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ملخص البحث:
هدف البحددث الحدإلى تلددف (فد يدل أنإولجدا تفكد ال ال فيجددل ال د نددى (ح ددج
طإلبإت ال ف األول الك س نى مدإ ة الليإضدجإت؛ والدم مدال دلل ال حند مدال
الفلضجا ال فليا اآل(جا:
* ال ي جف نلق او اللا تح إئجا و ف مس ى الفاللا أ0,05؛ بجال م س رجدإت
طإلبددإت الكوك وددا ال وليبجددا ال ددى رسددا بدديفك ال ال فيجددل ال دد وم سدد
رجإت طإلبإت الكوك وا الضدإبةا ال دى رسدا بإلةليندا ال نلجفيدا ندى ا بدإر
(ح ج الليإضجإت .
(ي فددا وج ددا البحددث مددال أ62؛ طإلبددا مددال طإلبددإت ال ددف األول الك س د
وزوددد ا بإل سدددإوم تلدددف موكددد و جال (وليبجدددا وضدددإبةا ب ا ددد أ31؛ طإلبدددا ليددد
موك وا ثم كإني البإحث بجال الكوك و جال تح إئجإ ً ندى م يجدلات :أالفركدل اليم دى
ا بإر مفل مإت سإبنا ا بإر الذكإء؛ و ف تودفي ا بدإرا ً (ح دجلجإ ً (يد ي مدال أ30؛
ننلة م ض وجا مال ف ع أا جإر مال م فف ؛ (م ال حن مال صف ه وثبإ(ه و دف ير
البإحددث الكوك د و جال وبفددف اف تددإء ال ولبددا (ددم (ةبج د اال بددإر ال ح ددجلى ولددف
الكوك و جال و ف تظتلت ال إئج:
* وج نلق ام اللا تح إئجا و ف مس ى الفاللدا أ0,05؛ بدجال م سد رجدإت
طإلبددإت الكوك وددا ال وليبجددا ال ددى رسددا بدديفك ال ال فيجددل ال دد وم سدد
رجإت طإلبإت الكوك وا الضدإبةا ال دى رسدا بإلةليندا ال نلجفيدا ندى ا بدإر
ال ح ج ل إلح الكوك وا ال وليبجا.
األول :ال فليف بإلبحث:
الف
ً
توال :م يلا البحث :The problem of the Research
يرفي ْف افخفإض (ح ج الةلبا نى الك ا الفراسجا وإما والليإضجإت إصا مال
م ديلت ال فلددجم اللئجسدا ال ددى لتددإ (يثجلا(تدإ السددلبجا كإل دف ر بإ حبددإط وتضددفإ
انفج تم فحد (فلكتدإ و(يد يال ا(وإهدإت سدلبجا فحد راسد تإ وهدذا يدمثل ولدف فكد
الثلوة الب دليا ال دى مدال الكممد ت (رسد ثكل تلدف ت دف الحدفو الككي دا ندى ودإلم
سلي وم ةد ر.أاليهجلم  2014ص355؛ و دف الحدا البإحدث مدال دلل بل(ده
نى موإل (فريس الليإضجإت نى الكفار الثإف يا ت ه دإ افخفإضدإ ً ملح ظدإ ً ندى
(ح ج طلبا ال ف األول الك س نى مإ ة الليإضجإت و ف يف هذا تلف طلائ
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ال فريس الكس خفما نى ال فريس ال ى (ل يكي ولف الحفا وال لنجال واالس ظتإر وجف
الةإلب م لنجإ ً للكفل مإت والكفإر ووفم توةإء تم ور لده للك دإركا الففيإلدا ندى
الفكلجددا ال فلجكجددا و ددف تكددفت راسددإت ضددفف طددلم ال ددف األول الك س د نددى
(ح ددددددددج مددددددددإ ة الليإضددددددددجإت كفراسددددددددا أفإصددددددددل  2013ص2؛ و راسددددددددا
أاليبجسى  2014ص358؛ وهذا مإ حفا بإلبإحث تلف ا جإر تفك ال ال فيجل ال
ل دددفريس مدددإ ة الليإضدددجإت لةإلبدددإت ال دددف األول الك سددد لكفلندددا تثدددل ندددى
(ح جلتال لذا ( حف م يلا البحث الحإلى نى ا جإبا وال السمال اآل(ى:
نى (ح دج طإلبدإت ال دف األول الك سد
مإ نإولجا تفك ال ال فيجل ال
نى مإ ة الليإضجإت ؟.
ثإفجإً :تهكجا البحث :The significance of the Research
يفف الك تج الكفرسدى وسدجلا ال لبجدا والكفرسدا ندى (حنجد األهدفا ال لب يدا
ألم مو ك ووال طلينه ( م (لجكا األهفا ال لب يا تلف م ا ف و بلات سل كجا
ي فإو مفتإ الك فلك وي فلك مال ف إئوتإ .أسفإ ة ووبف هللا  2011ص49؛.
و(فف الليإضجإت تحدفى الك دإهج الفراسدجا ال دى (دم م ورا ً متكدإ ً ندى ال فلدجم
ونى الحجدإة الفكلجدا نتدى ليدا الفلد م وي دفب تو يسد حج تحجإفدإ ً مدال و او كدإ
ت وا(تددإ مثد  :الكفددإهجم والكتددإرات والك دةلحإت والكفددإ الت وفكددإال ال فبجددل وددال
كثجل مال الكفإهجم الفلكجا ونى موإالت ش ف ككإ وفت ول م نفما الليإضجإت مث
بليةإفجإ وال اليإت الك حفة وروسجإ والجإبإ ودإملً مدمثلا ً ندى ال ندفم وال كجدا وا
ا بفاع نجتإ ممشدل ولدف (د انل من مدإت ال ندفم ال ن دى ح دف وصدفا بسدفج ا الدفول
الك نفما .أاليبجسى  2015ص18؛.
وتوضح أسلما 2007؛ ت ولدم الليإضدجإت هد تهدم الدفوإئم األسإسدجا ألم
(نفم ولكى و(فريس الليإضجإت الكفإصلة تصدبح ضدلورة مدال ضدلوريإت و دل
ث د رة الكفل مددإت تا ( وددا الكتددإرات والكفددإر بفددف ت (ددفا لا الليإضددجإت نددى
جكج الفل م الةبجفجا وح ف الفلد م ا فسدإفجا وتصدبحا متكدا ال فلدجم ندى و دلفإ
كجدف يد فلم الةإلدب؟ وكجدف يسد كل ولدف وكلجدا الد فلم طد ال ن دلات حجإ(ده؟ نلد ال
الف ا وا بفاع نى الليإضجإت وكفإء(تإ التإئلدا لدم ( د الفلد م تلدف مدإ وصدلا تلجده
اآل ونى ظ ال يجلات ال ن جا وال ي ل ججدإ ثد رة الكفل مدإت ال دى شدتف(تإ م دإهج
الليإضددجإت نددى النددل الحددإ م والف ددليال بفف د (ةدد رات و(حددفيإت هددذا النددل
واجتا م دإهج الليإضدجإت محلجدإ ً ووإلكجدإ ً (يجدلات جذريدا ندى مح يإ(تدإ وتسدإلجب
(فريستإ ويبدفو وواضدحإ ً ت الليإضدجإت دف فدلت ندلوع الفلد م األ دلى و لدا
حجإة األنلا الج مجا وال طلي الحإسبإت ا لي لوفجا ندى ودإلم ال د إوا وال ودإرة
وتصدبحا الليإضدجإت (فددج مد الفددل ل سدإوف نددى ( ظدجم تمد ر حجإ(ده ومفإمل(دده
ب ي تنض وتسلع مكإ كإفا ولجه لذلم كإ ليامإ ً موإراة هذا ال ة يل وال حفيث
نى تودإ ة ب دإء م تدإل الليإضدجإت بحجدث (دي(ى م انندا مد ال ظدلة الحفيثدا للك تدإل
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ول فف الفل لك اجتدا الحجدإة الف دليا وندى (ةد ر تسد لا(جوجإت وتسدإلجب وفكدإال
(فريستإ.أتب زي ا 2011؛.
وفظدددلا ً ل ي
ةددد ر الفكلجدددا ال فلجكجدددا واه كدددإم رجدددإل ال لبجدددا وال فلدددجم بةلائددد
ال دددفريس واسددد لا(جوجإ(ه والفكددد ولدددف (ة يلهكدددإ ل كإشدددف مددد (لدددم الخبدددلات
الك لحنا م ال لكجي ولدف الو افدب ال فسدجا وال لب يدا للكد فلم نضدلً ودال (يويدف
بدإلفل م والكفدإر و(ةد يل طلائد ال ددفريس وفكإاجده و(حسدج تإ بكدإ ي إسدب مد
ال ظليددإت الفلكجددا وال لب يددا الحفيثددا ولددف تسددإ ت طلائ د ال ددفريس وال ظليددإت
الفلكجا ال لب يا و لا تسإسجإ ندى فودإا الك دف ال فلجكدى وت الةليندا ال دى
ي بفتإ ال ركفلم نى (فريسه واس خفامه لألسإلجب واألف ةا الكسإوفة ( دف اف بدإ الةلبدا
و(دددددددفنفتم لل بدددددددإل ولدددددددف الكدددددددإ ة ال فلجكجدددددددا واالسددددددد فإ ة الن ددددددد ى م تدددددددإ.
أالحليلم  2011ص315-314؛.
وت او كإ األفك ال نى ال فريس مال اال(وإهإت الحفيثا ال دى تثب دا نإولج تدإ
نى ال فلجم ومال الكتم ا جدإر ال كدإال ال فريسدجا وااله كدإم بتدإ والدم ل لبجدا حإجدإت
الك فلكجال ال لب يا نضلً وال حإجإ(تم الذه جا .أحكجف وهبا  2014ص348؛.
نيفك ال ال فريس ةا وصفجا م يإملا ( ضكال وكلجدا ( دكجم مح د ى مفدجال
تو م ض ع مإ و( فجذ و( ججه وكلجا (فلكه ا فلنا ال ف و(ن يكه تا ي ضكال
موك وا اس لا(جوجإت ( فل بإ جإر الكح ى الك إسب وتسإلجب وطلائ ال دفريس
الك إسبا وتثإرة الفانفجا لفى الك فلكجال وتسإلجب ووسإئ ال ن يم الك إسبا .أاليف ل
 2012ص246؛.
وولجددده ار(ددديى البإحدددث اسددد خفام تفكددد ال ال فيجدددل ال ددد ندددى (دددفريس مدددإ ة
الليإضجإت لةإلبإت ال ف األول الك س ويتف هذا األفك ال تلف الكسإوفة نى
( كجا متإرات الحجإة الكخ لفا نت ي و ولدف الك إ دا والحد ار وكدذلم الك دإركا
الفل جا لل فيجل مال تجد مفإلودا م ديلت الحجدإة ال ا فجدا ل سدتج اف ندإل تثدل الد فلم
واالس خفام الكس نبلى لكتإرات ح الك يلا مال لل ة ا(ه ال ى توفت بإالو كإ
ولددف فظلي ددى نجو (سدديى أVygotsky,1978؛ والددذم تكددف نددى فظلي دده الثنإنجددا
االج كإوجددا ولددف تهكجددا ال فإود االج كددإوى نددى ( كجددا وكلجددإت سددجي ل ججا تولددف
وكذلم س جلفبلغ أSternberg,1985؛ نى فظلي ه الثلثجا للدذكإء ا فسدإفى وال دى
ان لضا ت ه إلم ثلثدا تفد اع للدذكإء ا فسدإفى هدى أالدذكإء ال حلجلدى Analytic
 Intelligenceوالددذكإء ا بددفاوى  Creative Intelligenceوالددذكإء الفكلددى
 Practical Intelligence؛ وال ى وب يإملتإ مفإ ً (سإوف وبفرجا كبجلة ولف جفد
الةلبا إ ريال ولف م اجتا م يلت الحجإة ويفف هذا األفك ال مال ال كدإال الكلفدا
وال ى مال الككيال (فدفيلتإ لدجلءم حإجدإت واسد ففا ات و دفرات الةلبدا ندى مودإالت
مخ لفا مال الك تج .أجإبل  2010ص294-293؛.
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ويكث د البحددث الحددإلى محإولددا لل فد يدل ولددف تثددل تفك د ال ال فيجددل ال د نددى
(ح ج طإلبإت ال ف األول الك س نى مإ ة الليإضجإت نضدلً ودال الدم (يكدال
تهكجا البحث الحإلى نى:
 .1يكيال وفي البحدث الحدإلى أولدف حدف ولدم البإحدث؛ مدال البحد ف األولدف ندى البج دا
نى (ح دج طإلبدإت ال دف
الفلا جا الذم ي إول نإولجا تفك ال ال فيجل ال
األول الك س نى مإ ة الليإضجإت.
ر
 .2اس د وإب ه لل(وإهددإت ال لب يددا الحفيثددا الفإلكجددا والكحلجددا ال ددى ( ددإ م ب ةدد يل
(فريس الليإضجإت وهذا مإ تثإر البإحث تلف اس خفام تفك ال ال فيجل ال .
 . 3تضإنا لب ا الكفلنا الفلكجا الفلبجدا لنلدا الفراسدإت ال دى ( إولدا تفكد ال ال فيجدل
نى (فريس مإ ة الليإضجإت أولف حف ولم البإحث؛.
ال
ثإلثإً :هف البحث :Aim of the Research
(فدل أنإولجدا تفكد ال ال فيجدل ال د ندى (ح دج
يتف البحث الحإلى تلف ي
طإلبإت ال ف األول الك س نى مإ ة الليإضجإت؛.
رابفإً :نلضجا البحث :Hypothe of the Research
مال تج (حنج هف البحث صجيا الفلضجا ال فليا اآل(جا:
* ال ي جف نلق او اللا تح إئجا و ف مس ى الفاللا أ0,05؛ بجال م س رجدإت
طإلبددإت الكوك وددا ال وليبجددا ال ددى رسددا بدديفك ال ال فيجددل ال دد وم سدد
رجإت طإلبإت الكوك وا الضدإبةا ال دى رسدا بإلةليندا ال نلجفيدا ندى ا بدإر
(ح ج الليإضجإت.
إمسإً :حفو البحث :Limits of the research
ين ل البحث الحإلى ولف:
 .1طإلبإت ال دف األول الك سد ندى الكدفار الك سدةا والثإف يدا لل دإزحجال ندى
السلجكإفجا /ال إبفا للكفيليا الفإما ل لبجا محإنظا األفبإر.
 . 2الف دددد ل الثلثددددا األولددددف مددددال ك ددددإم الليإضددددجإت لل ددددف األول الك سدددد
أالكوك وددإت والفل ددإت واألوددفا ال ددحجحا؛ الكنددلر (فريسددتإ نددى اليد ر
األول للفإم الفراسى أ2016-2015م؛.
سإ سإً( :حفيف الك ةلحإت :Definition of the Terms
ولنتإ:
 .1الفإولجا  :Effectivenessي
* أتبددلاهجم  2009؛ :بيفتددإ أالنددفرة ولددف ال دديثجل وبل د غ األهددفا و(حنج د ال ددإئج
الكلج ة بينض ص رة مكي ا؛.أتبلاهجم  2009ص17؛.
* أبدددددفوم  2011م؛ :بيفتدددددإ أالندددددفرة ولدددددف تحدددددفاف اثدددددل حإسدددددم ندددددى زمدددددال
محف ؛.أبفوم 2011م ص186؛.

394

جملة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية

اجمللد ( )23العدد ( )6حزيران 2.16م

ويفلنتإ البإحث تجلائجدإً :بيفتدإ تثدل الفإمد الكسد ن أتفكد ال ال فيجدل ال د ؛
ُّ
ً
ولف الك يجل ال إب أال ح ج ؛ ويحف هذا األثل تح إئجإ وال طلي ملب تي إ.

 .2األفك ال  :Modelولنهر:
ً
* أالفددفوا ومحكددف 2012؛ :بيفدده أموك وددا مددال الف امد الك ظكددا مفدإ نددى صددج
سجي ل ججا و(لب يا بحجث ي م (حن موك وا مال األهفا الكحف ة لفى الةلبا
بفف ال فإو مفتإ و( ظجفتإ لفيتم؛.أالففوا ومحكف  2012ص163؛.
* أتب د جددإ و 2015؛ :بيفدده أموك وددا مددال ا جددلاءات ال ددى يكإرسددتإ الكفلددم نددى
الكلاندددد ال فلجكجددددا و( ضددددكال ( ددددكجم الكددددإ ة ال فلجكجددددا وتسددددإلجب (نددددفيكتإ
ومفإلو تإ؛.أتب جإ و  2015ص120؛.
ويفلنهر البإحث تجلائجدإً :بيفده أموك ودا تجدلاءات و ةد ات (فلجكجدا م ظكدا
ُّ
ي بفتإ البإحث نى تث إء (فريسه الف ل الثلثا األولف مال مإ ة الليإضجإت لةإلبإت
ال ف األول الك س أالكوك وا ال وليبجا؛ ا ال ف الفراسى ل ججه الفكلجدا
ال فلجكجا؛.
ولنه:
 .3تفك ال ال فيجل ال
 :Model thinking activeي
* أWallace & Adams,1993؛ :بيفدده أتفك د ال (فلجكددى يس د ف تلددف فظلي ددى
)Sternberg؛ و أ Vygotsky؛ ي يدددد مددددال ثكددددإ ةدددد ات هددددى :جكدددد
الكفل مددإت ال حفيددف وال كججددي ( لجددف األنيددإر ا(خددإا النددلار ال فجددذ ال ندد يم
ال اص ال فلم مال الخبلة يسإوف الةلبا ولف ال فيجل بفإولجا نى وس يس
ج مال ال فإو االج كإوى.أ. (Wallace & Adams,1993,p3
* أجإبل 2010؛ :بيفهأتفك ال (فلجكى ولف شي ورة مال ثكإفى ة ات يس ف
تلف فظليا الذكإء الثلثى و ف أSternberg؛ وفظليا أVygotsky؛ الب إئجا
االج كإوجا يس خفم لكسإوفة الةلبا ولف ( كجا (فيجلهم وي كى لفيتم النفرة ولف
ح الك يلت؛ .أ جإبل  2010ص288؛.
ويفلنه البإحث تجلائجدإً :تفكد ال (فريسدى ي يد مدال ثكدإ ةد ات تجلائجدا
ي
م فإ بددددا مسدددد فة تلددددف فظليددددا الددددذكإء الثلثددددى و ددددف أSternberg؛ وفظليدددددا
أ Vygotsky؛ الب إئجدددا االج كإوجدددا (بدددفت بوكددد طإلبدددإت ال دددف الخدددإمس األ بدددى
و( ظددجكتم للكفل مددإت الويلانجددا ومددال ثددم ال كججددي بددجال (لددم الكفل مددإت ثددم ( لجددف
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مال تجد ا(خدإا الندلارات و(ن يكتدإ و(فكجكتدإ ندى

ولنه:
 .4ال ح ج  :Achievementي
* أوبجدف 2010؛ :بيفدده أمدإ يي سددبه الةإلددب مدال مفددإر ومتدإرات وتسددإلجب (فيجددل
و فرات ولف ح م يلت ف جوا لفراسا منلر وينإ بإلدفرجإت ال دى يح د
ولجتإ الذم طب ولجه اال بإر؛.أوبجف  2010ص307؛.
* أتب جإ و وآ لا 2015؛ :بيفه أمح لا مإ ي فلكه الةإلب بفف ملور مفة زم جا
ولجتإ نى ا بإر (ح جلى والم لكفلنا مدفى
ويكيال جإمه بإلفرجا ال ى يح
فوإا ا س لا(جوجا ال ى ي فتإ ويخة لتإ الكفر ل حنجد تهفانده ومدإ ي د
تلجدددددددده الةإلددددددددب مددددددددال مفلنددددددددا ( ددددددددلجم تلددددددددف رجددددددددإت؛.أتب جددددددددإ و
وآ لا  2015ص425؛.
ويفلنه البإحث تجلائجإً :ه مح لا مإ ( فلكه طإلبإت ال ف األول الك سد
ي
مال م ض وإت ريإضجإ(جا (لن هإ لل ن دلة مفج دا ويندإ بإلفرجدا ال دى (ح د
ولجتإ الةإلبا مال لل تجإب تإ ولف ننلات اال بإر ال ح جلى الذم توفي البإحث.
الثإفى :تطــــإرم فـظـلم:
الف
:Model thinking active
تفك ال ال فيجل ال
مفت م تفك ال ال فريس:
ين ددف بددإألفك ال فس د (ةبجنددى ل ظليددإت ال د فلم ا د فلنددا ال ددف وه د
مخةد ترشددإ م يف كددف ولددف فظليددا (فلددم مفج ددا ين ددلا موك وددا مددال ا جددلاءات
الكحدف ة والك ظكددا ال ددى مدال شدديفتإ ( ججدده وكلجدا ( فجددذ ف ددإطإت ال فلدجم والد فلم بكددإ
يسدددددددددددددت (حنجددددددددددددد األهدددددددددددددفا ال فلجكجدددددددددددددا الكفلنجدددددددددددددا وال جفافجدددددددددددددا
وال فسحلكجا.أتبلاهجم  2010ص20؛.
ويلى بفوم أ2011ت؛ ت تفك ال ال فريس موك وا مدال ا جدلاءات الكحدف ة
والك ظكددا ال ددى مددال شدديفتإ ( ججدده وكلجددا ( فجددذ ف ددإطإت ال فلددجم بكددإ يس دت للفكلجددا
ال فلجكجدددا (حنجددد تهدددفانتإ وولدددف الكفلدددم ال ددديام تجدددلاءات تم تفكددد ال (دددفريس
ي بفه.أبفوم 2011ت ص56؛.
واكدددل اليفددد ل وشدددإكلأ2011؛ ت األفكددد ال ةدددا محيكدددا ومفدددفة بف إيدددا
ل كجم م تإل مفجال و(فريسه نى فلنا ال دف وندى األوضدإع ال فلجكجدا األ دلى
نت د يف ددف بإ جددإر األسددإلجب واالس د لا(جوجإت الك إسددبا ل ض د الك تددإل تو ا جددإر
الكح ى الك إسب وتسإلجب وطلائ ال فريس الك إسبا واس خفام األف ةا وال سإئ
الك انندددددا مددددد الكح ددددد ى وكدددددذلم ا جدددددإر تسدددددإلجب ال نددددد يم الك إسدددددبا.أاليف ل
وشإكل  2011ص111؛.
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وي ةل د تفك د ال ال ددفريس مددال وددف مددال االن لاضددإت الكس د كفة مددال الكفلنددا
ال ظليا الك فلنا بةبجفا الكفلندا والخ دإئص ال فسدجا للكد فلم والكبدإ ق والند افجال
ال ى (حيم وكلجدا الد فلم نضدلً ودال اآلراء وال ديملت والخبدلات ال وليبجدا و( فدف
فكإال ال فريس و( ع (بفإ ً للن لاضإت اللئجسا ال ى (ف كف ولجتإ نك تدإ مدإ يف كدف
ولف الكبإ ق والكفإهجم الكس كفة مال ال ظليا السدل كجا وبفضدتإ اآل دل ي ةلد مدال
ال ظليإت الكفلنجا ندى حدجال ت ه دإ فكدإال ت دلى (وكد بدجال الكفدإهجم والكبدإ ق
الكس كفة مال ال ظليا السل كجا والكفلنجا.أتب جإ و  2015ص315؛.
مكددإ سددب يددلى البإحددث ت تفكدد ال ال ددفريس ةددا ( ضددكال موك وددا مددال
االس د لا(جوجإت الكفددفة سددإبنإ ً ال ددى (ركيددال الكفلددم مددال اس د خفامتإ نددى ( ظددجم متإمدده
و( كثد نددى ا جددإر الكح د ى ال فلجكددى وطلائد وتسددإلجب (فريسدده ووسددإئ (ن يكدده
ل حنج تهفا (فريسجا مففة سإبنإ ً وي حف نجه توالً ور ك مال الك فلم والكفلم.
تهكجا اس خفام ال كإال نى ال فريس:
(بددلز تهكجددا اس د خفام ال كددإال نددى (ة د يل ال ددفريس ورن د نإولجددا األ اء تلددف
ا ستإمإت اآل(جا:
( .1سإوف الةلبا ولف ال فلم الوجف.
( .2سإوف الةلبا ولف (فلم الكفل مإت واألنيدإر والكتدإرات األكإ يكجدا واالج كإوجدا
وا بفاوجا ولف ون تطإر م يإم .
( .3سددإوف الةلبددا ولددف نتددم تففسدتم وبج د تم نددى تطددإر ( ددي ب جددا ال كد ال ويحددف
التف مال ( كجكه.
( .4سإوف الكفلم ولف (تج ا البج ا ال فلجكجا الك إسبا ألهفانه ال فريسجا.
( .5سإوف ولف ( كجم بلات (فلم نفيإلا.
( . 6سدددإوف الكفلدددم ندددى وضددد الخةددد و( دددكجم الدددفرو واف ندددإء االسددد لا(جوجإت
وتسإلجب ال فريس الكس خفما نى ال ف نى ظ رؤيا م يإملا.
( . 7سددتم نددى (ةدد يل الك ددإهج الفراسددجا ك فتددإ ت لددا وكدد اس لشددإ يا .أوكددلا
 2010ص35؛.
إئص تفك ال ال فريس:
اكل ولى أ2011؛ ت تفك ال ال فريس ي ف بإلخ إئص اآل(جا:
 .1يب ف ولف موك وا مسلكإت تو ان لاضإت منب لا و بلهإ .
 .2ي ة د م ولددف موك وددا اوددف ومبددإ ق (حيددم الفل ددإت النإئكددا بددجال مفإهجكدده تو
م ةلحإ(ه الكخ لفا.
( . 3ددم م مسددلكإت تفكد ال ال ددفريس ومفإهجكدده وول إ(دده تلددف ب ددإء نلضددجإت م ب ددا
(كيال الكفلم مال ا(خإا موك وا تجلاءات ي حن ب سإط تإ مدال صدفق األفكد ال
ال فريسى ونفإلج ه .أولى  2011ص164؛.
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مفإيجل تفك ال ال فريس:
ليى ي كيال الكفلم تو البإحث مال (حفيف تفك ال ال فريس الك إسدب لبحثده البدف
مال ( انل مفإيجل مفج ا يكيال نجتإ منإبلا تهفا الكفلم تو البإحث وا جلاءات ال ى
إئص األفك ال و(كيال ف إئوه ال وليبجدا مدال ا(خدإا دلار
ي م اس خفامتإ م
و(ب ف تحيإم (ف جلجا ال جإر و فجل ومال هذ الكفإيجل:
 .1األهكجددا  ( :Importunacyحددف تهكجددا األفكدد ال بنجكددا األهددفا ال ددى يكيددال
(حنجنتدإ بف دا وسدت لا وتميإفجدا اسد خفامه و( ظجفده ندى م ا دف محدف ة (سدإوف
ولف (حنج ف إئج ملف با ككإ ( حدف تهكج ده بودفوا ندى (سدتج وكلجدا الد فلم
وب سددججل ألف ددةا الكفلددم ال فريسددجا والفكلجددإت ال فلجكجددا لددفى الةلبددا بيفإيددا
ونإولجا.
 .2الف ددا وال ضدد ا  :Accuracy&Clarityي ددف األفكدد ال ال فريسددى بإلف ددا
وال ض ا تاا مإ ( انلت نجه الخ إئص اآل(جا:
* الفتم وال ض ا وست لا اس جفإم ة ا(ه وان لاضإ(ه ومسلكإ(ه ومفإهجكه.
* الخل مال اللبس واليك ض.
* ال لاب واال(سإق نى و إصل ومي فإ(ه (لابةإ ً وا(سإ إ ً ا لجإً.
* ا الفلضجإت ووض الكفإهجم.
* ست لا رب ا جلاءات ال فريسجا بكفإهجم األفك ال االن لاضجا.
* ست لا الكفإلوا وال فجذ واللب بإ جلاءات ال فريسجا.
 .3اال إ والبسإطا  :Parsimonyان لض بلوفل ت تفك ال ال فريس الوجف ه
األفك ال اال دإ م الدذم ي ةلدب حدفا ً ت فدف مدال الكفدإهجم الكفسدلة جلاءا(ده
ومفإرنه ال ضجحجا وه األفكد ال الدذم ال ي ةلدب جتدفا ً كبجدلا ً مدال الكفلدم تو
البإحث تو ( فجذ تجلاءا(ه وتف ة ه ال فريسجا.
 .4ال ددددك ل  :Comprehensivenessي ددددف األفكدددد ال ال فريسددددى بإل ددددك ل
وا حإطا تاا اس ةإع ت يضم موك وا مال الف إصل الكي فا له نى ول دا تمدإ
(لابةجا تو سببجا تو (فسجليا ويكيال ت يي شإملً تاا ت ذ بإلحسبإ موك وا
الف إصل اآل(جا:
* مفإلوا تكبل وف مكيال مال م يجلات الفكلجا ال فريسجا.
إئص الةلبا وتسإلجب (فلكتم.
*
* تسإلجب مفإلوا الةلبا و ات ( اصلتم م الك ا ف واألحفاف.
* اس ففا ات الةلبا الكفإهجكجا.
* ا جلاءات ال فجا ال فريسجا.
* تسإلجب ال ن يم.
* تس لا(جوجا ال يذيا اللاجفا .أ ةإمى وآ لا  2008ص161-160؛.
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ويلى ولى أ2011؛ ت ا جإر تفك ال ال دفريس اليد م و د ائجإ ً وتفكدإ ه دإ
بفض ال لوط والكفإيجل ال ى (حيم هذا اال جإر ومال هذ الكفإيجل مإ يي(ى:
 .1تهكجا األفك ال وجفوا و ور نى (ذلج صف بإت ال فلم.
 .2ا ان لاضإت األفك ال وم ةلحإ(ه ووض حتإ.
( .3ضكجال األفك ال للحف األ فف للن لاضإت والك ةلحإت البسجةا فجل الكفنفة.
 . 4شددك لجا األفكدد ال لكفإلودددا تكبددل ودددف مكيددال مددال م يجدددلات الفكلجددا ال فلجكجدددا
ال فلكجا.
 . 5تميإفجددددددا (لجكددددددا األفكدددددد ال تلددددددف تجددددددلاءات محددددددف ة إبلددددددا للكلحظددددددا
والنجإ .أولى  2011ص165-164؛.
ومال فكإال ال فريس الحفيثا تفكد ال ال فيجدل ال د الدذم يسد ف تلدف ال ظليدا
الثنإنجا االج كإوجا لفجو (سيى وال ظليا الثلثجا نى الذكإء ا فسإفى لس جلفبلغ.
:Model Thinking Active
تفك ال ال فيجل ال
وهب هللا أ؛ الفند للفسدإ كدى يسد يله االسد يلل األمثد مدال تجد فمدا
ففسه وتهله وبج ه الكحلجا ووط ه والفإلم بيسل واليد م االسد يلل السدلجم للفند تال
تاا اس د فإ الكددلء مددال الفلددم سددلحإ ً ومددال الثنإنددا م إو دإ ً ومددال الخبددلة سددي إ ً ومددال
ال ي ل ججددإ ت اة ً ومددال ال ةبج د رس دإ ً ومددال متددإرات ال فيجددل اليثجددلة والك وددا
مكإرسا ي مجا بيفإيا وحيكا وا فار.أسفإ ة وسكجلا  2013ص21؛.
ويي ذ ال فيجل نى ولم ال فس وندى ولد م ت دلى وندى الحجدإة ب جده ودإم ميإفدا
رئجسا أل متك هر (يكال نى تيوإ حلد ل م إسدبا للك ديلت ال ظليدا والفكلجدا ال دى
( اجه ا فسإ نى الةبجفا والكو ك و( وف بإس كلار مكإ (فنفه بإلبحث ومإ ً ودال
طلائ وتسإلجب جفيفة (كي هر مال (وإوز ال دف بإت والفنبدإت ال دى ( اجتدهر وال دى
مال الكح ك بلوزهإ نى الكس نب وي دجح لده الدم نلصدإ ً لل ندفم واالر(ندإء .أالففد
وم تف  2012ص17؛.
ويلى ال لب ي ت ال فيجل يرفف ال إنذة ال ى ية م تإ ال رك فلم ولف ال رك وديات
الفلكجا وال ي ل ججا الحفيثا محإولاً لفتكتإ مال جتا وا ستإم نى ن وول تدإ تلدف
ا مإم مال جتا ت لى لذا (ت م حلكإت ا صدلا ال لبد م بضدلورة الك ازفدا بدجال
سددد الكدددفار وير يددد وكلجدددإت
ال دددفريس الندددإئم ولدددف الحفدددا وال دددفريس الدددذم ير ي
ال فيجل.أوف  2011ص13؛.
ويرفف ال فيجل مال تكثل الك ض وإت ال دى (خ لدف الدلؤى ح لده و(فندف تبفدإ
و( دددددددددددإبيتإ و(فيدددددددددددس (فندددددددددددف الفنددددددددددد الب دددددددددددلم و(فنيدددددددددددف وكلجإ(ددددددددددده.
أاليهجلم 2015ت ص322؛.
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نإل فيجل وكلجا يركإر نجتدإ الفدل االفخدلاط ندى تجدلاءات م فدف ة بدفءا ً مدال
اس د فوإء الكفل مددإت و(ددذكلهإ ثددم وك د الكفل مددإت وا جددلاءات ففسددتإ تلددف وكلجددا
ال ن يم ال ى هى ا(خإا النلار .أالفجإصلة  2012ص31؛.
وال فيجل ف إط و(حلم واس ن إء واس إل م ةنى ف صد ودال طلينده تلدف
الففيددف مددال ال ددإئج ال ددى (بددجال مددفى ال ددحا والخةددي أليددا مفةجددإت كإفددا أفبددإرم
و إلف  2015ص14؛.
وه إلددم ول ددا وثجنددا بددجال ال فيجددل وحد الك دديلت الددم ال حد الك دديلت
ي حن ح دلا ً ب سدإطا ال فيجدل بيفكإطده الكخ لفدا وال يكيدال (حننده ودال تم طليد
ت ل وا ال فيجل وطلائنه وتسإلجبه وف إجإ(ه ( ي ولف تنض وجه نى سدجإق حد
الك ددديلت تم و دددفمإ ي دددةفم الكددد فلم بفدددفة حلددد ل للك دددإك والكتدددإم ال فلجكجدددا
وبإلك يلت والكسإئ ال ى ( إسب م مس ى فك الفنلى وي كيال مال ال جه نى
مفةجإ(تددإ وصددجإف إهإ ومفلنددا حددفو هإ والح د ل ولددف البجإفددإت والكفل مددإت
الك ددلا بتددإ وتيوددإ الحل د ل لتددإ وبتددذا يفددف ال فيجددل مددال تهددم ال ددإطإت الفلكجددا
الكفلنجددا وه د ي د وم وددال ددفرة الفددل نددى مفإلوددا اللم د ز والكفددإهجم واس د خفامتإ
بةلائ د م وددا (كي دده مددال ح د الك دديلت ال ددى ي اجتتددإ نددى الك ا ددف ال فلجكجددا
الكخ لفا.أف ا(ى  2009ص50؛.
واكل أاليهجلم 2015ت؛ ت ال فيجل وكلجا ونلجا وجفافجا م اصلا ين م بتإ
ا فسإ السلجم و فمإ ي فلض لك يلا تو و فمإ يلفب نى (حنج ميسب مإ وي ديثل
بثنإنددا ا فسددإ و بلا(دده وبج دده الكحجةددا بدده و(رفجددف ر نددى ح د م دديل(ه ونددى ا(خددإا
لارا(دددددده تم ت ال فيجددددددل ف ددددددإط يبذلدددددده الفددددددل مددددددال تجدددددد حدددددد الك دددددديلا.
أاليهجلم 2015ت ص325؛.
لنف اس ثكلت هذ ال نةا مال بد اليثجدل مدال الكتك دجال بدإل فلجم والدذيال حدإول ا
اللب بجال وكلجا ال فيجل وح الك يلت ب صف األ جلة هى التف ال تإئى للفكلجا
ال فلجكجا ومال هدمالء البدإحثجال كد مدال بجلدى واال أBelle Wallace؛ وهدإرنى
آ مدددي أHarvey Adams؛ واللدددذا ا لحدددإ تفك اجدددإ ً لل فيجدددل يتدددف تلدددف حددد
الك ديلت ندى بج دا يسد هإ جد مدال ال فإود االج كددإوى وسدكجإ  :أتفكد ال ال فيجددل
ال د نددى سددجإق اج كددإوى Thinking Actively In a Social Context؛
إرا ً أT A S C؛ ووضفإ هذا األفك ال ل حسجال دفرة الةلبدا ولدف
ويلمي له ا
ال فيجددل وينددفم األفكدد ال تطددإرا ً وكلجددإ ً يددفوم حدد الك دديلت مددال ددلل ملاحلدده
الكخ لفا تا ي ك ولف جكجد الكتدإرات الكفلنجدا وند ق الكفلنجدا ال دى يسد خفمتإ
الفددل بكددإ نددى الددم ال فيجددل االسدد لا(جوى وال يمدد نجكددإ (ددم (فلكدده و( دديلف ت وات
األفك د ال مددال لددج مددال ا س د لا(جوجإت ال ددى (ضددم ال فيجددل الك ةنددى واالب يددإرم
والفكلى وال يوإت والكج ل م ك لا (حا الف ام الفانفجدا واال(وإهجدا ندى جد مدال
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ال اص وهذا األفك ال مندفم ل ديج ال فيجدل و( كج ده ودال طليد حد الك ديلت
(ظإنليإً.أجإبل  2010ص288؛.
ولف موك وا مال األ وات الكفلنجا ال دى يكيدال
ويف كف تفك ال ال فيجل ال
اس خفامتإ مال ب الك فلكجال ا الكفرسا و إرجتإ ل لكجي (فلكتم ثم (ة يل هذ
األ وات تلف وظدإئف ند ق مفلنجدا ودال طليد ال فإود االج كدإوى بدجال الةلبدا مدال
تجد (ةد يل النددفرة ولددف حد الك دديلت لددفيتم نضدلً وددال الددم نددإ السددجإق الددذم
يةد ر الةلبددا مددال للدده متددإرات ال فيجددل لددفيتم يوددب ت ييد اا مف ددف حجددث مددال
لله ي م (فليفتم بإلكبإ ق والنجم االيوإبجا .أWallace& Adams,1993,p1؛.
وتشددإرت واال أWallace,2003؛ تلددف ت تفك د ال ال فيجددل ال د يسددإوف
ولددف ( كجددا متددإرات الحجددإة و دال طلي د الك إ ددا والح د ار والك ددإركا الفل جددا نددى
ال فيجل ونجكإ يلدى وصدفإ ً مف دلً لو افدب مدال الكتدإرات والف امد اال(وإهجدا ال دى
ي كجتإ األفك ال أWallace & Adams,1993,p12- 14؛:
 .1الف ام اال(وإهجا والفانفجا :و( ك ولف:
* اليلضجا وال فإؤل.
م البج ا.
* ال فإو ال
* ت را الحإجا للس ن إء والي ف ال سنى والف ا .
* االس ففا للفك ال فإوفى
 .2متإرات ن ق الكفلنجا :و( ك ولف:
* ال وى ب ج الك يلا.
* ا جإر ال ج الك إسبا ل كثج و( يل الك يلا.
* ا جإر االس لا(جوجإت الكفلنجا الك إسبا.
* ال خةج .
* ( ججه االف بإ .
* ملا با الح .
* الحسإسجا لل يذيا اللاجفا.
* ووى الفل ب احى (ه وف احى ضففه.
* ال از بجال ال فيجل ال إ ف وال حلجلى واالب يإرم.
 .3متإرات ح الك يلا :و( ك ولف:
* ال كججي بجال الكفل مإت اات الفل ا وفجل اات الفل ا.
* البحث وال ول إت بجال األشجإء واألحفاف والخبلات.
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* (حلج الكفل مإت والك يلت تلف تجياءهإ.
* (يلجف و(لكجب األنيإر.
* ال فيجل بإلككي إت والف ا ب.
* اس خفام ال إهف وال فيجل الك ةنى للبله ا ولف األشجإء.
* الفنإع وال اآلراء.
 .4ال اص  :وي ك ولف:
* (و ب ال كلكي ح ل الذات.
* ا جإر صجيا م إسبا لل اص .
* (نفيم (فلجكإت واضحا.
* االس كإع االيوإم
ال ظليإت ال ى يس ف تلجتإ تفك ال ال فيجل ال :
يس د ف تفك د ال ال فيجددل ال د ولددف الةلوحددإت ال ظليددا ال ددى ددفمتإ ك د مددال
نجو (سيى أVygotsky,1978؛ والدذم تكدف ندى فظلي ده الثنإنجدا االج كإوجدا ولدف
تهكجا ال فإود االج كدإوى ندى ( كجدا وكلجدإت سدجي ل ججا تولدف وكدذلم سد جلفبلغ
أ Sternberg,1985؛ نددددددددددددى فظلي دددددددددددده الثلثجددددددددددددا للددددددددددددذكإء ا فسددددددددددددإفى.
أجإبل  2010ص294؛ ونجكإ يي(ى ( ضجح كلً مال ال ظلي جال:
توالً :ال ظليا الثنإنجا االج كإوجا لفجو (سيى
Theory
ر يكددي نجو (سدديى أVygotsky؛ نددى فظلي دده ولددف ال فإود االج كددإوى الددذم
يددم م ورا ً تسإسددجإ ً نددى (ة د يل ا را حجددث وضددح مددفى (ة د ر الفددل الثنددإنى
مل(جال ملة ولف الكس ى االج كإوى والحنإ ً ولف الكس ى الفل م وهذا ي ةبد
ولددف حددف س د اء ولددف االف بددإ والددذاكلة و( دديج الكفددإهجم وجكج د ال ظددإئف الفلجددإ
والك ض د ع الثددإفى الددذم ( إول دده فظليددا نجو (سدديى ه د ت مس د ى ال ة د ر ي نددفم
و فمإ ي خلط األنلا ندى بج دا يسد هإ جد مدال ال فإود االج كدإوى حجدث ت مدفى
الكتإرات ال ى ( وي وال طليد ( ججده و(فدإو اآل دليال (فد ق مدإ يكيدال ت ي ودي
الفل وحف تم ت ال فإو االج كإوى يم م ورا ً متكإ ً ندى اك سدإم الفدل للكفلندا
ومكإ يمكف الم ت أVygotsky؛ ركي مال لل السكا الثإفجا لل ظليا ولدف م ةندا
ال ةد ر األ دلم أZone of Proximal Development Z.P.D.؛ وال دى يكيدال

:Sociocultural Vygotskies
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( كج تإ بإل فإو االج كإوى م تشدخإص بدإليجال تو ت دلا تكثدل بدلة .أالفواهجدفم
 2006ص42؛.
و( جل كلكا أProximal؛ تلف ت الك ةنا (حف (لم السل كجإت ال ى س ة ر
نى الكس نب النليب أتم ت السل ت لم تلف الظتد ر؛ ويدلى أVygotsky؛ ت
السددل يحددفف ولددف مس د يجال ( دديل حددفو م ةنددا ال ة د ر األ ددلم أ(Z.P.D.
الكس ى أاأل فف؛ يكثد ت اء الفدل ب د رة مسد نلا والكسد ى أاألولدف؛ هد الحدف
تلجه الفل بكسإوفة اآل ليال تا (ي هذ الكسإوفة تمدإ
األولف الذم يكيال ت ي
وددال طليد شددخص بددإل تو وددال طليد تحددف األ ددلا و ددف (يد الكسددإوفة توةددإء
(لكجحإت وتنيإر تو توإ ة تجإبا سدمال تو تودإ ة صدجإفا مدإ جد تو تككدإل جديء مدال
الكتكا ...الخ و ف (يد الكسدإوفة فجدل مبإشدلة مثد ( :تج دا بج دا مفج دا (سدت ت اء
الكتددددإرات وال فإودددد مدددد اآل ددددليال كددددي ي ضددددح الفددددل شددددىء مفددددجال أل لافدددده.
أالفواهجفم  2006ص42؛.
و ف وضدح نجو (سديى أ Vygotsky؛ ت الفإمد األكثدل تهكجدا لب دإء الكف دف
ص دإ ً
لددفى الك فلكددجال هد تهكجددا ال فددإولت للكسد ى السددجي ل جى الخددإرجى و
طبجفددا الح د ار والك إ ددا بددجال الكددفر والةلبددا نددى ال ددف نإلكددفر يددم م ور
ال سددج وي جدده الةلبددا (ددفريوجإ ً فح د نتددم وت(نددإ الكتكددا ويفددف هددذا بكثإبددا الكف ددإا
ل حفجي نتم الةلبا للكفلندا الفلكجدا و( كجدا الك ةندا الكلكييدا لجي سدب ا مسد ى مدال
األ اء والكفلنا يفويو ت ي ل ا تلجه بكفل هم .أوبف السلم  2009ص109؛.
واكل أWells,1999,p23؛ ت م ةنا ال ة ر ( كجي بكإ يي(ى:
 .1يكيال ت ( ةب ولف تيا حإلا (ي نجتإ م إركا األنلا نى وكلجا ت(نإ متدإرة
تو نتم م ض ع مفجال.
 .2ال (ف بددل إصددجا للسددجإ إت الكسد نلا للفددل وتفكددإ هددى مب جدا ولددف ال فإود بددجال
الك إركجال تث إء ار(بإطتم ب إط م ل .
 . 3ال ي لط ال فلجم نجتإ وج مفلم نحج كدإ ي فدإو األندلا ندى ف دإط مفدجال نيد
نل يسإوف اآل ليال وي فلم ك نل مال مسإهكإت اآل ليال.
 .4يي ال فلم مال للتإ فإجحإ ً جفا ً و فمإ ي س ال فإو ج ا مال االح لام والثنا
الك بإ لا.
 .5ال فلم نجتإ ي ضكال ك سدكإت الكد فلم ويدم م تلدف (ةد يل الت يدا بإ ضدإنا تلدف
الكتإرات والكفلنا.
ومال ه إ فوف ت ال ظإئف ال فسجا و ف نجو (سيى أVygotsky؛ ( يجل ب يثجل
الخبددلات االج كإوجددا الثنإنجددا ال ددى ي فإو د مفتددإ الفددل ن ة د ر ت وا(دده ل ظتددل ولددف
ص رة تنيإر تو لارات.
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مبإ ق ال فلجم ون فظليا نجو (سيى :Vygotsky
ي
اكدددل أPressley,2003,p5؛ ت نجو (سددديى أVygotsky؛ حلددد وكلجدددإت
ال ة ر الكفلنى الذه ى الكس لا وال ال ظإئف الفنلجا الكفنفة نتى (بدفت ندى ال حد ل
مال ا را البسج واالف بدإ الدلترا م والدذاكلة البسدجةا تلدف ت را م ندفم و(فيجدل
ام طبجفا مفإهجكجا أيل(ب بكفإهجم واضحا ومحف ة؛ وااكلة م ةنجا واف بإ م جه
ت ي ب ال فريس ولف (ة يل متإرات ( فل بإلو افب اآل(جا:
اا(جإ ً لذلم ي
تلف حإلا ا را الك نفم.
( .1ة يل ا راكإت الك فلم ل
( .2ة يل (فيجل مفإهجكى واضح وتجلائى ومحف ومفل (فليفإ ً جنإً.
 .3بلات (ستم نى تثلاء و(ة يل الذاكلة الك ةنجا ومإ ي فل بتذ الحإلا.
 ( .4ججه تس لا(جوجإت االف بإ الك جه اا(جإً.
االن لاضإت األسإسجا ل ظليا نجو (سيى:Vygotsky
اكل أ ةإمى  2005ص256-255؛ ت ل ظليا نجو (سيى ان لاضإت هى:
 .1ور الثنإنا :وي حف بإآل(ى:
* ( نل الثنإنا وسةإ ً يحفف ضك ه ال فلم.
* (حف ال ظإئف االج كإوجا وتب ج تإ ال ظإئف ال فسجا للك فلم.
* ( ددي مددال الثنإنددا الكفددإهجم و( ة د ر ضددك تإ وكددذلم األنيددإر ووسددإئ اال( ددإل
والةلائ ال ى ي ظل مال للتإ الك فلم تلف الفإلم.
* (حف الثنإنا طلينا (فيجل الك فلم ومكإرس ه ألفكإط ال فلم.
 .2الفل ا بجال ال فلجم وال ة ر الكفلنى:
يمثل ال فلجم ولف ال ة ر الكفلنى ولف ون طلين جال وهكإ:
* ت ال فلجم الك إسب يسب وين ال ة ر الكفلندى تم ت مدإ يسد ةج الفدل (فلكده
وافوإز بإل فإو ومسإوفة اآل ليال نإفه يسد ةج (فلكده وافودإز ب فسده مسد نبلً
ب رة م فل ة.
* يم م ال فلجم والكحإكإة ورا ً تسإسجإ ً نى (ة ر الفدل الكفلندى ووند الدم ي د
ت ي م (حفيف الكس ى األ ائى الذم يكث فنةا البفء لفيه.
ثإفجإً :فظليا س جلفبلغ الثلثجا نى الذكإء ا فسإفى
:Triachic Theory of Human
Intelligence
وننإ ً ل ظليدا سد جلفبلغ أSternberg؛ الثلثجدا للدذكإء ا فسدإفى ( جدف تفد اع
مخ لفا مال الذكإء وهى:
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 .1الددذكإء ال حلجلددى  :Analytic Intelligenceي ددجل هددذا ال د ع مددال الددذكإء تلددف
النفرة ولف ( ويئا الك يلا ونتم مي فإ(تإ ندإألنلا الدذيال ي كجديو بتدذا ال د ع
مددال الددذكإء يي ف د ددإ ريال ولددف ال حلج د و تصددفار األحيددإم وال نددف والكنإرفددا
وتيوإ الفلوق وال نججم وال ضجح وفإلبإ ً مإ يي ت اء هدمالء األندلا مك دإزا ً
نى ا بإرات الذكإء ال ى (ف كف ولف ال فيجل ال حلجلى.
 .2الددذكإء ا بددفاوى  :Creative Intelligenceوه د ددفرة الفددل ولددف ال فإم د
بيفددددإءة ونفإلجددددا مدددد الك دددديلت واألوضددددإع الكسدددد وفة .أاليفدددد ل وشددددإكل
 2010ص154؛.
حجث (بفو الك هبا ا بفاوجا نى األنلا الذيال يك لي دفرة ولدف االس ب دإر
تو الحف تو تول م الذيال ي يجف ب وإا م الك ا ف فجل الكيل نا تو الوفيفة فسبجإ ً
وهدم لجسد ا بإلضددلورة م كجددييال نددى ا بدإرات الددذكإء ال نلجفيددا ننددف يددلو األشددجإء
بةلينددددددددددا مخ لفددددددددددا ووددددددددددإ ة يي فدددددددددد مددددددددددال بددددددددددجال تول ددددددددددم الددددددددددذيال
يندددددددددفم افودددددددددإزات رائفدددددددددا ندددددددددى مودددددددددإالت الفلددددددددد م واأل م والدددددددددفرامإ
وفجلهإ.أSternberg&Grigorinko,2002,p265؛.
ل :الدذكإء الفكلدى  :Practical Intelligenceوهد ددفرة الفدل ولدف ال فإمد مد
الك دديلت الك فدددف ة واالسدد وإبا لكةإلدددب الحجددإة الج مجدددا .أاليفدد ل وشدددإكل
 2010ص154؛ مددددال ددددلل ددددفرة الفددددل ولددددف (ةبجدددد النددددفرات ال حلجلجددددا
وا بفاوجا نى الك ا ف الج مجدا والفكلجدا نإألشدخإص الدذيال يك ليد مثد هدذا
ال ع مال الذكإء (ي لفيتم النفرة ولف ت را الف ام ال ى (مثل نى فودإحتم
والف ام ال ى (سإوفهم ولف ( ديج بج د تم وال يجدف مفتدإ لدذلم يد وح هدمالء
&Sternberg
األشددددددخإص نددددددى (حنجدددددد الففيددددددف مددددددال األهددددددفا  .أ
Grigorinko,2002,p265؛.
الكبإ ق األسإسجا ال ى ين م ولجتإ تفك ال ال فيجل ال :
اكدددل واال وآ مدددي أWallace& Adams,1993؛ ت ألفكددد ال ال فيجدددل
مبإ ق تسإسجا هى:
ال
 .1يف كدف األفكد ال ولددف حد الك ديلت حجددث يد م وضد الةلبددا ندى م دف م ددي
و(ف لض الك يلا موك وا مال الفنبإت تم ت الك يلا = التف  +الفنبإت.
 . 2يح إل تلف موك ودا مدال متدإرات ال فيجدل البسدجةا والكلكبدا مدال دلل ملاحلده
الك فإ با م تإ أ(حفيدف األهدفا (حفيدف األول يدإت (بدإ ل األنيدإر وز األ لدا
ال خةج الكنإرفإت والنجإ ؛ و(وفر ا شإرة ه إ تلف ت (لم الكتدإرات يودب
ت (حفف نى سجإق اج كإوى.
وكل الةلبا والخلفجا الثنإنجا لتم.
 .3ت ( إغ الكفل ات ب رة ( إسب م ر
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 .4ت (ي الك يلت متكا واات صلا بحجإة الةلبا حجثكإ كإ الم مكي إ ً ويودب
ت (ي (وإربتم الخإصا فنةا افةلق ل حلج و(ة يل األ اء ا راكى لفيتم.
 .5االه كإم ب حفجي الةلبا مال دلل حدثتم ولدف ت دذ ورهدم االيودإبى ندى الكو كد
واالب فإ وال ال ف ر بإلفوي.
ً
 .6ي ةلب مال الةلبا اس خفام متإرات ن ق مفلنجا نضل وال لكتإرا(تم الكفلنجا.
ور الكدفر
 .7ت يي ال فلم مف كفا ً بإلفرجا األسإ ولف الةلبا تففستم ويي
ه (نفيم الكسإوفة و ف الحإجا .أWallace& Adams,1993,p7-8؛.
الثإلث :م توجا البحث وتجلاءا(ه:
الف
ً
توال :م توجا البحث :Research Methodology
(فف م توجا البحث و لا ً رئجسإ ً مال و إصل البحث ال لب م ألفَّتدإ (فجدف ندى
(حفيدددف الةليندددا ال دددى سجسدددليتإ البإحدددث ندددى جكددد البجإفدددإت و(حلجلتدددإ وم إ ددد تإ
أالفكددإر  2015ص23؛ وبكددإ ت البحددث يتددف ولددف ال حن د مددال نإولجددا تفك د ال
نى (ح ج طإلبإت ال ف األول الك س نى مإ ة الليإضجإت نتد
ال فيجل ال
تا مال البح ف ال وليبجا وولجه ا(ب البإحث م تج البحث ال وليبى الذم يفبل وال
محإولا ال حيم نى جكج الك يجدلات والف امد األسإسدجا بإسد ث إء م يجدل واحدف يند م
البإحث ب ة يفه بتف (حفيف و جإ (يثجل نى الفكلجا.أملحم 2015م ص421؛.
ثإفجإً :ال كجم ال وليبى :Experimental Design
رفل ال كجم ال وليبى بيفه (يججل م فكف ومضب ط لل لوط الكحف ة ل ا فدا
ي ي
مفج دددددا وملحظدددددا ال يججدددددلات ال إ(ودددددا ندددددى هدددددذ ال ا فدددددا ففسدددددتإ و(فسدددددجلهإ.
أ فيلوى  2014ص108؛ واو كف البإحث ال كجم اا الضب الويئى لي فه تكثدل
ملئكا لظلو البحث وال ي أ1؛ ي ضح الم.

الكوك وا

ال وليبجا

الضإبةا

(يإنم
الكوك و جال

الك يجل الكس ن

* الفركدددددددددددل
اليم ى
* ا بدددددددددإر
مفل مددإ
ت
سإبنا
* ا بدددددددددإر
الذكإء

الك يجل
ال إب

تفك ال ال فيجل ال
ال ح ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ي أ1؛ ال

كجم ال وليبى للبحث

ثإلثإً :مو ك البحث ووج ه :Research Population and its Sample
 .1مو ك البحث :Research population
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ت مو ك البحث م ةلح ولكى م توى يلا به ك مال يكيال ت (فكم ولجده
ف دددإئج البحث.أالفسدددإ  2012ص91؛ نتددد جكجددد األندددلا تو األشدددخإص الدددذيال
يي ف م ضد ع م ديلا البحدث و دف ييد الكو كد تندلا ا ً تو جكإودإت وي دف
الددم ولددف م ضدد ع البحث.أالوددإبلم  2011ص245؛ و(يدد ي مو كدد البحددث
الحإلى مال جكج طإلبإت ال ف األول الك س نى مفار أال إزحدإت؛ الك سدةا
والثإف يا للب إت نى السدلجكإفجا ال إبفدا للكفيليدا الفإمدا ل لبجدا محإنظدا األفبدإر للفدإم
الفراسى أ2016-2015م؛.
 .2وج ا البحث :Research Sample
ين ف بفج ا البحث موك وا تنلا تو الف إصل ال دى يد م ت دذهإ مدال الكو كد
الدددددذم فليدددددف بحثددددده تو ب فبجدددددل آ دددددل تفتدددددإ جددددديء مدددددال الي .أالودددددإ رم وتبددددد
حل  2009ص 93؛ و ف ا إر البإحث ثإف يا ال ر للب دإت ندى مفي دا أالسدلجكإفجا؛
ال إبفا للكفيليا الفإما ل لبجا محإنظا األفبإر فيإ ً لألسبإم اآل(جا:
* اح اء الكفرسا ولف شفب جال لل ف األول الك س .
* رلبرتإ مال مح سيال البإحث الذم س يت ولجه افسجإبجا الفوام نجتإ ل ةبج ال ولبا.
* اسد ففا ت ارة الكفرسددا و رمفرسدا مددإ ة الليإضدجإت لل فددإو مد البإحددث ندى ( فجددذ
تجلاءات البحث.
إم البإحث بإل سج م ت ارة الكفرسا بوك الكفل مإت وال طإلبدإت ال دف
األول الك سدد جددلاء ال يددإنم نددى بفددض الك يجددلات الف جلددا وا جددل بددإل فججال
فر أبدديفك ال
الف دد ائى شددفبا أت؛ ل كثدد الكوك وددا ال وليبجددا األولددف ال ددى سدد ر ي
ال فيجل ال ؛ وبل ودف طإلبإ(تدإ أ33؛ وال دفبا أم؛ ل كثد الكوك ودا الضدإبةا
فر أبإلةلينا ال نلجفيا؛ وبلد ودف طإلبإ(تدإأ31؛ وبفدف اسد بفإ الةإلبدإت
ال ى س ر ي
اللاسبإت تح إئجإ ً نن البدإل ودف هم أ2؛ تصدبح الكوكد ع ال تدإئى لةإلبدإت وج دا
البحث أ62؛ والوفول أ1؛ ي ضح الم.
جفول أ1؛ ( زي تنلا وج ا البحث ولف موك و ى البحث
الكوك وا

ال ف
با

وف الةإلبإت
ب االس بفإ

الةإلبإت
اللاسبإت

وف الةإلبإت بفف
االس بفإ

ال وليبجا

ل

33

2

31

الضإبةا

م

31

-

31

3

62

الكوك ع

64

رابفإً( :يإنم موك و ى البحث :كإني البإحث بدجال طإلبدإت الكوكد و جال تح دإئجإ ً ندى
م يجلات:
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 .1الفركددل اليم ددى محس د بإ ً بإألشددتل ( : Ageددم الح د ل ولددف الفركددل اليم ددى لي د
طإلبددا مددال بةإ دده الكفرسددجا و ددف اس د فك اال بددإر ال ددإئى أT-test؛ لفج دجال
مس نل جال لكفلندا اللدا الفدلوق ا ح دإئجا وا(ضدح ت الفدلق لدجس بدذم اللدا
تح إئجا و ف مس ى اللا أ0,05؛ والوفول أ2؛ ي ضح الم.
فل ولف مإ(ك ليه الةإلبإت مال مفل مدإت سدإبنا ندى
 .2ا بإر مفل مإت سإبنا :لل ي
ً
ً
مدددإ ة الليإضدددجإت تودددفي البإحدددث ا بدددإرا (ح دددجلجإ (يددد مدددال أ20؛ نندددلة
م ض وجا اات البفائ األربفدا و دف (دم ولضده ولدف موك ودا مدال الكحيكدجال
الكخ ددجال نددى الليإضددجإت وطلائدد (فريسددتإ لل يكددف مددال سددلم ه وصددلحجا
ننلا(ه و ف (كا الك اننا ولجه ككإ ه م تجدلاء بفدض ال فدفيلت الةفجفدا ثدم
ر
طبِ د ولددف الكوك د و جال واس د فك اال بددإر ال ددإئىأT-test؛ لفج ددجال مس د نل جال
لكفلنا اللا الفلوق ا ح إئجا و ف مس ى اللدا أ0,05؛ وا(ضدح ت الفدلق
لجس بذم اللا تح إئجا والوفول أ2؛ ي ضح الم.
 . 3ا بإر الذكإء :يفدف تنضد ا بدإر للدذكإء الدذم يدلءم هدف البحدث وطبجف ده هد
اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد فكإل ا بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإر
أرانددال Raven؛ للك ددف نإت الك إبف دا والكن د ال ولددف البج ددا الفلا جددا .أالددفبإغ
 1983ص93؛ ننف ي
طب اال بدإر ولدف موكد و ى البحدث ندى األسدب ع األول
مدددددددددددددددال ال ولبدددددددددددددددا وو دددددددددددددددف اسددددددددددددددد فكإل اال بدددددددددددددددإر ال دددددددددددددددإئى
أT-test؛ لفج ددجال مس د نل جال لكفلنددا اللددا الفددلق بددجال الك سددةجال ا(ضددح ت
الفلق لجس بذم اللا تح إئجا و ف مس ى اللا أ0,05؛ والوفولأ2؛ ي ضح
الم:
جفول أ2؛ ف إئج اال بإر ال إئى لكوك و ى البحث بك يجلات ال يإنم
االفحلا
الك يجلات

الفركل اليم ى Age
ا بإر مفل مإت سإبنا
ا بإر الذكإء

الكوك وا

وف
الفج ا

الك س
الحسإبى

ال وليبجا

31

144,50

3,88

الضإبةا

31

144,06

4,11

ال وليبجا

31

8,65

4,21

الضإبةا

31

7,14

3,95

ال وليبجا

31

54,13

3,8

الضإبةا

31

54,44

4,3

الكفجإر
م

رجا
الحل
يا

60

النجكا ال إئجا

مس ى
الفاللا
0,05

الكحس با

الوفولج
ة

1,32

2,00

فجل الا

1,74

2,00

فجل الا

0,95

2,00

فجل الا

إمسإ ً( :حفيف الكإ ة الفلكجا :حف البإحث الكإ ة الفلكجا بإلف ل الثلثا األولدف مدال
ك إم الليإضجإت لل ف األول الك س للفإم الفراسى أ2016-2015م؛ (يلجف أ .
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رحددددجم يدددد فس كددددلو الفددددياوم وآ ددددلو 2013؛ و ددددف ضددددكا أالف دددد األول:
الثإلث :األوفا ال حجحا؛.
الثإفى :الفل إت؛ وأالف
الكوك وإت؛ وأالف
سإ سإً :صدجإفا األهدفا السدل كجا :التدف السدل كى هد تم (يجدل يدلا تحفاثده ندى
سل الك فلكجال ف جوا وكلجا الد فلم وهدذا ال يجدل يودب ت ي دإغ صدجإفا واضدحا
ومحددف ة نددى جكلددا مفبددلة (رسددكف الفبددإرة التفنجددا وهددى محإولددا مددال الكددفر أل
ي ضدددددح ل فسددددده تو ي نددددد ليجدددددل ال يجدددددلات الكدددددلا تحدددددفاثتإ لدددددفى الك فلم.أتبددددد
زي ددا  2010ص121؛ و ددف صددإغ البإحددث أ98؛ هددفنإ ً سددل كجإ ً و(ددم االو كددإ نددى
صجإف تإ ولف ( جف بل م أBloom؛ لألهدفا الكفلنجدا بكسد يإ(ه السد ا وهدى:
أال ددذكل والفتددم وال ةبجدد ؛ و ددف (ددم ولضددتإ مدد مح دد ى الكددإ ة الفلكجددا ولددف
موك وا مال الكحيكجال لبجإ آرائتم نى سلم تإ ومدفى اسد جفإئتإ ل دلوط ال دجإفا
الوجددفة وملئكددا مسد يإ(تإ الكفلنجددا و ددف (ددم (فددفي صددجإفا بفددض األهددفا و ددف
تصبحا ب جي تإ ال تإئجا أ98؛ هفنإ ً سل كجإً.
سإبفإً :توفا الخة ال فريسجا :ت ك ف إط يوب ت يي مخةةدإ ً لده ح دف يسدجل
بي جتدف وا دل و دا.أملوى
نى ة ات مبلموا (ن تلف بل غ هفنه الك
وتحكف  2015ص315؛ والبف للكفر االس فإفا بإلخة الفراسجا الك ودا ليدى
(ي األف ةا ال ى ي ظفتإ وال حلكإت ال دى يند م بتدإ واسد وإبإت الةلبدا مفروسدا
وم فنا م الم الكح ى ومحننا لتذ األهفا .أاليهجلم 2015م ص431؛ و دف
توفي البإحث ف وجال مال الخة ال فريسجا :األولف للكوك وا ال وليبجا ال ى س فر
أبدديفك ال ال فيجددل ال د ؛ والثإفجددا للكوك وددا الضددإبةا ال ددى س د فر أبإلةلينددا
ال نلجفيدددا؛ و دددف (دددم ولضدددتكإ ولدددف موك ودددا مدددال الكحيكدددجال للندددإ ة مدددال آرائتدددم
ومن لحإ(تم ل ة يلهإ ب ي سلجم وفإضج.
ثإم إً :ت وات البحث:
(كثلا ت اة البحث بإ بإر ال ح ج نى مإ ة الليإضجإت ونجكإ يي(ى ودلض
ا جلاءات ال ف جلجا ال ى ا(بفتإ البإحث نى توفا اال بإر:
اال بإر ال ح جلى :Achievement Test
يفددف اال بددإر ال ح ددجلى ه د األ اة ال ددى (س د خفم نددى جددإ الكفلنددا والفتددم
والكتدددددإرة ندددددى مدددددإ ة راسدددددجا تو (فريبجدددددا مفج دددددا تو موك ودددددا م ا .أموجدددددف
ويإسجال  2013ص25؛ و ف توفي البإحث جفوالً للك اصفإت (كثلا نجه م ض وإت
فر نددى
الف د ل الثلثددا مددال ك ددإم الليإضددجإت لل ددف األول الك س د ال ددى س د ر ي
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السل كجا ندى ضدكال الكودإل الكفلندى

الي ر الفراسى األول ومس يإت األهفا
ل جف بل م والوفول أ3؛ ي ضح الم.
جفول أ3؛ جفول الك اصفإت أالخإرطا اال بإريا؛ الخإصا بإال بإر
ال ح جلى
وف األهفا

ووزفتإ

وز
الكح ى

ال ذكل
أ27؛
%28

الفتمأ57؛
%58

ال ةبج أ14؛
%14

الكوك ع
أ98؛
%100

األول

6

%16

1

3

1

5

الثإفى

7

%19

2

3

1

6

الثإلث

24

%65

5

11

3

19

الكوك ع

37

%100

8

17

5

30

الف

ل

وف
الفرو

بليا وف الفنلات اال بإر ب ر(ه األولجا أ30؛ ننلة ا بإريا م ض وجا
مال ف ع أا جإر مال م فف ؛ ام تربفا بفائ نن بفي واحف صحجح واو كف البإحث
نى ( حجح اال بإر ولف ور ا ا جإبا ال ك اججا أمف إا ال حجح؛ و ف (م توةإء
رجا واحفة للجإبا ال حجحا وصفل للجإبا الخإط دا تو الك لوكدا ال دى و ملدا
مفإملا ا جإبا الخإط دا ن دبح تولدف رجدا لل بدإر أ30؛ وت د رجدا أصدفل؛
بك س د نلضددى أ15؛ ثددم توددفي البإحددث (فلجكددإت اال بددإر ومثددإل ي ض دح كجفجددا
ا جإبا.
صفق اال بإر :Test Validity
ين ف به ت ينجس اال بدإر مدإ وضد مدال تجلده .أالفدياوم  2008ص93؛
بحجث يفةى ص رة كإملا وواضحا لكندفرة الةإلدب ولدف الخإصدجا الكدلا جإسدتإ
ومال تج ال حن مال صفق اال بإر وكف البإحثإ ِ تلف ال حن مال اآل(ى:
 .1ال فق الظإهلم ( :Face Validityم ال حن م ده مدال دلل ودلض اال بدإر
دإص الليإضدجإت وطلائد (فريسدتإ بدفاء
ولف موك ودا مدال الكحيكدجال ندى ا
آرائتددم وملحظددإ(تم نددى وض د ا الفنددلات وصددجإف تإ ب د رة ججددفة ومددفى جإسددتإ
لألفلاض السل كجا الكحف ة لتدإ وم ةنجدا البدفائ وجإابج تدإ وتم ملحظدإت ت دلى
(فجف نى (حسجال ف وجا اال بإر و ف جإءت ف جوا آرائتم ح ل ننلات اال بإر ولدف
فسددبا ا(فددإق تكثددل أ%85؛ م د تجددلاء بفددض ال فددفيلت لددذا و دفيت جكج د ننددلات
اال بإر صإ ا.
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 .2صددفق الكح د ى  :Content Validityوكددف البإحددث توددفا ننددلات اال بددإر
ال ح ددجلى ونن دإ ً لوددفول الك اصددفإت أالخليةددا اال بإريددا؛ الددذم يفددف ممشددلا ً مددال
ممشلات صفق الكح ى.أملحم 2015ت ص217؛.
ال ةبج االس ةلوى لل بإر ال ح جلى :لل يكف مدال وضد ا (فلجكدإت ا جإبدا ودال
اال بددإر ونتددم ننلا(دده و(حفيددف ال ددا الكس د يلق نددى ا جإبددا ولجدده طب د البإحددث
اال بددإر ولددف وج ددا اسد ةلوجا تولجددا مملفددا مددال أ30؛ طإلبددا مددال طإلبددإت ال ددف
األول الك سد و دف (بدجال ت جكجد نندلات اال بدإر و(فلجكددإت ا جإبدا و ده كإفددا
واضدحا ولضدب ال ددا الكسد يلق للجإبدا وددال نندلات اال بدإر (ددم رصدف و ددا
اف تإء تجإبإت جكج الةإلبإت وكإ م س ال ا أ40؛ جنا.
ثددم طبي د البإحددث اال ب دإر ولددف وج ددا اس د ةلوجا ثإفجددا م ي فددا مددال أ160؛
طإلبا مال طإلبإت ال ف األول الك س أوج ا ال حلج ا ح دإئى؛ والدم جدلاء
ال حلج ا ح إئى لفنلات اال بإر و ف (م (بلج جكج الةإلبإت ب تسدب وإ ً واحدفا ً
ص َّححا تجإبإت الفج ا االسد ةلوجا ثدم ر(بدا الدفرجإت
مال م وف اال بإر بففهإ ر
( إزلجدإ ً ووزوددا الفج ددا تلددف موكد و جال :موك ودا ولجددإ وددف تنلا هددإ أ50؛ طإلبددا
وموك وا فجإ وف تنلا هإ أ50؛ طإلبا حجث اكل كجلى أKelly؛ تفه مال األنضد
(نسددجم الددفرجإت ففسددتإ تلددف أ%50؛ ولجددإ وأ%50؛ فجددإ و إصددا نددى اال بددإرات
ال دددفجا تا (فةدددى هدددذ ال سدددبا تولدددف (كججددديا ً للفندددلة تاا كدددإ ال زيددد م سدددإويإً.
أو ة  2011ص122؛ ثم رحسِب مسد ى ال دف با و د ة ال كججدي ليد نندلة ولدف
ال ح اآل(ى:
* مفإم ال ف با للفنلة  :Item Difficulty Coefficientطبي البإحث مفإ لا
مفإمدد ال ددف با ليدد ننددلة مددال ننددلات اال بددإر ووجددفهإ ( ددلواا بددجال أ–0,34
0,63؛ و(رفف ننلات اال بإر منب لا تاا (لاوا مفى صف ب تإ بجال أ0,75 -0,20؛.
أملحددم 2015ت ص269؛ وهددذا يف ددى ت ننددلات اال بددإر ال ح ددجلى (رف دفي منب لددا
ومفإم صف ب تإ م إسبإً.
* مفإم (كججي الفنلة  :Item Discriminationطبي البإحث مفإ لا (كججدي الفندلة
وجدددفهإ ( دددلاوا بدددجال أ0,71-0,43؛ تا (رفدددف الفندددلة ججدددفة تاا كدددإ مفإمددد (تدددإ
ال كججييا أ%40؛ تو تكثل.أولم  2011ص256؛ لذا (رفدف جكجد نندلات اال بدإر
ججفة مال حجث فر(تإ ال كججييا وبتذا (م تبنإئتإ جكجفإ ً و حذ تو (ففي .
* نفإلجا البدفائ الخإط دا  :Effectiveness of Destructorsبفدف (ةبجد مفإ لدا
نفإلجا البفائ ظتل ت ف إئج جكجفتإ كإفا سإلبا وهذا يف دى ت البدفائ الخإط دا دف
م ها وف ا ً مال الةإلبإت اوات الكس يإت الضفجفا مكإ يدفل ولدف نفإلج تدإ وولجده
(م ا بنإء ولف جكج الفنلات و (يججل.
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ثبإت اال بإر :Test Reliability
يفف اال بإر ثإب إ ً تاا كإ يم م ولف ال إئج ففستإ نى حإلا (يلار إصا تاا
كإفا الظلو الكحجةا بإال بإر والكس وجب م كإثلا نى كل ال ةبجندجال نإال بدإر
الثإبا ه الذم يفةى ال إل ففستإ للكوك وا تاا مإ طب مدلة ت دلى ندى الظدلو
ففسددددتإ ب ددددلط تال يحددددفف (فلددددم تو (ددددفريب نددددى الف ددددلة مددددإبجال ال ةبجنددددجال األول
والثإفى.أموجف ويإسجال  2013ص83؛ (م حسإم مفإم ثبإت اال بدإر ال ح دجلى
بةلين جال هكإ:
 .1طلينا ال ويئا ال دفجا ( :Split half Methodند م هدذ الةليندا ولدف (نسدجم
ننلات اال بإر تلف ننلات نل يا وزويوا ثم يحسب مفإمد االر(بدإط بج تكدإ وبفدف
الددددددم ي ددددددحح مفإمدددددد الثبددددددإت بإسدددددد خفام مفإ لددددددا سددددددبجلمإ بددددددلاو .أفوم
سددم البإحددث اال بددإر تلددف ف ددفجال الفنددلات اليوججددا
و لدد  2015ص142؛ ي
والفنلات الفل يا ثم حسإم االر(بإط بجال ف فجه بإسد خفام مفإمد ار(بدإط بجلسد
صححا هذ
أPearson؛ و ف بليا جكا مفإم االر(بإط بجال ال فجال أ0,73؛ ثم ر
النجكا بإس خفام مفإ لا سبجلمإ – بلاو نبليا أ0,84؛.
 .2طلينددا تلفددإ كلوفبددإ  :Alpha – Cronbach Methodبلد مفإمد الثبددإت
الكس خلل بتذ الةلينا أ0,82؛ وبفف هذا ا جلاء تصبح اال بإر جإهيا ً لل ةبج
ال تإئى.
اال بإر ال ح جلى ب ر(ه ال تإئجدا( :يد ي اال بدإر ال ح دجلى ب د ر(ه ال تإئجدا
مال أ30؛ ننلة م ض وجا مال ف ع أا جإر مال م فف ؛ و(م (ةبجنه ولف موكد و ى
البحث بفف ت (م تبلفتال ب تسب ع مال م وف و ف (دم ( دحجح تجإبدإت الةإلبدإت
ولف ون ور ا ا جإبا االفك اججا.
(إسفإً :ال سإئ ا ح إئجا :Statistical Means
ا و كددف البإحددث نددى ال حلج د ا ح ددإئى ل ددإئج بحثدده ولددف الكفددإ الت اآل(جددا
لكفلنا اآل(ى:
 .1اال بددإر ال ددإئى لفج ددجال مسدد نل جال نددى (يددإن الكوك د و جال نددى الفركددل اليم ددى
وا بإر مفل مإت سإبنا وا بإر الذكإء ونى ا بإر نلضج ى البحث.أالخفدإجى
ووبف هللا  2015ص147؛.
يوددددددددددددددددإ ثبدددددددددددددددإت ا بددددددددددددددددإر
 .2مفإمددددددددددددددد ار (بددددددددددددددددإط بجلسددددددددددددددد
ال ح ج .أالكيلبى  2011ص197؛.
 .3مفإ لا سجبلمإ – بلاو ل حجح مفإم االر(بإط بجال ف دفى ا بدإر ال ح دج
و ف حسإم الثبإت بةلينا ال ويئا ال فجا.أالكيلبى  2011ص200؛.
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 .4مفإ لا نفإلجا البفائ الخإط ا لفنلات ا بإر ال ح ج .أتب لبدفة  2008ص318
؛.
 .5مفإ لا تلفإ كلوفبإ يوإ مفإم ثبإت ننلات ا بإر ال ح دج .أموجف ويإسدجال
 2013ص88؛.
 . 6مفإمددددددد ال دددددددف با والسدددددددت لا لفندددددددلات ا بدددددددإر ال ح دددددددج  .أسدددددددففو
و ل  2015ص114؛.
 .7مفإم ال كججي لفنلات ا بإر ال ح ج  .أسففو و ل  2015ص111؛.
اللاب  :ولض ال إئج وم إ تإ:
الف
ً
ي ضددكال هددذا الف دد ولضددإ ل ددإئج البحددث و(حلجلتددإ بفددف (ةبجدد اال بددإر
ال ح جلى ولف موك و ى البحث ثم م إ د تإ نضدلً ودال الدفالئ الكس خل دا مدال
ال دددإئج مدددال دددلل ودددلض ودددف مدددال االسددد إجإت ال دددى (دددم رصدددفهإ وودددف مدددال
دددإص وودددف ا ً مدددال الكن لحدددإت ال دددى (ركثددد
ال صدددجإت الك جتدددا تلدددف اوم اال
راسإت مس نبلجا مي يكلا للبحث الحإلى تو م ازفا له.
توالً :ولض ال إئج وم إ تإ:
* نلضجا البحث :ال ي جف نلق او اللا تح إئجا و ف مس ى الفاللدا أ0,05؛ بدجال
م س رجإت طإلبإت الكوك وا ال وليبجا ال ى رسا بيفك ال ال فيجل ال د
وم س رجإت طإلبإت الكوك وا الضإبةا ال ى رسا بإلةلينا ال نلجفيا ندى
ا بإر ال ح ج والوفول أ4؛ ي ضح الم:
جفول أ4؛ ف إئج ا بإر ال ح ج البففم لكوك و ى البحث
الكوك وا

وف
الةإلبإت

الك س
الحسإبى

االفحلا
الكفجإرم

ال وليبجا

31

22,15

3,41

الضإبةا

31

17,68

4,96

رجا
الحليا

60

النجكا ال إئجا
الكحس با

4,31

الوفولجا

2,00

مس ى
الفاللا
0,05

الا
تح إئجإ ً

ومال الوفول فلحا نلق ال و ف مس ى أ0,05؛ بجال الكوك ودا ال وليبجدا
ال ددى رسددا بدديفك ال ال فيجددل ال د والكوك وددا الضددإبةا ال ددى رسددا بإلةلينددا
ال نلجفيددا نددى ا بددإر ال ح ددج ل ددإلح الكوك وددا ال وليبجددا ويفدديو البإحددث هددذ
ال جوا تلف ت :
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 .1اس د خفام تفك د ال ال فيجددل ال د نددى (ددفريس الليإضددجإت جف د الةإلبددا مح د را ً
للفكلجا ال فلجكجا نى تث إء (فلجكتإ و( ص للكفلنا الليإضجا بفالً مال ت (رفةف
لتددإ جددإهية تم ت بج ددا ال فلددجم ( سددم بددإل فلم ال دد وهددذا مددإزا مددال انفجددا
الةإلبإت ل فلم الليإضجإت مال جتا ومال ثم زيإ ة (ح جلتال الليإضدى مدال جتدا
ت لى.
 . 2سددإهم تفك د ال ال فيجددل ال د نددى زيددإ ة (فإو د الةإلبددإت ونتكتددال واس د جفإبتال
لكح ى مإ ة الليإضجإت وهذا مإ سإهم نى (حسجال (ح جلتال الليإضى.
 .3ت تفك ال ال فيجل ال

زا مدال ثندا الةإلبدإت ولدف الفكد الكد ظم مكدإ زا مدال

اه كإمتال وجفلتال ينكدال بإلفكد الكد ظم وبدذلم زا نتكتدال وب دإؤهال للكفل مدإت
الليإضجا و(يكجفهال لذا(تال وثن تال بيففسدتال مكدإ سدإوف ولدف (ثبجدا الكفل مدإت
ال ى (فلك هإ نى الب جا الكفلنجا مكإ زا مال (ح جلتال الليإضى.
جدددإ حودددم (ددديثجل الفإمددد الكسددد ن أتفكددد ال ال فيجدددل ال ددد ؛ ندددى ال رك يجدددل ال دددإب
أال ح ج ؛:
ين م حوم األثدلأd؛ ولدف موك ودا مدال الكندإيجس ا ح دإئجا ال دى يسد خفمتإ
البإحث نى البح ف ال لب يا وال فسجا لكفلنا تهكجدا مدإ تسدفل و ده بحثده والدم مدال
لل جإ منفار األثل الذم (رحفثده ال رك يجدلات ال ركسد نلا ندى ال رك يجدلات ال إبفدا ندى
بحثه.أوفإفا  2000ص42؛.
وألج د (حفيددف حوددم األثددل أd؛ للك يجددل الكس د ن نددى الك يجددل ال ددإب ا ددلا
ك د هجال أCohen,1988؛ طلينددا مبإشددلة (ن د م ولددف تيوددإ الفددلق بددجال م سددةى
الكوكددد و جال ال وليبجدددا والضدددإبةا ثدددم سدددكا ال دددإ(ج ولدددف االفحدددلا الكفجدددإرم
للكوك وددا الضددإبةا ب ددلط ت يي د تنددلا وج ددا الكوك وددإت م سددإويا.أالك جيل
ووإي  2010ص196؛.
وفظددلا ً ل سددإوم وج ددا موكد و ى البحددث أ31؛ طإلبددا ليد موك وددا وألجد
(حفيف حوم األثل أ d؛ لي م يجل مس ن نى الك يجل ال دإب (دم حسدإم الدم ككدإ ندى
جفول أ5؛ بإالو كإ ولف الكفإ لا اآل(جا:

حجث:
 : 1الك س الحسإبى للكوك وا ال وليبجا.
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 : 2الك س الحسإبى للكوك وا الضإبةا.
جفول أ5؛ جكا حوم األثل أd؛ ومنفار حوم (يثجل تفك ال ال فيجل ال
(ح ج مإ ة الليإضجإت
الكوك وا

الك س
الحسإبى

االفحلا
الكفجإرم

ال وليبجا

22,15

3,41

الضإبةا

17,68

4,96

الفلق بجال
م سةى
الكوك و جال

جكا حوم األثل
أd؛

منفار
حوم ال يثجل

4,47

0 ,901

كبجل

نى

ل
وي بجال مال الوفول ت حوم األثل لل رك يجل الكس ن أتفك ال ال فيجل ال ؛ بل
أ 0,901؛ نددددى ال ح ددددج الفراسددددى وهدددد حوددددم كبجددددل حسددددب مفجددددإر كدددد هجال
أ Cohen,1988؛ لحودددددددددددددددددددددددددم األثدددددددددددددددددددددددددل الك دددددددددددددددددددددددددإر تلجددددددددددددددددددددددددده
أاليجلفى وفضإل  2014ص219؛ وجفول أ6؛ ي ضح الم:
جفول أ6؛ جم حوم األثل أd؛ ومنفار ال يثجل
منفار حوم ال يثجل
جكا d
صيجل
0,24 -0,10
م س
0,39 -0,25
كبجل
مال  0,40نيكثل
ثإفجإً :االس إجإت :Conclusions
نى ض ء ف إئج البحث الحإلى يكيال ت فخلص تلف االس إجإت اآل(جا:
 .1ي ةلددب اسد خفام تفكد ال ال فيجددل ال د نددى ال ددفريس و دإ ً وجتددفا ً تكثددل مكددإ هد
مةل م م ه و ف اس خفام الةلائ واألسإلجب ال نلجفيا نى ال فريس.
ر
 ( .2ف د تجددلاءات ال ددفريس ولددف ون د تفك د ال ال فيجددل ال د م د مددإ (لكددي ولجدده
اال(وإهددإت الحفيثددا نددى ال ددفريس نددى جفدد الةإلددب محدد را ً للفكلجددا ال فلجكجددا
ال لب يا.
 . 3سددإهم تفك د ال ال فيجددل ال د نددى زيددإ ة (ح ددج طإلبددإت الكوك وددا ال وليبجددا
منإرفا ب ح ج طإلبإت الكوك وا الضإبةا ال ى يرر ْ
سدا بإلةليندا ال نلجفيدا ندى
مإ ة الليإضجإت.
 .4ي ضكال ولض الفر

بيفك ال ال فيجل ال

و

ل ال

ي وتف ةا وتسإلجب

م وا يييف مال (فإو الك فلكجال ونلجإ ً ووإطفجإ ً وهذا بدفور يفديز ثندا الكد فلم
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ب فسه وبنفر(ه الذا(جا مكإ يسإوف ولف االس ك إع بإلفر

وبد فلم الكدإ ة الفراسدجا

ومال ثم يفر تهكجا الكإ ة الفراسجا.
ثإلثإً :ال صجإت :Recommendations
نى ض ء مإ (نفم مال ف إئج ي صى البإحث بإألم ر اآل(جا:
نى (فريس مإ ة الليإضجإت ألثلهإ نى ال ح ج .
( .1ب ى تفك ال ال فيجل ال
( .2يهجد طلبددا الكددلحل جال الثإلثددا واللابفددا نددى كلجددإت ال لبجددا ولددف كجفجددا ال ددفريس
والم مال لل ت إلتإ ضكال م تإل طلائ ال فريس.
بيفك ال ال فيجل ال
ي
 .3ت إما ورات (فريبجا للكفرسى الليإضجإت (لكي ولدف اسد خفام ا(وإهدإت حفيثدا
نى ال فريس ومال ضك تإ تفك ال ال فيجل ال .
رابفإً :الكن لحإت :Suggestions
نى ض ء مإ سب واس يكإالً للبحث الحإلى ين لا البإحث مإ يي(ى:
 . 1تجددلاء راسددا تثددل تفك د ال ال فيجددل ال د نددى ال ح ددج وال فيجددل الوددإفبى لددفى
طلم ال ف الثإفى الك س نى مإ ة الليإضجإت.
 .2تجددلاء راسددا تثددل تفكد اجى ال فيجددل ال د وسد م نددى ال ح ددج وال فيجددل ند ق
الكفلنى لفى طلم ال ف الخإمس الفلكى نى مإ ة الليإضجإت.
الك إ ر
 .1تبدلاهجم نإضد لجد أ2010؛ الكدف تلددف طلائد ال دفريس الفإمددا ار تبددال
األثجل للةبإوا وال ل جإمفا الك ص .
 .2تبددلاهجم موددفم وييددي أ2009؛ مفوددم الك ددةلحإت ومفددإهجم الد فلم وال فلددجم
وإلم الي ب النإهلة.
 .3تب د جددإ و صددإلح محكددف أ2015؛ ولددم ال د فس ال لب د م ار الكسددجلة لل ددل
وكإ .
 .4وآ لا أ2015؛ ولم ال فس ال لب م ط 12ار الكسجلة لل ل وكإ .
 .5تب زي دا نليدف كإمد أ2010؛ (ةد يل م دإهج الليإضدجإت و(فلجكتدإ ط 1ار
وائ لل ل وكإ .
 .6أ2011؛ م إهج الليإضجإت الكفرسجا و(فريستإ ط 3مي با الفلا وكإ .
 .7تب لبفة سب محكف أ2008؛ مبإ ق النجإ ال فسى وال نجدجم ال لبد م ط 1ار
الفيل وكإ .
 .8بفوم رمضإ مسفف أ2011؛ الك تج وطلق ال فريس ط 1ار الفيدل لل دل
وال زي وكإ .
 .9بفوم وبف اللحكال أ2011؛ م إهج البحث الفلكى ملكي وبف الدلحكال بدفوم
النإهلة.
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 .10جددإبل جددإبل وبددف الحكجددف أ2010؛ تطددل ال فيجددل وفظليإ(دده لج د لل ددفريس
وال فلم والبحث ط 2ار الكسجلة لل ل وكإ .
 .11الوإبلم كإظم كليم رضإ أ2011؛ م دإهج البحدث ندى ال لبجدا وولدم الد فس
ار ال فجكى بيفا .
 .12الودددإ رم ودددففإ حسدددجال ويفنددد م تبددد حلددد أ2009؛ األسدددس الك توجدددا
واالسد خفامإت ا ح ددإئجا نددى بحد ف الفلد م ال لب يددا وا فسددإفجا ار تثددلاء
لل ل وكإ .
 .13الحليلم رانفة أ2011؛ الو ة ال إملا نى الك إهج وطلائ ال فريس ط1
ار الكسجلة وكإ .
 .14حكجف سلكف موجف وهبا حكجدف وا م أ2014؛ نإولجدا تفكد ال الد فلم ال لجدفم
نى (ح ج طإلبإت ال دف اللابد ا ودفا م ندى مدإ ة ال دإريخ مولدا يدإلف
الفف أ63؛ ص372.-342
 .15الخفإجى رائف ت ريس محك ووبف هللا موجف حكجف الف دإبى أ2015؛ ال سدإئ
ا ح إئجا نى البح ف ال لب يا وال فسجا ط 1ار جلا لل ل وكإ .
 .16الفواهجدددفم ويمدددى وةجدددا تحكدددف أ2006؛ نفإلجدددا ال دددفريس ونندددإ ً ل ظليدددا
نجي (سدديى نددى اك سددإم بفددض الكفددإهجم البج جددا لددفى طإلبددإت جإمفددا األ ددف
بيية رسإلا مإجس جل أفجل م رة؛ كلجا ال لبجا الوإمفا ا سلمجا فية.
 .17اليف ل وكإ وبف اللحجم أ2012؛ مبدإ ق ولدم الد فس ال لبد م ار الي دإم
الوإمفى الفجال.
 .18وشدددإكل ونلدددا الكحإمجدددف أ2011؛ سدددجي ل ججا ال دددفريس ال دددفى ط 3ار
الكسجلة لل ل وكإ .
 .19اليهجددلم حجددفر وبددف اليددليم محسددال أ2014؛ تثددل تس د لا(وجا الكيفددب نددى
اك سدإم بفددض الكفددإهجم الليإضددجإ(جا لددفى طددلم ال ددف األول الك سد نددى
مإ ة الليإضجإت و( كجا انفج تم فح هإ مولا جإمفا األفبإر للفل م ا فسإفجا
الفف أ1؛ آاار ص385.-353
 .20ـ أ 2015ت؛ ال دفريس الففيدإل أتسد لا(جوجإت ومتدإرات؛ ط 1ار الجدإزورم
لل ل وكإ .
 .21أ2015م؛ الك إهج وطلائ ال فريس الكفإصلة ط 1ار الجإزورم لل دل
وكإ .
 .22سددفإ ة ج د ت تحكددف وسددكجلا تحكددف ال ددبإغ أ2013؛ متددإرات ونلجددا ( د ج
تنيإرا ً تبفاوجا ط 1ار الثنإنا لل ل وكإ .
 .23ووبدددف هللا محكدددف تبدددلاهجم أ2011؛ الكددد تج الكفرسدددى الكفإصدددل ار الفيدددل
وكإ .
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 .24سلما حسال ولى أ2007؛ طلق (فريس الليإضجإت بجال ال ظليا وال ةبج
ط 3ار الفول لل ل النإهلة.
 .25وبددف السددلم ,م ددةفف وبددف السددلم أ2009؛ اال(وإهددإت الحفيثددا نددى (ددفريس
الفل م ط 2ار الفيل الفلبى النإهلة.
 .26وبددف الفييددي ,سددفجف أ2013؛ (فلددجم ال فيجددل ومتإرا(دده أ(ددفريبإت و(ةبجنددإت
وكلجا؛ ,ط 3ار الثنإنا لل ل ,وكإ .
 .27وبجددف ,ولددجم أ2010؛ (فلددجم الليإضددجإت لوكج د األطفددإل نددى ض د ء م ةلبددإت
الكفإيجل وثنإنا ال فيجل ,ط ,2ار الكسجلة لل ل ,وكإ .
 .28وف وبف اللحكال أ2011؛ ولم ال فس ال لب مأ فظلة مفإصلة؛ ط 3ار
الفيل لل ل وكإ .
 .29الففوا زيدف ومحكدف ندما الح امدفة أ2012؛ ( دكجم ال دفريس بدجال ال ظليدا
وال ةبج ط 2ار الكسجلة لل ل وكإ .
 .30الفدياوم رحدجم يد فس أ2008؛ النجدإ وال ند يم ندى الفكلجدا ال فريسدجا ار
جلا لل ل وكإ .
 .31وآ ددلو أ2013؛ الليإضددجإت لل ددف األول الك س د ط 4الكلكددي ال ن ددى
وكإل مإ ب الةبإوا الكفيليا الفإما للك إهج وزارة ال لبجا الفلا جا.
 .32الفسإ صإلح بال حكف أ2012؛ الكف تلف البحث ندى الفلد م السدل كجا ار
اليهلاء الليإض.
 .33وفإفددا ودديو تسددكإوج أ2000؛ حوددم ال دديثجل واس د خفامإ(ه نددى الي ددف وددال
م ددفا جا ال ددإئج نددى البحددث ال لب يددا وال فسددجا مولددا البح د ف والفراسددإت
ال لب يا الفلسةج جا الفف أ3؛ ص58.-29
فإ يا حسجال وم تدف مة دل وبدف ال دإحب أ2012؛ ال فيجدل تفكإطده
 .34الفف
وفظليإ(ه وتسإلجب (فلجكه و(فلكه ط 1ار صفإء لل ل وكإ .
 .35الفكإر إلف ي سدف أ2015؛ تبودفيإت البحدث وتودفا اللسدإئ الوإمفجدا ندى
الفل م ا فسإفجا وال لب يا واالج كإوجا ط 1ار ا و إر الفلكى وكإ .
 .36وكلا (يليدف أ2010؛ فحد آندإق جفيدفة لل دفريس ندى وا ف دإ ال فلجكدى ار
النإهلة لل ل النإهلة.
 .37وددلم صددلا الددفيال محك د أ2011؛ النجددإ وال ن د يم ال لب د م نددى الفكلجددا
ال فريسجا ار الكسجلة لل ل وكإ .
 .38ولددى محكددف السددجف أ2011؛ ا(وإهددإت و(ةبجنددإت حفيثددا نددى الك ددإهج وطددلق
ال فريس ط 1ار الكسجلة لل ل وكإ .
 .39و ة ,تحكف سلجكإ أ2011؛ النجإ وال ن يم نى الفكلجا ال فريسجا ,ار األم
لل ل ,وكإ .
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 .40الفجإصلة ولجف رنج أ2011؛ ال فلجم وال فلم وولم ال فس ال لب م ط 1ار
تسإما وكإ .
 .41فبإرم ثدإئل تحكدف و إلدف محكدف تبد شدفجلة أ2015؛ تسإسدجإت ندى ال فيجدل
مي با الكو ك الفلبى لل ل وكإ .
 .42ةإمى ي سف أ2005؛ فظليإت ال فلم وال فلجم ط 1ار الفيل و يكإ .
 .43وآ لا أ2008؛ ( كجم ال فريس ط 3ار الفيل لل ل وال زي وكإ .
 .44فيلوى وإمل تبلاهجم أ2014؛ البحث الفلكى واس خفام م إ ر الكفل مدإت
ال نلجفيددا وا لي لوفجددا أترسسدهر تسددإلجبهر مفإهجكدهر ت وا(دهر؛ ط 3ار الكسددجلة
لل ل وكإ .
 .45اليبجسدى وبدف ال احدف حكجدف أ2014؛ تثدل تسد لا(جوجا الكفدإهجم اليل( فجدا نددى
ال ح ج وال فيجل الوإفبى لةلبا األول الك س نى الليإضجإت مولا جإمفدا
(يليا للفل م ا فسإفجا الفف أ2؛ ص.389-358
 .46أ2015؛ طلق (فريس الليإضجإت تسإلجبه أتمثلا وم إ إت؛ مي با الكو كد
الفلبى وكإ .
 .47اليجلفى ,وبف هللا زيف وفضإل ككإل ال ليفجال أ2014؛ مف تلدف البحدث ندى
ال فلدددد م ال لب يددددا واالج كإوجددددا أتسإسددددجإ(ه م إهودددده ( ددددإمجكه تسددددإلجبه
ا ح إئجا؛ ط ,3ار الكسجلة ,وكإ .
 .48موجددف وبددف الحسددجال رزو ددى ويإسددجال حكجددف وجددإل أ2013؛ النجددإ وال ن د يم
للةإلب الوإمفى مي ب الجكإما للةبإوا وال ل بيفا .
 .49ملوى ( نج تحكف ومحكف محك الحجلا أ2015؛ طلائد ال دفريس الفإمدا
ط 7ار الكسجلة لل ل وكإ .
 .50الكيلبددى محكددف جبددل أ2011؛ ا ح ددإء ال حلجلددى نددى البح د ف اال ددإ يا
واالج كإوجا الكي با الف ليا م ل
 .51ملحم سإمى محكف أ2015ت؛ النجدإ وال ند يم ندى ال لبجدا وولدم الد فس ط7
ار الكسجلة وكإ .
 .52ـ أ2015م؛ م ددإهج البحددث نددى ال لبجددا وولددم الدد فس ط 7ار الكسددجلة
وكإ .
 .53الك جيل وبف هللا نلا ووإي فلايبا أ2010؛ ا ح دإء ال لبد م أ(ةبجنإ(ده
بإسدد خفام الددلزم ا ح ددإئجا للفلدد م االج كإوجددا؛ ط 2ار الكسددجلة لل ددل
وال زي وكإ .
 .54فإصددل ولددى حسددجال ولج د م أ2013؛ نإولجددا الف ددف الددذه ى والليإضددجإت
ال لنجتجا نى ال ح ج و( كجا الحدف الليإضدجإ(ى لدفى طدلم ال دف األول
الك س تطلوحا ك را أفجل م رة؛ كلجا ال لبجا للفل م ال لنا أابدال
التجثم؛ جإمفا بيفا .
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وال ند يم ندى ال لبجدا

؛ النجإ2015 فوم سففو سلكإ و ل وييي رحجم أ.55
.  مي ب األمجل للةبإوا بيفا1وولم ال فس ط
 ار الفل دإ لل دل3؛ ولدم الد فس ال لبد م ط2009 ف ا(ى وبف الكوجف أ.56
. وكإ
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Educational Psychology
,Vol.84 , No.2,231-246.
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Intelligence as a Basis for Gifted Education, Gifted Child
Quarterly,vol. 46
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Abstract:
The goal of current research to know (the effectiveness of
active thinking in the collection of the average first-grade
students in math model); and through the verification of the
null hypothesis of the following:
* There is no difference statistically significant at the
significance level (0.05) between the average level students
the experimental group that studied Bonmozj active thinking
and the average level students the control group which
studied the traditional way to test the collection of
mathematics.
The sample of the research (62) female students from the
average of the first row, and distributed evenly to the
experimental groups and the control group by 31 students for
each group, and then rewarded researcher between the two
groups statistically in the variables: (chronological age, test the
previous information, the IQ test), has be prepared achievement
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test of (30) paragraph objective type (multiple-choice) has been
verified sincerity and persistence; the researcher has studied the
two groups, and after the end of the experiment was the
achievement test on the application of the two groups; the
results showed:
*The existence of a statistically significant difference at the
significance level (0.05) between the average level students
the experimental group that studied Bonmozj active thinking
and the average level students the control group, who studied
in the traditional way in the achievement test, for the
experimental group.
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