
 

  

 
  

SWOM" 

 

 

 

 

 

 

دادإـع

 مدرس املناهج وطرق تدريس العلوم
ة الزقازيقجامع -كلية الرتبية

 
 
 
 



2019  (3ج)يوليو   (119)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 311 

SWOM" 

 

دادإـع
 مدرس املناهج وطرق تدريس العلوم

  جامعة الزقازيق. -كلية الرتبية

فن  ةمي نم ض ن   SWOMهدف البحث الى الكشف عن  ثرنا اخنامداس اخناااة س م خن س 
مهارات الافكيا اليمطق  والنكاا  اخالقين  لندال ةقمينك اللنف الاناد  ا،عنداونت وةك دن  عيمنم 

( ةليينك 33( ةلييك وةلييكة ةم ةقسن يهم النى مسين عاي  ةساة  نم وةناضطم   اين  )66البحث م  )
ة لكننم مسي عننم ممهيننات ولقنند ورا ةقميننك اليسي عننم الاساة  ننم ولنندة ) الحااننم الدورةننم ( وةلييننك

الفلنم الدراخن  الاناد  ضاخناااة س م  خن س  -اليقارة عليهم ضكااب ال ل س لللف الاناد  ا،عنداون
SWOM ت ف  لي  ورخ  اليسي عم الضاضطم دفس ال لدة ضالطاةقم الي ااوة ت وةم ةط يق ثواةا
مق ناا النكاا  اخالقين ( ي ل نا  وا ند ا  –يايالم ف  ) االابار مهارات الافكيا اليمطقن  البحث ال

 عل  عيمم البحث ت وا د جي  ال  ادات وةحليلها ةم الا صم الى عدة داائج م  ثهيها:
(  ننني  ما خنننطات ورجنننات ةقمينننك 0.05وجننن و فننناا وائ اللنننائ ا عمننند مسنننا ال و،لنننم ) -1

م فنننى الاط ينننق الب ننندال خواةننن  البحنننث للنننال  ةقمينننك اليسيننن عاي  الاساة  نننم والضننناضط
 اليسي عم الاساة  م وللال  الاط يق الب دال.

اناح ا يناا فنى ةمي نم مهننارات  SWOMثكندت المانائج ثح لسنم الان ريا ،خناااة س م خنن س  -2
ا،خننننامبا  (  -ا،خنننناد،ل  -الافكيننننا اليمطقنننن  اليحنننندوة فننننى مهننننارات الافكيا)الاماخنننن  

قي  لدال ةقميك اليسي عم الاساة  مت ليث  لغ  ق ينم ماان  ثوم سنا واكلك الكاا  اخال
((W2  ( وليق نناا الننكاا  اخالقينن  0.797،الابننار مهننارات الافكيننا اليمطقنن  اكننم )

ت ويند SWOM خن س( ميا يؤاد فاعل م ولسم الا ريا الك يا ،خاااة س م 0.939ككم ) 
ا ةنننم ايانننااء مجننناا  م ةننند مننن  ت اينننثورج البحنننث عننندوا مننن  الا صننن ات فنننى ةننن   المانننائج

 البح ث والدراخات اخالاال فى ة   الماائج.
 الكاا  اخالقي . -الافكيا اليمطق  – SWOMاخاااة س م خ س  :الكلمات املفتاحية
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انننم ال لننن ر فننن  ةغيااةننن  ومسننناسداة   االالنننف عننن علنننا ال  لينننم النننكال  اليننن س دعننن  
النننى ةننناورة يننندع  ها علنننى ل اةمنننا وثخنننالي، ةفكيادنننات اخمنننا النننكال وةحد اةننن  الانننى فاةننن  دفسننن

على م اكبم هكا ال لنا ياسني ح ضالنكاا ات اليمالفنم  ة جديد م  اليا ليي  ياور ضسيم م اجها  
 وثدياط عال م م  مهارات الافكيا  م واقدر ا يا م  اليباوئ والي اييا اخالقق م. 

 ا هنندفاال ، ىمننى عمنن  فننى ة لننم ثال منناوة وراخنن متوايننا ثح مهننارات الافكيننا ضيمالننف ثد اعهنن
وااخالص الي او ال لي م اياوة ال ل س فه  ماوة ىم م ضيحا ال علي  ران للافكيا ةسادع  م هنا 
محاو،ت ما دوة للاساة، والبحث والامقي، وا،خافسار والااون والاميم وىياها م  ج اد، ال لنم 

خنناااة س ات اليسننامدمم فنن  ةنندرةس هننكا اليحانن ال اليمالفننمت لننكا منن  الضنناورن ةمنن ل وةطنن ةا ا،
ضيمالف ماالل  لي اك، محا اه و اةقنم ةقد ين  عقل نم منا لم ممالنف عن   ن ي نم فن   نم الاان 

 مساسدات وةحد ات علادا الااه .
وة ننند الافكينننا اليمطقننن  ثيننناب ثدننن ال الافكينننا للدراخنننم ضنننالي او ال لي نننمت م    ننند مننن  ثهنننم 

م ال لن س فهنن   سناعد للا صنم ليفناي م  م نم ال لننم اينا   ند ثلند ال يل ننات ا،هنداف اخخاخن م لا لن 
ال قل ننم الضنناورةم الانن  ةسننهم فنن  م اجهننم الفنناو ليننا ي اجهنن  منن  مشننكقت وم ايننف ة ل ي ننم ثو 

 ( )( 26ت2012اجاياع م ةسادع  معيائ ال قم والافكيا لحلها. )خياء    خلياحت
كينا هن  السن يم لامي نم عقن ئ اليا ليني  م    ند من  فا،هاياس  هكا الم ل م  مهنارات الاف

ثهم مهارات الافكيا ال لي  لل لا الحال  الان  ليين  ضاهايناس الينااي  والااا ةي .)همنا  لسن  
(ت ولقند وللن  علن   لنك ال ديند من  الدراخنات والبحن ث الان  اهاين   هنكا 4ت 2011تخنل ن ع ندت

كييل ا ( ت)2012(ت) خياء    خلياحت2010:ل  الم ل م  مهارات الافكيا وممها :)خل م ث   ىا
(ت  2015(ت)ةهنننننننناد  خننننننننل ياحت2015(ت)رانننننننناب  نننننننن :2012ث نننننننن  خننننننننلطاحت ا ننننننننااي م اخخننننننننطم:

(Aminah, et  al ,2018)   
 ككمت اإلدساح م  ةا امم خدها اخالقق م ال يل م ه  ج هاها ف  الااا ةم وخح ال يل م 

ضالاةنننا   شننن ا  س لننن  النننكن الحننند ملنننى لقدراةننن  ياراخننناا ثفضنننم لضنننياح ودفسننن الا ورول النننا جسننند الا
 (Al,2015,108  )     , et ALdarabah والس اوة.

                                           

 .(اةب   البالام دياس الا ريق الاال : )اخم البالثت السممت ريم اللفحم (*)
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ضغ نناب وديناا لينا دليسن  الينن س فن  مساي منا ال ااننى عامنم واليلناال الاصننم   ينا  سنيى 
اداشنننات خنننل ا ات ىينننا ماىننن ب فيهنننا  ننني   قننندفت واليبننناوئ ا،القق نننم ثل ادنننا ثالننناال   ننناتاخالقق
فننن   والغننن  - الكنننكب –ا،عاننندا  علنننى ميالكنننات الغينننا -غ ننناب الضنننييا-لسشننن امام) ق منننا 

   .............(.– ال دواد م -السايم-ا،ماحادات
لكا   د الكاا  اخالقين  مطلبناال ةناورةاال لافنااو ضلنفم عامنم ولليا ليني  ضلنفم الاصنمت 

اح علننننف ر ليننننث يننننؤون ةنننن ف  النننن  وجنننن و ال دينننند منننن  اليشننننكقت  نننني  الي لننننم وةقميننننكه.)م ي
وةننن واو الحاجنننم لقهايننناس ضالنننكاا  اخالقيننن  مننن  امكاد نننم ةميياننن  وة ليننن  لننندن (؛ 197ت 2018ت

الننننننم   مننننننن  اليا ليننننننني  ا دنننننن  ينننننننؤرا ثالقق نننننننا فنننننن  ةفكيننننننناهم وم اقنننننننداةهم وخنننننننل ا اةهم.)ا ياح 
فكليا  دثت  ادرة، اخ فنائ علن  اكاسناب ةلنك الي ناييا اخالقق نم فن   (.198ت2018علف رت

اليننننا اادنننن  فاصننننم اكاسنننناض  للسننننيات والي نننناييا ا،خاخنننن م الاننننى ةسننننهم فنننن  ةطنننن ةا  خنننن  مبكنننناة
شملننننيا  ضلنننن رة ماياخننننكم ودينننن  ةفكينننناه وم اقداةنننن  وثعيالنننن  ا،القق ننننم ضشننننكم ثفضم.)م شننننيم 

(ت اينننننا ثكننننندت علننننن  ثهي نننننم ةمي نننننم هنننننكا الياغينننننا عننننندو مننننن  اخضحننننناث والكااضنننننات 138ت 2003  رانننننات
 (تet al ,2011)   Beheshtifar ,ت(2010مناوة ثليندت(ت )(Lennick& Kiel , 2005 ممهنا:

(al ,2015  ,et   ALdarabahت) (.2018(ت )م ياح علف ر ت2016)محيد عاا  ت   
اليمي مننم  ةطنن ةا عيل ننم ة نندت لننكا ج عيل ننم الا لنن م فنن  اليساينن  ئدانناثهننم اليا لم هنن  فنن
 اليلي خنم فن  السكرةنم اغيااتلل واصقء مسارها عيل م مساياة ىا م فى اخهي م دا سم الا ل ي م

 الافكينا والنكاا  س ات الاندرةس وثخنالي،اخناااة  اطن ةال فكادن  الحاجنممسنا،ت اليساين ت  كافنم

 (428 ت2018.) زةد ال دواحت ثليد واووتماطل، هاس ف  اليمي مم الا ل ي م وثديا هم
ة ايدت الاغبنم لن ئ ةطن ةا الا لن م ضاخنامداس اخناااة س ات لديانم ةمينى مهنارات وم  رم 

و لنك  امي نم يفمنا الا ل ي نمت ةفكيا عل ا ممالفم ع  ةلك اليهارات اخخاخ م الي ااوة وائيا فن  م ا
فننى الاااينن  علننى د ع ننم اخوا   ةلننك ا،خنناااة س ات ةسننهممهننارات الافكيننا اليمطقنن ت ضاإلةننافم النن  ثح 
ميا  سهم فى ةاخ خ القن م واليبناوئ اخالقق نم و لنك من   تالا ل يى والااا ال  ي  اق م  الي لم واليا لم
 ع ا الياالم الا ل ي م اليمالفم. القئ ةمي م الكاا  اخالقيى لدال اليا ليي 

الانى ةاان  علنى مهننارات ا،خنناااة س ات الحديانم ( من  (SWOM ند اخناااة س م خن س ةو 
الافكيا ال ل ا القائيم على ومج مهارات الافكيا ضاليحا ال الا ل يى  اة  ميا  س نم الطالن،  فكنا 

 م ثح دا لم م  ثجم ثح دفكا.  يا ُ قدس ل  م  م ل مات وثفكارت وهكا   د ثريى مسا ةات الا ل

http://www.informit.com/authors/bio/7e6227a5-0519-40f5-b169-20d35e900ced
http://www.informit.com/authors/bio/1dea2dcf-a7c3-4e68-9e71-3526f01f6e12
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( Model Optimum School wide( االالنار للعبننارة) (SWOMفيلنطل  خنن س
وهننن  ن ادنننامج ةطننن ةان  شنننيم انننم ج ادننن،  لكنننم مدرخنننمت اخوخننن  الشنننامم الميننن  جوالانننى ة منننى 

صماعم اليا لم الماج  فيمه  ضسي   من  فن  اليدرخنم وةشنيم انم ثراادهنا فن   نم ةمين م  ي نم 
 ت(65 ت2005.)  وياح ع يداتت خهيلم ث   السييدتحم والطم ةمي ي م شاملمنة ل ي م داج

 http://nctt.net/lessonsarticles.html#LESSONS  , 2012) اينا ة ند اخناااة س م (ت
مننن  ا،ةساهنننات الحديانننم فننن  ةننندرةس مهنننارات الافكينننا وومسهنننا فننن  اليحاننن ال SWOM "خننن س 

وامحن  دايند  جينم وال  فكنا ةفكيناا شني ل اال  إلعنداواجن  الا ل ي  الاى ةامى الى ةحسني  النا لم وادا
وم ننندل  ننند، مننن  ثح يالقنننى الي ل منننم و، يافاعنننم م هنننا و،   ننناف ا ننن   حلهنننات ومننن  ميي اةهنننا 

ليهنارات  السه لم والديم ف  الافاصيم ضيسي عنم ثفكنار وثخن لم مميينم ياب هنا الي لنم عمند ةدرةسن 
  .(83: 2008الهاشيى و   الدل يى تن.)ع د الالي  الافكيا اإل داع  والمايد

 ران    الافكينا ثح  SWOM  ايند عليهنا اخناااة س م خن سة الانى اليبناوئ من  ثهنم  خدنو 

ة ليننند  –اليقاردنننم  -مهنننارات للافكينننا هنننى ) الاسنننا ئ 6فهنننى ةاكننن ح ثخاخنننا مننن   ثخاخننن  للنننا لم
من  الدراخنات النى فاعل نم ثشارت ال ديد اةما  القاار(ت فقد  –لم اليشكقت  –الام ؤ  –ا،لايا،ت 

الا ل ي ننم ومهننارات  اخهنندافاخننامداس اخنناااة س م خنن س فنن  ةنندرةس الينن او اليمالفننم وةمي ننم ال دينند منن  
)وخنن   ( ت2016ت201(ت )  قنن ب خننال ى  ت2012الافكيننا اليمالفننم وممهننا: وراخم)فاةننم اليننالكى ت

 (.2018)ةهادى ال ما ت(ت2018(ت ) فا يم ثليد ت  2017)شاها ث   شاةخت (ت 2016عل اح ت
 ض ن  البحث الحالى ليحاولم ضحث ثرا هكه ا،خناااة س م فنى ةمي نم ت فكاةجا م  هما 

الهامننم والضنناورةم فننى عيل ننم الننا لم  اعلننى مباوئهنن اعاينناواال  فنن  ال لنن س مهننارات الافكيننا اليمطقننى
 .الكاا  اخالقي  هاس ومغفم ف  وراخاةما وثضحارما وه وجداد  ف  ةمي م ض د  اواكلك م افم ثراه

ةطننننن ةا الا لننننن م ضاخنننننامداس مننننن  النننننقئ منننننا خننننن ق عاةننننن  فننننن  اليقدمنننننم جنننننا ت ثهي نننننم 
اخاااة س ات لديام ةميى مهارات ةفكيا عل ا ممالفنم عن  ةلنك اليهنارات اخخاخن م الي اناوة وائينا 

واخنن م منن  الننقئ مسي عننم منن  ال يل ننات ت وثح يننام ةنندرةس ال لنن س ض فنناا ي ايننف الا ل ي ننمالفنن  
ال قل م ال ل ا الانى ة ينم علنى ارنارة عقن ئ الاقمينكت وةمي نم يندراةهم فنى مهنارات الافكينا اليمالفنم 
ضيا فيها الافكيا اليمطق  لمايك  م  الماوج م  رقافم الكاكاة ملى رقافم اإل دال وا، اكار الماةسم 

الاااينن  يمنندرج ةحاهننا الافكيننا اليمطقنن ت ضاإلةننافم  النن   منن  اليسننا ةات ال ل ننا منن  الافكيننا والانن 
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مينا  سنهم فنى ةاخن خ القن م واليبناوئ  تعلى د ع م اخوا  الا ل يى والااان ال  ني  انق من  الي لنم والينا لم
   .اخالقق م و لك م  القئ ةمي م الكاا  اخالقيى لدال اليا ليي  ع ا الياالم الا ل ي م اليمالفم

 هنات ااينا من  الدراخنات الااا ةنم ثح للافكينا اليمطقن  ارةبناط ين ال وعلى جاد، آالا ث
ضاخهداف الا ل ي مت ولك  ، يام ة   ن   لنك فنى اليمناهج الا ل ي نم والسن ، ياجن  الن  الطاائنق 
الاقليد م الا  اعااو عليها الي لي ح ف  الشاء وةماوئ القضا ا ال لي م ضاليحا ال الي ج و ثمامهمت 

ت الانن  ثكنندت علنن  ثهي ننم ةمنناوئ الافكيننا اليمطقنن  ةنني  اليحا ةننات اليمالفننم ومنن  هننكه الدراخننا
(ت )خنياء 2014(ت)ممن  ال ي ي نم تع ند م ثم ن  خن يدال ت2011)ج فا المفاج  تمام وراخم )

 ((.  (Aminah, et  al ,2018 ,47(ت2015(ت ) ةهاد  خل ياحت 2012   خلياحت
ةمننناوئ ضحنناث والكااضنننات الانن  وعننن  خهي ننم واننالاىم ثح همنناع ال ديننند منن  الدراخنننات واخ

)م شنننيم   رانننا  وةمي نننم النننكاا  اخالقيننن  لليا ليننني  ضيمالنننف منننااللهم الا ل ي نننم وممهنننا وراخنننم:
 et  al , (تal ,2015) ,et   ALdarabah (ت  (Lennick&  Kiel , 2005 ت(2003ت

,2011) Beheshtifar ( ت)2016,(ت ) 2010مننناوة ثليننندت Jani( ت)ت 2016محيننند عاا ننن ت)
Saleh,2018)انننى ةماولننن  ( م، ثح همننناع دننندرة فننن  الدراخنننات ال2018)ا يننناح علنننف ر ت  ( ت

ماغيا الكاا  اخالقين  فن  الين او ال لي نم عامنم ومناوة ال لن س الاصنم مينا  يكمن  م نار  سنادع  
 وراخم هكا الياغيا لي افم مسا ن الي اييا اخالقق م لدال الاقميك ف  هكه الياللم ال ياةم.

انم فن  وم  القئ ال اي  الااا ن والدراخات السناضقمت ومن  منا ةمناون ضن  ا،ةساهنات الحدي
مينننداح الااا نننم ال لي نننم مننن  ةطننن ةا واخنننامداس اخننناااة س ات ةدرةسننن م لديانننم جنننا ت فكننناة البحنننث 

 .SWOM  سلا ل م ال ل س م  القئ اخاااة س ات لديام ااخاااة س م خ   الحال 
 وبناء علي ما سبق تمثلت مشكلة البحث الحالي في : 

ين  لنندال ةقمينك اللننف ةن ف مهنارات الافكيننا اليمطقن  وةنن ف مسنا ال الننكاا  اخالق
 SWOMالاادى ا،عداون عمد وراخم ال ل ست ميا وف  البالام ليحاولم ةساةن، اخناااة س م خن س 

 لامي م هكه اليهارات واكلك الكاا  اخالقي  لديهم.
 وفي ضوء ذلك يسعي البحث الحالي لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

ض ن  مهنارات  ةمي نم ةدرةس ال لن س علن ن ف    "SWOM نما ثرا اخامداس اخاااة س م
 ا،عداونن؟ ةقميك اللف الااد الافكيا اليمطقى والكاا  اخالقيى لدال 

http://www.informit.com/authors/bio/7e6227a5-0519-40f5-b169-20d35e900ced
http://www.informit.com/authors/bio/1dea2dcf-a7c3-4e68-9e71-3526f01f6e12
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 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: 
ض ن  مهنارات  ةمي نم ن فن  ةندرةس ال لن س علن   "SWOM ما ثرا اخنامداس اخناااة س م -1

 ا،عداون؟ د ةقميك اللف الاالدال الافكيا اليمطق  
الكاا  اخالقي   ةمي م ن ف  ةدرةس ال ل س عل   "SWOM ما ثرا اخامداس اخاااة س م -2

 ا،عداون؟ ةقميك اللف الااد لدال 
هننم ة جنند عقيننم ارةبا  ننم  نني  الافكيننا اليمطقنن  والننكاا  اخالقينن  لنندال ةقميننك اللننف  -3

 الااد  اإلعداون؟

 :  إلىي يهدف البحث الحال
ض نن  مهننارات الافكيننا  ن فنن  ةمي ننم  "SWOM ثرننا اخننامداس اخنناااة س م الا نناف علنن  -1

 .ا،عداون ةقميك اللف الااد لدال اليمطق  

لنندال الننكاا  اخالقينن   ن فنن  ةمي ننم  "SWOM الا نناف علنن  ثرننا اخننامداس اخنناااة س م -2
 .ا،عداون ةقميك اللف الااد 

اق م  الافكيا اليمطق  والنكاا  اخالقين  لندال الا اف عل  وج و عقيم ارةبا  م  ي   -3
 ةقميك اللف الااد  ا،عداوال.

 تمثلت أهمية البحث الحالى فيما يمكن أن يسهم به: 
ال يننم علننى ةحسنني  اليمنناهج الدراخنن م الي جنن وة لال نناال ضحيننث ةا اكنن، منن   :تالميببذبالنسبببة لل (ث 

حديام الانى ةمناوال ض هي نم وةناورة ةمي نم مهنارات ةفكينا عل نا ا،ةساهات اليحل م وال الي م ال
دمج مهنارات لدال اليا ليي  ضياالم ة ل يهم اليمالفمت و لك فن  ةن   اخناااة س ات لديانم ةُن

 الافكيا ضاليحا ال الدراخ ت ضيا  ساعدهم على م اكبم هكا ال الم.

ث،  التلميبذطبة بخالالييبا  محاولة إلقاء الضوء علبى بعبد هبان مبن األبعباج الوجداليبة المرتب (ب 
 . ا،عداو مف  الياللم  اقميكالادرةس لل عمد وه  الكاا  اخالقيى

ةغييا ديط الادرةس الاقليدال لشكم جديد   ايد فن  مااللن  علنى مهنارات  بالنسبة للمعلمين: (ج 
 ال لن س من  ااناب )الحاانم الدورةنم( ةفكيا عل ا هامم لليا لم وةقد م وليم م لم ُم د فنى ولندة

علنن  ولنندات  ضاخننامداس اخنناااة س م خنن س  يكنن  للي لينني  اخننامدام  اإلعننداون لانناد للننف ال
 .وراخ م ثالاال 
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معداو االابار ليهارات الافكيا اليمطقى ومق اا للكاا  اخالقيى  يك  ثح  سافيد مم  ض    (و 
 والبالاي  فى هكا اليسائ. والك ي ا  الفي ةا و  اليهياي   ادرةس ال ل س

الاننى ةا لننق  اخالننان  إلجنناا  الي ةنند منن  البحنن ث والدراخننات ممطلقنناال الحننالى  البحننث  كنن ح ينند  (ه 
فنى مسنا،ت وراخن م ثالناال  نم  والنكاا  اخالقين  يهارات الافكيا اليمطقى واخاااة س م خن سض

 .وفى ماالم ثو صف ف وراخ م ثالاال 

 اقتصر البحث الحالى على الحدوج التالية: 
يك اللف الاناد  ا،عنداون ضيدرخنم عيناةط ا،عداو نم الااض نم إلوارة ث ن  ليناو عيمم م  ةقم -1

خح ةقميك هكه الياللنم من  السنهم الا امنم م هنم فهنم يايين وح الا ل ي م ضيحافيم الشاق م: 
ضالمشنناط وزةنناوة المينن  ال قلننى والاغبننم فننى الننا لم وةقلننى الحقننائق واكاشنناف السدينند والافكيننا 

ا دهم ف  الياللم الا  يندالل ح فيهنا لليااهقنم والان  ة ند من  ثهنم الياالنم     ضاإلةافم ال  
 ليث ةاشكم فيها اليباوئ واليقم  اخالقق م لليا لم ضشكم م دئ .

ولنندة )الحااننم الدورةننم( منن  اانناب ال لنن س لللننف الانناد  ا،عننداون الفلننم الدراخنن  الانناد   -2
لي نننم واليسنننائم الاننى ةاننن   الفاصنننم و لننك خح م ةننن عاةها  هنننا اننم ا ينننا مننن  الي ل مننات ال 

للي لم لاقد م اليحا ال ضيا  سهم ف  اعيائ عقم اليا ليني  وةسناايا واف يناهم للافكينا وللنا لم 
 واالم اللف الدراخى. 

ا،خنناد،ئ  -ا،خنناد،ئ ا،خنناقاائ  -مهننارات الافكيننا اليمطقنن  الاال ننم:) ا،خنناد،ئ الاماخنن   -3
 اها لدال عيمم البحث .ا،خامبا  ( لدراخاها ومحاولم ةميي

 -ا،لانااس -ةنبط النمفس -الضنييا -ثض او الكاا  اخالقي  السب م اليايالم ف  ) الا ا ف -4
 ال دالم(. -الاسام  -ال طف

 فبببي ضبببوء النببباو النابببرا والدواسبببا  السبببابقة سبببعى البحبببث للتحقبببق مبببن  بببحة 
 الفروض التالية:

(  نننني  ما خننننطات ورجننننات ةقميننننك 0.05منننند مسننننا ال )ي جنننند فنننناا  ا و،لننننم مللننننائ م ع -1
اليسي عاي  الاساة  م والضاضطم فى االابنار مهنارات الافكينا اليمطقن  اكنم وفن  ثض ناوه 

 الفاع م ض د ا للال  ةقميك اليسي عم الاساة  م. 
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(  نننني  ما خننننطات ورجننننات ةقميننننك 0.05ي جنننند فنننناا  ا و،لننننم مللننننائ م عمنننند مسننننا ال ) -2
والضاضطم فى مق ناا النكاا  اخالقين  اكنم وفن  ثض ناوه الفاع نم اليسي عاي  الاساة  م 

 ض د ا للال  ةقميك اليسي عم الاساة  م. 
ة جنننند عقيننننم ارةبا  ننننم  نننني  ورجننننات ةقميننننك اليسي عننننم الاساة  ننننم فنننن  االابننننار الافكيننننا  -3

 اليمطق  وورجاةهم ف  مق اا الكاا  اخالقي .

 ة البحث تم اتباع الخطوا  التالية: لإلجابة عن أسئل
ا، ننننقل علنننن  اخضحنننناث والدراخننننات السنننناضقم إلعننننداو واااضننننم ا، ننننار الميننننان المننننا   -1

 الكاا  اخالقي (. –الافكيا اليمطق   -SWOMضياغياات البحث ) اخاااة س م خ س 

 ص اىم وروا ولدة ) الحاام الدورةم( وفق الط ات اخاااة س م خ س. -2

 لم لادرةس ولدة ) الحاام الدورةم( وفق الط ات اخاااة س م خ س. معداو وليم الي  -3

 معداو ثووات البحث والا كد م  صقلياها للاط يق واليايالم ف  : -4

 االابار مهارات الافكيا اليمطق  ) اعداو البالام(.  (ث 

 مق اا الكاا  اخالقي  ) اعداو البالام(. (ب 

 لياهم للاط يق.الاساام ا،خاطقع م خووات البحث للا كد م  صق -5

 االا ار عيمم البحث م  ةقميك اللف الااد  ا،عداون وةقس يها ليسي عاي  ةساة  م وةاضطم   -6

 ةط يق ثووات البحث ي ل اال على مسي عا  البحث.  -7

 الادرةس لليسي عم الاساة  م ضاخاااة س م خ ست واليسي عم الضاضطم ضالطاةقم الي ااوة.  -8

 ةط يق ثووات البحث ض د اال.  -9

 د الماائج وم الساها مللائ اال وممايشم الماائج وةفسياها. رص -10

 ةقد م الا ص ات واليقاالات فى ة   داائج البحث.  -11

 مفى ة   ما ةم فى ثو  ات البحث )اإل نار الميناال والدراخنات السناضقم( وا نقل البالان
   د  ةم ة اة  اليلطلحات مجاائ ا ايا يلى:على عدو م  الا اةفات الياةبطم ضيلطلحات البحث فإ

 :"" SWOM Strategyاستراتيجية سون  -1

مسي عم الط ات ماسلسلم ماااض م وممييم مك دم م  خام مهنارات للافكينا عبارة ع  ن 
ينننام  ة ليننند ا،لاينننا،ت( –الام نننؤ  -لنننم اليشنننكقت -اةمنننا  القننناار –اليقاردنننم  –هنننى )الاسنننا ئ 
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 ل يننننى للينننن او الدراخنننن م ضا،عاينننناو علننننى مسي عننننم منننن  ا،جنننناا ات ضنننناليحا ال الاومسهننننا ةننننيم اال 
 .اليا ليي نوالييارخات واخدشطم الا ل ي م  هدف ةمي م مهارات الافكيا اليمالفم لدال 

  ((logical Thinking skills مهاوا  التفكير المنطقي: -2

ل ل ننا الانن  ندشنناط  همنن   قنن س الالييننك القلنن  ضيسي عننم منن  ال يل ننات ال قل ننم اليمطق ننم ا
ةيكم  م  الا صم لقاعدة ما ثو ة ي م م ي  ف  ة   عندو من  اليقندمات ثو الي ل منات وانكلك 
اخننامباط و وراننط ومقاردننم مسي عننم منن  الي ل مننات ثو الي ط ننات وصنن ، ممهننا النن  داننائج م يمننم 

خنن، صننح حم علي ننا ضا،خنناماو النن  اخولننم وال ننااهي  واننكلك ا،عاينناو علنن  عقيننات المسنن، والاما
 نني  الي ل مننات الياالننم لل صنن ئ ،خنناد،ئ صننح   علي ننات وةقنناا ضالدرجننم الانن   حلننم عليهننا 

 الالييك ف  االابار الافكيا اليمطق  الي د لكلكن.
  (Moral Intelligence الذكاء األالالقي:)-3

ن يننننندرة الاليينننننك علننننن  الالننننناف فننننن  الي اينننننف اليمالفنننننم وفقنننننا لسنننننب  فضنننننائم ثالقق نننننم 
ال دالننم( والانن  ة جنن  خننل ا  -الاسننام -ال طننف-ا،لاننااس-ةننبط الننكات-يياالضنن -هى)الا نا ف

 اة ا وفقا لق م ومباوئ وعاوات  ي ا  ومساي   ض ح  طبقها ف  اافم ة امقة  للاييين   ني  منا هن  
ثالقي  وىيا ثالقي  ميا  ضي  ل  ل اة صح حم ثالقق ات وةقاا ضالدرجم الان   حلنم عليهنا 

   ا،القي  الي د لكلك ن.الالييك ف  مق اا الكاا

 (SWOM(:)School Wide Optimum Modelسوم) اسرتاتيجية أوال:
ةشنيا اخناااة س م خن س الن  نالمين  ج اخوخن  الشنامم لكنم مدرخنمت وهن   ادنامج ةطنن ةان 

م ام ثراادها ف   شيم ام ج اد، صماعم اليا لم الماج  فيمه  ضسي   م  ف  اليدرخم وةشي
  ننننننننننننننننم ةمينننننننننننننننن م  ي ننننننننننننننننم ة ل ي ننننننننننننننننم داجحننننننننننننننننم والطننننننننننننننننم ةمي ي ننننننننننننننننم شنننننننننننننننناملمن.

http://nctt.net/lessonsarticles.html#LESSONS  , 2012))  
اخناااة س ات منا ورا  الي افنم من  ميلنم ةحن   ةقن  اخناااة س م خن سوهماع م   انا ضن ح 

يسننا ال الاحلننيلى وامنناقع م ا ننا هامننم ةسنناعدهم فنن  رفنن  القدمنن  للي لننم و قضنن  منن  ةالننقئ مننا 
وينندرة الطننقب علننى اخننادعا  م ل منناةهم وة   فهننا فننى الي يننف الا ل يننى ي اعنند مننا فنن ا الي افننم 

فنناس لهم مفكنناة   اةنن  الننا لم ميننا يننكلم اللنن  اات الدراخنن م ثمننامهم.) صننال  ث نن  جنناووت محينند 
 ( .349ت 2007د فم ت
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 (: SWOMمفهوم استراتيجية سوم)
كنم لسن، مينداح ( SWOM اةفنات البنالاي  ليفهن س اخناااة س م خن س )ة ندوت وةم عن  ةلقد 

والاننى ةمللن  ولكن  من  ة كيندهم جي  ننا علنى اليهنارات السن  للافكينا الاننى ةاكن ح منمهم ا،خناااة س م 
 :القئ الا اةفات الاال م وةاض   لك م يام ومسهم ضيحا ال الي او الدراخ م اليمالفم 

:ن مننننن  ا( ض دهننننن83: 2008يى و ننننن  الننننندل يى تانننننق مننننن  )ع ننننند النننننالي  الهاشننننن اعافهننننن
ا،ةساهننات الحدياننم فنن  ةنندرةس مهننارات الافكيننا وومسهننا فنن  اليحانن ال الا ل ينن  الاننى ةامننى الننى 

وامحن  دايند وم ندل  ند، من  ثح يالقنى  جيم وال  فكا ةفكياا شني ل اال  إلعداوةحسي  الا لم وادااج  
منن  ميي اةهننا السننه لم والديننم فنن  الافاصننيم الي ل مننم و، يافاعننم م هننا و،   نناف ا نن   حلهننات و 

 ن.  ليهارات الافكيا اإل داع  والمايد ضيسي عم ثفكار وثخ لم ممييم ياب ها الي لم عمد ةدرةس 
ن مسي عنننم اإلجننناا ات والييارخنننات ا( ض دهننن7ت 2016  قننن ب خنننال ى  )   وجنننا  ة اةننن 

لم علننى شننكم مهننارات للافكيننا الاننى اليماييننم واخدشننطم الا ل ي ننم الياااضطننم والياماخننقم والياسلسنن
ياب ها البالنث فن  ةندرةس اليسي عنم الاساة  نم ليناوة الااا نم ا،خنقم م لللنف السناض  اخخاخن  
 هنندف ال صنن ئ الننى ثك ننا ينندر ميكنن  منن  اخفكننار والي ل مننات والحقننائق الياماخننقم فنن  الي يننف 

لنم اليشنكقت  -ؤالام ن -لاينا،تة ليد ا، –اليقاردم  –الا ل يى اليحدو وفق )مباوئها الاسا ئ 
 اةما  القاار(. –

 مجاا ات مسي عم ض دهان (435 ت2018اق م  ) زةد ال دواحت ثليد واوو تا عافه يميا 

من   مسي عنم ملنى ال صن ئ للافكينات  هندف مهنارات علنى شنكم وماااضطنم ة ل ي نم ممايينم وثدشطم
 الاسنا ئت(مهنارات  من  ةاكن ح  يحندو والان ال الي ينف الا ل ين  الياماخنقم فن  والي ل منات اخفكنار

 .)"القاار واةما  ا،لايا،تت والام ؤت ولم اليشكقتت واليقاردمت وة ليد
 وفي ضوء التعريفا  السابقة تم استخالص ما يلي :

 اخنناااة س م خنن سSWOM   ةقنن س علننى ومننج مهننارات الافكيننا ضشننكم ةننيم  وواةنن  منن
مي ننم مهننارات الافكيننا اليمالفننم والاصننم وروا محانن ال مننمهج وراخنن  م نني  ميننا   نن ز ة

 ال ل ا ممها لدال اليا ليي  وة  ز ة لم محا ال الي او الدراخ م اليمالفم .
  (:SWOMاستراتيجية سوم )  مراحل

والان  ة ا نا هن   اةهنا ماالننم  ةاكن ح اخناااة س م خن س من  خنام مهنارات ثخاخنن م للافكينا
  :  ا،خاااة س م الياب م ف  الادرةس وه  ايا يل 
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ة ج نن  اخخنن لم وا،خافسننارات لسي نن  الطننقب فنن  الفلننم رننم االا ننار النندهم.  التسببا ل : (ث 
والاسا ئ مهارة ةناورةم فن   ت.ضقلد الحل ئ على م ل مات ثو م ضالات ثو ةفسياات

 .الدراخم واليكاكاة والاحليم

اةي  مهارة  هم م ةق س عل  مقليم ثوج  الشب  واإلالناقف  ني  شني ي  ثو فكن المقاولة: (ب 
ثو م يفي  ثو ثكاا م  القئ ةمي م الي ل مات وةط ةا الي افم فن  وجن و مع نار ةسنامد 

 \مل ننننننن  اليقاردنننننننم عننننننن   اةنننننننق ةفحنننننننص ال قينننننننم  يمهينننننننا والبحنننننننث عننننننن  دقننننننناط ا،ةفننننننناا
 ودقاط ا،الاقف. 

اليماخنننبم وا،لاينننا،ت اليا ي ننننم  ة منننن   ننناء عننندو مننن  ال ننندائم  :توليبببد اماتمبببام  (ج 
الا صننم لقخننامااجات ثو لننم اليشننكقت فنن   وثالننكها ضا،عابننار فنن والم ننارات الييكمننم 

 ة   الي ل مات واخفكار الساضقم للفاو ضحيث  ل غها ف  شكم جديد.
الام ننؤ ضالماننائج اليا ي ننم مسنناقبق منن  ممكاد ننم  ةيكنن  اليننا لم منن  : مهننارة ةنناورةمالتنبببؤ (و 

لا ينن  ة   فهننا و سنناضقم الم نناات و الي ننارف و الي ل مننات الالننقئ مننا يانن افا ثمامنن  منن  
 لدوث ش   ثو فكاة م يمم ثو اخامااج ما.

يندرة اليا ليني  للا صنم ملن  الحنم اللنح   ليشنكلم منا ثو م ينف ىينا  ال المشبكال : (ه 
مننن ل ف لهنننم مننن  النننقئ ةننن   فهم لينننا لنننديهم مننن  م ل منننات وم نننارف ولقنننائق ومفننناي م 

ل م السل ا م الي جهم مكاسبم خاضقاال ضشكم صح   ع   اةق مسي عم م  ال يل ات ال ق
 .خوائهم م  ثجم لم اليشكلم

القنندرة علنن  اداقننا  واالا ننار ثفضننم  ننديم منن   نني  عنندة  نندائم و لننك  اقينن م اتخبباذ القببراو:  (و 
ت النننالي  الهاشنننيىت  ننن  الننندل يى ) ع ننندثفضنننم ال ننندائم الياالنننم لاحقينننق هننندف م ننني .

 (102 ت2008
لا لننن م  يكننن  القننن ئ ثح: اSWOM مننن  النننقئ هنننكه الياالنننم السنننام ،خننناااة س م خننن س 

ضحينث ينام  ؛الندمج  ني  مهنارات الافكينا ومحان ال اليناوة الدراخن ممن  النقئ  الي ايد على الافكينا
  نند منن  ا،ةساهننات الهامننم خدنن   فنن  وينن  والنندضشننكم ةننيم  ة لنن م اليحانن ال ومهننارات الافكيننا 

ةاماخ، من  محان ال  الا  الافكيا ضي  مهارات ُ ومحا ال ماوة  ض ح  مطط ورخ  ل الي لم ساعد 
ووخنيلم  مهارات الافكيا الينااو ة ليهنا جن  ا من  الحلنم الدراخن م الي اناوةةلب   االاال و  الدرا

 هامم ل ل غ وفهم اليحا ال اليقدس لليا ليي  .
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 :((SWOM  أهمية استخدام استراتيجية سوم
فن   (SWOM)علن  ثهي نم اخنامداس خن س  (Routman, 2012,59) لقند ثكند روةيناح

ف ال ننم ضس ننم الي لننم و قضنن  فنن   ثكاننا رةس ع ننا ممالننف اليمنناهج الدراخنن م ل لننب  الانندرةسالانند
ت فالا ل م  كلك يائم علنى مشنارام ال ناات رللم ة ل ي م ميا م فيها الطقب مساقلي  و اة  الا لم

الطالنن،ت ضاإلةننافم  ة لننم علننى م سا  ننا داجحننم وةننؤرا الننا لم ميننا  سننهم فنن  الامي ننم اليهم ننم لاكنن ح 
 لننننننن  ثدننننننن   اط  قهنننننننا فننننننن  النننننننا لم ي ةننننننند منننننننن  ما نننننننم ودسننننننناء انننننننق مننننننن  الطنننننننقب والي لينننننننني ا
 ف  الي يف الا ل ي .  

 ثكاا ة ل ي م فا  على وخد  م  لق الطقب ف  الياالم الا ل ي م اليمالفم الحل ئ
 منن  ةيكننمهم الانن  والفننا  الننا لم ةحنند ات ي اجهنن ا حثيالق دنن  منن  ي ننم و  كنناد ا ميننا وجا   ننم مرنناا ال 

 (SWOM)اليدرخننم و لننك مننا ينن فاه المينن  ج ا،ماننم الشننامم لليدرخننم  فنن  مسننايا ةقنندس ملننااز
 الياسنننارل النننا لم فنننا  مننن  اخدننن ال هنننكه الطنننقب منننم  ينننام الي ننناوف ضاخننناااة س م خننن ست ف مننندما

 :REIS& RENZULLIةحلنننننننيلهم لليحاننننننن ال الدراخننننننن  ياةفننننننن .  فنننننننإح واليييننننننن ت

2010/2011,43)) 
 اخننننناااة س ماح  (72ت2008)الننننندل ي   ننننن  الهاشننننني  و ي  انننننق مننننن  ع ننننند النننننالةننننناال و 

(SWOM) لكينننا ت عقنننق ت مماسننني   نننم  اعنننداو جينننم مننن  اليا ليننني   هامنننم خدهنننا ةسنننهم فنننى
الافكينا ال ل نا  دمج مسي عم من  مهناراتاليسايا و لك ياحقق   مفكاة  يالف ح ضالا لم الكاة و 

ووات وةقم نننات ثخنننالي، و ثوفنننق  الدراخننن موال يل نننات وال ننناوات ال قل نننم فننن  ةننندرةس ممالنننف اليننن او 
مينا  حقنق ال ديند من  اخهنداف الااا ةنم السنام م الانى  سن ى لاحق قهنا واجاا ات واةحم وعيل م 

 ثال دياس ة ل يى داج  وهاوف
ثح ثهي نننننم  (52ت 2008انننننق م )ع ننننند النننننالي  الهاشنننننيىت  ننننن  الننننندل يىت لمنننننصكينننننا 

 : المقاط الاال ماخاااة س م خ س ةايام فى 
 الطال، ه  مح ر ال يل م الا ل ي م وماا ها اخخاخ  . ةس م 
 .ةض  الطال، فى م ايف الامش م الكهم م ميا  حام عل   الافكيا 

   ة وو الطال، ضال خائم الاى ةس ل  ف ا، دشطا وا سا  ا فى الي يف الا ل يى  افاعل  من
 محا ال مدمج ضيهارات الافكيا.

 والكيى الى مسا ال الا ل م الم عى . ةمقم الطال، م  مسا ال الا ل م ال دوال 
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( ةننننناورة اعايننننناو 2012ثوصننننن  دانننننائج وراخنننننم) فاةنننننم الينننننالكىتوفننننن  هنننننكا اللننننندو 
 اخاااة س م خ س فى ةدرةس الي ايف الا ل ي م اليمالفم خدها:

  ةسهم فى ة     مهارات الطقب لا ج   عيل ات الافكيات ايا ةساعد فى ةحقيق الا لم
 سؤول م الا لم.الكاةى لليا لم وةحيم م

  ةشس  الي ليي  على ا،هاياس  ا ل م الافكيا ضيمالف ثد اع    صف  دشا ا عقل ا  ساعد
 على اداقائ الا لم ملى لي  الاط يق والح اة ال يل م.

( مؤاننندة علنننى ثهي نننم ةط ينننق واخنننامداس 2014كينننا جنننا ت دا سنننم وراخم)السننناح ليننن ةت 
ج وراخاها ةف ا  البنات اليسي عنم الاساة  نم وعندوها اخاااة س م خ س فى الادرةس فقد ثر ا  داائ

(  البنم 31( الاى ورخ  ضس س ع  ةلك الضاضطم الاى ورخ  ضالطاةقنم ا،عا او نم وعندوها)30)
 :فى الاحليم واخابقا  الي ل مات فى ماوة السغاا  م الط  ع م و لك لاخباب الاال م

 م ل فى اليهارات واخدشطم وال خنائم خ س م  ا،خاااة س ات الحديام الاى ة ايد على الا
ىناا  السنل ا م فنى  دا نم اليناوة الا ل ي نم مينا ثوال النى خالا ل ي م فضق ع  وةن ء ا

 رف  مسا ال ةحليم الطالبات وة لم مهارات الافكيا لديهم وة  ة  ال يل م الا ل ي م .
 ى الاسنننا ،ت اخننناااة س م خننن س ثرنننارت الدافع نننم لننندال الطالبنننات لليشنننارام فنننى ا،جاضنننم علننن

 (222 ت2014الساح لي ة ت  ( وج لها ماوة ش قم ومح بم لدال الطالبات.

( ضالا كيند علنى ةناورة ة   ن  اخناااة س م 2016ككلك جا ت وراخنم )  قن ب خنال ى ت
 خ س فى ةدرةس اليماهج الااا ةم اليمالفم.

ليا لم م  ( ثهي م الادرةس ضاخاااة س م خ س ا دها ةمقم ا2016واخاماس  وخ  عل اح )
النندور السننل   الي انناو الننى ج لنن  محنن ر ال يل ننم الا ل ي ننم مسننامدة فننى  لننك الننى مهننارات الافكيننا 

فننى   (SWOM)ال ل ننا و لننك منن  وراخنناها الاننى ثر انن  الفاعل ننم الك ينناة ،خننامداس اخنناااة س م خنن س 
   ةقم ا،عا او م.ةحليم  البات اللف اخوئ اليا خط للي ل مات ضياوة مباوئ اخل ا  مقاردم ضالطا 

 اخناااة س م خن س( ثهي م اخامداس  172ت 2016داائج وراخم) زةم، راجىت   يميا فسات
السننقا،ت الا ل ي ننم والطاةقننم الاقليد ننم فننى  ضاخنناااة سيا منناوة  اائننق الانندرةس مقاردننم  فننى ةنندرةس

 الن، و البنم  35الادرةس ا  ث هات الماائج ةف ا  نقب اليسي عنم الاساة  نم الااد نم وعندوها )
يندم  للطنقب  هناديناا خد ضاخاااة س م خ سالاى ورخ  و  جام م ضغداو(-م   قب ال م الااا م 

ثد ال ممالفم م  الييارخات واالم اللف وشس اهم على اكاساب مهنارات عندة فنى الا امنم من  
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لينند فننى اليحانن ال اليقنندس لهننم ايننا خنناعدةهم علننى ةقنند م ثكاننا منن  ةسننا ئ وة   النن اروةالي ل مننات 
ا،لايننننا،ت لحننننم اليشننننكقتت اننننكلك دينننن  لننننديهم مهننننارات المقنننند والاقنننن ةم واليقاردننننم وا،خنننناد،ئ 

 والاحليم واةما  القاارات ضحكيم وفاعل م.
وةافننق البالانننم منن  انننم هننكه الدراخنننات الاننى ةؤاننند علننى اخنننامداس هننكه ا،خننناااة س م فنننى 

اراةن  ضناليحا ال الدراخن  مينا  سنهم الادرةس م  ممطلق اعاياوها على ومج الافكيا وعيل اةن  ومه
فنى اكسنناض  لنندال الطنقب ضالياالننم الا ل ي ننم فننالافكيا دشنا ا  هم ننا يمقننم منا يا لينن  الطننقب الننى 

 لي  الاط يق والييارخم ال يل م. 
 المبادئ التى تقوم عليها استراتيجية سوم: 

والانى ف الا ل يى ة ايد اخاااة س م خ س على عدو م  اليباوئ والق اعد الهامم فى الي ي
 ايا يل : (141 ت2008)ع د الالي  الهاشيى ت   الدل يى ت  ثوةحها اق م 

 عيلياى الافكيا والا مم راماح ثخاخ اح وةاورةاح للا لم. -1

اله كم اخخاخ  لقخاااة س م  قن س علنى ومنج مهنارات الافكينا وال ناوات ال قل نم اليماسنم  -2
 الدراخ  للي او الا ل ي م ضشكم واة  ومحدو. واليهارات ال قل م والي ا  م ضاليحا ال 

ةدعم ا،خاااة س م الساد، الكهمى لليا لم م  مهارات الافكيا اليمالفم وثديا   وثخالي،  -3
الننى ج ادنن، الايينن  والي يبننم واليينن ئ وا،هايامننات و لننك   نند  ضاإلةننافمالننا لم اليفضننلم 

 عامق ثخاخ ا لي يف ة ل يى داج  وف ائ.

  م مساياة وما اصلم مدال الح اة .ثح الا لم عيل -4

ثح ا،هاياس ضاليشناعا وال  ا نف والي اقندات واليين ئ والاغبنات والي اقندات والالن رات   -5
 وا،ةساهات وا،وراكات الداالل م لليا لم   د دلف عيل م الا لم.

  .الف م والاط يق واخوا  وال يم ه  الملف اآلالا ل يل م الا لم -6

( ثرا ننم مبنناوئ (RENZULLI, 2014, 514ود ولنن  وفنن  هننكا اللنندو ثخنناملص ر 
 ثخاخ م ةك ح ضيااضم ا،خاا اليمطق  للادرةس  هكه ا،خاااة س م وهى :

 فنن  ة الننك الننا لم ضطنناا  ال نناات جي نن  فحننص  سنن، واالاننال  د عنن ت منن  فاةنند مننا لم كننم -1
 اليا لم واكلك ثخالي، ة لي . واهايامات يدرات ا،عابار

 النا لم ةسنارب  منا  ضن ت لنكا  سن،  ق من ح  ضينا الطنقب  سنايا  عمندما ف ال م ثكاا الا لم -2
 .اليحا ال  على الحل ئ ض هداف ضالايا  يدر ا،هاياس  مفس وةقي يها
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فننن  صننن رة ( الي افنننى وال يلننن ) اليحاننن ال  عمننندما ُ قننندس وما نننم فائننندة ثكانننا  كننن ح  النننا لم -3
  . لق ق م خ اا مشكلم ف  ة ليها يام ةفكيا مهارات

كا الميننن  ج هننن  ة  ةننن  الي افنننم واكاسننناب مهنننارات الافكينننا اليمالفنننم الهننندف الائ سننن  لهننن -4
 .اإل داع م واإلدااج م

 :(SWOM)أهداف التدريس باستراتيجية سوم 
 :REIS& RENZULLI 43لقنننننند ثوةنننننن  اننننننق منننننن  رةننننننس و رود ولنننننن  ) 

 رقرننننم الننننقئ الطننننقب منننن  لسي نننن  راةننننم ة لننننم ةنننن فا ال نننناات (SWOM)ثح  (ت ,2010/2011
 : ثهداف ه 

 اليا ليي . جي   لدال الي اه،  ةاةط 
 الطقب. لسي   اليسا ال  ماقدمم اإلراائ م الم اات م  واخ م مسي عم ة فيا  

 لا لم الطقب وفقا ،هاياماةهم ماقدمم مااض م ةقد م. 
 وملي نننم ميا ننم ة لننم ال نناات ا،خنناااة س م علننى مشننارام الطننقب وةقنند م هننكه كيننا ةاانن 

 نننم  ت ة ليهنننم و ننناا  ضاهايامننناةهم يا لنننق   ينننا الطنننقب قتةفضننن  لننن ئ  ميننن  الاننن  ضالاحننند ات
 ف  د اةج الا لم. واإل دال

 ةهنندف (SWOM)( ثح اخنناااة س م خنن س Routman (2012,59,ولقنند ثشننار روةينناح 
لامطن ن  ف ال نم ثكانا لالنب  الاندرةس ثك نا ةحن ،ت من   اة  الا لمت و لك والندة لس م الطقب

الا لم وق اس الطقب ضاخدشطم اليحدوة ف   مشارام ال اات على والا كيد ال ي  م  الي ةد   ة 
 اليهيم  ا ج   وةفسيا م  الي لم .

 :SWOMدور المعلم في ضوء استراتيجية سوم 
للي لننم وور لينن ن وهنناس عمنند ةمفيننك الطنن ات اخنناااة س م خنن س فهنن    يننم ايفكننا وم سننا 

 ل يل م الافكيا لطقض ت وةايام هكا الدور   يا يل  : 
ت و البحنث عن  اإلجاضنات ضاخنامداس اليطاولنم لا اف على اخخ لم الهامن ل  حث  قض  (ث 

 .الافكيات و  اء ثخ لم ةق و لقخامااجات اليحدوة اتمهار 
 ال الدرا ومهارات الافكيا اليحدوةضيحا    ق و اخدشطم اليام عم الياةبطم (ب 
الان   م الافكينا طل، م  الطنقب الافكينا فن  الافكينا النكن ةنم اخنامدام  ووصنف عيل ن (ج 

   .وةقي ي ياس  ها
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    ط  ثمال  واةح  ومحدوة وةطل، م  الطقب الق اس  مفس المط ات (و 
,  ) 2012) http://nctt.net/lessonsarticles.html#LESSONS 

ي نم ةط ينق اخناااة س م خن س ا دهنا (على ثه Routman (56, 2012,وهما ثكد روةياح 
 اخكاننا ال ملننا ةغيننا منن  وور الي لننم   لننب  فننى رللننم ة ل ي ننم ثكاننا فاعل ننم  منن   قضنن  فهنن 

 الدراخن م اليمناهج وةكي ن  الطنقب جي ن  ضاشنااع الطالن، و لنك من  النقئ ووره دسناء ثهي م فن 
 واهايامات الطقب . الا اجات ليقا لم القزمم والي اييا والي ارو

 :  SWOMفي ضوء استراتيجية سوم  ر الطالب في الصفدو

  ،مفكا دشطهما الطال. 

 اليحدوة فى الي يف الا ل ي . اليهارةت وفهم الار م الافكيا ياا  على ة لم 
 الافكيا ضشكم دشط ف  اليهاس الياةبطم ضالافاعم م  القئ مسي عات صغياه ثو م  الي لم. 

 كننننناره والامطننننن ط لك ي نننننم اإلخنننننافاوة فننننن  اليسننننناق م و ةقيننننن م ثف  اةننننن  الافكينننننا فننننن  الافكينننننا. 

و ةط  قهنا فن  ل ناةهم و ماطلبناةهم الدراخن م  الي ينف الا ل ين دقم مهارة الافكيا النارج  = 4
 (http://nctt.net/lessonsarticles.html#LESSONS  (2012,.اخالاال 

 ((logical Thinkingثانيا: التفكري املنطقى : 
 تنمية التفكير المنطقى فى العلوم:

ميا ،شك     ثح الافكيا ضلفم عامم ه  اخواة اخخاخ م الاى   ايد عليها ا،دساح فى 
 (492ت 2018لم ما ي اجه  م  مشكقت وعقبات فى ام م ايف ل اة .) ةهادى ال مات

عماصاها ةدرة، الم   م  ةقميكها على اةقاح مهنارات الافكينا  ف لى ممي مم الااا م ضكافم
 . ج واخاااة س ات ةسهم فى ةميياهااليمالفم ضفهيها وةط  قها وا،عاياو على ثخالي، وديا

ةمي نننم مهنننارات الافكينننا ضيمالنننف ثد اعننن  هننندفا ثخاخننن ا فنننى ال يل نننم الا ل ي نننم  نننم  وة ا نننا
ةمنناوال  هننا اننم اخصنن ات الداع ننم لاطنن ةا اليمنناهج وثةننحى ثلنند ثهننم ا،ةساهننات الحدياننم الاننى 

فنالافكيا هن  روء ال قنم الانى ات ال قم والافكيناخلي م السديدة القائيم عل  الاقليد م واعداو مماهج 
  .ةس ل    يم

وة د الافكيا اليمطق  د ل م  الافكينا ال قين  ةناةبط   ن  اخخنباب ضالمانائجت فهن  دشناط 
م علنن  م السنم الامن ز واليفنناي م واخنامدامها ضطناا ممالفننم لحنم مننا عقلن     نا عنن  يندرة الينا ل

ي اجهنننننن  منننننن  مشننننننكقت م اينننننندا فنننننن   لننننننك علنننننن  ال يل ننننننات اليمطق ننننننم خنننننن ا  ا،خننننننامااج م ثو 
 (13ت2015ا،خاقاائ م.)ةهاد  خل ياح ت

http://nctt.net/lessonsarticles.html#LESSONS
http://nctt.net/lessonsarticles.html#LESSONS
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ولقننند وعننن  ال ديننند مننن  الدراخنننات خهي نننم ةمننناوئ وةمي نننم مهنننارات الافكينننا اليمطقننن  لننندال 
فنننم  دا نننم مننن  ماللنننم الاوةنننم ضيمالنننف اخخنننالي، وال خنننائم وا،خننناااة س ات وممهنننا اليا ليننني  اا

( ت) اييل ننا ث نن  خننلطاحت ا ننااي م 2012(ت ) خننياء  نن  خننلياحت2010وراخننم :)خننل م ث نن  ىننال  :
 (ت 2015)رااب   : (2012اخخطم:

 ماهية التفكير المنطقي :
 منن  وىياهننا واخخننباب خلكنناسا مصنندار نعيل ننم ض دنن  اليمطقنن  ضشننكم عنناس ُ  نناف الافكيننا

 ( (Aminah, et  al ,2018 ,47 اللح  .ن ا،خامااج ملى لل ص ئ الديمام ك  الافكيا ثشكائ
( ض دننن ن ثلننند ثدننن ال الافكينننا النننكن ينننام ضننن   70- 69ت  2010و انننا خنننل م ث ننن  ىنننال  )

ا الحلننن ئ علننن  دا سنننم مننن  مقننندمات ةاضننني  الما سنننم ضينننا فيهنننا مننن  عقينننات نت وانننكلك الافكيننن
اليمطقنننن  نةنننناورة ،زمننننم للافكيننننا ال لينننن  منننن  زاوةننننم ثح الافكيننننا ال لينننن  هنننن  ةفكيننننا افاااةنننن  
اخنننامااج  لينننث دلننن غ الفاةننن ات ودما نننا صنننحاها ةساة  نننا لما صنننم الننن  اخنننامااجات ةمضننن  

 ل  امم ممطق من.
وه  ث ضا ن القدرة عل  الق اس ضالافكيا لل ص ئ خولم ةؤةد ثو ةناف  وجهنم دينا م يمنم 

ئ القنندرة علنن  جينن  وةمينن م وادانناج الي ل مننات ولفيهننا وةحليلهننا وةقي يهننا ن.)خننل م ث نن  منن  الننق
 (11ت2010ىال  ت

من  ض ضنهم النب  ت وهن  ثخنل ب ين ال وجيند  الا  ينااتو ر اةقن  لنااط اخفكنان كينا مدن :
منن  وخننائم الفكننا  كنن ح وائيننا مسنن  ، عنن  مدهننا  اةفاق ننات  ات ملننداق م عال ننم دحااجهننا ،ةمننا  

 (2011ن.)ةغاةد خل ياح ت رات لاخيمياا
( ض دن :ن دينط من  ثديناط الافكينا ياطلن، من  27ت 2012 يميا عافا  )خياء    خنلياحت

الطالبننم اخننامداس الي ل مننات السنناضقم اليمالفننم والمنناوج ض قيننات ممييننم   يننا  يمهننات خنن ا  اادنن  
ثو اخننامااج دا سننم منن  منن  ال نناس النن  المننا  )اخننامباط( ثو منن  المننا  النن  ال نناس )اخنناقاا (  

 لقائق م يمم )اخامااج(. 
( ض دنننن  نعيل ننننم عقل ننننم ةاطلنننن، الاانننناض  65ت 2012وجننننا  ة اةنننن  اييل ننننا ث نننن  خننننلطاح)

والاسلسننم فننن  الافكينننات ليننث مح الافكينننا فيهنننا ياسنن  مننن  مسي عنننم منن  اليقننندمات ثو الي ط نننات 
   واال كسن.وص ، ال  دا سم مسه لم ثن اد  خل ع فكاال ياس  م  ال اس ال  الما
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كيننا   نند الافكيننا اليمطقنن  نثلنند ثدنن ال الافكيننا الانن  ة اينند علنن  اوراع وةلنن ر ال قيننات 
 ي  م ل مات خاضقم للا صم ال  اخامااجات م يمم الاصم ضي ايف جديدة ااد  ىيا م اوفنم ن. 

 (2525ت 2014)مم  ال ي ي م تع د م ثم   خ يدال: 
لاىم منن  ة نندو ة اةفننات الافكيننا اليمطقنن  منن  ومنن  اليقلنن  منن  ةلننك الا اةفننات ثدنن  ضننا

جادنن، اليهاينني  م، ثدهننم اةفقنن ا علنن  مدنن  دنن ل منن  ثدنن ال الافكيننا القننائم علنن  عنندو منن  ال يل ننات 
ال قل نم ال ل نا للا صننم لافسنيا الي ل مننات وةحليلهنا واخننامااج الا ي ينات واننكلك اخنامباط الحقننائق 

 ل لي م م  عدم .والي ارف ال لي م والا صم للحم ا،رباةات ا
 وفي ضوء التعريفا  السابقة تم تعريف التفكير المنطقي اجرائيًا بخله:

ندشنناط  همنن   قنن س الالييننك القلنن  ضيسي عننم منن  ال يل ننات ال قل ننم اليمطق ننم ال ل ننا الانن  
ةيكم  م  الا صم لقاعدة ما ثو ة ي م م ي  ف  ة   عندو من  اليقندمات ثو الي ل منات وانكلك 

ط ومقاردننم مسي عننم منن  الي ل مننات ثو الي ط ننات وصنن ، ممهننا النن  داننائج م يمننم اخننامباط و ورانن
صننح حم علي ننا ضا،خنناماو النن  اخولننم وال ننااهي  واننكلك ا،عاينناو علنن  عقيننات المسنن، والاماخنن، 
 نني  الي ل مننات الياالننم لل صنن ئ ،خنناد،ئ صننح   علي ننات وةقنناا ضالدرجننم الانن   حلننم عليهننا 

 يا اليمطق  الي د لكلكن.الالييك ف  االابار الافك

 : في تدريس العلومالتفكير المنطقى  تنمية أهمية
عيل ننات  هم ننم راق ننمت  كنن ح فيهننا الفنناو ياياننم فنن  نمسي عننم  الافكيننا اليمطقنن دينناا خح 

مم ودنناال م ا  نناال مميينناال منندمساال فنن   مننا  الفنناو الي افنن ت ايننا ياطلنن،  لننك لي ةنناال فنناعقالت وةاطلنن، 
حقينننق الهننندفت وة ننندث الافكينننا اليمطقننن  ضم ننناات لسننن م رنننم ياطننن ر ملنننى ال ننناات اداباهننناال مسنننايااال لا

(ت فهن  ةناورةا لي افنم 2011)ج فنا المفناج  ت ".مادد نم الاساةندت رنم ملنى ال ناات ثكانا ةساةنداال 
 ( 2527ت 2014مسا ال يدرات ا،خاد،ئ لدال اليا ليي .)مم  ال ي ي م تع د م ثم   خ يدال ت

الافكينننا للدراخنننم ضنننالي او ال لي نننمت  م    ننند مننن  ثهنننم ا،هنننداف كينننا مدننن  مننن  ثيننناب ثدننن ال 
اخخاخنن م لا لنن م ال لنن س فهنن   سنناعد للا صننم ليفنناي م  م ننم ال لننم ايننا   نند ثلنند ال يل ننات ال قل ننم 
الضاورةم الان  ةسنهم فن  م اجهنم الفناو لينا ي اجهن  من  مشنكقت وم اينف ة ل ي نم ثو اجاياع نم 

 ( 26ت2012حلها. )خياء    خلياحتةسادع  معيائ ال قم والافكيا ل
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فا،هاياس  هكا الم ل م  مهنارات الافكينا هن  السن يم لامي نم عقن ئ اليا ليني  م    ند من  
ثهم مهارات الافكيا ال لي  لل لا الحال  الان  ليين  ضاهايناس الينااي  والااا ةي .)همنا  لسن  

 ( 4ت 2011تخل ن ع دت
لم ل م  الافكيا لدال اليا ليي  ت وولنم علن  وم  هكا اليمطلق جا ت ثهي م ةمي م هكا ا

  لك عدو م  الدراخات ممها:
( الانى ثوةنح  ثهي نم هنكا المن ل من  5ت 2011وراخم اق م  هما  لس  وخل ن ع ند)

 الافكيا ا د    يم عل : 
  مسننناعدة الاقمينننك لل صننن ئ الننن  م ل منننات ثالنننان جديننندة وةحديننند الي ل منننات اللنننح حم

 ت الا لم .واليفيدة اكلك فى م ة عا
  سنناعد الاقميننك علنن  ة   نن  مننا  قنندس لهننم منن  م ل مننات فنن  ةحقيننق ا،هننداف اليمشنن وة 

 ضيا ياضيم  م  مهارات ا،خاقاا  وا،خامباط وا،خامااج.
( ضضاورة 2014كيا ثوص  داائج وراخم اق م  مم  ال ي ي م تع د م ثم   خ يدال )

اليمطقن  من  النقئ ة اةضنهم لي اينف ةاطلن، لنم  ا،هاياس  ادرة، الطلبم عل  مهارات الافكينا
 مشكقت وة     ثد ال ممالفم م  الافكيا.

( علنننى ثهي نننم الاننندرة، اليبكنننا علننن  2015وفننن  هنننكا اللننندو ثكننندت وراخنننم راننناب  ننن )
مهارات الافكيا اليمطق  لدال ا،فااو  دا م م  ماللم الاوةنم ولانى الياالنم ال ياةنم والا ل ي نم 

 الياقدمم لليا ليي .
( الان  ثكندت علن    (Aminah,  et   al ,2018 ,46وانكلك وراخنم ثميمنم وآالناوح 
ليايكم ا   اليمطق  الافكيا لييارخم للطقب الفاصم ة ط  ةاورة ةلي م مماهج ة ل ي م م اكاة

  ات   ناح اخخنباب من  عمهنا اإلجاضنم ومحاولنم اخخن لم  ناء النقئ من  ةفكيناهم عيل م م  ةقي م
 الساضقم. ضالي افم السديدة الي افم لااط  ضاإلةافم الللم

وةان البالام ثهي م ةمي م الافكيا اليمطق  ا دن   سناعد الينا لم علن  الافكينا من  النقئ 
مسي عننم عيل ننات عقل ننم عل ننا ضيننا يانن افا ثمامنن  منن  م ل مننات ومقنندمات وم ط ننات ةسنناعده فنن  

الينن ل ف ثل ادننا ثالننان ميننا  الا صننم ،خننامااجات مطل اننم ثل ادننا ثو جدينندة ثل ادننا وممالفننم عنن 
 سهم ف  ال صن ئ خديناط ثالنان من  الافكينا ثكانا ةقندما عن   ن ي نمت اينا مدن  من  ثهنم ثهنداف 

 ال يل م الا ل ي م  اماها والاصم عمد وراخم الي او ال لي م.
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 وتتم عملية التفكير المنطقي من الالل أوبعة مراال متكاملة هي:
 الا امم م  يض م م يمم.الش  ر ضالحاجم ال  الافكيا م  ثجم  (ث 

اخااجال الي ل مات اليما دنم ضالنكاكاة ومحاولنم ة   فهنا فن  الا امنم من  القضن م اليطاولنم  (ب 
 للمقاش.

 البحث ع  ثفكار ولل ئ ثالاال للا صم لما سم ممطق م ولم صح   وهدف ماة . (ج 

 ( 73ت 2010)خل م ث   ىال  ت االا ار الحم اليمطق  واالاباره للا كد م  صحا . (و 
 ص التفكير المنطقي :خصائ

 : للافكيا اليمطق  اللائص م يم  هى
 ةفكيا عيل  واع   سامد عل  عيل ات عقل م وةسادئ عل   م  آراره. -1
 قننن س علننن  ا سننناو ال قينننات  ننني  القضنننا ا م ةننن ل الدراخنننم واننني  الي ل منننات والم ننناات  -2

 اليما دم  كاكاة الفاو.
 م.يمي  م  دي  عقم اليا لم وزةاوة لليلا  الي ا   -3
 ي دث م  الم اات الحس م ال  الاساة  م. -4
ياياننم ةفكيننا الفنناو فنن  ال دا ننم لنن ئ  اةنن  رننم ياطنن ر ليافاعننم منن  الي ايننف الاننى ياياهننا  -5

 (73ت 2010)خل م ث   ىال  تاآلالاوح.
( ا ح الافكيا اليمطق  ومهاراةن  ثخاخن ا 76ت 2010وةافق البالام م  خل م ث   ىال  )

ثدن   سناعد الطنقب علن  الافكينا ضيمطق نم والا امنم من  ا،شن ا  ووح للافكيا ال لي  وجن   ممن  و 
 عش ائ م.

 ن التفكيببببببر يتسببببببم ( أن هببببببذا النببببببوع مبببببب1، 2011كمببببببا ذكببببببر  ت ريببببببد سببببببليمان)
 :بالخصائص التالية

 ثو   ،   ايننند علنننى ر ةنننم الفننناو الماصنننم ثو رث ننن  ثو ق اخننن وثح ا،خنننامااج ضالي ةننن ع م
 ض  فقط. لل الم اليح ط  ةقي ي

 ،خامااج ، د ثح ياب  اليمطق م.  ا 
   .ي كل م الافكيا ة اي  م ةاب ها خلسلم م  ا،خامااجات 

الافكيا اليمطقننن    ايننند علنننى مق منننات اليمطنننق واديه اةننن  ومفاي يننن  اليسننناوة وعلنننى نفننن
الا ينن م والالننم   واوراع ال قيننات  نني  الكل ننات واليقنندمات والماننائج وال قيننات  نني  الاضننييمات 
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وةنن  الفنناو فنن   ضننات وا،دفلننائ وا،ةلننائ والق نناا فنن  السيننم والعبننارات م اينندا علننىوالاماي
 (  2011)ج فا المافسىت ن.م يف او مشكلم ما ت ةاطل، مم  الافكيا
( ض ح الافكيا اليمطق  ُي م  عل  ما 27- 26ت 2012كيا ثوةح  )خياء    خلياحت

دشنناط  -اطلنن، عيل ننات عقل ننم عل ننايلنن  منن  اللننائص: )دنن ل منن  ثدنن ال الافكيننا الياانن، خدنن  ي
 سناعد فن  الا صنم  -ينام من  القلن  ا،داقنائ من  الي لن س الن  اليسهن ئ -عقل  مقل و وم جن 

 ،  حااج ال  ةساة، فه  عيل م  هم م(. -لماائج جديدة ثو لل ئ ليشكقت م يمم
 ( اللائص الافكيا اليمطق    يا يل  :67ت 2012واخاملل  )كييل ا ث   خلطاحت

 ضيا ه  محس ا ليا ه  مساو. ي دث  

  .ةفكيا داس ماط ر يمي  م  ةقدس ال يا وة ايد عل  الي ل مات والم اات اليما دم 
 .ايد عل  عيل ات عقل م عل ا م  الاحليم والافسيا وا،خامااج   
  . ياسم  ادرج وةسلسم وةمي م الط اة 

 .يهام ضي افم ال لم وا،خباب ورا  الي ايف واليشكقت 

ةلننك الملننائص ياضنن  ثهي ننم ةنن افا م ايننف لق ق ننم ةاطلنن، منن  اليا لينني   وفنن  ةنن  
معيائ عق لهم والافاعم  مشاط م  ةلك الي ايف ف  خ يم اكاساب  لك الم ل م  الافكيا وهكا ما 

 .SWOMة فاه اخاااة س م خ س 
 مهارات التفكير المنطقي :

لافكينننا اليمطقنن  ُوجننند ثح  ضاخنناقاا  عنندو مننن  اخضحنناث والدراخنننات السنناضقم الانننى ةماولنن  ا
 هكه اليهارات ما دوة ومام عم  م وممالفم لدن البالاي  والااا ةي  ايا يل  :

قسببم الببي يماليببة ( أن التفكيببر امسببتدملي ين6،  2008فقببد ذكببر )عبببد الببرا   همببان،
 : ألماط هي كالتالي

  الي ل منات وةشيا لقدرة الفناو علن  ال صن ئ الن  ا،خنامااجات من امستدمل التناسبي: (ث 
 وال  ادات الياالم مسامدما ف   لك  مفه س المس، والاماخ،.

وة من  ال يل نم الان  ينام من  القلهنا الا صنم الن   امستدمل الخاص بضبب  المت يبرا : (ب 
ع ئ ال امم ثو ال  امنم الينؤراة فن  اليناهاة منا ثو ماغينا فن  ةساانم منا من  ر ن ت ضناي  

 الياغياات ثو ال  امم. 

 ه  ة ي م لاش ا  ثو اخلداث  ق س عل  اليقليم وا،خامااج. لفرضي:امستدمل ا (ج 
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 قلد ض  يدرة الفاو عل  اوراع وةحديد ال قيات  ي  ال ماصا ثو  امستدمل الترابطي: (و 
 ال  امم ثو الياغياات وم  رم اةما ه ياارا محدوا لالك ال قيم.

  ال قي  اليطلق يام ال د  فيها   م  نص ر اخاد،ل م دلم ممها ال امستدمل القياسي: (ه 
 م  مقدمم ال م لل ص ئ ال  ج ئ م ةمدرج ةحاهان.

م ل منننم جدينننده مننن  ثو اخنننامااج  اخنننامق يننندره الفننناو علنننى  امسبببتدمل امسبببتنتاجي : (و 
 . ثو م  القئ شاء وة ة   ةلك اليقليات ثو افااة  لقائق ل لي 

ا ع امنم  لن ، الام نؤ  اغيااةهنا ن ةفسنيا اليشناهدات الان  ةيهن امستدمل امجتماعي: (ز 
 واوراع ال قيات  ي  ال  امم رىم ةغيااةهان.

اخناد،ئ   ايند   ن  الفناو علن  ديناس الاباوينم لل صن ئ الن   امستدمل التباجلي العالقي: (ء 
ال قيننات اليحايلننم الاننى ة ةنن  ياعنندة ثو م نندث مننا منن  الننقئ ينندرة الفنناو علنن  راننط ثو 

 م م  ا،رةبا ات ا،خاخ م م  ض ضها الب  .ا ساو عقيم ارةبا  م  ي  ف 
مهننننننارات ه )جينننننن  6( الافكيننننننا اليمطقنننننن  فنننننن  2010 يميننننننا ةماوئ)خننننننل م ث نننننن  ىننننننال  ت

 -ادانننناج الي ل مننننات -ةحليننننم الي ل مننننات -ةمينننن م الي ل مننننات -لفنننن  الي ل مننننات -الي ل مننننات
 ةقي م الي ل مات(

–،ئ ا،خنننناقاائ ( فننننى مهارات)ا،خنننناد2012فنننن  لنننني  ةماولاهننننا )خننننياء  نننن  خننننلياحت 
 ا،خاد،ئ ا،خامااج ( -ا،خاد،ئ ا،خامبا  

( فننن  اليهنننارات 2014 يمينننا ةماولاهنننا وراخنننم انننق م )ممننن  ال ي ي نننمت ع ننند م ثم ننن  خننن يدال ت 
 ا،خاد،ئ الاااضط ( -ا،لايال  ا،خاد،ئ –الاحكم ضالياغياات –الاال م: ) ا،خاد،ئ الاماخ   

 –( عل  ثرا  مهارات ه  )ا،خاد،ئ الاماخ  2015 ياحت وايالات وراخم )ةهادى خل
 ا،خاد،ئ ا،خامبا ى(. –ا،خاد،ئ الق اخ   -ا،خاد،ئ ا،فاااة 

 –الااةيننن، والاسلسنننم  -الالنننم  -وهمننناع مننن  ةماولهنننا فننن  ثديننناط ) ال قينننات اليمطق نننم
 (2015الس ، والما سم ( ايا ف  وراخم اق م  )هقئ القبا   تف زةم الل انت

 (  دراخننم ثرانن  مهننارات للافكيننا ا،خنناد،ل  هنن :2017واهاينن  وراخننم )الليننم رةنن احت
 )ا،خاد،ئ ا،خامااج ت ا،خاد،ئ الا ة ح ت ا،خاد،ئ ال قي ت ا،خاد،ئ ا،لايال (.

-مهنننارات ممهنننا هننن  مهنننارات )ا،خننناد،ئ الاماخننن    3ولكننن  البالانننم ايالنننات علننن   
خاد،ئ ا،خامبا   ( من  مهنارات الافكينا اليمطقن  لدراخناها ومحاولنم ا، -ا،خاد،ئ ا،خاقاائ 
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ةميياها لدال عيمم البحث و لك خدها اخكاا مماخبم للياللم ال قل م وال ياةم ل يمم البحث الحال  
اليمانننارة) ولننندة:  وهنننم ةقمينننك اللنننف الاننناد  ا،عنننداوال وانننكلك     نننم اليحاننن ال ال ليننن  لل لننندة

 ( الحاام الدورةم
قن  اجاائ ناال وفقنا يام  البالام  ا اة  هنكه اليهنارات الناقث من  مهنارات الافكينا اليمطو 

 : للبحث  ايا يل 
ن ينننندرة ةقميننننك اللننننف الانننناد  ا،عننننداون علنننن  اخننننامداس  مهبببباوس امسببببتدمل التناسبببببي: -1

عقينات المسنبم والاماخن،  ني  عندو من  ال ماصنا ثو ال قينات ثو ال  ادنات للا صنم الن  
 مم ثو ياعدة ثو اخامااج ما.دا سم م ي

ن يندرة ةقمينك اللنف الاناد  ا،عنداون علن  ال صن ئ الن   مهاوس امستدمل امستقرائي: -2
دا سم عامم ثو ياعدة عامم ثو ياد ح عاس ) ة ي يات / الكل ات ( م  مقليات محدوة 
ثو منن  مقنندمات الاصننم ثو منن  ج ئ ننات ثو منن  لننا،ت فاو ننم ضحيننث يماقننم  افكينناه منن  

 ا  ال  ال اس ) م  الس   للكم(.الم

ن يننندرة ةقمينننك اللنننف الاننناد  ا،عنننداون علننن  اخنننامباط  مهببباوس امسبببتدمل امسبببتنباني: -3
واخنننامااج الحقنننائق ثو الي ل منننات ثو الس ئ نننات مننن  دانننائج ثو ي اعننند عامنننم ثو م ل منننات 

 عامم ضحيث يماقم  افكياه م  ال اس ال  الما  ) م  الكم للس  (. 

 (Moral Intelligenceء األخالقي:)ثالثا: الذكا

ة جد الي س ةحد ات ثالقق م ا ياة ف   م علا ةكم ل ج نا الي ل منات والي افنم الايي نم 
الا  ثرات ضشكم ملي ا عل  ثالقق ات اخج ائ اللاعدةت فمح  ف  لاجم لااا م النم   ةاا نم 

 عل  لد خ ا .ثالقق م ي ةيم م  القئ ممي مم ة ل ي م ة ازح  ي  ال لم وا،القا 
لننننننكا   نننننند الننننننكاا  اخالقينننننن  مطلبننننننا ةنننننناورةا لافننننننااو ضلننننننفم عامننننننم ولليا لينننننني  ضلننننننفم 

ي  الي لنننننم وةقمينننننكه.)م ياح الاصنننننمت لينننننث ينننننؤون ةننننن ف  الننننن  وجننننن و ال ديننننند مننننن  اليشنننننكقت  ننننن
 (197ت 2018تعلف ر

علنى اليسنار اللنح    همفضنم ثمنم ل ةن ثلدال ث فالما  اخالقي ة ا ا ة  ة  الكاا  و 
لنديهم ودين   خيات الشملن م الق ةنما ةط ة م و اسمى لهم ال يم والافكيا ضشكم صح  ت يلا  

 (2007ةفكياه وم اقداة  وثعيال  ضل رة ثفضم.)م شيم   راا:



  "SWOM ميان مجعه امساعيل              د/ نار
 

 334 

وة د الكاا  ا،القي  م  ثكاا مفاي م علم المفس لدارنم وثيلهنا شني عا وهن  ثلند اخدن ال 
هكا الم ل م  الكاا ات ف  السم ات القليلم الياة م اليساحدرم للكاا ت ويد ة ايد ا،هاياس  اماوئ 

 (80ت 2010ضس ، الاغياات الكاياة الاى لدر  ف  اليساي  وق ي  مؤالاا.)ماوة ثليدت
ح ةك ح وث على فهم الل اب م  المط  القدرة ض د :ن (Borba,2001)ولقد عافا    راا 

وهنن  ت اليشننافمقننم اللننح حم و ضحيننث ياسننمى لننك ثح ةالنناف ضالطاةي ةننم لنند ك يماعننات ثالقق ننم 
ال طنفت  ا،لانااست الناحكم فن  دفسنكت الضنييات الا نا فت يا لف م  خب  فضائم ثخاخ م هى)

 الاسام ت ا،دلاف )ال دالم((.
( ض دن : ن القندرة ال قل نم (Lennick&  Kiel , 2005 ,7 وعافن  انق من  لممنك واينم 

 عل  ةحديد وةط يق اليباوئ ا،دساد م ال الي م عل  ا،هداف والق م واخف ائ الشمل من 
 اخالقق نم اليبناوئ ةط ينق علنى قندرةال ( ض دن نClarken (2010,7, يميا عاف  اقرا  

 واخف ائن. والق م اخهداف على
 علننى ( ض دنن ن القنندرة et  al, 2011,7 ) Beheshtifar,وجننا  ة اةنن   هشننا  فننار 

 ال الي من. ف  اليباوئ اليحدو المح  على والمط  الل اب  ي  الاييي 
 وهمنناع واإلجنناا اتت القنن م منن  الا امننم عمنند ثالقينن  دهننج ة منن  علننى وهنن  اننكلك: نالقنندرة

 والاسننام  واليسننؤول م )اخمادننم هننى ملحنن   ضشننكم اخالقينن  الننكاا  ةشننكم محنندوة كفننا ات ثرانن 
 ((Saleh ,2018,301 والاليم(ن.

(: ض دن ن ينندرة الفناو علنن  فهنم اللننح   والمطن  وفقننا 2013 يمينا ةماولا )ثمم نم الحطنناب ت
انن  يماينن  اليهننات وهننك   منن  ثح  كنن ح لنندال ليمي مننم القنن م السننائدة فنن  اليساينن  ثو اليسي عننم ال

 الفاو م اقدات ثالقق م ي ةم يالاف وفقهان.
( ض د : نيدرة اليااهنق علن  الناحكم ضسنل ا اة  والانااس 83ت 2013وعاف ) جي   فاىل  ت

 وجهم ديا اآلالاة  وا هار الا ا ف والاسام  وةقد م اليساعدة وال  ح لهم عمد الحاجمن.
 ك ي نننم لاحديننند الي ا  نننم نالقننندرة ( ض دننن Bozaci , 308, 2014كينننا عافننن   ننن زاكى ) 

 ن.(والاسام  والاليم واليسؤول م اخمادم)اليايالم ف   ال الي م الق اعد اخامداس
( 82ت 2016واننندوح االننناقف ا ينننا عننن  ةلنننك الا اةفنننات جنننا  ة اةننن  )محيننند عاا ننن :

لن، ةن افا يماعنات ثالقق نم ي ةنم للكاا  ا،القي  ض دن :ن القندرة علن  فهنم اللن  والمطن  وهنكا ياط
ضحيننث يالنناف الفنناو ضي ج هننا وثح هننكه القنندرة الي ا  ننم ةاضنني  اللننائص ل اة ننمت ااإللسنناا 

http://www.informit.com/authors/bio/7e6227a5-0519-40f5-b169-20d35e900ced
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ضنن لم اآلالنناة  وةننبط الننكات ةسنناه الف ننم السنن   وا،صننغا  ضادفانناء ي ننم اصنندار الحكننم ثو النناثنت 
  والافاعم ال ا ف ت والا امم م  اآلالاة  عل  ثخاا الي وة وا،لاااسن.

( ثدنننن ن القنننندرة علنننن  ف ننننم اللنننن اب ضطاةقننننم 74ت 2016وثالينننناا عافانننن  )خننننياء محينننن وت
 الفاو  اة  ثو  ق  عل  اآلالاة . ثالقق م خل يم ووح الا ا  آلرار ةؤوال ال  ةار  ق  عل 

ولقننند عافننن  البالانننم النننكاا  اخالقيننن  اجاائ ننناال ض دننن :ن يننندرة الاليينننك علننن  الالننناف فننن  
-ا،لاننااس-ةننبط الننكات-الضننييا -  فضننائم ثالقق ننم هى)الا ننا فالي ايننف اليمالفننم وفقننا لسننب

ال دالم( والا  ة ج  خل ا   اة ا وفقا لق م ومباوئ وعاوات  ي ا  ومساي   ض ح -الاسام -ال طف
 طبقها ف  اافم ة امقة  للاييي   ي  ما ه  ثالقي  وىيا ثالقي  ميا  ضي  ل  ل اة صح حم 

 لم عليها الالييك ف  مق اا الكاا  ا،القي  الي د لكلك ن.  ثالقق ات وةقاا ضالدرجم الا   ح
الانن  خنن ف ةسنناعد الطفننم علننى ثح  خالقق ننمهننكه هنن  السننيات اوميننا خنن ق ياضنن  ثح 

الا  دن و  اللفاته  ف تمدها ثخاا الشمل م الياياخكم الق ةم صالحات ايا  لب  مدسادا د ةها
 . جي  ا ث فالما  يالكهاح ث

 ء األخالقى لدى المتعلمين:أهمية تنمية الذكا
لنندال الننم   فنن  مننااللهم الا ل ي ننم اليمالفننم ا دنن  ةانن ة  ثهي ننم ةمي ننم الننكاا  اخالقينن  

 مشملن  مفنيه ةملنقلنا لم اخخنس واليبناوئ الانى  ماخالقق م ومساعدةه يدراةهم ك ة  سهم ف  ة
 ف  علا ةباعدت     اخالقق ات وم ايياها .صالحم ي ةم واع م 

حاجننم لقهاينناس ضالننكاا  اخالقينن  منن  امكاد ننم ةمييانن  وة لينن  لنندن الننم   منن  وةنن واو ال
اليا لينننننننننننني  ا دنننننننننننن  يننننننننننننؤرا ثالقق ننننننننننننا فنننننننننننن  ةفكينننننننننننناهم وم اقننننننننننننداةهم وخننننننننننننل ا اةهم .)ا ينننننننننننناح 

(ت  فكليا  دثت  ادرة، اخ فائ عل  اكاساب ةلك الي اييا اخالقق نم فن  198ت2018علف رت
ت والي نننناييا ا،خاخنننن م الاننننى ةسننننهم فنننن  ةطنننن ةا خنننن  مبكنننناة اليننننا اادنننن  فاصننننم اكاسنننناض  للسننننيا

شملننننيا  ضلنننن رة ماياخننننكم ودينننن  ةفكينننناه وم اقداةنننن  وثعيالنننن  ا،القق ننننم ضشننننكم ثفضم.)م شننننيم 
 (138ت 2003  راات

يؤرا ك دنن  خنن عينن م وهنناس رنناثلنندال ث فالمننا  اخالقينن الننكاا  وةمي ننم رايننا خنن ك ح  مننا  و 
عقيناةهم اليسناق ل م ومهنمهم واداناجياهم على ام ميها من  ميناها ل ناةهم وانكلك علنى د ع نم 

الف  والاسارة واخوب واليساين  اليحلن   نم ك اليسا،ت اليمالفم ولاى مساهياةهم ف ت ومهارةهم
 (.2007)م شيم   راات.واليساي  اكم
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وهما جا ت عدو م  الدراخات الانى ةؤاند علن  ثهي نم النكاا  اخالقين  وةناورة اكسناض  
 :هم الا ل ي ما ليي  ضيمالف مااللللي

ي نم ( علن  ثه(Lennick&  Kiel , 2005 لينث ثكندت وراخنم انق من  ليممنك واينم 
النننكاا  ا،القيننن  فننن  اخنننامدام  إلدشنننا   ي نننات عينننم عال نننم اخوا  وةننندع م الق ننناوة الماجحنننم فننن  

 ال يم ضاعاباره الكاا  الياا ال لسي   البشا.
 ةط يق ( مؤاداال عل  هكا الم ل م  الكاا ات ف Clarken  , (2010,1وجا  اقرا   

 النكاا  من  ثك ا يدر الشمل مت ايا ثح ةط ةا واخف ائ والق م اخهداف على اخالقق م اليباوئ
 وا سا  م. صحم ثكاا ثالاال  اجاياع م وثدييم ومدارا ثفااو وج و ملى خيؤون اخالقي 

( ا ح الكاا  اخالقين  ينؤرا ضشنكم اامنم 2010وهكا ما ثكدة  داائج وراخم ماوة ثليد)
لاحليم الدراخ  لدن عيمم ولايى ف  ام ج اد، ل اة الطقبت و لك  ا رياه السيد عل  زةاوة ا

(  البم و البم ضالياللم الااد ةم م  رقث مدارا ضيحافيم الس ةست م  ة صياها 497ي امها )
 ضضاورة اعطا  اخول ةم للكاا  ا،القي  واعطائ  مسالم اا  م ف  اليماهج الدراخ م اليمالفم.

 م الننكاا ( الننى ثهي نن et  al ,2011, 9-10 ) Beheshtifar,وثشننار  هشننا  فننار
نا الف النمت فهن  لن س الق ناوة واليساي ات فه  مفااء واليمييات اخالقي  لافااو  للق ناوة فقنط مهيال

 لف ننم الننكاا  منن  اخالنناال  ثشننكالما ي جنن  البشننات م  لسي نن  نالياانن ن  الننكاا ن  ننم مدنن  فقننط  الف الننم
  النننكاا  لح اةمنننات لنننكا  سننن، ثح  كننن ح  منننا ىنننا    طننن  كينننا مدننن  ضا،هايننناست منننا جنننديا شننن  

 ا،القي  عيل م مساياة.
 اليحنننندوات ثهييانننن  منننن  ممينننن ر ثدنننن  ثلنننند (Bozaci , ,2014 317وةمنننناوئ  نننن زاكى )

 وال يننننق  لليساينننن  مفينننندة م ل مننننات وةنننن فا الشننننباب لليسنننناهلكي  اليسنننناداس لقخنننناهقع اليهيننننم
 ق.الاس ة وميارخات اليساهلك ا،القي  خل ع هاس ف   والحك ماتت فل  ووره والشااات

 ( علننى ثح الننكاا al,2015,111 ) ,et  ALdarabahواننكلك ثكنندت وراخننم النندراضاء
 مااينن، ضيااضننم فهنن  واليساينن ت ال ي ننم منن  الننمفس ةننبط علننى الفنناو ينندرة فنن  مهننم عامننم اخالقينن 
       .اليساي  ي ادي  وةماهك ال دا  ثو الدمار دح  ضحاةم دفس  يااع ، لاى لسل ا اة 

 ( ثح الننكاا  ا،القيننن  الياةفنن  ثوال ملنننىJani  2016,جننادى) وث ضننا ثوةننح  وراخنننم 
 للي  في  وال املي  ف  اليساي ات. الامي ي م الي ا مم خل ع ةحسي 
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http://www.informit.com/authors/bio/1dea2dcf-a7c3-4e68-9e71-3526f01f6e12
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( ثهي ننم الننكاا  اخالقينن  ا دنن  منن  المااجننات 83- 82ت 2016وثوةنن  محينند عاا نن )
يننق وةحسنني  اخوا  الا ل ي ننم الهامننم اليننااو ةحق قهننا لنندال اخ فننائ ليننا لنن  منن  وور ا يننا فنن  ةحق

المفس  وا،جاياع  للفاو: اا،خاقاار المفس  والقدرة عل  الاك   والا امم م  اآلالناة ت وانكلك 
 حقق اللحم اليسايع نم اشن  ر ثفنااو اليساين  ضاخمناح وان دهم ثصنحا  وماااضطن حت وانكلك   ند 

 اليسايع م.  الكاا  ا،القي  ي اس ل اة ا،دساح وثخاا ا اد  الي م ال وي ة  المفس م
 شملنن ات صنن اىم فنن  اخالقينن  الننكاا  ( وور(Saleh,2018 صننال  ولنندوت وراخننم 

 اخ فنائ لميكجنم ، ند من  السن   اخ فائت فهن  اليحن ر النكن ياطن ر عل ن  المين  ا،القين ت لنكا
 .ثالقق م مهارات ل لبح ا  وال 

 ث الان  ةندع وميا خ ق اةض  للبالام عل  الاىم م  وج و عدو م  الدراخنات وا،ضحنا
خهي ننم ةمنناوئ ووراخننم هننكا الياغيننا فنن  الينن او واليسننا،ت اليمالفننمت ا، ثدنن  همنناع دنندرة فنن  عنندو 

 الدراخات الا  ةماولا  ف  ماوة ال ل س.
لدى المتعلمين فبي وفي ضوء ما سبق يمكن استخالص أهمية تنمية الذكاء امالالقي 

 : النقاط التالية
 باوئ ضيا  سهم ف  ةحقيق ةبط المفس والاحكم  ها. ةمي م اخفكار والي ل مات والي 

 .الاااس اآلالاوح عل  ممالف اليسا ةات لا  ول  ممهم ف  دفس خمك 

 . ال طف والاسام  لكم م  ل لما 

 . ا،هاياس ضيشاعا اآلالاة  ولا،ةهم 

 .الب د ع  اخداد م ول، الكات والييم للح او م ف  ممالف الي ايف 

 ض، والحكم الساة  عل  اخم ر.الامل  ع  ال ل  م والغ 
 أبعاد )مفردات( الذكاء األخالقي:

ضاخنننننناقاا  عنننننندو منننننن  الدراخننننننات واليااجنننننن  والي اينننننن  البحا ننننننم ُوجنننننند ثح ال الينننننناح ليممننننننك 
(ايالاا ف  ااا هيا علن  ثران  فضنائم ثالقق نم هنى )الم اهنم (Lennick& Kiel , 2005 وايم

Integrity– اليسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننؤول مResponsibility– الا ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا فCompassion- 
والا   القيى عمد الفاولامي م الكاا  اخ(ت  يميا  اات   راا خب  فضائم Forgivenessالاسام 

 , Lennick & Kiel )(ت ((Borba:2001وهنى: اةفنق عليهنا البنالا ح والااا ةن ح   ينا ض ند

ت) ثمم نم الحطناب ( 38ت 2012تل ةينم ع ند اليسيند (ت )2007 ت)م شنيم   رانات ( 2005,8-9
 ((212-204ت 2018(ت )ا ياح علف ر ت 83-82ت 2016(ت ) محيد عاا   ت2013ت

http://www.informit.com/authors/bio/7e6227a5-0519-40f5-b169-20d35e900ced
http://www.informit.com/authors/bio/1dea2dcf-a7c3-4e68-9e71-3526f01f6e12
http://www.informit.com/authors/bio/7e6227a5-0519-40f5-b169-20d35e900ced
http://www.informit.com/authors/bio/1dea2dcf-a7c3-4e68-9e71-3526f01f6e12
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نينندرة  هنن  ثوئ مكنن ح منن  مك دننات الننكاا  ا،القينن  وة مننى : التعببان ) التمثببل العببانفي(  -1
 الط ات لدوةها   راا ه : 3وةام م  القئ  .نفهم مشاعا اآلالاة و  ةحديد على الفاو

  ال ا ي م واليفاوات ال ع  ة  ة. 
  اآلالاة  ليشاعا الحساخ م ة  ة. 
 آالا  شمص ديا وجهم م  الا ا ف ةط ةا 

وة مننى : اللنن ت النندااللى للفنناو والننكال  سنن، علننى اخخنناة واليدرخننم م ننا ةمييانن   الضببمير: -2
لسنا ال اوةنم لمين  الفضنائم   هنانت فهن  والالناف لل ينم والكاةينم للنح حما الطاةقم نم افم

 الط ات لدوةها   راا ه : 3وةام م  القئ  اخخاخ م

  اخالقي  للمي  خ اا مدشا. 
 السل ع وة ج   الضييا لا  ة  الفضائم ة ل م. 
  المط  م  الل اب ة لم على اخ فائ ليساعدة اخالقي  ا،دضباط ة  ة. 

 ةنغ ط ثن عن  ةا ينف ضحينث واجاا اةنك ثفكنارع نةمين م :ي النفس)ضب  البنفس(التحكم ف -3
للق ناس  عوةحفين   لنق علنى ثدهنا وةشن ا ة افها الا  ضالطاةقم وةالاف  دودها ثو الداالم م 

نت وهننكا اليكنن ح قنن س ضاالا ننارات  ائشننم  ات داننائج ينند ةكنن ح الطينناةةويليننا  مضاخعيننائ الحسننم
 والافكيننننا ا،ىنننناا ات منننن  الا امننننم  نننناا  دفسنننن   ا ل ينننن  هنننناس خدنننن   يننننم  الطفننننم الاقننننم فنننن 

 الالاف. ي م

 :ديا ةساه اآلالاة نت و لك م  القئوا هار الاقعلى الاااس اآلالا الفاو يدرة ن اماتران: -4

 وة ل ي  الميكجم القئ م  ا،لاااس م مى دقم. 
  السلطم الاااس ة  ة. 
 واليساملم الحسمم. الحييدة اخالقا على الا كيد 

وث،  لننب  الفنناو ثداد ننا فنن  ن تهاينناس ضسنن اوة ومشنناعا اآلالنناة  لق الفنناو م نندا ه ن :طبب الع -5
 ت وةام م  القئ:ة امل  م  اآلالاة 

 ال طف وق يم م مى ة ل م. 
  اإل سا   ة رياه ملى وثشا ال طف شّس. 

والاملننن  عننن  اينننكا   والا لننن، ا، ا ننناو عننن  الكااي نننم وال منننفعلنننى الفننناو نيننندرة  التسبببام : -6
م هنانت  دمالنف يند الان  والسنل ا ات الي اقندات ةلنك لانىوم املم اآلالاة   اسنام   ة ا،الا 

 ميا  ش ا الفاو ضالسقس الداالل .
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منننن   ومملننننفم عاولننننم ضطاةقننننم يالنننناف وثح الننننكه  مافننننا   كنننن ح  ثحة لنننن م الفنننناو ن :العدالببببة -7
 عدس الاسال ف  اصدار اخلكاس.م  ىيا ماحي  ود ة  ثح  ك ح و  نتاآلالاة 

ا م  البالام دفس ةلك الا اةفات الماصم ضاخض ناو ثو اليك دنات السنب م السناضقم وخ ف ة
 للكاا  ا،القي  ف  وراخاها.

علنى م اجهنم الاحند ات والضنغ ط اخالقق نم الفناو ةساعد  وةلك الفضائم اخالقق م الا 
 ملق م الا اللقت ال ة طى الفاو كيا ادها اليمالفمت ل اة م ايف لايا القئ  يا ا  لهاالا  

 (2007)م شنيم   رانات.ةس ل  يبقى على  اةق اللن اب وةسناعده علنى الالناف ضشنكم ثالقين 
 :ي   دراخم هكا الم ل م  الكاا اتوم  الدراخات الا  اها

( الاننى ضحانن  لي افننم     ننم ال قيننم  نني  الننكاا  ا،القينن  2013وراخننم )جي نن  فاىلنن ت
ا ر وا،داث ف  مسا ال الكاا  ا،القي  لدال عيمم واللحم المفس م والكشف ع  الفاوا  ي  الك

منن  اليننااهقي  وة صننم النن  وجنن و عقيننم ارةبا  ننم والننم  نني  الننكاا  ا،القينن  وثض نناوه اليمالفننم 
واللننحم المفسنن م ماعنندا ض نند ال دالننم ضاإلةننافم النن  ةفنن ا ورجننات ا،دنناث عنن  الننكا ر فنن  الننكاا  

ة ل نن  اليساي ننات ال اا ننم منن  ا،هاينناس ض خننالي،  ا،القينن  ماعنندا ض نند ا،لاننااست و لننك ضسنن ، مننا
 الامش م الملق م لإلداث ثكاا م  الكا ر ضحكم ال اوات والاقاليد.

( للكشف عن  مسنا ال النكاا  اخالقين  والسنل ع 2015 يميا هدف  وراخم)م س م مم ت
يم  يمهيا ( م   لبم البكال رة ا ضسام م اليام ع وم افم ال ق 741الاك ف  لدال عيمم عدوها) 

و النننكاا  ا،القينن  اليايالنننم فننن : وةلننل  ل جننن و عقينننم ا سا  ننم  ات و،لنننم اللنننائ م  نني  ثض نننا
 نننندئ( وانننني  ثض نننناو السننننل ع الاك فنننن  الضننننييات ةننننبط الننننمفست اللطننننف وا،لاننننااست الاسننننام ت ال)
 ناا اخكاو ي  وا،جاياع  والمفس (ت وثد  ، ي جد فاوا والم اللائ ا عل  الدرجنم الكل نم ليق)

اليسنننا ال  –الكل نننات  -النننكاا  ا،القيننن   يكننن  ثح ة ننن ن لياغيننناات الدراخنننم مننن  لينننث )السنننمس
 الي دئ الاااكي (.–مكاح السك   -الدراخ 

 الننكاا  مسننا ال  عنن ( et     al:2015) ALdarabah ,واشننف   وراخننم النندرااء 
 وانكلك اخروحت فن  الكناع محافينم فن  خنمم( 12-9) اليا الاة الطف لم ماللم خ فائ اخالقي 

 لسنننم ال الننندي ت ة لننن م مسنننا ال  اخخننناةت عينننا السنننمست) الياغيننناات لسننن، الفننناوا  الكشنننف عننن 
 اخالقين  النكاا  مسنا ال  ثح المانائج لالك ال يمنمت وث هنات اخالقي  الكاا  مسا ال  على( اخخاة

 وجن و دسضاإلةنافم ل ن عيمنم الدراخنم اليا الاة الطف لم ث فائ ماللم م  ما خط مسا ال  على كاح
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 اليسنا ال  اخخناةت لسم السمست) لس، لا فائ اخالقي  الكاا   ي  مللائ م و،لم  ات فاوا 
 .ثالاال  دال م م ( لل الدي  الا ل ي 

 :ث الحالي وفقا لإلجراءا  التاليةساو البح

 أواًل: اختيار احملتوى العلمى:  
)الحااننم الدورةننم( منن  اانناب ال لنن س لللننف الانناد  اإلعننداوال فننى ال نناس ولنندة  ةننم االا ننار

 ( الفلنننننننم الدراخنننننننى الانننننننادى ت واعننننننناوة صننننننن اىاها وفقنننننننا ،خننننننناااة س م2018/2019الدراخننننننن  )
 .SWOMخ س 

 ثانيًا: حتديد األهداف العامة للوحدة: 
لنندة منن  ةننم ةحدينند اخهننداف ال امننم لل لنندة ) الحااننم الدورةننم( منن  اخهننداف اليحنندوة لل  

ي م وزارة الااا م والا ل م والاى وروت فنى مقدمنم ولينم الي لنم المنا   اندرةس هنكه ال لندة ت ويند 
وجداد ننم( واننكلك ثهننداف مجاائ ننم ةننم ةقنند يها فننى  -مهارةننم -اشننايل  علننى ثهننداف عامننم )م ا  ننم

  دا م ام ورا م  وروا ال لدة.

 ثالثًا: إعداد دليل املعلم:
قميك اللف الاناد  ادرةس ولدة ن الحاام الدورةم ن اليقارة على ةةم اعداو وليم الي لم ل

وقببد و لننك لقخااشنناو ضنن  ثرمننا  عيل ننم الانندرةست  SWOMضاخننامداس مخنناااة س م خنن س ا،عننداوال 
 مر  عملية اعداج الدليل بعدس الطوا  هى كالتالي:

س م خن س ا، قل على ض   اخو  نات والدراخنات والبحن ث السناضقم الانى  بقن  مخناااة  -1
SWOM  فننى الانندرةس خنن ا  فننى منناوة ال لنن س ثو فننى الفنناول اخالنناال ضغننا  ا،خننافاوة

 ممها فى معداو الدليم .
ةحدينننند الهنننندف منننن  النننندليم : ليننننث هنننندف ليسنننناعدة م لننننم ال لنننن س علننننى ةنننندرةس ال لنننندة  -2

 .SWOMاليماارة ضاخامداس اخاااة س م خ س 

  واننكلك عاةنناال لمطنن ات ةنندرةس معننداو مقدمننم للنندليم: ةضننيم  ملننى اإلشننارة للهنندف ممنن -3
الننننندروا ضاخنننننامداس ا،خننننناااة س م م ةننننن  البحنننننث الحنننننالىت ضاإلةنننننافم ملنننننى مرشننننناوات 

 وة جيهات عامم للي لم ضش ح اخامداس ا،خاااة س م.
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عنننا  اخهنننداف ال امنننم لل لننندة : ةنننم عنننا  اخهنننداف ال امنننم ل لننندة نالحاانننم الدورةنننمن  -4
 ل سااشد  ها الي لم ثرما  ةدرةس ال لدة . اليقارة على ةقميك اللف الااد  ا،عداوال

عنننا  المطنننم ال مم نننم: ةنننم عنننا  المطنننم ال مم نننم لاننندرةس ولننندة ن الحاانننم الدورةنننم ن  -5
 للاقمينننننك ويننننند روعنننننى ثح  كننننن ح عننننندو خننننناعات الاننننندرةس ماسننننناوةاال ليسيننننن عاى الدراخنننننم 

 الاساة  م والضاضطم.

ا ةحدينند مننا يلننى: الامطنن ط السينند لانندرةس وروا ال لنندة: ليننث ةضننيم  الطننم اننم ور  -6
اليلناور واخووات –اخهنداف اإلجاائ نم الماصنم ضالندرا  –عم اح الندرا ) الي ةن ل( 

اخدشطم اليسامدمم م  ا،خا ادم ضكااخم المشاط اليلحقم ضكااب  –وال خائم اليسامدمم 
الطنننننم السنننننيا فنننننى النننندرا وفقننننناال ،خننننناااة س م خننننن س  –ال لنننن س لللنننننف الانننننادى ا،عننننداوال

SWOM - درا م  القئ  اء مسي عم م  اخخ لم عق، دها م ام ورا.ةق ةم ال 

: و لنك إل ندا  الناثال وعينم 1عا  الدليم ضل رة  اخول م على مسي عم م  اليحكيي  -7
 . 2الا د قت ت واكلك ثصب  الدليم صالحاال لقخامداس فى ص رة  المهائ م

 رابعا: اختبار مهارات التفكري املنطقي:  
لافكيننا اليمطقنن  فنن  ال لنن س ضيننا ياماخنن، منن  اليحانن ال ال لينن  ةننم  مننا  االابننار مهننارات ا

 والياللم ال ياةم وال قل م لاقميك اللف الااد  ا،عداوال و لك ضاةبال المط ات الاال م:
 تحديد الهدف من االختبار: أ( 

ق نناا ض نن  مهننارات الافكيننا اليمطقنن  فنن  ال لنن س لنندال ةقميننك اللننف الانناد  اإلعننداون 
 ا،خاد،ئ ا،خامبا  ( . -ا،خاد،ئ ا،خاقاائ  -ارات ) ا،خاد،ئ الاماخ  واليايالم ف  مه

 األعداد لالختبار: ب( 
ةم ا، قل عل  مسي عم م  اخضحناث واليااجن  الياضنيمم ليقناي س واالابنارات الافكينا 

ل نا (ت ) ايي2010اليمطق  لقخااشاو  ها عمد  ما  هكا ا،الابار مام وراخم: ) خل م ث   ىال ت 
(ت ) ممنننننن  ال ي ي ننننننمت ع نننننند م ثم نننننن  2012(ت  ) خننننننياء  نننننن  خننننننلياحت 2012ث نننننن  خننننننلطاحت 

 ( .    2015(ت ) ةهاد  خل ياح ت2014خ يدالت
                                           

 ( : يائيم الساوة اليحكيي  عل  ثووات البحث.1ملحق ) (1)
 : وليم الي لم ف  ص رة  المهائ م( 2ملحق ) (2)
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 صياغة مفردات االختبار: ج( 
ةننم صنن اىم مفنناوات ا،الابننار فنن  رننقث ثجنن ا  )ثيسنناس( و لننك لاننى ياماخنن، منن      ننم 

مفنناوات مهننارات ا،خنناد،ئ الاماخنن  ت السنن   الانناد   مهننارات الافكيننا اليمطقنن  السنن   اخوئ  ياننم
 يانننم مفننناوات مهنننارات ا،خننناد،ئ ا،خننناقاائ  السننن   الاالنننث  يانننم مفننناوات مهنننارات ا،خننناد،ئ 
ا،خامبا  ت وةم ص اىم مفاوات ا،الابار ضحيث جي   ي  ثكاا م  ديط م  ثديناط ا،الابنارات 

عننندة  ننندائم مننن  وانننكلك ثخننن لم ا،كينننائ  الي ةننن ع م فقننند ةضننني  دينننط ا،الا نننار مننن  ما ننندو مننن 
( ثمنناس اإلجاضننم اللننح حم اليطل اننم و لننك لاننى ياماخنن، منن  √ضاإلةننافم خخنن لم وةنن  عقمننم )

     م مهارات الافكيا اليمطق  اليحدوة.
 وضع تعليمات االختبار:د( 

ةم وة  ة ل يات ا،الابنار الانى ةهندف النى شناء فكناة اإلجاضنم عن  ا،الابنار فنى ثضسنط 
 ميكمم.ص رة 

 :(1)عداد مفتاح تصحيح االختبارإهـ( 
 18ض ند الينناور ضنالمط ات السنناضقم ةنم معننداو اللن رة اخول ننم لقالابنار والاننى ةيالن  فننى 

خننؤا،ال ت ومنن  همننا ةننم معننداو مفانناء لالننح   ا،الابننار ض نند ةقننديا ورجاةنن  و لننك ضإعطننا  اليفنناوة 
رجنم صنفا عمندما ةكن ح اإلجاضنم الطن ت )السؤائ( ورجم والدة عمدما ةك ح اإلجاضنم صنح حمت والد

 ( ورجم.18واالاالى ثصبح  الدرجم الكل م لإلالابار)
 عرض امالتباو على األساتذس المحكمين:و( 

( خنؤا،ال علنى مسي عنم من  18ةم عا  ا،الابار فى ص رة  اخول م والكال َةّكن ح من  )
  منننندال صننننقل م اخخنننناةكة اليحكينننني  واليامللنننني  فننننى الييننننداح الااانننن الت و لننننك للاحقننننق منننن

 وا دا  الاثال     م  ليث اآلةى:لاقميك اللف الااد  ا،عداوال  ا،الابار 
 .مدال وة ء ة ل يات ا،الابار 

 لاقميك اللف الااد  ا،عداوال. مدال مماخبم اليفاوات ف  ا،الابار 
 .مدال ويم ص اىم مفاوات ا،الابار لغ ةاال وعلي اال 
    لق اخ  .مدال مماخبم ام مفاوة لليسا ال الكال وة 

                                           

 (: مفااء ةلح   االابار مهارات الافكيا اليمطق .3( ملحق )1)
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 مدال ةغط م اليفاوات ليهارات الافكيا اليمطق  الاى ةم ةحديدها. 
 .مقاالات خ اوةكم ضاإلةافم ثو الحكف ثو الا ديم 

وينند ثشننارت م يننم اآلرا  ملننى صننقل م ا،الابننار الل صنناال   يننا يا لننق ضالمقنناط السننا ق 
ال اةن  علنى وةن  همناع ض ن  اليقاالنات الانى ةنم ةمفينكها واناح لهنا اخرنا   ااهات اينا اادن 

محاولننم  –صنن رة ثفضننم ماننم )ة ننديم اللنن اىم اللغ ةننم  ننب   مفنناوات ا،الابننار فنن  ا،الابننار 
 (.ا،داباه  ، ةشا ةساوال   ئ مفاوات ا،الابار ضقدر اليساطال لاى 

 التجريب االستطالعى لالختبار: و( 
اللف الاناد   ( ةلييكا م  ةقميك40ةم ةساة، ا،الابار على عيمم اخاطقع م ي امها) 

محافيننم الشنناق م وهننى منن  ىيننا عيمننم  –ا،عننداوال ضيدرخننم اللنن ة ا،عداو ننم ضياانن  ث نن  لينناو 
 البحث اخصل م. 

 و لك ضغا :
ااودبننننا   -ةننننم لسنننناب ربننننات ا،الابننننار ضاخننننامداس م اولننننم ن ثلفننننا اسبببباا يبببببا  امالتببببباو: -1

ال يننننننندئ ( اخمنننننننا النننننننك % 0.75ويننننننند  لننننننن  ) SPSS.ver.17ن و لنننننننك ضاخنننننننامداس  ادنننننننامج 
علنننننى ثح لقالابنننننار ورجنننننم مق  لنننننم مننننن  الابننننناتت مينننننا ي ةننننند مننننن  م ر ق نننننم اخنننننامدام  فننننن  

 الاط يق للغا  الكال ثُعد م  ثجل .

( وق قنمت و لنك  30زمن  اإلجاضنم علنى جي ن  مفناوات اليق ناا )  لن  ما خنط من امالتبباو:  -2
ثجاب جي    ع   اةق ع   اةق الاسسيم الاااض ى لل م  الكال  ساغاي  ام ةلييك وا د ثح

الاقمينننك علنننى اليق ننناا ةنننم ةقنننديا الننن م  النننقزس علنننى ثخننناا لسننناب ما خنننط الننن م  االنننكال 
اخاغاي  جي   الاقميك م  اإلجاضم على ا،الابار ال ت ويد ةم ا،لان اس  هنكا الن م  عمند ةمفينك 

 ةساام البحث عل  ال يمم اليماارة.

ينننث ةنننم لسننناب صننندا  اخض ننناو  ل :لالالتبببباو) امتسبببا  البببدااللى( بعببباج الفرعيبببة بببد  األ -3
( و لننك عنن   اةننق (SPSS Ver,17ضاخننامداس  ادننامج  الافكيننا اليمطقنن  ،الابننارالفاع ننم 

فننى لالننم لننكف  لقالابننارلسنناب م امننم ا،رةبنناط  نني  ورجننم الب نند  الفاعننى والدرجننم الكل ننم 
 (:1)ايا ضسدوئ لقالابارورجم الب د م  الدرجم الكل م 
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 (1جدول )
 (40) ن = ل بعد من أبعاد االختبار باالختبار ككلمعامل االرتباط لك

 مستوى الداللة معامل االرتباط بالدرجة الكلية البعد
 0.01 0.812 االستدالل التناسيب

 0.01 0.868 االستدالل االستقرائي
 0.01 0.787 االستدالل االستنباطي

مند مسنا ال و،لنم ياض  م  السندوئ السنا ق ثح جي ن  م نامقت ا،رةبناط لاض ناو والنم ع
( مينننا يننندئ علننننى ثح مفننناوات ا،الابنننار علننننى ورجنننم عال نننم منننن  ا،ةسننناات وانننكلك  كنننن ح 0.01)

 لقخامداس. ا،الابار صالحا
مفناوة(  18 لن  عندو مفناوات ا،الابنار فن  صن رة  المهائ نم ) : (1)الصووس النهائيبة لالالتبباو -4

 وةم معداو مفااء لالح   ا،الابار و لك ض د ةحديد ورجاة  . 
 مهارات الافكيا اليمطق  ف  ال ل س.والسدوئ الاالى ي ة  م اصفات االابار 

 (2دول )ـــــج
 جدول مواصفات اختبار التفكري املنطقي

 الوزن النسيب عدد األسئلة رقم السؤال البعد
 %0.4 7 7-6-5-4-3-2-1 االستدالل التناسيب

 %0.3 5 12-11-10-9-8 االستدالل االستقرائي
 % 0.3 6 18-17-16-15-14-13 االستنباطياالستدالل 

 %100 18 سؤال18 اجملموع الكلي

 خامسا: مقياس الذكاء األخالقي:  
 تم اعداج المقياس وفقا للخطوا  التالية:

هننندف اليق ننناا النننى ق ننناا مسنننا ال ةقمينننك اللنننف الاننناد  تحديبببد الهبببدف مبببن المقيببباس:  (ث 
جننا اهم علننى اليق نناا الاننى ةمطنن ال ا،عننداون فنن  ثض نناو الننكاا  ا،القينن  و لننك منن  الننقئ ا

 -الناحكم فن  النمفس -الضنييا -ةح  اخض او السب م الاال م ) الا ا ف ثو  الايام ال ا ف 
  ال دالم(. -الاسام  -ال طف –الاليم 

                                           

 ( : االابار مهارات الافكيا اليمطق  فى ص رة  المهائ م. 4( ملحق ) 1)
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ضا،خننافاوة منن  الدراخننات السنناضقم واخضحنناث فنن  مسننائ مقنناي س  ببيا ة مفببرجا  المقيبباس:  (ب 
)خنننياء (ت 2015( ت ) مننن س ميننن د ت 2010ة ثليننندت النننكاا  اخالقيننن  مانننم وراخنننم ) مننناو 

(  م ينف من زل علنى اخض ناو السنب م اليحندوةت  منا ال علنى 28فام صن اىم ) (2016محي وت 
اخض نناو السننب م الاننى ةننم ةحدينندها واليننااو ةميياهننا لنندال الاقميننك عيمننم البحننثت فقنند ةننم صنن اىم 

ات اإجاضات للي يف ة ة  مفاوات اليق اا فى ص رة م ايف ياضي  ام ممها رقث ال ار 
وةلنك الم نارات اإلجاا  ثو السل ع الكال  فضم ثح  ق س ض  عمدما ُ  ا  عل   هنكه الي ايفت

 لنننى الاليينننك مالا نننار ملننندال هنننكه مادرجنننم لق ننناا مسنننا ال النننكاا  اخالقيننن  لننندن الاقمينننكت ف
   نكاا  الم ارات فقط لي افم مسا ال الكاا  اخالقي  م  القئ هكه الي اينف وا ي نم ةلناف

 ( م يف.28ثالقي      ت وااح عدو الي ايف فى هكا اليق اا )

ةنم معنداو ورينم مسناقلم ُمافقنم ضاليق ناا لإلجاضنم عل ن  ةاطلن، : 1إعداج ووقة إجابة المقيباس (ج 
( √كااضم ال  ادات الماصم ضكم ةلييكت وجدوئ  حدو     الالييك مالا اره و لك   ة  عقمم )

 مجا ا  ثماس ريم الي يف ) اليفاوة (.ثخفم المادم الاى ة  ا ع  

ةنم معنداو مفاناء لالنح   اليق ناا و لنك  :2إعداج مفتاح تصحي  المقيباس وتقبدير جوجاتبه (و 
( لا  ننا عنن  3ض نند ةحدينند ورجاةنن ت و لننك ضنن ح ة طننى ثعلننى اخنناساضم  ماارهننا الالييننك الدرجننم)

لها والاى ة  ا ع  مسنا ال ارةفال مسا ال الكاا  ا،القي  لد    يميا ة ةى ا،خاساضم الاال م 
(ت رننم ةننن ةى فنننى اليسنننا ال 2ما خننط لد ننن  فنننى الننكاا  ا،القيننن  عننن  السنناضقم لا النننك الدرجنننم )

 (.1اليممف  للكاا  ا،القي  ا،خاساضم ىيا اللح حم والاى ة الك الدرجم )

ةنننم عنننا  اليق ننناا فننننى صننن رة  اخول نننم علنننى مسي عنننم مننن  ا،خنننناةكة  بببد  المقيببباس:  (ه 
اح  هدف الا اف على وة ء ة ل ياة  وعباراة ت ومدال ادايا  ام عبارة اليحكيي  فى الييد

للب نننند الننننكال ةمنننندرج ةحانننن ت ومنننندال مماخننننبم الي ايننننف والعبننننارات للاقميننننك فنننن  اللننننف الانننناد  
ا،عننداون ووياهننا ال لي ننم واللغ ةننمت وينند ةننم ثالننك مقليننات السنناوة اليحكينني  ض نني  ا،عابننار 

 نننم لليق ننناا ومننن  ةلنننك اليقاالنننات الانننى ةنننم ةمفينننكها هننن  وةمفينننكها عمننند اعنننداو اللننن رة المهائ
)معنناوة صنن اىم ض نن  السيننم الاقاةاةننم الاننى ةاكنن ح ممهننا عبننارات اليق نناا لااضنن   -اآلةننى:

محاولننم ةسننناوال –ة ننديم اللنن اىم اللغ ةنننم  ننب   عبننارات اليق نناا  -ضشننكم ثك ننا للاقميننك
   ئ عبارات اليق اا ةح  ام ض د ضقدر اليساطال(.

                                           

 ( : وريم اجاضم مق اا الكاا  ا،القي .5ملحق ) ( 1)
 ( : مفااء ةلح   مق اا الكاا  ا،القي .6ملحق )( 2)
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ةم ةط يق اليق اا فنى صن رة  اخول نم علنى عيمنم عندوها امستطالعى للمقياس : التجريب  (و 
( ةلييك م  ةقميك اللنف الاناد  ا،عنداوال ضيدرخنم اللن ة ا،عداو نم ضياان  ث ن  ليناو 40)
 محافيم الشاق م وهى م  ىيا عيمم البحث اخصل م ت و لك ضغا : –
 :ااودبننا ن  –اس م اولننم نثلفننا ةننم لسنناب ربننات اليق نناا ضاخننامد اسبباا يبببا  المقيبباس

( اخمنا النكال يندئ علنى ثح 0.82( ويند  لن  )(SPSS Ver,17و لنك ضاخنامداس  ادنامج 
ميننا ي ةنند منن  م ر ق ننم اخننامدام  فنن  الاط يننق اليق نناا علننى ورجننم ا ينناة منن  الابننات ت 

 للغا  الكال ثُعد م  ثجل .
 : نناا مننن  النننقئ لإلجاضننم علنننى اليق سةننم لسننناب النن م  النننقز   اسبباا  مبببن المقيببباس 

الاط يق ا،خاطقع  و لك ع   اةق الاسسيم الاااض ى لل م  الكال  سناغاي  انم ةليينك 
وا د ثح ثجاب جي   الاقميك علنى اليق ناا ةنم ةقنديا الن م  النقزس علنى ثخناا لسناب 
ما خط ال م  الكال اخاغاي  جي ن  الاقمينك ويند  لن  ما خنط زمن  اإلجاضنم علنى مفناوات 

ق قننننمال ةقاةبنننناالت وينننند ثةنننناف  البالاننننم اليننننس ويننننائق لقنننناا ة ة ل يننننات ( و 25اليق نننناا ) 
( وق قننم ةقاةبننات وينند ةننم ا،لانن اس 30اليق نناات واننكلك ثصننب  زمنن  اإلجاضننم علننى اليق نناا)

  هكا ال م  فى الاط يق الق لى والب دال لليق اا على اليسي عم الاساة  م والضاضطم.

 ليننث ةننم لسنناب صنندا اخض نناو  لى(:  ببد  األبعبباج الفرعيببة للمقيبباس )امتسببا  الببداال
( و لنك عن   اةنق (SPSS Ver,17الفاع م ليق اا الكاا  اخالقي  ضاخامداس  ادامج 

لساب م امم ا،رةباط  ي  ورجم الب د الفاعنى والدرجنم الكل نم لليق ناا فنى لالنم لنكف 
 (:3ورجم الب د م  الدرجم الكل م لليق اا ايا ضسدوئ)

 (3جدول )
 (40كل بعد من أبعاد املقياس باملقياس ككل )ن=معامل االرتباط ل

 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد
 (0.01) 0.749 التعاطف )التمثل العاطفي(

 (0.01) 0.717 الضمري
 (0.01) 0.556 التحكم يف النفس

 (0.01) 0.617 الرمحة
 (0.01) 0.538 العطف

 (0.01) 0.517 التسامح

 (0.01) 0.577 العدالة
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السننا ق ثح جي نن  م ننامقت ا،رةبنناط لاض نناو والننم عمنند مسننا ال  (3) اضنن  منن  السنندوئي
(  ميا يدئ على ثح مفاوات اليق اا على ورجنم عال نم من  ا،ةسناات وانكلك  كن ح 0.01و،لم )

 اليق اا صالحا لقخامداس.
مفنناوة(  28)  فن  صن رة  المهائ نم لن  عندو مفناوات اليق ناا : (1)الصبووس النهائيبة للمقيباسو( 

   ( م ايفت ايا ه  م ة  ضالسدوئ الاال .4ت ةح  ام ض د )سب  ثض او اليحدوة خاضقاالم زعم عل  
 ( ي ة  م اصفات مق اا الكاا  اخالقي  .4والسدوئ الاالى )

 (4جدول )
 مواصفات مقياس الذكاء االخالقي

 الوزن النسيب عدد املفردات ارقام املفردات البعد
 %0.14 4 22 -18-11 التعاطف

 %0.14 4 19 -17 -3 الضمري
 %0.14 4 23-20-12 ضبط النفس

 %0.14 4 24-21-13 االحرتام
 %0.14 4 25-14 -7-6 العطف

 %0.14 4 28-27 -15 -8 التسامح
 %0.14 4 26 -16-10 – 9 العدالة
 بالتقريب %100 28 مفردة   28 اجملموع

 تنفيذ جتربة البحث:  
 ث الق اس ض دة مجاا ات ةيال    يا يلى: ةطل، ةمفيك ةساام البح

 هنندف  الننى الا نناف علننى فاعل ننم اخننامداس اخنناااة س م خنن س  تحديببد الهببدف مببن التجربببة: -1

SWOM الافكينا اليمطقن  والنكاا  اخننمقي  لندال  تفى ةندرةس ال لن س لامي نم ض ن  مهنارا
 ةقميك اللف الااد  اإلعداون.

وماغيناة    SWOM )م فنى )اخناااة س م خن س ماغينا مسناقم ةيانتحديبد مت يبرا  البحبث:  -2
 ةاض ي  هيا )الافكيا اليمطق  والكاا  ا،القي (.

                                           

 ( مق اا الكاا  اخالقي  ف  ص رة  المهائ م.7( ملحق )1)
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اياض      م البحث الحالى اخنامداس الينمهج ال صنفى ليسن  ثو  نات  تحديد منهج البحث: -3
اليسائ ،عداو ا، ار المياال وةحديد الدراخات الساضقم  ات الللمت واليمهج شب  الاساة ن  

 م الفاو .،الابار صح

اياضنن      ننم البحننث الحننالى اخننامداس اليسينن عاي  الاساة  ننم التصببميم التجريبببي للبحببث:  -4
والضننننناضطمت لينننننث ةنننننم ةننننندرةس ولننننندة ) الحاانننننم الدورةنننننم( لليسي عنننننم الاساة  نننننم ضاخنننننامداس 

 يميننا ةننم ةنندرةس دفننس ال لنندة لليسي عننم الضنناضطم ضاخننامداس  SWOM اخنناااة س م خنن س 
 ةط يق ثووات البحث على اليسي عاي  ي ل اال وا د اال. الطاةقم الاقليد م وةم

( ةلييننك وةلييننكة 33ةضننيم  مسينن عاي  ثلنندهيا ةساة  ننم  لنن  عنندوها) تحديببد عينببة البحببث: -5
( مننن  ةقمينننك اللنننف الاننناد  ا،عنننداوال ضيدرخنننم عيننناةط 33وثالننناال ةننناضطم  لننن  عننندوها )

-2018م الشنننناق م لل نننناس اإلعداو ننننم اليشننننااام الااض ننننم إلوارة ث نننن  لينننناو الا ل ي ننننم ضيحافينننن
ست وينند ةننم ةحدينند اعننداو الاقميننك فنن  اليسينن عاي  ض نند اخنناب او الحننا،ت الغائبننم ثرمننا  2019

اجاا  ةساام البحث والاط يق الق لن  والب ندال لناوواتت وا ند الا كند من  ةنبط اافنم ال  امنم 
 اليؤراة فى الياغياات ةم ةمفيك الاساام ايا يلى : 

ار الافكيننا اليمطقنن  علننى اليسينن عاي  الاساة  ننم والضنناضطمت وةننم الاط يننق الق لننى ،الابنن (ث 
الالح   ورصد الدرجات وةحليم الماائج مللائ ات وة ي  ةكافؤ اليسي عاي  فى االابار 

 الافكيا اليمطق  ايا ه  م ة  ضالسدوئ الاالى:
 (5جدول)

 الضابطة(  –لتجريبية اجملموعتني )اتالميذ درجات  ىنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسط
 هفى التطبيق القبلى الختبار التفكري املنطقي ككل وأبعاده الفرعية كال على حد

 البيان          
 

 البعد

 اجملموعة الضابطة
 33ن= 

 اجملموعة التجريبية
 قيمة ت 33ن= 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 2ع 2م 1ع 1م
 غري دالة 0.782 0.277 1.30558 1.7273 1.35680 1.8181 االستدالل التناسيب

االستدالل 
 االستقرائي

 غري دالة 0.733 0.343 1.03444 1.5152 1.11634 1.6061

االستدالل 
 االستنباطي

 غري دالة 0.779 0.282 1.28142 1.7273 1.33357 1.8182

 غري دالة 0.667 0.432 2.46836 4.9697 2.65789 5.2424 االختبار ككل
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ق الق لننننى ليق نننناا الننننكاا  ا،القينننن  علننننى اليسينننن عاي  الاساة  ننننم والضنننناضطمت وةننننم الاط ينننن (ب 
الالننح   ورصنند النندرجات وةحليننم الماننائج مللننائ ات وة نني  ةكننافؤ اليسينن عاي  فننى مق نناا 

 الكاا  ا،القي  ايا ه  م ة  ضالسدوئ الاالى:
 (6جدول)

 الضابطة(  –جملموعتني )التجريبية نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطى درجات تالميذ ا
 .هفى التطبيق القبلى ملقياس الذكاء االخالقي ككل وأبعاده الفرعية كال على حد

 البيان
 
 البعد

 اجملموعة الضابطة
 33ن= 

 اجملموعة التجريبية
 قيمة ت 33ن= 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 2ع 2م 1ع 1م
 غري دالة 0.886 1.44 2.76682 5.3030 2.34198 5.2121 التعاطف

 غري دالة 0.910 0.113 2.34198 4.8788 1.99905 4.9394 الضمري
 غري دالة 0.957 0.054 2.38167 5.1212 2.17031 5.0909 التحكم يف النفس

 غري دالة 0.920 0.101 2.63535 5.1515 2.24663 5.2121 االحرتام
 غري دالة 0.833 0.212 2.53498 6.6364 2.09210 6.7576 التسامح

 غري دالة 0.913 0.110 2.42306 5.0606 2.04263 5.1212 العطف

 غري دالة 0.963 0.047 2.91190 5.3333 2.32941 5.3636 العدالة

 غري دالة 0.929 0.089 13.19830 35.4848 8.43457 35.7273 املقياس ككل

فناوا  ات و،لنم اللنائ م  ني  ( الساضقي  ثدن : ، ة جند 8(ت )7وةقل  م  السدولي  )
ورجننات ةقميننك اليسينن عاي  الاساة  ننم والضنناضطم فنن  الاط يننق الق لنن  لكننم منن  االابننار  ىما خننط

 الافكيننننننا اليمطقنننننن  ومق نننننناا الننننننكاا  ا،القينننننن  ميننننننا ينننننندئ علنننننن  ةكننننننافؤ ةقميننننننك اليسينننننن عاي 
 الاساة  م والضاضطم. 
 SWOMضاخامداس مخناااة س م خن س ةم ةدرةس ولدة ) الحاام الدورةم( لليسي عم الاساة  م  (ج 

وشنال  لهنا ا ي نم الاندرةس ضاإلخناااة س م وا ي نم اةبنال وليننم  ضيسناعدة م لينم الفلنمو لنك 
لليسي عنم الضنناضطم ضالطاةقننم الي انناوة ةننم ةندرةس دفننس ال لنندة فنى لنني   تالي لنم الي نند لننكلك

 س المينن سالنن  ينن   2/2019/ 10لنند و لننك فنن  الفانناة منن  ينن س اخعنن   اةننق دفننس الي ليننم 
 7 /3 /2019. 
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ةط ينننق ثووات البحنننث اليايالنننم فنننى االابنننار الافكينننا اليمطقننن   ةنننم الاط ينننق الب ننندال لننناووات: (و 
وم الساهنننا  ومق ننناا النننكاا  ا،القيننن  ض ننند اال علنننى مسيننن عاى البحنننثت وةنننم رصننند الننندرجات

 الماائج وةفسياها. اللائ ا لل ص ئ ال 

 ئ  داائج البحث على المح  الاالى:ةماو  ةم

 الختبار صحة الفرض األول  والذي ينص على أن : -1

ورجنننات  ات(  ننني  ما خنننط0.05ي جننند فننناا  ا و،لنننم مللنننائ م عمننند مسنننا ال و،لنننم )"  
ةقميننك اليسينن عاي  الاساة  ننم والضنناضطم فننى االابننار مهننارات الافكيننا اليمطقنن  اكننم وفنن  ثض نناوه 

 . "اليسي عم الاساة  مالفاع م للال  ةقميك 
و،الابنننار صنننحم هنننكا الفنننا  ةنننم لسننناب اليا خنننطات وا،دحاافنننات اليع ارةنننم وقننن م )ت( 
ولسنننم الاننن ريا لننندرجات ةقمينننك اليسيننن عاي  الاساة  نننم والضننناضطم فنننى الاط ينننق الب ننندال ،الابنننار 

 (7الافكيا اليمطق  اكم وثض اوه الفاع م اق على لده ايا م ة  ضالسدوئ الاالى )
 (7ل )جدو

 وحجم التأثري لداللة الفروق (،d(،)2املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت( وقيم )إيتا
 الضابطة( فى التطبيق البعدى  –بني متوسطات درجات اجملموعتني )التجريبية  

 هالختبار التفكري املنطقي ككل وأبعاده الفرعية كال على حد
 البيان    

 
 املهارة

  اجملموعة الضابطة
 (33)ن=

اجملموعة التجريبية  
 (33)ن=

 قيمة  ت*
 وداللتها

قيمة التباين 
 2الكلى ايتا

 قيمة حجم
 dالتأثري

املستوى 
 اإلحصائي

 2ع 2م 1ع 1م

االستدالل 
 التناسيب

 كبري 2.581 0.625 10.324 1.628 5.181 1.112 1.636

االستدالل 
 االستقرائي

 كبري 2.943 0.684 11.771 0.726 4.181 0.857 1.878

االستدالل 
 االستنباطي

 كبري 3.048 0.699 12.191 0.883 5.03 1.281 1.727

 كبري 4.033 0.803 16.13 2.276 14.393 2.332 5.242 االختبار ككل

 (.0.05*ق يم )ت( : والم عمد مسا ال )
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(  ني  0.05وج و فاا وائ مللنائ اال عمند مسنا ال و،لنم ) (7)ياض  م  السدوئ السا ق
ورجننات ةقميننك اليسينن عاي  الاساة  ننم والضنناضطم فننى االابننار الافكيننا اليمطقنن  اكننم ات ا خننطم

اليسي عنم الاساة  نمت اينا ياضن  ثح لسنم الان ريا  ةقمينك و لك للال  واكلك فى ثض اوه الفاع م
فاعل م  ميا يدئ عل ك يا ضالمسبم لقالابار اكم وخض اوه الفاع م واكلك يام ي  ئ الفا  اخوئت 

 .مهارات الافكيا اليمطق  الاقث اليحدوة ةمي م ( ف  Swomاخامداس اخاااة س م خ س ) 
 س اخاااة س م خ   داائج اخضحاث الاال م الا  ةدع  ،خامداسم  اةفق  الماائج الساضقم  يدو 
Swom :وممهنا (REIS, & RENZULLI: 2010/2011) (ت2012ت)خنياء  ن  خنلياحت 

(Routman,2012  ت)هننننقئ القبننننا  ت (ت2015عبنننناا الااننننا  ت ) (ت 2015اءت)  نننناح صننننب(
 (2017) شاها ث   شاةخت ( 2016) زةم، راجى :(ت 2015ف زةم الل انت 

وةاجنن  ةفنن ا ةقميننك اليسي عننم الاساة  ننم فنن  الاط يننق الب نندال ،الابننار مهننارات الافكيننا 
فن   Swom )) سخن   اخناااة س ماليمطق  عن  ثوا  ةقمينك اليسي عنم الضناضطم دا سنم ،خنامداس 

مهننارات للافكينا فن  صنن رة   6اعايندت علن    Swom خن س اخنناااة س م الاندرةس لهنم؛ لينث مح
مينننا ثوال النننى ةحسننني  د ع نننم النننا لم   مايننناة للافكينننا ماااضطنننمو جاائ نننم ممايينننم ماااض نننم ا الطننن ات

الاصننم للنا لم الاقمينك  احن ئ ةنفم النا لم من  الي لنم النى الينا لم مينا عينم علنى  زةناوة وافع نم 
وة لينننند  الي لننننم منننن  مهنننناس الاصننننم ضننننالافكيا والبحننننث عنننن  الي ل مننننات اليمالفننننم م  يننننا  كلفنننن   هنننن

ت اخمنننا النننكال وعنننا م ننن  النننى اخنننادعا  منننا ة ليننن ه خننناضقا مننن  ال ننناات ا،لاينننا،ت واةمنننا  القننناار
 ؛تالي ل ما لالق  اخا داوا وثكاا ودشا ا ولياخا وا سا  م ةفاعقال  ف صبح ا ثكااومهارات للافكيا 

الي ةن عات  من  وةفناعلهم الاقمينك  ني فن  الي ينف الا ل ين   شوالمقنا الحن ارعيل نم  زاوتكينا 
فاح لن  ال يل نم  للينا لم الي ا  نم ال م نم وةكامنم ةمين م خناعد علن مينا ؛ لهنم ةدرةسنها ةنم الانى

 الا ل ي م م  الالقي  الى ا،عاياو على الافكيا.
 : لبحث والذا ينص علي أنولإلجابة علي السؤال األول من أسئلة ا

على ةمي م ض   مهارات  (SWOM)ن ما ثرا ةدرةس ال ل س ضاخامداس مخاااة س م خ س 
 الافكيا اليمطق  لدال ةقميك اللف الااد  ا،عداون ن ؟

 ( الاالى:8ول  اح ي ة ة ريا ا،خاااة س م ةم لساب ماا  ثوم سات وة ة   لك جدوئ )
 (8جدول )

 على تنمية مهارات التفكري  SWOMيان قوة تأثري اسرتاتيجية سوم مربع أوميجا لبقيمة 
 لدى تالميذ اجملموعة التجريبية بني التطبيقني القبلى والبعدى. املنطقى 

 قوة التأثري w2 قيمة مربع أوميجا  2قيمة ت قيمة ت املهارة
 كبرية 0.615 106.585 10.324 االستدالل االتناسيب

 كبرية 0.676 138.556 11.771 االستدالل االستقرائي

 كبرية 0.961 148.62 12.191 االستدالل االستنباطي

 كبرية 0.797 260.177 16.13 االختبار ككل
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 الاقرننننم لاض نننناوالسننننا ق ثح ق يننننم ماانننن  ثوم سننننا ا يننننا ضالمسننننبم  (8)ياضنننن  منننن  السنننندوئ
الاباي  الكلى فى الياغينا  ي  الاط  قي  الق لى  والب دال وهكا   مى ثح  اليمطق ،الابار الافكيا 

( ةاجننننن  النننننى ثرنننننا الياغينننننا فنننننى البحنننننث الحنننننالى  اليحننننندوة اليمطقننننن الاننننناض  ) مهنننننارات الافكينننننا 
 .( وهى ة  ا ع  لسم ة ريا ا يا للياغيا اليساقمSWOMخ س اخاااة س م اليساقم)

 :  الفرض الثاني والذي ينص على أن  الختبار صحة -2

(  ي  ما خطات ورجات ةقميك 0.05مسا ال و،لم ) ي جد فاا  ا و،لم مللائ م عمد" 
اليسين عاي  الاساة  ننم والضنناضطم فننى مق نناا الننكاا  ا،القين  اكننم وفنن  ثض نناوه الفاع ننم للننال  

 . "ةقميك اليسي عم الاساة  م
و،الابنننار صنننحم هنننكا الفنننا  ةنننم لسننناب اليا خنننطات وا،دحاافنننات اليع ارةنننم وقننن م )ت( 

اليسيننن عاي  الاساة  نننم والضننناضطم فنننى الاط ينننق الب ننندال ليق ننناا  ولسنننم الاننن ريا لننندرجات ةقمينننك
 (9الكاا  ا،القي  اكم وثض اوه الفاع م اق على لده ايا م ة  ضالسدوئ الاالى )

 (9دول )ـــــــــــج
وحجم التأثري لداللة الفروق بني متوسطات درجات  2قيمةايتاو املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت( 

 هككل وأبعاده الفرعية كال على حد ملقياس الذكاء األخالقيالضابطة( فى التطبيق البعدى   –وعتني )التجريبية اجملم
  البيان                

 
 البعد

 اجملموعة الضابطة
 33ن= 

 اجملموعة التجريبية
 33ن= 

 قيمة ت
وداللتها

** 

 قيمة
2ايتا

 

 قيمة
D 

حجم 
 التأثري

 2ع 2م 1ع 1م
)التمثل  التعاطف

 العاطفي(
 كبري 2.464 0.603 9.854 1.349 9.848 2.341 5.212

 كبري 2.77 0.657 11.081 1.349 9.515 2.195 4.545 الضمري

 كبري 3.159 0.714 12.634 1.386 10.121 2.056 4.666 التحكم يف النفس

 كبري 2.826 0.666 11.303 1.223 9.939 2.332 4.757 االحرتام

 كبري 2.297 0.569 9.189 1.414 9.575 2.723 4.666 التسامح

 كبري 2.822 0.665 11.288 1.211 9.697 2.633 4 العطف

 كبري 3.169 0.715 12.677 1.202 10.151 2.191 4.363 العدالة

 كبري 4.229 0.817 16.914 5.222 68.909 11.214 32.484 املقياس ككل

 (.0.05**ق يم )ت( : والم عمد مسا ال ) 
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(  ي  0.05( السا ق وج و فاا وائ مللائ اال عمد مسا ال و،لم )9ض  م  السدوئ )يا
ما خنننطى ورجنننات ةقمينننك اليسيننن عاي  الاساة  نننم والضننناضطم فنننى مق ننناا النننكاا  اخالقيننن  اكنننم 
وانكلك فننى ثض ناوه الفاع ننم و لننك للنال  اليسي عننم الاساة  نمت ايننا ياضنن  ثح لسنم الانن ريا ا يننا 

 :لااد ت وةاج  هكه الما سم ال  ثحوخض اوه الفاع م واكلك يام ي  ئ الفا  ا ضالمسبم لقالابار اكم

والسنناور  اليا ننم  احقيننق الاقميننك لنندال السننااةنن فا  SWOMخنن س  اخنناااة س م
الافاعننم اليشننااع  نني  منن  الننقئ  للاقميننك المفسنن م الاالننم لقننق ينناال لنن س مفننى ة لننم منناوة 

طننننننن ات ا،خننننننناااة س م مينننننننا ي ةننننننند مننننننن  الانننننننااس الاقمينننننننك وا ضنننننننهم النننننننب   ثرمنننننننا  النننننننا لم ضم
الاقميننننننك لب ضننننننهم الننننننب   ولي ليهننننننم ثرمننننننا  عيل ننننننات الحنننننن ار واليمايشننننننم والطنننننن ات الافكيننننننا 
الياب نننننننم فننننننن  ا،خننننننناااة س مت مننننننن  اةبنننننننال ي اعننننننند ةنننننننبط النننننننمفس وةميننننننن م الطننننننن اةهم وةنننننننبطها 

دالنننننم فننننن  وصننننن ل ا لليهينننننم اليحننننندوة والب ننننند عننننن  الاحيننننن  وا،يانننننااب مننننن  الح او نننننم وةط ينننننق ال 
كاا  اخالقيننننن  لنننننديهم فننننن  اخض ننننناو كنننننم الطننننن ات ة ليهنننننم مينننننا خننننناعد علننننن  ةمي نننننم مسنننننا ال الننننن

 ات ميا نننم  عيل نننم النننا لم وانننكلك  كننن ح  الفضنننائم ( السنننب م اليحننندوة فننن  البحنننث الحنننال .)
 .ل ل سماوة ا وراخم دح  مقبا، وج ل  ثكاا للالييكم اييا ثالقق م 

ت ) مناوة  (Lennick&  Kiel, 2005 )  من واةفقن  البالانم فن   لنك من  وراخنم انق
( (Saleh,2018 صنال  وراخنم( واكلك  et al,2015) ALdarabah,الدرااء (ت 2010ثليدت

لنندال اليا لينني  منن  الننقئ ديننا ج واخنناااة س ات  اخالقينن  الننكاا  والننكي  ثكنندوا علنن  ثهي ننم ةمي ننم
ةاانن  علنن  ةف يننم وور اليننا لم فنن  الي يننف الا ل يننى وةسنناعده علنن  الاك نن  والا امننم منن  ضنناي  

ومنن  اافننم مننا  حاننك ضنن  منن  م ايننف عماصننا ال يل ننم الا ل ي ننم ضيسننا ال منن  الننكاا  ا،القينن   ننم 
     اجاياع م ثو ل اة م . 

 : من أسئلة البحث والذا ينص علي أنولإلجابة علي السؤال الثالي 

علنننى ةمي نننم النننكاا   (SWOM)ن منننا ثرنننا ةننندرةس ال لننن س ضاخنننامداس اخننناااة س م خننن س 
 ا،القي  لدال ةقميك اللف الااد  ا،عداون ن ؟

 ( الاالى:10 س م ةم لساب ماا  ثوم سات وة ة   لك جدوئ )ول  اح ي ة ة ريا ا،خاااة

http://www.informit.com/authors/bio/7e6227a5-0519-40f5-b169-20d35e900ced
http://www.informit.com/authors/bio/1dea2dcf-a7c3-4e68-9e71-3526f01f6e12
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 (10) جــــــدول 
 على تنمية أبعاد الذكاء   (SWOM)قيمة مربع أوميجا لبيان قوة تأثري اسرتاتيجية  سوم 

 االخالقى   لدى طالب اجملموعة التجريبية  بني التطبيقني القبلى والبعدى.
 قوة التأثري w2 يجا قيمة مربع أوم 2قيمة ت قيمة ت البعد

 كبرية 0.735 183.603 13.55 التعاطف

 كبرية 0.856 394.379 19.859 الضمري

 كبرية 0.839 347.151 18.632 التحكم يف النفس

 كبرية 0.766 217.415 14.745 االحرتام

 كبرية 0.779 233.692 15.287 التسامح

 كبرية 0.827 315.595 17.765 العطف

 كبرية 0.766 217.091 14.734 العدالة
 كبرية 0.939 1031.759 32.121 االختبار ككل

السنننا ق ثح ق ينننم مااننن  ثوم سنننا ا ينننا ضالمسنننبم لاض ننناو السنننب م  (10)ياضننن  مننن  السننندوئ
للننكاا  اخالقينن   نني  الاط  قنني  الق لننى والب نندال وهننكا   مننى ثح الابنناي  الكلننى فننى الياغيننا الانناض  

دوة فى البحث الحنالى ةاجن  النى ثرنا الياغينا اليسناقم) اخناااة س م الااد )الكاا  اخالقي ( اليح
 ( وهى ة  ا ع  لسم ة ريا ا يا للياغيا اليساقم.SWOMخ س 

 ولإلجابة علي السؤال الثالث من أسئلة البحث والذا ينص علي:
نهننم ة جنند عقيننم ارةبا  ننم  نني  الافكيننا اليمطقنن  والننكاا  اخالقينن  لنندال ةقميننك اللننف 

 :  واكلك للاحقق م  صحم الفا  الاالث والكن يمص عل  ثداإلعداونن ؟ الااد  
نة جننند عقيننننم ارةبا  ننننم  نننني  ورجننننات ةقمينننك اليسي عننننم الاساة  ننننم فنننن  االابننننار الافكيننننا 

 ".اليمطق  وورجاةهم ف  مق اا الكاا  اخالقي 
اننال  ( ال11فننام لسنناب ال قيننم ا،رةبا  ننم ضاخننامداس م امننم ارةبنناط  ياخنن ح والسنندوئ )

 ي ة   لك:
 (11جدول)

 والذكاء االخالقى لدى تالميذ الصف الثاني االعدادى املنطقىالتفكري بني متغريي رتباط بريسون امعامل 
 )ر( معامل االرتباط العدد )ن( املتغري اجملموعة

 0.504 33 الذكاء االخالقى املنطقىالتفكري  التجريبية
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م ارةبا  م  ي  ورجات الاقميك  ف  االابار ( السا ق وج و عقي11) ياض  م  السدوئ
الافكيننا اليمطقنن  وورجنناةهم فنن  مق نناا الننكاا  اخالقينن  ت واننكلك يننام ي نن ئ الفننا  الاالننث منن  
فناو  البحننث ت وةلننك الما سنم ةشننيا النن  ثدنن  الينا ةيكنن  الاقميننك من  مهننارات الافكيننا اليمطقنن  

اب ثو، الينا خناعدهم  لنك علن  الان د  فن  الكن  قن س علن  اعينائ ال قنم والافكينا وا،النك ضاخخنب
اصنندار ا،لكنناس وعنندس الاحينن  خن رثن ووح ا،خنناد،ئ اللننح   لننكلك منن  اعاينناو الالييننك علنن  

 مباوئ ا،لاااس وال دالم   يا  يا ض  م  م ايف ة ل ي م.

 و يا  التالية:يمكن تقديم الت البحث الحالي من لتائج تو ل إليه مافى ضوء 
ضاخننا  اب الاقميننك لليحانن ال ال لينن  اليقنندس لهننم  نند، منن  الاااينن  علنن  لفينن   ا،هاينناس -1

 . SWOMوةكااه ضاخامداس ا،خاااة س ات الحديام ف  الادرةس وممها اخاااة س م خ س 
مراا  ممالف اليماهج الا ل ي م عامم ومماهج ال ل س الاصنم ض ديناط ةفكينا ممالفنم و ات  -2

عل ا  ةغينا من  النميط الاقليندال للنا لم النى النميط الافناعل  القنائم علن  الافكينا  مسا ةات
   ائ فااة الا لم.

الي لينني  علننى ةمي ننم مهننارات الافكيننا اليمطقنن  اليمالفننم والننكاا  ا،القينن  لنندال  ةشننس   -3
 .ف  الي او ال لي م اليمالفم ةقميكهم

   نن  واخننامداس اخنناااة س م خنن سةدرة  ننم للي لينني  لانندرة هم علننى ا ي ننم ة   دنندواتعقنند  -4

SWOM  اليمالفم الا ل م والا لمم ايف فى. 

 اخاكيا،ال ليا  دثه البحث الحالى ةقااء البالام مجاا : 
وىياهننا منن  ا،خنناااة س ات  SWOMاخننامداس اخنناااة س م خنن س ثرننا   نني  لليقاردننم ثضحنن -1

النكاا  اخالقين ( ثو ماغيناات  –اليمطقن   عل  دفس الياغياات الااض م) الافكينا اخالاال 
 ةاض م ثالان.

ضحث لامي م ثض او ثالاال ليهارات الافكينا اليمطقن  ىينا اليحندوة فن  البحنث الحنال  من   -2
 وم  القئ مداالم واخاااة س ات ثالاال.ث SWOMخ س  اخاااة س مالقئ 

على ( ةا  الك ي ا  وال ي ل جى والفي)م او ف  ةدرةس   SWOMخ س  فاعل م اخاااة س م -3
 دفس الياغياات الااض م.

فنن  ةمي ننم الفهننم القاائنن  والافكيننا فنن ا الي افنن  لنندال  SWOMخنن س  فاعل ننم اخنناااة س م -4
 ةقميك الياللم ا،عداو م ف  ماوة ال ل س.

 لديهم.الكاا  ا،القي   للي ليي  ي م المدمم لي افم مسا ال   ادامج مقااء -5
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فنى الاحلننيم  ( Swom )خن س  اخناااة س مثرنا اخنا يائ ن :(2014ين ة )  السناح خناار ل -1
ت نواخننابقا  الي ل منننات لننندال  البنننات اللنننف المننامس اخو نننى فنننى مننناوة السغاا  نننم الط  ع نننم

 .228-208    (ت 15)ال دوت جامعة بابل -مجلة كلية التربية األساسية
 تالرأا  حيفة ت الطلبمن دالل اخالقي   الكاا  (: نةمي م2013ثمم م ممل ر الحطاب ) -2

http://alrai.com/article/620792.html  : 8/12/2013ت ةارةخ المشا. 
 ت وار الفكا ال اا .جولة فى وبوع الفكر والجمال(: 2018ا ياح علف ر ) -3
( فبببى التحصبببيل Swom)"أيبببر اسبببتراتيجية سبببون (: 2015  ننناح لسننني  لسننن  صنننباء ) -4

نت رخنالم البال ى وتحسين مهاوا  التفكير التخملى لدى نالبا  المرالة الثالوى فبى األوجن
 ال ريا ت اخروح. -ماجسايات ال م عياوة البحث ال ليى والدراخات ال ل ات السام م الهاشي م

واللننننحم  (: نالافكيننننا اليمطقنننن  والافكيننننا السنننن   ن ت م ينننن  ا،رشنننناو2011ةغاةنننند خننننل ياح ) -5
 المفسنننننننننننننننننننننننننننننن م تمانننننننننننننننننننننننننننننناء علننننننننننننننننننننننننننننننى الي ينننننننننننننننننننننننننننننن  الاننننننننننننننننننننننننننننننال :

https://kenanaonline.com/users/psycolog/posts/236997 
(: نثرا اخامداس دي  ج خن س فنى ةمي نم مهنارات لنم 2018ةهادى عط   محي و ثليد ال ما ) -6

يا ا، سنا   لندال ةقمينك الياللنم ا،عداو نم فنى مناوة الدراخنات ا،جاياع نم اليشكقت والافك
 (ت ي لينننننننن ت 53ت ال نننننننندو )كليببببببببة التربيببببببببة ، جامعببببببببة سببببببببوها – المجلببببببببة التربويببببببببةنت 

    489-543. 

لامي نم  PDEODE(: ناخامداس اخاااة س م اخض ناو السداخن م  2015ةهاد  محيد خل ياح ) -7
مجلبببة التربيبببة فنن  ال لننن س لنندال ةقمينننك الياللننم ا،عداو نننمنت الافكيننا ا،خنناد،ل  والاحلنننيم 

 .38-1(ت     6(ت ال دو)18تمسلد) العلمية

(: نمحاةناة فن  الافكينا اليمطقن  نت ال نم ا،واب ت 2011) ج فا علي ن م خنى المفناج  -8
 شننننننننننننننننننننننننننننننبكم جام ننننننننننننننننننننننننننننننم ضا ننننننننننننننننننننننننننننننمت مانننننننننننننننننننننننننننننناء علننننننننننننننننننننننننننننننى الي ينننننننننننننننننننننننننننننن  الاننننننننننننننننننننننننننننننال :

http://art.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=8&lcid=5014 
(: نالكاا  ا،القي  وعقيا  ضاللحم المفس م لدال عيمنم 2013جي   فاروا للي  فاىل  ) -9

 (ت 2(ت السنننننن   )154ت ال نننننندو)مجلببببببة كليببببببة التربيببببببة، جامعببببببة األ هببببببرمنننننن  اليننننننااهقي نت 
   77-103. 

http://alrai.com/article/620792.html
http://alrai.com/article/620792.html
https://kenanaonline.com/users/psycolog/posts/236997
http://art.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=8&lcid=5014


2019  (3ج)يوليو   (119)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 357 

ةمي نم النكاا  اخالقينى فنى  نم ال  لينم  :(2012ع ند الحييند ع ند اليسيند )  ل ةيم اينائ -10
شبباا مببدع إلجبا ا   –المؤتمر العلمى العربي التاسع لرعايبة الموهبوبين والمتفبوقين نت 

(ت 2)ال دوةشاة  الاادىت  11-10ت عياحت واعدس، المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين
    29-45. 

(: نالافكيا اليمطقى وعيل اةن  لندال اخ فنائ اللنم الحناملي  للن رل 2017لسيبم    عيا ) -11
  .38-22(ت    12ت ال دو)مجلة الحكمة للدواسا  التربوية والنفسيةالق ي ىنت 

(: نفاعل نم  ادنامج  اةن  فن  الاغك نم ال قج نم ال يائ نم 2017الليم رةن اح اللينم خنل ياح ) -12
ال لي ننم لنندال م لينن  ال لنن س ي ننم المدمننمنت  لامي ننم مهننارات الافكيننا ا،خنناد،ل  وا،ةساهننات

 .60-1(ت خ اي ات    20(ت ال دو)9ت اليسلد)مجلة التربية العلمية 

ت عينناح ت وار 2ط الببدماو والببتعلم والتفكيببر، :(2005 وينناح ع يننداتت خننهيلم ث نن  السننييد) -13
 وي  د  للمشا والا زة .

لافكيننا اليمطقنن  لطفننم (: نفاعل ننم  ادننامج لامي ننم ض نن  عيل ننات ا2015رانناب علنن   نن  ) -14
(ت يمننايات     3(ت السنن  )162ت ال ندو)جامعببة األ هببر–مجلببة كليببة التربيببة الاوةنمنت 

191 -210. 

 Swomثرنا اخنامداس اخناااة س م خن س  :ن(2018زةد خل ياح ال دواحت ثليند ع سن  واوو ) -15
فننى ةنندرةس الاننارةخ علننى الاحلننيم واكاسنناب مهننارات الافكيننا فنن ا الي ا  ننم لنندال  ننقب 

 ت( 2)اليسلننند ت مجلبببة العلبببون التربويبببة والنفسبببية ت نللنننف الااخننن  اخخاخننن  فنننى اخروحا
 .448 -425   ت ي دي ت (19ال دو)

(:ن ثرا اخاااة سيا  السنقا،ت الا ل ي نم وخن س فنى ةحلنيم مناوة 2016زةم، لي ة راجى ) -16
مجلبببة   اائنننق الاننندرةس والافكينننا عنننالى الاةبنننم لننندال  لبنننم اللنننف الاالنننث ال نننم الااا نننم نت

 .178-151(ت     218(ت ال دو )2ت اليسلد )األستاذ

"أيببر اسببتخدان لمببوذ  الببتعلم التوليببدا فببي (: 2012خننياء محينند صننال   نن  خننلياح )   -17
تنمية التفكير امستدملي والتحصيل في ماجس الكيمياء لدى نالبا  الص  األول الثبالوى 

 ثس القان.ت رخالم ماجسايات ال م الااا م تجام م بمكة المكرمة"
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(: نالميكجنننم ال مائ نننم لل قينننم  ننني  الحكينننم والنننكاا  2016خنننياء محيننن و ا نننااي م محيننن و ) -18
جواسبا  ا،القي  والكاا  الشملن  والنكاا  ا،جايناع  لندال  البنات الياللنم السامع نمنت 

 .109-69(ت     76ت ال دو)عربية في التربية وعلم النفس

شبباو ( علببي  - او  -اسببتراتيجية )فكببر "أيببر توفيببف(: 2010خننل م محينند ث نن  ىننال  ) -19
نت رخنالم  تنمية مهاوا  التفكيبر المنطقبي فبي العلبون لبدى نلببة الصب  الثبامن األساسبي

 ماجسايات ال م الااا م ت السام م ا،خقم م )ى ة(.

(:ن ةننن ريا اخننامداس ثديننن  جى واد نننائ وورا فنننا واخننناااة س م 2017شنناها  يننن، ث ننن  شننناةخ )  -20
الافكيا الا نيلى لدال  لبم اللف اخوئ الاناد ال وةحلنيلهم الب ندال  خ س فى ةمي م مهارات

مجلببة العلببون التربويببة واليؤجننم واةساهنناةهم دحنن  ة لننم مبحننث الااا ننم ا،خننقم م ضنناخروحنت 
 .115-85(ت     1(ت ال دو)18ت اليسلد )والنفسية

( SWOMخن س)  فاعل نم اخنامداس اخناااة س من :(2016ش يا  ع ند السنقس ع ند السنقس خنل م ) -21
ت نفى ةمي م عاوات ال قم ومهارات اةمنا  القناار فنى ال لن س لندال ةقمينك اللنف اخوئ ا،عنداوال

 .172-135     (ت4)(ت ال دو 19 ت اليسلد )مجلة التربية العلمية

تعلببيم التفكيببر بببين الناريببة (: 2007صننال  محينند علننى ث نن  جنناوو ت محينند ضكننا د فننم )  -22
 طباعم والمشا والا زة ت عياحت اخروح.ت وار اليسياة لل والتطبيق

فاعليبببة اسبببتراتيجيتي جووس البببتعلم فبببو   "(: 2015عبننناا جننن او ع ننند الكنننا م الاانننا   )  -23
في تحصيل ماجس الفيزياء عنبد نبالا الصب  الراببع العلمبي  (SWOM) المعرفية وسون

جام نننم  تال نننم الااا نننم لل لننن س اللنننافم توااننن راه ت رخنننالم "ومهببباوا  تفكيبببرهم فبببو  المعرفبببي
 ال ااا. تضغداو

(:ن ف ال ننم  ادننامج مقانناء لامي ننم واخننامداس ض نن  مهننارات 2008ع نند النناازا خنن ةلم هينناس ) -24
مجلبة الافكيا ا،خناد،ل  اليمطقن  لندن ض ن  م لين  ال لن س ضالييلكنم ال اا نم السن  و منت 

 .22-1(ت     11(ت ال دو )3ت اليسلد )التربية العلمية

اسبتراتيجيا  اديثبة (: 2008يىت    على لسي  الدل يى ) ع د الالي  ع د على الهاش -25
 ت وار اليماهج للمشات عياح .فى فن التدويس

أيبببببر برلبببببامج تعليمبببببى مسبببببتند لنمبببببوذ  سبببببوان (:ن 2007ع ننننند م ياةطننننناح ال مننننن ال )  -26
(SWOM)  فبى تنميببة مهبباوا  اتخبباذ القببراو لبدى نببالا الصبب  السبباجس امبتببدائي فببى

رخنالم ماجسنايات ال نم الدراخنات ال ل نات جام نم  يبة السبعوجية"،مدينة عرعر بالمملكة العرب
 ال لقا  الاط  ق م ت اخروح.
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( فبى تحصبيل  SWOMأيبر اسبتراتيجية سبون)  :"(2012فاةم ضادى ماع، اليالكى )  -27
ت رخنالم ماجسنايات نقواعد الل ة العربية واماتفاظ به لبدى نبالا الصب  الخبامس األجببى

 م الااا م اخخاخ مت جيه رةم ال ااا.السام م اليساملاةم ت ال 

(: نفاعل نننم ةننندرةس الانننارةخ ضاخنننامداس اخننناااة س م خننن س 2018فا ينننم ع ننند الفاننناء ثليننند )  -28
Swom   فى ةمي نم الافكينا عنالى الاةبنم وا ن  عناوات ال قنم لندال  نقب اللنف الانادى

ام نننم عننني  ال نننم الااا نننم ت ج مجلبببة الجم يبببة التربويبببة للدواسبببا  امجتماعيبببة،الاننناد الن ت 
 .122-82(ت     103شيست ال دو )

فبي تنميبة  .L.W.K(:" أير استخدان استراتيجية 2012كييل ا ايائ لسي  ث   خلطاح ) -29
نت رخنالم المفاهيم والتفكير المنطقي فبي الرياضبيا  لبدى نبالا الصب  التاسبع األساسبي

 ماجسايا ت ال م الااا م ت السام م ا،خقم م )ى ة(.

(: نالنننكاا  اخالقيننن  وةميياننن  لننندال اخ فنننائت الننن ع  2016اا ننن  )محيننند عبننناا محيننند ع -30
ي لي ت -(ت ي دي 613(ت ال دو)53ت اليسلد)و اوس األوقاف والشؤون امسالميةا،خقم ن ت 

    82-83. 

ن ت Swom(:ن المينننن  ج اخماننننم الشننننامم اننننم اليدرخننننم 2018مااننن  الانننندرة، ا، ننننداع  )  -31
ث اةننننننننننننننننننننننننننننننننننم  7 :مانننننننننننننننننننننننننننننننننناء علنننننننننننننننننننننننننننننننننن  الي ينننننننننننننننننننننننننننننننننن  ا،لكااودنننننننننننننننننننننننننننننننننن  الاننننننننننننننننننننننننننننننننننال 

2018https://www.rqiim.com/creativetrain Swom/ 

مهارات الافكيا فن  اليمهناج الدراخن   (: ن2012ثماةكا ) –الياا  الق مى لادرةس الافكيا  -32
 مااء عل  الي ي  ا،لكااود  الاال :ت swom "دي  ج –

(http://nctt.net/lessonsarticles.html#LESSONS :)At Retrieved   
(: نمك دات الكاا  اخالقي  وعقياها ضالاحليم الدراخ   2010ماوة ثليد عل  ثليد )  -33

ت جام نننم يمننناة السننن ةست  تربيبببة بالسبببويسمجلبببة كليبببة اللننندال  نننقب الياللنننم الااد ةنننمنت 
 .96-79(ت ي لي ت     2ال دو)

(: نال قيننم  نني  مسننا ال مهننارات ا،خاقلننا  2014ممنن  ال ي ي ننم تع نند م ثم نن  خنن يدال) -34
ويننندرات الافكينننا اليمطقننن  لننندال  لبنننم اللنننف ال اشنننا اخخاخننن  ضيحافينننم مسقط/خنننلطمم 

(ت   11(ت ال ندو)28اليسلد )  الية(،مجلة جامعة النجاح لألبحاث)العلون املسعياحنت 
  2521-2556. 

https://www.rqiim.com/creativetrain%20Swom/
https://www.rqiim.com/creativetrain%20Swom/
http://nctt.net/lessonsarticles.html#LESSONS): At  Retrieved
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"العالقة بين الذكاء األالالقي والسلو  التكيفي لبدى (: 2015م س شاها داصا م مم  ) -35
 ت رخالم ماجسايات ال م الااا م ت جام م اليام عت ا،روح.نلبة جامعة اليرمو "

السبع التى تعلم امنفبال  بناء الذكاء األالالقي: المعايير والفضائل(: 2003م شيم   راا) -36
ت ةاجيننننم: خننن د الحسننننم ت وار الكاننناب السننننام  ت ال ننني  ت ا،مننننارات أن يكولبببوا أالالقيببببين

 ال اا م الياحدة.

ت ةاجينم: خن د الفضبائل الجوهريبة السببعة -بنباء البذكاء األالالقبي(: 2007م شيم   رانا) -37
 انننننال :(تماننننناء علننننن  الي يننننن  ا،لكااودننننن  ال2069ت ل)الحبببببواو المتمبببببدنالحسنننننم ت 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=114984&r=0 
(: نةمي ننم الافكيننا ا،خنناد،ل  لنندال الاقميننكنت 2011همننا  رجنن، لسنن ت خننل ال فننائق ع نند ) -38

 زارة الا ل م ال ال  والبحث ال لي .ت السام م اليساملاةمت و  كلية التربية األساسية

(: نفاعل نم  امس نم لاخن ا م 2015هقئ ثليد ع د الغمى القبا  ت ف زةم داجى الل ان ) -39
ما دوة ال خائط ف  ةمي م الافكيا اليمطقن  لندن  فنم منا ي نم اليدرخنم فن  ثمادنم ال اصنيم 

 . 98-71مت     (ت ث اة3ت ال دو) المجلة العربية للتربية العلمية والتقنيةصيا نت 

فنننى ةحلنننيم  (SWOM)(: نثرنننا اخنننامداس اخننناااة س م خننن س 2016وخننن  ياخنننم علننن اح )  -40
ت مجلة ميسان للدواسا  األكاجيميبة البات اللف اخوئ اليا خط لياوة مباوئ اخل نا نت 

 .  370  -328(ت    30ال دو )

المية فببى أيببر اسببتراتيجية سببون لتببدويس التربيببة امسبب": (2016  قنن ب ي خننف خننال ى  ) -41
التحصيل وتحسين مهاوا  التفكير الواقعى والتخملى لدى نالا الصب  السبابع األساسبي 

 ت رخنننننننالم وااننننننن راة ت ال نننننننم الدراخنننننننات ال ل نننننننا ت جام نننننننم ال لننننننن س ا،خنننننننقم م "فبببببببى األوجن
 ال الي مت اخروح .
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