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فاعلية مهارات التفكير في تنمية المهارات الحياتية لدى طلبة السنة
الجامعية األولى بجامعة بيشة
الباحث د.عمي أمحد وادي هباش /استاذ الصخة النفسية والعالج املعريف املشارك
بقسم عمم النفس بكمية الرتبية -جامعة بيشة
الممخص :
ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى فاعمية ميارات التفكير في تنمية الميارات الحياتية لدى طمبة السنة
الجامعية األولى ،والفروؽ في الميارات الحياتية ،وحسب متغير التخصص الدراسي (إنساني-عممي) ،ولتحقيؽ
أىداؼ البحث تـ بناء مقياس الميارات الحياتية باالعتماد عمى تصنيؼ (منظمة الصحة العالمية) وقد تحقؽ
الباحث مف الخصائص السيكو مترية لممقياس إذ تـ التأكد مف صدؽ المقياس وثباتو الذي تكوف بصورتو
النيائية مف (ٓ ) ٙفقرة صالحة لقياس الميارات الحياتية ،ثـ طبؽ المقياس عمى عينة البحث البالغة (ٕٔٔ)
طالباً ،مف طمبة السنة الجامعية األ ولى في جامعة بيشة ،وبعد تحميؿ البيانات ومعالجتيا إحصائياً توصؿ البحث
إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الميارات الحياتية لدى أفراد العينة في القياس القبمي والبعدي عند
مستوى داللة (٘ٓ ،)ٓ.إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في أبعاد الميارات الحياتية لدى أفراد العينة في
القياسات القبمية لكؿ أبعاد المقياس وكانت دالة عند مستوى (٘ٓ ،)ٓ.وأيضا الى وجود فروؽ دالة عند مستوى
(٘ٓ ) ٓ.حسب التخصص(عممي ،انساني) وىي لصالح االختصاصات العممية ،واستنتج الباحث مف ذلؾ قبوؿ
الفرضيات البديمة ،وناقش ىذه النتائج في ضوء األدب العممي في مجاؿ التخصص.

كممات مفتاحية
فاعمية /ميارات /التفكير /تنمية /الميارات الحياتية /طمبة السنة الجامعية األولى /جامعة بيشة
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Abstract
The aim of this research is to identify the effectiveness of thinking skills in
developing the life skills of the students of the first Academic year, particularly
the differences in life skills according to the variable of study specialization
(human-scientific). To achieve the research objectives, the life skills scale was
constructed on the classification of (WHO). The psychometric properties of the
scale were examined. The validity of the scale, which is the final form of (60)
items, was valid for measuring the life skills. The scale was then applied to the
research sample of (112) students of the first year of the University of Bisha.
The SPSS program processed statistical analysis. Results showed that there
were statistically significant differences in the life skills of the sample in the
pre-posttest measurement at (0.05). Also, there were statistically significant
differences in the dimensions of the life skills in the pretest. These results led
to the acceptance of alternative hypotheses. The findings were discussed in
light of the relevant literature in the field.
Keywords : Effectiveness, Thinking Skills, Life Skills, First Year, First year
Students, Bisha University
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مقدمة:
في القرف الحادي والعشريف حدثت تغي ارت جذرية متسارعة تزامنت مع ازدياد حاجات األفراد األساسية،
والحاجات االنسانية ،واالرشادية لممتعمميف عامة والطالب الجامعي عمى وجو الخصوص ،مما يجعؿ الحاجات
الى التدريب والميارات تأخذ موقع الضرورة لمتطوير والجودة وتحسيف المخرجات التعميمية ،فجاءت الرؤية
المستقبمية لممممكة (ٖٕٓٓ ) لتؤكد عمى الدور الياـ لمجامعات بكمياتيا ومراكزىا في الدفع بعممية التنمية ،والتي
تتطمب مجموعة مف االجراءات العممية مف ورش عمؿ وبحوث عممية وتقارير تحميمية وفؽ برنامج التحوؿ
الوطني لتحقيؽ جودة الحياة و التي ىي مف مؤشرات االرتقاء بجودة الحياة في المدف السعودية
(الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي( )ٚ- 5:ٕٓٓٛ،الغامدي)ٕٖٙ :ٕٓٔٔ،
ويمثؿ الطبلب في التعميـ العاـ والجامعي استثما ارَ نوعياَ لمؤسسات التعميـ ،فيـ رأس الماؿ الوطني وقادة
النيضة والتنمية ،فإعدادىـ لمحياة خبلؿ مر ِ
ومستعديف
احؿ التعميـ والتي ليا خصائصيا المختمفة تجعميـ قابميف
ّ

ِ
استخداـ المراجع
ومزوديف بالمعمومات والخبرات ،واطبلعيـ عمى التقنيات الحديثة ،وتطوير قدرتيـ عمى
لمتعمُّـ،
ُ
ِ
البحث عف المعمومات وتفعيميا لبلستفادة منيا (آؿ عارـ ،) ٔٗ :ٖٖٔٗ ،إذ تعد تنمي ُة الخصائص
العممية في
ٍ
خصية لممتعمِّـ ،والتدريب المستمر لتنمية ميار ِ
ِ
َّ
اتجاىات عممية إيجابية متعمِّقة
ات التعميـ الذاتي ،واكتساب
الش
ُ
المبلحظة الواعية لتنمية ميار ٍ
ِ
طيبة واالتجاىات اإليجابية نحو َّ
ات
الناس ،وتوجيو
بتكويف عبلقاتو اجتماعيَّة ِّ
ِ
التفكير العممي والتفكير اإلبداعي ،وميار ِ
ِ
الناقد واتخاذ القر ِ
المبني عمى
التعميـ
ار عمميات مسيمو في
ات التفكير
ِّ
لتحسيف الحياة النفسيَّة واالجتماعيَّة ،وادارة المو ِ
الميار ِ
اقؼ اليومية ،وتنمية
ات الحياتية ،والذي يمثؿ وسيمة
ُ
بنجاح مع متغير ِ
ِ
ِ
ات الحياة المختمفة ،و قدرتو عمى ِّ
شكبلت الحياتية،
التعامؿ
ثقافة المتعمِّـ وقدرِتو عمى
ٍ
حؿ الم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
بتوفير األمف
االىتماـ
المجاالت المختمفة ،و
ترشيد االستيبلؾ في
تشجع المتعمِّميف عمى
والبيئيَّة ،فضبل عف
ِ
السبلمة(.مجوؿ.) ٕٚ: ٕٓٔ٘ ،
و َّ

مشكمة البحث
إف مف األىداؼ اإلنسانية العناية بالفمسفات والعموـ واآلداب والفنوف لتشكؿ قوة الفكر ،والتصور والخياؿ،
وقوة العمؿ ،فإعداد جيؿ مف الشباب قادة القرف الواحد والعشريف يتمتعوف بميارات جمة كالتفكير الناقد،
التنظيـ ،المسؤولية ،الوعي ،القدرة عمى اتخاذ القرار واحتراـ االخريف ،التواصؿ  ،التعاوف ،تطوير الذات  ،الوعي
المجتمعي والوالء الوطني ،يستوجب تدريبيـ في أدب الحياة التي تساعد عمى اعداد طالب متميز ،سموكيا"
واكاديميا" واخبلقيا" ،ومواطنة"(الفتى  ،و مراد )ٜ-ٕ :ٕٓٔٗ :لذلؾ يزداد تركيز عمماء النفس المعرفي عمى
دور المعرفة في التعمـ  ،حيث أف ما تعممو الفرد سابقاً يحدد بدرجة كبيرة ما يرغب في تعممو وتذكره مستقببلً

(قطامئٕٓٓ ،) ٕٔٓ :و يعد الحرص عمى تنمية الميارات الحياتية لدى الطفؿ أحد مظاىر االىتماـ بتربية
الطفؿ ورعايتو ،فيي مف المتطمبات األساسية التي يحتاج إلييا الطفؿ والمراىؽ لكي يتوافؽ مع نفسو ومع
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المجتمع الذي يعيش فيو ،ويتعايش مع غيره مف المجتمعات ،فالتعمـ مف أجؿ الحياة يشجعو عمى التفاعؿ
االجتماعي والمواطنة ،وتساعده عمى التخطيط لحياتو في المستقبؿ(.عبد اليادى)ٙ :ٕٓٔٔ،
ومف خبلؿ اطبلع عمى الدراسات السابقة التي حاولت التعرؼ عمى التفكير وجوانبو وأساليبو ومياراتو
واستراتيجياتو ،استنتج الباحث أف موضوع فاعمية ميارات التفكير في تنمية الميارات الحياتية يحتاج الى
الدراسة لردـ نقص المعمومات ،وعميو فمشكمة البحث الحالي تنبثؽ مف خبلؿ التساؤالت التالية_:
ىؿ لميارات التفكير فاعمية في تنمية الميارات الحياتية لدى طمبة السنة األولى في جامعة بيشة؟ ىؿ توجد فروؽ في االبعاد لمقياس الميارات الحياتية لدى طمبة السنة األولى في جامعة بيشة؟ ىؿ ميارات التفكير المسيمة في تنمية الميارات الحياتية لدى طمبة السنة األولى في جامعة بيشة تتأثربمتغير التخصص؟ "

أىمية البحث
لقػػد اىتمػػت المراكػػز العمميػػة والتربويػػة والنفسػػية والمنظمػػات العالميػػة مثػػؿ اليونسػػيؼ"ٕ٘ٓٓ ،والصػػحة
العالميػػة ٖ ،ٜٜٔو ادارات المنػػاىج التعميميػػة بػػبعض الػػدوؿ العربيػػة بوضػػع تصػػنيفات واعػػداد األدلػػة المتعمقػػة
ات الحياتيػػة تصػ ٍ
ػاتيـ العمميػ ِػة لمميػػار ِ
تبن ػى العديػ ُػد مػػف البػػاحثيف فػػي دراسػ ِ
بالميػػارات الحياتيػػة  ،فضػػبل عػػف َّ
ػنيفات
تبعػػػػػػػػػػػػػػا ألغػػػػػػػػػػػػػػر ِ
اض واتجاىػػػػػػػػػػػػػػات تمػػػػػػػػػػػػػػؾ الدراسػػػػػػػػػػػػػػاتٔ(،الغػػػػػػػػػػػػػػانـ،)ٕٕ :ٕٔٗٙ،
أخػػػػػػػػػػػػػػرى متعػػػػػػػػػػػػػػدِّدة ً
(قسـ مناىج الميارات الحياتية( )ٔ٘: ٕٓٓ٘،فريؽ العمػؿ ،)ٜ :ٕٓٓٙ،اذ يعػد تعمػيـ الميػار ِ
ات الحياتيػة وسػيم ًة

حػد ذاتػو ،وانمػا اليػدؼ ىػو كيػؼ يسػتفيد
لتحقيؽ الغايات األبعد لممتعمميف ،فتعمػيـ الميػارة لػيس ىػو اليػدؼ فػي ً
المتعمِّـ مف خبلؿ اكتساب الميارة في حياتو العامة والخاصة ليصبح قاببلً ومسػتعدِّا لمػتعمـ ،وتنميػة خصػائص فػي

شخصػية المػػتعمِّـ ،مثػػؿ التفاعػػؿ والتعػػاوف مػػع اآلخػريف ،وممارسػ ُة العمػػؿ ضػػمف المجموعػػة ،وتزويػػده بالمعمومػػات
ِ
ِ
ِّ
ػنعكس
ػي عمػػى ميػػارات الحيػػاة يمثػػؿ عمميػػة تػ ُ
والخب ػرات المتعمقػػة بػػإدارة المواقػػؼ الحياتيػػة اليوميػػة ،فػػالتعمـ المبنػ ّ
ِ
إيجابيػاً عمػػى تبلحػػـ فئػات المجتمػػع المختمفػػة ،وتعػد تنميػػة ميػػارات التعمػيـ الػػذاتي منطمػ ٍ
لتكػويف التفكيػػر العممػػي
ؽ
ِ
ػػػػػػػػػػػؼ (قطػػػػػػػػػػػػامي،)ٕٔٓ :ٕٓٓٔ ،
ػػػػػػػػػػػب الحاجػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي يحػػػػػػػػػػػػدِّدىا الموقػ
ُ
بأنواعػػػػػػػػػػػػو المختمفػػػػػػػػػػػػة حسػ َ
( جػػػرواف  )Brew 2002(،)ٕٔٓ :ٜٜٜٔ ،و(قطػػػامي ،وقطػػػامي  )ٕٔٚ: ٕٓٓٓ ،وقػػػد يكػػػوف السػػػبب ىػػػو
الطريقػػة التػػي يسػػتخدـ بيػػا اإلنسػػاف عقمػػو وىػػي وسػػيمتو التػػي يفكػػر بيػػا إلحػػداث التغييػػر اإليجػػابي البنػػاء الػػذي
سيكوف لو األثر النافع في بنػاء شخصػيتو وفػي كافػة نشػاطاتو ،فميػارات التفكيػر األساسػية ىػي وسػائؿ اإلنسػاف
مػػف أجػػؿ اكتشػػاؼ الكػػوف والطبيعػػة وفيميػػا لبلسػػتدالؿ عمػػى وجػػود الخػػالؽ وعظمتػػو وتوحيػػده ،وتطويعيػػا لسػػعادة
االنسػػػػػاف(.دبميؤٕٗٗ ،ىػػػػػػ(،)ٕٚ :ميرفػػػػػي( ،)ٖٔ :ٕٓٓٓ ،اسػػػػػماعيؿ( ،)ٚ :ٜٜٖٔ ،بكػػػػػار،)ٛ :ٜٜٔٛ ،
(فخر ،)ٕٔ : ٜٜٔٛ ،لذا فأىمية البحث تأتي مف جانب أىمية التنمية الشػاممة فػي المجتمػع االسػبلمي ,فبدايػة
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الطريؽ ىي تنمية التفكير ،ولكي تنيض األمة حضاريا ال بد أف تيػتـ بنيضػة العقػؿ ،وفػي ىػذا العصػر المتسػارع
والذي يرتبط فيو النجاح والتفوؽ بمدى الميارة عمى التفكير الجيد ،تظير في التالي -:
 وجود حاجة ماسة لدى الشباب لتعمـ ميارات التفكير وميارات الحياة ليتمكف مف التوافؽ السميـ والجيد،
ويتحكـ بمشاعره وانفعاالتو( .عبد اليادي)ٜٖ :ٕٓٔٔ،
 حاجة الشاب الجامعي الى اكتساب القدرة عمى تدبير أموره الحياتية بفاعمية تمكنو مف التكيؼ مع األحداث
والمتغيرات مف حولو ،وقدرتو عمى استخداـ كؿ المصادر النفسية والبيئية المتاحة لو لتحقيؽ أىدافو المعيشية
وطموحاتو ( .قسـ مناىج الميارات الحياتية ) ٕٔ-ٕ :ٕٓٓ٘ ،
 أىمية التفكير بعقبلنية إلعداد الفرد المنتج في المجتمع والتفاعؿ المثمر بيف الفرد والمحيط يحدد وظيفة العقؿ
وينمي مف خبلؿ التجارب الشخصية الميارات البلزمة لمحياة
 التفكير بمختمفة انماطو (استداللي ،ناقد ،إبداعي ،وميارات التفكير) يعتمد عمييا الفػرد فػي التعامػؿ مػع مشػاكؿ
التفاعػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعي
الحيػػػػػػاة لمتغمػػػػػػب عمييػػػػػػا بأسػػػػػػاليب تتوافػػػػػػؽ مػػػػػػع قػػػػػػيـ الفػػػػػػرد وعقيدتػػػػػػو ،وتنمػػػػػػي
ُ
(جرواف)ٖٔٔ-ٕٔٔ : ٜٜٜٔ ،
 التفكير يتشكؿ مف المعالجة العقمية لممدخبلت الحسية التي تتضمف عمميات التقويـ واصدار أحكاـ منطقية،
واتخاذ ق اررات لحؿ المشكبلت ،تؤدي إلى فيـ أعمؽ لممحتوى المعرفي المتعمـ ،وتشجيع روح التساؤؿ والبحث
وعدـ التسميـ بالحقائؽ دوف تحر كاؼ ،وتجعؿ الخبرات الدراسية مفيدة لممتعمـ ،وتجعؿ المتعمـ أكثر إيجابية
وتفاعبلً ومشاركة في عممية التعمـ( .قطامي)ٕٔٓ :ٕٓٓٔ ،

 اف اليدؼ مف اكتساب المتعمميف لميارات التفكير الجيد ىو أف يكونوا مواطنيف صالحيف ذوي دور ايجابي
لخدمة مجتمعيـ ،وتعزيز قدرتيـ عمى اتخاذ الق اررات المناسبة التي تقودىـ إلى االستقبللية في تفكيرىـ
وتحررىـ مف التبعية والتمحور حوؿ الذات( .مجوؿ)ٕٚ : ٕٓٔ٘،

 اكتساب المتعمِّـ لميارات حياتية تتيح لو تحقيؽ فرص النمو والتطور واإلبداع (الغامدي ٕٔٔٓ)ٕٖٙ :

أىداؼ البحث -:

اىداؼ البحث الحالي اآلتي:
ٔ-

التعرؼ عمى فاعمية ميارات التفكير في تنمية الميارات الحياتية لدى طمبة السنة األولى في جامعة

بيشة.
فرضيتو"ال توجد فرؽ ذا داللة احصائية لفاعمية لميارات التفكير في تنمية الميارات الحياتية لدى الطمبة عند
مستوى (٘ٓ" )ٓ.
ٕ-

التعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطات أبعاد الميارات الحياتية لدى طمبة السنة األولى في جامعة بيشة.

وفرضيتو "ال توجد فرو ؽ ذا داللة احصائية بيف أبعاد الميارات الحياتية لدى الطمبة عند مستوى داللة
(٘ٓ")ٓ.
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ٖ -الكشؼ عف الفروؽ في فاعمية ميارات التفكير في تنمية الميارات الحياتية لدى طمبة السنة األولى في
جامعة بيشة بحسب متغير التخصص .
الفرضية" ال توجد فروؽ احصائية في فاعمية ميارات التفكير في تنمية الميارات الحياتية وفؽ متغير التخصص
عند مستوى داللة (٘ٓ")ٓ.

حدود البحث -:
-

الحدود الموضوعية:

أ -ميارات التفكير التي تـ برمجتيا في الخطة المبرمجة اداة البحث الحالي والتي تنتمي الى مقرر ميارات
التفكير لطبلب السنة الجامعية األولى بتوصيفو وتمتزـ بو مع االثراء في األنشطة.
ب -الميػػػػػارات الحياتيػػػػػة لطػػػػػبلب السػػػػػنة الجامعيػػػػػة األولػػػػػى والتػػػػػى صػػػػػنفيا الباحػػػػػث فػػػػػي أربػػػػػع مجػػػػػاالت
(الميػػارات التربويػػة واألكاديميػػة ،والميػػارات البدنيػػة والرياضػػية ،و الميػػارات المتعمقػػة باالتصػػاؿ وتكػػويف العبلقػػات،
والميارات الجمالية والتذوؽ الفني )
 الحدود البشرية :طمبة السنة الجامعية األولى وىـ الممتحقوف بالجامعة ويدرسوف مقررات تحضيرية (تدريبعاـ) مف جميع الكميات ولمعاـ الدراسي ٔٗٗٓ-ٖٜٔٗىػ
 -الحدود الجغرافي :منطقة عسير ( محافظة بيشة ومحافظة بمقرف ومحافظة تثميث)

مصطمحات البحث

اوال :التفكيرThinking :
-يعرؼ "فبلفؿ" (" Flavell", (1987

التفكير بأنو نشاط عقمي معرفي ،يتضمف عممية التفكير والوعي

بالعمميات المعرفية التي يستخدميا الفرد في معالجة المعمومات )(Flavell, 1987: 21-29

.

 ويعرفو "فيروف"(ٕٔٓٓ) بأنو مفيوـ ُيشير إلػى عمميػات الػتحكـ التػي يسػتخدميا الفػرد فػي حػؿ مشػكبلتو مػفخبلؿ التخطيط والتنفيذ الذي يوجػو مياراتػو المختمفػة والبلزمػة لحػؿ المشػكمة ،ممػا يجعمػو مسػتعداً لمقيػاـ بأنشػطة

مقيمػػػػػػػاً لذاتػػػػػػػو ومرتفعػػػػػػػاً بإنجازاتػػػػػػػو وأعمالػػػػػػػو.
أخػػػػػػػرى مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ مبلحظػػػػػػػة ق ارراتػػػػػػػو وادراكػػػػػػػو لميامػػػػػػػوّ ،
)(Wolfolk, 2001: 123

مختمػؼ عػف اإلحسػاس واإلدراؾ كونػو تػدفقاً مػف األفكػار
 ويعرفو "عصر" ( ،)2003بأنو نشػاط ذىنػي أو عقمػيٌ
تحركػو أو تسػتثيره مشػكمة أو مسػألة تتطمػب الحػؿ ،ويمكػف االسػػتدالؿ عميػو مػف خػبلؿ مػا يترتػب عميػو مػف آثػػار.
(عصر. )ٙٗٙ :2003 ،
 ويعرفو "القحطػاني" ( :)ٕٓٔٙبأنػو عمميػة ذىنيػة معرفيػة متعمقػة بعمميػات نفسػية  -عقميػة كػالتقييـ والتمييػز،ػػػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػػػػكبلت.
والمقارنػػػػػػػػػػػػػة ،واالسػػػػػػػػػػػػػتدالؿ ،والتحميػػػػػػػػػػػػػؿ ،واإلدراؾ ،واإلحسػػػػػػػػػػػػػاس ،والتحصػػػػػػػػػػػػػيؿ ،وحػ ّ
(القحطاني.)ٕٔ-ٔٛ :ٕٓٔٙ،
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ثانيا :ميارات التفكير:
وقد عرؼ فريؽ العمؿ في مشروع تطوير ميارات التفكير لدى الطمبة:
الميارة بأنيا "األداء المتقف لنشاط تعميمي ( صفي أو الصفي) يقوـ عمى فيـ ما يتعممو الطمبة حركياً أو عقمياً

أو وجدانياَ مع توفير العناصر البلزمة ألداء ذلؾ النشاط ،وقدرة المتعمـ عمى تحسيف أدائو باستمرار"
(فريؽ العمؿ)ٕٔ :ٕٓٓٙ،

وعرؼ ميارات التفكير بأنيا " :قدرة المتعمـ عمى تحسيف أدائو باستمرار مستخدما المعالجة العقمية
لممدخبلت الحسية مف أجؿ تشكيؿ األفكار وادراكيا بصورة منطقية في اتخاذ الق اررات وحؿ المشكبلت ،بإشراؼ
مف المعمـ أو بصورة استقبللية" (فريؽ العمؿ.)ٕٔ :ٕٓٓٙ،
وعرفيا نخبة مف التربوييف(ٖٗٗٔ) بأنيا عبارة عف عمميات عقمية محددة نمارسيا ونستخدميا عف قصد في
معالجة المعمومات والبيانات لتحقيؽ أىداؼ تربوية متنوعة تتراوح بيف تذكر المعمومات ووصؼ األشياء وتدويف
المبلحظات الى التنبؤ باألمور وتصنيؼ األشياء وتقييـ الدليؿ وحؿ المشكبلت والوصوؿ إلى استنتاجات
( نخبة مف التربوييف)ٔٔٔ-٘ :ٖٔٗٗ ،
وأيض ػاً عرفيػػا نخبػػة مػػف التربػػوييف(ٖٗٗٔ) بأنيػػا مجموعػػة مػػف ميػػارات االسػػتذكار الفعػػاؿ ومػػف أبرزىػػا

الخرائط الذىنية والخػرائط المفيوميػة  ،وأيضػاً تشػمؿ ميػارات التفكيػر ماىيػة التفكيػر ومسػتوياتو وأنماطػو وبرامجػو

العالميػػة كبرنػػامج الكػػورت والقبعػػات السػػت ،والتفكيػػر اإلبػػداعي ومياراتػػو وأسػػاليب تنميتػػو ،ويتنػػاوؿ التفكيػػر الناقػػد

ومياراتو واستراتيجياتو .وكؿ ذلؾ يقدـ لمطالػب مصػحوباً بالتطبيقػات واألنشػطة المرتبطػة بمواقػؼ الحيػاة الحقيقيػة
ممػػػػػػػا يػػػػػػػؤدي لبقػػػػػػػاء أثػػػػػػػر الػػػػػػػتعمـ ويسػػػػػػػاىـ فػػػػػػػي نقػػػػػػػؿ المعرفػػػػػػػة واسػػػػػػػتخداميا فػػػػػػػي خدمػػػػػػػة المجتمػػػػػػػع.

( نخبة مف التربوييف)ٔٔٔ-٘ :ٖٔٗٗ ،
(ويعرؼ البحث الحالي التفكير بانو نشاط معرفي وعمميات عقمية تتضمف الميارات التالية  :االستدالؿ
والتفكير العممي وحؿ المشكبلت  ،والتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد
ويعرؼ البحث الحالي ميارات التفكير :أنيا عمميات عقمية محددة يستخدميا الفرد عف قصد في معالجة متنوعة
لممعمومات والبيانات تتراوح بيف تذكر المعمومات ووصؼ األشياء وتدويف المبلحظات والتمخيص فضبل عف
التحميؿ والتخطيط والتقييـ الى التنبؤ باألمور وتصنيؼ األشياء وتقييـ الدليؿ وحؿ المشكبلت والوصوؿ إلى
استنتاجات واتخاذ الق اررات لتحقيؽ أىداؼ تربوية)
ويعرؼ البحث الحالي ميارات التفكير اجرائياً :بأنيا تقتصر عمى ميارات التفكير التي تنتمي الى مقرر ميارات
التفكير لطبلب السنة الجامعية األولى ،والمحدد بتوصيؼ المقرر وأىداؼ الخطة المبرمجة المحدد كأداة لمبحث

الحالي بتوصيفو وتمتزـ بو مع االثراء في األنشطة والتطبيقات.
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الحياتية:
ثالثا :الميارات
ّ

عرفيا "الجديبي" (ٕٓٔٓ) ":ميارات تعنى ببناء شخصية الفرد القادر عمى تحمؿ المسؤولية والتعامؿ معمقتضيات الحياة اليومية عمى مختمؼ األصعدة الشخصية واالجتماعية والوظيفية" (الجديبي)ٔٛ-ٔٚ :ٕٓٔٓ ،
عرفيا "الحكيمي ،وبشرى" (ٕ٘ٔٓ)" :مجموعة مف الميارات والقدرات والكفايات المرتبطة بحياة الشبابوالمراىقيف التي تعنى بتنمية المتعمـ فكريا وعمميا وعمميا ،بما يؤىمو لمتفاعؿ البناء مع مجتمعو وعالمو المحيط
والتكيؼ مع متغيرات الحياة"( .الحكيمي ،وبشرى)ٕٔ-ٖ :ٕٓٔ٘ ،
ويعرفيا البحث الحالي ":بأ ّنيا مجموعة الميارات المحددة التي يتصؼ الطالب الجامعي بيا ،وتمثؿ وسائؿ

تعنى ببناء شخصيتو ،وتعاممو مع مقتضيات الحياة األكاديمية ،وتطوير ذاتو وتحمؿ المسؤولية ،وتمتعو بالمياقة
الجسمية والصحية والتفاعؿ االجتماعي واالتصاؿ الفعاؿ مع اآلخريف ،والتذوؽ الجمالي والفني.
ويعرفيا البحث الحالي إجرائيا :بأنيا الميارات الحياتية لطبلب السنة الجامعية األولى والتي صنفيا الباحث في
أربع مجاالت( أبعاد مقياس الميارات الحياتية ) وتشتمؿ عمى :
الشخصية باعتبارىا قدرات عالية عمى
النفسية و
ٔ -الميارات البدنية والرياضية ،والمياقة الصحية والميارات
ّ
ّ
الميمة في حياتو.
اتّخاذ الق اررات
ّ

ٕ -الميارات المتعمقة باالتصاؿ وتكويف العبلقات وتشمؿ ميارات التفاعؿ االجتماعي باعتبارىا قدرة عمى
بإيجابية
تكويف عبلقات مع اآلخريف
ّ

ٖ -الميارات التربوية واألكاديمية وتشمؿ ميارات الدراسية وميارات التكيؼ والتأقمـ مع الحياة الجامعية،
ِ
المحيطة المتغيرة ميارات تطوير وادارة الذات التي
باعتبارىا قدرة عمى السموؾ بميارة في ظؿ الظروؼ
التقدـ والنجاح.
تؤدي إلى ّ
ٗ -الميارات الجمالية والتذوؽ الفني ،وتتضمف تحسيف وتجميؿ البيئة ،واالىتماـ بالمظير والينداـ

االطار النظري

مفيوـ ميارات التفكير :
يعد التفكيػر فػي أبسػط تعريػؼ لػو عبػارة عػف سمسػمة مػف النشػاطات العقميػة التػي تقػوـ بيػا الػدماغ عنػدما

يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ الحواس الخمس ،والتفكير مجموعة عمميات واستراتيجيات بحث عػف معنػى
فػػي الموقػػؼ أو الخبػػرة ،وقػػد يكػػوف ىػػذا المعنػػى ظػػاى ارً حينػػا وغامض ػاً حين ػاً آخػػر ،ويتطمػػب التوصػػؿ إليػػو ميػػارات

لكشػػؼ مكونػػات الموقػػؼ أو الخبػػرة التػػي يمػػر بيػػا الفػػرد( .يعقػػوب ٕٓٔٓ( ،)ٕٔٗ :يعقػػوب،) ٕٖ: ٕٓٔ٘،
(جرواف  ،)ٕٔٔ:ٜٜٜٔفالتفكير سمسمة مف النشاطات العقمية التي تقوـ بيا الدماغ بحثا عف معنى فػي الموقػؼ
أو الخبرة ،عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريػؽ واحػدة أو أكثػر مػف الحػواس الخمػس ،ويتػألؼ مػف ثبلثػة
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مكونات أوليػا :عمميػات معرفيػة وعمميػات تحكػـ وتوجيػو فػوؽ معرفيػة ،ويميػو :معرفػة خاصػة بمحتػوى الموضػوع،
وثالثيا استعدادات وعوامػؿ شخصػية ( جػرواف ،)ٕٖٙ-ٕٕٔ :ٕٓٓٚ ،أمػا ميػارات التفكيػر فمتجػددة تمكننػا مػف
اكتساب المعرفػة واستدالليا بغض النظػر عف الزمكنة ،أو نوع المعرفػة التػي تسػتخدـ ميػارات التفكيػر فػي التعامػؿ
معيػػا ،فيػػي بمثابػػة تزويػػد الفػػرد بػػاألدوات التػػي يحتاجيػػا حتػػى يػػتمكف مػػف التعامػػؿ بفاعميػػة مػػع أي نػػوع مػػف
المعمومات أو المتغيرات التي يأتي بيا المستقبؿ واستخداـ المعرفػػة فػػي مواقػؼ جديػدة ،وتحسػيف ميػارات التفكيػر
لدى الطمبة بصورة منظمة وىادفة ،إذا كانت تسعى بالفعػؿ لمسػاعدتيـ عمػى التكيػؼ مػع متطمبػات عصػرىـ -بعػد
تخرجيـ ،وىناؾ أسباب عديدة تحػتـ عمػى مدارسػنا وجامعاتنػا االىتمػاـ المسػتمر بتػوفير الفػرص المبلئمػة لتطػوير
التعمػػيـ الواضػػح المباشػػر لعمميػػات وميػػارات التفكيػػر المتنوعػػة الػػذي يسػػاعد عمػػى رفػػع مسػػتوى الكفػػاءة التفكيريػػة
لمطالب ،ولذلؾ فتعمـ ميارات التفكير وعممياتو ،تبقى صالحػة متجددة مف حيث فائدتيا واسػتخداماتيا فػي معالجػػة
المعمومػػػػػػػات ميمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف نوعيػػػػػػػػا ،والمعػػػػػػػػارؼ ميمػػػػػػػػة بػػػػػػػػالطبع ولكنيػػػػػػػػا غالبػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػبح قديمػػػػػػػػة،
(فريؽ العمؿ.(Quimby & Sternberg, 1985, p. 53) ،)ٔٓ-ٗ :ٕٓٓٙ ،
ويمكػػف أف تُفيػػـ ميػػارات التفكيػػر عمػػى أنيػػا مػػزيج مػػف القػػدرات واالسػػتعدادات والخصػػائص الشخصػػية ترقػػى
بالعمميػػػات العقميػػػة ألداء عمميػػػة تحسػػػس لممشػػػكبلت والػػػوعي بمػػػواطف الضػػػعؼ ،وعػػػدـ االنسػػػجاـ والػػػنقص فػػػي
المعمومات ،والبحث عف حموؿ والتنبػؤ ،وصػياغة فرضػيات جديػدة واختبارىػا ،واعػادة صػياغتيا أو تعػديميا مػف أجػؿ
التوصؿ إلى نتاجات وحموؿ أصيمة تمثؿ ارتباطات جديدة ،ونقؿ أو توصيؿ النتائج لآلخػريف فػي أحػد ميػاديف الحيػاة
اإلنسانية ( جرواف. )ٕ٘ٗ-ٕٕٔ : ٕٓٓٚ ،
وقد عرؼ فريؽ العمؿ في مشروع تطوير ميارات التفكير لدى الطمبة:
الميارة بأنيا "األداء المتقف لنشاط تعميمي ( صفي أو الصفي) يقوـ عمى فيـ ما يتعممو الطمبة حركيا أو عقميا
أو وجدانيا مع توفير العناصر البلزمة ألداء ذلؾ النشاط ،وقدرة المتعمـ عمى تحسيف أدائو باستمرار"
(فريؽ العمؿ)ٕٔ :ٕٓٓٙ،
وعرفياعمي (ٕٔٔٓ) بأنيا :وعي المتعمـ بأنماط التفكير التي يستخدميا ،وادراكو ألساليب التحكـ
والسيطرة الذاتية عمى محاوالت التعمـ التي يقوـ بيا لتحقيؽ أىدافو فيي قدرة المتعمـ عمى المعالجة العقمية
لممدخبلت الحسية مف أجؿ تشكيؿ األفكار وادراكيا بصورة منطقية في اتخاذ الق اررات وحؿ المشكبلت
(عمي)ٗ٘ :ٕٓٔٔ،.
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التفكير واستراتيجياتو ومياراتو:
تركز برامج التفكير عمى االستراتيجيات والعمميات أو الميارات المعرفية لمتفكير ،مثؿ المقارنة والتصنيؼ
واالستنتاج ،ونظ ارً لكونيا أساسي ًة في اكتساب المعرفة ومعالجة المعمومات لتطوير العمميات المعرفية وتدعيميا

وتحسيف قدرة المتعمـ عمى تعمـ ميارات التفكير ،فالتفكير ىو سمسمة مرنة مف القدرات والعمميات بذلت العديد مف
الجيود لتصنيفيا ،وخاصة ميارات التفكير التي أصبحت ليا تصنيفات تحمؿ دالالت ذات معنى في الدوائر

األكاديمية والتربوية منيا :
التفكير التحميمي

التفكير الشامؿ  /الجشطالتي Holistic Thinking
التفكير المجرد

Abstract Thinking

التفكير المحسوس

التفكير الفعاؿ

Effective Thinking

التفكيػر المبػدع

التفكير االستقرائي
التفكير المتقارب
التفكير الناقد
التفكير المنتج

التفكير االستنباطي

Inductive Thinking

التفكير المتباعد

Convergent Thinking
Critical Thinking
Productive Thinking

التفكير الجانبي

Leteral Thinking

التفكير التأممي

Reflective Thinking

Analytical Thinking
Concrete Thinking
Creative Thinking
Deductive Thinking
Divergent Thinking

التفكير المتسرع

Impulsive Thinking

التفكير غير الفعاؿ

Ineffective Thinking

التفكير المنطقي

Logical Thinking

التفكير فوؽ المعرفي Metacognitive Thinking

التفكير العممي  /الوظيفي Practical Thinking

التفكير العممي

Scientific Thinking

Mathematical Thinking

التفكير المفظي

Verbal Thinking

التفكير الرياضي
التفكير المعرفي

التفكير الرأسي/المركز

Cognitive Thinking

(جرواف) ،(265 ،2002 ،فخرو( ( 10 :2001 ،األعسر)30 ،2000 ،
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وقد حددت الجمعية األمريكية لتطوير المناىج والتعميـ عشريف ميارة أساسية لمتفكير ،والتي يمكف
تعميميا وتعزيزىا في المدرسة الحديثة تحت فئة تعميـ التفكير وتشتمؿ القائمة عمى الميارات اآلتية:
ميارات التفكير المعرفية

الميارات اإلنتاجية التوليدية

التقييـ

ميارات التحميؿ

المراقبة والتحكـ

ميارات تنظيـ المعمومات

التخطيط

ميارات التذكر

ميارات التفكير فوؽ المعرفية

ميارات جمع المعمومات

ميارات التقويـ

ميارات التركيز

ميارات التكامؿ والدمج

(جرواف)ٜٔ٘-٘ :ٕٓٔ٘ ،

الذكاء والخبرة الشخصية لمفرد:
يرى "سترنبرج (٘ " STERNBERG" ) ٜٔٛأف خبرات الفرد يمكف تصورىا عمى ىيئة امتداد يقػع عمػى
أحػػد طرفيػػو المواقػػؼ واألحػػداث والخبػرات التػػي ألفيػػا الشػػخص واعتػػاد عمييػػا ،ويقػػع عمػػى الطػػرؼ اآلخػػر المواقػػؼ
"الجػدة" الػذي يكػوف نسػبيا تبعػا لخبػرات الفػرد السػابقة ثػـ
والخبرات الجديدة في حيػاة الفػرد ،ويطػرح أيضػاً مفيػوـ
َ
يفترض انو كمما استطاع الفرد أف يؤدي بعض األعماؿ بصػورة آليػة كممػا زادت قدرتػو عمػى التفاعػؿ والتكيػؼ مػع
خبراتو الجديدة ،وىي قدرة يتميز بيا األذكياء مف غير األذكياء ،وقػد حػدد مجموعػة مػف العمميػات العقميػة األوليػة
ىي(:عمميػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػا وراء المكونػػػػػػػػػػػات ،وعمميػػػػػػػػػػػات األداء الفعمػػػػػػػػػػػي ،وعمميػػػػػػػػػػػات اكتسػػػػػػػػػػػاب المعرفػػػػػػػػػػػة)،
((،)Sternberg, 1990: 80-98عبػاس  )ٔ٘ٓ :ٜٜٔٙوقػاـ (داس) وزمػبلؤه اعتمػاداً عمػى دراسػات لوريػا
بتقػػػػديـ أنمػػػػوذج معرفػػػػي يعػػػػرؼ بػػػػأنموذج تكامػػػػؿ المعمومػػػػات ،الػػػػذي يتكػػػػوف مػػػػف ثبلثػػػػة أقسػػػػاـ رئيسػػػػة ىػػػػي

المدخبلت Inputوالعمميات  Processوالمخرجات  ,Outputوتتضمف المدخبلت كػؿ المعمومػات الػواردة لمفػرد
مف خبلؿ حواسػو ,ويػتـ تحويميػا وتخزينيػا وتفسػيرىا بوسػاطة مجموعػة مػف العمميػات العقميػة والتػي ترجمػت بعػد
ذلؾ في شكؿ أداء خارجي يقػوـ بػو الفػرد فػي حػؿ المشػكمة التػي أمامػو ،) Dass, 1988: 13-23 (،فالػذكاء
لػػو عبلقػػة بالسػػياؽ االجتمػػاعي والثقػػافي لمفػػرد فالنشػػاط العقمػػي لمفػػرد غالبػاً مػػا يكػػوف موجيػاً نحػػو تحقيػػؽ ثبلثػػة

أىداؼ رئيسػة ىػي التكيػؼ مػع البيئػة وتشػكيؿ البيئػة ،واختيػار البيئػة المناسػبة فالشػخص الػذكي غالبػاً مػا يوجػو
جميػػػػػػع إمكاناتػػػػػػو وطاقاتػػػػػػو ،وخبراتػػػػػػو فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ تحقيػػػػػػؽ التوافػػػػػػؽ مػػػػػػع البيئػػػػػػة التػػػػػػي يعػػػػػػيش فييػػػػػػا.

(عم ػواف ،)ٙ٘-ٙٗ :ٜٜٔ٘،وىػػذا العبلقػػة المتبادلػػة بػػيف التفكيػػر بالسػػياؽ االجتمػػاعي والثقػػافي لمفػػرد ،وفاعميػػة
ميارات التفكيػر فػي تنميػة أسػاليب الحيػاة التػي تتجمػع فػي الميػارات الحياتيػة ،فقػد رأى فبلسػفة النظريػة البنائيػة
بأف التطور المعرفي لمطالػب يػتـ فػي بيئػة تعاونيػة مػع اآلخػريف ومػع البيئػة و مػع أقرانػو وذلػؾ مػف خػبلؿ عمميػة
التفاوض االجتماعي (محمد( )ٗٔ- ٖٛ :2007،عبد الواحد (ٖٖ :ٕٓٓٚ ،كما يرى بياجيػو وفيجوتسػكي بػأف
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الصراع المعرفػي الػذي يمػر بػو الطالػب يػتـ فػي بيئػة تفاوضػية اجتماعيػة  ،ومػف خػبلؿ تفاعػؿ الطػبلب مػع البيئػة
االجتماعية والثقافية المحيطة بيـ يمكف تطوير وتنمية الميارات الحياتيػة ،ويػتـ ذلػؾ مػف خػبلؿ مجموعػات الػتعمـ
التعاونية ،وتتضمف الميارات التالية :صنع الق اررات ،وحػؿ المشػكبلت ،واالتصػاؿ والتواصػؿ الفعػاؿ ،والعبلقػات بػيف
األشخاص ،ووعي الذات ،والتعامؿ مع العواطؼ ،واستخداـ الموارد البيئيػة ( عمػراف وآخػروف)ٔٗ-ٔ٘ :ٕٓٓٔ،
(محمد(ٕٗ-ٖٛ :ٕٓٓٚ،
إف طبيعة ىذا العصر تحتاج بشدة إلى مفكريف غير تقميدييف ،بؿ مفكريف يتميزوف بميارات عميا تتبلءـ مع
ىذا العصر إف إعداد الطالب لمعيش في مجتمع سريع التغير ،يتطمب مف الميتميف بالتربية أف يساعدوه عمى
التوافؽ مع مجتمعو وبيئتو التي يعيش فييا ،مف خبلؿ إتاحة الفرصة أمامو وتدريبو وتمكينو مف تحقيؽ ذاتو
وتطوير طرؽ تفكيره ليكشؼ عف طاقاتو الكامنة ،وليقوـ بالتفكير في حؿ المشكمة (الخفاؼ )ٕٖٓٔ،ولقد
أشار"جيمس وديوي" الى العمميات ما وراء المعرفية في عبارات كالتأمؿ الذاتي الشعوري خبلؿ عممية التفكير
والتعمـ (العتوـ(،)ٕٜٔ-ٕٕٔ :ٕٓٓٗ ،العتوـ ،وأخروف.)ٔٓٛ :ٕٜٓٓ ،
كما وجد ليفيف أف تعمـ الميارات الحركية ال يختمؼ في جوىرة عف تعمـ الخبرات المعرفية ،فيناؾ تنظيـ
لمقوى المختمفة (جزئيات) حتى تعمؿ كؿ العضبلت في كؿ واحد متوافؽ(،خير اهلل ،و الكتاني،)ٖٕٔ :ٜٜٔٙ ،
وأف الميارة الحركية يتـ تعمميا في البداية بشكؿ تدريجي بطئ ثـ يكوف ىناؾ سرعة في األداء ،وأيضاً يرى أف

لمميارات الحركية مكونات معرفية ،ودوافع ألدائيا (الشناوي ، )ٗٔ :ٜٜٔ٘ ،وقد أشارت نظريات " سبيرماف"
"وثورندايؾ" و"ثيرستوف" الى تصنيؼ القدرات العقمية ،فميزت نوعيف مف القدرات ،تسمى األولى منيا القدرة
العامة وىي الصفة المشتركة بيف جميع نواحي النشاط العقمي والمعرفي ،فيما تسمى الثانية بالقدرة الخاصة
وىي

صفة

معرفية

كامنة

وراء

مف

مجموعة

أساليب

معينة

مف

النشاط

المعرفي

(جابر وآخروف ،)ٙٗ-ٕٙ :ٜٜٕٔ ،أما نظرية الممكات فقد فسرت طبيعة النشاط العقمي عمى أف العقؿ مكوف
مف ممكات مختمفة مثؿ التذكر والسببية والتمييز والتصور ،وأف كؿ منيا مستقؿ عف االخر ،ويمكف تطويرىا مف
خبلؿ التدريب ) ،)Nunnally,1970: 101في حيف نظرية العامميف تفسر النشاط العقمي بأنو مكوف مف
عامميف ،األوؿ العامؿ العاـ ،وىو القدرة العامة ( ،) Gوىوقدرة عامة ثابتة بالنسبة لمفرد الواحد ولجميع القدرات
المرتبطة بو ،وتختمؼ درجتو مف فرد إلى آخر ،ويستخدـ في جميع أنشطة الحياة ،وكمما كانت درجتو أكبر كاف
النجاح في الحياة مف خبللو أكثر ،والعامؿ الثاني ىو القدرات الخاصة (( ،)Sياسيف ،)ٜٙ :ٜٔٛٔ،في حيف
يرى "سبيرماف" أف العامؿ العاـ في الفرد يوجد في جميع قدرات اإلنساف ،بؿ يصبح األساس الوحيد لمتنبؤ بأدائو
مف موقؼ إلى آخر ،أما صفات العامؿ الخاص ( )Sفأنو متعمـ أي مكتسب مف البيئة ويختمؼ مف فرد آلخر
وفي الفرد نفسو وىو قابؿ لمنمو والتدريب أو التدىور والضعؼ ( أبو حطب ،)ٔٗٓ-ٖٜٔ :ٜٔٛٓ،وحدد
"ثيرستوف"

مجموعة

مف

العوامؿ

المنفصمة

التي

أسماىا

بالقدرات

العقمية

األولية

وىي:

( والقدرة المكانية  -التصور المكاني والبصري( ،)Sوالسرعة االدراكية( ،)Pوالقدرة العددية( ،)Nوالقدرة عمى
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الفيـ المغوي( ،)Vوالذاكرة الصماء( ،)Mوالقدرة عمى االستقراء( ،)Iوالقدرة االستنباطية( ،)Dوالقدرة
االستداللية((،)Nunnally, 1970:110-120( )Rأبو حطب  ،)ٖٓٓ : ٕٓٓٔ،وقد توصؿ "بيرت" ٓٗ"ٜٔ
 "Burtإلى أنموذج ىرمي لم قدرات الذي يضع فيو عمميات اإلحساس والنشاط الحركي البسيط عتبة اإلحساس
"و "زمف الرجع البسيط في أدنى مستوى ،ثـ يمي ذلؾ عمميات اكثر تعقيدا كاإلدراؾ والتآزر الحركي ،وفي ثالثيا
وكونيا ،ثـ رابعاً مستوى العبلقات التي تنقسـ إلى
المستوى االرتباطي :عوامؿ الذاكرة والعادات التي اكتسبيا ّ
الفيـ واالستعماؿ ،ويظير الذكاء العاـ الذي يسميو "اإلمكانية التكاممية لمعقؿ" في كؿ مستوى مف المستويات
األربعة ،لكنو يختمؼ في كؿ مستوى مف حيث الدرجة والنوع (،)Burt,1940: 81

وأقترح" كاتؿ

ٓٗ " Cattellٜٔعامميف األوؿ قدرة عامة سائمة ( )fواآلخر قدرة عامة متبمورة ( ،)Cويميز بينيما في أف
القدرة العامة المتبمورة متشبعة باألنشطة المعرفية وباألحكاـ الذكية المبدئية عمى ىيئة عادات ،أما القدرة العامة
السائمة فتظير في التكيفات والتوافقات لممواقؼ الجديدة ،وبزيادة النضج والخبرة لدى اإلنساف.
(البطش :ٜٜٔٗ،ص٘( )ٚٙ-ٚابوحطب ، (Cattell,1964:64) )ٔٙٓ-ٔ٘ٔ :ٕٓٓٔ،في حيف ميز "
أيزنؾٖ٘ " Eysenck" ٜٔبيف ثبلث أسس متفاعمة أوليا :العمميات العقمية :كاإلدراؾ والتذكر واالستدالؿ،
ويمييا :محتوى مادة االختبار كاألعداد والكممات والرسوـ ،وثالثيا :ميارة األداء ،ضـ السرعة والدقة
(  ، ) Eysenck,1973: 50-55وفي نموذجو اعتمد عمى ثبلثة معالـ رئيسة أوليا :السرعة العقمية،
وثانييا  :المثابرة أو االستمرار ،كالجيد المبذوؿ في حؿ المشكبلت ،وأخرىا :ميكانزـ مراجعة األخطاء أو التأىب
العقمي لمراجعة حؿ المشكمة ،بدالً مف كتابتو مباشرة))Eysenck ,1967:81-98

أما جمفورد  " Guilfordٜٔٙٚفقد طور تصنيفا عرؼ ب"بنية العقؿ" ،فصنؼ عمى أساس نوع العمميات العقمية
المتضمنة ،ونوع المعمومات ،ثـ صنفيا وفقاً لمشكؿ أو المحتوى ،وىكذا تشكؿ التصنيؼ "أنموذج المورفولوجيا"

عمميات ومحتوى ونتاجات ،ووفػقاً ألنموذج "جمفورد" فأف كؿ بعد مف ىذه األبعاد يمكف تمييزه في قدرة عقمية
إدراكية تتكوف مف العمميات والمحتوى و النتاجات (الشيخ  ،)ٜٔٛٛفالقدرات المتوقعة عمى وفؽ ىذا النموذج

تتكوف مف (ٕٓٔ) قدرة إذ (٘ عمميات × ٗ محتويات ×  ٙنواتج) أي أف النشاط العقمي المعرفي لئلنساف يعتمد
عمى (ٕٓٔ) قدرة تختمؼ فيما بينيا باختبلؼ نوع العممية السائدة ومحتوى النشاط ونواتج النشاط ،وأف ىذه
القدرات مستقمة عف بعضيا ;1967: 42-86(.
(الجنابيٕٕٓٓ)ٙٚ-ٕٙ :
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مفيوـ الميارات الحياتية:
يعد مفيوـ "الميارات الحياتية" مفيوما واسعاً ويشمؿ المعارؼ والرغبات والقدرات العقمية والوجدانية

والحسية التي تمكف الطبلب مف حؿ المشكبلت أو مواجية التحديات اليومية ،وطرؽ التعامؿ المستخدمة مع
الموارد البيئية في االستيبلؾ وترشيده ،و استغبلؿ المواد واألدوات ،والميارات البيئية و الميارات الغذائية و
الميارات الصحية و الميارات الوقائية ،فضبل عف كونيا أسموب حياتي في المجتمع ،فيي الميارات المستمرة
باستمرار الحياة ،و التي تشكؿ لدى الطبلب مجموعة مف الميارات األساسية التي تمكنيـ مف التفاعؿ والتعامؿ
مع مقتضيات الح ياة الواقعية الشخصية واالجتماعية والوظيفية والتفاعؿ الخبلؽ مع المشكبلت المجتمعية

( رائد ،وعباس ( )ٕٔٔ :ٕٓٔٗ ،الجديبي ( ،)ٕٚ :ٕٓٔٓ ،الغامدي ،)ٕٖٙ :ٕٓٔٔ ،ولقد َّ
صنفت وزارة
التربية والتعميـ الميارات الحياتية في المممكة العربية السعودية إلى ميار ٍ
ات متعدِّدة منيا
ِ
ات مرتبط ٌة بالخصائص َّ
وترشيد االستيبلؾ ،واكساب
الشخصية؛ مثؿ االتصاؿ ،والتعاوف مع اآلخريف،
(ميار ٌ
ات ِ
المتعمِّميف مجموع ًة مف الميار ِ
الع ْممية؛ كإدارِة الوقت ،وا ِ
كساب المتعمِّميف القدرةَ عمى التَّفاعؿ االجتماعي،
السبلمة (الغانـ)ٕٙٔ :ٕٔٗٙ ،
ومتطمبات المياقة الصحية واألمف و َّ

ويتضح مفيوـ الميارات الحياتية بأنو نيج لتغيير أو لتطوير سموؾ مصمـ لمتوصؿ الى موازنػة بػيف المعرفػة

والمواقػؼ والميػارات ،وىػي القػدرات التػي تعػزز الصػحة الجيػدة ،والمياقػة البدنيػة ،والتربيػة البيئيػة وترشػيد االنفػاؽ
وتقميؿ اليدر البيئي ،التفاعؿ االجتماعي والمساىمة في المجتمع ،وىػي الميػارات األساسػية الذىنيػة و العمميػة و
المرتبطػػة بتفاعػػؿ الطػػبلب مػػع المواقػػؼ الحياتيػػة التػػي ال غنػػى عنيػػا و مػػف ىػػذه الميػػارات  :ميػػارات االتصػػاؿ و
التواصػػػػػػػػػػؿ ،و اسػػػػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػػػػوارد البيئيػػػػػػػػػػة و ترشػػػػػػػػػػيد االسػػػػػػػػػػتيبلؾ ،والميػػػػػػػػػػارات العمميػػػػػػػػػػة األدائيػػػػػػػػػػة
( عم ػراف و آخػػروف  ،) ٔٗ-ٔ٘ :ٕٓٓٔ ،فمكػػوف األداء فػػي الميػػارة ىػػو اليػػاـ فييػػا ومػػف شػػروط األداء فػػي
غائبػا فقػد
ﹰ
الميارة إف يتـ بسرعة وبإتقاف وفاعمية وبجيد قميؿ وبكمفػة قميمػة واف كػاف المكػوف القيمػي فػي الميػارة
تكوف الميارة مدمرة أو انػو ال دافعيػة لمقيػاـ بيػا وىكػذا نػرى أف المكػوف القيمػي يوجػو الميػارة الوجيػة الصػحيحة
ويعمؿ عمى زيادة زخميا واندفاعيا  ( .مرعي  ,ومحمد , ٕٕٓٓ ,صٕ٘ٔ) ٕٔٙ-
اف األدب المعرفي يقدـ في مجاؿ التفكير والذكاء العديد مف النماذج والنظريات التي حاولت تصنيؼ ميارات
التفكير والميارات الحياتية وبي نت تداخؿ ميارات التفكير والنشاطات المعرفية والحياتية ،وتكاد تتفؽ عمى
مسممات رئيسة ،ولذلؾ تبنى البحث الحالي التوجو االنتقائي.
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الدراسات السابقة
اوال :الدراسات التي تناولت بعض جوانب التفكير والمعرفة:

أوال دراسات التفكير:

ٔ .دراسة العمري (ٕ٘ٓٓ) التي ىدفت الى استقصاء أثر برنامج تعميمي تعممي ،مستند إلى طريقة حؿ
المشكبلت اإلبداعي في مستويات التفكير العميا في وحدة الفقو اإلسبلمي ،لدى طمبة المرحمة األساسية العميا
في األردف ،وتكوف أفراد الدراسة مف (ٓ ) ٙطالبا مف طمبة الصؼ العاشر األساسي

التابعيف لمديرية إربد

ا ألولى فتـ توزيعيـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة ،واستخداـ اختبار تحصيمي مكوف مف (٘ٗ) فقرة كأداة
لمقياس ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا لصالح طريقة التدريس القائمة عمى حؿ
المشكبلت إبداعيا ،في تنمية ميارات التفكير العميا لدى طمبة المجموعة التجريبية
ٕ .دراسة واعر (ٕ٘ٓٓ) والتي ىدفت الى تعرؼ فعالية برنامج تدريبي لمحؿ اإلبداعي لممشكبلت ،وأثره في
تنمية أسموب التفكير اإلبداعي ،لدى طبلب كمية التربية ،وذلؾ لمكشؼ عف فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى
الحؿ اإلبداعي لممشكبلت ،في تنمية ميارة التفكير اإلبداعي وأسموبو ،فتكونت عينة الدراسة مف ( )٘ٚطالبا
وطالبة في مستوى السنة الرابعة تخصصات المغة العربية واإلنجميزية والرياضيات والكيمياء ،والطبيعة
والتاريخ مف طمبة كمية التربية جامعة أسيوط ،وتـ توزيعيـ إلى مجموعتيف األولى تجريبية ( )ٕٚطالبا
وطالبة والثانية ضابطة (ٖٓ) طالبا وطالبة ،وطبؽ اختبارات التفكير اإلبداعي ،فأشارت النتائج إلى وجود
فروؽ دالة إحصائياً ألثر البرنامج التدريبي ،لصالح أفراد المجموعة التجريبية ،ولـ تظير فروؽ دالة لمتغير
الجنس ،أو التخصص العممي

ٖ. .دراسة بابيو ( )ٕٜٓٓوالتي ىدفت الى تقصي أثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت في تنمية التفكير
اإلبداعي ،والقدرة عمى حؿ المشكبلت في مبحث الثقافة اإلسبلمية في األردف ،وتكونت عينة الدراسة مف
(ٓ ) ٜطالبة ،مف طالبات كمية األميرة عالية  ،تـ توزيعيف عشوائيا إلى ثبلث مجموعات؛ األولى تجريبية
(درست باستخداـ طريقة حؿ المشكبلت ،وفؽ النمط الفردي ،والتجريبية الثانية درست حؿ المشكبلت وفؽ
النمط التعاوني ،والثالثة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،ثـ تـ قياس قدرة الطمبة عمى حؿ المشكبلت،
فأشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذي داللة إحصائية ،عمى اختبار القدرة لحؿ المشكبلت وذلؾ لصالح
المجموعتيف ال تجريبيتيف ،أما نتائج اختبار مقياس التفكير اإلبداعي ،فمـ تظير فروؽ دالة بيف متوسطات
أداء مجموعات الدراسة في القدرة عمى التفكير اإلبداعي تعزى الستراتيجية حؿ المشكبلت ،كما لـ توجد فوؽ
دالة بيف أداء طمبة النمط الفردي والتعاوني
ٗ .دراسة عشا (ٕٔٔٓ) ىدفت الى استقصاء أثر برنامج تدريبي مستند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكبلت في
تنمية التفكير التشعيبي ،وتكونت عينة الدراسة مف (ٓ )ٙطالبة ،مف طالبات الصؼ السابع في مدارس
وكالة الغوث التابعة لجنوب العاصمة عماف ،موزعيف في مجموعتيف ،إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة،
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وباستخداـ اختبار وليامز لمتفكير التشعيبي ،وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية
لمبرنامج التدريبي المستند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكبلت ،في كؿ ميارات التفكير التشعيبي الخمس؛ الطبلقة،
والمرونة ،واألصالة ،والتفاصيؿ ،والعناويف ،وعمى االختبار ككؿ.
٘ .دراسة الخالدي ) ٕٖٓٔ( ،والتي ىدفت الى استقصاء أثر استخداـ الحؿ اإلبداعي لممشكبلت ،في تنمية
ميارة اتخاذ القرار ،لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في مبحث التربية اإلسبلمية ،في ضوء متغيرات
الطريقة والجنس والتفاعؿ ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )ٜٔٚطالبا وطالبة ،واستخدمت أدوات الدراسة
( البرنامج التدريبي ،و اختبار ميارة اتخاذ القرار) ،وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة (٘ٓ ،) ٓ.في تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي ،في مبحث التربية
اإلسبلمية ،تعزى ألثر البرنامج التدريبي ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
(٘ٓ ،) ٓ.في تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي ،في مبحث التربية اإلسبلمية،
تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس المتبعة والجنس ،وأيضاً أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ ،)ٓ.في تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي،

في مبحث التربية اإلسبلمية ،تعزى لمجنس
ثانيا :دراسات الميارات الحياتية ،والتي تتعمؽ بجانب أو أخر مف جوانب الميارات الحياتية :
ٔ -دراسة سعد الديف ( )ٕٓٓٚوىدفت إلى معرفة الميارات الحياتية المتضمنة في مقرر التكنولوجيا لمصؼ العاشر
ومدى اكتساب الطمبة ليا ،والكشؼ عف الفروؽ بيف مستوى الطبلب والطالبات في الميارات الحياتية  ،وتكونت
عينة الدراسة مف ( )ٜ٘ٚطالبا وطالبة  ,واستخدمت قائمة بالميا ارت الحياتية لتبني عمييا تصميـ تحميؿ
محتوى كتاب التكنولوجيا ,واختبار الميارات الحياتية الذي يتمتع ببعض الخصائص السيكومترية كالصدؽ
والثبات ,وأظيرت النتائج ضعؼ تناوؿ محتوى مقرر التكنولوجيا والعموـ التطبيقية لمصؼ العاشر لمميارات
الحياتية حيث بمغت نسبة توافرىا ( )% ٜ,ٛوىي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بالنسبة المحكية (ٓ ،)% ٚأما
مستوى الميارات الحياتية لدى طمبة الصؼ العاشر فمـ يصؿ إلى مستوى التمكف (ٓ ،)%ٛوأيضا وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية في مستوى اكتساب طمبة الصؼ العاشر لمفاىيـ الميارات الحياتية تعزى لصالح الذكور،
أوص ت الباحثة في ضوء النتائج بضرورة تبني التعمـ مف اجؿ الحياة لدى المشاركيف كافة في العممية التربوية ,
وتطوير المناىج في ضوء الميارات الحياتية
ٕ -دراسة وافي  ٕٓٔٓ,والتي ىدفت إلى معرفة مستوى الميارات الحياتية وعبلقتيا بالذكاءات المتعددة لدى طمبة
المرحمة الثانوية ,وتكونت عينتيا مف (ٕ ) ٕٙطالبا وطالبة واستخدـ الباحث أدوات لبحثو ضمت قائمة تيمي
لمذكاءات المتعددة ومقياس الميارات الحياتية ،وأظيرت النتائج أنو ال يوجد ارتباطا داال إحصائيا بيف مستوى
الميارات الحياتية بإبعاده  ,والذكاءات المتعددة بإبعاده لدى طمبة المرحمة الثانوية  ،وطمبة المرحمة الثانوية
يمتمكوف ميارات حياتية بشكؿ جيد ونسبة فوؽ المتوسطة ،وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
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داللة (٘ٓ ) ٓ,في مستوى الميارات الحياتية لدى طمبة المرحمة الثانوية تعزى لمتغير الجنس
( ذكور – اناث ) ،وأيضا ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ,في مستوى الذكاءات
المتعددة لدى طمبة المرحمة الثانوية تعزى لمتغير الجنس ( ذكور – إناث )
ٖ -دراسة إبراىيـ (ٕٗٔٓ) التي ىدفت

إلى بناء برنامج لمميارات الحياتية (المنزلية-المدرسية) باستخداـ

تكنولوجيا الوسائط المتعدد ة؛ وتقصي فعالية ىذا البرنامج في تنمية التفاعؿ االجتماعي لدى عينة مف التبلميذ
التوحدييف بمحافظة الزلفي وتكونت عينة البحث مف (٘) تمميذات مف ذوي اضطراب التوحد التقميدي الممتحقات
بمدارس التعميـ العاـ بمحافظة الزلفي ببرامج التربية الخاصة تراوحت أعمارىف ما بيف ( )ٕٔ-ٜسنة بمتوسط
عمر زمني قدره ( )ٔٓ.ٚونسبة ذكاء تراوحت مف (٘٘ )ٚٓ -عمى مقياس ستانفورد بينية ،واعتمد المنيج
شبو التجريبي (تصميـ العينة الواحدة)مع قياس قبمي وبعدي واستخداـ مقياس تشخيص اضطراب التوحد
ومقياس التفاعؿ االجتماعي لمطفؿ التوحدي ،وتوصمت الدراسة الى وجود فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات
رتب درجات افراد عينة البحث في القياسيف القبمي والبعدي لمقياس التفاعؿ االجتماعي  ،وعدـ وجود فروؽ
دالة في القياسيف البعدي والتتبعي لمقياس التفاعؿ االجتماعي مما يدؿ عمى فعالية البرنامج المستخدـ ،وقد
أوصت الدراسة بضرورة االىت ماـ بإعداد برامج شيرية آلباء التوحدييف مف أجؿ متابعة الميارات الحياتية
الخاصة بأطفاليـ
ٗ -دراسة السيد ) ٕٓٔٗ( ،والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى فعالية برنامج مسرحي لتنمية بعض الميارات
الحياتية لمطفؿ اليتيـ بمؤسسات الرعاية االجتماعية  ،تكونت عينتيا مف (  ) ٗٛطفبلً وطفمة مف األطفاؿ
األيتاـ بمؤسسات الرعاية االجتماعية  ،وقد اعتمد الباحث التصميـ التجريبي ،تـ استخداـ أداتيف ىما

( مقياس تقدير الميارات الحياتية لمطفؿ اليتيـ ،ولبرنامج المسرحي المقترح لتنمية بعض الميارات الحياتية )،
فتوصمت الدراسة الى و وجود فاعمية لمبرنامج المسرحي المقترح عمى أبعاد الميارات الحياتية  ،والدرجة الكمية
لممقياس الميارات الحياتية لمعينة المختمطة ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات
المجموعتيف التجريبيتيف (ذكور ،إناث) فى أبعاد قائمة الميارات الحياتية لمطفؿ اليتيـ بمؤسسات الرعاية
االجتماعية والدرجة الكمية لممقياس ،وأيضا وجود فاعمية لمبرنامج المسرحي المقترح عمى أبعاد الميارات
الحياتية  ،والدرجة الكمية لممقياس لعينة اإلناث ،ووجود فاعمية لمبرنامج المسرحي المقترح عمى أبعاد الميارات
الحياتية  ،والدرجة الكمية لممقياس لعينة الذكور
٘ -دراسة حسيف ،وعباس(ٕ٘ٔٓ ) والتي ىدفت إلى تحديد درجة امتبلؾ الميارات الحياتية لدى عينة متحدي
اإلعاقة الحركية الممارسيف لمنشاط الرياضي ،ومعرفة دور الممارسة الرياضية في تطوير بعض الميارات
الحياتية  ،وتكونت عينتيا مف (ٖٔ) فرد مف ذوي اإلعاقة الحركية ،واستخدمت مقياس الميارات الحياتية كأداة
ليا اذ تقيس األبعاد  (:التواصؿ ،العمؿ الجماعي ،و تحمؿ المسؤولية والشخصية والميارات البدنية والميارية)،
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وتوصمت الى أف درجة امتبلؾ الميارات الحياتية قيد البحث عالية جدا لدى عينة البحث ،والى أف دور ممارسة
الرياضية فعاؿ في تحسيف ال ميارات الحياتية قيد البحث لدى عينة ذوي اإلعاقة الحركية
 -ٙدراسة الحكيمي ،وبشرى (ٕ٘ٔٓ) والتي ىدفت الدراسة إلى استقصاء فاعمية االنشطة االستقصائية في
تنمية الميارات الحياتية والميوؿ العممية لدى طمبة الفيزياء بكمية التربية جامعة تعز ،وتكونت عينة البحث مف
( ) ٗٛطالبا وطالبة واغتمدت المنيج شبو التجريبي واستخدمت األدوات التالية قائمة مف األنشطة واختبار
المشكبلت وبطاقة مبلحظة الميارات العممية ،ومقياسي التفاعؿ االجتماعي والميوؿ العممية ،وتوصمت الى
وجود فروؽ دالة احصائياً عند مستوى(ٔٓ ) ٓ.بيف متوسطي القياس القبمي ،والبعدي لصالح القياس البعدي،
وجود فروؽ دالة احصائياً عند مستوى(ٔٓ ) ٓ.بيف درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس
الميارات الحياتية ومقياس الميوؿ العممية لصالح المجموعة التجريبية

 -ٚدراسة صاصيبل (ٕٔٔٓ ) والتي ىدفت إلى معرفة دور كمية التربية في جامعة دمشؽ في تنمية الميارات
الحياتية في ضوء االتجاىات التربوية المعاصرة  ،و في تحقيؽ الميارات الحياتية المشتقة مف متطمبات
االتجاه نحو الجودة ومدرسة المستقبؿ والثقافة العممية ،وتكونت عينتيا مف(ٓ٘ٔ) طالبا وطالبة واستخدمت
استبانة الميارات الحياتية أداةً ليا ،وأظيرت النتائج أف الميارات الحياتية لدى طمبة الكمية التربية حصؿ عمى

تقدير متوسط ،أما الميارات التكنولوجيا فحصؿ عمى تقدير منخفض ،وأيضا ظيرت فروؽ ذات داللة احصائية

متغير التخصص لصالح طمبة االرشاد التربوي والنفسي

االستنتاجات مف االطار النظري والدراسات السابقة
توصؿ الباحث إلى استنتاجات نظرية مف خبلؿ األدبيات النظرية والدراسات السابقة ىي -:
ٔ -تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة تبعا لطبيعة البحث ومنيجو ،وبرامجو واستراتيجياتو فمنيا مف استيدفت
الكشؼ عف فاعمية برنامج أو استراتيجيات أو طرؽ تدريسية لتعميـ عموما ولتعميـ التفكير خاصة.
ٕ -أعداد أفراد العينات في البحوث التجريبية تراوحت ما بيف (٘ )ٜٓ -فردا ،اما البحوث الوصفية فتراوحت ما بيف
(ٓ )ٜ٘ٚ-ٙفردا
ٖ -استخدمت البحوث السابقة تصاميـ تجريبية المجموعة الواحدة مع القياس قبؿ وبعد ،أو تصميـ المجموعتيف
التجريبية والضابطة أو الثبلث مجاميع مجموعتيف تجريبية ومجموعة ضابطة.
ٗ -استخدمت الدراسات والبحوث السابقة اختبارات لقياس التفكير أو مقاييس معرفية ،أما لقياس الميارات الحياتية
فأعد الباحثوف استبانات أو مقاييس تتناسب مع متغيرات السف والبيئة والموقع الجغرافي والتخصص الرتباط
الميارات الحياتية بالمعايشة والموقؼ المراد دراستو.
٘ -أف األطر النظرية التي تناولت التعميـ المبني عمى الميارات الحياتية ،كتعمـ تجريبي نشط يعتمد بشكؿ كبير
عمى توفر بيئة تربوية مناسبة لمعممية التعميمية محورىا ىو الطالب.
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 -ٙأف األطر النظرية التي تصنؼ الميارات الحياتية يشمؿ (:مفيوـ خدمة المجتمع ،واالستخداـ الجيد لممرافؽ
العامة ،وميارات أساسية في التغذية الصحية ،واالعتناء بالنظافة الشخصية والمبلبس ،ومعرفة عناصر البيئة
المنزلية ،والمدرسية ،فضبل عف اكتساب المبادئ الصحية السميمة لمتعامؿ مع االصابات ،واجراءات األمف
والسبلمة ،ثـ ترشيد االستيبلؾ والمحافظة عمى الموارد ،وحسف التصرؼ في المواقؼ الطارئة ،وميارات تنظيـ
الوقت ،والقيـ الوطنية ،والقيـ الشخصية ،والجمالية والفنوف.
 -ٚالدراسات السابقة تنطمؽ مف تنوع وشموؿ ميارات الحياة الحتياجات الطبلب النابعة مف معايشتيـ الحياتية
التي تعتمد في تفاعميـ مع المواقؼ ذات الطبيعة التأثيرية المتبادلة بيف الطالب والمجتمع في ضوء ميوؿ
واىتمامات الطبلب تساعدىـ عمى التوافؽ الناجح االيجابي.
 -ٛالدراسات السابقة تبنت أىداؼ مرتبطة بالتعميـ العاـ واألنشطة البل صفية ،وتنوعت في اجراءاتيا ،وعدد أفراد
عيناتيا ،وأدواتيا ،وأستفاد الباحث منيا في تخطيط بحثو.
 -ٜلـ تتناوؿ الدراسات السابقة قدر اطبلع الباحث فاعمية ميارات التفكير في تنمية الميارات الحياتية إنما تناولت
بعض استراتيجيات التفكير وعبلقتو بميارات الحياة.

االجراءات والمنيجية :إجراءات البحث
ٔ  -مجتمع وعينة البحث :
يتكوف مجتمع البحث مف طبلب السنة أولى في كميات جامعة بيشة (العممية :العموـ ،العموـ الطبية،
والطب ،واليندسة ،واالنسانية :التربية واآلداب ،واالدارة ،والمجتمع) لمعاـ الدراسي ()ٕٓٔٛ – ٕٓٔٚ
ٕ -عينة البحث-:
تتكوف عينة البحث مف طمبة السنة أولى في كميات العموـ واآلداب وكمية اليندسة ،وقد اختيرت كعينة
طبقية موزعيف عمى أربع مجاميع وقد بمغ عددىـ (ٕٔٔ) طالبا بينيـ عوامؿ مشتركة فييا الجنس والعمر
والمستوى الثقافي والمغة والفكر والجدوؿ يوضح عينة البحث موزعوف بحسب الكميات والتخصص والعدد وحاالت
الفقد والصافي

الجدوؿ (ٔ)

أفراد العينة موزعيف وفؽ كمياتيـ وتخصصاتيـ
الكمية

التخصص

العدد

حاالت الفقد

صافي

العموـ واآلداب بيشة

انساني

ٖٛ

ٗ

ٖٗ

العموـ واآلداب تثميث

عممي

ٖ٘

ٓٔ

ٖٗ

العموـ واآلداب بيشة

انساني

٘ٛ

ٔٙ

ٖٖ

اليندسة بيشة

عممي

ٗٔ

ٖ

ٔٔ

٘ٗٔ

ٖٖ

ٕٔٔ
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ٖ -المنيج والتصميـ:
لتطبيؽ البحث أعتمد الباحث المنيج شبو التجريبي باستخداـ أحد نماذج التصميـ تجريبي ذا أربع
مجموعات تجريبية ذات القياس القبمي والبعدي ليضمف التنوع والتبايف بيف الطمبة لذا تـ اختيار ثبلث كميات مف
محافظتيف تابعات لمنطقة عسير شامبل التخصصيف العممي واالنساني ،ليضمف أيضا تنوع الظروؼ الميدانية
وتنوع االوقات واختبلؼ االماكف  ،لذا فالبيانات تجمعت مف التطبيؽ التجريبي المتعدد (مف األربع مجموعات )،
بناء عمى ما سبؽ فقد اعتبر متغير تعدد المجموعات ( تـ تحييده وضبطو)  ،وىذا ما اطمأف لو الباحث وايضا
ً
ليكوف التصميـ يت متع بصدؽ خارجي مما يسيؿ عممية التعميـ في نتائج البحث مستقببل (ابو عبلـ ٕٗٔٓ:
ٕٓٔ ) ،والجدوؿ (ٕ ) يوضح مخطط التصميـ األربع مجاميع التجريبية ذات االختباريف القبمي والبعدي.
الجدوؿ (ٕ)
مخطط المجاميع تجريبية المتعددة
المتغير المستقؿ

نوع االختبار

المجموعة تجريبية.

نوع االختبار

المجموعة ٔ

قبمي

المجموعة ٕ

قبمي

المجموعة ٖ

قبمي

بعدي

المجموعة ٗ

قبمي

بعدي

بعدي
ميارات التفكير

بعدي

ٗ -أدوات البحث :
اوال :مقياس الميارات الحياتية:
اعد الباحث اختبار الميارات الحياتية عمى وفؽ الخطوات اآلتية:
أ  .تحديد اليدؼ مف االختبار :قياس الميارات الحياتية لدى عينة البحث
ب  .حددت الميارات الحياتية في أربعة أبعاد.
ٔ  .الميارات التربوية واألكاديمية.
ٕ  .الميارات البدنية والرياضية.
ٖ  .ميارة االتصاؿ تكويف العبلقات.
ٗ  .ميارة الجمالية والتذوؽ الفني.
ج  .صياغة مفردات االختبار :صيغة مفردات االختبار لكؿ بعد مف أبعاد االختبار بمغت عدد فقرات االختبار
بصورتو النيائية ( ٓ ) ٙفقرة .الممحؽ(ٔ)
د  .الخصائص القياسية (السيكومترية )
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ٔ-الصدؽ
استخدـ الباحث لمتحقؽ مف خصائص االختبار نوعيف مف الصدؽ ىما الصدؽ الظاىري وصدؽ البناء،
وكما يمي:
أ .الصدؽ الظاىري:
قاـ الباحث بعرض األداة بصورتيا االولية (ممحؽ ٔ) عمى عدد مف المتخصصيف في القياس النفسي وبناء
االختبارات وعمـ النفس التربوي وذلؾ لمعرفة مدى صبلحية الميارات والفقرات التابعة ليا في قياس ما وضعت
ألجمو ومبلئمتيا لمبيئة السعودية بشكؿ عاـ ولطمبة جامعة بيشة المرحمة األولى بشكؿ خاص وفي ضوء
المبلحظات تـ تعديؿ بعض الفقرات واعادة صياغتيا( .ممحؽ ٕ)
ب  .صدؽ البناء
لمتحقؽ مف تمتع االختبار بصدؽ بنائي اعتمد الباحث مؤشرات منيا:
ٔ-استخراج النسب المئوية لمموافقيف عمى كؿ فقرة مف قبؿ المحكميف ،والجدوؿ (ٖ) بيبيف نسب االتفاؽ وفؽ
المحاور المعتمدة (االبعاد)
جدوؿ ( ٖ )
يوضح نسب االتفاؽ بيف المحكميف وفؽ المحاور(األبعاد) األربعة
فقرات المحور الثاني

فقرات المحور

فقرات المحور الرابع

فقرات المحور الثالث

االوؿ
ت

عدد

النسبة

ت

الموافقيف

عدد

النسبة

ت

الموافقيف

عدد

النسبة

ت

الموافقيف

عدد

النسبة

الموافقيف

ٔ

ٔٙ

ٛٓ%

ٔ

ٕٔ

ٙٓ%

ٔ

ٗٔ

ٚٓ%

ٔ

ٔٙ

ٛٓ%

ٕ

ٕٔ

ٙٓ%

ٕ

ٔٙ

ٛٓ%

ٕ

ٔٙ

ٛٓ%

ٕ

ٕٓ

ٔٓٓ%

ٖ

ٔٙ

ٛٓ%

ٖ

ٔٙ

ٛٓ%

ٖ

ٕٔ

ٙٓ%

ٖ

ٗٔ

ٚٓ%

ٗ

ٔٙ

ٛٓ%

ٗ

ٕٔ

ٙٓ%

ٗ

ٔٙ

ٛٓ%

ٗ

ٔٙ

ٛٓ%

٘

ٕٔ

ٙٓ%

٘

ٔٙ

ٛٓ%

٘

ٕٔ

ٙٓ%

٘

ٔٙ

ٛٓ%

ٙ

ٔٙ

ٛٓ%

ٙ

ٔٛ

ٜٓ%

ٙ

ٔٙ

ٛٓ%

ٙ

ٕٓ

ٔٓٓ%

ٚ

ٕٓ

ٔٓٓ%

ٚ

ٔٙ

ٛٓ%

ٚ

ٗٔ

ٚٓ%

ٚ

ٕٔ

ٙٓ%

ٛ

ٔٙ

ٛٓ%

ٛ

ٔٙ

ٛٓ%

ٛ

ٔٙ

ٛٓ%

ٛ

ٔٙ

ٛٓ%

ٜ

ٗٔ

ٚٓ%

ٜ

ٓٔ

٘ٓ%

ٜ

ٔٛ

ٜٓ%

ٜ

ٔٛ

ٜٓ%

ٓٔ

ٔٛ

ٜٓ%

ٓٔ

ٛ

ٔٓ ٗٓ%

ٕٔ

ٔٓ ٙٓ%

ٕٓ

ٔٓٓ%
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ٔٔ

ٔٙ

ٛٓ%

ٔٔ

ٛ

ٔٔ ٗٓ%

ٗٔ

ٔٔ ٚٓ%

ٔٙ

ٛٓ%

ٕٔ

ٗٔ

ٚٓ%

ٕٔ

ٙ

ٕٔ ٖٓ%

ٔٛ

ٕٔ ٜٓ%

ٔٛ

ٜٓ%

ٖٔ

ٕٔ

ٙٓ%

ٖٔ

ٔٛ

ٖٔ ٜٓ%

ٔٙ

ٖٔ ٛٓ%

ٗٔ

ٚٓ%

ٗٔ

ٔٛ

ٜٓ%

ٗٔ

ٔٙ

ٔٗ ٛٓ%

ٗٔ

ٔٗ ٚٓ%

ٔٙ

ٛٓ%

٘ٔ

ٔٙ

ٛٓ%

٘ٔ

ٔٙ

ٔ٘ ٛٓ%

ٗٔ

ٔ٘ ٚٓ%

ٕٔ

ٙٓ%

ومف خبلؿ الجدوؿ اعبله نجد اف كؿ الفقرات قد حصمت عمى نسب اتفاؽ عالية مما يشير االختبار يتمتع بمؤشر
قياسي عالي وىو مؤشر مف مؤشرات صدؽ البناء
ٕ-تطبيؽ األداة عمى عينة االستطبلع بمغت (ٖٓ) طالب وحسب المعامبلت االرتباطية بيف كؿ فقرة والمجموع
الكمي لبلختبار وقد استخدمت معادلة بيرسوف اليجاد االرتباط الف كبل الدرجتيف درجة الفقرة والمجموع الكمي
كبلىما متصبلف والجدوؿ (ٗ) يبيبف معامبلت الصدؽ لكؿ فقرة
جدوؿ (ٗ)
معامبلت الصدؽ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار
ت

معامؿ

ٔ

ٕٖ٘ٔ ٓ.ٓٓٔ ٓ.

ٕ٘ٔٓ.ٓ٘ ٓ.

االرتباط

الداللة

ت

معامؿ

االرتباط

الداللة

ت

معامؿ

الداللة

ت

معامؿ

ٔ

ٖٔٔٓ.ٕٖ ٓ.

ٔ

ٖٖٓٓ.ٓٔ ٓ.

االرتباط

االرتباط

الداللة

ٕ

ٕٕٕ٘ ٓ.ٓٓٔ ٓ.

ٕٓٗٗ ٓ.ٓٓٔ ٓ.

ٕ ٓ.ٕٔٗ ٓ.ٔٗٙ

ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٖٙٙ

ٖ

ٖٔ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٖٛ

ٖٓ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٜ٘

ٓ.ٓٔ ٓ.ٕٜٙ

ٖ

ٓٓ.ٓٓٔ ٓ.٘ٚ

ٗ

ٓ.ٓٔ ٓ.ٕٖٚ

ٗ

ٗ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٖٙٚ

ٖٗ٘ٗ ٓ.ٓٓٔ ٓ.

ٖٓ.ٓٔ ٓ.ٕٛ

٘

ٖ٘٘ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٙ

٘ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٜٙٔ

ٗ٘ ٓ.ٓٓٔ ٓ.٘ٛ

ٕٓ.ٓٔ ٓ.ٕٜ

ٙ

٘ٔٙ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٙ

٘ٙ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٜ٘

ٖ٘ٙ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٙ

ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٖٙٙ

ٚ

٘ٚ ٓ.ٓٓٔ ٓ.٘ٙ

ٕٗ٘ٚ ٓ.ٓٓٔ ٓ.

ٚ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٖٙٙ

ٖٓ.ٓٓٔ ٓ.٘ٛ

ٛ

ٕ٘ٛ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٙ

ٓٛ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٗٙ

ٛ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٙٓٛ

٘ٗ٘ٓ.ٓٓٔ ٓ.

ٜ

ٜٔ٘٘ ٓ.ٓٓٔ ٓ.

ٜ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٙٔٛ

ٜٓ ٓ.ٓٓٔ ٓ.٘ٛ

ٗٓ.ٓٓٔ ٓ.ٜ٘

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

ٕٔ ٕٓ.ٓٓٔ ٓ.٘ٙٗ ٕٔ ٓ.ٓٓٔ ٓ.٘ٛ

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

22

العدد (  )26اجمللد ( ) 62

6069

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

ومف خبلؿ الجدوؿ (ٗ) نجد أف كؿ الفقرات كانت دالة وبمستويات داللة مختمفة ومف خبلؿ توفر ىذيف النوعيف
مف المؤشرات ،بناء عمى نوعيف الصدؽ المستخرجيف (المحكميف والبناء ) فقد اطمأف الباحث عمى اف اختباره
صادؽ اي األداة صالحػػة لقياس ما اعدت ألجمو.

ٕ-الثبات:
أ-حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
تحقؽ الباحث مف ثبات المقياس مف خبلؿ االستفادة مف بيانات التطبيؽ األوؿ وقاـ بحساب درجة الثبات
(االتساؽ الداخمي) بطريقة التجزئة النصفية حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف الفقرات الفردية والزوجية بمعادلة
كتماف

 ،)ٓ ،ٜٛ( Guttman Split-Half Coefficientوبعد تعديؿ القيمة باستخراج معادلة سبيرماف

براوف  Spearman-Brown Coefficientوكانت قيمػػػػػة الثبات ( ،)ٓ , 98وىي قيمة تتفؽ مع االرتباط
البيني  Correlation Between Formsوكانت قيمػػػػػة الثبات البيني لمفقرات( ) ٓ ,ٜٙوىذه القيـ كميا
دالة عند مستوى (ٔٓٓ )ٓ.مما يؤكد لمباحث باف اختباره متسؽ داخميا.
ٖ-موضوعية االختبار:
ويقصد بيا حصوؿ المستجيب عمى نفس الدرجة ميما تغير المصحح (السيد ٕٗٔٓ ) ولمتحقؽ مف
موضوعية االختبار وضع الباحث مفتاح تصحيح بحيث يكوف لكؿ سؤاؿ اجابة واحدة صحيحة (ممحؽ ٖ) وبعد
أف تـ وضع المفتاح وضعت تعميمات وراعى فييا الوضوح و الدقة ،وأصبح االختبار جاى از لمتطبيؽ بصيغتو
النيائية (.ممحؽ ٗ)
التطبيؽ :طبؽ االختبار مرتيف (قبمي :اي قبؿ بدأ البرنامج ومف ثـ بعدي اي بعد االنتياء مف البرنامج) وتـ
التطبيؽ خبلؿ ٕٔ اسبوعا شامبل التطبيقيف (القبمي والبعدي)

االداة الثانية :ميارات التفكير استراتيجيات وميارات التفكير
أ -ميارات التفكير -:
مجموعة اجراءات انتقائية لبناء خطة تدريب معتمد عمى توصيؼ مقرر ميارات التفكير فتـ اعداد خطة
تدريبية أل ف عممية تخطيط البرامج االرشادية والتدريبية تقوـ مف إعداد الخطة (أبو النور ،وآخروف)ٕٓٔ٘ ،
فالخطة تقوـ عمى تنظيـ اجراءا ت مبرمجة ،ألف تطبيؽ برنامج معد يتداخؿ مع مقرر ميارات التعمـ والتفكير،
فتبنت الخطة أىداؼ المقرر لبلستفادة مف انتقاؿ أثر التعمـ والتدريب ،وىي ال تخؿ بتوصيؼ المقرر كاآلتي -:
أوال اليدؼ العاـ :تنمية ميارات التفكير والتعمـ وبناء المتعمـ المتفاعؿ القادر عمى تحمؿ مسؤولية تعممو.
االىداؼ السموكية :وبنياية الراسة لممقرر يكوف الطالب قاد ارً عمى:
ٔ .االنتقاؿ الواعي واإليجابي والمسئوؿ إلى الحياة الجامعية.

ٕ .اتخاذ الق اررات وتحمؿ المسئولية الذاتية لمواجية الصعوبات الجامعية.
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ٖ .تطبيؽ ميارات االستذكار الفعاؿ ،وبذؿ الجيد والمبادرة وتحمؿ الطالب الجامعي مسؤولية تعممو.
ٗ .توظيؼ ميارة التمخيص في الدراسة الجامعية ،استخداـ ميارة تدويف المبلحظات بطريقة إبداعية،
واستخداـ الخرائط الذىنية وخرائط المفاىيـ بطريقة جيدة.
٘ .تصميـ مشاريع عممية مبتكرة.
 .ٙالقدرة عمى كتابة خطة بحثية بطريقة عممية ،القدرة عمى نقد األبحاث العممية بطريقة صحيحة.
 .ٚالقدرة عمى تخطيط الوقت وتنظيمو واداراتو بشكؿ جيد.
 .ٛاستخداـ استراتيجيات التفكير لتطوير األداء العممي والعممي
 .ٜاستثمار ميارات التعمـ والتفكير في تحقيؽ أفضؿ أداء دراسي ممكف ،والقدرة عمى التعامؿ مع االختبارات
بكفاءة.
وصؼ المقرر الدراسي يتناوؿ مقرر ميارات التعمـ والتفكير ميارات وعناصر النظريات التعميمية والفكرية
الحديثة ،وممارستيا عممياً داخؿ القاعات التدريسية وخارجيا وتدريبيـ عمى توظيفيا في حياتيـ الجامعية
واالجتماعية ،ويحتوي الموضوعات( :ميارات التكيؼ الحياة الجامعية وأسسو ،وميارات التوافؽ مع المحيط

الجامعي ،وميارات االستذكار الفعالة ،وميارات معالجة المعمومات مف تمخيص وتدويف لممبلحظات واستخداـ
الخرائط الذىنية ،و ميارات اإلبداع واالبتكارات والمشاريع العممية والبحث العممي وادارة الوقت وتنظيمو ،وتنمية
ميارات التفكير اإلبداعي والناقد واستراتيجيات التعامؿ مع االختبارات)

الخطة المبرمجة:

اليدؼ العاـ

تنمية ميارات التفكير بطريقة تفاعمية مصحوبة بأنشطة وتطبيقات مرتبطة بمواقؼ الحياة اليومية ونقؿ
المعرفة وتوظيفيا في خدمة المجتمع.
األىداؼ الخاصة:
ٔ .ربط المقرر بالواقع واألحداث اليومية ،واستخداـ اإلنترنت لمحصوؿ عمى المعمومات وتطبيؽ ميارات
البحث في المصادر االلكترونية
ٕ .والقياـ بأنشطة تدريب اضافية لئلثراء العممي ومرونة التفكير.
ٖ .التفاعؿ صفي مف خبلؿ التطبيؽ العممي الستراتيجيات لمتدريب ،والتدريس والتعمـ تعاوني، ،
واستراتيجية حؿ المشكبلت ،والعصؼ الذىني والمناقشة والحوار والتغذية الراجعة ،وأوراؽ العمؿ ،
والتعزيز المناسب ألداء المجموعة ،واستخداـ تقنيات متعدد.
ٗ .تحميؿ تقييـ مستوى اكتساب الطبلب لكؿ مخرج تعميمي في المقرر مف خبلؿ تقييـ نتائج أداء الطبلب
باستخداـ مؤشر أداء لممخرج التعميمي ومعايير تقييـ األداء
٘ .إجراءات التطبيؽ :
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 .ٙأوال تـ التعارؼ بيف الباحث والطمبة وعرض عمييـ اختياريا االستجابة لمقياس الميارات الحياتية وبعد
إجابتيـ لممقياس (قياس قبمي) ،ثـ تـ تعريفيـ أىداؼ المقرر وسؤاليـ ىؿ يوافقوف عمى المشاركة في
اإلثراء مف خبلؿ ورش عمؿ اضافية.
 .ٚثـ بدء تنفيذ الخطة المبرمجة المعتمدة عمى توصيؼ المقرر بالتفاعؿ الصفي وطرح قضايا لمنقاش
متعمقة بالدراسة الثانوية وعرض خبراتيـ حوليا والتعبير عف توقعاتيـ مف الدراسة الجامعية ،وتـ
تعريفيـ بالموائح وقوانيف الدراسة والسموؾ واألخبلؽ الطالب والحياة الجامعية.
 .ٛالتعمـ تعاوني(تعريؼ الطبلب بأىمية التعمـ ضمف مجموعة‘ المناقشة والحوار‘ وحؿ المشكبلت‘
والعصؼ الذىني والتغذية الراجعة‘ والعرض العممي لمميارة والتطبيؽ ،والتدريب ،و أوراؽ العمؿ،
والتعزيز المناسب عف أداء المجموعة ،واستخداـ تقنيات البريد اإللكتروني والتواصؿ ،واستمرار التدريب
خبلؿ األسابيع الدراسية المجدولة فضبلَ عف التدريب االضافي وىو تدريب موزع وفؽ أوقات فراغ

الطمبة يسير وفؽ أىداؼ المقرر ذاتيا ويسيـ في إثراء خبرات الطبلب العممية ،ويتـ قياس مؤشر األداء

التعميمي وفقا لممقياس المتدرج مف (ٔ )ٔٓ-بعد كؿ نشاط تدريبي
قياس األداء التعميمي
ٕ

ٔ

ٖ

ٗ

٘

ٙ

ٚ

ٜ

ٛ

ٓٔ

جدوؿ(٘)
مخطط يمثؿ خطة البرنامج الذي اعتمده الباحث في البحث (الخطة التدريبية)
ساعات

جمسات التدريس

التدريس

والتدريب

المحتوى

األولى

ميارات التكيؼ مع الحياة الجامعية

ٕ

الثانية

الطالب والحياة الجامعية الموائح وقوانيف

ٕ

التطبيقات

الوجبات

الفعمية
√

√

الدراسة
الرابعة -

ميارات االستذكار الفعاؿ

الخامسة

ٗ

السادسة

ميارات معالجة المعمومات

ٔ

السابعة

ميارات التمخيص

ٔ

الثامنة

ميارات تدويف المبلحظات

ٔ
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التاسعة

ميارات استخداـ الخرائط الذىنية

ٔ

العاشرة

ميارات اإلبداع واالبتكارات

ٔ

الحادية عشرة

المشاريع العممية

ٔ

الثانية عشرة

التفكير العممي وميارات البحث

ٕ

الثالثة عشرة

ادوات البحث العممي

ٕ

الرابعة عشر

ميارات تعمـ التفكير

ٔ

√
√
√

√
√
√

الخامسة عشر

التفكير الناقد

ٔ

√

√

السادسة عشر

ميارات إدارة الوقت وتنظيمو

ٕ

√

√

السابعة عشر

ميارات إدارة االختبارات

ٕ

√

√

المجموع

ٕٗ

ٓٔ

٘

االساليب والوسائؿ االحصائية:
لمتأكد مف الخصائص السيكو مترية لممقياس ،فضبل عف المعالجات االحصائية لتحميؿ نتائج البحث
استخداـ الباحث برنامج  : SPSS-23كالتالي:
 -1معادلة بيرسوف معادلة
 -2سبيرماف براوف
 -3معادلة جتماف
 -4واالختبار التائي لمجموعة واحدة One-
 -5االختبار التائي  T-Testلعينتيف مترابطتيف ،Sample Test
 -6وتحميؿ التبايف االحادي  ، One-Wayالمعالجات احصائية )،)ANOVA

عرض نتائج البحث ومناقشتيا-:

سيتـ عرض النتائج وفؽ اىداؼ البحث كالتالي-:
اليدؼ االوؿ ":التعرؼ فاعمية ميارات التفكير في تنمية الميارات الحياتية لدى طمبة سنة أولى بجامعة"
فرضيتو"ال توجد فرؽ ذا داللة احصائية لفاعمية لميارات التفكير في تنمية الميارات الحياتية لدى الطمبة عند
مستوى (٘ٓ" )ٓ.
لتحقيؽ ىذا اليدؼ وأيضا الفرضية قاـ الباحث بتطبيؽ معادلة االختبار التائي لعينة واحدة عمى درجات
الطمبة والبالغ عددىـ (ٕٔٔ) طالب ومف ثبلث كميات شامبل تخصصي العممي واالنساني وكانت النتائج وكما في
الجدوؿ (٘ ) والذي يوضح نتائج معادلة االختبار التائي لعينة واحدة فضبل عف التوصيفات كالمتوسطات
واالنحراؼ المعياري ومتوسط الفروقات فضبل عف عدد العينة
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جدوؿ (٘)
نتائج االختبار مع توصيفاتو

توصيفات االختبار البعدي

المتوسط النظري =ٜٓ
مستوى

درجة

الدرجة

متوسط

االنحراؼ

الداللة

الحرية

التائية

الفروقات

المعياري

ٖٛ.ٜٚ

ٖٕٓٗ.

ٔٓٓٓ.

ٔٔٔ ٔٚ.ٔٙ

المتوسط
ٕٔٛ.ٜ

العدد
ٕٔٔ

ومف خبلؿ الجدوؿ (٘) نجد أف متوسط درجات االختبار البعدي بمغ ( )ٕٔٛ.ٜىو أكبر مف المتوسط
النظري والبالغ (ٓ )ٜلذا نجد اف القيمة التائية والبالغة ( )ٔٚ.ٔٙكانت دالة عند مستوى (ٔٓٓ )ٓ.عند
درجة حرية( ٔٔٔ) ،وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية التي تشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
لفاعمية لميارات التفكير في تنمية الميارات الحياتية لدى الطمبة عند مستوى (٘ٓ)ٓ.؟"ونقبؿ بالفرضية
البديمة والتي تنص عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح ميارات التفكير وعند مستوى ( ٔٓٓ)ٓ.
ويفسر الباحث بانيا نتيجة تؤكد وجود فروؽ ذات دال لة إحصائية في الميارات الحياتية لدى أفراد العينة في
القياس القبمي والبعدي ،مما يعني أف تعمـ ميارات التفكير لو تأثير في الميارات الحياتية ،وىو تأثير تنموي
فتعميـ ميارات التفكير فعاؿ في تنمية الميارات الحياتية والنظريات المعرفية تشير الى أف المخططات الفكرية
تسبؽ السموؾ.
اليدؼ الثاني":تعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطات ابعاد الميارات الحياتية لدى طمبة سنة أولى بجامعة
بيشة .
وفرضيتو" :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ابعاد الميارات الحياتية لدى الطمبة عند مستوى داللة
(٘ٓ)ٓ.
ولتحقيؽ ىذا اليدؼ طبؽ الباحث معادلة االختبار التائي لعينة واحدة لبلبعاد االربعة فضبل عف المجموع
الكمي لممقياس وكانت النتائج وكما في الجدوؿ ( ) ٙالذي نجد مف خبللو نتائج االختبار التائي فضبل عف
التوصيفات االختبارات القبمية والبعدية لكؿ بعد ،فضبل عف االختبار بأبعاده األربعة ومف خبللو نجد أف كؿ
األبعاد كانت دالة وعند مستوى (ٔٓٓ ،)ٓ.اما الدرجة الكمية لكؿ األبعاد فقد بمغت (ٗٓ٘ )ٛ.وىي دالة عند
مستوى (ٔٓٓ ،) ٓ.وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية والتي تنص عمى انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف أبعاد الميارات الحياتية لدى الطمبة ونقبؿ بالفرضية البديمة التي تنص عمى انو توجد فروؽ في الميارات
الحياتية وأيضاً في األبعاد بشكؿ فرعي ،ويفسر الباحث أف ىذه النتيجة تؤكد وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

في ابعاد الميارات الحياتية لدى أفراد العينة في القياسات القبمية والبعدية ،مما يعني أف تعمـ ميارات التفكير لو

تأثير في كؿ بع د مف أبعااد الميارات الحياتية ،وىو تأثير تنموي عمى مستوى البعد فتعميـ ميارات التفكير فعاؿ
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في تنمية الميارات الحياتية كميارات متنوعة و شاممة بحيث تتضمف احتياجات الطبلب ومتطمبات التفاعؿ مع
المواقؼ المختمفة االجتماعية واألكاديمية والصحية والجمالية والفنية.
جدوؿ ()ٙ
توصيؼ البيانات ونتائج االختبار التائي لعينتيف مترابطتيف
توصيؼ االختبارات وفؽ االبعاد الفرؽ بيف

نوع االختبار وفؽ
االبعاد

توصيؼ االبعاد

االختباريف

المتوس االنحراؼ

االنحراؼ الخطأ
العينة المتوسط المعياري المعياري
البعدي لمبعد االوؿ ٕٔٔ ٙ.ٕ٘ ٖٕ.ٖٙ
القبمي لمبعد االوؿ ٕٔٔ ٘٘.ٕٓ ٕٙ.ٛ
البعدي لمبعد
الثاني

ٕٔٔ

ط

ٓ.ٙٔٚ

ٕ ٓ.ٜٗالبعد االوؿ

ٖٓٓ.ٕٚٛ ٚ.ٚٓ٘ ٖٕ.

التائية الحرية الداللة

الخطأ

المعياري المعياري

ٓ٘ٚ.ٕٙ ٘.

البعد

الثاني

الدرجة درجة

مستوى

ٕٓ.ٚ

ٗٔٔٔ ٚ.ٙ

ٓ.ٛٙ
ٕٜٗ.ٔٛ ٗ.

ٔٓٓٓ.

ٔٔٔ ٔٓٓٓ.
٘.ٜٓ

القبمي لمبعد الثاني ٕٔٔ ٔٓ.ٕ٘٘ ٘.ٛٗٗ ٕٚ.ٙ
البعدي لمبعد
الثالث

ٕٔٔ

ٓٗٙ.ٕ٘ ٖٔ.

ٔٓ.ٙ

البعد

الثالث

ٗ٘ٚ.ٚٛ ٗ.

ٔٔٔ ٔٓٓٓ.

ٖٓ.ٚ
ٙ.ٔٚ

القبمي لمبعد الثالث ٕٔٔ ٓ.ٗٙٓ ٗ.ٛٙٙ ٕٙ.ٛٙ
البعدي لمبعد الرابع ٕٔٔ ٘.ٛٛ ٖٖ.ٜٔ

 ٓ.٘٘ٙالبعد الرابع ٗٗٙ.ٜٗ ٙ.

٘ٓ.ٓٓٔ ٔٔٔ ٜ.ٖٛ ٓ.ٙ

القبمي لمبعد الرابع ٕٔٔ ٗٓ.ٜٗ ٘.ٕٖٖ ٕٙ.ٚ
البعدي لكؿ االبعاد ٕٔٔ  ٕ.ٕٚٔ ٕٗ.ٖٓ ٕٔٛ.ٜٚالمجموع ٓ.ٓٓٔ ٔٔٔ ٛ.٘ٓ ٕ.ٚٙ ٕٙ.ٖٓ ٕٓ.ٜ
القبمي لكؿ االبعاد ٕٔٔ

٘ٓٔ.ٜٗ ٔ٘.ٛٗ ٔٓٛ.

الكمي

ٕ

لبلبعاد

اليدؼ الثالث :الكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة االحصائية في فاعمية ميارات التفكير في تنمية الميارات
الحياتية لدى طمبة سنة أولى بجامعة بيشة بحسب متغيرات التخصص
لتحقيؽ ىذا اليدؼ لجأ الباحث الى استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لمتعرؼ عمى اثر التخصص عمى تنمية
الميارات الحياتية لدى طمبة السنة االولى بجامعة بيشة وبعد ادخاؿ البيانات كانت النتائج وكما في الجدوؿ ()ٚ
الذي يظير توصيؼ البيانات وفؽ التخصص (عممي ،انساني) فضبل عف نتائج تحميؿ التبايف
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جدوؿ ()ٚ
تحميؿ التبايف االحادي فضبل عف التوصيفات وفؽ التخصص(عممي-انساني)
االنح ار

العدد

ؼ
التخصص

اقؿ أعمى

المتوسط المعياري درجة درجة
٘ٗ

عممي

ٔٗٙ.ٙٚ

ٕ٘ٔٔٚ ٔٔٗ ٔ٘.

انساني ٔٛٓ ٖٛ ٕٔ.ٗٛ ٔٔٚ.ٜٓ ٙٚ
الكمي

التبايف

ٔٔ
ٕ

ٔٛٓ ٖٛ ٕٗ.ٖٓ ٕٔٛ.ٜٚ

مربعات

درجة

متوسط

الدرجة مستوى

التبايف

الحرية المربعات

الفائية الداللة.

ٔ

بيف
المجموعات ٕٖٜ٘ٗ٘ٗ.
داخؿ
المجموعات ٜٗٓ٘٘.ٗٙ
كمي

ٕٖٜ٘ٗ٘ٗ.

ٓٔٔ ٕٖٙ.ٛٙ ٖٙٛ.ٚ

ٔٓٓٓ.

ٕٔٔٔ ٙٗٔٓٛ.ٜ

ومف خبلؿ الجدوؿ ( )ٚنجد أف القيمة الفائية بمغت (ٖ )ٙوىي دالة عند مستوى (ٔٓٓ )ٓ.مما يشير
إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التخصص في الميارات الحياتية ولمتعرؼ لصالح مف ىذا الفرؽ نقارف
في متوسطات التخصص فنجد أف متوسط طمبة التخصص العممي بمغ ( )ٔٗٙ.ٙٚبانحراؼ معياري قدره
(٘ٔ )ٔ٘.ىو أكبر مف المتوسط طمبة التخصص االنساني والذي بمغ ( )ٔٔٚ.ٜٓبانحراؼ معياري مقداره
( )ٕٔ.ٗٛوىذا يعني أف التخصص العممي ىـ أكثر استخداماَ لميارات الحياة قياسا إلى زمبلئيـ مف الطمبة في

التخصص االنساني ويفسر الباحث ذلؾ بأف التخصصات العممية تيتـ بالتطبيؽ العممي مما يعطي الميارات
الحياتية فاعمية أكبر مما لدى طمبة التخصصات االنسانية ،وىذا يتفؽ مع ما توصمت اليو بعض الدراسات

السابقة .والشكؿ يبيف انتشار الدرجات في القياس قبمي وبعدي حسب التخصص.

االستنتاجات مف النتائج -:

ٔ-تحقؽ اليدؼ االوؿ ":التعرؼ فاعمية ميارات التفكير في تنمية الميارات الحياتية لدى طمبة السنة األولى
في جامعة بيشة " اذ أظيرت النتائج تحقيؽ ىذا اليدؼ بالتثبت مف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في
الميارات الحياتية لدى أفراد العينة في القياس القبمي والبعدي مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية
البديمة.
ٕ-تحقؽ اليدؼ الثاني ":تعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطات أبعاد الميارات الحياتية لدى طمبة سنة أولى
بجامعة بيشة اذ أظيرت النتائج تحقيؽ ىذا اليدؼ بالتثبت مف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في بعاد
الميارات الحياتية لدى أفراد العينة في القياسات القبمية والبعدية ،مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ
الفرضية البديمة.
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ٖ-تحقؽ اليدؼ الثالث :الكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة االحصائية في فاعمية ميارات التفكير في تنمية
الميارات الحياتية لدى طمبة سنة أولى بجامعة بيشة بحسب متغيرات التخصص (عممي ،انساني) اذ أظيرت
النتائج تح قيؽ ىذا اليدؼ بالتثبت وجود فروؽ كبيرة في التخصص في الميارات الحياتية ولمتعرؼ لصالح
التخصص العممي مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة.

التوصيات- :

ٔ-االىتماـ بتنمية متكاممة الميارات االجتماعية واألخبلقية ،وتنمية الميارات النفسية.
ٕ -جعؿ تعمـ ميارات التفكير والميارات الحياتية وتنمية القدرات الشخصية الشخصي بدنيا وذىنيا ووجدانيا ىو
محور العممية التعميمية.
ٖ-تدريس الميارات المينية والحياتية كمساؽ في الجامعات ،وفي مختمؼ التخصصات مف خبلؿ العمؿ والتطبيؽ
والتجريب
ٗ-تطوير المعمميف مف خبلؿ المشاركة في دورات تدريبية متقدمة واعدادىـ عمى استخداـ استراتيجيات تدريسية
أساليب ووسائؿ التعميـ تناسب مستوى كؿ طالب حتى يتسنى لمجميع التعمـ.
٘-تطوير المعمميف مف خبلؿ المشاركة في دورات تدريبية تنمية قدراتيـ العقمية ومياراتيـ المينية.
-ٙتطوير األساتذة المدرسوف عمى دمج مثؿ ىذه الميارات الحياتية في المواد الدراسية التطبيقية والنظرية.

المقترحات -:

ٔ-تنظيـ الندوات وورش العمؿ لؤلساتذة والطمبة لتعريفيـ بأىـ الميارات الحياتية اإلبداعية في المناىج البدنية
وطرؽ وأساليب حديثة في التدريس المبني عمى ميارات الحياة.
ٕ-إجراء دراسات مشابية تتناوؿ الميارات الحياتية والمينية اإلبداعية.
ٖ-إجراء دراسات مشابية تقارف الفروؽ بيف فئات عمرية في الميارات الحياتية.

31

6069

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد (  )26اجمللد ( ) 62

المراجع والمصادر
ٔ- .إبراىيـ ،منى توكؿ السيد (ٕٗٔٓ) فعالية برنامج لمميارات الحياتية باستخداـ الوسائط المتعددة في تنمية التفاعؿ االجتماعي
لدى التبلميذ التوحدييف بمحافظة الزلفي مجمة كمية التربية – جامعة األزىر ،الجزء األوؿ العدد ( ٓ ، )ٔٙأكتوبر

ٕ- .أبو عواد ،فلاير وعشا ،انتصار (ٕٔٔٓ) .أثر برنامج تدريبي مستند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكبلت ،في تنمية التفكير التشعيبي،
لدى عينة مف طالبات الصؼ السابع األساسي في األردف ،مجمة العموـ التربوية والنفسية ،جامعة البحريف ،ج (ٕٔ) ،ع (ٔ)

ٖ- .أبو حطب ،فؤاد  ،وآماؿ صادؽ (ٗ )ٜٜٔعمـ النفس التربوي القاىرة  ،مكتبة األنجمو المصرية

ٗ- .أبو حطب  ،فؤاد ،وعثماف  ،سيد ( )ٜٔٛٚالتفكير  ،دارسات نفسية  ،طػٕ  ،القاىرة  ،االنجمو المصرية.
٘- .أبو حطب ،فؤاد (ٕٔٓٓ) :القدرات العقمية ،القاىرة ،مكتبة االنجمو المصرية

- .ٙابو عبلـ ،صبلح الديف (ٕٗٔٓ):مناىج البحث في العموـ النفسية والتربوية" القاىرة دار النشر لمجامعات
- .ٚأبو النور ،محمد عبد التواب ،وأخروف (ٕ٘ٔٓ) برامج التوجيو واالرشاد النفسي النظرية والتطبيؽ ،الدماـ  ،مكتبة المتنبي
- .ٛاسماعيؿ ،فاطمة .)ٜٜٖٔ( .القرآف والنظر العقمي .ىيرندف ،فرجينيا :المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي.
- .ٜاألعسر ،صفاء ( .)2000اإلبداع في حؿ المشكبلت ،القاىرة ،مصر :دار قباء لمطباعة والنشر.

ٓٔ- .آؿ عارـ ،صالح جابر محمد (ٖٖٗٔىػ) فاعمية برنامج قائـ عمى األنشطة الصفية المرتبطة بمنيج الدراسات االجتماعية في
تنمية بعض الميارات الحياتية البيئية رسالة ماجستير غير منشورة في المناىج وطرؽ التدريس كمية التربية جامعة أـ القرى

ٔٔ- .بابيو ،برىاف ( .)ٕٜٓٓأثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت في تنمية التفكير اإلبداعي ،والقدرة عمى حؿ المشكبلت ،في
مبحث الثقافة اإلسبلمية ،لدى طالبات الجامعات األردنية ،رسالة دكتوراه ،جامعة عماف العربية ،عماف ،األردف.

ٕٔ- .البطش  ،محمد وليد وعبدالرحمف  ،ىاني (ٓ )ٜٜٔالبناء القيمي لدى طمبة الجامعة االردنية  ،مجمة دراسات  ،الجامعة االردنية
 ،سمسمة العموـ االنسانية  ،المجمد السابع عشر (أ) العدد (ٖ)

ٖٔ- .بكار ،عبد الكريـ .)ٜٜٔٛ( .فصوؿ في التفكير الموضوعي ،بيروت ،لبناف :الدار الشامية.
ٗٔ- .جابر عبد الحميد جابر ،وآحروف (ٕ , )ٜٜٔالذكاء ومقاييسو  ,القاىرة  ,دار النيضة العربية

٘ٔ- .الجديبي ،رأفت محمد عمي (ٕٓٔٓ ) الميارات الحياتية لدى طمبة المرحمة الثانوية في ضوء التحديات واالتجاىات المعاصرة
رؤية تربوية رسالة دكتوراه كمية التربية جامعة أـ القرى

- .ٔٙجرواف ،فتحي عبدالرحمف  :ٜٜٜٔتعميـ التفكير –مفاىيـ وتطبيقات  ,دار الكتاب الجامعي

- .ٔٚجرواف  ،فتحي عبد الرحمف(  .)ٕٓٓٚتعميـ التفكير :مفاىيـ وتطبيقات  ،ط , ٖ .دار الفكر  ،األردف
- .ٔٛجرواف ،فتحي عبد الرحمف (ٕٕٓٓ) .اإلبداع ،مفيومو ،معاييره ،مكوناتو ،نظرياتو ،خصائصو ،مراحمو ،قياسو ،تدريبو ،عماف،
األردف :دار الفكر لمطباعة والنشر.

- .ٜٔجرواف ،فتحي عبد الرحمف (ٕ٘ٔٓ) تعميـ التفكيػػػر ( مفاىيـ وتطبيقات ) األردف دار الفكر لمطباعة والنشر

ٕٓ- .الجنابي ،اخبلص احمد(ٕٕٓٓ ):تحديد القدرات المعرفية المسيمة في درجات طمبة الدراسات العميا وفؽ تخصصاتيـ رسالة
دكتوراه كمية التربية ابف رشد ،جامعة بغداد

ٕٔ- .حسيف ،بف زيداف وعباس ،ارئػد عبػػػػػػد األمير(ٕ٘ٔٓ) الممارسة الرياضية وأثرىا في تطوير بعض الميارات الحياتية لدى
المعاقيف حركيا في والية مستغانـ -الجزائر ،العراؽ ،جامعة بابؿ ،مجمة عموـ التربية الرياضية ،المجمد  ٛالعددٙ

ٕٕ- .الحكيمي ،عبد الحكيـ محمد وبشرى محمد النظاري (ٕ٘ٔٓ) فاعمية استخداـ األنشطة االستقصائية في تنمية الميارات
الحياتية والميوؿ العممية لدى طمبة الفيزياء بكمية التربية  ،المجمة العربية لمتربية العممية والتغذية العدد (ٗٔ)

ٖٕ- .الخالدي ،جماؿ خميؿ محمد(ٖٕٔٓ ) أثر برنامج تدريبي مستند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكبلت ،في تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى
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طمبة الصؼ العاشر األساسي ،في مبحث التربية اإلسبلمية ،في األردف .جامعة بابؿ مجمة كمية التربية األساسية العدد(ٓٔ)

كانوف الثاني

ٕٗ- .الخفاؼ ،ايماف عباس .ٕٖٓٔ،التعمـ التعاوني ،طٔ ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف،

ٕ٘- .خير اهلل ،سيد محمد و الكتاني ،ممدوح عبد المنعـ  " ٜٜٔٙسيكولوجية التعمـ بيف النظرية والتطبيؽ " بيروت دار النيضة
العربية لمطباعة والنشر
- .ٕٙدبميو ،سكوت ٕٔٗٗ،ىػ قوة التفكير اإليجابي في األعماؿ ،سكوت دبميو  ، ،الرياض  ،مكتبة العبيكاف.
- .ٕٚرائد عبد االمير عباس ،اميرة عباس (ٕٗٔٓ) :أثر األسموبيف التبادلي والتضميف في تطوير بعض الميارات الحياتية في التربية
البدنية والرياضية لمتبلميذ بعمر (ٖٔ )ٔ٘-سنة ،العراؽ ،جامعة بابؿ ،مجمة عموـ التربية الرياضية ،ج ، ٚعٔ

- .ٕٛرضواف ،ايزيسٕٓٓٓ :دراسة تجريبية لفعالية برنامج في تنمية التفكير الناقد لدى طمبة كمية التربية ,القاىرة ،جامعة عيف
شمس ,دراسات المناىج وطرؽ التدريس,

- .ٕٜالرفاعي ،إبراىيـ أحمد إبراىيـ (ٖٕٓٓ)  :فعالية برنامج لمتدريب عمي ميارات التفكير الناقد لتخفيؼ صعوبات الفيـ القرائي لدى
طبلب الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي  .رسالة ماجستير (غير منشورة)  ،كمية التربية بكفر الشيخ  ،جامعة طنطا

ٖٓ- .زايد أمؿ محمد أحمد (ٕ٘ٓٓ )  :فعالية برنامج لتعميـ ميارات التفكير عمي بعض المتغيرات المعرفية والبل معرفية لدى تبلميذ
الحمقة األولي مف التعميـ األساسي  .رسالة ماجستير (غير منشورة)  ،كمية التربية بكفر الشيخ  ،جامعة طنطا .

ٖٔ- .سالماف ،أسامة كماؿ الديف إبراىيـ (ٕٗٓٓ)  :فاعمية استراتيجيتي التوصيؼ التمثيؿ وما وراء الذاكرة في تنمية بعض المفاىيـ
النحوية والتفكير الناقد واالتجاه نحو المادة لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ،رسالة دكتوراه  ،كمية البنات  ،جامعة عيف شمس

ٕٖ- .سالـ ،كماؿ سالـ سي  :ٜٔٛٛالفروؽ الفردية ,الرياض مكتبة الصفحات الذىبية.

ٖٖ- .سعد الديف ,ىدى بساـ( )ٕٓٓٚالميارات الحياتية المتضمنة في مقرر التكنولوجيا لمصؼ ،العاشر ومدى اكتساب الطمبة ليا ,
رسالة ماجستير غير منشورة  ,الجامعة اإلسبلمية  ,غزة

ٖٗ- .السيد ،أحمد السيد محمد (ٕٗٔٓ) فاعمية برنامج مسرحي لتنمية بعض الميارات الحياتية لمطفؿ اليتيـ بمؤسسات الرعاية
االجتماعية " ،دراسة تجريبية " رسالة دكتوراه مقدمة الى قسـ اإلعبلـ التربوي ،كمية التربية النوعية ،جامعة بنيا

ٖ٘- .الشرقاوي  ،أنور (ٜٜٔٙأ)  :عمـ النفس التربوي  ،مستخمصات البحوث والدراسات العربية  :التعمـ وأساليب التعميـ  ،جػٔ ،
القاىرة  ،األنجمو المصرية

- .ٖٙالشناوي ،محمد محروس ٘ ٜٜٔنظريات االرشاد والعبلج النفسي القاىرة ،دار غريب لمتوزيع والنشر
- .ٖٚالشيخ ،سميماف الخضري (:)ٜٔٛٛالفروؽ الفردية في الذكاء،طٕ،القاىرة،دار الثقافة لمطباعة والنشر

- .ٖٛصاصيبل  ،رانيا (ٕٔٔٓ) دور كمية التربية في جامعة دمشؽ في تنمية الميارات الحياتية في ضوء االتجاىات التربوية
المعاصرة  -مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس ،المجمد التاسع  -العدد الرابع

- .ٖٜعبد الواحد ،إبراىيـ سيد أحمد ( : )ٕٓٓٚأثر برنامج تعميمي في بعض الميارات االبتكارية لمادة الرياضيات لدى تبلميذ مرحمة
التعميـ األساسي  .رسالة دكتوراه (غير منشورة)  ,كمية التربية  ,جامعة األزىر

ٓٗ- .عباس ،عبد األمير ،و أميػره عبػػاس(ٕٗٔٓ) أثر األسموبيف التبادلي والتضميف في تطوير بعض الميارات الحياتية في التربية
البدنية والرياضية لمتبلميذ بعمر (ٖٔ )ٔ٘-سنة ،جامعة بابؿ ،العراؽ  -مجمة عموـ التربية الرياضية ،ج  ،ٚعٔ،

ٔٗ- .عبد اليادي ،إيماف سامى عبد النبي محمد(ٕٔٔٓ) دور معممة رياض األطفاؿ فى تنمية الميارات الحياتية لمطفؿ "الواقع وسبؿ
التفعيؿ" رسالة ماجستير غير منشورة جامعة اإلسكندرية ،كمية التربية بدمنيور ،قسـ أصوؿ التربية

ٕٗ- .العتوـ ،عدناف يوسؼ ،واخروف  ،ٕٓٓٗ ،عمـ النفس المعرفي بيف النظرية والتطبيؽ ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف.
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ٖٗ- .العتوـ ،عدناف يوسؼ ،واخروف .تنمية ميارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عممية ،طٕ ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع،
عماف ،األردف.ٕٜٓٓ ،

ٗٗ- .عشا ،انتصار (ٕٕٔٓ) أثر التعمـ النشط في تنمية الفاعمية الذاتية والتحصيؿ األكاديمي مجمة جامعة دمشؽ ج  ٕٛع ٔ

٘ٗ- .عصر ،رضا ٕٖٓٓ( ،ـ) " ،حجـ األثر  :أساليب إحصائية لقياس األىمية العممية لنتائج البحوث التربوية " المؤتمر العممي
الخامس عشر لمجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس :مناىج التعميـ واإلعداد لمحياة المعاصرة ،المجمد الثاني ،القاىرة :

ٕٕٕٔ-يوليو ٖٕٓٓـ ،ص ص ٖ٘ٗٙٚ-ٙ

- .ٗٙعمواف ،فادية (٘:)ٜٜٔاتجاىات حديثة في قياس الذكاء"،مجمة عمـ النفس" العدد (ٖٗ)،السنة (،)ٜجامعة اإلمارات ،التربية.
- .ٗٚعمي ،أمؿ عمي محمد(ٕٔٔٓ ) .فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض الميارات الحياتية لدى عينة مف األطفاؿ التوحدييف  .رسالة
ماجستيرغير منشورة .جامعة اإلسكندرية.كمية رياض األطفاؿ.قسـ العموـ النفسية

- .ٗٛالعمري ،حسف (ٕ٘ٓٓ) .فاعمية برنامج تعميمي مستند إلى طريقة حؿ المشكبلت اإلبداعي ،في تنمية مستويات التفكير العميا،
لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مادة الفقو ،رسالة دكتوراه ،جامعة عماف العربية ،عماف ،األردف.

- .ٜٗعمراف ،تغريد وآخروف (ٕٔٓٓ)؛ الميارات الحياتية ،القاىرة ،مكتبة زىراء َّ
الشرؽ.

ٓ٘- .الغامدي  ،ماجد بف سالـ (ٕٔٔٓ) ،فاعمية األنشطة التعميمية في تنمية الميارات الحياتية في مقرر الحديث لطبلب الصؼ
الثالث المتوسط ،رسالة ماجستيرالرياض ،جامعة االماـ محمد بف سعود اإلسبلمية

ٔ٘- .غانـ ،تفيدة سيد ( )ٕٓٓٚفعالية منيج العموـ في الحياتية قائـ عمى االستقصاء في تنمية بعض مفاىيـ الثقافة العممية
المعاصرة لدى طبلب المرحمة الثانوية واتجاىاتيـ نحوه ،القاىرة  ،المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية شعبة بحوث تطوير

المناىج

ٕ٘- .الغانـ ،غانـ سعد وآخروف ()ٕٔٗٙ؛ الدليؿ اإلجرائي لتأليؼ الكتب الدراسية ،التطوير التربوي ،وزارة التربية والتعميـ ،المممكة
العربية السعودية.

ٖ٘- .الفتى ،مايا  ،مراد ،روال ٕٗٔٓ

منيجية البحث التربوي المرحمة الثانية مف المشروع " :تعديؿ المرحمة االولى ،تحديد

المصطمحات ،ووضع الفرضيات" بيروت ،الجامعة المبنانية كمية التربية

ٗ٘- .فحرو ،عبد الناصر(ٕٔٓٓ) حؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية ،برنامج تدريب األطفاؿ ،عماف ،األردف :دار الفكر

٘٘- .فريؽ العمؿ ( ) ٕٓٓٙالدليؿ اإلرشادي لتنمية ميارات التفكير لدى الطمبة سمطنة عماف ،المديرية العامة لممناىج وزارة
التربية والتعميـ

- .٘ٙالقحطاني ،عبداهلل بف صالح ()ٕٓٔٙعمـ النفس التربوي  ،الرياض ،مكتبة المتنبي

- .٘ٚالقرني ،يعف اهلل عمي وآخروف(ٕٗٔٓ):ميارات التعمـ والتفكير " ،دار حافظ لمنشر والتوزيع ،جدة ،المممكة العربية السعودية
عماف
- .٘ٛقسـ مناىج الميارات الحياتية (ٕ٘ٓٓ)؛ دليؿ تعريفي لمادة الميارات الحياتية ،وزارة التربية والتعميـ بسمطنة َّ
- .ٜ٘قطامي  ،نايفة (ٕٔٓٓ)ٓ تعميـ التفكير لممرحمة األساسية ٓ عماف  ،دار الفكر لمطباعة والنشر ٓ
ٓ- .ٙقطامي  ،يوسؼ ،وقطامي  ،نايفة (ٕٓٓٓ)ٓ سيكولوجية التعمـ الصفي ٓ عماف  ،دار الشروؽ

ٔ- .ٙكاظـ ،شيماء حمزة ( )ٕٓٔٙالميارات الحياتية البلزمة لطمبة قسـ الجغرافية مف وجية نظر التدريسييف ،العراؽ جامعة بابؿ
/كمية التربية لمعموـ اإلنسانية ،مجمة جامعة بابؿ العموـ اإلنسانية مجمد ٕٗ العدد ٕ

ٕ- .ٙمجوؿ مشرؽ محمد ٕ٘ٔٓ استراتيجيات ما وراء المعرفة رؤية نظرية في عممية اكتساب المفاىيـ النحوية العدد ٕٔ/مجمة
جامعة بابؿ ،كمية التربية األساسية لمعموـ التربوية واإلنسانية.

ٖ- .ٙمحمد ،محمد جاسـ ( )ٕٓٓٚنظريات التعمـ  ،عماف دار الثقافة لمنشر والتوزيع
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ٗ- .ٙمرعي ،توفيؽ ،و نوفؿ محمد ( )ٕٓٓٙمستوى ميارات التفكير الناقد لدى طمبة كمية العموـ التربوية الجامعية (األونروا)المنارة،
المجمد ٖٔ ،العدد ٗ.ٕٓٓٚ ،

٘- .ٙميرفي .،جوزيؼ ٕٓٓٓـ  ،قوة عقمؾ الباطف  ،الرياض  ،مكتبة جرير
 - .ٙٙنخبة مف التربوييف )ٖٔٗٗ (،ميارات التعمـ والتفكير جدة ،دار حافظ لمنشر و التوزيع

 .ٙٚواعر ،نجوى ((ٕ٘ٓٓ  .فعالية برنامج تدريبي لمحؿ اإلبداعي لممشكبلت ،وأثره في تنمية أسموب التفكير اإلبداعي ،لدى الطبلب،
رسالة ماجستير ،مصر .جامعة أسيوط ،كمية التربية،

- .ٙٛوافي ,عبد الرحمف جمعةٕٓٔٓ.الميارات الحياتية وعبلقتيا بالذكاءات المتعددة لدى طمبة المرحمة الثانوية في قطاع غزة,
رسالة ماجستير ,كمية التربية الجامعة اإلسبلمية ،غزة

- .ٜٙوقاد ،إلياـ بنت إبراىيـ محمد ( ) ٕٓٓٛأساليب التفكير وعبلقتيا بأساليب التعمـ وتوجيات اليدؼ لدى طالبات المرحمة
الجامعية بمدينة مكة المكرمة .رسالة دكتوراه (غير منشورة),كمية التربية  ,جامعة أـ القرى .

ٓ .ٚالييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي( )ٕٓٓٛدليؿ ضماف الجودة واالعتماد األكاديمي في المممكة العربية السعودية
الرياض – المممكة العربية السعودية ،الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي.

ٔ .ٚياسيف ،عطوؼ محمود(ٔ )ٜٔٛاختبارات الذكاء والقدرات العقمية بيف التطرؼ واالعتداؿ ،بيروت ،دار األندلس
ٕ .ٚيعقوب ،نافذ ٕٓٔٓ اساليب التفكير ،مجمة التربية اليونسكو تونس

ٖ .ٚيعقوب ،نافذ ٕ٘ٔٓ استراتيجيات التفكير وعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي مجمة التربية جامعة البحريف.

34

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

) 62 ( ) اجمللد26 ( العدد

6069
المصادر األجنبية

1-Brew , C (2002) . Kolb's Learning Style Instrument: Sensitive To Gender, Educational and
Psychological Measurement , Vol.62 , No.2 , pp.373-390

2-Burt,(1940):The Factor Of The Mind, London, University Of London

3-Cattell.R.B(1963):”Theory Of Fuild And Crystallized Intelligence.” Journal.Education,1963,54-P 122

4-Cattell.R.B(1984):” Description And Measurement Of Personality, New York Word
5- Dass,J.P(1980);Simultancous Successive Processing And Planning.In
R.Schmeek(Edi).Learning Style And Learning Strategies.(P101-129).New

6-Eysenk,H.J(1967):”Intelligence Assessment, Birt. J”. Education Psychology Vol,13 ,No,17
7- Flavell , J. H. (1987). Speculations about the nature and development of meta cognition.
In F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), meta cognition. Motivation and understanding (pp.
21- 29). Hillside, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates

8-Galiford,J,P(1967):The Nature Of Human Intelligence, N.Y. M.C. Grow- Hill

9-Nunnally,J,C (1970),”Introduction To Psychological Measurement ,New Your , Mc. grow - Hill
Zealand” Journal Of Psychiatry ,V.9,21-No 22

10- Quimby, N., & Sternberg, R. J. (1985). On testing and teaching intelligence: A conversation
with Robert Sternberg. Educational Leadership, 43 (2), p. 53.

11- Sternberg , R . ( 1994). Allowing for thinking styles, Educational Leadership , Vol . 52 , No. 3
12- Sternberg , R . ( 1992). Thinking styles : Theory and assessment at the interface between
intelligence and personality . New York : Cambridge University press .

13-Sternberg , R . ( 1990). Thinking Styles : Keys to understanding Student performance , Phi
Delta Kappa , Vol. 71 , pp.366-371.

14- Sternberg, R,J(1990):Hand Of Human Intelligence Cambridge , Cambridge University Press
15-Sternberg , R . ( 1988). Mental self – government : A theory of intellectual styles and their
development , Human Development , Vol. 31 , pp.197-224

16-Wol Folk, A. E. (2001) Educational psychology. London: Prentice- Hall International.

35

