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 : ستخمصالم

مدخؿ التممذة القرائية في تنمية عادات العقؿ المنتج  بناء برنامج قائـ عمى استيدفت الدراسة     
لدى طالب كميات التربية ؛ ولتحقيؽ ىذا اليدؼ أعد الباحث مقياسيف لعادات فٙ انمشاءة ٔانكخببت 

وتكوف كؿ مقياس مف ست وأربعيف مفردة تقيس لقياس ىذه العادات ، العقؿ في القراءة والكتابة ، 
، وطبقت الدراسة عمى  المستيدؼ برنامجالقاـ الباحث ببناء  خمس عادات ، وتـ ضبطيما ، كما

أربعة وسبعيف طالبًا مف طالب الفرقة األولى شعبة التعميـ االبتدائي بكمية التربية بقنا ، واعتمد 
الباحث عمى التصميـ التجريبي المجموعة الواحدة ذات القياس القبمي والبعدي ، وأسفرت نتائج 

التممذة القرائية في تنمية عادات العقؿ المنتج ككؿ يذخم رنامج القائـ عمى الدراسة عف فاعمية الب
لدى طالب كمية التربية ، وأثبت البرنامج فاعميتو في تنمية األبعاد الفرعية في عادات العقؿ ، 
وأوصت الدراسة بضرورة تضميف عادات العقؿ في مقررات طرؽ تدريس المغة العربية ، وتدريب 

 ؿ التممذة القرائية واستراتيجياتو.   معممي المغة العربية وموجيييا عمى مدخ
 

البرنػامج القػائـ عمػى مػدخؿ مدخؿ التممذة القرائية ، عادات العقؿ المنػتج ،  الكممات المفتاحية:
       التممذة القرائية
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Abstract: 
      The Study aimed at building a program based on reading 
Apprenticeship approach for developing the habits of the productive mind 

among the students of the faculties of education. To achieve this goal, the 

researcher prepared two Scales of the habits of the mind in reading and 

writing. for Measure These Habits . Each of the Scale consisted of forty-

six measured five habits of mind, then the researcher built the program 

based on reading Apprenticeship approach.  The study applied to seventy-

four of the first section of the basic education students in Qena Faculty of 

Education .The researcher adopted the experimental design of the same 

group with tribal and post-tribal measurement.  The study results revealed 

of  the effectiveness of the program based on reading Apprenticeship 

Approach for developing of habits of the productive mind among the 

students of the faculties of education in general & the effectiveness it has 

in particular sub habits of mind among the students. The study 

recommended the need to include the habits of the mind in the  teaching 

methods of teaching the Arabic language, and the training of teachers of 

Arabic language and its teachers at the entrance to the school of learning 

strategies.                                                      
                                             

Keywords: Reading Apprenticeship Approach,  Productive Habits of 

Mind, Program Based on Reading Apprenticeship Approach 
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   :مقدمت
والقراءة والكتابة ، وعمى  مياراتيا المتمثمة في االستماع والكالـ في سياؽ تحقؽ المغة وظائفيا    

 ؛ الميارت تمؾىذه الميارات إال أف القراءة والكتابة تمثالف أىمية عظمى بيف  مف أىميةالرغـ 
األولى يترتب عميو ضعؼ في الثانية ، ومف ثـ فالضعؼ في   متكاممتافتاف وذلؾ ألنيما ميار 

وتفكير ، تأمؿ دقيؽ ب فيتمقاه القارئفالقارئ الجيد ىو كاتب متمكف مما ينتجو عقمو مف مكتوب ، 
عمى ناتجيف مف نواتج  بنائو يرتكز فيالذي  التواصؿ المغوييتحقؽ  وحينئذ، مضمونوفي  عميؽ

 .ىما الكممة المكتوبة والكممة المقروءة  العقمية العادات
المنتجة ؛  العقوؿمف عادات  يعدأو المقروء ، في سياقو المكتوب فالفيـ الجيد لمموضوع      

مف خالؿ بيف أفراد المجتمع  في أحد السياقيف المضموفالوصوؿ لمعنى فتتحقؽ بذلؾ متطمبات 
وتارة أخرى مستقبال لممقروء ، ىذا الفرد فتارة يكوف ، الذىنية لعاداتو المنظـوقياـ الفرد بالتمثيؿ 

، لالستقباؿ  يعد مثاال واضحاً  كؿ منيماومف ثـ فالتمكف مف ميارات يصبح معبرا بالمكتوب ، 
والتعبير المغوييف عبر تطبيؽ عادات قرائية وكتابية صحيحة تتمثؿ في التصور الذىني لرموز 

وسياؽ جمميا، والتساؤؿ الذىني حوؿ بعض  مبانييا ، لقراءةوالمثابرة الذىنية ، ومعانييا الكتابة
لمقروء تطبيؽ معرفتو السابقة في فيـ ا  القارئ، مما يستدعي مف  في سياقاتيا المتضمنة معانييا

بداع المكتوب  تحققًا  المخزوفالستنتاج المعنى ؛ المنشود  الموضوعتفصيؿ في عبر تعمؽ و ، وا 
 المطموب.المغوي لمستوى األداء 

طالػػػب لوالكتػػػابي  القرائػػػي تحقػػػؽ جػػػودة األداءفػػػي  خاصػػػةأىميػػػة ذات عػػػادات العقػػػؿ المنػػػتج     
لتفاعمػػػو مػػػع وسػػػموكياتو اسػػػتعدادا  ،ومشػػػاعره، حيػػػث يتكػػػوف لديػػػو وعػػػي بتفكيػػػره  المرحمػػػة الجامعيػػػة
اسػػػتراتيجيات فيمػػػو  يخطػػػطفيعػػػرؼ كيػػػؼ  "  فػػػي ضػػػوء ىدفػػػو مػػػف القػػػراءة . ،الػػػنص بغيػػػة فيمػػػو

الػػنص كشػػكؿ مػػف  لفيػػـويراقػػب ويعػػدؿ مػػف نمػػاذج تفكيػػره ، فيختػػار المػػدخؿ المناسػػب ، لمموضػػوع 
يراقػب نفسػو و يحدد أسئمتو العقمية ، والمعمومػات وثيقػة الصػمة بالموضػوع ، ف، أشكاؿ حؿ المشكمة 

قراءتػػػو قبػػػؿ وأثنػػاء وبعػػػد : ذاتيػػا ، ويسػػػتخدـ ميػػارات مػػػا وراء المعرفػػة فػػػي المراحػػؿ الفيميػػػة لمػػنص
            Costa & Kallick, 2009 , 118 ( )) " لموضوعو

لتحديػػد مػػا ؛ بخاصػػة  األداء القرائػػي والكتػػابيبعامػػة وفػػي ونظػػرا ألىميػػة عػػادات العقػػؿ المنػػتج    
، فػي القػراءة والكتابػػة ، وقيميػػة وسػموكية ، تفكريػة معرفيػػة ، و مػف جوانػب  الطالػػبينبغػي أف يعرفػو 

فقد ناليػا االىتمػاـ عمػى المسػتوى العػالمي حيػث بػادرت العديػد مػف ويوظفيا في سياقيا الصحيح ، 

                                                           

 .فٙ انخٕرٛكانجًؼٛت األيشٚكٛت نؼهى انُفظ   (APA( حى احببع َظبو ) 
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والبحثيػػة بتحديػػد عػػادات العقػػؿ المنػػتج مػػف  ومراكزىػػا التعميميػػة ،والجامعػػات، المؤسسػػات التربويػػة 
 ، وسػػػػيمنارات تثقيفيػػػػة وورش عمػػػػؿ، خػػػػالؿ نمػػػػاذج تعميميػػػػة ، ودورات تدريبيػػػػة ، ومقػػػػاييس أدائيػػػػة

 . .."وتأممية..وجمسات تفكرية 
ومف مظاىر االىتمػاـ أيضػا بعػادات العقػؿ لػدى بعػض كميػات التربيػة أف جعمتيػا مكونػًا رئيسػًا     

بؿ وجاعمػة مػف ىػذه العػادات سػبياًل  بػداع طالبيػا وفمسفة جودتيا ، مف مكونات رسالتيا ورؤيتيا 
ء يصػػبح ىػػؤالء الطػػالب أعضػػاف،  بوجػػو عػػاـ وأساسػػًا فمسػػفيًا لتنميػػة اسػػتراتيجيات التفكيػػر لػػدييـ، 

 والتكنولوجيػا مجتمػع زاخػـ بالمعرفػة وثػورة المعمومػاتفػي  األكػاديميتيف قراءة والكتابػةأكثر معرفة بال
 بوجو خاص.

بصياغة الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد  أما عمى المستوى المحمي فقد قامت   
 في القراءة لعادات العقميةمتضمنة بعض ا، الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كميات التربية بمصر 

 والكتابة .
 (. 68-66، 0202)الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد ، 

جعمتيا مف أسس ف، بعادات العقؿ المنتج بمزيد مف االىتماـ وزارة التربية والتعميـ  بادرتو     
بناء المستويات المعيارية لمغة العربية بوصفيا نواتج لتعمميا ، ووصفتيا بأنيا عبارات وصفية 

مف ميارات ، والكتابة عمى التالميذ معرفتو في القراءة  ينبغيتحدد بدقة ما الذي وجمؿ خبرية 
ا نتيجة لدراستيـ موقيـ ، وأساليب تفكير ، وعادات صحيحة ، وما الذي يجب عمييـ أداؤه فيي

 (. 062، 0222ة التربية والتعميـ ، )وزار  المقروء والمكتوبمحتوى معيف في 
مف ثـ كما أجريت العديد مف البحوث والدراسات المتعمقة بعادات العقؿ في المواد الدراسية ، و    
باستخداـ  لتغمب عمى المشكالتبغية االتربوية وتباينت مشروعاتيا ، تعددت الروئ البحثية  فقد

. ىذه العادات  
 وما ناليػا مػف اىتمػاـ، في تعميـ ميارات المغة العربية وبالرغـ مف أىمية عادات العقؿ المنتج     
ىػذا ترتػب عمػى ومػف ثػـ " ة يعانوف مػف ضػعؼ فػي مؤشػرات أدائيػا الجامعإال أف بعض طالب ، 
ممارسػة عػادات عمى  بعضيـقدرة انخفاض و  بعض الطالب أكاديمياً تحصيؿ قصور في ضعؼ ال

بػػيف  -إلػػى حػػد كبيػػر - لعػػادات القػػراءة العاديػػةمسػػتوى الممارسػػة  وقصػػور ،الكتابػػة بشػػكؿ صػػحيح
وثقافيػة ، واقتصادية ، خريجي الجامعات ، وقد ترتب عمى ذلؾ آثار اجتماعية البعض اآلخر مف 

 المدنيػةفػي الحيػاة  وفرص أقؿ لمتقدـ والنجاح الوظيفي، وارتبط ذلؾ بغياب فرص العمؿ واضحة، 
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"  (NEA , 2007).  ومػف ثػـ أصػبحت الحاجػة فارضػة نفسػيا نحػو ضػرورة البحػث عػف مػداخؿ
     بديمة واستراتيجيات حديثة يمكف مف خالليا تنمية عادات العقؿ المنتج. 

 نشطة تفاعميةعممية  Reading Apprenticeship Approach التممذة القرائيةمدخؿ عد ي   
تدريب و ؛ وذلؾ لتنمية العادات الصحيحة والكتابة  القراءة إجراءات تعميـة تنمي خاللويمكف مف ، 

 اً ليصبحوا قراء وكتابالتي يحتاجوف إلييا؛  المغويةالتجاىات ، واالطالب عمى اكتساب المعرفة 
خبراتيـ السابقة  استحضاريعتادوف ف؛ والكتابي  منظميف ذاتيا ، ومراقبيف ألدائيـ القرائي 

 ,Schoenbach) القرائية والكتابية حؿ مشكالتيـو ، التعميمية أىدافيـ  إنجازفي وتوظيفيا 

Greenleaf, & Murphy, 2012, 22) . مدخؿ مف المداخؿ الحديثة الذي ىذا ال فيصبح
 يمكف توظيفو في تنمية عادات العقؿ المنتج في القراءة والكتابة لدى طالب كميات التربية.

 ببنًشكهت :اإلدغبط 
بالرغـ مف أىمية عادات العقػؿ المنػتج فػي مختمػؼ المراحػؿ الدراسػية عامػة ، ومرحمػة التعمػيـ      

حيػػث جعميػػا مػػف  وزارة التربيػػة والتعمػػيـ بيػػاالجػػامعي خاصػػة ، ومػػا يقابػػؿ ىػػذه األىميػػة مػػف اىتمػػاـ 
إال  الصػفوؼ الدراسػػيةوأىػداؼ تعميميػػا فػي جميػع ، ناتجػا اسػتراتيجيا مػف نػواتج تعمػػـ المغػة العربيػة 

عػادات ممارسػة  فػي طػالب الجامعػةبعض لتقارير والدراسات أشارت إلى ضعؼ أف نتائج بعض ا
،  مػػػوادىـ األكاديميػػػةالقرائيػػػة فػػػي  تيـاممارسػػػفػػػي  وافتقػػػاد تطبيػػػؽ مؤشػػػرات أدائػػػو، المنػػػتج العقػػػؿ 

 ,ICAS)  مجاالتيػاعبػر ة يػالكتاب ميػاميـىػذه العػادات وا فػادة منيػا فػي إنجػاز  تطبيػؽغيػاب و 

2002 , Wiersema & Licklider, 2009 , Lee & Spratley , 2010, Sullivan, 

2012 , Fletcher, 2013 , Donham , 2014) واقعيتيػاتحققػت و ، النتيجػة السػابقة  تودعمػ 
التػي أشػارت إلػى أف  (Elyousif  & Abdelhamied , 2013)مػا توصػمت إليػو نتػائج دراسػة ب

مؤشػػرات تطبيػػؽ لػػـ يتمكنػػوا مػػف  )مجموعػػة الدراسػػة(فػػي المرحمػػة الثانويػػة معممػػي المػػواد الدراسػػية 
 . طالبيـلدى  لتنمية عادات العقؿ؛ األداء التدريسي 

إلػػى أف معظػػـ طػػالب الجامعػػة ال  (Wiersema & & Licklider, 2009) وتشػػير دراسػػة  
النصػػػوص فػػػي فيػػـ  يطبقػػوف بشػػكؿ اعتيػػػادي عػػادات العقػػػؿ التػػي تسػػػاعدىـ عمػػى التفكيػػػر العميػػؽ

   .الذاتية ، ونمو القدرة عمى الصياغة التعبيرية كتساب المعرفة ال؛  القرائية
عػادات العقػؿ ( إلػى أف تطبيػؽ 0229،وحراجشػة ، الدليمي )توصمت دراسة وفي السياؽ نفسو    

نمطا مف السموؾ العقمػي ، يعػود حتى تصبح في القراءة والكتابة يتطمب مستوى عاليا مف الميارة ،
ة فػي السػياؽ القرائػي أو المػواد الفكريػ عنػد توظيػؼتكػوف النتػائج أفضػؿ حتػى إلى أفعاؿ إنتاجيػة ، 

و منػاىج القػراءة التي أشػارت إلػى ضػعؼ الػدور الػذي تسػيـ بػ (0229، الربعي )ودراسة  الكتابي.
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فػػي تنميػػة العػػادات العقميػػة لػػدى طػػالب الصػػؼ األوؿ الثػػانوي ، وضػػالة االىتمػػاـ بالعػػادات العقميػػة 
  في محتوى مقرر القراءة في ىذا الصؼ.  

( أف مسػػػػتوى أداء طالبػػػػات الجامعػػػػة لعػػػػادات العقػػػػؿ جػػػػاء 0200دراسػػػػة )عياصػػػػرة ،  تبػػػػيفو     
رونػػػة ، والتسػػػاؤؿ وحػػػؿ المشػػػكالت بدرجػػػة عاليػػػة ، وجمػػػع فكانػػػت المثػػػابرة ، والتفكيػػػر بم، متفاوتػػػا

واالسػػتعداد الػػدائـ لمػػتعمـ بدرجػػة متوسػػطة ، ولػػـ تظيػػر الطالبػػات أيػػة  ،البيانػػات باسػػتخداـ الحػػواس
 ؾ عادة التفكير ما وراء المعرفي .مؤشرات تدؿ عمى امتال

عػػادات العقػػؿ لػػدى تيجيات أف درجػػة اسػػتخداـ اسػػتراإلػػى ( 0202)الغػػانـ ،   دراسػػة وخمصػػت    
ة نظر المعمميف أنفسيـ جػاءت بدرجػة ينجميزية في مرحمة التعميـ األساسي مف وجمغة ا معممي ال

 متوسطة أيضا. 
القنفػػدة فػػي كميػػة ( أف مسػػتوى أداء طػػالب 0202وفػػي السػػياؽ ذاتػػو تبػػيف دراسػػة )الشػػقيفي ،      

، ارتباطيػػػة بػػػيف عػػػادت العقػػػؿ  المممكػػػة السػػػعودية لعػػػادات العقػػػؿ جػػػاء متوسػػػطًا ، ووجػػػود عالقػػػة
   .ومستوى التحصيؿ

إلػػى أف بعػػض الطػػالب لػػدييـ الميػػارات الالزمػػة  (Murray, 2016) وفػػي ا طػػار ذاتػػو يشػػير   
 مثػؿ عػادات الدراسػة والتركيػز يػةعػادات العقماللمنجاح في المناىج الجامعية ، ولكنيـ يفتقروف إلػى 

تحقيقػًا لنجػاحيـ والقدرة عمػى الحفػاظ عمػى الميمػة والوقػت ، والقػدرة عمػى إدارتػو   ،، والدافع والفيـ
  .األكاديمي

ة ، ومف ثـ يتضح أف افتقػاد بعػض الطػالب لعػادات العقػؿ المنػتج فػي ممارسػتيـ القػراءة والكتابػ   
صػياغة ال، لػـ يػزدىـ إال فقػرا فػي التفكيػر ، وضػعفًا فػي  وغياب توظيفيـ لمؤشرات أداء كػؿ منيمػا

،  ىػػذه المشػػكمة أىميػػة ومػػف ثػػـ أصػػبح ذلػػؾ دافعػػًا الستقصػػاء، وتػػأخرًا فػػي التحصػػيؿ ،  لتػػأليؼاو 
 وذلؾ مف خالؿ :

افتقػػادىـ كيفيػػة و  ، األولػػى شػػعبة التعمػػيـ األساسػػي ةمالحظػػة الباحػػث حيػػرة بعػػض طػػالب الفرقػػ -
 وتحػدد، دراسة بعض موادىـ األكاديمية ، وجػاءت المقابمػة مػع بعضػيـ لتكشػؼ أبعػاد ىػذه الحيػرة 

وغيػاب ممارسػتيـ لمعػادات العقميػة ،  المغويػةقمػة خبػرتيـ الذىنيػة فػي  وقد تمثمػت أسبابيا صراحة ،
، وغيػاب النمذجػة فػي تمثيػػؿ األداء ،  تدريسػيةواالقتصػار عمػى المحاضػرة كاسػتراتيجية ،  والفكريػة

ورؤيػػػػة العمميػػػػات العقميػػػػة لتطبيقػػػػو ، والتعػػػػاوف والمشػػػػاركة فػػػػي الخبػػػػرات األكاديميػػػػة سػػػػيما القرائيػػػػة 
ممػػػا ترتػػػب عميػػػو وتقويميػػػا ذاتيػػػًا ، وفريقػػػا ، وجماعيػػػا  ،  نػػػواتج تعمميػػػا،والكتابيػػػة ، وأدوات قيػػػاس 
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 عممػػاء المنػػاىجبعػػض الدراسػػات وصػػرح بػػو تحصػػيميا. وىػػو مػػا أكدتػػو بعػػض  صػػعوبة فػػي تفػػاعميـ
  .(Hazard, 2013,45) وخبرائيا

عمى  ا شراؼفي أثناء بالكمية  وذلؾ طالب الفرقة الرابعة بعض كثيرا مف المقابالت مع إجراء  -
المغػػة و المغػػة العربيػػة ، والفيزيػػاء والكيميػػاء ، شػػعب )(   ) مجموعػػاتيـ فػػي برنػػامج التربيػػة العمميػػة

( طػػػالب ، 02-9تػػػراوح عػػػدد المجموعػػػة مػػػا بػػػيف ) (الفمسػػػفة واالجتمػػػاعو التػػػاري  ، و االنجميزيػػػة ، 
،  وكيفيػػػة تطبيقيػػػا أىميتيػػػا و ، مػػػف حيػػػث تعريفيػػػا ،  حػػػوؿ مفيػػػـو عػػػادات العقػػػؿ المنػػػتج ومناقشػػػتيـ

..." ومدى تضميف بعضػيا فػي المقػررات األكاديميػة فيمػا يدرسػونو كػؿ حسػب تخصصػو ، ومػدى 
 . يـلتالميذىـ وطالبما يقوموف بتعميمو محتوى العادات في  يزىـ عمى بعض ىذهترك

  ،والتقارير المحمية، الدراسات والبحوث نتائج مما أشارت إليو  ولـ تكف إجاباتيـ أفضؿ حاالً       
تطبيقػو فيمػا يدرسػونو  كيفيػةأو ، قصػدًا فقد أشار معظميـ أنيـ ال يعرفوف ىذا المفيـو  ، والعالمية

لطػػػالب  بتعميمػػػويقومػػػوف  فػػػي منػػػاىج مػػػابشػػػكؿ صػػػريح ومباشػػػر وه يقػػػرءمػػػف مػػػواد أكاديميػػػة ، ولػػػـ 
نػػػواتج لمػػػتعمـ ، أو كمحتػػػوى دراسػػػي ، وقممػػػا يمارسػػػوف عػػػادات التصػػػور المرحمػػػة الثانويػػػة  سػػػواء ك

أثنػػاء قيػػاميـ  وذلػػؾ فػػي،  المكتػػوبصػػياغة فػػي  شػػروعيـالػػذىني فػػي المقػػروء ، أو حتػػى فػػي أثنػػاء 
والتساؤؿ الذىني حوؿ تفاصػيمو في المدروس طرح المشكالت ، وافتقاد تطبيؽ  لممشروحبالتخطيط 

 فػػػػي حػػػػؿ مػػػػا يػػػػواجييـ مػػػػف مشػػػػكالت أكاديميػػػػةوتوظيفيػػػػا خبػػػػراتيـ السػػػػابقة استحضػػػػار غيػػػػاب ، و 
ي عمػى التعمػؽ والتفصػيؿ الػذىنة الػبعض مػنيـ ومف ثـ ترتب عمى ذلؾ قصػور فػي قػدر ،  وتعميمية
 المثػابرة الذىنيػةتطبيػؽ عمػى  قدرة الػبعض مػنيـ وخارت ،ويكتبوف يقرءوفو  يسمعوف ويتكمموففيما 

واسػػتعدادا  واالجتماعيػة فػػي مواقػؼ حيػاتيـ الدراسػػية وتمثيميػاولػػـ يعرفػوا حػؽ قػػدرىا ، حػؽ تطبيقيػا 
 .والمستقبمية  دنيةوتييؤًا لحياتيـ الم

كمػػا أجػػرى الباحػػث بعػػض المقػػابالت مػػع بعػػض معممػػي المغػػة العربيػػة بالمرحمػػة الثانويػػة ، وذلػػؾ  -
في المدرسة نفسيا محؿ االشراؼ عمى التربية العممية ، وبسؤاليـ عف مدى تضميف عادات العقؿ 
المنػػػتج فػػػي حصػػػص المغػػػة العربيػػػة ، ومؤشػػػرات األداء لػػػبعض ىػػػذه العػػػادات ، وجػػػاءت إجابػػػات 

يػػػد بػػػأف بعػػػض ىػػػذه المؤشػػػرات يػػػأتي تضػػػمينيا عرضػػػا فػػػي بعػػػض الػػػدروس ، وبشػػػكؿ لتف معظميػػػـ
ضػػمني ، والػػبعض اآلخػػر أشػػار بػػأنيـ ال يعرفػػوف مصػػطمح عػػادات العقػػؿ بشػػكؿ مباشػػر ، وكيفيػػة 

 تطبيقو في القراءة أو في الكتابة .   

                                                           

 ( ئششاف انخشبٛت انؼًهٛت فٙ يذسعت انزبَٕٚت بُبث بًذُٚت لُب. 
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السػابقة ، ىؤالء الطالب ، اتضحت حقيقة مػا تػـ ذكػره فػي الفقػرة  بعض دفاتر تحضيربمراجعة  -
توبػػػػػة فػػػػػي بعػػػػػض المقػػػػػروءة والمك تػػػػػدريبات الطػػػػػالببعػػػػػض  تقػػػػػويـ وتأكػػػػػدت واقعيتػػػػػو مػػػػػف خػػػػػالؿ

فقػػد تػػـ مناقشػػتيـ ومتابعػػة نشػػاطيـ  ، مثػػؿ طػػالب الفرقػػة الثالثػػة شػػعبة المغػػة العربيػػة ،المحاضػػرات 
وكتابيػػًا فػػي بعػػض محاضػػرات طػػرؽ التػػدريس، وجػػاءت اسػػتجاباتيـ بنوعييػػا لتظيػػر ، المغػػوي شػػفوياً 

القػػراءة والكتابػػة ، مثػػؿ التصػػور الػػذىني  ميػػارتيج ، فػي ىـ لػػبعض عػػادات العقػػؿ المنػػتددى افتقػػامػ
يميػة لالثنػيف وفػؽ والمثػابرة الذىنيػة الف  ،لممقروء ، والتساؤؿ الذاتي حوؿ تخطػيط التعبيػر المكتػوب

يث إلػػى كػػالتفكير جيريػػا والحػػدالنشػػطة السػػتراتجيات ممارسػػة االسػػياؽ المطمػػوب ؛ وذلػػؾ الفتقػػادىـ 
تطبيػػػؽ ىػػػذه كيفيػػػة يشػػػاىدونو حػػػوؿ نموذجػػػا عمميػػػا  تقػػػديـوالتػػػي مػػػف خالليػػػا يمكػػػف ..." الػػػنص ، 
  .القراءة والكتابة مشكالت حؿ والعمميات العقمية الالزمة لالعادات 

في تنمية عادات مدخؿ التممذة القرائية  و ال توجد دراسة تناولت استخداـعالوة عمى ماسبؽ فإن   
التدريب في  ية ىذا المدخؿعمى الرغـ مف أىموذلؾ  -في حدود عمـ الباحث  –العقؿ المنتج 

، وفي السياؽ ذاتو  في مجاالت أكاديمية متعددة القراءة وفيـ النصوصميارات  عمى
المشروعات البحثية ىناؾ ندرة في البحوث التي استخدمتو في أف  (Lowery, 2010 , 38)يشير

يشير ، مما في تنمية عادات العقؿ المنتج  العربية بخاصة سيماوفي البحوث ، بعامة  العالمية 
 إلى أىمية إجراء ىذه الدراسة . 

  :انًشكهتحذذٚذ 
في وتطبيقيا ، وغياب تمثيميا المنتج عادات العقؿ افتقاد تحديد في  الدراسةمشكمة  تحددت    

، مما يتطمب تنميتيا  شعبة التعميـ األساسي لدى طالب كميات التربيةالقراءة والكتابة تعميـ 
   .باستخداـ برنامج قائـ عمى مدخؿ التممذة القرائية

                                                                                                                   : الدراسةأسئمة 
 ينبغي ا جابة عف األسئمة اآلتية :  الدراسةلمتصدي لمشكمة 

 ؟ ( ما عادات العقؿ المنتج في القراءة المناسبة لطالب كميات التربية0)
                                                                                                                ؟نٓإالء انطالة ( ما عادات العقؿ المنتج في الكتابة المناسبة 0)
في تنمية عادات العقؿ المنتج في القراءة لدى  برنامج قائـ عمى التممذة القرائية   فاعميةما  (2) 

 طالب كميات التربية ؟
 ؟ىؤالء الطالب لدى  الكتابةالبرنامج في تنمية عادات العقؿ المنتج في ىذا ما فاعمية  ( 2)
عادات العقؿ في مقياس  )مجموعة الدراسة(طالب ال درجاتما العالقة االرتباطية بيف ( 2)

                                                                                  ؟ الكتابةومقياس عادات العقؿ المنتج في  المنتج في القراءة
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                                                                                                                                                                                                     :انذساعت أْذاف
                                  . التربية كمياتلطالب  لمناسبةاالقراءة والكتابة تعميـ عادات العقؿ المنتج في  تحديد -
القراءة والكتابة.                         تعميـمستوى أداء الطالب )مجموعة الدراسة ( لعادات العقؿ المنتج في  تحديد –
فاعمية  البرنامج القائـ عمى مدخؿ التممذة القرائية في تنمية عادات العقؿ المنتج  التعرؼ عمى –

التربية.                                                                                                   طالب كمياتلدى  القراءة والكتابة تعميـفي 
ة بيف مستوى أداء الطالب )مجموعة الدراسة( لعادات العقؿ التعرؼ عمى العالقة االرتباطي -

                                                                            المنتج في القراءة ومستوى أدائيـ ليذه العادات في الكتابة ؟
                                        أداحب انذساعت :                                                      

األولى شعبة التعميـ األساسي. )مف  المنتج في القراءة لطالب الفرقةمقياس عادات العقؿ  -
                                                                                         إعداد الباحث(

)مف مقياس عادات العقؿ المنتج في الكتابة لطالب الفرقة األولى شعبة التعميـ األساسي.  -
                                                                                                                                                     إعداد الباحث(                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               : انذساعتيُٓج 
واعتماده ، تحميميا و الذي يقـو عمى جمع المعمومات  ، التجريبيشبو المنيج  الدراسة تاستخدم

وذلؾ ،  اي/ البعدي لممجموعة نفسية  ذات القياس القبمعمى التصميـ التجريبي لممجموعة الواحد
عمى قبميا ، ثـ تطبيؽ البرنامج القائـ  مقياسي عادات العقؿ في القراءة والكتابة تطبيؽ مف خالؿ 

ثـ تطبيؽ المقياسيف ، التممذة القرائية عمى الطالب )مجموعة الدراسة ( بوصفو متغيرا مستقاًل 
بعديًا لقياس فاعمية البرنامج في تنمية عادات العقؿ في القراءة والكتابة بوصفيما المتغيريف 

ابعيف ، ومف ثـ إيجاد الفروؽ بيف متوسطات طالب كمية التربية )مجموعة الدراسة( في الت
 تفي مجالي القراءة والكتابة ككؿ ، ثـ مؤشرامقياسي عادات العقؿ التطبيقيف القبمي والبعدي ل

                                                                   اتيا النوعية . ياألداء الخاصة بكؿ مستوى مف مستو 
                                                                                                                                              :انذساعت  يذذداث

                                                                                                                                                                                                                                                                     :  التالية المحددات عمى الدراسة تاقتصر 
 حيث إنيـبكمية التربية بقنا ؛  ساساألولى شعبة التعميـ األالفرقة طالب المحدد البشري :  – 0

مف في احتياج شديد لمثؿ ىذه العادات ؛ لتكوف عونا ليـ في انجاز وتحصيؿ موادىـ األكاديمية 
مزيدًا مف الفيـ يكسبيـ مما جية،  ومعرفة كيفية تنميتيا لدى تالميذىـ فيما بعد مف جية أخرى. 

القراءة والكتابة بوصفيما أداتا الدرس في ، والقدرة عمى تطبيقيا لعادات العقؿ المنتج  العميؽ
 .تحصيؿوال
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بمغ عددىا خمس عادات ، وىي عادة عادات العقؿ المنتج بعض )أ( المحدد الموضوعي :  -0
المعرفة الذىنية ، والمثابرة الذىنية ، والتعمؽ تطبيؽ ، و  وطرح المشكمة تطبيؽ التساؤؿ الذىني

ألنو مف ؛  عمى وجو الخصوص اختيار ىذه العاداتتـ و  ،والتفصيؿ الذىني ، والتصور الذىني 
الصعب عمى أية دراسة ا حاطة بالعادات العقمية جميعيا ، عالوة أف عممية تنميتيا تستغرؽ وقتًا 

                                              .، وجيدًا عظيماً  كبيراً 
بناء و ،  والمعرفيالشخصي ، و ا جتماعي ، تتمثؿ في البعد و : بأبعادىا لتممذة القرائية ا -ب

القراءة والكتابة ، وتتسؽ ديناميًا مع كؿ مف ألف ىذه األبعاد تتناسؽ وتتفاعؿ مع طبيعة ؛ الخبرات
الالزمة لكؿ منيما ، عالوة عمى مناسبة مدخؿ ىذه األبعاد  ما وراء المعرفةو ، العمميات الذىنية 

ومؤشرات أدائيا لدى طالب كمية التربية ، مف حيث طبيعتيا المستيدفة لعادات العقؿ المنتج 
                                          المستيدفيف.  

، نظرا  ـ0202/ 0202عي الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامالتطبيؽ في المحدد الزماني :  -2
                                                     لدراسة الطالب )مجموعة الدراسة( مقرر تعميـ القراءة والكتابة في الفصؿ الدراسي األوؿ.

                                                                                         : انذساعت ثيصطهذب 
ا جرائي الستقصاء التعمـ الميني إطار تعميمي قائـ عمى التصميـ مدخؿ التممذة القرائية :  -

والدراسات ، تخصصات تعميـ القراءة والكتابة  برنامج في يفوالبحث والتطوير المستمر لممعمـ، 
                                                                     .(Wested , 2009أثر ىذا البرنامج عمى الطالب والمعمميف ) تقويـو  ،ا جرائية لالصالح

ومحادثات ما ، يقـو عمى مبادئ التممذة ، ويعرفو الباحث إجرائيًا : بأنو إطار تدريسي وتعميمي 
استراتيجيات التفكير جيريًا عبر تفاعالت بيف الطالب والطالبات ، وتوظيفيـ وراء المعرفة ، 

 القراءة موضوعاتفيـ ، والتمخيص ؛ لتنمية عادات التعمؽ والتفصيؿ في والسقالة والنمذجة ،
ؿ والفقرات الجم، وتصور تطبيؽ المعرفة الذىنية و ،  الكتابةنصوص ، وتخطيط وبناء  والكتابة

لتحقؽ جودة  ؛الذىنية والفكرية  رةلمثابوتمثيؿ ا ، التحدياتحوؿ ، والتساؤؿ الذاتي في السياقات  
                                             ات في القراءات والكتابات.األداء

 Program Based on Reading Apprenticeship برنامج قائـ عمى مدخؿ التممذة القرائية 
Approach                                                                    

يعرفو الباحث إجرائيًا بأنو منظومة تعميمية شاممة ترتكز عمى استراتيجيات التفكير 
واألنشطة القرائية والكتابية جيريا والحديث إلى النص ، وتتكوف مف األىداؼ والمحتوى والتدريس 

                                    لتنمية عادات العقؿ المنتج لدى طالب كميات التربية.                                                                            
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ت بالممارسة ، ىي منظومة مف األنماط السموكية التي تصبح عادا: المنتج  عادات العقؿ -
والتكرار ، وتعمؿ عمى توليد التفكير ، فتتحوؿ ىذه العادات إلى استراتيجيات عند استخداـ 

                                                                                       (.77، 0229،  وحراحشة، الطالب ليا في تنمية الميارات المغوية )الدليمي 
توجو الطالب التي ذكية والسموكيات ال، واالتجاىات ، منظومة الميارات بأنيا إجرائيًا : تعرؼ و 

معالجة الخبرات ، وبناء المعرفة ، وحؿ المشكالت القرائية  نحو وتقودىـ، في ممارستيـ المغوية 
     االجتماعية.اجييـ في مواقؼ الحياة الدراسية  و التي تو  والكتابية

  : انذساعت ئجشاءاث
                                                                                      التالية :  لإلجراءاتوفقا  سارت الدراسة

البرنامج القائـ عمى التممذة القرائية لتنمية عادات العقؿ المنتج لدى طالب  أسس بناءتحديد  -0
                                                                                                                ما يمي :وتـ ذلؾ مف خالؿ  كمية التربية 

                                                                                                                  .(، أبعادىا ، أىميتيا مفيوميا) طبيعة مدخؿ التممذة القرائية  -أ
                                                               .(، تصنيفاتيا ، أىميتيا مفيوميا)طبيعة عادات العقؿ المنتج  -ب
                                                         مقرر تعميـ القراءة والكتابة لطالب الفرقة األولى شعبة التعميـ األساسي.   -ج
                                                                                          إعداد قائمة بعادات العقؿ المنتج في القراءة. -0
                                                                                                                                                                                                                            إعداد قائمة بعادات العقؿ المنتج في الكتابة. -2
دى طالب كمية التربية ، بناء البرنامج القائـ عمى التممذة القرائية لتنمية عادات العقؿ المنتج ل -2

                                                                                                        ما يمي :لتحديد الوصؼ والوتـ ذلؾ مف خالؿ 
                                           والتقويـ.، والمحتوى ، واستراتيجيات التدريس ، واألنشطة ىداؼ األفمسفة البرنامج ، و 

    إعداد أداتي الدراسة :                                                                                                         -2
                                                       وضبطو وتحكيمو.بناء مقياس عادات العقؿ المنتج في مجاؿ القراءة  -أ
                                             عادات العقؿ المنتج في مجاؿ الكتابة، وضبطو وتحكيمو.   بناء مقياس  -ب
قياس فاعمية  ىذا البرنامج في تنمية عادات العقؿ المنتج في القراءة والكتابة ، وذلؾ مف  -6

                           خالؿ :
                                      شعبة التعميـ األساسي ( . –تحديد الطالب مجموعة الدراسة مف بيف ) طالب الفرقة األولى -أ
                                                  تطبيؽ مقياسي عادات العقؿ المنتج في االقراءة والكتابة  تطبيقًا قبميًا.   -ب
                                                                                                             تطبيؽ برنامج الدراسة . -ج
                                                                                                                                           تطبيؽ مقياسي عادات العقؿ المنتج في القراءة والكتابة تطبيقًا بعديًا.       -د
                                                                                                                                                                                                         تحميؿ النتائج إحصائيا وتفسيرىا. -7
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                                                                                                                   : انذساعت أًْٛت 
 في اآلتي :                                                                                                        تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة

         إفادة فئات متعددة مف :                                                                                                        -أ
مخططي المناىج في المرحمة الجامعية : وذلؾ مف خالؿ تطوير مناىج تعميـ المغة العربية  -0

في ضوء الخطوات ا جرائية لمدخؿ  لكتابة بوجو خاصالقراءة واتعميـ مناىج تطوير بوجو عاـ و 
                                                        .التممذة القرائية ، وتخطيط األدلة التعميمية  فادة طالب الجامعة مف االستراتيجيات التعميمية 

قياسي عادات العقؿ المنتج طالب الفرقة األولى بكميات التربية : وذلؾ مف خالؿ تزويدىـ بم -0
                                                                                                                                                            مستوى أدائيـ ليذه العادات.وتحديد في القراءة والكتابة ؛ لقياس 

الباحثيف : مف خالؿ فتح المجاؿ أماميـ  جراء مزيد مف البحوث والدراسات التي تختبر  -2
قواعد ، خرى مثؿ االستماع ، والتحدث ، والاألمغوية الفروع الالتممذة القرائية في مدخؿ تطبيؽ 

وعالج بعض المشكالت األكاديمية  ، في التغمب عمى ضعؼ التحصيؿ ...." لمتحقؽ مف فعاليتو
                                                                                                         لمتعمميف في مختمؼ المراحؿ الدراسية.لدى ا
 إمداد الفئات السابقة ، ومف ييمو األمر بإطار نظري تفصيمي عف مدخؿ التممذة القرائية ، -ب

وأبعادىا التعميمية ، واالجتماعية ، والشخصية ، والمعرفية ....، ومحادثاتيا ما وراء المعرفية ، 
توضح طبيعة ىذا  ندرة وجود أدبيات ودراسات وبحوث حيثواستراتيجيات تمثيؿ ىذا المدخؿ 

                                                                               .المدخؿ  وأبعاده
 اإلغبس انُظش٘ نهذساعت 

 أًْٛخّ.ٔأبؼبدِ ، ٔيذخم انخهًزة انمشائٛت: يفٕٓيّ ، : انًذٕس األٔل 

 Reading Apprenticeship Approachيفٕٓو يذخم انخهًزة انمشائٛت 

التممذة القرائية مدخؿ تعاوني وتفاعمي بيف المعمػـ وتالميػذه تػـ اسػتخدامو لتنميػة القػراءة والكتابػة    
والعادات العقمية الصحيحة لتمثيؿ ميارات الفيـ القرائي والتعبير الكتابي لدى الطالب في المراحؿ 

واألكاديميػػػة منيػػػا الدراسػػػية ، والصػػػفوؼ التعميميػػػة، والتغمػػػب عمػػػى مشػػػكالت محػػػو األميػػػة بعامػػػة ، 
عمػػػػى تطبيػػػؽ مػػػػا وراء  مرتكػػػزةبخاصػػػة ، ويتسػػػـ مػػػػدخؿ التممػػػذة القرائيػػػػة بأنػػػو ذو أبعػػػاد متعػػػػددة ، 

 المعرفة.     

وبذلؾ يعد ىذا المدخؿ مف المداخؿ التدريسية الرائدة الذي تـ تطويره مف خالؿ مبادرة محو     
و بكالفورنيا، وتمثؿ ىدؼ المبادرة في في معيد ويستد، ومقره ساف فرانسيسك األمية االستراتيجية

تنفيذ برامج واسعة النطاؽ في تعميـ القراءة والكتابة بيدؼ تحسيف مياراتيا بعامة، واألكاديمية 
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بخاصة مف خالؿ إنشاء كيانات جديدة تحقيقا ليذه المبادرة ، والعمؿ مع المعمميف ، والمجتمعات 
 .(Strategic Literacy Initiative , 2007)المحمية لتطوير مستويات عميا لمحو األمية 

وتـ تفعيؿ استخداـ مدخؿ التممذة القرائية في كميات المجتمع في اثنتا عشرة والية أمريكية     
نديانا ، وميشيغاف ، وميسيسبي ،  وىي )أالسكا،  وأريزونا، وكاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتكيت ، وا 

، وواشنطف( وبدأ التدريب الميني باستخداـ ىذا المدخؿ وجنوب كارولينا ، وبنسمفانيا، وتكساس 
 .  (Smith , 2009)في مجتمعات ىذه الواليات وفصوليا الدراسية 

بأف مدخؿ التممذة القرائية " ىو إطار   (Jordan & Schoenbach , 2003, 8)ويشير    
مع الطالب ومدراء التعميـ  تعميمي لمقراءة بالمرحمة الثانوية، يتفاعؿ فيو معممو المواد الدراسية ،

كشركاء لمخبرة ، لتدعيـ الوعي الذاتي لمطالب ، وتحقؽ إندماجيـ في نصوص القراءة  ، 
وتحسيف أدائيـ لميارتيا، وذلؾ مف خالؿ دعـ شبكة التواصؿ بيف المدارس ، والمقاطعات ، 

 ".   الطالبولجاف التربية ؛ لتحسيف األداء القرائي لدى 
ذا المدخؿ التعاوف القائـ بيف المعمميف وطالبيـ، في " حديث مشترؾ حوؿ وبذلؾ يشجع ى    

عمميات القراءة وعاداتيا الصحيحة، والتفكير فييا، وجعميا مرئية، ومف ثـ مساعدتيـ عمى تفعيؿ 
استراتيجيات التفكير بصوت عاؿ حوؿ النص، فيمارسوف في ضوء ىذه االستراتيجيات العمميات 

التخيؿ، واالستجواب ، والتمخيص ميؽ الفيـ القرائي ، وعاداتو المتمثمة في الذىنية الالزمة لتع
...، "(Vandeweghe, 2004). 
أف مدخؿ التممذة القرائية ييدؼ إلى فيـ أعماؿ القراءة ،  (Mehdian, 2009)في حيف يرى     

د تفاعمية في وعاداتيا الصحيحة ، والسعي إلى تقييميا؛ وذلؾ مف خالؿ دمج المعمميف أربعة أبعا
سياؽ الفصوؿ الدراسية التي تدعـ القراءة اجتماعيا ، وشخصيا ، ومعرفيا ، وبناء الخبرات 

 والقدرات ، وذلؾ في ضوء مناقشات ما وراء المعرفة مع الطالب.    
إلى التممذة القرائية بأنيا  (IES, 2010,1)وفي ا طار ذاتو يشير المركز االحصائي لمتعميـ   

مدخؿ تدريسي يستيدؼ طالب المدارس المتوسطة ، والثانوية ، والتعاوف مع المجتمع المحمي ، 
وذلؾ بيدؼ تحسيف الطالقة في القراءة ، ومستويات فيميا مف خالؿ استخداـ أنشطة التطوير 

القراءة، وحؿ مشكالتيا ،  الميني لممعمميف ، والتركيز عمى التفاعؿ بيف األقراف في ممارستيـ
 وتنمية خبراتيا لدييـ.

ومساعدة  ٚٓذف ئنٗ دم انًشكالث  وبذلؾ يتضح أف التممذة القرائية مدخؿ استراتيجي    
تطوير معارفيـ ، وتنمية مياراتيـ لزيادة المشاركة  المتعمميف في كؿ المراحؿ التعميمية عمى
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قدرة عمى فيـ محتوى المقروء، تحقيقا ألىداؼ المكتوب القرائية ، وتعزيز الطالقة التعبيرية ، مع ال
طالبو لممارسة ، وتوجيو الصحيح  ، ويتولى المعمـ دور القارئ الخبير مف خالؿ عرض نموذجو

 .ىذا الدور، مف أجؿ بناء استراتيجيات فيـ المقروء ، وممارسة عاداتو الصحيحة 
" إلى مدخؿ التممذة  (CCC , 2013, 50) وفي السياؽ ذاتو تشير كمية المجتمع بكاليفونيا     

بأنو مدخؿ قائـ عمى البحوث األكاديمية لمحو األمية، ومساعدة المدربيف عمى االندماج مع 
الطالب ، وتمكينيـ مف تطوير عاداتيـ الذىنية، واستراتيجياتيـ الفيمية التي يحتاجونيا ؛ لتحسيف 

 نجاح المنشود ". القراءة عبر موادىـ األكاديمية وصوال لمستوى ال
أف ىذا المدخؿ يساعد الطالب عمى بموغيـ  (Galvestion College , 2014 , 18) ترى    

مستوى النضج في ممارسة استراتيجيات ما وراء المعرفة في القراءة ، ويزيد فرص تعمميـ لممقروء 
تعميؽ الفيـ ، وتمكنيـ مف أفكاره وتفاصيمو ، واكسابيـ القدرة عمى استخداـ مدخؿ النصوص ل
 مف خالؿ تأمؿ النص فيتصوروف لغة خطابو عبر استخداميـ عدسة القارئ الخبير. 

إلى أف مدخؿ التممذة القرائية ىو " إطار التعمـ الميني الذي   (WestEd, 2015)وتشير       
خالؿ يعد المعمميف في جميع المجاالت الدراسية ؛ لتعميـ طالبيـ القراءة والكتابة أكاديميا ، مف 

توجيو الطالب إلى استراتيجيات القراءة الفعالة ، وتطوير البيئات الصفية ، التي تدعـ التعاوف ، 
 وتعزز استمرار تفاعؿ الطالب مع المواد التعميمية المعقدة ".

وبالنظر إلى ما سبؽ عرضو مف توضيح لطبيعة مدخؿ التممذة القرائية وتعريفاتو ا جرائية   
 يتضح ما يمي: 

 فاؽ ىذه التعريفات عمى أف ىذا المدخؿ تعميمي وتدريبي لكؿ مف المعمميف والطالب.ات -
اليدؼ الرئيس ليذا المدخؿ ىو مساعدة الطالب عمى تطوير عمميات، وعادات القراءة والكتابة  -

األكاديمية ، والتغمب عمى تحدياتيما ، وحؿ ما يواجييـ مف مشكالت ؛ مف خالؿ تعاونيـ مع 
 نجاز األكاديمي.ليصبحوا قراء أكثر فيمًا ؛ تحقيقًا لإلانيـ، وزيادة الدافع، وبث الثقة ، معمميـ وأقر 

؛ ألنو ارتكز في فمسفة بنائو عمى جميع مكونات  تممذة القرائية مدخؿ استراتيجي وكميمدخؿ ال -
ية الميارات الموقؼ التعميمي ، فركز عمى البيئة الصفية التعاونية اآلمنة بيف المعمـ وطالبو ؛ لتنم
في السياقات باستخداـ االستراتيجيات ما وراء المعرفية ، وتوظيؼ العادات العقمية الصحيحة 

  القرائية والكتابية.
يتمحور ىذا المدخؿ حوؿ صناعة المعنى، عبر محادثات ما وراء المعرفة ، والتفاعؿ بيف  -

 والشخصية ، والمعرفية.األبعاد المتعددة لمبيئة الصفية : بما في ذلؾ االجتماعية ، 
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استراتيجيات التفكير جيريًا ، والحديث إلى النص مف االستراتيجيات الفاعمة التي يرتكز عمييا  -
مدخؿ التممذة القرائية في تحقيؽ النواتج القرائية وعاداتيا الصحيحة ؛ مما يتيح فاعمية المناقشات 

وارًا داخميا، وبينيـ وبيف معمميـ حوارًا التعميمية ، وما وراء المعرفية بيف الطالب وزمالئيـ ح
خارجيًا حوؿ القراءة الصحيحة،  والعادات العقمية المشتركة لتعزيز عمميات الفيـ في القراءة 

  .والكتابة
نقؿ خبرة القراءة وعممياتيا، وعاداتيا الصحيحة مف المعمميف بوصفيـ خبراء ، إلى طالبيـ ،  - 

ذىنية غير المرئية الالزمة لتحقؽ الفيـ ، والتوصؿ لممعنى ، وذلؾ مف خالؿ إظيار العمميات ال
باستخداـ استراتيجيات التفكير جيريا ، والحديث إلى النص والتصور الذىني ، والتساؤؿ الذاتي ، 
وتوظيؼ الخبرة ، والتعمؽ الذىني في المقروء...وكميا تمثؿ عادات ذىنية لمقراءة الصحيحة ، 

 فضال عف الكتابة الجيدة.
ومف خالؿ ما تـ عرضو مف شرح وتفصيؿ لمفيـو ىذا المدخؿ وتوضيح لطبيعتو ، يمكف    

بأنو إطار تدريسي وتعميمي ، يقـو عمى مبادئ التممذة تعريؼ مدخؿ التممذة القرائية إجرائيًا : 
القرائية ، ومحادثات ما وراء المعرفة ، عبر تفاعالت بيف الطالب والطالبات )مجموعة الدراسة( ، 

توظيفيـ استراتيجيات التفكير جيريًا والنمذجة ، والسقالة ، والتمخيص ؛ لتنمية عادات التعمؽ و 
والتفصيؿ في فيـ موضوعات القراءة ، وتخطيط وبناء نصوص الكتابة ، وتطبيؽ المعرفة الذىنية 
، وتصور الجمؿ والفقرات في سياؽ المقروءات،   والتساؤؿ الذاتي حوؿ التحديات ، وتمثيؿ 

  لمثابرة الذىنية والفكرية ؛ لتحقؽ جودة األداءات في القراءات.                    ا
أساس راس  في مبادئ ونظريات التعمـ ؛ فإف ذلؾ يستمـز حديثًا،  لما كاف ىذا المدخؿ ذا   

وشرحًا ، وتوضيحًا ليذه المبادئ وتمؾ النظريات ، حتى تتضح أبعاد مدخؿ التممذة القرائية ، 
 برنامج القائـ عمى ىذه التممذة .ئيا التي يرتكز عمييا، ومف ثـ تحديد أسس بناء الومباد

ترتكز الفمسفة البنائية ليذا المدخؿ عمى وجية نظر التعمـ البنائي بوصفو عممية تفاعمية    
معرفية اجتماعية ، عف طريؽ " الوساطة االجتماعية" ، أي أف الطالب يتعمموف عادات العقؿ 

القراءة والكتابة مف خالؿ المشاركة في األنشطة المغوية مع المعمميف بوصفيـ خبراء  المنتج في
في ميارات القراءة والكتابة وتفاعميـ مع أقرانيـ األكثر كفاءة في استخداميـ استراتيجيات تطبيؽ 
ىذه الميارات وتمؾ العادات في سياقاتيا الصحيحة، ومف ثـ فيؤالء المعمموف يقدموف الدعـ 

بيـ في سبيؿ انجاز الميمات التي ال يستطيعوف القياـ بيا بأنفسيـ ، فضال عف تفاعميـ لطال
تدريجيًا في أنشطة القراءة والكتابة ، كما أف مدخؿ التممذة القرائية يشبو مدخؿ التممذة المعرفية ، 
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عمـ الذي يستند في بنائو عمى نظرية التعمـ عند فيجوتسكي حيث ينظر إلى المبتدئيف كأفضؿ ت
مف خالؿ التفاعالت التي تحدث بيف اآلباء والمعمميف واألقراف حوؿ ميمة أصيمة مع "المزيد مف 

 "المعرفة األخرى" داخؿ "منطقة التنمية القريبة مف المتعمـ
( Vygotsky, 1978, Collins, Brown & Holum,1991, Knapp, 2015 )   

لتممذة القرائية ، واستراتيجياتو التعميمية ، ولمزيد مف الشرح والتفصيؿ حوؿ إجراءات مدخؿ ا   

 يمكف توضيح أبعاد ىذا المدخؿ فيما يمي : 

  Dimension Of Reading Apprenticeship Approachأبعاد مدخؿ التممذة القرائية 

منيما  لقراءة والكتابة، وما تستمزمو كؿتتنوع أبعاد التممذة القرائية لتتناسؽ مع طبيعة عمميتي ا   

عادات عقمية ، وميارات تفكرية لتتفاعؿ ىذه األبعاد معًا في منظومة تعميمية تشاركية بيف مف 

المعمـ والطالب تارة ، وبيف الطالب مع بعضيـ البعض تارة أخرى ، وذلؾ تحت مظمة 

المحادثات والمناقشات ما وراء المعرفية في ثنايا كؿ بعد مف ىذه األبعاد ، وتتمثؿ ىذه األبعاد 

 :حيا الشكؿ التالي فيما يمي كما يوض

(WestEd, 2005, 2 , Mehdian, 2009, Schoenbach , Greenleaf & Murphy, 

2012, 27)  

 
 ( 0شكؿ ) 

 مدخؿ التممذة القرائية أبؼبد
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يتضح مف خالؿ الشكؿ السابؽ أف اطار مدخؿ التممذة القرائية يتكوف مف محادثات ما وراء 
االجتماعية والشخصية والمعرفية وبناء الخبرات ، ويمكف تفصيؿ الحديث المعرفة عبر أبعادىا 

 عف كؿ بعد مف ىذه األبعاد فيما يمي :
البعد االجتماعي : يستيدؼ ىذا البعد بناء مجتمع القراءة ؛ وذلؾ مف خالؿ الفصوؿ الدراسية 

تاحة المحادثات والمناقشات التفكرية التف اعمية المستمرة بيف المعمـ التي تعد بيئة آمنة لمدراسة ، وا 
والطالب معًا ، ومناقشة عالقاتيـ الشخصية لمقراءة ، والبيئة االجتماعية ، وموارد الفصوؿ 
التعميمية ، وأنواع المعرفة المطموبة  عطاء معنى لمنص.والشكؿ التالي يوضح طبيعة البعد 

 االجتماعي لمدخؿ التممذة القرائية 
 

 البعد األوؿ في مدخؿ التممذة القرائية                                   
                                  

 

 محادثات ما وراء المعرفة                                        
 
 
 
 
 
 

 (  0شكؿ )                                          
 في مدخؿ التممذة القرائيةيوضح البعد االجتماعي 

يتضح مف خالؿ الشكؿ السابؽ طبيعة البعد االجتماعي لمدخؿ التممذة القرائية ، حيث ارتكاز   
عممية القراءة والكتابة وعاداتيما العقمية عمى التعاوف ، والمشاركة ا يجابية بيف الطالب ومعمميـ 

اءات التفكير جيريًا ، وموضحًا بذلؾ الخبير في تمثيؿ الميارات المستيدفة، عبر استخداـ اجر 
  .كيفية مواجية المشكالت األكاديمية ، والتحديات الفيمية ، والعادات القرائية والكتابية 

 Social Dimensionالبعد االجتماعي

 يةالداخمالمحادثة 
conversation internal 

 لخارجيةاالمحادثة 
conversation external. 

 تهيئة بيئة آمنة . -
 تقاسم التفكير بصوت عال. -
 مناقشة الرؤى واألفكار حول قراءة -

 الكتب ونصوص أخرى.
والكتابة مشاركة عمميات القراءة  -

 المشكالت والحمول.
 التكامل بين عادات القراءة والكتابة -
 

استراتيجية  -
الحديث الذاتي عن 

 القراءة.
استراتيجية توليد  -

االهتمام بالقراءة 
 والكتابة وعاداتهما

االستراتيجيات  -
 المتنوعة لفهم المقروء

استراتيجية الشعور  -
بالنصوص لفهم معناها 
 وتنوع رؤى تفسيراتها

 وكفية بنائها.
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البعد الشخصي : يركز عمى تنمية التذوؽ المغوي ، وتطوير عالقات الطالب الفردية بالقراءة 
والكتابة في مجموعات تعاونية ، وربط المياـ األكاديمية الحالية باألىداؼ المينية ، ومف أمثمة 

 األنشطة القرائية والكتابية وعاداتيما العقمية الصحيحة ما يمي: 
 اآلخريف حوؿ تجارب القراءة السابقة. الكتابة والتحدث مع -
الكتابة والتحدث مع اآلخريف حوؿ عادات القراءة ، مف حيث المشاعر ، واآلماؿ والطموحات  -

".....، 
 والشكؿ التالي يوضح طبيعة البعد الشخصي عبر محادثات ما وراء المعرفة :

 مذة القرائيةفي مدخؿ التم الثانىالبعد                                    
                                  

 
 محادثات ما وراء المعرفة                                    

 
 
 
 
 
 
 

 محادثات ما وراء المعرفة                                        
 

 ( يوضح البعد الشخصي في مدخؿ التممذة القرائية 2شكؿ )                  
يتضح مف الشكؿ السابؽ خصائص البعد الشخصي وأىدافو الناقدة والداعية إلى تطوير ىوية   

الطالب قرائيًا، وكتابيًا ، وتطوير ثقافتيـ المعرفية بخبرات القراءة والكتابة وعاداتيما، ومياراتيما 
المكتوب ،  الفيمية ، وعممياتيما التفكرية ، وكيفية مراقبة الطالب لمدى فيمو لممقروء وتسطير

وتصوره لممعنى المنثور في السياؽ المنشود، وتغمبو عمى تحديات المكتوب، في سياقو المقصود 

     Personal  Dimensionالبعد الشخصي      

 

 يةالداخمالمحادثة 
conversation internal 

 لخارجيةاالمحادثة 
conversation external. 

تطوير هوية الفرد كقارئ ، وكاتب  -
لماذا يقرأ ،أو يكتب ماذا يقرأ ، كيف 

 يكتب ، كيف يبدأ ...." 
الوعي بما وراء المعرفة زيادة  -

 وعمميات التفكير ، وتطوير الطالقة.
تطوير ثقة القارئ ومدى قراءة وكتابة  -

 أنواع مختمفة من النصوص.
تحديد هدف الطالب من القراءة  -

   والكتابة ، والعادات الذهنية لتحققهما.
 
- 
-  
 
 
 

استراتيجية  -
الدعوة الكتشاف 
الذات القرائية ، 

وصقل والكتابية 
مشاعرها ، وأهدافها 

، وطموحاتها 
"......، 

 

استراتيجية  -
االستقالل الذاتي 
والسيطرة الفردية 
لفهم المقروء ، 

 وتخطيط المكتوب.
تطوير الهويات 

 القرائية 
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، وفي ذلؾ ارتقاء بمستواه الثقافي ، وممارسة فاعمة لما وراء المعرفة ، وزيادة الثقة في قراءة 
  .أنواع متعددة مف النصوص

القرائية عمى زيادة مخزوف الطالب مف األدوات البعد المعرفي : يركز ىذا البعد لمدخؿ التممذة 
العقمية، واالستراتيجيات المعرفية ؛ لبناء الشعور بمعنى النصوص المقروءة المتنوعة ، وفي ذلؾ 

وذلؾ ، تنمية لمعرفة مؤشرات بنائيا المرحمية ، والميارات والعادات الصحيحة المصاحبة 
 باستخداـ األنشطة التالية :

 نصوص ومصادرىا.تحديد أنواع ال -
 تحديد اليدؼ العاـ لمموضوع . -
 تحديد المقشود مف النصوص ، ودراستيا. -
 والشكؿ التالي يوضح طبيعة البعد المعرفي في التممذة القرائية ، كما يمي :  

 في مدخؿ التممذة القرائية الثالثالبعد                                    
                                  

 
 محادثات ما وراء المعرفة                                    

 
 
 
 
 
 
 

 محادثات ما وراء المعرفة                                        

 (  2شكؿ )                                            
 يوضح البعد المعرفي في مدخؿ التممذة القرائية                     

يتضح مف الشكؿ السابؽ خصائص البعد المعرفي مف حيث تركيزه عمى إمداد الطالب بمجموعة 
استراتيجيات قرائية وكتابية ؛ لتنمية العادات العقمية لفيـ النصوص تحمياًل وتركيبًا ، وفي ذلؾ 

    Cognitive Dimension  البعد المعرفي

    

 يةالداخمالمحادثة  
conversation internal 

 لخارجيةاالمحادثة 
conversation external. 

 تحديد الغرض العام لمنص. -
 مراقبة عممية الفهم.  -
استخدام مجموعة متنوعة من  -

 .والكتابة استراتيجيات القراءة
تحديد الغرض من القراءة  -

واختيار االستراتيجيات والكتابة 
 المناسبة لذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

استراتيجيية  -
تجزئة النص إلى 
وحدات فكرية 

 مفهومة .
تصور ما تم  -

 توضيحه في النص. 

 

استراتيجية الحديث 
إلى النص ، صياغة 
أسئلة تتعلق بالنص 

، وبالكاتب ، 
 وبذات الطالب .
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اءة والكتابة ، فضال عف تحديد الغرض العاـ لممقروء ، فيصبح القارئ بذلؾ مراعاة لميدؼ مف القر 
، والشكؿ التالي يوضح أبعاد توظيؼ يمو لسياقاتيا الجزئية والكمية مراقبًا لسموؾ القراءة ، ومدى ف

 الطالب لعادة التساؤؿ الذىني في القراءة.

 
 (  2شكؿ )                                         

 يوضح أبعاد تطبيؽ عادة التساؤؿ الذىني في القراءة                       
 يتضح مف خالؿ الشكؿ السابؽ اتساؽ عادات العقؿ المنتج مع بعضيا البعض ، حيث   

ارئ( الطالب )الق يةثـ صياغة أسئمة متنوعة تتناوؿ ذات استخداـ الطالب التصور الذىني ،......
 .."، مرورًا بالكاتب ، ....

بعد بناء الخبرات : ييتـ ىذا البعد بتنمية قدرات القارئ ، وزيادة خبراتو القرائية والمعرفية ، مف 
خالؿ معرفتو باألفكار في النص ، وطرؽ صياغة نصوص معينة ، ومعرفة أساليب التفكير في 

ومف األنشطة  ،سياقاتيا ، والمغة المناسبة التي تدعـ عمميات الفيـ، كنتيجة لمقراءة وتطورا ليا 
 المستيدفة ليذا البعد ما يمي: 

 تطوير المعرفة القرائية واستخداـ ىياكؿ النص. -
 استخداـ تنظيـ النص لبناء مخطط لمفيـ ، الحظ العالمات الييكمية مف ىذا القبيؿ، مثؿ : -

العناويف ، والعناويف الفرعية ، والرسـو التوضيحية ، ولمزيد مف التوضيح يمكف عرض الشكؿ 
 التالي: 

 
 في مدخؿ التممذة القرائية الرابعالبعد                                    
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 محادثات ما وراء المعرفة                                    
 
 
 
 
 
 
 

 محادثات ما وراء المعرفة                                        
 

 ( 6شكؿ ) 
 يوضح بعد بناء الخبرات في مدخؿ التممذة القرائية                    

يتضح مف الشكؿ السابؽ خصػائص البعػد الرابػع فػي منظومػة مػدخؿ التممػذة القرائيػة ، أال وىػو    
بعػػد بنػػاء الخبػػرات المعرفيػػة ، وتنميػػة مػػا تسػػتمزمو مػػف ميػػارات مػػا وراء معرفيػػة ؛ لتنميػػة العػػادات 

المقروءة  الفكرية ، وصقؿ الميارات القرائية والكتابية، المتسقة في ىياكميا المنظومة ، ومخططاتيا
والمسػػطورة ، فػػي مشػػاركة تفاعميػػة بػػيف قػػارئ ، وكاتػػب ، وبيئػػة نصػػية ؛ اسػػتندت فػػي بنائيػػا عمػػى 
معرفػػػة بمغتيػػػا الخطابيػػػة ، وسػػػياقاتيا التركيبيػػػة ، فػػػي مسػػػتوياتيا الجزئيػػػة والكميػػػة ، ومعرفػػػة قرائيػػػة 

 Metadiscourceبميارات ما وراء الخطابية 

، فضػػال عػػػف براعػػػة فيميػػػاً  ذلػػؾ يحتػػػاج إلػػػى تمكػػف القػػػارئ بغيػػة تحصػػػيؿ الفيػػـ والفيميػػػة ، وتحقػػػؽ
 الكاتب كتابيًا عبر توظيفيما لمعادات العقمية في السياقات القرائية والكتابية الصحيحة. 

وفي ضوء ىػذه األبعػاد التفاعميػة لمػدخؿ التممػذة القرائيػة يتسػنى لممعممػيف تطبيػؽ اسػتراتيجياتيا     
المواد الدراسية في المغة ا نجميزية ، والدراسػات االجتماعيػة ،  في تحقؽ نواتج تعمـ محتوى مناىج

والعمػػػـو ، والرياضػػػيات،......" ، وذلػػػؾ نظػػػرا لمػػػا يتميػػػز بػػػو ىػػػذا المػػػدخؿ مػػػف خصػػػائص مشػػػتركة 
 تتمثؿ في اآلتي   

 Knowledge-Building بعد بناء الخبرت

Dimension                   
 يةالداخمالمحادثة  

conversation internal 

 لخارجيةاالمحادثة 
conversation external. 

 ( والمخططاتبناء المعرفة )الهياكل -
 تطوير محتوى المقروء ) الموضوع( -
 تطوير معرفة بناء الكممة والمفردات -
تطوير المعرفة واالستخدام المحدد  -

 لهياكل كل موضوع. 
تطوير المعرفة بمغة الخطاب  -

 الخاص.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استراتيجية بناء  -
مخططات قراءة 

 النصوص وتشكيلها
استراتيجية بناء  -

 المعرفة بلغة النص 

 

استراتيجية ما  -
 قبل القراءة . 

استراتيجية بناء  -
المعرفة بتشكيل 

 وبناء النص.
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(Jourdan & Schoenbach , 2003, 9) : 
تسػػػاعد الطػػػالب عمػػػى فيػػػـ  التركيػػػز عمػػػى الفيػػػـ ، والنمذجػػػة الصػػػريحة ، واالسػػػتراتيجيات التػػػي -

 النص.
التركيػز عمػى العناصػر الغامضػة فػي القػراءة ، وجعػؿ العمميػات الذىنيػة )الميػارات ، العػادات ،  -

سػتراتيجيات المفظيػة والكتابيػة تطبيػؽ االرئية ومسموعة لممتعمميف مػف خػالؿ ، م الخفية..( القرائية 
. 
 اوف المشترؾ بيف المعمـ والطالب.مناخ التع -
 .  يـ ، مما يكسبيـ الثقة في أنفسيـالتركيز عمى تطوير استقاللية الطالب ومسئوليتيـ عف تعمم -
ومف خالؿ الحديث السابؽ عف مكونات منظومة مدخؿ التممذة القرائية في أبعادىػا االسػتراتيجية   

، ؛ تكػػػوف قػػػد اتضػػػحت فمسػػػفتيا المنيجيػػػة ، وأسػػػباب نجاحيػػػا تربويػػػًا كمػػػدخؿ تػػػدريبي ، وتعميمػػػي 
، وتعاوني ،  ودوره النشط في تنمية ميارات القراءة والكتابة ، والعادات العقميػة لمؤشػرات تحققيمػا 

 فيما يمي : ىذا المدخؿومف ثـ يمكف تناوؿ جوانب أىمية 
 أىمية مدخؿ التممذة القرائية:

التعميمػي  يحتؿ مدخؿ التممػذة القرائيػة مكانػة خاصػة بػيف المػداخؿ التعميميػة الفاعمػة فػي المجػاؿ   
، وتنميػػة الميػػػارات األكاديميػػة لػػػدى  لتنميػػة الكفػػػاءة المينيػػة لممعممػػػيفوالتػػدريبي عمػػػى حػػد سػػػواء ، 

والعػادات وتشػخيص وعػالج جوانػب الضػعؼ فييمػا ، المتعمميف ، سػيما ميػارات القػراءة والكتابػة ، 
 الذىنية والعقمية .   

دراسة استيدفت التحقػؽ مػف تػأثير مػدخؿ التممػذة القرائيػة عمػى الػوعي  (Smith , 2009)قدـ     
بمػػػا وراء المعرفػػػػة وفيػػػـ النصػػػػوص األكاديميػػػة لػػػػدى طػػػالب الفرقػػػػة األولػػػى بالمرحمػػػػة الجامعيػػػػة ، 
وأسػػػػفرت نتػػػػائج الدراسػػػػة عػػػػف فاعميػػػػة مػػػػدخؿ التممػػػػذة القرائيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات فيػػػػـ النصػػػػوص 

 اء المعرفة لدى طالب الفرقة األولى بالمرحمة الجامعية.األكاديمية ، ونمو ميارات ما ور 
دراسػة اسػتيدفت المقارنػة بػيف تػأثير التػدريس باسػتخداـ الطريقػة (Lowery , 2010) وأجػرى    

التقميدية وطريقة التممذة القرائية في مقرر األدب العالمي لػدى طػالب المرحمػة الجامعيػة ، وكشػفت 
جموعة التجريبية وزيادة اتجاىاتيـ االيجابية نحو القػراءة ، عمػى نتائج الدراسة عف تفوؽ طالب الم

طػػالب المجموعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت بالطريقػػة المعتػػادة ، وأوصػػت الدراسػػة بػػإجراء مزيػػد مػػف 
  .التممذة طريقةالدراسات التي تتناوؿ 

(Greenleaf, Litman ,Hanson , Rosen , Boscardin , Herman & Jones, 

2011a)  وقدـ 
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دراسػػة اسػػتيدفت التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة التممػػذة القرائيػػة المينيػػة فػػي دمػػج تعمػػـ القػػراءة والكتابػػة فػػي 
العمـو )البيولوجي( عمى الممارسات التعميمية لمعممي العمػـو وتحصػيؿ طالبيػـ ، وأوضػحت نتػائج 

لفيػـ الدراسة تفوؽ طالب المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة في تنمية ميػارات ا
 القرائي وزيادة التحصيؿ  مما يدؿ عمى فاعمية التممذة القرائية في تحقيؽ التنمية المينية.

 ,Yeal , David, Stephanie, Claire & Christy)وفػي السػياؽ ذاتػو اسػتيدفت دراسػة     

2011)  
الثانويػة ،  التعرؼ عمى فاعمية برنامج التممذة القرائية فػي التطػوير المينػي لتػدريب معممػي المرحمػة

وأسفرت نتائج الدراسة عف تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعػة الضػابطة لكػؿ مػف المعممػيف 
ممػػا يػػدؿ عمػػى فاعميػػة برنػػامج التممػػذة القرائيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التطػػوير المينػػي لػػدى   ،والطػػالب

 المعمميف ، وتنمية ميارات القراءة والكتابة لدى المتعمميف. 
 ,Greenleaf, Hanson, Herman, Litman, Rosen, Schneider & Silver) وأعد     

2011b) 
دراسة استيدفت التعرؼ عمى فعالية التممذة القرائية في التطوير الميني وتعمػيـ وتعمػـ تػاري  وعمػـو 

الثانويػػة ، وأسػػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػف فاعميػػة مػػدخؿ التممػػذة القرائيػػة فػػي تطػػوير ميػػارات لمرحمػػة ا
ف في تطبيؽ استراتيجيات ىػذه التممػذة ، ودمػج ميػارات القػراءة والكتابػة فػي محتػوى التػاري  المعممي

والبيولػػػوجي لػػػدى طػػػالب المرحمػػػة الثانويػػػة ، وتنميػػػة ميػػػارات محػػػو األميػػػة األكاديميػػػة لػػػدى ىػػػؤالء 
 الطالب.

 دراسػػة اسػتيدفت التعػػرؼ عمػػى أثػر طريقػػة التممػذة القرائيػػة فػػي  (Kanapp , 2015)وأجػرى    
تنمية ميارات القراءة لدى بعض التالميذ المبتػدئيف والضػعاؼ قرائيػا فػي برنػامج القػراءة الصػيفية ، 
وأسفرت النتائج عف فاعميتيا في تنمية ميارات القراءة لدى تالميػذ الصػؼ األوؿ والمتػأخريف قرائيػًا 

 .في الصؼ الثاني 
مػػدخؿ التممػػذة القرائيػػة وفػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ عرضػػو مػػف دراسػػات وبحػػوث ومشػػروعات تناولػػت    

يتضح فاعمية ىذا المدخؿ في تنمية وتدريب ما استيدفو مف ميارات لدى المعمميف والطالب عمى 
 -حد سواء ، سػواء فػي القػراءة أـ فػي غيرىػا مػف مجػاالت المحتػوى األكػاديمي ، ولػـ توجػد دراسػة 

المػػدخؿ ، ممػػا يعػػد  حاولػػت تنميػػة عػػادات العقػػؿ المنػػتج باسػػتخداـ ىػػذا  -فػػي حػػدود عمػػـ الباحػػث
مبػػررا  جػػراء الدراسػػة الحاليػػة ، وقػػد تػػـ االفػػادة مػػف ىػػذه الدراسػػات فػػي بعػػض خطواتيػػا ا جرائيػػة 
لتنمية عادات العقؿ المنتج ، كما أوصت الدراسات السابقة بضرورة توظيؼ إجراءات ىذا المدخؿ 

 وصيات.  الدراسة الحالية تعد استجابة ليذه التمف ثـ ففي سياقات أكاديمية ، و 
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وقد تعددت جوانب األىمية السخداـ مدخؿ التممذة القرائية في تنمية السياقات األكاديمية لممعممػيف 
 التوضيح : الشرح و والطالب، ومف ثـ يمكف تناوؿ ذلؾ بشئ مف التفصيؿ و 

 أىمية استخداـ مدخؿ التممذة القرائية لمطالب :
 اء أفضؿ ، وذلؾ مف خالؿ :يساعد مدخؿ التممذة القرائية الطالب ليصبحوا قر 

 زيادة قدرة الطالب عمى صياغة األىداؼ التي تشكؿ عمميات القراءة. -

 جعؿ عمميات القراءة القائمة عمى انضباط المعمميف مرئية لمطالب. -
 إشراؾ الطالب في المزيد مف المشاركة العقمية لعممية القراءة. -

 لمنص. تدريب الطالب عمى مراقبة ورصد عمميات فيميـ -

ويساعد مدخؿ التممذة القرائية المعمميف عمى تحقؽ إجراءات عادات العقؿ المنتج في تعميـ   
 : (WestEd , 2015) القراءة والكتابة ، وذلؾ مف خالؿ ما يمي 

 تخطيط الدروس المستيدفة ، وتضمينيا أبعاد إطار مدخؿ التممذة القرائية.    -
تفكيػرىـ واسػتخداميـ مػا وراء المعرفػة ، لمتػدريب عمػى عػادات اندماج الطالب فػي فيػـ عمميػات  -

  .العقؿ
 .وصؼ ونمذجة إجراءات تعرؼ الطالب عمى استراتيجيات القراءة والكتابة  -
دمج محتوى مادة الموضوع قرائيا وكتابيػًا، ومػف ثػـ إمكانيػة تسػريع تعمػـ الطػالب عػادات القػراءة  -

  .والكتابة
القرائية عمى مبادئ ومسممات تتمثؿ في أنو يػزود الطالػب بػإجراءات عمػؿ يرتكز مدخؿ التممذة    

خريطػػػة تفكيريػػػة مػػػا وراء معرفيػػػة لمعمميػػػات القرائيػػػة والكتابيػػػة التػػػي يقػػػـو بيػػػا أثنػػػاء القػػػراءة والكتابػػػة 
األكاديمية، حيث تدرج مؤشرات األداء التي ينبغػي عميػو القيػاـ بيػا عبػر محادثػات مػا وراء معرفيػة 

  : ي أفوتتمثؿ ف
(WestEd , 2002,6, Schoenbach , Greenleaf  & Murphy , 2012 , 337, 

Stockdill , 2014, 4)  
 يطبؽ التنبؤات عبر السياقات. -                               يالحظ تفكيره    -
 ينشط الصور الذىنية لممقروء والمكتوب.  -بينة مف لغة الخطاب في الموضوع  يكوف عمى  -

 :في القرءة والشكؿ التالي يعرض نموذجا لخريطة محادثة ما وراء المعرفة  
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 ( 7شكؿ )

 نموذج خريطة لمحادثة ما وراء معرفية
يتضح مف الشكؿ السابؽ مكونات نموذج خريطة ما وراء المعرفة الذي يشتمؿ عمى أبعاد      

والتركيز عمى في القراءة محددة تشترؾ جميعيا في مؤشرات أداء ينبغي عمى الطالب معرفتيا 
أدائيا يختص ثالثة منيا بذاتية القارئ، والمؤشر األخير يختص بالطبيعة التركيبية لمنص مف 
حيث التركيز عمى الوعي بمغة خطابو التي تتبايف مف نص إلى آخر طبقا لموضوع النص ، 

 وطبقا لكاتبو وخصائص أسموبو. 
إلى تقويـ  ( Ontario Ministry of Education , 2006 , 62)وفي السياؽ ذاتو تشير   

الطالب ألدائو في القراءة والكتابة عبر أسئمة ذاتية ما وراء معرفية تستخدـ في تقويـ مواقؼ 
 ( 0) القراءة والكتابة ، 

 :األسئمة التالية في مواقؼ القراءة  فقد يسأؿ الطالب / القارئ نفسو
 قبؿ القراءة؟ما االستراتيجيات التي يمكف استخداميا  -
 كيؼ يمكنيا مساعدتي عمى الفيـ؟ -
 كيؼ يمكنني تفعيؿ خبرتي ومعرفتي السابقة؟ -
 كيؼ أساعد نفسي في تذكر المعمومات؟ -
 ىؿ يمكنني اختيار التفاصيؿ الميمة؟ -

 وقد يسأؿ الطالب / الكاتب نفسو األسئمة التالية في مواقؼ الكتابة :
 قبؿ الكتابة ؟ أو تعرض أفكاري؟ ما االستراتيجيات التي استخدميا -
 كيؼ يمكنيا مساعدتي؟ -
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 كيؼ يمكنني تطوير أفكاري لتحقؽ الوضوح في عممي؟ -
 كيؼ يمكنني أف أشرح ألعرض بوضوح ما أعني وأقصد؟   -
 ىؿ فكرت في جميع وجيات النظر؟ -
ذا كانت ىذه األسئمة ميمة لمقارئيف والكتاب مف البنيف والبنات ، فإنيا تزداد أىمية لدى         وا 

، إذ التمكف مف ىذه االستراتيجيات ، وتمؾ العادات يؤىميـ بشكؿ  األساسيالتعميـ شعبة طالب 
ى فاعؿ الستكماؿ مسيرتيـ التعميمية بجدارة ، فال يتييوف في فراغ الوقت ويصبحوف مف الحيار 

لمحصوؿ عمى الفرص الوظيفية في الحياة مييئيف وبعادات العقؿ المنتج إنما يكونوف مستعديف 
 المدنية.  

ومف ثـ فتمكف طالب كميات التربية مف مؤشرات األداء السابقة عبر استخداميـ خريطة    
ىا في يعد ضرورة لتحقؽ عادات العقؿ المنتج  لدييـ ، وتوظيؼ أبعاد محادثة ما وراء المعرفة

لنص في سياقو النص المقروء في سياقو القرائي تارة، أو تحققيا لدى ممارستيـ كتابة موضوع ا
 الكتابي تارة أخرى .

وتتحقؽ فعالية مدخؿ التممػذة القرائيػة لجنػي ثمػار أىميتػو مػف خػالؿ اسػتراتيجياتو الرئيسػة التػي     
 تنبثؽ منيا استراتيجيات فرعية تحقيقًا  جراءاتو التعميمية والتدريبية ، وتتمثؿ فيما يمي : 

 Thinking Aloud Strategy( : عاؿاسترتيجية التفكير جيريا )بصوت 
ًا ىو األسموب الذي يعبر بو الطالب لفظيا عف أفكارىـ كما ىـ يقرأوف ، مما التفكير جيري   

يفسح ليـ المجاؿ الستخداـ االستراتيجيات التي يستخدمونيا لفيـ النص قرائيًا ، أو تخطيط 
 : الموضوع كتابيًا ، وتتمثؿ أىمية التفكير بصوت عاؿ فيما يمي

 (Mckeown &  Gentilucci, 2007 , 137 ,  Ritchhart & Perkins , 2008 , 52 , 

Schade & Hogan, 2013 , 20) 

 يمثؿ جانبًا مف التفاعؿ االجتماعي.  -
 يدرب الطالب عمى دقة المالحظة ، واستخداـ بعضيـ البعض كموارد  ضفاء معنى. -
 يعد وسيمة لتحقؽ فيـ المعالجة الذىنية المتعمقة بفيـ القراءة ودراسة بحوثيا. -
جعؿ تفكير الطالب مسموعًا ، حتى يتمكف مف تصميـ طرؽ فعالة لقراءة  يساعد عمى -

 النصوص .
لعػػادات العقػػؿ المنػػتج المسػػتيدفة فػػي التفكيػػر جيريػػًا والنمذجػػة  إجػػراءاتومػػف ثػػـ يعػػرض المعمػػـ    

القػػػػراءة والكتابػػػػة ، عبػػػػر سػػػػياؽ توضػػػػيحي عممػػػػي لمتفاعػػػػؿ مػػػػع المقػػػػروء ، أو لإلعػػػػداد والتخطػػػػيط 
جراءاتػػو تػػدريجيا مػػف  لممكتػػوب ، موظفػػا اسػػتراتيجيات السػػقالة والتػػدعيـ ، لتنتقػػؿ مسػػئولية الػػتعمـ وا 
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المعمـ إلى طالبو ، تحت مظمة بيئة التممذة القرائيػة ، فػي سػياؽ فصػوليا التعميميػة داخػؿ المدرسػة 
أو خارجيا عبر االنترنت ، فتستمر عمميػة التوجيػو وا رشػاد خطػوة تمػو األخػرى لتػدريب المتعممػيف 

 الممارسة الفيمية لمميارات الذىنية والعادات العقمية وتمثيميا  نجاز األداء القرائي والكتابي. عمى
 , Ontario Education , 2006 , 151 , Lesmeister)وفػي السػياؽ ذاتػو يعػرض كػؿ مػف  

2014 , 23, Ness & Kenny , 2016 , 457 )   إجػراءات اسػتراتيجية التفكيػر جيريػًا كمػا
 التالي  انجذٔليوضحيا 

 ( 1جذٔل ) 

 ئجشاءاث اعخشاحٛجٛت انخفكٛش جٓشٚب  

 يإششاث األداء انخفكٛش بصٕث يشحفغ

 ....قد .. أعتقد أف ىذا ىو......... في الجزء التالي أعتأتوقع   Predicting التنبؤ )التوقع(
 ىناؾ.... ف كاف .. يجب أف يكوف. كيؼ .. أيا .. ماذلماذا .     Questioning   التساؤؿ
 رة التي أتخيميا................ الصو أرى .... أتصور أف ...       Visualizing  التصور

Clarifying        لـ أكف أتوقعحيرة عندما .. لست متأكدا إذا .لقد شعرت بال  التوضيح .….. 
.................................. 

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

يتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ إجػراءات التفكيػر جيريػًا ، حيػث يوضػح المعمػـ لطالبػو شػفييا    
كيفية القياـ بتمثيؿ العادة العقمية في القراءة ، أو فػي الكتابػة فيعػرض أمػاـ طالبػو النمػوذج العممػي 

لشػػروع فيمػػا ىػػو مقػػروء ،أو تصػػوره حػػيف ا لمعمميػػات الفيميػػة اليادفػػة لصػػنع المعنػػى ، واسػػتنتاجو
بشػػػكؿ واضػػػح وصػػػريح ، مسػػػتخدما مؤشػػػرات األداء لالسػػػتراتيجية المسػػػتيدفة ،  لتسػػػطير المكتػػػوب

ارسة التفكير في موضوع وذلؾ عف طريؽ "النمذجة الذىنية " بصوت مرتفع والتعبير عف كيفية مم
عبػػارة ، ، عبػػر التمييػز تركيبيػػًا بػيف المتشػػابو والمختمػؼ عمػػى مسػتوى الكممػػة ، والجممػة ، والالقػراءة 
 ( 0 والفقرة.)

والشكؿ البياني التالي يوضح جدوؿ تطبيؽ التفكير جيريا لتنميػة عػادات العقػؿ المنػتج ، ويتمثػؿ   
 فيما يمي:

 ( 2جذٔل ) 

 ئجشاءاث اعخشاحٛجٛت انخفكٛش جٓشٚب نخًُٛت ػبداث انؼمم انًُخج

 جٓشٚب  انمشَبء ٔحفكٛش انًؼهى  انؼبدة انؼمهٛت نفٓى انُص يب ٚخعًُّ انُص

                                                           
 ( لبئًت اعخشاحٛجٛت انمبسئ 7( اَظش يهذك )  1
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 الشرح والتمثيؿ لفظياً  المثابرة الذىنية ،التعمؽ والتفصيؿ.. أىداؼ الموضوع
تسجيؿ ما يسرده المعمـ  التصور العقمي ، التساؤؿ الذىني كممات النص المفتاحية

 والتالميذ
 ...التأمؿ والتمخيص ، .... تطبيؽ المعرفة الذىنية  األفكار الرئيسة لمنص

يتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف إجراءات التفكير جيريًا لتنمية عادات العقؿ المنتج تستمـز    
، واألفكػار الرئيسػة لمػنص ، وكمماتػو المفتاحيػة ، فينتقػي الطالػب مػف  أْذاف انًٕظٕعأواًل تحديد 

 -االستراتيجيات )العادات( ما يتسؽ مع اليدؼ مف قراءة النص ، وذلؾ مف خالؿ تطبيػؽ المعمػـ 
يمػنح ىػذا حيػث  The Think- Pair- Share Protocol :شػارؾ (  –زاوج  –بروتوكوؿ ) فكر 

ادة و إعػ، تفكيػؾ الػنص  فيتػدربوف عمػىفي صنع المعنى إيجابية ومشاركة الطالب صوًتا األسموب 
تعمـ نشط يستخدـ البعد الشخصي واالجتماعي ويدعـ األبعػاد المعرفيػة  أسموبىو ، و  بناء المعنى

ٔيننٍ االعننخشاحٛجٛبث انفبػهننت فننٙ يننذخم انخهًننزة انمشائٛننت .القرائيػػة فػػي مػػدخؿ التممػػذة وبنػػاء المعرفػػة

 :ُص ، ٔحخًزم فًٛب ٚهٙاعخشاحٛجٛت انخذذد ئنٗ ان

 Talking to the Text Strategy (TttT)   استراتيجية التحدث إلى النص : 

روتيف تعميمي يستخدـ بانتظاـ في القراءة في فصوؿ التممذة القرائية  بالتزامف مع التفكير    
يقرءونو مف وتساعد ىذه االستراتيجية الطالب والقراء عمى إنجاز فيـ أفضؿ لما صوت عاٍؿ ، ب

، ومف ثـ فيذه اؽ األكاديمي أو السياؽ الحياتينصوص وموضوعات قد تكوف صعبة في السي
  .االستراتيجية تعد ترجمة حقيقية لمتفكير بصوت عاؿ ، ولكف في سياؽ مكتوب

ولما كانت لغة الخطاب لدى طالب كمية التربية تتبايف طبقا لخصائص نموىـ العقمية     
تختمؼ مف حيث الفيـ جة تفاعميـ مع النصوص األكاديمية القرائية والكتابية والمغوية ، فإف در 

وذلؾ ألف فيـ ىذه النصوص ذو طبيعة خاصة في السياؽ األكاديمي ؛ ومف ثـ واالستيعاب 
استمـز ذلؾ منيـ أف يكونوا عمى وعي بطبيعتو في أثناء قياميـ بالقراءة أو الكتابة ، وتطبيؽ 

ادة عقمية تساعدىـ عمى وضوح المعنى ، وفي ضوء ىذا العرض التصور الذىني بوصفو ع
التفصيمي لمدخؿ التممذة القرائية مف حيث المفيـو واألبعاد واألىمية يمكف تحديد دور كؿ مف 
المعمـ والطالب في إجراءات استراتيجيات التممذة القرائية لتنمية عادات العقؿ المنتج ، وذلؾ كما 

 يوضحيا الجدوؿ التالي :
 ( 3جذٔل ) 

 انخهًزة انمشائٛت نخًُٛت ػبداث انؼممأدٔاس كم يٍ انًؼهى ٔانطالة فٙ ئجشاءاث اعخشاحٛجٛت 

 انًشدهت االعخشاحٛجٛت دٔس انًؼهى دٔس انطالة
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 انًشدهت االعخشاحٛجٛت دٔس انًؼهى دٔس انطالة

 يمي:مراقبة الطالب وىذا يتضمف ما
 االستماع  -
 المراقبة  -
 التفكير  -
 عمؿ االرتباطات -

 نمذجة المعمـ وىذا يتضمف ما يمي: 
 يحدد عادة العقؿ المستيدفة. -
يشرح لماذا استخداـ ىذه العادة ، ومتى  -

 وأيف يمكف استخداميا.   
 إظيار كيفية القياـ بذلؾ . -
 استخداـ التفكيرجيريًا أثناء العرض -

 األولى النمذجة

 مشاركة الطالب وىذا ينطوي عمى :
 االستماع والمشاركة. 
 تحديد متى وأيف يمكف استخداـ 
  عادة العقمية ، ومحاولة العرض. ال

 ممارسة المعمـ وينطوي ذلؾ عمى:
النمذجة ،والتفكير جيريا ، والمناقشة ثـ  -

شراؾ الطالب  الشرح ، وا 

الممارسة 
 المشتركة

 الثانية

 ممارسة الطالب ، وىذا يتضمف :
 استخداـ وتوظيؼ عادة العقؿ ، -

 والتفكير جيريا والتحدث عنيا.
 والتصحيح .ثـ حؿ المشاكؿ ، 

تقديـ المعمـ ودعمو )كما ىو مطموب( 
 وىذا يتضمف :

  المراقبة ، والسقاالت  ثـ التوضيح ،
 وتقديـ التغذية الراجعة ، والتشجيع .

الممارسة 
 التوجييية

عادة في )
 مجموعات 

 الثالثة

 وىذا يتضمف :يًبسعت انطالة 
استخداـ العادة العقمية بشكؿ 

 مستقؿ.
وتوجيو النشاط تطبيؽ التعمـ ، 

 الخاص
 التفكير جيريا الثبات الفيـ وتقييـ

 العمؿ والتأمؿ.

 مراقبة المعمـ وىذا ينطوي عمى :
المالحظة والمراقبة ، ثـ التقييـ ، وتحديد 

األىداؼ لتييئة الفرص لالستقالؿ 
والممارسة والتطبيؽ ، ثـ التخطيط لمدعـ 

 االضافي والتعميـ 

الممارسة 
المستقمة 
 والتطبيؽ

 لرابعةا

يتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ وضػػوح الخطػػوات ا جرائيػػة السػػتراتيجيات التممػػذة القرائيػػة ،     
ومؤشػػرات أدائيػػا فػػي تنميػػة عػػادات العقػػؿ المنػػتج لػػدى كػػؿ مػػف المعمػػـ والطػػالب، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ 

وانتقػػػاؿ  تػػػدرج األداء المسػػػتيدؼ مػػػف المعمػػػـ لطالبػػػو لتنميػػػة العػػػادات العقميػػػة فػػػي القػػػراءة والكتابػػػة
 .مسئولية التعمـ مف المعمـ إلى طالبو

 : ػبداث انؼمم انًُخج : حؼشٚفٓب ، حصُٛفٓب ، أًْٛخٓب:انًذٕس انزبَٙ
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تعػد عػادات العقػؿ المنػتج أنمػاط سػموؾ واع يسػتخدمو الطالػب فػي حػؿ مػا يواجيػو مػف مشػكالت   
إعمػػاؿ التفكيػػر الناقػػد ،  الدراسػػية ، ومػػف ثػػـ فيػػذه العػػادات تسػػتمـزو تواجيػػو فػػي المواقػػؼ الحياتيػػة 

وتطبيػػؽ القػػدرات الذىنيػػة والعقميػػة والعاطفيػػة ، وممارسػػة ميػػارات مػػا وراء المعرفػػة ، وذلػػؾ بشػػكؿ 
مباشر تارة ، وبشكؿ غير مباشر تارة أخػرى ، طبقػا لسػياؽ كػؿ موقػؼ ؛ ومػف خػالؿ ىػذا التطبيػؽ 

ف مشػكالت ، وبػذلؾ يعػػد لمقػدرات ، وتمػؾ الممارسػة لمميػػارات، يتوصػؿ الطالػب لحػػؿ مػا يواجيػو مػػ
 ممارسًا ليذه العادات عبر تكرار أدائيا.

" فالعػػادة اسػػـ لتكػػرار الفعػػؿ واالنفعػػاؿ حتػػى يصػػير تعػػاطي ذلػػؾ سػػيال كمػػا لػػو أنػػو مػػف داخػػؿ    
الطبػػع ، ولػػذلؾ قيػػؿ العػػادة طبيعػػة ثانيػػة ، ويماثميػػا فػػي التكػػرار العػػرؼ ، إال أف العػػادة ىػػي العمػػؿ 

رؼ ىػو العمػػؿ المكػرر مػػف الجماعػة ، والعػػادة تػأتي عػػف الػنفس ، ولػػذلؾ المتكػرر مػػف الفػرد ، والعػػ
 (. 707، 0228يقاؿ عنيا بأنيا ظاىرة نفسية " )الزيف ، 

ومػف ثػػـ تنوعػت التعريفػػات التػي تناولػػت عػػادات العقػؿ المنػػتج ، وذلػؾ فػػي ضػوء سػػياؽ أدبياتيػػا    
المحميػة والعالميػة التػي أجريػت حػوؿ  النظرية ، ودراساتيا الوصفية، ومشروعاتيا البحثيػة التطبيقيػة

 تنميتيا ، أو دراسة عالقتيا بالمتغيرات التربوية والمنيجية وثيقة الصمة بيا.  
 تػدفع التػي األداءات مجموعػة( إلػى عػادات العقػؿ بأنيػا : " 02، 0229شػير عبػدالعظيـ )وي    

 وطػرح التسػاؤؿ( بعػادات المرتبطة العقمية والعمميات الميارات استخداـ نحو ا عدادية المرحمة تمميذ

 ." كتابتيـ أثناء في مستمرة بصورة  )وا بداع والتجديد التخيؿ  -بمرونة التفكيرو   -المشكالت
( عػػػادات العقػػػؿ بأنيػػػا " منظومػػػة مػػػف األنمػػػاط 77، 0229مػػػف الػػػدليمي وحراحشػػػة ) ويػػػرى كػػػؿ  

السموكية التي تصبح عادات بالممارسة والتكرار ، تعمؿ عمى توليد التفكير ، وتحوؿ ىذه العػادات 
 إلى استراتجيات عند توظيفيا في تنمية الميارات المغوية ". 

: " مجموعة األداءات واألفعاؿ السموكية التي  ( أف عادات العقؿ ىي02، 0200رى أحمد )وي   
تتبناىػػػا الطالبػػػة المعممػػػة وتفضػػػميا باسػػػتمرار وتمارسػػػيا فػػػي المواقػػػؼ التعميميػػػة المختمفػػػة مػػػف أجػػػؿ 
تحصػػيؿ المعرفػػة العمميػػة ، وأداء الميػػاـ ، واألنشػػطة المرتبطػػة بيػػا ؛ لتحقيػػؽ األىػػداؼ الدراسػػية ، 

 عمى تحسيف عممية التعمـ". وميارات الدافعية الدراسية التي تساعد
 مػػف مجموعػػة( إلػػى عػػادات العقػػؿ " بأنيػػا 02، 0202وفػػي السػػياؽ ذاتػػو يشػػير سػػالماف )    

 راء،آ مػف عقمػو فػييػدور   عمػا يعبػر أف خالليػا مػف لممػتعمـ يمكػف التػي المعتػادة السػموكية األداءات

 مقػرر تػدريس أثنػاء ليػا يتعرض تعميمية وقضايا لمواقؼ ذكية حموال تستيدؼ دخيمة؛ ودوافع وأفكار،

 ".ا سالمية الثقافة
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( عػػادات العقػػؿ بأنيػػا " منظومػػة مػػف األنمػػاط السػػموكية 982، 0202ويصػػؼ عبػػد السػػالمي )   
التػػي تصػػبح عػػادات بالممارسػػة والتكػػرار ، تعمػػؿ عمػػى توليػػد التفكيػػر ، وتحػػوؿ ىػػذه العػػادات إلػػى 

 وية " .استراتيجيات عند توظيفيا في تنمية الميارات المغ
( إلػػى عػػادات العقػػؿ بأنيػػا " منظومػػة مػػف األنمػػاط السػػموكية تولػػد 08، 0202وتشػػير الحريشػػي )  

عند الطالبات الػذكاء والتفكيػر بحيػث تقػود الطالبػة إلػى ممارسػات عمميػة منتجػة ، واسػتخداـ الػنمط 
عػاطؼ ، السموكي المناسػب فػي الموقػؼ المناسػب ، وتشػتمؿ عمػى : المثػابرة ، وا صػغاء بػتفيـ وت

 .   "والتساؤؿ وطرح المشكالت ، والتفكير ا بداعي ، والتفكير التبادلي ، واستخداـ جميع الحواس
 يالحظ مف خالؿ ما سبؽ عرضو مف تعريفات تناولت عادات العقؿ المنتج ما يمي :

فكيره عادات العقؿ المنتج ىي أداءات سموكية يعتادىا المتعمـ ، ويألفيا عقمو فيعتمد عمييا في ت -
 .بحؿ ما يواجيو مف مشكالت  المرتبطة العقمية والعمميات الميارات استخداـ نحو، فتدفعو 

ونظػػر الػػبعض إلػػى ىػػذه العػػادات بأنيػػا مجموعػػة األنمػػاط السػػموكية التػػي يختػػار المػػتعمـ منيػػا مػػا  -
 .يالئـ سياؽ الموقؼ التعميمي المستيدؼ ، فتقود المتعمـ إلى ممارسة عممية منتجة

ؾ نظرت بعض التعريفات إلى عػادات العقػؿ المنػتج بأنيػا الميػارات واالتجاىػات والقػيـ التػي كذل -
تساعد المتعمـ عمى بناء تفضيالت تساعد الفرد عمى السموؾ بطرؽ ذكية عند مواجية خبرة جديدة 
، بغيػػة حػػؿ مػػا يعترضػػو مػػف مواقػػؼ أو مشػػكالت ، وبػػذلؾ تتضػػمف ىػػذه العػػادات العقػػؿ والوجػػداف 

 .والشعور
بأنيػػا منظومػػة وفػػي ضػػوء ىػػذه التعريفػػات يمكػػف تعريػػؼ عػػادات العقػػؿ المنػػتج إجرائيػػًا بأنيػػا :    

التػػػػي توجػػػػو الطػػػػالب فػػػػي ممارسػػػػتيـ المغويػػػػة ، الصػػػػحيحة ، واالتجاىػػػػات ، والسػػػػموكيات الميػػػػارات
الخبرات النصية، وبناء معرفتيـ حوؿ معاني موضوعاتيا ، وحػؿ المشػكالت وتقودىـ نحو معالجة 

                         القرائية والكتابية التي تواجييـ في مواقؼ الحياة الدراسية واالجتماعية.                                                        
ياؽ المواقػؼ القرائيػة والكتابيػة لػـ يقتصػر عمػى درجػة وتبايف الرؤى لعادات العقؿ المنتج في س    

معرفػػة الطػػالب بتفعيػػؿ ىػػذه العػػادات كأنمػػاط سػػموكيات تفكريػػة ، واسػػتراتيجيات أدائيػػة فػػي الخبػػرات 
نمػػػا امتػػػد ليشػػػمؿ تنػػػوع وجيػػػات نظػػػر البػػػاحثيف والتربػػػوييف نحػػػو تصػػػنيفاتيا ،  الحياتيػػػة والدراسػػػية؛ وا 

ؼ عمػػػى آخػػػر ، وزيػػػادة فػػػي التوضػػػيح والتفصػػػيؿ ليػػػذا وفمسػػػفة كػػػؿ مػػػنيـ وحجتػػػو لتفضػػػيؿ تصػػػني
 فيما يمي:يمكف استعراضو التصنيؼ 

 تصنيؼ عادات العقؿ المنتج : 
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طبيعة خاصة مف حيث التكويف واألداء وتبايف في القدرات بيف األفراد ؛ فقد  الما كاف العقؿ ذ    
و لتحقػػػػؽ نػػػػواتج الػػػػتعمـ ترتػػػػب عمػػػػى ذلػػػػؾ تنػػػػوع التفسػػػػير لعاداتػػػػو ، واسػػػػتراتيجيات توظيػػػػؼ عممياتػػػػ

المستيدفو فيما يدرسو الطالب بعامة ، وفي تعمػيميـ القػراءة والكتابػة وتعمميػا بخاصػة ، وذلػؾ فػي 
ضػػوء األداء لعػػادات قرائيػػة وكتابيػػة صػػحيحة ، ترتكػػز فػػي ممارسػػة ميارتيػػا عمػػى التفكيػػر الناقػػد ، 

 والتفكير المنظـ ذاتيًا.
عادات العقؿ فػي  ( Dufresne , Gerace, Leonard & Beatty , 2002, 9)وقد صنؼ    

نػوعيف ، يمثػؿ األوؿ منيمػا عػادات رئيسػة ويمثػؿ الثػاني عػادات متقدمػة ، ويتكامػؿ ىػذاف النوعػػاف 
معًا طبقػا لمنشػاط الػذىني ، والعمميػات العقميػة المسػتيدفة ، وتتمثػؿ مجموعػة العػادات الرئيسػة فيمػا 

ارنػػػػػة والتفسػػػػػير ، والوصػػػػػؼ والرسػػػػػـ ، ....الػػػػػ  ، يمػػػػػي : البحػػػػػث عػػػػػف التمثػػػػػيالت البديمػػػػػة ، والمق
والمالحظػػػة والتنبػػػؤ ، وتوسػػػيع السػػػياؽ ، والمراقبػػػة وتحسػػػيف التواصػػػؿ. وتتمثػػػؿ مجموعػػػة العػػػادات 
المتقدمػػػػػة فػػػػػي : توليػػػػػد الحمػػػػػوؿ المتنوعػػػػػة ، والتصػػػػػنيؼ ، والمناقشػػػػػة  والتمخػػػػػيص ، والنمذجػػػػػة ، 

 يـ ، وما وراء التفكير. والتخطيط ، وتصميـ االستراتيجيات ، والتأمؿ والتقو 
أف عػادات العقػؿ المنػتج فػي  (Blau , 2003 ,19-21, Billmeyer , 2004 , 117)ويػرى   

 تعميـ القراءة والكتابة تتمثؿ في :
ا دارة الذاتية ، والمراقبة الذاتية ، والتعديؿ  -    تحديد الغرض القرائي ، وصياغة أسئمة لمفيـ. -

 الذاتي .
 المساعدة في التوصؿ إلى معنى النص.  -          المناسب لقراءة النص .اختيار المدخؿ  -
 إعادة القراءة مرة أخرى. -          القدرة عمى االنتباه والتركيز المستمريف . -
 صياغة سيناريو الصور الذىنية. -القدرة عمى مراقبة القارئ لعممية القراءة .          -
 التسامح لاللتباس والتناقض والشؾ . -    توقع النجاح ، وبناء االرتباطات لمتعمـ السابؽ.  -

( عادات العقؿ المنتج في ثالثيف عادة وتمثؿ بعضيا فيما يمػي 22، 0222،قطامي )وحدد       
 : 

لػػػتعمـ السػػعي مػػػف أجػػػؿ الدقػػة،  والعصػػػؼ الػػػذىني ، وا بػػػداع الػػذىني ، والتفكيػػػر والتفػػػاىـ ، وا    
المسػػػتمر ، والتعمػػػؽ والتفصػػػيؿ الػػػذىني ، واالسػػػتماع الػػػذىني ، والتفكيػػػر بمرونػػػة ذىنيػػػة ، ولمعػػػة 
الػػػػذىف ، واالنفتػػػػاح الػػػػذىني،  ومياجمػػػػة مخػػػػاطر مسػػػػئولة ذىنيػػػػة ، والتحػػػػرؾ الػػػػذىني ، والتصػػػػور 
،  الػػػذىني ، والحػػػدس الػػػذىني ، والمثػػػابرة الذىنيػػػة،  وتطبيػػػؽ المعرفػػػة الذىنيػػػة، والتسػػػاؤؿ الػػػذىني

 والتفكير بدعابة ذىنية . 
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 Walters , Hunter & Giddens , 2007, Hew)ٔحٕصنهج بؼنط انذساعنبث   

&Cheung , 2011, Sullivan , 2012)  إلػى أف الكتػاب النػاجحيف يسػتخدموف فػي التخطػيط
انفعٕل ٔاالَفخبح ، انًشنبسكت ٔانًغنئٕنٛت ، انخفكٛنش  لكتاباتيـ عادات العقؿ التالية ، وتتمثؿ فػي :

المثابرة ومحاولة التغمب عمى التحػديات ، الرغبػة فػي الػتعمـ ، اظيػار االىتمػاـ انُمذ٘ ٔاإلبذاػٙ ، 
الشديد بالموضوع ، االيجابيػة فػي التعػاوف ، فيػـ كيفيػة الكتابػة فػي السػياقات الصػعبة ، االسػتجابة 

ماج فػي مػا وراء المعرفػة ، الحساسػية تجػاه اآلخػريف ، العقػؿ المتفػػتح ، بشػكؿ إيجػابي لمنقػد ، االنػد
 الدقة في البحث .

( عػػادات العقػػؿ المنػػتج كمػػا يوضػػحيا Costa & Kallick , 2008 , 2009وصػػنؼ )     
 الجدوؿ التالي : 

 ( 4جذٔل ) 

 حصُٛف ػبداث انؼمم انًُخج

 ششح ٔحفغٛش انؼبدة ػبدة انؼمم و

 المثابرة 0
Persisting 

االستمرار في إكماؿ الميمة القرائية والكتابية ، واالصرار عمػى إنجازىػا 
، والتغمػػػػػب عمػػػػػى التحػػػػػديات األكاديميػػػػػة ، والسػػػػػير فػػػػػي الخطػػػػػة طبقػػػػػا 

 ألىدافيا.  
التروي وعػدـ التسػرع فػي إنجػاز الميمػة المغويػة فػي القػراءة أـ الكتابػة ،  التحكـ باالندفاع 0

والتمعف ، وحسػف االسػتماع لوجيػة نظػر المعمػـ ، والقػريف عنػد العػرض 
 والشرح والتفسير.  

ا صػػػػػػغاء بػػػػػػتفيـ  2
 وتعاطؼ

االنصات لكؿ ما يطرحػو اآلخػروف مػف أفكػار وخبػرات قرائيػة وكتابيػة ، 
المستيدؼ ، ومف ثػـ تطػوير ىػذه األفكػار  وتجارب سابقة في الموضوع

 والبناء عمييا. 
تدبر األفكار البديمة ودراستيا مف جميع جوانبيػا ، وطػرح وجيػات نظػر  التفكير بمرونة 2

 متنوعة وتفنيدىا ، في النص المقروء ، أو النص المكتوب.
التفكيػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػوؿ  2

 التفكير
عػػادة عقميػػة فػػي  تركيػػز كػػؿ طالػػب عمػػى العمميػػات العقميػػة الالزمػػة لكػػؿ

سػػياؽ موضػػوعات القػػراءة ، أو موضػػوعات الكتابػػة ، ومالحظػػة المعمػػـ 
 في أدائو ليا.

االجتيػػاد والكفػػاح  6
 وصوال لمدقة

مراجعػػػػة الطالػػػػب باسػػػػتمرار لخطواتػػػػو ا جرائيػػػػة فػػػػي القػػػػراءة والكتابػػػػة ، 
 وتقويـ مستوى أدائو في ضوء معايير وأىداؼ كؿ درس.
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 ششح ٔحفغٛش انؼبدة ػبدة انؼمم و

التسػػػػػػػاؤؿ وطػػػػػػػرح  7
 المشكالت

توظيؼ األسئمة الذاتية لتسييؿ أداء مػا كمػؼ بػو الطالػب ، والنظػر إلػى 
 الموضوع مف جميع جوانبو ، وتحديد ا جابة المناسبة لكؿ سؤاؿ. 

تطبيػػػػؽ المعػػػػارؼ  8
السػػػػػػػػػػػابقة عمػػػػػػػػػػػى 

 مواقؼ جديدة

فالقرءة والكتابة تستمزماف ىذه العادة ، حيث توظيؼ ما اكتسبو الطالب 
مػف خبػرة سػابقة فػي سػػياؽ مواقػؼ جديػدة ، واستحضػار الطالػب لقواعػػد 
القػراءة والكتابػػة يسػاعده فػػي التغمػب عمػػى المواقػؼ الطارئػػة ، وذلػؾ مػػف 

 خالؿ تطبيقو ليا.    
الوضػػػػػػوح والدقػػػػػػة  9

 في التواصؿ
لػػػػب عمػػػػى انتقػػػػاء األلفػػػػاظ المعبػػػػرة عػػػػف المعػػػػاني يقصػػػػد بيػػػػا قػػػػدرة الطا

المستيدفة لسػياؽ الموقػؼ سػواء فػي القػراءة لموضػوع مػا أـ فػي التعبيػر 
 عف مضمونو كتابيًا.

جمػػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػات  02
باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ 

 الحواس

توظيػػؼ أكبػػر عػػدد مػػف الحػػواس فػػي جمػػع البيانػػات وتفسػػيرىا فػػي سػػياؽ 
مغػػوي ، وتمكػػف الطالػػب المقػػروء أو المكتػػوب أدعػػى إلػػى جػػودة األداء ال

 مف مياراتو. 
ا بػػداع ، التخيػػؿ  00

 ، االبتكار
تنشيط الطالقة الفكريػة والتعبيريػة فػي قػراءة الػنص ، وتخطػيط تفاصػيمو 

ضافة أفكار وحموؿ إبداعية جديدة لممشكالت الواردة فيو.   ، وا 
االستجابة بدىشة  00

 ورىبة

شػػػػػػػعور الطالػػػػػػػب بمتعػػػػػػػة قيامػػػػػػػو بػػػػػػػالقراءة والكتابػػػػػػػة ، وعنػػػػػػػد ممارسػػػػػػػتو 
ألنشطتيما ، ووقع كال منيما عمػى نفسػو وذاتػو وعقمػو ، وزيػادة دافعيتػو 

 نحو مواصمة التعمؽ فييما  
ا قػػػػػػػػػػػػداـ عمػػػػػػػػػػػػى  02

 مخاطر مسئولة
تقبػػػػؿ الطالػػػػب لمتحػػػػديات فػػػػي المواقػػػػؼ القرائيػػػػة والكتابيػػػػة ، واالسػػػػتعداد 
لمتجربة واختبػار الفػروض ، والتحقػؽ مػف البػدائؿ واالقػداـ عمػى مواجيػة 

 العقبات. 
ارتكاز تعميـ القراءة والكتابة عمى الجانب الشعوري بغية اشاعة جو مف  إيجاد الدعابة 02

ؿ مػػا ىػػو جديػػد فػػي النصػػوص السػػرور والمتعػػة والبيجػػة ، واكتشػػاؼ كػػ
 المقروءة والمكتوبة.

الػػػتعمـ التعػػػاوني فػػػي القػػػراءة والكتابػػػة فػػػي مجموعػػػات ثنائيػػػة أو تعاونيػػػة  التفكير التبادلي 02
صغيرة يحقؽ تفاعال إيجابيًا بيف الطالب وتالقي الرؤى ومرونة التفكير 

 واحتراـ اآلراء. 
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 ششح ٔحفغٛش انؼبدة ػبدة انؼمم و

االسػػػػتعداد لمػػػػتعمـ  06
 المستمر

تنمية احساس الطالب بأىمية استمرار الػتعمـ وتكػويف االتجػاه االيجػابي 
 نحوه ، وتفعيؿ التعمـ الذاتي والمستمر لميارات القراءة والكتابة . 

عػادات العقػؿ فػي القػراءة وجعمػت  (Harvard Liberary, 2013)وفػي السػياؽ ذاتػو حػددت    
 أساسًا لنجاحو األكاديمي ، وىي كالتالي : تمكف طالب الفرقة األولى بالمرحمة الجامعية لدييا

 معاينة النص : انظر حوؿ النص قبؿ البدء في القراءة. -
 المالحظة التوضيحية : اجعؿ تفكيرؾ القرائي عميقًا مف البداية إلى النياية. -
 األفكار الرئيسة : لخصيا ، وحمميا ، وتأمؿ في تفاصيميا. -
 تؾ الخاصة.إعادة صياغة األفكار الرئيسة بمغ -
 حدد التكرار واألنماط : الصور المتكررة ، الكممات والجمؿ ، والصور ، والرسـو ..." -
 السياؽ : بانتياء القراءة أردفيا بتعميؽ نشط. -
 القراءة والتبايف : قارف ىذه القراءة بما يناسبيا مف حيث الموضوع. -

عػادات العقػؿ  (university of  New Orleans , 2015)وفػي ا طػار ذاتػو خصصػت     
المنتج في مجاؿ الكتابة وتمثمت في : السؤاؿ والفضػوؿ ، والبحػث عػف ا جابػات ، وتعميػؽ الحكػـ 

 .، والبحث عف التعقيد، ومعرفة أف الكتابة األكاديمية ىي محادثة ، وفيـ الكتابة بوصفيا عممية
أف عػادات العقػؿ المنػتج تتمثػؿ  (Bowling Green State University , 2016)وتػرى      
 في :

 العمؿ بشكؿ تعاوني لحؿ المشاكؿ. -
      تحسيف كيفية التعبير عف أفكارنا في الكتابة والمحادثة.  -

 استخداـ الخبرة لتحسيف العالـ كمواطنيف منتجيف وُمشاركيف. -
األدلػة ، واحتضػاف طرح أسئمة مدروسػة ؛ وتطبيػؽ التفكيػر المنطقػي ، نظريػا ، وعمميػا ؛ وتقيػيـ  -

 التعقيد.
مف التفكير أساسًا فمسفيًا لعادات العقؿ  (Mary MacKillop College , 2016)واتخذت    

المنتج وتوصيفًا نظريًا وعمميًا لمؤشرات أدائو فحددت بذلؾ ما ينبغي عمى الطالب معرفتو 
المعرفي، والمياري ،  والتمكف مف أدائو في األبعاد الذىنية ليذه العادات ، وتتمثؿ في البعد
 والوجداني ، وتتدرج ىذه المؤشرات عبر مجاالت عقمية تفكرية فيما يمي :

 مجاؿ التفكير ا بداعي : -0مجاؿ التفكير الناقد :                         -0
 التفكير المنظـ ذاتًيا: -2
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أف عادات العقؿ لمفيـ تتمثؿ  ( Abdelhalim , 2017 ,41- 42)وفي السياؽ نفسو ترى     
 في اآلتي :

 معاينة النص )تطبيؽ المعرفة السابقة(. -
 القراءة األولية )المثابرة واالستجواب (. -
 القراءة الثانية )الكفاح مف أجؿ الدقة واالستجواب(. -
 الشرح والتفسير التعاوني )التفكير المتبادؿ والتواصؿ بدقة ووضوح(. -
مػػا تػػـ عرضػػو مػػف تحديػػد وتصػػنيؼ لعػػادات العقػػؿ طبقػػا لسػػياقيا النظػػري ، يتضػح مػػف خػػالؿ      

ف كػػاف ىنػػاؾ بعػػض التبػػايف فيمػػا بينيػػا ؛ فػػذلؾ مرجعػػو إلػػى السػػياؽ  والبحثػػي التشػػابو الواضػػح ، وا 
ومػف  ،الذي عرض فيو تحديد ىذه العادات مثؿ تصنيؼ بعض الجامعات العالميػة لعػادات العقػؿ 

جػػراءات تنميتيػػا ، ثػػـ لمزيػػد مػػف التعػػرؼ عمػػى تصػػني ؼ عػػادات العقػػؿ ، وفقػػا لمؤشػػرات أدائيػػا، وا 
 يمكف عرض بعض الدراسات والبحوث والمشروعات التي تناولت عادات العقؿ المنتج فيما يمي :  

التعػرؼ عمػى أثػر برنػامج تػدريبي قػائـ عمػى عػادات  (Anderson , 2001)اسػتيدفت دراسػة    
ب في إحدى المدارس االسترالية ، وأظيرت نتائج الدراسة العقؿ في تطوير الميارات المغوية لمطال

 وتحسف الميارات المغوية لمطالب.فعالية البرنامج المستيدؼ في اكتساب عادات العقؿ 
مشروعيا البحثي الذي استيدؼ تطبيؽ عادات  (San Jose University , 2007)وقدمت    

ية في مجاالت )عمـ المكتبات ، العقؿ ضمف نموذجيا القائـ عمى محو األمية األكاديم
والتكنولوجيا ، والقراءة والكتابة( ، ورأت في نموذج كوستا وكاليؾ فيما قدمو مف عادات العقؿ أنيا 

 سمات تعمـ مدى الحياة . 
دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية  ( Steinkuehler & Duncan, 2008)وأجرت    

، وذلؾ كبديؿ لمكتب المدرسية والمختبرات العممية ، وتـ  األلعاب في تنمية العادات العممية لمعقؿ
ذه األلعاب في استخداـ المنتديات والمناقشات عبر االنترنت ، وكشفت نتائج الدراسة عف فاعمية ى

 تنمية عادات العقؿ المنتجة
 استراتيجيات عمى قائـ برنامج( دراسة ىدفت التحقؽ مف فاعمية 0229وأجرت )عبدالعظيـ ،   

 المرحمة تالميذ لدى العقؿ عادات وبعض االبداعية الكتابة ميارات تنمية في المتشعب كيرالتف

 تالميذ درجات متوسطات بيف اإحصائي، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة االعدادية

 عاداتواختبار  ا بداعية الكتابة الختبار البعدي التطبيؽ في والضابطة التجريبية المجموعتيف

 التجريبية . المجموعة لصالح العقؿ
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( التحقؽ مف فاعمية مدخؿ الحوار الحجاجي عمى 0200كما استيدفت دراسة )أحمد ،        
تنمية ميارات الدراسة وعادات العقؿ لدى الطالبة المعممة شعبة التاري  ، وأظيرت النتائج وجود 

المجموعة الضابطة في فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية و 
اختبار ميارات الدراسة ، ومقياس عادات العقؿ ، وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية ، مما يدؿ 
عمى فاعمية المدخؿ المستيدؼ في تنمية عادات العقؿ وميارات الدراسة لدى طالبات شعبة 

 التاري .
مػى مػدى اسػتخداـ دراسػة اسػتيدفت التعػرؼ ع (Bee , Seng & Jusoff , 2013)وأجػرى      

تالميذ المرحمة االبتدائية عادات العقؿ أثناء تفاعميـ في القراءة التعاونية في المغة االنجميزية كمغة 
ثانية ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى امتالؾ ىؤالء التالميذ مستويات عاليػة مػف التفكيػر النقػدي فػي 

، وأوصػت الدراسػة بمزيػد مػف البحػوث ممارستيـ األنشطة الجماعية ، وأنيػـ يقػرأوف بشػكؿ تعػاوني 
 التي تتناوؿ تأثير عادات العقؿ عمى ميارات لغوية مثؿ التحدث والكتابة. 

 العقؿ عادات تنمية في التفكير خرائط أثر( التعرؼ عمى 0202واستيدفت دراسة )الحريشي ،     

التربية ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إعداد أداتي الدراسة  كمية طالبات عند األكاديمي والتحصيؿ
المتمثمة في مقياس عادات العقؿ ، واختبار التحصيؿ األكاديمي ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى 

التجريبية في  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي األداء القبمي والبعدي لممجموعة
 الكاديمي. ، واختبار التحصيؿ امقياس عادات العقؿ

( دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية نموذج أبعاد التعمـ 0202وأجرى )طو، ومصطفى ،     
في رفع المستوى التحصيمي لطالب كمية التربية في نظـ استرجاع مصادر الويب ثالثية األبعاد 

وى وتنمية بعض عادات العقؿ لدييـ ، وأوضحت نتائج الدراسة فاعمية النموذج في رفع المست
 التحصيمي لمطالب ، وتنمية بعض عادات العقؿ لدييـ.   

التعرؼ عمى فاعمية عادات العقؿ في  ( Koura & Zahran , 2017)واستيدفت دراسة    
تنمية ميارات الكتابة واالستقالؿ في المغة االنجميزية كمغة أجنبية ، وأسفرت نتائج الدراسة عف 

جموعة الضابطة في اختبار الكتابة ، ومقياس تفوؽ طالب المجموعة التجريبية عمى الم
 االستقالؿ الذاتي لمطالب.

وفي ضوء العرض السابؽ لمدراسات والمشروعات البحثية التي تناولت عادات العقؿ المنتج ،     
يتضح أف بعضيا تناوؿ تنمية عادات العقؿ المنتج ، والبعض تناوؿ بناء برامج باستخداـ ىذه 

كاديمية ، واالستيعاب القرائي ،....." يارات المغوية ، ومحو األمية األالعادات في تنمية الم
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وبالرغـ ، ومشروعات بحثية تناولت تنمية أبعادىا ، فتناولت ىذه الدراسات في متغيراتيا المستقمة 
–في حدود عمـ الباحث  -مف ىذا الزخـ في ىذه الدراسات والتنوع فييا ، إال أنو لـ توجد دراسة 

مية عادات العقؿ المنتج باستخداـ مدخؿ التممذة القرائية ، مما يعد مبررا  جراء الدراسة تناولت تن
الحالية، كما استفاد الباحث مف ىذه الدراسات في بناء قائمة عادات العقؿ المستيدفة ، عالوة 

 .عمى ا فادة مف بعض ا جراءات في تنمية ىذه العادات مف خالؿ البرنامج المقترح 
 بداث انؼمم انًُخج :أًْٛت ػ

 أىمية عادات العقؿ المنتج في تعميـ القراءة : -أ
تعد عادات العقؿ استراتيجيات لمداخؿ التعمـ الذىنية والعممية والشعورية عمى حد سواء ،     

ومف ثـ فيي تمثؿ أىمية خاصة لطالب كميات التربية، فيي تساعدىـ عمى النجاح في مجموعة 
متنوعة مف المجاالت والتخصصات ، وذلؾ تحت مظمة الدراسة األكاديمية باستخداـ نصوصيا 

، سيما عندما يتـ تشجيع ىؤالء الطالب عمى تطبيؽ خبراتيـ بيذه العادات ، وتوظيفيا  القرائية
فيما يواجيوف مف مواقؼ حياتية وتعميمية ومينية ، فيعتادوف بذلؾ ممارسة الفضوؿ والرغبة في 
التعمـ وانقياد اتجاىاتيـ نحو تحري العادات الصحيحة في ممارسة القراءة والكتابة حوؿ ما 

 دراسيًا ويتفقيوف أكاديميًا. يتعمموف
ولػػيس أدؿ عمػػى أىميػػة عػػادات العقػػؿ مػػف ذكرىػػا صػػراحة فػػي القػػرآف الكػػريـ فػػي كثيػػر مػػف السػػور  

واآليػػػات البينػػػات التػػػي تحػػػض عمػػػى إعمػػػاؿ العقػػػؿ بقدراتػػػو وعاداتػػػو التفكريػػػة والتدبريػػػة وربػػػط ىػػػذه 
 :القدرات بسياؽ القراءة والكتابة ، فعمى سبيؿ المثاؿ قولو تعالى 

 .145األػشاف ، [   ڄ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ] 

 .174األػشاف ، آٚت  [   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ]

 12اإلعشاء ، آٚت  [   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]

 فيذه اآليات تشير إلى عادة التعمؽ والتفصيؿ الذىني. 
 .129انبمشة ، آٚت  [   ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] 

كػػذلؾ ورود بعػػض اآليػػات التػػي توضػػح طبيعػػة التكامػػؿ المنيجػػي بػػيف القػػراءة والكتابػػة فعمػػى سػػبيؿ 
 .09الحاقة ، آية  [   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]المثاؿ وليس الحصر اآلية التالية 

فعادات العقؿ المنتج تساعد القراء عمى توسيع قدراتيـ عمى القراءة ، وتعميؽ فيميـ     
لنصوصيا ، فيعرؼ القراء االستراتيجيوف أف القراءة أساسيا المعنى ، فيتولوف مسئولية قراءاتيـ ، 
ر فيطوروف مجموعة أدوات مف االستراتيجيات الرسمية وغير الرسمية لمتركيز ، ومراقبة التفكي

  . (Billmeyer , 2005 , 117)وعمميات الفيـ : قبؿ وأثناء وبعد القراءة 
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فيعرؼ القراء االستراتيجيوف كيفية ذلؾ ، فيمارسوف التفكير بمرونة ، واالستمرار مف أجؿ فيـ    
النص بدرجة أفضؿ ، والمثابرة في سبيؿ تحصيؿ المعنى المراد ، وتحديد غرض الكاتب ، وىدفو 

 وضوع ، ومعتقداتو ، وقيمو ، وأفكاره ، ووجية نظره التي يبثيا لقرائو.  مف كتابة الم

إلػى أف القػارئ االسػتراتيجي يؤسػس ويبنػي  (Costa & Kallick , 2009 , 119)ويشػير     
اسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفػػة ، فيحػػدد مسػػتواه القرائػػي فيمػػا يقػػرأ ، ويتكػػوف لديػػو وعػػي بالبيئػػة مػػف 

ى الػػذي يبنيػػو ويسػػتنتجو ، ولكػػف مػػدى كفػػاءة ىػػذه العمميػػات التػػي يوظفيػػا حولػػو لػػيس فقػػط بػػالمعن
  .ويطبقيا لبناء المعنى خاصة عادات العقؿ التي تساعد القارئ عمى مراقبتو الذاتية 

مػف عػادات القػراءة الصػحيحة يمنحػو الثقػة ألساسػي تمكف الطالب في شعبة التعمػيـ ا  ومف ثـ     
تحػػديات القػػراءة عبػػر نصوصػػيا ، فػػال يعجػػزه غمػػوض معنػػى ، وال بػػالنفس ، والثبػػات فػػي مواجيػػة 

يستعصي عميو إنجاز ميمة ، فيو قادر عمى أف يطػور مػف فكػره، وسػموكو واعتقػاده ، وذلػؾ طبقػا 
لسػػػياؽ المقػػػروء ، فيسػػػتدعي لكػػػؿ موضػػػوع اسػػػتراتيجياتو الفيميػػػة المناسػػػبة ، سػػػواء عمػػػى مسػػػتوى 

اتيجيات التممػػػذة القرائيػػػة فػػػي التغمػػػب عمػػػى التحػػػديات الكممػػػات أو الجمػػػؿ والفقػػػرات ، ويوظػػػؼ اسػػػتر 
الفيميػػػػة ، وتحقيػػػػػؽ القػػػػػراءة االسػػػػػتيعابية ، وايجػػػػػاد حمػػػػوؿ لممشػػػػػكالت األبيػػػػػة ، والعثػػػػػرات النصػػػػػية 
السػػػػتيعاب المفيومػػػػات فػػػػي المقػػػػروءات ، وتحديػػػػد الثغػػػػرات وتصػػػػحيح الينػػػػات  فػػػػي المكتوبػػػػات ، 

فػػػي النصػػػوص والمبػػػاني تػػػارة مػػػف النثريػػػات  والوصػػػوؿ إلػػػى المخبػػػوءات مػػػف المعػػػاني ، والػػػذائقات
والشػػػعريات ، وتػػػارة أخػػػرى مػػػف التطبيقػػػات األكاديميػػػات والمينيػػػات ، فيجتمػػػع لديػػػو بػػػذلؾ توظيػػػؼ 
 عادات العقؿ المنتج في السياؽ االستقبالي واالنتاجي في آف واحد ، مع مراعاة السياقات المغوية.

ذا كانت ىذه العادات ميمة في مجاؿ بناء ال    معني القرائي وأغراضو ؛ فإنيا تزداد مف حيث وا 
 األىمية في مجاؿ تخطيط الموضوع الكتابي وأىدافو ، ويمكف توضيح ذلؾ فيما يمي :

 انكخببت :  حؼهٛىفٙ  ػبداث انؼمم أًْٛت -ة

تعد عادات العقؿ المنتج إجراءات تدبرية وتعميمية تساعد الطالب عمى تحقيؽ نواتج تعمـ    
لدى يـ الحموؿ ، والتصرفات لمينات التعبيرية ، والمشكالت الكتابية التي تواجييـ الكتابة ، وتقد

الطالب نفسو ككاتب ، ليخط بقممو ما يجوؿ في خاطره ،  ممارستيـ عممية الكتابة ، فيتخيؿ
فيستحضر خبراتو الكتابية ، لتسطير الموضوع ، ومراعاة فمسفتو البنائية شكاًل ومضمونًا ، فيبدأ 

ذلؾ بصياغة ىدفو مف الكتابة ، والجميور المستيدؼ ، وخصائص النص الكتابي  مف خالؿ
العقؿ المنتج في السياؽ  وميزاتو ، ومف ثـ يتسنى لمطالب تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ تطبيقو لعادات

 الكتابي ، وذلؾ عبر تمكنو منيا في السياؽ القرائي.
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 , CWPA, NCTE & NWP , 2011)تساعد عادات العقؿ الطالب في الكتابة فيما يمي و 

4-5)    : 
استخداـ االستفسار والتوضيح لتطوير األسئمة ذات الصمة بالجميور في تنوع مف التخصصات  -
. 
 ممارسة طرؽ مختمفة في الكتابة لمتجمع والتحقيؽ والتطوير وعرض المعمومات. -
 يا.القدرة عمى استخداـ أساليب جديدة لتوليد األفكار والتحري عنيا وتمثيم -
 تمثيؿ ما تعمموه بطرؽ كتابية متنوعة . -
 تقييـ آثار اختياراتيـ لمجاالت الكتابة ا بداعية. -
 االلتزاـ باالستكشاؼ ، والكتابة ، والموضوع ، والفكرة . -

 : حؼهٛى انمشاءة ٔانكخببت: انًذٕس انزبنذ
ترتبط القراءة بالكتابة ألنيا تعتمد عمى المعرفة المشتركة مف خالؿ العمميات المعرفية    

المستيدفة لطبيعة كؿ منيما ، فتحسف أداء التمميذ في إحداىما يترتب عميو جودة أداءه في 
األخرى، ومف ثـ ، فاستراتيجيات تعميـ وتعمـ ميارات القراءة والكتابة تكاد تكوف واحدة ، ىذا 
فضال عف تكامؿ العادات الصحيحة والعمميات الذىنية لتمثيؿ ميارات الفيـ القرائي ، والتعبير 
الكتابي ، وامتالؾ الطالب لميارات القراءة والكتابة ، وتطبيقيا في سياقيا المغوي الصحيح ، 
 يساعده عمى استكماؿ دراستو الجامعية ، وفتح باب الدراسات العميا أمامو ، وتحقيؽ آمالو

 وطموحاتو المستقبمية،..".
وافتقاد التمميذ لبعض عادات العقؿ وعدـ قدرتو عمى تحقيؽ الحد األدنى ألدائيا، يترتب عميو      

ضعفًا في التحصيؿ ، وضياع فرصتو في التقدـ والتطوير ، وتأخره في تحقيؽ ىدفو القريب 
بحوث والدراسات ، ونادى بأىمية )أكاديميًا( والبعيد )مستقبميا(، وىذا ما أوضحتو نتائج بعض ال

 مراعاتو كثير مف الخبراء.
( إلى أف السبب في صعوبة المادة أو التأخر فييا ىو 022،  0220فيشير الناقة وحافظ )   

الفقر في عادات قرائية جيدة ، ومف ثـ تدني مستوى األداء القرائي والكتابي لدى بعض التالميذ 
 وضعؼ تحصيميـ.

( أف تحػػػدد المعػػػايير األكاديميػػػة 0202وذلػػػؾ مػػػا دعػػػا الييئػػػة القوميػػػة لضػػػماف جػػػودة التعمػػػيـ)   
يبسػط لخريجي برنامج إعداد معممي المغة العربيػة لمتعمػيـ االبتػدائي وتتمثػؿ مؤشػرات القػراءة فػي : 

، يسػػػتخمص األفكػػػار مػػػف المػػػادة المقػػػروءة و مفيػػػـو القػػػراءة وأىميتيػػػا ، ويشػػػرح ميػػػارات القػػػراءة ، 
وتتمثؿ مؤشرات الكتابة في:  يوضح ..." ، ويستخمص معاني النص المقروء المباشرة والضمنية .
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مفيػـو الكتابػػة وأىميتيػػا ، ويحػػدد ميػػارات الكتابػػة ، ويقتػػرح تعػػديؿ الػػنص فػػي ضػػوء معػػايير كتابتػػو 
".... 
قػػراءة منػػتج فػػي مجػػالي ال لعػػؿ ىػػذه المعػػايير ومؤشػػرات أدائيػػا تحمػػؿ فػػي طياتيػػا عػػادات عقػػؿ   

، فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػػر : يحػػػدد ىدفػػو مػػػف القػػػراءة ، ويطبػػؽ مػػػا استخمصػػػو مػػػف والكتابػػة
المقروء في مواقؼ أخرى، وكذلؾ في الكتابة ؛ فتتكامؿ بذلؾ ميارات القػراءة والكتابػة تحػت مظمػة 

وفػػػي عاداتيػػػا الصػػػحيحة ، وميػػػارات مػػػا وراء المعرفػػػة ، مػػػع نمػػػو فػػػي القػػػدرات العقميػػػة والفكريػػػة ، 
الوقػػت ذاتػػو يوظػػؼ طالػػب شػػعبة التعمػػيـ األساسػػي ىػػذه المؤشػػرات القرائيػػة والكتابيػػة لذاتػػو ، ولعػػؿ 
تمكنػػو منيػػا يمنحػػو الثقػػة فػػي تعمػػيـ تالميػػذه وتػػدريبيـ عمييػػا مسػػتقبال عبػػر تكػػرار عمميػػات التعمػػيـ 

 والتدريب عمى ىذه العادات في السياؽ القرائي والكتابي.
تمثػػؿ عػػادات عقػػؿ منػػتج فػػي القػػراءة والكتابػػة ، وىػػي ومػػف ثػػـ فمؤشػػرات األداء السػػابؽ عرضػػيا   

المؤشػرات نفسػػيا التػي توصػػمت إلييػػا نتػائج بحػػوث الػػدماغ حػوؿ رؤيتيػػا فػػي تعمػيـ القػػراءة والكتابػػة. 
إلػى أف نتػائج أبحػاث الػدماغ  قػد  (Urquhart & Frazee , 2012, 1)وفػي ىػذا السػياؽ يشػير

 إلى خمسة مبادئ أساسية في تعميـ القراءة والكتابة ، وتتمثؿ فيما يمي :توصمت 

تمعب المعرفة السابقة دورًا ميما في التعمـ  -                      يبني القارئ معنى النص . -
. 
 يزداد التعمـ عندما يتعاوف الطالب. -        القراءة والكتابة مترابطتاف بشكؿ متكامؿ. -
 عمى ما وراء المعرفة. –بشكؿ كبير  –فيـ القرائي لمقارئ يعتمد ال -

ومف ثـ يمكف ا فادة مف ىذه المبادئ ومراعاتيا في تحديد قائمتي عادات العقؿ المنتج ، ومرورًا 
بفمسفة بناء محتوى البرنامج المستيدؼ ، واستراتيجيات تدريسو لتنمية ىذه العادات لدى طالب 

زيد مف التوضيح تعرض الدراسة طبيعة العالقة بيف تعميـ القراءة شعبة التعميـ األساسي ، ولم
والكتابة وعادات العقؿ المنتج ، فتتضح أبعادىا في تكامؿ جوانب النمو لدى المتعمـ )معرفيا، 

 ومياريا ، ووجدانيا( كما يوضح فمسفتيا الشكؿ التالي :
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 ( 8شكؿ ) 

 والكتابة وعادات العقؿ المنتجالعالقة بيف تعميـ القراءة 
يتضح مف خالؿ تأمؿ الشكؿ السابؽ أف القراءة والكتابة عمميػات تفكريػة معقػدة ترتكػز فػي تعمػيـ   

مياراتيػا عمػػى عمميػات ذىنيػػة متدرجػة تبػػدأ بالمسػتوى االسػػتقبالي وتمثمػو القػػراءة تػارة ، ثػػـ المسػػتوى 
دائرة تعمميما لدى المتعممػيف )الكبػار والصػغار( االنتاجي وتمثمو الكتابة تارة أخرى ، فتكتمؿ بذلؾ 

ارسااًل واستقبااًل باكتماؿ أبعاد التعمـ )البعد المعرفي ، والمياري ، والوجداني( مػف جيػة ، وعػادات 
العقؿ المنتج مف جية أخرى ، وبتفاعؿ ىذه األبعاد والعػادات معػًا تتحقػؽ نػواتج الػتعمـ المسػتيدفة. 

د األبعػػػاد أو العػػػادات يترتػػػب عميػػػو ضػػػعؼ فػػػي الفيػػػـ القرائػػػي واألداء وافتقػػػاد توظيػػػؼ المػػػتعمـ ألحػػػ
تعمػػػيـ القػػػراءة والكتابػػػة وعػػػادات العقػػػؿ المنػػػتج لمتطمباتيمػػػا لػػػيس الكتػػػابي ، وبػػػذلؾ يمكػػػف القػػػوؿ أف 

، والمعمػـ مجرد خيار ، ولكف يصبح بػذلؾ ضػرورة لكػؿ مػف مػنيج تعمػيـ القػراءة والكتابػة مػف جيػة 
 وطالبو مف جية ثانية .

ومف ثـ تظير العالقة جمية واضحة بيف كؿ مف مدخؿ التممذة القرائية وعادات العقؿ وتعميـ      
 القراءة والكتابة ، ويمكف تناوؿ الحديث عف ىذه العالقة تفصيميا فيما يمي :    

 مدخؿ التممذة القرائية وعادات العقؿ وتعميـ القراءة والكتابة : العالقة بيف 
ة والكتابة تعد أنشطة وظيفية وتكاممية ، تستمـز عمميات معرفية ، وعادات ذىنية تدريبات القراء   

معقدة ، ولذا فتعميـ التالميذ وتعمميـ لمبادئ القراءة والكتابة والعادات الصحيحة ، يستمـز توافر 
بيئة صفية آمنة ، واستراتيجيات تعميمية فاعمة ، وذلؾ يمثؿ الطبيعة المميزة  لمدخؿ التممذة 
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لقرائية ، التي ترتكز عمى المشاركة والتعاوف بيف المعمـ وتالميذه ، فيشرح المعمـ طبيعة الميارة ا
المستيدفة، فينتقؿ إلى تمثيميا عمميًا أماميـ ، فيقدـ نموذجا مبسطا ليذه الميارة ، ثـ يشرؾ 

يات العقمية تالميذه في تطبيقيا ، وذلؾ مف خالؿ استخدامو التفكير جيريًا فيظير أماميـ العمم
، ويناقش تالميذه في معتقداتيـ وآرائيـ وأفكارىـ المستيدؼ  غير المرئية المناسبة لتحقؽ األداء
، ثـ يبدأ تدريجيا في إفساح تمثيال لميارات القراءة وعاداتيا حوؿ ما يشاىدونو مف عرض فعاؿ 

وفي أزواج مف األقراف تارة  المجاؿ لقياميـ بتمثيؿ األداء ، فيؤدي كؿ تمميذ الميارة بمفرده تارة ،
أخرى ، فيعتمد كؿ منيـ عمى ذاتو في انجاز األداء فيكتسب الثقة في نفسو ، فيقدـ ليـ المعمـ 

 .التغذية الراجعة المناسبة حسب السياؽ 
فيدركوف أف الغاية الكتابية ،  ، واتجاىاتيـ القرائية فيتكوف لدييـ وعي بسموكيـ، ومشاعرىـ     

ىي بناء المعنى ، ولكي يكوف ىذا المعنى صحيحًا ينبغي أف يتناسب مع والكتابة مف القراءة 
فيناؾ عالقة بيف التممذة ومف ثـ ، في صورتو المقروءة والمكتوبة سياؽ المؤشرات الفيمية لمنص 

  .العالقةىذه والشكؿ التالي يوضح طبيعة القرائية وعادات العقؿ المنتج وتعميـ القراءة والكتابة ، 

 
 ( 9شكؿ ) 

 العالقة بيف مدخؿ التممذة القرائية وعادات العقؿ المنتج والقراءة والكتابة                

  

البعد االجتماعي 
 للتلمذة القرائية

البعد الشخص 
 للتلمذة القرائية

البعد المعرفي 
 للتلمذة القرائية

بعد بناء الخبرات 
 للتلمذة القرائية



مدخل التلمذة القرائيت لتىميتعاداث العقل المىتج  في القراءة والكتابت لدى  بروامج قائم علي

                عبدالرحيم عباس أميهد/                                                            طالب كلياث التربيت

 

 

 -333-   9102يىاير                                                                      العدد الثامه  والثالثون

لمتدريب  المناسبةيتضح مف خالؿ الشكؿ السابؽ أف مدخؿ التممذة القرائية بأبعاده يوفر البيئة    
عمى عادات العقؿ المنتج التي تقع في قمب الشكؿ البياني ، ويحيط بيا القراءة والكتابة مف جية 

ف التممذة وما وراء المعرفة مف جية أخرى ، وفي ذلؾ تعد ما وراء المعرفة قاسمًا مشتركًا بي
القرائية ، وعادات العقؿ المنتج، فيي تحتؿ بذلؾ مكنوف التممذة القرائية ، وتمثؿ ُعمد أبعادىا ، 
وبواسطتيا يتسنى لمطالب القياـ بالمحادثات الداخمية والخارجية ، وحؿ ما يواجييـ مف مشكالت 

يجيات في منظومة تمثؿ استرات –أي ما وراء المعرفة  –أو تحديات قرائية أو كتابية ، وىي 
عادات العقؿ المنتج ، تيسر عمى التالميذ بناء المعنى القرائي والكتابي المستيدؼ ، ىذا فضال 
عف وجود عالقات تفاعمية أخرى بيف التممذة القرائية وعادات العقؿ المنتج وتعميـ القراءة والكتابة 

في ، والمياري والوجداني ، تحت ، تتمثؿ في تكامؿ جوانب أبعاد التعمـ المتمثمة في البعد المعر 
يات التي يقـو بيا دماغ كؿ قارئ مظمة مدخؿ التممذة القرائية ، وتتسؽ ىذه األبعاد في ثنايا العمم

 األيمف واأليسر.          الدماغي نصفيو نشاط يتكامؿ ف
 :زز القراءة في ثالث طرؽ تتمثؿ فيأف الكتابة تع (Steve & Michael , 2010)ويرى     

 القراءة والكتابة تعد كؿ منيما أنشطة وظيفية يمكف دمجيما لتحقيؽ أىداؼ محددة . -
 ترتبط القراءة بالكتابة ألنيا تعتمد عمى المعرفة المشتركة مف خالؿ العمميات المعرفية .  -
تحسػػػيف ميػػػارات الكتابػػػة لػػػدى الطػػػالب يػػػؤدي إلػػػى تحسػػػيف ميػػػارات القػػػراءة ، فػػػالقراءة والكتابػػػة  -

 صاؿ. أنشطة ات
وفي ضوء ما سبؽ عرضو مف محاور تناولت مدخؿ التممذة القرائية: مفيومو ، وأبعاده ،    

وأىميتو ، مرورًا بالحديث عف عادات العقؿ المنتج : تعريفيا ، وتصنيفيا ، وأىميتيا ، وانتياء 
عمى التممذة بناء البرنامج القائـ بتعميـ القراءة والكتابة ، يمكف الخروج مف كؿ ذلؾ بتحديد أسس 

ى بكمية التربية )شعبة التعميـ لدى طالب الفرقة األولالقرائية لتنمية عادات العقؿ المنتج 
 ومف ثـ تنتقؿ الدراسة إلى عرض الدراسة الميدانية وتممثؿ فيما يمي : ( ، األساسي

 انذساعت انًٛذاَٛت 
 انؼمم انًُخج :عظ بُبء بشَبيج انخهًزة انمشائٛت نخًُٛت ػبداث ٔل : أانًذٕس األ

مف خالؿ ما تـ عرضو في الجانب النظري لمدراسة الحالية ، يمكف استنتاج األسػس التػي يقػـو    
البرنػػامج لتحقيػػؽ اليػػدؼ األساسػػي لػػو وىػػو تنميػػة عػػادات العقػػؿ المنػػتج لػػدى طػػالب الفرقػػة  عمييػػا

 األولى شعبة التعميـ األساسي ، وتمثمت ىذه األسس فيما يمي : 
عػػادات العقػػؿ المنػػتج ذات طبيعػػة خاصػػة ، فػػإف ذلػػؾ يتطمػػب تػػوفير بيئػػة تعاونيػػة لمػػا كانػػت  -0

لمتػػػدريب عمييػػػا حيػػػث تضػػػميف ىػػػذه العػػػادات فػػػي موضػػػوعات تعمػػػيـ القػػػراءة والكتابػػػة التػػػي يدرسػػػيا 
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الطػالب، وذلػػؾ باسػتخداـ اسػػتراتيجيات التممػػذة القرائيػة التػػي تناسػب طبيعػػة ىػػذه العػادات مػػف جيػػة 
 ية أخرى. الطالب مف جوتناسب 

طبيعػػة خصػػائص طػػالب الفرقػػة األولػػى بالمرحمػػة الجامعيػػة ، فيػػـ قػػد وصػػموا إلػػى مرحمػػة مػػف  -0
النضػػػج فػػػي القػػػدرات العقميػػػة والمغويػػػة ، متمثمػػػة فػػػي نمػػػو القػػػدرة عمػػػي التفكيػػػر بمياراتػػػو، والنقػػػد ، 

 واالستنتاج ، والتذوؽ ،....."
فػػػي ممارسػػػة  عػػػادات العقػػػؿابػػػة ، وتطبيػػػؽ ميػػػارات القػػػراءة والكتبنػػػاء المعنػػػى بتمثيػػػؿ والنضػػػج فػػػي 

أغراضػػػيما ، ومػػػف ثػػػـ تػػػـ مراعػػػاة ذلػػػؾ فػػػي سػػػياؽ دروس البرنػػػامج مػػػف حيػػػث تنظػػػيـ موضػػػوعاتو 
 ....".واستراتيجيات تدريسيا 

تركيػػز دروس البرنػػامج عمػػى مػػا ىػػو مسػػتيدؼ دراسػػتو مػػف موضػػوعات تعمػػيـ القػػراءة والكتابػػة  -2
، تنميػة ىػذه األنشػطة ، ومػف ثػـ أىميػة عػادات العقػؿ المنػتج فػي  تػدريس كػؿ منيػاوأنشطة وطرؽ 

وكيفيػػة تطبيػػؽ ىػػذه العػػادات فػػي إجػػراءات كػػؿ طريقػػة ، وأىميػػة كػػؿ عػػادة فػػي زيػػادة الدافعيػػة نحػػو 
  . ىذه الموضوعاتتعميـ 

تنوع األنشطة في البرنامج ما بيف أنشطة صفية وغير صفية ، قاـ بتمثيميا الطػالب فػي أثنػاء  -2
البرنػػامج ، عبػػر المناقشػػات المفظيػػة تػػارة ، والكتابيػػة تػػارة أخػػرى ، بشػػكؿ فػػردي أو بشػػكؿ  جمسػػات

جماعي في شػكؿ مجموعػات صػغيرة ، وفػي شػكؿ أزواج ، وكػذلؾ فػي اسػتجابتيـ بػأدء مػا يكمفػوف 
 .بو في نياية الجمسة 

لمعرفػػي ، تمثيػػؿ أبعػػاد مػػدخؿ التممػػذة القرائيػػة مػػف حيػػث البعػػد االجتمػػاعي ، والشخصػػي ، وا -2 
 .وتكامؿ الخبرات ، عبر مناقشات ما وراء المعرفة ، وتعريؼ الطالب بأىمية كؿ بعد 

كثرة التدريبات في محتوى البرنامج ومف ثـ إتاحة الفػرص لمتػدريب عمػى عػادات العقػؿ المنػتج  -6
 ، كالتسػػػاؤؿ الػػػذىني ، والتعمػػػؽ والتفصػػػيؿ  دراؾ التفاصػػػيؿ الرئيسػػػة والجزئيػػػة ، وتفعيػػػؿ الصػػػور

، عبػػػر استحضػػػار والجمػػػؿ والفقػػػرات الكممػػػات فػػػي تحديػػػد المعنػػػى المقصػػػود مػػػف الذىنيػػػة لممقػػػروء 
  .الخبرات السابقة لفيـ القراءة 

 بُبء انبشَبيج :انًذٕس انزبَٙ : 

يتنػاوؿ ىػذا المحػور توضػيحًا لخطػوات بنػاء برنػامج قػائـ عمػى التممػذة القرائيػة لتنميػة عػادات العقػؿ 
: وتمثمت مكونات ىذا البرنامج فػي اآلتػي  األساسيقة األولى شعبة التعميـ المنتج لدى طالب الفر 

: 
 أهداف البرنامج : أواًل : 
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يسػػتيدؼ البرنػػامج تنميػػة عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي القػػراءة والكتابػػة لػػدى طػػالب الفرقػػة األولػػى     
عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي القػػراءة ، و تمثمػػت  حذذٚننذشػػعبة التعمػػيـ األساسػػي ، وتػػـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ 

 خطوات بناء القائمة األولى )عادات العقؿ المنتج في القراءة( فيما يمي: 
 : قائمة عادات العقؿ في القراءةتحديد اليدؼ مف بناء  -0

، ألساسػػيتحديػػد عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي القػػراءة المناسػػبة لطػػالب الفرقػػة األولػػى شػػعبة التعمػػيـ ا
 والتي يستيدؼ البرنامج تنميتيا لدى ىؤالء الطالب.  

 مصادر بناء القائمة :  -0
 تـ بناء القائمة في ضوء االعتماد عمى المصادر التالية :

الدراسػػػػات واألدبيػػػػات التػػػػي تناولػػػػت طبيعػػػػة عػػػػادات العقػػػػؿ المنػػػػتج )مفيوميػػػػا ، وتصػػػػنيفاتيا ،  -أ
 وأىميتيا ( ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ : 

، الحريشي ،  0200، محمود ،  0200، عثماف ،  0229عبد العظيـ ، ،  0229الربعي ، ) -
، السمطاني ، والحبوري ، 0202، عناقرة والجراح ، 0202ويس وأبو السعود ، ، العزب 0202

0202 .)Schoenbach , Greenleaf  & Murphy , 2012 , Harvard Liberary, 

2013, Mary MacKillop College , 2016, Abdelhalim , 2017.           
         

 (.0222عادة عقؿ )قطامي ،  22المراجع والكتب التي تناولت عادة العقؿ المنتج ، -ب
(Costa  & Kllick , 2008, Costa  & Kllick , 2009) – 

 (.0220تعميـ المغة العربية في التعميـ العاـ مداخمو وفنياتو  )الناقة وحافظ ،  -
 قائمة عادات العقؿ المنتج في القراءة :ضبط  -2
( مؤشػرا فرعيػا ، 20( عػادات عقميػة ، تضػمنت )2اشػتممت القائمػة فػي صػورتيا األوليػة عمػى )   

وقػػػد أجػػػرى الباحػػػث عػػػددا مػػػف ، (  0)ثػػػـ عرضػػػت القائمػػػة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف  قرارىػػػا 
عػػالوة عمػػى ذلػػؾ اقترحػػت المقػػابالت معيػػـ وتػػـ مناقشػػة بنػػود القائمػػة ، وتػػـ األخػػذ بػػبعض آرائيػػـ ، 

  : مقراءة ، وتمثمت ىذه المعايير فيالمناسبة ل عادات العقؿالدراسة مجموعة مف المعايير لضبط 
 (0) .آف الكريـ وارتباطا بالقراءةاالقتصار عمى خمس مف العادات العقمية األكثر ذكرا في القر  -
 اتساؽ عادات العقؿ مع طبيعة عمميتي القراءة والكتابة، ونظريات التعمـ المفسرة لحدوثيما. -
 ندرة تناوؿ بعض دراسات مناىج المغة ليذه العادات في سياقات إجراءاتيا البحثية. -

                                                           
 ( لبئًت بأعًبء انًذكًٍٛ.1( اَظش يهذك ) 1
 لبئًت ببنغٕس ٔاٜٚبث انخٙ ٔسدث فٛٓب ػبداث انؼمم .( 2( اَظش يهذك ) 2
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 تناسؽ ىذه العادات مع فمسفة مدخؿ التممذة القرائية ، ونموذج عممياتيا.  -
 مراعاة مناسبة ىذه العادات التكامؿ بيف عمميتي القراءة والكتابة. -

 عادات العقؿ التي أشارت الجامعات العالمية إلى أىمية ممارستيا. -
 تمثيؿ ىذه العادات لجانبي الدماغ األيمف واأليسر.  -
 ة العادات في تحقؽ سموكيات القراءة والكتابة الجيدة.أىمي -
 موافقة المحكميف عمى ىذه العادات ومناسبتيا لمعممية القرائية. -

 ىي :   وقد اشتممت القائمة في صورتيا النيائية عمى خمس عادات عقمية
ذىنيػػػػة ، لالتصػػػػور الػػػػذىني، والتعمػػػػؽ والتفصػػػػيؿ الػػػػذىني ، والمثػػػػابرة الذىنيػػػػة ، وتطبيػػػػؽ المعرفػػػػة ا

وبمػػػغ عػػػدد البنػػػود فػػػي  بنػػػود فرعيػػػة تسػػػعةوالتسػػػاؤؿ وطػػػرح المشػػػكالت ، واشػػػتممت كػػػؿ عػػػادة عمػػػى 
  ( 1).( بندا 26التساؤؿ الذىني عشرة ليصبح مجموع بنود القائمة )

 وتمثمت خطوات بناء القائمة الثانية )عادات العقؿ المنتج في الكتابة( فيما يمي :
 عادات العقؿ في الكتابة :تحديد اليدؼ مف بناء قائمة  -0

،  ساسػػيالمناسػػبة لطػػالب الفرقػػة األولػػى شػػعبة التعمػػيـ األلكتابػػة تحديػػد عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي ا
 والتي يستيدؼ البرنامج تنميتيا لدى ىؤالء الطالب.  

 مصادر بناء القائمة :  -0
 تـ بناء القائمة في ضوء االعتماد عمى المصادر التالية ، ودراستيا :

 الدراسات واألدبيات التي تناولت طبيعة عادات العقؿ المنتج بعامة وفي الكتابة بخاصة. -أ
، الحريشي ،  0200، محمود ،  0200، عثماف ،  0229عبد العظيـ ، ،  0229الربعي ، ) -

 (. 0202، السمطاني ، والحبوري ، 0202، عناقرة والجراح ، 0202، العزب ، 0202

koura & Zahran , 2017  Harvard Liberary, 2013,  CWPA, NCTE & NWP 

, 2011, 

 أ،ب،ج،د(. 0222عادات العقؿ سمسمة تنموية )آرثرؿ كوستا وبينا كاليؾ ،  -ب
 (.0222استراتيجيات تعميـ المغة العربية في المرحمة الثانوية )يونس ،  -
 ضبط قائمة عادات العقؿ المنتج في الكتابة : -2

                                                           
 ( انمبئًت انُٓبئٛت نؼبداث انؼمم فٙ انمشاءة .3( اَظش يهذك ) 1
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( مؤشػرا فرعيػا ، 22( عػادات عقميػة ، تضػمنت )2اشػتممت القائمػة فػي صػورتيا األوليػة عمػى )   
ثػػػـ عرضػػػت القائمػػػة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف  قرارىػػػا ، عػػػالوة عمػػػى ذلػػػؾ اقترحػػػت الدراسػػػة 

 مجموعة مف المعايير لضبط العادات العقمية المناسبة لمكتابة ، وتمثمت ىذه المعايير في :  
 ار عمى خمس مف عادات العقؿ ألنيا األكثر ورودا في القرآف الكريـ وارتباطا بالكتابة.االقتص -
 تمثيؿ عادات العقؿ جزء ال يتجزأ مف طبيعة عممية الكتابة ، واستراتيجيات تدريسيا.  -
 تمثيؿ ىذه العادات في بعض النماذج العقمية لمكتابة ، والتصنيفات التفكيرية ذات الصمة. -
 لعقؿ المدرجة في أدلة الجامعات العالمية ويشار إلى أىميتيا.عادات ا -
 . ٔاعخشاحٛجٛبحٓب تناسؽ ىذه العادات مع فمسفة مدخؿ التممذة القرائية  -
 مراعاة مناسبة ىذه العادات التكامؿ بيف عمميتي القراءة والكتابة. -
 موافقة المحكميف عمى ىذه العادات ومناسبتيا لعممية الكتابة. -

ومناقشػة آراء المحكمػيف تػـ التوصػؿ إلػى القائمػة ،  القائمػة فػي ضػوء المعػايير السػابقةضػبط  وبعد
النيائية لعادات العقؿ المنتج في الكتابة وتمثمت في خمس عػادات ىػي التصػور الػذىني، والتعمػؽ 

والمثػػػابرة الذىنيػػػة ، وتطبيػػػؽ المعرفػػػة الذىنيػػػة ، والتسػػػاؤؿ وطػػػرح المشػػػكالت ،  ،والتفصػػػيؿ الػػػذىني
، وبمػغ عػػدد البنػود فػي التصػػور الػذىني عشػرة ليصػػبح  بنػػود فرعيػةتسػعة واشػتممت كػؿ عػػادة عمػى 

 ( 0) .( بندا26مجموع بنود القائمة )
 مصادر بناء البرنامج القائـ عمى التممذة القرائية : -
 تـ بناء برنامج التممذة القرائية مف خالؿ :   
 واستراتيجياتو التعميمية.دراسة طبيعة مدخؿ التممذة القرائية ،  -
 مراجعة الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بمتغيري البحث. -
 دراسة األدبيات المرتبطة بعادات العقؿ المنتج. -
 مراجعة مقرر تعميـ القراءة والكتابة المقرر عمى طالب الفرقة األولى شعبة التعميـ األساسي. -
 التعميـ األساسي.طبيعة طالب الفرقة األولى شعبة  -

 اإلغبس انؼبو نًذخٕٖ انبشَبيج : ربَٛب  :

 تـ اختيار محتوى البرنامج في ضوء مجموعة مف األسس تتمثؿ في :
 أىداؼ البرنامج المتمثمة في عادات العقؿ المنتج في القراءة والكتابة. -

                                                           
 ( انمبئًت انُٓبئٛت نؼبداث انؼمم فٙ انكخببت . 4) (  اَظش يهذك  1



مدخل التلمذة القرائيت لتىميتعاداث العقل المىتج  في القراءة والكتابت لدى  بروامج قائم علي

                عبدالرحيم عباس أميهد/                                                            طالب كلياث التربيت

 

 

 -336-   9102يىاير                                                                      العدد الثامه  والثالثون

 مناسبة محتوى البرنامج لطالب الفرقة األولى شعبة التعميـ االبتدائي. -
ختيػػػػار المحتػػػػوى فػػػػي ضػػػػوء مػػػػدخؿ التممػػػػذة القرائيػػػػة ، واسػػػػتراتيجيات التػػػػدريس المناسػػػػبة ليػػػػذا ا -

 المدخؿ.
 مقرر تعميـ القراءة والكتابة الذي يقـو الباحث بتدريسو ليؤالء الطالب. -
دراسػػػػة المعػػػػػايير األكاديميػػػػة القياسػػػػػية لخريجػػػػي برنػػػػػامج إعػػػػداد معممػػػػػي المغػػػػة العربيػػػػػة لمتعمػػػػػيـ  -
 .ألساسيا

وقػػػد تػػػـ إعػػػادة تخطػػػيط نصػػػوص موضػػػوعات القػػػراءة والكتابػػػة فػػػي ضػػػوء أبعػػػاد واسػػػتراتيجيات     
( والجػدوؿ التػالي يوضػح  0مدخؿ التممذة القرائية لتنمية عادات العقؿ المنػتج فػي القػراءة والكتابػة )

 الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج .  
 

 ( 5جذٔل ) 

 انخطت انضيُٛت نخُفٛز انبشَبيج

 ػُبٍٔٚ انذسٔط ػُٕاٌ انٕدذة
 ػذد انجهغبث       صيٍ       

 عبػت: انجهغت 

 
 

 الوحدة األولى

المقاء التمييػدي : التعريػؼ بمػدخؿ التممػذة القرائيػة ، 
 وعادات العقؿ المنتج.

 جمستاف

 جمستاف تعميـ ميارات القراءة
 جمسة متطمبات عممية االستعداد لمقراءة

 جمستاف طرؽ تعميـ القراءة
 
الوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة   

 الثانية

 جمستاف تعميـ ميارات الكتابة لمطفؿ
 جمستاف طرؽ تعميـ الكتابة

 جمسة التدريبات العممية  عداد الطفؿ لمقراءة والكتابة 
 ( جمسة00)        المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع

 تدريس البرنامج :ثالثًا : 

                                                           
1
 .  ( انبشَبيج انمبئى ػهٗ يذخم انخهًزة انمشائٛت 5( اَظش يهذك )  
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الدراسة الحالية يسير تدريس البرنػامج القػائـ عمػى في ضوء ما تـ عرضو في المحاور السابقة مف 
 التممذة القرائية لتنمية عادات العقؿ المنتج في القراءة والكتابة كما يمي :

 مرحمة إعداد الدرس :  -0
 مرحمة تمييدية تضـ عادتي )تطبيؽ المعرفة الذىنية ، وعادة التساؤؿ الذىني( :

ليـ عػػف طريػػؽ ذكػػر عنػػواف الجمسػػة ، وممارسػػة التنبػػؤ يقػـو المعمػػـ باثػػارة اىتمػػاـ الطػػالب وفضػػو  -
 )التوقع(.

يستبط المعمـ تنبؤات الطالب ، ويتمقى أسئمتيـ واستفساراتيـ الذىنية حوؿ الموضوع ، ثـ توجيو  -
 نشاطيـ الستحضار خبرتيـ ومعرفتيـ السابقة الخاصة بموضوع الجمسة ، وذلؾ مف خالؿ :

 ونواتج تعمميا.المناقشة والفيـ ألىداؼ الجمسة  -
يػتـ تقسػػيـ الطػػالب إلػػى مجموعػػات صػػغيرة ، وبػذلؾ يتحػػوؿ التفكيػػر الفػػردي لمطػػالب إلػػى تفكيػػر  -

 جماعي ، واستخداـ أوراؽ العمؿ الخاصة بتخطيط مرحمة ما قبؿ التدريس .
 يقـو أحد الطالب بتسجيؿ ومؿء ورقة العمؿ بالتعاوف مع زمالئو.   -
 

 ( 6)  جذٔل

 ًٓٛذٚت )يشدهت يب لبم انخذسٚظ (حخطٛػ انًشدهت انخ

 ػُٕاٌ انًٕظٕع و
انؼًٛبث انزُْٛت ٔػبداث 

 انؼمم

 اعخشاحٛجٛبث انخفكٛش جٓشٚب

 ٔانذذٚذ ئنٗ انُص

 
 
 )أ(

 تطبيؽ المعرفة الذىنية أىداؼ الموضوع
يشػػػػػػػػارؾ المعمػػػػػػػػـ الطػػػػػػػػالب فػػػػػػػػي 
التفكيػػر والتنبػػؤ بعنػػواف الموضػػوع 

....، 
اسػػػػػػػػػتراتيجيات اسػػػػػػػػػتخداـ قائمػػػػػػػػػة  التساؤؿ الذىني -0

 القارئ
  التنبؤ ) التوقع ( -0
  التصور  -2

 مرحمة تنفيذ الدرس : -0
 وتضـ عادتي )عادة التصور الذىني ، وعادة التعمؽ والتفصيؿ الذىني( :

يشرح المعمـ بعض فقرات الدرس ، ومشاركة نقاشية مف الطالب ، وذلؾ مف خالؿ تفاعميـ مع  -
 يمقييا عمييـ المعمـ.األسئمة التفسيرية التي 

 (KWLاستخداـ الرسـو البيانية والخرائط التوضيحية ، عبر استخداـ ورقة العمؿ في مخطط ) -
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 يتولى أحد الطالب تسجيؿ بيانات الموضوع المتمثمة في : -
 المفاىيـ الجديدة ، واألفكار الرئيسة . -
 تطبيؽ التصور الذىني لموقوؼ عمى تفاصيؿ الموضوع. -
 أسئمة لممناقشة ، لمعالجة أفكار الموضوع.تسجيؿ  -
عػادة ،  مرحمة تقويـ الدرس : وتضػـ عػادات تطبيػؽ المعرفػة الذىنيػة ، وعػادة التسػاؤؿ الػذىني -2

 التصور الذىني ، وعادة التعمؽ والتفصيؿ الذىني ، والمثابرة الذىنية : 
فييا الوقوؼ عمػى نػواحي القػوة وىي مرحمة تتكامؿ فييا جميع العادات ألنيا مرحمة استراتيجية يتـ 

 والضعؼ فيما تـ إنجازه مف أىداؼ ونواتج تعمـ ، ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ صياغة أسئمة :

 تدعيمية شفوية مف قبؿ المعمـ لمطالب . -
 استفسارية لقياس مدى فيميـ لتفاصيؿ الموضوع. -
 تحريرية ختامية يسجميا الطالب لقياس مدى تحقيقيـ أىداؼ الموضوع.  -
 استخداـ قواعد التقدير لقياس مدى التمكف مف تطبيؽ عادات العقؿ في سياؽ جديد. -
 تمخيص أفكار الموضوع . -

 انخمٕٚى فٙ انبشَبيج :سابؼب  : 
حاولت الدراسة أف تتحرى متطمبات ومعايير تقويـ محتوى البرنامج وصوال لجودة أدائو، وذلػؾ مػف 

وفمسػفة مػدخؿ التممػذة القرائيػة تقتضػي تنػوع أدوات التقػويـ خالؿ ارتكاز أدواتو عمػى الموضػوعية ، 
فرديػػػًا ، وتعاونيػػػًا،  شػػػفويًا وتحريريػػػًا ، لتنميػػػة عػػػادات العقػػػؿ المسػػػتيدفة ... ومػػػف ىػػػذه األدوات ، 

 األسئمة بنوعييا الشفوي والتحريري.
لسػػػابقة، اسػػػتخداـ األسػػػئمة الشػػػفوية فػػػي بدايػػػة الجمسػػػة ؛  ثػػػارة الطػػػالب واستحضػػػار معػػػارفيـ ا -أ

وربطيا مع سياؽ خبرات الدرس المستيدؼ ، وفي ذلؾ تنمية لعادة  تطبيؽ المعارؼ السابقة عمى 
 مواقؼ جديدة التي تمثؿ بدورىا عادة مف ضمف عادات العقؿ المنتج.       

اسػػتخداـ األسػػئمة الشػػفوية فػػي أثنػػاء التػػدريس ونيايتػػو ؛ لتػػدريب  الطػػالب عمػػى كيفيػػة ممارسػػة  -0
لعقميػػػة المسػػػتيدفة ، وتػػػدريبيـ عمػػػى كيفيػػػة صػػػياغة األسػػػئمة وطػػػرح المشػػػكمة وتحديػػػدىا ، العػػػادات ا

  .واقتراح الحموؿ
 ية التدريس ، كنشاط إثرائي تتبعي وتحديد مستويات األداء.استخداـ األسئمة التحريرية في نيا -0
ذلػػؾ تػػدريب اسػػتخداـ ممػػؼ انجػػاز الطالػػب ، وتقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة فػػي بعػػض فقراتػػو ، وفػػي  -2

 لمطالب عمى استخداـ التقويـ الذاتي عبر استخداـ قواعد التقدير المتدرجة.
 ظبػ بشَبيج انذساعت :
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الدراسات ببعض الباحث استعاف فقد  في البحوث العربية ، نظرًا لحداثة مدخؿ التممذة القرائية     
يؿ ىػػػذا المػػػدخؿ وتحديػػػد بتفاصػػػ تعريػػػؼاألجنبيػػػة ، وبعػػػض مواقػػػع الجامعػػػات العالميػػػة لمواألدبيػػػات 

مػػػف خػػػالؿ الحاليػػػة تػػػـ ضػػػبط برنػػػامج الدراسػػػة وأدوات قياسػػػو ...." ومػػػف ثػػػـ فقػػػد  ،كيفيػػػة ضػػػبطو
 االجراءات التالية :

لتنميػػة ميػػارات التممػػذة القرائيػػة عمػػى دراسػػة بعػػض الدراسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت بػػرامج قائمػػة  -
 مثؿ دراسة :القراءة والكتابة وعاداتيا الصحيحة 

 (Smith , 2009 , Lowery , 2010 , (Greenleaf, Hanson, Herman, Litman, 

Rosen, Schneider & Silver, 2011b, Schade & Hogan , 2013 ,  Kanapp , 

2015 )                                                                                

خصصننت فننٙ يننذاخم انخهًننزة انمشائٛننت ٔبشايجٓننب انخشبٕٚننت دساعننت بؼننط انًٕالننغ انؼبنًٛننت انًخ -

 :ٔانخؼهًٛٛت يزم 

WestEd , 2002 , 2004 , 2005 , 2009 , 2015 )  ) 
ة القرائيػة فػي القػراءة دراسة بعض األدبيات والكتػب والمراجػع واألدلػة ذات الصػمة بمػدخؿ التممػذ - 

 والكتابة .
 يمٛبط ػبداث انؼمم انًُخج فٙ انمشاءة . -ة

 :  اليدؼ مف المقياس  -0
ب اسػػتيدؼ مقيػػاس عػػادات العقػػػؿ المنػػتج فػػي القػػػراءة الحكػػـ عمػػى مػػػدى نمػػو مسػػتوى أداء طػػػال  

التصػور الػذىني ، والمثػابرة الذىنيػة ، لعػادات العقػؿ المنػتج ) الفرقة األولػى شػعبة التعمػيـ األساسػي
( ، ومػػف ثػػـ تفصػػيؿ الػػذىنيوالتسػػاؤؿ وطػػرح المشػػكالت ، وتطبيػػؽ المعرفػػة الذىنيػػة ، والتعمػػؽ وال

 التعرؼ عمى فاعمية برنامج التممذة القرائية في تنمية ىذه العادات لدى ىؤالء الطالب. 
 مصادر بناء المقياس : -0

 أدائو في ضوء دراسة ما يمي : فقراتتـ إعداد المقياس ، وبناء 
 دراسة بعض األدبيات والكتابات ذات الصمة في عادات العقؿ المنتج. -

(Johnson, et. al , 2005) 
دراسة بعض البحوث التػي أجريػت فػي عػادات العقػؿ المنػتج بعامػة وفػي المغػة العربيػة بخاصػة  - 

، عبػد العظػيـ ،   Anderson , 2001  ،Wiersema & Licklider , 2009  مثػؿ دراسػة
 , Bee , Seng & Jusoff،  0202، ىػالؿ ،  0200، أحمػد ،  0200، محمػود ،  0229

 ،0202، العميمات ،    2013

غنننننّ ، ، 0202، السػػػػػمطاني ، والجبػػػػػوري ، 0202، القحطػػػػػاني،   0202السػػػػػيد ، الحريشػػػػػي ، 

 .0206الشراري والياشمي ، ،  5102، خهٛفت ،  5102، ٔيصطفٗ
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 (.0202،  زياد الجراح،دراسة بعض مقاييس عادات العقؿ العربية )عناقرة ، حاـز ، و  -
 
 ياس :تحديد نوعية مفردات المق -2
 2غيػر موافػؽ( ودرجتػو ) –متػردد  –تـ تصميـ المقياس وفقػا لتصػنيؼ ليكػرت الثالثػي )موافػؽ    
السػػالبة ، وتػػـ  لمفقػػرات( بالنسػػبة 2 -0 – 0الموجبػػة ، ودرجتػػو ) لمفقػػرات( عمػػى الترتيػػب 0 -0 –

 0200، عثمػاف ،  0229اختيار ىذا التصنيؼ ألف ىناؾ بعػض الدراسػات اسػتخدمتو )النػادي ، 
( ، فضال عف أنو يتيح تركيزا أعمؽ لمطالب لمتفاعؿ مع 0202  ،، عبدالمجيد0200، السواح ، 

 ومف ثـ تسجيؿ استجابتو بصدؽ.     ااألداء وفيمي فقرات
 تحديد أبعاد المقياس : -2

تحددت أبعاد المقياس في خمسة ، يمثػؿ كػؿ بعػد فيػو عػادة مػف عػادات العقػؿ المنػتج ، وقػد حػوى 
 كما يوضحيا الجدوؿ التالي : الفقراتكؿ بعد مجموعة مف 

 ( 7جذٔل ) 
 انخٙ حمٛظ كم ػبدة فمشاحّأبؼبد يمٛبط ػبداث انؼمم انًُخج فٙ انمشاءة ٔ

  انغبنبتفمشاث األداء  انًٕجبتفمشاث األداء  أبؼبد ػبداث انؼمم انًُخج و
 9 9، 8، 6، 0 ، 7، 2، 2، 2،  0 التصور الذىني 0
  02، 02، 00، 02 08، 07، 06، 02، 00 المثابرة الذىنية 0
التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤؿ وطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح   2

 المشكالت
09 ،00 ،02 ،02 ،06، 02 ،00 ،02 ،07 ،

08 
9 

 9 27، 22، 22، 20 26، 22، 20، 22، 09 تطبيؽ المعرفة الذىنية 2
  26، 22، 22 22، 22، 20، 20 28،29 التعمؽ والتفصيؿ الذىني 2
 9 02 06 المجمػػػػػػوع 
 تحكيـ مقياس عادات العقؿ المنتج في القراءة: -2
( المتخصصيف  0 تـ التأكد مف صدؽ المقياس مف خالؿ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف)   

وكػذلؾ فػي عمػـ الػنفس التربػوي لمتأكػد مػف في المناىج بعامة وطرؽ تدريس المغة العربية بخاصة، 
،  فقػرة( ست وأربعػيف 26أصبح المقياس يشتمؿ عمى )وبعد إجراء التعديالت الالزمة ، صالحيتو 

 سالبة.  فقرة( وعشريف 02موجبة ، ) فقرة( ست وعشريف 06منيا )
 :ضبط المقياس  -6

                                                           

 ( قائمة بأسماء المحكميف. 0( انظر ممحؽ )  0
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اسػػتمـز ضػػبط مقيػػاس عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي القػػراءة ، قيػػاـ الباحػػث بػػإجراء داسػػة اسػػتطالعية   
، وتػـ تطبيػؽ المقيػاس عمػى ثالثػيف  ب الفرقة األولى شعبة التعميـ األساسيمجموعة مف طال مىع

ـ ، وتػػػـ إعػػػادة التطبيػػػؽ عمػػػى الطػػػالب 00/02/0202طالبػػػا وطالبػػػة وذلػػػؾ يػػػـو األحػػػد الموافػػػؽ 
ـ الػػذيف طبػػؽ عمػػييـ فػػي المػػرة األولػػى ، بعػػد مػػرور أسػػبوعيف مػػف التطبيػػؽ األوؿ ، حيػػث تػػـ أنفسػػي

، وتػـ اسػتبعاد طػالبيف بسػبب غيابيمػا ؛ ليصػبح 06/02/0202التطبيؽ الثاني يـو األحد الموافؽ 
 عدد الطالب ثماني وعشريف طالبًا. وذلؾ لحساب اآلتي : 

 صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس : -
عػادات العقػؿ  فقػراتمػف  فقػرةاب صدؽ االتساؽ الداخمي عف طريؽ حسػاب عالقػة كػؿ تـ حس   

 المنتج بالدرجة الكمية لمعادة العقمية التي تنتمي إلييا كما يوضحيا الجدوؿ التالي :
 

 ( 8جذٔل ) 
 ببنذسجت انكهٛت نهبؼذ انًُخًٛت ئنّٛ يمٛبط ػبداث انؼمم فٙ انمشاءة فمشاثيؼبيالث اسحببغ 

 و انبؼذ
يؼبيم 

 االسحببغ
 و

يؼبيم 

 االسحببغ
 و

يؼبيم 

 االسحببغ

 التصور الذىني
0 2529** 2 2520** 7 2522** 
0 2520** 2 2520** 8 2572** 
2 2566** 6 2522** 9 2528** 

 المثابرة الذىنية
 

0 2578** 2 2572** 7 2577** 
0 2572** 2 2572** 8 2572** 
2 2572** 6 2572** 9 2572** 

 
 التساؤؿ وطرح المشكالت

 

0 2582** 2 2582** 9 2572** 

0 2582** 6 2589** 02 2590** 
2 2579** 7 2578**   
2 2522** 8 2588**   

 
 تطبيؽ المعرفة الذىنية

 

0 2590** 2 2586** 7 2592** 
0 2579** 2 2572** 8 2590** 
2 2582** 6 2587** 9 2572** 

 **2580 7 **2572 2 **2589 0 الذىنيالتعمؽ والتفصيؿ 
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0 2572** 2 2582** 8 2582** 

2 2569** 6 2522** 9 2586** 
 2520** دالة عند مستوى        

 فقػرةيتضح مف الجدوؿ السابؽ معامؿ صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس ، وذلؾ بمعرفة عالقة كؿ 
بالدرجػػة الكميػػة لمعػػادة العقميػػة ، وكمػػا ىػػو واضػػح أف جميػػع قػػيـ معػػامالت االتبػػاط دالػػة جميعيػػا ، 

( ممػا يشػير عمػى أف مقيػاس عػادات العقػؿ 2590 -2528حيث تراوحت قيـ معامؿ االرتباط بيف )
 المنتج في القراءة عمى درجة عالية مف صدؽ االتساؽ الداخمي 

 حساب زمف المقياس : -
، وتػػػـ حسػػػاب أزمنػػػة  األساسػػػييػػػؽ المقيػػػاس عمػػػى طػػػالب الفرقػػػة األولػػػى شػػػعبة التعمػػػيـ تػػػـ تطب   

ا جابة التي استغرقيا جميع الطالب ، وقسمتيا عمى عددىـ ، ووجد أف متوسط زمف ا جابة ىػو 
( 22( دقيقػػة با ضػػػافة إلػػى خمػػػس دقػػائؽ لشػػػرح تعميمػػات المقيػػػاس ؛ ليصػػبح الػػػزمف الكمػػػي )22)

 دقيقة.
 المقياس :حساب ثبات  -
تـ حساب ثبات مقياس عادات العقؿ المنتج في القراءة عف طريؽ إعادة التطبيػؽ عمػى الطػالب   

أنفسػػيـ الػػذيف طبػػؽ عمػػييـ فػػي المػػرة األولػػى ، وتػػـ ذلػػؾ بعػػد مػػرور أسػػبوعيف مػػف التطبيػػؽ األوؿ ، 
، وتػػػػـ حسػػػػاب معامػػػػؿ االرتبػػػػاط  06/02/0202حيػػػػث تػػػػـ التطبيػػػػؽ الثػػػػاني يػػػػـو األحػػػػد الموافػػػػؽ 

 والجدوؿ التالي يوضح معامؿ الثبات لممقياس: (SPSS, V17)باستخداـ برنامج 
 ( 9جذٔل ) 

 يؼبيم انزببث نًمٛبط ػبداث انؼمم انًُخج فٙ انمشاءة

 يؼبيم االسحببغ أبؼبد انًمٛبط و
يغخٕٖ 

 انذالنت

  25887 التصور الذىني 0
دالػػػػػة عنػػػػػد 

 مستوى 
2520 

 25862 المثابرة الذىنية 0
 25872 التساؤؿ وطرح المشكالت  2
 25678 تطبيؽ المعرفة الذىنية 2
 25879 التعمؽ والتفصيؿ الذىني 2

 25877 الدرجة الكمية لممقياس
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( وىػي قػيـ 25887 -25678أف قيـ معامؿ الثبات تراوحػت قيمػو بػيف ) السابؽيتضح مف الجدوؿ 
مرتفعػػة تػػدؿ عمػػى أف المقيػػاس يتميػػز بدرجػػة كبيػػرة مػػف الثبػػات ، ومػػف ثػػـ أصػػبح المقيػػاس صػػالحا 

 لمتطبيؽ.
 الصورة النيائية لممقياس :  -7
مثػػؿ فػػي عػػادات ذىنيػػة تت تقػػيس خمػػس فقػػرة (26مػػف )(  0)  تكػػوف المقيػػاس فػػي صػػورتو النيائيػػة  
التصور الذىني ، المثابرة الذىنية ، التساؤؿ الذىني وطرح المشكالت ، تطبيؽ المعرفة الذىنية ، )

( 028التعمػػؽ والتفصػػيؿ الػػذىني( وأعمػػى درجػػة يمكػػف أف يحصػػؿ عمييػػا الطالػػب عمػػى المقيػػاس )
 (.  26وأقؿ درجة )

 مقياس عادات العقؿ المنتج في الكتابة.
 اليدؼ مف المقياس :  -0
ب اسػػتيدؼ مقيػػاس عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي الكتابػػة الحكػػـ عمػػى مػػدى نمػػو مسػػتوى أداء طػػال  

التصػور الػذىني ، والمثػابرة الذىنيػة ، لعػادات العقػؿ المنػتج ) الفرقة األولػى شػعبة التعمػيـ األساسػي
( ، ومػػف ثػػـ والتسػػاؤؿ وطػػرح المشػػكالت ، وتطبيػػؽ المعرفػػة الذىنيػػة ، والتعمػػؽ والتفصػػيؿ الػػذىني

 لتعرؼ عمى فاعمية برنامج التممذة القرائية في تنمية ىذه العادات في الكتابة لدى ىؤالء الطالب. ا
 مصادر بناء المقياس : -0

 أدائو في ضوء دراسة ما يمي : فقراتتـ إعداد المقياس ، وبناء 
 دراسة بعض األدبيات والكتابات ذات الصمة في عادات العقؿ المنتج. -
،  Anderson , 2001دراسة ث التي أجريت في عادات العقؿ المنتج مثؿ دراسة بعض البحو  -

Wiersema & Licklider , 2009   ، محمػود ، 0200، عبيػدة ،  0229، عبػد العظػيـ ،
، العميمػات ،    Bee , Seng & Jusoff , 2013،  0202، ىالؿ ،  0200، أحمد ،  0200
، السػػػػػػمطاني ،  0202، إبػػػػػػراىيـ ، 0202، القحطػػػػػػاني،   0202السػػػػػػيد ، الحريشػػػػػػي ،  ،0202

الشراري ،  5102، يُصٕس ،  5102،  يشجبٌ ،  5102غّ ، ٔيصطفٗ ، ، 0202والجبوري ، 
 .0206والياشمي ، 

،  زيػاد الجػراح،عنػاقرة ، حػاـز ، و ، 0200عثماف ، عيد ، دراسة بعض مقاييس عادات العقؿ ) -
0202.) 

  Schwertner, 2015 , Ellis & Murtha , 2014 ,          

                                                           
 ( يمٛبط ػبداث انؼمم انًُخج فٙ انمشاءة 9( اَظش يهذك )  1
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 تحديد نوعية مفردات المقياس : -2
 2غيػر موافػؽ( ودرجتػو ) –متػردد  –تـ تصميـ المقياس وفقػا لتصػنيؼ ليكػرت الثالثػي )موافػؽ    
السػػالبة ، وتػػـ  لمفقػػرات( بالنسػػبة 2 -0 – 0الموجبػػة ، ودرجتػػو ) لمفقػػرات( عمػػى الترتيػػب 0 -0 –

، الفضػػمى ،   0228،  الػػديفـ حسػػابعػػض الدراسػػات اسػػتخدمتو )اختيػػار ىػػذا التصػػنيؼ ألف ىنػػاؾ 
( ، فضال عف أنو يتػيح تركيػزا أعمػؽ لمطالػب 0202، منصور ،  0202، عبد المجيد ،  0202

 مع فقرات المقياس. جدية في التفاعؿو 
 تحديد أبعاد المقياس : -2

، وقػد حػوى تحددت أبعاد المقياس في خمسة ، يمثػؿ كػؿ بعػد فيػو عػادة مػف عػادات العقػؿ المنػتج 
 كما يوضحيا الجدوؿ التالي :             الفقراتكؿ بعد مجموعة مف 

 ( 11جذٔل ) 

 انخٙ حمٛظ كم ػبدة انفمشاثأبؼبد يمٛبط ػبداث انؼمم انًُخج فٙ انكخببت ٔ

انًجًٕ فمشاث األداء انغبنبت فمشاث األداء انًٕجبت أبؼبد ػبداث انؼمم انًُخج و

 ع
 02 9، 7، 2، 2، 0 02،  8، 6، 2، 0 التصور الذىني 0
 9 09، 08، 06، 00 07، 02، 02، 02، 00 المثابرة الذىنية 0
 9 08، 07، 06، 00 ،02، 02، 02، 00، 02 التساؤؿ وطرح المشكالت  2
 9 27، 22، 22، 20 22،26، 20، 22، 09 تطبيؽ المعرفة الذىنية 2
 9 ، 22، 20، 20، 29 22، 22، 28،22 التعمؽ والتفصيؿ الذىني 2

 26 00 02 المجمػػػػػػػػػوع
األداء فػي كػؿ بعػد مػف أبعػاد المقيػاس ، وقػد تػراوح عػدد فقػرات عدد السابؽ يتضح مف الجدوؿ    

، قسػمت بالتسػاوي تقريبػًا تحقيقػا لمتطمبػات أبعادىػا مػا بػيف  فقػرات( 02-9كؿ بعد ما بيف )فقرات 
 .فقرة( 26السالبة والموجبة ، وبمغ مجموعيا الكمي)

 تحكيـ مقياس عادات العقؿ المنتج في الكتابة : -2
( المتخصصػيف *تـ التأكد مف صدؽ المقياس مف خالؿ عرضو عمى مجموعة مف المحكمػيف)   

، وذلػػؾ المغػػة العربيػػة بخاصػػة، وكػػذلؾ فػػي عمػػـ الػػنفس التربػػوي فػػي المنػػاىج بعامػػة وطػػرؽ تػػدريس 
أصػبح المقيػاس يشػتمؿ عمػى وبعد إجػراء التعػديالت التػي أبػداىا المحكمػوف لمتأكد مف صالحيتو ، 

                                                           
*
 ( لبئًت بأعًبء انًذكًٍٛ.1اَظش يهذك )(  
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فقػػرة ( وثػػالث وعشػػريف 00موجبػػة ، ) فقػػرة( ثػػالث وعشػػريف 02، منيػػا ) فقػػرة( سػػت وأربعػػيف 26)
 سالبة. 

 ضبط المقياس : -6
بط مقيػػاس عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي الكتابػػة ، قيػػاـ الباحػػث بػػإجراء داسػػة اسػػتطالعية اسػػتمـز ضػػ  

، وتػػـ تطبيػػؽ  األساسػػيمػػف خػػالؿ تطبيقػػو عمػػى مجموعػػة مػػف طػػالب الفرقػػة األولػػى شػػعبة التعمػػيـ 
ـ. وتـ استبعاد طالبيف 00/02/0202المقياس عمى ثالثيف طالبا وطالبة وذلؾ يـو األحد الموافؽ 

 ؛ ليصبح عدد الطالب ثماني وعشريف طالبًا. وذلؾ لحساب األتي :بسبب غيابيما 
 حساب زمف المقياس : -أ

، وتـ حسػاب أزمنػة ا جابػة التػي اسػتغرقيا جميػع المستيدفيف طالب التـ تطبيؽ المقياس عمى    
( دقيقػة با ضػافة إلػى 22الطالب ، وقسمتيا عمػى عػددىـ ، ووجػد أف متوسػط زمػف ا جابػة ىػو )

 ( دقيقة.22دقائؽ لشرح تعميمات المقياس ؛ ليصبح الزمف الكمي )خمس 
 حساب ثبات المقياس : -ب
تـ حساب ثبات مقياس عادات العقؿ المنتج في القراءة عف طريؽ إعادة التطبيػؽ عمػى الطػالب   

أنفسػػيـ الػػذيف طبػػؽ عمػػييـ فػػي المػػرة األولػػى ، وتػػـ ذلػػؾ بعػػد مػػرور أسػػبوعيف مػػف التطبيػػؽ األوؿ ، 
، وتػػػػـ حسػػػػاب معامػػػػؿ االرتبػػػػاط  06/02/0202ـ التطبيػػػػؽ الثػػػػاني يػػػػـو األحػػػػد الموافػػػػؽ حيػػػػث تػػػػ

 والجدوؿ التالي يوضح معامؿ الثبات لممقياس: (SPSS, V17)باستخداـ برنامج 
 ( 11جذٔل ) 

 يؼبيم انزببث نًمٛبط ػبداث انؼمم انًُخج فٙ انكخببت

 يغخٕٖ انذالنت يؼبيم االسحببغ أبؼبد انًمٛبط و

  25880 التصور الذىني 0
 دالة عند مستوى 

2520 
 25867 المثابرة الذىنية 0
 25628 التساؤؿ وطرح المشكالت  2
 25870 تطبيؽ المعرفة الذىنية 2
 25907 التعمؽ والتفصيؿ الذىني 2

 25922 الدرجة الكمية لممقياس
 الصورة النيائية لمقياس عادات العقؿ المنتج في الكتابة :  -7
تقػػيس خمػػس عػػادات ذىنيػػة تتمثػػؿ فػػي  فقػػرة( 26مػػف )  تكػػوف المقيػػاس فػػي صػػورتو النيائيػػة     
تطبيػػػؽ المعرفػػػة و التسػػػاؤؿ الػػػذىني وطػػػرح المشػػػكالت ، و المثػػػابرة الذىنيػػػة ، و   ،التصػػػور الػػػذىني)
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التعمؽ والتفصػيؿ الػذىني( وأعمػى درجػة يمكػف أف يحصػؿ عمييػا الطالػب فػي اسػتجابتو و الذىنية ، 
  ( 0) (. 26( وأقؿ درجة )028) المقياس

 حطبٛك انبشَبيج :انًذٕس انزبنذ : 

 ويتضمف ىذا المحور اآلتي :
 أٔال  : انخصًٛى انخجشٚبٙ نهذساعت :

 الدراسة : مجموعةاختيار 
وقد تـ اختيار مجموعة الدراسة مف بيف طالب الفرقة األولى شعبة التعميـ االبتدائي وقػد 

وطالبػػة ، بطريقػػة عشػػوائية ، وقػػد روعػػي أف يكونػػوا ممػػف لػػـ تطبػػؽ عمػػييـ ( طالبػػا 72بمػػغ عػػددىـ )
أدوات الدراسػػػة فػػػػي التجربػػػػة االسػػػػتطالعية ، وذلػػػػؾ لضػػػماف أف يكػػػػوف التػػػػأثير الػػػػرئيس عمػػػػى أداء 

 الطالب )مجموعة الدراسة( لممتغير المستقؿ فقط وىو تدريس البرنامج.
 ربَٛب : انخطبٛك انمبهٙ ألداحٙ انذساعت :

تػـ تطبيػؽ أداتػػي الدراسػة متمثمػة فػػي مقياسػي عػادات العقػػؿ المنػتج فػي القػػراءة والكتابػة فػي يػػـو    
 ميالدية. 0202األحد الموافؽ الثاني مف نوفمبر مف سنة

 ربنزب  : حذسٚظ انبشَبيج :

 0202تػػـ تػػدريس البرنػػامج عمػػى الطػػالب )مجموعػػة الدراسػػة( فػػي الفتػػرة مػػف التاسػػع مػػف نػػوفمبر  
لث والعشريف مف ديسمبر أي استمر التطبيؽ حوالى ستة أسابيع بواقع جمستيف أسبوعيًا ، حتى الثا

 ـ. 0202وتـ االنتياء مف تطبيؽ البرنامج يـو األحد الموافؽ الحادي والعشروف مف ديسمبر سنة 
 : يالدظبث أرُبء حذسٚظ انبشَبيجسابؼب  : 

 ح ذلؾ سابقًا.تولى الباحث بنفسو تدريس البرنامج ، كما سبؽ توضي -
إقباؿ الطالب عمى دروس البرنػامج ، وذلػؾ بعػد أف اسػتوعبوا أىميػة دراسػة محتػوى موضػوعاتو  -

المتعمقػػػة بػػػالقراءة والكتابػػػة ، وطػػػرؽ تعميميػػػا ومياراتيػػػا وعاداتيػػػا ، وقػػػد أثػػػارت ىػػػذه الموضػػػوعات 
وتمػؾ الخبػرات مػا تػـ ذاكرتيـ ومعػارفيـ وخبػراتيـ حػوؿ القػراءة والكتابػة ، لعػؿ أقػرب ىػذه المعػارؼ 

دراسػػتو فػػي العػػاـ الماضػػي وىػػـ فػػي طػػريقيـ  نيػػاء المرحمػػة الثانويػػة ، فأصػػبح مػػف اليسػػير عمػػييـ 
 استدعاء خبراتيـ السابقة وتوظيفيا فيما يتعمموف ويدرسوف مف نصوص وموضوعات.

جيات تفاعػؿ الطػالب مػػع اسػتراتيجيات تػدريس البرنػػامج المتبعػة ، سػيما فػػي ضػوء قائمػة اسػػتراتي -
القارئ التي وجػد فييػا كػؿ واحػد مػنيـ ضػالتو المنشػودة ، ووسػيمتو لفيػـ واسػتيعاب محتػوى الػتعمـ ، 
فبدأوا يتفػاعموف معيػا بشػكؿ فػردي تػارة ، وبشػكؿ جمػاعي تػارة أخػرى ، وتغذيػة راجعػة ، وتػدعيـ ، 

                                                           
 ( يمٛبط ػبداث انؼمم انًُخج فٙ انكخببت . 11( اَظش يهذك )  1
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المحتػػوى  وتفكيػػر ، ومػػا وراء المعرفػػة ، .." فكػػؿ ذلػػؾ أصػػبح مػػدعاة لالقبػػاؿ والمشػػاركة فػػي تعمػػيـ
 المستيدؼ تحققيًا لنواتج تعممو.

المناقشات الدائمة والمستمرة لمتدريب عمى عادات العقؿ المنتج في سياؽ محتواىا المسػتيدؼ ،  -
جعػػؿ الطػػالب ال يشػػعروف بالممػػؿ الػػذي ينتػػابيـ وىػػـ جالسػػوف فػػي بعػػض المحاضػػرات يتمقػػوف، وال 

الفروؽ الفردية كثيرًا مف تفكير جيريًا عالجت يشاركوف ، ولعؿ ىذه المناقشات عبر استراتيجيات ال
بيػػنيـ ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تنػػوع سػػموؾ المشػػاركة وأدائيػػا فتػػارة تكػػوف فرديػػة ، وتػػارة فػػي مجموعػػات 
صػغيرة ، وأحيانػػًا ترتكػػز عمػػى لغػػة المحادثػػة ، وأحيػاف أخػػرى يرتكػػز نشػػاطيا عمػػى ممارسػػة التعبيػػر 

 اجعة والتنقيح ألفكار الدرس الرئيسة والثانوية.    الكتابة والتمخيص ، وصياغة األسئمة ، والمر و 
 التطبيؽ البعدي ألداتي الدراسة : خامسًا :

تػػـ التطبيػػؽ البعػػدي لمقياسػػي عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي القػػراءة والكتابػػة عمػػى الطػػالب )مجموعػػة   
وطالبػة ، وتػـ  الدراسة( نفسػيا التػي تػـ التطبيػؽ القبمػي عمييػا ، والبػالغ عػددىا أربعػًا وسػبعيف طالبػا

 .ـ0202ذلؾ يـو األحد الموافؽ الثامف والعشروف مف ديسمبر سنة 
  حصائية لمنتائج :سادسًا : المعالجة ا 

تـ حساب قيمة "ت" لممتوسطيف المػرتبطيف لمقارنػة نتػائج أداء الطػالب )مجموعػة الدراسػة( قبػؿ  -
عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي القػػراءة تطبيػػؽ البرنػػامج وبعػػده وذلػػؾ لمعرفػػة فاعميػػة البرنػػامج فػػي تنميػػة 

 والكتابة لدى طالب الفرقة األولى شعبة التعميـ األساسي.
 ( لحساب حجـ تأثير البرنامج . η2تـ حساب حجـ التأثير )مربع معامؿ إيتا  -
العالقػػة االرتباطيػػة بػػيف درجػػات الطػػالب )مجموعػػة لمعرفػػة تػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف  -

 .عادات العقؿ المنتج في القراءة ومقياس عادات العقؿ المنتج في الكتابةالدراسة( في مقياس 
 المعالجات األحصائية. إجراءاألحصائي في  (SPSS, V17)تـ استخداـ برنامج  -

 : َخبئج انذساعت ، ٔحفغٛشْب ، ٔيُبلشخٓب ، ٔحٕصٛبحٓب : انًذٕس انشابغ

 أٔال  : َخبئج انذساعت :

 :  والخامس خالؿ ا جابة عف األسئمة التالية الثالث والرابعتعرض الدراسة نتائجيا مف 
ما فاعمية  البرنامج القائـ عمى التممذة القرائية  في  المتمثؿ في : الثالثا جابة عف السؤاؿ  -0

في ا جابة عف ىذا السؤاؿ  تنمية عادات العقؿ المنتج في القراءة لدى طالب كميات التربية ؟
 التالييف: تحقؽ مف صحة الفرضيف

 نتائج الفرض األول :
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجػات الطػالب )مجموعػة الدراسػة( فػي القياسػيف 
 القبمي والبعدي  في األداء عمى مقياس عادات العقؿ في القراءة ككؿ لصالح القياس البعدي.

اسػػة( فػػي القياسػػيف القبمػػي والختبػػار صػػحة ىػػذا الفػػرض تمػػت مقارنػػة نتػػائج الطػػالب )مجموعػػة الدر 
الطػػالب  اسػػتجابةوالبعػدي فػػي أدائيػـ لمقيػػاس عػادات العقػػؿ المنػػتج فػي القػػراءة ، وذلػؾ مػػف خػالؿ 

لمؤشرات أبعاد المقياس البالغ عددىا خمسة أبعاد ، والجدوؿ التالي يوضح الفروؽ بيف متوسطات 
 درجات الطالب في القياسيف القبمي والبعدي .

 ( 12جذٔل ) 

 بٍٛ يخٕعطبث دسجبث انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ ألفشاد )يجًٕػت انذساعت( فٙ األداء انفشٔق

 74انذسجت انكهٛت( ٌ=  –ػبداث انؼمم انًُخج فٙ انمشاءة )األبؼبد ػهٗ يمٛبط 

 انًخغٛشاث

 

 األبؼبد

 انمٛبط
انذسجت 

 انكهٛت

انًخٕعػ 

 انذغببٙ
االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
لًٛت 

 )ث(

 يغخٕٖ
 انذالنت

(η2) 

 يغخٕٖ
 انخأرٛش

 التصور
 الذىني 

 05099 02500 0296 القبمي
02589 

دالة 
عند 

مستوى 
2520 

252
 كبير 07

 25826 02572 0808 البعدي

 المثابرة 
 الذىنية

 05089 09589 0270 القبمي
095002 252

 كبير 28
 05096 02522 0729 البعدي

 التساؤؿ
 الذىني 

 25908 02562 0806 القبمي
095860 252

 كبير 22
 25809 07599 0272 البعدي

 تطبيؽ 
 المعرفة 
 الذىنية

 05229 02520 0820 القبمي
25286 252

 كبير 62
 05720 02527 0892 البعدي

 تطبيؽ
التعمؽ  

 والتفصيؿ 
 الذىني

 05022 00522 0662 القبمي

085027 252
 كبير 20

 25608 02520 0872 البعدي

 252 285222 05622 000522 8022 القبمي 

                                                           

ئرا يخٕعطب  ، ٔٚصبخ ( 1016)ػُذ دجى انخأرٛش ئرا كبٌ ( ظؼٛفب  ، 1011ٔ( دجى انخأرٛش ػُذ انًغخٕٖ ) 

 . (77، 2116كبٛشا  )انذسدٚش ، ٚصبخ ( 1015) ػُذ دجى انخأرٛشكبٌ 
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الدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كبير 82 05726 007522 9222 البعدي  الكمية

 
 

( بػػيف 2520يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة )   
متوسػػػطات درجػػػات القياسػػػيف القبمػػػي والبعػػػدي ألفػػػراد )مجموعػػػة الدراسػػػة( فػػػي األداء عمػػػى مقيػػػاس 

الدرجة الكمية( لصالح القيػاس البعػدي ، حيػث إف قيمػة  –عادات العقؿ المنتج في القراءة )األبعاد 
المحسػػوبة أكبػػر مػػػف قيمػػة )ت( الجدوليػػة فػػػي كػػؿ عػػادة عمػػػى حػػده ، فقيمػػة )ت( المحسػػػوبة )ت( 

=  2520ومسػػتوى داللػػة  72بينمػػا ت الجدوليػػة عنػػد درجػػة حريػػة  02589 – 25286تتػػراوح بػػيف 
( ، كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف قػػيـ حجػػـ التػػأثير لمقيػػاس عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي القػػراءة 0562)

الكميػة ( كبيػرة ممػا يشػير إلػى أثػر البرنػامج المسػتيدؼ فػي تنميػة عػادات العقػػؿ الدرجػة  –)األبعػاد 
المنػػػتج لػػػدى طػػػالب الفرقػػػة األولػػػى ، وكانػػػت الفػػػروؽ فػػػي أبعػػػاد عػػػادات العقػػػؿ المنػػػتج فػػػي القػػػراءة 

، وىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع الدراسػػات السػػابقة التػػي وردت فػػي سػػياؽ البحػػث لصػػالح القيػػاس البعػػدي 
، والحريشػػي ، 0202، وىػػالؿ ، 0229، والنػػادي ،  Anderson, 2001ة )الحػػالي ومنيػػا دراسػػ

( كمػػػا تتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع مػػػا ورد مػػػف إطػػػار نظػػػري يػػػرتبط بمػػػدخؿ التممػػػذة القرائيػػػة ، 0202
  ،وأبعادىا البنائية

وارتكازىػػػا عمػػػى اسػػػتراتيجيات التفكيػػػر جيريػػػًا، والحػػػديث إلػػػى الػػػنص ، ممػػػا سػػػاعد الطػػػالب عمػػػى 
 .خبراتيـ القرائية السابقة وتوظيفيا في السياؽ األكاديمي لعادات العقؿ المنتجاستدعاء 

 ويفسر الباحث النتيجة السابقة فيما يمي :
تأسػػيس برنػػامج الدراسػػة الحاليػػة عمػػى أبعػػاد التممػػذة القرائيػػة وفمسػػفة بنائيػػا ، حيػػث قيػػاـ المعمػػـ   -

يـ الػبعض ، عبػر محاثػات مػا وراء بعرض النموذج ودعمو لمطالب ، ثـ تعاوف الطالب مع بعضػ
المعرفة القرائية والكتابية واستراتيجيات التفكير جيريا ، والحديث مع النص ، وبث الثقة فيما بيػنيـ 

. 
تشػػجيع الطػػالب عمػػى تصػػور الميمػػة المسػػتيدفة ، واختيػػار اسػػتراتيجية عػػادة العقػػؿ واسػػتخداميا  -

استحضػػػار خبػػػراتيـ السػػػابقة فػػػي القػػػراءة فػػػي السػػػياؽ المناسػػػب ، وقػػػد تحقػػػؽ ليػػػـ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ 
 والكتابة وربطيا مع السياؽ المطموب ، وذلؾ باستخداـ الخريطة الذىنية لما وراء المعرفة.

تحفيذ الطالب عمى استخداـ استراتيجيات التفكير جيريًا )التنبؤ( في بداية كؿ جمسة ، ومػف ثػـ  -
 توقعاتيـ واستجاباتيـ ألفكارىـ.استنتاج نواتج التعمـ المستيدفة ، وتقييـ مدى صحة 

  .حث الطالب وتشجيعيـ عمى ممارسة األنشطة المختمفة ذات الصمة بمياـ التعمـ المستيدفة  -
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  وع الجمسة في شكؿ أفكار رئيسة ، وصياغة األسئمة . تكميؼ بعض الطالب بتمخيص موض -
 نتائج الفرض الثاني:

لػػػذي يػػػنص عمػػػى أنػػػو : توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة صػػػحة الفػػػرض الثػػػاني االدراسػػػة الحاليػػػة اختبػػػرت 
إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات الطػػالب )مجموعػػة الدراسػػة( فػػي القياسػػيف القبمػػي والبعػػدي فػػي 

 األداء عمى مقياس عادات العقؿ في القراءة في كؿ بعد عمى حده لصالح القياس البعدي.
بعػدي ألفػراد )مجموعػة الدراسػة( والختبار صحة ىذا الفرض تمت مقارنػة نتػائج القياسػيف القبمػي وال

في األداء لمؤشرات أداء كؿ عادة مف عادات العقؿ المنتج في القػراءة ، ويمكػف توضػيح ذلػؾ مػف 
 خالؿ الجداوؿ التالية 

 ( 13جذٔل ) 

 انفشٔق بٍٛ يخٕعطبث دسجبث انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ ألفشاد )يجًٕػت انذساعت( فٙ

 74ٌ =  انمشاءةاألداء نؼبدة انخصٕس انزُْٙ فٙ 

يإششاث أداء 

 انخصٕس انزُْٙ
 انمٛبط

انًخٕعػ 

 انذغببٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛت )ث(

يغخٕٖ 

 انذالنت

 المؤشر األوؿ
 25222 0506 القبمي

025622 

دالة عند 
مستوى 
2520 

 25062 0522 البعدي

 المؤشر الثاني
 25276 0522 القبمي

075629 
 25227 0572 البعدي

 الثالث المؤشر
 25222 0582 القبمي

25020 
 25008 0592 البعدي

 المؤشر الرابع
 25222 0582 القبمي

05972 
 25092 0590 البعدي

 المؤشر الخامس
 25297 0520 القبمي

05292 
 25270 0568 البعدي

 المؤشر السادس
 25292 0580 القبمي

05787 
 25099 0596 البعدي

 المؤشر السابع
 25292 0509 القبمي

025882 
 25276 0566 البعدي

 25277 25222 0582 القبمي المؤشر الثامف
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 25022 0592 البعدي

 المؤشر التاسع
 25222 0582 القبمي

05222 
 25222 0586 البعدي

( 2520مف خالؿ الجػدوؿ السػابؽ يتضػح وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة )  
بيف متوسطات درجات القياسيف القبمي والبعػدي ألفػراد )مجموعػة الدراسػة( فػي مؤشػرات أداء عػادة 

 -05222تتػػراوح بػػيف )التصػػور الػػذىني لصػػالح القيػػاس البعػػدي ، حيػػث إف قيمػػة )ت( المحسػػوبة 
 أكبر مف قيمة )ت( الجدولية في كؿ مؤشر مف مؤشرات عادة التصور الذىني. ي ( وى075629

( ودراسػػة 0202وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج بعػػض الدراسػػات ، ومنيػػا نتػػائج دراسػػة )محمػػد ،   
 ( .0202( ودراسة )خميفة ، 0202( ونتائج دراسة )عبدالمجيد ، 0202)القحطاني ، 

 السابقة فيما يمي : النتيجةالدراسة الحالية وتفسر 
تشجيع الطالب عمػى تطبيػؽ عػادة التصػور الػذىني فػي سػياؽ مػا يدرسػوف مػف مػواد أكاديميػة ،  -

 ومعرفة مدى أىميتيا كاستراتيجية تعميمية في التحصيؿ األكاديمي .
تدريب الطالب عمى كيفية تمثؿ ىذا التصور في تفاعميـ مع نصوص الموضوعات المقروءة ،  -

 في بعض الكممات والجمؿ والفقرات. وتخيؿ المعنى
التفاعؿ بيف بعض الطالب في شكؿ مجموعػات صػغيرة ، واشػتراكيـ فػي أنشػطة تعاونيػة قرائيػة  -

 وكتابية تستند إلى تفعيؿ التصور الذىني في سياؽ المقروء والمكتوب.   
 ( 14جذٔل ) 

 ت انذساعت( فٙانفشٔق بٍٛ يخٕعطبث دسجبث انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ ألفشاد )يجًٕػ

 األداء نؼبدة انًزببشة انزُْٛت فٙ انمشاءة

يإششاث أداء 

 انًزببشة انزُْٛت
 انمٛبط

انًخٕعػ 

 انذغببٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 انذشٚت
 لًٛت )ث(

يغخٕٖ 

 انذالنت

 المؤشر األوؿ
 25222 0508 القبمي

72 25278 2520 
 25299 0527 البعدي

 المؤشر الثاني
 25292 0580 القبمي

72 05760 2520 
 25092 0590 البعدي

 المؤشر الثالث
 25280 0562 القبمي

72 25007 2520 
 25270 0582 البعدي

 2520 005008 72 25266 0520 القبمي المؤشر الرابع
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يإششاث أداء 

 انًزببشة انزُْٛت
 انمٛبط

انًخٕعػ 

 انذغببٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 انذشٚت
 لًٛت )ث(

يغخٕٖ 

 انذالنت

 25299 0522 البعدي

 المؤشر الخامس
 25202 0500 القبمي

72 05280 2520 
 25299 0522 البعدي

 السادسالمؤشر 
 25202 0589 القبمي

 غير دالة 05027 72
 25008 0592 البعدي

 المؤشر السابع
 25222 0502 القبمي

72 065929 2520 
 25262 0522 البعدي

 المؤشر الثامف
 25202 0577 القبمي

72 25277 2520 
 25092 0590 البعدي

 المؤشر التاسع
 25282 0580 القبمي

72 05760 2520 
 2.072 0590 البعدي

( بػػػػيف 2520يبػػػػيف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ  وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة )   
متوسػػػطات درجػػػات القياسػػػيف القبمػػػي والبعػػػدي ألفػػػراد )مجموعػػػة الدراسػػػة( فػػػي مؤشػػػرات أداء عػػػادة 

 - 05280تتػػراوح بػػيف )المثػػابرة الذىنيػػة لصػػالح القيػػاس البعػػدي ، حيػػث إف قيمػػة )ت( المحسػػوبة 
أكبر مف قيمة )ت( الجدولية في كؿ مؤشر مف مؤشػرات عػادة المثػابرة الذىنيػة ، ( وىي 065929

وجاءت قيمة المؤشر السادس غير دالة إحصائيا ، ويتمثؿ ىذا المؤشر في " أتغمب عمػى الثغػرات 
قػارئ بشػكؿ مباشػر والفجوات في النص بطرح تساؤالت حوليا " ، ومػف ثػـ فيػذا المؤشػر يمارسػو ال

أثناء قراءة النص ، فمف المنطقي أيضا أف يتساءؿ الطالب أثناء قراءتيـ الموضوع ، فقػد يتسػاءؿ 
بعضيـ عف معاني بعض الكممات أو الجمػؿ والفقػرات التػي لػـ يػذكرىا الكاتػب صػراحة فػي الػنص 

 ويخمنوا معناىا المستيدؼ طبقا لسياقيا.   
، ودراسػػػة 0202الدراسػػػات السػػػابقة ، ومنيػػػا دراسػػػة الحريشػػػي ، وتتوافػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج  

 . 0206، ودراسة الشراري والياشمي ،  0202صالح ، 
 ويفسر الباحث ىذه النتيجة كما يمي :
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قياـ الطالب بتعميـ تطبيؽ مؤشرات المثابرة فيما يكمفوف بو مف مياـ أكاديمية قرائيػة أوكتابيػة ،  -
 .ة أخرى في شكؿ الفريؽ بالتشارؾ بيف اثنيف مف الطالب تارة بشكؿ منظـ ذاتيا ، وتار 

التناسؽ بيف االستراتيجيات المنبثقة عف مػدخؿ التممػذة القرائيػة مػف ناحيػة ، وبػيف عػادات العقػؿ  -
بػػػو مػػػف ميػػػاـ  المنػػػتج ومحتػػػوى البرنػػػامج مػػػف ناحيػػػة ثانيػػػة ، سػػػاعد الطػػػالب عمػػػى إنجػػػاز مػػػا كمفػػػوا

 متنوعة في كؿ جمسة.
كيفية توظيؼ عادة المثابرة فػي ا يعرض عمييـ ، ونمذجة المعمـ في ب ومتابعتيـ لمانتباه الطال -

 ، باستخداـ التفكير جيريا واستراتيجياتو .    لعاداتسياؽ تطبيؽ ىذه ا
 ( 15جذٔل ) 

 انفشٔق بٍٛ يخٕعطبث دسجبث انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ ألفشاد )يجًٕػت انذساعت( فٙ

 ُٙ فٙ انمشاءةاألداء نؼبدة انخغبؤل انزْ

يإششاث أداء 

 انخغبؤل انزُْٙ
 انمٛبط

انًخٕعػ 

 انذغببٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 انذشٚت
 لًٛت )ث(

يغخٕٖ 

 انذالنت

 المؤشر األوؿ
 25222 0586 القبمي

72 05972 2520 
 25062 0596 البعدي

 المؤشر الثاني
 25222 0502 القبمي

72 005922 2520 
 25220 0522 البعدي

 المؤشر الثالث
 25260 0570 القبمي

72 25666 2520 
 25008 0592 البعدي

 المؤشر الرابع
 25622 0562 القبمي

72 05267 2520 
 25270 0582 البعدي

 المؤشر الخامس
 25209 0588 القبمي

72 05222 2520 
 25008 0592 البعدي

 المؤشر السادس
 25228 0582 القبمي

72 25079 2520 
 25062 0597 البعدي

 المؤشر السابع
 25072 0590 القبمي

72 05726 2522 
 25099 0596 البعدي

 المؤشر الثامف
 25266 0520 القبمي

72 025282 2520 
 25299 0527 البعدي
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 المؤشر التاسع
 25092 0590 القبمي

72 05222 2520 
 25062 0597 البعدي

 
 المؤشر العاشر

 25288 0528 القبمي
72 25200 2520 

 25282 0562 البعدي
 -2520داللة ) يبقراءة الجدوؿ السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

( في مؤشرات أداء عادة التساؤؿ الذىني ، بيف متوسطات درجات القياسيف القبمي والبعدي 2522
تتراوح بيف ألفراد )مجموعة الدراسة( لصالح القياس البعدي ، حيث إف قيمة )ت( المحسوبة 

أكبر مف قيمة )ت( الجدولية في كؿ مؤشر مف مؤشرات عادة ( وىي قيمة 005922 -05222)
 Wiersema)التساؤؿ الذىني. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثؿ دراسة 

& Licklider , 2009 )  ونتائج دراسة 
(Bee , Seng & Jusoff , 2013)   ، ( ، وكذلؾ دراسة )القضاة ، 0202، ودراسة)إبراىيـ

 ودافعية االنجاز.  التي أثبتت نتائجيا وجود عالقة دالة إحصائيا بيف عادات العقؿ المنتج( 0202
 وتفسر الدراسة ىذه النتيجة كما يمي :

فاعميػػة مػػدخؿ التممػػذة القرائيػػة وتكامػػؿ أبعػػاده ، فػػي تنميػػة عػػادة التسػػاؤؿ الػػذىني لػػدى الطػػالب  -
وتمكػنيـ مػف التسػاؤؿ ، ا وراء المعرفة مجموعة الدراسة ، وذلؾ مف خالؿ نشاطيـ في محادثات م

 وطرح بعض المشكالت وتحديدىا ، والتغمب عمييا.
توظيؼ الطالب ميارات التنظيـ الذاتي ما وراء المعرفي وتفاعميـ مع محتوى القػراءة والكتابػة ،  -

التغذيػػة تفعيػػؿ  مػػعحيػػث بػػدا ذلػػؾ واضػػحا مػػف خػػالؿ مراجعػػة وتقػػويـ تكميفػػات كػػؿ جمسػػة لمطػػالب 
 الراجعة 

تكامؿ عػادات العقػؿ المنػتج فيمػا بينيػا ، واتسػاقيا ، وتػداخميا سػيما فػي السػياؽ المقػروء ، عمػى  -
سػػبيؿ المثػػاؿ ولػػيس الحصػػر ، فعػػادة التنبػػؤ تسػػتمـز التسػػاؤؿ الػػذىني ، واستحضػػار الخبػػرة السػػابقة 

ة الػتمكف والتػدريب عمػى لبناء المعنى في السياؽ المقروء ، ومف ثػـ أصػبحت الفرصػة سػانحة لزيػاد
 التساؤؿ الذىني وتحديد التحديات ومواجيتيا والتغمب عمييا.   

 ( 16جذٔل ) 
 انفشٔق بٍٛ يخٕعطبث دسجبث انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ ألفشاد )يجًٕػت انذساعت( فٙ

 األداء نؼبدة حطبٛك انًؼشفت انزُْٛت فٙ انمشاءة

يإششاث أداء 

حطبٛك انًؼشفت 

 انزُْٛت

 انمٛبط
انًخٕعػ 

 انذغببٙ
االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 انذشٚت

لًٛت 

 )ث(

يغخٕٖ 

 انذالنت

 2520 25200 72 25222 0520 القبمي المؤشر األوؿ
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يإششاث أداء 

حطبٛك انًؼشفت 

 انزُْٛت

 انمٛبط
انًخٕعػ 

 انذغببٙ
االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 انذشٚت

لًٛت 

 )ث(

يغخٕٖ 

 انذالنت

 25202 0577 البعدي

 المؤشر الثاني
 25222 0570 القبمي

72 25007 2520 
 25092 0590 البعدي

 المؤشر الثالث
 25222 0586 القبمي

72 05228 2520 
 25008 0592 البعدي

 المؤشر الرابع
 25222 0527 القبمي

72 05022 2520 
 25262 0572 البعدي

 المؤشر الخامس
 25228 0582 القبمي

72 05760 2520 
 25008 0592 البعدي

 المؤشر السادس
 25282 0562 القبمي

72 25288 2520 
 25228 0582 البعدي

 المؤشر السابع
 25202 0577 القبمي

72 25277 2520 
 25092 0590 البعدي

 المؤشر الثامف
 25290 0560 القبمي

72 25277 2520 
 25222 0572 البعدي

 المؤشر التاسع
 25092 0590 القبمي

72 05202 2520 
 25022 0592 البعدي

( 2520مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )    
في مؤشرات أداء عادة تطبيػؽ المعرفػة الذىنيػة ، بػيف متوسػطات درجػات القياسػيف القبمػي والبعػدي 

تتػػػراوح بػػػيف ألفػػػراد )مجموعػػػة الدراسػػػة( لصػػػالح القيػػػاس البعػػػدي ، حيػػػث إف قيمػػػة )ت( المحسػػػوبة 
أكبػػر مػػف قيمػػة )ت( الجدوليػػة فػػي كػػؿ مؤشػػر مػػف مؤشػػرات عػػادة ( وىػػي قيمػػة 25200 -05202)

تطبيػػؽ المعرفػػة الذىنيػػة . وتتسػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج بعػػض الدراسػػات مثػػؿ دراسػػة القاضػػي ، 
 .0202، ودراسة جاد الحؽ ،  0200، ودراسة السواح ، 0227
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 ويفسر الباحث ىذه النتيجة فيما يمي :
ف عممية القراءة أساسيا المعنى الػذي يتحقػؽ مػف خػالؿ فيػـ المقػروء ، ومػف ثػـ ادراؾ الطالب أ -

ع الػػنص ، ومعرفػػة فكػػؿ قػػارئ يبنػػي فيمػػو مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ معرفتػػو الذىنيػػة السػػابقة فػػي تفاعػػؿ مػػ
 أسموب الكاتب.

الطبيعػػة المنيجيػػة لمػػدخؿ التممػػذة القرائيػػة التػػي سػػاعدت الطػػالب ، وأمػػدتيـ بػػالخبرة ، وىيػػأتيـ  -
      .كوف لدييـ القدرة عمى تطبيؽ خبراتيـ السابقة لتحقيؽ جودة المقروء وعاداتو الصحيحة لت

قػػراء  -بحػػؽ–شػػعور الطػػالب بأىميػػة ىػػذا المػػدخؿ ودوره الفاعػػؿ فػػي تػػدريبيـ عمػػى أف يصػػبحوا  -
 استراتيجييف.  

 ( 17ذٔل ) ج

 ت انذساعت( فٙانفشٔق بٍٛ يخٕعطبث دسجبث انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ ألفشاد )يجًٕػ

 األداء نؼبدة انخؼًك ٔانخفصٛم انزُْٙ فٙ انمشاءة

يإششاث أداء 

انخؼًك ٔانخفصٛم 

 انزُْٙ

 انمٛبط
انًخٕعػ 

 انذغببٙ

االَذشا

ف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 انذشٚت
 يغخٕٖ انذالنت لًٛت )ث(

 المؤشر األوؿ
 25222 0502 القبمي

72 65907 2520 
 25222 0570 البعدي

 المؤشر الثاني
 25099 0596 القبمي

72 05202 
غير دالة 
 25006 0599 البعدي إحصائيا

 المؤشر الثالث
 25220 0576 القبمي

72 25922 2520 
 25022 0592 البعدي

 المؤشر الرابع
 25072 0590 القبمي

72 05222 2520 
 25006 0599 البعدي

 المؤشر الخامس
 25092 0590 القبمي

72 05220 2520 
 25099 0596 البعدي

 المؤشر السادس
 25099 0522 القبمي

72 025282 2520 
 25262 0522 البعدي

 2520 25922 72 25220 0576 القبمي المؤشر السابع
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يإششاث أداء 

انخؼًك ٔانخفصٛم 

 انزُْٙ

 انمٛبط
انًخٕعػ 

 انذغببٙ

االَذشا

ف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 انذشٚت
 يغخٕٖ انذالنت لًٛت )ث(

 25022 0592 البعدي

 المؤشر الثامف
 25222 0527 القبمي

72 25822 2520 
 25222 0570 البعدي

 المؤشر التاسع
 25270 0568 القبمي

72 25277 2520 
 25292 0580 البعدي

( فػي 2520وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة )السابؽ يتضح مف الجدوؿ       
مؤشػػرات أداء عػػادة التعمػػؽ والتفصػػيؿ الػػذىني ، بػػيف متوسػػطات درجػػات القياسػػيف القبمػػي والبعػػدي 

تتػػػراوح بػػػيف ألفػػػراد )مجموعػػػة الدراسػػػة( لصػػػالح القيػػػاس البعػػػدي ، حيػػػث إف قيمػػػة )ت( المحسػػػوبة 
ة )ت( الجدوليػة فػي كػؿ مؤشػر مػف مؤشػرات عػادة أكبر مف قيمػ( وىي قيمة 025282 -05202)

التعمػػػؽ والتفصػػػيؿ الػػػذىني ، فيمػػػا عػػػدا المؤشػػػر الثػػػاني المتمثػػػؿ فػػػي " اىتمػػػامي بتفاصػػػيؿ الػػػنص 
المقػػروء وتركيػػزي فػػي قراءتيػػا يزيػػد فيمػػي ليػػا "، فجػػاءت نسػػبتو غيػػر دالػػة إحصػػائياً ، ولعػػؿ سػػبب 

ابة ، ولكػػف السػػبب الخفػػي يكمػػف فػػي ميػػارة ذلػػؾ واضػػحًا بينػػًا ، فكػػؿ طالػػب تتوقػػع منػػو ىػػذه االسػػتج
تحديد تفاصيؿ كؿ نص عمى حدة ، ثـ امتالؾ العادات الصحيحة التي يتحقؽ معيا التركيز الذي 
يمكػػف فػػي ضػػوئو تحقػػؽ درجػػة الفيػػـ ليػػذا النص.وىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع نتػػائج الدراسػػات السػػابقة 

( ، ودراسػة 0200)السػواح ، ، ودراسػة  ( Steinkuehler & Duncan, 2008)ومنيػا دراسػة 
 ( .0202)الحريشي ، 

 وتفسر النتيجة السابقة كما يمي :  
فيـ الطالب كيفية حدوث عممية القراءة عبر استراتيجيات التفكير جيريًا ، والحديث إلػى الػنص  -

 .، والمناقشات الجماعية ، والمحاثات ما وراء المعرفية تحت مظمة مدخؿ التممذة القرائية 
شػػػطة الصػػػفية وغيػػػر الصػػػفية سػػػواء فػػػي أثنػػػاء الجمسػػػات ، أو خارجيػػػا سػػػاىمت فػػػي تػػػدريب األن -

الطػػالب عمػػى العػػادات الصػػحيحة لفيػػـ المقػػروء ، والتعمػػؽ والتفصػػيؿ الػػذىني فػػي ثنايػػا تفاصػػيمو ، 
 فتكاممت بذلؾ العمميات الذىنية الالزمة لتجزئة الموضوع ، والالزبة لتأليؼ وتشكيؿ المكتوب .

ات النمذجة والتدعيـ )السقالة( وتجزئة النص ، وتدريب الطالب عمى تمثيؿ إجراءاتيػا استراتيجي -
وفػػؽ السػػياؽ المطمػػوب لمموضػػوع ، كانػػت بمثابػػة دعػػـ لتعزيػػز ثقػػة كػػؿ طالػػب فػػي نفسػػو ، فأصػػبح 
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الػػػدافع الػػػداخمي لمقػػػراءة أعمػػػؽ وأوقػػػع فضػػػال عػػػف الػػػدوافع الخارجيػػػة ، وانعكػػػس ذلػػػؾ عمػػػى أدائيػػػـ 
 المستيدفة.        لمعادات العقمية

وبػػذلؾ يكػػوف قػػد اتضػػحت فاعميػػة برنػػامج التممػػذة القرائيػػة فػػي تنميػػة عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي     
القراءة في كؿ بعد مف أبعاد المقياس عمى حػده، ومػف ثػـ يمكػف قبػوؿ الفػرض الثػاني ، حيػث ثبػت 

رجػات الطػالب مف خالؿ عػرض النتػائج أنػو : توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات د
)مجموعة الدراسة( في القياسػيف القبمػي والبعػدي فػي األداء عمػى مقيػاس العقػؿ فػي القػراءة فػي كػؿ 

 بعد عمى حده لصالح القياس البعدي.
 : ويتمثؿ في : الرابعا جابة عف السؤاؿ 

 ؟ ما فاعمية  ىذا البرنامج في تنمية عادات العقؿ المنتج في الكتابة لدى طالب كميات التربية
 في ا جابة عف ىذا السؤاؿ تحقؽ مف صحة الفرضيف التالييف:

 َخبئج انفشض انزبنذ :

 اختبرت صحة الفرض الثالث الذي ينص عمى أنو :
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجػات الطػالب )مجموعػة الدراسػة( فػي القياسػيف 

 الكتابة ككؿ لصالح القياس البعدي.القبمي والبعدي  في األداء عمى مقياس عادات العقؿ في 
والختبػػار صػػحة ىػػذا الفػػرض تمػػت مقارنػػة نتػػائج الطػػالب )مجموعػػة الدراسػػة( فػػي القياسػػيف القبمػػي 
والبعػػدي فػػي أدائيػػـ لمقيػػاس عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي الكتابػػة ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إجابػػة الطػػالب 

متوسطات فػي اليوضح الفروؽ بيف لمؤشرات المقياس البالغ عددىا خمسة أبعاد ، والجدوؿ التالي 
 القياسيف القبمي والبعدي .

 ( 18جذٔل )  

 انفشٔق بٍٛ يخٕعطبث دسجبث انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ ألفشاد )يجًٕػت انذساعت( فٙ

 74انذسجت انكهٛت( ٌ=  –ػبداث انؼمم انًُخج فٙ انكخببت )األبؼبد األداء ػهٗ يمٛبط 

 انًخغٛشاث

 

 األبؼبد

 انمٛبط
 انًخٕعػ

 انذغببٙ
االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
دسجت 

 انذشٚت
 لًٛت )ث(

 يغخٕٖ
 انذالنت

(η2)

 

 يغخٕٖ
 انخأرٛش

التصور 
 الذىني

 72 25062 02597 القبمي
دالة  225262

عند 
مستوى 

250
06 

 كبير
  25288 07528 البعدي

 كبير259 225779 72 25262 00572 القبميالمثابرة 

                                                           

ئرا يخٕعطب  ، ٔٚصبخ ( 1016)ػُذ دجى انخأرٛش ئرا كبٌ ، ٔ ( ظؼٛفب  1011( دجى انخأرٛش ػُذ انًغخٕٖ ) 

 . (77، 2116كبٛشا  )انذسدٚش ، ٚصبخ ( 1015) ػُذ دجى انخأرٛشكبٌ 
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 انًخغٛشاث

 

 األبؼبد

 انمٛبط
 انًخٕعػ

 انذغببٙ
االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
دسجت 

 انذشٚت
 لًٛت )ث(

 يغخٕٖ
 انذالنت

(η2)

 

 يغخٕٖ
 انخأرٛش

 69 2520  25266 02520 البعدي الذىنية

التساؤؿ 
 الذىني

 72 25222 00522 القبمي
225899 

256
 كبير 20

  25266 02520 البعدي
عادة 
تطبيؽ 
المعرفة 
 الذىنية

 72 25292 00520 القبمي
965220 

258
70 

 كبير
 25222 02529 البعدي

 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة 
تطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
والتفصػػػػػػػيؿ 

 الذىني.

 72 25262 00572 القبمي

295228 
256
76 

 كبير
 25270 02506 البعدي

 

 
الدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  الكمية

007562 72 25280 002562 القبمي
2 

252
22 

 كبير
  25072 008590 البعدي

( 2520يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة )        
بيف متوسطات درجات القياسيف القبمػي والبعػدي ألفػراد )مجموعػة الدراسػة( فػي األداء عمػى مقيػاس 

 الدرجة الكمية( لصالح القياس البعػدي ، حيػث إف قيمػة –عادات العقؿ المنتج في الكتابة )األبعاد 
)ت( المحسػػوبة أكبػػر مػػػف قيمػػة )ت( الجدوليػػة فػػػي كػػؿ عػػادة عمػػػى حػػده ، فقيمػػة )ت( المحسػػػوبة 

=  2520ومسػتوى داللػة  72بينما ت الجدولية عند درجػة حريػة  965220 –225779تتراوح بيف 
( ، كمػا يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف قػػيـ حجػػـ التػػأثير لمقيػػاس عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي الكتابػػة 0562)

لدرجة الكمية ( كبيرة مما يشير إلى فاعمية البرنامج المستيدؼ في تنمية عادات العقؿ ا –)األبعاد 
المنػػػتج لػػػدى طػػػالب الفرقػػػة األولػػػى ، وكانػػػت الفػػػروؽ فػػػي أبعػػػاد عػػػادات العقػػػؿ المنػػػتج فػػػي الكتابػػػة 
لصػػػالح القيػػػاس البعػػػدي ، وبػػػذلؾ يتضػػػح فاعميػػػة برنػػػامج التممػػػذة القرائيػػػة فػػػي تنميػػػة عػػػادات العقػػػؿ 

فػي الكتابة.وبػذلؾ يمكػف قبػوؿ الفػرض الثالػث ، حيػث ثبػت مػف خػالؿ عػرض النتػائج أنػو : المنتج 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجػات الطػالب )مجموعػة الدراسػة( فػي القياسػيف 

 القبمي والبعدي  في األداء عمى مقياس عادات العقؿ في الكتابة ككؿ لصالح القياس البعدي.
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الدراسػػات والمشػػروعات البحثيػػة السػػابقة التػػي وردت فػػي سػػياؽ البحػػث جػػة تتفػػؽ مػػع وىػػذه النتي    
 -El)ودراسػػة  (San Jose University , 2007)الحػػالي ومنيػػا دراسػػة مشػػروع جامعػػة 

Khudair , 2013)  ودراسػػة مشػػروع جامعػػة(California Community Colleges , 

( ، ودراسػػػػػػػػة )طػػػػػػػػو ، 022ودراسػػػػػػػػة )الحريشػػػػػػػػي ،  ( ،0202، ودراسػػػػػػػػة )القحطػػػػػػػػاني ،  (2013
( ، كمػػا تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع ا طػػار النظػػري لمدراسػػة الحاليػػة حيػػث تعاضػػد 0202ومصػػطفى ، 

مػػدخؿ التممػػذة القرائيػػة فػػي كػػؿ بعػػد مػػف أبعادىػػا )االجتمػػاعي ، والشخصػػي، والمعرفػػي ، وتكامػػػؿ 
العقميػػػة ، فكػػػؿ طالػػػب أدرؾ أىميػػػة  الخبػػػرات( مػػػع طبيعػػػة عمميػػػات الكتابػػػة ، ومراحميػػػا ، وعاداتيػػػا

التحمي بالمثابرة في تحقؽ الكتابة ، وتدرب تػدريبًا مكثفػًا عمػى تطبيقيػا لػدى قيامػو بػالتعبير الكتػابي 
، فتصػػور ذىنيػػا شػػكؿ الموضػػوع مػػف حيػػث متطمبػػات تخطيطػػو شػػكاًل ومضػػمونًا ، وطبػػؽ التسػػاؤؿ 

يػػػا ، وكممػػػا اجتػػػاز مرحمػػػة مػػػف مراحميػػػا ، ذىنيػػػًا، قبػػػؿ الكتابػػػة ، وفػػػي أثنائيػػػا ، وبعػػػد االنتيػػػاء من
استطاع أف يجيز ذاتو مستحضرا خبراتو السابقة ومعرفتو بقواعدىا واسػتراتيجياتيا المناسػبة لسػياؽ 

 الموضوع ، عبرتحديد تفاصيمو. كؿ موضوع ، وأتبع ذلؾ بتعمقو في
 وتفسر الدراسة ىذه النتيجة كما يمي :      

اتسػػاؽ عػػادات العقػػؿ المنػػتج مػػع برنػػامج الدراسػػة الحاليػػة القػػائـ عمػػى التممػػذة القرائيػػة مػػف حيػػث  -
فمسػػػفة بنائيػػػا واسػػػتراتيجيات تطبيقيػػػا مػػػف جيػػػة ، وتناسػػػؽ ىػػػذه العػػػادات مػػػع طبيعػػػة تعمػػػيـ القػػػراءة 

يػة المنظومػة المنيجيػة لتنمعمى التفاعؿ مع والكتابة مف جية أخرى ، ومف ثـ ساعد ذلؾ الطالب 
 العادات في السياقات الكتابية.

تنوع أنشطة البرنامج الحالي في كؿ جمسػة ، ىيػأت لمطػالب فرصػًا جيػدة لمتػدريب عمػى عػادات  -
 العقؿ المنتج في الكتابة ، واستراتيجيات تحققيا .

ى تكامؿ عادات العقؿ المنتج فيما بينيػا تػارة ، وفيمػا بينيػا وبػيف سػياؽ القػراءة والكتابػة تػارة أخػر  -
وفاعميػة التكامػؿ بػيف جعؿ الطالب يدركوف طبيعة العمميات العقميػة المشػتركة بػيف القػراءة والكتابػة 

 مياراتيما.
اتسػػاؽ محتػػوى برنػػامج الدراسػػة الحاليػػة مػػع اسػػتراتيجيات التػػدريس المسػػتيدفة ، شػػجع الطػػالب  -

كمػػا أف تطبيػػؽ  عمػػى سػػيولة االسػػتيعاب والتفاعػػؿ مػػع موضػػوع كػػؿ جمسػػة تحقيقػػًا لنػػواتج تعمميػػا ،
استراتيجية الحديث إلى النص في جميع الجمسات زادت مف دافعية الطالب ، وومنحتيـ مزيدًا مف 
التدريب عمػى عػادات الكتابػة الصػحيحة عبػر اسػتراتيجياتيا . وبػذلؾ يتضػح فاعميػة برنػامج التممػذة 

 رض الثالث.القرائية في تنمية عادات العقؿ المنتج في الكتابة ، وبذلؾ يمكف قبوؿ الف
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 نتائج الفرض الرابع :
 اختبرت صحة ىذا الفرض الذي ينص عمى أنو :

توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات الطػالب )مجموعػة الدراسػة( فػي القياسػيف 
القبمػػي والبعػػدي فػػي األداء عمػػى مقيػػاس عػػادات العقػػؿ فػػي الكتابػػة فػػي كػػؿ بعػػد عمػػى حػػده لصػػالح 

 القياس البعدي.
ار صحة ىذا الفرض تمت مقارنػة نتػائج القياسػيف القبمػي والبعػدي ألفػراد )مجموعػة الدراسػة( والختب

لمؤشػػرات أداء كػػؿ عػػادة مػػف عػػادات العقػػؿ المنػػتج فػػي الكتابػػة، ويمكػػف توضػػيح ذلػػؾ مػػف خػػالؿ 
 :الجداوؿ التالية

 ( 19جذٔل ) 

ػبدة  ذساعت( فٙانفشٔق بٍٛ يخٕعطبث دسجبث انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ ألفشاد )يجًٕػت ان

 انخصٕس انزُْٙ

يإششاث أداء 

 انخصٕس انزُْٙ
 انمٛبط

انًخٕعػ 

 انذغببٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 انذشٚت
 لًٛت )ث(

يغخٕٖ 

 انذالنت

 المؤشر األوؿ
 25222 0586 القبمي

72 25079 2520 
 25006 0599 البعدي

 المؤشر الثاني
 25202 0502 القبمي

72 025062 2520 
 25222 0527 البعدي

 المؤشر الثالث
 25227 0572 القبمي

72 25288 2520 
 25008 0592 البعدي

 المؤشر الرابع
 25202 0502 القبمي

72 025809 2520 
 25299 0527 البعدي

 المؤشر الخامس
 25220 0576 القبمي

72 25922 2520 
 25022 0592 البعدي

 المؤشر السادس
 25280 0562 القبمي

72 25007 2520 
 25270 0582 البعدي

 المؤشر السابع
 25282 0580 القبمي

72 25277 2520 
 25099 0596 البعدي

 2520 25200 72 25222 0522 القبمي المؤشر الثامف
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يإششاث أداء 

 انخصٕس انزُْٙ
 انمٛبط

انًخٕعػ 

 انذغببٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 انذشٚت
 لًٛت )ث(

يغخٕٖ 

 انذالنت

 25262 0572 البعدي

 المؤشر التاسع
 25297 0520 القبمي

72 25728 2520 
 25227 0572 البعدي

 المؤشر العاشر
 25282 0580 القبمي

72 25729 2520 
 25006 0599 البعدي

( فػي 2520وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللػة ) بقراءة الجدوؿ السابؽ يتضح     
مؤشرات أداء عادة التصور الذىني في الكتابػة ، بػيف متوسػطات درجػات القياسػيف القبمػي والبعػدي 

تتػػػراوح بػػػيف ألفػػػراد )مجموعػػػة الدراسػػػة( لصػػػالح القيػػػاس البعػػػدي ، حيػػػث إف قيمػػػة )ت( المحسػػػوبة 
قيمػة )ت( الجدوليػة فػي كػؿ مؤشػر مػف مؤشػرات عػادة أكبر مف ( وىي قيمة 025062 -25079)

 .التصور الذىني
، (El- Khudair , 2013)وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة ، ومنيا نتائج دراسػة   

 ودراسة
 .( 0202( ، ودراسة )صالح ، 0202( ، ودراسة )الحريشي ، 0202)ىالؿ ،  
 مي : ويفسر الباحث النتيجة السابقة كما ي  
تطبيػػػؽ اسػػػتراتيجيات التفكيػػػر جيريػػػا والحػػػديث إلػػػى الػػػنص ، جعػػػؿ الطػػػالب يػػػدركوف العمميػػػات  -

العقميػػػة غيػػػر المرئيػػػة الالزمػػػة لعمميػػػة الكتابػػػة ، ويتفيمػػػوف ا جػػػراءات الصػػػحيحة لتشػػػكيميا ، وأنيػػػا 
لعمميػػة ترتكػػز عمػػى تمثػػؿ التصػػور الػػذىني لمكممػػة والجممػػة والعبػػارة والفقػػرة بوصػػفيا لبنػػات أساسػػية 

 الكتابة.
تشػػػجيع الطػػػالب عمػػػى تمثيػػػؿ اسػػػتراتيجيات مػػػا وراء المعرفػػػة فػػػي الكتابػػػة فيمػػػا بيػػػنيـ ، وتخيػػػؿ  -

 المعنى المستيدؼ لسياؽ الموضوع أواًل ، ثـ تخيؿ الشكؿ المناسب لفقراتو.
تعزيز تعاوف الطالب مػع بعضػيـ فػي مجموعػات صػغيرة ، وتطبيػؽ اسػتراتيجيات تجزئػة الػنص  -

 فكرية ، ثـ تشكيؿ ىذا النص وبنائو مف جديد ، عبرتصور ذىني لممعنى المراد. إلى وحدات
اسػػتثارة الطػػالب نحػػو اسػػتخداـ التصػػور الػػذىني فػػي تمخػػيص موضػػوع الجمسػػة ، وتحديػػد أفضػػؿ  -

 مجموعة قدمت ممخصًا وافيًا لمموضوع المستيدؼ.
 

 ( 21جذٔل ) 
 ألفشاد )يجًٕػت انذساعت( فٙ انفشٔق بٍٛ يخٕعطبث دسجبث انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘
 انكخببتاألداء نؼبدة انًزببشة انزُْٛت فٙ 

يغخٕٖ  لًٛت )ث(دسجت االَذشاف انًخٕعػ  انمٛبطيإششاث أداء 
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انًزببشة 

 انزُْٛت

 انذالنت انذشٚت انًؼٛبس٘ انذغببٙ

 المؤشر األوؿ
 25222 0586 القبمي

72 25079 2520 
 25006 0599 البعدي

 الثانيالمؤشر 
 25270 0568 القبمي

72 25022 2520 
 25008 0592 البعدي

 المؤشر الثالث
 25222 0502 القبمي

72 95629 2520 
 25222 0572 البعدي

 المؤشر الرابع
 25228 0582 القبمي

72 05972 2520 
 25099 0596 البعدي

 المؤشر الخامس
 25202 0502 القبمي

72 025207 2520 
 25292 0529 البعدي

 المؤشر السادس
 25222 0586 القبمي

72 25079 2520 
 25006 0599 البعدي

 المؤشر السابع
 25002 0502 القبمي

72 25220 2520 
 25276 0566 البعدي

 المؤشر الثامف
 25222 0586 القبمي

72 05228 2520 
 25008 0592 البعدي

 المؤشر التاسع
 25209 0500 القبمي

72 25672 2520 
 25222 0522 البعدي

( فػػي 2520وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة )يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ    
مؤشرات أداء عادة المثػابرة الذىنيػة فػي الكتابػة ، بػيف متوسػطات درجػات القياسػيف القبمػي والبعػدي 

تتػػػراوح بػػػيف ألفػػػراد )مجموعػػػة الدراسػػػة( لصػػػالح القيػػػاس البعػػػدي ، حيػػػث إف قيمػػػة )ت( المحسػػػوبة 
مؤشػرات عػادة  مف قيمػة )ت( الجدوليػة فػي كػؿ مؤشػر مػفأكبر ( وىي قيمة 025207 -25079)

 Steinkuehler)، وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة ، ومنيا دراسة المثابرة الذىنية 

& Duncan, 2008 ) ونتائج دراسة ،  
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 (Wiersema & Licklider , 2009 )  ، ، ( ، ودراسػػة )مرجػػاف ، 0202ودراسػػة )محمػػد
 . ( Koura & Zahran , 2017)سة ( ، ودرا0202

 ويعزو الباحث النتيجة السابقة كما يمي : 
 يكمفوف بو مف ميمات ، وتمخيصات ، فرديًا وجماعيًا. تشجيع الطالب عمى تمثيؿ الكتابة فيما  -
اسػػػتثارة الطػػػالب لممارسػػػة الكتابػػػة بوصػػػفيا عمميػػػة اسػػػتراتيجية ، والمثػػػابرة عمػػػى تحػػػدياتيا حتػػػى  -

 اتيا ، ومف ثـ  إنجاز مجاالتيا المستيدفة.اكتماؿ متطمب
زيػػادة دافعيػػة الطػػالب نحػػو الكتابػػة سػػيما لػػدى تطبػػيقيـ اسػػتراتيجيات التفكيػػر جيريػػا ، والحػػديث  -

إلػػى الػػنص ، وحػػؿ المشػػكالت ، ممػػا عػػزز لػػدييـ المثػػابرة الذىنيػػة فػػي دراسػػة تفاصػػيؿ موضػػوعات 
 الكتابة ، والشروع فييا.       

 ( 21جذٔل ) 

 ٔق بٍٛ يخٕعطبث دسجبث انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ ألفشاد )يجًٕػت انذساعت( فٙانفش

 انكخببتاألداء نؼبدة انخغبؤل انزُْٙ فٙ 

يإششاث أداء 

 انخغبؤل انزُْٙ
 انمٛبط

انًخٕعػ 

 انذغببٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 انذشٚت
 لًٛت )ث(

يغخٕٖ 

 انذالنت

 المؤشر األوؿ
 25288 0528 القبمي

72 29582 

 
 

دالة عند 
مستوى 
2520 

 25299 0522 البعدي

 المؤشر الثاني
 25292 0580 القبمي

72 25272 
 25099 0596 البعدي

 المؤشر الثالث
 25227 0572 القبمي

72 25007 
 25072 0590 البعدي

 المؤشر الرابع
 25222 0582 القبمي

72 25277 
 25022 0592 البعدي

 المؤشر الخامس
 25266 0569 القبمي

72 25288 
 25092 0590 البعدي

 المؤشر السادس
 25266 0520 القبمي

72 25292 
 25266 0569 البعدي

 25722 72 25202 0502 القبمي المؤشر السابع
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يإششاث أداء 

 انخغبؤل انزُْٙ
 انمٛبط

انًخٕعػ 

 انذغببٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 انذشٚت
 لًٛت )ث(

يغخٕٖ 

 انذالنت

 25292 0529 البعدي

 المؤشر الثامف
 25092 0590 القبمي

72 05222 
 25062 0597 البعدي

 المؤشر التاسع
 25262 0572 القبمي

72 25228 
 25092 0590 البعدي

( 2520مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )   
في مؤشرات أداء عادة التساؤؿ الذىني في الكتابة ، بيف متوسطات درجات القياسيف القبمي 

تتراوح والبعدي ألفراد )مجموعة الدراسة( لصالح القياس البعدي ، حيث إف قيمة )ت( المحسوبة 
أكبر مف قيمة )ت( الجدولية في كؿ مؤشر مف مؤشرات ( وىي قيمة 295807 -05222بيف )

عادة التساؤؿ الذىني ، وىذه النتيجة تتسؽ مع بعض نتائج الدراسات السابقة ، ومنيا دراسة 
( ، ودراسة 0202( ، ودراسة )السواح ، 0200( ، ودراسة )أحمد ، 0229دراسة )عبدالعظيـ ، 
 .(0206)الشراري والياشمي ، 

 وتفسر الدراسة ىذه النتيجة كما يمي :
األداء منيا تأسيس مدخؿ التممذة القرائية عمى تكامؿ أبعاده البنائية وتفاعميا ، والتي انبثؽ  -

الستراتيجيات ما وراء المعرفة مثؿ استراتيجية بناء مخططات قراءة النصوص وتشكيميا ، 
تيجية صياغة أسئمة تتعمؽ بالنص ، وبالكاتب ، واستراتيجية بناء المعرفة بمغة النص ، واسترا

 وبذات الطالب .
مشاركة الباحث بتوجيو الطالب وارشادىـ لتمثيؿ ىذه االستراتيجيات وتطبيقيا في السياؽ  -

في كؿ المناسب لمكتابة مع اختيار االستراتيجية المناسيبة وفقا لمتحديات الكتابية أو القرائية 
 جمسة.

، ومف ثـ نمو  كأنشطة تدريبية في قراءة وكتابة أنواع مختمفة مف النصوصتطوير ثقة الطالب  -
 لتحقؽ مؤشرات يالذىن التساؤؿ تمثميوقدرة الطالب عمى تحديد ىدفو مف القراءة والكتابة ، و 

 لمتطمباتيما. األداء
 ( 22جذٔل ) 

 انفشٔق بٍٛ يخٕعطبث دسجبث انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ ألفشاد )يجًٕػت انذساعت(

 انكخببتفٙ األداء نؼبدة حطبٛك انًؼشفت انزُْٛت فٙ 
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يإششاث أداء 

 انخغبؤل انزُْٙ
 انمٛبط

انًخٕعػ 

 انذغببٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 انذشٚت
 لًٛت )ث(

يغخٕٖ 

 انذالنت

 المؤشر األوؿ
 25092 0590 القبمي

72 05222 

دالة عند 
مستوى 
2520 

 25062 0597 البعدي

 المؤشر الثاني
 25092 0529 القبمي

72 95070 
 25202 0578 البعدي

 المؤشر الثالث
 25008 0592 القبمي

72 05726 
 25006 0599 البعدي

 المؤشر الرابع
 25222 0522 القبمي

72 25922 
 25227 0572 البعدي

 المؤشر الخامس
 25228 0582 القبمي

72 05228 
 25022 0592 البعدي

 السادس المؤشر
 25220 0522 القبمي

72 025272 
 25282 0562 البعدي

 المؤشر السابع
 25226 0582 القبمي

72 25729 
 25099 0596 البعدي

 المؤشر الثامف
 25092 0590 القبمي

72 005072 
 25220 0522 البعدي

 المؤشر التاسع
 25282 0580 القبمي

72 25079 
 25008 0592 البعدي

( في 2520بقراءة الجدوؿ السابؽ يتضح  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  
مؤشرات أداء عادة تطبيؽ المعرفة الذىنية في الكتابة ، بيف متوسطات درجات القياسيف القبمي 

تتراوح والبعدي ألفراد )مجموعة الدراسة( لصالح القياس البعدي ، حيث إف قيمة )ت( المحسوبة 
أكبر مف قيمة )ت( الجدولية في كؿ مؤشر مف مؤشرات ( وىي قيمة 005072 -05726بيف )

عادة تطبيؽ المعرفة الذىنية ، وىذه النتيجة تتفؽ مع بعض الدراسات مثؿ دراسة القاضي ، 
  .0200، ودراسة أحمد ، 0227
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 ويعزى تفسير ىذه النتيجة كما يمي :
تفاعؿ الطالب مع بعضيـ ، وفيـ أف مدخؿ التممذة القرائية يتحقؽ في ضوء أبعاده التي منيا  -

استراتيجياتو مثؿ استراتيجيية تجزئة النص إلى وحدات فكرية  و عمىتطبيقاعتماد و البعد المعرفي 
غة أسئمة مفيومة ، وتصور ما تـ توضيحو في النص ، واستراتيجية الحديث إلى النص ، وصيا

."....، 
تشجيع الطالب عمى التعاوف والمشاركة في تطبيؽ االستراتيجيات عبر النصوص المقروءة  -

والمكتوبة ، وتأمؿ نواتج التعمـ المستيدفة في كؿ درس ، وانتقاء االستراتيجيات المناسبة لألىداؼ 
 والمحتوى ، والتقويـ.

استثارة الطالب لفيـ كؿ استراتيجية وممارسة التطبيؽ العممي ليا ، وذلؾ طبقا لسياؽ المحادثة  -
 الداخمية مع الذات ، أو المحادثة الخارجية مع األقراف وأفراد المجموعة ، أو بالرجوع إلى الباحث. 

 ( 23جذٔل ) 

 ٕػت انذساعت(انفشٔق بٍٛ يخٕعطبث دسجبث انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ ألفشاد )يجً

 انكخببتفٙ األداء نؼبدة انخؼًك ٔانخفصٛم انزُْٙ فٙ 

يإششاث أداء 

انخؼًك ٔانخفصٛم 

 انزُْٙ 

 انمٛبط
انًخٕعػ 

 انذغببٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 لًٛت )ث( انذشٚت
يغخٕٖ 

 انذالنت

 المؤشر األوؿ
 25270 0506 القبمي

72 085269 

دالة عند 
مسوى 
2520 

 25262 0522 البعدي

 المؤشر الثاني
 25220 0576 القبمي

72 25922 
 25022 0592 البعدي

 المؤشر الثالث
 25299 0527 القبمي

72 25728 
 25209 0588 البعدي

 المؤشر الرابع
 25276 0566 القبمي

72 25922 
 25270 0582 البعدي

 المؤشر الخامس
 25297 0528 القبمي

72 225000 
 25290 0560 البعدي

 المؤشر السادس
 25202 0578 القبمي

72 25729 
 25008 0592 البعدي
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يإششاث أداء 

انخؼًك ٔانخفصٛم 

 انزُْٙ 

 انمٛبط
انًخٕعػ 

 انذغببٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجت 

 لًٛت )ث( انذشٚت
يغخٕٖ 

 انذالنت

 المؤشر السابع
 25222 0522 القبمي

72 25288 
 25202 0577 البعدي

 المؤشر الثامف
 25072 0590 القبمي

72 05220 
 25062 0597 البعدي

 المؤشر التاسع
 25222 0570 القبمي

72 25228 
 25072 0590 البعدي

 

( في 2520يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )      
القبمي مؤشرات أداء عادة التعمؽ والتفصيؿ الذىني في الكتابة ، بيف متوسطات درجات القياسيف 
تتراوح والبعدي ألفراد )مجموعة الدراسة( لصالح القياس البعدي ، حيث إف قيمة )ت( المحسوبة 

أكبر مف قيمة )ت( الجدولية في كؿ مؤشر مف مؤشرات ( وىي قيمة 225000 -05220بيف )
عادة تطبيؽ التعمؽ والتفصيؿ الذىني ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات السابقة مثؿ 

 ,Steinkuehler & Duncan)ونتائج دراسة  ،(San Jose University , 2007)دراسة 

( ، ودراسة 0202الحريشي ، ( ونتائج دراسة )0229، ودراسة )عبدالعظيـ ،  (2008
 .( 0202)عبدالمجيد ، 

 وتفسر الدراسة ىذه النتيجة كما يمي :
تنوع استراتيجيات التدريس ساعد عمى معالجة الفروؽ الفردية بيف الطالب مما جعميـ إيجػابييف  -

ممارسػتيـ في تفاعميـ مع محتوى متصؿ مباشرة بػالقراءة والكتابػة ، وفػي الوقػت نفسػو نشػطيف فػي 
 العادات الذىنية الصحيحة ، ومف ثـ تحقؽ نواتج التعمـ المستيدفة. 

تنػػػوع الوسػػػائؿ التعميميػػػة والتكنولوجيػػػة مػػػا بػػػيف أوراؽ عمػػػؿ وتصػػػميـ بطاقػػػات قرائيػػػة وكتابيػػػة ،  -
وخػػرائط ذىنيػػة مػػا وراء معرفيػػة ، واسػػتخداـ جيػػاز الػػداتا شػػو فػػي عػػرض المحتػػوى ، ....." جعػػؿ 
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ات ءة والكتابة في مياراتيا ، وتطبيػؽ اسػتراتيجياتيا، مػع اكتسػاب ميػار الطالب يتذوقوف جماؿ القرا
 التنظيـ في تمثيؿ عاداتيا.

تكامؿ عادات العقؿ المنتج سواء ما تـ تطبيقو في برنامج الدراسة الحالية ، أو العادات األخرى  -
، األمػر الػذي جعػؿ  التي تعد جزءًا ال يتجزأ مف الطبيعة المغويػة بعامػة ، والقػراءة والكتابػة بخاصػة

 الطالب يقبموف عمى ىذه العادات واستراتيجيات تمثميا ، في سياؽ تعميـ القراءة والكتابة.
وبذلؾ يتضح فاعمية برنامج التممذة القرائيػة فػي تنميػة عػادات العقػؿ المنػتج فػي الكتابػة فػي كػؿ    

ثبػت مػف خػالؿ عػرض بعد مف أبعاد المقياس عمى حده، وبذلؾ يمكػف قبػوؿ الفػرض الرابػع، حيػث 
النتائج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب )مجموعة الدراسػة( فػي 
القياسػيف القبمػي والبعػدي فػي األداء عمػى مقيػاس عػادات العقػػؿ فػي الكتابػة فػي كػؿ بعػد عمػى حػػده 

 لصالح القياس البعدي.
 : والذي نصو يتمثؿ في :الخامسا جابة عف السؤاؿ 

العالقة االرتباطية بيف درجات الطالب )مجموعة الدراسة( في مقياس عادات العقؿ المنتج في ما 
 القراءة ومقياس عادات العقؿ المنتج في الكتابة ؟

 في ا جابة عف ىذا السؤاؿ تحقؽ مف صحة الفرضيف التالييف:
 نتائج الفرض الخامس :

 اختبرت صحة ىذا الفرض الذي ينص عمى أنو :

القػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف درجػػات الطػػالب )مجموعػػة الدراسػػة( فػػي مقيػػاس عػػادات العقػػؿ ال توجػػد ع

 في القراءة 

 ودرجاتيـ في مقياس عادات العقؿ في الكتابة.

 تـ اختبار صحة ىذا الفرض عمى النحو التالي :

 ( 24جذٔل ) 

 يؼبيالث االسحببغ بٍٛ يمٛبط ػبداث انؼمم انًُخج فٙ انمشاءة ٔيمٛبط

 (74انؼمم فٙ انكخببت نذٖ انطالة يجًٕػت انذساعت ٌ= )ػبداث 



مدخل التلمذة القرائيت لتىميتعاداث العقل المىتج  في القراءة والكتابت لدى  بروامج قائم علي

                عبدالرحيم عباس أميهد/                                                            طالب كلياث التربيت

 

 

 -333-   9102يىاير                                                                      العدد الثامه  والثالثون

 أبؼبد يمٛبط ػبداث انؼمم انًُخج فٙ انمشاءة انًخغٛشاث

أبعػػاد مقيػػاس عػػادات 
العقػػػػػػػؿ المنػػػػػػػتج فػػػػػػػي 

 الكتابة

التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 
 الذىني

المثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابرة 
 الذىنية

التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤؿ 
وطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح 

 المشكالت

تطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الذىنية

التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
والتفصػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 

 الذىني

 **25229 **25882 **25272- **25726- 25006 الذىنيالتصور 

 **25828 **25922- **25788- **25622- *25026- المثابرة الذىنية

التسػػػػػػػػػػػػػاؤؿ وطػػػػػػػػػػػػػرح 
 **05222 **25220 *25020- **25622 25002 المشكالت

تطبيػػػػػػػػػػػػػؽ المعرفػػػػػػػػػػػػػة 
 **25702 **25622- **25228 **25022 25067- الذىنية

التعمػػػػػػػػؽ والتفصػػػػػػػػيؿ 
 **25676 **25602- **25700 **25202 **25222- الذىني

** دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتوى                                           2522* دالػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتوى  
2520 
يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ بصػػورة عامػػة أنػػو توجػػد عالقػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف عػػادات العقػػؿ     

المنتج في القراءة، وعادات العقؿ المنػتج فػي الكتابػة ، ممػا يػدؿ عمػى وجػود عالقػات متداخمػة بػيف 
 العادات العقمية لكؿ 
لمنػػػتج فػػػي القػػػراءة ، حيػػػث وجػػػدت عالقػػػات موجبػػػة دالػػػة بػػػيف عػػػادات العقػػػؿ امػػػف القػػػراءة والكتابػػػة 

)المثػػػابرة الذىنيػػػة ، والتسػػػاؤؿ وطػػػرح المشػػػكالت ، وتطبيػػػؽ المعرفػػػة الذىنيػػػة ، والتعمػػػؽ والتفصػػػيؿ 
الذىني( وعادات العقػؿ المنػتج فػي الكتابػة )التصػور الػذىني ، والمثػابرة الذىنيػة ، والتسػاؤؿ وطػرح 

بينمػا ارتبطػت ىػذه العػادات  المشكالت ، وتطبيؽ المعرفػة الذىنيػة ، والتعمػؽ والتفصػيؿ الػذىني( ،
نفسػػيا فػػي القػػراءة والكتابػػة ارتباطػػا سػػالبًا ، بينمػػا ال توجػػد عالقػػات دالػػة بػػيف عػػادة العقػػؿ )التصػػور 
الػػػذىني فػػػي القػػػراءة( ، وعػػػادات العقػػػؿ المنػػػتج فػػػي الكتابػػػة )التصػػػور الػػػذىني ، والتسػػػاؤؿ وطػػػرح 

 المشكالت ، وتطبيؽ المعرفة الذىنية(.
نو توجد عالقة دالة إحصائيا بيف أبعاد عادات العقؿ المنتج فػي القػراءة ، ويستخمص مف ذلؾ أ   

وأبعاد عادات العقؿ المنتج في الكتابة ، ومف ثـ تػـ رفػض الفػرض الصػفري وقبػوؿ الفػرض البػديؿ 
ومضمونو " توجد عالقة دالة إحصائيا بيف درجات الطالب )مجموعة الدراسة( في مقياس عادات 
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رجػاتيـ فػي مقيػاس عػادات العقػؿ فػي الكتابػة ، وىػذه النتيجػة تتسػؽ مػع بعػض العقؿ في القػراءة ود
 نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة 

( التػػػػي أظيػػػػرت وجػػػػود عالقػػػػة ارتباطيػػػػة موجبػػػػة بػػػػيف درجػػػػات التالميػػػػذ فػػػػي 0229)عبػػػػدالعظيـ ، 
دات التطبيػػػػؽ البعػػػػػدي الختبػػػػػار الكتابػػػػػة ا بداعيػػػػػة ودرجػػػػاتيـ فػػػػػي التطبيػػػػػؽ البعػػػػػدي الختبػػػػػار عػػػػػا

وجود عالقػة ارتباطيػة دالػة إحصػائيا بػيف ( التي أوضحت نتائجيا 0202العقؿ.ودراسة )القضاة ، 
 مقياس عادات العقؿ ومجاالتو مف جية ، ومقياس دافعية ا نجاز ومجاالتو مف جية أخرى.

 نتائج الفرض السادس :
 اختبرت صحة ىذا الفرض الذي ينص عمى أنو :

بػػيف درجػػات الطػػالب )مجموعػػة الدراسػػة( فػػي مقيػػاس عػػادات العقػػؿ  ال توجػػد عالقػػة دالػػة إحصػػائيا
 في القراءة 

 ودرجاتيـ في مقياس عادات العقؿ في الكتابة في كؿ بعد عمى حده.
 تـ اختبار صحة ىذا الفرض عمى النحو التالي :
 ( 25جذٔل ) 

 يؼبيم االسحببغ بٍٛ يإششاث أداء انطالة )يجًٕػت انذساعت ( نكم بؼذ يٍ

 يمٛبعٙ ػبداث انؼمم فٙ انمشاءة ٔانكخببتأبؼبد 

يإششاث أداء 

ػبداث انؼمم 

انًُخج فٙ 

انمشاءة 

 ــتٔانكخببـــ

 انبؼذ األٔل

انخغبؤل 

 انًشكالث

انبؼذ انزبَٙ 

انخصٕس 

 انزُْٙ

 انبؼذ انزبنذ

حطبٛك 

 انًؼشفت

 انبؼذ انشابغ

انًزببشة 

 انزُْٛت

 انبؼذ انخبيظ

 انخفصٛم انزُْٙ

انخصٕس 

 انزُْٙ

انًزببشة 

 انزُْٛت

انخفصٛم 

 انزُْٙ

انخغبؤل 

 انزُْٙ
 حطبٛك انًؼشفت 

 **25062 **25760 **25222 **05222- **05222 األوؿ
 **25207 **25626 **25620 **25292 **25722 الثاني 
 **25222 **25672 **25222 **25227 **25822 الثالث
 *25072 *25022 **25206 **25626 **25222 الرابع 

 **25762 *25080 *25072 **25829 **25888 الخامس 
 **25292 **25226 **25282 **25269 **25279 السادس
 **25762 **25788- **25220 **25726 **25862 السابع 
 **25682 **25206 *25082 **25909 *25022 الثامف 
 **25292 **25909 **25926 **25292 25082 التاسع
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يإششاث أداء 

ػبداث انؼمم 

انًُخج فٙ 

انمشاءة 

 ــتٔانكخببـــ

 انبؼذ األٔل

انخغبؤل 

 انًشكالث

انبؼذ انزبَٙ 

انخصٕس 

 انزُْٙ

 انبؼذ انزبنذ

حطبٛك 

 انًؼشفت

 انبؼذ انشابغ

انًزببشة 

 انزُْٛت

 انبؼذ انخبيظ

 انخفصٛم انزُْٙ

انخصٕس 

 انزُْٙ

انًزببشة 

 انزُْٛت

انخفصٛم 

 انزُْٙ

انخغبؤل 

 انزُْٙ
 حطبٛك انًؼشفت 

 - - - - 25002 العاشر
 2520** دالة عند مستوى                          2522* دالة عند مستوى           

 بقراءة الجدوؿ السابؽ يتضح ما يأتي :
توجد عالقات موجبة دالة إحصائيا بيف مؤشرات أداء كؿ بعػد مػف أبعػاد مقياسػي عػادات العقػؿ  -

المنتج في القراءة ، ومؤشرات أداء كؿ بعد مف أبعاد عادات العقؿ المنتج في الكتابة لدى الطالب 
 )مجموعة الدراسة(. 

ات أداء البعػد األوؿ فػي مؤشػر  2520،  2522توجد عالقات موجبة دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى  -
مػػف )األوؿ حتػػى الثػػامف( لعػػادات العقػػؿ المنػػتج )التسػػاؤؿ وطػػرح المشػػكالت فػػي القػػرءة ، والتصػػور 

 الذىني في الكتابة( لدى الطالب )مجموعة الدراسة(.
فػػػي مؤشػػػرات أداء البعػػػد الثػػػاني مػػػف  2520توجػػػد عالقػػػات موجبػػػة دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد مسػػػتوى  -

دات العقػػؿ المنػػتج )التصػػور الػػذىني فػػي القػػراءة ، والمثػػابرة الذىنيػػة فػػي )الثػػاني حتػػى التاسػػع( لعػػا
 الكتابة( لدى الطالب )مجموعة الدراسة(.

فػي مؤشػرات أداء البعػد الثالػث  2520،  2522توجد عالقات موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى  -
القػػػراءة ، والتعمػػػؽ مػػػف )األوؿ حتػػػى التاسػػػع( لعػػػادات العقػػػؿ المنػػػتج )تطبيػػػؽ المعرفػػػة الذىنيػػػة فػػػي 

 والتفصيؿ الذىني في الكتابة( لدى الطالب )مجموعة الدراسة(.
فػي مؤشػرات أداء البعػد الرابػع  2520،  2522توجد عالقات موجبة دالة إحصػائيًا عنػد مسػتوى  -

مػػف )األوؿ حتػػى التاسػػع( فيمػػا عػػػدا السػػابع لعػػادات العقػػؿ المنػػػتج )المثػػابرة الذىنيػػة فػػي القػػػراءة ، 
 وطرح المشكالت في الكتابة( لدى الطالب )مجموعة الدراسة(. والتساؤؿ

فػػػػي مؤشػػػػرات أداء البعػػػػد  2520،  2522توجػػػػد عالقػػػػات موجبػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائيًا عنػػػػد مسػػػػتوى  -
الخامس مػف  )األوؿ حتػى التاسػع( لعػادات العقػؿ المنػتج )التعمػؽ والتفصػيؿ الػذىني فػي القػراءة ، 

 دى الطالب )مجموعة الدراسة(.وتطبيؽ المعرفة الذىنية في الكتابة( ل
فػي المؤشػر األوؿ لمبعػد الثػاني ، والمؤشػر  2520توجد عالقة سالبة دالة إحصائيًا عند مستوى  -

 السابع لمبعد الرابع لعادات العقؿ المنتج في القراءة والكتابة لدى الطالب )مجموعة الدراسة(.
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المنػتج فػي القػػراءة والكتابػة فػي البعػػد  ال توجػد عالقػة دالػة إحصػػائيًا بػيف مؤشػرات عػػادات العقػؿ -
 األوؿ ، وذلؾ في المؤشريف التاسع والعاشر لدى الطالب )مجموعة الدراسة(.

ونخمص مف ذلؾ بأنو توجد عالقات دالة بيف أبعاد عادات العقػؿ فػي القػراءة وأبعػاد عػادات العقػؿ 
لصػػفري وقبػػوؿ فػػي الكتابػػة فػػي كػػؿ بعػػد عمػػى حػػده ، ومػػف ثػػـ فػػي ضػػوء ذلػػؾ تػػـ رفػػض الفػػرض ا

الفرض البديؿ ومضمونو " توجد عالقة دالة إحصائيا بيف درجات الطالب )مجموعة الدراسة( فػي 
مقياس عادات العقؿ في القراءة ودرجػاتيـ فػي مقيػاس عػادات العقػؿ فػي الكتابػة فػي كػؿ بعػد عمػى 

( 0229عظيـ ، حده" ، وىذه النتيجة تتسؽ مع نتائج الدراسات السابقة ومنيا نتػائج دراسػة  )عبػدال
 ( .0202، ودراسة )القضاة ، 

 ويمكف تفسير النتيجتيف السابقتيف فيما يمي :
أف عػػػادات العقػػػؿ التػػػي تػػػـ اختيارىػػػا تػػػرتبط ارتباطػػػا وثيقػػػا بالمتطمبػػػات األساسػػػية لتعمػػػيـ القػػػراءة  -

والكتابػػػة ، مثػػػؿ عػػػادة التصػػػور الػػػذىني ، وعػػػادة التسػػػاؤؿ وطػػػرح المشػػػكالت ، فكػػػؿ منيمػػػا يعضػػػد 
 اآلخر.

أف العمميات العقمية الالزمة لكؿ مػف القػراءة والكتابػة متشػابية ، وىػذا مػا أوضػحتو نتػائج بعػض  -
 البحوث والدراسات ، ونادى بو كثير مف خبراء المناىج وطرؽ التدريس .

نجػػاز الطػػالب لعػػادات تعمػػيـ القػػراءة والكتابػػة ، انعكػػس إيجابػػا فػػي إتكامػػؿ العمميػػات المسػػتيدفة ل -
 المنتج التي تـ اختيارىا في الدراسة الحالية.العقؿ 

اختيار الدراسة الحالية عادات العقػؿ فػي القػراءة والكتابػة تػـ فػي ضػوء معػايير أبحػاث الػدماغ ،  -
األيسػر لػو الػدماغي والفػص  لممػ   األيمػفالػدماغي ومف ثـ تكامؿ ىػذه العػادات مػف حيػث الفػص 

 مثيؿ الطالب الميارات الفيمية والتعبيرية. وذلؾ في أثناء ممارسة القراءة والكتابة  وت
 حٕصٛبث انذساعت ٔيمخشدبحٓب :ربَٛب  : 

 انخٕصٛبث :

 في ضوء أدبيات الدراسة ، وما تـ التوصؿ إليو مف نتائج ، يوصى بما يمي :
ضرورة إعػداد ورش تدريبيػة لتػديب معممػي المغػة العربيػة عمػى اسػتخداـ مػدخؿ التممػذة القرائيػة  -0

اتو، وتتمثؿ في استراتيجية الحديث الذاتي عف القراءة ، واستراتيجية الشػعور بالنصػوص باستراتيجي
لفيـ معناىا ، واستراتيجية توليد االىتماـ بالقراءة والكتابة وعاداتيمػا ، واسػتراتيجية تطػوير اليويػات 

نص ، القرائيػػػة ،  واسػػػتراتيجيية تجزئػػػة الػػػنص إلػػػى وحػػػدات فكريػػػة ، واسػػػتراتيجية الحػػػديث إلػػػى الػػػ
 استراتيجية التفكير جيريًا.

 ضرورة االىتماـ بمحادثات ما وراء المعرفة وتوظيفيا في ميارات لغوية أخرى. -0
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تدريب معممي المغة العربية )قبؿ الخدمة( عمى إجراءات التفكير جيريا ، والحديث إلى النص  -2
 في القراءة الناقدة ، والتذوؽ األدبي ، والقصة.

لػػػة توضػػػيحية لممعممػػػيف لتوظيػػػؼ إجػػػراءات االسػػػتراتيجيات النوعيػػػة لمػػػدخؿ ضػػػرورة إعػػػداد أد -2
 التممذة القرائية.

تضميف مقياسي عادات العقؿ المنتج في القػراءة والكتابػة فػي منػاىج إعػداد المعممػيف )شػعبتي  -2
 العاـ( تخصص لغة عربية . -التعميـ األساسي 

اسػػػي( عمػػػى عػػػادات العقػػػؿ المنػػػتج لتوجيػػػو تػػػدريب مػػػوجيي المغػػػة العربيػػػة )شػػػعبة التعمػػػيـ األس -6
 المعمميف ومساعدتيـ عمى تدريب التالميذ عمييا.

عمػػؿ ورش عمػػؿ لتػػدريب المعممػػيف عمػػى عػػادات العقػػؿ المنػػتج المناسػػبة لتحقػػؽ التكامػػؿ فػػي  -7
تعميـ التحدث واالستماع لدى المتعمميف في مراحؿ التعميـ العاـ ، وتصػميـ أدوات تقويميػة معياريػة 

 نواتج تعمميما.  لقياس
 تضميف عادات العقؿ المنتج في مقررات طرؽ تدريس المغة العربية .  -8

 :سؤٖ حطبٛمٛت 

في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج يمكف ا فادة بمجموعة مف الرؤى التطبيقية التربوية    
والتعميمية في ميداف تعميـ المغة العربية ، وتنمية العادات الالزمػة لتعمػيـ القػراءة والكتابػة وتعمميػا ، 

 وتتمثؿ فيما يمي :
باسػتراتيجياتو وأنشػطتو )التفكيػر جيريػًا ، والحػديث إلػى دعـ التدريب عمى مدخؿ التممذة القرائية  -

الػػػنص( ، فػػػي تنميػػػة المنظومػػػة القرائيػػػة والكتابيػػػة وعاداتيػػػا الذىنيػػػة بمػػػا يزيػػػد مػػػف تحفيػػػز المػػػتعمـ 
 وفاعميتو واقبالو في تعمـ القراءة والكتابة.

تراتيجيات وتنميػة تشجيع التكامؿ بيف ميارتي القػراءة والكتابػة وتعمميمػا باسػتخداـ وتوظيػؼ االسػ -
الميارات والعادات وذلؾ تحت مظمة التممذة القرائية ذات األبعاد )البعد االجتماعي ، والشخصي ، 

 والمعرفي ، والخبرات ، وماوراء المعرفة( .
توجيػػو طػػالب الجامعػػة بعامػػة وكميػػات التربيػػة بخاصػػة فػػي اسػػتخداـ اسػػتراتيجية العػػالج المػػنظـ  -

كاديمية في القراءة والكتابة ، عبر تدريبيـ عمى العادات والعمميات العقمية ذاتيا لتحديد األخطاء األ
 المناسبة لتفاعميـ واستيعابيـ لممحتوى األكاديمي.

تدريب طالب الجامعة عمى تطبيؽ مدخؿ التممػذة القرائيػة فػي التعػاوف القرائػي األكػاديمي ، تػارة  -
ومػف ثػـ التغمػب عمػى مػا يػواجييـ مػف  في شكؿ فريؽ ، وتارة أخرى في شكؿ مجموعات صغيرة ،

 تحديات ومشكالت االستيعاب فيما يتـ تعممو مف مقررات المحتوى الجامعي.
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االستعانة بأوراؽ العمػؿ فػي الدراسػة الحاليػة )قئمػة اسػتراتيجية القػارئ ، وقائمػة مػا وراء المعرفػة  -
البي جامعي يساعد الطالب الفيمية والكتابية ، وقائمة فكر، زاوج ، شارؾ، ...( في عمؿ دليؿ ط

 عمى معرفة كيفية القراءة والفيـ واالستيعاب لما يتـ تعممو مف مقررات جامعية.
 المقترحات : 

فػػي ضػػوء نتػػائج الدراسػػة وتوصػػياتيا يقتػػرح الباحػػث إجػػراء دراسػػات ومشػػروعات بحثيػػة تتمثػػؿ فػػي 
 اآلتي :

 بية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.برنامج قائـ عمى التممذة القرائية لعالج الصعوبات الكتا -0
 فاعمية مدخؿ التممذة القرائية لتنمية الذائقات األدبية لدى تالميذ المرحمة ا عدادية. -0
 برنامج قائـ عمى التممذة القرائية لتطوير اليويات االستماعية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. -2
 صعوبات التحدث لدى تالميذ مراحؿ التعميـ العاـ.برنامج قائـ عمى التممذة القرائية لعالج  -2
 برنامج قائـ عمى التممذة القرائية لتحقيؽ جودة األداء التدريسي لدى معممي المغة العربية.    -2
برنامج قائـ عمى التممذة القرائية لتنمية الوعي بالمستويات المعيارية القرائية لػدى معممػي المغػة  -6

 العربية.
مج قػػػائـ عمػػػى التممػػػذة القرائيػػػة لتنميػػػة العػػػادات العقميػػػة فػػػي منػػػاىج المغػػػة بالمرحمػػػة فاعميػػػة برنػػػا -7

 الثانوية.
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 مراجع الدراسة :
( 0202إبراىيـ ، أحمد سيد محمد ، وسعيد ، فاطمة محمد محمد ، ومحمود ، عبدالرازؽ مختار )

  . 
الفيـ القرائي ا بداعي  ميارات لتنمية المتشعب التفكير استراتيجيات عمى قائـ برنامج فاعمية

وبعض عادات العقؿ المنتج لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي. مجمة كمية التربية بأسيوط ، 
22(2 ، )006- 062. 

( . التدريس باستخداـ مدخؿ الخطاب الحجاجي لتنمية بعض 0200أحمد ، فاطمة حجاجي )
 التربوية الجمعية التاري  . مجمة ميارات الدراسة وعادات العقؿ لدى الطالبة المعممة شعبة

 .028 -020( ، 29االجتماعية ، ) لمدراسات
أ( . استكشاؼ وتقصي عادات العقؿ ، الكتاب األوؿ ، ترجمة 0222آرثرؿ كوستا وبينا كاليؾ )

 مدارس الظيراف األىمية ، المممكة العربية السعودية :  دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع .
شغاؿ عادات العقؿ ، الكتاب الثاني ، ترجمة 0222بينا كاليؾ )آرثرؿ كوستا و  ب ( . تفعيؿ وا 

 مدارس الظيراف األىمية ، المممكة العربية السعودية :  دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع .
عداد تقارير عنيا ، الكتاب الثالث ، 0222آرثرؿ كوستا وبينا كاليؾ ) ج( . تقويـ عادات العقؿ وا 

مدارس الظيراف األىمية ، المممكة العربية السعودية :  دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع ترجمة 
. 

د( . تكامؿ عادات العقؿ والمحافظة عمييا ، الكتاب الرابع ، 0222آرثرؿ كوستا وبينا كاليؾ )
والتوزيع  ترجمة مدارس الظيراف األىمية ، المممكة العربية السعودية :  دار الكتاب التربوي لمنشر

. 
 العقؿ عادات تنمية في التفكير خرائط ( . أثر0202الحريشي ، منيرة بنت عبدالعزيز بف عمي ) 

 .099 -022( ، 027والمعرفة ، ) القراءة كمية التربية. مجمة طالبات عند األكاديمي والتحصيؿ
تبار فروض ( . ا حصاء البارامتري والالبارامتري في اخ0226الدردير ، عبدالمنعـ أحمد )

 والتربوية واالجتماعية ، القاىرة : عالـ الكتب.  البحوث النفسية
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( . تدريس ميارات المغة 0229الدليمي ، طو عمي حسيف ، وحراجشة ، إبراىيـ محمد عمي )
باستراتيجيات عادات العقؿ والذكاء العاطفي بيف التنظير والتطبيؽ. مجمة الثقافة والتنمية  العربية 

 ،9 (08 ، )68-026. 
 في تنمية العادات العقمية كأنماط( . دور مناىج القراءة 0229الربعي ، محمد بف عبدالعزيز )

لمسموؾ الذكي "دراسة تقويمية في ضوء الواقع والمأموؿ" . دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،  
(029 ، )79- 022. 

ب والسنة عمـ النفس . القاىرة ( . معرفة النفس االنسانية في الكتا0228الزيف ، سميح عاطؼ )
 : دار الكتاب المصري.

 . أثر عادات العقؿ في االستيعاب (0202السمطاني ، حمزة ىاشـ ، والجبوري ، نجالء عمي )
لدى طالبات الصؼ الرابع العممي.  مجمة كمية التربية األساسية لمعمـو التربوية وا نسانية  القرائي

 .022 -028( ، 09بجامعة بابؿ ، العراؽ ، )
 لدى   المنتجة العقؿ عادات بعض  لتنمية تدريبي برنامج  ( . فاعمية 0200السواح ، منار )

 97-22( ، 2)09الطالبات المعممات  برياض األطفاؿ . مجمة العمـو التربوية ،  مف مجموعة 
. 

 قائـ قترحم ( . بزىامج0207السيد ، صباح عبداهلل عبدالعظيـ ، والجيني ، مناؿ ، مسمـ صالح )

تالميذ  لدي العقؿ والتحصيؿ عادات بعض تنمية في لتدريس الرياضيات السريع التعمـ نظرية عمي
 . 228 -209( ، 82النفس ، ) وعمـ التربية في عربية المتوسطة . دراسات المرحمة

( . أثر طريقة السرد القصصي في 0206الشراري ، عايد محمد ، والياشمي ، عبدالرحمف )
عادات العقؿ لدى طالب المرحمة االبتدائية في السعودية . مجمة كمية التربية ، جامعة   تنمية 

 .069-028( ، 02بورسعيد ، )
( . عادات العقؿ والذكاء االنفعالي وعالقتيما بالتحصيؿ 0202الشقيفي ، موسى بف أحمد )

ة ، المجمة العربية الدراسي لدى طالب الكمية الجامعية في القنفدة . المممكة العربية السعودي
 . 29-22( ، 00)6لتطوير التفوؽ ، 
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( . وحدة مقترحة 0202العزب ، ايماف صابر ، ويس ، عطيات محمد ، وأبو السعود ، محمد )
لتنمية بعض عادات العقؿ لدى طالب الشعب العممية بكمية التربية جامعة بنيا.  مجمة كمية 

 . 292 -260( ، 020) 06التربية ، جامعة بنيا ، 
( . أثر برنامج قائـ عمى الذكاءات المتعددة في تنمية عادات 0202العميمات ، عمي مصطفى )

( ، مركز البصيرة لمبحوث واالستشارات 2العقؿ عند طفؿ الروضة . دراسات في الطفولة ، )
 . 89 -22التعميمية ، الجزائر، 

ات العقؿ لدى معممي المغة ( . درجة استخداـ استراتيجيات عاد0202الغانـ ، وعد أحمد فرج )
االنجميزية في مرحمة التعميـ األساسي مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ . رسالة ماجستير ، كمية 

 الدراسات العميا ، الجامعة األردنية.
( . عادات العقؿ األكثر استخدامًا لدى طمبة الصؼ الثاني عشر 0202الفضمى ، فضيمة جابر )
 .22 -02( ، 20)02غيرات ديموغرافية . مجمة عالـ التربية ، بدولة الكويت وعالقتيا بمت
( . أثر استراتيجيات عادات العقؿ في تنمية ميارات االتصاؿ 0227القاضي ، ىيثـ ممدوح )

المغوي لدى طمبة المرحمة الثانوية في األردف . رسالة دكتوراه ، كمية الدراسات التربوية العميا ، 
 جامعة عماف العربية.

 الجبر التعمـ لمادة أبعاد أنموذج عمى قائـ إثرائي برنامج ( . فاعمية0202، عثماف عمي )نيالقحطا

 العربية بالمممكة  متوسط الثاني الصؼ في الطالب المتفوقيف لدى المنتج العقؿ عادات فيتنمية
 .068 -020( ، 8) 2المجمة العربية لتطوير التفوؽ ،  السعودية.

( . عادات العقؿ وعالقتيا بدافعية االنجاز لدى طالب كمية 0202)القضاة ، محمد فرحاف 
 . 29 -22( ، 8) 2التربية بجامعة الممؾ سعود . المجمة العربية لتطوير التفوؽ ، 

 عمى التعمـ وأنماط التدريس استراتيجيات تنويع بيف التفاعؿ ( . أثر0229جاد ) محمد عزة النادي،

جتماعية ،  تربوية ا عدادية . مجمة دراسات المرحمة اتطالب لدى عادات العقؿ تنمية بعض وا 
02(2، )202- 229. 

تعميـ المغة العربية في التعميـ العاـ ) ( . 0220الناقة ، محمود كامؿ ، وحافظ ، وحيد السيد )
 ، القاىرة : كمية التربية ، جامعة عيف شمس .0مداخمو وفنياتو( ج
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( . الوثيقة القومية لمعايير تقويـ و اعتماد 0202الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد )
 كمياتالتربية بمصر ، متاح 

     scc.mans.eun.eg/facedum/arabic/Files/NARS.pd     www. 
وعادات ( . تنمية بعض ميارات التفكير المعرفية 0202جاد الحؽ ، نيمة عبدالمعطي الصادؽ )

العقؿ باستخداـ شبكات التفكير البصري لتدريس العمـو لدى تالميذ المرحمة ا عدادية . دراسات 
 . 062 -000( ، 27عربية في التربية وعمـ النفس ، )

تنمية  في "التقويـ - االستجابة - البداية" استراتيجية ( . فاعمية0228عبداهلل ) الديف ، ليمى حساـ
 الثانى العممى العمـو . المؤتمر في مادة ا عدادي األوؿ الصؼ تالميذ لدى العقؿ التحصيموعادات

 .2 -0العممية ،  لمتربية المصرية المجتمعى ، الجمعية والواقع العممية االتربية - عشر
( . فاعمية استخداـ نموذج أبعاد التعمـ لمارزانو لتدريس 0202خميفة ، حسف محمد حويؿ )

ية في تنمية التحصيؿ وبعض عادات العقؿ لدى طالب المرحمة الثانوية أساسيات اليندسة الكيرب
 .260 -200( ، 2) 20الصناعية ، مجمة كمية التربية ، جامعة أسيوط ، 

 فى ذاتياً  المتعمـ الرمز عمى قائمة ( . استراتيجية0202سالماف ، أسامة كماؿ الديف ابراىيـ )

 السنة طالب لدى الفكري األمف وميارات العقؿ بعض عادات لتنمية  ا سالمية الثقافة تدريس

 .020 -82( ، 092الباحة . دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ، ) التحضيرية بجامعة
 عادات بعض تنمية في العمـو لتعميـ سكامبر استراتيجية ( . فاعمية0202صالح ، صالح محمد )

ا عدادية ، مجمة كمية التربية ، جامعة  لدى تالميذ المرحمة القرار اتخاذ وميارات العممية العقؿ
 .020 -072( ، 022) 06بنيا ، 

( . فاعمية نموذج أبعاد 0202طو ، مصطفى عبدالرحمف ، ومصطفى ، إيماف محمد صبري )
رجاع مصادر الويب ثالثية التعمـ في رفع المستوى التحصيمي لطالب كمية التربية في نظـ است

-07( ، 62ؿ لدييـ ، دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ،)وتنمية بعض عادات العق األبعاد
 العادات باستراتيجيات  العربية المغة ميارات ( . تدريس0202عبد السالمي ، جاسـ محمد ) 82

 .990 -979( ، 2) 02لمبنات ،  التربية كمية والتطبيؽ . مجمة التنظير العقمية بيف
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 تنمية في المتشعب التفكير استراتيجيات عمى قائـ برنامج ( . فاعمية0229أحمد ) ريـ عبدالعظيـ، 

 القراءة االعدادية . مجمة المرحمة تالميذ لدى العقؿ عادات وبعض الكتابة االبداعية ميارات

 .00 -20( ، 92والمعرفة ،  )
 فى الدماغ إلى المستند التعمـ نظرية استخداـ ( . أثر0202عبدالمجيد ، عبداهلل إبراىيـ يوسؼ ) 

 المرحمة طالب لدى المادة دراسة نحو واالتجاه  العقؿ عادات تنمية بعض عمى الفمسفة تدريس

 .072 -000( ، 22المتفوقيف دراسيًا . دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ، ) الثانوية
( . استخداـ أستديو التفكير في تدريس الرياضيات 0200عبيدة ، ناصر السيد عبد الحميد )

عادات العقؿ المنتج ومستويات التفكير التأممي لدى تالميذ الصؼ األوؿ ا عدادي ، مجمة لتنمية 
ية المصرية لممناىج وطرؽ ( ، الجمع072دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ، العدد )

 .027 -022 ، التدريس
عض ( . فاعمية استخداـ المنظمات البيانية لتنمية ب0200عثماف ، عيد عبد الغني الديب )

عادات العقؿ الالزمة لمتفكير البصري في الدراسات االجتماعية لدى تالميذ المرحمة ا عدادية . 
 .22 -2( ، 00مجمة العمـو التربوية ، كمية التربية بقنا ، جامعة جنوب الوادي ، )

 بطال لدى المتعددة بالذكاءات عالقتيا و العقؿ ( . عادات0202زياد ) عناقرة ، حاـز ، والجراح،
والدراسات ،  لمبحوث  المنارة السعودية . مجمة العربية المممكة في بجامعة طيبة التحضيرية السنة

 .72 -09( ، 2)00األردف ، 
( . عادات العقؿ الشائعة لدى طالبات كمية اربد الجامعية . مجمة 0200عياصرة ، محمد نايؼ )
 . 200-092( ، 2) 02العمـو التربوية بمصر ، 

 المنظـ التعمـ ميارات تنمية في التفكير خرائط عمي التدريب ( . أثر0202ثابت )فضؿ ، أحمد 

االبتدائية . مجمة كمية التربية ، جامعة  المرحمة تالميذ مف   عينة لدى عادات العقؿ وبعض ذاتياً 
 . 82-0( ، 28طنطا ، )

 والتوزيع.( . ثالثوف عادة عقؿ. عماف : ديبونو لمطباعة والنشر 0222قطامي ، يوسؼ )
 في العمماء نادي أنشطة عمى قائـ تدريبي برنامج ( . فاعمية0202محمد ، صالح محمد محمود )

 العربي العممي ا عدادي . المؤتمر الثالث الصؼ تالميذ مف عينة لدى العقؿ المنتجة عادات تنمية
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 التعميـ : بعنواف ببنيا التربية مع كمية التربية بالتعاوف ألصوؿ المصرية لمجمعية واألوؿ السادس
 . 092 -020( ، 0العربي ، ) الربيع ثورات بعد ما وآفاؽ

 لتنمية ميارات الحقيقي التدريس معايير عمى قائـ ( . برنامج0200محمود ، عبدالرازؽ مختار )

بأسيوط ،  التربية كمية تالميذىـ ، مجمة لدى  المنتج  العقؿ العربية ا بداعية وعادات المغة معممي
08 ،207- 600. 

 تدريس في التشاركي التدريس عمى قائـ برنامج  ( . فاعمية 0202مرجاف ، سمر محمد رضا )

الرياضيات ،  تربويات ا عدادية ، مجمة المرحمة طالب لدى العقؿ الرياضياتمتنمية بعض عادات
08  (0 ، )009- 006      . 

 التعمـ أبعاد نموذج عمى القائـ االنفوجرافيؾ استخداـ تقنية ( .  أثر0202ميالد ) منصور ، مارياف

التربية  كمية طالب لدى المنتج العقؿ وعادات  السحابية الحوسبة مفاىيـ تنمية بعض عمى لمارزانو
 .067 -006( ، 2) 20. مجمة كمية التربية بأسيوط ، 

 الست فكيرالت عمى قبعات استراتيجية قائمة ( . فاعمية0202ىالؿ ، سامية حسنيف عبدالرحمف )

الثانوي ، دراسات  األوؿ الصؼ طالب لدى العقؿ بعض عادات تنمية و الرياضيات في تحصيؿ
 .068 -002،  0( ، ج22النفس ، ) وعمـ عربية في التربية

( . المعايير القومية لمتعميـ في مصر ، مشروع إعداد المعايير 0222وزارة التربية والتعميـ )
 (، القاىرة  : األمؿ لمطباعة والنشر.  0القومية . )

استراتيجيات تعميـ المغة العربية في المرحمة الثانوية . القاىرة : ( . 0222يونس ، فتحي عمي )
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