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مضتخلص البحح باللغة العزبية
هدددا الب ددث ال ددال إل د التعددرا ىم د فاىميددة اسددتادام اسددتراتيجية المكعددب ف د تنميددة
 وتم تطبيدق الب دث ىمد ىيندة ب دث,بعض مهارات التفكير المنتج لدى طالب المر مة الثانوية
 وقدم الب ث مجموىدة مدن,) طالبة32( وا دة من الطالبات بالصا الثان الثانوي بمغ ىددهم
, وتمثمددت ف د قابمددة بمهددارات التفكيددر المنددتج,األدوات والم دواد الت د تددم التطبيددق مددن االلهددا
 ودليدل المعمدم, كتاب الطالب المعد ف ضوء استراتيجية المكعدب,ااتبار مهارات التفكير المنتج
 وتوصددل الب ددث إلد أن إسددتراتيجية المكعددب لهددا,لتدددريس الو دددة باسددتادام هددذ اإسددتراتيجية
.تأثير كبير ف تنمية مهارات التفكير المنتج لدى طالب المر مة الثانوية

مضتخلص البحح باللغة االجنليشية
The title:

The use of cubic strategy in teaching sociology for developing
some productive thinking skills for the students of secondary
stage
Abstract:
This research aimed at recognizing the effect of using cubic strategy in
teaching sociology for developing some productive thinking skills for the
students of secondary stage. The research is applied on one sample of students
of second grade , secondary stage ( 23) student . The research tools are a list of
productive thinking skills , a test of theses skills , student book prepared in the
light of this strategy and a teacher guide . The research revealed that using
cubic strategy in teaching sociology has an effect in developing some
productive thinking skills for the students of secondary stage.
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املكدمة
تشدددهد كافدددة المجتمعدددات الم ميدددة والعالميدددة العديدددد مدددن التطدددورات العمميدددة والمعرفيدددة
والتكنولوجيددة الت د نددتج ىنهددا تغي درات ماتمفددة توفمددت ف د جميددح مجدداجت ال يدداة اججتماىيددة,
اجقتصددادية ,السياسددية  ,ال ياتيددة والثفافيددة ,التعميميددة والت د تفددرض ىمينددا مواجهتهددا واىددداد
أفراد قادرين ىم مواكبتها ,وذلك مدن أجدل النهدوض بمجدتمعهم وامكانيدة التكيدا مدح اضدرهم
وكيفية التاطيط لمستفبل مشرق متميز.
أوج
ولك نستطيح التعامل مح هذ التغيرات ومواجهتها؛ فيجب أن يدتم تدوفير نظدام تعميمد ً

وقبددل أي شد ء يتميددز بدرجددة ىاليددة مددن الكفدداءة والتميددز ,تد يسدداهم بشددكل جدداد فد إىددداد
متعممدين يتصدفون بمجموىدة مددن الاصدابص والسدمات ,ويمتمكدون المهددارات التد تمكدنهم مددن
التأقمم مح هذ التغيرات والتعدايش معهدا ,فدال تفدا هدذ التغيدرات ىندد ددود نفدل المعدارا مدن

المعمددم إلد المددتعمم وانمددا جبددد أن يمتمددك المددتعمم العديددد مددن المهددارات كمهددارات ددل المشددكالت
ومهارات تفكير ىميدا ,كدالتفكير اإبدداى والناقدد والتدأمم وفيرهدا  ,...ويت فدق ذلدك مدن ادالل
توفر بيبة تعميمية م فزة ,تعتمد ىم وجود معمم موجه ومتعمم نشط لده دور فعدال و يدوي فد
البيبة الصفية (.ىبد اهلل سعيدي ,هدى ال ويسنة)34, 3143 ,
ويتجم د

نظددر لعدددة اىتبددارات تتمثددل فدد
ددرص المجتمعددات الشددديد فدد تنميددة التفكيددر؛ ًا

اجنفجددار المعرفد والددذي بدددور أدى إلد زيددادة المعددارا وتراكمهددا؛ فأصددب نا فد
إليهددا لمواكبتهددا واجسددتفادة منهددا ,وت ددول اجهتمددام تجددا الن دوا

اجددة ماسددة

التطبيفيددة لمعمددوم ,فمددم يعددد

فيا لمواكبة التغيرات وكم المعارا المتال فدة ,وال اجدة إلد وجدود
النظر إل الجوانب النظرية كا ً
مددتعمم إيجدداب مشددارك ومسدداهم ف د ددل المشددكالت اججتماىيددة ,ولديدده قدددرة ىم د اج تفدداظ
بالمعمومات فترة طويمة ,وذلك انطالقًا من قاىدة أننا ن تفظ بما نشارك فيه أكثر مدن ا تفاظندا
بمدددا نسدددمعه فمدددا يمدددارس ج ينسددد

؛ فدددالمجتمح الدددذي يعتمدددد ىمددد قددددرات أفدددراد الدددذين

يتسم ون بالمعارا ولديهم قدرات ىاليدة ىمد اجبتكدار واإنتداج كممدا زادت الفدرص أمامده ن دو
التفدم (.م سن ىطية) 24 :15 ,3142,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َعتًددددذ انج دددد ان ددددبنٍ عهددددً َتددددبو ى ُددددك  APA6حُدددد َنددددُر ًَدددد انتى ُددددك إنً(االسددددى األول واألخُددددر
نهًؤنف,انسُخ,انصف خ
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وتأت ف مفدمة الاصابص الت يجب أن يتصا بها متعمم الفرن الوا دد والعشدرين المروندة
وثفافيدا ,سدواء داادل المجتمدح
فكريدا
ً
والت تؤهمه ن و تعايش أفضل مح األفراد الماتمفين ىنده ً
أو اارجدده والتعامددل مددح األفكددار ووجهددات النظددر الت د يطر هددا هددؤجء األف دراد بتددأن و كمددة ,
وىدم التسرع ف توجيه ال كم إزابها.
فددال ي تدداج هددذا العصددر إلد فددرد منغمددق ىمد نفسدده وم دددود فد تعامالتدده اوفًددا مددن

ماالطددة اراددرين ورفددض أفكددارهم المغددايرة لدده؛ وانمددا يتطمددب فددرد متفددتي ذو ىفميددة منطفيددة,
دوج لممشددكالت وأفكددار جديدددة ,مفكددر ناقددد لديددة الفدددرة ىم د نفددد المواقددا واألىمددال
مبتكددر مد ً
واألفكار واصدار كم منطف بشدأنها ,يشدارك فد العمدل الجمداى

يدث إن اإنسدان كمدا ذكدر

ابن امدون مدن بالطبح (.ىبد اهلل سعيدي ,هدى ال ويسنة)32-33 ,3143 ,
ولدددن تتدددوفر هدددذ الاصدددابص إج مدددن ادددالل اجهتمدددام بتنميدددة التفكيدددر والتددددريب ىمددد
مهاراته الماتمفة ,ففد أصبي اجهتمام بموضوع التفكير هدو الشدغل الشدافل وموضدوع السداىة
ف د جميددح األوسدداط التربويددة؛ ألندده المؤشددر ال فيف د ىم د وجددود تعمدديم وتعمددم فعددال ومجدددي,
فبعض البيبات التعميمية يسيطر ىميها ثفافدة التعمديم النظدري التد تعتمدد ىمد فمسدفة التمفدين,
وأن المعمم هو المصدر األول واألساس لممعرفة ,فينعكس ذلك ىم

رمان الطالدب مدن أىظدم

نعمه وهبها له الادالق ىدز وجدل ,أج وهد نعمدة إىمدال العفدل وقيامده بدالتفكير المسدتفل؛ ولدذا
يجددب اجهتمددام بددالتفكير وتنميددة مهاراتده التد ىددن طريفهددا يعددرا الطالددب كيددا يسددأل  ,ومتد
يسأل  ,وأين يسأل ,وىن ماذا يسأل ,ولماذا يسأل(.إبراهيم ال ميدان )422 ,3112 ,
تبعا جادتالا الموقدا التعميمد الدذي يمدر بده المدتعمم,
فتتعدد أنواع التفكير وتاتما ً
ونددددوع الابددددرة التدددد يتعامددددل معهددددا؛ فمددددن أنددددواع التفكيددددر :العممدددد  ,والتركيبدددد  ,والجددددانب ,
واجيجاب  ,والناقدد واإبدداى  ,واجسدتدجل  ,واجسدتنباط  ,والمنطفد  ,والتدأمم  ,والتفدويم ,
والمنددتج  ,وفيرهددا مددن أنمدداط التفكيددر األاددرى الت د يجددب اجهتمددام بهددا وتدددريب الطددالب ىم د
دوج لهددا مددن أجددل
مهاراتهددا لمسدداىدتهم ىم د التكيددا مددح المشددكالت والمسدداهمة ف د تفددديم مد ً
تطوير المجتمح والعمل ىم تفدمه.

ويعد التفكير المنتج نمط مدن أنمداط التفكيدر ,فمفدد وصدا أ دد المفكدرين اليابدانيين التفكيدر
المنتج ين قال "لألمم ثروات ت ت أرجمهم يسدتادمونها فتنضدب,أما ن دن فد اليابدان فثرواتندا
هجا ف الب ث يتبعده الفدرد
فوق أرجمنا تزداد وتنمو كمما استادمناها" ويعتبر التفكير المنتج من ً
- 4415 -

استخدام استراتيجية المكعب في تدريس علم االجتماع ..........................................................

مددن أجددل فهددم الواقددح الم دديط بدده ,بهدددا إطددالق األ كددام الصددادقة والمنطفيددة تجددا الوقددابح
والمشكالت ,من االل توظيا األسموب العفمد لموصدول إلد فايدات ومعالجدات معيندة ,أي أن
التفكيددر المنددتج مددنهج فد التفكيددر يهدددا إلد

ددث الفددرد ىمد

فهددم الواقدح وت ميمدده وم اولددة

دتنادا إل د العالقددات الموجددودة بددين متغيراتدده ومددن اال لدده يددتم معرفددة المشددكالت
تشايصدده اسد ً
وأسبابها وبناء الاطط لمعالجتها ,كما أنه يتطمب إدراك الواقح وت ديد الاصدابص المرتبطدة بده
وربدددط السدددبب بالنتيجدددة ,ومعالجدددة الواقدددح والوصدددول مدددن االلددده إلددد نتدددابج ذات نفدددح لمفدددرد
والمجتمح سواء ,كما أنه تفكير توليدي إبداى يتصا بالبراىة ف الوصدول إلد نتدابج أصديمة
دومدا لإلبدداع ,فهدو جدزء أساسد مدن
من الطراز األول ,ويتسم باروجده ىدن المدألوا ويسدع
ً
العممية اإبداىية  ,وأهم ما ي ث األفدراد والشدعوب ىمد اسدتادام التفكيدر المندتج هدو شدعورهم
بال اجددددة ن دددددو التجديدددددد واإبدددددداع واإنتددددداج المتميدددددز ل دددددل المشدددددكالت الواقعيدددددة (.م سدددددن
ىطية)424 ,3142,
ويشدير كدل مدن فدون وخادرون ( )Von,Erduran & Simon,2015,130أن التفكيددر
المندددتج يشدددتمل ىمددد سدددت اطدددوات ونوضددد ها كالتدددال األولددد  :التعدددرا ىمددد "مددداذا يجدددري"
وتتضدددمن امدددس م ار دددل فرىيدددة وهددد " مدددا ال ددددودل  ,مدددا التدددأثيرل ,مدددا المعمومدددات ل  ,مدددن
األشددااص الفدداىمونل  ,مددا الرؤيددة ل الثانيددة  :مددا النجدداح المطمددوبل ,الثالثددة :مددا األسددبمةل ,
الرابعة :توليد اإجاباتل ,الاامسة :صيافة ال لل ,السادسدة  :تنظديم اإجابداتل  ,كمدا يتطمدب
التفكير المنتج ىمميات تاطيط لما نعمل ولما نفعل ونفول ,وتايالً لممواقا وىمدل اجسدتدججت

المناسبة ل ل المشكالت ,والنظر ف ارراء بطرق متعددة واتاداذ الفد اررات واأل كدام فدال يفتصدر
هذا النوع من التفكير ىم توليد األفكار ففط (.جابر جابر )26 ,3115 ,
ويتكون التفكير المنتج من مكونين أساسيين  ,وهما التفكير اإبداى والتفكيدر الناقدد  ,كمدا
تشتمل مهارات التفكير المنتج ىم مهدارات كدل مدن التفكيدر اإبدداى والتفكيدر الناقدد  ,ويشدير
ف هذا الصدد سدنك إكدس ( ) Think,x,2012,16إلد أنده لكد ن فدق الفابددة مدن التفكيدر
أوج ,وذلدك مدن أجدل إنتداج
المنتج ويتم تنفيذ بشكل فعال فيجب أن يتم التفكيدر بشدكل إبدداى ً
وتوليد العديد من األفكار المتنوىة والماتمفة ,ومن ثم اجىتماد ىمد التفكيدر الناقدد فد ف دص

وفرز هذ األفكار ,من أجل استفامتها بهدا ااتيار األفضل منها والفابل لمتطبيق.
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كما ياتص التفكير المنتج بتوليد األفكار المتعددة والمتنوىة ,وتعتبر مر مدة إنتداج وتوليدد
األفكار ه مر مة وا دة تركز ىم قيام الطالب بإنتاج أفكار جديددة وفريبدة ويجدب هندا تدوفير
فرص است ار ة لمطالب ,مدن أجدل تجديدد مادزونهم مدن الطاقدة إنتداج فيرهدا مدن األفكدار تجدا
موضوىات أارى ,وتتاذ ىمميدة توليدد األفكدار شدكل الت ددي الدذي يتمثدل فد الصدراع الدداام
فد ذهددن الطالددب بهددا ددل مشددكمة معينددة أو اإجابددة ىددن السدؤال المفدددم ,ويتضددمن وصددا
ىممية توليدد األفكدار بأنهدا ت ددي؛ وذلدك ألن الطالدب لدن يعتمدد فد توليدد األفكدار ىمد ىمميدة
التذكر ففدط وج يدتم اسدترجاع األفكدار مدن الدذاكرة وانمدا ي تداج إلد إنتداج أفكدار جديددة لدم تكدن
موجودة ويتم الب ث ىن الكثير من األفكدار ولديس فكدرة وا ددة ففدط ,وذلدك يعتبدر فد

دد ذاتده

تمرين نشط وفعدال لمعفدل مدن أجدل إثارتده وانتداج سديل مدن األفكدار ,كمدا أنده لديس مدن السدهل
وصول الطالب إل األفكار الجديدة ,ولذلك سي تاج إل ىددد مدن اج تمداجت الجديددة والفدرص
الكافية والفعالة وذلك ين م اولة الطالب الب ث ىن أفكار قويدة وذات فعاليدة ,وأيضدا ال اجدة
إل التكيا والتأهب لمفرص الجيدة التد تسدمي لمطالدب بتوسديح تفكيدر وت سدين جواندب الفدوة
لديددة ليددتمكن مددن أن يكددون ذو ىفددل منددتج بشدكل االق(.ناديددا السددرور ,ثددابر سددين,3141,
)21
وىمميددة إنتدداج األفكددار تددتم ىبددر ثددالث م ار ددل تتضددي فد المددداالت  Inputوتاددتص هددذ
المر مددة بتوليددد أفكددار متعددددة ومتنوىددة وفيددر تفميديددة ,العمميددات  Processingوتهددتم هددذ
المر مدددة بفدددرز األفكدددار وتصدددنيفها مدددن أجدددل ااتيدددار المناسدددب منهدددا ,المارجدددات

Out

putوتاددتص هددذ المر مددة بت فيددق الفهددم األفضددل لممشددكمة وال اجددة إل د إيجدداد بدددابل جديددد
وتوليد الكثير من األفكار(.صفاء األىسر )461 -456 ,3111 ,
ولفددد اهتمدددت بعدددض الب دددوث بتنميدددة التفكيدددر المندددتج ومنهدددا "ىدددزة ىبدددد السدددميح ,سدددمر
جشدين ,"3143,يدث اسدتادمت البا ثدة نمدوذج أوريجدام فد تنميدة التفكيدر المندتج واألداء
األكددداديم فددد مدددادة الرياضددديات لددددى تالميدددذ ذوى اإىاقدددة السدددمعية فددد المر مدددة اإىداديدددة
وتوصددمت إل د فعاليددة النمددوذج ف د تنميددة التفكيددر المنددتج ,وجدداء ب ددث أجء األسددمر ,3143
ليكشددا ىددن مهددارات التفكيددر المنددتج ف د م تددوى مددنهج الرياضدديات لممر مددة األساسددية العميددا
ومدى اكتساب الطالب لهدا ولفدد أكدد الب دث ىمد أهميدة اكتسداب مهدارات التفكيدر المندتج لددى
الطالب ف هذ المر مة ,كما أسفرت نتدابج ب دث سدالم الجبدوري ,3144ىدن فاىميدة نمدوذج
- 4421 -

استخدام استراتيجية المكعب في تدريس علم االجتماع ..........................................................

كارين ف تنميدة التفكيدر المندتج والت صديل وأن طدالب المجموىدة التجريبيدة تفوقدوا ىدن طدالب
المجموىة الضدابطة فد مسدتوى الت صديل والتفكيدر المندتج  ,وأوصد كد ٌل مدن( سدميرة شدبانه,
سناء جازي( ,)3141,ىدنان المصري ,)3144,بضدرورة اجهتمدام بدالتفكير المندتج وتنميدة
مهاراته ىبر المر ل الدراسية الماتمفة.
فددإذا لددم ي صددل التفكيددر ىم د الفدددر الكدداف مددن التدددريب والتمددرين؛ فددإن االيددا التفكيددر
تضعا وتصبي فير قادرة ىمد إنتداج أفكدار و مدول لممشدكالت المواجهدة ,وتصدبي فيدر فعالدة
بما ي فق لمطالب ال د الكاف من الرضا ,ويعد المنهج الدراسد العمدود الففدري الدذي ننفدذ مدن
االله الفمسفة الت يتبناها النظام التعميم  ,وذلك من أجل ت فيدق أهدافده ولدذا يجدب اجهتمدام
والعنايددة بالمندداهج ف د كافددة المر ددل والمسددتويات لت فددق هدددفها ف د تنميددة التفكيددر (.إب دراهيم
ال ميدان )421 :414 ,3112 ,
ويعددد مددنهج ىمددم اججتمدداع فد المر مددة الثانويددة مددن بددين المندداهج الدراسددية أهميددة فهددو
بمثابة أ د العموم اإنسانية الت تهتم بدراسة ياة اإنسدان داادل نطداق المجتمدح والجماىدات
فعداج فد فهدم
ويدرس التفاىالت اججتماىية بين البشر ,كما أنه مدن المنداهج التد تمعدب ًا
دور ً
الواقح اججتماى من ولنا؛ يث يمكن دارسديه مدن التكيدا والتدأقمم مدح هدذا الواقدح ,وتتضدي

أهددداا تدددريس مددنهج ىمددم اججتمددداع فدد ظددل هددذ المر مدددة فدد ربطهددم بفضددايا ومشدددكالت
المجتمح وتعميق فهمهم وا ساسهم تجاهها؛ فيعرض ىمم اججتماع مشدكالت ماتمفدة ومتعدددة
كزواج الفاصرات  ,التنشبة اججتماىية ,الضبط اججتماى  ,الزواج العرف  ,اإدمدان ,اجن دراا
 ,وفيرها من المشكالت الت تجوب العديد من المجتمعدات والتد تتطمدب دراسدتها وانتداج مدوج
لها (.فداء أبو ال سن )4 ,3142 ,كما أكدت نتابج بعدض الدراسدات والب دوث مثدل كدل مدن (
سددميم سددميمان (,)431 ,3116,خمددال ىبددد الفتدداح(, )42 ,3141,إيمددان شددناوي )3142 ,
ىم د أن ىمددم اججتمدداع يعددرض العديددد الفضددايا اججتماىيددة ,السياسددية ,التاريايددة ,اإنسددانية
الت د ت ددث الطالددب ىم د إثددارة التسدداؤجت بشددأنها م دن أجددل ت ميمهددا وتفسدديرها ونفددد مسددبباتها
وادراك مواكبة التغيرات الت تنتج ىنها لت فيق التعايش معها.
فالطالب ف ظل المر مة الثانوية يتمتح بشاصية مستفمة ويرفب ف اجىتمداد ىمد نفسده
ولددذلك ىندددما يشددارك فد

ددل مشددكالت مجتمعدده يددنعكس ذلددك ىمد زيددادة دافعيتدده ن ددو الددتعمم

,فالمنهج الذي ي ث الطالب ىم التفكير ف

مول لمشكالت وقضدايا المجتمدح وتفسدير بعدض
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مدوج
ًا
الظواهر اججتماىية واستادام مهدا ارت الت ميدل والنفدد واجسدتنتاج مدن أجدل إنتداج
أفكدار و ً
إبداىية وفهم ال ياة اججتماىية  ,يعتبر من بين المناهج أهمية ويجب أن نوليه بعدض العنايدة
لت فيق أهدافه.
ولذلك تتطمب تنمية مهارات التفكير المنتج ىبر مادة ىمم اججتمداع أن نركدز ىمد النمداذج
والمداال واستراتيجيات التدريس ال ديثة الت تساىد ف الفضداء ىمد العفميدة المغمفدة وانتداج
ىفمية متفت ة تمتمك هذ المهارات ,ولذا ظهرت الكثير من الدىوات إل اسدتادام المعمدم طدرق
واستراتيجيات تدريس ديثة جشتراك المدتعمم فد ىمميدة الدتعمم وتددريبهم ىمد مهدارات التفكيدر
العميا (.يوسا ىواد  ,مجدي زامل)33 ,3116 ,
فدالطالب فد الوقدت ال دال ياتمفددون بشدكل كبيدر ىدن الطددالب قدديما ,فطدالب اليدوم لددديهم
دافعيددة وميددل ن ددو البيبددة التعميميددة الت د تعتمددد ىم د التفاىددل والمشدداركة مددن اددالل اسددتادام
اجسدددتراتيجيات واألدوات ووسدددابل الدددتعمم التددد ت دددثهم ىمددد إنجددداز المهدددام بأنفسدددهم ,وتنظددديم
معددارفهم ذاتيددا ,ولددذلك توجدده اهتمددام البا ثددة إل د اجىتمدداد ىم د الددتعمم النشددط واسددتادام أ ددد
إستراتيجياته؛ فالتعمم النشط يتطمب جهود ذهنية واىية لها الفدرة ىم ت مل المسدؤولية؛ لفهدم
المعارا والمادة التعميمية بشدكل أفضدل أثنداء الدتعمم ,وذلدك مدن أجدل شدر ها وتفسديرها وتفدديم
استنتاجات بشأنها(.ىبداهلل سعيدي ,هدى ال ويسنه)31-32 ,3143 ,
ولفددد ظهددر مفهددوم الددتعمم النشددط  Active Learningكمصددطمي فد العفددد األايددر مددن
الفددرن العشددرين ,ولفددد زاد اجهتمددام بددالتعمم النشددط فد الفددرن ال ددادي والعشددرين ,وأصددبي أ ددد
اجتجاهددات التربويددة النفسددية ال ديثددة ف د التدددريس والددتعمم واتفددان نتددابج العمميددة التعميميددة (
سهام بكري )43 ,3142 ,وتعتمد فمسفة التعمم النشط ىم مجموىة ت ديات وتغيرات ىالميدة
وم ميدة جدداء انعكاسداً لهددا ليندادى بددالتركيز واجهتمددام بدالمتعمم وجعمدده م دور العمميددة التعميميددة
كمدددا تؤكدددد فمسدددفته ىمددد ربدددط الدددتعمم ب يددداة المدددتعمم وبيبتددده الواقعيدددة واهتماماتددده  (.أسدددامه

سيد,ىباس الجمل)63-62 ,3143 ,
ويعددرا بأندده طريفددة تعمدديم وتعمددم ف د وقددت وا ددد ,يددث يشددارك الطددالب ف د األنشددطة
والتكميفات وأداء المهمات والتمارين والمشروىات بفعالية كبيدرة ,وذلدك مدن ادالل بيبدة تعميميدة
ثرية متنوىة وف ظل وجدود معمدم موجده ومرشدد ي دث الطدالب ىمد ت مدل مسدؤولية تعممهدم,
مددن أجددل ت فيددق أهددداا الدددرس والمددنهج الدراس د  ,ويعتمددد الددتعمم النشددط ىم د مجموىددة مددن
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الابرات والمواقدا النظريدة والتطبيفيدة التد يمدر بهدا الطدالب داادل الفصدل الدراسد  ,وتتضدمن
هذ الابرات أنشطة متنوىدة يشدارك فيهدا المدتعمم وفدق قدراتده واسدتعداداته ورفباتده ومعارفده(.
ىفيددل رفدداى  )21 -22 ,3143 ,وتعرفدده كددوثر كوجددك وخاددرون بأندده انغمدداس الطددالب ف د
العممية التعميمية بنشاط وفاىمية ,وهو يدؤثر ىمد سدموك المدتعمم ولديس سدموك المعمدم ,ويشدير
رايمونددد  Rymondبددأن الددتعمم النشددط هددو تمددك الممارسددات العمميددة الت د تتضددمن مددداالت
ىممية تتفاىل مح بعضها إ داث مارجدات فعالده لمتعمديم والدتعمم( سدهام بكدري)43 ,3142 ,
كما يفدوم ىمد مجموىدة مدن األسدس وتتمثدل فد  :مشداركة الطدالب الفعالدة فد ىمميدة الدتعمم,
ا ت درام رفبددات الطددالب وقدددراتهم وميددولهم واهتمامدداتهم ,تددوفير فددرص كافيددة لمسدداىدتهم ىم د
تفددويم تعممهددم ,تشددجيح الددتعمم الددذات  ,ت دوافر جددو مددن المددرح والطمأنينددة  ,اجهتمددام بفدددرات
الطالب وتمركز التعميم ن وها(.ىفيل رفاى )33 ,3143 ,
ويشددير ك د ٌل مددن (جددودت س دعادة وأاددرون( ,)26 ,3144 ,أسددامه سدديد ,ىبدداس مم د ,
 ( ,)413 ,3143سدددهام بكدددري ( ,)32 :34 ,3142,لميددداء ايدددري )23 ,3145,إلددد أن
لمددتعمم النشددط مجموىددة مددن ارثددار اإيجابيددة التد تت فددق فد العمميددة التعميميددة لدددى الطددالب,
وه تشدجيح العمدل اجيجداب  ,ودىدم العالقدات اججتماىيدة ,والعمدل ضدمن مجموىدات تعاونيدة,
وا ترام الرأي والرأي األار وتشدجيح التعداون الفدابم ىمد ال دوار ,وت مدل المسدؤولية واجىتمداد
ىم النفس ,وتنمية الفدرات اجبتكارية ,واإنتاج والتنوع ف ىدرض األفكدار واسدتغالل مهدارات
الطددالب بصددورة فعالددة وزيددادة الثفددة بددالنفس ,إضددافة إلد تددوفر مهددارات التفكيددر العميددا والب ددث
لديهم ,وتفدير الذات بشكل إيجاب .
وتعد إستراتيجية المكعب أ د استراتيجيات الدتعمم النشدط ,ولدذلك فإنهدا تسدتند إلد فمسدفة
التعمم النشدط ,وتعتمدد ىمد األنشدطة التد تعكدس وت فدق أهميدة الدتعمم النشدط لددى الطدالب ,
وتسع إستراتيجية المكعب إل اسدتهداا ندواتج الدتعمم فد الجواندب الثالثدة "معرفيدة ,مهاريدة,
وجدانيدددة" ( شدددبيبة المدددوت )21 ,3145,ففدددد قدددام كددد ٌل مدددن "جدددورج كدددون  -اليزابيدددت كدددوان"
بتطوير إستراتيجيه المكعب ,وذلك إتا ة فرص كافية لدى الطالب ليفوموا ببنداء المعدان تجدا
الموضوىات والمعارا الت يدرسدونها ,وذلدك يدتم ادالل مسداىدتهم ىمد دراسدة الموضدوع مدن
سددتة جوانددب /أوجدده  ,وياتمددا كددل وجدده ىددن األاددر ,كمددا يعتمددد كددل وجدده ىمد مهددارات تفكيددر
ماتمفة يفوم الطالب بممارستها والتدرب ىميها)Atamai,s,2010,2 (.
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وتعرا بتمك اإستراتيجية الت تفوم بت ويدل المعدارا والمعمومدات التد يدرسدها الطدالب,
إلددد أسدددموب بصدددري أو طريفدددة بصدددرية ,تعتمدددد ىمددد

اسدددة البصدددر وتسددداىدهم ىمددد تنظددديم

المعمومات المعروضة فد الددرس مدن ادالل سدتة أوجده (.ىبدداهلل سدعيدي ,سدميمان البموشد ,
 )163 ,3116ويشددددير صددددالي هددددزاع وخاددددرون أن اسددددتراتيجية المكعددددب  /التكعيددددب مددددن
اجستراتيجيات الت تضف جوا من المتعة والتشويق جستمرار الطالب ف ىممية الدتعمم  ,يدث
أنها تمني فرص فعالة وكافية ألن ينظر لمموضوع /الددرس /الظداهرة مدن سدتة جواندب ماتمفدة,
تمثل أوجه المكعب الست وكل وجه يتضدمن مهمدة ماتمفدة ىدن الوجده األادر ,كمدا أنهدا تعتمدد
ىمددد مهدددارات تفكيدددر ىميدددا ألدابهدددا ,وتتمثدددل أوجددده المكعدددب السدددت فددد " ددددد ,ىدددرا  ,دددل
,فكر ,مدددل ,وضدددي "(صدددالي هدددزاع وخادددرون )16 ,33 ,3144 ,وي ددددد كددد ٌل مدددن ( ىبدددد اهلل
سعيدي ,سميمان البموش  , )164 – 163 ,3116 ,وزارة التربية والتعمديم بوجيدة نيدو سداوث
ويمددز(  )Department of Education& Communities,2015أن أوجدده المكعددب
الست تتمثل ف األت :
الوصدددا  :Describingويهدددتم بالب دددث ىدددن السدددؤال الاددداص بدددالمفهوم /الفكدددرة المطرو دددة
وت ديد صفاتها.
المفارنددة  :Comparingوتددرتبط بالب ددث ىددن أوجدده الشددبة واجاددتالا بددين الظدداهرة /المفهددوم
وفيرها من األشياء األارى.
اجرتبدداط  :Associatingويب ددث فد العناصددر واألشددياء التد تددرتبط بالظدداهرة وتدددفح الطددالب
لمتفكير بها ىندما يطر ها المعمم.
الت ميل : Analyzingوتهتم بالب ث ىن أجزاء الموضوع ومكوناته ومما يتكون.
الت ويل /الترجمة  :Translatingويب دث فد فوابدد الظداهرة /الموضدوع ومدا هد اسدتاداماته
وأوجه اجستفادة منه.
البرهان  :Arguingويهتم بالب دث ىدن أهميدة الموضدوع والتأكيدد ىميده وبيدان ارراء ووجهدات
النظر تجاهه ومدى موقفه منه.
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وتشددير( مزندده الوابددل  )41 ,3142 ,إل د أن إسددتراتيجية المكعددب تسددتادم أثندداء قيددام
المعمددم بعددرض المعددارا والمعمومددات الجديدددة ىمد طالبدده ,مددن أجددل ممارسددة تعممهددا وتفددديمها
بشددكل مناسددب لجميددح أنمدداط تعممهددم ,كمددا تعتمددد ىمد تنظدديم البيبددة الفيزيفيددة إلد مجموىددات
ىمل تعاونية ,وففًا لممستوى أو وففًا لموظابا؛ وذلك بهدا دراسدة الم تدوى وفهمده وتنظيمده,
كمددا أكددد كد ٌل مددن مددايرز وجددونز Meyers,Jones 4662أن تشددجيح الطددالب ىمد المشدداركة
الفعالددة ف د األنشددطة الت د تعتمددد ىم د المناقشددة ,وال دوار ,وطددرح التسدداؤجت ,والتوضددي ات
المرتبطددة بم تددوى المددادة  ,فددذلك ج يددؤدى إل د اج تفدداظ األفض دل لممعمومددات الااصددة بالمددادة
أيضددددا ىمدددد تنميددددة قدددددرات ومهددددارات التفكيددددر لددددديهم(.جودت سددددعادة
ف سددددب؛ بددددل يسدددداىد ً
وخارون )26 ,3144,وهذا ما توصدمت إليده جدودا لدوب أنايدا  Godaalob Anayaوهدو أن
انا دراط الطددالب وانغماسددهم بشددكل فعددال ف د األنشددطة التعميميددة المرتبطددة بالدددروس لدده أثددار
ايجابية ىم أداء الطالب وزيادة قدرتهم ن و التعمم واجنجاز (.سهام بكري)33 ,3142 ,
ومدددن ادددالل مراجعدددة البا ثدددة لدددبعض الب دددوث والدراسدددات المرتبطدددة باسدددتادام اسدددتراتيجية
المكعب توصمت إل أهمية هذ استراتيجية والت تتضي ف أنهدا تسداىد فد تنميدة العديدد مدن
المهارات كمهارات الكتابة مثدل دراسدة كدل مدن ياندا كوينسدر(( ,)Yanna,2016شدبيبة المدوت
 )3145,ومهارات الم ادثة مثل دراسدة " سد ر نداج ( ,)Sahar,N,2016ومهدارات التفكيدر
مثدل ( أزهددار إسددماىيل (,)3142 ,زيندب الشددمري ,كددريم هدالل  )3142,والت صدديل مثددل(ىم
م مددد ,نبددال المهجددة ( ,)3143,ابتسددام الميبدداوي( ,)3142,أجء ش دواهنه( ,)3143 ,م مددد
ىبددد الوا ددد )3145,كمدددا أندده يمكددن اسدددتادامها فدد تنميددة مهدددارات أاددرى مثددل اجكتشددداا
والتفسير ومهارات ما وراء المعرفة كدراسة ( ىبد ال ميد جاب اهلل)3142 ,

مشهلة البحح:
نبح إ ساس البا ثة بمشكمة الب ث من االل ما يم :
 ما يمر به المجتمح من مشكالت وقضايا متعددة ومتنوىة تجدوب جميدح المجداجت واألنظمدةالماتمفة والت تتطمب بناء جيل قادر ىم التكيا والتعامل معها بعفميدة متفت دة تتفبدل كدل
ما هو جديد وتستفاد منه بما يتالءم مح طبيعة المجتمح.
 ما أشارت إليه بعض األدبيات والب وث والدراسات بضرورة اجهتمام بتنمية التفكير ومهاراتدهواجهتمددام بددالتطبيق الفعم د لممعددارا وتنظيمهددا مددن أجددل اجسددتفادة منهددا ف د فهددم الواقددح
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الم دديط والمسدداهمة فدد

ددل مشدددكالته مثددل( صددفاء األىسددر(,)3111 ,فهدديم مصدددطف ,

( ,)3113ىدددنان العتددوم وخاددرون( ,)3113 ,ىبددد ال ميددد جدداب اهلل ( ,)3142 ,زينددب
الشددمري ,كددريم هددالل ( ,)3142 ,سددعد ىبددد الكددريم ( ,)3142 ,دينددا الع دراك  ,يدددر مددد
اهلل.)3145 ,
 التأكيددد ىمدد أهميددة التفكيددر المنددتج كمددا أشددار كددل مددن ( م مددد ريددان ( ,)3111 ,ناديدداالسرور,ثابر سين ,)3141,كما أوصت بعض الدراسات والب وث بضدرورة تنميدة مهاراتده
لمطالب ف كافة الم ار ل التعميمية؛ نظ ارً لما لهدذ المهدارات مدن أهميدة بالغدة لدديهم ,والتد

يددؤدي تنميتهددا إل د بندداء ىفميددة ناقدددة متفت ددة ومفكددرة تنددتج مددوجً إبداىيددة وأفكددا ارً جديدددة

تساهم ف تطوير مجتمعها ,مثل ك ٌل مدن ( سدميرة شدبانه ,سدناء جدازي(,)3141 ,تهدان
الرسددام (,)3143 ,م سددن ىطيددة(,)3142 ,سددالم الجبددوري (,)3144 ,ىبددد الكددريم فددرج
اهلل ,م مد أبو السكران(, )3145 ,أمان يوسا )3145,
 ما أكدت ىميه بعدض األدبيدات والدراسدات بضدرورة اسدتادام طدرق واسدتراتيجيات ديثدة فدتدريس مادة ىمدم اججتمداع لطدالب المر مدة الثانويدة لتمكدنهم مدن اجسدتفادة منها,وضدرورة
البعد ىن مجال ال فظ والتمفين من أجدل ت فيدق أهدداا تددريس المدادة مثدل ( هنداء ىيدد ,
( ,)3114م مددد زيدددان ( )3113 ,تهددان صددب

 ( ,)3115 ,م مددد زيدددان ,)3141 ,

(سدددهام نفددد  (,)3141,سدددن الهاشدددم (, )3144 ,زيندددب م مدددد( ,)3143,سدددومية
منصدددور( ,)3142 ,إيمدددان شدددناوي(,)3142 ,مدددروة السددديد(,)3145,سدددموى المسدددالت ,
(,)3145فاطمة اجهل )3146 ,
وف د ضددوء مددا س دبق ىرضدده ىددن اسددتراتيجية المكعددب وطبيعته دا وأهميددة اسددتادامها ف د
التددريس ,اقتددرح الب ددث ال ددال اسدتادامها فد تدددريس ىمددم اججتمداع لتنميددة مهددارات التفكيددر
المنتج لدى طالبات الصا الثان الثانوي ,فيتطمب تعمم مهدارات التفكيدر المندتج واكتسدابها أن
يددتم اجىتمدداد والتركيددز ىم د اجسددتراتيجيات والعمميددات الذهنيددة المناسددبة والت د تسددتادم تبع داً
لمستويات م ددة لت دد درجة سيطرة الذهن ىم المهمدة المنشدودة أو األداء المفصود(.سدعيد

ىبد العزيز)32 ,3142 ,
يمكن أن تت دد مشكمة الب ث ف ضعا مهارات التفكير المنتج لدى طالبدات الصدا الثدان
الثدانوي ممددا يسددتدى اسددتادام اسددتراتيجية المكعددب فد تنميددة هددذ المهددارات ,ويمكددن صدديافة
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المشكمة ف صورة السؤال الربيس التال " :ما فاىمية استادام اسدتراتيجية المكعدب فد تددريس
ىمددم اججتمدداع لتنميددة مهددارات التفكيددر المنددتج لدددى طددالب المر مددة الثانويددة" ويتفددرع مددن هددذا
السؤال الربيس األسبمة ارتية :
 -4ما مهارات التفكير المنتج الالزم تنميتها لدى طالب المر مة الثانويةل
 -3كيددا يمكددن اسددتادام اسددتراتيجية المكعددب ف د تدددريس ىمددم اججتمدداع لتنميددة مهددارات
التفكير المنتج لدى طالب المر مة الثانويةل
 -2مددا فاىميددة اسددتادام اسددتراتيجية المكعددب ف د تدددريس ىمددم اججتمدداع لتنميددة مهددارات
التفكير المنتج لدى طالب المر مة الثانويةل

ٍدف البحح :
هدا الب ث إل الت فق من -:فاىمية استادام اسدتراتيجية المكعدب فد تددريس ىمدم
اججتماع لتنمية مهارات التفكير المنتج لدى طالب المر مة الثانوية.

أٍنية البحح –
من المأمول أن الفيمة التربوية لمب ث تفيد كل من:
 واضددعو ومطددورو المندداهج  :يددث يوجدده نظددرهم إل د أهميددة التفكيددر المنددتج ف د ظددل
ىصر المعرفة وضرورة ال رص ىم تنمية مهاراته.
 المعممددين  :يفدددم الب ددث لهددم دليددل المعمددم لكيفيددة اسددتادام اسددتراتيجية المكعددب ف د
تدريس ىمم اججتماع لتنمية مهارات التفكير المنتج.
 المتعممدين  :يمكدنهم مدن التدددريب ىمد مهدارات التفكيدر المنددتج وت فيدق أهدداا ىمددم
اججتماع.
 الفددابمين ىم د تدددريب المعممددين :يددث يددوجههم إل د ضددرورة تدددريب المعممددين ىم د
كيفية التدريس باستادام استراتيجية المكعب.
ددعا إجدددراء الب دددوث والدراسدددات الااصدددة
 البدددا ثين  :يفدددتي الب دددث أمدددامهم مجد ً
دداج واسد ً
بتنمية مهارات التفكير المنتج ,وتطبيق إستراتيجيات جديدة فد تددريس ىمدم اججتمداع
والت من شأنها اجىتماد ىم المتعمم ودورة الفعال ف ىممية التعميم.
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ميَج البحح وتصنينُ التجزييب:
تدم اسددتادام كددل مددن المدنهج الوصددف وذلددك مددن ادالل إىددداد اإطددار النظددري لمب ددث,
وت ميددل مدددا ورد باألدبيدددات والدراسدددات والب دددوث ذات الصدددمة لت ديدددد مهدددارات التفكيدددر المندددتج,
واىددداد قابمددة مهددارات ااصددة بددالتفكير المنددتج ,والمددنهج التجريب د مددن أجددل إج دراء التجريددب
الميددان لمتأكدد مدن فاىميدة اسدتراتيجية المكعدب فد تنميدة مهدارات التفكيدر المندتج لددى طددالب
المر مددة الثانويددة ,واقتصددر الب ددث ىم د التصددميم التجريب د ذي المجموىددة الوا دددة ".تددم ذكددر
األسباب ف اإجراءات"

أدوات البحح واملواد التعلينية:
أدوات البحح :
 -4قابمة بمها ارت التفكير المنتج.

 -3ااتبار مهارات التفكير المنتج

املواد التعلينية -2 :كتاب الطالب المعد ف ضوء إستراتيجية المكعب -1 ,دليل المعمدم الفدابم
ىم إستراتيجية المكعب.

حدود البحح
 ال د المكان  :مدرسة الشهيد أ مدد ىسدكر الثانويدة بندات بدالعريش مكدان إقامدة البا ثدةوتضم ىدد كبير من الطالبات.
 ال د الزمان  :الفصل الدراس الثان  3131والذي ارتبط بالزمن الم ددد لتددريس الو ددةالثانية من مفرر ىمم النفس واججتماع لمصا الثان الثانوي.
 العامددل البشددري :طددالب الصددا الثددان الثددانوي مددن لددديهم المشددكمة المتمثمددة ف د ضددعامهارات التفكير المنتج.

مصطلحا البحح :
 اسددتراتيجية المكعدددب وتعددرا بتمدددك اإسدددتراتيجية التدد تتطمدددب مدددن الطددالب أن ينظدددروا إلدددموضددوع الدددرس مددن اددالل سددتة زوايددا /جوانددب ماتمفددة وتعتبددر إسددتراتيجية المكعددب بمثابددة
نفطددة البدايددة لمطددالب ىندددما يرفبدوا أن ي ممدوا أو يفسددروا ويشددر وا أو يدرس دوا ىدددة أشددياء
ماتمفددة ددول موضددوع مددا ,كمددا تعددرا بأنهددا متعددددة الجوانددب يددث تسدداىد المعمددم ىم د
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تاطيط الدرس إل أنشطة ومهمات ترتبط بميول الطالب واستعداهم لمتعمم(.ماشد الشدمري
)42 ,3144,
ابيدددا بأنهدددا :مجموىدددة المهدددام والتكميفدددات واألنشدددطة التددد تعتمدددد ىمددد
 وتعرفهدددا البا ثدددة إجر ًمع دا؛ ليفددوم بأدابهددا
األسددموب البصددري ,ويفدددمها المعمددم لممددتعمم أو يشددتركان ف د إىدددادها ً
المتعمم ويمر االلها بست جوانب ماتمفة تأاذ شكل المكعدب وتسداىد ىمد فهدم الم تدوى
وتنظيمه مما يعمل ىم تنمية مهارات التفكير المنتج.
مهارات التفكير المنتج
 التفكيددر :هددو النشدداط المعرف د الددذي يعط د المثي درات البيبيددة معند  ,وذلددك مددن اددالل البنيددةالمعرفية من أجل مساىدة الفرد ىم التكيا والتفاىل مدح البيبدة الم يطدة (.ىددنان العتدوم
وخارون)46 ,3113,
 مهارات التفكير :ه كل األداءات الت تساىد ف نفدل ىمميدات التفكيدر مدن ىمميدات ىفويدةتتم ف ذهن الطالب بشكل تمفداب إلد ىمميدات منظمدة فعالدة تكسدبها طدابح التميدز والتندوع
واإبداع (.م سن ىطية )33 ,3142 ,
 التفكيددر المنددتج  :هددو ذلددك التفكيددر الددذي يتكددون ويتمثددل مددن اددالل مجمددوع ندداتج التفكيددراإبداى و دل المشدكالت بطدرق إبداىيدة ماتمفدة والتفكيدر الناقد(.تيسدير يدامين ,3113 ,
)312
ابيدا بأنده :مجموىدة المهدارات التد يمتمكهدا الطالدب والتد
ويعرا مهارات التفكير المندتج إجر ً
 ًموج مبتكرة لممشكالت والمواقا ال ياتية وذلدك مدن ادالل
تمكنه من تفديم أفكار إنتاجية و ً
بناء المعارا والابرات ف تراكيب جديدة ىبر مرور بعمميات التفكير اإبداى والناقد.
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اإلطار اليظزي للبحح
احملور األول  :اصرتاتيجية املهعب مفَومَا ,أٍنيتَا ,إجزاءات تدريضَا.
ويتضمن هذا الم ور ىرض مستوا إستراتيجية المكعب من يدث :مفهومهدا ,طبيعتهدا,
أهميتها ,طرق تصميمها ,إجراءات تدريسدها ,ىالقتهدا بدبعض نظريدات الدتعمم وطدرق التددريس
األارى  ,دور المعمم ف التدريس من االلها ,وفيما يم ىرض لهذا الم ور.
مفهوم استراتيجية المكعب
 يعرفهددا سدداندى سددتركالند  Sandy Stricklandبأنهددا تمددك اإسددتراتيجية التعميميددة الت دتمكن الطالب مدن النظدر إلد موضدوع الددرس /الظداهرة /المهدارة مدن جواندب ووجهدات نظدر
ماتمفة .ستركالند كاندي()Strickland,c,2007,1
أيضا بتمدك اجسدتراتيجية التد لهدا سدتة جواندب وتأادذ شدكل المكعدب ,وتمكدن المعمدم
 وتعرا ًمن تاطيط األنشطة التعميمية المتعددة والماتمفة بااتالا مستويات الطالب ,سدواء بشدكل
فردي أو جماى  ,وذلك وففًا جستعداداتهم واهتماماتهم ن و ىممية التعمم ,وذلدك مدن ادالل

أوجدددده المكعددددب السددددت ,ويكددددون كددددل وجدددده نفطددددة بدايددددة لمتفكيددددر فدددد موضددددوع الدددددرس
شيفر))Shffer,J,2008,1
وبمراجعة البا ثة التعريفين السابفين قد تستامص بعض النفاط وه :
 توفر إ ستراتيجية المكعب العديد من الفرص لممارسة مهارات تفكير متعددة.
 تمكن الطالب من ت صيل كم المعمومات والمعارا الواردة بالدرس  /الموضوع .
 تنظيم المعارا وبناء معن لها من االل ىممية الربط بين ما هو قديم وما هو جديدد مدن
معددارا واب درات ,ت دوافر الددتعمم ف د ظددل اإسددتراتيجية بشددكل فددردي ممددا يعكددس تعمددم ذات د
لمطالب ,وتوافر بشكل جماى مما يعكس تعمم تعاون .
كما تعتمد استراتيجية المكعب ىمد ىددة اطدوات وتت ددد فد األتد ( :ىبدد اهلل سدعيدي,
هدى ال ويسنه)226 ,3143,
 -4يفوم المعمم بتفسيم الطالب إل مجموىات كل مجموىة مكونة من ستة أفراد .
 -3يفدم المعمم المكعب والذي يشتمل ىم ستة أوجه.
 -2يترك المعمم فرصة لمطالب لإلجابة ىن األسبمة ويناقشهم لمتأكد من ص تها.
 -1يشكل الطالب المكعب ويتم تبادله بين المجموىات.
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أٍنية اصتخداو اصرتاتيجية التهعيب يف التدريط:
تعتمدد اسدتراتيجية المكعدب ىمد األنشدطة يدث كدل نشدداط يفدمده المعمدم ي تدوي ىمد
ستة أوجه تمثل أوجه المكعب ,فيؤكد (فهيم مصطف  )13 -14 ,3113,أن مشداركة الطدالب
لممعمددم فد أداء األنشددطة التد تسددتثير تفكيددرهم وت فددزهم ىمد توليددد أفكددار جديدددة ,يددؤدي إلد
اسعا أمامهم لتنمية مهارات التفكير الماتمفة ,كما أن اىتماد األنشطة ىمد التندوع
فتي
ً
مجاج و ً
يؤدى إل إثارة الدافعية ن و التفكير( .ىبد اهلل سعيدي ,هدى ال ويسنه)34 ,3143 ,
ومددن اددالل مشدداركة المتعممددين ف د األنشددطة وقيددامهم بأدابهددا بشددكل فددردي أو جمدداى
تعكس لدديهم العديدد مدن ارثدار اجيجابيدة ,وىندد التددريس بإسدتراتيجية المكعدب فإنهدا قدد تنمد
لديهم العديد من المهارات وتساىدهم ىم بناء معارا ذات معن  ,فمن ادالل مراجعدة البا ثدة
لبعض األدبيات والدراسات والب وث مثل( ىبد اهلل سدعيدي ,سدميمان البموشد -164 ,3116,
) 165

 (,إيمددان شددنبار (,)3144 ,ماشدد الشددمري ( ,)42 ,3144,ىبددد ال ميددد جدداب

اهلل (,)23 ,3142 ,ابتسدام الميبداوي (,)3142 ,أجء شدواهنه( , )43-42 ,3143 ,جددون
اسكندر,)Jhonni,I,2017جيندا كونيدل((,)Genia,C,2017,1م مدد ىبدد الوا دد)3145 ,
توصمت البا ثة إل أن استادام إستراتيجية المكعب ف التدريس قد يساىد ف األت :
 تتيي فرص كافية لمطالب لتعمم الموضوع من سدتة جواندب ماتمفدة ,كمدا تعمدق فهدم الطدالبلممفدداهيم واألفكددار والاب درات الت د يدرسددونها وتددوفير فددرص لمطددالب جستكشدداا الفكددرة مددن
االل مهام ماتمفة وتعتمد ىم مهارات تفكير ىميا.
 تسدداىد ف د فهددم المددادة الدراسددية والتغمددب ىم د العديددد مددن المشددكالت الصددعبة ذات صددمةبم تددوى المددادة ,كمددا أنهددا تتدواءم مددح مسددتويات الطددالب الماتمفددة ومدددى اسددتعداهم لمددتعمم
و ددث الطددالب ىم د المشدداركة الفعالددة ف د العمميددة التعميميددة ,وتهددتم ب دالتركيز ىم د ميددول
الطالب وت سين اتجاهاتهم ن و ىممية التعمم.
 تسدداهم ف د تنميددة واكسدداب الطددالب العديددد مددن ىمميددات العمددم س دواء المرتبطددة بالدددرس أوالمرتبطة بشكل المكعب وأوجهه السدتة ,وتنمد مهدارات التواصدل الفعدال بدين الطدالب ادالل
ىممية التعمم ,وت فيق الفهم العميق لمدرس ,وتنمية مهارة الطالقة والمرونة ,وتغييدر مسدار
تفكيرهم وأرابهم ىند النظر لمموضوع /الظاهرة من ستة جوانب .
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 -تساىد فد

ددوث الفهدم األىمدق لمموضدوع المطدروح لمدراسدة ,ورسدوخ المعمومدات واألفكدار

والمعارا ف الذهن لفترة طويمة ,وت فيق التعمم المباشر والتعمم الغير مباشر بين الطدالب,
اصبا أمام المعمم لطرح العديد من األسبمة التد تنمد مهدارات التفكيدر العميدا,
وتفتي مجاج
ً
وااصة ف األوجه الثالثة األايرة من المكعب وه " الت ميل  ,التطبيق ,التفويم" .
أشكال إىداد وتصميم وتنفيذ المكعبات داال جرة الصا:
يشير ك ٌل من (كاى بريميجوين  (,)Kay,B,2003ماش الشدمري ( )42 ,3144,مزنده
الوابدل  )41 ,3142,أن إىددداد وتصدميم المكعبددات قدد تتاددذ ىددة أشددكال يمكدن اىتمدداد المعمددم
ىميها ىند التدريس بإستراتيجية المكعب وت دد ف :
 يعد مكعبات تنفذ بشكل فردي ,أو يعدها لتنفذ ف شكل مجموىات تعاونية مرنة. قد يعتمد المعمدم أيضدا ىمد تفسدم مجموىدات الفصدل بشدكل متجدانس كدالتعميم المتمدايز فدضوء استعدادهم,اهتمامهم ,وبذلك هنا يمكن أن يصمم المعمم ثالثة أندواع مدن األنشدطة إذا
رفددب فد ت فيددق التمددايز بددين الطددالب فيصددمم أنشددطة ىاليددة المستوى,أنشددطة ممددن لددديهم
صعوبات تعمم  ,أنشطة أارى لممستوى المتوسط ,أو ف صدورة مجموىدات فيدر متجانسدة
كالتعمم التعاون وهنا يعد المعمم مكعب وا د لجميح مجموىات الفصل.
 يمكن تفسيم أوجه المكعب تبعا لم توى الدرس " تعريفات  ,وصا مفاهيم ,مفارندة مفداهيم,توظيددا مفدداهيم ,ربددط مفدداهيم وت ميمهددا وتفويمهددا ,كمددا يمكددن اسددتادام تصددنيا بمددوم ف د
أوجه المكعبات الستة ,ب يث يمثل كل وجه أ د مستويات المعرفدة ىندد بمدوم وهد " التدذكر
 ,فهم  ,تطبيق  ,ت ميل  ,تركيب  ,تفويم".

عالقة اصرتاتيجية املهعب ببعض ىظزيات التعله:
 - 1اصرتاتيجية املهعب وىظزية أوسبل
تنسب هذ النظرية إل ديفيد أوزبل ,يث تدرى أن المعرفدة تتكدون مدن ادالل مجموىدة مدن
األنشطة العفمية الت يفوم بها المتعمم ,كما تركز هدذ النظريدة ىمد مدا يسدم بدالتعمم المفظد
الددذي يددتم مددن اددالل ربددط المددتعمم المعمومددات الت د لديددة ببنيته دا المعرفيددة ,وتتمثددل األنشددطة
العفمية الت يفوم بها ف قيامه بربط المعمومات الجديدة بما يتوفر لجدية مدن معمومدات سدابفة
ثم يفدوم بتادزين هدذ المعمومدات واسدتيعابها واج تفداظ بهدا ,وذلدك بهددا تطبيفهدا فد مواقدا
ياتية ويومية جديدة(.م مد م مد )314 ,3111 ,وتتضدي العالقدة بدين اسدتراتيجية المكعدب
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ونظريددددة أوزبددددل فدددد أن اإسددددتراتيجية تعتمددددد ىمدددد قيددددام المددددتعمم بددددربط المعمومددددات الجديدددددة
بالمعمومات الفديمة وتنظمها ومفارنتها وابداء الرأي تجاهها من أجدل اجسدتفادة منهدا وتطبيفهدا
ف مواقا جديدة.

 - 2اصرتاتيجية املهعب واليظزية البيائية
ظهرت النظرية البنابية نتيجة الت ول الذي ط أر ىم ىممية التعميم ,يث تدم اجنتفدال مدن
التركيدددز ىمددد العوامدددل الاارجيدددة التددد تدددؤثر فددد طريفدددة تعمدددم الطالدددب كدددالمنهج والاصدددابص
المتصمة بالمعمم وبيبة التعمم إل التركيز ىمد العوامدل واألسدس الدااميدة ومدا ي ددث فد ىفدل
الطالب مثل ابراته ,معارفه السابفة ,طريفة معالجته لممعمومات وتنظيم المعارا ,أنمداط تعممده
وتفكيددر  ,أسددموبه ف د التعامددل مددح المعددارا وكيفيددة جعددل الددتعمم ذي معن د  ,وتددرى البنابيددة أن
الطالب يفوم ببناء الواقح من وله من االل ما يسم بالذات العارفدة ,كمدا أن المعرفدة ليسدت
نساا من الواقح ولكنها نتيجة األنشطة التد تفدوم بهدا الدذات العارفدة ,فالمعرفدة لددى
ًا
صور أو ً
البنابيون ه نشاطات الفرد؛ لدذا رفضدوا مبددأ نفدل المعدارا ,ويعتبدر جدان بياجيده هدو مؤسدس
النظرية البنابية التد تدرى أن المدتعمم هدو المسدبول ببنداء معارفده بصدور نشدطة فدال يسدتفبمها
بطريفددة ىميدداء وبالتدددال تمعددب المعددارا السدددابفة دو ار فدد بندداء لممعدددارا الجديدددة (.سدددن
زيتون,كمال زيتون )23-21 ,44 ,3112,
وتفددوم ىمميددة التنظدديم الددذات لممعددارا والمعمومددات ىم د جددانين أساسدديين وهمددا التمثيددل
والمواءمدددة ,يدددث يعدددرا التمثيدددل  Assimilationبأنددده العمميدددة العفميدددة التددد ىدددن طريفهدددا
يسددتفبل المددتعمم المعمومددات ويفددوم بوضددعها ف د تراكيددب معرفيددة موجددودة لديدده مسددبفًا ,وتعددرا

المواءمددة  Accommodationبأنهددا العمميددة العفميددة التد مددن االلهددا يفددوم المددتعمم بتعددديل
هذ التراكيب "البن " المعرفية السابفة لكد تتناسدب وتدتالءم مدح المعدارا والمعمومدات الجديددة
ليكون استنتاجات بشأنها (.ىايش زيتون)13 ,3114 ,
وتسددتند النظريددة البنابيددة ىم د مجموىددة مددن المبددادئ ي ددددها ك د ٌل مددن ( سددن زيتددون ,كمددال
زيتددون (,)21 :21 ,3112,ىددايش زيتددون  )11 :25 ,3114 ,والت د يمكددن ت ديدددها ف د
النفاط ارتية:
 أن المتعمم يفوم ببناء معارفه من االل نشداطاته وتفاىالتده ,ويدربط المعدارا الجديددةبالمعارا السابفة وينظمها ,كما يعتمد تنظيم المعدارا ىمد اجنتفدال مدن البسديط إلد
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المعفددد ممددا يددنعكس بشددكل ايجدداب ىمد ت صدديمه لممعمومددات والمعددارا والتكيددا بددين
المددتعمم والواقددح وتفددديم تفسدديرات منطفيددة ,كمددا تسددتند إل د التعدداون بددين الطددالب ف د
ىممية التعمم مما يجعل تعمم كد ٌل مدنهم أفضدل وأقدوى ,ولدذا تركدز ىمد الدتعمم التعداون
والعمل ف مجموىات تعاونية.
 تهددتم بالبعددد النفدددي لممعددارا ومدددى ارتباطهددا بالبيبددة وتعميددق هددذ المعددارا وذلددكبهدا بناء ىفمية متفت ة تسع لمت اور والنفاش بشكل منطف  ,جعل المتعمم م دور
العممية التعميمية واىتبار هو المسبول ىن تعممه وت فيق الدتعمم ذي المعند  ,وتنميدة
العديد من مهارات التفكير العميا واج تجاهات اجيجابية لديه.
  -التفاىل بين المتعممين وبين العالم الفيزيفد مدن دولهم ومدح ارادرين يدوفر فدرصكافية لمعرفدة األفكدار الفديمدة وربطهدا بمدا هدو سدابد لدديهم مدن أفكدار وابدرات جديددة
من اجل تطبيق هذ األفكار ف مواقا جديدة.
وف ضوء ما سبق ىرضه تتضي العالقة بدين اسدتراتيجية المكعدب والنظريدة البنابيدة فد
أن المبددادئ الت د تسددتند إليهددا النظريددة البنابيددة تتشددابه مددح اط دوات اإسددتراتيجية ,يددث تفددوم
إسددتراتيجية المكعددب ىم د اجىتمدداد ىمد المعددارا السددابفة فد بندداء المعددارا الجديدددة ,ويفددوم
الطالددب فيهددا بوصددا المعرفددة وت ديددد ارتباطهددا بغيرهددا مددن المعددارا األاددرى مددن أجددل ت ميمهددا
وتطبيفهددا ف د مواقددا ياتيددة مرتبطددة بهددا ,إضددافة إل د وجددود التعدداون بددين الطددالب وبعضددهم
البعض ,وتبادل األفكار ووجهات النظر بينهم.

 - 3اصرتاتيجية املهعب وىظزية الذناءات املتعددة
تنسب نظرية الذكاءات المتعددة إلد هدوارد جداردنر  Howard Gardnerيدث انتفدد فد
نوىدا وا ًددا ويفداس
كتابه أطر العفل  Frames Mindاجتجدا التفميددي الدذي يدرى أن الدذكاء ً
بمفياس ثابت ,ف داول الكشدا ىدن الطدرق التد يفديم بهدا األفدراد فد ثفافدات معيندة ,والكشدا
أيضا ىن الطرق الت يبتكدر األفدراد مدن االلهدا منتجدات ماتمفدة ,فتوصدل  Gardnerإلد أن
ً
نوىدا وا ًددا ,وأن كدل فدرد يمتمدك ذكداءات متعدددة ,وتوضدي
الذكاء أنمداط وأندواع متعدددة ولديس ً
هددذ الددذكاءات الفددروق الفرديددة بددين الطددالب ( م مددد ىم د  )362-362 ,3144 ,وتتمثددل

أنواع الذكاءات المتعددة ف :
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 الذكاء المغوي :ويرتبط بفددرة األفدراد ىمد اسدتادام المغدة وتوظيفهدا فد ىمميدة التواصدل مدحارارين وقدرته ىم نطق األصوات بشكل ص يي والبراىة ف بناء تراكيب الجمل.
 الدددذكاء المنطفددد  :ويدددرتبط بالفددددرة ىمددد التعامدددل مدددح األرقدددام والمسدددابل ال سدددابية وت ميدددلالمشكالت بطريق منطفية واجستدجل بالرموز.
 الددذكاء المكددان البصددري :ويتصددل بالفدددرة ىم د التصددور الفراف د البصددري وتنسدديق الصددورةالمكانية واإبداع الفن وت ويل العالم إل مدركات سية.
 الذكاء الجسم  :ويرتبط بالفدرة ىم ال ركة اليدوية وت ريك أجزاء الجسم بشكل منفصدل أومتصل واستادام المهارات ال سية والتنسيق بين الجسم والعفل.
 الذكاء الموسيف  :وهو الفدرة ىم تمييز األصوات واإيفاىات واألل ان الموسيفية. الذكاء اججتمداى ويتصدل بالفددرة ىمد فهدم ارادرين والتفاىدل معهدم واقامدة ىالقدات وفهدمال الة المزاجية وردود األفعال الماتمفة.
 الددذكاء الشاص د  :ويددرتبط بفدددرة الفددرد ىمدد فهددم ذاتدده والتعبيددر ىنهددا وبيددان أوجدده الفددوةوالضعا لديه ,والوى ب الته المزاجية وتفدير ذاته.
 الددذكاء الطبيع د  :ويعبددر ىددن الفدددرة ف د تصددنيا األشددياء الموجددودة ف د الطبيعددة كالكابندداتواألشجار والظواهر وال ساسية لمناظر الطبيعة والكون.
 الددذكاء الوجددودي :ويددرتبط بفددردة الفددرد ىم د فهددم قضددايا الوجددود والتأمددل ف د قضددايا ال يدداةوالموت والديانات األارى ووجود اإنسان(.م مد ىم )211 :363 ,3144 ,
وتددرتبط إسددتراتيجية المكعددب بنظريددة الددذكاءات فبيددنهم ىالقددة قويددة وتظهددر مددن اددالل الدددور
الذي تمعبه هذ اإستراتيجية ف تنمية ىدد من الذكاءات المتعددة ومنهدا الدذكاء المغدوي وذلدك
أثناء المناقشات وىمميات ال وار الت تتم بين المتعممين وتبادل كدم كبيدر مدن األفكدار ,والدذكاء
المنطف د وي دددث ىنددد اسددتادام الطددالب لمعصددا الددذهن لتضددمين األفكددار ف د أوجدده المكعددب
السدددتة ,والدددذكاء البصدددري ,يدددث أن المكعدددب يعتمدددد ىمددد

اسدددة البصدددر وقددددرتها فددد تنظددديم

المعمومات والمفاهيم بطرية بصرية يسهل تذكرها ,والذكاء اججتماى وذلدك يت فدق ىدن طريدق
مجموىات العمدل التعاونيدة بدين الطدالب والتفاىدل واجادتالط بيدنهم ,والدذكاء ال ركد وذلدك مدن
االل ركة الطالب وطريفته ف رم المكعدب (.ىبدداهلل سدعيدي ,سدميمان البموشد ,3116 ,
)165 -164
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 - 4اصرتاتيجية املهعب وىظزية تيظيه الفَه
وترتبط إستراتيجية المكعب ارتباطًا وثيفًدا بنظريدة تنظديم الفهدم؛ يدث تتضدمن هدذ النظريدة

إ داث قدر من التوازن بدين تنميدة الفددرات العفميدة ومهدارات التفكيدر العميدا وبدين الكدم المعرفد

الذي تتطمبه المستويات المعرفية ,ولذا يركز تنظيم الفهم ىم ثالثة ىناصر ربيسة تت دد ف :
 ماذا نعممل ويرتبط بالم توى . المؤشرات الم ددة الت يمكن قياسها ,وذلك لمتأكد من دوث الفهم والتعمم بشكل فعال. كيا نعمدم ل ويتضدمن طدرق التددريس واسدتراتيجيات التعمديم المسدتادمة وااصدة تمدك التدتددوفر فددرص كافيددة ومناسددبة لمطددالب مددن أجددل فهددم مددا يتعمموندده فهمددا فيفيداً(كوثر كوجددك
وخارون)464-461 ,3115 ,

ثاىيا  -اصرتاتيجية املهعب وعالقتَا ببعض اصرتاتيجيات التدريط.
 - 1اصرتاتيجية املهعب والتعله التعاوىي :
ترجح بدايات إداال التعاون ف مجدال التعمديم إلد أواادر الفدرن السدادس ىشدر المديالدي
وذلك ىندما اقتدرح جدون أمدوس كوميندوس أن الطدالب ي ففدون اسدتفادة أكبدر ىنددما يدرسدون
ويتعممددون مددح أقد ارنهم بطريفددة تعاونيددة دااددل مجموىددات؛ ولددذا يعتبددر الددتعمم التعدداون مددن بددين
اإسدددتراتيجيات ال ديثدددة فددد مجدددال التعمددديم والدددتعمم ,يدددث يهددددا إلددد تكدددوين ىالقدددات بدددين
المتعممين وبعضهم البعض وبين مشاركتهم داال بيبة الفصدل ,ممدا يدؤدي إلد ربطهدم بطريفدة
مباشرة بالمعارا والابرات الت يدرسونها ,ويعرا بأنده ذلدك الندوع مدن الدتعمم الدذي يفدوم ىمد
مبدددأ المش داركة الفعالددة والنشددطة بددين الطددالب ,يددث يعتمددد ىم د تفسدديم الطددالب المجموىددات
مكونددة مددن( )3 -3أف دراد ليفوم دوا بددأداء المهمددات بشددكل جمدداى  ,ويددوفر لهددم فددرص مناسددبة
لت مددل مسددؤولية تعممهددم ودراسددتهم لموضددوع معددين ,وذلددك ت ددت إشدراا وتوجيدده المعمددم ,كمددا
يدددوفر بيبدددة تعميميدددة فعالدددة إبدددداء الدددرأي والمناقشدددات وال دددوار بدددين الطدددالب وبعضدددهم وبدددين
المعمم(.رضا السعيد )24 ,36 ,3114 ,
ويؤكدددد كددد ٌل مدددن ( ابتسدددام بددداش ,رضدددية الصدددراا ,د.ت( ,)3 ,ىدددايش زيتدددون ,3114 ,
 ( ,)224-223رضا السعيد (, )22-23 ,3114 ,فراس السدميت ( )34-33 , 3115 ,
أسدددامة سددديد,ىباس الجمدددل( ,)242-243 ,3143 ,ىفددداا مصدددطف  )324 ,3141 ,أن
استادام التعمم التعاون يعكس الكثير من ارثار اجيجابية ىمد الطدالب داادل الفصدل ,وتتمثدل
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ف تشدجيح ىمميدات ال دوار والمناقشدة ,كمدا يسداىد ىمد تكدرار المعمومدات وبفابهدا فد الدذهن
لفتدددرة أطدددول وال صدددول ىمددد معمومدددات جديددددة وتنظيمهدددا بشدددكل ذاتددد  ,واىطددداء تفسددديرات
واستنتاجات ول األفكار والمعارا وتبادل األفكار ووجهات النظر بدين الطدالب  ,وزيدادة نسدبة
ت صدديل المعمومددات باإضددافة ت سددين مسددتواهم وقدددراتهم العمميددة والمعرفيددة ,والدافعيددة ن ددو
التعمم ,كما يوفر فدرص مناسدبة لمدتامص مدن سدموكيات الاجدل واجنطدواء ممدا يشدجح ىمميدات
التواصل بينهم وا ترام الطالب بعضهم البعض ,كما يشجح الطالب الذين لديهم بطئ تعمدم ىمد
المشاركة والتفاىل مح أقرانهم والدتامص مدن العدوانيدة بيدنهم ,ويسداىد ىمد تنميدة العديدد مدن
المهارات كمهارات النفد واإبداع و ل المشكالت وفيرها.
وترى البا ثة أنه يمكن ت ديدد العالقدة بدين إسدتراتيجية المكعدب وبدين الدتعمم التعداون مدن
ادددالل أن كالهمدددا تعتمدددد ىمددد قيدددام المدددتعمم بتنظددديم معارفددده لتصدددبي ذي معنددد  ,وكدددل مدددن
اجستراتيجيين يفوم ىم تفسديم الطدالب إلد مجموىدات ,سدواء كاندت مجموىدات متجانسدة أو
مجموىات فير متجانسة ,كما يشجح كل منهم التنافس والمشاركة وابداء الرأي ,وتنميدة العديدد
مددن مهددارات التفكيددر  ,وتتشددابه كددل مددن اجسددتراتيجيين فد ت فيددق الكثيددر مددن ارثددار اجيجابيددة
داال ىممية التعميم والتعمم.

 - 2اصرتاتيجية املهعب والتعليه املتنايش
يعتبر التعميم المتمايز نظام أو مدال له فمسفة واض ة وتنطمق فمسفته من ادالل تنظديم
ابددرات تعميميددة وأنشددطة تعمددم تددرتبط بشددكل كمدد باسددتعدادات الطددالب وميددولهم واهتمامددداتهم
ومعارفهم السابفة ( إيمان ىبد العال ,)3 ,3144 ,كما يهدا ذلك النوع من التعمديم إلد جعدل
مسدتويات المتعممددين فد ت صدديل المعدارا والابدرات وتعمددم المهددارات متفاربدة ,كمددا يهدددا إلد
زيادة قدراتهم وامكاناتهم ف تعمدم هدذ الابدرات والمعدارا ,وكيفيدة تنظيمهدا وت فيدق اجسدتفادة
منها(ذوقددان ىبيدددات ,سددهيمة أبددو السددميد ,)444 ,3114 , ,ويددوفر التعمدديم المتمددايز لمطددالب
ومجموىدات العمدل التد ي دددها المعمدم بيبددة تعميميدة مناسدبة جسدتعداداتهم ,ويزيدد مدن فعاليددة
التعميم من االل تصميم ابرات مطابفة لفددراتهم باإضدافة إلد أنده يسدع إلد ربدط المتعممدين
بالبيبدددة التعميميددددة واجسدددتمرار فدددد ىمميددددة الدددتعمم( سددددميرة سدددين )4 ,3142,وأكدددددت دانددددا
سيشيل( ) Dana,s ,2018,1أنه يمكن استادام استراتيجية المكعب ف ت فيق التمدايز بدين
الطالب الذين تاتما مستوياتهم واستعدااتهم واهتماماتهم ىن بعضهم البعض.
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وبالتددال يتضددي أن اسددتراتيجية المكعددب تددرتبط بددالتعميم المتمددايز ,يددث يمكددن أن تعتمددد فد
بعض اطواتها اإجرابية ىم تفسيم المعمم الفصل ,إل سدت مجموىدات ويكدون لكدل مجموىدة
لددون مددن المكعددب ,ويمثددل المددون األزرق لممجموىددة ذات المسددتوى األىم د  ,ومكعبددات المددون
األصفر لممجموىة ذات المستوى المتوسط ,ومكعبات المدون األاضدر لممجموىدة ذات المسدتوى
األقل  ,وكل مكعب يتضمن أسبمة ترتبط بكل مسدتوى مدن هدذ المسدتويات ,كمدا أن اسدتراتيجية
المكعب تتشابه وترتبط إل

د كبير مح نموذج فراير(.مزنه الوابل )41 ,3142 ,

خطوات تطبيل اصرتاتيجية املهعب يف التدريط
يمكن لممعمم إتباع مجموىة من الاطوات من أجل تنفيذ اإستراتيجية بشكل صد يي وتت ددد
ف :
 يمهد المعمم لمدرس باسدتادام أ دد الطدرق واألسداليب التد يرفدب بإتباىهدا ثدم يعدرضالدددرس ويشددر ه مددن اددالل طددرق التدددريس المسدداىدة كددال وار والمناقشددة واإلفدداء
والعرض الذهن  .....الخ.
 يفددوم المعمددم بتكددوين مجموىددات الددتعمم التعدداون وتكددون المجموىددات إمددا متجانسددة أوفيددر متجانسددة وذلددك وففددا لوجهددة نظددر المعمددم واألهددداا التدد يرفددب ف د ت فيفهددا
ويناقش الطالب المعمومات واألفكار الت يفترض تضمينها ف أوجه المكعب الستة.
 يكتب الطالب المعمومات الت توصموا إليها ,وتفوم كل مجموىدة بعدرض شدكل المكعدبالذي توصمت إليه ىم بفية المجموىات ويتم التعميق من جانب المعمم والطدالب ىمد
ىمل المجموىة ت يتم انتهاء كل المجموىات من ىرض المكعب الااص بها.
وقد يتاذ المعمم بعض األساليب اإجرابية ارتية التد تسداىد فد مدلء المكعدب و تتضدي
ف النفاط التالية:
 أن يمكن يبن المعمم مدح طالبده المكعدب بدالتزامن مدح الشدرح ,أو يفدوم المعمدم بتكممدةالمكعب مح الطالب بعد انتهابه من شرح الدرس.
-

يمكددن لمطدددالب بأنفسددهم مدددلء المكعددب ,وذلدددك مددن ادددالل تفسدديم الفصدددل إلدد سدددت
مجموىات كل مجموىة تأاذ وجه من أوجه المكعب ,أو تفسيم الصا إلد مجموىدات
كل مجموىة مكونة من ستة طالب يأاذ كل فرد فيها وجده مدن أوجده المكعدب ,وهنداك
طريفتان يمكن لممعمم إتباع أ دهما لتنفيذ إستراتيجية المكعب داال الفصل:
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الطزيكة األولي وتعتند على :
 -4يفسم المعمم الفصل إل ست مجموىات وكل مجموىة تأاذ وجه من أوجه المكعب
وبذلك يكون لكل مجموىة مهمة وا دة وهنا يفوم المعمم بالاطوات ارتية :
مفهوما ف الدرس مثل " قانون نيوتن ,التضاريس,
 ياتار المعمم موضوىاً/مشكمة /
ً
التغير اججتماى .
 يستادم المكعب ويضح ىم كل وجه سؤ ًاج من األسبمة ارتية:

 وصا المفهوم  :اكتب ما تعرفه ىن مفهوم التغير اججتماى . مفارنة المفهوم  :دد أوجه الشبة اجاتالا بين التغير والتغيير. تطبيق المفهوم  :كيا يمكن أن يساهم التغير ف تطور المجتمحل ربط المفهوم  :اربط مفهوم التغير اججتماى مح فير من المفاهيم المشابهة له.-

مل المفهوم  :مل ىوامل اججتماى .

 تفويم المفهوم  :قيم من وجهه نظرك ارثار اجيجابية والسمبية لمتغير اججتماى فالمجتمح ل
 -تتعاون أفراد كل مجموىة ف

ل السؤال الموجه لها والمناسب لها.

 تعرض كل مجموىة نتابجها ىم بفية الطالب.

الطزيكة الجاىية وتعتند على :
 -4يصدددمم المعمدددم مكعبدددات مموندددة تتمثدددل فددد ثالثدددة مكعبدددات الاضدددراء لممسدددتوى األقدددل
والزرقدداء لممسددتوى األىم د والصددفراء لممسددتوى المتوسددط .ويسددتادم المعمددم العبددارات
ارتيددة " صددا  ,قددارن ,اابددر ىددن مشدداىرك ,اابددر ىددن أج دزاء ,اسددتادم  ,مددا ه د
السمبيات واجيجابيات .
 -3وهنا يفسم الصا إل مجموىات كدل مجموىدة مكوندة مدن سدتة أفدراد وكدل فدرد داادل
المجموىددة يأاددذ وجدده مددن أوجدده المكعددب وبالتددال تصددبي لكددل مجموىددة سددت مهددام
وتاتمددا درجددة تعفيددد األسددبمة وصددعوبتها بالنسددبة لمسددتويات الطددالب مددن األقددل إل د
األىم  .وتتم هذ الطريفة من االل األت :
 تفسيم الطدالب داادل الفصدل إلد مجداميح وكدل مجموىدة تمثدل أ دد المكعبدات المموندة
الاضراء  ,الزرقاء "....قد يزيد ىدد أفراد المجموىة ىن ستة أفراد.
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 كل طالب ف مجموىته يفوم برم المكعب ويجيب ىن الوجه الذي يظهدر أمامده وفد
اله ىدم رفبته ف اإجابة ىن هذا الوجه يمكن له أن يأاذ فرصة أارى ويعيد رمد
المكعب من جديد ,ويساىد الطالب بعضهم البعض االل تنفيذ مهمات المكعب.
 يعيدددد المعمدددم ترتيدددب المجددداميح ذات المكعدددب نفسددده وذلدددك مدددن ادددالل إىدددادة ترتيدددب
المجموىدددة "أ" مدددن المكعدددب األزرق مدددح مجموىدددة "ب" مدددن المكعدددب األاضدددر ب يدددث
تتشددكل مجدداميح فيددر متجانسددة ث دم تتشددارك وتتبددادل األفكددار ددول مددا تعممو (.ماش د
الشمري)42-41 ,3144,
الم ور الثان – التفكير المنتج أهميته ومهاراتده ويتضدمن هدذا الم دور تنداول التفكيدر المندتج
من يث مفهومه ,وطبيعته ,ومتطمبات تنميته ,ومدى أهميتده بالنسدبة لمطدالب ,ومكوناتده ومدا
انتهدداء بتعفيددب البا ثددة ددول مدددى اسددتفادة الب ددث مددن اإطددار
يشددتمل ىميدده مددن مهددارات,
ً
النظري.
مفهوم التفكير المنتج Productive Thinking
 ويعددرا التفكيددر المنددتج بمثابددة األداة المنهجيددة والعمميددة العفميددة الت د يعتمددد ىميهددا الفددردوالتدد تجمددح بددين نمطددد التفكيددر اإبددداى والتفكيددر الناقدددد بشددكل ايجدداب  ,وذلددك بهددددا
مسدداىدة الفددرد ىم د

ددل المشددكالت الت د تواجهدده واتادداذ الف د اررات بفاىميددة ,ويتطمددب ذلددك

ت ممه المسؤولية بشكل كاا ففبل أن يفكر بشكل أفضل ,فانه يفكر تفكيد ار منتجداً .كسدممان
وخارون () Keselman,A & et al,2015,846

 كمدددا يعرفددده تددديم هورسدددن (  )Tim,H,2008,45بأنددده األداة المنهجيدددة التددد تجمدددح بدددينمهددارات التفكيددر اإبددداى والتفكيددر الناقددد لمفيددام بالمهددام المطموبددة بكفدداءة وجددودة ىاليددة
وتتمثددل مهاراتدده ف د " الطالقددة  ,المرونددة ,األصددالة ,التفسددير  ,اجسددتنتاج ,التعددرا ىمدد
اجفتراضات  ,اجستنباط.

طبيعة التفهري امليتج
ويشدير "فورتداك وخادرون" ( )Furtak & et all,2015,799إلد أن التفكيدر المندتج
يسددتمد قوتدده مددن اددالل قددوة العصددا الددذهن لمعفددل والددذي يسددتادم العديددد مددن أن دواع التفكيددر
الفعال الت تتفاىل معا ويوظفها الفرد ف ت فيق أهدافه والنواتج اجيجابية فد

ياتده ,كمدا أن

التفكيدر المندتج يدرتبط بتوليددد األفكدار وايجداد العديددد مدن البددابل والايددارات لمسداىدة األفدراد فد
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ل المشكالت والتصدي لها ويعتمد بشكل كم ىم العصا الذهن وذلك بهدا إنتاج األفكدار
( صفاء األىسر  )426 ,3111 ,فعممية إنتاج األفكار وتوليدها ج تفتصر ىمد العفدل ففدط ,
وانما يرتبط اإنتاج اإبداى ب واس الفرد وأىصابه ومزاجه(.جالل البرقعاوي)13 ,3141,
ويؤكدددددددد العديدددددددد مدددددددن البدددددددا ثين مثدددددددل (إبدددددددراهيم ال ميددددددددان ( ,)43 ,3112 ,رىدددددددد
اصاونه (,)11 ,3115,م سدن ىطيدة  )12-13 ,3142,ىمد أن الفكدرة المنتجدة جبدد أن
تعكددس قدددرات الطالددب المسددبول ىددن اإنتدداج ,ويجددب أن تتصددا بعدددة اصددابص وتتضددي ف د
النفاط ارتية:
 -4الطالقة  : Fluencyوتعن إنتاج أفكار متعددة وتفديم مول متنوىة لمشدكالت ىديددة ,
والمرونددة  : Flexibilityوتتطمددب توليددد أفكددار متنوىددة ليسددت أفكددار متوقعددة ,األصددالة
 Originalityوه الاروج بالفكرة ىن النمطية واتباع اجستفاللية ف التفكير.
 -3الفكرة األصيمة :تعن فكرة نادرة وفير اىتيادية وأج تكون اجت ار ار وتابعة لفكدرة سدابفة ,كمدا
يجب استنادها إل ابدرات ومعمومدات ومعدارا واضد ة  ,يمكدن اجرتكداز ىميهدا فد اتاداذ
بعض الف اررات واأل كام.
 -2إسهامها ف تفديم مول لمشكمة واقعية تمس الفرد أو المجتمح ويكون ب اجه ماسدة إلد
ل لها  ,وهنا يجب أن تكون الفكرة المنتجة ممبية ل اجة فردية أو اجتماىيدة كمدا يجدب
أن ترتبط بأي مجال من المجاجت ,وتتصا بالواقعية وتكون قابمة لمتطبيدق وليسدت أفكدار
ايالية ,وتتميز بالدقة من يث المضمون والصيافة والمفظية  ,وذلك مدن أجدل وضدو ها
ف ذهن المستفيد منها وتساىد ىم وضح الاطط التطبيفية المناسبة لها .
ويتطمددب التفكيددر المنددتج بعددض الشددروط التد تجعمدده يظهددر بصددورة منطفيددة ,وتجعمنددا ن كددم
منتجددا ,وتتمثددل ف د ضددرورة التفكيددر ف د العديددد مددن األفكددار
ىم د تفكيددر الطالددب بأندده تفكيد ًا
در ً
المرتبطة بالموضوع /المشكمة وتتصل بها مباشدرة ,وأن تكدون األفكدار متنوىدة وفيدر اىتياديدة,
كمددا يجددب أن يضدديا الطالددب األفكددار الجدي ددة إل د أفكددار ؛ وذلددك لتظهددر بشددكل أفضددل وتعتبددر
إنتاجات إبداىية مبتكرة(.ناديا السرور,ثابر سين)44 ,3141,

أٍنية تينية التفهري امليتج لدى طالب املزحلة الجاىوية
وتنميددة مهددارات التفكيددر تعتبددر إ دددى متطمبددات الفددرن ال ددال ونظ د ار ألهميتهددا أبدددت الدددول
كبير ف تنمية أنماط التفكير ومهاراته الماتمفة لدى طالبهدا لمدا لده مدن أهميدة بالغدة,
اهتماما ًا
ً
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واذا كان التفكير يمكن تعممه فانه يفح ىم ىاتق المؤسسات التربوية تهيبة العوامل والظدروا
الت تساىد ىم تنميته(.سعيد ىبد العزيز )54 ,3142 ,؛ فالتعميم الص يي هو الذي يعتمدد
ىم األسس الفعالة الت تسهم ف بناء مهارات التفكير لدى الطالب ب يث ينم لدديهم قددرات
ومهدارات قابمدة ىمد ىمميدات الت ميدل واجسدتنتاج ىنددما يدرسدون موضدوىات معيندة وماتمفددة
مما يؤدى إل تشكيل ووجود نظام تربوي ناجي ( جالل البرقعاوي)22 ,3141,
ويشير ك ٌل من (ناديا السرور ,ثابر سدين)Licia,L,2018,131-133(,)22 ,3141,
إل أن أهمية تنمية التفكير المنتج تتمثل ف قدرته ىم توفير الفدرص الكافيدة لمطدالب إنتداج
الكثيددر مددن اج تمدداجت الممكنددة الااصددة بددالفكرة /المشددكمة ,واتا ددة فرصددة لددديهم بالتعامددل مددح
وصا مشكمة مفتو ة ومطموبة ,كما يساىد فد

دل المشدكالت بشدكل فعدال وبطدرق إبداىيدة,

اجهتمام بما يتطمبه توليدد األفكدار وانتاجهدا مدن جدودة الفكدرة ومددى ارتباطهدا بالموضدوع بشدكل
مناسب ومباشر,إمكانية ال كدم ىمد كدم األفكدار والفددرة ىمد ف صدها وتفييمهدا ,ال درص ىمد
مدددى كددون األفكددار مفيدددة وجيدددة وامكانيددة تطبيفهددا وارتباطهددا بددالواقح ,إنتدداج أفكددار تتصددا
بالتوازن

دور املعله يف تينية التفهري امليتج
يتمثدددل دور المعمدددم ال فيفددد لددديس فددد نفدددل المعرفدددة ف سدددب وانمدددا تدددوفير كافدددة الفدددرص
التعميميددة لمطددالب مددن أجددل بندداء معددارفهم بأنفسددهم مددن اددالل الممارسددة والتطبيددق والتنظيددر
والمناقشة والف دص وذلدك يدأت مدن ادالل اجهتمدام بتنميدة التفكيدر؛ ألن إىطداء الطالدب أدوات
المعرفة ليستادمها أفضل من نفل المعرفدة وتفدديمها لده( .إبدراهيم ال ميددان )423 ,3112 ,
كمددا يتطمددب مندده أن يكددون قدددوة لطالبدده و ددثهم ىم د اجنفتدداح ىمد ماتمددا ارراء ومناقشددتها
وىدم التعصب واجن ياز لفكدرة معيندة راسداة فد أذهدانهم ,وضدرورة اهتمامده بالتغذيدة الراجعدة
وتفويم األفكار وتصويب طرق التفكير وأن يعدودهم ىمد إنتداج أكبدر قددر مدن األفكدار المرتبطدة
بالمشكالت وتنويح األنشطة التعميمية لتغط جميدح اجدات المتعممدين ومسدتوياتهم المعرفيدة(.
م سن ىطية )21 ,3142,
كما يجب أن يفوم بطرح األسبمة الت مدن االلهدا يفدوم الطدالب بعمميدة ىصدا ذهند

دول

الفضددية المطرو ددة ىمدديهم ,ومسدداىدة الطددالب ىمد توضدديي أفكددارهم وارشددادهم إلد مزيددد مددن
مصادر التعمم إذا تطمب األمر ,باإضافة إل تشجيعهم ىم ا ترام الرأي األادر واتاداذ قد اررات
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منطفيددة مناسددبة ,ومسدداىدتهم ىم د طددرح األفكددار وأن أفكددارهم ذات قيمددة ممددا يسدداىدهم ىم د
إيجدداد وانتدداج مددول إبداىيددة لممشددكالت والمواقددا الت د ت دواجههم (.فهدديم مصددطف ,3113 ,
)14-11

اإلجزاءات التدريضية اليت يضتخدمَا املعله لتينية التفهري امليتج لدى الطالب.
 ت ديد الفصل الذي يرفب ف التدريس له. ت ديد المهارة الااصة بالتفكير المنتج المستهدا تنميتها. ت ديد موضوع الدرس أو المشكمة أو الفكرة . اجىتمدداد ىمد طددرق التدددريس المناسددبة واألنشددطة التد تسددتثير تفكيددر الطددالب ددولالموضوع مثل " سرد موقا  ,قصة ,سؤال  ,دث جاري.
 إمداد الطالب بالمصادر واألساليب المناسبة لمستواهم وتوجيههم إليها لكد تسداىدهمىم فهم بعض المفردات والعناصر المرتبطة بالنشاط أو المهارة المستهدفة ,أو فهدم
مفهوم معين(.ناديا السرور ,ثابر سين)32 ,3141,

مهوىات التفهري امليتج
ويتكون التفكيدر المندتج مدن مكدونين أساسديين وهمدا التفكيدر الناقدد والتفكيدر اإبدداى
وسوا تفوم البا ثة بتوضي هما ىم الن و األت :
أوالً :التفهري الياقد Critical Thinking
يتصا التفكير الناقد بأنه نشاط ىفم هادا يعتمد ىم استادام التأمدل ويسدتند إلد ال جدج
المنطفية من أجل الوصول إل األ كام الصدادقة التد تبند ىمد معدايير منطفيدة مفبولدة ,كمدا
أنه يتكون من مجموىة مهارات يمكن استادامها سواء ف صورة منفدردة أو مجتمعدة ,وتتددرج
ت ت فبات الت ميل والتركيب والتفويم ,كما أنه نوع مدن أندواع التفكيدر المتفدارب والمركدب؛ يدث
يهتم بف ص ال مول وتفييمها ف ضوء معايير م ددة ,وينصدب ىمد اتاداذ الفد اررات بشدأن مدا
نفعمدده ونفددوم بدده ,ويتطمددب مهددارات وقدددرات متعددددة ,ولددذلك يعتبددر الددبعض نددوع مددن التفكيددر
الشددامل ,ويهددتم التفكيددر الناقددد باسددتاالص النتددابج بشددكل منطف د بعيددد ىددن الت يددز والعوامددل
الذاتية ألنه يفوم ىم الرفض أو اجىتراض بشدكل يدادي ألنده يفدوم بإاضداع المعمومدات إلد
ىممية فرز موضوى وت ميل بهدا الكشا ىن مدى تواؤمها واتسداقها مدن أجدل التمييدز بدين
ما هو سميم وما هو ااطئ (.م سن ىطيه)414-411 ,3142,
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مفَوو التفهري الياقد
 التفكير الناقد هو نوع من أنواع التفكير ىدال الرتبدة ويعتمدد ىمد اسدتادام مهدارات التفكيدرالعميا
 -التفكيدددر الناقدددد ىندددد مدددورو وخادددرون et al 4652

 Mooreأنددده الفددددرة ىمددد ف دددص

المعمومات وال مول من أجل تفويمها (.ىدنان العتوم وخارون)44 , 3113,

معايري التفهري الياقد
يشددير كددل مددن ( إب دراهيم ال ميدددان ( ,)21-16 ,3112 ,ىدددنان العتددوم وخاددرون,3113 ,
 (,)43سعيد ىبد العزيدز(,)442 ,3142,م سدن ىطيدة  )434 ,3142,أن معدايير التفكيدر
الناقد تتمثل ف :
 الوضوح :ويفتض أن تكدون الفكدرة واضد ة تد يمكدن فهمهدا بشدكل صد يي واصددار كدمبشأنها ,الص ة /الصدق  :وهنا يمزم أن تكون الفكرة صادقة وص ي ة فأ يانا قدد تكدون الفكدرة
واضددد ة ولكنهدددا ليسدددت صدددادقة ولدددذا يجدددب صددد تها وصددددقها ,الدقدددة :ويادددتص هدددذا المعيدددار
بمعالجددة الفكددرة بشددكل دقيددق والتعبيددر ىنهددا بدقددة وتفصدديل,الددربط  :ويت دددد ف د مدددى ارتبدداط
اجفتراضات واأل كام الت يصدرها الفرد واتصالها بالموضوع ,العمدق :أي التعمدق فد الفكدرة أو
الموضوع بشكل يعكس تناول المشكمة بعمدق والبعدد ىدن السدط ية ,اجتسداع :النظدر إلد كافدة
جوانب الموضدوع ب يدث ج يدتم إففدال جاندب منهدا مدن اجدل تكدوين امفيدة معرفيدة متسدعة ىدن
الموضوع ,المنطق :ويتضمن اتااذ المنطدق واجسدتدجل فد إصددار ال مدول والفد اررات المطموبدة
وتتطمب المنطفية تنظيم األفكار وارراء وربطها بشكل منطف بالواقح.

خصائص التفهري الياقد
يتضددمن التفكيددر الناقددد بعددض الاصددابص والتد تتضددي فد التددأن فد اتادداذ الفد اررات
وتبند أفكددار م ددددة ,وااضدداع األ كددام إل د معددايير منطفيددة وىفالنيددة ,اجنفتدداح الددذهن ن ددو
جميددح ارراء واألفكددار وىدددم الت يددز إل د فكددرة مغمفددة ف د ذهددن الفددرد ,وطددرح التسدداؤجت الت د
تساىد فد فدتي نوافدذ متعدددة تدوفر رؤيدة األمدر مدن زوايدا ماتمفدة ,باإضدافة إلد الرجدوع إلد
المصددددادر الااصددددة باألفكددددار والمعمومددددات مددددن أجددددل تفويمهددددا وال كددددم ىمدددد مدددددى صدددد تها
وموثوقيتهدا ,كمدا يهددا إلد جمدح الشدواهد الماتمفدة واألدلدة المتعدددة التد يسدتند إليهدا الفددرد
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ىند اتاداذ قدرار معدين ,وت ميدل األفكدار إلد جزيبدات لمعرفدة مدا بينهدا مدن أسدباب وىمدل تدرتبط
بها (.م سن ىطية)425 ,3142 ,

أٍنية التفهري الياقد
يرى ك ٌل من (ىدنان العتوم وخارون ( ,)63-64 ,3113 ,م سن ىطية,3142 ,
 )435أن أهمية التفكير الناقد لمطالب تتمثل ف النوا ارتية:
 يساىد الفرد ف اجنفتاح ول وجهات النظر المتعددة وج يفتصر ىم رأي وا د كما يدفحالفرد إل التعمم من أاطابه وي رر من التبعية ويشجعه ىم اجىتماد ىم النفس كما
ي ثه ىم ىدم إتباع ارارين والتفميد األىم  ,واستادام العفل والمنطق وىدم اجىتماد
ىم العواطا والتأثر بها ,وربط األفكار بشكل منطف .
 تنمية قددرة الفدرد ىمد التفصد والف دص والت ميدل والب دث ىدن ال فدابق والمعمومدات بشدكلجدي واصدار األ كام معتمدا ىم استادام المنطق من اجل إتبداع الموضدوىية والبعدد ىدن
الذاتيددة واجن يازيددة وتنميددة قدددرات الفددرد ىم د المناقشددة وال دوار الهددادا والتواصددل وتفهددم
وجهات نظر ارارين.
 التمييز بين الصواب والاطأ وارراء الباطمة والص ي ة والرأي وال فيفدة ,واجسدتفادة مدن أراءارارين ووجهات نظرهم وتشجعيه ىم تفبل النفد من ارارين ونفدهم بشكل ايجداب بنداء
وربط النتابج بمسبباتها وربط المفدمات بنتابجها الت تمزم ىنها وتتصل بها.

مَارات التفهري الياقد
يشتمل التفكير الناقدد ىمد ىددة تصدنيفات ومهدارات كمهدارة اجسدتفاللية فد التفكير,ت ديدد
مصداقية مصادر المعمومات ,اإ اطة بجواندب الموضدوع  ,التعامدل بمروندة ,الب دث ىدن بددابل
ىديددددة لمموقدددا ,فدددرز األدلدددة وال جدددج الغامضة(.سدددعيد ىبدددد العزيدددز , )22 ,3142 ,كمدددا
يشير(م سددن ىطيددة  )414 ,3142,إل د أن مهددارات التفكيددر الناقددد تتمثددل ف د الفدددرة ىم د
التمييز بين ال فابق وارراء ,التمييز بين المعمومات واجدىداءات ,ت ديدد مسدتوى دقدة العبدارة ,
تعددرا اجدىدداءات وال جددج ,ال كددم ىم د مصددداقية مصددادر المعمومددات ,ال كددم ىم د مدددى قددوة
ال جة والبرهان  ,التنبؤ بما يترتب ىم ال مول والف اررات.
ويعد تصنيا واطسون وجميسر من أبرز التصنيفات الااصة بالتفكير الناقدد يدث ددد بعدض
المهارات الااصة بالتفكير الناقد وه :
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 مهددارة التعددرا ىم د اجفتراضددات :وتعن د الفدددرة ىم د التمييددز بددين درجددة صدددق معمومدداتم ددة وىدم صدقها والتمييز بين ال فيفة والرأي والهدا من المعمومات المعطاة.
 مهارة التفسير :وتاتص بت ديد المشدكمة والتعدرا ىمد التفسديرات المنطفيدة واىطداء تفريدرول مدى قبول التعميمات والنتابج الموجودة.
 مهارة اجستنباط :وه الفدرة ىم ت ديد بعض النتابج الت تترتب ىم مفددمات م دددة أومعمومات سابفة لها.
 اجستنتاج :وهو استاالص نتيجة مدن فدابق كعيندة سدواء أكاندت مال ظدة أو مفترضدة كمداتعن الفدرة ىم إدراك ص ة النتابج أو اطبها ف ضوء ما سيتوفر من فابق.
 تفويم ال جج :وتاتص بتفويم األفكار واألدلة المطرو ة ول المشكمة والتمييز بدين ال جدجالفوية والضعيفة واصدار كما ول مدى كفاية المعمومدات ,كمدا يشدير تصدنيا فاشديون
 Facioneإل أن مهارات التفكير الناقد تتمثدل فد التفسدير ,الت ميدل ,التفويم,اجسدتدجل,
الشرح ,تنظيم الذات (.ىدنان العتوم وخارون)46 -45 ,3113 ,
ثاىياً  :التفهري اإلبداعي Creative thinking

مفَوو التفهري اإلبداعي:
 التفكير اإبداى يعرا بالعممية العفمية الت يمر فيها الطالب بم ار ل متتابعة ,بهدا إنتداجأفكار جديدة لم تكدن موجدودة مدن قبدل ,وذلدك ىندد تفاىمده مدح المواقدا التعميميدة المتعمفدة
فدد المندداهج ,وتددتم فدد مندداخ يسددود اجتسدداق واجرتبدداط والتددبلا بددين مكوناتدده( إبددراهيم
ال ميدان )426 ,3112,
 وىرفه أولسون  4666بأنه العممية الذهنية التد يدتم فيهدا توليدد األفكدار الجديددة  ,وتعدديلأفكار أارى ف ابرة معرفية سابفة لتكوين مول جديدة.
 كما ىرفه اير اهلل بأنه :قدرة الفرد ىم أن ينتج إنتاجاً يتميز بأكبر قدر ممكدن مدن الطالقدةالفكريددة  ,والمرونددة والتمفابيددة والتددداىيات البعيدددة  ,وذلددك اسددتجابة مندده لمشددكمة أو مثيددر
معين( .م سن ىطية)312 ,3142,
ويعددد اإبددداع ظدداهرة يتصددا بهددا البشددر الددذين وهددبهم اهلل نعمددة العفددل ,وهددو ظدداهرة ذهنيددة
يسدددتادمها الفدددرد لمعالجدددة المشدددكالت بطريفدددة فريددددة ؛ألنددده يتضدددمن إنتاجدددا يتصدددا بالجددددة
واألصالة ف تكوين أبنية جديدة نتيجة تفاىل الفرد مح الابرات الت يكتسبها مدن البيبدة  ,مدن
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أجل الوصول إل صور جديدة(.سعيد ىبد العزيز )53 ,3142 ,كما أنه ىمميدة فصدل ووصدل
متواصددمة فاألفكددار اإبداىيددة تددأت مددن اددالل توصدديل فكددرتين تبدددوان فيددر متصددمتين أ دددهما
بدددداألارى ؛ فيددددأت اإبددددداع هنددددا لمعثددددور ىمدددد الددددرابط الافدددد بينهما(.أندددددرو جرانددددت وجايددددا
جرانددت,)464 ,3142,كمددا يعتبددر مر مددة متفدمددة مددن م ار ددل التفكيددر؛ فددإذا تددم تنميددة مهددارة
التفكير بشكل متزن وفعال فإننا نصل مر مة متفدمة ,وقد تتطور ف

ال كان الشداص ي مدل

المؤهالت الكافية إل مر مة اإبداع ؛ فهؤجء المبدىون ي تاجون كدل رىايدة واهتمدام؛ ليت دول
ذلددك السددموك اإبددداى إلدد مر مددة إنتاجيدددة لتسددهم وتسدداىد فدد بندداء المجتمعددات (.إبدددراهيم
ال ميدان )411 ,3112,
واإبداع يتطمب قدرات ذهنية ىالية وذات كفاءة كما أنده يتضدمن ىمميدات ذهنيدة كاجنتبدا ,
الددوى  ,اإدراك ,الترميددز ,التنظدديم مددن أجددل الوصددول إلد بمددورة وتشددكيل وانتدداج ابددرة إبداىيددة
جديدة فهو مر مة ديناميكية تبدأ من مر مدة توليدد األفكدار الجديددة ممدا هدو متدوافر لددى الفدرد
مددن معمومددات معمومددة لديدده ,ويعتبددر التددذكر قدددرة ذهنيددة لهددا دور فعددال ف د العمميددة اإبداىيددة
وتتطمدب وجددود مادزون معرفد مدن المفدداهيم والمعمومدات والتفسدديرات والتعميمدات ,كمددا تشددتمل
ىمميددة اإبددداع ىم د جددانبين وهمددا الف ددرة ىم د اكتشدداا موضددح الاطددأ ف د الموضددوع واثددارة
األسبمة الص ي ة وله (.ىدنان العتوم وخارون  (,)425 ,3113 ,م سن ىطيدة ,3142,
)314
أوج :نددوع
واسددتند جيمفددورد ف د تفسددير لعميمددة اإبددداع إل د ىدددة أبعاد/جوانددب وتتمثددل ف د ً

العمميدددة العفميدددة ,ثا ًنيدددا :ندددوع الم تدددوى /المضدددمون الدددذي يشدددغل العفدددل ,ثالثدددا :ندددوع الندددواتج
المت صددمة مددن تمددك العمميددة ,وأشددار إلد أن هددذ األبعدداد تشددتمل ىمد بعددض العمميددات العفميددة

والت تتمثل ف المعرفة وتعند مادزون المعمومدات ىندد الفدرد واسدتعادتها وقدت ال اجدة إليهدا,
دوج إل د
والتفددويم ويتصددل بإصدددار األ كددام ف د ضددوء اب درات الشدداص ومازون ده المعرف د  ,وصد ً

اإنتداج ويتمثددل فد إيجدداد مددول لممشددكمة التد يمدر بهددا الفددرد ,كمددا يوجددد نددوىين مددن اإنتدداج

وهمددا اإنتدداج التفددارب  Production Convergentوياددتص بإنتدداج معمومددات ص د ي ة,
وتكددون م ددددة مسددبفا ومتفددق ىميهددا ,واإنتدداج التباىدددي Production Divergent
ويتضمن إنتاج معمومات تتسم بالتنوع واجاتالا ,وج تاضح ألي اتفاق مسبق ممدا يشدير إلد
أصالتها (.م سن ىطية)341 -316 ,3142 ,
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وتستند ىممية اإبداع ىم م ورين وهما الم ور الايال ويتمثل ف تدفق األفكار ب رية
تامة وانتاج ىدد من الفرضيات والتايالت ويسع إل الوصول إل أهداا ج تتصا
بالوضوح أو الفهم بشكل كامل والم ور الواقع ويتمثل ف استادام المنطق واألسس
والمعايير العممية من اجل ت ويل األفكار الايالية إل واقعية باإضافة إل تنظيم األفكار
بشكل واضي وواقع  (.جالل البرقعاوي)24 ,3141,

مزاحل التفهري اإلبداعي
ويتضدددمن التفكيدددر اإبدددداى ىددددة م ار دددل كمدددا وردت فددد بعدددض األدبيدددات ومنهدددا( إبدددراهيم
ال ميدددان(,)33-31 ,3112 ,ىدددنان العتددوم وخاددرون(,)414-413, 3113 ,صددب

أبددو

جاللدده(,)11 ,3114 ,مددد ت أبددو النصددر(,) 22:24 ,3143 ,سددعيد ىبددد العزيددز,3142 ,
(,)62 -63م سن ىطية )333-334 ,3142 ,وتتمثل ف الم ار ل ارتية:
مزحلة اإلعداد Preparation
وتسم هذ المر مة باإىداد المعرف فتتشكل الامفية المعرفية الشاممة الت ترتبط بالموضدوع
وهنا يكون الفرد مهيبا من النا ية الذهنية والمعرفية من اجل التعامدل مدح المشدكمة أو الفضدية
وذلدددك مدددن ادددالل است ضدددار المعمومدددات والابدددرات الموجدددودة لديددده وتتضدددمن مر مدددة اإىدددداد
اجستعداد النفس إىمال الفكر واإىداد المعرف لجمدح المعمومدات مدن اجدل ت ديدد الصدعوبات
وجمح المعمومدات مدن المصدادر المتا دة وتنظديم المعمومدات وت فيدق اجسدتفادة منهدا وصديافة
فرضيات ف ضوء ما تم التوصل إليه.
مزحلة احلضاىة/االحتضاٌ Incubation
وهنددا يددتم إىمددال العفددل والفكددر ويفددوم بتشددايص المعمومددات وفرزهددا وتنفيتهددا واسددتاراج
المعمومددات فيددر المهمددة وازالددة ال شددو الددذي يعيددق سددرىة ال ددل وتتضددمن هددذ المر مددة ت ميددل
المشكمة إل أجزاء والتعمق فيها وتفييم المعمومات من يث أهميتها والت رر من األفكدار التد
ج تتصل بالموضوع/المشكمة ت يتم صيافة الفكرة الجديدة.
مزحلة اإلشزام Illumination
وهد مر مدة وجدة الفكدرة الجديدددة فد ذهدن الفددرد الدذي يمدارس اإبددداع وتظهدر الفكدرة فجددأة
وتصبي الابرات منظمة تمفابيا دون أن يتم التاطيط مسبفا لهدا فوصدا الدبعض هدذ المر مدة
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بأنها ل ظدة اإلهدام فتتضدمن وضدح مدوج كثيدرة متنوىدة  ,وااضداع ال مدول المفتر دة لعمميدة
نفد وتم يص من اجل ااتيار ال ل األمثل من بينها.
مزحلة التحكل /إعادة اليظز Verification
وتتم من االل ااتبار ال ل الذي تم ااتيار لمتأكد من ص ته وصال يته من االل التجريب
وت ديد ما يترتب ىميه من نتابج والوصول إل صيافة دقيفة له من أجل تعميمه.

مَارات التفهري اإلبداعي
 - 1الطالقة Fluency
وتت دد ف

قدرة الطالب ىم

إنتاج كم من األفكار تجا المشكمة المطرو ة أو

الفضية وتتطمب مهارة الطالقة السرىة والسالسة وتدفق األفكار,ولها ىدة جوانب /صور
ومنها:
 الطالقة المفظية  Fluency Verbatوتعن إنتاج وتوليد ىدد من الكممات أو األلفاظ وففاًلم ددات معينة.

 طالقة المعان /الطالقة الفكرية  Ideational Fluencyوه إنتاج وتوليد اكبر ىدد مناألفكار تجا قضية أو موضوع م دداً بشروط معينة وف زمن م دد.

 طالقة األشكال  :Figural Fluencyوتعن قدرة المتعمم ىم الرسم لألمثمة والتفصيالتاالل استجابته لمثير بصري أو وصف ( .ىدنان العتوم وخارون -414 ,3113,
 (,)413جالل البرقعاوي)26-25 ,3141 ,
 -3المرونة  : Flexibilityوتعن التفكير بطرق ماتمفة ومتنوىة فير الطرق الت اىتاد
ىميها الفرد ,وامكانية النظر إل المشكمة أو الفضية من زوايا متعددة وتتمثل ف درجة
السهولة ف تبن الفرد لموقفاً وتغيير لموقفاً أار وىدم تعصبه لفكر بعينها كما تشتمل

المرونة ىم جانبين وهما:

 المرونة التمفابية  : Involuntary Flexibilityوتاتص بإنتاج اكبر ىدد من األفكارالمتنوىة تتصل بالموقا/المشكمة.
 المرونة التكيفية  : Adaptive Flexibilityوتتضمن قدرة الفرد ىم تغيير وتعديل أفكارووجهات نظر وتعديل الزاوية الت

ينظر لموضوع التفكير من االلها (.م سن

ىطية)331 ,3142,
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 -2األصددالة  :Originalityوتعند أن تفكيددر الفددرد المبدددع يتميددز بدرجددة كبيددرة مددن األصددالة
وتتمثل ف اإنتاج فير المألوا من األفكار وتاتما ىن أفكدار الم يطدين بده  ,ويمكدن أن
تكددون الفكددرة أصدديمة إذا كانددت تتصددا بددالتميز وىدددم تكرارهددا لألفكددار الشددابعة  ,وتاتمددا
األصددالة ىددن المرونددة والطالقددة ف د أنهددا ج ته دتم بكددم األفكددار ,وانمددا تهددتم بفيمددة األفكددار
وتنوىها  ,كما تتصدا بدالنفور مدن أفكدار ارادرين وتفميددها ولديس النفدور مدن أفكدار الفدرد
ذاته ,وج ت تاج إل شروط تفويمية لنفد الذات والبيبة وتفويمهما  ,بل إىطاء الفرد ال ريدة
الكافية من اجل اإبداع(.ىبد الستار إبراهيم)34 -33 , 3113 ,
 -1ال ساسدية تجدا المشدكالت والفضددايا : Sensitivity To Problems & Issues
وه الوى بوجود مشكمة أو ضدعا فد مثيدر ونفدص فد موقدا معدين وم اولدة معالجتده
وتتضمن هذ المهارة إدراك الفرد لممشكمة واإ ساس بها وت يد مواطن الفوة والضدعا قبدل
ارارين (.م مد ريان (,)421 ,3111,مد ت أبو النصر)31 ,3143,
 -2التفويم  :Exvaluatingوتتمثل ف ال كم ىم جودة الفكرة وتكوين معيار تستند إليه
ىممية ال كم من اجل الت فق من ص ة الفكرة أو الفرار الذي تم التوصل إليه(.م سن
ىطيه)334 ,3142 ,

أٍنية التفهري اإلبداعي
يشير كد ٌل مدن ( أنددرو جراندت وجايدا جراندت (,)32 ,3142 ,م سدن ىطيدة,3142,
أفكدار
ًا
 )341 -342إل أن أهمية التفكير اإبداى تتمثل ف أنه  :يساىد األفدراد فد إنتداج
جديددددة ودمدددج األفكدددار الموجدددودة سدددابفًا فددد تراكيدددب جديددددة والتدددأقمم والتعامدددل مدددح المسدددتفبل
وت دياته ,والتكيا مح متطمبات ال ياة والعمل فيها.

بدج من النظر إليها ىم
موج لممشكالت الت يواجهها الفرد ًا
نظر لمضغوط ال ياةً ,
 إيجاد ًقادرا ىم معالجة المواقا بكفاءة وفعالية ىالية ,مما يجعمه
أنها ىوابق ,ويجعل الفرد ً
ل المشكالت.

قادر ىم
فعاج ف المجتمح ًا
ىضوا ً
ً
 يساىد ىم نمو وتطور العمل الذهن لدى األفراد مما يجعمهم قادرين التفكير بشكلمستفل.
 -البعد ىن التبعية والم اكاة والرتابة ف

التفكير ,ويؤدي إل

موج
توفير بدابل أصيمة و ً

إبداىية االقة وفير اىتيادية أو مسبوقة تجا المشكالت والفضايا الت
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وتنمية قدرات الفرد ن و ال دس والتنبؤ تجا األفعال والمواقا ,وتنمية الطالقة والتوسح
ف التفكير.
 يساىد الفرد ف تناول الموضوىات من ىدة جوانب متعددة وليس جانب وا دا ويمني الفردالفرص الكافية لتنمية مهارات المرونة واجستفاللية واألصالة ,كما يعزز ثفته بنفسه,
ويشجعه ف

اجىتماد ىم

النفس ويزيد من

ساسيته تجا المشكالت وتفديم

موج

إبداىيه لها.

معوقات تينية التفهري امليتج
يصددادا تنميددة التفكيددر بعدض المعوقددات التد تجعددل امددتالك الطددالب لدده أمددر صددعب ,وهددذ
المعوقات والصعوبات تعرقل مدن تدوافر لددى الطدالب ,وت درمهم مدن أىظدم هبده وهبهدا اهلل لهدم
وهد إىمددال العفددل ,يددث إن إىمالدده يددأت مددن اددالل ثدده وتدريبده الدددابم ىمد التفكيددر ,فمددن
اددالل إطددالع البا ثددة ىم د بعددض األدبيددات ذات الصددمة بموضددوع التفكيددر ,استامصددت بعددض
المعوقات الت تعوق من تنمية التفكيدر ىامده ,والتفكيدر المندتج ااصدة مثدل( صدفاء األىسدر ,
(,)33-34 ,3111كددارول جومددان(,)22 ,3141,سددعيد ىبددد العزيددز(,)64-62 ,3142,
جدددالل البرقعددداوي( ,)16 -14 ,3141 ,أنددددرو جراندددت و جايدددا جراندددت )24-23 ,3142 ,
وتت دد هذ المعوقات ف :
 وضح الفرضيات والاوا من الفشل ,واتباع الفواىد الجامدة واإجهاد الزابد.
 بعض العفبات الشاصية كضعا الثفة بالذات  -ال ماس المفرط -الشعور بالعجز
–التفكير النمط -التسرع والفصور ,وبعض العفبات اججتماىية كمفاومة التغيير,
وىدم الفدرة ىم اج تفاظ بالتوازن ,البعد ىن التنافس والتعاون .
 بعض المعوقات األسرية مثل العمق وممارسة التسمط  ,وانعدام رية الرأي -
التدهور والتدمير باإضافة إل ىدم اجنفتاح والاوا من التجديد.

مَارات التفهري امليتج
مددن اددالل مراجعددة البا ثددة لمدراسددات الت د هدددفت إل د تنميددة التفكيددر المنددتج ىبددر الم ار ددل
الدراسية الماتمفة وجدت البا ثة أن بعض الدراسات ااتمفت وتبايندت ىدن بعضدها الدبعض مدن
يث إىداد اجاتبارات والمفاييس والفوابم الااصة بمهارات التفكير المندتج ,فعمد سدبيل المثدال
ف ب ث "تهان الرسام  "3143 ,قامت البا ثة بإىدداد قابمدة بمهدارات التفكيدر المندتج وكدذلك
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يدث قدام البا دث بإىدداد

ااتبار ااص بالتفكير المنتج ,ودراسة "سدعد ىبدد الكدريم "3142 ,
ًا
قابمتين لمتفكير المنتج بشدفيه اإبدداى والناقدد ,واىدداد ااتبدارين تفكيدر إبدداى وتفكيدر ناقدد,
ودراسدددة " أجء األسدددمر , " 3143 ,يدددث قامدددت البا ثدددة بإىدددداد قدددابمت لمهدددارات التفكيدددر
اإبدداى وأاددرى لمتفكيددر الناقدد وأىدددت مفياسددا لمهدارات التفكيددر المنددتج " بينمدا دراسددة " سددالم
الجبوري  "3144 ,أىد البا ث ااتبا ار وا داً لمتفكير المنتج تكون من  33موقفاً.

وفد ضددوء مددا سددبق ىرضدده قامددت البا ثددة بإىددداد قابمددة مهددارات ااصددة بددالتفكير المنددتج

واستندت البا ثة إل اإطار النظري ومدا اشدتمل ىميده مدن أدبيدات ودراسدات متعدددة فد إىدداد
هددذ الفابمددة واىتمدددت البا ثدة ىمد بعددض مهددارات التفكيددر اإبددداى وبعددض مهددارات التفكيددر
الناقد  ,وذلك انطالقا مدن أن التفكيدر المندتج يتكدون فد األسداس مدن ندوى مدن التفكيدر وهمدا
اإبداى والناقد  ,و رصت البا ثة ىم إىداد الفابمة ف ثوب جديد من ادالل صديافة بعدض
المهارات الربيسة وما يرتبط بهدا مدن سدموكيات فرىيدة,والتد ىندد قيدام الطالدب بأدابهدا يتصدا
بأندده يفكددر تفكي د ارً منتج داً ,فددأرتكزت البا ثددة إل د بعددض األدبيددات والدراسددات ذات الصددمة وذلددك

لت ديددد قابمددة بمهددارات التفكيددر المنددتج ااصددة بطددالب المر مددة الثانويددة ويمكددن صددرها ف د (

صدددفاء األىسدددر(,)3111 ,فهددديم مصددددطف  (, ,)3113 ,م مدددد ريدددان ( ,)3111 ,إبددددراهيم
ال ميدان (,)3112 ,ىدنان العتوم وخارون(,)3113 ,صب

أبدو جاللده(,) ,)3114 ,ناديدا

السرور  ,ثابر سين(,)3141 ,كارول جومان (,)3141,مد ت أبو النصر( ,)3143 ,ىدز
ىبد السميح,سمر جشين (,)3143,سعيد ىبد العزيدز(,)3142 ,جدالل البرقعداوي( ,)3141,
م سدددن ىطيدددة(,3142 ,ىددددنان المصدددري(,)3144 ,ديندددا العدددراك ,يددددر مدددد اهلل)3145 ,
(,ىبددد الكددريم فددرج اهلل,م مددد أبددو السددكران , )3145 ,لوسدديا لمبيم د ( ,2018 Lucia
 )Lumbelliفمن االل اطالع البا ثة وقراءتها فد األدبيدات والدراسدات السدابفة قامدت بسدرد
مجموىة من المهارات الت ترتبط بالتفكير المنتج ومنها الطالقة  ,المرونة ,األصالة ,التوسدح,
التنبددؤ ,الت ميددل  ,اإسددهاب ,ال دددس ,التايددل  ,التركيددب ,الددربط المفدداجئ ,المفارنددة ,الت ويددل,
التركيددز ,التصددور ,التوليددد ,التمثيددل ,اجسددتنتاج ,تطددوير التفسدديرات ,التفويم,اجسددتفراء,التعرا
ىم د اجفتراضددات ,التفيدديم ,تنظدديم الددذات  ,الشددرح ,اجسددتدجل,إىادة البندداء ,التمادديص ,كشددا
المغالطات ,المال ظة ,كشا األاطاء ,ت ديد األولويات ,التتابح ,التمييز ,اإثبات ,التفنيد.
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تعكيب الباحجة حول مدى اصتفادة البحح مً اإلطار اليظزي
 تمكنددت البا ثددة مددن العددرض الكامددل إسددتراتيجية المكعددب مددن يددث مفهومهددا وطبيعتهدداواج دراءات تدريسددها ونمدداذج تصددميمها ومدددى أهميتهددا وت ديددد العالقددة بددين اسددتراتيجيه
المكعب ودورها ف تنمية مهارات التفكير المنتج.
 ت ديددد طبيعددة مددادة ىمددم اججتمدداع وأهددداا تدريسددها لممر مددة الثانويددة واصددابص طددالبهذ المر مة مما يساىد ف بناء أنشطة تناسب اصابصهم.
 ت ديددد طددرق إىددداد إسددتراتيجية المكعددب التد سددوا يددتم فد ضددوءها بندداء كتدداب الطالددبواىادة صيافة م توى الدروس.
 ت ديد الامفية النظرية لمتفكير المنتج وأهميته وطبيعتده ومكوناتده وت ديدد قابمدة بمهداراتالتفكيددر المنددتج كمددا مكددن اإطددار النظددري البا ثددة مددن إىددداد كتدداب الطالددب ودليددل المعمددم
وكذلك ااتبار مهارات التفكير المنتج.
إجزاءات البحح:
ولإلجابة ىن أسبمة الب ث تم إتباع الاطوات ارتية:
 -4السؤال األول  :ما مهارات التفكير المنتج الالزم تنميتها لطالب المر مة الثانوية ,تدم إتبداع
مجموىة من الاطوات إىداد الفابمة والت تمثمت ف :
 الرجوع إل الكتابات واألدبيات والدراسات السابفة ذات الصدمة لوضدح قابمدة مبدبيدة بمهداراتالتفكيدددر المندددتج وتضدددم الفابمدددة ىشدددرة مهدددارات أساسدددية وتتضدددمن كدددل مهدددارة ىددددد مدددن
السموكيات الفرىية.
 ىددرض الفابمددة ىمد السددادة الم كمددين والابدراء مددن قسددم المندداهج وطددرق التدددريس إبددداءخرابهم ول مدى مالبمة هذ المهارات لطالب المر مة الثانوية " الصدا الثدان الثدانوي",
وتددم وضدددح الفابمدددة فدد صدددورتها النهابيدددة وتشددتمل ىمددد ىشدددرة مهددارات أساسدددية وهددد
(الطالقددة  ,المرونددة  ,األصددالة  ,الددربط المفدداجئ  ,تنظدديم الددذات  ,إىددادة البندداء ,تطددوير
التفسيرات ,التمييز ,التمايص التفويم) )4( -
_________________________________________
( )4مم ق ( :)4قابمة بمهارات التفكير المنتج .
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-3السؤال الثان  :والدذي يتضدمن كيدا يمكدن اسدتادام اسدتراتيجية المكعدب فد تنميدة مهدارات
التفكير المنتج قامت البا ثة بارت :
أ :إىداد كتاب الطالب ف ضوء قابمدة مهدارات التفكيدر المندتج واسدتراتيجية المكعدب تدم إىدداد
كتدداب الطالب,وتمددت مر مددة اإىددداد ف د ضددوء بعددض الاط دوات والت د تتضددي ف د النفدداط
ارتية:
 ااتيدددار الو ددددة الدراسدددية يدددث تدددم ااتيدددار الو ددددة الثانيدددة مدددن كتددداب ىمدددم الدددنفسواججتمددددداع لمصدددددا الثدددددان الثدددددانوي بعنوان":المجتمدددددح والو ددددددات المكوندددددة لمبنددددداء
اججتماى وتم ااتيار هذ الو دة لألسباب ارتية":
 اىتمدددت الو دددة ىمدد أربعددة مواضدديح مرتبطددة بالبيبددة الم يطددة بالطالددب مددن يددثطبيعدددة المجتمدددح ومكوناتددده وتتمثدددل فددد ,الموضدددوع األول وهدددو البنددداء اججتمددداى ,
والموضوع الثان وهو "الجماىات اججتماىية" ,الموضوع الثالث "الدنظم اججتماىيدة" ,
الموضوع الرابح "التغير اججتماى "
-

تعتبددر مددن ضددمن الو دددات المهمددة بالكتدداب المدرس د

يددث أن موضددوىاتها متعددددة

ومتنوىة ت توى ىم المعمومات والمعارا التد تدرتبط بالبيبدة الواقعيدة والمجتمدح مدن
يث بنداء وجماىاتده ونظمده والتغيدرات اججتماىيدة ممدا يتديي الفدرص كافيدة لمطدالب
لتوليد األفكار وال مدول وارراء دول مدا يطد أر مدن مشدكالت ىمد الجماىدات وتماسدكها
وطريفدددة ىمدددل البنددداء اججتمددداى والدددنظم اججتماىيدددة وارثدددار الناتجدددة ىدددن التغيدددر
اججتماى .
 م تدددوى الو ددددة مدددتالبم بشدددكل يتناسدددب مدددح إسدددتراتيجية المكعدددب مدددن يدددث ىدددرضالموضوع ف ضوء أوجه المكعب الست مما يساىد ف تنميدة مهدارات التفكيدر المندتج
الربيسية والسموكيات الفرىية.
 أتا ددت األنشددطة المرتبطددة بالو دددة الفددرص المناسددبة لتدددريب الطددالب ىم د مهدداراتالتفكير المنتج مما يضف ىميها بالكثير من الفابدة فد

يداتهم العمميدة والمسدتفبمية,

يث يتمكن الطالب من االل هذ المهارات توليد وانتاج ال مدول المناسدبة لممشدكالت
بصورة منطفية.
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 تدددم ت ديدددد أهدددداا إجرابيدددة ااصدددة بكدددل درس مدددن دروس كتددداب الطالدددب واألنشدددطة
والوسدددابل التعميميدددة وطدددرق التددددريس المسددداىدة مدددح اسدددتراتيجية المكعددددب,والتفويم
النهدداب ىفددب كددل درس ,ثددم تددم ىددرض الكتدداب ىمدد السددادة الم كمددين فدد مجدددال
المناهج وطرق تدريس الفمسدفة وتدم ىمدل التعدديالت الالزمدة تد أصدبي الكتداب فد
صورته النهابية .مم ق ( -3أ) كتاب الطالب
 -2إىداد دليل المعمم
قامت البا ثة بإىداد دليل المعمم من االل الاطوات ارتية:
 بندداء الدددليل ىمدد الاطددوات اإجرابيددة إسددتراتيجية المكعددب فدد الدددروس الموجددودة
بكتاب الطالب .
 اشتمل دليل المعمم ىم المفدمة ,أهداا تدريس الموضدوىات الم دددة بالكتداب,طرق
التدريس,الوسدددابل التعميميدددة ,أسددداليب التفويم,الددددروس التمهيديدددة ونمددداذج تددددريس
باستادام إستراتيجية المكعب  .وتم ىرض الدليل ىم مجموىة من الم كمدين بمجدال
المنددداهج وطدددرق التددددريس لمتأكدددد مدددن صدددال يته ومددددى ارتباطددده بالكتددداب ومناسدددبته
لمطالب وتم ىمل التعديالت ت أصدبي الددليل فد صدورته النهابيدة .مم دق ( -3ب)
إىداد دليل المعمم
 -2السدؤال الثالددث والددذي يتضددمن فاىميددة اسددتادام اسددتراتيجية المكعددب فد تدددريس ىمددم
اججتماع لتنمية مهارات التفكير المنتج لدى طالب المر مة الثانوية
قامت البا ثة بإىداد ااتبار مهدارات التفكيدر المندتج وذلدك لمكشدا ىدن دور اإسدتراتيجية فد
ت فيق هدا الب ث من االل الاطوات ارتية:
*ت ديددد الهدددا مددن اجاتبددار :يهدددا اجاتبددار إلد قيدداس مهددارات التفكيددر المنددتج لدددى طددالب
المر مة الثانوية" الصا الثان الثانوي"
*ت ديد أبعاد اجاتبار :وتتمثل أبعاد اجاتبار فد مهدارات التفكيدر المندتج والتد تتضدمن ىشدر
مهارات تم ت ديدها ف الفابمة سابفاً.

*صدديافة مفددردات اجاتبار:اىتمدددت البا ثددة ف د صدديافة مفددردات اجاتبددار والت د تمثمددت ف د
صورة أسبمة مفاليه ىددها ىشرة أسبمة يعفبها مفردات فرىية أ,ب,ج ,مفسمة إل أجدزاء منهدا
مرتبط بالمشكالت الواقعية وبعدض المواقدا ال ياتيدة  ,لتفديس فد النهايدة مددى تمكدن الطالدب
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من مهارات التفكير المنتج السابق ذكرها ,ويتكون اجاتبدار مدن ىشدرة أسدبمة والدرجدة العظمد
لالاتبار ككل ه ( )411درجة )2(.
الدراسة اجستطالىية جاتبار مهارات التفكير المنتج.
تم تطبيق اجاتبار ف صورته األولية ىم ىينه استطالىية  ,من طالبدات الصدا الثدان
الثانوي بمدرسة الشهيد أ مد ىسكر الثانوية بنات بدالعريش وتكوندت العيندة مدن( ) 34طالبدة,
يدددوم األ دددد الموافدددق 3131/3/46م ,وبعدددد اجنتهددداء مدددن التطبيدددق ,قامدددت البا ثدددة بتوضددديي
صيافة بعض األسبمة المتضمنة باجاتبدار ,ومدن ادالل التطبيدق ىمد العيندة اجسدتطالىية تدم
التعرا ىم :
 -ضبط اجاتبار وذلك من االل:

ساب صدق وثبات اجاتبار:

أوجً :صدق اجاتبار:

 -الصدق التمييزي :تم ساب الصدق التمييزي من االل ترتيب درجات مجموىدة الدراسدة

ترتيبددا تناز ًليددا ,ثددم ت ديددد الميدزان العمددوي (أىمد  % 34مددن أفدراد العينددة) وت ديددد المي دزان
ً
األدن (أدن  %34من أفراد العينة) ,ومن ثم ساب دجلة الفرق بدين طرفد الميدزان فد
اجاتبار (العموي  -السدفم ) ,و سداب النسدبة ال رجدة لهدا ,والجددول التدال يوضدي قيمدة
النسبة ال رجة.
خذول ()1
انُسجخ ان رخخ ن سبة انصذق انتًُُسٌ نالختجبر
انًُساٌ

انعذد

انًتىس

االَ راف
انًعُبرٌ

األعهً

:

84

498.8

األدًَ

:

769::3

691:4

درخخ
ان رَخ

14

_______________________________________
( )3مم ق (أ) :كتاب الطالب .مم ق(3ب) :دليل المعمم .
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( )2مم ق ( : )2ااتبار مهارات التفكير المنتج.
يتضي من جدول ( )4أن قيمة النسبة ال رجة أكبر من الدرجة المعيارية  3.25مما
صابيا ىند مستوى دجلة ( ,)1.14يث أن النسبة ال رجة تكون دالة
يدل ىم أنها دالة إ
ً
صابيا ىند مستوى دجلة  1.12إذا زادت قيمتها ىن الدرجة المعيارية  ,4.63وتكون دالة
إ
ً
صابيا ىند مستوى دجلة  1.14إذا زادت قيمتها ىن الدرجة المعيارية  3.25مما يشير
إ
ً
إل قدرة اجاتبار ىم التمييز.

 الصدق البناب  :وذلك من االل ساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل ىبارة وبينالدرجة الكمية لالاتبار وكذلك بين درجة كل بعد وبين الدرجة الكمية لالاتبار ,وذلك كما يم :
خذول ()6
لُى يعبيالد االر جبط ثٍُ درخخ كم عجبرح وثٍُ انذرخخ انكهُخ نالختجبر
انذالنخ
يعبيم االر جبط
رلى انعجبرح
غُر دال
49116
1
غُر دال
496
6
غُر دال
4949.
7
غُر دال
49188
8
4949
49988
9
غُر دال
49793
:
4949
49966
3
4941
49:4:
8
غُر دال
496:.
.
غُر دال
497:8
14

ثانياً :ثبات اجاتبار

لمتأكد من ثبات ااتبار مهارات التفكير المنتج تم ساب الثبات بأكثر من طريفة كما يم :
 -4الثبات بطريفة ألفا كرونباخ.
 -3الثبات بطريفة التجزبة النصفية (سبيرمان – براون).
 -2الثبات بطريفة التجزبة النصفية (جتمان) .وذلك باستادام برنامج الت ميل اإ صاب
 SPSSوجاءت النتابج كما بالجدول التال :
أنفب كروَجبخ
494.7

خذول ()7
لُى يعبيالد جبد االختجبر
انتدسئخ انُصفُخ (سجُريبٌ – ثراوٌ)
49634
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ويتضي من جدول ( ) 2أن معامالت الثبات مرتفعة ,مما تشير إل

ثبات اجاتبار بدرجة

يمكن اجطمبنان إليها.
ثالثاً :زمن اجاتبار تم ساب الزمن الالزم لالاتبار والذي استغرق (ساىتين ونصا)
 -تص يي اجاتبار :

اىتمدددت البا ثددة ىمد إتبدداع طددريفتين فد تصد يي مفددردات اجاتبددار ,فالنسددبة لممفددردات
التد تتطمددب إجابددة وا دددة ىندددما يفدددم الطالددب إجابددة صد ي ة ي صددل ىمد درجددة أو درجتددين
وففددا لطبيعددة السددؤل وىندددما يفدددم إجابددة ااطبددة ي صددل ىم د درجددة " صددفر " ,وأمددا بالنسددبة
لممفددردات التدد تتطمددب إجابددات مفتو ددة وتاتمددا مددن طالددب ألاددر شددرط أن تكددون اإجابددات
منطفيدددة ففدددد تدددم إتبددداع مفيددداس تصددد يي " "Ruiprcsوهدددو الاددداص " بفدددوابم تفددددير األداء"
وياتص هدذا المفيداس بتفددير األداء لددى الطالدب ,فانطالقداً مدن أن كدل طالدب لده أداء ياتمدا

ىن أقرانه ف إجابات المفردات الت تتطمب أراء و مول ومفتر ات من جاندب الطالدب ,فمجدأت
البا ثددة إل د إتبدداع هددذا المفيدداس ؛ فيعتمددد تفيدديم األداء ىم د تفدددير مسددتويات متعددددة ألداء
الطالب أو استجاباتهم تجا المفردات الت يكدون ىميهدا اادتالا مدن جاندب المصد ي ؛ لدي كم
ىم أداء الطالب الفعمد لكدل مفدردة ىمد

دد  ,وتشدتمل قدوابم تفددير األداء ىمد ىددة طرابدق

منهددا " ق دوابم تفدددير كميددة  ,ق دوابم تفدددير ت ميميددة وتشددمل بطاقددات رقميددة  ,بطاقددات وصددفية ,
بطاقات رقمية وصفية.
بطاقة التفدير الرقمية الوصفية:
وهذا النوع من البطاقات يجمح بين النوىين ( الرقمية والوصفية) ولفدد اسدتندت البا ثدة إلد
ذلك النوع مدن البطاقدات ىندد تصد يي مفدردات اجاتبدار التد تتطمدب إجابدات مفتو دة ومتعدددة
ومتنوىة تاتما مدن طالدب ألادر يدث اتبعدت هدذا الجددول لبطاقدات التفددير الرقمد الوصدف ,
ىند تصد يي مدا قدمده الطدالب مدن أفكدار ومفتر دات وأراء و مدول تجدا مفدردات اجاتبدار فد
التطبيق الفبم وكذلك التطبيق البعدي لالاتبار.
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خذول()8
َىضح ًَىرج نجطبلخ انتمذَر انرلًُخ انىصفُخ
ي كبد انتمُُى
ُىع اِراء ووضىحهب
ويُطمُتهدددب وار جبطهدددب
ثددبنىالو ويددذي ا سددبق
ان هددىل يددو انًنددكالد
وأصددددددبنتهب وإيكبَُددددددخ
طجُمهب9

يًتبز()7
عٍُ أٌ انطبنت لذو
انعذَددذ يددٍ األكفكددبر
وانًمترحدددددددددددددددددددبد
وان هددددددىل ددددددر ج
ثنددددددددددددكم كجُددددددددددددر
ثبنًنكهخ انًطروحخ

خُذ خذا ()6
عٍُ أٌ انطبندت
لدددددددددذو أكفكدددددددددبر
ويمترحددددددددددددددبد
وحهدددىل دددر ج
ثبنًنددددددددددددددددددكهخ
انًطروحخ

خُذ()1
عُددٍ أٌ انطبنددت
لددددددددددذو أكفكددددددددددبر
ويمترحدددددددددددددددبد
وحهددددىل ددددر ج
إنددددددٍ حددددددذ يددددددب
ثبنًندددددددددددددددددددكهخ
انًطروحخ 9

غُر يرضٍ()4
عُدددددٍ أٌ انطبندددددت
لذو أراء وحهدىل ال
دددددر ج ثبنًندددددكهخ
وال تسدددددددددددددددددددددددددى
ثبنًُطمُخ9

 ت ديد التصميم التجريباقتصر تطبيق الب ث ىم مجموىة تجريبية وا دة تكونت من ( )32طالبة من طالبات الصدا
الثددان الثددانوي بمدرسددة العددريش الثانويددة بنددات بددالعريش ,وتددم تطبيددق ااتبددار مهددارات التفكيددر
المنتج تطبيق قبم ىم ىينة الب ث ,ثم التدريس باسدتادام اسدتراتيجية المكعدب ,ثدم التطبيدق
البعدي ىم ىينة الب ث,واقتصر التصميم التجريبد ىمد مجموىدة وا ددة ىمد الدرفم مدن أن
إجمال ىدد طالبدات الصدا الثدان الثدانوي يتعددى المابدة والعشدرون ( )431وذلدك يرجدح إلد
أن ىينة الب ث من طالبات المر مة الثانوية الصا الثان وتتسم طبيعة هدذ المر مدة بالغيداب
المتكرر واجىتماد ىم الدروس الاصوصية مما جعل ىدد ال ضور م دود.
 التطبيق الفبم ألداة الب ثقبددل البدددء ف د التدددريس لمجوىددة الب ددث التجريبيددة  ,قامددت البا ثددة بددالتطبيق الفبم د جاتبددار
مهارات التفكير المنتج ىم مجموىة الب ث والت بمغ ىددهم ( )32طالبة ,وذلك يدوم الثالثداء
الموافق  ,3131/3/34وبعدد اجنتهداء مدن التطبيدق الفبمد  ,قامدت البا ثدة بتصد يي إجابدات
الطالبات ورصد الدرجات.
 التدريس لمجموىة الب ثتددم البدددء فدد التدددريس لمجموىددة الب ددث وامتدددت فتددرة التطبيددق مددن يددوم األربعدداء الموافددق
 3131/3/33م إل يوم الثالثاء الموافق3131/2/41م
 التطبيق البعدي ألداة الب ثوبعددد نهايددة التدددريس لمجموىددة الب ددث تددم التطبيددق البعدددي جاتبددار مهددارات التفكيددر المنددتج
ىمددد مجموىدددة الب دددث وذلدددك يدددوم األربعددداء الموافدددق3131/2/44م ,لفدددد بددددأ التطبيدددق يدددوم
 3131/3/33وانته يوم  3131 /2/44قبل فرض فترة ال ظر وتأجيل الدراسة بشدكل فعمد
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وذلك نظد ارً لمظدروا التد ىدان منهدا العدالم ىامدة والمجتمدح المصدري ااصدة بدايدة مدن شدهر
يناير وانتشدار الوبداء العدالم المعدروا " بفيدرس كوروندا" أدى إلد نشدر الادوا والدذىر لددى
العديد من الطالبات مما جعل ىدد ال ضور م دود واوا األهال ىم الطالبات ومدنعهم مدن
ال ضددور .ولددذلك اقتصددر التجريدب ىمد ىدددد  32طالبددة قامددت البا ثددة بتجمدديعهم مددن كافددة
الفصول.

أو ًال  :ىتائج البحح ومياقشتَا
( )4ااتبار ص ة الفرض األول:الذي ينص ىم  :يوجد فدرق ذو دجلدة إ صدابية ىندد مسدتوى
دجلة ( )α ≤ 1.12بدين متوسدط درجدات طالبدات مجموىدة الب دث التجريبيدة فد التطبيفدين
الفبم والبعدي جاتبار مهارات التفكير المنتج لصالي التطبيق البعدي.
وجاتبار ص ة الفرض األول تم استادام ااتبار (ت) ل ساب دجلة الفرق بين متوسط
درجات طالبات مجموىة الب ث ف التطبيفين الفبم والبعدي جاتبار مهارات التفكير المنتج,
وتم ذلك باستادام برنامج الت ميل اإ صاب  .SPSSكما تم ساب جم التأثر من االل
ساب كل من معامل  Cohen's dو معامل ) ,Eta Squared (2وذلك باستادام
برنامج الت ميل اإ صاب هريدي ل ساب الفاىمية و جم التأثير  ,)*(H-EESCوجاءت
النتابج كما تظهر ف الجدول ارت :
خذول ( )9
َتبئح اختجبر (د) ن سبة دالنخ انفرق ثٍُ يتىسطٍ درخبد طبنجبد يدًىعخ انج
انمجهٍ وانجعذٌ الختجبر يهبراد انتفكُر انًُتح
انتطجُك

انعذد

انًتىس

لجهٍ
ثعذٌ

67

799:9
38983

(*)

االَ را
ف
انًعُبر
ٌ
7981
7989

درخخ
ان رَخ
66

اختجبر (د)
انمًُخ

انذالنخ

:697.

4941

كفٍ انتطجُمٍُ

يعبيم Cohen's
d
حدى
انمًُخ
انتأ ُر

يعبيم Eta
)Squared (2
حدى
انمًُخ
انتأ ُر

ضخى

ضخى

14937

49..

برنامج هريدي لحساب الفاعمية وحجم التأثير  H-EESCهو برنامج تحميل إحصائي خاص بحساب الفاعمية

وحجم التأثير لمبرامج والبحوث التربوية – مسجل بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات بو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات – برقم ( )8222لسنة .8102
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يتضي من الجدول أن قيمة (ت) الم سوبة دالة ىند مستوى دجلة  1.14مما يدل
صابيا بين التطبيفين الفبم والبعدي ف مهارات التفكير المنتج ,كما
ىم وجود فرق دال إ
ً
يتضي من الجدول ( )2والجدول المرجع ل جم التأثير( )3أن قيم جم التأثير الم سوبة
ضام ,أي أنه يوجد جم تأثير ضام إستراتيجية المكعب ف تدريس ىمم اججتماع ف تنمية
بعض مهارات التفكير المنتج .وبذلك يت فق الفرض األول ,وهو أنه يوجد فرق ذو دجلة
إ صابية ىند مستوى دجلة ( )α ≤ 1.12بين متوسط درجات طالبات مجموىة الب ث ف
التطبيفين الفبم والبعدي جاتبار مهارات التفكير المنتج ,وهذا الفرق لصالي التطبيق البعدي.
خذول ():
اندذول انًرخعٍ ن دى انتأ ُر ثذالنخ يعبيم كىهٍُ ويرثو إَتب
حدى انتأ ُر
األسهىة
كجُر خذا
كجُر
يتىس
صغُر
ضئُم
– 1914 – 4984
– 4994
– 4964
ألم يٍ
يعبيم
198.
194.
493.
498.
4964
كىهٍُ d
49676
49178
يرثو إَتب
– 4949. – 49414
ألم يٍ
–
–
49173
49498
49414
)(2
4979.
49671
انًصذر( :عسد عجذ ان ًُذ حسٍ ,6411 ,ص)688

ضخى
1994
كفأكثر
497:4
كفأكثر

( )3ااتبار ص ة الفرض الثان :الذي ينص ىم :توجد فاىمية كبيرة إستراتيجية المكعب ف
تدريس ىمم اججتماع ف تنمية بعض مهارات التفكير المنتج لدى طالبات المر مة الثانوية.
جاتبار ص ة الفرض تم ما يم :

ساب الفاىمية بتطبيق المعادلة الماصصة لذلك وه

معادلة نسبة الكسب البسيطة لهريدي ل ساب الفاىمية ( H-SGRمصطف م مد هريدي,
 ,3144ص )243ىم المتوسطين الفبم

– البعدي لدرجات طالبات مجموىة الب ث ف

ااتبار مهارات ا لتفكير المنتج ,وذلك باستادام برنامج الت ميل اإ صاب

هريدي ل ساب

الفاىمية و جم التأثير  .H-EESCوجاءت النتابج كما تظهر ف الجدول ارت :
جدول ( ) 4جم فاىمية إستراتيجية المكعب ف تدريس ىمم اججتماع ف تنمية بعض مهارات
التفكير المنتج لدى طالب المر مة الثانوية
خذول ()3
اندذول انًرخعٍ ن دى انفبعهُخ ثىاسطخ َسجخ انكست انجسُطخ نهرَذٌ
كفبعهُخ كجُرح
كفبعهُخ يمجىنخ
كفبعهُخ ضعُفخ
194 – 4931
4934 – 4971
497 – 4
(يصطفً ي ًذ هرَذٌ ,6413 ,ص)73:
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من الجدول المرجع ( )4ل جم الفاىمية يتضي أن قديم الكسدب البسديطة لهريددي )(H-SGR
تفدح فد مدددى ت فددق الفاىميددة بدرجدة كبيددرة ,وبددذلك يت فددق الفددرض الثدان  ,وهددو أندده توجددد فاىميددة
كبيرة إستراتيجية المكعب ف تدريس ىمم اججتماع فد تنميدة بعدض مهدارات التفكيدر المندتج لددى
طالب المر مة الثانوية  ,وهذا مدا توصدمت إليده بعدض الب دوث والدراسدات أن تنميدة التفكيدر المندتج
تتطمدب اسدتراتيجيات ديثدة وفعالدة تركدز ىمد الطالدب وتهيدئ لده المواقدا التعميميدة المناسدبة مثددل
(سميرة شبانه ,سناء جازي(,)3141.تهان الرسدام (,)3143,ىددنان المصدري (,)3144,سدالم
الجبوري )3144,كما أثبتت بعض الب وث الدراسات فعاليدة اسدترتيجية المكعدب فد أتا ده الفرصدة
لدى الطالب لتعمم الكثير من مهارات التفكير مثل دراسة (ىم م مد ,نبال ىبداس (,)3143 ,ىبدد
ال ميد جاب اهلل(,)Donny,S 2016(,)Sahar,N.2016(,)3142 ,شبيبة الموت)3145,
وتعزو البا ثة وجود هذ النتابج لألسباب ارتية:
 استادام إستراتيجية المكعب ف التدريس والت أدت لوجود جدو مدن النشداط والمدرح بدينالطالبات أثناء رم المكعب.
 تضمن كتاب الطالب العديد من الصور واألشكال الت تساىد ف جذب الطالبدات لمعرفتهداوزيادة الدافعية لتعممها.
 تنوع أوجه المكعب الست ما بين وصا وتفسير وت ميل ومفارنده وارتبداط تماديص سداىدالطالبات ف النظر إل الموضوع من زوايا ماتمفة.
 المنافسة بين المجموىات وبين أفراد كل مجموىة جعمدت الطالبدات ريصدة ىمد مواصدمةىممية التعمم لمعرفة أي المجموىات أ رزت تفدم ىم المجموىات األارى.
 المفدداءات التمهيديددة والمناقشددات الت د دارت بددين البا ثددة والطددالب قبددل وأثندداء التطبيددق,ددماجا فد اسددتكمال الدراسددة وتطبيددق
مكددنهم مددن كسددر ال دداجز النفسد  ,وجعمهددم أكثددر اند ً
الب ث.
داج لمعمددل
 طبيعددة العمددل الجمدداى بددين المجموىددات يددث تددوفر إسددتراتيجية المكعددب مجد ًالجماى وتبادل أراء بين الطالب وبعضهم البعض مما أدى إل وجود تعمم بشدكل مباشدر
وفير مباشر وت فيق درجة ىالية من استفادة المجموىات مح بعضها البعض.
 المنافسددة بددين المجموىددات فجمدديعهم يسددع لت فيددق تعمددم أفضددل سدداهم ذلددك ف د زيددادةمستوى الدافعية ن و التعمم.
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 رفبة الطالبات ف التدريب ىم مهارات التفكيدر المندتج إ ساسدهم بمددى أهميدة مهاراتدهلديهن.
 اىتماد كتاب الطالب ىم بعض طرق التددريس باإضدافة إلد إسدتراتيجية المكعدب والدذيأدى إل

دوث تعمم فعال.

 طبيعة العالقة بين البا ثة والطالب ,والت قامت ىم الود والم بة والتفداهم ممدا شدجعهمىم مواصمة التعمم.
مزيدا من
 العالقة اجيجابية بين الطالب وبعضهم البعض داال المجموىات ووجودً
التعاون والتنافس بينهم وا ترام بعضهم بعضاً.
 -استادام البا ثة لمم فزات الت

بعض الجوابز لممجموىة الت

تمثمت ف

ت فق تعمم

أفضل وتفدم إجابات منطفية.

ثاىياً :التوصيات واملكرتحات
ف

ضوء نتابج الب ث ففد توصمت البا ثة إل

مجموىة من التوصيات وذلك

كالتال :
 اجهتمام بمادة ىمم اججتماع وما تتطمبه دراستها من تنمية المهارات الالزمة لدى الطالبلتمكنهم من المشاركة ف تفدم المجتمح و ل مشكالته.
 -الب ث ىن الطرق واجستراتيجيات ال ديثة الت

تساىد ف اروج ىممية التعمم من نمط

اإلفاء إل نمط التفاىل والمشاركة.
 اجهتمام بما يدرسه الطالب وضرورة ربط ما يدرسونه ف ىمم اججتماع بال ياة الواقعية. تنمية مهارات التفكير العميا لدى طالب المر مة الثانوية وضرورة إىمال العفل. -ىفد دورات تدريبية وورش ىمل لمعمم

الفمسفة أثناء الادمة لتدريبهم ىم استادام

إستراتيجية المكعب ف التدريس.
استكماج لنتابج الب ث ال ال  ,وتوصياته  ,تفترح البا ثة الفيام بعدد من الب وث ف بعض
الموضوىات ارتية:
 -برنامج تدريب

قابم المدال التفاوض

ف

تنمية مهارات التفكير المنتج لدى الطالب

المعممين شعبة ىمم اججتماع.
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 أثر التدريس باستادام إستراتيجية المكعب ف تنمية التفكير الجانب لدى طالب المر مةالثانوية.
 فاىمية إستراتيجية المكعب ف تنمية مهارات ال وار لدى طالب المر مة الثانوية. -مدى توافر مهارات التفكير المنتج ف منهج الفمسفة لممر مة الثانوية " دراسة تفويمية"

اخلامتة:
اسدددتهدا الب دددث ال دددال بيدددان فاىميدددة اسدددتادام إسدددتراتيجية المكعدددب فددد تددددريس ىمدددم
اججتمدداع لتنميددة بعددض مهددارات التفكيددر المنددتج لدددى طددالب المر مددة الثانويددة ,وكددان مبعددث
اجهتمام بهذا الموضوع ال اجة إل تدريب طالب المر مة الثانوية ىم مهارات التفكيدر المندتج
وتنميتها لديهم لجعمهم أفراد مشاركين فد وضدح مدول ومفتر دات لمشدكالت المجتمدح وتددريب
ىفولهم ىم إنتاج وتوليد المعارا بدج من فظها ونفمها جاهزة دون مشاركتهم ف تعممها.
كمددا يمكددنهم أيضددا مددن ممارسددة فددرص الددتعمم النشددط مددن اددالل إسددتراتيجية المكعددب والتد
أتا ت لده الفرصدة لمنظدر لمموضدوىات فد ضدوء سدتة أوجده ماتمفدة ممدا يسداىد فد امدتالك
المهارات الالزمة لمتفكير المنتج الت تساىدهم ف مواجهة و ل المشكالت فد ال يداة اليوميدة
الت يتعرضون لها.
وتوصل الب ث إل أن مشاركة الطالب لممعمم داال العممية التعميمية لها دور فعال فد بفداء
أثر التعمم لديهم ,وتبف الدىوة صري ة ومعمنة بضرورة تنمية مهارات التفكيدر المندتج  ,وتأمدل
البا ثة أن يكون ف هدذا الب دث مدا يعدين ىمد إصدالح تددريس ىمدم اججتمداع  ,كمدا تأمدل أن
يهتم الفابمون ىم تدريس ىمم اججتماع اجهتمام بتطبيق نتابج هذا الب ث التجريب .
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املزاجع
أوالً املزاجع العزبية :
 -4إبراهيم بن عبد اهلل الحميدان (8112م) .التدريس والتفكير .المممكة العربية السعودية :مركز الكتاب
لمنشر.

 -8ابتساام إباراهيم محمااد الميبااوي ( 8102م) .فاعمياة التاادريس باأنمولج المكعاب فااي تحصايل ماادة عماام
األحي اااا والتن ااور الب ااايولوجي ل اادف طالب ااات الصا ا

منشورة .بغداد :جامعة القادسية.
 -2ابتسااام باااشي راااية الص ا ار

الث اااني المتوس ااط .رس ااالة ماجس ااتير ي اار

(د.ت) .البرنااامج التاادريبي – اسااتراتيجيات الااتعمم التعاااوني -الكوياات:

و ازرة التربيةي التوجيه الفني العام لمحاسوب.

 -4أزهار برهان إسماعيل( 8102م) .أثر خرائط التفكير وأنمولج كارين في تنمياة مهاارات التفكيار فاو
المعرفي لدف طالبات الص

منشورة .بغداد :جامعة بغداد.

الثاني المتوساط وتحصايمهن لماادة الفيزيااا .رساالة دكتاوراغ يار

 -2أسااامة محمااد ساايدي عباااس حممااي الجماال ( 8108م) .أساااليب التعماايم والااتعمم النشااط .القاااهرة :دار
العمم واإليمان لمنشر والتوزيع.

 -6أالا األسامر ( 8106م) .مهااارات التفكياار المنااتج المتااامنة فاي محتااوف مناااهج الرياااايات لممرحمااة
األساسية العميا ومدف اكتساب طمبة الص

الجامعة اإلسالميةي كمية التربية.

العاشر لها .رسالة ماجستير ير منشورة  .زة:

 -2أالا اازي شاواهنه (8106م) .أثار اسااتراتيجية المكعااب فاي تحصاايل طمبااة الصا

السااابع األساسااي

ف ااي مبح ااث الرياا اايات ف ااي محافظ ااة قمقيمي ااة واتج اااههم نح ااو تعممه ااا .رس ااالة ماجس ااتير ي اار

منشورة ير منشورة .فمسطيني نابمس :جامعة النجاح الوطنية.

-2آمال جمعة عبدالفتاح (8104م) .فاعمية برنامج مقترح في تادريس عمام االجتمااع السياساي باساتخدام
شاابكات التواصاال االجتماااعي عماال تنميااة المفاااهيم السياسااية ومهااارات الح اوار لاادف الطااالب

المعممين شعبة الفمسفة واالجتماع واتجاهاتهم نحوها .دراسات عربياة فاي التربياة وعمام الانفسي

)46(4ي السعودية.

 -9أندرو جرانت وجايا جرانت (8102م) .من قتل اإلبداع ؟ ترجمة أحمد عبد المانعم يوسا  .القااهرة:
مؤسسة هنداوي لمتعميم والثقافة.
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 -01إيمان عبد الحسين شنبار(8100م) .أثر استعمال استراتيجية المكعب في اكتساب المفاهيم العممية
واس ااتبقائها ف ااي م ااادة العم ااوم ل اادف تالمي اال الصا ا

منشورة  .بغداد :جامعة بغداد.

الخ ااامس االبت اادائي .رس ااالة ماجس ااتير ي اار

 -00إيمان تايب رشدي شناوي (8102م) .فاعمية اساتراتيجية خارائط الساموي فاي تادريس عمام االجتمااع

لتنميااة الااوعي بالقاااايا االجتماعيااة واالتجاااغ نحااو المااادة لاادف طااالب المرحمااة الثانويااة .مجمااة

الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةي العدد 20ي جامعة عين شمسي كمية التربية.

 -08إيمان محمد عبد العال (8102م) .التعمم النشط والتدريس المتمايز .القاهرة :عالم الكتب.

 -02بدريااة بناات خماايس باان عماال العدويااة (8102م) .فاعميااة التاادريس باسااتراتيجية نمااولج المكعااب فااي
تحصاايل طالبااات الص ا

الحااادي عشاار لمبال ااة واتجاهاااتهن نحوهااا .رسااالة ماجسااتير ياار

منشورة .عمان :جامعة السمطان قابوسي كمية التربية.

 -04تها اااني محما ااد صا اابحي ( 8112م) .فعاليا ااة اسا ااتراتيجية العص ا ا

الا االهني فا ااي تا اادريس ما ااادة عما اام

االجتمااع عماال تنميااة الااوعي االجتماااعي لاادف طاالب المرحمااة الثانويااة .رسااالة ماجسااتير ياار

منشورة .الزقازي  :جامعة الزقازي ي كمية التربية.

 -02تهاااني الرسااام (8108م) .برنااامج تاادريبي قااائم عماال أبعاااد الااتعمم فااي تنميااة بعااض مهااارات التفكياار
المنااتج لاادف الطمبااة فااي دولااة الكوياات .رسااالة دكتااوراغ ياار منشااورة .جامعااة القاااهرة :معهااد

الدراسات التربوية.

 -06تيسير صبحي يامين (8116م)  .تعميم التفكير مان أجال التنمياة واإلباداعي مركاز د ارساات وبحاوث
المعوقين ي أطفال الخميج  .جامعة الخميج العربي.

 -02جابر عبد الحميد جاابر (8112م) .أطار التفكيار ونظرياتاه يدليال لمتادرب والاتعمم والبحاثي .عماان:
دار المسيرة.

 -02جااودت أحمااد سااعادةيمجدي ازمااليفواز عقاالي جمياال شااتية يهاادف أبااو عرقااوب( 8100م) .الااتعمم
النشط بين النظرية والتطبي  .األردني عمان :دار الشرو لمنشر.

 -09جا ااالل عزيا ااز فرما ااان البرقعا اااوي (8104م) .التفكيا اار اإلب ا ااداعي عم ا اام وف ا اان .عما اااني األردن :دار
الراوان لمنشر والتوزيع.

 -81حساان حسااين زيتااوني كمااال عبااد الحمي ااد زيتااون(8112م) .الااتعمم والتاادريس ماان منظااور النظريااة
البنائية .القاهرة :عالم الكتب لمنشر.

 -80حسااني هاشاام محمااد ساايد (8100م) .تطااوير ماانهج عماام االجتماااع فااي اااوا نمااولج هنكااز لتنميااة
عادات العقل ومهارة اتخاال القارار لادف طاالب المرحماة الثانوياة .رساالة دكتاوراغ يار منشاورةي

جامعة حمواني كمية التربية.
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 -88دينا جعفر صاد العرايي حيدر مسير حمداهلل (8102م) .بناا برنامج تدريبي وفقا لمتفكير المناتج

لمدرسااي عماام األحياااا وأثارغ فااي التفكياار الحااال لطمبااتهم .مجمااة كميااة التربيااة األساسااية لمعمااوم

التربوية واإلنسانيةي العدد 40ي جامعة بابل.

 -82لوقان عبيداني سهيمة أبو السميد (8112م)  .استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين -
دليل المعمم المشر التربوي .األردني عمان :ديبونو لمطباعة والنشر.

 -84رع ااد مص ااطفل خص اااونه (8112م) .أس ااس تعم اايم الكتاب ااة اإلبداعي ااة .إرب ااد –األردن :ع ااالم الكت ااب
الحديث لمنشر.

 -82راااا مسااعد السااعيد (8112م) .اسااتراتيجيات التاادريس التعاااوني يالمجموعااات الصااغيرةي .الرياااض:
دار الزهراا لمنشر.

 -86زينب حسن عمي الشمريي كاريم فخاري هاالل (8102م) .فاعمياة اساتعمال اساتراتيجية المكعاب فاي
تنمية التفكير التركيبي لدف طالبات الص

الخامس األدبي في مبحاث الجغرافياة .مجماة كمياة

التربية لمعموم التربوية واإلنسانيةي العدد .09

 -82زينااب عاااط

محمااد ( .)8108فاعميااة مواقا

تعميميااة فااي مااادة عماام االجتماااع قائمااة عماال نظريااة

تريااز لتنميااة مه ااارات الحاال اإلبااداعي لممشااكالت االجتماعيااة لاادف طااالب المرحمااة الثانويااة.

رسالة ماجستير ير منشورة جامعة حموان :كمية التربية.

 -82سااعد خميفااة عبااد الك اريم ( 8102م) .فاعميااة المناااظرة االستقصااائية فااي تنميااة التفكياار المنااتج لاادف
تالماالة الص ا
أسيوط.

الثاااني اإلعاادادي عباار د ارسااتهم العمااوم .مجمااة كميااة التربيااةي )4(20ي جامعااة

 -89سااعيد عبااد العزيااز(8102م) .تعمايم التفكياار ومها ارتااه -تاادريبات وتطبيقااات عمميااة (ط .)2األردني
عمان :دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

 -21سااالم داود عماال الجبااوري ( 8102م) .فاعميااة التاادريس بااأنمولج كااارين
والتفكير المناتج لادف طاالب الصا

 Cairnفااي التحصاايل

الثااني المتوساط فاي ماادة الفيزيااا .رساالة ماجساتير يار

منشورة .بغداد :جامعة القادسية:كمية التربية.

 -20سااميم عبااد الاارحمن ساايد (8119م) .فاعميااة اسااتراتيجية التساااؤل الاالاتي فااي تاادريس عماام االجتماااع

لتنمي ااة ال ااوعي السياس ااي والمش اااركة السياس ااية ل اادف ط ااالب المرحم ااة الثانوي ااة العام ااة .مجم ااة

الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةي العدد .88

 -28سومية السيد محمد منصور( .)8102فاعمية أنشاطة إثرائياة فاي تادريس ماادة عمام االجتمااع لتنمياة
مهارات التفكير اإلبداعي والتحصيل لطاالب المرحماة الثانوياة .رساالة ماجساتير يار منشاورة.
جامعة حموان :كمية التربية.
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 -22س ااميرة ش اابانة ي س ااناا حج ااازي (8101م) .فاعمي ااة اس ااتخدام األلع اااب التعميمي ااة ف ااي تنمي ااة التفكي اار
اإلنتاجي لدف طفل الرواة .مجمة البحث العممي في التربيةي )00(8ي القاهرة.

 -24سااميرة محمااود حسااين(8102م) .أثاار اسااتراتيجية التعماايم المتمااايز فااي تحصاايل مااادة التاااري لاادف
طالبات الص

األول المتوسط.رسالة ماجستير ير منشورة .جامعة ديالي:كمية التربية.

 -22سااهام حنفااي محمااد حنفااي(8101م) .فعاليااة تاادريس وحاادغ فااي عماام االجتماااع باسااتخدام اسااتراتيجية
حال المشااكالت إلكساااب مهااارات اتخااال القارار وتنمياة التحصاايل لاادف طااالب المرحمااة الثانويااة

العامةي مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ي العدد 89ي القاهرة.

 -26سااهام عبااد الماانعم بكااري(8102م) .الااتعمم النش ااط ي تجربااة ناجحااة فااي عااالج صااعوبات الق ارااة.
القاهرة:دار اإلبداع لمنشر

 -22شاابيبة بناات خماايس باان عماال المااوت(8102م) .فاعميااة اسااتراتيجية نمااولج المكعااب فااي تحصاايل
طالبااات الص ا

السااادس األساس ااي لءمااالا.رسااالة ماجسااتير ياار منش ااورة .عمااان .جامعااة

السمطان قابوس :كمية التربية

 -22صا ااالي عما ااي فرحا ااان آل ه ا ازاع ي ناصا اار فا ااالح الشا ااهراني وآخا اارون( 8100م) .الا اادليل اإلج ارئا ااي
الستراتيجيات التعمم النشط ي المممكة العربية السعودية.

 -29صاابحي حماادان أبااو جاللااه(8112م) .مناااهج العمااوم وتنميااة التفكياار اإلبااداعي.عمااان.األردن :دار
شرو لمنشر.

 -41صفاا األعسر ( 8111م) .اإلبداع في حل المشكالت .القاهرة .دار قباا لمطباعة والنشر.

 -40عااايش محمااود زيتااون (8112م) .النظريااة البنائيااة واسااتراتيجيات تاادريس العمااوم.عمااان.األردن:دار
الشرو لمنشر والتوزيع.

 -48عبااداهلل باان خماايس أمبااو سااعيديي سااميمان باان محمااد البموشااي( 8119م) .ط ارئ ا تاادريس العمااوم
يمفاهيم وتطبيقات عمميةي.عمان األردن .دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -42عبداهلل بن خميس آمبو سعيديي هدف بنت عمل الحويسنه (8106م) .استراتيجيات التعمم النشط ي
 021استراتيجية مع األمثمة التطبيقية (.ط.)8عماني األردن:دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -44عبد الحميد صبري عبد الحميد جاب اهلل (8102م) .فاعمية تادريس الجغرافياا باساتخدام اساتراتيجية
التكعيب في تنمية بعض مهاارات الجغرافياا ومهاارات ماا وراا المعرفاة والتحصايل لادف طاالب

الصا

الثاااني اإلعادادي ي مجماة الجمعيااة التربويااة لمد ارساات االجتماعيااة.العاادد(  )22جامعااة

عين شمس :كمية التربية
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 -42عبد الستار إبراهيم (8118م) .اإلبداع قااياغ وتطبيقاته .القاهرة .مكتبة األنجمو المصرية.

 -46عبد الكريم موسال فارج اهلل ي محماد نعايم أباو ساكران(8102م) .تقاويم كتاب الريااايات الفمساطينية
المط ااورة لمص اافو

( )2 -6األساس ااية ف ااي ا ااوا مه ااارات التفكي اار المن ااتجي الم ااؤتمر الترب ااوي

السادس ي المناهج الفمسطينية الجديدة طموحات وتحديات.جامعة األقصل:كمية التربية

 -42عاادنان المصااري( 8102م) .فعاليااة اسااتراتيجية الااتعمم المتمركااز حااول المشااكمة فااي تنميااة التفكياار
المنتج من خالل منهاج العموم .مجمة جامعة فمسطين لألبحاث والدراسات )8(2.فمسطين.

 -42عدنان يوس

العتوم ي عبد الناصر ليااب الجاراحي موفا بشاارة (8116م) .تنمياة مهاارات التفكيار

نمالج نظرية وتطبيقات عممية.عمان ياألردن :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -49عزغ محمد عبد الساميعي سامر عباد الفتااح الشاين( 8108م) .نماولج أوريجاامي فاي تنمياة التفكيار
المن ااتج واألداا األك اااديمي ف ااي الرياا اايات ل اادف تالمي اال لوي اإلعاق ااة الس اامعية ف ااي المرحم ااة

اإلعدادية.مجمة د ارساات فاي المنااهج وطار التادريس.العادد ( )022جامعاة عاين شامس:كمية

التربية.
 -21عفااا

عثمااان عثم اان مصااطفل(8104م) .اسااتراتيجيات التاادريس الفعااال .اإلسااكندرية:دار الوفاااا

لمطباعة والنشر.

 -20عقي ا ا ا اال محم ا ا ا ااود رف ا ا ا اااعي(8108م).ال ا ا ا ااتعمم النش ا ا ا ااط المفه ا ا ا ااوم واالس ا ا ا ااتراتيجيات وتق ا ا ا ااويم نا ا ا ا اواتج
التعمم.اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة لمنشر

 -28عمل رحيم محمد ي نبال عباس المهجة( 8108م) .فاعمية التكامل بين اساتراتيجية المكعاب والبيات
الدائري عمل تحصيل طالبات الصا

ال ارباع العمماي فاي مبحاث عمام األحيااا وتنمياة تفكيارهن

فو المعرفي.العدد (.)09مجمة التربية األساسية .جامعة القادسية :كمية التربية.

 -22فداا أبو الحسن(8102م) .طر تدريس عمل االجتماع  .متاح عمل

https.//mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D8%AF%D8
%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D

 -24ف ا ا اراس السا ا ااميتي( 8112م).اسا ا ااتراتيجيات الا ا ااتعمم والتعما ا اايم ي النظريا ا ااة والتطبي ا ا ا ي عا ا ااالم الكتا ا ااب
الحديث.عمان.األردن :جدا ار لمكتاب الجامعي لمنشر والتوزيع

 -22فهايم مصااطفل (8118م) .مهااارات التفكياار فااي م ارحاال التعماايم العااام يرياااض األطفااال –االبتاادائي-
اإلعاادادي (المتوسااط ) – الثااانوي رؤيااة مسااتقبمية لمتعماايم فااي ال ااوطن العرب ااي .الق اااهرة :دار

الفكر العربي لمنشر

 -26كارول جومان (8101م).اإلبداع في العمل دليل عممي في التفكير اإلبداعي ي ترجماة بااهر عباد
الهادي.الرياض.المممكة العربية السعودية:مؤسسة الريان لمنشر والتوزيع.
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 -22كوثر حسين كوجاي وآخارون (8112م) .تنوياع التادريس فاي الفصال  -دليال المعمام لتحساين طار
التعميم والتعمم في مدارس الوطن العربي .بيروتي لبنان :مكتب اليونسكو االقيميمي.

 -22لمياا محمد أيمن خيرف(8102م) .التعمم النشط.الجيزة :مؤسسة يسطرون لمنشر والتوزيع.

 -29ماشا ااي با اان محما ااد الشا اامري (8100م) 010 .إسا ااتراتيجية فا ااي الا ااتعمم النشا ااط  .المممكا ااة العربيا ااة
السعودية.

 -61ماادحت محمااد أبااو النصاار(8108م) .التفكياار االبتكاااري واإلبااداعي طريقااي إلاال التميااز والنجاااح.
القاهرة :المجموعة العربية لمتدريب والنشر.

 -60مزنه بنت اسميمان الوابل (8102م) .التعمم النشط يمفاهيم ي أساليب ي استراتيجيات .الرياض.

 -68محساان عماال عطيااة (8102م) .التفكياار أنواعااه ومها ارتااه واسااتراتيجيات تعميمااه.عمااان :دار صاافاا
لمنشر والتوزيع.

 -62محمد السيد عمل (8100م) .اتجاهات وتطبيقات حديثة في المنااهج وطار التادريس .عماان :دار
المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -64محمد جاسم محمد (8114م) .نظريات التعمم .عمان .األردن :دار الثقافة لمنشر.

 -62محمااد سااعيد أحمااد زياادان ()8116ي فعاليااة اسااتراتيجية دالتااون الممصارة فااي تاادريس عماام االجتماااع

بالمرحما ااة الثانويا ااة لتنميا ااة الا ااوعي بالقاا ااايا االجتماعيا ااة.مجما ااة الجمعيا ااة التربويا ااة لمد ارسا ااات

االجتماعية .جامعة عين شمس :كمية التربية

8101(--------------- -66م) .فاعميااة المقااال الص احفي فااي تاادريس عماال االجتماااع لتنميااة

التفكي اار الناق ااد وال ااوعي بالقا ااايا االجتماعي ااة ل اادف ط ااالب المرحم ااة الثانوي ااةي مجم ااة الجمعي ااة

التربوية لمدراسات االجتماعية.العدد(  .)89جامعة عين شمس :كمية التربية.

 -62محمااد مصااد أحمااد عبااد الواحااد ( 8102م) .أثاار اسااتراتيجيتي المكعااب والااتعمم المتمركااز حااول
المشااكمة عماال تحصاايل طااالب الص ا

ال اربااع العممااي فااي مااادة الفيزياااا.مجمااة الفنااون واألدب

وعموم اإلنسانيات واالجتماعي العدد .82

 -62محمد هاشم ريان(8114م) .مهارات التفكير وسرعة البديهة وحقائب تدريبية عميها.عماان .األردن:
دار حنين لمنشر والتوزيع

 -69نادي ااا هاي اال الس ااروري ث ااائر ااازي حس ااين ( 8101م) .التفكي اار المن ااتج ف ااي تولي ااد األفك اااري ال اادليل
التربوي في تادريب الطمباة عمال المهاارات الحياتياة والحماول اإلبداعياة .الجازا الثالاث .المممكاة

األردنية الهاشمية :ديبونو لمطباعة والنشر.

 -21نهاااد ساايد محمااد (8112م) .برنااامج لتنميااة القاادرة االبتكاريااة فااي األشااغال الفنيااة لمم ارها األصاام ي
رسالة ماجستير ير منشورة .جامعه عين شمس :كمية التربية النوعية
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 فعالي ااة األمث ااال الش ااعبية كمنظم ااات متقدم ااة ف ااي ت اادريس عم اام.)م8110( هن اااا أحم ااد محم ااد عي ااد-20
االجتماااع عماال تنميااة وعاال طااالب المرحمااة الثانويااة بقاااايا الفاارد والمجتمااعي رسااالة ماجسااتير
. كمية التربية:جامعة عين شمس.ير منشورة

 ال ااتعمم النش ااط نح ااو فمس اافة تربوي ااة تعميمي ااة. )م8119( لي اااب عا اوادي مج اادي عم اال ازم اال

 دار المناهج لمنشر والتوزيع:فاعمةعمان ي األردن

 يوسا ا-28
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