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 تاملعرف قائم علً مهاراث ماوراء تدريبيبرنامج  أثر
 يف القراءة اإلبداعيت والتفكري االسرتاتيجي 

 جبامعت الطائف قسم الرتبيت اخلاصت لدي طالب 

قائم عمى ميارات ماوراء   تدريبيبرنامج  أثرىدف البحث إلى التحقق من الممخص: 
بجامعة  قسم التربية الخاصة جي لدى طبلبفي القراءة اإلبداعية والتفكير االستراتي ةالمعرف

 ، األولى، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين( طالًبا81)الطائف، وتكونت عينة البحث من 
حيث أعد  ،بالمجموعة الضابطة الثانية ستة طبلببالمجموعة التجريبية، و  تسعة طبلب

برنامج الير االستراتيجي، الباحثان األدوات التالية)اختبار القراءة اإلبداعية، مقياس التفك
 ممعالجة التجريبية(لمقياس التقييم الذاتي  ،القائم عمى ميارات ما وراء المعرفة يالتدريب

بواقع ماوراء المعرفة ميارات عمى لمبرنامج التدريبي القائم المجموعة التجريبية  وتعرضت
تم تطبيق يبي البرنامج التدر ا، وبعد انتياء ثبلث جمسات أسبوعيً  بمعدل ةجمس (83)

 شيربعد مرور  وتم إعادة التطبيقالقراءة اإلبداعية ومقياس التفكير االستراتيجي،  اختبار
مان  من التطبيق األول، ولمعالجة النتائج والتحقق من صحة الفروض تم استخدام اختبار

ويمكوكسون وأىم ما توصمت إليو نتائج البحث ىو تحسن القراءة  وفريدمان، ويتنى،
عند  التجريبية خبلل القياس البعدي طبلب المجموعةلدى  عية والتفكير االستراتيجياإلبدا

القياس استمرارية األثر اإليجابي لمبرنامج خبلل و مقارنتيم بطبلب المجموعة الضابطة، 
وتم تفسير النتائج في  لممجموعة التجريبية بعد مرور شير من القياس البعدي، التتبعي
 السابقة.البحوث ائج طار النظري ونتضوء اإل

 التفكير االستراتيجي. –القراءة اإلبداعية  – ةميارات ماوراء  المعرف :الكممات المفتاحية
Title: The effect of an training  program based on the 

metacognitive skills in the creative reading and strategic 
thinking of special education department of students 

 in Taif university. 

Abstract: The reserch aimed to verify the effect of an training  
program based on the metacognitive skills in the creative reading 
and strategic thinking of special education department of students 
in Taif university, researchers prepared the following tools 
(creative reading test,  strategic thinking scale, the training 
program based on the metacognitive skills - Self-assessment scale 
for experimental procedures), the study sample consisted of (15) 
student's of the special education department, faculty of education 
in Taif university, the sample was divided into two groups (9) 
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student's in the experimental group, and (6) student's in the 
control group, the program consisted of (27) sessions and was 
applied at the rate of three sessions per week on the experimental 
group, after that a creative reading test and strategic thinking 
scale, as well as month after application, Mann Whitney, 
Friedman, Wilcoxon, tests were used to analyze the data, the most 
important findings of the search is the improvement of creative 
reading and strategic thinking among students during the 
experimental sample after training and after month of training 
program, was to interpret the results in light of the theoretical 
framework and the results of previous research. 

Keywords: Metacognitive Skills - Creative Reading - Strategic 
Thinking.  

 :المقدمة
يعد مفيوم ماوراء المعرفة أحد الموضوعات الميمة في مجال عمم النفس          

أثناء قياميم بعممية  ميارات ماوراء المعرفة المتعممينساعد المعرفي المعاصر، حيث ت
، كما تزيد من كفاءتيم وثقتيم بقدرتيم تقييمياو جمع المعمومات وتنظيميا عمى مم التع

 إلستراتيجاتيم المعرفية وماوراء المعرفية عمي اكتساب تمك المعمومات، وتسيم في إدراكيم
ومراقبة وتقييم  انتقاءتجعميم قادرين عمى ف المسندة إلييم، خصائص الميمة باإلضافة إلى
 الخروج عن المسار الصحيح،عند  أىدافيموتصحيح  الستراتيجياتلتمك ااستخداميم 

دراك الحاجة   ىاألىداف التي يسعون إلإلى تغيير استراتيجيتيم بما يتناسب مع الماسة وا 
 .تحقيقيا
( أنو يمكن تنمية 8113؛ السيد ،  Suchanova, 2006ويرى كل من )         

تاحة ميارات ما وراء المعرفة من خبلل التدريب ال مباشر لمطبلب عمى تمك الميارات وا 
ستخدام األساليب أو اإلستراتيجيات الفعالة،  الفرص لمتأكد من فيميم لمصادر المعمومات وا 

من خبلل استخدام ميارات التخطيط  يمقدراتتنمي  ةماوراء المعرف ميارات حيث إن
إبراز أنو يمكن  ( إلى813، 8182) القطيطى. ويشير أثناء الدراسةوالمراقبة والتقييم 

أثناء قيامو بحل المشكمة،  المتعمم ما وراء المعرفة عن طريق إيضاح سموكيات ميارات
 ميارة.وبيان األسباب وراء اختيار كل خطوة، وكيفية تنفيذ كل 

أن ميارات ماوراء المعرفة تزداد تدريجًيا مع نمو ( 2 ،8183) ويذكر الرشيدي 
أنشطة تفكيره الموجية إلى حل المشكبلت بوعي  المتعمم لتكسبو الخبرة وتسيطر عمى

تعرف بالفحص الذاتي  ةماوراء المعرف( أن ميارات 18، 8184ذاتي. ويرى وىدان )
المستمر الواعي الذي يقوم بو الفرد عند اختيار واستخدام استراتيجيات معينة من أجل 

ثراء ميارات دار  وإنجاز ميمة تيدف إلى تنمية وا   وإشباع حاجاتبغرض فة الذاتية لممعر  تووا 
 .وىتماتاو 



 م 8184الجزء األول( أبريل لسنة  834دد: )مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، الع
 

 -82- 

المتعمم عمى أن يكون واعًيا بذاتو، وقادًرا  ةماوراء المعرف ومن ثم تساعد ميارات  
عمى استخدام ميارات التخطيط ومراقبة الذات وتوجيييا وتقييميا، وتظير تمك الميارات 

مناسبة والتنبؤ عند الحاجة إلييا، ويصبح قادًرا عمى اختيار االستراتيجيات الفاعمة وال
 بأدائو.
استراتيجيات ما وراء المعرفة عمى ( إلى أن التدريب 888، 8188توصل األحمدي )و 

 ة. وكذلك توصل كل منفي تنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعيساىم 
(Hargrove(2007,1 ، Tuncer and Kaysi (2013,70)  عمى  التدريبأن إلى

الطبلب وتطوير  اا في تحديد المشاكل التي يواجيمً ميا دورً  يؤدي ميارات ماوراء المعرفة
 عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي. ىمساعد كماالطرق السميمة لمحمول، 

نص المتعمم لمتتجاوز فيم ( إلى أن القراءة اإلبداعية 35، 8182ويشير بصل )
ات بين المقروء إلى التفاعل معو والتعمق فيو وربطو بما لديو من خبرات إليجاد عبلق

عناصر النص، وتوليد أفكار غير شائعة، وتحميل المشكبلت الواردة فيو، والتوصل إلى 
 .حمول إبداعية ليا، والتنبؤ باألحداث المستقبمية

( عمى أن تنمية  مياراتي القراءة 8184؛ عبد اهلل ،  8184ويتفق كل من )حنا ، 
في العصر الحالي بما  -بول والكتابة اإلبداعية ضرورة ممحة حيث إنو لم يعد من المق

أن نساعد المتعمم عمى حفظ قوالب قرائية  -يميزه من تسارع معموماتي وانفتاح تكنولوجي 
بداع في  مكتوبة، بل أصبح من الضروري مساعدتو عمى إظيار ما لديو من مواىب وا 

عما يقرؤه القراءة والكتابة؛ حتى يمكنو التعبير عن مشاعره وأفكاره تعبيًرا مميًزا وفريًدا 
ويكتبو اآلخرون، وبناء عمى ذلك  يرتبط مفيوم المتعمم االستراتيجي بمفيوم الوعي القرائي 
عطاء معنى لممادة المقروءة باإلضافة إلى وعيو بالعمميات  أي تفاعمو مع النص المقروء وا 

 العقمية المعرفية والمغوية المبذلوة في موقف القراءة.
أحد  لدراسةالبحث  اتجوحوث في مجال التفكير مع تقدم البعمى جانب آخر، و و  

يستخدم خبراتو التي جعل الفرد ي الذيالتفكير االستراتيجي منيا  أنواع التفكير متعدد الرؤى
دراكو لالماضي و اكتسبيا في  ف األساليب الكمية ولغة يوظنظرتو المستقبمية في تمحاضر و ا 

 .األشياء بين اتعبلقالاألرقام وقوانين السببية والتعمق الستيعاب 
متعدد الزوايا لدى الفرد،  االستراتيجي التفكير ( أن أسموب81، 8181ويرى خميف )

دراكو، والعمل عمى  ويحتاج إلى إعادة النظر في إدراك الماضي والتطمع إلى المستقبل وا 
 توظيف االستدالل التجريدي من أجل فيم حقائق األمور بكل واقعية.

دار  المتعمم ياراتإثراء مويرى الباحثان أن  يسيم بشكل فعال في الذاتية لممعرفة  تووا 
 دعامما  لديو،التفكير االستراتيجي و القراءة اإلبداعية و ويؤثر في تماىتمااو  وإشباع حاجات
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في القراءة اإلبداعية  ةقائم عمى ميارات ماوراء المعرف تدريبيبرنامج  إلى التحقق من أثر
 بجامعة الطائف. قسم التربية الخاصة والتفكير االستراتيجي لدى طبلب

 :مشكمة البحث
بكمية التربية  بالتدريس لطبلب قسم التربية الخاصة عمميماالباحثان من خبلل  وجد

أكبر عدد ممكن  إلنتاجالطبلب ال يتفاعمون مع الكتب المقررة  بعض، أن بجامعة الطائف
ات والتراكيب الجديدة باالعتماد توليد العبلقاألفكار البديمة، وليس لدييم القدرة عمى من 

بناء عمى  إنتاج أفكار عديدة لفظيةويفتقرون إلى  السابقة، معمى النص المقروء وخبراتي
 بالمحتوى،إعطاء عدد من األفكار المتنوعة التي ترتبط المحتوى، وعدم توافر المرونة في 

خبراتيم السابقة،  لبلستفادة منمما يشير إلى أنيم ال يقومون بتخصيص جزء مـن وقـتيم 
دارة األزمات ودراسة الوضع األكاديمي ليم في التخطيط المستقبمي  واالكتفاء بمواجية وا 

يحددون  وال بكفاءة،لدييم  المتاحةالعقمية  يحاولون استغبلل اإلمكانات الجارية، وكذلك ال
 صرةالمعا الميارات ماوراء المعرفية عن، فكان لزاًما البحث بعيدة المدى أىدافيم

  .ىؤالء الطبلب لدى لتعمماو  التعميم عممية فعالية من يزيد بما واستخداميا
؛ أبو  8182كل من )القرني ،  ونظًرا ألىمية تحسين ميارات القراءة اإلبداعية يشير

الفيم العميق لمنص واستيعابو والتوصل إلى إلى أنيا تساعد القارئ عمى  (8182لبن ،
تكوين استنتاجات واقعية من خبلل ، و مومات ومزجيا بتخيمواستدعاء المع، و عبلقات جديدة

 اإلضافة إلى النص من قبل القارئ، وطرح االستنتاجات، و قدرتو عمى تركيب المعمومات
اإلنتاج التقاربي في الحصول عمى معاني ، و ، وتوضيح العبلقات ةمبتكر وال خبلقةوالحمول ال

الفرد التي تشمل اجابات مختمفة ومتنوعة المادة المقروءة، والتباعدي من خبلل استجابة 
 . ومحتممة

 األنيا تحدث تغيرً  اتعد القراءة اإلبداعية من الضروريات الميمة لمطبلب نظرً ومن ثم 
المتعمم، فيى تجعمو يتمكن من النظر إلى العالم بشكل مختمف، وتغيير رأيو في  أفكار في

ة، وتدفع بو إلى اإلنتاج الفكري تساعده عمى تغيير منظوره لحياتو الشخصيو االشياء، 
 .والحسي، واالستمتاع بالقراءة نتيجة التعمق في التفكير خبلل القراءة

أن والحظ الباحثان من خبلل اإلطبلع عمى األطر النظرية ونتائج البحوث السابقة 
ال  بصفة خاصةالتفكير االستراتيجي و القراءة اإلبداعية بصفة عامة وميارتي ميارات النمو 
بل يجب  ،De Bono(1991,3)ا كما وصفيا صدفة وال تنمو تمقائيً بمحض ال تيتأ

وأن ىناك العديد من البحوث السابقة التي تناولت مداخل متعددة  تعميميا والتدريب عمييا،
ومنيا مدخل التدريب عمى ميارات ماوراء التفكير االستراتيجي لتحسين القراءة اإلبداعية و 

المذان توصبل إلى  (8188 ،المخزومي ؛ ـى 8118،الغامدي)كل من بحث المعرفة، مثل 
تستند إلى أدوات كورت وماوراء المعرفي التي  استخدام استراتيجية التفكير المعرفي فعالية



 م 8184الجزء األول( أبريل لسنة  834دد: )مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، الع
 

 -84- 

 ;Kunc,2008)) كل من بحث، و لمتفكير في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية
Protheroe,2008  تراتيجي المكتسبة من المذان أشارا إلى أن ميارات التفكير االس

خبلل التدريب عمى ميارات ماوراء المعرفة تسيم بشكل فعال في انتقال أثر التدريب إلى 
ضرورة تحسين نظم استراتيجيات ميارات الميام األكاديمية وغير األكاديمية، باإلضافة إلى 

لتقييم نظم االستراتيجي لدى الطبلب، وضرورة االعتماد عمى أدوات متعددة األبعاد  التفكير
ومن ثم توجد حاجة ماسة إلى تدريب طبلب الجامعة عمى كيفية  ،لدييمميارات التفكير 

التخطيط ومراقبة وتقييم ذواتيم اثناء المذاكرة، لموفاء باحتياجاتيم والوصول بإمكاناتيم 
ميارات التدريب عمى  وقدراتيم إلى االبتكارية والتخطيط الجيد لممستقبل، وربما يحسن

 . القراءة اإلبداعية والتفكير االستراتيجيمن مستوى ء المعرفة ماورا
في حدود ما قاما بو من بحث وتحري في الدوريات العممية  –ولم يعثر الباحثان  

عن أي بحث استخدم التدريب عمى ميارات ماوراء المعرفة في كل -وعبر شبكة اإلنترنت 
مشكمة وىذا ما حدد ، طبلب الجامعةمن القراءة اإلبداعية والتفكير االستراتيجي لدى 

قائم  تدريبيبرنامج  أثر: ما اآلتيالرئيس  السؤال عنفي محاولة اإلجابة  يالحال البحث
قسم  في القراءة اإلبداعية والتفكير االستراتيجي لدى طبلب ةعمى ميارات ماوراء المعرف

 : اآلتيةئمة األس عن ىذا السؤال الرئيسويتفرع ، بجامعة الطائف التربية الخاصة
القراءة اإلبداعية لدى طبلب  اختباردرجات  رتبىل توجد فروق بين متوسطي  -

 المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي ؟
درجات مقياس التفكير االستراتيجي لدى طبلب  رتبىل توجد فروق بين متوسطي  -

 المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي ؟
القراءة اإلبداعية لدى طبلب  اختباردرجات  رتب اتفروق بين متوسطىل توجد  -

 المجموعة التجريبية في القياسات القبمية والبعدية والتتبعية؟ 
درجات مقياس التفكير االستراتيجي لدى  رتب اتىل توجد فروق بين متوسط -

 طبلب المجموعة التجريبية في القياسات القبمية والبعدية والتتبعية؟ 
 :لبحثىدف ا

في القراءة اإلبداعية  ةقائم عمى ميارات ماوراء المعرف تدريبيبرنامج  معرفة أثر
، واستمرار ىذا األثر خبلل القياس التتبعي بعد مرور شير من والتفكير االستراتيجي

 .بجامعة الطائف قسم التربية الخاصة لدى طبلب القياس البعدي
 

 :أىمية البحث
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تأصيبًل نظرًيا لمعبلقة بين التدريب عمى  خبلل تقديمومن  الحاليتنبع أىمية البحث  -
ميارات ماوراء المعرفة وكل من القراءة اإلبداعية والتفكير االستراتيجي وىي من 
المداخل األساسية في مجال عمم النفس المعرفي المعاصر لما ليا من أىمية في 

حصول عمى خريجين تدريب الطبلب عمى ميارات ماوراء المعرفة والتنمية البشرية وال
 من ذوي الكفاءة المطموبة لسوق العمل.

مقياس التفكير االستراتيجي و القراءة اإلبداعية  يقدم البحث أدوات جديدة كاختبار -
تم إعدادىا لتناسب المتعممين  ةقائم عمى ميارات ماوراء المعرف تدريبيبرنامج و 

 .العربية السعوديةبالمرحمة الجامعية في البيئة العربية متمثمة في المممكة 
، وغيره من الحاليإلى التركيز عمى نتائج البحث أعضاء ىيئة التدريس  توجيو نظر -

تيدف إلى تحسين  التي ةالتدريبيالبحوث موضع االىتمام، عند إعدادىم لمبرامج 
 .لدى طبلبيم القراءة اإلبداعية والتفكير االستراتيجي

لبحث بما يفيد القائمين عمى تطوير الخروج بمجموعة من التوصيات في ضوء نتائج ا -
في اإلبداع قادر عمى و جيل يصل لمرحمة التفكير في التفكير التعميم الجامعي إلعداد 

التفكير  ، وكذلك محاولة تحسينولية تعميم نفسوئاألفكار ويتحمل كل منيم مس
إلعدادىم ليصبحوا مسئولين في المستقبل من خبلل تولييم  ؛االستراتيجي لدييم

 في المممكة العربية السعودية.اصب والقيادات لممن
 مصطمحات البحث:

 Metacognitive Skills  :ةالمعرفماوراء  ميارات
من الميارات التي تتمثل في التخطيط مجموعة بأنيا ا في البحث الحالي تعرف إجرائيً 

لمجموعة اطبلب تم تدريب والتي  ،والمراقبة والتقييم ألداء الطالب خبلل الميمات المعرفية
 .في البحث الحالي التجريبية عمييا في الجمسات التدريبية

 Creative Reading :القراءة اإلبداعية
عممية عقمية بنائية، يتفاعل من خبلليا الطبلب  بأنيا ا في البحث الحاليتعرف إجرائيً 

 مع النص القرائي بتعمق؛ إلنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار الفريدة والمتنوعة، وغير
ضافة تفاصيل جديدة ألفكاره، وتقاس من خبلل  التقميدية المرتبطة بالمحتوى المقروء، وا 

 ، المعد بالبحث الحالي.القراءة اإلبداعية اختبارالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في 
 Strategic Thinking :لتفكير االستراتيجيا

 مستقبميةأفكار مد عمى بأنو:عممية تفكير عميا تعت ا في البحث الحاليعرف إجرائيً ي
خاص لمتفكير، بمثابة مفتاح ىو األقران في نفس العمر الزمني تقديميا و يصعب عمى 
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المستقبمية من خبلل رسم التوجيات  التخطيط لو بإدراك الطالب لواقعو األكاديمي ثمييتم 
الدرجة التي يحصل عمييا الطالب في القائمة عمى أساس عممي، ويقاس من خبلل 

 المعد بالبحث الحالي. لتفكير االستراتيجيمقياس ا
 :محددات البحث

بالمستوى  طبلب قسم التربية الخاصة بجامعة الطائفمن يتحدد البحث الحالي بعينة 
، وكذلك التدريبي المعد  ، كما يتحدد بالبرنامجه8114/8115الثالث في العام الجامعي 

 بأدوات البحث.
 النظري:اإلطار  
 لمعرفة اماوراء  :أواًل  

 ,Kintsch,1998, Stipek,1998, Ashman & Conway  يتفق كل من
 Wilson and Bai,2010؛Kaya, 2008 ؛Guss and Wiley, 2007 ؛(1993

 ( عمى أن8184؛ عبد اهلل ،  8183؛ حمدي وأحمد ، Abed Bukaiei, 2014؛  
حكم تواللفيم ن القدرات التى تساعد الفرد عمى ام ميارات ماوراء المعرفة ىى مجموعة

فكير الفعال عند ممارسة الفرد ت، كما تمثل الخصائص الضرورية لمفيما يعرفو ويتعممو
 مثللمدى عريض من مواقف التعمم، وتشمل القراءة والدراسة أو المذاكرة الفعالة، كما ت

 خبلل ا بذاتو منأعمى مستويات النشاط العقمي الذي يجعل الفرد واعيً  تمك الميارات
عادة الذاتية أفكاره في التحكمويمكنو من والتقويم،  والمراقبة التخطيط ميارات استخدام  وا 

بكفاءة  أنشطة عمميات التعمموالقدرة عمى القيام ب تنظيميا واتخاذ القرارات وحل المشكبلت
 والتقويم الذاتي لجميع الخطوات التنفيذية التي قام بيا. عالية،

ت ماوراء المعرفة تعني وعي الفرد بعممياتو ( أن ميارا13، 8184كما يرى وىدان ) 
المعرفية ومعرفة ما يعرف وما ال يعرف ومعرفة نظامو المعرفي، من خبلل القيام بالتخطيط 
والمراقبة والتقييم ووصف تمك العمميات التي يقوم بيا والتأمل في التفكير بأكممو، وكذلك 

يعرف؟ وكيف لو أن يستمر في معرفتو كيف يتعمم؟ وكيف يفكر؟ وكيف يعمل العقل لكي 
 ماوراء المعرفية؟ ومعرفتو عن كيفية اكتسابو لممعرفة.ميارات المحافظة عمى ال

التعريفات التي ذكرىا الباحثين لمفيوم" ماوراء   تعددأنو بالرغم من  يتضح مما سبق،
عرفية الميارات ماوراء الم تؤديوتشترك في إبراز أىمية الدور الذي  يا، فإن معظم"ةالمعرف

في إدارة عممية التفكير، وعميو فإنو يمكن تعريف ماوراء المعرفة بطريقة تجمع أىم 
ميارات عقمية معقدة تتضمن وعي الفرد  :العناصر المشار إلييا سابًقا عمى النحو اآلتي

دارة التفكير بطريقة إبداعية تحقق األىداف التي يسعى إلييا المعرفية باألنشطة العقمية و  وا 
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 والتقويممراقبتيا وضبطيا أثناء التنفيذ و لؤلنشطة استخدام ميارات التخطيط  من خبلل
 ممعمومات.تجييزه لخبلل الذاتي 

 :ةميارات ماوراء  المعرف -
ميارات ماوراء  أن( عمى 8184؛ وىدان 8183حمدي وأحمد ، ) يتفق كل من

ير وتوجيييا عندما عمميات تحكم عميا تقوم بإدارة نشاطات التفك ة، تتمثل فيما يمي:المعرف
 :تمك الميارات فيما يمي وتتمثلينشغل الفرد في حل المشكمة أو اتخاذ القرار، 

 وتحديد طبيعتيا،  ،يتمثل في تحديد اليدف أو اإلحساس بوجود مشكمة :التخطيط
ترتيب و تحديد العقبات واألخطاء المحتممة، و اختيار استراتيجية التنفيذ ومياراتو، و 

 التنبؤ بالنتائج المرغوبة أو المتوقعة.و الخطوات،  تسمسل العمميات أو
  تتمثل في اإلبقاء عمى اليدف في بؤرة االىتمام، والحفاظ عمى تسمسل  :المراقبة

العمميات أو الخطوات، ومعرفة متى يتحقق اليدف الفرعي، ومعرفة متى يجب 
ي السياق، االنتقال إلى العممية التالية، واختيار العممية المبلئمة التي تتبع ف

واكتشاف العقبات واألخطاء، ومعرفة كيفية التغمب عمى العقبات والتخمص من 
 األخطاء، وتظير ىذه الميارة بعد االنتياء من أداء الميمة.  

 الحكم عمى دقة النتائج وكفايتيا، و يتمثل في تقييم مدى تحقيق اليدف،  :التقييم
العقبات  التعامل معيم كيفية تقيو تقييم مدى مبلءمة األساليب التي استخدمت، و 

 تقييم فعالية الخطة وطريقة تنفيذىا.و واألخطاء، 
يتضح مما سبق أن ميارات ماوراء المعرفة تتعمق باالستخدام الفعال لمميارات 
المعرفية واستخداميا بشكل استراتيجي لمتنسيق بين مختمف المجاالت المتمثمة في 

المشكبلت، ويصبح أكثر وعًيا بمستوى فيمو  التخطيط والمراقبة والتقييم من خبلل حل
 وتعممو.

 :ةميارات ماوراء  المعرف يخصائص الطبلب ذو  -
؛ Rynearson and Kerr,2000؛  (Romaniville,1994يرى كل من 
أن الطبلب  (,8111Suchanova, 2006,  Cubukcu, 2009إدريس، إسماعيل،

عمى أعمى قدرة ، و أفضل ًيابداعإ اتفكيرً ذوي ميارات ماوراء  المعرفة يتسمون بأن لدييم 
 انجازً وا   ا ميًما في التعميم الناجح، تمعب دورً  ماوراء  معرفية مياراتالمعمومات، و استدعاء 

عند مواجية  واحد وقت في عدة بأدوار والقيام يدرسونو، لما ًياوعًيا أفضل، و أكاديم
 وناقد، ألفكار، ومخطط،ا لدمو  بدورالمتعمم  يقوم حيث التعميمي، الموقف أثناء مشكمة، أو

 الحل، لخطوات ومنظم معين، وموجو لمسمك معينة، لفكرة ومدعم التقدم، لمدى ومراقب
 باإلضافة إلى تحديد األفضل، يراه ما ويختار منيا، بًل ك متعددة، ويقيم خيارات أمامو ويضع
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قادًرا  عمى و  منتًجا مفكًرا  يكون التعمم الخاصة بو وبذلكألسموب  ووفيم وأىداف تعمم
 وده فى عممية الفيم.جيالتحكم والسيطرة والمراقبة النشطة والتخطيط ل

ويرى الباحثان أن المتعمم الذي يمتمك مستوى مرتفع من ميارات ماوراء المعرفة 
المستقبمية التي تتطمب التخطيط ووضع األىداف لنفسو  األحداثيكون قادًرا عمى توقع 

راقبة أداءه وتحديد ما تم إنجازه بدقة وما لم يتم بشكل جيد، عمى المدى القريب والبعيد، وم
 وتنظيم تفكيره بيدف متابعة ما يقوم بو من أعمال وتقييم أداءه خبلل حل المشكبلت.

 القراءة اإلبداعية   :ثانًيا
ممية معرفية تقوم عمى فيي تمثل ع العموم المختمفة،  لتمقياألولى  البوابةالقراءة تعد 

 والوصول إلى مرحمة الفيم واإلدراكلمنص المقروء ا لتكوين معنى تسمى حروفً تفكيك رموز 
، )أبو عكر كل من يشيرفي المجاالت المختمفة، وفي ضوء ذلك  توسيع المدارك والقدراتو 

تتجاوز فيم القارئ واستيعابو  التي القراءة اإلبداعية ىى أنإلى ( 8181 ،الحميد؛ 8115
د البدائل والمقترحات لبعض األفكار الفرعية والظواىر الشائعة يجاوا  النص إلى التعمق فيو 

 تطوير تستيدف التي القرائية االستراتيجيات من العديد القارئ من خبلل استخدام قبلمن 
ميارات الطبلقة  باإلضافة إلى وحل المشكبلت والتطبيق العميا كالتحميل العقمية القدرات

 .والتوسعوالمرونة واألصالة  
القراءة اإلبداعية ىى  أن( عمى 8182، ؛  الحايك 8188)األحمدي ، كل من ويتفق 

 الفيم مستوى إلى من خبلليا الوصول القارئ ويستطيع التفكير مدخبلت تستخدمالتي 
 إلى التفكير، ووصولو مستويات أعمى إلى والوصول النص، حدود من والخروج اإلبداعي

 ما دمج قد وأنو السابقة، جميع المستويات اجتياز في نجح قد أنو يعني المستوى ىذا
اندمجت  حتى وتشكيميا ترتيبيا، وأعاد الذاتية، خبراتو سياق أفكار في من الكاتب طرحو
 سمبًيا متمقًيا وليس ومشارًكا، ونشيًطا، ،متفاعبًل  قارًئا بالضرورة وصار ومشاعره، بأفكاره
 .لممعرفة

إلى أن القراءة   (8183،  يالضفير ؛ 8111)المحبوب وصبلح ،ويشير كل من 
الكممات وفيم النص واستيعابو، التعرف عمى عممية عقمية وجدانية تتجاوز اإلبداعية ىى 

وتمتد لتتعمق فيو، حتى يتوصل القارئ إلى اكتشاف عبلقات جديدة بين األشياء والحقائق 
يدة متنوعة من  جدا جديدة متنوعة، ويكتشف حمواًل واألحداث الواردة في النص، فيولد أفكارً 

  خبلل المعمومات المقدمة إليو في النص.
أعمى درجات السمم في مراحل القراءة؛ فمن  تمثل القراءة اإلبداعيةويرى الباحثان أن 

القوة ا أو لم يتمكن من مبلحظة نقاط لم يفيم شكل النص"الحرفي" أو لم يحمل النص جيدً 
القراءة دني من مستوى ميارات الحد األويحكم عمى النص فإنو لن يصل إلى  والضعف
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لذا تمثل ميارات القراءة اإلبداعية تمك الميارات العميا التي تستخدم خبلل  اإلبداعية،
القراءة، وتتمثل في الطبلقة القرائية والتي تعني إعطاء أفكار جديدة ترتبط بالنص المقروء، 

تتعمق بالنص، واألصالة والمرونة القرائية والتي تعني القدرة عمى توليد أفكار متنوعة 
القرائية والتي تعني إنتاج أفكار تتميز بالجدة واإلبداع، والتوسع القرائي والذي يعني زيادة 

 تفاصيل جديدة لمنص في اتجاىات مختمفة.
 :القراءة اإلبداعية اتميار  -

( 8188؛ القاضي والدليمي ،  8181، الحميد ؛  8112)السيميني ، حدد كل من 
 :يوى وفق عدة أبعاد الطبلقة، والمرونة، واألصالة،  والتوسع،اإلبداعية  القراءة اتميار 
فكار جديدة مرتبطة بموقف ما حول المقروء مثل تحديد مظاىر أالطبلقة: ىى إعطاء  -

تحديد الدروس والعبر المستفادة من تقديم المقروء، وطرح و االختبلف بين فكرتين 
قرائن السياق المفظية الدالة عمى  أسئمة ضمنية حول مضمون المقروء، واستخبلص

اقتراح نيايات و توسيع فكرة المقروء لمعالجات إضافية مناسبة و غرض المقروء، 
 محتممة لنص مقروء.

المرونة: ىى اقتراح عناوين مناسبة لممقروء أو لجزء منو، إعطاء شواىد وأدلة  -
بداء الرأي في سموك أو ظاو مناسبة حول فكرة أو معنى في المقروء،  ىرة ما في ا 

عطاء أسباب لظاىرة ما في المقروء.و المقروء،   ا 
عادة صياغة و األصالة: ىى تمخيص فكرة وتوقع نتائج مترتبة عمى واقع معين،  - ا 

توضيح العبلقات بين الفكر الرئيسة و  المقروء أو جزء منو في صيغ أدبية جديدة
 الثانوية.و 

اقتراح أفكار تفصيمية لممكان و  وضع عدد من األفكار لدعم الفكرة الرئيسةىو  التوسع: -
 .زيادة صور أدبية بإعادة بناء النصو  أو الشخوص أو األحداث

ال تقتصر عمى معرفة الحروف ونطقيا القراءة اإلبداعية ميارات أن  مما سبق يتضح
نتاج  ولكنيا نشاط فكري متكامل يقوم بو المتعمم خبلل القراءة بغية اإللمام بأفكار النص وا 

وغير مألوفة منيا واستنباط ما وراء الكممات بيدف استخداميا بطريقة جديدة  أفكار جديدة
 مشوقة لآلخرين.

من  القراءة اإلبداعية وقد الحظ الباحثان أىتمام بعض البحوث السابقة بتنمية ميارات
( من خبلل التدريب 8115بحث البراوي ) خبلل بعض المتغيرات المستقمة المتباينة مثل

( من خبلل التدريب ه8118مشكبلت، وبحث الغامدي )الي المناقشة وحل عمى إستراتيجيت
ستراتيجيات الامن خبلل ( 8188) يعمى استراتيجية التفكير المعرفي، وبحث األحمد

الحايك،  ؛8181 ، ؛ عطا اهلل وعيسى8188،)زيادي كل من بحثو ة، يالمعرفماوراء 
ىـ(  8111ي، وبحث الشيري )من خبلل التدريب عمى استراتيجية العصف الذىن (8182
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( من خبلل 8181من خبلل التدريب عمى استراتيجية التساؤل الذاتي، وبحث خطاب )
من حيث في العينات البحوث اختمفت ، وقد التدريب عمى بعض استراتيجـيات االستقصـاء

هلل ا عينة من المعممين مثل بحث عطا تالتي تناولتيا فمنيا ما تناولالعدد والنوع أو الفئة 
الغامدي ) كل من (، ومنيا ما تناول طبلب في المرحمة الثانوية مثل بحث8181) وعيسى

 المرحمة المتوسطة )اإلعدادية( مثل بحث تناولومنيا ما  (،8182الحايك ،  ه ؛8118،
أما من حيث  ، (ىـ8111، الشيري  ؛8188،األحمدي  ؛8115،البراوي  ) كل من

 ،ىـ(8111الشيري )كما في بحث  ( طالبة12)بين األعداد فقد تراوحت األعداد ما 
االستفادة من ذلك في تحديد  ، وتم(8188المخزومي )( طالًبا وطالبة كما في بحث 821)

توصمت  ، وكذلك المرحمة التي سيتم فييا تطبيق البحث، وفي ضوء ذلكالعينةعدد أفراد 
،  ياألحمده ؛ 8118 ،الغامدي ؛8181،  8115، البراوي ) نتائج بعض البحوث مثل

، الشيري  ؛8181، عطا اهلل وعيسى  ؛8182؛  الحايك ،  8188، زيادي ؛ 8188
إلى أن التدريب عمى بعض االستراتيجيات التي استعانوا بيا ( 8181، خطاب  ؛ ه8111

 أدت إلى تحسين القراءة اإلبداعية.
  التفكير االستراتيجي  :ثالثًا

أن التفكير االستراتيجي  ما ( إلى 8115،الكبيسي  ؛8112)يونس ،  كل من يشير
ا أو وقد يكون إبداعيً  اوقد يكون في بعض خطواتو وآلياتو عمميً ، ىو إال أحد أنواع التفكير

، حين يتجاوز ممارسوه بعض مستمزمات وخطوات المنيج العممي، فيو ال ييدف امعرفيً 
يدة وبناء واقع جديد إلى توليد معرفة جديدة قدر اىتمامو وتوجيو إلى إضافة طاقة جد

بدأ التفكير االستراتيجي بالتحميل ، كما يومستقبل أفضل يراد تحقيقو عمى المدى البعيد
تنتيي بالتركيب و  ضمنو من حقائق،توفيم المكونات الظاىرة أو المشكمة وجزئياتيا وما ت

ضافة األفكار اإل  . بداعيةوا 
 إلى الموجو التفكير أسموب وبأن االستراتيجي التفكير (48، 8181وتعرف  ترغيني )

 دراسة عمى يعتمد القرارات التخاذ وموحد ومتكامل متسق أسموب أنو إلى باإلضافة الغايات
 واإلليام، ويشير كل من التفكير بحرية ويسمح العمل في البدائل

Arayesh; Golmohammadi, Nekooeezadeh and Mansouri 
و القدرة االستراتيجية التي تساعد األفراد إلى أن التفكير االستراتيجي ى (2017:261)

 عمى فيم قدراتيم والتنبؤ والتحكم في األحداث المستقبمية والتمييز بينيا.
 (Arayesh et al., 2017 ؛ 8182،زكري  ؛8114 ، الفواز) ويتفق كل من

عمى أن التفكير االستراتيجي أسموب أو طريقة مبتكرة لمتفكير تقوم عمى أساس الرؤية 
بناء عمى الفرص التي يتيحيا المحيط  في البحث عن أفكار جديدة، تقبمية واإلبداعالمس



 م 8184الجزء األول( أبريل لسنة  834مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -81- 

بيدف النظر لممستقبل، كما يستخدم التسمسل والتخطيط الجيد لتحقيق االستراتيجيات 
 المبتكرة أثناء الممارسة العممية. 

في الجوانب يضع المتعمم التفكير االستراتيجي ىو تفكير متعدد مما سبق يتضح أن 
المتغيرات كل ما حولو، ويسعى إلى فيم لماضي والحاضر والمستقبل ويوظف أعتباره ا

 .البعض واستيعاب عبلقات األشياء مع بعضيا
 :مبلمح التفكير االستراتيجي -

( أن مبلمح التفكير االستراتيجي تتمثل في أصالة الفكر 11، 8188) الخفاجي يذكر
 ا ومستقببًل لقدرة عمى التجديد والتحديث حاضرً و الذي يكسبو اائاالستراتيجي وعمقو وثر 

سيمت في تكوين صرحو العممي، وعززت أالفكرية التي  األساليبا، وتنويع ا وتطبيقيً نظريً 
المنطق االستراتيجي وتصوراتو وآفاقو المستقبمية، والتفاعل بين مختمف الرؤى الفكرية 

فكر االستراتيجي، باإلضافة إلى  باللمعموم ضمن إطار فكري يتسم بالسعة والشمول ممثبًل 
النضوج في المعرفة االستراتيجية، مما ىيأ ويسر عمى العقل االستراتيجي االستفادة من 

 مقدرات اإلبداع والحدس والتمثيل والتأمل.
نواتج  توفيرمبلمح التفكير االستراتيجي من أن ( 888، 8181ويضيف حسين )

رؤية بدائل الحمول المتاحة واختيار البديل  عديدة تتجمى فيما ينتجو من بدائل تمكن من
المناسب والتحول إلى بديل آخر مناسب لمواجية ما قد يطرأ من تغيرات لم تكن في 

عن أن التفكير االستراتيجي يؤدي إلى إنماء خبرات التعامل مع المستقبل  فضبًل  ،الحسبان
 .وتنمية القدرات الفكرية والميارية واإلبداعية

أن أىم مبلمح التفكير االستراتيجي تنحصر في اعتماد المتعمم عمى يتضح مما سبق 
تطبيقات استخدام و يحسن بيا واقعو،  في البحث عن أفكار جديدة، واالستمرار اإلبداع

والنظر بعين ثاقبة لممستقبل لمحاولة االطبلع عميو  ،معرفة سابقةلتطوير مستحدثة 
 .لتأمل واالستقراء والتفكير واالستنتاجامن خبلل التحقق و وتحديد اتجاىاتو وتحوالتو 

 
 

 :االستراتيجي التفكير متطمبات -
 :( إلى أن أىم تمك المتطمبات يتمثل في8112،5) الكبيسي يشير 

دراك والتصور لمتخيل العادية فوق قدراتال - 8 والمفاىيم  األشياء معاني وا 
 .وعبلقاتيا
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 في صناعة المشاركة مىع المشجعة األجواء وتوفير المتاحة، المعرفة توظيف- 8
 .المستقبل

 :أىمية التفكير االستراتيجي -
ساعد يالتفكير االستراتيجي أن  (8112 ،المبارك ؛8111 ،اليمباوي)يرى كل من 

 بعد أو عالية بتكمفة إال تقميدىا المنافسين عمى يصعب أفكار جديدة تقديم عمى المتعممين
نقاص نسبة الخطأ في ، و يرة لئلنسانضوح الرؤية فيو مثل البصر والبص، وو كبير وقت ا 

حسن التعامل مع األحداث والوقائع من خـبلل ، و التعامل مع المواقف واتخاذ القرارات
 .عنصـر الوقـت استثمار

 Salavati , Amerzadeh, Mohammadi ,8181 ،الشيري (ويتفق كل من
, Piroozi and Amirihoseini,2017) ي تتمحور عمى أن أىمية التفكير االستراتيج

في العمل عمى تنسيق وترتيب األولويات وتحديدىا، والقدرة عمى تكوين رؤية المستقبل، 
وتغيير االتجاىات من السمبية إلى اإليجابية والحصول عمى أفضل الفرص المستقبمية 
المتاحة، وتقميل نسبة الخطأ في كيفية التعامل مع العديد من المشاكل واتخاذ القرارات، 

 لمستمر لتحسين األداء.والتطوير ا
تفكير إبداعي تطويري يتضح مما سبق أن أىمية التفكير االستراتيجي تتمثل في أنو 

من خبلل تطوير الواقع الفعمي الذي من الحاضر ليرسم صورة المستقبل بو المتعمم ينطمق 
فيم يحاول النظر إلى أي موضوع من أعبله لفيم كل جوانبو وتحميميا لو  يعيش فيو 

 .األشياء بواقعية وتبصر حقيقة
 :خصائص التفكير االستراتيجي -

 :في أنوتتمثل خصائص التفكير االستراتيجي  ( أن4، 8112يرى الكبيسي )
نو يعتمد عمى اإلبداع واالبتكار في البحث عن أفكار جديدة أو إتفكير تباعدي: حيث  -

العادية  الكتشاف تطبيقات مستحدثة لمعرفة سابقة، ولذلك يحتاج إلى قدرات فوق
دراك معاني األ  شياء والمفاىيم وعبلقتيا.لمتخيل والتصور وا 

نو يعتمد عمى اإلدراك واالستبصار والحدس الستحضار إتفكير تركيبي وبنائي: حيث  -
 الصور البعيدة ورسم مبلمح المستقبل قبل وقوعو.

 األجزاء  في كلحيث يعتمد عمى ربط  :تفكير يعتمد عمى الشمولية لمعالم المحيط -
 في تحميمو لمظواىر وفيمو لؤلحداث. الكلنطبلقو من وامنتظم 

نساني: حيث  - ختراق عالم القدرات اإلنسان وطاقاتو العقمية يقدر تفكير تفاؤلي وا 
حث عمى وجوب توظيف المعرفة المتاحة في يالمجيول والتنبؤ باحتماالت ما سيقع، و 

 .الغدصناعة 
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من المستقبل ليستمد منو صورة  أنو يبدإحيث  :اا أكثر من أنو اصطبلحيً ا تطويريً تفكيرً  -
الحاضر وينطمق من الرؤية الخارجية ليتعامل من خبلليا مع البيئة الداخمية، لذلك 

 نو استباقي.أيوصف ب
ن أون بنمؤ ضداد والقوى ويحيث يعتمد عمى واقعية الصراع بين األ :ًياتنافس اتفكيرً  -

خرين في اكتشاف المعرفة آلون االغمبة ألصحاب العقول وذوي البصيرة ممن يسبق
دخال عنصر إالجديدة أو تطبيق األفكار بصيغ مختمفة وأىمية المنافسة تتمثل في 

 المخاطرة الذي يخمق قيمة مضافة لممكان.
 (8184السالمي، ؛  8181 ،؛ الشريف والقباس  (Sungur,2007ويذكر كل من

توى بحيث ينطوي عمى فحص أن من خصائص التفكير االستراتيجي أنو تفكير عالي المس
الواقع ويجعل الفرد يقدم لنظائره القدرة عمى اتخاذ القرار من أجل صناعة المستقبل 

عممية  واستراتيجياتو الناضجة، باإلضافة إلى إبراز التخطيط االستراتيجي الذي يشير إلى
مج ستراتيجيات والبراالىداف واألوضع ا خبللمستمرة تساند عممية اتخاذ القرار من 

، واالبتعاد عن النمط التقميدي الذي يقوم عميو بحيث يعمل عمى زيادة التبصر الزمنية
االستراتيجي  المفكربالصورة المثالية لممستقبل وكيفية تحقيق تمك الرؤية، كما يستوعب 

 ، كماالناجح قيمة التعمم من خبلل ماوراء المعرفة وفعالية الذات والقدرة عمى التعمم ببراعة
دليبًل عمى تعد و  بشكل فعال المتعممينعميمات االستراتيجية الناجحة عمى كيفية تعمم تركز ت
 المعرفي. ماوراء الوعي 

يتضح مما سبق أن خصائص التفكير االستراتيجي تتمثل في أنو يجعل المتعمم يتمتع 
 برؤية ذات أبعاد أكثر شمولية ويضع أمام عينو غايات واضحة يسعى لبللتزام بيا، ويمتمك
نظرة واقعية وتفاؤلية لممستقبل، وتمكنو من التصور والتحميل والتشخيص واإلبداع والتأثير 

 .أسس وقواعد وأصول البحث العمميفي مجرى األحداث  من خبلل إتباع 
 
 
 

 :أنماط التفكير االستراتيجي -
لمتفكير  ةشائع عدة أنماط أن ىناكإلى ( 85 -81، 8112) يونس يشير

 في: تتمثلاالستراتيجي 
يعتمد عمى تبني األسموب العممي في تحديد الخيارات   الذيالنمط التحميمي:  

االستراتيجية، فضبًل  عن كون المعرفة التي يحمميا الفرد إنما ىى صور ذىنية لمشئ 
 المعروف ويغمب عمييا خاصية االستنباط أي االنتقال بالتفكير من الكل إلى الجزء.
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اء األفكار بعضيا من بعض وربطيا بالقدرات يقوم عمى بن الذيالنمط التركيبي:  
 بداعي.العقمية كاالستبصار والحدس المؤديين إلى التخيل اإل

نمط التفكير الشمولي: يقصد بـو التفكيـر الـذي يتعامـل مـع الخيـارات االستراتيجية  
 ،في فيم واستيعاب معاني الرموز لوضع الحمول التي تعتمد عمى الميارات العقمية

ا عمى الخبرة ىذا النمط من التفكير بتحديد اإلطـار العام لممشكمة معتمدً وييتم 
   .المتراكمة فـي تحديـد أولويات العوامل المؤثرة في المشكمة

ط التفكير التجريدي: يقصد بو التفكير الذي ييتم بحصر العوامـل المحيطـة نم 
  بالمشكمة، ويكون القرار في ىذا النمط صادر عن تفكير مجرد.

ا،  دقيقً يقصد بو التفكير القائم عمى تحميل الموقـف تحميبًل  :نمط التفكير التشخيصـي 
  .ومن ثم اختيار البديل االستراتيجي  غير المرن

نمط التفكير التخطيطي: يقصد بو نمط التفكير الـذي يحـدد النتـائج الممكنـة كمرحمة  
نتائج، ويسـمح لعنصر أولى في التفكير ثم تييئة مستمزمات الوصول إلى تمك ال

المرونة في تحديد األسباب ومصادر المعمومات أو األىـداف المـراد حصرىا ألغراض 
 .اتخاذ القرار

مما سبق يتضح أن أنماط التفكير االستراتيجي ىى تمك العمميات العقمية المعرفية 
و الذي التي يستخدميا المتعمم عند مواجية المشكبلت، والمتمثمة في النمط الشمولي وى

يعتمد عمى فحص اإلطار العام ألي مشكمة تبًعا لخبراتو السابقة، والنمط التجريدي الذي 
ييتم بحصر العوامل المحيطة بالمشكمة، والنمط التشخيصي وىو الذي يعتمد عمى تحميل 
المشكمة التي تقابمو بدقة إلى فحص  جوانبيا، والنمط التخطيطي، وىو الذي يدرس الواقع 

 مزمو لموصول إلى النتائج واألىداف المحددة.ويحدد ما ي
 
 
 

 :التفكير االستراتيجي يذو  الطبلبخصائص  
 فكيرإلى أن الطبلب ذوي الت( 8115 ،أبو النصر ؛8551،)الماضييشير كل من 

 المشكبلت مواجية عمى القدرة، و اإلبتكاري التفكير عمى القدرةيتسمون ب االستراتيجي
 األفق سعة، و حولو يدور بما والمعرفة العمم سعة، و نطقيالم التحميل عمى القدرة، و وحميا
 والقدرة اآلخرين، مع التعامل فن، و بالنفس والثقة الذات تقدير، و لؤلمور الكمية والنظرة
تحميل ، و القدرة عمى بناء الغاياتو  ،الوقت إدارة حسن عمى القدرة، و فييم التأثير عمى



 م 8184الجزء األول( أبريل لسنة  834مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -85- 

تحديد الموارد واإلمكانات األمثل، و  الستراتيجياالختيار ا، و البيانات والمعمومات وتفسيرىا
 .(اتخاذ القرارات االستراتيجية، و المتاحة واستخداميا بكفاءة

يتضح مما سبق أن المتعمم الذي لديو تفكير استراتيجي يتصف بخصائص ترتبط 
بالتفكير تميزه عن غيره بأن لديو تفكير تباعدي لكونو يعتمد عمى اإلبداع خبلل بحثو عن 

ار جديدة وعن عبلقات بين األشياء، وتفكير تقاربي لكونو يعتمد عمى االستبصار لرسم أفك
مبلمح المستقبل، وتفكير شمولي لكونو يفكر في العالم المحيط بو، وتفكير تفاؤلي لكونو 
يؤمن بقدراتو عمى العمل ويوفر األجواء  المناسبة، وتفكير تنافسي لكونو يسعى القتناص 

 ء.الفرص قبل الزمبل
أو  التفكير االستراتيجيوقد الحظ الباحثان أىتمام البحوث السابقة بتنمية ميارات 

تعميم الطبلب التفكير فقد ىدفت إلى  الكشف عن تأثيره عمى بعض المتغيرات األخرى
، Kunc(2012) كل منبحث  مثل الشركات االستراتيجي من خبلل تفسير ديناميكية أداء

 في الفروق دالالت عن الكشف ( الذين ىدفوا إلى8181)وأبوعواد وأبوجادو والسمطي 
رمضان ، و نماط التفكير االستراتيجيالشمولي( كأحد أ مقابل التفكير )التحميمي أساليب

دراسة التفاعل بين استراتيجية قبعات التفكير الست والنمو العقمى الذي أستيدف  (8181)
تخاذ القرارفى تحصيل المفاىيم الفيزيائية وتنمية التفكير الت ( 8181، وترغيني )حميمى وا 

اإلبداعية  القدرات تفعيل في االستراتيجي التفكير الكشف عن دور الذي ىدف إلى
التعرف عمى عوامل التفكير  الذين ىدفوا إلى Salavati et al. (2017)لممؤسسة، 

الذين  Arayesh et al. (2017) االستراتيجي المؤثرة في المديرين والموظفين، 
اختمفت ، وقد تطوير التفكير االستراتيجي فيتأثير الثقافة التنظيمية  تيدفوا الكشف عناس

عينة  تالتي تناولتيا فمنيا ما تناولمن حيث العدد والنوع أو الفئة في العينات البحوث 
ومنيا ما  (،8181)  ، أبو عواد وآخرونKunc (2012) كل منمثل بحث  الطبلبمن 
 .Salavati et al ( ،8181كل من ترغيني ) مثل بحثين المديرين والموظف تناول

كما في بحث  ( مديًرا31)أما من حيث األعداد فقد تراوحت األعداد ما بين ، (2017)
 وتم Salavati et al. (2017) كما في بحث مديًرا وموظًفا( 111) ( ،8181ترغيني )
المرحمة التي سيتم فييا تطبيق ، وكذلك العينةعدد أفراد من ذلك في تحديد  أيًضا االستفادة

إلى أن تعميم الطبلب التفكير  Kunc(2012)البحث، وفي ضوء ذلك توصل بحث 
االستراتيجي من خبلل تفسير ديناميكية أداء الشركات ساعدىم عمى تحقيق أداء أفضل في 

 أسموب ( إلى أن8181) غباريو  شعيرة أبو كل من بحث تفسير الرسم البياني، وتوصل
الشمولي، كما  التفكير بأسموب مقارنة الكمية طمبة بين شيوًعا أكثر كان التحميمي التفكير
استراتيجية قبعات التفكير الست فى تحصيل  إلى فعالية (8181)بحث رمضان توصل 

تخاذ القرار لدى طبلب الصف األول الثانوى ، المفاىيم الفيزيائية وتنمية التفكير التحميمى وا 
 القدرات تفعيل في االستراتيجي  التفكير دور ( إلى8181ترغيني )نتائج بحث  توصمت وقد
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إلى أن التدريب عمى  Salavati et al. (2017)اإلبداعية، كما أشارت نتائج بحث 
تحسين مستوى التفكير االستراتيجي يمكن أن يؤدي إلى تغيير االتجاىات من السمبية إلى 

ليا أن الثقافة التنظيمية إلى  Arayesh et al. (2017) اإليجابية، وتوصل كل من
 تأثير كبير عمى التفكير االستراتيجي عمى المستوى التنظيمي. 

 السابقة:الحالي من البحوث البحث  موقع -
برنامج  أثرفي تناول  التي تم عرضيا الحالي مع البحوث السابقة البحثختمف ي -8

اعية والتفكير االستراتيجي لدى في القراءة اإلبد ةقائم عمى ميارات ماوراء المعرف تدريبي
 ،(8188المخزومي )باستثناء بحث كل من  بجامعة الطائف قسم التربية الخاصة طبلب
الذين تناولوا االستراتيجيات ماوراء المعرفية إال أنو يختمف في التدريب  (8188) ياألحمد

 ة.ماوراء المعرفعمى ميارات 
رغم عدم وجود بحوث كير االستراتيجي التفمتغير الحالي في تناول  البحثختمف ي -8

( الذي 8181إال بحث رمضان) -في حدود عمم الباحثين  -مباشرة  في ىذا المجال 
استراتيجية قبعات التفكير الست فى تحصيل المفاىيم الفيزيائية وتنمية  تناول فعالية

تخاذ القرار  .التفكير التحميمى وا 
برنامج والسابقة في العينة واألدوات الحالي مع معظم البحوث ال البحثختمف ي -1

من بعض البحوث  ة الباحثانرغم استفاد ةقائم عمى ميارات ماوراء المعرفال التدريبي
 .( 8182كل من  الحايك )بحث  مثل المعدالسابقة في بناء البرنامج 

 :فروض البحث

القـــراءة  اختبـــاردرجـــات  رتـــببـــين متوســـطي  ةإحصـــائيذات داللـــة توجـــد فـــروق  -
عية لدى طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصـالح اإلبدا

 المجموعة التجريبية.
درجــات مقيــاس التفكيــر  رتــببــين متوســطي  ةإحصــائيذات داللــة توجــد فــروق  -

االســتراتيجي لــدى طــبلب المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي القيــاس البعــدي 
 لصالح المجموعة التجريبية.

القــراءة  اختبــاردرجــات  رتــب اتبــين متوســط ةإحصــائيذات داللــة ال توجــد فــروق  -
اإلبداعيــــة لــــدى طــــبلب المجموعــــة التجريبيــــة فــــي القياســــات القبميــــة والبعديــــة 

 والتتبعية.
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درجـات مقيـاس التفكيـر  رتـب اتبـين متوسـط ةإحصـائيذات داللـة ال توجد فـروق  -
ميـــة والبعديـــة االســـتراتيجي لـــدى طـــبلب المجموعـــة التجريبيـــة فـــي القياســـات القب

 والتتبعية.
 :إجراءات  البحث 
  :المنيج المستخدم في البحث 

ينتمي البحث الحالي إلى فئة البحوث شبو التجريبية التي تيدف إلى بحث أثر متغير 
ة قائم عمى ميارات ماوراء المعرف تدريبيتجريبي )المتغير المستقل( وىو برنامج 

قسم  اإلبداعية والتفكير االستراتيجي لدى طبلب)المتغير التابع( ويتمثل في القراءة في
 بجامعة الطائف.  التربية الخاصة
 :مجتمع البحث

تكون مجتمع البحث من جميع طبلب قسم التربية الخاصة بكمية التربية بجامعة 
ىـ ، 8114/8115الطائف، والمسجمين في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

( شيًرا، 814 -811، وتراوحت أعمارىم الزمنية مابين )( طالًبا811والبالغ عددىم )
 ( شيًرا.1.8( شيًرا وانحراف معياري )818ومتوسط )

 :أواًل: العينة االستطبلعية 
قسم التربية طبلب من  ا( طالبً 11بمغ قواميا ) لمبحث استطبلعيةعينة  اختيارتم 

ا، ا تقريبً ( شيرً 818)زمنية ىم الالخاصة بكمية التربية بجامعة الطائف، وبمغ متوسط أعمار 
 ا.( شيرً 1.8) قدره بانحراف معياري

 العينة األساسية: :ثانًيا 
بكمية  قسم التربية الخاصةطبلب من  ا( طالبً 81عينة أساسية قواميا )اختيار تم 

التربية بجامعة الطائف، وروعي عند اختيار أفراد العينة األساسية أن يكونوا من نفس 
وحصموا عمى درجات تقع في اإلرباع األدنى في  ،االستطبلعيةعينة مل المستوى األكاديمي

كل من اختبار القراءة اإلبداعية )إعداد الباحثين( ومقياس التفكير االستراتيجي )إعداد 
( شيًرا 818( شيًرا، ومتوسط )814 -813وتراوحت أعمارىم الزمنية مابين ) الباحثين(،

 ( شيًرا.1.3وانحراف معياري )
 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة: :اثالثً  

حرص الباحثان عمى التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في بعض 
 :المتغيرات التي يمكن أن تؤثر عمى نتائج البحث، والمتمثمة في
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 .ةميارات ماوراء المعرفالباحثان الطبلب عمى  دربالقائم بالتجربة:  -أ
 خبلل كل جمسة مع جميع أفرادمحتوى التدريب  تم توحيدخدمة: المثيرات المست -ب

 العينة التجريبية.
كما تم حساب التكافؤ بين طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمني 

أثر ىذه المتغيرات وذلك حتى ال يكون الختبلف والتفكير االستراتيجي والقراءة االبداعية، 
 ( يوضح ذلك.8) ، والجدولنتائج البحث في

   طبلبلمتوسطي رتب درجات   "U( نتائج حساب قيمة "8جدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة عمى  متغيرات البحث 

 
 متغيرات 
 البحث

 المجموعة التجريبية 
 5ن = 

 المجموعة الضابطة 
 2ن = 

U Z 
مستوى 
 ةالدالل

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 تبالر 

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

غير  1.513 85.11 12.11 5.11 1.8 818.4 21.11 3.88 8.4 811.8 الزمنيالعمر 
 ةدال

عية
البدا

ة ا
راء
الق

 

غير  8.851 83.11 14.11 2.23 8.11 83.4 28.11 2.45 8.3 82.11 األصالة
غير  1.441 81.11 11.11 5.83 8.8 1.4 21.11 3.88 1.3 1.1 المرونة دالة
غير  1.121 82.11 13.11 3.58 8.8 1.2 38.11 4.12 8.1 1.2 الطبلقة دالة
غير  1.521 85.11 12.11 5.11 1.18 88.2 21.11 3.88 8.1 88.1 التوسع دالة
الدرجة  دالة

 الكمية

غير  8.124 84.11 13.11 5.11 1.1 13.1 21.11 3.11 81.3 14.4
 دالة

جي
راتي
ست
 اال
كير
لتف
ا

 
إدراك 
الواقع 
 األكاديمي

غير  1.835 14.1 41.1 5.84 8.52 81.44 43.1 5.38 8.51 81.88
التخطيط  دالة

 األكاديمي

غير  1.114 11.1 51.1 81.12 8.31 81.11 41.1 4.51 8.51 81.88
اإلبداع  دالة

 األكاديمي

غير  1.143 11 58 81.88 8.51 81.11 35 4.34 8.43 81.11
النظرة  دالة

 المستقبمية

غير  1.118 11.1 58.1 81.83 8.88 4.33 35.1 4.41 8.11 4.11
الدرجة  دالة

 الكمية
18.88 2.81 4.51 41.1 18.22 2.18 81.12 51.1 11.1 1.111 

غير 
 دالة

بين متوسطي رتب درجات أنو ال توجد فروق دالة إحصائًيا ( 8الجدول )يتضح من 
والمتمثمة في العمر الزمني عمى جميع متغيرات البحث  ريبية والضابطةالمجموعتين التج

 تكافؤ مناسبمما يعنى أن ىناك  والقراءة اإلبداعية والتفكير االستراتيجي قبل بدء التجربة،
 .بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 :رابًعا: أدوات البحث 
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             داد البـــــاحثين( إعـــــءة اإلبداعيـــــة لـــــدى طـــــبلب الجامعـــــة )( اختبـــــار القـــــرا8)
 (8ممحق )

 البحث. عينة لدى اإلبداعيةقياس ميارات القراءة  االختبار: منيدف ال
: إلعداد االختبار تم االستفادة من اختبارات القراءة اإلبداعية لبلختباراألساس النظري 

دليمي القاضي ؛ ال) كل من مثل بحث المتضمنة في بعض البحوث السابقة واألطر النظرية
( 8184؛ عبد اهلل 8182؛ الحايك ، 8181 ، خطاب ىـ ؛8118؛ الغامدي،  8188،

المتمثمة في  ،اإلبداعية ميارات القراءة المؤشرات السموكية الدالة عمى بيدف حصر 
ووضعيا في قائمة، وتم عرضيا عمى مجموعة من  األصالة والطبلقة والمرونة والتوسع،
والمناىج وطرق  والتربية الخاصة مم النفس التربويالمحكمين المتخصصين في مجال ع

بكمية التربية بجامعة الطائف، وتم إجراء التعديبلت التي أشاروا الييا، تدريس المغة العربية 
  .وعرضت عمييم مرة أخرى وأتفقوا عمى صدق مؤشرات القراءة اإلبداعية

  :وصف االختبار وزمنو   
من أربعة أبعاد أتفقت عمييا معظم المقاييس يتكون االختبار في صورتو النيائية 

كل ُبعد ، و والتوسع واألصالةوىى الطبلقة والمرونة اإلبداعية لقراءة اميارات التي تقيس 
 :الجدول التالي المتمثمة فيلمقراءة اإلبداعية المؤشرات السموكية يقيس مؤشًرا من عدة 

 
 الدالة عمييا(  أبعاد اختبارالقراءة اإلبداعية والمؤشرات 8جدول )

 أرقام األسئمة المؤشرات الدالة عميو الميارة
 لمنص المقروء. اإلبداعيةإنتاج أكبر عدد من العناوين   األصالة

 توقع نتائج لفكرة ما في النص لم ترد فيو . 
 توقع استجابات لفكرة ما في النص لم ترد فيو.     

 القيام بتنبؤات مناسبة في ضوء معطيات النص.     

صـــياغة الـــنص المقـــروء بصـــيغ جديـــدة وبألفـــاظ إعـــادة  
 القارئ.

8 ،8 ،1 ،1 ،
1 

ــي   الطبلقة ــر الت ــات والعب ــنص المقــروء والغاي اســتنباط أىــداف ال
 يتضمنيا النص.

2 ،3 ،4 ،5 
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 أرقام األسئمة المؤشرات الدالة عميو الميارة
 إعادة دمج أفكار مبعثرة بطريقة جديدة 

 طرح تساؤالت متنوعة حول مضمون النص المقروء. 

اســـتخبلص قـــرائن دالـــة عمـــى معنـــى معـــين فـــي الـــنص  
 وء.المقر 

ــواردة فــي   المرونة التوصــل إلــى حــل لممشــكمة مــن المعمومــات ال
 النص.

ـــنص فـــي جمـــل   ـــي وردت فـــي ال اســـتخدام المفـــردات الت
ـــارات تعطـــي معـــان أخـــرى غيـــر مرتبطـــة بموضـــوع  وعب

 النص.

 تحويل النص الكبلمي إلى شكل تخطيطي. 

 إعطاء مسببات لفكرة ما في النص المقروء. 

81 ،88 ،
88 ،81 

 اتجاىــات   فــي واإلمــداد المقدمــة المعمومــات عمــى البنــاء  لتوسعا
 .الموضوع حول جديدة  

ــد مــن اإلضــافات لفكــرة أو موقــف فــي الــنص   تقــديم مزي
 المقروء.

 تقديم تعميبلت لموقف أو فكرة في النص المقروء. 

 اقتراح مزيد من التفاصيل لمحتوى النص المقروء. 

 ء.إضافة موقف أو فكرة جديدة لمنص المقرو  

81 ،81 ،
82 ،83 ،84 

ســؤااًل، يســبق كــل منيــا نــص يــتم  (84فــى صــورتو النيائيــة مــن ) االختبــاروتكــون 
قراءتـو ثــم اإلجابــة عـن الســؤال المتعمــق بــو، وكـل ســؤال يمثــل مؤشـًرا مــن مؤشــرات القــراءة 

طــبلب مــن  ا( طالًبــ11ن=) اإلســتطبلعيةالــزمن عمــى عينــة  متوســطتــم حســاب  االبداعيــة،
( أى 45.31) اوجـد أنـو جـاء مسـاويً و الخاصة بكميـة التربيـة بجامعـة الطـائف  قسم التربية

 ( دقيقة تقريًبا كمتوسط تجريبى.51)
  تقدير الدرجات:  
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تم تقدير الدرجات، وفق مـا اعتمـدت عميـو االختبـارات التـي تناولـت القـراءة اإلبداعيـة 
عمــل إجابــة   ىـــ(، حيــث لــم يــتم8118الغامــدي ، ؛ 8113مثــل بحــث كــل مــن )العــون ،

ــدير الــدرجات  ــل تــم تق ــار يتقيــد بيــا المصــحح خــبلل تصــحيح االختبــار، ب ــة لبلختب نموذجي
 كاآلتي:

 :األصالة -8  
جابــات غيــر إالقــدرة عمــى ذكــر وىــى تعنــي جــدة الفكــرة وتفردىــا، لــذا فاألســئمة تقــيس 

 درألنـــعمـــى الـــدرجات أ ويـــتم إعطـــاءالجماعــــة التــــي ينتمــــي الييــــا الطالـــب،  بـــينشـــائعة 
  :كاآلتيلى نسب مئوية إا بعـد تحويـل تكـرارات جميـع االجابات قميا تكـرارً أاالستجابات و 

ر بنســبة ) - ــأكثر بــين 1االســتجابة التــي تتكــرب الطــبلب، تســاوي درجــة جميــع %( ف
 .األصالة فييا صفًرا

ر بنسبة من )االستجابة  -  .درجة واحدةتقدر ب%( 1.55%( إلى )1التي تتكرب
 .درجتانتقدر ب%(، 1.55%( إلى )1تي تتكرر بنسبة من )االستجابة ال -
 .ثبلث درجاتتقدر ب%( 8.55%( إلى )8االستجابة التي تتكرر بنسبة من ) -
 .أربع درجاتتقدر ب%( 8.55إلى ) %(8االستجابة التي تتكرر من ) -
 .درجات تقدر بخمس%( 8االستجابة التي تتكرر أقل من ) -

 
 
 
 

 :المرونة -8
يف إجابــات الطالــب إلــى فئــات مختمفــة، ويحصــل الطالــب تحســب الــدرجات تبًعــا لتصــن

عمى "درجة واحدة" مقابل كل فئة مختمفة، وتحسب الدرجة الكمية لمبعد بجمع الدرجات التـي 
 تمثل الفئات، أي أنو كمما كانت الفئات متنوعة كانت درجة المرونة مرتفعة. 

 :الطبلقة -1  

جابـــات المناســـبة،  ممكـــن مـــن اإلكبـــر عـــدد أقـــدرة عمـــى ذكـــر تحســـب الدرجـــة تبًعـــا لم
جابـات قبــل يجـب مراجعــة اإللــذا  صـحيحة، إجابــةلكـل ويحصـل الطالـب عمــى "درجـة واحــدة" 

اإلجابــة  بــالفقرة التــي منيــا، وكــذلك لتحديــد صــمة  تكــررالســتبعاد مــا  ،تصــحيحالالَبــد ء فــي 
د الـى منطـق العشـوائية والتـي التسـتن بالفقرة واإلجاباتليس لو صمة ن واستبعاد م تسبقيا،
 لمنص الذي يسبق السؤال.مة ئمبل اإلجابة   ن تكونأيجب و و معقولية، أعممي 

 :التوسع -1  
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بشـرط أن  تفاصـيل لفكـرة أو تطويرىـا،فكـرة أو تحسب الدرجة تبًعا لمقدرة عمـى إضـافة 
التـــي تكـــون اإلضـــافية  اإلجابـــة ال يــــتم احتســــاب و ذات معــــنى أو قيمــــة، اإلجابـــة  تكـــون 

أو إضــافي  توســعلكــل ي الــنص األصــمي، ويحصــل الطالــب عمــى "درجــة واحــدة" متضــمنة فــ
  لمفكرة األساسية.تفاصيل أو تطوير 

وتم عرض إجابة كل طالب عمـى ثبلثـة مـن أعضـاء ىيئـة التـدريس تخصـص منـاىج 
ــام كــل مــنيم بالتصــحيح  ــة بجامعــة الطــائف، وق ــة بكميــة التربي ــدريس المغــة العربي وطــرق ت

خرين وتقدير إجابة  كل سؤال، وُأخذ متوسـط درجـات تقـديراتيم لكـل بصورة منفصمة عن اآل
 سؤال، وتم تقدير درجات األبعاد والدرجة الكمية، حيث ال توجد نياية عظمي لبلختبار. 

 الخصائص السيكومترية لبلختبار: -  
 صدق:ال
تم حساب معامل االرتباط بين درجتـى كـل مـن اختبـار الصدق المرتبط بالمحكات:  -8
لقراءة اإلبداعية الحـالي )إعـداد/ البـاحثين( واختبـار القـراءة اإلبداعيـة لطـبلب كميـة التربيـة ا

(، وأظيـــرت 11( بالنســـبة لمعينـــة االســـتطبلعية )ن=8111صـــبلح،  ؛)إعـــداد/ المحبـــوب 
(، وفــي 1.31(، وفــي بعــد المرونــة )1.48النتــائج أن معامــل االرتبــاط فــي بعــد األصــالة  )

(، وجميعيـا 1.44(، وفـي الدرجـة الكميـة )1.42وفي بعـد التوسـع ) (،1.32بعد الطبلقة )
(، ممـا يشـير إلـى تمتـع اختبـار القـراءة اإلبداعيـة الحـالي بدرجــة 1.18دالـة عنـد مسـتوى )
 مناسبة من الصدق.

عمى تسـعة محكمـين مـن أسـاتذة عمـم الـنفس تم عرض االختبار صدق المحكمين:  -8
وطمب من  وطرق تدريس المغة العربية بجامعة الطائف،والتربية الخاصة والمناىج  التربوي

والجـدول التـالي يوضـح النسـب المئويـة وضوح وكفاءة األسئمة،  كل منيم إبداء الرأي حول
 :أسئمة اختبار القراءة اإلبداعيةالتفاق السادة المحكمين عمى كل سؤال من 

 بداعية( اتفاق السادة المحكمين عمى أسئمة اختبار القراءة اال1جدول )

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

8 811% 1 811% 5 811% 81 44.4% 83 44.4% 
8 811% 2 811% 81 33.3% 81 33.3% 84 811% 
1 44.4% 3 44.4% 88 811% 81 811%   
1 44.4% 4 44.4% 88 811% 82 811%   
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( أن نسب اتفاق السادة المحكمين عمـى أسـئمة اختبـار القـراءة 1يتضح من الجدول )
( % ممــا يشــير إلــى أن االختبــار يتمتــع بدرجــة 811 –44.4اإلبداعيــة تراوحــت مــا بــين )

مناسبة من الصدق، وكانت أىم التعـديبلت التـي أشـاروا إلييـا ىـى ضـرورة وجـود أكثـر مـن 
ضـافة سـؤال يقـيس ميـارة "توقـع نتـائج فكـرة مـا فـي مصحح ويت م أخـذ متوسـط درجـاتيم، وا 

ضافة سؤال يقيس ميارة "إعـادة دمـج أفكـار مبعثـرة بطريقـة جديـدة"،  النص ولم ترد فيو"، وا 
ُأخــذ وتعـديل صـياغة بعـض األسـئمة، تـرك مكـان مناســب أسـفل كـل سـؤال إلجابـة الطالـب، و 

وعـدلت بنـاء عمـى ذلـك، وعرضـت عمـييم مـرة  الختبـارأسـئمة ابالمقترحات التي قدموىا عن 
 بعد إجراء التعديبلت البلزمة. االختبار أسئمةتفق المحكمون عمى مبلءمة اأخرى و 

 ثبات:ال
أسـابيع  عمـى  (1)قدره االختبار بفاصل زمني تطبيق حساب الثبات بطريقة إعادة تم 

بـين الـدرجات فـي التطبيقـين وتم حسـاب معامـل االرتبـاط  (،11 ) ن = االستطبلعيةعينة ال
( فـي بعـد األصـالة،  1.42)بمغت قيمة معامـل الثبـات حيث  بالنسبة لؤلبعاد والدرجة الكمية،

( 1.44( فـي بعـد التوسـع، )1.38( فـي بعـد الطبلقـة، )1.48( في بعد المرونة، )1.32)
القراءة  (، مما يشير إلى تمتع اختبار1.18وجميعيا دالة عند مستوى ) في الدرجة الكمية،

مــن خــبلل االختبــار اإلبداعيــة الحــالي بدرجــة مناســبة مــن الثبــات، كمــا تــم حســاب ثبــات  
استخدام معامل ألفاكرونباخ،  لؤلبعاد الفرعية والدرجة الكمية لبلختبـار، فكانـت قيمـة معامـل 

(، 1.31(، وبعـد الطبلقــة )1.24المرونـة ) (، وبعـد1.25األصـالة ) ألفاكرونبـاخ عمـى بعـد
(، ويشــير 1.31(، وكانــت قيمــة معامــل ألفاكرونبــاخ لمدرجــة الكميــة )1.38توســع )وبعــد ال

 ذلك إلى ثبات مناسب لبلختبار. 
ممحق   ( مقياس التفكير االستراتيجي لدى طبلب الجامعة )إعداد الباحثين(8)
(8) 

الكشــف عــن مســتوى الميــارات والقــدرات البلزمــة إلدراك الطالــب  :المقيــاس اليــدف مــن
ـــداع األكـــاديمي والنظـــرة الجـــامعي ل وضـــعو األكـــاديمي وميـــارات التخطـــيط األكـــاديمي واإلب
   المستقبمية.

إلعداد ىذا المقياس تم االستفادة من المقاييس المتضمنة لممقياس: األساس النظري 
تحدد صفات المتعممين ذوي التفكير في بعض البحوث السابقة واألطر النظرية التي 

؛ 8181؛ الشيري ،8115؛ الفرا ، 8112ن )سعادة ، كل م بحث مثلاالستراتيجي 
(Salavati et al., 2017  وذلك لتحديد أبعاده، وصياغة العبارات المتضمنة في كل

 ُبعد.
 :وزمنو وصف المقياس
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، وأمـام كـل عبـارة ثبلثـة تقريريـة عبـارة (11)يتكون المقياس فى صـورتو النيائيـة مـن 
اختيــار اإلجابــة المناســبة لــو،  الطالــب، ويكــون عمــى (نــادًرا – أحياًنــا –ا اختيــارات )دائًمــ

 :لمتفكير االستراتيجي ىىويقيس المقياس أربعة أبعاد 
   (.81-8من ): ويتمثل فى العبارات إدراك الواقع األكاديمي -8
 (.81 -88من ): ويتمثل فى العبارات التخطيط األكاديمي -8
  (.11 -81من ): ويتمثل فى العبارات اإلبداع األكاديمي -1
 (.11 -11من ) : وتتمثل فى العباراتالنظرة المستقبمية -1

والمقياس غير محدد الزمن، ويطبق بطريقة فردية أو جماعية، ويكمف الطالب باإلجابـة 
 عن جميع األسئمة.
  :تقدير الدرجات

كـل عبـارة ل( بالنسـبة 8نـادًرا = ، 8=  أحياًنـا، 1ا = يتم توزيع الدرجات كما يمى )دائًمـ
( 881، أي أن النياية العظمى ىى )، حيث إن جميع العبارات إيجابيةن عبارات المقياسم

، التفكير االستراتيجي لدى طبلب الجامعـةدرجة، وتدل الدرجة المرتفعة عمى ارتفاع مستوى 
 والعكس صحيح. 

 :الخصائص السيكومترية لممقياس
 :الصدق -8
حكمــين مــن أســاتذة عمــم الــنفس عمــى تســعة متــم عــرض المقيــاس  :صــدق المحكمــين -أ 

وضـوح  وطمـب مـن كـل مـنيم إبـداء الـرأي حـول والتربيـة الخاصـة بجامعـة الطـائف، التربوي
يوضح النسب المئوية التفاق السـادة المحكمـين عمـى كـل  التاليوالجدول وكفاءة العبارات، 

 :عبارات المقياسمن  عبارة
 التفكير االستراتيجي ( اتفاق السادة المحكمين عمى عبارات مقياس 1جدول )

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

8 33.3% 5 811% 83 44.4% 81 44.4% 11 44.4% 
8 44.4% 81 44.4% 84 33.3% 82 33.3% 11 44.4% 
1 811% 88 44.4% 85 33.3% 83 811% 11 811% 
1 811% 88 33.3% 81 33.3% 84 811% 12 811% 
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رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

1 44.4% 81 33.3% 88 44.4% 85 44.4% 13 811% 
2 44.4% 81 811% 88 811% 11 811% 14 44.4% 
3 33.3% 81 811% 81 811% 18 811% 15 44.4% 
4 33.3% 82 44.4% 81 44.4% 18 33.3% 11 33.3% 

ن نسب اتفاق السادة المحكمين عمـى عبـارات مقيـاس التفكيـر ( أ1يتضح من الجدول )
( % مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجـة 811 – 44.4االستراتيجي تراوحت ما بين )

مناسبة من الصدق، وكانت أىم التعديبلت التي أشاروا إلييا ىى أن يتضمن محـور " إدراك 
ضــافة الواقــع األكــاديمي " عبــارات عــن اســتذكار الطالــب وا نتباىــو وأدائــو فــي االختبــارات، وا 

عبــارات بعــد " التخطــيط األكــاديمي " بطريقــة يــدرك الطالــب أنيــا قابمــة لمتنفيــذ وتتمشــى مــع 
ضــافة عبـارات فــي بعـد " النظــرة المسـتقبمية " تتضــمن مشـاركة المحيطــين  الواقـع الفعمـي، وا 

ى عمـــى الســـادة بالطالـــب فـــي تحديـــد النظـــرة المســـتقبمية، وتـــم عـــرض المقيـــاس مـــرة أخـــر 
 المحكمين بعد إجراء التعديبلت المطموبة وأفاد جميع المحكمين بصدق المقياس.

 –أشارت األطر النظرية ونتـائج العديـد مـن البحـوث  السـابقة  :صدق التكوين الفرضي -ب
إلـــى وجـــود عبلقـــة ارتباطيـــة موجبـــة بـــين التفكيـــر  -فـــي حـــدود مـــا اطمـــع عميـــو الباحثـــان 

(، 8181متغيرات مثل اتخاذ القرار كما فـي بحـث الشـريف والقبـاس )االستراتيجي وبعض ال
دارة الوقـت  كمـا فـي بحـث الشـيري  (،8551الماضـي )والتفكير االبتكاري كمـا فـي بحـث  وا 

(، ودفع ذلك الباحثين الحاليين إلى التحقق من صـدق التكـوين الفرضـي مـن خـبلل 8181)
( في مقياس التفكيـر 11ستطبلعية )ن=حساب معامل االرتباط بين درجات طبلب العينة اال

(، ومقيـــاس 8112، الطراونـــة االســـتراتيجي ودرجـــاتيم فـــي مقيـــاس اتخـــاذ القـــرار )إعـــداد/
(، ومقيـــاس إدارة الوقـــت )إعـــداد/الزىراني، 8118التفكيـــر االبتكـــاري )إعـــداد / الروســـان،

تطبلعية فـي (، والجدول التالي يوضح قيم معامبلت االرتباط بين درجات العينة االسـ8181
دارة الوقت  :مقياس التفكير االستراتيجي وكل من مقاييس اتخاذ القرار والتفكير االبتكاري وا 

( قيم معامبلت االرتباط بين درجات العينة االستطبلعية في مقياس التفكير 1جدول )
دارة الوقت  االستراتيجي وكل من مقاييس اتخاذ القرار والتفكير االبتكاري وا 

 إدارة الوقت التفكير االبتكاري ذ القراراتخا المتغير
 1.325 1.258 1.388 التفكير االستراتيجي

( أن قــيم معامــل االرتبــاط بــين درجــات العينــة االســتطبلعية فــي 1يتضــح مــن الجــدول )
مقياس التفكير االستراتيجي ودرجاتيم في كـل مـن مقـاييس اتخـاذ القـرار والتفكيـر االبتكـاري 
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دارة الوقـت دالــة ومو  (، ممـا يشــير إلــى صـدق مناســب لمقيــاس 1.18جبـة عنــد مســتوى )وا 
 التفكير االستراتيجي.

 االتساق الداخمي: -
تم حساب صدق االتسـاق الـداخمي لممقيـاس عـن طريـق حسـاب معـامبلت االرتبـاط بـين 
الدرجة الكمية لمقيـاس التفكيـر االسـتراتيجي ودرجـة كـل بعـد مـن أبعـاد  المقيـاس، والجـدول 

  لك.التالي يوضح ذ
 ( معامبلت االتساق الداخمى بين الدرجة الكمية لممقياس ودرجة كل بعد2جدول )

 معامل الثبات عدد المفردات أبعاد  المقياس
 1.41 81 إدراك الواقع األكاديمي
 1.48 81 التخطيط األكاديمي
 1.41 88 اإلبداع األكاديمي
 1.41 2 النظرة المستقبمية

ــاط بــين درجــة كــل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس وكــذلك عــن طريــق حســاب معــامبل ت االرتب
 أسئمتو، والجدول التالى يوضح ذلك. ودرجات

 ( معامبلت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس ودرجات عباراتو3جدول )

إدراك الواقع 
 األكاديمي

 التخطيط
 األكاديمي

 اإلبداع 
 األكاديمي

 النظرة 
 المستقبمية

8 1.41 88 1.31 81 1.35 11 1.42 
8 1.35 88 1.48 81 1.31 12 1.32 
1 1.38 81 1.44 82 1.41 13 1.32 
1 1.44 81 1.31 83 1.41 14 1.34 
1 1.35 81 1.41 84 1.31 15 1.31 
2 1.38 82 1.31 85 1.31 11 1.41 
3 1.31 83 1.34 11 1.31   
4 1.45 84 1.38 18 1.32   
5 1.41 85 1.32 18 1.38   
81 1.32 81 1.31 11 1.31   
  88 1.41 11 1.32   
   88 1.48     
  81 1.32     
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( أن جميــع قــيم معــامبلت االرتبــاط بــين الدرجــة الكميــة لممقيــاس 3يتضــح مــن الجــدول )
ودرجة كل بعد من أبعاده، وكذلك معامبلت االرتبـاط بـين درجـة كـل بعـد مـن أبعـاد المقيـاس 

(، ممــا يشــير إلــى أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة 1.18ى )ودرجــات عباراتــو، دالــة عنــد مســتو 
 مناسبة من االتساق الداخمى.

 ثبات:ال -8
ــار بفاصــل زمنــي قــدره ) تطبيــق قــام الباحثــان بحســاب الثبــات بطريقــة إعــادة  (1االختب

ــى  ــات11 ) ن = االســتطبلعيةعينــة الأســابيع  عم لبعــد " إدراك  ( وبمغــت قيمــة معامــل الثب
(، ولبعــــد " اإلبــــداع 1.32ولبعــــد" التخطــــيط األكــــاديمي " )(، 1.41) الواقــــع األكــــاديمي "

( وىـى 1.42(، ولمدرجـة الكميـة )1.48لنظـرة المسـتقبمية " )(، ولبعد "ا1.41األكاديمي " )
ويدعو إلـى الثقـة فـي  ممقياسل مناسبمما يدل عمى ثبات (، 1.18قيم دالة عند مستوى )

ساب ثبات  المقياس من خبلل اسـتخدام معامـل ، كما تم حالنتائج التي يمكن التوصل إلييا
ألفاكرونبــاخ،  لؤلبعــاد الفرعيــة والدرجــة الكميــة لممقيــاس، فكانــت قيمــة معامــل ألفاكرونبــاخ 

(، وبعد اإلبداع 1.31التخطيط األكاديمي ) (، وبعد1.38إدراك الواقع األكاديمي ) عمى بعد
ــاديمي ) ــاخ (، و 1.31(، وبعــد النظــرة المســتقبمية )1.31األك كانــت قيمــة معامــل ألفاكرونب

 (، ويشير ذلك إلى ثبات مناسب لممقياس. 1.33لمدرجة الكمية ) 
)إعداد   ةوراء  المعرف قائم عمى ميارات ماالتدريبي البرنامج ( ال1) 

 (1( ممحق)نيالباحث
 :العام لمبرنامج يدفال 

طبلب المجموعة التفكير االستراتيجي لدى و القراءة اإلبداعية الكشف عن مستوى       
 عقب التدريب عمى البرنامج التدريبي القائم عمى ميارات ماوراء  المعرفة. التجريبية

 :جمسات البرنامج 
  :يتكون البرنامج من نوعين من الجمسات ىما     

 :: الجمسات اإلعبلمية(8) 
ت بمعمومات عن متغيراطبلب المجموعة التجريبية الجمسات اإلعبلمية إلى إمداد  ىدفت
تييئـــتيم ل، وذلـــك التفكيـــر االســـتراتيجي( –القـــراءة اإلبداعيـــة  -)مـــاوراء  المعرفـــة  البحـــث

لمتــدريب، وأيًضــا ليعــرف كــل مــنيم مــا ىــو مطمــوب منــو، ومــا ىــو مســتوي األداء المتوقــع 
 ا.ستغرق تنفيذىا أسبوعً اثبلث جمسات في الجمسات اإلعبلمية تتمثل منيم، و 

  :: الجمسات التنفيذية(8) 
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ماوراء  ميارات الحالي من خبلل الجمسات التنفيذية إلى التدريب عمى  البحث سعى
ة من خبلل المحتوى التدريبي لمقرر مدخل إلى التربية الخاصة لممستوى الثالث المعرف

وتطبيق ما تم تعممو خبلل ، طبلب قسم التربية الخاصة بكمية التربية بجامعة الطائفل
ىدف التدريب وىو تحسين مستوى القراءة اإلبداعية الجمسات اإلعبلمية لموصول إلى 

( 81الجمسات التنفيذية ) واستغرقت،  المجموعة التجريبيةوالتفكير االستراتيجي لدى 
تدريس المقرر  حيث إن اتقريبً  ابيعأس( 5) بواقع ثبلث جمسات أسبوعًيا لمدةجمسة 

تدريب الطبلب عمى يتم  التنفيذيةومن خبلل الجمسات  ايأسبوعً ( ساعات 1يستغرق )
 .ةميارات ماوراء المعرفتطبيق 

 :الفنيات المتبعة في تنفيذ الجمسات -
 .اإللقاء 

 .التعزيز 

 .المناقشة 
 .الواجب المنزلي 
 .العصف الذىني 

 دور الباحثان خبلل إجراءات البحث: 
  :: قبل الجمسات(8)

 إعداد حجرة التدريب.  

 أن يؤديوالسموك الذي ينبغي متعرف عمى لتحديد األىداف المرجوة لكل جمسة  
 طالب في نياية كل جمسة. ال

 :أثناء الجمسات :(8)
يمارسوه خبلل أن السموك الذي ينبغي بإعبلم الطبلب فى المجموعة التجريبية  

 الجمسات.

، ةتقديم الشرح الكافى لما ينبغى ممارستو من التدريب عمى ميارات ماوراء المعرف 
 رات. ثم ممارستيا بشكل إجمالى لمميا

 توضيح التعميمات التى يجب إتباعيا من آن آلخر. 

 .ةتمخيص اآلراء والمقترحات والحمول من خبلل تنشيط ميارات ماوراء المعرف 

  :بعد الجمسات (:1)
 التفكير االستراتيجي.ومقياس القراءة اإلبداعية  اختبارتقديم  

 وتسجيل نتائجيما بغرض التحميل.االختبار والمقياس تصحيح  
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  :جمسات البرنامج التدريبيمحتوى  وصف 
جمسات البرنامج التدريبي القائم عمى ميارات محتوى ل اممخصً يوضح الجدول التالي 

  :منيا واليدفيا وعددىا وزمنماوراء  المعرفة 
 محتوى جمسات البرنامج التدريبي القائم عمى ميارات ماوراء  المعرفة (4جدول )

رقم 
 الجمسة

 عنوان
 الجمسة 

 عدد
 لجمساتا

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي مناليدف  المستخدمة

8 
 ماوراء  
 المعرفة

 
1 

 اعبلمية

 

21 
 دقيقة

اإللقاء،  
التعزيز، 
 المناقشة،
الواجب 
المنزلي، 
العصف 
 الذىني.

 

أن يصبح الطالب قادًرا  بنسبة إتقـان ال تقـل 
 %( عمي أن:41عن )
 يذكر مفيوم ماوراء المعرفة . -
 .ماوراء المعرفةوضح ميارات ي -
 ماوراء المعرفة .أىمية يحدد  -
 .ماوراء المعرفةمتطمبات يشرح   -
 .ماوراء المعرفةخصائص يشرح  -

 

8 

 القراءة
 االبداعية 

 

21 
 دقيقة

اإللقاء،  
التعزيز، 
 المناقشة،
الواجب 
المنزلي، 
العصف 
 الذىني.

 

أن يصبح الطالب قادًرا  بنسبة إتقـان ال تقـل 
 عمي أن: %(41عن )
 . يحدد مفيوم القراءة االبداعية -
 .يوضح أىمية القراءة االبداعية -
 ميارات القراءة االبداعية. يشرح -

 

1 
 

التفكير 
 االستراتيجي

21 
 دقيقة

 
 
 

اإللقاء،  
التعزيز، 
 المناقشة،
الواجب 
المنزلي، 
العصف 
 الذىني.

 

أن يصبح الطالب قادًرا  بنسبة إتقـان ال تقـل 
 :%( عمي أن41عن )
 . يذكر مفيوم التفكير االستراتيجي  -
 مبلمح التفكير االستراتيجي. يوضح -
 . اإلستراتيجي التفكير متطمباتيحدد  -
 .اإلستراتيجي التفكير يذكر أىمية -
 .اإلستراتيجي التفكير يحدد خصائص -
 .اإلستراتيجي التفكير يميز بين أنماط -
ذوي التفكيـر  الطـبلبخصـائص يحدد  -

 .االستراتيجي
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رقم 
 الجمسة

 عنوان
 الجمسة 

 عدد
 لجمساتا

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي مناليدف  المستخدمة

 .اإلستراتيجي التفكير تمعوقايذكر  -

 
 

8 
 إلى
81 

 التدريب 
 عمى ميارات

 وراء ما 
المعرفة من   

 خبلل
المحتوى  

 التدريبي

81 
 تنفيذية

 دقيقة 21
 لكل جمسة

 
اإللقاء،  
التعزيز، 
 المناقشة،
الواجب 
المنزلي، 
العصف 
 الذىني.

 

ــــــن  -8 ــــــب أول خطــــــوة م ــــــرف الطال أن يع
 خطوات ماوراء المعرفة،  وكيف تتم ؟

أن يعـــــرف الطالـــــب ثـــــاني خطـــــوة مـــــن  -8
 خطوات ماوراء المعرفة،  وكيف تتم ؟

أن يعــــرف الطالـــــب ثالـــــث خطـــــوة مـــــن  -1
 خطوات ماوراء المعرفة، وكيف تتم ؟

 كيف يمخص أي نص ؟ -1
أن يطبـــق الطالـــب الخطـــوات األساســـية  -1

لميارات ماوراء المعرفة بنسبة إتقـان ال تقـل 
 %(  وأن يصبح قادًرا عمى: 41عن )
  .أن يذكر مفيوم المعوق 

 .أن ُيعرف مفيوم اإلعاقة 

  .أن يذكر مفيوم التربية الخاصة 

 .أن يحدد أىداف التربية الخاصة 

 .أن يذكر أسس التربية الخاصة 

  أن يذكر ميارات االخصائي النفسـي
 في التربية الخاصة. 

 الصـــفات األخبلقيـــة التـــي  أن يحـــدد
يجــــب أن تتــــوفر فــــي األخصــــائي 

 .النفسي

 ــــذك ــــي ر أن ي أىــــداف التشــــخيص ف
 .التربية الخاصة

  الشــروط الواجــب مراعاتيــا أن يــذكر
ـــــي تشـــــخيص ذوي االحتياجـــــات  ف

 .الخاصة

 معوقات عممية التشـخيص  أن يحدد
 .في التربية الخاصة
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رقم 
 الجمسة

 عنوان
 الجمسة 

 عدد
 لجمساتا

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي مناليدف  المستخدمة

  أن يــــذكر كيفيــــة تقيــــيم وتشــــخيص
 الموىبة والتفوق . 

  الموىوبــــون ذوو أن يحــــدد مفيــــوم
 .صعوبات التعمم

  ة الطـــبلب أن يحـــدد الســـمات المميـــز
 المتفوقين . 

 .أن يذكر تعريف اإلبداع 

  .أن يحدد صفات اإلبداع 

  . أن يذكر تصنيف المتخمفين عقمًيا 

  تقيــــيم وتشــــخيص أن يــــذكر كيفيــــة
 .التخمف العقمي

  . أن يذكر أسباب اإلعاقة السمعية 

  ــــــــــة أن يشــــــــــرح تصــــــــــنيف اإلعاق
 السمعية.

  أن يــذكر طــرق االتصــال والتواصــل
 مع المعاقين سمعيا. 

  أن يفســــر المؤشــــرات الدالــــة عمــــى
 اإلعاقة السمعية.

  . أن يذكر مظاىر اإلعاقة البصرية 

 .أن يحدد أسباب اإلعاقة البصرية 

  ــة ــة تشــخيص اإلعاق أن يشــرح كيفي
 البصرية . 

 .أن يذكر كيفية العناية بالعين 

  أن يــــــــذكر مفيــــــــوم االضــــــــطرابات
 السموكية واالنفعالية. 

  تصـــــنيفات االضـــــطرابات أن يحـــــدد
 .سموكية واالنفعاليةال

  .أن يذكر مفيوم صعوبات التعمم 

 .أن يفسر أسباب صعوبات التعمم 
  .أن يذكر مفيوم التوحد 

  أن يوضــــــــــح ســــــــــمات األطفــــــــــال
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رقم 
 الجمسة

 عنوان
 الجمسة 

 عدد
 لجمساتا

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي مناليدف  المستخدمة

 التوحديين.
  أن يـــذكر مفيـــوم المعـــوقين جســـمًيا

 وصحًيا. 

  أن يوضــــــــــح كيفيــــــــــة تشــــــــــخيص
المعـــــوقين بـــــدنًيا المصـــــابين فـــــي 

 الجياز العصبي المركزي.

 تقيــيم وتشــخيص  ةأن يوضــح كيفيــ
 الشمل الدماغي.

  أن يفـــــــرق بـــــــين أنـــــــواع الشـــــــمل
 الدماغي.

  ــــى ــــة إل أن يفســــر األســــباب المؤدي
  الشمل الدماغي.

  أن يوضـــح كيفيـــة تشـــخيص الشـــمل
 المخي. 

 .أن يذكر تشخيص شمل األطفال 

 .أن يحدد أعراض شمل األطفال 

  أن يشــرح تشــخيص المعــوقين بــدنًيا
 المصابين في الييكل العظمي.

 تشخيص تشوىات الشفةوضح أن ي 

 والفم. 

  أن يفســـــر اإلصـــــابة بخمـــــع الـــــورك
 الوالدي.  

   .أن يذكر أسباب التيابات المفاصل 

   .أن يحدد أسباب التيابات العظام 

   .أن يذكر أسباب ىشاشة العظام 

  أن يفسـر اإلصـابة بمـيبلن وانحــراف
 العمود الفقري.  

  ــذكر تشــخيص المعــوقين بــدنًيا أن ي
 راض جسمية مزمنة. المصابين بأم

  ــواع األمــراض الجســمية أن يحــدد أن
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رقم 
 الجمسة

 عنوان
 الجمسة 

 عدد
 لجمساتا

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي مناليدف  المستخدمة

 المزمنة.

  أن يشـــرح كيفيـــة تقيـــيم وتشـــخيص
 األطفال المصابين بمتبلزمة داون.

  ــز بــين مفيــومي ات اضـــطرابأن يمي
 المغة.ات اضطـرابالتواصل و 

  أن يــــذكر كيفيــــة تقيــــيم وتشــــخيص
 ذوى اضطرابات التواصل. 

 .أن يحدد مظاىر اضطرابات المغة 

 سر أسباب تأخر نمو المغة.أن يف 

  أن يذكر مفيوم  البرنامج اإلرشادي
 األسري.

  ــامج العبلجــي أن يحــدد مبلمــح البرن
 المغوي لعبلج تأخر نمو المغة. 

  أن يشــرح برنــامج ارشــادى ألم طفــل
 لديو تأخر لغوى.

  الصوتأن يحدد مفيوم. 

  اضطرابات الصوتأن يذكر مفيوم. 

  أسباب اضطراب النطقأن يفسر . 

  تشــــــــــخيص يــــــــــذكر  كيفيــــــــــة أن
 .اضطرابات النطق

 متطمبــات إخــراج الصــوت  أن يوضــح
 .الجيد

  ـــيم وتشـــخيص حـــاالت ـــذكر تقي أن ي
 اضطرابات الصوت. 

  أن يشـــــــرح كيفيـــــــة الوقايـــــــة مـــــــن
 اضطرابات الصوت.

  أن يحدد مفيـوم اضـطرابات الطبلقـة
 في الكبلم.

  ــــــــة أن يشــــــــرح الصــــــــورة االكمينكي
 ألعراض التمعثم.  

  ــــو ــــين مفي ــــز ب مي الموىبــــة أن يمي
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رقم 
 الجمسة

 عنوان
 الجمسة 

 عدد
 لجمساتا

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي مناليدف  المستخدمة

 والتفوق.

  أن يوضــح كيفيــة تقيــيم وتشــخيص
 التفوق والموىبة. 

  خصـــــــــائص الطـــــــــبلب أن يحـــــــــدد
 .المتفوقيــن

  مشــــــــــكبلت الطــــــــــبلب أن يحــــــــــدد
 .المتفوقين

  تقيـــيم وتشـــخيص أن يشـــرح كيفيـــة
 .الطبلب المتفوقين عقميا

 اختبارات الذكاء أن يذكر أنواع. 

  أن يفســــــر أســــــباب عــــــدم كفايــــــة
كشـــــف عـــــن اختبـــــارات الـــــذكاء لم
 الموىوبين والمتفوقين.

 الحدود الزمنية والمكانية لتطبيق البرنامج: -
القبمي والبعدي أسبوع باإلضافة إلى الجمسات "اإلعبلمية" تطبيق الاستغرق 

ستغرق تنفيذىا إعبلمية اثبلث جمسات بمعدل  بوًعاأس( 88مدتيا )زمنية  ةفتر و"التنفيذية" 
مجمسات التنفيذية لعينة مكونة من تسعة طبلب وثبلث جمسات أسبوعًيا ل اأسبوعً 

)المجموعة التجريبية( من قسم التربية الخاصة بكمية التربية بجامعة الطائف، وتم التدريب 
 بإحدى الحجرات الدراسية بكمية التربية بجامعة الطائف.

 التحقق من صبلحية البرنامج التدريبي: -
ريبي القائم عمى ميارات ماوراء  تم عرض جمسات البرنامج التد :صدق البرنامج

تسعة محكمين من أعضاء ىيئة التدريس بقسم عمم النفس والتربية الخاصة عمى المعرفة 
لمعرفة و ألخذ آرائيم ومقترحاتيم حول الجمسات وىدفيا، بكمية التربية بجامعة الطائف 
والجدول   حول البرنامج، ب من كل منيم إبداء الرأيمِ مدى صبلحية البرنامج الُمعد طُ 

 التالي يوضح نسب اتفاق المحكمين عمى عناصر تحكيم البرنامج.
التدريبي نسب االتفاق بين المحكمين عمى عناصر تحكيم البرنامج  (5جدول )

 ميارات ماوراء  المعرفة القائم عمى 
 نسب االتفاق عناصر التحكيم م
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 %811 .صبلحية البرنامج لمتطبيق عمى مجموعة البحث 8
 %44.4 التدريبي.رتباط أىداف الجمسات بالمحتوى ا 8
 %811 الطبلب.مبلءمة األنشطة والميام لمستوى  1
 %811 .داخل كل جمسة ألىدافو التدريبيمناسبة المحتوى  1
 %33.3 لمدى تحقق االىداف. التقويم قياس 1

أن نسبة االتفاق بين المحكمين عمى عناصر  (5)يتضح من الجدول        
مما يدعوا إلى  مناسبة% ، وتعتبر ىذه النسب (811،   33.3)كيم تراوحت ما بين التح

جراءاتو وطرق تقويمو. التدريبي الثقة في صبلحية البرنامج   بأىدافو وا 
 

 (1( ممحق ) نيعداد الباحث)إ  ممعالجة التجريبيةلمقياس التقييم الذاتي  -1
قائم عمى التدريبي ال لمبرنامج يةممعالجة التجريبلمقياس التقييم الذاتي  تم إعداد

 فعاليةفي نياية الجمسات التجريبية لتقييم  تقديميا لمطبلببيدف  ةميارات ماوراء  المعرف
مقياس متدرج من  عبارة، وأمام كل عبارة( 83المعالجة لمجمسات التجريبية، وتكون من )

ألخذ  سعة محكمينتوتم عرض االستمارة عمى  ،ال( -ا أحيانً   -اختيارات )نعم  ةثبلث
  :يوضح نتائج ذلك التاليآرائيم، والجدول 
 لممعالجة الذاتي التقييم مقياسالمحكمين حول  نسبة االتفاق بين (81جدول )

      التجريبية

 نسبة االتفاق عبارات التحكيم م

 %811 بوضوح. صياغة العبارات 8

 %44.4 لطبلب الجامعة.مناسبة العبارات  8

 %44.4 برنامج التدريبي.جرائي لمات مع التعريف اإلاتفاق العبار  1

 %811 ءات التجريبية لمجمسات.لئلجرا عباراتشمولية ال 1

أن نسب االتفاق عمى عناصر التحكيم السابقة تراوحت ما  (81) يتضح من الجدول
 .ويمكن الوثوق  بيا في نتائج المقياس ، مناسبة%  وىي نسبة (811 -44.4)بين 

 :التجريبية لممعالجة الذاتي التقييم نتائج مقياس
لكل عبارة من  التجريبيةمجموعة ال طبلب تم حساب النسب المئوية الستجابات

 الذين لمطبلبأن النسب المئوية  ووجد التجريبية ممعالجةل التقييم الذاتيعبارات مقياس 
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ما بين  توح)أحيانا( ترا الذين اختاروا%، و (51 - 18))نعم( تراوحت ما بين  اختاروا
%، وىذه النسب تدل (11 -صفر))ال( تراوحت ما بين  والذين اختاروا% (11 -صفر )

مناسبة، وىذا يدل عمى قيام بنسب تبعوا اإلجراءات التجريبية لمبرنامج ا الطبلب عمى أن
تباعيم لمتعميمات في جميع الجمسات  .الطبلب باإلجراءات التجريبية وا 

 
 
 
 
  :إجراءات البحث :خامًسا 

لحصول عمى موافقة وكيل الجامعة عمى التطبيق فى المرحمة الجامعية، ثم تم ا .8
بكمية التربية بجامعة الطائف طبلب قسم التربية الخاصة مقاببلت مع  عقدتم 

 لتوضيح اليدف من البحث. 

وتحديد الطبلب  القراءة اإلبداعية ومقياس التفكير االستراتيجي طبق اختبار .8
 .في كل منيمااألدنى   اعاإلربالذين تقع درجاتيم في 

 ابينيم إجراء التكافؤلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتم إتم تقسيم الطبلب  .1
 في القراءة اإلبداعية والتفكير االستراتيجي والعمر الزمني.

 جمسات البرنامج التدريبي القائم عمى ميارات ماوراء المعرفة.تم إعداد  .1
 ةماوراء  المعرفعمى ميارات  القائمالبرنامج التدريبي القيام بتطبيق جمسات  .1

 فقط.المجموعة التجريبية طبلب عمى 
القراءة اإلبداعية ومقياس التفكير  اختبارتم تطبيق البرنامج من  االنتياءبعد  .2

الضابطة والتجريبية )قياس بعدى(، ثم تطبيق  المجموعةاالستراتيجي عمى 
)قياس   فقط يبيةالمجموعة التجر  طبلب عمى شيربعد مرور  األداتيننفس 
 تتبعي(.

دخال البيانات عبر و  والقيام بتصحيحيا،المطبقتين  األداتينتم جمع نتائج  .3 ا 
 Statistical package for (SPSS)الحاسب اآللي من خبلل برنامج  

social Science ( 82اإلصدار.) 
السابقة، البحوث نتائج و  في ضوء اإلطار النظري البحثتم تفسير نتائج  .4

 .التي تم التوصل إلييا لتوصيات الخاصة بالنتائجوصياغة ا
 :نتائج البحث 
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بين  ةإحصائيذات داللة توجد  فروق "  :أنو ينص ىذا الفرض عمى :الفرض األول 
القراءة اإلبداعية لدى طبلب المجموعتين التجريبية  اختباردرجات  رتبمتوسطي 

 والختبار صحة ىذا الفرض. " والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية
لؤلزواج غير المتماثمة لبحث داللة  Mann Whitneyاختبار مان ويتنى  تم استخدام

القراءة اإلبداعية لدى طبلب المجموعتين  اختباردرجات  رتبالفروق بين متوسطي 
 ويتضح ذلك في الجدول التالي: ي،التجريبية والضابطة في القياس البعد

 
 
 
 

القراءة اإلبداعية لدى طبلب  اختبارمتوسطى رتب درجات ل (Uقيمة ) (88جدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي.

 البعد
 

 المجموعة
االنحراف  المتوسط ن

 المعياري
 متوسط 
 الرتب

 مجموع
 الرتب 

 معامل
 مان

 Uويتنى  
 Zقيمة 

 مستوى
 الداللة

حجم 
 التأثير

 1.48 1.18 1.851 1.111 55.11 88.11 1.14 14.1 5 التجريبية األصالة
 88.11 1.11 8.8 83.8 2 الضابطة

 1.31 1.18 8.455 1.111 52.11 81.23 8.8 2.2 5 التجريبية المرونة
 81.11 1.11 8.8 1.8 2 الضابطة

 1.41 1.18 1.813 1.111 55.11 88.11 8.8 3.3 5 التجريبية الطبلقة
 88.11 1.11 1.4 1.1 2 الضابطة

 1.38 1.18 8.311 1.111 51.11 81.12 8.5 81.3 5 التجريبية التوسع
 81.11 1.83 8.1 88.1 2 الضابطة

الدرجة 
 الكمية

 1.48 1.18 1.852 1.111 55.11 88.11 1.8 24.2 5 التجريبية
 88.11 1.11 1.1 13.8 2 الضابطة

التجريبية  تينوسطات درجات المجموعمتلقيم  البيانيالتمثيل  التاليويوضح الشكل 
 .فى القياس البعدى القراءة اإلبداعية اختبارعمى أداء  والضابطة
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  والضابطةالتجريبية  تين( التمثيل البياني لمتوسطات درجات المجموع8شكل )
 .فى القياس البعدى القراءة اإلبداعية اختبارعمى أداء 

وجود فروق دالة إحصائًيا بـين متوسـطي  (8الشكل )( و 88)يتضح من الجدول            
التوســع( والدرجــة  –الطبلقــة  –المرونــة  –رتــب درجــات أبعــاد القــراءة اإلبداعيــة )األصــالة  

( 1.18المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة، وىــى دالــة عنــد مســتوى )الكميــة لــدى طــبلب 
ر باســتخدام القــانون كمــا تراوحــت  قيمــة حجــم األثــ ،المجموعــة التجريبيــةطــبلب لصــالح 

%( إلـى 38( ممـا يعنـي أن مـن )1.41(، )1.38(  ما بـين )nعمى جذر  Z)قسمة قيمة 
ـــاين درجـــات طـــبلب  41) ـــة%( مـــن تب ـــراءة  المجموعـــة التجريبي ـــدي لمق ـــاس البع ـــي القي ف

 اإلبداعية يعود ألثر البرنامج وىذه القيم تشير لحجم تأثير كبير.
عض البحوث رغم تباين متغيراتيا المستقمة ىذا الفرض مع نتائج بوتتفق نتيجة    

الذي يسعى البحث الحالي بالكشف  ميارات القراءة اإلبداعيةإال أنيا حسنت من مستوى 
بحث عن مدى تأثر تمك الميارات من خبلل التدريب عمى ميارات ماوراء المعرفة مثل 

وحل المشكبلت  إستراتيجيتي المناقشة فعالية الذي توصمت نتائجو إلى( 8115البراوي )
 إلى الذي أشارت نتائجو( 8181بحث الحميد )، و في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية

البرنامج القائم عمى القصة في تنمية ميارات )الطبلقة، والمرونة، واألصالة،  فعالية
استخدام استراتيجية فعالية  الذي أظيرت نتائجو( ه8118بحث الغامدي )، و والتفاصيل(
عطا  ؛8188،زيادي ) كل من بحث، و معرفي في تنمية ميارات القراءة اإلبداعيةالتفكير ال

استخدام  إلى فعالية الذين توصمت نتائجيم (8182الحايك،  ؛8181 ،اهلل وعيسى
 .استراتيجية العصف الذىني في تنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعية

المجموعة  يرجع الباحثان تفوق طبلب المجموعة التجريبية عمى طبلبو    
 –وأبعادىا المتمثمة في )األصالة  القراءة اإلبداعية "  اختبارالضابطة في األداء عمى" 

التي  ةماوراء المعرفميارات ستخدم ا إلىعقب التدريب التوسع(  –الطبلقة  –المرونة 
خبلل القراءة، وجعل كل منيم يحاول التعمق فى تطوير قدرات الطبلب  فعالبشكل  أسيم
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المقروء، ويحاول دمج األفكار الجديدة في النص مع المعمومات السابقة لديو، في النص 
عطاء تفاصيل جديدة لم تكن موجودة في النص، ولعل ذلك تم بسبب  منح والتوسع وا 

عمى وضع اليدف والتخطيط لعمميم  مكيفية استعراض قدراتيو الوقت الكافي لمتفكير 
مما زاد ، تقييم أداءىم عقب االنتياء من القراءةاألكاديمي ومراقبة أداءىم خبلل القراءة و 

، وتقدير ذواتيمفرصة االعتماد عمى  م، ووفر ليالقراءةفي الجادة بالمشاركة  مشعورىمن 
يؤمن بقدرتو  منيمالخاصة في الزمان والمكان، وأصبح كل  محسب ظروفي مقدراتي

مكاناتو وأىدافو وقراراتو، مما   القراءة اإلبداعية اراتمي في تنمية فعالسيم بشكل أوا 
 .لدييم

 
 

بين  ةإحصائيذات داللة توجد  فروق ينص ىذا الفرض عمى أنو: " :الفرض الثاني
درجات مقياس التفكير االستراتيجي لدى طبلب المجموعتين التجريبية  رتبمتوسطي 

والختبار صحة ىذا الفرض . " والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية
لؤلزواج غير المتماثمة لبحث داللة  Mann Whitneyاختبار مان ويتنى تخدم تم اس

درجات مقياس التفكير االستراتيجي لدى طبلب المجموعتين  رتبالفروق بين متوسطي 
 :التاليويتضح ذلك في الجدول   ،التجريبية والضابطة في القياس البعدي

ير االستراتيجي لدى درجات مقياس التفك رتبمتوسطى ( لUقيمة ) (88جدول )
 طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي.

االنحراف  المتوسط ن المجموعة البعد
 المعياري

متوسط 
 الرتب

 مجموع 
 الرتب

 معامل
 مان
 Uويتنى 

 قيمة
 Z 

 مستوى
 الداللة

حجم 
 التأثير

 إدراك
الواقع  

 األكاديمي

 881.1 81.51 8.418 81 5 التجريبية

 11.1 1.12 8.311 84.11 2 الضابطة 1.58 1.18 1.128 1

التخطيط 
 األكاديمي

 11.1 1.12 8.343 83.33 2 الضابطة 1.58 1.18 1.128 1 881.1 81.51 8.314 18 5 التجريبية

 اإلبداع
 األكاديمي 

 11 1 8.214 81 2 الضابطة 1.51 1.18 1.284 1.111 882 81 8.884 18 5 التجريبية

النظرة 
 المستقبمية

 13.1 1.84 8.511 81.11 2 الضابطة 1.43 1.18 1.158 8.1 881.1 81.38 8.181 81.11 5 التجريبية

 الدرجة
 الكمية 

 11 1 1.131 31.44 2 الضابطة 1.58 1.18 1.141 1.111 882 81 1 818.11 5 التجريبية
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التجريبية  تينتوسطات درجات المجموعلقيم م البيانيالتمثيل  التاليويوضح الشكل 
 .التفكير االستراتيجي فى القياس البعدى مقياسعمى أداء  والضابطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 عمى أداء والضابطةالتجريبية  تين( التمثيل البياني لمتوسطات درجات المجموع8شكل )
 .التفكير االستراتيجي فى القياس البعدى مقياس

وجود فـروق دالـة إحصـائًيا بـين متوسـطي  (8( والشكل)88)يتضح من الجدول            
رتــب درجــات أبعــاد التفكيــر االســتراتيجي المتمثمــة فــي )إدراك الواقــع األكــاديمي، والتخطــيط 

المجمـوعتين األكاديمي، واإلبداع األكاديمي، والنظرة المستقبمية( والدرجة الكمية لدى طبلب 
المجموعــة طــبلب ( لصــالح 1.18مســتوى ) التجريبيــة والضــابطة، وىــى دالــة وموجبــة عنــد

(  nعمـى جـذر  Zكما تراوحت  قيم حجـم األثـر باسـتخدام القـانون )قسـمة قيمـة التجريبية، 
ــاين درجــات 51%( إلــى )43(، ممــا يعنــي أن مــن )1.51(، )1.43مــا بــين ) %( مــن تب
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رنــامج فــي القيــاس البعــدي لمتفكيــر االســتراتيجي يعــود ألثــر الب المجموعــة التجريبيــةطــبلب 
 وىذه القيم تشير لحجم تأثير كبير .

ىذا الفرض مع نتائج بعض البحوث رغم تباين متغيراتيا سواء وتتفق نتيجة 
المستقمة أم التابعة إال أنيا أعتمدت عمى التفكير االستراتيجي تارة وحسنت من مستوى 

شف عن مدى وىو ما يسعى البحث الحالي إلي الكالتفكير االستراتيجي تارة أخرى ميارات 
 Costaمثل بحث  تأثر تمك الميارات من خبلل التدريب عمى ميارات ماوراء المعرفة

الذي توصل إلى أن التدريب ساعد الطبلب عمى التفكير االستراتيجي بصورة أكثر  (2008)
الذين  Black, Soto and Spurlin) 2016؛ (Joseph, 2006 وبحث كل من فعالية،

ريس ميارات ماوراء المعرفة تؤدي إلى تحسن التعمم، حيث توصمت نتائجيم إلى أن تد
ميارات التفكير  توظيففي الفصول الدراسية  ةالمعرفماوراء نموذج أيدعم استخدام 

نتائجيم إلى أن التدريب  أشارت الذين Salavati et al. (2017)وبحث  ،االستراتيجي
تغيير االتجاىات من السمبية عمى تحسين مستوى التفكير االستراتيجي يمكن أن يؤدي إلى 
 .إلى اإليجابية والحصول عمى أفضل الفرص المستقبمية المتاحة

ـــى طـــبلب المجموعـــة كمـــا  ـــة عم ـــان تفـــوق طـــبلب المجموعـــة التجريبي يرجـــع الباحث
وفــي أبعــاده المتمثمــة فــي إدراك  الضــابطة فــي األداء عمــى " مقيــاس التفكيــر االســتراتيجي "

عقـــب  األكـــاديمي، واإلبـــداع األكـــاديمي، والنظـــرة المســـتقبمية الواقـــع األكـــاديمي، والتخطـــيط
مـاوراء تنوع الفنيات المتبعة في البرنامج التدريبي والتركيز عمى دمـج ميـارات  إلىالتدريب 
 لطـبلب المجموعـة التجريبيـةا نشـاًطا عقمًيـا أساسـيً حيث إنيا مثمت  خبلل التدريب،المعرفة 

بأسـموب منيجـي، وفـي تطـوير  واجيـتيمكبلت التـي ، وحـل المشـمتنظيم أفكارى وأسيمت في
ليـم، التـي أصـبحت تشـكل أحـد األىـداف الرئيسـة االسـتراتيجية في اتخاذ القـرارات  ممياراتي

مما جعل كل طالـب مـنيم يـدرك مسـتواه وواقعـو األكـاديمي، والتخطـيط الـذي دفعـو لمحاولـة 
 وليصـبح أفضـل مـن أقرانـو، التغمب عمى أوجو الضعف لديو وبذل المزيد من الجيد لمتفـوق

خـبلل  يـايرتبو األولويـات  كـل طالـب لديـو نظـرة مسـتقبمية وأصـبح يحـددمما ساىم في جعـل 
الوقت واالستعداد بالقدر الكافي من اإلمكانيـات الفكريـة  إدارة واستثمارالتعامل مع المواقف 
ر االسـتراتيجي ميـارات التفكيـفـي تنميـة  فعالبشكل  جعمو ينعكس ايجاًباالمتاحة لديو، مما 

 وأبعاده لدى طبلب المجموعة التجريبية.
بين  ةإحصائيذات داللة : " ال توجد فروق ينص ىذا الفرض عمى أنو :الفرض الثالث

القراءة اإلبداعية في  اختبار عمى درجات طبلب المجموعة التجريبية رتب اتمتوسط
م اختبار لفرض تم استخداىذا اصحة والختبار   ."القياسات القبمية والبعدية والتتبعية

كما ىو موضح وجاءت النتائج  لمقياسات المتكررة لمعينات الصغيرة  Friedman فريدمان
 بالجدول التالى:
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درجات القياسات  رتب اتمتوسط وداللتيا لمفروق بين (8كاقيمة )( 81جدول )
 .مجموعة التجريبيةالقراءة اإلبداعية لدى طبلب ال عمى اختبارالقبمية والبعدية والتتبعية 

االنحراف  المتوسط القياس المتغير
 المعياري 

متوسط 
درجات  8قيمة كا الرتب 

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 األصالة 
 8 8.3 82.11 قبمي

 8.15 1.1 14.11 بعدي 1.18 8 81.531
 8.28 8.1 14.88 تتبعي

 المرونة 
 8 1.3 1.1 قبمي

 8.11 8.8 2.2 بعدي 1.18 8 81.311
 8.23 8.1 3.11 تتبعي

 الطبلقة 
 8 8.1 1.2 قبمي

 8.12 8.8 3.3 بعدي 1.18 8 81.811
 8.11 8.8 3.3 تتبعي

 التوسع
 8.88 8.1 88.1 قبمي

 8.15 8.5 81.3 بعدي 1.18 8 81.181
 8.28 8.1 81.4 تتبعي

الدرجة 
 الكمية

 8 81.3 14.4 قبمي
 8.15 1.8 24.2 بعدي 1.18 8 81.881

 8.28 1.8 24.4 تتبعي
لقــيم متوســطات درجــات القياســات القبميــة  البيــانيالتمثيــل  التــاليويوضــح الشــكل  

 .القراءة اإلبداعية لدى طبلب المجموعة التجريبية عمى اختباروالبعدية والتتبعية 
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عمى اسات القبمية والبعدية والتتبعية ( التمثيل البياني لمتوسطات درجات القي1شكل )

 .القراءة اإلبداعية لدى طبلب المجموعة التجريبية اختبار
أن قيمة اختبـار فريـدمان جـاءت دالـة فـي  (1( والشكل )81)يتضح من الجدول           

 اتبــين متوســط ةإحصـائيذات داللــة وجـود فــروق جميـع األبعــاد والدرجــة الكميـة ممــا يعنــي 
القراءة اإلبداعية لدى طبلب المجموعة التجريبيـة فـي القياسـات القبميـة  تباراخدرجات  رتب

تـم  القياسات القبمية والبعديـة والتتبعيـةاتجاه الفروق بين  ولمتعرف عمىوالبعدية والتتبعية، 
 وجاءت النتائج كما يمي:لؤلزواج المتماثمة،  Wilcoxonاستخدم اختبار 

  جات القياسين القبمي والبعدي:أواًل: الفروق بين متوسطات رتب در 
 القبمي القياسين درجات رتب لمفروق بين متوسطي  "Z" اختبار( نتائج 81) جدول
  .القراءة اإلبداعية لدى طبلب المجموعة التجريبية عمى اختبارالبعدي و 
 متوسط العدد الرتب المتغير

 الرتب

 مجموع
 الرتب

Z حجم  الداللة
 التأثير

 األصالة 
 صفر صفر 1 ةالسالب الرتب

8.224 1.18 
1.45 

 11 1 5 الموجبة الرتب
   1 المتساوية الرتب

 المجموع
 

5   

 المرونة

 صفر صفر 1 السالبة الرتب

8.258 1.18 

1.51 
 11 1 5 الموجبة الرتب

   1 المتساوية الرتب
   5 المجموع

 الطبلقة
 صفر صفر 1 السالبة الرتب

8.258 1.18 
1.51 

 11 1 5 الموجبة الرتب
   1 المتساوية الرتب

   5 المجموع

 التوسع
 صفر صفر 1 السالبة الرتب

8.111 1.18 
1.41 

 11 1 4 الموجبة الرتب
   8 المتساوية الرتب

   5 المجموع
 1.45 1.18 8.224 صفر صفر 1 السالبة الرتبالدرجة 

 11 1 5 موجبةال الرتب
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   1 المتساوية الرتب الكمية
   5 المجموع

 ( ما يمي:81)من الجدول يتضح 
القياسـين القبمـي والبعـدي فـروق دالـة إحصـائًيا  بـين متوسـطي رتـب درجـات  توجد -

لممجموعـــة التجريبيـــة عمـــى اختبـــار القـــراءة اإلبداعيـــة المتمثمـــة فـــي األبعـــاد 
الكمية في اتجاه القياس البعـدي والدرجة توسع( )األصالة  والمرونة والطبلقة وال

حيث كـان متوسـط الرتـب الموجبـة أعمـى مـن متوسـط الرتـب السـالبة فـي جميـع 
 األبعاد والدرجة الكمية.

(  مـا nعمـى جـذر   Z)قسـمة قيمـة  تراوحت  قيمة حجم األثر باسـتخدام القـانون  -
ــاين %( مــن  51%( إلــى )41( ممــا يعنــي أن مــن )1.51(، )1.41بــين ) تب

فـي القيـاس البعـدي لمقـراءة اإلبداعيـة يعـود  المجموعـة التجريبيـةدرجات طـبلب 
 ألثر البرنامج وىذه القيم تشير لحجم تأثير كبير. 

 :ثانًيا: الفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي 

دي القياسين البع متوسطي رتب درجاتلمفروق بين   "Z" اختبار( نتائج 81) جدول
  .القراءة اإلبداعية لدى طبلب المجموعة التجريبية اختبار عمى تبعيتوال

 العدد الرتب المتغير
 متوسط
 الرتب

  مجموع
 الرتب

Z الداللة 

 األصالة 
 88.11 1.11 8 السالبة الرتب

1.814 
 غير
 دالة

 81.11 8.11 1 الموجبة الرتب

  1 المتساوية الرتب
 5 المجموع

 المرونة

 1.11 1.11 8 السالبة لرتبا

8.118 
 غير
 دالة

 88.11 1.11 1 الموجبة الرتب

  1 المتساوية الرتب
 5 المجموع

 الطبلقة
 1.11 8.11 8 السالبة الرتب

1.111 
 غير
 دالة

 1.11 8.11 8 الموجبة الرتب

  1 المتساوية الرتب
 5 المجموع

 1.113 2.11 1.11 8 السالبة الرتب التوسع
 غير
 5.11 1.11 1 الموجبة الرتب دالة

  1 المتساوية الرتب
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 5 المجموع

الدرجة 
 الكمية

 81.11 1.83 1 السالبة الرتب

1.111 
 غير
 دالة

 81.11 1.81 1 الموجبة الرتب

  8 المتساوية الرتب
 5 المجموع

اختبار ويمكوكسون جاءت غير دالة في  ( أن قيمة81)من الجدول يتضح               
عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب  مما يعني جميع األبعاد والدرجة الكمية

اختبار القراءة اإلبداعية المتمثمة في األبعاد )األصالة  والمرونة والطبلقة والتوسع( درجات 
، مما يدل ن البعدي والتتبعيالمجموعة التجريبية في القياسي طبلب ىالكمية لدوالدرجة 

 تحسين في ةقائم عمى ميارات ماوراء  المعرفالتدريبي البرنامج ال عمى استمرارية فعالية
 المجموعة التجريبية.القراءة اإلبداعية لدى طبلب 

ىذا الفرض مع نتائج بعض البحوث رغم تباين متغيراتيا المستقمة إال وتتفق نتيجة 
الذي ىـ( 8111بحث الشيري ) مثل القراءة اإلبداعية مياراتأنيا حسنت من مستوى 

استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية ميارات القراءة  أظيرت نتائجو فعالية
المذان توصمت ( 8188)ياألحمدو  ،(8188المخزومي ) كل من بحث، و اإلبداعية
يارات القراءة استخدام استراتيجية ماوراء معرفية في تنمية م إلى فعالية نتائجيما
بعض استراتيجـيات  فعالية أشارت نتائجو إلىالذي ( 8181بحث خطاب )، و اإلبداعية

 .االستقصـاء فى تنمية الفيم القرائى وميارات القـــراءة اإلبداعية
نتائجو الذي أشارت  Yang (2012)بحث كما تتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو 

لمعرفية في مساعدة الطالب عمى إتقان استراتيجيات االستراتيجيات ماوراء ا فعالية إلى
التخطيط والمراقبة والفيم أثناء القراءة، أي أن التدريب عمى االستراتيجيات ماوراء المعرفية 

بحث كل  وتوصلساىم بشكل فعال في تنمية القراءة اإلبداعية لدى المتدربين، 
ة ارتباطية موجبة إلى وجود عبلق Hong-Nam, Leavell and Maher  (2014)من

بين استخدام الوعي ماوراء المعرفي واستراتيجيات القراءة أي كمما ارتقى مستوى ميارات 
 ماوراء المعرفة  تحسن مستوى استراتيجيات القراءة وصواًل لمقراءة اإلبداعية.

طبلب متوسطي درجات بين دالة احصائًيا يرجع الباحثان عدم وجود فروق و 
وأبعاده القراءة اإلبداعية  اختباربلل القياسين البعدي والتتبعي في المجموعة التجريبية خ

الذي أعطى الفرصة لممتدربين ليكون كل منيم  ةماوراء المعرفإلى التدريب عمى ميارات 
مبتكر فى تفكيره، وينظم المادة المقروءة بيدف التوصل إلى استنتاجات فردية لحل 

ا لمبحث عن أفكار جديدة، المكتوبة وينطمق بعيدً المشكبلت القرائية، وأصبح يترك المادة 
السابقة، وأصبح لدييم  المعرفةفي المتضمنة وساعدىم عمى تصحيح التصورات الخاطئة 

بالقدرة  نتيجة إدراك كل طالب لقدراتو ومياراتو وشعور ،باالرتياح النفسي والطمأنينة اشعورً 
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ر ىذا الشعور خبلل مرحمة القياس وقد استم القرائية،عمى تطوير ذاتو وتنمية مياراتو 
القراءة اإلبداعية وساىم فى استمرار المستوى  اختبارداء فى ألالتتبعي، مما انعكس عمى ا

 لمرتفع لدييم.ا
بين  ةإحصائيذات داللة " ال توجد فروق  ينص ىذا الفرض عمى أنو: :الفرض الرابع

المجموعة التجريبية في درجات مقياس التفكير االستراتيجي لدى طبلب  رتب اتمتوسط
م اختبار الفرض تم استخداصحة ىذا الختبار ىذا و   ."القياسات القبمية والبعدية والتتبعية 

لجدول با وجاءت النتائج كما لمقياسات المتكررة لمعينات الصغيرة،  Friedman فريدمان
 التالى:

جات القياسات در  رتب اتمتوسط بين فروق( وداللتيا لم8كااختبار )قيمة ( 82جدول )
 التفكير االستراتيجي  عمى مقياسالقبمية والبعدية والتتبعية 

 .لدى طبلب المجموعة التجريبية

  القياس المتغير
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
درجات  8قيمة كا الرتب 

 الحرية
مستوى 
 الداللة

إدراك الواقع 
 األكاديمي

 8 8.511 81.88 قبمي
 8.28 8.418 81 بعدي 1.18 8 81.531

 8.15 8.214 81.11 تتبعي

 التخطيط 
 األكاديمي

 8 8.511 81.88 قبمي
 8.12 8.314 18 بعدي 1.18 8 81.111

 8.11 1.114 11.11 تتبعي

 اإلبداع
 األكاديمي  

 8 8.434 81.11 قبمي
 8.28 8.884 18 بعدي 1.18 8 81.531

 8.15 8.511 85.44 تتبعي

 النظرة 
 المستقبمية

 8 8.111 4.11 قبمي
 8.23 8.181 81.11 بعدي 1.18 8 81.481

 8.11 8.214 81 تتبعي
 الدرجة

 الكمية 
 8 2.815 18.88 قبمي

81.481 8 1.18 
 8.23 1 818.11 بعدي
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 8.11 2.245 54.22 تتبعي
جات القياسات القبمية لقيم متوسطات در  البيانيالتمثيل  التاليويوضح الشكل  

 .التفكير االستراتيجي لدى طبلب المجموعة التجريبية عمى مقياسوالبعدية والتتبعية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمى درجات القياسات القبمية والبعدية والتتبعية ( التمثيل البياني لمتوسطات 1شكل )
 .التفكير االستراتيجي لدى طبلب المجموعة التجريبية مقياس

أن قيمــة اختبــار فريــدمان جــاءت دالــة فــي  (1( والشــكل)82)تضــح مــن الجــدول ي         
 اتبــين متوســط ةإحصـائيذات داللــة وجـود فــروق جميـع األبعــاد والدرجــة الكميـة ممــا يعنــي 

لــدى طــبلب المجموعــة التجريبيــة فــي القياســات التفكيــر االســتراتيجي  مقيــاسدرجــات  رتــب
ــىالقبميــة والبعديــة والتتبعيــة  ــار  اتجــاه الفــروق ولمتعــرف عم ــم اســتخدم اختب  Wilcoxonت

 وجاءت النتائج كما يمي:لؤلزواج المتماثمة، 
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 :أواًل: الفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين القبمي والبعدي 
 القبمي متوسطي رتب درجات القياسين بينلمفروق   "Z" اختبارنتائج ( 83) جدول

 .طبلب المجموعة التجريبيةلدى التفكير االستراتيجي  عمى مقياس البعدي

 العدد الرتب المتغير
 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

Z الداللة 
حجم 
 االثر

إدراك 
الواقع 
 األكاديمي

 صفر صفر 1 السالبة الرتب

8.231 1.18 
1.45 

 11 1 5 الموجبة الرتب

   1 المتساوية الرتب
   5 المجموع

التخطيط 
 األكاديمي

 

 صفر صفر 1 السالبة الرتب

8.251 1.18 
1.51 

 11 1 5 الموجبة الرتب

   1 المتساوية الرتب
   5 المجموع

اإلبداع 
 األكاديمي 

 صفر صفر 1 السالبة الرتب

8.258 1.18 
1.51 

 11 1 5 الموجبة الرتب

   1 المتساوية الرتب
   5 المجموع

النظرة 
 المستقبمية

 صفر صفر 1 السالبة الرتب

8.224 1.18 
1.45 

 11 1 5 الموجبة الرتب

   1 المتساوية الرتب
   5 المجموع

الدرجة 
 الكمية

 صفر صفر 1 السالبة الرتب
8.241 1.18 

1.45 
 11 1 5 الموجبة الرتب

   1 المتساوية الرتب
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   5 المجموع
 ما يمي:  (83)من الجدول يتضح 

القياســين القبمــي والبعــدي الــة إحصــائًيا بــين متوســطي رتــب درجــات فــروق دتوجــد  -
ــاس  ــى مقي ــة عم ــاد لممجموعــة التجريبي ــي األبع ــة ف ــر االســتراتيجي المتمثم التفكي

)إدراك الواقـــع األكـــاديمي، والتخطـــيط األكـــاديمي، واإلبـــداع األكـــاديمي، والنظـــرة 
ن متوسـط رتــب الكميــة فـي اتجـاه القيــاس البعـدي حيـث كــاوالدرجـة المسـتقبمية( 

الـــدرجات الموجبـــة أعمـــى مـــن متوســـط درجـــات الرتـــب الســـالبة لجميـــع األبعـــاد 
 والدرجة الكمية.

(، 1.45(  ما بـين )nعمى جذر  Zحجم األثر باستخدام القانون )قسمة قيمة  بمغ -
%( مـــن تبـــاين درجـــات طـــبلب 51%( إلـــى )45( ممـــا يعنـــي أن مـــن )1.51)

ـــة ـــدي المجموعـــة التجريبي ـــاس البع ـــود ألثـــر  فـــي القي لمتفكيـــر االســـتراتيجي يع
 البرنامج وىذه القيم تشير لحجم تأثير كبير.

 :ثانًيا: الفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي 
القياسين البعدي  متوسطي رتب درجاتلمفروق بين   "Z" اختبار( نتائج 84) جدول
  .المجموعة التجريبيةمقياس التفكير االستراتيجي لدى طبلب  عمى تبعيتوال
 متوسط العدد الرتب المتغير

 الرتب

 مجموع
 الرتب

Z الداللة 

إدراك 
الواقع 
 األكاديمي

 82 1 1 السالبة الرتب

8.842 
 غير
 دالة

 1 8.1 8 الموجبة الرتب

  1 المتساوية الرتب
 5 المجموع

التخطيط 
 األكاديمي

 

 85 1.31 1 السالبة الرتب

1.433 
 غير
 ةدال

 5 1 1 الموجبة الرتب

  8 المتساوية الرتب
 5 المجموع

اإلبداع 
 األكاديمي 

 82 1 1 السالبة الرتب

8.842 
 غير
 دالة

 1 8.1 8 الموجبة الرتب

  1 المتساوية الرتب
 5 المجموع

النظرة 
 المستقبمية

 81 1 1 السالبة الرتب

8.811 
 غير
 دالة

 4 1 8 الموجبة الرتب

  8 المتساوية الرتب
 5 المجموع

 غير 8.185 81 1.21 1 السالبة الرتبالدرجة 
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 دالة 1 8.1 8 الموجبة الرتب الكمية

  8 المتساوية الرتب
 5 المجموع

( أن قيمة اختبار ويمكوكسون جاءت غير دالة في 84)من الجدول يتضح             
عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب  جة الكمية مما يعنيجميع األبعاد والدر 

مقياس التفكير االستراتيجي المتمثمة في )إدراك الواقع األكاديمي، والتخطيط درجات أبعاد 
طبلب المجموعة  ىالكمية لدوالدرجة األكاديمي، واإلبداع األكاديمي، والنظرة المستقبمية( 

تدريبي البرنامج ال ، مما يدل عمى استمرارية فعاليةدي والتتبعيالتجريبية في القياسين البع
لدى طبلب ميارات التفكير االستراتيجي  تحسين في ةقائم عمى ميارات ماوراء  المعرفال

 المجموعة التجريبية.

 Day)؛  (Wong ,1993 ما أشار إليو كل من مع ىذا الفرض تتفق نتيجة و 

سموكيات التعمم التي تؤثر في كيفية و ترجمة لىأن التفكير االستراتيجي من  1994,
وصول إلى المعمومات السابقة، ومراقبة الفيم ال تيح لممتعمم، ويلممعموماتتجييز المتعمم 

، وبناء عمى ذلك استقراء المعمومات، وطرح األسئمة التوضيحية ذات الصمةو الفيم، عدم و 
 . ةميارات ماوراء المعرفعمى  المتعممينالتفكير االستراتيجي من خبلل تدريب  يتحسن

 نتائجو إلى  توصمت ( الذي8181ترغيني )بحث ىذا الفرض مع تتفق نتيجة كما 

 الفرعية ومتغيراتو التفكير االستراتيجي  بين إحصائية داللة ذات ارتباطية موجبة عبلقة وجود

 الوقت، في رالتفكي االفتراضات، قيادة النظمي، التصور االستراتيجي، عنو )القصد المنبثقة

 التكيف، عمى القدرة االستيعابية، اإلبداعية والمتمثمة في )القدرة القدرات وبين الذكية( الفرص

 اإلبداعية، القدرات تفعيل في االستراتيجي  التفكير التفكير(، ما يدلل عمى دور عمى القدرة
درات وميارات ( إلى أن التفكير االستراتيجي يساعد عمى توافر ق8555وقد أشار المغربي )

ضرورية لدى الفرد لقيامو بممارسة الميام، بحيث يمد صاحبو بالقدرة عمى فحص وتحميل 
عناصر البيئة المختمفة والقيام بالتنبؤات المستقبمية الدقيقة مع إمكانية صياغة 
االستراتيجيات واتخاذ القرارات المبلئمة مع الظروف المحيطة والقدرة عمى كسب معظم 

 نافسية.المواقف الت
 الذي توصل إلى فعالية (8181)بحث رمضان كما تتفق نتيجة الفرض الرابع مع نتيجة  

 استراتيجية قبعات التفكير الست فى تحصيل المفاىيم الفيزيائية وتنمية التفكير التحميمى
تخاذ القراركأحد أ                        وبحث كل من ،نماط التفكير االستراتيجي وا 

Arayesh et al. (2017) تأثير ليا أن الثقافة التنظيمية  الذين توصمت نتائجيم إلى
 كبير عمى التفكير االستراتيجي عمى المستوى التنظيمي. 
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بــين أداء طــبلب المجموعــة دالــة إحصــائًيا يرجــع الباحثــان عــدم وجــود فــروق كمــا   
إلــى  وأبعــاده جيالتجريبيــة خــبلل القياســين البعــدي والتتبعــي فــي مقيــاس التفكيــر االســتراتي

الـذي الـذى حصـل عميـو طـبلب المجموعـة التجريبيـة،  ةميارات ماوراء المعرفالتدريب عمى 
وتقويميــا عقــب وضــع األىــداف والخطــط االســتراتيجية والســعي لتحقيقيــا دفــع الطالــب إلــى 

، وأصــبح يفكــر مــن منظــور متكامــل الحتــواء المشــاكل ومواجيتيــا بمرونــة واقتــدار التطبيــق
إلـى االنتبـاه  والوقت، ولديو حالة داخميـة دفعتـيستثمر عتمد عمى امكانياتو، و ويضع خطة ت

واإلقبال عميو بنشاط موجو، واالسـتمرار فيـو حتـى يتحقـق الـتعمم، وأن  التدريبيالموقف  في
ىــذا الشــعور اســتمر مــع الطــبلب المتــدربين فــي المجموعــة التجريبيــة، ممــا أظيــر أدائيــم 

 لتتبعي في مقياس التفكير االستراتيجي.بنفس المستوى خبلل القياس ا
 :التوصيات
 :باآلتي الباحثان ناء عمى نتائج البحث الحالي يوصىب

خبلل تعمـيم  بداًل من طريقة اإللقاء ةميارات ماوراء المعرف ضرورة االعتماد عمى - 8
حـل مشـكبلتيم ينمي لـدييم قـدرات عقميـة عميـا تسـاعدىم فـي ، مما الجامعةطبلب 

 . األكاديمية
 ةميــارات مــاوراء المعرفـــكيفيــة اســـتخدام  تــدريب أعضــاء ىيئــة التـــدريس عمــى – 8

 .والتفكير االستراتيجي خبلل تدريس طبلبيم
وضع خطة منظمة ومتكاممة عمى المسـتوى القـومي مـن خـبلل مشـاركة أعضـاء  - 1

الـنفس فـى الـوطن العربـي عمـم ىيئة التدريس بالمممكة العربيـة السـعودية وعممـاء 
 لدى طبلب الجامعة.تنمية التفكير االستراتيجي حول البحوث ل إجراء من أج

تطوير أىداف المغـة العربيـة فـي المراحـل التعميميـة المختمفـة، بمـا ينمـي ميـارات  – 1
 القراءة اإلبداعية لدى الطبلب والطالبات.

حث أعضاء ىيئة التـدريس بالجامعـات عمـى اسـتخدام التفكيـر االسـتراتيجي خـبلل  -1
 ح، مما قد ينعكس بصورة أو بأخرى عمى تفكير طبلبيم.الشر 

 :المقترحة البحوث
الســـابقة وجـــدت مجموعـــة مـــن البحـــوث  الحـــالي ونتـــائج البحـــث نتـــائج  خـــبلل نمـــ

 مستقبمية: لبحوثالمشكبلت التي يمكن أن تكون موضوعات 
إدارة  قــائم عمــى الــذكاء االســتراتيجي فــي تحســين ميــارات فعاليــة برنــامج تــدريبي -8

 طبلب جامعة الطائف. لدى االستراتيجي  واتخاذ القرار  الوقت األكاديمي
القــراءة  فــي تحســين ميــاراتفعاليــة التــدريب عمــى ميــارات التفكيــر االســتراتيجي  – 8

 اإلبداعية لدى طبلب الجامعة  بمدينة الطائف.
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اء تحسـين األدوالتعزيـز المشـروط فـي  ةأثر التدريب عمى ميـارات مـاوراء المعرفـ - 1
 طبلب جامعة الطائف. األكاديمي لدى 

تنميـة  فعاليـة الـذات  فـي ةميارات ماوراء المعرف قائم عمى تدريبي فعالية برنامج – 1
 لدى طبلب جامعة الطائف.االبتكارية 

التفكيـــر تحســـين ميـــارات أثـــر التـــدريب عمـــى ميـــارات التفكيـــر االســـتراتيجي فـــي  - 1
 ة في المرحمة الجامعية.الناقداإلبداعية االبتكاري والقراءة 

 قائمة المراجع
 :المراجع العربية (8)

. مقومات التخطيط والتفكير االستراتيجي المتميز(. 8115أبو النصر، مدحت محمد )
 المجموعة العربية لمتدريب والنشر. :القاىرة

التعميمية لتنمية بعض القراءة  باأللعابأثر برنامج (. 8115أبو عكر، محمد نايف )
. رسالة بمدارس خان يونس األساسيلدى تبلمذ الصف السادس اإلبداعية 

 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية بغزة.
(. 8181سميح ) عواد ، فلاير محمد ؛ أبوجادو، صالح محمد ؛ السمطي، ناديا أبو

 طمبة لدى الشمولي( مقابل التفكير)التحميمي أساليب في الفروق دالالت استقصاء
 دراساتمجمة المتغيرات.  من لعدد وفًقا األنروا -واآلداب التربوية كمية العموم

 .158-131(،8)18التربوية، العموم
فاعمية إستراتيجية تدريس قائمة عمى التفكير الجانبى (. 8182أبو لبن، وجيو المرسي )

مجمة . فى تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادى
 .31 -88، 832، القراءة والمعرفة
(. فاعمية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية 8188األحمدي، مريم محمد )

بعض ميارات القراءة اإلبداعية وأثره عمى التفكير فوق المعرفي لدى طالبات 
مارات العربية اإلالمجمة الدولية لؤلبحاث التربوية، جامعة المرحمة المتوسطة. 

 .818  - 18،888متحدة،ال
سماعيل، جمال فرغل ) (. الوعي بما وراء المعرفة 8111إدريس، عبد الفتاح عيسى ؛ وا 

مجمة في عبلقتو بالفيم القرائي لدى تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي دراسة تنبؤية. 
 .51-11، 881كمية التربية، جامعة األزىر،
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ستراتيجيات التعمم في تنمية ميارات فاعمية بعض إ(. 8115البراوي، إيمان عبد اهلل )
. رسالة ماجستير غير منشورة، القراءة اإلبداعية لدي تبلميذ المدرسة اإلعدادية

 معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
أثر استراتيجية تآلف األشتات في تنمية ميارات القراءة  (.8182بصل، سموى حسن )

مجمة القراءة . ى تبلميذ المرحمة اإلعداديةاإلبداعية وفاعمية الذات القرائية لد
 .812 -35، 831، والمعرفة

اإلبداعية  القدرات تفعيل في االستراتيجي  التفكير دور(. 8181ترغيني، صبرينة )
 العموم كميةرسالة دكتوراه غير منشورة،  .صيدال مجمع حالة لممؤسسة دراسة

 .بسكرة خيضر محمد جامعة، والتجارية االقتصادية
. القاىرة: التفكير االستراتيجي الميارات والممارسات(. 8111فيق، أحمد عبد الرحمن )تو 

 بميك لمنشر والتوزيع.
أثر برنامج تدريسي قائم عمى استراتيجيتي العصف الذىني (. 8182الحايك، آمنة خالد)

. وقوائم الكممات في تحسين ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالبات الصف العاشر
 .184 -181، 11، العموم التربوية  دراسات

التنبؤ باإلنجاز بداللة التفكير االستراتيجي لدى (. 8181حسين، عبد العزيز حيدر )
مجمة  .م سباحة حرة 811سباحي الفرات األوسط والمنطقة الجنوبية في فعالية 

 .818-888(، 8)81،القادسية لعموم التربية الرياضية
حدائق األفكار في تنمية ثر (. أ8183عبود )حمدي، خالد جمال، أحمد، مروة 

مجمة ف الرابع االدبي في مادة التاريخ. لدى طالبات الص ماوراء المعرفة تفكير
 .811-31،841، ديالي

فاعمية برنامج قائم عمى القصة في تنمية بعض ميارات (. 8181الحميد، حسن أحمد )
رسالة ماجستير غير . القراءة اإلبداعية لدى تبلميذ الصف الثالث المتوسط

 منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى.
استراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية تجييز المعمومات (. 8184)حنا، كريستين زاىر 

مجمة . لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى الطبلب الموىوبين بالمرحمة الثانوية
 .12-8،  851، القراءة والمعرفة

اعمية استخدام بعض استراتيجيات االستقصاء في ف(. 8181عصام محمد ) ،خطاب
. التنور القرائي وميارات القراءة اإلبداعية لدى طبلب المرحمة الثانوية تنمية

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيق.



 م 8184الجزء األول( أبريل لسنة  834دد: )مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، الع
 

 -24- 

ذجة فاعمية استراتيجيتي اإلدراك فوق المعرفية النم(. 8188الخفاجي، ىدى كريم حسين )
والتدريس التبادلي في التحصيل واألداء العممي لمادة البصريات اليندسية العممي 

. رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة والدافعية لتعمم المادة
 المستنصرية.

دار النفائس لمنشر  :. عمانتطوير التفكير االستراتيجي(. 8181)  شحادةخميف، لينا 
 والتوزيع.

 (. درجة8188السميم، بشار عبد اهلل )و  ؛ الربايعة، جعفر كاملو  ؛ ، خالد عبد اهللالخوالدة
 المعرفي ماوراء التفكير جرش لميارات محافظة في الثانوية المرحمة طمبة اكتساب
المجمة الدولية التربوية والتحصيل.  األكاديمي الجنس والتخصص بمتغير وعبلقتيا

 .43 -31(، 1)8المتخصصة،
درجة ممارسة معممي التربية الفنية في دولة الكويت (. 8183يوسف عبد اهلل ) الرشيدي،

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم لميارات التفكير فوق المعرفي
 التربوية، جامعة ال البيت.

التفاعل بين استراتيجية قبعات التفكير الست والنمو  (.8181) رمضان ، حياة عمي محمد
تخاذ القرار لدى العقمى فى تحص يل المفاىيم الفيزيائية وتنمية التفكير التحميمى وا 

دراسات عربية في التربية وعمم مجمة . طبلب الصف األول الثانوى
 .12-81(،13)1،النفس

 التفكير عمى بالقدرة وعبلقتو القيادي السموك(.8118)فبلح  مسمم محمد الروسان،
. رسالة ماجستير األردنية الجامعة في ةالرياضي التربية كمية طمبة لدى االبتكاري

 غير منشورة، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية.
 :محددات فعالية التفكير االستراتيجى فى المؤسسة االقتصادية(. 8182زكري، أسماء )

                    ،مجمة الباحث. دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل بوالية بسكرة
82 ،815- 813. 

 من عينة الوقت لدى بإدارة وعبلقتيا البلعقبلنية األفكار(.8181الزىراني، حسن عمي )
                     . رسالة ماحستير غير منشورة، كمية التربية، حائل جامعة طبلب

 جامعة أم القرى.
فاعمية استخدام استراتيجية العصف الذىني في تنمية (. 8188زيادي، محمد عمي أحمد )

. رسالة ية لدى تبلميذ الصف الثالث المتوسطبعض ميارات القراءة اإلبداع
 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى.
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لبيانات الضخمة ودورىا في دعم اتخاذ القرار ا (.8184مطر يوسف ) السالمي، جمال
مؤتمر الرابع والعشرون لجمعية المكتبات ال .والتخطيط اإلستراتيجي: دراسة وصفية

الطريق نحو  :البيانات الضخمة وآفاق استثمارىا :ميج العربيالمتخصصة فرع الخ
 .5-8، 81،سمطنة عمان -التكامل المعرفي 

 االتحادات في القيادات لدى االستراتيجي التفكير(.8112سعادة، نايف عبد الرحمن )
. رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية القرار باتخاذ األردنية وعبلقتو الرياضية

 ا، الجامعة االردنية.الدراسات العمي
. رسالة أثر ميارات الميتامعرفية في حل المشكبلت العممية(. 8113السيد، محمد رمضان)

 دكتوراه غير منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
استراتيجية التعمم التعاوني  التفكير الناقد واإلبداعي: (.8112السيميني، فراس محمود )
 عالم الكتب الحديثة. :. عمانعة والنصوص األدبيةفي تدريس المطال
التفكير اإلستراتيجى (. 8181)القباس، ىنادي عبدالعزيز ؛ و  الشريف، عمي فييد الفعر

مجمة البحث العممي . لدى مديرات مدارس الدمج وعبلقتو بجودة األداء المدرسى
 .313 -281(، 8)81، في التربية

 الثانوية المدارس مديري االستراتيجي  لدى تفكيرال واقع(. 8181الشيري، محمد عمي )
. رسالة ماجستير غير الطائف بمدينة واألىمية الحكومية العام بمدارس التعميم

 منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى.
فاعمية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في (. ىـ8111الشيري، منى أحمد حنش )

. رسالة داعية لدى تمميذات الصف الثاني المتوسطتنمية ميارات القراءة اإلب
 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى.

 البنائية النظريتين عمى قائم مقترح تدريسى نموذج(. 8183)جزاع  حامد عيد الضفيري،
 بدولة المتوسطة المرحمة تبلميذ اإلبداعية لدى القراءة ميارات لتنمية والبنيوية
 .813-815، 841 ة،والمعرف القراءة مجمة .الكويت

 القرار اتخاذ ميارات تنمية في تدريبي برنامج أثر(. 8112) عبدالرزاق عبداهلل الطراونة،
. رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية األردنية الجامعة في القياديين الطمبة لدى

 الدراسات العميا، الجامعة االردنية.
باستراتيجيات  وراء المعرفيالوعي ما  (.8184) ختار أحمدنيمة نجم الدين معبد اهلل ، 

مجمة دراسات االعدادية.  المرحمةلدى طمبة  الذاكرةبعمميات  وعبلقتو القراءة
 .813- 831، 51عربية في التربية وعمم النفس ،
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(. فعالية التدريب 8181وعيسى، يسري أحمد سيد )؛ عطا اهلل، صبلح الدين فرح 
في تنمية بعض الميارات القراءة اإلبداعية وانعكاسو عمى  العصف الذىني عمى

التربية بجامعة   فعالية الذات لدى عينة من طبلب قسم التربية الخاصة بكمية
 .848 -818 (،815)84المجمة التربوية،  .الممك سعود
 القراءة ميارات تنمية في الذاتي الجدول استراتيجية أثر(. 8113العون، خمف سفاح )

. رسالة دكتوراه غير ةاألساسي المرحمة طمبة اإلبداعية لدى والقراءة الناقدة
 منشورة، كمية الدراسات التربوية العميا، جامعة عمان العربية.

 تنمية في المعرفي التفكير استراتيجية استخدام أثرىـ(. 8118الغامدي، فايزة عثمان )
الثاني  الصف طالبات اإلنجميزية لدى المغة مقرر اإلبداعية في ميارات القراءة

               رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الثانوي بمدينة الطائف. 
 جامعة أم القرى.

 في األىمية المنظمات قادة لدى االستراتيجي التفكير ستوى(. م8115) محمد ماجد الفرا،
 .15-11(، 18)51مجمة تنمية الرافدين، . غزة قطاع

 -الممارسات -التفكير االستراتيجي  )األنماط (. 8114الفواز، نجوى مفوز مفيز )
. رسالة المعوقات( لدى مديرات مدارس التعميم العام الحكومية بمدينة جدة

 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى.
(. أثر تدريس القراءة باستراتيجيات 8188القاضي، ىيثم ممدوح ؛ والدليمي، طو عمي )

ددة في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طمبة الصف بعض الذكاءات المتع
 .828 -811(، 3)83، مجمة المنارة لمبحوث والدراسات التاسع األساسي.
فاعمية إستراتيجية القراءة العميقة المقترحة عمى ضوء (. 8182القرني، محمد عويس )

بلب نموذج بيرسون وتيرني فى تنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعية لدى ط
                  ،838، مجمة القراءة والمعرفة. الصف األول الثانوي العام

848- 881. 
. إستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة فى التدريس(. 8182)القطيطى، محمد حمد 

 .815-813، 832، مجمة القراءة والمعرفة
 :. الرياضالتفكير االستراتيجي في المنظمات العامة(. 8112الكبيسي، عامر خضير )

 منية.معة نايف العربية لمعموم األجا
المجمة العربية . التفكير االستراتيجي وصناعة المستقبل(. 8115ير )الكبيسي،عامر خض
 .188-113(،15)81، منية والتدريبلمدراسات األ
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دار  :. القاىرةاالعداد والصياغة –دارة االستراتيجية إ (.8551الماضي، محمد المحمدي )
 الثقافة العربية.

 المستقبل، إلى الطريق االستراتيجي، والتفكير القيادة (.8112معصومة صالح ) ارك،المب
 ،8، السعودية :لئلدارة السعودية الجمعية ،الرابع اإلداري الممتقى إلى ورقة مقدمة

888-884. 
ميارات  بعض بين العبلقة (.8111) احمد يونس سمير وصبلح،  ؛ فيد شافي المحبوب،

 ،82، والمعرفة القراءة مجمة اإلبداعي. التفكير عمى القدرةاإلبداعية و  القراءة
858-888. 

(. أثر استخدام استراتيجية فوق معرفية تستند إلى 8188المخزومي، ناصر محمود )
أدوات كورت لمتفكير في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طمبة التعميم 

 .811 -881(، 8)82، مؤتة لمبحوث والدراساتساسية العميا في االردن. األ
اإلدارة االستراتيجية لمواجية تحديات القرن (. 8555المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح )

 مجموعة النيل العربي. :. القاىرةالحادي والعشرون
 .. المنصورة: دار الكممةالتفكير االستراتيجي(. 8111) توفيق اليمباوي، كمال

دخل ماوراء المعرفي في تحسين الوعي فعالية الم(. 8184وىدان، سربناس ربيع )
بالعمميات ماوراء االبتكارية ومستوى التحصيل الدراسي في مادة  التربية 
االجتماعية والوطنية واالتجاه نحوىا لدى التمميذات الموىوبات ذوات صعوبات 

 .54-88،11مجمة التربية الخاصة والتأىيل،. التعمم
.القاىرة: المنظمة العربية اتيجي لمقادةالفكر االستر (. 8112يونس، طارق شريف )
 اإلدارية لمتنمية.
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 1-8-8استراتيجي بعد 

88.11 81.11 81.11 . 88.11 81.11 81.11 . 88.11
 11.11 85.11 

88.11 88.11 88.11 . 88.11 11.11 82.11 . 81.11
 11.11 82.11 

81.11 81.11 81.11 . 81.11 18.11 11.11 . 81.11
 18.11 11.11 

81.11 81.11 81.11 . 81.11 11.11 11.11 . 81.11
 11.11 11.11 

81.11 83.11 81.11 . 81.11 18.11 18.11 . 81.11
 18.11 11.11 

82.11 81.11 81.11 . 82.11 18.11 18.11 . 82.11
 18.11 11.11 

83.11 81.11 88.11 . 83.11 11.11 11.11 . 83.11
 11.11 11.11 

81.11 81.11 81.11 . 81.11 11.11 18.11 . 82.11
 11.11 11.11 

81.11 88.11 88.11 . 81.11 18.11 11.11 . 81.11
 18.11 81.11 

 1-1استراتيجي بعد
2.11 88.11 88.11 

81.11 82.11 81.11 
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88.11 81.11 81.11 
88.11 82.11 81.11 
3.11 81.11 82.11 
2.11 82.11 82.11 

88.11 81.11 81.11 
2.11 83.11 84.11 
3.11 82.11 81.11 

 بعد كمي
15.11 58.11 51.11 
13.11 54.11 44.11 

18.11 811.11 811.11 
11.11 811.11 811.11 
18.11 811.11 818.11 
11.11 811.11 811.11 
28.11 814.11 818.11 
11.11 811.11 818.11 

18.11 55.11 58.11 
 بعدي تجريبية وضابطة استرتيجي 

81.11 8.11 81.11 11.11 88.11 24.11 
88.11 8.11 11.11 11.11 82.11 31.11 
81.11 8.11 18.11 18.11 81.11 31.11 
81.11 8.11 11.11 11.11 82.11 33.11 
83.11 8.11 18.11 18.11 81.11 31.11 
81.11 8.11 18.11 18.11 82.11 35.11 



 م 8184الجزء األول( أبريل لسنة  834دد: )مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، الع
 

 -32- 

81.11 8.11 11.11 11.11 81.11 48.11 
81.11 8.11 11.11 11.11 83.11 32.11 
88.11 8.11 18.11 18.11 82.11 31.11 
81.11 8.11 81.11 88.11 3.11 58.11 
83.11 8.11 88.11 81.11 88.11 54.11 
84.11 8.11 81.11 81.11 81.11 811.11 
81.11 8.11 81.11 88.11 88.11 811.11 
85.11 8.11 88.11 81.11 81.11 811.11 
88.11 8.11 81.11 81.11 5.11 811.11 
85.11 8.11 81.11 81.11 81.11 814.11 
85.11 8.11 81.11 81.11 81.11 811.11 
85.11 8.11 88.11 81.11 81.11 55.11 

 


