
لي لدي العم فاعلية برنامج تدريبي على حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية في تنمية الذكاء

 طالب كلية التربية بالوادي الجديد   

 2د/حمودة عبد الواحد حمودة                                     1 د/ نجوى أحمد عبد هللا واعر   

 مستخلص الدراسة

داعية تدريبي على حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبرف على فاعلية برنامج هدفت الدراسة إلى التع
( طالًبا 60عينة الدراسة من) توتكون في تنمية الذكاء العملي لدي طالب كلية التربية بالوادي الجديد،

ين تتكافئوطالبة من طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية بالوادي الجديد، تم تقسيمهم إلى مجموعتين م
( طالًبا ،ولتحقيق هدف 30( طالًبا، ومجموعة ضابطة وعددهم )30مجموعة تجريبية وعددهم )

فراد أوطبق على حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية الدراسة تم بناء برنامج تدريبي قائم على 
،  م2015/2016العينة مقياس الذكاء العملي من إعداد الباحثين خالل الفصل الدراسي األول 

وتوصلت الدراسة إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية 
ية والضابطة في التطبيق البعدي علي مقياس الذكاء العملي لصالح متوسط درجات المجموعة التجريب
قين ، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبي

القبلي والبعدي علي مقياس الذكاء العملي لصالح متوسط درجات التطبيق البعدي مما يدل علي 
ب ي طالفاعلية استخدام برنامج حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية في تنمية الذكاء العملي لد

 كلية التربية بالوادي الجديد.

 ة بطريقة إبداعية، الذكاء العملي. برنامج حل المشكالت المستقبليالكلمات المفتاحية: 
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 ومشكلة الدراسة مقدمة

م يعد المجال العقلي المعرفي من المجاالت التي جذبت اهتمام الكثير من الباحثين في عل
في  النفس. وبالنظر إلى التطورات الجارية حالًيا في مجال دراسة الذكاء يمكن القول إنها تنحصر

طة لمرتبتلك القدرة األحادية ا ثالثة جوانب: الجانب األول هو توسيع مفهوم الذكاء، فلم يعد الذكاء
بالتحصيل الدراسي، بل اتجه االهتمام إلى دراسة جوانب أخري مهملة من الذكاء مثل الذكاء 

 االجتماعي واالنفعالي. 
ا بعيدً  وأما الجانب الثاني فهو التحرك نحو مفهوم دينامي للذكاء، فقد أصبح مسار نمو الذكاء

ولة الطف احثون من قبل، والذي يقوم على افتراض تزايد الذكاء منذعن المسار التقليدي الذي تصوره الب
اء الذك إلى المراهقة وثباته في مرحلة الرشد ثم تدهوره في مرحلة الشيخوخة. وبدال من ذلك أصبح نمو

 هو عملية توافقية تتسم بالتفاعل مع متطلبات البيئة واحتياجات التوافق، فأصبحت بعض عمليات
ن هذا مرحلة متأخرة من العمر، كما أن بعضها اآلخر يتراجع بطبيعة الحال، وان كاالذكاء تتقدم في 

وليس بالضرورة  –التراجع الظاهر قد يخفي وراءه في بعض األحيان انتقاال كيفًيا إلى مستوي أعمق 
إطار ي ما أنه قد يكون تراجعا مؤقتا تتلوه وثبات إلي اإلمام. كذلك اتجه االهتمام فمن الفهم. ك -أسرع

درة س القالفهم الدينامي لجوانب الذكاء إلى نوع من التقييم الدينامي، والذي يعتمد ليس فقط على قيا
ات، فهو إمكانالراهنة، بل على قياس النتائج الممكنة للتفاعل بين الفرد وما قد توفره البيئة من تدريب و 

وانب ، وعمد الجانب الثالث من ج تقييم للقدرة الممكنة بعد درجات مختلفة من التفاعل مع البيئة.
التطورات المعاصرة في دراسة الذكاء إلى التأكيد على فهم الذكاء كتخصص بيني أصبح مجااًل 

 بعلم الهتمام الباحثين ليس فقط في علم النفس، ولكن كذلك في شبكة ممتدة من العلوم تمثل ما يعرف
ية لم األعصاب المعرفي والدراسات الثقافالمعرفة ، وتشمل باإلضافة إلي علم النفس المعرفي، وع

واألنثروبولوجي واللغويات وفلسفة العقل. وعلى هذا األساس أثارت قضايا الذكاء االصطناعي 
آلمال العديد من ا -كالتصوير بالرنين المغناطيسي مثال –والتقنيات المأخوذة من علم البيولوجيا 

            (         10-9، 2006)محمد طه، وفتحت آفاًقا جديدة نحو فهم أدق وأشمل للذكاء.
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أهم  منThe theory of successful intelligenceوتعد نظرية الذكاء الناجح 
 ,Sternbergوتقوم هذه النظرية التي قدمها روبرت ستيرنبرج االتجاهات الدينامية في دراسة الذكاء،

ساليب التي يستخدمها اإلنسان على تحليل مكونات الذكاء من خالل تحليل األ( ( 1985,2003
عندما يقوم بحل المشكالت في الحياة العامة والمشكالت التي في اختبارات الذكاء. )غزو إسماعيل 

 (.70،2007عفانة ونائلة نجيب الخزندار، 
( بأنهنظام Sternberg&Grigorenko,2002؛Sternberg,2005)ويعرف الذكاء الناجح 
وة ط القجاح في الحياة، والشخص الذي يتمتع بالذكاء الناجح يميز نقامتكامل من القدرات الالزمة للن

ما لديه ويستفيد منها قدر اإلمكان ويميز نقاط ضعفه ويجد الطريق لتصحيحها أو التعويض عنها، ك
ازن أن األشخاص الذين يتمتعون بالذكاء الناجح يتكيفون ويشكلون ويختارون البيئات من خالل التو 

 قدرات التحليلية واإلبداعية والعملية.في استخدامهم ال
وبالتالي هناك ثالثة مظاهر للذكاء الناجح هي: الذكاء التحليلي ، والذكاء اإلبداعي ، والذكاء 

 tacit.و انصهار مظاهر الذكاء الناجح يكون لدي الفرد بما يسمي بالمعرفة الضمنية ،العملي 

knowledge ا الفرد يومًيا في حل مشكالته وهي معرفة ويقصد بها  تلك المعرفة التي يستخدمه
تمكنه من تقديم الحلول للمشكالت التي يواجهها والتي أحياًنا قد ال يدري أنه يمتلك تلك المعرفة أو 
الحلول، وهذه المعرفة الضمنية هي التي تفجر داخله استراتيجيات أدائه في التفكير وصياغة الفروض 

لمناسبة ، إن هذه المعرفة الضمنية هي التي تشكل داخل الفرد أو االفتراضات وكذلك وضع الحلول ا
 & Grigorenko , Sternberg)القاعدة المعرفية التي ينطلق منها إلي شتي عملياته العقلية.

Strauss , 2006, 15-16) 
لك ويعد الذكاء العملي والذي يشير إلى توظيف كل قدرات الفرد وإمكاناته بصورة عملية وذ

ها بمن أهم مظاهر الذكاء الناجح والتي أهتم  (Sternberg, 2006, 325)مه الواقعي في سياق عال
نت اء كاالعلماء في اآلونة األخيرة باعتباره مؤشًرا جيًدا ألداء األفراد في شتي مجاالت الحياة سو 

 مرتبطة بالمدرسة أو الحياة الوظيفية.
بعض هذه الدراسات تناولت العالقة بين  وهناك العديد من الدراسات التي تناولت الذكاء العملي،

 , Coloni- Willner,1999; Heng,2000 ; Kok&Vernon)الذكاء العملي والذكاء العام مثل 

& Sternberg , 2006 ; Macias, Drebot, Gil,JarvinCianciolo , Grigorinko,; 2003

في حين اهتمت وتوصلت هذه الدراسات إلى وجود عالقة بين الذكاء العملي والذكاء العام،    (2009
 (Herrik, 2001; Muammar ,2009) بعض الدراسات ببنية الذكاء العملي مثل

( إال أن أغلب ما يتلقاه الطلبة في مدارسهم ال 2011) دراسة عالء الدين عبد الحميد وتشير

العملي ألنه ال يركز علي حل المشكالت الحياتية اليومية بقدر ما يركز علي التحصيل ينمي الذكاء 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608006000124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608006000124
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شارت إليه النتائج األكاديمي ، وذلك بعد دراسته ألثر نموذج الواحة األثرائي علي الذكاء العملي، وما أ
من عدم وجود أثر دال إحصائًيا لهذا لنموذج  علي الذكاء العملي وأرجع هذه النتيجة لمحتوي البرنامج 
وقصر مدته ، وإن الذكاء العملي يحتاج لمدة أطول ألنه يعتمد علي عمليات ما وراء المعرفة ، 

 ام باألنشطة األكاديمية.وأوصي بضرورة االهتمام بأنشطة الذكاء العملي بنفس قدر االهتم
 إلى أن الذكاء العملي ينمو مع العمر والخبرة، Sternberg (2004)ورغم ما أشار إليه 

اجعة ويمكن تنميته من خالل التدريب على حل المشكالت، ومن خالل التعلم من التجربة، إال أنه بمر 
 األدب التربوي نجد ندرة في مثل هذا النوع من الدراسات.

اجهة ية الذكاء العملي باالهتمام بإعداد طالب الجامعة للمستقبل وقدرته على مو وتزداد أهم
ات، إلمكانوحاجتنا الماسة في االستغالل األمثل لهذه القدرات وامشكالت الحياة الحقيقية بعد التخرج، 

 عبر إعمال العقل والفكر فيما حولنا من مواقف وقضايا ومشكالت وتحديات.
مية ح التفكير فًنا له أصوله وقواعده ومهارات تتطلب التدريب والتنوفي الوقت الحاضر أصب

علم، وهي ة للتوالتوجيه، حيث يعد عنصًرا أساسًيا في تقرير نوع المعرفة المكتسبة فعملياته المختلفة قابل
 خبرة مكتسبة من خالل تدريب العقل على خطوات التفكير السليم.

طريقة إبداعية يساهم في تنمية الذكاء العملي حيث ولعل برنامج حل المشكالت المستقبلية ب
أن هذا البرنامج يساعد علي تزويد الطالب بالفرص لتعزيز الوعي لديهم بالقضايا اليومية ، وزيادة 
قاعدة معرفتهم ، ويكمن الهدف الرئيس من البرنامج في تعليم الطلبة كيف يفكرون ، كما يمد الطلبة 

ويساعدهم علي تطبيق المهارات المتعلمة في القضايا الحقيقية  بمدركات عن العالم الحقيقي ،
المعاشة ، كما يكتسب الطالب المزيد من الخبرات من خالل التغذية الراجعة من عملية التقويم , وأن 
تطوير مهارات التفكير العليا يساعد الطلبة في استخدام المعرفة لحل المشكالت ، كما أن أسس الحل 

تتركز في العمليات والقضايا المستقبلية ،  ولتطوير المهارات  بالضرورة البد من  المبدع للمشكالت
 ;Hibel,1991; Kurtzberg&Kurtzberg, 1993)تكييف تغير العالم وصورة المستقبل 

Rogalla, 2003) ) 
ة لذلك تسعي الدراسة الحالية لتجريب برنامج تدريبي على حل المشكالت المستقبلية بطريق

 ومعرفة أثره في الذكاء العملي لدي طالب كلية التربية بالوادي الجديدإبداعية 
 تساؤالت الدراسة

لى حل مما سبق تتحد تساؤالت الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما فاعلية برنامج تدريبي ع
 جديد؟ لدي االمشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية في تنمية الذكاء العملي لدي طالب كلية التربية بالوا

 ويتفرع إلى:
في  والضابطةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية -1
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 التطبيق البعدي لمقياس الذكاء العملي؟
بلي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين الق -2

 والبعدي لمقياس الذكاء العملي؟

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين هل  -3
 البعدي والتتبعي على مقياس الذكاء العملي؟

 أهداف الدراسة
ية، والتحقق من فاعلية البرنامج دور برنامج حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعفهم وتفسير -1

 .طالب كلية التربية بالوادي الجديد التدريبي في تنمية الذكاء العملي لدي
 أهمية الدراسة

 الذكاء تبني وجهة النظر الدينامية في تفسير الذكاء مما يساعد الباحثين على فهم وتحديد طبيعة-1
 ويتمثل ذلك في تناول نظرية الذكاء الناجح لستيرنبيرج.

اجة الماسة إليه في ظل الهتمام بتنمية الذكاء العملي لدي الطالب بصفة عامة أمر مهم للحا-2
 التغيرات والتحديات المعاصرة.

 عداد مقياس للذكاء العملي وعدم االقتصار على اختبارات الذكاء التقليدية.إ -3
 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:

ب جلسات تدريبية تعمل على تزويد الطال برنامج حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية:
ارات ز الوعي لديهم بالقضايا اليومية والمستقبلية وتعليمهم كيف يفكرون، وتطوير مهبالفرص لتعزي

 التفكير العليا لديهم ومساعدتهم على تطبيق المهارات المتعلمة في حل المشكالت.

ياق سقدرة الطالب علي توظيف قدراته وإمكاناته وتسخيرها بصورة عملية وذلك في الذكاء العملي: 
على  الحقيقي(، بحيث تتكون لديه الخبرة في تحقيق تكيفه مع بيئته، وتشكيل سلوكهعالمه الواقعي )

ع متوافق وأخيرا تتكون لديه الخبرة الختيار بيئته المناسبة التي تنحو مالئم للمواقف التي يمر بها 
يها عل صلبما يحقق له النجاح في الحياة. ويتحدد إجرائيا بالدرجة التي يح ميوله ورغباته واهتماماته

 الطالب في مقياس الذكاء العملي المستخدم في الدراسة الحالية
 اإلطار النظري

 أوال: برنامج حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية:

من البرامج  دطبق البرنامج في التسعينات من القرن الماضي من قبل "باول تورانس" ويع
ي، ومساعدتهم في تنمية صورعن المستقبل، إضافة العالمية التي تساعد الطالب على التفكير اإلبداع
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إلى استخدام األجزاء المنطقية من ذكائهم. ودفعهم الستخدام حدسهم وخيالهم، وتعليم التفكير بشكل 
السياحة، واإلرهاب، عدد سكان مثل ) فعال من خالل مساعدتهم على حل القضايا المجتمعية المعقدة

 Future Problemخدام ست خطوات لحل المشكلة إبداعيا )باست العالم، والشركات االفتراضية(

Solving Program Coach's Handbook, 2001) 

ة ( أن برنامج حل المشكالت المستقبلية من أكثر البرامج فاعلي2005وتذكر ناديا هايل السرور )
 .لحيث يساعد الطالب على إلقاء الضوء والتركيز على المشكالت التي ستواجههم في المستقب

 ويهدف برنامج حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية إلي:
 تحسين مهارات التفكير التحليلية -
 تحسين مهارات التفكير اإلبداعية -

 تصور المستقبل والتخطيط له  -

 تحسين المهارات الشفوية والكتابية ومهارات االتصال  -

 ع الطالب على تطوير وتحسين مهارات البحثيتشج -

 القضايا اليوميةب ا فريدة لتعزيز وعيهميوفر للطالب فرص -

 اكتساب مهارات التعلم الذاتي -

 مهارات العمل الجماعي -

(Future Problem Solving Program Coach's Handbook, 2001,11) 

 ست خطوات رئيسة لبرنامج حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية:
 فهم المشكلة أو التحدي  -1
 ةاختيار المشكلة ذات األهمي -2

 توليد األفكار )إنتاج حلول وأفكار( -3

 توليد واختيار المعايير -4

 تطبيق المعايير -5

 تطوير خطة عمل -6

(Future Problem Solving Program Coach's Handbook, 2001,15) 

 ثانيا: الذكاء العملي:
 Practical intelligenceالذكاء العملي )التطبيقي( 

سخيرها بصورة عملية وذلك في سياق عالمه الواقعي ويعني قدرة الفرد على تضمين كل مهارته وت



 

 

 نجوي أحمد عبد هللا واعر & د/ حمودة عبد الواحد حمودةد / 

 (453) 2016وليةي -العشرون و ألسادس المجلد  -92ة للدراسات النفسية العددالمجلة المصري 

)الحقيقي(، بحيث تتكون لديه الخبرة في تحقيق توافقه مع بيئته، وتشكيل سلوكه على نحو مالئم 
وأخيرا أن تتكون لديه الخبرة الختيار بيئته المناسبة التي تتوافق مع ميوله للمواقف التي يمر بها 

المرونة الكافية للتحول من بيئة إلى بيئة أفضل، ويملك قدرة على حل ورغباته واهتماماته، وان يمتلك 
 (Sternberg, 2006, 325) .المشكالت.

 tacit.ومن هنا فان انصهار مظاهر الذكاء الناجح يكون لدي الفرد بما يسمي بالمعرفة الضمنية  

knowledge رد يوميا في حل ، ويعني مصطلح المعرفة الضمنية، تلك المعرفة التي يستخدمها الف
مشاكله وهي معرفة تمكنه من تقديم الحلول للمشكالت التي يواجهها والتي أحيانا قد ال يدري أنه 
يمتلك تلك المعرفة أو الحلول، وهذه المعرفة الضمنية هي التي تفجر داخله استراتيجيات أدائه في 

، إن هذه المعرفة الضمنية التفكير وصياغة الفروض أو االفتراضات وكذلك وضع الحلول المناسبة 
 . .هي التي تشكل داخل الفرد القاعدة المعرفية التي ينطلق منها إلي شتي عملياته العقلية

(Grigorenko et al., 2006, 15-16) 
 بنية نظرية الذكاء الناجح

وتشتمل على Information processingتستند نظرية الذكاء الناجح على نظرية معالجة المعلومات 
ث نظريات فرعية: النظرية التركيبية، النظرية التجريبية، النظرية السياقية وجميع هذه النظريات ثال

 ,Sternberg) تهتم بالعالم العقلي الداخلي للمتعلم، وكيف يستخدمون الذكاء للتفاعل مع بيئتهم.

 . (Sternberg, 2009,389- 390)( ،2000( ، )ناديا السرور، 1999)أنيسالحروب، ،(2003

 وفيما يلي توضيح لهذه النظريات الفرعية:

 :A componential subtheoryالنظرية الفرعيةالمكوناتية

تحاادد هااذه النظريااة مكونااات معالجااة المعلومااات التااي تفعاال التمثاال Sternberg (2003)طبقااا ل     
ظرياة فاي هاذه النالداخلي للخبرة وهي تستخدم لوصف الفعاليات العقلية الداخلياة للماتعلم. ويحادد الاذكاء 

ت ماان خااالل الجوانااب المتداخلااة وتشاامل: العااالم الااداخلي للفاارد والااذي يتضاامن )البناااء العقلااي، العمليااا
 العقلية، القاعدة المعرفية(والعالم الخارجي للفرد والذي يتضمن )بيئة العمل، بيئة 

ي التاعطااة أو المواقاف المنزل(والجانب الثالث المهم هاو خبارات الفارد والتاي تتضامن )جادة المهماات الم
 ( التالي يوضح مكونات هذه النظرية.1يتعرض لها الفرد والشكل )
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اء يتضح من الشكل أن ستيرنبيرج قد ميز بين ثالثة أنواع من مكونات معالجة المعلومات هي ما ور 

 المكونات ومكونات األداء وعمليات اكتساب المعرفة وفيما يلي وصف لهذه المكونات:
التنفيذية الضرورية لمعالجة  : وهي العملياتMet componentsمكونات ما وراء ال -

المعلومات وتتضمن تمييز المشكلة، وتعريف طبيعة المشكلة، وتخصيص المصادر لحل 
المشكلة، وعامة تمثيل المعلومات عقليا في أسلوب يساعد على حل المشكلة وهي تشبه 

 عمليات ما وراء المعرفة.
ة وهي العمليات التي تستخدم في تنفيذ استراتيجيات متنوع :componentsمكونات األداء  -

ء في أداء مهمة معينة والمكونات األدائية للذكاء تنفذ التعليمات القادمة من "ما ورا
 المكونات".

: وهي العمليات knowledge-acquisition componentsمكونات اكتساب المعرفة  -
ة وتخزينها في الذاكرة ومهمة في المراحل المتضمنة في عملية اكتساب معلومات جديد

 األولي لحل المشكلة مثل    

 الترميز االنتقائي والدمج االنتقائي والمقارنة االنتقائية.   
(Sternberg, 2003; Sternberg, 2009,389- 390)  
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ن ويري ستيرنبيرج أن مكونات الذكاء الثالث سابقة الذكر متفاعلة فاالمكون األول يفعال المكاوني
اآلخاارين اللااذين ياازودان المكااون األول بالتغذياااة الراجعااة بعااد ذلااك. وعناااد القيااام بحاال المشااكالت التاااي 
تتطلاب التحليال والتقياايم والمقارناة والتوضاايح فالمكوناات فااي هاذه الحالااة تعكاس القاادرات التحليلياة، وعنااد 

وتستحضاار القاادرات  تطبيااق المكونااات علااى أنااواع جدياادة ماان المشااكالت تستحضاار القاادرات اإلبداعيااة،
األدائية )العملية( عندما يطبقها الفرد على الخبرة حتى يتكيف أو يشاكل البيئاة أو يختارهاا، بتعبيار أخار 
عندما يواجه الفرد مشكلة كيف يغير نفسه ليتكيف مع البيئة، أو كيف يغير فاي البيئاة لياتالءم معاه، أو 

 (Sternberg, 2003, 2004)ته. ببساطة إيجاد بيئات جديدة تسمح للفرد بتطبيق مهارا

 وتحاادد هااذه النظريااة العالقااة بااين الااذكاء:Experiential sub theoryالنظريةةة الفرعيةالربراتيةةة
والخباارة التااي يماار بهااا الفاارد، حيااث تشااير إلااى أن معيااار مقياااس الااذكاء يعتمااد علااى تااوفر الماااهرتين: 

رة بااات الموقااف الجديد،واألتمتااة وهااي القاادالحداثااة وهااي القاادرة علااى التعاماال مااع المهااام الجدياادة ومتطل
 على معالجة المعلومات ذاتًيا سواء أكانت معلومات معقدة أم بسيطة.

. ويري ستيرنبيرج أن مكونات الذكاء آنفة الذكر دائًما ما تطبق فاي مساتويات معيناة مان الخبارة
بعاض  ام جديدة نسبًيا. ففايبمعنى أن هذه المكونات نفسها قد تستخدم مع مهام تقليدية نسبًيا أو مع مه

الحاااالت سااوف تتغياار بعااض مكونااات حاال المشااكلة حينمااا يصاابح الفاارد أكثاار أ لفااة مااع المهااام، وعناادما 
يرى بصورة أفضل طرق عملها. وفى بعض األبحاث فإن المكونات غالبا ما تنفاذ بسارعة وفعالياة أكبار 

 (Sternberg, 2003, 401) مشكالت.ولكنها ال تتغير عندما يصبح الفرد أكثر أ لفة مع مهام حل ال

وبشااكل عااام، يميااز سااتيرنبرج بااين نمطااين ماان الخباارة فااي تطبيااق مكونااات الااذكاء السااابق ذكرهااا علااى 
 المهام التي تتناسب بشكل خاص مع فهم موضوع الذكاء هما:

 Insightfulإن األفاااراد ذوي القااادرة علاااى االستبصاااار Relative Noveltyالجةةةدة النسةةةبية  -

Persons  غالًبا ما يكونون خبراء بشكل خاص فاي تطبياق مكوناات معالجاة المعلوماات ماع المشاكالت
المشاكلة التاي تختلاف إلاى حاد ماا عان المشاكالت  يتناولوا التي تتميز بالجدة النسبية. فهم يستطيعون أن

 التي تعاملوا معها من قبل ويقترحوا لها حلواًل جديدة قد ال يدركها الكثير من الناس.

تكياف ماع المواقاف الجديادة هاو جازء مهام مان الاذكاء اإلباداعي. والتركياز هناا علاى نساابية إن ال
الجدة هو أمر ضروري ألن المشكالت التي تتميز بالجادة إلاى حادع بعياد ال تقايس الاذكاء بطريقاة جيادة، 
فقاااد يكاااون مااان غيااار المجااادي أو المفياااد إعطااااء مشاااكالت التفاضااال والتكامااال ألطفاااال الصاااف الثااااني 

دائي، فحقل االهتماام لقيااس القادرة اإلبداعياة هاو الحقال الاذي تكاون فياه المشاكالت جديادة، ولكنهاا االبت
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ليساااات جدياااادة تماًمااااا. وعنااااد تقياااايم مثاااال هااااذه المهااااارات يفضاااال اسااااتخدام المشااااكالت االستبصااااارية أو 
قاااف مشاااكالت التخطااايط المفااااايمي غيااار المقيااادة. إن هاااؤالء األفاااراد الموهاااوبين فاااي التكياااف ماااع الموا

 & Gregory)الجديااادة هااام فاااي الغالاااب أولئاااك المبااادعون الاااذين يساااهمون فاااي رقاااي المجتمعاااات. 

Michael, 2002, 322) 
إن مجااال األلفااة النساابية هااو المجااال الااذي يباادو فيااه Automation Relativeاأللفةةة النسةةبية -

 ماان خاللااه العدياادجزءامهًمااا ماان الااذكاء، حيااث تنفااذ Autoimmunizationاألداء آلًيااا. وتمثاال اآلليااة 
ماااان ساااالوكيات حاااال المشااااكالت التااااي يحتاااااج الفاااارد إلااااى أدائهااااا مراًراوتكااااراًرا. وياااارى سااااتيرنبرج أن هااااذه 
 األداءات ال تتطلاااب مصاااادر عقلياااة عديااادة ولاااذا فإنهاااا ت نفاااذ بفعالياااة أكبااار وبطريقاااة متأنياااة ماااع بعضاااها

ة وسلسااة عناادما تااتم عمليااة الاابعض. علااى ساابيل المثااال تعااد القااراءة عمليااة صااعبة، ولكنهااا تصاابح سااهل
بناااء الكلمااات والجمااال بطريقااة آلياااة. كااذلك القيااادة والكتاباااة هااي أيًضاااا عمليااات تصاابح أكثااار آليااة ماااع 

 الممارسة.
إن األفااراد المتمياازين فااي هااذا المجااال لااديهم مهااارة عاليااة فااي حاال المشااكالت مقارنااة باااآلخرين 

ع رر مصاادر المعالجااة العقلياة لااديهم للتكياف مااالاذين ليسات لااديهم تلاك القاادرة، حياث إن هااذه القادرة تحاا
ر المواقااف الجدياادة. أمااا األفااراد الااذين ليساات لااديهم هااذه القاادرة فااإنهم يحتاااجون إلااى أن يكرسااوا مصاااد

المعالجااة العقليااة للتعاماال مااع أساااس المشااكلة، ولااذا فااإن هااذه المصااادر ال تكااون حاارة فااي التعاماال مااع 
 لة.الجوانب التي تتميز بالجدة في المشك

ولكاان لاايس هناااك مااا يضاامن أن يكااون األفااراد الااذين لااديهم قاادرة علااى التكيااف مااع المواقااف الجدياادة    
ت دائًمااا متمياازين فااي المجاااالت اآلليااة. إن األفااراد الموهااوبين ليسااوا بالضاارورة متمياازين فااي كاال مجاااال

متصااال الخبااارة الخبااارة، فقاااد يكاااون الفااارد موهوًباااا فاااي أحاااد تلاااك المجااااالت أو فاااي عااادة مجااااالت علاااى 
Experiential Continuum وعلى الرغم من أن األتمتة أو اآللية تحرر مصادر المعالجاة للتعامال .

ا إلاى مع الجدة، إال أنه قد يكون هناك ثمن في مقابل تلك العملية؛ فأحياناا عنادما يصابح الخبيار روتينًيا
يجااد الخبياار صااعوبة فااي رؤيااة  درجااة كبياارة فااي حاال نااوع مااا ماان المشااكالت فإنااه قااد يفقااد المرونااة، فقااد

األشااياء بطريقااة مختلفااة عمااا ألفااه، وقااد أظهاارت بعااض األبحاااث أن هااذا الفقااد للمرونااة يمكاان أن يااؤثر 
فاة على الخبراء في مجاال ماا بطريقاة أكبار مماا ياؤثر علاى المبتادئين، وذلاك عنادما تتغيار المهماة المألو 

 (Sternberg, 2003, 402) للخبير في أحد الجوانب األساسية

ة أن وتقوم هذه النظرياة علاى فكار Contextual sub theoryالسياقية )البيئية(:  الفرعية النظرية
هاا الذكاء ينتج عند تطبيق مكونات معالجة المعلومات علاى الخبارة مان أجال التكياف ماع البيئاة أو تغيير 

  (Sternberg, 2003, 402) أو اختيارها.
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فااة ت طبااق فااي مسااتويات متنوعااة ماان الخباارة لكااي تااؤدي ويرىسااتيرنبرج أن مكونااات الااذكاء المختل
ثالث وظائف مختلفة في سياقات الحياة اليومية. ويتطلب فهم الذكاء العملي فهام تلاك الوظاائف الثالثاة 

 التي يمكن أن يؤديها التفكير والسلوك الذكي وهي:

ع تاالؤم جياد ما حقياقتيشير التوافق إلاى تكيياف الفارد نفساه وسالوكه ماع البيئاة لAdaptationالتوافق 
ى أن تلااك البيئااة. فعناادما يعماال الفاارد بوظيفااة جدياادة أو ينتقاال إلااى أي بيئااة جدياادة، فإنااه يحتاااج عااادة إلاا

كتسااب يتوافق إلى حد ما معها. إن الجانب األكثر أهمية في التوافق البيئي يتمثل فاي قادرة الفارد علاى ا
ا وكيفيااة االسااتفادة منهااا. وتمثاال المعرفااة المرتبطااة بمجااال ماا Tacit Knowledgeالمعرفااة الضاامنية 

ح الضمنية ما نحتاج إلى معرفتاه كاي نتوافاق ماع بيئاة ماا، تلاك المعرفاة التاي ال ياتم تعلمهاا بشاكل صاري
ام التجرباة  كة ، Tricks of the tradeوالتي ال ي عبَّار عنهاا غالباًا فاي صاورة لفظياة، فهاي تشاتمل علاى حر

أسارار "التجربة العملياة ال المعرفاة العلمياة، أو ماا يمكان أن نساميه أو بمعنى آخر األحكام المبنية على 
و المهنة" التي تقود إلى األداء النااجح فاي مجاال معاين. هاذه المعرفاة مان الممكان تحديادها فاي مجاال أ

ساتيرنبرج  . واألفراد األذكياء عمليًا هم أفراد خبراء في تنشيط هذا النوع من المعرفة. ويرى )مهنة معينة 
ه القاادرة علااى تنشاايط واسااتثمار ذلااك النااوع ماان المعرفااة ال يباادو أنااه وثيااق الصاالة بالااذكاء كمااا تقيسااأن 

 (Grigorenko et al., 2006, 15-16) االختبارات التقليدية.

ون مان الاذكاء إن األفراد األذكيااء عملياًا ال يتوافقاون دائًماا ماع بيئااتهم، فأحياًناا يكاSelectionاالنتقاء 
يناسابه  االنتقال إلى بيئة أخرى. فلو أن الفرد يرى أن وظيفة ما أو مشكلة أو عالقاة ماا الترك بيئة ما و 

ى يتحاتم فقد يكون من األفضل أن يتركها وراءه وينتقل إلى غيرها. إن األفراد األذكياء عملًيا يعرفون مت
الاذكاء مان حياث علايهم تارك مكاان أو بيئاة ماا. إال أن ساتيرنبرج يارى أناه لايس مان المفياد الحاديث عان 

تاى مستويات االنتقاء، فالفرد الاذكي عمليااهو الشاخص الاذي ياوازن باين التوافاق واالنتقااء، فهاو يعارف م
 (Gregory & Michael, 2002, 317)يتوافق مع بيئة ما ومتى يجب عليه تركها

ليسااات ال يتااارك الفااارد دائماااا بيئتاااه عنااادما ال تناسااابه. فقاااد يكاااون الفااارد فاااي وظيفاااة Shapingالتشةةةكيل 
فاراد متناسبة تمامًا مع ماا يرياد، ولكناه يمكناه أن يارى طرقاًا عديادة لجعلهاا أفضال. إن العالقاات باين األ

فضال أليست دائمًا على ما يرام أو كما نريدها، ولكن غالبًا ما يكون من الممكن إعادة تشاكيلها لتصابح 
اء ل البيئااة. إن األفااراد األذكيااممااا هااي عليااه. إن قمااة الااذكاء العملااي تتمثاال فااي قاادرة الفاارد علااى تشااكي

م يمتلكاون عمليًا ال يوازنون فقاط باين التوافاق واالنتقااء، ولكانهم يوازناون أيضاًا بينهماا وباين التشاكيل. فها
 قدرة متميازة علاى تحويال البيئاات التاي يعيشاون فيهاا كاي تصابح كماا يريادون. كماا أنهام يكوناون قاادرين

 ت التي يشيدونها. على إقناع اآلخرين على العمل في البيئا
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إن العلماء والفنانين والكتاب العظماء هم أولئاك األفاراد الاذين ينجحاون فاي تشاكيل بيئااتهم التاي 
يعيشاااون فيهاااا، كماااا أنهااام يضاااعون النمااااذج التاااي يتبعهاااا اآلخااارون مفضااالين ذلاااك علاااى مجااارد إتبااااعهم 

ضع معايير وليس مجارد متباع للنماذج الموجودة. إن الشخص الذكي عمليًا هو ذلك الفرد القادر على و 
 (Gregory & Michael, 2002, 318)لتلك المعايير.

 الدراسات السابقة:

إلي بحث طبيعة العالقة بين القدرات الثالثية كما Kok&Vernon (2003)هدفت دراسة
ينة عوبلغت واالنجاز األكاديمي والذكاء العام)STAT(تقاس باختبار ستيرنبيرج للقدرات الثالثية  

ار أونتاريو وتمثلت أدوات الدراسة في اختبن بجامعة غرب يطالب من الطالب الجامعي 150اسة الدر 
ذات  ةللذكاء العام وأشارت النتائج إلي وجود عالقة ارتباطيWonderlicستيرنبيرج للقدرات واختبار

م من العاداللة إحصائية بين مقياس القدرات الثالثية والتحصيل الدراسي من ناحية واختبار الذكاء 
 وجهة نظر ستيرنبيرج في حين جاءت بعض النتائج مناقضة.  ودعمت بعض النتائجناحية أخري 

بفاعليااااة تطبيااااق برنااااامج حاااال المشااااكالت المسااااتقبلية فااااي  Rogalla(2003)واهتماااات دراسااااة 
 التااااااادريس بالاااااااذكاء النااااااااجح وأثاااااااره علاااااااي السااااااالوك النااااااااجح )القااااااادرات التحليلياااااااة واإلبداعياااااااة والعملياااااااة

 طالًباا( ، وأشاارت إلاي فعالياة برناامج حال المشاكالت المساتقبلية فاي تحساين 484عيناة قوامهاا )( علي 
 أنماط السلوك الذكي الثالث. 

إلي بحث طبيعة العالقاة باين الاذكاء العملاي Grigorenko et al. (2004)كما هدفت دراسة 
ملاي ئج الدراساة أن الاذكاء العطالباا مان أالساكا وكاان مان أهام نتاا 261والذكاء العاام لادي عيناة قوامهاا 

 ية.أكثر أهمية من الذكاء )السائل ، والمتبلور( في التنبؤ بأداء األفراد في المواقف غير األكاديم

ملااااااي عنااااااد المعلمااااااين ، لدراسااااااة مكونااااااات الااااااذكاء الع Sun-Geun(2005)وهاااااادفت دراسااااااة 
معلماا وتوصالت الدراساة 544واستخدمت الدراسة اختباار لقيااس الاذكاء العملاي للمعلماين وأجريات علاي 

لعالقاة اإلي أن الذكاء العملي يتكون من سبعة أبعاد هي ) تنفيذ التعليمات ، التوجياه ،العمال اإلداري ، 
ن مع الطاالب ، العالقاة ماع الازمالء ، العالقاة ماع اآلبااء ، التطاور الاذاتي( ، كاذلك وضاحت الدراساة أ

 الذكاء العملي يختلف عن الذكاء األكاديمي.

( إلى التعرف إلى أثر برنامج تعليمي مستند إلاى نظرياة الاذكاء 2006ت دراسة محمود محمد )وهدف
الناجح في تنمية القدرات التحليلية واإلبداعية والعملية لدى الطلباة المتفاوقين عقلياا، والتعارف إلاى أثار البرناامج 

بااين متغيااري المعالجااة والجاانس التعليمااي فااي تحصاايل الطلبااة فااي اللغااة العربيااة، والتعاارف علااى أثاار التفاعاال 
( طالبااا 46وبلغاات عينااة الدراسااة )علااى القاادرات التحليليااة واإلبداعيااة والعمليااة لاادى الطلبااة المتفااوقين عقليااا. 
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وطالباااة مااان طاااالب الصاااف العاشااار األساساااي بمدرساااة اليوبيااال بااااألردن وتااام تقسااايمهم لمجماااوعتين تجريبياااة 
ثاي للقادرات بعااد تطاويره فااي الصاورة األردنياة، كمااا تام تطااوير وضاابطة. وتام اسااتخدام اختباار سااتيرنبيرج الثال

برنامج مستند لنظرية الذكاء النااجح وتنفياذه فاي ساياق ماادة اللغاة العربياة للصاف العاشار األساساي. وأشاارت 
نظريااة الااذكاء الناااجح فااي تنميااة نتااائج الدراسااة إلااى وجااود أثاار دال إحصااائيا للبرنااامج التعليمااي المسااتند إلااى 

كمااا أشااارت ات التحليليااة واإلبداعيااة والعمليااة لاادى الطلبااة المتفااوقين عقليااا لصااالح المجموعااة التجريبيااة، القاادر 
أثر للبرنامج التعليمي المستند إلى نظرية الذكاء النااجح فاي تحساين التحصايل الدراساي وجود النتائج إلى عدم 

ة أيًضااا إلااى انااه لاايس هناااك تفاعاال مااا بااين فااي اللغااة العربيااة للطلبااة المتفااوقين عقليااا. وأشااارت نتااائج الدراساا
إجاراء دراساات تتنااول ومن أهام توصايات الدراساة  متغيري المعالجة والجنس في العملية واإلبداعية والتحليلية.

، وتطاااوير البااارامج التعليمياااة فاااي الماااواد الدراساااية المختلفاااة كاااالعلوم تطبيقاااات النظرياااة علاااى الطلباااة العااااديين
 ات.والرياضيات واإلنساني

 بدراساة طبيعااة العالقاة بااين الاذكاء العملااي والاذكاء السااائلCianciolo et al.(2006)واهاتم 
ه الحااس والمتبلاور ، واساتخدم البااحثون أربعاة مقااييس للااذكاء العملاي )اساتبانه الحيااة الجامعياة ، اساتبان

وامهاا راساة علاي عيناه قالعام ، استبانه مواقف الحكم اليومي ، استبانه المعرفاة الضامنية( ، وأجريات الد
سااانه ، وجااااءت نتاااائج الدراساااة  19عاااام بمتوساااط مقاااداره  48إلاااي  17تراوحااات أعماااارهم ماااا باااين  697

 توضح وجود عالقة ارتباطيه ضعيفة بين الذكاء العملي وكاال مان الاذكاء الساائل والمتبلاور حياث بلغات
 ( علي الترتيب. 0.14،  0.28قيمة معامل االرتباط ) ر = 

لتحسااين وتطااوير التاادريس والتقياايم فااي اللغااة  et al. (2008) Sternbergراسااةكمااا هدفتد
لااذكاء والرياضاايات والعلااوم للصااف الرابااع االبتاادائي وكااذلك مقارنااة التاادريس والتقياايم القااائم علااي نظريااة ا
ة عينااا الناااجح والتااادريس والتقياايم القاااائم علااي النظرياااات الحديثااة فاااي الااذاكرة والتفكيااار الناقااد. وقاااد بلغاات

 196تلميذ من تالميذ الصف الرابع االبتادائي فاي تساع دول مختلفاة وشاارك فيهاا أيضاا  7702الدراسة 
ي معلاام وامتاادت الدراسااة لماادة أربااع ساانوات واعتماادت الدراسااة علااي بناااء الوحاادات فااي المااواد الثالثااة علاا

ات ة واختباااار القااادر نظرياااة الاااذكاء النااااجح والاااذاكرة والتفكيااار النقااادي واساااتخدمت اختباااارات قبلياااة وبعديااا
وجااااءت نتااااائج الدراساااة توضااااح تفاااوق مجموعااااة الاااذكاء الناااااجح علااااي   (STATالثالثاااي لسااااتيرنبيرج )

 مجموعتي الذاكرة والتفكير الناقد في القدرات اإلبداعية والعملية بصفة عامة. 

إلاااي بحاااث طبيعاااة العالقاااة باااين الاااذكاء العملاااي وكااال مااان :  Macias(2009)وهااادفت دراساااة 
طالباا جامعياا ، وباساتخدام مقيااس التأمال  115لعام والمهارات االجتماعية ، لدي عيناة قوامهاا الذكاء ا

االستنتاج لقياس المعرفة الضامنية ، والمقيااس يتضامن أربعاة مواقاف تقايس قادرة الفارد علاي توظياف  /
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باين الاذكاء  المعرفة الضامنية فاي اتخااذ القارارات المناسابة وتوصالت الدراساة إلاي وجاود عالقاة ارتباطياه
( ، وكاذلك وجااود عالقااة 0.01،  وهااي دالاة عنااد  0.29العملاي و الااذكاء العاام حيااث بلغات قيمااة )ر= 

ارتباطيه بين الذكاء العملي والمهارات االجتماعية وكانت هذه المعامالت غير دالة إحصاائيا ، ماا عادا 
،  وهااي دالااة عناااد  0.27= الحساسااية االنفعاليااة فكاناات العالقاااة دالااة احصااائيا حيااث بلغااات قيمااة ) ر

0.01    .) 

إلااى التحقااق ماان قاادرة الماانهج المدرسااي للصااف الثالااث  (2009) كمااا هاادفت دراسااة فاطمااة أحمااد
اإلبداعياة االبتدائي بمملكة البحرين بعد مواءمته بمتطلبات نظرية ذكااء النجااح علاى تنمياة القادرات التحليلياة و 

التجريباااي، واألخااااذ بأسااالوب الااااثالث مجموعاااات )مجموعااااة  والعملياااة، وقاااد اعتماااادت الدراساااة التصااااميم شااابه
تجريبيااة، ومجموعااة ضااابطة أولااى، مجموعااة ضااابطة ثانيااة(، مااع تطبيااق اختبااار قبلااي وبعاادي علااى مقياااس 

ة مان طالباًا مان الجنساين. وتكونات المجموعاة التجريبيا 159ستيرنبرج للقدرات الثالثياة. وبلغات عيناة الدراساة 
ا، إناًثاا 30طالًبااا ) 50ذكاورا(، فااي حاين احتااوت المجموعااة الضاابطة األولااى علاى  21إناًثااا،  32طالًباا ) 53
 28) طالًباا 56ذكوًرا( من مدارس المجموعة التجريبية نفسها، أما المجموعة الضاابطة الثانياة فقاد بلغات  20

التهيئااة و الااذاكرة، ذكااوًرا( ماان مدرسااتين مختلفتااين.  وقااد تكااون برنااامج الموائمااة ماان األقسااام اآلتيااة:  28إناًثااا، 
الذهنيااة وقااد أساافرت النتااائج عاان وجااود أثاار واضااح لبرنااامج مواءمااة نظريااة ذكاااء النجاااح مااع ماانهج الصااف 

 لشكلية(. االثالث في تنمية القدرات الثالث )التحليلية، اإلبداعية، العملية( في المجاالت )اللفظية، الكمية، 

علااي خصااائص الطلبااة الااذين يمتااازون (إلااي التعاارف 2010كمااا هاادفت دراسااة شاايخة الجنيااد  )
بالذكاء العملي وتبني ثقافة الكشف عن مهاارات الاذكاء العملاي وأجريات الدراساة علاى عيناة مان طاالب 

حرين الصف الثاني الثانوي الملتحقين بمدراس التعلايم الثاانوي الصاناعي فاي الفصال الدراساي الثااني باالب
لبا. واعتمادت الباحثاة الساجالت المدرساية للتحصايل ( طا349( وبلغ عدد العينة )2008/2009للعام )

األكاااااديمي لطااااالب عينااااة الدراسااااة لفاااارزهم إلااااى مجمااااوعتين) فااااائقي التحصاااايل ومتوسااااطي التحصاااايل( 
ارت النتااااائج إلاااى وجااااود فاااروق دالااااة ساااانة. وأشااا 20 - 15وتراوحااات أعماااار أفااااراد عيناااة الدراسااااة باااين 

ب متوساااطي التحصااايل فاااي الاااذكاء العملاااي إحصاااائيا باااين مجموعاااة الطاااالب فاااائقي التحصااايل والطاااال
د ولصااالح الطااالب فااائقي التحصاايل. أمااا بالنساابة ألبعاااد الااذكاء العملي)اللفظااي، العااددي، الشااكلي(، فقاا

اتضااح أنااه ال توجااد فااروق دالااة إحصااائيا بااين مجموعااة الطااالب فااائقي التحصاايل والطااالب متوسااطي 
دالاة إحصاائيا بااين مجموعاة الطاالب فااائقي التحصايل فاي الاذكاء اللفظااي، فاي حاين كانات هناااك فاروق 

التحصااايل والطاااالب متوساااطي التحصااايل فاااي الاااذكاء العاااددي والاااذكاء الشاااكلي لصاااالح الطاااالب فاااائقي 
 .التحصيل
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( إلاى التعارف علاى فاعلياة برناامج تادريبي قاائم علاى 2013وهدفت دراسة حمودة عبد الواحاد )
التحليلياااة والعملياااة واإلبداعياااة باساااتخدام القيااااس  نظرياااة الاااذكاء النااااجح لساااتيرنبيرج فاااي تنمياااة القااادرات

( تلمياااًذا ماان تالمياااذ الصااف الراباااع االبتاادائي مااان ماادارس إدارة باااالط 59الاادينامي علااى عيناااة قوامهااا )
التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، وتنقسم إلى ثاالث مجموعاات )تجريبياة 

تلمياًذا(.  16تلمياًذا، وضاابطة بلاغ عاددهم  22ميًذا، وتجريبياة ثانياة بلاغ عاددهم تل 21أولي بلغ عددهم 
( فاااي الفصاااال الدراساااي الثاااااني 0.338( سااانوات، وانحاااراف معياااااري قااادره )10بمتوساااط عماااري قاااادره )

م. وأشاااارت نتاااائج الدراساااة إلاااى فاعلياااة البرناااامج التااادريبي فاااي تنمياااة كاااال مااان القااادرات 2012-2013
 لية واإلبداعية.التحليلية والعم

 التعليق على الدراسات السابقة -

كااازت بعاااض الدراساااات علاااى عالقاااة الاااذكاء العملاااي بااابعض المتغيااارات، فاااي حاااين تناولااات بعاااض ر  -
ة الدراساات تنمياة القادرات العملياة ولكاان تمات دراساته فاي ظال دراسااة نظرياة الاذكاء النااجح بجاناب تنمياا

لقادرات تشير الدراسات إلاي صادق اختباار ساتيرنبيرج الثالثاي ل كال من القدرات التحليلية واإلبداعية، كما
فاااي الكشاااف عااان نوعياااات الطلباااة الاااذين يتميااازون بالقااادرات التحليلياااة  (STAT)فاااي صاااورته األصااالية 

 واإلبداعية والعملية.

كزت بعض الدراسات على الذكاء العملي وحل المشكالت اليومية بغض النظر عن األداء ر  -
 ثال.مي، فقد ينجح بعض الطلبة في الحياة العملية بالرغم من فشلهم في المدرسة المدرسي واألكاديم

 قتصرت الدراسات العربية على دراسة العديد من البرامج والمتغيرات فى تنمية التفكير اإلبداعيا -
 لعملياللطلبة سواء العادين أو الموهوبين مع قلة وندرة الدراسات التي تناولت الذكاء أو التفكير 

 (.2009( ودراسة فاطمة أحمد )2006والتحليلي باستثناء دراسة محمود محمد )

ما وجهت الدراسات النظر إلى أهمية تطبيق القياسات القبلية؛ للتعرف بدقة على مدى التغير ك -
ية ألساسالحادث للمجموعة التجريبية. كما لوحظ أن استخدام االختبارات المقننة، يعد من اإلجراءات ا

إال  لعمليرصت عليها معظم الدراسات، ولكن رغم التركيز على البرامج التدريبية لتنمية الذكاء االتي ح
 لذكاءاانه ال توجد دراسات عربية استخدمت برنامج حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية لتنمية 

 العملي لطالب الجامعة. وهو محور الدراسة الحالية.
 فروض الدراسة

في  والضابطةداللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية توجد فروق ذات  -1
 التطبيق البعدي على مقياس الذكاء العملي.
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توجد فروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس  -2
 الذكاء العملي.

 لتجريبية في التطبيقينال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة ا -3
 البعدي والتتبعي على مقياس الذكاء العملي.

 إجراءات الدراسة

 أوال: منهج الدراسة

بتصميمع المجموعتين أحادهما ضاابطة واألخارى تجريبياة  يالتجريبشبه استخدم الباحثان المنهج 
تطبيااق مقياااس ، حيااث يااتم تطبيااق برنااامج حاال المشااكالت المسااتقبلية علااى المجموعااة التجريبيااة فقااط و 

 .قبلًيا وبعدًيا على المجموعتين ثم المقارنة بينهم لمعرفة أثر المعالجة الذكاء العملي
 ثانيًا: عينة الدراسة

( طالًبااا وطالبااة  ماان طااالب الفرقااة 150تكونات العينااة االسااتطالعية فااي الدراسااة الحاليااة مان )
ماان تخصصااات ) اللغااة العربيااة ،  2016 /2015الثالثااة بكليااة التربيااة بااالوادي الجديااد للعااام الدراسااي

،  20.75اللغة االنجليزية ، الرياضيات ، الكيمياء , التاريخ ، والتعلايم األساساي )بمتوساط عمار قادره )
قاة ( طالًباا وطالباة مان طاالب الفر 60أما العينة النهائية فتكونات مان )(  1.779وانحراف معياري قدره 

( طالًبااا 30ائًيا إلااي عينتااين ضااابطة وتجريبيااة وعااددهم )تاام تقساايمهم عشااو  الثالثااة تخصااص علاام الاانفس
( 30وتجريبياااااة عااااااددهم)  ( 0.81، وانحاااااراف معيااااااري قااااادره  20.6)بمتوساااااط عمااااار قااااادره  وطالباااااة

 م2015/2016للعام الدراسي  ( 0.82، وانحراف معياري قدره  20.4)بمتوسط عمر قدره طالًبا
 أدوات الدراسةثالثًا: 

 طالب الجامعة) إعداد الباحثان( مقياس الذكاء العملي لدي -1

( موقااف ، كاال موقااف يمثاال مشااكلة  12يتكااون مقياااس الااذكاء العملااي لطااالب الجامعااة ماان ) 
يمكن أن  يمر بها الطالب أثناء دراسته الجامعية ، وقد تام  بنااء المقيااس بعاد االطاالع علاي مجموعاة 

ساااااااااااتيرنبيرج للقااااااااااادرات اختبار مااااااااااان المقااااااااااااييس التاااااااااااي تناولااااااااااات الاااااااااااذكاء العملاااااااااااي بالدراساااااااااااة مثااااااااااال 
مقياااس و Sternberg Triarchic Abilities Test(STAT) Sternberg(1993)(Hالمساتوي)

 Practicalوبطاريااة الااذكاء العملااي  Herrik (2001)الااذكاء العملااي لاادي طااالب الماادارس العليااا 

Intelligence Instrument ((PIIMuammar (2009)  باإلضاافة إلاي اساتطالع أراء الطااالب ،
يلي كل موقف ثالث استجابات أحاد هاذه االساتجابات يمثال التكياف ول أهم المشكالت التي تقابلهم ، ح

مااع البيئااة ، و األخاارى تمثاال تشااكيل البيئااة ، والثالثااة تمثاال انتقاااء البيئااة. التكيااف معااا لبيئااة يتمثاال فااي 
( 12، 1،2،7،9) ( واالسااتجابة الثانيااة فااي المواقااف11، 3،4،6،10االسااتجابة األولااي فااي المواقااف )
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(، التشاااكيل أو التهيئاااة للبيئاااة يتمثااال فاااي االساااتجابة األولاااي فاااي 8، 5واالساااتجابة الثالثاااة فاااي المواقاااف )
( وانتقاء البيئاة يتمثال 12، 1،2،3،4،6،7،9،10،11( واالستجابة الثالثة في المواقف )8، 5المواقف )

الثانياااااااااة فاااااااااي المواقاااااااااف  ( واالساااااااااتجابة12، 9، 1،2،7فاااااااااي االساااااااااتجابة األولاااااااااي فاااااااااي المواقاااااااااف )
 ( التالي:1(، ويتم تصحيح المقياس كما بالجدول)11، 3،4،5،6،8،10)

 ( مفتاح تصحيح مقياس الذكاء العملي1جدول )
 الموقف      

 االستجابة    درجة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 2 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 2 التكيف

 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 التشكيل

 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 االنتقاء

طالًبااا وطالباة( للتأكااد مان صاادق  150وتام تطبيااق المقيااس علااى عيناة الدراسااة االساتطالعية )
 وثبات المقياس

 
 عن طريق: أوال: صدق المقياس:

راء من أساتذة الجامعات عددهم تم من خالل عرضه على مجموعة من الخب صدق المحكمين:-1
بدائل سبة الة المشكالت للبيئة المصرية وارتباطها بالحياة الجامعية، ومنا( محكًما للتأكد من مالئم17)

 التي تلي كل موقف من المواقف، وتحديد وزن نسبي لكل بديل، وفي ضوء أراء المحكمين تم تعديل
 مواقفصياغة بعض العبارات ومن ثم تحديد الوزن النسبي للبدائل الثالثة لكل مشكلة، وتم اختيار ال

 % فأكثر.80على نسبة اتفاق  التي حصلت

 Exploratory factor Analysisشااافي تام اسااتخدام التحلياال العااملي االستكالصةةدق العةةاملي: -2
ومااع تاادوير المحاااور بطريقااة  Principal Components Methodبطريقااة المكونااات األساسااية 

ام محاك كاايزر ماع لدرجات الطالب في اختبار الذكاء العملاي واساتخد Varimx Methodالفاريماكس
 (، وتحديد عدد العوامل بعامل واحد فقط، وكانات النتاائج كماا يلاي:0.4حذف التشبعات التي تقل عن )

ن عااالتحلياال العاااملى االستكشااافي: أساافرت نتااائج التحلياال العاااملي االستكشااافي الختبااار الااذكاء العملااي 
 تشبعه على عامل واحد وجاءت النتائج على النحو التالي: 

، كماا أن 0.3ل فحاص مصافوفة االرتباطاات نالحاظ أن نسابة كبيارة مان االرتباطاات تفاوق من خال -
، كماا أن محادد هاذه المصافوفة 0.8المصفوفة تكاد تخلو من االرتباطاات المرتفعاة التاي تتعادي 
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وهاذا يادل علاى عادم وجاود ارتباطاات مرتفعاة جادا، أو  0.00001وهو أعلي من  0.002يساوي 
 بين المتغيرات.عدم وجود ارتباط خطي 

 KMO and Bartlett's Testنتائج اختبارات  -

 
 KMO and Bartlett's Test( نتائج اختبار2جدول )

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
.934 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1862.092 

 درجات الحرية
66 

 الداللة
.000 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of( أن قيمة اختبار2ئج جدول )يتضح من نتا

Sampling Adequacy.  وهي وفق محك كايزر ممتازة فهي تكون جيدة إذا)تراوحت  0.934تساوي
( كما أن نتائج اختبار بارتليت دال إحصائيا مما يدل علي 0.8)( وممتازة إذا تجاوزت0.8و  0.7بين 

 العاملي.إن حجم العينة مناسب للتحليل 
 الذكاء العملياشتراكيات مقياس 

 الذكاء العملي( اشتراكيات مقياس 3جدول )
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الموقف

 643. 734. 719. 709. 665. 687. 663. 715. 756. 696. 768. 792. االشتراكات

 التشبعات وقيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسرة للعوامل بعد التدوير:  
 

 ( التشبعات وقيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسرة للعوامل بعد التدوير4جدول )
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الموقف

 802. 857. 848. 842. 815. 829. 814. 845. 869. 834. 877. 890. العامل العام

            8.545 الجذر الكامن

    71.209 نسبة التباين
 

   
 

   

بة التجميعية النس

 للتباين

71.209    
 

   
 

   

 يتضح من نتائج التحليل العاملي االستكشافي ما يلي:

%( من التباين الكلي للمصفوفة 71.209تشبع مقياس الذكاء العملي على عامل واحد فقط فسر ) -
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 0باإلضافة إلى جذره الكامن أكبر من الواحد الصحيح 

ياة ل حساب معامالت االرتباط بين درجة كال موقاف والدرجاة الكلوتم من خال ثانيا: االتساق الداخلي:
 ( التالي:5للمقياس والنتائج يوضحها جدول )

 

 ( معامالت االرتباط بين درجة كل موقف والدرجة الكلية للمقياس5جدول )
 معامل االرتباط رقم الموقف معامل االرتباط رقم الموقف

1 
.888** 

7 
.825** 

2 
.879** 

8 
.810** 

3 
.839** 

9 
.838** 

4 
.874** 

10 
.844** 

5 
.848** 

11 
.855** 

6 
.811** 

12 
.809** 

 (0.01** دال عند ) 
مقياس أن جميع قيم معامالت االرتباط بين درجة كل موقف والدرجة الكلية لل (:5يتضح من الجدول )

 لي للعبارات( ويحقق هذا درجة مرتفعة من االتساق الداخ0.01دالة إحصائيًا عند مستوي )

 عن طريق:ثالثا: ثبات المقياس 
ثبات يوم، وكان معامل ال 15إعادة التطبيق: وذلك على العينة االستطالعية بفاصل زمني مقداره  -

 وهو معامل ثبات مقبول 0.85
يرمان الثبات بطريقة التجزئة النصفية: تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية وكان معامل سب -

وهو معامل ثبات  0.82حساب الثبات بمعامل ألفا كرونباك للمقياس وكان وتم  0.8براون 
 مقبول

 برنامج حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية  -2

ر لتفكيأن يصبح طالب كلية التربية بالوادي الجديد جامعة أسيوط أكثر استخداًما ل رؤية البرنامج:
ة في تغييره وحل مشكالته.والذكاء العملي والتخطيط والنظر للمستقبل والمساهم

 بداعية.تدريب ومساعدة الطالب على التفكير في حل المشكالت المستقبلية بطريقة إرسالة البرنامج: 

 ي:أهداف البرنامج: من المتوقع في نهاية البرنامج أن الطالب المشاركين يتعلمون ما يل
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 هتمام بالمستقبل.الموضوعات التي يمكن أن تؤثر في مستقبلهم وزيادة المعرفة واال 
 .أساسيات عملية التفكير وتنمية التفكير اإلبداعي

 .تعليم واستخدام مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت

 .تحسين مهارات االتصال التحريرية والشفوية

 .تنمية مهارات العمل االجتماعي

 .ممارسة التفكير النقدي والتحليلي

 عن طريق سيناريوهات ومواقف.  تشجيع خبرات حل المشكالت في الحياة الحقيقية

المهارات التي يعنى بها البرنامج:  

 .مهارة التفكير التحليلي 
 .مهارة التفكير اإلبداعي 
 .تصور المستقبل والتخطيط له 
 .قدرات ومهارات التواصل الكتابية واللفظية 
 .تطوير بعض المهارات البحثية 
 .مهارات التعلم الذاتي 

 كما يلي:الرطوات الرئيسة للبرنامج 
 تحديد التحديات. -1
 لجوهرية.ااختيار أحد التحديات  -2
 توليد األفكار والحلول. -3
 توليد واختيار المعايير. -4
 تطبيق المعايير. -5
 تطوير خطة عمل. -6

 المهارات األساسية:
 القدرة على أن تأتي بأعداد كبيرة من األفكار في الموضوع الواحد وفي وقت قصير.الطالقة: 

 مرونة:ال
ج حل في برنام“المرونة ” * فكرة التنوع من المقومات الرئيسة في حل المشكالت. التنوع يطلق عليه

 المشكالت.
 * التميز في هذه المهارة، عامل مهم في مساعدة الفرد على اإللمام بجميع تفاصيل الصورة. 

در، والخروج بأفكار * النظر إلى المشكلة من جوانب مختلفة والوصول إلى حلول متنوعة المصا
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 وحلول عملية وجيدة.
نى تطوير األفكار الموجزة إلى مجموعة من العبارات التفصيلية يتضح من خاللها المعالتفاصيل: 

 كامال.
* لتتواصل مع اآلخرين بصورة جيدة، فأنت بحاجة إلى عرض أفكارك بصورة واضحة، وبجمل 

 “.التفاصيل” المشكالتتفصيلية متكاملة، هذه المهارة يطلق عليها في حل 
ن؟ اذا؟ ممالتفاصيل": ” * أدوات مهارة التفاصيل: نستخدم األسئلة الستة التالية وهي أهم أدوات مهارة

 لماذا؟ كيف؟ متى؟ أين؟
 .* تأكد أن توضيحك ألفكارك تتضمن أربعة من هذه األدوات كحد أدنى: )ماذا؟ من؟ لماذا؟ كيف؟(

ن لية ممكنة الحدوث يعمل الطالب الستكشاف مواطن التحدي وم: يمثل صورة خيالية مستقبالموضوع
ثم التركيز على مشكلة واحدة والعمل على وضع الحلول لها مستخدمين خطوات البرنامج لتنمية 

 مهاراتهم اإلبداعيةوالتحليلية.
 جلسة( واستغرقت كل جلسة ساعة ونصف 30جلسات البرنامج: بلغت جلسات البرنامج )

 وصف الجلسة سةموضوع الجل رقم
 وضع قوانين سير الجلسات لقاء وتعارف 1

 ام فيهيحدد المشاركون األهداف التي يتوقعون تحقيقها من خالل مشاركتهم في البرنامج ومناقشته

 ..عالماتواحتياجاتالتفكير-1 التفكير 2
 ..انواعللتفكير-2
 فكرة الخروج عن المألوف -3
 .الوصول وتنويع اختيارات –هدف التركيزعلىال-4

مهارات التفكير  3
 المعرفي

 ..مهارات التفكير وتدريب الدماغ
 هل نحتاج تدريب للدماغ؟
 مفاايم خاطئة عن اإلبداع

 البدء بموضوع غير مهم وليس ذو عالقة عملية التسخين 4
 عرض صورة والمطلوب توقع الذي حدث

 تمرين: ماذا يحدث لو..؟
 ما السلوكيات التي تحتاج إلى تغيير؟

حل المشكالت  5
المستقبلية 

 بطريقة إبداعية

 نبذة مختصرة عن البرنامج
 خطوات حل المشكالت المستقبلية

 فهمخطوة  6
المشكلة قبل 

 البدء في حلها

 فهم الموضوع. -1
 .تنظيم المعارف حول الموضوع-2
 بناء تصور عام للموضوع.-3
 تحليل المشهد المستقبلي.-4
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 فهمخطوة  8و7
المشكلة قبل 

 دء في حلهاالب

 فهم الموضوع من خالل:-1
 جتماعي .... الخ(ا –قتصادي ا –*فهم طبيعة ومجال الموضوع. )سياسي 

*جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الموضوع وذلك بالتحاور عن الموضوع من خالل 
 األسئلة المفتوحة بإجراء قراءات عامة ومفتوحة في الموضوع

 الحوارات.والتجارب الحية، المقابالت و مباشر: الزيارات الميدانية -
 غير مباشر: األفالم، القراءة، المحاضرات.-

فهم خطوة  10و9

المشكلة قبل 
 البدء في حلها

 حيث يساعد على:. تنظيم المعارف حول الموضوع 2
 *فهم المعلومات.

 *فهم العالقة بين المعلومات ومجاالتها وفيما بينها.
 *تذكر المعلومات.

 الطرق لتنظيم المعلومات هو تصنيفها:*أحد أفضل 
 تصنيف مسبق في مجال ما.-
 تصنيفات البرنامج.-
 تصنيفات من تطوير الطالب-

فهم خطوة  12و11

المشكلة قبل 
 البدء في حلها

 .بناء تصور عام للموضوع: بناء الشجرة المعرفية للموضوع3
 تعليمات بناء الشجرة المعرفية 

 تجميعها. انظر في المعلومات التي يمكن 
 .أعط كل مجموعة عنواًنا أو مجاال يجمعهم 
  .جمع وعنون أكبر قدر ممكن من المعلومات 
  .اوجد تفريعات جديدة عند الحاجة 
 حدد ما هو األعم واألكثر عمومية؟ 
   احرص على أن تكون الشجرة مبسطة قدر اإلمكان، وال بأس بتعدد الشكل 

13 
 14و

 فهمخطوة 
المشكلة قبل 

 لهاالبدء في ح

.تحليل المشهد المستقبلي: صورة خيالية مستقبلية ممكنة الحدوث، تحتوي على بعض 4
التفصيالت لبعض التحديات في موضوع ما، تم تصورها في زمن محدد في المستقبل، من خالل 

 محاور أساسية هي: 
 * المشهد المستقبلي غالًبا ما يكون أقل تجريد أو أكثر خصوصية من موضوع البرنامج

 .حديد المكان والتاريخ والموضوع )محددات المشهد المستقبلي(*ت
*المشهد المستقبلي أكثر خصوصية فيما يتعلق بالتاريخ من موضوع البرنامج. وبالمكان من 

 موضوع البرنامج. وبالمجاالت المتعلقة بموضوع البرنامج.
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كيفية تحليل  16و15
المشهد 

 المستقبلي 

 )المقدمة(: كيفية تحليل المشهد المستقبلي
 المستقبلي للطالب لمساعدتهم على فهم الموضوع. يوزع نسخ من المشهد-
 ابحث عن الفكرة الرئيسة في المشهد.-
 عمل شكل له أو رسم بياني .و حاول تصور المشهد المستقبلي -
نها اقرأ المشهد المستقبلي بصوت مرتفع وعلى كل مجموعة أن تقرأ المشهد المستقبلي فيما بي-

 مرتفع على أن يتولى كل فرد من المجموعة قراءة جزءا منه.بصوت 
 حددات المشهد المستقبلي )التاريخ، المكان، الموضوع( تكتب كل مجموعه المحددات.مما -

 لمستقبلي على حدة وتحديد اآلتي:مناقشة كل جزء من المشهد ا-
 * الكلمات المفتاحية. تحديد األحداث المهمة. 

 لرئيسة )كل جزء يحتوي على فكرة رئيسة( تصنيف األفكار المتقاربةوضع خط تحت الفكرة ا* 
 أو ذات العالقة.

تحديد التحديات  18و17
 عمليا

 الهدف:
صياغة مجموعة من التحديات، بناء على استقراء المشهد المستقبلي، سواء كانت: مخاوف أو 

 صعوبات، أو مشكالت )استخدام التفكير التباعدي(
 أسس الرطوة األولى:

 .البحث عن التحديات داخل المشهد المستقبلي 
 ( تحديا في هذا المشهد.16التركيز على أهم ) 
  ( موضحا طبيعة التحدي ولماذا يشكل تحديا؟16التفصيل في وصف التحديات ألا ) 
 .)..يجب أن تبدأ العبارات بأسلوب احتمالي مثل )من المحتمل.. من الممكن 
 ستقبلي.اربط التحديات دائًما بالمشهد الم 

تطبيق الرطوة  20و19
 األولي:

 

صياغة التحديات، بحيث تتضمن سبب ونتيجة، للمشهد المستقبلي، ويجب أن توضح التحديات 
 طبيعة التحدي )ماذا، لماذا؟( يشكل تحديًا؟)وكيف(يمكن ربطه بالمشهد المستقبلي.

 عند تحديد المشكلة الحظ اآلتي: بعد قراءة المشهد المستقبلي بتمعن:
 ما الشيء المهم في المشهد المستقبلي. -1
 لماذا هو مهم. -2
 ما عالقته بالمستقبل. -3
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الرطوة الثانية  22و21
اختيار المشكلة 

 أو التحدي:

 الهدف: تحديد وكتابة التحدي األهم، تمهيد إليجاد الحلول المناسبة.
 أسس اختيار المشكلة:

 ( 16دراسة عدد من المشكالت المهمة.) 
 ى التحدي األبرز. )اختيار عشرة فقط من الستة عشر(.التركيز عل 
 .)اختيار التحدي األكثر أهمية )واحد فقطمن العشرة 
 .صياغة التحدي األهم في عبارة متكاملة تتضمن المعايير األساسية 

ك .. تحر األثر. الخيال” االهتمام، والمتعة. " أن يكون مهماً معايير اختيار التحدي األهم. )
 .يح لك اإلبداع(الخيال.. وتت

 تذكر.. عند اختيار المشكلة.
 .أال تكون المشكلة من حيث الحجم والصياغة موازية للمشهد المستقبلي نفسه 
 .أن تعالج المشكلة موضوعا واحدا محددًا 
 .أن يكون لهذا التحدي مراجع عديدة مساندة 
 فعال تجنب الفعل الجازم في الصياغة مثل: " أن نمنع، أن نقطع.. بل نستخدم أ

 مثل: نطور نزيد، نقلل"
 البد أن تكون صياغة المشكلة تتضمن:

 حدي.جملة تشخيصية وصفية للت -1
 ثير يساعد على تعدد اإلجابات مثل: بأي الطرق يمكن لي؟ كيف يمكن لنا؟م -2
 الفعل األساسي. -3
 الغرض الهدف. -4
 حددات المشهد المستقبلي: الزمان.. والمكانم -5

ثالثاااااة الخطاااااوة ال 24و23
تولياااااااااااااااااااادالحلول 

 واألفكار

لة الهدف: إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار المتنوعة واألصيلة لتساعد على إيجاد حلاول للمشكااا
 المختارة." تفكير تباعدي، طالقة، مرونة، عصف ذهني، تصنيف سكامبر . "

 أسس مهمة:
 ة.احرص على الخروج بأكبر عدد من األفكار المتنوعة، والتي تعالج المشكل 
 ( 16( فكاارة. اسااتخدم مهاااارة التفصاايل فااي توضااايح األفكااار الاااا )16ركااز علااى أهااام )

 باستخدام األسئلة الستة التالية:)من، ماذا، كيف، أين، متى، لماذا( 
 يجب أن يحتوي كل حل على المحاور التالية:

 من سيقوم بهذا الحل؟ -1
 ما العمل الذي سينقذ؟ -2
 كيف سينفذ هذا العمل؟ -3
 ا يؤدي هذا المقترح إلى حل المشكلة؟لماذ -4
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الرطةةوة الرابعةةةة  26و25
 تطوير المعايير 

 

الهاادف: بناااء عاادد متنااوع ماان المعااايير تسااهم فااي تااامين قاادر ماان الموضااوعية الختيااار الحلااول 
 األكثر فاعلية.

يقااوم المجاارب باختيااار مجموعااة ماان المعااايير المهمااة )عاادد غياار محاادد(  أسةةس بنةةاء المعةةايير:
 أفضل الحلول، ثم وضعها في مكان ما في الغرفة، ليشاهدها الطالب. الختيار

 تذكر: أكثر المعايير انتشاًرا واستخداًما هي:
 التكلفة )للخيار المطروح( -1
 قبول أو الرفض للخيار المطروح.درجة ال -2
 المصدر )نوعه، ومدي توافره( -3
 الوقت )وهل هو كاف أوال(.-4
 قت المحدد(.بالنسبة للو المكان. )نوعه ومقداره  -5

 يجب على الطالب أن يحددوا معايير خاصة بكل مشكلة على حدة، ويمكن االستعانة بما يلي:
 ما الحل األسهل تنفيًذا؟ -1
 ما الحل األقل كلفة؟ -2
 ما الحل األكثر قبواًل؟ -3
 ما الحل األسرع تنفيًذا؟ -3

الرطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوة  28و27
الرامسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
تطبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق 

 المعايير:

 
 ( حل، والتي تم تحديادها الحقاا. ومان16( حلولوا عدة منالا )10دة على اختيار )الهدف: المساع

 ثم تطبيق المعايير، باستخدام مصفوفة التقييم.
 الختيار الحلول يمكن طرح األسئلة التالية.

 أيالحلوألكثر غرابة؟-1
 أيالحلوألكثر جدة؟-2
 لة؟أيالحلوألكثرارتباطابالمشك-3
 اإلنساني؟ ما الحل الفعال، المقنع،-4

ملحوظة: إذ اكان هناك حلين لهما نفس درجات المعاايير، نقاوم بالمفاضالة بيانهم بإضاافة معياار 
 سادس.

 تعليمات:
 (أفكار تعتقد أ10( فكرة التي قمت بتطويرها، ثم اخترمن بينها )16تمعن في الا ) نها

 هي األكثر أهمية.
 حسب األهمية. طبقا لمعايير التي تم تحديدها مسبقا، لترتيب األفكار 
 ( لكل فكرة10-1أعط درجات )  أوحل في مقابل المعايير المحددة مسبقا علما

 ( األسوأ.1( درجات األفضل، ودرجة واحدة )10بأن:)
 .احصل على وزنك لفكرة من خالل الجمع األفقي للدرجات المتحصل عليها 
 .تأكد من عدم وجود أخطاء حسابية 
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الرطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوة  30و29
السادسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
تطةةةةةةوير خطةةةةةةة 

 العمل

الهااااااااااااااااااااااااااااادف: تطاااااااااااااااااااااااااااااوير خطاااااااااااااااااااااااااااااة عمااااااااااااااااااااااااااااال لبياااااااااااااااااااااااااااااان أفضااااااااااااااااااااااااااااال الحلاااااااااااااااااااااااااااااول، 
، -توليااد الحلااول واألفكااار –وإظهارعالقةهذاالحلوأهميتهللمشااكلةأوالتحديالذيتمتحديدهفيالخطوةالثالثة 

 وأثر هذا الحل على المشهد المستقبلي.
 الخطوات:

 ضع الحل أو الفكرة الحاصلة على أعلى الدرجات في خطة العمل.
 الحل أو الخطة قم بشرح مااية 

قام باساتخالص وصاف خطااة العمال وكياف ساوف تنفااذ خطاة الحلاول قاد تحتاااج التفكيار ملياا فااي 
 عمل؟األسئلة التالية: ماذا سيتم فعله؟ من سيفعله؟ لماذا سيعمل هااذا العمل؟ كيف سيعمل هذا ال

 عليها؟متى وأين سيعمل هذ االعمل؟ هل هذ االحل سيولد تحديات جديدة، وكيف سيتم التغلب 

 خطوات إجراء الدراسة
 طبقت أدوات البحث على عينة الكفاءة السيكومترية في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي -1

 م، للتأكد من الخصائص السيكومترية لألدوات المستخدمة في الدراسة.2015/2016
 ةالسيكومتريطبقت أدوات الدراسة تطبيقا قبليا على مجموعتي الدراسة بعد التأكد من خواصها  -2

 (2015نهاية ديسمبر – 2015طبق البرنامج التدريبي لمدة ثالثة شهور )بداية من شهر أكتوبر  -3

 طبقت أدوات الدراسة تطبيًقا بعدًيا على مجموعتي الدراسة -4

 . SPSSرصدت النتائج وحللت البيانات إحصائيا باستخدام "اختبار ت " عن طريق البرنامج اإلحصائي  -5

 فسيرها:نتائج الدراسة وت

 تكافؤ المجموعتان الضابطة والتجريبية في الذكاء العملي قبل تطبيق البرنامج

لفروق ا( اإلحصاء الوصفي وقيم "ت" لداللة 6تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة، ويبين جدول)
 بين متوسطي المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس الذكاء العملي 

 (6)جدول 
ية تجريبالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين ال

 والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس الذكاء العملي
 ت االنحراف المعياري  المتوسط ن المجموعة

 الضابطة
30 16.30 1.841 

.468 

 التجريبية
30 16.10 1.447 

 (0.01** دالعند )   (0.5دال عند )*              

 ( أن قيمة "ت" غير دالة إحصائيا أي ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين6يتضح من الجدول )
ى متوسطي المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس الذكاء العملي، مما يدل عل

 مج.تكافؤ المجموعتين في الذكاء العملي قبل تطبيق البرنا
نتائج الفرض األول والذي ينص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -1
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المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الذكاء العملي في التطبيق البعدي لصالح 
 المجموعة التجريبية.

ء ( اإلحصا7) وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة، ويبين جدول
عدي الوصفي وقيم "ت" لداللة الفروق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق الب

 لمقياس الذكاء العملي
 (7جدول )

عتين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجمو 
 اس الذكاء العمليالتجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقي

²ايتا ت االنحراف المعياري  المتوسط ن المجموعة  قوةالتأثير 
(d) 

 الضابطة
30 16.33 1.807 

7.347** 0.47 1.90 

 التجريبية
30 19.10 .995 

 مرتفع

 (0.01(   ** دال عند )0.5* دال عند )
د فروق ذات داللة ( أي توج0.01( أن قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوي )7يتضح من الجدول )

 متوسطي المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الذكاء العمليإحصائية بين 
 لصالح المجموعة التجريبية، مما يدل على األثر الجيد الذي تركه البرنامج.

 نتائج الفرض الثاني والذي ينص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي التطبيقين -2
 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس الذكاء العملي 

اء ( اإلحص7وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" للعينات المرتبطة، ويبين جدول )
لى عالوصفي وقيم "ت" لداللة الفروق بين متوسطي التطبيقين البعدي والقبلي للمجموعة التجريبية 

 مقياس الذكاء العملي.
 (8جدول )

القبلي و بعدي المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم "ت" لداللة الفروق بين متوسطي التطبيقين ال
 (30للمجموعة التجريبية على مقياس الذكاء العملي )ن=

 قوةالتأثير ²ايتا ت االنحراف المعياري  المتوسط التطبيق
(d) 

 البعدي
19.10 .995 

10.693** 0.80 3.97 

 القبلي
16.10 1.432 

 مرتفع

 (0.01** دالعند )   (0.5دال عند )*               
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( أي توجد فروق ذات داللة 0.01(أن قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوي )8يتضح من الجدول )
متوسطي التطبيقين البعدي والقبلي للمجموعة التجريبية على مقياس الذكاء العملي إحصائية بين 

 ديلصالح التطبيق البع
نتائج الفرض الثالث والذي ينص علي: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي  -3

 التطبيقين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس الذكاء العملي 

اء ( اإلحص9وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" للعينات المرتبطة، ويبين جدول )
علي  لة الفروق بين متوسطي التطبيقين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبيةالوصفي وقيم "ت" لدال

 مقياس الذكاء العملي

 

 

 
 (9جدول )

 التتبعيو بعدي المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم "ت" لداللة الفروق بين متوسطي التطبيقين ال
 (30للمجموعة التجريبية على مقياس الذكاء العملي )ن=

 ت االنحراف المعياري  توسطالم التطبيق

  995. 19.10 البعدي

1.278 
 1.073 19.23 التتبعي

 (0.01** دالعند )   (0.5دال عند )*                               
 مناقشة النتائج:

أظهرت النتائج أن هناك فاعلية لبرنامج حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية  -
"ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة بلغت قيمة  حيث في تنمية الذكاء العملي

وهي دالة عند مستوي ( 7.347)التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الذكاء العملي 
"ت" لداللة الفروق بلغت قيمة (، كذلك 1.90وقوة التأثير= 0.47= ²وبلغ حجم األثر )ايتا 0.01

،  (10.693)لبعدي لمقياس الذكاء العملي للمجموعة التجريبية بين متوسطي التطبيقين القبلي وا
(، حيث أشار 3.97وقوة التأثير= 0.80= ²، وبلغ حجم األثر )ايتا 0.01وهي دالة عند مستوي 

Christopher(2006) فهذا يدل على تغير كبير)  0.14إذا بلغت قيمة مربع إيتا =  إلي أنه
مكن إرجاعه إلى أثر المتغير المستقل (. وهذا يدل على من التباين في المتغير التابع ي 0.14
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 فعالية كبيرة للبرنامج.

 ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما يلي:

 احتواء البرنامج على أنشطة ومعلومات مشوقة وكاملة لمكونات الذكاء العملي  -
تصلة وأبعاده وم احتواء البرنامج على خبرات تدريبية منسجمة ومتوافقة مع طبيعة الذكاء العملي -

 بالحياة والواقعية للطالب
 تضمين محتوي البرنامج بخبراته لمواقف ومشكالت واقعية يتعرض أو قد يتعرض لها الطالب في -

 حياته اليومية أو مستقبلها
تفاعل الطالب بصورة كبيرة خالل فترة التدريب، وخاصة مع استخدام طرائق تعليمية كأسلوب  -

 ي إلي زيادة الدافعيةالتعلم التعاوني الذي أفض
التنظيم الجيد للبرنامج وسيره وفق خطوات منهجية معلوماتية واضحة، وتوزيع زمني متالئم  -

 ومتوافق مع ظروف اليوم الدراسي

 , Cianciolo et al., 2006; Stemler , Sternberg) وهذا ما يتفق مع ما أشار إليه

Grigorenko , Jarvin&Sharpes , 2009 ; Sternberg et al., 2000; Tan 

&Libby,1997)   في أن الذكاء العملي يرتبط بمهارات ما وراء المعرفة وهي التخطيط ، والمراجعة
،  والمراقبة ، والتقييم  ، وكذلك ارتباطه بمهارات التفكير ، ومهارات التعلم ،  والدافعية ، وارتباطه 

تية اليومية ، وهذا ما ركز عليه برنامج حل بالسياق البيئي ، وتعلقه بواقع الحياة والمشكالت الحيا
 المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية

( السابقين أن قيمة "ت" غير دالة إحصائيا أي ال توجد 6( والشكل )9كذلك يتضح من الجدول )
ياس متوسطي التطبيقين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقفروق ذات داللة إحصائية بين 

 العملي.الذكاء 

ويمكن تفسير ارتفاع متوسط درجات التطبيق التتبعي عن متوسط درجات التطبيق البعدي، مع أنه 
فقد تمثل أفراد  .غيردال إحصائيا، لقوة استمرار آثار البرنامج على سلوك أفراد العينة التجريبية
لمستقبلية بطريقة المجموعة التجريبية في التطبيق التتبعي مفاايم وخبرات برنامج حل المشكالت ا

إبداعية، والت يتذكرها المشاركون من خالل القدرة على استرجاع التعريفات والتطبيق العملي، وربما لم 
 يتوقف استخدام برنامج حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية، بل امتد إلى مواقف الحياة اليومية

وبذلك يمكن تفسير ارتفاع متوسط  .ء العمليمما ينعكس على درجات مقياس الذكا) انتقال أثر التعلم)
درجات التطبيق التتبعي بقوة الخبرة التي يحصل عليها أفراد المجموعة التجريبية، بحيث أحدثت تغيًرا 
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 .غير جوهري في سلوك المشاركين

 التطبيقات التربوية:

ة تقبليلمشكالت المسبناء على نتائج الدراسة الحالية والتي أشارت على فاعلية استخدام برنامج حل ا
عد ي تسابطريقة إبداعية في تنمية الذكاء العملي يقترح الباحثان مجموعة من التطبيقات التربوية الت

 في تجويد الميدان التربوي وهي:
 تدريب المعلمين على توظيف البرنامج في المجال التدريسي -
 توظيف اإلطار النظري للبرنامج كورقة تعريفية بالذكاء العملي -
 اد وحدات اثرائية قائمة على برنامج حل المشكالت المستقبليةإعد -
ات لي خطو إتعزيز المناهج المدرسية وإثرائها باألنشطة التي تنمي الذكاء العملي وتدعيمها استنادا  -

 حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية
-  

 البحوث التربوية المقترحة
 تنمية الذكاء العمليدراسة فاعلية برامج أخري غير حل المشكالت في  -
 يةدراسة فاعلية برنامج حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية في تنمية القدرات اإلبداع -
 لعلياادراسة فاعلية برنامج حل المشكالت المستقبلية بطريقة إبداعية في تنمية مهارات التفكير  -

 المراجع

. عمان: دار والموهوبيننظريات وبرامج في تربية المتميزين (. 1999أنيس الحروب )  -
 الشروق للنشر والتوزيع.

فاعليااة برنااامج تاادريبي قااائم علااي نظريااة الااذكاء الناااجح ( .2013حمااودة عبااد الواحااد حمااودة ) -
لسااااتيرنبيرج فااااي تنميااااة القاااادرات  التحليليااااة والعمليااااة واإلبداعيااااة باسااااتخدام القياااااس 

 الجديد. جامعة أسيوط . كلية التربية بالواديرسالة دكتوراه غير منشورة.الدينامي
. متااح . جريادة ال الوقاتخصائص الطلبة الذين يمتازون بالاذكاء العملاي(.2010شيخة الجنيد) -

 http://www.alwaqt.com/art.php?aid=204661علي:

. دريس الصافي بالاذكاءات المتعاددةالت(. 2007عزو إسماعيل عفانة و نائلة نجيب الخزندار)  -
 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

لية (. نموذج الواحة اإلثرائي وأثره على القدرات التأم2011عالء الدين عبد الحميد أيوب) -
اسات در والمرونة المعرفية والذكاء العملي لدى الطلبة الموهوبين : دراسة تقويمية. 

 110-65، (3)17،تربوية واجتماعية
، 330عالم المعرفة، (. الذكاء اإلنساني اتجاهات معاصرة وقضايا نقدية. 2006محمد طه) -

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=204661
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سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. 
 الكويت.

(. أثار برناامج تعليماي مساتند إلاى نظرياة الاذكاء النااجح فااي  2006محماود محماد أباو جاادو ) -
ة رسااال. ًً يليااة واإلبداعيااة والعمليااة لاادى الطلبااة المتفااوقين عقلياااتنميااة القاادرات التحل

 األردن. . كلية العلوم التربوية. جامعة البلقاء التطبيقية.دكتوراه 

. عماان: مفاايم وبرامج عالمية في تربياة المتميازين والموهاوبين(. 2000ناديا هايل السرور )  -
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

. عمااان: دار وائااال للنشااار تعلااايم التفكيااار فااي المااانهج المدرساااي(. 2005لساارور )ناديااا هايااال ا -
 والتوزيع.
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The effectiveness of  the Future Problem Solving Program (FPSP) in 

improving Practical intelligence For students of the 

NewValley College of Education 

 

Abstract  

The study aimed to clarify the effectiveness of the Future Problem Solving 

Program (FPSP) in improving Practical intelligence For students of the New 

Valley College of Education to reply to the study questions as a sample of 

(60) students. The study sample were divided randomly into two groups, the 

first one was experimental consisted of (30) students as this group received 

training while the other one is a control group consisted of (30) male 

andfemale  students and they were not trained. Additionally, one scale were 

used in the study as follows:Practical intelligence scale The study indicates 

that there are statistical significant differences in the means of the degrees of 

the experimental group between the two applications on the pre- test and 

post- test in favor of the post- test , and there are statistical significant 

differences in the means of degrees of the experimental group and control 

group between the three applications on the pre- test and post- test and 

follow- up test of the experimental group on the scale of Practical 

intelligence. 

 

Keywords: The Future Problem Solving Program (FPSP), Practical 

intelligence 

 

 


