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   الثبلثالمجلد  -الثبنٌ  مقدمة العدد

دلخ. ٔانًضبثشح عٓذ شخصٙ نكٍ انذلخ ٔاٌ كبَذ رزصف ػًهٛخ انجؾش ثبَٓب يغٓذح ٔيضُٛخ ٔرؾزبط انٗ يضبثشح، 

عًخ شخصٛخ نكُٓب رؾزبط انٗ يؼشفخ ٔػهى. اكضش انًشبكم انزٙ رٕاعّ يؾكًٙ انجؾٕس لهخ دلخ انجبؽش فٙ 

يٍ ؽٛبرّ فٙ عًؼٓب. فٛصم انٗ َزبئظ غٛش صًُٛب اعزخذاو االدٔاد انًُبعجخ فٙ يؼبنغخ انجٛبَبد انزٙ لضٗ عضاء 

 دلٛخ.

ٚغزخذيٓب نًؼبنغخ ثٛبَبرّ. ٔنالعف ذد ثؾبعخ انٗ رذسٚت ٔاضؼ فٙ كٛفٛخ ارخبر انمشاس ؽٕل أ٘ اداح انجؾبصٌٕ انغ

 فبٌ انزذسٚت انز٘ ٚخضغ نّ انجبؽش انغذٚذ ال ٚكفٙ نزا ػهّٛ االػزًبد ػهٗ َفغّ ثشكم كجٛش.

 Global institute for study and research -عغش –انؼذد يٍ يغهخ انًؼٓذ انذٔنٙ نهذساعخ ٔانجؾش فٙ ْزا 

journal(GISR-J)  عبيؼخ  –كهٛخ انزشثٛخ ثجشٚذح االعزبر انًغبػذ فٙ   صالػ دمحم يؾًٕد دمحمَُشش ثؾضب نهذكزٕس

راليٛز انصف  انًؼشفٙ نذٖ فٕق فبػهٛخ ثشَبيظ لبئى ػهٗ َبدٖ انغبثخ  فٙ رًُٛخ يٓبساد انزفكٛش. ثؼُٕاٌ  "انمصٛى

  "انضبَٙ اإلػذاد٘

لجى  فػؽ السعخفيفي تشسية ميارات التفكيخ  نادي الغابةقائع عمى  يالجراسة إلى الكذف عغ فاعمية بخنامج تجريبىجفت ىحه ٔلذ 
شبق عمييع الباحث السشيج شبو التجخيبي  الثاني اإلعجادي( تمسيحًا وتمسيحة مغ تالميح الرف 12التالميح وتكػنت عيشة الجراسة مغ عجد )

فػؽ مقياس التفكيخ  ،، وكانت أدوات الجراسة السدتخجمة عبارة عغ بخنامج الجراسةياس القبمي والبعجذو السجسػعة الػاحجة ذات القي
 -فػؽ السعخفي )التخصيط, وبعج السعالجة اإلحرائية تػصمت الشتائج إلى فاعمية بخنامج الجراسة في تشسية جسيع ميارات التفكيخ السعخفي
ئًيا بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ البعجي األوؿ، والبعجي , ووججت فخوؽ دالة إحراالتقييع( -السخاقبة

، وتػصمت الشتائج أيزًا إلى عجـ وكاف حجع التأثيخ كبيخاً  الثاني ي، ومياراتو الفخعية لرالح القياس البعجفػؽ السعخفيالثاني في التفكيخ 
            .وجػد فخوؽ دالة بيغ متػسصات درجات الحكػر واإلناث

     

 انزؾشٚش

Gisr-j@hotmail.com 

info@gisr.org.uk 
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انجبؽضٍٛ ٔانًزخصصٍٛ ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انغبيؼبد ٔ ألػضبءرُشش انًغهخ انجؾٕس 

 ٔاالَغهٛضٚخ. انؼشثٛخ ثبنهغزٍٛ

ٕٚيب يٍ اعزاليّ  21ٔانُشش رزٍ ثغشػخ ؽٛش ٚزى رؾكٛى انجؾش خالل  انزؾكٛى ٔانًغهخ ػًهٛخ يؾكًخ اعشاءاد

 ٕٚيب يٍ لجٕنّ ثؼذ اعشاءاد انزؼذٚالد. 30ُٔٚشش خالل 

 رؤٍتنب

  رسبلتنب

 هداف المجلةأ
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 تحزٍز فٌ المجلةهَئة ال

 ثشٚطبَٛب –انزؾشٚش د. ؽبفظ انكشيٙ  ْٛئخ سئٛظ

 ثشٚطبَٛب –انًؾشس انزُفٛز٘ : د اثشاْٛى ؽًبد 

 عبيؼخ عذح -انغؼٕدٚخ  –االعزبر انذكزٕس َبٚف انضاسع 

 عبيؼخ انًهك ػجذ انؼضٚض -يصش  -كزٕس  خبنذ سيضبٌ االعزبر انذ

 عبيؼخ االلصٗ -فهغطٍٛ  –االعزبر انذكزٕس ؽغُٙ ػٕاد 

  أؽًذ صبدق ػجذ انًغٛذاالعزبر انذكزٕس 

 عبيؼخ انًهك عؼٕد  - انغؼٕدٚخ  –د. رٕفٛك انشلت 

 عظ عبيؼخ انششق االٔ -االسدٌ - ثُٙ يفشط دمحم .د

 فهغطٍٛ -ثٕػمٛم أد. اثشاْٛى 

 االسدٌ  -د. عبيٙ ؽشٚض

    انًؾشس انزُفٛز٘ االسدٌ - يؾًٕد دمحم د. 

 عهطُخ ػًبٌ –د. ػجذ انفزبػ أثٕ صٚذ 

 انغؼٕدٚخ - ػٕدح دمحم . انذػى انفُٙ

  عكشرٛشح انزؾشٚش : ػجٛش خهٛم
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 اإلستشبرٍةهَئة 

 د. يؾًٕد عٛذ ػهٙ أثٕ عٛف

  د. ػجذ اعًبػٛم

 انغؼبفشح انغالو  ذػج د.

  د. َجٛم انًمبثهخ

 د. أؽًذ صبدق ػجذ انًغٛذ

 د. عبيٙ ؽشٚض

 عهطُخ ػًبٌ –د. ػجذ انفزبػ أثٕ صٚذ 

 د. اثشاْٛى اثٕ ػمٛم 

 د. اكشو فزؾٙ 

 أ.د/ أؽًذ صبدق ػجذ انًغٛذ

 انؼشاق د يضُٗ انًضسٔػٙ ـ عبيؼخ انًغزُصشٚخ

 انغؼٕدٚخد . َٕسح انؼٛذ ـ عبيؼخ االيٛشح َٕسح 

  عبيؼخ االيٛش عطبو انغؼٕدٚخ، د. يؾًٕد عًٛش ػجٛذ

 انؼشاق عبيؼخ ثغذاد ، أ.د. ػجبط فبضم انغؼذ٘

 ػُبق،  عبيؼخ رجغخ انغضائش عًبلد.

 ، عبيؼخ انًهك عؼٕدػجذ انشؽًٍ َذا  .د

 اعًبػٛم انجشصبٌ عبيؼخ انًهك عؼٕد  .د

 دمحم اثٕ انشة عبيؼخ عذح  .د
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 انذٔنٙ نهذساعخ ٔانجؾشيغهخ انًؼٓذ 

Global Institute for Study and Research( Gisr-J) 

 المجلة  معبٍَز التحكَم
يزٕعظ دسعخ  انذسعخ انًؼٛبس 

 انزؾكٛى

 يالؽظبد

 كهًخ20ال ٚزغبٔص  5 صٛبغخ ػُٕاٌ يُبعت نهجؾش 

 كهًخ 300ال ٚضٚذ ػٍ   5 يهخص يؾكى خكُبث 

شٕٓس يضذ  6ٚفمذ انجؾش دسعخ ػٍ كم   5 انغذح ) ٚكٌٕ ثؾش عذٚذا ( 

 يٍ ربسٚخ اػذاد انجؾش

 يذٖ اػزًبد انجؾش ػهٗ انًصبدس االصهٛخ  5 االصبنخ 

يمذيخ يخزصشح رٕضؼ يبرا عٛفؼم   5 طشٚمخ ػشض انًشكهخ انجؾضٛخ فٙ انًمذيخ 

 انجبؽش فٙ ْزِ انجؾش

   5 ٔيُطمٙ يزغهغمرشرٛت ػُبصش انجؾش ثشكم  

   10 انجؾش ثطشٚمخ ػهًٛخصٛبغخ يشكهخ  

   5 ٔرطجٛمبرّ ٔيجشسارّاًْٛخ انجؾش  

يشاعؼخ االدة انُظش٘ ٔيذٖ رغطٛزّ  

 نًٕضٕع انذساعخ

 ٚغت يشاػبح انزغهغم ٔانزشاثظ  10

ػهٗ االلم رٕصٛك يشعغ ٔاؽذ يُشٕس  فٙ   5 ؽذاصخ انًشاعغ 

 انغُخ انزٙ عُٛشش فٛٓب انجؾش

ٔدلخ يُبعجخ يُٓغٛخ انجؾش نهًٕضٕع  

 اعشاءاد انجؾش

10   

   10 االؽصبئٛخ انًغزخذيخ األعبنٛتدلخ االعبنٛت  

 االيالء ٔانُؾٕ ٔانصٛبغخ  5 عاليخ انهغخ انًغزخذيخ 

 ثبألدةيُبلشخ انُزبئظ ثطشٚمخ ػهًٛخ ٔسثطٓب  

 انُظش٘

10   

عاليخ انزٕصٛك داخم انجؾش ٔكزبثخ انًشاعغ  

 االصذاس  APAفٙ َٓبٚخ انجؾش ٔفك َظبو 

 انغبدط

5   

   100 انًغًٕع 

  j@hotmail.com-gisrٔنًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد ٚشعٗ االرصبل ػهٗ سئٛظ ْٛئخ انزؾشٚش ػهٗ االًٚٛم:
info@gisr.org.uk 

 انًؾشس انزُفٛز٘
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 الفهزس

 الرفحات  السؤلفػف  \السؤلف  العشػاف  

فبػهٛخ ثشَبيظ لبئى ػهٗ َبدٖ انغبثخ  فٙ رًُٛخ يٓبساد   .1

  راليٛز انصف انضبَٙ اإلػذاد٘ انًؼشفٙ نذٖ انزفكٛشفٕق

 
 

 د.صالػ دمحم يؾًٕد دمحم
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تالمَذ الصف الثبنٌ  المعزفٌ لدى فوق علي نبدى الغببة  فٌ تنمَة مهبرات التفكَزفبعلَة بزنبمج قبئم 

  اإلعدادً
 صالػ دمحم يؾًٕد دمحم.د

 لغى ػهى انُفظ –أعزبر يغبػذ 

 عبيؼخ انمصٛى –كهٛخ انزشثٛخ ثجشٚذح 

generaldoctor@yahoo.com 

 

 : سلخصال

لػجى  فػػؽ السعخفػيفػي تشسيػة ميػارات التفكيػخ  نػادي الغابػةقػائع عمػى  يىجفت ىػحه الجراسػة إلػى الكذػف عػغ فاعميػة بخنػامج تػجريب
شبػػػق عمػػػييع الباحػػػث السػػػشيج شػػػبو  الثػػػاني اإلعػػػجادي( تمسيػػػحًا وتمسيػػػحة مػػػغ تالميػػػح الرػػػف 12التالميػػػح وتكػنػػػت عيشػػػة الجراسػػػة مػػػغ عػػػجد )

مقيػاس التفكيػخ  ،سدتخجمة عبػارة عػغ بخنػامج الجراسػة، وكانت أدوات الجراسة اليالتجخيبي ذو السجسػعة الػاحجة ذات القياس القبمي والبعج
فػػػؽ السعخفػػي , وبعػػج السعالجػػة اإلحرػػائية تػصػػمت الشتػػائج إلػػى فاعميػػة بخنػػامج الجراسػػة فػػي تشسيػػة جسيػػع ميػػارات التفكيػػخ فػػػؽ السعخفػػي

بيػة فػي القياسػيغ البعػجي األوؿ، , ووججت فػخوؽ دالػة إحرػائًيا بػيغ متػسػصي رتػب درجػات السجسػعػة التجخيالتقييع( -السخاقبة -)التخصيط
، وتػصػمت الشتػائج أيزػًا وكاف حجع التػأثيخ كبيػخاً  الثاني ي، ومياراتو الفخعية لرالح القياس البعجفػؽ السعخفيوالبعجي الثاني في التفكيخ 

 .                            إلى عجـ وجػد فخوؽ دالة بيغ متػسصات درجات الحكػر واإلناث

 .: فبػهٛخ، ثشَبيظ رذسٚجٙ، َبد٘ انغبثخ، يٓبساد انزفكٛش فٕق انًؼشفٙالمفتبحَةالكلمبت 

 مقدمة:

ميارات التفكيخ العميا في السخاحل التعميسية السختمفة، وعجـ االقترار عمى الحفع،  تشسية أجل مغ التعميع إف
 التعامل مغ الستعمع ذلظ يسكغ إذ الستقجمة في الجوؿ لمتعميع استخاتيجياً  ىجفاً  والتمقيغ، والتحكخ، واالستيعاب، يعتبخ

التفكيخ فػؽ السعخفي،  والتفكيخ  عمى يعتسج الحي السعاصخ العالع متغيخات ومع السعخفة، تفجخ وفاعمية مع بكفاءة،
 .الحزاري  والتصػر لمتقجـ كأساس السذكالت والتأممي، واإلبجاعي، وحل الشاقج،

 حالة في الستعمع تجعل التفكيخ فػؽ السعخفي التي ميارات عمى الستعمسيغ بتجريب اىتست الجوؿ الستقجمة فقج ولحلظ 

 تداعجه التي والجافعية االنفعالية وتقمباتو وحاالتو، تفكيخه، لعسميات الػاعية والتقري، والسخاقبة البحث، مغ مدتسخة

العجيج مغ البخامج  وأسخع، وبالتالي ضيخت والسذكالت بذكل أدؽ، وأفزل، السػاقف مع األفزل التعامل عمى
السرسسة لتشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي بذكل مباشخ ومدتقل عغ السػاد الجراسية لتبشى عمى أساس أنذصة 
تفكيخية تداعج في تصػيخ وتشسية عسميات التفكيخ فػؽ السعخفي لمستعمسيغ، ويأتي بخنامج الجراسة الحالية كإضافة 

  جـ ألوؿ مخة في بيئة عمسية استكذافية تفاعمية متشػعة السثيخات.ججيجة ومبتكخة ليحه البخامج، ويدتخ
 -مذكمة الجراسة:

اصصحاب السعمسيغ والسعمسات لمتالميح مغ الجشديغ في زيارات متعجدة لمسجيشة العمسية االستكذافية أثشاء 
في السجرسة  الحع أف الشطع التخبػية الدائجة التعميسية بيالمعسمية  ذة الباحثومعاي بالدادس مغ أكتػبخ

التفكيخ فػؽ ال تػلى اىتسامًا كبيخًا بتشسية  والستاحف التفاعمية وبجاخل األنجية التعميسية السػجػدة بالسجيشة أنيا
 ،إلى جانب ضعف في الػعي لجى السعمسيغ بأساليب التالميح،حياة  مغ السخاحل التعميسية السختمفة، في السعخفي

تالميح، كسا أف تشفيحىع لمسشاىج كاف ومازاؿ يعتسج عمى دراسة التمسيح اللجى  فػؽ السعخفي التفكيخ خامج تشسيةوب
 ،لمحقائق العمسية اعتسادًا عمى الحفع والتمقيغ، دوف أف يذارؾ التمسيح في معخفة أسباب دراستو ليحه الحقائق

 وغيخ قادر عمى إنتاجيا. ،ػماتوربصيا بسا حػلو، وبالتالي أصبح التمسيح مدتيمظ لمسعم

، ولعل ىحا الخأي ال يسثل وجية نطخ شخرية لمباحث، وإنسا يعزجه ما أشارت إليو نتائج دراسة كل مغ
أداء السجرس داخل الفرل واعتساده عمى الصخؽ التقميجية كحلظ فإف  [8]،[7]،[6]،[5]، [4] ،[3] ،[2]،[1]

قائسة عمى التججيج، األمخ الحي  يدسح لمتالميح بسسارسة أنذصة تعميسيةالستسثمة في الدبػرة والكتاب السجرسي، ال 
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، وعجـ وجػد التقييع( -السخاقبة  -التفكيخ فػؽ السعخفي ومياراتو)التخصيط أدى إلى ضعف مدتػى التالميح في
، والتخصيط، االستكذاؼأثخ لمتفاعل بيغ مدتػى إدراؾ التالميح لسكػف التججيج ومدتػاىع في الجافع السعخفي عمى 

 إلى أف التجريذ الحي ال يػضف ،[10]،[9]، [1]ا كل مغ ، وفى ىحا الدياؽ أشار والسخاقبة والتحكع، والتقييع
فيو يقجـ لمتالميح خبخات تعميسية غيخ كاممة تجعل التمسيح في نياية السصاؼ مدتيمظ  التفكيخ العميا ميارات

 لمسعمػمة وغيخ مشتج ليا. 
 لتجريب متعجدة مػاقف كي يتيح مغ خاللو بيحه التػجيات قاـ الباحث بإعجاد ىحا البخنامجوإيسانًا مغ الباحث 

 باكتدا عمى تداعجىع التي العمسية بالخبخات واالىتساـ وتػضيفيا، بأنفديع السعمػمات إلى التػصل عمى التالميح
  .يفكخوف  كيف التالميح لتعميع اإلندانية السعخفة واستثسار ،التخصيط، والسخاقبة والتحكع، والتقييع ميارات
بخنامج حجيث يدتخجـ ألوؿ مخة قائع عمى نادي الغابة في تشسية ميارات  استخجاـ تحاوؿ الحالية الجراسة فإف ولحلظ

ع، حيث يحاوؿ الباحث مغ تفكيخى بعسميات وعييع ديادةتالميح الرف الثاني اإلعجادي ل السعخفي لجى فػؽ  التفكيخ
البخنامج أف يحجث نقمة نػعية في عسمية التعمع مغ خالؿ نقميا مغ الفرل السجرسي السغمق، خالؿ تصبيق ىحا 

والبيئة السجرسية السغمقة بالسشاىج، واالمتحانات، وشخيقة الحفع والتمقيغ إلى التعمع في بيئة عمسية استكذافية 
غ كػنيا تختكد عمى السعمع إلي تخكيدىا مفتػحة متشػعة السثيخات تحتـخ حػاس التالميح، بل وتشقل عسمية التعميع م

عمى الستعمع، وتسشحيع الحخية في التفكيخ وبجاخل أنجية عمسية متخررة تشسي ميارات التفكيخ العميا لجييع وفي 
السعخفي( ويذبع حاجات التالميح وميػليع  فػؽ  االتجاه الحي نخيجه، ويخيجه التالميح )تشسية ميارات التفكيخ

 ع الػعي بعسميات التفكيخ لجييع ومخاقبتيا والتحكع فييا وتقييسيا.واتجاىاتيع ويسشحي
في تفكيخ التالميح  التفكيخ فػؽ السعخفي مياراتوتعسيقًا لمذعػر بسذكمة الجراسة الحالية ولمتعخؼ عمى مجى تػافخ 

وتزسغ ، الرف الثاني اإلعجادي( تمسيحًا وتمسيحة مغ تالميح 80قاـ الباحث بتصبيق اختبار مبدط عمى )
، وكذفت نتيجة االختبار عغ وجػد ضعف التخصيط، والسخاقبة والتحكع، والتقييع اآلتية السياراتاالختبار قياس 

 .التفكيخ فػؽ السعخفي مياراتممحػظ لجى التالميح في جسيع 
 ىحا ومغ، [11]اآلخخيغ عميو أفكار تدقط أف يفكخ، ال كيف التمسيح تعّمع التي العسمية تمظ ىي الشاجحة والتخبية

التفكيخ فػؽ السعخفي وفى بيئة  بخنامجًا ججيجًا يديع في تشسية ميارات يرسع أف الباحث عمى واجباً  بات السشصمق
تعميسية ججيجة عغ بيئة السجرسة التقميجية، بيئة متشػعة السثيخات يعتسج فييا التعميع عمى االستكذاؼ والتفاعل 

التخبػي،  لمسػقف الحقيقي فيسيع عغ وتكذف الصالب تفكيخ التي تثيخ وتشػع في الصخؽ والفشيات واالستخاتيجيات
 خالؿ مغ والسسارسة وتفديخه تعمسو مغ خالؿ االستكذاؼ تع ما لتػضيح السشاسبة الفخصة أف يعصى لمتمسيح بسعشى

 سيسات صحيحة. وبشاء تع مشصقية إجابة إنتاج أو إنذاء عمى يكػف قادراً  إليو، وبالتالي السػجو عمى الدؤاؿ إجابتو
إلى أف السسارس لسيارات التفكيخ العميا في البيئات التعميسية  [14]، [13]،[12]وفي ىحا الدياؽ أشارا كل مغ

االستكذافية غيخ الشسصية يشبغي أف يؤمغ بأىسية ىحه البيئات أواًل، ثع يالحع التأثيخ اإليجابي لسسارستو التعميسية 
 القياـ بالسيسات.فييا، ثع يدتخجـ األدوات السشاسبة لو، األمخ الحي يقػد إلى تعديد الجافعية واإلنجاز أثشاء 

 هذا وتتزح مذكلة الدراسة في اإلجابة على الدؤال الرئيدي التالي: 
 عيشة البحث؟ لجىالتفكيخ فػؽ السعخفي  ميارات تشسية يالسدتخجـ ف يفاعمية البخنامج التجريب ىمج ما

 ويتفخع عغ ىحا الدؤاؿ التداؤالت الفخعية التالية:

القبمي والبعجي لمتفكيخ  صي رتب درجات السجػعة التجخيبية في القياسيغتػجج فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسىل  -1
 التقييع(؟ -السخاقبة  -)التخصيط ومياراتو الفخعية فػؽ السعخفي,
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تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ البعجي األوؿ والبعجي  ىل -2
 ؟ التقييع( -السخاقبة  -)التخصيط ومياراتو الفخعية ،فػؽ السعخفيالثاني في التفكيخ 

فػؽ تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصي رتب درجات الحكػر واإلناث في القياس البعجي لمتفكيخ  ىل -3
 التقييع(؟ -السخاقبة   -)التخصيط ومياراتو الفخعية ،السعخفي
 أهداف الدراسة:

 تيجؼ ىحه الجراسة إلى:
تالميح الرف  السعخفي لجى فػؽ  نادي الغابة  في تشسية ميارات التفكيخ قائع عمى يبخنامج تجريبختبار فاعمية ا -1

  الثاني اإلعجادي.

 بذيخيغ. ستسخار فاعمية البخنامج بعج تصبيقو بفتخة مغ الدمغ تقجراالتعخؼ عمى مجى  -2
 إناث(. -قًا لستغيخ الشػع )ذكػرلفاعمية البخنامج لجى عيشة الجراسة وف ياألداء البعج يالتعخؼ عمى الفخوؽ ف  -3

 أهسية الدراسة: 
يسثل أعمى مدتػيات الشذاط العقمي الحي  لجى التالميح مشح سغ صغيخة  السعخفي فػؽ التفكيخ إف تشسية ميارات 

 ذلظ ألنو مدتػى مغ التفكيخ السعقج الحي يتعمق بسخاقبة الفخد لكيفية استخجاـ عقمو ،واعيا بحاتو التمسيحيجعل 
وتشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي مغ خالؿ ىحا البخنامج القائع عمى  ،سو لعسميات التفكيخ التي يقـػ بياوتقيي

وتحتـخ  ،نادي الغابة في بيئة عمسية استكذافية تفاعمية متشػعة السثيخات تسشح التالميح الحخية في التفكيخ
 :ديع في تحقيق التاليي ذلظ أفيسكغ  ،جرسة السغمقةلمتالميح عغ بيئة الس وتسثل بجيل مقشع ،وتداؤالتيع ،حػاسيع
لجى التالميح مشح سغ صغيخة مغ خالؿ ىحا البخنامج الججيج مغ الستػقع أف  السعخفي فػؽ التفكيخ تشسية ميارات  -1

 خاونط ، التعمعمذكالت  ومػاجية التعميسة، العسمية كفاءة ورفع ،الجراسي التحريل زيادة فييؤدي دورا  بارزا  
 .اضخوري مصمبا يعج لجى التالميح السعخفي فػؽ التفكيخ ميارات  تشسية فإف الجور ىحا ألىسية

عمى  تيعقجر  لجى التالميح مغ خالؿ ىحا البخنامج مغ الستػقع أف يحدغ السعخفي فػؽ التفكيخ تشسية ميارات  -2
ار الستختبة عمى استخجاـ إحجى عمى التشبؤ باآلثتيع قجر  و يحدغ واألكثخ مشاسبة عالةالف اتستخاتيجياختيار اال

 ،السخاقبة والتحكع ،واالستكذاؼ والتخصيط عمى االستيعاب تيعقجر  ومغ ثع يحدغ االستخاتيجيات دوف غيخىا
 .والتقييع ومغ ثع حل السذكالت 

عمى  التالميحداعج لجى التالميح مغ خالؿ ىحا البخنامج مغ الستػقع أف ي السعخفي فػؽ التفكيخ تشسية ميارات  -3
استخجاـ السعمػمات و  ية التعمعمالقياـ بجور إيجابي في جسع السعمػمات وتشطيسيا ومتابعتيا وتقييسيا في أثشاء عس

 سميسة. عمى التفكيخ بصخيق التمسيحتحقيق تعمع أفزل مغ خالؿ زيادة قجرة و  وتػضيفيا في مػاقف التعمع السختمفة

داخل نادي الغابة والبيئة  في السػاقف التعميسية السختمفة تالميحلجى ال يعج تشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي -4
 .ة لجى التالميحالتفكيخ األساسي تشسية ميارات ىػ أحج متصمباتالعمسية السفتػحة 

 البحث مغ مدتسخة حالة في التمسيح سيجعل الججيج تشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي مغ خالؿ ىحا البخنامج -5

 مع األفزل التعامل عمى تداعجه والتي والجافعية االنفعالية وتقمباتو وحاالتو تفكيخه لعسميات لػاعيةا والتقري والسخاقبة

 .والسذكالت السػاقف

وأف  ،ججيجة وخصط إلى وضع أىجاؼ التالميحقػد سي تشسية التفكيخ فػؽ السعخفي مغ خالؿ ىحا البخنامج الستكامل -6
 .القجيع مشيا ػامغيأو  ػاخاجعي

التالميح عشجما يقػمػف بسسارسة ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي مغ خالؿ ىحا البخنامج الججيج في بيئة عمسية   -7
تعميسية استكذافية متشػعة السثيخات فإنيع سيكتدبػف عجد مغ القجرات وىي: رفع مدتػى ميارات ىحا التفكيخ إلى 

وتصبيقيا عمييا، والخبط ما  ،ات إلى مػاقف ججيجةمدتػى السجخدات وفيسيا، ونقل ما تع اكتدابو مغ استخاتيجي
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بيغ السعخفة الستذكمة مدبقًا لجييع بسا يدتكذفػنو مغ معمػمات ججيجة، وزيادة العسق بشسط تفكيخىع بسا 
 سيدتخجمػف مغ استخاتيجيات أثشاء عسمية التعمع. 

بخنامج سيعصي التمسيح إحداسًا بقجرتو إف تشسية التفكيخ فػؽ السعخفي في بيئة عمسية استكذافية مغ خالؿ ىحا ال  -8
عمى الديصخة عمى تفكيخه واستخجامو بشجاح، وحيشسا يتػافق ىحا الذعػر مع استكذاؼ التمسيح واستجاباتو لسثيخات 

وقجراتو في أداء السيسات الحياتية والسجرسية السختمفة، باإلضافة إلى التأني  ،ىحه البيئات سيديج مغ ثقتو  بشفدو
 عساؿ والسخونة فييا، وأيزًا القجرة عمى حل السذكالت.في أداء األ

تتزح أيزًا أىسية تشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي في ىحه الجراسة في تذجيع التالميح مشح سغ صغيخة عمى  -9
 فيع السحتػى السعخفي برػرة أعسق، باإلضافة إلى تحػيل ما يتعمق بسذاعخىع إلى خبخات إيجابية. 

عمى أف التالميح السسارسيغ لسيارات التفكيخ فػؽ السعخفي قج ، [16] ،[15]، [6]ات الدابقة أكجت الجراس -11
 اكتدبػا السيارات التعميسية بذكل أفزل مغ الستعمسيغ غيخ السسارسيغ. 

لتػضيف األنذصة السستجة لمشػادي العمسية في تشسية ميارات أخخى مغ  لمسعمسيغ دليال  ستػفخ ىحه الجراسة -11
 ميارات التفكيخ العميا كالتفكيخ االبتكاري والتفكيخ الحجسي والشاقج والتأممي واالستجاللي والسشصقي.

 -مرطلحات الدراسة:

والسختبصػة التفكيخ التػأممي مقياس  عمىتتسثل إجخائيًا في معجؿ الديادة في درجات التالميح  Effectiveness الفاعمية: -1
قػائع ويقرػج بيػا فػي ىػحا البحػث التػأثيخ الشػاتج عػغ مػخور التالميػح بخبػخات بخنػامج تػجريبي ، بتصبيق السعالجة التجخيبيػة

عمػػى األنذػػػصة التفاعميػػػة السستػػػجة لشػػػادي الغابػػػة فػػػي تشسيػػػة ميػػػارات التفكيػػػخ فػػػػؽ السعخفػػػي لػػػجى تالميػػػح الرػػػف الثالػػػث 
 اإلعجادي.

 program based on the Forest Club regarding    The البرنامج التدريبي القائم على نادي الغابة : -2

ىػ عبارة عغ مجسػعة مػغ األنذػصة التفاعميػة  لشسػازج حيػانػات وشيػػر  وديشاصػػرات الػدمغ القػجيع ونسػاذج تفاعميػة 
 ،وشخيقػػة معيذػػتيا ،وكيفيػػة التفػػاىع بيشيػػا ،ولغتيػػا ،وأصػػػاتيا ،وحخكاتيػػا ،لسخمػقػػات قػػاع البحػػخ وىػػحه الشسػػاذج تجدػػج شػػكميا

والتقيػػيع بيػػجؼ أحػػجاث تغييػػخ فػػي  ،والسخاقبػػة والػػتحكع ،ويتفاعػػل معيػػا التالميػػح بالخويػػة والتأمػػل ومسارسػػة ميػػارات التخصػػيط
معمػمات، وأداء، وميارات، وسمػكيات، واتجاىات الستجربيغ، األمػخ الػحي يجعػل أداءىػع فػي مجػاؿ التػجريب بكفػاءة وإنتاجيػة 

يخات لمتعمع داخل ىحا الشادي نتيجة لعامػل الخصػػرة أو بعػج الدمػاف والسكػاف يػتع تػػفيخه وما ال يدتصيع أف نػفخه مغ مث ،عالية
 ليع مغ خالؿ تكشػلػجيا الػاقع االفتخاضي التي تعخض لمتمسيح بيئة واقع افتخضي تفاعمية ثالثية األبعاد. 

ة تتع داخل العقل وتتسثل ىي عسميات معقج   Metacognitive  thinking  skills  مهارات التفكير فوق السعرفي
ويقـػ بػاسصتيا بتشطيع معخفتو وتقييع قخاراتو والتحكع في  ،في مجسػعة قجرات ميستيا تػجيو وإدارة أداء الفخد

     .[9]تفكيخه
وتعخؼ إجخائيًا بأنيا مجسػعة مػغ القػجرات العقميػة التػي تسكػغ التمسيػح مػغ متابعػة تعمسػو والػػعي بػو  ومعخفػة خصػاتػو 

وتقػػاس بالجرجػػة التػػي  ،والقػػجرة عمػػى أدارة السعخفػػة مػػغ خػػالؿ تخصػػيط ومخاقبػػة خصػػػات تعمسػػو والػػتحكع والتأمػػل فييػػا وتقييسيػػا 
 السعخفي السعج لحلظ  يحرل عمييا التمسيح في مقياس التفكيخ فػؽ 

 ويسكغ تحجيج ىحه السيارات وتعخيفيا إجخائيًا كالتالي :

وتعشػػي قػػجرة السػػتعمع عمػػي تحجيػػج اليػػجؼ واإلحدػػاس بػجػػػد مذػػكمة وتحجيػػج شبيعتيػػا  Planning التخطييي.   - أ
  واختيار استخاتيجية التشفيح ومياراتو والتشبؤ بالشتائج السحتسمة والسخغػبة.

وتعشػي قػجرة السػتعمع عمػي اكتذػاؼ العقبػات واألخصػاء ومعخفػة كيفيػة التغمػب عمييػا      Monitoringالسراقبية  - ب
 والتخمز مشيا.
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وتعشي قجرة الستعمع عمي الحكع عمي دقة الشتائج ومجى كفاءتيا وتقييع فاعمية الخصة     Assessment  التقييم  -ج
 وتشفيحىا.

 اإلطار الشظري والدراسات الدابقة : 

يعج التفكيخ فػؽ السعخفي مغ أعمي مدتػيات التفكيخ إذ يػصف بأنو مدػتػى مػغ التفكيػخ السعقػج الػحي يتعمػق بسخاقبػة 
ويتأكػج  ،فالفخد القادر عمي حل مذكالتو بفاعميػو يدػتصيع أف يتحػجث مػع نفدػو برػػرة مدػتسخة  ،الفخد بكيفية استخجاـ عقمو 

 تحخكو أو تػجيو صحيحًا أـ ال. ويقيع فيسا إذا كاف ،مغ التقجـ الحي أحخزه 

ألي أف السعخفة وما فػؽ السعخفة عسميتاف متجاخمتاف تخبصيسا عالقة وثيقة في أي نذاط لمتفكيخ  [17]وتذيخ الخويثي
يقـػ بو العقل لحل السذكالت وأداء السياـ يقـػ عمي أساس دمج نػعيغ مغ األنذصة السعخفية وذلظ الكتداب السعمػمات 

ػد الستعمع وتشطسيا وتزبصيا وتقيسيا بيجؼ اكتداب ىحه واألنذصة السعخفية تػجو جي ،والسعارؼ بكافة أشكاليا أو تصػيخىا
 السعارؼ وتذكيميا وتصبيقيا. 

 الحكي الدمػؾ مكػنات أىع مغ تعج معقجة عقمية ميارات بأنو السعخفي فػؽ  ميارات التفكيخ [14]جخواف يعخؼو 
 التفكيخ أنذصة جسيع عمى الديصخة بسيسة وتقـػ والخبخة، العسخ في التقجـ مع شسػتو  السعمػمات معالجة في

  .التفكيخ ميسة متصمبات لسػجية بفاعمية الفخد مػارد واستخجاـ السذكالت لحل والسػجية العاممة
 السذكمة، حل في الفخد ألداء والتقييع والسخاقبة التخصيط وضيفتيا عميا، عقمية عسميات ابأني [18] ا فيشساف ويعخفي

 أحج بػصفيا السذكمة حل في العاممة السختمفة التفكيخ ميارات إدارةو  تػجيو ميستيا ، تشفيحية ميارات أيزا وىي
 . البيانات معالجة أو الحكي األداء مكػنات

 إلى لمػصػؿ محجدة خصط وضع عمى وقجرتو بتعمسو لسا يقـػ وإدراكو الفخد ا وعيبأني  [19]عخفتيا األعدخ  كسا
 إلى باإلضافة ججيجة؛ استخاتيجيات عشيا واختيار التخمي أو وتعجيميا السشاسبة االستخاتيجية اختيار وكحلظ أىجافو،
 "باستسخار وتقييسيا ذاتو مخاجعة عمى القجرة مغ كبيخة بجرجة تستعو

بأنيا القجرة عمي تخصيط ميارات التعمع وتشفيحىا ومخاقبة تقجـ الفخد ومالئسة أفعالو لتدايخ [20] ويعخفيا عرخ  
بأنيا التحكع في . [21]لتشفيح في عسمية التعمع . ويعخفيا الجخاح وآخخوف تمظ الخصة ومخاجعة كال مغ الخصة وا

العسميات العقمية العميا ووضيفتيا التخصيط والسخاقبة وتقييع لألداء في حل السذكمة وىي ميارات تشفيحية تتحكع 
 وتػجو وتجيخ ميارات التفكيخ بسختمف مدتػياتيا 

ميات التفكيخ وضبصيا وتػجيو الفخد في أثشاء التفكيخ وإثارة وعي الفخد وييجؼ التفكيخ فػؽ السعخفي إلى مخاقبة عس
في كيفية تفكيخه وما الحي يجور في ذىشو مغ عسميات داخمية وشخيقتو في مػاجية السذكمة والشتائج التي تػصل 

 .[33]إلييا
 إلي خرائز التمسيح ذو التفكيخ فػؽ السعخفي كسا يمي : [6]وتذيخ أبػ الغيط 

 ى تاـ بسيستو لجيو وع -1
 يحجد ىجفو وخصػات تحقيقو  -2
 يمتـد بالخصة التي يزعيا في ضل السخونة الالزمة  -3
 يتأمل فيسا يفعل أو يفكخ  -4
 يقـػ تفكيخه باستسخار ويقـػ ما يتػصل إليو في كل خصػة  -5
 يخاقب ما يفعمو أو يفكخ فيو ويتأمل في تفكيخ اآلخخيغ -6
 ال يتخؾ األمػر تديخ دوف وعى أو تخصيط -7
 يتخوى في اتخاذ القخارات -8
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 ىسا:  [14] بيمػؿ يذيخ ليسا  ىشاؾ مكػناف أساسياف لسا وراء السعخفةو 
  ما وراء السعرفة: حول سعرفةال أواًل:  

أو  ،لتشتج أعساالً  ،والسعتقجات الستعمقة بالعػامل والستغيخات التي تتفاعل معاً  ،وتتكػف بذكل أساس مغ السعخفة
 :ثالثة عشاصخ ىيمخخجات معخفية. وتتزسغ 

وشبيعة غيخؾ مغ الشاس كسعالجيغ لمسعخفة. ويسكغ  ،وتذسل كل ما تفكخ بو حػؿ شبيعتظ معرفة الذخص: - أ
 :تقديسيا إلى تقديسات فخعية مثل: السعتقجات حػؿ الفخوؽ الفخدية بشػعييا
عغ شخيق االستساع بجاًل مغ القخاءة.  ،الفخوؽ ضسغ الفخدية: كاعتقادؾ بأنظ تدتصيع أف تتعمع معطع األشياء

 .الفخوؽ بيغ الفخدية: مثل اعتقادؾ بأف أحج أصجقائظ يترف بحداسية اجتساعية أكثخ مغ غيخه
فخبسا تكػف ىحه السعمػمات وفيخة  ،: وتيتع بالسعمػمات الستػافخة لمستعمع خالؿ العسمية السعخفيةمعرفة السهسة  -ب

مستعة  ،ومقجمة بيحه الصخيقة أو تمظ ،مشطسة أو غيخ مشطسة ،مكخرة أو مكثفة ،ةمألػفة أو غيخ مألػف ،أو ضئيمة
فإف معخفة ما وراء السعخفة تتسثل بالصخقة السثمى إلدارة ىحه  ،وىكحا. وعميو ،تتستع بالثقة أو عجيسة الثقة ،أو مسمة

خد عمى أف يحجد أف بعس ومجى قجرة الف ،وإلى أي مجى يسكغ أف تشجح في تحقيق اليجؼ ،العسميات السعخفية
أكثخ مغ تحكخ  ،كأف يدتصيع تحكخ خالصة قرة ما ،األعساؿ السعخفية السصمػبة أكثخ مغ غيخىا لكشيا أصعب

 .تفاصيل جدئية فييا
التي يسكغ اكتدابيا بخرػص األماكغ التي  ،: وتتعمق بالكسيات اليائمة مغ السعمػماتمعرفة االستراتيجية -ج

أف أفزل شخيقة  ،فخبسا يعتقج الصالب مثالً  ،ات فاعمة في تحقيق األىجاؼ الخئيدة والثانػيةتكػف فييا االستخاتيجي
إضافة  ،وتكخارىا مع نفدو وبمغتو الخاصة ،ىي االنتباه إلى الشقاط الخئيدة في الشز ،لمتعمع وحفع السعمػمات

 .حجدةومعخفة كيف ندود ىحه السعخفة في مػاقف م ،إلى الػعي بالتعمع الحاتي لمفخد
وأنيا  ،وبديصة أو معقجة في محتػاىا ،وىي قج تكػف قريخة أو شػيمة األمج خبرات ما وراء السعرفة: ثانيًا:

مذيخًا إلى أف لخبخات ما وراء السعخفة  ،والتفكيخ الػاعي ،تحرل عادة في السػاقف التي تتصمب كثيخًا مغ الححر
واألفعاؿ السعخفية أو االستخاتيجيات  ،ومعخفة ما وراء السعخفة ،تأثيخًا كبيخًا عمى األىجاؼ والسيسات السعخفية

  .السعخفية
 تشسية بيجؼ السعمع يسارسيا التي واألساليب خاءاتاإلج مغ مجسػعة بأنيا السعخفة ما وراء استخاتيجيات تعخؼو 

 يقـػ التي السعخفية توبعسميا الفخد وعي السعخفة وراء بسا وُيقرج ، الستعمسيغ لجى السعخفية فػؽ  التفكيخ ميارات
 القجرة ثع ،ومغ وتػجيييا فييا والتحكع وضبصيا وتشطيسيا ، العسميات ىحه مخاقبة عمى قجرتو إلى باإلضافة ، بيا

 .ىجفو تحقيق في نجاح مغ حقق ما ومجى العسميات ىحه تقييع عمى
ونطخًا ألىسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي لجى الستعمسيغ فقج اىتست العجيج مغ البحػث والجراسات بتشسيتيا لجى 
الستعمسيغ في مخاحل عسخية مختمفة باستخجاـ شخؽ واستخاتيجيات ونساذج تجريبية مختمفة مشيا : التعمع القائع عمي 

والسجخل السشطػمي  ،[8]ونسػذج أبعاد التعمع، [24]والسػديػالت   ،[23]والذبكات السفاىيسية. [22]االستبصاف 
والتجريذ التبادلي  ،[16]والسجخل البرخي السكاني  [15]واستخاتيجية مقتخحة قائسة عمي الفمدفة البشائية ، [2]

وفعالية  ،[29]واستقراء فاعمية نػادي العمػـ ولكغ في تشسية التفكيخ الشاقج  [26]،[3]وخخائط التفكيخ  ،[25]
 ،[7]تجريذ وحجة مقتخحة في ضػء مدتػيات السعيارية  [30]التجريذ التبادلي واستخجاـ أسمػب السحاكاة 

 .[31]واستخاتيجيات ما وراء السعخفة  واستقراء فاعمية التجريذ وفقًا لمشطخية البشائية االجتساعية 
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ويالحع الباحث عمي ىحه الجراسات التي استخجمت بخامج ثبتت فاعميتيا في تشسية التفكيخ فػؽ السعخفي أف 
بخامجيا تقميجية وال تتيح لمتالميح إشباع حاجاتيع وميػليع وفي االتجاه الحي ييػاه كل تمسيح وىػ ما قاـ الباحث 

واستفاد الباحث مغ ىحه  ،ده بذكل ججيج ومبتكخ بعالجو مغ خالؿ البخنامج التجريبي الحي قاـ الباحث بإعجا
الجراسات التي أف جسيعيا اتفقت عمي ثالث ميارات أساسية لمتفكيخ فػؽ السعخفي وىي : التخصيط والسخاقبة 

 والتحكع والتقييع وكحلظ في تػجيو إلعجاد بخنامج الجراسة وتييئة واستعجاد الباحث نفدو.
لشادي الغابة مغ حالؿ بخنامج الجراسة في بيئة عمسية استكذافية تذجع عمي  ومسارسة التالميح لألنذصة السستجة

التعمع التفاعمي الشذط سيذكل بيئة خربة متشػعة السثيخات وجاذبة لعقػؿ التالميح ومشتجة لألفكار وستمبي 
الجراسة  حاجات التالميح ورغباتيع وسترشع االستجابة السصمػبة التي يخغب أف يتػصل إلييا الباحث مغ ىحه

وتػجييع نحػ إعساؿ عقػليع وتفكيخىع ضسغ شخؽ وأساليب واستخاتيجيات سيدتخجميا الباحث لتػضيف السعخفة 
 في تشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي لجييع.

 فروض الدراسة :

القبمي والبعجي  تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ -1
 لرالح القياس البعجي.  التقييع( -السخاقبة  -)التخصيط ومياراتو الفخعية فػؽ السعخفيلمتفكيخ 

ال تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ البعجي األوؿ والبعجي الثاني  -2
 التقييع(. -السخاقبة  -يط)التخصومياراتو الفخعية فػؽ السعخفيفي التفكيخ 

 فػؽ السعخفيال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصي رتب درجات الحكػر واإلناث في القياس البعجي لمتفكيخ  -3
 .التقييع( -السخاقبة  -)التخصيط ومياراتو الفخعية

 إجخاءات الجراسة:

 : أواًل : مشيج الجراسة
القبمي والبعجي  يغالباحث السشيج شبو التجخيبي ذو القياس تساشيًا مع أىجاؼ الجراسة الحالية فقج استخجـ

عيشة الجراسة قبل  التجخيبيةعمى السجسػعة  فػؽ السعخفي التفكيختع تصبيق مقياس  ، حيثنطاـ السجسػعة الػاحجة
وتع تصبيقو كحلظ بعج التصبيق البعجي بعج  ،شيخاف تصبيق البخنامج، وبعج االنتياء مغ تشفيحه والحي استسخ لسجة

 مخور شيخاف بقرج تتبع تأثيخ البخنامج.

 ثانيًا : عيشة الجراسة:
الثاني اإلعجادي مغ األصجقاء الجائسيغ  الرف مغ تالميحبصخيقة عذػائية تع اختيار عيشة الجراسة 

تكػنت و  سشة. ,.(49معياري ) وبانحخاؼ ،سشة( 13.9)قجره بستػسط عسخي  بالسجيشة العمسية االستكذافية
مغ السدتػى  ،مشيع مغ اإلناث (6حكػر و)تالميح مغ ال( 6( تمسيحًا وتمسيحه، )12مغ )مجسػعة الجراسة 

وذلظ مغ  ،ندبة ذكاء 112إلى 110االقترادي واالجتساعي الستػسط، وكحلظ مغ ندب ذكاء واحجة تتخاوح مغ 
 السجيشة.خالؿ الخجػع لدجالتيع األكاديسية بالسجرسة و 

 : أدوات الدراسة : ثالثاً 
 :السعخفة وراء ما ميارات مقياس

 فػؽ  فاعمية بخنامج قائع عمى نادي الغابة  في تشسية ميارات التفكيخ عمى التعخؼ :السقياس مغ اليجؼ-أ
  تالميح الرف الثاني اإلعجادي السعخفي لجى
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بعج اإلشالع عمى اإلشار  )التقييع - السخاقبة -التخصيط( ميارات في السقياس أبعاد تحجيج تع السقياس: أبعاد -ب
 ومسارستيع التالميح داءأ عمى تجؿ العبارات مغ عجد في قياسسال مفخدات صيغت وقج ،الشطخي والجراسات الدابقة

 عمى السقياس يحتػي  وأف واحجة فكخة عغ عبارة كل تعبخ أف الباحث راع وقج ،التفكيخ فػؽ السعخفي لسيارات
 درجت وقج اإلجابة، ججية مجى مغ لمتحقق كاشفة عبارات عمى أيزا ويحتػي  مػجبة، وأخخي  سالبة عبارات
بديصة وخالية مغ  تعميسات وضع روعي كسا ،)أبجا -أحيانا -دائسا(ًا تجريجا ثالثي السقياس عبارات عغ اإلجابة

 .واضحة برػرة لسقياسلألداء عمى ا التشاقزات والسغالصات السشصقية والمفطية
 صجؽ السقياس: -ج

إلبجاء  ،( محكسيغ مغ ذوي االختراص10تع التحقق مغ صجؽ السقياس الطاىخي مغ خالؿ عخضو عمى )
آرائيع وؿ انتساء فقخات السقياس وأبعاده لمتفكيخ فػؽ السعخفي، باإلضافة إلى الرياغة المغػية، وصالحية الفقخات 

ع السحكسػف عمى صالحية جسيع فقخات السقياس لقياس لمسخحمة العسخية )الرف الثاني اإلعجادي( وقج أجس
وذلظ بعج تعجيل صياغة بعس الفقخات لغػيا وتعجيل بعزيا اآلخخ أو  ،ميارات التفكيخ التأممي في ىحا العسخ

 ححفو لتتالءـ وعسخ التالميح واليجؼ مغ السقياس بشاء عمى رأي الدادة السحكسيغ.
 ثبات السقياس:  -د

وارتباط كل بعج بالجرجة  ،قاـ الباحث بالتحقق مغ االتداؽ الجاخمي لمفقخات باحتداب ارتباط الفقخات بأبعادىا  
الثاني اإلعجادي  مغ التالميح الستخدديغ  الرف تالميحالكمية لمسقياس بعج تصبيقو عمى عيشة استصالعية مغ 

ل عجد عبارات السقياس في صػرتو الشيائية عمى السجيشة بصخيقة دائسة غيخ عيشة البحث األساسية، ووص
( 8ات لكل ميارة )والسخاقبة والتحكع, والتقييع, ووصل عجد العبار ، (عبارة  مػزعة عمى ميارات التخصيط24)

ولسيارة السخاقبة والتحكع العبارات رقع  16،11،23،19،6،8،7،3التخصيط العبارات رقع  عبارات, لسيارة
ويحرل التالميح عمى  21،18،17،15،14،10،4،1رة التقييع العبارات رقع وميا 20،12،24،16،12،9،5،2

ثالث درجات في حالة اإلجابة دائسًا ودرجتاف في حالة اإلجابة أبجًا في العبارات السػجبة أما في العبارات الدالبة 
وبحلظ تكػف الجرجة فأعصيت ثالث درجات في حالة أبجًا ودرجتيغ في حالة أحيانًا ودرجة واحجة في حالة دائسًا 

 (.24( والرغخى )72الكبخى )
( يطيخ نتائج التحقق مغ االتداؽ الجاخمي لفقخات السقياس باحتداب ارتباط الفقخات بأبعادىا 1والججوؿ رقع )
 السشتسية إلييا.

 : معامالت االرتباط بيغ درجات عبارات السقياس وأبعادىا الفخعية (1ججوؿ )                         
 التقييع السخاقبة التخصيط

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة
3 0.720** 2 0.751** 1 0.906** 
6 0.712** 5 0.871** 4 0.752** 
7 0.793** 9 0.851** 10 0.790** 
8 0.812** 12 0.931** 14 0.852** 

11 0.917** 13 0.883** 15 0.889** 
19 0.758** 16 0.961** 17 0.757** 
22 0.814** 20 0.949** 18 0.849** 
23 0.809** 24 0.766** 21 0.843** 

 0.01** دالة عشج مدتػى                      

يتزح مغ الججوؿ الدابق أف معامالت االرتباط بيغ عبارات السقياس ودرجة األبعاد السشتسية إلييا معامالت 
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 مسا يؤكج صجؽ تجانذ وتساسظ عبارات كل بعج فيسا بيشيا. 0.01مدتػى ارتباط دالة إحرائيًا عشج 
كحلظ تع التأكج مغ اتداؽ األبعاد الفخعية لمسقياس بحداب معامالت االرتباط بيغ درجات األبعاد الفخعية لمسقياس 

 :والجرجة الكمية لمسقياس فكانت كسا ىي مػضحة بالججوؿ التالي
 درجات أبعاد السقياس والجرجة الكمية لمسقياس (: معامالت االرتباط بيغ2ججوؿ )

 التقييع السخاقبة التخصيط األبعاد
 **0.793 **0.810 **0.848 معامل االرتباط

 0.01** دالة عشج مدتػى                                  

معامالت ارتباط دالة  يتزح مغ الججوؿ الدابق أف معامالت االرتباط بيغ أبعاد السقياس والجرجة الكمية لمسقياس
 مسا يؤكج صجؽ تجانذ وتساسظ أبعاد السقياس فيسا بيشيا. 0.01إحرائيًا عشج مدتػى 

( وبفارؽ زمشي مقجاره Test- Retestكسا قاـ الباحث باستخخاج معامالت ثبات السقياس بصخيقة اإلعادة )
( 60البحث، حيث بمغ عجد أفخادىا )أسبػعاف بيغ التصبيق األوؿ والثاني عمى عيشة استصالعية مغ غيخ عيشة 

، وبمغ معامل الثبات االستكذافيةاإلعجادي مغ أصجقاء السجيشة العمسية  يحا وتمسيحة مغ تالميح الرف الثانتمسي
(، مسا يذيخ 0.88( ولبعج التقييع )0.87( ولبعج السخاقبة والتحكع )0.81( ولبعج التخصيط )0.74لمجرجة الكمية )

 بات مقبػلة وصالحية تصبيق السقياس عمى عيشة البحث الحالية.إلى وجػد معامالت ث
 رابعًا: برنامج الدراسة

  األسذ التي قاـ عمييا بخنامج الجراسة الحالية في البيئة االستكذافية:
مخاعاة الخرائز الشفدية والتخبػية واالجتساعية لمسخحمة الشسائية لتالميح عيشة الجراسة والتي أكجت حاجتيع ليحه 

 بخامج وتشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي لجييع في ىحا الدغ.ال
 مخاعاة األنذصة السشاسبة لتالميح عيشة البحث.

 عخض السعمػمات في البيئة االستكذافية لمسجيشة في صػرة أجيده تفاعمية وأدوات ومػاد خاـ.
ذافيع ومسارستيع لألنذصة السستجة لشادي قاـ الباحث بتػجيو تالميح العيشة تػجييا سميسًا في أثشاء مالحطتيع واستك

و وأنذصة  السجيشة العمسية االستكذافية ألف السالحطة والسذاركة  ،الغابة وبيئات الػاقع االفتخاضي ثالثية األبعاد
والسسارسة تجعل التمسيح يسعغ الشطخ والتفكيخ فيسا يحجث حػلو، وبالتالي الػصػؿ إلى بػاشغ األمػر مغ خالؿ 

 ومخاقبتيا وتقييسيا.، والتحكع فييا ،والديصخة عمييا ،ات التفكيخ التي يقـػ بياوعيو بعسمي
أو مػقف تعميسي بشادي الغابة, أو بالسجيشة ،أو مذكمة  ،تع شخح األسئمة التي تثيخ اىتساـ التالميح حػؿ قزية

لعسيق, حيث إف شخح األسئمة أو ببيئة الػاقع االفتخاضي, بحيث تجعػ إلى التداؤؿ, والجىذة, والتفكيخ ا العمسية,
ومغ ثع الػعي  ،والسخاقبة والتحكع والتقييع  ،التخصيط يصػر قجرة التالميح عمى  السثيخة لمتفكيخ فػؽ السعخفي

 بعسميات التفكيخ في بيئة مفتػحة متشػعة السثيخات.
وتقييع شخؽ  الجراسيةإشخاؾ التالميح في التفكيخ، ووضع الخصط لمسػاقف والسذكالت التي تػاجييع في حياتيع 

 الحل.
وفخ الباحث مشاخًا تعميسيا بشادي الغابًة مذجعًا عمى البحت واالستكذاؼ لع يذعخ خاللو أفخاد العيشة بالحخج أو 

 ،ولمقػانيغ ،والبحخية ،واستكذافيع لحياة الكائشات الحيػانية ،ومسارستيع ،التيجيج أو الخػؼ أتشاء تفاعل التالميح
 والتجارب.

 ،والتعمع السدتشج إلى السذكمة، واالفتخاض ،والتقييع ،والسسارسة ،والسذاىجة ،الباحث بتعديد التعمع باالكتذاؼقاـ 
داخل البيئة العمسية االستكذافية كي يداعج التالميح عمى أف يربحػا أكثخ قجرة عمى التفكيخ فػؽ  ،والخياؿ
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 التي تدتجعي ذلظ.السعخفي، باإلضافة إلى التأني في حل السذكالت السختمفة 
 .  التقييع( -السخاقبة   -فػؽ السعخفي)التخصيطتتزسغ البخنامج تصبيقًا عسميًا وواقعيًا لسيارات التفكيخ 

 . يتع إعصاء كل ميارة ما تحتاجو مغ وقت كاف
 التشػع في فعاليات وفقخات البخنامج التجريبي. 

 واستشج إلييا في بخنامجو التجريبي.  لمتالميحالباحث السدتػى العقمي والخبخات الدابقة  ىراع
 ولغتو أثشاء تصبيق البخنامج.  فػؽ السعخفيتفعيل مرصمحات التفكيخ 

مشح نعػمة أضفاره لجيو قجرات متشامية، بل تشسػ ىحه القجرات بدخعة شجيجة، مغ خالؿ أنذصة متشػعة  التمسيحأف 
االبتكار مغ خالؿ و  ،الخياؿعقمية بيا شيء مغ  وعسميات فػؽ السعخفيعغ مسارسة ميارات التفكيخ  وثخية تعبخ

 ،التقػيعو  ،والسخاقبة ،التخصيطوالتحميل و  ،التخكيب والبشاء )فظ وتخكيب األشياء( وإعادة التختيب والتشطيع
 .التقييع الدميعواالستقخاء، ويكتدب الصفل مغ خالؿ ىحه األنذصة صفة  ،واالستشتاج ،واالستجالؿ

أو الرػر  الستعجدة األشفاؿ الرغار عغ أفكارىع السختمفة ، فسثاًل يتع ذلظ عغ شخيق الػسائطتتشػع شخؽ تعبيخ 
الحىشية أو األنذصة الفشية مغ رسع وتمػيغ وتذكيل ومػسيقى ولعب وحخكة ، وكل مغ تمظ األنذصة تجعل الصفل 

  فػؽ السعخفي.قادًرا عمى الػصػؿ إلى مدتػيات أعمى مغ أنساط التفكيخ 
، التالميحلجى  فػؽ السعخفيتاع بالخبخات واألنذصة السختمفة شيء ىاـ ومقـػ كبيخ مغ مقػمات التفكيخ االستس

فتمظ الخبخات واألنذصة تتزسغ تشذيط وتشسية أجداميع وحػاسيع وتجعميع يدتذعخوف أحاسيذ ججيجة وشيبة عغ 
 .التمسيحأنفديع وعغ اآلخخيغ، فالجدع ىػ العالع األساسي الحي يحدو 

بجء بتشاوؿ األشياء وإنتاج تذكيالت ججيجة والقجرة عمى حل بعس السذكالت أو التشاقزات مغ خالؿ األنذصة ال
أو دقة السالحطة، كميا تداعج  ،أو الخسػمات السختمفة ،والسثيخة ،أو السحتػيات الغخيبة ،أو القرز ،كالرػر

مى الخغبة في السديج مغ االستكذاؼ مع الخغبة ، وتداعج عالتالميحلجى  فػؽ السعخفيعمى تشسية ميارات التفكيخ 
واستثارة تداؤالتو األمخ الحي  وراء السعخفية سعخفية ومالا والتجخيب، كل ذلظ يتيح إثخاء خبخات الصفل ،في التعخؼ

 التفكيخ فػؽ السعخفي.يجعمو يزع البجايات األولى لمذعػر بالسذكمة مسا يدتحث قجراتو عمى 
 .فمدفة البخنامج وجمداتو

، إلى أف كل تمسيح يدتصيع أف يتعمع كيف يفكخ بذكل أفزل إذا ما أتيحت لو [18] ،[14]، [12]تذيخ الجراسات 
  [12]سعيجذيخ وي ،والسسارسة الحقيقية لسػاد التعمع في بيئة استكذافية مفتػحة متشػعة السثيخات ،فخص التجريب

وحل السذكالت، ألف العقل يعسل بشذاط إذا واجو مذكمة ما  ،إلى وجػد عالقة بيغ التفكيخ السعخفي واالستكذاؼ
بغخض حميا، ولكي يتسكغ مغ ذلظ عميو أف يدتخجـ ميارات تفكيخ أعمى مغ السدتػى السعتاد ليػجج حل ليحه 

 السذكمة.
يعشي  الي أف تشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي وحل السذكالت لجى التالميح [42] أبػ جادو كسا يذيخ

داؾ بدماـ تفكيخىع بالخوية والتأمل ورفع مدتػى الػعي لجييع إلي الحج الحي يدتصيعػف التحكع فيو وتػجييو اإلم
ونطخًا لتأخخ نسػ السيارات ما فػؽ  ،بسبادرتيع الحاتية وتعجيل مداره في االتجاه الحي يؤدي إلي بمػغ اليجؼ

 . وبصئيا في الشسػ فإنو يحدغ تشسيتيا مشح سغ صغيخة ،السعخفية
إلى أف األشفاؿ في سغ الحادية والثانية عذخ يستمكػف  [42]وليامدػف وفي ىحا الدياؽ أكجت نتائج دراسة   

قجرات فػؽ معخفية محتمفة وأف العسميات فػؽ السعخفية صفة مسيدة ألغمب األشفاؿ وأف األداء في حل السذكالت 
 يتحدغ مع استخجاـ استختيجيات التعمع فػؽ السعخفي. 
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إلى أف التعمع السدتشج إلى االستكذاؼ وحل السذكمة يسكغ أف  [42]و أبػ جادو   [1]وقج أشار كػيبخ وبيدػت
يعسل عمى تشسية  ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي، ألنو يدتخجـ تحجيات معخفية متشػعة تتخكد عمى فيع السذكمة 

التي يشبغي أف يتع بحثيا باإلضافة إلى تػليج السعصاة، وتػضيح أسبابيا، واتخاذ القخار السشاسب حػؿ الحقائق 
الفخوض لمحل، ومغ ىشا فإف التأمل في السذكمة يسكغ أف يداعج التالميح عمى تػليج السفاىيع، وتمخيريا، 
وتصػيخ معخفة ججيجة تديع في تػليج الحل لمسذكمة، فإذا افتقخ الستعمسػف لسيارات التفكيخ فػؽ السعخفي تػلج 

 يا مذػشًا، مسا يؤثخ سمبًا عمى تعامميع مع السذكالت التي تػاجييع.لجييع بشاًء معخف
مدتقميغ  تالميحتشسية و  عمى استكذاؼ بيئتيع والتعخؼ عمييا التالميحمداعجة  بخنامج الجراسة يدعى إلى ولسا كاف

 تعبيخ في آفباحثيغ مبجعيغ ومتسكشيغ مغ تقشيات ال تالميحفي التفكيخ متفاعميغ مع اآلخخيغ في الػقت نفدو، 
 الباحث اعتسج التقييع( فقج -السخاقبة   -لجى التالميح)التخصيط السعخفي واحج بيجؼ تشسية ميارات التفكيخ فػؽ 

يقـػ بو الستعمسػف الرغار يدعى إليجاد إجابات  كاف والسذخوع ىػ بحث ،شخيقة السذخوع عمى بذكل أساسي
  الباحث.ومغ ثع مع أنفديع  التالميحعغ أسئمة وضعيا 

وليذ مجخد اإلجابة عغ أسئمة الستعمع وىحا يؤدي إلى إيجاد تخابط  ،ما واليجؼ ىػ تعمع ما أمكغ عغ مػضػع
 ،إذ تتع معالجة السػضػع مغ زوايا مختمفة لحا تتعجد مرادر السعمػمات في البخنامج السختمفة مػاد التعمعبيغ 

ورقة  ،مػضػعًا معيشًا صغيخًا أو كبيخاً  مع الباحث الميحالتختار ي كاف وشخؽ تشطيسيا وشخؽ التعبيخ عشيا حيث
بجسع السعمػمات عشو مغ  ويقػمػا ،بعس الحيػانات ،العمسية االستكذافية السجيشة مغ متاحف متحف ،شجخ

ثع يقػمػف بالتخصيط  ،ومغ متاحف السجيشة العمسية االستكذافية ونادي الغابة مرادر مختمفة مكتػبة ومرػرة
 ،ثع يعبخوف عسا تعمسػه بمغاتيع السختمفة الذفييةومغ  ،وتقييسيا ،ومخاقبة أفكارىع والتحكع فييا ،ياوتشطيس ،ليا

ونسػ  ،وفي تصػيخ ،في عسمية االستكذاؼ الباحث بسداعجة التالميح يقـػو  ،والفشية معتسجيغ مػاد وأدوات متشػعة
الؿ عسمية البحث ىحه مشصمقيغ مغ خبخاتيع مغ خ واستخجاـ ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي ،ومعارفيع ،مجاركيع

ذلظ أساسًا  خ الباحثواعتب ،أثشاء مسارستيع ألنذصة نادي الغابة وأقػاليع ،وأعساليع ،التي عبخوا عشيا بإنتاجيع
خاللو وقتًا  الباحثنػع مغ السغامخة والبحث يخرز  السقرػد مشو في ىحا البحث ىػ لبشاء السعخفة فالسذخوع

بذكل مشتج وفعاؿ يؤدي إلى تشسية ميارات التفكيخ فػؽ  وأفعاليع ونذاشيع تالميحه تفكيخ فيو كافيًا ليتبمػر
 السعخفي لجييع.

  -وقج سارت جمدات البخنامج عمى الشحػ التالي:
تع اختيار األنذصة السشاسبة التي تثيخ التالميح وتتشاسب مع عسخ العيشة، والتي أوصى العمساء والستخرريغ  

سة التالميح ليا داخل السجيشة ونادي الغابة كاستخاتيجيات وخبخات متخابصة ومتشػعة تداىع في تشسية بزخورة مسار 
 ، وشسمت ىحه األنذصة: السعخفي ميارات  التفكيخ ا فػؽ 

 . أنذصة استكذافية عامة:1
 تزسشت أنذصة الستحف العمسي التفاعمي والتي احتػت عمى : 

 أنذصة ركغ نذأة الكػف.
 لحخكة.أنذصة ركغ ا

 أنذصة ركغ الزػء.
 أنذصة ركغ الجاذبية واالتداف. 

 أنذصة ركغ الكيخبائية والسغشاشيدية.
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 أنذصة ركغ جدع اإلنداف.    
 . أنذصة تجريب الفخد والجساعة:2

.  نذاط نادي العمـػ
 نذاط نادي السيكانيكا.

 . أنذصة اكتداب الفخد لسذكالت حقيقية أو واقعية واشتسمت اآلتي:3
بشادي الغابة وركغ البيئة االفتخاضية لمغابة  والتي تع إعجادىا  السعخفي ادي تشسية ميارات التفكيخ فػؽ نذاط ن 

 بتكشػلػجيا الػاقع االفتخاضي ثالثية األبعاد)مغ إعجاد الباحث(.
 أنذصة نادي العمساء. -      

 أنذصة قاعة السجسػعة الذسدية.
 أنذصة نادي الفزاء.

 اوية.أنذصة قاعة القبة الدس
*اعتبخ الباحث ىحه األنذصة مغ السثيخات التي ترشع استجابات ججيجة مغ شأنيا أف تداىع في تشسي ميارات 

ومغ ثع  ،واالستشتاج ،والفيع ،والتجخيب ،والتحميل ،لجى التالميح وتداعجىع عمى االستكذاؼ السعخفي التفكيخ فػؽ 
 ،سييج لتشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي )التخصيطوذلظ كت ،االقتشاع بالعمع عغ شخيق السسارسة والتجخبة

 والتقييع(. ،والسخاقبة
جػلة حخة داخل السجيشة  يقاـ الباحث بالتخحيب  بتالميح العيشة واصصحبيع ف البخنامج تصبيق نصالؽاقبل *

 ،لجمدات البخنامج يثع قاـ بتػزيع الججوؿ الدمش ،كي يتعخفػا جيجًا عمى أماكغ تشفيح البخنامج العمسية االستكذافية
 يوكاف الباحث قبل كل جمدة يقـػ باصصحاب أشفاؿ العيشة ف ،ومشاقذة ذلظ مع أشفاؿ العيشة ،وأماكغ تشفيحه

سيتع تشفيح الشذاط فييا وكاف الباحث  يالت واألنجية العمسية جػالت حخة لمتعخؼ عمى األماكغ والقاعات والبيئات
أو مًعا ليتيح ليع الفخصة لجسع السعمػمات وتكػيغ  ،الستكذاؼ ىحه البيئات بسفخدىع لمتالميحصة يتخؾ الفخ 

 عشج مسارسة األنذصةوذلظ  ،والتقييع ،والسخاقبة ،والتأمل الشاقج ومغ ثع التخصيط ،يالسفاىيع وتييئتيع لمترػر العقم
 العمسية في ىحه البيئات. 

يح في بيئات الغابة والسجيشة االستكذافية تع تػفيخه ليع بذكل بجيل في بيئات *ما لع يدتصيع الباحث تػفيو لمتالم
 ،جسيع االحتساالت التي يسكغ أف يؤوؿ إلييا األفكار قاـ الباحث بجراسة ومغ ثع ،الػاقع االفتخاضي ثالثية األبعاد

لتصبيق جسيع مخاحل  مدتعجيغ ايكػنػ  لكي ،التالميحوالخيارات التي يسكغ أف يتػصل إلييا  ،واالفتخاضات
 ،والتأمل ،واالستكذاؼ ،إلى التفكيخ الباحث مع تالميحهسعى  ،ومغ ثع خالؿ نسػ العسل بالسذخوع ،البخنامج
سػيًا لمصخؽ السسكشة التي تؤدي إلى تػسيع وتصػيخ العسل في  والتقييع ،والسخاقبة ،والتخصيط ،والبحث ،والجراسة

يرشع التالميح بعزيا بأنفديع لمعب الجور  واستخجاـ أدوات ،وزيارات ،السذخوع مغ خالؿ تػفيخ مػاد وأنذصة
فيحسمػنيا إلى  ،ومبتكخاتيع ،مغ مػاد خاـ لرشاعة أدواتيع وغيخ ذلظ ،ومخاقبة أدائيع وتقييسو ،وزيادة وعيو بو

ئخيغ لمسجيشة الدا مع األىالي الباحثكسا يتػاصل  التالميحليتع التعامل معيا مغ قبل  قاعات األنذصة العسمية
 . ويذجعػف مذاركتيع ،حػؿ مػضػع السذخوع العمسية االستكذافية

ما تع تػثيقو مغ عسميع  التالميحدور ذاكخة السجسػعة حيث ناقر مع  الباحثوخالؿ العسل في السذخوع لعب *
والتأمل  ،ارىعوأفك ،ومالحطتيع ،ومفاىيسيع ،ليعػدوا بانتطاـ إلى مذاعخىع لمتالميحالسجاؿ  مسا أتاحونذاشيع 

  .بصخؽ أكثخ عسقاً  وتقييسيا وإعادة تفديخىا ،ومخاقبتيا والتحكع فييا ،فييا وإعادة بشائيا
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إضافة إلى شخح العبارات  ،والتقييع ،والسخاقبة ،عمى ميارات التخصيط التجريب ،يةشسمت الجمدات التجريب*
كل تمسيح مغ تالميح العيشة ذلظ الحكع وىحا الشػع  عمى أساسيا يوالسقاييذ التي بش ،والسفاىيع ،الستعمقة بالبخاىيغ

والتفكيخ  صخح أسئمة مخكبة تتػجو لعسميات التفكيخ العمياب وكاف الباحث خالؿ الجمدات يقـػ ،والتقييع مغ التفكيخ
؟ وأسئمة مفتػحة تحتسل عجة إجابات مثل : لساذا ؟ ىل تػافق ؟ ىل ندتصخد؟ ىل تعصي مثال فػؽ السعخفي
أثشا البخنامج ومغ خالؿ التغحية الخاجحة  األحجاث يألف يرػغػا أسئمتيع ووجية نطخىع ف التالميحوالصمب إلى 

 التالميحنتطار إجابات اإشالة الػقت الحي خررو الباحث بعج الدؤاؿ في األمخ الحي استمـد  ،والػاجب السشدلي
 والػعي بعسمياتيع الفكخية. إلعصائيع فخصة لمتفكيخ

*تع عخض السعمػمات لمتالميح في صػرة مذكالت لسا ليا مغ عالقة كبيخة بسيارات التفكيخ فػؽ السعخفي بحيث  
 كانت ىحه السذكالت واضحة في أذىاف التمسيح لكي يألفػا حل ما يعتخضيع مغ مذكالت في حياتيع.

حػؿ قزية أو  التالميحي تثيخ اىتساـ الت أثشاء مسارسة التالميح لألنذصة السستجة لشادي الغابة ع شخح األسئمة*ت
تجعػ إلى التداؤؿ والجىذة والتفكيخ العسيق، حيث أف شخح األسئمة السثيخة لمتفكيخ   أو مذكمة، بحيث  ،مػقف

 ، ويػفخ ليع بيئة تعميسية غشية تثخي معمػماتيع.فػؽ السعخفيعمى التفكيخ  التالميحيصػر قجرة 
 لمتفكيخ عشج الخد عمى االستفدارات. لمتالميحار ما يكفي مغ وقت االنتط *وفخ الباحث

بالستحف أو مػاضيع مختبصة  ،أيزاً  في حياتيع اليػمية التالميحتع إقامة مشاضخات مشطسة حػؿ مػاضيع تعشي *
العمسي التفاعمي لشادي الغابة والكائشات الحية واألجيدة التفاعمية التي تسثميا السػجػدة بو وبيئة الػاقع االفتخاضي 

 المحيغ بخاىيغالو  ،ضصخ الستشاضخوف مغ تالميح العيشة إلى البحث عغ السعمػماتاحيث  داخل الشادي نفدو
 . ومخاقبة وتقييع أفكارىع يجعسػف فييا وجية نطخىع

والباحثيغ في السجيشة العمسية غ سيوالسعم التالميح دعا الباحث مغ تصبيق جمدات البخنامج نتياء*وبعج اال
ختامي لسذاىجة الشتائج التي تػصل إلييا الشذاط حزػر ال وأولياء أمػر تالميح العيشة والدائخيغ إلىاالستكذافية 

معبخيغ  وما تحقق ليع مغ تشسية لسيارات التفكيخ فػؽ السعخفي لجييع وما اكتدبػه مغ تعمع ،مغ معارؼ التالميح
 . وبعس السشتجات واألجيدة االبتكارية لػسائطسيسا مشيا الفشية الستعجدة اال البديصة بمغاتيع السختمفة ذلظ عغ

أثشاء مسارسة ىحه الجمدات األساليب والفشيات والصخؽ التي شكمت ركشا ميسا مغ أركاف  يولقج استخجـ الباحث ف
وفيسا  ،تشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي مع التالميحتشفيح البخنامج التجريبي والتي جاءت مشدجسة مع شبيعة 

 تع استخجاميا في البخنامج التجريبي:  يإجخائيا لالستخاتيجيات التيمي وصفا 
الحجيثة التي تمقي بسدؤولية التعمع عمى التمسيح  االستخاتيجياتشخيقة التعمع باالكتذاؼ : تعج ىحه الصخيقة مغ 

وتتزسغ  ،ستقخائيةوتأخح ىحه الصخيقة مدسيات كثيخة مشيا اال ،فػؽ السعخفيوالتي ليا عالقة وشيجة بتشسية التفكيخ 
 ،أو يعيج اكتذاؼ السفاىيع ،ف يكتذف بشفدوأ لمتمسيحىحه الصخيقة كل الػسائل واألساليب السسكشة التي تتيح 

فداح السجاؿ أمامو لسسارسة ىحا األسمػب مغ الفعاليات بحيث يتعامل مع السػاقف إواألفكار السختمفة عغ شخيق 
ويسكغ القػؿ بأف التعمع  ،نادي الغابةأو في  ،الػاقعية واالفتخاضية سيةسية التي ترادفو في البيئة التعمييالتعم

أف  [12]يذيخ الدياؽوفي ىحا . [34]باالكتذاؼ ىػ مجى مغ االستخاتيجيات أكثخ مشو نسػذجًا لمتعمع والتعميع
ف تكتذفو بشفدظ. كسا أف ىحا الشػع مغ التعمع يتساشى مع شبيعة عسل أىػ  وتشسيتو فزل سبيل لتعمع أي شيءأ

الجماغ ووضائفو حيث أثبتت األبحاث أف الجماغ محب لالستصالع بصبيعتو ويدعى إلقامة صالت بيغ ما ىػ 
وترشيف  ،وتشطيع ،وما يتعخض لو مغ خالؿ خبختو وأف مغ ميسات الجماغ البحث عغ معشى ،جاخمةبمػجػد 

التي يتعخض ليا  ،والسعمػمات ،فالجماغ في سعي دائع لتكػيغ معشى مغ السفاىيع ،السعمػمات



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

 14 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2017/ February           ISSN: 2397-0308      

VO: 3. NO: 2. 

وذلظ حتى يحفطيا في ذاكختو الصػيمة األمج وأال فال تبقى إال في الحاكخة الحدية السباشخة القريخة  ،في خبختو
 األمج.

الستعمقة بالخبخات  مساتاستخاتيجية العخض : قامت ىحه االستخاتيجية عمى عخض مجسػعة مغ الشرػص أو الك
عمى مخأى مغ التالميح بيجؼ تسكيشيع مغ فيع  التي مخ بيا التالميح بشادي الغابة وبالبيئة الػاقعية واالفتخاضية

  .[9] ومغ ثع تخصيط وتقييع ومخاقبة أفكارىع ىحه الشرػص
( 4-3ع التالميح إلى مجسػعات مغ): وفق ىحه االستخاتيجية تع تقديالثشائية والسذاركة استخاتيجية التعمع التعاوني

أفخاد غيخ متجانديغ، ويتبادلػف ادوار التعمع التعاوني فيسا بيشيع بصخيقة مشطسة ىادفة مغ خالؿ القياـ بأداء 
األىجاؼ السػكمة لكل فخد مغ أفخادىا بصخيقة تقػد إلى تحقيق الشتاجات التعميسية السخغػبة، فذعار مغ يعسل وفق 

 إلى الصمبة بتقديع الباحث يقػـ بأف أيزا الصخيقة ىحه ا نشجػ جسيعا أو نغخؽ جسيعا. وتديخالتعمع التعاوني أم
 لو ستعصى التي السذكمة بحل أحجىع يقـػ بحيث األدوار يػزع ، فقط شالبيغ مجسػعة كل تزع مجسػعات

 بكل ويجقق شجيج بانتباه يدتسع أف األخخ مغ يصمب بيشسا ، ) الحل أثشاء مختفع برػت يفكخ أي ( عاؿ برػت
 بجوره يقػـ واحج كل أف مغ لمتأكج الصمبة بيغ بالسخور السعمع ويقػـ ، زميمو تفكيخ حػؿ يفكخ أي زميمة يقػلو ما

 . [29]جيج بذكل
فتية التعمع بالتأمل إلثارة الترػر اإلدراكي السعخفي: حيث تع التعمع ىشا عغ شخيق تجريب التالميح عمى التخيل 

وتجريب  ،أو الخمػز أو لعب الجور ،والحخوؼ ،لمسثيخات التي تعخضػا ليا وتسثيميا بالكمساتالسػجو لألشياء 
التالميح عمى التأمل والترػر العقمي وتحديغ األفكار التي تداعج عمى تحديغ الخياؿ وميارات التفكيخ فػؽ 

                  .                                                       [12] السعخفي لجييع
فشية التعمع بالتأمل السجخد: حيث حخص الباحث أف يدػد تفكيخ التالميح التفكيخ السجخد في أثشاء الجمدات 

ليكػف  ،ومتحف السجيشة العمسية االستكذافية ،الدابقة وذلظ بعج السخور بالخبخة السحدػسة في نادي الغابة
 .[11] السعمػمات بيا بسقجورىع تحجيج الرػرة التي تسكشيع مغ تسثيل

أثشاء مسارسة أنذصة نادي  استخاتيجية العرف الحىشي: تفتخض ىحه االستخاتيجية وجػد مذكمة أو مػقف محيخ
مغ خالؿ عسمية استسصار أو تػليج األفكار مغ قبل التالميح بذكل جساعي في  وحل بجيل يحتاج إلى حل الغابة

ػؿ ، ومغ ثع تدجيميا عمى الحاسب اآللي الخاص بكل تمسيح بغس محاولة لتػليج اكبخ عجد مغ األفكار أو الحم
عمى افتخاض إف الكسية تػلج الشػعية وتقتزي ىحه االستخاتيجية تأجيل األحكاـ التقػيسية في  ،الشطخ عغ نػعيتيا

 .[36]عةبجاية العرف الحىشي، ومغ ثع القياـ بتقييع الحمػؿ واألفكار بشاء عمى معاييخ معيشة تتفق عمييا السجسػ 
استخاتيجية حل السذكمة : السذكمة ىي ميسة تتصمب تحمياًل وتفكيًخا في ىجؼ )الحل(، والبج أف يكػف قائًسا عمى 

وتعخؼ بأنيا حالة أو مػقف  ،فيع لمسجاؿ الحى تشذأ مشو السيسة ، وال يسكغ أف تحل عغ شخيق االستجعاء
ىجؼ مصمػب أو مخغػب، والسذكمة تسثل مػقًفا أو  يشصػي عمى خمل أو أزمة بحاجة إلى معالجة مغ أجل تحقيق

سؤااًل يسثل تحجًيا لمفخد ويتصمب حاًل ، أما حل السذكمة فيػ الصخيقة التي يدتخجميا التمسيح مدتخجًما السعمػمات 
 [37] والسيارات التي اكتدبيا سابًقا لسػاجية متصمبات السػقف الججيج.

نداف شػاؿ يػمو، ويحتاجو الفخد عشجما يكػف أمامو ىجؼ يدعى إلى وحل السذكمة يعخؼ بأنو نذاط يسارسو كل إ
تحقيقو ولكغ تػاجيو عقبات، وبسعشى آخخ يتزسغ سمػؾ حل السذكمة محاولة اإلجابة عغ سؤاؿ: كيف أتخصى 

 .[38]ىحه العقبات؟
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فػؽ السعخفية لحل واستخجاـ استخاتيجية حل السذكمة في ىحا البخنامج كاف عبارة عغ استخجاـ ميارات التفكيخ 
 ،واالستشتاج، والػعي  ،صعػبة محجدة، ويتع ذلظ بتجسيع معمػمات متعمقة بيحه الرعػبة مغ خالؿ االستكذاؼ

والسخاقبة والتحكع، والتقييع وتحجيج السعمػمات اإلضافية، واستشتاج أو اقتخاح حمػؿ بجيمة، واختيارىا  ،والتخصيط
وفى تفكيخ  ،، وتػفيخ حمػؿ، والشطخ فيسا إذا كاف ليحه الحمػؿ قيسة تعسعلبياف مجى مالئستيا، وإزالة التشاقزات

قاـ كل مغ الباحث والتالميح، بدمدمة مغ اإلجخاءات إليجاد حل مشاسب  ،حل السذكمة في ىحا البخنامج
أنو  لمرعػبة، بحيث أصبح التمسيح صانًعا لمتػقعات الحكية، أو التي ندسييا الفخوض، وواصًفا لخصة الديخ، أي

والتمسيح في تفكيخ حل  ،حتى تشقذع السعػقات ويتحقق اليجؼ Protocolيزع استخاتيجية أو مدػدة الحل 
السذكمة يتعمع وصف الرعػبة برػت مدسػع ، ويحاوؿ اقتخاح خصط أو خصة لمحل مدتعيًشا بخبخاتو وىػ ىشا 

 يتجو نحػ شخيق التفكيخ فػؽ السعخفي.
الباحث في البخنامج  ليزع التمسيح في مػقف حقيقي يعسل فيو ذىشو بيجؼ  وحل السذكمة بحلظ أسمػب استخجمو

الػصػؿ إلى حالة مغ الػعي واالتداف السعخفي، وتعتبخ حالة االتداف السعخفي ىحه حالة دافعية يدعى التمسيح إلى 
ى اليجؼ وىػ: تحقيقيا، وبالتالي فإف دافعية التمسيح تعسل عمى استسخار نذاشو الحىشي وصيانتو حتى يرل إل
 الفيع أو الحل، أو الخالص مغ التػتخ، وذلظ بإكساؿ السعخفة الشاقرة لجيو فيسا يتعمق بالسذكمة.

استخاتيجية التأمل: اقتزت ىحه االستخاتيجية مشح التالميح وقتا كافيا لمتفكيخ في السثيخات والسشبيات التي تعخضػا 
مق لجييع نػعا مغ التفكيخ غيخ الستدخع والحي يقػد إلى ليا ، بيجؼ معالجتيا بذكل معسق ، عمى أمل أف تخ

  .[39]نتاجات راقية
استخاتيجية السشطع الستقجـ : قامت ىحه االستخاتيجية عمى تدويج التالميح بإشار فكخي عمى ىيئة محاور رئيدة 

 بي. لكل لقاء تجريبي ، بيجؼ تذكيل إشار نطخي لمعيشو يسكشيع مغ فيع ما سيجور في كل لقاء تجري
استخاتيجية السحاكاة أو الشسػذج: استشجت ىحه االستخاتيجية إلى أعساؿ عالع الشفذ ألبخت بانجورا ، والتي اىتست 
بتقجيع نساذج مخئية ومدسػعة ومقخوءة، وتاريخية لمتالميح، و التي تطيخ ضسغ الدياؽ االجتساعي لمتالميح ، 

فكاف الشسػذج الحي يعخض سمػكا يحطى باىتساـ السالحع  عمى أمل أف يقػمػا بتقميجىا مغ خالؿ عسمية مخاقبة
 فػؽ  ت التفكيخراميا إبخاز في الشسػذج الباحث دور وتمخز ،التالميح أماـ القجوة أو الشسػذج نفدوالباحث 
واستخجاـ ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي أماـ أفخاد  السذكمة بحل قيامة أثشاء سمػكياتو إيزاح شخيق عغ السعخفية

   .عسمية كل تشفيح وكيفية خصػة كل اختيار وراء األسباب وبياف ،العيشة
ستخخاء : استشجت ىحه االستخاتيجية إلى الصمب مغ التالميح إغساض العيشيغ والعسل عمى إيقاؼ استخاتيجية اال

 .االنقباضات العزمية السراحبة لحالة التػتخ
 ،في ىحه الصخيقة بسسارسة الجور الحي يتفق ورغباتو ودوافعو ، وحاجاتو ، وميػلو التمسيحفشية لعب الجور: ويقـػ 

إذ نػجيو ليرل ويجػؿ في الخياؿ متجاوًزا لحجود  ولتجخبة أساليب سمػكية ججيجة مسا يػسع مغ آفاؽ شخريتو،
وتسثيل الػاقع، ولعب الجور فشية تداعج عمى التفاعل  ويذسل لعب الجور مسارسة الػاقع، [37] الػاقع السحيط بو

اإلنداني، حيث تتزسغ سمػًكا واقعًيا في مػاقف متخيمة ، وىػ فشية تمقائية إذ يمعب التمسيح دوره دوف إعجاد مدبق 
لشساذج  ومخاقبًا ومقيساً  كسا لػ كاف يدمكو في الػاقع، ويدتصيع كل فخد مغ أعزاء السجسػعة أف يكػف ناقًجا

 الدمػؾ غيخ السالئسة، والتي ترجر عشو ىػ نفدو، ويتصمب استخجاـ ىحه الفشية مجسػعة مغ الخصػات ىي:
 السػقف. حقيقةحدغ اإلعجاد وفيع بشاء الجساعة و 

 تحجيج األدوار بجقة دوف تحجيج األداء.
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 وجػد مكاف مشاسب.
 التفاعل السذتخؾ بيغ أفخاد الجساعة.

 .[9]التذجيع عمى أداء األدوار 
التمسيح  ووتعتسج استخاتيجية التداؤؿ الحاتي عمى تػليج األسئمة حػؿ السػضػع حيث يػج: استخاتيجية التداؤؿ -13

 ،وناقجًا لشفدو أوالً  ،ويجعمو واعيًا بتفكيخه ،وبعج( التعمع مسا يديخ فيسو ،ءاثشأو  ،لشفدو أسئمة تدتثيخ تفكيخه ) قبل
مسا  ،التداؤؿ الحاتي قجرة التمسيح عمى مخاقبة عسميات تفكيخه والتحكع فييا، ومتابعة عسمية تعمسو استخاتيجية ي وتقػ 

 ،العسخيةيداعج عمى تحقيق أىجاؼ التعمع في أي مخحمة عسخية حيث يختمف عسق األسئمة باختالؼ السخحمة 
وخبخاتو الدابقة مسا  ،قة بيغ ما يقخأوإدراؾ العال ،فيسا يتعمع ،وتذجيعو عمى التػقف لمتفكيخ في العشاصخ اليامة

 .[41]يديج درجة وعي التمسيح بسجى استيعابو والتحكع في عسمية تعمسو
ومغ خالؿ تشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي لجى التالميح يتحقق وعي الصالب باالستخاتيجيات الفعالة في 

الشتائج التي حرل عمييا أو تػصل ليا مقابل ما بحلو عسمية التعمع وكيفية استخجاميا، وذلظ عشجما يقـػ بتقييع 
 . [12]مغ جيج أثشاء عسمية االستكذاؼ

 تقييع البخنامج: -خامداً 
 تع تقييع التالميح لمبخنامج مغ خالؿ:

ما  –ما أريج أف أعخفو  –)ما أعخفو  Know – Want – Learnedاستسارة تقييع الجمدة وفقًا الستخاتيجية 
اعجة السذاركيغ في البخنامج عمى بشاء السعشى وتكػيشو قبل أف يشجمجػا فالسحاكاة واإلنرات تعمستو ( وذلظ لسد

ومغ ثع يحجد التمسيح ما يعخفو عغ السػضػع قبل االستساع إلى الجمدة ومسارسة  ،لمجمدة السقجمة في البخنامج
وعقب االستساع إلى  ،اط السدتخجـاألنذصة السستجة لشادي الغابة، وما يخيج أف يعخفو عغ السػضػع السقجـ والشذ

وتتيح استسارة تقييع الجمدة  ،الجمدة والسالحطة ومسارسة الشذاط يحجد التمسيح ما تعمسو عغ السػضػع بالفعل
لمباحث الفخصة لتقييع مجى التقجـ والشجاح في تحجيج أىجاؼ الجمدة في تشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي، 

يح مغ السعمػمات والخبخات السجرجة في الجمدة ومغ ثع تحديغ وتصػيخ الجمدات حيث تػضح مجى استفادة التمس
 التالية بذكل مدتسخ يديع بجوره في إضفاء السرجاقية عمى الشتائج التي يدفخ عشيا البخنامج.

وتيجؼ إلى مداعجة التالميح والباحث عمى حج سػاء عمى  ،وكحلظ بعس التجريبات والسياـ السشدلية البديصة
اؾ مجى التقجـ الحي حققو التالميح مغ خالؿ التجريب عمى تشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي عمى الدمػكيات إدر 

 الحكية والسسارسات الحياتية اليػمية.
 

 تقييع الباحث لمبخنامج: -10
السعخفي  ميارات التفكيخ فػؽ في جسيع قاـ الباحث مغ خالؿ القياس القبمي والبعجي بتقييع مجى التقجـ الحادث 

كشتيجة مباشخة لمبخنامج التجريبي الحي تع تقجيسو لمتالميح وكحلظ قياس الستابعة  ،التقييع( -السخاقبة -)التخصيط
 لسعخفة مجى فاعمية البخنامج السقجـ لمتالميح واستسخارية تأثيخه عمييع.

 :الحجود اإلجخائية لمبخنامج -سادساً 
 أ( الحجود الدمانية :
يػًما، ( 60)( جمدة خالؿ24وبسجسػع ) في األسبػع ثالثة جمدات فيبػاقع ى ثسانية أسابيع مجنفح البخنامج عمى 
 مغ تصبيق البخنامج.   اف( دقيقة + جمدة الستابعة بعج مخور شيخ 50وزمغ كل جمدة )
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 ب( الحجود السكانية :
العمسية االستكذافية بالدادس مغ وفى البيئات واألنجية االستكذافية بالسجيشة  نادى الغابة تع تشفيح البخنامج في

 أكتػبخ.
 ج( الحجود البذخية :

الثاني اإلعجادي مغ األصجقاء الجائسيغ بالسجيشة العمسية  الرف تع تشفيح البخنامج عمى عيشة مغ تالميح
مغ السدتػى االقترادي  ,سشة ,.(49وبانحخاؼ معياري ) ،سشة( 13.9)قجره بستػسط عسخي  االستكذافية

( ندبة ذكاء مغ خالؿ الخجػع 112إلى  110الستػسط، وكحلظ مغ ندب ذكاء واحجة تتخاوح مغ )واالجتساعي 
 لدجالتيع األكاديسية بالسجرسة والسجيشة.

 نتائج الجراسة ومشاقذتيا -سابعاً 
 الفخض األوؿ:

لمتفكيخ  تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ القبمي والبعجي
 التقييع( لرالح القياس البعجي.-السخاقبة-فػؽ السعخفي ومياراتو الفخعية )التخصيط

لمكذف عغ داللة الفخوؽ بيغ   Wilcoxonتع التحقق مغ مجى صحة ىحا الفخض باستخجاـ اختبار ويمكدػف 
 متػسصات رتب السجسػعات السختبصة فكانت الشتائج كسا ىي مػضحة بالججوؿ التالي:

 السعخفي فػؽ داللة الفخوؽ بيغ متػسصي رتب درجات القياسيغ القبمي والبعجي لسيارات التفكيخ (: 3ججوؿ )

 حجم التأثير مستىي الداللة Zقيمة  مجمىع الرثب متىسط الرثب عدد الرثب الرثب املهارات

 التخطيط
 0000 0000 صفر السالبة

20075 0000 00780 
 67000 5040 01 املىجبة

 املراقبة
 0000 0000 صفر السالبة

20075 0000 00780 
 67000 5040 01 املىجبة

 التقييم
 0000 0000 صفر السالبة

20073 0000 00780 
 67000 5040 01 املىجبة

 الدرجة الكلية
 0000 0000 صفر السالبة

20054 0000 00774 
 67000 5040 01 املىجبة

 يتزح مغ الججوؿ الدابق أنو:

فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ القبمي والبعجي لمتفكيخ تػجج 
 التقييع( لرالح القياس البعجي، وكاف حجع التأثيخ كبيخ.-السخاقبة-فػؽ السعخفي ومياراتو الفخعية )التخصيط

ي مارسيا التالميح مغ خالؿ البخنامج في ويعدى الباحث ىحه الشتيجة إلى أف ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي الت
وبيئة الػاقع االفتخاضي وفي الستاحف التفاعمية بالسجيشة العمسية االستكذافية أدى بالتالميح إلى  ،نادي الغابة
وشػاىج متصػرة قادتيع إلى إعصاء معاف ججيجة لمسػاقف التعميسية التي مارسػا فييا ميارات التفكيخ  ،اكتذاؼ أدلة

التقييع( ، وخالؿ ىحه العسمية تسكغ التالميح مغ استكذاؼ خبخات ججيجة والتعسق -السخاقبة-خفي)التخصيطفػؽ السع
فييا بذكل أكثخ إيجابية, عسل عمى الخبط بيغ ما كاف يذعخ بو التمسيح في بيئات التعمع، وبيغ ما كاف يدتكذفو 

 يارات التفكيخ فػؽ السعخفي لجيو.ه فييا، وما كاف يعخفو عشيا، األمخ الحي قاد إلى تشسية مأ ويقخ 

 أكثخ مغ وحل السذكمة كفشيات استخجميا الباحث أثشاء تصبيق البخنامج ،التعمع مغ خالؿ االستكذاؼ ويعج
 أكثخ األسئمة كانت كمسا وذلظ استجابات تأممية إبجاعية فػؽ معخفية، إلنتاج ودفعو التمسيح، الستجابة السثيخات

لألسئمة،  واضحاً  اىتساماً  وجيتا حيث الدمػكية والسعخفية، السجرستاف ذلظ مع عسقًا، وتتفق
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 مؤدياً  ذلظ كاف صحيحة إجابات واستحجثت ومتدمدمة مشطسة كانت لمتعمع فكمسا كسثيخات أىسيتيا العمساء ويؤكج
، وبياجيو، بخونخ أمثاؿ مغ السعخفييغ كبار أف ججيج وخاصة إذا كاف ىحا التعمع مغ خالؿ االستكذاؼ، كسا لتعمع

( 2012بأنفديع.  )سعيج،  الجيجة لألفكار والػصػؿ ،لمسشاقذة التالميح في استثارة إسياميا أيزاً  يخوف  ،وأوزبل
والتقييع، واالفتخاض داخل  ،والسخاقبة والتحكع ،وكحلظ قياـ الباحث بتعديد التعمع باالكتذاؼ والسذاىجة، والتخصيط

وأدوات  ،كحلظ فإف عخض السعمػمات في البيئة االستكذافية لمسجيشة في صػرة أجيده تفاعمية ،البيئة االستكذافية
ومػاد خاـ ساعج التالميح عمى أف يربحػا أكثخ قجرة عمى التفكيخ فػؽ السعخفي، باإلضافة إلى التأني في حل 

والسخاقبة  ،(Planningيط )السذكالت السختمفة التي تدتجعي ذلظ وشسمت الجمدات التجريبة عمى ميارات التخص
(Monitoring)، ( والتقييعAssessment)،  إضافة إلى شخح العبارات الستعمقة بالبخاىيغ والسفاىيع والسقاييذ

وكاف الباحث خالؿ  ،التي بشي عمى أساسيا كل تمسيح مغ تالميح العيشة ذلظ الحكع وىحا الشػع مغ التفكيخ
لعسميات التفكيخ العميا وأسئمة مفتػحة تحتسل عجة إجابات مثل : لساذا ؟ الجمدات يقـػ بصخح أسئمة مخكبة تتػجو 

 يف يرػغػا أسئمتيع ووجية نطخىع فىل تػافق ؟ ىل ندتصخد؟ ىل تعصي مثال؟ والصمب إلى التالميح أل
األمخ الحي استمـد إشالة الػقت الحي خررو الباحث بعج الدؤاؿ في انتطار  ،األنذصةومسارسة  ،األحجاث

التغحية الخاجحة، وكحلظ مغ خالؿ  ،اـ ميارات التفكيخ فػؽ السعخفيخجالستات التالميح إلعصائيع فخصة إجاب
 .يوالػاجب السشدل

كحلظ فإف التالميح قبل تصبيق البخنامج كانػا قج اعتادوا في ضل الشطاـ التعميسي التقميجي في بيئة السجرسة عمى 
السعمػمات مغ خالؿ االختبارات التحريمية، وحتى األنذصة تمقي السعمػمات مغ السعمع ثع استخجاع ىحه 

السخررة لمسادة كانت تجور في ذلظ اإلشار وىػ الشقل مسا حاؿ دوف تػضيف قجرات وإمكانيات التالميح 
وفي االتجاه الحي ييػاه كل  ،والتي تذبع احتياجات التالميح ،واألنذصة الستشػعة ،السختمفة مع عجـ تػافخ السثيخات

 ،ومغمقة بالسشاىج الدمشية السكثفة ،والسحاكاة بجاخل بيئة مجرسية مقيجة ،واقترار تعميسيع عمى التقميج ،تمسيح
مسا أدى ذلظ إلى ضعف ممحػظ في ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي قبل تصبيق البخنامج  ،والتقييع ،واالمتحانات

ج حيث عالج الباحث الطخوؼ الدابقة، وذلظ مغ خالؿ ما تع تصبيقو مغ أنذصة عمى العكذ بعج تصبيق البخنام
عمسية استكذافية ججيجة بجاخل بيئة عمسية مفتػحة كبيئة بجيمة عغ البيئة السجرسية السقيجة والخالية مغ األنذصة 

ومارس فييا التالميح  ،والتخيل في البيئة االفتخاضية ،وكحلظ مسارسة األنذصة السستجة لشادي الغابة ،التفاعمية
ورؤية الكثيخ مغ السذكالت التي لع يكغ ليخوىا مغ  ،وىادفة ،ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي بصخيقة عسمية مشطسة
 ،وإدراؾ العيػب وأوجو الشقز والػعي بسػاشغ الزعف ،خالؿ السشيج السجرسي والبيئة السجرسية السغمقة

خالؿ مسارسة ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي بػضع الفخوض عغ  والثغخات، وإيجاد البجائل والحمػؿ ليا مغ
وكاف  ،وتقجيع الشتائج في آخخ األمخ ،ومغ ثع تقيسيا وتعجيميا ،وإعادة اختبارىا ،الشقائز واختبار ىحه الفخوض

ح مغ قبل، والتي لع يعتاد عمييا التالمي ،ليحه األنذصة الججيجة التي مارسيا التالميح بشادي الغابة والغيخ مألػفة
وبسداعجة االستخاتيجيات والصخؽ والفشيات الججيجة التي استخجميا الباحث أثشاء تصبيق البخنامج حدب ىجؼ كل 

، [16]،  [15]،  [8]، [2]وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج دراسة كل مغ  ،جمدة أدى ذلظ إلى الػصػؿ ليحه الشتيجة
[22]، [24]،[30]. 

 الفخض الثاني :

دالة إحرائًيا بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ البعجي األوؿ والبعجي ال تػجج فخوؽ 
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 التقييع(.-السخاقبة-الثاني في التفكيخ فػؽ السعخفي ومياراتو الفخعية )التخصيط

لمكذف عغ داللة الفخوؽ بيغ  Wilcoxonتع التحقق مغ مجى صحة ىحا الفخض باستخجاـ اختبار ويمككدػف 
 سصات رتب السجسػعات السختبصة فكانت الشتائج كسا ىي مػضحة بالججوؿ التالي:متػ 

 فػؽ السعخفي(: داللة الفخوؽ بيغ متػسصي رتب درجات القياسيغ البعجي األوؿ والبعجي الثاني لسيارات التفكيخ 4ججوؿ )

 مستىي الداللة Zقيمة  مجمىع الرثب متىسط الرثب عدد الرثب الرثب املهارات

 التخطيط

 0000 0000 صفر السالبة

 10000 2040 5000 املىجبة 0004 10106

   5000 الصفرية

 املراقبة

 0000 0000 صفر السالبة

 10000 2040 5000 املىجبة 0004 10100

   5000 الصفرية

 التقييم

 0000 0000 صفر السالبة

 10000 2040 5000 املىجبة 0004 10106

   5000 الصفرية

 الدرجة الكلية

 0000 0000 صفر السالبة

 10000 2040 5000 املىجبة 0004 10106

   5000 الصفرية

 يتضح من الجدول السابق أنه9

تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ البعجي األوؿ والبعجي 
التقييع( لرالح القياس البعجي الثاني، وىػ ما -السخاقبة-الثاني لمتفكيخ فػؽ السعخفي ومياراتو الفخعية )التخصيط
السعخفي لجى تالميح الرف الثاني اإلعجادي عيشة  فػؽ يؤكج استسخار فاعمية البخنامج في تشسية ميارات التفكيخ 

 الجراسة الحالية.
والشتائج ىشا تؤكج عمى استسخارية فاعمية البخنامج التجريبي في تشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي حتى بعج عػدة 

بسسارسة تصبيق البخنامج إال إف قياـ التمسيح أثشاء  ،واعتيادىع عمى السشيج التقميجي ،التالميح مخة أخخى لمسجرسة
وغيخ  ،بجاخل بيئات عمسية استكذافية ججيجة غيخ تقميجية الجور الحي يتفق ورغباتو ودوافعو، وحاجاتو، وميػلو

حيث شجع جػ السجيشة مغ تػافخ أنجية عمسية  وسع مغ آفاؽ شخريتو، ب أساليب سمػكية ججيجةيوتجخ  ،مألػفة
وركغ  ،وأنذصة ركغ نذأة الكػف  ،والشطاـ الذسدي ،تفاعمية تذبع ىػايات التعميع التفاعمية ومغ قاعات لمفزاء

والتي دفعت  ،وأنذصة ركغ الكيخبائية والسغشاشيدية ،وأنذصة ركغ الجاذبية واالتداف ،وأنذصة ركغ الزػء ،الحخكة
فأصبح التمسيح بعج  إلى واقع فتخاضي بجيل ويجػؿ في الخياؿ متجاوًزا لحجود الػاقع السحيط بو ليرلالتمسيح 

لشفدو أسئمة تدتثيخ  ويػج والبيئة السجرسية السغمقة ،عػدتو لمسجرسة ورغع تعخضو مخة أخخى لمسشاىج التقميجية
 ،لشفدو أوالً  ومقيساً  ،ومخاقباً  ،وناقجاً  ،ومتأمال ،يخهوجعمو واعيًا بتفك أثار فيسووبعج( التعمع مسا  ،ءاثشأو  ،تفكيخه ) قبل

واستسخار مسارسة ميارات   ،عمى مخاقبة عسميات تفكيخه والتحكع فييا، ومتابعة عسمية تعمسو تو ووعيوقجر  فارتقت
ئ، التفكيخ فػؽ السعخفي بفاعمية بعج تصبيق البخنامج األمخ الحي ساعج التمسيح عمى تحجي اإلدراؾ الحدي الخاش

-)التخصيطالبخنامج في استسخارية تشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفيتحقيق أىجاؼ  ومغ ثع ،وزيادة الثقة بإجاباتو
 بذكل كبيخ مدتسخ وفعاؿ  وبحجع تأثيخ قػي.  التقييع(-السخاقبة

ية التعمع وكيفية ومغ خالؿ تشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي يتحقق وعي التمسيح باالستخاتيجيات الفعالة في عسم
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استخجاميا، وذلظ عشجما يقـػ بتقييع الشتائج التي حرل عمييا أو تػصل ليا مقابل ما بحلو مغ جيج أثشاء عسمية 
 . [12]االستكذاؼ

 الفخض الثالث: 
ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصي رتب درجات الحكػر واإلناث في القياس البعجي لمتفكيخ فػؽ السعخفي 

 التقييع(.-السخاقبة-تو الفخعية )التخصيطوميارا
لمكذف عغ داللة الفخوؽ Mann Whitneyتع التحقق مغ مجى صحة ىحا الفخض باستخجاـ اختبار ماف وتشي

 كسا ىي مػضحة بالججوؿ التاليبيغ متػسصات رتب السجسػعات السدتقمة، فكانت الشتائج 
 فػؽ السعخفي(: داللة الفخوؽ بيغ متػسصي رتب درجات الحكػر واإلناث في القياس البعجي األوؿ لسيارات التفكيخ 5ججوؿ )

 يغزٕٖ انذالنخ Zلًٛخ  يغًٕع انشرت يزٕعظ انشرت ػذد انشرت انًغًٕػخ انًٓبساد

 انزخطٛظ
 40.00 6.67 6 انزكٕس

 غٛش دانخ 0.165
 38.00 6.33 6 اإلَبس

 انًشالجخ
 39.00 6.50 6 انزكٕس

 غٛش دانخ 0.000
 39.00 6.50 6 اإلَبس

 انزمٛٛى
 44.00 7.33 6 انزكٕس

 غٛش دانخ 0.837
 34.00 5.67 6 اإلَبس

 انذسعخ انكهٛخ
 44.50 7.42 6 انزكٕس

 غٛش دانخ 0.889
 22040 4047 5 إلاناث

 يتزح مغ الججوؿ الدابق أنو:

بيغ متػسصي رتب درجات الحكػر واإلناث في القياس البعجي لمتفكيخ فػؽ السعخفي ال تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا 
 التقييع(.-السخاقبة-ومياراتو الفخعية )التخصيط

عمى استكذاؼ بيئتيع والتعخؼ  التالميح الحكػر واإلناث عمى حج سػاءسداعجة ب ظ إلى قيامولويعدو الباحث ذ
باحثيغ  تالميحي التفكيخ متفاعميغ مع اآلخخيغ في الػقت نفدو مدتقميغ ف تالميح مغ الجشديغتشسية و  عمييا

 واحج بيجؼ تشسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي لجييع ولحلظ كاف ومتسكشيغ مغ تقشيات التعبيخ في آف ،مبجعيغ
يقـػ بو الستعمسػف  كاف والسذخوع ىػ بحث ،في البخنامج شخيقة السذخوع عمى بذكل أساسي اد الباحثعتسال

  ومغ ثع مع الباحث.أنفديع  التالميحيدعى إليجاد إجابات عغ أسئمة وضعيا  أثشاء تصبيق البخنامج غارالر

 إلى إيجاد تخابط أدىوليذ مجخد اإلجابة عغ أسئمة الستعمع وىحا  ،ما ىػ تعمع ما أمكغ عغ مػضػع كاف واليجؼ
 تمغ زوايا مختمفة لحا تعجد اتمعالجة السػضػعإذ تع  في البخنامج لمحكػر واإلناث السختمفة مػاد التعمعبيغ  قػي 

مع  التالميح مغ الجشديغ بجوف تفخقةختار ي كاف مرادر السعمػمات وشخؽ تشطيسيا وشخؽ التعبيخ عشيا حيث
بعس  ،العمسية االستكذافية السجيشة مغ متاحف متحف ،ورقة شجخ ،مػضػعًا معيشًا صغيخًا أو كبيخاً  الباحث

وفي بيئات الػاقع االفتخاضي تتفق  بجسع السعمػمات عشو مغ مرادر مختمفة مكتػبة ومرػرة ويقػمػا ،الحيػانات
ومغ  ،ثع يقػمػف بتشطيسيا ،ومخاعية لخرائريع الشسائية ،ورغبات وميػؿ واتجاىات الحكػر واإلناث بجوف تفخقة

وفخىا ليع الباحث بجوف  وات متشػعةمػاد وأد عمى ثع يعبخوف عسا تعمسػه بمغاتيع السختمفة الذفيية والفشية معتسجيغ
في عسمية االستكذاؼ وفي تصػيخ ونسػ مجاركيع  الباحث بسداعجة التالميح كحلظ قياـ ،تفخقة بيغ الجشديغ

مغ خبخاتيع التي عبخوا عشيا بإنتاجيع وأعساليع وأقػاليع واعتبار ذلظ  انصالقاً ومعارفيع مغ خالؿ عسمية البحث 
ومشتج  ،لجييع بذكل متداويً  التقييع(-السخاقبة-)التخصيطسية ميارات التفكيخ فػؽ السعخفيوتش أساسًا لبشاء السعخفة
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 وفعاؿ .

استسارة تقييع لتقييع البخنامج مغ خالؿ  كحلظ كاف لسشح الباحث الفخصة لمتالميح  الحكػر واإلناث عمى حج سػاء
ما تعمستو ( وذلظ  –أريج أف أعخفو ما  –)ما أعخفو  Know – Want – Learnedالجمدة وفقًا الستخاتيجية 

ومغ ثع  ،لسداعجتيع في بشاء السعشى وتكػيشو قبل أف يشجمجػا في السحاكاة واإلنرات لمجمدة السقجمة في البخنامج
كاف يحجد التمسيح مغ خالؿ ذلظ ما يعخفو عغ السػضػع قبل االستساع إلى الجمدة ومسارسة األنذصة السستجة 

وعقب االستساع إلى الجمدة والسالحطة  ،أف يعخفو عغ السػضػع السقجـ والشذاط السدتخجـ لشادي الغابة، وما يخيج
وبالتالي أتاحت استسارة تقييع الجمدة لمباحث  ،ومسارسة الشذاط فكاف التمسيح يحجد ما تعمسو عغ السػضػع بالفعل

التفكيخ فػؽ السعخفي لجى التالميح الفخصة لتقييع مجى التقجـ والشجاح في تحجيج أىجاؼ الجمدة في تشسية ميارات 
مغ الجشديغ، حيث تػضح مجى استفادة التمسيح مغ السعمػمات والخبخات السجرجة في الجمدة ومغ ثع تحديغ 

 وتصػيخ الجمدات التالية بذكل مدتسخ يديع بجوره في إضفاء السرجاقية عمى الشتائج التي يدفخ عشيا البخنامج.

بيجؼ مداعجة التالميح والباحث  ،السياـ السشدلية البديصة لمتالميح مغ الجشديغوكحلظ مسارسة بعس التجريبات و 
عمى حج سػاء في إدراؾ مجى التقجـ الحي حققو التالميح مغ خالؿ التجريب عمى تشسية ميارات التفكيخ فػؽ 

لج أي فخوؽ كانت السعخفي عمى الدمػكيات الحكية والسسارسات الحياتية اليػمية األمخ الحي يسكغ أف يكػف قج عا
 ستطيخ في نتائج ىحه الجراسة.

 التوصيات 
 ويػصي الباحث بسا يمي:

ضخورة االىتساـ بالتفكيخ فػؽ لجى الستعمسيغ لسا لو مغ أثخ إيجابي في حياتيع التعميسية والعسمية وذلظ عغ -1
ألنذصة السشاسبة لتشسيتو شخيق تزسيغ السقخرات بسفيـػ التفكيخ فػؽ السعخفي وإثخائيا بالسػضػعات والبخامج وا

 وتػضيفو كسداعج في فيع واستيعاب السػاد التعميسية.

واالستفادة مشيا في تشسية  ،تػضيف االستخاتيجيات والصخؽ التي استخجميا الباحث أثشاء تصبيق البخنامج-2
 وتزسيشيا داخل السقخرات الجراسية.    ،ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي في السجارس

لجى  والتأممي ىحا البخنامج عمى تشسية ميارات التفكيخ األخخى مثل التفكيخ الشاقج، واإلبجاعي بحث تأثيخ-3
 التالميح وفي مخاحل عسخية مختمفة.

وذلظ في باقي  ،تػفيخ بيئات تعميسية استكذافية مفتػحة متشػعة السثيخات واألنذصة وفى االتجاه الحي ييػاه كل تمسيح -4
 محافطات مرخ.

 مسية استكذافية متشػعة تتشاسب مع التالميح مغ الجشديغ في السجرسة.تػفيخ أنذصة ع -5
إنذاء نادي لمغابة ونػادي عمسية أخخى داخل السجارس وتجخيب مسارسة أنذصتيا عمى تشسية أنػاع أخخى مغ ميارات  -6

 التفكيخ العميا.

 السراجع
[1]. Kuiper  Ruth Ann & Pesut, Daniel (2004). Promoting cognitive and metacognitive reflective skills 

in nursing practice :Self-regulated learning theory Issues and innovations in Nursing Epucahqn. 

Journal of Advanced Nursing, 45(4). P 381-391 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

 22 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2017/ February           ISSN: 2397-0308      

VO: 3. NO: 2. 

 وتقييسيا تػليج السعمػمات ميارات تشسية في السشطػمي السجخل باستخجاـ العمػـ تجريذ فعالية. ) 2004 (الدعجي. الغػؿ الدعجي،. [2]
 .شسذ جامعة عيغ البشات كمية مشذػرة، غيخ دكتػراه  رسالة ،اإلعجادية السخحمة تالميح لجى السعخفي فػؽ  والتفكيخ

السعخفة لجى شالب الرف األوؿ فاعمية خخائط التفكيخ في تشسية التحريل وميارات ما وراء ) . ٠٢٢8 (إيساف حدشيغ دمحم.. [3]
إبخيل، جدء  ) 132 (،ع ، دراسات في السشاىج وشخؽ التجريذالثانػي في مادة السشصق، الجسعية السرخية لمسشاىج وشخؽ التجريذ

 .ثاني
[4]. Tan,  K. &  Goh, N. (2008). Assessing students' reflective t./"responses to chemistry- related 

learning tasks. Paper presented at the IAEA2008 annual conference "Re- interpreting assessment: 

Society, measurement and meaning", University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom. 

 الجسعية السعخفة، تكشػلػجيا عرخ فى السعخفية وفػؽ  السعخفية التفكيخ ميارات لتعميع العمسية التخبية): ٠٢٢5 (.دمحم حداـ ،مازف . [5]
 -فايج -السخجاف فشجؽ "التذخيري والحمػؿ" العخبي الػشغ في العمسية التخبية معػقات التاسع العمسي السؤتسخ ،العمسية لمتخبية السرخية

 57-15ا  السجمج األوؿ3/8-7 / 31 اإلسساعيمية
فاعمية بخنامج مقتخح قائع عمى إستخاتيجيات ماوراء السعخفة في تشسية ميارات األداء التجريدي .  (2009 (الغيط،  إيساف. أبػ. [6]

 دكتػراه، وكمية التخبية، جامعة األزىخ مرخ.، رسالة والتفكيخ الشاقج واتخاذ القخارات لجى الصالبات السعمسات بكمية االقتراد السشدلي

 الشػعي في ضػء التعميع بسؤسدات التخبػية السقخرات بعس تصػيخ. ) 2009 (السالؾ عبج واصف، سػزاف ؛ عبجه عباس، ىشاء. [7]
 (13ـ ) التخبية العمسية، مجمة العمسية، لمتخبية السرخية الجسعية السعخفة، وراء ما ميارات بعس اكتداب عمى وأثخه السعيارية السدتػيات

 .71-29(يػليػ4(4ع
 الرف لجى شالبات والتحريل السعخفة وراء ما ميارات تشسية في التعمع أبعاد نسػذج فعالية(.  2009 (حرػة. دروير، شيساء. [8]

 .شسذ عيغ جامعة البشات، كمية مشذػرة، غيخ ماجدتيخ رسالة االحياء، مادة في الثانػي  االوؿ

مجرس القخف الحادي والعذخيغ الفعاؿ السيارات والتشسية السيشية سمدمة السخاجع في التخبية وعمع ( . 2000عبج الحسيج، جابخ. ). [9]
 الكتاب الخابع عذخ القاىخة، دار الفكخ العخبي . الشفذ.
تشسية التفكيخ التأممي لجى شمبة الرف أثخ استخجاـ شخيقة لعب األدوار في تجريذ القخاءة عمى ـ(: 2009العساوي، جيياف. ). [10]

 ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية ، الجامعة اإلسالمية ، بغدو ، فمدصيغ.الثالث األساسي بسجار خاف يػنذ

 .لمشذخ الخضا دار دمذق، ، وأخخوف  الكخيع عبج عادؿ تخجسة ،التفكيخ تعميع(. 2009. )إدوارد ،بػنػ دي. [11]
 . عساف. ديبػنػ لمصباعة والشذخ والتػزيعشخؽ واستخاتيجيات وأساليب حجيثة في تعميع العمـػ(. 2014الشججي، أحسج ؛ راشج، مشى. )

 .قصاع الكتب بػزارة التخبية والتعميع ،القاىخة ،العمسية االستكذافية ةالسجيش .(2010) ، دمحم.سامح. [12]

 . الصبعة الثانية. عساف: دار الفكخ لمشذخ والتػزيع.فكيخ لمسخحمة األساسيةتعميع الت(. 2014قصامي، نايفة. ). [13]
مجمة القخاءة والسعخفة ـ (. اتجاىات حجيثة في استخاتيجيات ما وراء السعخفة في تعميع القخاءة، 2003ابخاىيع احسج. )  ،بيمػؿ. [14]

 .280 - 148. ص ص  30ع  ،مرخ–
 وتػليج السعخفة وراء ما ميارات لتشسية البشائية الفمدفة عمى قائسة مقتخحة استخاتيجية أثخ. ) ٠٢٢4 (.عبجالخحسغ رفيق ،ربيع. [15]

 شسذ عيغ جامعة البشات كمية مشذػرة، غيخ دكتػراه  رسالة بفمدصيغ، األساسي التعميع مغ التاسع الرف لصال السعمػمات

 والحكاء السعخفة وراء ما ميارات تشسية في السكاني البرخي  السجخل عمى قائع بخنامج فاعمية. ) ٠٢٢7 (.العميع عبج رانجا ،أحسج. [16]
 .الدػيذ قشاة جامعة باإلسساعيمية، التخبية كمية مشذػرة، غيخ دكتػراه  رسالة الخياض، شفاؿأ مغ الفائقيغ لجى الػججاني

 . دار الفكخ عساف األردف. السعخفي رؤية ججيجة في التعمع التجريذ مغ مشطػر التفكيخ فػؽ (. 2009إيساف الخويثي. ). [17] 
[18]. Veenman, M. (2005). "The relation between intellectual and Metacognitive skills at the onset of 

Metacognitive skill development”. Instructional Science. 33. 193-211.    

 .والتػزيع والشذخ لمصباعة قباء دار القاىخة، ،التفكيخ أجل مغ تعميع. ) 2014 (.يػسف صفاء ،عدخاأل. [19]
 الخياض مكتبة الذقخي  2.  طمجاخل تعميع التفكيخ وإثخاؤه  في السشيج السجرسي(: 2003عرخ، حدشي عبج الباري. ). [20]
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عسمية،  وتصبيقاتتشسية ميارات التفكيخ: نساذج نطخية  .(2009) .عجناف يػسف ،عبج الشاصخ ذياب ؛ العتـػ ،الجخاح. [21]
 .2عساف: دار السديخة. ط 271-270ص

 لجى السعخفة وراء ما ميارات تشسية عمى االستبصاف عمى القائع التعمع استخاتيجية استخجاـ أثخ. ) ٠٢٢٠ (.حبيب أيسغ ،سعيج. [22]
 وثقافة العمسية التخبية الدادس، العمسي السؤتسخ العمسية، لمتخبية السرخية الجسعية ،الفيدياء مادة خالؿ مغ الثانػي  األوؿ الرف بشال
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Abstract: 

This study aimed to reveal the effectiveness of a training program based on the Forest Club regarding 

the development of metacognitive thinking  skills among students. The sample of the study consisted of 

(12) male and female students of second year prep  school. The researcher applied to them the pre and 

post- quasi-experimental method on one group.  The study tools were the study program and the 

measure of metacognitive thinking.  After statistical analysis, the results revealed the effectiveness of 

the study program in the development of all skills of metacognitive thinking (Planning - Monitoring - 

Assessment). Statistical differences were found between the middle ranks of the experimental group 

grades in the pre and post measurements, the second post-measurement in metacognitive thinking and 

its subsidiary skills in favor of the second post-measurement and the effect was significant. The results 

also showed no significant differences between average male and female scores.                                                                                                            

Keywords: effectiveness, training program, Forest Club, and metacognitive thinking skill. 
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