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  :البحث مقدمة
 المعلم بین متبادل تفاعل تحقق وفعالة اجتماعیة إنسانیة مهنة التعلیم مهنة

 المهنة، هذه بواجبات ملماً  المعلم كان كلما مثمراً  التفاعل هذا ویكون والطفل،
 على قادر مثقف جیل خلق على قادراً  بذلك فیكون المتعددة، لمهاراتها مكتسباً 

عداد طالما الهدف هذا بلوغ یمكن وال. المجتمع وتطور تقدم في المساهمة  إقتصرإ

 في جدوى ذا ذلك یعد لمف الجوانب، باقي حساب على المعرفي الجانب على المعلم

 باالهتمام وذلك المعلم، إعداد في التكامل تحقیق من البد بل والعشرین، الحادي القرن

كسابه للمعلم، واالجتماعیة والمهاریة، ة،المعرفی بالجوانب  التدریسیة المهارات وإ

 المعرفیة الجوانب جمیع في للمعلم المتكامل النمو تحقیق شأنها من التي المختلفة

 ).٢٠٠٧ سالم،( واالجتماعیة والمهاریة

 طالقة على مقدرتها في لألطفال األنشطة تقدیم عند الروضة معلمة إبداع ویتمثل
 على قدرتها وفي الروضة، في عملیاً  وتطبیقها المألوفة غیر جدیدةال األفكار
 الوسائل تصمیم وفي وتقویمها، وتنفیذها األنشطة عرض طریقة في التجدید

 المشكالت أو للقضایا ومقترحات حلول إلیجاد المبادأة وفي المبتكرة، التعلیمیة
  .تواجهها التي

: الممارسات هذه ومن اإلبداع، على األطفال تشجع أن یمكن المعلمة وممارسات
 الخیالیة أفكارهم واحترام األسئلة، كانت أیا وأسئلتهم األطفال استجابات احترام

شعارهم والعادیة، عطاء بسیطة، كانت مهما قیمة ألفكارهم بأن وإ  فرص األطفال وإ
 األسباب إدراك على وتشجیعهم التقویم، من خوف دون والتجریب الممارسة
  . والنتائج

 على یعتمد أنه نجد المحاوالت بعض باستثناء القائم التعلیمي النظام في لمتأملوا

 ظهر عن والحفظ التلقین طریق عن المعلومات فیها تعبأ مخزن إلي الطفل تحویل

 وغیر مكررة المعلومة كون عن ناهیك الطفل، لدى العقل ملكة إلغاء وبالتالي قلب،
ا یجعل وهذا متجددة  لهم تقدمها التي الحقائق بعض ویحفظ تعلمی األطفال من كثیرً
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 عند خصوصاً  متوقع غیر هو ما مع التعامل یستطیع ال لكنه ، والروضة المعلمة
 بینما المعلومة على الحصول في الغیر على تعود ألنه الیومیة، الحیاة في إندماجه

 كسب على والقدرة الذاتي، التفكیر أسلوب على التعلیم یساعده أن المفترض من كان

 " المعرفة وراء ما " نسمیه ن یمكن ما أو معینة بمعرفة مرتبطة الغیر المهارات

  ).٢٠٠٥ اللحیدان،(
 بما االهتمام زیادة إلى المعرفیة التعلم بنظریات االهتمام في السریعة الزیادة أدت وقد
 یفكرون، كیف األطفال تعلیم التربویة األهداف أهم من أصبح لذا المعرفة وراء
" Metacognition" التفكیر في التفكیر كیفیة على تهماقدر  تنمیة طریق عن وذلك

 یكونوا حتى المختلفة، الحیاة مواقف في منها لالستفادة المعلومات معالجة وكیفیة
 في وعملیاته التفكیر مهارات وممارسة واالبتكار والتجدید االنتقاء على قادرین

 عن البحث وكیفیة الذاتي التعلم على قدرتهم وتنمیة المختلفة، الحیاة مجاالت
 حتماالتإ و  الحاضر تحدیات لمواجهة وذلك المختلفة مصادرها من المعرفة

  ).٢٠٠٠ شهاب،( المستقبل
ــــة فــــي) المعرفــــة وراء مــــا( التفكیــــر فــــي التفكیــــر مفهــــوم ظهــــر وقــــد  الســــبعینات بدای

 اســـــاتللدر  واســـــعة آفاقـــــاً  ویفـــــتح المعرفـــــي، الــــنفس علـــــم فـــــي جدیـــــداً  بعـــــداً  لیضــــیف
 والـــــــــذاكرة والتفكیــــــــر الــــــــذكاء موضــــــــوعات فـــــــــي النظریــــــــة والمناقشــــــــات التجریبیــــــــة

 المعرفـــــة وراء مـــــا وتنمیـــــة). ١٩٩٩: جـــــروان( الـــــتعلم ومهـــــارات واالســـــتیعاب
ــــــة تتطلــــــب )التفكیــــــر فــــــي التفكیــــــر( ــــــذات، واالتصــــــال الــــــذات فــــــي الــــــتحكم تنمی  بال

 قیامـــــه اءأثنــــ أدوار بعــــدة یقــــوم مــــا مشــــكلة بحــــل ینشــــغل الــــذي الشــــخص أن ذلــــك
 لمــــــدى ومراقــــــب وناقــــــد ومخطـــــط لألفكــــــار مولــــــد بــــــدور یقـــــوم حیــــــث العمــــــل بهـــــذا

ـــــــة لفكـــــــرة ومـــــــدعم الحـــــــادث التقـــــــدم ـــــــى للوصـــــــول معـــــــین لمســـــــلك وموجـــــــه معین  إل
 منظــــورات أمامـــه یضـــع "Society of Mind" للعقــــل كمجتمـــع یعمـــل فهـــو الحـــل،

 ألفضـــــلا یـــــراه مـــــا بینهـــــا مـــــن ویختـــــار بـــــاألخرى مقارنـــــة منهـــــا كـــــل ویقـــــیم متعـــــددة
 اإلنســان عصــر یتطلبــه مــا ذلــك أن شــك وال .منتجــاً  مفكــراً  یكــون بــذلك وهــو
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 موضـع اآلن أصـبحت التـي التربیـة مسـتقبل یواجهـه الـذي التحـدي وهـو المتمیـز،

 مـا بـل المعرفـة فقـط لـیس یمتلـك الـذي المـواطن إعـداد فـي بـدورها القیـام فـي تسـاؤل

 عبیــد( التفكیــر فــي التفكیــر بــل التفكیـر علــى فقــط لــیس والقــادر ، المعرفــة فـوق

  ).٢٠٠٣ وعفانة،
ا تتضمن  المعرفة وراء ما أن إلى البحوث معظم وتشیر ا جانبً ا تنظیمیً  للمتعلم، ذاتیً

 تنظیم في فعالیة األكثر هم المعرفة وراء لما مرتفعة مهارات یمتلكون الذین فاألطفال

 التعلم مشكالت تاجهتح ما وتحدید التعلم عملیات ضبط على مقدرة ولدیهم تعلمهم،

 أن كما  ،المختلفة الحیاة مواقف في واالنسجام التوافق على القدرة وكذلك ، منهم

 التعلم مستوى من االنتقال في الكبیرة أهمیته له المعرفة وراء ما استراتیجیات استخدام

 محور باعتباره الطفل وتأهیل إعداد یستهدف الذي النوعي التعلم مستوى إلى الكمي

   ).٢٠٠٤ ،علي( التعلیمیة لیةالعم
ا هدفًا التفكیر وراء ما مهارات وتعلیم تنمیة أصبح سبق ما على وبناًء   تعمل أساسیً
 بوضع وذلك، المختلفة مؤسساتها بكل تحقیقه على المتقدمة التعلیمیة النظم

 وتطبیق، والمادیة البشریة اإلمكانات وتوفیر، المتنوعة والبدائل والبرامج الخطط
 خالل من أو، الدراسي للمنهج المصاحبة المتعددة التعلیمیة البرامج خالل نم ذلك

 تنمیة في الدراسیة المناهج تسهم ولكي، المدرسي المنهج محتوى معالجة أسلوب
 أفكار انطالق إلى یدعو بأسلوب تصمم أن ینبغي، التفكیر وراء ما مهارات
ثارة، اإلبداعیة قدراتهم وتحدي، األطفال  وتنفذ، واالبتكار التجدید نحو دوافعهم وإ
 أمام الفرصة وتتیح، األطفال أفكار تحترم، علمیة أسس على قائمة بأسالیب

نتاجیتهم، ابتكاراتهم   .)٢٠٠٢، المالكي( وإ
 النظریة االتجاهات بحسب ومهاراته التفكیر بتعلیم الخاصة البرامج وتتنوع

 بنیت التي النظریة تجاهاتاال أبرز ومن التفكیر، موضوع تناولت التي والتجریبیة
 على تؤكد التى باالكتشاف التعلم برامج ومهاراته التفكیر تعلیم برامج أساسها على

 إلى وتهدف المشكالت، مع للتعامل محددة واستراتیجیات أسالیب تعلیم أهمیة
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 المختلفة، المعرفیة المجاالت في المشكالت لحل استراتیجیات بعدة األطفال تزوید
 بالرموز المشكلة تمثیل المشكلة، بناء إعادة ، التخطیط: االستراتیجیات هذه وتضم

. االستراتیجیات من وغیرها الحل صحة على والبرهان البیاني، أوالرسم أوالصور
 المنتج التفكیر"  وبرنامج" لدیبونو كورت" برنامج االتجاه لهذا الممثلة البرامج ومن

  . ورفاقه لكوفنجتن" 
 یرى برامج سبعة اختار الحالي، البحث من استفادة أكبر قدیمت في الباحث ولسعي

 معلمات طالبات لدى المعرفة وراء ما مهارات تنمیة في تساهم أن یمكن أنها
  :وهي األطفال ریاض

 سكامبر برنامج : Scamper  

 الست العمل أحذیة  : six action shoes 

 ایشیاكاوا مخطط( والنتیجة السبب مخطط :(Fishbone Diagram  

 األشتات تآلف أداة  :Syncetics 

 لألشیاء للنظر أطر ست :SIX FRAMES: For Thinking about Information  
 اللوتس زهرة تقنیة : Lotus Blossom Technique 

 الست القیم میدالیات : six value medals 

  :البحث مشكلة
 فإذا الطفل، في هللا أودعها التي القدرات نمو یعیق قد یمكن المتبع التعلیم نمط أن

ذا التعلم، على مفطوراً  اإلنسان كان  مائة عن یقل ال ما یمتلك الفرد كان وإ
 نعلل وكیف التعلیم؟ عن األطفال عزوف نفسر فكیف! عقلیة قدرة وعشرین
 األفضل، إلى التعلیمیة البیئة تغیرت الذي الوقت في للتعلم، دافعیتهم انخفاض
 هل التعلم، ومساعدات التعلیم مساعدات توتوفر  المعلم، عمل ظروف وتحسنت

 یشیر أوهل للتعلم؟ العقل فطرة مع تتوافق ال تعلیم أنماط نمارس أننا یعني هذا
 على نختلف أو نتفق قد المتغیرات لمواكبة الدراسیة المقررات تطور عدم إلى ذلك

 وجل عز اهللا ألن للتعلم استعداد ألبنائنا أن جمیعاً  علیه نتفق الذي ولكن السبب،
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 في هو أمتنا لمستقبل نقدمه أن یمكن استثمار أعظم أن أیضاً  ونقر كذلك، خلقهم
 فقوة الفكر، وأصالة العقل بقوة محكوم نعیشه الذي العصر فإن ناشئتنا، عقول
 تأتي الفكر وسالمة العقل، یحتویها التي الغنیة الخبرات عمق على تعتمد العقل

  .فیه المستودعة العقلیة القدرات نمو من
 التفكیر أجل من والتعلیم التفكیر مهارات تعلیم أن الدراسات من العدید أكدت وقد

 إیجابیاً  دوراألطفال ویجعالن الصفیة، للخبرات والجذب اإلثارة درجة من یرفعان
،  یتحمل التي التعلیمیة األهداف تحقیق: بینها من بصورعدیدة ینعكس فاعًال

 المعلم على بالنفع تعود كله هذا حصلةوم مسؤولیتها، والمدارس المعلمون
 یعد التعلم عملیة في والتحكم الفهم أن إلى (2002) أندرسون ویشیر.  والمجتمع والمدرسة

 األطفال مساعدة من للمعلمین ویمكن الدراسة حجرات في الضروریة المهارات أحد

 ویعملون معرفةال وراء ما مهارات یستخدمون الذین هم المهرة فالمعلمون ،اكتسابها على

 أن یجب المعلمین أن إلى (Thamraksa, 2004) ویشیر. أطفالهم لدى تنمیتها على

 التخطیط،( المعرفة وراء ما مهارات بتحسین الكفیلة باألنشطة الدراسة حجرات یزودوا
  ).التقویم المراقبة،
 یرالتفك على األطفال قدرات تطویر مهمة أن والتربویین المعلمین من كثیر ویعتبر
 یصطدم ما غالباً  الهدف هذا أن إال أولویاتهم، مقدمة في یضعونه تربوي هدف
 التفكیر، في كافیة خبرات یوفر ال القائم التربوي النظام ألن التطبیق، عند بالواقع

 من نابعة تعلیمیة بمهمات یقوموا كي فرصاً  لألطفال تهیئ ما نادراً  مدارسنا وأن
 بالحقل العاملین غالبیة أن ومع بأنفسهم، ثیرونهای تساؤالت على مبنیة أو فضولهم
 األطفال، لدى التفكیر مهارات تنمیة بأهمیة كافیة قناعة على والتربوي التعلیمي
 بالمعلومات، األطفال عقول حشو عملیة لیست المدرسة مهمة أن على ویؤكدون

 مع یتعایشون أنهم إال واإلبداع، التفكیر، على الحث األمر یتطلب ما بقدر
  .مدارسنا في السائدة الممارسات
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 تهدف والتى الدراسة هذه إلجراء ماسة حاجة هناك أن الباحث وجد تقدم، ما ضوء في
 من وذلك ،األطفال ریاض معلمات طالبات لدى المعرفة وراء ما مهارات تنمیة  إلى

 التفكیر وتعلیم لتنمیة برامج سبعة على مبنى مقترح تدریبي برنامج خالل
  - لألشیاء من للنظر أطر ست -  اللوتس زهرة تقنیة  -  الست القیم اتمیدالی(

 العمل أحذیة  -  ایشیاكاوا أومخطط والنتیجة السبب مخطط -  األشتات تآلف أداة
 ما مهارات تنمیة على یعمل تدریبي برنامج بمثابة وهو ،)سكامبر برنامج -  الست
 تلك باستخدام أنشطة اعداد ىعل وتدریبهم المعلمات، الطالبات لدى المعرفة وراء

 الدراسه حاولت فقد وعلیه .لدیهم المختلفة التفكیر مهارات لتنمیة ألطفالهم البرامج
  :التالي التساؤل على اإلجابة الحالیة

ـــــــة مـــــــا .١ ـــــــامج فاعلی ـــــــرح التـــــــدریبي البرن ـــــــى المقت ـــــــرامج بعـــــــض ضـــــــوء ف ـــــــیم ب  تعل
ــــــر ــــــي التفكی ــــــة ف ــــــة وراء مــــــا مهــــــارات تنمی ــــــدى المعرف ــــــات ل ــــــاض اتمعلمــــــ طالب  ری
  األطفال؟

 : البحث أهمیة

 تعلیم برامج من یتناولها التى الموضوعات أهمیة من أهمیته الحالي البحث یستمد
 على والقدرة البرامج هذه معرفة تؤدي حیث المعرفة، وراء ما ومهارات التفكیر مهارات
 سالیبأل النظري الفكر بین الفجوة تقلیل إلى التعلیم مواقف في واستخدامها إدارتها
 ریاض معلمات لطالبات معني تحمل بطریقة تطبیقها وطرق التفكیر تعلیم

 مهاراتهن تنمیة فى الحالي البحث من المعلمات الطالبات تستفید حیث األطفال،

 انتقال من المعلمات الطالبات تستفید قدو  .المعرفة وراء ما مهارات وخاصة التدریسیة،

 الفهم على لتساعدهن التفكیر تعلیم برامج  من مجموعة استخدام على التدریب أثر
 المشكالت طبیعة لفهم األثر هذا ینتقل أن یمكن كما الدراسیة، للمقررات الواعي
 البرنامج من االستفادة یمكن كما. المشكالت لهذه ابتكاریة حلول وضع و الیومیة

 تعلیم برامج بعض استخدام على الخدمة أثناء المعلمات تدریب في إعداده تم الذي
 األطفال ریاض معلمات اعداد  برامج تطویر في البحث نتائج تسهم قد و هذا .التفكیر
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 طفل لدى  التفكیر مهارات تنمیة على تعمل التي العلمیة باألنشطة إغنائها خالل من

 .الروضة

  :البحث أهداف
 طالبات معلمات  لدى تنمیتها الواجب األساسیة المعرفة وراء ما مهارات تحدید

  األطفال. ریاض

 معلمات ریاض  مهارات ما وراء المعرفة لدى لتنمیة تدریبي برنامج وبناء تصمیم
 األطفال. 

  استقصاء فعالیة البرنامج التدریبي المقترح في تنمیة مهارات ما وراء المعرفة
 لدى طالبات معلمات ریاض األطفال.

   :  البحث مصطلحات
 Metacognition المعرفة: وراء ما 

هوم ما وراء المعرفة، وفوق المعرفة، والمتیا معرفة، وما وراء اإلدراك، یستخدم مف
، والذي "Metacognition"والتفكیر في التفكیر، والوعي بالتفكیر كمترادفات لمفهوم 

یقصد به "معرفة الفرد المتعلقة بعملیاته المعرفیة واألنشطة الذهنیة وأسالیب التعلم 
ات التعلم للتذكر والفهم والتخطیط واإلدارة وحل والتحكم الذاتي المستخدم في عملی

  . )Fairbrother, 2000المشكالت" (
 :المعرفة وراء ما مهارات 

 وقدرتها من برامج لتعلیم التفكیر بتعلمه تقوم بما الطالبة المعلمة وعي ویقصد بها

 وتعدیلها المناسبة الخطة واختیار ،أهداف تلك البرامج لتحقیق خطط وضع على

ویقصد بها  باستمرار. وتقییمها ذاتها مراجعةو  جدیدة أواستراتیجیات خطط روابتكا
إجرائیًا الدرجة التى تحصل علیها طالبات معلمات ریاض األطفال في مقیاس 

  التفكیر ما وراء المعرفي.
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 :التفكیر 

یقصد بالتفكیر بأنه نشاط عقلي یمیز اإلنسان عن غیره من الكائنات الحیة 
فیه الصور الذهنیة والمعارف واأللفاظ واألرقام واإلشارات  األخرى، ویستخدم

واإلیحاءات والتعبیرات التي تحل محل األشیاء واألشخاص والمواقف واألحداث 
  المختلفة التي یفكر فیها الشخص بهدف فهم موضوع معین أو موقف معین.

  :للبحث النظري االطار
 عنـــــــدما الــــــدماغ بهــــــا میقـــــــو  التــــــي العقلیــــــة النشــــــاطات مـــــــن سلســــــلة هــــــو التفكیــــــر

 الحــــــــواس مــــــــن أكثــــــــر أو واحــــــــدة، طریــــــــق عــــــــن اســــــــتقباله یــــــــتم لمثیــــــــر یتعــــــــرض
ــــــــر نشــــــــاطات علــــــــى ینطــــــــوي مجــــــــرد مفهــــــــوم وهــــــــو الخمــــــــس، ــــــــر مرئیــــــــة غی  وغی
ـــــواتج الواقـــــع فـــــي هـــــو نلمســـــه أو نالحظـــــه، ومـــــا ملموســـــة، ـــــر فعـــــل ن  ســـــواء التفكی
 الســــــــــــویدي( مرئیــــــــــــة أم حركیــــــــــــة، أو منطوقــــــــــــة، أم مكتوبــــــــــــة، بصــــــــــــورة أكانــــــــــــت

   ).٢٠٠٤ آخرون،و 
 العملیات تطور ویتم والوراثیة، البیئیة العوامل بتأثر اإلنسان عند التفكیر ویتطور
 مع وتشابكاً  تعقیداً  وتزداد متسارعة، أو منتظمة بصورة المعرفیة واألبنیة العقلیة،
 بعید أمر التفكیر في الكمال أن به المسلم ومن والتعلم، النضج مستوى في التقدم

ن المنال، رض حل إیجاد وإ  الذي الشخص وأن ممكن، غیر أمر مشكلة لكل مُ
 غیر شخص هو مرة كل في الصائب القرار واتخاذ مشكلة كل حل إیجاد یتوقع
  . واقعي

   :التفكیر ومهارات التفكیر

 الحسیة، للمدركات عقلیة بمعالجة طریقها عن الفرد یقوم كلیة التفكیرعملیة
 وتتضمن  علیها، الحكم أو استداللها أو ألفكار،ا لتكوین المترجمة والمعلومات

 مهارات أما  ،والحدس واالحتضان الواعیة والمعالجة السابقة والخبرة اإلدراك
 المعلومات معالجة في قصد عن ونستخدمها نمارسها محددة عملیات فهي التفكیر
 واقعال  التلخیص  المقارنة  الربط  القیاس  االتصال :التالیة المهارات ومنها
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 تحدید  االستنتاج  األخطاء إدراك  التفسیر التنبؤ  التسلسل  الطالقة  والخیال
 إیجاد  المشكلة إیجاد  التصنیف  البدائل في النظر  واالختالف الشبه  الهدف
  .de Bono, (2009 القرار اتخاذ  التحلیل  التذكر  الحل

  :التفكیر تعلیم اتجاهات
 رئیسیین إتجاهین( التفكیر تعلیم في إتجاهات ثةثال التعلیمیة الساحة على برزت
  )١ شكل: (التالي بالشكل موضح هو كما) بینهما یدمج وثالث

  
  
  

  
  

  
 

 
  خاصة برامج بناء :األول االتجاه

 منظرو ویورد ،بذاته مستقل كموضوع التفكیر تعلیم إلى االتجاه هذا أنصار یشیر
 تكون المستقلة الدروس أن اذ لك،ذ على المترتبة الفوائد من جملة االتجاه هذا

 بصورة المعلم قبل من تدریسها احتمالیة بسبب التفكیر مهارة اكتساب في قوة اكثر
 هذه ان المؤكد ومن سابقتها، على التفكیر في مهارة كل تبنى حیث نظامیة

التفكیر لتعلیم األساسیة ھاتجااإلت یوضح ) ١( شكل  
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 ثمّ  ومن التعلمیة  التعلیمیة المواقف من االكثیر في استخدمت قد تكون البرامج
 التي والتطویر الصقل عملیات خالل من منها المرجوة الفائدة ققتح قد تكون
 یرى نفسه السیاق وفي). ٢٠٠٧جادو، ابو( لها الفعلي التطبیق اثناء علیها جرت

 اذ التربوي المجال في واعد استثمار دراسي كمقرر التفكیر تعلیم ان" دیبونو"
 في االفراد اداء تطویر في یسهم مما للمتعلم العقلیة المهارات تنمیة على سیعمل
 هذا تنمي برامج وثمة المتغیر، السریع العالم هذا في المتنوعة التحدیات مواجهة
  .لالطفال الفلسفة وبرنامج المبدع، والمفكر  الكورت، برنامج منها، االتجاه
  الدمج :الثاني االتجاه
 خالل من أفضل بصورة ینمو التفكیر أن إلى االتجاه هذا اصحاب یشیر
 للتفكیر المستقلة البرامج إن إذ لألطفال، المقرر الدراسي المنهج ضمن خدامهاست

 نقله یتم أال المحتمل من التفكیر دروس في الطفل مایتعلمه أن في ضعفها یكمن
 األسلوب هذا أن عن فضالً  ضعیفاً  یكون التعلم اثر انتقال إن أي أخرى، مواد إلى

 مختلف في تطبیقها ومجال فكیرالت مهارات بین واضحة غیر العالقة یجعل
 إلیهم یضیف ألنه األطفال قلق من یزید أنه على عالوة الیومیة، الفرد نشاطات

  .أخر عبأ
 اإلتجاهان بین تكاملي منحى :الثالث االتجاه

 یتم بحیث التفكیر تعلیم في وسطیاً  رأیاً " فریز" رأسهم وعلى الفریق هذا انصار یرى
 اذ الدراسیة، المواد محتوى مع تكاملیاً  منحى ذاً اخ مستقل بشكل التفكیر تعلیم
 محتوى في تطبق ان قبل مباشرة تعلم أن الى تحتاج التفكیر مهارات أن الى اشار

 بحیث السابقین االتجاهین بین المزج خالل من یتم التفكیر تعلیم أن أي المادة،
 الخطوات صاراستب من األطفال تمكن التفكیر مهارات لتعلیم مستقلة برامج تتوافر

 المنهج خالل من وتعلیمها بدمجها المعلمون یقوم ثمّ  ومن لتطبیقها، الصحیحة
 من كبیراً  جهداً  تتطلب الدمج على القائمة التفكیر برامج ان مالحظة مع الدراسي،
 استعمال كیفیة على أنفسهم یدربوا ان منهم یفترض اذ والمدربین، المعلمین
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 ممارساتهم في دمجها على یدربوهم ثمّ  ومن األطفال یحتاجها التي التفكیر مهارات
  .الیومیة

 عملیات تتضمن وهي التفكیر، مكونات إحدى المعرفة وراء ما عملیات وتعد
 العلیا المراتب من یعد" التفكیر في التفكیر" فإن لذا والتقییم، والمراقبة التخطیط
 أنماط المعرفة وراء ما عملیات أو التفكیر عملیات تتضمن إذ التفكیر، لمكونات
 من وذلك التفكیر، عملیات تقییم في منها أبسط تفكیریة بأنماط تستعین تفكیریة
 عملیات أن مالحظة مع وذلك وغیرها، المشكالت وحل الناقد التفكیر خالل

 إلى نحتاج اإلبتكاري التفكیر ممارسة فعند بعضها، عن فصلها یمكن ال التفكیر
 التالي) ٢( شكل ویبین صحیح، والعكس األخري التفكیر عملیات بعض استخدام
  ):٢٠٠٤ والخزندار، عفانة( المعرفة وراء ما بعملیات التفكیر عالقة

 عفانة( مھارات من عنھا یتفرع وما التفكیر مكونات بین العالقة یوضح)  ٢( شكل
  )٢٠٠٤ والخزندار،

  Metacognition:  المعرفة وراء ما
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٣٢ 

 النفس علم في المعرفیة النظریة مكونات أحد المعرفة وراء ما مفهوم یعد
 والعملي، النظري المستویین على ملموساً  اهتماماً  المفهوم هذا ووجد المعاصر،

 معرفة به قصد والذي  "Flavell"  فالفل العالم إلى المعرفة وراء ما مفهوم ویرجع
 ك،بذل یتعلق شيء أي أو المرتبطة، والتوابع المعرفیة بعملیاته الخاصة الفرد

 والدوافع المعرفیة العملیات مثل النفسیة األنشطة معظم أن فالفل ویقترح
 ضمن تكون أن یمكن الواعیة وغیر منها الواعیة الحركیة والمهارات واالنفعاالت

  ).٢٠٠٣ ،الوهاب وعبد العدل( المعرفة ماوراء
 أنها على المعرفة وراء ما إلى (Swanson & Trahan, 1996) وترهان سوانسون ویشیر
 بعملیات الخاصة المعرفیة أعماله على وسیطرته الفرد وعي إلى یشیر مفهوم
 عن وتأمالت التفكیر في التفكیر بأنها) ٢٠٠٣( عبید ولیم ویعرفها .التعلم

 لحل المستخدمة التنظیم وآلیات المعرفیة بالعملیات الفرد ووعي المعرفة،
  . المشكالت

 لتدریس جاد جهد أى أن) ٢٠٠٦( اهللا وفتح والجمل) ٢٠٠٥(عصر من كالً  ویرى
 وتطویر التفكیر، في التفكیر مهارات تدریس یتضمن أن یجب التفكیر مهارات
 یخططون وكیف یتعلمون، كیف األطفال وتعلیم المعرفة، وراء ما مهارات

 التعلیمیة للمواقف المناسبة المعرفیة االستراتیجیات یختارون وكیف لتعلیمهم،
  .المختلفة
  Metacognition-Skills :  المعرفة وراء ام مهارات

 بعضه مرتبط عنقودي شكل تتخذ المعرفة وراء بما الخاصة المهارات مجموعة إن
 أساسیة مهارات ثالث تحت المهارات هذه وتترتب منظمة، بطریقة ومرتب ببعض،
 (Meale, 2005) ، (Corliss, 2005) ،)١٩٩٩ جروان،( المصادر من العدید إتفقت

(Kumer, 1998) ،  (Gama, 2000)،  (Fowler, 2003)أنها أن على :  
  

  Planning   :التخطیط
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 إلى وتشیر التعلم، قبل الرئیسة المصادر وتحدید واألهداف الخطط وضع ویعني

 :وتشمل التعلم، عملیات كافة تنظم التي المتعمدة األنشطة

 طبیعتها مشكلة، وتحدید بوجود الشعور أو الهدف، تحدید. 

 الحل تنفیذ استراتیجیة اختیار. 

 التنفیذ خطوات تسلسل ترتیب. 

 المحتملة والصعوبات األخطاء تحدید. 

 واألخطاء الصعوبات هذه مواجهة اسالیب تحدید. 

 للتعلم الالزم الوقت تحدید. 

 المتوقعة أو فیها، المرغوب بالنتائج التنبؤ. 

  Self-Monitoring المراقبة والتحكم لعملیة التعلم:  
 على وقدرته للمشكلة حل أو للتعلم استراتیجیات من یستخدمه لما الفرد يوع وتعني

 األنشطة إلى وتشیر .األداء وأخطاء الفهم لتصحیح البدیلة االستراتیجیات استخدام

 نفسه یسأل أن یمكن الطفل  :المثال سبیل على ،التعلم عملیة في التقدم تیسر التي

 ما أفعل؟، أن یجب كیف للتعلم؟، لصحیحا المسار ما أفعله؟، الذى ما : كالتالي

 مختلفة؟ باتجاهات أعمل أن یجب هل المعطاة؟، المهام إلكمال المهمة المعلومات

 أن یمكن التي المراقبة نشاطات بعض وهذه  .سرعتي؟ أُعدل أن یجب هل وكیف؟،

 :وتشمل التعلم، بأنشطة القیام أثناء تظهر

 االهتمام بؤرة في الهدف على اإلبقاء . 

 الخطوات تسلسل على الحفاظ . 

 فرعي هدف كل یتحقق متى معرفة. 

 التالیة العملیة إلى االنتقال یجب متى معرفة تحدید. 

 واألخطاء الصعوبات اكتشاف. 

 األخطاء من والتخلص العقبات، على التغلب كیفیة معرفة.  
    Self-Evaluation : للتعلم الذاتي التقویم
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 حل أو التعلم حدوث عقب الفعالة واإلستراتیجیات األداء تحلیل على القدرة وتعني
 .التعلم أنشطة في تقدمه تقویم وتتضمن تعلمه، لعملیات الفرد تقییم إلى وتشیر المشكلة،

 المهارات من مجموعة تنمیة على األطفال تساعد أن یمكن التقویم ومهارة

 : سینه،وتشملوتح التعلم عملیة في تعینهم أن یمكن التي الضروریة واالستراتیجیات

 الهدف تحقیق مدى تقویم.  
 وكفایتها النتائج دقة على الحكم . 

 استخدمها التي األسالیب مالئمة مدى تقویم . 

 واألخطاء الصعوبات على التغلب كیفیة تقویم . 

 تنفیذها وكیفیة المستخدمة واالستراتیجیة الخطة فاعلیة تقویم .  
   :وهي عةراب رئیسة مهارة (Lee & Baylor, 2006) واضاف
 :المراجعة

ا الموضوعة العمل خطة تعدیل المهارة هذه وتتضمن  األهداف، تحقیق بخصوص مسبقَ
 : وتشمل استخدمت التي التعلم ومداخل واالستراتیجیات

 العمل خطة تعدیل . 

 بالسابقة الجدیدة الخبرات ربط. 

 العمل مجال توسیع.  
 اإلبــداعي التفكیــر یــةتنم فــي عــدة أســالیب اســتخدام إلــى التربــوي األدب ویشــیر

  دینامیـــات، أن یعتقـــد مــن فمـــنهم المعرفـــة وراء مــا ومهـــارات الناقـــد والتفكیــر

 تــآلف : مثــل أســالیب اســتخدام ویجــب اإلبداعیــة العملیــة فــي مهمــة الجماعــة

 یعتقـــد بینمـــا  ،(Brain  Storming) الـــذهني والعصـــف  (Synectics) األشـــتات

  .والخطأ المحاولة على یستند يالذ    "Addison"أدیسون بأسلوب آخرون
 اإلبداعي التفكیر تنمیة في استخدامها تم التي المعاصرة النماذج بعض هناك أن إال

  التفكیر لتعلیم الكورت برنامج ، Six Thinking Hats)( الست القبعات نموذج مثل
(CORT program) 
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 Lateral) نبيالجا التفكیر مفهوم مرة ألول فیه استخدم الذي ،(TRIZ) ونظریة ،

Thinking) حل في تساعد أداة وهو ، الناقد والتفكیر التحلیلي التفكیر بین فیه یجمع الذي 

  ).٢٠٠٣ ، جادو أبو( إبداعیة بطریقة الصعبة المشكالت
 مراجعة خالل من التفكیر، مهارات وتعلیم تنمیة إلى تهدف التى البرامج ولكثرة

 المعرفة، وراء ما مهارات تنمیة موضوع لتتناو  التى واألدبیات السابقة الدراسات
 وراء ما بمفهوم ترتبط أنها یرى التى البرامج تلك بعض اختیار الباحث حاول

 البرنامج بناء في تساهم أن یمكن والتى التفكیر، في التفكیر مفهوم أو المعرفة
  :وهي تصمیمه، إلى الحالي البحث یهدف الذى التدریبي

 سكامبر برنامج : Scamper  

 الست العمل أحذیة  : six action shoes 

 ایشیاكاوا مخطط( والنتیجة السبب مخطط :(Fishbone Diagram  

 األشتات تآلف أداة  :Syncetics 

 لألشیاء من للنظر أطر ست :SIX FRAMES: For Thinking about Information  
 اللوتس زهرة تقنیة : Lotus Blossom Technique 

 الست القیم میدالیات:  six value medals 

  :التفصیل من بشئ البرامج لتلك عرض یلي وفیما
    Scamper سكامبر برنامج:  األول البرنامج

 بمرح، والعدو، أوالجري، اإلنطالق، اصطالحاً  "SCAMPER" سكامبر كلمة تعني
 Bob) إبرلي بوب و (Alex Osborn) أوسبورن ألكس  هم البرنامج  هذا وصاحبي

Eberle) ،  منتج على تحدثها أن یمكن تغییرات في التفكیر على تساعد أداة وهي 
 أو مباشرة كإقتراحات التغییرات هذه تستخدم أن وتستطیع جدید، بمنتج للخروج
 لمجرد مألوفة غیر بطرق للتفكیر أحیاناً  نحتاج فنحن  ،للتطویر بدایة كنقاط

 بصورة جتماعیةأواإل المادیة سواء المشاكل بعض ولمواجهة والتجرید التجریب
 تغیرها و األشیاء إلى للنظر سیساعد سكامبر وأسلوب .المألوف عن مختلفة
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 بصورة موضوع كتابة أو جدیدة أشیاء ابتكار إلى تصل قد و إبداعیة بطریقة
 .إبداعي بأسلوب ما لمشكلة حل إیجاد أو إبداعیة بطریقة أداة ابتكار أو إبداعیة،

 تكیف، جمع، تبدیل،(  من لكل حرف أول أوائل من مختصرة "SCAMPER" وكلمة
)، الترتیب اعادة، الشي عكس الحذف، اخرى، استخدامات وضع التنقیب،، تعدیل
  :وهي سكامبر "األفكار تولید قائمة" مجملها في تشكل التي
 Substitute (S)  
 Combine  (C) 
 Adapt  (A) 
 Modify  Magnifing minify (M) 
 Put to Other Purpose (P)   
 Eliminate  (E)  
 Rearrange   Reverse (R)  

 على الطالب لمساعدة تستخدم التي االستراتیجیات من سكامبر برنامج ویعتبر
 منهم تتطلب التي االسئله طرح في فیساعد، البدیلة أو الجدیده االفكار تولید

 على وقدراتهم مهاراتهم تنمیة على یساعد حیث  – النص وراء ما في – التفكیر
 األسئلة من مجموعة طرح خالل من وذلك ،واالبتكار والنقدي االبداعي یرالتفك
 قابلة تكون قد األسئلة هذه أن مالحظة مع الخیال، استثارة على تساعد التى

 بعض تطبیق إمكانیة مع غیرها، دون والمواقف األشیاء بعض على للتطبیق
 وعلمیة ربویةوت واجتماعیة شخصیة مشكالت و مواقف على سكامبر استراتیجات
 على یجب فقط .المواقف هذه یناسب ما ضوء على عدیدة وفنیة وتكنولوجیة

 تعدیالت إدخال المراد الموضوع أو القضیة ذهنه في یضع أن البرنامج مستخدم
 ما أو منها یناسبه ما ویختار التالیة األفكار نفسه على یطرح  ثم تغیرها أو علیها

   : (Dianaros, 2003) علیها تعدیالت إدخال المراد المشكلة أو الشيء یناسب
  االستبدالSubstitute:   

 هو أداء الشخص لدور شخص آخر، أو استخدام شيء معین بدل شيء آخر،

وتتضمن التساؤالت التالیة: ماذا بعد؟ هل هناك مكان آخر؟ هل هناك وقت 
أن یتغیر  أن تبدل شیئًا ما في المنتج أو الفكرة بشرط :وبمعنى آخر .آخر؟...الخ
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إلى األفضل، واسأل نفسك: ما الذي یجب تبدیله في هذا الشئ حتى یصبح 
 أفضل؟

    :التجمیع Combine 

وتتضمن التساؤالت  ،هو تجمیع األشیاء مع بعضها البعض لتكون شیئًا واحداً 
ما الذي تستطیع أن تجمعه؟ ما الذي یتقابل مع؟ ما هي األهداف؟ ما هي  :التالیة

وبمعنى آخر: أن تضیف فكرة إلى الشيء فیصبح أفضل  ي المواد؟األفكار؟ ما ه
، واسأل نفسك: ماذا أستطیع أن أضیفه إلى هذا  وأحسن أو أن تدمج شیئین معًا

 الشئ حتى یتحسن أدائه؟

  التكیف Adjust, Adapt :  

هو التكیف لمالئمة غرض أو ظرف محدد، من خالل تغییر الشكل، أو إعادة 
إعادة التشكیل؟  :ء علیه كما هو، ویتضمن العملیات التالیةالترتیب، أو اإلبقا

وبمعنى آخر: أن یتم التغیر في  الضبط أو التعدیل؟ التلطیف؟ التسویة؟ الموافقة؟
مواصفات أو خواص الشيء حتى یتكیف مع البیئة الجدیدة له أو حتى یتناسب 

 ؟ مع الحالة الجدیدة، واسأل نفسك: ما األشیاء التي یمكن تعدیلها

  التطویر Modify  :  

هو تغییر الشكل أو النوع من خالل استخدام ألوان أخرى، أو أصوات أخرى، أو 
 .حركة أخرى، أو شكل آخر، أو حجم آخر، أو طعم آخر، أو رائحة أخرى

 التكبیر Magnify :  

هو تكبیر في الشكل أو النوع من خالل اإلضافة إلیه وجعله أكثر ارتفاعًا، أو 
، أو أكثر طوالً أكثر قوة،   .أو أكثر سمكًا

 التصغیر Minify  :  

هو تصغیر الشيء لیكون أصغر أو أقل من خالل جعله أصغر، أو أخف، أو 
  .وتكرارًا، أو أقل سماكة...الخ أبطأ، أو أقل حدوثاً 

 االستخدامات األخرى Put to Other Uses  :  
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٣٨ 

، وتتضمن استخدام الشيء ألغراض غیر تلك التي وضع من أجلها أصالً 
التساؤالت اآلتیة: ما هي االستخدامات الجدیدة؟ ما هي األماكن األخرى التي 

 یستخدم بها؟ متى یستخدم؟ وكیف یستخدم؟

    :الحذف Eliminate 

التساؤالت التالیة: ما الذي  اإلجابة وهو اإلزالة أو التخلص من النوعیة، وتتضمن
 ذي یمكن تبسیطه؟یمكن التخلص منه؟ ما الذي یمكن إزالته؟ ما ال

 العكس Reverse :  

وهو الوضعیة العكسیة أو التدویر، وتتضمن التساؤالت التالیة: ما الذي یمكن 
إدارته؟ ما الذي یمكن قلبه رأسًا على عقب؟ ما الذي یمكن قلبه (الداخل للخارج 

 درجة. ١٨٠والعكس)؟ ما الذي یمكن تدویره 

   :إعادة الترتیب Rearrange 

ترتیب أو التعدیل أو تغییر الخطة أو الشكل، أو النمط، أو إعادة وهو تغییر ال
 التجمیع، أو إعادة التوزیع.

 :سكامبر برنامج منهجیة

  :التالیة المرتكزات على مضمونها في البرنامج هذا فلسفة ترتكز
   جراء معالجات ذهنیة بواسطة التدریب على الخیال بأسلوب المرح واللعب، وإ

على تلك الخیاالت یسهم في تنمیة   "Spurring Checklist" ار"قائمة تولید األفك
 .الخیال اإلبداعي، والذي یسهم بدوره في تنمیة وتعزیز اإلبداع

  هنالك رأیان شهیران في تعلیم التفكیر، ولكل منهما منطلقاته ومبرراته. فالرأي
ز األول یؤكد على أن یتم التدریب على المهارات بشكل مباشر، من خالل إبرا

المهارة المراد التدریب علیها للمتدرب وجعله واعیًا بها، أما الرأي الثاني فإنه یرى 
أن یتم دمج المهارة ضمن محتوى معین من دون إبرازها أو اإلعالن عنها، بحیث 
یتم التدریب علیها بشكل غیر مباشر بعد وضعها في سیاقات مختلفة، وفي هذا 
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یتبنى الرأي الثاني أثناء   "SCAMPER" الصدد یمكن القول إن برنامج سكامبر
  .تقدیم األلعاب واألنشطة خالل اللقاءات التدریبیة

 : SCAMPER أهداف برنامج سكامبر

  بناء اتجاهات إیجابیة لدى المتدربین نحو التفكیر والخیال واإلبداع، وعملیة
 .تعلمه من خالل تبسیط المعاني، واستثمار اإلمكانیات المتاحة

 ل، وخاصة الخیال اإلبداعي لدى المتدربینتنمیة الخیا. 

   تنمیة مهارات التفكیر بشكل عام، والتفكیر اإلنتاجي بشكل خاص لدى
 .المتدربین

  تهیئة المتدربین لمهام اإلنتاج والتفكیر اإلبداعي. 

   إكساب المتدربین وتعلیمهم ممارسة أسالیب تولید األفكار المتضمنة داخل
  "SCAMPER" .ألعاب وأنشطة سكامبر

  زیادة فترات االنتباه، وبناء روح الجماعة لدى المتدربین. 

   إثارة حب االستطالع، وتحمل المخاطر، وتفضیل التعقید، والحدس، لدى
 .المتدربین

   فتح آفاق التفكیر التباعدي لدى المتدربین من خالل ما یتم تقدیمه أثناء
 .اللقاءات التدریبیة

   الخبرات المكتسبة في مواقف حیاتیة مختلفة، بعد مساعدة المتدربین على تعمیم
 .تقدیمها لهم في سیاقات متنوعة

  إیجاد مستویات عالیة من الطموح واآلمال، وتعزیز مفهوم الذات لدى المتدربین 
.(Fairbrother, 2000)  

  :سكامبر برنامج من المستهدفة الفئة

 صالح فهو مع،المجت من كبیرة شریحة "SCAMPER"  سكامبر برنامج یستهدف
 وطالب الكبار إلى ووصوالً  سنوات ثالث عمر من بدءاً  األطفال مع لالستخدام
 مراجعتي خالل ومن تعلیماته، في طفیفة تعدیالت إجراء یتم أن على الجامعة،
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 في حصره إلى یشیر دلیل أي ألحظ لم فإنني به المتعلق التربوي واألدب للبرنامج،
 البعد ذات الجوانب ببعض یتعلق فیما أما ،معین عقلي مستوى أو معین، عمر

  .العلمیة الطرق وفق معالجتها تمت فقد الثقافي
  : SCAMPER سكامبر ألعاب تطبیق

 بطریقة التفكیر الالعبین من یطلب  "SCAMPER" سكامبر بألعاب البدء عند
 یتم وبذلك واألنشطة، األلعاب في الشطب قائمة أسلوب تطبیق خالل من خیالیة
 والخیال البارع التصور ویحدث خیالي، بأسلوب التفكیر إلى الالعبین توجیه
 تعد إذ المألوفة، األشیاء على اإلبداعي التفكیر عملیات تطبیق عند المفرط

 راتالتصو  إلنتاج المستخدمة الرئیسیة المادة بنا المحیطة والخبرات المعارف
 عند مراعاتها یجب التى الهامة المبادئ ومن والجدیدة، األصیلة والتخیالت

  :سكامبر ألعاب استخدام
 ألعاب سكامبر "SCAMPER"  تحتاج إلى شخصین على األقل، طفل في الثالثة

من عمره أو أكبر وشاب أكبر منه  في أي عمر  بحیث یقوم الشخص الكبیر 
یادة متدرب واحد أو مجموعة من المتدربین بدور المدرب، وقد یقوم المدرب بق

 یصل عددهم إلى مئة شخص، إال أن العدد المثالي للمتدربین في برنامج سكامبر

"SCAMPER" ) متدرب تقریباً ٣٥في حدود (.  

  للبدء بلعب األلعاب یقوم المدرب بقراءة نص اللعبة كما هو موجود في دلیل
التي یشار إلیها عادة بثالث نقاط (...) المدرب، ویهتم كثیرًا للوقفات الضروریة 

والغرض من هذه الوقفات هو توفیر الوقت للمتدربین، لتنفیذ التوجیهات والتعلیمات 
 .التي یصدرها المدرب

  یجب مزاولة األلعاب بكل حماس، وهذا الشرط یضع مسؤولیة كبیرة على
وراغبًا في  المدرب فهو المسؤول عن كل ما یمكن فعله، وال بد أن یكون مستعداً 

التفكیر والتأمل بكل فكرة مهما كانت متطرفة أوعفویة، ویتوقف نجاح األلعاب 



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤١  

ظهاره للحنان والحب والدفء  على قدرة المدرب واستعداده ورغبته في اللعب وإ
 .والحماس والتوقعات اإلیجابیة فذلك یسهم في نجاح األلعاب

  عن خیاله اإلبداعي، إذ قد نظام األلعاب یتیح الفرص الكافیة للمدرب للتعبیر
یعدل المدربون بعض األلعاب أو أجزاء منها، أو أنشطتها لتتناسب مع مجموعة 
معینة من المتدربین، فهذا البرنامج من البرامج القالئل التي تشجع وتسمح 

  .باإلبداع
 اختیار یمكن بل المذكورة االسالیب استخدام الضروري من لیس أنه مالحظة مع

 والمهارة المطروح الدرس طبیعة مع مایتناسب بحسب ثالثه أو یناثن أو مفرده
 من الیه الوصول ماترید على سیعتمد االسلوب استخدام أن یعني وهذا، المطلوبة

  .الدرس لموضوع مالئم وماهو األطفال بها تزود مهاره
  six action shoes   الست العمل أحذیة:   الثاني البرنامج

 یلي وهو العمل عند لالستخدام  "البرمجیات" للعقلیة إلطارا هي الستة العمل أحذیة
 عقلیته، وفق ونعمل المناسب الحذاء لنختار العمل نوع في أوال نفكر حیث التفكیر

 العمل، مهارات على التدریب في المساعد بمثابة الستة العمل أحذیة إطار ویعد
 العمل تقسیم طریق عن ،العمل لحظة العمل في المهارات هذه استخدام في وأیضا

 محددة توجیهات تعطي الستة العمل أحذیة أنماط أن كما. ممیزة أصناف ستة إلى
 المكونات تختار الطعام، طهي عند  :مثالً  اتخاذها یتعین التي االجراءات حول

 وهنا .المهمة احتیاجات مع لیتناسب العمل نمط تختار العمل في و بك، الخاصة
 نوع وفق) مختلفین حذائین( للعمل نمطین لدمج یةإمكان لدینا أن مالحظة یجب

ن ما، مكان إلى للوصول یستخدم الحذاء أنو  إنجازها، المطلوب المهمة  األحذیة وإ
 من مختلفة أنماط إلى المواقف فتحتاج للتفكیر بالنسبة القبعات مثل للعمل بالنسبة
 De):  هيو  العمل أنماط من معین نمط على یدل للحذاء وشكل لون فكل العمل،

Bono, 2004)  
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  Navy Formal Shoes  :األزرق البحریة حذاء
 وأیضاً  الرسمیة المالبس من العدید لون هو األزرق إن

 بالقواعد لنا یوحي مما البحریة، القوات لبس على یدل
 في الروتیني النمط على الحذاء هذا فیدل الرسمیة،
 ولكن األحیان من كثیر في جید نمط وهو العمل،

ا یكون قد الروتین استخدام في مبالغةال ا أمرً   .سیئً
  Grey Sneakers: الرمادي الریاضي الحذاء
 والصعوبة والضبابیة بالغموض الرمادي اللون یوحي

 باالكتشاف یهتم النمط فهذا األمور، رؤیة في
ن ،األدلة وجمع واالستقصاء  هو العمل من الغایة وإ

 جمع إلى ةالنهای في توصلني التي النشاطات تلك
  .معلومات

  Brown Brogues: المتین البني الحذاء
 واألقدام والقواعد باألرض یوحي عملي لون هو البني
 بالطین یوحي أنه كما األرض، على بثبات تقف التي

 بشكل تحدیدها یمكن ال التي المضطربة واألوضاع
 في استخدامه یمكن عملي حذاء المتین فالحذاء ،واضح

ا تراه ما افعل مبادئه، وأحد ةالشاق المهمات  منطقیً
ا،  الحذاء هذا نمط أن هنا فنجد النفعیة، یتضمن الحذاء هذا نمط ألن وعملیً
ا یعاكس   .البحریة حذاء بها یتصف التي الرسمیة تقریبً
  Orange Gumboots: البرتقالي المطاطي الحذاء

 واالنتباه واالنفجار بالخطر یوحي البرتقالي اللون إن
 فلهذا واإلنقاذ اإلطفاء برجال المطاطیة وتوحي یر،والتحذ
 الحاجة حیث الطارئة، والحاالت بالخطر عالقة النمط

الروتیني العمل  

واالستقصاء البحث  

الممكن وإدارة الواقعیة  

األزمات إدارة  
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  .األساسي المطلب هو واألمان طارئ فعل إلى
   Pink Slippers: الوردي الخف
 نمط یوحي لذلك والنعومة بالدفء اللون هذا یوحي
 إلى هواالنتبا والتعاطف بالرعایة الوردي الحذاء عمل

 في العاملین مشاعر وأخذ واإلنصات اإلنسانیة المشاعر
 .معهم الحسن والتعامل االعتبار عین

  Purple Riding Boots :األرجواني الخیل ركوب حذاء
 یوحي وهو الرومانیة اإلمبراطوریة لون هو األرجواني اللون

 دراجة أو الخیل بركوب یوحي الخیل ركوب وحذاء بالسلطة،
 أو المنصب یمنحه بدور القیام یعني الحذاء هذا فنمط ناریة،

 ال هنا فالشخص النمط هذا في قیادة عنصر هناك السلطة،
نما فقط، إمكاناته بمقتضى یتصرف  الدور بمقتضى وإ
 .له المعطى الرسمي

 عرض ویمكن ومتكاملة، متداخلة تركیبات عدة العمل أحذیة نمطین ولكل
  :العمل ألسالیب والمقترحة المحتملة التركیبات تلك من مجموعة

 سلوك روتیني مع شيء من المرونة والمبادرة.   :األزرق والبني 

 :إجراءات روتینیة تنفذ بلطف ولباقة.    األزرق الوردي 

 التحقیق في الموضوعات السریة والهامة. :  الرمادي والبرتقالي 

 :إجراء عملي للتخطیط المستقبلي.    البني والرمادي 

  إجراء عملي رسمي من قبل أحد المسئولین.    اني:البني واألرجو 

 :استخدام إجراءات مقررة في حالة الطوارئ.   البرتقالي واألزرق 

 إجراء عملي في موقف سریع التغیر.   : البرتقالي والبني 

  :استخدام القنوات الرسمیة لمساعدة اآلخرین.  الوردي واألرجواني 

 :عطاء األوامر. قیادة األزمات و   الوردي والبرتقالي  إ

ً  الناس أوال  

اإلداریة القیادة  
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٤٤ 

 :السلوك الرسمي واالهتمام بالشكلیات.  األرجواني واألزرق  
  :الست العمل أحذیة عمل آلیة

  هنا؟ المطلوب العمل نوع ما اسأل :األولى لمرحلةا

 أن إذ اللون، بنفس وتصرف الموقف لذلك المناسب الحذاء البس  :الثانیة المرحلة
  .طبیعته إلى یشیر الحذاء شكل

 المختلفة المواقف في التصرف على یساعد سوف الست العمل أحذیة واستخدام
 إلى للوصول ببعضها األلوان لمزج الفرصة یتیح كما، الموضوعة لألسس وفقاً 

 بحیث مقدماً  العمل أسلوب تحدید هو اإلطار هدف أن یعني ال وهذا الجدید،
 یقةطر  نقرر أن یعني بل، اإلطار هذا حدود في یتصرف أن الشخص یستطیع
 إننا بها، قمنا أعمال لوصف اإلطار نستخدم أن ال  بالعمل، نتبعها ثم، أوالً  العمل
 من العمل طریقة تغییر ولیس العمل طریقة تغییر خالل من سلوكنا نغیر أن نرید

  .السلوك تغیر خالل
  Fishbone Diagram )ایشیاكاوا مخطط( والنتیجة السبب مخطط: الثالث البرنامج

 إیشیكاوا كمخطط أسماء بعدة المخطط هذا إلى یشار

"Ishikawa Diagram" ، أو واألثر السبب تحلیل أو 
 أو ، "Cause and Effect Diagram" والنتیجة السبب
  Fishbone" السمكة عظم استراتیجیة أو مخطط

Strategies"  األساس السبب وتحلیل. 

 الرواد منوهو  ، )اواإیشیك كارو(  الیاباني العالم االستراتیجیة هذه بوضع قام
 الجودة لحلقات الحقیقي األب إیشیكاوا یعد حیث الجودة، مجال في الیابانیین
 ٨ -٤ من عددهم یتراوح طوعیاً  العاملین من عدد بتكوین نادى من أول باعتباره
 أفضل وطرح یواجهونها التي المشاكل على التعرف مهمتهم وتكون عاملین،
 على السیطرة إلى مرشد" أسماه كتاباً  الیاباني مالعال هذا وأصدر .لحلها الطرق
 هیكالً  تشبه والتي السمكة عظمة تحلیل مخططات أیضاً  اقترح كما ،"الجودة
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 معینة لمشكلة محتملة مسببات األشواك أو العظام تمثل حیث لسمكة، عظمیاً 
 أو الخطأ مصادر أو مصدر وتحدید الجودة، عن العمالء شكاوى لتتبع فتستخدم

 .رالقصو 

 المنطقي للترتیب تستخدم "Visual tool" مرئیة اداة السمكة عظم استراتیجیة وتعد
 بمزیدٍ  لها "Graphically" البیاني العرض خالل من ما، لمشكلة المحتملة لالسباب

 اكتشاف في السمكة عظم أو والنتیجة السبب مخطط ویستخدم ،التفاصیل من
"Explore" الجذریة االسباب وتشخیص منظمة، یقةبطر  للمشكلة الحقیقیة االسباب 

"Identifying root causes" بمخطط ایضاً  المخطط هذا ویسمى المشكلة، لهذه 
 السبب مخطط ویبین  ،"ایشاكاوا كارو" الیاباني العالم مبتكره إلى نسبة ،"ایشاكاوا"

 ها،فی المؤثرة المحتملة االسباب وجمیع) ما مشكلة( ما نتیجة بین العالقة والنتیجة
 أو االسباب وتسجل المخطط، من االیمن الجانب على المشكلة تكتب حیث

 للسمكة العظمي الهیكل تشبه تفرعات في االیسر الجانب على الرئیسیة المؤثرات
"Fish Skeleton".  

 تؤثر التي المختلفة االسباب بوضوح لنعرض والنتیجة السبب مخططات ترسم
 وفي بینها، فیما العالقات وتبین سباباال تصنیف خالل من وذلك العملیة، على

 تلخیص ویمكن االسباب، من رئیسیة فئات بضع نتیجة لكل یكون الغالب،
 الن ،Ms 4 االربعة المیم علیها یطلق فئات اربعة في وتصنیفها الرئیسیة االسباب
 ,Manpower, Machinery, Methods: وهي) M( بحرف تبتدئ جمیعا اسماءها

Materials 4 االربعة البي خدمتست كما P’s، بحرف تبدأ جمیعها النها (P)، وهي :
Polices, Procedures, People, Plant، 4 االربعة واالس S’s، إلى ترمز وهي 

Surroundings, Suppliers, Systems, Skills .على تساعد الفئات او التصنیفات هذه 
 أي نستخدم ان نویمك البحث، موضوع المسألة او المشكلة عن االفكار تنظیم
  .(Helmut, 2004) المطلوب بالغرض لتفي الدراسة، الحتیاجات مناسبة نراها فئات
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٤٦ 

 هو تسمیته سبب والتأثیر، السبب مخطط یسمى كما أو السمكة عظمة مخططو 
،  اللحم عنها تزیل أن بعد السمكة لعظام شبیه المخطط لهذا النهائي الشكل أن

 العمود من فرعیة عظمة كل و األساسیة المشكلة یمثل السمكة رأس أن حیث
 العالقة وتحلیل عرض یتیح وهو ،المشكلة لهذه الرئیسیة العناصر یمثل الفقري

  .المحتملة أسبابها وجمیع) األثر( المشكلة بین
 هذه عن المسئولین بمشاركة المشكالت لتحلیل رائعة أداة السمكة عظمة أداة وتعد

، المشكلة هذه في سبباً  تكون قد التي الرئیسیة العناصر عن المسئولین أو المشكلة
 والمنظمات التعلیمیة المؤسسات مستوى أوعلى شخصیة المشكلة هذه كانت سواء

یجاد تحلیل على یساعد التخطیط فهذا كبیرة، أم المشكالت هذه كانت صغیرة  وإ
 الرئیسي السبب هي تكون قد والتي تافهة، أو صغیرة كانت مهما المشكالت جمیع

 دراسة تسهیل في السمكة عظمة أسلوب تطبیق ویساعد ،الكبیرة للمشكلة مؤثرال
 كما لها، حلول إیجاد یمكن صغیرة مشكالت إلى وتحویلها المعقدة المشكالت

 سبیل على وتعظیمه، اإلیجابي األثر على اإلنتباه تركیز إلى األسلوب هذا یهدف
 جودة مستوى في إرتفاع أو التعلیمیة العملیة تكالیف في اإلنخفاض: المثال
 . (Gupta, 2007)  التعلیمیة الخدمة

  :السمكة عظمة تصمیم خطوات
 مراحل عدة حسب یتم و الجماعي، العمل على یقوم لإلیشیكاوا البیاني الرسم بناء 
: 
 وصف واضح للمشكلة. 

 ،من خالل تبادل األفكار، نقوم بتصنیف أسباب المشكل لعدة فئات رئیسیة 

 ، (Manpower) دم رزمة فئات تسمى المیمات األربعة: المشتغلونوغالبا ما نستخ
  (Materials). والمواد ، (Machinery) المعدات ، (Methods) المنهجیة

 رسم الهیكل العظمي لإلیشیكاوا مع تبیان الفئات. 

  وضع األسباب التي اقترحتها المجموعة على الرسم كل حسب فئته و في كل
 هذا السبب یولد هذه النتیجة؟ مرة نطرح السؤال: لماذا
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 إذا كان ممكنا، نقوم بتصنیف األسباب المقترحة في فئات فرعیة . 

  ًتحدید األسباب التي یمكن معالجتها أوال. 

  معالجة األسباب لتصحیح الخلل و ذلك بتقدیم الحلول و تنفیذ اإلجراءات
 .التصحیحیة

  :السمكة عظم مخطط استخدام ممیزات
 : عظمة السمكة فیما یلي لخص إیشیكاوا فوائد

  أن اإلشتراك في العملیة یتیح فرصًا جیدة للتعلم من خالل تفاعل المجموعة
 .الذي یساعد على استفادة كل فرد من خبرات بقیة المشاركین

  أنها تساعد المجموعة على التركیز في قضیة معینة وبالتالي استبعاد الطروحات
 .واألفكار المشتتة

 ام بخطوات الحقة تتمثل في جمع معلومات تفصیلیةأنها تدفع إلى القی. 

 إمكانیة استخدامها في تحلیل أي مشكلة. 

  :السمكة عظم مخططل الرئیسیة العناصر
ــــــة یوضــــــح) ٣( التــــــالي الشــــــكل  وضــــــع عبــــــر الســــــمكة، عظــــــم مخطــــــط رســــــم كیفی

 هـــــذه فـــــي تـــــؤثر التـــــي الرئیســـــیة العناصـــــر و الســـــمكة رأس فـــــي الرئیســـــیة المشـــــكلة
ــــتم هابعــــد و المشــــكلة،  عنصــــر كــــل فــــي ســــبباً  تكــــون قــــد التــــي المشــــاكل إخــــراج ی

  :(Gupta, 2007) رئیسي عنصر كل من فرعیة عناصر إخراج یمكن كما
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٤٨ 

 
   

 :السمكة عظم مخطط استخدم مجاالت

 التعلیمیة المؤسسات أو الشركات مستوى على أو شخصي بشكل استخدامه یمكن
 الشركات مشكالت لح في استخداماته أن إال المشكالت، لحل كأسلوب

 ألكثر الرئیسیة العناصر غالبیة حصر تم أنه حیث المنتشر هو والمؤسسات
  :القائمة هذه تتعدى ال الغالب في كانت و المشاكل

 .األجهزة أو المعدات واألدوات 

 .طریقة العمل أو المعالجة / اإلجراءات / األنظمة 

 ة للبشر.الطاقة البشریة / المهارات والحاالت النفسیة والعقلی 

 .القوة المالیة / المیزانیة 

 .طریقة القیاس والتفتیش المستمر 

 .التأثیرات السیاسیة والدینیة والطبیعیة / الطقس / البیئة 

 .الصیانة الوقائیة 

 .طریقة اإلدارة 

 .المكان والزمان 

  .العرض والطلب  

رسم طریقة یوضح)  ٣( شكل    

السمكة عظم مخطط    
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 :السمكة عظم مخطط ستخدامال مثال

 مشكلة لتحلیل السمكة عظم مخطط ألداة مثاالً ) ٤ شكل( التالي الشكل یوضح
 :مبكراً  االستیقاظ

 
  

  السمكة؟ عظم مخططات تُستخدم متى
 التعرف الضروري من ویكون عدة، عناصر ذات ما مشكلة هناك تكون عندما
 . األعراض عن تمیِّزه بصورة للمشكلة الجذري السبب على

 النهائي؟ المنتج شكل

 . تصویري شكل إلى تجزئتها جرت ما لمشكلة منطقي شامل عرض

 إلعدادها؟ الالزم الوقت

 . المطلوب التفصیل لمستوى تبعاً  ساعات أربع إلى ساعة نصف من

 :العمل فریق أفراد عدد

  أشخاص عشرة إلى شخصین من العمل فریق یتكون النتائج، أفضل تحقیق بغیة

 : السمكة عظم لرسم التجهیزات

  علیها ویتاح للجمیع رؤیتها مساحة كبیرة لكل مجموعة عمل یمكن الكتابة
 . واألفضل أن تكون المساحة أكبر من الالزم من أن تكون صغیرة ال تكفي

ألداة مثاالً  یوضح)  ٤( شكل  

السمكة عظم مخطط         
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 سبورة كبیرة بیضاء، أو ورق A0 أو ، A3 للكتابة والرسم . 

 أقالم ملونة كبیرة وصغیرة  . 

 شریط الصق لتثبیت الورقة على الحائط .  

 طاوالت للعصف الذهني والكتابة  . 

  Syncetics  األشتات تآلف أداة:  ابعالر  البرنامج
خراجه اإلبداع تحفیز في تساهم التي األدوات من  هو العملي الواقع أرض إلى وإ

 الفرد لدى الدفینة الطاقة هذه تفجیر على تعمل التي والخطط البرامج تصمیم
 هذه بین من األشتات تآلف برنامج ویعد، ومحكمة مدروسة بطریقة واستخراجها

 تآلف برنامج أسس وضع ویعود األمر، هذا تحقیق إلى تسعى يالت الجهود
 عناصر ربط: به ویقصد (Gordon, 1960)  جوردن إلى "Syncetics" األشتات
 والتشابه (Metaphor) المجاز باستخدام ظاهریة عالقة بینها یوجد ال مختلفة

(Analogy) لقدرةفا للمشكالت، إبداعیة حلول إلى التوصل بهدف منهجي إطار وفق 
 السمة الواقع في هي األفراد، غالبیة یفتقدها التي المبطنة التشابه عالقة رؤیة على

  .الحقیقي للمبدع الممیزة
 واألشكال األشیاء بین الظاهر غیر الشبه ووجه االنسجام عن البحث أن كما

 وتكمن والفنون، واآلداب العلوم في اإلبداع عملیة جوهر یمثل المتباعدة والخبرات
 وحدد. قبل من أحد یجدها لم التي المشابهة عالقة اكتشاف في اإلبداعیة عمالاأل

 على قدراتهم وتطویر الطالب، فهم لتعمیق استخدامهما یمكن استراتیجیتین جوردن
  :هما اإلبداعي، التفكیر

 النظر إلى الغریب على أنه مألوف: 

سة مهارات ویمكن أن یتحقق ذلك عن طریق فهم المشكلة وقیام العقل بممار 
التفكیر التحلیلي مما یؤدي إلى فهم طبیعة هذا الغریب وجعله مألوفًا. وقد استخدم 
الرسول صلى اهللا علیه وسلم هذا األسلوب عندما تواجهه أو تعرض علیه مشكلة 

أتى رجل إلى النبي صلى اهللا علیه وسلم، “ما، فعن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال:
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غالم أسود (وهو یعرض بنفیه)، فلم یرخص له في  فقال: یا رسول اهللا ولد لي
االنتفاء منه. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم.  قال فما ألوانها، قال: أحمر. 
قال:هل فیها من أوراق؟ قال نعم. قال أنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال 

(رواه الترمذي). یتضح من هذا “ صلى اهللا علیه وسلم: لعل أبنك نزعه عرق
دیث أن الرسول صلى اهللا علیه وسلم عالج مشكلة الرجل الذي جاء مستغربًا الح

أن یولد له ولدًا أسود یخالف لون أبیه، وأنه  یرغب في عدم انتسابه إلیه. فما كان 
من الرسول صلى اهللا علیه وسلم إال أن قام بتحلیل المشكلة، وتقریبها لفهم الرجل 

هدها ومبینًا أن الصفات الوراثیة ربما ال عن طریق ربطها بواقع اإلبل التي یشا
تظهر في عدة أجیال إال أنها قد تظهر بعد ذلك، وبهذا األسلوب استطاع الرسول 

   .   صلى اهللا علیه وسلم أن یجعل الغریب مألوفًا
  :مألوف أنه على الغریب إلى النظر استراتیجیة تنفیذ مراحل

  المرحلة األولى: وصف المشكلة  
  مة بتزوید األطفال بالمعلومات عن الموضوع الجدید.حیث تقوم المعل

 المرحلة الثانیة: التمثیل المباشر  
  وفیها تقترح المعلمة التشبیه المباشر وتطلب من األطفال وصف التشابه.

  المرحلة الثالثة: التمثیل الشخصي  
  وفیها تساعد المعلمة األطفال على ان یصبحوا انفسهم الشيء الممثل به.

 رابعة: نقاط التشابه المرحلة ال  
ــال علــــــــــى نقــــــــــاط التشــــــــــابه بــــــــــین الموضــــــــــوع االساســــــــــي  وفیهــــــــــا یتعــــــــــرف األطفــــــــ

  والموضوع المشبه به.
  المرحلة الخامسة: نقاط االختالف  

  وفیها یوضح األطفال نقاط االختالف في التشابه المباشر.
  المرحلة السادسة: اعادة استكشاف المشكلة  

  المشكلة االصلیة. وفیها یقوم األطفال باعادة استكشاف
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  المرحلة السابعة: تعمیم التمثیل  
وفیها یقوم األطفال باعطاء التشابه الخاص بهم، ثم یستكشفون نقاط التشابه 

 . )٢٠٠٥واالختالف (الكناني، 

 :النظر إلى المألوف على أنه غریب 

وهذا یتطلب من المعلمة ممارسة مجموعة من الحیل اإلجرائیة هي: التمثیل 
المباشر، والرمزي، والخیالي، وذلك لتحفیز األطفال على التداعي الشخصي، و 

الحر لألفكار، وكسر حاجز الجمود الفكري لیتسنى له تفسیر ومعالجة المشكلة 
برؤیة جدیدة تختلف عن رؤى اآلخرین، ومما الشك فیه أن ذلك یمكن الطفل من 

قد تواجهه في  إدراك األشیاء غیر المتوقعة، ویمنحه فهم أفضل للمشكالت التي
الحیاة، وأیضًا فهم أفضل لسلوك اآلخرین. وقد استخدم هذا المبدأ الرسول صلى 
اهللا علیه وسلم عندما وافق على شروط صلح الحدیبیة عندما اصطلح الفریقان 
على وضع الحرب عن الناس عشر سنین، یأمن فیهن الناس، ویكف بعضهم عن 

غیر إذن ولیه رده علیهم، ومن جاء بعض، وعلى أنه من أتى محمدًا من قریش ب
قریشًا ممن مع محمد لم یرده علیه، وأنه من أحب أن یدخل في عقد محمد وعهده 
دخل فیه، ومن أحب أن یدخل في عقد قریش وعهدهم دخل فیه. فمن المألوف أن 
الطرف القوي هو الذي یملي شروطه، إال أن في هذا الصلح رأي عدد من 

اهللا علیه وسلم تنازل كثیرًا عندما قبل شروط الصلح، الصحابه أن الرسول صلى 
ودخل على الناس من ذلك أمر عظیم حتى كادوا یهلكون، ووقع ذلك من نفوسهم 
كل موقع. وهنا تجلت الحكمة والحنكة العظیمة في تعامل النبي صلى اهللا علیه 

وم وسلم مع أصحابه في صلح الحدیبیة، فقد بین لهم بسعة صدر ورحمة أن ما یق
ن كان في ظاهره إجحاف  به هو وحي من اهللا عز وجل، وأن هذا الصلح وإ
، كما سماه  بالمسلمین، إال أن مضمونه في صالحهم، فقد كان نصرًا وفتحًا مبینًا
اهللا تعالى في سورة الفتح، وظهرت آثار ذلك الصلح بعد في مصلحة المسلمین، 

، وسمع العالم بدولة اإلسالمفقد انتشرت الدعوة، ودخل الناس في دین اهللا أفوا    .جًا
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٥٣  

  وتتضمن استراتیجیة النظر إلى المألوف على أنه غریب ست مراحل هي: 
   المرحلة األولى: وصف المشكلة  

وفیها تطلب المعلمة من األطفال ان یصفوا موقفًا أو موضوعًا كما یرونه في 
  الوقت الحاضر.

  المرحلة الثانیة: التمثیل المباشر  
األطفال التشبیهات المباشرة ویختارون واحدًا منها لوصفِه بصورة وفیها یقترح 

  أوسع.
 المرحلة الثالثة: التمثیل الشخصي  

  وفیه یستبدل األطفال انفسهم بالتشبیه الذي اختاروه .
  المرحلة الرابعة: التعارض المركز  

  وفیها یقترح األطفال عدة تعارضات مركزة ویختارون احداها .
  :التمثیل المباشر المرحلة الخامسة  

  وفیها یختار األطفال تمثیًال مباشرًا آخر مبني على التعارض المركز.
  المرحلة السادسة: اعادة استكشاف المشكلة  

وفیها تطلب المعلمة من األطفال ان یعودوا إلى المشكلة االصلیة ویستخدمون 
  التمثیل االخیر.

 (Birdi, 2005):  األشتات تآلف مهارات

 اشر:التناظر المب 

یحاول الطفل إیجاد حلول وأفكار للمشكلة من خالل النظر إلیها في إطار محتوى 
جدید، من خارج المجال الذي تنتمي إلیه المشكلة، وبخاصة من الطبیعة: مثل 
استخدام تقنیة (بیت العنكبوت أوشكلها أوحركتها، أوالنمل، أوالنحل) في نماذج 

 .ةحیایتة مثل: تصامیم بعض اآلالت واألجهز 

 : التناظر الشخصي 
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٥٤ 

یحصل المتعلم على إدراكات جدیدة للمشكلة بأن یتخیل نفسه مكان الشيء أواألداة 
 .أو الموضوع المطروح للمناقشة، كأن یتخیل نفسه مثًال جسرًا تعبر علیه السیارات

 التناظر الرمزي:  

تتضمن استخدام كلمتین متعارضتین ومزجهما معًا بهدف تولید أفكار جدیدة 
طویرها. مثل مزج خصائص التمساح مع جهاز الكمبیوتر بهدف تطویر أفكار وت

 .لتحسین جهاز الكمبیوتر، أو مزجه مع الطائرة

 التناظر الخیالي: 

یسمى التفكیر القائم على التمني، أو البحث في الحلول المثالیة للمشكلة والتحدي 
 .رات التي تطیرالمطروح، مثال: كیف یمكننا تصمیم طرق سیر في الفضاء للسیا

 :المجموعة أفراد بین العمل قواعد

 االحترام المتبادل وتقبل الرأي اآلخر.  

 عدم التردد في التعبیر عن المشاعر واألفكار. 

 :المشكالت حل عملیة مراحل

 :تعریف المشكلة وتحلیلها وفهمها جیدا.ً   المرحلة األولى  

 :تطبیق التقنیات اإلجرائیة التي سبقت اإلشارة إلیها.  المرحلة الثانیة  

 :إیجاد صیغة مطابقة، أو انتزاع هذه الصیغة بصورة قسریة من   المرحلة الثالثة
 .بین األفكار المطوَّرة

  :والتعلیم األشتات تآلف استراتیجیة
 بنى وقد اإلبداع، عملیة كبیر حدٍ  إلى تشبه التعلم عملیة أن (Gordon) جوردن أكد

 الطلبة لدى اإلبداع لتنمیة والجامعات المدارس في برنامجه استخدام في -  قناعته
 :اآلتیة االفتراضات أساس على -

 إن المعرفة بالعملیات السیكولوجیة للتعلم سوف تساعد على زیادة فاعلیة التعلم.  

 .إن المكونات العقلیة واالنفعالیة والمنطقیة لها نفس األهمیة في عملیة التعلم  
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٥٥  

  یتطلب التعلم الناجح اإلقحام المباشر للعناصر االنفعالیة وغیر العقالنیة في
  العملیة التعلیمیة.

 .اإلبداع مهم في جمیع مناحي حیاتنا الیومیة  

  العملیة اإلبداعیة لیست سحرًا أو لغزًا غامضًا ومن الممكن تدریب الناس لیكونوا
.   أكثر إبداعًا

 ول، والعملیات العقلیة.اإلبداعي متشابه من حیث الحق  

 اإلبداع الفردي والجماعي متشابهان من حیث عملیات التفكیر المتضمنة فیهما. 

 :التعلیم في األشتات تآلف استخدام مزایا

 ب.إمكانیة استخدامه في جمیع األعمار ولجمیع مستویات الطال  

 .مساعدة األطفال على تطویر استجابات إبداعیة لحل المشكالت  

 ألطفال على كسر الجمود الذهني، وتبسیط المفاهیم المجردة.مساعدة ا 

 استكشاف القضایا االجتماعیة والمشكالت االنضباطیة. 

 الذهني العصف طریقة تشبه األشتات تآلف طریقة أن: وصادق حطب أبو ویرى
، الفردي لالستخدام أیضاً  وتصلح، الطلیق الحر للتداعي جماعي موقف أنها في
 بطبیعة یعلم القائد عدا فیما الجماعة أعضاء من أحد أن في نهاع تختلف أنها إال

 .    السریعة الحلول لتجنب وذلك، المناقشه موضوع المشاكل

  :األشتات تآلف استراتیجیة في األطفال دور
  :باآلتي یتحدد األشتات تآلف استراتیجیة وفق الطفل دور ان
 حاسیس تجاه القضایا التي ممارسة عملیات ذهنیة ترتبط باستشارة المشاعر واال

 یتم معالجتها.

 .ممارسة حیویة نشطة وفاعلة، یستخدم فیها األطفال خبراتهم السابقة 

  اجراء عملیات ربط وتذكر وایجاد عالقات متشابهة مباشرة وغیر مباشرة
 ومتناقضة.
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٥٦ 

   حث الطفل الستحضار استعارات مباشرة وذاتیة ومكثفة ترتبط بالموضوع
 ).١٩٩٨(قطامي وقطامي، 

  : األشتات تآلف استراتیجیة في المعلمة دور
  :باآلتي یتحدد األشتات تآلف استراتیجیة وفق المعلمة دور ان
  اقامة جو تعاوني بین األطفال في تولید تشبیهات مجازیة من مختلف

 المستویات. 

  تشجیع األطفال المترددین لالندماج في جلسات تولید التشبیهات المجازیة وقبول
 . افكارهم

  تقبل االستجابات البعیدة لكي تتطور قدرة الطفل على رؤیة المواقف بشكل
 صحیح.

 .اإلبتعاد عن التعلم القائم على االستظهار والحفظ النه یعمل على سلبیة الطفل 

  مساعدة األطفال على التعامل مع االفكار المألوفة كأفكار وخبرات غیر مألوفة
 أشیاء أو خبرات مألوفة.واالفكار أو االشیاء غیر المألوفة ك

 .ترتیب المواد واعدادها وتوفیر ما یلزم 

 .توفیر مناخ نفسي ایجابي بین األطفال والمعلمة 

  استخدام التقویم بهدف التشخیص ال بهدف اصدار حكم نهائي الن االخیر
 ) .١٩٩٨( قطامي وقطامي،  یعوق استمرار تدفق االفكار

  شیاءلأل من للنظر أطر ست:  الخامس البرنامج
 SIX FRAMES: For Thinking about Information  

 فكرنـــا توجیـــه خاللهـــا مـــن نســـتطیع (Edward de Bono) دیبونـــو قـــدمها آلیـــة هـــى
" اآللیــــــــة الوضــــــــعیة" فــــــــي نســــــــتغرق أن مــــــــن بــــــــدالً  المعلومــــــــة، فــــــــي المهــــــــم نحـــــــو

 مــــا وغالبــــاً  فقــــط، واحــــدة بطریقــــة المعلومــــة إلــــى ننظــــر دائمــــاً  أننــــا بحیــــث للتفكیــــر،
ـــــة هـــــذه تكـــــون ـــــا بالنســـــبة الطـــــرق أیســـــر هـــــي الطریق  بالوضـــــعیة ســـــمیت ولهـــــذا  لن
 تكــــون قــــد جوانــــب مــــن ســــواها مــــا ونتــــرك المعلومــــة قــــراءة فــــي فنســــتخدمها اآللیــــة
 ننظـــــر أوأشـــــكال إطـــــارات ســـــتة یطـــــرح فهـــــو بســـــیطة، دیبونـــــو وفكـــــرة. فائـــــدة أكثـــــر
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٥٧  

 أو"  كیفیـــــة" إلـــــى یرمــــز إطـــــار وكــــل المعلومـــــة، إلـــــى منهــــا واحـــــد كــــل خـــــالل مــــن
 فكرنـــــــــا نوجــــــــه وبهـــــــــذا المطــــــــروح، الموضـــــــــوع أو القضــــــــیة إلـــــــــى للنظــــــــر طریقــــــــة
 یحیـــــــر ال بانتظـــــــام ذلـــــــك ونفعـــــــل المعلومـــــــة، مـــــــن متعـــــــددة جوانـــــــب فـــــــي لالنتبـــــــاه
 كیفیـــــة شــــكل كــــل یســـــتنفر لكــــي مختلفــــة بأشــــكال" الكیفیـــــة" دیبونــــو ویــــربط! العقــــل
ــــــث، اإلطــــــار مــــــن المعلومــــــة إلــــــى فننظــــــر: معینــــــة ــــــم المثل  اإلطــــــار مــــــن بعــــــدها ث

 اكتســـــبنا قـــــد بـــــذلك وننكـــــون الســـــتة األطـــــر مـــــن ننتهـــــي حتـــــى وهكـــــذا...  الـــــدائري
 لكـــــل مــــوجز عــــرض یلـــــي وفیمــــا .العــــابرة القـــــراءة مجــــرد مــــن أكثـــــر المعلومــــة مــــن
  :(de Bono, 2005)  عمله ومنهجیة الست اإلطارات من إطار

 The Triangle Frame  :المثلث األول اإلطار

 عن تبحث جلهأ من الذي" الهدف" إلى یرمز وهو
 یرمز منها واحد كل زوایا ثالث ذو والمثلث المعلومة،

 المعلومة؟ عن البحث من الهدف ما: األول سؤال، إلى
 أین من: والثالث المعلومة؟ لهذه أحتاج لماذا: الثاني
 یكون أن هو األسئلة هذه طرح من والهدف المعلومة؟ على أحصل أن لي یمكن
 وبوضوح عقولنا، خلف ما مكان في یكون أن من بدالً  أمامناً  واضحاً  البحث هدف

  .أكبر فائدتها ستكون أصالً  المتوفرة  المعلومة فإن الهدف
   The Circle Frame  : الدائري الثاني اإلطار

 وهل المتوفرة، المعلومة دقة أي ،"الدقة" إلى یرمز وهو
 من صحتها من التأكد علینا أم علیها، االعتماد بإمكاننا
 ولكن شيء، كل من التأكد یمكن ال طبعاً  ؟آخر مصدر
 تكون ال قد المعلومة أن االعتبار في نضع أن علینا
  .ذلك من للتأكد الفرص نتحین أن أهمیة فهناك ولذلك یكفي، بما دقیقة

 The Square Frame :  المربع الثالث اإلطار
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 وهكذا الطول، في متساویة المربع أضالع وكل ،"النظر وجهات" إلى یرمز وهو 
 دائما یكون ال قد المعلومة فمصدر المختلفة، النظر وجهات مع التعامل یتم

 تقییمها في عادة یساعد المعلومة منها أتت التي النظر وجة ومعرفة محاید،
  .المناسب مكانها في ووضعها

 The Heart Frame :  القلب الرابع اإلطار

 في یبحث ما عادة واإلنسان ،"االهتمام" عن یعبر وهو
 إلى النظر فإن لهذا و تستهویه، و بها یهتم التي األمور

 التي الفائدة یجعل بها اهتمامنا درجة خالل من المعلومة
  .أعمق فیها

  The Diamond Frame   : األلماس الخامس اإلطار
 هل: للمعلومة الفعلیة القیمة ،"القیمة" عن یعبر وهو
 ال؟ أم مةالمعلو  عن بحثنا أجلها من التي الحاجة لبت
 قیمة كسبنا هل المطروح؟ السؤال المعلومة جاوبت هل

 هذه طرح من الهدف و ال؟ أم المعلومة هذه من حقیقیة
 بدالً  المعلومة قیمة في للتفكیر العقل توجیه هو األسئلة

  .علیه هي ما على قبولها من

 The Slab Frame  : المستطیل السادس اإلطار

 بحثنا خالل من إلیها توصلنا التي النهائیة النتیجة أي ،"النتیجة" عن یعبر وهو 
 ما بخالف النتیجة كانت وهل نفسها، المعلومة في
 بالنتیجة تعززت قناعاتنا أن أم قبل من نعتقده كنا

 وهذا البحث، خالل من إلیها توصلنا التي
 نناأ أم كافیة النتیجة كانت إذا وما النهائیة النتیجة في للتفكیر یدعونا المستطیل

  آخر؟ مكان في للبحث بحاجة
  Lotus Blossom Technique   اللوتس زهرة تقنیة:  السادس البرنامج
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 ماتسومورا قبل من أصالً  اللوتس زهرة تقنیة وضعت
 البحوث إدارة مدیر ،(Yasuo Matsumura) یاسو

 القدرات استخدام على التقنیة هذه وتستند ،الیابان
 األفكار من كبیر ددع تولید على وتساعد التحلیلیة

 لهذه حل أفضل ربما توفر أن شأنها من التي
 ست إلى تقسیمها ویمكن ،العمل فریق قبل من معالجتها ینبغي التي المشكلة
  (de Bono, 2004):  هي رئیسیة خطوات

  وضع رسم تخطیطي
تتألف من  لزهرة اللوتس

ساحة في وسط الرسم 
 التخطیطي وثمانیة دوائر

(A, B, C, D, E, F, G, H)  
فى المحیط الخارجي 

   للمربع.
  كتابة الفكرة المركزیة

أو المشكلة في المربع 
الموجود وسط الرسم 

  البیاني.
 .البحث عن أفكار أوحلول للموضوع األصلي وكتابتها فى الدوائر الثمانیة   
  كل فكرة مكتوبة في الدوائر الثمانیة تصبح في المرحلة الثانیة هى الموضوع

 رة لوتس جدید، كما بالشكل التالي:الرئیسي لزه

  البحث عن أفكار أو حلول للموضوع الفرعي وكتابتها فى الدوائر الثمانیة مع
  جمیع األفكار المركزیة.

 مواصلة تكرار العملیة حتى یتم استخدام كل األفكار.  
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 six value medals    الست القیم میدالیات:  السابع البرنامج

 األلعاب كل في األبطال یمنح لذلك واالستحقاق للجدارة رمز عن عبارة المیدالیة
 معنى عن عبارة الست القیم فمیدالیات والبرونزیة، والفضیة الذهبیة المیدالیات هذه

 من میدالیة لكل موجز عرض یلي وفیماالقیمة مستوى یعني والرمز للجدارة
   (de Bono, 2009):  عملها ومنهجیة الست القیم میدالیات

  Gold Medal :  الذهبیة ةالمیدالی
 اإلنسانیة فالقیم البشر، في تؤثر التي القیم أي اإلنسانیة بالقیم المیدالیة هذه تتعلق

 غال، عنصر فالذهب الذهبیة بالمیدالیة لها رمز لذا اإلطالق، على القیم أهم هي
 والظلم واالستبداد الطغیان مثل سلبي شق : شقین هنا اإلنسانیة بالقیم والمقصود
 ذاتها، بحد مهمة قیمة یعتبر السلبیة القیم هذه ظهور فمنع واالضطهاد، واالستعباد

 والثقة باألهمیة والشعور والشكر والتشجیع والتقدیر اإلدراك هو اإلیجابي والشق
  .وغیرها والتعاطف والكرامة واألمل والمساعدة
  Silver Medal:  الفضیة المیدالیة

 بالهدف المتعلقة القیم یعني وهذا التنظیمیة القیم على الضوء المیدالیة هذه تسلط 
 مدرسة أو عائلة تكون أن ممكن والمنظمة التعلیمیة، المؤسسة أو المنظمة من

 المیدالیة إًذا الربحیة، یعني وهذا التجارة عالم أو نادیاً  أو األصدقاء من أومجموعة
  :سؤاالن ینظمهما الفضیة القیم من نوعان وهناك بالمال مرتبطة الفضیة

 كیف تحقق المؤسسة أهدافها المرجوة؟ 

 ما مدى النجاح الذي ستحققه المؤسسة؟ 

  
 
  Steel Medal:  الفوالذیة المیدالیة

 التي االمتیاز درجة هي والجودة الجودة، أو النوعیة بالقیمة خاصة المیدالیة هذه
 أو تالخدما أو المنتج في بالجودة المیدالیة هذه فتتعلق أجلها، من شيء صمم
  .اآلخرین مع االتصال أو العالقات أو األداء
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  Glass Medal:  الزجاجیة المیدالیة
. واإلبداع والبساطة اإلبتكار من نابعة المترابطة القیم من عدد على تشتمل

 أن تستطیع الزجاج باستخدام ولكن الرمل من مصنوعة بسیطة هشة مادة فالزجاج
 نفعله ما وكل بالتغییر، المرتبطة بالقیم تتعلق فهي الكثیر لتصنع إبداعك تستخدم

  .اإلبداعي التفكیر خالل من تطویره یمكن فیه نفكر أو
  Wood Medal:  الخشبیة المیدالیة
 القرار تأثیر تقیم فهي معانیها، أوسع في البیئیة بالقیم المیدالیة هذه تختص

 مباشر بشكل یرتبط ال الذي الثالث الطرف على والتغییر والنشاط والمشروع
 اعتبارك في تضع أن الخشبیة المیدالیة قیم وتتضمن بها، یتأثر ولكنه بالعملیة

ا   .واآلخرین والمجتمع البیئة على القیم تأثیر هو ما أي اهتمامك، محیط خارج أمورً
  Brass Medal:  النحاسیة المیدالیة

 سیكون كیف نقول المثال سبیل فعلى اإلدراكیة، الحسیة بالقیم المیدالیة هذه تتعلق
 حتى حقیقي شيء الحسي اإلدراك إن اآلخرون؟ إلیه سینظر كیف أو الشيء؟ هذا
ن ، یكن لم وإ  وهناك الحقیقة، یروا أن یستطیعون الجمیع بأن اعتقاد هناكف واقعیًا

 كل أن والحقیقة الحقیقة، في هي كما األشیاء رؤیة یستطیعون الجمیع أن اعتقاد
 مع ولیس الشخصي عالمهم مع الناس فاعلیت حیث خاطئة، االعتقادات هذه

 من البد جدیدة فكرة إبتكار أو ما لمشروع التخطیط عند أنه كما الواقعیة، الحیاة
  .الموضوع هذا إلى النظر كیفیة في البحث

  
  :السابقة الدراسات

 استخدام أثر على التعرف خاللها من هدف دراسة) Koch, 2001( كوتش أعد
 أعد وقد الفیزیاء، نصوص في القرائي الفهم تنمیة في معرفةال وراء ما استراتیجیات

 في طالباً  ٣٠( طالباً ) ٦٤( من مكونة عینة على طبقه القرائي للفهم اختباراً  لذلك
 التي للوحدة دراستهم قبل) الضابطة المجموعة في طالباً  ٣٤ تجریبیة،ال المجموعة
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 النتائج دلت وقد ،لها راستهمد وبعد المعرفة وراء ما استراتیجیات باستخدام أعدها
 الضابطة المجموعة طالب أقرانهم على التجریبیة المجموعة طالب أداء تفوق إلى
  .القرائي الفهم اختبار في

 ما استراتیجیات استخدام فاعلیة قیاس بهدف) ٢٠٠٢( الدین حسام دراسة وجاءت
 الصف تالمیذ لدى العلوم مادة في والتحصیل القرائي الفهم لتنمیة المعرفة وراء

 باستخدام وأعدتها" المادة" وحدة الباحثة اختارت ذلك ولتحقیق اإلعدادي، الثاني
 أعدت الوحدة فاعلیة ولتقویم القرائي، الفهم لتنمیة المعرفة وراء ما استراتیجیات

 هذه طبقت ثم العلوم في للتحصیل آخراً  واختباراً  القرائي، للفهم اختباراً  الباحثة
 ٤٨ التجریبیة، للمجموعة طالباً  ٤٨( طالبًا،) ٩٦( من مكونة ینةع على األدوات

 سرس" بمدرسة اإلعدادي الثاني الصف طالب من) الضابطة للمجموعة طالباً 
. لها تدریسها وبعد للوحدة تدریسها قبل وذلك بالقاهرة، المشتركة اإلعدادیة" اللبان

 طالب أقرانهم على التجریبیة المجموعة طالب تفوق إلى النتائج أشارت وقد
 على التحصیلي واالختبار القرائي الفهم اختبار من كل في الضابطة المجموعة
  .والتطبیق والفهم التذكر مستویات

 استخدام فاعلیة على للتعرف هدفت والتى) ٢٠٠٤( قرني بها قام دراسة وفي

 صعوبات على والتغلب القرائي الفهم مهارات تنمیة في المعرفة وراء ما استراتیجیات

 وحركة نیوتن قوانین وحدة في الثانوي األول الصف طالب لدى الفیزیائیة المفاهیم تعلم

 إحدى فاعلیة بحث على الدراسة واقتصرت األرض، حول الصناعیة األقمار

 طالب من عینة على الذاتي التساؤل إستراتیجیة وهي المعرفة وراء ما استراتیجیات

 ، التجریبیة المجموعة یمثل إحداهما فصلین الباتط في متمثلة الثانوي األول الصف
 في تمثلت بحثیة أدوات ثالث الباحثة واستخدمت الضابطة، المجموعة الثاني ویمثل

 الباحثة واتبعت تحصیلي، واختبار تشخیصي واختبار القرائي الفهم مهارات اختبار

 طالب قتفو  عن النتائج وأسفرت التجریبي، والمنهج التحلیلي الوصفي المنهج
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 في التحصیلي واالختبار البعدي القرائي الفهم اختبار في التجریبیة المجموعة
   .والتطبیق والفهم التذكر مستویات

 وراء ما استراتیجیات استخدام أثر استقصاء إلى هدفتف)  ٢٠٠٥( خلیل دراسة أما

 األول فالص تالمیذ لدى العلوم مادة نحو واالتجاه العلمي التفكیر تنمیة في المعرفة

 إحدى فاعلیة بحث على الدراسة واقتصرت والطاقة المادة وحدة في اإلعدادي

 طالباتها عدد عینة على الذاتي التساؤل إستراتیجیة وهي المعرفة وراء ما استراتیجیات
 یمثل إحداهما فصلین طالبات في متمثلة اإلعدادي األول الصف طالبات من  )٨٤(

 أداتین الباحثة واستخدمت  الضابطة، المجموعة ثانيال ویمثل التجریبیة، المجموعة

 واتبعت العلوم، مادة نحو االتجاه ومقیاس العلمي التفكیر اختبار في تمثلت بحثیتین

 تفوق عن النتائج وأسفرت. التجریبي والمنهج التحلیلي الوصفي المنهج الباحثة
 نحو االتجاه ومقیاس البعدي العلمي التفكیر اختبار في التجریبیة المجموعة طالبات

  . التحصیلي العلوم مادة
 فوق التفكیر استراتیجیات أثر الستقصاء) ٢٠٠٦( والشبل  داألحم دراسة وفي

 مهارات وتنمیة الدراسي التحصیل على للمعلومات العالمیة الشبكة خالل من المعرفي

 وتكونت  ، سعود الملك بجامعة الریاضیة البرمجة مقرر طالبات لدى العلیا التفكیر

 مجموعتین إلى عشوائیة بطریقة العینة تقسیم وتم طالبة )١٨( من الدراسة عینة
 ضابطة مجموعة واألخرى طالبات،  )٩( من وتكونت تجریبیة مجموعة إحداهما

 داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت .طالبات) ٩( من األخرى هى وتكونت

 في والتجریبیة لضابطةا المجموعتین تحصیل درجات متوسطي بین إحصائیة

 المجموعة لصالح البعدي العلیا التفكیر مهارات اختبار و التحصیلي االختبار

  .التجریبیة
  

 برنامج فاعلیة على التعرف إلى) ٢٠٠٧( والغزو العلوان دراسة هدفت حین في

 الجامعة، طلبة لدى الناقد التفكیر مهارات تنمیة على المعرفة وراء ما لمهارات تدریبي
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 كلیات في طالل بن الحسین جامعة وطالبات طالب من عینة على الدراسة قتصرتوا

ا )٧٢(من الدراسة عینة وتكونت التربویة، والعلوم والعلوم، اآلداب،  تم وطالبة طالبً

 في المتمثلة الدراسة متغیرات ضوء في مجموعتین إلى عشوائیة بطریقة توزیعهم
ا  )٣٦( هناك أصبح بحیث الدراسیة والسنة ، الكلیة الجنس،  في وطالبة طالبً

 بناء تم الدراسة، أغراض ولتحقیق الضابطة المجموعة في ومثلهم التجریبیة المجموعة

ا، )١٣( تضمن تدریبي برنامج  المعرفة وراء ما مهارات على فیها التدریب تم  موقفً

 عددها بلغ التي البرنامج جلسات خالل من )والتقویم والمراقبة، التخطیط،( الثالث
 للبرنامج أثر وجود إلى النتائج أشارت وقد. واحدة ساعة جلسة كل ومدة جلسة، )١٦(

 ولم التجریبیة، المجموعة لصالح الدراسة عینة لدى الناقد التفكیر تنمیة في التدریبي

 ومستواه الطالب جنس متغیر إلى یعزي التدریبي للبرنامج أثر وجود النتائج تظهر

 .إلیها ینتمي التي والكلیة الدراسي

 وراء ما استراتیجیات توظیف أثر معرفة إلى فهدفت) ٢٠٠٨( قشطة دراسة أما

 الصف طلبة لدى بالعلوم الحیاتیة والمهارات العلمیة المفاهیم تنمیة على المعرفة

 الدراسة واقتصرت والتجریبي، الوصفي المنهج الدراسة اتبعت وقد ،األساسي الخامس

 "ب"  االبتدائیة ذكور مدرسة في األساسي لخامسا الصف طالب من عینة على
 وضابطة، تجریبیة مجموعتین إلى تقسیمها تم طالب  )٧٤( عددها بلغ لالجئین

 العلمیة للمفاهیم واختباراً  الحیاتیة بالمهارات قائمة إعداد تم الدراسة أغراض ولتحقیق
 طالبات تفوق عن ئجالنتا وأسفرت . للمعلم ودلیل الحیاتیة للمهارات اختباراً  وكذلك

  . الحیاتیة المهارات اختبار وفي البعدي العلمیة المفاهیم اختبار في التجریبیة المجموعة
 األشتات تآلف استراتیجیة اثر الستقصاء ) ٢٠١١( حمید بها قامت دراسة وفي
حيث  األدبي، الخامس الصف طالبات عند اإلبتكاري والتفكیر التعبیري األداء في

) طالبة وزعن عشوائياً على ٦٧ات الصف الخامس األدبي (بلغ عدد طالب
) طالبة واألخرى ضابطة وعددها ٣٣مجموعتين، األولى تجريبية وعددها (

 والتفكیر التعبیري األداء لقیاس موحدة أداة الباحثة استعملت) طالبة، و٣٤(
 تحصیلیة اختبارات سلسلة أعدت إذ البحث، مجموعتي طالبات عند اإلبتكاري
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 موضوع، كل نهایة في البحث مجموعتي طالبات على لتطبیقها بحثها راضألغ
 تفوق عن النتائج وأسفرت  فقط، التجربة لغرض اإلبتكاري للتفكیر مقیاساً  واعدت
 التفكیر اختبار وفي البعدي التعبیري األداء اختبار في التجریبیة المجموعة طالبات

  .االبتكاري
  :السابقة الدراسات على تعقیب

 المعرفة وراء ما مهارات موضوع تناولت التى السابقة الدراسات فى المالحظ من
 على معظمها وطبقت األطفال، ریاض مرحلة فى طبقت دراسة أي من خلت أنها

 دراسة تناولتها فقد الجامعیة المرحلة أما والثانویة، واإلعدادیة اإلبتدائیة المرحلة

 الدراسة عینة وتتفق ،)٢٠٠٦( لشبلوا  داألحم ودراسة) ٢٠٠٧( والغزو العلوان
 ریاض معلمات طالبات لدى المعرفة وراء ما مهارات تنمیة تتناول التى الحالیة
  .األخیرتین الدراستین مع األطفال
 إلى الدراسة عینة تقسیم تم حیث التجریبي شبه المنهج الدراسات معظم اتبعت

 بالطریق مقارنة المستخدمة یةاإلستراتیج أثر لدراسة ضابطة وأخرى تجریبیة مجموعتین
 أثبتت وقد .التجریبي شبه المنهج األخرى هى الحالیة الدراسة اتبعت وقد التقلیدیة،

 األهداف تحقیق في المعرفة وراء ما ومهارات استراتیجیات فعالیة الدراسات جمیع
 أداء وتحسین التفكیر مهارات وتنمیة العلمیة المعرفة اكتساب في وأثرها الموضوعة

  . العلمیة المعرفة نحو إیجابیة اتجاهات وتكوین الطلبة
 مستقل كمتغیر السابقة الدراسات معظم في المعرفة وراء ما مهارات استخدمت كما

 وراء ما لمهارات استخدامها في الحالیة الدراسة مع ذلك ویختلف ،)تجریبي(
 التى اساتالدر  ندرة اإلطار هذا في أیضاً  المالحظ ومن. تابع كمتغیر المعرفة
 القیم میدالیات( الحالي البحث في استخدمت الذى التفكیر تنمیة برامج تناوات
 -  األشتات تآلف أداة - لألشیاء من للنظر أطر ست - اللوتس زهرة تقنیة -  الست

 ).الست العمل أحذیة - سكامبر برنامج -  والنتیجة السبب مخطط

  :البحث فروض
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  :التالي الفرض صیاغة تم البحث تساؤل على لإلجابة
 ریاض معلمات طالبات درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال

 ما التفكیر مقیاس على والبعدي القبلي التطبیقین في )التجریبیة المجموعة( األطفال
  . المعرفي وراء

  :البحث إجراءات
 واإلجراءات للدراسة التجریبي والتصمیم البحث منهج الدراسة من الجزء هذا یتناول
 البحث وتنفیذ وثباتها صدقها وحساب الدراسة أدوات إعداد فى الباحث إتبعها التى

  :النتائج وتفسیر اإلحصائیة المعالجة وكذلك
 :  البحث منهج

 مدى على للوقوف التجریبي شبه المنهج استخدام على الحالي البحث یعتمد
 -  الست القیم میدالیات( فكیرالت لتعلیم برامج سبعة ضوء في تدریبي برنامج فاعلیة

 مخطط -  األشتات تآلف أداة - لألشیاء للنظر أطر ست - اللوتس زهرة تقنیة
 ما مهارات تنمیة في) الست العمل أحذیة - سكامبر برنامج - والنتیجة السبب

 التجریبي التصمیم ویتكون. األطفال ریاض معلمات طالبات لدى المعرفة وراء
 -One Group Before-After (Pretest  تجریبیة  واحدة موعةمج من للدراسة) ٥ شكل(

Posttest) Design طالبات بین من عمدیة بطریقة اختیارهن وتم طالبة ٣٣ وعددها 
 الدراسي الفصل( دمنهور جامعة – بدمنهور األطفال ریاض بكلیة الرابعة الفرقة
 فى مثلیت واحد تجریبي متغیر على الدراسة وتشتمل). ٢٠١٠/٢٠١١الثاني

 في فیتمثل التابع المتغیر أما التفكیر، تعلیم برامج بعض ضوء في المقترح البرنامج
 قیاسها یتم والذى األطفال ریاض معلمات طالبات لدى المعرفة وراء ما مهارات

  . المعرفي وراء ما التفكیر مقیاس باستخدام

  
  

 التجریبي صمیمالت یوضح) ٥( شكل
 للدراسة
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  عینة البحث:  

ـــــة الدراســـــة مـــــن  ـــــین طا ٣٣تكونـــــت عین ـــــة مـــــن ب ـــــة طالب ـــــات الفرقـــــة الرابعـــــة بكلی لب
  ریاض األطفال بدمنهور.

  حدود البحث:  
  لقد تم تنفیذ البحث ضمن الحدود التالیة:

ـــــاض األطفـــــال بـــــدمنهور  جامعـــــة  -عینـــــة مـــــن طالبـــــات الفرقـــــة الرابعـــــة بكلیـــــة ری
 .دمنهور

 یقتصر البحث الحالي على سبعة برامج لتعلیم مهارات التفكیر وهي: 

 القیم الست میدالیات 

 نیة زهرة اللوتستق 

 ست أطر للنظر لألشیاء 

 أداة تآلف األشتات 

 مخطط السبب والنتیجة  

 أحذیة العمل الست 

 برنامج سكامبر 
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ــــــــة   یلتــــــــزم البحــــــــث الحــــــــالي بتصــــــــنیف مهــــــــارات مــــــــا وراء المعرفــــــــة إلــــــــى ثالث
  .)التخطیط، المراقبة، التقویممهارات (

 نفسه.یتولى الباحث تقدیم المواد التعلیمیة لمجموعة الدراسة ب 

  أدوات البحث:  
لإلجابة عن أسئلة البحث وتحقیق ما یرمي إلیه من أهداف تم إعداد أدوات البحث 

  : التالیة
 البرنامج التدریبي فى ضوء بعض برامج تعلیم التفكیر:  

التي تناولت مهارات ما وراء المعرفة وبرامج تعلیم  على الدراسات االطالع بعد
ست أطر  - تقنیة زهرة اللوتس - القیم الست اتمیدالیالتفكیر موضوع البحث (

أحذیة العمل  -مخطط السبب والنتیجة  - أداة تآلف األشتات - للنظر لألشیاء
تنمیة مهارات ما وراء  الى یهدف  مقترح برنامج اعداد تم ،سكامبر) برنامج - الست

  :یأتي ما المقترح البرنامج المعرفة لدى طالبات معلمات ریاض األطفال، واشتمل
  األهداف العامة للبرنامج:

 .تنمیة مهارات ما وراء المعرفة لدى طالبات معلمات ریاض األطفال  
  تدریب طالبات معلمات ریاض األطفال على سبعة برامج لتعلیم مهارات

  التفكیر.
  الفئة المستهدفة:

  طالبات معلمات ریاض األطفال.
  مدة البرنامج:

حوالي قع مرتین أسبوعیًا، وتستغرق كل مرة یمتد البرنامج لمدة خمسة أسابیع بوا
  .ثالثة ساعات

 تحدید مهارات ما وراء المعرفة:

 البحث یهدف التى المعرفة وراء ما مهارات لقائمة مبدئیة صورة بإعداد الباحث قام
 على اإلطالع خالل من وذلك األطفال، ریاض معلمات طالبات لدى تنمیتها الحالي
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 تحدید تم ولقد المعرفة، وراء ما مهارات مجال في البحوثو  والدراسات التربوي األدب

 والتقویم والتحكم، والمراقبة التخطیط، مهارات وهي مهاراتتلك الل أساسیة أبعاد ثالثة

عد كل تحلیل وتم ُ  إلى الرجوع خالل من وذلك فرعیة مهارات إلى األبعاد تلك من ب

 الذكر سبیل على ومنها فةالمعر  وراء ما مهارات صنفت التي والدراسات المراجع

 ،(Meale, 2005)  ودراسة) ٢٠٠٥ محسن،( ، )٢٠٠٧ خطاب،( ،)٢٠٠٨ قشطة،(
 السادة إلى بالرجوع المعرفیة وراء ما لمهارات المبدئیة القائمة تحكیم تم ذلك وبعد

 التي المعرفة وراء ما مهارات قائمة من التالیة النهائیة بالصورة والخروج المحكمین
 :كالتالي وهي األطفال ریاض معلمات طالبات لدى تهاتنمی یمكن

 طبیعتها. وتحدید مشكلة بوجود الشعور أو الهدف، تحدید 

 الحل. تنفیذ استراتیجیة اختبار 

 المحتملة. واألخطاء الصعوبات تحدید 

 المتوقعة. أو فیها المرغوب بالنتائج التنبؤ 

 اإلهتمام. بؤرة الهدف على اإلبقاء 

  أهمیة المعلومات الجدیدة.التركیز على معنى و 

 .التعرف على نوع المعلومات المهمة لصنع القرار 

 التالیة. العملیة إلى االنتقال یجب متى معرفة تحدید 

 واألخطاء. الصعوبات اكتشاف 

 .التمكن من تنظیم المعلومات بشكل جید 

 الهدف. تحقق مدى تقویم 

 .التركیز على المعلومات الهامة والقیمة 

 فكیر لحل المشكلة واختیار أفضلها.تنوع أشكال الت 

 استخدمها. التي األسالیب مالئمة مدى تقویم 

 واألخطاء. الصعوبات على التغلب كیفیة تقویم 

 .ادراك جوانب القوة والضعف في القدرات العقلیة 
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  :البرنامج في المساعدة العمل أوراق تصمیم
 مهارات لتعلیم البرنامج في المستخدمة العمل أوراق بعض بتصمیم الباحث قام

 البحث، عینة األطفال ریاض معلمات طالبات لتناسب بعضها وترجمة التفكیر
  :األوراق هذه لبض عرض یلي وفیما

  
  :البرنامج في سكامبر برنامج استخدام أسلوب توضح عمل ورقة): ٦شكل (

    Ask yourself helping questions        مساعدة األسئلة نفسك اسأل
 

S 
Substitute 
  االستبدال

 

 
C 

Combine 
  التجمیع

 

 
A 

Adapt/Alter 
 التكیف

 
  

 
 
M 

Modify/Magnify 
 التطویر

 

 
P 

Put to Use 
 األخرى االستخدامات

 

 
E 

Eliminate 
 الحذف

 

 
R 

Rearrange 
 الترتیب إعادة

 

  
  :السمكة عظم أدات الستخدام عمل ورقة): ٧شكل (

  
  
  
  
  

 Ca   
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  :اللوتس زهرة أدات امالستخد عمل ورقة): ٨شكل (

  
  :األشتات تآلف أدات استخدام على مثال

  .األمومة معنى الطالبة تتعرف: الهدف
  :االجرائیة الخطوات
 األمومة فكرة الباحث یطرح): المألوفة الفكرة( المشكلة وصف: األولى المرحلة
 الحب رمز إنها على األم تقدیم كیفیة لیست المشكلة أن للطالبات ویوضح

 ردود ویرصد: خاص تمیز لها إنها على أیضا تقدیمها في ولكن اء،والوف
  :الطالبات
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 .إنها األرض التي تزخر بالعطاء  
  .إنها السماء التي تمطر أمال وحیاة  
 .إنها الشمس التي ترسل إلینا بأشعتها الذهبیة النقاء والبهاء  
 .حنان  
 .حیاة  
 .كریمة  
 .أمینة  

 المباشر التمثیل: الثانیة المرحلة

 تشبیهاً  منكن أرید األم، عن عامة فكرة هذه مازالت أنه للطالبات الباحث یوضح
 ولیس ترونها، كما صفاتها تشبه بماكینة أو بآلة التشبیه یكون أن على مباشراً 
  :كالتالي الطالبات ردود الباحث ویرصد: بإنسان

 .إنها غسالة مالبس  
 .إنها ماكینة خیاطة  
 .إنها مكنسة كهربائیة  
 تشبیه أقوى إلى تؤدي قد التي اآللة هي ما: الطالبات على سؤال حثالبا یطرح ثم

  :كالتالي الطالبات ردود الباحث ویرصد لألم؟
 .غسالة المالبس  
 ویرصد المالبس؟ غسالة تعمل كیف: الطالبات على سؤال الباحث یطرح ثم

  :كالتالي الطالبات ردود الباحث
  .نظیفة المالبس تخرج ثم ولهاح الماء یدور ثم النظیفة غیر المالبس بها نضع

  الشخصي التمثیل: الثالثة المرحلة

 غسالة( به المشبه الشيء یكن أن یحأولن أن الطالبات من الباحث یطلب
 ردود الباحث ویرصد المالبس؟ غسالة أنفسكن كنتن إذا تشعرن ماذا) المالبس
  :كالتالي الطالبات
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  بالمالبس غیر النظیفة دون إنني اشعر بكبت شدید، فهم یداومون على إمدادي
  توقف.

  انه شيء محبط للعزیمة أن اغسل المالبس طوال الیوم ألرى نفس النوع من
  المالبس.

 .اشعر باني لو توقفت عن العمل، فإن كل فرد سوف یمرض  
  المركز التعارض: الرابعة المرحلة

 التي المالحظات ضوء في: التالي السؤال الطالبات على الباحث يطرح ثم
 ما لوصف ؟ بعضهما مع متعارضتين كلمتين اختيار تستطيعن هل مت،قد

  :كالتالي الطالبات ردود الباحث ویرصد سبق؟

 .مستعملة مقابل نظیفة  
 .متعة مقابل محبطة للعزیمة  
 .إجباري مقابل اختیاري  
 اللینة مقابل الصلبة. 

 المركز للتعارض المباشر التمثیل: الخامسة المرحلة

 تمثیل في التفكیر تستطیعین هل: التالي السؤال طالباتال على الباحث يطرح
  :كالتالي الطالبات ردود الباحث ویرصد اللینة؟ للصلبة الحیوان عالم من مباشر

 .قطة تحمي صغارها  
 .طائر یبني عشِه  
 .دبة تهاجم الصیاد  
 .لبوه تهاجم 

 ؟ إثارة أكثرها المباشرة التشبیهات أي: التالي السؤال الطالبات على الباحث يطرح
  ولماذا؟

  ألن: الصیاد تهاجم دبة
 .إنها سوف تقتل الصیاد أو تُقتل هي  
 .عن صغارها ُ   إنها تخیف الصیاد وتبعده
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 .انها صلبة وقویة مع الصیاد ولینة وحنونة مع صغارها  
  المشكلة استكشاف إعادةالمرحلة السادسة: 

 ضوء في ماأل عن ستتحدثن كیف :التالي السؤال الطالبات على الباحث يطرح
 ردود الباحث ویرصد ؟ الصیاد تهاجم دبة من علیها حصلت التي المعلومات
  :كالتالي الطالبات

 .إنها هي الدبة  
 . إنها هي الصیاد  
  .إذا كانت هي الدبة فالصیاد هو المجتمع الفاسد الذي تخشى على صغارها منه 

 خاصة فةالمعر  وراء ما مهارات تتضمن أسئلة للطالبات الباحث یعطي وبعدها
  : مثل بالدرس

 ما الرابطة التي تجمعنا باألم ؟ 

 ماذا یعني لنا عطاء األمومة ؟ 

  ما هي أهم األمور التي برزت في الموضوع ؟ رتبیها بحسب أهمیتها بالنسبة
 لك؟ 

  :الست العمل أحذیة استخدام مثال
 الحاالت في اتخاذها یمكن التي االجراءات تحدید الطالبات من الباحث یطلب 
  :ذهني عصف جلسة باستخدام وذلك لتالیةا
  .أنت في الصف السادس واخت صدیقتك معك فى الصف رأیتها تدخن سیجارة 

  .تتعرضین لبعض المضایقات من أفراد آخرین معك في الجامعة 

  كنت تستخدمین حزام األمان في السیارة الخاصة بك ولكن صدیقتك فضلت عدم
 استخدامه. 

 غیر صحیة.أنت تتناولین األطعمة ال 

 .أصدقائك بدؤوا التسكع مع مجموعة غیر سویة 

 رأیت طفل صغیر یعبث بمستنقع میاه ملوثة. 
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 :الست العمل أحذیة من ومتكاملة متداخلة تركیبات استخدام عند عمل ورقة): ٩شكل (

 Navy  
 األزرق

Grey  
 الرمادي

Brown  
 البني

Orange  
 البرتقالي

Pink  
 الوردي

Purple  
 األرجواني

Navy  
 األزرق

      

Grey  
 الرمادي

      

Brown  
 البني

      

Orange  
 البرتقالي

      

Pink  
 الوردي

      

Purple  
 األرجواني

      

  
 استخدام على مثال

 تولید قائمة أدوات
 استراتیجیة من األفكار
  :سكامبر
 من الباحث یطلب

 أو شكل رسم الطالبات
 الدوائر باستخدام أكثر
) ١٠( شكل في نةالمبی

 الیسار، على الموضح
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  : سكامبر باستراتیجیة األفكار تولید قائمة أدوات أحد بتطبیق وذلك
 تعمل والتى األفكار، تولید قائمة من ”Modify" التطویر أدات استخدام خالل من

 أخرى، حركة استخدام أو علیها، اإلضافة خالل من النوع أو الشكل تغییر على
 جمح أو آخر، شكل أو

 تقدم أن یمكن آخر،
 التالیة النتیجة الطالبات
  : ) ١١(شكل 

  
 اســــــــــتخدام خــــــــــالل مــــــــــن
  التجمیـــــــــــع  أدات

"Combine" قائمـــــــة مـــــــن 
ــــــــد ــــــــى األفكــــــــار، تولی  والت
 تجمیــــــــــع  علــــــــــى تعمــــــــــل

 بعضـــــــــها مـــــــــع األشـــــــــیاء
ـــــــــبعض  شـــــــــیئا لتكـــــــــون ال

،   :  )١٢(شكل  التالیة النتیجة الطالبات تقدم ان ویمكن واحدًا
  :المعرفي وراء ما التفكیر مقیاس
 و الجراح عبدالناصر ترجمة( المعربة الصورة الباحث استخدم الدراسة أهداف لتحقیق

 شراو وضعه الذي المعرفي، وراء ما التفكیر مقیاس من) ٢٠١١ عبیدات، عالءالدین
 وراء ما التفكیر مستوى لقیاس استُخدم وقد ، (Schraw and Dennison, 1994) ودینسن

عدین على ویشتمل فقرة، ) ٥٢( من ویتكون والمراهقین، شدینالرا عند المعرفي ُ  : ب

 (Knowledge of Cognition)  الذات عن المعرفة إلى ویشیر المعرفة معرفة األول
 البعد أما ما، موقٍف  في فاعلیة أكثر االستراتیجیات أي عن والمعرفة واالستراتیجیات،

 طرق عن المعرفة إلى ویشیر  (Regulation of Cognition) المعرفة تنظیم هو الثاني
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  (Kumar, 1998)كیومر قام وقد .التعلم وتقویم األخطاء، وتصحیح والمراقبة التخطیط،
 القدرة في لدیهم المعرفي وراء ما التفكیر أثر لتقییم األفراد من عینة على باستخدامه

  :هي أبعاد ثالثة عنه فنتج للمقیاس العاملي التحلیل بإعادة قام وقد القرار، اتخاذ على
   (Regulation of Cognition): المعرفة تنظیم

دارة التخطیط، على القدرة ویوضح  هذا تقیس التي والفقرات والتقییم، المعلومات، وإ

 ،٤١ ،٣٨ ،٣٦ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١١ ،٩ ،٨ ،٦ ،٤ ،١( هي البعد
٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٢.(  

   (Knowledge of Cognition):  المعرفة معرفة
 التي والفقرات الشرطیة، والمعرفة اإلجرائیة، والمعرفة التقریریة، المعرفة إلى ویشیر

 ،٢٩ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٠ ،٧ ،٥ ،٣: (هي البعد هذا تقیس
٣٥ ،٣٣ ،٣٢ ،٣٠(.  

    (Cognition Processing) : المعرفة معالجة
 التي والفقرات المعلومات، إدارة في تخدمةالمس والمهارات االستراتیجیات، إلى ویشیر

 ،٤٠ ،٣٩ ،٣٧ ،٣٤ ،٣١ ،٢٨ ،١٩ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٢: (هي البعد هذا تقیس
٤٨ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥.(  

   :المقیاس صدق
 المقیــاس صــدق مــن بـالتحقق (Schraw & Dennison, 1994)  ودینسـن شـراو قـام

 وراء مــا فكیــرللت عــاملین وجــود النتــائج كشــفت وقــد العــاملي، التحلیــل بــإجراء

 مـن (% 65 ) فسـرالعامالن وقـد المعرفـة، تنظـیم  المعرفـة، معرفـة  :همـا المعرفـي

 فنــتج للمقیــاس، العــاملي التحلیــل بإعــادة  (Kumar, 1998)كیــومر وقــام التبــاین،

  .المعرفة ومعالجة المعرفة، ومعرفة المعرفة، تنظیم: هي عوامل ثالثة عنه
 من مجموعة على بعرضه المقیاس صدق من التحقق تم األردنیة البیئة وفي

 وللتحقق. المحكمین مقترحات ضوء فى المقیاس وتعدیل الرأى إلبداء المحكمین

 مكونة الدراسة مجتمع من استطالعیة عینة على تطبیقه تم للمقیاس، البناء صدق من
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 يالذ البعد مع فقرة لكل بیرسون االرتباط معامل استخراج وتم وطالبة، طالباً  )٤٩( من
 ،٣٧ ،١٧( والفقرات األول، البعد من  )٢٥( ،) ١( الفقرتین حذف فتم إلیه، تنتمي

  )٢٨ ،١٦ ،١٥( والفقرات الثاني، البعد من ) ٤٨ ،٤٥

 من أقل إلیه تنتمي الذي بالمجال منها كل ارتباط معامل كان حیث الثالث، البعد من
)٠,٣٠ .(  

 على بعرضه المصریة البیئة لىع المقیاس صدق من التحقق تم  الحالي البحث وفي
لب حیث النفس، وعلم التربیة في االختصاص ذوي من المحكمین من مجموعة  منهم ُط

بداء المعرفي، وراء ما التفكیر مقیاس على االطالع  من المقیاس، حول المالحظات وإ

 وانتمائها )األطفال ریاض معلمات طالبات( المستهدفة للفئة الفقرات مناسبة حیث

 على المحكمین أجمع وقد مناسبة، أخرى مالحظات وأیة المعنى، ووضوح د،لألبعا
  .تعدیالت بدون المستهدفة للفئة المقیاس مناسبة
  :المقیاس ثبات
 الداخلي االتساق معامل بحساب (Schraw & Dennison, 1994)  ودینسن شراو قام

" كیومر" قام كما ،بعد لكل ) ٠,٩١( قیمته بلغت وقد الفا، كرونباخ معادلة باستخدام
 كرونباخ معادلة باستخدام  (Kumar, 1998) الداخلي االتساق ثبات معامل باستخراج

 هذهو  ،)٠,٨٠-  ٠,٦٨( بین القیم تراوحت وقد الثالثة، ولألبعاد ككل للمقیاس ألفا

 من التحقق تم األردنیة، البیئة وفي .عالیة ثبات بدالالت المقیاس تمتع إلى تشیر القیم

 )٧٢( بلغت استطالعیة عینة على تطبیقه خالل من األولى بطریقتین، مقیاسال ثبات
 ككل، واألداة لألبعاد ألفا كرونباخ الداخلي االتساق معامل حساب وتم وطالبة، طالباً 

 إعادة وتم وطالبة، طالباً  )٤٩( من تكونت عینة على بتطبیقه االستقرار ثبات والثانیة

  ).٠,٧٣ - ٠,٦٢( بین القیم هذه وتراوحت ،التطبیق من أسبوعین بعد تطبیقه
 على تطبیقة اعادة طریقة عن المقیاس ثبات من التحقق تم الحالیة الدراسة وفي
 دمنهور، بجامعة األطفال ریاض كلیة طالبات من طالبة) ٧٢( من تكونت عینة
 اإلرتباط معامل حساب وعند األول، التطبیق من اسبوعین بعد تطبیقة اعادة وتم
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 بإستخدام یسمح عالي ثبات معامل وهو) ٠,٧١( یساوي أنه وجد تطبیقینال بین
  .المختارة المصریة العینة على االختبار

  

   :المقیاس تصحیح طریقة
 مستویات، خمسة من اإلجابة ومدى فقرة، )٤٢( من النهائیة بصورته المقیاس تكون

) ٢( نادراً  ،درجات) ٣( أحیاناً  درجات، )٤( غالبا درجات، )٥( وأعطیت دائماً 
طالقاً  درجة،  – ٦٠( بین المعرفة تنظیم بعد على الدرجات وتتراوح درجة،) ١( وإ

عد درجة،) ٩٥ ُ ُ  وعلى درجة،) ٦٠ – ١٢( بین المعرفة معرفة وب  المعرفة معالجة عدب

 )٢١٠ – ٤٢( بین المقیاس على الكلیة الدرجة وتراوحت درجة، )٥٥ – ١١( بین
 الدرجات هذه تحویل تم التفكیر، لمهارات الطالبات كامتال مستویات على وللحكم ،

 لمهارات الطالبات امتالك مستوى تقسیم وتم درجات) ٥ – ١( بین تنحصر بحیث

  :اآلتیة المعاییر حسب فئات إلى المعرفي وراء ما التفكیر
 ) المعرفي وراء ما التفكیر من متدن مستوى) ٢,٣٣ – ١من.  
 ) وراء المعرفي ما التفكیر من متوسط ) مستوى٣,٦٧ – ٢,٣٤من.  
 ) وراء المعرفي ما التفكیر من مرتفع ) مستوى٥ – ٣,٦٨من.  

  :  للبحث اإلجرائیة الخطوات
  :التالیة للخطوات وفقاً  البحث إجراءات سارت

  :التطبیق قبل ما إجراءات
 المجموعة( األطفال ریاض معلمات طالبات مع تمهیدیة جلسة بعمل الباحث قام

 تعریفهم بغرض وذلك ،)٣٦( التجربة بدایة في عددهم وكان اسة،للدر  التجریبیة
 آلرائهم واالستماع فیه، المستخدمه والبرامج واألدوات منه والغرض البحث بفكرة

  .  مجالبرا تلك حلول واستفساراتهم
  :  الدراسة ألدوات القبلي التطبیق
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) طالبة ٣٦ ( الدراسة مجموعت على المعرفي وراء ما التفكیر مقیاس تطبیق تم
 عینة لدى المعرفة وراء ما لمهارات القبلي المستوى لضبط وذلك قبلیاً  تطبیقاً 
  .الدراسة
  :التدریبي البرنامج تطبیق

 باستخدام البحث عینة األطفال ریاض معلمات طالبات بتدریب الباحث قام
  :وهي التفكیر علیمتل برامج سبعة ضوء فى المقترح البرنامج

 سكامبر برنامج : Scamper  

 الست العمل أحذیة  : six action shoes 

 ایشیاكاوا مخطط( والنتیجة السبب مخطط :(Fishbone Diagram  

 األشتات تآلف أداة  :Syncetics 

 لألشیاء للنظر أطر ست :SIX FRAMES: For Thinking about Information  
 اللوتس زهرة تقنیة : Lotus Blossom Technique 

 ستال القیم میدالیات : six value medals 

 ثالثة ساعات بواقع أسبوعیاً  مرات ثالثة بمعدل أسابیع خمسة البرنامج مدة وكانت
  .مرة كل فى تقریباً 

  :الدراسة ألدوات البعدي التطبیق
 ثالثة تغیب( الدراسة مجموعت على المعرفي وراء ما التفكیر مقیاس تطبیق تم

) طالبة ٣٣ النهائي العینة عدد حلیصب القبلي القیاس علیهم طبق ممن طالبات
 نتائج بین الفروق داللة على للتعرف وذلك الدراسة تطبیق مدة إنتهاء بعد

 مقیاساً  الفروق هذه تمثل حیث البعدي، القبلي التطبیقین في التجریبیة المجموعة
 طالبات لدى المعرفة وراء ما مفاهیم تنمیة فى المقترح البرنامج فاعلیة لمدى

  .الدراسة عینة األطفال ضریا معلمات
  :للنتائج اإلحصائي التحلیل
  :على ینص الذي الدراسة فرض صحة من للتحقق
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 ریاض معلمات طالبات درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال
 ما التفكیر مقیاس على والبعدي القبلي التطبیقین في )التجریبیة المجموعة( األطفال

 للمجموع المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات بحسا تم ي،المعرف وراء
 الدراسة الدراسة عینة األطفال ریاض معلمات طالبات  لدرجات) ت( وقیمة الكلي

 رقم والجدول المعرفي، وراء ما التفكیر مقیاس على البعدي القبلي التطبیقین فى
  .النتائج تلك یوضح) ١(

  واالنحراف  الدراسة جموعةم طالبات درجات متوسطات یوضح) ١(  جدول
  المعرفي وراء ما التفكیر مقیاس على والبعدي القبلي التطبیقین فى) ت( وقیمة  المعیاري
 المتوسط التطبیق

 الحسابي

 عدد
 الطالبات

  االنحراف
 المعیاري

 درجة
 الحریة

  قیمة
 ت

 الداللة مستوى

١ - ٣٢ ٢٢,٢٠ ٣٣ ١٢٦,٩١ القبلي
٠,٦٦ 

  عند دالة
) ≥٢١,٢٨ ٣٣ ١٦٣,٧٠ البعدي ) ٠,٠٥ 

 ریاض معلمات طالبات لدرجات الحسابي المتوسط أن) ٤( جدول من یتضح
 بلغ المعرفي وراء ما التفكیر مقیاس على القبلي التطبیق فى الدراسة عینة األطفال

 التطبیق في) ١٦٣,٧٠( الطالبات درجات متوسط بلغ حین في ،)١٢٦,٩١(
 قیمة من من أكبر وهي) ١٠,٦٦ - ( بةالمحسو  ت قیمة وتشیر للمقیاس، البعدي

 معلمات طالبات درجات متوسطي بین الفرق أن إلى ذلك ویشیر الجدولیة، ت
 المعرفي وراء ما التفكیر مقیاس على والبعدي القبلي التطبیقین في األطفال ریاض

 قدرة إلى ذلك ویشیر البعدي، التطبیق لصالح) ٠,٠٥( مستوى عند إحصائیاً  دال
 وراء ما مهارات تنمیة على التفكیر تعلیم برامج بعض ضوء في مستخدمال البرنامج
 یوضح) ١٣ شكل( التالي والشكل األطفال، ریاض معلمات طالبات لدى المعرفة
  :والبعدي القبلي التطبیقین في الدراسة مجموعة طالبات درجات متوسط
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 القبلي التطبیقین في األطفال ریاض اتمعلم طالبات درجات متوسطات یوضح) ١٣شكل(
  والبعدي

   المعرفي وراء ما التفكیر مقیاس على 
 التفكیــر لمهــارات الطالبــات امــتالك مســتوى تحدیــد عنــد أنــه الباحــث الحــظ كمــا

  :كالتالي وهي المقیاس، حددها التى المعاییر فئات حسب المعرفي وراء ما
 ) المعرفي اءور  ما التفكیر من متدن مستوى) ٢,٣٣ – ١من.  
 ) وراء المعرفي ما التفكیر من متوسط ) مستوى٣,٦٧ – ٢,٣٤من.  
 ) وراء المعرفي ما التفكیر من مرتفع ) مستوى٥ – ٣,٦٨من. 

 قیمتـــــــــه والبــــــــالغ البعـــــــــدي التطبیــــــــق فـــــــــي الطالبــــــــات درجـــــــــات متوســــــــط أن تبــــــــین
ـــــــــي یقـــــــــع) ١٢٦,٩١( ـــــــــة ف ـــــــــى المتوســـــــــطة الفئ ـــــــــع الت ـــــــــین تق  ،)٣,٦٧ – ٢,٣٤( ب

 فــــــي الطالبــــــات درجــــــات متوســــــط بلــــــغ حــــــین فــــــي ،)٣,٠٢( هــــــاقیمت بلغــــــت حیــــــث
ــــــذى ،)١٦٣,٧٠( البعــــــدي التطبیــــــق ــــــى) ٣,٨٩( یعــــــادل وال ــــــة الدرجــــــة عل  المعیاری
 المعرفـــــة وراء فیمـــــا یتعلـــــق فیمـــــا المرتفعـــــة الفئـــــة مـــــدى فـــــي بـــــذلك فیقـــــع للمقیـــــاس،

  :التالي الجدول في مبین هو كما
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المعیاري والفئة التى تنتمي إلیھا درجات ) یوضح متوسط درجات الطالبات واإلنحراف ٢جدول (
  الطالیات على اختبار التفكیر ما وراء المعرفي في التطبیق البعدي

 الفئة التى تنتمي إلیها الدرجة الدرجة المعیاریة متوسط الدرجات التطبیق

 المتوسطة ٣,٠٢ ١٢٦,٩١ القبلي

 المرتفعة ٣,٨٩ ١٦٣,٧٠ البعدي

  :النتائج تفسیر
 البرنــامج قــدرة علــى المعرفــي وراء مــا التفكیــر بتطبیــق الخاصــة نتــائجال أثبتــت لقـد

ـــــرامج ســـــبعة ضـــــوء فـــــي المقتـــــرح ـــــیم ب ـــــر مهـــــارات لتعل ـــــى التفكی ـــــة عل  مهـــــارات تنمی
 معالجـــــة - المعرفـــــة معرفـــــة - المعرفـــــة تنظـــــیم(المعرفـــــي وراء مـــــا التفكیـــــر

 أن إلــى ذلــك الباحــث ویعــزو. األطفــال ریــاض معلمــات طالبــات لــدى )المعرفــة

 التـــدریبي البرنــــامج بنــــاء فــــي المســــتخدمة التفكیـــر مهــــارات وتــــدریب تعلــــیم رامجبـــ

 الــتعلم مهــام تكــون أن وأهمیــة ، الــتعلم أثنــاء للطالبـات النشــط الـدور علــى تؤكـد

 علــى عمــل العملیــة، الطالبــة بخبـرات صــلة ذات أي حقیقیــة مشــكالتها و فاعلـة

ثــراء تعــدیل  مــن ومكــنهم جدیــدة كــارأف تولیــد علــى وســاعدهم الطالبــات أفكــار وإ

 والموضـــوعات المشـــكالت فـــي والتأمـــل والبحــث الحقـــائق عـــن بحریـــة التقصــي
 مــن متمكنـین وجعلهــم ،الخاطئـة اإلجابــات فـي الوقــوع مـن خــوف دون المطروحـة

 أكثــر وأصـبحوا العقلــي والثــراء بالجـدة تتصــف لهــا عـدة خیــارات ووضـع اإلجابـة

 تفــوقهم، فــي أسـهم ممــا متوقـد وذهــن متفــتح بعقــل المشــكالت مواجهـة علــى قـدرة
  .لدیهم المعرفة وراء ما مهارات تنمیة على ذلك یساعد مما
 التعرف على بأكمله الفصل خالل ومن صغیرة، مجموعات في المناقشة ساعدتهم كما

 ساعدتهم كذلك فیها، والخطأ الصواب أوجه وتحدید وتقییمها المختلفة، اآلراء على

 التي المواقف بعض على التعرف في الدرس أثناء علیهم تطرح كانت التي األسئلة

 وراء ما مهارات بعض ویؤدي ذلك إلى تحفیز تعلمهم أثناء یواجهوها أن یمكن
 لما الطالبات لدي والتشویق اإلثارة عنصر التدریبي البرنامج یوفر كما. لدیهم المعرفة
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 زیادة إلى أدى مما الموسیقى، مع فیدیو ومقاطع ملونة صور من البرنامج یحتویه

  .علیه تعودوا الذي المألوف باألسلوب بالمقارنة وذلك للتعلم، الطالبات دافعیة
بنى التى األساسیة الفكرة أن كما ُ  في) التفكیر في التفكیر( وهي البرنامج علیها ی
 ألنه الموضوع هذا في والبحث للدراسة متحفزات الطالبات من تجعل ذاتها حد

 نظر تلفت ما دائما النقطة وهذه التفكیر، عملیة بها تحدث التى الكیفیة یصف
  . طبیعتها لفهم عموماً  اإلنسان

 قــدرة تنمیــة علــى العمــل الضــروري مــن أنــه الباحــث یــرى  ســبق مــا خــالل مــن

 وبالتــالي اإلتقــان مــن عالیــة درجــة علــى عملهــم لیكــون التفكیــر علــى الطالبــات

، إبـداعیاً  یصـبح  االعتبـار بعـین تأخـذ لیمیـةتع بیئـة فـي ذلـك یـتم أن ویجـب ومنتجـًا

، المسـتقبل إلــى والنظــر العصــر بمتغیـرات االهتمـام  كمــا المعـارف وأن  خصوصـًا
 تـوفیر أهمیـة فـإن ولـذلك سـنوات خمـس إلـى ثـالث كـل تتضــاعف العلمــاء یشـیر

 المسـتقبل لمعلمـات أریـد إذا منـه منـاص ال أمـراً  أصـبح لتفكیرالطالبـات محفـزة بیئـة

ذا عملهـم، فـي نومبـدعی نـاجحین یكونـوا أن  هـو الروضـة أهـداف أهـم مـن كـان وإ

 أطفــــال لــــدى  خاصــــة بصــــفة اإلبـــداعي والتفكیــــر عامــــة بصــــفة التفكیــــر تنمیـــة
 هنـــا فـــالمنوط لإلبـــداع، واســتعداد میـــل لدیـــه مـــن كــل موهبـــة وتنمیـــة  الروضــة
 إال ذلـــــك یتحقـــــق ولـــــم الصـــــدد هـــــذا فـــــي بـــــدورها القیـــــام األطفـــــال ریـــــاض بمعلمـــــة

 ولـــــم المهـــــارات، تلـــــك وتنمیــــة مـــــع للتعـــــاطي معـــــدة نفســــها ىهـــــ المعلمـــــة كانــــت إذا
ـــــــى التـــــــدریب خـــــــالل مـــــــن إال ذلـــــــك ســـــــنيتی  ال الشـــــــئ ففاقـــــــد المهـــــــارات تلـــــــك عل

  .   یعطیه
  
  
  

  
  



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الدراسة مراجع



  كامل محمد د.جمال  التفكیر تعلیم برامج بعض ضوء في األطفال ریاض معلمات طالبات لدى المعرفة وراء ما مهارات تنمیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٨٦ 

ــــوان؛  أحمــــد .١ ــــام والغــــزو العل  تــــدریبي برنــــامج فعالیــــة ). ٢٠٠٧( خت

 طلبـــة لـــدى الناقـــد تفكیـــرال مهـــارات تنمیـــة علـــى المعرفـــة وراء مـــا أو

ــــةالجامعــــة ــــوم . مجل ــــة العل ــــة، ، كلیــــةالتربوی  عــــدد قطــــر، جامعــــة التربی
١٣. 

). أثـــــــــــــــــر توظیـــــــــــــــــف اســـــــــــــــــتراتیجیات مـــــــــــــــــا وراء ٢٠٠٨قشـــــــــــــــــطة ( أحمـــــــــــــــــد .٢
ـــــــــة بـــــــــالعلوم لـــــــــدى  ـــــــــة والمهـــــــــارات الحیاتی ـــــــــة المفـــــــــاهیم العلمی ـــــــــة فـــــــــي تنمی المعرف

، كلیــــــــــــــة رســــــــــــــالة ماجســـــــــــــتیرطلبـــــــــــــة الصــــــــــــــف الخـــــــــــــامس األساســــــــــــــي بغـــــــــــــزة. 
 ة، الجامعة االسالمیة، غزة.التربی

 مئــــات مـــــع التفكیـــــر مهـــــارات تـــــدریس). ٢٠٠٣( جــــودت ســـــعادة .٣

 فلسطین. نابلس، الوطنیة، النجاح . جامعةالتطبیقیة األمثلة

االتجاهــــــــــــــــات الحدیثــــــــــــــــة لتــــــــــــــــدریس اللغــــــــــــــــة ). ٢٠٠٥عصــــــــــــــــر ( حســــــــــــــــني .٤
ـــــــــــــــة والثانویـــــــــــــــة . مركـــــــــــــــز اإلســـــــــــــــكندریة العربیـــــــــــــــة فـــــــــــــــي المـــــــــــــــرحلتین: اإلعدادی

 .للكتاب، اإلسكندریة

ــــــــــــور؛ شــــــــــــاكر عبدالحمیــــــــــــد( .٥ ــــــــــــو الن ــــــــــــة الســــــــــــویدي؛ أحمــــــــــــد اب ).  ٢٠٠٤خلیف
  .التفكیر. جامعة االمارات العربیة المتحدة مهارات

 إلــــى یقــــود الجیــــد التعلــــیم ).٢٠٠٥اللحیــــدان ( عبــــداهللا بــــن حمــــد .٦

 .١٣٤٥٨العدد  الیومیة، الریاض . جریدةالتعلم مجتمع

التحلیـــــــــــــــــــل اإلحصـــــــــــــــــــائى للبیانـــــــــــــــــــات  ).٢٠٠٣أبـــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــالم ( رجـــــــــــــــــــاء .٧
 القاهرة، دار النشر للجامعات.. SPSSباستخدام برنامج 

 وراء مـــا اســـتراتیجیات اســـتخدام فعالیـــة   ).٢٠٠٤قرنـــي ( زبیـــدة  .٨

 تعلـــم صـــعوبات علـــى والتغلـــب القرائـــي مهـــارات الفهـــم تنمیـــة فـــي المعرفـــة

 كلیــــة مجلــــةاألول الثــــانوي.  الصــــف طــــالب لــــدى الفیزیائیــــة المفــــاهیم

  56. د ،عد المنصورة ،جامعة التربیة



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٧  

ــــــــــــامج تــــــــــــدریبي مســــــــــــتند إلــــــــــــى ٢٠٠٣صــــــــــــالح أبــــــــــــو جــــــــــــادو ( .٩ ). أثــــــــــــر برن
نظریـــــــــــة الحـــــــــــل اإلبـــــــــــداعي للمشـــــــــــكالت لـــــــــــدى عینـــــــــــة مـــــــــــن طلبـــــــــــة الصـــــــــــف 

، جامعـــــــــــة عمـــــــــــان العربیـــــــــــة للدراســـــــــــات رســـــــــــالة دكتـــــــــــوراةالعاشـــــــــــر األساســـــــــــي. 
  العلیا، عمان.

ــــــــــــــــــیم التفكیــــــــــــــــــر: النظریــــــــــــــــــة ). ٢٠٠٧صــــــــــــــــــالح أبــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــادو ( .١٠ تعل
 والنشر والتوزیع، عمان.. دار المسیرة للطباعة والتطبیق

). ٢٠٠٣العـــــــــــــــــدل وصـــــــــــــــــالح شـــــــــــــــــریف عبـــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــاب ( عـــــــــــــــــادل .١١
ـــــــــدى العـــــــــادیین  ـــــــــى حـــــــــل المشـــــــــكالت ومهـــــــــارات مـــــــــا وراء المعرفـــــــــة ل القـــــــــدرة عل

  . ــــــــــًا ــــــــــوقین عقلی ــــــــــم الــــــــــنفس مجلــــــــــة والمتف ــــــــــة التربیــــــــــة ، التربیــــــــــة وعل ، كلی
  . ، الجزء الثالث ٢٧جامعة عین شمس ، العدد 

). ٢٠١١عبیــــــــدات ( عالءالـــــــدین و الجـــــــراح عبدالناصـــــــر .١٢
ــــة، فــــي: مســــتوى بصــــورته المعرفــــي وراء مــــا التفكیــــر مقیــــاس  النهائی

 ضــوء فــي جامعــة الیرمــوك طلبــة مــن عینــة لــدى المعرفــي وراء مــا التفكیــر

ـــــــــة فـــــــــي العلـــــــــوم التربویـــــــــةالمتغیـــــــــرات،  بعـــــــــض ـــــــــد المجلـــــــــة األردنی ، ٧، مجل
  .٢عدد 
).  مـــــــــــــــــــــــدى امـــــــــــــــــــــــتالك معلمــــــــــــــــــــــــي ٢٠٠٢المـــــــــــــــــــــــالكي ( عـــــــــــــــــــــــوض .١٣

رســـــــــــــــــالة رات تنمیــــــــــــــــة التفكیـــــــــــــــــر االبتكــــــــــــــــاري. الریاضــــــــــــــــیات لــــــــــــــــبعض مهـــــــــــــــــا
 ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.ماجستیر

 .وتطبیقــــات مفــــاهیم التفكیــــر، تعلــــیم ).١٩٩٩فتحــــي جــــروان ( .١٤

 .الجامعي، العین، اإلمارات الكتاب دار

فاعلیــــــــــــــة اســــــــــــــتخدام اســـــــــــــــتراتیجیة  ).٢٠٠٢حســــــــــــــام الـــــــــــــــدین ( لیلــــــــــــــى .١٥
لقرائـــــــــــي والتحصـــــــــــیل فـــــــــــي مـــــــــــادة العلـــــــــــوم مـــــــــــا وراء المعرفـــــــــــة لتنمیـــــــــــة الفهـــــــــــم ا

ـــــــــدى تالمیـــــــــذ الصـــــــــف الثـــــــــاني اإلعـــــــــدادي.  مجلـــــــــة التربیـــــــــة العلمیـــــــــة المجلـــــــــد ل
  .١٢٥ -١، العدد الرابع، ص.ص.  الخامس



  كامل محمد د.جمال  التفكیر تعلیم برامج بعض ضوء في األطفال ریاض معلمات طالبات لدى المعرفة وراء ما مهارات تنمیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٨٨ 

ــــــــــــــي ( محمــــــــــــــد  جمــــــــــــــل  فــــــــــــــواز .١٦ مدرســــــــــــــة المســــــــــــــتقبل ). ٢٠٠٦الرامیت
دار الكتــــــــــــــاب الجــــــــــــــامعي  مجموعــــــــــــــة رؤى وأفكــــــــــــــار و دراســــــــــــــات معاصــــــــــــــرة. 

  غزة. :
 مكتبــــة .اآللــــي الحاســـب تــــدریس طـــرق ).٢٠٠٧ســــالم (  محمـــد .١٧

 .الرشد، الریاض

ـــــال .١٨ ـــــر٢٠٠٦نضـــــال األحمـــــد ( الشـــــبل؛  من  اســـــتراتیجیات ). أث

 علـــى للمعلومـــات العالمیـــة الشـــبكة مـــن خـــالل المعرفـــي فــــوق التفكیـــر

 مقـــرر طالبـــات العلیـــا لـــدى التفكیـــر مهـــارات وتنمیـــة الدراســـي التحصـــیل

المنـــاهج  فـــي راســـاتد مجلـــة .ســـعود الملـــك بجامعـــة الریاضـــیة البرمجـــة
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ــــــــــــــــى .١٩ ). أثــــــــــــــــر اســــــــــــــــتخدام اســــــــــــــــتراتیجیات مــــــــــــــــا ٢٠٠٠شــــــــــــــــهاب (  من
وراء المعرفــــــــــــة فـــــــــــــي تحصــــــــــــیل العلـــــــــــــوم وتنمیـــــــــــــة مهــــــــــــارات عملیـــــــــــــات العلـــــــــــــم 
ــــــــــة والتفكیــــــــــر االبتكــــــــــاري لــــــــــدى تالمیــــــــــذ الصــــــــــف الثالــــــــــث اإلعــــــــــدادي.  التكاملی

 ، المجلد الثالث، العدد الرابع.مجلة التربیة العلمیة

ــــــــــــــــــاني ( دوحممــــــــــــــــــ .٢٠ ــــــــــــــــــداع واســــــــــــــــــالیب ). ٢٠٠٥الكن ســــــــــــــــــیكولوجیة االب
 . دار المسیرة للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن .تنمیته

 الصــــفي التــــدریس  ).٢٠٠٤والخزنــــدار ( عــــزو عفانــــة؛ نائلــــة .٢١

  .فلسطین  والتوزیع، غزة، للنشر . آفاقالمتعددة بالذكاوات
 وراء مـــــا اســـــتراتیجیات اســـــتخدام ). أثـــــر٢٠٠٥نـــــوال خلیـــــل ( .٢٢

 تالمیــذ لــدى العلــوم مــادة نحــو واالتجــاه العلمــي تنمیــة التفكیــر فــي معرفــةال

ـــد ،العلمیـــة التربیـــة مجلـــةاإلعـــدادي.  األول الصـــف  العـــدد الثـــامن، المجل

  .العلمیة للتربیة المصریة األول، الجمعیة



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٩  

). اثـــــــــــر إســــــــــــتراتیجیة تـــــــــــألف األشــــــــــــتات فــــــــــــي ٢٠١١هیفـــــــــــاء حمیــــــــــــد ( .٢٣
نـــــــــــــد طالبـــــــــــــات الصـــــــــــــف الخـــــــــــــامس األداء التعبیـــــــــــــري والتفكیـــــــــــــر أالبتكـــــــــــــاري ع

  .٤٧، العدد مجلة الفتحاألدبي. 
) " مــــــــــــــا وراء المعرفــــــــــــــة ، المفهــــــــــــــوم والداللــــــــــــــة ٢٠٠٣عبیــــــــــــــد ( ولــــــــــــــیم .٢٤

ــــــــــــــراءة والمعرفــــــــــــــة ،  ــــــــــــــة" الجمعیــــــــــــــة المصــــــــــــــریة للق ــــــــــــــة القــــــــــــــراءة والمعرف ،  مجل
 .العدد األول ، نوفمبر 

 فـــي المعرفـــة وراء مـــا اســـتراتیجیات اثـــر  ).٢٠٠٤علـــي ( وائـــل .٢٥

 الخــــامس الصــــف تالمیــــذ لــــدى المشــــكالت وحــــل اتتحصــــیل الریاضــــی

  .٩العدد  التدریس، وطرق المناهج في دراسات  االبتدائي.
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