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ى التفكير الجانبمهارات اإلبداع الجاد فى تنمية نظرية فاعلية وحدة مقترحة قائمة على 
 واالجتماع بكلية التربية  واألداء التدريسى لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة

 إعداد:                                                                   

 ميساء محمد مصطفى أحمد حمزة                                                  

 مدرس المناهج وطرق التدريس) مواد فلسفية(

 معة بنهاجا -كلية التربية                                                       

 مستخلص البحث:

ير اإلبداع الجاد فى تنمية التفكنظرية فاعلية وحدة مقترحة قائمة على استهدفت الدراسة الكشف عن  

، وقد تكونت واالجتماع بكلية التربية،   الجانبى واألداء التدريسى لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة

فكير مهارات الت، واستخدمت الباحثة اختبار لقياس لثةالثا( طالبة بالفرقة  53)   الدراسة من  مجموعة

الدراسة  نتائج  ، وتوصلت إعداد الباحثة()وكذلك بطاقة مالحظة األداء التدريسى إعداد الباحثة() الجانبى 

درجات متوسطى بين    ( α ≤  0.03)    فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة وجودإلى  

توليد مفاهيم  ) توليد إدراكات جديدة،   اختبار التفكير الجانبىبلى والبعدى فى طالب فى التطبيقين القال

كما توصلت  ،لصالح التطبيق البعدىجديدة، توليد أفكار جديدة، توليد بدائل جديدة، توليد إبداعات جديدة ( 

طالب الدرجات متوسطى بين    ( α ≤  0.03فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) وجود إلى 

وبالتالى فاعلية  ،لصالح التطبيق البعدى  بطاقة مالحظة األداء التدريسىفى التطبيقين القبلى والبعدى فى  

الوحدة المقترحة القائمة على نظرية االبداع الجاد فى تنمية مهارات التفكير الجانبى واألداء التدريسى لدى 

 الطالب المعلمين شعبة الفلسفة واالجتماع.
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The Effectiveness of A Suggested Unit based on Serious Creativity Theory 

on Developing Lateral Thinking Skills and Teaching Performance among The 

Philosophy and Sociology student Teachers in the faculty of Education. 

                                                                      By: 

   Maisaa Mohammed Moustafa Ahmed Hamza 

Lecturer of Curriculum and Methodology (philosophical studies) 
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Abstract: 

   The study aimed to investigate the Effectiveness of A Suggested Unit based on 
Serious Creativity Theory on Developing Lateral Thinking and Teaching 
Performance among The Philosophy and Sociology Third Year students section in 
The faculty of Education, The sample consisted of (35) female students in the third 
year in The faculty of Education, Two research tools, Lateral thinking test, Teaching 
Performance Checklist was developed (by researcher),and The study findings 
revealed that There were statistically significant differences  among the students’ 
scores means  between the Pre- and the post application test for lateral thinking 
as a whole in favor of the post application,  There were statistically significant 
differences among the students’ scores means in the pre and post application for 
teaching performance checklist in favor of the post application. 

 

 

 



 
 

4 

 

 المقدمة واالحساس بالمشكلة:

والتى من بينها التطور المعرفى والتكنولوجى ،  ،العديد من التحدياتيشهد القرن الحادى والعشرين    

حيث أصبحت المعلومات واألفكار تتسارع بين الحين واآلخر، ولذا أصبح من الضرورى على مؤسسات 

 .ديه القدرة على مواجهة تحديات القرن الحالىالتعليم مواكبة هذه التطورات من خالل إعداد متعلم ل

فة منظمة رقى المستويات العقلية، مما ينتج عنه معر فة عقلية وعملية معرفية، يتم فى أيعد التفكير وظيو    

ه ال يتقيد بحدود الزمان والمكان، ويظل تعليم عن غيره من العمليات العقلية األخرى ان وأهم ما يميزه ،

 )*((5: 5003،  إبراهيم)لمختلفة أحد أهم القضايا التربوية فى كل زمان ومكان التفكير بأنماطه ا

تعليم مهارات التفكير بصفة عامة هو بمثابة تزويد الفرد باألدوات التى يحتاجها حتى يتمكن  كما أن    

مية كبيرة همن التعامل بفاعلية مع المعلومات والمتغيرات الحياتية، ولذلك يكتسب تعليم مهارات التفكير أ 

لنجاح الفرد وتقدم المجتمع، فرغم أهمية المعارف والمعلومات إال أن مهارات التفكير تظل متجددة وتمكنه 

 (91: 9111)جروان،  من اكتساب المعارف  بغض النظر عن الزمان والمكان.

قد منها ، و ( أن الغرض من التفكير هو تجميع المعلومات واالستفادة األمثل 1: 9110ويرى دىبونو )   

يرجع ذلك إلى الطريقة التى يعمل بها العقل والتى تعتمد على تكوين نماذج محددة، ال تسمح باالستفادة 

من المعلومات الجديدة إال إذا تم ترتيبها وتنظيمها على نحو معين، يجعلها أحدث مما يسمح باالستفادة 

 منها بصورة مختلفة عما كانت عليه.

( أن ظهور التفكير الجانبى إنما هو رد فعل طبيعى لزيادة Waks ،9111  :543يرى ) واكس كما     

 المعلومات التى تواجهها اإلنسانية يوما بعد يوم، فالتفكير الرأسى الذى ظهر مع التعليم التقليدى والذى 

   APA تتبع الباحثة نظام التوثيق
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العقل  لتفكير الجانبى يهدف إلى تحرير، أصبح التفكير الجانبى مكمال له، فايعتمد على قواعد معينة 

البشرى من سجن المفاهيم واألفكار واألنماط المحددة، ولذا أصبح هناك ضرورة إلعادة تنظيم هذه األنماط 

 .الفكرية لتوليد أفكار جديدة

 ضمن نظرية تحمل نفس عن االبداع الجادضمن اهتماماته بالتفكير االبداعى عبر دى بونو  وقد     

فهو يفترض أن االبداع ينمى  Lateral Thinkingمسمى التفكير الجانبى  حيث تحدث عنه تحت ، االسم

أدوات أو استراتيجيات مقصودة أو متعمدة  بقواعد االبداعلدى الفرد من خالل قواعد االبداع، ويعنى 

 (415: 5001. ) أبو جادو و نوفل ، للتدريب

بمعنيين أحدهما متخصص يهتم باستخدام  Lateral Thinking  ويمكن استخدام التفكير الجانبى    

األساليب النظامية لتغير المفاهيم واإلدراك وتوليد أفكار الجديدة،  واألخر عام يهتم باكتشاف أساليب 

 (15: 5003واحتماالت متعددة بدال من االقتصار على طريق واحد. ) دى بونو، 

لخاصة أو الطرق الخاصة التى توضع موضع  دى بونو بأنه مجموعة من التكتيكات ا وقد عرفه  

التنفيذ كطريقة نظامية للحصول على أفكار ومفاهيم جديدة ، ويعنى بالطريقة النظامية استخدام أدوات أو 

 (551: 5001استراتيجيات محددة لتنمية االبداع. ) أبو رياش، 

ئل وطرق واقتراحات وآراء ( أن التفكير الجانبى هو البحث فى بدا39: 5095الكبيسى ) كما عرفه   

 كثيرة قبل اتخاذ القرار، وهو بذلك يعمل بمرونة وفى اتجاهات متعددة.

( بأنه موقف عقلى يمكن المتعلم من البحث عن البدائل أو الحلول لحل 91: 5091وتعرفه عصفور )    

( اطيةبية) إحبين األفكار بطرق جانالمشكالت ومواجهة المواقف بطرق غير تقليدية من خالل التنقل 

 وليس رأسية نمطية، وبذلك فهو يهتم بإعادة بناء األفكار وتوظيفها للوصول إلى حلول ابداعية.
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أن التفكير ( Lindell   ،5099 :480) و لندل ( Sloane ،5091 :8 ) سالون  كل من ويرى      

فهو  Lateral Thinking، أما التفكير الجانبى إنتاج إبداع فعال  يركز على االبداعى مصطلح عام

ليصف مجموعة من المداخل واألساليب المصممة إليجاد مداخل جديدة للمشكلة  مصطلح ابتكره دى بونو

 لرؤيتها من زوايا جديدة بدال من رؤيتها من مقدمتها أو بدايتها فقط.

تطوير مهارات بوعلى الرغم من أن التعليم التقليدى يركز على التفكير الرأسى وتلقين المعارف وال يهتم     

 ،التفكير الجانبى لدى الطالب، فإن القدرة على توليد البدائل تظل مسألة استعداد طبيعى لدى الطالب

ويظل بذلك التفكير الجانبى من المهارات الجديدة التى ينبغى على كل طالب تعلمها ليستفيد ويفيد اآلخرون. 

 (491: 5003،  إبراهيم)

قا جه تعليم التفكير الجانبى أولهما: أن المعلمين أنفسهم قد تلقوا تعليمهم وفولذا فإن هناك مشكلتين توا   

ى للتفكير وليس الجانبى، وثانيهما : أن التفكير الرأسى فى حد ذاته مناسب للكثير من الطالب سللنمط الرأ

اه صحيح جمن البداية بشكل رأسى فى اتيسير المتعلم  ، حيثوالمعلمين، بالمقارنة مع التفكير الجانبى

 (Waks ،9111: 541متبوعا بتعزيز وتحديد ودافعية بخالف التفكير الجانبى. ) واكس 

وإذا كان المعلم أبرز عناصر المنظومة التعليمية فى الوطن العربى باعتباره من يعلم األطفال ويهتم     

أدائه وفقا لما  مستوى  نتحسيبتكوينهم ليكونوا ثروة بشرية لألمة ، فإنه من الضرورى االهتمام بالمعلم و 

تحدده معايير األداء، حيث أن االرتقاء بواقع وأوضاع المعلم أصبح قضية مهمة وحيوية التطوير التعليم. 

  (1: 5001) إدارة التربية والتعليم والبحث العلمى ، 

 أن ، كما لىيحتال المرتبة األو  بحفظ المعلوماات التركيز علىأن  نجادإعاداد المعلم  برامجوباالنظر إلى     

ين وحفظ لقعلى ت عند التدريساهتماماتهم  ، وينصاااابإكسااااابهم المعارف المحفوظةيتم عن طريق إعدادهم 

 حياث تعتماد على اسااااااااااااااتخدام طرائق التدريس ؛، وكاذلاك ال تختلف برامج تادريبهم كثيرا  الطالب للمعلوماات
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  .ريحقق التطور ومواكبة تحديات العصبما النمطية دون االهتمام بذات القدر بإكساابهم المهارات بأنواعها 

، 2002)كاامال ، حمدان ،، (2: 2002،بالبال،) (903: 2002)خميس،، (39-39: 2002) نصاااااااااااااار،

211)  

ن ونالت هذه القضية اهتمام الكثير م ،وقد اهتمت العديد من المؤتمرات بقضية إعداد المعلم وتدريبه   

 يلى:المسؤلين بإعداد المعلم ومن هذه المؤتمرات ما 

ية الذى عقد بالغردقة تحت رعامؤتمر ) تكامل اآلداب والعلوم فى إعداد معلم القرن الحادى والعشرين(  -

 .5001نوفمبر  98-91جامعة جنوب الوادى فى الفترة من 

-3الذى عقد بجامعة الملك سعود بالرياض فى الفترة من  (مؤتمر ) معلم المستقبل : إعداده وتطويره -

ذلك بهدف استفادة كلية التربية من المبادرات المرتبطة بإعداد المعلم فى إعداده ، و  5093أكتوبر  1

 وتطويره وتحسين أدائه.

مؤتمر ) إعداد المعلم : الواقع والمأمول( الذى عقد برام الله بالقدس تحت رعاية كليتى التربية والعلوم  -

 التحديات المعاصرة. والذى اهتم بقضية إعداد المعلم فى ظل 5091التربوية، فى سبتمبر 

ى الفترة ف باألردنمؤتمر ) إعداد المعلم العربى معرفيا  ومهنيا( الذى عقد بالجامعة العربية المفتوحة  -

اره مية، واعتبوذلك تأكيدا  على مكانة المعلم الخاصة فى العملية التعلي 5091نوفمبر  50-51من 

التدريس والمعايير التى يجب مراعاتها المسؤل عن نجاحجها، كما تضمن المؤتمر أخالقيات مهنة 

 عند التعامل مع الطالب

وتؤكد المؤتمرات على ضرورة االهتمام بقضية إعداد المعلم وتدريبه وتحسين أدائه لخدمة العملية 

 التعليمية باعتبارة الركيزة األساسية فى إنجاح منظومة التعليم فى مصر.
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عاتقه مسؤلية كبيرة ،  الفلسفة واالجتماع تقع على ن معلمأ( إلى  91:  5099 )وتشير  عصفور    

ويرجع ذلك إلى طبيعة مادة الفلسفة واالجتماع حيث تزخر بالعديد من وجهات النظر التى كونت المباحث 

 تفتفقد لليقين المطلق،  مما يفرض على الطالب ضرورة استخداموالنظريات الفلسفية واالجتماعية التى 

سرد والتلقين فى دراستها، كما يتطلب األمر ضرورة توجيه المعلمين لطالبهم إلى النقد والتحليل وليس ال

 توليد أفكار ومفاهيم جديدة فيما يدرسونه من مذاهب ونظريات وليس التسليم بكل ماورد من معلومات.

تربية، وكان لولما كان برنامج إعداد معلم الفلسفة واالجتماع بكليات التربية أحد البرامج األساسية بكلية ا   

االهتمام بإعداد هذا المعلم من األمور األساسية والضرورية لمواكبة تحديات هذه العصر، فمعلم الفلسفة 

ليس مسؤال فقط عن تزويد طالبه بالمعارف والمعلومات المرتبطة بالتخصص ، ولكنه مطالب فى الوقت 

ث من مواجهة مواقف الحياة بأسلوب الباحذاته بتنمية مهارات الطالب األكاديمية والتربوية التى تمكنه 

والناقد والمفكر، فإن معلم الفلسفة واالجتماع قبل الخدمة قد ناله العديد من االهتمام، ويتمثل ذلك فى 

 البحوث والدراسات السابقة التى أجريت فى هذا المجال ومنها:

لمعلمين لدى الطالب ا استهدفت تنمية بعض مهارات التفكير الفلسفى ( التى2002) عمر ، دراسة  -

 بقسم الفلسفة بكلية التربية، وقد توصلت الدراسة تنمية مهارات الشك والحوار والنقد لدى الطالب

استهدفت بيان فاعلية وحدة مقترحة فى المنطق لعالج أخطاء التفكير ( التى 2001،يوسف )  دراسة -

توصلت ن بشعبة الفلسفة واالجتماع، و المنطقى، وأثرها فى تنمية التفكير الناقد لدى الطالب المعلمي

 الدراسة إلى فاعلية الوحدة المقترحة.

استهدفت الكشف عن أثر تدريس وحدة مقترحة فى الفلسفة على تنمية التى  (2009خميس ) دراسة -

التفكير الفلساااااااااااااافى واالتجااه نحو الماادة لادى طالب الفرقاة الرابعاة بكلية التربية بدمنهور، وقد تكونت 

ير اختبار التفك الباحث  ( طالبا وطالبة من طالب كلية التربية، وقد اسااااااتخدم94سااااااة من )عينة الدرا
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ة الوحدة فاعلي الدراساااااااة إلىنتائج مقياس االتجاه نحو دراساااااااة الفلسااااااافة. وقد توصااااااالت  والفلسااااااافى ، 

 المقترحة فى تنمية التفكير الفلسفى واالتجاه نحو المادة.

ت الدراسة تنمية بعض عادات العقل والوعى بها لدى استهدف  ( والتى2002،عصفور  )دراسة  -

الطالبات المعلمات بشعبة الفلسفة واالجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، وتوصلت الدراسة إلى 

 فاعلية البرنامج المقترح.

( التى استهدفت بيان فاعلية استخدام مدخل توضيح القيم فى تدريس وحدة 2003دراسة )عريان،  -

ية بعض القيم لدى الطالب معلمى الفلسفة وزيادة اتجاههم اإليجابى نحو مهنة التدريس، مقترحة لتنم

 وتوصلت الدراسة إلى فاعلية المدخل والوحدة المقترحة فى تنمية القيم.

( التى استهدفت إعداد برنامج مقترح لتنمية مهارات التنظيم الذاتى وقراءة 5095دراسة ) مصطفى،  -

امج شعبة الفلسفة واالجتماع بكلية التربية، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرن النص الفلسفى لدى طالب

 فى تنمية المهارات لدى الطالب.

( التى استهدفت إعداد وحدة فى فلسفة األخالق التطبيقية لتنمية الوعى 5095دراسة ) محمد،  -

ود فروق صلت الدراسة إلى وجبالقضايا األخالقية لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة واالجتماع، وتو 

ذات داللة احصائية بين التطبيقين القبلى والبعدى الختبار الوعى بالقضايا األخالقية لصالح التطبيق 

 البعدى مما يدل على فاعلية الوحدة المقترحة.

( التى اهتمت بدراسة أثر برنامج مقترح قائم على التفاوض فى تنمية بعض 5094دراسة ) على،  -  

ت التفاوض االجتماعى وحل المشكالت لدى الطالبات المعلمات شعبة الفلسفة واالجتماع بكلية مهارا

 –إلنصات ا –البنات، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج فى تنمية مهارات التفاوض وهى) اإلتفاق 

 اتخاذ القرار( وكذلك مهارات حل المشكالت. –اإلختالف  –حل الصراع  –اإلقناع 
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( التى هدفت إلى التعرف على فعالية وحدة دراسية مقترحة لتنمية األداء 5091دراسة ) محمد،  -     

التدريسى المنمى للتفكير واالتجاه نحو مهنة التدريس لدى الطالب معلم الفلسفة، وقد تكونت عينة البحث 

 ياس االتجاه نحو( طالبا وطالبة ، وقد استخدمت الباحثة بطاقة مالحظة األداء التدريسى ومق53من )

، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين التطبيقين القبلى والبعدى مهنة التدريس

 لصالح التطبيق البعدى.

يتضح أن هناك اهتمام متزايدا بالطالب معلم الفلسفة واالجتماع، كما أن هناك اهتمام بتنمية مما سبق      

ن م االهتمام إال أن هناك نوعا آخر لوجدانية للطالب المعلم، ورغم هذاالجوانب المعرفية والمهارية وا

االهتمام يجب التركيز عليه وهو خروج الطالب المعلم من نطاق التفكير الرأسى الذى يهتم بالخطوات 

 ددةعلى رؤية الموقف أو المشكلة من زوايا متع المنطقية للتفكير إلى نطاق التفكير الجانبى الذى يركز

له عرض أفكار ومفاهيم واقتراحات بديلة لمواقف قد تبدو صعبة ومعقدة عند رؤيتها من منظور  تتيح

 التفكير المنطقى.

كما يتضح من عرض البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بالتفكير الجانبى ندرة البحوث العربية التى     

ن أهمية هذا لمواد الفلسفية، على الرغم متغير تابع ومستقل فى ميدان تدريس امتناولت التفكير الجانبى ك

من التفكير فى ظل تحديات القرن الحادى والعشرين وما يقتضيه من ضرورة النظر إلى المواقف النمط 

والمشكالت الحياتية بصورة مختلفة ومن زوايا متعددة تسمح للطالب أن يجد لنفسه مكانا فى ظل التصارع 

 والتناقض المعرفى والتكنولوجى. 

وقد الحظت الباحثة من خالل التدريس لطالب الفرقة الثالثة شعبة الفلسفة واالجتماع لمادة طرق     

 التدريب الميدانى ، أن الطالب يلتزمون بما يقوله القائم بالتدريسب الطالب التدريس، وكذلك اإلشراف على

و مواقف التدريس ، بل إنهم ، وال يحاولون تجديد األفكار أأو الموجة أو المشرف التربوى واألكاديمى 
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ملتزمون فى التدريب بخطوات منطقية قد ال تفيد فى بعض األحوال، ويعد هذا عائقا أمام إعداد معلم للقرن 

 تمكن من مهارات القرن التى تساعد فى إعداد جيل واع لتحديات هذا العصر.لعشرين مالحادى وا

دراسة استطالعية على طالب الفرقة الثالثة  قتطبيكما أكدت الباحثة على مشكلة البحث من خالل    

دى وقد توصلت الباحثة إلى أن هناك قصور لوأهميته،  التفكير الجانبىشعبة الفلسفة واالجتماع حول 

 %80الطالب فى معرفتهم بالتفكير الجانبى، أما عن استخدامهم لهذا النمط من التفكير ، فقد أشار نسبة 

طوات الذى يعتمد على خ لهذا النمط وتفضيلهم لنمط التفكير المنطقىمن الطالب إلى عدم استخدامهم 

إلحساس لدى الباحثة من خاللها متابعتها للتكليفات واألنشطة التى يكلف ، وقد تأكد هذا امنطقية للحل

تم من التكليفات التى يقوم بها الطالب  % 10بها الطالب فى مقرر طرق التدريس، حيث الحظت أن 

أسلوب أو طريقة مختلفة فى تنفيذ وعرض التكليفات  الئهم ، وليس لدي الطالب أىتقليدها من زم

 .واألنشطة

كما تبين من خالل مراجعة برنامج إعداد معلم الفلسفة واالجتماع بكلية التربية، أن برنامج اإلعداد يقتصر 

أساليب التفكير أساسية ب حيث ال يوجد مقرر يهتم بصفة ،فقط والثقافية على الجوانب التربوية واألكاديمية

على الرغم من أهميه تدريس مقرر صريح فى أنماط التفكير أسوة ببعض أو أنماط التفكير لدى الطالب، 

 الدول المتقدمة، وإنما يتم تنمية بعض مهارات التفكير فى سياق بعض المقررات الدراسية.

مية يمكن من خاللها تناالبداع الجاد  فى ضوء نظرية ولذلك تحاول الدراسة الحالية إعداد وحدة مقترحة 

 .األداء التدريسى لهم يمكن لهذه الوحدة أن تؤثر إيجابيا على التفكير الجانبى للطالب وكذلك

 

 ( دراسة استطالعية حول رأى الطالب عن التفكير الجانبى1) ملحق 
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 مشكلة البحث:

لتربية، بة الفلسفة واالجتماع بكلية الدى طالب شع التفكير الجانبى قصورتتحدد مشكلة الدراسة فى    

األداء  وكذلك ضعف، إلى عدم معرفتهم بهذ النمط من التفكير وأهميته بالنسبة لهم  والذى قد يرجع 

ومن هنا كان  ،وكيفية تنفيذهاالتدريسى للطالب الذى قد يرجع إلى عدم إدراكهم الكافى لطبيعة المهارات 

 التساؤل الرئيس للدراسة كالتالى:

التفكير الجانبى واألداء  مهارات اإلبداع الجاد فى تنميةنظرية فاعلية وحدة مقترحة قائمة على  ما "

 "التدريسى لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة بكلية التربية

 ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:

علمين واألداء التدريسى لدى الطالب الم التفكير الجانبىمهارات ما أسس بناء الوحدة المقترحة لتنمية  -9

 ؟شعبة الفلسفة واالجتماع 

التفكير الجانبى واألداء التدريسى لدى الطالب المعلمين شعبة مهارات ما الوحدة المقترحة لتنمية  -5

 ؟الفلسفة واالجتماع 

الفلسفة  ةالتفكير الجانبى لدى الطالب المعلمين شعبمهارات ما فاعلية الوحدة المقترحة على تنمية  -5

  ؟واالجتماع

  ؟ما فاعلية الوحدة المقترحة على تنمية األداء التدريسى لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة واالجتماع -4

التفكير الجانبى واألداء التدريسى لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة مهارات ما العالقة بين  -3

 ؟واالجتماع 
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 حدود البحث:

 .جامعة بنها الفلسفة واالجتماع بكلية التربيةشعبة  الثالثةطالب الفرقة  -9

 .األولالفصل الدراسى  الثالثةبالفرقة  طرق التدريسمقرر  -5

دائل جديدة، وتوليد بالخمسة )توليد إدراكات جديدة، وتوليد مفاهيم جديدة، مهارات التفكير الجانبى  -5

ا النمط اعتباره أول من أصل لهذب وفقا لتصنيف دى بونوار جديدة ، وتوليد ابداعات جديدة(  وتوليد أفك

 من التفكير، باإلضافة إلى مناسبة هذه المهارات لطالب المرحلة الجامعية .

 فروض البحث:

درجات متوسطى بين    ( α ≤  0.03توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  -9

 ق البعدى.الح التطبيلصككل  اختبار التفكير الجانبىطالب فى التطبيقين القبلى والبعدى فى ال

درجات متوسطى بين    ( α ≤  0.03توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  -5

 لبعدى.لصالح التطبيق ا  بطاقة مالحظة األداء التدريسىطالب فى التطبيقين القبلى والبعدى فى  ال

بين المتغيرين (  α ≤  0.03داللة )  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى  -5

صالح ل شعبة الفلسفة واالجتماع المعلمين طالبالالتابعين ) التفكير الجانبى واألداء التدريسى( لدى 

 .التطبيق البعدى

 أهداف البحث:

 يسعى البحث الحالى إلى تحقيق األهداف التالية:

 ة.يتنمية التفكير الجانبى لدى طالب المعلمين شعبة الفلسفة واالجتماع بكلية الترب -9

 شعبة الفلسفة واالجتماع. المعلمينطالب للالتفكير الجانبى إعداد اختبار فى  -5
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 .شعبة الفلسفة واالجتماعبطاقة مالحظة لألداء التدريسى للطالب المعلمين إعداد  -5

 تنمية التفكير الجانبى واألداء التدريسى للطالب.إعداد وحدة مقترحة يمكن من خاللها  -4

 أهمية البحث:

 لدراسة إلى ما يمكن أن تسهم به فى النواحى التالية:ترجع أهمية ا

تبصير الطالب بالتفكير الجانبى ومهاراته وما يمكن أن يقدمه الطالب فى المساعده على فهم  -9

 وتنفيذ العديد من المهام األكاديمية.

 .ية على إعدادهمجانبى للطالب مما يؤثر بصورة أكاديمتحسين مهارات التفكير ال -5

 .ل الكثير من المشكالت التى تواجه الطالب المعلمين أثناء ممارسة مهنة التدريسالمساهمة فى ح -5

تغيير أنماط التفكير لدى الطالب والبحث عن أنماط جديدة تتيح رؤية القضايا والمشكالت بصورة  -4

 مختلفة.

 البحث: واتأد
 .: إعداد الباحثةالتفكير الجانبىمهارات اختبار  -9
 .إعداد الباحثة: ىبطاقة مالحظة األداء التدريس -5

 إجراءات البحث
 تسير إجراءات البحث وفقا  للخطوات التالية:

 أواًل : لإلجابة عن التساؤل األول للدراسة، اتبعت اإلجراءات التالية:

 أهداف برنامج إعداد معلم الفلسفة واالجتماع بكلية التربية. -9

 . لتفكير الجانبىبااإلطالع على الكتابات النظرية والدراسات السابقة المرتبطة  -5
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اإلطالع على الكتابات النظرية والدراسات السابقة المرتبطة بطالب شعبة الفلسفة واالجتماع بكلية  -5

 التربية من حيث طبيعتهم وحاجاتهم.

 اإلطالع على المعايير األكاديمية المرجعية لقطاع كليات التربية. -4

 اءات التالية:ثانيا: لإلجابة على التساؤل الثانى للدراسة اتبعت اإلجر 

 تحديد أهداف الوحدة. -9
 تحديد المحتوى العلمى للوحدة. -5
 تحديد طرق واستراتيجيات التدريس للوحدة. -5
 تحديد األنشطة والوسائل التعليمية بالوحدة. -4
 تحديد أساليب تقويم الوحدة. -3
 إعداد كتاب الطالب المعلم. -1
 إعداد دليل المعلم وأوراق العمل. -1

 للدراسة اتبعت اإلجراءات التالية: لثالثاا: لإلجابة على التساؤل لثثا
 وعرضه على المحكمين للتأكد من صدقه وثباته. التفكير الجانبىإعداد اختبار  -9
 ا.هوثبات اعلى المحكمين للتأكد من صدقه اوعرضه بطاقة مالحظة األداء التدريسىإعداد  -5
 .بنها بكلية التربية جامعة  من طالب الفرقة الثالثة اختيار مجموعة الدراسة -5
 .الدراسة ةتطبيقا قبليا على مجموع أدوات الدراسةتطبيق  -4
 تدريس الوحدة المقترحة. -3
 تطبيق األداة تطبيقا بعديا على مجموعتى الدراسة. -1
 رصد البيانات ومعالجتها احصائيا. رابعا:

 تفسير النتائج ومناقشتها.خامسًا: 
 تقديم التوصيات والمقترحات.سادسًا: 
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 مصطلحات البحث:

 : التفكير الجانبىرات مها

مع  التعامل منالطالب  تمكنالتى   لسلوكيات" مجموعة ا )*(ويقصد بها إجرائيا فى هذا البحث       
وتوليد ديدة، توليد إدراكات جديدة، وتوليد مفاهيم جوتتمثل فى  بصورة غير تقليدية المواقف الحياتية والعملية

 د ابداعات جديدة، ويقصد بهذه المهارات إجرائيا ما يلى:ار جديدة ، وتولي، وتوليد أفكبدائل جديدة

ر التعرف على العبارات واألفكار الواردة بالموقف والتعبي : قدرة  الطالب علىويقصد بتوليد إدراكات جديدة
 عنها، وترجمتها من صورة لصورة أخرى.

ره قات بين عناص: قدرة  الطالب على توضيح الموقف واكتشاف العالويقصد بتوليد مفاهيم جديدة
 والتوصل إلى تفسير مناسب.

العالقات  ووصف : قدرة  الطالب على استخدام مفردات وألفاظ مناسبة للموقفيقصد توليد بدائل جديدةو 
  .واألفكار

ير عرض وتقديم أفكار غير تقليدية مناسبة للموقف وتبر   : قدرة  الطالب على يقصد توليد أفكار جديدةو  
 .هذه األفكار

ار التعبير عن األفكار غير المألوفة والتمييز بين األفك : قدرة  الطالب علىصد توليد ابداعات جديدةيقو  
 الواردة بالموقف.

  األداء التدريسى
 ة واالجتماعشعبة الفلسف الطالب المعلمون التى يمارسها  والسلوكياتالمهارات   وتعرفه الباحثة بأنه    

 بطريقة تساعد الطالب على فهم واستيعاب الموضوع. الدرسوتقويم تنفيذ تخطيط و أثناء 

 

 

 .ظرى باإلطار الن تعريفاتال)*( اقتصرت الباحثة على عرض التعريف اإلجرائى فقط نظرا  لتناول 
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 أواًل: اإلطار النظرى والدراسات السابقة:

 سوف يتم عرض اإلطار النظرى وفقا لمتغيرات البحث على النحو التالى:

 األداء التدريسى: ثانيًا:                                الجانبى:أواًل: التفكير 

 : مبادؤه ومهاراته وعالقته بمادة الفلسفةlateral Thinking التفكير الجانبىأواًل: 

 .التفكير الجانبىمفهوم  -9

جة لعالى الرغم من أن طريقة مخالل طريقة عمل العقل البشرى، فعنشأت الحاجة للتفكير الجانبى من      

ة، إال أن هناك بعض المحددات التى ال يمكن الفصل بينها وبين المعلومات التى يقوم بها بصورة فعال

. يزاتمالممتع ببينما ال يزال الفرد يستالعيوب  للتعويض عن، ولذا فإن التفكير الجانبى يعد محاولة المميزات

( أن التفكير الجانبى De Bono ،9111 :95، ويرى )دى بونو (De Bono ،9110 :98) دى بونو 

 ل اتجاه.من كال يهتم فقط بحل المشكالت، ولكنه يهتم بالطرق الجديدة للبحث عن األشياء واألفكار 

اعتمد دى بونو فى تطويره للتفكير الجانبى على فهم اآللية التى يعمل بها الدماغ البشرى استنادا وقد 

على شكل أنماط على سطح الذاكرة ، وعلى الرغم ، حيث ينظم الدماغ المعلومات إلى علم األعصاب 

من فاعلية الدماغ فى تشكيل األنماط إال أنها تؤثر سلبا عليه وتجعله أسيرا لها ، مما يعوق عملية االبداع، 

    ولذلك حاول دى بونو وضع مجموعة من االستراتيجيات من شأنها الخروج بالفرد من سيطرة األنماط .

 (414-415: 5001أبو جادو و نوفل، ) 

وقد عرفة دى بونو بأنه مجموعة من التكتيكات الخاصة أو الطرق الخاصة التى توضع موضع  التنفيذ 

كطريقة نظامية للحصول على أفكار ومفاهيم جديدة ، ويعنى بالطريقة النظامية استخدام أدوات أو 

 (551: 5001، استراتيجيات محددة لتنمية االبداع. ) أبو رياش
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( بأنه نمط من أنماط التفكير يعتمد على ابتكار أكبر عدد من الحلول  5008:15رفه )الكبيسى، وقد ع   

 وهو تفكير يتميز بالبحث واالنطالق بحرية فى اتجاهاتوالبدائل لمشكلة أو موقف من المواقف الحياتية، 

حاطى( و اإل) وانبىمتعددة،ويركز على توليد الطرق الجديدة لرؤية األشياء، ومن مسمياته التفكير الج

 (901-908: 5095االبداع الجاد و التفكير المتجدد والتفكير خارج الصندوق. ) الكبيسى، 

إليجاد طرق  ه( بأنه عملية مدروسة يقوم بها المعلم مستخدما خيال941: 5090وتعرفه ) محمد، 

اتية قيا  للمواقف الحي، أو إليجاد تفسيرا منطمعتادة لحل المشكالت التى تواجهه جديدة أو أفكار غير

 المطروحة عليه. 

:  Susanto & Yuliati ) يالتى و سوسانتوو ( Higgins ،5093 :59) هيجن  ويتفق كل من

بونو األساسية فى مجال التفكير ، حيث ى التفكير الجانبى أحد اسهامات د ( على أن5840 :5091

واضحا  ل الذى قد ال يكون مستخدما االستدال حال للمشكالت باستخدام مداخل غير مباشرة وإبداعية، يعتبر

 أفكار قد ال يستطيع الفرد الحصول عليها باستخدام التفكير المنطقى. متضمنا بصورة مباشرة، و

( بأنه شكل من أشكال التفكير أو النشاط العقلى المرن الذى يعتمد على 530: 5091ويعرفه )دياب،

 .لمشكالتتداعى خيارات متعددة وحلول مقترحة كثيرة ل

الجانبى كعملية عقلية مهم للغاية، ولذا يجب التركيز على جوانب تلك العملية من خالل إن فهم التفكير 

ولذا   ،ا يوافق مستجدات العصرالتدريب والتطبيق من أجل اكتساب مهارات عملية وتطوير األفكار بم

إليجاء داخلى إعادة البناء ال ، وعقلترتيب المعلومات بشكل معين فى ال كذلك، و معنى بتغيير القوالب فهو

 (10: 5095،  إبراهيمالمعلومات لذاتها بل من أجل النتائج التى تحدثها. ) ال تستخدم  قالب أفضل، و
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( أنه لتعلم التفكير الجانبى يمكن االعتماد على استراتيجية معينة  1،  5094يرى فيليبس )  و      

يا وضوع ، بحيث يمكن للفرد عند التعرض لمشكلة تتضمن تفكيرا جانبتعتمد على إعادة التوجية الذهنى للم

 أن يفكر فى األسئلة التالية:

 كيف تبدو األسئلة؟ 

 هل يمكن بحثها من زوايا مختلفة؟ 

 هل يمكن أن تكون كلمات المشكلة مضللة؟ 

 هل يمكن أن تكون الجمل الواردة بالمشكلة وصف معقد ألمر بسيط جدا؟ 

( أن التفكير الجانبى أحد أنماط التفكير يستطيع الفرد من خاللها كسر 351: 5091ويرى ) محمد ،     

قيود التفكير العمودى، فيتمكن من رؤية المشكلة أو الموقف من زوايا متعددة، تمكنه من انتاج العديد من 

رين من ياألفكار لحلها، وتظل هذه الطريقة منطقية لدى صاحبها وفى الوقت نفسة غير منطقية لدى الكث

 .أصحاب التفكير الرأسى

كما أنه تفكير خالق فعندما تظهر فكرة جديدم من معلومات متوافرة، يتم تحليلها وتقويمها بالطرق   

المناسبة، والتفكير الجانبى بذلك ال يقلل بذلك من فاعلية وكفاءة التفكير الرأسى، حيث يزودنا بالحدس 

 (545:  5000. ) النود،  الوصول لحل للمشكلةإلعادة ترتيب وتنظيم المعلومات لنستطيع 

ويبدو الفرق واضحا بين التفكير المنطقى والتفكير الجانبى ، ففى حين يركز التفكير المنطقى على      

ه نحو الحل وات ثابتطالحقيقة الواقعة ، ويبدأ أصحابه من نظرة أكثر عقالنية للموقف ، حيث يتقدمون بخ

كتفاء بها طريقة بعينها واالكل طرق الحل بدال من قبول جانبى إلى استكشاف يميل أصحاب التفكير الو ، 

للحل، كما ينطلق التفكير المنطقى دائما من نقطة مقبولة، وتتقدم خطوة بخطوة ، على عكس التفكير 
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 الجانبى فليس من الضرورى البدء من فكرة صحيحة، وال عليك أن تكون فى كل خطوة على صواب        

 (31: 5003و ) دى بونو ،  (513: 5003،   هيمإبرا ) 

يث ، فإنه يتضح أن هناك عالقة بين كال النوعين حأما عن عالقة التفكير الجانبى بالتفكير اإلبداعى    

يهتم التفكير الجانبى باألفكار الجديدة، إال أن التفكير الجانبى يشتمل على التفكير االبداعى وزيادة، فليست 

ر الجانبى ابداعات حقيقية، فأحيانا تكون نتاجات التفكير الجانبى ال تعدو أكثر من طرق كل نتائج التفكي

ما فإن التفكير االبداعة يتطلب موهبة التعبير عن الذات ، بينجديدة لرؤية األشياء، باإلضافة إلى ما سبق 

 ( 511: 5003) عزيز ، الجانبى متاح أمام كل فرد يهتم باألفكار الجديدة.

إلى أن التفكير الجانبى يرتبط ارتباطا  ( 95:  5090و ) دى بونو ،  (1: 9110ير دى بونو )ويش    

وثيقا باإلبداع، لكنه فى حين ان التفكير اإلبداعى يهتم بوصف النتيجة ، نجد أن التفكير الجانبى يركز 

مرتبط  ير الجانبىن التفكالجانبى والتفكير اإلبداعى ، ألوتبدو العالقة بين التفكير  ، ، على وصف العملية

باألفكار الجديدة، وما التفكير االبداعى إال جزء من التفكير الجانبى، حيث تشكل منجزات التفكير الجانبى 

، وأحيانا أخرى تكون طريقة جديدة للنظر إلى األشياء دون أن تكون إبداعا كامال ، وفى ابداعات أصيلة

المهتمبين  التفكير ، بينما التفكير الجانبى فمفتوحة أبوابه لكل حين يحتاج التفكير االبداعى إلى موهبة فى

 باألفكار الجديدة.

مما سبق يتضح أن كل المفاهيم التى وردت عن التفكير الجانبى تركز جميعها على أنه نمط من      

ل متعددة و أنماط التفكير يمكن الفرد من النظر إلى المواقف أو المشكالت من زوايا مختلفة بهدف ايجاد حل

عامل مع الت منالطالب  تمكنالتى لسلوكيات  " مجموعة ا  البحث بأنهويقصد بها إجرائيا فى هذا ا، له

وتوليد ديدة، توليد إدراكات جديدة، وتوليد مفاهيم جوتتمثل فى المواقف الحياتية والعملية بصورة غير تقليدية 

 دة.ديار جديدة ، وتوليد ابداعات جبدائل جديدة، وتوليد أفك
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 مبادىء التفكير الجانبى -1

( أن العقل يميل إلى االنطالق بالنقد من النقطة األكثر احتمالية  35-39 : 5090 دى بونو ،)يرى    

، ولذا يصبح البحث عن نظرات بديلة أمر غير عادى، ولكى يتغلب العقل على هذه العادة ، توجد عدد 

قبل  ةالقضي فىراض وجود عدد معين من وجهات النظر : افتأوالً  من الطرق يمكن للفرد اتباعها ومنها

قلب العالقات رأسا  على عقب، فمثال بدال من افتراض الشمس تدور حول األرض  ثانيا:طرحها للمناقشة ، 

نقل عالقات حالة معينة إلى حالة أسهل مثلما الحال فى تحويل قضية معينة من  ثالثًا:نفترض العكس، 

تغيير وجهة التركيز من جانب إلى جانب آخر، فليس من  رابعًا:وسة، صورة مجردة إلى صورة ملم

الضرورى معرفة القضية من جميع جوانبها ألننا سنركز فقط على أحد جوانبها، وليس معنى ذلك اهمال 

 الجوانب األخرى، ألن الجوانب األخرى ستأخذ نيبها من التركيز.

 (411: 5001) أبو جادو و نوفل ،  الجاد، فيما يلى: المبادىء األساسية لنظرية اإلبداعو يمكن توضيح 

 االبداع ليس موهبة موروثة. -

 التفكير االبداعى نمط من أنماط التفكير يمكن التدريب عليه. -

 يختلف عن التفكير الرأسى.التفكير الجانبى  -

 عن التفكير المنطقى.التفكير الجانبى يختلف  -

 بما يحدث فعال.المنطق الحقيقى يهتم بالظواهر الواقعية أو  -

 يمكن أن تكون مظاهر االبداع الجاد منطقية بأكملها. -

 يهتم االبداع الجاد باالحتماالت. -

 التفكير الجانبى ليس خطيا   -
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مبادىء للتفكير  أربعة إلى أن هناك( 10: 5095،  إبراهيمو )( 404: 5003، إبراهيميشير ) و     

 الجانبى، وهى مبادىء متفاعلة ومتداخلة وهى:

 عرف على األفكار المتسلطة.الت -

 بديلة للرؤية األحادية والتى تجعل البدائل بل حدود. البحث عن االختيارات اإلدراكية -

 االبتعاد عن المنطق الذى يسيطر على عمليات التفكير. -

 استخدام الصدفة والعشوائية والمفاجأة لتجديد األفكار  -

 ال ينفصل أحدهما عن اآلخر أساسية كير الجانبىمبادىء للتف أن ذكر فقد  (999: 5095) الكبيسى أما 

  وهى:

 .معرفة األفكار المتسلطة والتى تستقطب األفكار األخرى 

 .البحث عن اختيارات بديلة لما ورد بالمبدأ األول 

 .الهروب من استخدام المنطق فى التفكير ألنه مقيد له 

 وائية لتجديد التفكير.إدخال الصدفة فى التفكير ، فهو يتيح استخدام المفاجأة والعش 

للتفكير الجانبى مجموعة من األسس والمبادىء التى يرتكز عليها إلى أن  (51: 5091 )عصفور  وتشير

 : أنهوهى 

 .نمط من أنماط التفكير يمكن التدريب عليه 

  التحرر من القيود واالحباط والتهديد.يتطلب 

 البحث عن اختيارات إدراكية بديلة.يهتم ب 

 نطق والتطلع نحو التجديد.الهروب من الم 

 باإلحتماالت. يهتم باستخدام 
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 العقلية.الدافعية  يتطلب توافر 

 .التعرف على األفكار المتسلطة 

الكتابات النظرية جميعها تؤكد أن مبادئه األربعة نجد أنها  ءوبالنظر إلى العرض السابق للمبادى   

ة، وجميع المبادىء تؤكد أنه نمط من أنماط أساسية وال ينفصل مبدأ عن األخر بل هى متداخلة ومتفاعل

شكالت من زوايا ويتطلع نحو رؤية الم ويهتم باستخدام الصدفةوالتفكير الرأسى التفكير يبتعد عن المنطق 

 .جديدة

 :مهارات التفكير الجانبى -4

( أن مهارات التفكير الجانبى يمكن تدريسها وتدريب الطالب عليها 43: 5091يرى )أبو لبن،     

صبح طريق تفكيرهم أفضل، ومن ثم يكون لديهم القدرة على إيجاد مداخل وأساليب جديدة لحل المشكالت، لت

 مواجهة مواقف الحياه بصورة أفضل.مما يؤدى إلى 

) أبو رياش، (  950-959: 5003( و )دى بونو ،    30-43 :9110)دى بونو ،  كل منيتفق     

-959: 5095) الكبيسى،  ( و 410-418: 5001) أبو جادو و نوفل ، و (551-550: 5001

ضمن كتاباته  أوضحها دى بونو أن للتفكير الجانبى مهارات( 354-355: 5091و )محمد ،  (955

  :يمكن توضيحها بالشكل التالى  عن االبداع الجاد
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 ( يوضح مهارات التفكير الجانبى9شكل )

 وفيما يلى توضيح هذه المهارات:

ى أن يصبح : ويقصد به الفهم بمعنGeneration of new Perception اكات جديدةتوليد إدر  -أ

واإلدراك أو الوعى نوع من الرؤية الداخلية توجه المتعلم نحو  المتعلم مدركا لألشياء من خالل التفكير ،

 .أو حل المشكالت أو الحكم األشياء وهو يساعده على اتخاذ القرارالفكرة لفهمها، 

والمفاهيم هى أساليب وطرق  :  Generation of new Concepts  توليد مفاهيم جديدة  -ب

يقه، وآلية تحقوالمفاهيم لدى ديبونو ثالثة أنواع غرضية تتعلق بما يحاول المتعلم عامة لعمل األشياء، 

مل من لتى يكتسب العتصف مقدار األثر الذى ينتج عن عمل ما، ومفاهيم القيمة وتشير إلى الكيفية ا

ناك عدد من األسباب تبرر استخالص مفاهيم واضحة أولها البدائل، فالقدرة على اشتقاق خاللها قيمته، وه

المفهوم تعتبر نقطة إليجاد طرق بديلة، وبعض هذه البدائل تكون أكثر قوم من األفكار ، وثانيها التقوية، 

والعمل  ،يمكننا تقويته من خالل بعض الجهد ، بإزالة األخطاء ونقاط الضعففعند استخالص مفهوم 

 على تعزيزه.

مهارات 
التفكير 
الجانبى

توليد إدركات 
جديدة

توليد أفكار 
جديدة

توليد مفاهيم 
جديدة

توليد بدائل 
جديدة

توليد ابداعات 
جديدة
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واألفكار هى طرق مادية الطبيق المفاهيم  :Generation of new Ideas توليد أفكار جديدة -ج

يجب عدم رفض األفكار بصورة سريعة، تكون محددة، وتوضع موضع الممارسة، ولذا ، ولذا يجب أن 

 شير إلى التفاؤل.ير بطريقة ت، إن األمر يتطلب التفكفالرفض السريع يأتى من القيود المفروضة على العقل

ففى البحث الطبيعى عن البدائل  : Generation of new Alternatives ئل جديدةتوليد بدا -د

البحث عن البدائل من خالل التفكير الجانبى يهتم المتعلم بالبحث يبحث المتعلم عن أفضل البدائل أما 

 ق أخرى إلعادة تنظيم المعلومات المتاحة،حيث يهتم باكتشاف طر  ، حسب قدرة المتعلم عن بدائل متعددة

، وهو أمر طبيعى لدى المتعلمين الذى يحاولون القيام بذلك ، واالبداع الجاد ال يبحث وتوليد حلول جديدة

أن تكون   -وفقا  للتفكير الجانبى -البدائل بل عن البدائل المتعددة، التى ليس من الضرورى  عن أفضل

 خاضعة للمنطق.

: واالبداع هو العمل على إنشاء Generation of new Innovations  ت جديدةتوليد ابداعا -ه

دث ببطء ا يح، وغالبا ما يكون توليد ابداعات مألوفة سريعا ، بينممن تحليل حدث قديم شىء جديد بدال

 اإنتاج إبداعات أصيلة، وال يشترط لتوليد ابداعات جديدة أن يتصف الفرد بمستوى عال من الذكاء فقط وإنم

 درجة معينة من الذكاء.

فكير تلل فإن،  المتعددة للتفكير الرأسى استخداماته أنه إذا كان(  45 -49: 9110ويرى دى بونو )

 :ما يلى هاومن أيضا هالجانبى استخدامات

ولكنها قد  ،األفكار الجديدة: ويعتقد البعض أن األفكار الجديدة تعنى اختراعات جديدةالتوصل إلى  -9

ة لصنع األشياء أو طرق جديدة للبحث عن األشياء أو طرق جديدة لتنظيم األشياءأو تعنى طرق جديد

 طرق جديدة لتقديسم األشياء، وبالتالى فاألفكار الجديدة مطلب أساسى فى حياتنا.
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حتاج إلى كتلك التى تحل المشكالت: وهناك العديد من المشكالت منها ما يحتاج للتفكير المنطقى  -5

لحلها، ومنها ما يحتاج التفكير الجانبى كتلك المشكالت التى ال تحتاج معلومات وإنما مزيد من المعلومات 

 تتطلب إعادة تنظيم المعلومات.

فإذا كان التفكير المنطقى والرياضيات يستخدمون فنيات معالجة معالجة االختيار اإلداركى:  -5

موجودة يد التفكير فى المعلومات الالمعلومات كمرحلة ثانية للمعالجة ، فيجب على المفكر الجانبى أن يع

 وأن يستخدمها بصورة مختلفة بدال من الصورة الرأسية.

 

 التفكير الجانبى واستراتيجيات تنمية أدوات -3

( أنه يمكن تدريس مهارات التفكير الجانبى وتدريب الطالب عليها 59: 5091ترى ) عصفور، 

اقاتهم طرق عديدة لحل المشكالت ، واستخدام طليصبح تفكيرهم أفضل ، ويكون لديهم القدرة على تصميم 

 االبداعية لمواجهة المواقف الحياتية.

( إلى أن هناك مجموعة من التقنيات التى يمكن استخدامه 935 -954: 5095ويشير ) عزيز ، 

مع التفكير الجانبى، فالغاية من هذا النوع من التفكير ال يمكن أن تتحقق دون توفير قدر من التدريب، 

 ى الوقت نفسه البد أن يعتمد الفرد على التفكير المنطقى ومن هذه التقنيات:وف

توليد البدائل ) االختيارات الوليدة(: ويتم ذلك من خالل طرح بعض األسئلة على الطالب، مثال على  -

 ذلك عرض صورة على الطالب ، ويطلب منهم وصف مختلف للصورة.

الطرق التقليدية، فلكى تبتكر طريقة جديدة عليك ان ابتكار المعرفة بشكل جيد وجديد: من خالل  -

 تعتمد على الطرق التقليدية.

التقسيم إلى أجزاء لتعريف األفكار المهيمنة: فالعديد من المشكالت تبدو معقدة ألنها تشتمل على  -

 الخصائص التى قد ال ننتبه اليها..
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و أكثر من مهارات العصف العصف الذهنى: فكثير من القرارات المعاصرة تحتوى على مهارة أ -

 الذهنى، ولذا يجب تطبيق قواعد العصف الذهنى .

  وأساليب تنمية التفكير الجانبى ما يلى: فنياتمن أن  (959-950: 5095) الكبيسى، ويرى     

 : حيث قد تجد فيما سجلته من أفكار ، أفكار جديدة وغير مألوفة.تسجيل األفكار -أ

 مخ باستخدام تقنيات للتفكير الجانبى.: من خالل تنشيط التمرين الدماغ -ب

 التعرف على التقنيات المختلفة المستخدمة فى ل: من خالتعلم تقنية جديدة فى االبداع كل فترة -ج

 تنمية التفكير الجانبى وممارستها والتمرن عليها.

 ميز.تفالمبدعون يظهرون قدر كبير من الدعابة والمرح ممايساعدهم على التفكير بأسلوب م االسترخاء: -د

 : فالتعرض للمشكالت التى تتحدى التفكير تساعد على توليد أفكار جديدة.التحدى المستمر -ه

: فليس بالضرورة هناك حال واحدا للمشكلة وإنما هناك حلول متعددة عدم التفكير فى حل واحد صحيح-و

 ، يمكن تجميعها والخروج منها بحل متكامل.

فاستخدام التفكير العادى يجعلك تنظر للمشكلة من زاوية : النظر للمشكلة من الزاوية غير التقليدية -ز

 تقليدية .

تؤكد اللجنة المركزية للتعليم بالهند أن هناك بعض األساليب والفنيات للتفكير الجانبى وفقا لما ذكره كما 

 (Central Board of Secondary Education, 2013:25)دى بونو وهى: 

 استخدام المفاهيم لتوليد أفكار جديدة.: وتعنى البدائل / استخالص المفهوم -

 تغيير أو توسيع نمط التركيز لتحسين الجهود االبداعية.وتعنى : لتركيزا -

ة وتعنى التحرك من جمل طة بطرق محددة لمعالجة المعلومات،كسر القيود المرتبوتعنى : التحدى -

 معينة فيها تحدى إلى أفكار أكثر نفعا .
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 ام مدخالت غير متصلة لفتح خطوط جديدة للتفكير.: وتعنى استخد الدخول العشوائى -
 وتعنى اختيار أفضل األفكار وتكوين مداخل عملية جديدة. الحصاد: -
 تطوير وتحسين األفكار لتناسب موقف أو مؤسسة معينة.وتعنى : معالجة األفكار -

أبو جادو و نوفل (، 51-53: 5091، عصفور ) (545-559: 5001) أبو رياش  كل من شيروي   

-De Bono( 5003  :959دى بونو  (، و5009 :41) De Bono( ودى بونو 415-411: 5001 )

، عبيدات و أبو السميد ) De Bono(5099 :53)(، دى بونو 30-41: 5091) (، أبو لبن 950

كير الجانبى لتفاإلى أن هناك العديد من الطرق واالستراتيجيات التى تستخدم لتنمية  (931-915: 5001

راح ، فقد حاولت نظرية اإلبداع الجاد اقتوقد أطلق عليها البعض استراتيجيات اإلبداع الجادب ، لدى الطال

لتفكير فهى تحفز وتستثير ا مجموعة من اإلجراءات واألفعال التى يقوم بها المتعلم إلحداث اإلبداع الجاد،

ة التى تعليمى أو المواقف الحياتيلتوليد مفاهيم أو إدراكات أو بدائل إو إبداعات جديدة يتطلبها الموقف ال

 : يمكن توضيحها بالشكل التالىو يمر بها الفرد 

 
 استراتيجيات تنمية التفكير الجانبى ( يوضح4شكل )

نبى
لجا

ر ا
فكي

 الت
ات

تيج
سترا

ا

قبعات التفكير الست

التركيز

الدخول العشوائى

البدائل

التحدى

الحصاد
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 :كما يلىوفيما يلى توضيح هذه االستراتيجيات 

 Six Thinking Hats  قبعات التفكير الستأواًل: 

وتتحدد قيمتها فى تحديد األدوار، حيث تتيح للطالب  ،هى إحدى أفكار دى بونو عن عملية التفكير    

التفكير دون نقد أو تجريح، كما أنها تساعد فى توجيه االنتباه، حيث تتيح للطالب تركيز انتالههم فى 

وهى تتطلب طالب ومدرسين لتقديم التفكير فى موضوع ما،  ست جوانب مختلفة للموقف أو الموضوع،

ويستخدم المعلم القبعات فى مختلف مراحل الدرس وعة من القبعات و الب مجموعة متنالط يرتدىحيث 

 :على النحو التالى

لمعلم فى ويقوم ا: وتعرض الحقائق والمعلومات والتفاصيل عن الموضوع،قبعة التفكير البيضاء -9

بدابة الدرس بعرض الحقائق واألفكار األساسية، وكذلك البيانات المتوافرة، ويمكن أن يستخدم المعلم 

وهنا يطلب من الطالب عرض المعلومات والتركيز  ى العرض طريقة المحاضرة أو االستقصاءف

 عليها.

للطالب بإطالق  : تركز على العواطف والمشاعر ، وهى تعطى اإلذنقبعة التفكير الحمراء -5

 مشاعرهم وأحاسيسهم، كما يتفهمون مشاعر شخصيات الدرس إن وجدت.

و المخاطر أ جوانب السلبية للموضوع ويطلق عليها قبعة التحذيروتتعلق بال قبعة التفكير السوداء: -5

 ،، وهى تحمينا من إرتكاب األخطاء ، لذا فهى ثمينة جدا وأكثر القبعات استخداما وفائدةوالعقبات

 .وفيها يطلب المعلم من الطالب تقديم مالحظات ونقد على الموقف فى الدرس

حى العملية ى تهتم بالنوا، وهجابية والمنطقية لألمور : تهتم بالنواحى اإليقبعة التفكير الصفراء -4

 للموضوع، والفوائد التى من الممكن ،أن يقدمها الموضوع
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وليد األفكار ت : تهتم بالخيال واالنتاج واالبداع، ولذا فهى تتطلب جهدا فىقبعة التفكير الخضراء -3

ترحاتهم طالب على تقديم أرائهم ومقوالبدائل الجديدة، والمقترحات التى يتطلبها الموقف، ولذا يركز ال

 بشأن الدرس أو الموقف أو المشكلة

عن ماهية التفكير  وتبحث: وهى تهتم بالتنفيذ ، ولذا تستخدم فى عملية الرقابة قبعة التفكير الزرقاء -1

سأل الملخصات والقرارات والنتائج، ويركز المعلم أثناء ارتداء الطالب للقبعة المستخدم ، كما أنها ت

 فى ضوء القبعات السابقة. وضع خطط للتنفيذ على

 Foucs Strategyثانيا: استراتيجية التركيز 

تعرف استراتيجية التركيز بأنها نقطة البداية فى أى موقف من مواقف التفكير اإلبداعى ، بهدف توليد 

البسيط الذى  ز، فهى جزء أصيل فى عملية اإلبداع، ويبدأ التركيز كما ذكر دى بونو بالتركيأفكار جديدة

 يتم معالجته بطرق متعددة منها:

 وضع قائمة بنقاط التركيز المحتملة والتركيز عليها فى المستقبل. -أ

محاولة التمهيد لتعميم بعض البدائل واألفكار، فإن ظهرت بعض األفكار الممتعة يتم معالجتها  -ب

 بصورة جدية.

 كأنها مشكلة حقيقية .، محاولة بذل المزيد من الجهد فى مناطق التركيز المحددة -ج

: األول على المناطق العامة ، ويكون نطاق التركيز أوسع ، والنوع الثانى وهناك نوعان من التركيز

 وتسير هذه االستراتيجية وفق الخطواتالهادف ، ويكون هذا النمط حينما تكن المشكلة أو المهمة محددة، 

 اآلتية:

 .اددة ، والتى سيقوم الطالب بتنفيذ المهمة المرتبطة بهيبدأ المعلم باإلعالن عن نقطة التركيز المح .9

 يجعل المعلم نقطة التركيز فى مجال اهتمام الطالب. .5
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 توجيه الطالب إلى تحديد أسلوب التعلم المالئم للمهمة. .5

 نتباه.التشتت وعدم االعلى المهمة المحددة، بهدف البعد عن  لتركيزباضبط الوقت الالزم للقيام  .4

 Random Entryالدخول العشوائى جية ثالثا: استراتي

حيث  ،يرى دى بونو أنها نوع من التركيز المبدغ يلجأ اليه الفرد عندما يحتاج إلى توليد أفكار جديدة  

يختار الفرد الكلمة عشوائيا من بين األفكار المطروحة للمناقشة، وهناك العديد من المواقف التى يمكن 

 توظيف االستراتيجية بها ومنها:

وذلك عندما يفكر الفرد فى نفس الموضوع العديد من المرات ، فى هذه الحالة تتكرر األفكار  ركود:ال -

 المطروحة، وعندها يكون لهذه االستراتيجية أهمية كبيرة فى إيجاد أفكار بديلة.

 : وذلك عندما يتطلب األمر توليد أفكار جديدة وسط اجتماع أو موقف سريع مثال .االبداع السريع -

، إال أنها  يرات أو تحسينات: فرغم أن هذه االستراتيجية ال تفيد كثيرا فى إجراء تغيتجات والخدماتالمن -

 أو منتجات جديدة. خدماتأفكار ل فعالة فى تقديم

 وتسير هذه االستراتيجية وفق الخطوات اآلتية:

ات يمكن ه الكلميمكن للطالب استخدام أو البدء بأى كلمة من الكلمات المكتوبة على السبورة ، وهذ -9

 أن تشكل مفهوما جديدا.

مثابة ، ويمكن اعتبار كل نقطة بيقوم الطالب بتوليد مجموعة من النقاط المشتقة من نقطة التركيز   -5

 مفهوم جديد.

 يقوم الطالب باختيار أى مفهوم قام بتوليده ، ويجعله محور تركيزه مرة أخرى. -5

 ط والدوائر التى يتم اضافتها معتمدا فى ذلك علىيبدأ الطالب بتوليد أفكار جديدة من خالل الخطو  -4

 نقطة التركيز المختارة.
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 يمكن للطالب التحرك من خالل الكلمة العشوائية إلى مسارات جانبية جديدة. -3

 من خالل الكلمات المختارة لتحقيق األهداف األساسية.ع الطالب على فتح مسارات جديدة تشجي -1

 Alternative Strategyرابعًا: استراتيجية البدائل 

، لكن من أين تأتى البدائل ؟ يجيب دى  يعد البحث عن البدائل هو أساس وجوهر العملية اإلبداعية   

 بونو عن ذلك بأن هناك ثالثة شروط للبحث عن الدائل وهى:

 توليد البائل .امتالك القدرة على  -

 بدائل .اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتركيز على بديل واحد أو أكثر من دون ال -

 الرغبة فى البحث عن البدائل. -

 لكن كيف يمكن أن حصل على البدائل؟

التوقف للبحث عن البدائل: إذا كنت فى موقف معين وكانت الخوة التالية متاحة فعلى الفرد أن يقوم  -

 ، وهكذا إذا كانت الخوات واضحة ومحددة يجب على الفرد اتباعها.بها وال يبحث عن بديل

 إذا كانت البدائل متاحة أمامك ، فليس عليك سوى أن تختار البديل. البدائل المتاحة: -

معظم  ىإيجاد بديل أكثر : قد يكون عدد البادائل محدود ، وقد يكون فى بعض الحاالت ثابت، لكن ف -

 الحاالت تكون البدائل مفتوحة.

 وهى:وهناك مجموعة من الخطوات يمكن للمعلم اتباعها عند استخدام استراتيحية البدائل 

 يقوم الطالب بتوليد تعريفات متعددة للمشكلة المطروحة. -9

 يقوم الطالب بتوليد مجموعة من البدائل للمشكلة دون نقد أو تقييم. -5

 ثل:متحدد بناء على طبيعة البديل يقوم الطالب بترتيب البدائل وفقا  لعدد من المعايير  -5
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 ألقل تكلفة.ا  -األفضلية.      -

 فى حل المشكلة.األسرع  -األكثر بساطة.   -

 . األقل خطا   -

 Challenge Strategyخامسًا: استراتيجية التحدى  

وتنظر  ،يعد التحدى ركنا أساسيا فى عمليات االبداع، فهو يساعد فى تحسين وتغيير األشياء      

استراتيجية التحدى إلى الطريقة الحالية للقيام باألعمال على أنها ليست بالضرورة الطريقة األفضل، 

فالتكنولوجيا غيرت األمور وقد تكون هناك طريقة أفضل من التى تم تجريبها ، وليس معنى أنها لم تجرب 

 أنها ليست جيدة ، فربما تكون هى األفضل.

 وهناك نوعان من التحدى:

 التحدى االنتقادى: الذى يعمل على إعداد تقييم للوضع، واالنتقاد معناه الحكم. -

لى االنتقاد وتصيد األخطاء، وإنما يعمل خارج نطاق التحكيم، فالتحدى التحدى االبداعى: ال يعمل ع -

 االبداعى هو تحدى الفردية.

 ويمكن للمعلم استخدام عدة خطوات عن تطبيق هذه االستراتيجية فى المواقف التعليمية :

 يطلب من الطالب تحدى الحلول التقليدية للمشكلة. -9

 تشجيع الطالب على استخدام المجازفة. -5

 المعلم مجموعة من البدائل المثيرة . يطرح -5

 يطبق مبادىء التكنولوجيا لتحدى الحلول المطروحة للمشكلة . -4

 مناقشة الطالب حول ضرورة تغيير الوضع القائم للمشكلة المطروحة. -3

 تشجيع الطالب على تحسين األفكار. -1
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 Harvesting Strategyسادسًا: استراتيجية الحصاد 

اد طريقة معتمدة ومقصودة نحاول من خاللها أن نجمع النواتج اإلبداعية ، تعتبر استراتيجية الحص    

ائمة للحصاد كقبحيث يمكن تصنيف الجهد االبداعى إلى فئات متنوعة، ويمكن استخدام العديد من األدوات 

ة فلنكهة ) الص، والمناحى أو المداخل، وابدايات األفكار، والمفاهيم منها: ، األفكار المحددة، وتدوين 

 الذى يكون فى اتجاه أو مفهوم أو كيفية النظر للألشياء ، المميزة لإلبداع(، و التغيرات الجديرة باالهتمام

 وهذه االستراتيجية تعد طريقة منضبطة فى تصنيف المخرجات أو النواتج االبداعية.

 وتسير هذه االستراتيجية وفق الخطوات اآلتية:

 ل اآلخرين.االستماع إلى األفكار المطروحة ن قب -9

 المجموعات المشاركة.كتابة األفكار المطروحة من خالل  -5

 تصنيف األفكار إلى سلبية،  وإيجابية، وجيدة، ومثيرة، وغير مثيرة ، وغير قابلة لالستخدام . -5

 يبحث الطالب عن معلومات محددة ذات عالقة بالمهمة من مصادر متعددة. -4

 المعلومات التى توصلوا اليها من مصادر مختلفة.فى الجلسة التالية، يعرض أحد الطالب متطوعا   -3

من العرض السابق يتضح أن هناك العديد من االستراتيجيات أو األساليب أو الفنيات التى يمكن      

االعتماد عليها فى تنمية التفكير الجانبى للطالب والتى تعتمد بشكل أساسى على طبيعة الموضوع، ويمكن 

 و يجمع بين بعضها فى تنمية مهارات التفكير الجانبى.للمعلم استخدامها منفردة أ

 

 مميزات التفكير الجانبى -5

يهتم التفكير الجانبى بتغيير المفاهيم واألنماط واإلدراكات، وهو يعتمد على أنظمة التنظيم الذاتى     

جودة من خال و ، وبذلك فإنه يعيد ترتيب األنماط المللمعلومات، ويقصد باألنماط ترتيب المعلومات بالذاكرة
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هو بذلك ال يعدو أكثر من كونه نمط خاص فى معالجة مع بعضها البعض بطريقة مختلفة، و وضعها 

 (Gonzalez  ،2001 :91معتمدا على مبدأ االحتماالت. ) جونزالز المعلومات، 

و هإن التفكير الجانبى ال يهتم فقط بحل المشكالت وإنما يسعى إلى توليد طرق وأفكار جديدة للحل و  

بذلك يختلف عن التفكير الرأسى الذى يهتم بالوقائع والحقائق ليصل من خطوات منطقية إلى حل للمشكلة، 

         بينما التفكير الجانبى قد يبأ من نقطة جديدة اعتباطية يمكن أن تؤدى إلى توليد أفكار جديدة نافعة.

 (511: 5003) عزيز، 

 بتداء من سن  السابعة وحتى الجامعة، فهو ضرورى جدا كالتفكيريصلح لكل الفئات العمرية اولذا فهو     

المنطقى، حيث يتمتع بمرونة كبيرة فى حل التناقضات، ولذا فهو أداة طيعة فى يد كل مدرسى العلوم 

والهندسة والتاريخ واللغة، ولذا يجب تطوير مواقف تعليمية يوظف خاللها التفكير الجانبى ليكون موجها 

 (18: 5095. ) عزيز ، ومرشدا  للعقل

 (44: 5095بعض عيوب التفكير الرأسى ومنها: ) الكبيسى، يتجنب التفكير الجانبى و   

 .ينتج أكبر عدد ممكن من الحلول والبدائل 

 .يسير فى أكثر من اتجاه 

 بداعى.إ 

 .يبقى على كل المعلومات المتاحة 

 .ال يعتمد على المسار الواضح 

 تشير إلى أن للتفكير الجانبى العديد من الفوائد منها:فى الهند ف أما اللجنة المركزية للتعليمو 

(Central Board of Secondary Education, 2013:23) 
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 .يثير اإلبداع والتجديد لدى الطالب 

 .يثير التفكير خارج الصندوق 

 .ييسر عملية العصف الذهنى 

 .يساعد فى حل المشكالت 

 .يساعد على التعامل مع األفكار الخالقة 

 (15: 5091،عصفور ) رجع أهمية التفكير الجانبى إلى ما يمكن أن يقدمه فى النواحى اآلتية:وت

o .العمل على زيادة انتاج األفكار 

o .االهتمام بتقييم األفكار المطروحة 

o .البحث عن حلول جديدة للمواقف والمشكالت 

o فى جميع المجاالت والتخصصات. مرونة تطبيقه 

o قيود والعوائق.المساهمة فى التحرر من ال 

o .توسيع عمليات التفكير 

o .مساعدة المتخصصين فى التوصل إلى أفكار جديدة 

o .نشر مناخ إيجابى أثناء التعلم 

مما سبق يمكن القول أن التفكير الجانبى نمط فعال من أنماط التفكير ، يسعى إلى البحث عن حلول     

ر فى اتجاهات متعددة، مستخدما العصف للمشكالت وال يعتمد على المسار األحادى إنما يسي جديدة

 .الذهنى ، أو كما أطلق علية دى بونو التفكير خارج الصندوق 
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      مظاهر االهتمام بالتفكير الجانبى: -1

اهتمت العديد من الدراسات والبحوث السابقة بالتفكير الجانبى، وقد اختلفت توجهات الباحثين بهذه      

ث، فقد ركزت بعض الدراسات على استخدامه كمتغير مستقل ) معالجة تجريبية الدراسات وفقا لطبيعة البح

( لبيان أثره على متغيرات أخرى، وركز العض األخر على استخدامه كمتغير تابع لبيان أثر متغيرات 

 مستقلة أو معالجات تدريسيه على هذا النمط من التفكير.

 ومن الدراسات التى تناولته كمتغير مستقل:

إعداد برنامج قائم على استراتيجيات التفكير الجانبى ( التى استهدفت 5099)عصفور، دراسة  -

فة بكلية التربية، شعبة الفلسوبيان أثره على التفكير التوليدى وفاعلية الذات لدى الطالبات المعلمات 

( طالبة، واستخدمت الباحثة اختبار التفكير التوليدى ومقياس 91وقد تكونت عينة الدراسة من )

فاعلية الذات ، وتوصلت الدراسة إلى أن البرنامج المقترح القائم على استراتيجيات التفكير الجانبى 

 دى الطالبات.ساهم بشكل كبير فى تنمية مهارات التفكير التوليدى ل

( التى هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج قائم على نموذج التفكير الجانبى لتنمية 5094دراسة )طه،  -    

مهارات التفكير عالى الرتبة واألداء التدريسى لدى الطالبة معلمة الدراسات االجتماعية بكلية البنات، 

وعتين ، واستخدمت الباحثة اختبار مجم( طالبة تم تقسيمهم إلى 40وتكونت عينة الدراسة من )

مهارات التفكير عالى الرتبة وبطاقة مالحظة األداء التدريسى، وقد توصلت نتائج الدراسة عن وجود 

فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات الطالبات فى المجموعتين التجريبية والضابطة فى 

  .لصالح المجموعة التجريبية اختبار مهارات التفكير عالى الرتبة وبطاقة المالحظة

حيث هدفت إلى تعرف فاعلية استراتيجية تدريس قائمة على التفكير ( 5091دراسة ) أبو لبن،  -    

الجانبى فى تنمية مهارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى، وتكونت عينة الدراسة 
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ر القراءة اإلبداعية ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى ( تلميذا وتلميذه ، واستخدم الباحث اختبا11من )

 فاعلية االستراتيجية المقترحة فى تنمية مهارات القراءة اإلبداعية.
 

أن االهتمام تركز حول استخدام استراتيجيات التفكير  يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة    

ى مما يدل على ، والتفكير التوليد ة اإلبداعيةالجانبى لتنمية متغيرات أخرى كالتفكير عالى الرتبة، والقراء

 أهميته كمتغير للدراسة، يمكن أن يؤثر وبشكل فعال على أداء الطالب بالمراحل التعليمية المختلفة. 

 :تابعومن الدراسات التى تناولته كمتغير 

الجمع بين ( التى استهدفت Lamb, Annetta, Vallett ،5093دراسة ) المب، انيتا، فاليت  -

االبداع والطالقة والتفكير الجانبى والتكنولوجيا عند إعداد بعض األلعاب التعليمية فى فصول العلوم، 

، وقد استخدم الباحثون اختبار تورانس  بالمرحلة الثانوية ( طالبا331وقد تكونت عينة البحث من )

لبحث، متغيرات ا للتفكير االبداعى لمساعدة الطالب على معرفة العالقة بين االبداع وغيرها من

رت الدراسة دور التفكير الجانبى وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية النموذج المقترح وكذلك اظه

تغير معرفى، حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين التطبيق القبلى والبعدى مك

 لدى مجموعة البحث.

موذج أدى وشاير على تحصيل والتفكير التى استهدفت بيان فاعلية أن (5091دراسة ) الساعدى،  -

افة وتكونت عينة البحث من ك الجانبى للطالب فى مادة الرياضيات  بالصف الثانى المتوسط ، 

طالب محافظة ميسان، وقد استخدم الباحث اختبار تحصيلى واختبار التفكير الجانبى الذى تكون 

فى  الدراسة إلى فاعلية النموذج ( فقرة تتطلب حلوال غير تقليدية للمشكالت، وتوصلت50من )

  التحصيل والتفكير الجانبى.
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( التى استهدفت التعرف على درجة التفكير الجانبى لدى طالب 5094دراسة ) صالح و سعود،  -

( طالبا وطالبة ، وقد استخدم الباحثان اختبار 445جامعة بغداد ، وتكونت عينة الدراسة من )

فقا  لتعريف دى بونو، وقد توصلت الدراسة إلى تدنى التفكير التفكير الجانبى الذى تم اعداده و 

الجانبى لدى طالب الجامعة، ووجود فروق ذات داللة بين متوسطات درجات الطالب فى األقسام 

ما ، كما توصلت الدراسة إلى أن البرامج التعليمية الجامعية باالنسانية والعلمية فى التفكير الجانبى

ها فى بنائها العتماد الجانبىسية وأنشطة غير قادرة على تنمية التفكير تتضمنه من ممارسات تدري

على المنطقية، بينما يعتمد التفكير الجانبى على الخروج عن المألوف الذى قد ال يسمح به المناخ 

 الجامعى.

التى استهدفت الكشف عن التفكير ( Lawrence & Xavier  ،5095لورانس و اكسفير  دراسة ) -

( طالبا معلما ، وقد استخدم 9543ى الطالب المعلمين ، وقد تكونت عينة الدراسة من )الجانبى لد

الباحثان استبيان التفكير الجانبى ، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى التفكير الجانبى معتدل لدى 

العينة، كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة بين الذكور واالناث فى التفكير الجانبى 

 .أبعادهو 

( فقد استهدفت معرفة مستوى التفكير الجانبى لدى الطالب المتميزين 5094دراسة ) القريشى ، -

( طالب 540)والعاديين بالمدارس وبيان عالقته بحل المشكالت، وقد تكونت عينة البحث من 

س ، وكذلك مقيا(5095وطالبة، وقد استخدم الباحث اختبار التفكير الجانبى : إعداد الكبيسى )

وجود فروق دالة احصائيا بين عدم حل المشكالت إعداد الباحث، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى 

 المتميزين.فقد كان دون المتوسط للعاديين و  الطالب العاديين والمتميزين فى مستوى التفكير الجانبى

قترح ج م( التى هدفت إلى التعرف على أثر برنامج تدريبى قائم على نموذ5090دراسة )محمد ،  -

للدرس المبحوث على تنمية مهارات التفاعل اللفظى والتفكير الجانبى والوالء المهنى لطالب الدبلوم 
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( 53العامة شعبة الدراسات االجتماعية بكلية التربية بالوادى الجديد، وقد تكونت عينة الدراسة من )

 حظة مهارات التفاعل اللفظى،بالدبلوم العام نظام العامين، وقد استخدمت الدراسة بطاقة مالمعلم 

واختبار التفكير الجانبى، ومقياس الوالء المهنى للمعلم، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق 

فى بطاقة مالحظة مهارات التفاعل ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات مجموعة البحث 

لدراسة إلى وجود توصلت نتائج ا، كما فى التطبيقين القبلى والبعدى لصالح التطبيق البعدىاللفظى 

فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات مجموعة البحث فىاختبار التفكير الجانبى ومقياس 

 الوالء المهنى  فى التطبيقين القبلى والبعدى لصالح التطبيق البعدى.

مكونات باستهدفت تحديد عادات العقل التى يمكن من خاللها التنبؤ  التى( 5091دراسة )محمد،  -

( طالبة من طالبات الشعب العلمية 313ومهارات التفكير الجانبى، وقد تكونت عينة الدراسة من )

بالفرقة الثانية بكلية التربية، وقد استخدم الباحث مقياس عادات العقل لطالب الجامعة، ومقياس 

ت الدراسة توصل التفكير الجانبى لطالب الجامعة الذى اعده الباحث فى ضوء أفكار دى بونو، وقد

بمكونات ومهارات التفكير ( ثمانى عادات عقلية فقط يمكن من خاللها التنبؤ 8إلى أن هناك )

تدريب الطالب والمعلمين على مهارات التفكير الجانبى، كما الجانبى، وقد أوصت الدراسة بضرورة 

يد مقرر لتعليم ر أوصت بضرورة تضمين مهارات التفكير الجانبى ضمن المقررات بشكل بينى أو تف

 مهارات التفكير ومنها التفكير الجانبى.

( التى استهدفت التعرف على أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم  5091دياب، دراسة )   -

 على تنمية التفكير الجانبى واالتجاه نحو الرياضيات المستند إلى الدماغ فى تدريس الرياضيات

( تلميذ وتلميذه تم تقسيمهم 15وتكونت عينة الدراسة من )لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائى، 

إلى مجموعتين، وقد استخدم الباحث اختبار التفكير الجانبى ومقياس االتجاه، وتوصلت الدراسة 
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ة لصالح المجموعإلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

 التجريبية.

 ما يلى: سات السابقةيتضح من عرض البحوث والدرا

االهتمام المتزايد فى األونة األخيرة بتنمية التفكير الجانبى لدى الطالب، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة   -

القرن الحالى وتحدياته التى فرضت ضرورة البحث عن حلول للمشكالت بطرق مختلفة تبتعد عن 

حددة رض على الطالب نماذج مالنمطية فى التفكير، وضرورة البعد عن القوالب الفكرية التى تف

 .فى الرؤية والتفكير

تنوعت الدراسات السابقة بين مراحل التعليم المختلفة بدءا من المرحلة االبتدائية وحتى المرحلة  -

 ,Lamb) المب، انيتا، فاليت ( و  5091( و )  دياب، 5090الجامعية، مثل دراسة )محمد ، 

Annetta, Vallett ،5093 )انية تنميته لدى طالب المرحلة الجامعيةمما يدل على امك. 

كما يالحظ على هذه الدراسات ندرة الدراسات التى تناولته فى ميدان المواد الفلسفية، على الرغم  -

من أن طبيعة هذا المجال تفرض وبقوة ضرورة استخدام أنماط مختلفة من التفكير نربى عليها 

 لبحث واالستقصاء.، ليكون لهم حرية المناقشة والتفكير واأبنائنا
 

 فى:الجانبى  وقد استفادت الباحثة من عرض البحوث والدراسات السابقة فى مجال التفكير

 وأهميته.لجانبى تحديد مفهوم التفكير ا -9

لدى  جانبىلتنمية مهارات التفكير اب المواد الفلسفيةتحديد مدى اهتمام الدراسات السابقة فى ميدان  -5

 ع بكلية التربية.شعبة الفلسفة واالجتماالطالب 

 األدوات التى استخدمها الباحثين لقياس التفكير الجانبى وكيفية إعدادها.التعرف على  -5
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 ثانيًا: األداء التدريسى

 ، من خالل تزويدهم بالمعارف والمبادىءتسعى المدرسة إلى تغيير سلوكيات الطالب إلى األفضل       

تمع، ويعتبر المعلم هو المسؤل عن هذا األمر، فهو يسعى إلى والمهارات والقيم والعادات المقبولة من المج

تحقيق تطلعات المجتمع وأهدافه فى أبنائه، ولذا فهو مطالب بأن يكون نموذجا يحتذى به فى علمه 

ه، فهو والتدريس هو أحد وسائل المجتمع لتربية أبنائوسلوكياته وقيمه وطريقته فى التفكير والتعامل ، 

لمعلم والطالب تسعى إلى تحويل األهداف والمعلومات النظرية إلى مهارات معرفية عملية تفاعل بين ا

واجتماعية ، ، وهو ال يتم إال بوجود طرفين أساسيين، معلم ومتعلم، حيث يساعد المعلم المتعلم على 

 (  98: 9111اكتساب خبرات تساهم فى إحداث تغيير مرغوب لديه. ) الخطيب، 

دريس بأنها نمط من السلوك التدريسى الفعال لتحقيق أهداف مقصودة تصدر عن مهارات الت وتعرف      

المعلم، فى شكل استجابات قد تكون عقلية أو حركية أو عاطفية وجدانية، وتعد المهارة التدريسية مهارة 

أن القول  ، وبذلك يمكناجتماعية، ألنها تصدر فى موقف اجتماعى قائم على التفاعل بين المعلم والمتعلم

دراسية طبيعة المادة المهارة التدريس هى أداء المعلم الذى يحدث فى سرعة ودقة ويختلف نوع األداء حسب 

 (11: 5001زيد، أبو وخصائصها والهدف من تعليمها. ) السيد، و خضر، و فرماوى، ولطفى، و 

اط السلوك ( إلى أن مهارات التدريس هى نمط من أنم19: 50001، ويشير ) شبر و جامل و أبو زيد 

التدريسى لتحقيق أهداف محددة ، وتصدر من المعلم على شكل استجابات عقلية أو لفظية أو حركية أو 

 عاطفية، تتكامل فيها عناصر الدقة والسرعة والتكيف.
 

 ويمكن توضيح مهارات التدريس من خالل الشكل التالى:
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 ( يوضح مهارات التدريس1شكل )

المهارات المهمة للمعلم حديث التخرج، فهى تحمية من الوقوع فى الخطأ، ويعد التخطيط للتدريس من    

أثناء التدريس، وعلى الرغم من أن بعض المعلمين ينظرون اليها باعتبارها عملية شكلية، إال أنها مهارة 

تظهر األهداف غير جيدة الصياغة، واعتماد غاية فى األهمية، ويظهر ذلك من خالل تحضيرهم ، حيث 

منهم على الكتاب المدرسى فى الشرح. ) حميدة، و النجدى، و عرفه، وراشد، وعبد السميع، والقرش،  الكثير

5005   :31) 

أما مهارات التنفيذ للتدريس فتعرف بأنها مجموعة المهارات التى ينبغى على المعلم امتالكها كى يمكنه    

ل لعرض الجيد واالستخدام الفعال للوسائوتشمل مهارات التمهيد وا تنفيذ مراحل وإجراءات خطة التدريس

التعليمية و استخدام أسئلة التدريس، وتنويع المثيرات داخل حجرة الصف ، والتفاعل اللفظى وغير اللفظى 

 (901: 5091وتلخيص التدريس وغلق إو اتمام التدريس. )صبرى، 

لتشخيصى  ثم التقويم التمهيدى أو افتعنى بتقويم المخرجات التعليمية بدءا من أما مهارات التقويم للتدريس 

البنائى وأخيرا  النهائى ، وبذلك فالتقويم يتضمن جميع مراحل العملية التعليمية، بحيث يهدف الى تحديد 

 .، ثم تقديم برامج لعالج موطن الضعف والقصورمواطن القوة والضعف وإصدار حكم 

مهارات التدريس

التقويم التنفيذ التخطيط



 
 

44 

 

مية بالنسبة للطالب المعلم قبل الخدمة وأثناء ولذلك نجد أن األداء التدريسى على قد كبير من األه     

من مظاهر و الخدمة ، فهو جوهر العملية التعليمية ألنه فى األساس عملية اتصالية بين المعلم والمتعلم، 

 االهتمام بدراسة األداء التدريسى ما يلى:

لذكاءات ا ( التى هدفت إلى التعرف على أثر برنامج مقترح قائم على نظرية5001دراسة ) محمد،  -

المتعددة فى تحسين األداء التدريسى لمعلمى الفلسفة بالمرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من 

( معلما بالمرحلة الثانوية، واستخدمت الباحثة استبانة وبطاقة مالحظة لألداء التدريسى، 30)

 وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقترح.

استهدفت إعداد برنامج تدريبى فى ضوء معايير األداء التدريسى ( التى 5090دراسة )محمد ،  -

المقترحة وأثر التدريب عليها فى تنمية األداء التدريسى لدى معلمى الفلسفة واالجتماع، وقد 

استخدمت الباحثة اختبار فى المفاهيم ذات الصلة بالمعايير وبطاقة مالحظة األداء التدريسى، 

 البرنامج التدريبى. وتوصلت الدراسة إلى فاعلية 

( التى استهدفت إعداد وحدة مقترحة لمواجهة مشكالت التربية العملية لطالب 5094دراسة ) بالبل،  -

شعبة الفلسفة بكلية التربية ، وبيان أثرها فى تنمية مهاراتهم التدريسية، وتكونت عينة الدراسة من 

ديد تخدمت الباحثة استبنانة تح( طالبا تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، واس11)

، وتوصلت الدراسة إلى فعالية الوحدة ، وبطاقة مالحظة األداء التدريسىمشكالت التربية العملية

 المقترحة فى تنمية األداء التدريسى.

( التى هدفت إلى التعرف على فعالية وحدة دراسية مقترحة لتنمية األداء 5091دراسة ) محمد،  -

فكير واالتجاه نحو مهنة التدريس لدى الطالب معلم الفلسفة، وقد تكونت عينة التدريسى المنمى للت

( طالبا وطالبة ، وقد استخدمت الباحثة بطاقة مالحظة األداء التدريسى ومقياس 53البحث من )
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االتجاه نحو مهنة التدريس، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين التطبيقين 

 ى لصالح التطبيق البعدى.القبلى والبعد

للتركيز على األداء التدريسى للطالب المعلم بشعبة الفلسفة  مما سبق يتضح أن هناك حاجة ملحة    

لمعارف ا توظيف بكلية التربية ، فالناتج النهائى من برنامج إعداده أن يكون هذا الطالب قادرا على

كل فعال في الحياة االجتماعية واالنسانية والمهارات في مجال تخصص الفلسفة واالجتماع ليسهم بش

مواجهة المواقف التدريسية المختلفة من خال ماتم اكتسابه من مهارات أثناء برنامج إعداد وكذلك  والعملية

 .سواء على مستوى تخطيط الدرس أو تنفيذه أو تقويمه

 

 بحل المشكالت وإنماأن هذا النمط ال يهتم فقط  يتضح من خالل عرض مميزات التفكير الجانبى    

، ويساعد ذلك الطالب فى حل مشكالت قد تبدو للوهلة األولى يسعى إلى توليد طرق وأفكار جديدة للحل

صعبة الحل ، وتحتاج إلى المزيد من التفكير، إال أنه عند رؤية المشكلة من زاوية جديدة قد يجد الطالب 

 دق ت للتوصل إلى الحل، وترى الباحثة أن ذلكأن كل ما يحتاجونه هو إعادة ترتيب األفكار والمعلوما

 هميمكنو  ، يجعل هذا النمط أداة طيعة فى أيديهملمعلم و ا بريسى للطالينعكس بصورة جيدة على األداء التد

 بشكل يؤدى إلى مواجهتهم للمواقف والمشكالت الطارئة من تطوير مواقف يوظف خاللها التفكير الجانبى

 .أفضل على الموقف التعليمى بصورة
 

 ثانيا: إجراءات الدراسة ونتائجها:  

يث من ح الجانبىبناءًا على العرض السابق لإلطار النظرى والدراسات السابقة فى مجال التفكير    

راته األداء التدريسى من حيث مهاوأساليب تنميته لدى الطالب، وكذلك  واستراتيجياتفهومه وأهميته 

 :الدراسة الميدانية وفقًا لآلتىيمكن للباحثة إعداد أدوات البحث و 
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 تحديد أسس بناء الوحدة: تم تحديد أسس بناء الوحدة وفقا لما يلى: -9

 االستراتيجية لكلية التربية:هداف األ  -أ

 :ومنهااألهداف العديد من تسعى كلية التربية جامعة بنها إلى تحقيق 

  العمل. تقديم برامج تعليمية متميزة ومتطورة تواكب مستجدات واحتياجات سوق 

 تحديث مستمر الستراتيجيات التعليم وأساليب التدريب والتقويم لمواكبة التطور العلمى 

 .توفير بيئة محفزة لالبتكار واالختراع  وريادة  األعمال 

 تقديم خدمات تعليمية وأنشطة طالبية ورعاية متميزة تحقق رضا الطالب 

 فريب للطالب والمتخرجون فى أماكن التوظيإنشاء مراكز لتنمية وتعزيز المهارات التطبيقية والتد. 

 .للبحث طار النظرى وقد تم تناول ذلك باال التفكير الجانبى وأهميته ومهاراته طبيعة    -ب

زيد حيث يحتاج الطالب فى هذه المرحلة إلى مطالب شعبة الفلسفة واالجتماع بكلية التربية  طبيعة -ج

بإلضافة  ،ه على مواجهة المواقف الحياتية والعمليةمن االهتمام بأنماط التفكير المختلفة التى تساعد

إلى التغير المعرفى المتالحق الذى يتطلب تغيير أنماط التفكير بصفة مستمرة حتى يستطيع الطالب 

 رؤية وبحث المعلومات بصورة يمكن من خاللها حل المشكالت التى تظهر فى الحياه.
 

يج ، سواء ما يتعلق منها بالمواصفات العامة لخر ربيةية المرجعية لقطاع كليات التمعايير األكاديمال -د

معارف ومفاهيم ومهارات مهنية ومهارات ذهنية ومهارات عامة وانتقالية، كلية التربية وما يتضمنه من 

أو معايير القطاعات التخصصة حيث يندرج تخصص الفلسفة واالجتماع بقطاع العلوم االنسانية 

 ضا وما يتضمنه ومفاهيم ومهارات مهنية ومهارات ذهنيةواالجتماعية بمواصفاته العامة أي

" ما أسس بناء الوحدة المقترحة لتنمية  وبذلك تكون الباحثة قد أجابت على التساؤل األول للدراسة

 التفكير الجانبى واألداء التدريسى(
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 :لتنمية مهارات التفكير الجانبىموضع التجريب  إعداد الوحدة المقترحة -5

ة المقترحة لتنمية التفكير الجانبى واألداء التدريسى للطالب المعلمين شعبة الفلسفة تم إعداد الوحد

 واالجتماع بعد اإلطالع على عدد من الدراسات واألبحاث واألدبيات المتعلقة ببناء وحدات دراسية،

 وهذا يتطلب:

، بالوحدةالموضوعات المقترحة تم تحديد أهداف الوحدة فى ضوء أهداف : تحديد أهداف الوحدة -أ

دة ، حيث من المتوقع بعد االنتهاء من دراسة الوحلمراد اكسابها للطالبالجانبى اوكذلك مهارات التفكير 

 أن يكون الطالب قادرا  على أن:

 معرفة استراتيجيات التفكير الجانبى المختلفة. -

 معرفة مهارات التفكير الجانبى. -

 .انبىتوظيف االستراتيجيات فى تنمية مهارات التفكير الج -

 .مستخدما التفكير الجانبى حل المواقف الحياتية والعمليةتدريب الطالب على  -

 .تنمية األداء التدريسى لدى الطالب المعلم شعبة الفلسفة واالجتماع -

 تدريب الطالب المعلمين على البحث فى المواقف والمشكالت من زوايا مختلفة. -

 

 تحديد المحتوى العلمى للوحدة.  -ب

وفقا للكتابات النظرية التى وردت عن دى بونو  على استراتيجيات االبداع الجاداشتملت الوحدة 

، التى يمكن من خاللها تدريب الطالب على التفكير فى حلول للمشكالت واقتراح  فى هذا المجال

 أفكار وبدائل متعددة لها.والجدول التالى يوضح هذه الموضوعات:
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 (9جدول )

 موضوعات الوحدة المقترحة

 الزمن لموضوعاتا م
 ساعات 3 قبعات التفكير الست 9
 ساعات 3 استراتيجية التركيز 1
 ساعات 3 استراتيجية الدخول العشوائى 4
 ساعات 3 استراتيجية البدائل 3
 ساعات 3 استراتيجية التحدى 5
 ساعات 3 استراتيجية الحصاد 6

 13 6 المجموع
 ن صالحيتها وتعديلها فى ضوء آرائهم.عرض الوحدة على المحكمين للتأكد م     -ج 

ة الوحداالعتماد عليه فى معرفة موضوعات  منإعداد كتاب الطالب: حتى يتمكن الطالب المعلم  -د
 والخطة الزمنية لتدريس الموضوعات، ثم ة، وقد تضمن الدليل األهداف العامة للوحدة المقترحةالمقترح

 (2) ملحق  الموضوعات المقترحة للوحدة

   
إعداد دليل المعلم: تم إعداد الدليل ليسترشد به المعلم فى تدريس موضوعات الوحدة وقد تضمن الدليل  -ه

لى ما ي موضوع، وقد تضمن كل المقترحة الوحدة موضوعاتمقدمة وتوجيهات للمعلم وأهداف الوحدة ثم 
 سالسير فى الدر خطة  -األنشطة والتكليفات  -مصادر التعلم -األهداف السلوكية –: عنوان الدرس 

 :مراحل وهى أربع وتضمنت
 .التقديم والتهيئة -
 الشرح. -
 تلخيص الموضوع. -
 التقويم. -

 ( كتاب الطالب2) ملحق 
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تدريب الطالب على مهارات التفكير من خاللها أنشطة ومواقف يتم وقد تضمنت الوحدة المقترحة 

 (5. ) ملحق الجانبى

الوحدة المقترحة لتنمية  صورة" ما  للدراسة ثانىالوبذلك تكون الباحثة قد أجابت على التساؤل 

 (لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة واالجتماع التفكير الجانبى واألداء التدريسى

 : الجانبىالتفكير مهارات بناء اختبار  -4

نو فى نظريته أوضحها دى بو التى  الجانبىفى ضوء مهارات التفكير  الجانبىتم بناء اختبار التفكير 

 توليد أفكار – توليد مفاهيم جديدة -توليد إدراكات جديدة)  خمس مهارات وهى بداع الجادعن اال

حياتية  مواقف( ، وقد تم بناء االختبار فى صورة توليد إبداعات جديدة -توليد بدائل جديدة -جديدة

 .قد تواجه الطالب فى حياتهم اليومية، وتعليمية

 ت التالية:وإلعداد االختبار اتبعت الباحثة الخطوا

 :تحديد الهدف من اإلختبار -أ

ية مهارات على تنم الوحدة المقترحة فى ضوءنظرية االبداع الجاديهدف هذا االختبار إلى قياس تأثير 

من خالل مواقف  ،المعلمين شعبة الفلسفة واالجتماع بكلية التربية جامعة بنهالدى الطالب  الجانبىالتفكير 

 هم للموضوعات المتضمنة بالوحدة.قد يواجهها الطالب أثناء دراست

 حدود االختبار: -ب

توليد أفكار  – توليد مفاهيم جديدة -توليد إدراكات جديدة)  الجانبىاقتصر االختبار على مهارات التفكير 

 .(توليد إبداعات جديدة -توليد بدائل جديدة -جديدة

 

 ( دليل المعلم9) ملحق 
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 صياغة مفردات االختبار: -ج

عدت إما وقد وجدت الباحثة أن االختبارات التى أ  الجانبىاالختبارات التى تقيس التفكير  تم االستعانة بعدد

 ، وإما اختبارات تقيس التفكير الجانبى فى الرياضيات أو الدراساتاختبارات عامة تقيس التفكير الجانبى 

ياتية التى بالمواقف الح إعداد اختبار يتضمن قسمين ، القسم األول يتعلق االجتماعية، ولذا حاولت الباحثة 

قد يواجهها الطالب فى حياته اليومية، والقسم الثانى يتضمن المواقف التدريسية التى قد يواجهها الطالب 

الب حيث ينشىء الط ،اإلجابات المفتوحة، و قد تمت صياغة مفردات االختبار على نمط أثناء التدريس

 :فية قياسها، و قد روعى عند صياغة مفردات االختبار أنبما يتناسب مع المهارات المستهدفة وكي إجاباته،

 .الجانبى السابقةترتبط بمهارات التفكير  -

 .فى حياته سواء العامة أو التعليميةتعبر عن مواقف يمكن أن يتعرض لها الطالب  -

 .المعلمين شعبة الفلسفة واالجتماعتكون مناسبة لمستوى الطالب  -

 الصورة األولية لالختبار: -د

، تتناول بعض المواقف التى ترتبط فى مفردة( 51) الجانبىضمنت الصورة األولية الختبار التفكير ت

توليد ) وهى  الجانبىمهارات للتفكير  خمسة لمواقف، تقيس هذه ابالمواقف الحياتية أو التدريسيةمعظمها 

، (ديدةتوليد إبداعات ج -ةتوليد بدائل جديد -توليد أفكار جديدة – توليد مفاهيم جديدة -إدراكات جديدة

 سؤال أساسى يجيب عليه الطالب، ويتطلب إنشاء إجابه جديدةيلى كل موقف 

 تم ضبط االختبار فى صورته األولية من خالل:ضبط االختبار :  -هـ

 عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين فى المناهج وطرق التدريس : -9

 وقد أسفرت آراؤهم عن اآلتى:
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 المختارة سواء مواقف الحياة اليومية أو المواقف التدريسية المواقفالمحكمين على مناسبة اتفق معظم  -

،إعادة صياغة بعض المفردات بحيث تعبر بصورة سليمة عن المهارة المراد قياسها ، حذف بعض المفردات 

 غير المناسبة لالختبار.

 التجربة االستطالعية لالختبار -1

لمحكمين للتأكد من سالمته أصبح االختبار جاهزا  للتطبيق على العينة بعد عرض االختبار على ا   

 ذلك بهدف:و  المعلمين بالفرقة الثالثة شعبة الفلسفة واالجتماع بكلية التربيةاالستطالعية من الطالب 

تم حساب زمن االختبار من خالل التجربة االستطالعية )المبدئية(  حساب زمن االختبار:  -أ     

، حيث تم قياس الزمن المستغرق عند انتهاء الطالب األول واألخير من اإلجابة، وحساب متوسط لالختبار

 ( دقيقة.10الزمن بين كل منهما، حيث كان الزمن المناسب لالختبار )

 :حساب ثبات االختبار -ب

يقصد بثبات االختبارات مدى قياس االختبار للمقدار الحقيقى للسمة التى يهدف لقياسها، من  

 ل إعادة تطبيق االختبار على نفس العينة ليعطى نفس النتائج.خال

وتم حساب معامل ثبات االختبار من خالل طريقة إعادة تطبيق االختبار باستخدام معادلة االرتباط    

تشير إلى صالحية استخدام  مناسبة(  وهى قيمة ثبات 0 ,11لبيرسون. متوسط معامل ثبات االختبار إلى )

 االختبار.

 وقد استخدمت الباحثة منها ما يلى:ساب صدق االختبار: ح -ج

طالع قد قامت الباحثة باالو  يقصد به مدى تمثيل االختبار للميدان الذى يقيسه،   صدق المحتوى: -9

، وكذلك على االختبارات  العربية التى أعدت لقياس الجانبىعلى الدراسات السابقة فى مجال التفكير 
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ضافة إلى اإلطار النظرى للدراسة الحالية، وتم وضع المفردات فى صورة مواقف ، باإل الجانبىالتفكير 

 تتصل بموضوعات الوحدة.

 الصدق الذاتى: -1

( تقريبا  وهذه 0,81باستخدام معادلة حساب الصدق الذاتى لالختبار، وجد أن معامل صدق االختبار )    

 مكن من استخدامه كأداة للقياس.                                                                             القيمة تدل على أن االختبار على درجة عالية من الصدق ت

 الصورة النهائية لالختبار -و

بعد إجراءات ضبط االختبار، تم إجراء التعديالت التى أشار إليها المحكمون، وأصبح االختبار فى  
 :صورته النهائية، التى تضم ما يلى

تعد تعليمات االختبار عنصرا  هاما  فى توضيح وتحديد الهدف من االختبار، وكيفية تعليمات االختبار: -9

 التعامل معه، ولذلك حرصت الباحثة على كتابة تعليمات االختبار بوضوح، وقد تضمنت ما يأتى:

 تامة. بعناية مفردة كل تقرأ 

 المطروحة. األسئلة كل عن اإلجابة تحاول 

 المطروحة. المواقف فى مختلفة بطريقة يرالتفك تحاول 

 جدول مواصفات االختبار -5

ارة وأرقام المفردات التى تقيس كل مه الجانبىقامت الباحثة بإعداد جدول مواصفات لمهارات التفكير  
 ( يوضح ذلك: 5داخل الموقف فى الصورة النهائية، والجدول رقم ) 
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 التربية بكلية واالجتماع الفلسفة شعبة لطالب الجانبى كيرالتف مهارات اختبار مواصفات (1) رقم جدول

 العدد لمواقفا أرقام الجانبى التفكير م

 الخامس – الثامن – السادس – الرابع – الثانى جديدة إدراكات توليد 9

 والعشرون 

3 

 ابعالر  -والعشرون  الثانى –– التاسع – الثالث جديدة مفاهيم توليد 5

 شرون والع السادس -والعشرون 

3 

 السادس – عشر الحادى – الخامس - األول جديدة أفكار توليد 5

 والعشرون  الحادى - عشر

3 

 – عشر الخامس  – عشر الثالث -العاشر جديدة بدائل توليد 4

 والعشرون  الثالث -العشرون  -عشر الثامن

1 

 عالساب -عشر الرابع -عشر الثانى – السابع جديدة إبداعات توليد 3

 عشر اسعالت – عشر

3 

 51  3 لمجموعا

بعد إجراءات ضبط االختبار، تم إجراء التعديالت التى أشار إليها المحكمون، وأصبح االختبار فى     

وقد تم إعداد مفتاح  ،الخمسة للتفكير الجانبى( مفردة تقيس المهارات 51صورته النهائية مكونا  من )

وقد خصصت درجة واحدة لإلجابة كل سؤال ، لتصحيح االختبار حيث وضعت اإلجابات الصحيحة ل

 (3وملحق ) (4) ملحق .الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة

 ( اختبار التفكير الجانبى4) ملحق 

 ( مفتاح تصحيح اختبار التفكير الجانبى3)ملحق 
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 التدريسى: مالحظة األداءبناء بطاقة  -4

تربية، لب المعلم شعبة الفلسفة واالجتماع بكلية التم بناء بطاقة مالحظة لتقويم اآلداء التدريسى لدى الطا  

 :وإلعداد بطاقة المالحظة اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية

 تحديد الهدف من بطاقة المالحظة: -أ

هدفت بطاقة المالحظة إلى تقويم األداء التدريسى للطالب المعلم شعبة الفلسفة واالجتماع بكلية التربية، 

 .مهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم وكذلك المهارات الشخصيةبعض وذلك من خالل ممارستهم ل

 تحديد أبعاد بطاقة المالحظة: -ب

احتوت بطاقة المالخظة على أربعة أبعاد أساسية، ويتفرع عن كل بعد عدد من العبارات الفرعية التى 

ارة يمكن مالحظتها ( عب40) النهائيةتعبر عن البعد الرئيسى، وقد بلغ عدد مفردات البطاقة فى صورتها 

للدروس، وقد تم اعطاء وزن نسبى متدرج خماسى وفق  فى أداء الطالب المعلم أثناء التدريبات العملية

مقياس ليكرت، لتقدير مدى توافر المهارة لدى الطالب معلم الفلسفة واالجتماع، وذلك على النحو التالى: 

ؤدى ، ال ي –يؤدى بدرجة متدنية  -ة متوسطةيؤدى بدرج -يؤدى بدرجة كبيرة -يؤدى بدرجة كبيرة جدا 

 (0، 9، 5، 5، 4وأعطيت لها األوزان ) 

 صدق بطاقة المالحظة:  -ج

ا م اعتمدت الباحثة فى بناء البطاقة على بطاقات المالحظة التى تمت إعدادها فى هذا المجال ومنها

ل ود سالم( و ) ماهر إسماعيعبد اللطيف بن حمد الحليبى، و مهدى محمورد باألدبيات النظرية لكل من ) 

تماع من طالب شعبة الفلسفة واالج لتأكد من صدق بطاقة المالحظة تم تطبيقها على عينة منل و صبرى(

مع الدرجة  درجة كل بعد، وتم حساب معامل االرتباط طالب  (90بالفرقة الثانية بجامعة بنها ، وعددهم )

 لكالكلية لبطاقة المالحظة.والجدول التالى يوضح ذ
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 ( 4جدول ) 

 الداللة معامل االرتباط األبعاد م

 0.09 0.13 أسلوب التدريس 9

 0.09 0.81 استخدام الوسائل التعليمية 1

 0.09 0.13 التقويم 4

 0.09 0.86 المظهر العام والشخصية 3

 على صدق البطاقة.رتبطة ارتباط ذو داللة، ويدل هذا يتضح من الجدول أن أبعاد البطاقة م   

 بات بطاقة المالحظة:ث -د

تم حساب معامل ثبات بطاقة المالحظة بطريقة ألفا كرونباخ لفقرات البطاقة ككل باستخدام برنامج 

(SPSS)  ( مما يعنى أن البطاقة 0.09( وهى دالة عند مستوى )0.81( وبلغت قيمة ألفا )98إصدار )

 (1) ملحق  تتصف بدرجة عالية من الثبات.

 ونتائجها:الدراسة الميدانية  -5

 تم تنفيذ الدراسة الميدانية وفقا للخطوات التالية:

 امعة بنها جطالب الفرقة الثالثة شعبة الفلسفة واالجتماع بكلية التربية  اختيار مجموعة البحث من

 .( طالبة45وعددهم )

   91 قالخميس الموافقبليا على مجموعة البحث يوم  التفكير الجانبى تطبيق اختبار التفكير /

90/1097. 

 ( بطاقة مالحظة األداء التدريسى1) ملحق 
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 ( طالبة فقط من خالل العروض العملية لهم95تطبيق بطاقة المالحظة تطبيقا قبليا على عدد ) وقد ،

 اقتصرت الباحثة على هذا العدد حتى يمكن مالحظتهم بصورة موضوعية.

   وقد واجهت الباحثة 7/91/1097وحتى  90/1097/ 91 فى الفترة منتدريس الوحدة المختارة ،

 الصعوبات فى تنفيذ البحث منها: بعض

باعتبار درجاته ال تضاف إلى مادة طرق التدريس ولذا  الدراسةعدم رغبة الطالب فى االشتراك فى  -

 هو الحل األفضل لضمان تنفيذ التجربة. كان اشتراك الطالب تطوعيا

لدراسة يشتركوا فى ادرجات أعمال السنة حتى  رغبة الطالب فى اعتبار األنشطة اإلضافية لها جزء من -

 الميدانية

  وتطبيق بطاقة م 90/91/1097 وقد تم ذلك فى تطبيق األدوات بعديا على مجموعة الدراسة ،

 المالحظة للطالب على ثالث جلسات متتالية من خالل العروض العملية

 .المعالجة االحصائية للبيانات 
 

 اومناقشته نتائج الدراسة وتفسيرها

، حيث تم استخدام اختبار "ت" للعينات المرتبطة  SPSS 18تم معالجة البيانات باستخدام برنامج      

(Paired sample T.Test)  ومعامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة االرتباطية بين كل من التفكير

 الجانبى واألداء التدريسى للطالب المعلمين

 التالى: وقد جاءت نتائج الدراسة على النحو

 :الفرض األول من فروض البحث التحقق من صحة -9
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توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى " التحقق من صحة الفرض األول الذى ينص على     
لتفكير اختبار اطالب فى التطبيقين القبلى والبعدى فى الدرجات متوسطى بين    ( α ≤  0.05)  داللة

 "دىلصالح التطبيق البعككل  الجانبى
للتحقق من صحة الفرض األول قامت الباحثة بحساب الفرق بين التطبيقين القبلى والبعدى لمهارات 

 التفكير الجانبى على النحو التالى:
طالب  لدى التفكير الجانبى التطبيقين القبلى والبعدى لمهارات داللة الفرق بينيوضح ( 3جدول )

 شعبة الفلسفة واالجتماع

االنحراف  المتوسط  قنوع التطبي المهارات

 المعيارى 

 عدد الطالب

 )ن(

 الداللة قيمة " ت"

توليد إدراكات 

 جديدة

 0.00 96.84 45 0.13 1.11 قبلى
 0.38 4.65 بعدى

توليد مفاهيم 

 جديدة

 0.00 94.56 45 0.87 9.13 قبلى
 9.01 4.49 بعدى

توليد أفكار 

 جديدة

 0.00 55.18 53 9.91 1.36 قبلى
 9.06 4.30 بعدى

توليد بدائل 

 جديدة

 0.00 5.81 53 0.76 4.65 قبلى
 0.48 3.97 بعدى

توليد إبداعات 

 جديدة

 0.00 7.95 45 0.48 9.97 قبلى
 9.48 1.81 بعدى

 يتضح من الجدول السابق ما يلى:

دى لصالح عتوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيقين القبلى والب -

ى حيث بلغ متوسط درجات الطالب فى التطبيق القبل ،مهارة توليد إدركات جديدةفى  التطبيق البعدى

 ( فى التطبيق البعدى، مما يدل على تحسن أداء الطالب.4.65( مقابل )5.55)
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مما يدل على تحسن (، 0.03( وهى دالة عند مستوى ) 96.84كما بلغت قيمة " ت" المحسوبة )   -

 .توليد إدراكات جديدة لدى الطالب المعلمين مهارة

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيقين القبلى والبعدى لصالح  -

لى حيث بلغ متوسط درجات الطالب فى التطبيق القب ،مهارة توليد مفاهيم جديدةفى  التطبيق البعدى

 مما يدل على تحسن أداء الطالب.( فى التطبيق البعدى، 4.49( مقابل )9.13)

مما يدل على تحسن (، 0.03( وهى دالة عند مستوى )94.56كما بلغت قيمة " ت" المحسوبة )   -

 .مهارة توليد مفاهيم جديدة لدى الطالب المعلمين

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيقين القبلى والبعدى لصالح  -

ى حيث بلغ متوسط درجات الطالب فى التطبيق القبل ،مهارة توليد أفكار جديدةفى  دىالتطبيق البع

 ( فى التطبيق البعدى، مما يدل على تحسن أداء الطالب.5.40( مقابل )5.41)

مما يدل على تحسن (، 0.03( وهى دالة عند مستوى )55.18كما بلغت قيمة " ت" المحسوبة )   -

 لطالب المعلمين.مهارة توليد أفكار جديدة لدى ا

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيقين القبلى والبعدى لصالح  -

ى حيث بلغ متوسط درجات الطالب فى التطبيق القبل ،مهارة توليد بدائل جديدةفى  التطبيق البعدى

 ب.( فى التطبيق البعدى، مما يدل على تحسن أداء الطال4.91( مقابل )5.13)

تحسن  مما يدل على (،0.03( وهى دالة عند مستوى )5.81كما بلغت قيمة " ت" المحسوبة )   -

 مهارة توليد بدائل جديدة لدى الطالب المعلمين.
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توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيقين القبلى والبعدى لصالح  -

لى حيث بلغ متوسط درجات الطالب فى التطبيق القب ،يدةمهارة توليد إبداعات جدفى  التطبيق البعدى

 ( فى التطبيق البعدى، مما يدل على تحسن أداء الطالب.5.85( مقابل )9.91)

تحسن مهارة  مما يدل على(،0.03( وهى دالة عند مستوى )1.93كما بلغت قيمة " ت" المحسوبة )   -

 توليد إبداعات جديدة لدى الطالب المعلمين.

داللة الفرق بين التطبيقين القبلى والبعدى الختبار التفكير الجانبى ككل لدى طالب وضح ي( 5جدول )

 شعبة الفلسفة واالجتماع

االنحراف  المتوسط  نوع التطبيق المهارات

 المعيارى 

 عدد الطالب

 )ن(

 الداللة قيمة " ت"

اختبار التفكير 

 الجانبى ككل

 0.00 19.65 45 1.71 99.35 قبلى

 3.05 97.47 بعدى

 

 يتضح من الجدول السابق ما يلى:

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيقين القبلى والبعدى لصالح  -

( 91.51( مقابل ) 99.43التطبيق البعدى حيث بلغ متوسط درجات الطالب فى التطبيق القبلى )

 .ب، مما يدل على تحسن أداء الطالفى التطبيق البعدى

مما يعنى قبول الفرض (، 0.03( وهى دالة عند مستوى ) 59.13كما بلغت قيمة " ت" المحسوبة )   -

 األول للدراسة.
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 المرتبطة بالتفكير الجانبى مناقشة نتائج الدراسة

، Lamb, Annetta, Vallett) المب، انيتا، فاليت دراسات كل من نتائج وتتفق النتائج السابقة مع 

 :ويرجع ذلك إلى(  5091)  دياب، و ( 5091دراسة ) الساعدى، و ( 5090)محمد ، ( و5093

بالمعارف والمعلومات المرتبطة بالتفكير الجانبى من حيث تعريفه وأهميته ومهاراته، تزويد الطالب  -9

وعالقه هذه المهارات بمواجهة المواقف الحياتية، حيث كان للقاعدة المعرفية المرتبطة بالتفكير الجانبى 

 كبير فى الربط بين المعلومات النظرية والمواقف التطبيقية والعملية.أثر 

طبيعة موضوعات الوحدة المقترحة ، حيث تضمنت الموضوعات استراتيجيات مثل قبعات التفكير  -5

ة ظري، وكذلك االستراتيجيات المنبثقة عن نالست والتى من شأنها مساعدة الطالب على التفكير واالبداع

تحدى والدخول العشوائى والحصاد ، وجميع إجراءات هذه االستراتيجيات ثل التركيز والاالبداع الجاد م

 تعزز دور الطالب وتحول التعليم من التمركز حول المعلم إلى التمركز حول المتعلم.

بالوحدة المقترحة والتى ساعدت الطالب على الخروج من نمط  ااألنشطة المختلفة التى تم تضمينه -5

بى، حيث استعانت الباحثة بأنشطة من شأنها توسيع مدارك الطالب إلى التفكير الجان التفكير الرأسى

 وتهيئة البنية الذهنية للمتعلم وتحفيزها الكتساب المزيد من المعلومات وما يستتبعه من طرح لألفكار.

ف قطبيعة مهارات التفكير الجانبى التى تتطلب قدر كبير من التحدى فى النظر إلى معطيات الموا -4

، وعدم البحث عن حلول لها وفق الطريقة العمودية التى تعتمد على تسلسل المعلومات، المطروحة 

 وإنما تتطلب المهارات رؤية المواقف من زوايا مختلفة.

المناخ السائد أثناء تنفيذ التجربة والذى يعتمد على الود والتفاهم وعدم النقد أو الحكم على أفكار الطالب  -3

 فى المناقشة والتفكير.وإطالق حريتهم 

ما فاعلية الوحدة المقترحة على تنمية للدراسة "  الثالثوبذلك تكون الباحثة قد أجابت عن التساؤل 

 ؟التفكير الجانبى لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة واالجتماع مهارات 
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 :بالفرض الثانى من فروض الدراسةفيما يتعلق  -1

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ينص على "  للتحقق من صحة الفرض الثانى الذى

اقة بططالب فى التطبيقين القبلى والبعدى فى  الدرجات متوسطى بين    ( α ≤  0.05داللة ) 

 لصالح التطبيق البعدى.  مالحظة األداء التدريسى

ة ب شعبلدى طال لبطاقة المالحظةداللة الفرق بين التطبيقين القبلى والبعدى  يوضح (6جدول )

 الفلسفة واالجتماع

االنحراف  المتوسط  نوع التطبيق المهارات

 المعيارى 

 عدد الطالب

 )ن(

 الداللة قيمة " ت"

بطاقة 

 المالحظة

 0.00 1.18 95 0.48 75.79 قبلى

 9.48 905.45 بعدى

 يتضح من الجدول السابق ما يلى:

الح فى التطبيقين القبلى والبعدى لص توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات الطالب -

حيث بلغ متوسط درجات الطالب فى التطبيق  ،بطاقة مالحظة األداء التدريسىفى  التطبيق البعدى

 ( فى التطبيق البعدى، مما يدل على تحسن أداء الطالب.903.53( مقابل )13.19)القبلى 

تحسن مما يدل على (، 0.03)( وهى دالة عند مستوى 1.58كما بلغت قيمة " ت" المحسوبة )   -

 لدى الطالب المعلمين.األداء التدريسى 

 مناقشة نتائج الدراسة المرتبطة باألداء التدريسى

                     و( 5090)محمد ، ( و5001)محمد، دراسات كل من نتائج السابقة مع  النتيجةوتتفق 

 :ما يلى إلى رض الثانى صحة الف رجعوت( 5091، محمد دراسة )  و (  5094، بالبل) 
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التدريبات والعروض العملية التى تم تنفيذها خالل جلسات البرنامج والتى اعتمدت على إتاحة الفرصة  -9

كاملة للطالب فى عرض المواد ، كما كان لتقييم الطالب بعضهم البعض بعد العروض العملية األثر 

 الطيب فى تحسين األداء التدريسى فى الجلسات التالية.

ثل موطرق للتدريس  يعة موضوعات الوحدة المقترحة ، حيث تضمنت الموضوعات استراتيجيات طب -5

قبعات التفكير الست والتى من شأنها مساعدة الطالب على التفكير واالبداع، وكذلك االستراتيجيات 

ستراتيجيات الوهذه االمنبثقة عن نظرية االبداع الجاد مثل التركيز والتحدى والدخول العشوائى والحصاد ، 

أتاحت للطالب الفرصة لتحسين األداء التدريسى وعدم االعتماد على طرق ال تناسب طبيعة موضوعات 

 .الثانوية المواد الفلسفية بالمرحلة

األنشطة المختلفة التى تم تضمينها بالوحدة المقترحة والتى ساعدت الطالب على الخروج من نمط  -5

 ، حيث استعانت الباحثة بأنشطة من شأنها توسيع مدارك الطالبالتفكير الرأسى إلى التفكير الجانبى

 وتهيئة البنية الذهنية للمتعلم وتحفيزها الكتساب المزيد من المعلومات وما يستتبعه من طرح لألفكار.

المناخ السائد أثناء تنفيذ التجربة والذى يعتمد على الود والتفاهم وعدم النقد أو الحكم على أفكار الطالب  -4

 الق حريتهم فى المناقشة والتفكير.وإط

" ما فاعلية الوحدة المقترحة على تنمية للدراسة الرابعوبذلك تكون الباحثة قد أجابت عن التساؤل 

 ؟األداء التدريسى لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة واالجتماع 

 التفكير الجانبى واألداء التدريسى:مهارات فيما يتعلق بالعالقة بين كل من  -4

للتحقق من صحة الفرض الذى ينص على " توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية 

التفكير الجانبى واألداء مهارات بين المتغيرين التابعين ) (  α ≤  0.05داللة )  عند مستوى 

 ".لصالح التطبيق البعدى التدريسى( لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة واالجتماع
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ى ينة الدراساااااااة فى التطبيق البعدامل االرتباط لبيرساااااااون بين درجات الطالب عقامت الباحثة بحسااااااااب مع

اط لبيرسون ، وقد بلغت قيمة معامل االرتبككل واختبار قراءة النص الفلسفى ككل التفكير الجانبىختبار ال

 التفكير الجااانبى واألداء التاادريسااااااااااااااى للطالب( . وهااذا ياادل على أن هناااك ارتباااطااا  طرديااا  بين 0712) 

األداء  فىقاادرتهم على  تحسااااااااااااااناات التفكير الجااانبى، بمعنى أنااه كلمااا زادت قاادرة الطالب على المعلمين

 .بصورة كبيرة التدريسى

جانبى التفكير المهارات ما العالقة بين " للدراسة الخامسوبذلك تكون الباحثة قد أجابت عن التساؤل 

 "؟االجتماع واألداء التدريسى لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة و 

اد كان االبداع الجنظرية من العرض السابق لنتائج الدراسة يتضح أن الوحدة المقترحة القائمة على     

التفكير الجانبى واألداء التدريسى للطالب وهذ يشير إلى ضرورة االهتمام مهارات لها دور كبير فى تنمية 

 اكبة هذا المعلم لتغيرات وتحديات القرن الحادىبكل جديد فى مجال إعداد معلم المواد الفلسفية لضمان مو 

امج إعداد معلم الفلسفة واالجتماع بكلية التربية بهدف ن، كما يتطلب األمر ضرورة مراجعة بر والعشرين

لنفس وأنماطه وتطبيقاته المختلفة فى سياق مواد الفلسفة واالجتماع وعلم ا تضمين مقررات ترتبط بالتفكير

  لكى ينعكس هذا المقرر على اداء الطالب أثناء الخدمة.بالمرحلة الثانوية ، 
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 التوصيات:

 فى ضوء نتائج البحث السابقة توصى الدراسة بما يلى:

 .لقرن الحالىمواكبة تحديات افى  نظرا  ألهميتهتنميته  وطرق  وأساليب بالتفكير الجانبىاالهتمام  -9

طبيعة اسب ، والتى تناستخدامها الطالب على  ينبغى الحديثة التى بطرق التدريسضرورة اإلهتمام  -5

 .المواد الفلسفية

إجراءات استراتيجيات الحديثة مع خالل االهتمام بالعروض ضرورة االهتمام بتدريب الطالب على  -5

 العملية والتطبيقات المختلفة لها.

بط المنطقية ضواالذى ال يتقيد بالخطوات المحددة وال ال التفكير الجانبى أهميةتوجية االهتمام إلى  -4

  للتفكير، حيث تبدو بعض األفكار أحيانا  غير منطقية ولكنها تفيد فى مواجهة المواقف.

زيادة االهتمام بأنماط التفكير المختلفة وتضمينها بالمقررات الدراسية ، حيث يتيح كل مقرر إمكانية  -3

قرن الحادى تطلبها الإضافة موضوعات حرة، يمكن للقائم بالتدريس تضمين أنماط التفكير الذى ي

 والعشرين

 :مقترحات البحث

 بعض البحوث حول: إجراءالباحثة  تقترح فى ضوء نتائج البحث السابقة 

 استراتيجية قبعات التفكير الست فى تدريس الفلسفة على تنمية مهارات التفكير الجانبىأثر استخدام  -9
 لدى طالب المرحلة الثانوية.

العقل  فى تنمية مهارات التفكير الجانبى لدى الطالب المعلمين فاعلية برنامج قائم على عادات  -1
 .شعبة الفلسفة واالجتماع

استخدام بعض استراتيجيات التفكير الجانبى فى تدريس الفليسفة على تنمية الذكاء الوجدانى لدى   -4
 طالب الصف األول الثانوى.



 
 

65 

 

 المراجعقائمة 

 أوال: المراجع العربية:

 -يتهتنم -مهاراته –طبيعته  -التفكير من منظور تربوى: تعريفه(. 5003إبراهيم، مجدى عزيز ) -

 . القاهرة: عالم الكتب.أنماطه

         رة:. القاهالتفكير الجانبى: تقنياته التربوية وموارده التعليمية(. 5095إبراهيم، مجدى عزيز ) -

 عالم الكتب.

 المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع. . األردن: دارالتعلم المعرفى(. 5001أبو رياش، حسين محمد ) -

(. فاعلية استراتيجية تدريس قائمة على التفكير الجانبى فى تنمية 5091أبو لبن، وجيه المرسى ) -

-59(، 911، )مجلة القراءة والمعرفةمهارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى، 

10. 

. اإلطار االسترشادى لمعايير أداء المعلم العربى(. 5001التربية والتعليم والبحث العلمى )إدارة  -

 القاهرة: جامعة الدول العربية.

 .العين : دار الكتاب الجامعى.تعليم التفكير : مفاهيم وتطبيقات(. 9111جروان، فتحى ) -

. طرابلس: الجامعة 5، طأساسيات طرق التدريس(. 9111الخطيب، علم الدين عبد الرحمن) -

 المفتوحة.

( : أثر تدريس وحدة مقترحة فى الفلسفة على تنمية التفكير الفلسفى واالتجاه 2009محمد )، خميس   -

( 42( ، العدد )29، جامعة بنها، المجلد )مجلة كلية التربيةنحو الفلساااااااافة لدى طالب كلية التربية، 

 .222 – 14، يوليو ، ص ص 

 جيوسى. أبوظبى: المجمع الثقافى.. ترجمة: خليل القبعات التفكير الست(. 5009دى بونو ، إدوارد ) -



 
 

66 

 

، ترجمة: إيهاب محمد. التفكير المتجدد: استخدامات التفكير الجانبى(. 5003دى بونو ، إدوارد ) -

 القاهرة: مكتبة األسرة

 . األردن: دار األعالم.5، ط تحسين التفكير بطريقة القبعات الست(. 5099دى بونو ، إدوارد ) -

مة: ، ترجاع الجاد: استخدام قوة التفكير الجانبى لخلق أفكار جديدةاالبد(. 5003دى بونو، إدوارد ) -

 باسمة النورى. الرياض : مكتبة العبيكان.

، ترجمة : نايف الخوص. دمشق: التفكير الجانبى: كسر القيود المنطقية (.5090دى بونو، إدوارد ) -

 الهيئة العامة السورية للكتاب

استخدام بعض استراتيجيات التعلم المستند إلى الدماغ (. أثر 5091دياب، رضا أحمد عبد الحميد) -

فى تدريس الرياضيات على تنمية التفكير الجانبى واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث 

 .555-549(، 3)91، مجلة تربويات الرياضياتاالبتدائى، 

فى  (Adey & Shayer)(. فاعلية أنموذج أدى وشاير 5091الساعدى، عمار طعمه جاسم ) -

، سانمجلة أبحاث ميتحصيل الرياضيات والتفكير الجانبى لدى طالب الصف الثانى المتوسط ، 

95 (53 ،)9-51. 

السيد، ماجدة مصطفى، و خضر، صالح الدين، و فرماوى، محمد فرماوى،وأبو زيد، عادل حسين  -

 زيع.. القاهرة: الدار العربية للنشر والتو التدريس المصغر ومهاراته(. 5001)

أساسيات (. 5001شبر، خليل إبراهيم، و جامل، عبد الرحمن ، و أبو زيد، عبد الباقى ) -

 .عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع.التدريس

مجلة (. التفكير الجانبى لدى طلبة الجامعة، 5094صالح، فاضل زامل، و سعود، قصى عجاج ) -

 .15-55(، 501) 5، االستاذ



 
 

67 

 

.بنها: رابطة التربويين مهارات التدريس من النظرية إلى التطبيق. (5091صبرى، ماهر إسماعيل ) -

 العرب.

(. برنامج مقترح قائم على نموذج التفكير الجانبى لتنمية مهارات 5094طه، مروة حسين إبراهيم ) -

ت عربية مجلة دراساالتفكير عالى الرتبة واألداء التدريسى لدى الطالبة معلمة الدراسات االجتماعية، 

 .88-31(، 34، )تربية وعلم النفسفى ال

(. استراتيجيات التدريس فى القرن الحادى والعشرين 5001عبيدات ، ذوقان، أبو السميد سهيلة )  -

 دليل المعلم والممشرف التربوى. عمان: ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.

 ة لتنمية بعض(. استخدام مدخل توضيح القيم فى تدريس وحدة مقترح5001عريان، سميرة عطية ) -

المناهج  دراسات فىالقيم لدى الطالب معلمى الفلسفة وزيادة اتجاههم اإليجابى نحو مهنة التدريس، 

 .544-981(، 930، )وطرق التدريس

بة القاهرة: مكت لنجدد تفكيرنا: طرائق حديثة وتطبيقات مبتكرة.(. 5091عصفور ، إيمان حسنين ) -

 األنجلو المصرية.

برنامج مقترح لتنمية بعض عادات العقل والوعى بها للطالبات  .(2002ين )عصفور، إيمان حسن   -

تربوية ، الجمعية المجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةالمعلمات شعبة الفلسفة واالجتماع، 

 .220 -244(، 24للدراسات االجتماعية، )

تفكير ير الجانبى لتنمية مهارات ال.برنامج قائم على استراتيجيات التفك(2022عصفور، إيمان حسنين ) -

ج مجلة دراسات فى المناهالتوليدى وفاعلية الذات للطالبات المعلمات شعبة الفلسفة واالجتماع. 

 .24-29(، 211، ) وطرق التدريس



 
 

68 

 

(. فاعلية برنامج مقترح قائم على التفاوض االجتماعى وحل 5094على، زينب بدر عبد الوهاب ) -

المعلمات شعبة الفلسفة واالجتماع بكلية البنات، مجلة الجمعية التربوية المشكالت لدى الطالبات 

 .541 -509(، 14، )الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية للدراسات االجتماعية،

تنمية بعض مهارات التفكير الفلسفى لدى الطالب المعلمين قسم الفلسفة . (2002)مر، سعاد محمد ع -

 راه )غير منشورة(، كلية التربية، جامعة عين شمس.بكلية التربية، رسالة دكتو 

 .لغزا تدريبيا للعقل لتغيير طريقة تفكيرك 50التفكير الجانبى : كيف تفكر (. 5094فيلبس، تشارلز ) -

 الرياض: مكتبة جرير.

(. التفكير الجانبى ومهارات حل المشكالت لدى طلبة مدارس 5094القريشى، محمد جبر دريب ) -

 .589-508(، 54) 1العراق،  مجلة مركز دراسات الكوفة،ديين، المتميزين والعا

. األردن: مركز التفكير الجانبى : تدريبات وتطبيقات عملية(. 5095الكبيسى، عبد الواحد حميد ) -

 ديبونو لتعليم التفكير.

(. أثر استخدام استراتيجية العصف الذهنى فى تدريس 5008الكبيسى، عبد الواحد حميد ثامر ) -

حاث البصرة مجلة أبيات على التحصيل والتفكير الجانبى لدى طالب الصف الثانى المتوسط، الرياض

 .510-545(، 9)54، ) العلوم اإلنسانية(

(: أثر التفاعل بين التدريس باساااااتخدام طريقة التعلم بالتعاقد واألسااااالوب 2002) ، ماجدة راغببالبل   -

هاارات التادريس لدى الطالب المعلمين بكلية االسااااااااااااااتقالل ( فى تنمياة بعض م –المعرفى )االعتمااد 

 .32 -2(، ص ص 21( ، العدد )22، جامعة بنها ،المجلد ) مجلة كلية التربيةالتربية، 

مجلة دراسات (. عادات العقل المنبة بالتفكير الجانبى، 5091محمد ، محمد عبد الرءوف عبد ربه ) -

 .313 -359(، 11، )عربية فى التربية وعلم النفس



 
 

69 

 

( : أثر تادريس وحدة مقترحة فى الفلساااااااااااااافة على تنمية التفكير الفلساااااااااااااافى 2009محماد )، ميسخ     -

( ، 29، جاامعة بنها، المجلد )مجلـة كليـة التربيةواالتجااه نحو الفلساااااااااااااافاة لادى طالب كلياة التربياة، 

 .222 – 14( ، يوليو ، ص ص 42العدد )

مى المؤتمر العلى ضوء مفهوم األداء ، (: تطوير برامج إعداد المعلم وتدريبه ف2002محمد )، نصر   -

(، المجلد األول ، الجمعية المصااااااااارية للمناهج الرابع عشااااااااار) مناهج التعليم فى ضاااااااااوء مفهوم األداء

 .222-39يوليو، ص ص  24-29وطرق التدريس، القاهرة ، دار الضيافة،جامعة عين شمس، 

فلسفة األخالق التطبيقية لتنمية  (. فاعلية وحدة مقترحة فى5095محمد، أمال جمعة عبد الفتاح  ) -

ربوية مجلة الجمعية الت، الوعى بالقضايا األخالقية لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة واالجتماع،

 .42 -29(، 40، الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية، )للدراسات االجتماعية

قترح للدرس المبحوث وأثره (. برنامج تدريبى قائم على نموذج م5090محمد، صفاء محمد على )  -

على تنمية مهارات التفاعل اللفظى والتفكير الجانبى والوالء المهنى لطالب الدبلوم العامة شعبة 

 ، مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةالدراسات االجتماعية بكلية التربية بالوادى الجديد، 

(50 ،)945-980. 

ية برنامج مقترح قائم على نظرية الذكاءات المتعددة فى تحسين (. فاعل5001محمد، هناء عبد الله ) -

-550(، 9)91، مجلة كلية التربية باإلسكندريةاألداء التدريسى لمعلمى الفلسفة بالمرحلة الثانوية، 

501. 

(. فاعلية التدريب على معايير األداء المقترحة فى نشر ثقافة المعايير 5090محمد، هناء عبد الله ) -

، ندريةمجلة كلية التربية باإلسكداء التدريسى لدى معلمى الفلسفة واالجتماع المبتدئين، وتنمية األ

50(3 ،)515-535. 



 
 

70 

 

(. فعالية وحدة دراسية مقترحة لتنمية األداء التدريسى المنمى 5091محمد، والء محمد صالح الدين ) -

طرق راسات فى المناهج و مجلة دللتفكير واالتجاه نحو مهنة التدريس لدى الطالب معلم الفلسفة، 

 .501-935(، 595) التدريس،

( : فعالية برامج اإلعداد التربوى واألكاديمى فى إكسااااب 2002مبارك )، حمدان ومصاااطفى كامل،    -

الطالب المعلمين مهارات األداء التدريساااااااااى للمواد االجتماعية : دراساااااااااة على عينة من طالب كلية 

، الجمعية المصاااااااااارية للمناهج وطرق  ناهج وطرق التدريسمجلة دراســــــات فى المبأبها،  –التربية 

 .222 -211( ، ص ص 22التدريس ، العدد )

(. فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التنظيم الذاتى وقراءة النص 5095مصطفى، ميساء محمد )  -

لية التربية، ك الفلسفى لدى طالب شعبة الفلسفة واالجتماع بكليات التربية، رسالة دكتوراة، غير منشورة،

 جامعة بنها.

(. الحل االبتكارى للمشكالت والتفكير الجانبى، المؤتمر السنوى لكلية التربية 5000النود، يحيى على ) -

ية، " ، كلية الترب" نحو رعاية نفسية وتربوية أفضل لذوى االحتياجات الخاصة، جامعة المنصورة 

 . 510-558جامعة المنصورة، أبريل، 

(. فاعلية وحدة مقترحة فى المنطق لعالج أخطاء التفكير المنطقى 2001عبد الله )يوسف ،        -
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