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  الدراسة ملخص
  

تنمية التفكير اإلبداعي  ىعل أثر توظيف استراتيجية القبعات الست في تدريس اللغة اإلنجليزية
  لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة

  

أثـر توظيـف اسـتراتيجية القبعـات السـت فـي تـدريس اللغـة  معرفـة إلـى الدراسـة هـذه هـدفت
ولإلجابـة علـى ، طالبـات الصـف الثـامن األساسـي بغـزةاإلنجليزية علـي تنميـة التفكيـر اإلبـداعي لـدى 

 الدراسـة بطريقـة عشـوائية عينـة اختيـار تـم حيـث التجريبـي، المـنهج الباحثـة استخدمت أسئلة الدراسة،
 عـددها البـالغ نـةالعيّ  متبنـات الرمـال اإلعداديـة لالجئـات وقّسـالصـف الثـامن بمدرسـة  طالبـات مـن

 ضـابطة وأخـرى ،طالبـة )45(وعـددها مجموعـة تجريبيـة :متكـافئتين مجمـوعتين طالبـة إلـى) 90(
 الضـابطة فدرسـت أمـا ،)القبعـات السـت( التجريبيـة بطريقـة المجموعـة ودرسـت ،طالبـة )45(وعـددها
 وتـم للمعلـم، ودليـل ،اإلبـداعي التفكيـر اختبـار إعـداد تـم الدراسـة أهـداف ولتحقيـق؛ التقليديـة بالطريقـة
 تـم الدراسـة إجـراء وبعـد ،التجريبيـة والضـابطة الدراسـة مجمـوعتي علـى التجريـب قبـل االختبار تطبيق
 ومربـع مسـتقلتين، لعينتـين) ت(اختبـار وتـم تحليـل نتـائج الدراسـة باسـتخدام ،البعـدي االختبـار تطبيـق
  .تنمية التفكير اإلبداعي ىعل )القبعات الست(تأثير استراتيجية  حجم لقياس إيتا

  

  :التالية وأظهرت الدراسة النتائج
  

بــين متوســط درجــات طالبــات ) α  0.05 ≤(جــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى و  .1
) التقليديـة(ومتوسـط درجـات طالبـات المجموعـة الضـابطة ) القبعـات السـت(المجموعة التجريبية 

   .في مهارة الطالقة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية
ســط درجــات طالبــات بــين متو ) α  0.05 ≤(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  .2

) التقليديـة(ومتوسـط درجـات طالبـات المجموعـة الضـابطة ) القبعـات السـت(المجموعة التجريبية 
   .في مهارة المرونة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية

 بــين متوســط درجــات طالبــات) α  0.05 ≤(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  .3
) التقليديـة(ومتوسـط درجـات طالبـات المجموعـة الضـابطة ) القبعـات السـت(المجموعة التجريبية 

   .في مهارة األصالة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية
بــين متوســط درجــات طالبــات ) α  0.05 ≤(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  .4

) التقليديـة(ومتوسـط درجـات طالبـات المجموعـة الضـابطة ) القبعـات السـت(يبية المجموعة التجر 
  .في مهارة اإلفاضة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية
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بــين متوســط درجــات طالبــات ) α  0.05 ≤(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  .5
) التقليديـة(ومتوسـط درجـات طالبـات المجموعـة الضـابطة ) القبعـات السـت(المجموعة التجريبية 

 .في التفكير الكلي في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية
   

  :التالية بالتوصيات الباحثة أوصت الدراسة نتائج ضوء وفي
 

 توظيـف اسـتراتيجية كيفيـة المعلمـين علـى لتـدريب الخدمـة أثنـاء للمعلمـين تـدريبي برنـامج إعـداد .1
  .في اللغة اإلنجليزية اإلبداعي التفكير لتنمية اللغة اإلنجليزية  تدريس في )القبعات الست(

تعطـي للمـتعلم أرضـًا خصـبة  نهـاأل ،)القبعات الست(استراتيجية  المعلمين على استخدام تشجيع .2
ومناســبة لممارســة اإلبــداع، وتجعلــه ينســجم مــع تطبيقــات التفكيــر اإلبــداعي حيــث يتضــمن تقــديم 

  .مقترحات وتطوير أفكار جديدة
شـيق بحيـث تركـز  بأسـلوب وعرضـها ومحتواهـا اللغة اإلنجليزية تخطيط مناهج في النظر إعادة .3

االقتصــــار علــــى  علــــى تنميــــة التفكيــــر اإلبــــداعي لــــدى طلبــــة المرحلــــة األساســــية العليــــا، ولــــيس
  .المعلومات والمعارف

لالهتمـام  أطـول وقـت إعطـاء علـى المعلمـين يسـاعد مّمـا الدراسـي المـنهج محتـوى تقلـيص .4
 . اإلبداعي والتفكير بالتفكير،

 والبعـد عـن الحديثـة التـدريس وأسـاليب طـرق اسـتخدام اللغة اإلنجليزيـة علـى تدريس في التركيز .5
  . قبل الطلبة من الفعالة بالمشاركة االهتمام دون الحفظ على تركز التي التقليدية األساليب
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Abstract 
 
The impact of using (Six Hats) strategy on teaching English Language 

for eighth Graders on developing creative thinking in Gaza 
 

The study aimed to identify the effect of using (six hats) strategy on 
teaching English language for eighth graders on developing the creative 
thinking in Gaza. 

To answer the questions of the study, the researcher adopted the 
experimental approach. The study was conducted in Al-Rmal Preparatory 
Girls School. The researcher selected a random sample consisting of two 
eighth grade classrooms. The sample of the study consisted of (90 students) 
, they were divided into two groups: the experimental and the control group 
from eighth grade. The six hats strategy was used in teaching the 
experimental group , while the traditional method was used with the control 
one in the first semester of the school year (2011 – 2012). For accomplish 
study’s objectives, the researcher composed creative thinking test,  teacher’s 
guide book . 

The test was implemented before examination on the both the 
experimental and the control groups and after the study implementation , 
the results were statistically analyzed ,using T- test for two independent 
samples in addition to Eta square to measure the effect of the (six hats) 
strategy on developing the creative thinking.  
 
The findings of the study showed the following: 
 

1. There are statistically significant differences at (a<0.05) in post- test 
of creative thinking between the experimental group who learned by 
using six hats strategy and the control group who learned by using the 
traditional method on developing the fluency  skill in favor of the 
experimental group. 

2. There are statistically significant differences at (a<0.05) in post- test 
of creative thinking between the experimental group who learned by 
using six hats strategy and the control group who learned by using the 
traditional method on developing the flexibility  skill in favor of the 
experimental group. 

3. There are statistically significant differences at (a<0.05) in post- test 
of creative thinking between the experimental group who learned by 
using six hats strategy and the control group who learned by using the 
traditional method on developing the originality skill in favor of the 
experimental group. 
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4. There are statistically significant differences at (a<0.05) in post- test 
of creative thinking between the experimental group who learned by 
using six hats strategy and the control group who learned by using the 
traditional method on developing the elaboration  skill in favor of the 
experimental group. 

5. There are statistically significant differences at (a<0.05) in post- test 
of creative thinking between the experimental group who learned by 
using six hats strategy and the control group who learned by using the 
traditional method on developing the creative thinking  skills  in favor 
of the experimental group. 

 
In  the light of the previous  findings, the researcher recommended  the 
following: 
 

1. Designing a training program that training teachers on how to use the 
six hats strategy in teaching English language to develop the creative 
thinking . 

2. Encourage teachers to use the six hats strategy because it helps 
students to practise the creative thinking. 

3. Review of  the English language   curricula planning and presented it 
in an interesting way to focus on the development of creative thinking 
among the students of upper primary stage, and not limited to 
information and knowledge.  

4. Reduce  the  content  of curriculum  to  give teachers more  time  and 
attention to creative thinking . 

5. Focus on the use of modern methods in teaching English language   
and avoid the traditional  methods . 
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  داءـــــــــــاإله
  

إىل  ثنائها، ويذهب العناء بلقائها،إىل من خيجل العطاء من عطائها، ويعجز الثناء عن 
  غري جمذوذ عطاء موفوراً  من أعطت بال حدود،

  " أمي احلبيبة حفظها اهللا" 
  

، وال ميل ، وأرشدني بكل حلم، إىل من يفرح لنجاحي دوماً من علمني حب العلمإىل 
  من إجابة طلبي يوماً 

  " أبي احلبيب حفظه اهللا "
  

  رفقتيب، ومن أسعد بكونهم الدنياإىل سندي بعد اهللا وعزوتي يف هذه 
  " إخوتي وأخواتي األحباء" 

  

   ، ومن بقيت يل ذكراها يف حياتيشاركتني طفولتي، وسكنت قلبي ووجدانيإىل من 
  "رمحها اهللا وأسكنها فسيح جناته" ملياء " أختي الغالية " 

  

  ، ويلهج قلبي لدعاهاملرآها، وتشتاق عيني إىل من يفرح قلبي بلقياها
  " عمتي الغالية فاطمة" 

  

  إىل من دق قلبي مبولده، وجاء اخلري مبقدمه
  "الغايل أمحد أنبته اهللا نباتًا حسنًا "  

  

وغ القمم، وحيلم ـاهلمم، ويتمىن بل، ويسعى لعلو األممإىل كل من يهتم برقي 
  جيل مبدع واع يسمو بنا بني األممة ـبرتبي

  

   عاملتواض اجلهد هذا أهدي اً مجيع إليهم
  

  الباحثة 
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  شكر وتقدير
  

والصـالة والسـالم علـى النبـي المصـطفى الصـادق الوعـد  ،الحمد هللا رب العـالمين
منــا مــا ينفعنــا، مــا علمتنــا إنــك أنــت العلــيم الحكــيم، اللهــم علّ  األمــين، اللهــم ال علــم لنــا إالّ 

ــًا وارزقنــا إتباعــه، وأرنــا الباطــل  وانفعنــا بمــا علمتنــا، وزدنــا علمــًا يــا كــريم، أرنــا الحــق حق
  :أما بعد واحشرنا برحمتك مع األنبياء والصالحين، ، باطًال وارزقنا اجتنابه

فحمـــدًا لـــك ربـــي علـــى عظـــيم عطايـــاك، وجزيـــل نعمـــك، فمنـــك وحـــدك القـــوة فـــي 
، ومنــــك وحــــدك العلــــم فــــي أوقــــات الجهــــل، أعنــــت فيســــرت، ويســــرت الضــــعف لحظــــات
 بإنجـاز وكرمـه بفضـله علـيّ  مـنّ  أن وآالئـه نعمائـه علـى اً وأخيـر  أوالً  هللا فالحمـد فأعنـت،

  .الدراسة هذه

النَّـاَس َلـْم َمـْن َلـْم َيْشـُكِر «سولنا الحبيب صلى اهللا عليه وسلم وانطالقًا من كالم ر 
ـــم  »َيْشـــُكِر اللَّـــهَ  فـــإني أتقـــدم بعظـــيم الشـــكر والتقـــدير إلـــى الجامعـــة اإلســـالمية منـــارة العل

بين أركانها، والشكر موصول لكليـة التربيـة والعلماء التي شرفت بالدراسة فيها، والتجوال 
وعمـــادة الدراســـات العليـــا حيـــث أتاحـــت لـــي فرصـــة الدراســـة والبحـــث، كمـــا أتقـــدم بعظـــيم 

لتفضـله بقبـول اإلشـراف علـى  ؛عبد المعطي األغا/ شكر والتقدير إلى أستاذي الدكتورال
ار لـي دروب فقد أعانني في التغلـب علـى كثيـر مـن الصـعاب العلميـة، وأنـ ؛هذه الدراسة

  .البحث، بقلب مخلص، وصدر متسع، فجزاه اهللا خير الجزاء

               عـوض قشـطة/ الـدكتور :المـوقرة المناقشـة لجنـة ألعضـاء كما أتقـدم بجزيـل الشـكر واالمتنـان،
رة لـي بمـا يثـري وتوجيهاتهمـا النّيـالدراسـة  هـذه مناقشـة لقبولهمـا ؛ الـرحيممحمـد عبـد / والـدكتور
  .الدراسة

 إدارة وٕالـى ،الدوليـة الغـوث بوكالـة التعلـيم إلدارة وتقـديري بشـكري أتقـدم كمـا
 تطبيـق فـي الّبنـاء لتعـاونهم مدرسة بنات الرمـال اإلعداديـة لالجئـات وطالبات ومعلمات
  .الدراسة أدوات
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وتقديري إلى كل من شارك بجهد في الحكم على أدوات الدراسة  كما يمتد شكري
  .جامعيين، وموجهين، ومعلمين فلهم مني جزيل الشكر من أساتذة

 فـي دءوبمتـه مـن جهـد خـالتي فاطمـة لمـا قدّ  ابنـةكما أتقدم بالشكر الجزيل إلـى 
  .الدراسة، فلها جزيل الشكرهذه و تنسيق طباعة 

  .أو رأيًا سديداً  ،م لي جهداً إلى كل من قدّ وال يفوتني أن أتقدم بالشكر 

ي ا من غفلتهم من غير قصد فلهم منّ أمّ  ،هؤالء من ذكرتهم من أصحاب الفضل
  .الشكر والتقدير كل

بسـيطة  وأخيرًا الحمد هللا الذي وفقني إلخراج هذه الدراسة المتواضعة، فهـي نقطـة
وأسأل اهللا العلـي ، لفضل الكبيرمن محيط العلم، الذي ال يدرك أغواره إال اهللا، وهو ذو ا
ال يخلــو  ،إنســاني كــأي عمــل ،العظــيم أن أكــون قــد وفقــت فــي هــذه الدراســة، فهــذا العمــل

أ أو نســيان فمــن مــن نقــص أو قصــور، فمــا كــان مــن توفيــق فمــن اهللا، ومــا كــان مــن خطــ
  .نفسي ومن الشيطان

  

  عوانا أن الحمد هللا رب العالمين خر دآهذا وباهللا التوفيق و 

  

  الباحثة
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  قــــائمة المحتــويات
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  الفصل األول
  ةـخلفية الدراس

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



2 

  مقدمة الدراسة  •

والتسارع العلمي للمعارف  ،وكيفاً  اً التطور الهائل كمإن من أبرز سمات هذا العصر ذلك 
ر التقنية والمعلومات، فقد ـوأنه عص اإلنسانية وتجددها بصورة مستمرة لم تعهدها البشرية من قبل،

التقدم التقني يساير هذا  ا يتطلب إعداد األجيال القادمة إعداداً ، ممّ ملموساً  حقيقياً  أصبح ذلك واقعاً 
، ولكل مرحلة منها ريخه الطويل مراحل عديدة من التطو وقد شهد اإلنسان عبر تار  الهائل،

ى عصر الثورة والتي تسمّ  ،أبرزها المرحلة التي نعيشها اآلن ولعلّ  ،زها عن غيرهاخصائص تميّ 
 ار المعرفيـوازدادت المعرفة زيادة هائلة حتى أصبح يطلق عليه عصر االنفج ،التقنيةالعلمية و 

  ).1: 1998سليم، (

وبالتالي لم يعد يقاس رصيد الدول بمـا تملكـه مـن ثـروات طبيعيـة فحسـب بـل بمـا تملكـه مـن 
استيعابها للتغيرات التكنولوجية والمعلوماتيـة  ىومدعقول يستفاد منها في صناعة المعرفة وهندستها، 

فــاظ علــى أصــالة الهويــة التــي تعتمــد والح ،المذهلــة، وٕاحــداث نــوع مــن التــوازن بــين معاصــرة العولمــة
  .)213:2004عفانة ونشوان، (على تفجير الطاقات الخالقة والمبدعة وٕامكانية توظيفها 

ويعــد  مجتمــع معاصــر، مــن أهــداف التربيــة فــي أيّ  ولــذا أصــبح تنميــة التفكيــر العلمــي هــدفاً 
كونــه األداة التــي تعمــل علــى حــل المشــكالت  ؛االهتمــام بــالتفكير مــن أبــرز أولويــات العصــر الحــديث

ويمكـــن للمدرســـة باعتبارهـــا إحـــدى المؤسســـات التربويـــة أن تســـهم فـــي تحقيـــق هـــذا  وتـــذليل العقبـــات،
وأنشــطة  ىطريــق المــنهج بمــا يحتويــه مــن محتــو  مهــارات التفكيــر عــن ىب علــالهــدف بتــدريب الطــالّ 

  .العقل البشري تعليمية واستراتيجيات تدريسية يستخدمها المعلم إلنماء
  

إنتـاج أفكـار  ىالمختلفـة التـي تسـاعد المـتعلم علـ أحد أنماط التفكيـر اإلبداعيويعتبر التفكير 
مـن  اإلبداعيالتفكير تتميز بالتفرد والحداثة والتنوع كاستجابة لمشكلة أو موقف مثير، وتظهر أهمية 

، وأهــم أهــداف تــدريس اللغــة وبــةوأحــد عوائــد الــتعلم المرغ ،مســتويات التفكيــر للمــتعلم ىحيــث أنــه أرقــ
  ).13:1999-14( اللغة االنجليزية منهج وثيقةتحقيقها كما ورد في  ىاالنجليزية التي نسعى إل

  

إن إعطـــاء : " مجتمـــع بقولـــه أهميـــة تنميـــة قـــدرات التفكيـــر اإلبـــداعي أليّ ) تـــويني(ولقـــد أكـــد 
مجتمــــع مــــن  النســــبة أليّ الفــــرص المناســــبة لنمــــو الطاقــــات اإلبداعيــــة هــــي مســــألة حيــــاة أو مــــوت ب

 : كمـا أشـار الـدريني إلـى العالقـة بـين التطـوير واإلبـداع بقولـه ،)75: 1985األلوسي، " (المجتمعات
إن العالقة بين اإلبداع والتطوير عالقة ال تنفصم عراها، فعلى عـاتق المبـدعين يقـع عـبء تطـوير " 

االجتماعيـة مـن هنـا ال يمكـن الفصـل من المصاعب النفسـية و  المنهج وتقدمه متحملين في ذلك كثيراً 
  .)161: 1982الدريني،( "بين االهتمام بدراسة اإلبداع وتنميته، وبين إحداث التطور الشامل
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إعـــداد  )م1987(وكــان مــن توصــيات مــؤتمر التطــوير التربــوي الــذي عقــد فــي عمــان عــام 
الفرديــة، وربــط التعلــيم تعلــيم التفكيــر، ومراعــاة الفــروق : ز علــى ثالثــة محــاور أساســية هــيمنــاهج ترّكــ

كمــا يوصــي التقريــر الــذي صــدر مــن اللجنــة االستشــارية القوميــة الخاصــة بالتربيــة اإلبداعيــة  ،بالحيــاة
ا  مـي التفكيـر اإلبـداعي ات تـدريب المعلمـين أن تنّ المعلمـين وكلّيـ) NACCCE , 1999: 91( ناس

ن قصد وذلك منذ السـنوات المبكـرة، وكـذلك أوصـى بتعلـيم اللغـة اإلنجليزيـة وكأنهـا فـن كغيرهـا مـن ع
  . لم من التجربةيل والتعّ ع على التخّ بطرائق تشجّ ) ، التربية الفنيةمثال ذلك الشعر(الفنون اإلبداعية 

تفكيـرهم، كبيـر علـى طريقـة   حـد إلـى يعتمـد الدراسـية المواضيع شتى في لبةالطّ  تحصيل إن
منهاج اللغـة؛ اللغـة التـي  في والسيما التربوية، للمناهج الرئيسة األهداف أحد لذا أصبح تعليم التفكير
ن اإلنتــاج اللغــوي مــن أكبــر الــدالئل علــى إفــ فــي اللغــة، تشومســكي لنظريــة ووفقــاً  هــي مكمــن اإلبــداع،
المـــواد الدراســـية التـــي  اللغـــة االنجليزيـــة مـــنوتعتبـــر .,Chomsky) (1968:3 إبـــداع العقـــل البشـــري

مليــة ع ،وتقــوم (Kachru,1992:2) مالمدرســية فــي غالبيــة أنحــاء العــال تظهــر بإلحــاح فــي المنــاهج
كمـا تـرتبط  تدريسها بإطالع المتعلمين على أشكال المعرفة و التي تميز المجتمع الناطق بهذه اللغة،

  . (Bushman, 2001:7) اإلبداعيعمليات وطرائق تدريسها بالعملية اإلبداعية و طرائق التفكير 
 لدراسة التفكيـر 1950 عام منذ االهتمام من كبيرا قدرا والتربية النفس علماء بذل فقد لهذاو 
 لدى ةوالملحّ  المهمة الحاجات من حاجة ليمثّ  التفكير من النوع هذا أن باعتبار والمبدعين اإلبداعي

 المجـاالت، ىشـتّ  فـي الكامنـة أبنائها وطاقات ثرواتها لواستغال وازدهار تنمية أجل من ؛المجتمعات
المجـاالت  فـي جميـع وتطويرهـا مجتمعـاتهم تنميـة فـي ةمهّمـ بـأدوار يقومـون نيالمبـدع فـاألفراد

  . )99: 2002جروان،(
  

    : بداعيمن مظاهر االهتمام بالتفكير اإل
  ـــاول الطـــرق ـــة  بتن ـــدريس اللغـــة اإلنجليزي اهتمـــام البحـــوث والدراســـات التـــي أجريـــت فـــي مجـــال ت

 ،)2010فلمبـان، ( مثـل دراسـة اإلبـداعيواالستراتيجيات التدريسية التي تسهم فـي تنميـة التفكيـر 
  دراســــــــةو  ،)2004بكــــــــر،(دراســـــــة و  ،)2004ث،فيلــــــــ( ودراســـــــة ،)2009الربيــــــــاوي، (ودراســـــــة 

وقـد توصـلت هـذه الدراسـات إلـى فاعليـة بعـض طـرق  ،)1986،سـعفان( ودراسـة ،)1998أوتو،(
العصــــف الــــذهني، التصــــنيف  ،)4mat(نظــــام  ،،اإللكترونيــــة  األلعــــاب التعليميــــة ::مثــــل  التــــدريس

   )كــورت لــدي بونــو(و ،)ســكامبر(طريقتــي مقطعــي للمفــردات، و ، التركيــب البالخصــائص المميــزة
 ،اإلبـداعيبعـة أقـل فعاليـة فـي تنميـة التفكيـر ، وأن طرق التـدريس المتّ اإلبداعيفي تنمية التفكير 

ي اسـتراتجيات جديـدة تسـاعد المـتعلم علـى أن يكتشـف بنفسـه وأوصت تلك الدراسات بضرورة تبّنـ
  .لديه اإلبداعيجديدة من مواقف تعليمية ايجابية لتنمية التفكير  أفكاراً 
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  وجـــود بعـــض البـــرامج العالميـــة التـــي تتضـــمن الكثيـــر مـــن األمثلـــة الواقعيـــة المثيـــرة للتفكيـــر مثـــل
 .)De Bono(الذي اقترحه دي بونو ) Thinking Cort(برنامج الكورت 

 

 اتر الضـرو  مـن ضـرورة أصـبح عقليـة كقـدرة اإلبـداع بتنميـة االهتمـام أن :وتـرى الباحثـة
 المعلومـات نقـل علـى قاصـراً  المدرسـة دور يعـد فلـم ،الدراسـية المنـاهج عـاتق علـى التـي تقـع ةالملّحـ

 اإلبداعيـة، قدراتـه وتطـوير اإلبـداعي التفكيـر علـى الطالـب تعويـد عـن مسـئوالً  أصـبح بـل ،والمعـارف
الهـدف  علـى تركيزهـا المعلومـات إلـى بحفـظ يعنـى الـذي التقليـدي المدرسـة هدف من أن االنتقال كما

 على مواجهة الفرد تعين التي العقلية القدرات على زيركّ  إنما ،للحياة الفرد بإعداد يهتم الذي الحديث
  .اإلبداعية قدراتهم تطوير خالل من وذلك ؛القادمة الحياة

 مجـاالت ىشـتّ  فـي وتطبيقاتهـا المعلومـات إنتـاج مجـال فـي المتالحقـة التطـورات هـذه ومـع
 نالـتمكّ  مـن لـه فالبـد الـزمن، مـع سـباق فـي - التربوية العملية محور باعتباره - المعلم أصبح الحياة
 التفكيـر مهـارات يتنّمـ وتقنيـات اسـتراتيجيات وتطـوير وتطبيـق ،والمناسـبة الحديثـة التـدريس طرق من

 إنتـاج فـي واإلسـهام، العلميـة المعرفـة نـواتج كـل اسـتثمار علـى قـادرين لجعلهـم ؛بالطـالّ  لدى قالخالّ 
 وٕايجـاد ،التفكيـر علـى المتعلمـين بمسـاعدة؛ المبتغـاة آفاقهـا إلـى التربويـة العمليـة بقيادة وذلك ؛المعرفة
  .)2001: 150الطيطي، (تواجههم التي التقليدية غير للمشكالت المبتكرة الحلول

يسـتلزم والتـدريس مـن أجـل اإلبـداع  أن مصطلح التدريس إبداعياً  )Williams(وليامز ىوير 
ـــ ،الـــة الجيـــدةوفنيـــات التـــدريس الفعّ ســـتراتيجيات وأســـاليب تـــوفير مجموعـــة مـــن ا  ،وتـــدعم ،زالتـــي تحّف

  ).113-111: 1992، عبد الحميد( معاً  ووجدانياً  ع اإلبداع معرفياً وتشجّ 
ومــن بــين الطرائــق واالســتراتيجيات التــي تتــيح لنــا فــرص اســتثمار وتنميــة التفكيــر اإلبــداعي 

  :لدى المتعلم ما يلي
 تمثيل األدوارRole Playing).(  
 ات حصر الصف)(Attributes Listing.  
 طريقة القوائم (Checklists).  
  التحليل الشكلي(Morphological Analysis).  
  العصف الذهني)Brain Storming.( 
 قبعات التفكير الست )Six Thinking Hats.(  

 ،اإلبــداعياســتراتيجيات تنميــة التفكيــر  إحــدى) De Bono(ولــذا تعــد اســتراتيجية دي بونــو
ــ ىوتقــوم علــ ســت أنمــاط واعتبــار كــل نمــط كقبعــة  ىافتــراض أن التفكيــر اإلنســاني يمكــن تقســيمه إل

وهـي ليسـت قبعـات حقيقيـة وٕانمـا هـي  ،يرتديها الفرد أو يخلعها حسـب طريقـة تفكيـره فـي هـذه اللحظـة
نمـط آخـر مـن التفكيـر بشـكل دقيـق  ىنـة ثـم يتحـول إلـقبعات نفسية تجعـل اإلنسـان يفكـر بطريقـة معيّ 
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فــي نفــس الوقــت،  يءمــن القيــام بكــل شــ بــدالً  ،ع طريقــة تفكيــر واحــدة فــي الوقــت الواحــديوضــح إتبــا
ات نظــر مختلفــة قبــل أن نقــرر مــا فكــرة مــن خــالل ســت وجهــ أيّ  ىوبهــذه الطريقــة يمكــن أن ننظــر إلــ

  ).,2000De Bono: 2(أو اإلجراء الذي سوف يتخذ نحوها  ،أهمية الفكرة ىمد

والقبعــة يضـاء ترمـز إلــى التفكيـر المحايـد، ، فالقبعــة البزهلـون وكـل لــون لـه رمـ وكـل قبعـة لهــا
الحمــراء ترمــز إلــى التفكيــر العــاطفي، والقبعــة الصــفراء ترمــز إلــى التفكيــر اإليجــابي، والقبعــة الســوداء 

والقبعـة الزرقـاء ترمـز إلـى  ترمز إلى التفكيـر السـلبي، والقبعـة الخضـراء ترمـز إلـى التفكيـر اإلبـداعي،
  .التفكير الشمولي

وهـذه القبعـات تعمـل  نوعيـة تفكيـر كـل قبعـة،و  وتم اختيـار األلـوان بطريقـة تتوافـق مـع طبيعـة
في تكامل وتناسـق يشـبه التنـاغم فـي ألـوان الطيـف بأسـلوب علمـي ومنطقـي يعكـس فكـرة عمـل العقـل 

  .البشري

 بـين ةهاّمـ تطوريـة واسـتفادات ،قويـة عالقـات وتشـابهات أن هنـاك :ا سبق ترى الباحثـةوممّ 
 التفكيـر ومهـارات المشـكالت، حـل ومهـارات العلمـي، التفكيـر مهـارات مـن الحاليـة وكـل سـتراتيجيةاال

التفكيـر اإلبـداعي  تنميـة إلـى الحاليـة اإلسـتراتيجية اسـتخدام ييـؤد أن توقـع يمكـن ثـم اإلبـداعي، ومـن
  .ومهاراته

 معلومـاتال باسـتيعاب نالطلبـة يقومـو  أن نجـد مدارسـنا فـي الحـالي الواقـع إلـى وبـالنظر
 مـا وهـذا تتعـرض للنسـيان، مـا وسـرعان االمتحـان، فـي باسـترجاعها نيقومـو  لكـي وذلـك ؛وحفظهـا
 لعـدم وذلـك ؛مبحث اللغة اإلنجليزية لدى الطلبة في التحصيل مستوى انخفاض من الباحثة الحظته

 هنـا ومن والتلقين، الحفظ على واعتمادهم ،المعلومات هذه اكتساب عملية في جهد بأيّ  الطلبة قيام
 لدى التفكير لتنمية وأساليب واستراتيجيات طرق عن وضرورة البحث الحالية، الدراسة مشكلة نشأت
   .الطلبة

 التفكيـر اإلبـداعي تنميـة فـي المختلفـة التدريسـية الطرائـق أثـر بدراسـة االهتمـام مـن وبـالرغم
 أثـر اسـتراتيجية اكتشـاف تحـاول لـم – الباحثـة علـم حـدود فـي – الدراسـات هـذه أن إال الطلبـة لـدى

  . اللغة اإلنجليزية مجال في اإلبداعي التفكير تنمية على) القبعات الست(

–  الرابعـة المرحلـة فـي غالبـاً  يقـع الـذي األساسـي الثـامن الصـف أن طلبـة :الباحثـة وتـرى
 المرونـة، الطالقـة،( بعـض مهاراتـه وفهـم، اإلبداعي التفكير على ونقادر  – دةلمجر ا العمليات مرحلة

 الكتابـة وقواعـد باللغـة مإلمـامه إلـى إضـافة ،السـابقة الـثالث المراحـل مـن أفضل) اإلفاضة األصالة،
 الثـامن الصـف إلـى اختيـار ةــــالباحث دفـع مـا وهـذا ؛يــــاإلبداع رـيــالتعب مـن مهـــــــــــنتمكّ  قـد يـــالت

  .يــاألساس
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 بالكشـف وذلـك ؛الحاليـة الدراسـة إجراء إلى بالحاجة الباحثة شعرت فقد سبق ما إلى واستناًدا
أثـــر توظيــــف اســـتراتيجية القبعـــات الســــت فـــي تــــدريس اللغـــة اإلنجليزيـــة علــــى تنميـــة التفكيــــر : "عـــن

لعـل ذلـك يسـاعد الطلبـة والمعلمـين والمشـرفين  ،"لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغـزة اإلبداعي
  .ومن هنا نبعت مشكلة الدراسة ؛التحصيل في هذه المادة ىوالمختصين في رفع مستو 

  مشكلة الدراسة •
  

   :الدارسة بالسؤال الرئيس التاليتتحدد مشكلة 
تنميــة التفكيــر  ىنجليزيــة علــمــا أثــر توظيــف اســتراتيجية القبعــات الســت فــي تــدريس اللغــة اإل

  اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة؟
  

   :ليةالفرعية التاويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة 
  

ــمــا اســتراتيجية القبعــات الســت المــراد توظيفهــا فــي تــد -1 تنميــة التفكيــر  ىريس اللغــة االنجليزيــة عل
  اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة؟

 ومتوسـط  ،)القبعـات السـت(مجموعـة التجريبيـة بين متوسط درجات طالبـات ال اختالفوجد يهل  -2
في مهارة الطالقة وذلك في نتـائج اختبـار التفكيـر ) التقليدية(درجات طالبات المجموعة الضابطة 

  اإلبداعي البعدي؟

ومتوسـط ، )القبعـات السـت(بين متوسط درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة  اختالفوجد يهل  -3
تـائج اختبـار التفكيـر في مهارة المرونة وذلك فـي ن) التقليدية(درجات طالبات المجموعة الضابطة 

  اإلبداعي البعدي؟

ومتوسـط ، )القبعـات السـت(بين متوسط درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة  اختالفوجد يهل  -4
في مهارة األصالة وذلك في نتائج اختبار التفكيـر ) التقليدية(درجات طالبات المجموعة الضابطة 

 اإلبداعي البعدي؟

 ومتوســط، )القبعــات الســت(ات طالبــات المجموعــة التجريبيــة بــين متوســط درجــ اخــتالفوجــد يهــل  -5
التفكيـر  نتـائج اختبـارفي مهـارة اإلفاضـة وذلـك فـي ) التقليدية(درجات طالبات المجموعة الضابطة 

  اإلبداعي البعدي؟

ومتوسـط ، )القبعـات السـت(بين متوسط درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة  اختالفوجد يهل  -6
وذلك في نتائج اختبار التفكيـر  ؛في التفكير الكلي) التقليدية(درجات طالبات المجموعة الضابطة 

  اإلبداعي البعدي؟
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      فروض الدراسة   ••

  :التالية عن األسئلة السابقة إلى اختبار صحة الفروض تسعى هذه الدراسة في إطار اإلجابة     

بـــين متوســـط درجـــات طالبـــات  )α  0.05 ≤( توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى -1
) التقليديـة(المجموعـة الضـابطة طالبـات ومتوسـط درجـات ) القبعـات السـت(التجريبية  المجموعة

   .البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبيةاختبار التفكير اإلبداعي  في طالقةالمهارة في 

بـــين متوســـط درجـــات طالبـــات  )α  0.05 ≤( توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى -2
) التقليديـة(المجموعـة الضـابطة طالبـات ومتوسـط درجـات ) القبعـات السـت(التجريبية  المجموعة

   .طالبات المجموعة التجريبية اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح في مرونةالمهارة في 

بـــين متوســـط درجـــات طالبـــات  )α  0.05 ≤( توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى -3
) التقليديـة(المجموعـة الضـابطة طالبـات ومتوسـط درجـات ) القبعـات السـت(التجريبية  المجموعة

   .موعة التجريبيةاختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المج في صالةاألمهارة في 

بـــين متوســـط درجـــات طالبـــات  )α  0.05 ≤( توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى -4
) التقليديـة(المجموعـة الضـابطة طالبـات ومتوسـط درجـات ) القبعـات السـت(التجريبية  المجموعة

  .التجريبيةاختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة  في مهارة اإلفاضةفي 

بـــين متوســـط درجـــات طالبـــات  )α  0.05 ≤( توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى -5
) التقليديـة(المجموعـة الضـابطة طالبـات ومتوسـط درجـات ) القبعـات السـت(التجريبية  المجموعة

   .اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية فيالتفكير الكلي في 
  
  

  داف الدراسة ــأه •
  :ما يلي ىدف الدراسة الحالية إلته

  .تقديم نموذج إجرائي إلستراتيجية القبعات الست من خالل دليل المعلم .1
أثر توظيف استراتيجية القبعات الست في تـدريس اللغـة اإلنجليزيـة فـي تنميـة مهـارات  معرفة .2

 .التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة

  
  
  



8 

  أهمية الدراسة •
  :تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها قد

فـي المقـررات األخـرى فـي ) القبعات السـت(الستخدام إستراتيجية  ىخر تفتح المجال أمام بحوث أ -1
  . مراحل تعليمية مختلفة

  .تطوير المناهج الفلسطينية والعملية التعليمية ىتفيد القائمين عل -2
  .والباحثين اآلخرين من خطوات وٕاجراءات الدراسة ،والمشرفين التربويين ،تفيد المختصين -3
 قـد )القبعـات السـت (اسـتراتيجية باسـتخدام اللغـة اإلنجليزيـة تـدريس تتضـمن لـدروس نماذج تقدم -4

  .المجال هذا في العاملين تفيد
  
  حدود الدراسة •

  :اآلتية الحدود في الدراسة هذه نتائج تعميم يتحدد
  

  :البشري الحد1- 
  .األساسي الثامن الصف طالبات من عشوائية عينة على الدراسة هذه اقتصرت    
  :المكاني الحد2- 
 الدولية الغوث لوكالة اإلعدادية لالجئات التابعة بنات الرمال مدرسة على الدراسة هذه اقتصرت    
 . غزة بمحافظة    
  :الزماني الحد3- 
  .)م (2011 - 2012 الدراسي للعام األول الدراسي الفصل بداية في الدراسة هذه تطبيق تم    
  :األكاديمي الحد 4-
   :ابــــــ، من كت)taste of Arab  culture)  A دة ـــــعلى وح ةــــــــــــالدراس هذه اقتصرت    

English for Palestine)( الدراسي للعام فلسطين في األساسي الثامن طلبة الصف المقرر على 
  .)م(2011 - 2012

  
 الدراسة ماتمسلّ  •

 :هما في دراستها، اثنتين مسلمتين على الباحثة اعتمدت
 .صالحة بيئة في والنمو للتدريب وقابل متفاوتة بنسب ولكن الجميع لدى دموجو  التفكير  -1
  .نةمعيّ  تدريس طرائق أو برامج باستخدام اإلبداع تنمية يمكن  -2
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  مصطلحات الدراسة  •
 :اآلتي النحو على اً إجرائي الدراسة مصطلحات تعريف تم

  : استراتيجية  1-

 اإلمكانيـات كافـة مسـتخدًما المعلـم بهـا يقـوم التـي واإلجـراءات الخطـوات مـن مجموعـة هـي
  . المحددة األهداف تحقيق أجل من المتاحة والوسائل

 

  ):القبعات الست(استراتيجية   2-

ــ ، تســتخدمها مرتبــةأســس وٕاجــراءات علميــة مخططــة و  ىاســتراتيجية تعليميــة تــم  توظيفهــا عل
معلمة اللغة االنجليزية في الصف في ضوء ما ورد في دليـل المعلـم، لتنظـيم أنمـاط التفكيـر المختلفـة 

ليمـي وتســتخدم بشـكل فــردي أو ، بنــاًء علـى طبيعـة الموقــف التعمها إلـى ســت أنـواع مــن التفكيـروتقّسـ
  .جماعي

  

  : التفكير  3-

 النتـائج خـالل مـن عليـه نسـتدل أن يمكـن الـدماغ فـي يحـدث ملمـوس غيـر عقلـي نشـاط هو
  . معين حدث أو موقف يواجه عندما اإلنسان ايظهره لتيا

  

  : بداعيالتفكير اإل 4-

هـة المشـكالت أو المواقـف نوع من التفكير يتسم بـالرقي يظهـر فـي سـلوك صـاحبه عنـد مواج
والتـي يسـتطيع المعلـم  عقليـة منهـا الطالقـة والمرونـة واألصـالة واإلفاضـة، مهاراتيتكون من  ،المثيرة

ومقـــدرة بالدرجـــة التـــي تحصـــل عليهـــا  ،)القبعـــات الســـت(مـــن خـــالل اســـتراتيجية يهـــا المحتـــرف أن ينمّ 
  .الطالبة في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي

  

 :اإلنجليزية اللغة منهج 5-

إلـى التقـويم، والـذي  األهـداف مـن ابتـداءً  عناصـره افـةبك المـنهج الدراسـة هـذه فـي بـه ويقصـد
  .زةــــــــــغ مدينة في الصف الثامن األساسي لطالبات تقوم المعلمة بتدريسه
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  :التقليدية الطريقة 6 -

 المعلـم علـى األكبـر العـبء فيهـا يقـع والتـي المعلمـين بـين شـيوعاً  األكثـر التـدريس طريقـة
التقليديـة  الشـرح اتيَنـعِ ومٌ  ،المعلـم وكتـاب ،الطالـب كتـاب فيهـا مسـتخدماً  النظـري والتوضـيح بالشـرح

 سوتكـدّ  حشـو مـن لمـا فيهـا ؛مـا حـد إلـى التفكيـر سـطحي الطالـب وتجعـل كالسـبورة والطباشـير،
  . األحيان معظم في فهمها دون الطلبة أذهان في للمعلومات

  

  :الصف الثامن 7-

 الصـف حتـى األول الصـف مـن تبـدأ التـي التعلـيم مراحل من األساسية المرحلة صفوف أحد
 مـا الفصـل هذا في الطلبة أعمار وتتراوح التاسع حتى األول الصف من الغوث وكالة وفي ،العاشر
  .سنة وهو ما يعرف بالثاني اإلعدادي) 13-14(بين
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  ل الثانيـالفص
و الدراسات  النظريار ــاإلط

  السابقة
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   ريــــار النظـــــاإلط:أوال
  

عـن المصـطلحات األساسـية بمشـكلة الدراسـة وتـم  الحـديث الفصـل هـذا فـي الباحثـة تناولـت 
اإلبـداعي،  التفكيـر :والثـاني، )القّبعـات الّسـت( ةاسـتراتيجي :األول، تقسـيمها إلـى ثالثـة محـاور رئيسـة

  :كالتالي ذلك عرض تم وقد، اللغة اإلنجليزية: والثالث
  

  القّبعات الّست(استراتيجية : األولالمحور(  
 

 االستراتيجية مفهوم:  

ة ومصـدرها العربيـة في مرادفة كلمة لها ليس أيّ  عربي نحت هي استراتيجية كلمة إن   كلم

 (Strategy)هـي قديمـة إغريقيـة كلمـة مـن بـدورها مشـتقة اإلنجليزيـة، وهـي: (Strategia)  وتعنـي
 وتعنـي جـيش،  (Agein) همـا ينشـقّ  من مكونة هذه اإلغريقية والكلمة  (Generalship)الجنرالية

(Stratos) اللغـوي، الشـتقاقها وطبقـاً  اسـتراتيجية لكلمـة األصـلي المعنـى فـإن وبـذلك يقـود، وتعنـي 
 تجـد األدبيـات التربويـة وفـي العسـكري، القائد أسلوب إلى أو ،الجيوش قيادة فن إلى مجملة في يشير
 أو ،التعليميـة األنشـطة أو ،التـدريس إجـراءات هـي أخـرى ياتمسـمّ  تأخـذ التـدريس اسـتراتيجية أن

  ). 25: 2010،اليعقوبي(الخ  ... والتعلم التعليم استراتيجيات

 مـن مجموعـة عـن عبـارة" :نهـابأ االسـتراتيجية(15:1996-16)  والجمـل اللقـاني فوعـرّ 
 تنطلـق ومتكاملـة شـاملة بصـورة اإلنسـانية المعرفـة مجـاالت من مجاالً  تتناول التي والمبادئ األفكار
 ثـم األهـداف، تلـك تحقيـق علـى تساعدها التي والوسائل األساليب وتحدد نة،أهداف معيّ  تحقيق نحو
 مـن هاحـدد التـي لألهـداف وتحقيقهـا ؛نجاحهـا مـدى علـى للتعـرف ؛المناسـبة أسـاليب التقـويم تضـع
 التـي العامـة، القواعـد مـن مجموعـة" :نهـابأاالسـتراتيجية   )40: 2003 (بـدوي فعـرّ  حين في ."قبل

  ."ما هدف تحقيق تعني بوسائل

الفكـر  ادروّ  مـن العديـد جانـب مـن االسـتراتيجية مفهـوم تنـاول تـم فقـد التربـوي المجـال فـي اأّمـ
 االسـتراتيجية بـأن يجـد والـذي (Minzberg, 1973) تعريـف التعـاريف هـذه ومـن والتربـوي اإلداري
: 2003األحمـد ويوسـف،( مـا لتحقيـق هـدف الموضـوع العمـل مـنهج أو ،االتجـاه أو الخطـة تمثـل
123.(  

 المعلـم بها يقوم التي واإلجراءات الخطوات من بأنها مجموعة االستراتيجية الباحثة فوتعرّ 
بأقـل وقـت وجهـد  ةالمحـدد األهـداف تحقيـق أجـل مـن المتاحـة اإلمكانيـات والوسـائل كافـة مسـتخدًما

  .وكلفة
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 التدريس مفهوم استراتيجية :  

هـــي أول خطـــوة عمليـــة يوضـــع فيهـــا المـــنهج موضـــع التنفيـــذ، وهـــي دور أساســـي مـــن أدوار 
المعلم، إذ يتم من خاللها اتصـال المـتعلم بمـادة المـنهج بعـد أن يـتم اختيارهـا مـن المـتعلم وفـق فلسـفة 

  .معينة مبنية على قواعد ومعايير معينة وتحقيقًا ألهداف منشودة من هذا المتعلم

تتضـمن  المعلـم، يسـتخدمها خطـة" :نهـابأ التـدريس اسـتراتيجية) 93 (2003:حبيـب فوعـرّ 
 عـن طريـق تنفيـذها ويـتم التقـويم، وأسـاليب التعليمية، والوسائل التدريس، وطرق والمحتوى، األهداف،
 لتحديـد تهـاوتطبيقا التشخيصـية، االختبـارات وبنـاء فرعيـة، مهـارات إلـى األساسـية المهـارات تحليـل
 خـالل األنشـطة مـن الموجهـة العالجيـة التـدريبات باسـتخدام وعالجهـا األساسـية التالميـذ أخطـاء

  ."التعاوني والتعلم الجماعية

التـي  اإلجـراءات مـن مجموعـة ":نهابأ التدريس استراتيجية) 26:2010(ف اليعقوبي كما عرّ 
 اختيار الوسـائل في المعلم من جهداً  وتحتاج المتعلمين، لدى متوقع سلوك لتحقيق المعلم يستخدمها

  ."للمتعلم السلوك من يريغّ  كي ؛فهيعرّ  بما

أو أســاليب أو  ،أو نمــاذج ،وتســمى جميــع اإلجــراءات الالزمــة لعــرض الــدرس اســتراتيجيات  
  .طرق تدريس، مع مالحظة أن االختالف بين هذه المسميات هو فقط في الرتبة والدرجة

ا تتمثــل فــي نهــأل ؛أعــم وأشــمل مــن الطريقــة :"يجيةاالســتراتأن  )22: 2004( ويــذكر إبــراهيم
، فـي )سـتخدمها المـدرس فـي الحصـة الواحـدةطرائـق التـدريس التـي يمكـن أن ي(مجموعة من األفعـال 

فـي حـين أن طريقـة  سـم بالشـمول النسـبيدف تحديد أهـداف تربويـة، تتّ تهتتابع مخطط من التحركات 
   ".المعلم لتحقيق أهداف بعينها سبق تحديدها بهاالتدريس هي خطوات متسلسلٌة متتابعة يقوم 

 أعــــم مــــن الطريقــــة، :"االســــتراتيجيةإلــــى أن ) 40: 2003(وفــــي هــــذا الصــــدد أشــــار بــــدوي 
 نــة مــن التــدريس أثنــاء الحصــة، ولكــن، فــي مرحلــة معيّ اً معينــ فالطريقــة تعنــي ســلوًكا معيًنــا، أو مــدخالً 

نظم بهــا المعلــم عملــه داخــل الفصــل، ويــوزع مجموعــة مــن التحركــات المتتابعــة يــلخطــة  االســتراتيجية
 الب فـرادى، جـزء منـه يكـون تـدريسفيها زمـن الحصـة، علـى سـلوكات مختلفـة، بعضـها يقـوم بـه الّطـ

يكـون  ب وبعضهم البعض، وجزء قـدب، وبين الطالّ بين المعلم والطالّ  مباشر، وجزٌء قد يكون تفاعالً 
  ."تقويمياً  عمالً 

 كـل تشـمل للتـدريس، عامـة خطـة بمثابـة التـدريس جيةاسـتراتي بـأن القـول يمكـن وبـذلك
 أن أي الـتعلم، تقـويم ووسـائل تـدريس، وطـرق أهـداف، مـن التدريسـي، الموقـف مكونـات وٕاجـراءات

   .التدريس استراتيجية مكونات إحدى طريقة التدريس
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 وٕالى موقف إلى التعليمي الهدف ترجمة إلى يهدف مقصود نشاط التدريس أن اعتبار وعلى
 بـالخبرة التلميـذ ربـط يـتم وحتـى المنشـود، السـلوك نتائجهـا مـن ويكتسـب التلميـذ معهـا يتفاعـل خبـرة

 تزيد تعليمية وسائل ويستخدم تدريس، واستراتيجيات بطرق المعلم يتوصل )المنهج محتوى( التعليمية
 فـي البـدء قبـل المعلم بها يقوم أن يجب خطوات عدة وهناك ،واالستراتيجيات الطرق تلك فاعلية من

   2006: 141).  شاهين،( التدريس
  

 التدريس استراتيجية اختيار معايير: 
 ومعقـدة صـعبة عمليـة نمعـيّ  موضـوع لتـدريس األفضـل االسـتراتيجية اختيـار عمليـة تعـد

 وخطـوات معـايير وفـق يسـير أن المعلـم مـن يتطلـب األفضـل االسـتراتيجية فاختيـار األبعـاد، ومتعـددة
 :التالي النحو على )10-9 :2003( زيتون أوردها محددة

 . معين موضوع لتدريس المناسبة التدريس باستراتيجيات قائمة وضع .1

 . الصف في تنفيذها وكيفية ،لهاالتخطيط  وكيفية الموضوع تدريس مراحل على التعرف .2

 .المختارة االستراتيجية استخدام حدود على التعرف .3

 . الدراسي الكتاب في الدرس محتوى على اإلطالع .4

 . صغيرة نقاط إلى الكتاب محتوى تحليل  .5

 . للتدريس أهداف وضع  .6

 . المتاح التدريس وزمن الطالب، خصائص معرفة  .7

  .معين موضوع لتدريس الالزمة والبشرية المادية اإلمكانيات معرفة  .8
  

   :االختيار منها عملية في تتدخل عوامل كثيرة أن هناك )147:(2006ويضيف شاهين 

 نـةمعيّ  طريقـة يناسـبها الدراسـية المـواد فـبعض التعليمـي، المواقـف أو الدراسـية المـادة نوعيـة .1
 إجـراء طريقـة تناسـبها العلـوم مـادة بينمـا ،المحاضرة طريقة تناسبها التاريخ فمادة أخرى، دون

  .واالستنباط والمشاهدة التجارب

 .الوجداني واالجتماعي ونضجهم العقلية مستوياتهم حيث من المتعلمين بين الفردية الفروق .2

 بـين الموازنـة المعلـم وعلـى إمكانيـات، مـن فيها يتوفر وما والمدرسية االجتماعية والبيئة جوال .3
  .المناسبة التدريس استراتيجية أو طريقة واختيار جميعاً  األمور هذه
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 فـي تسـهم التـي االسـتراتيجية هي األفضل، التدريس استراتيجية بأن وعلى ذلك يمكن القول
   .المتعلمين وخصائص الموضوع طبيعة وتالءم وجهد، وقت، بأقل األهداف من قدر أكبر تحقيق

 

  ّالناجحة التدريس استراتيجية زاتممي :  

 منهـا تجعـل التـي العامـة األسـس بعـض علـى المعلـم بهـا يـدرس التـي االسـتراتيجية تعتمـد
  :التاليعلى النحو ) 148:2006( كما ذكرها شاهين ناجحة استراتيجية

 واألسـرية االجتماعيـة وظـروفهم العقلـي، نمـوهم ومراحـل المتعلمـين لمسـتوى موافقـة تكـون أن  1-
 .واالقتصادية

 :مثـل العقليـة المنطقيـة القواعـد تتطلبـه ما حسب المادة عرض في المنطقي الترتيب تراعي أن  2-
 المألوف إلى غير المألوف ومن المعقول، إلى المحسوس ومن المعقد، إلى المركب من التدرج
 .المبهم إلى الواضح ومن المباشر، غير إلى المباشر ومن

 ورغباتـه وقدراتـه المـتعلم لميـول مراعـاة ؛المـادة عـرض فـي السـيكولوجي األسـاس تراعـي أن  3-
  .واستعداداته

 وقـدراتهم وأمـزجتهم فهمهـم مسـتويات فـي الواحـد الفصـل تالميـذ بـين الفرديـة الفـروق تراعـي  4-
 .واحتياجاته مواهبه حسب فرد كل وتعامل وأخالقهم وذكاءهم وشخصياتهم

 تدفعـه التـي والمشـكالت المواقـف وخلـق اإليجابيـة، مشـاركته خـالل مـن المـتعلم تفكيـر تثير أن  5-
 .ونشاطه وتفكيره بجهده وعالجها لحلها

 .المعطاة الدروس مجموعة أو الدرس لهذا الموضوعة التعليم أهداف تحقق أن  6-

 .واالبتكار واالكتشاف المبادرة على القدرة المتعلم في تنمي أن  7-

 .طارئة ظروف به تحكم قد وضع أي مع ومتكيفة صالحة مرنة تكون أن  8-

  .للحصة المخصص الوقت حسب خطواتها تنظم أن  9-

 اآلخـرين، واحتـرام الـرأي، فـي والمشـاركة كالتعـاون الجيـدة والقيم السليمة االتجاهات تنمي أن  10-
 .العامة والمصلحة المجتمع، ورعاية المسئولية، وتحمل

  .والعقلية النفسية المتعلم صحة تراعي أن  11-

 والتجـارب بالعمـل، الـتعلم مثـل وقوانينـه، نظرياتـه مـن وتسـتفيد الـتعلم طـرق علـى تسـتند أن  12-
 .الخ ... االستعداد التدريب، والنتيجة، األثر بالخبرة، التعلم والمشاهدة، والمالحظة
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 .النشاط فيهم وتجدد الفهم على المتعلمين تساعد تعليمية وسائل على تشتمل أن  13-

  .واحدة وتيرة على تستمر وال متنوعة خطوات على تشتمل أن  14-
  

ـــه ال توجـــد  ـــدريس؛ ألن ـــوع االســـتراتيجيات الخاصـــة بالت  واحـــدة تصـــلح اســـتراتيجيةتتعـــدد وتتن
هنـاك  أفضـل مـن غيرهـا بشـكل مطلـق، وٕانمـا اسـتراتيجيةلتحقيق جميع أنواع األهداف، كمـا ال توجـد 

؛ نــةمعيّ  ، لتحقيــق مخرجــات محــددة، أو فــي مواقــف وظــروف تعليميــةهــااســتراتيجيات أنســب مــن غير 
لــم مــابين تع ولــذلك نالحــظ تنــوع اإلســتراتيجيات التــي تناولتهــا األدبيــات فــي تــدريس اللغــة اإلنجليزيــة

وأســــاليب ، وتعلــــم باســــتخدام األنشــــطة التعليميــــة، وتعلــــم باســــتخدام أســــاليب تنميــــة التفكيــــر ،فــــردي
ـــيم اإللكترونـــي وغيرهـــا ـــة فـــي تـــدريس ،واســـتراتيجيات التعل ـــيم اللغـــة ، وكلهـــا تعـــد اتجاهـــات حديث وتعل

كيـر اإلبـداعي والطرائق التي تتيح لنا فرص استثمار وتنميـة التف ،اإلنجليزية، ومن بين االستراتيجيات
  :لدى المتعلم ما يلي

  تمثيل األدوار Role Playing ).(  

   حصر الصفات)(Attributes Listing.  

  طريقة القوائم (Checklists).  

   التحليل الشكلي(Morphological Analysis).  

   العصف الذهني)(Brain Storming. 

  األفكار البديلة.(Alternative Idea)  

   الستقبعات التفكير )Six Thinking Hats.( 
 

لهــذه  توضـيح يلـي وفيمــا) القّبعــات الّسـت( اسـتراتيجية توظيــف تــم الدراســة هـذه وفـي   
   .االستراتيجية

  

  القّبعات الّست(طبيعة ومالمح استراتيجية:(  

إلــــــــى أواخــــــــر الســــــــتينات مــــــــن القــــــــرن  )القّبعــــــــات الّســــــــت( اســــــــتراتيجيةات ــــــــــــترجــــــــع بداي
ــــــــالطبيـــــــب البريطان) (De-Bono هـــــــي أن دي بونـــــــو تراتيجيةاالســـــــالعشـــــــرين وخالصـــــــة هـــــــذه  ي ـــ

قســــم التفكيــــر عنــــد اإلنســــان إلــــى ســــتة أنمــــاط ، يمثــــل كــــل نمــــط قبعــــة يلبســــها اإلنســــان أو يخلعهــــا 
  ).429: 2006عرفة، (حسب طريقه تفكيره 
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 نــة، يتــواءم مــعوالقبعــة هنــا ال يقصــد بهــا المعنــى الحرفــي لهــا، وٕانمــا ترمــز لطريقــة تفكيــر معيّ 
  .لون تلك القبعة، وداللة خصائصها

 ، يعــد أحــد بــرامج تعلــيم التفكيــر)القّبعــات الّســت(برنــامج  :"أن) 1: 2004(ويــذكر الجمعــان 
الـذي انتقـل فـي تخصصـه مـن الطـب إلـى  الحديثة، الذي وضعه الطبيب البريطاني إدوارد دي بونـو،

دراســـة وتحليـــل العمليـــة  فـــي لمـــاءمـــن العالفلســـفة، واســـتفاد مـــن معلوماتـــه الطبيـــة عـــن المـــخ مـــع نفـــر 
من أجل تنميطها وتقسـيمها حتـى يمكـن التعامـل معهـا، ومـن  ؛، وأنماط التفكير عند اإلنسانالتفكيرية

فــي التفكيــر، وهــي قبعــات ليســت حقيقيــة ولكنهــا  )القّبعــات الّســت( اســتراتيجية )دي بونــو(أبــرز نتــائج 
وهـي تعمـل علـى تفعيـل سـتة أنمـاط مختلفـة مـن  قبعات نفسية، بمعنى أن أحًدا لن يلبس قبعة حقيقية

الوصــول إلــى نتيجــة متوازنــة مــن عمليــة التفكيــر، وبــذلك أصــبح دي بونــو فيمــا تهــدف  أنمــاط التفكيــر
  ."بعد من رواد تأصيل علم التفكير

إلـــى  تهـــدف، )القّبعـــات الّســـت( اســـتراتيجية :"بـــأن) 490 :2007(ويـــرى أبـــو جـــادو ونوفـــل 
القّبعـــات ف(زيـــادة فاعليتـــه، كمـــا تســـمح للمفكـــر باالنتقـــال أو تغييـــر الـــنمط، تبســـيط عمليـــة التفكيـــر، و 

أن  وسيلة يستخدمها الفـرد فـي معظـم لحظـات حياتـه، وتركـز هـذه القبعـات علـى :هي الملونة) الّست
  ."التفكير عملية نظامية منضبطة

ســتة أنمــاط، واعتبــار كــل نمــط  ىعلــى تقســيم التفكيــر إلــ )القّبعــات الّســت( اســتراتيجيةوتقــوم 
كقبعــة يلبســها اإلنســان أو يخلعهــا، حســب طريقــة تفكيــره فــي تلــك اللحظــة، ويعتقــد أن هــذه الطريقــة 

فـــي المواقـــف العمليـــة  اً وناجحـــ اً ن يكـــون متفوقـــتعطـــي لإلنســـان فـــي وقـــت قصـــير، قـــدرٌة كبيـــرة علـــى أ
طريقة تعلمنـا كيـف ننسـق  نهاة، إتحول الموقف الجامد والسلبي، إلى مواقف مبدع نهاوالشخصية، وأ

  ).101: 2001السويدان والعدلوني، (العوامل المختلفة، للوصول إلي اإلبداع والنجاح 
  

  وقد يثار تساؤل لماذا اختار دي بونوDe Bono)( القبعات وليس شيئا آخر؟  

مصــطفى، : (قــد تــم علــى األســاس اآلتــي )القّبعــات الّســت(يــرى ادوارد دي بونــو أن اختيــار 
2007 :158(  

أن القبعات هي األقرب إلـى رأس اإلنسـان، والـرأس يحـوي الـدماغ الـذي يقـوم بوظيفـة التفكيـر،  -
 .لذلك القبعات هي األقرب إلى التفكير

القبعة التي نرتديها سرعان ما نتركها بسـبب تغيـر الظـروف، فقـد نرتـدي قبعـة مناسـبة لمالبـس  -
فقــد نعجــب بفكــرة مــا فــي  وهكــذا األفكــار ،رنــا مالبســناننــا ســرعان مــا نتركهــا إذا غيّ معينــة، ولك

 .ن، ونتخلى عنها بعد ذلكوقت معيّ 
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ال يجوز للقبعة أن تبقى  فترة طويلة على الرأس، وكذلك الفكرة يجـب أن ال تعـيش طـويًال فـي  -
 .ذاكرتنا

ة مميـزة، والقاضـي يرتـدي القبعة هي رمز الدور الذي يمارسـه الشـخص، فالشـرطي يرتـدي قبعـ -
 .قبعة خاصة وهكذا

القبعة التي نرتديها فترة طويلة يمكن أن تتلوث وتفقد أناقتها وكذلك الفكرة، فإنها إذا بقيت فتـرة  -
 .طويلة في الرأس، فإنها قد تفسد وتصبح قديمة ال جدوى منها

   
ـــويقــول نوف ـــقبعــات التفكيــر ســت ليســت بالسب " :أن )(De Bonoل نقــًال عــن دي بونــوـــ     عــــ

وال بــالخمس، حيــث إذا كــان عــدد قبعــات التفكيــر أقــل مــن ســت فإنهــا لــن تكــون كافيــة لتغطيــة جميــع 
أنمــاط التفكيــر لــدى األفــراد، وقــد يكــون العــدد ســت الحــد األدنــى لعــدد قبعــات التفكيــر لحــين إذا زاد 

  ).249:  2009نوفل، ( "المتدربينعددها عن ست فإنها ستسبب اإلرباك للمتعلمين أو 
  

بحاجــة كبيــرة إلــى إبعــاده عــن كــل الوســائل  االســتراتيجيةوتــرى الباحثــة أن المــتعلم وفــق هــذه 
  .لتركيز الالزم لتحقيق الهدف منهاواألفعال التي من الممكن أن تشتت ذهنه، وتصرفه عن ا

  

  القّبعات الّست(مفهوم استراتيجية:(  

مجموعــــــة مــــــن الخطــــــوات واإلجــــــراءات المرتبــــــة " :نهــــــابأ )31:2008(فتهــــــا البركــــــاتي عرّ  
مـــن حيـــث تنفيـــذ األنشـــطة،  بهـــاوالمخططـــة المدرجـــة فـــي دليـــل المعلمـــة، والتـــي طلـــب منهـــا االلتـــزام 

والوســائل وأســاليب التقــويم المتنوعــة والمالئمــة لســت أنمــاط مــن أنمــاط  واســتخدام الطــرق واألســاليب،
ويسـهم فـي تنظـيم المعلومـات  منها لون يرمز إلى طبيعة هذا التفكيـر،التفكير المختلفة، ويعطى لكل 

  ."، وطبيعة المتعلماتوتقنينها، حسب طبيعة الموضوع وحسب الموقف التعليمي
  

تســــــمح للطالــــــب  اســــــتراتيجيةهــــــي " :))ب(183: 2005(فهــــــا عبيــــــدات وأبــــــو الســــــميد وعرّ 
  ".من البحث عن المعلومات، وحتى تقديم التوجيه والتنظيم اً ، بدءبالمشاركة في جميع مراحل الدرس

ديبونــو، تســعى إلــى  تعــزى إلــى إدوارد اســتراتيجية" :علــى أنهــا) 91: 2005(فهــا فــودة وعبــده كمــا عرّ 
كــل قبعــة تســاعد  أو ســتة أدوار مختلفــة ذات ســتة ألــوان، ،تقســيم التفكيــر الواســع، إلــى ســت قبعــات

  ".أدوار التفكير وبلوغ هدف معينمرتديها على لعب دور مناسب من 

واعتبـار كـل نمـط  ،سـتة أنمـاط ىطريقة لتقسيم التفكيـر إلـ" :نهابأ) 8:2002(فها العمر وتعرّ 
  ."سب طريقة تفكيره في تلك اللحظة كقبعة يلبسها اإلنسان، أو يخلعها ح
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 ىتعليميــة تــم توظيفهــا علــ اســتراتيجيةهــا بأنّ  :)القّبعــات الّســت( اســتراتيجيةف الباحثــة وتعــرّ 
صـف فـي ضـوء مـا أسس وٕاجراءات علمية مخططة ومرتبة، تستخدمها معلمة اللغـة االنجليزيـة فـي ال

بنـاًء علـى  ؛وتقسمها إلـى سـت أنـواع مـن التفكيـرلتنظيم أنماط التفكير المختلفة  ؛ورد في دليل المعلم
  .طبيعة الموقف التعليمي وتستخدم بشكل فردي أو جماعي

  

  القّبعات الّست(عمل استراتيجية آلية(:  
ـــــذكر الســـــويدان والعـــــدلوني  ، تعطـــــي )القّبعـــــات الّســـــت( اســـــتراتيجيةأن  :")102: 2001(ي
إلـى تفكيـر القبعـة  ل مثالً كأن يتحوّ  ،نة ثم التحول لطريقة أخرىالشخص الفرصة للتفكير بطريقة معيّ 

والتــي ترمــز للخصــائص واإليجابيــات الخضــراء والتــي ترمــز إلــي اإلبــداع، مــن تفكيــر القبعــة الصــفراء 
  ."وهكذا

ولــيس هنــاك ترتيــب ملــزم للتنقــل بــين القبعــات، ولكــن يفضــل االبتــداء بالقبعــة البيضــاء، ثــم 
الصفراء، وتترك القبعة الخضراء والزرقاء في النهاية، ويستمر العمل حتى انتهـاء الوقـت المحـدد، أو 

نقـاط الـواردة فـي الـدرس، ويكـون دور المعلـم أثنـاء استكمال جميـع األنمـاط واألفكـار المطروحـة، أو ال
الجــــو النفســــي الممتــــع المصــــاحب أللــــوان التفكيــــر، والتنقــــل بــــين القبعــــات تهيئــــة  االســــتراتيجيةتنفيـــذ 

المختلفة، بحيث يقتصر دوره على تحديد متى يتم االنتقال مـن نمـط إلـى آخـر، ويكـون التركيـز علـى 
  ).95: 2005ه، فودة وعبد(فعالية المتعلم وٕايجابيته 

في المواقـف التعليميـة،  )القّبعات الّست( استراتيجيةمن خالل ما سبق نالحظ مرونة تطبيق 
كمـــا أنهـــا ال  ال تلتـــزم بتطبيـــق قبعـــة بعينهـــا فـــي أول التسلســـل أو أخـــره، االســـتراتيجيةأن هـــذه  حيـــث
ل شخص لتطبيقهـا، استخدام جميع القبعات في الموقف التعليمي الواحد، ولكن خبرة ورؤية ك تشترط

 خطــوات إضــافة لطبيعــة الموقــف التعليمــي، وكــذلك خصــائص المتعلمــين، هــي التــي تفــرض آليــة أو
مـن  ، واألهـم مـن ذلـك فـي التطبيـق، هـو كيفيـة اسـتخدام كـل قبعـة، ومعرفـة الغـرضاستخدام القبعـات

 وأن كــل قبعــة تســـير فــي خــط متــوازي مـــع بقيــة القبعــات بطريقـــة كــل قبعــة مــن القبعـــات، خصوصــاً 
  .ا يسهم في تنظيم التفكير وزيادة دافعية المتعلمينمنظمة دون تداخل في التفكير، ممّ 

 األنماط الستة للتفكير: 

 اســـتراتيجيةبهـــا  تهـــتم أن هنــاك ســـتة أنمـــاط للتفكيــر) 103: 2001(ذكــر الســـويدان والعـــدلوني 
  : وتعمل على تنميتها، وهي كما يلي، )القّبعات الّست(
  .التفكير المحايد، ويرمز له بالقبعة البيضاء .1

  .التفكير اإليجابي، ويرمز له بالقبعة الصفراء .2
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  .، ويرمز له بالقبعة السوداء)السلبي(التفكير التشاؤمي  .3

  .التفكير العاطفي، ويرمز له بالقبعة الحمراء .4

  .الخضراءالتفكير اإلبداعي، ويرمز له بالقبعة  .5

  .، ويرمز له بالقبعة الزرقاء)هوجّ المُ (التفكير الشمولي  .6
  

 سر األلوان الستة:  
 مـن الجـو النفسـي المـريح علـى عمليـة التفكيـر، تم اختيار ألـوان األنمـاط السـتة لتضـفي نوعـاً 

ال لأللـــوان فـــي اســـتثارة مشـــاعر نفســـية مختلفـــة لـــدى ن مـــن خـــالل تجـــارب عمليـــة الـــدور الفّعـــإذ تبـــيّ 
قــد تــم اختيــار الترميــز اللــوني للقبعــات للتمييــز بــين  :"بأنــه) 48-47: 2006(المــتعلم، وأورد ديبونــو

  :قبعات التفكير الست وتم اختيار األلوان بطريقة تتوافق مع طبيعة نوعية تفكير كل قبعة فجاءت

  .كرمز للحقائق الخالصة، والمعلومات والرسومات التوضيحية :القبعة البيضاء .1

  .الحدس أو البديهة، واألحاسيس و كرمز للتعبير عن العواطف :لحمراءالقبعة ا .2

  .كرمز للبحث عن سلبيات األمور، وتعليل عدم توقع نجاح األفكار المقدمة :القبعة السوداء .3

  .والبحث عن اإليجابيات والفرص المتوقعة كرمز للتفاؤل والتفكير البناء، :القبعة الصفراء .4

 كمـا تخـرج النباتـات مـن البـذور اً ع وتوليـد األفكـار الجديـدة تمامـداكرمـز لإلبـ :القبعة الخضراء .5
  .الصغيرة

  .وحكمة بهدوءكرمز للسيطرة وتنظيم التفكير  :القبعة الزرقاء .6
  

  :مدلول كل لون من األلوان الست على الجو النفسي للفرد) 67: 2008(وذكرت البركاتي 

  .اختير ليدل على التفكير العاطفي األحمر يرمز إلى الحب والعاطفة، ولذلك .1

 األصفر أخذ مـن لـون الشـمس الصـفراء التـي لهـا دور كبيـر فـي الحيـاة والنمـاء، فهـي مصـدر .2
  .اختير ليدل على التفكير اإليجابيلجميع أنواع الطاقة لذلك 

لــذلك اختيــر ليــدل علــى التفكيــر التشــاؤمي أو  ؛رمــز إلــى التشــاؤم والســلبية والــنقصاألســود ي .3
  .السلبي

ولــذلك جعــل رمــًزا علــى التفكيــر المحايــد، الــذي ال ؛ اللــون األبــيض يرمــز إلــى النقــاء والصــفاء .4
  .يحمل أية توجهات إيجابية أو سلبية
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جعـل رمـز للتفكيـر ، لمـا فيهـا مـن عظـيم بـديع خلـق اهللا، لـذا األخضر يرمز إلى لون النباتـات .5
  .اإلبداعي

، كمـا أنـه لــون البحـر المحـيط باليــابس، ماء الزرقـاء المحيطـة بــاألرضاألزرق يرمـز للـون الســ .6
  .لذا جعل رمز للتفكير الشمولي

  

ألن  ؛كــل لــون لــه داللتــه عنــد االســتخدام ، وأنأهميــة الترميــز اللــوني للقبعــات وتــرى الباحثــة
، كما أن األلوان لها أثر علـى تحريـك الجانـب األيمـن ال ترتبط بالذاكرة عند االستخداماأللوان واألشك
  .اء التفكيرمن الدماغ أثن

  

  القّبعات الّست(مزايا استراتيجية:(  

ـــا تربويـــة ومزايـــا هامـــة فـــي فـــي التـــدريس) القّبعـــات الّســـت(اســـتراتيجية يحقـــق اســـتخدام  ، قيًم
أن قبعــات التفكيـر الســت تعمـل علــى تحقيـق مجموعــة ) 248-247: 2009(التفكيـر، ويــذكر نوفـل 

  :الفوائد منها –من المنافع 

اٍح متعددة للقضية أو المشكلة، وبالتالي يدرك الفرد أن هناك أكثر من توجه االنتباه نحو من -
 .أو لحل القضية ،أو منحى لفهم ،منظور

 .تركز التفكير لدى الفرد نحو حل المشكلة أو توليد مجموعة من الحلول -
 .تقود قبعات التفكير الست الفرد إلى أكثر الحلول إبداعية -
 .األفراد المشاركين تحسن من عملية االتصال والتواصل بين -
 .تحسن من عملية اتخاذ القرار لدى األفراد -
 .تنمية التفكير التعاوني بين المتعلمين، ومراقبة األنا -
تسمح باستخدام طرق مختلفة مـن التفكيـر، ممـا يجعـل الطلبـة غيـر محصـورين بـنمط محـدد  -

 .من التفكير
 .تخلق التفكير المتوازي من خالل األفراد -
لإلبـــــداع الجـــــاد مـــــن خـــــالل توليـــــد حلـــــول بديلـــــة وجديـــــدة للمشـــــكالت تعطـــــي أهميـــــة كبيـــــرة  -

 .المطروحة
 .تطور إطارا يشجع أنماطًا مختلفة من التفكير، ويوفر مناخًا أكثر انفتاحًا وٕابداعا للمنافسة -
 .تسهم في تنمية القدرات اإلبداعية لدى المتدربين -

  

  :االستراتيجية أن هذه )43-42:  2006(ومن أبرز القيم التي أوردها ديبونو 
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عتبــر لعــب أدوار، وبالتــالي يســتطيع التفكيــر التحــرر مــن قيــود الــذات المســئولة عــن معظــم ي .1
  .أخطاء التفكير العملية

 توجــه االنتبـــاه لســـتة أنمـــاط، نســـتطيع أن نخــرج منهـــا بســـت رؤى مختلفـــة، للقضـــايا واألفكـــار .2
  .مامناالمطروحة أ

  .األلوانسهلة التعامل كلغة رمزية، خصوًصا في وجود  .3

  .تؤثر على كيمياء المخ ،ونفسية األفراد ،وبالتالي تسهم في تنويع التفكير .4

  .ترسي قواعد محددة للتفكير تختص بصناعة خرائط فكرية شاملة بدال من ممارسة الجدل .5
  

وهـي  يزات الهامة فـي التـدريس،العديد من الفوائد والممّ  )تعات السّ للقبّ (وتضيف الباحثة أن 
  :اليعلى النحو الت

االنتبــاه فــي خــط تمنــع األفكــار مــن االخــتالط ،بحيــث يأخــذ كــل نمــط مــن التفكيــر حقــه مــن  .1
  .متوازي

 باسـتطاعتك أن تطلـب ثـالث دقـائق مـن: تعطي وقًتا للقيام بجهد وأفكـار إبداعيـة إراديـة مثـل .2
  .تفكير القبعة الخضراء

  .ذا هو شعوريه: ، دون اعتذار أو تبرير مثلن من التعبير عن المشاعر والحدستمكِّ  .3

 ســهلة الــتعلم واالســتخدام وتجــذب المتعلمــين بشــكل ســريع للدراســة، نظــًرا لتنــوع أنمــاط التفكيــر .4
  .وألوان القبعاتبها 

 مـن االلتصـاق بـنمط واحـد مـن بـدالً  ،ن القـدرة علـى اسـتخدام كـل القبعـاتن المتعلمـين مـتمّكـ .5
 .التفكير فقط

 الغرض من استخدام قبعات التفكير الست:  

أن الغـــرض مـــن مفهـــوم قبعـــات التفكيـــر الســـت هـــو إتبـــاع ) 265: 2001(بونـــو يـــرى دي 
ويشـبه ذلـك طباعـة ، بدًال من القيام بكل شيء في نفس الوقت، طريقة تفكير واحدة في الوقت الواحد

  حيث يؤكد أن الغرض الحقيقي ، ثم تتحد جميع األلوان، حيث يتم طباعة كل لون على حدة، اناأللو 

  : وـت هـــر الســــكيات التفـــقبعمن 

العمل على استخدام التفكيـر الـواعي المتعمـد، والمقصـود فـي هـذا النـوع مـن التفكيـر هـو تحسـين  -1
أداء الفــرد فــي عمليــات التفكيــر بصــورة فعالــة، مــن خــالل عمليــات التركيــز المقصــودة والموجهــة 
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ع مختلفـــة مـــن نحـــو غـــرض أو هـــدف محـــدد مـــن التفكيـــر بـــدًال مـــن إشـــغال العقـــل بممارســـة أنـــوا
التفكير تؤدي إلى تشـويش العمليـات المعرفيـة وٕاربـاك الفـرد، حيـث أن التفكيـر الـواعي المـدروس 

  .يوجه الفرد إلى عمليات معرفية محددة وفق الغرض الذي اختاره الفرد

وهذا النوع من التفكيـر يـوفر بـدائل عمليـة أو تطبيقيـة حيـث يعمـل علـى تحقيق التفكير المتوازي   -2
التعــرض إلــى مشــكلة مــا يقــوم األفــراد المشــاركين  دالتعــاون بــين كافــة األفــراد، وذلــك عنــتشــجيع 

 - 253: 2009نوفـــل، ( الـــذي يمارســـه تبعـــًا لتغييـــر الموقـــفبتغييـــر نمـــط أو أســـلوب التفكيـــر 
261(.  

 

 استخدامات قبعات التفكير الست:  

  :اعات همللقبّ  ينأساسي ينأن هناك استخدام) 32-31: 2005(وحدد معمار 

  :استخدام فردي للقبعات. أ

ن، وذلــــك ، لتبنــــي نمــــط تفكيــــر معــــيّ دة فــــرادى ولفتــــرة محــــددة مــــن الوقــــتتســــتخدم قبعــــة واحــــ
  .أو تسيير أعمال اجتماع، أو في محادثة ،كتابة تقرير ألغراض

  :استخدام تسلسلي وتتابعي. ب

ديبونـو أنـه ويرى ، األخرى لبحث واستكشاف موضوع معينهنا تستخدم القبعات الواحدة تلو 
  :ن لقبعات التفكير الستيان عملايوجد استخدام

  االستخدام العرضي لقبعات التفكير الست: االستخدام األول

ويسـتخدم هـذا الـنمط عنـدما . ويكون ذلـك عنـد اسـتخدام قبعـات التفكيـر السـت كـل علـى حـدة
و الجماعـة نمـط التفكيـر يواجه الفرد أو الجماعة موقفًا أو مشكلة مـا فعندئـٍذ يجـب أن يسـتخدم الفـرد أ

أن الظروف الخاصة ورغبـات األفـراد تحـدد  المحدد من خالل القبعة التي ترمز إلى نوع التفكير، أيّ 
  .)275 - 274: 2009نوفل، ( ة سيتم استخدامها ووقت استخدامهاأي قبع

 االستخدام النظامي لقبعات التفكير الست: االستخدام الثاني

تسلســل بالقبعــات ومــن ثــم التنقــل بــين هــذه القبعــات واحــدة تلــو يعنــي هــذا االســتخدام تحديــد 
إال أنــه ال يوجــد . األخــرى مــن أجــل اكتشــاف الموضــوع بشــكل كامــل خــالل فتــرة قصــيرة مــن الوقــت

 تسلسل واحد صحيح السـتخدام القبعـات، ألن هـذا التسلسـل سـيتغير بنـاًء علـى الموضـوع وبنـاًء علـى
  .)287 – 286: 2009ل ، نوف( األشخاص المفكرين بهذا الموضوع
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يعني ذلك أن االستخدام العرضي لقبعـات التفكيـر السـت يتضـمن االسـتخدام المفـرد للقبعـات 
، إال أن االسـتخدام النظـامي اإلبـداعيكحاجة تتطلـب فـي النقاشـات أو اللقـاءات فـي جلسـات التفكيـر 

ة فـــي جلســـات التفكيـــر لقبعـــات التفكيـــر الســـت يكـــون باســـتخدام قبعـــة تلـــو األخـــرى لفتـــرة زمنيـــة محـــدد
اإلبداعي وذلك من أجل اكتشاف شيء ما أو الوصول إلى أهداف معينة كما هو الحال في الدراسـة 

  .الحالية

أن هنــاك أشــكال مختلفــة الســتخدام القبعــات وفيمــا ) 97-96:  2005(ويقــول فــودة وعبــده 
  .أشكال استخدام قبعات التفكير الست) 2.1(يلي يوضح شكل

 

  

  

  

  :التسلسل المرن-ب

  

  

  

  

   :التسلسل المتغير-ج

  

  

  
  

  أشكال استخدام قبعات التفكير الست:)2.1( شكل

 ، ولكـن عمليـاً اً معقـد قـد يبـدو هـذا ترتيبـاً  :"أنـه) 284: م 2006(بونـو  وفي النهاية يـرى دي
عند التطبيق يؤدي كل مصطلح إلى اآلخر بسـهولة ويسـر كمـا يحـدث عنـد تغييـر ناقـل الحركـة عنـد 

  ."قيادة السيارة

  :الثابت التسلسل-أ
 

           

 الحمــــراءالقبعة  الســــــوداءالقبعة  القبعة البيضـــــــاء

 الصفــــــراءالقبعة 

 الســــــوداءالقبعة 

 الحمــــراءالقبعة 

 الحمــــراءالقبعة  الصفــــــراءالقبعة 
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  القّبعات الّست(مجاالت استخدام استراتيجية(:  

  :تستخدم في عدة مواضع منها )القّبعات الّست(أن ) 1: 2006(ذكر الجابري     

  .إدارة االجتماعات في الصف .1

  .واالنتباه لجذب المتعلمينلتركيز ا .2

  .، في التعامل مع المشكالت اليوميةجعل اآلخرين أكثر ايجابًية .3

  .تحضير وٕاعداد الدروس: تدريس .4

  .ب من طابور الصباححل مشكلة تأخر الطالّ : تدريس .5

  .ض الطلبة لمادة اللغة اإلنجليزيةحل مشكلة عدم حب بع:تدريس  .6

  .الخ ...، سيارة، منزل، أسهم(راء ش: اتخاذ قرار مثل .7

  .قضاء اإلجازة .8

  .تطوير وتنمية مهارات التفكير .9

  .جذب اهتمام المتعلمين للدروس .10
  

  القّبعات الّست(المبادئ األساسية الستراتيجية(  

تفتــرض هــذه النظريــة أن العقــل البشــري ُيفّكــر فــي عــدة طــرق متميــزة يمكــن تحديــدها، ويمكــن 
طـرق منظمـة تسـمح للفـرد بوضـع اســتراتيجيات اإلطـالع عليهـا عـن عمـد، والتخطـيط لـذلك باســتخدام 

، "بالحساسـية"وقام دي بونو بتحديد خمس أماكن مختلفة فـي الـدماغ تتسـم  ،نةللتفكير في قضايا معيّ 
عبـــد (نـــة للموضـــوع أو المشـــكلة فـــي كـــل مـــن هـــذه األمـــاكن ســـيقوم العقـــل بتحديـــد وجلـــب جوانـــب معيّ 

  .)31: 2011المختار وعدوي،
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  .وصف لقبعات التفكير الست) 2.2(وفيما يلي يوضح شكل 
  

  القبعة البيضاء  

  هي محطة النظر في ماهية المعلومات والحقائق المتاحة" التفكير الحيادي"

  المتعلقة بالمشكلة أو الموضوع وجمعها واإلجابة عن األسئلة بماذا أعرف؟

  ما الذي احتاجه للمزيد من المعلومات؟ أين أجد تلك المعلومات؟

  الصفراءالقبعة  
  ويتم في تلك المحطة مناقشة الجوانب اإليجابية من" التفكير االيجابي"

  .المشكلة أو الموضوع، وعوامل النجاح واآلمال والطموحات والفوائد

  القبعة الحمراء 
  تتبلور حول الجوانب العاطفية ووصف الشعور الفردي" التفكير العاطفي"

  .وشعور اآلخرين للموضوع

  السوداءالقبعة  
  التفكير في الجوانب السلبية للموضوع مثل المعوقات" التفكير السلبي"

  .واحتماالت الفشل والنتائج المترتبة على ذلك

  .توليد أفكار ابتكارية وتوليد حلول للمشكالت المتوقعة" التفكير اإلبداعي"  القبعة الخضراء 

  اءـــالقبعة الزرق 
  فكير، ضبط عملية التفكير، تقييم سير عمليةالتدبر في الت" التفكير الموجه"

  .التفكير والنتائج المتوصل إليها، خطة العمل للموضوع، اتخاذ القرار

  

  قبعات التفكير الست: )2.2(شكل 
  

 ات التفكير الستــــأنواع قبع  
تســــمى كــــل قبعــــة بــــاللون الــــذي يعبــــر عنــــه نــــوع التفكيــــر المطلــــوب، ويالحــــظ أن القبعتــــين 

ــــ تشــــتركان فــــي خاصــــيتي المالحظــــة والحيــــاد، ،والزرقــــاء البيضــــاء، ا بــــاقي القبعــــات فتتنــــوع بــــين أّم
  :وفيما يلي وصف للقبعات الست ،)De Bono,2007:1(خصائص كل من الذات واآلخرين 

  White Hat):(القبعة البيضاء : أوالً 

ترمز القبعة البيضاء إلي التفكير الحيادي ويتميز هذا النمط من التفكيـر بالموضـوعية، وهـو 
  . الخ...قائم على أسس التساؤل من أجل الحصول على حقائق ؟ أرقام ؟
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القبعـة البيضـاء البـد أن األشخاص الـذين يرتـدون أن ) 6: 2003(ذكر السويدان والعدلوني 
  :يةالخصائص التال بعض زوا علىيركّ 

  .طرح معلومات أو الحصول عليها .1
  .التركيز على الحقائق والمعلومات .2
  .التجرد من العواطف أو الرأي .3
  .االهتمام باألرقام واإلحصائيات .4
  .عدم تفسير المعلومات .5
  .الحيادية والموضوعية التامة .6
  .تمثيل دور الكمبيوتر في إعطاء المعلومات .7
  .ق أو المعلوماتاالهتمام باألسئلة المحددة للحصول على الحقائ .8
  .بات المباشر والمحددة عن األسئلةاإلجا .9
  .اإلنصات واالستماع الجيد .10
  .، ودرجة الخطأ في كل رأيالتمييز بين درجة الصحة .11

  (Red Hat):القبعة الحمراء : ثانياً 

 علـى القـائم الحيـادي التفكير عكس التفكير وهذا العاطفي، ترمز القبعة الحمراء إلى التفكير
 علـى يقـوم هـو وكـذلك، ومشـاعر عواطـف مـن العمـق فـي يكمـن مـا علـى قـائم فهـو الموضـوعية،

   .نمعيّ  لموقف المفاجئة الرؤية أو ،الخاطف الفهم حيث من الحدس
إلــــى أن مرتــــدي القبعــــة الحمــــراء يمــــارس بعــــض ) 7: 2003(وأشــــار الســــويدان والعــــدلوني 

  :األمور التالية
: وجــــود مبــــرر لهــــذه المشــــاعر، مثــــلإظهــــار المشــــاعر واألحاســــيس، ولــــيس بالضــــرورة مــــن  .1

  .الخ ...، الكره ، الخوف، الغيرة، الحب، الشك، القلق، األمان، الغضبالسرور،الثقة
  .لحقائق أو المعلومات أو المبررات، بدون النظر إلى ااالهتمام بالمشاعر فقط .2
  .ار الجانب اإلنساني غير العقالنيإظه .3
 ،ربمــا ال تصـل إلـى درجـة يمكـن جعلهـا فرضــيات، أو بالتخمينـات التـي تتميـز غالًبـا بـالتحيز .4

  .في الغالب بهاأي إنها مشاعر ليس لها أساس سوى إحساس الفرد 
  .المبالغة في تحليل الجانب العاطفي وٕاعطائه وزًنا أكبر من المعتاد .5
 .رفض الحقائق أو اآلراء دون مبرر عقلي، بل على أساس المشاعر أو اإلحساس الداخلي .6
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  Black Hat):(السوداء القبعة : ثالثاً 

 يبـدو أنه ورغم والتشاؤم، والنقد السلبي،القائم على المنطق ترمز القبعة السوداء إلى التفكير
 علـى زيرّكـ وغالبـًا مـا كسـره يصـعب منطقـاً  ُيقـدم مـا غالبـاً  فهـو عـادًال باسـتمرار، لـيس فهـو منطقيـاً 
  .البحث عن السلبيات والنقصويكون تركيز تفكير هذه القبعة، على  ،صغيرة أو فرعية أشياء

علــــى  أن مرتــــدي القبعــــة الســــوداء البــــد أن يركــــزوا) 8: 2003(ذكــــر الســــويدان والعــــدلوني 
  :األمور التالية

 ، وربما تلجأ في ذلـك إلـى المنطـق والحجـج واألدلـة، التـي ينظـر إليهـا مـننقد اآلراء ورفضها .1
  .زاوية سلبية معتمة

  .حالتشاؤم وعدم التفاؤل باحتماالت النجا .2

  .إيضاح نقاط الضعف في أي فكرة .3

  .التركيز على احتماالت الفشل، وتقليل احتماالت النجاح .4

  .التركيز على العوائق والمشكالت، والتجارب الفاشلة .5

 ، أو، أو شــدة المنافســةكارتفــاع التكــاليف، أو قــوة الخصــوم: التركيــز علــى الجوانــب الســلبية .6
  .، أو األخطار المتوقعةالضعف الذاتي

  .الفشل والتردد في اإلقدامتوقع  .7

 عدم استعمال االنفعاالت والمشاعر بوضوح، وٕانما تلجأ إلى استعمال المنطق وٕاظهار الـرأي .8
  .بصورة سلبية

  Yellow  Hat):(القبعة الصفراء  :رابعاً 

للتفكيـر السـلبي،  اً ، والتفكير هنا هو معـاكس تمامـترمز القبعة الصفراء إلى التفكير اإليجابي
ويعتمــد علــى التقيــيم اإليجــابي، فهــو خلــيٌط مــن التفــاؤل والرغبــة فــي رؤيــة األشــياء والحصــول علــى 

  . المنافع

  :أن من يرتدي القبعة الصفراء يهتم باألمور التالية) 9: 2003(وأشار السويدان والعدلوني 

  .، واإليجابية، واالستعداد للتجريبالتفاؤل، واإلقدام .1

  .النجاح، وتقليل احتماالت الفشل على إبراز احتماالتالتركيز  .2

  .، وٕاظهار األسباب المؤدية إلى النجاح، باستعمال المنطقتدعيم اآلراء وقبولها .3
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  .والتركيز على جوانبها اإليجابية إيضاح نقاط القوة في الفكرة، .4

  .وين المشكالت والمخاطر، وتوضيح الفروق عن التجارب الفاشلة الساقطةته .5

 عدم المباالة بالمنافسين، أو الشعور بالثقة بالنفس، أو: يز على الجوانب اإليجابية مثلالترك .6
  .وين األخطار المتوقعةته

  .، والحرص على استغاللهااالهتمام بالفرص المتاحة .7

  .وقع النجاح والتشجيع على اإلقدامت .8

 الــرأي بصــورة، باســتخدام المنطــق وٕاظهــار ء إلــى المشــاعر واالنفعــاالت بوضــوحعــدم اللجــو  .9
  .ة تحسينهإيجابية ومحاول

  .، وليس بالضرورة إبداعيسيطر على صاحبها حب اإلنتاج واإلنجاز .10

  .يتمتع بأمل كبير، وأهداف طموحة يعمل نحوها .11

  .، ويبرر له بتهوين الجانب السلبير إلى الجانب اإليجابي في أي أمرينظ .12

  Green Hat): (القبعة الخضراء : خامساً 

 مـن والخـروج التغييـر إلـى التفكيـر هـذا الخضراء إلي التفكير اإلبـداعي، ويرمـزوترمز القبعة 
 تشـبيهاً  األخضـر اللـون وُأعطـي أنـواع التفكيـر، بـاقي عـن كبـرى أهمية وله .والمألوفة القديمة األفكار
  .وتكبر تنمو ثم صغيرة تبدأ التي النبتة للون

القبعـة الخضـراء يتميـز بـبعض أو  أن من يرتدي) 10:  2003(وأشار السويدان والعدلوني 
  :كل ما يلي

  .الحرص على األفكار الجديدة،واآلراء والمفاهيم والتجارب والوسائل .1
  .لممارسة الجديد منها البحث عن البدائل لكل أمر، واالستعداد .2
  .ال يمانع في استغراق بعض الوقت والجهد ، للبحث عن األفكار والبدائل الجديدة .3
  .للبحث عن الطرق الجديدة..) .ماذا لو : مثل(ووسائله استعمال طرق اإلبداع  .4
  .محاولة تطوير األفكار الجديدة أو الغريبة، بل وصناعة األفكار الجديدة .5
  .غبة في التخيل والتفكير العميقالر  .6
  .االستعداد لتحمل المخاطر، من أجل استكشاف الجديد .7
 .اء، يحسن أن تتبعها بالسوداء والصفر عندما تستعمل هذه القبعة .8
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 Blue Hat):(القبعة الزرقاء : سادساً 

 ؛الـذي ينظـر إلـى القضـية نظـرة عامـة ،)الشـمولي(التفكيـر الموجـه  ىوترمز القبعة الزرقاء إل
  .ولذلك فهي قبعة القوة والتفكير المنطقي المنظم أو الموجه

يجــدر بــه أن يتبــع  أن مــن يرتــدي القبعــة الزرقــاء) 11: 2003(وأشــار الســويدان والعــدلوني 
  :النقاط التالية

  .البرمجة والترتيب، واالهتمام بخطوات التنفيذ واإلنجاز .1

  .اش للخروج بأمور عملية، والنقتوجيه الحوار والفكر .2

 ، أو االقتراحـات، أو الخـروج عـن الموضـوع، وتجنـب اإلطنـابالتركيز على محور الموضوع .3
  .غير المجدية

  .تنظيم عملية التفكير وتوجيهها .4

 لقــــدرة علــــى التمييــــز بــــين النــــاس وأنمــــاط تفكيــــرهم، أي أن صــــاحبها يــــرى قبعــــات اآلخــــرينا .5
  .بوضوح

  .وفض الجدل واالشتباك بينهم ،)عن طريق األسئلة(توجيه أصحاب القبعات األخرى  .6

  .اتهتلخيص اآلراء وتجميعها وبلور  .7

  .المعلملو لم يكن رئيس الجلسة أو ، حتى و ميل صاحبها إلدارة النقاش والحصصي .8

الظــــروف  يميــــل لالعتــــراف بــــأن اآلراء األخــــرى جيــــدة تحــــت الظــــروف المناســــبة، ثــــم يحلــــل .9
  .ليبين ما هو الرأي المناسب في هذه الحالة ؛لحاليةا

  .يميل للتلخيص النهائي للموضوع، أو تقديم االقتراح الفَّعال المقبول المناسب .10

  .منطقي منظم ائق، ويوظفها بأسلوبيستفيد صاحبها من المعلومات والحق .11
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وفيمـا يلــي توضــح الباحثـة قبعــات التفكيــر السـت ومــدلولها ونمــط األسـئلة التــي يمكــن أن 
  ).2.3(تندرج من ضمنها في شكل

  نمط األسئلة  مدلولها  لون القبعة
  
  

  القبعة البيضاء

 المعرفة 
 التذكر 
 الحقائق 
 المعلومات 
 البيانات  

  من ؟
  ماذا؟
  متى؟

  ؟...ماذا نريد أن نعرف عن 
  ؟..ماذا نحتاج لمعرفة معلومات عن

  
  

  القبعة الحمراء

 المشاعر 
 األحاسيس 
 االنفعاالت 
 التقدير  

  ما هو شعورك اآلن ؟
  ؟...هل تتغير مشاعرك تجاه 

  ما هي مشاعرك تجاه المشكلة؟
  ؟،،،،حول  دسكماذا يخبرك ح

  
  

  القبعة السوداء

 الخطر 
 السلبيات 
 العواقب 
 الحذر 
 النقائض  

  ؟...المتوقعة ما هي الصعوبات 
  ؟...ما المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها 

  ؟.. ما هي مصادر الضعف في 
  ؟،،،،ما السلبيات الموجودة في  

  
  

  القبعة الصفراء
  

 الفوائد 
 االيجابيات 
 النقاط الجيدة 
 القيمة 
 القوة 
 التفاعل  

  ؟...ما هي فوائد 
  ؟...ما  النقاط االيجابية المتوافرة 

  ؟.. االيجابية في عملما المخرجات 
  ؟،،،،هل يمكن القيام بهذا العمل 

  ؟....ما الشيء المميز في 

  
  

  القبعة الخضراء

 اإلبداع 
 توليد األفكار 
 التصور 
 البدائل 
 االحتماالت 
 التركيب  

  ؟...ماذا لو 
  كيف يمكن عمل ذلك بطريقة مختلفة عما تم عمله في السابق ؟

  ؟.. األشياء بطريقة جديدةهل تتوافر بدائل جديدة لعمل هذه 
  هل يمكن النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى ؟

  ما األفكار الجديدة حول هذا الموضوع؟

  
  

  القبعة الزرقاء

 جدول األعمال 
 التطبيق 
 التحكم والسيطرة 
 إصدار األحكام 
 االستنتاجات 
 الملخصات  

  ما خطة العمل تجاه تسرب الطلبة في المدرسة؟
  مجريات هذا الحوار؟كيف يمكن أن نلخص 

  ما هي استنتاجاتك حول مشاهدتك للفيلم ؟
  

  
  قبعات التفكير الست ومدلولها ونمط األسئلة التي يمكن أن تندرج من ضمنها :)2.3(شكل 
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 وتدريس اللغة اإلنجليزية )القّبعات الّست( استراتيجية:  

فــي التــدريس بشــكل ا تهواســتخداما )القّبعــات الّســت( ســتراتيجيةمــن خــالل العــرض الســابق ال
ا، فقـد فضـلت الباحثـة تهـوتطبيقا االسـتراتيجيةللفوائـد التربويـة الهامـة التـي تحققهـا هـذه  ونظـراً  خاص،
للتخفيــف مــن  ؛القبعــات فــي تــدريس اللغــة اإلنجليزيــة فــي المرحلــة األساســية العليــا اســتراتيجية تطبيــق

بــداعي، وقــد اســتخدمت الباحثــة الخطــوات تجريــد اللغــة االنجليزيــة وربطهــا بالحيــاة، وتنميــة التفكيــر اإل
التاليـــة فـــي إعـــداد دروس الوحـــدة مجـــال الدراســـة بمـــا يتناســـب مـــع طبيعـــة الموضـــوعات والتسلســـل 

  :المنطقي لعرض محتواها
البدء بالقبعـة البيضـاء لجمـع المعلومـات المرتبطـة بالـدرس وتحديـد المعطيـات مـن األنشـطة،  .1

  .والتمارين، بموضوعية وحيادية
، وتلخــيص النقــاط الرئيســة ء بالقبعــة الزرقــاء لتحديــد عمــل القبعــات الســابقة لهــا ذاتيــاً االنتهــا .2

  .للمعلومات، وعند التوصل إلى القواعد الرئيسة، وعند توجيه االنتباه إلى نقطة مهمة
والذي  ال يوجد تسلسل محدد لباقي القبعات بين القبعة البيضاء والقبعة الزرقاء في الدروس، .3

 ،في كل درس هو طبيعة الموضوعات والتسلسـل المنطقـي المناسـب لعرضـهايحدد التسلسل 
فقد تقتضي الضرورة ارتداء القبعـة السـوداء بعـد البيضـاء عنـد ذكـر سـليبات ومخـاطر وردت 

وقـد تقتضـي الضـرورة ارتـداء  ،مـن معلومـات في الدروس المستخدمة في ضوء مـا تـم جمعـه
يــات وفوائــد وردت فــي الــدروس المســتخدمة فــي القبعــة الصــفراء بعــد البيضــاء عنــد ذكــر ايجاب

وقد تقتضي الضرورة ارتداء القبعة الخضـراء بعـد البيضـاء ، ضوء ما تم جمعه من معلومات
  . عند اقتراح بدائل وحلول جديدة للمشكالت في ضوء ما تم جمعه من معلومات

مـتعلم الميـول يفضل أن تلـي القبعـة الحمـراء القبعـة السـوداء إذا اقتضـت الضـرورة اكتسـاب ال .4
  .والمشاعر واالتجاهات السلبية نحو المواقف والسلوكيات الغير سليمة

يفضل أن تلي القبعـة الحمـراء القبعـة الصـفراء إذا اقتضـت الضـرورة اكتسـاب المـتعلم الميـول  .5
  .والمشاعر واالتجاهات السلبية نحو المواقف والسلوكيات السليمة

الــــذي يناســــب موضــــوعات الوحــــدة مجــــال  التــــالي التسلســــل المنطقــــي )2.4(ويوضــــح شــــكل
  : الدراسة وفقا لقبعات التفكير الست

  

  
  

  خطوات تدريس اللغة اإلنجليزية باستخدام قبعات التفكير الست:  )2.4(شكل 
  

  القبعة السوداء
  القبعة الصفراء
  القبعة الحمراء
  القبعة الخضراء

  
  القبعة الزرقاء 

  
  القبعة البيضاء
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   في التدريس) القّبعات الّست(المعلم وفق استراتيجية دور  
  

القّبعـــات (اســـتراتيجية بعـــض اإلرشـــادات لتطبيـــق ) 96-95:  2005(ذكـــر فـــودة وعبـــده 
  :في التدريس) الّست

  .من الممكن استخدام أي من القبعات أكثر من مرة .1
من المفضل أن تسـبق القبعـة الصـفراء القبعـة السـوداء فعنـدما تطـرح الفكـرة و فوائـدها يفـتح المجـال  .2

  لتفكير القبعة السوداء مثل هل الفكرة عملية؟ هل لها فوائد؟ هل تستحق القيام بها؟       
اعرنا نحـو مشـ إذا استخدمت القبعة السوداء للتقويم النهـائي فيجـب أن نتبعهـا بالقبعـة الحمـراء لبيـان .3

  .الفكرة بعد تقويمها
؛ إذا كانــت هنــاك مشــاعر قويــة نحــو موضــوع مــا مــن قبــل المــتعلم ، فيجــب البــدء بالقبعــة الحمــراء .4

  .إلظهار هذه المشاعر
، ول علــى المعلومــاتإذا لـم تكــن هنــاك مشـاعر نحــو فكــرة مــا، فيجـب البــدء بالقبعــة البيضـاء للحصــ .5

 ئل، ثــم القبعــة الســوداء لتقيــيم هــذه البــدائل، ثــم القبعــةوبعــدها نضــع القبعــة الخضــراء البتكــار البــدا
  .الحمراء لبيان المشاعر نحو الفكرة

؛ يمكـــن اســـتدعاء قبعـــة التفكيـــر البيضـــاء فـــي أي مرحلـــة، مـــن أجـــل تزويـــد البيانـــات الالزمـــة للتقيـــيم .6
  .لمعرفة مدى صالحية الفكرة للتطبيق

لتحديـد ؛ أو السـوداء، لتقـوم بـدور الغربلـة نتبعهـا بالصـفراءأن عند استعمال القبعة الخضراء يفضـل  .7
 .كذلك تحديد نواحي القصور ؛البدائل غير الممكنة

  
 اسـتراتيجيةمـن التوجيهـات لتطبيـق  اً عـدد )494-493:  2007(ونوفـل وأضاف أبو جادو   

  :س على النحو التاليفي التدري )القّبعات الّست(
  .ير، بشكل فردي أو جماعيفي التفك) القّبعات الّست(استراتيجية يمكن تطبيق  .1
في حالة تكوين فريق عمل، البد من تحديد دور كل عضو فـي الفريـق أولهـم رئـيس الفريـق مرتـدي  .2

  .القبعة الزرقاء
زمـــن يتمثـــل دور الـــرئيس فـــي تـــذكير أفـــراد الفريـــق بـــنمط كـــل لـــون للقبعـــات بـــين الحـــين واآلخـــر، و  .3

  .االنتقال من نمط آلخر، وقرار العودة إلى نمط آخر
المطروحــة  ، وينــاقش مــا إذا كانــت األفكــارة الزرقــاء البعــد الزمــاني للموضــوعض صــاحب القبعــيعــر  .4

  .تناسب زمنها المحدد
  .، وٕاثارة الجو النفسي المصاحب لأللوانباأللوان يذكر الرئيس دائماً  .5
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 عــالوةً  عمليــة تتســم بمرونــة كاملــة، )القّبعــات الّســت( اســتراتيجيةأن تطبيــق  وتــرى الباحثــة
يوجـد تسلسـل  فـالد بترتيب ملزم السـتخدام القبعـات ي، حيث ال يوجد تقيعلى السهولة في االستخدام

ولــيس مــن الضــروري اســتخدام كــل القبعــات فــي كــل  واحــد صــحيح بعينــه عنــد اســتخدامنا للقبعــات،
  . تسلسل

 التفكير اإلبداعي :الثاني ورـــالمح 
  

 المخلوقـات سـائر علـى وفضـله األرض، فـي اإلنسـان - وتعـالى سـبحانه - اهللا اسـتخلف
 فقال الكون، في بالتفكير مأمور اإلنسان إن حيث للتكليف؛ مدارا اإلنسان وجعل عقل العقل، بنعمة
t⎦⎪Ï%©!$# tβρ (كتابــه العزيــز  فــي – وجــل عــز – اهللا ãä. õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθãèè%uρ 4’n? tãuρ öΝ ÎγÎ/θãΖ ã_ 

tβρ ã¤6x tGtƒuρ ’Îû È, ù=yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6ß™ $oΨ É) sù z># x‹tã 

Í‘$̈Ζ9       191)، عمران آل( ).#$

 فقـد والرجـوع إليـه، به العمل إلى والتنبيه التعظيم، مقام في إال العقل يذكر ال الكريم فالقرآن
  2003: 137).البريثن،( موضعاً  عشر ثمانية في الكريم القرآن في التفكير كلمة ذكر اهللا

 خـالل تـراكم مـن تكتسـب وال وحـده، الطبيعـي والتطـور بالنضـج، تنمـو ال التفكيـر فمهـارة
 على واالعتماد ر،في التدبّ  التفكير أفق في اتساع هناك يكون أن البد بل فقط والمعلومات المعرفة،
 إلـى ويتـدرج األساسـية، بمهـارات التفكيـر يبـدأ متتـابع عملـي وتمـرين مـنظم، وتعلـم واقعيـة، معلومـات
  .2008: 128)حلس،( االعلي التفكير عمليات

 لكل عصر مواكبته من البد كان ،وتطوره اإلنسان تقدم في اً أساسي مطلباً  التفكير كان اولمّ 
 ،الحاضـر والمسـتقبل أجـل من ونبتكر خبراته من ونستفيد الماضي على نبني بالتفكير العصور من

 علـى االتفـاق يتم لم التي من المفاهيم يعتبر فهو ذلك ورغم أداء طبيعي نقوم به باستمرار، فالتفكير
 ومـا طبيعـة التفكيـر لـه إلـى  محـدد واحـد تعريـف وجـود عـدم ويرجـع؛ تعريفاتـه تعـددت فقـد تعريفهـا،
   .تعقده البشري ومدى الدماغ طبيعية تعكس متشابكة ومكونات أبعاد من عليه ينطوي

  

  التفكيرمفهوم:  

 ب بعـضورتّـ فيـه العقـل أعمـل فكراً  األمر في فكر أيّ  )فكر( مادة من مشتق :اللغة في التفكير -أ
 للتوصـل في مشكلة العقل إعمال أيّ  رويه، في نظر أيّ  فكَّر ويقال به إلى مجهول، ليصل يعلم ما
  .1972: 698) ، الوسيط المعجم ( حلها إلى
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لتعـدد  نظـراً  للتفكيـر؛ مانعـاً  جامعـاً  اً تعريفـ التربـوي األدب يـذكر لـم :التفكيـر فـي االصـطالح -ب
 أن أنـه يمكـن بيـد التعريفـات، فتباينـت تعريفـه التفكيـر بسـيكولوجية غلونتالمشـ حـاول فقـد النظريـات،
  :التعريفات من لعدد عرضنا بعد التفكير ماهية نستخلص

 الداخلي الحوار من نوع وهو نشطة، ذهنية عملية :"التفكير بأنه) 54:2005(فت دجانيعرّ 
 وقـد اليقظـة، أحـالم فـي الحـال هـو كمـا بسـيط ذهني نشاط أو بعمل، أثناء القيام الذات مع المستمر
   ".القرارات واتخاذ المشكالت حل عند الحال هو كما بالغ التعقيد أمراً  يكون

 أو عقـدة، أو مشـكلة، لحـل يسـعى واع، عقلـي نشـاط :"بأنـه) 21:2005( إبـراهيم فـهوعرّ 
 العمليات يعد أرض والتفكير الحياة، ومتاعب متطلبات، من تخفف وسيلة إيجاد أو غامض، موقف
  . "األشياء بين والعالقة الحياة، وفهم إلدراك البشري العقل بها يقوم التي

 واقـع علـى الحكـم بواسـطتها يـتم ذهنيـة عمليـة:" بأنـه (23:2003)وعفانـة  عبيـد فـهويعرّ 
 يجعـل التفكيـر امّمـ الشـيء، ذلـك عـن السـابقة والمعلومـات الشـيء، واقـع بـين بـالربط وذلـك األشياء،

  . "المشكالت حل في هاماً  عامالً 

 إدراك مثـل معـين موقـف عناصـر بـين عالقـات إدراك ":بأنـه )16: 2002 (فـه بكـروعرّ 
 إدراك أو ،السـبب والنتيجـة و والمعلـول العلـة بـين العالقـة إدراك أو والنتـائج، المقـدمات بـين العالقـة
  . "والخاص بين العام العالقة إدراك أو معلوم، غير شيء و معلوم شيء بين العالقة

  . "مشكلة ما شخص يحل عندما يحدث ما" :بأنه) 14: 2001 (قطامي فتهوعرّ 

عـن  عقلـي وفعـل معرفيـة، عمليـة" :بأنـه (Presseisen ,2001: 47) بريسيسـن فـهوعرّ 
  ."المعرفة تكتسب طريقه

 العقليـة النشـاطات مـن سلسـلة عـن عبـارة:" بأنـه التفكيـر فعـرّ 33:1999) (جـروان  بينمـا    
 مـن الحـواس أكثـر أو واحـد طريـق عـن اسـتقباله يـتم لمثيـر يتعـرض عنـدما الـدماغ بهـا يقـوم التـي

  ."والذوق والشم، والسمع، والبصر، اللمس،  :الخمس

 نسـتدل أن يمكـن الدماغ في يحدث غير ملموس عقلي نشاط :بأنه ف الباحثة التفكيروتعرّ 
  . معين حدث أو موقف يواجه اإلنسان عندما التي يظهرها النتائج خالل من عليه

 الباحثـة باإلشـارة تكتفـي وتعليمـه التفكيـر أدبيـات فـي للتفكيـر التعريفـات عشـرات وجود ورغم
 مـن الباحثـة وتالحـظ التفكيـر معنـى عـن تعبـر التـي التوجهـات أبـرز لحصـر السـابقة التعريفـات إلـى

 إلـى الوصـول أجـل الفـرد مـن بهـا يقـوم ذهنيـة أن التفكيـر عمليـة السـابقة التعريفـات اسـتعراض خالل
 مـن األشـياء، علـى أو الحكـم مشـكلة، حـل أو مـا، بعمـل القيـام أو ،نمعـيّ  موضـوع لبحـث أو هـدف
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 بحكـم الخـروج ثـم ومـن أو المشـكلة العمـل أو ،الموضـوع هـذا عـن ومعلوماتـه خبراتـه تنظـيم خـالل
   .معين

  

 تعلمه ومبررات التفكير أهمية:  

  التفكير أهمية :أوالً 

) 29:2003(عبيـد و عفانـة  نظـر وجهـة مـن محـددة نقـاط في التفكير أهمية الباحثة تناولت
  :         تتضح فيما يلي

 فـي الفّعـ بشـكل التنافس مجاالت خوض على التفكير فيساعدهم: نفسه للفرد الذاتية المنفعة .1
  . الجيد التفكير على القدرة بمدى والتفوق النجاح فيه ارتبط الذي ،العصر هذا

 مـنهم يوجـد الجيـد التفكيـر لمهـارات المجتمـع أفـراد فإكسـاب: العامـة االجتماعيـة المنفعـة .2
 منهـا عـانى التـي االجتماعيـة المشـاكل إلـى وحكمـة بعمـق النظـر يسـتطيعون نيمـواطن

 الموضـوعات مـن كثيـر علـى الصـائبة األحكـام إصـدار علـى قـادرين يجعلهـم كمـا ،مجـتمعهم
 .جيد بشكل اجتماعية مشكالت من يعتريهم ما حل على وقادرين العامة،

 ،النفسـية الراحـة علـى المـرء تسـاعد الجيـد التفكيـر علـى القـدرة إن إذ :النفسـية الصـحة .3
 أكثر حولهم من والمتغيرات األحداث مع التكيف على القدرة لديهم عادة الجيدون فالمفكرون

 . التفكير يحسنون ال الذين األشخاص من

 بمـا مسـلحاً  يجعله اممّ  ،والنقد والتقويم التحليل على القدرة واكتسابه الجيد للتفكير المرء إتقان .4
 . وآرائهم اآلخرين بأفكار المتعقل غير السريع التأثر من يقيه

 

 الحيـاة فـي تواجهـه التي المشكالت حل على قدرة أكثر الفرد يجعل التفكير أن الباحثة وترى
 للتأكـد ؛وتقويمهـا قراراتـه اتخـاذ علـى تسـاعده جديـدة، تفكيـر مهـارات اكتسـاب مـن نـهيمكّ  اممّ  اليومية،

التربيـة  اهتمـام أصـبح ولـذلك؛ اآلخـرين مـع الـةالفعّ  المشـاركة علـى اً قـادر  تجعلـه كمـا صـحتها، مـن
 بالحيـاة بطريقـة واالحتكـاك للتعامـل، وٕاعـدادهم  السـليم، التفكيـر علـى بالطـالّ  بتـدريب المعاصـرة

  .سليمة
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 التفكير تعليم مبررات :اً ثاني

 :التفكير ومنها تعليم إلى تدعونا التي المبررات من الكثير هناك أن )24:2010( رأت الفرا   

 والتقاليدالعادات  تعد لم جديدة بطرق للتفكير الحاجة فيها تظهر  التي الحديثة المجتمعات تعقد .1
 .لحلها كافية القديمة والطرق

 مـن بـدالً  النـواحي لجميـع شـامالً  بالطفـل االهتمـام أصـبح لقـد الحديثـة، التربيـة أهـداف تغيـر .2
 .المعرفي الجانب هو واحد بجانب االهتمام

 .أوجه عدة من الطالب على بالفائدة يعود التفكير تعليم .3

 مـا فـي والتفكيـر والتـدبر العقـل وٕاعمـال الحيـاة نـواميس واكتشـاف لإليمـان حيوية ضرورة التفكير .4
 .اإلسالمي الدين عظمها الذي الوجود بحقائق والتبصر اهللا خلق

 أن عمـل يمكـن أهـم يكـون قـد التفكيـر مهـارات فـتعلم والحيـاتي الدراسـي النجـاح فـي التفكير دور .5
 .المعلم به يقوم

 والكتابـة بـالقراءة تتعلـق والتـي األساسـيات إلـى الرجـوع يتعـاظم نيوالعشـر  الحـادي القـرن فـي .6
 .األخرى من المهارات العديد إلى والتركيب التحليل، مهارات تشمل وٕانما فقط والحساب

 ممارسة أساسه على في يعتمد ألنه هام مبدأ وهذا بأنفسهم، التعلم أسلوب الطلبة تعليم من البد .7
 .بفاعلية التفكير

 يتفاعـل المعرفية التـي المواد كل وفهم الستيعاب ؛أساسياً  محوراً  يعتبر التفكير على التدريب أن .8
 .المدرسة في الطالب معها

 والمسـتمرة السـريعة يـراتللتغّ  نظـراً  التفكيـر تعلـيم يسـتوجب أنـه الباحثـة وجـدت هنـا ومـن
 مع متطلبات وحاجاته ظروفه تكييف على قادراً  اإلنسان حتى يكون ؛الحالي عصرنا في والمتالحقة

  .العصر هذا
  

 التفكير أنواع:  
 هـذه المشـكالت بتعـدد حياتـه تعتـرض التي للمشكالت مواجهته في اإلنسان أساليب تعددت

 هناك أن إلى التفكير مجال في المهتمون ويؤكد ،التفكير فيها من مختلفة أنواًعا اإلنسان مارس فقد
 : يلي بعضها فيما نجمل للتفكير أنواع عدة

 إنتـاج المعـارف، إلـى يـؤدي الـذي والتفكير بالتدبر، المصحوب النظر وهو: البصري التفكير .1
 . القوانين ومعرفة واالكتشافات، والمعلومات،
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طريـق  عـن ذهنيـاً  حـالً  مشـكلة حـل تسـتهدف معقـدة، ذهنيـة عمليـة هـو: االسـتداللي التفكيـر .2
إلـى  معلومـة مقـدمات مـن الوصـول تتضـمن تفكيـر عمليـة وهـي السـابقة، والخبـرات الرمـوز،
 . نةمعيّ  نتيجة

 الالزمـة لفهمـه الخطـط ورسـم عناصـره، إلـى وتحليلـه للموقـف، التأمـل وهو: التأملي التفكير .3
 .أهداف محددة إلى العقلية العمليات يوجه حيث موجه، تفكير وهو النتائج، إلى يصل حتى

 بـين الـروابط إدراك ثـم أجـزاء إلـى وتفكيكـه التعليمـي الموقـف تحليـل وهـو :المنظومي التفكير .4
 .منسقة صورة في تجميعها إعادة يتم أن إلى األجزاء تلك

 المختلفـة، المواقـف فـي المعـارض أو المؤيـد الـرأي إبـداء على الفرد قدرة هو :الناقد التفكير .5
 . رأي لكل المقنعة األسباب إبداء مع

 وهـو جديـد إبـداعي وٕانتـاج واكتشـاف، بتوليـد، يخـتص الـذي التفكيـر وهـو :اإلبداعي التفكير .6
  .اإلنسان تهدد التي المشكالت لحل البشري للجنس األكبر األمل بمثابة

 

ا سـبق يتبـين أن للتفكيــر أنواعـًا عديـدة وأن لكــل نـوع مـن هـذه األنــواع وظيفـة مهمـة تميــزه مّمـ
عــن غيــره مــن األنــواع، بــل تعتبــر هــذه األنــواع ضــرورة تربويــة هامــة، وخصوصــاً فــي صــقل الجانــب 

يخاطـب المســتويات العليـا مـن التفكيـر، ومنهـا مـا يناسـب المســتويات المعرفـي، ومـن هـذه األنـواع مـا 
  .وسوف تتناول الباحثة التفكير اإلبداعي بشيء من التفصيل الدنيا من التفكير،

  

 تعريف التفكير اإلبداعي:  
متنوعـة تزخر األدبيات بالكثير من التعريفات التي تناولت التفكير اإلبـداعي وهـذه التعريفـات كثيـرة و  

  .من جوانب التفكير اإلبداعي اً ل كل تعريف منها جانبتناو 

بأنه قدرة الفرد على اإلنتاج الذي يتميـز " :التفكير اإلبداعي) 145:1993( ف عبادةفقد عرّ 
ــــــدة؛ذلك  ــــــداعيات البعي ــــــة التلقائية،واألصــــــالة والت بــــــأكبر قــــــدر ممكــــــن مــــــن الطالقــــــة الفكرية،والمرون

  ".كاستجابات لمشكلة أو موقف مثير

بأنه نشاط عقلي مركب وهـادف توجهـه رغبـة قويـة فـي " :فهفقد عرّ ) 82:1999( جروانا أمّ 
البحــث عـــن حلــول أو التوصـــل إلــى نـــواتج أصــيلة لـــم تكــن معروفـــة ســابًقا،ويتميز التفكيـــر اإلبـــداعي 

وأخالقية متداخلـة تشـكل حالـة ذهنيـة  وانفعالية، بالشمولية والتعقيد؛ألنه ينطوي على عناصر معرفية،
  ."فريدة
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ذلـــك " :ف التفكيـــر اإلبـــداعي بأنـــهعـــرّ ) Perkins(أن بـــركنس) 2001( قطـــاميوقـــد ذكـــرت    
النــوع مــن التفكيــر الــذي يــؤدي إلــى إنتــاج يتصــف بالجــدة و األصــالة إضــافة إلــى عــدد مــن القــدرات 

ـــة، الطالقـــة، :البســـيطة هـــي ـــدرات التحليليـــة، والمرون وٕاعـــادة  والتركيبيـــة، والحساســـية للمشـــكالت والق
  ".التحديد

العمليـة التــي تقـود إلــى ابتكـار حلــول  ":التفكيــر اإلبـداعي بأنــه) 52:2001( قطـاميفـت وعرّ 
أو األفكار والمناهج المكونة ألي مشكلة،وناتج العملية اإلبداعيـة يمثـل قيمـة مرتفعـة  ،جديدة لألدوات

  ".أصيلة هامة بالنسبة للمجتمع

ذلــك التفكيــر الــذي نصــل بــه إلــى  ":نــهالتفكيــر اإلبــداعي بأ) 34:2001( ف عــدسكمــا عــرّ 
وقـد  أفكار ونتائج لم يسبقنا إليها أحـد، وٕانمـا تحصـل لنـا بتفكيـر مسـتقل غيـر مقيـد بشـروط أو حـدود،

  ".يتوصل إليها مبدع آخر يعمل كل منهما بشكل مستقل عن زميله

ن القـدرة علـى إنتـاج عـدد مـ ":أن التفكيـر اإلبـداعي هـو) 55:2002( ويرى الجمال وآخرون
  ".األفكار األصيلة غير العادية ودرجة عالية من المرونة في االستجابة وتطوير األفكار النشطة

العمليـة القـادرة علـى تحقيـق نـوع مـن " :التفكيـر اإلبـداعي بأنـه) 33:2002( ف عليكما عرّ 
  ".االنشقاق عند مسارات التفكير العادي لتقديم تصورات جديدة ومختلفة كلية

نــوع مــن التفكيــر يتســم بــالرقي يظهــر فــي ســلوك  ":لتفكيــر اإلبــداعي بأنــها فــت الباحثــةوعرّ 
 ،عقليـــة منهـــا الطالقـــة مهـــاراتيتكـــون مـــن و  أو المواقـــف المثيـــرة ،صـــاحبه عنـــد مواجهـــة المشـــكالت

 اســـتراتيجيةيهـــا مـــن خـــالل والتـــي يســـتطيع المعلـــم المحتـــرف أن ينمّ  واإلفاضـــة، ،والمرونـــة واألصـــالة
  ".ومقدرة بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي ،)القّبعات الّست(

  

 مهارات التفكير اإلبداعي:  
أن التفكيـر ) 35:1999( فقـد ذكـر جـروان هناك فرق بـين مفهـوم التفكيـر ومهـارات التفكيـر،

لتكــوين  ؛عمليــة كليــة نقــوم عــن طريقهــا بمعالجــة عقليــة للمــدخالت الحســية والمعلومــات المســترجعة
 وتتضــــمن اإلدراك، ،اً وهــــي عمليــــة غيــــر مفهومــــه تمامــــ أو الحكــــم عليهــــا، أو اســــتدالالتها، األفكــــار،

ــ والحــدس وعــن طريقهــا تكتســب الخبــرة معنــى، واالحتضــان، والمعالجــة الواعيــة، والخبــرة الســابقة، ا أّم
 :لومـات مثـلعمليـات محـددة نمارسـها ونسـتخدمها عـن قصـد فـي معالجـة المع :مهارات التفكيـر فهـي

  .أو تقييم قوة الدليل أو اإلدعاء ،مهارات تحديد المشكلة، إيجاد االفتراضات غير المذكورة في النص

بعــــض العلمـــــاء يســــمي مهــــارات التفكيـــــر " :إلــــى أن) 73:2004( وأشــــار الوكيــــل والمفتـــــي
 بــين القــدرة والمهــارة، إال أن هنــاك فرقــاً  قــدرات التفكيــر اإلبــداعي، :مثــل اإلبــداعي بمســميات أخــرى،
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أو حركيــة ســواء  ،كــل مــا يســتطيع الفــرد أداءه فــي اللحظــة الحاضــرة مــن أعمــال عقليــة :فالقــدرة تعنــي
  ".كان ذلك نتيجة للتدريب أو من دون تدريب

المهارة تتميز بأنها تعبـر عـن القـدرة علـى أداء عمـل  :"إلى أن) 4:2001-5( ويشير زيتون
ـــة معيّ  ـــة،أو عملي ـــة تتكـــون عـــادة مـــن مجموعـــة مـــن األداءات وهـــذا العمـــل ن أو العمليـــات  ،أو العملي

أو الســـلوكيات التـــي تـــتم  ،أو االســـتجابات ،وهـــي األداءات أو العمليـــات البســـيطة الفرعيـــة األصـــغر،
بشــكل متسلســل متناســق، فتبــدو مؤتلفــة مــع بعضــها الــبعض، كمــا تتميــز المهــارة بكونهــا تتكــون مــن 

حيــث يتأســس األداء المهــاري  كيات العقليــة واالجتماعيــة والحركيــة؛أو الســلو  ،خلــيط مــن االســتجابات
القــدرة علــى اســتخدام المعرفــة فــي أداء  :لــذلك ينظــر إلــى المهــارة بأنهــا علــى المعرفــة أو المعلومــات؛

حيـث ينمـى األداء المهـاري للفـرد  غير أن المعرفة وحدها ال تضمن إتقان الفرد للمهارة، عمل معين،
ليــة التـدريب أو الممارســة،كما يــتم تقــيم األداء المهـاري عــادة بكــل مــن معيــاري ويحسـن مــن خــالل عم

  ."اً في القيام والسرعة في اإلنجاز معالدقة 

  :وقد حدد علماء التفكير مهارات التفكير اإلبداعي فيما يلي

  : (Fluency)الطالقة. 1 

القــــدرة علــــى بأنهــــا " :ف الطالقــــةعــــرّ ) Torrance( أن تــــورانس) 25:2002( ذكــــر علــــي
استدعاء أكبر عدد ممكن من االستجابات المناسبة تجاه مشكلة أو مثير معين وذلـك فـي فتـرة زمنيـة 

  ."محددة، كما يقول سيد خير اهللا أن الطالقة بنك االبتكار

يقصــد بالطالقــة لــدى الطفــل قــدرة الطفــل علــى أن ينــتج  :"أنــه) 111:2003( ويــرى صــبحي
 أعـــداد، أو يبـــدي بعـــض االســـتجابات فـــي شـــكل رمـــوز، اإلبداعيـــة، مجموعـــة مـــن األفكـــار االبتكاريـــة

وقـد ورد فـي األدب التربـوي عـدة أنـواع للطالقـة وفيمـا . الـخ فـي وقـت معـين...أشكال، كلمات، أفكار
  :يلي تفصيل لهذه األنواع مع التمثيل على كل نوع منها

  :طالقة األشكال. أ

الرسم السريع لعدد من األمثلـة والتفصـيالت القدرة على " :بأنها) 83:1999( وعرفها جروان
أن يطلـــب مـــن الطفـــل رســـم أشـــكال :مثـــل". أو التعـــديالت فـــي االســـتجابة لمثيـــر وضـــعي أو بصـــري

  .و غيرها...مختلفة باستخدام الخطوط المتقطعة،أو الدوائر المغلقة،أو الخطوط المتوازية

  :طالقة الرموز. ب

وتقتصـر علـى توليـد عـدد  تسـمى كـذلك طالقـة الكلمـات، :"أنها) 652:1990( قطامي ذكر   
لتحقيـق  ل علـى مخزونـه المعرفـي فـي الـذاكرةمن الكلمات باعتبارها تكوينات أبجدية يعتمـد فيهـا الطفـ
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أن يطلــب مــن الطفــل :مثـل. "مطالـب بســيطة تتطلبهــا تعليمـات االختبــار ولــيس للمعنـى دور هــام فيهــا
 وغيرهـا، ... تـوت، خـوخ، :ليسار ومن اليسـار إلـى اليمـين مثـلأن يذكر كلمات تقرأ من اليمين إلى ا

  .وغيرها ... فلفل، مشمش، سمسم، :أو كلمات مكونة من حرفين مكررين مثل

  : طالقة المعاني أو الطالقة الفكرية. ج

القـــدرة علـــى اســـتدعاء اكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن األفكـــار  ":)26:2002( وهـــي كمـــا ذكـــر علـــي
  ". ددة لمشكلة أو موقف مثيرالمناسبة في فترة زمنية مح

اذكــر جميــع االســتخدامات الممكنــة لعلبــة أعــواد الثقــاب؟،اذكر أكبــر عــدد ممكــن مــن العنــاوين :مثــل
  لقصة ما؟

  :الطالقة االرتباطية. د

القـدرة علـى اإلنتـاج السـريع للكلمـات التـي تشـترك  ":تعنـي) 25:2002( وهي كما ذكر علي
  ".المترادفات أو المتضادات لكلمة معينة:رى مثلفي المعنى من ناحية ما أو في صفة أخ

  ).صعب(إعطاء أكبر عدد ممكن من الكلمات المرادفة لكلمة : مثل

  :الطالقة التعبيرية. ه

ـــيوعرّ  ـــرابط  ":بأنهـــا) 26:2002( فهـــا عل ـــر الســـريع فـــي تكـــوين كـــالم مت ـــدرة علـــى التفكي الق
  ".ومتصل، وصياغة التراكيب اللغوية المميزة

نـة، علـى أن تكـون هـذه الجمـل جمـل تشـتمل علـى كلمـات باسـتعمال حـروف معيّ كتابة  :مثل
  .مفيدة و ذات معنى

  

  :(Flexibility) المرونة. 2 

  أو أنماط لتوليد استخدامها؛ يتم التي المهارة تلك هي :"إنها) 291:2006(ويقول سعادة    

 المعتــاد إلــى االســتجابة وردواالنتقــال مــن عمليــات التفكيــر العــادي أو  أصــناف متنوعــة مــن التفكيــر،
 أمــا تعريفهــا مــن وجهــة نظــر الطلبــة فتــتلخص فــي ،الفعــل وٕادراك األمــور بطــرق متفاوتــة أو متنوعــة

  ."كونها تلك المهارة التي يتم من خاللها فعل األشياء أو فهمها بطرق مختلفة

 أن الطالقــة تختلـــف عــن المرونـــة فــي أن الطالقـــة تتحــدد بعـــدد ":)26:2002( ويــرى علـــي
االســتجابات و ســرعة صــدورها مًعــا، أمــا المرونــة فإنهــا تعتمــد علــى تنــوع هــذه االســتجابات أي أنهــا 

  ".تركز على الكيف و ليس الكم
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مـــــن خـــــالل اإلطـــــالع علـــــى األدب التربـــــوي والدراســـــات ذات العالقـــــة  وتوصـــــلت الباحثـــــة
، أو ، أو االسـتعمالنـيإجراء تغيير مـن نـوع مـا فـي المعبالموضوع إلى أن المرونة تعني القدرة على 

  .الفرد المبدع يأتي بأفكار مختلفة، فاالستراتيجية، أو المشكلة

نـوعين مـن  ومن خالل االطالع على عدد من الدراسات السابقة، واألبحاث يتضح أن هناك
  :المرونة هما

   (Spontaneous Flexibility): المرونة التلقائية –أ 

مـن االسـتجابات ال تنتمـي إلـى فئـة، أو  متنوعـاً  عـدداً  وهي قـدرة الفـرد علـى أن يعطـي تلقائيـاً 
هــذا ، ويســمي ل، أي اإلبــداع فــي أكثــر مــن إطــار أو شــكاحــد، وٕانمــا تنتمــي إلــى عــدد متنــوعمظهــر و 

، وهي التـي يمكـن تحديـده لـدى الفنـانين واألطبـاء الـذين ينصـحون بإعطـاء النوع منه المرونة التلقائية
إلطــار واحــد وهــذا يعنــي أن المرونــة التلقائيــة تحــدث فــي مواقــف  منتجــات إبداعيــة متنوعــة وال تنتمــي

  . غير محددة نسبياً 

 سـرعة الفـرد فـي إصـدار أكبـر عـدد :"المرونة التلقائيـة بأنهـا )140:2005(ف الخليلي وتعرّ    
 ممكــن مــن األفكــار المتنوعــة والمرتبطــة بمشــكلة أو مثيــر ويميــل الفــرد وفــق هــذه القــدرة إلــى المبــادرة

  ."ية في المواقف وال يكتفي بمجرد االستجابةالتلقائ
  

  (Adaptive Flexibility):  التكيفية المرونة -ب 

تشير المرونة التكيفية إلى قدرة الفرد على تغير االتجاه الذهني بسرعة لمواجهـة المشـكالت المتغيـرة، 
الشـخص وهي بهذا تعبر عن التكيف العقلي فالشـخص المـرن يتكيـف مـع المواقـف والظـروف عكـس 

  .المتصلب عقليًا تجاه المواقف، والمشكالت

علـــى أنهـــا التوصـــل إلـــى حـــل مشـــكلة مـــا، أو مواجهـــة أي ) 53:2004(فهـــا الطيطـــي ويعرّ 
  .موقف، في ضوء التغذية الراجعة التي تأتي من ذلك الموقف

  

 أنه يلقى على عاتق المؤسسـات التربويـة إعطـاء الناشـئة فـرص تنميـة المرونـة وترى الباحثة
التكيفيــة والتلقائيــة للقــدرة علــى التعامــل مــع التنــامي الهائــل فــي المعرفــة لمواكبــة التغيــر والتكيــف معــه 

  .حسب الموقف والمشكلة للوصول إلى حلول مبدعة غير جامدة وغير تقليدية
  

  (Originality):  األصالة. 3

تفكير اإلبـداعي، بـال أن هـذه المهـارة أكثـر المهـارات ارتباطـاً 84:1999) :" (ويـرى جـروان    
وهــو جــوهر األصــالة فــي القــدرة علــى إنتــاج أفكــار غيــر مألوفــة، وغيــر متوقعــة، وتنــتج هــذه األفكــار 
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نتيجة قدرة العقل على صنع روابط بعيدة وغير مباشرة بين المعـارف الموجـودة فـي النظـام اإلدراكـي، 
ر لألصـــالة وهـــذا التفـــرد أو وقـــد تنـــدرج مهـــارة االســـتقالل تحـــت األصـــالة إذا نظرنـــا إلـــى التفـــرد كمعيـــا

، وعليـه فـإن الحساسـية ك ورؤيـة المواقـف مـن زوايـا مختلفـةمخالفة اآلخرين ناتج من القـدرة علـى إدرا
  .مشكالت يمكن إدراجها تحت األصالةلل

ممــا ســبق يتبــين أن األصــالة أفكــار فريــدة، وجديــدة، وليســت أفكــار اآلخــرين بــل هــي أفكــار 
علـى األصـالة،  كلمـا كانـت األفكـار جديـدة، وواضـحة كلمـا كانـت دلـيالً خاصة بالفرد المبدع للفكرة، ف

فإنــه يمكــن الحكــم علــى ، وبالتــالي إن األصــالة مــن أكثــر المهــارات رمــزاً  يــدل علــى التفكيــر اإلبــداعي
  .درجة إبداع الشخص من خالل مهارة األصالة

 : يلي بما للمشكالت والحساسية والمرونة، الطالقة، من كل عن األصالة وتختلف

 تعتمد على قيمة بل الطالقة في كما الفرد يعطيها التي األفكار كمية إلى تشير ال األصالة .1
 . وكيفيتها ونوعيتها األفكار هذه

 شخصياً  هو إليها توصل التي وتصوراته أفكاره، تكرار من الفرد نفور إلى تشير ال األصالة .2
 وهـذا اآلخـرون، إليـه توصـل مـا تكـرار مـن النفور إلى تشير بل المرونة، في الحال هو كما
   185 – 186) :2000  والبواليز، المعايطة (المرونة عن يميزها ما

 مـن كبيـر قـدر إلـى تحتـاج ال أنهـا كمـا ، البيئـة إلـى النظـر فـي تقويميـة شـروطاً  تتضـمن ال .3
 خيـر علـى عملـه ينهي أن المبدع المفكر يتمكن حتى الذات لنقد المطلوبة التقويمية الشروط
 للبيئـة التقـويم مـن مرتفـع لقـدر تحتـاج التـي للمشـكالت، الحساسـية عـن يميزهـا مـا وهـو وجـه

  33) :2003 عبد اهللا،. (والذات

بعيــد عــن  مــألوف،األصــالة تمتــاز بالتجديــد أي إنتــاج فكــري خــارج عــن ال :أن وتــرى الباحثــة
  .بيئية محددة من هنا فإنه ال يمكن إخضاعها لتقويم الذات ضمن عناصر ،التقليد والتكرار

  

  (Elaboration): اإلفاضة أو التوسع. 4
القدرة على إضـافة تفاصـيل جديـدة  :"أن اإلفاضة أو التوسع تعني) 65:2003(ذكر زيتون 

أو لوحـــة أو مخطـــط مـــن شـــأنها أن تســـاعد علـــى  ،أو لجهـــاز مـــا .و متنوعـــة لفكـــرة أو حـــل لمشـــكلة
  ".أو تنفيذها أو تطويرها، أو أغنائها، تحسينها،

تشــير إلــى قــدرة المــتعلم علــى إضــافة أشــياء جديــدة لفكــرة  :"أنهــا) 95:2006(محمــود ويــرى 
  ." معينة، والوصول إلى اقتراحات تكميلية تؤدي لزيادة جديدة
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ـــة ـــرة ألنهـــا مهـــارة مـــن أن مهـــارة التوســـع :واستخلصـــت الباحث ـــة كبي ، أو اإلفاضـــة لهـــا أهمي
األفكـــار اإلبداعيـــة نفـــذت علـــى أرض الواقـــع بســـبب مهـــارات التفكيـــر اإلبـــداعي حيـــث أن كثيـــراً مـــن 

 كما أنها تمكـن الطلبـة مـن تحسـين، ،هلت تطبيق تلك األفكار اإلبداعيةإضافة تلك التفاصيل التي س
وعناصــر ، وتفاصــيل، تعنــي القــدرة علــى إضــافة معلومــات  فهــي. وتطــوير، وتنظــيم، وترتيــب أفكــارهم

ما، أو توضيح موضوع غـامض، أو إبـراز االختالفـات  ، مثل توسيع فكرة،ومكونات لألشكال األولية
  .بين الصور

  

   (Sensitivity to problems):   الحساسية للمشكالت. 5

 فـي الـنقص أو الضـعف مـواطن إدراك علـى القـدرة :"بأنهـا) 141:2005(فهـا الخليلـي تعرّ 
الواحـد فهـو يعـي الموقف المثير، فالشخص المبدع يستطيع رؤية الكثير مـن المشـكالت فـي الموقـف 

بسبب نظرتـه للمشـكلة نظـرة غيـر مألوفـة، فلديـه حساسـية أكثـر للمشـكلة أو  ؛نواحي النقص والقصور
  .الموقف المثير من المعتاد

على رؤية الكثير من المشكالت في الوقت الـذي  المبدع قدرة تعني للمشكالت الحساسية إن
لك يســتطيع المبــدع رؤيــة مشــكالت قــد ال يــرى فيــه شــخص آخــر أيــة مشــكالت علــى اإلطــالق، وبــذ

 ، فيــدرك األخطــاء ونــواحي الــنقص والقصــور،مرهفــاً  عديــدة فــي الموقــف الواحــد، ويحــس بهــا إحساســاً 
ميــة دافعيــة وعليــه فالحساســية للمشــكالت قــد تكــون ســمة تقوي ،ويعمــل علــى الوصــول إلــى التفســيرات

أن األشخاص الذين يتوافر لديهم قدر مرتفـع مـن هـذه القـدرة  )جيلفورد(ويعتقد ، أكثر منها قدرة عقلية
  .تتسع الفرصة أمامهم لخوض غمار البحث فيها، ويزداد احتمال وصولهم لحلول ناجحة

أن مهارة الحساسية للمشكالت تعني قدرة الفرد صاحب العقـل المتفـتح  :واستخلصت الباحثة
وهــذا يعنــي أن الفــرد ، تحتــاج إلــى حــل علــى تحســس واستشــعار وجــود مشــكالت معينــة فــي موقــف مــا

  .يرى في األشياء ما ال يلفت نظر الفرد العادي اإلبداعيالذي لديه درجة عالية من التفكير 
  

  (Maintenance of Direction):  االحتفاظ باالتجاه .6

ـــــت الســـــيد وآخـــــرونعرّ  ـــــه) 120:1998( ف ـــــاظ باالتجـــــاه بأن ـــــز  :"االحتف ـــــى التركي ـــــدرة عل الق
نتبـــاه طويـــل األمـــد علـــى هـــدف معـــين، مـــن خـــالل مشـــتتات أو معوقـــات، ســـواء فـــي المصـــحوب باال

وتظهــر هــذه القــدرة فــي قــدرة  أو نتيجــة لتعــديالت حــدثت فــي مضــمون الهــدف، ،المواقــف الخارجيــة
  ."مشتتات وااللتفاف حولها بأسلوب مرن ي أيّ ن وتخطّ الشخص على متابعة هدف معيّ 
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أن االحتفــاظ باالتجــاه يعتبــر عــامال ضــرورًيا لإلبــداع، فهــو يعنــي القــدرة علــى  وتــرى الباحثــة
نــة مواصــلة االتجــاه حيــث يمتــاز الشــخص المبــدع بالقــدرة علــى تركيــز انتباهــه وتفكيــره فــي مشــكلة معيّ 

  .بشكل متواصل طويالً  اً زمن
  

 اإلبداعي التفكير خصائص : 
  :هي) 24:2003-23(المنسي  احدده كما خصائص بعدة اإلبداعي التفكير ويتصف   

 .مختلف شيء إنتاج إلى تقود عملية .1

 . مألوفة وغير مبتكرة حلوال تقدم أنها كما متميزة نتائج تحقق عملية .2

  . المجتمع مصلحة أو الفرد لمصلحة تسعى عقلية عملية .3

أو  ،تفسـيرات إلـى  الوصـول فـي يسـاهم ممـا المشـكالت مـن الكثيـر رؤيـة علـى بالقـدرة تتسـم .4
 . المشكالت لهذه حلول

 قمـة يصـل إلـى ولكنـه بعينهـا، مختارة على قلة مقصوراً  أمراً  وليس فرد لدى كل يوجد اإلبداع .5
 . اآلخر البعض لدى ذلك يحدث ال وقد األشخاص، بعض عند وذروته نضجه

 الفرد التنشئة، فإحساس عملية في يساهم من وكل األسرة بواسطة والتنمية للتعلم قابل اإلبداع .6
  . اآلخرون تجاهه يمارسه الذي االجتماعي الفعل رد في يتمثل أنجزه بما

 الثابتـة، المعتـادة الطـرق يتبـع ال أي تقليديـة غيـر عمليـة تعتبـر اإلبـداعي التفكيـر عمليـة .7
 . الجدة خاصية وتتضمن

 البناء في التخيل مع يتعارض ال أنه كما ،اإلبداعي التفكير مع يتعارض ال الناقد التفكير أن .8
 أن بالضـرورة إلـى يحتـاج وبـدائلَ  أفكـاراً  يجمـع الـذي المبـدع فـالمفكر المتنوعـة، األنشطة كافة
  . مناسبة األكثر األفكار فتبقي ناقدة نظرة إليها ينظر

  :خصائص بعدة يتميز اإلبداعي التفكير إن)  (159:2005الخليلي وتقول

 . والوسائل والتجارب المفاهيم و واآلراء األفكار من الجديد على الحرص هي .1

 . منها الجديد لممارسة واالستعداد ،أمر كل من البدائل عن البحث .2

 تطـوير ومحاولـة الجديـدة، والبـدائل األفكـار علـى للبحـث والجهـد الوقت بعض لبذل االستعداد .3
 . الغريبة أو الجديدة األفكار

 . االنهزامية الروح من والتخلص بالنفس الثقة .4
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 . والموقف الرأي في االستقاللية .5

  .كلها واألمور القضايا في التعامل في والمبادأة المبادرة روح تنمية .6

 أنـواع التفكيـر مـن غيـره عـن تميـزه خصـائص بعـدة انفـرد اإلبـداعي التفكير أن وترى الباحثة
 األفـراد ولكـن جميـع عنـد موجـود وهـو التفكيـر نمطيـة عـن الخـروج هـو اإلبـداعي فـالتفكير األخـرى،
 التفكيـر يـأتي أن يمكـن وال آخـر، فـي يتميـز وال معـين مجـال فـي يتميـز مـن فمـنهم متفاوتـة بـدرجات
معرفـة  مـن البـد وعليـه اإلبداعيـة، الطاقـات النطـالق اإلبـداعي، المنـاخ وجـود دون اإلبـداعي

  . تقدمه تعيق التي العوامل والمسببات من وتحد وترعاه اإلبداع تنمي التي الخصائص
  

 اإلبداعي التفكير مستويات : 

 والسـمات والخصـائص، القـدرات، لـديهم النـاس جميـع أن لإلبـداع الحديثـة التصـورات تؤكـد
 مسـتحيال دراسـة القـدرات يعـد لـم هنـا ومـن آلخـر، فـرد مـن متفاوتـة بـدرجات ولكـن المكونـة لإلبـداع،

 مسـتويات ضرورة تحديد ونير  والباحثين العلماء، من العديد أن حيث اإلبداع اإلبداعية، ومستويات
 للظـاهرة وعيـاً  قـد تزيـدنا اإلبـداعي للتفكيـر مسـتويات خمسـة تـايلور ذكـر حيـث اإلبـداعي،التفكيـر 
   : وهي اإلبداعية

  : (Expressive Creativity)التعبيري اإلبداع  1-

 عـن نوعيتهـا، النظـر بغـض فريـدة أفكـار تطوير لىإ و  ،المستقل الحر التعبير إلى هذا ويشير
العفويــة لألطفــال                 الرســوم فــي الحــال هــو كمــا أهميــة، فيــه األصــالة أو للمهــارة، يكــون وال
  .2004: 32) أبو جادو،(

  :(Productive creativity)اإلنتاجي  اإلبداع 2-

 هـذا كاملـة، ويتميـز أعمـال إنتـاج ىإلـ فيؤدي والمهارات، التعبيري، المستوى لنمو ناتج وهو
 اآلخـرين، عمـل مـن مسـتوحى اإلنتـاج يكـون أن ينبغـي وال وضـبطه، الحـر، النشـاط بتعقيـد المسـتوى

 مختلـف علـى كاملـة تقـديم منتجـات مجـال فـي مـن اإلبـداع النـوع أو المسـتوى، هـذا يكـون مـا وغالبـاً 
  . 2004: 30)والعدلوني، السويدان(وأشكالها  أنواعها،

  ) (Inventive Creativity):االختراعي (االبتكاري اإلبداع 3- 

 أجـزاء منفصـلة، بـين جديـدة عالقـات إدراك فـي مرونـة يتطلـب اإلبـداع مـن المسـتوى وهـذا
 دون فرديـة، جديدة بصورة استخدامات لتطوير ؛المواد استخدام في البراعة إظهار إلى يشير وكذلك
  . 2010: 79) شيخ العيد،(  أساسية أفكار تقديم في جوهرية إسهامات وجود
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   (Innovative Creativity):)االبتدائي (التجديدي اإلبداع 4- 

 ر للمبـدعييّسـ امّمـ التجريـدي التصـور علـى عاليـة قـدرة يتطلب اإلبداع من المستوى هذا إن
 المهـارات الفرديـة التصـويرية، استخدام يتضمن الذي والتحسين بالتطوير، وذلك وتعديلها، تحسينها،

  2010: 79) .شيخ العيد،( المنظومتين بين المزاوجة أي

   (Emergentive  Creativity): اإلبداع البزوغي 5-

وهو أرقى المستويات ويتعلق بافتراض أو مبدأ جديد في أعلى مسـتويات التجريـد ينبثـق عنـد 
  . 45:2006) السميري،( المستوى األكثر أساسية واألكثر تجريداً 

 إن حيـث. األساسـية ي تناسـب المرحلـةالتـ أن المستويات الـثالث األولـى هـي وترى الباحثة
 فـي الطالقـة علـى الطلبـة تـدريب خالل من الحر على التعبير الطلبة يتم فيه تدريب األول المستوى
 المرونـة علـى التـدريب فيـه ويـتم المرونـة، عنصـر حيـث للمسـتوى الثـاني االنتقـال ثـم ومـن التعبيـر،
 الطلبـة تـدريب يـتم حيـث ،االختراعـي اإلبـداع وهـو الثالـث ينتقـل للمسـتوى ذلـك بعـد ومـن بأشـكالها،

 فهـي والخـامس المسـتويان الرابـع اأّمـ ،جديـدة بأفكـار الطلبـة يـأتي أن أيّ  ،التعبيـر فـي األصالة على
عليـا وأن تكـون عنـد الفـرد القـدرة علـى الولـوج إلـى  مسـتويات إلـى وتحتـاج تتميـز بالتجريـد، مسـتويات

  .أو القوانين ويقوم بتقديم إضافات جديدة عليها ،عمق النظريات
  

 مراحل التفكير اإلبداعي:  
   م،ـأن التفكيــر اإلبــداعي يســير نحــو هدفــه بأســلوب غيــر منّظــ:" ) 34:2001( يــرى عــدس
علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فهـــو يمـــر بأربعـــة  فهـــو ال يســـير وفـــق خطـــوات مرســـومة، ،ال يمكـــن التنبـــؤ بـــه

  . "مراحل

ــ) Wallash(أن واالش ) 129:1998( ونوقــد ذكــرت الســيد وآخــر  م عمليــة التفكيــر قــد قّس
إال أن األبحــاث التجريبيــة التــي أجراهــا  وقــد شــاع اســتخدام هــذا التقســيم، اإلبــداعي إلــى أربــع مراحــل،

ــــال باتريــــك  ــــد مــــن العلمــــاء أمث ــــدهوفن )Patrick(العدي ــــاك )Eindhoven(، واين  ) Vinack(، وفين
        .واقعيـــــة بـــــل مســـــتمرة ومتداخلـــــة فـــــي مختلـــــف المظـــــاهر واللحظـــــاتبينـــــت أن هـــــذه المراحـــــل غيـــــر 

  :وفيما يلي توضيح لمراحل التفكير اإلبداعي األربعة وهي

  (Preparation):مرحلة اإلعداد والتحضير. 1

ـــــتم استحضـــــار الخبـــــرات الســـــابقة  :")202:1990( قطـــــاميذكـــــر  ـــــة ي أن فـــــي هـــــذه المرحل
مشـــكلة أو الوصـــول إلـــى شـــيء جديـــد، فيقـــوم باســـتدعاء  لحـــل ؛المتجمعـــة لـــدى الفـــرد عنـــد تخطيطـــه

التي لم تكن منظمة من قبل، فيقوم بتنظيمها وترتيبها حتى يصل إلـى  المعلومات والخبرات الموزعة،
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تحضـير عـام يـرتبط : فـي هـذه المرحلـة نـوعين مـن التحضـيرتصور دقيق للمشكلة أو الموقـف، ويـتم 
وتحضـير خـاص يـرتبط بالمشـكلة  فـي الموضـوع بشـكل عـام، التراكيـب واألبنيـة العامـة: بالمجال مثـل

  .المراد معالجتها مباشرة

أن هـذه المرحلـة تعنـي أن التفكيـر اإلبـداعي ال يظهـر فجـأة بـدون مقـدمات أو  وترى الباحثـة
إنما البد أن يكون هنـاك مجموعـة مـن المثيـرات  سابق إعداد وانشغال للفرد منذ فترة بموضوع معين،

  .د وتثيره ألداء عمل ماالتي تحفز الفر 
  

  (Incubation): )االحتضان( مرحلة الكمون. 2

ويمكن لهذه "  : ة االحتضان أو البزوغمرحل) 202:1990( قطاميوتسمى كذلك كما ذكر 
وقد يظهر الحـل بشـكل مفـاجئ  أو دقائق، ، أو شهوًرا أياًما، المرحلة أن تدوم لفترة طويلة أو قصيرة،

 المتوقـــع فـــي حـــين تكـــون قـــد غابـــت المشـــكلة عـــن ذهـــن الفـــرد وتركيـــزه،وهـــو مـــا يســـمى بالحـــل غيـــر 
 واألفكــار، والخبــرات، الــذي يتضــمن تنظــيم المعلومــات، وتتطلــب هــذه المرحلــة العمــل الــذهني الجــاد،

وتعتبــر هــذه األفكــار شــوائب تعيــق الوصــول إلــى  أو غيــر المتعلقــة، ،وتعشــيب األفكــار غيــر المنتميــة
  . "الحل

 حيـث يكـون الشـخص المبـدع خـامالً ؛ هـذه المرحلـة أطـول وأصـعب مرحلـةأن  وترى الباحثـة
وال يظهــر أي نشــاط فكــري يــذكر، وفيهــا يســتوعب العقــل كــل المعلومــات التــي لهــا عالقــة بالمشــكلة 

، وقـد ومتـوتراً  ويتخلص من األفكار والمعلومات التي لـيس لهـا عالقـة، ويكـون فيهـا الفـرد المبـدع قلقـاً 
  .اسم مرحلة المخاض؛ لما يصاحبها من توترات نفسية وتقلبات مزاجية أطلق على هذه المرحلة

  

  (Illumination):  مرحلة اإلشراق أو الوميض. 3

أن في هذه المرحلة يقوم الفرد بإنتاج مزيج جديد من القـوانين  :")202:1990(قطامي يرى 
وتظهــر الفكــرة  إلــى الحــل، العامــة ال يمكــن التنبــؤ بهــا، فتظهــر الفكــرة اإلبداعيــة الجديــدة التــي توصــل

ـــدو المعل فيتضـــح الغمـــوض فـــي هـــذه  دون تخطـــيط، اً ومـــات والخبـــرات كأنهـــا نظمـــت تلقائيـــفجـــأة وتب
  ".المرحلة

فهي اللحظة التي يتم فيهـا ؛ أن هذه المرحلة هي مرحلة العمل الدقيق والحاسم وترى الباحثة
  .دة تؤدي بالتالي إلى حل للمشكلةاللحظة التي تشهد ميالد فكرة جدي انبثاق شرارة اإلبداع، أيّ 
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  (Verification):  مرحلة التحقق أو التقويم. 4

ر الفكــر للفكــرة الجديــدة مرحلــة اختبــا :"أن هــذه المرحلــة هــي) 152:2002(ذكــرت الســرور  
ز الوجـــود وبعبـــارة أخـــرى هـــي ، والتـــي تـــؤدي بـــدورها إلـــى إخـــراج اإلنتـــاج اإلبـــداعي إلـــى حّيـــوتجريبهــا
  ."التجريب للفكرة الجديدةمرحلة 

 أو التقـويم تعنـي التأكـد مـن صـحة وألمعيـة الفكـرة الجديـدة، ،أن مرحلة التحقـق وترى الباحثة  
  .وٕامكانية تجريبها واختبارها

ر فـي موقف إبداعي حتـى يكتـب لـه النجـاح ال بـد أن يّمـ إلى أن أيّ  وبذلك  تخلص الباحثة
لتحقيـق  ؛رد علـى معرفـة مـاذا يريـد وأيـن صـارمسـاعدة الفـلما لها من أهميـة كبيـرة فـي  ؛هذه المراحل

  .أو الموضوع ،جميع األهداف المعدة من أجل ذلك الموقف
    

 معيقات تنمية التفكير اإلبداعي:  
ا نعتقـد عـن أنفسـنا، مـيمتلك كل منا قدرا ال بأس به من القدرة على التفكير اإلبداعي أكثـر م

 الســرور مــن المعيقـات التـي تقيـد الطاقـات اإلبداعيـة وتــرى ولكـن يحـول دون تفجـر هـذه القـدرة عـدداً 
  :هي اإلبداع معيقات أن )259:2002(

 تأييـد وعـدم المناسـبين، والجـو المكـان، تـوفر وعـدم والضـجيج، الفوضـى، مثل: بيئية معيقات .1
  . الزمالء

 دمعـ المبدعـة، األفكـار نقـد اإلبداعيـة، ألفكـارعـن ا المجتمـع رضـا عـدم مثـل: ثقافيـة معيقـات .2
 .المكافأة توفر

 مـن البصـرية الشـخص رؤيـة التفكيـر، فـي واحـدة حاسـة اسـتخدام: إدراكيـة بصـرية معيقـات .3
  . الجوانب باقي وٕاهمال واحد، جانب

 . لآلخرين األفكار إيصال على القدرة عدم مثل: تعبيرية معيقات .4

 تحديـد صـحيحة، وغيـر مرنـة، وغيـر واضـحة، غيـر أفكـار اسـتخدام مثـل: فكريـة معيقـات .5
 . محددين وزمن بعمر المطلوبة األفكار

 النظـر وعـدم المشـكلة، عـزل المشـكلة، تقييـد إلـى الميـل الـرأي، فـي التصـلب: إدراكية معيقات .6
 . مختلفة نظر وجهات من إليها

 عـدم أو المخـاطرة، أو الخطـأ، فـي الوقـوع مـن الخـوف ومثالهـا): انفعاليـة (عاطفيـة معيقـات .7
 . وتقدير الذات،والثقة بالنفس والخيال ة،الحقيق بين التمييز على القدرة
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 يتعـرض أن يمكـن واإلبـداع ،واألنـا األعلـى األنـا تصـارع وهـي: والشـعورية شـعورية معيقات .8
 الخـوف أو والضـوابط، النظـام، فـي والتشـديد الوقـت، وضـيق القلـق، أجـواء وجود في لإلحباط

 . اآلخرين من

 ونـوع اإلبـداع، كميـة علـى يـؤثر الـزمن إن حيـث: التاريخيـة الحقبـة )الـزمن( الوقـت معيقات .9
  . له المجتمع تقويم وطبيعة اإلبداع

التلقـين  علـى المعتمـدة التـدريس طريقـة فـي مدارسـنا، اإلبـداع من معيقات أن وتشير الباحثة
نظـام االمتحانـات  وكـذلك معلومـات، مـن مـا عنـده المعلـم بـه يفـرغ وعـاء المـتعلم أن واعتبـار والحفظ،

لـــيس مهـــارات التفكيـــر، والتركيـــز علـــى االختبـــارات الموضـــوعية، لـــيس  التحصـــيل،مـــن أجـــل قيـــاس 
 .االختبارات المقالية

  

  ّتنمية التفكير اإلبداعي راتميس:   
 يشـعر لإلبـداع محفـزة فصـلية بيئـة تهيئة التفكير اإلبداعي، لذا يجب نحن بحاجة إلى تنمية

 تقبـل يجـب وكمـا ،والـتهكم بالنقـد مهـددة غيـر وحلولـه أفكـاره أن أيّ  سـيكولوجي، فيهـا المـتعلم بأمـان
  )63:2006،السميري(:هي العام التعليم مراحل في اإلبداع ميسرات ومن، وتعزيزها التالميذ أسئلة

 : باألسرة متعلقة عوامل -أ

 .بالمدرسة األسرة عالقة -١

 .لألبناء السوية الشخصية تنمية -٢

 .األبناء نحو اإليجابية الوالدين اتجاهات -٣

 : بالمعلم متعلقة عوامل -ب

 . الخاصة مشكالته حل على ومساعدته المعلم إعداد -١

 . المبتكر للتلميذ المعلم تشجيع -٢

 . السوية التلميذ لشخصية المعلم تنمية -٣

 . التالميذ وخيال وميول لحاجات المعلم إشباع -٤

 . المعلم وديمقراطية الذاتي للتعلم المعلم تشجيع -٥

 : المدرسي بالمنهج متعلقة عوامل -ت

 . الدراسية المناهج تطوير -١
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 . اإلبداعي للتفكير المدرسي الكتاب تشجيع -٢

 : المدرسية باإلدارة متعلقة عوامل -ث

 . عامة بصفة التعليم ونظام المدرسية اإلدارة تطوير -١

 . اإلبداعي التفكير لتنمية الالزمة االمتحانات توفير -٢

 . المدرسية لإلدارة السليم الفهم -٣

 . التربوية والبحوث باألنشطة االهتمام -٤

 . المدرسة لمدير اإليجابي الدور -٥

 : بالمجتمع متعلقة عوامل -ج

 . المجتمع في الثقافية للمؤسسات اإليجابي الدور -١

 . اإلبداعي للتفكير المناسب االجتماعي المناخ توفير -٢

  . المجتمع في الثقافية للمؤسسات الالزمة اإلمكانات توفير -٣

للمعلــم فــي تنميــة اإلبــداع وتــوفير  مهمــاً  وعنــد اســتعراض معيقــات اإلبــداع وميســراته نجــد دوراً 
حيــث إن المعلــم ال يقــوم بتلــك المهمــة بمفــرده، بــل هــو طــرف  المنــاخ اإلبــداعي داخــل غرفــة الصــف،

ومجتمـع مؤيـد للعمليـة  ،وٕادارة مدرسـية ،وتحتاج عملية اإلبداع إلى جانب المعلم منهج وأنشـطة ،فيها
  .اإلبداعية

  

 برامج وطرائق تنمية التفكير اإلبداعي:  
  :برامج تنمية التفكير اإلبداعي: أوالً 

حيــــث إن  ؛وتــــدريب التفكيــــر اإلبــــداعي يحتــــاج إلــــى صــــقل إن  7:2002):( يــــرى الفقهــــاء
كمـا  ،ألنهـا تعبـر عـن الحاجـات الشخصـية للفـرد المبـدع ؛األعمال اإلبداعية تشكل تعبيـرًا عـن الـذات

، فالبد من إشباع هذه الحاجات بالتدريب على تنمية التفكير اإلبداعي في الطريـق تحاول أن تشبعها
رامج لهذا الغرض ومـن هـذه لذا اهتم العلماء والتربويون بتنمية التفكير اإلبداعي وصمموا ب ،الصائب
  :البرامج
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  :ير المنتجالتفكبرنامج  1-

ويعد نوع من أنـواع التعلـيم المبـرمج وصـمم لتالميـذ الصـفين الخـامس والسـادس األساسـيين ويتضـمن 
خمســة عشــر درســا أو كتيبــا، يتخــذ كــل واحــد منهــا صــورة محاولــة الكشــف عــن لغــز، ويأخــذ طــابع 
ب القصـــــص الخياليـــــة، ويتميـــــز بـــــأن بعـــــض المشـــــكالت المقدمـــــة للطالـــــب تتطلـــــب التفكيـــــر المتشـــــع

  ).268:2002السرور،(
  

  :برنامج بارنز 2-

 اعتمــد علــى عــدة أســاليب فنيــة فــي تنميــة اإلبــداع أهمهــا أســلوب العصــف الــذهني والتالميــذ
المشــاركون فــي هــذا البرنــامج يشــجعون لتقــديم أكبــر عــدد مــن األفكــار بغــض النظــر عــن نوعيــة هــذه 

  .حكم على األفكار إلى خطوات الحقةاألفكار وتأجيل ال
  

  :نامج التدريب على الخيال الخالقبر  3-

أعــد هــذا البرنــامج لطلبــة المــرحلتين المتوســطة والثانويــة ويقــوم علــى القصــص الخياليــة التــي 
تقــدم فــي شــكل حــوار يــدور بــين أربــع شخصــيات األولــى لعــالم مختــرع يحــاول أن يعلــم الشخصــيات 

ى مساعدة في الوصـول إلـى الثالث األخرى وهي شاب يتمتع بروح الدعابة والمرح وصديق يحتاج إل
  ).48:1983 درويش، ( من نقاش هّقلما يفهم ما يدور حول أفكار جديدة ومهرج

  

   :برنامج الكورت 4-

فـي تعلـيم التفكيـر مقسـمة  درسـاً ) 60(أن هذا البرنـامج  يضـم ) 2006:59(وذكر السميري    
سـنوات )  (3-2خـاللدروس يـتم تـدريس هـذه الـدروس ) 10(إلى سـتة أجـزاء كـل جـزء يحتـوي علـى 
ــيم . إذا تــم تــدريس كــورت واحــد كــل أســبوع والجــزء الرابــع مــن أجــزاء برنــامج الكــورت يركــز علــى تعل

  : التفكير اإلبداعي وٕانتاج أفكار جديدة والدروس العشرة التي يتضمنها هذا الجزء هي

الفكـرة  -5تحـدي المفهـوم   -4مـدخالت عشـوائية   -3الحجر المتدحرج   -2نعم وال إبداعي   -1
.                   التقييم – 10  المتطلبات  -9  الربط  -8 إزالة الخطأ   -7 تعريف المشكلة   -6  ة ـــالرئيس

   :للتفكير )القّبعات الّست(برنامج  5-

حيـث أنـه  الدراسـة هـذه فـي ألهميتـه وقد سبق وأن تحدثت عنه الباحثة بشـيء مـن التفصـيل،
يمثــل المتغيــر المســتقل فــي هــذه الدراســة، فهــو يعــد أحــد بــرامج تعلــيم التفكيــر الحديثــة، الــذي وضــعه 

ـــه الطبيـــة عـــن المـــخ، مـــع نفـــر مـــن  بونـــو، الطبيـــب البريطـــاني إدوارد دي الـــذي اســـتفاد مـــن معلومات
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العلمـــاء، فـــي دراســـة وتحليـــل العمليـــة التفكيريـــة، وأنمـــاط التفكيـــر عنـــد اإلنســـان، مـــن أجـــل تنميطهـــا 
  .وتقسيمها حتى يمكن التعامل معها

  

  :برنامج التدريب على الحل اإلبداعي للمشكالت 6-

خـــذ مســـتوى أعلـــى وهـــو مهـــارات الحـــل المبـــدع وهـــذا البرنـــامج أعـــد لطلبـــة الجامعـــات ألنـــه يأ
ـــــــر مـــــــن مجـــــــال مـــــــن  ـــــــي أكث ـــــــادة منهـــــــا ف ـــــــاةللمشـــــــكالت لإلف                 مجـــــــاالت العمـــــــل، والدراســـــــة، والحي

  . )2005:61العبسي ،(
  

  :برنامج بيردو 7-

 درســاً ) 28(بتدائيــة ويتكــون البرنــامج مــن الصــمم هــذا البرنــامج خصيصــًا لتالميــذ المرحلــة ا
  :مسجًال على أشرطة كاسيت، ويتعرض التلميذ في كل درس لنوعين من المعلومات هما

  بعض األفكار والمبادئ التي تؤدي إلى تحسين القدرة اإلبداعية، وهذا يستغرق من الوقـت مـا
  .بين ثالث إلى خمس دقائق

 و مستكشفين، أو زعماءقصة أحد الرواد المبدعين من علماء، أ . 
  

  :برنامج التدريب على حل مشكالت المستقبل 8-

وهذا البرنامج صمم لطلبة المدارس من مختلف مراحـل التعلـيم، ويتضـمن البرنـامج مجموعـة 
مــن التعليمــات التــي تســاعد التالميــذ علــى اكتســاب المهــارات المتنوعــة، واالتجاهــات اإلبداعيــة التــي 

  .83) : 1987زيتون،( ى الحلول المبدعةتؤدي للوصول إل يمكن أن
  

  طرائق تنمية التفكير اإلبداعي :ثانياً 
وتعتمد على التدريب على توليـد األفكـار وتقـوم علـى خطـط ومبـادئ محـددة أو حـل مشـكالت وتركـز 
على تنشيط العمليات المعرفية المختلفة التي تقوم عليها عملية اإلبداع وهي تشـمل المعرفـة واإلدراك 

                               .) 2006:47السميري،(والتذكر وٕان لم تغفل هذه األساليب سمات الشخصية  والفهم

  :ومن الطرق العلمية المستخدمة للتدريب على تنمية التفكير اإلبداعي

  ):(Role Playingتمثيل األدوار 1-  

لطالب باختيار دور ما لشخصية يميـل لهـا وتتفـق مـع قدراتـه اإلبداعيـة ويتـرك للطالـب يقوم ا
الحريــة التامــة فــي التعبيــر عــن آرائــه، وأفكــاره حــول تلــك الشخصــية فهــذه الطريقــة تكســب الفــرد مهــارة 
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 البحث المنظم، والتفكير الناقد وكذلك مهارة االتصال الفعال من خالل قدرته علـى التعبيـر عـن آرائـه
  .بحرية

  :(Attributes Listing) حصر الصفات أو ذكر الصفات 2-

وتهــدف هــذه الطريقــة لتــدريب الطــالب علــى تعــديل األشــياء، وتطويرهــا، والخــروج بنتاجــات جديــدة، 
  :وٕاجراء هذه الطريقة يحتاج إلى

  ـــار الشـــيء، أو الفكـــرة، أو الموضـــوع المـــراد تطـــويره مـــن قبـــل المعلـــم مـــع تحديـــد كافـــة اختب
صفاتها، وخصائصها، وعناصرها ثم يطلب من الطالب تحديد جميع المقترحات، أو البـدائل 

  .الالزمة لتعديل، أو تطوير الموضوع

 بنقـده إال  منح الطالب الحرية الكاملة في عرض، وطرح أفكاره وال يسـمح لمعلمـه، أو زمالئـه
  . )2005: 148 الخليلي،( بعد أن ينتهي من سرد جميع أفكاره

  : (Checklists)قة القوائمطري 3-

تعتمــد هــذه الطريقــة علــى طــرح مجموعــة مــن األســئلة بحيــث يتطلــب كــل ســؤال منهــا إجــراء 
تعــديالت، أو تغييــر مــن نــوع معــين، فــي موضــوع، أو شــيء، أو فكــرة مــا ويمكــن تحديــد نــوعين مــن 

  :القوائم في التدريب على اإلبداع

 ورةقوائم من نوع خاص تستخدم مع نواتج محددة، ومحص .  

 171: 1982الدريني ، (ينطبق على مواقف، ونتائج متعددة  قوائم من نوع عام( .  

  ): (Morphological Analysis)المظهري(التحليل الشكلي  -4

اإلجــراءات  وتهــدف هــذه الطريقــة إلــى تــدريب الفــرد علــى حــل المشــكالت بطريقــة إبداعيــة باســتخدام
  )49: 2010شيخ العيد،( :التالية

  أمام المشكلة للوصول إلى حل إبداعي لهاوضع الفرد.  

 قيام الفرد بتحديد المشكلة.  

 يل المشكلة إلى عناصرها األساسيةتحل.  

 العناصر األساسية لعناصر أولية تحليل.  

 تحليل العناصر الثانوية إلى عناصر فرعية.  

 إيجاد العالقة المتشابكة المتداخلة بين العناصر ككل للوصول إلى نتاجات جديدة . 
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  ):Brain Storming Method( طريقة العصف الذهني 5-

وتســــتخدم طريقــــة العصــــف الــــذهني  (Osborn)حيــــث قــــام بابتكــــار هــــذه الطريقــــة أزبــــورن 
كأســـلوب للتفكيـــر الجمـــاعي، أو الفـــردي فـــي حـــل المشـــكالت العلميـــة، والحياتيـــة المختلفـــة، والتـــدريب 

  . )14: 1991لدين وعبادة،علي ا( ، والعمليات اإلبداعيةبقصد تنمية كفاءة القدرات

  : ويعتمد استخدام طريقة العصف الذهني على مبدأين أساسين هما

 . األفكار توليد جلسة انتهاء بعد فكرة ألي النقد أو التقييم، إجراء ضرورة  -أ

  . 1983 : 22)درويش، (يولد الكيف الكم بمعنى كيفها ويزيد يرفع، األفكار كم  -ب

   ):(Synergisticطريقة تآلف األشتات  6-

مبتكر هذه الطريقة هو جوردون حيـث تعـد هـذه الطريقـة إحـدى الطـرق الجماعيـة وتقـوم هـذه 
وتتضـمن العمليـة األولـى فهـم  ،جعل الغريب مألوفًا وجعل المألوف غريباً : الطريقة على أساسين هما

تهــا معالجــة جديــدة بهــدف المشــكلة، وتحليلهــا، وتقييمهــا بينمــا العمليــة الثانيــة تتنــاول المشــكلة، ومعالج
. الوصـــــــــول إلـــــــــى نظريـــــــــة جديـــــــــدة علـــــــــى أشـــــــــياء، وأشـــــــــخاص، ومشـــــــــاعر وجـــــــــدت فـــــــــي القـــــــــديم

  )2005:152الخليلي،(

  :Alternative Idea Method)(األفكار البديلة  استراتيجية 7-

ولهذا األسلوب طريقة مبسطة لتوليـد األفكـار، وهـو أسـلوب يقـوم علـى مـا يشـبه القائمـة التـي 
حيـث بمعنـى آخـر اختيـار البـديل  ،معينًا للتغيير، أو التعديل يمكن إدخاله علـى منـتج مـاأعدت مبدأ 

المناسب للحـل، ويعـاد هـذا الحـل للمجموعـة التـي توصـلت إليـه كموضـوع للتفكيـر فيـه، ومـن ثـم ربـط 
ــتم فــي النهايــة الوصــول لجــدول يضــم المعــايير المرتبطــة بالمشــكلة مربو  طــة المواقــف، والمعــايير، وي

  . )37: 1983درويش، (ف الموافقة، والمعارضة بموق

   ):(Discovery Method االكتشاف طريقة   8-

يكـن  لـم جديـد شـيء إيجـاد عمليـة هـو" :قـائالً  االكتشـاف إلـى Bruner) (برونـر  يشـير
 يحصـل عليهـا أن يمكـن التـي المعرفـة األشـكال كـل يشـمل ولكنه ،والبشرية اإلنسان قبل من معروًفا
  ." (Romey, 1968:160)  عقله وباستخدام بذاته الفرد

 الفرصـة يتـيح الـذي باألسـلوب بوصـفها الطريقـة هـذه :"إلـى) 49 :2006(السـميري  ويشير
 وتصـميم لهـا التخطـيط خـالل مـن بنفسـه المعرفـة علـى والحصـول للتفكيـر المسـتقل التلميـذ أمـام

 جديـدة مواقـف فـي تعلمـوه مـا وتطبيـق وتفسـيرها النتـائج وتحليـل البيانـات وجمع الالزمة لها التجارب
 . "مرشد أو موجه معلم ظل وجود في
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 شروط  أربعة المعلم يراعي أن البد االكتشاف عملية عند :أنه 127:1987)( يذكر زيتون   
   : هي

 الطلبة أمام مشكل موقف عرض . 

 االكتشاف حرية.  

 يكتشف لكي الطالب لدى مناسبة علمية ثقافة توفير . 

 باالكتشاف التعلم ممارسة .  

 ):Divergent Question Method( المتشعبة األسئلة طريقة 9-

 األسـئلة تتطلـب هـذه ألن اإلبـداعي؛ التفكيـر قـدرات تنميـة فـي الفعالـة األسـاليب مـن وتعـد
 المنـاخ المالئـم لتنميـة وتهيـئ ،التفكيـر علـى الطلبـة جعوتّشـ ،الواحـد للسـؤال متعـددة إجابـات اً أحيانـ

  . اإلبداعية القدرات

  ):Focused Questions Method(طريقة األسئلة المركزة  10-

 جانــبيــتم التركيــز فيهــا مــن نــوع مــن األســئلة التــي  :"بأنهــا) 2001:181(وذكــر الطيطــي    
ويشـد  ،ويـتم فيهـا النقـاش وتبـادل الـرأي الجمـاعي ،نـةب حول قضية أخالقية معيّ المعلم وبعض الطالّ 

وتناســب هــذه الطريقــة العمــل التعــاوني وتمكــن التالميــذ مــن ، حوهــابــذلك أفكــار التالميــذ واتجاهــاتهم ن
وتتطلــب هــذه الطريقــة القيــام  ،خــالل النقــاش الجمــاعي اســتخدام أفكــارهم الخاصــة المرتبطــة بالمشــكلة

واتخــاذ القــرارات وهــي األمــور التــي تناســب  ،والموازنــة ،والنقــد ،والتفســير ،كالتحليــل :بــبعض العمليــات
 . )48: 2006السميري،( عملية اإلبداع

  ):Riddles Method(األلغاز طريقة 11- 

 وكبير مهم دور ولها ،وٕاثارة متعة وتزيدها المختلفة المواد تدريس في الطريقة هذه تستخدم 
  . اإلبداعي التفكير قدرات في تنمية

 المـواد تـدريس فـي الطريقـة هـذه  تسـتخدم ): (Games Methodاأللعـاب طريقـة 12-
 للطلبـة تتيح الطريقة هذه أن إلى) 2006،أبو زايدة(منها دراسة  الدراسات بعض وتوصلت المختلفة
 تنميـة إلـى النهايـة فـي وتؤدي ،وٕاثارة متعة أكثر التعليمية العملية كما تجعل ،والتفكير البحث فرصة
  .التفكير اإلبداعي قدرات
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  :للباحثة ما يليومن خالل العرض السابق لبرامج وطرائق التفكير اإلبداعي يتضح 

  الكـــورت(وجـــود بـــرامج تركـــز فـــي جـــزء مـــن أجزائهـــا علـــى التفكيـــر اإلبـــداعي مثـــل برنـــامج( 
  .)القّبعات الّست(وبرنامج 

 ه المعرفي والوجدانييتهدف معظم البرامج إلى تنمية التفكير اإلبداعي بجانب.  

 عملية اإلبداعتشترط معظم برامج تنمية التفكير اإلبداعي على ضرورة وجود مناخ مالئم ل.  

  اإلبـــداع، والتفكيـــر اإلبـــداعي يتـــأثر وينمـــو بواحـــد أو أكثـــر مـــن البـــرامج التـــي تنمـــي التفكيـــر
  .اإلبداعي

  إلـى مواقـف يمكن تنشيط، وتطوير قدرات التالميذ على ممارسة اإلبـداع وذلـك بعـد التعـرض
  .تعليمية تدريبية معينة

  ت وفق طـرق حديثـة ل إلى حل للمشكالتؤدي البرامج إلى تدريب التالميذ على كيفية الوصو
  .ومناسبة وجديدة

 تعتمد البرامج والطرائق على توليد األفكار وهذا يؤدي إلى ظهور أفكار إبداعية.  

 ،والتسامح مع وجهات النظر األخرى تشجع البرامج التدريبية على االهتمام.  

 ويظهـر البـرامج التدريبيـة، وذلـك مـن خـالل مليات العقلية المعرفية للتالميذيمكن تطوير الع ،
  .ذلك ضمن األنشطة الصفية

 قياس التفكير اإلبداعي:  
، وتبعـه )م1950(عـام  )Guilford( بدأ النشاط العلمي في قياس اإلبداع علـى يـد جيلفـورد

عــدد مـــن البــاحثين الـــذين قـــاموا ببنــاء اختبـــارات لقيـــاس التفكيــر اإلبـــداعي، وتـــم التحقــق مـــن صـــدقها 
  :على نطاق عالمي ومنهاواستخدمت  وثباتها،

  :  (Guilford Tests)جيلفورد اختبارات :أوالً 
 من القدرات عدداً  وتناولت ،العقلي التكوين نظرية حول دراسات فريقه عدة و جيلفورد أجرى

 ؛)المتشـعب(اإلنتاجي  التفكير قدرات تناولت التي االختبارات بذكر – هنا – وتكتفي الباحثة العقلية
 فئـات ثـالث ضـمن وصـنفها البـدائل توليـد قـدرات مـن قـدرة) 24 (جيلفـورد حـدد وقـد باإلبداعلعالقتها 
  : وهي رئيسة

 .المواد مع تعامله في الفرد بها يقوم التي العقلية النشاطات إلى وتشير: العقلية لعملياتا .1
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  .الفرد يميزها أن يمكن التي المعلومات أشكال إلى ويشير: المعالج المعلوماتي المحتوى .2

  .معالجة المعلومات عن ينجم الذي التنظيم شكل إلى وتشير: للمعالجة المعلوماتية النواتج .3

 تـم فقـد باإلبـداع العالقـة ذات القـدرات هـي المتشـعب اإلنتـاجي التفكيـر قـدرات كانـت ولمـا
  ).2.1( الجدول في يظهر كما المعلوماتية والنواتج المعلوماتي المحتوى نوع حسب تصنيفها

   (2.1) الجدول
 العقلي للتكوين جيلفورد أنموذج في المتشعب اإلنتاجي التفكير قدرات يوضح

  .ونواتجها المعلومات محتوى نوع حسب
  

  المحتويات      
  النواتج

  سلوكية  لغوية  رمزية  شكلية/  بصرية

  سلوكية وحدات  رمزية وحدات  رمزية وحدات  بصرية وحدات  وحدات
  سلوكية أصناف  رمزية أصناف  رمزية أصناف  بصرية أصناف  أصناف
  سلوكية عالقات  رمزية عالقات  رمزية عالقات  بصرية عالقات  عالقات
  سلوكية نظم  رمزية نظم  رمزية نظم  بصرية نظم  نظم

  سلوكية تحويالت  رمزية تحويالت  رمزية تحويالت  بصرية تحويالت  تحويالت
  تضمينات سلوكية  رمزية تضمينات  رمزية تضمينات  بصرية تضمينات  تضمينات

  

  )159: 2000المصدر جروان، (

ن جيلفورد وفريقه من وضع اختبارات لقياس هـذه القـدرات أو العوامـل جميعهـا باسـتثناء وتمكّ 
بعــض النمــاذج مــن فقــرات االختبــارات ) 159:2000-163(عامــل العالقــة البصــرية وذكــر جــروان 

  :الجدول أعاله وهيالتي تمثل عددا من القدرات اإلبداعية الواردة في 

وهـي القـدرة علـى توليـد وحـدات متعـددة وفـق صـفات  Symbolic Units):(الوحدات الرمزية  -1
أو تنتهـي  ،بسيطة ال تتضمن المعاني وتقاس هذه القدرات باختبارات طالقة المفردات التـي تبـدأ

  :أمثلة، نةأو مقاطع معيّ  ،بحروف

  ).س(وتنتهي بحرف ) س(ف اكتب أكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بحر  -أ

  ).ن(من الكلمات التي تنتهي بحرف  اكتب أكبر عدد -ب

  .)ل(اكتب أكبر عدد من الكلمات التي تنتهي بحرف  -ت
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هـي القـدرة علـى توليـد أفكـار بسـيطة تحقـق متطلبـات  :(Semantic Units)وحـدات المعـاني  -2
واختبـار االسـتعماالت ) الطالقة الفكريـة(محددة وتقاس هذه القدرة باختبار التداعي الحر لألفكار

المتعــددة ألشــياء مألوفــة، واختبــار المترتبــات علــى حــدوث شــيء مــا، وٕاعطــاء عنــاوين متعــددة 
  :أمثلة، لمضمون قصة قصيرة

 أعط أكبر عدد ممكن لعناوين قصة قصيرة.  

 اذكر أكبر عدد ممكن من استعماالت الحبل.  

  اللون األحمراذكر أكبر عدد ممكن من المأكوالت ذات.  

تقـيس القـدرة علـى توليـد أكبـر قـدر ممكـن مـن  (Symbolic Classes):المجموعـات الرمزيـة  -3
، المجموعــات المتجانســة التــي تضــم مفــردات أو رمــوز تشــترك بصــفة أو خاصــية معينــة أو أكثــر

  :أمثلة

لمتجانسـة كون من قائمة األسـماء اآلتيـة أكبـر قـدر ممكـن مـن المجموعـات ا :مجموعات األسماء -أ
ـــة ـــة أســـماء علـــى األقـــل فـــي األســـماء التالي ، أســـعد، أنغـــام، وأمجـــد: بحيـــث تضـــم كـــل مجموعـــة ثالث

قــــد يمكــــن تشــــكيل المجموعــــات التاليــــة مــــن مجموعــــة األســــماء  ،وأنصــــاف، وأحمــــد، وأنعــــام، وســــهام
  :السابقة

  أسماء تبدأ بحرف األلف(أسعد، أنغام، أمجد.(  

 ،أسماء ذكور(أحمد  أسعد، أمجد.(  

 أسماء تنتهي بحرف الدال(أحمد  د، أمجد،أسع(.  

  ،أسماء إناث( أنعام، أنغامأنصاف.(  

 تنتهي بحرف الميمإناث أسماء (أنعام، سهام ، ماغأن.(  

 ،سماء ذكور تتكون من مقطعينأ(أحمد  أسعد، أمجد(.  

  أسماء إناث تتكون من خمسة حروف(أنغام، أنصاف، أنعام.(  

تقــيس القــدرة علــى توليــد أكبــر قــدر ممكــن مــن  :(Semantic Classes)مجموعــات المعــاني  -4
المجموعــات التــي تضــم كلمــات متجانســة تشــترك بصــفة أو داللــة معنويــة ويــتم اختيارهــا مــن عــدة 

  :مثال، كلمات يتناسب عددها مع الكلمات المطلوبة في كل مجموعة
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السـابقة أكبـر كون مـن الكلمـات ؛ )أسد، صقر، نمر، غزال، نسر، حمامة(مجموعة األسماء 
ـــة كلمـــات بحيـــث لمـــات فـــي كـــل ال يقـــل عـــدد الك عـــدد ممكـــن مـــن المجموعـــات المتجانســـة فـــي دالل

  :قد يمكن تشكيل المجموعات التالية من مجموعة األسماء السابقة ،مجموعة عن ثالث كلمات

 حيوانات تعيش في الغابة(، غزال أسد، نمر(  

  طيور تطير في الهواء(صقر، نسر، حمامة(  

 تتغذى على اللحوم(ر، أسد، نسر مصقر، ن( 
  

ي القــدرة علــى إعطــاء عــدة عالقــات هــ(Semantic Relation): عالقــة المعــاني اللغويــة -5
  .نةمالئمة في معناها لفكرة أو كلمة معيّ 

  :ا يليأعط عددا من المرادفات لكل كلمة ممّ : مثال

  و……………و……………و………… عين………………  

  و……………و……………و…………جميل………………  

وهــي القــدرة علــى تنظــيم الكلمــات بصــور : (Semantic System) نظــم العالقــات اللغويــة -6
اكتـب مـا تسـتطيع مـن جمـل مفيـدة باسـتخدام الحـروف التاليـة : مثال، متنوعة لتعطي معان مركبة

  :أمثلة، الكلمات التي تكون منها الجمل التالية التي تمثل الحروف من

 و……………إ……………أ………… ع………………  

 و……………إ……………أ………… ع………………  

 و……………إ……………أ………… ع……………… 

  

  :البدائل الممكنة

 عاد أحمد إلى وطنه.  

 عماد أحب إلى والديه.  

 عمر أضاء إيمانه وجهه.  

  :(Torrance Tests)اختبارات تورانس : ثانياً 
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ظهــرت فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي أواخــر الســتينات وهــي تســتخدم فــي قيــاس القــدرة 
فهنــاك الصــورة اللفظيــة لالختبــار والصــورة  ،التفكيــر اإلبــداعي لــدى الطلبــة بــأكثر مــن واســطةعلــى 

فتتـألف مـن سـبعة اختبـارات فرعيـة كـل واحـد منهـا بمثابـة نشـاط فرعـي : الشكلية، أما الصـورة اللفظيـة
فهـــو يتطلـــب مـــن المفحـــوص كتابـــة أســـئلة ووضـــع تخمينـــات لألســـباب أو النتـــائج أو تحســـين إنتـــاج 

اح بــدائل ووضــع فرضــيات لمواقــف غيــر متوقعــة وكــل هــذه البــدائل تنطــوي علــى إبــداع وتفكيــر واقتــر 
  .أصيل

أمـــا الصـــورة الشـــكلية فهـــي تتـــألف مـــن ثالثـــة اختبـــارات كـــل منهـــا بمثابـــة نشـــاط يتطلـــب مـــن 
لكـن هـذه الموضـوعات  ،المفحوص رسـم موضـوع علـى خـط مقفـل أو مفتـوح أو علـى خطـوط ناقصـة

هناك صور معربة الختبارات تورانس تتمتـع بدرجـة مـن صـدق وثبـات  ،مألوفكلها من النمط غير ال
مقبولة، ويمكن تطبيق اختبارات تورانس بشكل فردي أو جماعي علـى جميـع المسـتويات العمريـة مـع 
إمكانية استخدام الصورة اللفظية مع األشخاص دون الصف الرابع على أن يتم تطبيقه بصورة فرديـة 

  .في تلك الحالة
  

  : (Wallach & Kogan Tests)وكوجان واالش اختبارات :ثاً ثال
 النفسـي القيـاس نظريـة علـى معتمـدين )م1965(عـام االختبـارات هـذه وكوجـان واالش وضـع

 :مـن جـزأين االختبـارات هـذه وتتـألف ،اإلبداعيـة للقدرات تورانس جيلفورد باختبارات ومتأثرين لإلبداع
 .وشكلي لفظي

 : وهي فرعية، اختبارات ثالثة من ويتكون: اللفظي الجزء  -أ

  :أمثلة(Instance Test) الشواهد  أو األمثلة اختبارات .1

 مربعة أشكاالً  اذكر. 

 التلوث أسباب من يمكنك ما اذكر.  

ثمانيـة  مـن االختبـار ويتكون (Alternative Uses Test) : البديلة االستعماالت اختبارات .2
 السـكين، مثـل الواحـد للشـيء المختلفـة االسـتعماالت ذكـر المفحـوص إلـى ويطلـب أسـئلة
 . الخ … الصحيفة ،الحبل

التـي  الجوانـب عـن ويسـأل ) (Similarities Test) :المتشـابهات (الشـبه أوجـه اختبـارات .3
والمـذياع  والليمـون، والبرتقـال والمـاعز، البقـرة ؟ مـن كـلٌ  يتشـابه بماذا أو األشياء فيها تتشابه
 . والتلفاز
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  : )الشكل معنى (الشكلي الجزء  -ب

 : هما فرعيين اختبارين من ويتألف

   (Pattern Meanings Test):النمط معاني اختبار  -1

 الرسومات المرئية من سلسلة بها توحي التي الذهنية الصورة إعطاء من المفحوص ويطلب
 . وعددها ثمانية المعروضة األشكال من لعدد المحتملة بالمعاني قائمة ويكون المفحوص

  (Line Meaning):الخطوط  ىمعن  -2

مـع  المطلـوب حيـث مـن السـابق واالختبـار االختبـار هـذا بـين كبيـر حـد إلـى تشـابه وهنـاك
 مـن التفسـيرات قائمـة وضـع المفحـوص إلـى ويطلـب خطـوط عن عبارة هي التي المعطيات اختالف
  . سهل اآلخر والبعض ومجرد متقن غير رسم وبعضها الخط لرسوم

  

  : (Getzelse & Jackson Tests)وجاكسون جتزلس اختبارات :رابعاً 
 (Creativity & Intelligence) الذكاءو اإلبداع كتابهم في االختبارات تلك إلى الباحثان أشار      
  :وهي) م1962(عام 

 معـان مختلفـة منهـا لكـل كلمـة) 25 (مـن مكونـة قائمة للمفحوص ويقدم :الكلمات ترابط اختبار 
 مـن ممكـن أكبـر عـدد تحتـوي قائمـة فـي الكلمـات ليضـع دقيقـة) 25 (ب االختبـار زمـن وتحديد
 . المعطاة للكلمات للمعاني المختلفة الكلي المجموع عن عبارة فهي اإلبداع درجة أما المعاني

 محدود زمن وفق استخدامها ذكر إليه ويطلب بأشياء قائمة للمفحوص يقدم :االستعمال اختبار 
 . دقيقة )15 (وقدره

 للمفحـوص هندسـياً  شكًال ) 18 (تقديم خالل من الدقة مدى ويقيس: المخفية األشكال اختبارات 
 .المعقدة األشكال إلى التعرف هي والمشكلة معقدة أشكال أربعة منها كل ويضم

 ويعطـــى نهايـــات إلـــى تحتـــاج قصـــص أربـــع مـــن االختبـــار ويتكـــون :القصـــص اختبـــار 
 . جميلة نهايات لوضع دقيقة )35(المفحوصون

 إلى المفحوصين ويطلب متعددة لقضايا فقرات أربع االختبار ويقدم: وحلها المشكالت اختبارات 
 لالختبـار ؛محـدد زمـن وفـق وهـذا معلومـات مـن لهـم قـدم لمـا القضـايا مـن عـدد أكبـر وضـع
 . (Getzelse & Jackson , 1962: 88) دقيقة )30(وقدر
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 بعــد للتفكيــر اإلبــداعي فــي مــادة اللغــة اإلنجليزيــة، ببنــاء اختبــار وقــد قامــت الدراســة الحاليــة
 مـن اإلفـادة يمكـن أنـه الباحثـة تـرىو  ؛اطـالع الباحثـة علـى العديـد مـن االختبـارات العالميـة والمحليـة

 التـي األربـع القـدرات يقـيس يناسـب اللغـة اإلنجليزيـة لفظـي اختبـار تصـميم فـي السـابقة االختبـارات
األربـع  القـدرات يقـيس اختبـار تـوفر ذلـك عـدم مبعـث ولعـل ؛تهـاتنمي إلـى الحاليـة الدراسـة تهـدف

 التفكيـر فـي األولـى كونهـا ؛هذه الدراسـة تتطلبه الذي بالشكل )األصالة، اإلفاضة المرونة، الطالقة،(
  .الجانب اللفظي على يعتمد والذي – الباحثة علم حدود في – اإلبداعي

  

  اإلنجليزيةالعالقة بين التفكير اإلبداعي واللغة 
ن عنوان الدراسة الذي تتناوله الباحثة يتعلق بتنمية التفكير اإلبداعي في تـدريس اللغـة أوبما 

، واللغـة اإلنجليزية، فكان ال بد وأن تلقي الباحثة الضوَء علـى العالقـِة بـين اإلبـداِع واللغـَة بشـكٍل عـام
  .اإلنجليزية بشكل خاص

هـــــي عالقـــــة  أن العالقـــــة بـــــين اإلبـــــداع واللغـــــة أوالً  :") 32 – 31: 2005(ذكـــــر حبيـــــب 
بيولوجيـة، فقـد أثبتـت البحـوث الطبيــة أن النصـفين الكـرويين بـالمخ لديــه وظيفتـه الخاصـة فـي تشــغيل 

عـــن الوظـــائف المنطقيـــة  ى بالمســـيطر يكـــون مســـئوالً المعلومـــات، فنصـــف المـــخ األيســـر والـــذي يســـمّ 
  ."والفنية والخيالية ،الرياضية ،واألنشطة ،والحرفية ،يةواللغو  ،واألنشطة اللفظية ،والتفكير الخطي

أن الفــــص األيســــر مــــن المــــخ يقــــوم بــــالنطق  :")63 – 62: 2004(وأضــــاف أبــــو النصــــر 
وترتيــب القــوائم والكلمــات واألرقــام ، أي أنــه مســئول عــن التفكيــر التحليلــي، بينمــا الفــص األيمــن يقــوم 

هـو المسـئول  فالفص األيمن ًا ، إذان واألصوات واإلبداعقظة، األلح، أحالم اليخيالبترتيب وٕاعداد ال
  ."عن التفكير اإلبداعي

، أن النصــفين الكــرويين يعمــالن بانســجام معــاً  :")32: 2005(وبصــفة عامــة يــذكر حبيــب 
بالرغم من قلة استخدام الجزء األيمـن المسـئول عـن اإلبـداع، والتحـدي هنـا يقـع علـى عـاتق المعلمـين 

، النصــف األيمــن وكــذلك النصــف األيســررائــق التــي تثيــر اإلبــداع والتــي تغــذي فــي كيفيــة إيجــاد الط
  ."ووجد أن الكتابة اإلبداعية مثال توظف وتشجع النصفين

، تستنتج الباحثة وجود عالقة بين اللغة واإلبـداع بـالرغم مـن انفصـالهما على ما سبق وقياساً 
كانــت فهــم يحــاولون ابتكــار  اً للغــة أّيــالــوظيفي، فهــي عالقــة تكامليــة وهــذا يتضــح مــن خــالل معلمــي ا

  .الطرائق واألساليب التي تنمي لغة طالبهم

أمــــا العالقــــة بــــين اإلبــــداع واللغــــة اإلنجليزيــــة فتتمثــــل فــــي التقريــــر الــــذي صــــدر مــــن اللجنــــة 
والـــذي يوصـــي ) NACCCE ,1999 :91(االستشــارية القوميـــة الخاصـــة بالتربيـــة اإلبداعيــة ناســـا 
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المعلمين أن تنمي التفكير اإلبـداعي عـن قصـد وذلـك منـذ السـنوات المبكـرة، المعلمين وكليات تدريب 
، مثــال ذلــك الشــعر(وكــذلك أوصــى بتعلــيم اللغــة اإلنجليزيــة وكأنهــا فــن كغيرهــا مــن الفنــون اإلبداعيــة 

  .بطرائق تشجع على التخيل والتعلم من التجربة) التربية الفنية

ــــــت  :")215 – 214: 2007(وذكــــــر حبيــــــب  يعتبــــــر مــــــن أوائــــــل ) Newbolt(أن نيوبول
، ألنه اعتبـر أن كتابـة اللغـة اإلنجليزيـة ضـرورية فـي فـن مـا، بين بتدريس اللغة اإلنجليزية كفنالمطال

، وكـذلك اعتبـر على تنمية جميع الخصائص البشـرية فتأثير األدب االنجليزي في التربية كتأثير الفن
فــي اســتقبال اللغــة ذلــك الوقــت وهنــاك جــدل أن اللغــة االنجليزيــة هــي أســاس أي مــنهج دراســي، ومنــذ 

  ."االنجليزية كفن

هـذه العالقـة فـي أن اإلبـداع فعـل عقلـي تمارسـه الـذات  :")47-46: 2008(وتؤكد الحربـي 
اإلنسانية من أجل تغييـر البيئـة الخارجيـة للـتحكم فيهـا، وهـذا الفعـل العقلـي فـي مجـال تـدريس اللغـات 

، ، وهــذه النصــوص تنطــوي علــى رمــوزاألجنبيــة، يــتم فــي إطــار القــراءة والكتابــة للنصــوص المطبوعــة
ب إخــراج داللــة اللفــظ مــن الداللــة الحقيقيــة إلــى المجازيــة، وهــذه ، والتأويــل يتطلــوهــي تتطلــب تــأويالً 

الداللة المجازية تعني مجاوزة المعنى القاموسي إلـى المعنـى الثقـافي أي النظـر إلـى اللغـة كثقافـة مـن 
، وهـذا التثـاقف هـو الـذي يولـد أفكـارًا )التثاقف(خالل الحوار الذي من شأنه أن يفضي إلى ما يسمى 

، وهــذا الــذي انيــة واإلســالمية مــن خــالل الترجمــةتثــاقف الــذي حصــل بــين الثقافــة اليونمبدعــًة، مثــل ال
ذي يسـمح بهـذا التثـاقف هـو يجب أن نحرص عليه في تدريس اللغة األجنبيـة، ألن المجـال الوحيـد الـ

  ."الترجمة

وتتفق الباحثة مع الحربي في أهمية اهتمام معلمي اللغات األجنبية وخاصة اللغة االنجليزية 
 وكــذلك ،بالترجمــة كطريقــة مــن طــرق التــدريس ألنهــا تســمح بتبــادل الخبــرات بــين المعلمــين والطــالب

، ، ويمكــن أن يلجــأ معلمــي اللغــة االنجليزيــة إلــى الترجمــة اإلبداعيــةتســاعد فــي إثــراء ذخيــرتهم اللغويــة
فكيــر أن الت :")Marzano ,2003: 700(مــا عــن عالقــة اللغــة بــالتفكير اإلبــداعي فيشــير مرزانــو أ

وقـد  ،باسـتخدام اللغـة وهـذا اإلنتـاج يـتم تمثيلـه غالبـاً  ،اإلبداعي يتضمن إنتاج وتوليـد األفكـار المتميـزة
ن البـرامج والمسـابقات الدوليـة فـي التفكيـر مثـل أولمبيـاد العقـل تسـتخدم إمـا م الحظ مرزانو أن الكثير

  :مع اللغة قات للتفكير اإلبداعيالوسائط المتعددة أو القراءة وهذا ما جعله يقترح تعزيز ثالث عال
  

معلمو اللغة يستخدمون اللغة المكتوبة والمقروءة كأداة لتعزيز التفكير اإلبداعي مثـل األسـئلة  .1
   .السقراطية

  .في عمليات القراءة والكتابة) meta – cognitive(استخدام الطرق فوق المعرفية  .2

  .أبحاث التفكيرالتوسع في تعليم اللغة باستخدام  .3
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 اللغة اإلنجليزية: المحور الثالث  
  

 أهمية اللغة اإلنجليزية:  
فـــإن تعلمهـــا  ولـــذا ؛ضـــر مـــن أهـــم اللغـــات المعاصـــرةتعتبـــر اللغـــة اإلنجليزيـــة فـــي الوقـــت الحا

وبسـبب تنـامي  ؛ة التـي تتطلبهـا ظـروف العصـر الـذي نعـيش فيـهوٕاجادتها أصبح من الحاجات الملّحـ
إحســـاس اإلنســـان فـــي هـــذا العصـــر بأهميـــة اللغـــة اإلنجليزيـــة وحاجتـــه إلـــى تعلـــم لغـــة دوليـــة يفهمهـــا 

وممــا  ،بعــد يــومتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة يومــًا  ويتعامــل معهــا أكبــر قــدر مــن النــاس، يــزداد الطلــب علــى
وينصـب  ،تشـرة حـول العـالميؤكد ذلك ازدياد أعداد مدارس ومعاهد ومراكز تعليم اللغة اإلنجليزية المن

التنافس الكبير بين هذه المؤسسات التعليمية في دعوتها الجتذاب الراغبين في تعلـم اللغـة اإلنجليزيـة 
وأيضــًا مســتوى  ،وٕاجــادة مهاراتهــا علــى مــدى فاعليــة البــرامج اللغويــة التــي يمكــن أن تقــدمها لطالبهــا

وســـائل المبتكـــرة المســـاعدة فـــي تعلـــيم اللغـــة ، واللغـــة المنـــاط بهـــم تعليمهـــا للـــراغبينتأهيـــل مـــدربي ال
أهمية اللغـة  ويمكننا إرجاع ،اإلنجليزية وكل ما من شأنه اإلسهام في جعل مسألة تعلمها أمَرا ميسوراً 

  :وهذه العوامل هي) 17: 1991(اإلنجليزية إلى أربع عوامل رئيسة كما يشير حسن 

  .العدد الكبير للمتحدثين األصليين باللغة اإلنجليزية حيث يفوق ثالثمائة مليون شخص .1

أن اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة ينتشــر عبــر مســاحات جغرافيــة شاســعة مــن العــالم، حيــث يوجــد . 2
اللغـة  ألف وخمسمائة مليون متحدثا تقريبًا يعيشون في مناطق تعتبر اللغة اإلنجليزية فيها هي

  .أو اللغة الثانية األصلية

أن اللغة اإلنجليزية تعد لغة العلم والتقنية بالنظر إلـى كثـرة مـا يكتـب وينشـر باللغـة اإلنجليزيـة . 3
  .في العالم مقارنة بما يكتب وينشر باللغات األخرى

اللغـة اإلنجليزيـة هـي لغـة الواليـات المتحـدة األمريكيـة التـي ال يخفـى مـدى تأثيرهـا االقتصـادي . 4
  .سي على جميع دول العالموالسيا

ــًا مــن األهميــة التــي تحظــى بهــا اللغــة اإلنجليزيــة والــدور الكبيــر الــذي تلعبــه فــي عــالم        وانطالق
م ضــرورة االهتمــام اليــوم، أدركــت الحكومــات ممثلــة فــي وزارات التربيــة والتعلــيم  فــي جميــع دول العــال

المرســومة، وذلــك بغيــة إعــداد جيــل جديــد واٍع نجليزيــة تعليمــًا جيــدًا يحقــق األهــداف إلبتعلــيم اللغــة ا
وقــادٍر علــى التواصــل مــع اآلخــرين ،وتبــادل الخبــرات العلميــة والتقنيــة معهــم كــي يتســنى لهــم بعــد كــل 

ولــئن كانــت دول العــالم . ذلــك مواكبــة ركــب التقــدم العلمــي والحضــاري فــي مجــاالت الحيــاة المختلفــة
لغـــة االنجليزيـــة ألبنائهـــا إدراكـــًا منهـــا للـــدور الهـــام الـــذي المتقدمـــة مـــن أوائـــل الـــدول اهتمامـــًا بتعلـــيم ال

تضطلع به هذه اللغة في عالم اليوم بوصفها لغة العلم والتقنية واالقتصـاد والسياسـة، فإننـا فـي الـدول 
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النامية وفي العالم العربي خاصـًة ألشـد حاجـًة لإليمـان بضـرورة تعليمهـا ألبنائنـا بوصـفهم نـواه الجيـل 
 د عليه اآلمال العريضـة فـي األخـذ بيـد أمتـه والخـروج منهـا مـن كبـوة التخلـف والعزلـةالجديد الذي تعق

  .والجمود

نجليزيـــة، حيــث جعلتهــا مـــادة وقــت مبكــر بتعلـــيم وتعلــم اللغــة اإل وقــد اهتمــت فلســطين ومنـــذ
ويــأتي إدخالهــا  ،ي المــرحلتين اإلعداديــة والثانويــةدراســية إجباريــة علــى جميــع الطــالب والطالبــات فــ

ًا فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة مـــادة إجباريـــة علـــى جميـــع طـــالب وطالبـــات الصـــف األول االبتـــدائي مـــؤخر 
  .نجليزيةتمام المتنامي باللغة اإلتتويجًا لهذا االه

  

 األهداف العامة لتدريس اللغة اإلنجليزية في فلسطين:  
  

  :األهداف العامة التالية1999: 13-14) (تحدد وثيقة منهج اللغة اإلنجليزية 
  

  .المساهمة في التنمية الفكرية والشخصية والمهنية للفرد •

ـــة، شـــفوياً •  ـــاً  تمكـــين الطـــالب مـــن اســـتخدام اللغـــة اإلنجليزي ـــة فـــي وكتابي ، والتواصـــل بحريـــة وفعالي
  .مختلف المواقف مع الناطقين وغير الناطقين بها على حد سواء

عـن  ن الشخصية والتمتع بها فضالً تطوير قدرة الطالب على استخدام اللغة اإلنجليزية للتعبير ع •
  .األهداف اإلبداعية

تمكـــين الطـــالب مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى إتقـــان اللغـــة المعقولـــة للعمـــل ضـــمن الوضـــع األكـــاديمي • 
  .والمهني

التعلــيم  لمتابعــة ؛تزويــد الطــالب بمهــارات البحــث اللغويــة المطلوبــة والدراســة األكاديميــة األساســية• 
  .الجامعي في مجاالت دراستهم

تطــــوير مهــــارات التواصــــل مــــن أجــــل اكتســــاب واســــتخدام المعلومــــات مــــن النصــــوص المكتوبــــة • 
  .والمسموعة باستخدام المصادر التقليدية وغير التقليدية

ـــتطــوير قــدرة الطــالب علــى تقــديم المعلومــات بطريقــة منظمــة فــي اللغــة اإلنجليزي•  ـــة المنطوقــ    ة ـــــــــــــ
  .المكتوبةأو 

تطـــوير والحفـــاظ علـــى شـــعور الطـــالب بالثقـــة بـــالنفس وتقـــدير الـــذات، وتعزيـــزهم بتـــراثهم الثقـــافي •  
  .اإلسالمي العربي
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تعزيـز تقـدير المتعلمـين وفهـم  وبالتالي ،تعزيز التفاهم وتطوير الحساسية للثقافة والثقافات األخرى• 
  .ثقافتهم

الثقافيــــة واالجتماعيــــة المختلفــــة عــــن  تطــــوير احتــــرام الطــــالب لآلخــــرين والســــيما تلــــك الخلفيــــات• 
  .من خالل تشجيعهم على رفض الصور النمطية الجنسية والعرقية واإلثنية ،حضارتهم

  .باللغة اإلنجليزية والتعاون مع الناس الذين يتحدثونإمكانية التفاهم • 

  .تطوير فهم وتقدير الثقافات حيث يتم استخدام اللغة اإلنجليزية• 

  .)CC(ب على استخدام استراتيجيات التعلم لتوسيع اختصاصاتها التواصلية تعزيز قدرة الطال• 

تعزيـــز قـــدرة الطـــالب علـــى العمـــل بالتعـــاون مـــع اآلخـــرين مـــن خـــالل تطـــوير مهـــارات التواصـــل • 
  .االجتماعي

 ،التفكيـــر الناقـــد واإلبـــداعي والتحليلـــي االســـتنتاجي :تطـــوير مهـــارات التفكيـــر العليـــا للطـــالب مثـــل• 
  .والعالئقي

تطـــوير قـــدرة الطـــالب علـــى التفكيـــر بشـــكل نقـــدي حـــول مختلـــف المشـــاكل االجتماعيـــة والبيئيـــة • 
  .والسياسية

  .صلة يمعرفة من سياق إلى آخر مشابه وذتطوير قدرة الطالب على نقل ال• 

  .وعالمياً  تطوير الوعي البيئي عند الطالب، واحترام البيئة الطبيعية، محلياً • 

بعقـل ناقـد ولكـن  عداد الطالب لنهج مصادر مختلفة من النـاس والمعلومـات واألحـداثتطوير است• 
  .متفتح

وتطـــوير  ،ثمـــين مبـــادئ الديمقراطيـــة الحقيقيـــةوت ،تطـــوير شـــعور الطـــالب بالمســـؤولية االجتماعيـــة• 
  .ولكن للوفاء بمسؤولياتهم كذلك ؛االلتزام ليس فقط للدفاع عن حقوقهم

لتعـاون وبنـاء توافـق آراء العمـل الجمـاعي، فـي اتخدام اسـتراتيجيات سـتطوير قـدرة الطـالب علـى ا• 
  .حين وجود فرصة لتطوير اللغة

  .تطوير تقدير الطالب لألدب المكتوب باللغة اإلنجليزية•  

، وبالتــالي هــا مــن اللغــاتتطــوير وعــي الطــالب بطبيعــة اللغــة والفــوارق بــين اللغــة اإلنجليزيــة وغير • 
  .طبيعة لغتهم األمخبرة إضافية في اكتساب 

تشــجيع الطــالب علــى البحــث عــن المواضــيع المشــتركة فــي النصــوص التــي يقرؤونهــا ويســتمعون • 
  .إليها ويستنتجونها حول احتياجات ومشاعر البشر بشكل عام
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تطـــوير مهـــارات القـــراءة والكتابـــة االجتماعيـــة لـــدى الطـــالب أي القـــدرة علـــى التـــأثير فـــي صـــنع • 
خل حياتهم الخاصة والمجتمع المحلي، وكذلك على الصعيدين الـوطني القرارات بشكل مدروس دا

  .والعالمي
  

  :األهداف العامة لتدريس اللغة االنجليزية في المرحلة األساسية العليا
  

  :األهداف التالية26:1999) (تتضمن وثيقة منهج اللغة اإلنجليزية 

  بموضوعاتها المختلفةتزويد الطالب بفرص تعليمية تمكنهم من فهم، تفسير النصوص.  

 وتخمـين  - والقـراءة المتأنيـة - القـراءة السـريعة( :إدراك وتطـوير المهـارات الفرعيـة للقـراءة مثـل
  .)المعني من السياق

 تطوير قدرة الطالب علي فهم المعلومات.  

 تنمية مهارات الفهم والتفسير.  

 تطوير مهارات تبادل ونقل األفكار.  

 ل االجتماعيتطوير مهارات التواصل والتفاع.  

 تزويد الطالب بالمقدرة علي استخدام اللغة لغويا واجتماعيا.  

 تطوير قدرة الطالب علي إنتاج النصوص بطريقة جيدة وموجهة.  

 تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطالب.  

 تطوير المهارات األكاديمية األساسية والعادات التعليمة.  

 آلخرين في النصوص المتعلقة والمتشابهةنقل المعلومات ل ىتطوير قدرة الطالب عل.  

 تطوير مهارات البحث عن المعرفة.  

 تطوير مهارات التعامل مع االختبار. 
  

  :تعلم اللغة اإلنجليزية
  :ميمكن النظر لتعلم وتعليم اللغة اإلنجليزية من ثالثة زوايا مختلفة، فهي إما أن تعلّ 

   (As a First Language) : كلغة أولى. 1

    (As a Second Language) :كلغة ثانية. 2
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    (As a Foreign Language) :كلغة أجنبية. 3
  

  (As a First Language): اللغة اإلنجليزية كلغة أولى : أوالً 

كمــا  )Native(يقصــد بــذلك تعلــيم اللغــة اإلنجليزيــة تعليمــًا نظاميــًا للمتحــدثين األصــليين بهــا 
هـي ) اإلنجليزيـة(وفي هذه الحالـة تعتبـر اللغـة األصـلية . هو الحال في دراستها لألغراض األكاديمية

  .اللغة المستخدمة على المستويين الرسمي والشعبي في المجتمع
  

  (As a Second Language):  اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية: ثانياً 

يقصـــــد بـــــذلك تعلـــــم اللغـــــة اإلنجليزيـــــة جنـــــب إلـــــى جنـــــب مـــــع اللغـــــة األصـــــلية فـــــي مجتمـــــع 
، بحيــــــــث تحظــــــــى اللغــــــــة (Bilingual)أو ثنــــــــائي اللغــــــــة  ،(Multilanguage)متعــــــــدد اللغــــــــات 

ولــــذا  ؛، بأهميــــة ومكانــــه كبيــــره علــــى المســــتوى الرســــمييــــه إذا مــــا قورنــــت باللغــــة األصــــليةالثانيــــة ف
الم المقـــــروءة والمســـــموعة ، وفـــــي وســـــائل اإلعـــــحكوميـــــة الرســـــميةم فـــــي المخاطبـــــات الفهـــــي تســـــتخد

ة مكانـــــه أكبـــــر بينمـــــا تحتـــــل اللغـــــة األصـــــلي ،ا إلـــــى ذلـــــكـ، وفـــــي الدراســـــات األكاديميـــــة ومـــــوالمرئيـــــة
  ) .  Mutawa & Kailani, 1989:2( على المستوى الشعبي

  

  ):(As a Foreign Language اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية: ثالثاً 
فــي  بتعلــيم أو تعلــم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة تعليمهــا إلــى جانــب اللغــة األصــليةيقصــد 

فاللغــة  ولــذا ؛والشــعبيمجتمــع لــيس ثنــائي اللغــة يعتمــد اللغــة األصــلية فقــط علــى المســتويين الرســمي 
حيـث  ؛ةاإلنجليزية كلغة أجنبية ال تؤدي دورًا رئيسـًا فـي الحيـاة االجتماعيـة مقارنـًة بتعلمهـا كلغـة ثانيـ

ولــذا ينحصــر  ؛ال يحتاجهــا معظــم النــاس فــي  حيــاتهم اليوميــة بــل وحتــى فــي حيــاتهم المهنيــة أحيانــاً 
مــن البــرامج  اً ز كثيــر وترّكــ، ألهــداف اتصــالية وأكاديميــة ؛تعليمهــا فــي المــدارس والمعاهــد والجامعــات

ة بتعليمهـــــا ألغـــــراض ــــــــــــة كلغـــــة أجنبيــــــــــــــــــزيــــاإلنجلية ـــــــــــــــي تعلـــــم اللغـــــــــــــــة فـــــي الـــــدول التـــــــــــــــــــــــاللغوي
  ة كتعليمها  ــــة المتعلمين الفعليـــ، حسب حاج) English for Special Purposes (  :ةــــــــــخاص

والســـــياحية وغيرهـــــا مـــــن ة، والفنيـــــة، والتجاريـــــة، ــــــــــــــــــة، والهندسيـــــــــــــــــــــة، والطبيــــــــــــــــلألغـــــراض العلمي
                                                             .Hassan, 1991:20) (.المجاالت

إلـى بعـض األغـراض التـي مـن أجلهـا يـتم تعلـيم اللغـة  (Hassan,1991:19)ويشير حسن 
  :اإلنجليزية بوصفها لغة ثانية أو لغة أجنبية ومنها

 غـــة ثانيــة ألغــراض تربويــة وأكاديميـــة فــي أنظمــة التعلــيم الرســـميةتســتخدم اللغــة اإلنجليزيــة كل 
  .حيث تستخدم في التدريس والتعليم) النظامية(
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  تســتخدم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة ثانيــة ألغــراض تنظيميــة كمــا هــو الحــال فــي إدارة شــئون الدولــة
  .ومرافقها

 ل ل فـي اسـتخدامها لالتصـاتستخدم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ألغراض اتصالية كما هو الحا
  .بين أفراد يتحدثون لغات مختلفة

  تســتخدم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة ثانيــة ألغــراض مهنيــة فــي مجــاالت تتطلــب إجادتهــا كمــا هــو
  .الحال في المجال التجاري والعلمي والتقني

  .لإلنتاج األدبيفي استخدامها تستخدم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ألغراض إبداعية كما هو الحال 
  

 :  اإلنجليزية اللغة في األساسية اللغوية المهارات

 الوقـت فـي االقتصـادي المـتقن، األداء" :المهـارة بأنهـا  ) (25:1987صـالح أبـو عـرف
   ".التصرف وحسن الفهم، على القائم والجهد،

 تكـوين األمـر يتطلـب بـل لغويـة عـادات المـتعلم لـدي تتكـون أن يكفـي ال اللغـة تعلـيم وعنـد
 والمتعلم المعلمجانب  من بها االهتمام ينبغي التي اللغوية والمهارات المستوى، عالية لغوية مهارات
 . الكتابةو  ،القراءة، التحدث ،االستماع: الترتيب على وهي أربع،

 علـى يساعد الجيد االستماع على فالتدريب بينها، فيما ومتداخلة مترابطة اللغوية والمهارات
 عنـد والمـتكلم وهكـذا، الجهريـة القـراءة ومهـارة الكـالم مهـارة إلتقـان مقدمـة وهـي ،القـراءة مهـارة إتقـان

  . واحد آن في المهارات من مجموعة إلى استخدام يلجأ ما اً كثير  للغة استعماله

 التربوي المحتوى ضمن تراعى أن ينبغي التي األمور (1999 : 10) وآخرون حماش ذكر
  : وهي تأسيس المهارات لمبدأ

 اللغويـة المهـارات بمسـتلزمات الوفاء ينبغي التدريس طرق معالم وتحديد المناهج تخطيط عند .1
 . مهارة كل تتضمنها التي لألنشطة دقيق تحليل إلى يستند ذلك وأن كافة،

 واالنتقال الشفوية، المهارات على بالتركيز البدء المناهج تخطيط في بها المعمول القواعد من .2
 علـى نفسـه الشـيء ويصـدق المكتوبـة، بـالرموز المتعلقـة المهـارات علـى التركيـزإلـى  بعـدها 

 . في الصف اللغوية المواد عرض طريقة

 ألنهـا بهـا؛ البـدء ينبغـي لـذا ؛اإلرسـالية المهـارات مـن اً نسـبي أسـهل اإلدراكيـة المهـارات أن بمـا .3
 حيـث مـن المهـارات ترتيـب يكـون األسـاس هـذا وعلـي اإلرسـالية، مـداخل للمهـارات تشـكل
 . الكتابة – القراءة - الكالم - االستماع :كاآلتي التركيز
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 أيًضـا وينبغـي وتشـابكها، المهـارات تـداخل مبدأ باالعتبار يؤخذ أن ينبغي المناهج إعداد لدى .4
 وخـالل المـنهج فـي عليهـا التـدريب يجـري التـي والمهـارات الفعاليـات باالعتبـار تنـوع يؤخـذ أن

 من العديد تقديم ينبغي بل طويلة، فترة واحدة مهارة ىعل التركيز يتم ال بحيث الدرس، حصة
 اللغـة دروس مـن كـل درس وفـي المـنهج وحـدات مـن وحـدة كـل فـي والفعاليـات المهـارات
 .األجنبية

  

 : اللغة اإلنجليزية مهارات قياس اختبارات

 االنجليزية )األجنبية( اللغة مهارات لقياس اختبارات عقد ضرورة) 67 :1980(الخولي يرى
  : منها

 أو عليه، اإلجابة منها يطلب ثم شفهي سؤال للطالبة يوجه بأن وذلك :االستماع مهارات اختبار  -1
 عما أسئلة على تحريرًيا أو شفهًيا اإلجابة منها يطلب ثم ،جملة أو قطعة إلى تستمع الطالبة بأن
  . سمعته قد

 لـديها ويكـون مرتفـع، بصـوت الطالبـة تقـرأ أن :منهـا بطـرق ذلـك ويكـون: التحـدث مهـارة اختبار  -2
 . صوتية برموز والتمثيل ،اً شفوي والتعبير المفردات، بين والبصري السمعي على التمييز القدرة

 الكلمات، ترجمة :منها بطرق، ذلك ويكون :األجنبية اللغة مفردات من الطالبة تحصيل اختبار  -3
 الطالبـة، محفـوظ مـن الفراغـات وٕاكمـال معطـاة، بكلمـات الفراغـات ومـلء متعـدد، واالختيـار مـن
 بـين أو ومعناهـا الكلمـة بـين والـربط والمنـاظرة، والمشتقات، المتضادات، والمطابقة، والمترادفات،

 . وصورها األسماء

 األحـرف بكتابـة أو مكتوبـة، لجملـة الطالبـة بمحاكـاة وتكـون: والكتابـة الخـط مهـارة اختبـار  -4
 . تعلمتها التي القواعد حسب الكبيرة أو األحرف الصغيرة،

 فـي أسـئلة علـى تجيـب ثـم ،تقرؤها قطعة أو نًصا الطالبة تعطى بأن وذلك: الفهم مهارة اختبار  -5
  . أو تحريرًيا شفهًيا نهايتها

 ،اً صـحيح ترتيًبـا الجملـة ترتيـب منهـا بطـرق، ذلـك ويكـون: القواعـد فـي الطالبـة تحصيل اختبار  -6
 واإلكمـال، وتصـحيحه، الخطـأ مكـان وتحديـد الفراغـات، ومـلء للفعـل، الصيغة الصـحيحة وكتابة

 الـزمن بـين والـربط الفعـل، أو الجملـة زمـن وتحديـد وتنظـيم الكلمـات، متعـددة، مـن واالختيـار
 . والفعل الصحيح
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 وٕامـالء المنظـور، اإلمـالء: منهـا الطـرق مـن بعـدد وتكـون: اإلمـالء فـي الطالبة تحصيل اختبار  -7
 واألصـول متعدد، من واالختيار الناقصة، األحرف وٕاكمال الخطأ، واكتشاف أو الجمل، الكلمات

 . واإلضافات

 أو محـدد، موضـوع فـي الكتابـة الطالبـة مـن يطلـب بأن وذلك: التعبير في الطالبة مهارة اختبار  -8
 . طويلة قصة أو قطعة تلخص أن أو موضوع تختاره،

 ،جملـة أو قطعـة الطالبـة تعطـى بـأن وذلـك: الترقيم عالمات استعمال على الطالبة قدرة اختبار  -9
 فـي االسـتفهام وعالمـات ،واألقـواس ،والفواصل ،كالنقط :الترقيم عالمات منها استخدام يطلب ثم

  . المناسبة أماكنها
  

 ـــرل مختصـبشك ةــــاالنجليزي ةـــاللغ تعلم ة مهاراتـــرض الباحثــــلي تستعـــا يـــوفيم: 
 (Listening Skill): االستماع  مهارة :أوالً 

 مواضـع فـي أهميتـه بـرزت وقـد االتصـال، عمليـة فـي المهمـة العوامـل مـن االسـتماع يعتبـر
 األولـى وجعلتهـا الحـواس، مـن غيرهـا قبـل السـمع بحاسـة آياتـه اهتمت حيث ؛القرآن الكريم في كثيرة
≈ÏÛ$sù ÏN≡uθ {:اإلنسـان قـال تعـالى فـي اهللا أودعهـاالتـي  والفهـم اإلدراك قـوى بـين yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 

Ÿ≅ yèy_ / ä3s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3Å¡àΡ r& $[_≡uρ ø— r& z⎯ ÏΒ uρ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# $[_≡uρ ø— r& ( öΝ ä. äτ u‘ õ‹tƒ ÏμŠÏù 4 }§øŠs9 ⎯Ïμ Î=÷WÏϑx. Ö™ ï†x« ( 

uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# çÅÁt7ø9   ]11 :الشورى[}  #$

 والترتيب األهمية حيث من الصدارة مكان يحتل المسموع" :بأن) 1997:165 ( نصر ذكر
 إنهـا حيـث المعروفـة، االسـتقبال مهـارات أهـم مـن ويعتبـر األخـرى، اللغويـة إلـى المهـارات بالنسـبة
 المسـموع ذلـك يسـاعد فهـم إلـى إضـافة والعلـوم، المعـارف مـن أنـواع عديـدة اكتسـاب علـى تسـاعد
   ".األجنبية الثانية اللغة الكتساب والحقيقي األول المدخل

  :اإلنجليزية باللغة االستماع أهمية
 يجعـل امّمـ أوالً  سـمعها إذا إالّ ) ثانيـة( أجنبيـة لغـة تعلـم يسـتطيع ال الفـرد أن الطبيعـي فمـن

  .اللغة تعليم في اً جد مهماً  االستماع

 األجنبيـة باللغـة االسـتماع أهميـةNunanr & Miller)  1995:7,(وميلـر نـونر  أورد فقـد    
  : هي نقاط خمس في
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 المـتعلم يفهـم لـم فإذا بالمعلومات؛ المتعلم يزود إنه حيث الدراسي، الفصل في حيوي االستماع  -1
 . يبدأ أن يمكن ال التعلم أن يعني فهذا سمعها، المعلومات التي هذه

 فالقدرة المعنى، فهم قد أنه على كدليل المتكلم حديث من سمعه ما مع المتعلم يتفاعل أن البد  -2
 بـل ،اً دائمـ عائًقا يعتبر ال حديث من يسمع ما فهم وعدم للتفاعل، جًدا الحديث مهمة فهم على
  . اللغة مع للتعلم والتفاعل للفرد دافًعا يكون قد

 منه المراد فهم حيث من له تحدًيا يعتبر باللغة الناطق األصلي المتكلم لحديث المتعلم استماع  -3
  . أبناؤها يتحدثها كماالدقة  وجه على

 اللغـة مثـل في الجديدة األشكال إلى المتعلم انتباه جذب على المعلم تساعد االستماع نشاطات  -4
  .الخ ... اللفظي وغير اللفظي والتفاعل المفردات، والقواعد،

 بسـهولة تـتعلم األفريقيـة الشـعوب إن حيـث اللغـة، يكتسـب أن للمـتعلم يمكـن االسـتماع بواسـطة -5
 فيـه، للعـيش مـا مكـان إلـى الـذهاب طريـق عـن اإلفريقية القبائل بين اللغات المنتشرة من العديد
 حتـى ذلـك فـي ويسـتمرون الضـرورة، عنـد إال الكـالم بـدون محاولـة اللغـة إلى االستماع ثم ومن
  .هاـإلي نستمع كيف نتعلم أن أوال بد فال لغة ما، نتحدث كيف نتعلم فلكي وعليه اللغة، يتقنوا

 األجنبيـة اللغـة يـدرس الـذي عادة ما ينبه المعلم :")Feyten  (1991:173,فيتن  ويضيف
 في يشاركوا أن قبل إلى اللغة يستمعون ويجعلهم المحادثة، على المتعلمين تدريب يؤخر أن )الثانية(

 عنـد نتـائج إيجابيـة تعطـي الطريقـة هـذه أن تثبـت وشـواهد أدلـة هنـاك أن إذ األخـرى، النشـاطات
اللغـة  الكتسـاب التدريسـية العمليـة فـي األسـاس هـو المسـموع ففهـم) الثانيـة (األجنبيـة اللغـة اكتسـاب
  . "اللغة لتعليم األولى المراحل في وخاصة )الثانية(األجنبية 

 مهارة ليست وأنها اللغة الكتساب ؛وأساسية ضرورية كمهارة االستماع أهمية تتضح هنا من
  .اللغوية من المهارات كغيرها عادية

 : االستماع عملية مراحل
 والتـدريب التعلـيم طريـق عـن تـتم ولكنهـا تلقـائي، بشـكل تـتم طبيعيـة عمليـة لـيس االسـتماع

  . جيًدا مستمًعا أصبح قد الفرد أن القول يمكن ذلك وعندما يتحقق بالنفس، والتحكم

، )Wolvin & Cookly,1979:7-10(و كـوكلي  ولفـن  ومـنهم البـاحثين بعـض أشـار
 متبادلة عالقة ذات منفصلة مراحل بخمس يمر االستماع أن إلى(Edleston,1987:16)  أدلستن
   :وهي
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مثـل  المرئيـة أو الصـوتية المـؤثرات تسـتقبل سـيكولوجية عمليـة وهـو (Receiving):االسـتقبال   -1
 . الخ .. اللفظية وغير اللفظية واألصوات ، المفردات

  :ومنها انتباهه على تستحوذ التي المؤثرات من للعديد الفرد يتعرض (Attending):االنتباه   -2

 الخ ... الممرات في األصوات أو المتحدث كلمات مثل  خارجية مؤثرات  . 

 بخـاطره تجـول التي األفكار أو ،نفسه الشخص من الصادرة األصوات داخلية مثل بمؤثرات 
  .  الخ ... وبخلده

 سـمعها التـي الصـوتية المـؤثرات فهـم ذلـك ويعنـي  (Assigning Meaning):المعنـى تحديـد  -3
 ال ألنـه شخصـية، العمليـة هـذه وتعـد ،امنهـ المقصـود المعنـى وحـدد وترجمهـا إليهـا وانتبـه الفـرد
  . الحديث معنى الشخص فهم كيف معرفة تحديًدا يمكن

 عنـد الفـرد عقـل فـي الصـوتية المـؤثرات تخـزين عمليـة ويعنـي:  (Remembering)التـذكر  -4
 . الحاجة عند استرجاعها ثم ومن لها استقباله

 تصـحيح طريـق عـن سـمعه مـا فهـم علـى التأكيـد عمليـة تعنـي  (Feedback):الراجعة التغذية  -5
 عمليـة تتجـاوز فإنهـا ال،الفّعـ لالسـتماع مهمـة الراجعـة التغذيـة أن مـن الـرغم وعلـى اإلجابـات،
 هـو المسـتمع ليصـبح ؛المتحـدث مـع يتجـاوب عندما مرسل إلى المستمع يتحول حيث االستماع،
  . اً مستمع يكون أن من بدالً  االتصالية العملية في المرسل

  

   (Speaking Skill): التحدث مهارة: ثانياً 

&Βr̈$ :(تعـالى كقولـه آيـة مـن أكثـر وفـي شـكل مـن بـأكثر)  حـدث (لفـظ الكـريم ذكـر القـرآن uρ 

Ïπ yϑ÷èÏΖÎ/ y7 În/ u‘ ô^ Ïd‰y⇔ sù ( ]11:الضحى[  

 عـن بـه يعبر صوت من اإلنسان عن يصدر ما" :بأنه التحدث )7 :1992( عليان فوعرّ 
  . "المنطوقة اللغة قواعد فيه وتراعى ذهن المتكلم في داللة له شيء

 

  :اإلنجليزية اللغة تحدث مهارة أهداف
 ةـــعالق وهناك األهمية، حيث من االستماع مهارة بعد الثانية المرتبة في التحدث مهارة تأتي

  .بعضهما عن بمعزل تدريسهما يمكن وال والتحدث مهارتي االستماع بين وثيقة

  ),Dehaven 1979:  140(دهايفن وBowen)  1979:102,(بوين   من كل واتفق
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  :فيما يلي أهدافها أهم الباحثة وتلخص االستماع، بمهارة واتصالها المحادثة مهارة أهمية
    

 وجميـع  (Structure)والتراكيـب )(Sentencesوالجمـل  (Words) الكلمـات المـتعلم نطـق .1
 بطريقـة (vowel letters)والمتحركـة   (consonant letters)السـاكنة الصـوتية الحـروف
  .(Intonation)والنبر (stress) والتشديد (Pitch)  النغمة مراعاة مع سليمة

 الجمل لتراكيب السليم النظام مستخدًما أفكاره من مستمًدا واضًحا تعبيًرا نفسه عن تعبير المتعلم .2
 . المختلفة مواقف الحديث في المفيدة

 عمليـة فـي تفيـده وميولـه، وحاجاتـه العلمـي لمسـتواه مناسـبة لفظيـة خبـرات المـتعلم اكتسـاب .3
  . اآلخرين مع االتصال

 في المشاركة فرصة له أتيحت كلما مقبولة؛ زمنية لفترات ومترابط متصل بشكل المتعلم تحدث .4
  . الحديث

 المحادثـة مهـارة اسـتخدام علـى وتشـجيعه تحفيـزه بهـدف ثقافيـة مسـابقات فـي اشـتراك المـتعلم .5
  . الحديث في طالقة ليكتسب

  :التحدث مهارة لتنمية المطلوبة المهمات
 :المهمات التالية Abu- Gharrah) (1998:35,غرارة  أبو أورد    

 . نطقها الطالب من يطلب أن قبل شفهيا ثالث أو مرتين والعبارات الجمل نطق .1

 . ملموسة أشياء أو بصورة وربطها والبسيطة القصيرة والعبارات الجمل اختيار .2

 . المبالغة عن بعيًدا وترديدها الطبيعية بالسرعة والعبارات الجمل نطق .3

 . البعض بعضهم أمام التحدث على الطالب تشجيع .4

 . االتصال مواقف بعض تمثيل الطالب تكليف .5

 . وجدوا إن األصليين متحدثيها مع بها والتحدث اإلنجليزية اللغة ممارسة على الطالب تشجيع .6

 . الفصل داخل والملل التوتر لتبديد الشفهية والتمارين التقنيات استخدام .7

  . توبيخ دون المناسبة بالطرق الطالب أخطاء تصحيح .8
  

 اللغـة فـي التحـدث مهـارة لتنميـة مراعاتهـا ينبغـي التـي المهمـات بعـض الباحثـة وتضـيف
 : وهي االنجليزية
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 العبارة واضحة سلوكية بصورة األهداف صياغة . 

 والملصقات والبطاقات كالصور التحدث على الطلبة تساعد التي الوسائل استخدام . 

 تعلمه ما استخدام الطلبة إلى تدعو التي المناسبة األنشطة تنظيم . 

 الدرس أهداف ضوء في التحدث مهارة لتقويم المناسبة التقويم أساليب تحديد . 

 طريـق خاصـة االنطـوائيين عـن بعضـا بعضـهم أمـام للتحـدث الطلبـة عنـد التحـدث دوافـع إثارة 
 . المشكالت وحل األدوار ولعب والتمثيل والوصف والمناقشة الحوار

 األولى المراحل منذ االتصال موقف في استخدامها الطلبة من يراد التي العبارات استخدام  

 اللغوي االتصال لموقف ناسبةالم العبارات شرح . 

 مسبًقا أعدوه موضوع عن للتحدث الطلبة من لعدد يومًيا الوقت بعض تخصيص . 

 الطلبة من ممكن عدد أكبر إلى الحديث دور إلعطاء آلخر وقت من التدخل . 

 بعضاً  بعضهم مع اإلنجليزية اللغة الطلبة ومدرسو فيها يتحدث بالمدرسة مناسبات تنظيم.  

 حدوثها وقت المعنى تغير قد التي اللغوية أخطاء الطلبة تصحيح . 

 العبارة نطق من التلميذ انتهاء بعد المعنى في تؤثر ال التي البسيطة الطلبة أخطاء تصحيح   

 متحـدثي بصـوت أو ،المعلمـة بصـوت العبـارات أو ،للكلمـات الصـحيح للنطـق نمـوذج إعطـاء 
  .اللغة

  

  :(Reading Skill)القراءة  مهارة: ثالثاً 

 علـى التعـرف بأنـه " يعـرف فأصـبح تطـور القـراءة مفهـوم أن :")121 (1992:عليـان ذكـر
  ." وأفكار معان من عليه تدل ما إلى الرموز هذه ونطقها، وترجمة الرموز

 العالقـة إلـى :")(Rivers & Temperley,1978:213 وتمبرلـي رايفـرز أشـارت وقـد
 وأن ،اً وثيقـ اً ارتباطـ وبـالقراءة بينهـا فيمـا مرتبطـة وأنهـا األخـرى، اللغـة القـراءة، والمهـارات بـين الوثيقـة
 : أن بينت حيث اً متخصص نشاًطا وليست اللغة دراسة متكامل في جزء عن عبارة القراءة

 يحـاولن ثـم الشـفهية، الرسـائل تجزئـة يتعلمن فالطالبات: االستماع بمهارة مرتبطة القراءة مهارة  -1
 . خطية صورة عليها في التعرف
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 البسـيطة الكلمـات مـن بقليـل التحـدث يـتعلمن فالطالبـات: التحـدث بمهـارة مرتبطة القراءة مهارة  -2
 الـذي الشـفهي، للكـالم بالنسـبة خطيـة صـورة فـي عليهـا التعـرف يحـاولن ثـم اللغـة اإلنجليزيـة، فـي

 فـي يتكـون كيـف يـرين حتى ؛عنه يتحدثن ما تذكر على المكتوب يساعدهن النصف، عليه تمرن
 . اللغة تراكيب

 بممارسـة الطالبـات تقـوم: للنبـرات باإلضـافة النطـق مهـارة فـي بالتحسـن مرتبطـة القراءة مهارة  -3
  . باألصوات الرموز ربط عند وذلك الصحيحة، إخراج األصوات

 تمـارين طريـق عـن الصـوتية الرمـوز بـربط الطالبـات تقوم: الكتابة بمهارة مرتبطة القراءة مهارة  -4
، تعلمنهـا التـي للجمل الصحيحة التهجئة مع النسخ أو بالكتابة المهارة هذه على اإلمالء، ويؤكدن

 زمـيالتهن كتبـه لمـا وباإلضـافة ،للقـراءة كتمـارين ويسـتخدمنها ،المرتبطـة بالصـور الجمـل ويكتـبن
 . األخريات التي تقرأها التعليمات بكتابة والطالبات المعلمة تقوم

 العالقة هذه تميز أن تستطيع التي هي المتمكنة ترى الباحثة أن المعلمةبناءا على ما سبق 
 سـواء القراءة ألنواع المختلفة المهارات أثناء تدريس األخرى المهارات من وغيرها القراءة بين الوثيقة

  . الجهرية أو منها الصامتة
  

  :(Writing Skill)مهارة الكتابة : رابعاً 

=| " {:تعـالى فقـال )كتـب (لفظ الكريم ذكر القرآن tFŸ2 ª!$# ⎥ t⎤ Î=øîV{ O$tΡ r& þ’Í? ß™ â‘ uρ 4 χ Î) 

©!$# ;“ Èθs% Ö“ƒÍ• tã  {]21:المجادلة [.  

 ميـــــوالتنظ والشـد تعنـي الجمـع ":لغـة الكتابـة أن) 137-136: 2000 (عليـان ذكـر
  . "الكاتب صناعة: ةــــــــــــــــــــــوالكتاب

فيـه  وتراعـي متعـددة دالالت يعطـي رمـزي لغـوي أداءهـو "  :اصـطالحاً  الكتابـة تعريـف أمـا
 اً ــــوسبب نظره، وجهة على دليالً  ونــــويك ومشاعره، اإلنسان رةـــــفك عن يعبر المكتوبة، اللغوية القواعد
  ".عليه الناس حكم

 

 : كتابة اللغة اإلنجليزية مهارة أهداف

 أي بإمكان ليس ألنه المهاراتأصعب  من الكتابة مهارة أن :") 291 :1980(رايفرز ترى
 وخـارج والممارسـة داخـل التـدريب مـن سـنوات بعـد إال والدقـة الجـودة مـن بدرجـة يكتـب أن شـخص
ويعبـروا  يكتبـوا أن يسـتطيعون ال الراقيـة، العلمية المستويات ذوي من أشخاص نجد وقد بل المدرسة،
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 باللغـة والكتابـة التعبير منهم طلب إذا األمر سيكون فكيف األم، لغتهم في جيدة بطريقة أنفسهم عن
  ."الثانية

 فـي الكتابـة مهـارة تعلـم صـعوبة مـن يعـاني فـي مدارسـنا الطلبة من الكثير وترى الباحثة أن
 وسـائل مـن وسـيلة فهـي األخـرى، اللغويـة المهـارات الكتابة علـى مهارة اإلنجليزية، حيث تعتمد اللغة

 .وأفكارهم آرائهم عن للتعبير يستخدمها الطالب التي مباشر الغير االتصال

 اـــــهذكرت يــــــوالت قـــــــــيــللتحق ةــــــــالقابل دودـــــــالح فـي ارةـــــــالمه هـذه أهـداف اءتـــــــــــج ولـذلك
  :كالتالي وهي ),Dehaven 1979: 355-354(دهايفن 

 هاـــــوأصواتف رو ـــــــالح لــــلشك هاــإدراك مع اـً حـصحي نطقاً  وتنطقها ةــــاإلنجليزي الحروف ةــــالطالب تكتب أن.  

 اليمين إلى اليسار من( جديد اتجاه في الكتابة الطالبة تتقن أن(. 

 المناسبة اللغوية والتراكيب والمفردات اإلمكان قدر أفكارها مستخدمة قصيرة قصة تكتب أن . 

 عن معبرة األفكار، وتسلسل النحوية القواعد سالمة على المحافظة مع مقبولة بسرعة تكتب أن 
 . يسر وسهولة في نفسها

 اآلخرين مع اتصال كوسيلة الكتابة تستخدم أن .  
  

  :ةطرق تدريس اللغة اإلنجليزي

 -نظـام الخطـوات التدريسـية  :"طريقـة التـدريس العامـة بأنهـا) 36:1987(عرف أبـو صـالح 
والموجه بقصـد ووعـي لتحقيـق هـدف  الذي يمكن تكراره في المواقف التعليمية المتشابهة، -المهارات 

  ".أو أهداف تعليمية 

خطـــة شـــاملة  :"طريقـــة التـــدريس الخاصـــة باللغـــة اإلنجليزيـــة بأنهـــا) 8:1988(ويعــرف فـــارع 
ـــار األ ـــة، وتعتمـــد علـــى اختي ســـلوب المناســـب لخصـــائص نمـــو لتنظـــيم وعـــرض مـــادة اللغـــة اإلنجليزي

حيـث تعـد طـرق التـدريس أحـد أهـم ؛ "تـدريسجرائيـة تسـاعد فـي عمليـة ال، وهي أيًضا طريقة إالطالب
األهــداف العامــة والخاصــة التــي يبنــى علــى  المكونــات الرئيســة للمــنهج، حيــث يــتم مــن خاللهــا تجســيد

 Measurable Behavioral( :ضوئها المحتوى اللغوي ويترجم إلى سلوك قابل للمالحظة والقياس

Objectives(.  

تشــترك فيهــا جميــع المــواد الدراســية، هنــاك طـــرق وٕاضــافة إلــى طــرق التــدريس العامــة التــي 
والحقيقـة أن اللغـة اإلنجليزيـة تحظـى بتـراث نظـري وفلسـفي خصـب  ،تدريس خاصة باللغـة اإلنجليزيـة

أســهم فــي إيجــاد ركيزتــه العديــد مــن علمــاء اللغــة والبــاحثين ممــا أوجــد العديــد مــن الطــرق والتطبيقــات 
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). راءة، الكتابـةاالسـتماع، التحـدث، القـ(هاراتهـا المتعـددة والتقنيات الخاصة بتـدريس اللغـة واكتسـاب م
في مجال اللغويات يقدمون كل يوم الكثيـر مـن الـرؤى والتصـورات الجديـدة بالنسـبة  ونوما زال الباحث

وعلـى الـرغم مـن االسـتخدام  ،لتعليم وتعلم اللغات بشكل عام واللغـة اإلنجليزيـة علـى وجـه الخصـوص
بورة والكتاب المنهجي والخطة الدراسية المقـررة خـالل المائـة سـنة الماضـية الشائع من قبل المعلم للس
ورغــم اعتبارهــا الطريقــة األكثــر شــعبية بــين المدرســين إلــى أنهــا ال تعتبــر  ،لجميــع المراحــل الدراســية

ــيم  ؛طريقــة مثلــى فــي عــالم اليــوم حيــث ظهــرت فلســفات تعليميــة جديــدة كطــرق التعلــيم المفتــوح والتعل
  .الخ... م عن طريق التسلية الحر والتعل

وبمـا  طرائق متنوعة وأساليب متعـددة، -كغيرها من المواد  -ولتدريس مادة اللغة اإلنجليزية 
أن الحديث في هذه الدراسة يتعلق بتدريس هذه اللغة فإن الباحثة ستشـير ألشـهر طـرق تـدريس اللغـة 

  .تلك الطرق وتعددها لكثرة اً نظر  ؛اإلنجليزية وأكثرها شيوًعا بشيء من االختصار
  

  :)Grammar - Translation Method(طريقة القواعد والترجمة  - 1
؛ تعــد طريقــة القواعــد والترجمــة مــن أقــدم الطــرق التــي اســتخدمت فــي تــدريس اللغــات األجنبيــة

ـــذا فهـــي تعـــرف بالطريقـــة القديمـــة بـــأن هـــذه  :")Gauntelett, 1975:96(وقـــد أشـــار جونتيليـــت  ،ل
الطريقــة ال تركــز علــى التخاطــب، بــل تعطــي األهميــة للترجمــة والقــراءة والكتابــة، وتســتخدم اللغــة األم 
بــإفراط فــي شــرح معــاني كلمــات وتراكيــب اللغــة األجنبيــة، كمــا تــرى هــذه الطريقــة أن القواعــد النحويــة 

  ."ةهي السبيل الوحيد لجعل المتعلمين يستخدمون اللغة األجنبية بطريقة صحيح
 تعلــيم ىعلـ زترّكــ الطريقــة هــذه بــأن :"(Al-Kamokh,1981:78)كمـا ذكــر الكــاموخ 

القواعـــد واســـتخدام الترجمـــة وعلـــى حفـــظ الكلمـــات مـــن قـــوائم خاصـــة أعـــدت مـــن أجـــل تعلـــيم اللغـــة 
  ."األجنبية

  

  :)Audio - Oral Method(الطريقة السمعية الشفهية  - 2
لــتعلم اللغــات ألهــداف اتصــالية فكــان االهتمــام  أوجــدت الحــرب العالميــة الثانيــة حاجــة ماســة

ل ذلـــك والدة الطريقـــة الســـمعية وقـــد شـــكّ . منصـــبًا علـــى المحادثـــة ال علـــى دراســـة أدب اللغـــة األجنبيـــة
وتعــد هــذه  ،الشــفهية أو كمــا يطلــق عليهــا أحيانــًا الطريقــة البنائيــة فــي العشــرينات مــن القــرن الحــالي

  .ر الحاضر في تدريس اللغة اإلنجليزيةالطريقة أكثر الطرق انتشاًرا في العص
بأن هذه الطريقة تنظر إلـى أن إكسـاب أي لغـة  :")(Al-Khuli,1976:140ويرى الخولي 

هــذه الطريقـة أن اللغــة هـي الكــالم، بينمــا  ىوتـر  ،، وال فــرق بينهمــااً نبيـة شــبيه بـتعلم اللغــة األم تمامـأج
الكتابة شيء ثانوي مما يستلزم عند تعلـم اللغـة األجنبيـة البـدء بـتعلم االسـتماع، فالتخاطـب ثـم القـراءة 

تركز علـى تعلـيم  :"(Al-Kamokh,1981:81)وهذه الطريقة كما ذكر الكاموخ  ،"والكتابة بالترتيب
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حد مـا ينتقـل  ىء بمهارتي االستماع، والمحادثة، وبعد إتقانهما إلمهارات اللغة الرئيسية بالترتيب ابتدا
  ."الطالب إلى مهارتي القراءة والكتابة

  

  :)Direct Method(الطريقة المباشرة  -3
فــإن الفلســفة التــي بنيــت  ولــذا ؛جــاءت هــذه الطريقــة كــرد فعــل علــى مدرســة القواعــد والترجمــة

أن تعلــم اللغــة الثانيــة البــد وأن يحــاكي الطريقــة  :لخص فــيعليهــا هــذه الطريقــة وتقنياتهــا التدريســية تــت
فقـد ركـزت  ولـذا ؛بمعنـى أن يـتم تـدريس اللغـة الجديـدة بشـكل مباشـر ،التي يتم بهـا تعلـم اللغـة األولـى

أثنــاء تعليمهــا وتعلمهــا وتجنــب  (Target Language) علــى ضــرورة اســتخدام اللغــة الهــدف اً كثيــر 
  .للمتعلمين والترجمة قدر المستطاعاستخدام اللغة األصلية 

بــأن هــذه الطريقــة تقلــل مــن شــأن الترجمــة؛  :")(Al-Khuli,1976:140الخولي وقـد أشــار 
نظًرا لعدم اهتمامها باللغة األصلية للمتعلم عند استخدامها وتوصيل المعاني إلى الطـالب مـن خـالل 

القواعـد النحويـة، إال أنهـا تركـز علـى تتجاهـل  -اً أيضـ -، وهـي الترابط المباشـر بـين الكلمـة ومـدلولها
  ."الترديد والحفظ

الوسـائل  ىفأضاف بأن هذه الطريقة تعتمد عل :"(Al- Kamokh,1981:86)أما الكاموخ 
المتوفرة داخل الفصل الدراسي من أجل توصيل المعلومات والمهارات إلـى الطـالب بحيـث  التعليمية،

لـى تعلـم القـراءة دون اسـتخدام لغـة الطـالب فـي أثنـاء يشعروا أنهم في مجتمـع لغـة، كمـا أنهـا تركـز ع
  ."القراءة

  

  :)The Natural Method(الطريقة الطبيعية  -4
تركــــز الطريقــــة الطبيعيــــة علــــى تــــدريس المهــــارات اللغويــــة حســــب ترتيبهــــا الطبيعــــي، فتبــــدأ 

  .الكتابة؛ ولذا سميت بالطبيعية اً وأخير  ،ثم القراءة ،ثم التحدث ،باالستماع
بإكساب الطالب  اً هذه الطريقة بأنها تهتم كثير :"  (Mackey,1981:69) ماكي  وصفوقد    

مهارات االتصال اللغوي، وتدعو إلي عدم تصحيح أخطائهم الشفوية، وهناك تشابه بين هذه الطريقة 
والطريقة المباشـرة مـن حيـث اسـتخدام الوسـائل التعليميـة البسـيطة المتـوافرة داخـل الفصـل مـع التركيـز 

  ."المناقشة التي تكسب الطالب النطق الصحيح للكلمات الجديدة والجمل المختلفة على
  
  

  :)Counseling - Learning Method(الطريقة اإلشرافية  - 5
تشـــجع الطريقـــة اإلشـــرافية الـــتعلم الـــذاتي الـــذي يقـــوم بـــه الطالـــب بنفســـه بمتابعـــة مـــن معلمـــه 

إلـى أن الطريقـة اإلشـرافية تهـدف  :")Curran ,1983:18( وفي هذا الصدد أشـار كـوران ،وتوجيهه
إلـــى إتاحـــة الفرصـــة أمـــام الطالـــب، ليعتمـــد علـــى نفســـه فـــي تعلـــم اللغـــة األجنبيـــة تحـــت إشـــراف معلـــم 

  ."متخصص في هذه اللغة، ويفضل أن يكون من الناطقين األصليين بها
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  :)The Communicative Method(طريقة االتصال اللغوية  - 6
إلــــى أن هــــذه الطريقــــة تركــــز كثيــــًرا علــــى مهــــارات  :")(Rivers,1980:68رايفــــرز  أشــــار 

االتصـــال اللغـــوي الرئيســـية، كمـــا أنهـــا تنمـــي لـــدى الطالـــب الكفـــاءة اللغويـــة؛ ألن كـــل هـــذه المهـــارات 
علــى فهــم طبيعــة اللغــة وقواعــدها النحويــة، كمــا تمكنــه مــن االتصــال  اً ءات تجعــل الطالــب قــادر والكفــا

ويلحظ التشابه بين طريقة االتصال اللغـوي والطريقـة الطبيعيـة حيـث  ،إلنجليزيةالجيد بمتحدث اللغة ا
  ."تهتم كلتا الطريقتين بمهارات االتصال اللغوي

  

  :)Cognitive Code – Method(الطريقة اإلدراكية المعرفية  - 7
، للغــةتعتمــد هــذه الطريقــة علــى االســتنتاج الــذاتي للقاعــدة المــرادة، وتتخــذ ذلــك وســيلة لتعلــيم ا

بـأن هـذه الطريقـة تركـز فـي بدايـة التـدريس علـى المهـارات  :")(Rivers,1980:70وقد ذكر رايفـرز 
اللغويـــة وبخاصـــة المهـــارات الشـــفوية، وتحـــاول إكســـاب الطـــالب هـــذه المهـــارات مـــن خـــالل المحـــاورة 

ــــبعض، وتهــــتم كثيــــًرا بالقواعــــد النحويــــة، وتتخــــذ  أســــلوب االســــتنتاج وســــيلة والنقــــاش مــــع بعضــــهم ال
  ."لتعليمها

  :)The Silent Way(الطريقة الصامتة  - 8
يتحـــدث المعلـــم أقـــل مـــن الطـــالب عنـــدما يســـتخدم الطريقـــة الصـــامتة؛ وذلـــك ليتـــيح للطـــالب 

بــأن  :")Caleb,1983:93( ويــرى كاليــب، الفرصــة للتحــدث والمناقشــة فــي إطــار الموقــف التعليمــي
ي؛ إذ إنـه بهـذه الطريقـة يتـيح للطـالب فرصـة هذه الطريقة تقلل مـن تحكـم المعلـم فـي الموقـف التعليمـ

أكثــر مــن الطــرق األخــرى ليتحــدثوا ويناقشــوا المهــارات اللغويــة، أو األشــياء التــي هــي موضــع الدراســة 
  ".بغرض تعزيز أنشطتهم في تعلم اللغة واستخدامها في مواقف تعليمية حقيقية

  

  :)Audio - visual Method(الطريقة السمعية البصرية  - 9
إلـــى هـــذه الطريقـــة تهـــتم بتقـــديم معـــاني األلفـــاظ مـــع  :")(Rivers,1980:72أشـــار رايفـــرز 

توضيحها بالصور، وتطبق في بعـض األحيـان عـن طريـق عـرض شـريط للصـور باأللفـاظ المناسـبة، 
حتــى يســتطيع الطــالب االســتجابة للصــور باأللفــاظ المناســبة، وهــي تركــز فــي هــذه  اً وتــتم إعادتــه مــرار 
  .نب النشاط الشفوي وتتجاهل األنشطة األخرىالحالة على جا

  

  :)The Eclectic Method(الطريقة االنتقائية  - 10
ـــة فـــي الطـــرق الســـابقة  ســـميت هـــذه الطريقـــة باالنتقائيـــة؛ لكونهـــا تركـــز علـــى الجوانـــب الفعال

 ويـرى أصـحاب هـذه الطريقـة بـأن الطـرق السـابقة لتـدريس اللغـة اإلنجليزيـة ،وتتجنب الجوانب السـلبية
ليسـت صــحيحة علــى اإلطـالق، وليســت مخطئــة علـى اإلطــالق، ولكنهــا تكمـل بعضــها الــبعض، وقــد 

هذه الطريقة بأنها تشـجع المعلمـين علـى اسـتخدام األسـاليب  :")(Rivers,1980:73وصف  رايفرز 
، باإلضـافة إلـى أنهـا اً جـل تحقيـق أهـداف سـلوكية معينـة أيضـن مـن أالمختلفة في موقف تعليمي معـيّ 
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ومن ثـم مناقشـتها مـع زمالئهـم لكـي يختـاروا  ،لفرصة للمعلمين للقيام بتجريب األساليب الجديدةتتيح ا
  ".ما يناسب مستوى الطالب وخصائص نموهم

  :التعليمية المستخدمة لتدريس اللغة اإلنجليزيةالوسائل 

، مــن تعريفــات الوســائل التعليميــة لــبعض المتخصصــين اً عــدد :")28: 1997(ذكــر الكلــوب 
أو غيـر بشـرية تعمـل علـى  ،أيـة وسـيلة بشـرية كانـت :"تعريف توفيق مرعي حيث يعرفهـا بأنهـا: منها

خدامها بشــكل وظيفــي فــي تحقيــق أهــداف نقــل رســالة مــا مــن مصــدر الــتعلم إلــى المــتعلم، ويســهم اســت
علـــى القـــراءة  اً مـــواد ال تعتمـــد أساســـ :"وكـــذلك تعريـــف إدجارديـــل حيـــث عـــرف الوســـائل بأنهـــا" الـــتعلم 

واســتخدام األلفــاظ والرمــوز لنقــل معانيهــا، بــل هــي مــواد يمكــن بواســطتها زيــادة جــودة التــدريس وتزويــد 
  ".التالميذ بخبرات باقية األثر

كـان همهـا األول تزويـد التالميـذ بالمعرفـة والمعلومـات دون االهتمـام  اً قـديموبما أن المدرسـة 
  كان المعلم هو العنصر األساسي في العملية التعليمية، فكان  ة التي تقدم بها تلك المعرفة؛بالطريق

  . ةــــــالحسي هـــــقدرات هذا الطالب وخبراتات للطالب، دون النظر إلى ـن المعلومــــهو المسئول عن تلقي

ــم يعــد مقتصــر وفــي المدرســة الحديثــة  ــم لــى معلومــات يلقّ ع اً اتســع مفهــوم المــنهج ول نهــا المعل
لتكــون الموقــف التعليمــي ومــن  ؛، بــل تضــمن ذلــك المفهــوم عناصــر عديــدة تتفاعــل فيمــا بينهــاللطالــب

  .تلك العناصر الوسائل التعليمية

ـــة وتحقيـــق  ،أن للوســـائل التعليميـــة أهميـــة كبـــرى فـــي تفعيـــل العمليـــة التعليميـــة وتـــرى الباحث
ن أهميـة الوسـائل التعليميـة أحيث  قريبة أم بعيدة، اً سواء كانت أهداف تحقيقها لتربوية المراداألهداف ا

  .ولكن فيما تحققه هذه الوسائل من أهداف سلوكية ،ال تكمن في الوسائل بحد ذاتها

  :يأتي التعليمية التي يمكن استخدامها في تدريس اللغة اإلنجليزية ماومن أهم الوسائل 

  .التليفزيون التعليمي - 8  .                                    السبورة – 1

  .األفالم التعليمية - 9     .                        السبورة الضوئية - 2

  .جهاز الفيديو - 10    .                 لوحات العرض التعليمية - 3

  .جهاز التسجيل واألشرطة الصوتية - 11             .                     الملصقات – 4

  .معمل اللغة - 12      .                    البطاقات الومضية - 5

  .الحاسب اآللي - 13       .                    األلعاب التعليمية - 6

  .ة والعينات والنماذجاألشياء الحقيقي - 7
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الفوائــد التــي يجنيهــا المعلــم والمــتعلم عنــد اســتخدام الوســائل ) 19: 1997(وقــد ذكــر الكلــوب 
  :التعليمية منها

  .إثراء الموقف التعليمي بمصادر تعليم متطورة تعتمد حواس المتعلم وتدعم المادة المرجعية .1

  .وضح النقاط األساسية للموضوعية تإثارة المتعلم وتشويقه بإغناء الوسيلة بعناصر معرف .2

  .على التعلم وتزويده بخبرات جيدة تفعيل استجابة الطالب وزيادة قدراته .3

  .إثارة دوافع المتعلم اإليجابية كالرغبة في التعلم واستبعاد الدوافع السلبية كالخوف والعقاب .4

  .قة لموضوع ما بالمعلومات الجديدةالقدرة على ربط المعلومات الساب .5

  .المتعلم على تقديم التغذية الراجعة السريعة والواقعية عند تعامله مع الوسيلة التعليميةتساعد  .6

  .، بكلفة أقلم أكثر، بوقت أقصر، لجمهور أكبرتعل .7
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  ــات السابقــةـــــالدراس:ثانيا
  

الحاليـة، والتـي  الدراسـة تخـدم التـي الدراسـات بجزئـه الثـاني الفصـل هـذا فـي الباحثـة تناولـت
 منهـا لالسـتفادة واستعراضـها الدراسـة، هـذه مجـال فـي قبـل مـن بـذلت التـي الجهود معرفة إلى تهدف
   : يلي ما هاأهمّ  الوجوه من عدد في

  الدراسات السابقة هذه عن وشاملة واضحة فكرة تقديم .  

 السابقة الدراسات لتحقيقها سعت التي األهداف عرض . 

 السابقة الدراسات تبعتها التي العلمي البحث طرائق من االستفادة . 

 إليها الدراسات السابقة توصلت التي النتائج عرض.  

بـت بـالتعليق عليهـا وعقّ  ،رئيسـة إلـى ثالثـة محـاور الدراسـات هـذه بتصـنيف الباحثـة وقامـت   
داخل كـل محـور، كمـا وحـددت البعـد الزمنـي معيـارًا لترتيـب الدراسـات السـابقة بحيـث تكـون متسلسـلة 

  :يــــــــــــــالتال النحو على عليها العاالطّ  ة أوجه اإلفادة منـــــــحت الباحثووضّ ، دمـدث إلى األقــــمن األح

توظيـــف اســـتراتيجية القبعـــات الســـت فـــي المجـــاالت بتتعلـــق  دراســـات: المحـــور األول
  .ةـالمختلف

  2011(دراسة منصور (  
القبعات الست في تدريس التاريخ لتنمية التفكير التاريخي  استراتيجيةفعالية استخدام   :بعنوان

  ب المعلمينلدى الطالّ 

القبعـــات الســـت فـــي تـــدريس  اســـتراتيجيةالتحقـــق مـــن فعاليـــة اســـتخدام  :هـــدفت الدراســـة إلـــى
التـــاريخ لتنميـــة التفكيـــر التـــاريخي لـــدى الطـــالب المعلمـــين، وكـــان مـــنهج الدراســـة المـــنهج التجريبـــي، 

تـــم اختيـــار عينـــة . وكانـــت أداة الدراســـة هـــي اختبـــار مهـــارات التفكيـــر التـــاريخي الـــذي أعدتـــه الباحثـــة
تــاريخ بجامعــة قنــاة الســويس والتــي الدراســة بطريقــة عشــوائية مــن بــين طــالب الفرقــة الرابعــة شــعبة ال

طالــب وطالبــة، حيــث تــم اختيــار طــالب الفرقــة الرابعــة شــعبة التــاريخ بكليــة التربيــة ) 33(تكونــت مــن 
فـي حـين تـم اختيـار بعـض طـالب  ،طالب وطالبة) 15(بالعريش لتمثل المجموعة التجريبية وعددها 

) 18(ة لتمثـــل المجموعـــة الضـــابطة وعـــددها الفرقـــة الرابعـــة شـــعبة التـــاريخ بكليـــة التربيـــة باإلســـماعيلي
  ة فيـــة الضابطــــة على المجموعــة التجريبيــــة تفوق المجموعــــج الدراســرت نتائــة، وأظهــطالب وطالب
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 اســتراتيجيةالتطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر التــاريخي، وأوصــت الدراســة بضــرورة تضــمين 
  .القبعات الست في برنامج إعداد المعلم بصفة عامة وخاصة معلم التاريخ

  

  2010(دراسة إبراهيم (  
فاعلية استخدام قبعات التفكير الست في تدريس العلوم في تنمية التحصيل المعرفي : بعنوان

  والوعي الصحي ومهارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي
  

معرفــة فاعليــة اســتخدام قبعــات التفكيــر الســت فــي تــدريس العلــوم فــي  :لــىهــدفت الدراســة إ
ومهـــارات اتخـــاذ القـــرار لـــدى تالميـــذ الصـــف الخـــامس  ،تنميـــة التحصـــيل المعرفـــي والـــوعي الصـــحي

 االبتـــدائي، واســـتخدمت الدراســـة المـــنهج التجريبـــي تصـــميم القيـــاس البعـــدي لمجمـــوعتين متكـــافئتين،
ــــة الدراســــة مــــن مجموعــــ ــــت عين ــــذ فصــــل(ة تجريبيــــة وتكون   واألخــــرى مجموعــــة ضــــابطة ) 3/5تالمي

تـــم اختيارهمـــا بطريقـــة عشـــوائية، وتمثلـــت أدوات الدراســـة فـــي اختبـــار التحصـــيل ) 2/5تالميـــذ فصـــل(
وقد أظهرت نتائج الدراسـة فاعليـة اسـتخدام  ،ومقياس اتخاذ القرار المعرفي، ومقياس الوعي الصحي،

ومهــارات  ،فــي تنميــة التحصــيل المعرفــي والــوعي الصــحي قبعــات التفكيــر الســت فــي تــدريس العلــوم
وقـد أوصـت الدراسـة  ،اتخاذ القرار لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي لصالح المجموعة التجريبيـة

باالهتمــــام باســــتخدام قبعــــات التفكيــــر الســــت فــــي تــــدريس العلــــوم لالســــتفادة مــــن مميزاتهــــا المتعــــددة 
  .والمتنوعة
  

  2010( نعـــــز الـديــدراسة(  
لقبعات التفكير الست على تنمية مهارات الحل اإلبداعي  )دي بونو(أثر استخدام فنية  :بعنوان

  ب الشعب العلمية بكليات التربيةللمشكالت في الكيمياء لدى طالّ 
  

لقبعـات التفكيـر السـت علـى  )دي بونـو(التعرف على أثر استخدام فنيـة  :هدفت الدراسة إلى
بــداعي للمشــكالت فــي الكيميــاء لــدى طــالب الشــعب العلميــة بكليــات التربيــة، تنميــة مهــارات الحــل اإل

وطالبـة مـن طـالب  طالباً ) 43(وتكونت عينة الدراسة من  ،وكان منهج الدراسة هو المنهج التجريبي
الفرقة الثالثة شعبتي الطبيعة والكيمياء والبيولوجي بكلية التربية ببنها، وقد أسفرت نتـائج الدراسـة عـن 
وجود قصور في المهارات الرئيسية الثالث للحل اإلبداعي للمشكالت قبل إجراء المعالجة التجريبيـة، 

فنيـة قبعـات التفكيـر (المعالجـة التجريبيـة  ا يوضـح نجـاحمّمـ ،ن أداء الطالب بعد المعالجةولكن تحسّ 
  .ب مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت في الكيمياءفي إكساب الطالّ ) الست
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  2010(دراسة عصفور (  
أثر طريقة قبعات التفكير الست على تجنب أخطاء التفكير و تنمية مهارة اتخاذ القرار : بعنوان

  االجتماع لدى طالب الصف السادس الثانوي في مادة علم

التعــرف علــى تــأثير طريقــة قبعــات التفكيــر الســت علــى تجنــب أخطــاء  :هــدفت الدراســة إلــى
التفكير وتنمية مهارة اتخاذ القرار لدى طـالب الصـف السـادس الثـانوي فـي مـادة علـم االجتمـاع، وقـد 

ريقـة استخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي عنـد وصـف وتحليـل الدراسـات السـابقة المتعلقـة بط
والمــنهج التجريبــي فــي تحديــد تــأثير طريقــة قبعــات التفكيــر الســت علــى تجنــب  ،قبعــات التفكيــر الســت

نـة الدراسـة وقـد تـم اختيـار عيّ  ،قـرار لـدى الطالبـات عينـة الدراسـةأخطاء التفكير وتنمية مهارة اتخاذ ال
دت الباحثـة األدوات وقـد أعـ ،)مبـارك الثانويـة المشـتركة(من طالبات الصـف الثالـث الثـانوي بمدرسـة 

اختبــار المواقــف الحياتيــة ألخطــاء التفكيــر، ومقيــاس أخطــاء التفكيــر، ومقيــاس اتخــاذ القــرار : التاليــة
وأظهـرت نتـائج الدراسـة فعاليـة قبعـات التفكيـر فـي تجنـب أخطـاء . لدى طالب الصف الثالث الثـانوي

انوي فـــي مـــادة علـــم االجتمـــاع، التفكيـــر وتنميـــة مهـــارة اتخـــاذ القـــرار لـــدى طالبـــات الصـــف الثالـــث الثـــ
وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة االهتمـــام باســـتخدام طريقـــة قبعـــات التفكيـــر الســـت فـــي تـــدريس مـــادة علـــم 

  .لفعاليتها وثرائها الفكري في معالجة المشكالت االجتماعية ؛االجتماع
  

 2010( دراسة محمد(  
ب القبعات الست في تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالّ  استراتيجيةفاعلية استخدام  :بعنوان

  الصف األول الثانوي
  

القبعــات الســت فــي تنميــة  اســتراتيجيةالتعــرف علــى فاعليــة اســتخدام  :هــدفت الدراســة إلــى
مهــارات القــراءة الناقــدة لــدى طــالب الصــف األول الثــانوي، وقــد اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي 

مة بالتســــاوي إلــــى طالــــب مقّســــ) 60(التجريبــــي، وذلــــك علــــى عينــــة مكونــــة مــــن التحليلــــي والمــــنهج 
مهـارات القـراءة الناقـدة  اسـتبانه :تجريبية وضابطة، وقد اسـتخدمت الباحثـة األدوات وهـي: مجموعتين

وأشارت النتـائج إلـى وجـود فـروق  ،اختبار تحصيل لمهارات القراءة الناقدةو المناسبة للمرحلة الثانوية، 
والضــابطة لصــالح المجموعــة التجريبيــة فــي  ،ذات داللــة إحصــائية بــين مجمــوعتي الدراســة التجريبيــة

ا يدل على فاعلية قبعات التفكير في تنمية مهـارات القـراءة الناقـدة االختبار البعدي للقراءة الناقدة، ممّ 
  .ب الصف األول الثانويلدى طالّ 
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 2009( العقيلشايع و دراسة ال (  
أثر استخدام قبعات التفكير الست في تدريس العلوم على تنمية التفكير اإلبداعي : بعنوان

  الرياض والتفاعل الصفي اللفظي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدينة
  
  

معرفة أثر استخدام قبعات التفكير الست في تـدريس العلـوم علـى تنميـة  :هدفت الدراسة إلى
 .والتفاعل الصفي اللفظي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدينـة الريـاض اإلبداعيالتفكير 

 ،"تصـميم المجموعـة الضـابطة الغيـر متكافئـة" واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبـي القـائم علـى 
 ،لكــل مجموعــة تلميــذاً ) 30(بواقــع  )تجريبيــة وضــابطة(، تلميــذاً ) 60(الدراســة مــن  وقــد تكونــت عينــة

كمــا  ،اإلبــداعيلقيــاس القــدرة علــى التفكيــر ) الصــورة ب(واســتخدمت الدراســة مقيــاس تــورانس الشــكلي 
ــم وتالميــذه داخــل حجــرة الدراســة، )فالنــدرز(اســتخدمت أداة  وقــد  لمعرفــة التفاعــل الصــفي بــين المعل

 اإلبـداعينتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينـة فـي مهـارات التفكيـر أظهرت ال
وفــي المجمــوع الكلــي الختبــار التفكيــر  كــل علــى حــده،) والتفاصــيل واألصــالة، والمرونــة، الطالقــة،(

   .اإلبداعي
  

  2009(دراسة علي (  
إلدوارد دي بونو مقترحة في ضوء نظرية قبعات التفكير الست  استراتيجيةأثر استخدام : بعنوان

  في تنمية المستويات المعيارية لالستماع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي
  
  

مقترحـة فـي ضـوء نظريـة قبعـات  اسـتراتيجيةالتعرف علـى أثـر اسـتخدام  :هدفت الدراسة إلى
لمعيارية لالستماع لدى تالميذ الصف السادس في تنمية المستويات ا إلدوارد دي بونو التفكير الست

وذلك علـى . االبتدائي، استخدمت الدراسة المنهجين الوصفي وشبه التجريبي في إجراءاتها وخطواتها
بــين التطبيــق القبلــي  وأشــارت النتــائج إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائياً  .تلميــذاً ) 43(نــة مــن عينــة مكوّ 

والتطبيق البعدي لعينة الدراسة لصالح التطبيق البعدي في تنميـة مؤشـرات أداء المسـتويات المعياريـة 
ا يـدل علـى األثـر اإليجـابي وتذوقـه لـدى عينـة الدراسـة، مّمـ ،في كل من فهم المسموع، ونقد المسموع

  .ير الستالمقترحة في ضوء نظرية قبعات التفك ستراتيجيةال لالوالفعّ 
  

  

  2008(دراسة البركاتي(  
في التحصيل  )K.W.L(أثر التدريس باستراتجيات الذكاءات المتعددة والقبعات الست و: بعنوان

  والتواصل والترابط الرياضي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط  بمدينة مكة المكرمة
  
  

التعــرف علــى أثــر التــدريس باســتراتجيات الــذكاءات المتعــددة والقبعــات  :هــدفت الدراســة إلــى
في التحصيل والتواصل والترابط الرياضي لـدى طالبـات الصـف الثالـث المتوسـط   )K.W.L(الست و

وكــان مــنهج الدراســة المــنهج التجريبــي، وقــد تــم إعــداد اختبــار تحصــيلي لقيــاس . بمدينــة مكــة المكرمــة
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تم التحقق من ثبـات  وآخر لقياس مهارتي التواصل والترابط الرياضي، دة،تحصيل الطالبات في الوح
واســـــتخدمت الباحثـــــة تصـــــميم المجموعـــــة الضـــــابطة غيـــــر المتكافئـــــة ذات  وصـــــدق أدوات الدراســـــة،

ـــارين القبلـــي والبعـــدي، ـــة الدراســـة مـــن  االختب ـــم اختيـــارهم مـــن مدرســـتين ) 95(وتكونـــت عين طالبـــة ت
ثـالث  علـى أربـع مجموعـات، مكة المكرمة، جرى توزيعهن عشوائياً  متوسطتين من تعليم بنات مدينة

 اســـتراتيجيةمنهـــا تجريبيـــة والرابعـــة ضـــابطة، وقـــد تـــم تـــدريس المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى باســـتخدام 
القبعــــات الســــت،  اســــتراتيجيةالــــذكاءات المتعــــددة، وتــــدريس المجموعــــة التجريبيــــة الثانيــــة باســــتخدام 

المجموعـة الضـابطة بالطريقـة  ،)K.W.L( اسـتراتيجيةية الثالثـة باسـتخدام وتدريس المجموعة التجريب
وتــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين المصــاحب كأســلوب إحصــائي حيــث أظهــرت النتــائج  ،التقليديــة

علـــى طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة، عنـــد مســـتويات  ،الثتفـــوق طالبـــات المجموعـــات التجريبيـــة الـــث
، وعنـــد مســـتوى التحصـــيل ككـــل، وكـــذلك دلـــت النتـــائج علـــى ]التـــذكر، التطبيـــق، التحليـــل، التركيـــب[

تفـــوقهن فـــي اختبـــار التـــرابط الرياضـــي، وتفـــوق طالبـــات المجموعـــات التجريبيـــة الـــثالث التـــي درســـت 
جموعــة الضــابطة عنــد مســتوى التــذكر وتفــوق علــى طالبــات الم الــذكاءات المتعــددة،( اســتراتيجياتب

علـى طالبـات  القبعـات السـت، اسـتراتيجيةطالبات المجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي درسـت باسـتخدام 
ــــذكاءات المتعــــددة، وطالبــــات   اســــتراتيجياتالمجموعــــة التجريبيــــة األولــــى التــــي درســــت باســــتخدام  ال

  .رـــوى التذكـــعند مست )K.W.L( ةــــاستراتيجيت باستخدام ـــي درســـة التـــة الثالثــــة التجريبيـــــالمجموع
  

  

 نج وآخرونيدراسة س )Sing & Others,2008(   
  استخدام قبعات التفكير في حل المشكالت الزوجية: بعنوان

  
  

اســـتخدام قبعـــات التفكيـــر فـــي حـــل المشـــكالت الزوجيـــة، حيـــث قـــام  :هـــدفت الدراســـة إلـــى
مستشــارو األمــور الزوجيــة باســتخدام قبعــات التفكيــر الســت فــي حــل المشــكالت القائمــة بــين األزواج 

 علـى األول الجـزء فـي التركيـز مث أجزاء، ثالثة إلى الدراسة وانقسمت ،باستخدام أسلوب دراسة الحالة
لحـــل المشـــكالت  كنمـــوذج التفكيـــر بقبعـــات المتعلقـــة واألدبيـــات ،الســـابقة والدراســـات النظريـــة الخلفيـــة
القبعــات الســت كنمــوذج لحــل  اســتخدام وصــفًا تفصــيليًا لعمليــة تنــاول فقــد نيالثــا الجــزء أمــا ،الزوجيــة

 وأشارت نتائج التحليل إلى التأكيـد علـى ،حالة دراسة تناول فقد الثالث الجزء أما المشكالت الزوجية،
  .نجاح قبعات التفكير في معالجة األمور الزوجية

  

 وآخرون نجيس دراسة )Sing & Others,2008(  
  المستشارين المتدربين مع الفريق على لإلشراف الست التفكير قبعات :بعنوان

  
  

 فـي" بونـو لـدي" السـت التفكيـر قبعـات من االستفادة كيفية على التعرف :إلى الدراسة هدفت
 أجــزاء، ثالثــة إلــى الدراســة وانقســمت األطبــاء، مــن مجموعــة علــى باإلشــراف المتعلقــة المشــكالت حــل
 بقبعــات المتعلقــة واألدبيــات ،الســابقة والدراســات ،النظريــة الخلفيــة علــى األول الجــزء فــي التركيــز تــم
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 صـورة فـي حالـة دراسـة تنـاول فقد الثالث الجزء أما األطباء، مجموعة على لإلشراف كنموذج التفكير
 األطبـاء تقيـيم في التفكير قبعات مميزات إلى النتائج وأشارت، القبعات استخدام كيفية عن) سيناريو(

  .مجموعة باعتبارهم أو حدا على كل سواء
  

  دراسة كاراداج وآخرون)Karadag & Others,2008 (  
 الخبرة تبادل :الجراحي التمريض مقررفي تدريس فاعلية استخدام قبعات التفكير الست : بعنوان

  الطالب وأراء
  

معرفـــة  فاعليـــة اســـتخدام قبعـــات التفكيـــر الســـت كطريقـــة مبتكـــرة فـــي  :هـــدفت الدراســـة إلـــى
ونقـــل  ،العنايـــة بســـرطان الثـــدي وترومـــا الحبـــل الشـــوكي :تـــدريس بعـــض الموضـــوعات الصـــحية مثـــل

وتطــوير  ،واإلبــداعياألعضــاء بمقــرر التمــريض الجراحــي فــي تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد وزراعــة 
 ة ــــللعلوم الصحية بجامع )Tokat  School(ة ـــــريض بمدرســــر لدى طالب قسم التمـــام التفكيـــنظ

Gaziosmanpasa  University)( أن طريقـة القبعـات السـت فـي  وأظهرت نتـائج الدراسـة ،بتركيا
المختلفـــة، وتوليـــد التفكيــر قـــد يســـرت تعـــاطف معظـــم الطـــالب مــع المـــريض، وتبـــادل األفكـــار واآلراء 

مقــــرر التمـــريض الجراحــــي الدراســـة بتـــدريس  أوصــــتو  األفكـــار اإلبداعيـــة، وتطــــوير نظـــام تفكيـــرهم،
  .القبعات الست طريقةباستخدام 

  

  2008(دراسة قطامي والسبيعي (  
تطوير برنامج قائم على قبعات التفكير الست وقياس أثره في تنمية التفكير القيادي لدى : بعنوان

  المرحلة األساسية في الكويتطلبة 
  
  

تطــوير برنــامج قــائم علــى قبعــات التفكيــر الســت وقيــاس أثــره فــي تنميــة  :هــدفت الدراســة إلــى
وأظهـرت نتـائج الدراسـة علـى وجـود فـروق  ،طلبة المرحلـة األساسـية فـي الكويـتالتفكير القيادي لدى 

س التفكيـــر القيـــادي لصـــالح ذات داللـــة إحصـــائية بـــين المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة علـــى مقيـــا
وقـــد أوصـــت الدراســـة بإدخـــال برنـــامج قبعـــات التفكيـــر الســـت ضـــمن األنشـــطة  المجموعـــة التجريبيـــة،

باسـتخدام برنـامج القبعـات  كمـا أوصـت أيضـاً  والتمارين في المناهج الدراسية ومواقف الحياة اليوميـة،
  .ة المتفوقين بدولة الكويتالست ضمن البرامج اإلثرائية التي تقدمها وزارة التربية للطلب

  
  

   2006(دراسة عودات(    
لة والقبعات الست أثر استخدام طرائق العصف الذهني والقبعات الست والمحاضرة المفعّ ::  بعنوانبعنوان

لة في التحصيل والتفكير التأملي لدى طلبة الصف العاشر في مبحث التربية والمحاضرة المفعّ 
  الوطنية والمدنية في األردن

الكشــف عــن أثــر اســتخدام طرائــق العصــف الــذهني والقبعــات الســت  :الدراســة إلــىهــدفت 
لــة فــي التحصــيل والتفكيــر التــأملي لــدى طلبــة لــة والقبعــات الســت والمحاضــرة المفعّ والمحاضــرة المفعّ 
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) 167(الصف العاشر في مبحث التربيـة الوطنيـة والمدنيـة فـي األردن، اشـتملت عينـة الدراسـة علـى 
مــدارس مــن الصــف العاشــر األساســي فــي مديريــة التربيــة والتعلــيم للــواء بنــي ) 6( فــيطالبــًا وطالبــة 

واســتخدمت عــودات الطريقــة العشــوائية فــي اختيــار المــدارس، وتــم اســتخدام اختبــار تحصــيلي  آنانــة،
واختبار للتفكير التأملي، وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي االختبـار التحصـيلي 

مــا أظهــرت وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المجموعــة التــي درســت كزى للطريقــة، البعــدي تعــ
والمجموعــة التــي درســت بطريقــة المحاضــرة المفعلــة لصــالح القبعــات الســت،  ،بطريقــة القبعــات الســت

وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائية تعــزى للجــنس فــي االختبــار التحصــيلي، ووجــود فــروق ذات داللــة 
  .الجنس والطريقة لصالح اإلناث في طريقة العصف الذهني تعزى للتفاعل بين

  

 نباتيرسو دراسة )Paterson,2006(   
استخدام قبعات التفكير الست في تنمية كل من التفكير ما وراء المعرفي، وتفكير ما وراء : بعنوان

  العمليات الحسابية في المرحلة االبتدائية باستراليا
  

التعــرف علــى كيفيــة اســتخدام قبعــات التفكيــر الســت فــي تنميــة كــل مــن  :هــدفت الدراســة إلــى
التفكيــــر مــــا وراء المعرفــــي، وتفكيــــر مــــا وراء العمليــــات الحســــابية فــــي المرحلــــة االبتدائيــــة باســــتراليا، 
وأشارت النتائج إلى فعالية قبعات التفكير، واقترحت تدريس التتابع العددي وتعليمه لتدعيم وتنمية مـا 

  .فة من خالل استخدام قبعات التفكير الستة كمنظمات بيانيةوراء المعر 
  

   2005(دراسة فودة وعبده(    
للقبعات الست، في تدريس العلوم على تنمية نزعات  )دي بونو(أثر استخدام فنية : : بعنوانبعنوان

  التفكير اإلبداعي، ومهاراته لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي
  

للقبعـات السـت، فـي تـدريس العلـوم  )دي بونـو(معرفة أثر استخدام فنية  :هدفت الدراسة إلى   
على تنمية نزعـات التفكيـر اإلبـداعي، ومهاراتـه لـدى تالميـذ الصـف الخـامس االبتـدائي، وقـد اسـتخدم 
الباحثان المنهج شبه التجريبي، ولإلجابة على أسئلة الدراسة استعان الباحثان بمقياس لقيـاس نزعـات 

داعي معــد ســلًفا، كمــا أعــد الباحثــان اختبــار مهــارات التفكيــر اإلبــداعي علــى عينــة مــن التفكيــر اإلبــ
االبتدائيــة بقويســنا، وقــد بلــغ عــدد أفراهــا تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائي، بمدرســة مصــطفى كامــل 

تلميــــذ مــــن مدرســــة الســــادات االبتدائيــــة بقويســــنا يمثلــــون ) 75(و ،تلميــــذ للمجموعــــة التجريبيــــة) (71
، بــــين وقــــد توصــــلت نتــــائج الدراســــة إلــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية ،المجموعــــة الضــــابطة

ممـــا يـــدل علـــى فعاليـــة  .متوســـطات المجموعـــة التجريبيـــة والضـــابطة، لصـــالح  المجموعـــة التجريبيـــة
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وكانـت درجـة التـأثير كبيـرة جـًدا لصـالح فنيـة  ،استخدام القبعات على تنميـة نزعـات التفكيـر اإلبـداعي
إلـى وجـود فـروق دالـة  علـى نزعـات التفكيـر اإلبـداعي، كمـا توصـلت نتـائج الدراسـة أيضـاً  )بونو دي(

  .في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية ةإحصائي
  

 سيدراسة ماري وجون )Mary & Joanes,2004 (  
  األخالقية في الصيدلةبونو الستة للتفكير كمدخل للمشكالت  طريقة قبعات دي: بعنوان

  

بونـو السـتة للتفكيـر كمـدخل للمشـكالت    التعرف على طريقة قبعـات دي :هدفت الدراسة إلى
ــيم مفــاهيم  ،ومهــارات حــل المشــكالت ،األخالقيــة فــي الصــيدلة، وتطــوير مهــارات التفكيــر الناقــد وتعل

ة علـــى األســـئلة حـــول وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن اســـتجابات الطـــالب البعديـــ التفكيـــر المتـــوازي،
خبــراتهم الفرديــة فــي حــل المشــكالت وقــرارات المجموعــة النهائيــة حــول المشــكالت كانــت أفضــل مــن 

  .استجابتهم قبل تعلمهم طريقة قبعات التفكير الست
  

 كيني  دراسة)Kenny,2003(  
  توظيف برنامج القبعات الست، لتشجيع التأمل والتفكير اإلبداعي في غرفة الصف :بعنوان

  

توظيـف برنـامج القبعـات السـت، لتشـجيع التأمـل والتفكيـر اإلبـداعي فـي  :هدفت الدراسة إلى
غرفـة الصـف، حيــث أجريـت علـى عينــة مـن الطلبـة فــي كليـة التمـريض وقــد اسـتخدم الباحـث المــنهج 
شـــبه التجريبـــي القـــائم علـــى مجمـــوعتين أحـــدهما تجريبيـــة، واألخـــرى ضـــابطة، حيـــث طلـــب مـــن أفـــراد 

يبيـة دراسـة حالــة، والتفكيـر فـي القضــايا التـي تثيـر اهتمـامهم فــي أحـداث الحالـة التــي المجموعـة التجر 
عرضــت علــيهم، وقــد قــدمت لعبــة القبعــات الســت المختلفــة، حيــث قــدم الباحــث للطلبــة المعنــى الــذي 
يرمـز لكـل لـون مـن ألــوان القبعـات السـت، وطلـب مــن الطلبـة النظـر إلـى الحالــة مـرة أخـرى لكـن هــذه 

هة نظر القبعة البيضاء، ثم تحول الطلبة إلى القبعات التالية، وتم جمـع أفـراد المجموعـة المرة من وج
وخلـص إلـى إمكانيـة اسـتخدام  والمجموعة الضـابطة للمناقشـة، وسـجل الباحـث مالحظاتـه، ،التجريبية

التـوتر كمـا أنهـا تسـاعد علـى تقليـل  برنامج القبعات الست، لتنمية التفكير التأملي والتفكير اإلبداعي،
  .واالحتراق النفسي

  
  

 باتشيلور دراسة )Batchelor,1998 (  
استخدام قبعات التفكير الست لدي بونو للتغلب على بعض الصعوبات التي تواجه : بعنوان

  المناقشات مفتوحة النهاية في المنظمات غير الحكومية في كمبوديا
  

للتغلـــب علـــى بعـــض  )لـــدي بونـــو(اســـتخدام قبعـــات التفكيـــر الســـت  :هـــدفت الدراســـة إلـــى
الصعوبات التي تواجه المناقشـات مفتوحـة النهايـة فـي المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي كمبوديـا، والتـي 
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السـتخدامه علـى مـدى واسـع  تختص ببرامج تنمية المجتمع، وتـم اختيـار نمـوذج قبعـات التفكيـر نظـراً 
لعمــل الخاصــة بــاإلدارة فــي فــي تعلــيم الكبــار والصــغار بالواليــات المتحــدة وأوروبــا، وكــذلك فــي ورش ا

الشــركات العالميــة، وذلــك بهــدف رفــع كفــاءة العــاملين كإطــار يســتخدم فــي المناقشــات ذات النهايــات 
وتوصلت الدراسة إلى أن نموذج قبعات التفكير يعد أداة نافعة وفعالـة فـي التحليـل الشـامل  ،المفتوحة

  .للمشكالت والسماح بالنقاش اإليجابي ومنع الصراعات
  

  

 يكومب دراسة )Coombe,1997(  
  أثر تعليم طلبة المدارس الثانوية بنيوزلندا برنامج القبعات الست وبرنامج كورت: بعنوان

  

التعرف على أثر تعليم طلبة المدارس الثانوية بنيوزلندا برنـامج القبعـات  :هدفت الدراسة إلى
الســت وبرنــامج كــورت، ولتحقيــق هــذا الهــدف اختــار الباحــث مجمــوعتين إحــداهم تجريبيــة تعرضــت 
لبرنامج تطوير مهارة التفكير باستخدام برنامج القبعات السـت وبرنـامج كـورت وبلـغ عـدد الطلبـة فيهـا 

ومــثلهم تكونــت المجموعــة الضــابطة التــي لــم تتعــرض للبرنــامج، وقــد اســتخدم  ،وطالبــة طالبــاً ) 24(
مقيـــاس إدوارد لمفهـــوم الـــذات لـــدى المفكـــرين، اختبـــار : الباحـــث األدوات التاليـــة لقيـــاس أثـــر البرنـــامج

تــورانس لقيــاس قــدرات التفكيــر اإلبــداعي، مقيــاس كوســتا لخصــائص الســلوك الــذكي، اختبــار رافيينــز 
وقــــد دلـــت نتـــائج الدراســــة علـــى أن فعاليـــة بـــرامج تعلــــيم التفكيـــر فـــي تطــــوير . لقـــدرة العامـــةلقيـــاس ا

  .خصائص السلوك الذكي والقدرة على التفكير اإلبداعي لدى العينة التجريبية
  

  

  كارلدراسة )Carl,1996 (  
من خالل استخدام قبعات التفكير واالستجابات العالقة بين مستوى الجدل الشخصي : بعنوان

  الست كنموذج للتفكير
  

مــن واالسـتجابات التعــرف علـى العالقـة بــين مسـتوى الجـدل الشخصــي  :هـدفت الدراســة إلـى
ـــة الدراســـة مـــن  ـــر الســـت كنمـــوذج للتفكيـــر، وتكونـــت عين ـــاً ) 31(خـــالل اســـتخدام قبعـــات التفكي  طالب

وأشارت النتائج إلى أن الجدل كان  ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي ،بمؤسسة روشيستر للتكنولوجيا
الســتخدام قبعــات التفكيــر  ؛بدرجــة متوســطة ولــم يصــل إلــى النســب األعلــى مــن ذلــك لالســتجابة داالً 

ــ ؛حيــث حصــلت علــى أعلــى درجــة فــي اســتجابة الطــالب ،باســتثناء القبعــة البيضــاء ا الســتخدامها مّم
  .الـــة في مجال التفكير واالتصــــــــقبليأدى إلى فتح المجال إلثارة العديد من األسئلة لدراسات مست
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 تعليق على دراسات المحور األول:  
  . في المجاالت المختلفة القبعات الست استراتيجيةبتوظيف دراسات تتعلق 

  :فيما يتعلق باألهداف –
القبعــات الســت علــى مجموعــة مــن المتغيــرات  اســتراتيجيةلقــد تناولــت الدراســات الســابقة أثــر 

) 2010إبـراهيم، (إلى تنمية التفكير التاريخي، وهدفت دراسة ) 2011منصور، (حيث هدفت دراسة 
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دراســـــوهدفرار، ــــــل المعرفــي والــوعي الصــحي ومهــارات اتخــاذ القــــــية التحصيـإلــى تنمــ

وهـــدفت دراســـة ، إلـــى تنميـــة مهـــارات الحـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت فـــي الكيميـــاء) 2010،عـــز الـــدين(
إلـــــى تجنـــــب أخطـــــاء التفكيـــــر وتنميــــــة مهـــــارة اتخـــــاذ القـــــرار، وهـــــدفت دراســــــة ) 2010عصـــــفور، (
إلــى ) 2009الشــايع والعقيــل،(إلــى تنميــة مهــارات القــراءة الناقــدة، ، وهــدفت دراســة ) 2010محمــد،(

إلـى تنميـة المسـتويات ) 2009علـي،(وتفاعل الصف اللفظي، وهدفت دراسـة  تنمية التفكير اإلبداعي
إلــــى تنميــــة التحصــــيل والتواصــــل والتــــرابط ) 2008البركــــاتي،(المعياريــــة لالســــتماع، وهــــدفت دراســــة 

وهـــدفت دراســـة إلـــى حـــل المشـــكالت الزوجيـــة، ) 2008، ســـينج وآخـــرون(الرياضـــي، وهـــدفت دراســـة 
وهـدفت  شكالت المتعلقة باإلشراف على مجموعة من األطباء،حل المإلى ) 2008، سينج وآخرون(

ــــر الناقــــد، وهــــدفت دراســــة ) 2008، كــــارداج وآخــــرون(دراســــة  ــــة مهــــارات التفكي قطــــامي (إلــــى تنمي
إلـى تنميـة التحصـيل ) 2006عودات،(إلى تنمية التفكير القيادي، وهدفت دراسة ) 2008والسبيعي، 

إلـى تنميـة التفكيـر مـا وراء المعرفـي وتفكيـر مـا ) 2006، باتيرسـون( والتفكير التأملي، وهدفت دراسـة
إلــى تنميــة نزعــات التفكيــر اإلبــداعي ) 2005فــودة وعبــده،(وراء العمليــات الحســابية، وهــدفت دراســة 

القبعـــات الســـت  اســـتراتيجيةإلـــى التعـــرف علـــى ) 2004،مـــاري وجـــونيس(ومهاراتـــه، وهـــدفت دراســـة 
) 2003،كينــي( الصــيدلة وتعلــيم التفكيــر المتــوازي، وهــدفت دراســةكمــدخل للمشــكالت األخالقيــة فــي 

إلــى التغلــب علــى ) 1998 ،باتشــيلور(إلــى تنميــة التفكيــر اإلبــداعي والتفكيــر التــأملي، وهــدفت دراســة 
ـــة، وهـــدفت دراســـة  ـــى ) 1997،يكـــومب(بعـــض الصـــعوبات التـــي تواجـــه المناقشـــات مفتوحـــة النهاي إل

إلـى ) 1996،كـارل(رة على التفكيـر اإلبـداعي، وهـدفت دراسـة والقد ،تطوير خصائص السلوك الذكي
معرفــة مســتوى الجــدل الشخصــي، واتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات التــي تناولــت أثــر توظيــف 

  .القبعات الست في تنمية التفكير اإلبداعي استراتيجية
  

  :نةفيما يتعلق بالعيّ  –
تطبيـــــــق دراســـــــتها أمـــــــا دراســـــــة معظـــــــم الدراســـــــات الســـــــابقة تناولـــــــت طلبـــــــة المـــــــدارس فـــــــي 

مــاري (ودراســة ) 2008، كــارداج وآخــرون(ودراســة ) 2010عــز الــدين،(ودراســة ) 2011منصــور،(
تناولــــــت طلبــــــة المرحلــــــة ) 1996، كــــــارل(ودراســــــة ) 2003، كينــــــي(ودراســــــة ) 2004، وجــــــونيس

  .الجامعية، واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت طلبة المدارس
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  :فيما يتعلق بالمنهج –
) 1996، كــارل(معظــم الدراســات تناولــت المــنهج التجريبــي قــي تطبيــق دراســتها، أمــا دراســة 

) 2009علــي،(و) 2010عصـفور،(تناولـت المـنهج الوصــفي التحليلـي، بينمـا تناولــت كـل مـن دراســة 
  .تجريبي، واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بإتباعها المنهج الالمنهجين معاً 

  

  :فيما يتعلق بالنتائج –
القبعات الست في تنمية التحصـيل الدراسـي  استراتيجيةجميع الدراسات السابقة أثبتت فعالية 

  .مهارات التفكير بأنواعه المختلفةو 
  

اإلبــداعي فــي العلــوم المختلفــة باســتخدام تتعلــق بتنميــة التفكيــر  دراســات: المحـور الثــاني
  .معينة استراتيجيات أو طرائق

  

   2010(دراسة أبو عاذرة(  
في تدريس الرياضيات على تنمية التفكير ) قوم -خطط  -عبر(استراتيجيةأثر توظيف : : بعنوانبعنوان

  بغزةاإلبداعي لدى طلبة الصف السابع األساسي 
ـــى فـــي تـــدريس ) قـــوم -خطـــط -عبـــر(اســـتراتيجية معرفـــة أثـــر توظيـــف  :هـــدفت الدراســـة إل

وقــد اســتخدمت  ،ى طلبــة الصــف الســابع األساســي بغــزةالرياضــيات علــى تنميــة التفكيــر اإلبــداعي لــد
حيــث تــم اختيــار عينــة الدراســة مــن طلبــة الصــف الســابع بمدرســتين فــي  ؛الباحثــة المــنهج التجريبــي

، وتـم تقسـيمهم إلـى طالًبـا وطالبـةً ) 140(بلـغ عـددهم ) 2010-2009(عـام الدراسـي محافظة رفـح لل
) قـوم –خطط –عبر(استراتيجيةوتم إخضاع المتغير المستقل استخدام  ،مجموعتين تجريبية وضابطة

، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم )تنميــة التفكيــر اإلبــداعي(للتجريــب وقيــاس أثــره علــى المتغيــر التــابع 
واختبـــار ) t.Test(اإلحصـــائي  ســـلوبار التفكيـــر اإلبـــداعي ودليـــل للمعلـــم، واســـتخدام األإعـــداد اختبـــ

وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود فـروق دالـة  ،شيفيه إلجراء المقارنة فـي حالـة المجموعـات الثنائيـة
خطـط  -عبـر( اسـتراتيجيةإحصائًيا بين درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتـي درسـن باسـتخدام 

ومتوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة الالتـــي درســـن بالطريقـــة التقليديـــة لصـــالح ) قـــوم -
  .المجموعة التجريبية في اختبار التفكير اإلبداعي
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 2009(دراسة الحداد(  
برنامج مقترح في التفاضل والتكامل قائم على أساليب التفكير الرياضي، وقياس فاعليته : بعنوان

  اإلبداع لدى الطالب المعلمين للرياضيات بكلية التربية جامعة صنعاءفي تنمية 
تصميم برنامج مقترح فـي التفاضـل والتكامـل قـائم علـى أسـاليب التفكيـر  :هدفت الدراسة إلى

الرياضي، وقياس فاعليته في تنميـة اإلبـداع لـدى الطـالب المعلمـين للرياضـيات بكليـة التربيـة جامعـة 
طالًبـا مـوزعين علـى مجمـوعتين إحـداهما تجريبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ) 74(دراسـة مـن صنعاء، وتكونـت عينـة ال

المـــنهج التجريبــي، واســـتخدم الباحـــث لهـــذا   مســـتخدماً ) 37(واألخـــرى ضـــابطة وعــددها ) 37(وعــددها
ت المعرفيـة للمسـتويا أساليب التفكير الرياضي، وقوائم تحليل المحتوى الرياضي وفقـاً  استبانهالغرض 

واختبـــاًرا لقيـــاس اإلبـــداع الرياضـــي، واختبـــاًرا  ومكونـــات البنيـــة الرياضـــية وأســـاليب التفكيـــر الرياضـــي،
لقياس اإلبداع العام، وتوصلت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج المقترح في تنمية اإلبداع الرياضـي 

ربيـة، ووجـود عالقـة ارتباطيـه موجبـة واإلبداع العام ككل لدى الطـالب المعلمـين للرياضـيات بكليـة الت
ـــداع الرياضـــي ككـــل ولكـــل بعـــد مـــن أبعـــاده،  ـــار اإلب ـــين درجـــات الطـــالب فـــي اختب ـــة إحصـــائية ب دال

  .ودرجاتهم في اختبار اإلبداع العام ككل ولكل بعد من أبعاده
   
  وكرافت تشبلدراسة )Chappell & Craft,2009(  

 ىداخل المختبرات في نمط التفكير اإلبداعي لد المستخدمة المعدات العلمية  تأثير: بعنوان
  الطالب

معرفـة إذا مـا كـان المعـدات العلميـة المسـتخدمة داخـل المختبـرات تـأثر  :الدراسـة إلـى هدفت
المـــواد العلميـــة مـــن  يفـــي نمـــط التفكيـــر اإلبـــداعي لـــدي الطالب،وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن مدرســـ

مدرسين، وكانت أداة الدراسة ) (8ربع مجموعات من ويتكونون من أ المراحل األولى إلى المتوسطة،
ـــائج  ـــة، وكـــان مـــنهج الدراســـة المـــنهج اإلجرائـــي المالحـــظ، وتوصـــلت نت عبـــارة عـــن المالحظـــة الفوري
الدراسة إلى أن للمعدات العلمية دور في تنميـة التفكيـر اإلبـداعي لـدى طـالب الجامعـة المفتوحـة فـي 

والمدرس مًعا، االعتماد الرئيسي على تطـور المعـدات العلميـة يزيـد بريطانيا المعدات العلمية للطالب 
  .بشكل مالحظ مقدرة الطرفين على النمط النهائي في التفكير

  
  

   2007(دراسة  علوان(    
  فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي للمرشدين النفسيين بمدارس وكالة الغوث : : بعنوانبعنوان

مستوى التفكير اإلبداعي لدى المرشـدين النفسـيين بمـدارس  الكشف عن :إلىهدفت الدراسة 
وكالــة الغــوث الدوليــة، والتعــرف علــى مــدى فاعليــة برنــامج مقتــرح لتنميــة التفكيــر اإلبــداعي للمرشــدين 

اســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي وهــو عبــارة عــن تصــميم . النفســيين بمــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة
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جريبيــة باســتخدام القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي، حيــث قــام الباحــث تجريبــي نفــذ علــى المجموعــة الت
) 18(وتكونــت عينــة الدراســة مــن  ،اإلبــداعي يتناســب مــع عينــة الدراســةبرنــامج تنميــة التفكيــر  ببنــاء

نـــة مجتمـــع الدراســـة تـــم اســـتخدام اختبـــار حيـــث العيّ  مرشـــدات،) 4(مرشـــدًا و) 14(مرشـــدًا ومرشـــدة، 
، حيـــث تـــم تطبيـــق اختبـــار تـــورانس بالصـــورة القبليـــة )ب(الصـــورة اللفظيـــة  تــورانس للتفكيـــر اإلبـــداعي

والبعدية على عينة الدراسة، وللتحقق من صحة الفرضية األولى التي تنص على أنـه ال توجـد فـروق 
، ثـم اسـتخدام المتوسـط )% 50(بين مستوى التفكير اإلبداعي لدى المرشدين، والمستوى االفتراضـي 

الــدرجات الخــام إلــى درجــات ، ثــم تحولــت اإلبــداعيالحســابي للــدرجات فــي اختبــار تــورانس للتفكيــر 
والختبار صحة الفرضية الثانيـة التـي تـنص علـى أنـة يوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي  ،معيارية

لكســـون كســـتخدام اختبـــار ويتنميـــة التفكيـــر اإلبـــداعي بـــين القيـــاس القبلـــي والقيـــاس البعـــدي، فقـــد تـــم ا
، وذلـك بعـد تنفيـذ آليـات ) 30( للكشف عن الفروق بين العينتـين المـرتبطتين والتـي عـددها أقـل مـن 

وتوصــلت ، لبرنــامج تنميــة التفكيــر اإلبــداعي البرنــامج التســعة المقترحــة، واألنشــطة والفعاليــات المعــدة
ة التفكيــر اإلبــداعي بــين القيــاس القبلــي نتـائج الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فـي تنميــ

  .والقياس البعدي لصالح التطبيق البعدي
  

  2007(دراسة خطاب(  
ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية  استراتيجيةأثر استخدام : بعنوان

م بجمهورية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي في محافظة الفيو 
  مصر العربية

مــا وراء المعرفــة فــي تــدريس  اســتراتيجيةالتعــرف علــى أثــر اســتخدام  :هــدفت الدراســة إلــى
األساسـي  الرياضيات على التحصيل وتنميـة التفكيـر اإلبـداعي لـدى تالميـذ الحلقـة الثانيـة مـن التعلـيم

علــى التجريبــي  ة المــنهج، واتبــع الباحــث فــي هــذه الدراســفظــة الفيــوم بجمهوريــة مصــر العربيــةفــي محا
تجريبيــة وضــابطة، حيــث  ، إلــى مجمــوعتيناً ، حيــث قســمهم عشــوائياً تلميــذ) 137(عينــة مكونــة مــن 

وحــــدة األعــــداد النســــبية باســــتخدام  اً تلميــــذ) 70(درس تالميــــذ المجموعــــة التجريبيــــة والبــــالغ عــــددهم 
 اً تلميـــذ) 67(البـــالغ عـــددهم الضـــابطة  بينمـــا درس تالميـــذ المجموعـــة ،مـــا وراء المعرفـــة اســـتراتيجية

ـــة العاديـــة، واســـتخدم الباحـــث لهـــذا الغـــرض اختبـــاًرا افة إلـــى اختبـــار التفكيـــر ، إضـــتحصـــيلًيا بالطريق
تفـوق المجموعـة التجريبيـة علـى المجموعـة الضـابطة فـي  ، وقـد توصـلت نتـائج الدراسـة إلـىاإلبداعي

  .الرياضيات متغيري التحصيل والتفكير اإلبداعي في
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  دراسة بارك وكون)Park & Kown,2006(  
  ولؤ برنامج لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى طالب الصف السابع في سي: بعنوان

ــى وضــع برنــامج لتنميــة التفكيــر اإلبــداعي فــي الرياضــيات لــدى طــالب  :هــدفت الدراســة إل
ــا ) 398(، واتبــع الباحثــان المــنهج التجريبــي علــى عينــة مكونــة مــن ولؤ الصــف الســابع فــي ســي طالًب

ـــةمقســمين إلــى مجمــوعتين أحــدهما ضــابطة و  ـــان لتحقيــق الهــدف األخــرى تجريــــبيــــ ، واســتخدم الباحثــــــــ
اختبــار لقيــاس مهــارات التفكيــر اإلبــداعي، وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن أداء الطلبــة فــي المجموعــة 

 -الطالقــة( ي الــثالث وهــي التجريبيــة أفضــل مــن المجموعــة الضــابطة فــي مســتويات التفكيــر اإلبــداع
  ).األصالة -المرونة

  

  2006(دراسة السميري(  
أثر استخدام طريقة العصف الذهني لتدريس التعبير اإلبداعي في تنمية التفكير اإلبداعي : بعنوان

  لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة مقارنة بالطريقة التقليدية
ــى م طريقــة العصــف الــذهني لتــدريس التعبيــر التعــرف علــى أثــر اســتخدا :هــدفت الدراســة إل

بغــزة مقارنــة بالطريقــة  اإلبــداعي فــي تنميــة التفكيــر اإلبــداعي لــدى طالبــات الصــف الثــامن األساســي
، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي والمــنهج التجريبــي، حيــث قامــت الدراســة علــى التقليديــة

وأخــرى ، لبــة درســت بطريقــة العصــف الــذهنيطا )35(نــة مــن مجمــوعتين تجريبيــة وعــددهاعينــة مكوّ 
واســتخدم  ،وقــام الباحــث بإعــداد دليــل معلــم، طالبــة درســت بالطريقــة التقليديــة) 35(ضــابطة وعــددها

الباحــث أداة تحليــل المحتــوى للكشــف عــن مــدى تــوافر قــدرات التفكيــر اإلبــداعي فــي الــدروس العشــرة 
، واســـــتخدم الباحـــــث الرزمـــــة )ت(، واختبـــــار)البعـــــديالقبلـــــي و (واختبـــــار التفكيـــــر اإلبـــــداعي  األولـــــى،

، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فـروق ذات )SPSS(اإلحصائية للعلوم االجتماعية المعروفة ب 
ــــة إحصــــائية الختبــــار التفكيــــر اإلبــــداعي لصــــالح التطبيــــق البعــــدي ــــة ، دالل ووجــــود فــــروق ذات دالل

بــداعي لصــالح واألصــالة فــي اختبــار التفكيــر اإلإحصــائية فــي الدرجــة الكليــة، والمرونــة، والطالقــة، 
وأوصــت الدراســة بضــرورة اســتخدام طريقــة العصــف الــذهني، وطرائــق التــدريس  ،المجموعــة التجريبيــة

  .لتنمية التفكير اإلبداعي ،وتدريب المعلمين على طرائق وأساليب حديثة في التدريس
  

  2004(دراسة إبراهيم(  
التعلم القائم على المشكالت في تنمية القدرة على التفكير  استراتيجيةأثر استخدام : بعنوان

 اإلبداعي لدى طالب الصف التاسع األساسي في األردن
الــتعلم القــائم علــى المشــكالت فــي  اســتراتيجيةاستقصــاء أثــر اســتخدام  :هــدفت الدراســة إلــى

وكــان مــنهج  تنميــة القــدرة علــى التفكيــر اإلبــداعي لــدى طــالب الصــف التاســع األساســي فــي األردن،
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مــن طـــالب الصـــف  طالبـــاً  )143(لتجريبــي، وتكونـــت عينـــة الدراســة مـــنالمـــنهج الوصـــفي ا الدراســـــــة
ـــع األساســي فــي مدرســتين للــذكور مــن مــدارس منطقــة جنــوب عمــان التعليميــة التابعــة لوكالــة  التاســـــــــ
  ، وكانتمن كل المدرسةعبة واحدة عشوائيا شعب، وتم اختيار ش) 4(الدولية والموزعين على الغوث

 أداة الدراســـة عبـــارة عـــن اختبـــار التفكيـــر اإلبـــداعي، تـــم تطـــوير اختبـــار لقيـــاس القـــدرة علـــى التفكيـــر
وجـود  اإلبداعي في مادة الفيزياء لدى طالب الصف التاسـع األساسـي، وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـى

ــا ذات داللــة إحصــائية فــي القــدرة علــى التفكيــر اإلبــداعي بــين م توســط درجــات طــالب الصــف فروًق
التاسع األساسي الذين يدرسون مادة الفيزياء باستخدام التعلم القائم على المشكالت ومتوسـط درجـات 
زمالئهم الذين يدرسون نفس المـادة بالطريقـة التقليديـة لصـالح مجموعـة الـتعلم القـائم علـى المشـكالت 

ائم علــى المشــكالت علــى مجموعــة الــتعلم ا يعنــي تفــوق مجموعــة الــتعلم القــمّمــ) المجموعــة التجريبيــة(
  .بالطريقة التقليدية في القدرة على التفكير اإلبداعي

  2004)(دراسة العجمي وآخرون   
أثر التدريس بطريقة التعلم التعاوني في تنمية القدرة على التفكير اإلبداعي وزيادة : بعنوان

  المتوسط بدولة الكويتب الصف األول طالّ  ىيل الدراسي في مادة الرياضيات لدالتحص
لمعرفـة أثــر التـدريس بطريقــة الـتعلم التعـاوني فــي تنميـة القــدرة علـى التفكيــر  :هـدفت الدراســة

بدولـة  ب الصـف األول المتوسـططـالّ  ىاإلبداعي و زيادة التحصيل الدراسي في مـادة الرياضـيات لـد
 طالبــاً  )24(، طالبــاً  )49(، تكونــت عينــة الدراســة مــنان مــنهج الدراســة المــنهج التجريبــيالكويــت، وكــ

الدراسـة عبـارة عـن  ، وكانـت أداةلوا المجموعـة الضـابطةشـكّ  طالبـاً ) 25(لوا المجموعة التجريبية وشكّ 
واختبـارين تحصـيلين فـي / اختبـار التفكيـر اإلبـداعيو  /اختبار الذكاء غيـر اللغـوي :ثالث أدوات وهي
فروًقـا ذات داللـة إحصـائية بـين  إلـى وجـود، وتوصلت نتـائج الدراسـة )بعدي –قبلي(مادة الرياضيات 

والتفكيـر اإلبـداعي بجميـع مكوناتـه  ،مـن التحصـيل الدراسـي المجموعتين التجريبية والضابطة في كل
  .لصالح المجموعة التجريبية )األصالة ،والطالقة، والمرونة(

  

  2002(دراسة اللميع والعجمي(  
ب ي تنمية مهارة التفكير اإلبداعي لدى طالّ أثر التدريس بطريقة التعلم التعاوني ف: بعنوان

  المستوى الثالث في المرحلة الثانوية
 معرفــة أثــر التــدريس بطريقــة الــتعلم التعــاوني فــي تنميــة مهــارة التفكيــر :هــدفت الدراســة إلــى

 اإلبــــداعي لــــدى طــــالب المســــتوى الثالــــث فــــي المرحلــــة الثانويــــة، نظــــام المقــــررات فــــي مــــادة التربيــــة
شـعبتين  ولة الكويت، وكان منهج الدراسة المنهج التجريبي، تكونت عينة الدراسة مـناإلسالمية في د

كل شـعبة  بوبلغ عدد طالّ  ،من شعب مقرر التربية اإلسالمية من بين ثالث شعب بطريقة عشوائية
وتوصــلت نتــائج  ، وكانــت أداة الدراســة عبــارة عــن مقيــاس القــدرة علــى التفكيــر اإلبــداعي،طالبــاً  )24(
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لطريقـــة الـــتعلم  فـــي مقـــدار نمـــو القـــدرات اإلبداعيـــة ترجـــع بشـــكل كلـــي ن هنـــاك فروقـــاً أالدراســـة إلـــى 
  .التعاوني

  

  2001دراسة روائدة والقضاة)(   
التعليم التعاوني في تنمية التفكير لطلبة الصف الثامن األساسي، واستقصاء أثر  أثر :بعنوان

  الجنس في تنمية التفكير اإلبداعي
  الكشف عن أثر التعليم التعاوني في تنمية التفكير لطلبة الصف الثامن :هدفت الدراسة إلى
الدراسـة أنمـوذج تعلـم تعـاوني، أعـدت ، الجـنس فـي تنميـة التفكيـر اإلبـداعياألساسي، واستقصاء أثر 

، وأعـــدت وتـــم التحقـــق مـــن مالئمـــة األنمـــوذج لطلبـــة مجتمـــع الدراســـة بعرضـــه علـــى ســـبعة محكمـــين
وطالبـة  طالبـاً ) 139(، وتكونت عينة الدراسة المختارة بالعشوائية الطبقية مـن الدراسة اختبارا لإلبداع

دراسة على مدى ثالثة أسـابيع، وبعـد وتمت المعالجة في ال ،ي أربع شعب، من مدرستين حكوميتينف
    ذلـــك أجـــرى اختبـــار اإلبـــداع، واســـتخدمت الدراســـة الرزمـــة اإلحصـــائية للعلـــوم االجتماعيـــة المعروفـــة 

، وتوصـــــلت نتـــــائج الدراســـــة إلـــــى وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين متوســـــطات )SPSS(ب
لصـالح المجموعـة التجريبيـة التــي  المجموعـة التجريبيـة والضـابطة فــي القـدرة علـى التفكيـر اإلبــداعي،

  .تعلمت وفق طريقة التعلم التعاوني
  

  

  2000(دراسة سرج  (  
على تنمية التفكير االبتكاري لدى  –الفيديو جيم  -تأثير األلعاب التكنولوجية الحديثة : : بعنوانبعنوان

  األطفال ما قبل المدرسة
 علـى –الفيـديو جـيم  -معرفة مـدى تـأثير األلعـاب التكنولوجيـة الحديثـة  :هدفت الدراسة إلى

، تنمية التفكير االبتكـاري لـدى األطفـال مـا قبـل المدرسـة وذلـك مـن خـالل برنـامج ألعـاب الفيـديو جـيم
البنـات  فـي –الفيديو جـيم  -معرفة مدى اختالف تأثير استخدام األلعاب التكنولوجية الحديثة  وأيضاً 

، تجريبـــي لمناســبتهما موضــوع الدراســـةوقـــد اعتمــد الباحــث علـــى المنهجــين الوصــفي وال ،عــن البنــين
أطفال ما  وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر فعال أللعاب الفيديو جيم في التفكير االبتكاري لدى

ا، المقــدم فيهــ لمــا تتميــز بــه هــذه األلعــاب مــن وفــرة الخيــال وذلــك نظــراً ) نــة الدراســةعيّ (قبــل المدرســة 
المدرســة،  حيــث إن ألعــاب الفيــديو جــيم تعمــل علــى تــدفق وخصوصــية الخيــال لــدى األطفــال مــا قبــل
فحيثمـا يوجـد  والذي يعد مـن الخصـائص المميـزة لهـم فـي تلـك المرحلـة العمريـة، فهـو أسـاس االبتكـار

لتخيــل وا ،والمرونــة، الخيــال فهنــاك ابتكــار، وبالتــالي هــذه األلعــاب تــؤدي إلــى زيــادة قــدرات الطالقــة
و جــيم تتناســب مــع يوقــد أوصــت الدراســة بضــرورة إنتــاج ألعــاب فيــد ،العــام لــدى األطفــال واالبتكــار
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طبيعة خصائص كـل مرحلـة عمريـة، حيـث إنـه مـن المعـروف أن لكـل مرحلـة خصائصـها وتطلعاتهـا 
  .وقدراتها العقلية الخاصة بها؛ وذلك من أجل تحقيق النمو المتكامل للطفل

  

 2000(عودة  دراسة (  
أثر تدريس برنامج مقترح في الهندسة على تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف  :بعنوان

  زةــــالثامن األساسي بمحافظة غ
التعرف على أثر تدريس برنامج مقترح في الهندسة علـى تنميـة التفكيـر  :هدفت الدراسة إلى

الباحثـة المـنهج التجريبـي علـى  ، واتبعـتالصـف الثـامن األساسـي بمحافظـة غـزةاإلبداعي لـدى طلبـة 
إحـداهما ضـابطة واألخـرى  ،عينة تكونت من أربع شعب دراسية منتظمة تم تقسيمهم إلـى مجمـوعتين

، واســـتخدمت الباحثـــة لهـــذا الغـــرض أداة تحليـــل المحتـــوى للكشـــف عـــن مـــدى تـــوافر قـــدرات تجريبيـــة
بـــار لدراســـي، إلـــى جانـــب اخت، واختبـــار التحصـــيل ا)، األصـــالة، المرونـــةالطالقـــة(التفكيـــر اإلبـــداعي

، وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا فــي اختبــار التفكيــر اإلبــداعي فــي الهندســة
   .وذلك لصالح المجموعة التجريبية ؛التفكير اإلبداعي بين المجموعتين

  
 تعليق على دراسات المحور الثاني:  

وطرائق  استراتيجياتالمختلفة باستخدام  العلوم في اإلبداعي التفكير بتنمية تتعلق دراسات
  .تدريسية مختلفة

  :فيما يتعلق باألهداف –
فـي تـدريس ) قـوم-خطـط-عبـر(اسـتراتيجية معرفـة أثـر توظيـف  إلـى الدراسـات بعـض هـدفت

) 2009الحـداد،(دراسة  أما ،) 2010أبو عاذرة،(ثل دراسة م على تنمية التفكير اإلبداعي الرياضيات
وقيـاس  ،قـائم علـى أسـاليب التفكيـر الرياضـيهدفت إلى تصميم برنامج مقترح في التفاضل والتكامـل 

هـدفت الدراسـة إلـى معرفـة إذا مـا كـان  )2009،وكرافـت تشـبل(، أما دراسـة فاعليته في تنمية اإلبداع
ــد ب، أمــا الطــال ىالمعــدات العلميــة المســتخدمة داخــل المختبــرات تــأثر فــي نمــط التفكيــر اإلبــداعي ل

هـدفت بشـكل عـام إلـى الكشـف عـن مسـتوى التفكيـر اإلبـداعي والتعـرف علـى ) 2007علوان،(دراسة 
هـدفت إلـى التعـرف ) 2007،خطـاب(، أما دراسـة مدى فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي

التفكيـر  ما وراء المعرفة في تـدريس الرياضـيات علـى التحصـيل وتنميـة استراتيجيةعلى أثر استخدام 
ة التفكيــر اإلبــداعي فــي هــدفت إلــى وضــع برنــامج لتنميــ )2006،بــارك وكــون( أمــا دراســة اإلبــداعي،
هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام طريقــة العصــف  )2006الســميري،( أمــا دراســة ،الرياضــيات

 هـدفت )2004إبـراهيم،(دراسـة  أمـا ،داعي فـي تنميـة التفكيـر اإلبـداعيالـذهني لتـدريس التعبيـر اإلبـ
 اإلبـداعي التفكيـر علـى القـدرة تنميـة فـي المشـكالت علـى القـائم الـتعلم اسـتراتيجية استقصاء أثر إلى
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دراسـة و ) 2002والعجمـي، اللميـع(و 2004) وآخـرون، العجمـي(مـن  كـل دراسـة أمـا الطلبـة، لـدى
 مهـارات تنميـة فـي التعـاوني الـتعلم بطريقـة التدريس معرفة أثر إلى فهدفت) 2001روائدة والقضاة،(

ـــأثير األلعـــاب التكنولوجيـــة  هـــدفت )2000ســـرج،(أمـــا دراســـة التفكيـــر اإلبـــداعي، إلـــى معرفـــة مـــدى ت
هـــدفت إلـــى ) 2000عـــودة،(أمـــا دراســـة  علـــى تنميـــة التفكيـــر االبتكـــاري، –الفيـــديو جـــيم  -الحديثـــة 

  . التعرف على أثر تدريس برنامج مقترح في الهندسة على تنمية التفكير اإلبداعي
  
   :فيما يتعلق بالمنهج –

)  2004إبـراهيم،( مـا عـدا دراسـة كـل مـن التجريبـي، المـنهج السـابقة الدراسـات كـل اتبعـت
اتبعت المنهج التجريبـي والمـنهج الوصـفي التحليلـي لمناسـبتهما ) 2000،سرج(و )2006السميري،(و

  .لمالحظفاتبعت المنهج اإلجرائي ا) 2009، تشبل وكرافت(لموضوع الدراسات، أما دراسة 
  

  

  :فيما يتعلق باألدوات –
  

 أو التي قام البـاحثون بإعـدادها، الدراسة في هذا المحور ،سواء الجاهزة منها، أدوات تنوعت
ــــــارات ــــــاء اختب ــــــث قامــــــت ببن ــــــر حي ــــــداعي للتفكي ــــــل اإلب ــــــو عــــــاذرة،( دراســــــة مث  ودراســــــة ،)2010أب

ــــــــــارك و (، ودراســــــــــة )2007، خطــــــــــاب(، ودراســــــــــة )2009الحــــــــــداد،(  ودراســــــــــة، )2006،كــــــــــونب
روائـدة (دراسـة ، و )2004إبـراهيم،(دراسـةو  ) 2004وآخـرون، العجمـي(ودراسـة  ،)2006،السـميري(

 2002)اللميـع والعجمـي،( دراسـة اسـتخدمت بينمـا ،)2000، عـودة(دراسـة ، و )2001والقضـاة،
بينمــا اســتعانت بعــض الدراســات باختبــار تــورانس للتفكيــر  اإلبــداعي، التفكيــر علــى القــدرة مقيــاس

) 2009، تشــبل وكرافــت(أمــا دراســة  ،)2000ســرج، ( ، ودراســة)2007علــوان ،( بــداعي كدراســةاال
  . استخدمت المالحظة الفورية كأداة لدراستها

  

  
   :نةفيما يتعلق بالعيّ  –

  

فـــي طلبـــة المـــدارس فـــي المراحـــل التعليميـــة  نـــةالعيّ  تنوعـــت الدراســـات الســـابقة حيـــث تمثلـــت
، )2006،وكـون بارك( ، ودراسة )2007خطاب، (، ودراسة )2010أبو عاذرة،( المختلفة في دراسة

دراسـة ، و ) 2004إبـراهيم،(ةدراسـو  ،) 2004وآخـرون، العجمـي(ودراسة  ،)2006،السميري( ودراسة
، أمــا دراســة 2002)اللميــع والعجمــي،( ودراســة ،)2000عــودة، (، ودراســة )2001روائــدة والقضــاة،(
) 2009، تشــبل وكرافــت(أمــا دراســة  فــي تطبيــق دراســتها، تناولــت طلبــة الجامعــات) 2009الحــداد،(
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 ،المرشــداتتناولــت عينــة مــن المرشــدين و ) 2007علــوان ،(تناولــت عينــة مــن المدرســين، أمــا دراســة 
  .تناولت أطفال ما قبل المدرسة) 2000سرج، ( بينما دراسة
  

   :فيما يتعلق بالنتائج –
  

المســتخدمة لتنميــة  ســتراتيجياتاال أوضــحت جميــع  دراســات هــذا المحــور عــن فعاليــة جميــع
  .اإلبداعيالتفكير 

  
 نجليزية باستخداماللغة اال  في اإلبداعي التفكير بتنمية تتعلق دراسات :الثالث المحور
  .معينة استراتيجيات أو طرائق

  

  2010(دراسة فلمبان (  
على التحصيل الدراسي والتفكير االبتكاري لطالبات الصف  )4mat(أثر تطبيق نظام : بعنوان

  الثاني الثانوي بمكة في مادة اللغة االنجليزية
علـــى التحصـــيل الدراســـي والتفكيـــر  )4mat(معرفـــة أثـــر تطبيـــق نظـــام :هـــدفت الدراســـة إلـــى

ة المـنهج واسـتخدمت الباحثـ ،االبتكاري لطالبات الصف الثاني الثانوي بمكة في مادة اللغة االنجليزية
، تـم تطبيـق األخـرى ضـابطةإحـداهما تجريبيـة و  ،شبه التجريبـي الـذي يعتمـد علـى تصـميم مجمـوعتين

طالبــة مــن الصــف الثــاني الثــانوي القســم العلمــي بمدينــة مكــة، ) 86(الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن 
ســـتخدم اختبـــار تـــورانس للتفكيـــر االبتكـــاري، وقـــد ات الدراســـة تطبيـــق اختبـــار تحصـــيلي و شـــملت أدوا

وأســـفرت نتـــائج الدراســـة عـــن فعاليـــة نظـــام ) ت(المصـــاحب واختبـــار لتحليـــل البيانـــات اختبـــار التبـــاين
)4mat( االبتكـــاري للطالبـــات فـــي مـــادة اللغـــة  بشـــكل جزئـــي فـــي تنميـــة التحصـــيل الدراســـي والتفكيـــر

اصـــلة ومو  ،فـــي تـــدريس اللغـــة االنجليزيـــة )4mat(االنجليزيـــة، وقـــد أوصـــت الدراســـة باســـتخدام نظـــام 
  .  البحث في فعالية هذا النظام

  

  2009(دراسة الربياوي(  
أثر استخدام األلعاب التعليمية اإللكترونية على التحصيل ونمو التفكير اإلبداعي لدى : بعنوان

  طالبات الصف السادس االبتدائي في مقرر اللغة االنجليزية
استقصــاء أثــر اســتخدام األلعــاب التعليميــة اإللكترونيــة علــى التحصــيل  :هــدفت الدراســة إلــى

اسـتخدمت ونمو التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي في مقرر اللغة االنجليزية، 
طالبـــة تـــم تـــوزيعهم علـــى ثـــالث ) 93(، حيـــث تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن الباحثـــة المـــنهج التجريبـــي
ج الحاســـب اآللـــي مـــع المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى واســـتخدم للمجموعـــة مجموعـــات، اســـُتخدم برنـــام
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، بينمــا اســتخدم للمجموعــة الضــابطة الثالثــة الطريقــة بيــة الثانيــة األلعــاب التعليميــة واإللكترونيــةالتجري
وقــد تــم  ،واختبــار تــورانس للتفكيــر االبتكــاري ،ولقــد قامــت الباحثــة بإعــداد اختبــار تحصــيلي، التقليديــة
وأظهــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود فـــروق ، )One-Way-ANOVA(لنتـــائج باســـتخدام اختبـــار تحليــل ا

، الطالقــة، المرونــة، األصــالة(ذات داللــة إحصــائية فــي نمــو كــل قــدرة مــن قــدرات التفكيــر علــى حــدة 
وكــــذلك فــــي تنميــــة قــــدرة التفكيــــر اإلبــــداعي ككــــل ومهــــارات التفكيــــر اإلبــــداعي لصــــالح ) التفاصــــيل

ة الثانية، وقد أوصـت الدراسـة بفعاليـة اسـتخدام األلعـاب التعليميـة واإللكترونيـة فـي المجموعة التجريبي
  .تنمية التفكير اإلبداعي

  
  

 فليث دراسة )Fleith,2004 (  
ب أحادي اللغة أثر برنامج تدريبي على القدرات االبتكارية ومفهوم الذات لدى الطالّ  :بعنوان

  وثنائي اللغة
معرفـة أثـر برنـامج تـدريبي علـى القـدرات االبتكاريـة ومفهـوم الـذات لـدى  :هدفت الدراسة إلى

مـــن الصـــف الثالـــث  طالبـــاً ) 69(ب أحـــادي اللغـــة وثنـــائي اللغـــة، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن الطـــالّ 
 دراسـياً  فصـالً ) 14(من الصـف الخـامس موزعـة علـى  طالباً ) 76(من الصف الرابع و طالباً ) 72(و

نجلترا، وقد أظهرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج التدريبي فـي تنميـة التفكيـر من مدرسة ابتدائية في ا
  .ةــــر واضح على االبتكاريــة ليس له تأثيــل اللغــوم الذات لجميع الطالب وأن عامـــومفه ،االبتكاري

  
 كرــدراسة ب    (Bakr,2004)   

االبتكاري لمتعلمي اللغة االنجليزية في المرحلة فعالية أنشطة مقترحة على تنمية التفكير : بعنوان
 االبتدائية

معرفــة فعاليــة أنشــطة مقترحــة علــى تنميــة التفكيــر االبتكــاري لمتعلمــي  :هــدفت الدراســة إلــى
اللغـة االنجليزيـة فـي المرحلـة االبتدائيـة، اعتمـدت الدراسـة علـى المـنهج شـبه التجريبـي؛ حيـث تكونـت 

تـم تـوزيعهم بشـكل عشـوائي  ،ن مدرسـة بورسـعيد االبتدائيـة الحكوميـةمـ طالبـاً ) 72(عينة الدراسة من 
، جريبية من خالل األنشـطة المقترحـةحيث درست المجموعة الت) تجريبية وضابطة(على مجموعتين 

باحثـة خمـس اسـتراتيجيات تدريسـية أما المجموعة الضابطة درست بالطريقة التقليديـة، وقـد اقترحـت ال
طريقتـــي ، و ، التركيـــب المقطعـــي للمفـــرداتالتصـــنيف بالخصـــائص المميـــزة، العصـــف الـــذهني: هـــيو 

فــي تنميــة التفكيــر  ســتراتيجيات، وقــد خلصــت الدراســة إلــى فعاليــة تلــك االســكامبر وكــورت لــدي بونــو
االبتكاري لدى طالب الصف الثاني االبتدائي، وقد أوصت الدراسة باسـتخدام األنشـطة المقترحـة فـي 

  .للطالب في كافة مستويات التعليم اإلبداعيتنمية التفكير 
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   وتو أدراسة)Otto,1998(    
  العالقة بين االبتكار والنجاح في تعلم اللغة االنجليزية كلغة ثانية: : بعنوانبعنوان

علــم اللغــة االنجليزيــة التعــرف علــى العالقــة بــين االبتكــار والنجــاح فــي ت :هــدفت الدراســة إلــى
فـي المرحلـة  طالبـاً ) 34(وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ، اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي، و كلغة ثانيـة

نجليزية بالطريقة االتصالية التفاعلية، وقد تنوع إتقـانهم للغـة بـين الانوية في هنقاريا يدرسون اللغة االث
، وقـد طبـق الباحـث مقيـاس يدرسون نفـس المقـرر مـع معلـم واحـدالمستوى المبتدئ إلى المتوسط وهم 

، وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن هنــاك عالقــة وثيقــة علــى هــؤالء الطــالب بتكــاري لتــورانسالتفكيــر اال
ب مرتفعـي ؛ حيـث أن الطـالّ درجاتهم فـي تعلـم اللغـةو  ،بين درجات الطالب الكلية في اختبار تورانس

وكـذلك وجـود عالقـة ايجابيـة مضـطردة بـين النجـاح فـي  ،فـي تعلـم اللغـة االبتكارية كـانوا أكثـر نجاحـاً 
  .بونمو التفكير االبتكاري لدى الطالّ  ،نبيةتعلم اللغة األج

  
  1986)(دراسة سعفان   

االبتكاري  العالقة بين بعض طرائق تدريس االبتكارية وقدرات الطالب على التفكير: بعنوان
 نجليزية بالمرحلة المتوسطة بالكويتوالتحصيل في اللغة اال 

تحديــد العالقــة بــين بعــض طرائــق تــدريس االبتكاريــة وقــدرات الطــالب  :هــدفت الدراســة إلــى
واســـتخدم  ،نجليزيـــة بالمرحلـــة المتوســـطة بالكويـــتاالبتكـــاري والتحصـــيل فـــي اللغـــة اال علـــى التفكيـــر

ب الصـف مـن طـالّ  طالبـاً  )60(الباحث المنهج التجريبي في دراسته التي اختار عينتهـا المكونـة مـن 
وقـد تراوحـت أعمـارهم  ،أبـو أيـوب األنصـاري المتوسـطة للبنـين بدولـة الكويـتالرابع المتوسط بمدرسة 

 )30(وتتكـون مـن  ،وقد تم تقسيمهم علـى مجمـوعتين ضـابطة ،سنة )١٥(إلى  )١٣(الزمنية ما بين 
وتتكـون  ،نجليزية بالطرائق التقليدية المتمركزة حول المعلم، ومجموعـة تجريبيـةيدرسون اللغة اال طالباً 
ومــن ، نجليزيــة بواســطة الطرائــق االبتكاريــة المتمركــزة حــول التلميــذيدرســون اللغــة اال البــاً ط )30(مــن 

ســيد  /األدوات التــي اســتخدمها الباحــث فــي دراســته اختبــار القــدرة علــى التفكيــر اإلبــداعي مــن إعــداد
اسـته ومن النتائج التي توصـل إليهـا الباحـث فـي در ، واختبارات تحصيلية من إعداد الباحث ،اهللا خير

وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات المجموعـة التجريبيـة، ومتوسـطات  :ما يلي
رجـة الطالقـة، المرونـة، األصـالة، الد(في كـل مـن ) 0.01(درجات المجموعة الضابطة عند مستوى 

  . بعد تطبيق الطريقة االبتكارية وذلك لصالح أفراد المجموعة التجريبية) الكلية في التفكير االبتكاري
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 تعليق على دراسات المحور الثالث: 
 اسـتراتيجيات أو طرائـق نجليزيـة باسـتخداماللغـة اال  فـي اإلبـداعي التفكيـر بتنميـة تتعلق دراسات 

  .نةمعيّ 
  

  :فيما يتعلق باألهداف –
 :نجليزيـة مثـلتفكير اإلبداعي فـي مجـال اللغـة االتنمية الجميع الدراسات السابقة هدفت إلى 

) 2004بكــر،(ودراســة ) 2004،فليــث(ودراســة ) 2009الربيــاوي، (ودراســة ) 2010فلمبــان، ( دراســة
واتفقـــت الدراســـة الحاليـــة مـــع الدراســـات الســـابقة  ،1986)، ســـعفان( ودراســـة )1989،اوتـــو(ودراســـة 

القبعــات الســت فــي تــدريس اللغــة االنجليزيــة علــى  يةاســتراتيجحيــث هــدفت إلــى معرفــة أثــر توظيــف 
  .اإلبداعيتنمية التفكير 

  :فيما يتعلق بالعينة –

ـــة مـــع  ـــة المـــدارس، واتفقـــت الدراســـة الحالي ـــع الدراســـات الســـابقة كانـــت عينتهـــا مـــن طلب جمي
   .الدراسات السابقة حيث كانت العينة من طالبات المدارس

    :يما يتعلق بالمنهجف –

الدراســـــات الســـــابقة تناولـــــت المـــــنهج التجريبـــــي فـــــي تطبيـــــق دراســـــتها مثـــــل دراســـــة جميـــــع 
دراســة و ) 2004بكـر،(ودراســة ) 2004،فليـث( دراســةو ) 2009الربيـاوي، (دراســة و ) 2010فلمبـان،(
واتفقـت  ،تناولت المنهج الوصفي في تطبيق دراسـتها )1989،اوتو( ما عدا دراسة) 1986 ،سعفان(

  .راسات السابقة التي تناولت المنهج التجريبي في تطبيق دراستهاالدراسة الحالية مع الد

  :فيما يتعلق باألدوات –

 أو التي قام البـاحثون بإعـدادها، سواء الجاهزة منها، الدراسة في هذا المحور، أدوات تنوعت
واختبــارات تـــورانس للتفكيــر االبتكـــاري  ،فمعظــم الدراســات الســـابقة قامــت بإعــداد اختبـــارات تحصــيلية

اســتعانت  1986)،ســعفان(دراســة بينمــا  ،)2009الربيــاوي، (ودراســة ) 2010فلمبــان، ( دراســة :مثــل
واختبـــارات تحصـــيلية مـــن إعـــداد  ،ســـيد خيـــر اهللا /باختبـــار القـــدرة علـــى التفكيـــر اإلبـــداعي مـــن إعـــداد

 اختبـاراً اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السـابقة فـي أداة الدراسـة حيـث أعـدت الباحثـة و  ،الباحث
  . للتفكير اإلبداعي
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   :فيما يتعلق بالنتائج –

المســتخدمة لتنميــة  ســتراتيجياتأوضــحت جميــع  دراســات هــذا المحــور عــن فعاليــة جميــع اال
 .نجليزيةفي مادة اللغة اال اإلبداعيالتفكير 

 التعليق العام على الدراسات السابقة:  

القبعـات  اسـتراتيجيةاتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي سبق عرضها على اسـتخدام  -1
القبعـــات الســـت فـــي تـــدريس اللغـــة  اســـتراتيجيةالســـت، وقـــد اختلفـــت عنهـــا فـــي أنهـــا اســـتخدمت 

  .صف الثامن األساسي بغزةنجليزية لدى طالبات الاال
تين متكـافئتين المنهج التجريبـي القـائم علـى مجمـوعاتفقت معظم الدراسات السابقة على استخدام  -2

، حيـــث تبنـــت الباحثـــة المـــنهج التجريبـــي فـــي البحـــث الحـــالي القـــائم علـــى )تجريبيـــة وضـــابطة(
ة ضـابطة ، ومجموعـة تـدرس باسـتراتيجية القبعـات السـتمجموعتين متكافئتين، مجموعـة تجريبيـ

  .تدرس بالطريقة التقليدية
لتهـا فـي المرحلـة األساسـية ي مراحـل تعليميـة مختلفـة إال أنـه يالحـظ قأجريت الدراسات السابقة فـ -3

  .في الصف الثامن األساسي ، مما شجع الباحثة إلجراء الدراسة وخصوصاً العليا
الحاليــة مــع  اختلفــت الدراســةبقة بجــنس الطــالب كمتغيــر تطبيقــي و اهتمــت معظــم الدراســات الســا -4

  .ب اإلناثها على الطالّ ، حيث ركزت في تطبيقهذه الدراسات في ذلك
عي فـــي اتفقـــت الدراســـة الحاليـــة مـــع معظـــم الدراســـات الســـابقة فـــي بنـــاء اختبـــارات التفكيـــر اإلبـــدا -5

فـي  )ب(و )أ( اختلفت مع الدراسات التـي اسـتخدمت اختبـار تـورانس بصـورتيهالمادة الدراسية، و 
  .التفكير اإلبداعي

القبعـات  اسـتراتيجيةاهتمت معظم الدراسات السابقة في النتـائج التـي توصـلت إليهـا علـى فاعليـة  -6
  .اعي في المواد الدراسية المختلفةالست في تنمية التفكير اإلبد

لـــم ُتْجــَر دراســـة تناولـــت أثـــر توظيـــف  –وفـــي حــدود علـــم الباحثـــة  –باســتقراء الدراســـات الســـابقة  -7
طالبـات نجليزية على تنمية التفكير اإلبداعي لدى ست في تدريس اللغة االالقبعات ال استراتيجية

، وهـو مــا تناولتـه الدراســة الحاليـة وبهــذا تكـون الدراســة األولـى فــي الصـف الثــامن األساسـي بغــزة
  .فلسطين

  .ا بين معلمين، طلبة، أزواجتنوعت العينات المستخدمة في الدراسات م -8
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  .أماكن مختلفة ما بين دول عربية وأجنبية أجريت الدراسات السابقة في -9
  .لمتغيرات التي تناولتها كل دراسةتنوعت أدوات الدراسة حسب نوع ا -10

 أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:   

  :اسات السابقة في الجوانب التاليةلقد استفادت الدراسة الحالية من استعراض هذه الدر 

راسات السابقة إلى بلورة وصياغة مشكلة وأهـداف الدراسـة توصلت الباحثة من خالل مراجعة الد -1
صـلت الحالية، وصياغة الفرضيات ومعرفة اتجاهها، لذا تم تبني فرضـيات موجهـة حسـب مـا تو 

  .إليه نتائج الدراسات السابقة

، تتنـاول توظيـف ر الباحثـة علـى دراسـة محليـة واحـدة، إذ لـم تعثـالتأكد من أهمية الدراسة الحالية -2
  .القبعات الست لتنمية التفكير اإلبداعي استراتيجية

  .إثراء اإلطار النظري بما يخدم الدراسة -3

  .وٕاعداد دليل المعلم ،اإلبداعيتصميم اختبار التفكير  -4

ـــر  -5 ـــد مهـــارات التفكي ـــداعيتحدي ـــاحثين  اإلب ـــة(التـــي نالـــت اهتمـــام الب ـــةالطالق ، األصـــالة، ، المرون
  ).اإلفاضة

، الدراســـة الحاليـــة لتحليـــل البيانـــاتمعرفـــة األســـاليب اإلحصـــائية التـــي يمكـــن االســـتعانة بهـــا فـــي  -6
  .فسير نتائجهاوللتحقق من صحة الفروض الموضوعة للدراسة وت

والطرائــــق واألســــاليب المختلفــــة التــــي تســــاهم فــــي تنميــــة التفكيــــر  ســــتراتيجياتمعرفــــة بعــــض اال -7
  .وفي مجال اللغة االنجليزية بوجه خاص ،ه عامفي العلوم المختلفة بوج اإلبداعي

ــــار التصــــميم  -8 ــــى مجمــــوعتين  ووهــــ ،التجريبــــي المناســــب لهــــذه الدراســــةاختي التصــــميم القــــائم عل
  .)تجريبية وضابطة(متكافئتين 

القبعــات الســت، التفكيــر  اســتراتيجيةتحديــد التعريــف اإلجرائــي لمصــطلحات الدراســة المتمثلــة فــي  -9
  .الصف الثامن ، طالباتاإلبداعي

  .تي تخدم وتثري الدراسة الحاليةوالمراجع ال ،والمجالت العلمية ،التعرف على العديد من الكتب -10
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  ثالثـــــل الــالفص
  منهجية الدراسة
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  منهجية الدراسة
الدراســـة والتـــي اشـــتملت يصـــف هـــذا الفصـــل الطريقـــة واإلجـــراءات التـــي اســـتخدمت فـــي هـــذه 

نــة الدراســة، أدوات الدراســة وٕاجراءاتهــا، كــذلك مــنهج الدراســة وتصــميمها، مجتمــع الدراســة، عيّ  :علــى
وفيمــــا يلــــي وصــــف  ،والوصــــول إلــــى النتــــائج ،المعالجــــات اإلحصــــائية المســــتخدمة لتحليــــل البيانــــات

  .العناصر السابقة
  

  منهج الدراسة  
 ،المـــنهج التجريبـــي، حيـــث يتفـــق مـــع الدراســـة الحاليـــةاســـتخدمت الباحثـــة فـــي هـــذه الدراســـة 

ويعرف المنهج التجريبي بأنه منهج يدرس ظاهرة حالية مع إدخال تغيرات في أحد العوامل أو أكثـر، 
  ).83، 2002األغا واألستاذ، (ورصد نتائج التغير

 أثره اسلقي" القبعات الست" وهو استراتيجية ،الدراسة في المستقل المتغير الباحثة وأخضعت
 لـذا يعتبـر الثـامن األساسـي، الصـف طالبات على" اإلبداعي التفكير تنمية "وهو التابع المتغير على

  .الحالية للدراسة توافًقا أكثر التجريبي المنهج

هــذا واســتخدمت الباحثــة التصــميم التجريبــي القــائم علــى مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة؛ ألن 
وعـــدد المجموعـــة  ،طالبـــة) 45(وكـــان عـــدد المجموعـــة الضـــابطة  ،التصـــميم يتفـــق وأهـــداف الدراســـة

واستخدمت الباحثة التصميم التجريبي المعروف باسم تصـميم االختبـار القبلـي  ،طالبة) 45(التجريبية
ألفــــراد المجموعــــة ) القبعــــات الســــت(واســــتخدمت الباحثــــة طريقــــة  ،والبعــــدي لمجمــــوعتين متكــــافئتين

  ).الطريقة التقليدية(ة فاستخدم في تدريسها أما المجموعة الضابط ،التجريبية
  

  مجتمع الدراسة  

لين فــي مــدارس يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طالبــات الصــف الثــامن األساســي المســجّ 
) 1257(والبـالغ عـددهم  )م2011/2012(وكالة الغوث الدولية في منطقة شرق غزة للعام الدراسـي 

  .شعبة) 30(مدارس و) 5(عة على طالبة، موزّ 
  

  ّنة الدراسةعي  
، لالجئـات اإلعداديـة بنـات الرمـال مدرسـة مـن دراسـيتين شـعبتين مـن الدراسـة نـةعيّ  تكونـت

  نة الدراسة بطريقة عشوائية من خالل إجراء القرعة من مجموع الشعب الدراسية اختارت الباحثة عيّ و
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مـــن ) 5(والشـــعبة رقـــم  3)(فوقـــع االختيـــار علـــى الشـــعبة رقـــم  ،والبـــالغ عـــددها خمـــس شـــعب
 عـدد يوضـح (4.1) والجـدول ،طالبـة )90(وكـان عـدد الشـعبتين  ،طالبات الصف الثـامن األساسـي

  . الدراسة نةعيّ  أفراد

  (4.1 ) جدول

  الدراسة عينة أفراد توزيع

 المجموع الكلي   الضابطة المجموعة   التجريبية المجموعة

)5(الصف الثامن  )3(الصف الثامن    
طالبة)  90) 

طالبة)  طالبة ) (45 45) 

  

 يمكن تعريـف المتغيـرات  :متغيرات الدراسة)Variables ( أنهـا كـل العوامـل التـي تـدخل فـي
نطاق التجربة التي قد يغيرها الباحث أو المجرب وهنـاك ثـالث أنمـاط ممكـن تحديـدها داخـل 

  ).184:2008نواف والعديلي،( متغير المستقل، متغير التابع: ياإلجراء التجريبي ه
  ويعـرف المتغيـر المسـتقل : المسـتقلالمتغيـر)Independent Variable ( أنـه هـو المتغيـر

الذي يغيـره الباحـث عمـدًا، لكـي يحـدد تـأثيره علـى بقيـة النظـام التجريبـي، ويتوقـع الباحـث أن 
ــًا مــن مكونــات النظــام ) بمعالجتــه الفرضــية الموضــوعة(المتغيــر المســتقل ســيغير  جــزءًا معين

، والمتغير المستقل بالدراسة الحالية هـو اسـتراتيجية )144:2008،المرجع السابق(التجريبي 
 ".القبعات الست"
 ـــالمتغي ـــويعــرف المتغي: ر التــابعــــ ـــأنــه هــو المتغي)  Dependent Variable(ر التــابع ـــ ر ــــ

الناشــئ، أو النتيجــة الحادثــة مــن المعالجــة بــالمتغير المســتقل وعــادة مــا يعقــب تغيــر المســتقل 
  ".تنمية التفكير اإلبداعي "المتغير التابع وبالدراسة الحالية المتغير التابع هو  تغيرًا في

 أداة الدراسة  
  :اختبار التفكير اإلبداعي

نجليزيـة وبالتحديـد قيـاس القـدرات لقياس مستوى اإلبـداع فـي اللغـة اإل صممت الباحثة اختباراً   
وذلـك  والتوسـع، القة، والمرونـة، واألصـالة،الطّ : التي هدفت الدراسة الحالية إلى تنميتها وهي ؛األربع
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مهــارة  100(دليــل مهـارات التفكيـر :ومنهـا اإلبـداعيالع علـى كتــب لتنميـة مهـارات التفكيــر بعـد االّطـ
ـــر ـــر  ،)2000حســـين وآخـــرون،) (فـــي التفكي ـــدريس مهـــارات التفكي ـــ(وت ـــة التطبيقي ـــات األمثل  )ةمـــع مئ

، وفـي ضـوء )2003زيتون،( تطبيقية في تنمية العقول المفكرةوتعليم التفكير رؤية  ،)2003سعادة،(
واختبــــارات  (Torrance)اختبــــارات : اختبــــارات التفكيــــر اإلبــــداعي التــــي وردت فــــي األدب التربــــوي

)(Gilford  واختبـارات)Wallach & Kogan(، واختبـاراتJacks)  Getzelse & ( واختبـارات
  . أخرى صممت الباحثة اختبارا يقيس القدرات اإلبداعية

  :مبررات تصميم االختبار

المرونـة، واألصـالة، (اختبـار لفظـي يقـيس القـدرات األربـع  -فـي حـدود علـم الباحثـة –عدم تـوفر .1
  .في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية يناسب الدراسة الحالية) والتوسع والطالقة،

  .نةختبارات السابقة أجريت في بيئات مختلفة عن بيئة أفراد العيّ معظم اال .2
أخـرى  معظم االختبارات السـابقة تقـيس القـدرات األربـع التـي شـملتها الدراسـة إضـافة إلـى قـدرات .3

  .ال تهمنا في هذه الدراسة
  .معظم االختبارات قديمة ونحن بحاجة إلى أسئلة جديدة تواكب التطور العلمي .4

  :ئلة االختبارصياغة أس

بعــد االطــالع علــى االختبــارات المختلفــة فــي التفكيــر اإلبــداعي وفــي ظاللهــا عكفــت الباحثــة   
  .سؤال وكل سؤال من هذه األسئلة له زمن محدد 20)(على تصميم االختبار الذي يشتمل على

  :تعليمات االختبار

  :قامت الباحثة بوضع تعليمات االختبار وشملت على  

  .االسم، المدرسة، الصف الدراسي، التاريخ: الطالبات، وهيبيانات خاصة ب .1

  .كيفية اإلجابة، االلتزام بالوقت، االستفسار عند الضرورة: بيانات توضيحية. 2

  .بيانات خاصة ببيان الهدف من االختبار وعدم محاولة الغش أو حتى التفكير فيه. 3
  

  

  :الصورة األولية لالختبار

وذلك لمعرفة آرائهم ؛ 3)( مين ملحق رقمعرضه على عدد من المحكّ بعد إعداد االختبار تم   
  :حول مدى

  التوسع الطالقة، المرونة، األصالة،(قياس أسئلة االختبار لقدرات التفكير اإلبداعي.(  
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 مناسبة أسئلة االختبار لمستوى طالبات الصف الثامن األساسي.  

 قدرة الطالبات على إجابة األسئلة في الزمن المحدد.  

 حة المادة العلمية والسالمة اللغويةص.  

 أو التغيير ،أو اإلضافة ،إمكانية الحذف.  

، وفـــــي ضـــــوء آراء مـــــينرة اســـــتطالع آراء الســـــادة المحكّ يوضـــــح اســـــتما) 1(والملحـــــق رقـــــم   
  :مين وهيمين قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي اقترحها بعض المحكّ المحكّ 

وبـــــذلك أصـــــبح ) 17-13-10-12-1(ال وهـــــي الســـــؤ  ،أســـــئلة مـــــن االختبـــــار(5) حـــــذف  .1
  ).4(سؤال ملحق رقم ) (20االختبار في صورته النهائية يتكون من

حتـى تتناسـب مـع  ؛)20-15-14(وهـي السـؤال  ،تغيير في صـياغة بعـض أسـئلة االختبـار .2
  .الثامن األساسيمستوى طالبات الصف 

  

  :تجريب االختبار

طالبــة مــن  (30)عينــة اســتطالعية وعــددها بعــد إعــداد االختبــار قامــت الباحثــة بتجربتــه علــى  
-مدرسـة بنـات غـزة اإلعداديـة(نـة الدراسـةطالبات الصف الثامن األساسي تم اختيارهن مـن خـارج عيّ 

  :وأجريت التجربة بهدف) ب

  .معرفة حدود االختبار وثباته .1

بواقـع خمـس دقـائق لكـل  لالختبـار، يفقد تم تحديد زمن أول ،رختباتحديد الزمن المناسب لال .2
وحــذف بعــض األســئلة، وتخصــيص خمــس  نــة االســتطالعية،ســؤال، وبعــد تطبيقــه علــى العيّ 

  .دقيقة) (70أصبح زمن االختبار دقائق لقراءة التعليمات،

  .التوزيع المناسب للدرجات .3

 :تصحيح االختبار

الباحثـــة بعـــد أن قامـــت طالبـــات العينـــة االســـتطالعية باإلجابـــة عـــن أســـئلة االختبـــار، قامـــت   
نــة لكــل ســؤال بمــا يتناســب مــع عــدد بنــوده، بــذلك تكــون بتصــحيح االختبــار حيــث حــددت درجــة معيّ 

وقد قامت الباحثة بقيـاس درجـة ، درجة) 0-115(الدرجة التي حصلت عليها الطالبات محصورة بين
هــا وبمراعــاة تعريــف وســمات كــل من ،كــل مهــارة مــن مهــارات التفكيــر اإلبــداعي األربــع بصــورة منفــردة

  :كما يلي
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صـحيحة مختلفـة  فكـرة وفيهـا كـل نقطـة تقـوم الطالبـة بتكملتهـا فـي زمـن محـدد لكـل :القـةالطّ  .1
درجــة،  )56(وبالتــالي تكــون الدرجــة الكليــة للطالقــة عالقــة يحســب لهــا درجــة واحــدة، ذات

 .أسئلة) 10(حيث تضمنت

صـحيحة متنوعـة  فكـرة وفيهـا كـل نقطـة تقـوم الطالبـة بتكملتهـا فـي زمـن محـدد لكـل :المرونة .2
درجــة،  )32(وبالتــالي تكــون الدرجــة الكليــة للمرونــة عالقــة يحســب لهــا درجــة واحــدة، ذات

 .أسئلة) 5(حيث تضمنت

صــحيحة غيــر  فكــرة وفيهــا كــل نقطــة تقـوم الطالبــة بتكملتهــا فــي زمــن محــدد لكــل :األصــالة .3
جــة، حيــث در  )22(وبالتــالي تكــون الدرجــة الكليــة لألصــالة مألوفــة يحســب لهــا درجــة واحــدة،

 .أسئلة) 4(تضمنت

 صـحيح ذات اخـتالف وفيهـا كـل نقطـة تقـوم الطالبـة بتكملتهـا فـي زمـن محـدد لكـل :اإلفاضة .4
ية لإلفاضـة خمـس درجـات، حيـث وبالتالي تكون الدرجة الكلّ  عالقة يحسب لها درجة واحدة،

 .واحداً  نت سؤاالً تضمّ 

ح الـذي يوّضـ) 4.2(يتضح من الجـدولدرجة، كما ) 115(وبالتالي تكون الدرجة الكلية لالختبار
  :يليكما  ،ار التفكير اإلبداعي بصورة شاملةمواصفات اختب
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  )4.2(الجدول 
  

  مواصفات اختبار التفكير اإلبداعيجدول 
  

  

  زمن اإلجابة عن  عدد األسئلة  رقم السؤال  ةالمهار 
  السؤال بالدقائق

الزمن الكلي 
  بالدقائق

الدرجة الكلية 
  لألسئلة

  
  الطالقة
  

1 -2-3-4-
5 -6-7-8-

9 -10  
10  3  30  56  

  المرونة
  

11-12-13 -
14-15  5  4  20  32  

  األصالة
  

16-17-18 -
19  4  4  16  22  

  

  20  اإلفاضة
  1  4  4  5  

  115  70    20  عالمجمو 

  
  :تحديد زمن االختبار

تم حساب زمن تأدية الطالبـات لالختبـار عـن طريـق المتوسـط الحسـابي لـزمن تقـديم طالبـات 
نة االستطالعية يساوي فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العيّ  ،نة االستطالعيةالعيّ 

  :وذلك بتطبيق المعادلة التالية ،دقيقة) 70(
  زمن إجابة الطالبة األخيرة+ زمن إجابة الطالبة األولى    =    زمن إجابة االختبار          

                                    ___________________________________  
                                                               2 
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   (Test Validity):صدق االختبار
  :صدق المحكمين: أوالً 

وقــد تحققــت الباحثــة مــن صــدق االختبــار  ،أن يقــيس االختبــار مــا وضــع لقياســه: ويقصــد بــه
عن طريق عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين 
فــي المنــاهج وطــرق التــدريس، ومتخصصــين ممــن يعملــون فــي الجامعــات الفلســطينية فــي محافظــة 

اتهم حـــول مناســـبة أســـئلة ومالحظـــ ،، حيـــث قـــاموا بإبـــداء آرائهـــممـــينومعلّ  ،غـــزة، ومشـــرفين تربـــويين
عد من األبعاد األربعة لالختبـار، وكـذلك وضـوح صـياغاتها االختبار، ومدى انتماء األسئلة إلى كل بٌ 

ليصـــبح عـــدد  ؛، وتعـــديل بعضـــها اآلخـــرألســـئلةاللغويـــة، وفـــي ضـــوء تلـــك اآلراء تـــم اســـتبعاد بعـــض ا
  .سؤال) 20( األسئلة

   (Internal Consistency Validity): صدق االتساق الداخلي: ثانياً 

 والدرجـة اإلبـداعي التفكيـر مـن مهـارات قـوة االرتبـاط بـين درجـات كـل مهـارة : ويقصـد بـه  
  .ية لهالكلّ 

نــــة وقــــد جــــرى التحقــــق مــــن صــــدق االتســــاق الــــداخلي لالختبــــار بتطبيــــق االختبــــار علــــى عيّ 
ـــراد عيّ ) (30اســـتطالعية مكونـــة مـــن ـــة، مـــن خـــارج أف ـــم حســـاب معامـــطالب ل ارتبـــاط نـــة الدراســـة، وت

ية لالختبار الذي تنتمـي إليـه، وذلـك بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار، والدرجة الكلّ  )بيرسون(
  :وضح ذلكي) 4.3(، والجدول)SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي
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  )4.3(جدول
  معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية له

  

 مستوى الداللة االرتباطمعامل   .م
 0.01دالة عند  0.675 - 1
 0.01دالة عند  0.631 - 2
 0.01دالة عند  0.634 - 3
  0.01دالة عند  0.664 - 4
 0.05دالة عند  0.382 - 5
 0.01دالة عند  0.597 - 6
 0.01دالة عند  0.713 - 7
 0.01دالة عند  0.483 - 8
 0.01دالة عند  0.605 - 9

 0.01دالة عند  10-0.489
 0.01عند دالة  11-0.469
 0.01دالة عند  12-0.468
 0.01دالة عند  13-0.701
 0.01دالة عند  14-0.476
 0.01دالة عند  15-0.673
 0.01دالة عند  16-0.542
 0.01دالة عند  17-0.596
 0.01دالة عند  18-0.424
 0.01دالة عند  19-0.640
 0.01دالة عند  20-0.658

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

ــــــة  ــــــد مســــــتوى دالل ــــــة إحصــــــائيًا عن ــــــرات دال ــــــع الفق يتضــــــح مــــــن الجــــــدول الســــــابق أن جمي
وهـــذا يؤكـــد أن االختبـــار يتمتـــع بدرجـــة عاليـــة مـــن االتســـاق الـــداخلي، وللتحقـــق مـــن ) 0.05،0.01(
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بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مهارة مـن مهـارات االختبـار، الصدق البنائي قامت الباحثة 
  .يوضح ذلك) 4.4(والمهارات األخرى، وكذلك كل مهارة بالدرجة الكلية والجدول 

  

  )4.4(جدول 

مصفوفة معامالت ارتباط كل مهارة من مهارات االختبار والمهارات األخرى وكذلك مع الدرجة 
  الكلية

 التوسع األصالة المرونة الطالقة المجموع 

    1 0.920  الطالقة

   1 0.692 0.837 المرونة

  1 0.407 0.492 0.714 األصالة

 1 0.499 0.670 0.509 0.583 التوسع
  

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
  

يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن جميـــع المجـــاالت تـــرتبط يبعضـــها الـــبعض وبالدرجـــة الكليـــة 
وهـذا يؤكـد أن االختبـار يتمتـع بدرجـة ) 0.01(لالختبار ارتباطًا ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة

  .عالية من الثبات واالتساق الداخلي

  : Reliability)  (Testثبات االختبار

اســتخدام نفــس األداة فــي نفــس علــى نفــس النتــائج عنــد تكــرار القيــاس ب ويقصــد بــه الحصــول
  .ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة ف الظرو 
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ريتشــارد ســون  -كــودر(وقــد قامــت الباحثــة بإيجــاد معامــل الثبــات بطريقتــي التجزئــة النصــفية 
  :على النحو التالي )21

  :(Split-half Method): طريقة التجزئة النصفية  -1

نة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقـة التجزئـة النصـفية، إذ استخدام درجات العيّ تم 
 :        فرديــــة وزوجيــــة، فكــــان معامــــل االرتبــــاط بــــين النصــــفين يســــاوي :تــــم تقســــيم االختبــــار إلــــى نصــــفين

فكـــان معامـــل الثبـــات بعـــد  )بـــراون/ ســـبيرمان(ثـــم جـــرى تعـــديل الطـــول باســـتخدام معادلـــة ) 0.688(
ــ)0.815(عــديلالت ة دة مــن الثبــات ُتطْمــئن إلــى صــح، وهــذا يــدل علــى أن االختبــار يتمتــع بدرجــة جّي

  .وتظهر صالحية االختبار واستخدامه في الدراسة ،النتيجة التي يتم الحصول عليها

  :( Kuder and Richardson): )21ريتشارد سون  -كودر(طريقة   -2

وذلــــك إليجــــاد معامــــل ثبــــات  ؛الثبــــاتاســــتخدمت الباحثــــة طريقــــة ثانيــــة مــــن طــــرق حســــاب 
للدرجــة الكليــة لالختبــار ككــل  )21كــودر ريتشــارد ســون(االختبــار، حيــث حصــلت علــى قيمــة معامــل 

  :  طبقًا للمعادلة التالية

  :يوضح ذلك) 4.5(الجدول 

 = 1   -  21ر    
 ) م  –ك ( م      

ك 2ع  

  التباين:  2ع        عدد الفقرات    : المتوسط             ك : م:  حيث أن
  

 الجدول (4.5)

  سون ريتشارد كودر ومعامل والمتوسط والتباين الفقرات عدد

21كودر ريتشارد سون   م 2ع ك  

20 420.164 61.700 0.942 

  

وهـي قيمـة ) 0.942(لالختبـار ككـل فكـان  )21كودر ريتشارد شون (فحصلت على معامل 
  . نة الدراسةعلى عيّ عالية تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار 
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ـــــة مـــــن صـــــدقو  ـــــذلك تأكـــــدت الباحث ـــــار فـــــي صـــــورتهب ـــــار، وأصـــــبح االختب ـــــات االختب  ، وثب
  .درجة) 115( فقرة والعالمة الكلية له) 20(النهائية

  :الدراسة مجموعتي ضبط تكافؤ

 فقـد الدراسـة، نتـائج سـالمة ولضـمان ؛الدخيلـة المتغيـرات تجنـب علـى الباحثـة مـن اً حرصـ
  :اآلتية المتغيرات في وذلك والضابطة، التجريبية الدراسة مجموعتي بضبط تكافؤ قامت

من خالل إطالع الباحثة على سـجل أحـوال الطالبـات إضـافة  :المستوى االقتصادي واالجتماعي -أ
ـــارب المســـتوى  ـــم التأكـــد مـــن تق ـــة واحـــدة ت ـــة اجتماعي ـــة فـــي مدرســـة واحـــدة وبيئ إلـــى وجـــود العين

  .االجتماعي واالقتصادي إلى حد معين

  .قامت الباحثة بنفسها بتدريس المجموعتين التجريبية والضابطة :معلمة الفصل -ب

لمعرفـة تكـافؤ ) الراسـبات(بعد اسـتثناء الطالبـات المعيـدات  :لي والعمر الزمنيالمستوى التحصي -ت
بعـد أن حصـلت ) T(المجموعتين في المستوى التحصيلي والعمـر الزمنـي أجـرت الباحثـة اختبـار

فــي جميــع   )م2010-2011(علــى درجــات الطالبــات فــي نهايــة الفصــل الدراســي الثــاني للعــام 
يبــــين نتــــائج   (4.6)والجــــدول رقــــم  ،ف علــــى تــــواريخ المــــيالدل األحــــوال للتعــــر وســــجّ  ،المــــواد
  . لمعرفة تجانس عينتي الدراسة في متغيري العمر والتحصيل) T(اختبار

  (4.6)جدول رقم 
  لمعرفة تجانس عينتي الدراسة في متغيري العمر والتحصيل) ت(يبين نتائج اختبار

  المتوسط العدد المجموعة المتغير
االنحــراف 
 المعياري

 "ت"ة قيم
ــــــــــــــة  قيم

 الداللة
مســـــــتوى 

 الداللة

 العمر
 0.480 0.268 13.364 45 تجريبية

 
0.632 

 
غيــر دالــة 

 0.281 13.392 45 ضابطة إحصائياً 

 التحصيل
 0.027 11.928 73.667 45 تجريبية 

 
0.978 

 
غيــر دالــة 

 11.288 73.600 45 ضابطة  إحصائياً 

  
ن خـالل المقارنـة بـين أيضا تم معرفة تجـانس المجمـوعتين مّمـ :اختبار التفكير اإلبداعي القبلي -ث

  :يوضح تلك النتائج) 4.7(المجموعتين في نتائج اختبار التفكير اإلبداعي القبلي والجدول رقم 
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  )4.7(جدول رقم 

  اختبار التفكير اإلبداعي القبلي يوضح المقارنة بين المجموعتين في نتائج

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحــراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
ــــــــــــــة  قيم

 الداللة
مســـــــتوى 

 الداللة

 الطالقة

ة ــــتجريبي
 قبلي

45 32.867 11.914 
1.091 0.278 

غيــر دالــة 
ة ــــضابط إحصائياً 

 قبلي
45 30.156 11.658 

 المرونة

ة ـــتجريبي
 قبلي

45 22.044 7.283 
0.546 0.586 

غيــر دالــة 
ة ـــضابط إحصائياً 

 قبلي
45 21.267 6.177 

 األصالة

ة ـــتجريبي
 قبلي

45 10.400 5.158 
0.922 0.359 

غيــر دالــة 
ة ـــضابط إحصائياً 

 قبلي
45 9.422 4.897 

 التوسع
 

ة ـــتجريبي
 قبلي

45 1.844 1.692 
غيــر دالــة  0.562 0.581

ة ـــضابط إحصائياً 
  قبلي

45 1.644 1.569 

 المجموع
 

ة ـــتجريبي
  قبلي

45 67.156 19.669 
1.121 
 

0.265 
 

غيــر دالــة 
ة ـــضابط إحصائياً 

 قبلي
45 62.489 19.823 

  

  .التجربة إجراء قبل المجموعتين لتكافؤ اطمأنت قد الباحثة تكون وبهذا
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   :إعداد دليل المعلم
 من كتـابقامت الباحثة بإعداد دليل المعلم لتوضيح كيفية تدريس الوحدة  الدراسية  الثانية 

English for Palestine)( وانـــــامن والتـي بعنـــللصـف الثA taste of Arab culture) (   
  :وفق استراتيجية القبعات الست ،وقد روعي عند إعداد الدليل ما يلي

 صياغة األهداف في بداية كل درس بصورة إجرائية سلوكية يمكن قياسها .  

  طالبات الصف الثامن األساسياختيار وسائل تعليمية مناسبة لمستوى.  

 المادة التعليمية بطريقة منطقية عرض.  

 تحديد خطة السير في الدرس في ضوء استراتيجية القبعات الست.  

  الـــذي يـــتم أثنـــاء كـــل ) التكـــويني(تنـــوع أســـاليب التقـــويم والتأكيـــد علـــى التقـــويم المرحلـــي
 .خطوة من خطوات الدرس والتقويم الختامي بعد كل درس

  :ل دليل المعلم على ما يليوقد اشتم

 مقدمة للمعلم.  

 توظيف استراتيجية القبعات الست.  

 توجيهات عامة للمعلم.  

 األهداف العامة للوحدة موضوع الدراسة.  

 تحديد األهداف السلوكية لكل درس.  

 نية لتدريس الوحدة موضوع الدراسةالخطة الزم.  

 خطط الدروس. 

  :القبعات الستاستراتيجية  ضوء في الدراسة وحدة بناء
 مـن كتـاب  ) (A taste of Arab cultureالعلميـة لوحـدة المـادة بتصـميم الباحثـة قامـت

English for Palestine)( مناسـب وبأسـلوب ،للصـف الثـامن وفـق اسـتراتيجية القبعـات السـت 
 المعلـم تسـاعد كي خطط الدروس المعلم دليل ويتضمن الطالب، في تعليم يتبعه أن المعلم يستطيع
  .التدريس أثناء الطالب استخدامها مع على

 في المناهج المتخصصين من مجموعة وخطط الدروس على المعلم دليل الباحثة وعرضت
  عـن تزيـد خبـرة لهـن اللـواتي والمعلمـات التربيـة، بكليـات التـدريس هيئـة أعضـاء مـن التـدريس وطـرق
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 التعـديالت وتـم إجـراء ،)1( الثـامن ملحـق تـدريس اللغـة اإلنجليزيـة للصـف مجـال فـي خمس سـنوات
  (6). ملحق النهائية بصورته وأصبح المحكمين القتراحات وفًقا الالزمة

 وات الدراسةـــخط  
  : التالية بالخطوات الدراسة مرت الدراسة أهداف لتحقيق

البحــوث التربويــة المتعلقــة بتنميــة التفكيــر اإلبــداعي، وكــذلك الدراســات االطــالع علــى الدراســات و  .1
  .التي تناولت استراتيجية القبعات الست

  .إعداد دليل للمعلم وفًقا إلستراتيجية القبعات الست .2
  .إعداد اختبار التفكير اإلبداعي لطالبات الصف الثامن األساسي .3
لجنــة مــن المحكمــين والخبــراء فــي مجــال  عــرض دليــل المعلــم واختبــار التفكيــر اإلبــداعي، علــى .4

  .المناهج و طرق التدريس، إلجراء التعديالت الالزمة
  .تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي على عّينة استطالعية، للتأكد من صدقه وثباته .5
بعد الحصول على الموافقة الرسمية من مدير منطقـة شـرق غـزة التعليميـة التابعـة لوكالـة الغـوث  .6

، بـدأت الباحثـة تطبيـق التجربـة فـي األسـبوع  األول )8(إجـراء التجربـة، ملحـق رقـم الدولية على 
، حيث اختارت مدرسة بنات الرمال اإلعدادية لالجئات وكان االختيـار 2011من شهر أكتوبر 
وتم اختيار فصلين دراسيين من عدة فصول مسجلة في الصف الثـامن بطريقـة . بطريقة قصديه

، ألن جميـع )5(والثـامن ) 3(فوقع االختيار علـى الصـفين الثـامن " قرعة ال" العشوائية البسيطة 
أفــراد المجتمــع األصــلي معروفــون وهــم طالبــات الصــف الثــامن األساســي ومســجلون فــي قــوائم 

وكل قائمة تمثل شعبة دراسية ومـن خـالل القرعـة أيضـًا جعلـت الباحثـة الصـف الثـامن ، معروفة
ثــم قامــت ، مجموعــة تجريبيــة) 5(الثــامن األساســي والصــف ، مجموعــة ضــابطة) 3(األساســي 

العمـر، التحصـيل، المسـتوى : بفحص تكافؤ المجموعتين من خالل تثبيت بعض المتغيرات مثل
  .االقتصادي واالجتماعي، مدرسة الفصل

م، 2011/10/1تطبيق اختبار التفكيـر اإلبـداعي كاختبـار قبلـي علـى مجمـوعتي الدراسـة بتـاريخ .7
 .فؤهما قبل تنفيذ التجربةوذلك للتأكد من تكا
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  دةــــــــــم وذلك بتدريس المجموعة التجريبية وح 2011/10/3ة بتاريخ ـــة التجربــــنفذت الباحث .8
)A taste of Arab  culture ( من قبل الباحثة نفسها باستخدام استراتيجية القبعات

الطريقة العادية المتعارف عليها بينما تدرس المجموعة الضابطة تلك الوحدة باستخدام  الست،
  .وتتمثل في الشرح واإللقاء وٕاعطاء بعض التدريبات

 2011/10/27كاختبـار بعـدي علـى مجمـوعتي الدراسـة بتـاريخ  اإلبـداعيتطبيق اختبار التفكيـر  .9
  .بعد تنفيذ التجربة نم

  .الدراسةالختبار صحة الفروض واإلجابة على أسئلة (SPSS) المعالجة اإلحصائية المناسب .10
  .عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها في ضوء فروض الدراسة .11
  .وضع التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج .12

  

 المعالجة اإلحصائية  
وتـم تحليـل النتـائج ومعالجتهـا  الختبار فرضيات الدراسـة ،تـم تخـزين البيانـات فـي الحاسـوب،

  . (SPSS)اإلحصائية للعلوم اإلنسانيةباستخدام الرزمة 

  :واستخدمت الباحثة فيها المعالجات اإلحصائية اآلتية

 الدراسـة عينتـي تجـانس ومعرفـة الدراسـة فـروض الختبـار لعينتـين مسـتقلتين وذلـك) ت(اختبـار  .1
   .القبلي االختبار نتائج في المجموعتين تكافؤ ولمعرفة ،الدراسي والتحصيل العمر متغيري في

 بإيجـاد معامـل لالختبـار وذلـك الـداخلي االتسـاق صـدق مـن للتأكـد )بيرسـون(معامـل االرتبـاط  .2
  .لالختبار الكلية والدرجة بعد كل بين "بيرسون ارتباط"

  .النصفية التجزئة بطريقة االختبار ثبات لمعرفة )سبيرمان براون(معامل  .3

هـي  )ت(لقياس حجم التأثير وللتأكد من أن حجم الفـروق الناتجـة باسـتخدام اختبـار  )إيتا(مربع  .4
علـــى )القبعــات الســـت(فــروق حقيقيـــة وال تعــود للصـــدفة،وأن تـــأثير المتغيــر المســـتقل اســـتراتيجية 

 .هو تأثير مباشر وجوهري) التفكير اإلبداعي(المتغير التابع

 حسـاب وتـم الطالبـات، لـدرجات الحسـابي طالمتوسـ حسـاب تـم حيـث المركزيـة، النزعـة مقـاييس .5
  .المعياري االنحراف

  

  



124 

  رابعل الـصــالف

  ةــج الدراسـئنتا
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  :دــــتمهي

ســتراتيجية القبعــات الســت فــي تــدريس اف علــى أثــر توظيــف هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرّ 
ولتحقيــق  ،الصـف الثــامن األساســي بغــزةنجليزيــة علــى تنميــة التفكيـر اإلبــداعي لــدى طالبــات اللغـة اإل

ثم قامت الباحثة بإعداد اختبـار التفكيـر اإلبـداعي، وبعـد ذلـك  ذلك قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم،
ثـم شـرعت الباحثـة فـي تجربتهـا ) دليل المعلم، اختبار التفكير اإلبـداعي(قامت بتحكيم أدوات الدراسة 

فــتم التوصــل إلــى النتــائج  ،وحللــت النتــائج ،د جمعــت البيانــاتوقــ ،بتطبيـق االختبــار القبلــي ثــم البعــدي
  :التالية

  

  ًنتائج اختبار الفرض األول للدراسة: أوال.  
  :ينص الفرض األول للدراسة على أنه

بين متوسط درجات طالبات ) α  0.05 ≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في ) التقليدية(ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ) القبعات الست(المجموعة التجريبية 

   .مهارة الطالقة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية

ط درجــــات طالبــــات للمقارنــــة بــــين متوســــ) ت(والختبــــار هــــذا الفــــرض تــــم اســــتخدام اختبــــار
المجموعـــة التجريبيـــة ومتوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي اختبـــار التفكيـــر اإلبـــداعي 

  .)5.1(البعدي فكانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  )5.1(الجدول 
للمقارنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات ) ت(يبين نتائج اختبار 

  في مهارة الطالقة في اختبار التفكير اإلبداعي البعديالمجموعة الضابطة 

 المتوسط العدد مجموعة
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
"ت"  

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

η2 
حجم 
 التأثير

تجريبية 
 3.359 18.111 45 بعدي

7.571 0.000 
دالة عند 

 كبير 0.394 0.01
ضابطة 
 بعدي

45 11.244 5.073 

 2.00) =0.05(وعند مستوى داللة ) 88(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة * 

  2.66) =0.01(وعند مستوى داللة ) 88(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة ** 



126 

  

 ،الجدوليـة) ت(أكبر من قيمـة  )7.571(المحسوبة) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
رجــات المجمــوعتين لصــالح طالبــات وهــذا يعنــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي د

 (0.394))إيتا( مربع قيمة أن اتضح األثر؛ حجم إليجاد )إيتا( مربع المجموعة التجريبية، وبحساب
 بمربـع األثـر تقـدير مسـتويات تصـنيف وفـق كبيـر أثـر حجـم يشـير إلـى امّمـ (0.14) يتجـاوز وهـو 
وبنـاء علـى هـذا يمكـن  الواضـح سـتراتيجيةاال أثـر يؤكـد وهـذا ،)5.2(كمـا يوضـحها الجـدول  )إيتـا(

  .للباحثة قبول الفرض األول للدراسة

  )5.2(الجدول 
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم 

 التأثير

  األداة المستخدمة
  حجم التأثير

  كبير  متوسط  صغير
η 2 0.01  0.06  0.14  
D 0.2  0.5  0.8  

  
  

  ًنتائج اختبار الفرض الثاني للدراسة: ثانيا.  
  :ينص الفرض الثاني على أنه

بين متوسـط درجـات طالبـات ) α  0.05 ≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
في ) التقليدية(ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ) القبعات الست(التجريبية  المجموعة

  .التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبيةمهارة المرونة في اختبار 

للمقارنــــة بــــين متوســــط درجــــات طالبــــات ) ت(الختبــــار هــــذا الفــــرض تــــم اســــتخدام اختبــــارو   
المجموعـــة التجريبيـــة ومتوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي اختبـــار التفكيـــر اإلبـــداعي 

  .)5.3(البعدي فكانت النتائج كما يوضحها الجدول 
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  )5.3(الجدول 
للمقارنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات ) ت(يبين نتائج اختبار 

  البعدي المجموعة الضابطة في مهارة المرونة في اختبار التفكير اإلبداعي
  

 المتوسط العدد مجموعة
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
"ت"  

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

η2 
حجم 

أثيرالت  
تجريبية 
  بعدي

45 29.000 4.406 
دالة عند  0.000 5.447

  يركب 0.252 0.01
ضابطة 
 7.474 21.956 45 بعدي

  

  2.00) =0.05(وعند مستوى داللة ) 88(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة * 
  2.66) =0.01(وعند مستوى داللة ) 88(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة ** 

  

) ت(أكبـــــر مـــــن قيمـــــة  )5.447( المحســـــوبة) ت(الجـــــدول الســـــابق أن قيمـــــة يتضـــــح مـــــن 
وهــذا يعنــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين مســتوى درجــات المجمــوعتين التجريبيــة  ،الجدوليــة

 حجـم إليجـاد )إيتـا( مربـع وبحسـاب والضابطة لصالح طالبات المجموعة التجريبيـة فـي بعـد المرونـة،
 كبيـر أثـر حجـم يشـير إلـى امّمـ (0.14) يتجـاوز وهـو  (0.252))إيتـا( مربـع قيمـة أن اتضـح األثـر؛
 أثـر يؤكـد وهـذا ،)5.2(كمـا يوضـحها الجـدول  )إيتـا( بمربـع األثـر تقـدير مسـتويات تصـنيف وفـق
  .وبناء على هذا يمكن للباحثة قبول الفرض الثاني للدراسة الواضح ستراتيجيةاال

  

  

  ًللدراسةنتائج اختبار الفرض الثالث : ثالثا.  

  :ينص الفرض الثالث على أنه

بين متوسط درجات طالبات ) α  0.05 ≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
) التقليديـة(ومتوسـط درجـات  طالبـات المجموعـة الضـابطة ) القبعـات السـت(المجموعة التجريبية 

  .في مهارة األصالة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية

ط درجــــات طالبــــات للمقارنــــة بــــين متوســــ) ت(والختبــــار هــــذا الفــــرض تــــم اســــتخدام اختبــــار
المجموعــة التجريبيــة ومتوســط درجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة علــى اختبــار التفكيــر اإلبــداعي 

  5.4). (فكانت النتائج كما يوضح الجدول 



128 

  )5.4( الجدول 
للمقارنة بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات ) ت(يبين نتائج اختبار

  بطة في مهارة األصالة في اختبار التفكير اإلبداعي البعديطالبات المجموعة الضا

 المتوسط العدد مجموعة
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
"ت"  

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

η2 
حجم 
 التأثير

تجريبية 
 6.050 50.111 45 بعدي

8.260 0.000 
دالة عند 

 كبير 0.437 0.01
ضابطة 
 12.188 33.356 45 بعدي

  2.00) =0.05(وعند مستوى داللة ) 88(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة * 
  2.66) =0.01(وعند مستوى داللة ) 88(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة ** 

الجدولية ) ت(أكبر من قيمة  )8.260(المحسوبة ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 األثر؛ حجم إليجاد )إيتا( مربع لصالح طالبات المجموعة التجريبية في بعد األصالة، وبحساب
 وفق كبير أثر حجم يشير إلى اممّ (0.14) يتجاوز وهو  (0.437))إيتا( مربع قيمة أن اتضح

 أثر يؤكد وهذا ،)5.2(ها الجدول كما يوضح )إيتا( بمربع األثر تقدير مستويات تصنيف
  .         وبناء على هذا يمكن للباحثة قبول الفرض الثالث للدراسة ؛الواضح ستراتيجيةاال

  ًنتائج اختبار الفرض الرابع للدراسة: رابعا.  

  :ينص الفرض الرابع على أنه
بين متوسط درجات طالبات  )α  0.05 ≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في ) التقليدية(ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ) القبعات الست(المجموعة التجريبية 
  .اإلفاضة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية مهارة

البــــات للمقارنــــة بــــين متوســــط درجــــات ط) ت(والختبــــار هــــذا الفــــرض تــــم اســــتخدام اختبــــار
المجموعـــة التجريبيـــة ومتوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي اختبـــار التفكيـــر اإلبـــداعي 

  .)5.5(البعدي فكانت النتائج كما يوضحها الجدول 
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  )5.5(الجدول 
للمقارنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات ) ت(يبين نتائج اختبار 

  في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي) التوسع(ارة اإلفاضة المجموعة الضابطة في مه

 المتوسط العدد مجموعة
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
"ت"  

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

η2 
حجم 
 التأثير

تجريبية 
 1.193 3.378 45 بعدي

4.189 0.000 
دالة عند 

 كبير 0.166 0.01
ضابطة 
 1.641 2.111 45 بعدي

 2.00) =0.05(وعند مستوى داللة ) 88(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة * 

  2.66) =0.01(وعند مستوى داللة ) 88(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة ** 
 الجدولية) ت(أكبر من قيمة ) 4.189( المحسوبة) ت(الجدول السابق أن قيمة  من يتضح

وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 
 األثر؛ حجم إليجاد )إيتا( مربع اإلفاضة، وبحسابمهارة لصالح طالبات المجموعة التجريبية في 

 وفق كبير أثر حجم يشير إلى اممّ   (0.14)يتجاوز وهو  (0.166))إيتا( مربع قيمة أن اتضح
 أثر يؤكد وهذا ،)5.2(كما يوضحها الجدول  )إيتا( بمربع األثر تقدير مستويات يفتصن
  .وبناء على هذا يمكن للباحثة قبول الفرض الرابع  للدراسة ،الواضح ستراتيجيةاال

  ًنتائج اختبار الفرض الخامس للدراسة: خامسا.  
  :ينص الفرض الخامس على أنه

بين متوسط درجات طالبات )  α  0.05 ≤(مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
) التقليديـة(ومتوسـط درجـات  طالبـات المجموعـة الضـابطة ) القبعـات السـت(المجموعة التجريبية 

  .البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبيةلية في اختبار التفكير اإلبداعي في الدرجة الك

ة بــــين متوســــط درجــــات طالبــــات للمقارنــــ) ت(والختبــــار هــــذا الفــــرض تــــم اســــتخدام اختبــــار
 المجموعـــة التجريبيـــة ومتوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي اختبـــار التفكيـــر اإلبـــداعي

  .)5.6(فكانت النتائج كما يوضحها الجدول  البعدي
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  )5.6(الجدول 
للمقارنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات ) ت(يبين نتائج اختبار 

  اختبار التفكير اإلبداعي البعدي المجموعة الضابطة في الدرجة الكلية في

 المتوسط العدد مجموعة
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
"ت"  

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

η2 
حجم 
 التأثير

تجريبية 
 12.556 100.600 45 بعدي

8.355 0.000 
دالة عند 

 كبير 0.442 0.01
ضابطة 
 22.353 68.667 45  بعدي

  2.00) =0.05(وعند مستوى داللة ) 88(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة * 
  2.66) =0.01(وعند مستوى داللة ) 88(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة ** 

) ت(أكبـــــر مـــــن قيمـــــة ) 8.355( المحســـــوبة) ت(يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن قيمـــــة 
وهذا يعني وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين التجريبيـة  ؛الجدولية

 حجم إليجاد )إيتا( مربع والضابطة لصالح طالبات المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية، وبحساب
 وفق كبير أثر حجم يشير إلى اممّ  (0.14) يتجاوز وهو  (0.442)إيتا مربع قيمة أن اتضح األثر؛
 أثــر يؤكــد وهــذا ،)5.2(كمــا يوضــحها الجــدول  )إيتــا( بمربــع األثــر تقــدير مســتويات يفتصــن
  .وبناء على هذا يمكن للباحثة قبول الفرض الخامس للدراسة ،الواضح ستراتيجيةاال
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  الفصل اخلامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
  واملقرتحات
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  مناقشة النتائج

  ًنتائج الفرض األول للدراسة مناقشة:أوال.  
  :ينص الفرض األول للدراسة على أنه

بين متوسط درجات طالبات ) α  0.05 ≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في ) التقليدية(ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ) القبعات الست(المجموعة التجريبية 

   .داعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبيةمهارة الطالقة في اختبار التفكير اإلب

للمقارنة بين متوسط درجات طالبات المجموعة ) ت(والختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار
  .التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي

اإلبــــداعي البعــــدي إلــــى توظيــــف  وتعــــزو الباحثــــة وجــــود فــــروق فــــي نتــــائج اختبــــار التفكيــــر
  .وذلك لصالح طالبات المجموعة التجريبية ؛في تدريس اللغة االنجليزية )القبعات الست(استراتيجية 

مات الدراســة وهــي التفكيــر لــدى الجميــع ولكــن بنســب متفاوتــة وهــذا يزيــد مــن ثقــة الباحثــة بإحــدى مســلّ 
  .وقابل للتدريب والنمو في بيئة صالحة

فـــي تـــدريس اللغـــة  )التقليديـــة(علـــى الطريقـــة  )القبعـــات الســـت(الباحثـــة تفـــوق طريقـــة  تفســـرو 
 )القبعـات السـت(ز بهـا طريقـة يـزات التـي تتمّيـنجليزية رغـم اسـتخدامها فـي نفـس الموضـوعات للممّ اإل

  :ومنها )التقليدية(على الطريقة 
  غيـر  اإلخفاقات وقد تدفعـه النتـائجتجعل المتعلم أكثر مثابرة واستعدادًا وتصميمًا على مواجهة

  .المرضية إلى مضاعفة الجهد
 تساهم في إشعار المتعلمين بقيمة أفكارهم.  
 تفتح األبواب لجهد الفرد المبدع.  
 تلغي الحواجز التي تقف في وجه القدرة الخّالقة.  
 تســـاهم فـــي تنميـــة قـــدرات التفكيـــر اإلبـــداعي إذ إن القبعـــات الســـت تنـــتج أفكـــارا غيـــر مألوفـــة، 

  .وتساهم في توليدها بطالقة وحرية

علـــى المجموعـــة ) القبعـــات الســـت(الباحثـــة تفـــوق طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة  تعـــزوكمـــا 
تــدفق األفكــار وتأجيــل الحكــم  علــى تشــجيع )القبعــات الســت( إلــى قــدرة طريقــة )التقليديــة(الضــابطة 

ر مـن األفكـار أكبـهذا من شـأنه أن يمكـن الطالبـة مـن الحصـول علـى كـم و  ،عليها إلى مرحلة متأخرة
ومهــارة ) القبعــات الســت(عالقــة واضــحة بــين هــذه الطريقــة  حيــث أن هنــاك ؛طالقــةالؤدي إلــى تــ التــي
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، موضـــوعلبعـــدد األفكـــار المنتميـــة ل -كمـــا ورد فـــي األدب التربـــوي -ألن الطالقـــة تقـــاس ؛)الطالقـــة(
مـنح الطالبـات الطالقـة فـي و  ، -والرهبة خالية من التشدد - مرنة للطالباتكذلك توفير بيئة تعليمية 

ممــا ربــط الخبــرات الحاليــة بــالخبرات التــي تمتلكهــا الطالبــة،  التعبيــر، وســهولة تــدفق األفكــار، وأيضــاً 
   .السابقة في مدة زمنية محددةساعد على سرعة استدعاء الخبرات 

ـــكين( ودراســة ،)2005:هفــوده وعبــد( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة ـــودراس ،)2003:يــ  ةـ
  .يـــــفي تنمية التفكير اإلبداع )القبعات الست(ة ــــــالتي أشارت إلى أثر استراتيجي) 1997:كومبي(

حيــث أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة ) 2009:الشــايع والعقيــل(ت مــع دراســة لفــبيــد أنهــا اخت
مهارة الطالقة مما يـدل علـى أن اسـتخدام اسـتراتيجية إحصائيا بين متوسطات مجموعتي الدراسة في 

ال يــؤثر فــي تنميــة الطالقــة، وربمــا يعــزى هــذا االخــتالف إلــى صــغر  فــي التــدريس" القبعــات الســت  "
طالبـة، ) 90(فقـط، بينمـا فـي الدراسـة الحاليـة تكونـت مـن  طالبـاً ) 60(نة حيث تكونت مـن حجم العيّ 

  .وكذلك قصر فترة تنفيذ التجربة
  

 نتائج الفرض الثاني للدراسة مناقشة : ياً ثان.  
  :على أنه للدراسة ينص الفرض الثاني

بين متوسـط درجـات طالبـات ) α  0.05 ≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
في ) التقليدية(ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ) القبعات الست(التجريبية  المجموعة

  .التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية مهارة المرونة في اختبار

للمقارنـة بـين متوسـط درجـات طالبـات ) ت(والختبار هذا الفرض تـم اسـتخدام اختبـار  
المجموعـــة التجريبيـــة ومتوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي اختبـــار التفكيـــر اإلبـــداعي 

  .البعدي 
عـــن الطريقـــة  )القبعـــات الســـت(تـــي تتميـــز بهـــا طريقـــة وتعـــزو الباحثـــة ذلـــك إلـــى المميـــزات ال

ـــ )التقليديـــة( فنتـــائج الفـــرض الســـابق ) المرونـــة(و) الطالقـــة(بـــين  ةإضـــافة إلـــى وجـــود عالقـــة ارتباطي
وعلــى العكــس ) المرونــة(مهــارة أعطــت بعــض الــدالالت علــى وجــود اخــتالف بــين المجمــوعتين فــي 

جـة الفـرض السـابق التـي تشـير إلـى وجـود فـروق تعـزز مـن نتي) المرونـة(وجود فروق دالـة فـي مهـارة 
  .ذات داللة في مهارة الطالقة

ودراســــة ، )2003:كينــــي(ودراســــة  ،)2005:فــــوده وعبــــده(دراســــة مــــع وتتفــــق هــــذه النتيجــــة 
  .في تنمية التفكير اإلبداعي) القبعات الست(التي أشارت إلى أثر استراتيجية ) 1997:كومبي(

 حيــث أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة) 2009:الشــايع والعقيــل(مــع دراســة  لفــتبيــد أنهــا اخت
ممــــا يــــدل علــــى أن اســــتخدام  ،بــــين متوســــطات مجمــــوعتي الدراســــة  فــــي مهــــارة المرونــــة إحصــــائياً 
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في التدريس ال يؤثر في تنمية المرونة، وربما يعزى هـذا االخـتالف إلـى " القبعات الست "استراتيجية 
) 90(فقـط، بينمـا فـي الدراسـة الحاليـة تكونـت مـن  طالبـاً ) 60(مـن  حجـم العينـة حيـث تكونـت صغر

  .طالبة، وكذلك قصر فترة تنفيذ التجربة
  

  ًنتائج الفرض الثالث للدراسة مناقشة:ثالثا.  

  :على أنه للدراسة ينص الفرض الثالث

بين متوسط درجات طالبات ) α  0.05 ≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
) التقليديـة(ومتوسـط درجـات  طالبـات المجموعـة الضـابطة ) القبعـات السـت(المجموعة التجريبية 

  .في مهارة األصالة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية

ط درجــــات طالبــــات للمقارنــــة بــــين متوســــ) ت(والختبــــار هــــذا الفــــرض تــــم اســــتخدام اختبــــار
المجموعـــة التجريبيـــة ومتوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي اختبـــار التفكيـــر اإلبـــداعي 

  .البعدي 

تعزو الباحثة الفـروق فـي نتـائج اختبـار التفكيـر اإلبـداعي البعـدي فـي األصـالة إلـى اسـتخدام 
لمجموعـة التجريبيـة وهـذا في تدريس اللغـة االنجليزيـة وذلـك لصـالح طالبـات ا )القبعات الست(طريقة 

ولكـن بنسـب متفاوتـة وقابـل  ،مات التفكير وهـي التفكيـر لـدى الجميـعيزيد من ثقة الباحثة بإحدى مسلّ 
  .للتدريب والنمو في بيئة صالحة

فــي تــدريس اللغــة  )التقليديــة(علــى الطريقــة  )القبعــات الســت(كمــا تعــزو الباحثــة تفــوق طريقــة 
 )القبعـات السـت(يـز بهـا طريقـة يـزات التـي تتمّ اإلنجليزية رغـم اسـتخدامها فـي نفـس الموضـوعات للممّ 

 دراسـة :وتتفق هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه بعض الدراسات السابقة مثـل ،)التقليدية(من الطريقة 
ودراســــــة ، )2003:يكينــــــ(ودراســــــة  ،)2005:فــــــوده وعبــــــده (ودراســــــة  ،)2009:الشــــــايع والعقيــــــل(
  .يــــــفي تنمية التفكير اإلبداع) القبعات الست(ة ــارت إلى أثر استراتيجيــــــالتي أش) 1997:كومبي(

حيــث أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة ) 2009:الشــايع والعقيــل(مــع دراســة  لفــتبيــد أنهــا اخت
ــــى ــــدل عل ــــين متوســــطات مجمــــوعتي الدراســــة  فــــي مهــــارة األصــــالة ممــــا ي ســــتخدام أن ا إحصــــائيا ب

فــي التــدريس ال يــؤثر فــي تنميــة األصــالة، وربمــا يعــزى هــذا االخــتالف  ،"القبعــات الســت"اســتراتيجية 
فقــط، بينمــا فــي الدراســة الحاليــة تكونــت مــن  طالبــاً ) 60(حيــث تكونــت مــن  ،إلــى صــغر حجــم العينــة

  .طالبة، وكذلك قصر فترة تنفيذ التجربة) 90(

) القبعــات الســت(تفــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة مــن المالحــظ مــن نتــائج هــذا الفــرض 
وذلك كان متوقع مـن خـالل اسـتعراض لنتـائج الفـروض ) التقليدية(على طالبات المجموعة الضابطة 
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فالطالقــة ) الطالقــة، المرونة،األصــالة(الســابقة للعالقــة القويــة بــين مهــارات التفكيــر اإلبــداعي الــثالث 
وقد يرجع ذلـك  ،ن إلى األصالة فالكم يولد الكيف كما يقول البعضتؤدي إلى المرونة وكلتاهما يؤديا

  :إلى أسباب مختلفة، منها

  مــا تتميــز بــه طريقــة القبعــات الســت مــن الطريقــة التقليديــة حيــث تســاعد األولــى علــى إزالــة
الفجـــــوة بـــــين المعلمـــــة والطالبـــــات وبـــــين الطالبـــــات وبعضـــــهن الـــــبعض كمـــــا وتســـــاهم فـــــي 

  .معوقات التفكير كالخجل والخوف وغيرهامساعدتهن على التخلص من 

 تفـوقهن فـي ى تفوق طالبات المجموعة التجريبية في مهارتي الطالقـة والمرونـة قـد يـؤدي إلـ
  .مهارة األصالة

 ،واالعتــزاز بــذلك  كثــرة البــدائل المتاحــة أمــام الطالبة،شــجعها علــى التفــرد باألفكــار الجديــدة
 .أمام زميالتها

  ًالفرض الرابع للدراسةنتائج مناقشة  : رابعا.  

  :على أنه للدراسة ينص الفرض الرابع
بين متوسط درجات طالبات  )α  0.05 ≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في ) التقليدية(ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ) القبعات الست(المجموعة التجريبية 
  .اإلفاضة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية مهارة

للمقارنــــة بــــين متوســــط درجــــات طالبــــات ) ت(والختبــــار هــــذا الفــــرض تــــم اســــتخدام اختبــــار
المجموعـــة التجريبيـــة ومتوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي اختبـــار التفكيـــر اإلبـــداعي 

  .البعدي 
    :انتيجة إلى عدة عوامل ومنهوترجع الباحثة ال

 ،وحـــث الطالبـــات علـــى التنقيـــب والبحـــث مـــن خـــالل  إثـــراء الوحـــدة المقترحـــة بكثيـــر مـــن التفاصـــيل
 .أو شبكة االنترنت ،مكتبة المدرسة

 ،ةوالتكليفات المنزلية حول الكثير من مفردات الوحد إثراء الوحدة المقترحة بكثير من األسئلة. 
فــوده وعبــده (وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أســفرت عنــه بعــض الدراســات الســابقة مثــل دراســة 

التــــي أشــــارت إلــــى أثــــر اســــتراتيجية ) 1997:كــــومبي(ودراســــة ، )2003:كينــــي(ودراســــة ، )2005:
  .في تنمية التفكير اإلبداعي) القبعات الست(

حيــث أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة ) 2009:الشــايع والعقيــل(دراســة ت مــع لفــبيــد أنهــا اخت
في مهارة اإلفاضة مما يدل على أن استخدام اسـتراتيجية  بين متوسطات مجموعتي الدراسة إحصائياً 

فــي التــدريس ال يــؤثر فــي تنميــة اإلفاضــة، وربمــا يعــزى هــذا االخــتالف إلــى صــغر " القبعــات الســت"
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طالبـة، ) 90(فقـط، بينمـا فـي الدراسـة الحاليـة تكونـت مـن  طالبـاً ) 60(حجم العينة حيث تكونت مـن 
  .وكذلك قصر فترة تنفيذ التجربة

  

  ًنتائج الفرض الخامس للدراسةمناقشة  :خامسا.  
  :على أنه للدراسة ينص الفرض الخامس

بين متوسط درجات طالبات )  α  0.05 ≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
) التقليديـة(ومتوسـط درجـات  طالبـات المجموعـة الضـابطة ) القبعـات السـت(المجموعة التجريبية 

  .البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبيةلية في اختبار التفكير اإلبداعي في الدرجة الك

ســــط درجــــات طالبــــات للمقارنــــة بــــين متو ) ت(والختبــــار هــــذا الفــــرض تــــم اســــتخدام اختبــــار
 المجموعـــة التجريبيـــة ومتوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي اختبـــار التفكيـــر اإلبـــداعي

  .البعدي

ر الباحثة الفروق في نتائج اختبـار التفكيـر اإلبـداعي البعـدي فـي الدرجـة الكليـة لصـالح وتفسّ 
 ،تـدريس اللغــة االنجليزيــة فــي )القبعـات الســت(طالبـات المجموعــة التجريبيــة إلـى توظيــف اســتراتيجية 

التفكيـر لـدى الجميـع ولكـن بنسـب متفاوتـة وقابـل : من ثقة الباحثـة بمسـّلماتي الدراسـة وهمـا وهذا يزيد
    .والنمو في بيئة صالحة، ويمكن تنمية اإلبداع باستخدام برامج أو طرائق تدريس معّينة، للتدريب

فــي تــدريس اللغــة ) التقليديــة(ة الطريقــعلــى ) القبعــات الســت(كمــا تعــزو الباحثــة تفــوق طريقــة 
) القبعـات السـت(نجليزية رغـم اسـتخدامها فـي نفـس الموضـوعات للمّميـزات التـي تتمّيـز بهـا طريقـة اإل

  :ومنها) التقليدية(على الطريقة 

  تشجع استراتيجية القبعات الست على تنمية التفكيـر اإلبـداعي علـى عكـس الطريقـة التقليديـة
  .على الحفظ وقليل من الفهم واالستيعابالتي ال تشجع إال 

  إزالـــة الفجـــوة بـــين المعلمـــة والطالبـــات وبـــين الطالبـــات وبعضـــهن  فـــيتســـاهم هـــذه الطريقـــة
: حيـــث ســـاهمت فـــي حـــل بعـــض المشـــكالت النفســـية عنـــد بعـــض الطالبـــات منهـــا، الـــبعض

ـــع مشـــاركًا ، الخجـــل والخـــوف مـــن المشـــاركة ـــات، وأصـــبح الجمي أو مـــن الخطـــأ أمـــام األخري
العقليــة عنــدهن بوجــه  المهــاراتفاعليــة دون خــوف أو حــرج، مّمــا كــان لــه األثــر فــي تنشــيط ب

 .عام والتفكير اإلبداعي بوجه خاص
  تعطي للمتعلم أفقًا واسعًا لالستماع الجيـد لجميـع وجهـات النظـر مـن جميـع األشـخاص ومـن

  .عدة أوجه
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 يمكــن تعلمهــا وممارســتها  تعطــي للمــتعلم منطقــًا علميــًا يــنص ويؤكــد علــى أن التفكيــر مهــارة
  .وٕاتقانها

  تعطي للمتعلم أرضًا خصبة لتنشئة هذه المهارة واالهتمام بها والتحليـق بهـا بعيـدًا عـن حـدود
فهــــي لغــــة بســــيطة واضــــحة هــــدفها االرتقــــاء بنوعيــــة وكفــــاءة ، التفكيــــر التقليــــدي أو النمطــــي

 .التفكير
 إتقان عملية الموازنة بين أنواع التفكير.  
 حيـث ، سجم مع تطبيقات التفكير اإلبـداعيوين، زرع أرض خصبة ومناسبة لممارسة اإلبداع

 .يتضمن تقديم مقترحات وتطوير أفكار جديدة
 دــــر لها من جانب واحــــة فال ينظـأو المشكل، ع جوانب الموضوعــــملمًا بجميالمتعلم ل ــــتجع .  
  مــع  ، عــاطف معهــم ويــتفهم طريقــة تفكيــرهميحــس بــاآلخرين فيتفاعــل معهــم ويت لمــتعلماتجعــل

منفتحًا علـى المتعلم والمرونة في التفكير مّما يجعل ، أكبر على فهم اآلخرين واحتوائهم قدرة
 .ارهمآراء اآلخرين وأفك

 دةـــرة الواحـــار للفكــادة االنتصـــروج من عـن والخـريــة مع اآلخـوط متوازيــر في خطــــالتفكي. 

ســات تشــير إلــى وجــود عالقــة النتــائج تــدعم مــا ورد فــي األدب التربــوي مــن دراوأيضــًا هــذه   
، فــالكم يولــد الكيــف ؛) األصــالة الطالقــة، المرونــة،(بــين بعــض مهــارات التفكيــر اإلبــداعي  ةارتباطيــ

، فنتيجـــة )األصـــالة(وكلتاهمـــا يؤديـــان إلـــى ) المرونـــة(تـــؤدي إلـــى ) الطالقـــة(كمـــا يقـــول الـــبعض أن 
الطالقــة (ونتيجــتهن فــي مهــارتي ) المرونــة(تؤيــد نتيجــتهن فــي مهــارة ) الطالقــة(رة مهــاالطالبــات فــي 

ونتيجــتهن فــي المهــارات الــثالث تؤيــد نتيجــتهن فــي  ،)األصــالة(تؤيــد نتيجــتهن فــي مهــارة ) والمرونــة
  .والعكس) اإلفاضة(مهارة 

عبــده فــوده و (وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أســفرت عنــه بعــض الدراســات الســابقة مثــل دراســة 
التـــي أشـــارت إلـــى أثـــر اســـتراتيجية )  1997:كـــومبي(ودراســـة ، )2003:كينـــي(ودراســـة ، )2005:
  .في تنمية التفكير اإلبداعي) القبعات الست(

حيــث أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة ؛ )2009:الشــايع والعقيــل(مــع دراســة  تلفــأنهــا اخت إالّ 
  .بين متوسطات مجموعتي الدراسة  في الدرجة الكلية في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي إحصائياً 

فـــي التـــدريس ال يـــؤثر فـــي تنميـــة " القبعـــات الســـت "ممـــا يـــدل علـــى أن اســـتخدام اســـتراتيجية 
مهــارات التفكيــر اإلبــداعي، وربمــا يعــزى هــذا االخــتالف إلــى صــغر حجــم العينــة حيــث تكونــت مــن 
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ـــاً ) 60( ـــة تكونـــت مـــن فقـــط طالب ـــذ ) 90(، بينمـــا فـــي الدراســـة الحالي ـــرة تنفي ـــة، وكـــذلك قصـــر فت طالب
  .التجربة

  :تجمل الباحثة القول معلقة على نتائج الدراسة على النحو التالي وأخيراً      

  أثبتــت نتــائج الدراســة فعاليــة اســتراتيجية القبعــات الســت فــي تنميــة التفكيــر اإلبــداعي فــي
اركة وذلــك ألن هــذه االســتراتيجية تشــجع علــى الكتابــة والمشــتــدريس اللغــة اإلنجليزيــة؛ 

  .عد قوة دافعة نحو اإلبداعوتوالتخلص من الخجل والخوف 
  تســاعد اســتراتيجية القبعــات الســت علــى إزالــة الحــواجز بــين المعلــم والمتعلمــين ممــا يزيــد

لـذي يحـد عـن النقـد المباشـر ا من جرأة الطالب على المشـاركة والكتابـة اإلبداعيـة بعيـداً 
 .من اإلبداع ويعوق تقدمه

 هم ساوت الطالب و حاجاتهموتكشف عن ميول  ،د هذه االستراتيجية مسلية وممتعةــتع
  .بشكل ملحوظ في تنمية التفكير اإلبداعي

 ةـــالطالقة، المرونة، األصال(ر اإلبداعي ـــيـهناك عالقة وثيقة بين بعض مهارات التفك ،
ول ـــفإن الطالقة تؤدي إلى المرونة وكلتاهما يؤديان إلى األصالة أي كما يق )واإلفاضة

 .)133:2006السميري،( البعض الكم يولد الكيف

مهــارات التفكيــر اإلبــداعي علينــا إذا أردنــا تنميــة  هصــل بأنــلفالقــول فــي هــذا اتخــتم الباحثــة 
  .كالقبعات الست وأمثالها توفير مناخ مناسب واستراتيجية مالئمة

  

 ةــــالدراس توصيات 
 تقـدم ومنهجهـا الدراسـة حـدود ضـوء وفـي نتـائج، هـذه الدراسـة مـن هإليـ توصـلت مـا ضـوء في  

 العملـي التطبيـق إلـى الدراسـة بنتـائج الوصـول فـي تسـاهم أن يمكـن التوصـيات مـن الباحثة مجموعة
  : التوصيات لهذه عرض يلي وفيما اللغة اإلنجليزية، في مجال تدريس

  

) الطالقــة، المرونــة، األصــالة، اإلفاضــة(االهتمــام بتنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي ضــرورة  .1
  .ةــفي تدريس اللغة اإلنجليزي) القبعات الست(ة ـلدى الطالبات من خالل استخدام استراتيجي

 إعداد برنامج تدريبي للمعلمين أثناء الخدمة لتدريب المعلمين على كيفية توظيف استراتيجية .2
  .ةــي في اللغة اإلنجليزيــفي تدريس اللغة اإلنجليزية  لتنمية التفكير اإلبداع) الستالقبعات (
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في المذاكرة، وعمل الواجبات ) القبعات الست(توجيه الطالبات إلى االستفادة من استراتيجية  .3
المنزليــة فـــي مـــادة اللغـــة اإلنجليزيـــة؛ ألنهـــا تعطــي للمـــتعلم أرضـــًا خصـــبة ومناســـبة لممارســـة 

وتجعلـــه ينســـجم مـــع تطبيقـــات التفكيـــر اإلبـــداعي حيـــث يتضـــمن تقـــديم مقترحـــات  اإلبـــداع،
  .وتطوير أفكار جديدة

شـّيق بحيـث  بأسـلوب وعرضـها ،ومحتواهـا اللغـة اإلنجليزيـة منـاهج تخطـيط فـي النظـر إعادة .4
لــدى ) الطالقــة، المرونــة، األصــالة، اإلفاضــة(ترّكــز علــى تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي 

  .ة األساسية العليا، وليس االقتصار على المعلومات والمعارفطلبة المرحل
لالهتمـام  أطـول وقـت إعطـاء علـى المعلمـين يسـاعد مّمـا الدراسـي؛ المـنهج محتـوى تقلـيص .5

 . اإلبداعي بشكل خاص والتفكير بالتفكير بشكل عام،
والبعـد  ،الحديثـة التـدريس وأسـاليب طـرق اسـتخدام علـى اللغـة اإلنجليزيـة تـدريس فـي التركيـز .6

قبـل  مـن الفّعالـة بالمشـاركة االهتمـام دون  الحفـظ علـى ترّكـز التـي التقليديـة األسـاليب عـن
  . الطلبة

  

 ةــالدراس مقترحات  
  :التالية والبحوث الدراسات اقتراح يمكن ونتائجها الحالية الدراسة أهداف ضوء في

 التفكيـر تنميـة اللغـة اإلنجليزيـة علـى تـدريس فـي) القبعـات السـت( اسـتراتيجية توظيـف .1
 . المدرسية المراحل جميع في اإلبداعي

مهـارات  تنميـة علـى اللغـة اإلنجليزيـة تـدريس فـي) القبعـات السـت (اسـتراتيجية أثـر دراسـة .2
 .التفكير الناقد لدى طلبة المرحلة األساسية العليا

اتخـاذ تنميـة مهـارة  علـى اللغـة اإلنجليزيـة تـدريس فـي) القبعـات السـت (استراتيجية أثر دراسة .3
 .وتجنب أخطاء التفكير لدى طلبة الصف الثامن األساسي ،القرار

تنميـة مهـارة القـراءة  علـى اللغـة اإلنجليزيـة تـدريس في )القبعات الست (استراتيجية أثر دراسة .4
 .الناقدة لدى طلبة المرحلة الجامعية
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سـين للغـة الدار  األفـراد لـدى) القبعـات السـت (باسـتراتيجية الـوعي نمـو مـدى لتحديـد دراسـة .5
 .اإلنجليزية

 تحصـيل علـى اللغـة اإلنجليزيـة  تـدريس فـي) القبعات الست (استراتيجية توظيف أثر دراسة .6
 .الثامن األساسي بغزة طالبات الصف

 ،اإلبـداعي التفكير تنمية اللغة اإلنجليزية في تدريس في) القبعات الست (استراتيجية فاعلية .7
 .حديثة تدريسية باستراتجيات ومقارنتها والتحصيل

تنميـة  علـى اللغـة اإلنجليزيـة تـدريس فـي) القبعـات السـت (اسـتراتيجية توظيـف أثـر دراسـة .8
 .طلبة المرحلة الثانوية مهارات ما وراء المعرفة لدى

تنمية مهـارة  على اللغة اإلنجليزية تدريس في) القبعات الست (استراتيجية توظيف أثر دراسة .9
  .طلبة المرحلة الثانوية لدىوالحس االجتماعي  ،حل المشكالت
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 . 56 - 18ص ص 

ــاوني فــي ). 2004. (العجمــي، وآخــرون .90 ــتعلم التع ــر ال ــداعيأث ــر اإلب ــى التفكي ــدرة عل ــة الق  تنمي
 ).(37، مجلة القراءة والمعرفة، العددوزيادة التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات

أثــر اســتخدام فنيــة دي بونــو لقبعــات التفكيــر الســتة علــى تنميــة ). 2010. (عــز الــدين، ســحر .91
 .بكليــات التربيــةمهــارات الحــل اإلبــداعي للمشــكالت فــي الكيميــاء لــدى طــالب الشــعب العلميــة 
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 أثر استخدام استراتيجية مقترحة في ضـوء نظريـة قبعـات التفكيـر). 2009. (علي، أبو الـدهب .93
الســت إلدوارد دي بونــو فــي تنميــة المســتويات المعياريــة لالســتماع لــدى تالميــذ الصــف الســادس 
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  )1(ملحق رقم 
  أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم

  مكان العمل  التخصص  االسم  الرقم

  عوض قشطه.د  .1
 تدريس وطرق المناهج في دكتوراه

  اإلسالمية الجامعة  اللغة اإلنجليزية

 تدريس وطرق المناهج في دكتوراه  صادق فروانة.د  .2
  اللغة اإلنجليزية

  اإلسالمية الجامعة

 تدريس وطرق المناهج في دكتوراه  سمر أبو شعبان.د  .3
  جامعة األزهر  اللغة اإلنجليزية

  محمد أبو ملوح.د  .4
 تدريس وطرق المناهج في دكتوراه

  مركز القطان التربوي  اللغة اإلنجليزية

 عفانة عزو  .د . أ  .5
  

 تدريس وطرق المناهج في دكتوراه
  الرياضيات

  اإلسالمية الجامعة

 نبهان سعد .د  .6
  ستدري وطرق المناهج في دكتوراه

  الغوث الدولية وكالة  الرياضيات

  اإلسالمية الجامعة  التدريس وطرق المناهج في دكتوراه  محمود الرنتيسي.د  .7
  اإلسالمية الجامعة  التدريس وطرق المناهج في دكتوراه  سناء أبو دقة.د.أ  .8
  اإلسالمية الجامعة  اللغوياتمشارك في -أستاذ  خضر خضر.د .9

  األقصى جامعة   تدريسال وطرق المناهج في دكتوراه األستاذ محمود .د.10

تدريس  وطرق المناهج في ماجستير  كمال أبو شملة.أ.11
  التربية و التعليم  اللغة اإلنجليزية

  مها برزق.أ.12
تدريس  وطرق المناهج في ماجستير

  مركز القطان التربوي  اللغة اإلنجليزية

  التربية والتعليم  التدريس وطرق المناهج في ماجستير  الربعي عائد .أ.13
  الغوث الدولية وكالة  بكالوريوس تربية لغة انجليزية  هالة صالح.أ.14
  الغوث الدولية وكالة  بكالوريوس تربية لغة انجليزية  سميرة عفانة.أ.15
  الدوليةالغوث  وكالة  بكالوريوس تربية لغة انجليزية  سلوى أبو منديل.أ.16
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  غـــــزة –الجامعـــة اإلســــالمية 
                                  ـات العليــــــــاــــــعمـــادة الدراســـــ

  ــــــــــــــةـــــربيـــــــالتـــــة ـــــــكليــــــــــــ
  ـرق تــدريسطقــسم المنـاهج و 

  
  اهللا هحفظ.......................................... ة /السيد

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

  تحكيم اختبار مهارات التفكير اإلبداعي/ الموضوع
  

تــدريس اللغــة ي جية القبعــات الســت فــأثــر توظيــف إســترات" تقــوم الباحثــة بــإجراء دراســة بعنــوان 
  ".األساسي بغزةالثامن  الصفت بداعي لدى طالبااإلنجليزية على  تنمية التفكير اإل

  :نرجو من سيادتكم إبداء الرأي حول اختبار مهارات التفكير اإلبداعي من حيث
  التحكيم  معايير الحكم
 طالبات ىمدى مناسبة االختبار لمستو 

  األساسيالثامن الصف 
  

  و السالمة اللغوية صحة المادة العلمية
  

  

    .التغييرو  ،إمكانية الحذف، واإلضافة
  

ــار يتكــون مــن  ــتتضــمن  ســؤال  )25(حيــث إن االختب ــى الشــكل أربع ة مهــارات رئيســية وهــي عل
  ". إلفاضةمهارة الطالقة، مهارة المرونة، مهارة األصالة، مهارة ا: "التالي

  

  والتقديروتفضلوا بقبول فائق االحترام 
  الباحثة                                                                                    

  كأماني السل
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  )3(ملحق رقم 
  اإلبداعي التفكير اختبار

 /الزمن الكلي لالختبار
 /الطالبة اسم
 / المدرسة اسم

  /الدراسي الصف
   /االختبار إجراء تاريخ

  
  : االختبار تعليمات
 : باإلجابة البدء قبل التالية التعليمات اقرئي/ الطالبة يعزيزت فضلك من
 اإلبداعي قدرتك على التفكير لقياس االختبار هذا يهدف . 
 اإلجابة قبل بعناية األسئلة اقرأ. 
 استغالل حاولي لذلك المحدد؛ وقته له كل تمرين تمرين، (25) االختبار من يتكون 

  .جيداً  الوقت
 التوسع– األصالة - ةالمرون– الطالقة( اإلبداعي التفكير مهارات يشمل االختبار.( 
 ،لك يؤذن أن قبل تمرين أي حل في تبدأ وال ال تقلب الصفحة.  
 إصبعك وارفعي عالٍ  بصوت تتحدثي الالتمرين  في البدء بعد أسئلة أية لديك كان إذا 

  .أسئلتك إجابة لتحاول بجانبك المعلمة ستجدي
 درجة (   ) لالختبار الكلية الدرجة .  

  
 ذاـــل السنوية؛ أو الفصلية أو الشهرية درجتك على رـيؤث ال تجريبي االختبار هذا :مالحظة

 . زميالتك من بأحد االستعانة ياولــتح وال نفسك على ثم أوالً  اهللا على ياعتمد
  .الباحثة مع تعاونك حسن على الشكر جزيل ولك

  
  

   الباحثة                                                                                     
 أماني السلك
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• Fluency:  

1- Find as many words as you can : The more words you write , 
the more points you get. 

 
1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
7 ---------------  8 -------------- 9 ------------- 
  
2 – Find as many adjectives as you can . The more you write the more 

points you gain. 
 

1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
7 ---------------  8 -------------- 9 -------------  
 
3 – Find as many words as you can that begin with word (Arab) 

1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
7 ---------------  8 -------------- 9 -------------  
 
4–Write as many words as you can that end with suffix (er) 
1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
7 ---------------  8 -------------- 9 -------------  
 

w   e    r    t    y    u    I    o    p    a    s    d    f    g    h    l    x   c    b    n   

  a  b   c   d   e  f  g   h   i   j   k   l   m   n  o  p  q  r   s  t   u   v   w   x   y   
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5– Find as many words as you can that have the same rhyme of 

the word (busy) 
1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
7 ---------------  8 -------------- 9 -------------  
 
6 – Find as many words as you can from the same word family to 

the verb (sing) 
1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
7 ---------------  8 -------------- 9 -------------  
 
7– Find as many words as you can from the following words:  
** windowpane** 

1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
** Palestinian ** 

1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 --------------  6 ------------ 
 
8– Find as many words as you can of the  word  

** an instrument ** 
1- Preposition            ------------------------ 
2-  Number    ------------------------ 
3- The plural of man            ------------------------ 
4- The Opposite of far   ------------------------ 
5- It gives us heat and light           ------------------------ 
6- The meaning of begin           ------------------------ 
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9- Put the word (like) in many sentences to get different meaning.  
1- ------------------------------------------------------ 
2- ------------------------------------------------------ 
3- ------------------------------------------------------ 
4- ------------------------------------------------------ 
 
10-Name all of  the things  that are food. 

1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
7 ---------------  8 -------------- 9 -------------  
 
11- Name all of  the things  that are musical instruments. 
1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
 
12-Write all of the  names of the singers  you know. 
1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
 
13- Write all of the  names of the countries  you know. 
1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
 

14- Add as many words  as you can to the network. 
 

  
  
  
  
  

  

clothes 
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 • Flexibility: 
Imagine you are a singer ,say the things you can do. 14-  

1- ------------------------------------------------------ 
2- ------------------------------------------------------ 
3- ------------------------------------------------------ 
4- ------------------------------------------------------ 
 
15-Why do you think that music is good? 
Music is good because     
1- ------------------------------------------------------ 
2- ------------------------------------------------------ 
3- ------------------------------------------------------ 
4- ------------------------------------------------------ 

  
Write all things you can do at the moment.  16-  

  
1- ------------------------------------------------------ 
2- ------------------------------------------------------ 
3- ------------------------------------------------------ 
4- ------------------------------------------------------ 

  
I used to play football when I was young, what about you?   17- 

  
I used to--------------------------------------  
I used to--------------------------------------  
I used to--------------------------------------  
I used to-------------------------------------- 
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I could sing (A'taba) when I was(ten) , what about you? 18-  
(make-play- dance-recite)  

  

I could--------------------------------------  

I could--------------------------------------  

I could--------------------------------------  

I could--------------------------------------  
  

Classify the following words:- 19- 
 

shirt- French- omelete -Egypt- burger -Arabic-Japan- Lebanon- 
English-kebabs -Palestine-trousers-pizza -socks-Chinese –skirt.   

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

CountriesFood    clothes Languages
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• Originality: 
20-Complete the puzzle with 10 of these new words and find new 
word number 11 in the puzzle . 
 
 
 
 
1- Please ------------ the poem. 
2- Music changes our ---------------- . 
3- America and France are --------------- countries. 
4- We can't live ----------- water. 
5- If you are ill , you need to see a ------------------ . 
6- Dabka is an example of ---------------- . 
7- The sea is ----------------- today because there's no wind. 
8- The same meaning of maybe ----------------. 
9- We make Kebab with ---------- meat . 
10- The ------------ of Mahmoud Darwish is famous. 
11- ------------------------------------------- 
 
 
 
2 

            
             
    

  
           

                 
                    
                    
                  
             

  
  

            
              
           

  
  

Calm   custom   doctor  feelings   ground   poetry    perhaps   western   without   recite 

10 9 

8 4  3 1 7 
6 

5 2 
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21-Find the numbers hiding in the following sentences: 
 

1. It would be dangerous to drive very fast.                             two                                        
2. If I've said something to hurt you, I am sorry.                  ----------   
3. Listen carefully to the people on the cassette.                    ----------      
4. When the plane took off, I very much wanted to cry.        ---------- 
5. We spent the best years of our lives at school.                  ----------  

 
 

22-Add suitable sentence to the network. 
  
  
  

  
 
  Food, eg : kebabs  

Customs, eg : Dabka Clothes, eg : hijab  

religion, eg : Islam  Buildings, eg : school  

Language, eg : Arabic  
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23-Rearrange these letters to make new words.  

  
r a i t g u 

  
  ---------------------------------------------------------   
  

y r e o t p 
  

---------------------------------------------------------  
  

e r u t c l u 
 

---------------------------------------------------------  
  
 
 

 
                                         
 
 
     
 
 

 
 

    hcian                                   gelnnad                            lespainte 

                 

--------------                 -------------             ------------- 
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• Elaboration:  
25-What is different in picture B?  
"A" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"B" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- There is a bird in the cage. 
2--------------------------------------------------------. 
3--------------------------------------------------------. 
4--------------------------------------------------------. 
5--------------------------------------------------------. 
6--------------------------------------------------------. 

Good Luck  
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  )4(ملحق رقم 
  

  دقيقة  (70)/الزمن الكلي لالختبار

 /الطالبة اسم

 /المدرسة اسم

  /الدراسي الصف

   /االختبار إجراء تاريخ

  : االختبار تعليمات

 : باإلجابة البدء قبل التالية التعليمات اقرئي/ الطالبة عزيزتي فضلك من

 اإلبداعي قدرتك على التفكير لقياس االختبار هذا يهدف . 

 اإلجابة قبل بعناية األسئلة اقرأ. 

 الوقـت  اسـتغالل حـاولي لـذلك المحـدد؛ وقتـه لـه سـؤال، كـل سـؤال (20)االختبـار مـن  يتكون
  .جيداً 

 التوسع– األصالة - المرونة– الطالقة( اإلبداعي التفكير مهارات يشمل االختبار.( 

 ،لك يؤذن أن قبل تمرين أي حل في تبدأ وال ال تقلب الصفحة.  

 إصـبعك وارفعـي عـالٍ  بصـوت تتحـدثي التمـرين ال فـي البـدء بعـد أسـئلة أيـة لـديك كـان إذا 
  .أسئلتك إجابة لتحاول بجانبك ستجدي المعلمة

 درجة (115) لالختبار الكلية الدرجة .  

 لـذا اعتمـدي السـنوية؛ أو الفصـلية أو الشـهرية درجتـك علـى يؤثر ال تجريبي االختبار هذا :مالحظة
 . زميالتك من بأحد االستعانة تحاولي وال نفسك على ثم أوال اهللا على

  .الباحثة مع تعاونك حسن على الشكر جزيل ولك

   الباحثة                                                                                    

  أماني السلك
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   :Fluency •الطالقة

1 – Find as many adjectives as you can . The more you write the more 
points you gain. 

 

 

1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
 
2– Make as many words as you can that begin with word (Arab) 
Example: Arab coffee 
 

1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
 
3–Write as many words as you can that end with (er) 
Example: writer 
 

1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
 
4– Write as many words as you can that have the same rhyme of the 
word (busy) 

 
1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
 
5– Find as many words as you can from the same word family to the 
verb (sing) 

1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
 
 

w   e    r    t    y    u    I    o    p    a    s    d    f    g    h    l    x   c    b    n   m  
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6– Find as many words as you can from the following word :  
** windowpane** 

 
1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
 
7– Find as many words as you can of the  word  

** an instrument **  
 

1- Preposition   ------------------------ 

2-  Number    ------------------------ 

3- The plural of man   ------------------------ 

4- The Opposite of far   ------------------------ 

5- It gives us heat and light  ------------------------ 

6- The meaning of begin   ------------------------ 
 
8- Put the word (like) in many sentences to get different meaning.  
1- ------------------------------------------------------ 
2- ------------------------------------------------------ 
3- ------------------------------------------------------ 
4- ------------------------------------------------------ 
 
9- Write  all of  the things  that are musical instruments. 

1 -------------     2 -------------- 3 -------------    
4 --------------- 5 ---------------  6 ------------ 
10-  Add as many words  as you can to the network. 

  

  
  
  
  
  

Food 
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  • :Flexibilityالمرونة   
Imagine you are a singer ,say the things you can do. 11-  

Example: 
I can sing songs  for children. 

 
1- ----------------------------------------------- 
2- ------------------------------------------------------ 
3- ------------------------------------------------------ 
4- ------------------------------------------------------ 
 
12 -Why do you think that music is important ? 
Music is important because it makes us dance. 

     

1- ------------------------------------------------------ 
2- ------------------------------------------------------ 
3- ------------------------------------------------------ 
4- ------------------------------------------------------ 

  
Write all things you can do at the moment.  13-  

Example: 
I can play tennis. 

 
1- ------------------------------------------------------ 
2- ------------------------------------------------------ 
3- ------------------------------------------------------ 
4- ------------------------------------------------------ 

  
I could sing (A'taba) when I was(ten) , what about you? 14-  

(make-play- dance-recite)  

I could-----------------------------------------  
I could-----------------------------------------  
I could-----------------------------------------  
I could-----------------------------------------  
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Classify the following words:- 15- 
 

shirt- French- omelete -Egypt- burger -Arabic-Japan- Lebanon- English-
kebabs -Palestine-trousers-pizza -socks-Chinese –skirt.   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CountriesFood    clothes Languages
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• Originality: األصالة 
16 - Complete the puzzle with 10 of these new words and find new 
word number 11 in the puzzle . 
 

 
 
 
1- Please ------------ the poem. 
2- Music changes our ---------------- . 
3- America and France are --------------- countries. 
4- We can't live ----------- water. 
5- If you are ill , you need to see a ------------------ . 
6- Dabka is an example of ---------------- . 
7- The sea is ----------------- today because there's no wind. 
8- The same meaning of maybe ---------------- . 
9- We make Kebab with ---------- meat . 
10- The ------------ of Mahmoud Darwish is famous. 
11- -------------------------------------------. 
 

Calm   custom   doctor  feelings   ground   poetry    perhaps   western   without   recite 
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17-Rearrange these letters to make new words.  

  
r a i  t g u 

  
  ---------------------------------------------------------  

  
e r u t c i u 

 
---------------------------------------------------------  

  
 

 
 

 
                                         
 
 
     
 
 

 
 

hcian                                     gelnnad                                    lespainte 
                 

--------------               -------------                   ------------ 
  
  
  
  
  
  
  
  

1  

2
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18-Find the numbers hiding in the following sentences: 
 

1. It would be dangerous to drive very fast.                        two                                   
2. If I've said something to hurt you, I am sorry.              ----------   
3. Listen carefully to the people on the cassette.               ----------      
4. When the plane took off, I very much wanted to cry.    ---------- 
5. We spent the best years of our lives at school.                ---------  

 

 
19-Add suitable sentence to the network. 
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  :Elaboration •  التوسع
20- Look at the two pictures, what is the different in picture B?  
"A" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"B" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Example: 
1- There is a bird in the cage. 
2--------------------------------------------------------. 
3--------------------------------------------------------. 
4--------------------------------------------------------. 
5--------------------------------------------------------. 

Good Luck  
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  )5(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  غـــــزة –الجامعـــة اإلســــالمية 

  ـــــــا                                ـــــــات العليـــــعمـــادة الدراســ

  ــــــــــــةـــــة التربيـــــــــــــــكليــــــــــــــــــ

  قــسم منـــاهج وطــرق تــدريس

  

  حفظه اهللا.......................................... ة /السيد
  

  ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم 
  

  تحكيم دليل المعلم/ الموضوع
  

أثـــر توظيـــف إســـتراتجية القبعـــات الســـت فـــي تـــدريس اللغـــة " تقـــوم الباحثـــة بـــإجراء دراســـة بعنـــوان 
  ". اإلنجليزية على  تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة

  .إستراتيجية القبعات الست وفقا لخطوات المعلم دليل إعداد إجراءاتها بعض في الدراسة وتتطلب

  :فيه من حيث نظركم وجهة وٕابداء الدليل قراءة سيادتكم من والمرجو 

 إستراتيجية القبعات الست لخطوات المعلم دليل في المحتوى عرض أسلوب. 

 التعليمي للمحتوى األنشطة مناسبة .  
   

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  

  الباحثة                                                                                   

 أماني السلك
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  )6(ملحق رقم 
  

  دليل المعلم
  

  :إعداد دليل المعلم باستخدام استراتيجية القبعات الست

 الثانية من كتـابقامت الباحثة بإعداد دليل المعلم لتوضيح كيفية تدريس الوحدة  الدراسية     
English for Palestine) (للصـف الثـامن والتـي بعنـوانA taste of Arab  culture) ( وفـق
  :وقد روعي عند إعداد الدليل ما يلي استراتيجية القبعات الست،

  

 صياغة األهداف في بداية كل درس بصورة إجرائية سلوكية يمكن قياسها .  

  طالبات الصف الثامن األساسياختيار وسائل تعليمية مناسبة لمستوى.  

 عرض المادة التعليمية بطريقة منطقية.  

 تحديد خطة السير في الدرس في ضوء استراتيجية القبعات الست.  

  تنـــوع أســـاليب التقـــويم والتأكيـــد علـــى التقـــويم المرحلـــي الـــذي يـــتم بعـــد كـــل خطـــوة مـــن
 .خطوات الدرس والتقويم الختامي في نهاية كل درس

  

  :المعلم على ما يليوقد اشتمل دليل 

 مقدمة لمعلم.  

 توظيف استراتيجية القبعات الست.  

 توجيهات عامة للمعلم.  

 األهداف العامة للوحدة موضوع الدراسة.  

 تحديد األهداف السلوكية لكل درس.  

 الخطة الزمنية لتدريس الوحدة موضوع الدراسة.  

 خطط الدروس.  
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  :المقدمة
  

  أختي المعلمة... أخي المعلم 
  عليكم و رحمة اهللا و بركاتهالسالم 

يهدف إعداد دليل المعلم هذا إلى مساعدة معلم اللغة اإلنجليزية في تـدريس الوحـدة الثانيـة مـن       
   A taste of Arab culture):(للصف الثامن والتي بعنوانEnglish for Palestine) ( كتاب

هـــذه الوحـــدة مـــن ســـتة حيـــث تكونـــت  وذلـــك فـــي ضـــوء توظيـــف اســـتراتيجية القبعـــات الســـت،
دروس اشـــتملت علـــى المهـــارات األساســـية الضـــرورية للمـــتعلم فـــي دراســـته الالحقـــة، وقـــد تـــم تصـــميم 
المادة العلمية باستخدام اسـتراتيجية القبعـات السـت بأسـلوب مناسـب يمكـن للمعلـم أن يتبعـه فـي تعلـيم 

  .الطالب
  

  : توظيف استراتيجية القبعات الست

قبعات ملونـة تعكـس كـل منهـا نمطـًا معينـًا مـن أنمـاط التفكيـر التـي اقترح إدوارد ديبونو ست 
حيــث اقترحــت بعــض المراجــع واألدبيــات  بحيــث تــوفر الوقــت والجهــد، ،تســاعد علــى تنظــيم األفكــار

تقديمها للطالب بصورة لعبة حتى تثير انتباههم وتعمق النواحي الوجدانية لديهم، وفيمـا يلـي توضـيح 
  :تطبيقها بسهولة في التدريس لهذه القبعات حتى نستطيع

  

  :القبعات الست للتفكير
وهــي التــي تعتنــي بالمعلومــات المتــوفرة والناقصــة التــي يحتــاج إليهــا الشــخص  :القبعــة البيضــاء -1

مــا تــأتي فــي المقدمــة فهــي أم القبعــات ومصــدر المعلومــات  ودائمــاً  ،فهــي قبعــة جمــع المعلومــات
فإجابـات  ،)الـخ...من، مـاذا، متـى، لمـاذا، كيـف، كـم، (وعادة ما يستخدم فيها أدوات االستفهام 

  .موضوع في بدء الحديث عن أيّ  األسئلة تكون معلومات ومعارف نحتاجها دائماً 

 أو ،ن تحتـاج إلـى تفسـير هـذه المشـاعرقبعـة تعنـى بالمشـاعر وترصـدها دون أ :القبعة الحمـراء -2
كــأن تســأل المعلمــة الطالبــات مــا شــعورك عنــد حصــولك علــى هديــة مــن والــديك؟  ،االنطباعــات

فعنــد حبنــا  ،وهــي قبعــة مهمــة حيــث أن كثيــر مــن مواقفنــا مــن األشــياء تحركهــا مشــاعرنا الخفيــة
 . وعند كرهنا لشيء ال نرى محاسنه ،لشيء ال نرى عيوبه
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فعنـد الحـديث  ،قبعة تبحث عن المخاطر والمشاكل والعيوب الظاهرة والباطنـة :اءالقبعة السود  -3
فعند اسـتخدامها تسـأل  ،عن شيء ومناقشة المشاكل التي قد تواجهنا فإنها تساعدنا على تفاديها

 .مالمشاكل التي يواجهها،،،  ماالمخاطر،،، المعلمة ماعواقب

تســــأل المعلمــــة عــــن فوائــــد شــــيء مــــا واآلثــــار قبعــــة المحاســــن وااليجابيــــات ف :القبعــــة الصــــفراء -4
 .اإليجابية والمحاسن

وتفـتح  ،قبعة اإلبداع ففيها حل للمشاكل ووضع البدائل واالقتراحـات لشـيء مـا :القبعة الخضراء -5
 . ما البدائل ما االقتراحات الممكنة، ،... مجاالت للخيال فتسأل المعلمة ماذا لو حدث

ــاء -6 ــة الزرق ــالبرامج والخطــط وتلخــيص األفكــار والــتحكم فــي عمليــات  تعتنــي هــذه القبعــة :القبع ب
فهي تقوم بتلخيص األفكار فقد تسأل المعلمة ما أهم فوائد كذا ؟ اكتبي ما ال يزيد عـن  ،التفكير

  .يتحدث عن النظافة ، ضعي  جدوال لمواعيد زيارة الجدة صممي شعاراً  ،... سطرين حول
  

  :للتفكير في التدريس الهدف من تطبيق إستراتيجية القبعات الست
  :تعطي للمتعلم

  

  ًلالستماع الجيد لجميع وجهات النظر من جميع األشخاص ومن عدة أوجه واسعاً  أفقا.  

  ًينص ويؤكد على أن التفكير مهارة يمكن تعلمها وممارستها وٕاتقانها علمياً  منطقا.  

  ًعـن حـدود التفكيـر التقليـدي  خصبة لتنشـئة هـذه المهـارة واالهتمـام بهـا والتحليـق بهـا بعيـداً  أرضا
 .فهي لغة بسيطة واضحة هدفها االرتقاء بنوعية وكفاءة التفكير ،أو النمطي

 التركيز على أهمية المعلومات والتدقيق الواعي في مصداقيتها. 

 إتقان عملية الموازنة بين أنواع التفكير. 

 حيــث  ،اإلبــداعي وينســجم مــع تطبيقــات التفكيــر ،زرع أرض خصــبة ومناســبة لممارســة اإلبــداع
 .يتضمن تقديم مقترحات وتطوير أفكار جديدة

  ًأو المشكلة فال ينظر لها من جانب واحد ،بجميع جوانب الموضوع تجعل الفرد ملما . 
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 مــع  قــدرة  ،تجعــل الفــرد يحــس بــاآلخرين فيتفاعــل معهــم ويتعــاطف معهــم ويــتفهم طريقــة تفكيــرهم
ــ والمرونــة فــي ،فهــم اآلخــرين واحتــوائهم أكبــر علــى علــى آراء  ا يجعــل الفــرد منفتحــاً التفكيــر مّم

 .اآلخرين وأفكارهم

 التفكير في خطوط متوازية مع اآلخرين والخروج من عادة االنتصار للفكرة الواحدة. 

 االعتراف بالمشاعر كجزء من التفكير.  
  

  :أهداف القبعات الست للتفكير
  

   .االنتقال من عرضية التفكير وعشوائيته إلى تعّمد التفكير - 1

  .تبسيط وتوضيح التفكير لتحقيق فاعلية أكبر – 2

  .تنظيم المعلومات -3
  

  :مميزات استخدام التفكير بالقبعات الست
  .سهلة التعليم والتعلم واالستخدام  - 1

 .تستخدم على جميع المستويات  - 2

 .العّ تغذي بناء التركيز والتفكير الف  - 3

 .تقضي على أسلوب التفكير المتعاكس  - 4
  

  :دور المعلمة في  التدريس باستخدام استراتيجية القبعات الست للتفكير
  

  مرحلة التخطيط للتدريس: أوالً 

  :ثم تقوم بتحليل المعلومات إلى ،ن عنوان الدرستحليل  المحتوى بأن تنفذ خريطة معرفية تدوّ  - 1

  .معلومات متوفرة في الدرس -

ناقصـــة تحتـــاج إليهـــا المعلمـــة لتوضـــيح المفـــاهيم الـــواردة ولـــيس بالضـــرورة مطالبـــة معلومـــات  -
 .)معلومات إضافية القصص، ،كالشواهد من القرآن(: التلميذة بدراستها
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معلومات ناقصة تحتاجها التلميذة ويتم تحديـدها تبعـا للمرحلـة العمريـة والدراسـية فعلـى سـبيل  -
 .)لمعاني كلماتآداب، مهارات الحياة، تفسير ( :المثال

إذا وجـدت المعلمـة الـدرس متضـمنا لفوائـد شـيء : مثـال، للقبعـة المناسـبة تصنيف المحتـوى تبعـاً  - 2
مــا  إذا فهــو يتناســب والقبعــة الصــفراء، وٕاذا وجــدت تعــدادا لــبعض الســلوكيات الخاطئــة إذا فهــذا 

  .يتناسب والقبعة السوداء وهكذا

ففــي هــذه الحالــة تقــوم المعلمــة فــي  ،ات الســتقــد ال يتــوفر فــي المحتــوى مــا يناســب جميــع القبعــ - 3
 ،وال داعـي للتكلـف إذا تعـذر ذلـك ،التفكير في كيفية إتمام جميـع القبعـات بأسـئلة تجـدها مناسـبة

وال مــانع مــن ذلــك فالهــدف هــو تحقيــق  ،فقــد تجــد المعلمــة أنهــا اســتخدمت بعــض القبعــات فقــط
  .التفكير المتوازي قدر اإلمكان

 :المعلومات المستخلصة كاآلتيتقوم المعلمة بتنظيم  - 4

كيــف،  متــى، بمــن،: (أي األســئلة التــي تبــدأ ،تبــدأ بتــدوين األســئلة الخاصــة بالقبعــة البيضــاء -
   .أي األسئلة التي تساعد في جمع المعلومات )كم لماذا،

وكـــذلك مـــع بـــاقي  ،والتـــي تخـــص القبعـــة الحمـــراء ،تجمـــع األســـئلة التـــي تـــتكلم عـــن المشـــاعر -
 .القبعات

ــــتعلمبهــــذه الطر  -  ،يقــــة تكــــون المعلمــــة قــــد قامــــت بتنظــــيم المعلومــــات بشــــكل يســــاعد علــــى ال
 .ويساعدها على البدء السليم في تنفيذ التدريس

  

  مرحلة التنفيذ: ثانياً 
 

وتنفـذ إجـراءات الـدرس العاديـة مـن قـراءة نـص  ،في بدايـة الحصــــــــة تمهـد المعلمـة للـدرس كالعـادة .1
محتوى النص تبدأ المعلمة بالطلب من الطالبات أن يلبسن القبعـة وعند البدء في مناقشة  الخ،...

واإلجابـــة حولــهـــا، فضـًال  ،والسـؤال عنهـا ،معرفة الحقائق ،مذكرة إياهن بما عليهن فعله البيضاء،
 .عن األشكال والرسوم إن وجدت

أن يخلعـن القبعـة البيضـاء وأن يلبسـن القبعـة الحمـراء، مـذكرة إيـاهن  الطالبـات تطلب المعلمـة مـن .2
  ...ـــــــ أشعر ب: بأنهن معنّيات فقط بالتعبير عن مشاعرهن بالقول
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أن يخلعـن القبعـة الحمـراء وأن يلبسـن القبعـة السـوداء، وهنـا تـذكرهن  الطالبـاتتطلب المعلمـة مـن  .3
  . والمخاطر المتوقعةبأن عليهن ذكر العواقب والتحذير من المزالق 

تطلب المعلمة من الطالبـات أن يخلعـن القبعـة السـوداء وأن يلبسـن القبعـة الصـفراء، وهنـا تـذكرهن  .4
  .بأن عليهن أن يركزن فقط بااليجابيات والفوائد

تطلب المعلمة من الطالبات أن يخلعـن القبعـة الصـفراء وأن يلبسـن القبعـة الخضـراء وهنـا تـذكرهن  .5
ار المبدعـة والبـدائل المتعـددة لمعظـم المشـكالت التـي تـم الوقـوف عليهـا سـابقًا بالتركيز على األفك

  .والنظر إليها من منظور جديد متفائل

وهنـا تـذكرهن  .تطلب المعلمة من الطالبات أن يخلعـن القبعـة الخضـراء وأن يلبسـن القبعـة الزرقـاء .6
بمعنـى : أهـم الفوائـد مـثالً باالهتمام بتلخيص األفكار ومـاذا تعلمـن مـن هـذه األفكـار كـأن يلخصـن 

وفقـًا لتصـوراتهن  ،أن المعلمة تفتح حـدود التفكيـر بالموضـوع لتكـون الطالبـات أكثـر توسـعًا وتعمقـاً 
  .وتخفيفًا للقيود التي تعوقهن في العادة

  :موقع القبعات الست من التسلسل الزمني داخل الحصة
  

 يتم استخدامها في مرحلة التمهيد والعرض.  

  دقـــــائق ماعـــــدا القبعـــــة الحمـــــراء ال يســـــتغرق  )5-4(لكـــــل قبعـــــة مـــــن  )6(عـــــدد القبعـــــات
  .استخدامها ألكثر من دقيقة

  د 26 = )القبعة الحمراء(دقيقة 1+ 25= دقائق   5زمن كل قبعة ×   5عدد القبعات. 
 

  :همسات قبل البدء
  

التدريس بقبعات أختي المعلمة قبل أن تبدئي مستعينة باهللا تذكري هذه المبادئ العامة لضمان نجاح 
  :التفكير الست

  

 القبعة البيضاء هي أول القبعات طرحا وهي مفتاح لجميع القبعات حيث تحوي المعلومات . 

 القبعة الزرقاء آخر القبعات طرحا فهي الملخصة والمتحكمة في عمليات التفكير . 
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 ليس هناك تسلسل لباقي القبعات. 

  الصـــفراء فاإلبـــداع يحتـــاج إلـــى روح إيجابيـــة يستحســـن جعـــل القبعـــة الخضـــراء تعقـــب القبعـــة
 .والقبعة الصفراء تحتوي على اإليجابيات

  ًاســتخدام جميــع القبعــات فــي درس واحــد يمكــن اختيــار عــدد مــن القبعــات لــدرس  لــيس شــرطا
  .معين فما ال يدرك كله ال يترك جله

  دعي الطالبات  يتخيلن كما لو أنهن يلعبن لعبة تسمى لعبة قبعات التفكير. 

 قبل أن تبدئي باستخدامها في التدريس وضحي للطالبات مبادئ هذه اللعبة.  

  ًسنتخيل أن لدينا سـت قبعـات ملونـات ونرغـب بارتـدائها فسـنقوم بارتـداء كـل ( قولي لهن مثال
 وٕاذا ارتـدينا القبعـة الصـفراء مـثالً  ،ثم نتخيل أننا نخلعها ونرتدي األخرى ،قبعة لبعض الوقت

  .)الخ...بالتفكير في الفوائد واإليجابيات  جميعاً فهذا يعني أن نلتزم 

  ويــتم إعالمهــن بوقــت البــدء ووقــت  ،تــدريب الطالبــات علــى االلتــزام بالوقــت فلكــل قبعــة وقــت
 .االنتهاء

 ومـع الوقـت  ،البد أن تعرف الطالبات مدلول كل قبعـة وهـذا ال يحتـاج منـك أكثـر مـن أسـبوع
 .ستجدين الجميع قد استوعب الفكرة

 ألن مبادئ التربيـة تقـول البـد مـن إعـالم المـتعلم بهـدف  ،ي العمل دونهن فلن تنجحيال تبدئ
وال تقـــولي فـــي قـــرارة نفســـك   ،وألن عمليـــة الـــتعلم عمليـــة تفاعـــل بـــين المعلـــم والمـــتعلم ،الـــتعلم

وال حاجة لمعرفتهن بمـا أقـوم بـه وتـذكري أن رسـول اهللا عنـدما أردف الغـالم خلفـه  ،صغيرات
 .)الحديث...احفظ اهللا يحفظك (يا غالم إني أعلمك كلمات ثم بدأ بها (قال له 

 بل استفيدي من كونها تنظم المعلومات ،ال تتكلفي في حشر القبعات أثناء العرض. 

 خــاص بالــدرس كقــراءة الــنص أو حفــظ مــا يطلــب ال تلهيــك القبعــات عــن هــدفك التعليمــي ال
  .حفظه فما هي إال وسيلة منظمة وليست أداة تشتيت لك أو للطالبات
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  :توجيهات عامة للمعلم
  :أختي المعلمة،قبل أن تقوم بتدريس الوحدة الُمقترحة عليك مراعاة ما يلي/أخي المعلم

 علـى  ء فيـه دون أن يكـون ذلـك قيـداً واالنتفاع بمـا جـا ،قراءة هذا الدليل بإمعان لالسترشاد به
  .ابتكارك

 قراءة كل درس على حدة، قراءة دقيقة قبل البدء في إعداد بيئة التعلم.   

 تشجيع الطالب على استخدام مهارات التفكير اإلبداعي.   
  

  :األهداف العامة للوحدة موضوع الدراسة
الشخصية ألي منظومة تربوية، لـذا قامـت الهدف التربوي يشير إلى النواتج المتوقعة في جميع أبعاد 

وذلــك باالســتعانة باألهــداف الموضــوعة مــن قبــل  ؛الباحثــة بصــياغة أهــداف الوحــدة موضــوع الدراســة
وفيمـا يلــي عـرض لهــذه األهـداف التــي صـيغت فــي صـورة ســلوكية علـى النحــو  ،وزارة التربيـة والتعلــيم

  :التالي
The aim of the unit:  
By the end of this unit, students(Ss) are expected to be able to: 

 Use words connected to Arab culture. 

 Listen to a conversation. 

 Talk about Arab culture. 

 know the highlighted words. 

 Use .used to. & often for habits in the past. 

 Read a poem. 

 Write a bout a person life. 
 

  :األهداف السلوكية لكل درس في الوحدة موضوع الدراسة

تــم تحديــد األهــداف الســلوكية لكــل درس فــي دليــل المعلــم المعــد وفــق اســتراتيجية القبعــات الســت علــى 
  :النحو التالي
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Unit 2: A taste of Arab culture 
 

Lessons 1& 2 
                                                                                                                 Date: 
 

 Learning  objectives: 
 By the end of this lesson, Ss are expected to be able to: 

- Listen to a dialogue to answer questions. 
- Read the dialogue to answer questions. 
- Write words in a network about different parts of the national 

culture. 
- Ask and answer questions using stative verbs and the present simple. 
- Talk about what they could do when they were young. 
- Report sentences in the past simple. 
- Use quite, really and very correctly. 

 
 

Unit 2: A taste of Arab Culture 
 

Lessons 3&4                                                                          
                            

Date: 
   
 Learning  objectives: 
 

 By the end of this lesson, Ss are expected to be able to: 
- Answer questions on a passage. 
- Use the past simple tense ( used to – didn't use to) 
- Form new words about things and their persons. 

 

 
Unit 2: A taste of Arab Culture 

 
Lessons 5 & 6 

Date:

Learning objectives: 
 By the end of the lesson, Ss are expected to be able to: 
- identify the message of the poem. 
- understand and expand the meaning of some vocabularies. 
- listen to the poem to answer questions. 
- write about a person. 
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  :الخطة الزمنية في تدريس الوحدة موضوع الدراسة
) 2012-2011( تـــم تـــدريس الوحـــدة موضـــوع الدراســـة فـــي بدايـــة الفصـــل األول مـــن العـــام الدراســـي

وزمــن الحصــة  ،حصــص أســبوعياً ) 5(بواقــع  ثالثــة أســابيعحصــص تنفــذ خــالل ) 15(وذلــك بواقــع 
  .دقيقة) 45(
  

  :خطط الدروس

وهـــي  ،واألنشـــطة ،وقـــد اشـــتملت علـــى األهـــداف الســـلوكية لكـــل درس فـــي بدايتـــه، والخبـــرات
  :اإلجراءات التي تحول األهداف إلى نتاجات وتشمل األمور التالية

 حيث هو منظم العملية التعليمية: دور المعلم. 

 ة التعلميةحيث هو محور العملية التعليمي: دور الطالب. 

 إلسـتراتيجية القبعـات  حيث تم تنظيم المحتوى واألنشطة لكـل درس فـي الوحـدة تبعـاً : الطريقة
الســت، وتضــمنت الخطــط الوســائل واألدوات والمــواد المقتــرح اســتخدامها فــي تنفيــذ الــدروس 
وتحقيق األهداف، ووضعت مجموعة من أساليب التقييم للتعرف على مدى تحقيق األهداف 

  :ومنها

 .المالحظة المباشرة .1

 .أسئلة شفوية .2

 .أسئلة كتابية .3

 .متابعة حل تدريبات الكتاب .4

 .أوراق العمل .5

 .متابعة الواجبات البيتية .6

 .المناقشات الجماعية .7
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Unit 2 : A taste of Arab culture 
 
 

Lessons 1& 2                                                                                                    Date: 
     
Learning  objectives:                                                                                                                      
 By the end of this lesson, Ss are expected to be able to: 

- Listen to a dialogue to answer questions. 
- Read the dialogue to answer questions. 
- Write words in a network about different parts of the national culture. 
- Ask to answer questions using stative verbs and the present simple. 
- Talk about what they could do when they were young. 
- Report sentences in the past simple. 
- Use quite, really and very correctly. 

 

Key structure: -What's --- like? 
It looks/smells/sounds/taste beautiful/delicious/exciting/lovely. 

- I could sing when I was ten. 
- Rania could sing when she was ten. 
- This tastes quite/really/very bad. 

 

Key words: drum, guitar, 'oud, sfeeha, tablah, ground, instrument, seem, expert, busy, 
practice, look like, seem, expert, national, culture, customs, recite. 
A.V.M.: Ss' Books –WB –word cards –pictures –Cassette. 
 
 

Step Procedures 

Warming up 

Greetings – words making 

Make five words from the word " restaurant ''     (green hat)     
 

HW checking T checks homework. 

Revision 

T. Revises: burger, kebab, pizza  and guitar 

 using word cards .   (white hat) 
T. Checks Arabic meaning.                          
Ss. match the words with the pictures. 
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Presentation 
Activity 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activity 2 
 
 

Activity 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activity 4 

 
 
 
 
 

 
Activity 5 

 
 
 
 

T presents new words using the pictures : (white hat)   
 drum, tablah, 'oud, sfeeha. 
T holds the word card and its picture.  
T. says the word three times. T. checks Arabic meaning. drills. 
T asks: can you play the 'oud/drum/tablah?   
T tells class that they are going to match the words with the pictures. 
T gets some ss to read out the words. 
Ss in groups, match the words with the pictures. 
 

T with class, discusses the picture answering       (white hat) 
the two questions in the book.  
 

T Revises: restaurant, smell, delicious, taste, party   (white hat)  
 and starters. ( demonstration - acting ) 
T Checks Arabic meaning. 
Finish the sentences:( restaurant, starters, smells). 
1- This soup ----------- delicious. 
2- Salad and homos are ---------. 
3- We ate a delicious sfeeha in a  Palestinian ----------- yesterday. 
 

T presents new words :look like, ground, instrument,  (white hat) 
 busy, practice, expert, culture . ( demonstration) 
C/G/S repeat. 
Pre-listening: 
T Tells class that they're going to listen to a conversation between the Kamal 
family, Tina and Sami's friend Mike.  

T discusses the following pre listening task:   (white hat) 
Put √ or x:                                                                         
1- The kebabs taste and smell bad. 
2- Nadia can cook a big meal. 
3- Dr Kamal never plays  the 'oud. 
T plays the cassette. 
Ss listen to do the task. 
Ss in groups, compare answers. 
T checks answers. 
While listening 
T asks class to open books. Tells class that they're going to listen again to 
answer the questions in activity 3.  
T discusses questions a & b . 
T plays the cassette. 
Ss listen to the cassette then answer and compare answers in groups. 
T helps and checks. 
Post listening:  

Do you like Arab food/music or foreign                  (red hat)  
food/music? why? 
T tells class that they're going to read the conversation to do activity 4. 
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Activity 6 

 
 
 
 

 
 

Activity 7 
 
 
 

 
Activity 8 

 
 
 
 

 
WB 

Activity 1 
 
 
 
 

 
Activity 2 

 
 
 
 

T plays the cassette while ss follow in their books. 
T presents the activity in the book. Checks meanings of key words. 
T Discusses a & b with class. 
Ss read silently then work together to do the activity.  
T moves around to help and check. 
 

T revises : culture, food, music, religion, instrument (white hat) 
 and language. 
T checks Arabic meaning.  

T asks: What is your favorite food/music? (white hat) 

 What language do you speak?  (white hat) 

 What musical instrument can you play? (white hat) 

T presents new words: customs, national (white hat)   
 and clothes.(illustration)  

T asks: what makes a culture? (T draws a spider- gram). (green hat) 
 
T presents the activity in the book. Checks meanings of key words. 
T discusses the network with class. 
Ss in groups, add words to the network. 
T moves around to help and check. 

T revises : look, smell, sound, taste, beautiful, delicious, (white hat) 
 exciting, strong, sweet, wonderful, lovely. ( checks Arabic meaning ) 
T  presents new structure( stative verbs and the present simple with adjectives) 
giving enough models. 
T makes dialogues with some ss. 
Ss in pairs, make dialogues. 
T moves around to help and check. 
T presents the activity in the book. Checks meanings. 
T practices with a student. 
Ss in pairs, make dialogues. 
T moves around to help and check. 
T presents new structure giving enough models. 
T gives clues to help ss. 

Ss make their sentences about what they could/couldn't  (white hat) 
 do when they were young. 
 
 
T presents the activity in the book. Discusses the model dialogue. 
T practise similar dialogues with good ss. 
Ss act out the dialogue. 
T uses the ideas in the second part of the activity to make dialogues with ss. 
Ss in pairs, make dialogues. 
T moves around to help and check.

 T demonstrates the Ex.
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Activity 3 
 
 
 
 

 
 

Activity 4 
 

 
 

Activity5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Summative 
evaluation 

 
 
 

Rounding up 
 

 
H.W 

T does a model .
T encourages ss to complete.

 T moves around to help and check.                       

T presents new structure (white hat) 
( reporting sentences in the past)  
T asks : what could you do when you were ten? 
T reports the student's sentence on the board. 
T gives enough models. 
Ss say what the could do and other ss report what they said. 
 

T presents the activity in the book. (white hat) 
 Checks meanings of the verbs in the box. 
T discusses a & b with class. 
Ss work in groups. 
T moves around to help and check. 
 
T presents the activity. Gives a model. 
Ss say their sentences. 
Ss write sentences. 
T moves around to help and check. 

T presents " quite, really and very".      (white hat) 
 Gives enough models. 
T discusses a & b with class. 
Ss in pairs, finish the sentences. 
T moves around to help and check. 
T presents the activity in the book. 
T begins with class. 
Ss work in groups. 
T moves around to help and check. 

T presents the activity in the book. (white hat) 
T begins with class. 
Ss work in groups.
T goes to help and check. 

Ss talk about their best foods and musical instruments, (blue hat) 
saying why using stative verbs. 
 
Correct:1-The flowers are looking beautiful. 
2- The food taste good. 
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Unit 2: A taste of Arab culture 
 
 
Lessons 3&4                                                                                                           Date: 
 
 Learning  objectives:                                                                                                                      
By the end of this lesson, Ss are expected to: 

- Listen to answer questions. 
- Read to answer questions on a passage. 
- Use the past simple tense ( used to – didn't use to) 
- Form new words about things and their persons. 

 
Key structure: used to / didn't use to / did you use to ? 
 
Revised structures: past simple tense. 
 
Key words: calm – show – used to – without - musician – 'oud – lute – guitarist – 
improved – poetry-singers – feelings – writer-perhaps-electrician-builder. 
A.V.M.: Ss' books – WB – word cards – pictures – ( cassette) 
 

Step Procedures 

Warming up 
Greetings – a game/  Ss write adjectives beginning with           (green hat)
the letters of beautiful  

H.W. 
checking 

T checks homework. 

Revision 
T with Ss revises the main words of adjectives by            (red hat) 
 reading and acting the feelings. 
 

Presentation 

T presents the new words by using instrument              s (white hat) 
and in contexts: calm – show – used to – without - musician – 'oud – lute – guitar 
– improved – poetry. 
For example: 
1. Father isn't angry. He is calm. 
2. The teacher shows the map to the students . 
3. I used to be rich. I am poor now. 
4. I can't live without water. 
5. Sara likes music .She hopes to be a musician. 
6. I like to read the poetry of El Motanaby. 
7. His handwriting was not good. It became beautiful. He improved it. 

Drill Ss repeat as C/G/p. 

Practice 

Have you ever seen a guitar or 'oud?                      (white hat) 

Have you ever listened to a musician?                    (white hat) 

Do you like to read the Arabic poetry?                          (red hat) 
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Fill in the space:                     (white hat) 
1. He likes music. He hopes to be a --------. 
2. I love to read the Arabic ----for El Motanaby. 
3. The European musicians have-----the 'oud to the lute. 
4. Nader is always angry, but Nora is -------. 
T explains what to do . T does a model . Ss do another model . Ss do the last 
ones a lone. T checks answers. 

Introduction 

T introduces the lesson by saying that we are going to learn a new lesson about 
music and how it was improved. 
T elicits the title of the lesson. 
Ss listen to apart of music as a surprise to answer the following questions. 

1-Who is the singer?                 (white hat) 
 

2-What is her nationality?           (white hat) 
 

3-Do you like her songs?               (red hat) 
4- Imagine you are a singer ,say the things can you do.                (green hat)

Pre reading 
questions 

Before opening the books, Ss read some questions to be answered after listening.

Tick True or false:            (white hat) 
1. Music is at the heart of life.  (    ) 
2. Arabic classical music didn't come from ancient Arabic poetry.( )  
3. Arabic music is much more than the singer and the song.(    ) 
4. The 'Oud is only the musical instrument mentioned in the 

passage.(   ) 
Ss discuss the questions and understand what to do. 

Text Book 
skill Practice 

SS open their books reading the pictures. Ss listen to the cassette(T pauses to 
check following). Ss have three minutes to read silently and answer the pre 
reading questions. Ss compare their answers. T discusses them. 

While 
reading 

Paragraph 1  ( music ---- rock music) 
Ss listen to the first paragraph and work in groups to answer the following 
questions. 
Do as shown: 

1. Music is at the ------- of life. ( Finish)            (white hat) 

2. Does music help us show our feelings?  ( answer)       (white hat) 

3. What did people use to do as they worked?   ( answer) ( white hat) 

4. What did jazz and rock music grow out of?   ( answer)  ( white hat) 

5. Find the opposite of weak x --------         (white hat) 

6. Why do you think music is important?       (yellow hat) 

7. What will happen if there is no music in the life?       (green hat) 

 Paragraph 2  ( Arabic classical -------- today) 
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Put T or F:           (white hat) 
1. Arabic classical music came from ancient Arabic poetry and music. (  ) 
2. Music was at the heart of singing.    (   )  
3. Find the meaning of the word like = ------ 

 

Paragraph  3 ( Arabic -----ones.) 

Finish the sentences from the paragraph:                      (white hat) 
1. The person who plays music is a ------------. 
2. The 'oud and the guitar are musical ------------. 
 
Answer: 

3. Where did Classical Arab music come from?           (white hat) 

4. What did the Arab musicians do in the 8th                      (yellow hat) 
 and 10th centuries?  

 
 

Post reading 
 

Paragraph  4 ( perhaps   -----instrument) 
Do as shown:                       (white hat) 
1. The ---------- is often called the king of instruments.( Finish) 
2. The 'oud is very modern.( T /F) 
3. The 'oud became the European lute.( T/F) 
4. When did the 'oud reach its modern shape?     ( answer) 

5.In your opinion, what things can we do to improve music?   (green hat) 
T discusses answers with Ss. 
 
Ss sum up the lesson in  an interview between two students    (blue 
hat) 

Text book 
skill 

practice6 

T revises the main words by reading and giving     (white 
hat) 
 the Arabic meaning.(art – science – electricity -song – building) 
T presents the new words (electrician- guitarist - builder   ) 
Ss repeat as C/G/P. 
T presents how we can form the persons from the things they work with. 
T does a model . Ss do another model. Ss do the last ones alone.  
T checks answers. 
Practice: 

Finish the following sentences:                     (white hat) 
1. He studies science. He likes to be a --------. 
2. They went to the ---- to borrow some books. 
3. Adel imam is an ---------. 
4. The builder is a person who makes a lot of----. 

Answer:                          (green hat) 
 Find as many words as you can that ends with (er)  
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WB 1 page 
10 

T explains what to do .T does a model .            (white hat) 
 Ss do another model. Ss work in groups. 

WB 2 page 
11 

T explains what to do. T does a model, eg: I really like pizza. (red hat) 
 Ss do another model . Ss do the last ones alone in the same way. 
 T checks answers. 

Reading 
aloud 

Ss read their parts as their teacher shows them. 
T checks Ss' reading. 

Post reading Ss sum up the lesson in main sentences and write           (blue hat) 
them on their note books. 

Language 
and speaking 

Revision 

T revises the past form of some verbs. Ss read the verbs 

 and give the past form.           (white hat) 
write: 
play    : ----- 
------: went  
use    : ---- 
come   :----- 
T checks answers. 
Correct the mistakes: 
1. Ali go to school yesterday. 
2. We didn't played tennis last week. 
3. Do you travel to Paris last year? 
T checks answers. 

Presentation: 
 
 

Drill 

T presents the following sentences:                     (white hat) 
1. We often played football. 
2. She often sang as she worked. 

Ss repeat as C/G/P. 
T asks some questions: What did you/ she  do yesterday? 
How many times? 
Ss elicit the rule of often + past simple  for actions happened many times in 
the past. 
Practice: 
Ss give and write other sentences in the same way. 

 
 
 

T presents the key structure used to  
Ss repeat as C/G/P. drill. 
1. I used to have short hair in the old days. I have long hair now. 
2. Adel used to walk to school. He drives to school now. 

T asks some questions:                     (white hat) 
What did you use to have in the old days? Did you have short hair now? 
 Ss notice the structure and for what  it is used. 
Practice: 
Ss give  and write other models .T checks answers 

 
T presents some questions : Did you use to: 
Did you use to play tennis? 
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What did he use to do ? Ss repeat as C/G/p 
Ss notice how the question is formed. 
Ss give and  write another models in the same way. 

 

T presents the negative of used to ( didn't use to) in sentences: 

He didn't  use to play the guitar.             (black hat) 
He didn't use to ride to school. 
Ss notice how we can make negatives. 
SS make and write negative sentences in the same way. 
T checks answers. 

Text Book 
Skill practice 

Ss open their books reading the examples and the rules.  

Ss  sum up the rule.                (blue hat) 
Evaluation: 
Choose the correct answer: 
1. Heba ( use –used –used to ) play with matches. 
2. They ( don't – doesn't – didn't) use to play football. 
3. Where did you use to ( go – went – gone) ? 
T checks answers. 

Text Book 
Skill practice 

7 

T presents the activity and the structures and other prompts.  
SS repeat as C/G/P. 
T does a model with a good Student. 
Ss do another model. SS work in pairs.  
T checks answers. 

Text Book 
Skill practice 

8 

T presents the activity. T does a model . Ss do another model. ( Heba) used to ---
- , but I didn't use to------ 
Ss do another model .Ss begin to write in the same way. 
T checks answers. 

Rounding up Ss sum up the lesson. Ss say sentences with           (blue hat) 
 the structure used to. 

H.W. 
WB 3 page 

11 
 

 T presents the activity . T does a model . Ss do another model. Ss do the last 
ones alone at home. 
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Unit 2: A taste of Arab culture 
 

Lessons 5 & 6                                                                                                    Date: 
 
Learning objectives: 
 By the end of the lesson, Ss are expected to: 
- identify the message of the poem. 
- understand the meaning of some vocabularies. 
- listen to the poem to answer questions. 
- write about a person's life. 
 
Key vocabulary:- sound, nature, musical, hum, honeybee, breeze, shivers, murmurs, 
Oud, Surge, lap, shore, roar, storm, rattling, drum , windowpane, instrument,  famous , 
Parents, , save, famous, perform. 
A .V. M :  cassette, SB, realia, word cards, gestures.
 

 

Warming up 
Greetings - Puzzle.                    (green hat) 

Revision 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentation 
 
 
 
 
 

 
 

Pre- Listening 
          EX,2 
 
 
 
 
 
 
           EX,3 
 
 
 

While Listening 
      EX,4 

 
 

Summative 
evaluation 

 

T checks homework.
T used flash cards to revise these words " sound, nature, stone, 
musical, bee". 
T checks meaning. 

Finish the sentences:-               (white hat) 
Animals like to live in the ______________ 
We use _____________ to build houses. 
____________ make honey. 
T uses word cards, gestures and other techniques to present the new 
words. 
T checks meaning and drills the words C/G/S 
T asks questions to get Ss acquainted to the lesson. 

Do you like music?                 (red hat) 

Who is your favourite singer?                (white hat) 

What is your favourite song?                 (white hat) 
T reads the pre-listening questions making sure that Ss understand 
them. 
Ss discuss the questions together to answer. 
T checks answers. 
T tells Ss that they are going to listen to a poem to find out what it 
talks about. 
T plays the cassette, Ss listen carefully. 
Ss give answers. 
T introduces the activity, making sure that Ss understand the task. 
Ss , in groups, work out. 
T moves round among groups to help and check. 
T checks answers. 
T presents the activity in EX,4. reads the questions, making sure that 
Ss understand them. 
T plays the cassette again for the poem. 
Ss, in groups, discuss the questions to answer. 
T checks answers. 
Finish the sentences:- 

 " shivering – hum – rattled"         (white hat) 
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Presentation           
EX,7 

 
 
 

Skill practice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WB,EX,1 
 
 
 
 
 
 

WB, EX,2 
 
 
 
 
 
 
 
 

WB, EX 3 
 
 
 

 
Rounding up 

 
Homework 
 

I heard the _________ of the bees in the garden 
The window ___________ in the wind. 
The boy was _____________ with cold. 
 
T uses flash cards to revise these words " parents, Oud, save, 
instrument, famous, perform". 
T checks meaning and drills the words. C/G/S 
T writes the words /could / used to/ on the board, asking Ss to read the 
text and underline the examples of verbs with these words. 
T discusses the examples, making sure that Ss understand that /could/ 
refers to abilities over along period of time, and / used to / refers to 
habits over along period of time in the past. 
T underlines the pronoun / he/ in the first line and asks what it refers 
to. Then Ss go through the text underling other pronouns and find out 
what they refer to. 
T checks answers. 
T tells Ss that they are going to complete the text using the correct 
time expressions found in brackets. 
Go through the activity with Ss. 
Let Ss work in groups to complete the text. 
Move round among groups to help and check. 
Check the answers, by getting individuals read sentences. 

T introduces the activity, making sure that  Ss       (white hat) 
understand the task. 
T plays the cassette, pausing after each sentence for Ss to fill in the 
missing words. 
T plays the cassette again for Ss to be sure of their answers. 
Ss discuss answers together. 
T checks answers. 

T introduces the activity, making sure that Ss (white hat) 
 understand the task. 
Give Ss time to read the notes about Oum Kalthoum. Encourage Ss to 
ask about any word they don't know or can't read. 
Go through the first 4 sentences with Ss. 
Let Ss complete. 
Move round groups to help and check. 
Check answers. 
Help Ss to arrange the notes about Oum Kalthoum, in 2 paragraphs to 
build in a story. 
Check by getting individuals read the story. 
Check the meaning of the words in the box. 
Do the EX with Ss. 

Ss recite the poem  orally.        (blue hat) 

 Form words from this word (honeybee).    (green hat) 
Say Goodbye. 
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