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 تنشيط ذكاء األطفال باستخدام بعض األنشطة الفنية
 

 

 

 ملخص البحث

يهدد ا بحث ددح بح ددتحر بحلىددثا األددط باددث ب فيددنش بحذفيددش طددر لفيددين   ددت  ب نذددت  ب فددتح 
 (سفش. 61ثىمث )

بسدددل  ي طدددر بح ثبسدددش بح تحيدددش بحليدددميي بحلعثيثدددر    بحمعمالادددش بحالب ددد     ب  ب  لثدددتثي  
 بحقثألر البحثى   .

( نتحثددش مدد  نتحثددت  بحيددا بحثبثددت ب ادد ب   لددي 61  بحىيفددش طددر بح ثبسددش بح تحيددش )ثألددع ادد 
 ب ليتثه  ثنثيقش ايالبئيش.

بسل  ي ب لثتث بالليس حيال  حألق ث  بحىقأليش  أ ب  حألث ح   البح   يه ا إحدط بح يدال  األدط  
 لثدتث لق يث  قيد  اليدتم  حألقد ث  بحىقأليدش بحىتمدش حد   نألثدش بحمث ألدش بحاتفاليدش   يدح يث د  ب 

بحلددر   بسددلعتثش بحذددث  األددط ثفددال  ب  لثددتثاألددط قيددتس سددهالحش ب سددل    بحمعددث  مدد   دد   
 .  م   البسىآ م  بحىمأليت  بحىقأليشييم  م لالبهت ب حذتظ البحثمال  الب ي ت    اللما

%( الحيددددددتح  1 5بظهددددددث  بحفلددددددتئد العددددددال  طددددددثال   بحددددددش ب يددددددتئيت افدددددد  مسددددددلال    حددددددش )
 ب  لثتثبحثى  .
  ثبسش إ  حألفينش بحذفيش أاثهت بحذتا  طر لفيين   ت  بحنتحثت  .الق   ألي  بح

 مشكلة البحث: 1-1

ممدت   يدف طيدد  إ  ب فسدت  يلميد  ادد  بح تئفدت  ب  ددث  طدر ق ثبلد  بحىقأليددش الب  ثب يدش ممددت 
 طىد  إحدط بسل يدتا لألدف بحقد ثب  ثهد ا لناليثهدت ممدت يم فد  مد  مالب ثدش بحلعيدثب  بحسددثيىش 

عهش بحل  يت  بحمسلمث  البحمي    بحملفالاش بحلر لمي  ه ب بحىيدث  طألدي اليستا ه األط مالب
فمدت ردثالث    ش اللناليثهدت  تعدش مأل د  حألذدث  ط سد لى  امأليش لفميش ق ثب  ب فست  بحىقأليد الب 

 ( 1 ص6991 )بحعفتثر  .حلق ي الثفت   يت  بعلمتايش سأليمشلذثرهت منتحي  بحمعلمت طر ب
أليميش طر أ   الحدش مد   ال  بحىدتحي بحملقد ي البحفدتمر  اليقدتس طهال بحه ا بحثئيسر حألىمأليش بحلى

 ( 616 ص1556لق ي أ   الحش ثمق بث ق ثلهت األط لفميش اقال  أثفتئهت .)بح يألش  
   بح ايث م  بحفدتس حدال لث دالب اليدأفهي طألد  يلندالث لذ يدثهي الحد  لفمدال نتقدتلهي ال  مهدتثب  

نتثئدت طدر مد بثل بحفمدال البحفردد   مدت  لذ يثهي  اله ب يىفر إ  بحلذ يث بحمتهث حيس مسلعتثت
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بفدد  حدديس  يددت   ثددثب  اتثرددش  الحدديس فليعددش  لميددش حألفرددد بحىذددال  ال  حألقددثب   طددر مددالب  
 ( 16 ص1551بحلذ يث.)عم   

الاألط ه ب ب ستس طق  بيث  م  بحرثالث  ب  بح لعييث فالار طر بحمفتهد بحلىأليميش  ثمت 
  ههال بحممتثسش بحعتحثش طدر م لألدا بحمثب د  يلفتس  مت  حف بحلعييث ثي   بيعتثر  طتحلألقي
 .نتحدددددددد  ب ستسدددددددديش  هددددددددر ب سددددددددل  تث طقددددددددنالطددددددددر عميددددددددت بحمددددددددالب  بح ثبسدددددددديش  المهمددددددددش بح

 ( 3 ص1552)اميالش 
الاأليد  طددت  بحمدد بثس بح تحيددش   لفددلد مذ ددثي    فهددت الاألددط سددثي  بحماددت  طددر لىأليمهددت ب    

حألعمتحيدددت  بحلدددر ي  دددث ثهدددت بحلدددثبح البحذددد  لق مددد  لقددد يمآ لقأليددد يآ ال  لىندددر  ثيدددث بهلمتمهدددت 
 (19 ص1551ب فستفر بح   لىثر  بمتي بحملىألمي  .)عم  

طمددت   بحلثثيددش بحذفيددش هددر مدد  بحمددالب  بحمهمددش البحمددماث  طددر لنددالث بحفمددال بحىقألددر حألملىألمددي  ثمددت 
ل مألددد  مددد  ملعيدددثب  المدددماثب  لىمددد  األدددط إيدددثبف عميدددت بح دددالبس طدددر بحىمأليدددش بحلىأليميدددش 

 ثلقت  ث  ت  بحملىألمي  .البحمستا   األط ب 
طتحفلددتل بحذفددر  مددت يددث  ثثعسددال   ييدد ث ادد  بفذىددت  ع يدد  البيددي  ث يددح يالحدد  طددر بفذسددفت 
ب تسدديس بال االبنددا حددي ي دد  حفددت ثهددت اهدد   المادد  هدد ب ب فذىددت    يقددا افدد   دد ال  بحلددأايث 

فثدال  بحفذسر  ث  يثقط بحط مسلال  بحلذ يث  طلايث طر بحفذس ثىد  ب ط دتث بحع يد   ط أفد  ي
 ( 12 ص6911اث لفثا  م  بامتق  ليتثب  ط ثيش .)بثثبهيي  

الب  بحذفدددت   مدددت يقدددال  ثي تسدددال يمث ثأل ظدددت  مددد  ب مدددل   الب طدددثب  مددد   ددد   ب  سدددتس 
الب فذىددت   طهددال بحنتقددش بحم ث ددش بحقددت ث  األددط ب دد بح بحل تمدد  ثددي  بحىيفيددي  البحىقدد  البحيدد ي  

 .( 162 ص6911)بحمأليعر  
عد   مدد  لىألديي بحنذالحدش  يددح بفد  بحثد بيت  ب الحددط  افد مت يفعد   ب نذددت  طدتحذ  عد     يل

بحط ب فينش بحذفيش   يح يم فهي بحلىثيث ا  بفذسهي ثيالث  غيدث حذظيدش اليعد ال  بح ثدثب  
بح سدديش بحمثردديش البحلعثيدد  ثمددالب  ملفالاددش الم لألذددش البحىمدد  ثنثيقددش  ددث    للىددث  حأل ددا 

 ( 132 ص1552)بيذت   .  طر  يتلهيايث م  بحعالبف  ب  ث البحمفت  ما   
طتحلثثيددش بحذفيدددش ب ب  بحلمدد   الالسددديألش بحلثقددر بحدددط بحم فيددش  البحمددد    حددثثن ب فسدددت  ثتحنثيىدددش 
الث تحقهددت  الفتطدد   مدد    حهددت يددلىألي بحذددث  ب  ي ددال  ارددالة طىددتع طددر بحعمتاددش يث ددح ادد  

بفيددش بحلددر لالعدد هت ثرددتئهت اللث ددح ادد  ثرددتئ   اليفلمددر بحيهددت اللفلمددر بحيدد  ثددتحثالبثن بحالع 
 ( 121 ص6912بحلثثيش بحذفيش الله ثهت .)بحثسيالفر  
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طألدددال لم ددد  بحمىألددددي مددد  بسدددلع   مددددت لدددالطثه بحلثثيددددش بحذفيدددش مددد  مىنيددددت  ال تمدددت  ملفالاددددش 
 . أليش بحلىأليميش سلنت  لالطيث ثيئش م ئمش حفمال بحق ثب  بحىقأليش ممت يم   ثتحلتحر فمال بحىم

 ثطيش حألملىألمي  ب  م      بحلث ي  األط :ط  يم   لناليث ب م تفت  بحمى
 لناليث بسلثبليعيش ع ي   ح   بحملىألي  سلىمت  بحمىألالمت  بحم  الفش ح ي  .-
لث يدد  مىألالمددت  مدد  بحدد ب ث  بال مدد  بحثيئددش بال مدد   أليهمددت مىددآ ثنثيقددش مددت البحىمدد  ثيددالث  -

 (  miller ,1974,p35ع ي   .)
ر لىم  األط ل  ي  بحمىألالمت   البحيدالث البحثمدال  مد  اله ب لمتمت مت لذىأل  بحلثثيش بحذفيش طه

 ددد   بحألال دددت  الب حدددالب  البحميدددته  الب ح دددت  بحو مددد   تمدددت  بحذفدددال  الهدددر بيردددآ  لسدددم  
فيت  ب امت  بحذفيدش  ال د حف ثتسدل  بي بحثيئدش   طلىمد   حألملىألمي  ثتسل  بي بح ب ث  حل الي  الب 

مد    حهدت لفميدش بحقد ثب  بحىقأليدش  األط  أل  مفدت  يدذر الأعدالب  لىأليميدش غيدث لقألي يدش يدلي 
بحلر لثي  حألثت اش أفهت لما  مي ألش أمتي بحم ثسي  ثم لألدا ب ليتيدتلهي ال حدف مد   د   

( 15 ثبسش بسلن ايش قتم  ثهدت األدط معمالادش مد  بحم ثسدي  البحم ثسدت  ثألدع معمالاهدت )
%( مدد  معمددال  11مدد ثس المدد ثس مدد  م لألددا ب  ليتيددت   القدد  بظهددث  بحفلددتئد ب  )

%( م  نألثلهي غيث قت ثي  األط بسليىت  بحمت   بحىألميش بحمق مش 25حىيفش بلذقالب األط ب  )ب
%( مدد  بحىيفددش بلذقددالب األددط بفهددي ي سددال  ب  نألثددلهي قأليألددر 25حهددي مدد  بحمددث  ب الحددط  الب  )

بحددد  ت   الهددد ب   يم ددد  ب  ي دددال  مفنقيدددآ  فددد   مدددت هدددال مىدددثالا ب  قأليألدددر بحددد  ت  يماألدددال  
 ب طثب  . %( طقن م  معمال  1)

اللىألدد  بحثت اددش  حددف  بفدد  ثثمددت ي ددال  هفددتف  ألدد  مددت يددماث طددر   ددت  بحنألثددش  الثثمددت ي لددتل 
ال حدف    تئهي بحط  يت   طتاأليل   اله ب مت ل تال  بح ثبسش بح تحيش امأل  م      بعثبئتلهت  

 ال حف ثتسلع   مالب  بحلثثيش بحذفيش طر لفيين   ت  بحنألثش .
 إليه: اهمية البحث والحاجة 1-2

 -للعألط بهميش بحث ح بح تحر البح تعش بحي  طر ب لر: 
بهميددش  ثالس بحلثثيددش بحذفيددش   يددح بفهددت السدديألش حلهدد ي  سددألالف بحنتحدد   اللىمدد  األددط لفظدديي 

 ( 623 ص6991بط تثه البهلمتمتل  اللثثيلهت الل نينهت .)بح يألش  
ط ال بث  بحلثثيش البحلىأليي ب  بحفلتئد بحلر يلالي  بحيهت ه ب بحث ح يم   ب  ل ال  بحقتئمي   األ

 ثتهميش  ثالس بحلثثيش بحذفيش حمت حهت م  باث طتا  طر لفميش بحفيتن بح هفر حألنألثش. 

ب  لم ي  بحنذد  مد  لفميدش ق ثبلد  الميدتث ل  بحذىتحدش طدر لفميدش معلمىد   هدال ب د  ب هد با 
   (  مقتحش م  ب فلثفي1556بحلر يسىط بحمعلمت ث   ممسستل  حل قيقهت .)بحثبئ    
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ثلذىي   ثالس بحلثثيش بحذفيش يم   بحىم  األط با ب  عي  قدت ث األدط بحلفدتطس  البحقيدتي ثد الث 
 طىددددت  طددددر ب قليددددت  بحىددددتحمر  لددددط ي ددددال  عددددي  مفلعددددآ الحدددديس مسددددلهأل آ طقددددن .)بحثبئدددد    

  مقتحش م  ب فلثفي  ( 1556

ثبمد بحلفميدددش ثلذىيدد   ثالس بحلثثيدددش بحذفيدددش  يم دد  لذىيددد   الث ب اددد ي البحذددد  طددر م لألدددا ثددد
 بحثيثيش .)بحمفل   بحىثثر ب قأليمر حألمعلمت بحم فر  مقتحش م  ب فلثفي  ( 

 .حل يدا مدت ثيئلد  بحمىقد   بحملعيدث بهميش بح  ت  الالظيذل  بحلر لىم  األط لم ي  بحذدث  مد  ب
 ( 315 ص6912)مىال    

  قددر طددر  دد  مددت ب  مدد  بهدد با بحلثثيددش بحذفيددش دب  يسددل  ي بحنتحدد   ثثبلدد  بحسددتثقش المهتثبلدد
 ( 651 ص6991يالبعه  م  مي    لىلم  األط بحقيي بحذفيش البح س بحعمتحر .)بح يألش  

تسدألال   مت ب  م  به بطهت ب  ينالث بي ت  الثمال ة مالعال   م  قثد  ثليد يألهت البسدل  بمهت ث
 (651 ص6991م لألا .)بح يألش  

 لبحث:هدف ا 1-3

ذفيددش طددر لفيددين   ددت  ب نذددت  ب فددتح يهدد ا بحث ددح بح ددتحر بحلىددثا األددط باددث ب فيددنش بح
 (سفش .61ثىمث )

 فرضية البحث: 1-4

 -ثعيش ل قي  ه ا بحث ح الرى  بحذثريش ب ليش:
%( ثددي   ثعددت  بحمعمالاددش 1 5  لالعدد  طددثال   ب    حددش ب يددتئيش افدد  مسددلال    حددش )

 بحلعثيثيش طر ب  لثتثي  بحقثألر البحثى   . 
 حدود البحث: 1-5

حر ثنتحثدددت  بحمث ألدددش ب ا ب يدددش  بحيدددا بحثبثدددت بحىدددتي  بحمفلظمدددت  طدددر يل ددد   بحث دددح بح دددت
 (. 1552-1551بح ثبسش  حألسفش بح ثبسيش )

 ق ثب  بح  ت   مت يقيسهت ب لثتث بح  ت  بحمىلم  طر ه ب بحث ح .
 :تحديد المصطلحات  1-6

 اوال : الذكاء

 يىثط  سثيثمت  
  ة ددث ب سددلقثب  الب سددلفثتن .)مىددال ىفددط بفدد  بحقدد ث  األددط ل  يدد  بحى قددت  البحملىألقددت   ثم

 ( 23 ص 6912
 يىثط  ثالثفد 
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ب  بحدد  ت  هددال مددت لقيسدد  ب لثددتثب  بحدد  ت   طددت  ب لثددتث حألدد  ت  يرددي ايفددت  م لألذددش مددد  
بحميدددت   الب  بح ثعدددش األيددد  ثيفهدددت الثدددي  ب  لثدددتثب  ب  دددث  هدددال مىتمددد  بثلثدددتن ادددت   طمدددت 

 ( 152 ص6912   لقيس  ه ه ب  لثتثب  يسمط ثتح  ت  .)ع 
 يىثط  لال بث  

 بف  بحق ث  األط بحقيتي ثتالع  م  بحفيتنت  للمي  ثمت يتلر :
ظهدالث –بحقيمدش ب علمتايدش -ب فد طت  ف دال بحهد ا-ب قليدت -بحلعثيد -بحلىقيد –) بحيىالثش 

ب ثل دددتثب  ( الب  لذدددتظ ثهددد ه ب العددد  مددد  بحفيدددتنت  ل ددد  ظدددثالا للنألددد  لث يددد  بحعهددد  
 ( 151 ص6912 فذىتحيش .)ع   المقتالمش بحىالبم  ب

  -الاف  ل ألي  بحلىثيذت  با ه يلر  حفت مت يتلر :
 بلذق  عميت بحلىثيذت  با ه األط بف  ق ث  .

 لستا  ه ه بحق ثب  األط بسلقثب  بحمالبقا بال بسلفثتن بح ألال  .

يم ددد  مددد   ددد   هددد ه بحقددد ث  بحقيدددتي ثفيدددتنت  م لألذدددش لسدددتا  مددد   ددد   ممتثسدددلهت األدددط 
 مت بحثيئش بحمىق   . بحل يا

 ب  ه ه بحق ث  يم   ب  لقتس ثالبسنش مقتييس  تيش مى   حه ب بحعث  .

 التعريف االجرائي للذكاء ثانيآ:

 ب  بحدد  ت  هددال بحقدد ثب  بحىقأليددش  سدد  مددت يقيسددهت ب لثددتث بحدد  ت  بحمىلمدد  طددر هدد ه بح ثبسددش  
  يح ل ال  ب عتثش ا  بسئألش ب لثتث بح  ت  بحط  ثعت   تي .

 االنشطة الفنية  لثآ:ثا

  -حي لع  بحثت اش لىثيذآ م   ة حه ب بحمينأل  ح ب لىثط  بعثبئيآ:
هدددال مدددت لفلعددد  نتحثدددت  بحمث ألدددش ب ا ب يدددش  مددد  بيددد ت  طفيدددش الثسدددالمت  ثىددد  لذدددتاأله  مدددت 
بحمالقددا بحلىأليمددر بحدد   ليددعت طيدد  بحم ثسددش بحنتحثددت   اللرددت لذ يددثه  طددر مالقددا يلنألدد  

 مالردال  مىدي  يلماد  طدر مالردالات  بحد ثالس بحمق مدش حهد     ت  اللذتاد  الب سدتس ف دال 
 اللثعمش ه ب بحلذتا  ا  نثي  ب امت  بحذفيش بحلر يقم  ثهت بافت  بح ثس .

 دراسات سابقة: 2-1

الرددى  بح ايددث مدد  بح ثبسددت  بحلددر ث دد   األددط بهميددش بحذفددال  طددر فمددال بحملىألمددي    يددح 
هت قد  ث د  األدط بحدثثن ثدي  بحذفدال   تف  حهت عالبفد  لثثاليدش الفذسديش مهمدش  غيدث ب  مىردم

اللفميددش بحلذ يددث ب ثل ددتث   أ  بفهددت  يددث  بهلمتمهددت األددط بحملىألمددي   ال  بحقدد ثب  بحىتحيددش 
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بال ب ث بايددش طقددن الحددي لهددلي ثتحقددد ثب  بحىقأليددش حألملىألمددي   ال  بحقدد ثب  بحىت يددش بال م ددد ال   
 بح  ت   ممت يى   بهميش ه ب بحث ح .

 مس مالرال  بحث ح بح تحر ثيالث  مثتيث  .السيلي اث  بح ثبست  بحلر ل
 (2001دراسة الحيلة )-اوال :

هدد ط  بح ثبسددش بحددط بسلقيددت  باددث ب فيددنش بحذفيددش حنتحثددت  بحمث ألددش بحلأسيسدديش طددر لفميدددش 
لذ يددثه  ب ثل ددتث  مدد   دد   لذىيدد   ثالس بحلثثيددش بحذفيددش   يددح ل الفدد  ايفددش بح ثبسددش مدد  

( نتحثش  البحاتفيش مد  بحيدا بحاتحدح 15ب ستسر )يىثلي  طقن  ب  همت م  بحيا بحاتفر 
 ( نتحثش . 13ب ستسر )

القدد   تفدد  ب ب  بحث ددح بحيددالث  بحيدد أليش حمقيددتس لددالثفس حأللذ يددث ب ثل ددتث    يددح بظهددث  
  -بحفلتئد مت يألر :

%( ثدي  ملالسدن ب ب  نتحثدت  بحيدا 1 5العال  طثال   بحدش ب يدتئيآ  افد  مسدلال    حدش )
ب لثدددتث بحقددد ث  األيدددتحلذ يث ب ثل دددتث  )بحيدددالث  بحيددد أليش ( الافتيدددثه بحادددتفر ب ستسدددر األدددط 

 ب يتحش (قث  بحثسي الثى ه الحيتح  بحنتحثت  ثى  بحثسي . –بحمثالفش –)بحن قش 
%( ثدي  ملالسدن ب ب  نتحثدت  بحيدا 1 5العال  طثال   بحش ب يتئيآ اف  مسدلال    حدش )-

الافتيددثه  (ثل ددتث  )بحيددالث  بحيدد أليشلذ يددث ب بحاتحددح ب ستسددر األددط ب لثددتث بحقدد ث  األددط بح
 ب يتحش ( قث  بحثسي الثى ه  الحيتح  بحنتحثت  ثى  بحثسي .–بحمثالفش –)بحن قش 

القددد   ألدددص بحثت دددح بحدددط ردددثالث  لذىيددد   ثالس بحلثثيدددش بحذفيدددش الب هلمدددتي ثهدددت  ثقيدددش بحمدددالب  
 ( 616 ص1556بح ثبسيش .)بح يألش  

 1992( Merickelدراسة ) -ثانيآ:

ش بحددط بح يددا ادد  بحقدد ثب  بحىقأليددش  نذددت  بحمث ألددش ب ستسدديش ب الحددط البحلددر هدد ط  بح ثبسدد
( سفش  ال يذيدش ل سديفهت اللناليثهدت  القد  ل الفد  ايفدش بح ثبسدش 66-1لثبال   بامتثهي ثي  )

(نتح  النتحثش  لي ب رتاهي   لثتثب  لقيس ق ثلهي بحىقأليش ثى  بفلهت  بحلعثثدش 615م  )
. 

ب نذدددت  األدددط  ددد  بحميددد    قددد   ب   افددد  لددد ثثهي األدددط القددد  بظهدددث  بحفلدددتئد ب  قددد ث  
ميته   بحيالث بحمألالفش الثسمهت   يح  ت  هم   ب نذدت  يثسدمال  يدالثة مد   يدتحهي اد  
بحذرت    الق  لالي  بحثت ح ب  ثسدالمت  ب نذدت  ل يد  مد  قد ثلهي األدط بحلذيدث ب ثل دتث  

   6991)  يدتلهي بحيالميدش . الثتحلتحر مستا لهي طر    بحمي    بحلر ق  لالبعههي طر  
Merickel) 
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 مناقشة الدراسات السابقة: 2-2

ف  دددظ ب  بح ثبسدددلي  قددد  ث  لدددت األدددط بحلذ يدددث ب ثل دددتث  ثيددد    ثيدددث  ثيفمدددت لث ددد  بح ثبسدددش 
بح تحيدددش األدددط بحقددد ثب  بحىقأليدددش )بحددد  ت ( ييددد   ادددتي حيفددد ثل فسدددثش بحدددط  حدددف عميدددت بحنألثدددش 

 هت  الثه ب ل ال  باي م  بح ثبست  بحستثقش .مسلاليت  بح  ت  بحلر يملأل الف اثم لأل
بسدل  م  بح ثبسددلي  ب لثددتثب  حألقدد ثب  ب ثل تثيددش  ثيفمدت بسددل  م  بح ثبسددش بح تحيددش ب لثددتث 

 حألق ثب  بحىقأليش .
( نتحددد  النتحثدددش  ثيفمدددت 615-653بسدددل  م  بح ثبسدددلي  ايفدددت   ب   عدددي  ثيدددث فسدددثيآ )

يىندددر معدددت  ب ثدددث حأللىدددثا األدددط بادددث  لميددد   بح ثبسدددش بح تحيدددش ثيدددعث  عدددي بحىيفدددش ممدددت
 ب فينش طر ب  بح بحلعييث بحمنألال  طر بحق ثب  بحىقأليش .

 مددت بهلمدد  بح ثبسددلي  ثت فيددنش بحذفيددش اللاليددأل  بحددط بهميلهددت طددر ب دد بح لعييددث بيعددتثر 
 حىيفش بحث ح  اله ب مت لاليأل  بحي  بح ثبسش بح تحيش .

 خلفية نظرية: 2-3
 الذكاء  -اوال :

سددت  ادد  سددتئث بحم ألالقددت  ثق ثبلدد   بحىقأليددش بحلددر  يدد  ب  لىددتحط ثهددت  القدد   اددت يلميدد  ب ف
سث تف  إحط بحلذ يث الأيتث إحط سمال م تفلد  طدر مالبردت ا يد   مد  بحقدثة  بح دثيي   مدت طدر 

دب  طر  أل  بحسمالب  الب ث  الب ل ا بحألي  البحفهتث يدت    الحدر ب حثدت   -قالح  لىتحط :
(  الغيثهت م  ب يت  بحلر بيدتث  بحدط بهميدش اقد  696ثب  ة يش حىألهي يلذ ثال  د.)ة  ام

 ب فست  اللذ يثه .
اليىددد  بحلذ يدددث مددد  بثقدددط بحىمأليدددت  بحفذسددديش بحلدددر يقدددالي ثهدددت بح دددتئ  بح دددر  البثطدددت مسدددلاليت  
بحمىثطش  ف  يقالي طر بستس  األط امأليش اقأليش  ب أليش  حهت مظهث  تثعر يلماد  طدر بحألعدش 

هدد ب بحلذ يددث  الثدد ال  هدد ه ب  ب  يذقدد  بحلذ يددث الظيذلدد  ب علمتايددش   البح دد ي بحدد   يىثددث ادد 
 ( 631 ص6921.)ظتظتالم م  

الق  ث ح بح ايث مد  بحىألمدت  طدر معدت  بحد  ت   الحىد  بثث هدت م تالحدش سثفسدث بحد   ثأ  ب  
 حأل  ت  الظيذش ثئيسيش لم   بحذث  م  بحل يا مت ثيئل  بحمىق   بحملعيث  .

هدددالي طسددديالحعر ايدددثر   يدددح طسدددث بحددد  ت  طدددر بندددتث بحاليددد   بمدددت االثفددد بيف طأل يددد  مذ
بحىيدثيش  بحلدر ليد  ثدي    يدت بحمدو الهددال يذدث  ثدي  بحمسدلاليت  بحىقأليدش األدط بسدتس هدد ه 

 (159 ص6912بحالي   الا  هت .)مىال  
 -الاألط ه ب ب ستس الرى  بح ايث م  بحفظثيت  بحلر طسث  امأليش بح  ت  بهمهت :

 لعوامل المتعددة ( نظرية ثورندايك )ا -اوال :
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 ددت  االثفدد بيف طددر بحث بيددش يددث  ب  حألدد  ت  مذهددالي طسدديالحالعر ايددثر  طقدد  طسددث بحدد  ت  طددر 
بنددتث بحاليدد   بحىيددثيش بحلددر ليدد  ثددي    يددت بحمددو  الهددال يذددث  ثددي  بحمسددلاليت  بحىقأليددش 
األط بسدتس هد ه بحاليد   الاد  هت  الحدي ل د  هد ه بحفظثيدش مىلمد   األدط بسدتس األمدر ثد  

 الليالثب  .معث  طثال  
اي بلع  االثفد بيف بحدط بسدل  بي مىدتم   ب ثلثدتن ثدي  بحقد ثب  بحىقأليدش حأل يدا اد  مذهدالي 
بحدد  ت   ال ددثل مدد   ثبسددل  بفدد  حدديس هفددتف يددع بسددم  بحدد  ت  بحىددتي  ثدد  قدد ثب  مل ييددش 
المسلقألش ا  ثىرهت بحثى   يم   قيتسهت ثمقتييس للسي ثتحمثالفدش البحيدمال   الثد حف يم د  

 ( 31 ص6912ب ثث ا   مم   م  فيتنتل  .)مىال   قيتس بحىق  طر
اللل ددال  بحفظثيددش مدد  معمالاددش مدد  بحىالبمدد  بحمسددلقألش ادد  ثىرددهت  ح فهددت طددر بحالقدد  فذسدد  

  -ميلث ش طر ثى  بحمظتهث   يح قسي االثف بيف بح  ت  بحط ا اش بفالب  :
 الذكاء المجرد 

 .البحثمال  م  بحذتظ البثقتيبحمىتفر اليلتحا م  بحق ثب  بحلر يينفىهت بحذث  طر مىتحعش 
 الذكاء العملي 

يلدددتحا مددد  بحقددد ثب  بحلدددر يىدددتحد ثهدددت بحذدددث  ب يددديت  بحم سالسدددش  مدددت طدددر بحمهدددتثب  بحىمأليدددش 
 البحمي تفي يش .
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 الذكاء االجتماعي 

اليلددتحا مدد  لألددف بحقدد ثب  بحلددر لثدد ال طددر بحلىتمدد  مددت بحفددتس الطهمهددي البحلالبطدد  مىهددي .)اثدد  
 ( 621-626 ص6926بح مي  

 نظرية سبيرمان )العاملين( -انيآ :ث

يت   ه ه بحفظثيش هال سثيثمت   الهر لىتث  فظثيدش االثفد بيف اد  نثيىدش بحد  ت  اللثىدآ 
حهددد ه بحفظثيدددش  طدددأ  أ  فيدددتن اقألدددر يىلمددد  بال  الب يدددثة األدددط اتمددد  ادددتي يددد    طدددر  ددد  

ش    ( الهال يالع  ح      طث  ح   ث ثعت  م لألذدGبحىمأليت  بحىقأليش  اليثم  ح  ثتح ثا )
بحفتس ي لألذال  طر ق ثبلهي بحىقأليش   مت بف  ي    طر    بحىمأليت  بحىقأليدش ثد ثعت  م لألذدش 

. 
القد  اليدد  سددثيثمت  بحددط هدد ب بحىتمدد  حيذسددث ثدد  مىددتم   ب ثلثددتن بحمالعددال   ثددي  بحىمأليددت  

 بحىقأليش بحم لألذش  مت لثيفهت ب  لثتثب  . 
( الهددال اتمدد  Sث هددال بحىتمدد  بح ددتص )البرددتا سددثيثمت  بحددط هدد ب بحىتمدد  بحىددتي اددتم  ة دد

  تص ث   امأليش .
الق  برتا بحيهت ثى   حف اتم  اتحات  هال بحىتم  بحنتئذر اليى   بحط ه ب بحىتم  ب ثلثدتن 

 بحمالعال  ثي  معمالاش م  بحىمأليت  بحمليتثهش .
هدت اللثىآ ح حف ل ال     بحىمأليت  بحىقأليش ميلث ش طيمت ثيفهت طر بحىتمد  بحىدتي بحد   يد    طي

ث ثعت  م لألذش  الب     امأليش ق  ل ال  مليألش ثمعمالاش ميتثهش حهت الميلث ش طر اتمد  
 ( 21-21 ص6911ات  يسمط ثتحىتم  بحعمىر بال بحىم  بحنتئذر .)بحمأليعر  

 نظرية العوامل الطائفية )العوامل االولية ( -ثالثا :

اللثىدآ  ف السدثيثمت   يت   ه ه بحفظثيش هال اثسلال   اللىلثث ملالسنش ثدي  فظثيدش االثفد بي
حهد ه بحفظثيددش طددت  بحفيددتن بحىقألدر  يىلثثفلتعددت حىدد    ثيددث مد  بحىالبمدد   مددت يدد ار االثفدد بيف 
  مت   يىلثث فلتعدت حىتمد  ادتي يد    طدر  د  بحىمأليدت  بحىقأليدش  مدت يد ار سدثيثمت   إفمدت 

أالحدر  يم   لذسيث مىتم   ب ثلثتن بحلر لالع  ثدي  بحىمأليدت  بحم لألذدش األدط أسدتس اتمد 
 ي    طر ه ه بحىمأليت  ال  ي    طر غيثهت . 

الب  هفتف ا   م  معمالات  بحقد ثب  بحىقأليدش  د  معمالادش حهدت اتمألهدت  دتص  القد  الردت 
 اثسلال  ب لثتثب   لقيس ه ه بحىالبم  .

  -اله ه بحىالبم  هر :
 بحىتم  بحى     الهال بحق ث  األط ب ب  بحىمأليت  بح ستثيش ثسثاش ال قش .
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 بحىتم  بحألعال   اليالع  طر ب  لثتثب  بحلر للرم  طهمآ حألعش .

بحىتمدد  بحمسدد ر  اليدد    طددر بحىمأليددت  بحلددر للنألدد  مدد  بحذددث   دد  ميدد ألش للنألدد  ليددالث 
 ب ييت  الهر ليع   ي ة بال طثبغت . 

بحن قددش طددر بسدددلىمت  بح ألمددت   اليالعدد  طدددر بحىمأليددت  بحلدددر للنألدد  مدد  بحذدددث  بحلذ يددث طدددر 
 سثاش .  ألمت  مفذيألش ث

اتمدد  بحلذيددي   اليالعدد  طددر بحىمأليددت  بحلددر للنألدد  مدد  بحذددث  ب ليددتا قتادد   بالمثدد أ يعمددت 
 ثي  سألسألش م  معمالاش م  بح ثالا . 

 بح ب ث  بحيمت   اليظهث األط بحق ث  األط بح ذظ ثسثاش .

 )ثبع    مت يرتا بحيهمت اتم   همت )بحق ث  األط ب  ثبف البحق ث  األط ب سلفلتل (.
 (132-131 ص6923 

الثغي ب ل ا بحفظثيت  طر عالبف  ملى    ب بفهت بلذقد  األدط ب  اقد  ب فسدت  طدر لندالث 
مسددلمثي   الهد ب يثدد ال البرد ت مدد  ليدثطت  ب فسددت  طدر مثب دد  فمداله بحم لألذددش  الهدد ب  الفمدال

بحلنالث بح   ينثأ األي  يماث طر اقأل  الب ثب   الطهم   الق  ب لألا بحىألمدت  طدر ل  يد  بحسد  
طي  بح  ت  ا  بحفمال  غيث ب  بغأل  بحىألمت  بلذقدالب األدط بحسد  بحست سدش ايدث بح   يلالقا 
 (21 ص6912.)مىال  

 إجراءات البحث
 منهج البحث  3-1

بسدددل  ي طدددر بح ثبسدددش بح تحيدددش بحليدددميي بحلعثيثدددر    بحمعمالادددش بحالب ددد     ب  ب  لثدددتثي  
 بحقثألر البحثى   .

 مجتمع البحث وعينته  3-2

حر نتحثدددت  بحمث ألدددش ب ا ب يدددش ردددم  بحمددد بثس بحاتفاليدددش حم يفدددش يردددي معلمدددت بحث دددح بح دددت
 ثىقالثش بحمث   . 

الق  لي ب ليتث م ثسش) أي بحقث  بحاتفاليش حألثفدت ( ثنثيقدش ايدالبئيش حلنثيد  إعدثب ب  بح ثبسدش 
( نتحثددش مدد  نتحثددت  بحيددا بحثبثددت ب ادد ب   12بح تحيددش  رددم  بحىيفددش ثيدد ألهت ب الحددر )

ح   يىتفر مف  بحىثب  الثت  ص لهعيث بحىتئ    سثت  نتئذيدش  الفليعش بحالرت ب مفر ب
 برددنث ادد   مدد  بحنتحثددت  إحددط لددثف بحم ثسددش الب فلقددت  إحددط مفددتن  أ ددث   حييددث  ادد   

 ( نتحثش لي إ رتاه  ح  لثتث بحفهتئر .61بحىيفش )
 الق  أانط يعث  عي بحىيفش معت  ب ثث حألثت اش حأللذتا  مت بحىيفش . 
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ث  ا  بحثاتيش بحيالميش لثي  أ   عي بحعمتادش ب د  ملعيدثي  هدتمي  ي د  ب  طذر  ثبسش في
ثيددالث  مفلظمددش عددال   ثاتيددش ب نذددت   طذددر بحعمتاددش بحيددعيث  يلذتادد  ب نذددت  مددت بح ثددتث 

ث بات الق ث  حذظيش .)بيذت    ( 62 ص1552ثيالث  ب ثث الي الفال  أ اث لىتالفت الب 
 أداة البحث  3-3

 اختبار الذكاء   -أوال :

ي بسل  بي ب لثتث بالليس حيال  حألق ث  بحىقأليش البح   يهد ا إحدط بح يدال  األدط لقد يث  قيد  ل
اليدتم  حألقدد ث  بحىقأليدش بحىتمددش حد   نألثددش بحمث ألدش بحاتفاليددش   يدح يث دد  ب  لثدتث األددط قيددتس 
سهالحش ب سل    بحمعث  م      بسلعتثش بحذث  األط ثفال  ب  لثتث  بحلر ييدم  م لالبهدت 

 مال  الب ي ت    اللما  م   البسىآ م  بحىمأليت  بحىقأليش .ب حذتظ البحث 
 وصف االختبار  3-4

( ثف ب ملفالادش مد   يدح بحم لدال  مفهدت 15يل ال  ب  لثتث طر فس ف  بحىثثيش ثى  بحلى ي  )
( ثف ب ثم يت طر يالث  أي ت    يح لعندر بحثفدال  62( ثف ب ا  يت ال)62( ثف ب حذظيت )11)

 قأليش بحملفالاش .م   البست م  بحىمأليت  بحى
 اليث   ب  لثتث أستست األط قيتس بحق ث  األط ب سل    بحمعث  .

القددد  لدددي يددديتغش بحثفدددال  طدددر يدددالث  ب  ليدددتث مددد  ملىددد   بحددد   يىلمددد  األدددط  مدددس ثددد بئ  
 ح سلعتثش  البحثفال  مل ثعش طر بحيىالثش لث أ م  ب سه  إحط ب  اث يىالثش .

  اليت ثتسل  بي مذلتح حأللي ي  . اللالع  الثقش إعتثش مفذيألش يم   أ  لي   ي
اليسلعث  لنثي  ب  لثتث أثثىال   قيقش طر  ا  ايث  قدتئ   اندت  لىأليمدت  ب  لثدتث 

. 
 الخصائص السيكومترية لالختبار  3-5

البحفمددال ل  )بحقثيددر( ثتسددلىثب  بح يددتئص بحسددي الملثيش ح  لثددتث الطقددت حفمددال ل ثبش   قددتي
بحفمددت ل بحمالرددالاش بح  ياددش طددر ثفددت  ب  لثددتثب   بح  سددي ر عفثددت إحددط عفدد    فظددثب   

 المينأل تلهت مت  بح  غيث مأحالطش   س  ثأ  بحثت ح .
القدددد  قتمدددد  بحثت اددددش ثتسددددلىثب  بح يددددتئص بحسددددي الملثيش الطدددد  بحنثيقددددش بحلقألي يددددش حلعفدددد  

 ب سهت  طر   ث لألف بح يتئص . 
 صعوبة البنود -

( 92 5(ال)12 5إلعتثدت  بح ندأ اد  بحثفد  )يلثبالح مىتم  بحيىالثش مق ثب ثتحفسثش بحمئاليش ح
 ( 11 5ثالسين مق بثه )

 مؤشرات الثبات بالطريقة التقليدية -
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( حىيفدش 19 5( نتحد  النتحثدش  )91( حىيفدش اد  هت )96 5ثألع مىتم  بحاثت  ثنثيقدش أحذدت )
( حىيفدش 91 5( نتحد  النتحثدش  )651( حىيفش اد  هت )95 5( نتح  النتحثش  )96ا  هت )
 ( نتح  النتحثش  م  يذالا م لألذش م  بحيا بحاتفر بحاتفال  .655ا  هت )

 صدق االختبار 

ثألدددع مىتمددد  ب ثلثدددتن ثدددي  بحددد ثعت  بح دددتي حألفسددد ش بحىثثيدددش بحمى حدددش   لثدددتث بحقددد ث  بحىقأليدددش 
( نتحد  النتحثدش 615 الليس حيال   البح ثعت  بح دتي   لثدتث بحد  ت  بحألعدال  حىيفدش اد  هت )

 (. 11 5اتفال  )حأليذي  ب ال  البحاتفر بح
( 16 5الثألددع مىتمدد  ب ثلثددتن ثددي  فلددتئد ب  لثددتث الفسدد  بحدد  ت    لثددتث بحدد  ت  بحألعددال  ) 

حددفذس بحىيفددش بحسددتثقش .  مددت ثألددع مىتمدد  ب ثلثددتن مددت فذددس بحم ددف حىيفددش بحندد   بحسددتثقش 
(5 19. ) 

ثددددت  الثألددددع مىتمدددد  ب ثلثددددتن ثددددي  فلددددتئد ب  لثددددتث المميددددث بحل يددددي  بح ثبسددددر حىيفددددش بحنتح
( .)بحقثيددددر 32 5(  مدددت ثألددددع مىتمددد  ب ثلثددددتن مددددت فذدددس بحم ددددف حىيفدددش بحندددد   )21 5)
 ( 61-62 ص6995 
 تصحيح االختبار  3-6

 -لي بحلي ي  الط  مت فص األي  ب  لثتث ال س  مت يألر : 
لثبعت أالثب  ب عتثش اليالرت  ن ب مث األط بحثف  بح   لالع  ث  أ اث م  ا مش طر طئت  

   ل لس  ح   ثعش . ب سلعتثش   لط
يالرت مذلتح بحلي ي  األط الثقش ب عتثدش ث يدح لفنثد  بحد بئثلت  طدر أاألدط الأسدذ  مذلدتح 

 بحلي ي  األط مايأللهت طر الثقش ب عتثش . 

ثى  بحلأ   م  ب  بحمذلدتح يفنثد  ثيد   يد ي  األدط الثقدش ب عتثدش  فقدالي ثعمدت بحى مدت  
ات  ا ي ب لست  بحى مش بحمسلثى   بحلر بحلر لظهث طر طثبغت  مذلتح بحلي ي    مت مثب

 الرت األيهت  ن ب مث .

يسدددددع  معمدددددال  ب عتثدددددت  بحيددددد ي ش طدددددر بحمسدددددلني  أسدددددذ  الثقدددددش ب عتثدددددش طدددددر بحم دددددت  
 . فددددش حألمعمددددال  بح ألددددر هددددر  مسددددال   ثعددددشبحم يددددص حأل ثعددددش بح ددددتي  الأقيددددط  ثعددددش مم

 ( 66 ص6995)بحقثير  

 األنشطة الفنية  -ثانيا:

فيددنش بحذفيددش ثعيددش ل قيدد  هدد ا بحث ددح  ال ددت  ادد   ب فيددنش طددر لددي ب ليددتث ادد   مدد  ب 
يالثلهت ب الحيش سلش أفينش لماأل  طر )بحثسي بحمفذث   بحثسي رم  معمالات   أامت  م  

 بح ي   ام  ثنتقش لهفئش  ام   ال ل  عثي   بحم ثسش( . 
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الثىددد  اثردددهت األدددط معمالادددش مددد  بح ثدددثب  ردددم  ب ليدددتص بحلثثيدددش بحذفيدددش حثيدددت  مددد   
 ئملهددت حهدد ا بحث ددح ا  لددي بسددلثىت  بحمالرددالات  بحلددر   لددل  ي مددت هدد ا بحث ددح إمددت م

 فهدت   للذد   ايدثب مدت هد ا بحث دح أال  فهدت ل لدتل إحدط القد   ثيدث حلفذيد هت  طرد  ادد  
 ا ي لالطث بحمالب  بح  مش  عثبئهت . 

 حف ل دال  قد  %( مد  بح ثدثب  الثد11الث حف طق   يأل  بحمذث ب  بحلتحيش األدط فسدثش بلذدت  )
 بسل يأل  بحي   بح  ي  المت هت رم  إعثب ب  بح ثبسش .

 (1امأل   )
  -الب فينش ثيالثلهت بحفهتئيش  ت لر:

 )بحثسي رم  معمالاش  ام  عثي   بحم ثسش  ام  ثنتقش لهفئش ام   ال ل( 
 طريقة تنفيذ تجربة البحث  3-7

 -لي لفذي  لعثثش بحث ح الط  بح نالب  ب ليش :
  بحىيفش   لثتث بح  ت   ت لثتث قثألر  عثب  بح ثبسش  الالط  بحلىأليمت  بحلر فدص لي ب رت

 (. 1551-66-6األيهت ب  لثتث طر )
لعهي   تطش ب  الب  البحمسلأل مت  بحرثالثيش البح  مش حألثسي البحليد ي  البحليدميي  مد  بقد ي 

...بحددو  ثيدتص البقد ي مألالفدش ثتفالباهدت المقيدت  اليدثبئن  يدقش البيدمت  اليدالث ملفالادش
 ممت ل لتل بحي  بحنتحثت  حلفذي   ثالس بحلثثيش بحذفيش . 

قتمدد  بحثت اددش ثفذسددهت ثلفذيدد  بحدد ثالس األددط بحىيفددش حل تيددر بحالقددال  طددر بح نددأ مدد  قثدد  أ  
 .حلثثيددددش بحذفيددددش حألمث ألددددش ب ا ب يددددشم ثسددددش أ ددددث    مددددت بحلقيدددد  ثلىأليمددددت  الأهدددد با  حيدددد  ب

 (. 6912)بحعثالث 

( بفيدددنش طفيدددش يدددمأل  2(  يدددص  الثألدددع اددد   ب فيدددنش )1) دددت  اددد   بح يدددص بحمفذددد   
 -ب لر :

لدد ثي  بحنتحثددت  األددط لفذيدد  عثيدد   بحم ثسددش اللقسدديي بحالبعثددت  ثددي  بحنتحثددت  مدد   يددح  -
 عمددت ب  ثددتث البحمىألالمددت  البحليددميي  الب ليددتث ب  ثددتث بحيددتح ش حألفيددث الب  ددثبل بحذفددر  

الحددط طددر ب ادد ب  البحاتفيددش لددي   حهددت  يددح لنألدد  هدد ب بحفيددتن  يددلي   ثبسدديلي  لماألدد  ب 
لفذيددد  بحىمددد    ال تفددد  بحنتحثدددت  يقمددد  ثدددت ثبل عثيددد    ددد  بسدددثال  ثىددد  لددد ثيثه  األدددط هددد ب 

 بحفيتن .                                                                
 رسم مناظر طبيعية بطريقة المجموعات
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ت     معمالاش ا   مهتي حلفذي هت   يح لي  يح لي لقسيي بحنتحثت  بحط معمالات  البان 
القدد   لقسديي بحمفظددث بحنثيىددر بحددط بعدد ب  لقددالي  دد  نتحثددش ثثسددي بحعدد   بح ددتص ثهددت اللألاليفدد   

 بسلعث  ه ب بحفيتن  يلي   ثبسيلي  .

 اعمال ورقية )كوالج( 

القددد  بانددد  بحثت ادددش حألنتحثدددت   ثيدددش ب ليدددتث بحمالردددال  بحم ئدددي حهدددت   اللدددي لفذيددد هت ثنثيقدددش 
 معمالات  بيرت   مت بفهت بسلعثق   يلي   ثبسيلي  .بح

 عمل بطاقة تهنئة 

الق    ذي  بحىم  ثي   طث  بان  بحثت اش حألنتحثت   ثيش ب ليتث بحمالرال  بحمفتس   لي لف
 بسلعث  بحىم   يلي   ثبسيلي  .

ثغي لى   ب فينش بحذفيش ب  ب  بحثت اش بلثى  ا   مد  بح ندالب  بحثئيسديش طدر  د   ثس -
  -الهر  ت لر:

 التمهيد واالثارة  -اوال :

 يددح  تفدد  بحثت اددش لثدد أ ثنددثح مالرددال  بحدد ثس مدد   دد   السدديألش لىأليميددش بال فمددال ل يمادد  
مالرال  بحد ثس   ثهد ا يد  بفلثدته اللث يد  بحنتحثدت  ادي لقدالي ثندثح اد   مد  ب سدئألش بحلدر 

ث  لذ يددثه   البلت ددش لهدد ا بحددط باددتث  بحفقددتش البحلذتادد  ثددي  بحنتحثددت  البحثت اددش مدد  بعدد  باددت
 بحذثيش بمتي بحنتحثت  حل الي  يالث   سيش ا  مالرال  بح ثس .

 التنفيذ والتوجيه -ثانيا:

ثىد  بادتث  بفلثدته بحنتحثدت  اللذدتاأله  مدت مالردال  بحد ثس  لنألد  بحثت ادش لفذيد  بحمالردال  بال 
 بحفيددتن بحم دد   ثمددت ملددالطث بمددتمه  مدد  مددالب  الب الب  ثمددت يلىألدد  ث دد  فيددتن األددط  دد    مددت

 لثف بح ثيش حه  ثت ليتث بحمالبريت بحلر ل ئي    فيتن .
 المناقشة والتقويم -ثالثا:

ثىدد  ب  لفلهددر بحنتحثددت  مدد  لفذيدد   دد  ب فيددنش بحذفيددش طددر  دد   ثس  لقددالي بحثت اددش ثلقدداليي 
ب امت  بحمق مش ثت المت  األط بثب  بحنتحثت  بفذسه   ال  بحىمد  بحذفدر طدر م الحدش  ادتث  

    يدددح لسدددلمت بحدددط بثب  بحنتحثدددت  اللىأليقدددتله  ادددي لقدددالي ثلىددد يألهت  ال دددت   الث بحلذ يدددث بحفتقددد
 بحثت اش طر ه ه بح نال  هال ب بث  بحفقتش .

ثى  ب فلهت  م  عميت ب فينش بحذفيش قتم  بحثت اش ثلنثي  ب لثتث بح  ت  ثى يت األط ايفش 
الفيدا األدط  ( أ  ثىد  يدهثي 1552-6-61بحث ح  الثفذس نثيقش ب  لثتث بحقثألر طر )

 ب  لثتث ب ال  الهر م    تطيش حرمت  ا ي   الح أ  ل ب   ثي  ب  لثتثي  . 
 نتائج البحث  4-1
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ه ا بحث ح بح تحر بحط بحلىثا األط باث ب فينش بحذفيش طر فليين   ت  ب نذدت  ب فدتح 
  -( سفش  الحل قي  ه ا بحث ح الرى  بحذثريش ب ليش :61ثىمث)

%( ثددي  ملالسددن  ثعددت  1 5حددش ب يددتئيش افدد  مسددلال    حددش )  لالعدد  طددثال   ب     -
 ايفش بحث ح طر ب  لثتثي  بحقثألر البحثى   .

الحألل ق  م  ه ب بحذث  لي بسل  بي ب لثتث ) ( حألىيفت  بحيعيث  غيث بحمسلقألش   حمالب فدش 
 ب الستن بح ستثيش .

ش )اف مت ي دال  (  ثيفمت ثألع  ) ( بحع الحي1 1 يح ظهث ب  قيمش ) (بحم سالثش لستال  )
(  . اله ب يىفر ثط  بحذثريش بحيذثيش ممت يد   األدط 21 6(  ) 61 عي بحىيفش يستال  )

 إ  حألفينش بحذفيش أاثهت بحذتا  طر لفيين   ت  بحنتحثت  .
 مناقشة النتائج  4-2

بظهددث  بحفلددتئد ب  ح فيددنش بحذفيددش بحلددر قتمدد  بحنتحثددت  ثلفذيدد هت باثهددت بحذتادد  طددر لفيددين 
ي   اتي ال سد  متيقيسد  ب لثدتث بحد  ت  بحمسدل  ي طدر هد ه بح ثبسدش   القد  بلذقد    تئه  ث

 ( . Merickel  6991( ال)1556ه ه بحفليعش مت مت ب  ه    م  )بح يألش 
اله ه بحفليعش  قيقيش ال  يم   ث هت بحط بحي طش  بفمت ق  لى   بحط نثيقش لفذي  بحد ثس مد  

تيدش ثتحلثثيدش بحذفيدش  ال مدت عدت   طدر  حيد  بحلثثيدش قث  بحثت اش  بحلر بحل م  ثت ه با بح 
 (.6912بحذفيش بحمى  م  قث  ال بث  بحلثثيش )بحعثالث  

طر  ا  ب ستحي  البحنثبئ  بحلر بسل  م  طر بحلد ثيس مد   يدح بادتث  لذ يدث بحنتحثدت  
الالرىه  طر مالقا يلنأل  بحلذ يث اللفيين بح  ت  حألاليدال  بحدط بحهد ا بحمىد  حألد ثس  ادي 

  بحىمألددر بحدد   يىمدد  األددط لفميددش بحلددآ ث بحدد   ي دد ح ثددي  بحىقدد  البحيدد ي  طردد  ادد  ب  ب
بيدثبف بح دالبس ب  ددث  ماد  بحسددمت البحثيدث   اللذىيد   الثهدد  بافدت  ب ب  بحفيددتن بحذفدر  اددي 
بحلقدداليي بحدد   يددلي مدد    حدد  باددتث  بحلذ يددث بحفتقدد   البحلىدد ي  البحلندداليث الب  ليددتا مدد   دد   

 يىم  األط لفيين   ت  بحنتحثت  .بحممتثسش   اله ب  أل  
الق  لى   بيرت بحط لذتا  بحنتحثت  مت بح ثالس ثي   ع    المدت بحثيئدش بحع يد   بحمق مدش 
حه   اللدالطث مدالب  الب الب  البحدالب  اليدالث مألالفدش  طرد  اد  بح ثيدش بحملت دش حهد  طدر بحىمد  

ظددتطث األددط  العددال بحمددثح البحسددثالث بحدد   ثبطدد  لفذيدد  ب فيددنش بحذفيددش   ممددت امدد  ثيدد   مل
 لفيين   تئه  . 

الستا  األط  حف ب  بحنتحثت  حي ي   ي ثس  مدت   بحلثثيدش بحذفيدش ثيد   مسدلمث الطىدت  قثد  
ب بئه  حلعثثش بحث دح  ممدت الطدث بمدتمه  ثيئدش ع يد   مايدث  ح هلمدتي البحلذتاد  البح يدا اد  
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ثيدد    بحمالبهدد  بحم ثاللددش بحلددر حددي ي دد  حهددت معددت  حألظهددالث  ممددت ب   بحددط لفيددين   ددتئه 
 مأل الظ .

 التوصيات 4-3

 -بالمت ب األط فلتئد بحث ح بح تحر لالير بحثت اش ثمت يألر : 
حديس    مت الث   طر  حي  بحلثثيش بحذفيشرثالث  ب هلمتي ث ثالس بحلثثيش بحذفيش اللفذي هت  -6

حألمث ألددش ب ا ب يددش ط سدد  ثدد  ثتحفسددثش ح دد  بحمثب دد  بح ثبسدديش بحم لألذددش   حمددت حهددت مدد  باددث 
ر لفيدددين   دددت  بحنتحثدددت   الاددد ي لهمددديش هددد ب بحددد ثس  مدددت هدددال  تيددد  طىددد  طدددر طتاددد  طددد

 م بثسفت . 
اقددد   الثب  ل ثيثيدددش حم ثسدددر الم ثسدددت  بحلثثيدددش بحذفيدددش األدددط  يذيدددش لفذيددد  بحددد ثالس طدددر  -1

 م تالحش حألث   ث نال  طتاألش اللىميي فلتئد بح ثبسش بح تحيش  بحط طئت  ب ث  م  بحنألثش .
ي  بحلثثاليي  حأللأ   مد  سديث امأليدش لد ثيس هد ه بحمدت   الثيد   طىدت  بحملتثىش بحذىأليش حألميثط

 طر عميت م بثسفت ب ثل بئيش البحملالسنش الب ا ب يش .
 المقترحات 4-4

  -لقلثح بحثت اش بعثب  بح ثبست  بحلتحيش:
 باث ب فينش بحذفيش طر لفيين   ت  ب نذت  م  بحثفي  البحثفت   امتث م لألذش. 

 باث ب فينش بحذفيش طر لفيين   ت  ب نذت  ال امتث م لألذش.  ثبسش مقتثفش  ال 
 

 المصادر

 . 696بحقثة  بح ثيي  ة  امثب   ة يش 
  طألسذش بحذ  طر بحذ ث بحمىتيث   بث ميث حألنثتاش  بحقتهث  . 6911بثثبهيي    ثيت  

  غدد  حمث ددث    بث بح لددت  بحعددتمىر   مدد    بحددط بحلىألدديي طددر بحنذالحددش ب1552بيذت  ايسددط  
 طألسني  .

  بحذدد  البحلثثيددش  ب سددس بحسددي الحعيش حذهددي بحذدد  البيددال  ل ثيسدد   6912بحثسدديالفر  م مددال  
   بث بحمىتثا  ميث . 3ن

 بحمثعت طر األي بحفذس  م لثش بحمىتثا بح  ياش  ب س ف ثيش . ’6912ع    سى  

   بث 6 ن  لفميددش بحلذ يدث ب ثد بار مدد   د   بحمفدتهد بح ثبسدديش 1551عم  م مد  عهدت  
 بح لت  بحعتمىر  غ     طألسني  . 

  بحلذ يددث بحفتقدد  حدد   نألثددش عتمىددش ثعدد ب  الا قلدد  ثأسددتحيثهي 6991بحعفددتثر  طتردد   بمدد  
 بحمىثطيش  عتمىش ثع ب   أليش بحلثثيش  بث  ثي   ثستحش   لالثبه غيث مفيالث  . 

بحمسددديث  حألفيدددث     بث6 بحلثثيدددش بحذفيدددش الأسدددتحي  ل ثيسدددهت  ن6991بح يألدددش  م مددد  م مدددال  
 البحلال يت البحنثتاش  امت   ب ث   . 
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  بادددث ب فيدددنش بحذفيدددش طدددر بحلذ يدددث أ ثل دددتث  حددد   نتحثدددت  1556بح يألدددش  م مددد  م مدددال  
 بحمث ألدددددش بحلأسيسددددديش  معألدددددش مث ددددد  بحث دددددالح بحلثثاليدددددش  عتمىدددددش قندددددث   بحسدددددفش بحىتيدددددث   

 . 1556 يفتيث 69بحى  

   حيدد  بحلثثيددش بحذفيددش حألمث ألددش بحاتفاليددش بحقسددي  6912بحعثددالث    م مددال  يدد ث  الة ددثال    
 ب ا ب     ال بث  بحلثثيش   بحىثب .

   أيال  األي بحفذس  بحم ل  بحميث  بح  يح  بحقتهث . 6923  ثبع  ب م  ا  

   األي بحفذس بحىتي   بث بحمىتثا  ميث. 6921ظتظت م م   س  الم م  سمتح ثبطت  

 س   بث بحفهرش  ميث .  بح  ت  المقتيي6926اث  بح مي   عتثث 

  أ مدددش بحلىألددديي البحث دددح بحىألمدددر اليدددفتاش بحمسدددلقث  طدددر بحددديم   1552اميدددالش  مسدددىال  
  مث   اثت   حألفيث البحلال يت  يفىت  .6ن

-ل–بحمسددلال  بحملقدد ي –  ب لثددتث بحقدد ث  بحىقأليددش  اللدديس حيددال  6995بحقثيددر  اثدد  بحذلددتح 
 حقألي حألفيث البحلال يت . بحيالث  بحىثثيش بحمى حش   بث ب - ثبسش ب سئألش 

   إا   بحقتهث  بح تص ثمملمث بحنذالحش  مقتحش م  ب فلثفي . 1556معألش بحثبئ    

 قددددد ثب  السدددددمت  بحمالهدددددالثي    ثبسدددددش مي بفيدددددش  بث بحذ دددددث 6912مىال   أليدددد  مي تئيددددد   
 بحعتمىر  ب س ف ثيش .

  سي الحالعيش ب ثل تث   بث بحمىتثا  ميث .6911بحمأليعر   ألمر  

 ب ثل ددتث ال بطىيددش بحلىثيددث افدد  بحذفددت  بحليدد يألر   الحيددش  أليددش 6911يعددر  األددر م مدد  بحمأل
 بحلثثيش  بحى   بحست س  بحسفش بحست سش  عتمىش قنث  بح ال ش . 

  1556 بحمفل   بحىثثر ب قأليمر حألمعلمت بحم فر  ال  بحنذالحش  بحلقثيث بح لتمر  طثثبيث  
 مقتحش م  ب فلثفي  .

Merickel,M1992,Astudy of Relationship between Virtual 
Reality (Perceived Realism) and the Ability of Children to 
Create ,manipulate and utilize mental Images for Spatially 
related Problem  Solving .ERIC DOC Reprod Service NO ED 
352942 . 
Miller ,J.H ,1974,The Effectiveness Of Training on Creative 
Thinking Abilities Of Third Grade Children .Alabama University 
of Alabama,UN Published Disservtation.  

 المالحق

 ( درجات اختبار الذكاء لعينة البحث لالختبارين القبلي والبعدي1ملحق)

 االختبارالقبلي ت
االختبار 
 البعدي

8 11 11 

6 2 63 9 61 69 
1 66 61 65 12 12 
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3 1 9 66 13 36 
2 1 65 61 1 1 
1 62 16 63 69 13 
1 13 11 62 69 12 
2 65 61 61 9 61 

 ( قائمة الخبراء2ملحق )

 االختصاص اللقب العلمي االسم ت
 مكان العمل

 

1- 
2- 
3- 

4- 

 

-5 
 

 ات  م مال   مت  . 
متعدددددددد  فددددددددتطت بح فددددددددتفر . 
  ت ي ب م  بحث ث  . 

 بحمثسالمر عفت  ب م 
 

  يف  عتسي اثال 
 

 بسلت  مستا 
 بسلت  مستا 
 بسلت  مستا 

 م ثس مستا 
 

 م ثس مستا 
 

 لثثي  لي يألي 
 لثثي  طفي 

 لقفيت  لثثالي 

نثبئ  ل ثيس 
 بحذفال 

نثبئ  ل ثيس 
 بحذفال 

  أليش بحلثثي  ب ستسي /عتمىش  يتحط
  أليش بحذفال  بحعميأل /عتمىش ثع ب  
 ب ستسيش أليش بحلثثيش /عتمىش  يتحط

 ال بث  بحلثثيش 
 

 ال بث  بحلثثيش

 


