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 :مقدمة

سريهتا وحتدد أنواع فعالياهتا املختلفة، مم اليت توجه علظرايت التنب    ا  وثيق    ا  ية التعليمية ارتباطلملعترتبط ا
 هم، ومن هذعلال ملا هلا من أمهية يف تطوير عملييت التعليم والتوهذا يستدعى متابعة املستجدات يف هذا اجمل

ينات من القرن املاضي، عستإىل الدماغ اليت ظهرت إىل الوجود يف ال ندم املستعلالنظرايت احلديثة نظرية الت
اغ ال كيد إىل التجريب لبيان مدى أتثريها يف امليدان الرتبوي إن أحباث الدمأرية حيتاج ابلته النظهذر و وظه

، ولكن تظهر أن تلك الطرائق وية القدمية كانت خاطئة ابلضرورةتدعي أن النماذج واألساليب والطرائق الرتب
م يستند إىل علن التأالرغم من . وعلى م الدماغعلوال هي الطريقة الفضلى لكيفية ت ليست متناغمة مع الدماغ

م ذي علإلقرار مببادئ الدماغ من أجل التد يتضمن اأن هذا النموذج الرتبوي اجلدي آبخر، إال الدماغ بشكل أو
على  يم بشكل كبريعلن التمهذا النوع  زويرك. ادئ املوجودة لدى الدماغبامللتلك      عا  يم تبعل وتنظيم التعىنامل
داي )انم حباجة ماسة للمعرفة ابلدماغ. هفسهلني حقيقيني مسهل رئيس للتعلم ولكي يصيح املعلمون مك  ملعلما

 (.42، 4002، السلطي

م النشطة علم، إذا ما توفرت بيئة التعلادر على التقرد فل كن  أم القائم على الدماغ علوتؤكد نظرية الت
وتوضح  (00، 4000محدان إمساعيل،)ق قي اخلربة الرتبوية دون هتديد احلافزة للتعلم، اليت تتيح له االستغرا

يها الدافعية فية من التهديد والتوتر، وتتوافر اللك البيئة اخلم هي تعليات التلعملة فز م احلاعلالنظرية أن بيئة الت
م، وتقدم علالت ةيمل عيفالت اعالنفة دور انظريملوسيقى، والفنون كما تربز الوا واملكافآت والنشاط احلركي

 (.10، 4000حمددة للجذب االنفعايل )جينسني،  ياتاتيجسرت إ

د يف ويساع ،التالميذم علوتدعيم ت حم انجعللق تخ علىم علي الدماغ يساعد ئم القاعلالتكما أن 
وجيا، دام التكنولخالكفاءة يف است ، ويف اكتسابتاانحجاح يف االمتنم والعلحتسني الذاكرة، وعمليات الت

م، وتوفر وسيلة للوصول علللنجاح. كما تعمل على إسراع الت ةمد الز عها واليت تئوكذلك يف منو املعارف وبنا
ة التشابكات دايز وتعمل علي  ،متعلل على زايدة عمليات العمم تعلة التئإثراء بي نها؛ ذلك ألتائج واستبقائنلل

التحصيل فضي خنارف ملاملعاب تسم وتساعد يف تنمية واكعلية للتفعاالدهم وزايدة فتدعم ال كما أهنا صبية،الع
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ريات البيئية ثكرة وعمليات االنتباه واملالذا  ة أنواعيعل أمه    ا  أيضة ظريالن هة، وتؤكد هذفير عضي املهارات املفخنوم
 ،يلعادان إمس)محم عل،خ، ومن  م حدوث عملية التاملفسيولوجيا  غيرية يف تباحملصاالت االنفعاحمليطة، وا

4000 ،041.) 

 معلييم بداية من التتعليف مجيع مراحل ال    ا  رئيس    ا  أتيت العادات العقلية، لتكون هدفويف هذا السياق 
 دم يف املعاهد و اجلامعات.قيم املتعلمراحل التاالبتدائي إىل 

فقد  .وظائف خمتلقة األمين واأليسر()يب الدماغ نب من جانن لكل جاأريي بوالدماغ كما أوضح س
ى طخالل ربط األجزاء ابلكل بشكل خ تص مبعاجلة املعلومات مناجلالب األيسر للدماغ حتليلي، خي نأبني 

ب األمين نأما اجلا .ة، وفك رموزهااللغاملعلومات اللفظية وترميز  ةجلعاة يف مر ما يكون فعاليكثأي، وهذا عتابت
 ثحفيب ليق الكليات فهو تركييب يعاجل املعلومات ابلتوايل أو بشكل متزامن،خاألجزاء لتع ميللدماغ فيتم فيه جت

يف األمور ذات     ال  عفاثر ما يكون كأوهو  لة،نفصات بني األجزاء املعالقشئها، ويتعرف علي الناط ويألمنعن ا
 .الرسوم صنعرسم و ل ايفيعة البصرية واملكانية كما بطلا

يشمل اجلانب األمين بعض  حيث ر(؛يسيب الدماغ )األمين و األنجا لىع عتوز ل تعقوعادات ال
 والتفكري ،ة بدهشة ورهبة، وإجياد الدعابةبجاتة، واإلبداع، واالسنثل تفحص الدقة يف املنتج، واملرو العادات م

 نب األيسر يشمل بعض العادات منهاكالت وغريها؛ يف حني أن اجلاشامل حيما وراء التفكري، والتساؤل وطر ف
والتفكري  فهم وتعاطفتلتهور، واالستماع إيل اخآخرين بوالتحكم اب ،دام على خماطر حمسوبةقرة، واإلباثملا

 (.51، 4002حممد بكر نوفل،) واسحلا يعم املستمر ابستخدام مجتعلدائم للالالتباديل، واالستعداد 

تؤدي عادة إىل  يءش ن عاداتنا العقلية تؤثر يف كلأ( Marzano،0555910وآخرين ) يرى مارزانو
إذا مل ينموا  ستواان يف املهارة أو القدرة ويصيح املتعلمون املهرة غري فعاليني،مالنظر عن  غضتعلم ضعيف ب

ب بأن إمهال استخدام عادات العقل يسإىل  Costa, 4000, 01))تاسو ك عادات عقلية قوية. كما يشري
 املعلومات بل هي معرفة كيفية الكليست امت عقليةال تية التعليمية، فالعادالعمليف نتائج ا الكثري من القصور

، فهي منط من السلوكيات الذكية يقود املتعلم إىل إنتاج املعرفة، وليس    ا  العمل عليها واستخدامها أيض
ة عقليادات العال)صنفوا  (0551الؤه )وزم و إعادة إنتاجها على منط سابق. وإذا كان مارزانواستذكارها أ

 :يهجمموعات، و  الث ثىلاملنتجة( إ
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( 4004) كاليكو  تعلم اإلبداعي(، فقد توصل كوستاوالتفكري وال -والتفكري الناقد -لتفكري والتعلما)
العقل سلسلة تنموية، إضافة  كتاب عادات يف تهر ظريب والتدإىل حتديد ست عشرة عادة عقلية قابلة للتعلم 

 املعريف، حيث ظهر ذلك من خالل الدراسات والبحوث اليت اهتمام وتركيز علماء النفس طهنا كانت حمأإىل 
، (Wolfe& Brandt, 0555)، (Diamond& Hopson, 0555)ويني قام هبا عدد من الباحثني الرتب

(lowery, 0555) 

ية أهداف تعليم اللغة العرب من    ا  أساسي    ا  علته وزارة الرتبية والتعليم هدففقد ج ائيهم القر فلية األمه    ا  ونظر 
رورة تنمية تعليم القراءة يف املرحلة الثانوية على ض ة خاصة، حيث تؤكد أهداففبصفة عامة، وتعليم القراءة بص

 الصديد املعاين من السياق، واستخ، وما يتطلبه ذلك من مهارات مثل: حتعدا بواإل ق،و ، والتذمهارات النقد
هبة للموضوعات املقررة على شام إعادة إنتاج وإبداع مواد قرائية ،  مج املعاين الضمنية يف النصنتا واست األفكار،

وقف القراءة. هي مهارات تفكري تطبق يف م راءةكما أن مهارات الق  (.1، 4000، )حممد محدان، طالبال
مشكالت يف مهارات التفكري  القراءة ليسوا ابلضرورة يعانون من ت يفالكشن من مانو والتالميذ الذين يع

اجون إىل بذلك حيت مهي، و ئمهارات التفكري يف املوقف القرا املشكلة يف القدرة على تطبيق نكو ت قدولكن 
ملهارات     ا  ار هذه االسرتاتيجيات تقدم إط القراءة.قل وتطبيق هذه املهارات يف موقف ناسرتاتيجيات متكنهم من 

 مهارات القراءة.ة ري اليت حيتاجها التالميذ ملمارسالتفك

 ث:حمشكلة الب

ائي هم القر فال وي يف مهاراتناثالصف األول ال البستوى طم ضعفة البحث يف كلتتمثل مش
مية تلك املهارات وعدم تنب نيلماملعداعي بشكل خاص وذلك لعدم اهتمام اإلب ئيراقبشكل عام والفهم ال

ر قصو ، وذلك لوجود البتنميتهم لدى هؤالء الط ل علىعمة تثحدي يسيةاسرتاتيجيات تدر  تخدامسعيهم الس
، مما الطالبيف ضعف مستوى هؤالء  تيف تدريس القراءة واليت سامه دمةخق التدريس املستر يف ط حواض

 .طالبمي هذه املهارات لدي النث عن طرق واسرتاتيجيات حديثة تحي البعيستد
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ة خاصة كدراسة فصب ي اإلبداعيائقر لهم افيف مهارات ال                    اسات أن هناك ضعفا  وتشري بعض الدر 
ة نميدرسة الثانوية ال يساعد على تيف امل رة اليت تتم هبالصو ريس القراءة ابتدن أالرحيم عباس" على  "عبد

أداء القياس القبلي ضعف مستوى هرت نتائج ظيث أحه نالعليا م تايستو هم القرائي وخاصة املفمهارات ال
 الثانوي ملهارات الفهم اإلبداعي يف القراءة وبصفة خاصة مهارة التوصل إىل توقعات ولاأل صف طالب

 ني،ماس أبالرحيم ع بدع)رة على نقد النص بطريقه موضوعيه علي فرضيات معينة ومهارة القد     ءا  لألحداث بنا
4000.) 

ي عليمعلى التحصيل فالواقع الت املباشرور يف استخدام عادات العقل وابلتايل أتثريها قصوكذلك هناك 
لية العم( خمتلف النشاطات التعليمية و Marzano،4000يؤكد أن الطلبة يفتقرون إىل استخدام العادات يف )

 ودراسة يوسف( 4004ثي، ار إبراهيم احل)دراسة  (4000 ،اليككو  &دراسة كوستا)ومن هذه الدراسات 
ودراسة إميان  (4002) ( ودراسة هنى عراقي4002بكر نوفل ) مدودراسة حم (4001وأميمة عمور )فطامي 
اهج الرتبية العلمية نن ملخططو كد املألذلك فقد  (.4005)السالم  دبدور عنودراسة م(. 4001) عصفور

 اهج عامة.نلى تضمني العادات العقلية يف املع

 مصطلحات البحث:

 م املستند إىل على الدماغ:عل( نظرية الت1

م علن التأعلي     ا  مؤكد ية امل،خ ووظائفه وأساليب تفكريهنعلي ب            م اعتمادا  علامل لفهم عملية التأبهنا مدخل ش -
سعيد )كان غري متوافق مع هذه الوظائف. ط إذا  بمع وظائف امل،خ، ويث    ا  دث على وحو أفضل إذا كان متوافقحي

 (.414، 4002، سرور

كيفية عمل الدماغ األعصاب احلديث اليت توضح  إىل افرتاضات علم  ندهج شامل للتعلم يستن"أسلوب أو م -
دائه الوظيفي يف مراحل تطوره كيب التشرحيي للدماغ البشري وأرت رف ابلعإىل ما ي تستندبنحو طبيعي و 

 (.001، 4005)السلطي،  ."تلفةخامل

 ويقصد هبا يف هذا البحث.
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ية يف شبكة العصب الايهي اسرتاتيجيات تتميز بقدرهتا على حتفيز حدوث اتصاالت جديدة بني اخل -
 .مسارات جديدة ابلتفكري فتحى تشعب تفكري املتعلم من خالل اعد علتساألعصاب ابمل،خ، كما 

 عيدابئي اإلا( الفهم القر٢

عملية ( هو 55، 4004 العيسوي،ف )ريعها تنعريفات للفهم القرائي اإلبداعي ماك العديد من التنه
 .املقروء علي مضمون السابقة يف التعرف خرباته                    ص املكتوب، مستخدما  ناعل مع التفعقلية يقوم هبا القارئ لل

 قرائي اإلبداعيلا همللف التعريف اإلجرائي 

 ابتكار القارئ من لبيتط من الفهممستوى  ( 442، 4000 ،اء حممدنس)  الباحثة تعريفبينتت
 قائق ومعلومات.معروف من ح هو مما القارئ أيبد سار فكري جديد وفيهماح رت واق جديدة أفكار

 ( عادات العقل املنتج.3

 -بطة بتنظيم الذاتجمموعة األداءات اليت تدفع الفرد إىل استخدام املهارات والعمليات العقلية املرت
والتفكري اإلبتكاري بصورة مستمرة يف مجيع األعمال اليت يقوم هبا. )ليلى عبد هللا. حسام  -التفكري الناقد

 (.5، 4001الدين، 

 ات العقلية:اإلجرائي للعاد التعريف -

هي جمموعة من املهارات واالجتاهات والقيم اليت متكن الفرد من بناء تفضيالت من  -
يتعرض هلا، حبيث تقوده إىل األداءات أو السلوكيات الذكية، بناء على املثريات واملنبهات اليت 

جهة مشكلة ما، أو قضية انتقاء عملية ذهنية أو أداء سلوك من جمموعة خيارات متاحة أمامه ملوا
 ما أو تطبيق سلوك بفاعلية، واملداومة على هذا املنهج.
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 أهمية البحث:

 األهمية النظرية: -1

م القائم على الدماغ من                                                                من املتوقع أن يقدم البحث احلايل إطارا  نظراي  يتناول احلديث عن التعل
مبادئ التعلم القائم على الدماغ، التعلم الدماغي، مفهوم التعلم القائم على الدماغ،  نشأةحيث 

خصائص التعلم املتناغم مع الدماغ، أسس التعلم القائم على الدماغ، مراحل التعلم القائم على 
الدماغ، وكذلك احلديث عن مهارات الفهم القرائي اإلبداعي من حيث املفهوم واملهارات، 

 ات، دور املعلم يف تنميتها.وكذلك احلديث عن عادات العقل املنتج من حيث املفهوم واملهار 

 األهمية التطبيقية: -٢

                                    من املتوقع أن يفيد البحث احلايل كال  من

ر لدى هؤالء الطالب فالطالب: من حيث حتديد عادات العقل املنتج اليت ينبغي أن تتوا -أ
 وكذلك حماولة تنميتها من خالل بعض املمارسات واإلجراءات حتديد مهارات الفهم القرائي

 املناسبة هلم. اعياإلبد

املعلمني: قد يفيد يف كيفية إعدادهم للموضوعات وإسرتاتيجيات التدريس املتوافقة مع  -ب
 الدماغ وكيفية ختطيط دروس القراءة.

علي الدماغ لتنمية  م القائمعلظرية التنم علي ائبني أيديهم برانمج ق ثاملوجهني: قد يضع البح -ج
وهذا من املمكن أن يستثمره موجهون يف توجيه  ،عادات العقل املنتجةي اإلبداعي و هم القرائفمهارات ال

 .همدريس تيف ملعلمني إيل استخدام هذه النظريةا

ئم على الدماغ ادئ التعلم القابية تضمني مفاهج على كيني املططج: قد تساعد خمخمططي املناه -د
 اهج الدراسية.نإثناء إعدادهم للم

تصميم لجديدة    ا  فاقآة العربية غهذا البحث أمام ابحثي تعليم الل تحفن يأع وقاملت منالباحثني:  -ه
م القائم على الدماغ وعادات العقل علالت يةر ألخرى، وللبحث يف أثر استخدام نظجتارب مماثله يف املراحل ا

 ة.فة خمتلييمعل مراحل تيفخمتلفة يف تعليم اللغة العربية  انبوالفهم القرائي اإلبداعي يف جو املنتجة 



 

 أ.د/ أمحد سيد حممد إبراهيم     فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري 
 أ.د/ عبد الرازق خمتار حممود        
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 هداف البحث:أ

 الصف األول الثانوي. طالبم القرائي اإلبداعي املناسبة لديد مهارات الفهحت .0

 الصف األول الثانوي.  للطالب ةباسنحتديد عادات العقل املنتج امل  .4

تصميم برانمج قائم على نظرية التعلم القائم علي الدماغ لتنمية مهارات الفهم لقرائي  .1
 الصف األول الثانوي. البتج لدى طداعي وعادات العقل املناإلب

ائم علي الدماغ لتنمية مهارات م القعلاعلية برانمج قائم علي نظرية التالوقوف علي ف .2
 الصف األول الثانوي. البي اإلبداعي لدي طئلقراهم افال

ادات العقل عم القائم علي الدماغ لتنمية علاعلية برانمج قائم علي نظرية التالوقوف علي ف .1
 ي.الثانو  ولصف األال البي طاملنتج لد

 حث:بأسئلة ال

ظرية نم على ئقا حياول البحث احلايل اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل :"ما فاعلية برانمج مقرتح
الصف  البداعي وعادات العقل املنتج لدى طي اإلبئة مهارات الفهم القرالتنميم القائم على الدماغ علالت

 األول الثانوي؟

 .ة الفرعيةسئلرئيس األالالسؤال رع من هذا فتيو 

 وي؟انصف األول الث طالبة لباسناإلبداعي امل القرائي الفهمما مهارات  .0

 ف األول الثانوي؟لصا طالبلة لسباملنتج انل املعقما عادات ال   .4

هم فال ية مهاراتلتنمم علي الدماغ القائم علبرانمج مقرتح قائم على نظرية التما أسس  .1
 الصف األول الثانوي ؟ طالبادات العقل املنتج لدى داعي وعي اإلبائقر لا

 ائيالقر  همف تنمية مهارات اليفم على الدماغ ائم القعلاعلية برانمج قائم على نظرية التما ف .2
 ف األول الثانوي؟لصا الباعي لدى طاإلبد
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ج ل املنتلعقلى الدماغ يف تنمية عادات اعم القائم علاعلية برانمج قائم على نظرية التما ف .1
 ف األول الثانوي.؟لصا البلدى ط

 ث:ححدود الب

 يلتزم البحث احلايل ابحلدود اخآتية:

 صف األول الثانوي.ال البموضوعات القراءة املقررة على ط .0

 اسرتاتيجيات التفكري املتشعب    .4

 عي.دابهم القرائي اإلفة مهارات التنمي .1

 تنمية بعض عادات العقل املنتج. .2

يمية، علالت طلو نف، إدارة مظو فرسة إبراهيم حممدالثانوي، ف األول لصا البجمموعة من ط .1
 سيوط.أحمافظة 

 أدوات ومواد البحث: 

 ني حثوهي من إعداد البا

 ف األول الثانوي.لصة لطالب اباسناإلبداعي املي ائهم القر فلاقائمة مهارات  -أ

 الثانوي ولف األلصا طالبة لملناسبية االعقلادات ابلعة قائم -ب

 ويالثانصف األول ال طالبي اإلبداعي لائاختيار الفهم القر  -ت

 ف األول الثانويلصة لطالب اباسنملاتج املنل عقلمقياس عادات ا -ث

ي اإلبداعي ائهم القر فات الم القائم على الدماغ لتنمية مهار تعلنظرية العلى مج قائم انبر    -ج
 ف األول الثانوي.لصا البتج لدى طنملل اعقوعادات ال

 منهجا البحث:

 :الينيتيستخدم املنهجني ال البحث لغرض 
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 رائي اإلبداعي والعادات العقليةقلفهم الاملنهج الوصفي يف الوقوف على مهارات ا .0
 .املنتجة

 معلاعلية برانمج قائم على نظرية الته التجرييب وذلك للوقوف على فباملنهج ش .4
تجة نقرائي اإلبداعي وعادات العقل املاملستند إىل الدماغ لتنمية مهارات الفهم ال

 وتطبيق أدوات البحث الستخالص أهم النتائج.

 ظري للبحث ناإلطار ال

 : اسرتاتيجيات التفكري املتشعباحملور األول

 اسرتاتيجيات التفكري املتشعب 

كم   -بدوره -حيدد ،خ، الذيلمث تراعي االجتاه الطبيعي لحبريس جيب أن تعد اسرتاتيجيات للتد
عصبية ريعات الفخالل زايدة الوصالت أو الت توسيع الشبكة العصبية، مناملعلومات املتدفقة، واليت تعمل على 

ى حل علة، اليت تعمل على مساعدة الطالب اخلالقة اإلبداعي ه األفكارن امل،خ، مما ينتج عالايبني خ
 تنمية                             ت بصورة أكثر إجيابية، وأيضا  اثخالل التعامل مع البيئة واملستحدأفضل من  مشكالهتم، والعيش بصورة

تة، حسب امليول متفاو  إلبداع لديه يف جماالت خمتلفة، هذا إىل جانب تنمية الذكاء يف خمتلف جماالته بنسبا
 (.4000. )زيتون، كل طالببوالقدرات اخلاصة 

توسيع شبكة التفكري  اص يفختفكري املتشعب ملا هلا من أتثري ومن هنا كانت أمهية اسرتاتيجيات ال
 لدى الطالب وتعميقها.

وامتداد الشبكة  وصالت بني اخلالاي العصبية للم،خ؛ مما يعمل على توسيع تحمل على فحيث تع
وهذه  .وفتح املسارات الذهنية املختلفة العصبية، الذي ينتج عنه توسيع فكر الطالب إبنتاج أفكار جديدة،

 االسرتاتيجيات هي:
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 جية التفكري االفرتاضيتي( إسرتا1

للعمل على استيعاب  سيدر تاء الثنام التفكري االفرتاضي يف أدخمد هذه اإلسرتاتيجية على استتعت
 اط املعروفة واملتوقعة.ألمنن ام     دال  بد، ياألحداث بشكل جإدراك املوضوعات و و 

، وهى ليهاعئج املرتتبة اتلن األشياء واألسباب والعواقب وايفر بقوة كتدفع العقل ألن يف يفه
 ومات جديدة.علإسرتاتيجية فعالة لتكوين م

ه، مع باالفرتاضية لطال ةئلم جملموعة من األسملعله ايى توجعل جوهرها يفد هذه اإلسرتاتيجية عتمت
 اليتفة، و املختلات جديدة بني الظواهر عالقهتا على توضيح احلدث، وابتكار ل إجاابعممراعاة تتابع األسئلة لت

 واهر جديدة.ت وظالقااضية جديدة، حتتوي على أحداث وعوين موضوعات افرت كتسهم يف ت

 ومن أمثلة األسئلة احملققة هلذه اإلسرتاتيجية ما يلي:

 ماذا حيدث إذا......؟ إذا حدث هذا، فما التداعيات؟ -

 ؟..ما مدى اقتناعك إبمكانية حدوث......    -

 ك إذا صدر قرار..........؟فعلما رد    -

 ؟فعللو انك....... ماذا كنت ست   -

 .....؟حت.به لو أصعلن تفأما الذي ميكن    -

 ما النتائج املرتتبة على ظاهرة..........؟   -

 للقصة ؟     طال  بت نماذا حيدث لو كنت أ   -

 ب القصة ؟تفكار لو كنت أنت كاأما الذي ميكن أن تضيقه من    -

الفروض والتأمل  ، وفرضهمفسأن ري عنعبعلى حرية الت طالبوع من األسئلة يساعد النوهذا ال
ى ضرورة تقبل مجيع اإلجاابت عليؤكد  كما ه،يقرءون املوضوع الذي الع يفطي إلشباع حب االستالسعو 
 .دم رفض إجابة منهاعو 
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 ( إسرتاتيجية التفكري العكسي:٢

املوقف أو احلدث  ىلإ ظرابلن ف،ألو ن املعروج رد ملواقف جديدة من خالل اخلفل على تعرض العمت
، اإلتيان أبسئلة البالط نن أن يطلب مومن املمك و الرجوع من النتائج إىل األسباب،أبصورة معكوسة، 

ينتهي  األوضاع حىت كسيبدأ يف ع أن يبدأ من النهاية ، أو ا، أوهل إجاابت إجياد من                   حول موضوع ما بدال  
)آدم،  ات املستمرة بنب األحداث واملواقفالقرض إدراك العغضها، بفرت أي بداية ي أو ابلبداية احلقيقية،

ينمي و ، املوقفصر عنابني  اتالقالتلميذ للعتفكري العكسي يزيد من إدراك من ال النمطوهذا  (.55، 4005
 ن يطلب منأاإلسرتاتيجية ميكن  ه، ويف هذ    قا  عم رثمولية الكلية له من خالل رؤية أكالنظرة الش لىقدرته ع

 ه إجياد إجاابت هلا.نر من أن يطلب مكثة أئله األسيالتلميذ التدريب على توج

 -اإلسرتاتيجية ما يلي: ذهة هلومن األسئلة احملقق

 ؟ات هباصيخبعض الش تافري هناية القصة إذا عكست صغتت هل   -

 قصص؟لعكس هناية قصة من ا لىما الذي يرتتب ع   -

 لتعديل هناية هذه القصة. لعفسك مكان كاتب هذه القصة ماذا ستنفضع    -

 ؟انعدد من األسئلة حول هذا العنو  اطرح أكرب "لديك موضوع عن "احلرية   -

 :إسرتاتيجية األنظمة الرمزية املختلفة (3

ري مألوف غق استخدام أنظمة رمزية للظواهر، بطريقة طريسلوب لتوسيع الشبكة العصبية، عن هي أ
 (000، 4005) أدم، دامها به من قبل. خاست

قدرة ما منت لكفالتعلم،  استخدام األنظمة الرمزية املختلفة يف مواقف لىتعتمد هذه اإلسرتاتيجية ع
وقف، ملاستيعاب عناصر ا لىعلى قدرته عك م أنظمة رمزية خمتلفة كلما دل ذلالتلميذ على التعبري ابستخدا

 حتوضخطوط  و، فيمكن للتلميذ أن يرسم خرائط أأبسلوبه ات بني أجزائه، والتعبري عنهاالقوإدراك الع
 ني األحداث.ات بالقط جمموعة من العمبعادلة عن تراب العالقات بني األفكار واملواقف املختلقة، أو يعري
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 -من الطالب ما يلي: يطلبن رتاتيجية يف املواقف التعليمية أبوميكن توظيف هذه اإلس

 .شيء ما ابستخدام اخلطوط والرموز وصف وأة بني أحداث قصة القالتعبري عن الع  -

 و خطوط تعرب عن تسلسل األحداث واملواقف.أ رسم خريطة -

 درس.ال نرسم ما مت تعلمه م -

 رعية.فاألفكار الرئيسة وال ة بنيالقاهيم للعمفرسم خريطة  -

 ؟اتجننتج الترة معادلة واسو أحداث القصة يف ص عض  -

 ؟قراءة النصهل تستطيع رسم ما فهمته من  -

 ؟ه القطعة األدبية إىل صورة رقميةك حتويل هذنهل ميك -

س مدى تعكتلفة، خم يةز رم ظمةأن ابستخدام درة الطالب يف التعبري عن املوقفويتضح مما سبق أن ق
إدراكه لعناصر املوقف املتعلم ليتعمق يف  دفعتو  التعليمي، ات واالرتباطات بني عناصر املوقفالقإدراكه للع
للمعرفة     ا  واتساع    ا  أكثر عمق الضيقة احملدودة إىل نظرة ز حدود النظرةو ي يتجاأبينها،  تاالقوفهمه للع

 فزية، وحيبمما يؤدي إىل توسيع الشبكة العص ات واضحة؛القصر املوقف بععنا هيف طابرت املتكاملة يف نظام ت
 تنمية املهارات اإلبداعية.

 ( إسرتاتيجية التناظر:4

البحث عن  طريق عن العصيب، ريعفالت تنشيط القدرات الذهنية لعمل هي عملية تعمل على
 عبد)يهي بشتتثري أوجه التفكري ال ةمعا أسئلة طريق وذلك عن و عنصرين،أاملختلفة حول شيئني  تاباالستجا
 (002، 4002 ،املقصود

التشابه وأوجه  ات بني األشياء لتحديد أوجهالقن الععرص البحث فوتدعم هذه اإلسرتاتيجية 
وجه أاألشياء، حيث إن البحث عن و  العالقات بني العناصر حوضيتمن إعمال العقل ل زيد، فهي تالفاالخت

عناصر واملواقف ب التفكري فيما بني هذه التشعمن  ة من شأنه إاتحة مزيدلفتالتناظر بني أشياء تبدو خم
ية جديدة ينب ؤ تتطلب ر      ما  ئن اإلجابة داأل        عاليا                       التفكري يطلب إبداعا   ات ومثل هذاالقواألشكال من الع

 (25، 4005ر )على، عناصال
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 : تتتددمومن األمثلة ائيت

 روء.ملقص انال رد ذكرمها يفو ئني يما أوجه التشابه بني ش -

 ص املقروء.نذكرمها يف ال ردوجه االختالف بني شيئني و أما    -

 ظر:نيل وجهة الل( إسرتاتيجية حت5

 ةوتشجعه على التعبري عن وجه على أن يفكر يف آرائه ومعتقداته،اإلسرتاتيجية تساعد التلميذ  ههذ
يته ؤ ى ر علدورها بر ثا يف شىت املواقف، واليت تؤ من هبواخآراء اليت يؤ  داتعتقم واملالقيدئ و ااملبر واألفكار و النظ

ملزيد     ا  فرص هح لتيره لتنظ ةية تعتمد على حتليل التلميذ لوجهمع األحداث، وهذه اإلسرتاتيج اعلهفور وتألمل
، التلة من املشكحلل مشك وأ  مدى صحتها ومدى مناسبتها للموقفيفيها، والتأمل فمن تعميق التفكري 

، (إذا لزم األمر)، أو تعديلها (ة وصحيحةباسنذا كانت م)إ دعيمها وقبوهلات نهقد ينتج عر ظل وجهة النليوحت
 .(ة وغري صحيحةباسنت غري منإذا كا)و رفضها أ

 دم يف هذا الصدد:دن أن تتتك ميتومن األسئلة ال

 كما؟  -ت مكان هذه الشخصية كيف ستتصرف؟نك لو  -

 ها. وفسر رأيك.سبروء ؟ حدد أناملقدمة للنص املق إسرتاتيجية التكملة لتلك  -

 أبمثلة؟ ح؟ وملاذا؟ وض   ا  جزئي      ا  أميلاب رفضك ملوقف ما. وهل ترفضه كببرر أس  -

 ى هذا املوقف؟ دعم وجهة نظرك ابألدلة.علكيف تتوقع األحداث املرتتبة    -

 ري األحداث؟غحيال هذا املوضوع؟ وكيف تتوقع ت كيف ترى األمور   -

ن وجهة مه هذا املوضوع؟ وكيف ترى األمور يلك جتاملاذا تعرتض على وجهة نظر زم  -
 نظرك؟ وملاذا؟
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 ملة:تكإسرتاتيجية ال

غري املكتمل، إن إكمال ى األفراد إلكمال الشيء ى الدافع الطبيعي لدعلد هذه اإلسرتاتيجية عتمت
ات بني القعديد حت؛ حملاولة إجياد و (ريهفكعب تيش)ري يف اجتاهات متعددة فكث التلميذ على التاألشياء حي

 لى التنبؤعإجياد عالقة بني األحداث تساعده  ر الناقص، أوعنصرفة المعاعده يف تسيث العناصر املوجودة، حب
 ميكن حدوثه. مبا

 -:ية استددام هذه اإلسرتاتيجيةفبعض األمثلة اليت توضح كي يوفيما يل

 ب أن يكملوا النص املقروء.لطال الطلب من ا محذف هناية النص املقروء  -

 .قروء  م الطلب من الطالب تكملتهو أكثر للنص املأعرض فكرتني   -

 .مقروء ( نصضع هناية للنص املقروء ) عرض  -

 إسرتاتيجية التحليل الشبكي:

ق سلسلة ريوذلك عن ط ة؛ ومعقدة،فواهر خمتلظحداث اليت هلا نتائج كثرية، أو هتدف إىل حتليل األ
ت والنتائج املتشابكة القا، والظواهر املختلفة، لتحديد الع تشكل احلدثن األسئلة حول العالقات اليتم

ليل هذه الشبكة من األحداث ترب اكتشاف وحتعة العناصر، وييها ببقنومعرفة مدى ارتباط كل ملألحداث، 
 ريعات اخلالاي العصبية.فين تو ارهتا لتكث، مبثابة تدريب خلالاي امل،خ واستات والظواهرالقوالع

ات والتعبري عنها، واستنتاج القنمية القدرة على اكتشاف هذه العيجية على توتعتمد هذه اإلسرتات
مزيد  ات هوالقمن اكتشاف الع فيعد اهلدو ق تعقد الظواهر، ر ديد طباطات بينها وحماولة تبسيطها، وحتاالرت

ديد االرتباطات وحتات ومعرفة القهر واألشياء، كما أن اكتشاف العمن استيعاب املوقف واألحداث والظوا
عقلية  تمي لديه مهارات وإمكااننيو كري التلميذ، فارهتا لتشعب تثل مبثابة تدريب خلالاي امل،خ واستطرق التداخ

 املهارات اإلبداعية ويدربه على أداء عادات العقل بصفة مستمرة. جديدة ومنها

 :يةلاتيجية ابستخدام األمثلة التااإلسرت  هيق هذقميكن حت

 ؟يف توصلت لذلكك؟ و ص املقروءناث داخل الف ترتبط هذه األحدكيحدد   -

 ؟اإلبداعي وبني معلوماتك السابقة هم القرائيف ما تعلمته عن مهارات البنية القما الع  -
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 مد سعيد أ/ فاطمة حممد حم        
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 ليةعقور الثاني: العادات الاحمل

 :مفهوم العادة :     أوال  

 -:اهنيعات متشاهبة مفر ( بعدة تHabit) يات كلمة عادةباملعاجم واألدعرفت بعض   -

    ا  رد أي يعود عليه مرار الفاده عت ما يعينعادة، ت (25، 4000عراين، )مع اللغة العربية عن جاء يف جم
 بة.ظوموا    ا  كرار تو 

                                (: كل ما أ عتيد حىت صار ي فعل من 220 -215، 4000العادة يف )معجم الوجيز،  -
 غري جهد ومجعها عادات.

قيقتها. ن حعك ومتييز األشياء ار دإ (215، 4001معجم الوسيط، ) العادة يف -
واالجتاهات والقيم  من املهارات جمموعة ا:أبهنالعقلية  العادات (4001،21 ،لوف)نويعرفها 

علي املثريات     ء  الذكية، بنا اتكيأو السلو ت األداءا نم التضيفت  اءبنرد من فاليت متكن ال
 وعةداء سلوك من جممأو أ ةنيية ذهملع ، حبيث تقوده إىل انتقاءعرض هلابهات اليت يتنوامل

علي هذا  ك بفاعلية واملداومةتطبيق سلو  ضية أوق وأ ما مشكلة ات متاحة إمام ملواجهةخيار 
 هج.نامل

 :لعقوصف عادات ال

قطامي ( و)002-000، ص ص4001ر، و وعم طامي)قذلك   ل كما أوردعقال عادات ميكن وصف
 نحو التايل:( على ال021 -022، ص ص 4005واثبت، 

 (Persisting)املثابرة:  -1

ها: "امعن (4001،52،وستا وكاليك)ك من     كال   خلص ابرة قائمة العادات العقلية، وقدتتصدر املث
 "تريد االستسالم تنك حىت لو ابملهمة بقوهلما هي التمسك
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 اكتمال املهمة وعدم رد إىل حنيفم ابملهمة املوكولة للاتز لاال" هناأب (11، 4001وفل، )نويلخصها 
 نةرية خمتز اسرتاتيجيات ملعاجلتها وامتالك ذخ طويرالت وتكيل املشلت والقدرة علي حتمام الصعوابأاالستسالم 

 احثة أبن املثابرة مابق ترى البس شعور ابلراحة وبناء على ما املشكلة اليت يتبعها من االسرتاتيجيات البديلة حلل
، ابلرغم ظمةنوم قة منهجيةيطر ب، واجههترد إىل إمتام حل املشكلة اليت فحافز داخلي، يدفع ال رغبة أو إال هي

تح نفقل مع لبناء عقلية ميكن تعلمها واجهه بغية حتقيق اهلدف املنشود، وهي عادةتمن مجيع املعوقات اليت 
 على مجيع االحتماالت.

ت على ممارسة املشجعا ن يطلع على املوروث النبوي من أحاديث ومواقف جيد الكثري الكثري منمو 
 ( من املؤمن الضعيفإىل هللا بأحو  املؤمن القوي خري صلى هللا عليه وسلم ) يقول الرسول                    عادة املثابرة فمثال  

يقول و صالة قيام الليل بل يداوم عليها ملسلم ان ال يرتك أبكان الرسول عليه الصالة والسالم ينصح      ا  مائود
 .قطع"نمن كثري م قليل دائم خري"عن أفعال اخلري     ا  مائد

 (Managing Impulsivityر )وكم بالتهالتح -٢

هم فهمة، ابملأ ن يبدأل ب والتفكري واإلصغاء للتعليمات قميتلك الفرد القدرة علي التأين أنهي 
 نيسحعلي وضع خطة وقبول االقرتاحات لتير اسرتاتيجيات للتعامل مع املهمة، والقدرة و طتالتوجيهات و 

 ذ، إ   ا  ن يتم فهمها متامأري حول فكرة إىل فو  حكم جيل إعطاءن، وأتخرياألداء واالستماع لوجهات نظر اخآ
خطة عمل  قة أوبسمية ؤ ين ر كو كلة وتات حالل املشكالت التأين والتفكري قبل اإلقدام علي حل املشفمن ص

 اح.فل البدء ابلعمل والكبو اجتاه قأ أو هدف

يث يقول من كم وضبط النفس ححعن التهور ودعاان إىل الت صلى هللا عليه وسلم ولقد هناان رسولنا
 حيب الرفق يف األمر كله" "اي عائشة إن هللا صلى هللا عليه وسلم يقولو رم اخلري" رم الرفق حيحي

 هم وتعاطفتفاإلصغاء ب -3
 Listening to others –With Understanding and Empathy  

ة الئممرة سليمة و و صب على اإلصغاء لآلخرين واحرتام أفكارهم والتجارب معهم در فهي قدرة ال
 وضيحهاتين بشفافية وإضافة معان، لخر فاهيم ومشكالت وعواطف وأفكار اخآإعادة صياغة م ىوالقدرة عل

 وتقدمي أمثلة عليها.
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 بوينيكرت فإن علينا   ن نغرس عادة اإلصغاء النقدي البناء يف املتعلمني،أة أننا إذا أردان ثاحبال ظوتالح
ن مهتم وتقيمهم ليتمكنوا از اإجنو  تعليق( آرائهم وأحكامهم م على كيفيةهبر ندن نبذل قصارى جهدان، كي أ

                                                        إ ن  الت م ع  و ال ب ص ر  و ال ف ؤ اد  ك ل  أ ول  ئ ك   ) عز وجل خآخرون إبحكام، ويؤكد ذلك كالم هللاما يقوله افيالتفكري 
ئ ول    (12( )اإلسراء:                        ك ان  ع ن ه  م ت 

 (Thinking Flexibility) :ةنالتفكري مبرو -4

ل ئالتفكري ببدا رد عليفاالستجاابت واألفكار وهي قدرة الكرب كم من أوحو إصدار  البتشجيع الط
 املختلفة.قف او ملتكيف مع الة لبليوخمتلفة مع طالقة يف احلديث وقا نظر متعددة توخيارات وحلول ووجها

االعتبار العديد من  اس الذين يفكرون أبسلوب مرن يقرتبون من زاوية جديدة، فهم أيخذون بعنينفال
 بناء على غريوقت واحد وعقوهلم مفتوحة للتن مع عدة مصادر للمعلومات يف و ر البديلة ويتعامللنظوجهات ا

 ختتلف مع معتقداهتم املعلومات اجلديدة حىت لو

 وق املعريف()فول التفكري حالتفكري  -5
(Thinking About Thinking Metacogration) 

    ا  ن يكون واعيأوعلى  ر ختطيط إسرتاتيجية من أجل إنتاج املعلومات الالزمة،رد على ذكفهي قدرة ال
وترى الباحثة أن مدي إنتاجية تفكريه وتقوميه  ، وأن يتأمل يفكالتل املشحاء عملية أثنطواته واسرتاجتياته خل

وما حيتاج  معرفة اخلطوات الالزمة خلطة عمله ووصف ما يعرف، رد علىفكري هو قدرة التفالتفكري حول ال
 رصةفرد لنفسه فلا نحالعادة تستلزم من هذه أريه، و فكخطوات ت حتقييم كفاءة خطته وشر  ملعرفته، والقدرة على

هدافه تيجياته األدائية، اليت أوصلته ألقييم كفاءة اسرتات القيام ب ميف أفعاله، وملاذا يفعلها؟؟ ومن مل ألتل
        إ ن  يف  )  كتابه الكرمي:يفث قال يح اس للممارسة هذه العادةنلعز وجل يف كتابه ا املنشودة. ولقد دعا هللا

م  ي  ت  ف ك ر ون   ت  ل  ق و  َي   (                                         ذ  ل ك  َل 
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 : (Striving For Accuracy)أجل الدقة:  الكفاح من -6

اجعة ص املعلومات للتأكد من صحتها ومر حرفية وإتقان وتفحبرد على العمل املتواصل فقدرة ال يه 
عة القواعد اليت جراممل يتفق مع املعايري، و الع أن التأكد من إجنازه و متص ما فحم ومراجعة وتمتطلبات املها

 غي االلتزام هبا.ينب

ب حي إن هللا" :حيث قال إىل ممارسة هذه العادة حببها إلينا  صلى هللا عليه وسلمدعا رسول هللا ولقد
 ن يتقنه."أ              ل أحدكم عمال  عمإذا 

 :(Questioning and Posing Problem) تكالشوطرح امل التساؤل -7

و عندما تعرض أعندما حتدث  التلة وتوليد عدد من البدائل حلل املشكأسئهي القدرة علي طرح 
 على اختاذ القرار. ددة، والقدرةعل على معلومات من مصادر متصو عليه، من خالل احل

املتعلمني  لماء واملربني أبمهية تدريبوترى الباحثة هذه العادة من أهم العادات العقلية اليت ينصح الع
مبفرده فاملتعلم حباجة إىل توجيه  املتعلم ن يكسبهاأرة يف العمر، وعدم االعتماد على مراحل مبك ذنم ليهاع

لسد الفجوة    ا  داته الدائمة. ويلجا الطلبة غالبن عاح مصبتو  بهاكتساملتابعة يف ذلك، لي عومدروس م متعمد
اضية اليت هتدف ال يعرفونه وذلك عن طريق طرح العديد من األسئلة االفرت  وما ليت ميتلكوهنابني املعرفة السابقة ا

 تعاىل: يؤكد ذلك قول هللاو لنظر قاط البديلة ووجهات انات، والبحث عن الالقلعا، و التإىل اكتشاف الص

ر  إ ن ك نت م  ل  ت  ع ل م ون  ) أ ل وا أ ه ل  الذ  ك   (21)النحل،   (                                                         ف اس 

 :ق املعرفة السابقة يف مواقف جيدهطبيت -8
  Applying pas Knowledge to New Situations 

طبيقه على وضع، جديد ت  م، ومن     ما  املعين من جتربة ما والسري قد على استخالص دلفر اهي قدرة 
رت به يف ممبقارنته بتجارب مشاهبة     ا  ي قدرته على توضيح ما يفعله حاليه وأ خمتلقتني، تنير كفوالربط بني 

ن مصادر و املعريف والتجارب لتك زون، والقدرة على اسرتجاع املخابإلشارة إىل تلك التجارب وأاملاضي، 
 يوضحه. وأبياانت لدعم ما يقول 
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التجربة مرآة " العادة مثل هجع على ممارسة هذالعديد من املقوالت يف الرتاث العريب تش ظالحنو 
 م من التجربة."علالذكي يت" و "العقل

 التفكري والتواصل بوضوح بدقة : -9
 Thinking and Communicating with: (Clarity and Precision) 

لغة دقيقة لوصف     ا  مستخدم          أو شفواي      ا  يبما يريد بدقة سواء كان ذلك كتارد على توصيل فقدرة ال يه
ر مشولية، كثع قرارات أنص علىات، والقدرة الفواالخت التشاهبات يزالرئيسة وتتم تافديد الصاألعمال وحت

يم ودعم التعم يفعن اإلفراط  بعددام مصطلحات حمددة، والخعلي است والدقة حيال األفعال، والقدرة
 األقوال واألفعال الدالة. اللت مقبولة من خانايالفرضيات ب

 Gathering Data Through All Sensesمجع البيانات باستخدام مجيع احلواس :  -11

س والتجربة موالل رص الستخدام احلواس مثل البصر والسمعفن من العدد ممك كربأحة اتإ يه
ظة األشياء أو حشتق من البيئة من خالل مال   ي  ادي املقايف و الثوي و للغم اعلق، فمعظم التو ركة والشم والتذاحلو 

 استيعاهبا عن طريق احلواس.

ع  و ال ب ص ر  و ال ف ؤ اد  ك ل                      و ال  ت  ق ف  م ا ل  ) عاىل يف اخآية الكرميةت هللاأكده  ام ذاوه                                                                   ي س  ل ك  ب ه  ع ل م  إ ن  الس م 
ئ وال    (.12)اإلسراء،  (                                  أ ول  ئ ك  ك ان  ع ن ه  م س 

 (:Greeting imaging and innovatingصور واالبتكار )تاإلبداع وال -11

وعة نومواقف مت ةفدوار خمتلسه يف أنفير و التفكري من عدة زوااي، وعلي تص ىعلفرد لدرة اقهي 
لعادة اري عادية. وترى الباحثة إن هذه غالتفكري أبفكار  ىول البديلة، والقدرة عللوتقمصه لألدوار واحل

الذي يعيش فيه، وأنه ابإلمكان  م، بل هي مرونة ابلوسطعلللمت يةنيجلاثت اورو املليست يف  -كغريها  -يةالعقل
ى علدرك األشياء بطريقة خمتلقة، وهم وأن الطالب املبدع ي التجربة واملمارسة والتعليم، اللميتها من خنت

ال قادة والتفكري هبا حيث عانه وتعاىل ملمارسة هذه البحس خماطر وجتاوز احلدود ولقد دعا هللا داد لتحملعاست
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ء                                                                                ب د يع  الس م او ات  و األ  ر ض  أ َّن   ي ك ون  ل ه  و ل د  و مل   ت ك ن ل ه  ص  ) ابه العزيزكتيف   ء  و ه و  ب ك ل   ش ي  ب ة  و خ ل ق  ك ل  ش ي                                                     اح 
 (.000( )األنعام،         ع ل يم  

 (Responding With Wonderment and Awe)االستجابة بدهشة ورهبة  -1٢

حللول ومواصلة التعلم والشعور هي القدرة علي الفاعلية يف االستجابة واالستمتاع هبا، وإبجياد ا
 ، فكلمامتعل   ت  ا قطف أكثر ممتالعادة  لم والتقصي واالهتمام. وتشري الباحثة أن هذهر يف التعو هار والسر النباب

املمارس هلذه  در فو هذه العادة لدى املتعلمني فالمنزاد معدل  وية ومتعة ودهشة، كلمايكانت الدروس أكثر ح
 العادة يتميز ابلعديد من السمات مثل:

جيد هذه  تأمل آبايت هللاملوا قصي جذور املشكلةها حيب االستطالع وتحلبتحدي املشكلة وحماولة 
ر  اَّلل   و م ا ن  ز ل  م ن  اْل  ق   و ل  ي ك ون وا                                                           أ َل   َي  ن  ل ل ذ ين  آم ن وا أ ن َت  ش ع  ق  ل وب  ه م  ) ادة واملتمثلة ابخآية القرآنيةعلا                                                          ل ذ ك 

ق ون                                                                ك ال ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  م ن ق  ب ل  ف ط ال  ع ل ي ه م   ه م  ف اس   (.02( )احلديد،                                                                 األ  م د  ف  ق ت ت  ق  ل وب  ه م  و ك ث ري  م  ن  

 (Taking Responsible Risks: )= اإلقدام علي خماطر مسئولة 13

بسبب التجريب  يةنيب وأفكار جديدة واكتشاف وسائط فاالستعداد لتجربة إسرتاتيجيات وأسال
رضه عملية حل فرص ملواجهة التحدي الذي تفال لالياهلا واستغحار فرضية جديدة حىت لو كان الشك واختي

جاح نيف ال الشخص الذي يفكر سؤولة هوملعلى املخاطر ا ن الشخص املقدمشري الباحثة أبتاملشكالت. 
على            سه ذهنيا  نف ربقدراته احلالية وجيخيشى الفشل ويعيش على حافة إمكانياته الذهنية و  املرتبط ابجلهد وال

كمة حلولة والفشل تساعده على معرفة ان احملاتمتع ابملغامرات الذهنية ومؤمن أبشكلة املعقدة ويسامل اقتحام
 صواب.الو 

 (Finding Humourالفكاهة والدعابة: )إجياد  -14

خالل  والضحك، من ةتعلوكيات اليت تدعو إىل السرور واملاذج من السمنى تقدمي علرد فدرة الق يه
وترى الباحثة  .م البهجة والسرورهتف على القدرة متالكرات واثغارقات والفطبيق واملاالت عدم التحم من علالت
 يف تنمية هذه العادة. وامة الصفية، ليسهئ حباجة إىل نشر الدعابة يف البيمنياملعن أ
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 -ك:ومن األفكار املعنية يف ذل

 . ظريفة        أمثاال  عمل لوحة إعالانت، تتضمن كاريكاتريات مضحكة، و  -

 .ات لبناء الدعابة اهلادفةباسنم إقامة     -

 ة.كاهيفقراءة القصص والكاريكاتريات ال -

                                 ق ل  ب ف ض ل  اَّلل   و ب ر مح  ت ه  ) ز وجل إىل ممارسة هذه العادة يف اخآية الكرمية عوقد حث هللا -
ر  ِم   ا َي  م ع ون   ي   ل ك  ف  ل ي  ف ر ح وا ه و  خ   (11( )يونس،                                                            ف ب ذ  

 (Thinking Interdependentlyيل :)التفكري التباد - 15

ختيار مدى صالحية ل ضمن جمموعات، مع القدرة على تربير األفكار واالعمرد على الفهي قدرة 
 اجملموعة. عل مالعمن و و ول والتفاعل والتعالإسرتاتيجيات احل

                                   ى  و ل  ت  ع او ن وا ع ل ى اإل  ْث                                            و ت  ع او ن وا ع ل ى ال ب    و الت  ق و  ) تعاىل يف اخآية الكرمية ويؤكد ذلك قول هللا
و ان  و ات  ق وا اَّلل   إ ن  اَّلل   ش د يد  ال ع ق اب    (4( )املائدة،                                                             و ال ع د 

  (Remaining Open to Continuous learning االستعداد الدائم للتعلم املستمر  -16

ى طرق علبحث املتواصل للحصول ستطالع والم املستمر وامتالك الثقة وحب االلرد على التعفقدرة ال
 م وحتسني الذات.لمو والتعنجل التحسني والأأفضل من 

ابلعادات العقلية. إال أهنا  يات و إعداد القوائم اخلاصةميف مراتب و مسالف االخت مغنه ر أ حظو يال
التصرف و  واملثابرة و املرونة يف التفكري، متشاهبة يف مضموهنا إىل حد كبري، فهي تؤكد حب االستطالع،

قدرته على صنع سان و يع القوائم احرتام اإلنممن اخلصائص البارزة جل نهأع القرارات، كما ناإلقدام وصاملنطقي و 
 .كريالفاراته بعد احلصول على املعطيات وعلى توجيه سلوكه اختي

ؤسسات ادي به كافة املة وتنثه الرتبية احلديعشعار ترف يمه، هوعلستمر( وكيفية تملم اعلم )التفنعل
اة ن احليمرفة والتعلم املعالعقل لطلب  تحفيزرة ممارسة هذه العادة لغفر موىل عماألمام  عاة، دالعامليالرتبوية 
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ن أمل يستحي  وما ر يف األمورسمل جي ما   ا  يزال العامل عامل ال"  قولهيفها نوالتجربة م اخلربة وأحداثها واكتساب
 ".م منهأعل ميشي إىل من هو

 :القرائي اإلبداعي الفهمث: مهارات لثالاحملور ا

اختبارات التفكري  مهلى أعالع ط تناولت اإلبداع ومهاراته، واإلد مراجعة األدبيات السابقة اليتعب
يت مت لإلبداعي االفهم القرائي مهارات اأبرز ح أن تضي Torrance نسراتو وهى اختبارات     ا  اإلبداعي شيوع
 :يتيما أيفل ثى قياسها تتمعلتناوهلا، والعمل 

 املهارات:

اهر: احلاذق بكل ق يف الشيء واملاحلذ :ادة مهرميف ( 012ه ، 0202 ظور،نابن م) رذكاملهارة كما 
           به حاذقا . ي صرتأارة، مهر به أمهيقال مهرت هبذا األمر و ل، عم

د يف الوقت م على الفهم واالقتصائ، القاا "األداء املتقنأبهن( املهارة 11ه ، 0205، وقد عرف )السيد
 واجلهد"

عقلية،  ، أويةفظل وأون حركية، تك قدلتعلم، و ابمو نحذاقة تأبهنا " (222، 0510 ويل،اخل)ويعرفها 
 وع "نمن أكثر من     ا  مزجي وأ

والدقة واإلتقان لبعض  ابلسرعة، و يتسملى وحع الطالب: أداء اأبهنالدراسة  ذهيف ه             رف إجرائيا  تعو 
 د تطبيق الربانمج.عة، واملرونة، واألصالة بالقالط) لمة يفتثعي املدابي اإلائهم القر فمهارات ال

 :Fluencyة الطالق:      أوال  

و أى توليد عدد أكرب عن البدائل علقدرة ل"ا( 11، 0555 ،انجرو )فها ر ا عكمة  لطالقاب دقص   ي   -
، 4001 ،ورةنح)رعة والسهولة يف توليدها" عرف السو  ،نيعثري مفكار عند االستجابة مل، أو األاتادفرت امل

دة حممكن من األفكار، والصور، والتعبريات املالئمة يف و  داج أكرب عدنتالقدرة على إأبهنا: " ( الطالقة40
 "زمنية حمددة
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توليد  وأعلى إنشاء  : " القدرةيالقة هإىل أن الط( 015، 4002 ،ري ) أبو جادو ونوفلشوي -
 يزرد، وتتمفاجليد للمعلومات اليت تعلمها ال همفإىل ال، وتؤدي تلول للمشكالاحلعدد كبري من األفكار ، و 

 "ددةحموالتصورات يف مدة زمنية  ،إبنتاج عدد كبري من األفكار

ة تشري إىل قدرة الفرد القالط فقالوا " إن( 005، 4000 ،، وآخرونالعبيدي ) عىنويؤكد هذا امل -
 نية معينة "ما يف فرتة زم ن األفكار عن موضوعمكثر عدد ممكن أعلى إنتاج 

يد يعدو عن كوهنا لتول ، والذي الالحيبيات حول مدلول الطاقة االصطمما سبق اتفاق األد تضحوي
 بتة.اث، مع التقييد بفرتة زمنية شكل كميباألفكار واالستجاابت 

أو األفكار، أو  كرب عدد ممكن من البدائل،أالدراسة: قدرة الطالب على إعطاء ا يف هذه هبويقصد 
 فكرية. وأارتباطيه،  وأددة، لفظية كانت تلك القدرة، ري معني يف فرتة زمنية حمثالنتائج املرتتبة على استجابة مل

 :يلمتعددة للطالقة تتمثل يف التا                      ناولت األدبيات أمناطا  توقد 

 :الكلمات القةط . الطالقة اللفظية ، أوأ

يث تتوافر يف اظ حبأللفكرب عدد من اأاج رد على إنتف"قدرة ال أبهنا: (11، 0555 ،نواجر ) عرفها
 "اللفظ خصائص معينة

 الكلمات : "سرعة التفكري يفهيقة اللفظية الن الطأ (12، 4001ائي، كنال)ويف السياق ذاته يذكر 
 دد"إبعطاء كلمات يف نسق حم

 :طالقة املعاني رية، أوكطالقة الفب. ال

يد كمية من األفكار يف زمن نسبة تول" (22، 055 ي،ثاحلار )الفكرية كما ذكر  ةلطالقابيقصد 
و جودهتا، أوعية االستجابة بنيهتم يف هذا النوع  نه "ال( أ020، 4002 ونوفل، جادو ويوضح )أبو "معني

 "و كمية االستجاابت اليت يتم توليدهاأ، قدر االهتمام بعددب
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 الطالقة التعبريية: -ج

ن اجلمل ذات املعاين م نممك ددع أكربعلى بناء رد الفأبهنا: "قدرة ( 22، 0555 احلارث،)ها فعر 
 ة"فاملختل

وين كتإىل سرعة  ية تشريالتعبري ة الطالق: " أن  (4001،11، ايننالك)السياق يذكر   ذاتيفو 
 "العبارات، واجلمل

بقوهلما:"     حا  وضو  ثرأك شكلبالطالقة التعبريية  حلطمص( 020، 4002 ،لوفنو  جادو بو)أويتناول 
ها بطريقة تكون نعبري تعيف كلمات، أو صور لل هاغة صو نيولة، وإمكاسهبري عن األفكار بعالت ىعلالقدرة  يه
 "مة هلاالئة بغريها، وممتصليها ف

ل، أو العبارات ممن اجل نكمم قدر كربأء طاإع لىرد عالفلطالقة التعبريية هتدف إىل قدرة وعليه فإن ا
 .عنيوقت مبع ارتباط ذلك مر يسة قي سهولة و حاتقف املواامل عن عربت اليتوية السليمة، و اللغذات الصياغة 

 :يةطباالطالقة الرت .د

ويؤكد  القائمة بني األشياء اتالعالقن "تتضمية : طالرتاب( أن الطالقة 11، 4001 ،ايننالك)ذكر ي
سريع يف كري الف إىل: " قدرة الفرد على التريمن أهنا تش( 12ه ، 0214 ،هللا الطيب وعبد)ذهب إليه  ما هذا

 "نيعطة مبوقف مبرتملالكلمات ا

ن م قدر ربكأ  إنتاجعينت يةطة الرتابطالقول: إن الالقريفني السابقني ميكن لتع ايفى ما ذكر عل ءانوب
 .ملشرتكة يف صفة حمددة مثل التضاد، والرتادفا لكلماتا

:  :Flexibilityرونة امل        ثانيا 

 وعي لهلنا بانن اجلتضمن املرونة تإداع فلإلبركز على اجلانب الكمي تة الطالقنت كاإذا  

 اليت أييت هبا الفرد املبدع". تالف األفكارخا وأع، نو ت"ا: هناملرونة أب (44، 0512)زيتون، ف عر د فق

 املوقف أي درجة تغيرييري احلالة الذهنية بتغ"  :قصد هبا   ي  أن املرونة  (05، 0551ويعرفها )عبادة، 
 عينني، كما تعيف اجتاه م همتفكري  دريهم ممن جيمغدعني عن بمتيز األشخاص امل تغيري التفكري اليت يفالسهولة 

 .ويع األفكار"تن يفالقدرة 
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وعة تنتوليد أفكار م القدرة على: "ين املرونة هأ (12، 0555ويف ذات السياق يذكر )جروان، 
 ".ليست من نوع األفكار، واحللول الروتينية

موقف معني  وأى إنتاج استجاابت مناسبة ملشكلة القدرة عل" أبهنا: (12، 4004 ) فهمي، وتعرفه 
 عن النمطية"    ا  تسم تلك االستجاابت ابلتنوع بعيدمثري، وت

من األفكار أو  ، وخمتلفأبهنا: "القدرة على إنتاج عدد متنوع (12، 4001 ،ينالكنا)ويعرفها 
 ."كر إىل نوع آخرف من العني، والتحول من نوع ماالستجاابت

و أمن األفكار  وع:متن هذه الدراسة أبهنا: "القدرة على إنتاج عدد يف     يا  ملرونة إجرائوتعرف ا
 عن الكم.     ا  عيدبحللول، ويتم الرتكيز على الكيف ، أو ااالستجاابت

 خذ مظهرين مها:أتواملرونة يف جمملها 

 :املرونة التلقائية -1

تنتمي إىل فئة واحدة،  ستجاابت اليت المن اال    ا  عدد    ا  يئ قدرة الشخص على أن يعطي تلقاوهى تعين
كرب عدد أ اجتاهات جديدة إلنتاج  يفعنيحل م وتتمثل يف حرية تغيري الوجهة الذهنية حرية غري موجهة وحو

كرب عدد ممكن من العناوين املتنوعة لفكرة أاألفكار املختلفة يف يسر وسهولة، كان يطلب من املتعلم ذكر  نم
 ة.نمعي

 :فية. املرونة التكي٢

املتعلم لوجهته الذهنية  رد على تعديل سلوكه ليتوصل إىل حل مشكلة ما، وتتصل بتغيريفوهى قدرة ال
 (.12ه ، 0242 ،خلف هللا)موجه،  تغيري

، ول املقرتحةلهتدف إىل سهولة االنتقال بني احل على ما سبق ميكن القول إن املرونة يف جمملها    ا  ءانوب
 .تفكريي واحد سر منطأوع يف فكار املتنوعة دومنا الوقواأل
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 Originality: األصالة :   ا  ثالث

 "رد يف النواتج اإلبتكاريةتف، والاجلدة ا: "أبهناألصالة ( 12، 0555 ،جروان)عزف 

إنتاج اجلديد غري املكرر القدرة على : "أبهنا األصالة( 21ه ، 0242 ،لدهبا بو)أرف ع
 "طرافة، والة ابجلدةفصتري املباشرة املغت اابواالستج

ت اندرة وغري ابجاتتقدمي اس علىالقدرة " ينتعأن األصالة  (21ه ، 0242 ،خلف هللا)ويذكر 
 ة"حرو طة للمشكلة املالئمن مقبولة، ومو وعها أن تكيع عدم شنال ميشائعة، و 

توليد،  وأإبداء،  علىن األصالة القدرة أبقوهلما: " (012، 4002فل، و نأبو جادو و )ويؤكد ذلك 
 ".ةالقة، وخدريفة، و أفكار جديد

ة، أو أفكار غري منطية، أو فو ألالقدرة على إعطاء حلول غري م :قصد ابألصالة يف الدراسة احلاليةوي
 ف املطروحداسبة للهناخآخرين، مع كوهنا مقبولة وم عند استجاابت غري متوقعة

 ائج الدراسة وتفسريهانت

سئلة الدراسة أ عنحاولة لإلجابة كم ه الدراسة من نتائجعنرت فسأل أهم ما الفصيتناول هذا 
 :رت عنه الدراسة من نتائجفسأما  ضوء والبحوث املقرتحة يف توصيالتوحتقيق أهدافها، كما يعرض بعض ا

 :صهنل الفرعي األول ولسؤا: لإلجابة عن ا     أوال  

هم فالدماغ لتنمية مهارات ال علىقائم على نظرية التعلم القائم سس برانمج مقرتح أما  .0
 ؟الثانوي ولالصف األ البط ىج لدملنتل اعقوعادات ال اإلبداعيي ئاالقر 

م املستند إىل الدماغ إبتباع التعلنظرية  لىلقائم عامج املقرتح الصورة النهائية للربان ىلمت التوصل إ
 :يلها ما يمهوعة من اخلطوات وكان من أجمم
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 :امة للربنامجعاألهداف ال -1 

ة عامة في برانمج بصأ وأهداف (الربانمج)طوة رئيسة عند تصميمه لربانمج خحتديد اهلدف من ا عدي
هداف هذا الربانمج بصفة عامة أص خلتترية، و هاية واألهداف املرفية واألهداف الوجداناملعتتمثل يف األهداف 

 :يف

ض عادات العقل من خالل اسرتاتيجيات التفكري املتشعب عي اإلبداعي وبئتنمية مهارات الفهم القرا
 :هانوم ب الصف األول الثانويلطال

 الطالقة 

 املرونة 

 األصالة 

 :حمتوى الربنامج -٢

 :اخآتية سالث وحدات واليت تتمثل يف الدرو يشتمل هذا الربانمج على ث

 .صناعة املستقبل 

   .اهلدم والبناء 

 وصية إىل ولدي. 

 .العمل التطوعي 

 نو حرية الذين يعلم. 

 .الثورة احلقيقة 
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 الطرق واالسرتاتيجيات -3

من اإلسرتاتيجيات  اعتمد بناء الربانمج على استخدام اسرتاتيجيات التفكري املتشعب وهي جمموعة
ابستمرار  م حيث تساعد ممارستهاملتعلا فكريتالفكر وتعدد الرؤى وتسمح يتشعب  مرونة يفاليت تساهم 

 كة األعصاب ابمل،خ.ببني اخلالاي العصبية املكونة لش ارات جديدة لالتصالسم فتحوالتدريب عليها على 

 يميةعلاألدوات والوسائل الت -4

 .السبورة الطباشريية 

 بطاقات 

 .الكتاب املدرسي 

 سيتم دراستها يترض بعض املوضوعات العيمية لعللوحة ت. 

 شطة.نكراسة األ 

  رفة.املعغرفة مناهل 

 استطالع رأي حول الربنامج. -5

 حملكمني الستطالع آرائهم حول الربانمج املقرتح.بعد االنتهاء من بناء الربانمج مت عرضه على السادة ا

 

 تقويم الربنامج -6

 التقومي كاخآيت: الربانمج متت عملية للتعرف على مدى حتقيق أهداف

 األسئلة املوجودة عقب كل درس. التقومي أثناء تقدمي الربانمج: وذلك من خالل .0

الفهم القرائي اإلبداعي  التقومي بعد االنتهاء من تدريس الربانمج وذلك من خالل اختبار .4
 ومقياس عادات العقل.
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 صدق الربنامج:

قام الباحثان حبساب صدق الربانمج وذلك بعد عرضه على عدد من السادة احملكمني ومت التأكد من 
للتطبيق وذلك بعد إجراء التعديالت املقرتحة، واستبعاد الفقرات اليت مل جيمع عليها  الربانمج صالحية

 احملكمون.

أصبح الربانمج يف صورته النهائية الصاحلة للتطبيق، هبذا تكون الباحثة قد أجابت على السؤال وبذلك 
 الفرعي من أسئلة الدراسة.

: لإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني ونصه:                                              ثانيا 

الدماغ يف تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي ى نظرية التعلم القائم على "ما فاعلية برانمج قائم عل
 "دى طالب الصف األول الثانوي؟ل

 فقد متت اإلجابة على هذا السؤال من خالل احملورين التاليني:

 الثانوي؟ لاحملور األول: التوصل إىل قائمة مهارات الفهم القرائي اإلبداعي الالزمة لطالب الصف األو 

ذلك من خالل مت حتديد مهارات الفهم القرائي اإلبداعي الالزمة لطالب الصف األول الثانوي، و 
لنسب التكرار املناسبة لكل مهارة، وقد وجهت إىل املختصني يف جمال املناهج وطرق الطرق اإلحصائية 

         ( حمكما .40هني ومدرسني بلغ عددهم اإلمجايل )جالتدريس، واملختصني يف ميدان الرتبية والتعليم من مو 

 م حول:                                                     ونظرا  ألن الباحثة قد طلبت من السادة احملكمني إبداء آرائه

 مناسبة املهارات لطالب الصف األول الثانوي. -

 سالمة مفردات كل مهارة من الناحية الغوية. -

 سالمة مفردات كل مهارة من الناحية العلمية. -

 إضافة ما مل يرد من مهارات ابلقائمة. -
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 وقد كانت النتائج اخلاصة ابلتحكيم على النحو التايل:

 لثانوي:مناسبة كل املهارات لطالب الصف األول ا .0

 وكانت اخآراء حول مهارات الفهم القرائي اإلبداعي كما يلي:

املهارات الفرعية: واليت تتمثل يف )الطالقة اللفظية، الطالقة االرتباطية، طالقة التداعي، 
، عدم الشيوع، طالقة فكرية، طالقة تعبريية، مرونة تلقائية، مرونة شكلية، والتداعيات البعيدة

، مما يدل على مناسبة املهارات السابقة لطالب %52بنسبة اتفاق  املهارة(، فقد حظيت
 ذلك االتفاق إىل أمهيتها ابلنسبة للطالب وذلك يفالصف األول الثانوي، وقد يرجع السبب 

 من خالل تفاعلهم واتصاهلم ابخآخرين.

 ويوضح اجلدول التايل قائمة املهارات األدائية اليت حظيت على اتفاق نسيب بني السادة
 احملكمني والنسبة املئوية خآراء احملكمني لكل مهارة منها:

 قائمة مهارات الفهم القرائي اإلبداعي لطالب الصف األول الثانوي والنتب

 املئوية َلراء احملكمني لكل فرع:

املهارة 
 الرئيتية

 يةاملهارة األدائ املهارة الفرعية

 آراء احملكمني

 موافق
غري 
 موافق

 نتبة
 التفاق

طرح أكرب عدد ممكن من الكلمات اليت بينها مشرتك لفظي  الطالقة اللفظية لعالقةا
 على شاكلة أحد األلفاظ اليت ورد ذكرها يف النص املقروء.

01 4 50% 

اشتقاق أكرب عدد من الكلمات ذات املعىن الواحد، واليت ورد 
 ذكرها يف النص املقروء.

05 0 51% 

ات العالقة مبوضوع النص املقروء ذكر أكرب عدد من األلفاظ ذ
 ، واليت مل ترد يف النص

05 0 51% 
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املهارة 
 الرئيتية

 يةاملهارة األدائ املهارة الفرعية

 آراء احملكمني

 موافق
غري 
 موافق

 نتبة
 التفاق

توظيف أكرب عدد من األلفاظ الواردة يف النص يف سياقات 
 لغوية جديدة، ومبعان جديدة

02 1 11% 

إنتاج أكرب عدد من األفكار اليت حيتوي عليها النص من خالل  الطالقة الفكرية 
 عنوانه. 

05 0 51% 

 %51 0 05 عدد مكن من العناوين املناسبة للموضوع طرح أكرب

طرح أكرب عدد ممكن من األفكار الفرعية لفكرة رئيسة يف 
 النص املقروء

40 0 000% 

 %11 1 02 التنبؤ ابلنتائج ملوقف أو حدث معني ورد يف النص املقروء

تقدمي أكرب عدد من احللول إلحدى املشكالت أو القضااي 
 النص املقروء. املتضمنة يف

01 4 50% 

إضافة أكرب عدد من األفكار اجلديدة ألفكار الكاتب، 
 وتوظيفها يف سياقات لغوية جديدة.

05 0 51% 

التعبري عن الفكرة الواحدة أبكثر من موضوع يرتبط بنفس 
 الفكرة يف أسرع وقت ممكن

05 0 51% 

دد ممكن من اجلمل التعبري عن معىن طرحه الكاتب أبكرب ع طالقة تعبريية 
 املفيدة املعربة عنه.

01 4 50% 
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املهارة 
 الرئيتية

 يةاملهارة األدائ املهارة الفرعية

 آراء احملكمني

 موافق
غري 
 موافق

 نتبة
 التفاق

تقدمي أكرب عدد ممكن من التعبريات واجلمل املفيدة واملالئمة 
 لفكرة معينة عرضها الكاتب.

40 0 000% 

تقدمي أكرب عدد ممكن من املرتادفات لكلمة معينة ورد ذكرها 
 يف النص املقروء.

01 2 50% 

د ممكن من أوجه التشابه واالختالف بني شيئني ذكر أكرب عد طالقة التداعي 
 ورد ذكرمها يف النص املقروء

02 2 20% 

طرح أكرب عدد ممكن من األمساء والصفات لشيء معني ورد 
 ذكره يف النص املقروء.

02 1 11% 

 %000 0 40 ذكر أوجه التشابه بني فكرتني ورد ذكرمها يف النص املقروء.

                                        عناوين املتنوعة واملناسبة بدال  من العنوان تقدمي أكرب عدد من ال
 الذي حدده الكاتب

02 1 11% 

تقدمي أكرب عدد من األسباب املتنوعة واملقنعة ملشكلة معينة  مرونة تلقائية املرونة
 عرضها الكاتب.

05 0 51% 

حتليل القضااي اليت عرضها الكاتب من زوااي متنوعة وخمتلفة 
 ومقنعة.

02 1 11% 

املتنوعة واملناسبة ملشكلة غري  احللولأكرب عدد من  تقدمي
 متوقعة من قراءة النص

05 0 51% 

 %000 0 40تقدمي أكرب عدد من املربرات املتنوعة واملقنعة للدفاع عن وجهة  مرونة تطبيقية
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املهارة 
 الرئيتية

 يةاملهارة األدائ املهارة الفرعية

 آراء احملكمني

 موافق
غري 
 موافق

 نتبة
 التفاق

 نظر الكاتب يف قضااي معينة فوجيء هبا أثناء القراءة.

أفكار لرؤية النص  إضافة بعض األفكار ملا قدمه الكاتب من
 املقروء من منظور جديد

01 4 50% 

 %20 2 02 إعادة ترتيب أفكار الكاتب وعرضها بصورة خمتلفة.

 %51 0 05 توظيف فكرة معينة طرحها الكاتب يف مواقف أخرى متشاهبة  األصالة

 %51 0 05 تقدمي حلول غري مألوفة ملشكلة معينة عرضها الكاتب

والقضااي اليت عرضها الكاتب بوجهة نظر حتليل املشكالت 
 جديدة مقنعة.

01 4 50% 

متوقعة ابلنص أو  تقدمي عدة هناايت أو بداايت جديدة وغري
 القصة اليت عرضها الكاتب

01 4 50% 

 ذكر أكرب عدد من األسباب الفريدة وغري املتوقعة اليت جعلت  
 هذا النص من وجهة نظره اخلاصة. الكاتب يكتب

02 1 11% 

 %000 0 40 التعبري عن املقروء إبنتاج إبداعي جديد

احملكمني حول املهارات األدائية اخلاصة للفهم  حظ أن نسبة اتفاقاجلدول السابق يالومن خالل 
( ومن خالل ما %000(، )%20القرائي اإلبداعي لدى طالب الصف األول الثانوي قد تراوحت بني )
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                                                         ن هناك مهارات سوف يتم حذفها وذلك نظرا  ألهنا مل حتظ ابتفاق من سبق من نتائج للمهارات يتضح أ
 احملكمني.

رئيسية اخلاصة ال                                                          اجلدول السابق يالحظ أن هناك إمجاعا  من قبل احملكمني جتاه املهارات  ومن خالل
ب )الطالقة واألصالة واملرونة( ويتضح من ذلك أن هذه املهارات ال ميكن االستغناء عنها لدى طال بكل من

الصف األول الثانوي بغض النظر عن مستوى األداء، ومن خالل املهارات الرئيسية اليت مت ذكرها تتفرع 
ن املهارات الفرعية واليت ختتلف يف مستوى األداء الذي يتناسب وطالب جمموعة الدراسة، كما أن جمموعة م

 انوي.االتفاق واالختالف أييت بثمار لتحقيق الفائدة لطالب الصف األول الث

ومن خالل ما سبق ميكن القول أن االتفاق الذي حظيت به تلك املهارات أييت من خالل أمهيتها 
 لطالب الصف األول الثانوي.

كان عدد من املهارات مل تصل إىل حد   %000يف الوقت اليت حظيت فيه بعض العبارات إبمجاع 
 وهي كالتايل:%20اإلمجاع، ولكن حظيت بنسبة 

 ( عبارات.1وعددها ) %000نسبة اتفاق مهارات حصلت على  .0

 ( عبارات.00وعددها ) %51مهارات حصلت على نسبة اتفاق  .4

 ( عبارات.2)وعددها  %50مهارات حصلت على نسبة اتفاق  .1

 ( عبارات.2وعددها ) %11مهارات حصلت على نسبة اتفاق  .2

 ( عبارااتن.4وعددها ) %20مهارات حصلت على نسبة اتفاق  .1

 ردات كل مهارة من الناحية اللغوية:( وضوح وسالمة مف4)

يالحظ من احملكمني يف حديثهم وكتاابهتم عن اخآراء اخلاصة ابلسالمة اللغوية أهنم أشاروا غلى 
عدم وجود أخطاء لغوية هبا، ولكن حديثهم يف أغلب املهارات دار حول تعديل الصيغة اللغوية 

ت وقد قامت ابلتعديل مستعينة هبذه وقد التزمت الباحثة آبراء احملكمني بشأن هذه التعديال
نهائية لقائمة املهارات اخلاصة ابلفهم القرائي لاخآراء حىت وصلت يف النهاية إىل الصيغة ا

 اإلبداعي.
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 ( وضوح وسالمة مفردات كل مهارة من الناحية العلمية:1)

 عدم وجود أخطاء إىلعن اخآراء اخلاصة ابلسالمة العلمية  لقد أظهر احملكمون يف حديثهم وكتاابهتم
علمية هبا، وقد التزمت الباحثة آبراء احملكمني بشأن بعض التعديالت وقد قامت ابلتعديل مستعينة هبذه اخآراء 

 هم القرائي اإلبداعي.فحىت وصلت يف النهاية إىل الصيغة النهائية لقائمة املهارات اخلاصة ابل

 إضافة مهارات مل ترد بالقائمة: -1

السادة احملكمني  مل يكن هناك أية إضافات من خالل الرئيسية واملهارات الفرعية ابلنسبة للمهارات
 وإن كان هناك إضافة بسيطة يف بعض املهارات األدائية اليت قامت الباحثة ابالستعانة هبا خالل كتابة الصيغة

مة ويف ضوء مالحظات للقائمة اخلاصة مبهارات الفهم القرائي اإلبداعي ويف هناية احلديث عن القائ النهائية
بشأن )تعديل الصيغة اللغوية، والسالمة العلمية، ومدى احملكمني خبصوص التعديالت اليت قامت هبا الباحثة 

مناسبة املهارات لطالب الصف األول الثانوي، وإضافة ما مت إضافته(، قد أمكن للباحثة صياغة الصورة 
 لطالب الصف األول الثانوي وكانت على النحو التايل:النهائية لقائمة مهارات الفهم القرائي اإلبداعي 

 تشتمل القائمة على ثالث مهارات رئيسية وهي )الطالقة، واملرونة، واألصالة(. -

تتفرع منها )عشر مهارات فرعية( وهي )الطالقة اللفظية، الطالقة االرتباطية، طالقة التداعي، الطالقة  -
 قائية، املرونة، املرونة الشكلية، عدم الشيوع، التداعيات البعيدة(.الفكرية، الطالقة التعبريية، املرونة التل

مهارة أدائية من هذه املهارات،  10مهارة أدائية( وتوصلت إىل ) 22كما تفرعت من املهارات الفرعية ) -
وهبذه التصنيفات اخلاصة ابلقائمة النهائية ميكن القول أن اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة 

 متت. قد

 -اإلجابة عن التؤال الفرعي الثاين من أسئلة الدراسة والذي نص على:

ما صورة الربانمج املقرتح القائم على نظرية التعلم املستند إىل الدماغ لتنمية مهارات الفهم  .0
 القرائي اإلبداعي وعادات العقل املنتج لدى طالب الصف األول الثانوي؟
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 صدق الربنامج

                           ( حمكما  ومت التأكد من صالحية 40صدق الربانمج وذلك بعرضه على عدد ) قامت الباحثة حبساب 
الربانمج للتطبيق، وذلك بعد إجراء التعديالت املقرتحة، واستبعاد الفقرات اليت مل جيمع عليها احملكمون، 

 وجاءت نتائج التحكيم كما يلي:

 ( على األهداف اخلاصة بكل درس.%50موافقة ) -

 بة احملتوى.( على مناس%50موافقة ) -

 ( على مناسبة األدوات والوسائل التعليمية.%000موافقة ) -

 ( على الطرق واالسرتاتيجيات املتضمنة يف الربانمج.%000موافقة ) -

( على صالحية الربانمج للتطبيق وذلك بعد إجراء التعديالت املقرتحة، %000موافقة ) -
 بيق.وعلى ذلك أصبح الربانمج يف صورته النهائية الصاحلة للتط

احملور الثاين: "فعالية الربانمج يف تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي للتوصل إىل معرفة مدى 
 فاعلية الربانمج يف تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي قامت الباحثة ابإلجراءات التالية:

كل جملموعيت هم القرائي اإلبداعي كفرصد مقارنة نتائج التطبيق القبلي الختبار مهارات ال -
 الدراسة.

 الطالقة القرائية جملموعيت الدراسة. رصد مقارنة نتائج التطبيق القبلي ملهارة -

 رصد مقارنة نتائج التطبيق القبلي ملهارة املرونة القرائية جملموعيت الدراسة. -

 رصد مقارنة نتائج التطبيق القبلي ملهارة األصالة القرائية جملموعيت الدراسة. -

ائج التطبيق البعدي الختبار الفهم القرائي اإلبداعي ككل جملموعيت رصد مقارنة نت -
 الدراسة.

 

 



 

 أ.د/ أمحد سيد حممد إبراهيم     فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري 
 أ.د/ عبد الرازق خمتار حممود        
 مد سعيد أ/ فاطمة حممد حم        
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 نتائج التطبيق القبلي الختبار مهارات الفهم القرائي اإلبداعي

مت حساب املتوسط احلسايب، واالوحراف املعياري لدرجات الطالب جمموعيت الدراسة )الضابطة، 
وذلك حلساب قيمة )ت( للفروق بني متوسطات درجات التطبيق  التجريبية( يف التطبيق القبلي لالختبار ككل

 القبلي لالختبار، ويتضمن اجلدول التايل ما أسفر عنه استخدام هذا االختبار من نتائج.

للتعرف على الفروق يف الختبار القبلي بني اجملموعتني الضابطة  T- Testنتائج اختبار 
 تبار ككل.والتجريبية على مجيع حماور الختبار والخ

 اجملموعة البعد
املتوسط 
 اْلتايب

الحنراف 
 املعياري

الفرق بني 
 املتوسطني

 قيمة )ت(
متتوى 
 الدللة

 الطالقة القرائية
 212020 515100 الضابطة

0111200 01400 01412** 
 2922245 110225 التجريبية

 املرونة القرائية
 00144025 0214202 الضابطة

0110110 01044 01500** 
 5111202 0215410 التجريبية

 األصالة القرائية
 2151125 210000 الضابطة

0120111- 01100- 01201** 
 2100022 212012 التجريبية

 االختبار ككل
 40110024 1015211 الضابطة

01110550 01001 01505** 
 02124212 1011122 التجريبية

 0101** غري دالة عند مستوى 
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( عدم وجود فروق يف نتائج االختبار القبلي للمجموعتني الضابطة والتجريبية 0ضح من اجلدول )ويت
                                                                                     على مجيع احملاور واالختبار ككل، وابلتايل غري دالة إحصائيا  مما يدل على جتانس العينة قبل تطبيق 

 إسرتاتيجيات التفكري املتشعب على اجملموعة التجريبية.

 (4جدول رقم )

 ر )ت( للفرق بني متوسطي درجات اجملموعة الضابطة واجملموعةنتائج اختبا

 التجريبية يف مهارة الطالقة القرائية

 العدد اجملموعة
املتوسط 
 اْلتايب

الحنراف 
 املعياري

 درجة اْلرية
متتوى 
 الدللة

 حجم األثر مربع إيتا

 1120221 112152 10 الضابطة
 مرتفع 0121 -01002 11

 1152021 0111224 10 التجريبية

 0101                                       ** دالة إحصائيا  عند مستوى داللة أقل من 

( أكرب من 0111224من خالل اجلدول السابق يتضح أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية )
( يف اجملموعة 1152021( كما أن االوحراف املعياري بلغ )112152متوسط درجات اجملموعة الضابطة )

                           واضحا  يف األداء البعدي لصاحل  ضابطة، وبذلك يظهر أن هناك تفوقاموعة ال( يف اجمل1120221التجريبية، و)
 تجريبية.اجملموعة ال

 (.0101 ≥عند مستوى ) داللة إحصائية كما يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات

هو  حساب قيمة مربع )إيتا( كما ولتقدير حجم التأثري لإلسرتاتيجيات املستخدمة يف الدراسة، مت
( وهي قيمة تدل على أتثري إسرتاتيجيات التفكري 0121( حيث بلغت قيمته )00ابجلدول رقم )موضح 

 املتشعب يف الطالقة القرائية، وهي قيمة ذات أتثري كبري.

ويتضح من هذه النتيجة تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف مهارات الطالقة  .0
أتيحت هلا الفرصة يف هذه الدراسة من خالل اسرتاتيجيات القرائية، حيث إن اجملموعة التجريبية 



 

 أ.د/ أمحد سيد حممد إبراهيم     فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري 
 أ.د/ عبد الرازق خمتار حممود        
 مد سعيد أ/ فاطمة حممد حم        
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التفكري املتشعب اليت أسهمت بدور فعال يف تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي، وذلك من 
عمق يف النص املقروء للتوصل إىل تخالل حث الطالب على مزيد من إعمال العقل يف املقروء، وال

 ا أو مل يصرح هبا الكاتب.ما وراء النص من معان وأفكار صرح هب

إسرتاتيجيات التفكري املتشعب وما تنطوي عليه من أسس ترتبط حبرية اإلجابة وإصدار العديد   .4
                                                                            من االستجاابت واالستثارة الدائمة للطالب، فضال  عن حداثة تلك االسرتاتيجيات ودورها يف 

حالة يقظة دائمة ووعي اتم  يز الطالب على التعاون واملشاركة يف اإلجاابت وجعل الطالب يففحت
مبا يقومون به، كذلك طبيعة أسئلة اسرتاتيجيات التفكري املتشعب غري املألوفة للطالب جعلتهم 

                                                                                          أكثر انتباها  وتركيزا  أثناء تطبيقها، كل ذلك ساعد على تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي.

مهارات الفهم القرائي اإلبداعي اليت  سب لطبيعةاالتدريب على إسرتاتيجيات التفكري املتشعب من .1
حتتاج إىل مزيد من التفكري املتشعب يف املقروء، وكذلك مستوى طالب الصف األول الثانوي، 

( و)جنالء 4000ساعد على اكتساهبا بسهولة. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )احلميد، 
( و)آمنة 4002 ( و)أبو بكر،4002( و)عطا هللا، 4005( و)أبو عكر، 4005حواس، 
( و)اللبودي، 4001( و)حممود، 4002( و)حممد، 4002( و)طه وقناوي، 4001احلايك، 

من إطار نظري حول النتيجة تتفق مع ما ورد  هذه ( كما أن4004( و)صالح، 4001
 إسرتاتيجيات التفكري املتشعب وطبيعتها ودورها يف الفهم القرائي اإلبداعي.
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 (0جدول رقم )

 )ت( للفرق بني متوسطي درجات جملموعة الضابطة واجملموعةنتائج اختبار 

 التجريبية يف مهارات املرونة القرائية

 الحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة
درجة 
 اْلرية

 قيمة )ت(
متتوى 
 الدللة

 مربع إيتا
حجم 
 األثر

 00125120 0211024 10 الضابطة
 مرتفع 0110 01002 -41102 11

 415410 4115410 10 التجريبية

 0101                               إحصائيا  عند مستوى داللة أقل من  دالة** 

( أكرب من 4115410التجريبية ) اجملموعة من خالل اجلدول السابق يتضح أن متوسط درجات 
( يف اجملموعة 4115410( كما أن االوحراف املعياري بلغ )0211024متوسط درجات اجملموعة الضابطة ) 

                                                                    ( يف اجملموعة الضابطة، وبذلك يظهر أن هناك تفوقا  واضحا  يف األداء البعدي 00125120التجريبية، و)
 لصاحل اجملموعة التجريبية.

بني ( 0101 ≥عند مستوى ) لة إحصائيةق ذات دالو ر ما يتضح من اجلدول السابق وجود فك
القرائية حيث كانت  متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية، ودرجات اجملموعة الضابطة يف مهارة املرونة

( ولتقدير حجم التأثري لإلسرتاتيجيات 0101 ≥*( وهي قيمة دالة عند مستوى )-41102قيمته تساوي )
( حيث بلغت قيمته 1ضح ابجلدول رقم )مربع )إيتا( كما هو مو  مت حساب قيمة املستخدمة يف الدراسة،

  املرونة القرائية وهي ذات أتثري كبري.يف( وهي قيمة تدل على أتثري إسرتاتيجيات التفكري املتشعب 0110)

ويتضح أن هذه النتيجة تدل على تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف مهارات املرونة 
القرائية، حيث استطاع الطالب يف اجملموعة التجريبية إظهار تنوع ملحوظ يف اقرتاح عناوين جديدة للنصوص 

 التفكري املتشعب. اتيجياتقرائية من خالل ممارسة إسرت ال



 

 أ.د/ أمحد سيد حممد إبراهيم     فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري 
 أ.د/ عبد الرازق خمتار حممود        
 مد سعيد أ/ فاطمة حممد حم        
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                                                                                      إن مهارات املرونة القرائية تتطلب من الطالب مزيدا  من الرتكيز واالنتباه واملشاركة والتفاعل  .0
ستطيع الطالب االنتقال من فئة إىل أخرى مبرونة ويسر، وهذا ما ياملستمر مع املعلم؛ لكيي 

 ساعدت إسرتاتيجيات التفكري املتشعب على حدوثه.

التفكري يف املقروء مبرونة، وعدم اجلمود  يفساعدت الطالب يات التفكري املتشعب إن اسرتاتيج .4
 أمام فكرة معينة، وكذلك التعمق يف النص املقروء من أجل تقدمي رؤى جديدة تتسم ابلتنوع.

                                                                                     ارتفاع مستوى الطالب يف مهارة: ذكر أكرب عدد من العناوين املتنوعة واملناسبة بدال  من العنوان  .1
ده كاتب الدرس يرجع ذلك إىل أن اإلسرتاتيجيات اعتمدت على جمموعة من األنشطة الذي حد

 منو هذه املهارة، وكذلك التأكيد على هذه املهارة من خالل التقومي يفاإلثرائية اليت ساعدت 
والواجب املنزيل الذي ركز على هذه املهارة يف أكثر من درس من دروس اإلسرتاتيجيات وقد 

( و)أبو عكر، 4000يجة مع معظم الدراسات السابقة كدراسة )احلميد، اتفقت هذه النت
( و)حممود، 4002( و)حممد، 4002( و)طه وقناوي، 4001( و)آمنة احلايك، 4005
 (4001( و)اللبودي،4001

 (2ول رقم )دج

 ةعمو جملوسطي درجات اجملموعة الضابطة وارق بني متفنتائج اختبار )ت ( لل

 يةائاصالة القر تجريبية يف مهارات األال

 املتوسط العدد اجملموعة
الحنراف 
 املعياري

درجة 
 اْلرية

 قيمة)ت(
متتوى 
 الدللة

 مربع إيتا
حجم 
 األثر

 2122011 212112 10 الضابطة
 ضعيف 0140 01222 -01222 11

 2122412 212101 10 التجريبية

 0901                                      ** دالة إحصائيا  عن مستوى داللة أقل من 



جامعة أسيوط -اجمللة العلمية لكلية الرتبية  

 011  4102أكتوبر  -العدد الرابع -01اجمللد 

أكرب من متوسط ( 212101)السابق يتضح أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية  من خالل اجلدول
 (2122412)راف املعياري بلغ االوحكما أن   (212112)درجات اجملموعة الضابطة 

 يف    ا  ضحن هناك تفوق واأ، وبذلك يظهر يف اجملموعة الضابطة (2122011و)بية، جري اجملموعة التيف
 عة التجريبيةاألداء البعدي لصاحل اجملمو 

بني ( 0101 ≥)مستوى  ندة عإحصائيجلدول السابق وجود فروق ذات داللة كما يتضح من ا
ة حدث كانت يرائق مهارة املرونة اليفة الضابطة اجملموعة التجريبية، ودرجات عاجملمو  البمتوسطي درجات ط

يجيات تاإلسرت ري لالتأث حجم قديرتول( 0101 ≥)ى و مستري دالة عند غوهي قيمة ( -01222) قيمته تساوي
قيمته  غتحيث بل (2)ابجلدول رقم  حا( كما هو موضتإي)اب قيمة مربع حسدمة يف الدراسة ، مت خاملست

ة رائية، وهي قيمقكري املتشعب يف مهارة األصالة الالتف تايجتياسرت ري إلغري صثلى أتعوهي قيمة تدل  (0140)
 .ذات أتثري ضعيف

الضابطة يف مهارات األصالة  ى اجملموعةعلوق اجملموعة التجريبية فت ويتضح من هذه النتيجة عدم
الصف األول الثانوي   باألصالة القرائية لطال ن أتثري اإلسرتاتيجيات يف تنمية مهاراتألى عية ، مما يدل ائالقر 

 .ن تظهر مؤشراهتا يف وقت قصريأ ذلك ألن مهارات األصالة من الصعب، و    ا  ضعيف    ا  ثري كان أت

فهم لو مهارات امن يث تفاوت يف مستوىحائج الدراسات السابقة من نتالسابقة تتفق مع ة والنتيج
العظيم  دعبورمي  4004العدل  طا هللاع، ودراسة 4001ودي بيف دراسة مين الل ااإلبداعي كم قرائيال

ء داأأن  الية مع الدراسات السابقة يفق الدراسة احلفتت . كذلك4001الرازق خمتار  دعب، و دراسة 4001
 .ة واملرونةالقهم يف مهارات الطئيف مهارة األصالة كان أقل من أدا بالطال

 :يتا أيمب وميكن تفسري ذلك

ن مهارة أة واملرونة نتيجة القهم يف مهارات الطئداأقل من أيف مهارات األصالة جاء  البداء الطأن أ
ن األداء أد عليه اخلرباء كأذا ما يف وقت قصري، وه بن يظهر مؤشراهتا لدى الطالأاألصالة من صعب 

لغ حجم أتثري اسرتاتيجيات التفكري بيث حاايت جديدة، وغري متوقعة للدرس املتوسط ملهارة صياغة عدة هن
ية  متوسط جاء نتيجة وضع جمموعة من الشرائح لربانمج العروض التقدميثريوهو حجم أت 0110املتشعب 



 

 أ.د/ أمحد سيد حممد إبراهيم     فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري 
 أ.د/ عبد الرازق خمتار حممود        
 مد سعيد أ/ فاطمة حممد حم        
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كثر استجابة أاايت جديدة هلا مما جعل الطالب ع عدة هنجل وضأمن  البلبعض املواضيع املشوقة للط
 .للمعلم

 الفهم القرائي اإلبداعي تدي الختبار مهاراعائج التطبيق البتن -أ

الضابطة )جمموعيت الدراسة  البراف املعياري لدرجات الطالوححلسايب، واااب املتوسط حس مت
بني متوسطات درجات االختبار ( للفرق )تقيمة  سابحلدي لالختبار ككل وذلك البع قيطبتيف ال (التجريبية

 .دي إلجياد مستوى الداللة اإلحصائيةعلبا

 (1جدول رقم )

 نتائج اختبار )ت( للفرق بني متوسطي درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة

 التجريبية يف الختبار ككل

 املتوسط العدد اجملموعة
الحنراف 
 املعياري

درجة 
 اْلرية

 قيمة )ت(
متتوى 
 الدللة

 مربع إيتا
حجم 
 األثر

 0512120 1412211 10 الضابطة
 كبري 0125 00021 *-41120 11

 4014122 2110541 10 التجريبية

 0101                                       ** دالة إحصائيا  عند مستوى داللة أقل من 

من  ( أكرب2110541من خالل اجلدول السابق يتضح أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية )
( يف اجملموعة 4014122( كما أن االوحراف املعياري بلغ )1412211) جملموعة الضابطةمتوسط درجات ا

                                                                         ( يف اجملموعة الضابطة، وبذلك يظهر أن هناك تفوقا  واضحا  يف األداء البعدي لصاحل 0511202التجريبية، و)
 اجملموعة التجريبية.
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( بني 0101 ≥توى )كما يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس
 الضابطة يف مهارة املرونة القرائية حيث كانت التجريبية، ودرجات اجملموعة متوسطي درجات طالب اجملموعة

( ولتقدير حجم التأثري لإلسرتاتيجيات α ≤ 0101)*( وهي قيمة دالة عند مستوى -41102تساوي ) قيمته
( حيث بلغت قيمته 1هو موضح ابجلدول رقم )املستخدمة يف الدراسة، مت حساب قيمة مربع )إيتا( كما 

 ( وهي قيمة تدل على أتثري كبري إلسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف املرونة القرائية.0125)

( و)أبو عكر، 4005( و)جنالء حواس، 4000وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )احلميد، 
( 4002( و)طه وقناوي، 4001 ( و)آمنة احلايك،4002( و)أبو بكر، 4002( و)عطا هللا، 4005

 (.4004( و)صالح، 4001( و)اللبودي، 4001، ( و)حممود4002و)حممد، 

 العقل" عض عادات تنمية باحملور الثاني: " فعالية الربنامج يف

ت الباحثة ابإلجراءات امق ةيلقعض العادات البعى فاعلية الربانمج يف تنمية درفة معللتوصل إيل م
 :التالية

وحساب  "ة والتجريبيةطالضاب" لى جمموعيت الدراسةع       بليا  ق                         ياس عادات العقل تطبيقا  مت تطبيق مق
 :ياسقعلى امل البي درجات الططوسترق بني مفداللة ال

 (1جدول رقم )

 املتوسط العدد اجملموعة
الحنراف 
 املعياري

 قيمة)ت( درجة اْلرية
متتوى 
 الدللة

 00102 010120 10 الضابطة
 غري دالة 0120 11

 2120 014112 10 التجريبية

مما         صائيا  حغري دالة إ ةقيموهي ( 0120)ت غلبسوبة احمل" تمة "يق أنابق يتضح لنا لسن اجلدول ام
يف  (التجريبية والضابطة)جمموعيت الدراسة  يدل على عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطي درجات

 القياس القبلي يفاجملموعتني الضابطة والتجريبية  ري إىل تكافؤشيوهذا  ،تطبيق القبلي ملقياس عادات العقلال
 لى اجملموعة التجريبية للدراسة.ععادات العقل قبل تطبيق الربانمج ملقياس 
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" وحساب جريبيةتلى جمموعيت الدراسة "الضابطة والع    اي  دعب           ل تطبيقا  عقمت تطبيق مقياس عادات ال
 .على املقياس البلة الفرق بني متوسطي درجات الطدال

 :لعقال اتدي ملقياس عادبعلتطبيق الاائج نت

 طالبلدى  لعقلا مية عاداتتند إىل الدماغ لنم املستتعلرية النظم على ئملعرفة فاعلية الربانمج القا
البعدي ملقياس  قيبطتيف الالتجريبية(  ،ضابطة)ال ة مبقارنة نتائج اجملموعتنيثاحالصف األول الثانوي قامت الب

 يفاجملموعتني  البياري لدرجات طاملعراف الوحسايب واحلاملتوسط ا حيث قامت حبساب لقعت العادا
 قياس( للفرق بني متوسطات درجات املت)مة قياب حلسقياس عادات العقل، وذلك مل ديعبيق البتطلا
ني جملموعت متوسطي درجات انية الفروق بلاب دالحسة اإلحصائية، وقد مت مت لداللوى اتسمدي إلجياد بعال

مت  يتج الئانتاجلدول التايل ال حوضيو ( SPSSزمة الربامج اإلحصائية )حالتجريبية والضابطة ابستخدام 
 .دام هذا املقياسخاحلصول عليها من است

 (1جدول رقم )

 نتائج التطبيق البعدي ملقياس عادات العقل

 العدد اجملموعة
املتوسط 
 اْلتايب

الحنراف 
 املعياري

 يمة )ت(ق درجة اْلرية
متتوى 
 الدللة

 00111 011102 10 الضابطة
11 4912 0100 

 5124 022121 10 التجريبية

. مما (0100ستوى )مد عن        صائيا  حدالة إ مةوهي قي (4112) " احملسوبة بلغتن قيمة "تأا نيتضح ل
دي بعلايف التطبيق  (التجريبية والضابطة)اجملموعتني ات رجد طيوستبني م      ئيا  دال إحصا قوجود فر  ىعليدل 

يف حني  (022121) رق لصاحل اجملموعة التجريبية حيث بلغ متوسط درجاهتافال ، وهذالعقملقياس عادات ال
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اسرتاتيجيات  وهذا يدل على أن استخدام الربانمج مع (011102)متوسط درجات اجملموعة الضابطة  بلغ
 .طالب اجملموعة التجريبية للدراسةعلى لدى أجة ض عادات العقل بدر عالتفكري املتشعب له أتثري علي تنمية ب

 عبيدة)ودراسة  (4005 )ها دراسة فتح هللانمع نتائج العديد من الدراسات وم ق هذه النتيجةفوتت
 (4004 ،حممود)ودراسة  (4000

 حات:رتملقاالتوصيات و

 ة يف سائر املراحل دام اسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنمية مهارات القراءة اإلبداعيخفاعلية است
 وصفوف األخرى.

  هارات اإلبداعية ملة التنميداع اللغوي؛ بلة الثانوية يف ضوء طبيعة اإلحهج اللغة العربية يف املر نتطوير م
 .ب هذه املرحلةاللدى ط

 املصادر واملراجع

 : املصادر:     أوال  
 .ميكر ن الآالقر  -

 دار احلديث. :رةرب، القاهالعلسان  ه (0241)ابن منظور، مجال الدين حممد  -

 : املراجع   ا  يثان
ى تنمية اإلبداع عل يةللغو ة األنشط ايفدام برانمج خر استثأ" ه (.0205) بو الدهب، البدري على.أ .0

يا،  نري منشورة، جامعة املغماجستري  الصف األول الثانوي رسالة طالبربية لدى العة لغوالتحصيل يف ال
 لرتبية.اكلية 

 عمان، والتطبيق. يم التفكري النظريةلتع (4002) نوفل، حممد بكر.حممد على و  جادو، صاحل بوأ  .4
 .يعالتوز ر و نشدار املسرية لل :األردن

هم القرائي فمهارات ال فاعلية إسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية(."4000)مد حسن. حماء نس د،محأ .1
مايو،كلية  (45)ة، العدد بويلة الرت ف الثالث اإلعدادي "اجملم التعاوين لدي تالميذ الصعلواالجتاه وحو الت

 420 -401ص ص جامعة سوهاج.  الرتبية،



 

 أ.د/ أمحد سيد حممد إبراهيم     فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري 
 أ.د/ عبد الرازق خمتار حممود        
 مد سعيد أ/ فاطمة حممد حم        
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لى عيف تنمية القدرة  دام اسرتاتيجيات التفكري املتشعبخر استث"أ(. 4001. )أدم، مرفت حممد كمال .2
لة االبتدائية خمتلفي املستوايت يذ املرحمتالات لدى يضراياه وحو الالجتلرايضية واا كالتحل املش

ص ص  ،يناير( 00) الرايضيات، العدد ، جملة تربوايتالرايضيات ايتصرية لرتبو امل"اجلمعية  ةيليصالتح
11- 011 

يم تعلل البنائي ونظرية امل،خ ملتعلبرانمج مقرتح قائم علي افاعلية "(. 4001حممد علي. )دان محإمساعيل،   .1
 حلوان. جامعة -.ماجستري. كلية الرتبية ةلسار  ".لعلوم لتالميذ املرحلة اإلعداديةا

 القراءة يفاإلبداعي  همفض مهارات العة بتنميبرانمج مقرتح ل(. " 4000أمني، عبد الرحيم عباس. )   .2
 . رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية بقنا، جامعة جنوب الوادي."ذ الصف األول الثانويالميلدى ت

ية املتحدة، دار العربم وتطبيقات، اإلمارات (. تعليم التفكري مفاهي0555جروان، فتحي عبد الرمحن. )  .2
 .الكتاب اجلامعي

الدماغ يف التعلم، ترمجة مدارس الظهران األهلية، دار ( كيف توظف أحباث 4000جنسن، إيريك. )    .1
 الكتاب الرتبوي، الدمام.

 (. تعليم التفكري، الرايض، مدارس الرواد.0555احلارثي، إبراهيم أمحد. ) .5

 مكتبة األجنلو املصرية.منظور تكاملي، القاهرة،  (. اإلبداع من4001حلميد. )حنورة، مصري عبد ا .00

ه (."فعالية برانمج مقرتح لتنمية مهارات التدريس لإلبداع يف 0242خلف هللا، حممود عبد احلافظ. ) .00
اللغة العربية لدى معلمي املرحلة االبتدائية"، رسالة دكتوراه، غري منشورة، جامعة عني مشس، كلية 

 لبنات.ا

 ( قاموس الرتبية، بريوت: دار العلم للماليني.0510اخلويل، حممد علي. ) .04

(. حتليل انقد لنظرية التعليم القائم على امل،خ وانعكاسها على تدريس 4000زيتون، كمال عبد احلميد. ) .01
 -أبو قريالرتبية العلمية، املؤمتر العلمي اخلامس بعنوان: معية املصرية للرتبية العلمية، العلوم. اجل

 .0/1 -45/2اإلسكندرية، اجمللد األول، من
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 (. التعلم املستند إىل الدماغ، عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.4002) السلطي، انداي مسيح. .02

 الفيصل للثقافة.                                             ( اللغة العربية تدريسا  واكتسااب ، الرايض، دار 0205السيد، حممود أمحد.) .01

ه ( تنمية مهارات التفكري، الرايض: 0241الرحيم دفع السيد. )الطيب، إحسان أدم، وعبد هللا، عبد  .02
 مكتبة الرشد.

 ( التفكري االبتكاري للمعوقات واملسريات، البحرين، دار احلكمة.0551عبادة، أمحد عبد اللطيف. ) .02

مية اإليداع األديب نت يفية استخدام اسرتاتيجيات األسئلة فاعل (.4002د .)م حميناملقصود، أما عبد   .01
 .شورة، جامعة حلوان، كلية الرتبيةنية "رسالة دكتوراه غري منو غة العربية لطالب املرحلة الثاالل يف

الرتبية والتعليم،  (. اإلبداع والتفكري اإلبتكاري وتنميته يف4000ن. )و دي، حممد جاسم، وآخر بيلعا  .05
 .للطابعة والنشر األردن، عمان، دار ديبونو

ستوى م رفع يفاملتشعب  ( . فاعلية استخدام اسرتاتيجيات التفكري4005د. )م حمهللا دبعوائل  على،  .40
 الرايضيات وتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي . جملة دراسات يفالتحصيل 

 .001 -21، 011املناهج وطرق التدريس، العدد  يف

الكتابة يف تنمية  لبلة ما قحمر شطة يف ألنفعالية استخدام ا (.4004)د الرمحن. عبفهمي، أمساء   .40
ات الصف الثالث الثانوي، جملة القراءة واملعرفة، بلالكتايب والتفكري اإلبداعي لدى طمهارات التعيري ا

ني مشس، كلية الرتبية، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، ص ع، القاهرة، جامعة ربنوفم العدد الثامن عشر،
 .002 -24ص 

األردن: ، عمان عادات العقل والتفكري: النظرية والتطبيق(. 4001أميمة. ) مور،عيوسف و  فطامي، .44
 يع.توز الر و شدار الفكر للن

 ن، عمان، دارداألر  ،ساليب تنميتهأسيكولوجية اإلبداع و  (4001) .عمنامل دعباين، ممدوح نالك   .41
 زيعوالتو  ة للنشرري سامل

العقل. الطبعة  فكري ابستخدام عادات تنمية التيف عملية تطبيقات .(4001) بكر. ، حممدلوفن  .42
 والطباعة. يعتوز وال رشنة للري سدار امل :عمان األردن .األوىل
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