



كهُت انتربُت
انًجهت انتربىَت
** *
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املستدلص
تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي :ما أثر استخداـ إستراتيجية التدريس
القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست لتنمية ميارة التحدث (إدارة االجتماع) لدى عينة
مف طالبات

جامعة الحدود الشمالية عند تدريسيف مقرر المغة العربية (ٕٔٓ) ،وقد

استيدفت الدراسة وصؼ إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست
وقياس أثرىا في تنمية ميارة التحدث عند إدارة االجتماعات لدى عينة مف طالبات الحدود
الشمالية بمغت (ٕ٘) طالبة باستخداـ المنيج شبو التجريبي فقُسمت العينة إلى عينتيف:

ضابطة ( )ٕٙطالبة وتجريبية ( )ٕٙطالبة  ،كما أعدت الباحثة األدوات التالية :دليؿ تنفيذ

اإلستراتيجية القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست لتدريس مقررالمغة العربية (ٕٔٓ)
وقائمة بميارات إدارة االجتماع المناسبة لطالبات المرحمة الجامعية وبطاقة مبلحظة لتقويـ
وبعديا عمى عينتي
قبميا
ً
أداء الطالبات في (إدارة االجتماع  ،ثـ طبقت أداة التقويـ تطبيقا ً
الدراسة؛ وقد أثبتت النتائج أثر إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست
في تنمية ميارة التحدث ( إدارة االجتماع) ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند (≤٘) ٓ ،
بيف متوسطات درجات أفراد العينة التجريبية لصالح االختبار البعدي وكذلؾ إعداد قائمتيف
بميارات إدارة االجتماع لرئيس االجتماع وألعضاء االجتماع ووصؼ إستراتيجية التدريس
القائمة عمى برنامج قبعات التفكير في تنمية ميارة إدارة االجتماع لدى طالبات المرحمة
الجامعية عند تعميـ المغة العربية وتصميـ بطاقة تقويـ ميارات إدارة االجتماع.
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املكدمُ
المغة وسيمة الفرد لقضاء حاجاتو والتعبير عف رغباتو ،وىي وسيمة األفراد في االتصاؿ
بمجتمعاتيـ وسبيميـ لتوحيد كممتيـ فبالمغة وحدىا يندمج الفرد بمجتمعو ويتمقى كؿ تراث
أمتو الفكري وتحتاج األجياؿ بموغ التمكف مف الميارات المغوية األ ربع :االستماع والتحدث
والقراءة والكتابة كي تحافظ عمى تراثيا الفكري .
إف ميارة التحدث تحتؿ أىمية كبرى في تحقيؽ االندماج والتواصؿ المغوي والتعبير
عف الرأي واإلقناع ،وتتألؼ تمؾ الميارة مف أربعة عناصر رئيسة ىي :المعرفة واإليماف
بالموضوع الذي ُيتحدث عنو ،والدافعية ،والممارسة (ماكوالؼ ،)ٜٚ ،ٜٜٔٔ ،وتوجد
مسوغات كثيرة تفرض عمى التعميـ العناية بإكساب وتنمية ميارة التحدث في المراحؿ التعميمية
عامة والمرحمة الجامعية عمى وجو الخصوص حيث إف تعميـ ىذه الميارة يستيدؼ :تعويد
ألسنة الطبلب عمى استخداـ المغة العربية الصحيحة ،وتعميميـ كيفية التعبير الصحيح عف
مشاعرىـ وأحاسيسيـ بأسموب لغوي واضح ومؤثر وابداعي ،وتعميميـ الحرية واالستقبللية في
بعيدا عف التبعية العمياء ،وكذلؾ تعميميـ كيفية وصؼ األحداث والظواىر واإلقناع وسرد
الفكر ً
الحجج والبراىيف وتشجيعيـ لمتغمب عمى الخجؿ والعزلة االجتماعية والمشاركة في األنشطة
الجماعية(شحاتو ( )ٕٕٓٓ ،الحسوف والجعفر.)ٜٜٔٙ ،
ومف أىـ األسس والقواعد العامة التي يجب عمى األساتذة مراعاتيا عند تعميـ الطبلب
ميارات التحدث (الحسوف والخميفة( )ٜٜٔٙ ،شحاتو )ٕٗٗ ،ٕٕٓٓ،توفير البيئة المناسبة
التي يشيع فييا جو مف الحرية  ،وتزويد الطبلب بثروة لغوية كافية تمكنيـ مف التعبير عف
أفكارىـ وآرائيـ بمغة سميمة واضحة وخالية مف األخطاء ،وكذلؾ تخصيص وقت كاؼ ضمف
المقرر يوفر لميارة التحدث حقيا مف عممية التعميـ والتعمـ ،مع العناية باختيار موضوعات
التحدث بما يتناسب مع ميوؿ واىتمامات الطبلب ،وكذلؾ توعية األساتذة بأىمية ميارة
التحدث ودورىا في الحياة االجتماعية ككؿ وفي العممية التعميمية عمى وجو الخصوص؛ ولكف
توجد عدة صعوبات تعرقؿ تعميـ وتعمـ ميارة التحدث بالمرحمة الجامعية تظير في ثبلث أبعاد:
صعوبات تتعمؽ بالطالب ،وصعوبات تتعمؽ باألستاذ الجامعي ،صعوبات تتعمؽ بالمقرر.
وتتمخص صعوبات تعميـ وتعمـ ميارة التحدث المتعمقة بالطالب في عدـ توفر مخزوف لغوي
لدى الطالب يمكنو مف االنطبلؽ في الحديث واالسترساؿ دوف تمكؤ ،ونفور معظـ الطبلب مف
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المشاركة في أنشطة المحادثة وذلؾ لخوفيـ مف اإلخفاؽ عند التحدث أو بسبب ال مباال تيـ
بدروس المغة العربية التي تستيدؼ تنمية ميارة التحدث كموضوع محضر االجتماع ونظرتيـ
بأنو ال فائدة مف تعمميا وانيا إضاعة لموقت والجيد مف وجية نظرىـ ،وبعض الصعوبات لدى
الطبلب تكمف في وجود عيوب صحية أو نفسية أو اجتماعية تعوؽ بعضيـ عف التحدث
بشكؿ سميـ (الحسوف والخميفة.)ٕٔ٘، ٜٜٔٙ ،
أما الصعوبات المتعمقة باألستاذ الجامعي في تعميـ ميارة التحدث تتمخص في عدـ إدراؾ
بعض األساتذة لخصائص النمو المغوي لمطبلب مما يجعميـ غير قادريف عمى تحديد مستوى
قدرات طبلبيـ المغوية ،ونظرتيـ إلى ميارة التحدث عمى أنيا نشاط يقاس بالمبلحظة العامة
وحدىا دوف اختبارات أو تفصيؿ لمميارات الفرعية في بطاقات تقويـ مقننة فمعايير تقييـ نواتج
التعمـ ليذه الميارة مبيمة وغير واضحة لدى معظـ األساتذة ،وقمة التنويع والتطوير في طرؽ
تدريس ميارة التحدث واالعتماد عمى طرؽ تدريس اعتيادية ،كما أف نظرة بعض األساتذة
ومنيـ أساتذة المغة العربية إلى التحدث عمى أنو أمر فطري ينمو بنمو الطالب وال يحتاج إلى
تدريب وتعميـ  ،وعدـ إلماـ بعض األساتذة بمداخؿ وطرؽ تدريس وتقويـ ميارة التحدث وسبؿ
تنميتيا بسبب عدـ وجود برامج تدريبية تمكنيـ مف تدريس ميارة التحدث بأسموب
فعاؿ(طعيمة.)ٜٚ ، ٜٜٔٛ ،
ّ

أما الصعوبات التي تتعمؽ بمقررات المغة العربية في المرحمة الجامعية فقد تـ تحديدىا بعد
إجراء دراسة فاحصة لتوصيفات مقررات المغة العربية في جامعة الحدود الشمالية ويمكف
تمخيصيا في :عدـ وضوح أىداؼ تعميـ ميارة التحدث مقارنة بأىداؼ تعميـ ميارتي القراءة
والكتابة ،وافتقار توصيؼ المقرر لموضوعات تتناسب مع ميوؿ واىتمامات الطبلب الجامعييف
مما يقمؿ مف دافعيتيـ لمتحدث كوف المواضيع ال تستيوييـ ،وكذلؾ عدـ وجود وقت مخصص
ليذه الميارة في الخطة التعميمية في توصيؼ مقرر المغة العربية ٕٔٓ ،وعدـ تحديد
مواصفات واضحة لممتحدث الجيد في ضوء قدرات الطبلب في كؿ مستوى جامعي ،وقمة
األنشطة أثناء المحاضرات التي تحفز الطبلب وتشجعيـ لممارسة ميارة التحدث ،وعدـ وجود
معايير واضحة لتقييميا؛ لذا تشعر الباحثة بأىمية توفير بيئة مييأة لممارستيا وتقييميا مف
خبلؿ استخداـ إستراتيجية تدريسية تتضمف مناشط لغوية تؤدي إلى تمكيف طبلب وطالبات
المرحمة الجامعية مف ميارات التحدث.
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جيدا في العناية بتعميـ المغة العربية
ووزارة التعميـ بالمممكة العربية السعودية لـ تأؿ
ً
لطبلب المرحمة الجامعية فوفرت األقساـ المخصصة لتعميـ المغة العربية لكافة كميات الجامعة
 ،وجعمت مادة المغة العربية ضمف المواد اإلجبارية ال يتخرج الطالب إال بعد أف يحقؽ درجة
النجاح المطموبة فييا ،وقد تـ توفير الكوادر المؤىمة لتعميـ المغة العربية ،وتوصيؼ مقرراتيا
ظا عمى المغة التي تمثؿ اليوية.
حفا ً

ولكف مازالت الممارسة المغوية دوف المستوى المأموؿ وقد تجمى ذلؾ في نتائج الطالبات

عند تطبيؽ اختبار محادثة مع عينة استطبلعية بمغت (ٓٓٔ) طالبة مف طالبات جامعة
الحدود الشمالية بيد ؼ تحديد مستوى تمكنيـ مف ميارة التحدث في االنطبلؽ والضبط المغوي
وشرح الفكرة وترابط األفكار؛ وكانت النتائج كالتالي:
مهارات التحدث
االنطالق
الضبط اللغوي
شرح الفكرة الرئيسة
ترابط األفكار

ممتاز
3
2
3
5

مستوى الطالبات
جيد جيد مقبول
ً
جدا
22 22 55
33 52 51
25 21 52
21 54 56

غير
مرض
33
33
34
41

إف تمؾ النتيجة المتدنية كشفت عف قصور ميارات التحدث لدى طالبات العينة
االستطبلعية المحددة في الثبلثة جوانب التالية (حجاب:)ٕٖٓٓ ،
أوال -ميارات المتحدث الشخصية:
الموضوعية ،وىي حيادية المتحدث.
تأثير في مستمعيو.
ًا
عبر المتحدث عنما يشعر بو فيكوف حديثو أكثر
والصدؽ ،وىو أف ي ّ
والوضوح ،ومعناه أف يتحدث المتحدث بطريقة غير معقدة ليكوف كبلمو عميؽ التأثير في
نفوس المستمعيف.
والدقة  ،وىي استخداـ المتحدث كممات تعبر عف المعنى المقصود دوف التباس.
والحماس ،ومعناه تفاعؿ المتحدث مع مستمعيو مف خبلؿ نبرة الصوت وحركة الجسد،
مبلزما لو طواؿ فترة حديثو.
والخمفية المعرفية حوؿ الموضوع فبل يكوف الورؽ
ً
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صحيحا وضبط
ثانيا  -ميارات المتحدث الصوتية ،ومنيا :االىتماـ بنطؽ الحروؼ نطقًا
ً
ً
الكممات ،ووضوح الصوت ومناسبة درجتو عدد الحضور ،وتنويع سرعة وبطء الحديث حسب
وحسف الوقفات
أىمية ما يتحدث عنو فيسرع بالحديث عند نقاط معينة ويبطئ في نقاط أخرىُ ،
في الحديث سواء كانت وقفات ناقصة في منتصؼ الحديث أـ وقفات قاطعة في نيايتو.
ثالثًا  -ميارات اإلقناع ومنيا :ميارة عرض الموضوع بطبلقة وسبلسة ،وتقبؿ النقد ،وتحميؿ

ٍ
ومعاف جديدة تبير المستمعيف ،وميارة ضبط نفسو وانفعاالتو عند
بعض النقاط وابتكار جمؿ
تفاعمو مع المستمعيف.
إف ذلؾ القصور في ميارة التحدث لدى العينة االستطبلعية دفع الباحثة نحو محاولة

عممية جادة لتحديث إجراءات التدريس وأساليب التقويـ المتبعة في تدريس مقررات المغة
العربية ؛ واستخداـ إستراتيجية تدريس قائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست ،لتنمية ميارة
التحدث ( إدارة االجتماع ) وىي ميارة تزداد أىمية تعميميا لمطبلب والطالبات بالمرحمة
الجامعية لحاجتيـ إلى عقد االجتماعات التخاذ ق اررات ميمة لمشاريعيـ الجامعية ولغيرىا مف
األغراض .

مشكلُ الدراسُ
يعداالرتباؾ والتوتر مشكمة رئيسة عند التحدث وممارسة التفكير أثناء االجتماعات ،ففي
ّ

لحظة التفكير يقوـ المتعمـ بأكثر مف نمط تفكير في آف واحد فيو يستدعي المعمومات
والمشاعر واإليجابيات والبدائؿ في نفس الوقت ؛ مما ي ِ
ث حالة مف الفوضى والتشتت لدى
حد ُ
ُ
المتحدث تنعكس سمبا عمى ق ارراتو والتخبط في إيجاد حموؿ لمشكبلتو ،بينما نجد أف برنامج
قبعات التفكير الست يمنح كؿ نمط مف أنماط التفكير وقت معيف يتـ فيو إعطاء ىذا النمط ما
يستحقو مف تفكير ونقاش دوف تشتت وارتباؾ ()Curran,2003,36؛ ويتطمب تدريب طبلب
اسعا وتصميـ مواقؼ
وطالبات المرحمة الجامعية عمى إتقاف التحدث وادارة االجتماع
ً
تدريبا و ً
تدريسية مف خبلؿ تعميـ مقررات المغة العربية بالمرحمة الجامعية باستراتيجيات حديثة تعتمد
عمى برامج تفكير نشطة وقد جاء فػي توصيػات المقػاء العربػي الثانػػي لتعػميػػـ التفػكيػػر
عػمػاف األردف في الفتػػرة مػف (ٖٕ_ ٕٗ تمػوز ٕٓ/ ٕٓٓٛ
وتػنمػيػػة اإلبػداع الػذي ُعػقػد فػي ّ
_ٕٔ رجب ) ٕٜٔٗبضرورة دمج ميارات التفكير فػػي المقػررات الدراسيػة (الياشمي والعزاوي
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 )ٕٓٓٚ،كما ظيرت في اآلونة األخيرة برامج تسعى لتنمية ميارات التفكير منيا :برنامج
الكورت ( )cortوبرنامج السيد المفكر( )Mr.thinkerوبرنامج قبعات التفكير الست ( Six
 )thinking hatsوىو أحد البرامج التي أثبتت نجاحيا وفاعميتيا في تعميـ إدارة االجتماعات
وذلؾ بحسب ما أشار إليو مبتكره إدوارد دي بونو() Edward De Bono,2001.46
بقولو " :إ نؾ تستطيع أف تدير أي اجتماع أو نقاش باستخداـ وارتداء القبعات وما ترمز إليو
بسيولة ويسر" وييدؼ ىذا البرنامج إلى تنمية التفكير وتحويؿ المواقؼ الجامدة والسمبية إلى
مواقؼ إبداعية باستخداـ ست قبعات افتراضية ممونة ترمز كؿ قبعة إلى نوع معيف مف
السموؾ(.أبو النصر( ، )ٕٕٓٔ ،عصر.)ٕٓٓٓ ،
وعمى _ حد عمـ الباحثة _ ال توجد دراسة سابقة استخدمت برنامج قبعات التفكير الست
لتنمية ميارة التحدث في إدارة االجتماع عند تعميـ المغة العربية طبلب المرحمة الجامعية.
وعمى الرغـ مف أىمية ميارة التحدث وميارة إدرة االجتماع في المرحمة الجامعية ّإال أف

واقع تعميميا في الوطف العربي ليس عمى الوجػو المطمػوب (مدكور )ٛٚ ،ٕٕٓٓ ،ورغـ

أىمية تمؾ الميارة فإف األساتذة ليس لدييـ فكرة عف اإلستراتيجيات والطرؽ واألساليب
الحديثة لتشجيع الطبلب عمى ممارسة ميارة التحدث وتمكينيـ منيا(المحمدي، ٕٖٓٔ ،
ٕٔ).
وقد أشار استطبلع الواقع التربوي الجامعي بجامعة الحدود الشمالية عند تعميـ ميارة
إدارة االجتماع بالمرحمة الجامعية ضمف مقرر المغة العربية ٕٔٓ ،مف خبلؿ عمؿ مقابمة
شخصية مع عدد أستاذات المغة العربية بالمرحمة الجامعية(ممحؽٔ)؛ لمعرفة إستراتيجيات
قصور في آلية تدريسيا
ًا
تدريس ميارة التحدث في موضوع محضر االجتماع تبيف أف ىناؾ
حيث يتـ االعتماد عمى مشاىدة اجتماع مسجؿ (مف اختيار األستاذة عبر جياز العرض
المرئي أو شاشة العرض الرقمية  ،ومف ثـ تدويف أىـ خطوات ومراحؿ سير ىذا االجتماع مف
قبؿ الطالبات ،ثـ محاكاة ذلؾ بعقد اجتم اع داخؿ الصؼ بنفس خطوات ومراحؿ االجتماع
المعروض مسبقًا ،إضافة إلى عدـ وجود معايير واضحة لتقويـ ميارة إدارة االجتماع فبل توجد

بطاقة تقويـ خاصة لكؿ ميارة مف ميارات التحدث الفرعية وما يتفرع عنيا مف ميارات فرعية

أخرى؛ لذا فإف التعميـ الجامعي ينبغي أف يتجو إلى تعميـ الطبلب والطالبات سبؿ إدارة
االجتماع ،وأدوار األعضاء فيو و القائميف عميو في مواقؼ تعميمية نشطة باستخداـ برامج
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تعميـ سيمة مع االىتماـ ببعض الميارات التي ينبغي تعميمػيا لمطػبلب بشكػؿ مبسػط (شحاتة،
ٕٕٓٓ).
وبناء عمى ما سبؽ تتمخص مشكمة الدراسة في عدـ وجود إستراتيجية واضحة
اإلجراءات يمكف أف يستخدميا األستاذ الجامعي لتنمية ميارة التحدث أثناء إدارة االجتماعات
لدى الطالبات عند تدريس مقرر المغة العربية ٕٔٓ بجامعة الحدود الشمالية؛ وعميو فإف
الحاجة قائمة لوصؼ إستراتيجية تدريسية ومعرفة أثرىا لتنمية ميارات التحدث أثناء إدارة
االجتماعات لدى عينة مف طالبات جامعة الحدود الشمالية بالمممكة العربية السعودية .
و تتطمب مشكمة البحث االجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
ما أثر إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست لتنمية ميارة إدارة
االجتماع لدى طالبات جامعة الحدود الشمالية عند دراسة مقرر المغة العربية؟
ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:
سٔ -ما قائمة ميارات إدارة االجتماع لرؤساء االجتماع وألعضاء االجتماع البلزـ تنميتيا
لدى الطالبات عند دراسة مقرر المغة العربية؟
سٕ – ما خطوات إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست أثناء
تدريس مقرر المغة العربية ؟

فروض الدراسُ:
لئلجابة عف تساؤالت الدراسة وضعت الباحثة الفروض التالية:
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ( عند مستوى الداللة  )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجاتعينة الطالبات بجامعة الحدود الشمالية في بطاقة تقويـ ميارة العرض والتقديـ في
المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ( عند مستوى الداللة  )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجاتعينة الطالبات بجامعة الحدود الشمالية في بطاقة تقويـ ميارة الموضوعية في الطرح في
المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية .
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة  )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجاتالطالبات بجامعة الحدود الشمالية في بطاقة تقويـ ميارة التعبير عف المشاعر في
المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية .
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 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة  )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجاتالطالبات بجامعة الحدود الشمالية في بطاقة تقويـ ميارة الحديث الفعاؿ أثناء االجتماع في
المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية .
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة  )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجاتطالبات المرحمة الجامعية في بطاقة تقويـ ميارة نقد موضوع االجتماع في المجموعتيف
التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية .
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة  )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجاتفكريا في
الطالبات بجامعة الحدود الشمالية في بطاقة تقويـ ميارة إثراء موضوع االجتماع ً
المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة  )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجاتالطالبات بجامعة الحدود الشمالية في بطاقة تقويـ ميارة ضبط النظاـ أثناء االجتماع في
المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية .
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة  )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجاتالطالبات بجامعة الحدود الشمالية في بطاقة تقويـ ميارة حسف ختاـ االجتماع في
المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية .
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة  )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجاتالطالبات بجامعة الحدود الشمالية في بطاقة تقويـ ميارات إدارة االجتماعات ككؿ في
المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.

أٍداف الدراسُ
ىدفت الدراسة الحالية إلى:
 قياس أثر إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست لتنمية ميارة إدارةاالجتماع لدى عينة مف طالبات جامعة الحدود الشمالية عند دراسة مقرر المغة العربية.
 تحديد قائمة ميارات إدارة االجتماع لرؤساء االجتماع وألعضاء االجتماع البلزـ تنميتيالدى الطالبات عند دراسة مقرر المغة العربية.
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 بناء خطوات إ ستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست أثناء تدريسمقرر المغة العربية .

رابعًا  -أٍنًُ الدراسُ:
تأتي أىمية ىذه الدراسة في النواحي التالية:
 إف تدريب طبلب وطالبات المرحمة الجامعية عمى ميارة التحدث وادارة االجتماع يعطيداللة واضحة عمى تحضر المجتمع وتطوره وشيوع ممارستيا في المجتمع الجامعي لو
فوائد (عبدالكريـ )ٖ٘ ،ٕٓٓٚ ،منيا :أنو يزيد مف ثقة الطبلب والطالبات بأنفسيـ كما
تزيد مف ثقتيـ ووالئيـ لمجامعة التي يدرسوف فييا وتجعميـ يجدوف التقدير واالحتراـ
آلرائيـ ،وتبني أفكارىـ ومقترحاتيـ ،والمدح والثناء عمى ما حققوه مف نجاحات ،كما
يجدوف في المقابؿ النقد اليادؼ ألخطائيـ مما يسيـ في التعديؿ والتطوير لمخرجات
الجامعة التي يدرسوف فييا  ،كما أف االجتماعات وسيمة تعميمية وتثقيفية ذلؾ مف خبلؿ
استضافة بعض الخبراء والميتميف بموضوع االجتماع وسرد المعمومات والحقائؽ مما
يزيد مف ثقافة وعمـ الطبلب والطالبات بمعمومات أكثر حوؿ موضوع االجتماع.
 تقديـ إستراتيجية جديدة قائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست إلدوارد دي بونو) (Edward De Bonoلتدريب األساتذة الجامعييف عمى آلية تدريس ميارة إدارة
االجتماع؛ لتمكيف الطالب منو بأسموب عممي وكذلؾ عند تدريس مقررات جامعية أخرى
لتنمية متغيرات بحثية أخرى مثؿ :ميارات تفكير أخرى كالتفكير الناقد واإلبداعي.
 إثراء مجاؿ تقويـ المغة العربية مف خبلؿ تجييز بطاقة تقويـ ميارة التحدث لدى الطبلبعند إدارة االجتماع أثناء تعميـ مقرر المغة العربية.
 إف إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست تساعد طبلب وطالباتالمرحمة الجامعية في تقميؿ حدة الخبلفات بينيـ أثناء إدارة اجتماعاتيـ التخاذ ق اررات
ميمة بخصوص المشاريع الجامعية ألف برنامج قبعات التفكير الست يسعى لتحقيؽ
التفكير المتوازي بيف المجتمعيف.
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مصطلشات الدراسُ
تضمنت ىذه الدراسة المصطمحات التالية:
ٔػ إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست

إسرتاتًذًُ Strategy
إستراتيجية :مصطمح إنجميزي ليس لو مرادؼ في المغة العربية (بدوي ،د ت ،
ٔٔٗ).
اصطبل ًحا :إستراتيجية التدريس عبارة عف "مجموعة مف إجراءات التدريس المختارة سمفًا مف
قبؿ المعمـ أو مصمـ التدريس ،والتي يخطط الستخداميا أثناء التدريس ،بما يحقؽ األىػػػداؼ
التدريسيػػة المرجػػوة بأقصػى فاعميػة ممكنػة فػي ضػػوء اإلمكانػػات المتاحػػة " (زيتوف،ٕٓٓٔ ،
ٔ.)ٕٛ

2ـ قبعات التفكري الست Six Thinking Hats
القبعػة لغة":مف قبػع و(قبيعػة السيؼ) ما عمى مقبضػة مػف فضػػة أو حػديػػد" (الرازي،ٕٕٓٔ ،
اصطبلحا " :ىي رموز عف نماذج في التفكير ،تستعمؿ كؿ رمز لمتفكير بنمط معيف
ٗ٘ٗ)،
ً
حوؿ موضوع ما ،ثـ االنتقاؿ إلى نمط آخر في الموضوع نفسو ،إذ تجعؿ التفكير عممية
منظمة منضبطة " (.)EdwardDeBono,2001,16
ائيا بأنيا:
وتعرؼ الباحثة (إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست) إجر ً
ّ
مجموعة مف الخطوات اإلجرائية يقوـ بيا األستاذ وفؽ طبيعة نمط التفكير التي تستثيره كؿ
طا معي ًنا
قبعة ،ويتـ استخداميا بمشاركة عدد مف الطالبات وكؿ قبعة تمارس فييا الطالبات نم ً
مف التفكير يمتزـ بيا مدير وأعضاء االجتماع بيدؼ حؿ مشكمة أو اتخاذ قرار.

3ـ املَارَ Skill
اصطبلحا تعني :أداء
لغة" :الميارة بالفتح الحذؽ في الشيء"(الرازي  ،)ٜ٘ٗ ،ٕٕٓٔ ،و
ً
لغوي يتم يز بالسرعة والدقة والكفاءة والفيـ ،مع مراعاة القواعد المغوية المنطوقة والمكتوبة
(عمياف .)ٚٙ ،ٜٜٔٔ ،
التعريؼ اإلجرائي :ىي قدرة الطالبة الجامعية عمى ممارسة نمط التفكير الذي ترمز إليو كؿ
قبعة تفكير بأقصى كفاية ممكنة أثناء االجتماع.
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4ـ التشدخ Speaking
لغػة" :الحديث الخبر قميمو أو كثيره ،والمحادثة والتحدث معروفات" (الرازي،ٕٕٓٔ ،
صطبلحا ىي  :ميارة لغوية تتضمف قدرة الفرد عمى التفكير واستعماؿ المغة واألداء
 ،)ٕٔٙوا
ً
الصوتي والحركي في التعبير الشفوي عف المشاعر واألفكار والمواقؼ واألغراض ونقميا
لآلخريف بطريقػة وظيػفيػة أو إبداعػية ويتػطمػب التػمكػف مف ميػارات محػددة لتحػقيؽ اليػدؼ
المػراد (عمي.)٘ٗ ،ٕٓٔٔ ،
ائيا بأنيا  :ميارة لغوية تتضمف قدرة الطالبة الجامعية عمى
وتعرفو الباحثة إجر ً
وحركيا في أثناء التعبير عف المشاعر واألفكار والمواقؼ
صوتيا
أداء
ً
ً
استعماؿ المغة وأداءىا ً
بطريقة وظيفية وابداعية وتتفرع عنيا جممة مف الميارات الفرعية منيا كالتالي :ميارة العرض

والتقديـ ،ميارة الموضوعية في الطرح ،ميارة التعبير عف المشاعر ،ميارة الحديث الفعاؿ،
فكريا ،ميارة ضبط النظاـ أثناء
ميارة نقد موضوع االجتماع ،ميارة إثراء موضوع االجتماع
ً
االجتماع ،ميارة حسف ختاـ االجتماع.

5ـ االدتناعات Meetings
الجمعُ اسـ لجماعة الناس ويجمع عمى
لغة " :مف تجمع القوـ إذا اجتمعوا مف ىنا وىنا ،و َ
اصطبلحا ىي:
ُج ُموع ،والموضع َم ْج َمعُ بفتح الميـ الثانية وكسرىا"(الرازي ،)ٖٔٚ ،ٕٕٓٔ ،و
ً

تجمع شخصيف أو أكثر في مكاف محدد لممشاورة والمناقشة وتبادؿ اآلراء حوؿ موضوع أو

مشكمة معينة (العثيميف.)ٚٗ ،ٜٜٕٔ ،
ائيا بأنيا :ميارة فرعية مف ميارات التحدث الواردة في مقرر المغة
وتعرفيا الباحثة إجر ً
العربية بالمرحمة الجامعية ،وفيو تجتمع الطالبات في حمقة مستديرة ليناقشف موضوع ما في
ضوء قبعات التفكير الست ،بغية إتقاف الميارات الفرعية لميارة إدارة االجتماعات ،ومنيا:
ميارة العرض والتقديـ ،ميارة الموضوعية فػي الطػرح ،ميارة التعبير عف المشاعر ،ميارة
الحديث الفعاؿ أثناء االجتماع ،ميارة نقد موضػوع االجتماع ،ميارة إثراء موضوع االجتماع
فكريا ،ميارة ضبط النظاـ أثناء إدارة االجتماع ،ميارة حسف ختاـ االجتماع.
ً
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سدود الدراسُ
اقتصرت الدراسة الحالية عمى:
ٔػ الحدود الموضوعية:
ميارات إدارة االجتماع الفرعية وىي إحدى ميارات التحدث وتتضمف تدريب الطالبات عمى
(ميارة العرض والتقديـ ،ميارة الموضوعية فػي الطػرح ،ميارة التعبير عف المشاعر ،ميارة
الحديث الفعاؿ أثناء االجتماع ،ميارة نقد موضػوع االجتماع ،ميارة إثراء موضوع االجتماع
فكريا ،ميارة ضبط النظاـ أثناء إدارة االجتماع ،ميارة حسف ختاـ االجتماع).
ً
برنامج قبعات التفكير الست وأنماط تفكير القبعات الست.
ٕػ الحدود البشرية:
عينة مكونة مف ٕ٘ طالبة مف الطالبات الدارسات مقرر المغة العربية ٕٔٓ.
ٖػ الحدود الزمانية:
طبقت الدراسة الحالية في الفصؿ الدراسػي األوؿ لمعاـ الدراسي ٔٗٗٓ/ ٖٜٔٗىػ
مف يوـ االحد الموافؽ ٕٓ ٔٗٗٓ/ٔ/ىػ إلى يوـ الخميس الموافؽ ٔٗٗٓ/ٕ/ٔٙىػ.

اإلطار اليظرٍ
يعرض اإلطار النظري نبذة عف إدارة االجتماعات وبرنامج قبعات التفكير الست مما لو
عبلقة بالدراسة الحالية .

إدارَ االدتناعات
تعد إدارة االجتماعات مف أىـ وسائؿ االتصاؿ المغوي الجماعي اليادؼ والمخطط حيث
ّ
يمتقي فيو مجموعة مف األفراد في مكاف و زماف محدديف مسبقًا ،بيدؼ إصدار قرار حوؿ
موضوع معيف أو إيجاد حموؿ وبدائؿ لمشكمة تواجييـ أو بغرض تقويـ وتطوير مؤسساتيـ

بما يحقؽ أىدافيا (أبوالنصر)ٕٖ ،ٕٕٓٔ،

أٍداف عكد االدتناعات:
يتـ عقد االجتماعات لتحقيؽ عدد مف األىداؼ المختمفة باختبلؼ توجيات المؤسسات
وىي كالتالي (عبدالكريـ :)ٖٚ ،ٕٓٓٚ،تبادؿ المعمومات واألفكار ،أوحؿ المشكبلت ،أو
إصدار الق اررات ،أو ال ستحداث أفكار أو خطط أو آليات جديدة لتطوير المؤسسات ،أو تبادؿ
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الخبرات واألفكار ووجيات النظر بيف أعضاء االجتماع داخؿ المؤسسة وخارجيا ،أو لمفصؿ
في المنازعات ،أو لوضع الخطط  ،أو لمتابعة تنفيذ األعماؿ والخطط  ،وتطوير وتقييـ أعماؿ
المؤسسات مف فترة ألخرى ،أو لتدريب أعضاء االجتماع مف العامميف داخؿ المؤسسات
وتشجيعيـ لصقؿ مواىبيـ وزيادة إمكانياتيـ السموكية والمعرفية ،ولتوزيع المياـ
والمسؤوليات عمى العامميف قبؿ البدء بخطط التنفيذ.

عياصر االدتناع:
يتكوف االجتماع مف مجموعة مف العناصر ىي( :ىاينز( )ٜٔٔ ،ٕٕٓٓ،أبو النصر،ٕٕٓٔ،
ٖٗ)
-

عناصر بشرية :وىـ المشاركوف في االجتماع.

-

عناصر مادية :تجييزات واعدادات االجتماع.

-

موضوع االجتماع :ويتضمف عادة مجموعة متعددة مف األفكار التي ييدؼ
المشاركوف إلى مناقشتيا واتخاذ ق اررات بشأنيا.

-

التفاعؿ :ىو إيجابية المشاركيف وحيويتيـ في الطرح وتفاعميـ أثناء االجتماع.

مراسل إدارَ االدتناع:
تمر إدارة االجتماع بثبلث مراحؿ متتالية ومرتبطة ببعضيا البعض حيث تكمؿ كؿ مرحمة
المرحمة التي تمييا ،وىذه المراحؿ ىي :مرحمة اإلعداد لبلجتماع ومرحمة أثناء االجتماع
ومرحمة ما بعد االجتماع ،وفيما يمي توضيح ىذه المراحؿ:

املرسلُ األوىل  -مرسلُ اإلعداد لالدتناع:
وىي مرحمة التحضير والتييئة لبلجتماع ،ويقصد بيا الجيد المبذوؿ لتحضير االجتماع
قبؿ حضور األعضاء لقاعة االجتماعات ،وفي ىذه المرحمة يتـ تحديد األىداؼ ،وجمع
المعمومات وتحديد الزماف والمكاف لعقد االجتماع ،وارساؿ الدعوة إلى األعضاء لمحضور
وتييئة قاعة االجتماع ،ووضع جدوؿ األعماؿ وارسػاؿ نسخ منو لؤلعضاء(أبوالنصر،ٕٕٓٔ،
( )٘ٚليغ.)ٔ٘٘ ،ٕٓٓٚ،
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املرسلُ الجاىًُ  -مرسلُ أثياْ االدتناع:
يعتمد نجاح ىذه المرحمة عمى نجاح المرحمة السابقة وتبدأ بمحظة افتتاح االجتماع،
وتنتيي بختاـ االجتماع ،حيث يجتمع الرئيس باألعضاء ويتـ عرض جدوؿ األعماؿ ومناقشة
األفكار وعرض المعمومات والخبرات وتبادؿ اآلراء واالتفاؽ عمى الحموؿ المناسبة واتخاذ
الق اررات ،مع األخذ بعيف االعتبار اليدؼ األساسي مف عقد ىذا االجتماع ،ومراعاة أالّ يخرج

النقاش عف موضوع االجتماع وااللتزاـ بالوقت المحدد ،والحفاظ عمى االحتراـ بيف الرئيس
واألعضاء وبيف األعضاء بعضيـ البعض ،ومعالجة ما قد يحدث أثناء االجتماع مف صراعات

ويتركز العبء األكبر في ىذه المرحمة عمى رئيس االجتماع ،فإذا أدير االجتماع إدارة جيدة
كاف ذلؾ أحرى ألف يحقؽ االجتماع أىدافو المرجوة ،ويمكف تمخيص خطوات ىذه المرحمة في
(مارتف)ٚٙ ،ٕٕٓٓ،و(أبو النصر :)ٙٗ ،ٕٕٓٔ ،الحضور إلى قاعة االجتماع في الموعد
المحدد ،وافتتاح الرئيس االجتماع بالتحية والتبسـ ،وتسجيؿ الحضور والغياب وعرض جدوؿ
األعماؿ ،مناقشة جدوؿ األعماؿ وعرض المعمومات واآلراء ،واعبلف الق اررات والتوصيات.

املرسلُ الجالجُ  -ما بعد االدتناع:
تسمى ىذه المرحمة مرحمة تقويـ االجتماع ،وفييا يتـ تحديد نقاط القوة واإليجابيات في
االجتماع بيدؼ تعزيزىا في االجتماعات القادمة ،وتحديد نقاط الضعؼ والسمبيات لتجنب
تكرارىا ،وتتمخص خطواتيا في (أبو النصر :)ٕٚ ،ٕٕٓٔ،تقييـ االجتماع ،ومتابعة التنفيذ
واالستعداد لبلجتماع القادـ ،ويتـ تقييـ االجتماع مف خبلؿ االستماع لمبلحظات أعضاء
االجتماع ،والتقييـ الذاتي لبلجتماع مف قبؿ كؿ مف الرئيس واألعضاء ،ومف ىنا يتبيف أىمية
قياـ المؤسسات بمرحمة التقويـ الجتماعاتيا لما يترتب عميو مف نجاح وتطور المؤسسات
واألفراد.

عدد أعضاْ االدتناع:
مػػػف المستحسػػػف أف يكػػػوف عػػػدد األعضػػػاء أقػػػؿ مػػػا يمكػػػف ،ألف كثػػػرة األعضػػػاء تعنػػػي
كثػػػػػرت البػػػػػدائؿ وتضػػػػػارب اآلراء ،ويػػػػػؤدي إلػػػػػى عػػػػػدـ تػػػػػوفر الوقػػػػػت المناسػػػػػب لكػػػػػؿ عضػػػػػو
ليعػػػرض أفكػػػاره وآرائػػػو ،باإلضػػػافة إلػػػى الصػػػعوبة التػػػي سػػػتواجو الػػػرئيس فػػػي ضػػػبط النظػػػاـ
ألف كثػػػػػرة العػػػػػدد سػػػػػتفتح المجػػػػػاؿ أمػػػػػاـ األحاديػػػػػث الجانبيػػػػػة وعػػػػػدـ االلتػػػػػزاـ بالموضػػػػػوع
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(الحمػػػػػػػػادي )ٔٚ ،ٕٓٓٓ،وأشػػػػػػػػار العثيمػػػػػػػػيف ( ٗٔٗٔ )ٖٔ ،أف عػػػػػػػػدد األعضػػػػػػػػاء يػػػػػػػػتـ
تحديػػػده بنػػػاء عمػػػى ىػػػدؼ االجتمػػػاع ،فػػػإذا كػػػاف ىػػػدؼ االجتمػػػاع تبػػػادؿ اآلراء واألفكػػػار فػػػبل
ػػر ،أمػػػا إذا كػػػاف اليػػػدؼ مػػػف االجتمػػػاع ىػػػو اتخػػػاذ قػػػرار ميػػػـ
مػػػانع مػػػف أف يكػػػوف العػػػدد كبيػ ًا
فينبغي تقميؿ العدد بحيث يتراوح ما بيف خمسة إلى سبعة أشخاص.

5ـ فريل عنل االدتناع:
تتكوف غالبية االجتماع ات مف :رئيس االجتماع وأعضاء االجتماع ،وفيما يمي تفصيؿ مياـ
كبل منيـ( :ىاينز ( )ٖ٘ ،ٕٕٓٓ،ليغ .)ٚٛ ،ٕٓٓٚ ،
وصفات ً

أـ رًٓس االدتناع :تتلخص مهامه فيما يلي:
تحديد أىداؼ االجتماع المتوقع تحقيقيا ،ووضع بنود جدوؿ أعماؿ االجتماع ،واختيار
األعضاء المشاركيف في االجتماع ،وتحديد زمف عقد االجتماع ،وادارة النقاش أثناء االجتماع
وضبط النظاـ داخؿ االجتماع ،معالجة الصراع بيف األعضاء ،وتمخيص أىـ ما صدر مف
ق اررات أثناء االجتماع في ختاـ االجتماع ،ومتابعة تنفيذ ق اررات االجتماع.
ب ـ أعضاْ االدتناع :مف أبرز صفات العضو الناجح في االجتماع:
إيجابيا ومتعاوًنا ويقوـ بما يكمؼ بو مف أعماؿ عمى الوجو األكمؿ ،تربطو عبلقات
أف يكوف
ً
مستمعا
اجتماعية جيدة مع الرئيس ومع بقية األعضاء ،وااللتزاـ بمواعيد االجتماع ويكوف
ً
ومتجددا ،وأف يمتزـ بالنظاـ أثناء
إبداعيا
جيدا ويحترـ وجيات نظر اآلخريف ،وأف يكوف تفكيره
ً
ً
ً
االجتماع ويحافظ عمى اليدوء.

قبعات التفكري الست
مف أوائؿ الرواد الداعيف والداعميف لتعميـ ميارات التفكير ودمجيا في المقررات
الدراسية العالـ البريطاني إدوارد دي بونو صاحب أشير برامج تعميـ التفكير مثؿ برنامج
الكورت  CORTوبرنامج قبعات التفكير الست  Six Thinking Hatوىو محور ىذا البحث
وسنتطرؽ لو فيما يمي:

برىامر قبعات التفكري الست:
ىو أحد برامج تنمية ميارات التفكير ،و تكمف قيمتو التربوية في سيولة استخدامو
ومبلئمتو لمواقؼ الحياة المختمفة ،فيو يوجو الفرد إلى أف يفكر بطريقة معينة ثـ ينتقؿ بو
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حبل
إلى التفكير بطريقة أخرى ،مما يجعمو ينظر نظرة شاممة لمموضوع وبالتالي يصدر قر ًا
ار أو ً
مناسبا وكؿ قبعة مف قبعات التفكير تدؿ عمى نوع معيف مف السموؾ ،فالقبعة البيضاء ترمز
ً
إلى المعمومات والحقائؽ ،والقبعة الحمراء ترمز إلى العواطؼ والمشاعر ،والقبعة الصفراء ترمز

إلى االيجابيات والفوائد ،والقبعة السوداء ترمز إلى السمبيات والنقد ،والقبعة الخضراء ترمز
إلى اإلبداع ،والقبعة الزرقاء ترمز إلى التمخيص والتنفيذ والضبط ،وىو برنامج يوجو نحو
قيادة التفكير(دي بونو )ٔٙ ،ٕٓٓٔ،واف قيادة التفكير باستخداـ برنامج قبعات التفكير تشبو
قيادة قائد الفرقة الموسيقية لفرقتو فيو" ينتقؿ بيـ إلى مسارات مختمفة رغـ اختبلؼ أداءىـ
وميماتيـ " كما يرى دي بونو ( )De Bono,2007,21أف البرنامج يعمؿ عمى إحداث
تغييرات في األداء وتعديؿ في السموؾ وتحسيف الحوار ،وعرض األفكار ومشاركة الجميع في
بدال مف التعصب لوجية نظر واحدة ،مما يكوف لو األثر في تحويؿ البيئة
انتاجيا وتبادليا ً
محصور في
ًا
الجامدة والسمبية إلى بيئة إبداعية ألنو يوجو التفكير نواحي متعددة وال يبقيو
جانب واحد ،وبذلؾ يتعمـ الطالب كيؼ يعمؿ عقمو وتفكيره في مواقؼ حياتو ككؿ ،حيث يمكنو

االستفادة مف البرن امج بتعديمو أو حذؼ شيء منو بما يتناسب مع الموقؼ الحي الذي يعيشو
الطالب مما يوفر عميو الوقت والجيد لحؿ ما قد يواجيو مف مشكبلت وتحقيؽ ما يرسمو مف
أىداؼ (قطامي.)ٖٕ ،ٕٓٔٓ،

وفًنا يلٌ عرض لكبعات التفكري الست ومدلىالتَا بشٌْ مً التفصًل:
 قبعة التفكير البيضاء :ترمز ىذه القبعة إلى الصفاء والنقاء ،وىو ما يشير إليو نمطالتفكير المحايد حيث يتـ جمع وتقديـ الحقائؽ والمعمومات والمعطيات حوؿ موضوع معيف،
دوف االلتفات إلى ما يتعمؽ بيذا الموضوع مف مشاعر وايجابيات وسمبيات مثؿ جمع
معمومات عف مكاف المشروع وتكمفتو والظروؼ البيئية المحيطة بو ،فكؿ ىذه األمور
محايدة ال تتعمؽ بالسمبيات أو االيجابيات أو المشاعر.
 قبعة التفكير الحمراء :الموف األحمر لوف الحب لذلؾ فيو يرمز إلى العواطؼ والمشاعرواألحاسيس المتعمقة بالموضوع ،فحيف نرتدي ىذه القبعة نفكر في الموضوع مف منظور
عاطفي بغض النظر عف المنطؽ وااليجابيات والسمبيات حوؿ ىذا الموضوع ،ومدتيا
قصيرة ال تتجاوز ٖٓ ثانية لمتعبير عف ما نشعر بو تجاه فكره أو قرار أو موضوع معيف.
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 قبعة التفكير الصفراء :ترمز في لونيا إلى الشمس ،والشمس رمز لمتفاؤؿ واإليجابيةوالنشاط ،لذلؾ عندما نرتدييا فإننا نفكر بالموضوع مف جانب اإليجابيات فقط ،ونيمؿ أي
جانب آخر.
 قبعة التفكير السوداء :ىذه القبعة يرتدييا كثير مف الناس عند تفكيرىـ في مشكمةتعترضيـ دوف أف يشعروا بذلؾ ،حيث يتـ النظر إلى سمبيات المشكمة أو الموضوع
والصعوبات والمشكبلت المتعمقة بيا.
جماال لممكاف
 قبعة التفكير الخضراء :الموف األخضر لوف األشجار والنباتات التي تضفيً
لجميؿ خمقيا وابداع خالقيا ،وبذلؾ فالقبعة الخضراء ترمز إلى اإلبداع فحيف تواجينا
صعوبات أو عوائؽ فإننا سرعاف ما نبحث عف فكرة إبداعية لحميا والتغمب عمييا ،لذا
يفضؿ عندما تواجينا مشكمة ما أف نتجاوز مرحمة السمبيات إلى مرحمة االيجابيات مف
خبلؿ حموؿ وأفكار إبداعية ،لذلؾ يفضؿ أف تأتي ىذه القبعة بعد القبعة السوداء عند
تطبيؽ البرنامج ،حيث يرى (دي بونو )ٕٗٛ ،ٕٓٓٔ ،أف " :تفكير القبعة الخضراء
يستخدـ لمتغمب عمى أىداؼ القبعة السوداء".
 قبعة التفكير الزرقاء :قبعة تفكير النمط الشمولي ،ترمز إلى السماء في شموليتياواتساعيا ،وىي مف مياـ رئيس الجمسة أو االجتماع ،أال أف ًأيا مف الحضور أو األعضاء
يستطيع إعبلنيا و طمب اعتمارىا ،وىي تختص بضبط النظاـ أثناء الجمسة أو االجتماع
واعبلف االنتقاؿ مف قبعة تفكير إلى أخرى وتمخيص األفكار المطروحة وفؽ أنماط التفكير
المختمفة لمقبعات األخرى ،واصدار الق اررات ،وتوزيع خطط العمؿ ،ومتابعة التنفيذ (دي
بونو( )ٕٙ ،ٕٓٓٔ،قطامي.)ٕٓٔٓ ،

تطبًل برىامر قبعات التفكري الست يف التعلًه اجلامعٌ:
ويمكن لألستاذ أن يقوم بتطبيق ذلك البرنامج مع طالبه بكل سهولة مع مراعاة
النقاط التالية :
 ليس ىناؾ ترتيب إلزامي معيف لبلنتقاؿ مف نمط تفكير إلى آخر عند تطبيؽ ىذا البرنامج. يفضؿ البدء باألبيض واألصفر ويترؾ األخضر واألزرؽ في النياية. ال توجد شروط أو قيود ألي قبعة تفكير باستثناء قبعة التفكير الحمراء يشترط فييا أالتزيد فترة استخداميا عف ٖٓ ثانية.
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وقد أثبت برنامج قبعات التفكير الست نجاحو وفاعميتو في المجاؿ التعميمي عمى المستوى
المحمي والعالمي في عدد مف الدراسات والبحوث العممية.

الدراسات السابكُ:
وجدت الباحثة العديد مف الدراسات التي تناولت ميارة التحدث ،وأخرى تناولت
برنامج قب عات التفكير الست في مجاالت متنوعة ،أما ميارة إدارة االجتماع فإف الباحثة لـ تجد
_ عمى حد عمميا _ دراسة سابقة تطرقت ليذه الميارة  ،وبناء عمى ذلؾ صنفت الباحثة
الدراسات التي ليا عبلقة بمتغيرات الدراسة إلى محوريف :دراسات تناولت برنامج قبعات
التفكير الست ودراسات تناولت ميارة التحدث ،وفيما يمي تفصيؿ تمؾ الدراسات:

أوال  -دراسات تياولت برىامر قبعات التفكري الست:
مف أبرز الدراسات التي تناولت برنامج قبعات التفكير الست ما يمي:
دراسة فاتح ( (fateh,2007استيدفت معرفة أثر برنامج قبعات التفكير الست عمى
تحصيؿ الطبلب في ت دريس الموضوعات المتعمقة بالتنمية المستدامة في مادة الجغرافيا لدى
طبلب الصؼ الحادي عشر بتركيا ،واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ،واعتمد في أدواتو
عمى اختبار تحصيؿ ،وتوصمت الدراسة إلى فاعمية برنامج قبعات التفكير الست في تحقيؽ
ىدؼ الدراسة.
دراسة البركاتي ( )ٕٓٓٛاستيدفت معرفة أثر استخداـ إستراتيجيات الذكاءات
المتعددة وقبعات التفكير الست و  K.W.Lفي التحصيؿ والترابط الرياضي لدى طالبات الصؼ
الثالث المتوسط ،وتكونت عينة الدراسة مف ٘ ٜطالبة تـ تقسيميـ إلى ثبلث مجموعات
مجموعة درست باستخداـ إستراتيجية الذكاءات المتعددة ،ومجموعة درست باستخداـ برنامج
قبعات التفكير الست ،ومجموعة أخرى درست باستخداـ إستراتيجية  ،K.W.Lوالمجموعة
الرابعة كانت ضابطة ،وقد استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،وكانت أداتيا البحثية
عبارة عف اختبار تحميؿ التبايف ،وأثبتت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التي درست باستخداـ
برنامج قبعات التفكير الست واستراتيجية الذكاءات المتعددة عمى المجموعة الضابطة مف
حيث مستوى الفيـ والتواصؿ.
دراسة العتيبي ( )ٕٜٓٓاستيدفت التعرؼ عمى أثر إستراتيجية قبعات التفكير الست في
التحصيؿ العممي والميوؿ نحو مادة األحياء لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي وقد استخدمت
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الباحثة المنيج شبو التجريبي ،واعتمدت في أدواتيا عمى اختبار لمتحصيؿ ومقياس لمميوؿ،
وتوصمت الدراسة إلى فاعمية اإلستراتيجية المقترحة في تحقيؽ ىدؼ الدراسة.
دراسة محمد (ٕٓٔٓ ) ىدفت إلى معرفة مدى فاعمية استخداـ إستراتيجية القبعات
الست في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ،واستخدمت الباحثة
المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي ،وتمثمت أدواتيا البحثية في قائمة ميارات
القراءة الناقدة واختبار تحصيمي لميارات القراءة الناقدة ،وقد أكدت نتائج الدراسة فاعمية
استخداـ إستراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدى طبلب المرحمة
الثانوية.
دراسة عصفور (ٕٓٔٓ) كاف ىدفيا معرفة أثر برنامج قبعات التفكير الست في
تجنب أخطاء التفكير وتنمية ميارة اتخاذ القرار لدى طبلب الصؼ الثالث الثانوي في مادة عمـ
االجتماع ،واستخدم ت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي ،واعتمدت في
أدواتيا عمى اختبار المواقؼ الحياتية ألخطاء التفكير ،ومقياس اتخاذ القرار لدى طالبات
الصؼ الثالث الثانوي ،وأثبتت الدراسة فاعمية برنامج قبعات التفكير الست في تجنب أخطاء
التفكير وتنمية ميارة اتخاذ القرار.
دراسة الخزرجي (ٕٔٔٓ) ىدفت إلى معرفة أثر إستراتيجية قبعات التفكير الست في
التحصيؿ لمادة التاريخ لدى طمبة المرحمة المتوسطة ،واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي
واعتمد عمى عدد مف االختبارات التحصيمية لتطبيقيا في االختبار البعدي ،وقد أظيرت النتائج
أ ثر برنامج قبعات التفكير الست في زيادة تحصيؿ طمبة المرحمة المتوسطة في مادة التاريخ.
دراسة جاىد ،حكيـ ،جودت ) )Jahed , Hakeem , Godit, 2012وكاف ىدفيا معرفة
أثر استخداـ برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارة الكتابة لدى طبلب الصؼ السادس
طالبا
االبتدائي بتركيا واس تخدـ الباحثوف المنيج شبو التجريبي ،وبمغ عدد أفر اد العينة ٖٓ ً

وطالبة ،وتـ االعتماد في األدوات عمى اختبار لمتحصيؿ ،وتوصمت الدراسة إلى فاعمية برنامج

قبعات التفكير الست في تحقيؽ ىدؼ الدراسة.
دراسة حبيب (ٕٕٔٓ) استيدفت معرفة فاعمية استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير
الست في تنمية التحصيؿ اليندسي والتفكير الناقد لدى طبلب الصؼ الثاني اإلعدادي حيث
استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ،واعتمد في أدواتو عمى اختبار التحصيؿ اليندسي
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واختبار ميارات التفكير الناقد ،وقد أظيرت النتائج فاعمية استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير
الست في تحقيؽ ىدؼ الدراسة.
دراسة العزاوي (ٕٕٔٓ) استيدفت معرفة أثر إستراتيجية قبعات التفكير الست في
تحصيؿ مادة التربية اإلسبلمية لدى طبلب المرحمة اإلعدادية ،واعتمد الباحث عمى المنيج
شبو التجريبي ،وقد توصمت الدراسة إلى أثر إستراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس
التربية اإلسبلمية أكثر مف الطرؽ المعتادة في التدريس ،وأف المرحمة اإلعدادية مف المراحؿ
التي يصمح تدريسيا وفؽ إستراتيجية قبعات التفكير الست.
دراسة العويضي (ٕٕٔٓ) ىدفت الدراسة إلى تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدى
الطالبات معممات المغة العربية الممتحقات ببرنامج الدبموـ العاـ في التربية بتدريبيف عمى
إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست وتنمية اتجاىيف نحوىا
واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،واعتمدت في أدواتيا عمى اختبار تحصيؿ وبطاقة
مبلحظة ومقياس اتجاه ،وقد أظيرت نتائج الدراسة فاعمية الوحدة الدراسية المقترحة القائمة
عمى برنامج قبعات التفكير الست في تنمية التحصيؿ وميارات التدريس اإلبداعي واالتجاه
نحوىا لدى الطالبات معممات المغة العربية الممتحقات ببرنامج الدبموـ العاـ في التربية.
دراسة المدىوف (ٕٕٔٓ) ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ برنامج قبعات التفكير الست في
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي (الطبلقة ،المرونة ،األصالة) في مبحث حقوؽ اإلنساف لدى
طبلب وطالبات الصؼ السادس االبتدائي بغزة ،واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي
واعتمدت في أدواتيا عمى اختبار التفكير اإلبداعي ،وتوصمت الدراسة إلى فاعمية برنامج
قبعات التفكير الست في تحقيؽ ىدؼ الدراسة.

ثاىًًا ـ دراسات تياولت مَارَ التشدخ:
دراسة أبو الغنـ والمعايطة ( )ٕٜٓٓىدفت إلى معرفة مدى توافر ميارتي
الحديث واإلنصات وأثرىما في فاعمية االتصاؿ اإلداري لدى الرؤساء مف وجية نظر المرؤسيف
في مراكز الجيات الحكومية في محافظة مأدبا ،واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي
واعتمد الباحثاف في أدواتيما عمى استبانة لمعرفة مدى توافر ميارتي االستماع والحديث،
أثر ذو داللة إحصائية لميارة الحديث بجميع أبعادىا في
وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ ًا
فاعمية االتصاؿ اإلداري.
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وأعدت الغرباني (ٕٜٓٓـ) دراسة ىدفت إلى معرفة أثر برنامج مقترح في تنمية
ميارات التحدث لتمميذات الصؼ الخامس االبتدائي في العاصمة صنعاء ،واستخدمت الباحثة
المنيج التجريبي ،وقد أظيرت النتائج أثر البرنامج المقترح في تنمية ميارات التحدث لطالبات
الصؼ الخامس االبتدائي في صنعاء.
دراسة العويضي (ٕٓٔٓ) استيدفت بناء برنامج مقترح لتنمية ميارات التواصؿ
اإليجابي مع الثقافات الفنية في ضوء نظرية المعرفة المنظمة ( )DBAEوتتمثؿ ىذه
الميارات في الكتابة والتحدث والتعبير بالرموز التشكيمية التي يتـ تدريب طالبات المرحمة
الجامعية بالف رقة الرابعة لقسـ التربية الفنية عمى التواصؿ مف خبلليا مع الثقافة الفنية
المتمثمة في الفف اإلسبلمي والمدارس الفنية الحديثة وفؽ محاور نظرية المعرفة المنظمة
( ) DBAEواستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قامت الباحثة
بإعداد قائمة بميارات الت واصؿ اإليجابي المفظية وغير المفظية ومنيا ميارة التحدث حيث
جاءت قائمة ميارات التحدث مكونة مف (ٕٔ) ميارة رئيسة ويتفرع عنيا عدد مف الميارات
الفرعية ،واختبارات لميارات التواصؿ وبطاقات مبلحظة ،وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية
البرنامج المقترح لتنمية ميارات التواصؿ اإليجابي في ضوء نظرية المعرفة المنظمة
(.)DBAE
دراسة الناصر (ٕٓٔٓ ) ىدفت إلى معرفة أثر التدريس باستخداـ التقييـ الحقيقي في
التحصيؿ في قواعد المغة العربية وميارة التحدث لدى تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي
بالمممكة العربية السعودية ،واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ،واعتمد الباحث في أدواتو
عمى اختبار تحصيؿ ومقياس تحدث ،وتوصمت الدراسة إلى الحث عمى ضرورة تدريب معممي
المغة العربية عمى استخداـ التقييـ الحقيقي في التدريس.
دراسة ىزايمة وعميمات (ٕٓٔٓ) استيدفت معرفة أثر استخداـ بعض أنشطة الحديث
عف الذات في تنمية القدرة الكبلمية لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي باألردف واستخدـ
الباحثاف المنيج شبو التجريبي ،واعتمد الباحثاف في أدواتيما عمى عدد مف األنشطة
المقصودة التي تعتمد عمى الحديث عف الذات وبطاقة مبلحظة ،وتوصمت الدراسة إلى أثر
أنشطة الحديث عف الذات في تحقيؽ ىدؼ الدراسة.
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دراسة سالماف ( ٕٕٔٓ) ىدفت إلى معرفة مدى التمكف مف ميارات التحدث وأثره
عمى تنمية ميارات الحوار وتقدير الذات لدى طبلب كمية التربية بالمممكة العربية السعودية
واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ،واعتمد في أدواتو عمى قائمة بميارات التحدث
واختبار ميارات التحدث ،وبطاقة مبلحظة ميارات الحوار ،ومقياس تقدير الذات ،وتوصمت
الدراسة إلى أف ميارات التحدث ليا أثر واضح في تنمية تقدير الذات.
دراسة حسف (ٖٕٔٓ) ىدفت إلى تنمية ميارات التحدث لدى متعممي المغة العربية
غير الناطقيف بيا باستخداـ المدخؿ الوظيفي ،واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي،
وتكونت العينة مف عدد مف الطبلب غير العرب الوافديف إلى جامعة أسيوط لدراسة المغة
العربية

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ استبياف بميارات التحدث الوظيفي

البلزمة لتعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا ،وأسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية المدخؿ
الوظيفي في تنمية ميارات التحدث لدى متعممي المغة العربية غير الناطقيف بيا.
دراسة المحمدي (ٖٕٔٓ) ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية األلعاب المغوية في تنمية
ميارات التحدث لدى طبلب الصؼ األوؿ المتوسط بالمممكة العربية السعودية  ،واعتمد
الباحث عمى المنيج شبو التجريبي ،واعتمد الباحث في أدواتو عمى قائمة بميارات التحدث
البلزمة لطبلب الصؼ األوؿ االبتدائي ،واختبار ميارة التحدث ،وقد توصمت الدراسة إلى
فاعمية األلعاب المغوية في تنمية ميارات التحدث لدى طبلب الصؼ األوؿ االبتدائي.

التعكًب علِ الدراسات السابكُ:
يتضح مف عرض الدراسات السابقة ما يمي:
 تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أف برنامج قبعات التفكير الست مف البرامجالتي أثبتت أثرىا وفاعميتيا عمى المستوى العالمي والعربي والمحمي في مجاالت ومراحؿ
تعميمية مختمفة ،وتختمؼ مع دراسة العزاوي(ٕٕٔٓ) في أف الدراسة الحالية استخدمت
إستراتيجية قبعات التفكير الست في المرحمة الجامعية بدال عف المرحمة اإلعدادية .
 ىدفت الدراسات السابقة إلى استخداـ برنامج قبعات التفكير الست في تنمية عدد مفالميارات المغوية واإلبداعية لمواد ومراحؿ دراسية متعددة مثؿ دراسة :عمي(ٖٕٓٓ)
استخدمت البرنامج

لتنميػة المستويػات المعياريػة لميػػارة االستمػػاع ،ودراسػة محمػػد

(ٕٓٔٓ ) استخدمػت البرنامػج فػي تنميػة ميػارات القػراءة النػاقػػدة لطػػبلب الصػؼ األوؿ
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الثػانػوي ،ودراسػة جػاىػػد وحكػيػػـ وجػػػػػػػودت )(Jahed , Hakeem , Godit, 2012
استخدمت البرنامج في تنمية ميارة الكتابة لطبلب السادس االبتدائي ،و دراسة
المدىوف(ٕٕٔٓ) التي استخدمتط البرنامج لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،فيما
استيدفت دراسات أخرى تنمية وزيادة التحصيؿ في المواد والمراحؿ التعميمية المختمفة مثؿ
دراسة كؿ مف :فاتح ((fateh,2007
والخزرجي (ٕٔٔٓ)

والبركاتي

وحبيب (ٕٕٔٓ)

( ،)ٕٓٓٛوالعتيبي (،)ٕٜٓٓ

والعزاوي (ٕٕٔٓ) واستخدمتو

دراسة

عصفور(ٕٓٔٓ ) في تجنب أخطاء التفكير وتنمية ميارة اتخاذ القرار ،واستخدمتو
العويضي (ٕٕٔٓ) في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي ،أما الدراسة الحالية فتختمؼ عف
الدراسات السابقة في أنيا تيد ؼ إلى معرفة أثر إستراتيجية قائمة عمى برنامج قبعات
التفكير الست لتنمية ميارة إدارة االجتماع عند تدريس المغة العربية بالمرحمة الجامعية
ولـ تجد الباحثة _عمى حد عمميا _ أي دراسة سابقة استخدمت ىذه اإلستراتيجية لتنمية
تمؾ الميارة.
 تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف  :أبو الغنـ والمعايطة ( )ٕٜٓٓالعويضي(ٕٓٔٓ) في تناوليا ميارة التحدث.
 واستفادت الدراسة الحالية مف دراسة طعيمة ( )ٕٓٓٙفي تحديد قائمة الميارات المغويةالتي يحتاجيا المتعمموف في مراحؿ التعميـ الثبلث حيث جاءت ىذه الميارات مقسمة إلى
أيضا سبع ميارات فرعية أخرى ،كما أفادت
سبعة أقساـ منيا ميارة الكبلـ والتي تفرع منيا ً
الدراسة مف قائمة التواصؿ اإليجابي المفظية وغير المفظية في دراسة العويضي(ٕٓٔٓ)
حيث جاءت قائمة ميارات التواصؿ المفظي مكونة مف ٕٔ ميارة رئيسة ويتفرع منيا عدد
مف الميارات الفرعية ،كما أفادت مف دراسة حنفي(ٕٕٓٓ) قائمة تقويـ ميارات التعبير
الشفيي البلزمة لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي وفؽ االتجاىات الحديثة وعدلت فييا
لتناسب المرحمة الجامعية  ،وقائمة ميارات اإلتصاؿ المغوي الشفيي في دراسة
األحمدي(ٕ٘ٓٓ)،

كما

أستفادت

مف

دراسة

ىزايمة

وعميمات

(ٕٓٔٓ)،

وسالماف(ٕٕٔٓ) ،والمحمدي (ٖٕٔٓ) في اتباع اجراءات بناء أدوات الدراسة وذلؾ
ثـ تسنى لمباحثة بناء قائمة ميارات إدارة االجتماع
بتحديد ميارات التحدث بشكؿ عاـ ومف ّ
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كإحدى ميارات التحدث الفرعية ،وكذلؾ اإلفادة مما سبؽ في تصميـ بطاقة تقويـ ميارات
إدارة االجتماع.
 أفادت الدراسة الحالية مف دراسة كبلً مف ، :البركاتػي( )ٕٓٓٛالعتيبػي(،)ٕٜٓٓمحمػد(ٕٓٔٓ)،

الخزرجػي(ٕٔٔٓ)،

حبػيب(ٕٕٔٓ)،

العػزاوي

(ٕٕٔٓ)،

العويضي(ٕٕٔٓ) في معرفة آلية بناء اإلستراتيجية القائمة عمى برنامج قبعات التفكير
الست والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا وتطبيقيا عمى عينة الدراسة.
 أست فادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في التعرؼ عمى خطوات استخداـ المنيجالوصفي لئلجابة عف تساؤالت الدراسة ،والمنيج شبو التجريبي لقياس حجـ أثر
إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارة إدارة
االجتماع لدى طالبات المرحمة الجامعية.

ميَر الدراسُ و إدراْاتَا
ميَر الدراسُ
-

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لئلجابة عف أسئمة الدراسة المتعمقة بميارة إدارة
االجتماع وبرنامج قبعات التفكير الست ،وكذلؾ استخدمت المنيج شبو التجريبي لقياس
حجـ أثر اإلستراتيجية التدريسية القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارة
استيف مقرر المغة
التحدث (إدارة االجتماع) لدى طالبات المرحمة الجامعية عند در
ّ
العربيةٕٔٓ ( العساؼ.)ٕٓٓٙ،

متغريات الدراسُ
أ -المتغير المستقؿ :إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست والتي
تتضمف ما يمي( :األىداؼ ،المحتوى ،أنشطة التعميـ ،أنشطة التعمـ ،مواد وأدوات اإلستراتيجية
و أدوات التقويـ)
ب  -المتغير التابع :ميػارة إدارة االجتمػاع ،وتتضمػف الميػارات الفرعيػة التاليػة (:العرض
الفعاؿ أثناء االجتماع،
والتقديـ ،والموضوعية في الطرح ،والتعبير عف المشاعر ،والحديث ّ
فكريا وميارة ضبط النظاـ أثناء االجتماع،
ونقػد موضػوع االجتماع ،واثػراء موضػوع االجتمػاع ً

و حسف ختاـ االجتماع)
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دلتنع الدراسُ:
 تكوف مجتمع الدراسة مف طالبات جامعة الحدود الشمالية المقيدات بمقرر المغة العربيةٕٔٓ ،لمفصؿ الدراسي األ وؿ لمعاـ الدراسي ٖٜٔٗىػٔٗٗٓ /ىػ

عًيُ الدراسُ
تكونت عينة الدراسة مف (ٕ٘) طالبة مف الطالبات المسجبلت بمقرر المغة العربية بجامعة
الحدود الشمالية وقسمت العينة إلى مجموعتيف  ٕٙطالبة لممجموعة الضابطة و ٕٙطالبة
لممجموعة التجريبية ،وقد اختارت الباحثة ىذه العينة ألنيا الطالبات بيذه المرحمة العمرية
بيف بيدؼ إثبات الذات و االستقبللية
يكثر بينيف الجداؿ والحوار ومع المجتمع المحيط ّ
تيف عمى حؿ المشكبلت واصدار األحكاـ واتخاذ الق اررات؛ لذا فإف تطبيؽ
والتفرد ،كما تزداد قدر ّ
اإلستراتيجية القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست عمى طالبات الجامعة سيسيـ في حؿ
كثير مف المشكبلت الذاتية واالجتماعية التي قد تعترضيف عند اتخاذ الق اررات أو إصدار
األحكاـ.

أدوات ومىاد الدراسُ
اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى المواد التالية:

قآنُ املَارات الفرعًُ ملَارَ إدارَ االدتناع مبكرر اللغُ العربًُ.
اإلستراتيجية التدريسية القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست لتنمية ميارة التحدث
(إدارة االجتماع) عند تدريس مقرر المغة العربية بالجامعة

أدوات الدراسُ:
بطاقة تقويـ ميارات إدارة االجتماع عند تعميـ المغة العربية لطالبات المرحمة الجامعية.
وفي ما يمي عرض إجراءات بناء المواد واألدوات:

أولًا  -قآنُ باملَارات الفرعًُ ملَارَ إدارَ االدتناع:
ٔ ػ اليدؼ مف القائمة :تحديد الميارات الفرعية لميارة إدارة االجتماع المناسبة لطالبات
المرحمة الجامعية
استنادا عمى المصادر التالية:
ٕ -مصادر بناء القائمة :تـ بناء القائمة
ً
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أوًال -الكتب التربوية المتخصصة في مجاؿ ميارات المغة العربية وطرؽ تدريسيا،
باإلضافة إلى الكتب المتخصصة في إدارة األعماؿ بصفة عامة وادارة االجتماعات بصفة
خاصة ومف ىذه الكتب :كتاب أحمد فؤاد عمياف (الميارات المغوية ماىيتيا وطرائؽ
تنميتيا) ،وكتاب كماؿ زعفر عمي (القراءة والمحادثة في ضوء منيج تكاممي) ،وكتاب
مدحت أبو النصر(إدارة وتنظيـ االجتماعات كمدخؿ لتطوير العمؿ بالمنظمة ) وكتاب محمد
حجاب (ميارات االتصاؿ لئلعبلمييف والتربوييف والدعاة) .

ثاىًًا  -ىتآر البشىخ والدراسات العلنًُ اليت تياولت مَارات التشدخ وميَا دراسُ
مجل دراسُ (العىيضٌ)2010,
ٖػ الصورة األولية لمقائمة :جاءت ميارات إدارة االجتماع في صورتيا األولية في ()ٛ
ميارات رئيسة يتفرع منيا عدد مف الميارات (ممحؽٕ)

4ـ صدم الكآنُ:
تـ التأكد مف صدؽ القائمة وشموليا لميارات إدارة االجتماع ومدى مبلئمتيا لبرنامج
قبعات التفكير الست ،ومدى وضوح صياغتيا ،بإجراء أمريف:
األوؿ -مراجعة القائمة والتأكد مف شموليا ،ومدى مبلئمتيا لبرنامج قبعات التفكير الست
ودرجة وضوح صياغتيا.
الثاني -صدؽ المحكميف ،وذلؾ بعرض القائمة عمى متخصصيف في قسـ المناىج وطرؽ
التدريس العامة ،ومناىج وطرؽ تدريس المغة العربية ،ومتخصصيف في قسـ اإلدارة
واالقتصاد ممحؽ(ٖ) وقد طُمب مف المحكميف إبداء الرأي حوؿ مدى مبلئمة القائمة

وشموليا لميارات إدارة االجتماع ،ومدى وضوح الصياغة ،وتعديؿ ما يروف تعديمو وقد

أشار المحكموف إلى تعديؿ صياغة بعض الميارات الفرعية ،ودمج بعض الميارات
منعا لمتكرار ،وقد تـ األخذ بالتعديبلت التي أشار بيا المحكموف سواء
بميارات أخرى ً
بالدمج أو الحذؼ أو اإلضافة.
٘ -الصورة النيائية لمقائمة :توصمت الباحثة إلى الصورة النيائية لقائمة ميارات إدارة
االجتماع لتطبيؽ إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست لدى طالبات
الص ؼ الثالث المتوسط عند تعميـ المغة العربية حيث تكونت مف قائمتيف :قائمة ميارات إدارة
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االجتماع لرؤساء االجتماع وقائمة ميارات إدارة االجتماع ألعضاء االجتماع .ممحؽ (ٗ)
و(٘).
ثانيا -بطاقة تقويـ ميارات إدارة االجتماع :
ً
ٔ -اليدؼ منيا  :صممت الباحثة بطاقة مبلحظة لتقويـ أداء الطالبات ميارات إدارة
االجتماع.
ٕ -الصورة األولية لبطاقة تقويـ ميارات إدارة االجتماع  :جاءت الصورة األولية لبطاقة
التقويـ بنفس مكونات قائمة ميارات إدارة االجتماع في صورتيا األولية مع اختبلؼ
في التصميـ حيث تكونت البطاقة مف ميارات إدارة االجتماع الرئيسة باالتجاه األفقي
ثـ يندرج تحت كؿ ميارة رئيسة عدد مف الميارات الفرعية بنفس االتجاه ،وفي
االتجاه الرأسي أسماء الطالبات بحيث توضع الدرجة المستحقة لكؿ طالبة أماـ كؿ
جدا  =ٖ ،جيد ،
ميارة ،أما مقاييس التقدير فكانت كالتالي = ٘ :ممتاز= ٗ ،جيد ً
ٕ= مقبوؿ =ٔ ،ضعيؼ.
ٖ -صدؽ بطاقة تقويـ ميارات إدارة االجتماع :تـ التأكد مف صدؽ بطاقة المبلحظة
وسبلمة محتواىا مف خبلؿ مراجعة بطاقة المبلحظة والتأكد مف سبلمتيا  ،ووضعيا
في استفتاء تـ عرضو عمى محكميف في قسـ المناىج وطرؽ التدريس العامة
ومناىج وطرؽ تدريس المغة العربية وقسـ اإلدارة والتخطيط ،إلى أف تـ إخراجيا
بصورة نيائية .
ٗ -ثبات بطاقة تقويـ ميارات االجتماع  :تـ تطبيؽ بطاقة التقويـ عمى عينة استطبلعية
مف رؤساء االجتماع شممت  ٙطالبات لحساب معامؿ الثبات باستخداـ معامؿ ()α
ألفا كرونباخ وكانت قيمة معامؿ الثبات ٓ.ٛٚ= αوىي درجة عالية مف الثبات ،كما
تـ حساب معامؿ ثبات ميارات إدارة االجتماع ألعضاء االجتماع بتطبيقيا عمى عينة
استطبلعية شممت ٖٓ طالبة وتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معامؿ ( )αألفا
كرونباخ وكانت قيمة معامؿ الثبات  ٓ.ٚ٘= αوىي درجة مقبولة ،كما تـ حساب
معامبلت االرتباط (سبيرماف) بيف كؿ ميارة مف ميارات إدارة االجتماع الفرعية ببطاقة
التقويـ و البطاقة ككؿ وذلؾ لحساب قيـ معامبلت االتساؽ الداخمي ألبعاد بطاقة
التقويـ لرؤساء االجتماع كما يوضحو الجدوؿ التالي:
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جدول ( ) 1
االتساق انداخهٍ ألبعاد بطالت يالحظت نًهاراث إدارة االجتًاع نرؤساء االجتًاع
 انًهاراث يعايالث االرتباط **8800 انعرض وانتمدَى انًىضىعُت فٍ انطرح **8800 **88.0 انتعبُر عٍ انًشاعر **8808 انحدَث انفعال أثُاء االجتًاع **88.0 َمد يىضىع االجتًاعا
َ
فكر
 إثراء يىضىع االجتًاعً
 **88.0 ضبظ انُظاو أثُاء االجتًاع **88.. **88.0 -حسٍ ختاو االجتًاع

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط كانت دالة عند مستوى
ٔٓ ٓ0مما يدؿ عمى درجة عالية مف االتساؽ لؤلداة.
كما تـ حساب معامبلت االرتباط (بيرسوف) بيف كؿ ميارة مف ميارات إدارة االجتماع
الفرعية ببطاقة التقويـ والبطاقة ككؿ وذلؾ لحساب قيـ معامبلت االتساؽ الداخمي ألبعاد
بطاقة التقويـ ألعضاء االجتماع موضحة بالجدوؿ التالي:
 جدول ( ) 0 التساق انداخهٍ ألبعاد بطالت يالحظت نًهاراث إدارة االجتًاع ألعضاء االجتًاع انًهاراث يعايالث االرتباط انًىضىعُت فٍ انطرح -انتعبُر عٍ انًشاعر

 **88.1**88.0 -

 -انحدَث انفعال أثُاء االجتًاع

**88.0 -

 َمد يىضىع االجتًاع -إثراء يىضىع االجتًاع فكرًَا

 **88..**88.0 -

تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط كانت دالة عند مستوى ٔٓٓ0
مما يدؿ عمى درجة عالية مف االتساؽ لؤلداة .ولمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف الضابطة
والتجريبية (رؤساء االجتماع) في التطبيؽ القبمي لبطاقة مبلحظة ميارات االجتماع تـ
استخداـ االختبار البلبارامتري ماف ويتني ( )Mann Whitneyوالجدوؿ التالي يوضح
نتائج االختبار:
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جدوؿ ( ٖ)
نتائج اختبار ماف ويتنى ( )Mann Whitneyلمتطبيؽ القبمي لبطاقة تقويـ رؤساء
االجتماع
 -انًهارة

 -انًجًىعت

 -انعدد

 يتىسظانرتب

 -تجرَبُت

0 -

08. -

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 08. 08. 080 08. 08. 080 081 08. 08. 080 080 08. 08. 08. 08. 00 -

 انعرض وانتمدَى انًىضىعُت فٍانطرح
 انتعبُر عٍانًشاعر
 انحدَث انفعالأثُاء االجتًاع
 َمد يىضىعاالجتًاع
 إثراء يىضىعاالجتًاع فكرًَا
 ضبظ انُظاو أثُاءاالجتًاع
 حسٍ ختاواالجتًاع
 -انبطالت ككم

-

ضابطت
تجرَبُت
ضابطت
تجرَبُت
ضابطت
تجرَبُت
ضابطت
تجرَبُت
ضابطت
تجرَبُت
ضابطت
تجرَبُت
ضابطت
تجرَبُت
ضابطت
تجرَبُت
ضابطت

-

 لًُت ( µيعايم ياٌوَتٍُ)
 4.5 1.5 4.5 3.5 4.53.5 -

 يستىي لًُت zاندالنت
8 -

188 -

 88110 - 18.08 -

188 -

 88.0 - 880.8 -

1 -

88.0 - 880. -

4.5 -

8 -

1 -

4.5 -

8 -

1 -

3 -

88.8 - 88.. -

إحصائيا مما يدؿ
يبلحظ مف الجدوؿ أف جميع قيـ ( µمعامؿ ماف ويتني) غير دالة
ً
عمى عدـ وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ القبمي لبطاقة
المبلحظة .
ولمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف الضابطة والتجريبية (أعضاء االجتماع) في التطبيؽ
القبمي لبطاقة مبلحظة ميارات االجتماع تـ استخداـ اختبار (ت)  T. testوالجدوؿ التالي
يوضح نتائج االختبار:

- ٖٜٙ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......
جدول ( ) 0
اختبار (ث)  T. testنهتطبُك انمبهٍ نبطالت انًالحظت ألعضاء االجتًاع
 -انًهارة

 االَحراف  -درجت انًجًىعت  -انعدد  -انًتىسظانحرَت
انًعُارٌ

 انًىضىعُت فٍانطرح
 انتعبُر عٍانًشاعر
 انحدَث انفعال أثُاء -االجتًاع
 ضابطت تجرَبُت َمد يىضىعاالجتًاع
 -ضابطت

.8 -

008- - 8800 -

0. -

0880 -

881.. -

-

0. -

088 -

888 -

.8 -

8800 - 188 -

 -تجرَبُت

0. -

0801 -

88.. -

-

 -ضابطت

0. -

0800 -

88.0 -

.8 -

 -تجرَبُت

10880 - 0. -

18.0 -

-

 -ضابطت

10801 - 0. -

180. -

.8 -

تجرَبُت
ضابطت
تجرَبُت
ضابطت
تجرَبُت

 إثراء يىضىعاالجتًاع فكرًَا
 -انبطالت ككم

0.
0.
0.
0.
0.

 080. 0811 0 0080. -

 18.. 880. 8 8880. -

-

0. -

0808 -

88.8 -

 -لًُت ث  -اندالنت

 .8.8 -

 880. - 88.08 -

1 -

 88.0 - 880.88.. - 88.0 -

مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف جميع قيـ ت غير دالة إحصائيا مما يدؿ عمى عدـ
وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ القبمي لبطاقة المبلحظة
عمى أعضاء االجتماع ،و ذلؾ يدؿ عمى أف المجموعتيف التجريبية والضابطة متكافئتاف.

الصىرَ اليَآًُ لبطاقُ مالسظُ مَارات إدارَ االدتناع:
تـ تقسيـ بطاقة تقويـ ميارات إدارة االجتماع إلى بطاقتيف وفؽ ما أشار إليو
بعض المحكميف األولى -خاصة بميارات إدارة االجتماع لرؤساء االجتماع ،والثانية-
خاصة بميارات إدارة االجتماع ألعضاء االجتماع والممحقيف ( )ٙو ( )ٚيوضحاف الشكؿ
النيائي لبطاقت ّي تقويـ الميارات.

إدراْات وخطىات تطبًل بطاقُ تكىيه مَارات إدارَ االدتناع:
أػ القائمة بالتطبيؽ :ت ـ تطبيؽ بطاقة المبلحظة في االختبار القبمي والبعدي لكبل المجموعتيف
مع أستاذة مقررالمغة العربية بجامعة الحدود الشمالية

- ٖٜٚ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......

ب ػ آلية التطبيؽ :بعد انتياء عممية التعميـ لممجموعتيف الضابطة والتجريبية تـ تقسيـ
المكوف مف ( )ٕٙطالبة في كبل المجموعتيف إلى ثبلث مجموعات بحيث ال
طالبات الشعبة
ّ
يزيد عدد أفراد المجموعة الواحدة عف ( )ٜطالبات وقد قامت كؿ مجموعة بانتخاب رئيسة
اجتماع ليا مف نفس المجموعة ،ثـ عقدت كؿ مجموعة اجتماعيا حوؿ موضوع معيف تـ
تحديده واالتفاؽ عمى جدوؿ أعمالو مسبقًا مف قبؿ الطالبات أنفسيف بحيث استغرؽ اجتماع

المجموعة الواحدة (٘ٗ) دقيقة مف زمف المحاضرة المحدد بثبلث ساعات ،وعند بداية
االجتماع قامت الباحثة وأستاذة المقرر بمبلحظة أداء الطالبات أثناء إدارة االجتماع ورصد
الدرجات لكؿ طالبة في بطاقة تقويـ ميارات إدارة االجتماع.

ثالجًا  -اإلسرتاتًذًُ التدريسًُ الكآنُ علِ برىامر قبعات التفكري الست:
ٔ -اليدؼ منيا :تنمية ميارة إدارة االجتماع لدى عينة الدراسة.
ٕ -مكونات اإلستراتيجية التدريسية القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست :تكونت
اإلستراتيجية مف األىداؼ ،المحتوى التعميمي ،أنشطة التعميـ وأنشطة التعمـ ،ومف مواد
وأدوات اإلستراتيجية ،ووسائؿ التقويـ ،وقد اعت مدت الباحثة في تنمية ميارة إدارة االجتماع
عدة موضوعات تبلمس واقع حياة الطالبات واىتماماتيف مف اختيارىف :وىي (تحديد تكميفات
مقرر المغة العربية ،سمبيات وايجابيات وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،كتابة مقاؿ ،كتابة تقرير).
ٖ -صدؽ اإلستراتيجية التدريسية القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست :لمتأكد مف صدؽ
اإلستراتيجية قامت الباحثة بما يمي:
األوؿ -مراجعة اإلستراتيجية والتأكد مف سبلمة تصميميا.
الثاني -وضعيا بصورتيا األ ولية وعرضو عمى عينة المحكميف في قسـ المناىج وطرؽ
التدريس العامة ومناىج وطرؽ تدريس المغة العربية ثـ أجرت الباحثة التعديبلت التي
أشار إلييا المحكموف إلى اف ظيرت اإلستراتيجية في شكميا النيائي ممحؽ ()ٛ

 - 4خطىات تطبًل اإلسرتاتًذًُ :
 تعريؼ أستاذة مقرر المغة العربية بإجراءات تطبيؽ إستراتيجية التدريس القائمة عمىبرنامج قبعات التفكير الست وطريقة استخداـ بطاقة تقويـ الطالبات في ميارات إدارة
االجتماع .
 تطبيؽ بطاقة تقويـ ميارات إدارة االجتماع عمى عينتي الدراسة الضابطة والتجريبية.- ٖٜٛ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......

-

تطبيؽ اإلستراتيجية التدريسية المقترحة عمى المجموعة التجريبية أما المجموعة
الضابطة فدرست بالطريقة االعتيادية.

-

تطبيؽ بطاقة تقويـ ميارات إدارة االجتماع عمى كبل المجموعتيف ثـ ُرصدت الدرجات

-

استغرؽ تطبيؽ اإلستراتيجية المقترحة عمى عينة الدراسة ٗ أسابيع بواقع  ٙساعات

المستحقة لمطالبات.

دراسية  )ٕ( ،ساعة دراسية لكؿ أسبوع ،لمتعميـ لمتطبيؽ والتقييـ ابتداء مف يوـ ااألحد
ٕٓٔٗٗٓ /ٔ /ىػػ وحتى يوـ الخميس ٔٗٗٓ/ ٕ /ٔٙىػ.
 -حظيت اإلستراتيجية أثناء تطبيقيا عمى استحساف أستاذة مقرر المغة العربية.

ىتآر الدراسُ
أ -التحقؽ مف فروض الدراسة:
أوًال -التحقؽ مف صحة الفرض األوؿ:
-

ينص الفرض األوؿ عمى أنو" :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة

 )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجات الطالبات لبطاقة تقويـ رؤساء االجتماع في ميارة
العرض والتقديـ في المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية"
والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف ويتنى ( )Mann Whitneyلحساب
قيـ  µلحساب الفروؽ في التطبيؽ البعدي لبطاقة تقويـ ميارة العرض والتقديـ
لممجموعتيف التجريبية والضابطة والجدوؿ التالي يوضح نتائج االختبار:
جدول ().
َتائج اختبار ياٌ وَتًُ ( )Mann Whitneyنهتطبُك انبعدٌ نبطالت تمىَى يهارة انعرض
وانتمدَى نرؤساء االجتًاع
 يستىي لًُت ( µيعايم لًُت z انًهارة  -انًجًىعت  -انعدد  -يتىسظ انرتباندالنت
ياٌ وَتٍُ)
 انعرضوانتمدَى

-

 -تجرَبُت

0

.

 -ضابطت

0

0

8088 -

081 -

8080 -

مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف جميع قيـ ( µمعامؿ ماف ويتني) ،وقيمة  zليا
داللة إحصائية عند مستوى اقؿ مف ٘ٓ ٓ.مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف المجموعتيف
الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي لميارة العرض والتقديـ ،وبالتالي قبوؿ الفرض
- ٖٜٜ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......

األوؿ ،وتعزى ىذه النتيجة العالية إلى أف الطالبات اعتمرف قبعة التفكير البيضاء التي
نمت لدييف ميارة العرض والتقديـ بما تحويو مف الميارات الفرعية التالية :التبسـ والتحية
ّ
في بداية االجتماع والتعريؼ بالرئيس واألعضاء والترحيب بيـ ،عرض موضوع االجتماع
وجدوؿ األعماؿ وقد اتفقت ىذه النتيجة مع الدراسات السابقة التي أظيرت أثر
االستراتيجية في تنمية ميارة التحدث في التفاعؿ االجتماعي واالتصاؿ اإلداري مثؿ :دراسة
أبو الغنـ والمعايطة(.)ٕٜٓٓ
 ثانياً -التحقؽ مف صحة الفرض الثاني:-

ينص الفرض الثاني عمى أنو " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة

 )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجات الطالبات في بطاقة تقويـ ميارة الموضوعية في الطرح
لرؤساء االجتماع في المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية"
والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف ويتنى ( )Whitney Mannلحساب
قيـ  µلحساب الفروؽ في التطبيؽ البعدي لبطاقة تقويـ ميارة الموضوعية في الطرح لدى
رؤساء االجتماع بالمجموعتيف التجريبية والضابطة والجدوؿ التالي يوضح نتائج االختبار:
جدول ().
َتائج اختبار ياٌ وَتًُ ( )Mann Whitneyنهتطبُك انبعدٌ نبطالت تمىَى يهارة انًىضىعُت فٍ
انطرح نرؤساء االجتًاع
 -انًهارة

 يتىسظ انًجًىعت  -انعددانرتب

 انًىضىعُت  -تجرَبُتفٍ انطرح
 -ضابطت

0 -

08. -

0 -

08. -

 لًُت ( µيعايمياٌ وَتٍُ)

 -لًُت  - zاندالنت

188. -

8810 - 188. -

مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف جميع قيـ ( µمعامؿ ماف ويتني) ،وقيمة  zعند
مستوى أكبر مف ٘ٓ ٓ.مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة
والتجريبية في التطبيؽ البعدي لميارة الموضوعية في الطرح وما يتفرع عنيا مف ميارات
فرعية ،ىذا فيما يخص رؤساء االجتماع أما أعضاء االجتماع فالنتائج كالتالي:

- ٗٓٓ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......
جدول().
َتائج اختبار (ث) نهتطبُك انبعدٌ نبطالت تمىَى يهارة انًىضىعُت فٍ انطرح ألعضاء االجتًاع
 االَحراف  -درجت لًُت ث  -اندالنت انًهارة  -انًجًىعت  -انعدد  -انًتىسظانحرَت
انًعُارٌ
 18.. - 080. انًىضىع  -تجرَبُت 8888 0.فٍ
َت
 1.80 .81
 ضابطت 880. - 0811 - 0. -انطرح

دلت قيمة ت عمى وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية أعضاء االجتماع
في التطبيؽ البعدي لميارة الموضوعية في الطرح و ما يتفرع عنيا مف ميارات فرعية
إحصائيا عند مستوى اقؿ مف ٔٓ ٓ.مما يعني قبوؿ الفرض الثاني
وىذه الفروؽ دالة
ً
فيما يخص نتائج أعضاء االجتماع والذي يدؿ عمى أف إستراتيجية التدريس القائمة عمى
برنامج قبعات التفكير الست ليا أثر في تنمية ميارة الموضوعية في الطرح بيف أعضاء
االجتماع ولصالح المجموعة التجريبية ،وقد ظيرت الفروؽ بيف أعضاء االجتماع ولـ
تظير لدى رؤساء االجتماع في المجموعة التجريبية بسبب ضرورة وحتمية التزاـ الرئيس
باإليجاز في طرح الفكرة واعطاء وقت أطوؿ لؤلعضاء لعرض جميع أفكارىف باعتمار قبعة
التفكير البيضاء وما تتطمبو ميارة الموضوعية مف عرض الحقائؽ والمعمومات المتعمقة
بعيدا عف
بموضوع االجتماع كما ىي دوف تفسير أو تحميؿ وعرض الحقائؽ والمعمومات ً
اآلراء والعواطؼ الشخصية.

ثالجاً  -التشكل مً صشُ الفرض الجالح:
ينص الفرض الثالث عمى أنو " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة
 )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجات الطالبات في بطاقة تقويـ ميارة التعبير عف المشاعر في
المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية " والختبار صحتو تـ استخداـ
اختبار ماف ويتنى ( )Mann Whitneyلحساب قيـ  µلحساب الفروؽ في التطبيؽ البعدي
في بطاقة تقويـ م يارة التعبير عف المشاعر لدى رؤساء االجتماع بالمجموعتيف التجريبية
والضابطة والجدوؿ التالي يوضح نتائج االختبار:

- ٗٓٔ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......
جدول()0
َتائج اختبار ياٌ وَتًُ ( )Mann Whitneyنهتطبُك انبعدٌ نبطالت تمىَى يهارة انتعبُر عٍ
انًشاعر نرؤساء االجتًاع
 انًهارة انتعبُر عٍانًشاعر

 يتىسظ  -لًُت ( µيعايم انًجًىعت  -انعددياٌ وَتٍُ)
انرتب
 -تجرَبُت

0 -

. -

 -ضابطت

0 -

0 -

8088 -

 -لًُت  - zاندالنت

8080 - 0000 -

مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف جميع قيـ ( µمعامؿ ماف ويتني) ،وقيمة  zليا داللة
إحصائية عند مستوى أقؿ مف ٘ٓ ٓ.مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة
والتجريبية في التطبيؽ البعدي لميارة التعبير عف المشاعر وما يتفرع منيا مف ميارات
أخرى فرعية لصالح رؤساء االجتماع بالمجموعة التجريبية أما بالنسبة ألعضاء االجتماع
فالنتائج كالتالي:
جدول().
َتائج اختبار ث نهتطبُك انبعدٌ نبطالت تمىَى يهارة انتعبُر عٍ انًشاعر ألعضاء االجتًاع
 درجت االَحراف لًُت ث  -اندالنت انًجًىعت  -انعدد  -انًتىسظ انًهارةانحرَت
انًعُارٌ
 888 تجرَبُت 18 - 0. - انتعبُر عٍ 888881 - 180 .8انًشاعر
 888 0 -ضابطت 0. -

دلت قيمة ت عمى وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية أعضاء
إحصائيا
االجتماع في التطبيؽ البعدي في ميارة التعبير عف المشاعر وىذه الفروؽ دالة
ً

عند مستوى اقؿ مف ٔٓ ٓ.وىذا يعني قبوؿ ىذا الفرض مما يعني أثر إستراتيجية برنامج
قبعات التفكير الست في تنمية ميارة التعبير عف المشاعر بيف رؤساء وأعضاء االجتماع
ولصالح المجموعة التجريبية؛ حيث أف اعتمار قبعة التفكير الحمراء وجو الطالبات نحو
توضيح مشاعرىف وميوليف بقبوؿ أو رفض الفكرة في ما ال يتجاوز ٖٓ ثانية وىذا ما
أكدتو الدراسات السابقة كدراسة العتيبي ( )ٕٜٓٓحيث أثبتت فاعمية برنامج قبعات
التفكير الست في التعبير عف الميوؿ.

- ٕٗٓ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......

رابعاً  -التشكل مً صشُ الفرض الرابع:
ينص الفرض الرابع عمى أنو " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى
الداللة  )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجات الطالبات في بطاقة تقويـ ميارة الحديث الفعاؿ
أثناء االجتماع في المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية "
والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف ويتنى ( )Mann Whitneyلحساب
قيـ  µلحساب الفروؽ في التطبيؽ البعدي لبطاقة تقويـ ميارة الحديث الفعاؿ أثناء
االجتماع لدى رؤساء االجتماع بالمجموعتيف التجريبية والضابطة والجدوؿ التالي يوضح
نتائج االختبار:
جدول()18
َتائج اختبار ياٌ وَتًُ ( )Mann Whitneyنهتطبُك انبعدٌ نبطالت تمىَى يهارة انحدَث انفعال
أثُاء االجتًاع نرؤساء االجتًاع
 يتىسظ  -لًُت ( µيعايم انًجًىعت  -انعددياٌ وَتٍُ)
انرتب

 انًهارة انحدَث انفعال أثُاءاالجتًاع

 -تجرَبُت

0 -

. -

 -ضابطت

0 -

0 -

8088 -

 -لًُت  - zاندالنت

10.. -

8080 -

مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف جميع قيـ ( µمعامؿ ماف ويتني) ،وقيمة  zليا داللة
إحصائية عند مستوى اكبر مف ٘ٓ ٓ.مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة
والتجريبية في التطبيؽ البعدي لميارة الحديث الفعاؿ أثناء االجتماع ولصالح رؤساء االجتماع
بالمجموعة التجريبية وىذا يعني قبوؿ الفرض الرابع فيما يخص رؤساء االجتماع ،أما بالنسبة
ألعضاء االجتماع فالنتيجة كالتالي:

انًهارة
انحدَث
انفعال أثُاء
االجتًاع

جدول()11
َتائج اختبار (ث) نهتطبُك انبعدٌ نبطالت تمىَى يهارة انحدَث انفعال
أثُاء االجتًاع ألعضاء االجتًاع
درجت
االَحراف
لًُت ث
انًتىسظ
انعدد
انًجًىعت
انًعُارٌ انحرَت
88..
1.801
تجرَبُت
0.
0.80
.8
0.
1800
081
ضابطت

اندالنت
888881

دلت قيمة ت عمى وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية ألعضاء
االجتماع في التطبيؽ البعدي في ميارة الحديث الفعاؿ أثناء االجتماع وىذه الفروؽ دالة
- ٖٗٓ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......

إحصائيا عند مستوى اقؿ مف ٔٓ ٓ.مما يعني قبوؿ الفرض الرابع فيما يخص أعضاء
ً
االجتماع وىذا يدؿ عمي أف إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست
كاف لو أثر في تنمية ميارة الحديث الفعاؿ أثناء االجتماع لدى رؤساء وأعضاء االجتماع في
المجموعة التجريبية ،ويعزى ذلؾ إلى اعتمار الطالبات قبعة التفكير الصفراء التي تتطمب
منيف عرض اإليجابيات والفوائد المتعمقة بموضوع االجتماع واستخداـ لغة الجسد ،وعدـ
الخروج عف موضوع االجتماع واالستدالؿ بالتجارب الناجحة وىذا اتفؽ مع دراسة البركاتي
( )ٕٓٓٛالتي أثبتت أثر برنامج قبعات التفكير الست في الفيـ والتواصؿ اإليجابي لدى
الطالبات.

خامساً  -التشكل مً صشُ الفرض اخلامس:
ينص الفرض ا لخامس عمى أنو " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة
 )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجات الطالبات في بطاقة تقويـ ميارة نقد موضوع االجتماع في
المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية " ولحساب صحة ىذا الفرض تـ
استخداـ اختبار ماف ويتنى ( )Mann Whitneyلحساب قيـ  µلحساب الفروؽ في التطبيؽ
البعدي لبطاقة المبلحظة في ميارة نقد موضوع االجتماع لدى رؤساء االجتماع بالمجموعتيف
التجريبية والضابطة والجدوؿ التالي يوضح نتائج االختبار:
 جدول( )10 َتائج اختبار ياٌ وَتًُ ( )Mann Whitneyنهتطبُك انبعدٌ نبطالت تمىَى يهارة َمد يىضىعاالجتًاع نرؤساء االجتًاع
 انًهارة َمد يىضىعاالجتًاع

 يتىسظ  -لًُت ( µيعايم انًجًىعت  -انعددياٌ وَتٍُ)
انرتب
 -تجرَبُت

0 -

. -

 -ضابطت

0 -

0 -

0.00 -

 -لًُت z

 -اندالنت

2.24 -

0.025 -

مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف جميع قيـ ( µمعامؿ ماف ويتني) ،وقيمة  zليا داللة
إحصائية عند مستوى اكبر مف ٘ٓ ٓ.مما يعني قبوؿ الفرض بالنسبة لرؤساء االجتماع
وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي في
ميارة نقد موضوع االجتماع ولصالح رؤساء االجتماع بالمجموعة التجريبية أما بالنسبة
ألعضاء االجتماع فاإلجابة كالتالي:
- ٗٓٗ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......
َتائج اختبار (ث)
انًهارة

 انًجًىعت - -تجرَبُت -

 َمد يىضىعاالجتًاع  -ضابطت -

جدول( )10
نهتطبُك انبعدٌ نبطالت تمىَى يهارة َمد يىضىع االجتًاع
ألعضاء االجتًاع
 االَحراف  -درجت لًُت ث  -اندالنتانعدد  -انًتىسظ
انحرَت
انًعُارٌ
18.. - 108.. - 0.
 888881 - 01188 - .8 888 00.

دلت قيمة ت عمى وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية أعضاء
إحصائيا
االجتماع في التطبيؽ البعدي في ميارة نقد موضوع االجتماع وىذه الفروؽ دالة
ً

عند مستوى اقؿ مف ٔٓ ٓ.مما يعني قبوؿ الفرض الخامس بالنسبة ألعضاء االجتماع
أيضا وىذا يدؿ عمى أف برنامج قبعات التفكير الست لو أثر في تنمية ميارة نقد موضوع
ً
االجتماع وىو ما اتفؽ مع نتائج دراسة حبيب (ٕٕٔٓ).

سادساً  -التشكل مً صشُ الفرض السادس:
ينص الفرض السادس عمى أنو " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة
 )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجات الطالبات في بطاقة تقويـ ميارة إثراء موضوع االجتماع
فكريا في المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية " تـ استخداـ اختبار
ً
ماف ويتنى ( )Mann Whitneyلحساب قيـ  µلحساب الفروؽ في التطبيؽ البعدي لبطاقة
فكريا لدى رؤساء االجتماع بالمجموعتيف التجريبية
تقويـ ميارة إثراء موضوع االجتماع
ً
والضابطة والجدوؿ التالي يوضح نتائج االختبار:
 جدول ()10 َتائج اختبار ياٌ وَتٍُ ( )Mann Whitneyنهتطبُك انبعدٌ نبطالت تمىَى يهارةإثراء يىضىع االجتًاع فكرًَا نرؤساء الجتًاع
 انًهارة إثراء يىضىعاالجتًاع فكرًَا

 يتىسظ  -لًُت ( µيعايم انًجًىع انعددياٌ وَتٍُ)
انرتب
ة
 -تجرَبُت 0 -

. -

 -ضابطت 0 -

0 -

8088 -

 -لًُت  - zاندالنت

80800 - 0810 -

مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف جميع قيـ ( µمعامؿ ماف ويتني) ،وقيمة  zليا داللة
إحصائية عند مستوى أكبر مف ٘ٓ ٓ.مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف المجموعتيف
فكريا ولصالح
الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي لميارة إثراء موضوع االجتماع
ً
- ٗٓ٘ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......

رؤساء االجتماع بالمجموعة التجريبية مما يعني قبوؿ الفرض السادس بالنسبة لرؤساء
االجتماع أما أعضاء االجتماع فالنتيجة كالتالي:
 جدول()1. َتائج اختبار ث نهتطبُك انبعدٌ نبطالت تمىَى يهارة إثراء يىضىع االجتًاع فكرًَاألعضاء االجتًاع
 االَحرا درجت انًجًىعف
 اندالنت لًُت ث انعدد  -انًتىسظ انًهارةانحرَت
ة
انًعُارٌ
 888 18 إثراء يىضىع  -تجرَبُت 0. 888881 - 0.80 - .8االجتًاع
 ضابطت 181. - .800 - 0. -فكرًَا

دلت قيمة ت عمى وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية أعضاء
فكريا وىذه الفروؽ دالة
االجتماع في التطبيؽ البعدي لميارة إثراء موضوع االجتماع
ً
إحصائية عند مستوى اقؿ مف ٔٓ ٓ.مما يعني قبوؿ الفرض السادس وىذا يدؿ عمي أف
إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست ليا أثر في تنمية ميارة
فكريا لدى رؤساء وأعضاء االجتماع وذلؾ العتمارىف قبعة التفكير
إثراء موضوع االجتماع ً
الخضراء التي تنمي ميارة عرض مقترحات مف إبداع الطالبات تثري موضوع االجتماع
فكريا وىذا يؤكد نتائج دراسة كيني ( ٖٕٓٓ) ودراسة المدىوف (ٕٕٔٓ) في أف برنامج
ً
قبعات التفكير الست لو أثر في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطمبة

سابعاً  -التشكل مً صشُ الفرض السابع:
ينص الفرض السابع عمى أنو " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة
 )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجات الطالبات في بطاقة تقويـ رؤساء االجتماع لميارة ضبط
النظاـ أثناء االجتماع في المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية "
والختبار صحة الفرض تـ استخداـ اختبار ماف ويتنى ( )Mann Whitneyلحساب قيـ µ
لحساب الفروؽ في التطبيؽ البعدي لبطاقة المبلحظة في ميارة ضبط النظاـ أثناء االجتماع
لرؤساء االجتماع بالمجموعتيف التجريبية والضابطة والجدوؿ التالي يوضح نتائج االختبار:

- ٗٓٙ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......
 جدول()1. َتائج اختبار ياٌ وَتًُ ( )Mann Whitneyنهتطبُك انبعدٌ نبطالت انًالحظت فٍ يهارة ضبظانُظاو أثُاء االجتًاع نرؤساء االجتًاع
 -انًهارة

 -ضبظ انُظاو

 يتىسظ انًجًىعت  -انعددانرتب
 -تجرَبُت

 -ضابطة

0 -

ٖ -

. -

ٕ -

 لًُت( µيعايمياٌ وَتٍُ)
8888 -

 -لًُت z

 -اندالنت

88800 - 08800 -

مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف جميع قيـ ( µمعامؿ ماف ويتني) ،وقيمة  zليا داللة
إحصائية عند مستوى أقؿ مف ٘ٓ ٓ.مما يعني قبوؿ الفرض السابع وىذا يدؿ عمى وجود
فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي لميارة ضبط النظاـ أثناء
االجتماع ولصالح رؤساء االجتماع بالمجموعة التجريبية ،وىذا يعزى العتمار الطالبات رؤساء
االجتماع قبعة التفكير الزرقاء وااللتزاـ بما تتطمبو مف ميارات فرعية أخرى مف إدارة االجتماع
وتجنب ىدره بما ال يثري موضوع االجتماع ،تنظيـ الحوار وعدـ المقاطعة ،العدؿ في توزيع
المشاركة عمى جميع األعضاء.

ثامياً  -التشكل مً صشُ الفرض الجامً:
ينص الفرض الثامف عمى أنو " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة
 )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجات طالبات الصؼ الثالث المتوسط في بطاقة تقويـ رؤساء
االجتماع في ميارة حسف ختاـ االجتماع في المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح
المجموعة التجريبية " والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف ويتنى ( Mann
 )Whitneyلحساب قيـ  µلحساب الفروؽ في التطبيؽ البعدي لبطاقة المبلحظة في ميارة
حسف ختاـ االجتماع لرؤساء االجتماع بالمجموعتيف التجريبية والضابطة والجدوؿ التالي
يوضح نتائج االختبار:

- ٗٓٚ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......
جدول ()1.
َتائج اختبار ياٌ وَتًُ ( )Mann Whitneyنهتطبُك انبعدٌ نبطالت تمىَى يهارة حسٍ ختاو
االجتًاع نرؤساء االجتًاع
 -انًهارة

 -حسٍ ختاو االجتًاع

 -انًجًىعت  -انعدد

 يتىسظانرتب

 -تجرَبُت

0 -

. -

 -ضابطت

0 -

0 -

 لًُت ( µيعايمياٌ وَتٍُ)

 -لًُت  - zاندالنت

8888 -

88800 - 0810 -

مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف جميع قيـ ( µمعامؿ ماف ويتني) ،وقيمة  zليا داللة
إحصائية عند مستوى أقؿ مف ٘ٓ ٓ.وىذا يعني قبوؿ الفرض الثامف ،مما يدؿ عمى وجود
فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي لميارة حسف ختاـ االجتماع
ولصالح رؤساء االجتماع بالمجموعة التجريبية وذلؾ يعود إلى اعتمارىف قبعة التفكير الزرقاء
وما تتطمبو مف تمخيص ما دار في االجتماع واعبلف الق اررات وتوزيع الخطط ومسؤليات
التنفيذ وشكر األعضاء ،وىذه النتيجة تؤكد نتائج دراسة عصفور (ٕٓٔٓ) في أثر برنامج
قبعات التفكير الست في تنمية ميارة اتخاذ القرار.

تاسعاً  -التشكل مً صشُ الفرض التاسع:
ينص الفرض التاسع عمى أنو " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة
 )ٓ.ٓ٘<αبيف متوسطي درجات الطالبات في بطاقة تقويـ لميارات إدارة االجتماع ككؿ في
المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية" والختبار صحتو تـ استخداـ
اختبار ماف ويتنى ( )Mann Whitneyلحساب قيـ  µلحساب الفروؽ في التطبيؽ البعدي
لبطاقة المبلحظة لميارات إ دارة االجتماع ككؿ لدى رؤساء االجتماع بالمجموعتيف التجريبية
والضابطة والجدوؿ التالي يوضح نتائج االختبار:
جدول()10
َتائج اختبار ياٌ وَتًُ ( )Mann Whitneyنهتطبُك انبعدٌ فٍ بطالت تمىَى يهاراث إدارة
االجتًاع ككم نبطالت انًالحظت نرؤساء االجتًاع
انًهارة

انًجًىعت

يهاراث إدارة
االجتًاع ككم

لًُت ( µيعايم
انعدد يتىسظ انرتب
ياٌ وَتٍُ)

تجرَبُت

0

.

ضابطت

0

0
- ٗٓٛ -
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لًُت z
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مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف جميع قيـ ( µمعامؿ ماف ويتني) ،وقيمة  zليا داللة
إحصائية عند مستوى أقؿ مف ٘ٓ ٓ.مما يعني قبوؿ الفرض التاسع وىذا يدؿ عمى وجود
فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي لبطاقة التقويـ ككؿ
ولصالح رؤساء االجتماع بالمجموعة التجريبية ،أما بالنسبة ألعضاء االجتماع فالنتائج
كالتالي:
جدول()1.
َتائج اختبار ث نهتطبُك انبعدٌ فٍ يهاراث إدارة االجتًاع ككم نبطالت
تمىَى أعضاء االجتًاع
االَحراف
درجت انحرَت لًُت ث
انًجًىعت انعدد انًتىسظ
انًهارة
انًعُارٌ
88..
.080
تجرَبُت 0.
يهاراث إدارة
.880
.8
08..
1.8..
0.
االجتًاع ككم ضابطت

اندالنت
888881

دلت قيمة (ت) عمى وجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية أعضاء االجتماع
في التطبيؽ البعدي لبطاقة المبلحظة ككؿ ،وىذه الفروؽ دالة إحصائية عند مستوى اقؿ مف
ٔٓ ٓ.مما يدؿ عمي أف إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست ليا
أثر في تنمية ميارات إدارة االجتماع ككؿ لدى رؤساء وأعضاء االجتماع بالمجموعة التجريبية
وذلؾ يرجع إلى الت زاـ الطالبات رؤساء وأعضاء االجتماع بما ترمز إليو قبعات التفكير الست
عند اعتمارىف ليا.

عرض ىتآر أسٔلُ
النتيجة األولى :تمثؿ إجابة السؤاؿ الفرعي األوؿ مف أسئمة الدراسة ونصو:
سٔ -ما قائمة ميارات إدارة االجتماع لرؤساء االجتماع وألعضاء االجتماع البلزـ تنميتيا
لدى الطالبات عند دراسة مقرر المغة العربية؟
توصمت ىذه الدراسة إلى قائمة ميارات إدارة االجتماع ،وقد تـ تقسيـ ىذه القائمة إلى
قائمتيف:
األولى -ميارات إدارة االجتماع لرؤساء االجتماع.
الثانية -ميارات إدارة االجتماع ألعضاء االجتماع.
أما ميارات إدارة االجتماع لرؤساء االجتماع فيي كالتالي:
- ٜٗٓ -
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 العرض والتقديـ التبسـ والتحية في بداية االجتماع. التعريؼ بالرئيس واألعضاء والترحيب بيـ . -عرض موضوع االجتماع وجدوؿ األعماؿ.

ب  -املىضىعًُ يف الطرح
 عرض الحقائؽ والمعمومات المتعمقة بموضوع االجتماع كما ىي دوف تفسير أو تحميؿبعيدا عف اآلراء والعواطؼ الشخصية
 -عرض الحقائؽ والمعمومات ً

ز  -التعبري عً املشاعر

 التعبير عف المشاعر بكؿ صراحة ووضوح بمثؿ (أحب ،أكره ،ال أؤيد)...... -ال تتجاوز فترة التعبير عف المشاعر ٖٓ ثانية

د  -احلديح الفعال أثياْ االدتناع
 عرض إيجابيات وفوائد الموضوع استخداـ لغة الجسد (إشارات ،إيماءات ،نغمة الصوت) االلتزاـ بالموضوع وعدـ الخروج عنو -االستدالؿ بتجارب مماثمة ناجحة ألشخاص أو مدارس أو دوؿ

ه _ ىكد مىضىع االدتناع
 عرض وجيات النظر السمبية بكؿ حرية دوف قيود. انتقاد الموضوع وليس األشخاص. -احتراـ الرأي اآلخر المعارض.

و _ إثراْ مىضىع االدتناع فكريًا
 أف تكوف ىذه المقترحات واقعية قابمة لمتطبيؽمنعا لمتشتت عند االختيار بينيا.
 -عدـ اإلسياب في طرح المقترحات ً

ز _ضبط اليظاو أثياْ االدتناع

 إدارة االجتماع وتجنب ىدره بما ال يثري موضوع االجتماع. تنظيـ الحوار وعدـ المقاطعة. العدؿ في توزيع المشاركة عمى جميع األعضاء.- ٗٔٓ -
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ح _ سسً اخلتاو
 تمخيص ما دار في االجتماع. إعبلف الق اررات وتوزيع خطط ومسؤوليات التنفيذ. شكر األعضاء. -أما ميارات إدارة االجتماع ألعضاء االجتماع فيي كالتالي:

أ_ املىضىعًُ يف الطرح
 عرض الحقائؽ والمعمومات المتعمقة بموضوع االجتماع كما ىي دوف تفسير أو تحميؿ.بعيدا عف اآلراء والعواطؼ الشخصية.
 -عرض الحقائؽ والمعمومات ً

ب_ التعبري عً املشاعر

 التعبير عف المشاعر بكؿ صراحة ووضوح بمثؿ (أحب ،أكره  ،ال أؤيد)...... -ال تتجاوز فترة التعبير عف المشاعر ٖٓ ثانية.

ز_ احلديح الفعال أثياْ االدتناع
 عرض إيجابيات وفوائد الموضوع. استخداـ لغة الجسد (إشارات ،إيماءات ،نغمة الصوت) االلتزاـ بالموضوع وعدـ الخروج عنو. -االستدالؿ بتجارب مماثمة ناجحة ألشخاص أو مدارس أو دوؿ.

د_ ىكد مىضىع االدتناع
 عرض وجيات النظر السمبية بكؿ حرية دوف قيود. انتقاد الموضوع وليس األشخاص. -احتراـ الرأي اآلخر المعارض.

ٍـ_ إثراْ مىضىع االدتناع فكريًا
 أف تكوف ىذه المقترحات واقعية قابمة لمتطبيؽ.منعا لمتشتت عند االختيار بينيا.
 عدـ اإلسياب في طرح المقترحات ًالنتيجة الثانية  :اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الفرعي الثاني :ما خطوات إستراتيجية التدريس
القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست أثناء تدريس مقرر المغة العربية ؟
 سبؽ توضيحيا في عند عرض منيج البحث واجراءات الدراسة وىي مفصمة بممحؽ .ٛ- ٗٔٔ -
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النتيجة الثالثة  :اإلجابة عف سؤاؿ البحث الرئيس
 ما أثر إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست لتنمية ميارة إدارةاالجتماع لدى عينة مف طالبات جامعة الحدود الشمالية عند دراسة مقرر المغة العربية؟
-

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى اكبر مف ٘ٓ ٓ.بيف درجات الطالبات في
بطاقة المبلحظة لميارات إدارة االجتماع ككؿ في المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح
رؤساء االجتماع بالمجموعة التجريبية ،ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
اقؿ مف ٔٓ ٓ.بيف درجات الطالبات لميارات إدارة االجتماع ككؿ في المجموعتيف
التجريبية والضابطة لصالح أعضاء االجتماع بالمجموعة التجريبية ،مما يدؿ عمى أثر
إس تراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارة التحدث
(إدارة االجتماع) عند تعميـ المغة العربية لدى طالبات المرحمة الجامعية بجامعة الحدود
الشمالية.

تىصًات الدراسُ:
وفؽ ما أسفرت عنو النتائج توصي الباحثة بما يمي:
 تطوير مفردات مقرر المغة العربية ٕٔٓ بتضمينو قائمة ميارات إدارة االجتماع البلزمةلكؿ مف رئيس وأعضاء االجتماع ووصؼ األنشطة التدريسية البلزمة لتمكيف الطالبات
منيا.
 استخداـ إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست عند تدريبالطالبات عمى ميارة التحدث أثناء تدريسيف جميع مقررات المغة العربية.
 إعطاء ميارة التحدث الوقت الكافي لتعميميا ضمف الخطة الد ارسية وتعزيز ميارات تنميةاالجتماعات باستخداـ إ ستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست في
كافة مقررات مراحؿ الدراسة الجامعية ،لما ليا مف أثر في تنمية ميا ارت التفكير الناقد
واإلبداعي.
 االستفادة مف اإلستراتيجية القائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست عند تدريس الموادالدراسية األخرى مثؿ :قواعد المغة العربية واإلعراب وتحميؿ النص األدبي في مقرر األدب
العربي ،والعموـ التطبيقية عند مناقشة التجارب والمسائؿ العممية ،والرياضيات.
- ٕٗٔ -
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 استخداـ أداة تقويـ ميارات إدارة االجتماع لدى الطالبات عند تدريسيف ميارة التحدث فيجميع المقررات الجامعية لتعزيز تحقيؽ التواصؿ الفعاؿ بيف الطالبة والمجتمع الجامعي .

مكرتسات الدراسُ
بعد عرض توصيات الدراسة تقترح الباحثة إجراء دراسات وبحوث تتناوؿ مايمي:
 الكشؼ عف أثر وفاعمية برامج واستراتيجيات حديثة في تنمية ميارة التحدث مثؿ :برنامجالكورت ( ،(cortالسيد المفكر (  ،)Mr.thinkerالتوست ماستر ( .)Master toast
 دراسة فاعمية إستراتيجيات تدريس وبرامج تدريبية جديدة لتنمية ميارات أخرى لمتحدثمثؿ :إستراتيجية السرد القصصي ،واستراتيجية التخيؿ البصري .
 الكشؼ عف أثر إستراتيجية التدريس القائمة عمى برنامج قبعات التفكير في تنمية التفكيراإلبداعي والناقد عند دراسة المقررات العممية األخرى مثؿ العموـ التطبيقية( العموـ
والرياضيات واإلحصاء  ،والكيمياء واألحياء  )...والعموـ اإلنسانية (التاريخ والجغرافيا
والعموـ الشرعية والمغة العربية .)...

- ٖٗٔ -
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املرادع
أوالً  -املرادع العربًُ:
أبو الغنـ ،خالد محمد والمعايطة ،سالـ فالح (ٕٜٓٓـ) مدى توافرميارتي الحديث واإلنصات
األجيزة

وأثرىما في فاعمية االتصاؿ اإلداري لدى الرؤساء :مف وجية نظر المرؤوسيف في
الحكومية

ٕٕٛ-ٕٜٗ

في

محافظة

مؤتة

مأدبا،

لمبحوث

مراكز

والدراسات،العدد٘ :

أبو النصر ،مدحت محمد (ٕٕٔٓـ) إدارة وتنظيـ االجتماعات كمدخؿ لتطوير العمؿ
بالمنظمة ،القاىرة :المجموعة العربية لمتدريب والنشر.

األحمدي ،مريـ محمد (ٕ٘ٓٓـ) برنامػج مقترح لتنمية بعض ميارات االتصاؿ
لدى طالبات كمية التػربية لمبنات بالمممكة العربية

جدة.

المغوي الشفػيي

السعودية ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية،

بدوي ،أحمد زكي ( د ت ) معجـ مصطمحات العموـ االجتماعية ،بيروت :عالـ

الكتب.

البركاتي ،نيفيف حمزة (ٕٓٓٛـ) أثر التدريس باستخداـ إستراتيجيات الذكاءات

المتعددة

والقبعات الست في التحصيؿ والتواصؿ والترابط الرياضي لدى

بمدينة مكة المكرمة ،رسالة دكتوراة ،جامعة

طالبات الصؼ الثالث المتوسط

أـ القرى ،مكة المكرمة.

حبيب ،أبو ىاشـ عبدالعزيز (ٕٕٔٓـ) فاعمية استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير
التحصيؿ اليندسي والتفكير الناقد لدى تبلميذ الصؼ الثاني

الرياضيات ،العددٕٕٗٚ-ٜٔٚ :

اإلعدادي،

الست في تنمية

مجمة

حجاب ،محمد ( ٖٕٓٓـ) ميارات االتصاؿ لئلعبلمييف والتربوييف والدعاة ،ط ٗ ،القاىرة:
الفجر لمنشر والتوزيع.

تربويات
دار

حسف ،حسف عمراف (ٖٕٔٓـ) تنمية ميارات التحدث لدى متعممي المغة العربية عند الناطقيف بيا
باستخداـ المدخؿ الوظيفي ،مجمة كمية التربية بأسيوط ،العدد ٖٖٕٖ_ٕٚٚ :

الحسوف ،جاسـ محمود و الخميفة ،حسف جعفر ( ٜٜٔٙـ) طرؽ تعميـ المغة العربية في
التعميـ العاـ ،البيضاء :جامعة عمر المختار.

- ٗٔٗ -
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الحمادي ،عمي (ٕٓٓٓـ)  ٙٙوصية وميارة إلدارة اجتماع ناجح ،بيروت :دار ابف حزـ.
الخزرجي ،مثنى إبراىيـ (ٕٔٔٓـ) أثر إستراتيجية القبعات الست في التحصيؿ لدى طبلب
المرحمة المتوسطة في مادة التاريخ ،رسالة ماجستير ،جامعة ديالى ،بعقوبة.

دي بونو ،إدوارد (ٕٔٓٓـ) قبعات التفكير الست  ،ترجمة :خميؿ الجيوسي ،مراجعة :محمد
عبداهلل البيمي ،أبوظبي :المجمع الثقافي.

الرازي ،محمد بف أبي بكر (ٕٕٔٓـ) مختار الصحاح ،بيروت :دار المعرفة.
زيتوف ،حسف (ٕٔٓٓـ) تصميـ التدريس رؤية منظومية ،ط ٕ ،القاىرة :عالـ الكتب .
سالماف ،أسامة كماؿ الديف (ٕٕٔٓـ) مدى التمكف مف ميارات التحدث وأثره عمى تنمية
ميارات

الحوار

وتقدير

الذات

والمعرفة ،العدد ٖٜٔٔٔٛ-ٜٔٗ :

لدى

طبلب

كمية

التربية،

مجمة

القراءة

السيد ،محمود (د  .ت) في قضايا المغة التربوية ،الكويت :وكالة المطبوعات .
شحاتو ،حسف (ٕٕٓٓـ) تعميـ المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ ،القاىرة :الدار المصرية
المبنانية .

طعيمو ،رشدي أحمد (ٜٜٔٛـ) األسس العامة لمناىج تعميـ المغة العربية إعدادىا_ تطويرىا

تقويميا ،القاىرة :دار الفكر العربي .

و

طعيمو ،رشدي أحمد (ٕٓٓٙـ) الميارات المغوية مستوياتيا تدريسيا صعوباتيا ،القاىرة :دار الفكر
العربي .

عماف :دار
عبدالكريـ ،كاظـ (ٕٓٓٚـ) إدارة االجتماعات والمؤتمرات العمميات التفاوضيةّ ،
المعرفة .

كنوز

العتيبي ،ميا محمد (ٕٜٓٓـ) أثر التدريس بإستراتيجية قبعات التفكير الست في التحصيؿ

العممي والميوؿ نحو مادة األحياء لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي بمدينة مكة

المكرمة ،مجمة جامعة أـ القرى لمعموـ التربوية والنفسية ،العدد ٔ.ٔٛٙ _ ٔٗٗ :

العثيميف ،فيد بف سعود بف عبدالعزيز (ٕٜٜٔـ) االتصاالت اإلدارية " ماىيتيا ،ما أىميتيا،

أساليبيا " الرياض :مطابع شركة الصفحات الذىبية المحدودة .
- ٗٔ٘ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......
العزاوي ،خالد خميؿ (ٕٕٔٓـ) أثر إستراتيجية القبعات الست في تحصيؿ مادة التربية
اإلسبلمية لدى طبلب المرحمة االعدادية ،مجمة الفتح ،العدد ٔٚٗ-ٔٗٗ :ٗٛ

العساؼ ،صالح ( )ٕٓٓٙالمدخؿ إلى البحث في العموـ السموكية ،طٗ ،الرياض :العبيكاف.
عصر ،حسنى عبدالباري (ٕٓٓٓـ) االتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية في المرحمتيف
االعدادية والثانوية ،اإلسكندرية :مركز اإلسكندرية لمكتاب .

عصفور ،إيماف حسيف محمد (ٕٓٔٓـ) استخداـ طريقة قبعات التفكير الست في تجنب أخطاء

التفكير وتنمية ميارة اتخاذ القرار لدى طبلب الصؼ الثالث الثانوي في مادة عمـ
االجتماع ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،العدد ٖٓٔٗٗ_ٙٛ :

عماف :دار المسيرة .
عصفور ،محمد شاكر(ٖٕٔٓ) أصوؿ التنظيـ وأساليب العمؿ ،ط ّ ، ٜ
عمياف ،أحمد فؤاد (ٜٜٓٔـ) الميارات المغوية ماىيتيا وطرائؽ تنميتيا ،طٕ ،الرياض :دار
المسمـ لمنشر والتوزيع.

عمي ،كماؿ زعفر (ٕٔٔٓـ) القراءة والمحادثة في ضوء منيج تكاممي ،طٕ ،الدماـ :مكتبة
المتنبي.

العويضي ،أفراح حافظ (ٕٓٔٓـ) فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارة التواصؿ اإليجابي مع
الثقافات األخرى في ضوء نظرية المعرفة المنظمة ) ،(DBAEرسالة ماجستير ،جدة:

جامعة الممؾ عبدالعزيز.

العويضي ،وفاء حافظ (ٕٕٔٓـ) فاعمية وحدة دراسية قائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست في
تنمية التحصيؿ وميارات التدريس اإلبداعي واالتجاه نحوىا لدى الطالبات

معممات

المغة

العربية

بالمرحمة المتوسطة ،مجمة جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية (العموـ اإلنسانية واالجتماعية)،

العدد ٕ. ٔٓٗ _ ٙٔ :

الغرباني ،أروى محمد (ٕٜٓٓـ) أثر برنامج مقترح في تنمية ميارات التحدث لدى تمميذات

الصؼ الخامػس مف التعميػـ األساسػي فػي أمانػة العاصػمة صنػعاء ،رسػالة ماجستػير،

جامعة صنعاء ،صنعاء.

- ٗٔٙ -

أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع) .......
عماف :دار
قطامي ،يوسؼ(ٕٓٔٓـ) تعميـ تفكير القبعات الست دليؿ المدربيف ،ط ّٔ ،
المسيرة.
ليغ ،جوديت (ٕٓٓٚـ) االجتماعات التنظيـ والمشاركة  ،ترجمة :عبدالحكيـ الخزامي ،القاىرة  :دار
الفجر لمنشر والتوزيع .

مارتف ،ديفيد (ٕٕٓٓـ) فف إدارة االجتماعات ،ترجمة :ريما عبلء الديف ،دمشؽ:

الديف.

دار

عبلء

ماكوالؼ ،وليـ (ٜٜٔٔـ) فف التحاور ،ترجمة :أحمد خيري ،القاىرة :المطبعة الخيرية
الحديثة.

محمد ،ىدى السيد محمد (ٕٓٔٓـ) فعالية استخداـ إستراتيجية القبعات الست في
القراءة الناقدة لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ،مجمة

تنمية

ميارات

القراءة والمعرفة ،العدد ٕٓٔ. ٘ٚ_ٖٛ ،

المحمدي ،تركي عطية (ٖٕٔٓـ) فاعمية استخداـ األلعاب المغوية في تنمية ميارات التحدث

تبلميذ الصؼ األوؿ االبتدائي ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة.

لدى

مدكور ،عمي أحمد (ٕٕٓٓـ) تدريس فنوف المغة العربية ،القاىرة :دار الفكر العربي.
المدىوف ،حناف خميؿ (ٕٕٔٓـ) أثر استخداـ برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي في مبحث حقوؽ اإلنساف لدى تبلميذ الصؼ

األزىر ،غزة.

السادس بغزة ،رسالة ماجستير ،جامعة

الياشمي ،عبدالرحمف والعزاوي ،فائزة ( ٕٓٓٚـ) دراسات في مناىج المغة العربية وطرائؽ
الوراؽ لمنشر والتوزيع.
عماف :مؤسسة ّ
تدريسياّ ،

ىاينز ،ماريوف (ٕٕٓٓـ) فف تنظيػـ وادارة االجتماعات ،ترجمة :باىر
دار المعرفة لمتنمية البشرية.

عبداليادي،

الرياض،

ىزايمة ،سامي وعميمات ،حمود (ٕٓٔٓـ) أثر أنشطة التحدث عف الذات في تنمية التعبير
الشفوي لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي ،مجمة المنارة ،العدد ٔٔٚٙ-ٔ٘٘ :

- ٗٔٚ -

....... )أثـر إستراتيجية تدريس قائمة على برنامـج قبـعات التفكير الست لتنمية مهارات التحدث (إدارة االجتماع
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