرفو إنو القدرة عمى التفكير بطريقة إبداعية في مكاد التعمـ
المختمفة .

 أٍنٔ٘ االجتاِ حنْ اإلبداع يف الدراصات االدتناعٔ٘ :
يشير باسؿ حمداف (  ) 3 ، 2778إنو بإمكاف معمـ الدراسات االجتماعية تنمية االتجاه
نحك االبداع مف خبلؿ تقديـ مشاريع لممتعمميف تتطمب خططان ذىنية كتنفيذية  ،كتشجيع

التبلميذ عمى استخداـ قدراتيـ العقمية  ،كاعطاءىـ تغذية راجعة  ،كاعطاء المتعمميف الكقت
الكافي لمتفكير  ،كتقبؿ أفكار التبلميذ كتنميتيا  ،كتقديـ أسئمة مفتكحة النياية  ،كاستخداـ
األسئمة التباعدية .
بينما تؤكد صفاء محمد (  ) 152، 2712بإف مناىج الدراسات االجتماعية بما
تتضمنو مف أحداث كقضايا كمشكبلت  ،كبما يكفره معممييا مف مكاقؼ تعميمية ثرية متحدية
لمتفكير في ت نمية اتجاىات التبلميذ نحك اإلبداع  ،حيث يمارس التبلميذ أثناء دراستيـ لتمؾ
المادة العديد مف الميارات العقمية كالربط بيف األسباب كالنتائج  ،كربط الحقائؽ بعضيا
ببعض  ،كجمع المعمكمات كتصنيفيا  ،كتحميميا  ،كاستعماليا  ،كالتفسير لمظكاىر كاألحداث
المختمفة .
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في ضكء نظرية الذكاء الناجح كامكانياتيا كما تقدمو لمتبلميذ  ،يتضح أنيا تحمؿ مضاميف
عديدة لتنمية االتجاه نحك االبداع  ،كمنيا :
 .1تبتعد عف أسئمة التذكر فقط  ،كتمتد لتشمؿ أسئمة تحميمية كابداعية  ،كعدـ
اإلعتماد عمى كتيرة كاحدة مف األسئمة .
 .2تدريب التبلميذ عمى تقبؿ النقد البناء الذم ييدؼ إلي تجكيد العمؿ .
 .3تساعد في التعرؼ عمى قدرات التبلميذ كاإلستفادة مف نقاط القكة لدييـ كالتي
تحسف ادائيـ األكاديمي بشكؿ ممحكظ .
 .4تنمية التفكير النقدم لمتبلميذ ليتمكنكا مف تحديد ما ىك مناسب ليـ .

ثالج ًا  :إدزاٛات البشح التذزٓبٔ٘ :
- 1إعداد قاٜن٘ مبَارات التفهري املتغعب :
أ  -اهلـدف مً الكاٜن٘ :
تحديد ميارات التفكير المتشعب البلزمة لتبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم .

ب  -مصادر اعتكام الكاٜن٘ :
تـ تحديد ميارات التفكير المتشعب مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة  ،كمنيا
دراسة سممي مجيد (  ، ) 2716اسامة كماؿ  ،ىزاع عامر (  ، ) 2717محمد عمي (
 ، ) 2719ميا عمي ( . ) 2719

ز  -إعداد قاٜن٘ مبد ٜ٘ٔملَارات التفهري املتغعب :
تـ القياـ بإعداد قائمة مبدئية لميارات التفكير المتشعب البلزمة لتبلميذ الصؼ الثالث
اإلعدادم  ،كقد اشتممت القائمة المبدئية عمى ثبلث ميارات رئيسة يندرج تحت كؿ منيا
مياراتيا الفرعية .

د  -عزض الكاٜن٘ املبد ٜ٘ٔملَارات التفهري املتغعب عل ٙدلنْع٘ مً الضادٗ احملهنني:
تـ عرض القائمة المبدئية عمى مجمكعة مف السادة المحكميف ( ممحؽ ) 1في تخصص
المناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية  ،بيدؼ ضبط القائمة كذلؾ ؛ إلبداء آرائيـ
كمبلحظاتيـ حكليا .
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ّ ّ -يف ضــْ ٛارا ٛالضــادٗ دلنْعــ٘ احملهنــني ا إعــداد الكاٜنــ٘ اليَأٜــ٘ ملَــارات الــتفهري املتغــعب
الالسم٘ لتالمٔذ الصف الجالح اإلعدادٖ (.ملشل ) 2
كقد اشتممت القائمة النيائية عمػى عػدد مػف الميػارات الرئيسػة  ،ينػدرج تحػت كػؿ منيػا
عدد مف الميارات الفرعية ،كما يكضحيا الجدكؿ التالي:
جدول ()1
انًهاراخ انزئُظح وػدد يٍ انًهاراخ انفزػُح انتٍ تتضًُها انمائًح انُهائُح نًهاراخ انتفكُز
انًتشؼة انالسيح نتاليُذ انصف انخانج اإلػدادٌ
ػدد يهاراخ انتفكُز انًتشؼة
و
يهاراخ انتفكُز انًتشؼة انزئُظح
انفزػُح
7
االطتثصار نالحداث انجغزافُح
1
6
انًزوَح فٍ األحداث انجغزافُح
2
6
االطتكشاف انًىطغ نالحداث انجغزافُح
3
19
اإلجًانٍ

كمف ىنا يمكف القكؿ ب نو تـ اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ لمبحث كىك:
ما ميارات التفكير المتشعب البل زمة لتبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم ؟

- 2إعداد الربىامر الكاٜه عل ٙىظزٓ٘ الذنا ٛاليادح :
 األصاظ الفلضفٕ للربىامر :
أ  -تـ بناء البرنامج القائـ عمى نظرية الذكاء الناجح كاعداده في ضكء الصكرة النيائية
لقائمة ميارات التفكير المتشعب كمقياس االتجاه نحك اإلبداع .
ب  -ركعيت في تصميـ البرنامج مجمكعة مف األسس التربكية كالنفسية كالمعرفية ،
منيا-:
 تضميف المحتكل نشاطات متنكعة تتناسب مع حاجات التبلميذ .
 مراعاة إيجابية التبلميذ كنشاطيـ  ،ألنيـ محكر العممية التعميمية في البرنامج .
 مراعاة تنكع األساليب  ،كاألنشطة التعميمية التي يحتكل عمييا البرنامج  ،بحيث
تخاطب أكثر مف حاسة لدم التبلميذ .
 مراعاة الفركؽ الفردية بيف التبلميذ .
 االىتماـ بالخبرات التربكية السابقة كالبلحقة .
 االىتماـ ب ساليب التعزيز .
 تييئة البيئة المناسبة لمتعمـ .
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 أف يككف البرنامج مكمبلن لمعممية التربكية كداعمان ليا .

 تحديد األىداؼ العامة كالفرعية لمبرنامج بشكؿ صحيح .
 تنظيـ محتكل البرنامج بشكؿ تربكم سميـ .
 تقكيـ البرنامج ب ساليب التقكيـ المناسبة .

 مهْىات بيا ٛالربىامر :
أ  -أٍداف الربىامر  :ييؼ إلي تنمية ميارات التفكير المتشعب كاالتجاه نحك اإلبداع لدم
تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدام  ،مف خبلؿ دراستيـ لمنيج الدراسات اإلجتماعية باستخداـ
نظرية الذكاء الناجح .
ب  -ذلتْ ٚالربىامر  :تـ اختيار محتكل البرنامج القائـ عمى نظرية الذكاء الناجح مف
خبلؿ :


قائمة ميارات التفكير المتشعب كمقياس االتجاه نحك اإلبداع .

 المقػػاببلت الشخصػػية مػػع السػػادة معممػػي كمػػكجيي الدراسػػات االجتماعيػػة بالمرحمػػة
اإلعدادية.
جدول ( ) 2
َىضح يحتىٌ انثزَايج انمائى ػهً َظزَح انذكاء انُاجح
ػُىاٌ اندرص
انىحدج
 -1انًىلغ وانًظاحح .
-2انتضارَض .
وطُُا انؼزتٍ
-3انًُاخ .
 -4انُثاخ انطثُؼٍ .
 – 1انشراػح .
خُزاخ وطُُا انؼزتٍ
 – 2انخزوج انحُىاَُح وانظًكُح.
 – 1األخطار انطثُؼُح .
انكىارث انطثُؼُح وانثشزَح
 – 2األخطار انثشزَح .

ج  -طزاٜـــل التـــدرٓط املضـــتخدم٘  :تػػػـ اسػػػتخداـ بعػػػض االسػػػتراتيجيات التدريسػػػية لتحقيػػػؽ
أىدافػػػو ،ىػػػذا كسػػػكؼ يػػػتـ التنػػػكع فػػػي اسػػػتخداـ ىػػػذه االسػػػتراتيجيات فػػػي دركس البرنػػػامج :
كالمناقشة – التعمـ التعاكني – العصؼ الذىني – الخرائط الذىنية .
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د  -الْصاٜل التعلٔنٔ٘ للربىامر  :كيتضػمف البرنػامج اسػتخداـ مجمكعػة متنكعػة مػف الكسػائؿ
التعميميػػػػة لتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ البرنػػػػامج  ،كمنيػػػػا  :جيػػػػاز كمبيػػػػكتر  -جيػػػػاز الػػػػداتا شػػػػك
 - Datashowلكحات تعميميػة كرقيػة قبلبػة  -صػكر كرسػكـ تعميميػة كاألشػكاؿ التخطيطيػة
 خرائط  -األطمس العربي .ق -األىغط٘ التعلٔنٔ٘ املضتخدم٘ يف الربىامر  :تػـ اسػتخداـ مجمكعػة مػف األنشػطة المتنكعػة
منيػػػا  :العمػػػؿ التعػػػاكني فػػػي تنفيػػػذ الميػػػاـ المتضػػػمنة بكتػػػاب التمميػػػذ المقػػػدـ إلػػػييـ  -رسػػػـ
األشكاؿ التكضيحية التي تعبر عف المكضكعات  -إعداد ألبكمات صكر حػكؿ بعػض الظػكاىر
الجغرافية  -إعداد لكحات تعميمية  -زيارة المكتبة المدرسية .
ك -أصالٔب التكْٓه  :تـ استخداـ األساليب التالية حسب طبيعة الدرس كىي :
 التقكيـ التمييدل  :كذلؾ مف أجؿ معرفة ما لػدم التبلميػذ مػف معمكمػات سػابقة عمػا
يتـ تدريسو ليـ .
 التقػػكيـ التكػػكيني  :يػػتـ خػػبلؿ فتػػرة تنفيػػذ البرنػػامج  ،كالػػذم تمثمػػت أدكاتػػو فػػي تقػػديـ
المعمـ لبعض األسئمة الشفكية كالتغذية الراجعة لمتبلميػذ  ،كػذلؾ المبلحظػة المسػتمرة
مف قبؿ المعمـ ألداءات كسمككيات التبلميذ في مكاقؼ الػتعمـ كتقػديـ التػدعيـ الفػكرم
مباشرة في ضكء ىذه المبلحظات .
 التقكيـ النيائي  :كاشتمؿ عمى االسئمة التػي تعػرض عمػى التبلميػذ عقػب كػؿ درس ،
ككذلؾ عقب كؿ كحدة مما تـ دراستو .
ز  -الصْرٗ األّلٔ٘ ( لهتاب التلنٔذ )  :كقد تضمف الكتيب ما يمي:
 -1مقدمػػػة  :تتضػػػمف التعريػػػؼ بالكتػػػاب  ،كاليػػػدؼ مػػػف اسػػػتخدامو  ،كتعريػػػؼ التبلميػػػذ
بالنظرية المستخدمة.
 -2االطار العاـ لمحتكل الكتاب  :كقد تضمف كؿ درس ما يمي:
 األىداؼ اإلجرائية :ركعي فييا أف تككف كاضحة كقابمة لمقياس. -عرض محتكل الدرس باستخداـ الذكاء الناجح .
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حػ -الصْرٗ األّلٔ٘ ( لدلٔل املعله ) :
 .1مقدمة :كتـ مف خبلليا تعريؼ المعمـ باليػدؼ العػاـ مػف الػدليؿ ،كىػك االسترشػاد بػو
فػػػي تػػػدريس دركس البرنػػػامج كفقنػػػا لنظريػػػة الػػػذكاء النػػػاجح كالمتضػػػمنة فػػػي كتيػػػب

التمميذ.

 .2ميارات التفكير المتشعب الم ارد تنميتيا لدل تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم.
 .3خطكات تنفيذ التدريس بإستخداـ الذكاء الناجح .
 .4دكر المعمـ في ىذه النظرية .
 .5إجراءات تدريس دركس البرنامج كفقنا لمنظرية .
 .6الخطة الزمنية لتدريس دركس البرنامج .

 .7دركس الكحدة مجاؿ البحث كاإلجراءات التفصيمية لتدريسيا باستخداـ الذكاء النػاجح
 ،كقد تضمف كؿ درس ما يمي:
-

األىداؼ اإلجرائية :تـ صياغة أىداؼ كؿ درس بطريقة سمككية لتكضيحيا لممعمـ.

-

الكسػائؿ كاألنشػػطة التعميميػػة :التػػي تسػػتخدـ فػػي التػػدريس بمػػا يحقػػؽ األىػػداؼ ،كمػػا
ركعي فييا مناسبتيا لمدرس كمستكل طبلب الصؼ الثالث اإلعدادم .
خطة السير في الدرس .

-

ضبط الربىامر ّالتْصل إلٕ صْرتُ اليَا: ٜ٘ٔ

ط -

بعد االنتياء مف الصكرة األكلية لمبرنامج  ،تـ عرضو عمى مجمكعة مف السادة
صالحا
المحكميف  ،كبناء عمى آرائيـ تـ إجراء التعديبلت المطمكبة  ،كبذلؾ أصبح البرنامج
ن
لمتطبيؽ.

أيضػػا مػف مناسػػبة الكتػاب كالػػدليؿ لمتطبيػؽ عمػػى تبلميػذ الصػػؼ الثالػػث
كقػد تػػـ التحقػؽ ن
اإلعدادم مف خبلؿ إجراء التجربة االستطبلعية.
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م -التذزبــ٘ االصتطالعٔــ٘:
تـ إجراء تجربة استطبلعية لمبرنامج عمى مجمكعة مف تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم
بمدرسة الزىكر اإلعدادية بسفاجا  ،ككاف عددىـ ( )37تمميذ  ،كقد بدأت التجربة
االستطبلعية يكـ األربعاء  2719 / 9 / 25كانتيت يكـ الخميس  2719 / 17 / 17ـ ،
كفي ضكء آراء السادة المحكميف كالتجربة االستطبلعية التي أجريت عمى التبلميذ  ،تـ
التكصؿ إلى الصكرة النيائية لدليؿ المعمـ ( ممحؽ  ، ) 4ككتاب التمميذ ( ممحؽ  ) 3بصكرة
تجعميـ في حالة صالحة لمتطبيؽ عمى مجمكعة البحث األساسية.
كمف ىنا يمكف القكؿ ب نو تـ اإلجابة عف السؤاؿ الثاني لمبحث كىك:
ما صكرة البرنامج القائـ عمى نظرية الذكاء الناجح في تدريس الدراسات االجتماعية
لتنمية بعض ميارات التفكير المتشعب كاالتجاه نحك اإلبداع لدم تبلميذ الصؼ الثالث
اإلعدادم ؟

- 1إعداد أداتٕ الكٔاظ  :ا إعداد أداتٕ الكٔاظ ٍّنا:
 اختبار مَارات التفهري املتغعب :
أ -اهلــدف مــً االختبــار  -:ىػػدؼ إلػػي قيػػاس مسػػتكل أداء تبلميػػذ الصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادم
لميارات التفكير المتشعب .
ب -تصــئف مفــزدات االختبــار  :صػػنفت لتشػػمؿ الميػػارات الرئيسػػية كمػػا ينػػدرج تحتيػػا مػػف
ميارات فرعية  ،كقػد بمػغ عػدد األسػئمة تسػعة عشػر سػؤاالن  ،كالجػدكؿ التػالي يكضػح تصػنيؼ

مفردات االختبار.

جـدول ( ) 3
َثٍُ تصُُف يفزداخ اختثار يهاراخ انتفكُز انًتشؼة
أرلاو انًفزداخ
انًهاراخ
13 -12- 11- 8 -7 -2 -1
االطتثصار نألحداث انجغزافُح
. 17 -16 -15 -14 -6 -5
انًزوَح فٍ األحداث انجغزافُح
.19 -18 -11 -9 -4 -3
األطتكشاف انًىطغ فٍ األحداث
انجغزافُح
انًجًىع
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ج -ضبط االختبار إسصأٜاً  :تـ عرض االختبار عمي مجمكعة مف السادة المحكميف بيدؼ
التعرؼ عمي آرائيـ  ،كأجريت التعديبلت التي اشار إلييا المحكميف  ،كما تـ تطبيؽ االختبار
عمى مجمكعة مف تبلميذ مدرسة " الزىكر " ككاف عددىـ ( )37تمميذ كىى نفس المجمكعة
التى تـ تطبيؽ كتاب التمميذ كدليؿ المعمـ عمييـ  ،كقد أتيحت ليـ الفرصة لقراءة تعميمات
االختبار كابداء ما يركنيـ مف استفسارات ،كقد تـ رصد الدرجات تمييدان لتحقيؽ أىداؼ
التجربة االستطبلعية لبلختبار ،كذلؾ عمى النحك التالي:

 حساب معامبلت السيكلة كالصعكبة ألسئمة االختبار  :كقد تراكحت معامبلت السيكلة
كالصعكبة ما بيف{  ، }7097 ،7017كتعد ىذه المعامبلت مناسبة لمعامبلت
السيكلة كالصعكبة .
حساب معامؿ ثبات االختبار :تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية
باستخداـ برنامج ) ، SPSS(V. 18ككانت قيـ معامبلت الثبات كما فى جدكؿ ( ) 4
انًجًىػح
31

جدول ( ) 4
َىضح َتائج حثاخ اختثار انتفكُز انًتشؼة
يؼايم االرتثاط
1.81

يؼايم انخثاخ
1.86

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الختبار التفكير المتشعب=  ، 7.86كذلؾ
يدؿ عمى أف االختبار لو درجة ثبات مناسبة .

 سضاب معامل صدم االختبار:
-

صدم احملهنني  :لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ عرضو عمى مجمكعة مف السادة
المحكميف  ،كذلؾ لتحديد ما يركنو مف تعديبلت أك مقترحات  ،كقد تـ إجراء
التعديبلت البلزمة فى ضكء آراء السادة المحكميف .

-

الصدم التهْٓي ٙلالختبار  :صدؽ االتساؽ الداخمى  :مف خبلؿ حساب قيمة :
معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ ميارة كالدرجة الكمية لبلختبار كما في جدكؿ ( . ) 5

جدول ( ) 5
َىضح يؼايم االرتثاط تٍُ درجح انًهارج واندرجح انكهُح نالختثار
يؼايم االرتثاط تاندرجح انكهُح
يهاراخ انتفكُز انًتشؼة
و
**1.83
االطتثصار األحداث انجغزافُح
1
**1.55
انًزوَح فٍ األحداث انجغزافُح
2
**1.71
االطتكشاف انًىطغ نألحداث انجغزافُح
3
انؼاللح (**) تدل ػهً أٌ انًهارج دال ػُد يظتىي 1.11
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كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو قد تراكحت معامبلت االرتباط بيف ميارات التفكير
المتشعب كالدرجة الكمية لبلختبار ما بيف ( ، )7.83 ، 7.55كىى معامبلت ارتباط دالة
احصائيا عند مستكل ( ) 7.71كىى معامبلت مرتفعة  ،أل أف االختبار يتصؼ باتساؽ
ن
داخمى جيد  ،كىذا يدؿ عمى صدؽ االختبار .
 زمف االختبار  :كتـ حساب الزمف البلزـ لتطبيؽ االختبػار كقػد بمػغ (  ) 77دقيقػة ،
بخػػبلؼ خمػػس دقػػائؽ لمكقػػت المخصػػص إللقػػاء تعميم ػات االختبػػار  ،كبيػػذا أصػػبح
االختبػػػار جػػػاى ازن لتطبيقػػػو عمػػػى تبلميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث اإلعػػػدادم مجمكعػػػة البحػػػث.
(ممحؽ ) 5

 تصحيح االختبار :قدر لكؿ ميارة درجتاف مف درجات االختبار الكمي الػذم تكػكف مػف
تسػػعة عشػػر سػػػؤاالن  ،كزعػػت الميػػارات عمػػى األسػػئمة حيػػث أصػػبح لكػػؿ ميػػارة س ػؤاال
كاحدان ،كبذلؾ بمغت درجات االختبار الكمي ثمانية كثبلثيف درجة .

- 2مكٔاظ االجتاِ حنْ اإلبداع :
أ -اهلدف مً املكٔاظ  :ىدؼ إلي قياس االتجاه نحك اإلبداع لدم تبلميذ الصؼ الثالث
اإلعدادم .
ب -حتدٓد أبعاد املكٔاظ  :تـ تحديد االبعاد في ضكء اإلطبلع عمي األدبيات كالدراسات
السابقة التي تناكلت مقياس االتجاه نحك اإلبداع  ،كأبعاد المقياس في البحث الحالي
كالمكضحة في الجدكؿ ( )6ىي :
و
1
2
3

جدول ( ) 6
َىضح أتؼاد يمُاص االتجاِ َحى اإلتداع
أتؼاد االتجاِ َحى اإلتداع
اإلتداع فٍ انتؼهى
انتفكُز تطزَمح إتداػُح
اطتكشاف انًشكالخ انذهُُح

ز  -صٔاغ٘ مفزدات املكٔاظ :
ا صٔاغ٘ (  22عبارٗ ) بصْرٗ مبد ٜ٘ٔيف ضْ ٛثالث٘ أبعاد ّ ،ا ّضع ثالخ استجابات أماـ كؿ
عبارة ( نعـ – إلي حد ما – ال ) كعمى التمميذ أف يقكـ باختيار االستجابة التى يراىا سميمة
مف كجية نظره .
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د – ضبط املكٔاظ إسصأٜاً :
تـ عرض المقياس عمي مجمكعة مف السادة المحكميف بيدؼ التعرؼ عمي آرائيـ ،
كأجريت التعديبلت التي اشار إلييا المحكميف  ،كما تـ تطبيؽ المقياس عمى مجمكعة مف
تبلميذ مدرسة " الزىكر " ،كىى نفس المجمكعة التى تـ تطبيؽ كتاب التمميذ كدليؿ المعمـ
عمييـ  ،كقد أتيحت ليـ الفرصة لقراءة تعميمات المقياس كابداء ما يركنيـ مف استفسارات،
كقد تـ رصد الدرجات تمييدان لتحقيؽ أىداؼ التجربة االستطبلعية لممقياس  ،كذلؾ عمى

النحك التالي:

حساب معامؿ ثبات المقياس  :تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة التجزئة النصفية
باستخداـ برنامج ) ، SPSS(V. 18ككانت قيـ معامبلت الثبات كما فى جدكؿ (: )7
انًجًىػح
31

جدول ()7
َىضح َتائج حثاخ يمُاص اإلتداع
يؼايم االرتثاط
1.75

يؼايم انخثاخ
1.84

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات لمقياس اإلبداع =  ، 7.84كذلؾ يدؿ عمى
أف المقياس لو درجة ثبات مناسبة .

 سضاب معامل صدم املكٔاظ :
 صدم احملهنني  :لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ عرضو عمى مجمكعة مف السادةالمحكميف  ،كذلؾ لتحديد ما يركنو مف تعديبلت أك مقترحات  ،كقد تـ إجراء التعديبلت
البلزمة فى ضكء آراء السادة المحكميف .
 الصدم التهْٓي : ٙصدؽ االتساؽ الداخمى  :كتـ حساب الصدؽ التككينى لممقياس مفخبلؿ حساب قيمة معامؿ االتساؽ الداخمى بيف درجة كؿ بعد كالدرجة الكمية لممقياس
 ،كما في جدكؿ ( . ) 8
جدول ( ) 8
َىضح يؼايم االرتثاط تٍُ درجح انثؼد واندرجح انكهُح نهًمُاص
صدق االتظاق انداخهً نهًمُاص
يؼايم االرتثاط تاندرجح انكهُح
االتؼاد
و
**1.91
اإلتداع فٍ انتؼهى
1
**1.66
انتفكُز تطزَمح إتداػُح
2
**1.72
اطتكشاف انًشكالخ انذهُُح
3
انؼاللح (**) تدل ػهً أٌ انثؼد دال ػُد يظتىي 1.11
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كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو قد تراكحت معامبلت اتساؽ أبعاد المقياس مع الدرجة
احصائيا عند
الكمية لمقياس اإلبداع ما بيف ( )7.97 ، 7.66كجميعيا معامبلت ارتباط دالة
ن
مستكل ( ) 7.71كىى معامبلت مرتفعة  ،أل أف المقياس يتصؼ باتساؽ داخمى جيد ،
كىذا يدؿ عمى صدؽ المقياس .
 سمً املكٔـاظ  :كتػـ حسػاب الػزمف الػبلزـ لتطبيػؽ المقيػاس كقػد بمػغ (  ) 37دقيقػة ،
بخػػبلؼ خمػػس دقػػائؽ لمكقػػت المخصػػص إللقػػاء تعميمػػات المقيػػاس ،كبيػػذا أصػػبح
المقيػػاس جػػاى ازن لتطبيقػػو عمػػي تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس اإلبتػػدائي مجمكعػػة البحػػث.

(ممحؽ . ) 6

 تصـــشٔح املكٔـــاظ  :لتحديػػػد فئػػػات االسػػػتجابة اسػػػتخدمت طريقػػػة ليكػػػرت لمتقػػػديرات
المتجمعػة  ،كالتػي تعػد مػف الطػرؽ الجيػدة فػي قيػاس اإلتجاىػات  ،حيػث أنيػا تمتػاز
بالمركنة كالبساطة  ،فقدر لكؿ استجابة بالمقياس درجة معينة حسػب االختيػار (نعػـ
– إلي حد ما – ال ) تحسب ( )1-2-3كىذا يككف كفقان لرأم التبلميذ .

رابعاً  :خطْات البشح التذزٓبٔ٘ :
(( أ )) اختيػػار عينػػة البحػػث  :اختيػػرت عينػػة البحػػث عمػػى فصػػؿ ( ) 1/3كعػػددىا ( ) 37
تمميذ مػف مدرسػة عمػرك بػف العػاص اإلعداديػة  ،بعػد اسػتبعاد التبلميػذ الراسػبكف  ،كالغػائبيف
أثناء تطبيؽ أدكات البحث .
(( ب )) التطبيؽ القبمي ألدكات القياس عمى مجمكعة البحث -:
تـ تطبيؽ أدكات القياس ( اختبار ميارات التفكير المتشعب – مقياس االتجاه نحك
اإلبداع ) عمى مجمكعة البحث قبؿ تدريس البرنامج القائـ عمي نظرية الذكاء الناجح  ،كقد
تـ تعريؼ مجمكعة البحث ب داتي القياس كاليدؼ منيما  ،كذلؾ يكـ األحد المكافؽ / 13
 2719 / 17ـ.
(( ج )) تطبيؽ البرنامج القائـ عمي نظرية الذكاء الناجح عمى مجمكعة البحث . :
لتدريس البرنامج تـ االجتماع بالتبلميذ ( مجمكعة البحث ) قبؿ البدء فى التدريس  ،كتـ
شرح ليـ أىمية نظرية الذكاء الناجح  ،كقد استغرؽ تدريس البرنامج فترة زمنية مقدارىا
( )4أسابيع  ،ككؿ كحدة دراسية يندرج تحتيا مجمكعة مف الدركس .
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(( د )) التطبيؽ البعدم الدكات القياس عمى عينة البحث :
تـ تطبيؽ أدكات القياس كىما  ( :اختبار ميارات التفكير المتشعب – مقياس االتجاه
نحك اإلبداع ) عمى مجمكعة البحث فى األسبكع التالى لنياية دراسة البرنامج  ،كذلؾ يكـ
الثبلثاء المكافؽ  2719 / 11 / 19ـ  ،كفى ظركؼ مشابية لمظركؼ التى تـ فييا تطبيؽ
أدكات القياس قبميان .

خامض ًا  :ىتاٜر البشح ّتفضريٍا :
لإلداب٘ عً الضؤال الجالح :
 - 3ما فاعمية نظرية الذكاء الناجح فػي تنميػة بعػض ميػارات التفكيػر المتشػعب لػدل تبلميػذ
المرحمة اإلعدادية ؟
(( أ )) مقارنة متكسطات درجات مجمكعة البحث فى التطبيقيف " القبمى ػػػ البعدل " في كؿ
ميارة عمى حده كلبلختبار ككؿ :
جدول ( ) 9
انًتىطظ انحظاتٍ واالَحزاف انًؼُارٌ ولًُح " خ " ويظتىي اندالنح فً انتطثُمٍُ " انمثهٍ -
انثؼدي " فً كم يهارج ػهً حدِ ونالختثار ككم .
حجى انتأحُز
اندانح
لًُح "
اإلحصائُح
خ"
(ع)
(و)
انتطثُك ( ٌ )
انًهارج
االطتثصار
األحداث
انجغزافُح
انًزوَح فٍ
األحداث
انجغزافُح
االطتكشاف
انًىطغ
نألحداث
انجغزافُح
االختثار ككم

انمثهٍ
انثؼدٌ

31
31

1.33 7.13
1.36 12.17

انمثهٍ
انثؼدٌ

31
31

5.33
11.17

1.35
1.23

انمثهٍ
انثؼدٌ

31
31

4.47
11.23

1.61
1.16

لثهً
تؼدي

31
31

16.93
33.47

2.86
2.46
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17.66
19.46

دانح ػُد
يظتىي
1.11
دانح ػُد
يظتىي
1.11

17.42

دانح ػُد
يظتىي
1.11

28.86

دانح ػُد
يظتىي
1.11

1 .73
1 .75
1 .81

1 .87
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كيتضح مف الجدكؿ ( )9أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات

مجمكعة البحث فى التطبيقيف " القبمى ػػػػػ البعدل " فى كؿ ميارة عمى حده كلبلختبار ككؿ
عند مستكل  ، 7.71كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدل  ،كما يتضح أف حجـ الت ثير يتراكح بيف
( ) 7 .87 ، 7 .73كىى قيمة كبيرة  ،كىذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية
الذكاء الناجح في تنمية بعض ميارات التفكير المتشعب لدل (مجمكعة البحث).

لإلداب٘ عً الضؤال الزابع ٍّْ:
 .4ما فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية الذكاء الناجح لتنمية االتجاه نحك اإلبداع لدم
مجمكعة البحث ؟ .
(( أ )) مقارنة متكسطات درجات مجمكعة البحث فى التطبيقيف " القبمى ػػػػ البعدل "
لمقياس االتجاه نحك اإلبداع  ،في كؿ بعد كالمقياس ككؿ :
جدول ( ) 11
انًتىطظ انحظاتٍ واالَحزاف انًؼُارٌ ولًُح " خ " ويظتىي اندالنح فً انتطثُمٍُ " انمثهٍ -
انثؼدي " فٍ كم تؼد ونهًمُاص ككم نًجًىػح انثحج .
حجى
لًُح "
اندانح
انتأحُز
خ"
(ع)
(و)
انتطثُك ( ٌ)
انثؼد
اإلحصائُح
انًحظىتح
دانح ػُد
2.14
11.17
31
اإلتداع انمثهٍ
1 .71
 31.45يظتىي
1.71
23.93 31
انثؼدٌ
فٍ
1.11
انتؼهى
دانح ػُد
1.78
9.13
31
انتفكُز انمثهٍ
1 .81
يظتىي
29.71
1.81
21.13 31
تطزَمح انثؼدٌ
1.11
إتداػُح
دانح ػُد
2.21
6.57
31
اطتكشا انمثهٍ
1 .83
يظتىي
1.54
11.97 31
انثؼدٌ
ف
1.11
11.46
انًشك
الخ
انذهُُح
دانح ػُد
4.55 26.87
31
لثهً
انًمُا
1 .91
يظتىي
41.11
2.82 57.13
31
تؼدي
ص ككم
1.11
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يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ( )17أف ىنػػاؾ فركق ػان دالػػة إحصػػائيان بػػيف متكسػػطات درجػػات

مجمكعة البحث فى التطبيقػيف " القبمػى ػػػػػػ البعػدل " فػى كػؿ بعػد عمػى حػده كالمقيػاس ككػؿ ،
لمجمكعػػة البحػػث  ،كعنػػد مسػػتكل  ، 7.71كذلػػؾ لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدل  ،كمػػا يتضػػح أف
حجػػػـ التػػػ ثير يتػػػراكح بػػػيف ( ) 7 .97،7 .71كىػػػى قيمػػػة كبيػػػرة  ،كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى فاعميػػػة
البرن ػامج القػػائـ عمػػى نظريػػة الػػذكاء النػػاجح فػػي تنميػػة االتجػػاه نحػػك اإلبػػداع لػػدل (مجمكعػػة
البحث) .

تفضري ىتاٜر البشح:
 أشارت نتائج البحث إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  7.71بيف
متكسطات درجات مجمكعة البحث الختبار ميارات التفكير المتشعب فى التطبيقيف " القبمى
ػػػػػػػػ البعدل " لصالح التطبيؽ البعدل  ،كتتفؽ ىذه النتائج مع الدراسات السابقة التي
تناكلت نماذج كاستراتيجيات حديثة في تنمية ميارات التفكير المتشعب في تدريس الدراسات
االجتماعية بصفة خاصة مثؿ أحمد زارع (  ، ) 2712سممي مجيد (  ، ) 2716عادؿ
رسمي كأخركف (  ، ) 2716كتنمية التفكير المتشعب بصفة عامة مثؿ د ارسة ماىر محمد
(  ، ) 2713مشعؿ عكاد (  ، ) 2717أحمد عمى (  ، ) 2718ميا عمى ( ، ) 2719
كترجع الباحثة ذلؾ إلي أف نظرية الذكاء الناجح تتميز بمجمكعة مف المميزات مف أىميا-:
 تقػػدـ نظريػػة ال ػذكاء النػػاجح لمتبلميػػذ مصػػادر تعمػػـ متعػػددة كمتنكعػػة مثػػؿ ( :النصػػكص ،الصػػكر  ،األص ػكات  ،لقطػػات الفيػػديك  ،العػػركض التقديميػػة ) ممػػا يسػػاعد التبلميػػذ عمػػي
تعمـ كاكتساب ميارات التفكير المتشعب بطريقة سيمة كسريعة .
 تػػكفر ىػػذه النظريػػة بيئػػة تفاعميػػة مػػف خػػبلؿ دمػػج التبلميػػذ بصػػكرة ىادفػػة فػػي األنشػػطةالتعميمية عبر التفاعؿ مع اآلخريف كعبر مياـ دراسية مجدية.
 مراعاة الفركؽ الفردية بيف التبلميذ . تكفر ىذه النظرية المياـ كالمشكبلت مػف كاقػع مجتمػع التبلميػذ  ،أدل إلػي حرصػيـ عمػىجمعيػػا كتحميميػػا  ،كاج ػراء مزيػػد مػػف المناقشػػات حػػكؿ الحمػػكؿ المقدمػػة  ،ممػػا أدم إلػػي
تنمية التفكير المتشعب .
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 االعتماد عمى نشاط التبلميذ  ،حيث تساعد عمػى إيجػاد بيئػة تعميميػة تسػاعد عمػى إقبػاؿالمػتعمـ عمػى الػتعمـ كالرغبػة فيػو ،ممػا يزيػد مػف دافعيتػو لمػتعمـ ،كالسػرعة فػي تحقيػؽ
األىداؼ.
 استخداـ مجمكعات العمؿ التعاكني  ،كذلؾ مف خبلؿ مشاركة التبلميذ فػي المناقشػات بمػايسمح بالتفاعؿ بيف أعضاء المجمكعة  ،األمر الذم يتيح ليـ فرصان لئلبداع .

 تبادؿ اآلراء ككجيات النظػر بػيف المعمػـ كالتبلميػذ  ،كبػيف التبلميػذ بعضػيـ الػبعض سػاىـفي تنمية اإلبداع لدم التبلميذ .
 كما تتفؽ نتائج ىذا البحث مع دراسة كػؿ رشػا ىاشػـ (  ، ) 2716رشػا السػيد ( 2718)  ،السعدم الغػكؿ (  ) 2719فػي ت كيػدىـ عمػى فاعميػة اسػتخداـ نظريػة الػذكاء النػاجح
في المرحمة اإلعدادبة .
 أشػػارت نتػػائج البحػػث إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  7.71بػػيف
متكسطات درجات مجمكعة البحث عمى مقياس االتجاه نحك اإلبداع فػى التطبيقػيف " القبمػى
ػػػػػػ البعػػدل " لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدل  ،كتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع الدراسػػات السػػابقة مػػف حيػػث
فاعميػػة البرنػػامج القػػائـ عمػػى نظريػػة الػػذكاء النػػاجح فػػي تنميػػة االتجػػاه نحػػك اإلبػػداع بصػػفة
خاصػػة مثػػؿ دراسػػة صػػفاء محمػػد (  ، ) 2712كبصػػفة عامػػة مثػػؿ دراسػػة محمػػد كمػػاؿ (
 ، ) 2718رابعػػة اسػػماعيؿ (  ، ) 2719عبػػد الػػرحمف ناصػػر  ،فكػػرم لطيػػؼ ( ، ) 2719
فػػي ت كيػػػدىا عمػػى ضػػػركرة تشػػجيع التبلميػػػذ عمػػػى اإلبػػداع  ،كيرجػػػع ذلػػؾ إلػػػى الخصػػػائص
كالمميزات التى يتصؼ بيا البرنامج  ،كالتي مف أىميا  :ػػػ
 اعتمد عرض المادة التعميمية عمى مصادر تعمـ متعددة كمتنكعة مثؿ ( :النصكص ،الصكر  ،األصكات  ،لقطات الفيديك  ،العركض التقديمية )  ،مما يساعد التبلميذ عمي
تنمية اإلبداع .
 تزكيد التبلميذ بالتغذية الراجعة عف أدائيـ . تكفير بيئة تفاعمية مف خبلؿ دمج التبلميذ بصكرة ىادفة في األنشطة التعميمية عبرالتفاعؿ مع اآلخريف كعبر مياـ دراسية مجدية.
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 مراعاة الفركؽ الفردية بيف التبلميذ ،كذلؾ بتقديـ المعمكمات في أشكاؿ متنكعة تناسبقدرات المتعمميف مف حيث تقديميا في صكرة لفظية مكتكبة أك مسمكعة ،أك تقديميا في
صكر كرسكـ ثابتة أك متحركة.
 ساعد فى التعرؼ عمى ما ىك مجيكؿ كتنمية القدرة عمى اإلبداع كزيادة دافعية التبلميذلمتعمـ كتنمية القدرة عمى تكضيح العبلقات كتدريبيـ عمى الحكار كالمناقشة اليادفة.
 جعؿ مف مادة الجغرافية مادة حية كنشطة كعممية أكثر تنمي لدل التبلميذ القدرة عمىاإلبداع  ،كليست مف مجرد مادة لمحفظ كالتمقيف .

ثالجاً :التْصٔات ّالبشْخ املكرتس٘:
 تْصٔات البشح:
في ضكء إجراءات كنتائج البحث يمكف صياغة بعض التكصيات المتصمة بمكضكع
البحث كأىميا ما يمى -:
 اسػػتخداـ نظريػػة الػػذكاء النػػاجح فػػي تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة لجميػػع الصػػفكؼالدراسية بمراحؿ التعميـ المختمفة .
 تػكفير منػاخ تعميمػي تكػكف فيػو بيئػة الػػتعمـ آمنػة كثريػة كجذابػة كخاليػة مػف التيديػػدكالتكتر كمميئة بالتحديات المتنكعة كالمناسبة لعمػر مسػتكيات التبلميػذ  ،فيػي تجعػؿ
تعمـ الجغرافيا عممية ممتعة كمسمية .
 االىتمػاـ بتطػكير منػاىج الدراسػات االجتماعيػة  ،كاعػادة تنظػيـ محتكاىػا بمػا يتمشػىمع خصائص نظرية الذكاء الناجح .
 ضركرة إعداد كتدريب معممي الدراسات االجتماعية قبؿ كأثناء الخدمة عمػى اسػتخداـطرؽ التدريس الحديثة مثؿ نظرية الذكاء الناجح نظ ارن لفعاليتيا في التدريس .

 ضركرة تضميف مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االعدادية مكاقؼ تسػاعد عمػىتنمية ميارات التفكير المتشعب  ،كاالتجاه نحك اإلبداع.
 -التركيز عمى التقكيـ الذاتي لممتعمـ .
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 البشْخ املكرتس٘:
في ضكء مشكمة كاجراءات كنتائج البحث التى تـ التكصؿ إلييا فإف ىناؾ بعض
المشكبلت كمجاالت البحث التى تحتاج إلى تكجيو اىتماـ الباحثيف كالدارسيف نحكىا  ،كمنيا
ما يمى :
-

أثر استخداـ نظرية الذكاء الناجح في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية
اساليب التفكير المختمفة لدم تبلميذ مختمؼ المراحؿ التعميمية .

-

فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية الذكاء الناجح فػي تػدريس الجغرافيػا عمػى تنميػة بعػض
الميارات الجغرافيا كالتفكير اإلبداعي لدل طبلب المرحمة الثانكية .

-

فاعمية نظرية الذكاء الناجح فػي تػدريس الدراسػات االجتماعيػة لطػبلب الفئػات الخاصػة
كالمكىكبيف  ،كبطيئي التعمـ كغيرىـ .

-

إجػراء دراسػات تقكيميػة لمنػاىج الدراسػات االجتماعيػة بالمراحػؿ المختمفػة لمعرفػة مػدم
مراعاتيا لمنظريات الحديثة في العممية التعميمية كنظرية الذكاء الناجح .

-

أثر برنامج تدريبي لمعممي الدراسات االجتماعية فػي ضػكء نظريػة الػذكاء النػاجح عمػى
تنمية قدراتيـ التحميمية كاإلبداعية كالعممية .
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املزادع
أّالً  :املزادع العزبٔ٘ :
أحمد زارع أحمدد  . ) 2112برندمم دددريبم مرددري ادم ا مدمم مالمدم اتد ارمدما اة دممريد م دمراا
امد ددد دات امد دددرادي يما اتد دددالت اتمد ددنتت ياديد ددم رلد ددا اتدحرد ددي
اتمدشام تدى دالمييهت  .م ل

دنمي د د م د ددمراا اتد يد ددر

لي اتدربي  -مما أمي ط . 55 -1 . ) 2 28 .

أحمد رالي ربد اتحميد  . ) 2116امرلي برنمم قمئت رلم نتري اتي مء اتنم ح ام دنميد م دمراا
اترددراءا ات دمب د اةبداري د

د ت دددى ط ددالم اتمرحلدد اتهمن يدد  .رمددمت د د د ار  .ليد د

اتدربي  -مما رين شمس .

أحمد رلا اب ارهيت  . )2118أهر امد دات مد

اتددريس اتمدمميز ادا دددريس اتريماديما رلدا دنميد

م دمراا اتد يددر اتمدشدام اتم ددمراا اة دممريد تدددى دالميدي اتمرحلد اةبددائيد  .م لد
درب ي ددما اتريما دديما  -ات مايد د اتمرد دري تدرب ي ددما اتريما دديما -211 . )2 21 .
امددمم

.315

مددم اتدددين اب دراهيت  ،ه دزاع رددممر اتشددمر

 . ) 2117اتددرحالا اتماراي د اددم دنمي د م ددمراا

اتدددم اتر ارئددم اتد يددر اتمدشددام تددددريس اتمدددت يا اتلا يدد ات اراايدد اددم اتنر د
األدبي تطدالم اتردا األ

اتهدمن

 .د ارمدما رربيد ادم اتدربيد رلدت اتدن س . 83 .

.167 – 111
بمم حمدان اتشدي ما  . ) 2118د ر مالمم اتدرامما اي دممري ام دنمي اتد ير اةبدارم تدى
طلب األ

اتهمن

ام مدارس قرب اتم رق من

نتر اتمالمين اتطمب أن م ت .

مدمي رلا :
http: // www.Kantakji.com/figh/files/Education/ Hll3.pdf.
حمددن شددحمدح  ،حددمدت رمددمر  . ) 2113ااددمق درب ي د مد ددددا نح د دطد ير اتدالدديت اددم اتد طن اتاربددم
بين ات اقع اتممدرب  .اترمهرا  .اتدار اتمرري اتلبنمني .

رابا امممري ربمس اترامرم  . ) 2119اهر امد دات امدرادي ي اتد ير اتد يلم ام دنميد ايبدداع
ت دددى طلبد د اتمرحلد د اةبددائيد د ا ددم اتممل د د اتاربيد د اتم ددا دي  .م لد د اتالد د ت اتدرب يد د
اتن مي . 589 -568 . ) 4 21.
رش ددم اتم دديد ر ددبر

 : ) 2118يرن ددمم ق ددمئت رل ددم نتريد د ات ددي مء اتن ددم ح بمم ددد دات م دددا

د دددريس

رر دري تدنمي د اتمارا د اتريماددي اتد يددر اتنمقددد ات ي د ات طني د تدددى طددالم اتمرحل د

اةردادي  .م ل درب يما اتريمايما -ات ماي اتمرري تدرب يما اتريمايما 21 .
. 276 – 197 . ) 3
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رشم همشت ربد اتحميدد  . )2116امرليد

حددا مردرحد قمئمد رلدا اتدطبيردما اتريمادي تمبدمد اتندمن

د ن ت ا تدنمي اتد ير اتمدشدام ايد دم نحد مدمدا اتريماديما تددى طمتبدما اتمرحلد
اتمرحل د اتمد مددط بددمتزت ا  .م لدد د ارم ددما اددا اتمن ددمه
اتمرري تلمنمه
اتمدداد اتا د

اتمدداد

ط ددرق اتددددريس – ات مايد د

طرق اتددريس . 63 -15 .212 .

 . ) 2119برنددمم اه ارئددم قددمئت رلددا نتري د اتددي مء اتنددم ح تدنمي د م ددمراا

اتد ير رمتم اتردبد اتحدس اتالمدم تددى دالميدي اتمرحلد اةرداديد  .م لد

ليد اتدربيد

 مما أمي ط . 61 -1 . ) 2 35 .مددلمم م يددد حميددد  . ) 2116أهددر امدددرادي ي األم د اد اتمددا ل د اددم دنمي د اتد يددر اتمدشددام تدددى
طالم اترا ات ممس األدبم ام ممدا اتدمريخ  .ليد اتدربيد تلالد ت اةنمدمني – 99 .

. 132

ر مء محمد رلدم محمدد  . ) 2112برندمم مرددري قدمئت رلدم نتريد اتدي مء اتندم ح أهدر رلدا دنميد
اتدحري اتمارام م مراا اتد ير اتمر م ايد م نح اةبدداع تددى دلميدياا اتردا
اتهمنم اتمد مط  .م ل ات ماي اتدرب يد تلد ارمدما اة دممريد  .ليد اتدربيد  -مماد
رين شمس . 168 -138 . 41.

رمد رممم حممد اتن د  ،مم حمن اتميد ابراهيت  ،اممم أحمد اتميد  . ) 2116اهر امد دات
اتبيا اتدائر ام ددريس ات اراايدم تدنميد اتم دمهيت ات اراايد اتد يدر اتمدشدام  .م لد
لي اتدربي  -مما أمي ط . 157 – 127 . ) 4 32 .
ربدد اتددرحمن نمرددر اتددد ي  ،ا ددر تطيددا مدد تم  . ) 2119اامتيد اتدددالت اتممدددند اتددم اتدددمم اددم
دنميد د ايد ددم نحد د اةب ددداع ت دددى اتدالمي ددي ي

ر ددا بما ات دددالت اتم هد د بين  ،اتم لد د

اتاربي تال ت اةرمق اتم هب . 218 – 187 . 7 .
رلددا بددن منر د ر ح دزات ات ا ددر

 . ) 2119امدددرادي ي مردرح د قمئم د رلددا اتددي مء اتنددم ح تددددريس

اتريمادديما أهرهددم رلددا دنمي د م ددمراا اتد يددر اتريماددم تدددى طددالم اترددا اتمددمدس

ايبددائم  .م ل

لي اتدربي  -مما أمي ط 35 .

. 116 – 74 . ) 8

غددمدا ربددد ات دددمي ربددد اتازيددز رلددم  . ) 2119برنددمم مردددري قددمئت رلددم نتريد اتددي مء اتنددم ح تدنميد
م د ددمراا اتد يد ددر اتدد ددمري م تد دددى طد ددالم اتمرحل د د اتهمن ي د د  .م ل د د ات ماي د د اتدرب ي د د
تلدرامما اة دممري  .لي اتدربي  -مما رين شمس . 239 – 211 . 118 .
امطم د أحمددد ات ممددت  . ) 2115اتددي مء اتنددم ح اتردددرا اتدحليلي د اةبداري د  .ط  . 2رمددمن  .دار
ديب ن .
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مد ددمهر محمد ددد رد ددمتح  . )2113امد ددد دات اتمد ددد

اتمردد ددري اترد ددمئت رلد ددا ح د د اتمش د د ل اد ددا دد دددريس

اتريمادديما تدنميد م ددمراا اتد يددر اتمدشددام باددل رددمداا اتارد تدددى دالميددي اترددا
اتممدس اةبددائا  .م ل درب يما اتريمايما -ات ماي اتمرري تدرب يدما اتريماديما
128 -3 . )3 16 .
محمد مم أب ات د ي أحمد رمر  . ) 2118امرليد برندمم دددريبم قدمئت رلدا نتريد اتدي مء اتندم ح
ام دط ير اتد ير اتنمقدد دحمدين داادع اين دمز األ دمديمم دازيدز ايد دم نحد اةبدداع

ات دمد تدددى اتدالميددي اتم ه د بين من اددم اتدحرددي اتد ارمددم  .اتم ل د اتد تي د تدط د ير
اتد ق . 218 – 187 . ) 17 9 .
ددمد  ،ميددمدا اتنددمط ر  . ) 2116أهددر برنددمم داليمددم ممدددند اتددم نتري د اتددي مء

محم د د رلددم أب د

اتنددم ح اددم دنمي د اتردددراا اةبداري د اتدحليلي د اتاملي د تدددى اتطلب د اتمد د قين ررليددم .

م ل ادحمد ات مماما اتاربي تلدربي رلت اتن س 1 ،
مراددا محمددد مددم

. 38 – 13 . ) 14

 . )2118أهددر امددد دات امدددرادي يما اتد يددر اتمدشددام اددا دنميد اتردددرا رلددا حد

اتمش د الا اتريماددي ايد ددم نح د اتريمادديما تدددى دالميددي اتمرحل د اةبددائي د م دل دا
اتممد ددد يما اتدحرد دديلي  .م ل د د درب يد ددما اتريما د دديما -ات ماي د د اتمر د دري تدرب يد ددما

اتريمايما .139 -82 .11 .

 . ) 2117امرلي برنمم قمئت رلا امدرادي ي اتددالت اتد تيدد ادم دنميد ردمداا

مشا ر اد اتانز
اتار د

اتد يددر اتدشددابم اددم مددمدا اتدمددد ر حر د ق اةنمددمن تدددى طلب د اترددا اتهددمنم

رشر ام د ت ات يا  .رممت د د ار  .ليد اتدربيد بمتاردقد  -مماد

.
م م رلا محمد

 . ) 2119امدرادي ي األبامد اتمدامي

دنمي اتهر اتريمايمدي

ند م اتد اد

اتد ير اتمدشام

تدى دالميي اتمرحل اةردادي  .م ل درب يما اتريمايما  -ات ماي اتمرري
تدرب يما اتريمايما . 238 -194 . ) 7 22 .

ن لد د رب ددد اتماط ددم رب ددد اتر ددمدق  . ) 2117اتم ددد

ات دددتم اتد ريب ددم تدنميد د اتد ي ددر اتمدش ددام

اتم ددمراا اتالميد اددم اتالد ت تددد دالميددي اتمرحلد اةرداديد  .اتم لد اتمردري تلدربيد
اتالمي  -ات ماي اتمرري تلدربي اتالمي . 111 – 55 . ) 4 21 .
ه ددد مرددط م محمددد ربددد اتددرحمن  . ) 2117أه ددر ام دددرادي ي مردرحدد قمئمدد رلددا نتريدد اتددي مء
اتن ددم ح ا ددم د دددريس اتنرد د

األزهري  .ماي اتهرما من أ

األدبيد د رل ددا اتدحر ددي اتمارا ددم ت دددى ط ددالم اتهمن يد د
اتدنمي . 381 – 333 . ) 17 116 .
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 امرليد د ام ددد دات ام دددرادي يما اتد ي ددر اتمدش ددام ا ددا را ددع مم ددد ى. )2119 ائد د رب ددد ا محم ددد
اتدحرد ددي اد ددا اتريماد دديما دنمي د د باد ددل رد ددمداا اتار د د تد دددى دالميد ددي اترد ددا ات اربد ددع
ط ددرق اتددددريس – ات مايد د اتمرددري تلمن ددمه

 م لد د د ارمددما ا ددا اتمن ددمه.اةبددددائا
.117 -46 ، 153 . طرق اتددريس
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