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ات انتأمهية منٌذج انٌاحة اإلثسائي ًأثسه عهَ انقدز
ًاملسًنة املعسفية ًانركاء انعمهي ندٍ انطهبة 

 "دزاسة تقٌميية"املٌىٌبني 
 *د. عالء الدين عبد الحميد أيوب 

 مقدمة:
اهتنت األنظنة الرتبوية يف العديد من بلددن العد ب بتيدنال العديدد مدن الدلام  الد  

 ,Feldhusen) رائادددة ا تةو ددةتُعددب برتباددة ير  يدددة الولوددة ا وهددوبرب مدددن  دد ل الددلام  ا  

1994, 1997; Reis, Eckert, McCoach, Jacobs & Coyne, 2008; 

Renzulli, 2005; Subotnik & Rickoff, 2010). 

يتوددوير بددرام  ر دد يتملل يف ا نلرددة العرباددة ال ددعودية  يقددد ازداد اتهتندد م بدد  وهوبرب
حادددع تعدددد الدددلام  ا  رائادددة (ب 0202الودددديرب يبددد هل ب )  ددد ل العسدددر ادددةوات ا   ددداة

ا درااة الق ئنة  لى مةملجادة ودوذج الواحدة ا  رائد  مدن ابدرز التوململد ت ا ع  درة الد  ايلتملد  
اجلغاندد نب ) يزارة الرتباددة يالتعلددال ملددم اتهتندد م ردددا توددوير نظدد م ترباددة ا وهددوبرب ير دد يتملل

وهدوبربب هملدور ح ملدة    (. يقد اادتد ى هد ا التواد  يف تووادا بدرام  ا 0229يآ رينب 
مت بعتملدد  يتوويرهدد  لتواملددج ا  ددتجدات يالةنددو ال ددري  للنعر ددةب يالتغددمات ا  ددتنرة يف نظددل 
الرتباة يالتعلال. يم  ذاك  ت ملون التقوًن من اهل العنلا ت يف ذم ح اللام  التعلانادة    لغ يدة 

 ب بددم دتددد لتادددد الورائددا مةددال ت تعددت التوقددع  ةددد  ددرو بعددمل ا علومدد ت ا تعلقددة بدد للام
 Guskey, 2000; Royse, thyer, & Padgett) ا ة ادوة لتوددوير تلددا الددلام 

2010). 

ييف  دددول ذلدددا املدددرل ا رملددد  الدددووت ألدددد ث ا وهودددة يا بددددا  دراادددترب م دددتقلترب 
ريدت ااتنرت    ث اةوات متت لادة لتقدوًن الدلام  ا  رائادة ب  نلردة العربادة ال دعوديةب يقدد امل

م يرملددد ت  دددم الدددلام  ا  رائادددة ا دراددداة الددد  0229مب ي0228الدراادددة األي  يف  ددد م  

                                                             
 مل معة ملةوب الواد . -أاوان مدرس  لل الةفس الرتبو  برلاة الرتباة ب *
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مب يرمل ت  لى الدلام  0202تةف ه  يزارة الرتباة يالتعلالب باةن  املريت الدرااة الث ناة   م 
ا  رائاددة اليددافاة الدد  تةفدد ه  مكا ددة ا لددا  وددد الع يدد  يرمل لددال للنوهوددة يا بدددا . اهملددرت 

ةت ئ  الدرااترب ترملا  اللام  ا  رائاة  لى الدا عاة ياتجت ه رمو التعلل يالتايام األملد ددي  ال
  مكا دددة 0229اجلغانددد نب يآ ددرينب ) يخمرملدد ت الددتعلل ا عر ادددة يالساليدداة ياتملتن  اددة

(. ي لددى الددرنل مددن تأملاددد العديددد مددن 0202ا لددا  وددد الع يدد  يرمل لددال للنوهوددة يا بدددا ب 
 ,e.g., Keer,2009; Sternberg, 2001; Sternberg & Davidson) الدراا ت

2005; Sternberg, et al., 2000)  لددى اةاددة الرتملادد   لددى العنلادد ت التةفا يددة 
Executive Process  الدد  ت ددتالدم يف  ودداق يمراقوددة يتقددوًن ادال ا ملنددةب يالدد  يولددا

 Metمددد  يرال ا عر دددة اي  "Met components لاملددد  ميدددولو امددد  يرال ا رونددد ت 

cognition  ب  تو رهدد  الع مددم األا ادد  للدد مل ل يا  لملددود يودد ل لتا ددرب الدد مل ل  ددج ان
يتضددددنن بسددددرم اا ادددد  مملدددد رات مدددد  يرال ا روندددد ت.  ت ان تضددددناةمل  يف انسددددوة الددددلام  

 ناددةا  رائاددة  ضدد    ددن تقوديملدد  مدد  زال  قددم التنثاددم يف ا ن رادد ت ا اداناددة يالدراادد ت العل
(Reis & Renzulli, 2010)ييودرب . (Stemler, Sternberg, Grigorenko, 

Jarvin, & sharpes, 2009; Sternberg, 2010; 1997; Sternberg, 

Kaufman & Grigorenko, 2008)   ان ملدددوهر ا وهودددة ت يرندددن يف مددددل داددد
الفرد  لدى  دارة  السالص يف تةفا  العنلا ت  وق ا عر اة  قق بقدر م  يرنن يف مدل قدرة

ياتاددتف دة  Performance Componentsا روندد ت  ددوق ا عر اددة يا روندد ت األدائاددة 
مةملندد  بوريقددة تر ملاددة ملادددة   ددمذا مل نددت امدد  يرال ا روندد تا مدددد الفعددم اي ا ملنددةب  ددمن 

 ,Kerr) مرون ت األدال ه  ال  ت تالدم يف التةفا  الفعل  لتلا ا ملنة. ييضاع ملم مدن

2009; Sternberg, Kaufman & Grigorenko, 2008)   ان مروند ت الددال تةفد
 تعلان ت م  يرال ا رون ت  مل  تسنم ا ق رنة برب الودائم يا  ذ اتاتج بة  علا  .

ييةوغددد  ا ةددد رة  ة  دددريرة التدددوازن بدددرب ا رونددد ت  دددوق ا عر ادددة يا رونددد ت األدائادددة 
ت  ا   للفجدوة الق ئندة بدرب مد   –رم توواق  ياقع  يالقدرة  لى ااتالدام تلا ا رون ت بس

ديثدم قضداة  –يتعلنال الفرد من معلوم ت يبرب م  يوهفال من تلا ا علوم ت يف حا تال الاومادة 
 & Gottfredson, 2003; Grigorenko) حموريددة يف تيدددنال بدددرام  ا وهدددوبرب

Sternberg, 2001)ن يف قدددر ل  لددى  ل التفددوق ايقاقدد  للولوددة ا وهددوبرب يرندد.  نجدد
ااتثن ر ه ه ا رون ت يف ا واقع ايا تاةب  ملة ك بعمل األ راد لديملل قدرة   لاة  لى تةفاد  
مروند ت الد مل ل الةد ملو يف ا ملد م ا دردة يلردةملل ت يعر دون ملادع يووقوقد  يف مواقدع ايادد ة 

م د ر  دثد  مرثددع  الاومادة ا عتد دة. يهد ا مد  د د  الود حثون  د ل العقددين ا   دارب لتودوير 
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حول الةن ذج يالةظري ت ال  ت تجاج للرؤية ايديثة للنوهوة من ملوق  لا ت مرون   اح دي   
  0222  ال ريرب 0222اجلغان نب ) بم مفملوم   متعدد األبع د يتظملر يف ل تت  ديدة

 & 0220Bordy, 2003; Mandelman, Tan, Aljughimanالةد    يآ درينب 

Grigorenko, 2010; Sternberg, 1995; Sternberg, et al., 2001) نعظدل  .
الةن ذج ايديثة للنوهوة تكملد ان ا وهوة ه  نت ج تف  م ا روند ت مد  يرال ا عر دة يا روند ت 

 ;Maning, Glasner & Smith, 1996) األدائاددة يا روندد ت التوواقاددة العنلاددة

Schraw & Graham, 1997; Sternberg, 1997). 

ملدد ل الوادع ايدد ة مة دجن   مدد  هدد ا ايدراك العلندد  ايدديع يف لدد ل الدد مل ل يقدد 
يا وهوددددةب يم ددددتجاو  للا ملددددة ا اداناددددة لتوددددوير الددددلام  ا قدمددددة للولوددددة ا وهددددوبرب لتتضددددنن 
مروندد ت مدد  يرال ا عر ددة يمروندد ت ادائاددة يمروندد ت  نلاددة الدد  ديرددن ان ترددون ذات تددأ م  

ا وهدوبرب يالد   دج اتنتود ه  لاملد  ا ةد ل تيدنال يتةفاد  الدلام   ملوم  لى توور الوك الولوة
 ا  رائاة.

 ىدف انبحث:
مت ي دد   ودد ره العدد م  –يملدددا الواددع ايدد ة    درااددة ا ددر توواددا برندد م    رائدد  

قد ئل  لددى مةملجادة وددوذج الواحددة ا  رائد   لددى القدددرات  –يالتددريج  لاددال مدن قوددم الو حددع 
ملنردون ادائد ب  Cognitive Flexbilityيرال معدريفب يا ريندة ا عر ادة التأملادة ملنردون مد  

ملنرون توواقد   دلال لدد  الولودة ا وهدوبرب  Practical Intelligence يال مل ل العنل 
 ا س رملرب يف اللن م  ب  رحلة ا تواوة.

 مشكهة انبحث:
نددددة الدددد  تة ي دددد  دثدددم ا وهوددددة ياادددد لاج التعددددرا  لاملدددد  ير  يتملدددد  احددددد القضدددد ي  ا مل

 & Grigorenko, et al.,2004; Reis) الو حثون يف ل ل ا وهوة يا بدا  بسدرم  د م

Renzulli, 2010; Renzulli & Sytsema, 2008; Sternberg, 2005b; 

Sternberg & Grigorenko, 2004)  يمعلندو ا وهددوبرب يميددننوا الددلام  ا  رائاددة
ا ك رة يف  ملل ا وهوة ا عر اة بيورة ا ضدم يمد  يرتتدج بسرم   ص. يلعم احد اهل العوامم 

 لامل  من مديد ألا لاج التعرا  لدى ا وهدوبرب يتقددًن الر  يدة ا ة ادوة  دل   ملدل مروند ت 
مددد  يرال ا رونددد تب يا رونددد ت األدائادددة( الددد  ت دددملل يف ) يودددرق مع جلدددة يجتملاددد  ا علومددد ت
 Brody, 2003; kerr, 2009; Mandelman, et) تسدرام األندوا  ا التلفدة للنوهودة
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al., 2010; Sternberg, 1995; Sternberg, et al., 2001) ملند  ان التر مدم .
برب م  يرال ا رون ت يا رون ت األدائاة من مل نج ياجلوانج العنلاة ال زمة لتاقاا الةجد ح 

  مةظور تر مل .يف مواململة مدي ت ايا ة ا تةو ة من مل نج آ ر دثم مفملوم ا وهوة من 
من   ل مسد رملتال العديددة يف تقدوًن الدلام  ا  رائادة للولودة  –يقد تحظ الو حع 

ا وهدددوبرب ب  نلردددة العربادددة ال دددعوديةب يمراملعتدددال للدرااددد ت يالوادددوث الددد  تة يلدددت الدددلام  
  مكا دة ا لدا 0229  ايندور ب 0229اجلغان ن يآ درينب ) ا  رائاة يف الوائ ت العرباة

 ,Cannon) (ب اي يف الوادددد ت األملةوادددة0202د الع يدددد  يرمل لددددال للنوهوددددة ياتبدددددا ب  وددد

Broyles & Seibel, 2009;Delcourt, Cornell & Goldberg, 2007; 

Kalkan & Ersanli,2008; Ries & Renzulli; 2010; Subotnik & 

Rickoff, 2010) –  ات التفرم ان اللام  ا  رائاة رمل ت بسرم اا ا   لى تةناة ممل ر
يالدا عاة يالتايام األمل ددي  ياتجت ه رمو التعللب يدرااة خمرمل ت التعلل ا عر اة يالوملدانادة 
دين ان تتج يز ذلا     ملل مرون ت يورق مع جلة يجتملا  ا علوم ت لدل ا وهوبربب ي   

ملد ددي  بدم ااتثن ر ا واهج يف ل تت اياد ة ي ري ملد  ا التلفدة لداس  قدق  لدى ا  دتول األ
يتعدل ذلا    ياق  اخللة ايا تاة يايا ة العنلاة. ي لى الغل من يملدود العديدد مدن الدلام  
ال  تقدم للولوة ا وهوبرب يف الوائ ت األملةواة يالعرباة بسدرم  د م يا نلردة العربادة ال دعودية 

ا روندددد تب بسدددرم  دددد صب  ت اندددال ت توملددددد درااددد ت  لناددددة مل  ادددة تتةدددد يل تةنادددة مدددد  يرال 
بسرم متر مم يمشدوة  لد ا قد م هد ا الوادع اخللاتاة يا رون ت األدائاةب يا رون ت العنلاة 

بدراادددة توواقادددة تقوديادددة للنددد م    رائددد  قددد ئل  لدددى اودددوذج الواحدددة لتةنادددة القددددرات التأملادددة  
ملنردددون ملنردددون مددد  يرال معدددريفب يا ريندددة ا عر ادددة ملنردددون ادائددد  معدددريفب يالددد مل ل التوواقددد   

  لال لد  الولوة ا وهوبرب.
 وفى ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة هذا البحث في اإلجابة عن األسئلة التالية:

مد  ا ددر اللندد م  ا  رائدد  القدد ئل  لددى ودوذج الواحددة يف القدددرات التأملاددة لددد  الولوددة   - 0
 ا وهوبرب ب  رحلة ا تواوة؟

ئل  لدددى ودددوذج الواحدددة يف ا ريندددة ا عر ادددة لددددل الولودددة مددد  ا دددر اللنددد م  ا  رائددد  القددد   - 0
 ا وهوبرب ب  رحلة ا تواوة؟

مدد  ا ددر اللندد م  ا  رائدد  القدد ئل  لددى وددوذج الواحددة يف الدد مل ل التوواقدد  لدددل الولوددة   - 2
 ا وهوبرب ب  رحلة ا تواوة؟
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 فسًض انبحث: 
 ت ا نو دة التجريوادة يف التووادا ت توملد  دريق دالدة  حيد ئا   بدرب متوادو ت درملد  - 0

 القول  يالوعد  يف القدرات التأملاة.

ت توملد  دريق دالدة  حيد ئا   بدرب متوادو ت درملد ت ا نو دة التجريوادة يف التووادا   - 2
 القول  يالوعد  يف ا رينة ا عر اة.

التووادا  ت توملد  دريق دالدة  حيد ئا   بدرب متوادو ت درملد ت ا نو دة التجريوادة يف  - 3
 القول  يالوعد  يف ال مل ل العنل .

 أىمية انبحث:

 يمكن تلخيص أهمية البحث فيما يلي:
تدأل اةاددة الواددع اادتج بة ألةاددة التأمددم الدد ال يالويدمة يف  نلاددة الددتعللب بو ددفة   - 0

يهافددددة مدددد  يرال معر اددددة ت دددد  د الولوددددة ا وهددددوبرب  لددددى الةظددددر يالتفرددددم يالتالنددددرب 
ةو  نلاة التعلل م  حة لتجملا ه  ي ملنمل  يربوملد  ب أل رد ر ياأل ند ل يالدرااةب يد
 ,Aukes, et al., 2007; Hedberg; Seibert & Daudelin) ا  دتقولاة

1999) 

ااددتج بة ألةاددة ا رينددة ال هةاددة يالدد مل ل التوواقدد  بو ددفملن  يهدد ئع ت دد  د الولوددة   - 0
يف حاددد  ل الع مدددةب دادددع  لدددى تضدددنرب ااددد  مملددد را ل يت دددالمه  بيدددورة  نلادددة 

 .(Tan & Libby, 1997) يتنرةوا من ا وائنة برب  لا ل يبائتملل يالوململل

يلق  ه ا الواع الضدول  لدى مل ندج مملندم يف تيدنال الدلام  ا  رائادة للنوهدوبرب   - 2
يتةفا ه ب يهو اتهتن م بتةناة القدرات التأملاة يا رينة ا عر اة يال مل ل العنل  يال  

 ثم اتجت ه ت ايديثة يا ع  رة يف الةظر    ا وهوة ملنفملوم متعدد األبع د.د

توملاددددال انظدددد ر الودددد حثرب يالقدددد ئنرب  لددددى بددددرام  ا وهددددوبرب يف الددددوون العددددر  ي  دددد رة   - 4
اهتندد مملل  ة  ددريرة الددربق بددرب اجلوانددج العنلاددة ياألمل ددياددة ياجلوانددج العنلاددة يف 

تقوم ا رهد ب  ونراملعدة الدلام  ا  رائادة للنوهدوبرب هملدر اقد  تينال اللام  ا  رائاة ي 
ترملددد   لدددى اجلواندددج العقلادددة ياألمل دديادددة يف حدددرب تتج هدددم اجلواندددج العنلادددة يربدددق 

 اجلوانج الةظرية ب  ن راة.
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يقددددم الوادددع ايدددد ة معلومددد ت مملنددددة  يدددنن  الدددلام  ي دددد نع  القدددرار يجلنادددد    - 2
 ت  دد ه الددلام ب ملندد  يقددم الدددلام  لددى التددأ مات ا  دتفادين حددول حقاقددة ا الرملد

ا   باة يال لواة   ه اللام   لى مد  يرال ا روند ت يا روند ت األدائادة يا روند ت 
 اخللاتاة لد  الولوة ا س رملرب يف اللن م .

يقددددم الوادددع ايددد ة  تاددد   ملديددددا  تادددتالدام مقددد ياس ملديددددة تأ ددد  ابعددد دا  ندددم   - 6
حاع ديثم مقا س التأمم ال ال يالويمةب يا رينة ا عر اة يا تو رات ال مل ل  تقلاديةب

العنلد  مدن ا قد ياس يات تود رات ايديثدة الد  تةاد  لفادص ابعد د ندم تقلاديدة يف 
 اللام  ا  رائاة.

قددد تددكدل نتدد ئ  هدد ا الواددع    الواددع ا  دد ةة يف توددوير ا ن رادد ت ا اداناددة يف   - 7
 ا  رائاة ال  تتو  مةملجاة اووذج الواحة ا  رائ  لتسنم اجلوانج اخللاتاة. اللام 

نسدوة ويرب ا اددانارب للعة يدة بتيدنال اقد تسج  نت ئ  الواع اي ة الود حثرب يالرتبد  - 8
  رائاددة تعددب بتةناددة القدددرات التأملاددة يا رينددة ا عر اددة يالقدددرات العنلاددة لدددل الولوددة 

 ا وهوبرب.

 ددرل اددال اهتندد م بعددمل الودد حثرب لدراادد ت اقددد تددكدل نتدد ئ  الواددع ايدد ة    تومل  - 9
 ذات   قة ب لقدرات اخللاتاة ال  تعب مبسر ت ايا ة ايقاقاة.

 مصطهحات انبحث:
 Oasis Enrichment modelنموذج الواحة اإلثرائي 

متعدددة يمتةو دة ديددر يسدم ودوذج الواحدة ا  رائد      ود ر  دد م مدةظل خلدلات تربويدة 
 ددم ا ددرن بددرب ردد  الولوددة مددن ذي  ا واهددج يالقدددرات الع لاددة مددن  دد ل   دد د  ددا  مددن التف 

العلنددد  ا تعنددداب يمملددد رات الوادددع يالتفردددمب يال دددن ت الساليددداة  رملددد ئ   ددد ثي ا تدددو 
ل ليد   ا ك رةب ردا تع ي  قدرات الولوة ا وهوبرب مب  حيقا ا لى ااتف دة دمرةة مدن قددرا 

 .(0229اجلغان ن يآ رينب ) انف ملل يلتنعملل
 Enrichment Programالبرنامج اإلثرائي 

ييقيددد ب للندد م  ا  رائدد  يف هددد ه الدرااددة انددال اللندد م  الددد   يقددوم بتةفادد ه معلدددل 
 ر  ية ا وهوبرب لتو م  لات تربوية تت ل ب لتةو  يالعنا العنل  يالفرر  يال 

يف ا ددةمل  ا درادد  العدد د  يتوددب هدد ا اللندد م  ا  رائدد   ةوان دد  رئا دد   ن لودد   ت تتددو ر 
  العدد م  اددال يبرن لدد   رئا دد   لتةناددة يف مملدد رات التفرددم يالواددع العلندد  ندديسددرم ا تددو  العل
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 يال دددن ت الساليددداة ا دددك رة يمملددد رات الدددتعلل يب لتددد ة تع يددد  الدا عادددة ا   بادددة بسدددرم  ددد م
 (. 0222اجلغان نب )
 Reflective Abilitiesلقدرات التأملية ا

يسددم مفملدددوم القددددرات التأملادددة    قددددرة الفدددرد  لدددى  ادددص ي ملدددل يتقادددال األ رددد ر 
 ,Roberts & Stark) يا سددد  ر يال دددلوملا ت للو ددددول    حلدددول للنسددددر ت

 Self Reflection.يتسدم الدرملددة ا رتفعددة  لدى مقادد س التأمددم الد ال يالويددمة (2008

and Insight  م تول   ل من القدرات التأملاةب يتسم الدرملدة ا ةالفضدة    م دتول   
 متدين من القدرات التأملاة.

 Cognitive Flexibilityالمرونة المعرفية 
يسم مفملوم ا رينة ا عر اة    قدرة الفرد  لدى التادول الد هت للترادع يالتوا دا مد  

 Dennis)  ج حلدول بديلدة متعدددة للنواقدع اليدعوةمك رات الوائة ا تغمةب يالقددرة  لدى  نتد

& Vander, 2010)ا رتفعدة  لددى ا قاد س    م ددتول  د ل مددن ا رينددة  . يتسدم الدرملددة
ا ةالفضدة    م دتول متددين مدن ا ريندة ا عر ادة. يقدد اقتيدر الو حدع  ا عر اةب يتسم الدرملة

نددج األدائدد  العقلدد  بغددمل الةظددر  ددن مدد  يف ا دد ل ايدد ة  لددى قادد س ا رينددة ا عر اددة مددن اجل 
 ديتلرال الفرد يف بةاتال ا عر اة من  لات ا بقة.

 Practical Intelligenceالذكاء العملي 
يسدم الدد مل ل العنلدد  اي مدد  يولددا  لاددال احا ند   الدد مل ل التوواقدد     قدددرة الفددرد  لددى 

 ا تادددددددة يالعنلادددددددةالددددددد  مت املت دددددددومل  يف حدددددددم ا سدددددددر ت يف اياددددددد ة اي ا علومددددددد تتوهاددددددع 
(Sternberg, 2010, 2005a) يمدددد  ملرائادد  مددن  دد ل الدرملددة الرلاددة الدد  حييددم .

 ةدرل (ب يالتع مدم بد لةقود) لفظد (ب قدص الدورق)  لامل  الو لج يف ا تود رات ا د  القدرارات
ملن (. يتسم الدرملة ا رتفعة  لى لنو  ات تو رات    م تول   ل من ال مل ل العنل ب )

 الدرملة ا الفضة    م تول متدىن من ال مل ل العنل .يتسم 
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 حدًد انبحث:
 يتحدد البحث الحالي بمحددين:

اللنددد م  ا  رائددد  ا قددد م مبدرادددة ابدددن اجلددد ر  ا توادددوة ب ألح ددد ل ب  نلردددة العربادددة   - 0
 ال عودية.

 ولوة اليع أليل ياليع الث ين ا تواق ال ملور.  - 0

 أدبيات انبحث:

  ددرال مددن اهددل اةددر ل الددلام  التعلاناددة ا قدمددة للولوددة ا وهددوبربب ملونددال يتدداو يعددد ا
ال هةاددة يالةف ددداة  لاادددتعدادا الفر ددة أليلئددا الولودددة  ت بعددة تعلنملددل يتودددوير قدددرا ل ي ددا 

ا ند رهل ال مةاددة. حادع يرت ددج الولودة مددن    د  حمتددول معدريف املثددر  نقد  ب  ضدد    سيلدا
ل التفرميددة يالواثددة يالساليدداة. يتتةددو  اةددر ل الددلام  ا  رائاددة بتةددو   ددن تع يدد هل  ملدد را 

ح ملدد ت الولوددة ا وهددوبربب يالظددريا الوائاددةب يا مر ندد ت ا  ديددة يالوسددريةب   دد  ة    مدددل 
 & Davis) ا داريددة يال ا ادد ت الرتبويددة. يقددد حدددد  دددد مددن الودد حثرب األنظنددةمرينددة 

Rimm, 2010; Karnes & Bean, 2009)   اةدر ل متةو ددة للدلام  ا  رائادة الدد
ةملددد ي األمل ددياددد ت الدا لادددة اديردددن مدددن    ددد  تقددددًن ر  يدددة    دددة للولودددة ا وهدددوبرب مدددن 

للنوهددوبربب مدددارس ا وهددوبربب  يددول    ددة للنوهددوبربب بددرام  ال دداج يميدد در الددتعللب 
ديردددن مدددن  ددد ل هددد ه  ا الانددد ت اليدددافاةب بدددرام  ق يدددة األادددوو  يالدددلام  ا  ددد ئاة. حادددع

األةدددر ل ا تةو ددددة تقدددددًن بددددرام    رائاددددة  تلددددع يف العنددددا يالتسددددعج ي ددددا ح ملدددد ت الولوددددة 
 ا وهوبرب يمي در الد ل ا تو رة.

 الدددلام  ا  رائادددة ا دراددداة هددد يلعدددم الدددلام  األملثدددر ةدددعواة مدددن بدددرب تلدددا الوددددائم 
(Coleman & Cross, 2005)ن ددوا   مددن ململددةب نظددرا  رينتملدد  يل ددملولة تةفادد ه ب  

 (Pull out Program) العربادة ال دعودية مةملجادة ال داج ا نلردةي مر نادة تعنانملد  يف 
  0202الودددددديرب يبددددد هل ب ) لتردددددون ا وددددد ر التةظانددددد  العددددد م لدددددلام  ا وهدددددوبرب ا دراددددداة

هددد ه ا ةملجاددددة ادددداج  (. حاددددع يدددتل مددددن  دددد ل0992  السددددالصب 0222اجلغانددد نب 
 نسددوة ااةددة  دد ل الاددوم الدراادد   ن راددة يددو ل الع ديددة يف ايقدد ت معالولوددة ا وهددوبرب مددن  

  رائاددةب اي درااددة مقددررات    ددةب ن  يعددودين بعددد ذلددا     يددو ل الع ديددةب يالوقددت الدد   
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 ادوو  يول ال اج يدرتايح بدرب اد  ة يف الادومب ييدوم درااد  مل مدم يف األ يفيقضاال الولوة 
 (.Davis & Rimm, 2010  0229ب اجلغان ن يآ رين)
 

 (Reis, Eckert, McCoach, Jacobs & Coyne, 2008) يتسدم دراادة
ةاددة الددلام  ا  رائاددة ا درادداة  حاددع ملسددفت نتدد ئ  هدد ه الدرااددة  ددن    لاددة الددلام  ا   

ا  رائاددة يف تةناددة قدددرات  ملددل ا قددريلب يالقددرالة الة قدددةب يالو قددة القرائاددةب  ضدد    ددن تةناددة 
  بادددة رمدددو القدددرالة. ي ليدددت الدراادددة    التو ددداة بدددأن توهادددع الدددلام  ا  رائادددة اجت هددد ت  

 ا درااة ي ملل يف مد  تفرم الولوة.
يب يقتيدر دير األنسدوة ا  رائادة  لدى تةنادة اجل ندج العقلد  لددل الولودةب بدم دل دت 

 & Al-Barakat & Al-Karasneh, 2005; Aljughaiman) درااد ت  ديددة

Tan, 2009; Reis, et al., 2008) ان اللام  ياألنسوة ا  رائادة تدك ر    باد    لدى   لدى
ياتملتندد   . ييف هدد ا اليددددب اي ددات دراادد ت  مل تنفعدد ةاجلوانددج الساليدداة ا التلفددة  

 & Aljughaiman & Reynolds, 2005; Wheeler, Waite) ا ددرل

Bromfield, 2002)  مددن  دد ل األنسددوة ان تةناددة ملوانددج خمتلفددة مددن ةاليدداة الفددرد
ا  رائاددةب يعتندددد  لدددى   وددد ل الولودددة ايريدددة  ن رادددة األنسدددوةب ي  ددد رة دا عادددتمللب يدم رادددتملل 

 للتعلل ذاتا  .
يمدددن مراملعدددة الدرااددد ت يالوادددوث الددد  تة يلدددت الدددلام  ا  رائادددة يف الوائدددة العربادددة 

 ,Cannon)  0229  ايندددددور ب 0229ب اجلغانددددد ن يآ دددددرين) يالوائددددد ت األملةوادددددة

Broyles & Seibel, 2009; Delcourt, Cornell & Goldberg, 2007; 

Kalkan & Ersanli, 2008)  يتضو ترملا ه   لدى اجلواندج األمل دديادة يا مل ريدة ياجلواندج
اتنفع لاة ياتملتن  اة لدل الولوة ا وهوبربب يب ترملد   لدى  مل د ب الو لدج ا وهدوب ملادع 

در  لدى توواقملد  ياادتثن ره  يف حا تدال الاومادةب ي لدى خيوق ييقدال لاودد  نت ملد ت ملديددة قد 
ن معظدددل اتجت هددد ت ايديثدددة يف لددد ل ا وهودددة تكملدددد اقددد  نتددد ج تف  دددم ا رونددد ت االدددرنل مدددن 

 & Manning, Glasner & Smith, 1996; Reis) روند ت اخللاتادةدائادة يا األ

Renzulli, 2010; Schraw & Graham, 1997; Sternberg, 1997). 
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 القدرات التأملية:
املدددت األدبادد ت الرتبويددة الدددير ا ملددل للقدددرات التأملاددة يف ا   ظددة  لددى م ددتوي ت 

 تددرل تلددا القدددرات  دد م   اا اددا   للددتعلل الةدد ملو للولوددة  ملدد  لاد  جلددودة الددتعلل يالتدددريسب 
(Agouridas & Race, 2007, 2007) . لتأمدم يعدت الت د ؤل يالتاقادا يالتالادم  

يالربقب ييتج يز معر ة م ذا حددث    معر دة  د ذا حددث يملادع تتسد بال اي  تلدع  اجيالرتمل
لدد ا  ملددو امددر وواعدد   (Silivia & Phillips, 2011) الظددريا مدد  ا واقددع األ ددرل

ان التأمدم هددو ودوذج تقددوًن ترددويت ( (Vidmar, 2005ييو ددو ,ي درير  لعنلاددة الدتعلل. 
لتقادال الد الب يا سد رملة يف األ ر ر.ملند  اندال  عددم ي دملل يف بةد ل الدو   ب لد اتب يتسدجا  ا

تعلددل ا علومدد ت اجلديدددة ذات معدددتب يحيددول  نلاددة الددتعلل مدددن الددتعلل ال ددوا     الدددتعلل 
. يي دملل يف  حدداث تغادمات ملوهريدة يف  قدول (Xie, Kc& sharma, 2008) العنادا
و دددول    ا عدددب .  ن   وددد ل يقدددت للتأمددم ي ددد  د  لدددى ال(Chandler, 2004) الولوددة

العنادددا ياتادددتف دة مةدددال  دددن اتادددتج بة للنواقدددع اجلديددددة. ملنددد  اندددن مدددن  ددد ل ا  حظدددة 
يالتأمددم يالتفرددم ييددوو الولوددة املثددر ح  ادداة يي ادد   لاودد   ال ددلوملاة اخل  ددة رددل يي ددملم 

  لاملل مديد القة   ت ال  تسرم الوململل.
 رات ال هةادة الد  ت د  د الفدرد  لدى يب لا  منال ديردن ا تود ر التأمدم احدد اهدل ا ملد
. (agouridas & Race, 2007) ا دارة اجلاددة للعنلاد ت العقلادة ياخلدلات ال د بقة معد   

 ن الةظر    التأمم  لى انال تدرا  ردر ب اي قددرة يدتل تةناتملد  تلق ئاد  ب يدكدل    تعوادم ودو 
 ية متعندة يه د ة يف الوةاة ا عر اة ه ه العنلاة ال هةاة ا ملنةب حاع اق  د ملة    بة ل ير 

 .(Hedberg, 2009) للولوة
يتعددد القدددرات التأملاددة هددد    تةظميددد   رئا ددا    عظددل بددرام  ا وهددوبرب يا تفدددوقرب ي ن 

 . لدد ا املدددت العديددد مددن الدراادد ت(Ford, 2010; Kolo, 1996) اةلددت تقوديملدد 
(benson & Blackman, 2003; Darling-Hammond, Austin, Cheung 

& Martin, 2008; Eiliam, 2001; Lee, 2005; song, et al., 2005; 

Phan, 2008; Xie, Kc & Sharma, 2008)  اةاة بائة التعلل ال  تو ر للولوة  درص
الولوة يي ملم  ملنملل  التأمم يااتالدام ادياتال ياارتاتاجا تال ا ة اوةب لا ملل يف م رب ادال 

ادائملل األمل ددي  ياملت  رل للنف هال يير   م توي ت القدرات التأملاة يااتاع رل يي يد من 
 & Song Koszalka) لدديملل يحي دن قددر ل  لدى تةظدال الد ات.  قدد تو دلت دراادة

Grabowski, 2005)  الد  هدد ت    معر دة العوامدم ا دك رة يف التأمدم الد ال مدن  د ل
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علل ه  املثر العوامم    رة للقدرات التأملاةب ملن  يململة نظر ولوة ا رحلة ا تواوة ان بائة الت
األنسددوة التعلاناددة ا عقدددةب يمراقوددة الولوددةب ) املددت الدراادد ت ان الوائدد ت التعلاناددة التأملاددة
حم ا سر تب يالتعلل التع يين(ب ياديات ) يتوا ر ايرية يالتع ين(ب يورائا التدريس التأملاة

الب يالرت بدددة التأملادددةب ياألادددئلة التأملادددة(ب تدددد ل القدددرارات  دددرائق ا فددد ه) ا  ددد  دة التأملادددة
 & Darling-Hammond, Austin, Cheung) التأملادة لددل الولودة. يايددت دراادة

Martin, 2008)  اةادة تةنادة القددرات التأملادة يف األنسدوة ا  رائادة يتسدجا  الولودة  لدى
تعلنملدددلب يمق  ددد ألدالا دددلب يرال معدددر تمللب مددن  ددد ل ي دد  اهدددداا ألنسددوة الددو   مبدد  

يتسددجعاملل  لددى التقاددال يف  ددول معدد يم يحمردد ت يا دداةب ي ت حددة  ددرص التقددوًن الترددويت 
 يالتغ ية الراملعة.

 ددريرة الرتملادد   لددى  (Gilbert, 2001; Stamper, 1996)ييقددرتح ملددم مددن
ان القددددرات اخلدددلات الددد  تعددد ز التأمدددم الددد ال لدددد  ا دددتعلل مل لتف  دددم ا و ةدددر يايدددوارب ملنددد  

 التأملاة تتأ ر    ب   مبدل التدرب  لامل .
األاددلوب ا تودد  يف  ان ((Vanvelzen & Tillema, 2004 ي قد   لدد لا بدرب

ة يةندد  لددديملل مملدد رة تددريج يتعلددال يتدددريس الولوددة يالد   يسددج  التأمددم يف ا واقددع اليدفا
 يف ا ة ل الدتعلل بد  واقع الد    ل ا  منال من الضرير  يا ة اج مواململة ا تعلنربالتأمم ال ال

تتادل تفرمهلب يال  ت تد   الواع يالتقي  يالتفرم العناا القد ئل  لدى التأمدم. ملند  
   ان ايوار يا ة قسة م  اآل رين ي   د  لدى تدو م  (Chaung & Tsai, 2005) اة ر
ت يردون يف اح دن حد ت للنتعلنرب توور قدرا ل التأملادةب بدم  ن التأمدم الد ال تعلناةبائاة 

ائلة يالتا ير اجلن   ب يه ا م  يتاقا مدن  د ل الدلام  التقدم يالةنو من   ل ورح األ
 .(Strange, 1992; Wenzlaff, 1994) ا  رائاة

 ,.Halton & Smith, 1995; Kember, et al) يمبراملعدة ادباد ت الوادع

2000; Kerr, 2009; Langer & Colton, 1994; Sternberg, Kaufman 

& Grigorenko, 2008)  يف لدد ل مدد  يرال ا روندد ت يالقدددرات التأملاددة يتضددو يملددود
ب يهد ي  دراك ا سدرلة ا روند ت  نلا ت  ريريةب ي ن مل نت ت دثم اا   نلا ت مد  يرال

Problem Perception ب مديددددد ا سددددرلةProblem Identification ب ا تادددد ر
 Solutionديدددد ميددد در ا ع جلدددة العقلاددةب مراقودددة ايدددم مروندد ت  ر ادددة يدددم ا سددرلةب م

Monitoring ب تقدوًن ايددمSolution Evaluation   هدد ه العنلادد ت يتف  ددم بعضددمل  مدد
بعملب يقد يرون من ا  تاام ان نقاس اي   مةمل  مةفيلة  ن األ رلب حاع ان ملم مملنة 

لاد ت األ درل. هد ا تتولدج  حددل هد ه العنلاد ت ادوا تتولدج ب لضدريرة العديدد مدن العن
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 & Grant, Franklin & Langford, 2002; Roberts) يقدد تةد يل ملددم مدن

Stark, 2008) بع د الد  دثدم ا  دتوي ت الد  يتنادور حو د  مفملدوم القددرات  ددا  من األ
التأملاةب ييعتقد ان تعرس مد  يرال ا روند ت يهدىي اي ملدة    التأمدمب اتقند ك يف التأمدمب 

 يديرن    زه  يف اآللييالويمة. 
ي ييسم ه ا الوعد    قددرة الفدرد Need for Reflectionالحاجة إلى التأمل   -

 لدددددى التاقدددددا  انددددد  لديدددددال مدددددن ا رددددد رب مدددددن  ددددد ل اادددددرتمل   معلومددددد ت اي تةودددددك 
 مبو و  ت مةتظر تعلنمل  يف  ول ا علوم ت ال  بقة.

هد ا الوعدد بددير مملدل  يقدوم :Engage in Reflectionاالنهماا  فاي التأمال   -
يف مديددد نقدد   الدددرتابق ياتلتقدد ل بدددرب ا علومدد ت ال دد بقة يا و دددو  اجلديدددب يبةددد ل 
معددب يا ددو باةملندد ب يقددد ترددون نقدد   الددرتابق هدد ه   قدد ت ال ددوج ب لةتاجددةب اي 
تف ددم ا  حظدد تب اي ااددتةت ج ربددق قددوانرب ادد بقة بقددوانرب تحقددةب اي جتنادد  ايملددال 

 ال ددم التةد قمل . ملن  يقوم الفدرد يف هد ا ا  دتو  مدن التأمدم الدالسوال يات ت ا
بدددرب اخلدددلات اجلديدددة الددد  يتعدددرو  ددد  يبددرب مددد  لديدددال مدددن  دددلات  ا عددريف الة ةددد ل

 ا بقة.

يتعددد ا لددى م ددتوي ت القدددرات التأملاددة ال اتاددةب حاددع تتنثددم  :Insightالبصاايرة  -
الع قدددة  دددن ا علومددد ت ندددم ذات يف القددددرة  لدددى  ددد ل ا علومددد ت يايقددد ئا ذات 

الع قددةب يبعودد رة ا ددرل هدد  القدددرة  لددى ربددق مدد  يودددي يف الظدد هر معلومدد ت متةدد  رة 
 نم ذات   قة لتروين  ررة اي ةرم ت ديثم تلا األمل ال.

ييف  ددول مدد  اددوا يتضددو ان القدددرات التأملاددة ت دد  د الفددرد  لددى التالاددم الدددقاا 
ت الدددد  يتعددددرو  دددد  الفددددرد يف حا تددددالب يدم راددددة مملددددد رات الردددد يف ألبعدددد د ا وقددددع يا سددددر 

يم دددتوي ت التفردددم ا التلفدددة يف حم يلدددة للو دددول    حدددم مة ادددج  ددد ب يملددد لا اادددتالدام 
 اا لاج بديلة  ع جلتمل  دم  يرون لال ا ر يف تةناة ا رينة ا عر اة ال هةاة للفرد.

 المرونة المعرفية:
ذهةاددة ادائادة ت دد  د الفدرد  لددى تغادم يتةويدد  وددرق  تدلز اةاددة ا ريندة ا عر اددة ملوهافدة

التع مدددم الع مدددم العقلدددد  مددد  األمدددور د ددددج وواعتملددد ب بتالادددم  ددددعوب        وامدددم ديرددددن 
 . يي قد   ل(Dennis & vander, 2010) ا ح ودة رد  ياتادتف دة مةملد  يف   د د ايلدول

(Dennis & Vander, 2010; Martin & rubin, 1995)  يندة ا عر ادة هد   دمن ا ر
قددرة الفدرد  لدى التراددع مد  اادرتاتاجا ت جتملاد  يمع جلددة ا علومد ت ا عر ادة  واململدة هددريا 

 من الولوة ال ين يتيدفون  ((Cartwright, 2008 ملديدة ينم متوقعة يف الوائةب يووق   ل
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م يف ا عر ة ب مت ك مرينة معر اة   لاة  هل ال ين يقومون بتولاد ذال للنعر ة من  م التعدي
ال  ي تقولوق  يف  ول  لا ل ال  بقة مب  يتة اج مد  ا وقدعب دمد  ي د  دهل  لدى التادرك 

 ال هت يف زياي  متعددة للنوقع اجلديد. 
 ,Dennis & Vander, 2009; Schraws & Moshman) ييسم ملم مدن

علل ا ةظل ذاتاد  خ.   لولودة ( ان ا رينة ا عر اة ترتوق جبوانج اتارتاتاجا ت ا عر اة للت1995
ذي  ا رينة ا عر اة الع لاة لدديملل القددرة  لدى تةظدال معد ر ملل ي دلا لب يتعدديلمل ب مدن املدم 
مقاا الةت ئ  ا توقعةب ملند  اقدل املثدر ي اد   للعنلاد ت ال هةادة يالوددائم ا ت حدةب يالتع مدم مد  

 اخللات ا عر اة األملثر تعقادا .
( ان تودور ا ريندة ا عر ادة Konik & Crawford, 2004) ييدرل بعدمل الود حثرب

يتولج تدريو   يرتووق بةنق ةالياة ا تعللب يالقدرة ا توورة ال  ديتلرمل  ا تعلل لإل د دة مدن 
 اخللة ال  يواملململ ب ي ن ذلا قد يرون نم مت ح للولوة ا ة ل الدرااة يف الظريا الع دية.

 عادددة ارتو ودد   ي اقدد  ب  ذ ان م دددتول الدا عاددة رمددو الدددتعللب يتددرتوق ا رينددة ا عر اددة ب لدا
يي وح األهدااب يااتسع ر الولوة اةاة ا رينة ال هةاة يم هاتمل ب ي   دهل  لى ان يغدميا 

 يف نظ م مع جلتملل للنعر ة لتيوو املثر    لاة.
ووهد  لددل ه ا يتتدأ ر ا ريندة ا عر ادة    بد   بوملدود دا عادة   لادة يرؤيدة يا داةب  دمن 

الولوددة    درملدد ت   لاددة  عددم مددةملل املثددر قدددرة  لددى التع مددم بف  لاددة يف حددم ا سددر ت 
( حادع ان هد ه Cartwright, 2008) مق رندة بد آل رين الد ين لا دت لدديملل تلدا القددرة

ع اجلديددة. امد  األ دراد العنلاة ال هةاة مرر مي در ا ع جلة العقلاة لدديملل للترادع مد  ا واقد
 ت لديملل قدرا  مل  ا   من ملف لة ا رينة ا عر اة  مقل حيت ملون    ان يرراوا مي در لا ال ين

ا ع جلة العقلاة للتع مم م  اا س ا سرلة يف اب ق  وره . يمن هة  يتورب اةاة بة ل مةد ه  
 يبدددددددددددرام  للنوهددددددددددددوبرب تتاددددددددددددل قدددددددددددددرا ل يتةنددددددددددد  مملدددددددددددد را ل  دددددددددددوق ا عر اددددددددددددة. يددددددددددددرل

(Csikszentmhalyi & Wolfe, 2000)   اةاددة ان يعنددم ميددننوا ا ةدد ه  الددلام
ا  رائاة  لى الربق برب م دتول قددرات ا تعلندرب يم دتول اخلدلات ا قدمدة  دلب حادع تودرب 
انال يف ح ل مل ن م تول ا مل رة يم تول التاد    لارب   منال يةسدأ  دن ذلدا م دتول  د ل 

 فرم يا   رة يا ث برة.من التعلل ا ث ة نتاجة لتافا  قدر ملوم من الت
يمن   ل م  ادواب ديردن القدول ان نتد ئ  األدد ث يف لد ل تقدوًن بدرام  ا وهدوبرب 
تسدددم    اةادددة ان تعندددم الدددلام  ا  رائادددة  لدددى  ائدددة بائدددة تعلنادددة تتاددددل قددددرات الولودددة 

الملل ا وهددوبرب بسددرم ا ضددمب دمدد  ي ددملل يف ر دد  دا عاددتملل رمددو ا ذمدد ز يزيدد دة م ددتول ميدد
 األمل ددي  يتةناة ممل رات التفرم الة قد يا بدا   يال مل ل العنل  لديملل.
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 انركاء انعمهي:
يعد ال مل ل العنل  ياحدا  من برب  دد من ا ف هال ال  حظات ب هتند م مت ايدد مدن 

 ,Hedlund) قودددم الودددد حثرب يف ال دددةوات األ ددددمة ملوددددديم لدددكرال التقلاديددددة  ددددن الددد مل ل

Antonakis & Sternberg, 2003  ييةيج الرتملا   لدى مفملدوم الد مل ل العنلد   نظدرا )
ترتو و تال بعنلا ت م  يرال ا عر ة ا تنثلة يف التالواقب يا راملعةب يا راقوةب يالتقاال. يملد لا 

 ,Sternberg) ارتو ودال مبملد رات التفردم يمملد رات الدتعلل يالدا عادة يارتو ودال ب ل دا ق الوائد 

لعنل  هوي قدرة الفرد  لى تضنرب اا  ممل راتال يت المه  بيورة  نلاة (.   ل مل ل ا2000
 ,Tan & Libby) يف حا تدال الع مدةب دادع يدتنرن مدن ا وائندة بدرب  لاتدال يبائتدال يادلوملال

1997.) 
يقدد بددا اتهتند م ب لوادع يف تودوير الد مل ل العنلد  يت ايدد حدديث   بعدد هملدور بعددمل 

( الد  ند دت بضدريرة التفرقدة بدرب الفدرد Clark, 2002; Hunt, 2008) الدرااد ت العلنادة
الد   خيودق ييقدال لاودد  نت ملد ت ملديدددة قد در  لدى توواقملد  ياادتثن ره  يف حا تدال الاوماددةب 
يبرب آ ر خيوق ييقال يف ات تو رات التقلادية  قق  ااقا نت مل ت   لادة  ت اندال ندم قد در 

قد   لد لا  د  معدب للنوهودة دين مقادا  لى التع مم م  مسر ت حا تال ب ات اجلدودة. يي 
الةج ح يف مواململة مسر ت ايا ة العنلاة.    وهوب ملن   ج ان يرون ن ملاد   امل ددياد    
  بددددد مددددن توددددوير قدراتددددال يذمل ئددددال ألن يرددددون ن ملادددد   يف حا تددددال الع مددددة ييف مادددد دين العنددددم 

 ا التلفة.
قمل بدرب قددرات الدتعلل ( ال  ح يلت  ملدل التةد Tran, 2005) يقد اهملرت درااة

 دن وريدا م حظدتملل يمقد بلتملل يمت بعدة  –األمل ددياة يال مل ل العنل  لدل الولوة ا وهدوبرب 
 دددم دردن الولودة مدن اتاددتف دة مدن مملد را ل الد  تعلنوهدد  يف  –ا ند  ل الفيدلاة يملالملد  

 تعدديم الوائدة توواقمل  يم مس مللملل الاوماةب ي ددم قددر ل  لدى اادتالدام الد مل ل العنلد  يف
 الددددددد  ت دددددددتوملج  لددددددداملل ملادددددددم ا علومددددددد ت األمل دديادددددددة الددددددد  حيدددددددلوا  لاملددددددد . ييضددددددداع

(Cianciolo, et al., 2006 ان انلددج مد  يتلقدد ه الولودة يف مداراددملل ت يدد ل تةناددة )
ال مل ل العنل  ألنال ت يرمل   لى حم ا سر ت ايا تاة الاوماة بقدر م  يرملد   لدى التايدام 

 األمل ددي .
(  من ا وهوب ال   ديتلا قدرات توواقاة   لاةب هو من 0224ملريانب ) يي ق   لدد

تظملدر موهوتددال يف ا ملندد ت العنلادة الدد  تتولددج توواددا يتوهادع ا علومدد ت الدد  مت تعلنملدد  يف 
اياددد ة العنلادددةب يملددد لا اادددتالدام يتةفاددد  ا عر دددة الضدددنةاة الددد  ت تددددرس بيدددورة مو ةدددرة يف 

رسددع  ددن يب مددن هدد ه الفئددة يعددرا مدد  الدد   حيت ملددال للةجدد ح يف بائتددالب ي ا دراددة. يا وهددو 
 ذمل ئال يف اي    يمواقع ذات اا ق حمدد.
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 ,Sternberg, Jarvin & Sharpes) يي قدد   لةظريددة الدد مل ل لددد ااددتمنلجا

2009; Sternberg; 2010 دمن الو لدج ا وهدوب ب مت ملدال م دتول  د ل مدن القددرات  )
نت ج ا ر را    لاة اجلودة ملن  انال معدرو  نتد ج ا رد ر متوا دعة اجلدودةب ا بدا اة ق در  لى  

يمن مةولا ان نقم األ ر ر    حا  التةفا  امر ت يقم اةاة  ن تولاد األ ر ر اجلاددةب  دمن 
ا وهددوب د ملددة    قدددرات   لاددة مددن الدد مل ل العنلدد   لاددتنرن مددن تراددة هدد ه األ ردد ر    

الددد   يتولدددج قددددرات   لادددة يف ت دددويا األ رددد ر ي قةددد   اآل دددرين  برنددد م   نلددد  يهدددو األمدددر
 جبدياه  يمن ن ي   تيور  نل  لتةفا ه .

 دد لفرد الدد   ديتلددا قدددرات  نلاددة   لاددة هددو مددن ديرةددال د ددول مردد ن اي موقدد  مدد ب 
(.  ن Hunt, 2008) يحيددد مد  حيتد ج ان يفعلدال للةجد ح يف هد ا ا وقد ب ن يسدر  يف تةفاد ه

 ين ديتلرون مثم ه ا الةو  من ا وهوة ترون لدديملل القددرة  لدى  دراك العوامدم الد  األ راد ال
  ت ددد  دهل  لدددى تسدددرام بائدددتملل يالترادددع معملددد ب لدددتدددك ر يف ذمددد حملل ب دددر ةب يالعوامدددم ا

يل لا يةجو هكتل األ راد يف مقاا العديد من األهدداا.  ن هةد ك العديدد مدن األةدال ص 
اددة   لاددةب يلرددةملل ت ي ددتواعون توواددا هدد ه القدددرات للتفدد يو الدد ين ديتلرددون قدددرة  بدا 

 الة ملو م  اآل رين اي للفوز اي الت  با يف مواقعملل الوهافاة.
يهةدد  ديرددن القددولي  ن األ ددراد ذي  الدد مل ل العنلددد  العدد ة ن لودد   مدد  يتنادد ين بقددددرة 

رة هدل ايلئددا الد ين لددديملل   لادة  لددى التوا داب  ت ان األ ددراد ا وهدوبرب توواقادد   لا دوا ب لضددري 
قدددرة   ئقددة  لددى تةفادد  مروندد ت الدد مل لب حاددع ان لدد ل تفددوقملل ايقاقدد  يرنددن يف تةناددة 
قدر ل  لى ااتثن ر ه ه ا رون ت يف ا واقع العنلاة. بم ان هة ك ا راد لدديملل قددرة   لادة 

  يف مواقددع  لددى تةفادد  مروندد ت الدد مل ل يف ا ملدد م ا ددردةب يلرددةملل ت يعفددون ملاددع يووقوقدد
(. يلد لا  قدد اجتدال  ددد Sternberg & Grugorenko, 2007) اياد ة الاومادة ا عتد دة

ندم قلاددم مدن الودد حثرب يف لد ل ترباددة ا وهدوبرب ان ملددوهر ا وهودة ت يرنددن  اند  ديتلرددال الفددرد 
مددن قدددرات  قلاددة ملالاددة اي  بدا اددة  قددق بقدددر مدد  يرنددن يف مدددل دادد  السددالص يف  دارة 

القدددددرات ياتاددددتف دة مةملددد  بوريقددددة تر ملاددددة ملادددددة يف ا واقدددع العنلاددددة يتوواددددا هدددد ه تلدددا 
 القدددددددرات للتفدددددد يو الةدددددد ملو مدددددد  اآل ددددددرين اي للفددددددوز اي للت دددددد با يف مددددددواقعملل الوهافاددددددة

(Gottfredson, 2003; Grigorenko & Sternberg, 2001 ب ييتولدج  ملددل)
التفرم يال لوك ا وهوبب يه ي التوا اب ا وهوة العنلاة  ملل   ث يه ئع ديرن ان يكديمل  

 ,Strenberg, Jarvin & Grigorenko, 2009; Strenberg) اتنتقد لب التسدرام

Wagner & Okagaki, 1993.) 
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ييسم التوا ا    تراادع الفدرد نف دال يادلوملال مد  الوائدة : Adjustmentالتوافق   -
    يةتقددمد بوهافدة ملديدددة اي لتملائدة تدد ؤم حادد مدد  تلدا الوائددةب  عةدددم  يعندم الفددر 

 ا  بائددددة ملديدددددةب  منددددال حيتدددد ج  دددد دة    ان يتوا ددددا معملدددد . يتسددددم درااددددة ملددددم مددددن
(Wagner & Strenberg, 1985 ان األ دراد ذي  الد مل ل العنلد  العد ة    )

 ن لو   م  يتنا ين بقدرة   لاة  لى التوا ا.
اجل ندج األملثدر  (  دمنStrenberg, Wagner & Okagaki, 1993) يي قد   لدد

 Emplicetاةاددة يف التوا ددا الوائدد  يتنثددم يف قدددرة الفددرد  لددى املت دد ب ا عر ددة الضددنةاة 

Knowledge     ا رتووة مبج ل م  يملافاة اتاتف دة مةمل . يدثم ا عر ة الضدنةاة مد  رمتد ج
ت يعل  ةمل   معر تال مل  نتوا ا م  بائة م ب تلا ا عر ة ال  ت يتل تعلنمل  بسرم  ريو يال 

اي مدد   بTricks of the tradeن لود   يف  دورة لفظاددةب  ملد  تسدنم  لددى حردل التجربددة 
ديردن ان ن ددناال اااددرار ا ملةددةا الد  تقددود    األدال الةدد ملو يف لدد ل معدرب. هدد ه ا عر ددة مددن 

(. يال ا دراد األذملاد ل Tan & Libby, 1997) ا نردن مديدده  يف لد ل اي مملةدة معاةدة
 ا   هل ا راد  لال يف تةساق ه ا الةو  من ا عر ة.توواق
 ن األ ددراد األذملادد ل توواقادد   ت يتوا قددون دائندد   مدد  بائدد  لب : Selectionاالنتقاااء   -

 أحا ن   يرون من ال مل ل ترك بائة م  ياتنتق ل    بائة ا رلب  لو ان الفدرد يدرل ان 
ملد  يراله ملد يردون مدن األ ضدم ان يرت يهافة م  اي مسرلة اي   قة م  ت تة اوال  قد

ييةتقم    نمه .  ن األ دراد األذملاد ل توواقاد   يعر دون مدت يتادتل  لداملل تدرك مرد ن 
( انال لاس من ا فاد ايدديع  دن ا وهودة مدن Hunt. 2008) اي بائة م . ملن  يكملد

حادددع م دددتوي ت اتنتقددد لب  ددد لفرد ا وهدددوب  نلاددد   هدددو السدددالص الددد   يدددوازن بدددرب 
 وا ا ياتنتق لب  ملو يعرا مت يتوا ا م  بائة م  يمت  ج  لاال ترململ .الت

 ن قنددة الدد مل ل العنلدد  تتنثددم يف قدددرة الفددرد  لددى تسددرام : Shapingالتشااكيل   -
الوائدددة.  ن األ دددراد األذملاددد ل  نلاددد   ت يوازندددون  قدددق بدددرب التوا دددا ياتنتقددد لب يلردددةملل 

ل ديتلردون قددرة متناد ة  لدى مويدم الوائد ت يوازنون ايضد   باةملند  يبدرب التسدرامب  ملد
الدد  يعاسددون  املدد  ملدد  تيددوو ملندد  يريدددينب ملندد  اقددل يرونددون قدد درين  لددى  قةدد   
اآل ددددرين  لددددى العنددددم يف الوائدددد ت الدددد  يسدددداديق .  ن العلندددد ل يالفةدددد نرب يالرتدددد ب 
 العظن ل هل ايلئا ال ين يةجاون يف تسرام بائد  ل الد  يعاسدون  املد ب ملند  اقدل
يضددعون الةنددد ذج الدد  يتوعملددد  اآل ددرين مفضدددلرب ذلددا  لدددى لددرد  توددد  ملل للةنددد ذج 
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ا وملددودة.  ن السددالص ا وهدددوب  نلادد   هدددو ذلددا الفدددرد القدد در  لدددى ي دد  معددد يم 
 يلاس متوع   لتلا ا ع يم  قق.

 تفاعم انقدزات انتأمهية ًاملسًنة املعسفية ًانركاء انعمهي:
ل بأن الولوة الد ين يتيدفون ب  ريندة ا عر ادة يظملدرين يف  و ر م  مت  ر ال ديرن القو 

تفردم مد  يرال معدريف يتضددنن التالوداقب يا راقودةب يايردل  لددى األدال الد ال ي دا معد يم قددد 
حدديه  ألنف دملل.   لولالودة دمدن يتيدفون ب  ريندة ا عر ادة هدل املثدر ي اد    عر دة مد  يوهفدون 

 & Schraws) تقدددمملل الةندد ئ  يالعنلادد لمددن  نلادد ت  قلاالددة يف  ددلا لب يذلددا ل

Moshman, 1995.مق رنرب ب لة وة لغمهل دمن يتيفون ب جلنود ا عريف ) 
ملن  ت ملل األنسوة ال هةاة مب  تو ره من اارتاتاجا ت م  يرال معر اة يف التع مم م  

علل ا عر ادة ا نثلدة العة  ر الوائاة يالتع مم معمل ب دم  ديرن ان يرون لال ا ر يف زيد دة مريندة ا دت
ب  تا ر الودائم ا ة اوة ال  يعتقد اق  تةجو هد ال. يان ه ه اتارتاتاجا ت ت دملل يف زيد دة 
 قتددال يف التع مددم مدد  اخلددلات يتوقدد  الةجدد حب دمدد  ي ددتثم لديددال دا عاددة   لاددة يف ا قودد ل  لددى 

 Williams, et) ( يي قد   لددPrintrich & DcGroot, 1990) العندم األملد ددي   د مدال

al., 2002 دددمن ي ددد  الولوددة مبملددد رات مددد  يرال ا عر دددة ديرددن ان ي دددملل يف تةنادددة الددد مل ل  )
 العنل  لديمللب يا مل رات األمل ددياة يالعنلاة.

يبسرم  د مب ترملد  اةادة التأمدم    اندال يةند  مملد رات التفردم العلاد  لددل الولودةب 
اجلديدددددة يف ا واقددددع ا عقدددددة  دددد ل  يي دددد  دهل  لددددى ي دددد  ااددددرتاتاجا ت لتوواددددا ا عر ددددة

(. ي عددم الولوددة املثددر ي ادد   Hmelo & Ferrari, 1997) انسددوتملل ايا تاددة الاوماددة
مب تول تقدمملل التعلان ب ياملثدر قددرة  لدى ا تاد ر اتادرتاتاجا ت يالودرق لوةد ل ا عر دة الد  

 ,Kish & Sheehan, 1997; Lin, Hmeli) حيت ملوقد  يددم ا سددر ت الاوماددة

Kinzer & Secules, 1999.) 
يهردد ا تظملددر ادبادد ت الواددع األةاددة الةظريددة يالتوواقاددة لدرااددة ا تغددمات الث  ددةي 
القدددرات التأملاددةب يا رينددة ا عر اددةب يالدد مل ل العنلدد  ملنالرملدد ت تعلددل مملنددة للوةدد ل السددد مم 

لددى متغددمات جلناد  األ ددراد بسددرم  دد مب يللنوهددوبرب بسددرم  دد صب  د   دد  مددن تددأ م قددو   
ا ددرل  ديددددة  دد  اةاتملددد   لددى تةنادددة ادددلوك حددم ا سدددر ت ا  ددتقولاة للولودددة.   لقددددرات 

 & Roberts) التأملادة هد  احدد ا كةدرات القويدة  لدى ودو مد  يرال ا عر دة يالتةظدال الد ال

Stark, 2008  ب يا ريندددة ا عر ادددة تعدددد احدددد ا تغدددمات الددد  تعردددس اادددرتاتاجا ت جتملاددد)
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( يالد مل ل العنلد  هددو Kinik & Crawford, 2004) ة ا علومد ت لددل الولوددةيمع جلد
احدد مروند ت الد مل ل الةدد ملوب الد   يةقدم تلدا القدددرات    حاد  اتادتف دة ا ثلدى مةملدد  يف 

 (.Strenberg & Grigorenko, 2002) ايا ة الاوماة

 منيج انبحث:
لقاددد س القولددد  يالوعدددد  اادددتالدم يف الوادددع ايددد ة تيدددنال ا نو دددة الواحددددة ذي ا

one group pretest-posttest design يديثدم اللندد م  ا  رائد  القدد ئل  لدى وددوذج .
الواحة ا  رائ  ا تغم ا  تقم. يالقددرات التأملادةب يا ريندة ا عر ادةب يالد مل ل العنلد  ا تغدمات 

الفيم الدراا  الث ين للعد م الت بعة يف الدرااة. اي لاة يقد مت توواا اديات ا  الوا ن ت يف 
م يمت  ملدرال التووادا القولد  قودم بدايدة تووادا اللند م  ان دة ايد م 0229/0202الدراا  

   ل الفرتة التنملادية لللن م ب ام  التوواا الوعد   قد مت بعد انتمل ل اللن م  باومرب.

 جمتمع انبحث ًعينتو:
 مجتمع البحث:

ا تواددق مبدددارس التعلددال العدد م مبا  ظددة ا ح دد ل  اادد  ولوددة اليددفرب األيل يالثدد ين
 ب  نلرة العرباة ال عودية.

 عينة البحث:
( مدن 9) ( مدن ولودة اليدع األيلب ي00) ( و لو  ب00) ترونت  اةة الدرااة من

اددةةب يقددد مت ا تادد رهل  02ولوددة اليددع الثدد ين ب  رحلددة ا تواددوةب يبلدد  متواددق ا ندد رهل 
( و لو   يف 04) ة ا وهوبرب مبدراة ابن اجل ر  ا تواوة. يقد ة ركبوريقة  سوائاة من الولو

( ولودددة ب يرنلدددوا ات توددد راتب لددد ا مت 2) التووادددا القولددد ب ييف التووادددا الوعدددد  ملددد ن هةددد ك
ااتوع دهل من العاةة الةمل ئاة. يقد ة رك اا  الولوة بسرم توو   يذلا بعد ا د  موا قدة 

ان  اةة الواع مت ا تا رهل ملولوة موهوبرب ي ق    عد يم ا دارة ايلا ل امورهل. يملدير ب ل ملر 
الع مدة لر  يدة ا وهدوبرب يف يزارة الرتباددة يالتعلدال يف ا نلردة العرباددة ال دعوديةب يالد  تسددرت  يف 

 الولوة ال ين يلتاقون ب للام  ا  رائاة توا ر ا ع يم الت لاةي
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%  لدى ا تود ر القددرات ا قدةن  لدى 2تق   دنن ا لدى مئاةاة اييول  لى درملة  -
ا تودد ر الرسددع  ددن ا وهددوبرب( يالدد   جتريددال ا دارة الع مددة لر  يددة ) ةيالوائددة ال ددعود
 ا وهوبرب.

 %022% ي 92ميام دراا  يرتايح برب  -

 أدًات انبحث:
 مقياس التأمل الذاتي والبصيرة:

يدمة الد   ودوره ملددم اادتالدم الو حدع يف الدراادة اي لادة مقاد س التأمددم الد ال يالو
 ,Grant) (. يه ا ا قا س مت توويره من مقاد س اد باRoberts & Stark, 2008) من

ب يالتةظدددددال الددددد ال Metacognition(ب مدددددن نظريددددد ت التفردددددم  انددددد  يرال التفردددددم 2001
Self-regulation (  قددددرةب ي دددددا    قادددد س 02) يهددددو ااددددتو نة تقريددددر ذال تترددددون مددددن
 Need forاي اي ملددة    التأمددم  motiveلوعددد األيل يقدداس ايدد       ددة ابعدد د هدد ي ا

reflection يالوعددد الثدد ين يرملدد   لددى  نلاددة اتقندد ك يف التأمددم بEngagement I n 

reflection ب يالوعددددد الث لددددع الويددددمةInsight  ييقدددداس ي ددددوح الرؤيددددة يف ا ردددد ر الو لددددج
(    ان هد ا ا قاد س Roberts & Stark, 2008) يمسد  ره يادلوملا تال. يتسدم دراادة
ي لى م تول الفقرات. يحيددد  ى م تول الوة ل الع مل يتنت  مبوا ف ت ارومرتية ملادة  ل

الو لددج ااددتج بتال  لددى مفددردات ا قادد س ب اددتالدام ااددلوب لاردد رت يذلددا ب  تادد ر احدددد 
 2)  درملددد ت(ب    حدددد مددد 4) درملددد ت(ب تةوودددا 2) الوددددائم اخلن دددة الت لادددةي تةوودددا د مددد   

 درملة ياحدة(.) درملترب(ب ت تةووا  لى ا و ق) درمل ت(ب ت تةووا
مدن مل معدة  (1) يق م الو حع برتاة ا قا س يتةقااال بعد  ر ال  لى مخ ة حمرندرب

حلدددوانب مل معدددة ااددداو ب يا رملددد  الدددووت ألدددد ث ا وهودددة يا بددددا  يف مل معدددة ا لدددا  ايدددم. 
( و لوددد   مدددن 200) قدددال  لدددى  اةدددة تروندددت مدددنيللتأملدددد مدددن  ددددق ي وددد ت ا قاددد س مت تووا

                                                             
مللادة الرتبادة دلددوانب ا.د.   –الو حدع بلسدرر يالتقددير لردم مدني ا.د. ح دةرب الر مددم اادت ذ  لدل الدةفس الرتبدو   يتقددم (1) 

مللاددة الرتبادة بأاداو ب د. تا ددم    لد  اادت ذ مسدد رك تربادة ا وهددوبربب د.   – مد م ميدوفى ادداد اادت ذ  لدل الددةفس الرتبدو  
 –مسدد رك اللغددة العرباددةب د. مدد  او بمملدد  ااددت ذ م دد  د اللغددة ا ذملا يددة بدد  رمل  الددووت ألددد ث ا وهوددة يا بدددا   مملدد  ااددت ذ

 ال عودية. –مل معة ا لا  ايم 
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اليدددفرب األيل يالثددد ين ا توادددق مبدراددددة ملوا ددد  ا توادددوة يمدراددددة ا ذمددد ل ا توادددوة مبديةددددة 
 ا ح  ل.

يللتاقددا مددن  دددق الوةددد ل العدد مل  للنقادد س يتسددو  ا فدددردات ا فرت ددة لرددم بعدددد 
 اةدددة الدراادددة  لدددى ب لوعدددد الددد   يقددداس هددد ه ا فدددرداتب قددد م الو حدددع بم ضددد   اادددتج ب ت 
 Confirmatoryمفدددردات مقاددد س التأمدددم الددد ال يالويدددمة للتالادددم العددد مل  التوملادددد  

Factor Analysis  بوااددوة وريقددة اتحتن لاددة القيددولMaximum likelihood 

Method   ب اددتالدام برندد مLISREL (Version, 8.8)  يقددد املددد التالاددم الوةدد ئ .
(  قددراتب يالع مددم 6) مددم اي ملددة    التأمددم يترددون مددنالث  دد  للنقادد س يالدد   تضددنن   
( 7) (  قراتب يالع مم الث لعي الويدرة يتردون مدن6) الث يني اتقن ك يف التأمم يترون من

 قددراتب يمت حدد ا  قددرة مددن الع مددم الث لددع نظددرا  لتسددوعمل  الضددعاعب لايددوو ا نددو  الرلدد  
ب دمدد  يعددت  ددق الوةدد ل العدد مل  للنقادد س (  قددرة09) لفقدرات مقادد س التأمددم الدد ال يالويدمة

 ( نت ئ  التالام الع مل  التوملاد .0) يمل لا  دق مفردات ا قو س. ييو و ملديل

 (: نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس التأمل الذاتي والبصيرة1) جدول

 المفردات م
 العوامل

 التشبع
الخطأ المعياري 
 لقيم التشبع

 قيمة "ت"
بات معيار الث
R

2
 

     الحاجة إلى التأمل الذاتي
 2.68 **07.66 2.247 2.82 اهتل ملدا  ب لتاقا  ان  ا رر  اال 0
 2.82 **02.22 2.244 2.89 ن درا  م  اقض  يقت يف التأمم ال ال 2
 2.78 **09.26 2.242 2.88 ن لو   م  احس بسعور م ب يلرن ت ا را ب لتاديد وواعة ذلا السعور 7

 2.77 **09.26 2.242 2.88 ا  م  امقا من وواعة مس  ر ملثم  00
 2.70 **08.06 2.246 2.84 ملثما  م  احت ر يف تف م الومل  02
 2.64 **06.67 2.248 2.82 من ا ملل ب لة وة ة ان ا ملل م  ه  حقاقة مس  ر  08

     اإلنهما  في التأمل الذاتي
 2.89 **00.86 2.242 2.94 ن لو   ت اتأمم  ان  لد  من ا ر ر 0
 2.82 **02.90 2.244 2.90 يف الواق  ت اهتل بتالام الومل  8

 2.76 **09.22 2.242 2.87   دة م  املون يا   بأ ر ر  02
 2.62 **8.08 2.222 2.42 ن لو   م  اةعر بأنت نم مدرك لوواعة مس  ر  رمو األةا ل 02
 2.64 **8.08 2.222 2.42 بال من ا ن لمن ا ملل ب لة وة ة تقاال م  اقوم  06
 2.26 **7.04 2.226 2.42   دة م  ترون لدل  ررة يا اة  ن ااو ب تيريف بوريقة معاةة 09
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 المفردات م
 العوامل

الخطأ المعياري  التشبع
 لقيم التشبع

معيار الثبات  قيمة "ت"
R2 

     الويمة
 2.62 **06.02 2.248 2.78 تلفةت اتأمم يف ااو ب تيريف يف ا واقع ا ال 2
 2.62 **06.46 2.248 2.79 التأمم يف ا ر ر   علت اةعر ب ت وراب 4
 2.80 **02.46 2.244 2.92 اةعر د ملة م اة لفملل الوريقة ال  يعنم ر   قل  6
ً  للتأمم يف ا ر ر  9  2.84 **02.68 2.244 2.90 ن لو   م  ااتغر ق يقتَ 
 2.82 **02.68 2.244 2.90  وة ة ان ا ملل ملاع تتولد ا ر ر من ا ملل ب لة 00
 2.62 **07.20 2.247 2.82 ملثما  م  ا رر يف الوريقة ال  اةعر ر  جت ه ا و و  ت اي األةا ل 04
 2.69 **07.66 2.247 2.82   دة م  املون مدرمل     ذا اةعر بأح اس معاةة 07

 020.66 (z2) قانة مرب  مل  
R2 ( يهو مقا س لقوة الع قة اخلواة برب الفقرة يالوعاد ييف ر  لى انال مع مم  و ت للفقرات ** مر )ب  مع مم اترتو   ا تعدد

 (2.20) م تول الدتلة

-2.42) اة رت الةت ئ     ان قدال معد م ت ا  د ر لابعد د الث  دة ترايحدت بدرب
هملددرت الةتدد ئ  ان قانددة مربدد   (ب ياP≤0.01) دالددة  حيدد ئا    ةددد م ددتول( يااعملدد  2.94
 ( يم دددددددتول دتلدددددددة049) ( بددددددددرمل ت حدددددددر  ت ددددددد ي 00.266) ( بلغدددددددتχ2) ملددددددد  

(p=0.074 ب ا  ان قانة مرب  ملد   ندم دالدة  حيد ئا   يتسدم    مو بقدة الةندوذج اجلاددة)
( RMSEA, GFI, AGFI, NFI) للوا ندد ت. ملندد  ان قددال مكةددرات ح ددن ا و بقددة

مكةددر يهدد  تكملددد ايضدد   مو بقددة الةنددوذج ا قددرتح للوا ندد تب يان  يقعددت يف ا دددل ا ثدد ة لرددم
 ( مكةرات ح ن مو بقة الةنوذج للوا ن ت.0) ا قا س   دق   ملا  . ييو و ملديل

 (: مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات1) جدول
 قيمة أفضل مطابقة للمؤشر المدى المثالي للمؤشر القيمة مؤشرات حسن المطابقة

 أن تكون غير دالة χ2 111211ي مربع كا
 صفر 1211 1>RMSEA>0 (RMSEA) مؤشر جذر مربعالت البواقي
 1211 GFI>0<1 1 (GFI) مؤشر حسن المطابقة

 1211 AGFI>0<1 1 (AGFI) مؤشر حسن المطابقة المصحح
 1211 NFI>0<1 1 (NFI) مؤشر المطابقة المعياري

RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation 

GFI: Goodness of Fit Index; AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index; NFI: Normed 

Fit Index 
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التأمدم ترايحدت  لفقرات بعد اي ملة  ة (R2) ملن  اهملرت الةت ئ  ان قال مع م ت الثو ت
 (ب يبعدددددددد الويدددددددمة2.89-2.26) (ب يبعدددددددد ا قنددددددد ك    التأمدددددددم2.82-2.64) مدددددددن
يتسم تلا القدال     ود ت  قدرات األبعد د الدث ث. يمت ح د ب مع مدم  (ب2.62-2.84)

( 2.69) الثو ت ألبع د ا قا س ب اتالدام مع دلة ملرينود خ الفد ب يبلغدت قاندة مع مدم الثود ت
( 2.66) ( ب لة دوة لوعدد اتقند ك يف التأمدمب ي2.76) ب لة وة لوعدد اي ملدة    التأمدمب ي

( يو دو 0) ( للدرملدة الرلادة  لدى ا قاد س ملردم. يالسدرم2.64) ب لة وة لوعد الويمةب ي
 الوة ل الع مل   قا س التأمم ال ال يالويمة.

 
 Cognitive Flexibility Scale مقياس المرونة المعرفية

 & Dennis) اادددتالدم الو حدددع مقاددد س ا ريندددة ا عر ادددة الددد   ودددوره ملدددم مدددن

Vander, 2010س ادد با لرددم مددن(ب هدد ا ا قادد س مت تودويره مددن مقادد  (Martin & 

Anderson, 1998لقاد س  (  قرةب مت تينانمل 02) (ب يهو ااتو نة تقرير ذال تترون من
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 دعج ) ( ا ام     دراك ا واقع اليعوة  لى اق  مقادة0)    ة ايملال للنرينة ا عر اة ه ي
 ث يا واقع ايا تاةب لى  دراك التف مات الوديلة ا تعددة لاحدا( القدرة 0) التارل ر (ب

( القدرة  لى  نت ج حلدول بديلدة متعدددة للنواقدع اليدعوة. يقدد مت تق دال األيملدال الث  دة 2)
(  قددرات اددلواة تقدداس ماددم الفددرد    7) ييترددون مددن Control   بعدددين ةدد ي التارندد  

 ون مددنييتردد Alternatives دراك ا واقددع اليددعوة  لددى اقدد  مقادددةب يالوعددد الثدد ين الودددائم 
(  قدددرة تقددداس قددددرة الفدددرد  لدددى  دراك التف دددمات الوديلدددة ا تعدددددة لاحدددداث يا واقدددع 02)

 ايا تادددةب يقددددرة الفدددرد  لدددى  نتددد ج حلدددول بديلدددة متعدددددة للنواقدددع اليدددعوة. ييسدددم ملدددم مدددن
(Dennis & Vander, 2010 ان هد ا ا قاد س يتنتد  بيدددق ي ود ت  د لارب. يحيدددد )

ردات ا قادد س ب اددتالدام ااددلوب لاردد رت يذلددا ب  تادد ر احدددد الو لددج ااددتج بتال  لددى مفدد
 2) درملددد ت(ب    حدددد مددد  4) درملددد ت(ب تةوودددا 2) الوددددائم اخلن دددة الت لادددةي تةوودددا د مددد   

 درملة ياحدة(.) درملترب(ب ت تةووا  لى ا و ق) درمل ت(ب ت تةووا
ن مل معدة يقد ق م الو حع برتاة ا قا س يتةقااال بعد  ر ال  لى مخ ة حمرندرب مد
 ايددم. اادداو ب يمل معددة حلددوانب يا رملدد  الددووت ألددد ث ا وهوددة يا بدددا  يف مل معددة ا لددا 

( و لوددد   مدددن 206)  س مت توواقدددال  لدددى  اةدددة تروندددت مدددنيللتأملدددد مدددن  ددددق ي وددد ت ا قاددد
 اليفرب األيل يالث ين ا تواق.

ةة الدراادة يللتأملد من الوة ل الع مل  للنقا سب ق م الو حع بم ض   ااتج ب ت  ا
 Confirmatory Factor لدددى مقاددد س ا ريندددة ال هةادددة للتالادددم العددد مل  التوملادددد  

Analysis   م ددتالدمرب اللندد م  ا حيدد ئLISREL (version 8.8)  للتاقددا مددن
 دق الوة ل الع مل  للنقا س يتسو  ا فردات ا فرت ة لرم   مم ب لع مم ال   يقداس هد ا 

اادددفر هددد ا  Maximum likelihoodحتن لادددة القيدددول الوعدددد. يب ادددتالدام وريقدددة ات
ا ملدرال  ددن  دددق التردوين العدد مل  الثةدد ئ  للنقاد سب ي وددوت  دددق لنو دة ا فددردات الدد  

( نتددددد ئ  التالاددددم العددددد مل  2) تقدددداس ملدددددم   مددددم دين حددددد ا ا  مةملدددد . ييو دددددو ملددددديل
 التوملاد .

رمل ت حريددة ( بددد007.22) ( بلغدتχ2) يقدد اةدد رت الةتدد ئ  ان قاندة مربدد  ملدد  
(ب يهددد  قاندددة ندددم دالدددة  حيددد ئا   يتسدددم    p=0.068) ( يم دددتول دتلدددة069) ت ددد ي 

مو بقددة الةنددوذج للوا ندد تب يمل نددت قددال مكةددرات ح ددن ا و بقددة مل لتدد ةي قانددة مكةددر ملدد ر 
(ب 2.92) (GFI) (ب يقانددة مكةددر ح ددن ا و بقددة2.04) (RMSEA) مربعدد ت الوددواق 

 (ب يقانة مكةر ا و بقة 2.78) (AGFI) يقانة ح ن ا و بقة ا ياو
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(. يقدد يقعدت القدال يف ا ددل ا ثدد ة لردم مكةدر يهد  تكملدد ايضدد   2.84) ا عاد ر 
ان الةنوذج ا قرتح  قا س ا رينة ا عر ادة متفدا مد  الوا ند ت يان ا قاد س  د دق   ملاد  . ملند  

  دالددة  حيدد ئا    ةددد ( يااعملدد2.82-2.69) ترايحددت قددال معدد م ت ا  دد ر للوعدددين بددرب
 ا عر اة. ةا رين( يو و الوة ل الع مل   قا س 0) (. يالسرمp≤0.01) م تول

 (: نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس المرونة المعرفية1) جدول

 المفردات م
 العوامل

 التشبع
الخطأ المعياري 
 لقيم التشبع

 قيمة "ت"
معيار الثبات 

R2 

     بدائلي() المرونة المعرفية
 2.22 **04.22 2.222 2.72 ان  ق در  لى تقدير حجل ا واقع 0
 2.70 **08.48 2.246 2.82 آ   بعرب ات تو ر ات تا رات ا تعددة قوم ا  ذ القرارات 2
 2.74 **09.00 2.242 2.86 احج الةظر    ا واقع اليعوة من زياي  خمتلفة 2
 2.60 **06.80 2.247 2.79 مت حة مو ةرة قوم    ااو ب ال لوك ادع  ن معلوم ت     اة نم 6
 2.48 **02.82 2.222 2.69 اح يل التفرم يف األةا ل من يململة نظر اآل رين 8

 2.48 **02.82 2.222 2.69 ان  ملاد يف ي   نف   مو   اآل رين 02
 2.62 **07.20 2.247 2.82 من ا ملل الةظر    ا واقع اليعوة من زياي  خمتلفة 00
 ةدم  املون يف مواقع  عوة  منت ارا   ات تا رات ا تعددة قوم مديد ملافاة  02

 التيرا
2.80 2.247 07.42 2.67 

 2.62 **07.20 2.247 2.82 ن لو   م  انظر    ا وقع من يململ ت نظر خمتلفة 04
 2.72 **09.00 2.242 2.86 ارا   ملم ايق ئا يا علوم ت ا ت حة  ةد   ي ااو ب ال لوك 06
 2.26 **02.62 2.248 2.72  ةد مومل ململة مواقع  عوةب  منت اتوقع ياح يل التفرم يف ورق خمتلفة يلمل  08
 2.72 **08.06 2.246 2.84 ااتوا  التفرم بأملثر من وريقة يم ا سرلة اليعوة ال  اياملململ  09
 2.62 **06.24 2.248 2.77 لنواقع اليعوةارا   ات تا رات ا تعددة قوم اتاتج بة ل 02

     تحكمي() المرونة المعرفية
 2.69 **07.66 2.247 2.82 ا  ين من  عوبة يف ا  ذ القرارات  ةد مواململة ا وقع اليعوة 0
 2.72 08.06 2.246 2.84 اةعر بفقدان القدرة  لى ال اورة  ةد مواململة ا واقع اليعوة 4
اليعوةب اةعر بضغق ةديد حاع  نت ت ااتوا  التفرم يف   ةد مواململة ا واقع 7

 وريقة يم ا وقع
2.82 2.246 08.24** 2.69 

 2.49 **04.22 2.222 2.72 املد انال  ن ا     ان هة ك ورق خمتلفة للتع مم م  ا واقع اليعوة 9
 2.72 **06.02 2.248 2.78  ةد مواململة ا واقع اليعوةب  منت ت ا را م ذا ا عم 00
 2.62 **08.06 2.246 2.84 ان  ق در  لى التغلج  لى اليعوب ت ال  اياملململ  يف ايا ة 02
 2.60 **06.67 2.248 2.82 اةعر انت ل ت ق درا   لى تغام األةا ل يف ا واقع اليعوة 07

(2.20) ** م ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتول الدتلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
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 ات بعددددد ا رينددددة ا عر اددددة( لفقددددر R2) هدددد ا يقددددد اهملددددرت الةتدددد ئ  ان قددددال معدددد م ت الثودددد ت
 التارندد ( ترايحددت بددرب) (ب يبعددد ا رينددة ا عر اددة2.74-2.48) الودددائل ( ترايحددت بددرب)
(ب يتسدم تلدا القدال     ود ت  قددرات ابعد د مقاد س ا ريندة ا عر ادة. يقددد مت 2.60-2.72)

مع مددم  ح د ب مع مددم الثود ت ألبعدد د ا قاد س ب اددتالدام مع دلددة ملرينود خ الفدد ب يبلغدت قانددة
( ب لة ددوة لوعددد ا ريندددة 2.70) الودددائل (ب ي) ( ب لة ددوة لوعددد ا رينددة ا عر ادددة2.72) الثودد ت
( للدرملددة الرلاددة  لددى ا قادد س ملرددمب يهدد  قددال دالددة يمقوولددة 2.69) التاندد (ب ي) ا عر اددة

  حي ئا  .

 
 ( يوضح البناء العاملي لمقياس المرونة المعرفية1) شكل
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 Practical Intelligenceعمهي اناختبازات انركاء 
اس الد مل ل العنلد  يف  دوره اللفظادة يالسدرلاة ااتالدم الو حع    دة ا تود رات تقد

ال  ا دده   ريدا  ندم  Aurora Batteryيالرناةب مت ا تا رهل من بو رية ا تو رات اريرا 
 ,Chart, Grigorenko, & Yale University Sternberg) مدن مل معدة باددم

 & Sternberg) ةادددت ا توددد رات الددد مل ل  لدددى نظريدددة الددد مل ل الةددد ملو(. يقدددد ب2008

Grigorenko, 2000; Theory of Successful Intelligence 2007 ب)
اددةة. ي اندد  يلدد  ي ددع  02اددةوات ي 9يت ددتملدا األوفدد ل الدد ين تددرتايح ا ندد رهل بددرب 

 ل  تو رات الث ثي
( بةددود يتقدداس 2) مددن نيهددو ا تودد ر لفظدد  يترددو : Decisionsاتخاااذ القاارارات   -

 قدرة الو لج  لى مديد يتيةاع األاو ب ال  تد عال اي دةعال من ا  ذ قرار م .
( بةدود ييقداس قددرة الولدج  لدى 2التع مم بد لةقودي يهدو ا تود ر ملند  يتردون مدن )  -

 حم مسرلال ح  باة من ياق  ايا ة الاوماة 
ييقدداس قددرة الو لددج  لددى ( بةدود 02) قدص الددورق يهدو ا تودد ر ةدرل  يترددون مددن  -

 مديد ةرم يرقة مووية بعد قص اجل ل ا ظلم مةمل  يااتوع ده ي   دة  تو الورق.
( 9022) يقدددد مت تقةددددرب يتعريدددج بو ريددددة اريرا يف ا نلردددة العرباددددة ال دددعودية  لددددى 

 و لددددج يو لودددددة مت ا تادددد رهل بوريقدددددة  سددددوائاة مدددددن مةدددد وا خمتلفدددددة يدمثلددددة للوائدددددة ال دددددعودية
لب اجلوادددمب الددددم مب الريددد وب بريددددةب تودددوكب ملددددةب ارددد (. يقدددد مت التووادددا يف العددد م ا ح ددد )

 م.0229الدراا  
يللتأملد من الوة ل الع مل  ت تو رات ال مل ل العنل  الث ثب قد م الو حدع بم ضد   

 Confirmatory( و لود    لدى ات تود رات للتالادم العد مل  التوملادد  200) اادتج ب ت

Factor Analysis   ب اددتالدام اللنددد م  ا حيدد ئLISREL (Version, 8.8) 
للتاقدددا مدددن  ددددق الوةددد ل العددد مل  للددد مل ل العنلددد . ييو دددو اجلدددديل التددد ة نتددد ئ  التالادددم 

 الع مل  التوملاد .
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 (: نتائج التحليل العاملي التوكيدي الختبارات الذكاء العملي1) جدول

 األبعاد م
 العوامل

الخطأ المعماري  التشبع
معامل  قيمة"ت" لقيم التشبع

 R2الثبات 
 1211 12111 11211** 1211 (Decisionsاختبار اتخاذ القرارات) لفظي -تطبيقي 1
 1211 12111 11211** 1211 (Moneyاختبار التعامل بالنقود ) كمي  -تطبيقي 1
 1211 1211 11211** 1211 (Paper Cuttingاختبار قص الورق) شكلي -عملي 1
 1211 (X2) بع كايقيمة مر  

 (2.20) ** م تول الدتلة

املدددت الةتدد ئ   لددى  دددق الترددوين العدد مل  الث  دد  للدد مل ل العنلدد  يتوددرب  دددق 
لنو ة ا فردات الد  تقداس ملدم ا تود ر دين حد ا ا  مةملد . ملند  اةد رت الةتد ئ  ان قاندة 

X) مربدددددددد  ملدددددددد  
 ( يم ددددددددتول دتلددددددددة0) ( بدددددددددرمل ت حريددددددددة ت دددددددد ي 7220) ( بلغددددددددت2

(0.114>p يهد  قانددة ندم دالددة  حيدد ئا   يتسدم    مو بقددة الةندوذج للوا ندد تب يملدد لت )
قال مكةرات ح ن ا و بقة يف ا دل ا ثد ة لردم مكةدر مل لتد ةي قاندة مكةدر ملد ر مربعد ت 

(ب يقاندددة 2.92) (GFI) (ب يقاندددة مكةدددر ح دددن ا و بقدددة2.00) (RMSEA) الودددواق 
 (NFI) يقاندددددة مكةدددددر ا و بقدددددة ا عاددددد ر (ب 2.92) (AGFI) ح دددددن ا و بقدددددة ا يددددداو

(. يهددد ه القدددال تعدددت ان الةندددوذج ا قدددرتح للددد مل ل التوواقددد  متفدددا مددد  الوا نددد ت يان 2.89)
 -2.87) ا قادد س  دد دق   ملادد  . ملندد  ترايحددت قددال معدد م ت ا  دد ر لابعدد د الث  ددة بددرب

و الوةدددد ل ( يو دددد2) يالسددددرم(. P≤0.01) ( يااعملدددد  دالددددة  حيدددد ئا    ةددددد م ددددتول2.90
 الع مل  لل مل ل العنل .

 
 ( البناء العاملي للذكاء العملي1) شكل
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( لوعدد الد مل ل 2.72) ( بلغدتR2) ملن  اهملدرت الةتد ئ  ان قدال معد م ت الثود ت
( لوعدد الد مل ل العنلد  2.80) ( لوعدد الد مل ل العنلد  الرند ب ي2.82) العنل  اللفظد ب ي

 تودد رات الث  دةب يتسددم تلدا القددال     ودد ت ( للدرملددة الرلادة  لددى ات2.72) السدرل ب ي
 ا تو رات ال مل ل العنل .

 انربنامج اإلثسائي:
 محتوى البرنامج:

ا تدد ر الو حدددع مو دددو  الو قددة يا  دددتقوم لاردددون ا ددور الرئا ددد  للناتدددول ا عدددريف 
لى مودا لللن م . مت   داد اللن م  ا  رائ   لى مةملجاة اووذج الواحة ا  رائ  ال   يقوم  

تددو م  ددلات تربويددة يتف  ددم معملدد  الولوددة بسددرم متدددرج يف العنددا العنلدد  يا ملدد ر ب داددع 
يرون ا  تول األدىن ق  دة    بعده. يبيورة املثر مديدا   دمن اودوذج الواحدة ا  رائد  الد   

رد ات تتوة ه مددارس التعلدال العد م يف ال دعودية يعندم  لدى   د د  داغة تف  لادة بدرب    دة مرت
ه ي ا تول العلن  ا تعناب يممل رات الواع يالتفرمب يال ن ت السالياة ا ك رةب يذلا 
من   ل  ائة  و ر   م خللات تربوية متعددة يمتةو ة ديدر رد  الو لدج ا وهدوب  دل  د ث 
 مراحم رئا ة متدرملة ه ي اتاترس اب يا تق نب يالتناا . ييسنم ا تول  لى م  يل ي 

 : البرنامج اإلثرائي العام ويشمل: أوالً 
السدجرة ا عر ادة مسدتنلة  لدى لد تت  لناددة متعدددة ملند  هد  مو داة يف السددرم   -0

 الت ةي
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 ( الشجرة المعرفية لبرنامج الطاقة والمستقبل1) شكل

 اإلطار العام للبرنامج اإلثرائي:   -1
الولوددة هدد ي التفرميدددةب يرملدد  اللندد م  ا  رائدد   لددى اربدد  ملواندددج رئا ددة يف اددلوك 

 الواثاةب التعلاناةب ياتنفع لاة.
يتضددنةت مملدد رات ذات   قدة ب جل نددج ا بدددا   يالتالالدد   الجوانا  التفكيريااة:  -

 دد لة للج نددج ا بدددا  . ا ق رنددة الو قددةب ا رينددةب التف  ددامب ياألدثلددت يف اآللي 
 ج التالال .يمديد الع ق تب التيةاعب الرتتاجب يالتف م للج ن

متةو دةب توويددج يتضدنةت مملد رات اد  ا علومد ت مدن ميد در  الجوانا  البحثياة:  -
 ا علوم تب يمديد ا سرلة.

تضددنةت مملددرات ااددتالدام ا رتوددة يميدد در ا عر ددة األ ددرلب  الجواناا  التعليميااة:  -
 دقة ا  حظةب الواع من   ل ا نرتنتب يالتةظال

يتضدددنةت مملدددد رات الةظددددرة     خصااااية واالجتماعيااااة(:الش) الجوانااا  االنفعاليااااة  -
را مدواون القدوة يالضدعع يف  لةفسب تقدير القددرات الساليداةب تعدالثقة ب) ال ات
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قدراتددددال(ب يمملدددد رات التادددددث يمملدددد رات اتاددددتن  ب مملدددد رات العنددددم اجلندددد    اي 
 التع يين.

تدددول يعنددم هددد ا اللندد م   لدددى   ددد د  ددا  مدددن التف  ددم بدددرب رملددد ئ   دد ث هددد ي ا 
العلندد  ا تعندداب يمملدد رات الواددع يالتفرددمب يال ددن ت الساليدداة ا ددك رة يذلددا مددن  دد ل 
 ائدددة  وددد ر  ددد م خلدددلات تربويدددة متعدددددة يمتةو دددة ديدددر رددد  الو لدددج  دددل  ددد ث مراحدددم رئا دددة 

 انت  ياوور(.)  تقن(ب التنا ) ااترسع(ب ا تق ن) متدرملة ه ي اتاترس ا

 ثانيًا: الوحدات اإلثرائية

 تضمن البرنامج ثالث وحدات تعليمية وهي: 
 التادي ت اتقتي دية بعد نضوب الةفق.  -

 مدي ت ةرمل ت الورتيل بعد نضوب الةفق.  -

 التادي ت اتملتن  اة بعد نضوب الةفق.  -

 إجراءات تطبيق البرنامج
للتأملددد مددن ا  ددداد ا ملددت لفريددا تةفادد  اللندد م ب مت تدددريج الفريددا التةفادد    لددى 
آلادد ت تيددنال الددلام  ا  رائدد  ي ددا مةملجاددة اوددوذج الواحددة ا  رائدد . قدد م  ريددا برندد م  ابددن 
اجل ر  ا تواوة بتيدنال اللند م  ي قد    د  مت التددرب  لادال. قد م الو حدع بتووادا ات تود رات 

ت بعدة قوم بداية اللن م  يف اي م التملائةب يمل لا بعد اتنتمل ل من اللن م ب ملن  ق م الو حع مب
 انسوة اللن م  يالتادث م   ريا العنم يالتعرا  لى وواعة ام اللن م ب يزي رة اللن م .

 المعالجة اإلحصائية: 
لإلمل بة  لى اائلة الواعب يالتاقا من الفريو ق م الو حع بمد  ل الوا ند ت يف 

ا  لعدددم . ينظددر SPSS( Version, 16.00) برندد م  ااي مددة ا حيدد ئاة للعلددوم ا ن دد ناةا
تددددو ر ا  ددددلن ت الضددددريرية تاددددتالدام ا تودددد ر اتا يف با ندددد ت ا نو دددد ت ا رتووددددة.  قددددد 

 Wilcoxonااددتالدم الو حددع ا تودد ر اييلرومل ددون  ةدد رات الرتددج لددازياج ا رتووددةب 

Signed Rank Test  ااددتالدم الو حددع برندد م  لإلمل بددة  لددى ااددئلة الدرااددة. ملندد 
(Version 8.8 ) LISREL  مددددددددن  دددددددددق الوةدددددددد ل العدددددددد مل  للنقدددددددد ياس للتأملددددددددد
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يات توددد رات الث  دددة ا  دددتالدمة يف الوادددع مدددن  ددد ل التالادددم العددد    التوملادددد  يمديدددد 
 العوامم ا رونة لرم متغم.

اللندد م (ب مت ح دد ب حجددل ) يللتأملددد مددن حجددل األ ددر التجددريمل للنتغددم ا  ددتقم
 األ ر ب اتالدام ا ع دلة الت لاةي

Effect Size = z/ N  (Cohen, 1988)  

( يف ح لة ا نو  ت ا رتووة    لنو  ا س رملرب مضريب يف  دد N) حاع تسم
 .0× ا  حظ تب ا  لنو  ا س رملرب 

 اننتائج:
 أواًل: أثر البرنامج على القدرات التأملية

ة ا سددد رملرب  ادددالب مت للتاقدددا مدددن اللنددد م   لدددى التأمدددم الددد ال يالويدددمة لددددل الولوددد
 Wilcoxon Signedااددتالدام ا تودد ر ييلرومل ددون  ةدد رات الرتددج لددازياج ا رتابوددة 

Rank Test التوواقددرب القولدد  يالوعددد ب يذلددا للوقددوا  ب اددتالدام دراملدد ت الودد ب يف
 لى مد   ذا ملد ن توزيد  الددرمل ت يف التوواقدرب القولد  يالوعدد  خيتلفد ن  دن بعضدملن  الدوعمل 

اي ملة    ) دات  ام تب يمت ملام با ن ت األبع د الث  ة  قا س التأمم ال ال يالويمة ا ت     
التأمددمب اتقندد ك يف التأمددمب الويددمة( يملدد لا الدرملددة الرلاددة. ييو ددو اجلددديل التدد ة نتدد ئ  

 ا تو ر اييلرومل وناي
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 (: 1) جدول

المتطابقة بين متوسطات دراجات نتائج اختبار ويلكوكسون إلشارات الرت  لألزواج 
 الطلبة ف  التطبيقين القبلي والبعدي في مقياس التأمل الذاتي والبصيرة

متوسط  العدد 
 الرت 

مجموع 
 الرت 

  "Zقيمة "

الحاجة إلى 
 التعامل

 الرت  السالبة
 الرت  الموجبة
 الرت  المحايدة
 المجموع

1 
11 
1 
11 

1211 
11211 

111211 
11211 

-12111** 12111 

االنهما  في 
 التأمل

 الرت  السالبة
 الرت  الموجبة
 الرت  المحايدة
 المجموع

1 
11 
1 
11 

111 
11211 

111211 
11211 

-12111** 12111 

 الرت  السالبة البصيرة
 الرت  الموجبة
 الرت  المحايدة
 المجموع

1 
11 
1 
11 

1111 11211   

الدرجة 
 الكلية

 الرت  السالبة
 الرت  الموجبة
 ايدةالرت  المح
 المجموع

1 
11 
- 
11 

11211 
11211 

111211 
11211 

-12111** 12111 

Cohen  n 2 < 5   ()عاع  **p ≤ 0.01 *p ≤ 0.05 

 (1988)  5 ≤ n 2 < 8 ()متواق 

n 2 < 8   ()ملوم 

(    ان هة ك ح لت ن يف بعد اي ملة    التأمم قلت  امل  درمل ت 2) يسم اجلديل
( ح لدددة زادت  املددد  درملدددد ت 07) القولددد ب يف حدددرب يملدددددتالتووادددا الوعدددد   دددن التوواددددا 

التوواددددا الوعددددد   ددددن درملدددد ت التوواددددا القولددددد ب باةندددد  ت دددد يت درملدددد ت حدددد لترب يف ملددددد  
(ب يه  قانة دالدة  حيد ئا   0.972-) ( ا  وبة من ه ه القالZ) التوواقربب يبلغت قانة
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لةتاجة تسم    ان (. يه ه ا2.429) (ب ملن  بلغت قانة حجل األ ر2.20)  ةد م تول
 ه ه الفريق مل نت لي   التوواا الوعد . 

التأمم تظملر الةت ئ  ان هة ك ح لت ن  قق قلدت  املد  درملد ت   ةييف بعد اتقن ك 
( ح لدددة زادت  املدددد  07) التووادددا الوعدددد   دددن درملدددد ت التووادددا القولددد ب يف حددددرب يملددددت

ت د يت قدال حد لترب يف التوواقدرب  درمل ت التوواا الوعد   ن درمل ت التوواا القول ب باةن 
(ب يهددد  قانددة دالدددة 0.608-) ( ا  دددوبة ن هدد ه القددالZ) القولدد  يالوعددد ب يبلغدددت قانددة
(ب يهددد ه 2.424) (ب ملنددد  بلغدددت قاندددة حجدددل األ دددر2.20)  حيددد ئا    ةدددد م دددتول دتلدددة

 الةتاجة تسم    ان ه ه الفريق مل نت لي   التوواا الوعد .
 ( يه  قانة دالة  حي ئا    ةدد م دتول0.028) (Z) قانة ييف بعد الويمة بلغت

( ح تت قلت  امل  درمل ت التوواا الوعد   دن 2) (ب حاع اهملرت الةت ئ  يملود2.22)
( ح لددة زادت  املدد  درملدد ت التوواددا الوعددد  02) درملدد ت التوواددا القولدد ب يف حددرب يملدددت

ملدد  التوواقددرب. ملندد  ( حدد تت يف  2)  ددن درملدد ت التوواددا القولدد ب باةندد  ت دد يت درملدد ت
(ب يهد ه الةتاجددة تسدم    ان هدد ه الفدريق مل نددت ليدد   2.248) بلغدت قانددة حجدل األ ددر

 التوواا الوعد .
( ح لددة زادت 08) ييف الدرملددة الرلاددة  لددى مقادد س التأمددم الدد ال يالويددمة يملدددت

( حدد تت 2)  املدد  درملدد ت التوواددا الوعددد   ددن درملدد ت التوواددا القولدد ب يف حددرب يملدددت
( Z) قق قلت  امل  درمل ت التووادا الوعدد   دن درملد ت التووادا القولد ب يقدد بلغدت قاندة 

 (ب يهدددد ه القانددددة دالددددة  حيدددد ئا    ددددن م ددددتول دتلددددة0.807-) ا  ددددوبة مددددن هدددد ه القددددال
(. يذه الةت ئ  تسم    ان درمل ت الولوة 2.426) (ب ملن  بلغت قانة حجل األ ر2.20)

لدددى الدرملدددة الرلادددة قدددد ا تلفتددد   دددن بعضدددملن  ا ت  ددد   دات  يف التوواقدددرب القولددد  يالوعدددد   
  حي ئا  .

يبسرم   مب تسم الةت ئ     ان اللن م  قدد ذمدو يف م درب قددرات التأمدم الد ال 
 يالويمة لدل الولوة ا س رملرب  اال.

 ثانيًا: أثر البرنامج على المرونة المعرفية:
ر اة لددل الولودة ا سد رملرب  ادالب مت اادتالدام للتاقا من ا ر اللن م   لى ا رينة ا ع

ا تو ر ييلرومل ون  ةد رات الرتدج لدازياج ا رتابودة ب ادتالدام درملد  الود ب يف التوواقدرب 
الددتارلب الودددائم( يملدد لا ) القولدد  يالوعددد ب يمت ملاددم با ندد ت ابعدد د مقادد س ا رينددة ا عر اددة

  ر اييلرومل ونايالدرملة الرلاة. ييو و اجلديل الت ة نت ئ  ا تو
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(: نتائج اختبار ويلكوكسون إلشارات الرت  لألزواج المتطابقة بين 1) جدول
 متوسطات درجات الطلبة في التطبيقين القبلي والبعدي في مقياس المرونة المعرفية

متوسط  العدد 
 الرت 

مجموع 
 الرت 

 Z" N2قيمة "

 الرت  السالبة التحكمي
 الرت  الموجبة
 ارت 
 المحايدة

 مجموعال

1 
11 
1 
 
11 

11211 
1211 

111211 
1211 

- 12111 
*** 

12111 

 الرت  السالبة البدائلي
 الرت  الموجبة
 الرت 
 المحايدة
 المجموع

1 
11 
1 
 
11 

11211 
1211 

111211 
1211 

- 12111 
*** 

12111 

الدرجة 
 الكلية

 الرت  السالبة
 الرت  الموجبة
 الرت  
 المحايدة
 المجموع

1 
11 
- 

11211 
1211 

111211 
1211 

- 12111 
*** 

12111 

     11 المجموع
*** p  0.001 

تظملدر الةتد ئ  ا تعلقدة بوعددد ا ريندة ا عر ادة التارند  يملددود ح لدة ياحددة مل ندت  املدد  
( ح لدددة 08) درملددد ت التووادددا الوعدددد  اقدددم مدددن درملددد ت التووادددا القولددد ب يف حدددرب يملددددت

مل ت بدرب ر اا القول ب ملند  ت د يت الددزادت  امل  درمل ت التوواا الوعد   ن درمل ت التوو
-) ( ا  ددددوبة  دددد ه القددددالZ) التوواقددددرب القولدددد  يالوعددددد  يف حدددد لترب  قددددقب يبلغددددت قانددددة

(ب يقد بلغت قاندة حجدل 2.220) (ب يه  قانة دالة  حي ئا    ةد م تول دتلة2.948
ييف  وعد .(. يه ه الةتاجة تسم    ان ه ه الفريق مل نت لي   التوواا ال2.602) األ ر

بعددد ا رينددة ا عر اددة الودددائل  اهملدددرت الةتدد ئ  يملددود ح لددة ياحددددة  قددق مل نددت  املدد  درملددد ت 
 املدد   ( ح لددة زادت09التوواددا الوعددد  اقددم مددن درملدد ت التوواددا القولدد ب يف حددرب يملدددت )

درمل ت التوواا الوعدد   دن درملد ت التووادا القولد ب ملند  ت د يت الددرمل ت بدرب التوواقدرب 
(ب 2.948 -ا  دوبة  د ه القدال )( Zد  يف ح لة ياحدة  ققب يبلغت قانة )القول  يالوع
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( يقدددد بلغدددت قاندددة حجدددل األ دددر 2.220يهددد  قاندددة دالدددة  حيددد ئاة  ةدددد م دددتو  دتلدددة )
 (. يه ه الةتاجال تسم  ة ان ه ه الفريق مل نت لي   التوواا الوعد 2.629)

(ح لدة زادت 02) ملر الةتد ئ  يملدودييف الدرملة الرلاة  لى مقا س ا رينة ا عر اة تظ
 املدد  درملدد ت التوواددا الوعددد   ددن درملدد ت التوواددا القولدد ب يقددد يملدددت ح لددة ياحدددة  قددق  
 مل نددددت  املدددد  درملدددد ت التوواددددا الوعددددد  اقددددم مددددن درملدددد ت التوواددددا القولدددد . يبلغددددت قانددددة

(Zا  دددددوبة مددددددن هدددددد ه القددددددال) (-ب يهدددددد  قانددددددة دالددددددة  حيدددددد ئا    ةددددددد م ددددددتول4.229) 
(. يهددد ه الةتاجدددة تسدددم    ان هددد ه 2.609) بلغدددت قاندددة حجدددل األ دددر (ب يقدددد2.220)

الفريق مل نت لي   التوواا الوعد . ياا  ه ه الةت ئ  تسدم    ذمد ح اللند م  يف  حدداث 
تدأ مات    باددة يف ا رينددة ا عر ادة. يديرددن القددول بسدرم  دد مي  ن نتدد ئ  الدراادة اي لاددة تسددم 

  م رب ا رينة ا عر اة لدل  اةة الدرااة.   ان اللن م  قد ذمو يف

 ثالثًا: أثر البرنامج على الذكاء العملي:
للتاقا من ا ر اللن م   لى ال مل ل العنل  لدل الولوة ا س رملرب  االب مت اادتالدام 

 ا تو ر ييلرومل ون  ة رات الرتج لازياج ا رتابوة ب اتالدام درمل ت
عد ب يمت ملام با ن ت الدرملة الرلوة  لى ا تو رات ال مل ل الو ب يف التوواقرب القول  يالو

 اللفظاةب الرناةب السرلاة(. ييو و اجلديل الت ة نت ئ  ا تو ر اييلرومل وناي) العنل 

(: نتائج اختبار ويلكوكسون إلشارات الرت  لألزواج المتطابقة بين 1) جدول
 ي اختبارات الذكاء العمليمتوسطات درجات الطلبة في التطبيقين القبلي والبعدي ف

متوسط  العدد 
 الرت 

مجموع 
 الرت 

  "Zقيمة "

الدرجة 
 الكلية

 الرت  السالبة
 الرت  الموجبة
 الرت  المحايدة
 المجموع

11 
1 
1 
11 

11211 
1211 

111211 
11211 

-12111 -- 

( 04) تظملر الةت ئ  ا تعلقدة ب لدرملدة الرلادة  لدى ا تود رات الد مل ل العنلد  يملددت
( 6) زادت  امل  درمل ت التوواا الوعدد   دن درملد ت التووادا القولد ب ييف حدرب توملددح لة 

ح تت زادت  امل  درمل ت التوواا القول   ن درمل ت التوواا الوعد ب يت  يت الددرمل ت 
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 ( ا  ددددددوبة مددددددن هدددددد ه القددددددالZ) بددددددرب التوواقددددددرب يف ح لددددددة ياحدددددددة  قددددددق. يبلغددددددت قانددددددة
 ح م   م تسدم هد ه الةتد ئ      ددم ذمد. يبسر(ب يه  قانة نم دالة  حي ئا   0.709-) 

اللفظادددةب الرنادددةب ) اللندد م  ا  رائددد  يف  حدددداث تدددأ مات    بادددة يف الدد مل ل العنلددد  بأبعددد ده
 السرلاة(ب يالدرملة الرلاة  لى ا تو رات ال مل ل العنل .

 مناقشة اننتائج:
وددوذج الواحددة يملدددا الواددع ايدد ة    التعددرا  لددى األ ددر الدد   ديرددن ان حيد ددال 

ملأحددد اللندد م    -ا  رائدد  الدد   مت تةفادد ه مبدراددة ابددن اجلدد ر  ا تواددوة مبا  ظددة األح دد ل
 لدددى التأمدددم الددد ال  -ا  رائادددة الددد  توودددا مبددددارس التعلدددال العددد م ب  نلردددة العربادددة ال دددعودية

لددل الولودة يالويمة ملنرون م  يرال معريفب يا رينة ال هواة ملنرون ادائد ب يالد مل ل العنلد  
 ا وهوبرب ب  رحلة ا تواوة.

 ض األًل:سمناقشة نتائج انف
 كمكون ما وراء معرفي() أواًل: أثر البرنامج على التأمل الذاتي والبصيرة

اهملدرت الةتدد ئ  ان اللند م  ملدد ن لدال تددأ م دال  حيد ئا    لددى التأمدم الدد ال يالويددمة  
 ات   حيدد ئا   ب لة ددوة لوعددد اي ملددة    التأمددمملنرددون مدد  يرال معددريفب يان هدد ا التددأ م ملدد ن د

(P ≤ 0.01 ب يبعدد اتقند ك يف التأمدم)(P ≤ 0.01)( ب يبعدد الويدمةP ≤ 0.05)   ب ملند
 يبلددد  حجدددل األ دددر (P ≤ 0.01ملددد ن دات  ايضددد   ب لة دددوة للدرملدددة الرلادددة  لدددى مقاددد س)

د اتقن ك يف التأممب ( ب لة وة لوع2.424) ( ب لة وة لوعد اي ملة    التأممب ي2.429)
ملة الرلاة  لى ا قا س. يه ه الة وة ر ( للد2.426) ( ب لة وة لوعد الويمةب ي2.248) ي

تسددم    درملدددة  ددعافة مدددن التددأ م لللنددد م   لددى ملدددم مددن اي ملدددة    التأمددم ياتقنددد ك يف 
    قددرات بعددد  التأمدم يالويددمة يالدرملدة الرلاددة لددل الولوددة ا سد رملرب يف اللندد م . يالرملدو 

اي ملدة    التأمدم ي حدظ اقد  تددير حدول الة  دة    التأمدم الد  تعردس مددل مادم الو لددج 
   التاقدددا دمددد  يفردددر  ادددالب يالتاقدددا مدددن وواعدددة مسددد  رهب يالوقدددت الددد   يقضددداال يف التأمدددم 
الدد ال. يتدددير  قددرات بعددد اتقندد ك يف التأمددم حددول ي دد  الو لددج بأ ردد ره ي دراملددال لوواعددة 

س  ره يتقاال م  بقوم بال من ا ن ل. ام   قرات بعد الويمة تدير حول قددرة الو لدج  لدى م
 و  العقو ت اي لوة ب خللات ال  بقة ا رتاملنة بتوهافمل  يترييضمل  ياتاتف دة مةمل  يف رؤية 

 ملديدة يم ا سر ت يا وا ا اليعوة. 
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درات العقلادة لددل ا دتعلل هدو يديرن تف م تلا الةتاجة ان م  ي   د يف تةنادة القد
 دراملدال ب لعنلاد ت العقلادة يا عر ادة الد  يقدوم ردد    ةد ل الدتعللب يلداس ذلدا  قدق بدم يلددتارل 
 امل . ييف ر الو حع تلا الةتاجدة برتملاد  انسدوة اللند م  ا  رائد   لدى تةنادة قددرات الولودة 

واملململلب ألقددل ردد ه دراك ملاددع يفرددرينب يملادع ييددلون    حلددول ا سددر ت الد  تدد  لدى 
الوريقددة يتنرةددون مددن راددل خموددق ياادد    دد ر تفرددمهلب دمدد  ي ددملم  لدداملل  نلاددة الددتعللب 
يمل لا ي ملم  لاملل ار ة يملف لة  ذم ز ا مل م ال  تولج مةمللب يخيلع لديملل القدرة  لدى 

 التجلام ياي ملة    التأمم ياتقن ك  اال.
 ,Stark, Roberts, Newble& Bax) يتتفا الةتاجة اي لاة مد  را  ملدم مدن

2006; Kish & Sheehan,1997; Bigge & Shermis, 1999; Song 

Koszalka & Grabowski, 2005; Sparks-Langer & Colton,1991)  ان
تةناة التأمم ال ال يالويمة حيت ج    تو م بائة تعلل متنرمل ة حول ا سدرلةب يتسدج  الولودة 

ر اددددةب ياتادددتالدام الفعدددد ل للدددو   الدددد ال يالتةظدددال الدددد ات  دددد ه  لدددى الددددو   بعنلاددد  ل ا ع
العنلادد ت ا عر اددة يالتأمددم  اندد  لددديملل مددن ا ردد رب يااددتةو   وددرق بديلددة لعددرو ا علومدد تب 
يا ق رنددة بددرب اآلرالب يتقدددًن حلددول بديلددة يم ددتقولاةب يملت بددة نتدد ئ  خمتلفددة. يهدد ا مدد  املدددت 

 ,Darling-Hammond, Austin, Cheung & Martin لاددال درااددة ملددم مددن 

2008; Grant, 2001) ا عر ة دا م الفيم يتسجا  الولوة  من اةاة تةناة  ق  ة م  يرال
 لى الو   مبد  يرال معدر تمللب مدن  د ل ي د  اهدداا ألنسدوة تعلنملدل يمق  دد ألدالا دل 

رددويت يتسددجاعملل  لددى التقاددال يف  ددول معدد يم يحمردد ت يا دداةب ي ت حددة  ددرص التقددوًن الت
 ,Grant) يالتغ يددة الراملعددة الدد  هدد  اادد س التأمددم الدد ال. ملندد  اةدد رت درااددة ملددم مددن

Franklin & Langford, 2002; Hays, et al., 2002)  لدى اةادة الويدمة يف 
ي وح الرؤيةب ي ملل الوريقة ال  يعنم ر  العقمب يملاع تتولد األ ر رب يدررب ا تعلنرب من 

 رات تفرمهل ي وت  للالول ال دلانة للتغلدج  لدى ا سدر ت. رال خموو ت يا اة   
  لتأمددم الدد ال هددو مددد م ت دد ؤةب يالويددمة هدد  مددد م بةدد ئ  يف حدد ل ا سددر تب  ملندد  
 نلاتدد ن دائريتدد ن تقددودان    بةدد ل ا عددب الدد   ت بترددون  ت مددن  دد ل تدددريج الولوددة  لددى 

لاددم ا علومدد ت لتاديددد ايملددال توواقملدد ب ي ددرو ا  حظددة ا  ددتنرة للنعلومدد ت ياخلددلاتب يم
 الفريو لسو األحداثب يتوملاململ ب يتوواا  وة العنم يتسجا  التف  م يا ن راة.
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 كمكون أدائي() ثانياً أثر البرنامج على المرونة المعرفية
اهملدرت الةتد ئ  ان اللندد م  ملد ن لدال تددأ م دال  حيد ئا    لدى ا رينددة ا عر ادة ملنرددون 

 ان هددددددد ا التددددددأ م ملددددددد ن داتُ  حيدددددد ئا   ب لة دددددددوة لوعددددددد ا ريندددددددة ا عر اددددددة التارنادددددددةادائدددددد ب ي 
(p≤0.001) ب يبعدددد ا ريندددة ا عر ادددة الودائلاددددةp≤0.001) ب ملنددد  ملددد ن دات  ايضددد   ب لة ددددوة)

( ب لة دددوة للوعدددد 2.602) . يبلددد  حجدددل األ دددر(p≤0.001) للدرملدددة الرلادددة  لدددى ا قاددد س
( للدملة الرلاة  لى ا قا س. 2.609) للوعد الودائل ب ي( ب لة وة 2.629) التارن ب ي

يه ه الة وة تسم    درملة متواوة من التأ م لللن م   لى بعد  ا رينة ا عر اة التارند  
يالودددائل  يالدرملددة الرلاددة لدددل الولوددة ا سدد رملرب  اددال. ييسددم التددأ م الدددال  حيدد ئا   يف ابعدد د 

رة الولوة ا س رملرب يف اللن م   لى الةظدر    ا واقدع يا سدر ت ا ورنة ا عر اة    توور قد
ال  تواملململل من زياي  خمتلفةب يالتفرم يف الورق ا التلفة يم ا سرلة م  ا  يمرا  ة ملدم 
ايقدد ئا يا علومدد ت ا ت حددةب ياأل دد  بعددرب ات تودد ر ات تادد رات ا تعددددة يا تةو ددة قوددم ا دد ذ 

  لى اليعوب ت يحم ا سر ت. القرارات يالتغلج
يديرن تف م تلا الةتاجة    ذم ح اللند م  يف م د  دة الولودة ا سد رملرب  ادال  لدى 
تودددوير لنو دددة قددددرا ل يف اددد  ايقددد ئا يا علومددد تب يالقددددرة  لدددى ال ددداورة  ةدددد مواململدددة 

 ا وا دددا ا واقددع يا سدددر ت اليدددعوةب يالتفرددم بدددأملثر مدددن وريقدددة يددم ا سدددرلةب يالةظدددر   
اليددددعوة مددددن زيايدددد  متعددددددة يخمتلفددددةب يمرا دددد ة ات تادددد رات ا تعددددددة قوددددم اتاددددتج بة يا دددد ذ 
القددرارات. يديرددن تف ددم هدد ه الةتاجددة يف  ددول انسددوة اللندد م  الدد  تكملددد  لددى اةاددة تع يدد  

اقدع يالتارك الد هن يف زيايد  متعدددة للنو  للنعر ةالدا عاة يتسج  الولوة  لى التولاد ال ال 
اجلديدة. ملن  ترمل  انسوة اللن م  ا  رائاة  لى اةاة قا م ا تعلنرب بتةظال مع ر ملل ي لا ل 

 & Dennis) بأنف ددمللب يتعدددديلمل ب يتسددجاعملل ان يغدددميا يف نظددد م معدد جلتملل للنعر دددة

Vander, 2009; Derudeis, et al., 1990; Fresco, Rytwinski & 

Craighead, 2007) ن يتيددفون ب  رينددة ا عر اددة هددل املثددر ي ادد    عر ددة مددد    لولوددة الدد ي
يوهفون من  نلاد ت ذهةادة يف  دلا لب يذلدا لتقددديملل الةند ئ  ا عدريف يالعنلاد ت مقد رنرب 

. ملند  ان (Schraw & Moshman, 1995) ب لة وة لغمهل دمن تيفون ب جلنود ا عدريف
  ب لوددائم ا تضدنةة يف ا وقدعب يالرنودة يف اللام  ا  رائاة يالتدريج ي   د الولوة  لى الو 

 ترااع ا وقدعب يمادم الو لدج ي   لاتدال ال اتادة  هملد ر ا ريندة ا عر ادة يف ا  موقدع يواململدال
(Bub, Masson & Lalode, 2006; Chevalier & Blaye, 2006; Deak, 

2003) 
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 :ثالثًا: أثر البرامج على الذكاء العملي
هةددد ك تدددأ ما  لللنددد م   لدددى الدرملدددة الرلادددة ت توددد رات  اهملدددرت الةتددد ئ  اندددال ب يردددن

الدد مل ل العنلدد ب يديرددن تف ددم تلددا الةتاجددة يف  ددول حمتددول اللندد م  ات رائدد  ا قدددم للولوددة 
حاع  نال ب يسنم انسوة ت   د الولوة  لى تةناة يتووير ال مل ل العنل  لديملل ملن  ديردن 

داراددملل ت يةندد  الدد مل ل العنلدد  ألنددال ت يرملدد  تف ددم ذلددا بددأن انلددج مدد  يتلفدد ه الوولددة يف م
 لى حم ا سر ت ايا تاة الاوماة بقدر م  يرمل   لى التايدام األملد ددي ب ييدةعرس ذلدا 
 لى  ددم دردن الولودة مدن اتادتف دة مدن مملد را ل الد  تعنلوهد  يف حدم مسد مللملل الاومادةب 

تعديم الوائة ال  ت دتوملج  لداملل  ي دم مقدر ل  لى ااتالدام قدرا ل العنلاة التوواقاة يف
 Sternberg, 2003; 1999; Sternberg) ملام ا علومد ت ا عر ادة الد  حيدلوا  لاملد 

& Grigorenko, 2004) ييعدد ي الو حددع الةتاجددة اي لاددة    قيددر مدددة اللندد م  يان .
الولوددة تةناددة يتوددوير الدد مل ل العنلدد  حيتدد ج    دم رادد ت املثددر يمدددة اوددول حدد  يظملددر لدددل 

ا سدددد رملرب يف اللندددد م ب يذلددددا لتعلفددددال بواقدددد  ايادددد ة يا سدددد ملم ايا تاددددة الاوماددددة. ترتو و تددددال 
يهددد  التالوددداقب يا راملعدددةب يا راقودددةب يالتقادددال. يملددد لا ترتو ودددال  عر دددةبعنلاددد ت مددد  يرال ا 

 ,.Cianciolo, et al) مبمل رات التفرم يممل رات التعلل يالدا عادة يارتو ودال ب ل دا ق الوائد 

2006; Stemler, Sternberg, Grigorenko, Jarvin & Sherpes, 2009; 

Sternberg et al., 2000; Tan & Libby, 1997). 

 حدًد نتائج انبحث:
 هنا  نقطتان يج  أخذهما في االعتبار عند استعراض نتائج هذه الدراسة:

ة هدو احدد اقددم الددلام  اللند م  ا  رائد  الد   يقد م يف مدرادة ابددن اجلد ر  ا توادو  - 0
الد  تقانملدد  مدددارس التعلدال العدد م يف حم  ظددة ا ح دد لب يقدد املت ددج اللندد م   ددلة 
مددن  دد ل  ق متددال ملددم  يددم دراادد   لددى مدددار اددت اددةوات متت لاددة. يألن الددلام  
ا  رائاة لا دت ااعملد   لدى نفدس ا  دتول مدن اخلدلةب  مندال  دج ايد ر مدن تعندال 

 ا  اللام  ا  رائاة. ه ه الةت ئ   لى ا

ب يتضنن تينال الدرااة اي لاة يملود  اةة   بوةب يذلا ليعوبة اييدول  لدى   - 0
 اةددة  دد بوة تتددوا ر  املدد  نفددس  يدد ئص العاةددة التجريواددةب حاددع تتةددو  اخليدد ئص 
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ال دددارومرتية يالدديوملرا ادددة الددد  متددد ج     دددوق يالددد   ملعدددم مدددن اليدددعج  لدددى 
   ئة.الو حع تو م  اةة مر

 Recommendationsانتٌصيات 

تقدددًن نتددد ئ  هددد ا الوادددع تو دددا ت  تالدد   القدددرار بدددمدارات ا وهدددوبرب دا دددم يزارة 
الرتبادددة يالتعلدددال ب  نلردددة العربادددة ال دددعودية بسدددرم  ددد مب يمعلنددد  ا وهدددوبرب يالقددد ئنرب  لدددى 

 وبرب بسرم   ص.هج لدل الولوة ا وهاتينال يتةفا  برام  ا وهوبرب ا ملتنرب بتووير ا و 
 ن نتددد ئ  هددد ا الوادددع تكملدددد ان الدددلام  ا  رائادددة ا دراددداة الددد  تقانملددد  يزارة الرتبادددة   -

يالتعلددال دثددم دم رادد ت تربويددة ذات قانددةب  دد  مد ددال مددن تددأ مات مملنددة  لددى الولوددة 
 ا وهوبرب ا س رملرب  امل .

 ت يددوث جتريوادة بيدورة  ريرة   ضد   الدلام  ا  رائادة يانسدوتمل  ا التلفدة لداراد  -
م ددتنرةب يذلددا لقادد س ا رهدد ب يالتعددرا  لددى نقدد   القددوة يالضددعع  املدد ب يمديدددد 

  رص التا رب ل رتق ل ر ب يمقاا ا دا ا رملو مةمل .

اتهتنددد م بتقدددوًن خمرملددد ت الدددلام  ا  رائادددة الددد  تقددددم للولودددة ا وهدددوبرب يف خمتلدددع   -
ه الددددلام  يتأ ما دددد  ا التلفددددة  لددددى الولوددددة ا راحدددم للتعددددرا  لددددى مدددددل  ع لاددددة هددد 

 ا وهوبرب.

ات تقتيدر  نلاددة تقدوًن الددلام  يدارادة ا رهدد   لدى اجلوانددج األمل دديادة يالعقلاددة الدد    -
ديرددددن ان مددددد مل  الددددلام  ات رائاددددةب بددددم يةوغدددد  ان تسددددنم اجلوانددددج العنلاددددة يربددددق 

 اجلوانج الةظرية ب  ن راة.

   ددة  علندد  ا وهددوبرب حددول احدددث الةظريدد ت يالةندد ذج يف   ق مددة ديرات تدريواددة  -
 ل ل ا وهوةب ياهل اخلي ئص ال   ج مرا     يتضنةمل  يف انسوة اللام . 

توملاددال انظدد ر القدد ئنرب  لددى تيددنال بددرام  ا وهددوبرب    اةاددة انسددوة الدد مل ل ا لدد    -
ة التعلاناددة الدد  ت تتضددنن ياجلوانددج العنلاددة بددةفس قدددر اجلوانددج األمل ددياددة   دد خلل 

ملوانج توواقاة ت تك ر يف الوك الولوة تأ ما  حقاقا  . يت ةا ان الولودة ا وهدوبرب 
ديتلرددون و قدد ت معر اددة   لاددة للةجدد ح يف لدد تت خمتلفددةب يلرددن التاددد  ايقاقدد  

 يرنن يف نقم تلا الو قة ياخللة    ايا ة الاوماة. 
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يالقدد ئنرب  لددى تيددنال يتةفادد  الددلام   لددى ملافاددة تيددنال تدددريج الفريددا التةفادد     -
 ينة ا عر اة.ر انسوة    ة لتةناة التأمم ال ال يالويمةب يا 
********** 
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