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الملخص
تعرف فاعلية البرنامج التعليمي  -التعلمي في تنمية الذكاء
يهدف البحث الحالي إلى ُّ :

الب المرحلة االعدادية في مادة األدب و النصوص ،ولتحقيق هدف البحث اختار
العملي لط ّ

الباحثان عشوائيًا ثانوية الجزائر للبنين في مركز محافظة بابل ,وبالطريقة نفسها اختا ار ()62

طالبًا من طالب الصف الخامس األدبي في تلك المدرسة كعينة أساسية في البحث ( )31طالبا
يمثلون المجموعة التجريبية و ( )31طالبا يمثلون المجموعة الضابطة  .وقد أجرى الباحثان
تكافؤًا بين طالب مجموعتي البحث في عدد من المتغيرات وبعد تحديد المادة الدراسية التي

درس في البرنامج التعليمي ( أثناء مدة التجرب ة) والمتمثلة بموضوعات كتاب األدب
ستُ َّ
والنصوص للصف الخامس األدبي ,صاغ الباحثان ( )435هدفاً سلوكياً ,و َّ
أعدا خططاً تدريسية
درس في البرنامج التعليمي ,وقاما بعرض نماذج منها
لموضوعات األدب والنصوص التي ستُ َّ

على لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطرائق وعلم النفس والقياس والتقويم لمعرفة

صدقها ومالئمتها لمتغيرات البحث ,وكذلك تبنى الباحثان اختبار ستيرنبرغ للذكاء العملي  ,وقد
درس الباحثان مجموعتي البحث بنفسهما خالل مدة التجربة التي استمرت ( )14أُسبوعًا ,وبعد
َ
انتهاء التجربة ,طبَّق الباحثان مقياس الذكاء العملي النهائي على طالب مجموعتي البحث .وبعد
تحليل النتائج احصائياً توصل الباحثان إلى تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة

األدب والنصوص بالبرنامج التعلمي -التعليمي على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا
مادة األدب والنصوص بالطريقة التقليدية.

الكلمات الداللية  :الفاعلية  ،البرنامج التعليمي  ،الذكاء العملي .
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المقدمة
تعدددد التربيشددداملة ،،تقد دددم واصد ددال  ،وعن د دوان كدددل تغييدددر ونهضد ددة فد ددي المجتم د د  ،والطريد ددق
الموصددل إلددى تهددذيب النفددوس  ،وتثقيددف العقددول  ،وبندداء األمددم  ،وهددي العمليددة الواعيددة المقصددودة
ألحداث نمو وتغيير وتكييف مستمر للفرد من جمي جوانبه المعرفية والجسدمية والعقليدة والوجدانيدة
 .وتوصددف التربيددة فددي بعدددها الثقددافي بينهددا عمليددة اجتماعيددة  ،تعنددى بتطبي د أف دراد المجتم د علددى

مسددتوى معددين مددن الخلددق والسددلوك  ،وتكسددبهم المهددارات فددي مختلددف الفنددون  ،والخب درات العمليددة ،
لهددذا فهنهددا تختلددف مددن مجتم د إلددى آخددر تبعددا للظددروف الخاصددة بكددل مجتم د

ومددن هددذا المنطلددق

فالتربيد ددة قد ددادرة علد ددى النه د ددوض بيفرادهد ددا  ،متقند ددة أسد دداليب إع د دددادهم  ،وط ارئد ددق تعلد دديمهم  ،واعي د ددة

إلمكاني دداتهم وق دددراتهم..فهي تربي ددة ش دداملة  ،تعن ددى ب ددالفرد م ددن جميدد جوانب دده الروحي ددة واالجتماعي ددة
والعقلية والجسمية  ،وال تركز على جانب على حساب آخر .
 -1التعريف بالبحث
أو ًال :مشكلة البحث
َّ
جمال ,جمالٌ في الفكرة وفي الخيال وفي األسلوب ,بما
إن األدب بنوعيه الشعر و النثر
ٌ
ٍ
ٍ
محسنات بديعية ,ود ّقة في التعبير ,وعمق في
قافية و أحاسيس ,وما فيه من
فيه من نغ ٍم و

ٍ
عنى بجمال الرو مثلما ُيعنى بجمال الطبيعة ,وهذا يدف
التفكير,
وجمال في العرض ,فهو ُي َ
تذوق الجمال في التفكير و الكالم والسلوك ,و يدف ِّ
به إلى إكبار ما وراء
لمتعِّّلم بالضرورة إلى ُّ
اُ
ٍ
ٍ
خالقة ,وهي هللا َّ
جل ( .)1وأفضل سبيل لفهم النص األدبي تحليله
مبدعة
قوٍة
عز و َّ
الجمال من ّ
ِّّ
على وفق منهج التحليل اللغوي ,الذي يرى َّ
النحو و البالغة
النص وحدةٌ متكاملةٌ يتعاون فيها
أن َّ
فرِّق بين اللفظ والمعنى و ال يفصل الصورة
و الموسيقى و العاطفة و الصورة  ,وهذا التحليل ال ُي ّ
المعِّّلم أن يركز على تحليل النص نفسه ,وال يشغل نفسه والطلبة
عن التعبير ,وهنا يجب على ُ
كثي ًار باألديب و المناسبة و التيريخ و الفلسفة ,ومن العالقات المتبادلة بين العناصر اللغوية فيه
حتى يخرج الجوانب العملية الجمالية في النص االدبي.

()2

وعلى الرغم من األهمية الكبيرة لدرس

األدب و النصوص و أهمية دراسته بيسلوب تحليل النص األدبي إال أننا نجد اهماالً واضحًا من
ِّقَبل القائمين على تدريس األدب في الكشف عن مكنونات النص األدبي ,وراحوا يبسطون
معناه
ُ
ٍ
و ينقلون لغته إلى ٍ
سهلة دارجة ُبغية الشر والتوضيح ,وهم بذلك يقتلون ما في النص األدبي
لغة
من وسائل تعبيرية ,و أساليب جمالية ,وجعلوا الطالب يحدثوك عن الشعراء و عن حياتهم,
ِّ
ومغامراتهم ,وشعرهم ,فهذا واجههم نص من التراث العربي ,يسير ًّ
اءة
جدا ,لم يتمكنوا من قراءته قر ً
َّ
فنية.)3(.والسبب في
ُسس ّ
صحيح ًة ,فضالً عن أنهم ال يستطيعون تحليله تحليالً نقديًّا قائماً على أ ُ
ذلك َّ
أن االتجاه السائد في تدريس األدب والنصوص في مدارسنا الثانوية يض االهتمام ينصب
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أما
على تيريخ األدب وليس على األدب نفسه ,حتى صار تيريخ األدب هو المقصود بالدراسةَّ ,

األدب ونصوصه فتيتي تابعة ,فدرس األدب بموجب هذا االتجاه اصبح يشدد على البيئة

الفنية من حيث شكل القصيدة,
الجغرافية و الطبيعية و أغراضها المختلفة ,ويهمل الخصائص ّ
ألفاظها,وتراكيبها ,وموسيقاها ,ثم بعد ذلك تُعرض النصوص األدبية من دون تحليل أو ربط
بالحقائق السابقة في أحيان كثيرة ,وبموجب هذا االتجاه يحرص المدرسون على اسم األديب,
الفنية و خصائص
ونسبه ,ووالدته ونشيته ,وحياته ,وثقافته ,والعوامل التي أثرت فيه وفي آثاره ّ
نتاجه األدبي مما يرهق الطالب بهذه التفاصيل ثُ َّم بعد ذلك يعرض بعض من نتاجه األدبي.)4(.

ثانيا  :اهمية البحث

إن األدب في نصوصه الشعرية و النثرية باعتباره من أهم فروع اللغة العربية ما هو َّ
َّ
إال

معبر عن واق الحياة بخيرهاِّّ ,
تعبير أداته اللغة؛ َّ
ومرها,
حلوهاُّ ,
ألن األدب الهادف ِّّ
وشرهاُ ,
ومصور النفس البشرية بفضائلها و رذائلها ,قبحها وجمالها ,فاللغة العربية هي القالب الذي

كسب فيه الخواطر و األفكار ,فهي أهم عناصر االبداع االدبي ,ووسيلة األديب ,والبوابة التي
تُ َ
يدلف منها النص إلى عالمه الرحب ,وموسيقاه و ألوانه ,وفكره ,والمادة الخام التي تشكل منه
ٍ
الق
كائنًا ذا مالمح وسمات ,كائنًا ذا
نبض وحياة ,فاللغة العربية في حقيقتها نشاط إنساني خ ّ
ولعل االستعمال األدبي لها أقرب االستعماالت إلى طبيعتها ,واألدب ليس ضربًا من االيقاع

الموسيقي فحسب ,واَّنما هو إبداع لغوي وهنا تكمن ماهية األدب الخالّقة التي تعيد بناء العالم
من وجهة نظر ذاتية. )5(.واألدب يمثل فن التعبير الجميل و جملة اآلثار المكتوبة بيسلوب

جميل ,إذ َّأنه تجرب ٌة إنسانية يرصدها األديب بوساطة اللغة بيبعاد محدودة ,وبشكل وأسلوب فنيين
يؤديان وظيفة التعبير عن قضايا البشرية الخاصة و العامة ,إذ َّأنه رأس الفنون و يحتوي على
ألو ٍ
ص ْن الخيال و موسيقى وألفاظ متناغمة ومتجاوبة ومنتظمة وعلية قالوا :اطلبوا األدبي
ان من ُ
َّ
فهنه مادة للعقل و دليل على المروءة و صاحب الغربة ومؤنس في الوحشة وحلية في المجلس

دور في تنمية القيم في نفوس الناشئة وذلك عن طريق تقديم
ويجم لكم القلوب المختلفة ,ولألدب ٌ
النماذج و المثل العليا التي تدعو إلى التحلي بالفضائل و البعد عن الرذائل نتيجة ما يتضمنه
ٍ
أمثال و ِّعَبر تحض على التحّلِّي بمكارم األخالق ,فتهذب نفوسهم ,وتصفوا
األدب من حك ٍم و
()6
أرواحهم.
ويرى الباحثان َّ
تنوع الطرائق و األساليب التدريسية يزيد من اهتمام الطلبة بالدرس,
أن ُّ
ُّ
الجيدة في تدريس األدب والنصوص هي أن
وبالتالي يكون احتمال تعلمهم أكبر ,و الطريقة ِّّ
ِّّ
المدرس في اشراك الطلبة معه اثناء
عب ُرون عن آرائهم في النص األدبي ,ويقوم
ُي َترك الطلبة ُي ِّّ
شر النص و تحليله ,ويتيح الفرصة ل هم في التعبير عن أفكارهم ,ونقد النص و التعليق عليه في
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حدود امكاناتهم العقلية و اللغوية بما ينمي الذكاء العملي لديهم ,ومن هنا فالطالب أحوج ما يكون

إلى طريقة أو برامج تعليمية تنمي تفكيره ,و تجعله يعتمد على نفسه ,و قدراته الخاصة؛ َّ
ألن

أشهرأهداف التدريس هو تعليم الطلبة كيف يفكرون بالمواد الدراسية ,ال كيف يحفظونها على ظهر
قلب مغادرين فهمها و استيعابها.)7(.ولهذا تزداد الحاجة إلى برامج تعليمية ,ونظريات خاصة
ُّ
التعلم والتفكير ,وهذا يفتح الباب على مصراعيه
تُراعي الفروق الفردية بين الطلبة في إنماء
للباحثين و الدراسين لتطوير البرامج التعليمية المبنية على أحدث النظريات القائمة على الذكاءات

المتعددة ,وواحدة من أهم هذه النظريات هي نظرية الذكاء الناجح التي يستند إليها البرنامج
التعليمي الحالي ,والتي تعتبر امتدادا للنظرية الثالثية في الذكاء اإلنساني لسترنبرغ

يميز نظرية الذكاء الناجح َّأنها َّ
قدمت واحداً من الحلول المقترحة أو
( ,(Sternbergوالذي ِّّ
المحتملة لمشكلة الفجوة الكبير بين النظريات التعليمية و تطبيقاتها الميدانية في الصفوف
الدراسية ,من خالل تزويد المربين و األكاديميين بنظام من المبادئ في التدريس .والذي يساعدهم

في ترجمة و تحويل األفكار إلى ممارسات على أرض الواق  ,وتقديم مجموعة من التطبيقات

عبر عن
العلمية لواحدة من النظريات الخاصة بتعليم الطلبة الموهوبين و المتفوقين ,و التي تُ ِّّ
(.)8
منظومة من عمليات الكشف ,والتدريس ,والتقييم باالعتماد على القدرات التحليلية والعملية.
ولذلك اختار الباحثان هذه النظرية لبناء برنامجهما التعليمي – التعلمي ومعرفة فاعليته

في تنمية الذكاء العملي لدى طالب الصف الخامس األدبي .
ثال ًثا :اهداف البحث

يهدف البحث الحالي إلى:

-1بناء برنامج تعليمي -تعلمي على وفق نظرية الذكاء الناجح لستيرنبرغ لطالب الصف
الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص.
الب الصف
ُّ -2
تعرف فاعلية البرنامج التعليمي -التعلمي في تنمية الذكاء العملي لدى ط ّ
الخامس األدبي في مادة األدب و النصوص.

رابعاً :فرضية البحث

لتحقيق هدف البحث الثاني وض

الباحثان الفرضية الصفرية اآلتية:

-1ليس هناك فر ٌق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0,0 5بين متوسط الذكاء العملي
لطالب الصف الخامس األدبي الذين يدرسون مادة األدب و النصوص بالبرنامج التعليمي-

التعلمي و الذين يمثلون المجموعة التجريبية ,ومتوسط الذكاء العملي لطالب الصف
الخامس األدبي الذين يدرسون مادة األدب والنصوص بالطريقة التقليدية و الذين يمثلون

المجموعة الضابطة.
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خامسا :حدود البحث :يقتصر البحث الحالي على:
 .1عينة من طالب الصف الخامس األدبي في المدارس الثانوية واإلعدادية,
النهارية في مركز محافظة بابل للعام الدراسي 2019-2018م.
 .2موضوعات كتاب األدب والنصوص للصف الخامس األدبي الطبعة التاسعة,
عام .2017

سادسا :تحديد المصطلحات:

اوال :الفاعلية Effectiveness :عرفها كل من -:
( -1ابددو حددويج )2004,بينهددات تحديددد االثددر المتوق د الددذي يحدثدده تعلدديم أو تدددريب المتعلمددين
لتحقي ددق االهدددداف الموضد ددوعة ويق دداس مدددن خد ددالل التعدددرف عل ددى الزيدددادة فد ددي متوسد ددطات

درجاتهمت .

()9

و زهري ددة  ) 2007 ،بينهددا تالق دددرة علددى تحقي ددق اهددداف تعليمي ددة محددددة وبل ددوغ

( -2ابددو ريددا

المخرجات المرجوةت (.)10

كل من:
عرفه ُّ
ثانيا_ البرنامج التعليمي -التعلميَّ .)Iinstructional Program (:

 .1أبو ريا َّ 2007
بينه ( :ملخص اإلجراءات ,والمعززات التعليمية ,و الموضوعات التي
ِّ
تقدمها المدرسة من خالل ُم َّدة زمنية محددة).)11(.
ّ
 .2ابو زيد (َّ )1985
بينه (:نظام متكامل مكون من األهداف ,والمحتوى ,وطرائق التدريس,

وأساليب التقويم ,وقائم على أساس التفاعل فيما بينها لتحقيق األهداف المنشودة في

البرنامج).

(.)12

ثالثا :الذكاء العملي  :عرفه كل من

 .1ابو سرحان و عطية  2000بانه الذكاء العملي )َّ )Practical Intelligence
بينه:
(الذكاء الذي يتمكن من خالله المتعّلِّم من تكييف ،وتشكيل البيئة التي يعي فيهاِّّ ,
ويمكنه
تتكون لديه الخبرة لتحقيق توافقه م
من االختيار السليم بين األشياء في الحياة اليومية باذ ّ
َّ
ِّ
حل
البيئة ,وتشكيل سلوكه على نحو مالئم للمواقف التي ُّ
يمر بها ,وتتولد لديه القدرة على ّ
المشكالت ).)13(.

التعريف اإلجرائي للذكاء العملي :يعرف الذكاء العملي إجرائيًا َّ
الب
بين ُه ( :ما يحصل عليه ط َ
عينة البحث من الدرجات في مادة األدب والنصوص في اختبار الذكاء العملي الذي أعتمده
الباحثان الغراض البحث).
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 -2الدراسات السابقة
دراسة أبو جادو (2006م)( :أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية
القدرات التحليلية ,والعملية والعلمية لدى الطلبة المتفوقين عقلياً ومعرفة أثر البرنامج التعليمي في

تحصيل الطلبة في اللغة العربية).
تهدف الدراسة إلى ِّ
تقصي أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية
ّ
القدرات التحليلية ,والعملية والعلمية لدى الطلبة المتفوقين عقليًا ومعرفة أثر البرنامج التعليمي في
(.)5

التعرف على أثر التفاعل بين متغيري المعالجة والجنس على
تحصيل الطلبة في اللغة العربية ,و ُّ

القدرات التحليلية و العملية والعلمية لدى الطلبة المتفوقين عقلياً ,تكونت عينة الدراسة من صفين
وتم اختيار
من أصل أربعة صفوف للصف العاشر األساسي للعام الدراسي  2005/2004مَّ ,
تم تعيين مجموعة تجريبية ,ومجموعة ضابطة مقارنة
ثم َّ
الصفين عشوائيًّا من مدرسة اليوبيلَّ ,

بشكل عشوائي ,وتضمنت كل مجموعة ( )23طالبًا وطالب ًة ,لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثانان
وتم إيجاد دالالت صدف صدق
بتطوير صورة أردنية من اختبار ستيرنبرغ الثالثي للقدراتَّ ,
وثبات لالختبار تبرر استخدامه في الدراسة الحالية ,كما قام الباحث ببناء برنامجًا تعليميًّا مستندًا

تم تنفيذه في سياق مادة اللغة العربية
إلى نظرية الذكاء الناج ح لتنمية القدرات الثالث ,وقد َّ
للصف العاشر األساسي ,وقد استغرق تطبيق البرنامج َّ
مدة شهرين بواق ( )35حصة دراسية مدة
كل منها ( ) 50دقيقة ,وقد تطبيق االختبار القبلي ,والبعدي على أفراد المجموعتين التجريبية
للتعرف على أثر البرنامج في تنمية القدرات التحليلية  ,والعملية ,العلمية على الطلبة
والضابطة ُّ
المتفوقين عقلياً ,وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج ,وتطبيق االختبارات البعدية ومن أجل تحليل

تم إجراء تحليل التباين المشترك ( )ANOVAومقارنة متوسطات تحصيل
نتائج الدراسةَّ ,
المجموعت ين التجريبية والضابطة في مادة اللغة العربية قبل وبعد تطبيق البرنامج ,وقد أشارت
نتائج الدراسة إلى أثر دال إحصائيا للبرنامج التعليمي المستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية

القدرات التحليلية والعملية و العلمية لدى الطلبة المتفوقين عقليًّا لصالح المجموعة التجريبية ,كما
أشارت النتائج إلى عدم وجود أثر للبرنامج التعليمي المستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تحسين
التحصيل في اللغة العربية للطلبة المتفوقين عقليًّا ,وأشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى عدم وجود
تفاعل ما بين متغيري المعالجة والجنس في القدرات الثالث.
 .3منهج الدراسة
يتضمن هذا الجزء عرضًا لمنهج الدراسة واالجراءات المتبعة من حيث اختيار التصميم

التجريبي ,والمجتم  ,وعينة الدراسة ,وتكافؤ العينة ,وبناء البرنامج التعليمي ,واالجراءات العلمية
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إلعداد أداتا الدراسة و تطبيقها على العينة األساسية بعد ُّ
التيكد من صدقهما وثباتهما ,والوسائل
االحصائية المناسبة لمعالجة البيانات ,وفيما ييتي شر لهذه االجراءات:
اوال :بناء البرنامج التعليمي:نتيجة لتزايد المعرفة وتنوع االختصاصات وتشعبها جعل من الصعب
اإللمام بدقائق االختصاص الواحد لهذا اتجهت المناهج التربوية الحديثة ,وعلم النفس المعرفي

إلى وض برامج تعليمية تنمي الفكر وهو اتجاه أوس أفقًا من االتجاه القديم حيث جعل تعليم

التفكير موازنًا للتحصيل المعرفي التراكمي (.)14

اوال -مراحل بناء البرنامج التعليمي:

أ -تحديداالهداف العامة والسلوكية للبرنامج التعليمي  :في ضوء المحتوى التعليمي لمفردات مادة
تم صوغ عدداً من األهداف السلوكية القابلة للمالحظة
األدب والنصوص للصف الخامس َّ
والقياس بلغ عددها ( )435هدفًا ممثلة لمستويات بلوم الستة في المجال المعرفي ( التذكر
والفهم والتطبيق و التحليل والتركيب والتقويم) .

ت-اختيار الوسائل التعليمية:لألهمية الكبرى للوسائل التعليمية عمد الباحثان إلى توفير الوسائل

الكتَّاب المشمولين
التعليمية المالئمة كالسبورة والطباشير الملون واألبيض ودواوين الشعراء و ُ
بالبحث والنشرات الجدارية وغيرها.

ث-إعداد األنشطة التعليمية :عمد الباحثان إلى إعداد مجموعة من األنشطة التعليمية التي
تالمس الموضوعات المقررة في البرنامج التعليمي و البيئة الحياتية للطالب ومنها تكليف الطالب

بهعداد التقارير القصيرة ,والمقاالت والقراءات والمطالعات الخارجية للطالب التي تغني مواضي
البرنامج التعليمي في األدب والنصوص إضاف ًة إلى قيام الباحثان بتوجيه الطالب إلى القيام بيي
نشاط ابداعي يحاكي امكاناتهم العقلية واألدبية واتجاهاتهم وميولهم األدبية ككتابة الشعر والمقالة
وغيرها.

ج-اختيار المحتوى التعليمي للبرنامج التعليمي:تُ ُّ
عد عملية اختيار المحتوى التعليمي من أهم
الخطوات والعناصر المساهمة في بناء أي برنامج تعليمي ،وكان المحتوى التعليمي للبرنامج
التعليمي الحالي يتمثَّل في المفردات المقررة في كتاب األدب والنصوص للصف الخامس األدبي,

تيليف الدكتور عبد اللطيف الطائي وآخرون ,للطبعة الرابعة2012 ,م.

.اختيار طرائق تدريس مناسبة:وبما َّ
أن البرنامج التعليمي الحالي ُيبنى على نظرية الذكاء
الناجح فقد أخذ الباحثان على عاتقه اختيار أرب طرائق حددها العالم ستيرنبرغ لتنمية التفكير
ضمنها في دروس البرنامج التعليمي وهي ( المناقشة ,و ُّ
التعلم التعاوني ,و
التحليلي لدى الطالب َّ
العصف الذهني ,وحل المشكالت) والسبب في ذلك َّ
أن الطرائق التدريسية الحديثة تعطي
للطالب ,حرية الكالم والنقا

والحوار وطر األسئلة واالستفسار عن األشياء الغامضة(.)15
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خ.إعداد الخطط التدريسية :لقد َّ
أعد الباحثان خططًا تدريسية للموضوعات التي سيدرسها في
وثم عرض نماذج منها على مجموعة من الخبراء والمحكمين في علم النفس و
البرنامج التعليميَّ ,
طرائق التدريس وقد أخذ الباحثان بآراء الخبراء وأجرى التعديالت الالزمة ,إذ بلغ مجموع الخطط

التدريسية اليومية ( )29خطة.

عرف االختبار َّ
عينة مختارة من السلوك ( النواتج التعليمية) المراد
ات:ي َّ
بين ُه ( ِّّ
د .بناء االختبار ُ
قياسه ,لمعرفة تغيُّر سلوك الطالب بعد الخبرة وذلك للحكم على مستوى تحصيله) ( ,)16لذا فقد

َّ
أعد الباحثان اختبارات المالئمة لألهداف التعليمية باختالف أنواع التقويم وعلى النحو اآلتي:

عرف على ما يمتلكه طالب مجموعتي البحث( التجريبية و الضابطة) من
ذ-التقويم القبلي:للتَّ ُّ
المعلومات األدبية السابقة والتي تتعلق بالمادة التعليمية قيد التجربة ,والتي تُ ُّ
عد من المؤثرات
المهمة في المتغير التاب  ,لذا قام الباحثان بهعداد اختبار المعلومات السابقة وطبَّقه على

مجموعتي البحث

ر -تنفيذ البرنامج التعليمي  :تتكون هذه المرحلة من خطوتين هما:

ِّ
لكل موضوع ثُ َّم تدريسه
 .1تنفيذ الخطط التدريسية اليومية:تنفيذ الخطط التدريسية اليومية ّ
كل موضوع من
في البرنامج التعليمي على وفق الطرائق التدريسية المختارة بما يناسب َّ
موضوعات البرنامج التعليمي مصحوبًا بذلك للتعزيز والتغذية الراجعة المناسبة.
ُّ
ُّ
التعلم المختلفة
التعلم والوسائل التعليمية:استعمل الباحثان أنشطة
 .2استعمال أنشطة
والمناسبة للخطط التدريسية اليومية الموضوعة لموضوعات البرنامج التعليمي م

الوسائل التعليمية المناسبة لبلوغ األهداف الموضوعة للبرنامج التعليمي.

(.)17

تم اعتماد أدوات التقويم الم َّ
عدة للبرنامج التعليمي والذي يكشف مدى نجا
ز :مرحلة التقويم:لقد َّ
ُ
البرنامج التعليمي في رف مستوى التحصيل لدى طالب الخامس األدبي في مادة األدب

تم تقويم البرنامج من خالل ما ييتي:
والنصوص ,وقد َّ
 .1التقويم التمهيدي:ويتمثَّل بمجموعة من االجراءات التي َّ
أعدها الباحثان قبل تنفيذ البرنامج
التعليمي وذلك بعرضه على مجموعة من المحكمين والخبراء والمختصين في مجال علم
النفس وطرائق التدريس بهدف التثبت من صالحية البرنامج التعليمي ومالئمته ألهدافه

الخاصة ,ولقد أجم الخبراء على صالحيته بعد اجراء بعض التعديالت على فقراته

وبذلك أصبح البرنامج التعليمي جاه ًاز للتطبيق.

 .2التقويم الختامي (النهائي):يكشف هذه النوع من التقويم مدى تحقيق البرنامج التعليمي
ألهدافه بعد اتمام اجراءات التقويم البنائي( .)18وللتحقق من مدى فاعلية البرنامج
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التعليمي بعد انتهاء عملية التعليم وتنفيذ البرنامج فقد اشتمل التقويم النهائي للبرنامج
على المؤشر االتي:
 فاعلية البرنامج التعليمي -التعلمي في تنمية الذكاء العمليلطالّب الخامس األدبي فيمادة األدب والنصوص باستعمال اختبار الذكاء العملي الذي تبناه الباحثان.

ثانيا :منهج البحث:

اتَّب الباحثان المنهج التجريبي لتحقيق هدف بحثه ,إذ ُي ُّ
عد من أكثر مناهج البحث العلمي
ِّ
وي ُّ
لحل المشكالت بالطريقة العلمية ,والمدخل
دق ًة
ً
عد البحث التجريبي من أقرب البحوث ّ
وكفاءةُ ,
ِّ
لحل المشكالت التعليمية النظرية والتطبيقية وتطوير بيئة التعليم وأنظمته
األكثر صالحي ًة
ّ

المختلفة.

(.)19

ثالثاً :التصميم التجريبي:

يمكن تعريف التصميم التجريبي َّ
يتم تخصيص األفراد
بين ُه الخطة التي على ضوئها ُّ
للظروف التجريبية أو تخصيص المعالجات التجريبية لألفراد في عينة أو عينات البحث )20(.وبما

َّ
أن هناك تصاميم تجريبية كثيرة ارتيى الباحثان اختيار اختبار التصميم الذي ُيناسب طبيعة
المشكلة المتبلورة في دراسته ,ويكون من نوع الضبط الجزئي ,وهو التصميم التجريبي ذو
االختبارين القبلي والبعدي ,)21(.والمخطط (ُ )1ي ِّّبين ذلك.

التصميم التجريبي للبحث
المجموعة

المتغير المستقل

المتغير التابع

االختبار البعدي

التجريبية

البرنامج

الذكاء العملي

اختبار الذكاء العملي

التعليمي
الضابطة

الطريقة
االعتيادية

وعينته:
رابعاً :مجتمع البحث
ُ

 .1مجتم البحث :ويقصد به مفردات الظاهرة جميعها التي يدرسها الباحثان والمتمثلة
باألفراد واألشخاص جميعهم الذين يكونون مشكلة البحث ,)22(.ويتكون مجتم البحث

الحالي من المدارس الثانوية واالعدادية النهارية للبنين في مركز محافظة بابل للعام
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الدراسي  2019-2018م ,فكانت المدارس الثانوية واإلعدادية النهارية للبنين في مركز
محافظة بابل ( )16مدرسة ,منها ( )8مدارس ثانوية و ( )8مدارس اعدادية.

عرف عينة البحث َّ
بينها جزء من المجتم الذي تجري عليه الدراسة ,ويختارها
.2عينة البحث :تُ َّ
()23
وقسم
َّ
الباحثان إلجراء دراسته عليها على وفق القواعد خاصة تمثل المجتم تمثي ً
ال صحيحاً

الباحثان عينتُه كاآلتي.
عينة المدارس :بعد أن حدد الباحثان المدارس المشمولة بالبحث وعددها ( )16مدرسة ,اختار
اِّّ -
الباحثان اعدادية الثورة للبنين النهارية بطريقة عشوائية *.

عينة الطالب  :بعد أن اختار الباحثان عشوائيًا اعدادية الثورة الواقعة في حي الثورة,
بِّّ -
زار الباحثان المدرسة فوجد َّأنها تحتوي على شعبتين للصف الخامس األدبي وهما ( أ,
ب) ,اختار الباحثان شعبتي ( أ ,ب) بطريقة عشوائية * لتكونا مجموعتي البحث ,فكانت
شعبة ( أ) المجموعة التجريبية ,شعبة (ب) المجموعة الضابطة ,حيث بلغ عدد طالبهما

( )69طالبًا منهم ( )35طالبًا في شعبة ( أ) ,و( )34طالبًا في شعبة (ب) ,وبعد استبعاد

الطالب المخفقين البالغ عددهم ( )9طالب )4( ,طالب من شعبة (أ) ,و( )3طالب من
شعبة (ب) ,أصبح عدد أفراد العينة النهائي ( )60طالباً ,وحصل االستبعاد العتقاد

الباحثان َّ
أن الطالب المخفقين لديهم خبرة وهذه الخبرة قد تؤثر على سلبًا في دقة النتائج
احصائيًا ,م ابقائهم في الصف حفاظًا على نظام المدرسة واستمرار تدريسهم .والجدول
(ُ )1ي ِّّبين ذلك.
جدول ( )1اعداد طالب مجموعتي البحث
المجموعة

الشعبة

عدد الطالب الكلي عدد

عدد الطالب بعد استبعاد

المخفقين

المخفقين

التجريبية

أ

35

4

31

الضابطة

ب

34

3

31

* -استعمل الباحثان طريقة السحب العشوائي ,إذ كتب الباحثان أسماء المدارس على أوراق صغيرة ووضعها في
كيس ,وسحب ورقة واحدة ,فكانت الورقة تحمل اسم اعدادية الثورة.
* -كتب الباحثان الشعبتين في ورقتين صغيرتين ووضعهما في كيس ,وسحب ورقة فكانت اسم الشعبة (أ) لتمثل
المجموعة التجريبية ,وبذلك َّ
فهن الورقة الثانية التي تحمل اشم الشعبة (ب) كانت من نصيب المجموعة الثانية.
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خامسا :اجراءات الضبط

عرف الضبط َّ
بينه ( الجهود التي يبذلها الباحثان الستبعاد أثر أي من المتغيرات الدخيلة التي
ُي َّ
قد تؤثر في المتغير التاب  .)24(.لذلك حرص الباحثان قبل الشروع بتطبيق البرنامج التعليمي على أن

يضبط كل ما من شينه أن يؤثر في نتائج التجربة وكما ييتي:
أ -السالمة الداخلية للتصميم التجريبي :

يمكن تحقيق السالمة الداخلية للتصميم التجريبي عندما َّ
يتيكد الباحثان َّ
أن العوامل الداخلية قد
أمكن السيطرة عليها في التجربة حيث لم تحدث أث اًر في المتغير التاب .)25(.

تم اجراء التكافؤ بين المجوعتين
ولغرض التحقق من السالمة الداخلية للتصميم التجريبي َّ
( التجريبية و الضابطة ) في المتغيرات التي ُيعتََقد َّأنها قد تتداخل في تيثير المتغير المستقل
بالمتغيرين التابعين والتي تؤثر في نتائج التجربة وهي:

 .1العمر الزمني للطالب محسوبًا بالشهور ملحق (.)3
 .2التحصيل الدراسي لآلباء.
 .3التحصيل الدراسي لألُمهات.
 .4درجات االمتحان النهائي لمادة اللغة العربية للعام الدراسي 2016-2015م .
 .5درجات مادة األدب والنصوص في االختبار النهائي لمادة اللغة العربية المذكور آنفًا.
 .6درجات اختبار الذكاء.

 .7درجات اختبار المعلومات السابقة ملحق.
وبعد اجراء التكافؤ بين المجموعتين في المتغيرات المذكورة انفا وجد الباحثان ان

المجموعتين متكافئتين احصائيا .
ب  -السالمة الخارجية للتصميم التجريبي:

تتوقف السالمة الخارجية على مدى تمثيل أفراد التجربة للمجموعة الكبيرة من الطالب التي

ينتمون إليها ,وعلى مدى امكانية تعميم النتائج ( , )26ولتحقيق السالمة الخارجية للتصميم
التجريبي قام الباحثان بما يلي:
 .1تدريس مجموعتي البحث( التجريبية والضابطة) طيلة مدة التجربة بنفسه لضمان أثر
المتغير الذي قد ينجم عن اختالف المدرس في قدرته وسماته الشخصية وخبرته.

 .2ساوى بين عدد الحصص التدريسية للمجموعتين ( التجريبية والضابطة) بواق ()2
حصة أسبوعياً لكل مجموعة وفق الجدول الموضوع من ِّقَبل إدارة المدرسة.
 .3إعطاء قدر واحد من االختبارات والواجبات البيتية.
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 .4استعمال أداة البحث لقياس الذكاء العملي للطالب بيوقات متقاربة بعد انتهاء التجربة
وفي كال المجموعتين.
سادساً :اختبار الذكاء العملي:

بعد اطالع الباحثان على عدد مدن االختبدارات ذات العالقدة بالدذكاء العملدي وجدد الباحثدان
َّ
أن اختبددار سددتيرنبرغ الددذكاء العملددي المعد َّددل علددى البيئددة العراقيددة مددن ِّقَبددل الباحث دة آمددال اسددماعيل
حسددين العدزاوي هددو االختبددار المالئددم للد ارسددة الحاليددة ( ,)27وهددذا االختبددار أُعد َّدد لقيدداس قدددرة الطالددب
على تحليل األفكار ،وتقييمهدا فدي ح ِّّدل المشدكالت ,ويتكدون االختبدار مدن ثالثدة أجدزاء ()3 ,2 ,1
موزعددة علددى ( ) 12فق درة مددن نددوع االختيددار مددن متعدددد ,وهددو خدداص بالمرحلددة اإلعداديددة ( الصددف

الراب ،والصف الخامس ,والصف السادس) وللفرعين العلمي واألدبي ,ويصدلح لألعمدار مدن (-15

 )18سددنة باالضددافة لددذلك تمتعدده بخصددائص إحصددائية عاليددة فيمددا يتعلددق بصدددقه وثباتدده  ،إذ بلددغ
معامددل ثباتدده  0,82ثددم صددححته باسددتخدام معادلددة سددبيرمان ب دراون حيددث بلددغ ( )0،90وهومعامددل
ثبات عالي بالنسبة لالختبارات غير المقننة.

()28

.

وقد خصص ( درجتين) للفقرة التدي تشدير إلدى اإلجابدة الصدحيحة  ،و (صدفرا) لغجابدة غيدر
الصحيحة  ،وعوملت الفقرة المتروكة والفقرة التي تحمل أكثر مدن عالمدة واحددة معاملدة الفقدرة غيدر
الصحيحة .

سابع ًا :تطبيق أداة البحث:

بعد تحديداختبار الذكاء العملي وقبل انتهاء التجربة بيسبوع أخبر الباحثان الطالب َّ
بين

درسها لهم.طبَّق الباحثان األداة على طالب
هناك اختبا اًر سيجري لهم في الموضوعات التي َّ
المجموعتين ( التجريبية والضابطة) البالغ عددهم ( )60طالبًا من طالب الصف الخامس األدبي
لمدرسة إعدادية الثورة للبنين ,إذ طبَّق الباحثان االختبار التحصيلي يوم (. )2017 / 1/ 9

ثامن ًا :الوسائل االحصائية:

 .1مرب كاي:استعمل لمعرفة دالالت الفروق االحصائية بين طالب مجموعتي البحث عند
التكافؤ االحصائي في متغري التحصيل الدراسي لآلباء واألُمهات (.)29

 .2االختبار التائي(  )t- testلعينتين مستقلتين :استعمل لمعرفة دالالت الفروق االحصائية بين
طالب مجموعتي البحث عند التكافؤ االحصائي في متغيرات العمر الزمني ودرجات اللغة
العربية ,ودرجات مادة األدب والنصوص ,ودرجات اختبار المعلومات السابقة ,ودرجات اختبار
الذكاء , ,ودرجات اختبار الذكاء العملي القبلي والبعدي(.)30

 .3معامل ارتباط بيرسون:استعمل الستخراج معامل ثبات التصحيح بطريقة التجزئة
النصفية.

(.)31
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 .4معادلة سبيرمان براون:استعملت لتصحيح ثبات االختبار المستخرج بمعامل ارتباط

بيرسون.

(.)32

 .4النتائج

أ -داللة الفروق االحصائية بين طالَب المجموعتين (التجريبية والضابطة) في اختبار التفكير
العملي ( البعدي).

الب
بعد أن أنهى الباحثان التجربة ,وقام بتطبيق اختبار الذكاء العملي البعدي على ط َ

المجموعتين ( التجريبية والضابطة) ,وقام بتحليل اإلجابات وحساب الدرجات ,وقد استعمل

الباحثان االختبار التائي ( )t- testلعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق االحصائية بين

متوسط درجات طالَب المجموعتين ( التجريبية والضابطة) عند مستوى داللة ( )0,05وبدرجة

تنص على َّأنه ( ليس هناك فرق ذو
حرية ( ,)60وذلك الختبار الفرضية الصفرية الثانية التي ُّ
الب الصف
داللة احصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسط درجات الذكاء العملي البعدي لط َ
الخامس األدبي الذين يدرسون مادة األدب والنصوص بالبرنامج التعليمي والذين يمثلون

الب الصف الخامس األدبي الذين
المجموعة التجريبية ,ومتوسط درجات الذكاء العملي البعدي لط َ
يدرسون مادة األدب والنصوص بالطريقة التقليدية والذين يمثلون المجموعة الضابطة) ,وكانت

النتائج على ما مبيَّنة في الجدول(.)2
جدول ()2
داللة الفروق االحصائية لدرجات مجموعتي البحث ( التجريبية والضابطة) في اختبارالذكاء
العملي البعدي:
المجموعة

العدد المتوسط التباين
الحسابي

االنحراف درجة

المعياري

الحرية

القيمتان التائيتان

مستوى

المحسوبة الجدولية الداللة عند
()0,05

التجريبية

31

18,53

3,51 12,32

الضابطة

31

10,72

3,94 15,52

60

9,124

2,00

دالة

احصائيا

يتضح من الجدول(َّ )2
أن متوسط درجات المجموعة التجريبية بلغ (، )19,53ودرجة

تباينها ( ،)12,32وبانحراف معياري قدره ( ,)3,51وبلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة
( ,)10,73ودرجة تباينها بلغت ( )15,52وبانحراف معياري قدره ( ,)3,94و َّ
أن القيمة التائية

يدل على
المحسوبة بلغت ( ,)9,124وهي أعلى من القيمة التائية الجدولية البالغة ( ,)2,00وهذا ُّ
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أن هناك فروقا دالة أحصائيالصالح طالَب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة األدب
َ
والنصوص باستعمال البرنامج التعليمي المبني وفق نظرية الذكاء الناجح على طالَب المجموعة
الضابطة الذين يدرسون مادة األدب والنصوص بالطريقة التقليدية ,وعليه ترفض الفرضية
الصفرية التي وضعها الباحثان ,وتقبل الفرضية البديلة ( هناك فرق ذو داللة احصائية عند

الب الذين يدرسون مادة األدب والنصوص بالبرنامج
مستوى ( )0,05بين متوسط درجات الط َ

الب الذين يدرسون مادة األدب والنصوص بالطريقة التقليدية في
التعليمي ومتوسط درجات الط َ

الذكاء العملي).

ويعود هذا التفوق إلى ما ياتي:

َّ .1
بناؤه على األسس والمعايير
تم
إن البرنامج التعليمي المبني وفق نظرية الذكاء الناجح َّ
ُ
العلمية المتبعة في بناء البرامج التعليمية وتصميمها وتطويرها ,والتي أهمها العناية بالمتعِّّلم

ودافعيته وتفعيل دوره اإليجابي في عملية البناء عن طريق خصائصه ,وتحديد حاجاته

التعليمية مما ساعد في معرفة الفروق الفردية بين الطالب ومراعاتها بينهم في أثناء عملية
التدريس ,وكذلك اختيار المحتوى وتنظيمه ,وتحديد الطرائق واألساليب التدريسية المناسبة في

تدريسهم للبرنامج التعليمي ,وأساليب التقويم التي يمكن عن طريقها قياس مستوى الذكاء

العمليللطالب في مادة األدب والنصوص.

َّ .2
إن استعمال طرائق تدريسية متنوعة بحسب نظرية الذكاء الناجح لستيرنبرغ جعل من عملية
ُّ
التعلم على وفق البرنامج التعليمي أفضل وأوس لدى الطالبَّ ,
إن استعمال طريقة وحيدة
في البرنامج التعليمي قد تناسب مجموعة من الطالب وال تناسب مجموعة أخرى.

 :5االستنتاجات
توصل إليها الباحثان وض االستنتاجات اآلتية:
في ضوء النتائج التي َّ

 .1قدرة البرنامج التعليمي وفاعليته في رف مستوى الذكاء العملي لطالب الصف الخامس
األدبي في مادة األدب والنصوص إذا ما قيس باألساليب والطرائ ق التقليدية وهذا يدلل

على األهمية الكبرى للبرامج التعليمية في العملية التعليمية.

َّ .2
دور فاعل لنظرية الذكاء الناجح في بناء البرنامج التعليمي.
إن هناك ٌ
 :6التوصيات
توصل إليها الباحثان يوصي بما ييتي:
في ضوء نتائج البحث التي َّ

-1ضرورة اطالع مدرسي مادة اللغة العربية على البرنامج التعليمي الحالي وطريقة إعداده
وكيفية استعماله في تدريس مادة األدب والنصوص لطالب الصف الخامس األدبي.

186

مجلة اكاديمية البورك للعلوم االنسانية واالجتماعية/2020/المجلد ( )1العدد (190-173:)1

 .1العمل بشكل تعاوني بين المشرفين التربويين وادارات المدارس ومدرسي اللغة العربية
للصف الخامس اال دبي الستعمال برامج تعليمية كالبرنامج التعليمي الحالي في تدريس
مادة األدب والنصوص للنهوض بمستوى الطالب الفكري والعلمي على ٍ
حد سواء.
ّ
 :7المقترحات
ال لنتائج البحث الحالي يقتر الباحثان ما ييتي:
استكما ً

-1اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في صفوف دراسية أخرى.
-2اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مواد دراسية أخرى.
المصادر

القران الكريم :

 .1إبراهيم ,مجدي عزيز .تنظيمات حديثة للمناهج التربوية ,د.ط ,مكتبة األنجلو المصرية,
القاهرة2003 ,م.
 .2إبراهيم ,مدحت إبراهيم .الذكاء الناجح وعالقته باستراتيجيات ما وراء المعرفة لدى طلبة
المرحلة اإلعدادية ,جامعة بغداد ,كلية التربية للعلوم اإلنسانية /ابن رشد ( ,رسالة ماجستير

غير منشورة)2012 ,م.
 .3أبو جادو ,صالح محمد بكر نوفل .تعليم التفكير النظرية والتطبيق ,ط ,3دار المسيرة للنشر
عمان ,األردن2010 ,م.
و التوزي ّ ,
عمان,
 .4أبو جادو  ،صالح .علم النفس التطوري الطفولة والمراهقة ,ط ,2دار المسيرةّ ,
األردن2004,م.

 .5أبو جادو  ،صالح .نظرية الذكاء الناجح /الذكاء التحليلي والعملي ,والعملي برنامج تطبيقي,
عمان ,األردن2006 ,م.
ط ,1ديبونو للطباعة والنشر والتوزي ّ ,
 . .6أبو جادو  ،صالح  .أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية القدرات
عمان ,األردن,
التحليلية والعملية و العلمية لدى الطلبة المتفوقين عقليًّا ,الجامعة األردنيةّ ,
(رسالة دكتوراه غير منشورة)2006 ,م
 .7أبو جاموس ,عبد الكريم ومحمد طقاطق .بناء برنامج تعليمي وقياس أثره في المعرفة النحوية
وفي األداء النحوي بالكتابة العربية لدى طالب الصف العاشر األساسي في األردن ,مجلة
جامعة النجا لألبحاث ( العلوم اإلنسانية) ,المجلد  ,26العدد 2012 ,8م.

 .8أبو حويج ,مروان وسمير أبو مغلي .المدخل إلى علم النفس التربوي ,دار اليازوري العلمية
للنشر والتوزي 2004 ,م.
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 .9أبو حويج  ،مروان .مدخل إلى علم النفس التربوي ,ط ,1دار اليازوري للنشر والتوزي ,
عمان ,األردن2000 ,م.
ّ
 .10أبو ريا  ,حسين و زهرية عبد الحق ,علم النفس التربوي للطالب الجامعي و المعلم
عمان األردن2007 ,م.
الممارس ,ط ,1دار المسيرة للطباعة و النشرَّ ,
َّ ُّ
عمان,
 .11أبو ريا  ,حسين  .التعلم المعرفي ,ط ,1دار المسيرة للنشر والتوزي و الطباعةّ ,
واألردن2007 ,م.
 .12أبو زيد ,أحمد .الظاهرة العملية ,ط ,1عالم الفكر للنشر و التوزي  ,الكويت1985 ,م.

 .13أبو س رحان ,عطية عودة .دراسات في تدريس التربية االجتماعية و الوطنية ,دار الخليج
عما ,األردن2000 ,م.
للشر والتوزي ّ ,
عمان,
 .14أبو سل ,محمد عبد الكريم .أساسيات البحث العلمي والثقافة المكتبية ,دار الفكرّ ,
األردن1998 ,م.
 .15أبو عالّم ,رجاء محمود .قياس وتقويم التحصيل الد ارسي ,ط ,1دار القلم للنشر والتوزي ,
الكويت1987 ,م.

عمان,
 .16أبو لبدة ,سب محمد .مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي ,ط ,1دار الفكرّ ,
األردن2008 ,م.

 .17أحمد ,عبد القادر ,طرق تدريس األدب والنصوص ,مكتبة النهضة المصرية ,مصر,
1988م

 .18البياتي ,عبد الجبار توفيق وزكريا اثناسيوس .االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية
وعلم النفس ,مطبعة مؤسسة الرسالة الثقافة العالمية ,بغداد1977 ,م.

خباز .أثر تدريس النصوص األدبية في ضوء المهارات الواردة
 .19البيرماني ,ضميار فخري ّ
في حديث الرسول (صّلى هللا عليه وآله َّ
التذوق األدبي لدى طالبات الصف
وسلم) في ُّ
الخامس األدبي ,جامعة بابل ,كلية التربية األساسية( ,رسالة ماجستير غير منشورة),

2013م.

 .20توق ,محيي الدين ,وعبد الرحمن ,أساسيات علم النفس التربوي ,دار جويلي ,لندن,
1984م.

 .21جاد هللا ,محمد عبد الكريم .العمليات اإلدراكية والتفكير ,ط ,1دار الكتاب الجامعي ,العين,
اإلمارات2006 ,م.

عمان ,األردن2010 ,م.
 .22جابر ,عبد الحميد ,أُ ُ
طر التفكير و نظرياته ,ط ,2دار المسيرةّ ,
ريان,
188

مجلة اكاديمية البورك للعلوم االنسانية واالجتماعية/2020/المجلد ( )1العدد (190-173:)1

 .23فكري حسن .التدريس ,أهدافه ,أسسه ,أساليبه ,ط ,3دار الكتب ,القاهرة1993 ,م.

 .24الزاملي ,علي عبد جاسم وآخرون .مفاهيم وتطبيقات في القياس والتقويم التربوي ,ط,1
مكتبة الفال للنشر ,الكويت2009 ,م.
 .25زاير ,سعد علي وايمان إيمان عايز ,مناهج اللغة العربية و طرائق تدريسها,ط ,1مؤسسة
مصر مرتضى للكتاب العراقي ,بيروت ,لبنان2011,م.

 .26الزوبعي ,عبد الجليل إبراهيم ومحمد أحمد َّ
الغنام .مناهج البحث في التربية ,مطبعة جامعة
بغداد ,بغداد1981 ,م.

عمان,
محمود .أساليب تدريس العلوم ,ط ,1دار الشرف للنشر والتوزي ّ ,

السيد ,عاي
ّ .27
األردن1996 ,م.

 .28شحاته ,حسن .تعليم اللغة العربية بين الواق و الطمو  ,دار طالس للدراسات و الترجمة,
دمشق ,سوريا1988 ,م.

 .29الطيطي ,محمدعيسى وآخرون .انتاج و تصميم الوسائل التعليمية,ط ,1عالم الثقافة للنشر
والتوزي  ,األردن2008,م.
30-Sternberg RJ. Principles of Teaching for Successful IntelligenceEducational Psychologies. 1998.
31-Sternberg RJ, Grigorinko E. The Theory of Successful Intelligence
as a Basis for Gifted Child Quarterly. 2002.
32. Sternberg RJ, Grigorinko E. The Effectiveness of Triarchic and
Assessment- 2000. http;//nrcgt.uconn.edu.

189

190-173:)1( ) العدد1( المجلد/2020/مجلة اكاديمية البورك للعلوم االنسانية واالجتماعية

Abstract
The effectiveness of a learning education program in
developing practical intelligence for middle school
students.
Dergham Sami Abdul Amir Al-Rubaie / College of Education University of Qadisiyah.
Ali Kazem Yassin Al-Mahana / College of Education - University of
Qadisiyah.
The aim of this research is to identify the effectiveness of the
educational-learning program in the development of practical intelligence
for middle school students in literature and texts. In order to achieve the
goal of the research, the two researchers randomly selected secondary
Algeria for boys in the center of Babylon governorate. In the same way,
62 students from the fifth grade (31) students representing the
experimental group and (31) students representing the control group. The
researchers conducted a parity between the students of the two sets of
research in a number of variables After determining the course material
that will be examined in the tutorial (during the duration of the
experiment) and of subjects book literature and texts fifth grade literary,
coined the researchers (435) behaviorally target, promising teaching plans
for the subjects of literature and texts will examine the educational
program and carried out display models, including a committee of experts
and specialists in the field of methods, psychology, measurement and
evaluation to see sincerity and suitability for research variables, as well as
the researchers adopted the Sternberg test of intelligence creative, and the
researchers studied two groups of research During the duration of the
experiment themselves, which lasted 14 weeks, and after the end of the
experiment, the researchers applied the practical intelligence final
measure on the two sets of research students. After analyzing the results
the researchers found statistically superior to the experimental group
students who have studied the material of literature and texts on the
educational learning program than the control group students who have
studied the substance of literature and texts in the traditional way.
Keywords: Activity, Educational program, Practical intelligence.
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