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Impact of a successful intelligence based educational program in the
development of analytical skills
- Experimental middle school study in Jeddah - Saudi Arabia Sharefa Ali Mardi Al-zahrani
Faculty of Education || Al-Baha University || KSA
Abstract: The aim of the current research is to reveal the effectiveness of an educational program based on the successful
intelligence theory of Sternberg in developing the analytical skills of talented students in Jeddah. The research used a
descriptive method based on the survey method. The research relied on experimental design with two groups (experimental
and control), taking pre and post measurement method. The study adopted the experimental design with two groups
(experimental and controlling), taking pre and post measurement method. The study population consisted of all the
talented female students in the middle stage in a gifted middle and high school in Jeddah Governorate in the Kingdom of
Saudi Arabia, and they numbered (62) students in the academic year (2017/2018). The sample of the study included (42)
talented middle school students present in the middle and high school gifted women who were randomly selected and the
study sample was divided into two groups, one is experimental (n = 21 students) and the other is control (n = 21).
The results indicated that there are statistically significant differences between the mean of the members of the two
experimental groups; and they obtained a general average (9.05) in exchange for the control's obtaining a general average
(6.05) in the analytical capabilities scale, while in the post-test of the analytical capabilities, the experimental got a general
average of (6,238). In return for the control's obtaining a general average of (5.524). In the light of the results, the researcher
recommended the necessity of developing educational programs to develop the analytical capabilities of gifted students in
all fields and types, and in various academic courses.
Keywords: successful intelligence, gifted, analytical abilities, Experimental study, middle school, Jeddah.

أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية املهارات التحليلية
-  السعودية- – دراسة تجريبية للمرحلة املتوسطة في جدة
شريفه علي مرض ي الزهراني
كلية التربية || جامعة الباحة || اململكة العربية السعودية
 هدف البحث الحالي إلى الكشف عن فاعلية برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء الناجح لستيرنبيرغ في تنمية املهارات: املخلص
 وقد اعتمد البحث على. واستخدم البحث املنهج الوصفي القائم على األسلوب املسحي.التحليلية للطالبات املوهوبات في مدينة جده
 وقد اعتمدت الدراسة التصميم.التصميم التجريبي ذو املجموعتي (تجريبية وضابطة) مع األخذ بأسلوب القياس القبلي والبعدي
 وتألف مجتمع الدراسة من جميع الطالبات.التجريبي ذو املجموعتي (تجريبية وضابطة) مع األخذ بأسلوب القياس القبلي والبعدي
)62(  والبالغ عددهن،املوهوبات باملرحلة املتوسطة في مدرسة متوسطة وثانوية املوهوبات في محافظة جدة في اململكة العربية السعودية
) طالبة موهوبة باملرحلة املتوسطة املتواجدات في مدرسة42(  وقد شملت عينة الدراسة.)م2018/2017( طالبة في العام الدراس ي
) طالبة21= (  أحدهما تجريبية، متوسطة وثانوية املوهوبات تم اختيارهن بطريقة عشوائية وتم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتي
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واألخرى ضابطة ( = .)21وقد وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بي متوسطات أفراد املجموعتي التجريبية؛
وحصلت على متوسط عام ( )9.05في مقابل حصول الضابطة على متوسط عام ( )6.05في مقياس القدرات التحليلية ،أما في االختبار
البعدي للقدرات التحليلية حصلت التجريبية على متوسط عام ( )6.24في مقابل حصول الضابطة على متوسط عام ( .)5.52وفي ضوء
النتائج أوصت الباحثة بضرورة تطوير برامج تعليمية لتنمية القدرات التحليلية للطالبات املوهوبات بكافة مجاالته وأنواعه ،وفي مختلف
املقررات الدراسية.
الكلمات املفتاحية :الذكاء الناجح ،القدرات التحليلية ،املوهوبات ،دراسة تجريبية ،املرحلة املتوسطة ،جدة.

 -1املقدمة
عملت الثورة املعرفية والعلمية والتقنية على اجتذب أنظار واهتمام جميع التخصصات والقطاعات
واملجاالت والتي أخذت الفائدة من هذه الثورات من خالل إدماج نتائجها في املجاالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية .وفي سياق هذا التطور والتقدم العالمي؛ أصبح االهتمام باملوهوبي واملبدعي ركيزة أساسية ومهمة في بنية
املجتمعات الواعية والتي تحرص ملواكبة هذه التطورات والتقدم الذي يشهده العالم أجمع.
ُ
تعتبر فئة املوهوبي من الفئات التي ال يمكن تجاهل دورها في املجتمع ملا لها من أثر مباشر في تقدم
ُ
املجتمعاتَّ .
فاملتفق عليه أ َّ هذه الفئة تمثل شريحة أساسية من القوى اإلنسانية بما تمتلكه من قدرات وإبداعات،
كما أنها من أكثر فئات املجتمع التي لها القدرة على حل املشكالت واملساهمة في تحقيق التنمية املستدامة (آل عامر،
.)2 :2008
ً
ُ
ونظرا العتبار التعليم أحد أبرز الوسائل التي تستخدم في تنمية القوى اإلنسانية فقد قامت العديد من
الدول املتقدمة باالهتمام بالتالميذ املوهوبي من خالل إعداد البرامج الدراسية املتنوعة القادرة على تحفيزهم
وتمكينهم من مواصلة إبداعاتهم في شتى املجاالت (آل عامر.)3 :2008 ،
وقد َّ
تعددت األساليب املستخدمة في رعاية املوهوبي ؛ ابتداء من استخدام األساليب الحديثة في التعرف
عليهم ،والكشف عن أبرز خصائصهم ،وما يحتاجو إليه من أجل تعريف أولياء أمورهم ومعلميهم في مختلف
ً
املراحل التعليمية بالطرق املناسبة للتعامل معهم ،انتقاال إلى تقديم املناهج الدراسية والبرامج التعليمية املالئمة
لقدراتهم وحاجاتهم ملختلف األصعدة الشخصية واالجتماعية واملهنية ،األمر الذي أسهم بشكل مباشر في تقديم
الرعاية واالهتمام املناسب لهم وفي تطوير مواهبهم وإبداعاتهم (السلطا .)2 :2012 ،
ً
وبناء على ذلك؛ فإ َّ التقدم العلمي والتكنولوجي الذي نشهده في الوقت الحالي ما هو إال إنجاز لهؤالء الطلبة
املوهوبي الذين منحتهم مجتمعاتهم االهتمام املطلوب ،وساعدتهم في إطالق قدراتهم الكامنة بتقديم الرعاية املناسبة
لهم (آل عامر.)3 :2008 ،
ُ
وتعتبر اململكة العربية السعودية من أولى الدول التي أولت أبناءها املوهوبي االهتمام الكافي بتقديم العديد
ً
َّ
من صور الرعاية لهم ،تجلت بداية في صياغة وثيقة سياسة التعليم في اململكة لعام ( )1970التي نصت على ضرورة
ً
اكتشاف املوهوبي ورعايتهم ،انتقاال إلى املشروع الوطني للكشف عن املوهوبي عام ( )1989الذي نتج عنه العديد
من املقاييس املقننة الختبار مستوى الذكاء واإلبداع بصورة تتالءم مع طبيعة البيئة السعودية (العنزي،)2005 ،
ً
إضافة إلى تصميم برنامجي تجريبيي للطلبة املوهوبي في مادتي العلوم والرياضيات ،وتنفيذ برامج الكشف عام
ُ
( .)1996توجت هذه الجهود بتأسيس مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع في عام ( ،)2000ثم العمل
على تأسيس اإلدارة العامة لرعاية املوهوبي عام (( )2001البدير وباهيري ،)2010 ،وإنشاء اإلدارة العامة لرعاية
ً
املوهوبي عام ( )2002والتي تضم العديد من مراكز املوهوبي في مختلف مناطق ومحافظات اململكة ،وأخيرا بإنشاء
املركز الوطني ألبحاث املوهبة واإلبداع في جامعة امللك فيصل في األحساء عام (( )2009السلطا .)2 :2012 ،
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ُ
َّ
متميزة وتوظيف استراتيجيات تعليمية حديثة تالءم متطلبات
بالتالي فإ إعداد وتصميم برامج تعليمية ِّ
ُ
ً
العصر الحالي تعتبر ركيزة أساسية يمكن االستناد عليها لتطوير القدرات واملهارات اإلبداعية للطلبة املوهوبي والتي
ُ
مكنهم من حل املشكالت التي تواجههم بطرق إبداعية .وقد أشار العديد ألهمية الذكاء الناجح كوسيلة مهمة
ت ِّ
يستطيع من خاللها املوهوب تخطي املعوقات واملشاكل التي تواجهه (الجاسم.)20 :2010 ،
ُ
حيث تعتبر القدرات التحليلية للموهوبي واحدة من أبرز وأهم املفاهيم التي ال َّبد من التركيز عليها وتطويرها
ً
وتنميتها نظرا لحاجة األفراد املتزايدة للتمتع بجزء من القدرات التحليلية ،فالزمن الحالي الذي نعيش فيه يتسم
بالتطور املتسارع الذي ُيصاحبه العديد من التحديات واملصاعب (العرسا .)89 :2006 ،
والقدرة على التحليل تشمل قدرة الفرد العقلية على الفحص الدقيق للوقائع واألحداث ،واألفكار ،وتجزئتها
إلى أجزاء أو تقسيمها إلى فروع (عامر .)4 :2007 ،وبالتالي ال َّبد من توافر قدرات تفكيرية وتحليلية لدى الطالب على
اختالف مستوياتهم؛ بحيث ُتمكنهم من حل املشكالت التي تواجههم .و ُيشير أوسميتز ( )Ossimitz, 2003إلى أ َّ
ِّ
ِّ
ُّ
َّ
َّ
االهتمام بالتفكير والتحليل انتشر في العديد من الدول ،ذلك أ التحليل هو طريقة وأسلوب قابل للتعلم ،وأ ثروة
ً
ً
العقل هي الثروة الحقيقة لألمة ،وكلما ازداد عدد املوهوبي واملبدعي فيها كلما أصبحت األمة أسرع تطورا وتقدما
(أبو عقيل.)2 :2013 ،
ُ
وبالتالي تزداد الحاجة في الوقت الحالي إلى توظيف برامج ونظريات خاصة تراعي الفروقات املتواجدة بي
ُّ
َّ
الطلبة فيما يتعلق بأنماط التعلم والتفكير والتفضيالت املعرفية ،حيث أكد (أبو جادو )2 :2006 ،على ضرورة تكييف
ُ
أساليب التدريس والتقييم بصورة تناسب وتالءم حاجات الطالب املتنوعة ،وهذا يفتح املجال أمام الباحثي للعمل
ُ
على تطوير البرامج التعليمية ،القائمة على استخدام أحدث النظريات املرتكزة على الذكاء املتعدد ،والتي تعتبر نظرية
الذكاء الناجح واحدة من أهم هذه النظريات.
ً
ً
ً
ُ
وتمثل نظرية الذكاء الناجح امتدادا للنظرية الثالثية في الذكاء اإلنساني لستيرنبرغ ،والتي تضم إطارا عاما
ً
ً
يمنح نموذجا لعمليات الكشف والتدريس والتقييم في البرامج الخاصة بالطلبة املوهوبي عقليا (أبو جادو.)2 :2006 ،
َّ
ُ
كما أ َّ نظرية الذكاء الناجح ت ِّنمي قدرة الطلبة على التحليل وتوظيف ما تعلمه في الحياة اليومية ،باإلضافة إلى تمرين
ُ
ُّ
التخيل ،وطرح األسئلة بصورة ت ِّنمي قدراتهم التحليلية واإلبداعية (قطامي .)620 :2016 ،أشار
الطالب على مهارات
ستيرنبيرغ ( )Sternberg, 2005إلى أ َّ الذكاء التحليلي ُيمثل واحدة من الجوانب األساسية للذكاء الناجح ،والذي
يوضح بصورة مباشرة قدرة الفرد على القيام بعمليات التحليل والحكم على املواقف ،باإلضافة إلى إجراء عمليات
ِّ
ُ
املقارنة ،بحيث تصبح هذه العمليات وظائف معتادة يؤديها الفرد بصورة طبيعية في مختلف املواقف.
 1-1مشكلة البحث:
وقد توافقت مشكلة البحث الحالي مع دراسة (الركيبات وقطامي )620 :2016 ،التي أشارت إلى قلة االهتمام
بتنمية التفكير فوق املعرفي في ظل التقدم العلمي والزخم املعرفي الكبير وضعف مقدرة املتعلم على تخزين الكم الهائل
من املعرفة في ذاكرته ،مما تطلب األمر إلى تطوير مهارات املتعلم وتعليمه ،وظهور فروق ذات داللة إحصائية أثر
برنامج تدريبي يعتمد على نظرية الذكاء الناجح ومهارات التفكير فوق املعرفي.
ودراسة (أبو جادو والناطور )15 :2016 ،التي وجدت فجوة بي البرامج التعليمية املنبثقة عن نظرية الذكاء
ً
ً
الناجح في تطوير القدرات التحليلية واإلبداعية والعملية لدى عينة من الطلبة املتفوقي عقليا .وعطفا على ما سبق
فإ البحث الحالي جاء للتعرف على أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية القدرات التحليلية
لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة املتوسطة.
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وقد أكدت الدراسات العلمية وأوراق العمل املطروحة في املؤتمرات الخاصة برعاية املوهوبي واملتفوقي
على ضرورة طرح استراتيجيات حديثة لرعاية املوهوبي في العالم العربي واالهتمام بتطبيق برامج تعليمية حديثة
لتنمية قدرات ومهارات الطلبة املوهوبي في مراحل التعليم العام (السلطا  ; 2012،أبو جادو ،2006،عامر،)2007،
لتبني نظرية الذكاء الناجح في بناء برنامج تعليمي للطالبات املوهوبات في املرحلة املتوسطة من
األمر الذي دفع الباحثة ِّ
أجل تنمية قدراتهن التحليلية.
إلى جانب ذلك؛ من املالحظ أ َّ العديد من الدراسات التي تناولت رعاية وتطوير قدرات ومهارات املوهوبي
َّ
قد ركزت بشكل أساس ي على استخدام البرامج اإلثرائية ولم تستند إلى تصميم برامج تعليمية مستندة على نظريات
ً
ً
حديثة ،مثل دراسة امللحم ( )2012التي استخدمت برنامجا إثرائيا لتنمية وتطوير مهارات التفكير الناقد للطالبات
ً
ً
املوهوبات في املرحلة املتوسطة ،ودراسة البوعيني وآخرو ( )2015التي استخدمت برنامجا إثرائيا كوسيلة من
وسائل تنمية مهارات القيادة اإلبداعية لدى الطالبات املوهوبات في الصف السادس االبتدائي .إلى جانب ذلك َّ
قدم
ً
ً
كنساوي ( )2006تصورا مقترحا ملؤسسات التعليم العام والتعليم العالي في رعاية املوهوبي  ،واستخدم الرباح
ً
ً
وآخرو ( )2014برنامجا تفكيريا لتطوير مهارات التفكير العليا واالتجاه نحو الرياضيات لدى الطالبات املوهوبات في
مملكة البحرين ،وكما استخدمت املراشدة ( )2015أسلوب التعليم املفاهيمي إلثراء معرفة الطلبة املوهوبي
واملتفوقي بالرياضيات بتطبيق درس "التشارك العادل" ،وهذا يؤكد على حاجة التراث األدبي إلى دراسة تهدف إلى
توظيف البرامج التعليمية املستندة على نظريات الذكاء اإلنساني من أجل معالجة مناطق القصور أو النقص في هذا
املجال.
أسئلة البحث:
يمكن تلخيص مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي:
ما أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية القدرات التحليلية لدى الطالبات املوهوبات
باملرحلة املتوسطة؟
ويتفرع من السؤال الرئيس السؤالي الفرعيي اآلتيي :
 -1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αبي متوسطات درجات املجموعة التجريبية
والضابطة في اختبار القدرات التحليلية للقياس البعدي؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αبي متوسطات درجات أفراد املجموعة
التجريبية تعزى إلى البرنامج التعليمي في اختبار القدرات التحليلية قبل وبعد تنفيذ البرنامج التعليمي.
أهداف البحث
يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1تصميم برنامج تعليمي؛ لتنمية القدرات التحليلية واملستند إلى نظرية الذكاء الناجح ملوهوبات املرحلة
املتوسطة.
 .2كشف ما إذا كا هنالك فروق بي املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في اختبار القدرات التحليلية.
 .3قياس أثر البرنامج التعليمي املستند إلى نظرية الذكاء الناجح الهادف إلى تنمية القدرات التحليلية لدى
الطالبات املوهوبات باملرحلة املتوسطة من خالل الكشف ما إذا كا هناك فروق بي متوسطات درجات
أفراد املجموعة التجريبية في اختبار القدرات التحليلية قبل وبعد تنفيذ البرنامج التعليمي.
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أهمية البحث
للدراسة الحالية جانبي من األهمية ،أحدهما (نظري) ويتلخص في اآلتي:
 .1حداثة موضوع البحث الحالي والحاجة للبحث فيه ،وتحليل نتائج املعرفة العلمية لدى الطالبات املوهوبات
باملرحلة املتوسطة في البيئة السعودية.
 .2ويعتبر هذا البحث استجابة لتوصيات بعض البحوث إلعداد وتصميم برامج تعليمية خاصة باملوهوبي في
جميع املراحل التعليمية.
 .3الفائدة التي قد تعود على الطالبات املشاركات ،وتنمية القدرات التحليلية كنتاج لتدريبهن باالستناد إلى نظرية
الذكاء الناجح.
 .4ويمكن االستفادة من نتائج البحث الحالي من قبل الباحثي في امليدا ؛ كالباحثي االجتماعيي واألخصائيي
النفسيي كوسيلة؛ لتحسي الواقع السلوكي لدى املراهقي .
ً
 .5كما قد تفيد نتائج الدراسة الحالية كافة الجهات املسؤولة عن التدريب واملناهج خصوصا وزارة التربية
ُ
والتعليم ،ومخططي وصانعي املقررات في وضع مادة علمية تناسب املوهوبات .
حدود الدراسة
يقتصر البحث الحالي على الحدود اآلتية:
 الحدود املوضوعية :أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية القدرات التحليلية لدىالطالبات املوهوبات باملرحلة املتوسطة.
 الحدود البشرية :عينة من الطالبات املوهوبات باملرحلة املتوسطة في محافظة جدة. الحدود املكانية :اململكة العربية السعودية وبشكل خاص في جدة. الحدود الزمنية :في الفصل الدراس ي 2018/2017م.مصطخلحات الدراسة
تمثلت املصطلحات الرئيسية في الدراسة الحالية ،والتي تطلبت تفسير وتوضيح من وجهة نظر الباحثة
باملصطلحات التالية:
 البرنامج التعليمي :هو نوع من أنواع التعليم يهدف إلى إعداد الفرد وتدريبه في مجال معي من املجاالت ،كمايهدف إلى تطوير املعارف واملهارات التي يمتلكونها (السلطا .)3 :2012 ،
فتعرفه الباحثة بأنه نظام متكامل من الخبرات املخططة واملنظمة والذي يتضمن مجموعة من
 oأما إجرائيا
ِّ
النشاطات القائمة على استخدام نظرية الذكاء الناجح من أجل تنمية القدرات والتحليلية لدى الطالبات
ً
املوهوبات ،بواقع ( )10جلسات تدريبية ،على مدى أربع أسابيع ملدة  45دقيقة يوميا.
 املهارات التحليلية :هي قدرة الفرد العقلية على فحص الوقائع واألحداث املحيطة به ،وفحص املواقف وتقسميهاإلى فروع يسهل فهمها (عامر .)4 :2007 ،كما ُت َّ
عرف بأنها القدرات التفكيرية والتحليلية لدى الطالبات املوهوبات
ُ
حل املشكالت التي تواجههم ،وتوضيح األشياء والحصول على استنتاجات
باملرحلة املتوسطة والتي ت ِّ
مكنهم من ِّ
عقالنية من خالل الحقائق (املهداوي وكاظم.)316 :2015 ،
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 oأما إجرائيا ُ
فت َّ
عرفها الباحثة بأنها القدرة على الحكم على األفكار الجديدة والقيمة في آ واحد والتي يتم
الحصول عليها من الدرجة الكلية التي تحصل عليه الطالبات املوهوبات من تطبيق اختبار القدرات التحليلية
في مقرر العلوم للمرحلة املتوسطة.
 الطالبات املوهوباتَّ :هن الطالبات اللواتي يوجد لديهن استعدادات وقدرات غير عادية ،أو أداء متميز عن بقية
أقرانهم في مجال أو أكثر من مجال ،وبخاصة في مجاالت التفوق العقلي ،والتفكير االبتكاري ،والتحصيل العلمي،
واملهارات والقدرات الخاصة ،ويحتاجو إلى رعاية تعليمية خاصة ،قد ال تتوافر لهم بشكل متكامل في برامج
الدراسة العادية (الفقيه والحمدا .)6 :2014 ،
فتعرفهم الباحثة بأنهن الطالبات املتواجدات في مدارس املوهوبات اللواتي تم اختيارهن من قبل
 oأما إجرائيا
ِّ
وزارة التربية والتعليم ومن لديهم قدرات مختلفة للتميز في مجال ما دو وجود تعلم مسبق.

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة
أول -اإلطار النظري
ُ
ُّ
إَ
ُّ
التعرف على املصطلحات واملفاهيم التي تستخدم في أي دراسة ُيمثل خطوة أساسية في سبيل التمكن
من فهم كافة عناصر وأجزاء البحث .وحتى ال ننطلق من فراغ في البحث الحالية؛ ال َّبد من االستناد على مجموعة من
ُ
قدم
الحقائق التي توصلت إليها نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بموضوع البحث الحالي ،األمر الذي من شأنه أ ي ِّ
ً
نسبيا صفة ُ
العمق والشمول لها ،وذلك عن طريق االستفادة من التراكم املعرفي وتوجيه مسارها إلى ما هو مناسب.
تمهيد
تعددت املفاهيم التي تحمل الداللة على تميز الفرد عن اآلخرين مثل املوهبة أو التفوق ،وقام الباحثو
بالربط بي هذه املفاهيم وعوامل عديدة منها :عامل الذكاء ،والقدرة العقلية للفرد املوهوب ،والعوامل البيئية
والوراثية .كما أ الباحثو لم يستطيعوا التوصل إلى مفهوم موحد لتعريف مصطلح املوهبة ،ونجد من الصعب
إطالق هذا املصطلحات على معنى واحد .ومن هنا فقد عرف الباحثو املوهبة بأنها إشارة إلى مجموعة من األفراد
يتميزو بقدرات خاصة في مجاالت معينة أما أ تكو علمية كالرياضيات والعلوم ،أو مجاالت أدبية كالشعر أو
مجاالت فنية كالرسم أو عملية كمهنة النجارة ،فهو يرى بأ املوهبة ال تتوقف على مستوى الذكاء أو التحصيل
الدراس ي للفرد املوهوب بالنسبة إلى أقرانه (إبراهيم.)2011،
ومن هنا يعرف مكتب التربية في الواليات املتحدة األطفال املوهوبي  :بأنهم" األطفال الذين يتم الكشف عنهم
من قبل أشخاص متخصصي  ،والذين تكو لديهم قدرات واضحة ،وقدرة على اإلنجاز املرتفع ،ويحتاج هؤالء األطفال
إلى برامج تربوية خاصة ،وخدمات أكثر من تلك املقدمة للطالب العاديي في برامج املدرسة العادية ،من أجل تحقيق
مساهماتهم لذواتهم وللمجتمع ،وهؤالء األطفال باإلضافة إلى أنهم يتمتعو بدرجات عالية من التحصيل األكاديمي،
فإنهم يبرزو في واحدة أو أكثر من القدرات التالية :قدرة عقلية عامة ،واستعداد أكاديمي محدد ،وتفكير إبداعي أو
انتاجي ،وقدرة قيادية ،وإنجاز فني أو بصري وكذلك قدرة حركية.
خصائ املوهوبين:
تعد دراسة خصائص املوهوبي من أكثر املواضيع التي قام الباحثو بدراستها ،حيث بي سليما في دراسته
عام ( )2006أ ( )%48في العالم العربي كانت عن موضوعات الكشف عن املوهوبي وخصائصهم ،وتعد دراسة
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تيرما هي أطول دراسة متتابعة كانت على ( )1500طفل الذين لديهم نسبة ذكاء ( )140وأكثر ،واعتبرت دراسة
( )Robinson and Clinkenbeard, 2008من أهم الدراسات التي أسهمت في مجال تربية املوهوبي  ،حيث بحثت في
التعرف على خصائص املوهوبي  ،والعوامل التي تؤثر على إنجازهم (جروا .)2008 ،
تم تصنيف خصائص املوهوبي إلى ثالث خصائص وهي (امللحم:)2012 ،
 .1الصصائ الذهنية :مثل القدرة على التفكير الناقد ،والذكاء العالي ،والقدرة على حل املشكالت ،والقدرات
اإلبداعية ،والذاكرة القوية.
 .2الصصائ التعليمية :مثل حب االستطالع والقدرة العالية على التذكر ،والتحصيل العالي ،وسرعة التعلم.
 .3الصصائ الشصصية :مثل الطموح العالي والقدرة على اإلقناع ،والدافعية والثقة بالنفس ،واحترام أفكار
اآلخرين ،والتفاعل معهم.
مفهوم الذكاء الناجح
اعتنت الحضارات اإلنسانية على مدار األعوام بالقدرات العقلية وأولتها األهمية الكبيرة ،حيث ُيعتبر مفهوم
ً
الذكاء في نشأته أقدم من مفهوم علم النفس ،فقد ظهر بداية من خالل ميادين الفلسفة القديمة ،وبعد ذلك اعتنت
بدراسته للعلوم البيولوجية والفسيولوجية والعصبية ،ثم استقر بعد هذه املراحل في امليدا السيكولوجي كواحد من
املظاهر العقلية املعرفية التي ُيترجمها السلوك البشري (إبراهيم.)2011 ،
كلمة الذكاء ظهرت في البداية على يد الفيلسوف الروماني " شيشرو " ،وهي التينية األصل تعني الحكمة،
َّ
ُ
يؤكد (خلف )2008 ،أ َّ
وفي اللغة تعني الذهن ،والفهم إلى أ ترجمت ،ووصلت لنا باللغة العربية بمفهوم الذكاء.
الذكاء ليس بالش يء الثابت الذي ال يمكن تطويره؛ وإنما ُيعتبر الذكاء قدرة يمكن تنميتها وتطويرها ،كما أنه ُيمثل
ُ
ُ
مكنه من التعامل مع مختلف الفرص واملشكالت التي
مكن صاحبها من النطق بالكلمات بسهولة ،وت ِّ
وظيفة حيوية ت ِّ
تنتج عن الطبيعة التي يعيش فيها ،فالفرد يقوم بممارسة الرياضة بعقله ،ويتواصل مع اآلخرين بعقلهُ ،ويحب بعقله.
بعض علماء النفس يرو بأ َّ الذكاء" هو قدرة الفرد على الربط والجمع بي األشياء ،وبعضهم اآلخر يرى
َّ
َّ
تعلمه خالل حياته في ظروف وأحوال معينة" (الغنميي ُ .)2 :2011 ،
وع ِّرف الذكاء
بأنه قدرة الفرد على تنفيذ ما
كذلك بأنه" قدرة الفرد على حل املشكالت وإنتاج معلومات ذات قيمة" (عبد الفضيل ،)10 :2008 ،كما أ َّ الناظر
ُّ
بتمعن في هذا التعريف َيستنتج بأنه يتكو من مصطلحي أساسيي  ،األول هو القدرة على امتالك الكفاية الالزمة،
ُ
ُ
مكن صاحبه من تأدية عمل معي  ،حيث تعتبر هذه القدرة هي محصلة الخبرات التي حصل عليها خالل حياته،
والتي ت ِّ
والثاني هو حل املشكالت ،ويتضمن قدرة الفرد على تكوين معنى يقوده إلى فهم موقف معي  ،وتخزين املعلومات التي
حصل عليها في الذاكرة طويلة املدى ،واسترجاعها عند الحاجة إليها في املواقف التي تواجهها.
ويتكو الذكاء الناجح من ثالثة أنواع من الذكاء ،هي (جروا :)2013 ،
 .1الذكاء التحليلي :هو القدرة على التحليل وإصدار األحكام والنقد واملقارنة والتقييم.
 .2الذكاء اإلبداعي :هو القدرة على االبتكار واالكتشاف والتخيل ووضع االفتراضات.
ً
 .3الذكاء العملي :هو القدرة على حل املشكالت الحياتية غير املحددة جيدا خارج املدرسة التي يمكن أ يكو
لها عدة حلول للوصول لها.
ً
وعطفا على ما سبق يواجه الطلبة املوهوبو مشكالت مثل املشكالت التي يواجهها غيرهم من الطالب
العاديي في نفس املرحلة العمرية ،ومن أبرز املشاكل التي قد يواجهها الطلبة املوهوبي نتيجة للتفاعل بي
خصائصهم الشخصية وبيئاتهم االجتماعية األسرية واملدرسية منها كما حددها جروا ( )2013عدم كفاية املناهج
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الدراسية العادية في االستجابة لحاجاتهم وقدراتهم ،وامللل والضجر من الروتي املدرس ي ،وتدني مستوى التحصيل
الدراس ي ،باإلضافة إلى إخفاء قدراتهم للتكيف مع األقرا واملعلمي  ،واتجاهات اآلخرين السلبية نحو موهبتهم .لذا،
جاء الربط في هذا البحث بي املوهبة والذكاء؛ ألنها مرتبطة بالقدرات العقلية التي يمتلكها اإلنسا  .كما أ ستيرنبيرغ
وديفيدسو لم يقتصرا في دراستهما على الذكاء التقليدي بل توسع ليدرس ذكاء األفراد في جميع بيئاتهم املختلفة،
وذلك لتعرف على االعتبارات واألسس التي تساهم في تشكيل النجاح لدى الفرد ،على أسس أ هذه االعتبارات التي
أدت إلى ظهور نظرية ذكاء النجاح)Sternberg & Davidson, 2005( :
 -1السعي للخروج من البؤرة الضيقة التي بنيت عليها نظريات الذكاء التقليدية ،حيث بنيت لتمثل خيارات
اإلنسا في الحياة ،لذلك وضعت النظرية عدة مقاييس؛ لقياس الذكاء في مختلف الوظائف التي تقوم على
مواقف صعبة يتعرض لها الفرد في مختلف مجاالت الحياة.
 -2محاولة التعرف على أولويات األساليب التي تساعد في تشكل ذكاء النجاح في الحياة على مستوى عالمي.
 -3االختالف في تحديد األهداف ،واالختالف في السعي نحو الوصول إلى النجاح في مجاالت الحياة املختلفة
ملختلف األزمنة.
مفهوم القدرات التحليلية
يواجه املجتمع الحالي مشكالت تحتاج إلى مهارات وأساليب منها الفحص الدقيق للمشكلة والتفكير في
الحلول وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لهذه املشكالت ومن هنا يأتي دور القدرات التحليلية كما عرفها الباحثو بشكل
ً
ً
أكثر اتساعا وشموال لهذا املصطلح .ومن هذه التعريفات التي كانت أكثر شموال ملعنى التفكير التحليلي :قدرة الفرد على
مواجهة املشكلة عن طريق تقسيم املشكلة إلى أجزاء بأسلوب منهجي ،واالهتمام بالتفاصيل ،وضرورة التخطيط
املسبق قبل اتخاذ القرار مع القدرة على جمع كم هائل من املعلومات وتوضيح األشياء ليستطيع من خالل ذلك
الوصول إلى استنتاجات عقالنية (األسدي.)14 :2010 ،
وأهم مميزات القدرات التحليلية التركيز على خصائص معينة؛ لتصنيفها إلى فئات ،وفصل العناصر عن
سياقها ،وتفضل استخدام القواعد حول الفئات والتنبؤ بسلوك العناصر وفقا لذلك (أبو عواد وآخرو :2014 ،
.)574
مهارات الذكاء التحليلي:
ً
الذكاء التحليلي هو جانب من جوانب نظرية الذكاء الناجح ،بحيث يكو الفرد قادرا على القيام بالتحليل،
والحكم على املشكلة أو الحدث ،والقدرة على املقارنة بي األشياء ،بحيث يستطيع الفرد اتخاذ هذه العمليات كعادة
يومية في مواجهة املواقف واملشكالت ،وقدرة الفرد في الذكاء التحليلي على حل املشكالت ،وتقييم األفكار يشبه إلى
ً
ً
حد ما الذكاء التقليدي الذي يلعب دورا في التحصيل األكاديمي ،ويشمل أيضا حل املشكالت ،والقدرة على تقييم
األفكار املتنوعة (الركيبات وقطامي.)622 :2016 ،
ً
وبناء على ذلك فإ الذكاء التحليلي يقوم على أسس التقويم والنقد والتحليل ،وإصدار األحكام ،والقدرة
على إجراء املقارنات.
معوقات التفكير التحليلي:
عندما نقوم بمهارات التفكير التحليلي نجد معوقي أساسيي لعملية التفكير التحليلي وهما:
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 -1عدم ربط التحليل للموقف بهدف معي  :عندما نواجه مشكلة وال نستطيع التوقف عن التحليل وهو ما أطلق
عليه ( )Bartlletمفهوم شلل التحليل ،وعدم تحديد الهدف من التحليل ملوقف ما يؤدي إلى جعل التحليل
ً
معوقا لحل املشكلة.
 -2إ التحليل ال يقوم بتقديم ش يء جديد :فهو يقوم بتحويل املكونات األساسية للمشكلة إلى مكونات فرعية أي
من مكونات معقدة إلى مكونات بسيطة (عامر ،)28 :2007 ،وهنا يجب تحديد الهدف من التفكير التحليلي،
كما يجب تجزئة املشكلة وتقسيمها إلى أجزاء ،ومحاولة توليد أفكار جديدة بحيث تكو أفكار إبداعية لها دور
في حل املشكلة.
مميزات التفكير التحليلي:
يعد التفكير التحليلي مرحلة من مراحل التفكير العلمي واتخاذ القرار ،كما أ التفكير التحليلي يشترك في
أكثر عمليات التفكير بنسب متساوية ،كما يقوم التفكير التحليلي للفرد بتنشيط جميع أنواع املعرفة لديه ومنها:
 .1املقارنة :أي مالحظة األشياء املختلفة واملشتركة بي األشياء وتحديدها.
 .2التصنيف :أي تجميع األشياء في فئات وتصنيفها بحسب الخاصية املشتركة بينها.
 .3الستقراء :الوصول إلى معلومات ومبادئ غير محددة من مبادئ أو تحليالت أو مالحظات.
 .4الستنباط :التوصل إلى نتائج جديدة من تعليمات ومبادئ معروفة.
 .5تحليل األخطاء :وتعني تحديد األخطاء وتنقيحها في التفكير عند األفراد.
 .6بناء الدليل املدعم :أي يقوم الفرد ببناء مجموعة من األدلة؛ لتحديد وتأكيد فكرة معينة.
 .7التجريد :تحديد وتعريف الفكرة العامة بعد جمع املعلومات واألفكار أي تحديد وجهة نظر الفرد من خالل
رؤيته الشخصية للمشكلة املطروحة (أبو عقيل.)5 :2013 ،
ً
ً
ً
وعندما يفكر الفرد تفكيرا تحليليا فإنه يقوم باستعادة املعرفة وتنظيمها وتنميتها لديه ،فيصبح قادرا على
التمييز بي األفكار السليمة واألفكار الخاطئة ،كما يصبح لديه املهارة الكافية الكتساب املعرفة وممارستها.
ثانيا -الدراسات السابقة:
ومن الدراسات السابقة التي تتعلق بالبحث الحالي والتي سنتناولها بالتسلسل من اآلتي:
 .1قام (الناطور وأبو جادو )2016 ،بدراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء
ً
عقليا ،وأثره في تحصيل
الناجح في تنمية القدرات التحليلية واإلبداعية والعملية لدى الطلبة املتفوقي
الطلبة في مجال اللغة العربية .ولتحقيق أهدافها تم استخدام املنهج شبه التجريبي ،إذ اختيرت عينة البحث
بطريقة قصدية ،وتم تعيي املجموعتي  :التجريبية والضابطة بطريقة عشوائية ،حيث اختير صفي من أربعة
ً
عقليا في الصف العاشر األساس ي من مدرسة اليوبيل ،التابعة ملؤسسة امللك حسي
صفوف للطلبة املتفوقي
بمدينة عما عاصمة األرد  ،وتم تدريس املجموعة التجريبية حسب البرنامج التعليمي في اللغة العربية
املستند على نظرية الذكاء الناجح ،بينما تم تدريس املجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية .وأما عينة البحث
فتكونت من صفي وتم اختيارهما بطريقة عشوائية ،أحدهما مجموعة تجريبية مكونة من (ً )23
فردا (14
طالبا ،و 9طالبات) ،ومجموعة ضابطة مكونة من (ً )23
فردا (ً 13
ً
طالبا ،و 10طالبات) .وأشارت نتائج البحث
ً
إحصائيا للبرنامج التعليمي املستند على نظرية الذكاء الناجح في تنمية القدرات التحليلية،
إلى وجود أثر دال
ً
عقليا لصالح املجموعة التجريبية.
واإلبداعية ،والعملية لدى الطلبة املتفوقي
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دراسة الركيبات وقطامي ( )2016التي هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر برنامج تدريبي للذكاء الناجح
املستند إلى نموذج ستيرنبرغ ومهارات التفكير فوق املعرفي في درجة ممارسة التفكير الناقد لدى طلبة الصف
السادس األساس ي في األرد  ،وتكونت عينة الدراسة من ( ،)60وقسموا إلى مجموعتي  :تجريبية وضابطة؛
حيث اشتملت كل مجموعة على ( ) 30طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائيا ،وقد خضعت املجموعتا :
التجريبية والضابطة الختبار التفكير الناقد الذي اعده الباحث وفقا (واطسو – جليسر) كاختبار قبلي
وبعدي ،وقد تم إعداد برنامج تدريبي مستقل ،وتطبيقه على أفراد املجموعة التجريبية ،بواقع (( 28جلسة
تدريبية ،وأظهرت النتائج وجود فروق بي متوسطي درجات أفراد املجموعتي في درجة ممارسة التفكير الناقد
تعزى للبرنامج التدريبي لصالح املجموعة التجريبية ،بينما ال توجد فروق تعزى للجنس أو مستوى التحصيل
الدراس ي.
وأجرى خصاونة والصوالدة ( )2018دراسة هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الذكاء الناجح والنمو
اإلجتماعي املدرس ي والعالقة بينهما لدى ذوي صعوبات التعلم استخدم مقياسي هما :مقياس الذكاء الناجح
ومقياس النمو اإلجتماعي املدرس ي في منطقة عسير .ولتحقيق أهداف الدراسة تكونت عينة الدراسة من
ً
( )293طالبا وطالبة من ذوي صعوبات التعلم ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية خالل العام
الدراس ي األول  .1439/1438ولقد أوضحت نتائج الدراسة باستخدام املتوسطات الحسابية ومعامالت
اإلرتباط وجود مستوى متوسط في الذكاء الناجح والنمو اإلجتماعي املدرس ي لدى ذووي صعوبات التعلم في
ً
منطقة عسير ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بي الذكاء الناجح وبي النمو اإلجتماعي لدى
املدرس ي.
وفي دراسة أجراها (الزعبي )2017،بهدف دراسة العالقة بي مستوى ممارسة الذكاء الناجح وتقديره في
مدارس التعليم الخاص في عما  ،إذ تم توظيف قائمة لقياس مستوى تقدير الذكاء الناجح بأبعاده الثالثة
التحليلية واإلبداعية والعملية ،إضافة إلى مقياس ممارسة التعليم للذكاء الناجح وتم تطبيق املقاييس على
عينة تكونت من  221من معلمي ومعلمات املواد العملية واالنسانية .وخرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها
ارتفاع مستوى الذكاء الناجح لدى العينة ،بينما مستوى ممارسته جاء متوسطا ،كما لم تكشف الدراسة عن
وجود فروق ذات داللة احصائية بي الذكاء الناجح والتحصيل األكاديمي والجنس للمبحوثي  ،وأوصت
ً
الدراسة بضرورة تدريب املعلمي على ممارسات الذكاء الناجح في العملية التعليمية وخاصة نمط تعليم
الذكاء اإلبداعي.
دراسة ( )Aljughaiman & Ayoub, 2012هدفت إلى الكشف عن اثر برنامج اثرائي تعليمي في تنمية القدرات
التحليلية واإلبداعية والعملية للطالب املوهوبي في املرحلة االبتدائية .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي ،وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على (ً )42
طالبا من الصف الخامس والسادس من مدرسة
الشوقاني في اململكة العربية السعودية بشكل عشوائي للمشاركة في البحث ً
وفقا ملعيارين اثني ( :أ) كونها من
بي أعلى ( )%5على اختبار القدرات العامة واملصمم على البيئة السعودية و(ب) درجة اختبار التحصيل
العلمي من ( )%90إلى ( .)%100كما استمر البرنامج اإلثرائي ملدة  6أسابيع .وأسفرت النتائج عن وجود فروق
ذات داللة إحصائية بي متوسطات املجموعات التجريبية والضابطة في القدرات التحليلية واإلبداعية لصالح
املجموعة التجريبية.
دراسة ( )Howard et al, 2001هدفت إلى استكشاف العالقات بي قدرات الطلبة (اإلبداعية والتحليلية
والعملية) ومخرجاتهم املعرفية واتجاهاتهم التي نتجت من بيئة معتمدة على الكمبيوتر في التدريس بأسلوب
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االستقصاء وباستخدام وحدات تعليمية مشوقة ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت أداة
الدراسة باالستبانة ،وتم توزيعها على عينةتكونت من  88طالب في الصف الثامن ( )46إناث و( )39ذكور و3
من اعراق متنوعة ،وكشفت نتائج البحث أ القدرة العملية كانت أكثر تنبؤا بالداء العملي لفهم املحتوى
ونقل مهارات حل املشكالت ،بينما كشفت النتائج أ القدرة التحليلية كانت أكثر تنبؤا بفهم املحتوى ولكن
ليس بنقل املهارات لحل املشكالت ،ونتائج القدرة اإلبداعية كانت أكثر تنبؤا بحل املشكلة ولكن ليس باألداء
في فهم املحتوى ،كما بينت النتائج أ الطلبة ذوي القدرة العملية سجلوا عالقة ارتباطية قوية ودالة
إحصائيا عن الطلبة ذي القدرة التحليلية.
التعليق على الدراسات السابقة:
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات األخرى من ناحية الهدف فقد كانت أهداف الدراسات السابقة هو
كالتالي  :هدفت دراسة أبو جادو ( )2005إلى التعرف إلى أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية
ً
القدرات التحليلية واإلبداعية والعملية لدى الطلبة املتفوقي عقليا وأثره في تحصيل الطلبة في مجال اللغة العربية،
وباإلضافة إلى أ دراسة ( )2012،Aljughaiman & Ayoubقد جاءت بهدف الكشف عن اثر برنامج اثرائي تعليمي في
تنمية القدرات التحليلية واإلبداعية والعملية للطالب املوهوبي في املرحلة االبتدائية.
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة باستخدام املنهج التجريبي ،وتختلف مع بعض الدراسات
السابقة بالفئة التي تم تطبيق الدراسة فهذه الدراسة طبقت على فئة اإلناث املوهوبات ،بينما الدراسات السابقة
طبقت على الذكور واإلناث أو الذكور فقط ،فدراسة ( )Aljughaiman & Ayoub, 2012تطبقت الدراسة على عينة
مكونة من ً 42
طالبا من الصف الخامس والسادس من مدرسة الشوقاني ،ودراسة (أبو جادو )2005 ،طبقت على
طالب وطالبات من الصف العاشر األساس ي .

 -3منهجية البحث وإجراءاته
أول -منهج البحث:
استخدمت الباحثة في البحث الحالي املجموعة الضابطة والتجريبية من أجل التأكد من مقدار تأثير البرنامج
على أداء الطالبات املوهوبات من خالل مقارنة درجات املجموعتي قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي.
ثانيا -مجتمع البحث وعينته:
تألف مجتمع البحث من ( )62طالبة موهوبة في املرحلة املتوسطة في محافظة جده في اململكة العربية
السعودية للعام الدراس ي ( .)2018/2017وقد تألفت عينة البحث الحالي من ( )42طالبة من الطالبات املوهوبات
املتواجدات في مدارس املوهوبات اللواتي تم اختيارهن من قبل وزارة التربية والتعليم ومن لديهن قدرات طبيعية أو
غير عادية للتميز في مجال ما دو وجود تعلم مسبق .يبي الجدول التالي توزيع أفراد عينة البحث إلى املجموعة
التجريبية واملجموعة الضابطة ،كاآلتي:
جدول ( )1توزيع أفراد عينة البحث إلى املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة
املجموعة التجريبية

املجموعة الضابطة

املجموع

21
%50

21
%50

42
%100
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ثالثا -مغيرات البحث :اشتمل البحث الحالي على املتغيرات األتية:
 املتغير املستقل :البرنامج التعليمي املتغير التابع :القدرات التحليليةرابعا :أدوات البحث :اشتمل البحث الحالي على أداة البرنامج التعليمي املعد من قبل الباحثة واختبار القدرات
التحليلية التي تم إعدادها من قبل ،وكما هو موضح في امللحق رقم ( ،)3وفيما يلي تفصيل لخطوات بناء وتطوير كل
منهما:
 اختبار القدرات التحليلية:
يهدف للكشف عن مدى فاعلية البرنامج التعليمي املستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية القدرات
التحليلية لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة املتوسطة في مدينة جده ،ويتم ذلك بمقارنة نتائج املجموعة التجريبية
(اللواتي تم تطبيق البرنامج التدريبي عليه) مع نتائج املجموعة الضابطة (اللواتي لم يتم تطبيق البرنامج التدريبي
عليه) ،وقد قامت الباحثة بإعداد هذا االختبار.
صدق املقياس:
وتعني الباحثة بصدق األداة أنها تكو قادرة على قياس الغرض الذي تم تصميمها من أجله ،وللتأكد من
صدق األداة تم عرضها على هيئة تحكيم متخصصة تألفت من ( )10تربويي ممن لهم عالقة بأداة البحث؛ لبيا
آرائهم بمدى مالءمة األداة ودقتها اللغوية والعلمية للغرض الذي صممت من أجله ،وشموليتها لقياس ما وضعت
لقياسه ،وامللحق ( )1يبي قائمة بأسماء هؤالء املحكمي من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الباحة ،وجامعة أم
القرى ،وجامعة جدة ،وجامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل.
ثبات املقياسُ :يقصد بثبات املقياس التمكن من الحصول على نفس النتائج عند إعادة التكرار القياس ي باستخدام
األداة نفسها والظروف ذاتها .وقد استخدمت الباحثة لحساب ذلك معامل كرونباخ ألفا ،حيث يعتمد هذا األسلوب
على تحديد مقدار التجانس بي فقرات مقياس الذكاء الناجح ،ومقدار التباينات بي أسئلة املقياس .حيث قامت
الباحثة بتطبيق املقياس على عينة استطالعية من طالبات املرحلة املتوسطة بلغ عددها ( )30طالبة ،وكا معامل
ألفا كرونباخ للمقياس ( )0.845وهو معامل مناسب يدل على ثبات املقياس ،وبالتالي يعطي الثقة في تطبيقه على
عينة البحث الرئيسية لقياس القدرات التحليلية للطالبات.
تصحيح املقياس :يتضمن االختبار ( )12فقرة بحيث يلي كل فقرة أربعة بدائل يكو أحدها صحيح ،وهو أسلوب
االختيار من متعدد ملقياس الذكاء الناجح ،حيث تم اإلشارة إلى األسئلة بأرقام مسلسلة ( ..... ،4 ،3 ،2 ،1الخ) ،أما
ُ
اإلجابات فيشار إليها بالحروف (أ ،ب ،ج ،د) ،ويتم وضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل سؤال ،وتعطى اإلجابة
الصحيحة درجة واحدة ،واإلجابة الخاطئة (صفر) ،بهدف قياس القدرات التحليلية لدى أفراد عينة البحث.
معامل التمييز للمقياس :يرتبط معامل التمييز إلى درجة كبيرة بمعامل الصعوبة ،حيث يساعد في التفريق بي
الطالبات القادرات على اإلجابة عن فقرات االختبار ،وأولئك األقل قدرة ،وبالتالي تحديد مدى فاعلية سؤال "ما في
التمييز بي الطالبات ذوي القدرة العالية والطالبات األخريات" بالقدر نفسه الذي يفرق االختبار بينهما في الدرجة
ً
النهائية بصورة عامة .وتم استخراج معامالت التمييز الختبار القدرات التحليلية وفقا الخطوات التالية:
ً
 -1تم ترتيب الطالبات تصاعديا حسب الدرجات.
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-2
-3
-4
-5

تم تقسيم الدرجات إلى مجموعتي عليا ودنيا ،وبذلك يكو عدد أفراد املجموعة العليا= عدد أفراد
املجموعة الدنيا = ( )10لكل منهما.
تم حصر عدد الطالبات اللواتي أجب عن كل سؤال إجابة صحيحة من بي أولئك اللواتي أجب على
الدرجات العليا.
تم حصر عدد اللواتي أجب عن كل سؤال إجابة صحيحة من بي أولئك اللواتي أجب على الدرجات الدنيا.
تم طرح عدد الطالبات اللواتي أجب عن كل سؤال إجابة صحيحة من بي اللواتي أجب حصلوا على
الدرجات العليا من عدد اللواتي أجب عن كل سؤال إجابة صحيحة من بي اللواتي أجب حصلوا على
ً
الدرجات الدنيا مقسوما على عدد أفراد املجموعتي وفق املعادلة التالية:
معامل تمييز السؤال =

س−ص

100 x

حيث تمثل (س) عدد طالبات الفئة العليا في الدرجات اللواتي أجب على األسئلة إجابة صحيحة .كما تمثل
(ص) عدد طالب الفئة الدنيا في الدرجات ممن أجب على األسئلة إجابة صحيحة ،وتمثل ( ) عدد أفراد املجموعتي .
ً
والجدول ( )2يبي معامالت التمييز لفقرات اختبار القدرات التحليلية ،ويشير أيضا إلى أ جميع معامالت الصعوبة
ً
لفقرات االختبار مناسبة إحصائيا حيث تراوحت من ( )0.59إلى ( .)0.81وتعد أي فقرة ذات تمييز أعلى من ()%40
فقرة جيدة التمييز ،وبشكل عام فإنه كلما زاد معامل التمييز كلما كا ذلك أفضل بحسب كوهي ومانيو
وموريسو (.)Cohen et al, 2005
جدول ( )2معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار القدرات التحليلية
معامل الصعوبة
معامل التمييز
الفقرة
معامل الصعوبة
معامل التمييز
الفقرة
0.57
0.69
7
0.46
0.68
1
0.69
0.73
8
0.51
0.78
2
0.70
0.78
9
0.55
0.66
3
0.72
0.66
10
0.59
0.72
4
0.63
0.59
11
0.62
0.81
5
0.45
0.54
12
0.65
0.84
6
 البرنامج التعليمي املستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية القدرات التحليلية
 الهدف العام للبرنامج
يهدف البرنامج بشكل عام إلى تنمية القدرات التحليلية لدى الطالبات املوهوبات من خالل تدريسهن ملادة
العلوم للصف الثاني متوسط ،وذلك باستخدام مجموعة من املهارات الخاصة بالقدرات التحليلية.
 محتوى البرنامج
يوفر البرنامج للطالبات املوهوبات املشاركات محتوى معرفي مرتبط بمادة العلوم للصف الثاني متوسط
ً
وتحديدا في وحدة علم البيئة وموارد األرض من خالل برنامج تنمية القدرات التحليلية باالعتماد على نظرية الذكاء
الناجح .ويتضمن البرنامج مجموعة من األنشطة واملواقف التعليمية التي تسعى إلى إثارة تفكير الطالبات ،وتنمي
لديهن املهارات التحليلية ،كما توفر هذه األنشطة فرصة لتفاعل الطالبات مع بعضهن ،والتعاو من أجل اإلجابة عن
األنشطة والتمارين .كما ويركز البرنامج بشكل أساس ي على تنمية مهارات وقدرات التحليل لدى الطالبات والتي
تتضمن:
الزهراني
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 -1تحديد املشكلة Identify Problem
 -2تحديد املصادر Allocate Resources
 -3إعادة تنظيم املعلومات Represent and Organize Information
 -4صياغة االستراتيجية Formulate Strategy
 -5مراقبة استراتيجيات حل املشكلة Monitor Problem_ Solving Strategy
 -6تقييم الحلول Evaluate Solutions
 -7التفكير بشكل تحليلي Thinking analytically
كما يسعى البرنامج إلى تنمية الجوانب البحثية ،والتعليمية ،واالنفعالية .واشتملت الجوانب البحثية على
مهارة جمع املعلومات من مختلف املصادر .كما اشتملت الجوانب التعليمية على البحث عن املعلومات ،وكتابة
األبحاث والتقارير ،وتلخيص األفكار واملعلومات .كما تضمنت الجوانب االنفعالية على التعاو  ،وتبادل وجهات النظر،
وتحديد نقاط القوة والضعف ،والعمل الجماعي .إضافة إلى ما سبق؛ يعمل البرنامج التعليمي على توفير إطار ونموذج
عام ملجموعة من الخبرات التربوية ،حيث تمر خاللها الطالبة في ثالث مراحل أساسية:
 -1املرحلة األولى :مرحلة االستكشاف ،وتتمثل في لقاءين (تستغرق  %15من مدة البرنامج التعليمي)
 -2املرحلة الثانية :مرحلة اإلتقا  ،وتتمثل في  8لقاءات (تستغرق  %60من مدة البرنامج التعليمي).
 -3املرحلة الثالثة :مرحلة التميز ،وتتمثل في  3لقاءات (تستغرق  %25من مدة البرنامج التعليمي).
 مدة البرنامج
استغرق تنفيذ البرنامج ثالثة أسابيع ،حيث يتضمن البرنامج  15لقاء ،بما فيهن اللقاء التمهيدي واللقاء
الختامي اللذا يهدفا إلى تطبيق االختبار القبلي والبعدي الختبار املهارات التحليلية.
 عدد اللقاءات :يتضمن البرنامج  15لقاء ،حيث يستغرق اللقاء الواحد  80دقيقة.
 نوع البرنامج :برنامج تعليمي
 مكا تنفيذ البرنامج :تم تنفيذ البرنامج في مدرسة املوهوبات بمحافظة جده
 أهداف البرنامج :يهدف برنامج حل املشكالت إلى تفسير وتحقيق التواز املوجود بي التفكير التباعدي (التفكير
ً
اإلبداعي) ،والتفكير التقاربي (التفكير التحليلي) ،حيث كال منهما ُيكمل اآلخر ،وتوظيف نوع واحد فقط من
التفكير ال يؤدي إلى تحقيق النتائج املرجوة وتحليل املشكلة بالصورة املناسبة من أجل الوصول إلى الحل
األفضل .التفكير التباعدي (التفكير اإلبداعي) ُيعنى بتكوين عالقات جديدة والتغلب على التحديات املتولدة من
املوقف نفسه وانتاج األفكار الحديثة ،بينما ُيعنى التفكير التحليلي (التقاربي) بتقييم األفكار واختيار الفكرة
األفضل بينهم.
يهدف البرنامج إلى تحقيق مجموعة من األهداف العامة والخاصة .تتضمن األهداف العامة ما يلي:
 .1أ ُينمي لدى الطالبة املعرفة األساسية في البيئة وموارد األرض.
 .2أ تكتسب الطالبة مجموعة من املهارات الشخصية الالزمة للنمو الشامل واملتكامل.
ُ
 .3أ تجيد الطالبة بعض مهارات البحث العلمي.
 .4أ تتقن الطالبة مهارة حل املشكالت.
 .5أ تكتسب الطالبة مهارة القدرة على التحليل.
وفيما يتعلق باألهداف الصاصة؛ يهدف البرنامج التعليمي إلى تحقيق ما يلي:
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 .1أ تتمكن الطالبة من توضيح أصناف مكونات النظام البيئي (املكونات الحية واملكونات الغير حية)،
والتمييز بينها من خالل إعطاء أمثلة عليها ،وتفسير طريقة تفاعل مكونات النظام البيئي مع بعضها البعض.
 .2أ تتمكن الطالبة من فهم الطريقة التي يقوم بها علماء البيئة بدراسة األنظمة الحيوية.
 .3أ تتمكن الطالبة من وصف طريقة انتقال الطاقة في النظام البيئي (املنتجات واملستهلكات).
 .4أ تتمكن الطالبة من تصنيف موارد األرض ،واستنتاج أثر املمارسات البشرية على العمليات الحيوية.
 .5أ تتمكن الطالبة من استكشاف الطرق واألساليب التي يمكن من خاللها املحافظة على املوارد الطبيعية.
 .6أ تتمكن الطالبة من التعامل مع املجموعات ،واحترام وجهات النظر املخالفة لوجهة نظرها.
 .7أ تتعاو الطالبة مع غيرها من الطالبات املوهوبات في نفس الغرفة الصفية خاصة في األنشطة الصفية،
ُ
وتجيد التعامل مع مختلف املواقف في مختلف الظروف.
 .8أ تتمكن الطالبة من تحديد نقاط القوة والضعف التي تمتلكها ،وجمع املعلومات من املصادر املتنوعة.
 .9أ تتمكن الطالبة من تحديد املشكلة واإلحساس بها ،وتحديد املشكلة بصورة سليمة.
 .10أ تتمكن الطالبة من جمع املعلومات من مصادر متنوعة ومتعددة ،واقتراح الحلول املناسبة لحل املشكلة.
 .11أ تتمكن الطالبة من تطوير الحلول املقترحة أو التعديل عليها ،وتقييم الحلول واختيار املناسب.
 .12أ تتمكن الطالبة من الفحص الدقيق للوقائع واألحداث ،وجمع أكبر قدر من املعلومات وبالتالي اكتساب
املعرفة.
 .13أ تتمكن الطالبة من تفسير العالقات وتوضيحها ،وتقسيم املشكلة األساسية إلى أجزاء صغيرة.
 .14أ تتمكن الطالبة من ربط األفكار مع بعضها البعض واستنتاج الحلول.
 محتوى الوحدة التعليمية
ُيبي الجدول التالي محتوى الوحدة التعليمية املختارة لتنفيذ البرنامج التعليمي:
جدول ( )3محتوى الوحدة التعليمية
ت

العنصر

1

ماهية النظام البيئي

2

انتقال الطاقة في النظام البيئي

3

املوارد الطبيعية

4

تأثير اإلنسان (املمارسات البشرية) على البيئة

الزهراني

وصف املحتوى
مفهوم النظام البيئي
مكونات النظام البيئي
تفاعل مكونات النظام البيئي
الجماعات الحيوية
املنتجات
املستهلكات
السلسة الغذائية
الشبكة الغذائية
املوارد املتجددة
املوارد الغير متجددة
تلوث الهواء
تلوث املاء
قطع األشجار
األمطار الحمضية
امللوثات (مكب النفايات)
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ت

العنصر

5

طرق املحافظة على املوارد الطبيعية

وصف املحتوى
إعادة التدوير
إعادة الستخدام
الترشيد
تقليل الفضالت

إ أي برنامج تعليمي له مكوناته وخصائصه التي تميزه عن غيره ،ويعتمد على اتباع مجموعة من الخطوات
تتضمن تحديد مبررات البرنامج ،وأهداف البرنامج ،واملحتوى الذي يتضمنه البرنامج ،واألنشطة التعليمية املستخدمة
عند تنفيذ البرنامج ،وأدوات التقويم املناسبة.
 مبررات إعداد البرنامج
إ َّ العناية بفئة املوهوبات وتقديم الرعاية املطلوبة لهن ال يمكن أ يتم تجزئتها عن وظيفة املدرسة
ُ
التربوية ،حيث أ َّ رعاية املوهوبات تعتبر من أسمى الوظائف املدرسية التي تستدعي الحاجة إلى االهتمام بهن من
خالل تضافر الجهود وتعاونها إلنجاح هذه املهمة .أشارت مجموعة من الدراسات السابقة إلى أ َّ فئة املوهوبات ال
ُت َّ
قدم لهم املناهج التدريسية املالئمة لقدراتهم العقلية واتجاهاتهم التعليمية ،األمر الذي ُيسهم في تقليص حجم
َّ
مواهبهم وإبداعاتهم ،وهدرها في الكثير من األحيا (السلطا 2012 ،؛ امللحم .)2012 ،وهذا يؤكد على وجود حاجة
ً
ضرورية لتوفير برامج تعليمية خاصة بفئة املوهوبات تستجيب الحتياجاتهم وتنمي قدراتهم وإمكاناتهم .وإيمانا بحاجة
وفر اختالفات
الطالبات املوهوبات إلى تطوير قدراتهن للوصول بها إلى أقص ى الدرجات ،يأتي هذا البرنامج التعليمي ُلي ِّ
نوعية عما يتم تقديمه من خالل املنهج املدرس ي التقليدي ،حيث يتضمن البرنامج الحالي العديد من املهارات
ُ
شبع حاجاتهن الخاصة األمر
التفكيرية والبحثية املتطورة التي تتوافق مع احتياجات وسمات الطالبات املوهوبات وي ِّ
ُ
الذي يؤدي في النهاية إلى أ ينعكس بصورة إيجابية على أدائهن ومهاراتهن التي ستسهم في تطوير املسيرة التنموية
للموهوبات لتصل بها إلى درجات الدول املتقدمة.
ً
بناء على ما تقدم؛ تقوم الباحثة بتقديم برنامج تنمية املهارات التحليلية باالستناد على نظرية الذكاء الناجح
ُ
الذي يتضمن مجموعة من االستراتيجيات والوسائل التعليمية الحديثة التي من شأنها أ تساعد الطالبات املوهوبات
على تنمية إمكاناتهن التحليلية والتفكيرية وقدراتهن البحثية من خالل شعورهن بوجود مشكلة تحتاج إلى حل.
 خطوات تصميم البرنامج التعليمي
اتبعت الباحثة مجموعة من الخطوات من أجل تصميم البرنامج التعليمي املستند إلى نظرية الذكاء الناجح
في تنمية القدرات التحليلية .تتضمن هذه الخطوات ما يلي:
أ -مراجعة الدراسات السابقة التي اهتمت بتصميم أو تطوير البرامج التعليمية واملبنية على نظرية الذكاء
الناجح.
ب -مراجعة الدراسات السابقة باللغتي العربية واألجنبية التي تناولت موضوع القدرات واملهارات التحليلية.
ج -اختيار موضوع البرنامج األساس ي واملتمثل بدراسة علم البيئة وموارد األرض (املتجددة وغير املتجددة) بسبب
ً
أهمية املوضوع بالنسبة للطالبات املوهوبات وتزامنا مع توجهات اململكة العربية السعودية في طرح البدائل
الستغالل واملحافظة على املوارد الطبيعية.
د -تصميم مجموعة من األنشطة واملواقف التدريبية املرتكزة على نظرية الذكاء الناجح لتنمية القدرات
واملهارات التحليلية.
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ه -عرض ومناقشة البرنامج بصورته األولية على مجموعة من معلمي املوهوبات الذين يمتلكو الخبرة الواسعة
بالبرامج التعليمية في مجال رعاية املوهوبات.
و -عرض البرنامج التعليمي على مجموعة من املحكمي الذين يمتلكو املعرفة الواسعة في البرامج التعليمية
واملتخصصي في مجاالت رعاية املوهوبات واإلبداع من أجل ابداء رأيهم في مجموعة من املحاور ،وهي :أوال-
ً
ً
تغطية لقاءات البرنامج للمهارات التحليلية .ثانيا :كفاية الوقت املخصص للبرنامج .ثالثا :تنوع الوسائل
ً
التعليمية ومناسبتها لألهداف التعليمية ،ومراعاتها مليول الطلبة واتجاهاتهم .رابعا :صدق محتوى البرنامج
ً
ً
سادسا :تعديل البرنامج التعليمي ً
بناء
التعليمي .خامسا :خلو اللغة التي صيغ بها البرنامج من األخطاء اللغوية.
على مالحظات املحكمي  .حيث قامت الباحثة بإجراء مجموعة من التعديالت ً
بناء على تعليقات املحكمي ،
أهمها:
إضافة استراتيجيات تعليمية حديثة للقاءات البرنامج ،وتعديل طريقة عرض لقاءات البرنامج ونشاطاته،
وإضافة الرسوم والصور والفيديوهات الجذابة واملناسبة مليول الطلبة ،وإجراء التعديالت اللغوية املناسبة.
تكافؤ املجموعات في مقياس الذكاء الناجح للقدرات التحليلية
للتأكد من تكافؤ مجموعات البحث تم استخدام اختبار ت للعينات املستقلة للكشف عن الفروق في
القياس القبلي تبعا ملتغير املجموعة كما في جدول (.)4
الجدول ( )4املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية واختبار "ت" لدرجات الطالبات على اختبار القدرات
التحليلية القبلي في املجموعتين التجريبية والضابطة (ن= )30
النحراف املعياري
الدللة
قيمة ت درجات الحرية
املتوسط الحسابي
املجموعة
0.231
29
1.215
2.059
6.238
تجريبية
1.692
5.524
ضابطة
يظهر من الجدول ( )4أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )≤0.05على مقياس
ً
الذكاء الناجح تبعا ملتغير املجموعة (الضابطة والتجريبية) للقدرات التحليلية في القياس القبلي ،وهذا يدل على
التكافؤ بي املجموعتي في القياس القبلي.
رابعا -خطوات البحث:
تم اتباع الخطوات التالية من أجل إعداد البحث الحالية:
 -1مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة بالقدرات التحليلية لدى املوهوبات حيث تم اختيار مشكلة
البحث وأهدافها.
 -2مخاطبة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية لتثبيت عنوا البحث الحالية.
 -3تطوير أدوات البحث وهي اختبار القدرات التحليلية لدى الطالبات املوهوبات والبرنامج التعليمي.
 -4أخذ موافقة قسم التربية الخاصة في جامعة الباحة ،ومخاطبة إدارة التعليم بمنطقة جدة لتطبيق أدوات
البحث.
 -5استخراج دالالت الصدق والثبات للمقياس بعرضه على املحكمي وتطبيقه على العينة االستطالعية.
 -6استخراج دالالت الصدق للبرنامج التعليمي بعرضه على املحكمي .
 -7تطبيق االختبار القبلي على عينة البحث الرئيسية.
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 -8تطبيق البرنامج التعليمي على عينة البحث بواقع ( )15جلسة تدريبية
 -9تطبيق االختبار البعدي على عينة البحث الرئيسية بعد االنتهاء من الجلسات التدريبية.
ً
 -10تفريغ البيانات على الحاسوب ،وتحليلها احصائيا.
 -11استخراج النتائج وكتابة تقرير البحث ومراجعته.

 -4عرض النتائج مناقشتها
تم في هذا الفصل عرض نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة للتعرف على فعالية برنامج تعليمي في تنمية
القدرات التحليلية لدى الطالبات املوهوبات بمدينة جدة ،حيث تم التوصل إلى اختبار صحة الفرضيات من خالل
تحليل بيانات البحث باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة ولبيا الفروق اإلحصائية في املتوسطات الحسابية تم
استخدام اختبار "ت" للعينات املرتبطة  Paired-Samples T testإليجاد داللة الفروق في متوسط أفراد العينة
التجريبية في التطبيقي القبلي والبعدي ،واختبار "ت" للعينات املستقلة  Independent-Samples T testإليجاد داللة
الفروق في متوسط أفراد العينة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي وفيما يلي عرض للنتائج التي تم التوصل
إليها:
 أول :اختبار الفرضية األولى وتفسيرها :والتي تنص على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )ɑ ≤0.05في متوسطات درجات املجموعة التجريبية في اختبار القدرات التحليلية القبلي والبعدي لصالح
ُ
التطبيق البعدي تعزى للبرنامج التعليمي ".وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار "ت" للعينات
املرتبطة إليجاد داللة الفروق في متوسط درجات العينة التجريبية في التطبيقي القبلي والبعدي على اختبار
القدرات التحليلية .حيث تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة "ت" للتطبيقي القبلي
والبعدي والجدول ( )5يوضح ذلك:
الجدول ( )5املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية واختبار "ت" لدرجات املجموعة التجريبية على اختبار
القدرات التحليلية في التطبيقين القبلي والبعدي (ن= )21
املتوسط الحسابي النحراف املعياري
الدللة
درجات الحرية
قيمة ت
الختبار
1.692
5.524
القبلي
0.000
20
8.113
1.322
9.048
البعدي
يتبي من الجدول ( )5بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات أفراد العينة في التطبيقي القبلي
والبعدي على مقياس القدرات التحليلية ،حيث بلغت قيمة "ت" للدرجة الكلية الختبار القدرات التحليلية ()8.113
ً
وبداللة إحصائية ( )α= 0.000تعزى للتطبيق (قبلي ،بعدي) وهي قيمة دالة احصائيا ،وبما أ املتوسط الحسابي
ألفراد العينة في التطبيق البعدي أعلى من القبلي فإ الفروق كانت لصالح أداء الطالبات على التطبيق البعدي تعزى
للبرنامج التعليمي؛ حيث ازداد مستوى أدائهم ،مما يدل على فاعلية البرنامج التعليمي في تنمية القدرات التحليلية
لدى الطالبات املوهوبات.
ً
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أ الطالبات املوهوبات عقليا يتمتعن بقدر جيد من القدرات التحليلية
واالبداعية والتركيبية بحسب نظرية ستيرنبيرغ ( )1987للذكاء الناجح ،ثم جاء البحث الحالي ببرنامجهن التعليمي
واملبني على محور القدرات التحليلية في نظرية ستيرنبيرغ لتنمي هذه القدرات ضمن جلسات تعليمية منظمة ومخطط
ً
لها وفق أهداف واضحة وأساليب تعليمية تفاعلية ،وبالتالي كانت درجات العينة التجريبية في االختبار البعدي مرتفعة
وبداللة إحصائية واضحة عن التطبيق القبلي لتؤكد تحسن القدرات التحليلية لديهم.
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 ثانيا -اختبار الفرضية الثانية وتفسيرها:
والتي تنص على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )ɑ ≤0.05في متوسطات درجات
ُ
املجموعة التجريبية والضابطة في اختبار القدرات التحليلية على التطبيق البعدي تعزى للبرنامج التعليمي ".وللتحقق
من صحة الفرضية تم استخدام اختبار "ت" للعينات املستقلة إليجاد داللة الفروق في متوسط درجات املجموعتي
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار القدرات التحليلية .حيث تم حساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية وقيمة "ت" للمجموعتي على االختبار البعدي والجدول ( )6يوضح ذلك:
الجدول ( )6املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية واختبار "ت" لدرجات الطالبات على اختبار لقدرات
التحليلية في التطبيقين البعدي والتتبعي (ن= )42وفق الفرض توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى
( )ɑ ≤0.05في متوسطات درجات املجموعة التجريبية والضابطة في اختبار القدرات التحليلية على التطبيق
ُ
البعدي تعزى للبرنامج التعليمي
درجات
النحراف
املتوسط
مربع إيتا
الدللة
قيمة ت
الختبار
املعياري
الحرية
الحسابي
1.746
6.048
الضابطة
0.49
0.000
40
6.278
1.322
9.048
التجريبية
يتبي من الجدول ( )6بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات أفراد العينة في املجموعتي
التجريبية والضابطة على التطبيق البعدي الختبار القدرات التحليلية ،حيث بلغت قيمة "ت" للدرجة الكلية الختبار
ً
القدرات التحليلية ( )6.278وبداللة إحصائية ( )α =0.000تعزى لعينة البحث وهي قيمة دالة احصائيا ،وبما أ
املتوسط الحسابي ألفراد العينة في املجموعة التجريبية أعلى من املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة ،فإ
الفروق كانت لصالح أداء الطالبات في املجموعة التجريبية على التطبيق البعدي تعزى للبرنامج التعليمي؛ حيث ازداد
مستوى أدائهم ،مما يدل على فاعلية البرنامج التعليمي في تنمية القدرات التحليلية لدى الطالبات املوهوبات ،وهذه
النتيجة تؤكد صحة الفرضة األولى.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أ البرنامج التعليمي قد تم بناؤه بمنهجية علمية مناسبة ،حيث تم االطالع
على األدب التربوي املتعلق بالقدرات التحليلية ،األمر الذي أمكن من خالله تحديد املهارات الفرعية للقدرات
التحليلية ،وهي (تحديد املشكلة وتحديد املصادر وإعادة تنظيم املعلومات وصياغة االستراتيجية ومراقبة استراتيجيات
حل املشكلة وتقييم الحلول والتفكير بشكل تحليلي) .وقد تم تضمي البرنامج مجموعة من األنشطة واملواقف
التعليمية التي تسعى إلى إثارة تفكير الطالبات وتنمي لديهن املهارات التحليلية ،كما توفر هذه األنشطة فرصة لتفاعل
الطالبات مع بعضهن والتعاو من أجل اإلجابة عن األنشطة والتمارين .وقد تم بناء جلسات تدريبية متسلسلة
ومرتبطة ببعضها لتحقيق أهداف البرنامج ،ثم تقديمها بأساليب وأنشطة هادفة ومنوعة تثير دافعية الطالبات نحو
موضوعات البرنامج ومحتوياته .وتتفق هذه النتيجة مع كل الدراسات السابقة التي تم استعراضها في البحث الحالي
مثل دراسة (الناطور وأبو جادو ،)2016 ،و( )Aljughaiman & Ayoub,2012في أنه يمكن التدريب على القدرات
التحليلية وفق برامج تعليمية مختلفة وأ تلك البرامج قد رفعت من مستوى القدرات التحليلية للطلبة.
ثانيا -توصيات البحث.
في ضوء نتائج البحث الحالية ،توص ي الباحثة بما يلي:

الزهراني

()153

أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء الناجح
في تنمية المهارات التحليلية

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الرابع ــ العدد الخامس عشر ــ إبريل 2020م

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ضرورة تطوير برامج تعليمية لتنمية القدرات التحليلية للطالبات املوهوبات بكافة مجاالته وانواعه ،وفي
مختلف املقررات الدراسية.
تضمي املناهج التعليمية للموهوبي أنشطة وموضوعات لتنمية القدرات التحليلية لديهم واعتمادها في
فصولهم بشكل رسمي.
توظيف نتائج البحث في بناء البرامج التعليمية لتعليم القدرات التحليلية للموهوبي .
تدريب معلمات املوهوبات على تطبيق برامج تعليمية للقدرات التحليلية في مختلف مقررات املوهوبات.
إجراء املزيد من األبحاث التجريبية حول البرامج التعليمية للمجاالت األخرى من نظرية ستيرنبرج ومهاراتها
ملقارنة النتائج.
إجراء دراسات تجريبية على عينات مختلفة من املوهوبات حول القدرات التحليلية في مراحل تعليمية مختلفة
وفي مناطق مختلفة من اململكة.

قائمة املراجع
أول -املراجع بالعربية:
 إبراهيم ،نبيل رفيق .)2011( .الذكاء املتعدد .ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،عما  ،األرد . أبو جادو ،محمود محمد والناطور ،ميادة .)2016( .أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنميةً
القدرات التحليلية واإلبداعية والعلمية لدى املتفوقي عقليا ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم
النفس.38-13:)14( 1 ،
 أبو جادو ،محمود محمد .)2005( .أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية القدرات التحليليةواإلبداعية والعلمية لدى الطلبة املتفوقي عقليا ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية الدراسات العليا،
الجامعة األردنية ،عما  ،األرد .
 أبو عقيل ،إبراهيم .)2013( .مستوى التفكير التحليلي في حل املشكالت لدى طلبة جامعة الخليل وعالقته ببعضاملتغيرات ،مجلة جامعة الخليل للبحوث.28-1 :)8( 1 ،
 أبو عواد ،فريال محمد وأبو جادو :الح محمد والسلطي ،ناديا سميح .)2014( .استقصاء دالالت الفروق فيأساليب التفكير (التحليلي مقابل الشمولي) لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب – األنروا وفقا لعدد من
املتغيرات ،مجلة دراسات العلوم التربوية.574 :)41( 1 ،
 األسدي ،عباس حنو  .)2010( .التفكير التحليلي وعالقته باألفكار املتضادة واألسلوب الفراس ي املعرفي .أطروحةدكتوراه غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.
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