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 ملخص البحح

( SWH) االستقرتايية العمسيتة الكتابتة استتراتيجية استتخدامهدف البحث إلى تعرف أثر 
وتكؾنتتت   ،األول اإلعتتتدا  الرتتت   تالمضتتت  لتتتد  العقتتت  وعتتتا ات التتتتيمم  عمتتتى تشسيتتتة الت كضتتتر
، تؼ تقديسهؼ إلتى مجستؾعتضؽ إاتداهسا األول اإلعدا  بالر   ا  تمسض  72مجسؾعة البحث مؽ 

لتتدريس مؾضتؾعات  سعمتؼال لضت   واشتسم  مؾا  البحتث وأ واتتع عمتى. تجريبية واألخر  ضابظة
الت كضتتتتر التتتتتيمم ، اختبتتتتار ، وأوراق عستتتت  التالمضتتتت ، و (SWH) استتتتتراتيجيةاتتتتدة باستتتتتخدام الؾ 
 العمسيتتتتة الكتابتتتتة استتتتتراتيجيةستتتتتخدام ال بحتتتتثنتتتتتايج ال وأعهتتتترت عتتتتا ات العقتتتت ،مقيتتتتاس و 

الت كضتر التتيمم ، وعتا ات العقت   تشسيتة عمتىكبضر ف  تدريس العمؾم أثر  (SWH)االستقرايية 
  التتة مؾجبتتة ارتباطيتتة وجتتؾ  عال تتة الشتتتايج األول اإلعتتدا  ، كستتا أعهتترت الرتت  لتتد  تالمضتت 
 الختبتتار البعتتد  التظبضتت  فتتى التجريبيتتة السجسؾعتتة  رجتتات بتتضؽ( 5...)مدتتتؾ   عشتتد إارتتاييا  

 عا ات العق . ومقياس الت كضر التيمم 

 ،الت كضتتتر التتتتيمم ، (SWH) االستقرتتتايية العمسيتتتة الكتابتتتة استتتتراتيجيةالكمستتتات الس تاايتتتة 
 ، تدريس العمؾم. عا ات العق 
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Using The Science Writing Heuristic (SWH) Strategy in 

Teaching Science for Developing The Reflective Thinking and 

Habits of Mind    of Preparatory Stage Pupils 
Eman Fathey Galal Gad . Dr 

Lecturer of Curricula & Methods of Teaching Science 

Faculty of Education, Assiut University 

Abstract 

               This research aimed to identify the effect of using the Science 

Writing Heuristic (SWH) strategy on developing the reflective thinking 

and habits of mind of preparatory stage pupils. The group of the research 

was comprised of 27 pupils of the first year preparatory stage, and was 

divided into a control group and an experimental group. The tools and 

materials of the research included: teacher’s manual to teach the selected 

unit using the Science Writing Heuristic (SWH) strategy, students’ 

worksheets, the Reflective Thinking Test, and Habits of Mind Scale. The 

results of the research indicated that using the Science Writing Heuristic 

(SWH) strategy in teaching science has a great effect on developing the 

reflective thinking and the habits of mind among first year preparatory 

stage pupils. The results have also shown that there is a positive, 

statistically significant correlation at level (.0.0) between the means of 

scores of the experimental group on the pre-post administration of both 

the Reflective Thinking Test and the Habits of Mind Scale.  

Key words:Science Writing Heuristic (SWH) Strategy, reflective 

thinking, habits of mind, teaching Science   
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 مكدمة

ولستتا كتتان  يذتتهد العرتتر الحتتالى تظتتؾرات ستتريعة ومدتتتسرة فتت  جسيتت  مجتتاالت الحيتتاة 
ا  أصبح متؽ الزترور  ، العق  البذر  هؾ  ؾام الثؾرة العمسية والتكشؾلؾجية الحديثة تؾجيتع مييتد 

مؽ االهتسام بتشسية الت كضر وعا ات العق  لد  الستعمسضؽ، ويتظمب تشسيتة الت كضتر ايتام التالمضت  
عسميتتتات بتتتدور نذتتتو يتجتتتاوج اتتتدو  الجمتتتؾس واالستتتتساا لذتتترح السعمتتتؼ، ومسارستتتة التالمضتتت  ل

السالاغة، وطرح األستلمة، واالستتشتاج، والت دتضر، وتقتديؼ األ لتة، وا تتراح الحمتؾل، والسقارنتة ، 
ومتتؽ استتتراتيجيات التتتدريس التتت  تقتتؾم عمتتى نذتتاط الستتتعمؼ وتتتتيح لتتع ال رصتتة لسسارستتة هتت   

 The Science Writing (SWH) استتتراتيجية الكتابتتة العمسيتتة االستقرتتاييةالعسميتتات 
Heuristic  . 
متؽ  7997ه  استراتيجية تعميسيتة  ايستة عمتى البشاييتة الت اعميتة، تتؼ ترتسيسها عتام و 
لتعييي التعمؼ مؽ خالل أنذظة السعس  االستقرتايية والكتابتة والقترا ة   ,Hand & Keys ب  

 (.(Hand, 2..8 5-6ف  العمؾم 
تتكتتؾن هتت  االستتتراتيجية  متتؽ جتتيأيؽ هستتا   التتب السعمتتؼ  و التتب الستتتعمؼ  يتتؾفر  التتب و 

السعمؼ األنذظة السقتراة لمسعمسضؽ عشد استخدام األنذظة العسمية ويؤكد عمى مراات  الت تاو  
عمى السعشى بضؽ الظالب و بضؽ الظالب والسعمؼ. ويؾجع  الب الستتعمؼ الستعمستضؽ إلنذتا  أستلمة 

و استتتتشتاجات  وأ لتتتة ومقارنتتتة الشتتتتايج بسرتتتا ر أختتتر ، بستتتا فتتت   لتتتػ أ تتترانهؼ أو ومظالبتتتات أ
تتا الستعمستتضؽ عمتتى الت كضتتر فتت  كي يتتة  اإلنترنتت  أو الكتتتاب السدرستت . يذتتج   التتب الستتتعمؼ أيز 

 ,Keys, et alتغضضتتر أفكتتارهؼ أثشتتا  الشذتتاط ، وطتترح األستتلمة لتح ضتتي الت كضتتر العمستت  
7999 7.67-7.69) ) ،Wallace, et al, 2..4, 7.). ) 

إلى تعييي كت  متؽ الت كضتر العمست  والت كضتر فت  السختبتر   SWHتهدف استراتيجية  كسا
ومتتا ورا  السعرفتتة ، وفهتتؼ الستعمستتضؽ لظبيعتتة العمتتؼ و الس تتاإيؼ العمسيتتة، و شتتراكهؼ فتت  عسميتتة 
الجدل العمس ، كسا تؤكد عمى الظبيعة التعاونية لألنذظة العمسيتة اضتث متؽ الستؾ ت  أن يذتارك 

تؾضتيح السعتان  والت دتضرات مت  أ ترانهؼ والسعمتؼ، كستا الستعمسؾن بذك  مدتسر ف  الت تاو  و 
تذج  مذاركة الظالب ف  إعدا  تحقيقاتهؼ الخاصة، ووض  األسلمة ، وا تتراح طترق لسعالجتة 

لسدتتاعدة   SWH، كستتا تتتؼ ترتتسيؼ استتتراتيجية  هتت   األستتلمة، و جتترا  التحقيقتتات السشاستتبة
 (.(Hand, 2..8 7  لة وال رو الظالب عمى الت كضر اؾل العال ات بضؽ األسلمة واأل
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ف  تدريس العمتؾم ومشهتا  راستات كت   SWHو د استخدم  بعض الدراسات استراتيجية 
،           Tseng (2.74)، و Kingir, et al (2.72)، و Erkol, et al,( 2.7.)متؽ  

Keles (2.76)و ، Nurnberg (2.77)(و ،Yaman ( 2.78 مت  نتدرة الدراستات ،
ف  تدريس العمؾم عمتى اتد عمتؼ البااثتة ، فمتؼ تجتد  SWH ستخدم  استراتجية العربية الت  ا
 .ه( 7434أم  اسد)سؾ   راسة 
، والت كضتر التتيمم  نسظتا  متؽ يعد تشسية الت كضر هدفا  رييدتا  متؽ أهتداف تتدريس العمتؾمو  

أنستتاط الت كضتتر التتت  تعتستتتد عمتتى السؾضتتؾفية والدتتببية فتتت  مؾاجهتتة السذتتكالت التتت  ت دتتتر 
الغتتؾاهر واألاتتداث، ويتسضتتي بينتتع يؾجتتع العسميتتات العقميتتة إلتتى أهتتداف محتتد ة، ويتظمتتب تحمضتت  

، 2.76السؾاف إلى عشاصر  السختم ة والبحث عؽ العال تات الداخميتة )عبتد الدتالم مرتظ ى، 
(، كسا أنع يؤ   إلى اكتذاف أ لة وشؾاهد تقؾ  إلى إعظتا  معتان  جديتدة لمسؾاتف، والتت  73

 ,Samuels& Bettsؽ خاللهتا أن يدتكذت  خبترات جديتدة وأن يتعست  فضهتايسكتؽ لم تر  مت
2..7)                                       .) 
( عمتتى ضتترورة تشسيتتة الت كضتتر التتتيمم  إ  أنتتع يدتتسح .68، 2.78وتؤكتتد ناهتتدة   ) 

ال تات بإعا ة ال كرة وتسحيرها، والشغر إلضها متؽ جؾانتب متعتد ة وعتر  عشاصترها وكذت  الع
القايسة بضؽ ه   العشاصر، وكذ  ال جؾات بضشهتا، ومعرفتة األستباب التت  أ ت إلتى الشتتايج متؽ 
خالل العال ات الت  تتربو عشاصتر ال كترة، ثتؼ وضت  امتؾل لمسذتكالت السظرواتة، وهت ا يدتاعد 

 عمى أن يربح  ال ر   ا ر عمى التعمؼ.
تتزتسؽ متا يم )نا يتة التتيمم   العديتد متؽ التربتؾيضؽ عمتى أن مهتارات الت كضتر أشتارو د 

(،)عبتتتدالعييي 789، 2.73(، )هالتتتة عبتتتد القتتتا ر، 277، 2.72ادتتتضؽ، مشتهتتت  معظذتتتر ،
 التيمتتتت  والسالاغتتتتة )الرؤيتتتتة البرتتتترية(، والكذتتتت  عتتتتؽ السغالظتتتتات،  (279، 2.77طمبتتتتة ، 

 والؾصؾل إلى استشتاجات، واعظا  ت دضرات مقشعة، و وض  امؾل مقتراة.
ت العقتت  هتتدفا  رييدتتا  متتؽ أهتتداف تتتدريس العمتتؾم، لتت ا فقتتد أوصتت  كستتا تعتتد تشسيتتة عتتا ا

ال غشتى  وأنهتاؼ العمؾم لكت  األمتريكضضؽ عمتى أن  تركتي مشتاهج العمتؾم عمتى تشسضتهتا ميمذروا تع
 (.  AAAS Project 2.67, 2.73عشها لسحؾ األمية العمسية)

وتسث  عا ات العق  سمؾكيات  هشية يرعب عمى الستتعمؼ استتخدامها برتؾرة تمقاييتة إ ا 
(، لتت ا يؤكتتد  77، ...2لتتؼ يتتتدرب عمصهتتا، وتتتتؾفر لتتع ال رصتتة الستتتخدامها )  عبتتد التترايؼ، 
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(2.77 88) Beyer   عمتتى ضتترورة العستت  عمتتى تشسيتتة عتتا ات العقتت  بحضتتث يتتتؼ  مجهتتا فتت
وترتتبح جتتي ا  متتؽ أهتتداف التتدرس، متت  ضتترورة تكتترار مسارستتتها   األنذتتظة التعميسيتتة لمستتشهج

اتتى ترتبح هت     اخ  الر  ف  صؾرة مهتام بدتيظة، ثتؼ تظبيقهتا عمتى مؾااتف أكثتر تعقضتدا  
 العا ات جي ا مؽ طبيعة الستعمؼ.
( عمتتى ضتترورة تشسيتتة عتا ات العقتت  لتتد  الستتتعمؼ 337، 2.77كستا يؤكتتد ادتتام متاجن)

 فت  السختم تة األمتؾر مت  التعامت  فت  العقميتة العتا ات مسارستة عمتى يتعتؾ  طؾال اياتتع اتتى
 الضؾمية. الحياة

( ستتتة عذتترة عتتا ة عقميتتة هتت   2..8.77-37)  Costa & Kallickو تتد اتتد 
واالستتتتعدا  التتتدايؼ لمتتتتعمؼ  ، وجستتت  البيانتتتات باستتتتخدام الحتتتؾاس،السثتتتابرة ، والت كضتتتر التبتتتا ل 

السدلؾلية، واإلصتغا  بتت هؼ وتعتاط ، والتتحكؼ وعتدم  واإل دام عمى السخاطرة وتحس ، السدتسر
التهؾر، وتظبض  السعارف الدابقة عمتى أوضتاا جديتدة، والت كضتر  يستا ورا  الت كضتر، والتدتاؤل 
وطتترح السذتتكالت، والك تتاح متتؽ أجتت  الد تتة، والت كضتتر بسرونتتة ، واالستتتجابة بدهذتتة ورإبتتة، 

 .الت كضر والتؾاص  بد ة ووضؾحو  االبتكار، -الترؾر –و يجا  الدعابة، واإلبداا 
وفتت  ضتتؾ  متتا ستتب  تتبتتضؽ أهسيتتة تشسيتتة الت كضتتر التتتيمم  وعتتا ات العقتت  لتتد  التالمضتت ،  
واستتتخدام الظرايتت  واالستتتراتيجيات التتت  يسكتتؽ أن تدتتاعد عمتتى تحقضتت   لتتػ ومشهتتا استتتراتيجية 

 .SWHالكتابة العمسية االستقرايية 
 مشللة البحح:

تجاهتتات الحديثتتة فتت  تتتدريس العمتتؾم عمتتى تشسيتتة مهتتارات الت كضتتر انظال تتا متتؽ تيكضتتد اال 
 وعا ات العق  ف  جسي  السراا  الدراسية، نغرا  لسا لهسا مؽ أهسية بالشدبة لمستعمسضؽ.

ومتتؽ ختتالل االطتتالا عمتتى الدراستتات الدتتابقة التتتى أوضتتح  أن هشتتاك تتتدني ا فتتى مدتتتؾ  
 Bergman، و راستتتة (6..2) ضتتتباب التالمضتت  فتتتى عتتتا ات العقتتت  و مشهتتتا   راستتتة أيستتتؽ

(، و راستتة  أمتت   ) 2.76، و راستتة هضتتثؼ أاستتد)(8..2) عبتتده لضمتتى،  و راستتة (7..2)
2.78.) 

إلصتع نتتايج بعتض الدراستات متؽ ضتر  مهتارات الت كضتر التتيمم  وف  ضتؾ  متا تؾصتم  
ستتعا  عبتتد   راستتة، و (2..2) صتتبح فتحيتتة و   إستتساعض عتتيو  لتتد  التالمضتت  ومشهتتا   راستتة

 .(2.79 راسة   عمى )، و (2.77 راسة رشا أاسد )(، و 2.76العييي )
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عمتى مجسؾعتة متؽ تالمضت   تهتا البااثتةالتت  أجر  الدراستة االستتظالفيةومؽ خالل نتايج 
التابعتتتة إل ارة أستتتضؾط  الرتتت  األول اإلعتتتدا   بسدرستتتة استتتساعض  القبتتتان  اإلعدا يتتتة بشتتتضؽ

عمتضهؼ اختبتتار الت كضتر التتيمم  ومقيتاس عتتا ات  طبت  تمسضتت ا ، اضتث .4وبمت  عتد هؼ سيتةيالتعم
% متؽ الدرجتة .5متؽ % متؽ التالمضت  عمتى  رجتة أ ت  .9الشتايج إلتى ارتؾل العق ، وأشارت

% متؽ .5متؽ % متؽ التالمضت  عمتى  رجتة أ ت  85الختبار الت كضتر التتيمم ، وارتؾل الشهايية
ضتر  مهتارات الت كضتر التتيمم  و رتؾر  العق ، مسا يذضر إلتى عا ات لسقياس الدرجة الشهايية

 .التالمض  ف  عا ات العق  لد 
فت  ضتر  مهتارات الت كضتر التتيمم  و  ما سب  تتسث  مذكمة البحتث الحتال وبشا  عمى 

 البحتتثومتتؽ هشتتا كتتان اهتستتام  رتتؾر فتت  عتتا ات العقتت  لتتد  تالمضتت  الرتت  األول اإلعتتدا  ، 
لتشسيتتة مهتتارات  العمتتؾم تتتدريس فتت  االستقرتتايية العمسيتتة الكتابتتة استتتراتيجية الحتتالى باستتتخدام

 .األول اإلعدا   الر  تالمض  الت كضر التيمم  وعا ات العق  لد 

 البحح:   اسئلة

 البحث الحالى اإلجابة عؽ األسلمة األتية  ااول
تشسيتتة  عمتتى العمتتؾم تتتدريس االستقرتتايية فتت  العمسيتتة الكتابتتة استتتراتيجية أثتتر استتتخدام متتا .7

 األول اإلعدا  ؟ الر  تالمض  مهارات الت كضر التيمم  لد 
تشسيتتة  عمتتى العمتتؾم تتتدريس االستقرتتايية فتت  العمسيتتة الكتابتتة استتتراتيجية أثتتر استتتخدام متتا .2

 ؟ األول اإلعدا   الر  تالمض  عا ات العق  لد 
 األول اإلعدا  ؟  الر تالمض  ما العال ة بضؽ الت كضر التيمم  و عا ات العق  لد  .3

 البحح:   أهداف

 هدف البحث الحالى إلى  
 الكتابتتة استتتراتيجية استتتخدامب األول اإلعتتدا   الرتت  تالمضتت  تشسيتتة الت كضتتر التتتيمم  لتتد  .7

   العمؾم. تدريس ف  االستقرايية العمسية
 الكتابتتتة استتتتراتيجية استتتتخداماألول اإلعتتتدا   ب الرتتت  تالمضتتت  تشسيتتتة عتتتا ات العقتتت  لتتتد  .2

 .العمؾم تدريس ف  االستقرايية العمسية
 .األول اإلعدا   الر  تالمض  الت كضر التيمم  وعا ات العق  لد  بضؽ العال ة راسة  .3
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 أهنية البحح:  

    تتزح أهسية البحث الحالى ف  األت 
 دم البحث  ليال  لمسعمؼ اؾل استخدام استراتيجية الكتابة العمسية االستقرتايية فت  تتدريس  .7

 العمؾم. 
ؽ فت  ض،  تد ي ضتد البتااث دم البحث اختبتارا  لمت كضتر التتيمم  لتالمضت  الرت  األول اإلعتدا   .2

 االسترشا  بع عشد إجرا   راسات مذابهة.
ؽ فتت  ض،  تد ي ضتد البتااثلرت  األول اإلعتدا   تدم البحتث مقياستا  لعتا ات العقت  لتالمضتت  ا  .3

 االسترشا  بع عشد إجرا   راسات مذابهة.

 حدود البحح:

 الحالى عمى   ا ترر البحث
 .  بيسضؾط الجامعة اإلعدا ية السؾادة بسدرسة األول اإلعدا   الر مجسؾعة مؽ تالمض   .7
ال رتتت  الدراستتت   األول اإلعتتتدا   الرتتت ( السقتتتررة عمتتتى تالمضتتت  الستتتا ة وتركضبهتتتاواتتتدة ) .2

 .األول
الؾصتؾل ، و  الكذت  عتؽ السغالظتات، و الرؤية البررية وه  مهارات الت كضر التيممى بعض  .3

   .وض  امؾل مقتراة، اعظا  ت دضرات مقشعة ، و إلى استشتاجات
وهتت   السثتتابرة،  والت كضتتر التبتتا ل ، وتظبضتت  السعتتارف الساضتتية عمتتى عتتا ات العقتت   بعتتض .4

،  وجستت  ووضتتؾح بد تتة والتؾاصتت  والت كضتتر وطتترح السذتتكالت،مؾااتتف جديتتدة، والتدتتاؤل 
 .البيانات باستخدام الحؾاس
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 فزوض البحح :

    ال رو  التاليةختبار صحة ا ااول البحث
 رجتتتات السجسؾعتتتة   بتتتضؽ متؾستتتظ  ( 5. .) عشتتتد مدتتتتؾ   ايؾجتتتد فتتترق  ال إارتتتايي   .7

لرتتالح  الت كضتتر التتتيمم الختبتتار  والسجسؾعتتة الزتتابظة فتتى التظبضتت  البعتتد التجريبيتتة 
 .السجسؾعة التجريبية

 رجتتتات السجسؾعتتتة   بتتتضؽ متؾستتتظ ( 5. .) عشتتتد مدتتتتؾ   ايؾجتتتد فتتترق  ال إارتتتايي   .2
لرتتتالح لسقيتتتاس عتتتا ات العقتتت   والسجسؾعتتتة الزتتتابظة فتتتى التظبضتتت  البعتتتد التجريبيتتتة 

 .السجسؾعة التجريبية
 السجسؾعتة  رجات بضؽ( 5...)مدتؾ   عشد إاراييا    الة مؾجبة ارتباطية عال ة تؾجد .3

 .عا ات العق  ومقياس الت كضر التيمم  الختبار البعد  التظبض  فى التجريبية

 مواد البحح وأدواتى : 

  التاليةاأل وات لمسؾا  و إعدا  البااثة  الحالى تظمب البحث
 الكتابتة استتراتيجيةباستتخدام  (السا ة وتركضبها)لتدريس مؾضؾعات وادة  سعمؼال لض   .7

 .االستقرايية العمسية
 .أوراق عس  التالمض  .2
 .الت كضر التيمم اختبار  .3
 .عا ات العق مقياس  .4

 ميور البحح:  

السجستتتتؾعتضؽ شتتتتبع التجريبتتتت      و الترتتتتسيؼ الستتتتشهج التجريبتتتت استتتتتخدم  البااثتتتتة 
 أ وات البحث.مؾا  و عشد تظبض   التجريبية والزابظة
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 مصطلحات البحح:

 :SWH االستكصائية  العلنية اللتابة اسرتاتيذية -1

 ترتتتسيسها تتتتؼ بينهتتتا عسميتتتة SWH  االستقرتتتايية العمسيتتتة الكتابتتتة استتتتراتيجية تعتتترف
 الجستتتاع  والعستتت  السؾجهتتتة العسميتتتة االستقرتتتايية األنذتتتظة استتتتخدام عمتتتى الظتتتالب لتذتتتجي 
 .((Burke, et al, 2..5 2 السعرفة العمسية وبشا  بشذاط لمت او  التعاون 

فت  البحتث الحتالى  مجسؾعتة SWH   االستقرتايية العمسيتة الكتابتة ويقرد باستراتيجية
تقتتؾم عمتتى نذتتاط التالمضتت ، واستتتخدام األنذتتظة االستقرتتايية السؾجهتتة، متتؽ اإلجتترا ات، والتتت  

والعس  الجساع  الت اعمى، وتكؾيؽ السعشى مؽ خالل الت او  أكثر مؽ مرة ، والكتابتة التيمميتة 
استكذتاف  الخظتؾات هت  السراات  أو مجسؾعة متؽ  تتزسؽ الت  والقرا ة أثشا  تعمؼ العمؾم ، و 
 ، والسذتتتاركة فتتت  الشذتتتاط العسمتتت  ، ومتتتا  بتتت  الشذتتتاط العسمتتت  و ،فهتتتؼ التالمضتتت   بتتت  التتتتعمؼ
الت تاو  والسقارنتة مت  الكتتب ، و الت تاو  والسشا ذتة الجسافيتةو  ، 7الت او  والكتابة ال ر ية

 .بعدالتعمؼ التالمض استكذاف فهؼ و  ،2الت او  والكتابة ال ر ية  ، وو السرا ر
 Reflective Thinking التفلري التأملي -2

الت كضر التيمم  بينع عسمية االستقرتا  السعرفت  التت  تحتتؾ  عمتى تحمضت  و يجتا  يعرف 
                    طرق تؤ   إلى إنتتاج معرفتة وتجتارب جديتدة فت  ستياق السعرفتة الدتابقة وتظتؾير طترق بديمتة

(Kaya& Akdemir,2.76 767). 

تالمضتت  الرتت  األول  متتتين يقتتؾم بتتع هشتت  نذتتاط  بينتتعإجراييتتا   تتتاممىيعتترف الت كضتتر ال
، الؾصتتؾل إلتتى استتتشتاجات، و  الكذتت  عتتؽ السغالظتتات، و الرؤيتتة البرتتريةاإلعتتدا  ، ويتزتتسؽ 

التت  يحرت  عمضهتا التالمضت  ، ويقتاس بالدرجتة وضت  امتؾل مقتراتة، اعظا  ت دتضرات مقشعتة و 
 ف  اختبار الت كضر التيمم  السعد ل لػ الغر .

 Habits of Mind  عادات العكل -3
( مجسؾعتتتة متتتؽ السهتتتارات واالتجاهتتتات  68، .2.7عتتتا ات العقتتت  )ب  نؾفتتت   يقرتتتد

أو الدتتمؾكيات ال كيتتة، بشتتا  عمتتى   ا اتألوالقتتيؼ التتت  تسكتتؽ ال تتر  متتؽ بشتتا  ت زتتيالت متتؽ ا
انتقا  عسمية  هشيتة أو أ ا  ستمؾك متؽ  إلى السثضرات والسشبهات الت  يتعر  لها، بحضث تقؾ  
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ة، يتتمجسؾعتتة خيتتارات متااتتة أمامتتع لسؾاجهتتة مذتتكمة متتا، أو  زتتية، أو تظبضتت  ستتمؾك ب اعم
 والسداومة عمى ه ا الشهج.  

" اتجتتا  عقمتتى لتتد  ال تتر  يعظتتى  ينهتتاب( 335، 2.77يعرفهتتا ادتتام متتاجن )فتت  اتتضؽ 
ستتتسة واضتتتحة لتتتشسو ستتتمؾكياتع، ويقتتتؾم هتتت ا االتجتتتا  عمتتتى استتتتخدام ال تتتر  لمخبتتترات الدتتتابقة 

 واالست ا ة مشها لمؾصؾل إلى تحقض  الهدف السظمؾب."

 تالمضتت  الرتت  األول اإلعتتدا  اتجتتا  عقمتتى لتتد   بينهتتا إجراييتتا   تعتترف عتتا ات العقتت  و
 وتظبضتت  التبتتا ل ، والت كضتتر  يعبتتر عتتؽ نستتو الدتتمؾكيات العقميتتة السرتبظتتة بكتت  متتؽ السثتتابرة،

 بد تتة والتؾاصتت  والت كضتتر السذتتكالت، وطتترح والتدتتاؤل جديتتدة، مؾااتتف عمتتى الساضتتية السعتتارف
 فت  التالمضت  عمضهتا يحرت  التت  بالدرجتة وتقاس الحؾاس، باستخدام البيانات وجس   ووضؾح،

 .الغر  ل لػ السعد العق  مقياس عا ات

 اإلطار اليظزي للبحح:

والت كضتر التتيمم ، ، SWH االستقرتاي  العمسية الكتابة استراتيجيةالشغر   تشاول اإلطار
 وعا ات العق .

 The Science Writing Heuristic االستكصائية العلنية اللتابة اسرتاتيذيةاحملور األول:

 SWH االستكصائية  العلنية اللتابة أواًل: مفووو اسرتاتيذية

 لتذتتتجي  ترتتتسيسها تتتتؼ االستقرتتتايية بينهتتتا عسميتتتة العمسيتتتة الكتابتتتة تعتتترف استتتتراتيجية
 التعتتتاون  الجستتاع  والعستت  السؾجهتتتة العسميتتة االستقرتتايية األنذتتتظة استتتخدام عمتتى الظتتالب
 .((Burke, et al, 2..5 2 العمسية  السعرفة وبشا  بشذاط لمت او 

 السعمستة بهتا تقتؾم التت  السهتام مجسؾعتة بينهتا (.،  ْ 0323)  حًلذ أيلمكسا تعرفهتا  
 الشذتاط االستقرتاي  تظبضت  أثشا  السعشى وم اوضات السشا ذات مراا   عد  مؽ أكبر لتحقض 
 التت   االستقرتتاي  الشذتتاط لتقريتتر مهستتة كتابتهتتا وتدتتهض  الظالبتتة وتعمتتؼ ت اعتت  تعييتتي بهتتدف
 .التيممية( )الكتابة الرسسية وغضر االستقراي ( السختبر الرسسية )تقرير الكتابة يذس 

 األعستال بينهتا (368 ،2.76)ادتضؽ بشت  ستؾجان و غترم بشت  وتعرفها ك  مؽ فاطستة
  ات السشا ذتات عتد  جيتا ة السعمسة بهتدف بها تقؾم االستقرايية، والت  األنذظة مؽ السذتقة
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 الظالبتتات متت  الت اعتت  جيتتا ة  لتتػ وغايتتة االستقرتتاي  الشذتتاط وتظبضتت  إجتترا  ختتالل السعشتتى
  التب فت  ور ت كسا االستقراي  الشذاط اؾل السعشى م اوضات مراا  مؽ  در وتزسضؽ أكبر

   .االستقراي  الشذاط تقرير و ثرا  كتابة الظالبات مهسة تدهض  بهدف السعمؼ

تقتؾم االستقرتايية  العمسيتة الكتابتة وف  ضؾ  التعري ات الدابقة يتزتح أن استتراتيجية 
، وتكتؾيؽ السعشتى والعست  الجستاع  الت تاعمى عمى استتخدام األنذتظة االستقرتايية  السؾجهتة ،
 مؽ خالل الت او  أكثر مؽ مرة ، والكتابة التيممية. 

 SWHاالستكصائية  العلنية اللتابة ثاىيًا: ملوىات اسرتاتيذية

 السعمتؼ  التب و الب الستعمؼ  يؾفر  السعمؼ مؽ جيأيؽ هسا   الب  االستراتيجية تتكؾن ه 
 عمتى الت تاو  مراات  عمتى ويؤكتد العسميتة األنذتظة استخدام عشد لمسعمسضؽ السقتراة األنذظة
 أستتلمة إلنذتتا  الستتتعمؼ الستعمستتضؽ ويؾجتتع  التتب. والسعمتتؼ بتتضؽ الظتتالب و الظتتالب بتتضؽ السعشتتى

أ تتترانهؼ أو   لتتتػ فتتت  بستتتا أختتتر ، بسرتتتا ر الشتتتتايج ومقارنتتتة وأ لتتتة ومظالبتتتات أو استتتتشتاجات 
تتا الستعمستتضؽ عمتتى الت كضتتر فتت  كي يتتة  اإلنترنتت  أو الكتتتاب السدرستت . يذتتج   التتب الستتتعمؼ أيز 
تغضضر أفكارهؼ أثشا  الشذاط ، وطترح األستلمة لتح ضتي الت كضتر العمست . و يستا يمت  عتر  لقالتب 

 : ((Keys, et al, 0222,0151-0152) ) ،Wallace, et al, 1113, 11 السعمؼ و الب الستعمؼ

 املعله: قالباجلزء األول : 

 Exploration of pre-instruction  استكذتتتتاف فهتتتتؼ الظتتتتالب  بتتتت  التتتتتعمؼ .7

understanding 
 Pre-laboratory activities :الشذاط العسم    ب  . ما2
     Participation in laboratory activityانعًهٙ.  السذاركة ف  الشذاط 3
 Negotiation-individual writing  7والكتابة ال ر ية الت او . 4
 Negotiation-group discussionوالسشا ذة الجسافية . الت او 5
 Negotiation-textbook and other السرتتا ر متت  الكتتتب و والسقارنتتة الت تتاو  .6

resources 
 Negotiation-individual writing 2والكتابة ال ر ية  . الت او  .7
 Exploration of post-instruction :استكذتتتتاف فهتتتتؼ الظتتتتالب بعتتتتد التتتتتعمؼ ..

understanding 

 املتعله: اجلزء الجاىي: قالب
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 ؟ أسلمت  ه  ما: Beginning questions or ideas:  األسلمة األولية أو األفكار. 1
 ؟ ألجضب عؽ أسلمت  فع ما ا أ Tests and Procedures  واإلجرا ات .االختبارات2
 ؟أر  ما ا  Observations :  السالاغات.3
  عؽ األسلمة؟ (إجابات )ضات  راما ه  افت :Claims :ضاترااالفت.4
 ضات ؟ كيف كؾنتها؟راما الذؾاهد الت  تدعؼ افت Evidence: األ لة .5
 ؟(السعمؼان، الكتاب، ر األ )كيف أ ارن أفكار  م  اآلخريؽ   Reading : ةراالق.6
   ولسا ا؟ كيف تغضرت أفكار ؟ :Reflection التيم .7

 SWHاالستكصائية  العلنية اللتابة اسرتاتيذية استخداو ثالجًا: خطوات

 العمسيتتة الكتابتتة يسكتتؽ تؾضتتيح الخظتتؾات التتت  يتبعهتتا السعمتتؼ عشتتد استتتخدام استتتراتيجية
    Hand, 2..8, 6-7)): (Caukin , 2.7. 766-769)االستقرايية  يسا يم  

 استلشاف فوه التالميذ قبل التعله: -1

ستؤال التالمضت   متؽ ختالل يبدأ السعمؼ الدرس باستكذاف السعرفة الدابقة لمتالمض ، و لتػ
 الس اإيؼ ال ر ية والجسافية. خرايو ورسؼ

 ما قبل اليشاط العنلي :  -0

 الستعمقتتة الس تتاإيؼ فتت  الستعمستتضؽ ت كضتتر إلثتتارة الشذتتاط  بتت  متتا لسرامتتة السعمتتؼ يرتتسؼ
 إجترا  أو األستلمة طترح أو الت هش  العرت  ختالل متؽ الشذاط لمعس   اخ  وتهضلتهؼ بالسؾضؾا
اتتؾل السؾضتتؾا، و  أستتلمتهؼ الخاصتتة لرتتياغة الستعمستتضؽ أمتتام ال رصتتة و تااتتة بدتتيو، نذتتاط

 الخظتتؾات مشا ذتتة يجتتب كستتا. غضرهتتا متتؽ لمبحتتث القابمتتة بتتضؽ األستتلمة التسضضتتي عمتتى يدتتاعدهؼ
وبالشدتتبة لرجتترا ت يجتتب أن تتزتتسؽ الستتؾا  السدتتتخدمة، العسمتت ،  بالشذتتاط الستعمقتتة اإلجراييتة

 و جرا ات الدالمة، والخظؾات. 
 املشاركة يف اليشاط العنلي: -3

 بالشذاط العسم  م  كتابة السالاغات، وجس  البيانات وتدجض  الشتايج. التالمض يقؾم 
 :  1التفاوض واللتابة الفزدية  -4

فتتتت  هتتتت   السرامتتتتة يظمتتتتب السعمتتتتؼ متتتتؽ التالمضتتتت  كتابتتتتة السالاغتتتتات،  وال تتتترو  أو 
 االستشتاجات،  واأل لة أو الذؾاهد الت  تدعؼ االستشتاجات.
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 التفاوض واملياقشة اجلناعية: -5
 ، ويقتتؾم صتتغضرة مجسؾعتتات فتت  البيانتتات ت دتتضرات ومقارنتتة يتتتؼ فتت  هتت ة السرامتتة تبتتا ل

 .ال ر  بقية م  ومذاركتها لشتايجهؼ جساع  بيان  رسؼ أو مخظو بعس  التالمض 
 التفاوض واملكارىة مع اللتب و املصادر:   -6

 السرتتا ر متتؽ غضرهتتا أو بالكتتتاب السدرستت  هؼأفكتتار  يظمتتب السعمتتؼ متتؽ التالمضتت  مقارنتتة
 .السؾثؾ ة

 :0التفاوض واللتابة الفزدية  -7

اجاتهؼ تكانتت  استتتش متتا ال تتر   وكتابتتة إ ا يظمتتب السعمتتؼ متتؽ التالمضتت  الت كضتتر والتيمتت  
 ، و  ا كان  لديهؼ أسلمة أخر .ولسا ا ،صحيحة، وكيف تغضرت أفكارهؼ

 استلشاف فوه الطالب بعدالتعله:  -8

 مدتتؾ   عمى العمس  والسحتؾ   لمس اإيؼ التالمض  فهؼ مد  السعمؼ ف  ه   السرامة يقيؼ
متتتؽ ختتتالل السشا ذتتتة ،  و (التيمميتتتة الكتابتتتة) ال تتتر   والسدتتتتؾ  ( السعستتت  تقتتتارير) السجسؾعتتتات

   الس اإيؼ. خرايو و رسؼ الجسافية م  التالمض 
 SWH رابعاً : أهنية استخداو اسرتاتيذية

هتتؾ تذتتجي  جيتتا ة فهتتؼ الظتتالب لظبيعتتة العمتتؼ، كعشرتتر  SWHأاتتد أهتتداف استتتراتيجية 
                      مهتتتتتؼ فتتتتت  الثقافتتتتتة العمسيتتتتتة، متتتتتؽ ختتتتتالل إنذتتتتتا  جدتتتتتر بتتتتتضؽ الكتابتتتتتة الرستتتتتسية وغضتتتتتر

 (.(Wallace, et al, 2..4, 87 الرسسية

تعييتي كت  متؽ الت كضتر  ىتهتدف الت  SWH( أن استتراتيجية (Hand, 2..8 7 ويت كر
 العمستت  والت كضتتر فتت  السختبتتر ومتتا ورا  السعرفتتة، وفهتتؼ الستعمستتضؽ لظبيعتتة العمتتؼ و الس تتاإيؼ

عمتتى الظبيعتتة  SWH كستتا تؤكتتد استتتراتيجية ، و شتتراكهؼ فتت  عسميتتة الجتتدل العمستت ،العمسيتتة
الت تاو  فت   التعاونية لألنذظة العمسية اضث مؽ الستؾ   أن يذارك الستعمسؾن بذك  مدتتسر
مذتتتاركة  SWHوتؾضتتيح السعتتان  والت دتتتضرات متت  أ تتترانهؼ والسعمتتؼ، كستتا تذتتتج  استتتراتيجية 

هؼ الخاصتة، ووضت  األستلمة ، وا تتراح طترق لسعالجتة هت   األستلمة، اتالظالب ف  إعدا  تحقيق
 عمتتى الظتتالب لسدتتاعدة  SWH استتتراتيجية ترتتسيؼ ، كستتا تتتؼ و جتترا  التحقيقتتات السشاستتبة.

 .وال رو  واأل لة األسلمة بضؽ العال ات اؾل الت كضر
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(  أهسيتتتة 377، 2.76وترجتتت  كتتت  متتتؽ فاطستتتة بشتتت  غتتترم و ستتتؾجان بشتتت  ادتتتضؽ )
إ  إنهتتا تعتتد إاتتد  استتتراتيجيات التتتدريس الحديثتتة، التتت  تيدتتر التتتعمؼ متتؽ  SWHاستتتراتيجية 

 . اخالل مذاركة الستعمؼ ال عالة ف  التعمؼ، وت دح السجال الستخدام مهارات االستقر

فت  الشقتاط  السعس  التقمضتد  عؽSWH االستقرايية  العمسية استراتيجية الكتابة وتتسضي
  ((Wallace, et al, 2..4, 69))   ،Burke, et al, 2..5 3التالية 

 يتتتتؼ فتتت  استتتتراتيجية SWH وبعتتتد القيتتتام بالشذتتتاط  وأثشتتتا   بتتت  الكتابتتتة أنذتتتظة استتتتخدام
 العسم ،

  استراتيجية تؤكد SWH  الستعمسؾن فت  ي ع  كسا لمشذاط العسم ، التعاونية الظبيعة عمى 
 أ رانهؼ والسعمؼ. م  السعان  الت او  عمى

  تذتتتج  استتتتراتيجية SWH واأل لتتتة األستتتلمة بتتتضؽ العال تتتات الظتتتالب عمتتتى الت كضتتتر اتتتؾل 
 .  وال رو 

 يتؼ ف  استراتيجية SWH القيتام معترفتهؼ أثشتا  نستؾ وفت  الت كضتر فت  الستعمستضؽ مذاركة 
 بالشذاط.

  و تظتتتاب   متذتتتابهة، والبيانتتتات الظتتتالب، لكتتت  مؾاتتتدة السعستتت  التقمضتتتد  اإلجتتترا ات فتتت
 فتر  إلتى األايتان متؽ كثضتر فت  واالستتشتاجات الستؾ عة  وت تقر الشتتايج الشتايج ال رو 
 .  العمس  الت كضر مهارات لتظؾير أو اؾل السؾضؾا أوس  نظاق عمى الظالب لتعمؼ

اضتث انهتا  تد تدتهؼ فت   SWH تتزح أهسية استخدام استراتيجيةوف  ضؾ  ما سب   
تشسيتتة فهتتؼ طبيعتتة العمتتؼ والت كضتتر وتشسيتتة مهتتارات الجتتدل العمستت  واالستقرتتا  وت عضتت  عتتا ات 

 العق  وتشسية الس اإيؼ العمسية والتام .
 Erkol, et al ومشهتتا  راستتة SWH و تتد استتتخدم  بعتتض الدراستتات استتتراتيجية

فتت  تشسيتتة التحرتتض  واالتجتتا  نحتتؾ  SWH م  إلتتى فاعميتتة استتتراتيجيةوالتتت  تؾصتت (.2.7)
التت   Cronje, et al ( 2.77 ) معست  ال ضييتا  لتد  معمست  العمتؾم فت  السدتتقب ، و راستة

عمتتى تحدتتضؽ  تتدرة طتتالب الجامعتتة عمتتى  SWH هتتدف  إالتتى  راستتة أثتتر استتتخدام استتتراتيجية
أثتر كبضتر الستتخدام  Kingir, et al, (2.72)الكتابة فت  متا ة األايتا ، كستا أعهترت  راستة 

فتتت  تشسيتتتة تحرتتتض  طتتتالب الرتتت  التاستتت  االبتتتتداي  متبتتتايش  التحرتتتض ،  SWH استتتتراتيجية
 أثتتر  راستتة إلتتى والتتت  هتتدف  Soyoung , et al (2.73)و راستتة                    
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السرامتتتة عمتتتى تشسيتتتة الت كضتتتر السشظقتتت  والتحرتتتض  لتتتد  طتتتالب  SWH استتتتراتيجية استتتتخدام
فت  تشسيتة  SWH التت  تؾصتم  إلتى فاعميتة استتراتيجية Tseng (2.74)الستؾسظة، و راسة

 استتتخدام أثتتر  راستتة Memiş,& Seven (2.75)الت كضتتر الشا تتد، كستتا هتتدف   راستتة     
عمتتتى تشسيتتتة التحرتتتض  وبقتتتا  أثتتتر التتتتعمؼ لتتتد  تالمضتتت  الرتتت  الدتتتا س  SWH استتتتراتيجية

والتتتت  تؾصتتتم  إلتتتى وجتتتؾ  أثتتتر ايجتتتاب  الستتتتخدام  Yaman (2.78)االبتتتتداي ، و راستتتة 
العمست  لتد  معمست  العمتؾم ف  تحدتضؽ جتؾ ة الكتابتة الجدليتة وفهتؼ الجتدل  SWH استراتيجية
  SWHه( والتتت  هتتدف  إلتتى تعتترف أثتتر استتتراتيجية  7434و راستتة أمتت  استتد) ،فتت  السدتتتقب 

   األول الثانؾ .ف  تشسية التحرض   واالتجاة نحؾ الكيسيا  لد  طالبات الر

 Reflective Thinkingالتفلري التأملي  احملور الجاىي: 

 التأملي:  ووو التفلريفمأواًل: 

بينتتع تيمتت  ال تتر  لمسؾاتتف  الت كضتتر التتتيمم  (46، 7996) مجتتد  عبتتد الكتتريؼ يعتترف  
الشتتتايج، ثتتؼ  ىيرتت  إلتت ىالتت   أمامتتع وتحمضمتتع إلتتى عشاصتتر  ورستتؼ الخظتتو الالجمتتة ل هستتع اتتت

 .تقؾيؼ الشتايج ف  ضؾ  الخظو السرسؾمة

مسؾاتف التت   ل"تيمتت  التمسضت   الت كضر التتيمم بت( 446، 5..2)مجتد  عييتتي يقرتدكستا 
 يرتت  لمشتتتايج التتت  يتظمبهتتا ىاتتت، جمتتة ل هستتعلال ستتؼ الخظتتو ار إلتتى عشاصتتر  و تحمضمتتع أمامتتع و 

 .السؾاف، ثؼ يقؾم بتقضيؼ ه   الشتايج ف  ضؾ  الخظو الت  وضع  لع

بينتتع القتتدرة عمتتى التعامتت  متت  السؾااتتف  (7.8، 5..2)جيتتا  أمتتضؽ يعرفتتع  فتت  اتتضؽ  
اتختا  القترار السشاستب فت  الؾ ت  والسكتان السشاستبضؽ  ىواألاداث بد ة وعس  وتين لمؾصتؾل إلت

 لتحقض  األهداف الستؾ عة مشع.

الت كضتتر التتتيمم  بينتع استقرتتا   هشتت  نذتتو  (2.9، 9..2)  رنت جبضتتدة  بضشستا تعتترف 
جراييتة، يسكشتع متؽ ات  السذتكالت العمسيتة إلومتين لم ر  اتؾل خبراتتع ومعتقداتتع الس اإيسيتة وا

ستتظح التتؾع  بستتا يدتتاعد  فتت  اشتتتقاق استتتدالالت ى ميتتة، و عهتتار السعرفتتة الزتتسشية إلتتسوالع
 قها ف  السدتقب .لخبراتع السرغؾب تحقي
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الت كضتتر التتتيمم  بينتتع عسميتتة االستقرتتا  السعرفتت  التتت  تحتتتؾ  عمتتى تحمضتت   يعتترفكستتا 
و يجا  طرق تؤ   إلى إنتاج معرفة وتجارب جديتدة فت  ستياق السعرفتة الدتابقة وتظتؾير طترق 

 (.Kaya& Akdemir,2.76 767)                    بديمة

تحمضت  لاستقرتا   هشت  متتين أنتع عسميتة  التتيمم  لمت كضريتزح مؽ التعري ات الدابقة 
  الغاهرة والسؾااف إلى عشاصرها السختم تة، وا تتراح امتؾل معضشتة لمسؾاتف السذتك  وتقضتيؼ متد

اليتة، و يتزتسؽ مجسؾعتة متؽ السهتارات سعتارف الدتابقة بالحالخبترات و الربتو ، و ة الحمؾليفاعم
 العقمية.

 موارات التفلري التأملي: ثاىيًا: 

، الختالف اآلرا  اؾل م هؾم الت كضر التيمم  فقتد انعكتس  لتػ عمتى تحديتد مهاراتتع نغرا  
 Yost, et)  :هستتا مهتتارات الت كضتتر التتتيمم  إلتتى مجستتؾعتضؽ متتؽ السهتتارات  اضتتث صتتش 

al,1111,33) 
مهتتارات االستقرتتا   وتتزتتسؽ مهتتارات تجسيتت  البيانتتات وتحمضمهتتا، وال حتت  التتد ض   .7

والتؾصتت  إلتتى استتتشتاجات، وتقتتديؼ ت دتتضرات  السشاستتبة،لمسعمؾمتتات، وتكتتؾيؽ ال تترو  
 مشظقية.

مهتارات الت كضتر الشا تد  وتتزتسؽ مهتتارات االستتشباط، واالستتدالل، واالستتشتاج، وتقتتؾيؼ  .2
   .الحجج والسشا ذات

 السهارات الت  يتزسشها الت كضر التيمم  ه   أن (446، 5..2) كر مجد  عيييكسا 
 القدرة عمى تحديد السذكمة. .7
 . القدرة عمى تحمض  عشاصر السؾاف السذك .2
القتتتدرة عمتتتى استتتتدعا  القؾاعتتتد العامتتتة والسعمؾمتتتات التتتت  يسكتتتؽ تظبيقهتتتا والسرتبظتتتة  .3

 بالسذكمة.
   .القدرة عمى تكؾيؽ ال رو  لح  السذكمة واختبار مد  صحة ه   ال رو  .4
 ها لمتسكؽ مؽ ا  السذكمة.ضالقدرة عمى تشغيؼ الشتايج الت  يتؼ الؾصؾل إل .5

الت كضر التتيمم  يتزتسؽ مجسؾعتة  إلى أن (334، 5..2الشجد  وآخرون)وأشار أاسد 
 مؽ العسميات العقمية ه   

   Directionتجا  اال السض  واالنتبا  السؾجع نحؾ الهدف، أ   .7
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 Interpretingت دضر الإ راك العال ات، أ   .2
 Selectionختيار االاختيار وت كر الخبرات الساليسة، أ   .3
   Insightستبرار اال ات بضؽ مكؾنات الخبرة، أ  تسضضي العال .4
 Creationبتكار االتكؾيؽ أنساط عقمية جديدة، أ   .5
 Criticismشقد التقؾيؼ الح  كتظبض  عسم ، أ   .6

)نا يتة سؽ متا يم زتتتالعديتد متؽ التربتؾيضؽ عمتى أن مهتارات الت كضتر التتيمم   أشتارو د 
 )عبتتتدالعييي،(789، 2.73، القتتتا رعبتتتد (،)هالتتتة 277، 2.72ادتتتضؽ، مشتهتتت  معظذتتتر ،

  (279، 2.77، طمبة
التيم  والسالاغة )الرؤية البررية(  ه  القدرة عمى عر  جؾانب السؾضؾا والتعترف  .7

 عمى مكؾناتع، واكتذاف العال ات السؾجؾ ة برريا .
متتؽ ختتالل  الكذتت  عتتؽ السغالظتتات  هتت  القتتدرة عمتتى تحديتتد ال جتتؾات فتت  السؾضتتؾا ، .2

 تحديد العال ات غضر السشظقية.
الؾصؾل إلى استشتاجات  ه  القدرة عمى التؾص  إلى عال ة مشظقية معضشة مؽ ختالل  .3

 رؤية مزسؾن السؾضؾا والتؾص  إلى نتايج مشاسبة.
عمتى  عظتا  معشت  مشظقت  لمشتتايج معتستدا  إهت  القتدرة عمتى   اعظا  ت دضرات مقشعتة  .4

 ة السؾضؾا وخرايرع.طبيع ىعم معمؾمات سابقة، أو
وضتت  امتتؾل مقتراتتة  هتت  القتتدرة عمتتى وضتت  خظتتؾات مشظقيتتة  ايستتة عمتتى ترتتؾرات  .5

  هشية متؾ عة لح  السؾضؾا السظروح.

 أهنية التفلري التأمليثالجًا: 

ن تظؾرات سريعة ومدتسرة ف  جسي  أنحتا  العتالؼ، والتت  ويذهد القرن الحا   والعذر 
نتتاج إل يتؤ   اكستا نتتاج، إل فتالتظؾير يتؤ   إلتى ا، السجتسعتات لها تتيثضر  يشتاميك  و ور  عمتى

إلى مييتدا  متؽ التظتؾير. ولهت ا الدتبب، تتي ا  تتدريجيا أهسيتة وتتيثضر القتدرة عمى"الت كضتر بذتك  
 ،هشاك شكالن مؽ الت كضر لهستا أهسيتة خاصتة فت  هت ا الدتياقو مختم " ف  جسي  السجتسعات 
 .(Demir, ,2.75 77) التيمم وهسا الت كضر الشا د والت كضر
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تتجمتتى أهسيتتة الت كضتر التتتيمم  أكثتتر متا يكتتؾن فتت  ضتؾ  متتا طتترأ متؽ تعقضتتدات عمتتى  كستا
طبيعتة السجتستت  الحتتديث، ال ستتيسا ونحتتؽ نتتر  هت ا ال تتيض الهايتت  متتؽ السعمؾمتتات التتت  تغهتتر 

أل وات ايؾميتتا ، بتت  وتتغضتتر بذتتك   ايتتؼ، وهتتؾ متتا يقتزتت  بتتدور  أن يستمتتػ اإلندتتان السعاصتتر 
ا را  عمتتى أن يعضتتد الت كضتتر  يتتع بذتتك   تتسشاستتبة لمتعامتت  متت  هتت ا ال تتيض السعرفتت ، ويكتتؾن ال

 .(752، 2.79،هد  عمى و  محسؾ   ) مدتسر

يسكتتؽ وفتت  ضتتؾ  متتا ستتب  يسكتتؽ القتتؾل بتتين أهسيتتة الت كضتتر التتتيمم  تكستتؽ فتت  أنتتع  
، وتجشتتب االنتتدفاا فتت  العستت  والقتتدرة عمتتى التتتسعؽعستتال ال كتتر، و  معتتان الشغتتر، و إمتتؽ  التالمضتت 

كذ  السغالظات، والؾصؾل إلى االستتشتاجات السشظقيتة، واتختا  القترارات الرتايبة فت  مؾاجهتة 
، والتتربو بتتضؽ الخبتترات الدتتابقة والحاليتتة وتكتتؾيؽ معتتان  اتت  السذتتكالتو السذتتكالت والتحتتديات، 

 جديدة.

 تدريص العلوو وتينية التفلري التأملي: رابعًا: 

تؤكد االتجاهات الحديثة ف  تدريس العمؾم عمى ضترورة تشسيتة مهتارات الت كضتر السختم تة       
بستتا فتت   لتتػ الت كضتتر التتتيمم ، و لتتػ متتؽ ختتالل مشتتاهج العمتتؾم وعرضتتها بالظريقتتة التتت  تدتتسح 
بتشسيتتة هتت   السهتتارات، كستتا يسكتتؽ لمسعمتتؼ أن يشستتى مهتتارات الت كضتتر التتتيمم  باستتتخدام طتترق 

 يات التدريس الت  تداعد  عمى  لػ.واستراتيج

كتابتتة الشرتتؾ  مهتتارات الت كضتتر التتتيمم   تشسيتتةمتتؽ األستتالضب التتت  يسكتتؽ استتتخدامها ل
النزتسام والتدتاؤل الت ات ، وا ،طرح الدؤال، و خرايو الس اإيؼ  و والضؾميات التيممية، ،التعميسية

                        التتتتتتتتت ات يؼ ضتتتتتتتتتالتق، و التتتتتتتتتتعمؼ عتتتتتتتتتؽ طريتتتتتتتتت  الت تتتتتتتتتاو ، و إلتتتتتتتتتى السشا ذتتتتتتتتتات التيمميتتتتتتتتتة
(Kaya& Akdemir,2.76 768). 

جيات مختم تة فت  تتدريس العمتؾم لتشسيتة الت كضتر يو د استتخدم  بعتض الدراستات استترات
( والتتت  استتتخدم  استتتراتيجضت  2.77 راستتة ستتحر استتد  )  ومشهتتا التالمضتت التتتيمم  لتتد  

م  ف  ما ة العمؾم لتالمض  السرامتة اإلعدا يتة خرايو الت كضر و ورة التعمؼ ف  تشسية الت كضر التيم
( أنستؾ ج مكتارث  فت  2.76)أمبؾستعضد  عبتده و الهدابيتة إيستاناستتخدم   راستة كستا ، 

 Murphy (2.74)و راستتةتشسيتتة الت كضتتر التتتيمم  لتتد  طالبتتات الرتت  الدتتا س األساستت ، 
لتشسيتتة الت كضتتر التتتيمم  لتتد  طتتالب العمتتؾم فتت  الستتدارس   السسارستتة التيمميتتة التتت  استتتخدم و 
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فت   SCAMPER( استتراتيجية ستكامبر 2.77)   استخدم   راسة رانيتا ف  اضؽ ،الثانؾية
استتتخدم   راستتة رشتتا و  ،تشسيتتة مهتتارات الت كضتتر التتتيمم  لتتد  تالمضتت  الرتت  األول اإلعتتدا  

  تشسيتتتة الت كضتتتر التتتتيمم  لتتتد  فتتت PDEODE( استتتتراتيجية األبعتتتا  الدداستتتية 2.77أاستتتد )
( برنتتامج تتتدريب   تتايؼ عمتتى 2.78 راستتة جهتتا  فتتالح ) أعتتدت تالمضتت  السرامتتة اإلعدا يتتة، كستتا

تشسيتتتة مهتتتارات الت كضتتتر التتتتيمم  لتتتد  طتتتالب الرتتت  العاشتتتر فتتت  متتتا ة لاالستقرتتتا  التتتدور  
ت كضتتتر ( فتتت  تشسيتتتة مهتتتارات ال SWOM( استتتتراتيجية) 2.79استتتتخدم   عمتتتى )، و الكيسيتتتا 

 .التيمم  لد  طالب الر  الثان  الثانؾ  

  Habits of Mindانعمماحملور الجالح: عادات 
 مفووو عادات العكلأواًل: 

مجسؾعتتتتة متتتتؽ السهتتتتارات  بينهتتتتا( عتتتتا ات العقتتتت  8،  3..2ػ )اليتتتتيعتتتترف كؾستتتتتا وك
ال كريتتة نشتتا ن زتت  نسظتتا متتؽ الدتتمؾكيات أواالتجاهتتات والخبتترات والسضتتؾل الدتتابقة، وهتت  تعشتت  

   .نساطأل مؽ ا  عمى غضر 
( مجسؾعة متؽ السهتارات واالتجاهتات  68، .2.7عا ات العق  )ب  نؾف   يقردبضشسا 

والقتتيؼ التتت  تسكتتؽ ال تتر  متتؽ بشتتا  ت زتتيالت متتؽ اال ا ات أو الدتتمؾكيات ال كيتتة، بشتتا  عمتتى 
انتقا  عسمية  هشيتة أو أ ا  ستمؾك متؽ  إلى السثضرات والسشبهات الت  يتعر  لها، بحضث تقؾ  

مجسؾعتتة خيتتارات متااتتة أمامتتع لسؾاجهتتة مذتتكمة متتا، أو  زتتية، أو تظبضتت  ستتمؾك ب اعميتتة، 
 والسداومة عمى ه ا الشهج.  

 القتتتدرات السعر يتتتة مجسؾعتتتة" بينهتتتا (459، 2.78التتتديؽ)  نتتتؾر طتتتارق  كستتتا يعرفهتتتا
 السعر يتة العقميتة األنذتظة مجسؾعتة طريت  عتؽ الدتمؾكيات تعتدي  إلتى تهدف والت  والؾجدانية

متؽ  تختمت  والت  يؾاجها الت  السؾااف ف  بشجاح التررف عمى القدرة لع يتيح والؾجدانية مسا
 ".آلخر مؾاف

ن عا ات العق  ه  مجسؾعتة متؽ السهتارات يومؽ خالل التعري ات الدابقة يسكؽ القؾل ب
 ا ات وااللتتيام ألا معضؽ متؽ الدتمؾكيات أووالت  تجع  ال ر  ي ز  نسو  واالتجاهات والخبرات،

 بع.
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 تصييف عادات العكل:ثاىيًا: 

كتان  تشؾعت  التؾجهتات الشغريتة فت   راستة عتا ات العقت ، وعهترت بت لػ ترتشي ات عتد 
 ( .9-68، .2.7برجها ما يم )  نؾف ، أمؽ 
  ترتتشيف هضتترل :Hyerles  ختترايو   دتتؼ العتتا ات العقميتتة إلتتى ثالثتتة أ دتتام رييدتتة هتت

 الت كضر، والعر  ال هش ، والسشغسات الذكمية.
  ترشبف  انياليDaniels    ،دؼ العا ات العقمية إلى أربعتة أ دتام هتى  االن تتاح العقمتى 

 والعدالة العقمية، واالستقالل العقمى، والسض  إلى االستقرا  أو االتجا  الشقد .
  ترشيف مارجانؾMarzano إلتى  دتؼ عتا ات العقت  سشتجتع والسدتس  بالعتا ات العقميتة ال 

 ثالث عا ات ه   التشغيؼ ال ات ، والت كضر الشا د، والت كضر االبداع .
  ترتتشيف ستتايير ومتتاييSizer& Meier   ثسانيتتة عتتا ات هتت    إلتتى صتتش ا عتتا ات العقتت

التعبضر عؽ وجهات الشغر، والتحمض ، والتخض ، والتعتاط ، والتؾاصت ، وااللتتيام، والتؾاضت ، 
 واالستستاا.والبهجة 

  ترشيف كؾستا و كإلصػCosta & Kallick  
ػ متتؽ أكثتتر الشستتا ج إ شاعتتا  فتت  اليتتن نستتؾ ج كؾستتتا وكأ( .9، .2.7يتت كر   نؾفتت  )

 شرح وت دضر عا ات العق ، و لػ العتسا   عمى نتايج  راسات بحثية.
ستة عذرة عا ة عقمية، و يستا يمت   Costa & Kallick  (2..8.77-37)و د اد 

 ه   العا ات العقمية لوص  
  تعش  االلتيام بالسهسة السؾكمة لم ر  لحتضؽ اكتسالهتا  ون االستدتالم بدتهؾلع، لستا  السثابرة

 يؾاجع مؽ عقبات.
  عظتا  اكتؼ إجضت  ين ، وتيتعشت  الت كضتر  بت  ال عت ، والقتدرة عمتى التت التحكؼ وعدم التهتؾر

 ، واالبتعا  عؽ التدرا.فؾر  ل كرة معضشة
  خترون، آلسا يقؾلتع التعش  القدرة عمى ادؽ االستساا، واالهتسام  :اإلصغا  بت هؼ وتعاط

 فكارهؼ ومذاركتهؼ شعؾرهؼ.أو عا ة صياغة 

  يع عشدما يتمقت  معمؾمتات أو بيانتات جديتدة، أالت كضر بسرونة  تعش   درة ال ر  عمى تغضضر ر
 البد أن يكؾن ت كضر   مرنا  وغضر جامد. أ 
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 ألفعالتتع وتيثضرهتا عمتى  اتتتع  ن يرتبح ال تتر  أكثتر إ راكتا  أتعشت    رالت كضتر  يستا ورا   الت كضتت
وعمى االخريؽ، فالذخ  ال كى هؾ ال   ي كر فى ت كضر ، و ب  البتد  بالعست  يزت  خظتة 

 قضيسها. لمعس ، ومراابة الخظة عشد استخدامها، ومؽ ثؼ العس  عمى ت
  عستال، ومراجعتة القؾاعتد التت  ألتعش  اتخا  الؾ   الكاف  لتت ح  ا الك اح مؽ أج  الد ة

جتتت  الكستتتال أيجتتتب االلتتتتيام بهتتتا، ومراعتتتاة السعتتتايضر التتتت  يجتتتب استتتتخدامها، والعستتت  متتتؽ 
 والحر ية.

  ن تستتأل ال جتتؾات أتعشتت  معرفتتة كي يتتة طتترح أستتلمة متتؽ شتتينها  التدتتاؤل وطتترح السذتتكالت
ستتتة بتتتضؽ متتتا يالعتتترف ومتتتا ال يالعتتترف، كستتتا تتزتتتسؽ طتتترح أستتتلمة اتتتؾل تقضتتتيؼ ارتباطتتتات القاي

 سباب الدافعة ورا  ش   ما.ألوعال ات سببية، واؾل مذكالت افتراضية، واؾل ا
  تعشت  تظبضت  السعتارف والخبترات والتجتارب  :تظبض  السعارف الدتابقة عمتى أوضتاا جديتدة

ا  هتؼ الت يؽ يدتت ضدون متؽ تجتاربهؼ وخبتراتهؼ فتاألفرا  األ كيت الدابقة فت  مؾااتف جدبتدة،
 .الدابقة

  واستتتخدام المغتتة فتت  رتعشتت  التتربو بتتضؽ المغتتة والت كضتت صتت  بؾضتتؾح و  تتة  االت كضتتر والتؾ ،
بد ة ستؾا  كتان  لتػ كتابيتا  أو شت ؾيا ، واستتخدام تعبضترات محتد ة، واستسا    تؾصض  ال كرة

  لة.أبإيزااات ومقارنات واياسات و  عؼ السقؾالت  إلى وتذابهات صحيحة، والدع 
  تعشتتت  استتتتخدام الحتتتؾاس كافتتتة فتتت  الحرتتتؾل عمتتتى  جستتت  البيانتتتات باستتتتخدام الحتتتؾاس

 تذتغض  جسيت  الحتؾاس فضريتدون اإلمدتاك ، إلتى وسع  االفترا  السعمؾمات وا  السذكالت،
  شيا  بهدف تحقض  ال هؼ.ألوالذؼ وتجربة ا والت وق، سس، موال

  امتؾل وأستالضب جديتدة وبارعتة، والؾصتؾل  إلتى تعش  التؾص  البتكار ا -الترؾر –اإلبداا
لحمؾل لمسذكالت بظرق مختم ة مؽ خالل ت حرتها متؽ عتدة جوايتا، و مكانيتة تؾلضتد أفكتار 

 جديدة ابتكارية.
  تعشت  القتدرة عمتى االستتستاا بتالسؾااف والتجتارب التت  يكتش هتتا  االستتجابة بدهذتة ورإبتة

 .هاج والستعة ف  مؾاجهة تحد  ا  السذكالتبهام، واالبتإلالغسؾ  وا
  ستمؾب أتعشت  الرببتة فت  تجريتب استتراتيجية أو  اإل دام عمى السخاطرة وتحست  السدتلؾلية

 عمى مؾاجهة السخاطرة ، م  تحس  كام  وتام لمسدؤولية. والقدرة ة،ت كضر جديد ألول مر 
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  و لتتى استحدتتتان وت هتتتؼ ، رنذتتتا  الدعابتتة برتتتؾرة أكبتتتإ إلتتتى تعشتتت  السضتت  ايجتتا  الدعابتتتة
  عابات األخريؽ، والقدرة عمى الزحػ مؽ أن دهؼ ومؽ السؾااف.

  أن  و  راكتعش  القدرة عمى العس  فت  مجسؾعتات والتؾاصت  مت  األختريؽ،  الت كضر التبا لى
   .تبا ل األفكار واآلرا  وطرح السذاك  والحمؾل أهؼ بكثضر وأجد  مسا لؾ فكر بس ر  

 وتح ضتتي العقتت  لظمتتب تعشتت  الك تتاح متتؽ أجتت  التتتعمؼ  رتعمؼ السدتتتساالستتتعدا  التتدايؼ لمتت ،
واكتدتتتاب الخبتتترة والتجربتتتة مشهتتتا، واالعتتتتراف بعتتتدم السعرفتتتة  ةالسعرفتتتة والتتتتعمؼ متتتؽ الحيتتتا

 لسؾاصمة التعمؼ.

  :ثالجًا:أهنية تينية عادات العكل

باب ( لستتا ا نعمتتؼ عتتا ات العقتت ؟ ويرجعتتا  لتتػ لألستت.5، 3..2يتدتتا ل كؾستتتا وكاليتتػ)
 التالية 
تشغر عا ات العق  إلى الت كا  نغترة تتركتي عمتى الذخرتية وتؤكتد عمتى السؾااتف والعتا ات  -7

 وص ات الذخرية إضافة إلى السهارات السعر ية. 
تذتس  العا ات عمى نغرة إلى الت كضر والتعمؼ تزؼ عد ا  مؽ األ وار السختم تة التت  تؤ يهتا  -2

 العؾاط  ف  الت كضر الجضد.
 تعترف عا ات العق  بيهسية الحداسية الت  تذك  سسة رييدة مؽ سسات الدمؾك ال ك . -3
تذك  عا ات العقت  مجسؾعتة متؽ الدتمؾكيات ال كريتة التت  تتدعؼ الت كضتر الشقتد  والختالق  -4

 ضسؽ السؾاضي  السدرسية وعبرها وما بعدها.
 ( 437-.43 ،6..2 ، ابضب أيسؽ)التال  فى العق  عا ات اكتداب أهسية وتتسث 

 أثشتا  عقمتع يعست  كيتف واكتذتاف الختا ، ت كضتر  مدتار رؤيتة عمى لمظالب ال رصة إتااة - 
 .السذكالت ا 
 فتتتى والت كضتتر والتقضتتيؼ السثتتابرة مثتت  العسميتتة الحيتتتاة فتتى الس ضتتدة العتتا ات الظتتالب اكتدتتاب -

 .الت كضر
 والتشغتتيؼ واالبتتداعى الشا تتد الت كضتتر  تتدرات متتيج عمتتى القتتدرة اكتدتتاب عمتتى الظتتالب مدتتاعدة -

 ال ات . 
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 متعمستضؽ تظتؾير العقت  استتراتيجيات هتدف أن إلتى( 795 ،2.73) ظتام  ناي ع وتذضر
 بال ؾضتتت  ممتتتى  عتتتالؼ فتتت  مشتجتتتضؽ يريذتتتؾا أن يسكتتتشهؼ متعتتتاونضؽ، متعتتتاط ضؽ، انتبتتتا ،  و  

 .والتعقضدات

 :عادات العكل تينية يف ودورها العلوو رابعًا: مياهر

مذتروا  اوصت فقتد  لت ا هدفا  رييدتا  متؽ أهتداف تتدريس العمتؾم، عق التشسية عا ات تعد 
ال غشتتى عشهتتا  وأنهتتاعمتتى أن  تركتتي مشتتاهج العمتتؾم عمتتى تشسضتهتتا ؼ العمتتؾم لكتت  األمتتريكضضؽ متتيتع

   .(AAAS Project 2.67, 2.73)لسحؾ االمية العمسية

 مؾضتتؾعاتها تتتدريس ختتالل متتؽ عتتا ات العقتت  لتشسيتتة خرتتبا   مجتتاال   العمتتؾم مشتتاهج وتعتتد
جستت  البيانتتات باستتتخدام  عمتتى التالمضتت  تتتدريب يسكتتؽ السؾضتتؾعات هتت   ختتالل فستتؽ الستعتتد ة،
عتتا ات  متتؽ وغضرهتتا واالبتكتتار والت كضتتر التبتتا ل ، وتظبضتت  السعرفتتة، وطتترح االستتلمة، الحتتؾاس،
 .العق 

عتتا ات  تشسيتتة والبحتتؾث الدراستتات بعتتض وفتت  إطتتار االهتستتام بعتتا ات العقتت  فقتتد تشاولتت 
والتت   (6..2) ابضتب  راستة أيستؽ  ف  مراا  التتعمصؼ السختم تة ومشهتا العمؾم مجال عق  ف ال

 الرت  طتالب العقت  لتد  عتا ات تشسيتة فت " استقرتى – استيل – امت " استتراتيجية استخدم 
 أثتر تعترف والت  هتدف  Bergman (2..7)الكيسيا ، و راسة  ما ة خالل مؽ الثانؾ   األول
 و أعهترت الثانؾيتة بالسرامتة لد  طالبهتؼ العق  عا ات تشسية ف  العمؾم لسعمس  تدريب  برنامج
 لضمتىلتد  مجسؾعتة الدراستة، و راستة  العقت  عتا ات تشسية ف  التدريب  البرنامج فاعمية الشتايج
 فتت  "التقتتؾيؼ – االستتتجابة - البدايتتة" استتتراتيجية والتتت  تؾصتتم  إلتتى فاعميتتة (8..2) عبتتده

 راستة رانيتا  أعتدتكستا  العمؾم، ف  ما ة اإلعدا   األول الر  تالمض  لد  العق  تشسية عا ات
( متتشهج مقتتترح فتت  العمتتؾم الستكاممتتة لتشسيتتة بعتتض عتتا ات العقتت  لتتد  الظتتالب 2.73 ) 

والت  أشارت نتايجهتا إلتى أن بترامج  Çalik, et,al ( 1102)السعمسضؽ بكمية التربية، و راسة 
إعدا  السعمسضؽ ف  ااجة إلى تظؾير لسداعدة الظالب عمى تشسية عتا ات العقت  العمسيتة بذتك  

 CoRT فاعميتة كت  متؽ برنتامج كتؾرت( 2.76نتتايج  راستة هضتثؼ أاستد) أفز ، كسا أعهترت
تشسيتة عتا ات العقت   فت لمت كضر  وفشية ابعات الت كضر الد   والدمج بضشهسا ف  تدريس العمتؾم 

متشهج  (2.78 راستة  أمت   )  أعتدت، كستا لد  التالمض  ال ايقضؽ بالر  الدا س االبتداي 
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تشسيتتة مهتتارات عتتا ات العقتت  لمقتتترح فتتى العمتتؾم بالسرامتتة اإلعدا يتتة فتت  ضتتؾ  متتا بعتتد البشاييتتة 
   .إلى فاعمية السشهج السقترح الدراسةلد  التالمض ، وتؾصم  

 حح:  إدزاءات الب

 تباعها ف  إعدا  وتظبض  مؾا  البحث وأ واتع ا يسا يم  عر  لرجرا ات الت  تؼ 

 أواًل: إعداد مواد البحح:

  اليةا تزى البحث إعدا  السؾا  الت
 دليل املعله:   -1

 ام  البااثة بإعدا   لض  لمسعمؼ يدترشد بع عشتد تتدريس مؾضتؾعات الؾاتدة باستتخدام 
واشتس  الدلض  عمى  تؾجضهات لمسعمتؼ بكي يتة استتخدام  االستقرايية العمسية الكتابة استراتيجية
فتت  تتتدريس مؾضتتؾعات الؾاتتدة، وأهتتداف الؾاتتتدة،  االستقرتتايية العمسيتتة الكتابتتة استتتراتيجية

والسحتتتتؾ  العمستتت  لمؾاتتتدة، والؾستتتايو التعميسيتتتة، واألنذتتتظة التعميسيتتتة، وأستتتالضب تقتتتؾيؼ نستتتؾ 
  تتزتتسشوالتتت  لؾاتتدة، وخظتتة تتتدريس مؾضتتؾعات الؾاتتدة التالمضتت ، والخظتتة اليمشيتتة لتتتدريس ا

 و تتد روعت  عشتتد وضتت  هت ا التخظتتيو عتتر  ،دروسالتتخظيظتا  مقتراتتا  لتتدريس كتت   رس متتؽ 
األهداف الدمؾكية لمتدرس والؾستاي  التعميسيتة وخظتؾات الدتضر فت  التدرس واألنذتظة التعميسيتة 

 وتقؾيؼ الدرس.

( إلبتدا  7ضها عمتى الدتا ة السحكستضؽ )ممحت وبعد إعدا  الرؾرة األولية لمدلض  تؼ عر  
مشاستتتبة ، و التتترأ  اتتتؾل ستتتالمة الرتتتياغة اإلجراييتتتة لألهتتتداف، ومشاستتتبة األنذتتتظة التعميسيتتتة

الؾستتتايو التعميسيتتتة، ومشاستتتبة أستتتالضب التقتتتؾيؼ، ومشاستتتبة التخظتتتيو السقتتتترح لكتتت   رس متتتؽ 
 الدروس. 

أصتتبح التتدلض  فتت  صتتؾرتع  وبعتتد إجتترا  التعتتديالت التتت  أشتتار إلضهتتا الدتتا ة السحكستتضؽ
 (2الشهايية)ممح 

 :التالميذ عنل أوراق إعداد -0

لك  نذاط عسم  تقؾم بتع التالمضت  ور تة عست ، وهت  فبتارة عتؽ  التب الستتعمؼ أو تقريتر 
 (.  3)ممح الشذاط العسم  
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 ثانيا  إعدا  أ وات القياس
 ة اليا تزى البحث إعدا  أ وات القياس الت

 :اختبار التفلري التأملي -1 -3

 وتشسيتتة بدراستتة اهتستت  التتت  الدتتابقة والدراستتات عمتتى اال بيتتات والبحتتؾث االطتتالا بعتتد 
 ،  راستتة( 2.77 راستتة رشتتا أاستتد )، ( 2.77   راستتة ستتحر استتد  )ومشهتتا التتتيمم  الت كضتر
 -  التالية لمخظؾات وفقا و لػ ،اختبار الت كضر التيمم  إعدا  تؼ (2.79  عمى )

 لتد   الت كضر التتيمم يهدف االختبار إلى اياس بعض مهارات   االختبار مؽ الهدف تحديد
 تالمض  الر  األول اإلعدا  .

  الرؤيتة البرتريةوهت     التيمم تؼ تحديد خسدة مهارات لمت كضر  تحديد مهارات االختبار ،
وضت  امتؾل ، اعظا  ت دضرات مقشعة ، و الؾصؾل إلى استشتاجات، و  الكذ  عؽ السغالظاتو 

   .مقتراة
 م تر ة متؽ االختيتار متؽ متعتد ،  25تكتؾن االختبتار متؽ   ختبتارلال األولية الرؾرة  اعدا

، التتيمم و د روعى فت  إعتدا  م تر ات االختبتار أن تقتيس الس تر ة السهتارة ال رفيتة لمت كضتر 
وأن يكتتؾن عتتد  م تتر ات االختبتتار متدتتاوية لكتت  مهتتارة فرفيتتة، وأن تكتتؾن م تتر ات االختبتتار 

 .لالختبار تعميسات  التالمض ، كسا تؼ وض مشاسبة لسدتؾ  
 روع  عشد ترحيح االختبار أن يعظتى التمسضت   رجتة وااتدة لكت  : االختبار ترحيح طريقة

   م ر ة تكؾن إجابتع عشها صحيحة.
  األوليتتة الرتتؾرة إعتتدا  بعتتد :السحكستتضؽ الدتتا ة عمتتى ختبتتاراألوليتتة لال الرتتؾرة عتتر 

 آرا  ضتؾ  فت االختبار  وعدل السحكسضؽ، الدا ة عمى رأ  استظالا ف  عرضها تؼ لالختبار
 .السحكسضؽ

 عرضتع ختالل متؽاالختبتار  محتتؾ   وصتدق الغاهر   الردق مؽ التيكد تؼ االختبار  صدق -
االختبتتار  أصتتبح. السحكستتؾن  إلبهتتا أشتتار التتت  التعتتديالت إجتترا  وبعتتد. السحكستتضؽ الدتتا ة عمتتى
 .   الردق مؽ معقؾلة بدرجة يتست 

 األول  الرت  تالمضت  مؽ مجسؾعة عمىاالختبار  تظبض  تؼ ختبار لال االستظالفية التجربة
غضتتتتر تالمضتتتت  تمسضتتتت ا  ( 38بمتتتت  عتتتتد هؼ ) بيستتتتضؾط بسدرستتتتة الجامعتتتتة اإلعدا يتتتتةاإلعتتتتدا   

   .االختبار جمؽ و تحديد ،االختبار ثبات اداب  بهدفالسجسؾعة األساسية 
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 أن واتزتح ،االختبتار ثبتات االختبار لتقتدير إعا ة طريقة البااثة استخدم  االختبار  ثبات -
 .(78..) ايستع كان  اضث الثبات مؽ مشاسبة  رجة عمىاالختبار 
 ليرتبح لمتعميستات   تاي ( 5) إلتى باإلضتافة  ايقتة( .4) جمتؽ اإلجابتة بم   االختبارجمؽ  -

  . ايقة( 45الختبار )ل الكم  اليمؽ
 التعديالت الت  أشار إلضهتا الدتا ة السحكستضؽ ونتتايج بعد إجرا   لالختبار  الشهايية الرؾرة

( 25( مكتتؾن متتؽ)4 )ممحتت    الشهاييتتة صتتؾرتع فتت االختبتتار  ، أصتتبحالدراستتة االستتتظالفية
 التيمم م ر ة، والجدول التال  يؾضح تؾجي  ه   الس ر ات عمى مهارات الت كضر 

 (: يٕاصفاث اختبار انتفكٛر انتأيه0ٙجذٔل)

 أبعاد االختبار انًفرداث أرلاو انًجًٕع

 انرؤٚت انبصرٚت  10، 05، 02، 4ا،  4

 انكشف عٍ انًغانطاث 11، 01‘ 00، 5، 2 4

 انٕصٕل إنٗ استُتاجاث 12، 11، 03، 1، 1 4

 اعطاء تفسٛراث يمُعت 13، 02، 01، .، 3 4

 ٔضع حهٕل يمترحت 14، .0، 04، 01، 2 4

 انًجًـــٕع 14 14

  العق مقياس عا ات  -2
 وتشسية بدراسة اهتس  الت  الدابقة والدراسات عمى اال بيات والبحؾث االطالا بعد 

، (2.75)وآخرون  الدضد العييي ، و راسة عبد(2.75)صالح    راسة  ومشها عا ات العق 
 مقياس عا ات العق ، و لػ وفقا إعدا  تؼ ((Costa & Kallick,2..5, 7.7-7.4 و

 - التالية لمخظؾات
 لتد  تالمضت   عتا ات العقت  بعتض ايتاس إلى االسقياس يهدف  السقياس مؽ الهدف تحديد

 الر  األول اإلعدا  .
 ستتتة ابعتتا  لسقيتتاس عتتا ات العقتت  وهتت   السثتتابرة، ،  تتتؼ تحديتتد  السقيتتاس ابعتتا  تحديتتد

والت كضتتتر التبتتتا ل ، وتظبضتتت  السعتتتارف الساضتتتية عمتتتى أوضتتتاا جديتتتدة، والتدتتتاؤل وطتتترح 
 ووضؾح،  وجس  البيانات باستخدام الحؾاس. بد ة والتؾاص  لت كضرالسذكالت، وا
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  م تر ة، يقابت  كت  م تر ة ثالثتة 48 السقيتاس متؽ يتكتؾن : لمسقيتاس األوليتة الرؾرة اعدا
انتسا  كت  م تر ة  السقياس م ر ات إعدا  ف  روعى و د ابدا ( -اايانا   -اختيارات ه  ) ايسا  

بعتتد متتؽ أبعتتا   لكتت  السقيتتاس متدتتاوية م تتر ات عتتد  يكتتؾن  لمبعتتد التت   تشتتدرج تحتتتع، وأن
 تعميسات  لمسقياس. كسا تؼ وض  .السقياس

 ثتتالث   ايستتا اإلجابتتة إعظتتا  تتتؼ السؾجبتتة لمربتتارات بالشدتتبة:  السقيتتاس ترتتحيح طريقتتة
 العكتس  تتؼ فقتد الدتالبة لمربتارات بالشدبة أما واادة،  رجة ونا را   رجتضؽ، واايانا  رجات،
 .  ثالث  رجات ونا را  رجتضؽ، واايانا واادة ،  ايسا  رجة اإلجابة إعظا 

  األوليتتة الرتتؾرة إعتتدا  بعتتد: السحكستتضؽ الدتتا   عمتتى األوليتتة لمسقيتتاس الرتتؾرة عتتر 
 ضتؾ  فت  السقيتاس وعتدل  السحكستضؽ، الدتا ة عمتى رأ  استتظالا فت  عرضها تؼ لمسقياس
 .السحكسضؽ آرا 

 الرت  تالمضت  متؽ مجسؾعتة عمتى السقيتاس تظبضت  تتؼ   لمسقيتاس االستظالفية التجربة 
 ادتاب  بهتدف تمسض ا ، 38بيسضؾط بم  عد هؼ  بسدرسة الجامعة اإلعدا يةاألول اإلعدا   

 السقياس. جمؽ وصدق السقياس، و تحديد  السقياس، ثبات
 ختتالل متتؽ السقيتتاس محتتتؾ   وصتتدق الغتتاهر   الرتتدق متتؽ التيكتتد تتتؼ  السقيتتاس صتتدق 

 أصتتبح.السحكستتؾن  إلضهتتا أشتار التتت  التعتتديالت إجتترا  وبعتد. السحكستتضؽ الدتتا ة عمتتى عرضتع
 .  الردق مؽ معقؾلة بدرجة يتست  السقياس

  رجتات بتضؽ معامت  االرتبتاط بحدتاب لمسقياس الداخم  صدق االتداق كسا تؼ اداب
 هتت   يؾضتتح التتتال  ، والجتتدول( بضرستتؾن ) بظريقتتة لمسقيتتاس الكميتتة والدرجتتة السقيتتاس أبعتتا 
 - الشتايج
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 لمسقياس الكمية والدرجة السقياس أبعا   رجات بضؽ االرتباط   معام (2) جدول
 أبعاد انًمٛاس يعايم االرتباط يستٕٖ انذالنت

 انًثابرة -0 1.51 1.10

 انتفكٛر انتبادنٙ-1 1.15 1.10

 تطبٛك انًعارف انًاضٛت عهٗ أضاع جذٚذة-2 1.12 1.10

 انتساؤل ٔطرح انًشكالث-3 1.51 1.10

 انتفكٛر ٔانتٕاصم بذلت ٔٔضٕح-4 1.10 1.10

 جًع انبٛاَاث باستخذاو انحٕاس-5 .1.1 1.10

يتزتتح متتؽ الجتتدول الدتتاب  أن جسيتت  اتتيؼ معتتامالت االرتبتتاط بتتضؽ أبعتتا  السقيتتاس 
، مستا يذتضر إلتى أن مقيتاس عتا ات العقت  7...والدرجة الكمية لمسقياس  الة عشد مدتؾ  

 مؽ صدق االتداق الداخم . عمى  رجة عإلصة
 واتزتح السقيتاس، ثبتات لتقتدير االختبتار إعتا ة طريقة البااثة استخدم   السقياس ثبات 

 .(79..) ايستع كان  اضث الثبات مؽ مشاسبة  رجة عمى السقياس أن
   لمتعميستات ليرتبح    اي ( 5) إلى باإلضافة  ايقة( 35) جمؽ اإلجابة بم جمؽ السقياس

  . ايقة( .4) لمسقياس الكم  اليمؽ
 مكتتتؾن  (5)ممحتتت  الشهاييتتتة صتتتؾرتع فتتت  السقيتتتاس أصتتتبح لمسقيتتتاس الشهاييتتتة الرتتتؾرة 

 فتت  كستتا األبعتتا  عمتتى ووجعتت  ستتالبة، فبتتارة 24 و مؾجبتتة فبتتارة 24   فبتتارة( 48)متتؽ
  التال  الجدول

 (: يٕاصفاث يمٛاس عاداث انعمم2جذٔل)

 أبعاد انًمٛاس انعباراث انًٕجبت انعباراث انسانبت انًجًٕع

 انًثابرة -0 21، 14، 02، 0 32، 20، 02، 1 .

 انتفكٛر انتبادنٙ-1 .2، 21، 11، . 33، 15، 01، 1 .

تطبٛك انًعارف انًاضٛت عهلٗ -2 22، 11، 04، 2 34، 22، 10، 2 .

 أضاع جذٚذة

 انتساؤل ٔطرح انًشكالث-3 31، 23، 11، 3 35، .، 05، 01 .

انتفكٛلللللللر ٔانتٕاصلللللللم بذللللللللت -4 24، 12، 12، 4 31، 30، 01، 00 .

 ٔٔضٕح

جًللللللع انبٛاَللللللاث باسللللللتخذاو -5 .3، 25، 21، 13 31، .0، 01، 5 .

 انحٕاس

 انًجًـــٕع 13 13 .3
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 ثالجًا: جتزبة البحح:

 :التصنيه التذزييب للبحح -1

البحتتث  اعتستتدأ وات البحتتث، و متتؾا  و عشتتد تظبضتت   الستتشهج التجريبتت استتتخدم  البااثتتة 
القتتايؼ عمتتى مجستتؾعتضؽ إاتتداهسا تجريبيتتة واألختتر  ضتتابظة متتؽ شتتبع التجريبتت   الترتتسيؼعمتتى 

 .األول اإلعدا  تالمض  الر  
 جمنوعة البحح: -0

الجامعتتة بسدرستتة  األول اإلعتتدا  تمسضتت   بالرتت   72متتؽ  البحتتثتكؾنتت  مجسؾعتتة 
(، واألختتر  36بيستتضؾط، وتتتؼ تقدتتيسهؼ إلتتى مجستتؾعتضؽ إاتتداهسا تجريبيتتة وعتتد ها) اإلعدا يتتة

   (.36ضابظة وعد ها)
والجتتدول التتتال   الت كضتتر التتتيمم ،وتتتؼ التاكتتد متتؽ تحقتت  تكتتافؤ مجستتؾعت  البحتتث فتت  

 يؾضح ه   الشتايج 
(: لًٛت ث ٔدالنتٓا اإلحصائٛت نهفرق بٍٛ يتٕسطٙ درجاث يجًٕعتٙ انبحث فٙ انتطبٛك 3جذٔل)

 .حذة عهٗ يٓاراتّ يٍ يٓارة كم ٔفٙككم،  ر انتفكٛر انتأيهٙانمبهٙ الختبا

دالنتٓللللللللللللللللا 

 اإلحصائٛت

لًٛلللللللللللللت ث  

 انًحسٕبت

 انًجًٕعت انتجرٚبٛت

=ٌ25 

 انًجًٕعت انضابطت

=ٌ25 

 انتطبٛك انمبهٙ 

 ع و ع و

 انرؤٚت انبصرٚت 153 1.4 1.52 1.1 1.41 غٛر دانت

انكشللللللللللللف عللللللللللللٍ  1.4 1.2 1.12 1.4 0.5 غٛر دانت

 انًغانطاث

انٕصلللللللللللٕل إنلللللللللللٗ  .1.1 0.2 2..1 1.0 1.2 غٛر دانت

 استُتاجاث

اعطللللللاء تفسللللللٛراث  1.12 0.1 1.11 1 0.3 غٛر دانت

 يمُعت

 ٔضع حهٕل يمترحت 4..1 ..0 1.51 0.5 1.2 غٛر دانت

 ككمختبار اال ..0 01.3 0.1 01.1 1.55 غٛر دانت

ويتزح مؽ الجدول الداب  عدم وجؾ  فترق     اللتة إارتايية بتضؽ متؾستظ   رجتات 
والسجسؾعتتة الزتتابظة فتت  التظبضتت  القبمتت  الختبتتار الت كضتتر التتتيمم  ككتت ،  ةالسجسؾعتتة التجريبيتت

 وف  ك  مهارة مؽ مهاراتع.
. والجتتدول التتتال  عتتا ات العقتت تتتؼ التاكتتد متتؽ تحقتت  تكتتافؤ مجستتؾعت  البحتتث فتت  كستتا 

 يؾضح ه   الشتايج 
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انتطبٛك  (: لًٛت ث ٔدالنتٓا اإلحصائٛت نهفرق بٍٛ يتٕسطٙ درجاث يجًٕعتٙ انبحث ف4ٙجذٔل)

 .حذة أبعادِ عهٗ يٍ بعذ كم ٔفٙككم،  نًمٛاس عاداث انعممانمبهٙ 

دالنتٓلللللللللللللللا 

 اإلحصائٛت

لًٛللللللللللللت ث  

 انًحسٕبت

انًجًٕعلللللللللللللللللللت 
 25ٌ= انتجرٚبٛت

انًجًٕعلللللللللللللللللللت 
 انضابطت

=ٌ25 

 انتطبٛك انمبهٙ 

 ع و ع و

 انًثابرة -0 0.2 00.2 0.3 00.1 1.54 غٛر دانت

 انتفكٛر انتبادنٙ-1 0.3 01.3 0.4 01 0.0 غٛر دانت

تطبٛلللللللك انًعلللللللارف -2 0.4 01.1 0.3 ..00 0.0 غٛر دانت
انًاضلللللللللٛت عهلللللللللٗ 

 أضاع جذٚذة

انتسللللللللاؤل ٔطللللللللرح -3 0.4 01.0 0.3 01.4 0 غٛر دانت

 انًشكالث

 ٔانتٕاصلللللم انتفكٛلللللر-4 0.3 01.4 0.3 01.5 1.05 غٛر دانت

 ٔٔضٕح بذلت

 انبٛاَلللللللللللاث جًلللللللللللع-5 0.2 01.0 0.2 ..00 1.15 غٛر دانت

 انحٕاس باستخذاو

 انًمٛاس ككم  ..5 12.4 4.3 11.5 1.45 غٛر دانت

ويتزح مؽ الجدول الداب  عدم وجؾ  فترق     اللتة إارتايية بتضؽ متؾستظ   رجتات 
والسجسؾعة الزابظة ف  التظبض  القبم  لسقياس عا ات العقت  ككت ، وفت   ةالسجسؾعة التجريبي
 ك  بعد مؽ ابعا  .

 البحح تيفيذ جتزبة  -3

 كالتال     البحثتؼ تش ض  تجربة 
  لؾجؾ  معس  عمؾم مظؾر بالسدرسةبيسضؾط،  الجامعة اإلعدا ية السؾادة اختيار مدرسة  . 
 عمتتتى تالمضتتت  السجسؾعتتتة   بميتتتا   عتتتا ات العقتتت  ومقيتتتاس الت كضتتتر التتتتامم  تظبضتتت  اختبتتتار

 .زابظةالالتجريبية والسجسؾعة 
 العسميةلألنذظة  وات والسؾا  الالجمة ألجهضي ات. 
  العمسيتتتة الكتابتتتة استتتتراتيجيةتتتتدريس السجسؾعتتتة التجريبيتتتة مؾضتتتؾعات الؾاتتتدة باستتتتخدام 

بسعتتدل  ،2.78/  .26/7  إلتتى 9/2.78/  23، وتتتؼ التتتدريس فتت  ال تتترة االستقرتتايية
 و لػ وفقا  لمخظة اليمشية لتدريس مؾضؾعات الؾادة. أسبؾفياارب  ار  

   الؾادة بالظريقة السعتا ة ف  ال ترة ن دها.تدريس السجسؾعة الزابظة محتؾ 
 بعتتتديا  عمتتتى تالمضتتت  السجسؾعتتتة  عتتتا ات العقتتت  ومقيتتتاس الت كضتتتر التتتتامم  تظبضتتت  اختبتتتار

 .زابظةالالتجريبية والسجسؾعة 
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 :وتفشريها البحح ىتائر

 العمسيتة الكتابتة استتراتيجية استتخدام أثتر متا لرجابة عؽ الدؤال األول والت   نت  عمتىأوال    
 الرتت  تالمضتت  تشسيتتة مهتتارات الت كبتتر التتتيمم  لتتد  عمتتى العمتتؾم تتتدريس فتت  االستقرتتايية
يؾجتتد فتترق  ال  "نتت  عمتتىولمتحقتت  متتؽ صتتحة ال تتر  األول والتت    ؟األول اإلعتتدا  

والسجسؾعتة  رجتات السجسؾعتة التجريبيتة   بضؽ متؾستظ  ( 5. .) عشد مدتؾ   اإارايي  
" تتتؼ .السجسؾعتتة التجريبيتتةلرتتالح  الت كضتتر التتتيمم الختبتتار  الزتتابظة فتتى التظبضتت  البعتتد 

 اتباا مايمى 
 البعتتد  التظبضت  فت  البحتتث مجستؾعت   رجتات ادتاب  اللتة ال ترق بتتضؽ متؾستظ  -7

 ادة. عمى مهاراتع مؽ مهارة ك  وف  كك ، التيمم  الت كضر الختبار

 البعتد  التظبض  ف  البحث مجسؾعت   رجات بضؽ متؾسظ تؼ اداب ايسة )ت( لم رق 
، والجتدول التتال  يؾضتح  اتدة عمتى مهاراتتع متؽ مهتارة كت  وفت  كك ، التيمم  الت كضر الختبار

 ه   الشتايج  
(: لًٛت ث ٔدالنتٓا اإلحصائٛت نهفرق بٍٛ يتٕسطٙ درجاث يجًٕعتٙ انبحث فٙ انتطبٛك 5جذٔل)

 .حذة عهٗ يٓاراتّ يٍ يٓارة كم ٔفٙككم،  ر انتفكٛر انتأيهٙالختبا بعذ٘ان

دالنتٓلللللللللللللللا 

 اإلحصائٛت

لًٛللللللللللللت ث  

 انًحسٕبت

 انًجًٕعت انتجرٚبٛت

=ٌ25 

 انًجًٕعت انضابطت

=ٌ25 

انتطبٛللللللللللللللك 

 انمبهٙ 

 ع و ع و

انرؤٚلللللللللللللللللت  1.1 2 1.5 3.4 2.. دانت

 انبصرٚت

انكشلللف علللٍ  1.13 1.2 1.5 3.3 2.1 دانت

 انًغانطاث

انٕصللٕل إنللٗ  1.2 ..1 ..1 3.2 5.2 دانت

 استُتاجاث

اعطلللللللللللللللللاء  2..1 1.1 1.12 2.1 3.2 دانت

تفسلللللللللللٛراث 

 يمُعت

ٔضلللع حهلللٕل  1.14 1.5 ..1 3 1.2 دانت

 يمترحت

 ككمختبار اال 1.2 02.5 0.1 10 2 دانت

بتتتضؽ  (5...)   عشتتتد مدتتتتؾ  افتتترق  ال إارتتتايي   وجتتتؾ  يتزتتتح متتتؽ الجتتتدول الدتتتاب 
 الختبتتتار البعتتتد  التظبضتتت والسجسؾعتتتة الزتتتابظة فتتت  السجسؾعتتتة التجريبيتتتة متؾستتتظ   رجتتتات 
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لرتالح السجسؾعتة التجريبيتة، اضتث اتدة  عمى مهاراتع مؽ مهارة ك  وف  كك ، التيمم  الت كضر
وهتت  اتتيؼ أكبتتر متتؽ ايستتة ت ( 9، 7.9، 4.9، 6.9، 9.2، 8.9بمغتت  اتتيؼ) ت ( السحدتتؾبة )

 .(، وندتشتج مؽ  لػ صحة ال ر  األول5...) عشد مدتؾ   .7لدرجة ارية  الجدولية
 على تينية التفلري التأملي: سرتاتيذيةاالحشاب حذه أثز استخداو  -0

 كت  وعمتى ككت  الت كضتر التتيمم  نستؾ مهتارات عمتى االستتراتيجية تتيثضر اجؼ اداب تؼ
  الشتايج ه   يؾضح التال  والجدول ، η2 ايتا مرب  باستخدام ادة عمى مهاراتع مؽ مهارة

تًُٛت انتفكٛر انتأيهٙ ككم،  : حجى تأثٛر استراتٛجٛت انكتابت انعهًٛت االستمصائٛت عهٗ(1جذٔل )

 ٔعهٗ كم يٓارة يٍ يٓاراتّ عهٗ حذة

حجللللللللللى 

 انتأثٛر

لًٛلللت

d  

انًتغٛلللللللللللللللللللللر  انًتغٛر انتابع لًٛت ث η1لًٛت 

 انًستمم

 ستراتٛجٛتاال انرؤٚت انبصرٚت 2.. 1.41 1 كبٛر

 ستراتٛجٛتاال انكشف عٍ انًغانطاث 2.1 1.43 1.1 كبٛر

 ستراتٛجٛتاال استُتاجاثانٕصٕل إنٗ  5.2 1.22 0.5 كبٛر

 ستراتٛجٛتاال اعطاء تفسٛراث يمُعت 3.2 1.14 0.0 كبٛر

 ستراتٛجٛتاال ٔضع حهٕل يمترحت 1.2 1.35 0.1 كبٛر

 ستراتٛجٛتاال االختبار ككم 2 1.42 1.0 كبٛر

 ككت ، التتيمم  الت كضتر تشسيتة يتزح مؽ الجدول الداب  أن لالستراتيجية أثترا  كبضترا  عمتى
 ادة. عمى مهاراتع مؽ مهارة ك  وعمى

 ,Cronje, et al(،و(Choi, 2..8متؽ  كت  تت ت  هت   الشتيجتة مت  نتيجتة  راستةو 

 (Yaman, 2.78) ،  وSoyoung , et al, 2.73)) ،(Tseng, 2.74)، و ((2.77
 تشسيتتة فتت  االستقرتتايية العمسيتتة الكتابتتة استتتراتيجية فاعميتتة إلتتى  راستتاتهؼ نتتتايج أشتتارت والتتت 
 الت كضر. مهارات

 التت  أعهترت نتايجهتا عتدم وجتؾ  فترق Arnold. (2.77)  وتختم  م  نتيجة  راستة 
 التظبضتت  فتت  الزتتابظة والسجسؾعتتة التجريبيتتة السجسؾعتتة  رجتتات متؾستتظ  بتتضؽ إارتتايي ا  ال
 الت كضر العمس .  الختبار البعد 

عبتد ، و ستعا  (2.77) استد  ستحر متؽ كت  كسا تت   نتايج البحتث مت  نتيجتة  راستة
تشسيتتتة  إلتتتى  راستتتاتهؼ تؾصتتتم  نتتتتايج والتتتت  (2.77 راستتتة رشتتتا أاستتتد )(، و 2.76العييتتتي )

 الت كضر التيمم  لد  تالمض  السرامة اإلعدا ية.
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 إلتى التتيمم  الت كضتربتشسيتة  والستعمقتة إلضهتا التؾصت  تتؼ التت الشتايج الدتابقة و د ترج  
 االستقرايية الت  تتظمب مؽ التالمض  القيام بسا يم    العمسية الكتابة طبيعة استراتيجية

تدتتجض  التالمضتت  لمسالاغتتات أثشتتا  القيتتام باألنذتتظة العسميتتة يدتتاعد عمتتى تشسيتتة الرؤيتتة  -
 البررية أو التيم  البرر  لديهؼ.

مقارنتتة التالمضتت  ألفكتتارهؼ وت دتتضراتهؼ متت  جماليهتتؼ والكتتتب يدتتهؼ فتت  تشسيتتة الكذتت  عتتؽ  -
 .السغالظات

كتابتتتة التالمضتتت  لم تتترو  واالستتتتشتاجات بعتتتد أ ا  التجتتتارب العسميتتتة يدتتتاعد عمتتتى تشسيتتتة  -
 .إلى استشتاجاتالؾصؾل 

 تقديؼ التالمض  لأل لة أو الذؾاهد الت  تدعؼ استشتاجاتهؼ، مسا يشس  مهارة الت دضر لديهؼ. -

 .وض  امؾل مقتراةاألسلمة يداعد عمى  ه   لسعالجة طرق  وا تراح األسلمة، وض  -
 الكتابة التيممية الت  تداعد عمى تشسية مهارات الت كضر التيممى. -

 العمسيتة الكتابتة استتراتيجية أثتر استتخدام متا ثانيا   لرجابتة عتؽ الدتؤال الثتان  والت   نت  عمتى
األول  الرتتت  تالمضتتت  تشسيتتتة عتتتا ات العقتتت  لتتتد  عمتتتى العمتتتؾم تتتتدريس فتتت  االستقرتتتايية
 ايؾجتد فترق  ال إارتايي   " ن  عمتىوال    الثان ولمتحق  مؽ صحة ال ر   ؟اإلعدا  
والسجسؾعتة الزتابظة  رجتات السجسؾعتة التجريبيتة   بتضؽ متؾستظ ( 5. .) عشد مدتتؾ  

 " تؼ اتباا مايمى .السجسؾعة التجريبيةلرالح لسقياس عا ات العق   فى التظبض  البعد 
 البعتتد  التظبضت  فت  البحتتث مجستؾعت   رجتات ادتاب  اللتة ال ترق بتتضؽ متؾستظ  -7

 .ادة عمى أبعا   مؽ بعد ك  وف  كك ، العق  عا ات لسقياس
 البعتد  التظبض  ف  البحث مجسؾعت   رجات بضؽ متؾسظ تؼ اداب ايسة )ت( لم رق 

، والجتدول التتال  يؾضتح هت   اتدة عمتى أبعتا   متؽ بعتد كت  وفت  ككت ، العقت  عتا ات لسقياس
 الشتايج  
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فٙ انتطبٛك  يجًٕعتٙ انبحثلًٛت ث ٔدالنتٓا اإلحصائٛت نهفرق بٍٛ يتٕسطٙ درجاث : (.جذٔل)

 انبعذ٘ نًمٛاس عاداث انعمم ككم، ٔفٙ كم بعذ يٍ أبعادِ عهٗ حذة.

دالنتهاااااااا  

اإلحصااااا 

 ئيت

قيمااااااااات ث  

 انمحسىبت

انمجمىعاااااااااااااات 

انتجريبياااااااااااااااات 

 63ن=

انمجمىعااااااااااااااات 

انضاااااااااااااااااا ب ت 

 63ن=

 انت بيق انقبهي 

 ع و ع و

 انمث برة 701 7.01 700 7202 302 دانت

 انتفكير انتب دني 700 7603 701 7106 7.06 

ت بياااق انمفااا اض انم ىااايت عهااا   700 7607 701 7100 7702 دانت

 اوى ع جذيذة

 انتس ؤل وطرح انمشكالث 707 .7 701 .7 73 دانت

 انتفكير وانتىاصم بذقت ووىىح 7 7600 701 71 70 دانت

 جمع انبي ن ث ب ستخذاو انحىاس 01. .7 701 .7 7201 دانت

 انمقي س ككم  03. 16 000 770 70 دانت

بتتتضؽ  (5...)   عشتتتد مدتتتتؾ  افتتترق  ال إارتتتايي   وجتتتؾ  يتزتتتح متتتؽ الجتتتدول الدتتتاب 
 لسقيتتتاس البعتتد والسجسؾعتتتة الزتتابظة فتت  التظبضتت  السجسؾعتتة التجريبيتتة متؾستتظ   رجتتات 

لرتالح السجسؾعتة التجريبيتة، اضتث بمغت  ادة  عمى أبعا   مؽ بعد ك  وف  كك ، العق  عا ات
وه  ايؼ أكبر مؽ ايستة  (25، 77.8، 75، 76، 72.7، 74.3، 6.7ايؼ) ت ( السحدؾبة )

 الثان .(، وندتشتج مؽ  لػ صحة ال ر  5...) عشد مدتؾ   .7لدرجة ارية  ت الجدولية

عمتتى تشسيتتة  االستقرتتايية العمسيتتة الكتابتتة استتتراتيجيةاجتتؼ أثتتر استتتخدام  ادتتاب-2
 عا ات العق  

 العقت  نستؾ عتا ات عمتى االستقرايية العمسية الكتابة استراتيجيةتيثضر  اجؼ اداب تؼ
 هت   يؾضتح التال  والجدول ،η2 ايتا مرب  باستخدام .ادة عمى أبعا   مؽ بعد ك  وعمى كك ،
 الشتايج 
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 وعمى كك ، العق  عا ات تشسية عمى االستقرايية العمسية الكتابة استراتيجية تيثضر   اجؼ(9جدول )
 ادة عمى أبعا   مؽ بعد ك 

ايستتتتتتتتتتتة   dايسة اجؼ التيثضر
η2 

 الستغضر السدتق  الستغضر التاب  ايسة ت

 تسررايجيج اال الطثابرة 6.7 4.4 1.6 كبير

 تسررايجيج اال الرفكير الربادلي 14.3 4.74 3.3 كبير
يطبيق الطعااف   12.7 4.69 3 كبير

الطاضاااااج   ماااااا  
 اوضاع جديدة

 

الرساااااؤر و اااار   16 4.79 3.8 كبير
 الطشكالت

 تسررايجيج اال

 الرفكيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 15 4.76 3.5 كبير
 بدقاااا  والرؽاصاااا 
 ووضؽ 

 تسررايجيج اال

 البجاناااااااات جطااااااا  17.8 4.81 4.2 كبير
 باتساااااااااااااااااااااااااااااااار دا 

 الحؽاس

 تسررايجيج اال

 تسررايجيج اال الطقجاس كك   25 4.95 6.8 كبير
 ككتت ، العقتت  عتتا ات تشسيتتة لالستتتراتيجية أثتترا  كبضتترا  عمتتى يتزتتح متتؽ الجتتدول الدتتاب  أن

   ادة. عمى أبعا   مؽ بعد ك  وعمى
وتت   هت   الشتجتة مت  نتتايج الدراستات الدتابقة التت  تؾصتم  إلتى تشسيتة عتا ات العقت  

وهضتتثؼ أاستتد)  ،(2.75)  وصتتالح ،(8..2عبتتده) لضمتتىلتتد  التالمضتت  مثتت   راستتة كتت  متتؽ 
 .(2.78أم   )  و(، 2.76

إلتتى  العقتت  بتشسيتتة عتتا ات والستعمقتتة إلضهتتا التؾصتت  تتتؼ التتت الشتتتايج الدتتابقة و تتد ترجتت  
 ما يم    التالمض  مؽ تتظمب الت  االستقرايية العمسية الكتابة استراتيجية طبيعة

 ف  تشسية الت كضر التبا ل .   القيام باألنذظة التعاونية االستقرايية والت او  مسا يدهؼ -
 جس  البيانات باستخدام الحؾاس أثشا  القيام باألنذظة العسمية. -
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التدتاؤل وطترح األستلمة مستا يدتهؼ فت  تشسيتة  هت   لسعالجتة طترق  وا تتراح األسلمة، وض  -
 .السذكالت

 القيام بالكتابة والقرا ة والت او  يدهؼ ف  تشسية الت كضر والتؾاص  بد ة ووضؾح. -

تظبضتتت  تابتتة التيمميتتة وربتتو الستتتعمؼ لخبراتتتع الدتتابقة بالسؾضتتؾا الجديتتد يدتتاعد عمتتى الك -
 .السعارف الساضية عمى اوضاا جديدة

متا العال تة بتضؽ الت كضتر التتيمم  و عتتا ات  عمتى نت  والت   الثالتث الدتؤال عتؽ لرجابتة  ثالثتا  
 والت   الثالتث ال تر  صتحة متؽ لمتيكد وك لػ؟  األول اإلعدا   الر  تالمض  العق  لد 
  رجتات بتضؽ( 5...)مدتتؾ   عشتد إارتاييا    التة مؾجبتة ارتباطيتة عال تة تؾجد" عمى ن 

 "  .عا ات العق  ومقياس الت كضر التيمم  الختبار البعد  التظبض  فى التجريبية السجسؾعة
الختبتتار الت كضتتر  تتتؼ ادتتاب معامتت  اإلرتبتتاط لبضرستتؾن بتتضؽ  رجتتات التظبضتت  البعتتد 

بهتتدف تتبتت  التغضتتر اإل ترانتتى بتتضؽ  السجسؾعتتة التجريبيتتةالتتتيمم  ومقيتتاس عتتا ات العقتت  لتتد  
 الت كضر التيمم  وعا ات العق ، والجدول التال  يؾضح ه   الشتايج 

انًجًٕعت انتجرٚبٛت فٗ انتطبٛك انبعذٖ (: لًٛت يعايم ارتباط بٛرسٌٕ نهعاللت بٍٛ درجاث 1جذٔل)

 الختبار انتفكٛر انتأيهٙ ٔيمٛاس عاداث انعمم

انذالنلللللللللللللللللللللللللللت  

 اإلحصائٛت

يعايم  عذد انعُٛت

 بٛرسٌٕ

 يتغٛراث انعاللت االرتباطٛت

 دانت
25 1.524 

 انتفكٛر انتأيهٙ -

 عاداث انعمم -

( وهتت  ايستتة  التتة 635..ويتزتتح متتؽ الجتتدول الدتتاب  أن ايستتة معامتت  ارتبتتاط بضرستتؾن )  
(، مستتا يتتدل عمتتى وجتتؾ  عال تتة ارتباطيتتع مؾجبتتة بتتضؽ  رجتتات 5...اارتتاييا  عشتتد مدتتتؾ ) 
فتت  اختبتتار الت كضتتر التتتيمم  وبتتضؽ  رجتتاتهؼ فتت  مقيتتاس عتتا ات العقتت ،  السجسؾعتتة التجريبيتتة

 الثالث.وندتشتج مؽ  لػ صحة ال ر  

 :البحح ىتائر ملخص

 رجتات السجسؾعتة التجريبيتة   بضؽ متؾسظ ( 5. .) عشد مدتؾ   افرق  ال إارايي   وجؾ  .7
السجسؾعتتتة لرتتتالح  الختبتتتار الت كضتتتر التتتتيمم  والسجسؾعتتتة الزتتتابظة فتتتى التظبضتتت  البعتتتد 

 .التجريبية
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 رجتات السجسؾعتة التجريبيتة   بضؽ متؾسظ ( 5. .) عشد مدتؾ   افرق  ال إارايي   وجؾ  .2
السجسؾعتتتتة لرتتتتالح لسقيتتتتاس عتتتتا ات العقتتتت   والسجسؾعتتتتة الزتتتتابظة فتتتتى التظبضتتتت  البعتتتتد 

 .التجريبية
 السجسؾعتتة  رجتتات بتتضؽ( 5...)مدتتتؾ   عشتتد إارتتاييا    التتة مؾجبتتة ارتباطيتتة وجتتؾ  عال تتة .3

 عا ات العق . ومقياس الت كضر التيمم  الختبار البعد  التظبض  فى التجريبية
 الت كضتترمهتتارات  تشسيتتة عمتتى كبضتترأثتتر  االستقرتتايية العمسيتتة الكتابتتة استتتراتيجيةستتتخدام ال .4

 اإلعدا  . األول الر  تالمض  لد العق   عا اتو  التيمم 

 توصيات البحح: 

 سا يم  بعشع البحث مؽ نتايج ُيؾص   أس رضؾ  ما  ف 
 تدريس العمؾم . طرق  مقرر فى االستقرايية العمسية الكتابة تزسضؽ استراتيجية .7

 .العمؾم تدريس عشد العق  عا ات تشسية وك لػ التيمم ، الت كضر بتشسية االهتسام ضرورة .2
 العمسيتتة الكتابتتة استتتخدام استتتراتيجيةاتتؾل  أثشتتا  الخدمتتة تقتتديؼ  ورات تدريبيتتة لمسعمستتضؽ .3

 االستقرايية فى تدريس العمؾم.

 البحوخ املكرتحة:

    التاليةالبحؾث  بإجرا ُيؾص  
األايتتا  عمتتى تشسيتتة فتت  تتتدريس  االستقرتتايية العمسيتتة الكتابتتة  راستتة فاعميتتة استتتراتيجية .7

 الثانؾية. السرامة طالب الت كضر الجدل  واب االستظالا العمس  لد 
ف  تتدريس العمتؾم عمتى تشسيتة  االستقرايية العمسية الكتابة  راسة أثر استخدام استراتيجية .2

 السهارات العسمية واالتجا  نحؾ العس  الجساع  لد  تالمض  السرامة االبتدايية.

عمى ترتؾيب الس تاإيؼ البديمتة  االستقرايية العمسية الكتابة استراتيجية  راسة أثر استخدام .3
 ف  العمؾم واالندماج ف  التعميؼ لد  تالمض  السرامة اإلعدا ية.
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 مزادع البحح

 اتجاهتتات السعاصتتر العتتالؼ فتتى العمتتؾم تتتدريس :(2445)فاشااد  ماا  الهاااد    بااد مظاا  الظيااد   أحطااد
 داف: القااررة  البشاييتة والشغريتة الت كضتر وتشسيتة العالسيتة السعتايضر ضؾ  فى العمؾم لتعميؼ اديثة
 .العرب  الفكر

 عا ات وتقر  استكذاف االول الكتاب تشسؾية سمدمة العق  عا ات(: 2443) كالجغ وبيرا كؽتسرا أفثر
 لمظشاار الرربااؽ   الكرااا  داف: السااعؽد   العربجاا  الططمكاا  االرمجاا   العهاارا  ماادافس يرجطاا   العقتت 
 . والرؽزي 

) ار   العماااؽ  يعماااجػ فاااي مشاااكم  كحااا  الكرابااا  اتساااررايجيج  أثااار(: ه 1434)اليطعاااا  هللا  باااد حطاااد أمااا 
SWH  )نحؽراااا وايياراااايهؼ الكجطجاااا  مقااارف فاااي الثاااانؽ   األور الصااا   الباااات يحصاااي  فاااي .
 .السعؽد   العربج  الططمك  الرياض  تسعؽد  الطمغ جامع  ماجسرير  فتسال 

 البظائجاا  بعااد مااا ضااؽ  فاا  اإل داد اا  بالطرحماا  العمااؽ  فااي مقراار  مااظه (: 2418) الطبااا   ماا  دمحم أماا 
 جامعا  الرربجا   كمجا    دكراؽفا   فتساال  الرالميذ  لد  االنياز ودافعج  العق   ادات مهافات لرظطج 
 .شطس  يؼ

 الراالممي الرفكياار يظطجاا  فااي مكااافثي أنطااؽ   اتساار دا  أثاار (:2416)أمبؽتسااعيد   باادهللا و الهدابجاا  إ طااا 
  التربؾيتتة العمتتؾم فتت  األر نيتتة السجمتتة األتساتسااي  السااادس الصاا   البااات لااد  العمااؽ  ويحصاي 
 . 15-1  1  دد  12 الطيمد

  ااادات يظطجاا   ماا " اتسرقصاا  – أتساالر – حماا " اتسااررايجيج  اتساار دا  أثاار(: 2446) تسااعيد حبياا  أ طااؼ
 العاشتتتر  العمستتت  الستتتؤتسر الكجطجاااا   ماااادة خاااالر ماااؼ الثاااانؽ   األور الصااا   اااال  لاااد  العقااا 
 السرترية الجسريتةأغساطس  1-يؽلياؽ34 مؼ  السدتقب  ورؤ   الحاضر تحديات العمسية التربية
 .464-391 الثاني    الطيمد العمسية لمتربية

 يظطجااا  فاااي الاادوف   االتسرقصاااا   ماا  قاااائػ ياادفيبي برناااام  أثااار (:2418)عجساا  بظاااي محطااؽد فاااال  جهاااد
 ال جطااا  فأس إماااافة فاااي الكجطجاااا  ماااادة فاااي العاشااار الصااا   اااال  لاااد  الرااالممي الرفكيااار مهاااافات

  8 ع  والتربؾيتة العمسيتة األبحتاث لمشذتر السعرفة متعد ة الذاممة اإللكترونية السجمةاإلمافات  
1-27. 

  بدتؾهاج التربيتة كميتة التربؾيتة، السجمة يفعيمها  واتسررايجيجات العق   ادات(: 2411) ماز   دمحم حسا 
 .354-331 يظاير   29 ع
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 الراالممي الرفكياار مهااافات يظطجاا  فااي SCAMPER تسااكامبر اتسااررايجيج  فا مجاا (: 2417)إباارامجػ دمحم فانجاا
  العمسيتتة التربيتتة مجمتتة العمااؽ   مااادة فااي اإل ااداد  األور الصاا  يالميااذ لااد  الاارعمػ أثاار وبقااا 
 .136- 95  12  دد   24 الطيمد

 ومهااافة العقاا   ااادات بعاا  لرظطجاا  الطركامماا  العمااؽ  فااي مقراار  مااظه  فا مجاا  :(2413) دمحمإباارامجػ فانجااا
 .الزقازيق جامع  الرربج   كمج  ماجسرير  فتسال  الرربج   بكمج  الطعمطيؼ الطال  لد  القراف اي ا 

 الرحصااي  يظطجاا  فاي PDEODEالسداتسااج  األبعااد اتسااررايجيج  اتساار دا (:  2417)عجسا  دمحم أحطااد فشاا
  9  اادد   24 الطيمااد  العمسيتتة التربيتتة مجمتتة اإل داد اا    الطرحماا  يالمياذ لااد  الراالممي والرفكيار

61-94 

 ماااؼ كااا  يظطجااا  فاااي وأثااار  الااارعمػ أتساااالي  وبعااا  الرفكيااار خااارائ  بااايؼ الرفا ااا (: 2449)قرنااا  دمحم زبيااادة
   العماؽ  ماادة فاي اإل اداد  الثالا  الصا  يالمياذ لاد  القاراف واي اا  الرالممي والرفكيار الرحصاي 
  149 ع الراادفيس  و اار   لمطظااار  الطصااري  اليطعجاا   التتتدريس وطتترق  السشتتاهج فتت   راستتات
 236 -183   أغسطس

 الطال  مؼ  يظ  لد  والرحصي  الرلممي الرفكير بيؼ العالق (: 2445) بركات تسعيد اميؼ زياد
 العمؾم مجمة الد طغرافج   الطرغيرات بع  ضؽ  في العام  الثانؽي  الطرحم  و ال  اليامعييؼ
 .126-97 4العدد   5 ميمد البحريؼ    جامع  والش دية التربؾية

 الراالممي الرفكياار يظطجاا  فااي الاارعمػ ودوفة الرفكياار خاارائ  اتسااررايجييري فا مجاا (: 2411)فااداد حطااد  تسااحر
 جامعااا  الرربجااا   كمجااا  ماجسااارير  فتساااال  اإل داد ااا   الطرحمااا  لرالمياااذ العماااؽ  ماااادة فاااي والرحصاااي 

 .حمؽا 

 لااد  الراالممي الرفكياار لرظطجاا  العمااؽ  ياادفيس فااي ويرمااي نطااؽ   اتساار دا (: 2416)فخااا العزيااز  بااد تسااعاد
  164-149  3 دد  63ميمد  بظشظا التربية كمية مجمة اإل داد    الطرحم  يالميذ

 العقااا   اااادات بعااا  يظطجااا  فاااي العماااؽ  لرعماااجػ تساااكامبر اتساااررايجيج  فا مجااا (: 2415)صاااال  دمحم صاااال 
  26ما   ببشهتا التربيتة كميتة مجمتة اإل داد ا   الطرحما  يالميذ لد  القراف اي ا  ومهافات العمطج 

 .242-173   143ع

 واليااظس الدفاتسااي الر صاا  العقمجاا   الدافعجاا  العقاا    ااادات(:2418)  باادالرحجػ دمحم الااديؼ نااؽف  اااف  
  بدتؾهاج التربيتة كميةميم   تسؽرا   جامع   ال  لد  اإل يابج  الرعمػ لكفا ة يظبديه كطرغيرات

 .559-447  ابري    52 ع
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  والسسارستتة الشغريتة وتكامت  السعمتتؼ واعتدا  العمتؾم تتتدريس(: 2416)الساال   باد مصاطف  الساال   باد
 .العرب  الفكر داف:  القاررة   2ط

 العقا   اادات مقجااس(: 2415)ظاافر مشب  ظافر و الطظطاو   دمحم ومحطؽد الش   السيد العزيز  بد
 .494-455  4  39ع  17م   شسس بعضؽ التربية كمية مجمة الطرارق   لطرحم 

 بايؼ  ما  الرؽلجا  قائطا  االلكررونا  لمارعمػ اتساررايجيج  يصاطجػ أثر :(2411)  بدالحطيد  مب   بدالعزيز
 مااااؼ الرحصااااي  كاااا   ماااا  لماااارعمػ الااااذاي  الرظعااااجػ ومهااااافات الؽياااا   باااار الظشاااا  الاااارعمػ أتسااااالي 

 التربيتة كميتة مجمتة الراامم   الرفكيار مهاافات ويظطجا   ايجاا الطاظعػ االلكررون  الرعمػ واتسررايجيجات
 . 361-248   يظاير   75 العدد   2 الطيمد   بالسشرؾرة

(: مسرؽ  مهافات الرفكير الرلممي في مشكالت 2442 زو إتسطا ي  تسالػ  فانه  وفرحج  صبحي المؽلؽ)
  مجمتتتة التربيتتتة العمسيتتتةالطياااداني لاااد   مبااا  كمجااا  الرربجااا  باليامعااا  اإلتساااالمج  بغااازة   الظااادفي 

 .36-  ا1  العدد 5اليطعج  الطصري  لمرربج  العمطج   ميمد 

 القائطا  الردفيبجا  الحقيبا  فا مجا (: 2416) طار حا  حسايؼ بظات تساؽزا  و أحطاد آر هللا غر  بظت فا ط 
 لااااد  SWH الطشااااكم  لحاااا  كطؽجااااه الكراباااا  اتسااااررايجيج  باتساااار دا  االتسرقصااااائج  األنشااااط   مااا 

 التربية رسالة مجمة البظائي  لمردفيس الكجطجا  معمطات يحؽر في ودوفرا الثانؽي  الطرحم   البات
 .395-365  53 ع  الش س وعمؼ

 يظطجاا  فااي" الرقااؽيػ - االتساارياب  - البدا اا " اتسااررايجيج  فا مجاا (: 2448)الااديؼ حسااا  حساايؼ  باادهللا ليماا 
 العمستتى الستتؤتسرالعماؽ    مااادة فااي اإل اداد  األور الصاا  يالميااذ لاد  العقاا  و ااادات الرحصاي 
 كميتة - شتسس عتضؽ جامعتة والتتيثر، التتيثضر  السجتسع  والؾا   العمسية التربية - عذر الثانى
 .44-1  العمسية لمتربية السررية الجسرية - التربية

 .الظهض  مكرب : القاررة  االستراتيجيات األسس الت كضر(: 1996)حبي  الكريػ  بد ميد 

 – تشسضتتع - مهاراتتع - طبيعتتع - تعري تع - تربؾ   مشغؾر مؽ الت كضر(: 2445) ابرامجػ  زيز ميد 
 الكر .  مػ:  القاررة  انساطع

 داف:  طاا   2  طالعقت  عتا ات باستتخدام الت كضتر تشسيتة فت  عسميتة تظبيقتات(: 2414)نؽفا  بكر دمحم
 .والرؽزي  لمظشر الطجسرة

   طااا )األفد (: داف الفكاار لمطبا اا  والظشاار السدرستتة وتعمتتيؼ الت كضتتر: (2444دمحم  بااد الاارحجػ  اادس)
 والرؽزي .
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 لاد  الرالممي الرفكير مهافات يظطج  في(  SWOM)  اتسررايجيج  أثر(: 2419)الزبيد  مزفو    م  دمحم
 التربؾيتتتة لمعمتتتؾم القتتتر   أم جامعتتتة مجمتتتة   القظفاااذة محافعااا  فاااي الثاااانؽ   الثااااني الصااا   اااال 
 .424-394  2  دد   14 الطيمد  والش دية

 وأستتالضب ونغرياتتتع وأنساطتتع الت كضتتر (:2412)الصاااح   بااد معطشاار ومظرهااي   العفااؽ   حساايؼ ناد ااه
 .الصفا  داف :  طا   وتعمسع تعميسع

 االيياراات ويحسايؼ الظاقاد الرفكير يظطج  في الطعرفج  الظطذج  اتسر دا  أثر (:2418) ه أتسعد دمحم ناردة
 الجامعتة مجمتة الكؽيات  دولا  فاي االبرادائي ال اامس الصا   مبا  لاد  العماؽ  ماادة نحؽ العمطج 

-673  3 اادد  26 ميمااد  بغتتية اإلستتالمية الجامعتتة– والش دتتية التربؾيتتة لمدراستتات اإلستتالمية
696. 

 . والرؽزي  لمظشر داف الطجسرة:  طا   الت كضر وتعميؼ شؾارتي نسؾ ج(: 2413)فطامي نا ف 

 يظطجا   ما  العمؽ  يدفيس في الدائر   البيت شك  اتسر دا  أثر (:2413)السظؽتسي تسعيد القادف  بد راله
  اليطعجا  مجمتة التربيتة العمسيتة اإل داد ا   الطرحما   اال  لاد  الرالممي والرفكير الفامجػ العمطج 

 .246-181  5  العدد 16 الطصري  لمرربج  العمطج   ميمد

 الرسااؤر اتساررايجيج  باتسار دا  العماؽ  يادفيس فا مجا (: 2419) القساجػ محطاؽد ودمحم القحطااني  م  رد 
 التربؾيتتتتة الدراستتتتات مجمتتتتة الراااالممي  الرفكياااار مهااااافات ويظطجاااا  الدفاتسااااي الرحصااااي  فااااي الااااذايي
 .174-151 1  دد   13 الطيمد   ابؾس الدمظان جامعة -والش دية

  ماا  العمااؽ  ياادفيس فااي الساات والقبعااات كااؽفت برنااام  اتساار دا  فا مجاا (: 2416)  ماا  دمحم أحطااد ريااثػ
 فتساااال  االبردائجااا   بالطرحمااا  الفاااائقيؼ الرالمياااذ لاااد  العقااا  و اااادات الظاقاااد الرفكيااار مهاااافات يظطجااا 
 .تسؽي  بظي جامع  الرربج   كمج    دكرؽفا  
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