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 على قائم زياءفيال مقرتح لتدريس امج تعليمينـفاعلية بر
 فكريتية مهارات النميف ت(CORTالكورت)  برنامج

 طالبات املرحلة الثانوية مبحافظة بيشة لدى اإلبداعي

 صالحة سعيد محمد الشمرانيأ. 
 بيشة يف للتعليم العامة باإلدارة فيزياء معلمة

 السعودية العربية لكةمبامل

 املستخلص: 
الكشددع  ددا فعاليددة برعددام  قعليمددر م ددفي لتدد ريئ الليزيدداء   ددا م  لدد         اىل  هدد ا الث دد  

يف قنمية مهارات التلكري اإلب ا ر ل ى الصدع الاالد  نداعوح ف اف دة     ( CORTبرعام  الكورت )

بيشددةو تلت  يددا هددفا ا دد اد م املددت  اه املددنه   ددثإ الت ددرياد تم   دد اد ا تثددارا  يف مهددارات          

( طالثدة مدا طالثدات الصدع الاالد       54التلكري اإلب ا ر طثا  ل   ينة  شوا ية بلغ   د افرادها )

( طالثدةد درملدت فصد      27 يا   ىل جممو تني متكافئتني:  حد اهما رريثيدة )  ناعوح د ُ سِّمت  شوا

( 27 )قوملدعة جمداا اردرا،(د تار درى طداب ة )    1الكهرباء الساكنة  باملت  اه برعدام  كدورت    

أملدابي  د تُطثِّدا    3طالثةد درملت الوح ة علسدها بال ري دة الت لي يدة د تاملدت ر ت رربدة الث د        

 اإلب ا ر ما    اد الثاحادة  ثليدا  تبعد يا   لد  ايمدو تنيو تأملدلرت عتدا          ا تثار مهارات التلكري

 ( بدني متوملد ر درجدات طالثدات ايمدو تني     0.05الث    ا تجود فرق داا  حصدا يا   ند  مسدتوى )   

 تثددددار مهدددارات الدددتلكري اإلبدددد ا ر يف كددد  مددددا:    الت ريثيدددة تالطددداب ة يف الت ثيددددا الثعددد ح إل   

لةد احلساملدددية للمشدددكالت د التلاصدددي  تاملهدددارات ككددد (د ت لددد  لصدددا     )ال ال ةداملرتعإدارصدددا

طالثددات ايمو ددة الت ريثيددةو كمددا أنثتددت عتددا   الث دد  تجددود فعاليددة   ابيددة كددثرية م ثولددة   

قنميدة مهدارات الدتلكري اإلبد ا ر     يف  للربعام  التعليمر امل دفي ال دا م  لد  برعدام  الكدورت     قربويا  

 التوصيات تامل فحاتولت ريثيةو تيف طوء هفه النتا   ُ  ِّمت بعض ل ى طالثات  ايمو ة ا

الكلمددات امللتاحيددة : الددتلكري اإلبدد ا ر دبرعددام  الكددورت د برعددام  قعليمددر د الليزيدداء د املرحلددة       

 الااعويةو

The Effectiveness of a Proposed Program of Teaching Physics 
Based on the CORT Program in Developing Creative Thinking 

Skills in the Third Grade Secondary School in Bisha 
Governorate. 

Salha Saeed Mohammed Al-Shamrani 
Abstract 

The objective of the research is to identify the effectiveness of a 
proposed program of teaching physics based on the CORT program in 
developing creative thinking skills in the third grade secondary school in 
Bisha governorate. In order to achieve this goal, the semi-experimental 
approach was used and a test was conducted in the skills of creative 
thinking applied to a random sample of 54 third-secondary female 
students randomly divided into two equal groups: one experimental (27) 
students, the unit studied itself in the traditional way , The sample was 
divided into two groups: the first group w  as (27) students for the 
experiment group, and studied the unit of "Static electricity " using the 
The CORT-Based Learning Program "Breadth". The second group was (27) 
pupils for the control group, and studied the unit of "Static electricity "  in 
the traditional way The experiment lasted 3 weeks, and the test of creative 
thinking skills was carried out by the researcher Qablya and Baadiya on 
both groups.The results of the study resulted in a statistically significant 
difference between (0.05) between the average scores of the female 
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students in the experimental and control groups in the post-application to 
test the skills of creative thinking in (fluency, flexibility, originality, 
sensitivity to problems, details and skills as a whole) Experimental. The 
results of the research also showed a significant positive effect, which is 
educationally acceptable to the CORT program in developing the creative 
thinking skills of the students of the experimental group. In the light of 
these results, some recommendations and proposals. 
Keywords: Creative Thinking, CORT Program, Educational Program, 
Physics, Secondary School                                                                                       

 :املقدمة 
 مل احليداة  جمدارت   ت  يف مل وظا  ق ورا  احلالر العصر يف العامل يشه 

 تالتكنولوجيداد  العلدوه  جمارت يف ت اصة الساب ة صورالع ماي  يف لإ يسثا

 هدفا  يف احلياة مت لثات أهم ما تق ثي اقها هفه العلوهد قوظيع أصثح حي 

 املعلوماتد قثسيط ما ب     ر أماه املعلمنيد حت يا يشك  الفح ارمر . ال رن

 . م بالنسثة  ا معن  التعلم رع  حبي  بسهولإد للمتعلمني تقوصيلها

ارمددم املت  مددة قعمدد  جاهدد ة  لدد       أن(165ص  د 1995حثيدد، د  ت دد   كددر) 

قنميددة   دد  اإلعسددان د ليلكددر د تي ددور املوجددود تيثتكددر اي يدد  فددالع وا هددر       

الارتات احل ي ة ف   صدرعا تاملدتامارها يد دى فد  أالد، ارحيدان  ىل الت د ه        

 ىل قنميدة   فد  أمدئ احلاجدة    –فد  طدوء املدت ريات العامليدة      –تما امل ك  أعندا  

   وا قتسم بارب اع ف  التلكري تبال  رة  ل  الت  ي  تاربتكارو

تي كدد  ديثوعددو أعددإ باإلمكددان قنميددة الددتلكري لدد ى ال لثددة  ملددواء مددا  ددالا  

املنددداه  ال راملدددديةد أت مددددا  ددددالا الددددربام  الت ريثيددددة املسددددت لة  ددددا املندددداه   

الدددتلكري باعوا هدددا ال راملدديةد  تأن قلددد  املنددداه  ملتسدددا    لدد  قنميدددة مهدددارات   

امل تللةد كال  رة  ل  ح  املشكالتد  تقنمية مهارات التلكري اإلبد ا ر لد ى   

 (67د ص2010ال لثةو)اخلزح تالشاي  تالع تاعر د

تلدددفل  ف عدددإ اكنندددا ان عدددفكر ان مدددا اهدددم  مهدددارات الدددتلكري الددد   ددد،     

 قطددمينها يف مناه نددا ال راملددية لكددر قتواكدد، مدد  ق لعددات طالبنددا: مهددارات      

( أن قنميددة اإلبدد اع لدد ى ال لثددة    2000الددتلكري اإلبدد ا رد ف دد   كددر  )جددرتان د    

تال الثات يع   رطا  أملامليا  للم تمعات  ن أرادت الت  هد ت   أك ت دراملدة  

(  ل  أن التلكري اإلب ا ر حيتاج  ىل مت لثات تال  متد  مدا م   2005)الزيناقر د

( أن 2005 كدددر ) بددددراهيم د  قنميتهدددا بالشدددك  الدددالوه ف عدددإ ملدددوا يت وردوت ددد       

الثاحاني يف جماا التعليم يرتن أن بناء املناه  ال راملية تقصميمها  ب ا يا  لإ 

مددردتدات قربويددة فا لددة ت  ابيددة مادد  قدد ري، الع دد   لدد  الددتلكري تالتامدد     

تالت دداتر    أن مددا يلهمددإ املددتعلم بدداملن ا تاإل ندداع تالثصددرية العلميددة يت ددوا  

   ت ربة   صية تحياقيةو ن ه  ىل مادة تتا 

فددد ن ايتمعددات ال موحدددة حرصددت  لددد  قنميددة مهدددارات الدددتلكري    تلددفل   

اإلبدددد ا ر لدددد ى أبنا هددددا يف مسددددتويات التعلدددديم امل تللددددة تكالددددت جهودهددددا    

التعليمية تالفبوية تالث اية إل داد بيئدة قعلديم مااليدة مدا  داعها اكسدا         
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الدتلكري اإلبد ا ر مدا  دالا     مهارات الدتلكري السد ي  تالد  مدا أهمهدا مهدارات       

أن قددددوفري فددددرص متعدددد دة  (2013العددددزاتحد )ت دددد   كددددرتواملندددداه  ال راملددددية 

للتالميدددف لتنميدددة  ددد راقهم تمهددداراقهم اإلب ا يدددة أمدددر أملاملدددر مدددا أجددد  أن     

اقهددم تكسدد، مهددارات العلددم تيتمكنددوا مددا قعزيددز املددت الليتهم تالتعددثري  ددا  

 م ى احلياةو

تايتمددد  السدددعودح أحددد  ايتمعدددات الددد  قسدددع   ىل الت ددد ه  دددا طريدددا    

معرفة  مكاعات ت  رات أبنا إ د تالكشع  نها تقهيئة بيئدة مناملدثة لر دايتهم    

تارهتماه بهدم د لدفل  فد ن اهتمامدإ بدالتلكري   دا طريدا امل دررات ال راملدية د          

ا أن يصددثح تأملددالي، تطددرق التدد ريئ د تالوملددا   التعليميددة املسددت  نة اكدد 

 2012)ال دداهرح تعصددر دأهددم اربددوا  التدد  عدد    بهددا  ىل  ددامل الت دد ه تالت ددور 

 و(61ص

تقع  مادة الليزياء اح ى املواد العلميدة ارملاملدية يف املرحلدة الااعويدة فهدر      

قسا   ال ال   ل  قنمية مهارات التلكري ارب ا ر ما  الا مسا  قهم  ل  

لددفل  ف دد  اتلددت الدد تا املت  مددة اهميددة    فهددم ال ددواهر ال ثيعيددة ا ي ددة ت  

 صوى لتعزيز هفا العلم يف علوس املتعلمني تبالتالر اجته تا كاريا للتوصد   

اىل افطددد  السدددث  لن ددد  هدددفا العلدددم مدددا جيددد  اىل جيددد  بهددد ا ا ددد اد  لمددداء      

مددا اركتشددافات العلميددة تبالتددالر مزيدد  مددا الر ددر        مزيدد  يسدداهمون يف يف

 اللكددر يف متميدزة  مكاعددة فدد ن للليزيداء  لدفل  تالت د ه  دفه ايتمعددات دت  

ار درىد   املعرفيدة تالعلميدة   احل دوا  بعدض  يف أنر حاملدم  ما  ا ملا اإلعساعرد

( باعإ  لم دا دم الت دور يد    يف  يد      2013ف   أ ار  ليإ )العمراعر تا رتن:

جمارت احلياةد تيع  فاابة ال ا  ة ارملاملية للت ور العلمدر تالتكنولدوجرد   

(   أن  لددم الليزيدداء يعدد  أحدد  العلددوه      47صد 2014 كددرت دراملددة  )الثدداو د  ت دد  

املهمة ال  قسع  دتا العامل املت  مدة للوصدوا  ىل معرفدة أملدراره تمكنوعاقدإ       

 ملا  فيها ما  وام  الن اي تالت  ه املستمر لتل  ال تا  و 

الثنداء   ت   م بناء   ي  ما الدربام  الفبويدة لتنميدة الدتلكري ماد  برعدام       

الع ل  ييللورد تالربعام  التعليمد  اإلنرا در لليورملدتنيد تبرعدام  الدتلكري      

     املنت  كوفن ان ترفا إد تمدا بدني الدربام  املشدهورة أيطدا مدا طرحدإ دح بوعدو        

 (DeBono)        ل  م ى ملنوات   ي ة مدا بدرام  ر دت صد ى تاعتشدارا  دامليني 

 وف دددد  أكدددد  دح بوعدددد  يف قدددد ريئ الددددتلكري  لدددد  رأملددددها برعددددام  كورتد   

(DeBono,1990)    أعإ اكا قنمية التلكري اإلب ا ر باملدت  اه برعدام  الكدورت

( الدددفح يسدددري تفدددا The CORT Thinking programلتعلددديم الدددتلكري ) 

منه يددة أتملدد  تأكاددر اددور  تاملددفاقي يات تأملددالي، متنو ددة قسددري تفددا       

   وات حم ده حل  املشكالتو

ية   يمدإ لدو م ق ثي دإ يف املنداه  ال راملدية      تلربعام  الكورت فوا   قربو

ب ري ة ال م  ك زء املاملر ما النشاط الصلر تهفا ما أك قدإ كداري مدا    

(  أن برعدام  كدورت حي دا كداري      449صد 2006ال راملاتد ف د   كدر ) رفدة د   
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ما اللوا   الفبوية  ن  ق ثي إ  ل  املنه  تمنها ارقلاع مستوى التلكري ل ى 

 كوعون  ل  ا تناع بان التلكري مهارة اكا قنميتها والتالميف حبي  ي

(  أن برعدددام  الكدددورت يتكدددون مدددا ملدددت     85صد 2007ت ددد   كدددر ) ابددد يا د 

 دتح ات قعليميدة ق  در جواعد،   يد ة للدتلكري تهدر :قوملدي  جمداا اإلدرا،         

تاملشا ر د تلع  أهم أجزاء برعدام    دتاملعلومات  دتاإلب اع  دتالتلا    دتالتن يم 

ورت هددو جددزء قوملددعة جمدداا اإلدرا، رعددإ اادد  املدد    تال ا دد ة لثددا ر         الكدد

ارجددزاء تاكددا للمعلمددني أن يسددت  موا ارجددزاء الكاملددة يف قنميددة الددتلكري        

اإلبدد ا ر كمددا اكددا أن قوظددع بعددض أجزا ددإ تارملددتلادة منهددا  لدد  حدد ة د       

مددا أ ددوى (  ىل أن  برعددام  الكددورت ي عدد     20د ص 2009تقشددري)   ددامر تالددزتيا د

الددددربام  املعرتفددددة لتدددد ريئ مهددددارات الددددتلكري املددددتنادا   ىل عتددددا   ال راملددددات  

تالت ثي دددات الددد  أجريدددت  لددد  قلددد  الدددربام  يف كددداري مدددا دتا العدددامل يف       

جمارت الفبية تاإلدارة تالصنا ة تاريها ت لد  ع درا   ىل  صا صدإ املميدزة     

ار املددواد ال راملددية ك مكاعيددة ق ثي ددإ بصددورة مسددت لة  لدد  حمتددوى أت يف  طدد 

 تكفل  املت  امإ يف خمتلع مستويات ال راملة تاري  ل  ما املميزات و

ت   املدت  ه برعدام  الكدورت يف قنميدة الدتلكري اربد ا ر يف منداه  العلدوه         

 تانثت ان لإ فا ليإ م ثولإ يف قنمية مهاراقإ امل تللة و

يف مندداه  برعددام  الكددورت  تبندداء  لدد  ماملددثا فدد ن الثاحاددة قددرى أن دمدد        

الليزيدداء  دد  يسددهم يف قنميددة مهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر فكالهمددا حيتددوح  لدد   

كافددة  ناصددر اإلبدد اع: مددا املرتعددة تارصددالة تاحل انددة تمواكثددة مت لثددات    

تلدفل  فاعدإ ينث در ارهتمداه       دالعصر مما ملي دح  ىل النهوض بع وا ال ال 

وظيدع بدرام   ا مدة  لد      بتنمية التلكري ارب ا ر ل ى ال الثات مدا  دالا ق  

أملئ  ب ا ية يف ق ريئ مادة الليزياء الد  قعد  يف ارملداس مدادة قشد    لد        

التلكري ارب ا ر ما  الا ما يتوفر فيها ما  وام  قتعلا ب ثيعة املادة تال  

 ق  م اإلب اعو 

تاع ال ا  مما ملثا ف ن هنا، حاجة ماملة لتنمية مهارات التلكري اإلبد ا ر  

 الث ددد  احلدددالر حيددداتا لددد ى  طالثدددات املرحلدددة الااعويدددة   د  ت لددد  هدددفا فددد ن    

املت صداء فا ليددة برعدام  قعليمددر  ددا م   لد  الكددورت مددا  دالا دمدد  مهددارات     

 لاالد  الاداعوح يف  الدتلكري اإلبد ا ر يف املدنه  ال راملدر ملدادة الليزيداء بالصدع ا       

 و الكورت برعام  ما ارتا ايزء طوء

  مشكلة البحث: 
مدددا  دددالا  مددد  الثاحادددة معلمدددة ملدددادة الليزيددداء رح دددت قددد عر مسدددتوى    

امتال، ال الثات ملهارات التلكري اإلب ا ر تالفح    يعود اىل   ة  وامد  منهدا   

تددد ريئ  الدددفح :طثيعدددة املدددادة ال راملدددية الددد  ق ددد ه اىل ال الثدددات ات املدددلو  ال

ي رملون ما  اللدإ د تهدفا يتلدا مد  مدا أ دارت  ليدإ عتدا    د د مدا ال راملدات             

( الدد  ا ددارت أن ممارملددة معلمددر العلددوه ملهددارات     2009دمادد : دراملددة )النليعددر   

الدددتلكري اإلبددد ا ر رقتناملددد، مددد  املسدددتويات امل تللدددإ لل دددال  دا ددد  اللصددد   
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ان بندددداء تقصددددميم املندددداه   ( حيدددد  أكدددد ت  2010الواحدددد  د تدراملددددة ) ياصددددره د

ال راملية احلالية قركز  ل  املثداد  تالدن م تقعند  حبلدق احل دا ا تقل دني       

 املعلومات تهفا ما يعيا قلكري ال ال،  اإلب ا رو

تما  دالا مدا  امدت بدإ الثاحادة مدا  جدراء دراملدة املدت ال ية  لد   يندة            

طثدا  لديها   ( طالثة ما طالثات الصع الاالد  الاداعوح  لمدر ت   22مكوعة ما )

ا تثددار للددتلكري اإلبدد ا ر يف مددادة الليزيدداء مددا   دد اد الثاحاددة تجدداءت عتددا         

 (:  1ال راملة ارملت ال ية كما هو مثني يف اي تا )

 ( :متومل ات النس، املئوية لنتا   ال راملة ارملت ال ية فيما يتعلا با تثار  التلكري ارب ا ر1ج تا )

           املستوى    

 ارداة

وى مست

 ق ان 

 مهارة

 ال ال ة

مستوى 

  ق ان مهارة

 املرتعة

مستوى 

  ق ان مهارة

 ارصالة

مستوى 

  ق ان مهارة

 التلاصي 

مستوى اق ان 

مهارة 

احلساملية 

 للمشكالت

مستوى اق ان 

 ار تثار

 كك 

ا تثار 

التلكري 

 اإلب ا ر

16% 12% 15% 18% 6% 14% 

(د ق عر مهارات التلكري اإلبد ا ر لد ى طالثدات الصدع     1يتطح ما اي تا )

 -الاال  الااعوح  لمرد حي  أ ارت عتا   ار تثار  ىل ق عر مهارات )ال ال دة 

احلساملددية للمشددكالت( تمل قت دداتو عسددثة   –التلاصددي   –ارصددالة  –املرتعددة 

 اربدد ا ر %  د فيمددا كاعددت عسددثة متوملددط مهددارات الددتلكري    18أ لدد  متوملددط   

 % و  14كك  

ت ل  ح   لم الثاحاة ف عها مل ر  دراملة قهتم بتصدميم برعدام  قعليمدر    

لتنمية مهارات التلكري اإلب ا ر  ا مدة  لد   دمد  مهدارات برعدام  الكدورت يف       

 مناه  الليزياء ل الثات املرحلة الااعويةو

 ر الدد  تبهددفا فدد ن مشددكلة الث دد  قت دد د  يف قدد عر مهددارات الددتلكري اربدد ا 

متتلكها  طالثات الصع الاال  ناعوح يف مادة الليزيداء ف اف دة بيشدة  تالد      

   قتعلا باملنه  ال راملر ات املالي، التد ريئ الد  ر قتناملد، مد  مسدتوياقها      

 الع لية تالعمريةو

 سئلة البحثأ : 
 م صيااة مشكلة ال راملة يف التساؤا الر يسر التالر:

م ددفي  لتدد ريئ الليزيدداء  ددا م  لدد  الكددورت مددا فا ليددة برعددام  قعليمددر 

(CORT يف قنمية مهارات  التلكري اإلب ا ر ل ى طالثات الصع الاال  ناعوح )

 وف اف ة بيشة

 تيتلرع منإ ارملئلة التالية:

   مامهارات التلكري ارب ا ر املناملثة ل الثات املرحلة الااعوية تاملتطدمنة يف

 كتا  الليزياء للصع الاال  ناعوح  

 ( ما التصور امل في للربعام  التعليمر ال ا م  ل  برعام  الكورتCORT   )

 املرتعددإد يف قدد ريئ الليزيدداء لتنميددة مهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر) ال ال ددةد    
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ارصالةد احلساملدية للمشدكالت د التلاصدي  (  لد ى طالثدات  الصدع الاالد         

 ناعوح ف اف ة بيشإ ؟
 ما فا لية الربعام  التعليمر امل  ( في ال ا م  ل  برعدام  الكدورت CORT   )

 املرتعدإد  يف ق ريئ الليزياء  ل  قنمية مهارات التلكري اإلب ا ر) ال ال دةد 

احلساملددية للمشددكالت د التلاصددي  ( لدد ى طالثددات الصددع الاالدد    ارصددالةد

 الااعوح ف اف ة بيشة ؟ و

 :فرضيات البحث 
 حياتا الث   ا تثار ص ة اللرتض اآلقية: 

  ( بدني متوملد ات درجدات طالثدات     0.05فرق داا احصدا يا  ند  مسدتوى )    يوج

ايمو دددة الت ريثيدددة تايمو دددة الطددداب ة يف ال يددداس الثعددد ح ر تثدددار   

 ى طالثدددات الصدددع الاالددد  لددد مهدددارات الدددتلكري اإلبددد ا ر يف مدددادة الليزيددداء

 الااعوح لصا  ايمو ة الت ريثية
 ال ا م  ل  الكورت جبز دإ ارتا   امل في حي ا املت  اه الربعام  التعليمر

 قوملددعة جمدداا اإلدرا،   فعاليددة م ثولددة قربويددا  يف قنميددة مهددارات الددتلكري  

 واإلب ا ر يف مادة الليزياء ل ى طالثات الصع الاال  الااعوح

 أهداف البحث : 
 ه ا الث   احلالر ملا يلر:

       لدة الااعويدة      اد  ا مدة فهدارات الدتلكري اربد ا ر املناملدثة ل الثدات املرح

 تاملتطمنة يف كتا  الليزياء للصع الاال  ناعوحو

          قصدددميم برعدددام  قعليمدددر يف مدددادة الليزيددداء  دددا م  لددد  برعدددام  الكدددورت               

 (CORT    ( ينمددددر مهددددارات الددددتلكري اإلبدددد ا ر ) ال ال ةداملرتعإدارصددددالةد

ح يف احلساملددية للمشددكالت د التلاصددي  ( لدد ى طالثددات الصددع الاالدد  ندداعو  

 مادة الليزياءو
      يددداس فا ليدددة الربعدددام  التعليمدددر امل دددفي ال دددا م  لددد  برعدددام  الكدددورت              

 ((CORT     ل  قنمية مهارات الدتلكري اإلبد ا ر ) ال ال ةداملرتعإدارصدالةد 

احلساملية للمشكالت د التلاصي  (  ل ى طالثدات الصدع الاالد  الاداعوح يف     

 م رر الليزياء و

  البحثأهمية : 
 عثعت أهمية الث   احلالر مما يلر:

      دد اد دليدد  ملعلمددات مددادة الليزيدداء باملرحلددة الااعويددة  دد  يليدد  يف حتطددري  

 ( د تقوجيإ اهتمامها CORTدرتملها  تالت ريئ يف طوء برعام  الكورت )

الدتلكري اإلبدد ا ر لدد ى   مهدارات  قنميددة برعددام   الكددورت يف اىل املدت  اه 

 طالثاقها و
   خم  ددر تم ددورح مندداه  الليزيدداء يف تطدد  املطددامني العلميددة    دد  يليدد

( لتنميددة مهددارات الددتلكري  CORTت  ددادة قن يمهددا تفددا برعددام  الكددورت ) 

 اإلب ا رو



 م2020..  يوليو                   التاسع عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
289 

      قد ريثهم   دالا  مدا  املعلمدنيد    د اد  م ملسدات  برام  ق وير يف يسا 

 ل  قوظيع برعام  الكورت يف قنمية مهارات التلكري اإلب ا ر ل ى طال  

 تعليم العاهوال
  يف ق دددوير أملدددالي، الدددتعلم تقوجيههدددا  دددو   ا الث ددد   ددد  قسدددهم عتدددا   هدددف

املددت  اه املددفاقي يات قعليميددة يف مددادة الليزيدداء أكاددر ح انددة قددرقثط        

 (و CORTبشك  مثا ر بربعام  الكورت )
    الث دو   مدا  ي مز إلجراء الثاحاني أع ار هفا الث  اكا ان قوجإ عتا 

مدا  دالا    التلكري اإلب ا ر ل ى ال ال  ية مهاراتقنم لربام  الت ريثية

 م رر مادة الليزياءو
        دد  يليدد  مشددريف ا تصدداص الليزيدداء يف قوجيددإ م رملددر املددادة باملددت  اه 

 برعام  الكورت

  : حدود البحث   
 ا تصر الث   احلالر  ل  ما يلر:

   ينة ما طالثات الصع الاال  الااعوح  لمر ب ح ى م ارس  دارة التعلديم 

مددا الصددع  بدد ءا يف حماف ددة بيشددة تم ا تيددار الصددع الاالدد  ندداعوح رعددإ   

الاال  ناعوح ق رر ال الثة املسار العلمر ات اردبر بناء  ل  مستوى   راقها 

تلكري تميو ددداد تبالتدددالر فددد ن احلكدددم  لددد  مددد ى امدددتالكها مهدددارات الددد      

 وارب ا ر يف مادة الليزياء مليكون اص ق 
       مهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر: )ال ال ددة د تاملرتعددة د تارصددالة د تالتلاصددي  د

 احلساملية للمشكالت ( 
  موطو ات اللص  اخلامئ  )الكهرباء الساكنة( املتطمنة يف حمتوى مادة

حيتويددإ مددا  الليزيدداء باللصدد  ال راملددر  ارتا تم ا تيددار هددفا اللصدد  ملددا     

 كاري ما الت ثي ات احلياقية ت   ي  ما ارعش ة تالت ار  الليزيا يةو 
     (   قوملدعة جمداا اإلدرا،   تم   1ايزء ارتا ما برعدام  الكدورت  ) كدورت

ا تياره لارا إ باملهارات ال  قنمر الدتلكري اإلبد ا ر تهدو مناملد، للمراحد       

ح جزء آ ر ما برعام  الكورت ال راملية امل تللة كما أعإ ر اكا الث ء با

 و ثلإ 
  هد و 1438/1439م ق ثيا هفا الث   يف اللص  ارتا ما العاه ال راملر 

  اإلطار النظري 
 مفهوم التفكري اإلبداعي 

قعدد دت تجهددات ع ددر العلمدداء تالثدداحاني تالفبددويني حددوا قعريددع الددتلكري    

 ، تهددادا( باعإ:عشدداط   لددر مركدد10د ص1998دجددرتان )ف دد   رفددإ  اإلبدد ا ر

قوجهدإ راثددة  ويددة يف الث دد   ددا حلددوا أت التوصدد   ىل عددواق  أصدديلة مل قكددا  

معرتفددة ملدداب ا و تيتميددز الددتلكري اإلبدد ا ر بالشددمولية تالتع يدد  رعددإ ين ددوح   

 ل   ناصر معرفية تاعلعالية تأ ال ية مت ا لة قشك  حالة  هنية فري ةو 

( ProductiveThinking  )تلإ   ة قعثريات متنو ة تمرادفإ  كالتلكري املنت

 (وDivergent Thinkingتالتلكري املتثا   )
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( باعددإ  ال دد رة  لدد  قكددويا  ال ددات ج يدد ة    175د ص2005د بددراهيم  ) ت رفددإ

حت   ق يريا  يف الوا   تهدفه العال دات اي يد ة لديئ يف اإلمكدان قكوينهدا مدا        

 اري     عا   لعال ات ج ي ة و

      عريددع ارجرا ددر التددالر للددتلكري اإلبدد ا ر :    ت دد  قوصددلت  الثاحاددإ  اىل الت  

               هدددو  ددد رة طالثدددات الصدددع الاالددد  نددداعوح  لددد  ال يددداه بعمليدددات   ليدددة هدددر:    

تاملرتعددةد تارصددالةد تاحلساملددية للمشددكالت د تالتلاصددي  ( ممددا       ) ال ال ددةد

 علددها عا دد ات تمثدد  ات   ندد  مددرترها فوا ددع قعليميددة تحياقيددة  ددا        

  دداد حلددوا ج يدد ة تجفريددة تمثتكددرة تمليدد ة تملددهلة التنليددف  ددا     طريددا 

طريا قد ريئ فصد  ) الكهربداء السداكنة( مدا  م درر مدادة الليزيداء بربعدام           

( تي داس با تثدار للدتلكري اإلبد ا ر     CORTقعليمر  ا م  ل  برعام  الكورت ) 

 ما    اد الثاحاةو

 مهارات التفكري اإلبداعي 
(  باعهدا  143د ص2017ادا  د  )ي ص  فهارات التلكري اإلب ا ر كمدا  كرهدا   

قولي  ارفكار تاملعلومات ال  قتصع بارصالة تال ال دة تاملرتعدة     ل ال  رة 

 تاإلفاطة يف التلاصي  تح  املشكالتو

        أهداف تدريس الفيزياء وتنميـة مهـارات الـتفكري اإلبـداعي لـدى طالبـات
 املرحلة الثانوية: 

منف الستينات ما ال رن املاطدر ق ريثدا  أ دفت أصدوات املهدتمني بدالتعليم يف       

  د مدا الثلد ان املت  مدة تةاصدة الوريدات املت د ة قرقلد  مناديدة  بطدرترة          

  ادة الن ر يف التعليم امل رملر تقوجيهإ  و قنميدة مهدارات الدتلكري تال د رة     

 (  90دص2005ملرترد) ل  التلكري  ن  طلثة امل راسو

تل دد  أصددثح قنميددة مهددارات الدددتلكري العليددا بشددك   دداه تمهددارات الدددتلكري         

اإلبددد ا ر بشدددك   ددداص هددد فا  أملاملددديا  قسدددع  الفبيدددة احل يادددة  ىل حت ي دددإ  

(Stanley, 1998و) 

تيشري ارد  الفبوح  ىل أعإ اكا قعليم تقنمية مهارات الدتلكري اإلبد ا ر   

 إلملددفاقي يات التدد ريئ  لدد ى ال لثددةد ت لدد   ددا طريددا املددت  اه املعلمددني     

( يف دراملدة ق د ه   2000د Wilsonاحل ياة يف ق ريسدها  دمو في كد  تيلسدون )     

هد باعددإ اكددا قعلدديم مهددارات الددتلكريد 2000بهددا  ىل مدد متر   دد  يف املددكتلن ا  دداه 

تهو ارمر الفح يعترب فاابة ا  ا ارملاس الفح  ، أن قسع  املد ارس  ىل  

املعلمون ه فا  قربويا  يطعوعإ يف م  مة أتلويداقهمد  حت ي إد ت ، أن يعتربه 

ت لددد  مدددا  دددالا قدددوفريهم للمدددواد تاللدددرص تاملوا دددع الددد  قتددديح لل لثدددة        

تلفل  فان  قنمية التلكري اإلب ا ر ما  دالا منداه     تقش عهم  ل  التلكريو

العلدددوه  امدددة تالليزيددداء  اصدددةيت ل، مرا ددداة ارمدددور التاليدددة الددد   كرهدددا  

 (:1988)وكرياد

          قس ري  يد  اخلدربات امل رملدية يف   مدة ارعشد ة الد  قسدهم يف قنميدة

 مهارات التلكري اإلب ا رد تاريها ما مهارات التلكري ل ى التالميفو
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    طرترة تجود  للية  لمية تمعلوماقية ص ي ة ل ى التلميف رن ع د

 املعرفة ر ي دح  ىل اإلب اع تلكا ي دح  ىل قصورات  اطئةو
 ميددف  لدد  املددت  اه أملددالي، ارملت صدداء تارملتكشدداا ت دد     قشدد ي  التال

املعلومددات تاريهددا مددا ارملددالي، الدد  قسددت  ه املنه يددة العلميددة ر تثددار     

 ص ة اللرتضو
   املددت  امإ ل را ددا التدد ريئ الدد  قسددهم يف قنميددة    يفقنويدد  معلددم العلددوه

 مهارات التلكري العلمر امل تللة ل ى طلثتإو
  لتعليمية ال  قرا در اللدرتق اللرديدة بدني التالميدف      ا لل رباتقنوي  املعلم

 حبي  قاري املوا ع التعليمية ال  قت  ى   راقهم تق فعهم  ىل اإلب اعو

تقدددرى الثاحادددإ اعدددإ اكدددا قنميدددة مهدددارات الدددتلكري اإلبددد ا رد تاريهدددا مدددا  

مهددارات الددتلكريد مددا  ددالا الفكيددز  لدد  مددنه  الليزيدداء تطرا ددا التدد ريئ   

بد  ان يتطدما مدنه  الليزيداء ل  أعشد ة فا لدة قكسد، ال الثدة         لفل  فاعإ ر

مهددارة ربددط الليزيدداء بددالتلكري يف املشددكالت الدد  قواجهددإو كمددا أن ربددط املددنه  

بالثيئدة مددا  دداعإ أن  علددهما تحدد ة متكاملدةد تيف هددفه احلالددة قدد    الثيئددة   

ورا  فشكالقها املتع دة طما موطو ات منه  الليزياءد حت  قصثح الثيئة حم

لل راملة تمكاعا  للت ثيا تبفل  قصثح املعرفدة العلميدة حمدط أع دار ال لثدة      

ملمارملة عشاطاقهم العلمية تارجتما ية للهم العامل الفح يعيشون فيدإ حيد    

( بان ق ريئ الليزياء دتن ممارملدة املدتعلمني للت ريد،    2007أبو جاللة د) كر 

كتسددا  املددتعلمني مهددارات  يل دد ه أهددم م وماقددإد ت لدد  رهميددة الت ربددة يف ا  

 التلكري العلمر تاإلب ا رو

  تدريس الفيزياء: يف أساليب تنمية التفكري اإلبداعي 
  ابددو جاللددةقعدد   الليزيدداء أرض  صددثة  لتعلدديم قلدد  املهددارات د حيدد  أ ددار)   

الليزياء ق وه ب تر فعاا يف قنمية التلكري ارب ا ر د رعهدا قتميدز   (  ىل أن  2007

ب راملدددة ال دددواهر ال ثيعيدددة تأحددد انها د ت جدددراء الت ثي دددات الددد    ب هتمامهدددا 

قسا   يف املتنارة الفها تقولي  ارفكار ت كتشاا احل ا ا العلمية د تق د يم  

ت دد   الددرباهني تاردلددة  لدد  العال ددة بددني امللدداهيم تاملثدداد  ب ري ددة من  يددة و

 ملددالي،ا اإلأتردت اردبيددات الدد  أهتمددت فهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر   يدد  مدد    

 ملدددالي،تالدددربام  الددد  قسدددا    لددد  قنميدددة قلددد  املهددداراتد تمدددا أهدددم هدددفه ار  

 تالربام :
   ( (اإلب اع بالعصدع الدفهBrain Storming :)  العصدع الدفه) مدا أهدم      يعد

ارملالي، ال  قسا    ل  قولي  ارفكار اإلب ا يةد تيكتسد، أهميدة  اصدة    

ملدلو  قثد أ ارفكدار قتد فا  لد       رعإ يشك  ب ايدة اإلبد اعو فثواملد ة هدفا ار    

 (169د ص 1434ال ماغو تك  فكرة قشك  ماريا  للكرة أ رىو )الشهرح د 
     قآلع ار تات: تيع  هفا ارمللو  ما النما ج التعليميدة املتثعدة يف حتسدني

ملتعلمنيدحي  يكار املت  اه أ كاا ارملتعارة تايداو  ى ال  اللكر اإلب ا ر

 وتاملشابهة يف هفا ارمللو 
       احلدد  اإلبدد ا ر للمشددكالت: هددر  مليددة املتشددلاا املشددكالت تالعمدد   لدد

مالح تها تاإلحاطة جبواعثهدا امل تللدة مدا  دالا  د  احل دا ا املتصدلة        
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بهدددا تبالتدددالر حت يددد ها ب  دددة ندددم السدددعر ملعايتهدددا بدددالتلكري يف احللدددوا    

ليتدإو  امل تللة  ا نم ق ييم هدفه الثد ا   تا تيدار احلد  ارماد  تا تثدار فا       

 (54 د2002)حسنيد
           التعلم التعداتعر:أن التعلديم التعداتعر أت التشداركر هدو  حد ى ال درق الد

قسا    ل  حتليز التلكري ل ى ال لثة تاملت ربني حيد  يدتم طدري مشدكلة     

 لددد  ال لثدددة ليلكدددرتا يف   ددداد حددد   دددا ت يشدددتم  التددد ري،  لددد  املددد ر    

لإلجابددة تاملسدد   الددفح  تامل  ددت )الشدد   الددفح حيدد د الو ددت امل صدد     

يسدد   اإلجابددات أمددا املتدد ربون فهددم ال لثددةوو ق ددري املشددكلة تي لدد، مددا        

املشدداركني الددتلكري يف حلددوا  ددا ترمدد  احللددوا مددا  ثدد   دد   آ ددر          

تقعرض فر دة مدا فدرق املشداركني  جابداقهم ندم قع د  اللرصدة يميد           

ا، أت اللدددرق ملنا شدددة تق ددد يم ارعت دددادات  ليهدددا تقسددد ي  ع ددداط ار دددف     

ارلت دداء يف  يدد  اإلجابددات لتعتمدد  ك دد  مناملدد، للمشددكلة) ث العزيز       

 (142دص 2006د

 : خصائص الطالب املبدعني 
( أن املثددد ع هدددو  ا، الشددد   الدددفح يتسدددم    24دص2015أبدددو ل يدددع د  ) كدددر

ما لدإ صدلة    ا ةصا   املتانا ية باروة  عشعر بها حني ي ري أت ينت  موطو 

 رات قتص  باملوطوع علسإ تاريهوفا الكإ هفا املث ع ما   

ت دد  قناتلددت كدداري مددا اردبيددات اخلصددا   اإلب ا يددة لل ددال  ت دد  اقلددا 

مع م ال راملات  ل  ان ال ال  لكر يكوعدوا مثد  ني فالبد  ان يتمتعدوا بع يد       

مددا الصددلات الدد  متيددزهم  ددا اريهددم مددا ال ددال  يف علددئ املسددتوى العمددرح  

 (؛)2006 ثد العزيز د (؛)2002 لدر د  ) مدا كره تارجتما ر تما ابرو هفه الصلات  

 (2009جرتان د

     ار تمدداد  لدد  الددنلئ ت الا ددة بهددا ممددا يولدد  لدد يهم املددت اللية يف اللكددر ت

 العم و

 ح، ارملت الع ت ارملتلسار و 

 الراثة يف الت صر ت اركتشاا و 

 املت  اه  ي  احلواس يف املالح ة و 

 ارجنفا  لألمور اي ي ة تاملع  ة و 

 ال  رة  ل  التكيع السري  م  املوا ع أت املشاك  اي ي ة 

  هة ت قع د ارفكار ت قنو ها ويملر ة الث 

 ال  رة  ل  رؤية أكار ما تجإ لأل ياء و 
 التمت  ب  رات  الية يف الت لي  ت الفكي، ت  ص ار ارحكاه و 

 مستويات اإلبداع : 
تليئ يف النوعد تما ادري   ( أن اإلب اع خيتلع يف العما2004ابوجادت د )أتطح 

يددز بددني اإلبدد اع العلمددر تاإلبدد اع اللدد) مدداال  رن اإلبدد اع  يتعدد ى  يالصددا ، التم

 ح تد ا توى ب  يعتم   ل  اربعاد ال  ي إ للش صية املث  إو 
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مسددتويات قثعددا ملسددتوى   ةتلددفل  فاعددإ اكددا قصددنيع اإلبدد اع طددما  سدد   

 تويات اخلمسإ لإلب اع هر : ما احلالة اإلب ا ية يف ك  مستوىد تاملس

       اإلب اع التعثريح: تي ص  بإ ق وير فكرة أت عدواق  فريد ة ب دض الن در  دا

 عو يتها أت جودقها تمااا  ل  الرملوه العلوية لألطلااو

          اإلب اع املندت : تي صد  بدإ الربا دة يف التوصد   ىل الندواق  مدا ال دراو ارتا

ة فنيدددة أت مسدددرحية تماددداا  لددد  ق دددوير آلدددة موملدددي ية معرتفدددة أت لوحددد

  عريةو
  اإلب اع اربتكارح: تامل صود بإ الربا ة يف املت  اه املواد لت وير املتعمارت

ج يدد ة  ددا حبيدد  يشددك   لدد   ملددهاما  أملاملدديا  يف ق دد يم أفكددار أت معلومددات  

أملاملددية ج يدد ة ت ددادة مددا خيطدد   ىل مواصددلات حتدد دها م ملسددة معينددة    

كمدددا هدددو احلددداا بالنسدددثة    حبيددد  حيصددد  صددداحثإ  لددد  بدددراءة ار دددفاع    

 رديسونو
         اإلبدد اع الت  يدد ح: تي صدد  بددإ ق دد يم أفكددار ج يدد ة بعدد  ا ددفاق  ددواعني

 و( Jung)تيوعغ  (Adler)تمثاد  يف م ارس فكرية نابتة ما  أفكار أدلر 
         اإلب اع الت يلر: تي ص  بدإ التوصد   ىل مثد أ أت ع ريدة أت افدفاض ج يد

تو مد ارس تحركدات حبايدة ج يد ة كمدا      متاما  يفق،  ليدإ اودهدار أت بدر   

 وهو يف حالة أينشتايا تفرتي  

  معوقــات الــتفكري اإلبــداعي يف مقــررات الفيزيــاء لــدى طالبــات املرحلــة
 الثانوية :

مددا  دددالا مراجعددة الثاحادددة لل راملددات تارحبدددا  يف جمدداا اإلبددد اع ماددد      

تجدد ت (  2017اددا  د ) (؛2011  دديطد(؛)2009جددرتان د) (؛2006 ثدد العزيز د ) دراملددة :

الثاحادإ ان مدا ابددرو املعو دات الد   دد  قد دح اىل احلد  مددا الدتلكري اإلبدد ا ر يف        

الليزياء  ل ى طالثات املرحلة الااعوية  تق دح اىل   ه قنمية مهدارات الدتلكري   

 اإلب ا ر امل تللة  مايلر :

     ،طدددرق تأملدددالي، التددد ريئ الت لي يدددإ  تاركتلددداء بارل ددداء ت ددد ه ا دددرا

  وتعلم يف  ملية التعلم   ه ربط املتعلم باحلياة اليومية  ارج امل رملةامل
  املعامدد  امل رملددية اددري جمهددزه بالكامدد  ممددا يدد دح اىل الل ددوء اىل اركتلدداء

 وبالعرض الن رح للت ار  تبالتالر اهماا املهارات العملية
    ارفكدار  الثيئة امل رملية اري ا لزة  تايا  املعارض العلمية  ال ا مة  لد

 واإلب ا ية املعتم ة  ل  املشاري  اللردية تايما ية
   تر جبمد  الد رجات   أتر مما  ع  ال الد، يهدتم   أالفكيز  ل  الت صي

 و ا طريا احللق ت  ه ا ماا الع   لل صوا  ل  املعلومات

تمددا هنددا جدداءت احلاجددإ اىل الث دد   ددا بددرام  الددتلكري تالدد  قتميددز بكسددر  

ملادة العلمية تربط املعارا باحلياة اليومية لل الد، تقنميدة   جاع، ايمود يف ا

 مهارات العم  ايما ر تالتواص  ل ى ال ال  و
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 :اجتاهات دراسة مهارات التفكري اإلبداعي لطالبات املرحلة الثانوية 
 هنا، نالنة اراهات لتعليم مهارات التلكري تهر

         دا حمتدوى الد رتس    ارراه ارتا: قعلديم مهدارات الدتلكري بشدك  مسدت 

اليومية  ادة يف هفا التعليم حت  ت ن كان لإ صلة بعمليدة الدتلكري حمد     

 (و101د ص2003ويتوند )التعليمو 

         ارردداه الادداعر: دمدد  مهددارات الددتلكري طددما املددنه  ال راملددر حيدد   يشددري

أصددد ا  هدددفا اررددداه  ىل أن الدددتلكري يت دددور بصدددورة أفطددد  مدددا  دددالا       

مل رملر امل رر  ل  ال لثدةد     ن الدربام  املسدت لة    املت  امإ طما املنهاج ا

لتعليم التلكري يكما طعلها يف أن ما يتعلمإ ال ال، يف درتس التلكري ما 

-46د ص2015عوفد د   تا تم  أر يتم ع لإ  ىل مواد دراملية أ رى )أبو جدادت  

 (و47

      ارراه الاال  : قعليم التلكري ما  الا حمتدوى دراملدر مسدت   ندم رب دإ 

م  املواد ال راملية ار رىوتي وه هفا اررداه  لد  قد ريئ الدتلكري بصدلة      

مثا رة تصرحية ما  الا حمتدوى دراملدر  داص بدإ تمسدت    دا ب يدة        

 وامل دددررات ال راملددديةد ندددم يدددربط هدددفا امل دددرر بدددامل ررات ال راملدددية ار دددرى  

 (و34د ص2009)ال  امرد توتياد 

لادداعر ال ددا م  لدد  دمدد  مهددارات     ت دد  قثنددت الثاحاددة يف دراملددتها ارردداه  ا    

طدددما املدددنه  ال راملدددرد حيددد  ان دمددد    -مهدددارات الدددتلكري اإلبددد ا ر -الدددتلكري

مهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر يف امل ددرر ال راملددر ملددادة الليزيدداء ل الثددات املرحلددة       

    الااعويددة  دد  يدد دح اىل قنميددة مهددارات الددتلكري اإلبدد ا رد ت لدد  يعددود لسددثثني     

 هما :

  مدددادة الليزيددداءال  قعتمددد   لددد  الت ثيدددا العملدددر تقدددرقثط  طثيعدددة م دددرر

 ارقثاطا  تني ا بار فا ات تاركتشافات العلميةو
       طثيعة املرحلإ الع لية ل الثات املرحلدة الااعويدة حيد  ان املرحلدة الااعويدإ

هر مرحلة النطوج اإلب ا ر تفيها قكتم    رات ال ال  اإلب ا ية عتي ة 

 أملهمت يف ص     راقهم اإلب ا يةو ملرترهم ةربات ملاب ة 

 :برامج تعليم التفكري اإلبداعي 
( أن التددد ريئ ال دددا م  لددد  قنميدددة مهدددارات الدددتلكري    2005ملدددرتر د) كدددرت 

 يف: اإلب ا ر لإ خمرجات   ي ة لع  أهمها يتما 

 تالتي قو حتسني ال افعية 

 ق وير ح، ارملت الع ت امل امرةو 

   ل  ارجناواتوقكويا العال ات تال  رة العالية 

 التواونو 

 ايرأة بارفكاردت الا ة بالنلئد تقالا ال مويو 

 ( أن هنا، عو ني ما هفه الربام  قشم  ما يلر:2006 ث العزيز د)ت كر 
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  :الربامج اإلغنائية 
قهددد ا هدددفه الدددربام   ىل  د ددداا قعددد يالت ت طدددافات  لددد  املنددداه  امل دددررة  

يف ايددارت املعرفيددة تارعلعاليددة   لل لثددة العدداديني لددتلا احتياجددات املثدد  ني  

تاإلب ا يدة تاحلددئ حركيددة  لدد  أن قا دف هددفه التعدد يالت تاإلطددافات  ددك    

ويادة مواد دراملية ر قع   لل لثة العاديني أت ويادة مستوى الصعوبة يف املواد 

الت لي ية أت التعما يف مادة أت أكار ما املواد ال راملية امل ررة ب تن ا تصدار  

 ومنية الالومة لالعتهاء ما دراملة امل ررات ال رامليةامل ة الز

 :الربامج التسريعية 
 تقا ف أح  ار كاا التالية:

 ال ثوا املثكر يف الصع ارتا ارملاملر يف  مر أرب   ىل  ئ ملنواتو 

 ال لز ما صع أدع   ىل صع أ ل و 
 ال ثوا املثكر يف ايامعةد تال تاه جز يا  يف امل رملة تيف ايامعةو 

 ر  الثاحادة دراملدة املدت  مت الدربام  التسدريعية يف قنميدة الدتلكري        تمل

 اإلب ا ر  ت ل     يعود لالملثا  التالية: 

   ح انإ هفا النوع ما الربام و 
   ان هدددفه الدددربام   اليدددة ارعت ا يدددة فينددد ر ان يت ددداتو ال دددال  ار تثدددارات

 التسريعية و
      يدة جد ا كداملوهوبني    اعها ختدت  بشدك  اكدرب بدال ال   تح ال د رات العال

 تفا  ر التلكري  و

مصدمم  برعام  الكورت تالدفح يعد    تما اهم برام  قعليم التلكري اإلب ا ر 

لتعلدديم ال لثددة جممو ددة مددا تملددا   الددتلكري ت درا، ار ددياء بشددك  تاطددح        

تقوطيح اراهات أكار  ب ا ية يف ح  املشكالت تما  صا   هفا الربعام  

تيدداري الع ددوا تيت دد اها تي دد ه مهمددات قلكرييددة      أعددإ يوملدد  الددتلكري تارداء   

مصددممة ب  ددة لل لثددة حبيدد  يتدد ربون  لدد  املددت  امها يف أتطدداع تموا ددع    

خمتللدددة يف احليددداة ت هدددفا الربعدددام  اكدددا دجمدددإ يف الربعدددام  ال راملدددر يف       

 7امل رملة ك زء مدا النشداطات الصدلية تيسدت  ه هدفا الربعدام  أكادر مدا         

دتلة  30بت ا ر  ىل التعليم ايامعر يف أكار ما ماليني طال، ما التعليم ار

منها الوريات املت د ة  دبري اعيداد كند ا داملدفالياد عيوولند اد فندزتيالد اليابدان د        

ارحتاد السوفي  السداباد بل اريداد ا ند د ملدن افورةد ماليزيدا دتاكدا املدت  اه        

رحلدة ايامعيددةد  مدواد الكدورت يف  يدد  ار مدار مددا املرحلدة اربت ا يددة  ىل امل    

تهنا، جممو ة ما التعليمات قع    ىل امل رس إلقثا ها حس، املرحلة الد   

يتم ق ريثها  ل  قعليم التلكريو فريى ديثوعدو أن العمدر املادالر لد  وا برعدام       

 (2001الكورت يف حياة ال ال، هو ملا التاملعة أت العا رة )ديثوعود 

 مدار مدا املرحلدة اربت ا يدة  ىل     اكا املدت  اه مدواد الكدورت يف  يد  ار     

املرحلة ايامعيةد تهنا، جممو ة ما التعليمات قع    ىل املد رس إلقثا هدا   

 وحس، املرحلة ال  يتم ق ريثها  ل  قعليم التلكري
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تممددا ملددثا عسددت ي  ان عسددتنت  ان برعددام  الكددورت مددا اهددم بددرام  قنميددة   

ايمعيددة املصددرية للفبيددة )الددتلكري اإلبدد ا ر تهددفا ماي يدد ه مدداترد يف تني ددة 

( حيددد  ترد ان برعدددام  الكدددورت يعتددرب مدددا الدددربام  الددد  قتميدددز  2007العلميددة د 

تالعمدد  احلددالر د مدد  املندداه   ات مدد جما  بسددهولة ق ثي هددا يف املدد ارس منلصددال 

يركددز  لدد  دمدد  مهددارات الددتلكري مددا برعددام  كددورت ايددزء ارتا )قوملددعة     

 روجماا اإلدرا،( طما املنه  امل رمل

الددتلكري  يلت ددر مدد ( لتعلدديم الددتلكري  (CORTبرعددام  الكددورت  ت ليددإ فدد ن

ع ر الثاحاة حدوا ا تيارهدا    يف ع اط مشفكة كارية يعزو تجهة  اإلب ا ر

 لإ رعإ    ينمر مهارات التلكري اإلب ا ر و

 : التعريف بربنامج الكورت 
يف  اكددا قعريددع برعددام  كددورت كمددا  رفددإ دح بوعددو  لدد  أعددإ:  برعددام     

التعليمددات املثا ددرة ملهددارات الددتلكريد تالددفح يزيدد  تيدد دح أالدد  قنددوع ارفكددار        

بال  ر الفح يسا   فيإ اللرد  ل  ق رير اره اا تتط  ارتلويدات تحتسدني   

 (54دص1995)حسنيدالتلا   م  اآل ريا تدم  املشا ر م  التلكري و

( باعإ:جممو ددة مددا ادتات الددتلكري الدد  قتدديح   11دص1998دح بوعددود )ت رفددإ

لل الدد، الددت ل  مددا اتدداط الددتلكري املتعددارا  ليهددا ت لدد  مددا  ددالا رؤيددة    

 ار ياء بشك  أتطح تاتمل  دتق وير ع رة اكار ابتكارية يف ح  املشكالت و

تقعرا الثاحاة الربعام  التعليمدر امل دفي يف الث د  احلدالر ت ال دا م  لد        

قصدداغ يف طددو إ  الكددورت  جرا يددا   باعددإ: برعددام  قعليمددر مددا قصددميم الثاحاددة 

  ) قوملددددعة جمدددداا1 درتس فصدددد ) الكهربدددداء السدددداكنة  ( باملددددت  اه كددددورت  

يطددم ارهدد اا اردرا، ( لتنميددة مهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر يف مددادة الليزيدداء دت

التعليميددددةد تا تددددوىد تارعشدددد ة تالوملددددا   التعليميددددةد تطددددرق تأملددددالي،    

 الت ريئد تأدتات الت ويم لت  اها  ل الثات  الصع الاال  ناعوح و

 أهداف برنامج الكورت: 
اكدددا قصدددنيع أهددد اا برعدددام  كدددورت  ىل أربعدددة مسدددتويات تهدددر كمدددا  

 ( :1998دح بوعو د) كرها 

 عاجل بشك  مثا در  نهاج تال  اكا  ال ا للتلكري أن ي من  ة أت حيز يف امل

 تحبرية مناملثةو
         ين ر ال لثة  ىل التلكري  لد  أعدإ مهدارة اكدا حتسدينها بارعتثداه تالدتعلم

 تالت ري،و
 ين ر ال لثة  ىل أعلسهم  ل  أعهم ملكرتنو 
     يكتس، ال لثة أدتات قلكري مت ركة قعم  بشك  جيد  يف  يد  املوا دعد

 عواحر املنهاجو تيف ك 

(ان برعددددام  الكددددورت يسددددهم  يف حت يددددا   258د ص2016 ددددامرد )ت دددد   كددددر 

 اره اا التالية :
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 التسليم بان التلكري مهارة اكا قنميتهاو 
     املن  ددددر ت اإلبدددد ا ر لدددد ى ال ددددال     قنميددددة مهددددارات الددددتلكري العملددددر ت

 املت ربنيوت
     ه قلكريهدم  ردا  قش ي  ال ال  ت املت ربني  ل  الن در بصدورة موطدو ية

 قلكري اآل رياوت
  وق  ير ت احفاه الفات ت الا ة يف ال  رة  ل  التلكري 

تقددرى الثاحاددة ان مددا أهدد اا دمدد  مهددارات الكددورت طددما مددنه  الليزيدداء       

 مايلر :

         مسددا  ة ال ددال   لدد  حدد  املشددكالت الليزيا يددة الدد  قددواجههم ب ري ددة

  لمية تاب ا ية بعي ا  ا ال رق املعتادةو
  لل ال  ا اد ب ا   للمواد تاردتات املسدت  مة يف الت دار  العلميدة    يتيح

فواد ا درى قع در علدئ النتدا   تقعدرا هدفه العمليدإ فيزيا يدا بالت دار           

 احلرة و
      صدديااة ا تددوى العلمددر يف صددورة  موا ددع قعليميددة ح ي يددة  ددا طريددا

مددا  طددري املشددكالت الليزيا يددة الدد  يواجههددا ال ددال  يف حياقهددا اليوميددإ      

 الا مو ع ات عشاط صلر  تالث    دا حلدوا اب ا يدة  دا  تبالتدالر فدان       

 يف ق وير جمتمعإويسهم ال ال، ملوا 
          ا اد العال ات بني ال دواعني الليزيا يدة   دا طريدا مسدا  ة ال دال   لد

تطدد   ددواعني تف ددا ملع يددات معينددإ تبالتددالر فاعددإ يكسدد، ال ددال  الددتلكري     

 املن  ر السليم و  
 ي التعدداتن بددني ال ددال  انندداء ال يدداه فمارملددة العمدد  ايمددا ر يف     يدداري رت

 ارعش ة العملية و
      جع  ال ال،  ت رؤية افط  عتي ة قولي  ارفكار تا اد اكدرب  د د ممكدا

مدا الثد ا   تاحللددوا للمشدكالت الد  قددواجههم  ند   تبالتدالر الوصددوا اىل       

 و رارت ملليمة

 التفكري لدى املتعلمني   مكونات برنامج الكورت لتنمية مهارات 
اداة يف التلكري د ك  اداه منها قسدم  درملدا د    ( 60يتكون برعام  الكورت ما )

 شددرة درتس  قتطددماتو ددت  لدد  ملددت اجددزاء ات تحدد ات د كدد  جددزء ات تحدد ة  

مست لة د حي  اكا ا تيار اح جدزء مدا الربعدام  لتعلديم ال دال  ت لد  بعد         

( ارجددزاء 2الربعددام  تيوطددح ايدد تا)   ارعتهدداء مددا قدد ريئ ايددزء ارتا مددا   

 تال رتس:

تيتطددما ايددزء ارتا  شددرة درتس أملاملددية )ادتات قلكددري( د تهددر كمددا       

 :(3يف اي تا ) (2011  يط د (؛)2008دح بوعو د) كرها 

  برنامج الكورت ومهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبات املرحلة الثانوية: 
يعتددرب مددا أ ددوى الددربام  املعرتفددة لتدد ريئ    (CORT)أن برعددام  الكددورت  

 مهارات التلكري املتنادا   ىل عتا   ال راملات تالت ثي ات ال  أجريت  ل  قل   
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 (CORT)كورت ال( :مكوعات برعام  2ج تا )

 ارجزاء

 

 

 ال رتس

 1كورت

قوملعة جماا  

 اردرا، 

 2كورت

  التن يم 

 3كورت

  التلا   

 4كورت

  اإلب اع 

 5كورت

 املعلومات 

  تالعواطع

 6كورت

  العم  

ال رس 

 ارتا

الت  ا ما  التعرا تاردرا، معاية ارفكار

 ال رفني

 ه  ا املعلومات اب ا ر-ر-ععم

ال رس 

 الااعر

ا تثار  ي  

 العوام 

اعواع -الربهان حل 

 الربهان

 قومل   ارملئلة احل ر املت حرج

ال رس 

 الاال 

 يم -الربهان  ارن ال واعني

 الربهان

 ا تصر ملاقيح احل  م  الت  شوا ية

ال رس 

 الراب 

النتا   املن  ية 

 تمايتثعها

بنية -الربهان  ار تيار

 الربهان

-قومل -ه  ا التنا طات حت ح النلهوه

 ا تصر

ال رس 

 اخلامئ

الث    ا طرق  اره اا

 ا رى

ارقلاق 

تار تالفات 

 تاعع اه العال ة

 ا  ا التو   اللكرة الر يسية

ال رس 

 السادس

ان قكون  ل   ع  ة الث ء الت  يط

 (1حا)

 م    التص يا قعريع املشكلة

ال رس 

 الساب 

ان قكون  ل  حا  التن يم ارتلويات املهمة

(2) 

ارراء  اوالة ار  اء

تالث ا   

 اياهزة

 احللوا

ال رس 

 الااما

الث ا   

 تارحتمارت

ان قكون  ل   الفكيز

 (1  ا)

 ار تيار العواطع الربط

ال رس 

 التامل 

ان قكون  ل   ال م  ال رارات

 (2  ا)

 العملية ال يم املت لثات

ال رس 

 العا ر

تجهات ع ر 

 ار ريا

التثسيط  الت ييم ا صلة النها ية ارملتنتاج

 تالتوطيح

 ي  العمليات 

 الساب ة

الدددربام  يف كددداري مدددا دتا العدددامل يف جمدددارت الفبيدددة تاإلدارة تالصدددنا ة        

تاريهاد ت ل  ع را   ىل  صا صإ املميزة ك مكاعية ق ثي ها بصورة مست لة 

 دددا حمتدددوى املدددواد ال راملددديةد أت يف  طدددار املدددواد ال راملدددية  دددا طريدددا ا تيدددار 

املت  امإ يف موا ع تمشكالت دراملية ما حمتوى املنهاجد تكفل  إلمكاعية 

 ;  دراملدة؛ خمتلع مستويات ال راملدة تادري  لد  مدا املميدزات د تهدفا ماأي قدإ        

(Tidona, 2001); (Shirley & Dima & Villa & Diangle, 2001),               

( Mcmahon; 2007)  (و2014الثاو د ) ؛ (2010اخلزح تالشاي  تالع تاعر د) ؛ 

افط  الربام  لتعليم مهدارات الدتلكري   تقرى الثاحاة أن برعام  الكورت ما 

 اإلب ا ر ما  الا مادة الليزياء تلفل  لألملثا  التالية :

 ن اعشدد ة الليزيددداء قصدددلح لتعلددديم الدددتلكري اإلبددد ا ر  باملدددت  اه برعدددام   أ

الكدددورت دع دددرا  ررقثاطهدددا الونيدددا حبيددداة ال دددال  اليوميدددة تلكدددا ايدددا         

يددة يف مددادة الليزياءتهددفا   قوظيلهددا أدى اىل طددعع  دد رات ال ددال  اإلب ا    

 ( و 1436 دال   اعر)مااك قإ دراملة 
 ن الربعام  اتاو باملرتعة تالوطوي تملهولة الت ثيا تهفا ما د  يد دح اىل   أ

 كسر  ود مادة الليزياء تق ريثها ما   وا ال ال  و
    يسهم يف اكسا  ال ال    رات اب ا ية قسهم يف قوملعة ادراكدإ تقن ديم

يف ح  املشكالت  الليزيا ية الد  يواجههاماد  املشدكالت    معلوماقإ تقسا  ه 

حدد  املسددا     -امللدداهيم الليزيا يددة  –املتعل ددة بددد )اجددراء الت ددار  العمليددة     

الددربط بددني ال ددواعني الليزيا يددة (تقنمددر ن تددإ يف علسددإ ممددا    –الليزيا يددة 

 (و2004ابراهيم د) دراملة قإ أك  علإ مث  ا تمميزا تهف ما
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 امل في   تق ثي اقها يف الربعام  التعليمر1ات كورت  (: ادت3ج تا )

 ال ا م  ل  الكورت امل في ق ثي اقها يف الربعام  التعليمر قعريلها ارداة

معاية 

 ( PMIارفكار)

P:PLUS ار ياء ايي ة يف اللكرة 

M:MINUS ار ياء السيئة يف اللكرة 

I:INTEREST ار ياء املمتعة يف اللكرة 

فيزيا ية متعل ة ب اهره  ات ا فاع معني ما )   رض فكرة

 احا كهربا ر يعم  بال ا ة الشمسية ف ط ( نم ق ثيا اداة 

ا ابياقها تمللثياقها   ىل معاية ارفكار  ل  هفه اللكره للتوص 

تايواع، املاريه فيها تك  هفه ارفكار قنث  ما حاجات ال ال، 

 علسإ ب ض الن ر  ا ص تها ات   اها و

ا تثار  ي  

 CAF)العوام  )
ق ري، ال ال   ل  ارلتلات دا ما  ىل  ي  

العوام  ا ي ة باملو ع تأ فها بعني ار تثار 

  ث   ص ار أح حكم  ليإ

طري مو ع ات اكتشاا فيزيا ر  ) مواصلات صنا ة جهاو  احا 

يعم  بال ا ة الشمسية  (نم ال ل، ما ال الثات اب اء ارا ها حوا 

 ال  ملريا يننها يف صنا تإو العوام 

ال واعني 

RULES 
يت ر  ال ال  ما  ال ا  ل  املت  اه  

ارداقني ارتىل تالااعية يف ف   ال واعني 

تالعوام  الواج، الن ر فيها لصن  ال واعني 

 اي ي ةو

ما  الا املتعراض ال الثات للمو ع السابا )ا فاع جهاو  احا 

اطة باملهارقني الساب تني دي ل، يعم  بال ا ة الشمسيإ ( تارح

 منها تط  ال واعني الالومإ ال  حتكم املت  اه هفا ايهاو و

النتا   املن  ية  

S&C 
 نارة اعتثاه ال ال   للمست ث  بالن ر  ىل 

العوا ، اللورية تال صرية امل ى تاملتومل ة 

 امل ى تالثعي ة امل ى لك  ح  و

يتو عا النتا   املن  ية رملت  اه هفا يف هفه املهارة فان ال الثات 

ايهاو)جهاو  احا يعم  بال ا ة الشمسيإ (  ل  ارجهزه الن الإ 

تقكون قو عاقها من  يإ ت املإ لل واع، السلثية تار ابيإ 

 كما اعها قشم  النتا   طويلة امل ى ت صرية امل ى و

مسا  ة ال ال   ل  قركيز قلكريهم باراه  AGOاره اا

معني لت  يا ه ا معني كما قسا  هم 

 ل  فهم قلكري ار ريا ما  الا اإلطالع 

 ل  أه افهم دكما قسا  هم  ل  بناء أه اا 

  ابلة للت  يا

يف هفه املهاره ف ن ال الثات يطعا أه افها ما تراء صن  )جهاو 

 احا يعم  بال ا ة الشمسيإ ( تقكون هفه اره اا ا تصاديإ 

اح ان ال الثإ  ن  تطعها ره افها قلكر يف قسوي يإ اجتما يإ 

 ار ريا ايطا حت  اكا ارفادة ما هفا ار فاع اىل ابع  احل تد و

الت  يط 

planning 

مو ع قلكريح يهيئ فرصا لل ال  كر 

يست  موا   دأما املوا ع الساب ة 

ما :)معاية ارفكار تاره اا تا تثار  ي  

مهارة الت  يط العوام  تالنتا   ( حي  قع  

قلكريا   امال  يف املو ع تماحييط بإ تي نر 

 ليإ د  طافة اىل قو   عتا   اخل ة تمايفق، 

  ليإ ما آنار و

جهاو  احا  ) فاع  يف هفه املهاره قتعلم ال الثات ارحاطة باملو ع

يعم  بال ا ة الشمسيإ ( ما كافة النواحر تا ادة الن ر يف ك  

  ة  ملية رعتاج هفا ايهاو تمايفق،  اخل وات الساب ة لوط 

 ل   ل  ما عتا   ا ابيإ تمللثيإ تماهر العوام  ال   ، 

 مرا اقها  ن  صنا تها تقو   فوا  ه املست ثلية و

قسا   ال ال   ل  ق يري ارتلويات حس،  FIPارتلويات

اهميتها ما بني   د ما الث ا   تارحتمارت 

اجابات م ل ة د فلك  د لما باعإ ريوج  هنا، 

     ات مو ع اتلوياقإ و

قت ل، هفه املهارة ما ال الثات قرقي، اتلويات )صنا ة جهاو 

 احا يعم  بال ا ة الشمسيإ ( ما ارهم اىل ار   اهميإ ما  

ما  ارتلويات  التصنيعية تار تصادية تارجتما ية تالتسوي ية 

 و

الث ا   

 APCتارحتمارت

 ل  اكتشاا الث ا   قش   ال ال  

تاخليارات د أتارحتمارت راه مو ع ما د 

ت ل  للت ل،  ل  ايمود اللكرح تالردتد 

ارعلعالية تالعاطلية املرقث ة بتلسريات 

 تاط ةو

هفه املهارة ف ن ال الثات يلكرن يف ب ا   من  ية لد )جهاو  يف

  احا يعم  بال ا ة الشمسيإ ( ت ل  حت  رق    ال الثات يف

مرحلة التعص، للكرة معينإ حت  يف حاا فشلها تبالتالر قكتس، 

 ال الثة صلة املرتعة اللكريإ و

ال رارات 

Decisions 

قسا   ايواع، املتع دة للتلكري املع اة يف 

املهارات الساب ة ال ال،  ل  صن   رار معني 

 راه مو ع معني د رن املو ع اصثح تاط ا و

ب ا   لال فاع )جهاو  احا يعم   بع  ان قلكر ال الثة يف

بال ا ة الشمسيإ ( فاعها تما  الا هفه املهاره تبا ادة الن ر يف 

املهارات الساب إ ملوا قت ف  رارا  حوا هفا ايهاو تبالتالر فان 

 مو لها ملوا يكون مث)  ل   رار تاطح  و

تجهات ع ر 

 OPVاآل ريا 
ارات حت ا هفه ارداة عو ا  ما التواون م  امله

الساب ة تال  قركزت  ل  مو ع ال ال، 

 اقإ د حبي  ي وه ال ال، جبه  تاع تم صود 

للتعرا  ل  تجهات ع ر ار ريا د كما 

يسا    ل   ل  مزي  ما د ة التلكري 

 تملالمة ال رار و

يف هفه املهارة ف ن ال الثة ملوا حتاتا ان قومل  جماا قلكريها 

يهاو )جهاو  احا يعم  تخترج ما الفاقية يف ارا ها حوا ا

ات ع ر ار ريا تقعي  الن ر يف هبال ا ة الشمسيإ ( تقلكر يف تج

 و ا ملليم ا  رارها السابا تبالتالر ف ن  رارها  ملوا يكون  رار

    جع  قعليم التلكري  ل ال  املرحلة الااعوية قعلما  طثيعيا  عابعا مدا املوا دع

  دا ار  داء الناردإ  دا املوا دع املصد نعة تالد   د  قد دح           ا اليومية بعي 

هددم مميدزات هددفه املرحلددة الدد  قكتمدد  فيهددا  أىل ايمدود اللكددرح تهددفا مددا   

 (2015تهفا ماأك قإ دراملة املني  ) املعارا تاملهارات
    ن برعددام  الكددورت يددربط   ويددادة عشدداط تقدد    املددتعلم يف قن دديم قعلمددإ ر

املددتعلم فددا قعلمددإ  ددا طريددا موا ددع حيددإ قدداري اعتثاهددإ ترددف  اهتمامددإ       

 (2010)الشهراعر دتهفا مااك قإ دراملة 
   طدددو اتقعميدددا اللهدددم تاملعايدددة الفهنيدددة بت دددوير طدددرق الدددتلكري يف مو 

تب دددرق خمتللدددإ تمدددا وتايدددا خمتللدددإ تهدددو ماقت لثدددة املرحلدددة    ةخمتللددد
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ل ددال  ينت لددون مددا مرحلددة اللهددم السدد  ر تالثسدديط الااعويددة حيدد  ان ا

 رعدر  )ك قدإ دراملدة   أ اىل اللهم املتعما الفح قت لثإ هفه املرحلة  تهفا ما

 (2016ت ث الساله د

 خصائص برنامج الكورت لتنمية مهارات التفكري لدى املتعلمني: 
 ن( أ 2006 ثد العزيز د (؛)2011  ديط د (؛)1995اخل يد،د  (؛)1998دح بوعدود  ) كر

 ما أهم صلات برعام  الكورت :

     ن قوملددي  جمدداا اإلدرا، هددو أملدداس برعددام       يوملدد   درا، ال الدد،د حيدد

 كورت

   درتس برعام  كورت  ملية حبي  اكا املت  امها يف   ي  ما املوا دع

 تاحلارت
         6قناملدد،  يدد  الشددعو   لدد  ا تالفهددا تقناملدد،  يدد  ار مددار مددا ملددا 

 ملنوات فما فوقو
 ام  كورت أن قكون ال رتس متنو ة  تاري متشدابهة  رت ر يف قصميم برع

 ت ل  ما  الا قنوي  املهارات تاملستويات و
          أدتات الدتلكري فيدإ اكدا أن يسدت  مها ال لثدة يف موا دع  مليدة ت لميدة

خمتللددددةد فددددارداة قث دددد  نابتددددة تاكددددا قوظيلهددددا يف  املوا ددددع تارحدددد ا   

 امل تللة و
 ا ا م دجمدددإ بددداملنه  ال راملدددر   دددالا برعدددام  الكدددورت ينمدددر ال لثدددة مدددا

املددت  اه أدتات الددتلكري الدد  يتطدددمنها تبالتددالر يسددت يعون ع دد  مهدددارة       

 ال  اكتسثوها اىل حياقهم اليومية العامةو التلكري
   جزا دإ  تبعد    أ حيتاج برعام  كورت اىل نال  ملنوات رمتاه ق ريئ  يد

هدفه ال ري دة    أن يتعلم ال لثة  طري ة الت ريئ لربعدام  الكدورتد قصدثح   

 جزءا   اديا  ما حياقهم اليوميةو
     يلطددد  أن قشدددتم  كددد  حصدددة أت مو دددع  لددد  ف دددرقني قددد ريثيتني حتددد

 يست ي  ارفراد فهم ق ثيا أدتات كورت يف املوا ع امل تللةو
        ن كدد  مسددتوى قدد ريا فيددإ مسددت    ددا اآل ددر فعندد ما يدد رس ال ددال 

اكنهم ارعت داا اىل اح جدزء    قوملعة جماا اردرا،   فاعإ  ايزء ارتا منإ

 ما اجزاء برعام  الكورت دتن ارلتزاه بفقي، معني و
  عإ يسا   ال لثة  ل  التلكري اإلب ا ر  ا طريا قوظيلإ ردتات التلكري 

 ال  يتطمنها يف موا ع قعليمية قت ل، ا اد حلوا اب ا يإ تاري معتاده و

ا   جعلتدإ مدا اعسد،    تما  الا ماملثا فان برعام  الكورت لدإ  د ة  صد   

 الربام  للت ثيا ما  الا مادة الليزياء تهفه اخلصا   هر:

 اعإ ينمر التلكري اإلب ا رو 
      يسدددا    لددد  قنميدددة املهدددارات العمليدددة  دددا طريدددا ا ددداد بددد ا   لدددالدتات

 املست  مة يف الت ار  و
 وي دح اىل جف  ال ال  اىل املادة ال راملية تكسر  ودها 
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    مددا مهددارات فيزيا يددة  تقوظيلهددا يف املوا ددع الدد        ع دد   ماقعلمددإ ال ددال

 وقواجههم
    الربعدددددام  مدددددرن تاكدددددا ق ثي دددددإ بصدددددوره م جمدددددإ متامدددددا  مددددد  امل دددددرر

ال راملديوبالتالر فاعدإ  د  يسدهم يف كسددر ايمدود املوجدود يف مدادة الليزيدداء        

 تيكس، ال ال  اراهات ا ابية  و املادة و
      لددإ قنميددة قلكددري ال ددال     يسددهم مددا  ددالا قنددوع درتملددإ تم ا لددإ تموا 

 اإلب ا رو

 :دمج برنامج الكورت يف مقررات الفيزياء بصفة عامة 
تالدد  قتعلددا   ةمددا  ددالا اطددالع الثاحاددإ  لدد  اردبيددات تال راملددات السدداب    

اإلبد ا ر  الدتلكري   بربعام  الكورت مهارات الدتلكري اإلبد ا ر تبتنميدة مهدارات     

ارلت اء بني برعام  الكورت تمادة  تج ت ان هنا، كاري ما ع اط يف الليزياء

 والليزياء  

 ( اخلصا   املشفكة بني برعام  الكورت تمادة الليزياء4ج تا)

 مادة الليزياء برعام  الكورت

ينمر مهارات التلكري اإلب ا ر ما  الا اعش تإ 

 املتع ده لك  املستويات الع لية تالعمرية

اعش تها قنمر مهارات التلكري اإلب ا ر ما  الا 

 املتع ده تال  قنامل، طالثات املرحلة الااعوية

يربط التلميف باحلياة اليومية ما  الا صيااة 

 اعش ة الربعام  ما تا   حياة ال ال،

اكا رب ها بسهولإ باحلياة الوا عية ع را ياا 

 ا تصاصها تالفح ائ ك  جز يات حياة ال ال،

شاط يعتم  برعام  الكورت بشك  املاملر  ل  ع

املتعلم ت ملإ يف جممو ات تهو ماايز طال  

املرحلة الااعوية حي  اعهم يلطلون العم  ايما ر 

  ل  اللردح و

قعتم  مادة الليزياء لكر قسهم يف يف قنمية مهارات 

التلكري  ل  الت ري، تالعم  ايما ر  تالعم  

ايما ر  ينامل، طال  املرحلة الااعوية اكار ما 

 التعليم العاه وب ية مراح  

يعتم   ل  ارملتكشاا ت   املعلومات تارراء 

امل تللة ما  الا العم  ايما ر تالفح يعترب 

  رط املاملر لتنليفه

قعتم  بشك  كثري  ل  املت  اه أملالي، ارملت صاء 

 تارملتكشاا ت   املعلومات حت  قكون تا عيإ

تنت  ان برعدام   تما  الا اخلصا   املشفكة  السداب ة عسدت ي  ان عسد   

الكورت يعترب ما اجنح الربام  ال  اكننا ان ع جمها يف منداه  الليزيداء ممدا    

 ويسهم يف قنمية التلكري اإلب ا ر ل ال  املرحلة الااعوية

 : الدراسات والبحوث السابقة 
تالددد  املدددته فت املت صددداء اندددر برعدددام       : (Tidona,2001)دراملدددة قيددد تعا   -

الكورت بشك  مثا ر يف قنمية الدتلكري اإلبد ا ر  لد ى طلثدة املرحلدة الااعويدة       

ت دد  قثدد  الثاحدد  املددنه  الت ددريا  ت دد  ا تددار الثاحدد  جممو ددة ال راملددة مددا  

 سددموا اىل جممددو تني رريثيددة  طالثددا  29تبلددغ  دد دهم  مددا  ا 14ال لثددة بعمددر 

تطددداب ة  دم ق ريسدددهم باملدددت  اه برعدددام  الكدددورت    الثدددا ( ط14مكوعدددة مدددا ) 

ت   اظهدرت النتدا   فرت دا  ات    د( طالثا درملوا بال ري ة املعتادة 15مكوعة ما )

 درلة احصا ية ا ابية لصا  ايمو ة الت ريثة و

هدد فت اىل املت صدداء انددر قدد ريئ الليزيدداء ب ري ددة    :( 2004ابددراهيم ) دراملددة -

يف قنميددة الدتلكري اإلبد ا ر تارراهدات العلميددة     املشدكالت الدتعلم ال دا م  لد     

تفهم امللاهيم العلميدة لد ى ال لثدة د تاملدت  ه الثاحد  املدنه   دثإ الت دريا         

( طالثددا مددا طددال  الصددع التاملدد  ارملاملددر يف 143ت داه با تيددار  ينددة مكوعددة ) 
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 (71هما رريثيدددة  مكوعدددة مدددا )اارردن د تم ق سددديمهم  اىل جممدددو تني احددد 

طالثدا درملددت موطددو ات حمد ده مددا امل ددرر  باملدت  اه طري ددة الددتعلم ال ددا م    

( طالثددا درملددت علددئ 72 لدد  حدد  املشددكالت د تجممو ددة طدداب ة  مكوعددة مددا )

املوطددو ات  باملددت  اه ال ري ددة ار تياديددة د  تانثتددت ال راملددة تجددود فددرتق      

مو ددة اي (  بددني متوملدد ات درجددات طالثددات  0.05دالددة  حصددا يا   ندد  مسددتوى )  

الطاب ة تالت ريثية يف ا تثار مهارات التلكري اإلب ا ر تا تثار فهم امللاهيم 

 العلمية تم ياس ارراهات العلمية  لصا  ايمو ة الت ريثيةو

الدد  هدد فت للتعددرا  لدد  انددر املددت  اه اخلددرا ط      :( 2007دراملددة ابددراهيم )  -

امللاهيميددة يف قدد ريئ الليزيدداء  لدد  قنميددة الددتلكري اإلبدد ا ر تفهددم امللدداهيم     

العلميددة تاملددت  ه الثاحدد  املددنه   ددثإ الت ددريا تقكوعددت  ينددة ال راملددة مددا   

( طالثا ما طدال  الصدع التاملد  ارملاملدر يف ارردن م قدوويعهم  شدوا يا       143)

( طالثددا تار ددرى طدداب ة 71ني  حدد اهما رريثيددة مكوعدة مددا )  لد  جممددو ت 

تانثتدددت ال راملدددة تجدددود فدددرتق دالدددة  حصدددا يا   نددد    د( طالثدددا 72مكوعدددة مدددا )

( يددا متوملدد ات درجددات طددال  جممو ددة ال راملددة يف الت ثيددا       0.05مسددتوى )

 ال ثلر تالثع ح لصا  ايمو ة الت ريثيةو

      ندر املدت  اه برعدام  الكدورت     أىل قعدرا  الد  هد فت ا   :( 2007دراملة العتيا ) -

( يف قنميددة مهدارات الدتلكري النا د  تحتسددني    اإلدرا، تالتلا د  ) قوملدعة جمداا   

مستوى الت صي  ال راملدر لد ى  يندة مدا طدال  املرحلدة الااعويدة يف م يندة         

الرياض تاقثعدت هدفه ال راملدة املدنه   دثإ الت دريا د تقكوعدت  يندة ال راملدة          

ما طال  الصع ارتا ناعوح يف م يندة الريداض د  ت د   سدمت      (  طالثا40ما )

بالتساتح اىل جممو تني رريثية  درملت باملت  اه برعام  الكورت ) قوملعة 

تالتلا دد ( تطدداب ة  درملددت بال ري ددة املعتددادة د ت دد  أظهددرت   اإلدراكجمدداا 

ح عتا   ال راملة   ار  تجود فرتق دالة  حصا يا  بدني ال يداس ال ثلدر تالثعد     

يف مهارات التلكري النا   لصا  ال ياس الثع ح كما كشلت  دا  د ه تجدود    

فدددرتق دالدددة  حصدددا يا  بدددني ايمدددو تني الت ريثيدددة تالطددداب ة يف مسدددتوى        

 الت صي  ال راملرو 

تالددد  املدددته فت ق صدددر فا ليدددة برعدددام  م دددفي  :( 2010دراملدددة الشدددهراعر ) -

كري النا دد  لدد ى طددال    لتدد ريئ العلددوه يف طددوءكورت لتنميددة مهددارات الددتل    

( طالثا م ا تيدارهم  56الصع السادس اربت ا ر د تقكوعت   ينة ال راملة ما )

  شددوا يا مددا بددني طددالا الصددع الصددع اخلددامئ اربتدد ا ر ف اف ددة  دديئ

( طالثددا درملددت  29تم ق سدديمهم اىل جممو ددة رريثيددإ مكوعددإ مددا)   د مشدديط

امل في  ت ينإ طاب إ مكوعدإ   تح ة  الكهرباء تامل ناطيئ   ما  الا الربعام 

( طالثا  درملت تحد ة  الكهربداء تامل نداطيئ   بال ري دة املعتداده العلدوه       27ما)

ت ددد  قوصدددلت عتدددا   ال راملدددة  ىل تجدددود فدددرتق  ات درلدددة  حصدددا ية بددددني         

متوملدددد ات درجددددات طددددال  ايمو ددددة الت ريثيددددة تايمو ددددة الطدددداب ة يف 

النا   يف مادة العلوه لصا  ايمو دة  ال ياس الثع ح ر تثار مهارات التلكري 

 والت ريثية
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ه فت قعرا انر املدت  اه برعدام   كدورت يف    املتال    :( 2012دراملة  لي  ) -

حتصدددي  العلدددوه تب ددداءأنرالتعلم تقنميدددة الدددتلكري ارملدددت رلر لددد ى قالميدددف    

الصدددع السدددادس اربتددد ا ر د تاقثعدددت هدددفه ال راملدددة املدددنه   دددثإ الت دددريا د      

(  طالثددا مددا طددال  الصددع السددادس اربتدد ا ر 84نددة ال راملددة  مددا )تقكوعدت  ي 

هما اف اف ددددة ال ليوبيددددة  م ق سدددديمهم اىل جممددددو تني متسدددداتيتني احدددد   

رريثيدددددة قددددد رس تحددددد قر احلرارة   ت الكهربيدددددة  تف دددددا ملهدددددارات كدددددورت   

( قوملددددعة جمدددداا اردرا،    بينمددددا درملددددت ايمو ددددة الطدددداب ة الوحدددد قني  1)

 ددة املعتددادة ت دد  أنثتددت عتددا   ال راملددة أن هنددا، فرت ددا   ات   السدداب تني بال ري

 درلة  حصا ية لصا  ايمو ة الت ريثية تلصا  الت ثيا الثع ح 

 منهج البحث: 
 املنه  املست  ه يف هفه ال راملة هو: 

         املدددنه  الوصدددلر الت ليلدددر املسدددت  ه يف ا ددد اد  ا مدددة فهدددارات الدددتلكري

 اإلب ا ر املتطمنة يف م رر الليزياء تال  قنامل، طالثات املرحلة الااعويةو  
   ال ددددا م  لدددد   املددددنه   الت ددددريا ال ددددا م  لدددد  التصددددميم  ددددثإ الت ددددريا

ل يدداس فا ليددة ق ثيددا   جممددو تني  حدد اهما رريثيددة تار ددرى طدداب إ  

)قوملددعة   1رعددام  قعليمددر لتدد ريئ الليزيدداء   ددا م  لدد  الكددورت   كددورت  ب

يف قنميددة مهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر لدد ى طالثددات الصددع      جمدداا اإلدرا،( 

 الاال  الااعوحو

 جمتمع البحث: 
م حت يددد  جمتمددد  الث ددد د تالدددفح اددد   يددد  طدددالثات الصدددع الاالدد     

ت التابعددة إلدارة التعلدديم ف اف ددة  ندداعوح  لمددر  باملددد ارس احلكوميدددة للثنددا  

( 606هددد( تالثددالغ  دد دها )  1438/1439للعدداه ال راملددر)   -مكتدد، الوملددط - بيشددة

 طالثةو

 عينة البحث: 

م ا تيدار م رملدتني  مدا املد ارس الااعوية  ف اف دة بيشة تهدر م رملدة 

الااعويددددة اخلامسددددة كم مو ددددة رريثيددددة د تم رملددددة الااعويددددة السادملددددة    

اب إدحي  م ا تيار ايمو ة الت ريثية تالطاب ة ب ري ة كم مو ة ط

اداعوح  يف كلتدا   الحبي  متا  فص  تاحد  مدا فصدوا الصدع الاالد         شوا ية

( طالثدة دحيد  قكوعدت    54امل رملتني د تقكوعدت العيندة يف صدورقها النها يدة مدا )     

ادداعوح يف المددا طالثددات الصددع الاالدد     ( طالثددة27ايمو ددة الت ريثيددة مددا ) 

( طالثددة مددا 27رملددة الااعويددة اخلامسددة تقكوعددت ايمو ددة الطدداب ة مددا)   م 

 وااعوح يف م رملة الااعوية السادملةالطالثات الصع الاال  

 متغريات البحث: 
 ا تم  الث   احلالر  ل  املت ريات التاليإ:

   ال دددا م  لددد  الكدددورت   امل دددفي املدددت ري املسدددت   : ااددد  الربعدددام  التعليمدددر

 و ) قوملعة جماا اردرا،(1 كورت
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 طالثات الصع الاالد  نداعوح يف    ى املت ري التاب  : قنمية التلكري اإلب ا ر ل

 مادة الليزياء و

 للبحثجتربة صميم ت: 
م قصددميم رربددة الث دد  بالتصددميم  ددثإ الت ددريا كمددا هددو ممادد  يف       

 (:5اي تا )

 لت ربة الث  ( التصميم  ثإ الت ريا 5ج تا )

 امل رملة
 الت ثيا الثع ح املعايات الت ريثية الت ثيا ال ثلر الث  جممو   

الااعوية 

 اخلامسة

  ايمو ة الت ريثية

ا تثار مهارات 

 اإلب ا رالتلكري

 

الت ريئ باملت  اه الربعام  

 التعليمر امل في ال ا م  ل  الكورت 

 

ا تثار مهارات 

 الااعوية السادملة التلكري اإلب ا ر
 الت ريئ بال ري ة املعتادة ايمو ةالطاب ة

 :إعداد مواد وادوات البحث 
 مواد البحث 

 توسعة جمال االدراك (:1القائم على كورت " املقرتح الربنامج التعليمي(" 
 )قوملدعة جمداا   1ال دا م  لد  كدورت     امل دفي   الربعام  التعليمدر    اد  مر  

 : اردرا، ( فرحلتني هما

 : املرحلة األوىل: مرحلة التحليل 
 م يف هفه املرحلة ال ياه بع ة   وات تما أهم هفه اخل وات :

          ارطددالع  لدد  اردبيددات تارحبددا  الدد  قناتلددت مهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر

 ل الثات املرحلة الااعوية و
     ارطدالع  لدد  اردبيددات تارحبدا  الدد  قناتلددت مهدارات الددتلكري اإلبدد ا ر يف

 مادة الليزياء و
   ا تيدددار ا تدددوى العلمدددر تحتليلدددإد لت  يددد  أتجدددإ الدددتعلم املتطدددمنة فيدددإد

يف  امل دفي  تاملت  امإ يف   ادة صديااةا توى العلمدر للربعدام  التعليمدر    

 طوء ايزء ارتا ما برعام  كورت)قوملعة جماا اردرا،( و
    ملتعل دإ فهدارات   بناء  ل  مراجعة اردبيات  ات العال إ ندم حت يد  اربعداد ا

 التلكري اإلب ا رو
   اد   ا مة فهارات التلكري اإلب ا ر املتطمنإ يف كتا  الليزياء للصع   

تاملعتم ة  ل  اربعاد السداب إ د تمدا ندم م حت يد  ارملدئلة       ااعوحالالاال  

  ال  ق يئ هفه اربعاد و
  ثددات للتاكدد  مددا مدد ى مناملددثتها ل ال   ددرض هددفه ال ا مددة  لدد  ا كمددني

 و الصع الاال  ناعوح
 م اجراء التع يالت بناء  ل  اراء ا كمني و 

 : املرحلة الثانية : مرحلة الدمج 
 م يف هفه املرحلة ال ياه  بع ة   وات تما اهم هفه اخل وات:

 اإلطالع  ل  الكت، تاملراج  العربية تارجنثية. 
 ا يلرحت ي  اإلطار العاه للربعام  امل فيد حي  أ تم   ل  م: 
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  :اهلدف العام من الربنامج 

احلدالر اىل قنميدة بعدض  مهدارات الدتلكري       امل دفي  ه ا الربعام  التعليمدر 

اإلب ا ر ل ى طالثدات الصدع الاالد  نداعوح ت لد  مدا  دالا املدت  اه ايدزء          

ارتا مددا برعددام  الكورت)قوملددعة جمدداا اردرا، ( كنمددو ج لتعلدديم مهددارات    

العدداه مددا الربعددام  يف قنميددة مهددارات الددتلكري    الددتلكري د حبيدد  يتمادد  ا دد ا 

اإلب ا ر )ال ال ة  داملرتعة دارصالة داحلساملية للمشكالت د التلاصي ( لد ى  

ااعوح ما  الا الربعام  التعليمر امل في ال ا م  لد   الطالثات  الصع الاال  

برعددام  الكددورت يف موطددو ات فصدد  )الكهربدداء  السدداكنة(يف مددادة الليزيددداء        

 ه و1439-1438ع الاال  ناعوح د اللص  ال راملر ارتا للعاه ال راملر للص

   :األهداف اإلجرائيــة للربنــامج 

م حت يدد  اره اا اإلجرا يددة لوحدد ة  الكهربدداء السداكنة  بعددد  اإلطدالع    

 لدد  ارهدد اا العامددة للتعلدديم يف اململكددة العربيددة السدددعوديةد تأهدد اا قعلددديم   

عويةتاره اا العامة ملادة الليزياءد ت د  م قطدمني هدفه ارهد اا     املرحلدة الاا

تاخلاصددددة بتدددد ريئ   -الددددفح أ دددد قإ الثاحدددداإ  –(  3يف دليددد  املعلمدددة )مل دددا 

الوحددد ة املعددداد قن يمهدددا تاملتطدددمنة دمددد  مهدددارات ايدددزء ارتا مدددا برعددام        

 كورت )قوملعة جماا اردرا، ( م  املنه  امل رملرو

 لعلمي للربنامج:احملتوى ا 
م ا تيدددار  فصددد  الكهربددداء السددداكنة  امل دددرر يف كتدددا  الليزيددداء للصدددع   

)قوملدددعة جمددداا 1الاالددد  نددداعوح بعددد    دددادة قن يمهدددا يف طدددوء تدددو ج كدددورت

اردرا، (  تاملتطدما  شددر مهددارات للددتلكري دجمدت طددما درتس اللصدد  املعدد    

يدد  مددا ارعشدد ة  حتوا ددإ  لدد    إلت لدد   لتنميددة مهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر 

تالت ار  العمليدةد تالد  اكدا أن قسدهم يف قنميدة مهدارات الدتلكري اإلبد ا ر         

لددد ى ال الثددداتد حيددد   ن الدددتلكري اللعددداا اكدددا بلوادددإ بالتددد ري، تاملمارملدددة  

 واملتنو ة

 :اخلطــة الزمنيــة لتطبيــق الربنــامج 

هددد/ 1438م ق ثيددا الربعددام   ددالا اللصدد  ال راملددر ارتا للعدداه ال راملددر  

(حصددة دراملدديةد بوا دد      11)ةتبلغ ا الر   د احلصد   حدد ى  شددر    دهد 1439

 و(د ي دة 45ارب  حصد  أملدثو يادتمد ة كد  حصدة )

 :)صدق الربنامج )عرض الربنامج املقرتح على احملكمني  
بعدد  ارعتهدداء مددا   دد اد الربعددام  امل ددفيد م  رطددإ  لدد  جممو ددة مددا          

(د إلبدد اء 1ا كمددني املت صصددني يف جمدداا املندداه  تطددرق التدد ريئ )مل ددا      

تم اجدددراء  و  مكاعيدددة حت يدددا ارهددد اا العامدددة للربعدددام :أرا هدددم حدددوا مددد ى

يدة  دابال    التع يالت امل لوبإ د تبدفل  أصدثح الربعدام  امل دفي يف صدورقإ النها      

  للت ثيا

 دليل املعلمة: 
م   د اد دليد  ملعلدمة الليزياء يوطدح اإلجدراءات املتثعددة يف قدد ريئ فصد     

 الكهربدداء السدداكنة  بعددد  دمدد  مهددارات ايددزء ارتا مددا برعددام  كددورت يف        

  :درتس اللص  ت   أ تم  ال لي   ل  ما يلر
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      امل جمدددة مددد  درتس    م  مددة الدد لي :الت  ددرحا  امددا ملهددارات التلكدددري

تهر  ثارة  ا  شر مهارات ما و ة ما برعدام    "فص   الكهرباءالساكنة

  .للتلكري CORT كورت
         مت لثات ر يسة لتد ريئ مهدارات الدتلكري دا د  الثيئدة الصدلية: حيد  م

التعددرض لدددثعض املمارملدددات تارملدددالي، الدد  اكدددا للمعلمددة ال يددداه بهددداد     

  .ريئ مهارات التلكريلتوفري مناخ صلر جي  صا  لت 
 أملالي، ارملت ابة ال  قهيئ منا ا  مناملثا  للتلكري.  
  ددوات ملددري قدد ريئ كدد  موطددوع يف الوحدد ة تفددا الربعددام  امل ددفيو   

  كتاب الطالبة:   

املددت  اه  دد راقها    لدد   امددت الثاحاددة ب  دد اد كتددا  ال الثددةد ملسددا  قها    

علومات الص ي ة دتكفل  قنميدة  د راقها  لد     التلكريية يف التعرا  ل  امل

اختا  ال رار ت ص ار ارحكاه الص ي ةد ت ل  مدا  دالا   دادة قن ديم فصد       

)قوملدعة جمداا اردرا،(   1 الكهرباء الساكنإ  يف مادة الليزياء يف طدوء كدورت  

  :تا  كتا  ال الثة املكوعات التالية كنمو ج لتعليم التلكريد 

  ر قتطددددددما قوجيهدددددداتد هدددددد فها حت يددددددا أكددددددرب  فددددددادة     امل  مددددددة: تهدددددد

 الكهرباء الساكنة"مددددا الكتا  أنندددداء دراملددددة فص   
      أعشددد ة متهي يدددة قه ا اىل قهيئة ال الثات لددددتعلم كدددد  مددددا الدددد رسد

  . تمهدددارات التلكدددري اإلب ا ر املدددراد دجمهما معا 
  املهارة التلكريية اخلاصة بك  درس ما درتس الربعام  ري.  
     أعشددددد ة  مليدددددة أ يددددد  قن يمهدددددا تهدددددر أعشددددد ة مهاريدددددة قنلدددددف دا ددددد

الصدددددع أت امل تدددددرب حتدددددت   ددراا املعلمددة لت  يددا أهدد اا املت صددا ية دت  

 قنمية مهارات  ملية حم دةو
    املهددارة املددراد قعلمهددا قتناملدد، مدد     أعشدد ة ق ريثيددة فرديددة ت ا يددة  لدد  

 طثيعة ال رس
     الت دددددددويم: متدددددددت  مليدددددددة الت دددددددويمد للتاكددددددد  مدددددددا حت دددددددا ارهدددد اا

السدددددلوكية املنشدددددودةد ت لددددد  مدددددا  ددددالا بعددددض ارملددددئلة الدددد  ق دددديئ    

الدد  ق يئ  مدد ى حت ددا قلدد  اره ااد حيدد  م الفكيددز  لدد  ارملددئلة

  .مهارات التلكرياإلب ا ر 
   التكليلدددددددات املنزليدددددددة: قطدددمنت أملدددددددئلة تاعشددد إ يف عهايدددة  كددددددد  درسد

مرقث ددة باملهددددددارة تالدددددد رس يف الو ددت علسددإد ممددا يكسدد، املتعلمددة ال دد رة   

 . ل  قوظيع املهارة املكتسثة يف جمارت احلياة امل تللة

  ادوات البحث 

  أداة البحث )اختبار التفكري اإلبداعي يف الفيزياء(إعداد: 
تللتعرا كيلية بناء تقصميم ا تثدار مهدارات الدتلكري اإلبد ا ر  م اقثداع       

 ارجراءات التالية :

     ف ددد  تدراملدددة   يددد  مدددا ال راملدددات الددد  ق ددديئ ال ددد رة  لددد  الدددتلكري

دراملة  ما اإلب ا ر د ال  املت  مت ت ننت  ل     د ما الثيئات العربية 

 (و 2012( ؛)باب ني د2005)صواف إ د
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     ف دد  تدراملددة   يدد  مددا ال راملددات تالث ددو  املتصددلة باإلبدد اع تالددتلكري

ماد  دراملدة:   اإلب ا ر د تالد  ا د ت م داييئ تا تثدارات للدتلكري اإلبد ا ر       

ا تثددار مهددارات   (تفيمددا يلددر   ددوات ا دد اد     2014( ؛ )الرتيلددر  2006)ال امدد حد

 : بالتلصي ست  ه يف هفا الث   التلكري اإلب ا ر امل

 : حتليل حمتوى الفصل 
م حتليدد  موطددو ات ال راملددة يف فصدد    الكهربدداء السدداكنة  مددا كتددا      

اددداعوح  ت لددد  للتعدددرا  لددد  اهدددم جواعددد، الدددتعلم     الالليزيددداء للصدددع الاالددد   

د تمايتطمنإ الربعام  مدا مدا    امل في تالتلكري اإلب ا ر يف الربعام  التعليمر

 دددع ت طدددايا  مرقث دددة بثيئدددة ال الثدددة د تقصدددلح ان قكدددون حمددداتر   مهددداه تموا

 رملئلة ار تثار و

  :صياغة مفردات االختبار 
 صيااة ملردات ار تثار يف صورقإ ارتلية مايلر:رت ر يف 

     تارصددددالةد أن ق دددديئ مهددددارات الددددتلكري اإلبدددد ا ر )ال ال ددددة د تاملرتعددددةد 

 وتاحلساملية للمشكالت( تالتلاصي  د 
    وال الثات  ل  اعتاج حلوا   ي ه تمتنو إ تج ي ة   ر اإلمكانان قسا 
  وان قكون ج ي ة  ل  ال الثات تمل يسثا ان ق ربا  ل  حلها 
  وان قشم   ي  حمتويات اللص 
         ان قتناملدد، مدد  مسددتوى طالثددات الصددع الاالدد  ندداعوح مددا حيدد  ا تددوى

  وتامللو  صيااتها
     بوطدد  التعليمددات الدد  قوطددح  بسدداطة ارللدداظ  د تتطددوي ارملددئلة د ت لدد

 ار تثار اكيلية ارجابة  

 : حساب صدق االختبار 
م  درض ار تثدار  لد      يف صدورقإ ارتليدة    بع  صديااة ملدردات ار تثدار   

جممو ددة مددا ا كمددني يف املندداه  تطددرق قدد ريئ العلددوه تاملهددتمني بتنميددة      

 مهارات التلكري تبعض مشريف العلوهد ت ل  لتعرا 

 الالومإراء تم فحات ا كمني  امت الثاحاة بالتع يالت تيف طوء  ا

 التجريب االستطالعي الختبار التفكري اإلبداعي :خامسا  : 
بعدد   جددراء التعدد يالت  لدد  ا تثددار مهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر يف طددوء اراء     

( 23ا كمينددتم اجددراء ق ثيددا ار تثددار   لدد   ينددة املددت ال ية مكوعددة مددا )     

)مدا ادري   الصدع الاالد  نداعوح يف م رملدة  الااعويدة ارتىل       طالثة مدا طالثدات  

  دالتابعة إلدارة التعليم ف اف ة بيشة العينة ارصلية للث   ( د

 بات االختبار :ث:حساب سادسا 
م حسدددا  نثدددات ار تثدددار باملدددت  اه حزمدددة الدددربام  ارحصدددا ية للعلدددوه   

 Cronbach's)(  ت ل   دا طريدا معادلدة اللدا كرتعثداخ      SPSSارجتما ية )

Alpha   ( تاي تا )يوطح  ل :6 ) 
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 ( معام  نثات ا تثار مهارات التلكري اإلب ا ر فعادلة اللا كرتعثاخ6ج تا )

 معام  الاثات   د ملردات ار تثار   د ال الثات

23 12 0.866 

( ان معامدد  نثددات ار تثددار باملددت  اه معادلددة اللددا      6يتطددح مددا ايدد تا )  

( تهددو معامدد  نثددات  ددالر جدد ا  ممددا يعدد) ان ا تثددار       0.866كرتعثدداخ يسدداتح)  

 مهارات التلكري اإلب ا ر يتصع ب رجة نثات  اليإ تاكا الونوق بإ و

  التطبيق القبلي ألدوات البحث: 

يدداس مهددارات للت  ددا مددا ردداعئ جممو ددات الث دد د م ق ثيددا ا تثددار   

الدددتلكري اإلبددد ا ر ) ثليدددا (  لددد  جممو دددات الث ددد  للتعدددرا  لددد  املعلومدددات    

الساب ة للم مو تني )الطاب ة / تالت ريثية(د تحسا  الت اعئ بينهم  ث  

ب ايددددة رربدددددة الث دددد د تم املدددددت  اه ا تثددددار  ت  للم مو دددددات املسدددددت لة    

Independent Sample t-test  ايمو ددة  للم ارعددة بددني متوملدد ات درجددات

الطاب ة ال  درملت باملدت  اه ال ري دة املعتدادد تمتوملدط درجدات ايمو دة       

الت ريثيدددة الددد  درملدددت  ات تحددد ة الليزيددداء باملدددت  اه الربعدددام  التعليمدددر    

امل ددفي ال ددا م  لدد  الكددورتد لكدد  مهددارة مددا مهددارات ا تثددار  يدداس مهددارات           

عتدا   ا تثدار    (7اي تا ) تثارد تيثي ا رالتلكري اإلب ا رد تكفل  إل اىل ا

  ت و

للكشع  ا درلة اللرتق بني متومل ات درجات  ي نة الث    ثليَا لك  مهارة  ( عتا   ا تثار  ت 7ج تا )

 ما مهارات ا تثار  ياس مهارات التلكري اإلب ا رد تكفل  إل اىل ار تثار

 املتوملط الع د ال ياس ال ثلر
ار راا 

 املعيارح

اللرتق 

بني 

 املتومل ني

درجة 

 احلرية

  يمة

 )ت(

مستوى 

 ال رلة

 ال ال ة
 3.311 6.96 27 الطاب ة

0.074 52 -0.106 0.916 
 1.506 7.04 27 الت ريثية

 املرتعة
 2.179 5.15 27 الطاب ة

0.074 52 0.147 0.883 
 1.439 0.07 27 الت ريثية

 ارصالة
 4.266 16.26 27 الطاب ة

1.481 52 1.354 0.181 
 3.755 14.78 27 الت ريثية

 التلاصي 
 0.997 1.93 27 الطاب ة

0.074 52 0.259 0.796 
 1.099 1.85 27 الت ريثية

احلساملية 

 للمشكالت

 1.111 2.81 27 الطاب ة
0.148 52 -0.421 0.676 

 1.454 2.96 27 الت ريثية

ال رجة 

 الكلية

 7.698 33.11 27 الطاب ة
1.407 52 0.723 0.473 

 6.232 31.70 27 الت ريثية

أعددإ ر يوجدد  فددرق  ت درلددة  حصددا ية  (7يالحددق مددا النتددا   يف ايدد تا ) 

( بددني متوملددط درجددات ايمو ددة الطدداب ة تمتوملددط  0.05 ندد  مسددتوى درلددة )

درجددددات ايمو ددددة الت ريثيددددة يف  يدددد  مهددددارات ا تثددددار مهددددارات الددددتلكري    

اإلب ا رد تكفل  يف   الر ا تثار مهدارات الدتلكري اإلبد ا رد ممدا يشدري  ىل      

 مت اعسة  ث  املعاية الت ريثيةوأن جممو ات الث   متكافئة ت

 لمجموعتني لتدريس ال 

 :اواًل:تدريس اجملموعة التجريبيه 

ر تثدددار مهدددارات   دددددامت  الثاحددددداة بعددددد  ارعتهددددداء مدددددا الت ثيدددددا ال ثلدددددر 

مثا ددرةد بتدد ريئ  فص    الكهرباء الساكنة  يف التلكري اإلب ا ر يف الليزياء 

ل الثدددات الصدددع الاالددد   CORTطدددددوء ايدددددزء ارتا مدددددا برعدددددام  كدددددورت  

 و(  يف م رملة الااعوية اخلامسة كم مو ة الت ريثية بنلسها  1ناعوح)
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  ثانيًا:تدريس اجملموعة الضابطه 

لسادملدة  لد  قد ريئ    م ارقلاق م  معلمدة الليزيداء يف م رملدة الااعويدة ا    

 ( كم مو ة طاب ة  بال ري ة املعتادة 1طالثات الصع الاال  ناعوح )

 التطبيق البعدي ألداة  البحث: 

بعددد  ارعتهددداء مدددا قنليدددف رربدددة الث ددد د م ق ثيدددا أداة الث ددد  )ا تثدددار     

الدددتلكري اإلبدددد ا ر يف الليزيدددداء ( ق ثي دددددا  بعدددد يا   لددددد  طالثددددات ايمددددو تني   

لطداب ةد به ا قعددرا اللددرتق بددني جممددو تني الث دد د ت دد        الت ريثيدة تا

 ورت يدت علدئ ال درتا تالشدر تط تالدزما الدفح م فيدإ الت ثيدا ال ثلدر

 تصحيح االختبارات ومجع البيانات 
ر تثددددداريا )ال ثلدددددر تالثعدددددد ح(د  ام قددددد  يا اتراق   جابدددددة ال الثدددددات يف  

 دددا أح مدددا ال يددداس ال ثلدددر أت الثعددد حد     رملدددتثعاد أتراق ال الثددات  املت يثددات 

تكدفل  ارتراق املفتكدة دتن  جابدةد ت   ت   م قص يح ارتراقد تقلريدغ  

 متهيددددد ا  إلجدددددراء املعددددامالت   SPSSالدددد رجات تقعثئتهددددا يف ح ددددوا برعددددام      

 اإلحصا ية  ليهاو

  األساليب االحصائية املستخدمة يف البحث: 
  :صا ية التاليةم املت  اه ارملالي، اإلح

 معادلة أللا كورعثاخ د حلسا  نثات ار تثارو 

 النس، املئويةد ت املتومل ات احلسابيةد تار رافات املعياريةو  

  امل ددفي  مربدد  ايتددا  حلسددا  ح ددم أنددر املت دددري املسدددت   )الربعدددام  التعليمددر

 ( يف املت ري التاب  ) التلكري اإلب ا ر(و 1ال ا م  ل  الكورت  كورت
 ( ا تثددار تT-Test)      حلسددددا  مسددددتوى درلددددة فددددرتق متوملدددد ات درجددددات

 تالطاب ةو الت ريثيددة ايمو تنيطددال  
  يدددد معادلددددة الكسدددد، لثل Black ت دددد  املددددت  مت ارملددددالي، اإلحصددددا ية   و

 إلملت الص النتا   تاحلكم  ل  ص ة فرتض الث   

 :نتائج البحث 
 النتائج املتعلقة بالفرض االول: 

( 0.05 يوجدد  فددرق داا احصددا يا  ندد  مسددتوى )  عدد  اللددرض ارتا  لدد  أعددإ  

بني متوملد ات درجدات طالثدات ايمو دة الت ريثيدة تايمو دة الطداب ة يف        

 ى لددد ال يددداس الثعددد ح ر تثدددار مهدددارات الدددتلكري اإلبددد ا ر يف مدددادة الليزيددداء   

جددود يالحددق ت طالثددات الصددع الاالدد  الادداعوح لصددا  ايمو ددة الت ريثيددة د  

( بددني متوملدد ات درجددات ال الثددات  ي نددة    α= 0.05فددرتق  ات درلددة  حصددا ية )  

يف مهدددددارات ) ال ال دددددة داتارصدددددالة دتاملرتعدددددة   الث ددددد  يف ال يددددداس ال ثلدددددر  

 دددداىل أ تثددددار مهددددارات الددددتلكري   دتالتلاصددددي  دتاحلساملددددية للمشددددكالت دت  

للث دد   تىلارتطث دا   دفه النتدا   السداب ة اكدا  ثدوا اللرطدية       و  (اإلبد ا ر 

ال  قشري  ىل تجود فدرق بدني متوملد ات درجدات طالثدات ايمو دة الطداب ة        

)الدددد  درملددددت باملددددت  اه ال ري ددددة املعتددددادة(د تمتوملدددد ات درجددددات طالثددددات  

ايمو ة الت ريثية )ال  درملت باملت  اه الربعام  التعليمدر امل دفي ال دا م    

 و ة الت ريثية ل  الكورت( يف الت ثيا الثع ح لصا  طالثات ايم
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للكشع  ا درلة اللرتق بني متومل ات درجات  ي نة الث اثع يَا لك  مهارة  عتا   ا تثار  ت :( 8ج تا )

 ا تثار  ياس مهارات التلكري اإلب ا رد تكفل  إل اىل ار تثار ما مهارات 

 تقرج  الثاحاة النتا   الساب ة لألملثا  التالية :

  الصدددلة الوني دددة بدددني مهدددارات ايدددزء ارتا مدددا برعدددام  كدددورت تمهدددارات

(امل جمدددة مددد   1التلكدددري اإلبدد ا رد حيددد  قت لددد، مع دددم مهدددارات كدددورت)

فص   الكهرباء الساكنة  مدا ال الدثة ال يداه بعمليات   ليإ متنو دإ ماد    

لتعرا  ل  ايواعد،  ) الفكي، دتالت ويم دتالت لي  دتاردرا، دتاللهم ( ل

امل تللددة للموا ددع امل رتحددة د ممدددا يكسددد، ال الدددثة الددتلكري املثدد ع دحيدد      

ر اكددا ملهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر  أن حت ددا أهدد افها    (2014دملددعاده) كددر 

 الفبوية تاحلياقية املنشودة ب تن تجود برعام  فعاا كربعام  الكورت و
    يسدددا   برعدددام  الكدددورت ال الثدددإ  لددد  حددد  املشدددكالت مدددا  دددالا قوظيدددع

 قوملعة جماا اإلدرا،  يف املوا دع احلياقيدإ الد   د  قواجدإ      1مهارات كورت

ال الثإ تقت ل، حلدور فعالدة تادري معتداده ممدا  ند، ال الثدة العشدوا ية         

تالسدد  يإ يف الددتلكري ت يسددهم يف رفدد  مسددتوى قلكريهددا  اإلبدد ا ر حيدد       

( أن الددربام  اخلاصددة بتنميددة الددتلكري مادد  برعددام     2007دأبددو جاللددإ ) أكدد 

 الكورت ق  ه  أدتات قسهم يف توهو
    أملدددالي، الت دددويم املتنو دددة حبيددد  الددددت الت ددددويم ال ثلددددر  ثدددد  قدددد ريئ

 الربعدددام د تالت دددويم الثندددا ر أننددداء قنليددف الربعددام  تالت ددويم اخلتددامر يف 

لدد  معايددة املعلومددات مددا  ددالا الث دد   ددا عهايددة قنليددفه تالدد  قركددز  

 معلومات أكار تب ا   أ رىد ت  ه التسرع يف  ص ار ارحكاهو
   قوملدعة جمداا اردرا،   يف كد     1ق ريئ مهارة تاح ة ما مهدارات كدورت 

حصإ ت  ه قكايع كمية املهدارات أملدهم بصدورة ا ابيدة يف مدنح طالثدات       

 ل  هدفه املهدارات تقوظيلهدا     ايمو ة الت ريثية اللرصة الكاملإ للت ر 

( 2011د  ديط  )بالشك  امل لو  يف املوا ع التعليمية امل رتحدةو حيد   كدر    

اعددإ يضلطدد  أن قشددتم  كدد  حصددة أت مو ددع  لدد  ف ددرقني قدد ريثيتني مددا      

برعددام  الكددورت  لدد  اركاددر حتدد  يسددت ي  ارفددراد فهددم ق ثيددا أدتات          

 كورت يف املوا ع امل تللةو

 املتوملط الع د الت ثيا الثع ح

ار راا 

 املعيارح

اللرتق 

بني 

 املتومل ني

درجة 

 احلرية

  يمة

 )ت(

مستوى 

 ال رلة

 ال ال ة

 6.339 14.11 27 الطاب ة
7.148 52 -4.839 0.000 

 4.329 21.26 27 الت ريثية

 املرتعة

 4.357 10.30 27 الطاب ة
6.111 52 -5.606 0.000 

 3.619 16.41 27 الت ريثية

 ارصالة

 8.532 32.52 27 الطاب ة
10.926 52 -4.539 0.000 

 9.146 43.44 27 الت ريثية

 التلاصي 

 1.960 4.93 27 الطاب ة
3.333 52 4.976 0.000 

 2.877 8.26 27 الت ريثية
احلساملية 

 للمشكالت

 2.352 6.93 27 الطاب ة
6.752 52 -6.752 0.000 

 2.483 11.37 27 الت ريثية

ال رجة 

 الكلية

 15.303 68.78 27 الطاب ة
31.963 52 -8.085 0.000 

 13.705 100.74 27 الت ريثية
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 الفرض الثانيالنتائج املتعلقة ب 
ال ددا م  لدد   امل ددفي تالدد  قددن   لدد   حي ددا املددت  اه الربعددام  التعليمددر 

الكورت جبز إ ارتا  قوملعة جماا اإلدرا،   فعالية م ثولدة قربويدا  يف قنميدة    

  مهارات التلكري اإلب ا ر يف مادة الليزياء ل ى طالثدات الصدع الاالد  الاداعوح    

ارنددر لكدد  مهددارة مددا مهددارات     دتللت  ددا مددا هددفا اللددرض م حسددا  ح ددم    

ا تثار  ياس مهارات التلكري اإلب ا رد تكفل  إل اىل ار تثدارد باملدت  اه   

 (و²ηا تثار ح م ارنر )مرب  آيتا( )

(تم دد ار ح ددم يوطددح ح ددم قددانري املددت ري  ²η يمددة ) ( 9تيوطددح ايدد تا )

الكدورت(د  ال دا م  لد    امل دفي  املست   )الت ريئ باملت  اه الربعدام  التعليمدر   

  ل  املت ري التاب  ) التلكري اإلب ا ر يف الليزياء (
 قوملعة جماا  ال ا م  ل  الكورت جبز ة ارتا امل في  الربعام  التعليمر ( ح م قانري9ج تا )

 اإلدرا،  ل  مهارات التلكري اإلب ا ر

 الع د ايمو ة املهارات

  يمة

 ت

درجة 

 احلرية

 يمة 

(²η) 

 ح م ارنر
 

 27 الت ريثية ال ال ة
-4.839 52 0.310 

 كثري

 27 الطاب ة

 27 الت ريثية املرتعة
-5.606 52 0.377 

 كثري

 27 الطاب ة

 ارصالة
 27 الت ريثية

-4.539 52 0.284 
 كثري

 27 الطاب ة

 27 الت ريثية التلاصي 
4.976 52 0.323 

 كثري 

 27 الطاب ة

احلساملية 

 للمشكالت
 27 الت ريثية

-6.752 52 0.467 
 كثري  

 27 الطاب ة

 27 الت ريثية ار تثار كك  
-8.085 52 0.557 

 كثري 
 27 الطاب ة

تيتدددثني ممدددا ملدددثا أن ح دددم أندددر املت ي دددر املسدددت   أت املعايدددة الت ريثيدددة     

ال دا م  لد  الكدورت( يف كد  مدا مهدارات        امل في )املت  اه الربعام  التعليمر

)ال ال دددةد املرتعدددةد ارصدددالةت احلساملدددية للمشدددكالتد تكدددفل  يف   ددداىل     

دحيدد   ا تثددار مهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر( أنددر كددثري حبسدد، معيددار  كددوها      

( ىل ال ا دددددددد ة الدددددددد  ا فحهددددددددا    434د 1996أ ددددددددار أبددددددددو ح دددددددد، تصددددددددادق)  

لت  ير اللا لية بناء  لد   يمدة مربد   يتداد كمدا       )د Cohenد1997دددوهني )كدد

   :يلر

  ²ا ا كددانη  ( مددا التثددايا الكلددر فهددو يدد ا  لدد  أن قددانري      1يلسددر حددوالر%)

  .املت ري املست   طئي 

  ²   ا كددانη ( مددددا التثددددايا الكلددددر فهددددو يدددد ا  لدددد  أن     6يلسددددرحوالر%)

  .املسددت   متوملطقددانري املت ددري 
  ²  ا كانη ( فاكار ما التثدايا الكلدر فهدو يد ا  لد  أن       15يلسر حوالر%)

 .قانري املت ري كثري

(ولال تثددار  1.47 د حيدد  بل ددت )  يكمدا م حسدا   معد ا عسدثة الكسد، لددثل 

ككد د حي  ق   يف املدد ى الدفح حد ده بليد  لللا ليدة حيد   ان ال يمدة  د،         

تطث دا   دفه النتدا       .( تهدر النسدثة امل ثولدة لللعاليدة  1.2ما )ق ف  ات  اكرب 

املددت  اه  أن السدداب ة اكددا  ثددوا اللرطددية الرابعددة للث دد  الدد  قشددري  ىل       
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ال ا م  ل  الكورت فعاليدإ م ثولدة قربويدا  يف قنميدة      امل في الربعام  التعليمر

 ع الاال  الااعوحومهارات التلكري اإلب ا ر يف مادة الليزياء ل ى طالثات الص

 تقرج  الثاحاة هفه الني ة لألملثا  التالية :

    قوملدعة جمداا اإلدرا،   د ب ري دة الد م       1ق  يم مهدارات برعدام  كدورت 

ادى اىل قوظيلهدا بشدك  ا مدا يف موا دع صدليإ تحياقيدإ        مادة الليزياء م  

دكمددا ادى اىل اكسددا  هددفه املهددارات اهميددإ كوعهددا اددري معزتلددإ  مددا يددتم     

 (؛ (Tidona ,2001 :تهدددفا ماأك قدددإ دراملدددة: ملدددتإ مدددا  دددالا املدددنه  درا

Mcmahon ,2007)و) 
    اداعوح تهدر مرحلدة اكتمداا     الق ثيا الربعام   ل  طالثات الصع الاالد

ال دد ره الع ليددإ يف التعلدديم العدداه تفيهددا قكتسدد، ال الثددة الن ددرة الشددمولية  

تهفا ماأك قإ دراملة عتي ة ملرترها بكاري ما اخلربات يف املراح  الساب ة 

اداعوح هدر املرحلدة    ال( حيد   كدرت ان مرحلدة الصدع الاالد       2005الكلام  د)

املااليددة لت ثيددا بددرام  الددتلكري اإلبدد ا ر فليهددا قكتمدد  ال دد رات الع ليددة      

 تاإلب ا ية لل ال، و 
    تالد  انثتدت ال راملدات    )قوملدعة جمداا اردرا، (    1ق ريئ مهارات كدورت

فعالددة يف اكتسددا  املددتعلمني الددتلكري اإلبدد ا ر مادد  اعهددا مهددارات املاملددية ت

 (و2012 لي  د(؛)2007العتيا د) ؛دراملة 
         طثيعة مادة الليزياء تاللص  امل تدار تالدفح يتعلدا بدد  الكهربداء السداكنة

مّكدا طالثات ايمو ة الت ريثية ما ق ثيا مهدارات الدتلكري اإلبد ا ر يف    

وطددو ات الدد  م دراملددتها يف  فصدد  موا دع احليدداة امل تللددة دكددون قلدد  امل 

الكهربدداء السدداكنة   ات  ال ددة تاطدد ة بدداملوا ع احلياقيددة اليوميددةد تهددفا  

 (؛2012ال ددداهرح تعصدددر د  ؛)2007(ابدددراهيم د )أك قدددإ دراملدددة:  يتلدددا مددد  مدددا  

Marusic,2015)(؛ )2016د رعدددددددر ت ث السددددددداله  ( ؛)1436ال   ددددددداعرد ) 

Mkpanang,2016);)   مدادة الليزيداء قسدهم يف قنميدة     ال  اكد ت  يعهدا ان

 مهارات التلكري اإلب ا ر ملا  ا ما صلة تني ة  حبياة ال ال  تتا عهم و

 نتائج البحث 
 قوص  الث   اىل النتا   التالية :

    ( بدني متوملد ات درجدات طالثدات     0.05تجود فرق داا احصدا يا  ند  مسدتوى )

 ح ر تثدددار تايمو دددة الطددداب ة يف ال يددداس الثعددد  ايمو دددة الت ريثيدددة

مهدددارات الدددتلكري اإلبددد ا ر يف مدددادة الليزيددداء لددد ى طالثدددات الصدددع الاالددد   

 ااعوح  لصا  ايمو ة الت ريثية وال
  ال دددا م  لددد  الكدددورت فعاليدددة   امل دددفي ح دددا املدددت  اه الربعدددام  التعليمدددر

اإلبدد ا ر يف مددادة الليزيدداء لدد ى   م ثولددة قربويددا  يف قنميددة مهددارات الددتلكري 

 لاال  الااعوح وطالثات الصع ا

 التوصيات: 
 يف طوء ما أمللرت  نإ عتا   الث   احلالرد ف ن  الثاحاة قوصر  فا يلر:
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     ارهتمدداه  بتنميددة مهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر يف قدد ريئ الليزيدداء باملرحلددة

مدا  دالا ممارملدة ال الثدات رعشد ة       الكورت الااعوية  باملت  اه برعام  

ورت مدددا اهميدددإ يف قنميدددة مهدددارات الدددتلكري مدددادة الليزيددداء ملدددا لربعدددام  الكددد

 اإلب ا ر تلكون مادة الليزياء حتتوح  ل  كاري ما  ناصر اإلب اع و
        العمدد   لدد  دمدد  مهددارات الددتلكري اإلبدد ا ر يف مندداه  الليزيدداء للمرحلددة

 الااعويةو
      ،ا امة امل مترات اخلاصة بالتلكري لتكويا ن افة  اليدة تت در قداه باملدالي

 ل الثات املرحلة الااعوية ولتلكري تطرق قنميتها ق ثيا مهارات ا

 املقرتحات: 
يف طدددوء اإلطدددار الن دددرح الدددفح  ددداه  ليدددإ الث ددد د تالنتدددا   الددد  قوصددد      

  ليهدا الث د د ف ن الثاحاة ق في  جراء الث و  التالية:

    اجددراء دراملدددات  ممانلدددة ملعرفدددة فا ليددة برعدددام  الكدددورت لتنميدددة الدددتلكري

 ات ارملت رلر يف الليزياءوالعلمر 
       اجراءدراملدددات ممانلدددإ للم ارعدددة بدددني فعاليدددة برعدددام  الكدددورت يف قنميدددة

الدتلكري اإلبدد ا ر يف الليزيداءدتبرام  ا ددرى للدتلكري مادد  برعدام  ملددكامرب     

 للتلكري و
      ا دد اد برعددام  قدد ريا لل الثددات املعلمددات يف  سددم الليزيدداء  لدد  املددت  اه

 لكرياإلب ا ر ل الثات املرحلة الااعويةوبرعام  الكورت لتنمية الت

 :املراجع 
 :املراجع العربية 
التلكري تالت وير تاإلب اع تقنمية الفكاء مليناريوهات قربوية و ( 2005 براهيم دجم ح  زيز ) -

 دال اهرة د  امل الكت، و م فحإ مللسلة التلكري تالتعليمد

ال ا م  ل  املشكالت يف ق ريئ الليزياء يف  أنر املت  اه التعلم( و 2004 براهيمد بساه  ث اهلل ) -

العلمية ل ى طال   قنمية ال  رة  ل  التلكري اإلب ا ر تارراهات العلمية تفهم امللاهيم

 اري منشورةد جامعة  مان العربية لل راملات العليا ورملالة دكتوراه الصع التامل  ارملاملر

 . ماند ارردند
 ملت فاه  ملفاقي ية اخلرا ط امللاهيمية يف ق ريئ الليزياء (و أنر 2007 براهيمد بساه  ث اهلل ) -

و يف قنمية ال  رة  ل  التلكري اإلب ا ر  تفهم امللاهيم العلمية  ل ى طال  الصع التامل  

 و 108-90دص 1دم  1دارردن دع جملة ااملعلم تال ال،

و دار 2و طتالت ثيا قعليم التلكري: الن رية(و 2015أبو جادتد صا  حمم ؛ عوف د حمم  بكرو ) -

 املسرية للنشر تالتووي :  مانو

ق ثي ات  ملية يف قنمية التلكري اإلب ا ر باملت  اه ع رية احل  (و 2004أبو جادتد صا و ) -

 و دار الشرتق:  ماند ارردنواربتكارح للمشكالت

الشرتق:  ماند و دار 1و طمناه  العلوه تقنمية التلكري اإلب ا ر(و 2007أبو جاللةد صث رو ) -

 ارردنو

 .الكت،  امل: دال اهرة٢ط د الفبوح النلئ  لم(و١٩٨٠أبو ح ،د ف اد ت صادقد آماا) -

و دار تم ملسة رملالن لل ثا ة تالنشر اإلب اع ما اللكر  ىل املمارملة(و 2015أبو ل يعد دي،و ) -

 تالتووي : دمشاد ملورياو

 د مان ددار تا   للنشر و 1وطه  امل رملرقعليم التلكري يف املن (و2005السرترد عاديا هاي  ) -
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( و فا لية  را ط الع   يف ق ريئ العلوه  ل  قنمية 2012باب ني د ه ى حمم  حسني  ) -

جملة الت صي  تالتلكري اإلب ا ر ل ى قلميفاقةالصع ارتا متوملط ف يا مكة املكرمة و 

 و 239ص-195( دص4(د م  )1د ع) جامعة اه ال رى للعلوه الفبوية تالنلسية

ق ريئ مادة العلوه يف طوء برعام  الكورت تأنره ل ى قالميف و( 2014الثاود  اان  الء ال يا ) -

كلية الفبية دجامعة املنصورةد  هورية  و رملالة دكتوراه اري منشورهداملرحلة اإل  ادية

 مصر العربيإ و

 د مان د دار اللكر و    1وط ق ثي اتقعليم التلكري ملاهيم تو( 1420جرتان دفت ر ) -

و دار الكتا  ايامعر: العنيد املوهثة تالتلوق تاإلب اع(و 1998جرتاند فت ر  ث الرمحا ) -

 اإلمارات العربية املت  ةو
اإلب اع: ملهومإد معايريهد ع رياقإد  ياملإد ق ريثإد مراح  (و 2009جرتاند فت ر  ث الرمحاو ) -

 ر اللكر:  ماند ارردنوو دا2و طالعملية اإلب ا ية

النهطة املصرية  د ال اهرة : مكتثة 5جم ح  ث  الكريم: دراملات ف  أملالي، التلكري د طد حثي، -

 و165ص  د 1995 د
أنر برعام  ق ريا ملهارات اإلدرا، تالتن يم تاإلب اع  ل  قنمية التلكري ( و1995حسنيد نا ر )

و رملالة ماجستري اري منشورةد ايامعة الاامااإلب ا ر ل ى  ينإ أردعية ما طلثإ الصع 

 وارردعية د مان

و دار اللكر: 1و طاملت  اه احلاملو  يف قنمية التلكري اربتكارح(و 2002حسنيد حمم   ث  ا ادحو ) -

  مانو
فا لية برعام  ديثوعو  ( و2010اخلزحدفه  ث اهلل تالشاي  د اي  ملعود ت الع تاعر د أم  حمم  ) -

  يف قنمية مهارات التلكري اإلب ا ر ل ى طالثات  كلية CORTكورت   لتعليم التلكري

 4دم  43مصر دع  وايلة الفبوية جبامعة  ني ائد:دراملة رريثية  الفبية جبامعة الكويت

 و 32ص-1دص

أنر برعام  ق ريا ملهارات اإلدرا، تالتلا   تاملعلومات تاحلئ  ل  (و 1995اخل ي،د را  و ) -

د رملالة ماجستري  اإلب ا ر ل ى طلثة الصع التامل  ارملاملر يف  ينة أردعيةقنمية التلكري

 اري منشورةد ايامعة ارردعيةد  مانو

( و أنر املت  اه برعام  كورت يف حتصي  العلوه تب اء أنر 2012 لي  د عواا  ث اللتاي فهمر )  -

جملة الفبية و   رالتعلم تقنمية التلكري ارملت رلر ل ى قالميف الصع السادس اربت ا

 و284ص-249د ص 2دع 15د م  فصر العلمية

 :قر ة" .اإلدرا، جماا قوملعة التلكري لتعليم الكورت برعام  ).٢٠٠٨ )  دتارد بوعود دح -
 تالتووي  تالنشر لل ثا ة اللكر فيطرد  مان د دار دينا  مر

عاديا السرتر تنا ر حسني تدينا د قر ة برعام  كورت لتعليم التلكري(و 1998دح بوعود  دتاردو ) -

 فيطرد دار اللكر لل ثا ة تالنشر تالتووي :  ماند ارردنو
 وو دار الرطا: دمشاد ملورياقعليم التلكري(و 2001ديثوعود  دتردو ) -
ق صر فا لية برعام   ا م  ل  ع رية التعلم املستن   ( و2014الرتيلر د ال  صا  ر ي ان ) -

قنمية التلكري اإلب ا ر ل ى ال ال  املوهوبني بالصع ارتا لل ماغ لت ريئ العلوه  يف 

 ورملالة ماجستري اري منشورةدكلية الفبية دجامعة املل   ال  دأبها واملتوملط

 و ال ثعة الاالاةو  امل املعرفة: الكويتوالتلكري العلمر(و 1988وكرياد ف ادو ) -

و امل 3و طيف قنمية الع وا امللكرةقعليم التلكري: رؤية ق ثي ية (و 2003ويتوند حسا حسنيو ) -

 الكت،: ال اهرةو
و رملالة  دتر امل رملة يف قنمية التلكري اإلب ا ر يف طوء الفبية ارملالميةو ( 2005الزيناقر د ه ) -

 ماجستري اري منشورةد جامعة الريمو،د  رب د ارردن و 

د دار 1و طالت ثي ية( ق ريئ مهارات التلكري )م  مئات ارمالة(و 2014ملعادةد جودت أمح و ) -

 الشرتق للنشر تالتووي :  ماند ارردنو
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برعام  م في لت ريئ العلوه يف طوء الكورت لتنمية ( و 2010الشهراعر د  ث الرمحا  ايض ) -

رملالة ماجستري اري منشورةد  مهارات التلكري النا   ل ى طال  الصع السادس اربت ا رو

 بهاوكلية الفبية د جامعة املل   ال  د ا
و دار حافق للنشر تالتووي : ج ةد اململكة مهارات التعلم تالتلكري(و 1434الشهرحد عوي حيي و ) -

 و .العربية السعوديةو

أنر برعام  متع د الوملا ط ف  مادة ( و 2012ال اهرحدحيي  محي  تعصردحسا امح  حممود ) -

ي  تمهارات التلكري الليزياء مثن   ل   ملفاقي ية التعلم باركتشاا املوجإ  ل  الت ص

 و كلية الفبيةدجامعة املل   ث العزيز دج هواربتكارى ل ى طال  الصع ارتا الااعوح
وجملة مركز الث و  يف اآلدا  ( و التلكري تأهميتإ تأعوا إ تمعو اقإ 2007 اب ياد  ث املنعم ) -

 و 105ص-75د ص 8د الع د  تالعلوه الفبوية

 و دار الا افة للنشر تالتووي : ارردنو1و طامل     ىل اإلب اع(و 2006 ث العزيزد ملعي و ) -
أنر املت  اه بعض أجزاء برعام  الكورت يف قنمية مهارات التلكري ( و  2007العتياد  ال  عاهئ ) -

النا   تحتسني مستوى الت صي  ال راملر ل ى  ينة ما طال  املرحلة الااعوية ف ينة 

 فبيةد جامعة أه ال رى د مكة املكرمة ووكلية ال الرياض)دراملة رريثية(

و قلكري بال ح تد رؤى قربوية معاصره يف قعليم ( 2006 رفةد حممود صالي ال يا  رفإ ) -

 د امل الكت، و و ال اهرة التلكري تأعوا إ

انر  ملفاقي ية قآلع ار تات يف التلكري اإلب ا ر  ل ى  ( و2013العزاتح دراف   لر حسني ) -

د  20دم   3دالعراقدع و جملة جامعة قكريت للعلوه طال  الصع اخلامئ اردبر يف مادة الثالاة

 و 316ص-276ص
 و ع تة قربويةد اإلماراتواإلب اع يف العملية التعليمية(و 2002 لرد رياض حمم و ) -

 التنوير تدراملة   املعاصرة الليزياء ق ريئو ( 2003)    تآ رتن جاملم الكريم  ث  العمراعر د -
 تالتووي  و صلاء للنشر دار و  مان دالليزيا ر

و مشكالت ال لثة املوهوبني يف م ارس املل   ث اهلل الااعر ما  (2010) ياصرهد حمم  عايع -

د  13دم   2دع ( ارردن رب  للث و  تال راملات )العلوه تالفبيةوتجهة ع ر ال لثة أعلسهم

 و162ص-127ص

 ودار الا افة للنشر تالتووي  وم  مإ يف ق ريئ التلكريو مان  (و2017اا  دحمم  حممود ) -

و أنر املت  اه  ملفاقي ية التعلم املتمايز  ل  قنمية الت صي  ( 2015ال   اعر د اطع مسلر ) -

الليزياء ف اف ة تمهارات التلكري اإلب ا ر ل ى طال  الصع الااعر ناعوح يف م رر 

و رملالة ماجستري اري منشوره دكلية العلوه ارجتما ية دجامعة ارماه حمم  با ال ويعية

 و ملعود دالرياض

( و فعالية  ملت  اه تو ج التعلم 2016 رعردوبي ة حمم  ت  ث الساله د  ث الساله مص ل  ) -

دراملات ع ارتا الااعوح و املومل  يف قنمية مهارات التلكري يف مادة الليزياء ل ى طال  الص

 و 360ص-337دص1د م  71د ع  ربية يف الفبية ت لم النلئ دالسعودية

و دار ديثوعو للنشر تالتووي : دم  الكورت يف املنه  امل رملر(و 2009  امرد عايلة؛ الزتياد فرقاجو ) -

  مانو

تالتووي :  ماند و دار الا افة للنشر 1ط ح  املشكالت  ب ا يا و(و 2011  يطد اسان يوملعو ) -

 ارردنو

انر ق ريئ التاريخ باملت  اه برعام  الكورت  ل  قنمية التلكري ( و 2005الكلام دمها ابراهيم ) -

وكلية الفبية د  سم املناه  تطرق اإلب ا رو رملالة ماجستري اري منشوره دجامعة املل  ملعود 

 والت ريئ دالرياض
انر برعام  الكورت يف قنمية التلكري اإلب ا ر ل ى  و( 2015املني  دااان ابراهيم  ث العزيز ) -

رملالة ماجستري اري منشورهدجامعة و قلميفات املرحلة اربت ا ية يف م رر الفبية ارملرية

 وارماه حمم  با ملعود ارملالميإدكلية العلوه ارجتما يةدالرياض
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ت قنمية التلكري م ى ممارملة  معلمر العلوه لثعض مهارا(و  2009النليعر د عاصر ف يم ) -

و رملالة ماجستري اري منشورهد اإلب ا ر ل ى طال  املرحلة املرحلة املتومل ة ف ينة الرياض

 جامعة ارماه حمم  با ملعودد  الرياضو

و الريداضد امل داب  دليدد  املعلددم لتنميددة مهددارات التلكيددر( و ٢٠٠٤توارة الفبيدة تالتعلديم ) -

 ارهليددة لألتفستو
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