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أثررب نبمررتعل مي معررد علررممر ة ررذ مءبمررا ح رر تتم ح مررت    ررد ممعمررا    
 .ح قربحت ح مح م ما وحإلنرحعما وح يع ما  رى ح ط نا ح عمفوقمن عق مًت

 
 *أبو جادو محمد علي محمودد. 

 **ميادة الناطورد. 
ذ:امللخص

جح  ددي تنميددح تعدد أ أ دد  ب  ددامم تعليمددي م ددرند إلدد   ا نددح الدد  ا  الندداإلدد   هددد ا الدرا ددح الحاليددح
والعمليدددح لددددب الللتدددح المريدددوأير عقليدددا، وأ ددد  الت  دددامم الرعليمدددي  دددي  ،واإلبداعيدددح ،القددددرال الرحليليدددح

تكددّون ممرمددد الدرا ددح مددر جميددد طلتددح الصددي العا دد  ا  ا ددي  ددي و تحصدديا الللتددح  ددي اللرددح الع بيددح. 
( 2مددويعير علدد   وطالتددح،  ( طالتدا  65لغ عدددده)  التددام 4002/4002وبيددا للعددام الدرا دي مدر دح الي

ممموعددح تم نتيددح وممموعددح  عيندداا عشددواايا ،  دد) اخريددار ن لدرا ددح  كا ددا يددياُ ددعص يددييح، أمددا عينددح ا
طددور ( طالتددا  وطالتددح. و  دد اا الدرا ددح الحاليددح 42مقار ددح بشددكا عشددوااي، وتلددمنا  ددا ممموعددح  

تتد ر و تدال لالخرتدار  ،دالالل يدق جدوأو التاحث يورة أرد يح مر اخرتار  ري  ت غ الثال ي للقدرال، 
 يد   ا ندح الد  ا  النداجح لرنميدح القددرال الدثال ، وأدد  عل  ا  م رند ا  تعليمي ا  ر ب  امما رخدامه،  ) طو 

وا رر ق تلتيد  الت  دامم الرعليمدي  د  نر   ي  ياق مادة اللرح الع بيح للصي العا   ا  ا ي. الت  امم
االخرتددار القتلددي والتعدددأ علدد  أ دد اد  طتدد ( دأيقددح، وأددد 20من ددا   ( حصددح درا دديح مدددة  ددا22بواأددد  

والعمليدح  ،واإلبداعيدح ،لرع أ أ   الت  امم  ي تنميح القدرال الرحليليدح، والمقار ح الرم نتيح ،الممموعرير
 أجدد أوتلتيدد  االخرتددارال التعدنددح،  ،علدد  الللتددح المريددوأير عقليددا ، وبعددد اال ر ددا  مددر تلتيدد  الت  ددامم

والمقار دح  ،الرم نتيدح ،ومقار ح مرو لال تحصيا المممدوعرير، (ANCOVA)حليا الرتانر المشر ك ت
أ دد  دال إحصدداايا  أ ددارل  ردداام الدرا ددح إلدد  وجددود و  .وبعددد   ددي مددادة اللرددح الع بيددح أتددا تلتيدد  الت  ددامم

والعمليدح  ،واإلبداعيدح ،ح ا نح ال  ا  الناجح  دي تنميدح القددرال الرحليليد عل للت  امم الرعليمي الم رند 
 ددد  أوجدددود   مدددا أ دددارل النرددداام إلددد  عددددملصدددالح الممموعدددح الرم نتيدددح.   لددددب الللتدددح المريدددوأير عقليدددا  
النا ندددح  دددي تح دددير الرحصددديا الدرا دددي  دددي اللردددح الع بيدددح للللتدددح  علددد للت  دددامم الرعليمدددي الم دددرند 

 المريوأير عقليا.
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
   ليح العلوم الر بونح دددد جامعح التلقا  الرلتيقيح دددد ا ردن.* 
 ا ردن. ليح العلوم الر بونح دددد المامعح ا رد يح دددد * *
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ذاملقدمة: -1

 ،والتدد امم الخايددح بالللتددح الموهددوبير ، دد دل العقددود الماتدديح تلددورا  هددااال   ددي  ا نددال الدد  ا   
نتددو ،  دي حدير بإمكا يدح أ لدا للرلتيد بعلد ا  تميداتعددد هد   النا ندال،  ومددوالمريوأير  دي العدال). 

علومدددال، والكددد) ال اادددا مدددر و دددي ثدددا  دددورة الم ، و دددي الوأدددا الحاتددد اآلخددد  بعيددددا  عدددر  لددد   ابعلددد
أيدتح مدر  بالمقار ح مد  نوال أليلح ماتيح ويول إلي ا ب  ولح و  عح  ااقريرالمعلومال الري نمكر ال

ومو دديقاها الصدداختح، وبدد يل  ،الصددعص  صددا الرعلددي) عددر مرللتددال الحيدداة اليوميددح وإنقاع ددا المر ددار 
ا بكيانددح مددد هدد   المرريدد ال،  تاإلتددا ح لرنميددح   المنا ددتح للرعامددااحاجددح أ تدد  إلدد  تلونددد الللتددح بددالل  

حاجددح إلد  تلدون  أدددرال الللتدح علدد   بد يل ، والرمييدلوالمقار ددح ،والرقيدي) ،أددرال الللتدح علدد  الرحليدا
وتنميددح أدددرات ) اإلبداعيددح مددر  ،توثيددي مددا تعلمددو   ددي حيددات ) اليوميددح، وتحونددا ا  كددار إلدد  ممار ددال

ووتددد اال ر اتددال، وت ددون  ا  كددار  ،كددار، والرخيددا، وطدد ل ا  دد لحخددالل تدددرنص م ددارال توليددد ا  
باتددا مرللتددا   ، والعمليددحواإلبداعيددح ،اإلبداعيددح. ومددر خددالل مددا  ددت  نرلددح أن تنميددح القدددرال الرحليليددح

والعدددادنير علددد  حدددد  دددوا ، مدددر أجدددا الرعامدددا  ،أ ا ددديا   دددي التددد امم الرعليميدددح للللتدددح المريدددوأير عقليدددا  
 ليح، ح ص  ا نح ال  ا  الناجح.اعمرللتال الحياة المعاي ة بي والركيي مد

 ،و ا نددال خايددح ت اعددي اليدد وق بددير الللتددح  ددي أ مددا  الددرعل) ،هدد ا وتددلداد الحاجددح إلدد  بدد امم
والدار دير لرلدون  التدد امم  ،والريكيد  والريلديالل المع  يددح. وهد ا نيدرح التددار علد  مصد اعيه للتدداحثير

أحد  النا نال القاامح عل  ال  ا ال المرعددة، وواحدة مر أه) هد   النا ندال  الرعليميح المتنيح عل 
ل دددري  ت غ  (The Theory of Successful Intelligence)هدددي  ا ندددح الددد  ا  النددداجح 

(Sternberg)، والرعد أ  د) الرددخا  الرددرنم(  د)  ،نلود دا بنمدو ل لعمليدال الكشدي وهي إطار عدام
والنمددو ل . (Sternberg,1998c)والمريددوأير عقليددا   ،ح بالللتددح الموهددوبيرالرقيددي)  ددي التدد امم الخايدد

الميددد  ددي الكشددي هددو  لدد  النمددو ل الدد أ نكددون أددادرا  علدد  تت ندد  إجدد ا ال اخريددار الللتددح، وتقدددن) 
 ،والمعلمددير الدد نر ن ندددون مع  ددح  ددتص اخريددار طالددص وعدددم اخريددار طالددص ،تي ددي ال عقال يددح ل هددا
ن عددددم   ، والرقيدددي)والرددددرنم ،  الكشدددياادددب هنددداك حاجدددح لال  دددمام بدددير ط  آخددد . ومدددر ج دددح أخددد  

نددرم عندده عيددور  ددي الردددرنم،  ددإ ا تدد) اخريددار الللتددح بنددا   علدد  االت دداق بددير هدد   العمليددال نمكددر أن ت
وث دددور الللتدددح  ، يمدددص أن ال  ياجددد  بعددددم تميّدددل أددددرات ) اإلبداعيدددح، وتددد) تدرن ددد ) بل نقدددح تقليدندددح،

ليدددح وأهميدددح بددد امم اع دددي ثدددا هددد   الاددد وأ نمكدددر أن تخددد ل ا يدددوال الردددي تشدددك   دددي  المتددددعير. و 
الموهددوبير، و ددي المحصددلح هندداك خ ددارة  تيدد ة لللالددص، وت ددُقأل إجدد ا ال الكشددي    ددا  شددلا  ددي اخريددار 

 .(Sternberg & Clinkenbeard,1995)  ه ل) نر) اخريار الللتح بالشكا الصحيح  الللتح الالمعير،
 والم رونال الدرا يح المخرليح مشدكلح ،لر أ الصييح نواجه مالنير الللتح  ي الرخصصالو ي ا

أو  ،  ال تن ددم) مددد  مددا ل الددرعل) المنا ددتح لقدددرات )، وهدد ا نددهدأ إلدد  عدددم تعلم دد)ااددتدرن دد ) بل  
ومعلمددوه) إلدد   ريمددح ميادهددا أن  ،تعلم دد) بالحدددود الددد يا، و ددي الوأددا  ي دده أددد نصددا هددهال  الللتددح

مدا تد) إ ا  أددرال م هلدح  دي الدرعل) الحقيقدح أن الكثيد  مدن ) لدنده ي القدرة عل  الدرعل)، و  ا  لدن )  قص
 ي الرعل)، ون ب  ري  ت غ أن ه ا اإلدعا  ل) نر) الرويا إليده مدر خدالل  بل نقح تنا ص  ما جه تدرنم

يد  مدر ا  د اد  دي ثد وأ مر خالل العدند مر الدرا ال الري أ ارل إلد   مدال الكث إ ماحالح واحدة، 
. ومدر هندا طدور  دري  ت غ (Sternberg, 1998b) تعليميح معينح، و شل ) تحا ث وأ تعليميدح أخد ب
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  الكشدي ااد ا نح ال  ا  الناجح مر أجدا الويدول إلد  هدهال  الللتدح، مدر خدالل تلدون  مناومدح مدر ط  
)،  ددد) النمدددال  دددي الحيددداة والرددددرنم والرقيدددي)، لم ددداعدة جميدددد الللتدددح للويدددول إلددد  أأصددد  طاأدددات 

(Sternberg, Grigorinko,2004). 

ذمشكلةذالدراسة: -2

 ،والنا ندددال الحدنثدددح  دددي تعلدددي) الموهدددوبير م دددهوليح مشدددر  ح بدددير المددد بير ،موا تدددح التددد امم تعدددد
 ،وطاأددال الللتددح المريددوأير ،لمددا ل دد   التدد امم مددر أهميددح ال ددرثمار أدددرال ، ويددا عي القدد اروالدار ددير
 دامم الرعليمدي للدرا دح النا نال  ا نح ال  ا  الناجح الري ننتثد  عن دا الت   وواحدة مر ه   والموهوبير،

العدند مر الدرا ال ا جنتيح إل   عاليح الت امم المنتثقدح عدر هد   النا ندح  دي تنميدح  الحاليح، ولقد أ ار
يا ، وبدددال  ) مدددر الددددع) والعمليدددح، باإلتدددا ح إلددد  تيدددوأ ) تحصددديل ،واإلبداعيدددح ،أددددرال الللتدددح الرحليليدددح

الرم نتي القوأ ل د   النا ندح وتلتيقات دا علد  الللتدح  دي الدرا دال ا جنتيدح، هنداك حاجدح ما دح للر  دد 
مر منا تح تلتيقال ه   النا نح  ي الممرمد المحلي، وهنا تكمر مشكلح الدرا دح الحاليدح  دي الرحقد  

 ،واإلبداعيدح ،الناجح  ي تلون  القدرال الرحليليدح مر جدوب الت  امم الرعليمي المنتث  عر  ا نح ال  ا 
ح وأابليدح هد   النا ندح للرلتيد  ممثلد والر  دد مدر يدالل، يوأير عقليدا ،والعمليح لدب عينح مر الللتح المر
 التي ح المحليح.  يلي ا  ي الت  امم الرعليمي الم رند ع

ذأهموةذالدراسة: -3

نخددم   دح هامدح  أو ب  دامم تعليمدي ، ا تقددن)  مدو لتنتد أهميح الدرا ح الحاليح مر  قا  عدة أهم
والموهدددوبير نمرددداي بقابليرددده للرلتيددد   دددي    دددح  ،مدددر   دددال الر بيدددح الخايدددح وهدددي   دددح الللتدددح المريدددوأير

المعلدد) العددادأ بعددد وإعلاادده تددمر المددن م الدرا ددي العددادأ، وإمكا يددح تقدنمدده مددر  ،وتكيييدده ،الصددي
لد   ا ندح الد  ا  النداجح  دي الدوطر ع مم الرعليميدح الرلتيقيدح الم درندةمد عدم وجود أو ألح التد ا تدرنته

وتقيي) أدرال أد ال تكون مثدار اهرمدام عندد  ،وا رخدام ،الع بي، ون اه) تلتي  ه   النا نح  ي تدرنص
   الرقليدنح.ااتدرنم الللتح بالل  

ذاإلطارذالنظري: -4

علدد  اهرمددام العلمددا  مندد  يمددر طونددا،    دداُ  اإل  ددان مددر الم ددااا المدليددح الرددي ا ددرحو ل نُعددد
واحرددم الخدالأ بدير علمدا  الدنيم علد  وجده الخصدوك حدول الكثيد  مدر القلدانا  ال العالأدح، ولعددا 
الويول إل  تع ني محدد ل  ا المي وم  ان مر بير أ ثد  القلدانا الخال يدح بدير التداحثير، وربمدا تكمدر 

االتماهددال النا نددح  ددي اللتيعددح الممدد دة ل دد ا  يددعوبح االتيدداق علدد  تع نددي محدددد ومقتددول مددر مخرلددي
والعلمددددا  بددددير الدددد  ا  والقدددددرة الليايددددح وم ددددارة حددددا  ،المي ددددوم،  تينمددددا ن دددداوأ العدنددددد مددددر التدددداحثير

أدددرة   دنددح علدد  الددرعل) مددر ختدد ال الحيدداة اليوميددح  بويددي )المشددكالل،  ددإن آخدد نر نيلددلون تع نيدده 
 (.4002والركيي مع ا  أبو جادو، 

 واد ا وااددا الدد نر اهرمددوا بدرا ددح اليدد وق الي دنددح، وتحددد  عددر مددر الدد (Galton)لرون جددا ونعددد
(، وتعدد أبحدا  9666ادع  أن عدد العتاأ ة نمكر تقدن    ي أأ ممرمد  الحد ور،  إ ورا ح العتق نح 
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ح مر الم ود الري أ  ل  ي تلور مي وم ال  ا  والموهتح مر خالل إ د اماته التحثيد (Terman)تي مان 
بينيددده، درا دددح هامدددح  دددي تدددارن  تعلدددي) -وتلدددون   لمقيددداف  دددرا يورد (، وتعدددد درا ددداته9666 الحددد ور، 
 .الموهوبير

  مناددورننر  ددي معام ددا علدد ومددر  احيددح أخدد ب نمكددر القددول أن  ا نددال الدد  ا  الرددي تناول ددا التدداحثون ر ددلل
 General)ا  وجدددود عامدددا عدددام الددد أ نمثدددا االتمدددا  الرقليددددأ  دددي الناددد  إلددد  الددد  راي دددير، نقرددد ل ا ول 

Factor)، (  ددان  ددتي مان 9644عددر معادد) أدددراتنا العقليددح،  يددي عددام   م ددهول(Spearman)  مددر
أن الدد  ا  نرلددمر درجددح عاليددح مددر القدددرة العقليددح، وا ردد ا أن الدد  ا   أددالواأوااددا علمددا  الددنيم الدد نر 

إتدا ح إلد  عددد مدر العوامدا المحدددة أو  أ ا ا  لمميد الوثااي العقليح، نُعد (g)نركون مر عاما عام 
،أما المنادور (4002 أبو جادو، ت تتأل بموأي أو م مح محددة الري  (Specific Factors)الخايح 

نمثددا االتمددا  الحدددنث  ددي الدد  ا   الدد أالدد ايم الثددا ي  ددي درا ددح الدد  ا    ددو اتمددا  العوامددا المرعددددة 
خي ة ونرعل  بدرا دح القددرال الخايدح أو المحدددة، وال ال أ حاي بملند مر االهرمام  ي ال نوال ا 

 أو أددرة ( عدامال  920 يما مر خالل ارتتاط ا بالنمال  ي موتدوعال درا ديح مرنوعدح، وأدّدم جيليدورد  
(Fetsco & McClure, 2005). 

أن هناك أ واعا   (Gardner,1983) و ي  ياق الحدنث عر القدرال المرعددة ن ب جارد  
تويدا إلي دا مدر خدالل  وجدود عددة أ دوا  منيصدلح مدر الد  ا أيدتح مقرنعدا  ب إ لد  ا ، مرعددة مر ا

قد وجد أن  جلا   قأل مر القش ة الدما يح، لدرا ح الم ت  ال نر نعا ون تلي الدماغ  ي بعض ا
 ا   اد  قددوا بعدض أ دوا  القددرال العقليدح  يمدا بقيدا أددرال عقليدح أخد ب بوتدد ن دمح ل دا بالعمدا،ههال  

وهد ا مددا أداد  إلدد  االعرقداد بدد ن هنداك أ واعددا  مخرليدح مددر الد  ا  م ددهولح عن دا أجددلا  مخرليدح مددر الددماغ. وأددد 
 ددتعح أ ددوا  للدد  ا  هددي  الدد  ا  اللرددوأ،  (Frames of Mined)حدددد جددارد   بدانددح  ددي  رابدده أطدد  العقددا 

 ا  الم ددددددأ الح  دددددي، والددددد  ا  والددددد  ا  ال ناتدددددي المنلقدددددي، والددددد  ا  المو ددددديقي، والددددد  ا  المكدددددا ي، والددددد  
إلد  أن هنداك  ال دح  (Gardner,1999) مدا أ دار جدارد    Gardner,1993)  ياالجرماعي، وال  ا  الشخص

الدد أ  (Intelligence Reframed)أ ددوا  جدندددة م  ددحح لركددون مددر تددمر الدد  ا ال المرعددددة  ددي  رابدده 
 (spiritual)والد  ا  ال وحدي  (naturalist)، وه   ال  ا ال هي  الد  ا  اللتيعدي 9666 ش   عام 

 . (existential)وال  ا  الوجودأ 
 ددي الدد  ا ، حيددث ندد     و ددي العقددود الثال ددح ا خيدد ة مددر القدد ن الماتددي تلددورل  ا نددح  ددري  ت غ

أن  ا نردده الثال يددح لي ددا النا نددح الثال يددح الوحيدددة  ددي الدد  ا ،  قدددد  (Sternberg,1985) ددري  ت غ 
اأردد ل  و أن الد  ا  نمكددر أن ني د) بثال دح أوجده هددي  العمليدال والمحروندال والنراجدال. اأرد ل جيليدورد 

القددرة ، تتعا  لثال ح أ وا  مر القدرال هدي  9649 ا نح  ال يح أخ ب  ي ال  ا  عام  (Cattell)   اتيا
 ال دح  رننلولدي واأرد للعلد). وا ،والعوامدا ا وليدح الردي ترشدكا مدر الثقا دح ،والقدرال العقليح الخايح ،العقليح العامح

 .,Sternberg, & Davidson,1986) 9666عناي  مرداخلح    اٍف للموهتح  الح ور،

ذذذThe Theory of Successful Intelligenceذ:نظروةذالذكاءذالناجحذ-4-1

 وأددوتعلدي) الموهدوبير والمريدوأير،  ،ه   النا نح مر النا نال الحدنثح   تيا   ي ميدان رعاندح تعد
ُع  ا عل   لاق وا د  ي العقود الثال دح ا خيد ة مدر خدالل ج دود الدد رور روبد ل  دري  ت غ، يداحص 
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  )بعلدعلي) المدر ي  ي حدير ال ن درييد ه   النا نح، ال أ الحظ أن بعض ا طيال ن رييدون مر الر
  الدددرعل) للويدددول بالللتدددح إلددد أمدددام تحدددد  تيددد  نجعدددا المعلمدددون والم بدددو ممدددا ،  ي ددد ا الل نقدددحباآلخددد  

المللدور، ونعرقددد  ددري  ت غ أن هندداك أ ددتابا  عدندددة ل دد   المشدكلح من ددا مددا نرعلدد  بوجددود يددعوبال  ددي 
لكدددر أهددد) أ دددتار  شدددا الرعلدددي) ، أو مشدددكالل يدددحيح و ي هدددا، الدددرعل)، أو مشدددكالل  دددي الدا عيدددح

 داليص الردي   وا اادالمدر ي  ي رأنه هو عددم اال  دمام بدير  قدا  القدوة واللدعي لددب اللالدص والل  
ن ددرخدم ا المعلدد)  ددي الرعامددا مددد هدد ا اللالددص، ومددر هنددا تتدد ي أيمددح  ا نددح الدد  ا  الندداجح الرددي تقددّدم 

 . (Sternberg,2002)وأ اليص مرعددة  ي الردرنم للويول إل  أ ت  عدد مر الللتح  ، ما ل

ذتعروفذالذكاءذالناجح:ذ-4-2

"  الد  ا  النداجح ب  ده (Sternberg & Grigorinko,2000a)نعد أ  دري  ت غ وج نمورننكدو 
 اام مركاما مر القدرال الاليمح للنمال  ي الحيداة، نع  ده الشدخم تدمر  دياأه الثقدا ي االجرمداعي، 

 ون درييد من دا أددر اإلمكدان، و دي الوأدا ،والشخم ال أ نرمرد بال  ا  الناجح نُميّدل  قدا  القدوة لدنده
أو الرعددونض عن ددا،  مددا نرميددل ا  ددخاك الدد نر  ،ح ا  لرصددحيااددد الل  ، ونحدددنميددل  قددا  تددعيه  ي دده

ونخردددارون التي دددال مدددر خدددالل الردددواين  دددي  ،وُنشدددّكلون ،بددد   ) نركييدددون نرمرعدددون بالددد  ا  النددداجح أنلدددا  
 ا رخدام ) للقدرال الرحليليح واإلبداعيح والعمليح."

ذبنوةذنظروةذالذكاءذالناجح)ذالنظروةذالٌالثوةذيفذالذكاء(ذذ-4-3

وتشدرما علد   ،نح  ري  ت غ الثال يدح  دي الد  ا  اإل  دا ي علد   ا ندح معالمدح المعلومدالت رند  ا  
 ددددددددددال   ا نددددددددددال   عيددددددددددح هددددددددددي  النا نددددددددددح الر  يتيددددددددددح، النا نددددددددددح الرم نتيددددددددددح، النا نددددددددددح ال ددددددددددياأيح 

(Sternberg,1985,1990,1997a) وه   النا نال الي عيح الثال  ت رخدم لروتيح العال) العقلي ،
مددير، و يددي ن ددرخدمون الدد  ا  للرياعددا مددد بي ددر ). و يمددا نلددي توتدديح ل دد   النا نددال الددداخلي للمرعل

 الي عيح 
عنددد هأ هددد   النا ندددح   Componential Subtheoryالر  يتيدددح الي عيدددح النا ندددح  -2-2-9
مكو دال معالمدح المعلومدال الردي تيعدا الرمثدا الدداخلي للختد ة، وُت درنخدنم هد   النا ندح  د ل   الي عيح
 (Fetsco & McClure, 2005) ي اليعاليال العقليح الداخليح للمرعل).لوي

أن الد  ا  نمكدر   مده مدر  (Sternberg,1985)وتتعا  للنا نح الثال يح  ي الد  ا  ند ب  دري  ت غ 
 .(Sternberg,1993b)والعال) الخارجي  ،خالل الخت ة الري ترو أل العالأح بير العال) الداخلي

اخلدح وهدي  العدال)  ا  نمص أن نُي ند) مدر خدالل عالأرده تدمر الموا دص الثال دح المردن ال  ون ب  ري  ت غ أ
الدد أ والعددال) الخددارجي لليدد د الدد أ نرلددمر  التنددا  العقلددي، العمليددال العقليددح، القاعدددة المع  يددح(، الددداخلي لليدد د 

 جددددة الم مدددال  رلدددمرالردددي توهدددو ختددد ال اليددد د نرلدددمر  بي دددح العمدددا، بي دددح المندددلل(، والما دددص الثالدددث ال دددام 
 ,Linn,1989) (Sternberg,1985أو المواأي الري نرع ا ل ا الي د(.  ،المعلاة
بددال جو  إلدد   ددري  ت غ   Experiential Subtheoryالرم نتيددح الي عيددح النا نددح  -2-2-4

(  ددإن الم مددال التي يددح الرددي تلتدد   ي ددا مكو ددال معالمددح المعلومددال تخرلددي  ددي  و  ددا م لو ددح 9664 
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لمددرعل) ح ددص النا نددح الرم نتيددح، ونعرقددد أن أ لددا ط نقددح لقيدداف الدد  ا  هددي الم مددال الرددي ترلددمر ل
نددة  وعدا  مد الم مال الردي تكدون جدالري ت رخدم  (Novelty)الِمّدة  أو ،م ارال عقليح هما ا تمرح

طد نقرير  مدد المددةأدرة ا   اد عل  أتمرح م ارال معينح، وأددرت ) علد  الرعامدا  ما عل  المرعل). وتعد
 .(Sternberg,1986)ر لقياف أدرال ا   اد عل  تلتي  خت ات )  عالري

تعكددم النا نددح    Contextual Subtheory ال ددياأيح  التي يددح(الي عيددح النا نددح  -2-2-2
ال دددياأيح الي عيدددح اعرقددداد  دددري  ت غ أن ال ددددأ ال اي دددي لل دددلوك الددد  ي هدددو تحقيددد  ا هدددداأ العمليدددح 

(Sternberg,1985,1997a) ، ولعما  ل  ن رخدم الناف مكو ال معالمح المعلومدال لددن ) للركيدي مدد
 ،(Fetsco & McClure, 2005)ن م) مد أددرات ) نأو اخريارها،  ،أو تشكيا التي ح ،مرللتال بي ات ) لرعدنا

ارل ونددد ب  دددري  ت غ أن تلدددمينال هددد   النا ندددح  دددي الددد  ا  التي دددي ال نمكدددر أن تي ددد) بشدددكا  امدددا خددد
ال ياق االجرماعي الثقا ي، وربما تخرلي لنيم الشخم مر  قا ح  خ ب، وربمدا  مدد أن  خصدا  أأدا 

 . (Sternberg,1986)  ا    ي بي ح معينح، أد نا     ا   أعل   ي بي ح أخ ب والعكم يحيح 
أدددم   The Theory of Successful Intelligenceعالأددح النا نددح بنا نددح الدد  ا  المرعدددد  -2-2-2
 ،وال ناتدي ، ا نح ال  ا  المرعدد الري تير ا وجود أ وا  مدر الد  ا  هدي اللردوأ (Gardner)جارد   
والوجدودأ.  ،والشخصدي واالجرمداعي ،واللتيعدي ،والم ددأ الح  دي ،والمو ديقي ،والي ا دي ،المنلقي

 نقدددم  ددري  ت غ وتخرلددي  ا نددح الدد  ا  الندداجح مددد  ا نددح الدد  ا  المرعدددد  ددي بعددض ا مددور،  يددي حددير
 ومدددد أن  مدددح، نقددددم جددارد   ممددداالل محدددددة نعمددا مدددر خالل دددا الدد  ا ، الدددتعض  ا نردده بشدددكا مكمدددا لتعلدده

 تاإلمكددان وجددود تكامددا بين مددا،  علدد   ددتيا المثددال نمكددر أن ن ددرخدم اليدد د القدددرال  بددير النادد نرير ا  اخرال دد
أو  ،أو الممددال المو دديقي ،جح(  ددي الممددال اللرددوأوالعمليددح  ح ددص  ا نددح الدد  ا  النددا ،واإلبداعيددح ،الرحليليددح

 ،(Sternberg & Grigorenko, 2002) يد   مدر الممداالل ا خد ب الردي تحدددها  ا ندح الد  ا  المرعددد 
والعملي عل  ا أدا  ،واإلبداعي ،بعض القدرال للريكي  الرحليليإل  ون ب  ري  ت غ أن  ا   د نحرال 
أو الد  ا  المو ديقي للتقدا   ،و ي المقابدا ال نحردال  دا  د د إلد  الريكيد مر أجا التقا   ي ه ا العال)، 

 .(Sternberg,2002) ي الحياة 
لدد  ا  الندداجح مددر وج ددح  اددد   ا نددح الدد  ا ال المرعددددة مددر أأدد ر النا ندددال إلدد   ا نددح ا وتعددد
ي دوم الد  ا     ما تشكالن االتما  الحدنث  ي الد  ا ، والعرمادهمدا علد  أبعداد عدنددة  دي م التاحث

 القد ن العشد نر و  د ال يد ما ين، ووتدد جدارد    ا نرده  دي بداندح برض النا  عدر عددد هد   المكو دال
(Gardner, 1983)   أن هندداك  ددتعح أ ددوا  مددر الدد  ا(George, 2003) ور ددض  ددي  رابدده  ( 

Frames of Mined)  ّال  ا  أدرة واحدة نمكر أن تقاف باخرتار واحد. عد 
 ددإن هندداك ممموعددح مددر ال ددمال أو القدددرال الخايددح الرددي     ا نددح الدد  ا  الندداجحعرمددادا  علددوا 

  ما نلي   حتميل  ا  و  مر أ وا  ال  ا  الثال 
  Analytical Intelligence  ال  ا  الرحليليِ 

 ،وإيدددار ا حكددام ، ددالي د الدد أ نرميددل بدد  ا  تحليلددي نكددون أددادرا  وبشددكا خدداك علدد  الرحليددا
 ،والروتديح،  مددا نكددون أدادرا  علدد  ا دا  بشددكا مميدل  ددي المدر ددح ،والرقيددي) ،وإنمداد اليدد وق ، ددحوالمقار  ،والنقدد
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، وهدهال  ا  د اد الد نر نرمرعدون ب د ا الندو  مدر الد  ا  (IQ Tests) واخرتارال الد  ا  ،وعل  االخرتارال المقننح
 .(Sternberg & Grigorenko, 2002) ي المدارف  (Gifted)نر) ويي ) ب   ) موهوبون 

 Creative Intelligence  ال  ا  اإلبداعي
 ،واالبركدددار ،اليددد د الددد أ نرميدددل بددد  ا  إبدددداعي،  يكدددون أدددادرا  وبشدددكا خددداك علددد  اإلبددددا  أمدددا

ووتدددد اال ر اتدددال، ومدددر المددددن  بالددد    أن االخرتدددارال الرقليدندددح للددد  ا  ال  ،والرخيدددا ،واال رشددداأ
واخرتددار و  ددل ، ونعرقددد  ددري  ت غ أ دده  ،الخرتددار  ددرا يورد بينيددهتقدديم اإلبدددا   مددا هددو الحددال بالن ددتح 

 ،نمكر أياف اإلبدا  مر خدالل م مدال مثدا  رابدح القصدم القصدي ة، ور د) الصدور ويديا ح اإلعال دال
  .(Sternberg & Grigorenko, 2002)وحا المشكالل العلميح المدندة. 

والمعلمدير التقدا   ،ه، وه ا نرللص مر اآلبدا ونمكر القول أن  ا طيا بداخله إبدا  نُنرا  ا رشا 
مريقاير لرشميد اإلتا ال اإلبداعيح، وم اعدت ) ال رشاأ إمكا ات ) الري ترصي بالمددة مدر خدالل 

 . (Levine,2002)ومر خالل ا لعار العقليح الح ة  ،تعتي ه) عر أ ي  )
 Practical Intelligence  ال  ا  العملي

ووتددد ا  دديا   ،والروثيددي ،  ا  عملددي  يكددون أددادرا  وبشددكا خدداك علدد  الرلتيدد أمددا اليدد د الدد أ نرميددل بدد
واإل ادة من دا، ونُاِ د    دا    دي ثد وأ الحيداة اليوميدح ونمكدر أن تكدون هد   المع  دح الموجدودة لدنده  ،حيل الرنيي 
وميددح وهدد   المع  ددح نرمرددد بالمع  ددح الاليمددح للنمددال  ددي الحيدداة اليأن هدد ا اليدد د  مددا   ، أو  يدد  مالحاددحمالحاددح

 .(Sternberg & Grigorenko, 2002, Sternberg,1997b) أو ليايح ،لي ا بالل ورة مرعلَّمح
ونميل  ري  ت غ بير المع  ح الري ن درييد من دا اللالدص  دي المدر دح، والمع  دح القابلدح للرلتيد   دي 

نمدص أن نحكمدوا ب دا علد  مدا هدو  الحياة اليوميح، وه   الميارأح توجه ر الح للم بير حول الل نقح الردي
ا  مددر نلددورون مدددب وا ددع مروأددد مددر اليدد د م ددرقتال ، وندد ب أن أول دد  ا  ددخاك الندداجحير  ددي الحيدداة

وتقييم دددددا  دددددي الحيددددداة ا  ادنميدددددح إن جددددداي  ،رمددددداوي تلددددد  الردددددي ندددددر) تعليم ددددداالم دددددارال العقليدددددح، ن
 (Sternberg,1996).الرعتي 
 Teaching for Successful Intelligence   الردرنم مر أجا ال  ا  الناجح -

ندددد ب  ددددري  ت غ أن الردددددرنم مددددر أجددددا الدددد  ا  الندددداجح يددددم) لم دددداعدة جميددددد الللتددددح 
وأددددرات )، باإلتدددا ح للرعدددونض عدددر الممددداالل الردددي لددد) ترلدددور  ي دددا  ،لال دددريادة مدددر مدددواهت )

أن  (Borich). وندد    بورندد  (Sternberg, Grigorenko, 2005)  ي دده المقددداربمددواهت ) 
أن أعمددال  ددري  ت غ    ددص مي ددوم  ددري  ت غ للدد  ا ، وندد بالدد  ا  نمكددر أن نرريدد  مددر خددالل الردددرنم ح

وال نمكدر ترييد   مدر  ،ورا يدا   دي الماتدي نعددالد أ  دان  رنح لصيا ح تع نيال جدنددة للد  ا  ا ا ت و 
ي النادد  إلدد  نرلددمر الردددرنم مددر أجددا الدد  ا  الندداجح ط نقددح  ددو  .(Borich,1996)خددالل الردددرنم 

العمليدددح الرعليميدددح الرعلبميّدددح ب   دددا توّ دددد أ دددوا  النشددداطال والرقييمدددال الردددي نقدددوم ب دددا المعلددد). ونرلدددمر 
الردددرنم مددر أجددا الدد  ا  الندداجح ا ددرخدام ممموعددح مددر ا  شددلح وا هددداأ الرددي تعمددا علدد  تلددون  

وأدد الحدظ  دا مدر  .لد  الد ا  ةند عي، باإلتا ح إل  الرعل) الم دروالعمل ،واإلبداعي ،الريكي  الرحليلي
أن الردرنم مر أجا ال  ا  الناجح ندهدأ إلد  تح دير ا دا  حرد  عنددما نعرمدد  ري  ت غ وج نرورننكو 
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الردرنم والرقيي) بشكا متا   علد  ا دردعا  المعلومدال، وهنداك العدندد مدر ا  دتار لد ل ، لعدا مدر 
 أهم ا 
قدا  مدر  درخدام الر ميدل بشدكا أ ثد  تو دعا  وعمعلد  ا نشمد الردرنم مر أجا ال  ا  الناجح -

لدد ل  نددرعل) اللالددص المددواد بل نقددح تشددمد إمكا يددح ا ددر جا  المعلومددال  الردددرنم الرقليدددأ
 وأا االخرتار.

تنوعددا   ددي ت ميددل المددواد نشددمد الردددرنم مددر أجددا الدد  ا  الندداجح علدد  ا ددرخدام أ ددكال أ ثدد   -
 أ لا وأا االمرحان.مما ن  ا ا ر جا  المادة بشكا  الدرا يح

نمكر الردرنم مر أجا ال  ا  الناجح الللتح مدر اإل دادة مدر  قدا  القدوة والرعدونض عدر  قدا   -
 اللعي.

مددر اللالددص والمعلدد)، وبالرددالي نُرونأددد أن نُدددّرف  نحيددل الردددرنم مددر أجددا الدد  ا  الندداجح  ددال   -
 يح أ ت  ليح،  ما نُرونأد أن نرعل) الللتح بدا عاعالمعل) بشكا أ ث   

(Sternberg & Grigorenko, 2000, Sternberg,1998a) 
ذالدراساتذالدابقة:ذ-5

  مخرليدح الخرتدار  ا ندح الد  ا  النداجح، وهدي  الدرا دال الثقا يدح اادخمم ط   اما رخد
(Cultural Studies) والدرا ددال الرددي ا ددرخدما الرحليددا العدداملي ،(Factor Analysis Studies)، 

، (Information Processing Analysis)تلددددمنا تحليددددا معالمددددح المعلومددددال والدرا ددددال الرددددي 
، وأخيدددددددد ا  تلدددددددد  الرددددددددي تعلقددددددددا (Correlational Studies)والدرا ددددددددال االرتتاطيددددددددح 

 (Sternberg, Grigorinko,2005).بالردرنم
والري  ا ا عل   دكا مشد و   (Sternberg,2005)ومر أه) الدرا ال الري أام ب ا  ري  ت غ 

 دددنوال، هددددأ إلددد  تقيدددي) تددددرنص المعلمدددير للرعلدددي) والرقيدددي) و ددد  النا ندددح الثال يدددح  دددي الددد  ا ،  لعددددة
 ،و حددم إمكا يددح تلتيدد  المتددادي المع  يددح للنا نددح علدد   لدداق وا ددد لرح ددير الرعلددي) مددر خددالل تلددون 

لدي، اإلبدداعي، لد  النا ندح الثال يدح  الرحليإمكا يح توثيدي الرعلدي) الم درند ع وتدرنص المعلمير، وإث ار
والحصدددول علددد  مخ جدددال أ لدددا لددددب المرعلمدددير مدددر تلددد  الردددي نمكدددر  ،العملدددي(  دددي    دددح الصدددي

لد  م دارال لد  الد ا  ة( أو الرعلدي) الم درند عالحصول علي دا مدر الرعلدي) الرقليددأ  الرعلدي) الم درند ع
 الريكي  الناأد  الرحليلي(.

مددر خددالل هدد   و  ( معلدد) مددر ت ددد والنددال200تدددرنص   أمددا  يمددا نرعلدد  بعينددح الدرا ددح،  قددد تدد)
الممموعدح الرم نتيدح الردي ا درخدما النا ندح  الدرا ح تما مقار ح التيا ال الري تد) الحصدول علي دا مدر

الممموعح الثا يح الردي ا درخدما الريكيد  الناأدد  الرحليلدي(، والممموعدح الثالثدح و الثال يح  ي الردرنم، 
لد  الد ا  ة(  ددي الرددرنم، و دي  ددا واحددة مددر  الرددرنم الم ددرند عنقددح الرقليدندح الردي ا درخدما الل  

وبعدندح،  ،وتد) تلدون  اخرتدارال أتليدح   الينون اللرونح و ال ناتيال و العلوم(، حالمواتيد الدرا يح الثال 
مدر خدالل مقار ددح  ، والتعدندحعلد  االخرتدارال القتليددح  دي الممموعددال الدثال  دا  الللتدحوتمدا مقار دح أ

با دددرخدام تحليدددا الرتدددانر المرعددددد، باإلتدددا ح إلددد  تحدندددد الم دددرونال القاعدندددح لرحصددديا  لالالمرو ددد
( بدير الرقييمدال 50,0أث   الرحليدا ا ولدي أن مرو دلال معدامالل الثتدال ويدلا إلد   وأد الللتح. 
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لدد  لال أعوالتعدنددح، وأ ددار تحليددا تقييمددال مددادة ال ناتدديال إلدد  وجددود مرو دد ، ددي االخرتددارال القتليددح
لدد  النا نددح الثال يددح مقار ددح مددد ط نقددح الريكيدد  الناأددد، أمددا  ددي مددادة الينددون لصددالح الردددرنم الم ددرند ع

 ددي الرحصدديا مددر الرعلددي)  اللرونددح  قددد حصددا الللتددح  ددي ط نقددح النا نددح الثال يددح علدد  مرو ددلال أعلدد 
تعرمددد علدد  الريكيدد  لدد  الدد ا  ة، وعلدد  مرو ددلال أعلدد   ثيدد ا  مددر الللتددح  ددي الادد وأ الرددي الم ددرند ع

نمكدر توثييده ب د ولح  دي  الناأد. والنريمح الن اايح تشدي  إلد  أن الرددرنم المعرمدد علد  النا ندح الثال يدح
   دددح الصدددي  دددي المدددواد الدرا ددديح المخرليدددح، و دددي الممرمعدددال المخرليدددح، و دددي التي دددال االأرصدددادنح 

   االجرماعيح المرنوعح، و ي ممرمعال مخرليح مر الللتح.
مددر أهدد)  تعددد  (Sternberg, et al, 1996)  ددري  ت غ وآخدد ون ب ددا أددامدرا ددح أخدد ب  و ددي

الرددي هددد ا إلدد  مع  ددح  يمددا إ ا  ددان نتيددا  لتنيددح  ا نددح الدد  ا  الندداجح الدرا ددال الرددي أدددما دعمددا  تم  
والرقيددي)  رح ددر تعلدد) الللتددح وأدا هدد)، باإلتددا ح إلدد   ،والردددرنم ،اال  ددمام بددير عمليددال الكشددي

يددددق التندددا  للنا ندددح الثال يدددح، و دددان  لددد  عتددد  تددددرنم م ددداق علددد) الدددنيم بم دددروب جدددامعي  تيحدددم
 ،لممموعدددح مدددر الللتدددح الموهدددوبير  دددي الم حلدددح الثا وندددح، تددد) اخريددداره) مدددر خدددالل أددددرات ) الرحليليدددح

 ،با دددرخدام اخرتدددار  دددري  ت غ الثال دددي للقددددرال، وتددد) اخرتددداره)  دددي الممددداالل ، والعمليدددحواإلبداعيدددح
والشددكليح با ددرخدام أ دد لح االخريددار مددر مرعدددد،  مددا تدد) اخرتدداره)  ددي الممدداالل  ،والكميددح ،ليايددحال

تدددمر   دددخح بحثيدددح ملدددورة مدددر اخرتدددار  دددري  ت غ الثال دددي للقددددرال  الثال دددح با دددرخدام أ ددد لح مقاليدددح
(STAT)المشددار ير، وتدرن دد )، وتقيدديم ) علدد  النا نددح الثال يددح  ددي الدد  ا ، وا ددرند الكشددي عددر،  

ممموعدال   رداام )  دي االخرتدار إلد  علد بندا    ويعدوا  يمدا بعدد( مر الللتدح 243طُّت  االخرتار عل   و 
%،  ر( م تيددد  ددي القدددرال 40  أ( م تيددد  ددي القدددرال الرحليليددح، حددوالي علدد  النحددو الرددالي   عيددح

 ددي القدددرال %،  د( م تيددد 95%،  ل( م تيددد  ددي القدددرال العمليددح، حددوالي 96اإلبداعيددح، حددوالي 
%،  هدددد(  يددد  م تيدددد  دددي أأ مدددر القددددرال الثال دددح، حدددوالي 40الرحليليدددح واإلبداعيدددح والعمليدددح،حوالي 

 دا ، مدر اإل 923  مدن ) ( مدر أ د اد العيندح ال دابقح966مدا ممموعده   والحقا  ل ل ، الرحد  %.42
ح أ دابيد، وأدد تد) لمددة أربعد (Yale) دي جامعدح  بت  دامم يدييي  دي مدادة علد) الدنيم،   ور(مر ال 22

  )بعلدد، ولدد) نن ددم) وتددد الللتددح  ددي ممموعددال تدرن دديح ا  ددم) بعلدد ا مددد  مددا ل القدددرال لدددن )
الممموعددح الرم نتيدددح ممموعددال ب  مل دددا لمحاتدد ال يددتاحيح  ددي حدددير عّ تددا تع تددا الو  .اآلخدد 

والعمليدح  ،عيدحواإلبدا ،لمحات ال م اايح، ترللص مر المشار ير م مال ت  دل علد  القددرال الرحليليدح
تد    المعلومدال، والرحصديا  جميدد الللتدح اعرمدادا  علد  م مدال ترللدص أدّوم)  ة،  باإلتا ح إل  ال ا 

والعمليح، مر خالل واجتال بيريده، واخرتدار  ،واإلبداعيح ،مر خالل م مال ت  ل عل  القدرال الرحليليح
إلدد  وجددود معددامالل ارتتددا  دالددح أ ددارل النردداام و منرصددي اليصددا واخرتددار   ددااي، ومشدد و  م ددرقا. 

والعمليدح( مدد جميدد مقدانيم  ،واإلبداعيدح ،إحصاايا  بير درجال الللتح  ي اخرتارال القدرال  الرحليليح
  الردددرنم تيوأددوا عمومددا  علدد  الللتددح ااددالرحصدديا، وأن الللتددح الدد نر ا  ددمما  مددا ل أدددرات ) مددد ط  

عددم أن  رداام الدرا دح أ دارل إلد  م. والمدن  بال      الردرنااوط   ، ما ل أدرات ) تن م) ال نر ل)
واإل دددا . وأ دددارل  رددداام  ،بدددير الددد  ور (STAT)وجدددود  ددد وق دالدددح إحصددداايا   دددي ا دا  علددد  اخرتدددار 

والرددرنم والرقيدي) نقدود إلد  أدا  أ لدا  ،أن اال  دمام والروا د  بدير  مدا ل الكشدي إلد  الرحليا أنلا  
          النمو ل ال أ ال نر ) باال  مام بير مكو اته. مر  ل  ا دا  ال أ نقود إليه
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تلددمنا  ددال   (Grigorenko, et al, 2002)  ددي درا ددح أامددا ب ددا ج نرورننكددو وآخدد ونو 
لدد  النا نددح الثال يددح  ددي الدد  ا  ، والرقيددي) الم ددرند عليددح الردددرنماعدرا ددال   عيددح هددد ا إلدد  تقيددي)  

ومتنيدح  والرقيدي)، وجميدد هد   الدرا دال  ا دا طونلدح المددب، ،مقار ح مد الل نقح الرقليدنح  ي الرددرنم
والر  يددل علدد  م دداعدة  علدد  تدددرنم وحدددال درا دديح موجددودة بدددال  مددر إنمدداد وحدددال درا دديح جدندددة،

ق )  ي تدرنم المناهم الحاليح  ي تعلي) الق ا ة بدال  مدر إعلداا ) منداهم جدنددة ااالمعلمير لرلون  ط  
. وأ ددارل  ردداام الرحليددا إلدد  وجددود تريدد ال دالددح إحصدداايا   ددي  ددلوك   الوأددامددر المروأددد ر لدد ا للددي

دأيقدح(،  92-0ياد الوأدا المخصدم للنشداطال اإلبداعيدح مدر   إ المعلمير  ي الممموعدح الرم نتيدح 
وعندد  دهال  دأيقح(  ي تددرنم القد ا ة، 92-2ر   ي حير ياد الوأا المخصم للنشاطال العمليح م

% أحتدددوا 29% أحتدددوا النشددداطال  ثيددد ا ، 22ح ال اجعدددح لمدددا تددد) تقدنمددده وجدددد أن الللتدددح عدددر الرر نددد
  الم درخدمح، و ا دا   دتح الللتدح الد نر لد) نحتدوا هد   ااد% لد) ن رمدوا  أ مدر الل  90النشاطال، 
الدرا دح ا ولد  أث د وا تيوأدا   %  قأل. وا ه) مر  لد  أن طلتدح الممموعدح الرم نتيدح  دي9النشاطال 

والمي دال، و يما نرعل  بالدرا دح الثا يدح أث د  طلتدح  ،  طلتح الممموعح اللابلح  ي الق ا ةداللح عل  ا
 ،واإلبددداعي ،الممموعدح الرم نتيددح تيوأددا  واتدحا  علدد  أ دد اد الممموعدح اللددابلح  ددي الرحصديا الرحليلددي

وبعددد المعالمددح  ،أتدا والكرابدح للللتددح ،والعملدي. أمددا الدرا دح الثالثددح  دإن المقار ددال بددير م دارال القدد ا ة
ل  النا نح الثال يح نح ر أدا  الللتح بشدكا ملحدوم مقار دح مدد الل نقدح  رند عتشي  إل  أن الرعلي) الم
   الرقليدنح  ي الردرنم.

مدا إل  مع  ح  هد ا، (Sternberg, et al, 1998)أام ب ا  ري  ت غ وآخ ون  أخ ب و ي درا ح
أو  ،اإل ددادة مددر  قددا  القددوة لدددن ) للرصددحيح علدد ح ن دداعد الللتددح إ ا  ددان الردددرنم مددر أجددا الدد  ا  الندداج

   ور،مدر الد 903  مدن ) ( مدر الللتدح  دي الصدي الثالدث492تلمنا العينح  و  .الرعونض عر  قا  تعي )
و ددي هدد    .(North Carolina) ددور   ارولينددا  والنددح  ددي (Raleigh) ددا (  ددي منلقددح مددر اإل 904 و

 طّورهدددداالدرا دددال االجرماعيدددح لللتددددح الصدددي الثالدددث  من ددددال مدددر را ددديحدتددد) تددددرنم وحدددددة الدرا دددح 
( أ ددابيد، بواأددد أربعددح أنددام مددر  ددا أ ددتو ، ولمدددة 90المعلمددير، وامردددل  ردد ة المعالمددح  الردددرنم(  

 ددي   مندداط  أخدد ب و ددي درا ددح أخدد ب مرلامنددح مددد الدرا ددح ال ددابقح أج نددا  ددي ( دأيقددح  ددي اليددوم.22 
مددر ، 42 و   ور،مددر الدد 35( مددر طلتددح الصددي الثددامر  929تكو ددا العينددح مددر   ومي ال ددد ، الييور يددا

 دا (، ننحددرون مددر خلييدال اللتقدح الو ددل  مدر التديض، وتع تددوا لت  دامم يدييي  ددي علد) الددنيم، اإل
( أندام 2علد  مددار  ال دح أ دابيد، لمددة   نوميدا   مر خالل جل رير مكثيرير  ي ( أجلا ، 90نركون مر  
  اادبا درخدام واحددة مدر الل  (  اعال نوميا ، و ي  لرا الدرا رير ت) تددرنم الللتدح 4  و  ي ا  تو ،
ت  دل علد  الريكيد   الثا يدحو    ا ول  تقليدنح   تدرن  ) بالل نقح الري تعرمد علد  الد ا  ة(،الثال  الراليح
 وأدد والعملدي(. ،واإلبدداعي ،ير  دل علد  النا ندح الثال يدح  الريكيد  الرحليلد الثالثح أما الل نقح الرحليلي، 

لدد  الدد ا  ة  ددي الدرا ددرير با ددرخدام  قدد ال اخريددار مددر مرعدددد، الم ددرند ع تدد) تقيددي) تحصدديا الللتددح
والعملددي با ددرخدام أ دد لح مقاليددح. وأ ددارل  ردداام  ،واإلبددداعي ،و قدد ال أخدد ب لرقيددي) ا دا  الرحليلددي

ا ل ا خد ب  ددي الرددرنم، وأن الللتددح الد نر تدد) الدرا درير عمومدا  إلدد  تيدوق النمددو ل الثال دي علدد  النمد
تدرن د ) با درخدام النا نددح الثال يدح ل ددري  ت غ أث د وا أدا   أ ادنميدا  أ لددا مدر اآلخدد نر، والمثيد  أنلددا  
أن الللتددح الدد نر تعلمددوا مددر خددالل الدد  ا  الندداجح تيوأددوا علدد  اآلخدد نر حردد   ددي  قدد ال االخريددار مددر 

 ما وجدل ه   الدرا دح وبشدكا  يد  مقصدود أن الكشدي عدر الللتدح .  ةمرعدد الري تعرمد عل  ال ا 
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والعمليح باإلتا ح للقددرال الرحليليدح نلندد وبشدكا  تيد  مدر الللتدح الد نر  ،مر خالل أدرات ) اإلبداعيح
 إ مدر خدالل الرندو ،  إ مدا  يدح لاللرحداق بتد امم الموهدوبير، لديم  قدأل مدر حيدث أعدداده)  تردال ل د)

 ،والعمليدح برندو  أ تد  مدر حيدث العد ق ،لد نر تد) اخريداره) مدر خدالل أددرات ) اإلبداعيدحاتصي الللتح ا
مددددر أول دددد  الموهددددوبير  ددددي القدددددرال الرحليليددددح  قددددأل.  ، والرعليميددددحاالجرماعيددددح ،واللتقددددح االأرصددددادنح

(Sternberg, 1998c). 
 رييلدح ل دا، عددم م اجعدح م تتدير بعددالع بيدح الردي أج ندا  دي الموتدو ،  و يما نرعل  بالدرا دال

ر ددلل الدرا ددال الع بيددح  ددي معام ددا علدد  وأددد ح ددص مددا اطلددد عليدده التاحددث، بتددوا   درا ددال ع بيددح 
ناولدددا بعلددد ا الللتدددح درا دددح أ ددد  العدندددد مدددر التددد امم الرعليميدددح والردرنتيدددح علددد  الريكيددد  اإلبدددداعي، وت

 .    بير العادنير والموهوبير اآلخ   ابعلتناول الموهوبير،  ي حير أارن  اآلخ   ابعلالعادنير، و 
 ومددر الدرا ددال الع بيددح الرددي ا ددرخدما  ا نددح  ددري  ت غ الثال يددح  ددي الدد  ا  تلدد  الدرا ددح الرددي

لد   ا ندح  دري  ت غ الثال يدح، كشي عر أ د  ب  دامم تعليمدي م درند عال ب دأ (4002أج اها الق عان  
 ، ول الثدددا وأ بدددالي عير العلمددديم دددروب اتخدددا  القددد ار لددددب طلتدددح الصدددي ا والرخصدددم  دددي ،والمدددنم

( جل دددح 49ليمددي مكددون مددر  وا دبددي، ولاجابددح عددر   تدديال الدرا ددح أددام التاحدددث بتنددا  ب  ددامم تع
لدد   ا نددح  دددري  ت غ الثال يددح  ددي الددد  ا ، وطتدد  علدد  عينددح الدرا دددح الرم نتيددح خددالل اليصدددا م ددرندا  ع

لرحدنددد م ددروب اتخددا  القدد ار لللتددح  ا   ددمقيا بندد ،  مددا 4004/4002الدرا ددي ا ول للعددام الدرا ددي 
الصي ا ول الثدا وأ أدبي/علمي(. وتكدون ممرمدد الدرا دح مدر طدالر وطالتدال الصدي ا ول الثدا وأ 

( 4290التدالغ عددده)  م،  دي محا ادح جد   4004/4002درا دي  ي المدارف الحكوميدح للعدام ال
تدح، اخريد وا بالل نقدح العشدواايح مدر مددارف ( طالتدا  وطال444،  ما تكو ا عيندح الدرا دح مدر  مر الللتح

(  ددددكلوا الممموعددددح 904(  ددددكلوا الممموعددددح الرم نتيددددح، و 940بل نقددددح أصدددددنح، مددددن )   ل  اخريدددد
واللدابلح  اخرتدار أتلدي،  ،الرم نتيدح ،مقيداف اتخدا  القد ار علد  الللتدح  دي المممدوعرير وطت اللابلح. 

وبعد ا ر ا  الت  امم تد) تلتيد  مقيداف اتخدا  القد ار  ،نتيحالت  امم الرعليمي عل  الممموعح الرم   طت  ) 
واللددابلح  اخرتددار بعددددأ. وبعددد جمددد التيا ددال ا دددرخدما  ،الرم نتيددح ،مدد ة أخدد ب علدد  المممدددوعرير

أ داليص اإلحصدا  الويدديي للحصدول علدد  مرو دلال العالمدال الناتمددح مدر تلتيدد  المقيداف الم ددرخدم 
ص اإلحصدا  الرحليلدي مدر خدالل ا درخدام اخرتدار  ل( لليد وق  ي هد   الدرا دح  مدا ا درخدما أ دالي

 بير المرو لال، وت) ا رخدام تحليا الرتانر المشر ك للكشي عر أ   الرياعا بير مرري ال الدرا ح.
( بددير 0.02  ∞أ ددارل  ردداام هدد   الدرا ددح إلدد  وجددود أ دد  دال إحصدداايا  عنددد م ددروب الداللددح 

ا نرصددددا بعمليددددح اتخددددا  القدددد ار نعددددلب للت  ددددامم الرعليمددددي لصددددالح الممموعددددح الرم نتيددددح واللددددابلح  يمدددد
(  دي م دروب اتخدا  0.02  ∞الممموعح الرم نتيح، وإل  وجود أ   دال إحصاايا  عندد م دروب الداللدح 

وا دبددي لصددالح اليدد   العلمددي، وعدددم وجددود أ دد  دال إحصدداايا  عنددد م ددروب  ،القدد ار بددير طلتددح العلمددي
 روب اتخا  الق ار بير الللتح عل  مرري  المنم.(  ي م 0.02  ∞الداللح 
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ذأسىلةذالدراسة:ذ-6

 حاولا ه   الدرا ح اإلجابح عر ا   لح الراليح 
با درخدام ب  دامم تعليمدي  ها ترح در القددرال الرحليليدح لددب الللتدح المريدوأير عقليدا   -3-9

 ل   ا نح ال  ا  الناجح؟م رند ع
با درخدام ب  دامم تعليمدي  ل اإلبداعيدح لددب الللتدح المريدوأير عقليدا  ها ترح ر القددرا -3-4

 ل   ا نح ال  ا  الناجح؟م رند ع
با ددرخدام ب  ددامم تعليمددي  هددا ترح ددر القدددرال العمليددح لدددب الللتددح المريددوأير عقليددا   -3-2

 ل   ا نح ال  ا  الناجح؟م رند ع
عقليدددا  الددد نر ندددر) تدرن ددد )  هدددا نرح دددر الرحصددديا  دددي اللردددح الع بيدددح للللتدددح المريدددوأير -3-2

 باالعرماد عل   ا نح ال  ا  الناجح؟

ذالدراسة:ذإجراءات -7

ذجمًمعذالدراسة:ذ-7-1

وبيدا للعدام الدرا دي تكّون ممرمد الدرا ح مر جميد طلتدح الصدي العا د  ا  ا دي  دي مدر دح الي
عدددد  تلددغن( ُ ددعص يددييح، و 2( طالتددا  وطالتددح، والمددويعير علدد   65التددالغ عدددده)  م 4002/4002

علمددا  بد ن المدر ددح ترخدد  ممموعدح مددر اإلجدد ا ال  ( طالتدا  وطالتددح42 حددو  الللتدح  ددي الشدعتح الواحدددة 
دددعنص بل نقدددح تحدددا ظ علددد  تكدددا ه هددد   الصددديوأ مدددر حيدددث المعددددالل  للدددمان تويندددد الللتدددح علددد  الشب

واإل دا   دي  ددا  ،وعالمدات ) علد  اخرتدارال القتدول، و د ل  مدر حيدث   دتح الد  ور ،المدر ديح للللتدح
  عتح.

 عونةذالدراسة:ذ-7-2
 إن إ الدرا ح الحاليح  ي مدر ح خايح برعلي) الللتح المريوأير عقليا  هي مدر دح اليوبيدا،  أج نا

ن مدر أيدا أربعدح واخريد  يدياوالموهدوبير،  ،الت  امم مصم) أيال  تدمر بد امم تعلدي) الللتدح المريدوأير
ن عشددواايا ، واخريدد  الصدديام،  عينددح للدرا ددح، 4002/4002يدديوأ للعا دد  ا  ا ددي للعددام الدرا ددي 

طالتدا   42مقار ح بشكا عشدوااي، واحردول الممموعدح الرم نتيدح علد   وأخ ب ،ممموعح تم نتيح وعينا
 90وطالتدا ، 92طالتدا  وطالتدح   42طالتال(، واحرول الممموعح المقار دح علد   6و طالتا ، 92وطالتح  

أ دده تدد) ح ددار مرو ددلال معدددالل الللتددح  ددي المممددوعرير للر  ددد مددر  طالتددال(. ومددر المدددن  بالدد   
 الركا ه أتا التد   ي الرم بح. 
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ذأدواتذالدراسة:ذ-7-3

 ترلمر ه   الدرا ح العدند مر ا دوال هي 
وت) الحصول علي دا مدر دااد ة  ال مالل الر ا ميح لمعدالل الللتح  ي آخ   صا درا ي، -9

والمقار دح  ،الرم نتيدح ،اليوبيا، للر  دد مدر تكدا ه المممدوعرير والر ميا  ي مدر ح ،القتول
 مر حيث الرحصيا ا  ادنمي بشكا عام.

 والتعدنح لقياف الرحصيا  ي مادة اللرح الع بيح. ،االخرتارال القتليح -4
 اخرتار  ري  ت غ الثال ي للقدرال.الصورة ا رد يح مر  -2

ذاألصلوة:ذاخًيارذسًرينربغذالٌالثيذللقدراتذبصورته -7-4

Sternberg Triarchic Abilities Test (Modified) Level H (1993) 
  تكددون اخرتددار  ددري  ت غ  ددي يددورته ا يددليح مددر عشدد ة اخرتددارال   عيددح، االخرتددارال الي عيددح

أمددا االخرتددار العا دد    ددو عتددارة عددر اخرتددار  ولدد  هددي مددر  ددو  االخريددار مددر مرعدددد.الر ددعح ا 
لح   عيح مقاليح وتلتد  هد   الن دخح مدر االخرتدار علد  الي دال العم ندح مقالي نرلمر  ال ح أ  

 (  نح.95-92مر  
  نركددون  ددا اخرتددار   عددي مددر أربعددح أ دد لح مددر  ددو  االخريددار مددر مرعدددد، ولكددا  ددهال أربعددح

( دأدداا  مددد 2خيددارال، ون ددرر ق تلتيدد   ددا اخرتددار   عددي مددر االخرتددارال الر ددعح ا ولدد   
لتيد  المدل  المقدالي  دي لدتعض الللتدح إ ا اأرلد  ا مد   لد ، ونمكدر تإمكا يدح يندادة الوأدا 

دأيقددح لكددا  ددهال مقددالي  (92إ ا  ددان  لدد  تدد ورنا ، وال ن ددمح بدد  ث  مددر   جل ددح خايددح
( دأيقدح، 22ن الوأا المخصم للمل  العا   مر االخرتار وهو المدل  المقدالي    عي، أأ إ

( دأيقددح 60والمقددالي نحرددال إلدد    ،ندده الموتددوعيوهدد ا نعنددي أن تلتيدد  االخرتددار  ددامال  بملأ
    ث .

  نق أ الياحم الرعليمدال بصدول م دمو ، ونر  دد مدر إجابدح ا  د لح الروتديحيح، الردي ت داعد
ا  دددددددد لح  عددددددددر جابددددددددحاإل علدددددددد الللتددددددددح  ددددددددي   دددددددد) الم مددددددددح المللوبددددددددح، وال ن دددددددداعده) 

 .(Sternberg, 1993a)ا يليح

ذوة:صدقذوثياتذاالخًيارذيفذصورتهذاألصل -7-5

وتحقيقده لل ددأ المقصدود  ،نرمرد اخرتار  ري  ت غ الثال ي بصورته ا يدليح بالصددق مدر خدالل مال مرده
وجوه نددح مددد ممموعددح مددر االخرتددارال مددر أهم ددا اخرتددار  ،مندده، ومددر خددالل ارتتاطدده بمعددامالل ارتتددا  مقتولددح

و ا دا  ،(Watson- Glaser Critical Thinking Appraisal)واط دون د جال د  للريكيد  الناأدد 
( مدد المدل  0.24( مدد المدل  اإلبدداعي،  0.22  و( مدد المدل  الرحليلدي، 0.20معامالل االرتتا   

االرتتددا  مددد  ،  مددا  ا ددا معددامالل(p<0.01)معددامالل االرتتددا  هدد   دالددح عنددد م ددروب  إ العملددي، 
لمدددل  الرحليلدددي، ( مدددد ا0.26 مدددا نلدددي،    (Concept Mastery Test) تقدددا ياإلاخرتدددار الميددداهي) 

( مدددد المدددل  العملدددي، و ا دددا معدددامالل االرتتدددا  مدددد اخرتدددار  اتيدددا 0.49 و ( مدددد المدددل  اإلبدددداعي،0.22 
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(Cattell Culture-Fair Test of g)  0.20،مدددد المدددل  0.22  و ( مدددد المدددل  الرحليلدددي )
 .(Sternberg,1996)( مد المل  العملي 0.23  و اإلبداعي،

وآخدد ون  ددي إحدددب الدرا ددال  ، قددد أ ددار  ددري  ت غ االخرتددار  ددي يددورته ا يددليحبثتددال أمددا  يمددا نرعلدد  
الرم نتيدح حدول الموتدو  أن االخرتددار نرمردد بالثتدال  االت دداق الدداخلي(  دي  قد ال االخريددار مدر مرعددد، و ا ددا 

يقدد ال ( ل0.25 و ( ليقدد ال المددل  اإلبددداعي، 0.34  و ( ليقدد ال المددل  الرحليلددي،0.32معددامالل الثتددال  
للمددل  المقددالي   (Inter-rater Reliabilities)المددل  العملددي.  مددا  ا ددا معددامالل الثتددال بددير المقيمددير 

( لل دددهال العملدددي 0.35 و ( لل دددهال اإلبدددداعي، 0.25  و ( لل دددهال الرحليلدددي،0.36 مدددا نلدددي   
Sternberg et, al, 1999) ( . 

ذيذللقدرات:تطوورذالصورةذاألردنوةذمنذاخًيارذسًرينربغذالٌالث -7-6

لقد م  تلون  الصورة ا رد يح ا وليح مر اخرتار  ري  ت غ  ي عددة خلدوال نمكدر اخرصدارها  يمدا 
 نلي  

الحصددددول علدددد  الن ددددخح التحثيددددح مددددر اخرتددددار  ددددري  ت غ الثال ددددي للقدددددرال وت جمر ددددا وإجدددد ا   -
ال وتعدددنا بعددض اليقدد   ،تعدددنالل ب دديلح علدد  اليقدد ال بحيددث ال تريدد  ملددمون هدد   اليقدد ال

 الري ال ترنا ص مد التي ح ا رد يح.
 طددالر، (90تلتيدد  االخرتددار علدد     دد)إعددداد يددورة أوليددح مددر االخرتددار لرم نت ددا علدد  الللتددح،  -

) ح ددار مرو ددأل الوأددا  قدد ة لللتددح الصددي العا دد  الحقددا ، تددللددتأل الوأددا الدداليم لحددا  ددا 
 الاليم لاجابح عر  ا  هال. 

   الروأيا الاليم لكا اخرتار   عي.إعداد تعليمال الرلتي  بما  ي  ل -
بشدكا جمعدي، طالتدا  وطالتدح ( 42تلتي  االخرتار عل  ممموعح أخ ب مر طلتح الصي العا د   -

 كا دددا  معدددامالل الصدددعوبح لليقددد ال، وح دددتاالروأيدددا لدددتعض اليقددد ال،  ُعدددّدلوبندددا   عليددده 
 صعوبح مقتولح لليق ال.المعامالل 

والموهتددددح  ،ير المخرصددددير  ددددي ممددددالي القيددددافعدددد ا االخرتددددار علدددد  ممموعددددح مددددر المحكمدددد -
 .والريوق

مدر بين دا الحصدول علد  ممموعدح مدر المالحادال حدول الصدورة ا رد يدح ا وليدح مدر االخرتدار،  -
 ،اأر ل  ال ح مر ا  دات ة المحكمدير إلردا  االخرتدار العا د و ، بعض المالحاال حول الر جمح

، والعمليددح واإلبداعيددح ،القدددرال الرحليليددح وهددو المقددالي المكددون مددر  ال ددح أ دد لح   عيددح تقدديم
لصدددعوبح تصدددحيح هددد ا االخرتدددار بشدددكا موتدددوعي، وعددددم ا  دددمامه مدددد االخرتدددارال ا خددد ب 
لرانددددال الرحلدددديالل اإلحصدددداايح، واال ريددددا  باالخرتددددارال الر ددددعح ا خدددد ب   دددد اا الدرا ددددح 

 الحاليح.
الصدورة الن اايدح مدر االخرتدار الد أ إج ا  الرعدنالل الت يلح الري اأر ح ا المحكمون، وإعداد  -

أ د لح مدر  دو  االخريدار  نركون مدر ت دعح اخرتدارال   عيدح، ونركدون  دا اخرتدار   عدي مدر أربعدح
 حا ولددد  القددددرال الرحليليدددح، وتقددديم االخرتدددارال الثال ددد حتقددديم االخرتدددارال الثال ددد مدددر مرعددددد
 .خي ة القدرال اإلبداعيحا  حالقدرال العمليح، بينما تقيم االخرتارال الثال  ا خ ب
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 طالتدا  وطالتدح (42إعادة تلتي  االخرتار عل  ممموعح أخ ب مر طلتح الصدي العا د  عددده)   -
 بعد إج ا  الرعدنالل المقر حح مر المحكمير.بالروأيا المدند 

ون ددرر ق   قدد ة مويعددح علدد  ت ددعح اخرتددارال   عيددح، 23وأددد تلددمر االخرتددار  ددي يددورته ا رد يددح 
 وحا النما ل الردرنتيح. ،الوأا الاليم لروتيح مم دة مرقح ( دأي32 

ذوثياتذاالخًيارذيفذصورتهذاألردنوة:ذ،صدق -7-7

للحك) عل   دالمح الخرتار عل  ممموعح مر المحكمير ع ا او  يدق المحكمير  -4-4-9
قليددا ، طلتددح الصددي العا دد  ا  ا ددي المريددوأير ع مددرواللرددح، ومنا ددتح االخرتددار للي ددح العم نددح  ،الر جمددح

والعملدددي، وأندددح مالحادددال أو  ،واإلبدددداعي ،وتمثيدددا االخرتدددار  بعددداد الت  دددامم الرعليمدددي وهدددي الرحليلدددي
 ،اأر احدددال أخددد ب مدددر  ددد   ا تح دددير هددد   ا داة، وأدددد أخددد ل مالحادددال المحكمدددير بعدددير االعرتدددار

االتيداق بدير  وأدد ت اوحدا   دتح ،علي دا الن دتح العامد  مدر المحكمدير اوأج نا الرعدنالل الري اتيق
 %.900-%30المحكمير عل  منا تح اليق ال بير 

( 96تلتيد  االخرتدار علد    بعدد ،معدامالل الثتدال باإلعدادة ُح تا الثتال باإلعادة  -4-4-4
( لالخرتدار   0.53بلدغ معامدا الثتدال    إ  ،الرلتي  بعد أ توعير عل  العيندح  ي د ا وُأعيدوطالتح،  ا  طالت

(  دددي المدددل  العملدددي، بينمدددا بلدددغ معامدددا الثتدددال    0.59  ول  الرحليلدددي، (  دددي المددد 0.52 كدددا،   
 (  ي المل  اإلبداعي. 0.52

ا ددرخدام ا  ت ددوغو تددال  ،ن أداة الدرا ددح الحاليددح ترمرددد بدددالالل يدددق  إوبدد ل  نمكددر القددول
    اا الدرا ح الحاليح.

ا تلدمن مدادة اللردح الع بيدح  ل   ا نح الد  ا  النداجح  ديالت  امم الرعليمي الم رند ع -4-4-2
أو مدا تد) تدرن ده  دي مدادة اللردح الع بيدح ممموعدح مدر الخلدوال نمكدر  ،تلدون  الت  دامم الرعليمدي عمليح

   اآلتيإجمال ا  
تحدندد ا جددلا  الرددي  ددير) تعددنل ا  ددي مددادة اللرددح الع بيددح لراندال تدرن دد ا و دد   ا نددح الدد  ا   -

 الناجح.
 ،وتحدندد اال در اتيميال ،بدوأ الخداك بنا ندح الد  ا  النداجحعما درا دح مرعمقدح لد در الر   -

 والمتادي الخايح بالردرنم مر أجا ال  ا  الناجح.
مدر إعادة ييا ح ا هداأ الخايح بالدروف با رخدام مي دال خايح بنا نح ال  ا  الناجح،  -

 ددي  الت  ددامم مددر مخرصددير ُحّكدد)التاحددث، وأددد  طددور اال ددرعا ح بدددليا المعلدد) الدد أ خددالل 
 والموهوبير. ،وتدرنم المريوأير ،ممال ب امم

( حصددح يددييح مدددة  ددا 22ترلددمر   بشدد  نرتحدنددد اليردد ة اللمنيددح الرددي  ددير)  ي ددا الردددرنم  -
 .  خم ير دأيقح من ا

لد  النا ندح، وعددم ، والرقيدي) باال درناد عمرابعح عمليال الردرنم للر  د مر االلرلام بالرددرنم -
 الممموعح اللابلح.ا رقال ط نقح الردرنم إل  
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تكددون الت  ددامم الرعليمددي مددر ممموعددح مددر الدددروف  ددي  مكو ددال الت  ددامم الرعليمددي  -4-4-2
والرلخدديم، والرلتيقددال اللرونددح مددر مددادة  ،وأواعددد اللرددح الع بيددح، والرعتيدد  ،والنصددوك ا دبيددح ،الملالعددح

 اليصا الثا ي للصي العا   ا  ا ي.
ذتصمومذالدراسة: -7-8

وّعّيندا  ،عينح الدرا ح بل نقدح أصددنح اخري ل إ الدرا ح المن م  ته الرم نتي، ا رخدم  ي ه   
لللتددح المريددوأير لن مددر أربعددح يدديوأ واخريدد  يددياوالمقار ددح بل نقددح عشددواايح،  ،الرم نتيددح ،نالممموعرددا

يددح للت  ددامم الرعليمددي الم ددرند علدد  عقليددا ،  ددي الصددي العا دد  ا  ا ددي، وخلددعا الممموعددح الرم نت
تدرن دد ا بالل نقددح المعرددادة  إ مددا جدد ب ،لدده بينمددا لدد) تخلددد الممموعددح المقار ددح نددح الدد  ا  الندداجح ا  

 اللرح الع بيح. لردرنم مادة
وبعدأ، و يمدا نلدي تحدندد لمرريد ال  ،أتلي ،والمقار ح الخرتارنر ،الرم نتيح ،خلعا الممموعران

 الدرا ح 
 ونان أوال  المرري  الم رقا  ط نقح الردرنم ول ا م ر

 ل   ا نح ال  ا  الناجح.الت  امم الرعليمي الم رند ع . أ
 الل نقح المعرادة للردرنم  ي مدر ح اليوبيا . ر

 والرحصيا  ي اللرح الع بيح. ،والعمليح ،واإلبداعيح ،ح ا يا   المرري ال الرابعح  القدرال الرحليلي
 ونمكر الرعتي  عر تصمي) الدرا ح الحاليح  ما نلي 

               O X O  نتيحالممموعح الرم  
             O        O      الممموعح المقار ح

  نحيث إ
O أو االخرتار القتلي ،تعني القياف 
 Xأو المعالمح ،تعني الردرنص 
ذحتلولذاليوانات: -7-9

، وبعدددد   دددلال عالمدددال الللتدددح  دددي اللردددح الع بيدددح أتدددا الت  دددامم الرعليمددديو مقار دددال لمر أج ندددا
با ددرخدام أ ددلور تحليددا  والعمليددح ،واإلبداعيددح ،ا  الللتددح  ددي الموا ددص الرحليليدحمقار ددال  د وُأج ندا
والتعدندح لنرداام تلتيد  الصدورة ا رد يدح  ،العالمدال القتليدح مدر خدالل، (ANCOVA) المشدر ك الرتانر

معدددامالل الثتدددال باإلعدددادة للصدددورة  وُحصدددا علددد ". STAT" مدددر اخرتدددار  دددري  ت غ الثال دددي للقددددرال
 .STAT مر اخرتار ا رد يح

ذ:نًائجذالدراسة -8

لد   ا ندح الد  ا  النداجح  دي تنميدح  أ إل  أ   ب  دامم تعليمدي م درند علرع هد ا الدرا ح الحاليح
والعمليح لدب الللتح المريوأير عقليدا، ومع  دح أ د  الت  دامم الرعليمدي  دي  ،واإلبداعيح ،القدرال الرحليليح

( 42يد   لد  اخردار التاحدث عيندح مكو دح مدر يديير درا ديير،  تحصيا الللتح  ي اللردح الع بيدح. ولرحق
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( طالتددددا  وطالتددددح  ددددي الممموعدددح المقار ددددح، وبعددددد جمددددد 42 وطالتدددا  وطالتددددح  ددددي الممموعددددح الرم نتيدددح، 
 .  اآلتيحوتحليا النراام تويا التاحث إل  النراام  ،التيا ال

اذاملًفنوني ذعقلونذذهلذتًحدننذالقندراتذالًحلولونةذلندطذالطلينةذذذذذذالدؤالذاألول:ذذ-8-1

ذلىذنظروةذالذكاءذالناجح؟باسًخدامذبرنامجذتعلوميذمدًندذع

واال ح ا ددددال المعيارنددددح علدددد   ،المرو ددددلال الح ددددابيح اجا ددددرخ  لاجابددددح عددددر هدددد ا ال ددددهال 
وتتدددير أن المرو دددأل الح دددابي   ددد اد  انر المشدددر ك،والتعددددأ، وأجددد أ تحليدددا الرتدد ،القتلدددي ،االخرتددارنر

(، وبلددغ المرو ددأل الح ددابي 4.20لدد  القيدداف القتلددي للقدددرال الرحليليددح  ددان  الممموعددح الرم نتيددح ع
(، أمدا المرو دأل الح دابي 90.94   اد الممموعح الرم نتيح عل  القياف التعدأ للقدرال الرحليليح   

 دي حدير بلدغ المرو دأل الح دابي   د اد  (5.43 كدان     اد الممموعح المقار دح علد  القيداف القتلدي 
علمددا  بدد ن العالمددح القصددوب الرددي نمكددر الحصددول علي ددا  ،(6ح المقار ددح علدد  القيدداف التعدددأ  الممموعدد

 المرو دأل الح دابي   د اد المممدوعرير، بدير ا  نالحدظ أن هنداك اخرال دو (. 94للقدرال الرحليليدح هدي  
الأ دال والمقار ددح  ددي القدددرال الرحليليددح علدد  القيدداف التعدددأ، وللرحقدد  مددر أن هدد ا االخددر ،الرم نتيددح
القددرال الرحليليدح  م دروبإحصداايا  دي  داال     أا  أن هناك  تحليا الرتانر المشر ك، تتير أج أ إحصاايا  

هدد   القيمددح دالددح عنددد  وتعددد( 94.05بلرددا أيمددح اإلحصددااي "أ"   إ  لدددب الللتددح المريددوأير عقليددا  
ن م ددددروب القدددددرال الحددددظ أبددددال جو  إلدددد  المرو ددددلال الح ددددابيح نُ (   أددددا، و  0.02=  ∞م ددددروب  

 مددالرحليليح لدب الللتح المريدوأير عقليدا ارتيدد بشدكا ملحدوم لددب أ د اد الممموعدح الرم نتيدح مقار دح 
بعد ا خ  بعدير االعرتدار اليد وق القتليدح بدير المممدوعرير، وهد ا نشدي  إلد  أن أ  اد الممموعح المقار ح 

ا  الناجح  ي تنميدح القددرال الرحليليدح لددب الللتدح ل   ا نح ال    ا  للت  امم الرعليمي الم رند عأهناك 
 المريوأير عقليا . 

اذالدؤالذالٌناني:ذهنلذتًحدننذالقندراتذالعملونةذلندطذالطلينةذاملًفنوني ذعقلونذذذذذذذذذذ-8-2

ذلىذنظروةذالذكاءذالناجح؟باسًخدامذبرنامجذتعلوميذمدًندذع

ل المعيارندددح علددد  واال ح ا دددا ،المرو دددلال الح دددابيح اجلاجابدددح عدددر هددد ا ال دددهال تددد) ا دددرخ  
والتعدددأ، وأجدد أ تحليددا الرتددانر المشددر ك، واتلددح أن المرو ددأل الح ددابي   دد اد  ،القتلددي ،االخرتددارنر

(، وبلددغ المرو ددأل الح ددابي 3.02الممموعددح المقار ددح علدد  القيدداف القتلددي  ددي القدددرال العمليددح  ددان  
أل الح ددابي   دد اد الممموعددح أمددا المرو دد (.3.45قار ددح علدد  القيدداف التعدددأ     دد اد الممموعددح الم

 ددي حددير بلددغ المرو ددأل الح ددابي  ،(3.42كددان   الرم نتيددح علدد  القيدداف القتلددي  ددي القدددرال العمليددح 
(، علمدددا  بددد ن العالمدددح القصدددوب الردددي نمكدددر 5.54  ددد اد الممموعدددح الرم نتيدددح علددد  القيددداف التعددددأ  

المرو دأل الح دابي   د اد  رال دا  بديرنالحدظ أن هنداك اخ و(. 94الحصول علي ا للقدرال العمليح هي  
والمقار دددح  ددي القددددرال العمليدددح علدد  القيددداف التعددددأ، وللرحقدد  مدددر أن هددد ا  ،الرم نتيدددح المممددوعرير،

إحصددداايا   دددي  داال   ا  هنددداك اخرال ددد رتدددير أنأجددد أ تحليدددا الرتدددانر المشدددر ك،   االخدددرالأ دال إحصددداايا  
 وتعدد( 49.22بلردا أيمدح اإلحصدااي "أ"   إ عقليدا  القدرال العمليح لددب الللتدح المريدوأير م روب

الحدظ أن ون  أدا، وبدال جو  إلد  المرو دلال الح دابيح  ( 0.02=  ∞هد   القيمدح دالدح عندد م دروب  
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م ددروب القدددرال العمليدددح لدددب الللتددح المريدددوأير عقليددا ارتيدددد بشددكا ملحددوم لددددب أ دد اد الممموعدددح 
وه ا نشي  إلد   بعد تتأل الي وق القتليح بير الممموعرير، ار حالمقالرم نتيح مقار ح مد أ  اد الممموعح 

لدد   ا نددح الدد  ا  الندداجح  ددي تنميددح القدددرال العمليددح لدددب  دد ا  للت  ددامم الرعليمددي الم ددرند عأأن هندداك 
 الللتح المريوأير عقليا . 

اذالدؤالذالٌالث:ذهلذتًحدنذالقندراتذاإلبداعونةذلندطذالطلينةذاملًفنوني ذعقلونذذذذذذذ-8-3

ذلىذنظروةذالذكاءذالناجح؟ذدامذبرنامجذتعلوميذمدًندذعباسًخ

واال ح ا دددال المعيارندددح علددد   ،المرو دددلال الح دددابيح اجلاجابدددح عدددر هددد ا ال دددهال تددد) ا دددرخ  
والتعدددأ، وأجدد أ تحليددا الرتددانر المشددر ك، واتلددح أن المرو ددأل الح ددابي   دد اد  ،القتلددي ،االخرتددارنر

(، وبلدغ المرو دأل الح دابي 4.20ي القددرال اإلبداعيدح  دان  الممموعح المقار ح عل  القيداف القتلدي  د
(، أمددا المرو ددأل الح ددابي   دد اد الممموعددح 4.42  دد اد الممموعددح المقار ددح علدد  القيدداف التعدددأ  

 دددي حدددير بلدددغ المرو دددأل الح دددابي   ددد اد الممموعدددح  ،(4.24كدددان   الرم نتيدددح علددد  القيددداف القتلدددي 
(، علمددا  بدد ن العالمددح القصددوب الرددي نمكددر الحصددول علي ددا  ددي 6.92الرم نتيددح علدد  القيدداف التعدددأ  

 المرو دأل الح دابي   د اد المممدوعرير، نالحدظ أن هنداك اخرال دا  بديرو (. 94القدرال اإلبداعيدح هدي  
والمقار ددح  ددي القدددرال اإلبداعيدح علدد  القيدداف التعدددأ، وللرحقد  مددر أن هدد ا االخددرالأ دال  ،الرم نتيدح
القدددرال  م دروب إحصداايا  دي داال   ا  أن هنداك اخرال درتددير ليدا الرتدانر المشدر ك.  ) إجد ا  تحإحصداايا تد

بلردا أيمدح اإلحصدااي  إ والمقار دح،  ،الرم نتيدح ،بداعيح لدب الللتح المريوأير عقليا  بير الممموعريراإل
(   أددا، وبددال جو  إلدد  المرو ددلال  0.02=  ∞هدد   القيمددح دالددح عنددد م ددروب   وتعددد( 6.95"أ"  

الح ابيح  الحظ أن م روب القدرال اإلبداعيح لدب الللتح المريوأير عقليا ارتيدد بشدكا ملحدوم لددب 
بعدد ا خد  بعدير االعرتدار اليد وق القتليدح  المقار دحأ  اد الممموعح الرم نتيدح مقار دح  دي أ د اد الممموعدح 

ل   ا نح ال  ا  النداجح  دي د ع  ا  للت  امم الرعليمي الم رنأبير الممموعرير، وه ا نشي  إل  أن هناك 
   تنميح القدرال اإلبداعيح لدب الللتح المريوأير عقليا .

الدؤالذالرابع:ذهلذوًحدنذالًحصولذالدراسنيذلندطذالطلينةذاملًفنوني ذعقلوناذذذذذذ -8-4

لننىذنظروننةذالننذكاءذرنننامجذتعلومننيذمدننًندذعالننذونذتذتدرودننهمذباسننًخدامذب

ذالناجح؟

واال ح ا ددال المعيارندح الخرتددارأ  ،مرو دلال الح دابيحال اجلاجابدح عدر هدد ا ال دهال تد) ا ددرخ  
والتعدأ  عالمال االمرحان الن دااي( وأدد لدوحظ أن هنداك  ،الرحصيا القتلي  عالمال منرصي اليصا(

وللرحقد   ،والمقار ح عل  القيداف التعددأ ،الرم نتيح عرير،اخرال ا  بير المرو أل الح ابي    اد المممو 
أ دده ال نوجددد اخددرالأ دال رتددير أجدد أ تحليددا الرتددانر المشددر ك،   إحصدداايا  مددر أن هدد ا االخددرالأ دال 

 وتعدد( 4.26بلردا أيمدح اإلحصدااي "أ"   إ   دي الرحصديا الدرا دي للللتدح المريدوأير عقليدا   إحصاايا  
أ دد  للت  ددامم (   أددا، وهدد ا نشددي  إلدد  أ دده ال نوجددد  0.02=  ∞  دالددح عنددد م ددروب  يدد هدد   القيمددح 
 ل   ا نح ال  ا  الناجح  ي تح ير الرحصيا الدرا ي للللتح المريوأير عقليا . رند عالرعليمي الم 
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ذمنانيشةذالنًائج: -9

لدد   ا نددح الدد  ا  الندداجح  ددي تنميددح أ دد  ب  ددامم تعليمددي م ددرند عتعدد أ  حاولددا الدرا ددح الحاليددح
  الت  دامم الرعليمدي  دي والعمليح لدب الللتح المريوأير عقليدا، ومع  دح أ د ،واإلبداعيح ،القدرال الرحليليح

 تحصيا الللتح  ي مادة اللرح الع بيح. 
والعمليدح  ،واإلبداعيدح ،حدول إمكا يدح تحّ در القددرال الرحليليدح ا ولد  ح يما نرعلد  با  د لح الثال د

ل   ا نح ال  ا  النداجح تدمر من دال عد تع ت ) لت  امم تعليمي م رند عب المريوأير عقليا   لدب الللتح
 بيح للصي العا   ا  ا ي. وأدد أ دارل  رداام تحليدا الرتدانر المشدر ك إلد  وجدود  د وق دالدح اللرح الع

والعمليددددح لدددددب أ دددد اد  ،واإلبداعيددددح ،(  ددددي القدددددرال الرحليليددددح0.02=  ∞إحصدددداايا  عنددددد م ددددروب  
قار دح مدد مبالل   ا ندح الد  ا  النداجح، لي ا الت  امم الرعليمي الم رند عالممموعح الرم نتيح الري طُت  ع

أ د اد الممموعددح المقار دح الرددي لد) نلتدد  علي دا الت  ددامم الرعليمدي  ي دده، وهد ا نشددي  بشدكا واتددح إلدد  
إمكا يح تح ر القدرال الثال  لدب الللتح المريوأير عقليا  مر خالل الت  امم الرعليمي الد أ ا درخدم 

  ي ه   الدرا ح.
والموهدددوبير، ومدددر خدددالل  ،لمريدددوأيرومدددر خدددالل اطدددال  التاحدددث علددد  ا در الخددداك بتددد امم ا

 خداك علد   حدوالحدنث مد بعض القاامير عل  ب امم رعانح الموهوبير  ي الوطر الع بي، و ي ا ردن 
  يمدا نرعلد  بال دهال إلد  أن التد امم الخايدح ب د   الي دح مدر الللتدح ت  دلأ ارل ه   المصادر ممرمعدح 

المدددارف مدر ددح اليوبيددا الرددي طتقددا  ي ددا هدد    بشددكا أ ا ددي علدد  الريكيدد  الرحليلددي، ومددر بددير هدد  
ن الممموعدح المقار دح تد) تدرن د ا بالل نقدح الرقليدندح، ومدد  لد    إالدرا ح، وب ل  نصعص علينا القول

 قد أ ارل  راام الرحليا إل  وجود   وق دالح إحصاايا  بدير المممدوعرير ممدا نتدير أددرة الت  دامم علد  
نمعددا المدد   نعرقددد أن مثددا هدد ا النددو  مددر التدد امم  والمريددوأير عقليددا ،  إث ددار تلدد  اليدد وق بددير الللتددح

   المعلد) المددرر القدادر علد  تيقده علد  الللتدح العدادنير إ ا تدو نمكر أن نعلي   وأا  أ تد   دي حدال تل
توييا هد ا الت  دامم للللتدح. ونتددو أن تددرنص الللتدح علد  هد   الم دارال الم درمدة مدر  ا ندح الد  ا  

تلدون  أددرات ) الرحليليدح، وهد ا نن دم) مدد  رداام  علد تمر من دال اللردح الع بيدح  داعد الللتدح  الناجح
الردي أ دارل إلد  أن  (Sternberg, et al,1998)ر وآخد ن درا ال مثا درا ح  دري  ت غالعدند مر ال

   تيكيد ه) نمعل د) ننمدلون بشدكا أ لدا  دي المدر دح. وهد ااادتدرنم الللتح ب  لور نن م) مدد ط  
ن اعد الللتح تلقاايا  لال ريادة بشدكا أ تد  مدر  قدا  القدوة لددن ) للرعدونض عدر ممداالل اللدعي  دي 

 المماالل ا خ ب إن وجدل.
وت خ  مناأشح ال دهال الثدا ي بالرحدندد أيمدح خايدح جددا  ا لالأدا  مدر أن القددرال العمليدح ال ت  دل 

لتدد امم الخايددح بالللتددح العددادنير عالميددا  ومحليددا ، علي ددا التدد امم المقدمددح للللتددح المريددوأير عقليددا ، أو ا
والرلتيد  العملدي لمدا تد)  ،ممار دحالال أ نعني تحونا ا  كدار إلد  مر ا هميح التالرح ل  ا التعد بال  ) 
 تعلمه،
لعددا الرح ددر الدد أ طدد أ علدد  أدا  الللتددح  ددي الممموعددح الرم نتيددح مددر خددالل مقار ددح ا دا  علدد  و 

والتعدندح، نشددي  إلد  تياعدا الللتدح مددد هد ا التعدد بشدكا أ تدد  مدر ا بعداد ا خدد ب،  ،االخرتدارال القتليدح
وأوراق العمدددا الردددي ا دددرخدما  ،والنشددداطال ،مددددة هددد ا الندددو  مدددر الم مدددالبونمكدددر تي دددي   لددد  
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والم مددال الرددي تعمددا علدد  تلددون   ،مقار ددح مددد النشدداطالباللرح ددير القدددرال العمليددح لدددب الللتددح، 
أو اإلبدددددددداعي. وتن دددددددم) هددددددد   اال دددددددرنراجال مدددددددد  رددددددداام درا دددددددح  دددددددري  ت غ  ،لددددددديالما دددددددص الرحلي

(Sternberg,2005) ل  النا ندح الثال يدح نمكدر توثييده ب د ولح ي أ ارل إل  أن الرعلي) الم رند عالر
مدر تلد  الردي نمكدر الحصدول علي دا  د إلد  مخ جدال أ لدا لددب المرعلمديرنقو هو  ي    ح الصي، و 

 الم ددددرند علدددد  الدددد ا  ة(، أو حردددد  الدددد أ ن  ددددل علدددد  م ددددارال الريكيدددد  الناأددددد  مددددر الددددرعل) الرقليدددددأ
محا داة هد   ب ما نمكر تي ي  الرح ر  ي القدرال العمليح أ ث  مر  ي هدا مدر القددرال   الرحليلي(.
الردي أددد ال تا د   ددي العدادة ب ددتص نرميدلون ب دد ا الندو  مدر القدددرال بعددض الللتدح الدد نر  مدر الم مدال

معرادة الري تريا ال  ا  العملي. ونشي  ا در الر بوأ  دي الموتدو  إلد  أن الد  ا  العملدي الم مال ال
ال ن تتأل بالل ورة باخرتارال ال  ا ، وهد ا نمكدر أن ني د  وجدود أ دخاك  داجحير  دي الحيداة العمليدح 
ر بددال  ) مددر عدددم  مدداح )  ددي الدرا ددح، وعلدد  العكددم مددر  لدد   ددإن هندداك العدنددد مددر ا  دد اد الدد ن

نرميلون بالرحصيا الم تيد، وتد ي أدرات ) العمليح وهد ا نه دد الحاجدح إلد  وجدود بد امم تعليميدح تددرر 
واإلبداعيددح. وتن ددم)  ردداام الدرا ددح الحاليددح  يمددا  ،الللتددح علدد  القدددرال العمليددح باإلتددا ح للقدددرال الرحليليددح

الردي  (Grigorenko, et al,2002)ون نرعل  بال  ا  العملي مد  رداام درا دح أامدا ب دا ج نرورننكدو وآخد  
تلددمنا ممموعددح درا ددال   عيددح ا ددرخدما النا نددح الثال يددح  ددي الردددرنم، وأ ددارل المقار ددال بددير 

إلددد  تح دددر واتدددح لددددب الللتدددح الددد نر تددد)  ، وبعددددهاوالكرابدددح للللتدددح أتدددا المعالمدددح ،م دددارال القددد ا ة
 تدرن  ) مر خالل  ا نح ال  ا  الناجح.

مدددد درا دددال  دددري  ت غ وآخددد نر  درا دددح الحاليدددح  يمدددا نرعلددد  بال دددهال الثالدددث،وتن دددم)  رددداام ال
(Sternberg, Clinkenbeard, 1995, Sternberg et, al,2000b, Sternberg et, al, 1999)،  

 إلد  االخرتدارال الن اايدح أ ارل النراام الخايح بالرعيينال اإلبداعيح، والمل  الخداك بالما دص اإلبدداعي  دي إ 
 لدا النردداام تد) الحصددول علي دا مددر خدالل الللتددح الد نر تدد) الكشدي عددن ) مدر خددالل تميدله)  ددي أن أ

ومددر الدرا ددال الرددي  ،(STAT)القدددرال اإلبداعيددح اعرمددادا  علدد  اخرتددار  ددري  ت غ الثال ددي للقدددرال 
الردي أ دارل إلد  أن اللالدص الد أ  (Sternberg, et al,1996)تدع)  ل  درا ح  ري  ت غ وآخد نر 

رميددل بقدددرال تحليليددح ن ددرييد أ ثدد  مددر الردددرنم الرحليلددي، واللالددص الدد أ نرميددل بالقدددرال العمليددح ن
وه ا ننلتد  علد  الدرا دح الحاليدح  ، وهك ا بالن تح للما ص اإلبداعي.ن رييد أ ث  مر الردرنم العملي

والعمليددح ممددا نحقدد   ،واإلبداعيددح ،الرحليليددح حتدد) تدددرنم جميددد الللتددح بددالر  يل علدد  الموا ددص الثال دد إ 
 الياادة لمميد الللتح  ا ح ص أدراته المميلة مد م اعاة تلون  الموا ص ا خ ب لدنه. 

 إ لد   ا ندح الد  ا  النداجح  دي الرحصديا، أ   الت  امم الرعليمي الم درند ع ونناأش ال هال ال ابد
لمقار ح عل  القيداف التعددأ، لوحظ وجود اخرالأ بير المرو أل الح ابي    اد الممموعح الرم نتيح وا

وجود   وق دالح إحصاايا  ي الرحصديا الدرا دي للللتدح  وأ ارل  راام تحليا الرتانر المشر ك إل  عدم
(  0.02=  ∞عندددد م دددروب الداللدددح   والمقار دددح ،الرم نتيدددح ،بدددير أ ددد اد المممدددوعريرالمريدددوأير عقليدددا 

لد   ا ندح الد  ا  النداجح  دي تح دير مدي الم درند عأ   للت  امم الرعلي  أا، وه ا نشي  إل  عدم وجود 
 الرحصيا الدرا ي للللتح المريوأير عقليا  ي الدرا ح الحاليح. 

وتوأددد التاحددث مددر خددالل مددا جددا   ددي ا در الر بددوأ الخدداك بالنا نددح الثال يددح تح ددر الرحصدديا  نريمددح 
الردي  (Sternberg & Weil,1980)   دري  ت غ ووندالرلتيد  هد   النا ندح  دي الرددرنم،  مدا أث د ل درا دح 
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للمرعلمدير، إال أن  رداام  أن الردرنم نمص أن نن م) مد الرمثديالل العقليدح الميلدلح لددبأ ارل إل  
ممموعددح الالدرا ددح الحاليددح لدد) تشدد  إلدد   دد وق دالددح إحصدداايا   ددي الرحصدديا بددير الممموعددح الرم نتيددح و 

 ،واإلبداعيددح ،ا دي هدو تلددون  القددرال الرحليليدحالمقار دح، ونمكدر تي دي   لدد  بد ن هددأ الت  ددامم ا  
مدددد  لددد   قدددد أدب الت  دددامم إلددد  وجدددود  ددد ق ثددداه أ  دددي مرو دددأل عالمدددال الللتدددح  دددي و ، والعمليدددح

الممموعح الرم نتيح عل  القياف التعدأ، وربما  ان مر الممكر أن نعكم الت  امم   وأا  دالدح إحصداايا  
ل،  مدا أن االخرتدارال الرحصديليح الردي طتقدا علد  المممدوعرير الت  دامم لمددة يمنيدح أطدو  هلو ت) تلتيق

الرم نتيح والمقار ح بعد ا ر ا  الت  امم الرعليمي هدي اخرتدارال عادندح مدر إعدداد معلمدي اللردح الع بيدح  دي 
ولدد) تعددد بل نقددح خايددح لرحرددوأ علدد  م مددال  ،مدر ددح اليوبيددا، وهددي اخرتددارال موحدددة لمميددد الللتددح

أ دددارل درا دددح  دددري  ت غ وآخدددد نر  ولقددددداعي والعملدددي باإلتدددا ح للدددد  ا  الرحليلدددي. تمثدددا الددد  ا  اإلبددد
(Sternberg, et, al,1996)، والرقيدي) تقدود  ،والرددرنم ،والروا د  بدير  مدا ل الكشدي ،إل  أن اال  مام

إلددد  أدا  أ لدددا مدددر  لددد  ا دا  الددد أ نقدددود إليددده النمدددو ل الددد أ ال نر ددد) باال  دددمام بدددير مكو اتددده، 
والعمليدح ولديم الرحصديا،  ،واإلبداعيدح ،  امم الخداك ب د   الدرا دح معدد لرنميدح القددرال الرحليليدح الت

و  تار خارجح عر تحك) التاحث  ان ال بد مر تلتي  االخرتارال الرحصيليح الخايح بالمدر دح علد  
 ثاه نح. ا الي وقحيث  ا  الممموعرير الرم نتيح والمقار ح،

ذ:الًوصونات -11

 ث تقدن)  وعير مر الروييال مر خالل الدرا ح الحاليح نمكر للتاح

ذتوصواتذحبٌوة:ذ-11-1

 إج ا  درا ال ترناول تلتيقال النا نح عل  الللتح العادنير، و  ال أخ ب مر  وأ الحاجال الخايح. -
إجدد ا  درا ددال تقددارن بددير العددادنير والمريددوأير عقليددا   ددي اال ددريادة مددر التدد امم الم ددرندة إلدد   -

 ا نح.الن
 واإل  ا يال. ،وال ناتيال ،تلتي  الت  امم  ي المواد الدرا يح ا خ ب  العلوم -
علدد  مدددار  صددا درا ددي أو  ا ددرخدام النا نددح لمدددة يمنيددح أطددولإجدد ا  الملنددد مددر الدرا ددال ب -

 عل  مدار العام الدرا ي لمع  ح أ   الت  امم  ي الرحصيا بشكا أ لا.
 وأبحا  الدماغ. ،والريكي  ،وعالأر ا ب  ما  الرعل) ،لنا نحإج ا  الدرا ال الخايح با -

ذ:توصواتذعملوةذوتدرويوةذ-11-2

وتدددرنص المعلمددير للردددرنم مددر أجددا الدد  ا  الندداجح، وموا تددح النا نددال  ،تعمددي) هدد   الرم بددح -
 الحدنثح  ي ال  ا  اإل  ا ي.

 ،  الردددرنماادد ددي المندداهم وط  مددر خددالل إجد ا  بعددض الرعدددنالل  ربدأل الرعلددي) بالحيدداة العمليددح -
 والرعلي) وثيييا . ،والرقيي)، وجعا الرعل)
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