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فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري

أ.د /أمحد سيد حممد إبراهيم

أ.د /عبد الرازق خمتار حممود

أ /فاطمة حممد حممد سعيد
مقدمة:

ترتبط العملية التعليمية ارتباطا وثيقا بنظرايت التعلم اليت توجه مسريهتا وحتدد أنواع فعالياهتا املختلفة،
وهذا يستدعى متابعة املستجدات يف هذا اجملال ملا هلا من أمهية يف تطوير عملييت التعليم والتعلم ،ومن هذه
النظرايت احلديثة نظرية التعلم املستند إىل الدماغ اليت ظهرت إىل الوجود يف التسعينات من القرن املاضي،
وظهور هذه النظرية حيتاج ابلتأ كيد إىل التجريب لبيان مدى أتثريها يف امليدان الرتبوي إن أحباث الدماغ ال
تدعي أن النماذج واألساليب والطرائق الرتبوية القدمية كانت خاطئة ابلضرورة ،ولكن تظهر أن تلك الطرائق
ليست متناغمة مع الدماغ وال هي الطريقة الفضلى لكيفية تعلم الدماغ .وعلى الرغم من أن التعلم يستند إىل
الدماغ بشكل أو آبخر ،إال أن هذا النموذج الرتبوي اجلديد يتضمن اإلقرار مببادئ الدماغ من أجل التعلم ذي
املعىن وتنظيم التعليم تبعا لتلك املبادئ املوجودة لدى الدماغ .ويركز هذا النوع من التعليم بشكل كبري على
املعلم كمسهل رئيس للتعلم ولكي يصيح املعلمون مسهلني حقيقيني فهم حباجة ماسة للمعرفة ابلدماغ( .انداي
السلطي.)42 ،4002 ،
وتؤكد نظرية التعلم القائم على الدماغ أن كل فرد قادر على التعلم ،إذا ما توفرت بيئة التعلم النشطة
احلافزة للتعلم ،اليت تتيح له االستغراق قي اخلربة الرتبوية دون هتديد (محدان إمساعيل )00 ،4000،وتوضح
النظرية أن بيئة التعلم احلافزة لعمليات التعلم هي تلك البيئة اخلالية من التهديد والتوتر ،وتتوافر فيها الدافعية
واملكافآت والنشاط احلركي واملوسيقى ،والفنون كما تربز النظرية دور االنفعاالت يف عملية التعلم ،وتقدم
إسرتاتيجيات حمددة للجذب االنفعايل (جينسني.)10 ،4000 ،
كما أن التعلم القائم علي الدماغ يساعد على خلق تعلم انجح وتدعيم تعلم التالميذ ،ويساعد يف
حتسني الذاكرة ،وعمليات التعلم والنجاح يف االمتحاانت ،ويف اكتساب الكفاءة يف استخدام التكنولوجيا،
وكذلك يف منو املعارف وبنائها واليت تعد الزمة للنجاح .كما تعمل على إسراع التعلم ،وتوفر وسيلة للوصول
للنتائج واستبقائها؛ ذلك ألن إثراء بيئة التعلم تعمل على زايدة عمليات التعلم ،وتعمل علي زايدة التشابكات
العصبية ،كما أهنا تدعم الفهم وزايدة الدافعية للتعلم وتساعد يف تنمية واكتساب املعارف ملنخفضي التحصيل
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ومنخفضي املهارات املعرفية ،وتؤكد هذه النظرية أيضا عل أمهية أنواع الذاكرة وعمليات االنتباه واملثريات البيئية
احمليطة ،واالنفعاالت املصاحبة يف تغيري فسيولوجيا امل،خ ،ومن  م حدوث عملية التعلم (محدان إمساعيل،
.)041 ،4000
ويف هذا السياق أتيت العادات العقلية ،لتكون هدفا رئيسا يف مجيع مراحل التعليم بداية من التعليم
االبتدائي إىل مراحل التعليم املتقدم يف املعاهد و اجلامعات.
والدماغ كما أوضح سبريي أن لكل جانب من جانيب الدماغ (األمين واأليسر) وظائف خمتلقة .فقد
بني أن اجلالب األيسر للدماغ حتليلي ،خيتص مبعاجلة املعلومات من خالل ربط األجزاء ابلكل بشكل خطى
تتابعي ،وهذا أكثر ما يكون فعالية يف معاجلة املعلومات اللفظية وترميز اللغة ،وفك رموزها .أما اجلانب األمين
للدماغ فيتم فيه جتميع األجزاء لتخليق الكليات فهو تركييب يعاجل املعلومات ابلتوايل أو بشكل متزامن ،فيبحث
عن األمناط وينشئها ،ويتعرف علي العالقات بني األجزاء املنفصلة ،وهو أكثر ما يكون فاعال يف األمور ذات
الطبيعة البصرية واملكانية كما يف الرسم وصنع الرسوم.
وعادات العقل تتوزع على جانيب الدماغ (األمين و األيسر)؛ حيث يشمل اجلانب األمين بعض
العادات مثل تفحص الدقة يف املنتج ،واملرونة ،واإلبداع ،واالستجابة بدهشة ورهبة ،وإجياد الدعابة ،والتفكري
فيما وراء التفكري ،والتساؤل وطرح املشكالت وغريها؛ يف حني أن اجلانب األيسر يشمل بعض العادات منها
املثابرة ،واإلقدام على خماطر حمسوبة ،والتحكم ابلتهور ،واالستماع إيل اخآخرين بتفهم وتعاطف والتفكري
التباديل ،واالستعداد الدائم للتعلم املستمر ابستخدام مجيع احلواس (حممد بكر نوفل.)51 ،4002،
يرى مارزانو وآخرين ( )Marzano،0555910أن عاداتنا العقلية تؤثر يف كل شيء تؤدي عادة إىل
تعلم ضعيف بغض النظر عن مستواان يف املهارة أو القدرة ويصيح املتعلمون املهرة غري فعاليني ،إذا مل ينموا
عادات عقلية قوية .كما يشري كوستا( (Costa, 4000, 01إىل أن إمهال استخدام عادات العقل يسبب
الكثري من القصور يف نتائج العملية التعليمية ،فالعادات العقلية ليست امتالك املعلومات بل هي معرفة كيفية
العمل عليها واستخدامها أيضا  ،فهي منط من السلوكيات الذكية يقود املتعلم إىل إنتاج املعرفة ،وليس
استذكارها أو إعادة إنتاجها على منط سابق .وإذا كان مارزانو وزمالؤه ( )0551صنفوا (العادات العقلية
املنتجة) إىل ثالث جمموعات ،وهي:
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(التفكري والتعلم -والتفكري الناقد -والتفكري والتعلم اإلبداعي) ،فقد توصل كوستا وكاليك ()4004
إىل حتديد ست عشرة عادة عقلية قابلة للتعلم والتدريب ظهرت يف كتاب عادات العقل سلسلة تنموية ،إضافة
إىل أهنا كانت حمط اهتمام وتركيز علماء النفس املعريف ،حيث ظهر ذلك من خالل الدراسات والبحوث اليت
قام هبا عدد من الباحثني الرتبويني )،(Wolfe& Brandt, 0555) ،(Diamond& Hopson, 0555
)(lowery, 0555

ونظرا ألمهية الفهم القرائي فقد جعلته وزارة الرتبية والتعليم هدفا أساسيا من أهداف تعليم اللغة العربية
بصفة عامة ،وتعليم القراءة بصفة خاصة ،حيث تؤكد أهداف تعليم القراءة يف املرحلة الثانوية على ضرورة تنمية
مهارات النقد ،والتذوق ،واإلبداع ،وما يتطلبه ذلك من مهارات مثل :حتديد املعاين من السياق ،واستخالص
األفكار ،واستنتاج املعاين الضمنية يف النص  ،م إعادة إنتاج وإبداع مواد قرائية مشاهبة للموضوعات املقررة على
الطالب( ،حممد محدان .)1 ،4000 ،كما أن مهارات القراءة هي مهارات تفكري تطبق يف موقف القراءة.
والتالميذ الذين يعانون من مشكالت يف القراءة ليسوا ابلضرورة يعانون من مشكالت يف مهارات التفكري
ولكن قد تكون املشكلة يف القدرة على تطبيق مهارات التفكري يف املوقف القرائي ،وهم بذلك حيتاجون إىل
اسرتاتيجيات متكنهم من نقل وتطبيق هذه املهارات يف موقف القراءة .هذه االسرتاتيجيات تقدم إطارا ملهارات
التفكري اليت حيتاجها التالميذ ملمارسة مهارات القراءة.
مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث يف ضعف مستوى طالب الصف األول الثانوي يف مهارات الفهم القرائي
بشكل عام والفهم القرائي اإلبداعي بشكل خاص وذلك لعدم اهتمام املعلمني بتنمية تلك املهارات وعدم
سعيهم الستخدام اسرتاتيجيات تدريسية حديثة تعمل على تنميتهم لدى هؤالء الطالب ،وذلك لوجود قصور
واضح يف طرق التدريس املستخدمة يف تدريس القراءة واليت سامهت يف ضعف مستوى هؤالء الطالب ،مما
يستدعي البحث عن طرق واسرتاتيجيات حديثة تنمي هذه املهارات لدي الطالب.
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وتشري بعض الدراسات أن هناك ضعفا يف مهارات الفهم القرائي اإلبداعي بصفة خاصة كدراسة
"عبد الرحيم عباس" على أن تدريس القراءة ابلصورة اليت تتم هبا يف املدرسة الثانوية ال يساعد على تنمية
مهارات الفهم القرائي وخاصة املستوايت العليا منه حيث أظهرت نتائج القياس القبلي ضعف مستوى أداء
طالب صف األول الثانوي ملهارات الفهم اإلبداعي يف القراءة وبصفة خاصة مهارة التوصل إىل توقعات
لألحداث بناءا علي فرضيات معينة ومهارة القدرة على نقد النص بطريقه موضوعيه (عبد الرحيم عباس أمني،
.)4000
وكذلك هناك قصور يف استخدام عادات العقل وابلتايل أتثريها املباشر على التحصيل فالواقع التعليمي
يؤكد أن الطلبة يفتقرون إىل استخدام العادات يف ( )Marzano،4000خمتلف النشاطات التعليمية والعملية
ومن هذه الدراسات (دراسة كوستا& وكاليك )4000 ،دراسة (إبراهيم احلارثي )4004 ،ودراسة يوسف
فطامي وأميمة عمور ( )4001ودراسة حممد بكر نوفل ( )4002ودراسة هنى عراقي ( )4002ودراسة إميان
عصفور ( .)4001ودراسة مندور عبد السالم ( .)4005لذلك فقد أكد املخططون ملناهج الرتبية العلمية
على تضمني العادات العقلية يف املناهج عامة.
مصطلحات البحث:
 )1نظرية التعلم املستند إىل على الدماغ:

 أبهنا مدخل شامل لفهم عملية التعلم اعتمادا علي بنية امل،خ ووظائفه وأساليب تفكريه مؤكدا علي أن التعلمحيدث على وحو أفضل إذا كان متوافقا مع وظائف امل،خ ،ويثبط إذا كان غري متوافق مع هذه الوظائف( .سعيد
سرور.)414 ،4002 ،
 "أسلوب أو منهج شامل للتعلم يستند إىل افرتاضات علم األعصاب احلديث اليت توضح كيفية عمل الدماغبنحو طبيعي وتستند إىل ما يعرف ابلرتكيب التشرحيي للدماغ البشري وأدائه الوظيفي يف مراحل تطوره
املختلفة"( .السلطي.)001 ،4005 ،
ويقصد هبا يف هذا البحث.
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 هي اسرتاتيجيات تتميز بقدرهتا على حتفيز حدوث اتصاالت جديدة بني اخلالاي العصبية يف شبكةاألعصاب ابمل،خ ،كما تساعد على تشعب تفكري املتعلم من خالل فتح مسارات جديدة ابلتفكري.
 )٢الفهم القرائي اإلبداعي

هناك العديد من التعريفات للفهم القرائي اإلبداعي منها تعريف (العيسوي )55 ،4004 ،هو عملية
عقلية يقوم هبا القارئ للتفاعل مع النص املكتوب ،مستخدما خرباته السابقة يف التعرف علي مضمون املقروء.


التعريف اإلجرائي للفهم القرائي اإلبداعي

تتبين الباحثة تعريف (سناء حممد )442 ،4000 ،مستوى من الفهم يتطلب من القارئ ابتكار
أفكار جديدة واقرتاح مسار فكري جديد وفيه يبدأ القارئ مما هو معروف من حقائق ومعلومات.
 )3عادات العقل املنتج.

جمموعة األداءات اليت تدفع الفرد إىل استخدام املهارات والعمليات العقلية املرتبطة بتنظيم الذات-
التفكري الناقد -والتفكري اإلبتكاري بصورة مستمرة يف مجيع األعمال اليت يقوم هبا( .ليلى عبد هللا .حسام
الدين.)5 ،4001 ،
-

التعريف اإلجرائي للعادات العقلية:

-

هي جمموعة من املهارات واالجتاهات والقيم اليت متكن الفرد من بناء تفضيالت من
األداءات أو السلوكيات الذكية ،بناء على املثريات واملنبهات اليت يتعرض هلا ،حبيث تقوده إىل
انتقاء عملية ذهنية أو أداء سلوك من جمموعة خيارات متاحة أمامه ملواجهة مشكلة ما ،أو قضية
ما أو تطبيق سلوك بفاعلية ،واملداومة على هذا املنهج.
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أهمية البحث:
 -1األهمية النظرية:

من املتوقع أن يقدم البحث احلايل إطارا نظراي يتناول احلديث عن التعلم القائم على الدماغ من
حيث نشأة التعلم الدماغي ،مفهوم التعلم القائم على الدماغ ،مبادئ التعلم القائم على الدماغ،
خصائص التعلم املتناغم مع الدماغ ،أسس التعلم القائم على الدماغ ،مراحل التعلم القائم على
الدماغ ،وكذلك احلديث عن مهارات الفهم القرائي اإلبداعي من حيث املفهوم واملهارات،
وكذلك احلديث عن عادات العقل املنتج من حيث املفهوم واملهارات ،دور املعلم يف تنميتها.
 -٢األهمية التطبيقية:

من املتوقع أن يفيد البحث احلايل كال من
أ -الطالب :من حيث حتديد عادات العقل املنتج اليت ينبغي أن تتوافر لدى هؤالء الطالب
وكذلك حماولة تنميتها من خالل بعض املمارسات واإلجراءات حتديد مهارات الفهم القرائي
اإلبداعي املناسبة هلم.
ب -املعلمني :قد يفيد يف كيفية إعدادهم للموضوعات وإسرتاتيجيات التدريس املتوافقة مع
الدماغ وكيفية ختطيط دروس القراءة.
ج -املوجهني :قد يضع البحث بني أيديهم برانمج قائم علي نظرية التعلم القائم علي الدماغ لتنمية
مهارات الفهم القرائي اإلبداعي وعادات العقل املنتجة ،وهذا من املمكن أن يستثمره موجهون يف توجيه
املعلمني إيل استخدام هذه النظرية يف تدريسهم.
د -خمططي املناهج :قد تساعد خمططي املناهج على كيفية تضمني مبادئ التعلم القائم على الدماغ
إثناء إعدادهم للمناهج الدراسية.
ه -الباحثني :من املتوقع أن يفتح هذا البحث أمام ابحثي تعليم اللغة العربية آفاقا جديدة لتصميم
جتارب مماثله يف املراحل األخرى ،وللبحث يف أثر استخدام نظرية التعلم القائم على الدماغ وعادات العقل
املنتجة والفهم القرائي اإلبداعي يف جوانب خمتلفة يف تعليم اللغة العربية يف مراحل تعليمية خمتلفة.
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أهداف البحث:

 .0حتديد مهارات الفهم القرائي اإلبداعي املناسبة لطالب الصف األول الثانوي.
.4

حتديد عادات العقل املنتج املناسبة للطالب الصف األول الثانوي.

.1

تصميم برانمج قائم على نظرية التعلم القائم علي الدماغ لتنمية مهارات الفهم لقرائي
اإلبداعي وعادات العقل املنتج لدى طالب الصف األول الثانوي.

.2

الوقوف علي فاعلية برانمج قائم علي نظرية التعلم القائم علي الدماغ لتنمية مهارات
الفهم القرائي اإلبداعي لدي طالب الصف األول الثانوي.

.1

الوقوف علي فاعلية برانمج قائم علي نظرية التعلم القائم علي الدماغ لتنمية عادات العقل
املنتج لدي طالب الصف األول الثانوي.

أسئلة البحث:

حياول البحث احلايل اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل ":ما فاعلية برانمج مقرتح قائم على نظرية
التعلم القائم على الدماغ لتنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي وعادات العقل املنتج لدى طالب الصف
األول الثانوي؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية.
 .0ما مهارات الفهم القرائي اإلبداعي املناسبة لطالب صف األول الثانوي؟
.4

ما عادات العقل املنتج املناسبة للطالب الصف األول الثانوي؟

 .1ما أسس برانمج مقرتح قائم على نظرية التعلم القائم علي الدماغ لتنمية مهارات الفهم
القرائي اإلبداعي وعادات العقل املنتج لدى طالب الصف األول الثانوي ؟
 .2ما فاعلية برانمج قائم على نظرية التعلم القائم على الدماغ يف تنمية مهارات الفهم القرائي
اإلبداعي لدى طالب الصف األول الثانوي؟
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 .1ما فاعلية برانمج قائم على نظرية التعلم القائم على الدماغ يف تنمية عادات العقل املنتج
لدى طالب الصف األول الثانوي.؟
حدود البحث:

يلتزم البحث احلايل ابحلدود اخآتية:
 .0موضوعات القراءة املقررة على طالب الصف األول الثانوي.
.4

اسرتاتيجيات التفكري املتشعب

 .1تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي.
 .2تنمية بعض عادات العقل املنتج.
 .1جمموعة من طالب الصف األول الثانوي ،مدرسة إبراهيم حمفوظ ،إدارة منفلوط التعليمية،
حمافظة أسيوط.
أدوات ومواد البحث:

وهي من إعداد الباحثني
أ-

قائمة مهارات الفهم القرائي اإلبداعي املناسبة لطالب الصف األول الثانوي.

ب-

قائمة ابلعادات العقلية املناسبة لطالب الصف األول الثانوي

ت-

اختيار الفهم القرائي اإلبداعي لطالب الصف األول الثانوي

ث-

مقياس عادات العقل املنتج املناسبة لطالب الصف األول الثانوي
برانمج قائم على نظرية التعلم القائم على الدماغ لتنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي

ج-

وعادات العقل املنتج لدى طالب الصف األول الثانوي.
منهجا البحث:

لغرض البحث يستخدم املنهجني التاليني:
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.0

املنهج الوصفي يف الوقوف على مهارات الفهم القرائي اإلبداعي والعادات العقلية
املنتجة.

.4

املنهج شبه التجرييب وذلك للوقوف على فاعلية برانمج قائم على نظرية التعلم
املستند إىل الدماغ لتنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي وعادات العقل املنتجة
وتطبيق أدوات البحث الستخالص أهم النتائج.

اإلطار النظري للبحث
احملور األول :اسرتاتيجيات التفكري املتشعب
اسرتاتيجيات التفكري املتشعب

جيب أن تعد اسرتاتيجيات للتدريس حبث تراعي االجتاه الطبيعي للم،خ ،الذي حيدد -بدوره -كم
املعلومات املتدفقة ،واليت تعمل على توسيع الشبكة العصبية ،من خالل زايدة الوصالت أو التفريعات العصبية
بني خالاي امل،خ ،مما ينتج عنه األفكار اخلالقة اإلبداعية ،اليت تعمل على مساعدة الطالب على حل
مشكالهتم ،والعيش بصورة أفضل من خالل التعامل مع البيئة واملستحداثت بصورة أكثر إجيابية ،وأيضا تنمية
ا إلبداع لديه يف جماالت خمتلفة ،هذا إىل جانب تنمية الذكاء يف خمتلف جماالته بنسب متفاوتة ،حسب امليول
والقدرات اخلاصة بكل طالب( .زيتون.)4000 ،
ومن هنا كانت أمهية اسرتاتيجيات التفكري املتشعب ملا هلا من أتثري خاص يف توسيع شبكة التفكري
لدى الطالب وتعميقها.
حيث تعمل على فتح وصالت بني اخلالاي العصبية للم،خ؛ مما يعمل على توسيع وامتداد الشبكة
العصبية ،الذي ينتج عنه توسيع فكر الطالب إبنتاج أفكار جديدة ،وفتح املسارات الذهنية املختلفة .وهذه
االسرتاتيجيات هي:
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 )1إسرتاتيجية التفكري االفرتاضي

تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على استخدام التفكري االفرتاضي يف أثناء التدريس للعمل على استيعاب
وإدراك املوضوعات واألحداث بشكل جيد ،بدال من األمناط املعروفة واملتوقعة.
فهي تدفع العقل ألن يفكر بقوة يف األشياء واألسباب والعواقب والنتائج املرتتبة عليها ،وهى
إسرتاتيجية فعالة لتكوين معلومات جديدة.
تعتمد هذه اإلسرتاتيجية يف جوهرها على توجيه املعلم جملموعة من األسئلة االفرتاضية لطالبه ،مع
مراعاة تتابع األسئلة لتعمل إجاابهتا على توضيح احلدث ،وابتكار عالقات جديدة بني الظواهر املختلفة ،واليت
تسهم يف تكوين موضوعات افرتاضية جديدة ،حتتوي على أحداث وعالقات وظواهر جديدة.
ومن أمثلة األسئلة احملققة هلذه اإلسرتاتيجية ما يلي:
-

ماذا حيدث إذا......؟ إذا حدث هذا ،فما التداعيات؟

-

ما مدى اقتناعك إبمكانية حدوث........؟

-

ما رد فعلك إذا صدر قرار..........؟

-

لو انك .......ماذا كنت ستفعل؟

-

ما الذي ميكن أن تفعله لو أصبحت......؟

-

ما النتائج املرتتبة على ظاهرة..........؟

-

ماذا حيدث لو كنت أنت بطال للقصة ؟

-

ما الذي ميكن أن تضيقه من أفكار لو كنت أنت كاتب القصة ؟

وهذا النوع من األسئلة يساعد الطالب على حرية التعبري عن أنفسهم ،وفرض الفروض والتأمل
والسعي إلشباع حب االستطالع يف املوضوع الذي يقرءونه ،كما يؤكد على ضرورة تقبل مجيع اإلجاابت
وعدم رفض إجابة منها.
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 )٢إسرتاتيجية التفكري العكسي:

تعمل على تعرض الفرد ملواقف جديدة من خالل اخلروج عن املألوف ،ابلنظر إىل املوقف أو احلدث
بصورة معكوسة ،أو الرجوع من النتائج إىل األسباب ،ومن املمكن أن يطلب من الطالب ،اإلتيان أبسئلة
حول موضوع ما بدال من إجياد إجاابت هلا ،أو أن يبدأ من النهاية  ،أو يبدأ يف عكس األوضاع حىت ينتهي
ابلبداية احلقيقية ،أو أي بداية يفرتضها ،بغرض إدراك العالقات املستمرة بنب األحداث واملواقف (آدم،
 .)55 ،4005وهذا النمط من التفكري العكسي يزيد من إدراك التلميذ للعالقات بني عناصر املوقف ،وينمي
قدرته على النظرة الشمولية الكلية له من خالل رؤية أكثر عمقا ،ويف هذه اإلسرتاتيجية ميكن أن يطلب من
التلميذ التدريب على توجيه األسئلة أكثر من أن يطلب منه إجياد إجاابت هلا.
ومن األسئلة احملققة هلذه اإلسرتاتيجية ما يلي-:
 هل تتغري هناية القصة إذا عكست صفات بعض الشخصيات هبا؟ ما الذي يرتتب على عكس هناية قصة من القصص؟ ضع نفسك مكان كاتب هذه القصة ماذا ستفعل لتعديل هناية هذه القصة. لديك موضوع عن "احلرية" اطرح أكرب عدد من األسئلة حول هذا العنوان؟ )3إسرتاتيجية األنظمة الرمزية املختلفة:

هي أسلوب لتوسيع الشبكة العصبية ،عن طريق استخدام أنظمة رمزية للظواهر ،بطريقة غري مألوف
استخدامها به من قبل ( .أدم)000 ،4005 ،
تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على استخدام األنظمة الرمزية املختلفة يف مواقف التعلم ،فكلما منت قدرة
التلميذ على التعبري ابستخدام أنظمة رمزية خمتلفة كلما دل ذلك على قدرته على استيعاب عناصر املوقف،
وإدراك العالقات بني أجزائه ،والتعبري عنها أبسلوبه ،فيمكن للتلميذ أن يرسم خرائط أو خطوط توضح
العالقات بني األفكار واملواقف املختلقة ،أو يعري مبعادلة عن ترابط جمموعة من العالقات بني األحداث.
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وميكن توظيف هذه اإلسرتاتيجية يف املواقف التعليمية أبن يطلب من الطالب ما يلي-:
-

التعبري عن العالقة بني أحداث قصة أو وصف شيء ما ابستخدام اخلطوط والرموز.

-

رسم خريطة أو خطوط تعرب عن تسلسل األحداث واملواقف.

-

رسم ما مت تعلمه من الدرس.

-

رسم خريطة مفاهيم للعالقة بني األفكار الرئيسة والفرعية.

-

ضع أحداث القصة يف صورة معادلة واستنتج الناتج؟

-

هل تستطيع رسم ما فهمته من قراءة النص؟

-

هل ميكنك حتويل هذه القطعة األدبية إىل صورة رقمية؟

ويتضح مما سبق أن قدرة الطالب يف التعبري عن املوقف ابستخدام أنظمة رمزية خمتلفة ،تعكس مدى
إدراكه للعالقات واالرتباطات بني عناصر املوقف التعليمي ،وتدفع املتعلم ليتعمق يف إدراكه لعناصر املوقف
وفهمه للعالقات بينها ،أي يتجاوز حدود النظرة الضيقة احملدودة إىل نظرة أكثر عمقا واتساعا للمعرفة
املتكاملة يف نظام ترتابط فيه عناصر املوقف بعالقات واضحة؛ مما يؤدي إىل توسيع الشبكة العصبية ،وحيفز
تنمية املهارات اإلبداعية.
 )4إسرتاتيجية التناظر:

هي عملية تعمل على تنشيط القدرات الذهنية لعمل التفريع العصيب ،عن طريق البحث عن
االستجاابت املختلفة حول شيئني أو عنصرين ،وذلك عن طريق أسئلة عامة تثري أوجه التفكري التشبيهي (عبد
املقصود)002 ،4002 ،
وتدعم هذه اإلسرتاتيجية فرص البحث عن العالقات بني األشياء لتحديد أوجه التشابه وأوجه
االختالف ،فهي تزيد من إعمال العقل لتوضيح العالقات بني العناصر واألشياء ،حيث إن البحث عن أوجه
التناظر بني أشياء تبدو خمتلفة من شأنه إاتحة مزيد من تشعب التفكري فيما بني هذه العناصر واملواقف
واألشكال من العالقات ومثل هذا التفكري يطلب إبداعا عاليا ألن اإلجابة دائما تتطلب رؤية جديدة ينب
العناصر (على)25 ،4005 ،
 041اجمللد  -01العدد الرابع -أكتوبر 4102

فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري

أ.د /أمحد سيد حممد إبراهيم

أ.د /عبد الرازق خمتار حممود

أ /فاطمة حممد حممد سعيد

ومن األمثلة ائيت تتتددم:
-

ما أوجه التشابه بني شيئني ورد ذكرمها يف النص املقروء.
ما أوجه االختالف بني شيئني ورد ذكرمها يف النص املقروء.

 )5إسرتاتيجية حتليل وجهة النظر:

هذه اإلسرتاتيجية تساعد التلميذ على أن يفكر يف آرائه ومعتقداته ،وتشجعه على التعبري عن وجهة
النظر واألفكار واملبادئ والقيم واملعتقدات واخآراء اليت يؤمن هبا يف شىت املواقف ،واليت تؤثر بدورها على رؤيته
لألمور وتفاعله مع األحداث ،وهذه اإلسرتاتيجية تعتمد على حتليل التلميذ لوجهة نظره لتتيح له فرصا ملزيد
من تعميق التفكري فيها ،والتأمل يف مدى صحتها ومدى مناسبتها للموقف أو حلل مشكلة من املشكالت،
وحتليل وجهة النظر قد ينتج عنه تدعيمها وقبوهلا (إذا كانت مناسبة وصحيحة) ،أو تعديلها (إذا لزم األمر)،
أو رفضها (إذا كانت غري مناسبة وغري صحيحة).
ومن األسئلة اليت مكن أن تتتددم يف هذا الصدد:
-

لو كنت مكان هذه الشخصية كيف ستتصرف؟ -كما؟

-

إسرتاتيجية التكملة لتلك املقدمة للنص املقروء ؟ حدد أنسبها .وفسر رأيك.

-

برر أسباب رفضك ملوقف ما .وهل ترفضه كليا أم جزئيا؟ وملاذا؟ وضح أبمثلة؟

-

كيف تتوقع األحداث املرتتبة على هذا املوقف؟ دعم وجهة نظرك ابألدلة.

-

كيف ترى األمور حيال هذا املوضوع؟ وكيف تتوقع تغري األحداث؟

-

ملاذا تعرتض على وجهة نظر زميلك جتاه هذا املوضوع؟ وكيف ترى األمور من وجهة
نظرك؟ وملاذا؟
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إسرتاتيجية التكملة:

تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على الدافع الطبيعي لدى األفراد إلكمال الشيء غري املكتمل ،إن إكمال
األشياء حيث التلميذ على التفكري يف اجتاهات متعددة (يشعب تفكريه)؛ حملاولة إجياد وحتديد عالقات بني
العناصر املوجودة ،حبيث تساعده يف معرفة العنصر الناقص ،أو إجياد عالقة بني األحداث تساعده على التنبؤ
مبا ميكن حدوثه.
وفيما يلي بعض األمثلة اليت توضح كيفية استددام هذه اإلسرتاتيجية-:
-

حذف هناية النص املقروء  م الطلب من الطالب أن يكملوا النص املقروء.

-

عرض فكرتني أو أكثر للنص املقروء  م الطلب من الطالب تكملته.

-

ضع هناية للنص املقروء ( عرض نص مقروء ).

إسرتاتيجية التحليل الشبكي:

هتدف إىل حتليل األحداث اليت هلا نتائج كثرية ،أو ظواهر خمتلفة؛ ومعقدة ،وذلك عن طريق سلسلة
من األسئلة حول العالقات اليت تشكل احلدث ،والظواهر املختلفة ،لتحديد العالقات والنتائج املتشابكة
لألحداث ،ومعرفة مدى ارتباط كل منها ببقية العناصر ،ويعترب اكتشاف وحتليل هذه الشبكة من األحداث
والعالقات والظواهر ،مبثابة تدريب خلالاي امل،خ واستثارهتا لتكوين تفريعات اخلالاي العصبية.
وتعتمد هذه اإلسرتاتيجية على تنمية القدرة على اكتشاف هذه العالقات والتعبري عنها ،واستنتاج
االرتباطات بينها وحماولة تبسيطها ،وحتديد طرق تعقد الظواهر ،ويعد اهلدف من اكتشاف العالقات هو مزيد
من استيعاب املوقف واألحداث والظواهر واألشياء ،كما أن اكتشاف العالقات ومعرفة االرتباطات وحتديد
طرق التداخل مبثابة تدريب خلالاي امل،خ واستثارهتا لتشعب تفكري التلميذ ،وينمي لديه مهارات وإمكاانت عقلية
جديدة ومنها املهارات اإلبداعية ويدربه على أداء عادات العقل بصفة مستمرة.
ميكن حتقيق هذه اإلسرتاتيجية ابستخدام األمثلة التالية:
-

حدد كيف ترتبط هذه األحداث داخل النص املقروء؟ وكيف توصلت لذلك؟

-

ما العالقة بني ما تعلمته عن مهارات الفهم القرائي اإلبداعي وبني معلوماتك السابقة؟
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احملور الثاني :العادات العقلية
أوال :مفهوم العادة:

عرفت بعض املعاجم واألدبيات كلمة عادة ( )Habitبعدة تفريعات متشاهبة منها-:

-

جاء يف جممع اللغة العربية عن (عراين )25 ،4000 ،عادة ،تعين ما يعتاده الفرد أي يعود عليه مرارا
وتكرارا ومواظبة.
العادة يف (معجم الوجيز :)220 -215 ،4000 ،كل ما أعتيد حىت صار يفعل من

-

غري جهد ومجعها عادات.
 العادة يف (معجم الوسيط )215 ،4001 ،إدراك ومتييز األشياء عن حقيقتها.ويعرفها (نوفل )4001،21 ،العادات العقلية أبهنا :جمموعة من املهارات واالجتاهات والقيم
اليت متكن الفرد من بناء تفضيالت من األداءات أو السلوكيات الذكية ،بناء علي املثريات
واملنبهات اليت يتعرض هلا ،حبيث تقوده إىل انتقاء عملية ذهنية أو أداء سلوك من جمموعة
خيارات متاحة إمام ملواجهة مشكلة ما أو قضية أو تطبيق سلوك بفاعلية واملداومة علي هذا
املنهج.
وصف عادات العقل:

ميكن وصف عادات العقل كما أورد ذلك (قطامي وعمور ،4001 ،ص ص )002-000و(قطامي
واثبت ،4005 ،ص ص  )021 -022على النحو التايل:
 -1املثابرة)Persisting( :

تتصدر املثابرة قائمة العادات العقلية ،وقد خلص كال من (كوستا وكاليك )4001،52،معناها" :
بقوهلما هي التمسك ابملهمة حىت لو كنت تريد االستسالم"
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ويلخصها (نوفل )11 ،4001 ،أبهنا "االلتزام ابملهمة املوكولة للفرد إىل حني اكتمال املهمة وعدم
االستسالم أمام الصعوابت والقدرة علي حتليل املشكالت وتطوير اسرتاتيجيات ملعاجلتها وامتالك ذخرية خمتزنة
من االسرتاتيجيات البديلة حلل املشكلة اليت يتبعها شعور ابلراحة وبناء على ما سبق ترى الباحثة أبن املثابرة ما
هي إال رغبة أو حافز داخلي ،يدفع الفرد إىل إمتام حل املشكلة اليت تواجهه ،بطريقة منهجية ومنظمة ،ابلرغم
من مجيع املعوقات اليت تواجهه بغية حتقيق اهلدف املنشود ،وهي عادة عقلية ميكن تعلمها لبناء عقل منفتح
على مجيع االحتماالت.
ومن يطلع على املوروث النبوي من أحاديث ومواقف جيد الكثري الكثري من املشجعات على ممارسة
عادة املثابرة فمثال يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ( املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف)
ودائما كان الرسول عليه الصالة والسالم ينصح أبن ال يرتك املسلم صالة قيام الليل بل يداوم عليها ويقول
دائما عن أفعال اخلري "قليل دائم خري من كثري منقطع".
 -٢التحكم بالتهور ()Managing Impulsivity

هي أن ميتلك الفرد القدرة علي التأين والتفكري واإلصغاء للتعليمات قبل أن يبدأ ابملهمة ،فهم
التوجيهات وتطوير اسرتاتيجيات للتعامل مع املهمة ،والقدرة علي وضع خطة وقبول االقرتاحات لتحسني
األداء واالستماع لوجهات نظر اخآخرين ،وأتجيل إعطاء حكم فوري حول فكرة إىل أن يتم فهمها متاما ،إذ
من صفات حالل املشكالت التأين والتفكري قبل اإلقدام علي حل املشكلة وتكوين رؤية مسبقة أو خطة عمل
أو هدف أو اجتاه قبل البدء ابلعمل والكفاح.
ولقد هناان رسولنا صلى هللا عليه وسلم عن التهور ودعاان إىل التحكم وضبط النفس حيث يقول من
حيرم الرفق حيرم اخلري" ويقول صلى هللا عليه وسلم "اي عائشة إن هللا حيب الرفق يف األمر كله"
 -3اإلصغاء بتفهم وتعاطف
Listening to others –With Understanding and Empathy

هي قدرة الفرد على اإلصغاء لآلخرين واحرتام أفكارهم والتجارب معهم بصورة سليمة ومالئمة
والقدرة على إعادة صياغة مفاهيم ومشكالت وعواطف وأفكار اخآخرين بشفافية وإضافة معان ،لتوضيحها
وتقدمي أمثلة عليها.
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وتالحظ الباحثة أننا إذا أردان أن نغرس عادة اإلصغاء النقدي البناء يف املتعلمني ،فإن علينا كرتبويني
أن نبذل قصارى جهدان ،كي ندرهبم على كيفية تعليق) آرائهم وأحكامهم وإجنازاهتم وتقيمهم ليتمكنوا من
التفكري فيما يقوله اخآخرون إبحكام ،ويؤكد ذلك كالم هللا عز وجل (إن التمع والبصر والفؤاد كل أولئك
كان عنه متئول) (اإلسراء)12 :
 -4التفكري مبرونة)Thinking Flexibility( :

تشجيع الطالب وحو إصدار أكرب كم من االستجاابت واألفكار وهي قدرة الفرد علي التفكري ببدائل
وخيارات وحلول ووجهات نظر متعددة وخمتلفة مع طالقة يف احلديث وقابلية للتكيف مع املواقف املختلفة.
فالناس الذين يفكرون أبسلوب مرن يقرتبون من زاوية جديدة ،فهم أيخذون بعني االعتبار العديد من
وجهات النظر البديلة ويتعاملون مع عدة مصادر للمعلومات يف وقت واحد وعقوهلم مفتوحة للتغري بناء على
املعلومات اجلديدة حىت لو ختتلف مع معتقداهتم
 -5التفكري حول التفكري (فوق املعريف)
)(Thinking About Thinking Metacogration

هي قدرة الفرد على ذكر ختطيط إسرتاتيجية من أجل إنتاج املعلومات الالزمة ،وعلى أن يكون واعيا
خلطواته واسرتاجتياته أثناء عملية حل املشكالت ،وأن يتأمل يف مدي إنتاجية تفكريه وتقوميه وترى الباحثة أن
التفكري حول التفكري هو قدرة الفرد على معرفة اخلطوات الالزمة خلطة عمله ووصف ما يعرف ،وما حيتاج
ملعرفته ،والقدرة على تقييم كفاءة خطته وشرح خطوات تفكريه ،وأن هذه العادة تستلزم منح الفرد لنفسه فرصة
للتأمل يف أفعاله ،وملاذا يفعلها؟؟ ومن  م القيام بتقييم كفاءة اسرتاتيجياته األدائية ،اليت أوصلته ألهدافه
املنشودة .ولقد دعا هللا عز وجل يف كتابه الناس للممارسة هذه العادة حيث قال يف كتابه الكرمي( :إن يف
ذلك َلَيت لقوم ي ت فكرون)
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 -6الكفاح من أجل الدقة:(Striving For Accuracy) :

هي قدرة الفرد على العمل املتواصل حبرفية وإتقان وتفحص املعلومات للتأكد من صحتها ومراجعة
متطلبات املهام ومراجعة وتفحص ما مت إجنازه والتأكد من أن العمل يتفق مع املعايري ،ومراجعة القواعد اليت
ينبغي االلتزام هبا.
ولقد دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل ممارسة هذه العادة حببها إلينا حيث قال" :إن هللا حيب
إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه".
 -7التساؤل وطرح املشكالت (:)Questioning and Posing Problem

هي القدرة علي طرح أسئلة وتوليد عدد من البدائل حلل املشكالت عندما حتدث أو عندما تعرض
عليه ،من خالل احلصول على معلومات من مصادر متعددة ،والقدرة على اختاذ القرار.
وترى الباحثة هذه العادة من أهم العادات العقلية اليت ينصح العلماء واملربني أبمهية تدريب املتعلمني
عليها منذ مراحل مبكرة يف العمر ،وعدم االعتماد على أن يكسبها املتعلم مبفرده فاملتعلم حباجة إىل توجيه
متعمد ومدروس مع املتابعة يف ذلك ،ليكتسبها وتصبح من عاداته الدائمة .ويلجا الطلبة غالبا لسد الفجوة
بني املعرفة السابقة اليت ميتلكوهنا وما ال يعرفونه وذلك عن طريق طرح العديد من األسئلة االفرتاضية اليت هتدف
إىل اكتشاف الصالت ،والعالقات ،والبحث عن النقاط البديلة ووجهات النظر ويؤكد ذلك قول هللا تعاىل:
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ل ت علمون) (النحل)21 ،
 -8تطبيق املعرفة السابقة يف مواقف جيده:
Applying pas Knowledge to New Situations

هي قدرة الفرد على استخالص املعين من جتربة ما والسري قدما ،ومن  م تطبيقه على وضع ،جديد
والربط بني فكرتني خمتلقتني ،أو هي قدرته على توضيح ما يفعله حاليا مبقارنته بتجارب مشاهبة مرت به يف
املاضي ،أو ابإلشارة إىل تلك التجارب ،والقدرة على اسرتجاع املخزون املعريف والتجارب لتكون مصادر
بياانت لدعم ما يقول أو يوضحه.

 002اجمللد  -01العدد الرابع -أكتوبر 4102

فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري

أ.د /أمحد سيد حممد إبراهيم

أ.د /عبد الرازق خمتار حممود

أ /فاطمة حممد حممد سعيد

ونالحظ العديد من املقوالت يف الرتاث العريب تشجع على ممارسة هذه العادة مثل "التجربة مرآة
العقل" و "الذكي يتعلم من التجربة".
 -9التفكري والتواصل بوضوح بدقة :
)Thinking and Communicating with: (Clarity and Precision

هي قدرة الفرد على توصيل ما يريد بدقة سواء كان ذلك كتابيا أو شفواي مستخدما لغة دقيقة لوصف
األعمال وحتديد الصفات الرئيسة وتتميز التشاهبات واالختالفات ،والقدرة على صنع قرارات أكثر مشولية،
والدقة حيال األفعال ،والقدرة علي استخدام مصطلحات حمددة ،والبعد عن اإلفراط يف التعميم ودعم
الفرضيات بياانت مقبولة من خالل األقوال واألفعال الدالة.
 -11مجع البيانات باستخدام مجيع احلواس Gathering Data Through All Senses :

هي إاتحة أكرب عدد ممكن من الفرص الستخدام احلواس مثل البصر والسمع واللمس والتجربة
واحلركة والشم والتذوق ،فمعظم التعلم اللغوي والثقايف واملادي يشتق من البيئة من خالل مالحظة األشياء أو
استيعاهبا عن طريق احلواس.
وهذا ما أكده هللا تعاىل يف اخآية الكرمية (وال ت قف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل
أولئك كان عنه مسئوال) (اإلسراء.)12 ،
 -11اإلبداع والتصور واالبتكار (:)Greeting imaging and innovating

هي قدرة الفرد على التفكري من عدة زوااي ،وعلي تصوير نفسه يف أدوار خمتلفة ومواقف متنوعة
وتقمصه لألدوار واحللول البديلة ،والقدرة على التفكري أبفكار غري عادية .وترى الباحثة إن هذه العادة
العقلية -كغريها -ليست يف املورواثت اجلينية للمتعلم ،بل هي مرونة ابلوسط الذي يعيش فيه ،وأنه ابإلمكان
تنميتها من خالل التجربة واملمارسة والتعليم ،وأن الطالب املبدع يدرك األشياء بطريقة خمتلقة ،وهم على
استعداد لتحمل خماطر وجتاوز احلدود ولقد دعا هللا سبحانه وتعاىل ملمارسة هذه العادة والتفكري هبا حيث قال
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يف كتابه العزيز (بديع السماوات واألرض أَّن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء
عليم) (األنعام.)000 ،
 -1٢االستجابة بدهشة ورهبة )(Responding With Wonderment and Awe

هي القدرة علي الفاعلية يف االستجابة واالستمتاع هبا ،وإبجياد احللول ومواصلة التعلم والشعور
ابالنبهار والسرور يف التعلم والتقصي واالهتمام .وتشري الباحثة أن هذه العادة تقطف أكثر مما تتعلم ،فكلما
كانت الدروس أكثر حيوية ومتعة ودهشة ،كلما زاد معدل منو هذه العادة لدى املتعلمني فالفرد املمارس هلذه
العادة يتميز ابلعديد من السمات مثل:
بتحدي املشكلة وحماولة حلها حيب االستطالع وتقصي جذور املشكلة واملتأمل آبايت هللا جيد هذه
العادة واملتمثلة ابخآية القرآنية (أَل َين للذين آمنوا أن َتشع ق لوب هم لذكر اَّلل وما ن زل من اْلق ول يكونوا
كالذين أوتوا الكتاب من ق بل فطال عليهم األمد ف قتت ق لوب هم وكثري من هم فاسقون) (احلديد.)02 ،
 = 13اإلقدام علي خماطر مسئولة)Taking Responsible Risks( :

االستعداد لتجربة إسرتاتيجيات وأساليب وأفكار جديدة واكتشاف وسائط فنية بسبب التجريب
واختيار فرضية جديدة حىت لو كان الشك حياهلا واستغالل الفرص ملواجهة التحدي الذي تفرضه عملية حل
املشكالت .تشري الباحثة أبن الشخص املقدم على املخاطر املسؤولة هو الشخص الذي يفكر يف النجاح
املرتبط ابجلهد وال خيشى الفشل ويعيش على حافة إمكانياته الذهنية وقدراته احلالية وجيرب نفسه ذهنيا على
اقتحام املشكلة املعقدة ويستمتع ابملغامرات الذهنية ومؤمن أبن احملاولة والفشل تساعده على معرفة احلكمة
والصواب.
 -14إجياد الفكاهة والدعابة)Finding Humour( :

هي قدرة الفرد على تقدمي مناذج من السلوكيات اليت تدعو إىل السرور واملتعة والضحك ،من خالل
التعلم من حاالت عدم التطبيق واملفارقات والثغرات وامتالك القدرة على تفهم البهجة والسرور .وترى الباحثة
أن املعمني حباجة إىل نشر الدعابة يف البيئة الصفية ،ليسهموا يف تنمية هذه العادة.
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ومن األفكار املعنية يف ذلك-:
-

عمل لوحة إعالانت ،تتضمن كاريكاتريات مضحكة ،وأمثاال ظريفة.

-

إقامة مناسبات لبناء الدعابة اهلادفة.

-

قراءة القصص والكاريكاتريات الفكاهية.

-

وقد حث هللا ع ز وجل إىل ممارسة هذه العادة يف اخآية الكرمية (قل بفضل اَّلل وبرمحته
فبذلك ف لي فرحوا هو خي ر ِما َيمعون) (يونس)11 ،

 - 15التفكري التباديل )Thinking Interdependently(:

هي قدرة الفرد على العمل ضمن جمموعات ،مع القدرة على تربير األفكار واختيار مدى صالحية
إسرتاتيجيات احللول والتفاعل والتعاون والعمل مع اجملموعة.
ويؤكد ذلك قول هللا تعاىل يف اخآية الكرمية (وت عاونوا على الب والت قوى ول ت عاونوا على اإلْث
والعدوان وات قوا اَّلل إن اَّلل شديد العقاب) (املائدة)4 ،
 -16االستعداد الدائم للتعلم املستمر )Remaining Open to Continuous learning

قدرة الفرد على التعلم املستمر وامتالك الثقة وحب االستطالع والبحث املتواصل للحصول على طرق
أفضل من أجل التحسني والنمو والتعلم وحتسني الذات.
و يالحظ أنه رغم االختالف يف مراتب و مسميات و إعداد القوائم اخلاصة ابلعادات العقلية .إال أهنا
متشاهبة يف مضموهنا إىل حد كبري ،فهي تؤكد حب االستطالع ،و املرونة يف التفكري ،واملثابرة والتصرف
املنطقي واإلقدام وصنع القرارات ،كما أنه من اخلصائص البارزة جلميع القوائم احرتام اإلنسان وقدرته على صنع
اختياراته بعد احلصول على املعطيات وعلى توجيه سلوكه الفكري.
فنعلم (التعلم املستمر) وكيفية تعليمه ،هو شعار ترفعه الرتبية احلديثة وتنادي به كافة املؤسسات
الرتبوية العاملية ،دعا األمام عمر موىل غفرة ممارسة هذه العادة لتحفيز العقل لطلب املعرفة والتعلم من احلياة
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وأحداثها واكتساب اخلربة والتجربة منها يف قوله "ال يزال العامل عاملا ما مل جيسر يف األمور وما مل يستحي أن
ميشي إىل من هو أعلم منه".
احملور الثالث :مهارات الفهم القرائي اإلبداعي:

بعد مراجعة األدبيات السابقة اليت تناولت اإلبداع ومهاراته ،واإلطالع على أهم اختبارات التفكري
اإلبداعي شيوعا وهى اختبارات تورانس  Torranceيتضح أن أبرز مهارات الفهم القرائي اإلبداعي اليت مت
تناوهلا ،والعمل على قياسها تتمثل فيما أييت:
املهارات:

املهارة كما ذكر (ابن منظور0202 ،ه  )012 ،يف مادة مهر :احلذق يف الشيء واملاهر :احلاذق بكل
عمل ،ويقال مهرت هبذا األمر أمهر به مهارة ،أي صرت به حاذقا.
وقد عرف (السيد0205 ،ه  )11 ،املهارة أبهنا "األداء املتقن ،القائم على الفهم واالقتصاد يف الوقت
واجلهد"
ويعرفها (اخلويل )222 ،0510 ،أبهنا "حذاقة تنمو ابلتعلم ،وقد تكون حركية ،أو لفظية ،أو عقلية،
أو مزجيا من أكثر من نوع "
وتعرف إجرائيا يف هذه الدراسة أبهنا :أداء الطالب على وحو يتسم ابلسرعة ،والدقة واإلتقان لبعض
مهارات الفهم القرائي اإلبداعي املتثلمة يف (الطالقة ،واملرونة ،واألصالة بعد تطبيق الربانمج.
أوال :الطالقة :Fluency

 يقصد ابلطالقة كما عرفها (جروان" )11 ،0555 ،القدرة على توليد عدد أكرب عن البدائل أواملرتادفات ،أو األفكار عند االستجابة ملثري معني ،والسرعة والسهولة يف توليدها" عرف (حنورة،4001 ،
 )40الطالقة أبهنا" :القدرة على إنتاج أكرب عدد ممكن من األفكار ،والصور ،والتعبريات املالئمة يف وحدة
زمنية حمددة"
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 ويشري ( أبو جادو ونوفل )015 ،4002 ،إىل أن الطالقة هي " :القدرة على إنشاء أو توليدعدد كبري من األفكار  ،واحللول للمشكالت ،وتؤدي إىل الفهم اجليد للمعلومات اليت تعلمها الفرد ،وتتميز
إبنتاج عدد كبري من األفكار ،والتصورات يف مدة زمنية حمددة"
 ويؤكد هذا املعىن ( العبيدي ،وآخرون )005 ،4000 ،فقالوا " إن الطالقة تشري إىل قدرة الفردعلى إنتاج أكثر عدد ممكن من األفكار عن موضوع ما يف فرتة زمنية معينة "
ويتضح مما سبق اتفاق األدبيات حول مدلول الطاقة االصطالحي ،والذي ال يعدو عن كوهنا لتوليد
األفكار واالستجاابت بشكل كمي ،مع التقييد بفرتة زمنية اثبتة.
ويقصد هبا يف هذه الدراسة :قدرة الطالب على إعطاء أكرب عدد ممكن من البدائل ،أو األفكار ،أو
النتائج املرتتبة على استجابة ملثري معني يف فرتة زمنية حمددة ،لفظية كانت تلك القدرة ،أو ارتباطيه ،أو فكرية.
وقد تناولت األدبيات أمناطا متعددة للطالقة تتمثل يف التايل:
أ .الطالقة اللفظية  ،أو طالقة الكلمات:

عرفها (جروان )11 ،0555 ،أبهنا" :قدرة الفرد على إنتاج أكرب عدد من األلفاظ حبيث تتوافر يف
اللفظ خصائص معينة"
ويف السياق ذاته يذكر (الكنائي )12 ،4001 ،أن الطالقة اللفظية هي" :سرعة التفكري يف الكلمات
إبعطاء كلمات يف نسق حمدد"
ب .الطالقة الفكرية ،أو طالقة املعاني:

يقصد ابلطالقة الفكرية كما ذكر (احلارثي" )22 ،055 ،نسبة توليد كمية من األفكار يف زمن
معني" ويوضح (أبو جادو ونوفل )020 ،4002 ،أنه "ال يهتم يف هذا النوع بنوعية االستجابة أو جودهتا،
بقدر االهتمام بعدد ،أو كمية االستجاابت اليت يتم توليدها"
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ج -الطالقة التعبريية:

عرفها (احلارث )22 ،0555 ،أبهنا" :قدرة الفرد على بناء أكرب عدد ممكن من اجلمل ذات املعاين
املختلفة"
ويف ذات السياق يذكر (الكناين " : )4001،11 ،أن الطالقة التعبريية تشري إىل سرعة تكوين
العبارات ،واجلمل"
ويتناول (أبو جادو ونوفل )020 ،4002 ،مصطلح الطالقة التعبريية بشكل أكثر وضوحا بقوهلما":
هي القدرة على التعبري عن األفكار بسهولة ،وإمكانية صوغها يف كلمات ،أو صور للتعبري عنها بطريقة تكون
فيها متصلة بغريها ،ومالئمة هلا"
وعليه فإن الطالقة التعبريية هتدف إىل قدرة الفرد على إعطاء أكرب قدر ممكن من اجلمل ،أو العبارات
ذات الصياغة اللغوية السليمة ،واليت تعرب عن املواقف املتاحة قي سهولة ويسر مع ارتباط ذلك بوقت معني.
د .الطالقة الرتابطية:

يذكر (الكناين )11 ،4001 ،أن الطالقة الرتابطية " :تتضمن العالقات القائمة بني األشياء ويؤكد
هذا ما ذهب إليه (الطيب وعبد هللا0214 ،ه  )12 ،من أهنا تشري إىل " :قدرة الفرد على التفكري السريع يف
الكلمات املرتبطة مبوقف معني"
وبناء على ما ذكر يف التعريفني السابقني ميكن القول :إن الطالقة الرتابطية تعين إنتاج أكرب قدر من
الكلمات املشرتكة يف صفة حمددة مثل التضاد ،والرتادف.
ثانيا :املرونة :Flexibility

إذا كانت الطالقة تركز على اجلانب الكمي لإلبداع فإن املرونة تتضمن اجلانب النوعي له
فقد عرف (زيتون )44 ،0512 ،املرونة أبهنا" :تنوع ،أو اختالف األفكار اليت أييت هبا الفرد املبدع".
ويعرفها (عبادة )05 ،0551 ،أن املرونة يقصد هبا " :تغيري احلالة الذهنية بتغيري املوقف أي درجة
السهولة يف تغيري التفكري اليت متيز األشخاص املبدعني عن غريهم ممن جيمد تفكريهم يف اجتاه معني ،كما تعين
القدرة يف تنويع األفكار".
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ويف ذات السياق يذكر (جروان )12 ،0555 ،أن املرونة هي" :القدرة على توليد أفكار متنوعة
ليست من نوع األفكار ،واحللول الروتينية".
وتعرفه ( فهمي )12 ،4004 ،أبهنا" :القدرة على إنتاج استجاابت مناسبة ملشكلة أو موقف معني
مثري ،وتتسم تلك االستجاابت ابلتنوع بعيدا عن النمطية"
ويعرفها (الكناين )12 ،4001 ،أبهنا" :القدرة على إنتاج عدد متنوع ،وخمتلف من األفكار أو
االستجاابت ،والتحول من نوع معني من الفكر إىل نوع آخر".
وتعرف املرونة إجرائيا يف هذه الدراسة أبهنا" :القدرة على إنتاج عدد متنوع :من األفكار أو
االستجاابت ،أو احللول ،ويتم الرتكيز على الكيف بعيدا عن الكم.
واملرونة يف جمملها أتخذ مظهرين مها:
 -1املرونة التلقائية:

وهى تعين قدرة الشخص على أن يعطي تلقائيا عددا من االستجاابت اليت ال تنتمي إىل فئة واحدة،
وتتمثل يف حرية تغيري الوجهة الذهنية حرية غري موجهة وحو حل معني يف اجتاهات جديدة إلنتاج أكرب عدد
من األفكار املختلفة يف يسر وسهولة ،كان يطلب من املتعلم ذكر أكرب عدد ممكن من العناوين املتنوعة لفكرة
معينة.
 .٢املرونة التكيفية:

وهى قدرة الفرد على تعديل سلوكه ليتوصل إىل حل مشكلة ما ،وتتصل بتغيري املتعلم لوجهته الذهنية
تغيري موجه( ،خلف هللا0242 ،ه .)12 ،
وبناءا على ما سبق ميكن القول إن املرونة يف جمملها هتدف إىل سهولة االنتقال بني احللول املقرتحة،
واألفكار املتنوعة دومنا الوقوع يف أسر منط تفكريي واحد.
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ثالثا :األصالة Originality:

عزف (جروان )12 ،0555 ،األصالة أبهنا" :اجلدة  ،والتفرد يف النواتج اإلبتكارية"
عرف (أبو الدهب0242 ،ه  )21 ،األصالة أبهنا" :القدرة على إنتاج اجلديد غري املكرر
واالستجاابت غري املباشرة املتصفة ابجلدة ،والطرافة"
ويذكر (خلف هللا0242 ،ه  )21 ،أن األصالة تعين "القدرة على تقدمي استجاابت اندرة وغري
شائعة ،وال مينع عدم شيوعها أن تكون مقبولة ،ومالئمة للمشكلة املطروحة"
ويؤكد ذلك (أبو جادو ونوفل )012 ،4002 ،بقوهلما" :أن األصالة القدرة على إبداء ،أو توليد،
أفكار جديدة ،وفريدة ،وخالقة".
ويقصد ابألصالة يف الدراسة احلالية :القدرة على إعطاء حلول غري مألوفة ،أو أفكار غري منطية ،أو
استجاابت غري متوقعة عند اخآخرين ،مع كوهنا مقبولة ومناسبة للهدف املطروح
نتائج الدراسة وتفسريها

يتناول هذا الفصل أهم ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج كمحاولة لإلجابة عن أسئلة الدراسة
وحتقيق أهدافها ،كما يعرض بعض التوصيات والبحوث املقرتحة يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج:
أوال :لإلجابة عن السؤال الفرعي األول ونصه:

.0

ما أسس برانمج مقرتح قائم على نظرية التعلم القائم على الدماغ لتنمية مهارات الفهم
القرائي اإلبداعي وعادات العقل املنتج لدى طالب الصف األول الثانوي؟

مت التوصل إىل الصورة النهائية للربانمج املقرتح القائم على نظرية التعلم املستند إىل الدماغ إبتباع
جمموعة من اخلطوات وكان من أمهها ما يلي:
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أ.د /أمحد سيد حممد إبراهيم

أ.د /عبد الرازق خمتار حممود

أ /فاطمة حممد حممد سعيد
 -1األهداف العامة للربنامج:

يعد حتديد اهلدف من الربانمج خطوة رئيسة عند تصميمه (الربانمج) وأهداف أي برانمج بصفة عامة
تتمثل يف األهداف املعرفية واألهداف الوجدانية واألهداف املهارية ،وتتلخص أهداف هذا الربانمج بصفة عامة
يف:
تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي وبعض عادات العقل من خالل اسرتاتيجيات التفكري املتشعب
لطالب الصف األول الثانوي ومنها:


الطالقة



املرونة



األصالة

 -٢حمتوى الربنامج:

يشتمل هذا الربانمج على ثالث وحدات واليت تتمثل يف الدروس اخآتية:


صناعة املستقبل.



اهلدم والبناء.



وصية إىل ولدي.



العمل التطوعي.



حرية الذين يعلمون.



الثورة احلقيقة.
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 -3الطرق واالسرتاتيجيات

اعتمد بناء الربانمج على استخدام اسرتاتيجيات التفكري املتشعب وهي جمموعة من اإلسرتاتيجيات
اليت تساهم يف مرونة الفكر وتعدد الرؤى وتسمح يتشعب تفكري املتعلم حيث تساعد ممارستها ابستمرار
والتدريب عليها على فتح مسارات جديدة لالتصال بني اخلالاي العصبية املكونة لشبكة األعصاب ابمل،خ.
 -4األدوات والوسائل التعليمية


السبورة الطباشريية.



بطاقات



الكتاب املدرسي.



لوحة تعليمية لعرض بعض املوضوعات اليت سيتم دراستها.



كراسة األنشطة.



غرفة مناهل املعرفة.

 -5استطالع رأي حول الربنامج.

بعد االنتهاء من بناء الربانمج مت عرضه على السادة احملكمني الستطالع آرائهم حول الربانمج املقرتح.

 -6تقويم الربنامج

للتعرف على مدى حتقيق أهداف الربانمج متت عملية التقومي كاخآيت:
.0

التقومي أثناء تقدمي الربانمج :وذلك من خالل األسئلة املوجودة عقب كل درس.

.4

التقومي بعد االنتهاء من تدريس الربانمج وذلك من خالل اختبار الفهم القرائي اإلبداعي
ومقياس عادات العقل.

 022اجمللد  -01العدد الرابع -أكتوبر 4102

فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري

أ.د /أمحد سيد حممد إبراهيم

أ.د /عبد الرازق خمتار حممود

أ /فاطمة حممد حممد سعيد
صدق الربنامج:

قام الباحثان حبساب صدق الربانمج وذلك بعد عرضه على عدد من السادة احملكمني ومت التأكد من
صالحية الربانمج للتطبيق وذلك بعد إجراء التعديالت املقرتحة ،واستبعاد الفقرات اليت مل جيمع عليها
احملكمون.
وبذلك أصبح الربانمج يف صورته النهائية الصاحلة للتطبيق ،هبذا تكون الباحثة قد أجابت على السؤال
الفرعي من أسئلة الدراسة.
ثانيا :لإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني ونصه:

"ما فاعلية برانمج قائم على نظرية التعلم القائم على الدماغ يف تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي
لدى طالب الصف األول الثانوي؟"
فقد متت اإلجابة على هذا السؤال من خالل احملورين التاليني:
احملور األول :التوصل إىل قائمة مهارات الفهم القرائي اإلبداعي الالزمة لطالب الصف األول الثانوي؟
مت حتديد مهارات الفهم القرائي اإلبداعي الالزمة لطالب الصف األول الثانوي ،وذلك من خالل
الطرق اإلحصائية لنسب التكرار املناسبة لكل مهارة ،وقد وجهت إىل املختصني يف جمال املناهج وطرق
التدريس ،واملختصني يف ميدان الرتبية والتعليم من موجهني ومدرسني بلغ عددهم اإلمجايل ( )40حمكما.
ونظرا ألن الباحثة قد طلبت من السادة احملكمني إبداء آرائهم حول:
-

مناسبة املهارات لطالب الصف األول الثانوي.

-

سالمة مفردات كل مهارة من الناحية الغوية.

-

سالمة مفردات كل مهارة من الناحية العلمية.

-

إضافة ما مل يرد من مهارات ابلقائمة.
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وقد كانت النتائج اخلاصة ابلتحكيم على النحو التايل:
مناسبة كل املهارات لطالب الصف األول الثانوي:

.0

وكانت اخآراء حول مهارات الفهم القرائي اإلبداعي كما يلي:
املهارات الفرعية :واليت تتمثل يف (الطالقة اللفظية ،الطالقة االرتباطية ،طالقة التداعي،
طالقة فكرية ،طالقة تعبريية ،مرونة تلقائية ،مرونة شكلية ،والتداعيات البعيدة ،عدم الشيوع،
املهارة) ،فقد حظيت بنسبة اتفاق  ،%52مما يدل على مناسبة املهارات السابقة لطالب
الصف األول الثانوي ،وقد يرجع السبب يف ذلك االتفاق إىل أمهيتها ابلنسبة للطالب وذلك
من خالل تفاعلهم واتصاهلم ابخآخرين.
ويوضح اجلدول التايل قائمة املهارات األدائية اليت حظيت على اتفاق نسيب بني السادة
احملكمني والنسبة املئوية خآراء احملكمني لكل مهارة منها:
قائمة مهارات الفهم القرائي اإلبداعي لطالب الصف األول الثانوي والنتب
املئوية َلراء احملكمني لكل فرع:
املهارة
الرئيتية

العالقة

آراء احملكمني
املهارة األدائية

املهارة الفرعية

موافق

الطالقة اللفظية طرح أكرب عدد ممكن من الكلمات اليت بينها مشرتك لفظي 01

غري

نتبة

موافق

التفاق

4

%50

على شاكلة أحد األلفاظ اليت ورد ذكرها يف النص املقروء.
اشتقاق أكرب عدد من الكلمات ذات املعىن الواحد ،واليت ورد 05

0

%51

ذكرها يف النص املقروء.
ذكر أكرب عدد من األلفاظ ذات العالقة مبوضوع النص املقروء 05
 ،واليت مل ترد يف النص
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أ.د /عبد الرازق خمتار حممود

أ /فاطمة حممد حممد سعيد

املهارة
الرئيتية

آراء احملكمني
املهارة األدائية

املهارة الفرعية

موافق

توظيف أكرب عدد من األلفاظ الواردة يف النص يف سياقات 02

غري

نتبة

موافق

التفاق

1

%11

لغوية جديدة ،ومبعان جديدة
الطالقة الفكرية إنتاج أكرب عدد من األفكار اليت حيتوي عليها النص من خالل 05

0

%51

عنوانه.
05

0

%51

طرح أكرب عدد مكن من العناوين املناسبة للموضوع

طرح أكرب عدد ممكن من األفكار الفرعية لفكرة رئيسة يف 40

0

%000

النص املقروء
02

1

%11

التنبؤ ابلنتائج ملوقف أو حدث معني ورد يف النص املقروء

تقدمي أكرب عدد من احللول إلحدى املشكالت أو القضااي 01

4

%50

املتضمنة يف النص املقروء.
إضافة أكرب عدد من األفكار اجلديدة ألفكار الكاتب05 ،

0

%51

وتوظيفها يف سياقات لغوية جديدة.
التعبري عن الفكرة الواحدة أبكثر من موضوع يرتبط بنفس 05

0

%51

الفكرة يف أسرع وقت ممكن
طالقة تعبريية

التعبري عن معىن طرحه الكاتب أبكرب عدد ممكن من اجلمل 01
املفيدة املعربة عنه.
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املهارة
الرئيتية

آراء احملكمني
املهارة األدائية

املهارة الفرعية

موافق

تقدمي أكرب عدد ممكن من التعبريات واجلمل املفيدة واملالئمة 40

غري

نتبة

موافق

التفاق

0

%000

لفكرة معينة عرضها الكاتب.
تقدمي أكرب عدد ممكن من املرتادفات لكلمة معينة ورد ذكرها 01

2

%50

يف النص املقروء.
طالقة التداعي

ذكر أكرب عدد ممكن من أوجه التشابه واالختالف بني شيئني 02

2

%20

ورد ذكرمها يف النص املقروء
طرح أكرب عدد ممكن من األمساء والصفات لشيء معني ورد 02

1

%11

ذكره يف النص املقروء.
40

0

%000

ذكر أوجه التشابه بني فكرتني ورد ذكرمها يف النص املقروء.

تقدمي أكرب عدد من العناوين املتنوعة واملناسبة بدال من العنوان 02

1

%11

الذي حدده الكاتب
املرونة

مرونة تلقائية

تقدمي أكرب عدد من األسباب املتنوعة واملقنعة ملشكلة معينة 05

0

%51

عرضها الكاتب.
حتليل القضااي اليت عرضها الكاتب من زوااي متنوعة وخمتلفة 02

1

%11

ومقنعة.
تقدمي أكرب عدد من احللول املتنوعة واملناسبة ملشكلة غري 05

0

%51

متوقعة من قراءة النص
مرونة تطبيقية

تقدمي أكرب عدد من املربرات املتنوعة واملقنعة للدفاع عن وجهة 40
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املهارة
الرئيتية

آراء احملكمني
املهارة األدائية

املهارة الفرعية

موافق

غري

نتبة

موافق

التفاق

نظر الكاتب يف قضااي معينة فوجيء هبا أثناء القراءة.
إضافة بعض األفكار ملا قدمه الكاتب من أفكار لرؤية النص 01

4

%50

املقروء من منظور جديد

األصالة

إعادة ترتيب أفكار الكاتب وعرضها بصورة خمتلفة.

02

2

%20

توظيف فكرة معينة طرحها الكاتب يف مواقف أخرى متشاهبة

05

0

%51

تقدمي حلول غري مألوفة ملشكلة معينة عرضها الكاتب

05

0

%51

حتليل املشكالت والقضااي اليت عرضها الكاتب بوجهة نظر 01

4

%50

جديدة مقنعة.
تقدمي عدة هناايت أو بداايت جديدة وغري متوقعة ابلنص أو 01

4

%50

القصة اليت عرضها الكاتب
ذكر أكرب عدد من األسباب الفريدة وغري املتوقعة اليت جعلت 02

1

%11

الكاتب يكتب هذا النص من وجهة نظره اخلاصة.
التعبري عن املقروء إبنتاج إبداعي جديد

40

0

%000

ومن خالل اجلدول السابق يالحظ أن نسبة اتفاق احملكمني حول املهارات األدائية اخلاصة للفهم
القرائي اإلبداعي لدى طالب الصف األول الثانوي قد تراوحت بني ( )%000( ،)%20ومن خالل ما

021

اجمللد  -01العدد الرابع -أكتوبر 4102

اجمللة العلمية لكلية الرتبية -جامعة أسيوط

سبق من نتائج للمهارات يتضح أن هناك مهارات سوف يتم حذفها وذلك نظرا ألهنا مل حتظ ابتفاق من
احملكمني.
ومن خالل اجلدول السابق يالحظ أن هناك إمجاعا من قبل احملكمني جتاه املهارات الرئيسية اخلاصة
بكل من (الطالقة واألصالة واملرونة) ويتضح من ذلك أن هذه املهارات ال ميكن االستغناء عنها لدى طالب
الصف األول الثانوي بغض النظر عن مستوى األداء ،ومن خالل املهارات الرئيسية اليت مت ذكرها تتفرع
جمموعة م ن املهارات الفرعية واليت ختتلف يف مستوى األداء الذي يتناسب وطالب جمموعة الدراسة ،كما أن
االتفاق واالختالف أييت بثمار لتحقيق الفائدة لطالب الصف األول الثانوي.
ومن خالل ما سبق ميكن القول أن االتفاق الذي حظيت به تلك املهارات أييت من خالل أمهيتها
لطالب الصف األول الثانوي.
يف الوقت اليت حظيت فيه بعض العبارات إبمجاع  %000كان عدد من املهارات مل تصل إىل حد
اإلمجاع ،ولكن حظيت بنسبة %20وهي كالتايل:
.0

مهارات حصلت على نسبة اتفاق  %000وعددها ( )1عبارات.

.4

مهارات حصلت على نسبة اتفاق  %51وعددها ( )00عبارات.

.1

مهارات حصلت على نسبة اتفاق  %50وعددها ( )2عبارات.

.2

مهارات حصلت على نسبة اتفاق  %11وعددها ( )2عبارات.

.1

مهارات حصلت على نسبة اتفاق  %20وعددها ( )4عبارااتن.

( )4وضوح وسالمة مفردات كل مهارة من الناحية اللغوية:
يالحظ من احملكمني يف حديثهم وكتاابهتم عن اخآراء اخلاصة ابلسالمة اللغوية أهنم أشاروا غلى
عدم وجود أخطاء لغوية هبا ،ولكن حديثهم يف أغلب املهارات دار حول تعديل الصيغة اللغوية
وقد التزمت الباحثة آبراء احملكمني بشأن هذه التعديالت وقد قامت ابلتعديل مستعينة هبذه
اخآراء حىت وصلت يف النهاية إىل الصيغة النهائية لقائمة املهارات اخلاصة ابلفهم القرائي
اإلبداعي.
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فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري

أ.د /أمحد سيد حممد إبراهيم

أ.د /عبد الرازق خمتار حممود

أ /فاطمة حممد حممد سعيد

( )1وضوح وسالمة مفردات كل مهارة من الناحية العلمية:
لقد أظهر احملكمون يف حديثهم وكتاابهتم عن اخآراء اخلاصة ابلسالمة العلمية إىل عدم وجود أخطاء
علمية هبا ،وقد التزمت الباحثة آبراء احملكمني بشأن بعض التعديالت وقد قامت ابلتعديل مستعينة هبذه اخآراء
حىت وصلت يف النهاية إىل الصيغة النهائية لقائمة املهارات اخلاصة ابلفهم القرائي اإلبداعي.
 -1إضافة مهارات مل ترد بالقائمة:

ابلنسبة للمهارات الرئيسية واملهارات الفرعية مل يكن هناك أية إضافات من خالل السادة احملكمني
وإن كان هناك إضافة بسيطة يف بعض املهارات األدائية اليت قامت الباحثة ابالستعانة هبا خالل كتابة الصيغة
النهائية للقائمة اخلاصة مبهارات الفهم القرائي اإلبداعي ويف هناية احلديث عن القائمة ويف ضوء مالحظات
احملكمني خبصوص التعديالت اليت قامت هبا الباحثة بشأن (تعديل الصيغة اللغوية ،والسالمة العلمية ،ومدى
مناسبة املهارات لطالب الصف األول الثانوي ،وإضافة ما مت إضافته) ،قد أمكن للباحثة صياغة الصورة
النهائية لقائمة مهارات الفهم القرائي اإلبداعي لطالب الصف األول الثانوي وكانت على النحو التايل:
-

تشتمل القائمة على ثالث مهارات رئيسية وهي (الطالقة ،واملرونة ،واألصالة).

-

تتفرع منها (عشر مهارات فرعية) وهي (الطالقة اللفظية ،الطالقة االرتباطية ،طالقة التداعي ،الطالقة
الفكرية ،الطالقة التعبريية ،املرونة التلقائية ،املرونة ،املرونة الشكلية ،عدم الشيوع ،التداعيات البعيدة).

-

كما تفرعت من املهارات الفرعية ( 22مهارة أدائية) وتوصلت إىل ( 10مهارة أدائية من هذه املهارات،
وهبذه التصنيفات اخلاصة ابلقائمة النهائية ميكن القول أن اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة
قد متت.

اإلجابة عن التؤال الفرعي الثاين من أسئلة الدراسة والذي نص على-:
 .0ما صورة الربانمج املقرتح القائم على نظرية التعلم املستند إىل الدماغ لتنمية مهارات الفهم
القرائي اإلبداعي وعادات العقل املنتج لدى طالب الصف األول الثانوي؟
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اجمللة العلمية لكلية الرتبية -جامعة أسيوط
صدق الربنامج

قامت الباحثة حبساب صدق الربانمج وذلك بعرضه على عدد ( )40حمكما ومت التأكد من صالحية
الربانمج للتطبيق ،وذلك بعد إجراء التعديالت املقرتحة ،واستبعاد الفقرات اليت مل جيمع عليها احملكمون،
وجاءت نتائج التحكيم كما يلي:
-

موافقة ( )%50على األهداف اخلاصة بكل درس.

-

موافقة ( )%50على مناسبة احملتوى.

-

موافقة ( )%000على مناسبة األدوات والوسائل التعليمية.

-

موافقة ( )%000على الطرق واالسرتاتيجيات املتضمنة يف الربانمج.

-

موافقة ( )%000على صالحية الربانمج للتطبيق وذلك بعد إجراء التعديالت املقرتحة،
وعلى ذلك أصبح الربانمج يف صورته النهائية الصاحلة للتطبيق.
احملور الثاين" :فعالية الربانمج يف تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي للتوصل إىل معرفة مدى
فاعلية الربانمج يف تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي قامت الباحثة ابإلجراءات التالية:

-

رصد مقارنة نتائج التطبيق القبلي الختبار مهارات الفهم القرائي اإلبداعي ككل جملموعيت
الدراسة.

-

رصد مقارنة نتائج التطبيق القبلي ملهارة الطالقة القرائية جملموعيت الدراسة.

-

رصد مقارنة نتائج التطبيق القبلي ملهارة املرونة القرائية جملموعيت الدراسة.

-

رصد مقارنة نتائج التطبيق القبلي ملهارة األصالة القرائية جملموعيت الدراسة.

-

رصد مقارنة نتائج التطبيق البعدي الختبار الفهم القرائي اإلبداعي ككل جملموعيت
الدراسة.
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أ.د /أمحد سيد حممد إبراهيم

فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري

أ.د /عبد الرازق خمتار حممود

أ /فاطمة حممد حممد سعيد
نتائج التطبيق القبلي الختبار مهارات الفهم القرائي اإلبداعي

مت حساب املتوسط احلسايب ،واالوحراف املعياري لدرجات الطالب جمموعيت الدراسة (الضابطة،
التجريبية) يف التطبيق القبلي لالختبار ككل وذلك حلساب قيمة (ت) للفروق بني متوسطات درجات التطبيق
القبلي لالختبار ،ويتضمن اجلدول التايل ما أسفر عنه استخدام هذا االختبار من نتائج.
نتائج اختبار  T- Testللتعرف على الفروق يف الختبار القبلي بني اجملموعتني الضابطة
والتجريبية على مجيع حماور الختبار والختبار ككل.
البعد

املتوسط

الحنراف

الفرق بني

اْلتايب

املعياري

املتوسطني

الضابطة

515100

212020

التجريبية

110225

2922245

الضابطة

0214202

00144025

التجريبية

0215410

5111202

الضابطة

210000

2151125

التجريبية

212012

2100022

الضابطة

1015211

40110024

التجريبية

1011122

02124212

اجملموعة

الطالقة القرائية

املرونة القرائية

األصالة القرائية

االختبار ككل

0111200

0110110

-0120111

01110550

** غري دالة عند مستوى 0101
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قيمة (ت)

01400

01044

-01100

01001

متتوى
الدللة

**01412

**01500

**01201

**01505

اجمللة العلمية لكلية الرتبية -جامعة أسيوط

ويتضح من اجلدول ( )0عدم وجود فروق يف نتائج االختبار القبلي للمجموعتني الضابطة والتجريبية
على مجيع احملاور واالختبار ككل ،وابلتايل غري دالة إحصائيا مما يدل على جتانس العينة قبل تطبيق
إسرتاتيجيات التفكري املتشعب على اجملموعة التجريبية.
جدول رقم ()4
نتائج اختبار (ت) للفرق بني متوسطي درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة
التجريبية يف مهارة الطالقة القرائية
املتوسط

الحنراف

اْلتايب

املعياري
1120221
1152021

اجملموعة

العدد

الضابطة

10

112152

التجريبية

10

0111224

درجة اْلرية

11

متتوى
الدللة

-01002

مربع إيتا

0121

حجم األثر

مرتفع

** دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 0101
من خالل اجلدول السابق يتضح أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية ( )0111224أكرب من
متوسط درجات اجملموعة الضابطة ( )112152كما أن االوحراف املعياري بلغ ( )1152021يف اجملموعة
التجريبية ،و( )1120221يف اجملموعة الضابطة ،وبذلك يظهر أن هناك تفوقا واضحا يف األداء البعدي لصاحل
اجملموعة التجريبية.
كما يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤ .)0101
ولتقدير حجم التأثري لإلسرتاتيجيات املستخدمة يف الدراسة ،مت حساب قيمة مربع (إيتا) كما هو
موضح ابجلدول رقم ( )00حيث بلغت قيمته ( )0121وهي قيمة تدل على أتثري إسرتاتيجيات التفكري
املتشعب يف الطالقة القرائية ،وهي قيمة ذات أتثري كبري.
.0

ويتضح من هذه النتيجة تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف مهارات الطالقة
القرائية ،حيث إن اجملموعة التجريبية أتيحت هلا الفرصة يف هذه الدراسة من خالل اسرتاتيجيات

 012اجمللد  -01العدد الرابع -أكتوبر 4102

فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري

أ.د /أمحد سيد حممد إبراهيم

أ.د /عبد الرازق خمتار حممود

أ /فاطمة حممد حممد سعيد

التفكري املتشعب اليت أسهمت بدور فعال يف تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي ،وذلك من
خالل حث الطالب على مزيد من إعمال العقل يف املقروء ،والتعمق يف النص املقروء للتوصل إىل
ما وراء النص من معان وأفكار صرح هبا أو مل يصرح هبا الكاتب.
.4

إسرتاتيجيات التفكري املتشعب وما تنطوي عليه من أسس ترتبط حبرية اإلجابة وإصدار العديد
من االستجاابت واالستثارة الدائمة للطالب ،فضال عن حداثة تلك االسرتاتيجيات ودورها يف
حتفيز الطالب على التعاون واملشاركة يف اإلجاابت وجعل الطالب يف حالة يقظة دائمة ووعي اتم
مبا يقومون به ،كذلك طبيعة أسئلة اسرتاتيجيات التفكري املتشعب غري املألوفة للطالب جعلتهم
أكثر انتباها وتركيزا أثناء تطبيقها ،كل ذلك ساعد على تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي.

.1

التدريب على إسرتاتيجيات التفكري املتشعب مناسب لطبيعة مهارات الفهم القرائي اإلبداعي اليت
حتتاج إىل مزيد من التفكري املتشعب يف املقروء ،وكذلك مستوى طالب الصف األول الثانوي،
ساعد على اكتساهبا بسهولة .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (احلميد )4000 ،و(جنالء
حواس )4005 ،و(أبو عكر )4005 ،و(عطا هللا )4002 ،و(أبو بكر )4002 ،و(آمنة
احلايك )4001 ،و(طه وقناوي )4002 ،و(حممد )4002 ،و(حممود )4001 ،و(اللبودي،
 )4001و(صالح )4004 ،كما أن هذه النتيجة تتفق مع ما ورد من إطار نظري حول
إسرتاتيجيات التفكري املتشعب وطبيعتها ودورها يف الفهم القرائي اإلبداعي.
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جدول رقم ()0
نتائج اختبار (ت) للفرق بني متوسطي درجات جملموعة الضابطة واجملموعة
التجريبية يف مهارات املرونة القرائية
اجملموعة

العدد

املتوسط

الحنراف املعياري

الضابطة

10

0211024

00125120

التجريبية

10

4115410

415410

درجة
اْلرية

11

قيمة (ت)

-41102

متتوى
الدللة

01002

مربع إيتا

0110

** دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 0101
من خالل اجلدول السابق يتضح أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية ( )4115410أكرب من
متوسط درجات اجملموعة الضابطة (  )0211024كما أن االوحراف املعياري بلغ ( )4115410يف اجملموعة
التجريبية ،و( )00125120يف اجملموعة الضابطة ،وبذلك يظهر أن هناك تفوقا واضحا يف األداء البعدي
لصاحل اجملموعة التجريبية.
كما يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤  )0101بني
متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية ،ودرجات اجملموعة الضابطة يف مهارة املرونة القرائية حيث كانت
قيمته تساوي ( )*-41102وهي قيمة دالة عند مستوى (≤  )0101ولتقدير حجم التأثري لإلسرتاتيجيات
املستخدمة يف الدراسة ،مت حساب قيمة مربع (إيتا) كما هو موضح ابجلدول رقم ( )1حيث بلغت قيمته
( )0110وهي قيمة تدل على أتثري إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف املرونة القرائية وهي ذات أتثري كبري.
ويتضح أن هذه النتيجة تدل على تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف مهارات املرونة
القرائية ،حيث استطاع الطالب يف اجملموعة التجريبية إظهار تنوع ملحوظ يف اقرتاح عناوين جديدة للنصوص
القرائية من خالل ممارسة إسرتاتيجيات التفكري املتشعب.
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حجم
األثر

مرتفع

أ.د /أمحد سيد حممد إبراهيم

فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري

أ.د /عبد الرازق خمتار حممود

أ /فاطمة حممد حممد سعيد

 .0إن مهارات املرونة القرائية تتطلب من الطالب مزيدا من الرتكيز واالنتباه واملشاركة والتفاعل
املستمر مع املعلم؛ لكيي ي ستطيع الطالب االنتقال من فئة إىل أخرى مبرونة ويسر ،وهذا ما
ساعدت إسرتاتيجيات التفكري املتشعب على حدوثه.
 .4إن اسرتاتيجيات التفكري املتشعب ساعدت الطالب يف التفكري يف املقروء مبرونة ،وعدم اجلمود
أمام فكرة معينة ،وكذلك التعمق يف النص املقروء من أجل تقدمي رؤى جديدة تتسم ابلتنوع.
 .1ارتفاع مستوى الطالب يف مهارة :ذكر أكرب عدد من العناوين املتنوعة واملناسبة بدال من العنوان
الذي حدده كاتب الدرس يرجع ذلك إىل أن اإلسرتاتيجيات اعتمدت على جمموعة من األنشطة
اإلثرائية اليت ساعدت يف منو هذه املهارة ،وكذلك التأكيد على هذه املهارة من خالل التقومي
والواجب املنزيل الذي ركز على هذه املهارة يف أكثر من درس من دروس اإلسرتاتيجيات وقد
اتفقت هذه النتيجة مع معظم الدراسات السابقة كدراسة (احلميد )4000 ،و(أبو عكر،
 )4005و(آمنة احلايك )4001 ،و(طه وقناوي )4002 ،و(حممد )4002 ،و(حممود،
 )4001و(اللبودي)4001،
جدول رقم ()2
نتائج اختبار (ت ) للفرق بني متوسطي درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة
التجريبية يف مهارات األاصالة القرائية
الحنراف

درجة

املعياري

اْلرية

اجملموعة

العدد

املتوسط

الضابطة

10

212112

2122011

التجريبية

10

212101

2122412

11

قيمة(ت)

-01222

** دالة إحصائيا عن مستوى داللة أقل من 0901
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متتوى
الدللة

01222

مربع إيتا

0140

حجم
األثر

ضعيف

اجمللة العلمية لكلية الرتبية -جامعة أسيوط

من خالل اجلدول السابق يتضح أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية ( )212101أكرب من متوسط
درجات اجملموعة الضابطة ( )212112كما أن االوحراف املعياري بلغ ()2122412
يف اجملموعة التجريبية ،و( )2122011يف اجملموعة الضابطة ،وبذلك يظهر أن هناك تفوق واضحا يف
األداء البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية
كما يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤  )0101بني
متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية ،ودرجات اجملموعة الضابطة يف مهارة املرونة القرائية حدث كانت
قيمته تساوي ( )-01222وهي قيمة غري دالة عند مستوى (≤  )0101ولتقدير حجم التأثري لإلسرتاتيجيات
املستخدمة يف الدراسة  ،مت حساب قيمة مربع (إيتا) كما هو موضح ابجلدول رقم ( )2حيث بلغت قيمته
( )0140وهي قيمة تدل على أتثري صغري إلسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف مهارة األصالة القرائية ،وهي قيمة
ذات أتثري ضعيف.
ويتضح من هذه النتيجة عدم تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف مهارات األصالة
القرائية  ،مما يدل على أن أتثري اإلسرتاتيجيات يف تنمية مهارات األصالة القرائية لطالب الصف األول الثانوي
كان أتثريا ضعيفا ،وذلك ألن مهارات األصالة من الصعب أن تظهر مؤشراهتا يف وقت قصري.
والنتيجة السابقة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة من حيث تفاوت يف مستوى منو مهارات الفهم
القرائي اإلبداعي كما يف دراسة مين اللبودي  ،4001ودراسة عطا هللا العدل  4004ورمي عبد العظيم
 ،4001و دراسة عبد الرازق خمتار  .4001كذلك تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف أن أداء
الطالب يف مهارة األصالة كان أقل من أدائهم يف مهارات الطالقة واملرونة.
وميكن تفسري ذلك مبا أييت:
أن أداء الطالب يف مهارات األصالة جاء أقل من أدائهم يف مهارات الطالقة واملرونة نتيجة أن مهارة
األصالة من صعب أن يظهر مؤشراهتا لدى الطالب يف وقت قصري ،وهذا ما أكد عليه اخلرباء أن األداء
املتوسط ملهارة صياغة عدة هناايت جديدة ،وغري متوقعة للدرس حيث بلغ حجم أتثري اسرتاتيجيات التفكري
املتشعب  0110وهو حجم أتثري متوسط جاء نتيجة وضع جمموعة من الشرائح لربانمج العروض التقدميية
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لبعض املواضيع املشوقة للطالب من أجل وضع عدة هناايت جديدة هلا مما جعل الطالب أكثر استجابة
للمعلم.
أ -نتائج التطبيق البعدي الختبار مهارات الفهم القرائي اإلبداعي

مت حساب املتوسط احلسايب ،واالوحراف املعياري لدرجات الطالب جمموعيت الدراسة (الضابطة
التجريبية) يف التطبيق البعدي لالختبار ككل وذلك حلساب قيمة (ت) للفرق بني متوسطات درجات االختبار
البعدي إلجياد مستوى الداللة اإلحصائية.
جدول رقم ()1
نتائج اختبار (ت) للفرق بني متوسطي درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة
التجريبية يف الختبار ككل
الحنراف

درجة

املعياري

اْلرية

اجملموعة

العدد

املتوسط

الضابطة

10

1412211

0512120

التجريبية

10

2110541

4014122

11

قيمة (ت)

*-41120

متتوى
الدللة

00021

مربع إيتا

0125

حجم
األثر

كبري

** دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 0101
من خالل اجلدول السابق يتضح أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية ( )2110541أكرب من
متوسط درجات اجملموعة الضابطة ( )1412211كما أن االوحراف املعياري بلغ ( )4014122يف اجملموعة
التجريبية ،و( )0511202يف اجملموعة الضابطة ،وبذلك يظهر أن هناك تفوقا واضحا يف األداء البعدي لصاحل
اجملموعة التجريبية.
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كما يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤  )0101بني
متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية ،ودرجات اجملموعة الضابطة يف مهارة املرونة القرائية حيث كانت
قيمته تساوي ( )*-41102وهي قيمة دالة عند مستوى ( )0101 ≤ αولتقدير حجم التأثري لإلسرتاتيجيات
املستخدمة يف الدراسة ،مت حساب قيمة مربع (إيتا) كما هو موضح ابجلدول رقم ( )1حيث بلغت قيمته
( )0125وهي قيمة تدل على أتثري كبري إلسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف املرونة القرائية.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (احلميد )4000 ،و(جنالء حواس )4005 ،و(أبو عكر،
 )4005و(عطا هللا )4002 ،و(أبو بكر )4002 ،و(آمنة احلايك )4001 ،و(طه وقناوي)4002 ،
و(حممد )4002 ،و(حممود )4001 ،و(اللبودي )4001 ،و(صالح.)4004 ،
احملور الثاني " :فعالية الربنامج يف تنمية بعض عادات العقل"

للتوصل إيل معرفة مدى فاعلية الربانمج يف تنمية بعض العادات العقلية قامت الباحثة ابإلجراءات
التالية:
مت تطبيق مقياس عادات العقل تطبيقا قبليا على جمموعيت الدراسة "الضابطة والتجريبية" وحساب
داللة الفرق بني متوسطي درجات الطالب على املقياس:
جدول رقم ()1
الحنراف

اجملموعة

العدد

املتوسط

الضابطة

10

010120

00102

التجريبية

10

014112

2120

املعياري

درجة اْلرية

11

قيمة(ت)

0120

متتوى
الدللة

غري دالة

من اجلدول السابق يتضح لنا أن قيمة "ت" احملسوبة بلغت ( )0120وهي قيمة غري دالة إحصائيا مما
يدل على عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطي درجات جمموعيت الدراسة (التجريبية والضابطة) يف
التطبيق القبلي ملقياس عادات العقل ،وهذا يشري إىل تكافؤ اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف القياس القبلي
ملقياس عادات العقل قبل تطبيق الربانمج على اجملموعة التجريبية للدراسة.
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مت تطبيق مقياس عادات العقل تطبيقا بعداي على جمموعيت الدراسة "الضابطة والتجريبية" وحساب
داللة الفرق بني متوسطي درجات الطالب على املقياس.
نتائج التطبيق البعدي ملقياس عادات العقل:

ملعرفة فاعلية الربانمج القائم على نظرية التعلم املستند إىل الدماغ لتنمية عادات العقل لدى طالب
الصف األول الثانوي قامت الباحثة مبقارنة نتائج اجملموعتني (الضابطة ،التجريبية) يف التطبيق البعدي ملقياس
عادات العقل حيث قامت حبساب املتوسط احلسايب واالوحراف املعياري لدرجات طالب اجملموعتني يف
التطبيق البعدي ملقياس عادات العقل ،وذلك حلساب قيمة (ت) للفرق بني متوسطات درجات املقياس
البعدي إلجياد مستوى الداللة اإلحصائية ،وقد مت مت حساب داللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعتني
التجريبية والضابطة ابستخدام حزمة الربامج اإلحصائية ( )SPSSويوضح اجلدول التايل النتائج اليت مت
احلصول عليها من استخدام هذا املقياس.
جدول رقم ()1
نتائج التطبيق البعدي ملقياس عادات العقل
املتوسط

الحنراف

اْلتايب

املعياري
00111
5124

اجملموعة

العدد

الضابطة

10

011102

التجريبية

10

022121

درجة اْلرية

11

قيمة (ت)

4912

متتوى
الدللة

0100

يتضح لنا أن قيمة "ت" احملسوبة بلغت ( )4112وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( .)0100مما
يدل على وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات اجملموعتني (التجريبية والضابطة) يف التطبيق البعدي
ملقياس عادات العقل ،وهذا الفرق لصاحل اجملموعة التجريبية حيث بلغ متوسط درجاهتا ( )022121يف حني
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بلغ متوسط درجات اجملموعة الضابطة ( )011102وهذا يدل على أن استخدام الربانمج مع اسرتاتيجيات
التفكري املتشعب له أتثري علي تنمية بعض عادات العقل بدرجة أعلى لدى طالب اجملموعة التجريبية للدراسة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات ومنها دراسة فتح هللا ( )4005ودراسة (عبيدة
 )4000ودراسة (حممود)4004 ،
التوصيات واملقرتحات:

 فاعلية استخدام اسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنمية مهارات القراءة اإلبداعية يف سائر املراحل
وصفوف األخرى.


تطوير منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف ضوء طبيعة اإلبداع اللغوي؛ لتنمية املهارات اإلبداعية
لدى طالب هذه املرحلة.
املصادر واملراجع

أوال :املصادر:

-

القرآن الكرمي.

-

ابن منظور ،مجال الدين حممد (0241ه ) لسان العرب ،القاهرة :دار احلديث.

ثانيا :املراجع

 .0أبو الدهب ،البدري على0205( .ه )" .أثر استخدام برانمج يف األنشطة اللغوية على تنمية اإلبداع
والتحصيل يف اللغة العربية لدى طالب الصف األول الثانوي رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة املنيا،
كلية الرتبية.
 .4أبو جادو ،صاحل حممد على ونوفل ،حممد بكر )4002( .تعليم التفكري النظرية والتطبيق .عمان،
األردن :دار املسرية للنشر والتوزيع.
 .1أمحد ،سناء حممد حسن".)4000( .فاعلية إسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات الفهم القرائي
واالجتاه وحو التعلم التعاوين لدي تالميذ الصف الثالث اإلعدادي "اجمللة الرتبوية ،العدد ( )45مايو،كلية
الرتبية ،جامعة سوهاج .ص ص420 -401
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 .2أدم ،مرفت حممد كمال" .)4001( .أثر استخدام اسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنمية القدرة على
حل املشكالت الرايضية واالجتاه وحو الرايضيات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية خمتلفي املستوايت
التحصيلية "اجلمعية املصرية لرتبوايت الرايضيات ،جملة تربوايت الرايضيات ،العدد ( )00يناير ،ص ص
011 -11
 .1إمساعيل ،محدان حممد علي" .)4001( .فاعلية برانمج مقرتح قائم علي التعلم البنائي ونظرية امل،خ لتعليم
العلوم لتالميذ املرحلة اإلعدادية" .رسالة ماجستري .كلية الرتبية -.جامعة حلوان.
 .2أمني ،عبد الرحيم عباس " .)4000( .برانمج مقرتح لتنمية بعض مهارات الفهم اإلبداعي يف القراءة
لدى تالميذ الصف األول الثانوي" .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية بقنا ،جامعة جنوب الوادي.
 .2جروان ،فتحي عبد الرمحن .)0555( .تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات ،اإلمارات العربية املتحدة ،دار
الكتاب اجلامعي.
.1

جنسن ،إيريك )4000( .كيف توظف أحباث الدماغ يف التعلم ،ترمجة مدارس الظهران األهلية ،دار
الكتاب الرتبوي ،الدمام.

 .5احلارثي ،إبراهيم أمحد .)0555( .تعليم التفكري ،الرايض ،مدارس الرواد.
 .00حنورة ،مصري عبد احلميد .)4001( .اإلبداع من منظور تكاملي ،القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية.
 .00خلف هللا ،حممود عبد احلافظ0242( .ه )".فعالية برانمج مقرتح لتنمية مهارات التدريس لإلبداع يف
اللغة العربية لدى معلمي املرحلة االبتدائية" ،رسالة دكتوراه ،غري منشورة ،جامعة عني مشس ،كلية
البنات.
 .04اخلويل ،حممد علي )0510( .قاموس الرتبية ،بريوت :دار العلم للماليني.
 .01زيتون ،كمال عبد احلميد .)4000( .حتليل انقد لنظرية التعليم القائم على امل،خ وانعكاسها على تدريس
العلوم .اجلمعية املصرية للرتبية العلمية ،املؤمتر العلمي اخلامس بعنوان :الرتبية العلمية ،أبو قري-
اإلسكندرية ،اجمللد األول ،من.1/0 -2/45
010

اجمللد  -01العدد الرابع -أكتوبر 4102

اجمللة العلمية لكلية الرتبية -جامعة أسيوط

 .02السلطي ،انداي مسيح .)4002( .التعلم املستند إىل الدماغ ،عمان :دار املسرية للنشر والتوزيع.
 .01السيد ،حممود أمحد )0205(.اللغة العربية تدريسا واكتسااب ،الرايض ،دار الفيصل للثقافة.
 .02الطيب ،إحسان أدم ،وعبد هللا ،عبد الرحيم دفع السيد0241( .ه ) تنمية مهارات التفكري ،الرايض:
مكتبة الرشد.
 .02عبادة ،أمحد عبد اللطيف )0551( .التفكري االبتكاري للمعوقات واملسريات ،البحرين ،دار احلكمة.
 .01عبد املقصود ،أماين حممد  .)4002(.فاعلية استخدام اسرتاتيجيات األسئلة يف تنمية اإليداع األديب
يف اللغة العربية لطالب املرحلة الثانوية "رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة حلوان ،كلية الرتبية.
 .05العبيدي ،حممد جاسم ،وآخرون .)4000( .اإلبداع والتفكري اإلبتكاري وتنميته يف الرتبية والتعليم،
األردن ،عمان ،دار ديبونو للطابعة والنشر.
 .40على ،وائل عبد هللا حممد . )4005( .فاعلية استخدام اسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف رفع مستوى
التحصيل يف الرايضيات وتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي  .جملة دراسات
يف املناهج وطرق التدريس ،العدد .001 -21 ،011
 .40فهمي ،أمساء عبد الرمحن .)4004( .فعالية استخدام األنشطة يف مرحلة ما قبل الكتابة يف تنمية
مهارات التعيري الكتايب والتفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف الثالث الثانوي ،جملة القراءة واملعرفة،
العدد الثامن عشر ،نوفمرب ،القاهرة ،جامعة عني مشس ،كلية الرتبية ،اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة ،ص
ص .002 -24
.44

فطامي ،يوسف وعمور ،أميمة .)4001( .عادات العقل والتفكري :النظرية والتطبيق عمان ،األردن:

دار الفكر للنشر والتوزيع.
.41

الكناين ،ممدوح عبد املنعم )4001( .سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته ،األردن ،عمان ،دار

املسرية للنشر والتوزيع
.42

نوفل ،حممد بكر .)4001( .تطبيقات عملية يف تنمية التفكري ابستخدام عادات العقل .الطبعة

األوىل .عمان األردن :دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
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