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  مكدمة:
 

ازداد االىتساـ بالتفكضخ كأحج األىجاؼ الخئضدضة التي تدعي التخبضة الي تشسضتيا لجي      
غضخات الستعمسضغ وىحا يعػد الي التحجيات والسذكالت العجيجة التي تػاجو السجتسعات نتضجة ت

وتصػرات سخيعة تتأثخ بيا جسضع مطاىخ الحضاة السعاصخة واف حل ىحه السذكالت ومػاجية 
التحجيات والترجي ليا ال يتع إال مغ خالؿ العسمضات العقمضة التي يدتخجميا األفخاد لمحرػؿ 

 عمي السعمػمات الزخورية الستعمقة بتمظ السذكالت والتحجيات وتحكخىا وجعميا ذات معشي .
ىحه العسمضات او الشذاشات العقمضة التي تدعي الي اكتداب السعارؼ وحل السذكالت  إف 

وتفدضخ السػاقف الغامزة ىي ما يصمق عمضيا التفكضخ ,فالعقل البذخي يدتقبل السثضخ مغ 
ويقـػ بالتفكضخ فضو ويعسل عمي تدجضل وتحمضل ,ومعالجة السعمػمات السترمة بو ومغ  البضئة

مغ دورا ىاما ا يجعل لو بػجو خاص م بتشسضة التفكضخ بػجو عاـ ومياراتوىشا جاء االىتساـ 
بل ومرجر قػة في عالع دائع التغضخ تتػالج فضو كثضخ مغ السذكالت التي تحتاج إلي إنداف 
مفكخ يستمظ ميارات واستخاتضجضات متعجدة, لمتعامل مع ىحا الكع بصخيقتو الخاصة بسخونة 

ف أ الت التي ستػاجو مدتقبال فاالججياف تحجد السذك تتشاسب مع العرخ . فسغ الرعب
 نخكد عمي تشسضو ميارات التفكضخ وإعجاد الصالب إعجادا جضجا.

خامج تشسضو ميارات التفكضخ لمصالب في ببتساـ باالىوأوصت نتائج العجيج مغ الجراسات     
لتصبضق ما  وبعضجا عغ السشيج بيجؼ اتاحو الفخص واستخجاـ بخامج مشفرمو جسضع السخاحل

 (Valerier:1991,Calry:1992)تعمسػه في السشيج .
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تشسضو ميارات التفكضخ إلي السشفعة الحاتضة لمصالب حضث تجعمو قادرا عمي  وتخجع أىسضة 
 خػض مجاالت التشافذ والتي يختبط فضو الشجاح والتفػؽ بسجي قجرة الفخد عمي التفكضخ الجضج

الشفدضة والتسكغ مغ التكضف مع االحجاث والستغضخات والسيارة وتداعجه عمي الػصػؿ لمرحة 
 .راتو السختمفومغ حػلو اكثخ مغ االشخاص الحيغ اليحدشػف التفكضخبسيا

إف القجرة عمى تػلضج أفكار وربصيا معًا بصخيقة متساسكة مشصقضًا تتزسغ وبػضػح درجة ما  
ػف ميارة ربط عجد مغ مغ ميارة التفكضخ , ولكغ ىحه القجرة في حج ذاتيا ال تعجو أف تك

األفكار بعزيا ببعس شبقًا لقػاعج المغة. غالبًا ما يكػف التفكضخ ىدياًل, ويعػد ذلظ إلى أنو 
ولحلظ فأف ميارات المغة البج أف تدضخ جشبًا إلى  لع تجخ تشسضة ميارة التفكضخ بجرجات عالضة

وإف لع تكغ متالصقة مع جشب مع ميارات التفكضخ ألف المغة بفخوعيا مختبصة ارتباشًا كبضخا 
لزخورة إلى ميارة اإلبجاع "فقج تذضخ مقالة سمدة ومتخابصة إلى ميارة لغػية ولكشيا ال تذضخ با

دعى إلى إنساء ميارة التفكضخ ى ما يقع خمف السيارة المغػية, والأف نتصمع إل بالتفكضخ, وعمضو
 (.64  :9292كحلظ, فشحغ نحتاج إلضيسا معًا" )إدوارد دي بػنػ، 

 ميارات التفكضخ لجي شالب السخحمة الثانػيةقرػر فى ومسا تقجـ تخى الباحثة أف وجػد     
 .الرعػبات أدى إلى وجػد حاجة ضخورية إلى مقايضذ لقضاس مثل ىحه 

 مصكلة البخث: 
ميارات التفكضخ لقضاس  مقضاسإعجاد : " في إجخائضاً  يسكغ تحجيج مذكمة البحث

لمتأكج مغ  لو، وحداب الخرائز الدضكػمتخية الثانػية االبجاعي لجي شالب السخحمة 
ىحه الفئة السدتخجمة لقضاس ىحه الجػانب مع  السقايضذ لقمةصجقو، وكحلظ ثباتو، وذلظ 

 . "العسخية
 ف البخث:هد

ميارا ت التفكضخ االبجاعي لجي شالب السخحمة لقضاس مقضاس ييجؼ البحث إلى إعجاد 
 و. والتأكج مغ صجقو وثبات الثانػية
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 أهمية البخث:
تتسثل األىسضة الشطخية لمبحث الحالي في محاولة إلقاء الزػء عمى  األهسية الشظخية: .9

، وبيحا سػؼ يكػف ىحا البحث إضافة لمتخاث الشطخي في ميارات التفكضخاالبجاعي مفيـػ 
ضعف ميارات التفكضخ ، مسا يفتح الباب أماـ الباحثضغ لجراسة متغضخ الرحو الشفدضة

 اعي ،والتخكضد عمي كضفضة تشسضتو لجي ىؤالء الصالب .االبج
لقضاس مقضاس الحالي في إعجاد  : تتزح األىسضة التصبضقضة لمبحثاألهسية التطبيقية .9

الخرائز الدضكػمتخية مغ صجؽ وكحلظ الثبات،  فضوتتحقق  ت التفكضخ االبجاعيميارا
جمو مع ىؤالء وذلظ سػؼ يداعج الباحثضغ في استخجامو ضسغ السقايضذ السدتخ

خرائضضغ الشفدضضغ العاممضغ مع ضو السخبضغ واألوكحلظ يسكغ أف يعتسج عم الصالب
، وذلظ سػؼ يفتح الصالب الحيغ يعانػف مغ ضعف في ميارات التفكضخ االبجاعي 

وكضفضة  االبجاعيميارات التفكضخ الباب أماـ الباحثضغ إلستكساؿ الجراسات حػؿ مفيـػ 
 . صالبغ اللجى ىحه الفئة م اقضاسي

 :السفههمان األساسيان
 : ميارات التفكضخ االبجاعي

"مجسػعو مغ االستخاتضجضات والصخؽ السختمفو التي يدتخجميا الصالب ميارات التفكضخ 
لحل مذكالتيع وانجاز السياـ وتدتخجـ برػره خاصو داخل الفرل لحل  برػره عامو

ضو واالفكار وىي ميارات مكتدبو قابمو مذكالتيع التعمضسضة والذخرضة وتشسضو السيارات العسم
 (46: 9009لمتعمع ")حشاف فػزي،

" نذاط عقمي سػاء كاف في حل السذكمو او اتخاذ القخار او محاولو فيع مػضػع ما 
يتزسغ تفكضخا ، فالتفكضخ ىػ ذلظ الذئ الحي في اثشاء حل السذكمو وىػ الحي يجعل لمحضاه 

عسمضو واعضو يقـػ بيا الفخد عغ وعي وادراؾ وال تتع  معشي ويستج تعخيف التفكضخ ايزا لضكػف 
 (94:  9009،يبسعدؿ عغ البضئو السحضصو ")ابخاىضع الحارث

االبجاع ىػ عسمضو يربح الفخد الستعمع فضيا حداسا لمسذكالت ويػاجو الشقز والثغخات 
اغو في السعمػمات والعشاصخ السفقػده فضحجدىا ويبحث عغ الحمػؿ ويقـػ بالتخسضشات وصض

: Torrance,1993الفخضضات وتسضدىا، واعاده اختبارىا ،ثع يقجـ نتائجو بالرضغو الشيائضة ")
990) 
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ت العقمضو السعخفضو التي نسارسيا في مجاؿ التفكضخ االبجاعي مجسػعو العسمضا" ميارات    
. معضغ ومحجد .فعمي سبضل العسمضات العقمضو السعخفضو التي نسارسيا في مجاؿ معضغ ومحجد 

مثاؿ التعامل مع السعمػمات في الخياضضات يصمق عمضيا مياره التفكضخ الخياضي وكحلظ 
  9009الحاؿ في السعمػمات الستعمقو بالمغو كأف نقػؿ ميارات في المغو ")نبضل عبجاليادي,

:46). 
ومغ خالؿ تمظ التعخيفات السختمفو لمتفكضخ االبجاعي تػصمت الباحثو الي تعخيف لمتفكضخ    
بجاعي عمي انو " مياره يسكغ لكل فخد لجيو االستعجاد اف يتعمسيا مغ خالؿ ماده تعمضسضة اال

او تجريبضة واالبجاع لضذ حكخا عمي الصمبو الستفػقضغ او االشخاص ذوي الحكاء العالي ، حضث 
تعتسج عمي اىجاؼ الفخد وعسمضاتو الحىشضو وخبخاتو وخرائرو الذخرضو ،واالبجاع اي التحخر 

ػؼ والسشع ،لحلظ فإف ايجاد الفخد السبجع يعتسج عمي الػسط البضئي السشاسب والسعمع مغ الخ
 الجضج ".

 : شالب السخحمة الثانػية
ىع شالب السجارس الثانػية العامة الحكػر واالناث بالفخقة الثانضة بقدسضيا العمسي  -

 (عاما.99-91واالدبي ،والتي تتخاوح أعسارىع الدمشضة بضغ)
يغ يجرسػف برفة مشتطسة في السخحمة الثانػية في السجارس الحكػمضة ىع الصمبة الح -

-9094التابعة لػزارة التخبضة والتعمضع بسشصقة االقرخ التعمضسضة خالؿ العاـ الجراسي)
السخحمة العسخية التي تعخؼ بالسخاىقة ، والتي اتفق عمضيا ـ( وىع الحيغ يعضذػف 9091

عشج  سشة" وتشتيي 99أنيا الفتخة التي تبجأ مغ "عمساء عمع الشفذ الشسػ عمي تحجيجىا ب
 . " سشة وقج تقل عغ ذلظ أو تديج في حجود العاـ او العامضغ99"

 :اإلطار النظرى
  ( مهارات التفكيخ االبجاعي)    

يعتبخ االبجاع مغ السػضػعات السعقجه التي تذكل بؤرة اىتساـ العجيج مغ عمساء الشفذ 
وكل مغ لو صمو بالشطاـ السعخفي لمستعمع ، حضث قامػا بتقجيع السعخفضضغ والصفػلو والشسػ 

مداعجات حػؿ العسمضة الحىشضة االبجاعضة ،والكضفضو التي يتعمع بيا االفخاد االبجاع ،وشخؽ 
تعمضسو وتصػيخه وتشسضتو والسخاحل الحىشضو الخاصو بالعسمضو االبجاعضة وبحلظ معخفتشا بصخؽ 

 الصمبو ومع كافو السخاحل التعمضسضة .تكضضف تجريدشا مع االبجاع لجي 
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ىسضو ابو "نحػ نطخيو في االبجاع" الي أ ( في كتRenshull,1981 :119وقج اشار )           
التفكضخ االبجاعي والفخد السبجع حضث يقػؿ " في الػقت الحي تتقجـ فضو السعخفو سػاء معخفو 

لتكضف االبجاعي ىػ االحتساؿ بشاءه او مجمخه في وثبات كبضخه الي عرخ ذري يبجو فضو ا
الػحضج الحي يٌسكغ االنداف مغ اف يربح متساشُضا مع التغضخ الستعجد الجػانب في العاـ الحي 

 تعضر فضو .
التفكضخاالبجاعي عسمضو ونذاط ذىشي يحجث شػاؿ حضاة االنداف ، كسا يعج مغ ارقي           

الفعالضة خاصو في ايجاد الحمػؿ واالفكار انساط التفكضخ ويتصمب قجرات ذىشضة عالضو الكفاءة و 
( بانو "عسمضو ذىشضو يتع Olson , 1999 : 393غضخ العادية ومغ ىحه التعخيفات تعخيف )

حمػؿ  فضيا تػلضج وتعجيل االفكار مغ خبخه معخفضو سابقو ومػجػده لجي الفخد فال يسكغ تكػيغ
كسا يذضخ الي قجره تكػيغ افكار  ججيجه لمسذكالت ، إذا لع يكغ الفخد خبخه معخفضو سابقو ،

 ججيجه باستخجاـ عسمضات عقمضو اىسيا الترػر والتخضل "
( الي التفكضخ االبجاعي عمي انو " قجرة عقمضو Anderson & King ,1993ويشطخ)          

فخديو وذات مخاحل متعجده يشتج عشيا فكخ او عسل ججيج يتسضد بأكبخ قجرمغ الصالقو 
والحداسضو لمسذكالت ، فيػ يتزسغ القجرة عمي تكػيغ تشطضسات وأبشضو  والسخونو واالصالو

 ججيجه لألفكار والسػاقف "
( بانو ذلظ التفكضخ الستذعب الحي يتزسغ تحصضع Hardin ,2001 : 34ويعخفو )          

، وتػسضع حجود السعخفو وإدخاؿ االفكار العجضبة ةوتقدضع االفكار القجيسة ،وعسل روابط ججيج
سجىذو، اي تػلضج افسار ونػاتج ججيجه مغ خالؿ التفاعل الحىشي وزياده السدافو السفاىضسضة وال

 بضغ الفخد ومايكتدبو مغ خبخات "
اما عغ ميارات التفكضخ االبجاعي فقج سعي العجيج مغ التخبػيضغ الي تحجيج ميارات     

تػصمت واتفقت معطع حضث  التفكضخ االبجاعي بالصخيقو التي يسكغ بيا تشسضتيا وقضاسيا،
مع ما تػصل الضو السخترػف والخواد االوائل في االبجاع وىػ  ةالكتابات والبحػث التخبػي

لمتفكضخ االبجاعي وتػصػلػا الي اف التفكضخ  تػرانذ وجضمفػرد الي ثالث ميارات اساسضو
في الصالقو  قػيسضو والتي تتسثللسيارات العقمضو واالنتاجضو والتاالبجاعي يتزسغ مجسػعو مغ ا

 (. Guthrie,et all ,2004 :304لمسذكالت ") ةوالحداسض ةثخاء الفكخ والسخونو واالصالو وإ
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يعاني كثضخ مغ الصالب مغ وجػد ضعف في بعس ميارات التفكضخ لجييع حضث ليا و     
ىاما بل ومرجر قػة في عالع دائع التغضخ تتػالج فضو كثضخ مغ السذكالت التي تحتاج  دوراً 

داف مفكخ يستمظ ميارات واستخاتضجضات متعجدة, لمتعامل مع ىحا الكع بصخيقتو الخاصة إلي إن
بسخونة تتشاسب مع العرخ. فسغ الرعب أف تحجد السذكالت التي ستػاجو مدتقبال 

الف ذلظ يديع  أف نخكد عمي تشسضو ميارات التفكضخ وإعجاد الصالب إعجادا جضجا ليا فاالججي
عمي التعامل مع البضئو بايجابضة  ويديج مغ قجراتيع واسالضب تفكضخىعقجرات االفخاد  في تذكضل

عمي امكانضة استغالؿ قجراتيع في تشسضة السجتسع. )نبػيو  لتي يعضذػف فضيا ويداعجىعا
 (99:  9090عبجالعديد شاىضغ ,

ميارات الصالب وحداسضتيع الكتذاؼ  التعخؼ عمي في تديع بعس السقايضذكسا 
ادراؾ العالقات، بضغ عشاصخ السػقف وربصيا معا واكتذاؼ عشاصخ الغامزة و  السػاقف

الزضق في الشطخ لالمػر،  ججيجه لحل السذكمو برػره ججيجه ومبتكخه والخخوج مغ القالب
وبالتالي يعج التفكضخ جػىخالعسمضو التعمضع ،كسا تداعج ىحه البخامج التالمضح عمي اعادة تشطضع 

سذكمو برػره اكثخ وضػحا، وىػ ما اكجتو ناديو محسػد مسا يداعج عمي ادراؾ ال السػقف،
والتعامل  ( مغ اىسضو تجريب التالمضح عمي الحداسضو بالسذكالت9000شخيف واخخوف )

  9000معيا بصخؽ مبتكخة والشطخة لالمػر نطخه فاحرو.) نادية محسػد شخيف واخخوف،
:996) 

ػانب الزعف وبالتالي معخفو جفي مداعجه الشرء عمي  السقايضذوكحلظ تديع ىحه 
لحضغ التحقق مشيا ،فالتفكضخ االبجاعي ىػ السدئػؿ عغ  وتعمضقيا في اصجار االحكاـ القجره

مغ بضغ العجد اليائل مغ االفكار التي يػلجىا الصالب بعج التحقق  الرحضحو اصجار االحكاـ
ت بالتكامل مغ االبتكاريو في مػاجيو التحجيا مغ صحتيا وبالتالي يتحقق السدتػي االعمي

العقمي.  واالستجالؿ اساسضتضغ في الحضاة : وىسا ميارةاالستجالؿ السشصقي بضغ تشسضو ميارتضغ
لجي  ( اف الحل االبجاعي واالبتكاري لمسذكمو9222كسا يؤكج فتحي عبج الخحسغ جخواف )

في تصػيخ كل فكخة واثخائيا  يداعجىع عمي اضافو الججيج لالفكار السصخوحة ويديع الصالب
 (49:   9222) فتحي عبج الخحسغ جخواف ،

كسا تداعج في الػصػؿ الي الكفاءه في حل السذكالت مغ خالؿ اختضار الصالب  
 استخاتضجضات وادوات متعجده لمتفكضخ تداعجىع عمي مػاجيو السذكالت .
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والتفكضخ االبجاعي ىػ احج مدتػيات التفكضخ السختمفة ، إذ يتسضد بأنو معقج ، ومغ 
اإلبجاع يعشي إمكانضة أف يحقق الفخد شضئا مألػفا مغ شيء غضخ مألػؼ ، واف  مشصمق إف

يحػؿ السألػؼ إلى شيء غضخ مألػؼ ، فقج أورد الستخررػف في مضجاف التخبضة وعمى 
الشفذ تعخيفات عجة لسفيـػ التفكضخ االبجاعي وكاف أقجـ مغ شخحيا بذكل مفرل كل مغ 

وا فضو انو "ذلظ الذكل الخفضع مغ أشكاؿ الدمػؾ الحي )نضػيل ، وشاو ، وسايسػف ( الحيغ رؤ 
  (940 :  9009يطيخ جضجا عشج حل السذكالت ".)جػدت احسج سعاده

وتأسضدا عمى ما تقجـ نقػؿ إف التفكضخ االبجاعي عسمضة يشتج عشيا حمػؿ ، او أفكار 
لمسعمػمات  تخخج عغ اإلشار السعخفي لمفخد سػاء بالشدبة لمسعمػمات التي يفكخ فضيا ، أـ

 الدائجة في البضئة وذلظ بيجؼ ضيػر الججيج مغ األفكار .
شذاشات لالتفكضخ يبجأ عشجما يتعخض الفخد لسذكمو معضشو ،فيػ يذسل مجسػعو مغ ا

التي تؤدي الي حل السذكالت فيػ يترل بالخاليا العربضو السػجػده في الجماغ التي يبمغ 
ي معالجو السعمػمات التي تتمقاىا مغ البضئو (الف بمضػف خمضو تعسل عم96-99عجدىا مغ )

الخارجضو وحل السذكالت عغ شخيق مايدسي بالتحكخ واالستجعاء واالستشتاج .) نبضل 
 (49: 9009عبجاليادي،

لحلظ تخي الشطخيات السعخفضة اف التفكضخ عباره عغ سمدمو مغ الشذاشات العسمضو  
فالتفكضخ يختبط بسػضػع السذكمو او السػقف الستخابصو التي تجور حػؿ السذكمو السخاد حميا" 

الحي يتعخض لو الذخز، وليحا يختبط التفكضخ بعجد مغ الذػاىج مسثال ذلظ بالخمػز 
 .(40:   9004بدشجي، واالفعاؿ التي ليا وشضجه في نػعضو التفكضخ وسساتو العامو ")خالج

 :الدراسات السابكة 

تجريدي قائع عمي التعمع السدشج الي  فاعمضة نسػذج(:بعشهان"5102دراسة عمي خميفه) -
السفاىضع الفضديائضة وتشسضة بعس ميارات التفكضخ االبجاعي لجي الجماغ في اكتداب 

شالب الرف االوؿ الثانػي"نجج اليجؼ مشيا التػصل الي مجي فاعمضة البخنامج في 
االوؿ اكتداب السفاىضع الفضديائضة وتشسضة ميارات التفكضخ االبجاعي لجي شالب الرف 

ومقضاس ميارات  مػضػعي لمسفاىضع الفضديائضة، واستخجمت الجراسة اختبار الثانػي،
( شالبا ،وكانت نتائج الجراسة الػصػؿ الي 49التفكضخ،وشبق البخنامج عمي عضشة مغ)

فاعمضة الشسػذج التجريدي في اكتداب الصالب لمسفاعضع الفضديائضة كحلظ تشسضة ميارات 
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وجػد عالقة  الصالقة والسخونو واالصالة وادرااؾ العالقات(،وىي) االبجعي التفكضخ
ارتباشضة دالة احرائضا مػجبة بضغ درجات شالب السجسػعة التجخيبضة في التصبضق 

 ( الختبار السفاىضع ومقضاس التفكضخ االبجاعي.0.04البعجي عشج مدتػي )
ذكالت : بعشػاف "اثخ استخجاـ حل الس(5102دراسه اماني يهسف كسال عثسان) -

لجي عمي تشسضو ميارات التفكضخ العمضا  مفتػحو الشيايو في تجريذ عمع الشفذ واالجتساع
" ىجؼ ىحا البحث إلى تشسضة بعس ميارات التفكضخ ةشالب السخحمو الثانػيو العام

اإلبجاعي والتفكضخ السشصقي لجى شالب الرف الثاني الثانػي ذوي األسمػب السعخفي 
لسذكالت مفتػحة الشياية. واستمـد ذلظ دراسة نطخية اوذلظ مغ خالؿ مجخل حل 

لمبحػث والجرسات ذات الرمة بسػضػع البحث الحالي، وذلظ بيجؼ الػصػؿ إلى 
األسذ الفمدفضة التي يقـػ عمضيا البحث، وأيًزا التػصل إلى ميارات التفكضخ اإلبجاعي 

مقخر عمع الشفذ والتفكضخ السشصقي السشاسبة لصالب الرف الثاني الثانػى، ومحتػى 
،اما عغ أدوات الجراسة والتي تتكػف مغ اختبار ميارات التفكضخ االبجاعي، واالجتساع

تع التػصل الشتائج مغ أىسيا: ثبػت أثخ مغ حل  واختبار ميارات التفكضخ السشصقي،
 السذكالت مفتػحة الشياية في تشسضة ميارات التفكضخ اإلبجاعي والسشصقي

بعشػاف"التفكضخ االبجاعي وعالقتو بالقجرة عمي  (:5105) رمزان عخار دراسة حساد- -
ىجفت الجراسة الي الكذف عغ العالقة االرتباشضة بضغ ، حل السذكالت لجي الصمبة"

شمبة السخحمة الثانػيو في فمدصضغ، ي والقجرة عمي حل السذكالت لجي التفكضخ االبجاع
والحادي عذخ مغ مجيشة  ( شالبا وشالبة في الرفػؼ العاشخ991تكػنت العضشة مغ )

عخعخة الشقب ، ولتحقضق أىجاؼ الجراسة تع اتباع السشيج الػصفي االرتباشي واستخجاـ 
( لمتفكضخ االبجاعي الرػره المفطضة نسػذج )أ(، Torranceأداتضغ ىسا: اختبار تػرانذ )

السذكالت تع تصػيخة مغ قبل الباحث، وتع التحقق مغ  واختبار لقضاس التفكضخ في حل
صجقيسا وثباتيسا وقج اسفخت الجراسة عمي الشتائج االتضة: عجـ وجػد فخوؽ إحرائضة 

ئضة لمتفكضخ االبجاعي اتعدي الي الستغضخ الجشذ.عجـ وجػد فخوؽ إحر لمتفكضخ االبجاعي
ضيخت فضيا فخوؽ بضغ متػسصي  تعدي الي متغضخ الرف، بإستثشاء ميارة االصالة التي

 ة الرف الثاني عذخ لرالح شمبة الرف الثاني عذخ شمبة الرف العاشخ وشمب أداء
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بعشػاف ": فاعمضة بخنامج لتشضسة بعس -(:5112دراسة شيخة بشت حدين بن دمحم) -
ميارات التفكضخ االبجاعي لجي السخحمة الستػسصو بالسسمكة العخبضة الدعػدية"، ىجفت 

البجاعي الجراسة الي الكذف عغ فاعمضة بخنامج لتشسضة بعس ميارات التفكضخ ا
)الصالقة،السخونة،االصالة( لجي شالبات لسخحمة الستػسصة. ويقـػ البحث عمي القضاس 

واالصالة .ما أنو  والسخونة، وفي كل مغ ميارات الصالقة، القبمي لمتفكضخ االبجاعي،
التػجج فخوؽ دالة احرائضا بضغ السجسػعو التجخيبضة والسجسػعو الزابصة في القضاس 

واالصالة. ولمتحقق  والسخونة، بجاعي ،وفي كل مغ ميارات الصالقة،البعجي لمتفكضخ اال
مغ ىحه الفخوض شبقت الباحثة بخنامجا لتشسضة التفكضخ االبجاعي مدتخجمة بخنامج 
كػرت التفكضخ ليحا الغخض، بعج االفادة مغ الجدءاالوؿ والخابع مشو.وأستخجـ السشيج 

شالبة مغ الرف الثاني متػسط  41 التجخيبي في تصبضقو عمي عضشة عذػائضة ،عجدىا
 9699-9691مغ العاـ  بالسجيشة السشػره ، في الفرل الجراسي الثاني 94مغ السجرسة 

شالبة تجرسغ البخنامج  92تجخيبضة قػاميا  ىػ. وقج قدست الصالبات عمي مجسػعتضغ:
ثة شالبة اليصبق عمضيغ البخنامج. كسا شبقت الباح 99مغ  ةوضابص لسجه ستة اسابضع ،

احرائضا :  واستخجمت لسعالجة البضانات عمضيغ اختبار تػرانذ لمتفكضخ االبجاعي،
 الستػسصات الحدابضة ،االنحخاؼ السعضاري 

 ( : بعشهان "فاعميه بخنامج في تشسيه التفكيخ االبجاعي "5111بارعه شبيب ) ةدراس -
لجي شمبو  البجاعيبخنامج كػرت في تشسضو التفكضخ ا ىجفت الجراسو الي التعخؼ عمي فاعمضو

الرف الثامغ االساسي ومعخفو عالقو التفكضخ االبجاعي بستغضخات )الجشذ ،السدتػي 
فت العضشو مغ مجسػعتضغ تجخيبضو وضابصو الجراسضو :ادبضو وعمسضو( وقج تأل التحرضمي، الساده

متاخخ( ولتحقضق اىجاؼ البخنامج او  -متػسط-وفي كل مشيسا ثالثو مدتػيات )متفػؽ 
لتعمضع التفكضخ  الجدء االوؿ والثاني والثالث مغ بخنامج كػرت ث استخجمت االدوات االتضوالبح

 فتػصمت الي: واختبار تػرانذ لمتفكضخ االبجاعي، اما عغ نتائج الجراسو
فاعمضو بخنامج كػرت في تشسضو التفكضخ االبجاعي وازدياد الكدب لجي افخاد السجسػعو  - 

 .الجشذ عمي فاعمضو بخنامج كػرت في تشسضو التفكضخ االبجاعي  التجخيبضو وعجـ تاثضخ متغضخ
وجػد فخوؽ ذات داللو احرائضو بضغ اداء افخاد السجسػعو بحدب مدتػاىع التحرضمي  -

وذلظ لرالح السدتػي الستػسط بالشدبة لمجرجو الكمضو الختبار تػرانذ لمتفكضخ االبجاعي ولع 



 

 

 

) 900) 

 مهارات التفكري االبداعىكياس اخلصائص السيكومرتية مل
 املهنى للمعلم

 2012 يناير ، 2ج، 75د جملة اإلرشاد النفسي، العد

عجـ تاثخ فاعمضو بخنامج  -قو والسخونو واالصالو تكغ الفخوؽ دالو احرائضا بالشدبو لمصال
 .عمسي( -) أدبي  ةشػعضو الساده الجراسضكػرت ب

 :للبخث اإلجراءات املنهجية
 :أواًل: عضشة التحقق مغ الخرائز الدضكػمتخية

( 90)وبمغ عجدىا  شالب الرف الثاني الثانػي مجسػعة تكػنت عضشة البحث مغ 
 .( سشة91.4-94رىع الدمشضة ما بضغ )، وقج تخاوحت أعساشالبا وشالبة

 :لصالب الثانػية العامةاالبجاعي  ميارات التفكضخخصػات إعجاد مقضاس ثانضًا: 
؛ تشسضتياالتي ييجؼ البحث إلى  في ميارات التفكضخاالبجاعيأعجت الباحثة مقضاسًا 

جاعي لجي تشسضة ميارات التفكضخ االبفى معخفي سمػكي  لسعخفة فاعمضة بخنامج إرشاديوذلظ 
 شالب الرف الثانػي:

 وقج صار بشاء السقضاس شبًقا لسا يمي: 
 تحجيج ىجؼ السقضاس.  -9
 مرادر إعجاد السقضاس.  -9
 تحجيج أبعاد السقضاس.  -9
 صضاغة مفخدات السقضاس.  -6
 الخرائز الدضكػمتخية لمسقضاس. -4

 ونتشاوليا فضسا يمي بذىء مغ التفرضل: 
 هجف السقياس:  -0

الرف الثاني شالب ميارات التفكضخ االبجاعي لجي س ييجؼ ىحا السقضاس إلى قضا
 . الثانػي العاـ

 مرادر إعجاد السقياس:  -5
 اعتسجت الباحثة في إعجاد السقضاس عمى مجسػعة مغ السرادر الستعجدة الستشػعة مشيا: 

اشمعت "الباحثة" في حجود ما تػفخ ليا مغ التخاث الدضكػلػجي مغ أشخ نطخية تتشاوؿ  - أ
، وما يتزسشو ىحا التخاث مغ مفاىضع وتعخيفات وأبعاد تفكضخ االبجاعيميارات المفيـػ 

 ، وتحجيج التعخيف اإلجخائي ليا.وتشسضة ميارات التفكضخ االبجاعيتحدضغ فى 
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لقضاس البحػث والجراسات العخبضة التي قامت بإعجاد مقايضذ بذكل عاـ، ومقايضذ  - ب
 . ميارات التفكضخ االبجاعي 

 بذكل خاص. تشسضة ميارات التفكضخ االبجاعيبضة في مجاؿ السخاجع العخبضة واألجش - ت

  تحجيج أبعاد السقياس: -9
 وذلظ وفق الخصػات التالضة:

تع تحجيج مكػنات السقضاس؛ حضث أنو في ضػء اإلشار الشطخي والجراسات الدابقة والسقايضذ 
عي لجي التفكضخ االبجا تقضذ درجة  سؤاؿ( 99السختمفة تػصمت الباحثة إلى تحجيج وصضاغة )

سكػف االوؿ .يقضذ الصالقو المفطضة )ال ثالثة مكػنات وىع، وقج تع تقدضسيا إلى الصالب
السكػف  -الصالقو التعبضخيو والسخونو التمقائضة . يقضذ السكػف الثاني. -والسخونو الفكخيو 

  الثالث . يقضذ قجره االصالو والقجره عمي حل السذكالت(

 صياغة مفخدات السقياس:  -4
 ما يمى:  التفكضخ االبجاعيمقضاس  اسئمةشج صضاغة ُروعى ع

 محجدة.  واضحةسئمة أف تكػف اال -
 يسكغ مالحطتيا وقضاسيا.  -
 السقضاس في صضغة صحضحة وسمضسة.  اسئمةصضاغة  -

 تحجيج مدتػيات تقجيخ السقضاس:  -4
 السكهن االول : -   

اربعو اسئمة سؤالضغ  ويقضذ الصالقو المفطضة والسخونو الفكخية: وىحا السكػف عبارة عغ -
 درجة ( 90مختمفضغ لكل فئة ،ودرجة كل سؤاؿ )

 : السكهن الثاني-
 90قضذ الصالقة التعبضخية والسخونة التمقائضة: لكل فئة سؤالضغ مختمفضغ ولكل سؤاؿ )وي

 درجة(
 السكهن الثالث:  -    

 رجات(.د 4ويقضذ االصالة وحل السذكالت : لكل فئة سؤالضغ ولكل سؤاؿ )
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مغ خالؿ حرخ كل اسساء االشضاء  * ترحح درجو الصالقو المفطضو والصالقة التعبضخية 
لفئات  التي يحكخىا السفحػص بعج ححؼ التكخارات أو االسساء الغضخ مشاسبو او الغامزة

 االشضاء )وذلظ بحكخ اكبخ عجد مسكغ (التي تتزسشيا بشػد االختبار .
التمقائضة مغ خالؿ عجد مايكذف عشو الفخد مغ * وترحح درجة السخونو الفكخية السخونو  

تجػالت فكخية او انتقاالت مغ فئة الي فئة اخخي لالستجابة )يتع التخكضد عمي انساط 
 االستعساالت ولضذ عجدىا (

وحل السذكالت فإنو يعبخ عشيا إحرائضا بالشدبو السئػيو لتكخار  .اما درجو االصالو
 درجات  4% مغ االفخاد 9ي تتكخر عشج اقل مغ االستجابو ،بحضث تعصي االستجابو الت

% 9درجات ، اما االستجابو التي تتكخر مغ  6% تعصي 9% الي 9وتمظ التي تتكخر مغ 
%الى 6%مغ االفخاد تعصي ثالث درجات، امااالستجابو التي تتكخر عشج اكثخ مغ 6الى 

% عشج 90الى %4غ درجتاف. امااالستجابو التي تتكخر عشج اكثخ م % عشج االفخاد تعصي4
% مغ االفخاد 90درجة واحجه.اما عغ االستجابة التي تتكخر عشج اكثخ مغ  االفخاد تعصي

 تعصي صفخ. 
السقضاس وكتابتيا برػرة صحضحة، كاف ال بج  ء مغ إعجاد الرػرة السبجئضة السئمةبعج االنتيا

كسضغ إلبجاء مغ التحقق مغ الخرائز الدضكػمتخية وعخضيا عمى مجسػعة مغ الدادة السح
 الخأي، ومخت عسمضة التحقق مغ الخرائز الدضكػمتخية بسخحمتضغ ىسا: 

  التفكضخ االبجاعي لصالب الثانػية العامةالسخحمة األولى: التأكج مغ صجؽ مقضاس : 
تع عخضو في صػرتو األولضة عمى  ميارات التفكضخ االبجاعيولمتأكج مغ صجؽ مقضاس 

 بخاء الرحة الشفدضة واإلرشاد الشفدى لتحجيج اآلتي: مجسػعة مغ الدادة السحكسضغ مغ خ
 دقة صضاغة السفخدات السحجد، ومجى ارتباشيا.  -
 . وضػح صضاغة العبارات واالسئمة  -
 مجى مشاسبة مدتػيات التقجيخات الكسضة السدتخجمة.  -

جو القرػر في صضاغة بعس االسئمة في ضػء آراء السحكسضغ تع العسل عمى تالفي أو 
التفكضخ االبجاعي لصالب الثانػية قابمة لمقضاس، وأصبح مقضاس االسئمة  بحضث أصبحت

 في صػرة صحضحة واتفاؽ السحكسضغ عمى ذلظ.  العامة
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 .التفكيخ االبجاعي صجق االتداق الجاخمى لسقياس 
مغ خالؿ التصبضق الحى تع وذلظ  التفكضخ االبجاعيلسقضاس تع التحقق مغ صجؽ االتداؽ الجاخمى  

 عمى العضشة االستصالعضة كسا يمى:  لمسقضاس
 التحقق مغ صجؽ وثبات مقضاس التفكضخ االبجاعى

 أوال: تحميل البشهد:
تع حداب معامالت الديػلة، الرعػبة، والتسضضد لكل سؤاؿ مغ أسئمة السقضاس، وفضسا 

 يمى نتائج تحمضل بشػد السقضاس.
 ( 9ججوؿ ) 

 ضاس التفكضخ االبجاعىمعامالت الديػلة والرعػبة والتسضضد ألسئمة مق
 (91)ف لمسجسػعة العمضا والدفمى = 

عجد االجابات الرحضحة  رقع الدؤاؿ
 لمسجسػعة العمضا

 عجد االجابات
 لمسجسػعة الدفمىالرحضحة 

 معامل التسضضد معامل الرعػبة معامل الديػلة

9 91 9 0,64 0,46 0,99 
9 99 4 0,40 0,40 0,44 
9 99 4 0,99 0,41 0,90 
6 92 6 0,69 0,41 0,44 
4 94 4 0,92 0,49 0,99 
1 96 6 0,99 0,41 0,91 
1 91 1 0,66 0,44 0,91 
9 99 4 0,49 0,69 0,42 
2 92 6 0,69 0,41 0,44 

90 94 4 0,91 0,49 0,91 
99 99 4 0,66 0,44 0,66 
99 90 1 0,40 0,40 0,69 

 

( 0,1: 0,9ت ما بضغ )يتزح مغ الججوؿ الدابق أف قضع معامالت الرعػبة تخاوح
مسا يذضخ إلى أف أسئمة السقضاس متػسصة الرعػبة، كسا أف قضع معامالت التسضضد بمغت 

 ( فأكثخ مسا يذضخ إلى قجرة السقضاس عمى التسضضد.0,9)
 ثانيا: صجق السقياس:

واالتداؽ السقارنة الصخفضة، لمتحقق مغ صجؽ السقضاس تع استخجاـ صجؽ السحكسضغ، 
 الجاخمى. 
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 صجق السحكسين: -0
عخض السقضاس عمى مجسػعة مغ األساتحة الستخررضغ فى مجاؿ الرحة  تع

( محكسضغ وبشاء عمى تػجضياتيع تع تعجيل بعس 90الشفدضة واالرشاد الشفدي، بمغ عجدىع )
 السقضاس. ألسئمةالعبارات، والججوؿ التالى يػضع معامالت االتفاؽ بضغ السحكسضغ 

 ( 9ججوؿ ) 
 (90)ف =  التفكضخ االبجاعىاؽ بضغ السحكسضغ ألسئمة مقضاس معامالت االتف

رقم 
 العبارة

عجد مخات 
 االتفاق

ندبة 
 االتفاق

عجد مخات  رقم العبارة
 االتفاق

ندبة 
 االتفاق

9 9 90% 1 2 20% 
9 90 900% 9 90 900% 
9 2 20% 2 9 90% 
6 9 90% 90 2 20% 
4 90 900% 99 9 90% 
4 9 90% 99 2 20% 

مغ الججوؿ الدابق أف ندب اتفاؽ الدادة السحكسضغ عمى أسئمة السقضاس يتزح 
 ، وبالتالى سػؼ يتع اإلبقاء عمى جسضع أسئمة السقضاس. %900:  %90تخاوحت بضغ 

  السقارنة الطخفية: -5
قارنت الباحثة بضغ مختفعى الجرجات )األرباعى األعمى( ومشخفزى الجرجات 

غ أبعاد مقضاس التفكضخ االبجاعي والجرجة الكمضة لمسقضاس )األرباعى األدنى( عمى كل بعج م
 باستخجاـ اختبار "ت" لسجسػعتضغ مدتقمتضغ، والججوؿ التالى يػضح الفخوؽ بضشيسا.

 ( 9ججوؿ )
 لسقضاس التفكضخ االبجاعى قضسة "ت" لجاللة الفخوؽ بضغ متػسصى درجات األرباعى األعمى واألدنى

 اداألبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 األرباعى األعمى

 (91)ف = 
 األرباعى األدنى

 مدتػى الجاللة قضسػػة ت (91)ف = 
 ع ـ ع ـ

 0,09 90,669 9,994 94,496 4,991 49,629 الصالقة المفطضة والسخونة الفكخية
 0,09 96,661 9,609 99,694 4,099 40,919 الصالقة التعبضخية والسخونة التمقائضة

 0,09 9,499 9,094 9,999 9.029 94,442 تاآلصالة وحل السذكال
 0,09 99,699 2,991 12,699 90,669 960,69 الجرجة الكمضة لمسقضاس

 9,09( = 0,04مدتػى الجاللة عشج ) 9,49( = 0,09مدتػى الجاللة عشج )
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(، مسا يذضخ 9,49يتزح مغ الججوؿ الدابق أف قضع "ت" أكبخ مغ القضسة الججولضة )
( بضغ متػسصات درجات األفخاد 0,09ة إحرائضا عشج مدتػى داللة )إلى وجػد فخوؽ دال

لرالح األفخاد باألرباعى األعمى،  عمى مقضاس التفكضخ االبجاعىباألرباعى األعمى واألدنى 
 ضخ إلى قجرة السقضاس عمى التسضضد.مسا يذ

  Internal Consistencyاالتداق الجاخمى  -2
عغ شخيق حداب معامل االرتباط بضغ درجات تع إيجاد التجانذ الجاخمى لمسقضاس 

 أفخاد العضشة عمى كل سؤاؿ والجرجة الكمضة لمسقضاس.
 ( 6 ججوؿ )

 (900)ف =  معامالت االرتباط بضغ درجة كل سؤاؿ والجرجة الكمضة لمسقضاس
معامل  رقع العبارة

 االرتباط
 رقع العبارة

 معامل االرتباط

9 0,694 1 0,494 
9 0,499 9 0,669 
9 0,402 2 0,699 
6 0,666 90 0,490 
4 0,499 99 0,494 
4 0,616 99 0,644 

 0,941( = 0,09مدتػى الجاللة عشج )
 0,921( = 0,04مدتػى الجاللة عشج )

يتزح مغ الججوؿ الدابق أف جسضع قضع معامالت االرتباط دالة إحرائضا عشج مدتػى 
 (.0,09داللة )

 ثبات السقياس: –ب 
ضاس تع استخجاـ معادلة كضػدر وريتذاردسػف، حضث بمغ معامل لحداب ثبات السق

كحلظ شخيقة التجدئة الترفضة لدبضخماف بخاوف حضث تع تقدضع (. 0,126الثبات بيحه الصخيقة )
األسئمة إلى نرفضغ )األسئمة الفخدية / األسئمة الدوجضة( ثع حداب معامل االرتباط بضغ 

معادلة سبضخماف بخاوف، حضث بمغ معامل الثبات الشرفضغ وترحضح ىحا السعامل باستخجاـ 
 (.0,904بيحه الصخيقة )
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 النتائج ومناقصتها: 
ىجؼ ىحا السقضاس إلى قضاس ميارات التفكضخ االبجاعي لجي شالب الرف الثاني الثانػي  .9

 العاـ
درجة التفكضخ االبجاعي لجي  ( اسئمة لكل مكػف تقضذ6( مكػنات بػاقع )9تكػف السقضاس مغ ) .9

 الرف الثاني الثانػي العاـ. بشال
لحداب ثبات السقضاس قامت الباحثة باستخجـ معادلة كضػدر وريتذاردسػف، حضث بمغ معامل  .9

رفضة لدبضخماف بخاوف حضث تع تقدضع (. كحلظ شخيقة التجدئة الش0,126) الثبات بيحه الصخيقة
معامل االرتباط بضغ األسئمة إلى نرفضغ )األسئمة الفخدية / األسئمة الدوجضة( ثع حداب 

الشرفضغ وترحضح ىحا السعامل باستخجاـ معادلة سبضخماف بخاوف، حضث بمغ معامل الثبات 
(. لحا يتستع بجرجة ثبات مختفعة، وبحلظ يربح صالحًا لمتصبضق ويسكغ 0,904بيحه الصخيقة )
 االعتساد عمضو.

ضغ إلبجاء آرائيع، لحداب صجؽ السقضاس تع عخض السقضاس عمى مجسػعة مغ الدادة السحكس .6
ولمحكع عمى مجى صالحضة السقضاس، وفي ضػء آراء السحكسضغ تع العسل عمى تالفي أوجو 
القرػر في السقضاس بحضث أصبح السقضاس في صػرة صحضحة واتفاؽ السحكسضغ عمى ذلظ، 

 لسقضاس.اودؿ ىحا عمى صجؽ السحتػى لمسقضاس كسا تع حداب صجؽ 
سيارات التفكضخ لقضسة الشطخية لو ومجى تغصضتو كسا أف السقضاس قج تزسغ عخض لم .4

 االبجاعي)العضشة محل القضاس(.
ومغ خالؿ ما تقجـ تخى الباحثة أف السقضاس صالح لالستخجـ والتصبضق ألغخاض التذخضز  .4

 الشفدى وألغخاض البحث العمسى الالحق. 
 

 

 



 

 

 

) 901) 

 زينب أمحد حممد. أ

 

 2012 يناير ، 2ج، 75جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 املراجع
ماده  عمع في تجريذ(: فاعمضو استخجاـ نسػذج ابعاد الت9009حشاف فػزي شو دمحم ) .9

االحضاء عمي التحرضل وتشسضو بعس ميارات التفكضخ واتخاذ القخار لجي شالب السخحمو 
 جامعو جشػب الػادي ,قشا .، مشاىج وشخؽ تجريذ. دكتػراه  الثانػيو .

، ، مكتبة الذقخي العادات العقمضة وتشسضتيا لجي التالمضح(: 9009ابخاىضع الحارثي ) .9
 الدعػدية.

 .نابمذ ،  دار الذخؽ لمشذخ , تجريذ ميارات التفكضخ(: 9009عاده )جػدت احسج س .9
 ،دار السدضخة لمشذخ والتػزيع ،ميارات في المغة والتفكضخ(: 9009نبضل عبج اليادي) .6

 عساف ..9ط
،  9ط ، دار السدضخة ، المغة والتفكضخ ميارا ت (:9004خالج عبجالكخيع بدشجي ) .4

  .عساف
: فاعمضة تجريذ مقخر لسيارات التفكضخ في تغضضخ (9090نبػية عبجالعديد شاىضغ) .4

 عخبضو في عمع الشفذ مجمو :دراساتاسالضب التفكضخ لجي شالبات الجامعو .
 (.9.ع2)مج

فاعمضو نسػذج تجريدي قائع بعشػاف " ( :9094عمي خمضفو حدب الشبي عبج الفتاح ) .1
تشسضو بعس ميارات عمي التعمع السدتشج الي الجماغ في اكتداب السفاىضع الفضديائضة و 

 التفكضخ االبجاعي لجي شالب الرف االوؿ الثانػي.
اماني يػسف كساؿ عثساف : بعشػاف "اثخ استخجاـ حل السذكالت مفتػحو الشيايو في  .9

عمي تشسضو ميارات التفكضخ العمضا لجي شالب السخحمو  تجريذ عمع الشفذ واالجتساع
 ،جامعو عضغ شسذ. ،كمضة التخبضةرسالو ماجدتخ الثانػيو العامو "،

(: فاعمضة بخنامج لتشضسة بعس ميارات التفكضخ 9009شضخة بشت حدضغ بغ دمحم) .2
،كمضة لتخبضة  رسالة دكتػراه السخحمة الستػسصو بالسسمكة العخبضة الدعػدية،  االبجاعي لجي

 لمبشات بالسجيشة السشػره ، جامعو شضبة،الدعػدية.
رسالة ج في تشسضو التفكضخ االبجاعي "،(: بعشػاف "فاعمضو بخنام9000بارعو شبضب ) .90

 ،كمضة التخبضة،جامعو عضغ شسذ.ماجدتضخ
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 دضة والتخبػية واالجتساعضةالقضاس والتقػيع فى العمـػ الشف( : 9009عمى ماىخ خصاب ) .99
 القاىخة. مكتبة األنجمػ السرخية،  ، 1، ط

12. Valerie , LM.(1991) : Teaching thinking in the Curriculum:  A 

study of Definition  and  placement  thinking  Skills ,Ph.D ,The  

University  of Connecticut ,Dis. Abs.Int.no.AAI9125865. 

13. Clary ,J.V(1992): A content Analysis of commercially  prepared 

Thinking Skills programs, EDD ,Montana  Staty  Universty. Dis. 

Abs.Int.no.AAI9230833. 

14. Edward  De-Bono.(1989): Teaching thinking skill ,translate 

(Adell Harlm )&Ahmed  Amery.pp.46-50 

15. Renshull ,J.S. and  Callahan .C.M(1981): Developing  creativities 

: its education .implications, J. Gowan , et , als (EDS),Kendall – 

hunt,pp.119-124. 

16. Renzulli, Joseph.( 1991)The assessment of Creative Products in 

Programs for gifted and talented students .Gifted Educational  

International .Vol. 6,No. 3, pp128 – 134 

17. OLSON ,J (1999):What  academics Liberians ,librarianship 

should know about creative thinking. Journal of academic 

librarianship, VOL.25,PP.383-390. 

18. Anderson.N.,and KING ,N(1993): IN Novation in organization 

“,in C.L Cooper and T. Robertson.(Eds).International Review of 

industrial and organizational psychology,VOL.8,chichester 

;JOHN  wiliey and sons. 

19. Hardin,V.(2001):Transfer and variation in cognitive reading 

strategies of a late-exit bilingual program .Bilingual Research 

Journal ,Vol.25.No4,pp.1-25. 

20. Guthrie, J., Wig field, A. ,Barbosa ,p., Perencevich, K., Taboada , 

A., Davis M., Scafiddi , N.&Tonks, S.(2004):Increasing reading 

comprehension and engagement through concept-oriented reading 

instruction . Journal of Educational 

Psychology,Vol.96,No.3,pp.304-333. 
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 (1ملخل )
 االبجاعي لمرف الثاني الثانهي العام مهارات التفكيخمقياس 

 إعجاد
 زيشب احسج دمحم

 

 إشــــخاف
 خسياسساءدمحم محسهد الدد/ أ.                           أ.د/ فيهليت فؤاد إبخاهيم          

 عمم الشفذ ةاستاذ                     الشفدية واالرشاد الشفدى أستاذ الرحة
            جامعة عين شسذ معهج دراسات الطفهلة                  جامعة عين شسذ -كمية التخبية 

 

 التفكيخ االبجاعي  مهارات استطالع رأى األساتحة السحكسين حهل مجى صالحية مقياس
 ......الديج األستاذ الجكتهر/....

 تحية طيبة وبعج,,,,,,,,,,                     
 

فاعمية بخنامج االرشاد بإجخاء دراسة ماجدتضخ بعشػاف: "  زيشب احسجدمحمتقـػ الباحثة/ 
السعخفي الدمهكي لتشسية مهارات التفكيخ وتحدين الفهم القخائي لجي عيشة من طالب 

 الرف الثاني الثانهي العام"
 إشخاف:

  خسيالد اسساء دمحم محسهدد.  أ.      فيهليت فؤاد إبخاهيم أ.د.      
مهارات التفكيخ االبجاعي لجي طالب الثانهية "مقياس وتقـػ الباحثة بإعجاد مقضاس بعشػاف: 

 العامة"
وقج تع صضاغة مجسػعة مغ العبارات ليحا السقضاس. وأرجػ مغ سضادتكع التكـخ بإبجاء 

 الخأي حػؿ ما يأتي:
, وىل ىشاؾ عبارات أخخى شالب الثانػية العامةلعضشة مغ بارات السقضاس مجى مشاسبة ع -9

 يجب إضافتيا أو ححؼ بعزيا؟ 
 مجى صحة صضاغة عبارات السقضاس. -9

 ,ولديادتكم جديل الذكخ                  
 زيشب احسج دمحم  الباحثة/                                                  
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 اختبار مهارات التفكيخ االبجاعي 
 اعجاد / الباحثو :زيشب احسج دمحم

 ............................ الجشذ )ذكخ/ انثي(.....................اسع الصالب/.......
 السجرسػػػػػػة/.................................. الرػػػػف الجراسي.....................

 االقامو /..................................الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ....................... محل
 ت االختبار:تعميسا

عديدي الصالب/ عديدتي الصالبة، ىحا االختبار لغخض البحث العمسي فحدب، ولضذ لو  
بجرجات اي ماده مغ السػاد الجراسضو ، وييجؼ الي قضاس قجرتظ عمي التفكضخ  عالقو

 ،والسصمػب مشظ االلتداـ بالتعمضسات االتضو :
 السئمو يؤذف لظ ، واجب عغ جسضع ا قبل اف ال تبجأ االجابو -9
 يمضو عمي اف تعػد لو الحقا   سؤاؿ ما ، انتقل الي الدؤاؿ الحي اذا لع تعخؼ اجابو -9
التـد بػقت كل سؤاؿ ،والتـد بعجـ الخخوج عغ االجابات التي لضذ ليا داللو مغ الرحو  -9

 وااللفاظ الخارجو , وال تتخؾ سؤاال دوف االجابو عمضو 
تي ال يفكخ فضيا زمالؤؾ مدجال إياىا في السكاف حاوؿ اف تفكخ في عجد االجابات ال -6

 السشاسب في االختبار 
 ال تقمب اي صفحو وال تبجأ في االجابو حتي يؤذف لظ. -4
 

 السكهن االول -اوال 
 * قع بحكخ اكبخ عجد مسكغ مغ االشضاء التي تعتقج اف زمالؤؾ ال يفكخوف فضيا لكل مسا ياتي:

 ؟الكمسات االتي تبجأبحخؼ )ص ( وتشتيي بحخؼ )ع ( قع بإعصاء اكبخ عجد مسكغ مغ  -(9)
9-......... ...9-.....................9-.......................6- .................. 
4-.............4- ...................1-....................9-............... ....... 
2-...............90-.................99-....................99.................... 

99...........96..............94.............94- ............91-............  
99-................92-....................90-...................... 
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تخاىا فضيا مغ واذكخ اكبخ عجد مسكغ مغ االشضاء التي يسكشظ اف  تخبل صػره سضاره -(9)
 درجة( 90مغ الخارج؟ ) الجاخل واشضاء

9-.... .........9 ..................9- .......................6- .................. 
4- .............4- ................1.-......................9-..................... 
2-...............90-.................99- ......................99.................... 

99 ...............96..................94 .......................94-................ 
 91- ..............99-................92-....................90- ...................... 
كل فخد يستمظ مفتاح يدتصضع إستخجاـ أي  واف ( تخضل أف الدضارات لضذ ممكًا ألحج ،9)

 مغ اآلثار الستختبو عمي ذلظ ؟ سضاره تتػفخ لو دوف عقػبو مغ أحج ؟ اذكخ أكبخ عجد مسكغ
 (درجة 90)
9-.... .........9 ......................9-.......................6- .................. 
4- .............4- ................1.-......................9- ...................... 
 2-...............90-.................99- ......................99.................... 

99 ...............96..................94 .......................94-.................... 
 91- ..............99-................92-....................90-...................... 
 ياعمي فشجاف القيػه؟أذكخ اكبخ عجد مسكغ مغ التحدضشات التي يسكغ إدخال -(6)
9-.... .........9 ......................9-.......................6- .................. 
4- .............4- ................1.-......................9- ...................... 
2-...............90-.................99- ......................99.................... 

99 ...............96..................94 .......................94-...................... 
 91- ..............99-................92-....................90-...................... 

 -السكػف الثاني : -ثانضا
 درجة( 90) درس(؟) إشتق اكبخ عجد مسكغ مغ كمسو-( 4)
9-.... .........9................ ......9-...................6- .................. 
4- .............4- ................1.-......................9- ...................... 
2-...............90-.................99-......................99.................... 

99 ...............96..................94 .......................94-...................... 
 91- ..............99-................92-....................90-...................... 



 

 

 

) 999) 

 مهارات التفكري االبداعىكياس اخلصائص السيكومرتية مل
 املهنى للمعلم

 2012 يناير ، 2ج، 75د جملة اإلرشاد النفسي، العد

 درجة( 90الُجسل ؟)استخجـ كمسة )دواء ( في أكبخ عجد مسكغ مغ  -( 4)
9-.... .........9 ......................9-.......................6- .................. 
4- .............4- ................1.-......................9- ...................... 
 2-...............90-.................99- ......................99.................... 

99 ...............96..................94 .......................94-...................... 
 91- ..............99-................92-....................90- ...................... 
 درجة( 90ائخي؟ )اذكخ اكبخ عجد مسكغ مغ االشضاء ذات الكل الج -( 1)
9-.... .........9 ......................9-.......................6- .................. 
4- .............4- ................1.-......................9-..................... 
 2-...............90-.................99-....................99-.................... 

99 ...............96..................94.................. ..94- ...................... 
91- ..............99-................92-....................90-...................... 

 درجة(  90دكضغ (؟)اذكخ اكبخ عجد مسكغ الستخجامات) ال-( 9)  
9-................9............... ....9-.....................6- .................. 
4- .............4- ...................1.-.......................9-................... 
2-...............90-.................99- ......................99.................... 

99 ...............96..................94.......................94- ...................... 
91- ..............99-................92-....................90-...................... 
 السكػف الثالث: -ثالثا

إفتخض انظ مجيخ مرشع ، وأف مغ اجسالي ما يشتجو السرشع نكاشات االسشاف ،وانظ  -(2)
 درجات( 4التدػيق ؟ )تخيج اف تديج مغ تدػيق ىحا السشتج . فكضف يسكغ زياده 

........................................................................................ . 
................................................................................................ 

( بقخه ، بحضث تحمب البقخه االولي كضمػ 60رجل لجيو عذخة مغ ااالبشاء.ويسمظ)-(  90) 
( تحمب 60كضمػ....وىكحا حتي البقخه اؿ ) 9كضمػ، والثالثو  9حمضب يػمضا , والبقخة الثانضو

 ع االبقار عمي ابشائو العذخه بحضثمصخكةماىسذئ( كضمػ حمضب,أراد ىحا الخجل اف يػ 60يػمضا )
تػزيع  عجد االبقار ونفذ كسضو الحمضب......كضف ستداعجه عمي نرضب كل ولج مشيع نفذ

 رجات(د4ىحا؟ )
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................................................................................................
 ................................................................................................ 

 االبغ باف ياخح ( مغ االبشاءفكتب وصضو9( جسل ولو )91تػفي رجل وتخؾ ) -( 99)  
كبف سضتع ;الجساؿ  لثالث ياخح تدع مغياخح ثمث الجساؿ وا االوؿ نرف الجساؿ والثاني

 درجات( 4تػزيع السضخاث؟ )
................................................................................................
................................................................................................ 

افزل مشيا ؟  ىل تدتصضع تذكضل ماىػتخكضبيا مغ اعػاد الكبخيت . تع( ىحه االشكاؿ  99)
 درجة( 4)

 
 

 
 


