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لتنميـة   استراتيجية مقترحة قائمة على نظرية الـذكاء النـاجح  هدف هذا البحث إىل استخدام 
. وقد حتـددت  ةاألزهري طالب الثانويةلدى والكتابة اإلبداعية  الناقدالتفكري ومهارات  التحصيل املعريف

لدى التفكري الناقد والكتابة اإلبداعية ضعف مهارات تدين مستوى التحصيل املعريف ومشكلة البحث يف 
  .ةاألزهري ةالثانوي طالب

 شـبه التجـرييب   اعتمد البحث احلايل على املنـهج التجـرييب واسـتخدم منـه النمـوذج       و

Exparmental, Research  موعتني (جتريبية على القائموذلك للتعرف على  ضابطة)  –تصميم ا
  .التابعة تنمية متغريات البحث االستراتيجية املقترحة يفاستخدام  أثر

 النصوص املقررة ، من صياغة واد التعليمية واألدوات املطلوبة؛ أعد الباحث امل
، الكتابة اإلبداعيةمهارات وحتديد قائمة للمعلم دليل اإلرشادي الوإعداد ، يف ضوء االستراتيجية املقترحة

 ،جمموعيت البحث اختيارقام الباحث بمث  .والكتابة اإلبداعية الناقدالتفكري و، التحصيل املعريفاختبار بناء و
للمجموعـة التجريبيـة    ةاملقـرر النصوص تدريس قام الباحث بقبليا، مث تطبيقًا ت األدوا وطبقت عليهم

ومتثـل املـتغري املسـتقل يف     .املعتادة للمجموعة الضـابطة ، وبالطريقة االستراتيجية املقترحةباستخدام 
التفكري و التحصيل املعريفيف  االستراتيجية املقترحة القائمة على نظرية الذكاء الناجح، واملتغريات التابعة

، ومت معاجلة النتائج إحصائيا وكانـت  بقت أدوات البحث تطبيقا بعديا، مث طُوالكتابة اإلبداعيةاإلبداعي 
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Abstract 
This study aimed at using a suggested strategy based on the theory of 

successful intelligence on developing the cognitive achievement, critical 
thinking skills and creative writing skills. The research problem has been 
stated in the low level of cognitive achievement, and the poor performance 
of critical thinking skills and creative writing skills of AL-Azhar secondary 
students. 

 

  The quasi - experimental method was used in the current study 
through dividing the subjects of study into two groups; one control group 
and another experimental group in order to recognize the effect of using 
the suggested strategy on developing the dependent research variables.     

To implement the study experiment, the researcher designed and 
prepared the required educational materials and tools, the intended 
literary texts, the teacher's guide a list of creative writing skills, and the 
cognitive achievement test. Besides, the researcher designed the critical 
thinking test and the creative writing test. Then the researcher selected the 
two research groups, and a pre-testing of tools has been applied to them, 
then the researcher taught texts to the experimental group using the 
suggested strategy, and the traditional method to the control group. The 
independent variable in the suggested strategy is based on the theory of 
successful intelligence, and the dependent variables are represented in the 
cognitive achievement , creative thinking skills, , , and creative writing 
skills, then  a post -test has been applied. The findings were treated 
statistically: 
1-There is a statistically significant difference at the level (0.05) between 

the mean scores of students in the experimental group and the control 
group students scores in the post –test of cognitive achievement, in 
favor of the experimental group . 

2-There is a statistically significant difference at the level (0.05) between 
the mean scores of students in the experimental group, and these of  
the control group  in the post-test of  critical thinking, in favor  of   the 
experimental group. 

3-There is a statistically significant difference at the level (0.05) between 
the mean scores of students in the experimental group and the control 
group students grades in the post-test of   creative writing, in favor of  
the experimental group. 




