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 امللدص

البحث إلى قياس فاعمية السجخل التفاكضي في تشسية القخاءة الشاقجة  ىجؼ  
جـ البحث كاستخ في مجيشة الخياض.خحمة الستػسصة كالتفكيخ اإلبجاعي لجى شالبات الس

 التجخيبية كالزابصة. ،السجسػعتيغ التجخيبي ذيالسشيج شبو 
تػسط ،تع ( شالبًة مغ شالبات الرف الثالث الس44تألفت عيشة البحث مغ)    

ة درست باستخجاـ اختيارىا عذػائًيا. كٌقدست العيشة إلى مجسػعتيغ، مجسػعة تجخيبي
كمجسػعة ضابصة درست بالصخيقة االعتيادية ،كلتحقيق اليجؼ مغ  ,السجخل التفاكضي

 لقخاءة الشاقجة،اختبار ا كىي: بعج إجخاء التجخبة،البحث ُشبقت أدكات البحث قبل ك 
 لمتفكيخ اإلبجاعي. Torrance)) ػرانذت كمكياس

ككذفت الشتائج عغ فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ لرالح    
، كىحا يجؿ عمى فاعمية السجخل التفاكضي خيبية في اختبار القخاءة الشاقجةالسجسػعة التج

، بيشسا ال تػجج فخكؽ ذات شاقجة لجى الصالبات عيشة الجراسةفي تشسية ميارات القخاءة ال
 داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ في درجات التصبيق البعجي لسكياس التفكيخ اإلبجاعي.

لمصالبات لسسارسة  كفي ضػء نتائج البحث تػصي الباحثة بتػفيخ جػ مغ الحخية  
كإعجاد دكرات تجريبة لمسعمسات أثشاء الخجمة لتجريبيغ عمى  .عسمية التفاكض أثشاء التعمع

ضي ك كتصبيق السجخل التفا ،التجريذ كمشيا السجخل التفاكضيي استخجاـ مجاخل حجيثة ف
  .في الجامعات كمجارس التعميع العاـ

كتقتخح الباحثة إجخاء بحػث كدراسات أخخى لمكذف عغ فاعمية السجخل     
أخخى لتشسية خل كاستخاتيجيات ، كتجخيب مجاية أخخى التفاكضي في تشسية متغيخات بحث

 .كالتفكيخ اإلبجاعيخاءة الشاقجة ميارات الق
السخحمة  ،لتفكيخ اإلبجاعيا ،القخاءة الشاقجة ،السجخل التفاكضي :الكمسات السفتاحية

 الستػسصة.
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The Effectiveness of The Negotiation Approach in Developing Critical 

Reading and Creative Thinking 

The main objective of this study was to measure the 

effectiveness of the negotiation approach in developing the critical 

reading and creative thinking for Elementary 2
th

 grade students in 

Riyadh public schools. 

 To achieve this, A Quasi experimental design was 

administered.  

A pre/ posttests also prepared and administered for a 

randomly sample of 33 2
th

 grade students in one of Riyadh public 

schools along with Torrance creative thinking Test. 

 The sample was divided into control group and 

experimental group. 

 The control group study the old approach, while the 

experimental group study the negotiation approach that aimed to 

develop the students’ critical reading and creative thinking. 

Significant differences between the experimental and 

control groups on the post-test and between the experimental 

group’s pre- and post-test scores, indicates   an effect of the 

negotiation approach on the students’ critical reading and creative 

thinking skills 

Recommendations and suggestions included more studies 

should be done to develop critical reading and creative thinking in 

schools for different levels, 

Other approaches and strategies for developing the 

negotiation approach must be introduced to modern pedagogy. 

Integrating the negotiation approach into schools and 

universities’ curriculum will   create critical writers and readers as 

well as creative thinkers. 

Key words : 

the negotiation approach  

 Effectiveness 

   creative thinking 

critical  reading  
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 :كدمةامل

يعير العالع اليـػ تحت جسمة مغ الستغيخات كالتحػالت ذات األبعاد الثقافية كاالجتساعية       
، فيشاؾ انفتاح عالسي ، كالتي تيجد قيع السجتسع كثػابتو كالدياسية كاالقترادية كالتكشػلػجية

خ الشطاـ كثػرة في االتراالت ، كتعجد مرادر السعخفة ، كالكثيخ مغ الستغيخات الدخيعة ، كيعتب
التعميسي بفمدفتو كتػجياتو كمشاىجو ككسائمو كبخامجو أحج الػسائل اليامة في إعجاد األفخاد 

 ( . 4104كالسجتسعات لسػاجية آثار التحجيات كالتصػرات العالسية كالسحمية  ) مجاىج ، 
خ يصػر التفكيجى الستعمسيغ، فإف مغ السيع جًجا أف ييتع التعميع بتشسية ميارات التفكيخ ل   

دة مشيا بتصبيقيا في كأبشيتو السعخفية كيدتصيع تػليج األفكار كتحميميا كاالستفا الستعمعخبخات 
 . مػاقف ججيجة

كبخاصة التفكيخ كقج بجأت دكؿ كثيخة تػلي اىتساًما كبًيخا بتشسية التفكيخ في مدتػياتو العميا    
تشسيتو، فأجخيت الجراسات كالبحػث، سائل كاستخاتيجيات فعالة ل، كتبحث عغ ك الشاقج كاإلبجاعي

بأبعاده ، أكصت بزخكرة تشسية ميارات التفكيخ لسؤتسخات كالشجكات في ىحا السجاؿكعقجت ا
. كعشج تشسية ميارات التفكيخ ستربح (4104البكخ،السخاحل الجراسية )في مختمف ك السختمفة 

، كىحا مسية كالعسميةكل شؤكف حياتو الع ىحه السيارات أسمػب حياة يشتيجيا الستعمع في
 .األساسي مغ تشسية ميارات التفكيخاليجؼ 

، فالقخاءة لتي يسكغ أف تشسي ميارات التفكيخكتعج القخاءة إحجى السيارات المغػية السيسة ا    
ت كاستخجاـ التفكيخ عمى في مدتػياتيا العميا تفتح السجاؿ أماـ ربط الخبخات كاكتذاؼ العالقا

مشيسا يؤثخ في اآلخخ كيتأثخ ، فكل خاءة كالتفكيخ عالقة تأثيخ كتأثخبيغ القكالعالقة  ،نحػ كاسع
 . (4104بو )البكخ 

، فالقخاءة نػع مغ حل يعج الفيع القخائي عسمية تفكيخاليجؼ مغ القخاءة ىػ الفيع، ك ك     
 ؛تحميل كربط كاستشتاج كنقج كإبجاعالسذكالت يدتخجـ فيو القارئ ميارات التفكيخ العميا مغ 

يارات القخاءة الشقجية كم ،صالب ميارات القخاءة برفة عامةلحلظ عمى السعمسيغ إكداب ال
، فسع تزخع الشتاج السعخفي أصبح لتدايج أىسيتيا في العرخ الحاضخ ، كذلظبرفة خاصة

، كأف يحاكؿ مشاقذة ما يقخأ القارئ أف يسيد بيغ الغث كالثسيغ، كالشافع كالزارلداًما عمى 
 .(4104ى سالمتيا في ضػء معاييخ محجدة )العقيل، البخاىيغ كيطيخ مجكيدف الحجج ك 
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، فمع تعج د مرادر القخاءة في العرخ الحجيث، نطًخا لتعجشاقجة أيًزاكتدداد أىسية القخاءة ال   
؛ لحلظ كاف مغ ي السرجر الػحيج لمتعمع كالقخاءة، بل تشػعت كتعجدت السرادرالكتب العمسية ى

، فالقخاءة الشاقجة ػف القارئ كاعًيا يقًطا لسا يقخأات القخاءة الشاقجة كي يكالزخكري تشسية ميار 
 .حياتية ممحة أضحت ضخكرة

في العالع إلى إكدابيا كتعج القخاءة الشاقجة مغ أىع السيارات التي تدعى األنطسة التعميسية     
قيق لمشز السقخكء، ة عمى الفيع الج؛ لتختقي بيع إلى درجة الػعي كاإلدراؾ كالقجر لمستعمسيغ

السقخكء تفاعاًل  ، كالتحقق كالتجبخ كالتفاعل معكاإلفادة مشو في حل السذكالت، كتصػيخ اإلبجاع
 .(4102، إيجابًيا بشاًء )الحػامجة

تقاؿ مغ التعمع الكسي إلى التعمع االن عمىكاالىتساـ بسيارات القخاءة الشاقجة يداعج الصالب    
، كتدكيجه بالسيارات مع بػصفو محػر العسمية التعميسيةتأىيل الستعالحي ييجؼ إلى  ،الشػعي

كتػضيفيا بصخيقة  كالتحقق مغ مرجاقيتيا، ،مى التفاعل مع السعمػمات الججيجةالتي تداعجه ع
 (. 4100الػايمي ك أبػ الخز ، ) مشاسبة لحل السذكالت التي تػاجيو

، لتتشاغع مع التغيخ الدخيع ليحا إلبجاعيلخبط القخاءة بالتفكيخ ا كىشاؾ حاجة ماسة أيزا    
صمق عميو ، كىحا ما يججيجة ال مدتػعًبا فقط لسا يقخأ العرخ كلتجعل القارئ متػصاًل لعالقات

( فاألفكار الججيجة التي يكتدبيا القارئ يشقجىا كيقػميا كيحمميا كيدتجعي )القخاءة اإلبجاعية
ا مبتكخة كيكػف جيجة كيعيج صياغتيا كيػلج أفكارً أفكاره كخبخاتو الدابقة كيسدجيا باألفكار الج

بتصبيقو ما تعمسو  لتفكيخ اإلبجاعي مغ االستفادة مغ( كسا يسكشو ا4104إنتاًجا ججيًجا )البكخ،
 في مػاقف ججيجة. 

اإلبجاعي بات أمًخا ضخكرًيا الشاقج ك إف تعميع ميارات التفكيخ بسا فييا ميارات التفكيخ   
سثل في ا مع متصمبات عالٍع سخيِع التغّيخ، حيث أف حاجتيع السدتقبمية تتلمستعمسيغ؛ كي يتكيفػ 

كي تداعجىع عمى مػاجية  ،تػضيفياككيفية االستفادة مشيا ك  ؛معالجة السعمػمات الججيجة
ألف السعمػمات دكف آليات خاصة بسعالجتيا تربح عبئًا عمى  السذكالت كالتحجيات السدتججة

 (.4112نقاًل عغ نػفل،، Coton,  4110مغ يستمكيا )
كتؤكج االتجاىات التخبػية الحجيثة عمى أىسية أف يكػف تعميع القخاءة كفق استخاتيجيات       

 كمجاخل حجيثة تشسي لجى الستعمع ميارات التفكيخ.
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كتتيح  ،ي يسكغ أف تشسي ميارات التفكيخمغ السجاخل الحجيثة التالسجخل التفاكضي ك     
يعسل عمى تيديخ عسمية التعمع كتييئة بيئة ك  ،كالسشاقذة كإبجاء الخأي متحميلالفخصة لمستعمع ل

ج كيشسي ركح الشقكرًيا لعسمية تعمع جيجة كفعالة ،تعمع جحابة ، كيخمق جًػا اجتساعًيا صحًيا ضخ 
تذكيل عقمية متفتحة كاعية ، كسا يداعج السجخل كالتأمل الفكخي لجى الستعمع ،كييجؼ إلى 

سياؽ تعمع مثالي بحيث يقتخف التعمع بالسخح كالدخكر ، مسا يعسل عمى التفاكضي عمى تييئة 
 .(4102لصالب نحػ التعمع ) زىخاف ،زيادة دافعية ا

كتخكد عمى التػصل إلى  ،التي تعتسج عمى الشطخية البشائيةكالسجخل التفاكضي مغ السجاخل     
، كىػ جدء أساسي مغ التفكيخغ األساليب التقميجية في ؛ ألنو يحخر الستعمسيغ مأفزل تعمع

، كسا أنو يديع في إنتاج كتػليج االفكار الججيجة التي مية التفاعل الصبيعي في أي جساعةعس
 .  (4102مسا يديج حب االستصالع السعخفي )زىخاف، ؛ شيا الصالبيبحث ع
 :  لبخحمشكلة ا

لتشسية مياراتو العميا ؛  بالخغع مغ أىسية القخاءة في تشسية التفكيخ ، كضخكرة العشاية بيا    
 إال أف ىشاؾ ضعًفا في ميارات القخاءة الشاقجة كاإلبجاعية عشج الصالب ، كقج أثبتت ذلظ عجد

،  4104البكخ ،ك ،  4104العقيل ، ك ،  4112)حدغ ،:مغ الجراسات الدابقة مثل دراسة 
تجريذ كقج يخجع ىحا الزعف إلى أساليب ( 4102الحػامجة ك ،  4104قاجة كالذايب ، ك 

، 4112الفكيو ):كاقع تجريذ القخاءة مثل دراسة  القخاءة ، فقج أضيخت دراسات سابقة عغ
تخكد عمى أداء القخاءة تجريذ ( أف شخؽ 4104البكخ ،ك ،  4112دمحم ،و، 4114مجبػلي ك 

السعمع ،كتيسل دكر الستعمع في السذاركة كأبجاء الخأي كأف الستعمع ال يعصى الفخصة الكافية 
 مع الشز السقخكء . لمتفاعل

يدتخجمػف األساليب كالصخؽ التقميجية في التجريذ كأضيخت دراسات أخخى أف السعمسيغ    
، 4112دمحم ،و، 4112)العمياف، :مثل دراسة سيغ كتتحجى تفكيخىع كالتي ال تثيخ الستعم

أثشاء ( كأضيخت دراسات أخخى تجني األداء التجريدي لسعمسي المغة العخبية 4102الحػامجة ،ك 
العقيل ك ، 4104الذيخاني ك ، 4112الدىخاني ك ، 4112تعميع القخاءة مثل دراسة )الفكيو 

 .(4104الدمـػ ك ، 4104
دراسة استصالعية كىي عبارة عغ مقابالت مفتػحة مع عجد مغ معمسات كقج أجخت الباحثة    

قخاءة حػؿ شخؽ تجريذ الة الستػسصة بيجؼ استصالع آرائيغ المغة العخبية في السخحم
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كقج  البات،التقييع العاـ لسدتػيات القخاءة الشاقجة كميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى الصك 
كالتفكيخ  استشتجت الباحثة مغ السقابالت أف تجريذ القخاءة ال يخكد عمى تشسية القخاءة الشاقجة

التجريب فيا عمى شالبات ، كسا لسدت الباحثة ذلظ أيًزا عشج إشخااإلبجاعي لجى الصالبات
 . السيجاني

إلى االىتساـ ت الحجيثة في التعميع التي تدعى بشاًء عمى ما تقجـ كاستجابة لالتجاىا   
 تذجيعو عمى السشاقذة كحل السذكالت كإثارة التداؤالتالتفكيخ ك  بالستعمع كتشسية قجرتو عمى

 .التجريذخجاـ السجاخل الحجيثة في ، ضيخت ضخكرة استكتصبيق ما تعمسو في مػاقف ججيجة
مغ فخص  استخجاـ السجخل التفاكضي لسا يػفخهكقج أكصت كثيخ مغ الجراسات الدابقة ب     

تجعل الستعمع شخًرا إيجابًيا قادًرا عمى االختيار كالتحميل كالتفكيخ كاالستقراء كتقػيع الحات، 
، انتاؿ 4112إبخاليع  )دراسة كمغ تمظ الجراسات ، كمغ السعمع شخًرا مذارًكا معيًشا لمستعمع

،سعيجي 4104،مجاىج 4104، عصية كأبػ لبغ 4101،حداـ الجيغ 4112كآخخكف 
4102)  

كسا أثبتت الجراسات الدابقة فعالية السجخل التفاكضي في تشسية السيػؿ كاالتجاىات نحػ    
 ( 4102، الغداكي 4102،زىخاف4112حدغ )السادة كمشيا دراسة 

دكر كبيخ في تشسية ميارات الحػار كقيع التدامح لجى الصالب،  كأضيخت دراسة أخخى أف لو  
 (  4104كىي دراسة )مجاىج 

السجخل التفاكضي مغ السجاخل التي تدعى إلثارة  تدتشتج الباحثة مغ مسا سبق أف      
لحلظ رأت كتػليج األفكار الججيجة ، كتديع في إنتاج كتقػي الخكح الشقجية لجيوتعمع تفكيخ الس

 .قخاءة الشاقجة كالتفكيخ اإلبجاعيأىسية تجخيب ىحا السجخل في تشسية ال الباحثة
، لع تكف عمى دراسة استخجمت السجخل ؿ تتبع الباحثة لمجراسات الدابقةكمغ خال    

مكانية الكياـ بيحه مسا يؤكج عمى إ اءة الشاقجة كالتفكيخ اإلبجاعي،التفاكضي لتشسية ميارات القخ 
 .الجراسة

 :ة البحث في الدؤاؿ الخئيذ اآلتيمذكمتتحجد ك     
ما فعالية السجخل التفاكضي في تشسية بعس ميارات القخاءة الشاقجة كالتفكيخ اإلبجاعي لجى     

 شالبات الرف الثالث الستػسط في مجيشة الخياض؟ 
 : خعية اآلتيةكيتفخع مغ ىحا الدؤاؿ األسئمة الف
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فعالية السجخل التفاكضي في تشسية بعس ميارات القخاءة الشاقجة لجى شالبات الرف الثالث  ما
 الستػسط في مجيشة الخياض؟ 

ما فعالية السجخل التفاكضي في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجى شالبات الرف الثالث الستػسط 
 في مجيشة الخياض؟ 

 :أٍداف البخح

 : لي إلى ما يميييجؼ البحث الحا
الثالث  اس فعالية السجخل التفاكضي في تشسية القخاءة الشاقجة لجى شالبات الرفقي -0

 .الستػسط في مجيشة الخياض
 قياس فعالية السجخل التفاكضي في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجى شالبات الرف  -4

 .الثالث الستػسط في مجيشة الخياض
 :أٍنية البخح

 :بحث فيسا يميتتسثل أىسية ال     
في مغ ذلظ استخجاـ السجاخل الحجيثة لالتجاىات الحجيثة في التعميع ك  استجابة -0

 . ج عمى التفاكض كالحػار كالسشاقذةالتجريذ كالتي تعتس
أىسية استخجاـ  اإلسياـ في تػجيو أنطار الستخرريغ كالقائسيغ عمى التعميع إلى -4

 في تشسية ميارات التفكيخ. السجاخل الحجيثة في التجريذ كتأثيخىا 
تعمع القجرة عمى أىسية البحث مغ أىسية السجخل التفاكضي الحي يسشح الس تكسغ -2

، كيدسح فخ زيادة التقجيخ اإليجابي لمحات، كيػ كيقػي الخكح الشقجيةالتعبيخ عغ ذاتو، 
 . نتاج قخارات كحمػؿ ججيجة كمتصػرةلمستعمع بإ

ؤى ججيجة قج يديع ىحه البحث في مداعجة معمسي كمعمسات المغة العخبية في تبشي ر  -4
في تجريذ القخاءة كصياغة أنذصتيا كفًقا الستخاتيجيات كمجاخل حجيثة يسكغ أف 

 . كالتفكيخ اإلبجاعي لجى الستعمسيغتديع في تشسية ميارات القخاءة الشاقجة 
يديع ىحا البحث في تقجيع دليل إجخائي لتجريذ القخاءة كفق السجخل التفاكضي   -2

 .القخاءة لمسعمسيغ كالسعمسات جريذكالحي يسكغ أف يكػف مخجًعا لت
مغ السسكغ أف يديع ىحا البحث في تدكيج السعمسيغ كالسعمسات بأدكات مقششة لكياس  -2

 .لجى شالبات الرف الثالث الستػسط ميارات القخاءة الشاقجة
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 :فروض البخح

 :بحث لمتحقق مغ صحة الفخكض اآلتيةيدعى ال
أفخاد ( بيغ متػسط درجات 1.12 ≤عشج مدتػى ال تػجج فخؽ ذك داللة إحرائية ) -0

 سػؼ تجرس باستخجاـ السجخل التفاكضي( كمتػسط السجسػعة التجخيبية )التي
التي سػؼ تجرس بالصخيقة السعتادة( في اختبار درجات أفخاد السجسػعة الزابصة )

 .لقخاءة الشاقجةا
رجات أفخاد ( بيغ متػسط د1.12 ≤عشج مدتػى ال تػجج فخؽ ذك داللة إحرائية ) -4

 التي سػؼ تجرس باستخجاـ السجخل التفاكضي( كمتػسطالسجسػعة التجخيبية )
ادة( في اختبار التي سػؼ تجرس بالصخيقة السعتدرجات أفخاد السجسػعة الزابصة )

 . التفكيخ اإلبجاعي
 :البخححدود 

 :اقترخ البحث الحالي عمى ما يأتي   
)أعالـ معاصخكف( مغ مقخر لغتي لمرف الثالث الستػسط في السسمكة العخبية  كحجة -0

 .ىػ الفرل الجراسي األكؿ0441ىػ /0422الدعػدية في العاـ 
 :ختيار ىحه الػحجة لألسباب اآلتيةكقج تع ا   
  تتزسغ الػحجة الكثيخ مغ السػضػعات التي تثيخ تداؤالت الصالبات كتتصمب قخاءة ناقجة

 .يارات التفكيخ الشاقج كاإلبجاعيؿ غيخ تقميجية مسا يجعميا مشاسبة لتشسية مكتػليج حمػ
 مسا يثيخ الجافعية لجييغ جيج مغ الذخريات السيسة كالسميسةتتزسغ الػحجة الع ،

 .راستيا كالتعسق فييا كالبحث عشيالج
 :بحث عمى ما يأتياقترخت أدكات ال -4

 اد الباحثة.مغ إعجار لبعس ميارات القخاءة الشاقجة اختب 
  مكياس تػرانذ((Torrance لمتفكيخ اإلبجاعي. 

: مجرستاف مغ السجارس الحكػمية في مجيشة الخياض تع اختيارىا عذػائيا الحجكد السكانية -2
، كالفرل سػعة التجخيبيةيسثل أحج فرػؿ الرف الثالث الستػسط في السجرسة األكلى السج

 الزابصة. غ السجرسة الثانية يسثل السجسػعةاآلخخ م
 ىػ. 0441ىػ /0422الفرل الجراسي األكؿ مغ العاـ  :الحجكد الدمانية-4
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 :مصطلخات البخح

  :Effectiveness فاعلية
:"مجى األثخ الحي يسكغ أف تحجثو السعالجة التجخيبية باعتبارىا متغيًخا مدتقاًل تعخؼ بأنيا    

 (.421: 4112، ستغيخات التابعة )شحاتة كالشجارفي أحج ال
:" مجى األثخ الحي يسكغ أف يحجثو استخجاـ السجخل تعخؼ إجخائيا في ىحا البحث بأنياك    

 .الرف الثالث الستػسط التفاكضي في ميارات القخاءة الشاقجة كالتفكيخ اإلبجاعي لجى شالبات
 :the negotiation approach السجخل التفاكضي

غ أف يدتخجـ فيو أسمػًبا ، كيسكة التجريذيتبعيا السعمع في عسمي يعخؼ السجخل بأنو شخيقو   
 (. 412، 0222، كبحلظ يكػف السجخل أكثخ عسػمية مغ الصخيقة ) المقاني كالجسل ،أك أكثخ

كالتفاكض في السجاؿ التخبػي يخكد عمى التػصل إلى أفزل تعميع يسكغ أف يحرل عميو      
السدتيجؼ أف يعمسو  الستعمع كيقرج بو أف يتفاكض الصالب مع السعمع بذأف السشيج

 .(22,  4114مغ الصالب أنو مفخكض عمييع )عبيج، ، دكف إحداس السعمسػف ليع
( بأنو اتفاؽ يتع بعج بحث كمشاقذة بيغ الصالب 022، 4112فو إبخاليع عبج الفتاح )كيعخ   

 التي يخغبػف فيسعمع الختيار السػضػعات كالسياـ مع بعزيع البعس كفيسا بيشيع كبيغ ال
 .ا كالكياـ بيا بحخية تامة، دكف ضغط أك فخض مغ السعمعدراستي
كيعخؼ إجخائيا في ىحا البحث بأنو مجسػعة مغ الصخؽ التجريدية كاألنذصة التي       

ف تدتخجـ في تجريذ القخاءة كالقائسة عمى البحث كالحػار كتبادؿ اآلراء بيغ شالبات الر
القخائية كاألنذصة  ، بذأف الشرػصالسعمسة، كبيشيع كبيغ الثالث الستػسط مع بعزيع البعس

 . ػ مغ الحخية كدكف فخض مغ السعمسة، في جالسختبصة بيا
 : critical reading  الياقدةالكراءة 

، كالتداؤؿ عغ قيسة حميل السشصقيىي عسمية إصجار األحكاـ عمى ما يقخأ كاستخجاـ الت   
 .(20 ،4111ي ضػء مكياس متفق عميو )الذخيفي ،الشز كذلظ ف

( بأنيا عسمية تقػيسا السادة السقخكءة كالحكع عمييا في ضػء 21، 4104كيعخفيا الفي )   
، لسعاني الستزسشة في الشز السقخكءمعاييخ مػضػعية مسا يدتجعي مغ القارئ فيع ا

 . ًيا مختبًصا بسا يتزسشو مغ معارؼكتفديخ دالالتو تفديًخا مشصك
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بأنيا نػع مغ أنػاع القخاءة يتصمب مغ الصالبة تقػيع  كتعخؼ إجخائًيا في ىحا البحث      
السادة السقخكءة كالحكع عمييا في ضػء معاييخ مػضػعية مسا يدتجعي مشيا فيع السعاني 

 . ًيا مختبًصا بسا يتزسشو مغ معارؼالستزسشة في الشز السقخكء، كتفديخ دالالتو تفديًخا مشصك
  creative thinking  : التفكري اإلبداعي

ىػ عسمية عقمية يسخ بيا الصالب بسخاحل متتابعة بيجؼ إنتاج أفكار ججيجة لع تكغ مػجػدة    
مغ قبل ، مغ خالؿ تفاعمو مع السػاقف التعميسية الستعسقة في السشاىج كتتع في مشاخ يدػده 

 .(22،  0222،تو ) المقاني كالجسل االتداؽ كالتآلف بيغ مكػنا
كيعخؼ إجخائًيا في ىحا البحث بأنو عسمية عقمية تسخ بيا الصالبة بسخاحل متتابعة بيجؼ       

قميجية لمسذكالت التي قج ، كتػليج حمػؿ غيخ تفكار ججيجة لع تكغ مػجػدة مغ قبلإنتاج أ
ػده ، مغ خالؿ تفاعميا مع السػاقف التعميسية في درس القخاءة كتتع في مشاخ يدتػاجييا

 .كالتآلف بيغ مكػناتواالتداؽ 
   :the negotiation approach املدخل التفاوضي

 :املدخل التفاوضيمفَوو  

غ أف يدتخجـ فيو أسمػًبا ، كيسكيذيعخؼ السجخل بأنو شخيقو يتبعيا السعمع في عسمية التجر    
 .(412، 0222لسجخل أكثخ عسػميًة مغ الصخيقة )المقاني كالجسل ،، كبحلظ يكػف اأك أكثخ

، كتتيح لتي يسكغ أف تشسي ميارات التفكيخمغ السجاخل الحجيثة ا السجخل التفاكضيك     
ة التعمع يعسل عمى تيديخ عسميكسا ، كالتحميل كالسشاقذة كإبجاء الخأيالفخصة لمستعمع لمتفكيخ 
، ضخكرًيا لعسمية تعمع جيجة كفعالة، كيخمق جًػا اجتساعًيا صحًيا كتييئة بيئة تعمع جحابة

، كسا يداعج لشقج كالتأمل الفكخي لجى الستعمع، بيجؼ تذكيل عقمية متفتحة كاعيةكيشسي ركح ا
، مسا ف التعمع بالسخح كالدخكرالسجخل التفاكضي عمى تييئة سياؽ تعمع مثالي بحيث يقتخ

 .(4102زىخاف، لصالب نحػ التعمع )يعسل عمى زيادة دافعية ا
( بأنو اتفاؽ يتع بعج بحث كمشاقذة بيغ 022، 4112) الفتاح فو إبخاليع عبجكيعخ        

الصالب مع بعزيع البعس كفيسا بيشيع كبيغ السعمع الختيار السػضػعات كالسياـ التي 
 .ستيا كالكياـ بيا بحخية تامة، دكف ضغط أك فخض مغ السعمعيخغبػف في درا

كاألنذصة التي  كيعخؼ إجخائًيا في ىحا البحث بأنو مجسػعة مغ الصخؽ التجريدية      
ف تدتخجـ في تجريذ القخاءة كالقائسة عمى البحث كالحػار كتبادؿ اآلراء بيغ شالبات الر
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القخائية كاألنذصة  ، بذأف الشرػصبيغ السعمسة، كبيشيع ك الثالث الستػسط مع بعزيع البعس
 . ػ مغ الحخية كدكف فخض مغ السعمسة، في جالسختبصة بيا

تعميع يسكغ أف يحرل التخبػي يخكد عمى التػصل إلى أفزل  كالتفاكض في السجاؿ        
و ، كيقرج بو أف يتفاكض الصالب مع السعمع بذأف السشيج السدتيجؼ أف يعمسعميو الستعمع

بجأ التفاكض إلى ، كيدتشج مإحداس مغ الصالب أنو مفخكض عمييع، دكف السعمسػف ليع
 :السدمسات اآلتية

كيعصييع اإلحداس  ،يع شخكاء في اختيار ما سيتعمسػنولصالب بأنا التفاكضذعخ يُ ( 0
 .كالحساس لشجاحو سا يتعمسػف ية كىػ أفزل ضساف لالىتساـ ببالسمكية الحات

 .كف عمى أف يكػنػا مفاكضيغ ناجحيغالستعمسػف في كل السخاحل الجراسية قادر (4
التعمع كأف  ل بعس الرعػبات التي قج تطيخ في مادةعمى تقبُ الصالب التفاكض يداعج ( 2

 .(01, 4114، )عبيج سيخ عسمية التعمع يتفيسػا السعيقات التي قج تعتخض
 األسس الفلسفية للندخل التفاوضي:

التي تشطخ إلى عسمية  ،ل التفاكضي إلى الشطخية البشائيةيخجع األساس الفمدفي لمسجخ   
فالستعمع  ،اآلخخيغ غ خالؿ تفاكض اجتساعي معالتعمع عمى أنيا إعادة بشاء الفخد لسعخفتو م

السادي كاالجتساعي  مغ خالؿ تفاعمو مع الػسصيغ خفةالسع بشاءيقـػ بجكر نذط في 
 .كالسحيصيغ بو

 ،كفي ىحا السجخل يتفاكض الستعمع مع زمالئو مغ ناحية كمع السعمع مغ ناحية أخخى   
كسا أف  ،التعمعي يداعج عمى جػ اجتساع في فخض عمى الستعمع،كاألفكار كال تُ تبادؿ اآلراء تُ ك 

 .(4101)حداـ الجيغ، ط أساسي لبشاء التعمع ذي السعشىالسعخفة القبمية شخ 
 :أٍنية املدخل التفاوضي

 ( 4102: )زىخاف ،لتفاكضي ما يميإف مغ أىع ما يسيد السجخل ا   
التفاكض بقجر اإلمكاف بيغ السعمع كذلظ مغ خالؿ ، دخ التعمع كيييئ بيئة تعمع جحابةيي -0

 . ؼ كاستخاتيجيات التجريذ السالئسةكالستعمع عمى األىجا
يخمق مغ خالؿ التجارب كاألنذصة التعاكنية التشافدية نػًعا مغ السشاقذات كالحػارات بيغ  -4

لة، كيحجث الصالب كبيحا يييئ جػًا اجتساعيًا صحيًا ضخكريا لعسمية تعمع جيجة كفعا
 تشطيسيا.سعخفة ك تفاعل بيغ عقػؿ الصالب، كبحلظ يتع بشاء ال
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اقع يعصي السعمع مداحة كاسعة ليبتكخ فخًصا تدسح بالخبط بيغ السعخفة الفخضية كك  -2
كمعصي مذكالت  ،مقجـ أسئمة فالسعمع كفًقا لمسجخل ،الفرل كخبخات الصالب الذخرية

 ، كمداعج عمى حجكث عالقات عامة بيغ الصالب.كمشطع بيئي
، بيجؼ تذكيل عقمية متفتحة دائسة الفكخي لجى الصالبالشقج كالتأمل يؤكج عمى إنساء ركح -4

 .تداؤؿ مغ خالؿ التحاكر كالسشاقذةال
يعسل عمى تييئة سياؽ تعمع مثالي لمصالب بحيث يقتخف التعمع بالسخح كالدخكر، مسا يعسل -2

 .زيادة دافعية الصالب نحػ التعمع عمى
 :لتدريس باستدداو املدخل التفاوضيخطوات ا 

 ( 4101الث مخاحل ىي :)حداـ الجيغ ،يسخ التجريذ باستخجاـ السجخل التفاكضي بث    
 : مرحلة االىدماج -أوال

 ،ث عغ مرادر التعمع، كالبحعمسػف السػضػعات السصمػب دراستياالست فييايجرؾ ك    
 .جدكف الخصػات التي سيديخكف عميياكيح

 :ويتلدص دور الطالب يف

  التعخؼ عمى السػضػعات 
 ىجاؼ مختبصة بالسػضػع الحي يجرسكضع مجسػعة مغ األ. 
 البحث في مرادر التعمع السختمفة. 

 :دور املعله   

 عخض السػضػعات كمشاقذتيع فييا. 
 تحجيج أىجاؼ التعمع. 
 ؼ الستعمسيغ كتبادؿ اآلراء حػليامقارنة أىجاؼ التعمع بأىجا. 
 :مرحلة االستكشاف -ثاىًيا 

في ىحه السخحمة السدار الحي يتحخكػف فيو عبخ  يدتكذف الستعمسػف    
كتحجيج الخصػات التي  ،خجسة السػضػعات إلى مياـ تعميسيةمػضػعات السقخر، أي ت

 .يديخكف فييا إلنجاز الستػقع مشيعس
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 :بالدور الط 

  ممخرات  –كتابة –قخاءات بيشيع إلنجاز السياـ التعميسية )التعاكف فيسا– 
 مقاالت ......( 

 مشاقذة ما تع إنجازه مع السعمع. 
 :دور املعله 

 مشاقذة الستعمسيغ فيسا تع إنجازه. 
 يع عمى التعبيخ بحخية عغ أفكارىعاالستساع إلى أراء الستعمسيغ كتذجيع. 
 خية بيغ الستعمسيغخمق جػ مغ التدامح كالح. 
 :مرحلة التأمل -ثالًجا 

كتعمسو ما ىػ متػقع  ،السدتيجفة بمػغو الشتائجمغ في ىحه السخحمة يتأكج الستعمع    
كيختبخ نفدو عغ شخيق حل األنذصة يعي جػانب االستفادة مسا تعمسو ،مشو ، كأف 

 كالتجريبات السراحبة لكل مػضػع .
 :دور الطالب

 اعخض السياـ التي تع إنجازى. 
 متأكج مغ بمػغ الشتائج السدتيجفةعسل تقػيع ذاتي ل. 

 :دور املعله

  السفاليع كالسيارات التي التع تعمسيا.مشاقذة الستعمسيغ في 
 تقييع السياـ التي تع إنجازىا. 
 :عله والطالب يف املدخل التفاوضيدور امل

يقتزي السجخل التفاكضي تغييخ الشطخة إلى دكر السعمع مغ كػنو مرجر السعخفة    
لستقبل ، كادخ كالسشطع لبيئة التعمع كإدارتوكالدمصة في حجخة الجراسة إلى السعمع السي

. عمى السعمع في ضػء ىحا السجخل لحاتية الصالب كمبادراتيع، كالسذجع لمحػار كالسشاقذة
، كيدتيجؼ الجػدة مع كاالستكذاؼ كالبحث عغ السعخفةأف يتخؾ مداحة لمصالب لمتع

ية التيديخ كبشاء الثقة ، كتدداد مدؤكلية السعمع في عسمس اإلنجاز الستجنيكيخف
.  كيشقل اء رحمة التعمع التفاكضي السستعةقبل آراء الصالب في أثش، كعميو أف يتكالتذجيع
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عمى البحث  ، إلى الفيع الحاتي القائعالصالب مغ الحفع كالتمقي الدمبي ىحا السجخل
 .(042، 0102ماـ ،إكالتجخيب كالسشاقذة )

مشيا دراسة عبيج  جخيت عميو العجيج مغ الجراسات،كألىسية السجخل التفاكضي فقج أ    
كأكج أىسية ىحا السجخل  كقج قاـ بتقجيع ترػر لمسجخل التفاكضي في التجريذ،( 4114)

مع ككصخيقة تجريذ فعالة يكػف السعمع كالستع ،دي لمسشاىج التعميسية السختمفةكسجخل تجري
  السيارية كالػججانية(.السعخفية ك انب التعمع الثالثة )جػ فييا إيجابييغ، كسا أنو يشسي 

كاستيجفت الجراسة قياس فاعمية السجخل التفاكضي في ( 4112حدغ ) اسة ثشاءكدر    
تشسية ميارات التعبيخ اإلبجاعي كاالتجاه نحػ السادة لجى شالب الرف األكؿ الثانػي في 

، كاستخجمت الباحثة اختبار لكياس ميارات اإلدارة التابعة لسجارس عيغ شسذ مجارس
فاعمية السجخل التفاكضي في تشسية كأضيخت الجراسة  اتجاه،التعبيخ اإلبجاعي كمكياس 

مع السختمفة )السعخفية جػانب التعتشسية  ميارات التعبيخ اإلبجاعي كأكجت أيًزا فاعميتو في
كسا أشارت إلى فاعمية السجخل في تشسية ميػؿ التالميح نحػ مادة  (،نيةكالػججا كالسيارية
 التعبيخ. 

كاستيجفت الجراسة قياس أثخ استخجاـ السجخل التفاكضي   (4112كدراسة إبخاليع )   
كمياـ األداء في التاريخ في تشسية الكيع االستقرائية لجى شالب السخحمة الثانػية ، كقج 
تع تصبيق أدكات البحث قبمًيا عمى عيشة البحث ثع تجريذ التاريخ باستخجاـ السجخل 

ة فاعمية السجخل في تشسية الكيع كقج أثبتت الجراس التفاكضي ،ثع تصبيقيا بعجًيا،
االستقرائية ،كأشارت إلى مجى ما يػفخه السجخل مغ فخص تجعل الستعمع شخًرا إيجابًيا 
قادًرا عمى االختيار كالتحميل كالتفكيخ كاالستقراء كتقػيع الحات ، كمغ السعمع شخًرا 

لسعمػمات التي تداعج مذارًكا معيًشا لمستعمع ، كمغ مشيج التاريخ مشيًجا مفتػًحا ثخًيا با
 .ى إدراؾ مالية األحجاث التاريخيةالستعمع عم

( كىجفت إلى تشسية ميارات التفكيخ التاريخي 4112( (Antal)كدراسة انتاؿ كآخخكف    
كالػعي الثقافي كالدياسي لجى شالب السخحمة الثانػية باستخجاـ السجخل التفاكضي في 

، كقج تع تصبيق أدكات البحث قبمًيا عمى كالتاريخيةس السػضػعات الدياسية تجريذ بع
ثع تصبيقيا بعجيا، كقج  اريخ باستخجاـ السجخل التفاكضي،عيشة البحث ثع تجريذ الت
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أثبتت الجراسة فاعمية السجخل التفاكضي في تشسية ميارات التفكيخ التاريخي كالػعي 
 .دياسي لجى شالب السخحمة الثانػيةالثقافي كال

كىجفت إلى تشسية ميارات التفكيخ  (:Sextonz)) )4112سيكدتػف كآخخكف كدراسة   
لجى الصالب السعمسيغ باستخجاـ السجخل التفاكضي كمحاكاة نساذج التفاكض التي 
يدتخجميا الصالب في مجاالت حياتيع السختمفة كذلظ بيجؼ التجريب عمى مسارسة قػاعج 

عيشة ، كقج تع تصبيق أدكات البحث قبمًيا عمى كيخ خالؿ قياميع بعسميات التفاكضالتف
، كقج أثبتت الجراسة البحث ثع التجريذ باستخجاـ السجخل التفاكضي، ثع تصبيقيا بعجًيا

التفكيخ  فاعمية السجخل التفاكضي كسجخل تجريدي يدسح لمصالب السعمع بسسارسة ميارات
 .السختمفة أثشاء التفاكض

( بجراسة استيجفت قياس فاعمية السجخل 4101كسا قامت ليمى حداـ الجيغ )   
التفاكضي في تشسية شبيعة العمع كتقجيخ العمساء لجى الصالبة السعمسة ، كقدست الباحثة 

 مجسػعة تجخيبية درست باستخجاـ السجخل التفاكضي, :يشة البحث إلى مجسػعتيغع
ة ،  كلتحقيق اليجؼ مغ ىحه الجراسة تع كمجسػعة ضابصة درست بالصخيقة االعتيادي

تصبيق أدكات الجراسة كىي: اختبار لصبيعة العمع كمكياس لتقجيخ العمساء ،قبل إجخاء 
التجخبة كبعجىا ، ككذفت الشتائج عغ فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ لرالح 

جخيبية لرالح السجسػعة التجخيبية ، كبيغ التصبيقيغ القبمي كالبعجي لمسجسػعة الت
التصبيق البعجي ، كىحا يجؿ داللة كاضحة عمى فاعمية السجخل التفاكضي في تشسية 

 شبيعة العمع  كفي مكياس تقجيخ العمساء لجى الصالبات عيشة الجراسة. 
( بخنامًجا قائًسا عمى السجخل التفاكضي لتشسية ميارات 4104كصسع عصية كأبػ لبغ)    

السخحمة الستػسصة في السجيشة السشػرة ، كاستخجـ الباحثاف  التعبيخ الذفػي لجى تالميح
كقج تع تصبيق االختبار قبمًيا عمى عيشة البحث ثع التجريذ  اختباًرا لمتعبيخ الذفػي،

باستخجاـ البخنامج القائع عمى السجخل التفاكضي ، ثع تصبيقو بعجًيا ، كاستشتجا مغ 
ػسط أداء التالميح في التصبيق القبمي الجراسة كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ مت

كالبعجي الختبار التعبيخ الذفػي لرالح التصبيق البعجي، مسا يذيخ إلى تحدغ مدتػى 
أداء التالميح في ميارات  التعبيخ الذفػي نتيجة دراستيع لمبخنامج القائع عمى السجخل 

 التفاكضي .
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خ استخجاـ السجخل ( بجراسة استيجفت قياس أث 4102كقامت ىشاء زىخاف )    
التفاكضي في تشسية التحريل كاالتجاه نحػ مادة الجغخافيا لجى شالب الرف األكؿ 
الثانػي، كاستخجمت الباحثة اختبار لمتحريل كمكياس االتجاه نحػ السادة ،كقج تع تصبيق 
أدكات البحث قبمًيا عمى عيشة البحث ثع التجريذ باستخجاـ السجخل التفاكضي ، ثع 

عجًيا، ككذفت الجراسة عغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية لرالح التصبيق تصبيقيا ب
البعجي في كل مغ االختبار التحريمي كمكياس االتجاه نحػ السادة لرالح التصبيق 
البعجي ، مسا يجؿ عمى األثخ الكبيخ الحي أحجثو التجريذ باستخجاـ السجخل التفاكضي 

 مادة الجغخافيا لجى عيشة البحث .    عمى تحريل السعمػمات كتشسية االتجاه نحػ
التعخؼ عمى كيفية تأثيخ التفاكض  Saeedi (4102)كاستيجفت دراسة سعيجي      

عمى اكتداب المغة الثانية، كقج تكػف مجتسع الجراسة مغ الصالب الحيغ يتعمسػف لغًة 
سدتػى الستػسط ثانيًة غيخ ناشقيغ بيا، كاشتسمت العيشة عمى )أربعيغ( شالًبا كشالبًة بال

باستخجاـ  السجخل التفاكضي، كقج تػصمت الجراسة  تع التجريذ ليع ،بالمغة اإلنجميدية
لعجة نتائج أىسيا: يداعج التفاكض في تحديغ اكتداب المغة الثانية، فيػجج اختالؼ 
كاضح في درجات الصالب بيغ االختباريغ القبمي كالبعجي. كقج أكصت الجراسة بعجة 

يجب عمى السعمسيغ استخجاـ شخيقة التفاكض التفاعمي في مختمف  تػصيات أىسيا:
 السدتػيات.    

( قياس أثخ استخجاـ السجخل التفاكضي 4102استيجفت دراسة نذػة الغداكي )ك     
في تجريذ التاريخ  في تشسية بعس ميارات التفكيخ السشصقي كالسيل إلى السادة لجى 

باحثة عيشة البحث إلى مجسػعتيغ ، مجسػعة تالميح السخحمة اإلعجادية ، كقدست ال
تجخيبية  درست باستخجاـ السجخل ، كمجسػعة ضابصة درست بالصخيقة االعتيادية ،  
كلتحقيق اليجؼ مغ ىحه الجراسة تع تصبيق اختبار ميارات التفكيخ السشصقي  كمكياس 

ـ  السجخل االتجاه نحػ السادة ، قبمًيا عمى عيشة البحث ثع تجريذ التاريخ باستخجا
التفاكضي ، ثع تصبيقيا بعجًيا ،ككذفت الجراسة عغ تفػؽ أفخاد السجسػعة التجخيبية عمى 
أفخاد السجسػعة الزابصة في ميارات التفكيخ السشصقي ، كسا أضيخت زيادة ميل التالميح 
إلى مادة التاريخ كذلظ بعج تصبيق الػحجة التي تع بشاؤىا في ضػء السجخل التفاكضي ، 
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ؿ عمى أف التجريذ باستخجاـ  السجخل التفاكضي كاف لو أثخ كبيخ في تشسية بعس مسا يج
 ميارات التفكيخ السشصقي كالسيل إلى السادة لجى عيشة البحث .

السجخل التفاكضي في عمى استخجاـ  اقائسً  ا( بخنامجً 4104) كصسست فايدة مجاىج   
الحػار كقيع التدامح لجى الصالبات تجريذ التاريخ في تشسية التفكيخ التأممي كميارات 

السعمسات بالفخقة الخابعة شعبة التاريخ في كمية البشات. كقامت الباحثة بإعجاد أدكات 
البحث كىي اختبار التفكيخ التأممي ، كبصاقة مالحطة ميارات الحػار، كمكياس قيع 

ث ثع تجريذ التدامح كقبػؿ اآلخخ ، كقج تع تصبيق أدكات البحث قبمًيا عمى عيشة البح
البخنامج السقتخح القائع عمى استخجاـ  السجخل التفاكضي في تجريذ التاريخ ،ثع تصبيق 
أدكات البحث بعجًيا ، ككذفت الجراسة عغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط 

ارات الحػار، كمكياس درجات الصالبات في اختبار التفكيخ التأممي ، كبصاقة مالحطة مي
لرالح التصبيق البعجي ، مسا يجؿ عمى أف البخنامج السقتخح القائع عمى  حقيع التدام

 استخجاـ السجخل التفاكضي حقق مدتػى مشاسب مغ الفاعمية في الستغيخات الدابقة. 
يتزح مغ العخض الدابق عجـ كجػد دراسة اىتست باستخجاـ السجخل التفاكضي في    

 .قخاءة الشاقجة كالتفكيخ اإلبجاعيتشسية ال
 : critical reading الكراءة الياقدة 

 :أٍنية الكراءة الياقدة

 حيع الجػانب في عسمية القخاءة كالإف تصػر مفيػـ القخاءة يذيخ إلى أف الشقج مغ أى    
فائجة في تكػيغ  مغ ل الجراسية السختمفة؛ لسا لولجى الستعمسيغ بالسخاح يشبغي تشسيتو

تشسية مجتسعيا تشسيًة شاممًة، كالسػاكبة لتصػرات الذخرية الستكاممة القادرة عمى 
السعخفة، كالستبعة ألساليب التفكيخ العمسي في جسيع جػانب حياتيا. كلسا كشا نعير في 
عرخ يتدع بتزاعف السعخفة كتبايغ اآلراء، كتدتخجـ فيو األفكار السؤيجة كالسعارضة 

ا عمى فحز كجيات ب متعمسيشلكثيخ مغ القزايا كالسذكالت السعاصخة؛ فإنو يشبغي تجري
ا يتػافق مع مبادئ كالسػازنة بيغ األفكار كتقػيسيا كاالختيار مغ بيشيا بس ،الشطخ الستبايشة
  .(01، 4104)الفي ، العقل كالسشصق
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، كتأتي لتفكيخكالقخاءة الشاقجة تتصمب إعسااًل لمعقل كمسارسة مدتػيات عميا مغ ا"   
فجار السعخفي كالتصػر عرخ االن ،كالعذخيغمتصمبات القخف الحادي مشدجسة مع 

  .(4104،2،)ربابعة"التكشػلػجي
كلسيارات القخاءة الشاقجة أىسية كبيخة في حياتشا السعاصخة، فيي مغ أىع الػسائل التي    

يسكغ استخجاميا لسػاجية الكع السعخفي الحي يفج مغ جيات متعجدة، كتعبخ عغ آراء 
عسى كراء األفكار ككجيات نطخ مختمفة فاكتدابيا يجعل القارئ أقل تعخضا لالندياؽ األ

بل التفاعل معيا، كيحتاج قيستيا قحخيرا عمى الدؤاؿ عغ صحتيا ك كػف يالتي يقخؤىا ك 
 دءا ميسا مغ تذكيل الفكخ الشاقج،السجتسع عمى حج سػاء لمقخاءة الشاقجة لكػنيا جالفخد ك 

  .(4102)دخيخ،  ة ثسخة مغ ثسار التخبية السدتسخةىي بالشتيجك 
 كاالىتساـ بسيارات القخاءة الشاقجة يداعج الصالب في االنتقاؿ مغ التعمع الكسي إلى     

 التعمع الشػعي، الحي ييجؼ إلى تأىيل الستعمع، بػصفو محػًرا لمعسمية التعميسية، كتصػيخ
 كتػضيفيا الججيجة، السعمػمات ى التفاعل معتفكيخه كتدكيجه بالسيارات التي تداعجه عم

 ( .4100،تػاجيو )الػايمي كأبػ الخز  مشاسبة لحل السذكالت التيبصخيقة 
 : مَارات الكراءة الياقدة

تعج ميارات القخاءة الشاقجة كّل متكامل تتخابط مع بعزيا البعس، كإلساـ السعمع    
بيحه السيارات يداعجه في تحجيج أىجاؼ القخاءة، كفى استخجاـ السشاسب مغ 
استخاتيجيات التجريذ لتشسيتيا، ككحلظ تحجيج نػع الخبخات التي يجب تقجيسيا لمستعمسيغ 

 . (04، 4112اقجة )الفي ،لقخاءة الشلتشسية قجرتيع عمى ا
تعجدت ، الدابقة التي بحثت في ىحا السجاؿكعشج تتبع األدب التخبػي كالجراسات     

تحجيج ميارات القخاءة الشاقجة ، فسشيع مغ صشفيا إلى ميارات ترشيفات الباحثيغ  في 
، 4100الػايمي كأبػ الخز ك ،  4112رئيدة كيشجرج تحتيا ميارات فخعية ، مثل )حافع 

 ( .4102عبج الباري ك ، 4102الحػامجة ك ،4104مختار ،ك 2102عيدى  ك 
قاجو ك  ،4104العقيل ك  ،4114الحخبي بذكل مباشخ مثل ) كضعياكمشيع مغ    

 (4102كالذايب 
 : خض لبعس ترشيفات القخاءة الشاقجةكفيسا يمي ع  
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( ميارات Gearge spach( نقاًل عغ جػرج سباش )4112،02حجد الفي )     
 القخاءة الشاقجة فيسا يأتي :

 فحز السرادر كدراستيا: -0
كيكػف إف مغ السيارات األساسية في القخاءة الشاقجة تقػيع كفحز السرجر السقخكء ،  

تعخؼ اتجاه الكاتب، ككيفية تقجيسو لمسػضػع، كأساليبو في الجفاع عغ كجية نطخه، ب ذلظ
ئل التي يدتخجميا لتجعيع قزيتو، كمشصقيتو في عخض السػضػع، ككيفية إنيائو، كالجال 

 حيا .كالشتائج الستػقعة مغ تصبيق الحمػؿ، التي يصخ 
 تحجيج ىجؼ الكاتب:  -4

الكاتب لو رسالة يخيج إيراليا لجسيػر القخاء، كيحفدىع لالقتشاع بيا كاعتشاقيا، لحا    
الخفية مغ ك فإف القارئ الشاقج ىػ الحى يستمظ القجرة عمى تحجيج أىجاؼ الكاتب الطاىخة 

 . كراء كتابتو لسػضػع ما
 التسييد بيغ الحكيقة كالخأي: -2

يتزسغ الشز السقخكء جساًل تعبخ عغ حقائق، كأخخى تعبخ عغ آراء، كبشاًء عمييا يتع    
التػصل إلى نتائج صحيحة أك غيخ صحيحة، كالقارئ الشاقج ىػ القادر عمى التسييد بيغ 

 استشتاجات صحيحة. الحكيقة كالخأي، كمغ ثع يتػصل إلى
 الكياـ بعسل استشتاجات: -4

الحقائق كاآلراء التي يػردىا الكاتب، كتحجيج استشتاجات  عمى كضع استشتاجات بشاء   
كالقجرة عمى التفكيخ االستشتاجي  مغ  ،الكاتب كاختبارىا كتحجيج مجى مشصقيتيا كصجقيا

 .ت الخفية كالزسشيةكء إلى الجالالخالؿ تعجي الجالالت الطاىخة في الشز السقخ 
 تكػيغ األحكاـ: - 2

إف مغ ميارات القخاءة الشاقجة القجرة عمى تكػيغ أحكاـ حػؿ الكاتب .كأىجافو،    
كالحقائق كاآلراء كالتفديخات التي أكردىا لتأييج كجية نطخه كمجى اتفاؽ الشز السقخكء 

 ة كدرجة كاقعيتيا.مع مبادئ العقل كالسشصق، كمع السبادئ األخالقية، كأسمػب الكتاب
 استشتاج أساليب الجعاية: -2
مغ ميارات القخاءة الشاقجة القجرة عمى تحميل الشز السقخكء، كاستشتاج ما يتزسشو مغ   

أساليب دعاية يدتخجميا الكاتب لمتأثيخ في قخائو مغ خالؿ استشتاج الكمسات العاشفية 
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 يدسح ليحه الجعاية أف تتجخل في السؤثخة، أك كمسات الخفس أك القبػؿ، كالقارئ الشاقج ال
 قخاراتو كأحكامو.

 ( ميارات القخاءة الشاقجة إلى : 4104ك صشف عصية مختار )  
 ميارات االستشتاج، كتذسل: -أ

 تحجيج ىجؼ الكاتب كاتجاىو. -0
 تحجيج مػاشغ الجساؿ في التعبيخ. -4
 استخالص الشتائج مغ السقجمات . -2
 ميارات التسييد، كتذسل: -ب
 التسييد بيغ األفكار الخئيدة كالثانػية. -0
 التسييد بيغ الحكيقة كالخأي كالخياؿ. -4
 التسييد بيغ ما يترل بالسػضػع كماال يترل بو . -2
 ميارات السقارنة، كتذسل: -ج
 السقارنة بيغ تعبيخيغ مختمفيغ يؤدياف نفذ السعشى. -0
 ميارات التقػيع، كتذسل: -د

 كار كتدمدميا.تحجيج مجى مشصكية األف -0
 تحجيج مػاضع تحيد الكاتب أك مػضػعيتو. -4
 الحكع عمى كفاية السعمػمات الػاردة في الشز السقخكء. -2

( فقج حجداىا بيحه 4102أما مغ ادرج السيارات بذكل مباشخ مثل قاجة كالذايب)   
 السيارات:

 استشتاج األسباب الكامشة كراء األحجاث في السادة السقخكءة. -0
 لتسييد بيغ الحجج القػية كالحجج الزعيفة.ا -4
 تفديخ السعاني الزسشية. -2
 التسييد بيغ الحقائق كاآلراء. -4
 تسييد ما لو صمة مسا ليذ لو صمة بالسػضػع. -2
 استشتاج ىجؼ الكاتب. -2
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كنطًخا ألىسية القخاءة الشاقجة فقج أجخيت الكثيخ مغ الجراسات التي تشاكلتيا تقػيًسا    
( كاستيجفت الكذف عغ فاعمية استخاتيجية 4112لسياراتيا، كمشيا دراسة حافع ) كتشسيةً 

 كقدع ،ب السخحمة الثانػيةالخخيصة الجاللية في تشسية ميارات القخاءة الشاقجة لجى شال
خيبية درست باستخجاـ استخاتيجية ، مجسػعة تجالباحث عيشة البحث إلى مجسػعتيغ

، كلتحقيق اليجؼ مغ ضابصة درست بالصخيقة االعتيادية ، كمجسػعةالخخيصة الجاللية
ىحه الجراسة تع تصبيق اختبار القخاءة الشاقجة عمى أفخاد العيشة قبل تشفيح تجخبة الجراسة 
كبعج االنتياء مشيا. ككذفت نتائج الجراسة عغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ 

مسا  ،جة لرالح السجسػعة التجخيبيةمتػسط درجات عيشة البحث في ميارات القخاءة الشاق
الخخيصة الجاللية في تشسية ميارات القخاءة الشاقجة لجى شالب يجؿ عمى فاعمية استخاتيجية 

 .لثانػي الرف األكؿ ا
( كىجفت إلى قياس درجة مسارسة معمسي المغة 4100كدراسة الػائمي كأبػ الخز )   

 خ األساسي كأثخىا في تحريل الصالبالعاش العخبية لتجريذ ميارات القخاءة الشاقجة في الرف
باحثاف عيشة عذػائية مغ ، كلتحقيق اىجاؼ الجراسة اختار الكاتجاىاتيع نحػ القخاءة

، الحطة كاختبار تحريمي في القخاءة: استسارة مكبشى الباحثاف أدكات الجراسة كىي، السعمسيغ
الشتائج أف تحريل الصمبة الحيغ يسارس  . كأضيختجاىدة لكياس االتجاه نحػ القخاءةكأداة 

س معمسػىع السيارات معمسػىع السيارات بجرجة كبيخة أفزل مغ تحريل الصمبة الحيغ يسار 
 . نحػ القخاءة تبًعا لشػع السسارسة، بيشسا ال يػجج فخؽ في اتجاىات الصمبة بجرجة متجنية

مع الحاتي لتشسية ميارات ( ببشاء بخنامج مقتخح قائع عمى التع4104كسا قاـ العقيل )  
تجريذ القخاءة الشاقجة لجى الصالب السعمسيغ بقدع المغة العخبية بكميات التخبية بالسسمكة 

لبحث ثع تصبيق البخنامج العخبية الدعػدية ، كقج تع تصبيق أدكات البحث قبمًيا عمى عيشة ا
عمييا أفخاد مجسػعة  ، كبعج االنتياء مغ تصبيق البخنامج رصجت الجرجات التي حرلالسقتخح 

ككذفت الجراسة عغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في التقػيسيغ القبمي كالبعجي ،  البحث
لرالح التقػيع البعجي مسا أثبت أف البخنامج اتدع بالفاعمية التي أدت إلى تشسية ميارات 

 تجريذ القخاءة الشاقجة .
استخاتيجية قائسة عمى مجخل ( استيجفت الكذف عغ فاعمية 4102)أما دراسة عيدى   

في تشسية ميارات القخاءة الشاقجة لجى شالب الرف االكؿ القخاءة االستخاتيجية التعاكنية 
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، مجسػعة تجخيبية درست عغ شخيق ف عيشة البحث إلى مجسػعتيغالثانػي، كقدع الباحثا
اليجؼ مغ االستخاتيجية السقتخحة، كمجسػعة ضابصة درست بالصخيقة االعتيادية، كلتحقيق 

ىحه الجراسة تع تصبيق اختبار القخاءة الشاقجة عمى أفخاد العيشة قبل تشفيح تجخبة الجراسة كبعج 
االنتياء مشيا. ككذفت نتائج الجراسة عغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط 

مسا يجؿ عمى  درجات عيشة البحث في ميارات القخاءة الشاقجة لرالح السجسػعة التجخيبية،
فاعمية االستخاتيجية السقتخحة في تشسية ميارات القخاءة الشاقجة لجى شالب الرف األكؿ 

 الثانػي. 
 ،يب تشسية ميارات القخاءة الشاقجة( تحجيج أسال4104كاستيجفت دراسة الدمـػ )     

، يب تشسية ميارات القخاءة الشاقجةكالػقػؼ عمى مدتػى تسكغ معمسات المغة العخبية مغ أسال
لباحثة عيشة عذػائية مغ السعمسات، كبشت الباحثة أداة قيق أىجاؼ الجراسة اختارت اكلتح

غ أساليب تشسية القخاءة الشاقجة، ( أسمػًبا م41بصاقة مالحطة اشتسمت عمى ) الجراسة كىي
، كأضيخت الشتائج أف مدتػى تسكغ معمسات المغة العخبية مغ كشبقتيا عمى أفخاد عيشة البحث

قجة كاف متػسًصا في بعس السيارات، كضعيًفا في ميارات يارات القخاءة الشاأساليب تشسية م
 .أخخى 

( فاستيجفت التعخؼ عمى فاعمية بخنامج مقتخح في القخاءة 4104أما دراسة مختار )   
اإللكتخكنية الحخة السػجية في تشسية بعس ميارات القخاءة الشاقجة كاالتجاه نحػ القخاءة الحخة 

ي المغة العخبية. كلتحقيق ىحا اليجؼ، تع إعجاد بعس السػاد التعميسية لجى الصالب معمس
 كاألدكات البحثية تسييًجا لتشفيح البحث.

كشبق الباحث اختبار القخاءة الشاقجة كمكياس االتجاه عمى أفخاد العيشة قبل تشفيح    
إحرائية بيغ البخنامج كبعج االنتياء مشو. ككذفت نتائج الجراسة عغ كجػد فخكؽ ذات داللة 

اس االتجاه لرالح التصبيق متػسط درجات عيشة البحث في ميارات القخاءة الشاقجة كمكي
البخنامج السقتخح في القخاءة اإللكتخكنية الحخة السػجية في سا يجؿ عمى فاعمية م ،البعجي

تشسية بعس ميارات القخاءة الشاقجة كاالتجاه نحػ القخاءة الحخة لجى الصالب معمسي المغة 
 العخبية.     

الميح مغ التعخؼ عمى مدتػى تسكغ الت ( فاستيجفت4104الذايب )اجة ك أما دراسة ق  
يقة عذػائية مغ نت العيشة مغ مئة شالب كشالبة اختيخكا بصخ ، تكػ ميارات القخاءة الشاقجة
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، كاستخجـ الباحثاف اختبار ميارات القخاءة الشاقجة، كأضيخت الشتائج تجني السجارس الثانػية
، كعجـ كجػد فخكؽ بيغ متػسط درجات الحكػر الميح في ميارات القخاءة الشاقجةمدتػى الت

 .لشاقجةاكاإلناث في مدتػى في ميارات القخاءة 
( في  TIPSإلى الكذف عغ فاعمية استخاتيجية )(4102كسعت دراسة الحػامجة )    

تعميع التفكيخ، كفي تشسية ميارات القخاءة الشاقجة لجى شمبة الرف الخامذ األساسي، كقدع 
الباحث عيشة البحث إلى مجسػعتيغ ، مجسػعة تجخيبية  درست عغ شخيق استخاتيجية 

(TIPS كمجسػعة ض ، ) ابصة درست بالصخيقة االعتيادية ، ككذفت الجراسة عغ كجػد فخكؽ
ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات عيشة البحث في ميارات القخاءة الشاقجة لرالح 

( في تعميع التفكيخ كفي  TIPSالسجسػعة التجخيبية  ، مسا يجؿ عمى فاعمية استخاتيجية ) 
 . الرف الخامذءة الشاقجة لجى شمبة تشسية ميارات القخا

( بشاء بخنامج قائع عمى مجخل القخاءة 4102كاستيجفت دراسة عبج الباري )  
االستخاتيجية التذاركية لتشسية ميارات القخاءة الشاقجة لجى تالميح السخحمة اإلعجادية، كلتحقيق 

القخاءة الشاقجة السشاسبة لتالميح السخحمة  اليجؼ الدابق تع بشاء اختبار لكياس ميارات
كسا قاـ الباحث ببشاء البخنامج القائع عمى مجخل القخاءة االستخاتيجية التذاركية،  اإلعجادية،

كشبقت الجراسة عمى خسدة كثسانيغ تمسيًحا مغ تالميح الرف األكؿ اإلعجادي، قدست العيشة 
 ية تجرس بخنامج الجراسة الحالية،كتجخيب إلى مجسػعتيغ: ضابصة تجرس بالصخيقة السعتادة،

ككذفت نتائج الجراسة عغ فاعمية البخنامج القائع عمى مجخل القخاءة االستخاتيجية التذاركية 
في تشسيتو لسيارات القخاءة الشاقجة ككل لجى تالميح الرف األكؿ اإلعجادي. كأثبت البخنامج 

قجة. كقج أكصت الجراسة بزخكرة التحخر مغ فاعميتو في تشسية السيارات الفخعية لمقخاءة الشا
عسمية عقمية تفاعمية بشائية  بل ،الترػر التقميجي لمقخاءة عمى أنيا عسمية استكباؿ سمبي

ءة الشاقجة في مشيج تقػـ عمى العالقة بيغ الكاتب كالقارئ. كبزخكرة تزسيغ ميارات القخا
 .لغتي الخالجة

حث عغ أساليب كشخؽ يسكغ مغ خالليا الدابقة عمى أىسية الب اتأكجت الجراس   
 .تيجة دفعت إلى إجخاء ىحه الجراسة، كىحه الشميارات القخاءة الشاقجة تشسية

كاستفادت الجراسة الحالية مغ الجراسات الدابقة في بشاء قائسة ميارات القخاءة الشاقجة    
 .سشاسبة لصالبات السخحمة الستػسصةال
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 :creative thinking   التفكري اإلبداعي
  : مفَوو التفكري اإلبداعي

التفكيخ اإلبجاعي بأنو "عسمية التحدذ لمسذكالت  Torrance))يعخؼ تػرانذ      
ثع تحجيج الرعػبة كتبييغ  ،كالعشاصخ السفتقجة كعجـ التشاسق كالشقائس كالثغخات في السعخفة

 .(41، 0101لتخسيشات " )الدبيجي ،، ثع البحث عغ الحمػؿ كإجخاء اىػيتيا
كيعخفو جخكاف "بأنو نذاط عقمي مخكب كىادؼ تػجيو رغبة قػية في البحث عغ حمػؿ       

، كيتسيد بالذسػلية كالتعقيج ألنو يشصػي ػاتج أصيمة لع تكغ معخكفة سابًقاأك التػصل إلى ن
 4114ة ذىشية فخيجة ")جخكاف ،عمى عشاصخ معخفية كانفعالية كأخالقية متجاخمة تذكل حال

،22.) 
 : أٍنية التفكري اإلبداعي

فيػ يداعج عمى إيجاد  خاصة ميارات التفكيخ اإلبجاعي،لسيارات التفكيخ أىسية بالغة ك    
، كبالتالي كإنتاج أفكار ججيجة ،عج في حل مذكالتو بصخيقة إبجاعيةحياة ججيجة لمفخد كيدا

التصػر كاالزدىار ًجا مغ يعػد أثخه عمى السجتسع بػجػد مفكخيغ مبجعيغ مسا يحقق مدي
 (  4102)أبػ جخيباف ، .لمسجتسع

؛ يخمي إلى مػاكبة العالع الستقجـ لقج أصبح االىتساـ بالتفكيخ اإلبجاعي اتجاًىا تخبػًيا حجيًثا   
، مسيغ في معالجة السػاقف السختمفةفيػ يديج مغ فاعمية العسل الحىشي ككفاءتو لجى الستع

)العشدي ك الحديغ  بالشفذ.، كيشسي الثقة في التفكيخ مغ التبعية كالختابة كيحخر الستعمع
،4100 ،02 ) 

 :مَارات التفكري اإلبداعي

اإلبجاعي تبيغ أف أىع مياراتو ىي: )جخكاف عشج مخاجعة األدب التخبػي الخاص بالتفكيخ    
،4114 ،24 ) 
 Fluency الطالقة-1

أك الستخادفات أك األفكار أك السذكالت أك  القجرة عمى تػليج عجد كبيخ مغ البجائل  كىي  
كىي في جػىخىا  ،عيغ كالدخعة كالديػلة في تػليجىااالستعساالت عشج االستجابة لسثيخ م

 . لسعمػمات أك خبخات أك مفاليع سبق تعمسيا  عسمية تحكخ كاستجعاء اختيارية
   Flexibilty املروىة – 1
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كىي القجرة عمى تػليج أفكار متشػعة ليدت مغ نػع األفكار الستػقعة عادًة، أك تحػيل مدار     
الحي يعشي تبشي  التفكيخ مع تغيخ السثيخ أك متصمبات السػقف، كىي عكذ الجسػد الحىشي 

 .الحاجة يخ قابمة لمتغييخ حدب ما تدتجعيأنساط ذىشية محجدة سمًفا كغ
   Originality األصالة -3 

تفخد ، كاألصالة ىشا بسعشى الججة كالاًشا باإلبجاع كالتفكيخ اإلبجاعيكىي أكثخ الخرائز ارتب  
 .كعجـ تكخار االفكار القجيسة

  Elaboration اإلضافة -4 
ا أف تداعج لفكخة أك حل مذكمة مغ شأني ضافة تفاصيل ججيجه كمتشػعةإكتعشي القجرة عمى   

  .كإغشائياعمى تصػيخىا 
   sensitivity Problems احلساسية للنشكالت -5 

، عشاصخ ضعف في البيئة أك السػقف كيقرج بيا الػعي بػجػد مذكالت أك حاجات أك   
كاكتذاؼ السذكمة يسثل خصػة أكلى في عسمية البحث عغ حل ليا كمغ ثع إضافة معخفة  

  ججيجة أك إدخاؿ تحديشات كتعجيالت مختبصة بيا.
 :معوقات التفكري اإلبداعي

إلى كجػد عكبات كثيخة تكف في شخيق تشسية ميارات التفكيخ  سات الدابقةاالجر أشارت     
اإلبجاعي ، كتحجيج ىحه العكبات يداعج السعمسيغ كالسجربيغ كاآلباء في معخفتيا كالتغمب عمييا 
عشج تصبيق بخنامج تعميسي أك تجريبي يدتيجؼ تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي كمغ أىع تمظ 

 ( :  20، 4114عتيغ رئيدتيغ ىسا )جخكاف ،أكرده جخكاف في مجسػ  العكبات ما
 العكبات الشدصية أواًل:

ضعف الثقة بالشفذ: الثقة بالشفذ عامل ميع في التفكيخ االبجاعي، ألف ضعف الثقة  -أ
 بالشفذ يقػد الى الخػؼ مغ االخفاؽ كتجشب السخاشخة كالسػاقف غيخ السأمػنة عػاقبيا .

استخجاـ جسيع السجخالت  اؿ إلى السعاييخ الدائجة تعيقالسيل لمسجاراة : إف الشدعة لالمتث -ب
 تحج مغ احتساالت التخيل كالتػقع، كبالتالي تزع حجكًدا لمتفكيخ اإلبجاعي.ك الحدية، 

الحساس السفخط :  تؤدي الخغبة القػية في الشجاح كالحساس الدائج لتحقيق االنجازات إلى  -ج
قفد الى مخحمة متأخخة في العسمية االبجاعية دكف استعجاؿ الشتائج قبل نزػج الحالة، كربسا ال

 بقة التي قج تحتاج الى كقت أشػؿ.استشفاذ الستصمبات السد
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مغ ىػ سقيج بالعادة. ك التفكيخ الشسصي: يقرج بالتفكيخ الشسصي ذلظ الشػع مغ التفكيخ ال -د
 .أبخز عكبات التفكيخ االبجاعي

 عجـ الحداسية أك الذعػر بالعجد: -ق
مغ الخرائز الزخكرية لعسمية التفكيخ االبجاعي اليقطة كالحداسية السخىفة لمسذكالت،    

كعشجما تزعف الحداسية نتيجة عجـ االثارة أك قمة التحجي، فإف الذخز يربح أكثخ مياًل 
ادأة في استذخاؽ أبعاد السذكمة لمبقاء في دائخة ردكد الفعل لسا يجكر حػلو، كيتخمى عغ السب

 .د حمػؿ ليا مجخد في ايجاك 
 التدخع كعجـ احتساؿ الغسػض - ك

تختبط ىحه الرفة بالخغبة في التػصل إلى جػاب لمسذكمة مغ خالؿ انتياز أكؿ فخصة    
سانحة، دكف استيعاب جسيع جػانب السذكمة، كالعسل عمى تصػيخ بجائل أك حمػؿ عجة ليا، 

رفة عجـ احتساؿ السػاقف السعقجة أك كمغ ثع اختيار أفزميا. كمغ السذكالت السخافقة ليحه ال
 الغامزة كالتيخب مغ مػاجيتيا. 

 نقل العادة : - ز
عشجما تتخسخ لجى الفخد أنساط كأبشية ذىشية معيشة كانت فعالة في التعامل مع مػاقف ججيجة   

 كمتشػعة ، فإنو غالًبا ما يتع تجاىل استخاتيجيات أخخى أكثخ فاعمية .
 ة : ثانًيا : العكبات الطخفي

ة أك الثقافية الدائجة كمغ كيقرج بيا الستعمقة بالسػقف ذاتو أك بالجػانب االجتساعي  
 .جـ التػازف بيغ التشافذ كالتعاكف ، عأىسيا: مقاكمة التغييخ، عجـ التػازف بيغ الجج كالفكاىة

( عاماًل آخخ كىػ أساليب التشذئة الػالجية ، كقج لخز 4100) كيزيف البمياف  
 ية ميارات التفكيخ اإلبجاعي الستعمقة باألسخة في الشقاط اآلتية:معػقات تشس

 السدتػى االقترادي الستجني. -أ
 السدتػى التعميسي كالثقافي السشخفس. -ب
االتجاىات الدمبية لألسخة كأسمػب التشذئة االجتساعية كعجـ االىتساـ باألبشاء كالشسصية  -ج

  .في التعامل معيع
ة صػافص دراسة مغ الجراسات عميو كمشيا:جاعي أجخيت الكثيخ كألىسية التفكيخ اإلب  

: كىجفت ىحه الجراسة إلى استقراء فاعمية شخيقة حل السذكالت في تشسية (4112)
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لعمسي، التحريل في الفيدياء كميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى شالب الرف الثاني الثانػي ا
خيقة حل السذكالت، كمجسػعة تجرس بص مجسػعة تجخيبية ،قدست العيشة الى مجسػعتيغ

 ، تجرس بالصخيقة السعتادة.ضابصة
كلتحقيق اليجؼ مغ ىحه الجراسة ُشبق اختبار تحريمي كاختبار لمتفكيخ اإلبجاعي عمى    

أفخاد العيشة قبل تشفيح تجخبة الجراسة كبعج االنتياء مشيا. ككذفت نتائج الجراسة عغ كجػد 
صي درجات شالب السجسػعتيغ في كل مغ األداتيغ، ككانت كل إحرائيا بيغ متػس فخكؽ دالة

؛ مسا يجؿ عمى فاعمية شخيقة حل السذكالت في الفخكؽ لرالح السجسػعة التجخيبيةمغ تمظ 
 .ي تشسية ميارات التفكيخ االبجاعيتشسية التحريل في الفيدياء كف

بيغ التفكيخ ىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عغ العالقة  (4102) دراسة أمل بالؿ  
لجامعات الحكػمية، اتبعت الباحثة السشيج اإلبجاعي كالتحريل الجراسي لجى شالب كشالبات ا

، كاستخجمت اختبارات تػرانذ لمتفكيخ اإلبجاعي كأداة لمجراسة، باإلضافة لمجرجات الػصفي
 (.4112-4114الشيائية لمصالب )مغ الجشديغ( لتعبخ عغ التحريل الجراسي لمعاـ )

،ل مجتسع الجراسة في شالب كشالبات الجامعات الحكػمية بػالية الخخشتسث    كبمغ حجع  ـػ
%( 01كىع يسثمػف ) ىع بالصخيقة العذػائية الصبكية،كشالبًة، تع اختيار  شالًبا (042العيشة )

 مغ السجتسع األصمي.
كأىع الشتائج التي تػصمت ليا الجراسة: كجػد عالقة ارتباشية عكدية "سمبية" بيغ    

كالجرجة الكمية لإلبجاع  ،سخكنةالصالقة كالك مكػنات القجرة عمى التفكخ اإلبجاعي: األصالة 
 كالتحريل الجراسي لجى أفخاد العيشة. 

درجة تػافخ ميارات (ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى 4100دراسة العشدي كالحديغ)   
التفكيخ اإلبجاعي الالـز تػافخىا في محتػى كتب الخياضيات لمسخحمة االبتجائية العميا، كلتحقيق 
أىجاؼ الجراسة استخجـ الباحث السشيج الػصفي متسثاًل بأسمػب تحميل السحتػى، حيث تع 

العميا :الخابع، تحميل محتػى كتب الخياضيات السقخرة عمى شالب السخحمة االبتجائية لمرفػؼ 
كالخامذ، كالدادس بجدأييا الفرل الجراسي األكؿ كالثاني لكتابي )الصالب كالتساريغ( كأعج 

 في ضػء ميارات التفكيخ اإلبجاعي،الباحثاف ليحا الغخض أداة تحميل السحتػى، التي تع بشاؤىا 
في محتػى  اعيتقارب الشدب السئػية لتػافخ ميارات التفكيخ اإلبجإلى تػصمت الجراسة  كقج

ت التفكيخ بمغ متػسط الشدبة السئػية لتػافخ مياراك االبتجائية العميا.  كتب الخياضيات لمسخحمة
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% مسا يعشي أنيا  20, 4العميا االبتجائية الخياضيات لمسخحمة  اإلبجاعي في محتػى كتب
  متػافخة بجرجة عالية.

عمى أثخ استخجاـ الجراما ( ىجفت الجراسة إلى التعّخؼ 4102)  دراسة أبػ مشرػر  
اإلبجاعية في تشسية التفكيخ االبتكاري كالتحريل في المغة العخبية ، كتكػنت عيشة الّجراسة التي 
تع اختيارىا بالصخيقة القرجية مغ )ستيغ( شالًبا كشالبًة مغ الرف الخامذ األساسي، 

تجخيبية تع تجريديا السجسػعة ال ككزعت عيشة الجراسة بالصخيقة العذػائية إلى مجسػعتيغ:
مادة المغة العخبية باستخجاـ الجراما اإلبجاعية، كالسجسػعة الزابصة تع تجريديا مادة المغة 

باري التفكيخ االبتكاري العخبية بالصخيقة االعتيادية. كبعج االنتياء مغ التجريذ تع تصبيق اخت
 اللة إحرائية عشج مدتػى كتػصمت الّجراسة إلى الشتائج اآلتية: كجػد فخكؽ ذات د .كالتحريل

تبار التفكيخ االبتكاري البعجي )الصالقة، .( بيغ متػسصات أداء مجسػعتي الجراسة في اخ12)
كاألصالة(  كاختبار التحريل  لرالح السجسػعة التجخيبية التي درست مادة المغة  كالسخكنة،

إلبجاعية في تشسية ميارات العخبية باستخجاـ الجراما اإلبجاعية ، مسا يجؿ عمى فاعمية الجراما ا
 التفكيخ االبتكاري كالتحريل لجى الصالب عيشة الجراسة .  

( ىجفت الجراسة إلى تقري درجة مسارسة معمسي المغة 4102دراسة أبػ جخيباف )  
اإلنجميدية لمرف التاسع األساسي لسيارات التفكيخ اإلبجاعي. كلتحقيق ىحا اليجؼ تع اختيار 

، كلجسع البيانات تع تصػيخ اإلنجميدية لمرف التاسع األساسي سي المغةعيشة عذػائية مغ معم
. كقج كذفت فقخة مغ ميارات التفكيخ اإلبجاعي( قة مالحطة مكػنة مغ )ستة كثالثيغبصا

لسيارات التفكيخ الجراسة أف درجة مسارسة معمسي المغة اإلنجميدية لمرف التاسع األساسي 
ذات داللة إحرائية في درجة مسارسة معمسي المغة  ، كإلى كجػد فخكؽ اإلبجاعي متػسصة

اإلنجميدية لمرف التاسع األساسي لمسيارات التفكيخ اإلبجاعي )الصاقة، كاألصالة( تعدى 
( سشػات، كأكصت الباحثة بإجخاء مديج 01لدشػات الخبخة، كلرالح سشػات الخبخة األكثخ مغ )

 يع لسيارات التفكيخ اإلبجاعي.مغ الجراسات تدتيجؼ تقري مجى امتالؾ الصمبة أنفد
(ىجفت ىحه الجراسة إلى استقراء أثخ استخجاـ استخاتيجية 4102)  دراسة الخدعمي   

التعمع الستسازج في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجى شمبة الرف الثاني الستػسط في مادة 
ع الذعب الخياضيات ، كقج تكػنت عيشة الجراسة مغ شالب الرف الثاني الستػسط ،كتع تػزي

عذػائيا إلى مجسػعتيغ : إحجاىسا تجخيبية درست باستخجاـ استخاتيجية التعمع الستسازج، 
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أىجاؼ الجراسة تع استخجاـ مكياس كلتحقيق  كاألخخى ضابصة  درست بالصخيقة االعتيادية.
لمتفكيخ اإلبجاعي بالرػرة الذكمية )ب(، كقج تع التحقق مغ صجقو  Torrance)) تػرانذ

( 1.12أضيخت نتائج الجراسة كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )كثباتو. ك 
يخ اإلبجاعي في الستػسصات الحدابية لجرجات شمبة الرف الثاني الستػسط في اختبار التفك

كجاءت الفخكؽ لرالح السجسػعة التجخيبية التي درست مغ خالؿ  ،تعدى لصخيقة التجريذ
 ج.استخاتيجية التعمع الستساز 

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى أثخ استخجاـ بعس  (4102دراسة الخخابذة )  
ميارات التفكيخ اإلبجاعي في تحريل شمبة الرف الثالث األساسي كاالحتفاظ بالسعمػمة في 
. كلتحقيق ىحا اليجؼ استخجمت الباحثة السشيج شبو التجخيبي، كأجخت  تجريذ مادة العمـػ

 متعجد قبل كبعج إجخاء التجخبة، فقخة مغ نػع االختيار مغ (21) مغاختبار تحريمي مكػف 
فخكؽ ذات داللة احرائية عشج جػد كباستخجاـ الػسائل اإلحرائية السشاسبة تع التػصل إلى ك 

(  في تحريل الصالب كفي احتفاضيع بالسعمػمة لرالح السجسػعة التجخيبية 1.12 ) مدتػى 
 سع كالسخكنة (.التي تعمست باستخجاـ )ميارتي التػ 

التعمع  ( ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى فاعمية استخاتيجية4102دراسة العقيمي )  
كلتحقيق  بعس ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى شالب السخحمة الثانػية.السشطع ذاتًيا في تشسية 

عي قبل فكيخ االبجاىحا اليجؼ استخجـ الباحث السشيج شبو التجخيبي، كأجخى اختبار في الت
كباستخجاـ الػسائل اإلحرائية السشاسبة تع التػصل إلى كجػد فخكؽ ذات  .التصبيق كبعجه

، لرالح البعجي لمتفكيخ اإلبجاعي داللة احرائية في متػسط درجات الصالب في السكياس
يجابي . مسا يجؿ عمى أثخه اإلباستخجاـ )التعمع السشطع ذاتًيا( السجسػعة التجخيبية التي تعمست

 .تشسية التفكيخ اإلبجاعي في
( استيجفت ىحه الجراسة رصج كتحجيج العػامل السحفدة 4102دراسة البمياف كالسخسي )   

يت ، كأجخ أشفاؿ الخكضة مغ كجية نطخ آبائيعكالسعػقة لتشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى 
ؿ كالثاني )ذكػًرا، األك( مغ أكلياء أمػر األشفاؿ بالسدتػييغ 024الجراسة عمى عيشة قػاميا )

كقج اعتسجت ىحه الجراسة عمى استبياف مغ إعجاد الباحثيغ. كتتمخز أىع نتائج  كإناًثا(
أشفاؿ الجراسة في تحجيج أىع العػامل السحفدة كالسعػقة لتشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى 

 .الخكضة مغ كجية نطخ آبائيع
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دابقة مغ اإلشار الشطخي، كعشج كضع قائسة جراسات الكقج أفادت الجراسة الحالية مغ ال   
، كقج اتفقت معيا في اليجؼ كىػ البحث عغ استخاتيجيات أك السيارات، كفي مشاقذة الشتائج
كتختمف باختالؼ االستخاتيجية  قخاءة الشاقجة كالتفكيخ اإلبجاعي.مجاخل حجيثة تشسي ميارات ال

 .لعيشة كالسخحمة الجراسية كالبيئةكا
بية تدتخجـ ، كدراسات تجخيكدراسات تقػيسية ،الجراسات الدابقة ما بيغ كصفيةت تشػع  

 . لجى الصالب، كمعخفة أثخىا عمى تشسية السيارات استخاتيجيات أك مجاخل
 :جراءاتُميَج البخح وإ

 :ميَج البخح

يشاسب شبيعة الحي    Quasi Experimentalاستخجـ البحث السشيج شبو التجخيبي     
السجسػعتيغ: التجخيبية )تجرس باستخجاـ السجخل التفاكضي( كالزابصة )تجرس البحث ذي 

( كيعخؼ بترسيع السجسػعة الزابصة غيخ الستكافئة ذات الكياس القبمي بالصخيقة السعتادة
)أبػ  Pretest Posttest None Equivalent Control Group Designكالبعجي 

 (.0220 ،حصب كصادؽ
 .السدتقل: يتسثل في السجخل التفاكضي الستغيخ 
 :الستغيخات التابعة 

 .القخاءة الشاقجة  -    
 .التفكيخ اإلبجاعي -     

 :ح وعييتُجمتنع البخ

تألف مجتسع البحث األصمي مغ شالبات الرف الثالث الستػسط الالتي يجرسغ في    
 ىػ  0441 ىػ/0422السجارس الستػسصة الحكػمية في مجيشة الخياض في العاـ 

( شالبة مغ شالبات الرف الثالث الستػسط في مجرستيغ 44)  أما عيشة البحث فتتألف مغ   
مغ السجارس الحكػمية في مجيشة الخياض ، تع اختيارىا عذػائًيا ، كتع تحجيج أحج الفرػؿ 

( شالبة  ، كالفرل 42عذػائًيا مغ السجرسة األكلى ليسثل السجسػعة التجخيبية كعجدىا )
 .شالبة( 40خخ مغ السجرسة الثانية يسثل السجسػعة الزابصة كعجدىا )اآل

 : إجراءات تطبيل البخح

 :التخصيط لتجخبة البحث كتذسل -0
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 .ػضػعاتيا في ضػء السجخل التفاكضياختيار الػحجة كإعادة صياغة م -
السقخر عمى شالبات الرف ة )أعالـ معاصخكف( مغ مقخر لغتي تع اختيار كحج

 .الستػسط في الفرل الجراسي األكؿ الثالث
 :يذ القخاءة كفقا لمسجخل التفاكضيترسيع كإعجاد الجليل اإلجخائي لمسعمسة لتجر  -

، كسا َأعجت أكراؽ العسل ريذ الػحجة كفقا لمسجخل التفاكضيتع إعجاد دليل السعمع لتج
ل ، كتع عخض الجليالسشاسبة لتػضيف السجخل التفاكضيالخاصة بكل درس كاألنذصة 

كبعج  ،ختريغ في السشاىج كشخؽ التجريذفي صػرتو األكلية عمى مجسػعة مغ الس
 .(0و الشيائية )ممحق رقع إجخاء التعجيالت السقتخحة أصبح الجليل في صػرت

 :عداد أدوات البخح وحتكينَا وتشنلإ
 :للنرحلة املتوسطة عً طريل قائنة حتديد مَارات الكراءة الياقدة املياسبة -أ

بالخجػع لمكتب كالجراسات الدابقة تع تحجيج ميارات القخاءة الشاقجة السشاسبة لمسخحمة   
الستػسصة ككضعيا في قائسة، ثع تع عخض القائسة في صػرتيا األكلية عمى مجسػعة مغ 
السختريغ في السشاىج كشخؽ التجريذ، كتعجيميا في ضػء آرائيع كتكػنت القائسة مغ ثالث 

 (4. )ممحق رقع مغ السيارات الفخعية جداءة الشاقجة يشجرج تحتيا عة لمقخ ميارات رئيد
 :إعداد اختبار للكراءة الياقدة - ب

، كييجؼ االختبار إلى ػء قائسة ميارات القخاءة الشاقجةتع إعجاد اختبار لمقخاءة الشاقجة في ض   
االختبار في ف ك تكػ   ،لجى شالبات الرف الثالث الستػسط قياس ميارات القخاءة الشاقجة

ثالث نرػص ، ككل نز عميو سبعة أسئمة كبيحا كاف مجسػع األسئمة  صػرتو السبجئية مغ
متعجد، كضع لكل سؤاؿ أربعة بجائل، كحجد درجة لكل إجابة مغ نسط االختيار مغ سؤااًل ( 40)

س ، كتع كتابة تعميسات االختبار كعسل كرقة لإلجابة، كتّع قياكصفخ لإلجابة الخاشئة، صحيحة
ؽ صجؽ االختبار مغ خالؿ عخضو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ أساتحة السشاىج كشخ

، كالججكؿ اآلتي يػضح التعجيل كفقًا لسا رآه السحكسػف  ، كتعالتجريذ كأساتحة المغة العخبية
 تػزيع ميارات القخاءة الشاقجة عمى أسئمة االختبار.
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نهتحمك يٍ انخظبئض ( طبنجخ، 40ثؼذ رنك تى تدرَت االختجبر ػهً ػُُخ اضتطالػُخ ػذدهب )

 :انطُكىيترَخ )يؼبيم انتًُُس، وانثجبد، ويؼبيم انطهىنخ وانظؼىثخ( وفًُب َهٍ تفظُم رنك

 (1خذول رلى )

 يؼبيالد ثجبد اختجبر انمراءح انُبلذح

 انًتغُر
ػذد 

 انجُىد

-ثجبد كىدر

 رَتشبرضىٌ
 ثجبد انتدسئخ انُظفُخ

 1841 1854 10 انثجبد انكهٍ نالختجبر

 
 (0خذول رلى )

 ػهً أضئهخ االختجبر خذول تىزَغ يهبراد انمراءح انُبلذح

 انًهبراد األضئهخ انًًثهخ نهب يالحظبد

انطؤال األول 

 وانثبٍَ يٍ كم َض
 أوال : يهبرح االضتُتبج رلى انطؤال

 04 . 0 
(اضتُتبج هذف انكبتت يٍ انُض انًمروء 0

8 

 05 2 1 
(انرثظ ثٍُ األضجبة وانُتبئح فٍ انُض 1

 انًمروء8

انثبنث  انطؤال

وانراثغ وانخبيص 

 يٍ كم َض

 ثبًَُب : يهبرح انتًُُس   

 01 01 2 
(انتًُُس ثٍُ انحمُمخ وانرأٌ  فٍ انُض 2

 انًمروء8

 0. 00 3 
(انتًُُس ثٍُ يب َتظم ثبنًىضىع ويبال 3

 َتظم ثه  فٍ انُض انًمروء8

 02 01 4 
(انتًُُس ثٍُ انىالغ وانخُبل  فٍ انُض 4

 انًمروء 8

     

انطؤال انطبدش 

 وانطبثغ يٍ كم َض
 ثبنثًب : يهبرح انتمىَى وإطذار األحكبو   

 11 02 5 
(انحكى ػهً ثؼض األفكبر وانمضبَب فٍ 5

 انُض انًمروء 8

 10 03 1 
(انحكى ػهً يذي تحُس انكبتت ألهذافه فٍ 1

 انُض
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در ريتذارسػف تع تحجيج ثبات االختبار باستخجاـ معادلة كػ الججكؿ الدابق أنو  يتزح مغ  
 ( كىحا يذيخ إلى أف 1.21(  كثبات التجدئة الشرفية كبمغ )1.22) كبمغ معامل الثبات 

 مغ الثبات .االختبار عمى درجة جيجة 
 (2خذول رلى )

 انطهىنخ ويؼبيالد تًُُس ثُىد اختجبر انمراءح انُبلذح يؼبيالد

 (40)انؼُُخ االضتطالػُخ: ٌ=

رلى 

 انجُذ

يؼبيم 

 انطهىنخ

يؼبيم 

 انتًُُس

0 18.1 1822 

1 1821 1812 

2 1851 1830 

3 1851 1810 

4 1810 1810 

5 18.2 1812 

1 18.1 1812 

. 1834 1833 

2 1851 184. 

01 1852 1851 

00 1812 1834 

01 1812 1811 

02 1832 1812 

03 1842 1821 

04 18.3 1843 

05 1800 1810 

01 1811 1815 

0. 1842 1844 

02 1840 1810 

11 18.5 182. 

10 1850 1842 

 1810** دانخ ػُذ             1814* دانخ ػُذ 

 :يتزح مغ الججكؿ الدابق ما يمي 
 كقج تع قبػؿ السفخدات التي كاف معامل سػيػلتيا أكثػخ ب معامل الديػلةحدا :

، لسفػػخدات تخاكحػػت بػػيغ تمػػظ الكيستػػيغ(، ككػػل ا1.20( كأقػػل مػػغ )1.01مػػغ )
 ( فقخة.40كبحلظ أصبح عجد فقخات االختبار في صػرتو الشيائية ) 
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  حداب معامل التسييد: كقج تع قبػؿ البشػػد التػي كػاف معامػل تسييدىػا أكبػخ مػغ
( كبػحلظ تحقػق معامػل 1.00-1.40تخاكحت قيع السفخدات بػيغ )( كقج 1.41)

 .التسييد
  حداب الدمغ الالـز لإلجابة عميو: مػغ خػالؿ تدػجيل الفػخؽ بػيغ الػقػت الػحي

اسػػتغخقتو أكؿ كآخػػخ شالبػػة فػػي اإلجابػػة عميػػو؛ حيػػث بمػػغ معػػجؿ الػػدمغ الػػالـز 
 ( دقيقة.21ألداء الختبار )

فػي كفيسػا يمػي جػجكؿ مػاصػفات االختبػار  ،كثباتػومغ صجؽ االختبػار كبحلظ تع التحقق 
 (2)كيسكغ الخجػع لالختبار ممحق رقع  .صػرتو الشيائية

 (3 ) خذول رلى 

 خذول يىاطفبد اختجبر انمراءح انُبلذح

 

 انًىضىػبد

األضئهخ 

 وانذرخبد
 يهبراد انمراءح انُبلذح 

 

يدًىع 

 األضئهخ

 

يدًىع 

 انذرخبد

 

األوزاٌ 

انُطجُخ 

 نهُظىص 

 االستنتاج    
 

 التمييز
 التقويم

 
    

 ( 0انُض ) 

 1 األضئهخ
  

2 
 1 

 1  1  2282% 

 1 انذرخخ
  

2 
 1 

 ( 1انُض ) 

 3 األضئهخ
  

4 
 3 

 1  1  2282% 

 1 انذرخخ
  

2 
 1 

 ( 2 ) انُض

 3 األضئهخ
  

4 
 3 

 1  1  2282% 

 1 انذرخخ
  

2 
 1 

 7  يدًىع األضئهخ
  

 9 
 7  32  32  211% 

 7  يدًىع انذرخبد
  

 9 
 7  32  32  211% 

 % 3.86  األوزاٌ انُطجُخ نهًهبراد 
  

 538.%  

 3.86 

% 
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 :للتفكري اإلبداعي Torrance) توراىسمكياس ) -ج
( لمتفكيخ اإلبػجاعي باسػتخجاـ األشػكاؿ الشسػػذج )ب( كىػػ ستخجاـ مكياس )تػرانذاُ     

، كيعػػج مػػغ أىػػع السقػػاييذ لكيػػاس قػػجرات صػػجقو كثباتػػوس مقػػشغ تػػع التأكػػج مػػغ مكيػػا
قػػػجرات الصالقػػػة كالسخكنػػػة اختبػػػارات فخعيػػػة تكػػػيذ  ةكيتزػػػسغ ثالثػػػ التفكيػػػخ اإلبػػػجاعي،

ة ، كمعتسػػج مػػغ قبػػل اإلدارة العامػػدػػتخجـ كمصبػػق عمػػى البيئػػة الدػػعػدية، كمكاألصػػالة
الستخررػات  تاذاتكقج تع التعاكف مػع إحػجى األسػ (،4لمسػىػبيغ في الخياض )ممحق 

 .   لترحيح االختبار
 .ى السجسػعتيغ التجخيبية كالزابصةتصبيق أدكات البحث قبمًيا عم -4
 :التجريذ لمسجسػعتيغ -2
 .خيبية: باستخجاـ السجخل التفاكضيالتج   
كقػج اسػتغخؽ تصبيػق التجخبػة خسدػة أسػابيع  .الزابصة: باستخجاـ الصخيقػة السعتػادة   

 تقخيًبا.
 .صةبعجًيا عمى السجسػعتيغ التجخيبية كالزابتصبيق أدكات البحث  -4
 .اـ األساليب اإلحرائية السالئسةتحميل بيانات البحث باستخج -2
 .نتائج البحث كمشاقذتيا كتفديخىا استخالص -2
 .تقجيع التػصيات كالسقتخحات -0

 :عرض ىتائج البخح وتفسريٍا

 : التخكل مً تكافؤ جمنوعيت الدراسة:أواًل

لمتحقق مغ . ك نطخًا لرغخ حجع السجسػعات تع استخجاـ األساليب اإلحرائية الالبخامتخية  
كتشي -تكافؤ السجسػعتيغ: )التجخيبية كالزابصة(، قامت الباحثة باستخجاـ اختبار ماف

(Mann-Whitney)  كبجيل الختبار )ت( لجاللة الفخكؽ بيغ مجسػعتيغ مدتقمتيغ لمتعخؼ
 –ػعتيغ التجخيبية كالزابصة في الستغيخات: )اختبار القخاءة الشاقجة عمى الفخكؽ بيغ السجس

 الشتائج التي تع التػصل إلييا:  اختبار التفكيخ اإلبجاعي(، كالججاكؿ التالية تبيغ
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 (4خذول رلى )

 وتٍُ نذالنخ انفروق ثٍُ درخبد انًدًىػخ انتدرَجُخ-اختجبر يبٌ

 انمجهٍ الختجبر انمراءح انُبلذحودرخبد انًدًىػخ انضبثطخ فٍ انتطجُك 

 انؼذد انًدًىػبد انًهبراد
يتىضظ 

 انرتت

يدًىع 

 انرتت

لًُخ 

Z 

يطتىي 

 انذالنخ
 انتؼهُك

 االضتُتبج
 422841 12811 12 انتدرَجُخ

1822 18524 
غُر 

 345841 10813 10 انضبثطخ دانخ

 انتًُُس
 401841 11841 12 انتدرَجُخ

1811 08111 
غُر 

 311841 11841 10 انضبثطخ دانخ

انتمىَى 

وإطذار 

 األحكبو

 424841 .1281 12 انتدرَجُخ

1833 18542 
غُر 

 343841 10853 10 انضبثطخ دانخ

انذرخخ 

انكهُخ 

الختجبر 

انمراءح 

 انُبلذح

 421841 12804 12 انتدرَجُخ

1825 18110 
غُر 

 341841 10812 10 انضبثطخ دانخ

( أف قيع )ز( غيخ دالة في السيارات: )االستشتاج، التسييد،  2يتزح مغ الججكؿ رقع )   
التقػيع كإصجار األحكاـ(، ككحلظ في الجرجة الكمية الختبار القخاءة الشاقجة، مسا يذيخ إلى عجـ 
كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة في درجات 

كبحلظ تكػف الباحثة تحققت مغ تكافؤ  لقخاءة الشاقجة.اميارات التصبيق القبمي الختبار 
 لشاقجة قبل البجء تشفيح التجخبة.مجسػعتي الجراسة: )التجخيبية كالزابصة(، في اختبار القخاءة ا

 ( 5خذول رلى ) 

 اختجبر )د( نذالنخ انفروق ثٍُ درخبد انًدًىػخ انتدرَجُخ

 الختجبر انتفكُر اإلثذاػٍودرخبد انًدًىػخ انضبثطخ فٍ انتطجُك انمجهٍ 

 انؼذد انًدًىػبد
يتىضظ 

 انرتت

يدًىع 

 انرتت
 Zلًُخ 

يطتىي 

 انذالنخ
 انتؼهُك

 331811 02811 12 انتدرَجُخ
 غُر دانخ 18115 0811

 43.811 15801 10 انضبثطخ

( أف قيسػػة )ز( غيػػخ دالػػة، مسػػا يذػػيخ إلػػى عػػجـ 2يتزػػح مػػغ الجػػجكؿ رقػػع )  
إحرػػائية بػػيغ السجسػعػػة التجخيبيػػة كالسجسػعػػة الزػػابصة فػػي كجػػػد فػػخكؽ ذات داللػػة 

كبػحلظ تكػػف الباحثػة تحققػػت  الجرجػة الكميػة لمتصبيػق القبمػي الختبػار التفكيػػخ اإلبػجاعي.
مغ تكافؤ مجسػعتي الجراسة: )التجخيبية كالزابصة(، فػي اختبػار التفكيػخ اإلبػجاعي قبػل 

 البجء تشفيح التجخبة.
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 لدراسة:: التخكل مً فروض ااىًياث

 الفرض األول: -0-1

( بيغ درجػات السجسػعػة α≤ 1.12"ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )
التجخيبيػػة )التػػي سػػػؼ تػػجرس باسػػتخجاـ السػػجخل التفاكضػػي(، كبػػيغ درجػػات أفػػخاد السجسػعػػة 

 الشاقجة"لبعجي الختبار القخاءة الزابصة )التي سػؼ تجرس بالصخيقة السعتادة( في التصبيق ا
كتشػػػي -لمتحقػػػق مػػػغ صػػػحة ىػػػحا الفػػػخض قامػػػت الباحثػػػة باسػػػتخجاـ اختبػػػار مػػػاف      

(Mann-Whitney لجاللػػة الفػػخكؽ بػػيغ مجسػػػعتيغ مدػػتقمتيغ )(، كبػػجيل الختبػػار )ت
لمتعخؼ عمى داللة الفخكؽ بيغ درجات السجسػعة التجخيبية كدرجػات السجسػعػة الزػابصة 

الشتػػائج التػػي تػػع  اءة الشاقػػجة، كالجػػجكؿ التػػالي يبػػيغفػػي الكياسػػات البعجيػػة الختبػػار القػػخ 
 التػصل إلييا:

 ( 1خذول رلى ) 

 اختجبر )د( نذالنخ انفروق ثٍُ درخبد انًدًىػخ انتدرَجُخ

 ودرخبد انًدًىػخ انضبثطخ فٍ انتطجُك انجؼذٌ الختجبر انمراءح انُبلذح

 انؼذد انًدًىػبد انًهبراد
يتىضظ 

 انرتت

يدًىع 

 انرتت
 Zلًُخ 

يطتىي 

 انذالنخ
 انتؼهُك

حدى 

 األثر

 االضتُتبج

 522841 21830 12 انتدرَجُخ

3822 18111 

دانخ ػُذ 

يطتىي 

1810 

1841 
 121841 028.2 10 انضبثطخ

 انتًُُس

 112841 218.4 12 انتدرَجُخ

3841 18111 

دانخ ػُذ 

يطتىي 

1810 

1852 
 1.1841 02825 10 انضبثطخ

انتمىَى 

 وإطذار

 األحكبو

 113811 21850 12 انتدرَجُخ

383. 18111 

دانخ ػُذ 

يطتىي 

1810 

1851 
 1.5811 02851 10 انضبثطخ

انذرخخ 

انكهُخ 

الختجبر 

انمراءح 

 انُبلذح

 130841 21813 12 انتدرَجُخ

481. 18111 

دانخ ػُذ 

يطتىي 

1810 

18.5 

 13.841 008.2 10 انضبثطخ

فػػػػي  1.10( أف قػػػػيع )ز( دالػػػػة عشػػػػج مدػػػػتػى 0يتزػػػػح مػػػػغ الجػػػػجكؿ رقػػػػع )
السيػػارات: )االسػػتشتاج، التسييػػد، التقػػػيع كإصػػجار األحكػػاـ(، ككػػحلظ فػػي الجرجػػة الكميػػة 
الختبار القخاءة الشاقجة، مسا يذيخ إلى كجػد فخكؽ ذات داللة إحرػائية بػيغ السجسػعػة 

رات الختبػػار التجخيبيػػة كالسجسػعػػة الزػػابصة فػػي درجػػات التصبيػػق البعػػجي لتمػػظ السيػػا
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القػػػخاءة الشاقػػػجة، ككػػػحلظ فػػػي الجرجػػػة الكميػػػة لالختبػػػار، ككانػػػت تمػػػظ الفػػػخكؽ لرػػػالح 
 السجسػعة التجخيبية.

(، كىػحا 1.22ككحلظ يتزح مغ الججكؿ أف حجع األثخ )مخبػع آيتػا( قػج بمغػت )
%( مغ التبايغ الكمي لمفخكؽ بيغ الجرجات الكمية الختبار القػخاءة الشاقػجة 22يعشي أنو )

 سجسػعتيغ يعػد لتأثيخ التجريذ باستخجاـ السجخل التفاكضي.لم
كبػحلظ ُيػخفس الفػخض الػػحي يػشز عمػى: "ال تػجػػج فػخكؽ ذات داللػة إحرػػائية 

( بػػػيغ درجػػػات السجسػعػػػة التجخيبيػػػة )التػػػي سػػػػؼ تػػػجرس α≤ 1.12عشػػػج مدػػػتػى )
باسػػتخجاـ السػػجخل التفاكضػػي(، كبػػيغ درجػػات أفػػخاد السجسػعػػة الزػػابصة )التػػي سػػػؼ 

 رس بالصخيقة السعتادة( في التصبيق البعجي الختبار القخاءة الشاقجة".تج
ؿ كآخػػخكف ، كأنتػػا4112إبػػخاليع ئج ىػػحه الجراسػػة مػػع نتػػائج دراسػػة )كقػػج اتفقػػت نتػػا   

، كعصيػػػػة كأبػػػػػ المػػػػبغ 4101، كحدػػػػاـ الػػػػجيغ 4112، كسيكدػػػػتػف كآخػػػػخكف 4112
( فػػػػي 4104ج ، كمجاىػػػػ4102، كالغػػػػداكي 2102، كسػػػػعيجي 4102، كزىػػػػخاف 4104

، كىشػا فػي ميػارات السيارات السدتيجفة في كل دراسة فاعمية السجخل التفاكضي في تشسية
القخاءة الشاقجة لجى الصالبات عيشة الجراسة، كتعدك الباحثػة فاعميػة السػجخل التفاكضػي فػي 

 :  لجى الصالبات إلى األسباب اآلتيةتشسية ميارات القخاءة الشاقجة 
لمتشطػيع الػحاتي، كتحسػل أتاح التعمع في ضػء السجخل التفاكضي لمصالبات الفخصػة  -0

 كالتأمل ، كالتفكيخ الشاقج ، كاتخاذ القخار . ،السدؤكلية
، إلػى اإليجابيػة كالتفاعػل دكر الصالبة مغ الدػمبية كالتمقػي غَيخ السجخل التفاكضي -4

 .سذاركة في السشاقذة كإبجاء الخأيكال
كضي جًػا مغ الجيسقخاشية، كحخية التعبيخ، كبالتالي تشسيػة الثقػة خل التفاخمق السج -2

 .بالشفذ، كالتقجيخ اإليجابي ليا
، كالسعمسػػة مػػغ جيػػةنسػػى السػػجخل التفاكضػػي التفاعػػل كالتػاصػػل بػػيغ الصالبػػات  -4

 .كبيشيغ كبعزيغ البعس مغ جية أخخى 
، كاالستفدػػاراتتػجيػػو كشػػخح األسػػئمة أتػػاح السػػجخل التفاكضػػي الفخصػػة لمصالبػػات ل -2

 .أنذصة التعمع كتشفيحىا كتقػيسيا كالسذاركة في اختيار كتخصيط



 ................................................يف تنمية القراءة الناقدة والتفكري اإلبداعي  فاعلية املدخل التفاوضي

41 

، غ األسػػاليب التقميجيػػة فػػي التفكيػػخ، كجعػػل الػػتعمع أكثػػخ فاعميػػةحػػخر الصالبػػات مػػ -2
 ،ؿ الصالػػب كمذػػاركتو بفعاليػػة كحسػػاسكذلػػظ بإتاحػػة فخصػػة الػػتعمع الستسخكػػد حػػػ

 .  جابية في عسميات التعمع السختمفةكإي
سػعػػػػة مػػػػغ األنذػػػػصة التعميسيػػػػة التعمسيػػػػة التػػػػي تشسػػػػي ميػػػػارة التحميػػػػل قػػػػجـ مج -0

 .كالتفكيخ كالتأمل كإصجار األحكاـكاالستشتاج 
، 4104العقيػل  ،4112نتائج ىحه الجراسة مع نتائج دراسػة )حػافع  كسا تتفق

، كعبػػػج البػػػاري  4102، كالحػامػػػجة  4104، كعصيػػػة كمختػػػار 4102كعيدػػػى ودمحم 
لبػػخامج كاالسػػتخاتيجيات السدػػتخجمة فػػي تشسيػػة ميػػارات القػػخاءة ، ( فػػي فاعميػػة ا4102

 الشاقجة لجى الصالب  كالصالبات عيشة الجراسة .
 الفخض الثاني: -4-4

( بيغ درجػات السجسػعػة α≤ 1.12"ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )
خاد السجسػعػػة التجخيبيػػة )التػػي سػػػؼ تػػجرس باسػػتخجاـ السػػجخل التفاكضػػي(، كبػػيغ درجػػات أفػػ

الزػػػابصة )التػػػي سػػػػؼ تػػػجرس بالصخيقػػػة السعتػػػادة( فػػػي التصبيػػػق البعػػػجي الختبػػػار التفكيػػػخ 
 اإلبجاعي".

-Mannكتشػي )-لمتحقق مغ صحة ىحا الفخض قامت الباحثة باسػتخجاـ اختبػار مػاف
Whitney (، كبجيل الختبار )ت( لجاللة الفخكؽ بيغ مجسػعتيغ مدتقمتيغ لمتعػخؼ عمػى داللػة

بػيغ درجػات السجسػعػة التجخيبيػة كدرجػات السجسػعػة الزػابصة فػي الكياسػات البعجيػة الفخكؽ 
 الختبار التفكيخ اإلبجاعي، كالججكؿ التالي يبيغ الشتائج التي تع التػصل إلييا: 

 (.خذول رلى ) 

 اختجبر )د( نذالنخ انفروق ثٍُ درخبد انًدًىػخ انتدرَجُخ

 انجؼذٌ الختجبر انتفكُر اإلثذاػٍودرخبد انًدًىػخ انضبثطخ فٍ انتطجُك 

 انؼذد انًدًىػبد
يتىضظ 

 انرتت

يدًىع 

 انرتت

لًُخ 

Z 

يطتىي 

 انذالنخ
 انتؼهُك

 350841 11811 12 انتدرَجُخ

 غُر دانخ ..180 0821

 41.841 14801 10 انضبثطخ
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( أف قيسة )ز( غيخ دالة، مسا يذيخ إلى عجـ كجػػد فػخكؽ 2يتزح مغ الججكؿ رقع ) 
داللة إحرائية بيغ السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة في درجات التصبيػق البعػجي ذات 

 الختبار التفكيخ اإلبجاعي.
كبحلظ ُيقبل الفػخض الػحي يػشز عمػى: "ال تػجػج فػخكؽ ذات داللػة إحرػائية عشػج مدػتػى      

(α≤ 1.12 ( بػػػػيغ درجػػػػات السجسػعػػػػة التجخيبيػػػػة )التػػػػي سػػػػػؼ تػػػػجرس باسػػػػتخجاـ السػػػػجخل
تفاكضي(، كبيغ درجات أفخاد السجسػعة الزابصة )التي سػػؼ تػجرس بالصخيقػة السعتػادة( فػي ال

 التصبيق البعجي الختبار التفكيخ اإلبجاعي".
 : لتي أدت إلى ىحه الشتيجة ما يأتيكتخى الباحثة أف مغ األسباب ا  
 :أسباب متعمقة بالصالبات - أ
، كالسالحع عمى الصالبات احتساؿ الغسػضبجاعي التدخع كعجـ إف مغ معػقات التفكيخ اإل   

، فكاف األسخع كاألسيل بالشدبة ليغ تػسصة التدخع كعجـ احتساؿ الغسػضفي السخحمة الس
 .خسـػ الدابقة في االختبار القبميىي تكخار نفذ األشكاؿ كال

، فالصالبات فَزمغ حل السذكمة بشفذ الصخيقة الشسصية في التفكيخ أيًزا مغ األسباب:   
 .إلييا مغ زكايا مختمفةجـ الشطخ كع
، فالشدعة لالمتثاؿ لمسعاييخ الدائجة تعيق كتحج مغ أيًزا قج يكػف الدبب: السيل لمسجاراة    

فالصالبات قج يعتقجَف أف السصمػب مشيَغ  ،بالتالي تحج مغ التفكيخ اإلبجاعياحتساالت التخيل ك 
 .تبار األكؿني كسا أجبَغ عمى االخأف يجيبَغ عمى االختبار الثا

 : أسباب متعمقة بالسعمسة -ب  
تحتاج ميارات التفكيخ اإلبجاعي إلى خبخات نػعية ككقت كجيج مغ السعمسيغ لمػصػؿ إلى  -0

بذكل  ةىحه الخبخات لع تتػفخ عشج السعمسك  ،غ اإلبجاع عشج الستعمسيغمدتػى معيغ م
. كىحا يتفق مع الػقت كالجيج الحي يدتحقو ال ُيعصى التفكيخ اإلبجاعي ، كسا أفكافي

( فقج كذفت الجراسة أف درجة مسارسة معمسي المغة اإلنجميدية 4102دراسة )أبػ جخيباف ،
 .تفكيخ اإلبجاعي متػسصةلمرف التاسع األساسي لسيارات ال

 سعمسيغ كي يكػنػا أكثخ كعًيا بيا ليشسػىاتحتاج ميارات التفكيخ اإلبجاعي أف تشسى عشج ال -4
امل مع ؛ لحلظ البج أف يكػنػا نسػذًجا عسمًيا يقتجي بو الصالب في التعلجى شالبيع

 ( . 41، 4112السالكي،) ميارات التفكيخ السختمفة
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 :أسباب متعمقة بالػقت -ج
فق مع ما تػصمت لو ، كىحا يتفييا التجخبة قج تكػف غيخ كافية الفتخة الدمشية التي شبقت  

سذكالت في تشسية أضيخت الجراسة عجـ فاعمية شخيقة حل ال( فقج 4112دراسة )صػافصة،
فالذخكط التي يتصمب تػافخىا لتشسية ميارة األصالة أصعب مغ الذخكط التي  ميارة األصالة،

 .ا لتشسية ميارة الصالقة كالسخكنةيتصمب تػافخى
 :أسباب متعمقة بالسجخل التفاكضي -د

لتفكيخ اإلبجاعي كضي بذكل مباشخ بسيارات اقج يكػف الدبب عجـ ارتباط السجخل التفا     
 .كاف لمتفكيخ االبجاعي في األشكاؿ، حيث أف االختبار في ىحه الجراسة الخاصة باألشكاؿ

 : التوصيات
 :ج الدابقة تػصي الباحثة بسا يأتيفي ضػء الشتائ    

 .ارسة عسمية التفاكض أثشاء التعمعتػفيخ جػ مغ الحخية لمصالبات لسس -0
ي دكرات تجريبة لمسعمسات أثشاء الخجمة لتجريبيغ عمى استخجاـ مجاخل حجيثة فإعجاد  -1

 .التجريذ كمشيا السجخل التفاكضي
كمشيا السجخل استخجاـ مجاخل التجريذ الحجيثة إعجاد أدلة لمسعمسات تػضح إجخاءات  -2

 .التفاكضي
ىات الحجيثة تجاتزسيغ مقخرات شخؽ التجريذ السقخرة عمى شالبات كميات التخبية أىع اال  -3

 .في مجاخل التجريذ
ي التجريذ تجريب الصالبات السعمسات أثشاء التجريب السيجاني عمى استخجاـ مجاخل حجيثة ف -4

 .كمشيا السجخل التفاكضي
تصبيق السجخل التفاكضي في الجامعات كمجارس التعميع العاـ إلعجاد جيل قارئ ناقج  -5

 مبجع.
 .الصالبات ءة الشاقجة كمسارستو معتشسية مفيـػ القخا -1
تشسية ميارات التفكيخ بذكل عاـ، كالشاقج تزسيغ بخامج إعجاد السعمسيغ كالسعمسات مقخرات ل -.

 .كاإلبجاعي بذكل خاص
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 :املكرتحات

 :ج السابكة تكرتح الباحجة ما يأتييف ضوء اليتائ    

كضي في تشسية متغيخات إجخاء بحػث كدراسات أخخى لمكذف عغ فاعمية السجخل التفا -0
 .أخخى  بحثية

طًخا ؛ نقخاءة الشاقجة كالتفكيخ اإلبجاعيتجخيب مجاخل كاستخاتيجيات أخخى لتشسية ميارات ال -4
 .ألىسيتيا كلحاجة الصالب ليا

 .تي تدتخجميا السعمسات في التعميعإجخاء دراسة تقػيسية لمسجاخل ال -2
 .كتب لغتي في ضػء السجخل التفاكضيتصػيخ  -4
ي تشسية التفكيخ االبجاعي السجخل التفاكضي فإجخاء دراسة أخخى لمكذف عغ فاعمية  -2

 .المفطي
قجة إجخاء دراسات تقػيسية لسقخرات لغتي لمتعخؼ عمى درجة تشسيتيا لسيارات القخاءة الشا -2

 .كالتفكيخ اإلبجاعي
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 املراجع

 املراجع العربية:

أثخ استخجاـ السجخل التفاكضي كمياـ األداء في تجريذ  :(4112إبخاليع، إبخاليع عبجالفتاح ) -
ية التخبػية ، مجمة الجسعرائية لجى شالب السخحمة الثانػيةالتاريخ عمى تشسية الكيع االستق

 . 024-041، ص 2العجد  ،سذ، كمية التخبية جامعة عيغ شلمجراسات االجتساعية
مة ، مجعية عشج شمبة الرف األكؿ الستػسطجاتقػيع مدتػى أداء القخاءة اإلب (:4104البكخ، فيج ) -

 04 -02ص  ، 20، العجد العمػـ اإلندانية كاالجتساعية
: محفدات كمعػقات تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى (4102دمحم ) ، كالسخسي،عيدى البمياف، -

( 02،)جامعة البحخيغ  ،جمة العمـػ التخبػية كالشفديةم ،أشفاؿ الخكضة مغ كجية نطخ آبائيع
(4،)422-214. 

ـ : مشاىج البحث كشخؽ التحميل اإلحرائي في العمػ (0220، آماؿ )صادؽ، فؤاد ك أبػ حصب -
 .السرخية، مكتبة االنجمػ الشفدية كالتخبػية كاالجتساعية، الصبعة الثالثة، القاىخة

األساسي  (: درجة مسارسة معمسي المغة اإلنجميدية لمرف التاسع410أبػ جخيباف، تياني فػاز ) -
 .  00-22( ،0()42الجامعة األردنية ،) ،إلبجاعي، دراسات العمػـ التخبػيةلسيارات التفكيخ ا

( أثخ استخجاـ الجراما اإلبجاعية في تشسية التفكيخ االبتكاري 4102أبػ مشرػر، نرخة سميساف )  -
سالة كالتحريل في تجريذ المغة العخبية لجى شالب الرف الخامذ في العاصسة عساف، ر 

 ماجدتيخ، جامعة الذخؽ االكسط ،األردف . 
(: استخجاـ السجخل التفاكضي كمياـ األداء لتشسية ميارة صشع القخار 4102، إيساف دمحم )إماـ -

 ،دراسات في السشاىج كشخؽ التجريذ ،جى الصالبة السعمسةكالػعي بأبعاد التخصيط الجغخافي ل
 .000-042( 020مرخ ،) 

(: العالقة بيغ التفكيخ اإلبجاعي كالتحريل الجراسي ، جامعة الدعيع األزىخي،  4102بالؿ، أمل )  -
( ،  .20 -22( 4الخخشـػ

 (، تعميع التفكيخ مفاليع كتصبيقات، دار الفكخ، الصبعة الثالثة.4110جخكاف، فتحي ) -
الشاقجة لجى : فاعمية استخاتيجية الخخيصة الجاللية في تشسية ميارات القخاءة (4112حافع، كحيج ) -

 440-024( 020مرخ،) شالب السخحمة الثانػية، دراسات في السشاىج كشخؽ التجريذ ،
فاعمية السجخل التفاكضي في تشسية شبيعة العمع كتقجيخ : ( 4101ليمى عبجهللا ) حداـ الجيغ، -

رخ ، مجمة دراسات في السشاىج كشخؽ التجريذ ،مالعمساء لجى الصالبة السعمسة في كمية البشات 
 . 012 – 22، ص 024، العجد 
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، كأسمػب الحافطة عمى (: أثخ استخجاـ السجخل التفاكضي4112حدغ، ثشاء عبج السشعع رجب ) -
دراسات في  ، مجمةسادة لجى شالب الرف األكؿتشسية ميارات التعبيخ اإلبجاعي كاالتجاه نحػ ال

 .021-22نز 011مرخ، العجد  ،السشاىج كشخؽ التجريذ
التعميع  ع التبادلي كالخخيصة الجاللية مع: أثخ تجريذ القخاءة بالتعمي(4112نعيع ) حدغ، ركال -

ع االساسي، التبادلي في تشسية ميارات فيع السقخكء بالسدتػى الشاقج لجى شمبة الرف الداب
 .جامعة اليخمػؾ، اربج، األردف ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، قدع السشاىج

( في تعميع التفكيخ كفي تشسية ميارات  TIPSاد : فاعمية استخاتيجية ) ( دمحم فؤ 4102الحػامجة )  -
القخاءة الشاقجة لجى شمبة الرف الخامذ األساسي ، السجمة األردنية في لعمـػ التخبػية ، مجمج 

 . 040-002، 4، العجد 00
الرف األكؿ الثانػي في  (: تقػيع ميارات القخاءة الشاقجة لجى شمبة4114، مسجكح )الحخبي -

 األردف ،الدعػدية، رسالة ماجدتيخ، جامعة اليخمػؾ
:أثخ استخجاـ بعس ميارات التفكيخ اإلبجاعي في تحريل شمبة ( 4102الخخابذة، ناندي دمحم ) -

الرف الثالث األساسي كاالحتفاظ بالسعمػمة في تجريذ مادة العمـػ في السجارس الخاصة في 
 ماجدتيخ، جامعة الذخؽ االكسط ،األردف . العاصسة عساف، رسالة

: أثخ استخجاـ استخاتيجية التعمع الستسازج في تشسية التفكيخ (4102الخدعمي، يدخى دمحم )  -
اإلبجاعي لجى شمبة الرف الثاني الستػسط في مادة الخياضيات في العخاؽ، رسالة ماجدتيخ، 

 جامعة آؿ البيت ،األردف .
قجة لجى القخاءة الشا خاءة التفاعمية عمى تشسية مياراتاستخاتيجية الق (: أثخ4102، صالح )دخيخ -

 .0120-0120( 2( )44مرخ، ) ،دراسات تخبػية كاجتساعية ،تالميح السخحمة الستػسصة
( أثخ بخنامج تعميسي في القخاءة الشاقجة في تشسية القخاءة الشاقجة كالكتابة 4104إسساعيل ) ،ربابعة -

 ،مة جسعة الشجاح لمعمـػ اإلندانية، مجلجى شمبة الرف العاشخ في األردف الشاقجة كاإلبجاعية
 . 0122 - 0140(2()42فمدصيغ ،)

السؤتسخ العمسي  ،ة التفكيخ اإلبجاعي(: فاعمية العرف الحىشي في تشسي4101، ىيثع احسج )الدبيجي -
كالستفػقيغ ككاجية السجمذ العخبي لمسػىػبيغ  العخبي الدابع لخعاية السػىػبيغ كالستفػقيغ ،

 442 -412(4األردف لمتعمع كالتبادؿ الثقافي ، عّساف ،)
: تقػيع أداء معمسي المغة العخبية في تجريذ القخاءة الجيخية لتالميح (4112سعيج دمحم )  ،الدىخاني -

الرف الدادس االبتجائي بسحافطة ججة ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، قدع السشاىج كشخؽ 
 كمية التخبية ،جامعة أـ القخى التجريذ ، 



 ................................................يف تنمية القراءة الناقدة والتفكري اإلبداعي  فاعلية املدخل التفاوضي

46 

أثخ استخجاـ السجخل التفاكضي في تشسية التحريل كاالتجاه نحػ  ( : 4102، ىشاء حامج ) زىخاف -
مادة الجغخافيا لجى شالب الرف األكؿ الثانػي ، مجمة   ، العجد األكؿ  ، السجمج التاسع عذخ 

 .042 -00،ص 
، ابتداـ ) - مغ أساليب تشسية ميارات القخاءة  ات المغة العخبية(: مدتػى تسكغ معمس4104الدمـػ

، قدع الرف األكؿ الثانػي في مجيشة ججة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرةالشاقجة لجى شالبات 
 السشاىج كشخؽ التجريذ ، كمية التخبية ،جامعة أـ القخى .

دياء كميارات : فاعمية شخيقة حل السذكالت في تشسية التحريل في الفي(4112صػافصة، كليج ) -
 ،رسالة الخميج العخبي ،بسجيشة تبػؾ ثاني الثانػي العمسيالتفكيخ اإلبجاعي لجى شالب الرف ال

 .22-02( 001) السسمكة العخبية الدعػدية،
عجع السرصمحات التخبػية كالشفدية، الجار السرخية : م(4112اتة، حدغ كالشجار، زيشب )شح -

 .المبشانية، القاىخة
 ( :معجع مرصمحات العمػـ التخبػية ، مكتبة العبيكاف ، الخياض 4111ي الديج ) ، شػقالذخيفي -
( : مدتػى تسكغ معمسي الرف األكؿ االبتجائي مغ أساليب تشسية  4104، خميل دمحم ) الذيخاني -

ميارات القخاءة لجى تالميحىع ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، قدع السشاىج كشخؽ التجريذ ، 
 ،جامعة أـ القخى .كمية التخبية 

السؤتسخ العخبي الخابع ، مرخ  ،  ،لسجخل السشطػمي كالسشيج التفاكضيا :(4114عبيج، كليع ) -
 02-20ص

فاعمية بخنامج قائع عمى مجخل القخاءة االستخاتيجية التذاركية  :(4102شعباف )عبج الباري، ماىخ  -
، ، مجمة العمـػ التخبػية كالشفديةاإلعجاديةلتشسية ميارات القخاءة الشاقجة لجى تالميح السخحمة 

 . 424-442(4()00) البحخيغ،
بخنامج قائع عمى السجخل التفاكضي في تشسية ( :  4104ككجيو أبػ لبغ )  ، جساؿ سميساف،عصية -

ميارات التعبيخ الذفػي لجى تالميح السخحمة الستػسصة في السجيشة السشػرة ، مجمة كمية التخبية 
 . 422-222، ص 42، السجمج  20( مرخ ، العجد )جامعة بشيا 

: بخنامج مقتخح قائع عمى التعمع الحاتي لتشسية ميارات تجريذ القخاءة (4104عبج هللا ) ،العقيل -
تخبية بالسسمكة العخبية الدعػدية، رسالة الشاقجة لجى الصالب السعمسيغ بقدع المغة العخبية بكميات ال

معيج الجراسات كالبحػث التخبػية، جامعة  ،اىج كشخؽ التجريذقدع السش ،دكتػراه غيخ مشذػرة
 .القاىخة
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( : فاعمية استخاتيجية التعمع السشطع ذاتًيا في تشسية  بعس ميارات  4102دمحم شو ) ،العقيمي -
التفكيخ اإلبجاعي لجى شالب السخحمة الثانػية بسحافطة جخش ، رسالة السعمع ،كزارة التخبية 

 . 20- 22( 4( )22كالتعميع، )
(  في تجريذ القخاءة مفيػميا كإجخاءاتيا   k.w.L( : استخاتيجية  )  4112، فيج ) العمياف -

 . 24-42، ص 0كفػائجىا ، مجمة كمية السعمسيغ ، الخياض ، السجمج الخامذ ،العجد 
(: مجى تزسغ كتب الخياضيات لسيارات التفكيخ  4100أحسج ) ،العشدي، عبجاليادي، كالحديغ -

 .  214-422(4()22اإلبجاعي، مجمة كمية التخبية،)
(: استخاتيجية مقتخحة قائسة عمى مجخل القخاءة االستخاتيجية التعاكنية 4102، دمحم أحسج )عيدى -

ي السشاىج كشخؽ دراسات ف لتشسية ميارات القخاءة الشاقجة لجى شالب الرف االكؿ الثانػي،
 .024-002( 022مرخ،) ،التجريذ

( : استخجاـ السجخل التفاكضي في تجريذ التاريخ لتشسية بعس 4102الغداكي، نذػة دمحم )  -
ميارات التفكيخ السشصقي كالسيل إلى السادة لجى تالميح السخحمة اإلعجادية ، مجمة الجسعية التخبػية 

  042-00، ص  42لمجراسات االجتساعية  ، مرخ ، العجد 
( مفيـػ تعميع القخاءة لجى معمسات المغة العخبية بالسخحمة االبتجائية 4112، مذاعل دمحم ) الفكيو -

ككاقع تعميسيغ القخاءة مغ كجية نطخ السذخفات التخبػيات ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،كمية 
 التخبية ، جامعة السمظ سعػد  .

( :مدتػى تسكغ التالميح مغ ميارات القخاءة الشاقجة دراسة  4104كمثـػ ،كالذايب ، دمحم ) قاجة، -
، ص  44عمى عيشة مغ تالميح الثاني ثانػي  ، مجمة العمـػ اإلندانية كاالجتساعية ، العجد 

222-201  . 
 ،القاىخ، عالع الكتب . 4( القخاءة كتشسية التفكيخ ،الصبعة  4104، سعيج عبجهللا ) الفي -

( معجع السرصمحات التخبػية السعخفة في السشاىج 0222، كعمي الجسل ) يغالمقاني، أحسج حد -
 كشخؽ التجريذ ، عالع الكتب ، القاىخة .

( : بخنامج قائع عمى استخجاـ  السجخل التفاكضي في  4104، فايدة أحسج الحديشي ) مجاىج  -
ى الصالبات السعمسات تجريذ التاريخ  لتشسية التفكيخ التأممي كميارات الحػار كقيع التدامح لج

 .  010-40، ص  40بكمية البشات  ،مجمة دراسات عخبية في التخبية كعمع الشفذ ، العجد 
( كحجة مقتخحة في أدب األشفاؿ كأثخىا في تشسية بعس ميارات الفيع  4112، خمف حدغ ) دمحم -

ادس ) مغ حق كل القخائي لجى تالميح الرف الخامذ بالسخحمة االبتجائية ، السؤتسخ العمسي الد
 يػليػ ، القاىخة ، جامعة عيغ شسذ .   02-04شفل أف يكػف قارًئا متسيًدا ( السجمج األكؿ 
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( : فاعمية بخنامج تجريبي قائع عمى القخاءة اإللكتخكنية الحخة السػجية في 4104مختار، عصية )  -
معمسي المغة العخبية ،مجمة  تشسية ميارات القخاءة الشاقجة كاالتجاه نحػ القخاءة الحخة لجى الصالب

 . 02-42(042القخاءة كالسعخفة ،مرخ )
( : أثخ استخجاـ استخاتيجيات ما كراء السعخفة في تشسية ميارات  4114، حشاف مرصفى )مجبػلي -

الفيع القخائي لجى شالبات الرف األكؿ اإلعجادي األزىخي ، السؤتسخ العمسي الخابع ) القخاءة 
 يػليػ ، القاىخة ، جامعة عيغ شسذ . 0-0 4جمج كتشسية التفكيخ ( الس

( : درجة مسارسة معمسي المغة العخبية لتجريذ  4100ك أبػ الخز، ضياء ) ، سعاد ،الػائمي -
ميارات القخاءة الشاقجة في الرف العاشخ األساسي كأثخىا في تحريل الصمبة كاتجاىاتيع نحػ 

 .  442-420، ص  22السجمج  القخاءة ، مجمة دراسات العمػـ التخبػية االردف ،
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