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عض تنمية العقل عادات ع قائمة حة مق اتيجية اس فاعلية

طالب لدى ي د التذو ات ا قم يةر العر اللغة   شعبة

ر جامعة بية ال لية   زب

ــ عك ـــ ع فـــيظ ا عبـــد ُــوار عرفــان، *ي محمـــد محمـــود خـــضر،خالـــد الـــدين ينـــصر

ع   أحمد

ر جامعة بية، ال لية س، التد وطر املنا زقسم ر   .ق

ي* و لك يد   hawaryokeer.26@azhar.edu.eg: ال
 

  

:املستخلص  
مق اتيجية اســ فاعليـــة ــ ع التعـــرف ــ إ البحـــث تنميـــةــدف ــ العقـــل عــادات ـــ ع قائمــة حـــة
الثالثة الفرقة طالب لدى ي د التذو ات ا م قعض نـا-ر تف بيـة ال ليـة ب ية العر اللغة شعبة

ــــر جامعــــة مــــن-زشـــراف ساســـية اســــة الد عينــــة ونــــت وت ــــ) 60(ر، إ م تقــــسيم تــــم ًطالبــــا،

ن ا: مجمـــوعت وعـــدد يـــة وعـــد) 30(تجر ضـــابطة خـــر اىو البحـــث). 30(د أدوات الباحـــث أعـــد
ــ تمثلــت ــ ــي،: وال د التــذو ات ــا مل ــ املعر انــب ا ــ اختبــار ــي، د التــذو ات ــا م ققائمــة رق ر

يـــــة التجر ـــــة املعا مـــــادة أعـــــداد تـــــم كمـــــا ـــــي، د التـــــذو ات ـــــا مل ـــــي دا انـــــب ا ـــــ قمقيـــــاس : ر
منظــ مــن العقــل عــادات ــ ع قائمــة حــة مق اتيجية ف( Costa & Kallick رواســ املعــا رتطبيــق

ــ التفك ــ ــ التفك ، التبـاد ــ التفك عــاطف، و م بــتف صـغاء جديــدة، مواقــف ــ ع مــا(املاضـية
املعرفـة اء والتجديـد)رو والتـصو ـار بت مـسئولة، مخـاطر ـ ع قـدام دوات)ر، تطبيــق عـد و ،

نفيـــــذ ب الباحـــــث قــــام البحـــــث؛ مجمــــوع ـــــ ع طـــــالبًقبليــــا ـــــ ع بنفــــسھ حـــــة املق اتيجية ســــ
دوات تطبيــق عـد و املعتــادة، قـة بالطر الـضابطة املجموعــة سـت د نمــا ب يـة، التجر راملجموعـة

ي حـصا التحليـل برنـامج باسـتخدام إحـصائيا ـا وتحليل البيانـات صـد و ًعـديا ر ً (SPSS)أسـفرت ؛
ع القائمـــة حـــة املق اتيجية ســـ فاعليـــة عـــن اتالنتـــائج ـــا م عـــض تنميـــة ـــ العقـــل عـــادات رـــ

الثالثـــة الفرقــــة طـــالب لـــدى ـــي د شــــراف-قالتـــذو نـــا بتف بيـــة ال ليـــة ب يــــة العر اللغـــة شـــعبة
ر كذلك. -زجامعة لبالك املعدل الكسب سبة و ا، كب املحسوب ثر م ان    .ًو

  
املفتاحية لمات التذ:ال العقل، عادات حة، مق اتيجية ياس د   .قو
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ABSTRACT: 
This study aimed to investigate the effectiveness of a proposed 
strategy based on the habits of mind in developing some literary 
appreciation skills among the third-year Arabic Language Division 
students at the Faculty of Education in Tafhna Al-Ashraf, Al-Azhar 
University. The study consisted of (60) students that were assigned 
into two groups: an experimental group (30) and a control one (30). 
The research instruments including a list of the literary appreciation 
skills, a cognitive test and a performance scale of the literary 
appreciation skills were developed and validated. The developed 
experimental treatment included a suggested strategy based on the 
habits of mind from the view of Costa & Kallick's, namely applying 
the previous knowledge to new situations, listening intelligibly and 
compassionately, reciprocal thinking, thinking about thinking 
(metacognition), taking risks responsibly, innovation, imagination and 
renewal). After administering the instruments on both groups in the 
pretest, the researcher himself implemented the suggested program on 
the experimental group while the control group was taught according 
to the usual way. After administering the instruments in the posttest to 
the research groups, the data were statistically analyzed using the 
(SPSS) program. The results indicated that the proposed strategy based 
on the habits of mind was effective in developing some literary 
appreciation skills among the third year students at the Faculty of 
Education in Tafhna Al-Ashraf, Al-Azhar University. The measured 
effect size and the gain ratio of the modified Blacke were large. 
Keywords: suggested strategy, habits of mind, literary appreciation. 
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  :مقدمة

فتـــذو    ــا؛ جمال أســـرار ــم وف اللغـــة، عــة بر الطالـــب إحــساس ـــ يث ــي د التــذو قإن وق ُ

ــــي ير كمــــا ي، واملعــــا ــــار ف مــــن قــــة مو ألفــــاظ ــــ إ جافــــة قواعــــد مــــن ــــا يحول دبيــــة ُالنـــصوص ر

والدقــــة ميلــــة، ا ســـاليب ــــاة ومحا يـــال، ا وســــعة ، ـــ املع وجمــــال اللفـــظ، بقيمــــة حـــساس

ة اللغو
ُ

اللغة   . استخدام

لـــــدى ـــــا تنمي مــــن والبـــــد عــــة، اللغـــــة ات ــــا م عـــــن ميــــة أ تقـــــل ال ــــة لغو ة ـــــا م ــــو رو ر ر
ُ

ـا تحليل ـ ع ة القـد م وتكـس النـصوص، تلـك ـ مـال ا نـوا اك إد مـن م تمكـ ح رالطالب؛ ر

م ا عب الرا ي د ا أسلو واحتذاء ا، بي واملفاضلة والتمي ا   .وتذوق

ــ إ ـش و ـي، د التــذو ات ـا م ضـعف عــن يكـشف الواقـع فــإن ميـة ـذه ـرغم ُو ق ر

الطــــالب، لــــدى مــــال با حــــساس و والتــــذو بــــداع ــــ تن ــــ ال س التــــد اتيجيات اســــ قغيــــاب ر

التقليديــة س التــد أســاليب ظــل ــ ــداف ــذه غيــاب ــ إ ــو بو ال ــش رحيــث ن و(ُ مــد ــ : رع

2006،266.( 

ــــي الثالثــــةول الفرقــــة طــــالب لــــدي ــــي د التــــذو ات ــــا م تنميــــة قيمكــــن اللغــــة-ر شــــعبة

ية ـ-العر ع عتمـد الـذي س التـد ـ التقليـدي سـلوب عـن ـ التخ ب ي فإنھ بية؛ ال لية رب

ديثــة ا واملـداخل ـات النظر عـن البحــث ـ ع والعمـل للطـالب، ــا وتلقي ف واملعـا املعلومـات رنقـل

و ســـــاليب العمليــــــةو ــــــ الفاعلـــــة ومــــــشاركتھ املــــــتعلم، بإيجابيـــــة ــــــتم ــــــ ال العقـــــل عــــــادات ــــــا م

 . التعليمية

مــــــن يــــــتمكن ال عنــــــدما جابــــــة عــــــن البحــــــث نــــــة بمر للطالــــــب ــــــسمح العقــــــل وفعــــــادات

فقط املعلومات وسرد املعرفة ع تركز ال التقليدية النظم بھ تنادي ملا خالفا ا، معرف
ً

 . 

و ثــر آ ــش اليــكركمــا نــا و العقـــل) 2: أ2003( ســـتا عــادات اســتخدام مـــال إ أن ــ إ

عــادة تــؤدي الـضعيفة العقليــة فالعـادات التعليميــة؛ العمليـة نتــائج ـ القــصو مـن ــ الكث ب رـس

امــــــتالك ــــــست ل العقليــــــة والعــــــادات ة، ــــــا امل ــــــ مــــــستوانا عــــــن النظــــــر عــــــض ضــــــعيف علــــــم ــــــ رإ

العمـــل كيفيـــة معرفـــة ـــ بـــل الذكيـــةاملعلومـــات الـــسلوكيات مـــن نمـــط ـــ ف ا، واســـتخدام ـــا عل

بيـة ال وتـدعو سـابق، نمط ع ا إنتاج إعادة أو ا ا استذ س ول املعرفة إنتاج إ املتعلم ريقود

مـن بدايـة التعلـيم مراحـل جميـع ـ ـسة الرئ ـداف مـن العقلية العادات و ت أن إ ديثة نا

امل التعليم إ ي بتدا ـتالتعليم أجر ـ ال والبحـوث اسـات الد مـن ـ الكث ذلـك إ ش و رتقدم،

العقل عادات  . مجال

عقليـة عـادات يتمتـع الـذي ص ال أن نجد فإننا العقلية العادات تأملنا إذا أنھ كما

ــــ العق ـــشاط ال أثنــــاء ا ســـ ما و العــــادة–رجيـــدة إليـــھ ــــش كمـــا ذكيــــا ا ســـلو ـــسلك أنــــھ ـــ بمع
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ما–العقلية أساسـھر ـ ع ـا قو دافعـا ـان والـذي ـي د التـذو ـ ع ة قـد ه ـ غ مـن أك و ي
ً ً

ق رن

ا ا البحث موضوع اح اق  .تم

البحث لة  :مش
بتقـــديم ـــتم و بالنمطيـــة، تـــصطبغ دبيـــة النـــصوص س تـــد طـــر أن الباحـــث رالحـــظ ق

امل عاقب بل بداع، و التفك ثقافة ال الذاكرة بثقافة تم و أحيانـا–تعلماملعلومات،
ً

ملحاولـة-

آخر ع شعر ت ب تفضيل اتب ال فرأى املألوف، عن ج ر وا مثال-وبداع
ً

املعلـم،- أي رو

ن املتعلمـ أداء ـ ع ذلـك عكـس ا وقد آخر، أي لھ ان ملن والثبو ل والو املتعلم، أي ذاتھ و رو رر

ب الباحث شعر وقد ي، د التذو ات ا م م لد ضعفت قحيث ير ما خالل من لة  :املش

يــــة• العر اللغــــة شــــعبة العمليــــة بيــــة ال طــــالب ــــ ع الباحــــث الثالثــــة(إشــــراف ) الفرقــــة

س، التــد وطرائــق ــ التد داء نمطيــة الحــظ حيــث شــراف، نــا بتف بيــة ال ليــة رب ر

ـ ع طـالع و الطـالب، ـؤالء مناقـشة خالل من وذلك ي؛ د التذو ات ا م قوضعف ر

اسـاتنماذج الد مـن ـ الكث ألن البحـث؛ ـذا يدعم الذي مر س، للدر م إعداد رمن ُ و

التـذو ـ الطـالب ضـعف أسباب من س التد قة وطر املعلم أن إ ت أشا قوالبحوث ر ر

ي  .د

س• التـــــــد يئـــــــة أعـــــــضاء عـــــــض أداء نـــــــا–رمالحظــــــة بتف بيـــــــة ال ليـــــــة ـــــــ إ ن املنتـــــــدب

النــصوص-شـراف م ـس تد أثنــاء أثنــاءرــ ــضو ا ـ م مــ ئذان ســ عـد ردبيــة،

ــــ ع تركــــز ــــ ال لقائيــــة قــــة الطر ــــستخدمو ــــم أ للباحــــث اتــــ حيــــث س؛ نالتــــد ر

ات ـــــا م ـــــ ع ب والتـــــد العقــــل، وإعمـــــال ـــــ التفك فرصــــة للطـــــالب يحـــــو ي وال ن، رالتلقــــ ر ن

ا سو يد ال النصوص خالل من ي د رالتذو  .ق

ــ• ال ســتطالعية اسـة ـرالد ع الباحــث ــا الثالثــة) 30(أجرا الفرقــة طــالب مــن طالبــا
ً

التــذو مقيــاس تطبيــق أشــار حيــث ــر، جامعــة بيــة ال ليــة ب يــة العر اللغــة قشــعبة ز

أن عـــن النتـــائج أســـفرت حيـــث ـــي، د التـــذو ات ـــا م ضـــعف ـــ إ الطـــالب ـــ ع ـــي قد ر

يحققــوا% 85 لــم الطــالب عــدد امل% 40مــن ــ ــ العظ جــة الد الــذيرمــن مــر قيــاس،

الفرقــة طــالب لــدى ــي د التــذو ات ــا م تنميــة ــ ع للعمــل البحــث ــذا إجــراء قيــدعم ر ُ

ر جامعة بية ال لية ب ية العر اللغة شعبة  .زالثالثة

الـــــسابقة• اســـــات ـــــ: رالد ـــــي د التـــــذو ات ـــــا م ـــــ ضـــــعف وجـــــود ـــــ إ ت أشـــــا قحيـــــث ر ر

ـ ع العمـل ة وضـر املختلفة؛ التعليم تقليديـةورمراحل ـ غ طـر واسـتخدام تـھ، قمعا

ــــــذه مراجعــــــة و وتذوقـــــھ، ــــــي د الــــــنص مـــــع للتفاعــــــل ن املتعلمــــــ أمـــــام الفرصــــــة ـــــيح ت

يـــزال فـــال ذلـــك ـــرغم و التعلـــيم، مراحـــل ـــ ن املتعلمـــ ـــ ع ركـــزت ـــا أ نجـــد اســـات، رالد



فاعلیة استراتیجیة مقترحة قائمة على عادات العقل في تنمیة بعض 
مھارات التذوق األدبي لدى طالب شعبة اللغة العربیة بكلیة التربیة 

 عة األزھرجام

  ُھواري عبد الحفیظ على عكیر
  خالد محمود محمد عرفان/ د.أ

 نصر الدین خضري أحمد علي/ د.أ

 

 

330 

منــــھ و ــــش و امليــــدان، واقــــع بــــذلك ينطــــق ــــي، د التــــذو ات ــــا م ــــ ضــــعفاء قالطــــالب ر

تجـــــرامل ـــــ ال متحانـــــات نتـــــائج عليـــــھ د ـــــش و م، أنفـــــس والطـــــالب ـــــو واملوج ىعلمــــو ن ن

الــذين ن املعلمــ الطــالب دفا مــس ــا ا البحــث فكــرة ت بــر نــا ومــن الطــالب، ــؤالء ل
ً

ز

التعلــــــيم بمراحــــــل والطــــــالب التالميــــــذ لــــــدى ــــــي د التــــــذو ات ــــــا م تنميــــــة ــــــم قينــــــاط ر

عد فيما  . املختلفة

ت ســـبق مـــا ضـــوء ــ ـــيو د التـــذو ات ـــا م ـــ ضـــعف وجـــود ــ البحـــث لة مـــش قتمثـــل ر

ــــر، جامعــــة بيــــة ال ليــــة ب يــــة العر اللغــــة شــــعبة الثالثــــة الفرقــــة طــــالب تحديــــدزلــــدى مكــــن و

التــا س الــرئ الــسؤال ــ الــسابقة البحــث لة القائمــة: مــش حــة املق اتيجية ســ فاعليــة مــا

ات ـــا م عـــض تنميـــة ـــ العقـــل عـــادات ـــ يـــةرع العر اللغـــة شـــعبة طـــالب لـــدى ـــي د قالتـــذو

ر؟ جامعة بية ال لية  زب

التالية الفرعية سئلة س الرئ السؤال ذا من تفرع  :و

ات• ـــا مل ــ املعر انــب ا تنميــة ــ العقــل عـــادات ــ ع القائمــة حــة املق اتيجية ســ فاعليــة رمــا

شعبة الثالثة الفرقة طالب لدى ي د ر؟قالتذو جامعة بية ال لية ب ية العر  زاللغة

ات• ـــا مل ــي دا انـــب ا تنميــة ــ العقـــل عــادات ـــ ع القائمــة حــة املق اتيجية ســـ فاعليــة رمــا

ر؟ جامعة بية ال لية ب ية العر اللغة شعبة الثالثة الفرقة طالب لدى ي د زالتذو  ق

البحث ض  :وفر

عنــــــد• إحــــــصائيا دال فــــــر يوجــــــد داللــــــةقال املجموعــــــة) α≥. ،.1(ىمــــــستو جــــــات د متوســــــط ن ربــــــ

املعرفيــة وانــب ا الختبــار البعــدي القيــاس ــ الــضابطة املجموعــة جــات د ومتوســط يــة، رالتجر

ي د التذو ات ا قمل  . ر

داللـــــة• مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دال فـــــر يوجـــــد ىال املجموعـــــة) α≥. ،.1(ق جـــــات د متوســـــطي ن ربـــــ

ال ن القياس ية يالتجر د التذو ات ا مل املعرفية وانب ا الختبار والبعدي ققب  . ر

داللــــــة• مــــــستو عنــــــد إحــــــصائيا دال فــــــر يوجــــــد ىال املجموعــــــة) α≥. ،.1(ق جــــــات د متوســــــط ن ربــــــ

ات ـــا مل دائيــة وانــب ل البعــدي القيــاس ـــ الــضابطة املجموعــة جــات د ومتوســط يــة، رالتجر ر

ي د  . قالتذو

إحـــــ• دال فـــــر يوجـــــد داللـــــةقال مـــــستو عنـــــد املجموعـــــة) α≥. ،.1(ىصائيا جـــــات د متوســـــطي ن ربـــــ

ي د التذو ات ا مل دائية وانب ل والبعدي القب ن القياس ية قالتجر  .ر

البحث داف  :أ
البحث• عينة الطالب لدى ي د للتذو املناسبة العقل عادات  .قتحديد

عـــــاد• ـــــ ع القائمـــــة حـــــة املق اتيجية ســـــ عينـــــةبنـــــاء لـــــدى التـــــذو ات ـــــا م لتنميـــــة العقـــــل؛ قات ر

 .البحث



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد

 

 

331 

البحث• عينة لدى ي د التذو ات ا م تنمية حة املق اتيجية س فاعلية قتحديد  .ر

البحث مية أ
َ

: 
ي ملا البحث مية أ ترجع  : قد

للبحث- أ ة النظر  .مية

من• ديثة ا ات تجا بھ تنادي ملا استجابة البحث ذا يعد والذا املستمر التعلم  .حيث

ر• تطــو أو بتخطــيط يقومــو عنــدما املنــا ي ومطــو مخططــي للبحــث النظــر طــار يفيــد نقــد ري

العقل عادات ضوء ية العر اللغة  .من

للبحث- ب التطبيقية  .مية

د• التـذو ات ـا م تنميـة لكيفيـة ـي إجرا بنمـوذج امعـة با والنصوص دب أساتذة د قتز ر ـيو

العقل عادات تفعيل ق طر  .عن

ــــ• إ خــــاص بوجــــھ يــــة العر واللغــــة عــــام، بوجــــھ التعليميــــة العمليــــة ــــ ع ن القــــائم أنظــــار توجيــــھ

ا وتذكر يم املفا حفظ ع ك ال من بدال العقل عادات نمية ب تمام
ً

. 

البحث  :من
اتيجية ســ فاعليـة ملعرفـة ؛ ــ التجر شـبھ املــن الباحـث القائمــةـستخدم حـة املق

اللغـة شـعبة الثالثـة الفرقـة طـالب لـدى ـي د التـذو ات ـا م عض تنمية العقل عادات قع ر

ر جامعة بية ال لية ب ية  .زالعر

البحث ات  :متغ
املستقل• العقل:املتغ عادات ع القائمة حة املق اتيجية  .س

ع• التا التذو:املتغ ات ا م قعض ير  .د

التجر  :التصميم
ن ملجمــوعت ي العــشوا ختيــار ــ ع القـائم ــ التجر التــصميم ــ ع البحــث ــو: عتمـد و

بـ س البعدي(ما القب القياس ذات والضابطة ية التجر ن املجموعت  ).تصميم

البحث  :حدود
الثالثة• الفرقة طالب من ية-مجموعة العر اللغة بية-شعبة ال لية ليةب  .بالدق

لية•  بالدق بية ال لية ب ية العر اللغة شعبة الثالثة للفرقة املناسبة التذو ات ا م قعض  .ر

منظـو•  من العقل عادات بتعـاطف، (Costa & Kallickرعض صـغاء املاضـية، ف املعـا رتطبيـق

والتصو التخيل ، التفك التفك لة، املسؤ املخاطرة ، التباد رالتفك  ) و
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البحث  :إجراءات
التالية طوات ا وفق البحث إجراء  :يتم

أوال
ً

ة- النظر وانب  :ا

البحث• ذا املرتبطة دبيات و اسات، والد البحوث ع  .رطالع

العقل• وعادات ي د بالتذو املرتبطة السابقة اسات والد النظر طار قإعداد  .ري

البحث-ثانيا أدوات  :إعداد

البحث أغراضھستخدم تحقيق أجل من التالية  :دوات

البحث• لعينة واملناسبة ي د التذو ات ا بم ققائمة  .ر

البحث• عينة لدى ي د التذو ات ا مل املعرفية وانب ا قاختبار  .ر

البحث• عينة لدى ي د التذو ات ا مل دائية وانب ل قمقياس  .ر

ات• ا مل دائية وانب ا يح لت يرمعيار د  .قالتذو

العقل• عادات ع القائمة حة املق اتيجية  .س

ة-ثالثا املعا مواد ي: إعداد ما  :وتتضمن

ا•  صالحي من للتأكد ن املحكم من مجموعة ع ا وعرض حة املق اتيجية س بناء
َّ

. 

ن•  املحكم السادة من حة املق التعديالت  .إجراء

عا ة-را التجر  :ستطالعيةإجراء

ــ ع اســتطالعية ــة تجر إجــراء يــتم ــة، املعا ومــواد البحــث، أدوات ة ــ مــن ــت ّللتث

التعديالت عمل يتم ستطالعية ة التجر نتائج ع ناء و اسة، الد عينة غ ّعينة  .ر

ائية-خامسا ال ة  :التجر

نتـــــا ضـــــوء ـــــ ـــــة املعا ومـــــواد دوات ـــــ مـــــة الال التعـــــديالت إجـــــراء عـــــد ـــــةزو التجر ئج

التالية طوات ا ضوء ائية ال ة بالتجر القيام يتم  :ّستطالعية،

اســـة• الد عينـــة يـــة: راختيـــار العر اللغـــة شـــعبة الثالثـــة الفرقـــة طـــالب مـــن ـــا اختيا ريـــتم ّ

ن افئت مت ن ملجموعت ا وتقسيم ر، جامعة بية ال لية وضابطة(زب ية،  ).تجر

ـــــ• القب اخ: القيـــــاس اتتطبيـــــق ـــــا مل دائيـــــة وانـــــب ا ومقيـــــاس ـــــي، د التـــــذو رتبـــــار ق

قبليا تطبيقا ن املجموعت ع ي، د ًالتذو ً  .ق

ــة• املعا مــواد حــة(تطبيــق املق اتيجية نمــا) ســ ب يــة، التجر املجموعــة طــالب ــ ع

املعتادة قة بالطر الضابطة املجموعة طالب س  .ريد

البعـــــــدي• مـــــــن: القيــــــاس ـــــــاء ن املجموعـــــــةعــــــد ـــــــ ع حــــــة املق اتيجية ســـــــ تطبيــــــق

البحث أدوات باستخدام البعدي القياس يتم ية،  .ّالتجر

ا• وتفس إحصائيا، البيانات وتحليل جمع
ً

. 
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البحث•  نتائج ضوء حة املق اسات الد وتقديم التوصيات  .روضع

البحث ات  :مصط
العقل  :Habits of Mindعادات

ـا ـاCosta & Kallickعرف ــة" بأ مواج عنــد ذكيــة قــة بطر التــصرف ــ إ الفــرد نزعــة

ـ ع لة املـش ـو ت قـد إذ املعرفيـة، تـھ بن ـ متـوفر ـ غ ـل ا أو جابـة ـو ت عندما ما، لة نمش ن

توظيـــــف ــــ إ ضـــــمنا العقــــل عـــــادات ــــش كمـــــا غــــامض، موقـــــف أو لغــــز، أو ، ـــــ مح موقــــف يئــــة
ً ّ

الفرد عرف ال عندما ي الذ املناسبالسلوك ل ا أو طراد". (جابة  ).2012،288: حيدر

إجرائيــــا عــــرف ــــا: و يمتلك ــــ ال الذكيــــة، والــــسلوكيات ات والقــــد ات ــــا امل مجموعــــة رــــ ر

جـــــراءات و ـــــشطة مـــــن العديـــــد تتـــــضمن ـــــ وال ـــــة، لغو مـــــة مل عرضـــــھ أثنـــــاء ا ســـــ ما و الفـــــرد
ُ

ر

مثــل امل: العقليــة املعرفــة تطبيــق ، ــ التفك ــ ــ مالتفك بــتف صــغاء جديــدة، مواقــف ــ ع اضــية

والتجديد والتصو التخيل ، التباد التفك لة، مسؤ مخاطر ع قدام عاطف، رو  .    و

ي د  :قالتذو

اك إد خــالل مـن والتحليـل بالتـدقيق ــي د الـنص تنـاو ـ ع املــتعلم ة قـد بأنـھ رعـرف لر

ودالال اكيب ال م وف ي، املعا ودقة مال، ا والـتفطننوا البيانيـة، الـصو قيمـة وتحديـد را،

إصـــــدار ــــ ع ة والقــــد ــــة، التجر عناصــــر ونقــــد للــــنص، ي ســــلو والتحليــــل املبتكــــرة ات العبــــا ــــ رإ ر

النص ع ام النجار. (ح ب و اتة  ).  2003،97: زحسن

إجرائيـــــا عــــرف للتحليـــــل: و العـــــام ــــم والف الـــــسطحية مـــــن ــــي د بـــــالنص نتقـــــال بأنــــھ

ماليــــة، ا الــــصو واســــتخراج والــــضعف، القــــوة مــــواطن اك إد خــــالل مــــن جــــزء ــــل ل روالتقــــ ر

النص ا م و امل اكيب ال م عن...نوف إجابتھ الطالب ا عل يحصل ال جة بالد قاس و ، را

انـــب ل املــستعمل املتــدرج التقــدير مقيــاس جـــات ود ، ــ املعر انــب ل املــستعمل ختبــار رفقــرات

ي  .دا

للبحث النظر  : يطار

أوال
ً

العقل:   :عادات
وصـــــف املتحــــدة بالواليــــات ن البــــاحث عــــض حـــــاو عنــــدما العقــــل عــــادات ــــوم مف ــــر لظ

ــــم ــــ انت ــــ ح اليوميــــة عمــــال و الـــصفية ســــات املما خــــالل مــــن املتوقعــــة الذكيــــة رالـــسلوكيات

ــــوم املف ـــذا وســــاند العقـــل، عــــادات الـــسلوكيات ــــذه ـــسمية ــــ إ كتابــــاتاملطـــاف ه ــــو ظ رمنـــذ

ن بـــــار س)1985(وجوناثـــــان إنـــــ ـــــرت ر النجـــــر) 1986(و، ن عـــــادات) 1989(وإلـــــ تمـــــام اد زثـــــم

ا وضع ح ة بو ال وساط ا) Marazano) 1992العقل وصـنف الـتعلم عـاد أ نموذجـھ ضـمن

امس ا البعد ا أ اليك(ع نا ب وستا، ثر  ).25: د2003رآ
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نوفـل محمـد ـش ألن) 65: 2008(ُو ديثــة ا بيـة ال دعـوة جـاءت املنطلـق ــذا مـن أنـھ

مـــن يقاظ ســ ـــ ع املــرء عتـــاد فكمــا والنــوم، والـــشرب ــل عـــادات مثــل العقـــل عــادات ــو نت

اتيجيات ســ اســتعمال ـ ع عتــاد أن ــ ب في الوضـوء، عنــد الــسواك اسـتعمال أو مبكــرا النـوم
ً

م عمل بأي يقوم أن قبل أعمالھالعقلية  .ن

تنميــــــة وإنمـــــا فحـــــسب، املحتـــــو إكــــــساب التعلـــــيم ـــــدف عـــــد لــــــم أنـــــھ الباحـــــث ـــــر يو ي

العقلية ـانHabits of Mindالعادات أيا نفسھ ع معتمدا يتعلم أن من الفرد يتمكن بحيث ؛
ً ً

ـــداف أ أســـ يــاة ا مـــدى الـــتعلم يجعــل ل ـــش املختلفـــة يــاة ا مراحـــل ـــ و معرفتــھ، ـــد ير مــا

بية  .ال

العقل.1 عادات يفات  :تص

إال ـــا، تناول ــ ال النظـــر ــات وج بتعـــدد العقــل عـــادات يفات تــص عـــددت و تنوعــت لقــد

يف تـص ـ ع سـيعتمد ـا ا البحـث أشـارCosta & Kallickأن كمـا يف، التـص ـذا عـد حيـث ؛

نوفــــــل بكـــــــر العـــــــادات)84: 2008(محمــــــد وتطبيـــــــق وتفــــــس شـــــــرح ــــــ إقناعـــــــا يفات التــــــص ـــــــ أك ،
ً

عـــشرةالع ســـت مــن يف التـــص ــذا ـــو ت و ه، ــ غ مـــن ـــ أك بحثيــة اســـات د ــ ع العتمـــاده نقليــة، ر

ي اآل الدماغ جان ع عة مو و مثمرة، إنتاجية أفعال إ ا امتلك من تقود  :زعادة،

للعـــــادات) 7(- ـــــ الك العـــــدد مـــــن ا ـــــسب و الـــــدماغ مـــــن ـــــسر انـــــب با مختـــــصة عقليـــــة عـــــادات

 %43.75العقلية

للعـــــادات) 9 (- ـــــ الك العـــــدد مــــن ا ـــــسب و الـــــدماغ مـــــن يمــــن انـــــب با مختـــــصة عقليـــــة عــــادات

ذلك%56.25العق يو التا ل والش ،: 

ل الدماغ): 1(ش جان ع عة مو العقلية  زالعادات



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد
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العقل.2 عادات تنمية  أسس

ـ ع بنـاء العقـل عـادات تنميـة ـ م ـس قـد ـ ال سس من مجموعة ًناك ُ
سـتفادة

ا ذكر وال العقل، عادات مجال السابقة والبحوث اسات والد ة بو ال دبيات  ,Costaرمن

& Kallick) 2003ا) 86 -2: ب  :وم

ا• تحقيق إ س ة و تر دافا أ ا باعتبا العقل عادات مع  .  رالتعامل

العقل• عادات لتعلم املناسب الوقت  .. توف

باملناقشا• ةتمام صغ مجموعات والعمل ا الد الصف داخل  رت

التفك• وقت ع من: التأكيد وقت إعطاء ق طر السؤال) ثانية7 -5(عن طرح  .عد

وسلوكياتھ: التعاطف• وعواطفھ الطالب ملشاعر وقبولھ املعلم تجاوب  . ع

ن.3 املتعلم لدي العقل عادات تنمية املعلم  :ردو

سع أيمن اسة د ي) 431: 2006(يدرصت فيما ا وأبر دوار ذه م  :زأ

العقل- عادات من عادة ل حو نقاش حلقة ة لإدا  .ر

العقل- عادات عالقة ا ل ال صية ال النوادر ببعض ن املتعلم  .مشاركة

املناســـــــبة- العقليـــــــة العـــــــادات تحـــــــت ا يف وتـــــــص بدقـــــــة، ن املتعلمـــــــ ســـــــلوكيات مالحظـــــــة

املـــتعلم يـــصنف كـــأن ـــوللـــسلوك؛ الـــسلوك ـــذا بـــأن مـــا لة مـــش حـــل محاولـــة مـــن ـــل ي ال الـــذي

املتعلم ا لف امل مة امل أداء ع صرار و املثابرة س العقل عادات من  .عادة

العقــل- عــادات نميـة ب املرتبطــة اتيجيات سـ ر وتطــو تحديــد ـ ع ن املتعلمــ مـساعدة

ا تنمي دو ير  .نال

ســي- ومد صــفية علــم ئــة ب وذلــكرخلـق العقــل، عــادات واســتخدام تنميــة ــ ع ع ــ ة

خـــــــالل اليوميـــــــة،: مـــــــن يـــــــاة ا ـــــــشطة بأ العقـــــــل عـــــــادات مـــــــزج العقـــــــل، لعـــــــادات نمـــــــوذج تـــــــصميم

ا الد الفصل داخل اسية الد شطة رو  .ر

ي.4 د والتذو العقل  :قعادات

يوســــــف يجيــــــب الطالــــــب؟، تــــــذو يطــــــو العقــــــل عــــــادات اســــــتخدام ــــــل نقــــــو قبدايــــــة رل

عموقطامي، تية) 147: 2005(روأميمة ات لالعتبا  :ربنعم

بفاعلية- الطالب ار ألف ة إدا العقل  .رعادات

جديدة- قة بطر املوجودات تنظيم ع للطالب ب تد العقل  .رعادات

مألوفة- غ قة بطر شياء إ النظر ع للطالب ب تد العقل  .رعادات

جيدة- قة بطر ن للذ ة إدا العقل  .رعادات
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ثـــمو ـــا، وتنظيم ه ــا أف ة إدا ـــ ع الطالــب ســـاعدت إذا العقـــل عــادات أن الباحـــث رــر ر ي

ـــــا ل مـــــو ـــــذه فـــــإن جيـــــدة؛ قـــــة بطر ن الـــــذ ة وإدا مألوفـــــة، ـــــ غ قـــــة بطر شـــــياء ـــــ إ رالنظـــــر ر

عليھ ض املعر ي د النص يتذو الطالب تجعل ومقدمات  .ق

تت جوانـــــب عـــــة أ ــــــي د للتـــــذو فـــــإن ذلـــــك ـــــ إ رباإلضـــــافة ـــــق ــــــ: (مثـــــل العق انـــــب -ا

ي مــا-الوجـدا ــ)جتمــا-ا العق انـب ا يتــضمن حيــث ــا: ؛ د املــز العقليــة وســتعدادات

ـ ومـا ـا، يـو ـ ال ي املعـا اك وإد الـنص، ـ دة الـوا ـار ف م ف ع ساعده وال رسان، ر
ُ

تتــو أن للمتـــذو بـــد فـــال تنــاقض؛ أو ســـطحية أو عمـــق مـــن ـــقالــنص ال العقليـــة ات القـــد لديـــھ رفر

مـــن تمكنـــھ عاليــة بكفـــاءة يتمتـــع وأن عليــھ، ميـــة تقو ــام أح وإصـــدار ـــي، د العمــل ـــم لف لــھ ُتؤ

ـــــــشكيل إعــــــادة ــــــ ع ــــــساعده ممــــــا والتخيـــــــل؛ ســــــتدالل، و م ــــــالف املعرفيــــــة؛ العمليــــــات ُمــــــام ز

ا تتـ ــذلك و العقليـة؛ اتــھ لقد تبعـا ــي د للـنص ــ العق راملـضمو
ً

التــذون ن بــ ـة القو قلعالقــة

العقل شعبان،. (وعادات ر  ).104: 2011ما

ي: ًثانيا د  :قالتذو
ـــساعد ـــو ف دبيـــة، النـــصوص اســـة لد ـــ الك ـــداف مـــن عـــد ـــي د التـــذو ُإن رُ ى ق

برابطــــــة حــــــس و ــــــم يف حياتــــــھ، ــــــ دب بقيمــــــة ــــــشعر ــــــشطا، إيجابيــــــا ــــــو ي أن ــــــ ع الطالــــــب
ً ً

ن

النص ن ب بوضـوحوجدانية اللغـة اسـتعمال ـ ع ا قاد املتعلم يجعل أنھ كما نفسھ، ن و ي د
ً
ر

والتعب التفك اتھ،. (ودقة  )259: 1994حسن

ي.1 د التذو  قجوانب

ذكــر كمــا تفــصيال ــا تناول يمكــن جوانــب عــة أ وللتــذو
ً

ر طعيمــھ: ق ،)139: 1971(رشــدي

ة حنو رمصر ي)61: 1985(ي فو ا ز، شعبان)59: 2009(ر ر ما ،)2011 :104.( 

ــــــ• العق انــــــب ـــــــ:ا وال ــــــسان، ــــــا د املـــــــز العقليــــــة ســــــتعدادات يتـــــــضمن ــــــو وو

عمـق مـن الـنص ـ وما ا، يو ال ي املعا اك وإد النص، دة الوا ار ف م ف ع رساعده ر
ُ

ا العقليـة ات القـد لديـھ تتـوفر أن للمتـذو بد فال تناقض؛ أو سطحية رأو العمـلق ـم لف لـھ تؤ ـ ل

عليھ مية التقو ام ح وإصدار ي،  . د

ي• الوجدا انب ال:ا والدوافع، ، وامليو ات، تجا و صية، ال القيم تضمن لو

أو ــسان بـھ يقبــل ي وجـدا أسـاس ــشكيل ـ ا دو يلعــب ممـا فـراد، مــن ه ـ غ عــن الفـرد ـ تم
ً
ر ّ ُ

م لھ يتعرض أو عليھ عرض ما أعماليرفض  .ن

مـا• ا انـب ســائل:ا و ـي، د العمـل أجـزاء ن بـ بالعالقــات يخـتص انـب ا ـذا وو

الـــنص ـــ جزئيـــة ـــل اك إد ـــ بمع ـــي؛ د العمـــل ـــ ل الـــش ـــ ع يركـــز ـــو ف عنـــھ؛ ـــ لمـــة(رالتعب

لغو تركيب أو أدبية ة صو أو يانت
ُ

حساس) ا...ر أو الفكرة ا  . رودو
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جتما• انب الفـرد:ا تمـد وال بية، وال والثقافة شئة الت عمليات يتضمن و و

ض يتعـا مـا ـرفض و ـا مع يتفـق ما فيقبل حياتھ؛ ء ل ن ب ا ضو يفاضل ال رباألسس

ـــــسب يك التـــــا و املفـــــضلة، الـــــسلوك وأســـــاليب ة املختـــــا النمـــــاذج للفـــــرد تقـــــدم ـــــا أ كمـــــا ـــــا، رمع

نمـــاذ يفـــضل تجعلـــھ ســـلوكية أخـــرأســاليب ـــرفض و دب مـــن عـــد. يج جتمـــا انـــب فا لـــذا

تـذو ألن ؛ التـذو عمليـة أسـاس ـو ف ـا، جميع ـي د التـذو جوانـب يـضم الـذي الوعاء قبمثابة ق ق

جتماعيـــــة، تھ ـــــش وت اتــــھ، واتجا وثقافتـــــھ، تـــــھ، تر إطــــار ـــــ ـــــو ي إنمــــا ـــــي د للعمـــــل ناملتلقــــي

 .ومعتقداتھ

تحليــل عمليــة أن الباحــث ـر عمليــةيو ــت تفت منــھ يقـصد ال عــة أ جوانــب ــ إ رالتـذو ق

واحــد جانـب ـ إ النظـر دو القــار ا سـ يما واحـدة وعمليـة امــل، مت ـل فالتـذو ـا؛ ذا نالتـذو ئ ق رق

لعملية أو م ف يتحقق ح جانب ل ع للضوء سليط إال التذو عملية وما خر، قدو ن

الك س و يقالتذو د النص مال ا مواطن عن  .شف

طالبھ.2 لدي ي د التذو تنمية املعلم قدو  :ر

أن ينفـــــي ال ــــذا فــــإن العمليــــة، ـــــذه ــــ الطالــــب ــــ ع عتمـــــد ــــي د التــــذو أن قغــــم ر
لـدى ـي د التـذو تنميـة ـ م س أن للمعلم مكن و طالبھ، لدى التذو ية تر ه دو قللمعلم ُق ر

خالل من يطالبھ ما  : اتباعھ

ا- ـد ع املمكـن من وأنھ امللكة، ذه من ب بنص د مز طالب ل بأن املعلم يؤمن وأن

دب من الطالب سھ يد ما خالل من التعليم مراحل من مرحلة  .رأية

أن- ــــ ب ي بــــل ، واملعنــــو اللفظــــي الــــشرح عنــــد النــــصوص ــــة معا ــــ املعلــــم يقــــف يأال

نــوا عــن الكــشف ــ إ طالبــھ ــذايوجــھ ومــصدر الــنفس ــ ه وتــأث ــ التعب ــ مــال ا

 .التأث

حظـا- ـم ل يوفر وأن املشاركة ع الطالب ع أن عليھ بل بالعمل املعلم ستأثر أال
ً

الرأي ة حر من ا كب
ً

. 

ـــو- ت وأال دقيقــة، امــا أح طالبـــھ مــع املعلــم ـــا إل ــ ت ي ــ ال الفنيـــة ــام ح ــو ت نأن ن
ً

عبا ام ح التحديدذه ا عو كة مش وجمال عامة، زات
ً ّ  .ر

أو- ات العبــــا عــــض ن بــــ أو دبيــــة النــــصوص ن بــــ نــــات املوا عقــــد مــــن املعلــــم ــــ يك رأن ز
عليـــھ كــم وا نـــھ ب املفاضــلة لت ســـ ه ــ غ نـــا مق عــرض إذا ـــي د فالعمــل املفــردات؛

ً

يم،( إبرا العليم اتھ274: 1990عبد حسن ،1993 :151( 

وإ.3  :فادةعليق

ا استخلــــص أساســــية نقاطـــا ثمــــة فــــإن البحـــث ــــذا ــــاص ا النظـــر طــــار ختــــام ـــ و
ً

ي

ي فيما تتمثل بحثھ إجراءات ا إل ند واس السابقة، اسات والد دبيات من  : رالباحث

فيھ- العقل وإعمال م، عل ض املعر ي د النص للتفك للطالب الفرصة  .واتاحة
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بح- الـنص موضوع ط ـر ع فيقبلـو ـم ل ـسبة بال ميتـھ بأ ا ـشعر ـ ح الطـالب؛ نيـاة و

استھ  .رد

ــــــ- وغ يحة الــــــ الطــــــالب، مــــــن اء ــــــل تقبــــــل ــــــ ع ة القــــــد املعلــــــم لــــــدى ــــــو ي رأن ر ن

ـــــا خالل مـــــن يتحقــــق نقطـــــة للطـــــالب يح الــــ ـــــ غ ـــــم الف مــــن يجعـــــل وأن يحة، الــــ

يح ال م  .الف

إ- مة بامل والتمسك املثابرة ع الطالب احث اكتمال ن  .ح

التفك- التفك ع الطالب املعرفة(مساعدة اء و  ).رما

مخاطرتھ- عن مسئولية لديھ و ت وأن للمخاطرة، للطالب الفرصة  .نإتاحة

م- مــــ ــــل ـــ ي ــــ ح م؛ بيــــ ســـئلة وطــــرح ، التبــــاد ـــ للتفك للطــــالب الفرصــــة يإتاحـــة ُ

ه غ بفكر  .فكره

املـــــشاركة- ـــــ ع الطـــــالب يع وعـــــدمـــــ الـــــرأي، ـــــة حر مـــــن ا ـــــ كب حظـــــا ـــــم ل يـــــوفر وأن
ً ً

بالعمل ثار  .ست

املفــردات؛- أو ات العبــا عــض ن بــ أو دبيــة النــصوص ن بــ نــات املوا عقــد مــن ركثــار ز
عليھ كم وا نھ ب املفاضلة لت س ه غ نا مق عرض إذا ي د فالعمل

ً
. 

البحث  :إجراءات

أوال
ً

ا– وضبط البحث أدوات شملإعداد  :و
ي-أ د التذو ات ا م ققائمة  :ر

ن تبـــ مقدمـــة ــ ع اشـــتملت وقــد ـــي، د التــذو ات ـــا م تتـــضمن مبدئيــة قائمـــة ــ إ التوصـــل قتــم ر

عـادات املرتبطـة ـة النظر يم املفـا عـض وتوضـيح القائمـة، ـذه تطبيـق ومـن البحث من دف ال

املق التعديالت وإجراء ن، املحكم ع ا عرض وتم ائيةالعقل، ال ة الصو إ ا وصوال رحة
ً

  . 

ي-ب د التذو ات ا مل املعرفية وانب ا قاختبار  :ر

طـالب ة قــد قيـاس ختبـار دف يــة-راسـ العر اللغـة شـعبة الثالثــة جامعــة-الفرقـة بيـة ال ليـة ب

وضـــبط ا تحديـــد تــم ـــ ال ـــي د التــذو ات ـــا مل املعرفيـــة وانـــب ا مــن الـــتمكن ـــ ع قــر ر ـــز ا

تية طوات ا وفق وذلك ي د التذو ات ا م ققائمة  :ر

ـــا جوان ــر تظ مناقـــشة ا ومناقــش ا، تحديـــد تــم ـــ ال ــي د التـــذو ات ــا م قمراجعــة ر

وانب ا ذه ل املناسبة سئلة وضع ليتم  . املعرفية؛

وامل ات ختبا بناء املتخصصة العلمية واملراجع املصادر من سرستفادة  .قاي

شــــبكة ــــ ع املواقــــع عـــض أو واملجــــالت، دب، و يــــة العر اللغـــة كتــــب مــــن ســـتفادة

ختبار مفردات لصياغة نت  .ن

ي د للتذو اسة الد ذه الباحث ناه ت الذي ي جرا ف قالتعر  .ر
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ســــئلة عــــدد بلــــغ ــــ) 60(وقــــد إ بــــھ وصــــوال ن املحكمــــ ــــ ع ختبــــار عــــرض وتــــم ســــؤال
ً ً

بلــــغ حيــــث ختبــــار وثبــــات صــــدق ــــساب اســــتطالعية عينــــة ــــ ع تــــھ تجر ثــــم ائيــــة، ال ة رالــــصو

لالختبار الثبات النتائج) 0.884(معامل ة للثقة يدعو إحصائيا دال معامل و و
ً

 

ي-ج د للتذو دائية وانب ا  قمقياس

شـــعبة الثالثـــة الفرقـــة طـــالب ة ـــا م ـــ ع التعـــرف املقيـــاس دف بيـــةراســـ ال ليـــة ب يـــة العر اللغـــة

الباحـــــث قــــام ذلــــك مــــن وللتحقــــق ــــي، د التــــذو ات ــــا مل دائيــــة وانــــب ا مــــن ــــر قجامعــــة ر ز

ــا لغو ضـبطا املـضبوطة النـصوص مـن مجموعـة ـ ع وليـة تھ صـو ـ اشـتمل مقيـاس ًبـصياغة ً
ر

مرتبطــــــة ســــــئلة ــــــو ت أن ــــــ و و ســــــئلة، مــــــن مجموعــــــة نــــــص ــــــل عقــــــب نســــــليما، ر اتً ــــــا ربامل

ة الــــصو ــــ إ بــــھ وصــــوال ن املحكمــــ ــــ ع املقيــــاس عــــرض وتــــم البحــــث، لعينــــة ومناســــبة راملحــــددة،
ً

الثبـــــات معامـــــل بلــــغ حيـــــث وثباتــــھ صـــــدقھ ــــساب اســـــتطالعية عينــــة ـــــ ع تــــھ تجر ثـــــم ائيــــة، ال

النتائج)  0.952(للمقياس ة للثقة يدعو إحصائيا دال معامل و و
ً

.  

وضبط: ًثانيا يةإعداد التجر ة املعا حة(مادة املق اتيجية  )س
ــــــ ع تقــــــوم ــــــ وال العقــــــل عــــــادات ــــــة نظر ــــــ ع اتيجية ســــــ بنــــــاء ــــــ الباحــــــث اعتمــــــد

ا م سس من  :مجموعة

اء- الذ إ النظرة املتعدة-غي اءات الذ إ اص وا العام الواحد اء الذ  .من

إعداد- من التعلم عاد أ  Marzanoنموذج

شر- ال الدماغ عن ديثة ا البحوث  .ينتائج

شط- ال التعلم التعلم: مبدأ عملية أثناء تة وإيجاب املتعلم  . شاط

ثالثا
ً

البحث:  ألدوات البعدي  التطبيق
صــد و عــديا البحــث أدوات تطبيــق تــم حــة املق اتيجية ســ س تــد مــن ــاء ن رعــد ر

ال النحو ع إحصائيا ا ومعا  :تاًالبيانات

و-أ  الفرض باختبار تتعلق  :لنتائج

أنـــھ ـــ ع الفـــرض داللـــة: يـــنص مـــستو عنـــد إحـــصائيا دال فـــر يوجـــد ىال ) α≥. ،.1(ق

القيــاس ــ الــضابطة املجموعـة جــات د ومتوســط يــة، التجر املجموعـة جــات د متوســط ن ربـ ر

ي د التذو ات ا مل املعرفية وانب ا الختبار قالبعدي  . ر

تطبيـــق باســـتخدامعـــد ق الفـــر حـــساب ثـــم عـــديا، تطبيقـــا وختبـــار ً للمجموعـــات) ت(ً

والـضابطةIndependent - Samples t testاملـستقلة يـة التجر ن املجمـوعت ن بـ ق الفـر ملعرفـة و،

ذلك يو التا دو وا ي، د التذو ات ا مل املعرفية وانب ا الختبار البعدي لالقياس ق   ر
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وقيمةاملتوسطا) 1(لجـدو ة املعيا نحرافات و ن" ت"رت ب ق الفر ملعرفة حصائية ا وودالل

ي د التذو ات ا مل املعرفية وانب ا الختبار البعدي القياس البحث قمجموع  .ر

الداللة مستو عند دولية ا ة) 0.01(ىالقيمة حر جة د وعند2.65= 58رو ،)0.05 = (1.99 

قيمـــــة أن الــــسابق ـــــدو ا مـــــن مـــــستو) ت(ليتــــ عنـــــد إحــــصائيا ىدالـــــة
ً

أن) 0.01( و

بلــغ البعـدي القيـاس ــ يـة التجر املجموعــة جـات د وتــراوح) 55.76(رمتوسـط ليـة، ال جــة الد رـ

نـــــ بـــــ الفرعيـــــة البعـــــدي) 13.70،14.30( عـــــاد القيـــــاس ـــــ جات الـــــد متوســـــط بلـــــغ نمـــــا ب ر،

الــضابطة ن) 15.33(للمجموعـة بــ الفرعيــة عــاد ــ وتـراوح ليــة، ال جــة الد ،)3.50،4.16( رــ

بلغـــــت ليـــــة ال جـــــة للد ة املحـــــسو التائيـــــة ـــــسبة ال قيمـــــة ن)70.02( روأن بـــــ وتراوحـــــت ، )25.83،

مـــستوـــ) 42.00 عنـــد دوليـــة ا مـــن ـــ أك ـــ و الفرعيـــة، تبلـــغ ) 0.01( ىعـــاد ، )2.65(حيـــث

ـ ع مؤشـرا عـد ـذا و ليـة ال جـة والد عاد، جميع إحصائيا دالة ق فر وجود إ ش مما
ً ً

ر و

ــي، د التــذو ات ـا مل املعرفيــة وانــب ا الختبـار البعــدي القيــاس ـ يــة التجر املجموعــة قتفـو رق

تــــــأثو يوجــــــد كمــــــا البــــــديل، الفــــــرض وقبــــــو الــــــصفر الفــــــرض فــــــض يــــــتم ســــــبق مــــــا ــــــ ع لنــــــاء ي ر

ـــ يو التــا ل والــش ــي د التــذو ات ــا مل املعرفيــة وانــب ا تنميــة ــ حــة املق اتيجية قلالســ ر

 .ذلك

نحرافاملتوسط العدد املجموعة البعد  

ياملعيار  

الفر قمتوسط

ن القياس ن  ب

املعيار طأ يا

قللفر  

قيمة

"ت"  

ىمستو

 الداللة

أو 1.53 4.16 30 الضابطة عـداد مرحـلة

ية التـحـض  0.749 14.30 30 التجر

10.13 0.311 32.57 0.01 

أو 2.09 3.60 30 الضابطة الـحضـانة مرحـلة

ختمـار ية   0.668 13.96 30 التجر

10.36 0.401 25.83 0.01 

ةالضابط شـراق 1.65 4.06 30  أو ام لـ مرحـلة

ية  0.836 13.70 30 التجر

9.63 0.339 28.40 0.01 

النـظر 0.973 3.50 30 الضابطة إعـادة  مرحـلة

التـحقق أو ية   0.924 13.80 30 التجر

10.30 0.245 42.00 0.01 

لية 2.86 15.33 30 الضابطة ال جة رالد  

ية  1.33 55.76 30 التجر

40.43 0.577 70.02 0.01 
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ل والضابطة) 2(ش ية التجر املجموعة جات د متوسط ن ب ق رالفر  و

ا الختبار البعدي يالقياس د التذو ات ا مل املعرفية قوانب  .ر

ي-ب  الثا الفرض باختبار تتعلق  :نتائج

أنــھ ـ ع الفــرض ـنص داللــة: و مـستو عنــد إحـصائيا دال فــر يوجـد ىال ) α≥. ،.1(ق

املعرفيـــة وانـــب ل والبعـــدي ـــ القب ن القياســـ ـــ يـــة التجر املجموعـــة جـــات د متوســـطي ن ربـــ

ي د التذو ات ا قمل  . ر

اختبـــــاروالختبــــا الباحــــث اســـــتخدم الفــــرض، ة ـــــ املرتبطـــــة" ت"ر اج  -Pairedولــــألز

Samples t testن التطبيقــ ـ يـة التجر املجموعـة أفـراد جـات د متوسـطي ن بـ ق الفـر ملعرفــة ر، و

ـــــــ يو التـــــــا ــــــدو وا ـــــــي، د التـــــــذو ات ــــــا مل املعرفيـــــــة وانـــــــب ا الختبــــــار والبعـــــــدي ــــــ لالقب ق ر

امل نحرافــات و وقيمــةاملتوســطات ــة متوســطي" ت"رعيا ن بــ ق الفــر ملعرفــة حــصائية ــا وودالل
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ات ــــا مل املعرفيــــة وانــــب ا الختبــــار والبعــــدي ــــ القب ن التطبيقــــ ــــ يــــة التجر املجموعــــة جــــات رد ر

ي د  .قالتذو

وقيمة) 2(لجـدو ة املعيا نحرافات و ن" ت"راملتوسطات ب ق الفر ملعرفة حصائية ا وودالل

املعرفيةمتوسط وانب ا الختبار والبعدي القب ن التطبيق ية التجر املجموعة جات رد

ي د التذو ات ا قمل  ر

الداللة مستو عند دولية ا ة) 0.01(ىالقيمة حر جة د وعند2.75= 29رو ،)0.05 = (2.00 

الــــسابق ــــدو ا مــــن قيمــــة: ليتــــ مـــــستو) ت(أن عنــــد إحــــصائيا ىدالــــة
ً

أن) 0.01( و

بلــغ البعـدي القيـاس ــ يـة التجر املجموعــة جـات د وتــراوح) 55.76(رمتوسـط ليـة، ال جــة الد رـ

ن ب الفرعية القيـاس)13.70،14.30( عاد ـ جات الد متوسط بلغ نما ب ـر، ) 13.63(القب

ن بــــ الفرعيــــة عــــاد ــــ وتــــراوح ليــــة، ال جــــة الد التائيــــة)2.93،3.70( رــــ ــــسبة ال قيمــــة وأن ،

بلغــت ليـــة ال جـــة للد ة ن) 82.00( راملحــسو بـــ وتراوحـــت الفرعيـــة،) 32.73،42.67( ، عـــاد ــ

مستو عند دولية ا من أك تبلـغ ) 0.01( ىو ـش )2.75(حيـث ممـا دالـة، ق فـر وجـود ـ وإ

البعـدي القيـاس ـ يـة التجر املجموعـة تفـو ـ ع مؤشـرا عـد ـذا و عـاد، جميع قإحصائيا
ً ً

ذلك يو التا ل والش ي د التذو ات ا مل املعرفية وانب ا قالختبار  .ر

نحراف املتوسط العدد القياس البعد  

ياملعيار  

الفر قمتوسط

ن القياس ن  ب

املعيار طأ يا

قللفر  

قيمة

"ت"  

ىمستو

 الداللة

أو 1.62 3.70 30 القب عـداد مرحـلة

 0.749 14.30 30 البعدي التـحـض

10.60 0.323 32.73 0.01 

الـحضـانة 1.27 3.63 30 القب  مرحـلة

ختمـار أو  0.668 13.96 30 البعدي 

10.33 0.305 33.93 0.01 

ام 1.23 2.93 30 القب لـ  مرحـلة

شـراق  0.836 13.70 30 البعدي أو

10.76 0.252 42.67 0.01 

النـظر 1.35 3.36 30 القب إعـادة مرحـلة

التـحقق أو  0.924 13.80 30 البعدي 

10.43 0.290 35.93 0.01 

لية 2.61 13.63 30 القب ال جة رالد  

 1.33 55.76 30 البعدي 

42.13 0.514 82.00 0.01 
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ل ن) 3(ش القياس ية التجر املجموعة جات د متوسطي ن ب ق رالفر  و

والب يالقب د التذو ات ا مل املعرفية وانب ل قعدي  ر

الثالث-ج  الفرض باختبار تتعلق  :نتائج

أنــھ ــ ع الفــرض ــنص داللــة: و مــستو عنــد إحــصائيا دال فــر يوجــد ىال ) α≥. ،.1(ق

القيــاس ــ الــضابطة املجموعـة جــات د ومتوســط يــة، التجر املجموعـة جــات د متوســط ن ربـ ر

دائي وانب ا الختبار يالبعدي د التذو ات ا مل قة  ". ر

اختبـــــــار باســـــــتخدام ق الفـــــــر حـــــــساب ثـــــــم عـــــــديا، تطبيقـــــــا املقيـــــــاس تطبيـــــــق وعـــــــد ً ) ت(ً

املستقلة ذلكIndependent - Samples t testللمجموعات يو التا دو وا  ل،

وقيمة) 3(لجـدو ة املعيا نحرافات و ب" ت"راملتوسطات ق الفر ملعرفة حصائية ا نوودالل

ي د التذو ات ا مل دائية وانب ل البعدي القياس البحث قمجموع  .ر

نحراف املتوسط العدد املجموعة البعد  

ياملعيار  

الفر قمتوسط

ن القياس ن  ب

املعيار طأ يا

قللفر  

قيمة

"ت"  

ىمستو

 الداللة

أو 1.79 4.36 30 الضابطة عـداد مرحـلة

ية التـحـض  0.628 14.53 30 التجر

10.16 0.346 29.34 0.01 

أو 1.30 3.86 30 الضابطة الـحضـانة مرحـلة

ختمـار ية   0.817 13.76 30 التجر

9.90 0.281 35.20 0.01 

أو 1.46 3.16 30 الضابطة ام لـ مرحـلة

شـراق ية   0.827 14.06 30 التجر

10.90 0.307 35.50 0.01 



فاعلیة استراتیجیة مقترحة قائمة على عادات العقل في تنمیة بعض 
مھارات التذوق األدبي لدى طالب شعبة اللغة العربیة بكلیة التربیة 

 عة األزھرجام

  ُھواري عبد الحفیظ على عكیر
  خالد محمود محمد عرفان/ د.أ

 نصر الدین خضري أحمد علي/ د.أ

 

 

344 

نحراف املتوسط العدد املجموعة البعد  

ياملعيار  

الفر قمتوسط

ن القياس ن  ب

املعيار طأ يا

قللفر  

قيمة

"ت"  

ىمستو

 الداللة

إ 1.39 4.20 30 الضابطة النـظرمرحـلة عـادة

التـحقق ية و  0.980 13.93 30 التجر

9.73 0.311 31.28 0.01 

لية 2.45 15.60 30 الضابطة ال جة رالد  

ية  1.14 56.30 30 التجر

40.70 0.495 82.22 0.01 

الداللة مستو عند دولية ا ة) 0.01(ىالقيمة حر جة د وعند2.65= 58رو ،) 0.05 = (1.99 

قيمـــــة أن الـــــسابق ـــــدو ا مـــــن مـــــستو) ت(ليتـــــ عنـــــد إحـــــصائيا ىدالـــــة
ً

وأن) 0.01(

بلــغ البعـدي القيـاس ــ يـة التجر املجموعــة جـات د وتــراوح) 56.30(رمتوسـط ليـة، ال جــة الد رـ

ن بـــــ الفرعيـــــة عـــــاد البعــــــدي)13.76،14.53( ـــــ القيـــــاس ـــــ جات الـــــد متوســـــط بلـــــغ نمـــــا ب ر،

الضابطةللمجمو ن) 15.60(عة بـ الفرعيـة عـاد ـ وتـراوح ليـة، ال جـة ،)3.16،4.36( رالد

بلغـــت ة املحـــسو التائيـــة ـــسبة ال قيمـــة ن) 82.22( وأن بـــ وتراوحـــت ليـــة، ال جـــة الد ،29.34( رـــ

مــستو) 35.50 عنـد دوليــة ا مـن ـ أك قــيم ـ و الفرعيــة، عـاد تبلــغ ) 0.01( ىـ  2.65(حيـث

مؤشــرا) عــد ــذا و ليـة ال جــة والد عــاد، جميــع ـ إحــصائيا دالــة ق فــر وجـود ــ إ ــش ممـا ،
ً ً

ر و

التــــذو ات ــــا مل دائيــــة وانــــب ا الختبــــار البعــــدي القيــــاس ــــ يــــة التجر املجموعــــة تفــــو ــــ قع رق

ي  .د

  
ل ا) 4(ش القياس والضابطة ية التجر املجموعة جات د متوسط ن ب ن ب ق رالفر لبعديو

ي د التذو ات ا مل دائية وانب ا قالختبار   ر
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تــــــأث يوجــــــد كمــــــا البــــــديل، الفــــــرض وقبــــــو الــــــصفر الفــــــرض فــــــض يــــــتم ســــــبق مــــــا ــــــ ع نــــــاء لو ي ر

ـــ يو التـــا ل والـــش ـــي د التـــذو ات ـــا مل دائيـــة وانـــب ا تنميـــة ـــ حـــة املق اتيجية قلالســ ر

  .ذلك

ع-د  الرا الفرض باختبار تتعلق  نتائج

أنـــھ ـــ ع الفـــرض داللـــة: يـــنص مـــستو عنـــد إحـــصائيا دال فـــر يوجـــد ىال ) α≥. ،.1(ق

دائيــــة وانـــب ل والبعـــدي ــــ القب ن القياســـ ـــ يـــة التجر املجموعــــة جـــات د متوســـطي ن ربـــ

ي د التذو ات ا قمل  .ر

اختبـــــار الباحـــــث اســـــتخدم الفـــــرض ة ـــــ املرتبطـــــة" ت"والختبـــــار اج  -Pairedولـــــألز

Samples t test،ــ القب ن التطبيقــ ــ يــة التجر املجموعــة أفــراد متوســط ن بــ ق الفــر وملعرفــة

ذلك يو التا دو وا ي، د التذو ات ا مل دائية وانب ا الختبار لوالبعدي ق   . ر

وقيمة) 4(لجـدو ة املعيا نحرافات و جات" ت"راملتوسطات د متوسط ن ب ق الفر رملعرفة و

ية التجر التذواملجموعة ات ا مل دائية وانب ا ملقياس والبعدي القب ن قالتطبيق   .ر

الداللة مستو عند دولية ا ة) 0.01(ىالقيمة حر جة د وعند2.75= 29رو ،)0.05 = (2.00 

ـــــدو ا مـــــن قيمـــــة: الـــــسابقليتـــــ مـــــستو) ت(أن عنـــــد إحـــــصائيا ىدالـــــة
ً

وأن) 0.01(

بلــغ البعـدي القيـاس ــ يـة التجر املجموعــة جـات د وتــراوح) 56.30(رمتوسـط ليـة، ال جــة الد رـ

ن القيــــــاس ) 13.76،14.53( بـــــ ــــــ جات الــــــد متوســــــط بلــــــغ نمــــــا ب الفرعيــــــة، عــــــاد رــــــ

ـــــ ليـــــة) 14.93(القب ال جـــــة الد نرـــــ بـــــ الفرعيـــــة عـــــاد ـــــ وتـــــراوح قيمـــــة)3.43،4.23( ، وأن ،

ة املحـسو التائيــة ـسبة ن)  69.42( ال بـ وتراوحــت ليـة، ال جــة عــاد) 25.33،33.03( رللد ــ

مـــستو عنـــد دوليـــة ا مـــن ـــ أك قـــيم ـــ و تبلـــغ ) 0.01( ىالفرعيـــة، ـــ )2.75(حيـــث إ ـــش ممـــا ،

نحراف املتوسط العدد القياس البعد  

ياملعيار  

الفر قمتوسط

ن القياس ن  ب

املعيار طأ يا

قللفر  

قيمة

"ت"  

ىمستو

 الداللة

أو 1.68 3.80 30 القب عـداد مرحـلة

بعديال التـحـض  30 14.53 0.628 

10.73 0.324 33.03 0.01 

أو 1.65 4.23 30 القب الـحضـانة مرحـلة

ختمـار  0.817 13.76 30 البعدي 

9.53 0.331 28.77 0.01 

أو 1.47 3.46 30 القب ام لـ مرحـلة

شـراق  0.827 14.06 30 البعدي 

10.60 0.334 31.71 0.01 

النـظر 2.16 3.43 30 القب إعـادة مرحـلة

التـحقق  0.980 13.93 30 البعدي و

10.50 0.414 25.33 0.01 

لية 3.42 14.93 30 القب ال جة رالد  

 1.14 56.30 30 البعدي

41.36 0.595 69.42 0.01 
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إحصائيا دالة ق فر وجود
ً

ـو ية التجر املجموعة تفو ع مؤشرا عد ذا و عاد، قجميع
ً

فــض يــتم ســبق مـا ــ ع نــاء و ـي، د التــذو ات ــا مل دائيــة وانـب ا ملقيــاس البعــدي رالقيـاس قر

ذلك يو التا ل والش البديل الفرض وقبو الصفر لالفرض  .ي

   

ل التجر) 5(ش املجموعة جات د متوسطي ن ب ق رالفر وانبو ل والبعدي القب ن القياس ية

ي د التذو ات ا مل قدائية  .ر
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البحث نتائج ومناقشة  :تفس
املجموعـة                جـات د تفـاع ا مالحظـة يمكـن ـا، وتحليل بيانـات مـن عرضھ تم ما خالل رمن ر

ذل الباحث رجع و حة، املق اتيجية س فاعلية ت يث مما ية؛ يالتجر ما إ  :ك

 املـــــــتعلم تمــــــام ا ة بـــــــؤ ــــــ ـــــــدف ال وإبقــــــاء الفكـــــــر، إعمــــــال ـــــــ ع العقــــــل عـــــــادات ــــــ رترك

عقلھ داخل تدو ال نية الذ العمليات بجميع عيھ و ه، تفك ع روالسيطرة  . و

 للطــــــالب ــــــصية ال ونــــــات امل ام ــــــ اح ــــــ ع العقــــــل عــــــادات ســــــاعدت العقليــــــة،-كمــــــا

ماليــــــة ا أتيحــــــت-الوجدانيــــــة، للــــــنصبحيــــــث ــــــم م ف عــــــن وا ــــــ ع ألن ــــــم ل الفرصــــــة

م ومعيـــــا اصـــــة، ا تـــــھ ر م مـــــ ة ـــــ للك ـــــو ي وأن بـــــھ، مـــــا وا ي الوجـــــدا م روتــــأثر ؤ ن

نص أي ضوئھ يتذوقو الذي م اص ا  . نالتذو

 متعـددة؛ ايـا ز مـن يعابھ واسـ الـنص ـم ف ـ ع عمل ة وموج ادفة العقل عادات وإن

ال تنمية تؤثر التا يو د  .قتذو

 املعرفيـــة اتيجيات ســ ن ــ و ، مــا وا الفــردي داء ن بـــ ــشطة تنفيــذ ــ التنــوع

التعلم ئة ب ثراء م سا املعرفية، اء و  .روما

 ــادة ــ إ أدي كمــا م، بأنفــس م ثقــ ــادة و م ا قــد ــشاف الك للطــالب الفرصــة زإتاحــة زر

التذوقية م ا  .رقد

 عتما و خوف دو ب الطالـبنالتجر سـاعد تقليديـة، ـ غ ـل ل ات ومـسا طـر ـ ع رد ق

التـذو ن تحـس ـ ـذا م سـا وقـد مجموعتـھ، أفـراد ن بـ عة شـا ـ غ حلو وجود قع ل

 .لديھ

البحث  :توصيات
ي بما البحث يو السابقة النتائج  :ضوء

 وتنم دبيـة النـصوص س تـد عمليـة ـ أساســا منطلقـا ـا وجعل العقـل عـادات ـ رتب ً يــةً

ا  .تذوق

 ــذه تجعــل بحيــث النـصوص، س تـد مبتكرة ؤ و جديدة أساليب إدخال ة رضر ىر ر و

والتعـاو املشـاركة علـى وتحثـھ إيجابيـا، مسـتقبال املـتعلم مـن نسـاليب
ً ً

 . 

 جميــــع ــــ يــــة العر اللغــــة علــــيم ــــداف أ ضــــمن العقــــل عــــادات تنميــــة ــــداف أ ن تــــضم

التعليمية  . املراحل
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اسات حةرد مق حوث  :و
التالية             اسات والد بالبحوث القيام ونتائجھ البحث ذا ضوء  : ريمكن

 ة النحو يم املفا تنمية العقل عادات عض ع قائم ح مق علي نموذج فاعلية

امعية ا املرحلة طالب لدى بدا ي الكتا التعب ع  .وأثره

 ــــ ع الطــــالب ب لتــــد مواقـــــفربرنــــامج ــــ م ــــشاط لتوجيــــھ العقــــل عـــــادات اســــتخدام

ي الذا  .التعلم

 ـــي د الــنص تحليــل كفايـــات لتنميــة العقليــة العـــادات عــض ــ ع قـــائم ح ــ مق برنــامج

ة الثانو باملرحلة ية العر اللغة ملعل مة  .زالال
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