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لتحصيل الذراسي من التفكري الثنائي لذى طالب املرحلة لالقيمة التنثؤية 
 الثانوية

 رشا طاروق صبد الرحمن

  ملخص الذراسة تاللغة العرتية : 
مػف مت  ػيؿ الدرا ػ  لالص ث إلػ  الكفػؼ  ػف القيمػة التحصييػة  ت الدرا ة ال ةليةهدف

( طةلػػػ  48لػػػد  طػػػ   المر مػػػة ال ةح يػػػةة  تبلفػػػت  يحػػػة الص ػػػث مػػػف    لتفكيػػػر الصحػػػة  ا
مػف إ ػداد التفكيػر الصحػة   ة  طصقػت الصة  ػة مقيػةس . ال ةح  ال ػةح  اال ؿ  طةلصة صةل ؼ 

اإلختصػةرات الت  ػيمية  الصة  ة ة  ال ػال ت المدر ػية لم  ػ ؿ  مػ  درالػةت الطػ   فػ 
ة  قػد س ػفرت الحتػة ن  ػف  الػ د   قػة ذات داللػة إ  ػة ية 8104/8105الدرا ػ   لمعةـ

صػػيف التفكيػػػر الصحػػػة    الت  ػػػيؿ الدرا ػػ  لػػػد  طػػػ   المر مػػػة ال ةح يػػة فػػػ  سصعػػػةد الت افػػػؽ 
ال الػػداح    التفكيػػر الصحػػػة   ككػػؿ   كػػذلؾ س ػػػفرت سحػػا  يمكػػف التحصػػػي صةلت  ػػيؿ الدرا ػػػ  

 .عم ميةسدا هـ  م  إختصةر التفكير الصحة  صم لد  ط   المر مة ال ةح ية
 الت  يؿ الدرا   -التفكير الصحة    الكممات المفتاحية :
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Abstract 

The present study aimed to uncover the predictive value of academic 

achievement of constructive thinking among high school students, and 

the research sample consisted of (82) male and female students in the 

first and second secondary grades. The researcher applied the 

constructive thinking scale prepared by the researcher, and school 

records to obtain the students ’grades in Achievement tests for the 

academic year 2018/2019, and the results resulted in a statistically 

significant relationship between constructive thinking and academic 

achievement among high school students in the dimensions of emotional 

compatibility and constructive thinking as a whole. 

 Keys  word :      constructive thinking      -  academic achievement     
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 : مقذمة
فػ  ظػػؿ التطػػ رات ال ػريعة  المت  قػػة فػػ  فػت  فػػر ع المعرفػػة  الزيػةد  المتحةميػػة فػػ  

 م ػت د ةت س داد الدار ػيف  الػرايصيف فػ  الػتعمـ  مػة يفػهدر الع ػر ال ػةل  مػف تطػ رات 
تكح ل اليػػة ةازدادت سهميػػة الػػتعمـ مػػد  ال يػػة  لم اكصػػة   ػػر الع لمػػة  االحفالػػةر العممػػ  ة 
 لهذا فقد كةف لزامًة  م  المخت يف ف  مالةؿ التعميـ  الص ث العمم  ضػر ر  العمػؿ  مػ  
تغييػػر فم ػػفة  سهػػداؼ التعمػػيـ مػػف ك حػػا تعميمػػًة تقميػػديًة يتمركػػز  ػػ ؿ المعمػػـ  يتطمػػ  ال فػػظ 

 ال تظهةر إل  تعميـ حفط يتمركز   ؿ المتعمـ  يتطم  المزيد مف التفكير  التبمؿ. ا
 يعتصػػر التفكيػػر ضػػر ر  مػػف ضػػر رات الع ػػر  قػػد تحصػػا  ممػػةة الترصيػػة إلػػ  ضػػر ر  
االهتمةـ صتعميما ةلكحا ليس كةفيػًة ةفػةلتعميـ الكػؼة اليصحػ   مػ  ت ضػيا المفػةهيـ الخة ػة 

رالة هة س القيػػةـ صػػصعض اإلالػػراةات المتضػػمحة فيهػػة ة  لكحػػا صمػػةد  معيحػػة  القػػدر   مػػ  ا ػػت
متػػدادهة  تم ي ػػهة  هػػذا ال يػػتـ تمقة يػػًة ة صػػؿ الصػػد مػػف صػػذؿ الالهػػد  يتضػػمف ت  ػػيخ الخصػػر   اه
لت قيقػػا ةهحػػا يتطمػػ  تفكيػػرًا  دافعيػػة  ػػف طريػػؽ القيػػةـ صةلعمميػػةت العقميػػة  اهحفػػطة التػػ  

ة  تزايػػدهة  تعقػػدهة صػػدس االهتمػػةـ صتحظػػيـ تفكيػػر ت ػػت ير التفكيػػر المطمػػ    مػػخ تقػػدـ المعرفػػ
المتعمميف ة ل  تفةد  مف طةقةتهـ  ا ت مةرهة ة  هذا مة تتطمصػا الحظريػة الصحة يػة  قػد صػدست 
صعػػض الػػد ؿ صد ػػداد الصػػرامن العمميػػة التػػ  تمصػػ   ةالػػةت المتعممػػيف ة  تعمػػؿ  مػػ  تحميػػة 

ة قةمػػت صػػا  زار  الترصيػػة  التعمػػيـ مهػػةرات تفكيػػرهـ ة  مػػف ضػػمف الالهػػ د فػػ  هػػذا المالػػةؿ مػػ
 ( .8108 سفراح ممصيةر  ةمف إ داد "دليؿ المعمـ لتحمية مهةرات التفكير  0281

الصحة   س د ميفرات الذكةة المرتصط صخصرات الفػرد ة يػث يػدؿ هػذا الحػ ع   يعد التفكير
سف مػر صهػة مف التفكير م  مد  قدر  الفرد  م  التعمـ ممة اكت صا مػف الخصػرات التػ   ػصؽ 

فػػ  المةضػػ  ة  يػػث ي ػػة د ذلػػؾ فػػ  قػػدر  الفػػرد  مػػ   ػػؿ مفػػك ت  يةتػػا الي ميػػة صبقػػؿ 
الهػػد  تػػ تر ممكػػف ة   يزيػػد مػػف ال ػػ مة الحف ػػية  الال ػػمية  العقميػػة لمفػػرد  مػػف قػػدر  الفػػرد 
 مػػػ  التفة ػػػؿ الاليػػػد  مػػػ  الم ػػػت ييف الحف ػػػ   العقمػػػ  "الػػػداخم "س  الم ػػػت   االالتمػػػة   

 (.  O'Bryan  ,2002 الخةرال ( 
يعتصر التفكير مف سك ر المفةهيـ المرتصطة صةلت  يؿ  المي ر  فيا ة يػث يعتصػر سيضًة   

التفكيػػػر  ػػػةمً  مػػػف الع امػػػؿ اه ة ػػػية فػػػ   يػػػة  اإلح ػػػةفةفه  ي ػػػة د  مػػػ  ت اليػػػا ال يػػػة  
 تقدمهةةكمة ي ة د  م   ؿ ك ير مف المفك ت  تالح  ك ير مف اهخطػةة  صػا ي ػتطيخ 

ل ػػػػيطر   الػػػػت كـ  مػػػػ  سمػػػػ ر ك يػػػػر   ت ػػػػييرهة ل ػػػػةل ا ة يعتصػػػػر التفكيػػػػر مػػػػف اإلح ػػػػةف ا
الم ضػػػ  ةت التػػػ  تػػػرتصط صةه ػػػةلي  س اإلتالةهػػػةت المعرفيػػػة التػػػ  ت ػػػة ؿ تف ػػػير ال ػػػم ؾ 

 .(8101ة  ميمةفحه  ف   اإلح ةح  ة خ   ًة  حد اهطفةؿ س  المراهقيف
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هتمةمػػًة كصيػػرًا مػػف قصػػؿ الت  ػػيؿ الدرا ػػ  مػػف الم ضػػ  ةت التػػ  حةلػػت إ كػػذلؾ يعػػد 
الصػػة  يف فػػ  مالػػةؿ الدرا ػػةت الترص يػػة  الحف ػػية  خة ػػة  سف التطػػ رالعمم   التقحػػ  الهة ػػؿ 
س صا يفػرض  ميحػة اإلهتمػةـ صػةلمرد د الكيفػ  لمتعمػيـ لم  قػة هػذا التط رةفةلت  ػيؿ هػ  

حمػة يتػ ب ر صةلعديػد مةحقيس صا مد  حالة حة س  ففمحة ف   مميػة الػتعمـ ة هػ  ال ي الػد فػراغ  اه
مف المتغيراتة الت  قد تػي ر  ػمصًة س  إيالةيصػًة .فةلعديػد مػف المتغيػرات تػي ر صفػكؿ س  صػ خر 
ف  الت  يؿ الدرا   لمطمصة  ت هـ ف  تف قهـ س  تعػيقهـ ةكمػة سف   قتهػة صةلت  ػيؿ قػد 
تك ف   قة  ك ػية س    قػة طرديػة  صةلتػةل  يمكػف سف حعػز  التفػ ؽ الدرا ػ  مػف  دمػا 

 (.8100المرز ي ةاصت ةـ  ذر المتغيراتله

 مشكلة الثحث:
يعد التفكير الصحػة   س ػد سحػ اع التفكيػر المهمػة  الػذ  يقػـ   مػ  س ػةس ت ظيفػا صح ػصة 
 ةلية لألفكةر التمقة ية  حد المتعمـ س  سحا ي دث صد ف ق د ة  يفػير التفكيػر الصحػة   إلػ  

المفػك ت التػ  قػد ي االههػة فػ   يةتػا  درالة الت هيؿ الت  يتمكف مػف خ لهػة المػتعمـ  ػؿ
 1الي مية صبقؿ قدر ممكف مف الت ترات  الضغ ط

اهفػراد  مػ  الحالػةح فػ  ال يػة  اإلالتمة يػة    ة د يمع  التفكير الصحة   د ر هةـ فىم
صةلتفػػةـي ة يزيػػد مػػف فعةليػػة اهفػػراد فػػ  الم اقػػؼ اإلالتمة يػػة ة يخفػػؼ  ة يقمػػؿ مػػف الفػػع ر

  الم اقػؼ الضػةيطةةكمة سف هػذا الحػ ع مػف التفكيػر يعػد محص ػًة اليػدا مف الفػع ر صػةلت تر فػ
 .((O'Bryan2002 1صبداة اهفراد ف  مالةالت ال ية  المختمفة  خة ة ال ية  الدرا ية

التفكير الصحة   د رًا ف  تكيػؼ الفػرد مػخ س ػداث ال يػة  الضػةيطة ة  لػا   كذلؾ يمع 
 .حية ة صةإلضةفة المتطرفة  ال  دا يةسهمية  ظم  ف  التخمص مف اهفكةر ال  ق 

 يتصػيف مػػف العػرض ال ػػةصؽ سهميػة التفكيػػر الصحػػة   فػ  تكيػػؼ اهفػراد   ػػؿ المفػػك ت 
 مػ  ضػر ر  اإلهتمػةـ  Epstien( 0554الت  ت االههـ ف  ال ية  الي مية  ييكػد إص ػتةيف  

 صتط ير الص ث ف  مالةؿ التفكير الصحة  .
لصػػػة  يف إلػػػ  سهميػػػة  ضػػػر ر  الت  ػػػخ فػػػ  درا ػػػتة  صالةحػػػ  ذلػػػؾة سفػػػةر العديػػػد مػػػف ا

س مػػػػػػػد ةحهمػػػػػػػة ( 8108 صػػػػػػػدال هة    ػػػػػػػ ح العػػػػػػػدؿة   التفكيػػػػػػػر الصحػػػػػػػة   م ػػػػػػػؿ  ػػػػػػػةدؿ 
 .(8101 الالصيم  ةس مدO'Bryan (2002)ة(8101  يف  ةم مد(8104 

ي ظػػ  الت  ػػيؿ الدرا ػػل فػػل ال ةح يػػة العةمػػة صبهميػػة كصيػػر  فػػل  سضػػؼ  مػػ  ذلػػؾة
 يػػػث إحػػػا يػػػرتصط صتػػػةريي  فػػػرات ال ػػػحيف مػػػف الخصػػػرات المتراكمػػػة  يػػػة  الطمصػػػة  س ػػػرهـة 

لمختمػػؼ ال احػػ   يػػػة  المػػتعمـة كمػػة سحػػػا معيػػةر هػػػةـ لمػػد  حالػػةح سحمػػػةط الر ةيػػة اه ػػػرية 
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 فة ميتهة فل تحف ة سصحة هةة ال صؿ قد ت كـ ك ير مف المالتمعةت  م  حالةح س  ففػؿ  يػة  
فل ال ةح يػة العةمػة.  حتيالػة لػذلؾ فػدف  المتعمـ صفكؿ  ةـ  س رتا مف خ ؿ معدؿ ت  يما

طمصػػة ال ةح يػػة العةمػػة ي ػػع ف الةهػػديف لم  ػػ ؿ إلػػ  سفضػػؿ معػػدؿ سكػػةديمل ممكػػف  هحهػػـ 
يػػػدرك ف اليػػػدًا صػػػبف هػػػذا المعػػػدؿ  ػػػ ؼ يفػػػتا سمةمػػػا سصػػػ ا  س  ػػػخة  فػػػرص  يةتيػػػة سفضػػػؿ 

 (8112فرازة م مد  
ة   الت  ػيؿ الدرا ػل دد كصير مػف الع امػؿ التػل يمكػف سف يعػز  إليهػة م ػت   هحةؾ 

 يعد المك ف المعرفل لفخ ية المتعمـ مف سك ر المتغيرات تب يرًا فػل تف ػير مقػدار التصػةيف 
الػػذكةة  م ػػت   العمميػػةت  لمعةمػػؿفػػل م ػػت   الت  ػػيؿ الدرا ػػل لػػد  الطمصػػةة  ذلػػؾ تصعػػًة 

   مػػز  المعرفيػػة كػػةلتفكير صةفػػكةلا المختمفػػةة  القػػدر   مػػ   ػػؿ المفػػك ت  فة ميػػة الػػذاكر 
 (.8101الرصةصعةة 

  مػػ  الػػريـ مػػف سهميػػػة التفكيػػر الصحػػة    اه تصػػةرر مالػػػةاًل الديػػد ح ػػصيًة لمدرا ػػةةلـ يحػػػؿ 
اإلهتمػػةـ الكػػةف  لمدرا ػػة   تػػ  الدرا ػػةت التػػ  تحة لتػػا مػػف  يػػث   قتػػا صمتغيػػرات سخػػر  
 كب ػػةلي  م االهػػة الضػػغ ط ة الػػذكةة العػػةـ    امػػؿ الفخ ػػية ة لػػذلؾ ت ػػع  الصة  ػػة فػػ 

 الص ث ال ةل  لدرا ة التفكير الصحة   مخ الت  يؿ الدرا  .
 التةلية:  مف  ـ يمكف تمخيص مفكمة الص ث فل الت ةيالت

. مػػة الع قػػة صػػيف اصعػػةد التفكيػػر الصحػػة    الت  ػػيؿ الدرا ػػ  لػػد  طػػ   المر مػػة 0.0
 ال ةح ية؟
ال ةح يػػة صحػػةًة  مػػ  . مػػة إمكةحيػػة التحصػػي صةلت  ػػيؿ الدرا ػػ  لػػد  طػػ   المر مػػة 8.0

 سدا هـ  م  اختصةر التفكير الصحة  ؟

 :أهذاف الثحث
 يهدؼ الص ث إل  م ة لة ت قيؽ اههداؼ التةلية:

الكفػػؼ  مػػ  الع قػػة صػػيف التفكيػػر الصحػػة    الت  ػػيؿ الدرا ػػ  لػػد  طػػ   المر مػػة -
 ال ةح ية
ل ةح يػػة صحػػةة التعػػرؼ  مػػ  إمكةحيػػة التحصػػي صةلت  ػػيؿ الدرا ػػ  لػػد  طػػ   المر مػػة ا-
 . م  مقيةس التفكير الصحة   درالةتهـ م  
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 :أهمية الثحث
 األىمية النظرية

 الصحة    سصعةدر التفكير ه  التب يؿ الحظر  لمتغير الص ث 
 األىمية التطبيقية 

يمكػػػف االفػػػةد  مػػػف حتػػػة ن الص ػػػث فػػػ  التعػػػرؼ  مػػػ  الع قػػػة صػػػيف التفكيػػػر الصحػػػة    -
 ةحية رفخ الت  يؿ الدرا   الت  يؿ الدرا  ة مف  ـ إمك

  هػػػ  الديػػػد  لممكتصػػػة الحف ػػػية فػػػ  الصي ػػػة العرصيػػػة مقيػػػةستضػػػيؼ الدرا ػػػة ال ةليػػػة  -
 مقيةس التفكير الصحة   .

ت اليػػا حظػػر القػػة ميف  مػػ  العمميػػة التعميميػػة إلػػ  ضػػر ر  م ػػة د  الطػػ    مػػ   -
 مػػػ  العديػػػد مػػػف  تحميػػػة التفكيػػػر الصحػػػة   لػػػد  طػػػ   المر مػػػة ال ةح يػػػة لمةلهػػػة مػػػف تػػػب ير

 .العمميةت المعرفية  ال الداحية لد  المتعمـ
 :مصطمحات البحث
 :Thinking Constructiveالتفكير البنائى

التفكيػر اه ت مػةتيك  الػذ   صبحػا:( التفكيػر الصحػة   (Epstein,1998 إص ػتيف"  يعريػؼ
 ي هـ ف  الت افؽ الفعةؿ مخ المفك ت الت  تعن صهة ال ية  الي مية.

 :academic achievement     ةحيًة الت  يؿ الدرا  
سف الت  ػػػيؿ الدرا ػػػ  م  ػػػمة لعػػػدد مػػػف  ( إلػػػ 00ة 8101اه ػػػطؿ  كمػػػةؿ يفػػػير 

 الظػػػر ؼ الصي يػػةة  الػػػصعض اطخػػر مػػػرتصط صةلقػػػدرات  الدافعيػػػةالع امػػؿ المرتصطػػػة صةلال احػػ  
 العقمية  المعرفية.

يهػػػػة طػػػػ   العيحػػػػة فػػػػ  إختصػػػػةرات الصة  ػػػػة إالرا يػػػػًة صةلدرالػػػػة التػػػػ  ي  ػػػػؿ  م  تعرفػػػػا
 .8105/ 8104الت  يؿ الحهة   لمم اد الدرا ية لعةـ 
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 اإلطار النظرى:
 :Thinking Constructive التفكير البنائى : اولً 

 مفيوم النظرية البنائية :
تعػػد الحظريػػة الصحة يػػة إ ػػد  حظريػػةت التعمػػيـ  الػػتعمـ التػػ  ترالػػخ الػػذ رهة إلػػ  س مػػةؿ 

 صر حػػػػر يركػػػػزاف  مػػػػ  حمػػػػ  الفكػػػػر  ت ػػػػك ة  يػػػػث كػػػػةف صيةاليػػػػا  صر حرة فيالػػػػ صيةاليػػػػا ة 
فػ  الصحػػةة  المحطقػ  ة  هػذا يفػير إلػ  سف الػتعمـ المعرفػ  هػ   مميػة تحظػيـ ذاتػ  الريةضػ 

المعرف  لمفرد يتـ مف خ ؿ الت زاف صيف  مميت  التم يؿ  الم اةمة ة  يػث يك ػ  التحػة   
المػػتعمـ م ػػت يةت  ميػػة مػػف التفكيػػر تػػتـ مػػف خػػ ؿ مػػر ر صػػيف  مميتػػ  التم يػػؿ  الم اةمػػة 

الفػػػػػرد صمرا ػػػػػؿ الحمػػػػػ  المعرفػػػػػ  اهرصعػػػػػة التػػػػػ  تقػػػػػ د فػػػػػ  حهةيتهػػػػػة إلػػػػػ  مر مػػػػػة التفكيػػػػػر 
(  سد  التغير  إل  المعرفة  صحة هة إل  التغيػر فػ  التػدريس 8101الالصيم ة س مد 1المالرد

ة إلػػ  إ تصػػةر المعرفػػة  مميػػة مػػف حمػػ ذج يػػر  العمميػػة التعميميػػة مػػف مالػػرد ت  ػػيؿ لممعرفػػ
 1صحة ية  تعممهة  ممية صحة ية سيضة
( فػػ  معالػػـ الم ػػطم ةت الترص يػػة ة الصحة يػػة صبحهػػة "  0554  ػػرؼ الػػرالس   حػػة   

حظريػػة فػػ  الػػتعمـ  حمػػ  العقػػؿ تيكػػد  مػػ  سف الفػػرد يحمػػ  معرفيػػًة صفػػكؿ إيالػػةص  مػػف خػػ ؿ 
 تا الفطرية مخ تالةرصا ال يةتية"صحة ا طرؽ التفكير الخة ة صا كحتيالة تفة ؿ قدرا

( الصحة يػػة صبحهػػة  مػػـ المعرفػػة Cannela& Reiff,1994صيحمػػة تعػػرؼ كػػةحي   ريػػؼ   
pistemology  ه  حظريػة فػ  تكػ يف المعػةح Meaning-making Theory  تقػدـ تف ػيرًا

لطصيعػػة المعرفػػػة  كيفيػػػة تعممهػػة ة  تيكػػػد  مػػػ  سف المتعممػػػيف يصحػػ ف معػػػةرفهـ الالديػػػد  مػػػف 
 1خ ؿ التفة ؿ صيف معرفتهـ ال ةصقة  صيف المعةرؼ  اهحفطة المراد تعممهة

فػػةيز     8118  صركػػةتة8110كمػة ت  ػػمت حتػػة ن العديػد  مػػف الدرا ػػةت  الكي حػ ة 
 ص صػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ة  8100 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػميمةف  ػػػػػػػػػػػػػػػػميـ   8113  سصػػػػػػػػػػػػػػػػ  رمػػػػػػػػػػػػػػػػةفة8111ة  مػػػػػػػػػػػػػػػػةد 
 صةس س مػػػػػػػػد  8103ة زكػػػػػػػػ ة هحػػػػػػػػةة 8101ة الالصيم س مػػػػػػػػد 81102 ال رصػػػػػػػػ ة8108

فػػػ  مرا ػػػؿ  ( إلػػػ  فة ميػػػة إ ػػػتخداـ الحمػػػةذج الصحة يػػػة فػػػ  ت  ػػػيف التفكيػػػر العممػػػ 8103ة
 1التعميـ المختمفة 

  Constructive Thinkingالتفكير البنائى
يمع  التفكير الصحػة   د رًا فػ  تكيػؼ الفػرد مػخ س ػداث ال يػة  الضػةيطة ة  لػا سهميػة 

إلضػػػةفة المتطرفػػػة  ال ػػػ دا يةة  يعػػػد  ظمػػػ  فػػػ  الػػػتخمص مػػػف اهفكػػػةر ال  ق حيػػػة ة صة
التفكيػػر الصحػػة   س ػػد سحػػ اع التفكيػػر المهمػػة  الػػذ  يقػػـ   مػػ  س ػػةس ت ظيفػػا صح ػػصة  ةليػػة 



 

 

 

 
 التفكيػػػػػػػػػر الصحػػػػػػػػػة   لػػػػػػػػػد  طػػػػػػػػػ   المر مػػػػػػػػػة ال ةح يػػػػػػػػػةالقيمػػػػػػػػػة التحصييػػػػػػػػػة لمت  ػػػػػػػػػيؿ الدرا ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف 

 

 2020العدد يوليو      المجمد السادس والعشرون 
430 

إلػ  درالػة  لألفكةر التمقة ية  حد المتعمـ س  سحا ي دث صد ف ق د ة  يفير التفكيػر الصحػة  
االههػةف   يةتػا الي ميػة الت هيؿ الت  يتمكف مف خ لهة المػتعمـ  ػؿ المفػك ت التػ  قػد ي  

 1صبقؿ قدر ممكف مف الت ترات  الضغ ط

 مفيوم التفكير البنائى
يصػػػد  سف تطػػػ ر مفهػػػـ  التفكيػػػر الصحػػػة   قػػػد سخػػػذ  ػػػد  مرا ػػػؿ  مػػػ  الهػػػ د سص ػػػتيف " 

( س ضػا كػؿ 0545 زم  ا الم تمر  إل ػراة ذلػؾ المفهػـ   ت ضػيا دالالتػا ة فمحػذ العػةـ  
(سف مفهػػـ  التفكيػػر الصحػػة   يػػرتصط (Epstein&Meler,1989:333 "مػػف "سص ػػتيف"  "مييػػر

صقيةس مة ي م  صػذكةة الحظػةـ الخصراتػ  س  التالػةر  لمفػخص ة  هػ  يفػير إلػ  مػد  تعمػـ 
اهفراد صفعةلية مف خصرات ال ية   كيؼ يمكػحهـ التعةمػؿ صطرا ػؽ تخفػؼ مػف الضػغط ال اقػخ 

ف ذكةة الحظةـ الخصرات  ي ػتقؿ إلػ   ميهـ ة  ترتق  ص ةلتهـ الذهحية  الصدحية  كمة س ض ة س
الػػذ  يعػػد الفػػكؿ التقميػػد  لمػػذكةة  Rational System ػػد مػػة كصيػػر  ػػف الحظػػةـ العق حػػ 

( قػػدـ "إص ػػتيف "كتةصػػًة 0554 يػػتـ قية ػػا مػػف خػػ ؿ إختصػػةرات معةمػػؿ الػػذكةة ة فػػ   ػػةـ  
 ػػتيف " سفكػػةرر  فػػ  هػػذا الكتػػة  قػػدـ "سص 1مقتػػةح الػػذكةة ال الػػداح   صعحػػ اف :التفكيػػر الصحػػة  

الفم فية   ؿ حظرية المعةلالة العقمية التمقة يػة  تطصيقةتهػة  س ةرهػة  مػ   ػيطر  اهفػراد  مػ  
 ػػػ اطفهـ ة  كػػػةف الػػػدافخ  راة كتةصػػػة سص ػػػتيف لهػػػذا الكتػػػة  هػػػ  الحالػػػةح الكصيػػػر الػػػذ   ققػػػا 

عظػـ خ ؿ تدري ا س د المقررات الدرا ية كتطصيؽ لتمؾ اهفكةر الحظريػة التػ  ت ضػا سف م
اهفراد يعتقد ف خطة سف   اطفهـ تتكػ ف صفػكؿ تمقػة   كػرد د سفعػةؿ لأل ػداث التػ  تالػر  

حهـ مف يدرك ف سف  ػ اطفهـ يػتـ تفػكيمهة مػف خػ ؿ طريقػة تفكيػرهـ فػ  م   لهـ ة  القميؿ
اه ػػداث ة  ميػػا فمي ػػت اه ػػداث حف ػػهة مهمػػة كةحػػت  زيحػػة س   ػػعةد  هػػ  الم ػػ  لة  ػػف 

حمػػ  قػػد س تػػرؼ طػػ   إص ػػتيف  1ة إدراكػػةت اهفػػراد  ػػف تمػػؾ اه ػػداث تكػػ يف الع اطػػؼ ة اه
سحهػػـ إ ػػتفةد ا خصػػرات كصيػػر  فػػ  مالػػةؿ فهػػـ  ػػ اطفهـ  ال ػػيطر   ميهػػة  يػػث كػػةح ا يظحػػ ف 
 ػػدـ إمكةحيػػة هػػذا اهمػػر مػػف قصػػؿ كمػػة س رصػػ ا سف هػػذا المقػػرر قػػد س ػػهـ فػػ  تغيػػر مالػػر  

 1 يةتهـ
اضػػا لػػػد  "إص ػػتيف " تكةمػػؿ مفهػػػ م   يصػػد  سحػػا  تػػ  هػػػذر المر مػػة لػػـ يكػػػف مػػف ال  

سصػػػػ  العيحػػػػيف إيمػػػػةف الحػػػػرش    فػػػػ  هفػػػػةـ العق حػػػػ   الحظػػػػةـ الخصراتػػػػ   الحظػػػػةـ المحطقػػػػ 
 8102) 

  مييػر الدرا ػةت التػ  س ػدت فػ  مالػةؿ التفكيػر الصحػة   تصحػت تعريػؼ إص ػتةيف معظـ

Meier,1998)&Epstein درا ػػػػػػة  حػػػػػػة (ة 8102  إيمػػػػػػةف سصػػػػػػ العحيف  الحػػػػػػرشهفػػػػػػةـ (م ؿ
  (Santos-Ruiz,et al.,20012 ةحت س ر يز" 
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لتفكيرالصحػػػة   صبحػػػا ي ػػػة د اهفػػػراد  مػػػ  الحالػػػةح فػػػ  ال يػػػة  ا Epestein( (2000ر  يػػػ
اإلالتمة يػػة ة يقمػػؿ مػػف الفع رصةلتفػػةـي ة يزيػػد مػػف فعةليػػة اهفػػراد فػػ  الم اقػػؼ اإلالتمة يػػة 

سف هػػذا الحػػ ع مػػف التفكيػػر يعػػد ة يخفػػؼ مػػف الفػػع ر صػػةلت تر فػػ  الم اقػػؼ الضػػةيطةةكمة 
 :1inمحص ػػػًة اليػػػدا صػػػبداة اهفػػػراد فػػػ  مالػػػةالت ال يػػػة  المختمفػػػة  خة ػػػة ال يػػػة  الدرا ػػػية

O'Bryan,M,2002)). 
إسدتددمت تعدارم مدتمفدة عدن  بينما ىناك عددد لميدل مدن البحدوث والدراسدات التدى

 -تعريم إبستاين وفيما يمى عرض ىذه التعاريم:
صتعريؼ التفكير الصحة    مػ  سحػا القػدر  التػ   (Thayer-Bacon 1993 ةير صيك فقةـ 

تكػػػ ف متقصمػػػة  مهتمػػػة  متفت ػػػة  مػػػ  سفكػػػةر اطخػػػريف  م ػػػتعد  ل  ػػػغةة إليهػػػة  اإلهتمػػػةـ 
 (8108ة   يفالميؿ  صدمكةحةتهـ  ف :

 رؼ التفكير الصحة   صبحا الف ػص المتػبح  De Bono  (2001)( 2001 د  ص ف سمة 
 ((Hewlett, 2005 سفكةر  مفةهيـ  ممية صغرض ت قيؽ الهدؼ لمخصر  صهدؼ ت ميـ 
(التفكيػػر الصحػػة   صبحػػا  مميػػة حفػػطة تقػػدر Hewlett (2005هي ليػػت  فػػ   ػػيف يعػػرؼ

الخصر   تدمن طرقًة مختمفة لممعرفة  العقؿةالخيةؿةال دسةالعةطفػة(  تصحػ    قػةت  تخمػؽ 
 سفكةرًا الديد  تفيد المالتمخ.
( الػػذ  يفػػير  (Epstein,1998 ا ػػة ال ةليػػة تعريػػؼ إص ػػتيف"  تصحػػ  الصة  ػػة  فػػ  الدر 

إلػػ  سف مفهػػـ  التفكيػػر الصحػػة   الػػذ  طػػ رر "إص ػػتيف إلػػ  التفكيػػر اه ت مػػةتيك  الػػذ  ي ػػهـ 
فػػ  الت افػػؽ الفعػػةؿ مػػخ المفػػك ت التػػ  تعػػن صهػػة ال يػػة  الي ميػػة ة لقػػد تػػـ درا ػػتا ك  ػػيمة 

طرد "إص ػػػتيف" فػػػ  تعريػػػؼ التفكيػػػر الصحػػػة    لقػػػد إ ػػػت 1ممكحػػػة لمتخفيػػػؼ مػػػف تػػػب ير التػػػ تر 
كضػػر  مػػف التفكيػػر اه ت مػػةتيك  ة يقػػـ  صت ػػريخ  مميػػة الت افػػؽ مػػخ المفػػك ت الي ميػػة 

 1ةصطريقة تزيد مف إمكةحية ال   ؿ إل   ؿ فعةؿ صبقؿ قدر مف الت تر لمفرد 
 (إلػ  سف التفكيػر الصحػة   حػ ع(Epstein&Meier,1989 ميػر"  يفير كؿ مػف "إص ػتيف

مػػػف الت افػػػؽ المػػػرف ةالػػػذ  يبخػػػدف  ا تصػػػةرر اإل تيةالػػػةت المتعػػػدد   لػػػيس فقػػػط  الهػػػة حظػػػر 
 1إيالةصية  ف ال ية 

سف اهفػػراد ذ   التفكيػػر الصحػػة   يت ػػم ف صمر حػػة Epstein ( " 1998 يػػر  إص ػػتةيف  
تفكيرهـ  سحهـ ي تطع ف التكيؼ ف  تفكيرهـ س حةة تفة مهـ مػخ الم اقػؼ المختمفػةة صدمكةحهـ 

را ػػػة س  قضػػػية مػػػف فػػػت  الال احػػػ   ػػػ اة اإلالػػػةص  محهػػػة س  ال ػػػمص  ةاإل إحػػػا  حػػػدمة يػػػتـ د
إ طة هـ فرص  ق حية مت ة ية ةفدحهـ  ػيختةر ف الالةحػ  اإليالػةص  هحػا يالعمهػـ  يالعػؿ 
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 1اطخريف سك ر  ػعةد  ة كمػة سف لػديهـ ال قػة صػةلحفس لم االهػة المالهػ ؿ  تعقيػدات  ال اقػخ 
ف تفكيػػرهـ التمقػػة     الم حػػؾ  المعتمػػد  مػػ  الخصػػر  (ي ػػة دهـ  مػػ  تكػػ يف فػػع ر اليػػد  اه

تالةر سحف هـ  اطخريف ة التعةمؿ مخ مفة رهـ ال مصية صبقػؿ قػدر مػف التػ تر  حهػن خطػ ات 
 (.  in: O'Bryan,M,2002الت  ت هـ ف   مهة  ـهفعةلة تالةر المفةكؿ التىت االه
 أبعاد التفكير البنائى :
( سصعػػةد ر ي ػػية إ تمػػةداً   مػػ  س ػػم    الت ميػػؿ 2إلص ػػتةيف إلػػ    قػػد تػػـ تق ػػيـ قة مػػة 

 العةمم  ة فيمة يم  اهصعةد مخ تعريفهـ كمة س دهة إص تيف :
 : Emotional Copingالتوافق الوجدانى

إف اهفػػخةص ذ   القػػدر   مػػ  التكيػػؼ العػػةطف  الاليػػد صد ػػتطة تهـ التعةمػػؿ صفة ميػػة 
فػػكؿ خػػةصة كمػػة يت ػػف ف صػػبحهـ سك ػػر هػػد ةًا   ػػكحية مػػخ التعةمػػؿ مػػخ المفػػة ر ال ػػمصية ص

 . سقؿ ت ترًا مف اطخريف  ت  ف  ذر   اإلصتهةج

 : Behavioral Copingالتوافق السموكى
صيحمػػػة يتكػػػ ف التكيػػػؼ العػػػةطف  ص ػػػ ر  س ة ػػػية مػػػف القػػػدر   مػػػ  تالحػػػ  ال قػػػ ع فػػػ  

ا تبكيػػدات إيالةصيػػة اهفكػػةر  المفػػة ر ال ػػمصية  الم صطػػة لمػػذات ة فػػدف التكيػػؼ ال ػػم ك  لػػ
سحا تفكير يعتمد ص  ر  س ة ية ةإف اهفخةص ذ   التكيؼ ال م ك  الاليػد يفكػر ف 1سك ر

صطػػػرؽ تػػػد ـ  تطػػػ ر العمػػػؿ الحػػػةالا  المػػػي ر ةإف تفػػػةيلهـ ي ػػػما لهػػػـ صتخطػػػ  الم ػػػة   
 الت ديةت  دلؾ حةتن مف  قتهـ صبف اهم ر  تك ف  م  مػة يػراـ ة ال ي ممػ ف س قػةدًا ضػد 

 يت ػػدث  ػػف اإلخفةقػػةت  الخ ػػة رة يركز ف طػػةقتهـ  مػػ  تحفيػػد خططهػػـ ة إحهػػـ س ػػد ة ال
يتغمص ف  م  العقصةت  يع ض ف حك ةتهـ ص ر ة  ت  يتمكحػ ا مػف إ ػتعةد  ال ػيطر   القػ   

 1فةلت افؽ ال م ك  يرالخ لعمميةت التفكير الت  ت هؿ ال م ؾ الفعةؿ ح    ؿ المفك ت
 :Categorical Thinkingالتفكير التصنيفى

إف اهفخةص ذ   الدرالةت العمية فػ  التفكيػر الت ػيحف  هػـ مفكػر ف  ػةرم ف إحهػـ 
سمػػػة  1يحظػػػر ف لألمػػػ ر  مػػػ  سحهػػػة إمػػػة  س ػػػ د س  سصػػػيض( صػػػد ف  ضػػػخ س  ظػػػ ؿ رمةديػػػة

اهفػػػخةص د   التفكيػػػر الت ػػػيحف  المتع ػػػ   الم ػػػدر لأل كػػػةـ يميمػػػ ف إلػػػ  ت ػػػحيؼ 
س  صػبف هحػةؾ طريقػة  ا ػد  فقػط لعمػؿ  الحةس  م  سحهـ اليد ف س   ي  ف ةإحهـ يفترض ف

تك ف  اض ة المعةلـ صةلح صة لهػـ فدحػا مػف ال ػهؿ  مػيهـ  ه  طريقتهـ  هف القراراتف ة 
الت ػحيف   التفكيػر القيةـ صةلعمؿ ة سف الرالةؿ ي  ػم ف  مػ  درالػةت س مػ  مػف الح ػةة فػ 

 1ف  تفكيرهـ  هدا يدؿ  م  سحهـ سك ر  رامة  تفص ًة صبرا هـ
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  Superstitious Thinkingالدرافى التفكير
هػػػ  ح ػػػؽ مػػػف العقة ػػػد قة مػػػة  مػػػ  س ػػػةس  ػػػمة خيةليػػػة صػػػيف اه ػػػداث ة  ييػػػر قةصمػػػة 
لمتصريػػػػػر  مػػػػػ  س ػػػػػةس  قمػػػػػ ة  هػػػػػ  فكػػػػػر  ال تتفػػػػػؽ مػػػػػخ ال اقػػػػػخ ةفةلخرافػػػػػة هػػػػػ  اهفكػػػػػةر 
 الممةر ػػػةت  العػػػةدات التػػػ  ال ت ػػػتحد إلػػػ  س  تصريػػػر  قمػػػ  ةفػػػةلتفكير الخرافػػػ  يفػػػير إلػػػ  

د صةلمعتقػػػػدات الخرافيػػػػةة  ص ػػػػ ر  مخت ػػػػر  التفكيػػػػر الخرافىةلفخ ػػػػ  يقػػػػةس صدرالػػػػة التقيػػػػ
 1ت ديؽ الحةس لممعتقدات الخرافية

 :  Esoteric Thinkingالتفكيرالقاصرأوالدفى
إف التفكيػػر القة ػػر ةصخػػ ؼ التفكيػػر الخرافػػ  ةيفػػير إلػػ  معتقػػدات خة ػػة صػػةلظ اهر 

 ميهػػة ة إف هػػدر المعتقػػدات ال يمكػػف إ صةتهػػة  ييػػر الطصيعيػػة  الغرصيػػة  الخرافػػةت المتعػػةرؼ
إحهػػػة تتضػػػمف اإل تقػػػةد  1صػػػدليؿ م ضػػػ      فقػػػًة لػػػدلؾ فػػػدف العممػػػةة لػػػديهـ فػػػك ؾ   لهػػػة

 .صةلخرافةت التقميدية
 : Naive Optimismالتفاؤل الساذج 

ال ػػةذج يفػػير إلػػ  الميػػؿ إلػػ  القفػػز إلػػ  خػػ اتـ اهمػػ ر صعػػد حتيالػػة إيالةصيػػة  ةيؿإف التفػػ
لػػػؾ سف الحالػػػةح الفػػػرد  يضػػػمف سف اهمػػػ ر  ت ػػػير د مػػػًة صةلطريقػػػة التػػػ  ي صهػػػة ة م ػػػةؿ ذ

ةيمكف التعصير  ف التفةيؿ ال ةدج صقحة ةت  همة التقصؿ  ذلؾ صك حا مرفد مفيػد فػ  العػةلـ 
 (8108   ح  صدال هة    العدؿ.  ةدؿ ال اقع  

 : لقد سالريت العديد مف الدرا ةت الت  تحة لت التفكير الصحة  ة م ؿ

(صػػػػةلتعرؼ  مػػػػ  فعةليػػػػة إ ػػػػتخداـ حمػػػػ ذج  يتمػػػػ  8111 مػػػػةد   فػػػػةيز   هػػػػدفت درا ػػػػة
الصحػػة   المعػػدؿ فػػ  تحميػػة مهػػةر   ػػؿ المفػػك ت  التفكيػػر اإلصػػدا   فػػ  الريةضػػيةت لػػد  

( تمميػػػذًا  تمميػػػذ  ة تػػػـ تطصيػػػؽ سد ات 96ت ميػػػذ المر مػػػة اإلصتدا يػػػة ة تك حػػػت العيحػػػة مػػػف  
ال ةح   يث تـ تدرصس   د  صد تخداـ حمػ ذج  يتمػ  المعػدؿ ة الدرا ة ف  الف ؿ الدرا   

 ت  ػػمت الحتػػة ن إلػػ  تفػػ ؽ المالم  ػػة التالرصيصػػة التػػ  إ ػػتخدمت الحمػػ ذج  مػػ  حظيرتهػػة 
المالم  ة الضةصطة الت  در ت صةلطريقة المعتةد  ة سد  إ ػتخداـ الحمػ ذج إلػ  زيػةد  قػدر  

 1الت ميذ  ؿ  ؿ المفك ت الريةضية 
(هػدفت صػةلتعرؼ  مػ  الحمػ ذج الصحػة   لممتغيػرات 8112 م   الةد ا  ا ة  كذلؾ در 

المعرفية  ال معرفية الم همة ف  التفكير اإلصتكةر  لػد   يحػة مػف المتفػ قيف درا ػيًة  ييػر 
( طةلصػًة  طةلصػة مػف طػ   المر مػة ال ةح يػة صم ةفظػة 218المتف قيف ة تك حت العيحػة مػف  
ة ن إف المتغيػػػػرات المعرفيػػػػة  ال معرفيػػػػة التػػػػ  سمكحهػػػػة التحصػػػػي اإل ػػػػكحدرية ة  س ػػػػفرت الحتػػػػ
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صةلتفكير اإلصتكةر  لد  كؿ مػف  يحػة  المتفػ قيف  ييػر المتفػ قيف العيحػة الكميػة هػ  الػذكةة 
 1  دافعية اإلحالةزة  تـ مطةصقة الحم ذج المقترح المعدؿ

الضػغ ط (هدفت  إل  الكفؼ  ػف مظػةاهر  8113الدييـ   م مدالعمر   صدر  درا ة 
( 572الحف ية  م ةدرهة   اة الفخ ػية سـ اه ػرية سـ التعميميػة ة سالريػت الدرا ػة  مػ   

تمميػػػػذًا مػػػػف  ػػػػح ات درا ػػػػية مختمفػػػػة ة  تػػػػـ المػػػػخ معم مػػػػةت  مػػػػ   ػػػػدد مػػػػف المتغيػػػػرات 
الديم يرافيػػػة هفػػػراد العيحػػػة ة قةمػػػت الدرا ػػػة صصحػػػةة حمػػػ ذج ي ضػػػا إتالةهػػػةت التػػػب ير صػػػيف 

كػػؿ إتالػػةر محهػػػة  ػػف معةدلػػة تحصييػػػة م ػػدد  ة ت  ػػمت الدرا ػػػة سف متغيراتهػػة ص يػػث يعصػػػر 
الحمػػػ ذج الم ػػػتخدـ يعكػػػس صدرالػػػة اليػػػد  فػػػكؿ التفػػػة  ت صػػػيف المتغيػػػرات ة  قػػػد  الػػػدت 

 1الدرا ة سف ال حة الدرا ية لهة تب ير يير المصةفر  م  مظةاهر الضغ ط الحف ية
إلػػػػ  فة ميػػػػة  (هػػػػدفت8100 صػػػػد ال هػػػػة    ػػػػ ح العػػػػدؿ    ػػػػةدؿ سف درا ػػػػة  صيحمػػػػة

إ تخداـ سحفطة الذكةةات المتعدد  ف  تحمية التفكير الصحة   لد  ت ميػذ المر مػة اإلصتدا يػة 
( تمميػػػػذ  صةل ػػػػؼ الخػػػػةمس اإلصتػػػػدا   ة 38ذ    ػػػػع صةت الػػػػتعمـ ة تك حػػػػت العيحػػػػة مػػػػف  

إ ػػػػتخدـ الصة ػػػػث مقيػػػػةس إص ػػػػتةيف ة إختصػػػػةر الم ػػػػف فةت الممػػػػ ف"رافف" ة مقيػػػػةس التقػػػػدير 
فت ػػػ  الزيػػػةتة  ت  ػػػػمت الحتػػػة ن إلػػػ  الت الػػػد فػػػػر ؽ ذات داللػػػة إ  ػػػة ية صػػػػيف الػػػذات  ل

مت  ػػػط  درالػػػةت ت ميػػػذ المالمػػػ  تيف التالريصيػػػة  الضػػػةصطة فػػػ  القيػػػةس الصعػػػد  لمقيػػػةس 
التفكيػػر الصحػػة  ة  سفػػةرت الحتػػة ن لػػـ يت قػػؽ فػػر ض الص ػػث مػػف اه ؿ إلػػ  الراصػػخ ة ل الػػ د 

الػةت الت ميػذ ذ    ػع يةت الػتعمـ  ػ اة فػ  فر ؽ ذات داللة س  ة ية صػيف مت  ػط  در 
التفكير الصحة    كذا الت  يؿ  تتالػة تمػؾ الفػر ؽ ل ػةلا سفػراد المالم  ػة التالريصيػة ة  قػد 

 1ظهرف  ت  يف سداة ت ميذ المالم  ة التالريصية 
( درا ػػػة إ ػػػتهدفت الكفػػػؼ  ػػػف الع قػػػة صػػػيف التفكيػػػر 8108  ػػػيف  الميػػػؿ   سالػػػر 

الفخ ػػية لت ميػػذ المر مػػة اإلصتدا يػػة صمممكػػة الص ػػريف ةتك حػػت  الصحػػة    قية ػػا  متغيػػرات
 حةة  قد إ ػتخدمت الدرا ػة قة مػة 08ة  00(تمميذا تر ا ت س مةرهـ صيف 031العيحة مف 

التفكيػػػػػر الصحػػػػػة   إلص ػػػػػتيفة مقيةس الػػػػػدافخ ل حالػػػػػةز لألطفػػػػػةؿ  الرافػػػػػديف إ ػػػػػداد فػػػػػةر ؽ 
م الصػػػة صػػػيف التفكيػػػر الصحػػػة    الػػػدافخ   صػػػدالفتةح ةس ػػػفرت حتػػػة ن الدرا ػػػة  ػػػف  الػػػ د   قػػػة

 1ل حالةزة   ال د   قة م الصة صيف التفكير الصحة    مدر الضصط
(هػػػدفت التعػػػرؼ  مػػػ  إ ػػػتراتيالية مقتر ػػػة قة مػػػة 8108( صدالراضػػػ حةدية سمػػػة درا ػػػة

 مػػ  المػػدخؿ الصحػػة   لتػػدريس التػػةريي فػػ  تحميػػة الت  ػػيؿ المعرفػػ   مهػػةرات التفكيػػر لػػد  
( طةلصػة مػف طػ   ال ػؼ ال ػةح  ال ػةح   45ال ةح يةةصمغت  يحة الدرا ة  ط   المر مة 

صم ةفظة ال  يس ة  اه تخدمت الصة  ة قة مػة مهػةرات التفكيػر إ ػداد الصة ثةدليػؿ المعمػـة 
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كتيػػ  الطةلػػ  فػػ  ضػػ ة اإل ػػتراتيالية المقتر ػػة  س ػػفرت الحتػػة ن  ػػف فة ميػػة اإل ػػتراتيالية 
صحػة   فػ  تحميػة الت  ػيؿ المعرفػ   مهػةرات التفكيػر لػد  المقتر ة القة مة  م  المػدخؿ ال

 1ط   المر مة ال ةح ية
الكفػػؼ  ػػف الع قػػة صػػيف م ػػت يةت مهػػةر  Kenney  (2013 هػػدفت درا ػػة  كيحػػ   

حالػػةذ الط  ةي ا ػػؿ هي ػػة التػػدريس  الػػذكةة العػػةطف   م ػػت يةت مهػػةر  التفكيػػر الصحػػة    اه
ت  يؿ الطػ   فػ  د رات الريةضػيةت التحم يػة   اإلدار  صةلكمية الص ث  ف طرؽ لت  يف

ة مػػخ اإل ػػتمرار  مػػ  التركيػػز  مػػ  معػػدالت الت  ػػيؿ فػػ  الريةضػػيةت ة  س ػػفرت حتػػة ن 
الدرا ػة  مػ  إحفػةة ة س تحفيػذ ة  الت  ػيف الم ػتمرلحم ذج  س  صرحػةمن مػف صرحػةمن مػف حػ ع 

  1التدخؿ لمم ة د  ف  ت  يف معدؿ الففؿ ف  الريةضيةت 
( فقػػد سالريػت  مػػ   يحػػة 8102 ةإيمػةف  سصػػ  العحيف ةهفػةـ ػػة كػ  مػػف الحرشسمػة درا
( فػه ر ذلؾ صهػدؼ 5( ػةـ   33( معممًة  معممة صمت  ط  مر زمح  قدرر   551ق امهة  

الكفػػؼ  ػػف اإل ػػهةـ الح ػػص  لكػػ  مػػف التفكيػػر الصحػػة    الػػذكةة العػػةـ    امػػؿ الفخ ػػية 
ار لد  معمم  التعميـ العةـة س فرت الحتػة ن ت الػد الخم ة الكصر  ف  القدر   م  إتخةذ القر 

  قػػػة إرتصةطيػػػة دالػػػة صػػػيف درالػػػةت المعممػػػيف  مػػػ  قة مػػػة التفكيػػػر الصحػػػة    درالػػػةتهـ  مػػػ  
مقيػػةس إتخػػػةذ القػػػرارة ت الػػػد   قػػة إرتصةطيػػػة دالػػػة  إ  ػػػة يًة صػػيف درالػػػةت المعممػػػيف  مػػػ  

 1مقيةس إتخةذ القرار سصعةد مقيةس   امؿ الفخ ية الخم ة الكصر ة  درالةتهـ  م 
( درا ػػػػة هػػػػدفت الكفػػػػؼ  ػػػػف الع قػػػػة صػػػػيف االصػػػػداع 8102الحالػػػػةر    ػػػػح   سالػػػػر  

اإلحفعػػةل   كػػؿ مػػف فعةليػػة الػػذات اإلحفعةليػػة  مهػػةرات إتخػػةذ القػػرار  الحمػػ ذج الصحػػة   صيػػحهـ 
( طةلصػػًة  طةلصػػة صالةمعػػة كفػػر الفػػيي ة 322لػػد  طػػ   الالةمعػػة ة تك حػػت  يحػػة الص ػػث  

ات الص ػػث  مػػ  قة مػػة اإلصػػداع اإلحفعػػةل  ة  مقيػػةس فعةليػػة الػػذات اإلحفعةليػػة ة إفػػتممت سد  
 مقيػػةس مهػػةرات إتخػػةذ القػػرارة ت  ػػمت الحتػػة ن إلػػ   الػػ د تػػب ير داؿ إ  ػػة ية لكػػؿ مػػف 

إحػػػةث(  تفة  تهمػػػة فػػػ  اإلصػػػداع اإلحفعػػػةل   -سدصػػػ (  الحػػػ ع  ذكػػػ ر -التخ ػػػص    ممػػػ  
طػػ   التخ ػػص اهدصػػ  ة   الػػ د   قػػة دالػػة  كةحػػت الفػػر ؽ ل ػػةلا اإلحػػةث  ل ػػةلا 

 1إ  ة يًة  م الصة صيف مقيةس فعةلية الذات اإلحفعةلية  مهةرات إتخةذ القرار
( التعرؼ  م  التػب يرات المصةفػر   8101سص دحية   حةدية     حيف الكةمؿهدفت درا ة 

صالةمعػة  مػ اف  لال د  ال ية   قمؽ الم تقصؿ  م  الت الهةت اهكةديمية لط   كمية الترصيػة
( مف ط   الفرقة اه ل   ال ةحية  صكمية الترصيػة صالةمعػة 850ة تك حت  يحة الدرا ة مف  

 مػػ اف.  لت قيػػؽ سهػػداؼ الدرا ػػة تػػـ تطصيػػؽ مقيػػةس لمت الهػػةت اهكةديميػػة  مقيػػةس الػػ د  
ال ية  لمطمصة الالةمعييف  مقيةس  ةلػث لقمػؽ الم ػتقصؿ.   سفػةرت حتػة ن الدرا ػة الػل تمييػز 
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   ػػة تالمعػػةت مػػف الطػػ   فػػل الت الهػػةت اهكةديميػػة صػػةخت ؼ سصعػػةد الػػ د  ال يػػة   قمػػؽ 
الم ػتقصؿ.  سكػدت حتػة ن ت ميػؿ التصػةيف س ػةدا االتالػةر صػيف التالمعػةت ال   ػة  ػدؽ  الػػ د 
   ة تالمعةت متمةيز   اهداة المحخفضة  اهداة المت  طة  اهداة المرتفخ( لػد  الطػ   

 ة ػػية  مػػ  س ػػةس درالػػةتهـ  مػػ  المقػػةييس الفر يػػة لمتغيػػرات الت الهػػةت  يحػػة الدرا ػػة اه
 Pathاهكةديميػػةة  الػػ د  ال يػػة ة  قمػػػؽ الم ػػتقصؿ.  كمػػة سفػػػةرت حتػػة ن  ت ميػػؿ الم ػػػةر 

Analysis   صة ػػػتخداـ صرحػػػةمنLISREL    الػػػ د تػػػب ير إيالػػػةصل داؿ إ  ػػػة يًة  لػػػصعض 
  . كمػػة سمكػػف الت  ػػؿ الػػل حمػػ ذج سصعػػةد الػػ د  ال يػػة   مػػ  الت الهػػةت اهكةديميػػة لمطػػ

صحة ل يف ر طصيعة الع قة صيف سصعػةد الػ د  ال يػة ة  قمػؽ الم ػتقصؿة  الت الهػةت اهكةديميػة 
 1لد  الط  

(التعػػرؼ  مػػ  مػػدركةت طػػ   المػػدارس ال ةح يػػة 8101الالصيم   س مػػدهػػدفت درا ػػة 
ة  طصقػػت الدرا ػػة  مػػ   الػػذيف يدر ػػ ف الفيزيػػةة لت ظيػػؼ معممػػيهـ لمصػػةدب الحظريػػة الصحة يػػة

( طةلصػػًة ة  اه ػػتخدـ الصة ػػث إختصػػةر التفكيراإل ػػتقرا   مػػف إ ػػداد الصة ػػثة (60 يحػة  ػػددهـ 
 مقيةس مدركةت المتعمميف لتطصيؽ مصةدب الحظرية الصحة ية ة كمة صيحت الحتػة ن ت الػد فػر ؽ 

حمػػ ذج ذات داللػػة إ  ػػة ية صػػيف مت  ػػط  درالػػةت ل ػػةلا المالم  ػػة التالريصيػػة ةفة ميػػة ال
 1المقترح ف  إحمةة  ت  يف التفكير اإل تقرا   حتيالة ممةر ةت التدريس الصحة  

(هػػػػػدفت إلػػػػػ  إ ػػػػػداد  ػػػػػ ر  مخت ػػػػػر  لقة مػػػػػة 8102الالػػػػػ يال   خميػػػػػؿ سمػػػػػة درا ػػػػػة 
( ص يػػػث تكػػػ ف  ػػػةل ة لمتطصيػػػؽ  مػػػ  الصي ػػػة ال ػػػع دية ة فػػػممت Epsteinالتفكيرالصحػػػة   لػػػػػ

الةمعػػػػة الممػػػػؾ في ػػػػؿة مػػػػف الطػػػػ    الطةلصػػػػةت الدرا ػػػػة  يحػػػػة مػػػػف طمصػػػػة كميػػػػة الترصيػػػػة ص
طةلصػػًة  طةلصػة ( ة تػػـ تطصيػػؽ القة مػػة 300صةلتخ  ػةت اهكةديميػػة المختمفػػة ة صمػا  ػػددهة  

صعػػػد تعػػػديمهة فػػػ   ػػػ ر  ق ػػػير   سفػػػةرت الحتػػػة ن صمالم  ػػػة مػػػف الت  ػػػيةت محهػػػة: إ ػػػداد 
مفػػػة مػػػف الطمصػػػة  تطػػػ ير قة مػػػة التفكيػػػر الصحػػػة    تقحيحهػػػة  مػػػ   يحػػػةت مػػػف اه مػػػةر المخت

 1صةلمرا ؿ التعميمية المت  طة  ال ةح ية صةلمدارس ال ع دية
( التعػػػرؼ  مػػػ  تػػػب ير كػػػؿ مػػػف التفكيػػػر الصحػػػة   8103 مػػػ    الػػػةج هػػػدفت درا ػػػة 

 اإلصتكةريػػة اإلحفعةليػػة   الهػػة الضػػصط اهكػػةديم   مػػ  الت افػػؽ مػػخ ال يػػة  الالةمعيػػة  لػػد  
( طةلصػػػًة الةمعيػػػًةة تػػػـ 241 يحػػػة الص ػػػث مػػػف  طمصػػػة كميػػػة الترصيػػػة ةالةمعػػػة الق ػػػيـ تك حػػػت 

تطصيػػؽ إختصػػةر التفكيػػر الصحػػة   ةإختصػػةر  الهػػة الضػػصط اهكػػةديم  إ ػػداد الصة ػػث ة إختصػػةر 
(ة  تػػػـ  الت  ػػػؿ إلػػػ   ػػػد  حتػػػة ن محهػػػة : 2015اإلصتكةريػػػة اإلحفعةليػػػة إ ػػػداد  صػػػد الهػػػةدب 

التفكيػػر الصحػػة     الهػػة الضػػصط اهكػػةديم   اإلصتكةريػػة اإلحفعةليػػة تػػي ر صفػػكؿ إيالػػةص   مػػ  
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الت افؽ مخ ال ية  الالةمعية ة  ػدـ تػب ير هػذر المتغيػرات اهرصعػة صفػكؿ داؿ إ  ػة يًة  مػ  
 1الت  يؿ الدرا   
عػػض إ ػػتراتياليةت الػػتعمـ الصحػػة   فػػ  ( إ ػػتخداـ ص8103م مد  س ػػمةةكفػػفت درا ػػة 

تػػػدريس مػػػةد   مػػػـ اإلالتمػػػةع لتحميػػػة التفكيػػػر الالمػػػة   لطػػػ   المر مػػػة ال ةح يػػػة ة تك حػػػت 
العيحة مف طةلصةت الح ػؼ ال ةلػث ال ػةح   الدرا ػيف لمػةد   مػـ اإلالتمػةع صمدر ػة " فةطمػة 

ر  فر يػػػػػة ة ( مهػػػػة16( مهػػػػػةرات ر ي ػػػػية  5م ةفظػػػػة قحػػػػة" تػػػػػـ تطصيػػػػؽ القة مػػػػة   -الزهػػػػراة
 ت  ػػػػػمت الحتػػػػػة ن إلػػػػػ  فة ميػػػػػة اإل ػػػػػتراتياليةت الصحة يػػػػػة  خة ػػػػػة اإل ػػػػػتراتياليةت ال   ػػػػػة 
الم تخدمة   التعمـ المصح   م  المفكمة ة المالةدلة التعة حيةة اإل تق ةة الالمػة   ( فػ  

 1تحمية التفكير الالمة   صفكؿ  ةـ  التفكير الالمة   صفكؿ خةص
( هػػدفت إلػػ  الت  ػػؿ إلػػ  حمػػ ذج 2017زكػػ   ةة هحػػ فػػ  درا ػػة سخػػر  قةمػػت صهػػة  

صحػػػػػػة   ي كػػػػػػـ م ػػػػػػةر الع قػػػػػػةت صػػػػػػيف الحظريػػػػػػة الضػػػػػػمحية لمػػػػػػذكةة  المعتقػػػػػػدات المعرفيػػػػػػة 
 اه تراتياليةت التعمـ المحظـ ذاتيػًة  الت  ػيؿ الدرا ػ  لػد   يحػة مػف طػ   كميػة الترصيػة ة 

رصيػػػػة ةالةمعػػػػة صحهػػػػةة ( طةلصػػػػًة  طةلصػػػػة مػػػػف الفرقػػػػة اه لػػػػ  صكميػػػػة الت312صمػػػػا  ػػػػدد العيحػػػػة  
فػػػػػػػػػتممت سد ات الدرا ػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػ  مقيػػػػػػػػػةس الحظريػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػمحية لمػػػػػػػػػذكةة إ ػػػػػػػػػداد  -Abd اه

Elfatah&Yate  (2006)  ترالمػػػػػػػة الصة  ػػػػػػػة ة  مقيػػػػػػػةس المعتقػػػػػػػدات المعرفيػػػػػػػة 
 ترالمػة الصة  ػة ة مقيػةس الػتعمـ المػحظـ ذاتيػًة  إ ػداد   Braten&Stromso (2005)إ ػداد

س ػػػػػػػم   ت ميػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػةر الم الػػػػػػػ د صصرحػػػػػػػةمن  (  تػػػػػػػـ إ ػػػػػػػتخداـ2016كمػػػػػػػةؿ إ ػػػػػػػمة يؿ 
ة  تػػـ الت  ػػؿ إلػػ  حمػػ ذج صحػػة    ػػصصي  يف ػػر الع قػػة صػػيف متغيػػرات Liseral 8.8ليػػزرؿ

 1الدرا ة 
( هػػػػػػدفت الت  ػػػػػػؿ إلػػػػػػ  حمػػػػػػ ذج صحػػػػػػة   2017 صةس  س مػػػػػػدفػػػػػػ   ػػػػػػيف سف درا ػػػػػػة 

العػةدييف إل تراتياليةت التعمـ المحظـ ذاتيػًة  صعػض المتغيػرات الحف ػية لػد  طػ   الالةمعػة 
( طةلصًة  طةلصػة صكميػة الترصيػة ة الةمعػة  ػيف فػمس 474 المتف قيف درا يًة ة  صمغت العيحة  

مف الميخ التخ  ةت ة  طصؽ  ميهـ قة مػة الع امػؿ الخم ػة لمفخ ػيةة  اه ػتصيةف الػتعمـ 
المحظـ ذاتيًة ة  مقيةس فعةليػة الػذات اهكةديميػة ة  مقيػةس ت الػا هػدؼ اإلتقػةف ة  اه ػتخدـ 

ة  سظهػرت الحتػة ن  الػ د مطةصقػة Path Analysis ميؿ الحتة ن س م   ت ميػؿ الم ػةر ف  ت
لمحم ذج الصحة   ال صصي  المقترح مخ صيةحةت  يحة الدرا ةة   ال د فر ؽ دالػة س  ػة يًة صػيف 

 1 يحت  العةدييف  المتف قيف درا يًة ف  ك ير مف م ةرات الحم ذج المقترح
لكفؼ  ف الع قة صيف اإلصتكةر اإلحفعػةل   التفكيػر ( ا8104س مد  حهمة هدفت درا ة

( طةلػ   طةلصػة 211ر  لد  طمصة الالةمعةة  قد تك حت العيحة مػف  يالصحة    التبمؿ  الص 
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ة  قػػد س ػػفرت الدرا ػػة  ػػف سف طمصػػة الالةمعػػة يتمعػػ ف  صةلقػػدر   مػػ  تطصيػػؽ إحفعػػةالتهـ فػػ  
يالةصيػػة  ةليػػة تمصػػ   ةالػػةتهـ   ةالػػ ةت المالتمػػخ صطريقػػة تت ػػـ صةه ػػةلة المالتمػػخ صفعةليػػة  اه

 كذلؾ يتمتع ف صدرالة اليد  مف التفكير الصحة   فض   ف تمتعهـ صدرالة اليد  مػف التبمػؿ 
 الص ػػر   لػػـ تظهػػر الحتػػة ن  الػػ د   قػػة دالػػة س  ػػة ية صػػيف اإلصتكػػةر اإلحفعػػةل   التفكيػػر 

 1الصحة    التبمؿ  الص ير 

 تعقية عام علي الذراسات الساتقة 

 ػػػػتعراض الصة  ػػػػة لمدرا ػػػػةت ال ػػػػةصقة التػػػػ  ستػػػػيا لهػػػػة اإلطػػػػ ع  ميهػػػػة يمكػػػػف صعػػػػد إ
 إ تخ ص مة يم : 

 (موضوع الدراسة1
 ي  ظ مف  رض الصة  ة لمدرا ةت ال ةصقةمة يم  :

لػػػـ تع ػػػر الصة  ػػػة فػػػ  حطػػػةؽ مػػػة   ػػػمت  ميػػػا مػػػف درا ػػػةت مػػػف الم ػػػةدر الص  يػػػة 
المتة ة لهة   اة  صر اإلحترحت س  المكتصػةت  مػ  درا ػة فػصيهة صم ضػ ع الدرا ػة ال ةليػة 

 . الت  ل الدرا  صيف التفكير الصحة     م  القيمة التحصييةت ديدًا مف  يث التعرؼ 
 لعػؿ  صةلت  ػيؿ الدرا ػ  الػت التفكيػر الصحػة      قتػقمة الدرا ةت الم مية التػ  تحة  

 ذلؾ  ة د إل   دـ اإلهتمةـ الذ  ت ليا مي  ةت الد لة لمتعميـ 
 (عينة الدراسة :2

سيمػػػػػ  العيحػػػػػةت سختيػػػػػرت مػػػػػف طػػػػػ   المر مػػػػػة ال ةح يػػػػػة س  الالةمعية درا ػػػػػة  ا ػػػػػد  
 لكػػػػف (8108(    ػػػػيف  8102(مػػػػف ذ    ػػػػع صةت تعمػػػػـ ة درا ػػػػةالحرش 8108العػػػػدؿ 

 ف  التفكير الصحة    إختمفت العيحة ف  هذر الدرا تيف مف المعمميف
 (حجم العينة :3

:تػـ درا ػة  مػ   يحػةت مختمفػة ة  يػث هحػةؾ صعػض بالنسبة لمتغيدر التفكيدر البندائى
 511)(  8100درا ػػة  مػػر   هيصػػة    الدرا ػػةت إختػػةرت  يحػػة الدرا ػػة كصيػػر ال الػػـ م ػػؿ

 (8113 درا ة سخر  العمر   الدييـ  
العػػػػػدؿ   صػػػػػد  ػػػػػةدؿ   الػػػػػصعض إختػػػػػةر العيحػػػػػة  ػػػػػغير  ال الػػػػػـ م ػػػػػؿ572)   

ةصيحمػػػػػة ت الػػػػػد درا ػػػػػةت (45 )(2012 صدالراضػػػػػ   حةدية(ة درا ػػػػػة 38( 2011ال هػػػػػة  
 . (241) (8103(  م  (474 (2017 صةس  إ تخدمت  يحةت مت  طة ال الـ
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 المقػةييس فػػ  الدرا ػةت ال ػػةصقة ص يػث تتفػػؽ مػػخ تح  ػػت اإل ػػتصيةحةت  ( المقداييس:3
هػػدؼ كػػؿ درا ػػة  المتغيػػرات المػػراد قية ػػهةةاإل سحػػا ي الػػد فػػصا إالمػػةع  مػػ  التفكيػػر الصحػػة   

درا ػػػة سمػػػة (     8118إ ػػػتخدمت معظػػػـ الدرا ػػػةت مقيػػػةس إص ػػػتيف م ػػػؿ درا ػػػةال  يال   
 تـ إحفةة مقيةس الديد.( 2008 صد ال هة    ةدؿ العدؿ   

 ت الدراسة( متغيرا4
 مػػ  الدرا ػػةت ال ػػةصقة حػػدر  الدرا ػػةت التػػ  مػػخ  اإلطػػ عال ظػػت الصة  ػػة مػػف خػػ ؿ 

 1اهخذ صةل  صةف كؿ مف المتغيرات التةلية: المتف قيف  يير المتف قيف درا يةً 
 (نتائج الدراسات:5

سظهػػرت الدر ػػةت ال ػػةصقة  الػػ د تصػػةيف فػػ  الحتػػة ن  لعػػؿ ذلػػؾ يرالػػخ إلػػ   ػػد    امػػؿ 
 محهة :
 1إخت ؼ العيحةت الت  سالريت  ميهة الص  ث  تصةيف اهطر الحظرية لهة -1
يفةؿ متغيرات سخر  ذات تب ير  -2  إحتقةة الصة  يف لمتغيرات معيحة  اه
إخػػت ؼ الصي ػػةت التػػ  سالريػػت  ميهػػة هػػذر الدرا ػػةت فصعضػػهة سالػػر  فػػ  م ػػرة  -3

   1 ؿ سالحصية  الصعض اطخر ف   د ؿ  رصية سخر   ة  الصعض اطخر سالر  ف  د

خػت ؼ اه ػةلي  اإل  ػة ية  -4 إخت ؼ اهد ات الم تخدمة ف  هػذر الدرا ػةت ة  اه
 1قد يك ف لا د ر ف  هذر الحتة ن

 إ تفةدت الصة  ة مف الدرا ةت ال ةصقة مة يبت :
 إختيةر  صحةة سد ات الدرا ة المتم مة ف  مقيةس التفكير الصحة   . -
 لمدرا ة.صحةة  تحظيـ اإلطةر الحظر   -
 التعرؼ  م  العديد مف الكت   المال ت الترص ية الت  تخدـ الدرا ة. -
 إختيةر اه ةلي  اإل  ة ية المحة صة. -
  ضخ الفر ض  تف ير حتة ن الدرا ة. -
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 فروض الثحث:

ت الػد   قػة ذات داللػة إ  ػة ية صػيف اصعػةد التفكيػر الصحػة    الت  ػيؿ الدرا ػ  لػػد  
 .ال ةح يةط   المر مة 

يمكػػػف التحصػػػي صةلت  ػػػيؿ الدرا ػػػ  لػػػد  طػػػ   المر مػػػة ال ةح يةصمعم ميػػػةسدا هـ  مػػػ  
 اختصةر التفكير الصحة  .

 إجراءات الثحث
 :المنيج

 ػػػتخدمت الصة  ػػػة المػػػحهن ال  ػػػف   اإلرتصػػػةط ( لت قيػػػؽ سيػػػراض الدرا ػػػة ة  يػػػث ا
 يؿ الدرا  .صةلكفؼ  ف الع قة صيف التفكير الصحة    الت   قةمت الصة  ة 

 ة ه  :  يحتيفالعيحة : إحق مت  يحة الص ث إل  
 الص ػػثالعيحػػة اه ليػػة :تم ػػؿ  يحػػة الت قػػؽ مػػف الخ ػػة ص ال ػػيك مترية هد ات  -0

ة الطػ   فػل التطصيػؽ ة ت ديػد هػي االه ة ض ح التعميمةت ة التعرؼ  م  ال ع صةت الت 
( طةلػػ  31تك حػػت العيحػػة مػػف   الػػزمف ة كػػذلؾ إ ػػدادهة لمتطصيػػؽ فػػل  ػػ رتهة الحهة يػػة ة  

 . طةلصة مف ط   المر مة ال ةح ية

 ميهػػة ة  الخػػر ج  الص ػػث العيحػػة اه ة ػػية : هػػ  العيحػػة التػػ  تػػـ تطصيػػؽ سد ات  -8
(طةلػػ   طةلصػػة مػػف 011مػػف خ لهػػة صمالم  ػػة مػػف الحتػػة ن  الت  ػػيةت ة  تتكػػ ف مػػف   

ر ػػة الحقرافػػ  ة  مدر ػػة ال ػػ ـ مدر ػػة فةطمػػة الزهػػراة ة  مدمػػف طػػ   المر مػػة ال ةح يػػة 
 ـ8181/ 8105إدار   دا ؽ القصة صةلقةهر  لمعةـ الدرا   /الر مية لمغةت 

 :أدوات الثحث 
 ال ال ت المدر ية-
 التفكير الصحة   مقيةس -

 السجالت المدرسية :اوًل: 
 هػػػ   صػػػةر   ػػػف كفػػػ ؼ درالػػػةت الطػػػ   فػػػل حهةيػػػة الف ػػػؿ الدرا ػػػ  اه ؿ لمعػػػةـ 

 .لط   ال ؼ اه ؿ  ال ةح  ال ةح   8104/8105الدرا   
 مقياس التفكير البنائىثانيًا: 
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( 8108إ ػػػػػداد  ػػػػػةدؿ العػػػػػدؿ   ػػػػػ ح  صػػػػػدال هة    ( مقيػػػػػةس التفكيػػػػػر الصحػػػػػة  0 
 .الصة  ة( تعديؿ/ 

 قػػد قةمػػت الصة  ػػة صتعػػديؿ صعػػض فقػػرات المقيػػةسة  اضػػةفة    ػػذؼ صعػػض المفػػردات  
 ص طصيعػػػة العيحة"المر مػػػة ال ةح يػػػة" يث تػػػـ إ ػػػداد مصػػػررات ذلػػػؾ لكػػػ  يتحة ػػػ  مػػػخ خ ػػػة

م ز ػػة صةلت ػػة    مػػ  سصعػػةد مفػػرد   52المقيػػةس لممر مػػة اإلصتدا يػػةة  يتكػػ ف المقيػػةس مػػف 
التفكيػػر الصحػػػة    هػػػ :   الت افػػػؽ ال الػػػداح  ة الت افػػػؽ ال ػػػم ك  ةالتفكيػػػر الخرافػػػ ة التفكيػػػر 

 ة التفكير القة ر. الت حيف 
(فقػػر  ة  قػػد تػػـ تطصيقػػا  مػػ   50فػػ   ػػ رتا الحهة يػػة مػػف   يتكػػ ف المقيػػةس س ػػصا 

ة  الالػػػد ؿ التػػػةل  ي ضػػػا اصعػػػةد ال ػػػةح   العػػػةـ  يحػػػة مػػػف طػػػ   ال ػػػؼ اه ؿ   ال ػػػةح 
  مفردات المقيةس

 ( أبعاد ومفردات التفكير البنائى1جدول رلم ) 
 رلم الفقرات األبعاد المحاور

 5-1 التوافق الوجدانى األول المحور

 11-6 التوافق السموكى الثانى المحور

 16-12 التفكير الدرافى د الثالثالمحور 

 21-17 التفكير التصنيفى الرابع المحور

 31-22 التفكير القاصر الدامس المحور

 تـ إ تصداؿ صعض العصةرات لتحة   المر مة ال ةح ية
  قػػػد إتفػػػؽ معظػػػـ الم كمػػػيف  مػػػ  تعػػػديؿ  ػػػيةية صعػػػض المفػػػردات المقيػػػةس ة التػػػ 

 ( 0قةمت الصة  ة صتعديمهة  فقًة لمقتر ةتهـ كمة ف  م ضا صالد ؿ 
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(:المفردات التى تم تعديميا فى الصورة األولية لمقياس التفكير البنائى وبناًء عمى مقترحات 2جدول)  
 المحكمين

رلم 
 المفردة

 المفردة بعد التعديل المفردة لبل التعديل

عندما يعالبنى المعمم بسبب عدم حمى  3
 لمواحبات المنزلية فإننى 

 عندما يعالبنى المعمم بسبب ما) لعدم حمى فى
اإلمتحان أو لعدم المذاكرة أو لعدم الحصول 

 اإلمتحان ( فإننى فى عمى درجات عالية
عندما أرسب فى مادة ) كالرياضيات أو  4

المغة العربية وغيرىم( فى منتصم أو 
 العام فإنى:نياية 

 

عندما أرسب فى مادة ) كالرياضيات أو المغة 
وغيرىم( فى منتصم أو نياية  العربية أوالفيزياء

 العام فإنى:

 
أنو سوم أعمنت وزارة الصحة إذا  9

ينتشر مرض فى األطفال ودعت الجميع 
 لتطعيم أطفاليم فإنى 

أعمنت وزارة الصحة عن مبادرة فيروس إذا 
جراء C)سى()  التحميل الالزمة فاننى:( وا 

فى إعتقادى أنو ينبغى أن أعامل الناس  13
 بنفس

الكيفية التى يعاممونى بيا،فمثاًل إذا 
 أساء لى زميمى 

فى الفصل أو أىاننى لبد من اإلساء 
 إليو أوأىانتو.

أعامل الناس بنفس الكيفية التى يعاممونى 
بيا،فمثاًل إذا أساء لى زميمى فى الفصل أو 

 لبد من اإلساء إليو أو أىانتو .أىاننى 

 تصحيح المقياس:  
ي تالي  المف  ص  مػ  كػؿ فقػر    ػ   ػمـ خمة ػ  يتكػ ف مػف الصػدا ؿ :   م افػؽ 

-4-3-2-1صفد ة م افؽة م ةيػدة سرفػض ة سرفػض صفػد (ة  يقةصمهػة  مػ  التػ ال  الػدرالةت  

درالػػػة  مػػػ  ( ة   ميػػػة تكػػػ ف س مػػػ  011-50(  تتػػػر اح الدرالػػػة  مػػػ  المقيػػػةس صػػػيف  5
 ( 50   (  سدح  درالة ه011المقيةس ه    

 الخ ة ص ال يك مترية لممقيةس 
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 صدق أوًل :ال
 ص  ة   دؽ الم كميف    دؽ التمةيز العمر  لممقيةس .قةمت الصة  ة 

 صدق المحكمين:-أ

س ػةتذ   مػـ الػحفس الترصػ ا   م  مالم  ة مف الم كميف مف صيػحهـ المقيةس تـ  رض
 ذلػػؾ لت قػػؽ مػػف مػػد  م  مػػة س ضػػةةة (4 صمػػا  ػػدد الم كمػػيف   ػػ ة حف ػػية  س ػػةتذ   

ة  ػػػػ ة ال ػػػػيةية لعيحػػػػة الدرا ةة  مػػػػد  محة ػػػػصة المفػػػػردات هصعػػػػةد المقيػػػػةس المفػػػػردات 
 .العممية  المغ ية لممفردات

 ـ صعد ذلؾ تـ المخ المقيةس مف الم كميف ل  ة  ح صة اتفػةؽ الم كمػيف  مػل كػؿ  
قةمػػت الصة  ػػة صبخػػذ م  ظػػةت الم كمػػيف صعػػيف اال تصػػةرة  يػػث تػػـ مفػػرد  مػػف المقيػػةسة   

ة 1إالػراة التعػػدي ت مػػف خػػ ؿ تعػػديؿ ال ػػيةية المغ يػػة لػػصعض المفػػردات م ػػؿ المفػػردات  
 (.80ة 08

 صدق التمايز العمري:
إ ػػتخدمت الصة  ػػػة  ػػػدؽ التمػػػةيز العمػػػر  لمت قػػػؽ مػػػف  ػػػدؽ المقيػػػةس   مػػػ   يحػػػة 

صةل ػػػػفيف اه ؿ  ال ػػػػةح  ال ػػػػةح   ة صد ػػػػتخداـ إختصػػػػةر "ت " ( طػػػػةؿ  طةلصػػػػة  31ق امهػػػػة  
( معةمػػػػؿ ال ػػػػدؽ التمػػػػةيز 8لمت  ػػػػط  مالمػػػػ  تيف ييػػػػر مػػػػرتصطتيف ة  ي ضػػػػا الػػػػد ؿ   

 لمقيةس التفكير الصحة    لممر مة ال ةح ية.

(ادتبار "ت"  لمفروق بين متوسطى درجات الصم الول الثانوى والصم الثانى الثانوى عمى 3جدول )
 ر التفكير البنائى لحساب صدق التمايز العمرى.ادتبا

ادتبا
ر 
التفك
ير 
البنائ
 ى

المجموعت
 ين

العد
د 
 )ن(

الفرق بين  ع م
المتوسطي

 ن

درجات 
)د.حالحرية
) 

ليمة 
 ت

مستو 
ى 
 الدللة

الصم 
الول 
 الثانوى

35 95.3846 6.3052

7 

15.5439

6 

73 7.00

4 

0.01 

الصم 
الثانى 
 الثانوى 

40 110.928

6 

5.2104

1 
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صػػيف طػػ    1.10(  الػػ د فػػر ؽ دالػػة إ  ػػة ية  حػػد م ػػت    5يتضػػا مػػف الػػد ؿ  
 المر مة ال ةح ية  م  مقيةس التفكير الصحة   . ممة يدؿً   م   دؽ المقيةس.

 ثانيًا : الثبات : 
( طةلػ   طةلصػة صةل ػفيف اه ؿ  31تـ الت قؽ مف  صةت المقيةس  م   يحة ق امهػة  

 1( معةم ت ال صةت لممقيةس صطريقة الفة كر حصةخ 5 ي ضا الد ؿ   ال ةح  ال ةح   
 بطريقة الفا كرونباخ  والتجزئة النصفية. التفكير البنائىلمقياس  ( معامالت الثبات4جدول )

( إلػػػ  سف مقيػػػةس التفكيرالصحػػػة   يتمتػػػخ صدرالػػػة  صػػػةت مرتفعػػػة ة ممػػػة يعتصػػػر 2الػػػد ؿ   
 .التفكيرالصحة  ميفرًا  م   صةت مقيةس 

  ةل ًة : اإلت ةؽ الداخم    تالةحس المقيةس(: 
( طةلػػػ   طةلصػػػة  31قةمػػػت الصة  ػػػة ص  ػػػة  تالػػػةحس المقيػػػةس  مػػػ   يحػػػة ق امهػػػة  

صةل فيف اه ؿ  ال ةح  ال ةح   ة  يػث تػـ   ػة  معةمػؿ إرتصػةط صير ػ ف صػيف درالػةت كػؿ 
( ي ضػػا  1(  الالػػد ؿ  (spssاهصعػػةد  الدرالػػة الكميػػة لممقيػػةس ة  ذلػػؾ صد ػػتخداـ صرحػػةمن 

 ذلؾ
 0التفكيرالبنائىأبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس ( معامالت إرتباط بين  5جدول )

 الدتبار
 

 معامل ثبات الفا كرونباخ 
 

 معامل التجزئة النصفية 

 بعد التصحيح  لبل التصحيح 
 بروان  –بمعادلة سبيرمان 

 0.82 0.70 0.77 التفكير البنائى

 األبعاد
 

 لممقياسمعامل الرتباط بالدرجة الكمية 

 **715. التوافق الوجدانى

 **726. التوافق السموكى

 **831. التفكير الدرافى

 **450. التفكير التصنيفى

 **683. التفكير القاصر
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صػػػيف الخم ػػػة سصعػػػةد  صةلدرالػػػة الكميػػػة ( سف معػػػةم ت االرتصػػػةط 1يتضػػػا مػػػف الالػػػد ؿ  
مقيػةس التفكيػر  . هذا يدؿ  مػ  سف 1.10 حد م ت   داللة  لممقيةس ذات داللة ا  ة ية

 مف اإلت ةؽ الداخم  مطم حةتمتخ صدرالة الصحة   ي
 بالدرجة الكمية  المقياس باط بين مفرداتاإلت معامالت( 6جدول )

( سف معػةم ت االرتصػةط صػيف مفػردات  الدرالػػة  3 يتضػا مػف صيةحػةت الالػد ؿ ال ػػةصؽ 
( 04ة ( 8ة مة ػػدا المفػػرد  رقػػـ   1.10دالػػة ا  ػػة ية  حػػد م ػػت   داللػػة  لممقيػػةسالكميػػة 

   هـ تـ  ذف( 55( ة 58(ة 82ة 

 المفردة
 

رتباط معامل ال 
 بالدرجة الكمية 

معامل الرتباط  المفردة
 بالدرجة الكمية 

معامل الرتباط  المفردة
 بالدرجة الكمية

1 .479** 14 .456** 27 .460** 

2 .277 15 .448** 28 .536** 

3 .535** 16 .476** 29 .326* 

4 .650** 17 .459** 30 .425** 

5 .407** 18 .270 31 .334* 

6 .670** 19 .606** 32 .180 

7 .543** 20 .595** 33 042. 

8 .484** 21 .617** 34 404**. 

9 .685** 22 .524** 35 411**. 

10 .508** 23 .412** 36 366**. 

11 .556** 24 .251   

12 .536** 25 .306*   

13 .478** 26 .353*   



 

 

 

 
 التفكيػػػػػػػػػر الصحػػػػػػػػػة   لػػػػػػػػػد  طػػػػػػػػػ   المر مػػػػػػػػػة ال ةح يػػػػػػػػػةالقيمػػػػػػػػػة التحصييػػػػػػػػػة لمت  ػػػػػػػػػيؿ الدرا ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف 

 

 2020العدد يوليو      المجمد السادس والعشرون 
446 

 يتضػػا مػػف الالػػدا ؿ التػػ  تػػـ ذكرهػػة  حفػػًة سرقػػةـ الالػػدا ؿة صعػػد اف تػػـ  ػػذؼ المفػػردات 
صا الميػػخ اهصعػػةد  المفػػردات تػػرتصط مػػخ الدرالػػة الكميػػة التػػ  لػػـ تػػرتصط صةلدرالػػة الكميػػة ة س ػػ

(ة ممػة يفػير إلػ  سف المقيػةس تتمتػخ صدرالػة  1.10ة 1.11 حد م ت ي  الداللػة   لممقيةس
  ةلية مف اإلت ةؽ الداخم .

 :الص ث حتة ن
صعػةد التفكيػر س يػحص  مػل سحػا" ت الػد   قػة ذات داللػة إ  ػة ية صػيف  :اه ؿ الفرض

 الدرا   لد  ط   المر مة ال ةح ية" الصحة    الت  يؿ
 (82لمعينة الكمية )ن= بعاد التفكير البنائى  والتحصيل الدراسىأرتباط بين إل ا ت( معامال8جدول )

(  الػػػ د   قػػػة ارتصةطيػػػة صػػػيف الت  ػػػيؿ الدرا ػػػ   التفكيػػػر 01 يتضػػػا مػػػف الػػػد ؿ  
التفكيػػػػػػػر ةالتفكيػػػػػػػر الخراف ةالت افؽ ال ػػػػػػػم ك  ةالت افػػػػػػػؽ ال الػػػػػػػداح الصحػػػػػػػة    سصعػػػػػػػةدر  ه :

قػػػيـ معػػػةم ت االرتصػػػةط ة يث صمػػػا  الت ػػػحيف  ػػػدا التفكيػػػر  التفكير الصحػػػة   ككػػػؿةالقة ػػػر
 هػػػػػػ  قػػػػػػيـ دالػػػػػػة ا  ػػػػػػة ية  حػػػػػػد 1.555ة 1.822ة1.825ة 1.831ة 1.511صةلترتيػػػػػػ 

 .1.10ة 1.11م ت ي  داللة 

( التػ  هػدفت إلػ  س ػر حمػ ذج الػتعمـ الصحػة   8102 ةمرة رهةـ  درا ة هذا يتفؽ مخ 
فػػ  فػػ  تحميػػة الت  ػػيؿ لطمصػػة ال ػػؼ التة ػػخ اه ة ػػ ة  ت  ػػمت إلػػ  فة ميػػة الحمػػ ذج 

 الت  يؿ الدرا  .
يعػد المكػ ف المعرفػل لفخ ػية ( سحػا 8101ةايضًة تتفؽ مخ مة ذكرر الرصةصعةة  مز   

المتعمـ مف سك ػر المتغيػرات تػب يرًا فػل تف ػير مقػدار التصػةيف فػل م ػت   الت  ػيؿ الدرا ػل 
الػػػذكةة  م ػػػت   العمميػػػةت المعرفيػػػة كػػػةلتفكير صةفػػػكةلا  لمعةمػػػؿلػػػد  الطمصػػػةة  ذلػػػؾ تصعػػػًة 

 س   معح  ذلؾ سف الت  يؿ الدرا   يرتصط ارتصةط ق   صةلتفكير الصحة  .المختمفةة 

 معامل الرتباط الدتبارات
 0.305** التوافق الوجدانى

 0.275* التوافق السموكى

 0.102 التفكير التصنيفى

 0.243* التفكير الدرافى
 0.264* التفكير القاصر

 0.339** التفكير البنائى ككل



 

 

 

 
 التفكيػػػػػػػػػر الصحػػػػػػػػػة   لػػػػػػػػػد  طػػػػػػػػػ   المر مػػػػػػػػػة ال ةح يػػػػػػػػػةالقيمػػػػػػػػػة التحصييػػػػػػػػػة لمت  ػػػػػػػػػيؿ الدرا ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف 

 

 2020العدد يوليو      المجمد السادس والعشرون 
447 

 يحص  مل سحا"يمكف التحصػي صةلت  ػيؿ الدرا ػ  لػد  طػ   المر مػة  ال ةح : الفرض
 ال ةح يةصمعم ميةسدا هـ  م  اختصةر التفكير الصحة  ".

العامل المستقل) التفكير البنائى( عمى ( نتائج تحميل النحدار الدطى البسيط بحسب أىمية 9جدول )
 المتغير التابع )التحصيل الدراسى(

معامل  المستقل
التباط 

(R) 

التباين 
 المفسر
R2 

معامل 
 النحدار
Beta 

 

ثابت 
 النحدار

مستوى  ليمة م
 الدللة

التفكير 
 البنائى

0.339 0.115 0.556 200.964 10.262 0.01 

 الص يط ال يغة العةمة لمعةدلة االح دار
 =  س+ سص

 يػػػػث ص( قيمػػػػة المتغيػػػػر التػػػػةصخ  هػػػػ  الت  ػػػػيؿ الدرا ػػػػ  ة    س( قيمػػػػة المتغيػػػػر 
 الم تقؿ  ه  التفكير الصحة  ة    ( معةمؿ االح دار ة  قيمة  س( ه   ةصت االح دار.

يمكػػف التحصػػي صةلت  ػػيؿ الدرا ػػ  مػػف خػػ ؿ التفكيػػر  (  سحػػا00 يتضػػا  مػػف الػػد ؿ  
% فػػػ  55.5  صمعحػػػ   خػػػر سف التفكيػػػر الصحػػػة   ي ػػػهـ صمقػػػدار % ة س55.5الصحػػػة   صح ػػػصة

تف ػػػير التصػػػةيف الكمػػػ  مػػػف الت  ػػػيؿ الدرا ػػػ  ة   ميػػػا  ػػػيةية معةدلػػػة التحصػػػي صةلت  ػػػيؿ 
الت  ػػػػيؿ    مػػػػ  الح ػػػػ  التػػػػةل : الدرا ػػػػ  مػػػػف خػػػػ ؿ سداة الطػػػػ   فػػػػ  التفكيػػػػر الصحػػػػة  

 811.522التفكير الصحة   س(+ 1.112الدرا    ص(= 
( إمكةحيػػػة التحصػػػي صةلت  ػػػيؿ الدرا ػػػ  مػػػف خػػػ ؿ 00سيضػػػة مػػػف الػػػد ؿ    يتضػػػا   

 التفكير الصحة   
فػ  المعةدلػػة ال ػػةصقة دالػة إ  ػػة يًةة يث الػػةةت قيمػػة ؼ دالػة إ  ػػة يًة  حػػد م ػػت   

 (1.10داللة  
 تعػز  الصة  ػة إمكةحيػة صةلت  ػيؿ الدرا ػ  مػف خػ ؿ التفكيػر الصحػة   إلػ  مةت  ػمت 

ال ةل   ه   ال د   قة صيف التفكيػر الصحػة    الت  ػيؿ ة  يػث صمغػت إليهة حتيالة الص ث 
 قيمة معةمؿ اهرتصةط صيحهمة 

 ( ه  قيمة كصيرة تفير إل  ق   الع قة صيف المتغيريف .1.555   
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 سيضػػػػة تف ػػػػر الصة  ػػػػة هػػػػذر الحتيالػػػػة فػػػػ  ضػػػػ ة طصيعػػػػة التفكيػػػػر الصحة    يػػػػث تػػػػر  
الحظريػػػة الخصريػػػة المعرفيػػػة الذاتيػػػة إلص ػػػػتةيف  (التفكيػػػر الصحػػػة   القػػػة ـ  مػػػ 8115هريػػػد  
0535 CongnitiveExperiental self-theory(CEST)  حم ذالػػػػػًة ي ػػػػػتخدما اهفػػػػػراد

كطريقػػة ل ػػؿ مفػػك تهـ الي ميػػة ص ػػه لة  ص ػػد سدحػػ  مػػف الالهػػد  لػػ  ت ػػت ضػػغ ط . لػػذا 
اخػػؿ  الػػرات تػػيد  س ػػةلي  التفكيػػر الصحػػة   د رًا صػػةلا اههميػػة فػػ  التحصػػي صػػبداة الطػػ   د

الدرا ػػة  خةرالهػػة ة كمػػة يعػػد  ػػةمً  ر ي ػػًة فىت ظيفاة هػػذا مػػة يتفػػؽ مػػخ درا ػػة  حػػة  ػػةحت س 
سف صعػػػػض سصعػػػػةد التفكيػػػػر الصحػػػػة   لهػػػػة قػػػػدر   Santos-Ruiz,et al .(20012)ر يز" 

تحصييػػػػة صػػػػةلمتغيرات ال ظيفيػػػػة التحفيذيػػػػة لمعقػػػػؿ ة اظهػػػػرت سيضػػػػة هػػػػذر الدرا ػػػػة سف الصػػػػرامن 
الم ػػػممة لمتػػػدري   مػػػ  سصعػػػةد التفكيػػػر الصحػػػة   مػػػف فػػػبحهة كػػػذلؾ ت ػػػهيؿ سداة العمميػػػةت 

سكػػػد  مػػػ  سف  يػػػث (8112  ةالػػػةد م ال ظيفيػػػة التحفيذيػػػة لمعقؿة سيضػػػة يتفػػػؽ مػػػخ درا ػػػة 
لمطػػػػ   المتفػػػػ قيف مػػػػف خػػػػ ؿ سدا هػػػػـ  يتفػػػػؽ سيضػػػػة مػػػػخ درا ػػػػة التحصػػػػي التفكيػػػػر الصحػػػػة   

( مػػػ  سف التفكيػػػر الصحػػػة   قػػػد يفػػػ ؽ إختصػػػةرات معةمػػػؿ الػػػذكةة س  (Atwater,1992اتػػػ اتير
إختصػػػةرات الفخ ػػػية فػػػ  التحصػػػي صػػػةهداة فػػػ  مالػػػةالت ال يػػػة  المختمفػػػة ة هػػػذا ال يتفػػػؽ مػػػخ 

 يػػػث سكػػػد سف التفكيػػػر الصحػػػة   قػػػد يكػػػ ف مفيػػػدًا فػػػ  التحصػػػي  Bostic(2002ص  ػػػتؾ  درا ػػػة 
 .صفكؿ يير دقيؽ

 التوصيات
 صحةة  م  مة ت  ؿ إليا الص ث ال ةل  مف حتة ن ةيمكف الت  ية صةطت  :

 إالراة درا ة مفةصهة تطصؽ  م  المرا ؿ العمرية المختمفة-

المعرفيػػة  ا ػػةلي  الػػتعمـ لمرا ػػؿ  مريػػة درا ػػة التفكيػػر الصحػػة      قتهػػة صةه ػػةلي  -
 مختمفة.

درا ػة صرحػػةمن قػػة ـ  مػػ  التفكيػػر الصحػػة   لتحميػػة الكفػػةة  الذاتيػػة لػػد  طػػ   المر مػػة -
 ال ةح ية
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 املراجع:
 المراجع العربية

(:الحميذج الصحة   التحص    لمهةرات الدرا ة  ال كمة اإلختصةرية 8114سص هةفـ  ال يد 
ا   لد  ط   المر مة ال ةح يةة مالمة كمية الترصيةةالةمعة  الت  يؿ الدر 

 1المح  ر  ةالعدد ال ةمف  ال ت ف ة الالزةاه ؿة  صتمصر
(:حم ذج صحة   إل تراتياليةت التعمـ المحظـ ذاتية  صعض المتغيرات 8103 صةس   س مد 

عة يف الحف ية لد  ط   الالةمعة العةدييف  المتق فيف درا يًةةر ةلة دكت رارةالةم
 .فمس

(.الفر ؽ فل الذكةة  قمؽ اإلمت ةف صيف الطمصة مرتفع  8100إصت ةـ المر ي   
 محخفض  الت  يؿ الدرا   مف طمصة الةمعة ال ةصخ مف إصريؿ الميصية .المالمة 

 .45-000(8العرصية لتط ير التف ؽة 
ف  الت ميؿ  model Appleton (: س راه تخداـ حم ذج سصمت ف8108اههدؿ  س مةة 

الصحة    م  تحمية التفكيراإلصدا    الت  يؿ ف  مةد  الالغرافية لد  طةلصةت 
ال ؼ ال ةح  ال ةح   صم ةفظة الد ةمالمةالةمعة الممؾ  ع دةالعمـ  الترص ية 

 1 الدرا ةت اإل  مية ةال ع دية
(: إ تخداـ صعض إ تراتياليةت التعمـ الصحة   ف  تدريس مةد   مـ 8103س مةة م مد  

لتحمية التفكير الالمة   لد  ط   المر مة ال ةح ية ة كمية الترصية ة  اإلالتمةع
 1الةمعة  يف فمس ة ر ةلة مةال تير 

فة مية إ تراتيالية التعمـ الصحة   ف  تحمية المهةرات ال يةحية ):8108سفراح ممصيةر    
 الت  يؿ الدرا   ف  مةد  الترصية اه رية لد  تمميذات ال ؼ اه ؿ المت  ط 

 .يحة مكة المكرمةةكمية الترصيةةر ةلة مةال تيرصمد
( : س ر إ تخداـ حم ذج التعمـ الصحة   ف  تحمية التفكير اإل تقرا   8101الالصيم   س مد 

ة  التعرؼ  م  مدركةت طمصة المر مة ال ةح ية  ف التدريس الصحة   لد  
د صف  ع د معمميهـ ف  مديحة سصهةةكمية العمـ  اإلالتمة ية ة الةمعة اإلمةـ م م

اإل  مية ةالريةضة المممكة العرصية ال ع ديةة مالمة الص ث العمم  ف  الترصية 
 1ة العدد ال ةدس  فر 
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لمضغ ط  لممظةهر اإلحفعةلية ( : الحم ذج الصحة    8113الدييـ  م مد العمر   صدر 
 821الحف ية ةالمالمة الترص يةة المالمد ال ةد   فر ةالعدد

فكير الصحة   :قية ا    قتا صصعض متغيرات الفخ ية لت ميذ (.الت8108الميؿ   يف  
 المر مة اإلصتدا ية صمممكة الص ريفةالعم مةلترص يةةالعدد الراصخ ةالةمعة القةهر 

مع قةت الت  يؿ الدرا ل لد  طمصة ال ةح ية العةمة (. 8101 مز  الرصةصعة   
. ف  س ليةة سم رهـ الت اليهل( مف  الهة حظر الطمصة الحةال يف  يير الحةال ي

 .510-841ة 8101ة 5ة دد  00المالمة اهردحية فل العمـ  الترص يةة مالمد 
( : التفكير الصحة    اإلصتكةرية اإلحفعةلية   الهة الضصط اهكةديم  8103 الةج  م    

  م  الت افؽ مخ ال ية  الالةمعية  لد  طمصة كمية الترصية ةالةمعة الق يـة

 كمة اإلختصةرية    قتهة صبحمةط التفكير  قمؽ اإلختصةر لد  (ال8103القرف    خديالة 
طةلصةت كمية الترصية صالةمعة الطة ؼةالمالمة الترص يةةالعدد ال ةصخ 

  اهرصع فةيحةير.
تقحيف قة مة التفكير الصحة   ال  ر  الق ير  لد  طمصة  :( 8102ال  يال   خميؿ 

عمـ  اإلح ةحية ال-الالةمعة ةالمالمة العممية لالةمعة الممؾ في ؿ
 .2ةالعدد 17 اإلداريةةالمالمد

(: الحم ذج الصحة   لممتغيرات المعرفية  ال معرفية الم همة ف  8112الةدا   م   
التفكير اإلصتكةر  لد   يحة مف المتف قيف درا يًة  يير المتف قيف ةالةمعة 

 601العدد -المح  ر ة كمية الترصية ةمالمة كمية الترصية

( . س ر ا تخداـ حم ذج التعمـ الصحة   ف  تحمية الت  يؿ لطمصة 8102رهةـ  ةمر  
ال ؼ التة خ اه ة  ة  ت  مت إل  فة مية الحم ذج ف  الت  يؿ الدرا   
ف  محهةج التكح ل الية  اتالةهةتهـ ح  ر ف  مةرس م ةفظة حةصمس 

 ال ك مية.ر ةلة مةال تير يير محف ر ة الةمعة الحالةح ال طحية.
(:الحمذالة الصحة ية لمع قةت صيف ال كمة  الذكةة اهخ ق  8102 مةح م م د  

 الذكةةالفخ    الذكةة اإلالتمة   لد  طةلصةت المر مة الالةمعية ةدرا ةت 
 1(العدد ال ةدس  ال صع فASEP رصية ف  الترصية   مـ الحفس 
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 (:فعةلية إ تخدامحم دج  يتم  لمتعمـ الصحة   ف  تحمية8111 صد ال كيـ  فيريف 
الت  يؿ  التقكير الريةض  لد  ط   ال ؼ اه ؿ ال ةح   ف  مةد  

  1الريةضيةتةم ر ةالريةضيةت ةمالمة ترص ي
(: حمذالة الع قةت ال صصية صيف قمؽ اإلختصةر  الذاكر  العةممة   8105 صر   صدالفتةح  

الت  يؿ الدرا   لطمصة المر مة اإلصتدا ية ف   مطحة مةف ف  ض ة حظرية 
 1المعةلالة ةمالمة الدرا ةت الترص ية الحف يةكفةة  

(: إ تخداـ صعض إ تراتياليةت التعمـ الصحة   ف  تدريس مةد   مـ 8103س مةة م مد  
اإلالتمةع لتحمية التفكير الالمة   لد  ط   المر مة ال ةح ية ة كمية الترصية ة 

 1الةمعة  يف فمس ة ر ةلة مةال تير 

تراتيالية التعمـ الصحة   ف  تحمية المهةرات ال يةحية فة مية إ ):8108سفراح ممصيةر    
 الت  يؿ الدرا   ف  مةد  الترصية اه رية لد  تمميذات ال ؼ اه ؿ المت  ط 

 .صمديحة مكة المكرمةةكمية الترصيةةر ةلة مةال تير
فة مية صرحةمن صد تخدااـ حم ذج مقترح لمتعمـ الصحة   ف   .(8108لالحد     ةا

مهةرات التفكير  اإلتالةر ح   المةد  لد  الت ميذ ذ   الت  يؿ  صعض 
 1 ع صةت تعمـ الريةضيةت صةل مقة اه ل  مف التعميـ اه ة  ةر ةلة دكت رار

(:س ر حم ذج التعمـ الصحة   ف  الكيميةة العممية  م  الت  يؿ 8108الصدر   فةيز  
 رصية ف  الترصية  تحمية التفكير العمم  لد  طةلصةت الةمعة سـ القر  ةدرا ةت 

 1(العدد التة خ  العفر فةالالزة اه ؿASEP  مـ الحفس 
(.الع امؿ الميدية إل  تدح  الت  يؿ لد  ت ميذ المر مة 8101كمةؿ اه طؿ  

اه ة ية العمية صمدارس  كةلة الغ ث الد لية صقطةع  ز .ر ةلة مةال تيريير 
 محف ر  ةكمية الترصيةةالةمعة الزقةزيؽ.

(: فة مية صرحةمن تدريص  ف  تحمية التفكير الصحة    س رر ف  س ةلي  8101   يف م مد 
م االهة الضغ ط لد  معمم  المر مة اإلصتدا لةمالمة الدرا ةت الترص ية 

 1 اإلالتمة يةةالمالمدال ةدس  فرةالعدد ال ةلث ي لي 
  (قة مة م  المح   الصحة PDEODE(:س ر إ تراتيالية تدري ية  8102الخطي   م مد 

ف  التفكير الريةض   اه تيعة  المفةهيـ الريةضية اإل تفةظ صهة لد  ط   
 11العدد 39ال ؼ العةفراه ة  ةالعمـ  الترص يةةالالةمعة اهردحيةةالمالمد
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سصرز الع امؿ اه رية المي ر  فل الت  يؿ الدرا ل لد  طمصة (.8112فراز  م مد 
(ة 8 04ة الترص ية االالتمة ية ـالمر مة ال ةح ية. مالمة الةمعة سـ القر  لمعم  

41- 002. 
(.الفر ؽ ف  التفكير الص ر  لد  ط   المر مة ال ةح ية ف  ض ة 8101حه   ميمةف  

اه م   المعرف  اه تق ؿ / اإل تمةد( م ت   الت  يؿ الدرا   ف  
التمة ية ةكمية الترصيةةالةمعة  الريةضيةت .مالمة كمية الترصيةةدرا ةت ترص ية  اه

 .420-501(.2 80ة م اف
(: فة مية إ تراتيالية مقتر ة قة مة  م  المدخؿ الصحة   لتدريس  8108 صدالراض   حةدية

التةريي ف  تحمية الت  يؿ المعرف   مهةرات التفكير لد  ط   المر مة 
 1ال ةح يةةر ةلة دكت را  ةمالمة الص ث العمم  ف  الترصية ة العدد ال ةلث  فر

م ذج الصحة   لمع قةت صيف الحظرية الضمحية لمذكةة  المعتقدات (: الح8103زك   هحةة 
المعرفية  اه تراتياليةت التعمـ المحظـ ذاتيًة  الت  يؿ الدرا   لد   يحة مف 

ة 27ط   كمية الترصيةةالةمعة صحهةةالمالمة الم رية لمدر ةت الحف يةة المالمد 
 1ةي ليا96العدد 
يمةف  هفةـ الحرش  :اإل هةـ الح ص  لكؿ مف التفكير الصحة    (8102سص  العيحيف   اه

 الذكةة العةـ    امؿ الفخ ية الخم ة الكصر  ف  القدر   م  إتخةذ القرار لد  
 1معمم  التعميـ العةـةكمية الترصية ةالةمعة اهزهر

(: اإلصتكةراإلحفعةل     قتهة صةلتفكير الصحة    التبمؿ  الص ر  لد  طمصة 8104س مد  حهمة
مالمة الص  ث الترص ية  الحف ية ة الةمعة صغدادةة كمية الترصية ةاصف  الالةمعةة

 581رفدة العدد
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