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برنامج قائم عمي الدمج بين قبعات التفكير الست والخرائط الذهنية 
تنمية التحصيل ومهارات  ىالرياضيات عم االلكترونية في تدريس

 اتخاذ القرار لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية
 *صباح عبد اهلل عبد العظيم السيد/ د

 البحث وخمفيته النظرية: مقدمة
في ظؿ التغيرات المتالحقة والمتتابعة في ىذا العصر وما يستجد مف ثورة 
معموماتية في جميع المجاالت، فقد أصبح مف الصعوبة تقدير المعرفة الضرورية 

ولذلؾ كاف البد مف تعمـ ميارات التفكير المناسبة والتي  التي يحتاجيا اإلنساف،
امؿ بشكؿ جيد مع ىذه المستجدات، واالستفادة بقدر اإلمكاف تمكف الفرد مف التع
 مف ىذه المتغيرات.

وأتت التربية الحديثة مؤكدة عمى أىمية التفكير وتنميتو، وذلؾ مف خالؿ 
مياراتو،  التأكيد عمى اىتماميا بتدريب المعمميف عمى التفكير البناء وعمى ممارسة

تفكير ومياراتو بحسب االتجاىات النظرية ولقد" تنوعت البرامج العالمية لتعميـ ال
 )" التي تناولت التفكير، فعمى سبيؿ المثاؿ برنامج " البناء العقمي لجيمفورد

Structure of Intellect Guilford’s)  الذي يستيدؼ تطوير العمميات أو
الميارات المعرفية لمتفكير مثؿ: المقارنة، والتصنيؼ، واالستنتاج، أما برنامج " 

فيركز عمى  (Lipman’s Philosophy For  Children) ة لبماف لألطفاؿفمسف
تسيطر  التفكير كموضوع قائـ بذاتو وعمى تعمـ ميارات التفكير فوؽ المعرفية التي

لمراقبة، والتقييـ. أما ، وافية وتديرىا، ومف أىميا: التخطيطعمى العمميات المعر 
" فإنيا برامج لمتعمـ المنتجلديبونو" وبرنامج "التفكير  CORTكورتبرنامج "

باالكتشاؼ، حيث تؤكد عمى أىمية تعمـ أساليب محددة لمتعامؿ مع المشكالت، 
لمشكالت في المجاالت وتيدؼ إلى تزويد المتعمميف بعدة استراتيجيات لحؿ ا

 .(9888فتحي عبد الرحمف جرواف، )المختمفة" 

                                                           

كمية  -مدرس المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات: صباح عبد اهلل عبد العظيم السيد/ د *
 .جامعة السويس –التربية 
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 SIX) التفكير الست ومف بيف أشير برامج تعميـ التفكير يأتي برنامج قبعات
Thinking Hats) الذي يعزى لمعالـ إدوارد ديبونو Edward de Bono))  وىو

يعد مف رواد تعميـ التفكير والتفكير اإلبداعي عمى وجو الخصوص، حيث يفترض 
ديبونو أف التفكير يمكف تقسيمو إلى ست قبعات بمعنى ستة أدوار مختمفة ذات 

التي يراىا مناسبة  (ضع القبعة )أو القبعاتستة ألواف، والشخص في موقؼ ما ي
لكي يؤدي الدور )أو األدوار( المناسبة، وبالطبع فإف اختيار أي قبعة مف قبعات 

 .التفكير الست يكوف مف ورائو ىدؼ يسعى الشخص لتحقيقو
و"تسيـ قبعات التفكير كما قاؿ "دى بونو": "في عزؿ فكرة األنا عف 

ؾ القدرة عمى اإلسياـ والشرح بدوف أنانية، ألف اإلنجاز"، أي أف كؿ فرد يمتم
قبعات التفكير تشجع عمى اإلنجاز أكثر مف مجرد اإلحساس باألنا، فالشخص 
الذي ال يحب الفكرة سيبذؿ جيدًا عف ارتداءه القبعة الصفراء ليجد بعض الفوائد 
ليا، والشخص المتحمس لمفكرة سيرى الصعوبات عندما يرتدي القبعة السوداء، 

باستخداـ القبعات المختمفة تتغير رؤية المفكر نحو الموضوع دوف تعصب أو و 
تحيز. والنقطة المفتاحية لفيـ طبيعة القبعات تتمثؿ في أف كؿ قبعة تعد انعكاسا 
لمتفكير أكثر مف كونيا تسمية أو تصنيفًا لمتفكير، فيي عبارة عف تصنيفات 

مف استخداميا أف يعتبر الفرد لسموكيات التفكير وليس لألفراد، فميس المقصود 
نفسو "مفكر القبعة السوداء في المجموعة"، "أو مفكر القبعة الخضراء"، بؿ 
المقصود العكس مف ذلؾ، فاليدؼ مف استخداـ قبعات التفكير أف يبذؿ كؿ فرد 
جيدًا الستخداـ جميع القبعات، وعندما يرتدي جميع أفراد المجموعة القبعة 

س تفكير القبعة الخضراء في نفس الوقت ويبدع، ويبتكر، الخضراء، فكؿ فرد يمار 
وىكذا في باقي القبعات، وعندما يمارس األفراد نوعًا واحدًا مف التفكير، فإنيـ 

 ."يشعروف بارتياح كبير أكثر مف كونيـ مارسوا عدة أنواع في نفس المحظة
 (Pal, 2010, 1-6) 

اسيًا مف قدرة الفرد العواطؼ تعد جزءًا أس" وأكد "دى بونو" عمى: أف
التفكيرية، وأنيا ليست شيئًا خارجًا عف التفكير، وأنو ليس ىناؾ نموذج تفكير أو 
قبعة أفضؿ مف األخرى، بؿ جميعيا تجعؿ األمر متوازنًا، ويعد ذلؾ إسيامًا أفضؿ 

  ".لدراسة القضية المطروحة مف كؿ الجوانب ليسيؿ مواجيتيا
(De Bono, 2007,2)  
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دي األفراد قبعات التفكير، فإنيـ يمعبوف أدوارًا مختمفة، ويتبنوف و"عندما يرت
وجيات نظر جزئية مف خالؿ ارتداء كؿ قبعة والتي تصؼ المنظور الذي يعبر 
عنو عند ارتدائيا، ويمكف ارتداء القبعات بتتابع مختمؼ حسب طبيعة الموضوع أو 

 .(De Bono, 2009b, 1-2) " القضية المدروسة
صالح محمد أبو  :عض اختيار "دى بونو" لمقبعات لسببيف ىماوقد فسر الب

  (382، 3006) جادو، ومحمد بكر نوفؿ
"أف القبعة تعد جزءًا مف األمور التي يرتدييا الناس، وتتميز بسيولة ارتدائيا  -

وخمعيا، وذلؾ رمزًا لسيولة تقمص مزاج تمؾ القبعة" واالنتقاؿ مف واحدة إلى 
 .أخرى

الدماغ المسئوؿ عف التفكير، ولبس واحدة مف ىذه القبعات أف الرأس ىو موقع  -
لتغطي الرأس يعني السيطرة عمى الدماغ، ليفكر بنمط القبعة الحاممة لنوع تفكير 

 محدد". 
و"تسمى كؿ قبعة بالموف الذي يعبر عنو نوع التفكير المطموب، ويالحظ أف 

ة والحياد، أما باقي القبعتيف البيضاء، والزرقاء، تشتركاف في خاصيتي المالحظ
 .(De Bono, 2007, 1) "القبعات فتتنوع بيف خصائص كؿ مف الذات واآلخريف

وياسر بيومي إبراىيـ محمد محمد،  :وفيما يمي وصؼ لمقبعات الست 
(، إدوارد 325-320، 3005) ، صالح الديف عرفة محمود(84 –89، 3004أحمد)

-304، 3007) السبيعي قطامي ومعيوؼ(، نايفة 947-47، 3007) دى بونو
323) (Pal,2010, 3) ;: 

 : The White Hat القبعة البيضاء -1
ترمز إلى التفكير الحيادي أو الموضوعي، وىى مأخوذة مف لوف الورؽ 
األبيض، وعند ارتداء الفرد ليذه القبعة عميو أف يقـو بدور الكمبيوتر فيعطى 

فيي تركز عمى جمع  الحقائؽ التي تطمب منو بطريقة محايدة وموضوعية،
الحقائؽ والمعمومات والبيانات واألرقاـ واإلحصاءات، وتيتـ باإلجابة عف األسئمة: 
ما المعمومات التي لدي؟ ما المعمومات التي احتاجيا؟ كيؼ أحصؿ عمى ىذه 

 :المعمومات؟ ومف يرتدى ىذه القبعة عميو أف يمارس األدوار التالية
 طرح المعمومات أو الحصوؿ عمييا. 
 االىتماـ بالوقائع واألرقاـ واإلحصاءات. 
 .التركيز عمى الحقائؽ والمعمومات 
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 .اإلجابة بإجابات مباشرة ومحددة عف األسئمة 
 التزاـ الموضوعية والتجرد مف العواطؼ. 
 .التمييز بيف الحقيقة واالعتقاد 
 :    The Red Hatالقبعة الحمراء -8

لوف الدـ األحمر الذي يعبر ترمز إلى التفكير العاطفي، وىى مأخوذة مف 
عف المشاعر، فيي قبعة العواطؼ، والمشاعر، واالنفعاالت، والعناصر غير 
العقالنية في التفكير، وىى عمى النقيض مف القبعة البيضاء، حيث إف تفكير 
القبعة الحمراء غير موضوعي، ويعتمد عمى العواطؼ، فيي تعطى إذنا لمف 

أحاسيسو الداخمية، وتيتـ باإلجابة عف األسئمة: يرتدييا ليوضح مشاعره وعواطفو و 
ما شعورؾ حوؿ ىذا الموضوع؟ ىؿ تحب أو تكره ىذه الفكرة؟ ما إحساسؾ 

 :الداخمي حوؿ ىذا العمؿ؟ ومف يرتدى ىذه القبعة عميو أف يمارس األدوار التالية
 إظيار المشاعر واالنفعاالت بصراحة، وشجاعة. 
  بالحقائؽاالىتماـ بالمشاعر حتى ولـ تدعـ. 
 استخداـ التفكير عمى أساس عاطفي، وليس منطقي. 
 استكشاؼ مشاعر اآلخريف. 
 The Yellow Hat   :القبعة الصفراء -٣

ترمز إلى التفكير اإليجابي البناء الذي يحقؽ الفائدة مف األشياء، فيي تبحث 
شمس عف الفوائد والمزايا والجوانب اإليجابية، والموف األصفر يرمز إلى أشعة ال

لمداللة عمى التفكير المشرؽ واآلماؿ والتفاؤؿ، وىى تيتـ باإلجابة عف األسئمة: 
لماذا يمكف فعؿ ىذا؟ ما الفوائد المرجوة؟ لماذا يعد ىذا جيدا؟ كيؼ سيساعدنا 

 :ىذا؟ ومف يرتدى ىذه القبعة عميو أف يمارس األدوار التالية
 ت الفشؿالتركيز عمى احتماالت النجاح، والقميؿ مف احتماال. 
 التفاؤؿ، واإلقداـ، واإليجابية. 
 إيضاح نقاط القوة في الفكرة، والتركيز عمى اإليجابيات. 
 تقبؿ اآلراء باستعماؿ المنطؽ. 
 عدـ المجوء إلى المشاعر واالنفعاالت بوضوح. 
 .االىتماـ بالفرص المتاحة واستغالليا 
 .إدخاؿ التحسينات واالقتراحات عمى الفكرة 
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 The Black Hat: ءالقبعة السودا -٤
ترمز إلى التفكر الناقد، فيي تتعمؽ باألحكاـ، والجوانب السمبية، والنقد، 
والحذر والمخاطر، أي أنيا تركز عمى األخطاء، والجوانب السمبية ولكف باالستناد 
إلى المنطؽ والحقيقة، والموف األسود مأخوذ مف الصرامة واالتجاه نحو النقد، وىى 

األسئمة، ما االحتياطات؟ ما الصعوبات المحتممة؟ ما األشياء تيتـ باإلجابة عف 
غير المرغوبة؟ ما مواطف الضعؼ؟ ما المخاطر؟ ما المشكالت الممكنة الحدوث؟ 
ىؿ الحقائؽ واألدلة مناسبة؟، ومف يرتدى ىذه القبعة عميو أف يمارس األدوار 

 :التالية
 إظيار نقاط الضعؼ ومواطف الشؾ في الموضوع. 
 خاطر أو األخطاء في الموضوعبياف الم. 
 التركيز عمى الجوانب السمبية في الموضوع. 
 نقد األداء باستخداـ المنطؽ. 
 .عدـ استعماؿ االنفعاالت، والتركيز عمى المنطؽ 

 The Green Hat    :انقبعة انخضراء .5

ترمز إلى التفكير اإلبداعي، والبناء، فيي قبعة البدائؿ، واألفكار الجديدة، 
مامات واالحتماالت، واالقتراحات، والثراء الفكري، والموف األخضر مأخوذ واالىت

مف لوف األشجار داللة عمى النمو، والتجديد، وىى تيتـ باإلجابة عف األسئمة: ىؿ 
ىناؾ أي بدائؿ إضافية؟ ىؿ ىناؾ أفكار جديدة؟ ىؿ ىناؾ حموؿ أخرى 

القبعة عميو أف يمارس لممشكالت؟ ماذا يمكننا القياـ بو ىنا؟، ومف يرتدى ىذه 
 :األدوار التالية

 البحث عف كؿ جديد مف أفكار ومفاىيـ. 
 الرغبة في التخيؿ والتفكير العميؽ . 
 االستعداد لتحمؿ المخاطر والنتائج المترتبة. 
 السعي دائما إلى التطوير والتغيير. 
  ىؿ –كيؼ  –استخداـ كممات إبداعية )ماذا لو(. 

 The Blue Hat  :الزرقاء القبعة -٦
ترمز إلى التفكير الشمولي، فيي قبعة التفكير حوؿ التفكير والتي تقـو 
بالتنظيـ، والمراقبة، والتحكـ والتقييـ، والتفكير في اآلراء وتمخيصيا وتوجيو سير 
الحوار والمناقشات، وتقـو بعمؿ قائد الفرقة الموسيقية مف حيث التنسيؽ، والموف 
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ر إلى العموية والتحكـ اليادئ في مجريات األزرؽ مشتؽ مف لوف السماء ويشي
األمور، وىى تيتـ باإلجابة عف األسئمة: ما الفكرة الرئيسة؟ ماذا استفدنا حتى ىذه 
المحظة؟ ىؿ يمكنؾ تقديـ ممخص لوجية نظرؾ؟ ما النتائج التي يمكف 

 استخالصيا؟
اكتب جممة تعكس تفكيرؾ حوؿ موضوع الدرس؟ ما العوامؿ التي يجب 

 :االعتبار؟، ومف يرتدى ىذه القبعة عميو أف يمارس األدوار التالية أخذىا في
 تجميع النتائج النيائية لمموضوع وكتابة التقارير. 
 صياغة األسئمة وطرحيا. 
 إعداد ممخص نيائي لمموضوع. 
 ترتيب الخطوات بشكؿ دقيؽ. 
 تحديد الواجبات والمياـ التفكيرية. 

 (،32، 3007)مي ومعيػػػػػػػػوؼ السبػػػػػػػيعيوبالرجوع إلي كؿ مف نايفػػػػة قطػػػػا

McAleer( 2007, 11); De Bono (2009a, 2); Pal (2010, 2) 

 :يتضح أف استخداـ قبعات التفكير الست يحقؽ فوائد عديدة تتمثؿ فيما يمي
 تشجع التفكير التأممي، والتحميمي، والجانبي، والناقد، واإلبداعي. 
  ،وتحسف عممية التفكير، واالتصاؿتقود إلى التفكير المتوازي. 
  تساعد عمى التفكير في عممية التفكير، والتفكير في الموضوع مف وجيات

 .نظر متعددة
  تعد القبعات ودالالت ألوانيا صورا مرئية لوصؼ التفكير مما يسيؿ تعمـ أنماط

 .التفكير
  تساعد في تطوير المرونة الذىنية لدى التالميذ، وزيادة سعة إمكانياتيـ

 .الذىنية
 تحافظ عمى الوقت، وتجنب المناقشات غير المجدية. 
  تساعد عمى رسـ إطار لمتفكير يرشد الفرد إلى الخطوة التالية مف عممية

 .التفكير
 تساعد عمى التقييـ الذاتي، وتنمية الثقة بالنفس، وتنمية ميارة حؿ المشكالت. 
 تدعـ الروح الجماعية، وتحسف اإلنجاز لدى األفراد. 
  ميارات التحدث، واالستماع، والقراءة، والكتابةتحسف. 
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وىناؾ بعض األسس واإلرشادات التي يمكف إتباعيا عند استخداـ قبعات 
، 3004وياسر بيومي أحمد ) إبراىيـ محمد محمد،التفكير الست ىي كما حددىا: 

 ، نايفة قطامي ومعيوؼ السبيعيRobinson,2005, 2)ػػػػػوف )ػوربنسػػػ (،84-85
(3007 ،976:) 
 مف الممكف استخداـ أي مف القبعات الست أكثر مف مرة. 
 يتـ ارتداء قبعة واحدة في كؿ مرة لتعبر عف نوع التفكير المستخدـ. 
 ال يوجد تسمسؿ واحد صحيح بعينو عند استخداـ القبعات. 
 ليس مف الضروري استخداـ كؿ القبعات في كؿ تسمسؿ. 
 بعة السوداء فعندما تطرح الفكرة مف المفضؿ أف تسبؽ القبعة الصفراء الق

وفوائدىا يفتح المجاؿ لتفكير القبعة السوداء مثؿ ىؿ الفكرة عممية؟ ىؿ ليا 
 فوائد؟ ىؿ تستحؽ القياـ بيا؟

  عند استخداـ القبعة السوداء لمتقويـ النيائي يجب أف تتبعيا القبعة الحمراء
 .لبياف مشاعرنا نحو الفكرة بعد تقويميا

 عر قوية نحو موضوع ما يجب البدء بالقبعة الحمراء إذا كاف ىناؾ مشا
 .إلظيار ىذه المشاعر

  إذا لـ تكف ىناؾ مشاعر نحو الفكرة فيجب البدء بالقبعة البيضاء لمحصوؿ
عمى المعمومات وبعدىا القبعة الخضراء البتكار الحموؿ والبدائؿ ثـ السوداء 

 .فكرةلتقييـ ىذه البدائؿ ثـ الحمراء لبياف المشاعر تجاه ال
  يمكف استدعاء القبعة البيضاء في أية مرحمة لمتزود بالبيانات الالزمة لمتقييـ

 .ولمعرفة مدى صالحية الفكرة لمتطبيؽ
  عند استخداـ القبعة الخضراء يفضؿ أف تتبعيا بالصفراء أو السوداء لتقـو

 .بدور الغربمة لتحديد البدائؿ غير الممكنة وتحديد نواحي القصور
 مزيج مف تفكير القبعة البيضاء والصفراء والخضراء لتطوير  يمكف استخداـ

 .االقتراحات، وىذه مرحمة التفكير البناء
  تستخدـ القبعات الواحدة تمو األخرى في تسمسؿ وتتابع لبحث واستكشاؼ

 .موضوع معيف
 يجب أف يرتدى الجميع نفس القبعة في نفس الوقت. 

قبعات التفكير في التدريس، عند استخداـ  إتباعيا وىناؾ عدة خطوات يجب
 (77، 3090)إيماف حسنيف محمد عصفور، وىي كما يمي: 
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 .طرح فكرة مبسطة حوؿ قبعات التفكير وطريقة استخداميا والغرض منيا .9
ُيحدد موضوعًا لمتحميؿ بحيث يكوف مالئمًا وقاباًل لمتحميؿ مف وجيات نظر  .3

 .عديدة
 .تقسيـ الطالب إلى مجموعات عمؿ تعاونية .2
 .الدرس في ضوء المنظورات المختمفة لقبعات التفكير ُيحمؿ .3
 .ُتخصص كؿ قبعة تفكير لمجزئية التي تتفؽ مع وظيفتيا مف الدرس .4
يتـ البدء بالقبعة التي تتالءـ مع موضوع الدرس )غالبًا البيضاء والحمراء  .5

 والصفراء(.
ات السماح لمطالب بخمع كؿ قبعة بعد االنتياء مف استخداميا، وارتداء القبع .6

األخرى واحدة بعد األخرى، حتى يتمكنوا مف تحميؿ الموضوع أو المشكمة مف 
 .وجيات نظر مختمفة

تسجيؿ ما يتوصؿ إليو الطالب أواًل بأوؿ )يمكف استخداـ أوراؽ عمؿ، أو  .7
 السبورة(.

 .اإلمداد بالتغذية الراجعة .8
بعد  منح الفرصة لممجموعات لتقديـ تحميالتيا، والنقاش حوؿ ما نتج مف نقاط .90

 .استخداـ قبعات التفكير
 .الرؤية الكمية، وتمخيص النتائج .99

نظرًا ألىمية قبعات التفكير فقد تناولتيا بعض الدراسات العربية، واألجنبية 
 :بالبحث والدراسة، وتتضح فيما يمي

دراسة بعنواف استخداـ لعبة القبعات  Kenny(2003) فقد أجرت كيني
قد والتأممي عند مختصي الرعاية الصحية، وقد الست مف أجؿ تحفيز التفكير النا

ىدفت الدراسة إلى وصؼ كيؼ تساعد لعبة قبعات التفكير الست الطالب في 
التفكير بطريقة مختمفة عند التعامؿ مع المرضى، وقد توصمت الباحثة إلى أف 
طريقة قبعات التفكير الست مفيدة ويمكف استخداميا في أي وقت، وأف ليا تأثيرا 

 .عمى ميارات الطالب النقديةواضحا 
دراسة حوؿ طريقة  Mary & Jones (2004) كما أجرت ماري وجونز

قبعات ديبونو الستة لمتفكير كمدخؿ لممشكالت األخالقية في الصيدلة، واستيدفت 
الدراسة تطوير ميارات التفكير الناقد وميارات حؿ المشكالت وتعميـ مفاىيـ 
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لنتائج أف استجابات الطالب البعدية عمى األسئمة التفكير المتوازي، وقد أظيرت ا
حوؿ خبراتيـ الفردية في حؿ المشكالت وقرارات المجموعة النيائية حوؿ 

 .المشكالت كانت أفضؿ مف استجاباتيـ قبؿ تعمميـ طريقة قبعات التفكير الست
استيدفت استخداـ قبعات التفكير  Batchelor (1998) باتشيمردراسة 
نو" لمتغمب عمى بعض الصعوبات التي تواجو المناقشات مفتوحة الستة "لدى بو 

النياية في المنظمات غير الحكومية في كمبوديا، وتوصمت الدراسة إلى أف نموذج 
قبعات التفكير يعد أداة نافعة وفعالة في التحميؿ الشامؿ لممشكالت، والسماح 

 .بالنقاش اإليجابي ومنع الصراعات
استيدفت التعرؼ عمى كيفية استخداـ  Paterson (2006) دراسة باتيرسوف

قبعات التفكير الستة في تنمية كؿ مف التفكير ما وراء المعرفي، وتفكير ما وراء 
العمميات الحسابية في المرحمة االبتدائية باستراليا، وأشارت النتائج إلى فاعمية 

مية ما وراء قبعات التفكير، واقترحت تدريس التتابع العددي وتعميمو لتدعيـ وتن
 .المعرفة مف خالؿ استخداـ قبعات التفكير الستة كمنظمات بيانية

( ىدفت التعرؼ 3092) ىالؿ بيومي دراسة سامية حسنيف عبد الرحمف
عمي فاعمية استخداـ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى قبعات التفكير الست في 

انوي، لصؼ األوؿ الثتنمية بعض عادات العقؿ وتحصيؿ الرياضيات لدى طالب ا
: فاعمية االستراتيجية المقترحة في تنمية عادات نتائج البحث إلى أشارتوقد 

 العقؿ، ورفع مستوى التحصيؿ في اليندسة.
( إلي التعرؼ عمى أثر 3093) بينما ىدفت دراسة أحمد بف يحيى الجبيمي

الميذ الصؼ استخداـ طريقة القبعات الست في تنمية ميارات التفكير الناقد لدى ت
السادس في مادة الرياضيات، حيث توصمت إلي عدة نتائج أىميا: توجد فروؽ 
لدى تالميذ الصؼ السادس في نمو ميارات التفكير الناقد تعزى إلى طريقة التعميـ 

 )القبعات الست، التقميدية( في مادة الرياضيات.
 :وباستقراء الدراسات السابقة يمكف مالحظة ما يمي

ت التفكير في مراحؿ تعميمية مختمفة، كالمرحمة االبتدائية كما في تستخدـ قبعا -
 ، ودراسة أحمد بف يحيى الجبيميPaterson (2006)دراسة باتيسروف 

" سامية حسنيف عبد ت في المرحمة الثانوية مثؿ دراسة( كما استخدم3093)
 .(3092) ىالؿ بيومي الرحمف
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فكير مختمفة، مثؿ التفكير ما يمكف استخداـ قبعات التفكير لتنمية ميارات ت -
 .وراء المعرفي، والتفكير اإلبداعي، وحؿ المشكالت، والتقييـ

لـ تجر دراسة تناولت  -وفي حدود عمـ الباحثة–بمالحظة الدراسات السابقة  -
العالقة بيف قبعات التفكير الستة، والخرائط الذىنية االلكترونية واتخاذ القرار، 

 .اليوىذا ما سيقـو بو البحث الح
"جاء ابتكار توني بوزاف لمخرائط الذىنية عندما أدرؾ أف نظاـ التعميـ  وقد

األوؿ عمي نقاط القوة المتمركزة في الجانب األيسر مف الدماغ،  في المقاـ يركز
والتي تشمؿ استخداـ المنطؽ، والمغة، واألرقاـ، والتسمسؿ، والبحث في التفاصيؿ، 

رتب عميو حرماف المتعمميف مف نقاط القوة والتحميؿ الخطي لمموضوعات مما يت
المتمركزة في الجانب األيمف لمدماغ والتي تتميز باستخداـ الصور، والرسـو 
واإليقاع، والموسيقي، والخياؿ، واأللواف، والنظرة الكمية لمموضوعات لذا صمـ 

مف بوزاف استراتيجية متكاممة لالستفادة مف المعالجات المتمركزة في كال الجانبيف 
المخ، مما يسيـ في تحسيف التذكر، وتعزيز الذاكرة، وعظـ انجازاتو بتصميـ برامج 

 .(2 ،3005)بوزاف، بوزاف، لذىنية" كمبيوترية خاصة بالخرائط ا
و"لمخرائط الذىنية تركيب طبيعي واحد، حيث إنيا تبدأ بمركز تتفرع منو، 

ات باإلضافة إلى وأيضًا تستخدـ الخرائط الذىنية الخطوط والرموز، والكمم
الرسومات التخيمية، وبيذا يمكف تحويؿ المالحظات والتمخيصات المممة إلى 
 مخطط منظـ ومموف وقابؿ لمتذكر يعمؿ بشكؿ متالئـ ومماثؿ لكيفية عمؿ الدماغ

(D’Antoni .et al, 2010)".. 
و"تعد الخرائط الذىنية وسيمة يستخدميا الدماغ لتنظيـ األفكار وصياغتيا 

يسمح بتدفؽ األفكار، ويفتح الطريؽ واسعا أماـ التفكير اإلشعاعي، الذي بشكؿ 
يعني انتشار األفكار مف المركز إلي كؿ االتجاىات، فحيف نفكر في موضوع ما 
فإننا نضع ىذا الموضوع في المركز، ثـ نالحظ اإلشعاعات التي تظير وتصدر 

مفة عف دماغ در إشعاعات مختعف ىذا الموضوع، ويستطيع كؿ دماغ أف يص
 (.209، 3005 ح الديف عرفة محمود،صال)آخر"

وتعرؼ الخرائط الذىنية بأنيا: "لغة بصرية تتكامؿ فييا ميارات التفكير وفنيات 
التخريط، مما يساعد عمي التأمؿ والتفكير المنظـ وتكويف شبكة عصبية لمتفكير 
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 –52، 3003بري، اندرو براد) ر عمي ما أدركو"فيما يدركو العقؿ ويبني باستمرا
53.) 

وحتى يكتمؿ إعداد الخريطة الذىنية بصورة صحيحة البد مف توافر عدد 
مف األدوات يمكف االستعانة بيا لتدويف المالحظات عند رسـ الخريطة الذىنية، 

(، ومدحت 206 -204، 3005وقد لخصيا كال مف صالح الديف عرفة محمود )
 :( فيما يمي24، 3007) محمد أبو النصر

: ويتـ االستعانة بيا، لتوضيح كيفية تواصؿ األفكار المتناثرة بأجزاء ألسهما .9
مختمفة مف شكؿ ما، ويكوف السيـ إما أحاديًا أو مزدوج الرأس، ويشير إلى 

 .اتجاىات أمامية أو خمفية
 
 
، وعالمات التعجب، وعالمات االستفياـ، الرمز .3 : يمكف االستعانة بالنجـو

خرى، إلى جانب الكممات، لتوضيح العالقات وجميع أدوات اإلشارة األ
 .واألبعاد األخرى

 
 
 
بعض األشكاؿ اليندسية كالمربعات، والمستطيالت،  األشكال الهندسية: .2

 .والدوائر، والقطع الناقصة...، يتـ االستعانة بيا لإلشارة إلى مساحات
 
 
 
ثية في يأتي اإلبداع نتيجًة لالستعانة باألبعاد الثالاألشكال اإلبداعية:  .3

 .، التي تتناسب والموضوع الذي توضع فيوةيالزخرفاألشكاؿ 
 
 
 
 

 ! ؟
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: تكمف الفائدة في استخداـ األلواف، في كونيا منشطة لمذاكرة، وأداة األلوان .4
مساعدًة إبداعية في تعميؽ الربط في الدماغ، وتساعد في تحديد الفواصؿ بيف 

 .المساحات الرئيسة في تصميـ ما
( 3008) (، نجيب عبد اهلل الرفاعي3005) وزاف، بوزافوقد حدد كال مف ب

 :عدة أنواع لمخرائط الذىنية مف ىذه األنواع Pollard (2010)بوالرد و 
 .: وىي الخرائط التي تحوي فرعيف مشعيف مف المركزالخرائط الذهنية الثنائية .9
: وىي تشمؿ أي عدد مف الخرائط الذهنية المركبة أو متعددة التصنيفات .3

األساسية، يتراوح بيف ثالثة وسبعة وىذا يرجع إلى كوف العقؿ ال الفروع 
يستطيع أف يحمؿ أكثر مف سبع مفردات أساسية مف المعمومات، أو سبعة 
بنود في الذاكرة قصيرة المدى. ومف أىـ ميزات ىذا النوع مف الخرائط أنيا 

عداد الفئات وا لوضوح تساعد عمى تنمية القدرات العقمية الخاصة بالتصنيؼ وا 
 .والدقة

: وىي يقـو بتصميميا عدد مف األفراد معًا في الخرائط الذهنية الجماعية .2
شكؿ مجموعات، وأىـ ميزة لمخرائط الذىنية الجماعية أنيا تجمع بيف معارؼ 
ورؤى عدد مف األفراد، حيث إف كؿ فرد يتعمـ مجموعة متنوعة مف المعمومات 

جمع معارؼ أفراد كؿ تخصو وحده، وعند العمؿ في مجموعات سوؼ تت
المجموعة، ويحدث ارتجاؿ جماعي لألفكار وتكوف نتيجتو خريطة ذىنية 

 .جماعية رائعة ومميزة
: وحديثا يمكف أف تقـو بتصميـ الخرائط الذهنية المعدة عن طريق الحاسوب.3

الخرائط الذىنية عف طريؽ الحاسوب، حيث ىناؾ العديد مف برامج الحاسب 
داد وحفظ الخرائط، فيناؾ برامج تساعد عمى رسـ اآللي التي تساعد في إع

الخريطة الذىنية، وبرامج أخرى تعتبر تطبيؽ متكامؿ عمى الموضوع بصورة 
 .مباشرة

 ، برينكمػػػػػاف(3093بينما أوضح كال مف السعيد السػػػعيد عبد الرازؽ) 
Brinkmann (2013) أف الخرائط الذىنية تصنؼ إلى نمطيف كما يمي: 

  الخرائط الذىنية التقميدية والتي تستخدـ الورقة والقمـ وتبدأ برسـ  :ولالنمط األ
دائرة تمثؿ الفكرة أو الموضوع الرئيسي ثـ ترسـ منيا فروعا لألفكار الرئيسية 
المتعمقة بيذا الموضوع، وتكتب عمى كؿ فرع كممة واحدة فقط لمتعبير عنو 
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استخداـ األلواف  ويمكف وضع صور رمزية عمى كؿ فرع تمثؿ معناه، وكذلؾ
المختمفة لمفروع المختمفة وكؿ فرع مف الفروع الرئيسية يمكف تفريعة إلى فروع 
ثانوية تمثؿ األفكار الرئيسية أيضًا ليذا الفرع، وبالمثؿ تكتب كممة واحدة عمى 
كؿ فرع ثانوي تمثؿ معناه، كما يمكف استخداـ األلواف والصور، ويستمر 

تابة كممة وصفية واستخداـ األلواف والصور التشعب في ىذه الخريطة مع ك
حتى تكوف في النياية شكاًل أشبو بالشجرة أو خريطة تعبر عف الفكرة بكؿ 

 .جوانبيا
 لكترونية والتي تعتمد في تصميميا عمى الخرائط الذىنية اإل :النمط الثاني

 Mind Map  ،Mind View3  ،Free Mind9 ،mind :برامج حاسب مثؿ

manager8,  تتطمب تمؾ البرامج أف يكوف المستخدـ لديو ميارات رسومية؛ وال
ألنيا تقـو بشكؿ تمقائي بتخميؽ خرائط مع منحنيات انسيابية لمفروع، كما تتيح 

. لقاء الصور مف مكتبة الرسـو  سحب وا 
فاعمية  لتعرؼدراسة  Aydin & Balim (2009) باليـو ولقد أجري أيديف 

 مـي تمكف طالب الصؼ السادس االبتدائي لتعخرائط العقؿ باليد والكمبيوتر ف
(، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي المفاىيـ المتضمنة في وحدة )نظـ في بيئتنا

( طالب بوالية أزمير بتركيا، واستخدـ مقياس لتحديد 9093عمى عينة قواميا )
المفاىيـ كأدوات لجمع البيانات، وأسفرت أىـ النتائج إلي تفوؽ خرائط العقؿ 

 .واسطة اليد عمى خرائط العقؿ المرسومة بالكمبيوترب
( حيث 3092) أحمد عمي إبراىيـ عمي خطاب واتفقت مع ذلؾ دراسة

توصمت إلي فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى الخرائط الذىنية اإللكترونية في 
تنمية الترابطات الرياضية والتفكير البصري لدى الطالب المعمميف شعبة 

 ات.الرياضي
وتعد "عممية اتخاذ القرار إحدى العمميات السموكية التي يمارسيا الفرد 
بصفة شبو دائمة في الحياة اليومية، فكثيرا ما يواجو الفرد مواقؼ تتضمف عدة 
اختيارات وتتطمب ىذه المواقؼ اختيار أفضؿ البدائؿ الممكنة لموصوؿ إلى اليدؼ 

، 9886مجدي عبد الكريـ حبيب، )بحيث تحقؽ أكبر فائدة ممكنة بأقؿ جيد". 
98-30.) 

إلى أف ميارات اتخاذ  Zeidler et. al, (2009, 74) ويشير زيدلر وآخروف
القرار ىي "ميارات تفكير عميا تركز بشكؿ كبير عمى معالجة البيانات 
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والمعمومات، وذلؾ إلصدار حكـ نيائي نحو أشياء معينة، وىذا يؤثر في الحياة 
كما يتـ اتخاذ القرارات في المواقؼ التي تتطمب ضرورة االختيار المستقبمية لمفرد، 

 .الصحيح مف عدة بدائؿ متاحة"
إلى "ضرورة  Bell & Lederman(2003, 352) كما يشير بيؿ وليدرماف

إتاحة الفرص المناسبة لألفراد لكي تساعدىـ في تنمية أفكارىـ، واتخاذ قراراتيـ 
لميارات بفيـ ووعى في مواقؼ حياتيـ، ومف ثـ بأنفسيـ بما يؤىميـ لممارسة ىذه ا

يستطيعوف مواجية مشكالت الحاضر، واالستعداد لتحديات المستقبؿ، مستفيديف 
 .بما لدييـ في اتخاذ القرارات المناسبة في المواقؼ اليومية"

عمي أف "عممية اتخاذ  (933، 9888) وأكد فتحي عبد الرحمف جرواف
مف ميارات التفكير العميا، مثؿ: التحميؿ، والتقويـ  القرار تتضمف استخداـ الكثير

واالستقراء واالستنباط، وبالتالي فيي تصنؼ ضمف عمميات التفكير المركبة، مثميا 
مثؿ التفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، وحؿ المشكالت، وتتمثؿ عناصر اتخاذ 

ترتبة عمى اختيار كؿ ( التنبؤ باآلثار الم3) .( توليد البدائؿ9القرار في اآلتي : )
(جالء القيـ واألولويات الشخصية، ألنيا تشكؿ عاماًل مؤثرًا في القرارات 2).بديؿ

 المتخذة".
ويعرؼ اتخاذ القرار بأنو: "تقرير شيء أو محاولة لموصوؿ إلى حكـ في 
موضوع مف الموضوعات أو مشكمة مف المشاكؿ، يتـ الوصوؿ إليو مف خالؿ 

ع المعمومات المرتبطة بالموضوع وتحميميا والمفاضمة بيف الدراسة المتعمقة، وجم
)أحمد حسيف المقاني، عديد مف االختيارات المتاحة أمامو، واختيار البديؿ األفضؿ" 

 (.6، 9885وعمي الجمؿ، 
إلى أف اتخاذ القرار ىو "عممية  Richard (2002, 8) وأشار ريتشارد

حميؿ المشكمة والفحص الدقيؽ إصدار حكـ عما يجب فعمو في موقؼ معيف بعد ت
 ."لمبدائؿ المطروحة، ووزنيا في ضوء محكات معينة

وبالنظر إلى التعريفات السابقة، يمكف استخالص عناصر مشتركة في عممية 
 :اتخاذ القرار تتضح فيما يمي

 وجود موقؼ أو مشكمة تحتاج إلى اتخاذ قرار. 
 ىناؾ ىدؼ معيف يريد متخذ القرار تحقيقو. 
  عدد مف الميارات الفكرية أثناء عممية اتخاذ القراراستخداـ. 
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 اقتراح مجموعة مف البدائؿ التي تيدؼ إلى التوصؿ لمقرار المناسب. 
  االختيار بيف البدائؿ المتاحة وفؽ معايير يستند إلييا الفرد )كالمعمومات

 المتاحة، والخيرة السابقة، واإليجابيات والسمبيات(.
 يالتوصؿ إلى القرار النيائ. 

ولقد تعددت اآلراء وتباينت وجيات النظر حوؿ تحديد ميارات اتخاذ القرار 
بشكؿ دقيؽ نظًرا لتبايف اآلراء حوؿ تحديد ماىية عممية اتخاذ القرار، فقد صنفيا 
البعض ضمف استراتيجيات التفكير التي تضـ حؿ المشكالت وتكويف المفاىيـ 

مستقمة وفؽ خطوات وعمميات تميزىا  واتخاذ القرار، ويتعامموف مع كؿ منيا بصورة
عف غيرىا. بينما يرى البعض اآلخر أف عممية اتخاذ القرار متطابقة مع حؿ 
المشكالت، عمى اعتبار أف المشكالت في حقيقة األمر ليست سوى مواقؼ تتطمب 
قرارات حوؿ حموؿ ىذه المشكالت. وفيما يمي عرض لبعض ىذه اآلراء: فقد أشار 

-Kortland, 1996, 675) وكورتالند (Huitt, 1992, 34-35) كؿ مف ىويت

إلى أف عممية اتخاذ القرار تتضمف عدة ميارات ىي: تحديد المشكمة  (676
وتشخيصيا، توليد البدائؿ وفًقا لمعايير معينة، تقويـ البدائؿ، اختيار الحؿ 

 )القرار(، تنفيذ القرار.
يارات التي الم (939-930، 3003) وحدد فتحي عبد الرحمف جرواف 

 :تتضمنيا عممية اتخاذ القرار فيما يمي
 تحديد األىداؼ المرغوبة بوضوح. 
 تحديد جميع البدائؿ الممكنة والمقبولة. 
 تحميؿ البدائؿ بعد تجميع معمومات وافية عف كؿ منيا. 
 ترتيب البدائؿ في قائمة أولويات. 
 إعادة تقييـ أفضؿ بديميف أو ثالثة. 
 ماده لمتنفيذاختيار أفضؿ البدائؿ واعت. 

،  Bell& Lederman (2003, 352)كما أشار كؿ مف بيؿ وليدرماف
 ,Levinson et. al وليفينسوف وآخروف Rinke(2009, 1097-1098)ورينؾ

إلى أف ميارات اتخاذ القرار تتمثؿ في: تحديد المشكمة أو  (213-214 ,2012)
ة، تحديد أفضؿ البدائؿ، القضية المراد دراستيا، تحديد البدائؿ الممكنة والمقبول

 ."تقويـ البدائؿ المقترحة، اختيار أفضؿ البدائؿ، اتخاذ القرار المناسب
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( أف ىناؾ عدة مراحؿ تمر بيا عممية 3002ويرى حسف حسيف زيتوف )
 :اتخاذ القرار، وىي

 ."وجود موقؼ أو قضية تفرض عمى الفرد االختيار مف بينيا .9
 .جمع معمومات عف كؿ اختيار .3
 .اختيار في ضوء معايير أو قيـ قد تختمؼ مف شخص آلخر تقييـ كؿ .2
 .ترتيب االختيارات حسب أفضمية اختيارىا .3
 اختيار أفضؿ البدائؿ".  .4

وتحتاج عممية اتخاذ القرار إلى الدقة، والموضوعية، وحسف البصيرة مف 
 :جانب اإلنساف، ويتـ اتخاذ القرار مف خالؿ عدة خطوات ىي

 .المفاضمة بيف البدائؿ.3 لقرار..تحديد اليدؼ مف اتخاذ ا9
 .تنفيذ ومتابعة القرار.4 .الوصؼ والتشخيص.3
 (.993، 3005)صالح الديف عرفة محمود، .تقييـ النتائج 5 .وضع الحموؿ البديمة.2

إلى عدة خطوات تساعد عمى  Mahalingam (2004) "ويشير ماىمينجـ
 :اتخاذ القرار، وىي

 ت.جمع المعموما.8 َتَعرف المشكمة..1
 التفكير في البدائل..٤ إعادة تقويم وضع المشكمة..٣
، 811٧)صالح محمد أبو جادو، ومحمد بكر نوفل، االختيار من بين البدائل .٥

٣٧٩:٣٧٧.) 
ومف خالؿ العرض السابؽ يتضح أنو ليس ىناؾ تحديد دقيؽ لميارات 

والبحث  اتخاذ القرار، حيث اقتصرت اآلراء عمى بعض الميارات دوف األخرى،
الحالي يقتصر عمى ميارات اتخاذ القرار التالية: تحميؿ الموقؼ المشكؿ، تحديد 
اليدؼ، دراسة الحموؿ المطروحة، ترتيب الحموؿ حسب األفضمية، اختيار البديؿ 

 .األفضؿ
إلى أىمية تنمية ميارات اتخاذ  Khishfa (2012, 68) كما تشير خيشفا

لمشكالت والوصوؿ إلى اتخاذ قرارات القرار لدى الفرد في أنيا تساعده عمى حؿ ا
مناسبة تعتمد عمى األسموب العممي في اتخاذىا، وحينما تتضافر كافة المقومات 
العممية في عممية صنعيا فإنيا تزيد مف دقة القرارات بما يؤدي إلى تحقيؽ النتائج 

 .المطموبة
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ع كما أف عممية حؿ المشكالت تسبؽ عممية اتخاذ القرار، باعتبار أف جم
المعمومات وتحميؿ المشكمة يحدث أواًل، ثـ تستخدـ نتائج ىذا التحميؿ في التوصؿ 
إلى اتخاذ القرار، أي أف عممية اتخاذ القرار تعد عممية مركبة تسبقيا عدة ميارات 
وعمميات تفكيرية مف ضمنيا جمع المعمومات، واالستنباط، واإلبداع في اقتراح 

األىداؼ والنتائج اإليجابية والسمبية المترتبة البدائؿ، والتقييـ في ضوء كؿ مف 
عمى كؿ بديؿ، وحؿ المشكمة، وفي النياية اختيار أفضؿ البدائؿ والتوصؿ إلى 

 .القرار الصحيح
)صالح  :ويمكف تمخيص العوامؿ التي تؤثر في اتخاذ القرار في النقاط التالية

 (273، 3006محمد أبو جادو، ومحمد بكر نوفؿ، 
أي التكويف الشخصي لمتخذ القرار، حيث تمثؿ النواحي  صية:العوامل الشخ .9

السيكولوجية والدوافع والقدرات واإلمكانات الذاتية عنصرًا حاسمًا في اتخاذ 
 القرار

وىي تمثؿ البيئة التي تتخذ فييا  العوامل االجتماعية والثقافية والحضارية: .3
 .يمكف اتخاذىا القرارات وتؤثر تأثيرًا كبيرًا في نوعية القرارات التي

يعد الوقت المتاح أماـ متخذ القرار مف العوامؿ المؤثرة  توقيت اتخاذ القرار: .2
في القرارات المتخذة، حيث تعد عممية اتخاذ القرار عممية عقمية معقدة ولذلؾ 
فيي تحتاج إلى الوقت الكافي لتحميؿ المشكمة وتطوير البدائؿ واتخاذ القرار 

 .المناسب
صر ذ يعد إشراؾ اآلخريف في اتخاذ القرارات مف العناإ العمل الفريقي: .3

 .الميمة في اتخاذ قرارات حكيمة
و"التدريس الفعاؿ ىو الذي يركز عمى تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى 
التالميذ مف خالؿ االندماج في أنشطة عممية يتـ تنفيذىا في إطار مف العمؿ 

بدائؿ لحؿ المشكمة، والنظر الجماعي الذي يتيح لمتالميذ فرص التفكير في 
 ,Dillon) .لممشكالت المثارة مف جوانب مختمفة، ولوضع حموؿ متعددة ليا

2008, 102)"  

ولكي يكوف إكساب المتعمـ ميارة اتخاذ القرار فعااًل فإف ىذا يتطمب مف 
المعمـ القياـ ببعض األداءات التدريسية، ويمكف إيجازىا فيما يمي:بارؾ وآخروف 

(Park et al, (2002, 55-56(، و لي & غريس 3005، أحالـ الباز الشربيني)ـ
Lee & Grace (2012, 788-790) 
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 إثارة قضايا ومشكالت عممية تتعمؽ ببيئة المتعمـ والتفكير في حميا. 
 تقديـ نماذج عديدة مف القرارات السميمة خالؿ تدريس المقرر. 
 حة اتخاذ قرارات تقديـ أنشطة عممية يتطمب الوصوؿ إلى نتائجيا الصحي

 .مناسبة
  توجيو تساؤالت لمتالميذ ومناقشتيـ حوليا، مع توفير كافة المعمومات

 .والبيانات التي تساعدىـ في اتخاذ قرارات صائبة
  تدريب التالميذ عمى تصميـ مياـ وطرح موضوعات ومشكالت ليقـو التالميذ

 .باتخاذ قرارات بشأنيا
 قشات الجماعية فيما بينيـ، وتبادؿ تشجيع التالميذ عمى الحوارات والمنا

اآلراء، ومناقشة القرارات المتعمقة بالقضايا والموضوعات موضع االىتماـ 
 .المشترؾ

 إثارة قضايا عممية جدلية، ومشكالت تتعمؽ بالبيئة والتفكير في حميا. 
  توفير بيئة صفية آمنة تحتـر آراء التالميذ، وتحفزىـ عمى عرض مقترحاتيـ

نيـ مف اتخاذ قرارات حوؿ الموضوعات أو المشكالت أو دوف تردد وتمك
 .القضايا التي يتـ مناقشتيا

ىذا وتعد قبعات التفكير الست والخرائط الذىنية االلكترونية، مف نماذج 
التدريس التي تقدـ خطوات إجرائية واضحة، تتيح لممتعمـ فرص إجراء التجارب 

واقؼ والمشكالت واختيار البدائؿ، واألنشطة العممية، والتفكير الحر في فحص الم
والتوصؿ إلى الحموؿ المتعددة، وتشجيع التخطيط المشترؾ بيف المتعمميف التخاذ 
قرارات تعتمد عمى مالحظة وتفسير الظواىر والمشكالت، األمر الذي يمكف أف 

 .يسيـ في تنمية العديد مف ميارات التفكير المختمفة بما فييا ميارات اتخاذ القرار
عد ميارة اتخاذ القرار مف الميارات الحياتية لمفرد، والتي يمكف تنميتيا و"ت

 )أحمد حسيف عبد المعطيمف خالؿ البرامج التعميمية في جميع المراحؿ الدراسية" 
 .(28، 3007ودعاء محمد مصطفى، 

و"تحدث عمميات اتخاذ القرار في مرحمة الطفولة دوف أي دراية أو خبرة 
المتعمقة بالقرار أو بنتائجو، فإذا استمر الطفؿ في اتخاذ قراراتو بالخطوات المنطقية 

في المستقبؿ عمى ىذا األسموب العشوائي، فسوؼ تكوف قراراتو خطأ في أغمب 
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المواقؼ، أما إذا تعمـ الخطوات المنطقية التخاذ القرار فإف احتماؿ الخطأ سوؼ 
 (.3009ـ مصطفى، )فيييكوف ضعيفًا عندما يتخذ قرارًا في مستقبؿ حياتو" 

و"تعد ميارة اتخاذ القرار جزءًا متكاماًل مف حؿ المشكمة، خاصًة عند تقييـ 
مزايا وعيوب الخيارات المتاحة، كما تعد ميارات التفكير الناقد جوىرية في عممية 
اتخاذ القرار. وتساعد ميارة اتخاذ القرار األفراد في تقييـ المعمومات وأوجو النظر 

دعاء محمد مصطفى،  )أحمد حسيف عبد المعطي وادر متنوعة" القادمة مف مص
3007 ،52.) 

و"عندما تتوافر لدى التمميذ معمومات وبيانات كافية مف مصادر متعددة 
حوؿ المشكمة التي ىو بصدد البحث عف حؿ مناسب ليا، فإنو يستطيع اتخاذ 

ا لحؿ قرار صحيح، ألف ىذه المعمومات والبيانات التي يمكف اختيار أحدى
 .(398، 3004)فييـ مصطفى، المشكمة، ومف ثـ اتخاذ القرار" 

و"أكد خبراء التربية أف عممية التدريس البد أف تقـو عمى تعميـ وتدريب 
المتعمـ عمى صنع واتخاذ القرارات، وتنمية قدرتو عمى تقصي وتحديد وفحص 

جات تدعميا المشكالت، وتنمية قدرتو عمى التفكير المستقؿ لمتوصؿ إلى استنتا
الشواىد، وتشجيع التخطيط المشترؾ بيف المتعمميف التخاذ قرارات تعتمد عمى فيـ 

 .(237، 3006)ليمى إبراىيـ أحمد، ومالحظة وتفسير الظواىر والمشكالت" 
وفي إطار االىتماـ بتنمية ميارات اتخاذ القرار لدى المتعمميف فقد أجريت 

مت بتنمية ىذه الميارات لدى المتعمميف في العديد مف الدراسات والبحوث التي اىت
 Patronis مراحؿ التعميـ المختمفة. ومف ىذه الدراسات: دراسة باترونيس وآخراف

et. al, (1999, 745-754)  والتي توصمت إلى فعالية استخداـ المناقشات
الجماعية لمقضايا العممية االجتماعية المتضمنة في مناىج العمـو في تنمية 

تخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ الثامف. ودراسة ماىر إسماعيؿ صبري ميارات ا
( والتي توصمت إلى فعالية استخداـ نموذج 3000) وناىد عبد الراضي نوبي

التدريس الواقعي في تنمية فيـ القضايا الناتجة عف تفاعؿ العمـ والتكنولوجيا 
الفيزياء والكيمياء  والمجتمع والقدرة عمى اتخاذ القرار حياليا لدى طالبات شعبة

( والتي توصمت 3005بكمية التربية بسمطنة عماف. ودراسة أحالـ الباز الشربيني)
إلى فعالية نموذج األيدي والعقوؿ في تنمية االتجاه نحو العمؿ اليدوي واتخاذ 
القرار والتحصيؿ في مادة الكيمياء لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي. ودراسة 

( والتي توصمت إلى فعالية نموذج التعمـ 3007اجي)محمود سيد محمود أبو ن
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البنائي في تدريس العمـو عمى التحصيؿ وتنمية اتخاذ القرار والميوؿ العممية لدى 
( 3008تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي. ودراسة ناىد عبد الراضي نوبي محمد)

ـ قائـ عمى التعم-والتي توصمت إلى فعالية برنامج في إعداد معمـ الفيزياء
في تنمية المكوف المعرفي وميارة اتخاذ القرار واالتجاه نحو التعمـ  -اإللكتروني

( والتي 3093اإللكتروني لدى طالب كميات التربية. ودراسة مرفت حامد ىاني)
توصمت إلى فعالية برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ الذاتي لتنمية مفاىيـ المعموماتية 

ي األحياء بالمرحمة الثانوية. ودراسة يحيى محمد الحيوية واتخاذ القرار لدى معمم
( والتي توصمت إلى فاعمية استراتيجية ما وراء المعرفة في 3093) أبو جحجوح

تنمية االستدالؿ العممي والكفاءة الذاتية وميارة اتخاذ القرار في تدريس العمـو لدى 
 .طمبة المعمميف

رؼ فاعمية نموذج مقترح تع( استيدفت 3090ـ رفعت إبراىيـ )دراسة إبراىي
لتنمية التفكير االحتمالي وميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. 
وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعتيف 
التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لميارات اتخاذ القرار والتفكير االحتمالي 

 .مجموعة التجريبيةلصالح ال
ىدفت إلى  Gallagher & Hodges (2010) دراسة جمير، وىودجز

التدريس بطريقة تحديد الرغبات واالحتياجات الخاصة بالطالب بيدؼ تحسيف 
قراراتيـ، وذلؾ مف خالؿ تسجيؿ الطالب في قائمة ُمقسمة إلى عنصريف يتعمؽ 

والثاني يتعمؽ باالحتياجات األوؿ منيا بما يرغب فيو الطالب ويريدوف تحقيقو، 
الضرورية الستمرار الحياة. وقد ساعدت ىذه الطريقة عمى تنمية ميارات اتخاذ 
القرار الواقعي، واتضح لمطالب أنو ليس بالضرورة أف يحصؿ اإلنساف عمى كؿ 
ما يرغبو أو يريد الوصوؿ إليو باعتبار أف ىناؾ ضروريات، كما أكدت الدراسة 

معمميف بتنمية عادات يومية لدى الطالب تسيـ في ممارسة عمى ضرورة اىتماـ ال
 .التفكير المتعمؽ باتخاذ القرار
تعرؼ استيدفت  Dawson & Venville (2010) ودراسة دايسوف، وفينفيؿ

أثر تدريس بعض االستراتيجيات القائمة عمى المناقشة لتنمية ميارات الُحجة 
القضايا االجتماعية العممية  واتخاذ القرار لدى طالب المدارس العميا حوؿ

المعاشة، وذلؾ عمى عينة مكونة مف عشرة فصوؿ عمى مدار عاميف متتاليف. 



811٨/ أبريل1جـ–العموم التربوية/ العدد الثانى   

 

 

  

42 

وأشارت النتائج إلى تنمية كؿ مف ميارات الحجة واتخاذ القرار مع التأكيد عمى 
ضرورة االىتماـ بدور المعمـ في تسييؿ المناقشات الصفية، وأىمية استخداـ أطر 

لسياؽ القضايا االجتماعية العممية، وأىمية تعزيز حجج الطالب  الكتابة المناسبة
 .واالىتماـ بقراراتيـ

 :ويالحظ عمى الدراسات السابقة ما يمي
 أف ميارة اتخاذ القرار يمكف تنميتيا في مراحؿ دراسية وعمرية مختمفة. 
  ،يمكف تنمية ميارة اتخاذ القرار باستخداـ طرؽ واستراتيجيات تدريس متنوعة

 .مج، ونماذج، ونظريات، وجميعيا كانت فعالةوبرا
  أف ميارة اتخاذ القرار تعد مف ميارات التفكير الميمة، حيث أوصت معظـ

 .الدراسات بضرورة تنميتيا مف خالؿ أساليب مختمفة وفقًا ليدؼ كؿ دراسة
 اىتمت باستخداـ برنامج قائـ -في حدود عمـ الباحثة-أنو ال توجد دراسة واحدة

يف قبعات التفكير الست والخرائط الذىنية االلكترونية لتنمية ميارة عمي الدمج ب
 اتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ الثانى اإلعدادي بجميورية مصر العربية.

 اإلحساس بمشكمة البحث:
 :لقد نبع إحساس الباحثة بمشكمة البحث من خالل

 يا مف خالؿ الخبرة الشخصية لمباحثة، واالحتكاؾ المباشر بالرياضيات وتدريس
عمؿ الباحثة، كما تـ إجراء مقابالت فردية مع المعمميف القائميف بتدريس 
الرياضيات وموجيي المادة لمتعرؼ عمى مدى إلماميـ بميارات اتخاذ القرار 
وتحميؿ بعض االختبارات ونتائج التالميذ بيا خاصة ما يخص الفصؿ الدراسي 

دادي لتدني تحصيميـ فيو، حيث الثاني المقرر عمى تالميذ الصؼ الثاني اإلع
وجد أف الكثير مف التالميذ لـ يجيدوا في أدائيـ في ىذه الوحدات افتقادا 

 لميارات اتخاذ القرار في الرياضيات.
  أجرت الباحثة دراسة استكشافية؛ لتحديد مستوى تالميذ الصؼ الثاني

إبراىيـ اإلعدادي في ميارات اتخاذ القرار في الرياضيات وتـ تطبيؽ اختبار 
( تمميذا وتمميذة وذلؾ بيدؼ 34( عمى عينة قواميا )3090رفعت إبراىيـ )

تعرؼ مستواىـ في ميارات اتخاذ القرار في الرياضيات وبتحميؿ درجات 
الدراسة اتضح عدـ تحقؽ ميارات اتخاذ القرار في الرياضيات ويظير بشكؿ 

 .واضح في ميارات توليد البدائؿ ومقارنة البدائؿ
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 :البحثمشكمة 
تتحدد مشكمة البحث في وجود ضعؼ لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي 
في ميارات اتخاذ القرار، وليذا يحاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس 

 :التالي
ما فاعمية برنامج قائم عمي الدمج بين قبعات التفكير الست والخرائط الذهنية 

ي تنمية التحصيل ومهارة اتخاذ القرار لدي االلكترونية في تدريس الرياضيات عم
 تالميذ المرحمة اإلعدادية؟

 :ويتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة التالية
ما صورة البرنامج المقترح في ضوء قبعات التفكير الست والخرائط الذىنية  .9

 االلكترونية لتالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي؟ 
ضوء قبعات التفكير الست والخرائط الذىنية  ما فاعمية البرنامج المقترح في .3

 ؟ اإلعداديااللكترونية في التحصيؿ المعرفي لتالميذ الصؼ الثاني 
ما فاعمية البرنامج المقترح في ضوء قبعات التفكير الست والخرائط الذىنية  .2

االلكترونية في تنمية بعض ميارات اتخاذ القرار في الرياضيات لتالميذ 
 ؟ ادياإلعدالصؼ الثاني 

 :أهداف البحث
 ىدؼ ىذا البحث إلي التعرؼ عمى: 

خرائط الذىنية فاعمية البرنامج المقترح في ضوء قبعات التفكير الست وال .3
 .اإلعداديلكترونية عمي التحصيؿ المعرفي لتالميذ الصؼ الثاني اإل

فاعمية البرنامج المقترح في ضوء قبعات التفكير الست والخرائط الذىنية  .4
ة عمي ميارات اتخاذ القرار في الرياضيات لتالميذ الصؼ الثاني االلكتروني
 .اإلعدادي

 أهمية البحث:
 مف: ث كؿقد تفيد نتائج البح  

 مف خالؿ تقديـ دليؿ لمعمـ الرياضيات يساعدىـ في تدريس وحدة المعممين :
المساحات باستخداـ البرنامج المقترح، وتزويدىـ بأدوات مناسبة لقياس 

 دة الرياضيات، ومقياس اتخاذ القرار.التحصيؿ في ما
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 :مف خالؿ المساىمة في تقديـ مجموعة مف األنشطة التي  المتعممين
 تساعدىـ في تنمية ميارات اتخاذ القرار والتحصيؿ لدييـ.

 :مف خالؿ تقديـ برنامج قائـ  القائمين عمى إعداد وتأليف الكتب المدرسية
والخرائط الذىنية االلكترونية،  ."عمي دمج قبعات التفكير الست لػ "دى بونو

 يتضمف بعض األفكار واألنشطة والتي قد تثري موضوعات الرياضيات.
 :مف خالؿ تقديـ بعض  الباحثين في مجال المناهج وطرق التدريس

التوصيات، والمقترحات التي قد تفتح مجااًل لبحوث، ودراسات أخرى 
 ة اإلعدادية.مستقبمية؛ لتطوير تدريس الرياضيات لتالميذ المرحم

 :حدود البحث
 :اقتصرت البحث عمى

  مجموعة مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي بمدرسة طمعت حرب اإلعدادية
 بمحافظة السويس.

  وحدة "المساحات" المقررة عمى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي في الفصؿ
 .ـ 3094/3095الدراسي الثاني في العاـ الدراسي 

 ر)تحميؿ الموقؼ المشكؿ، تحديد اليدؼ، دراسة قياس ميارات اتخاذ القرا
 الحموؿ المقترحة، ترتيب الحموؿ حسب األفضمية، اختيار البديؿ األفضؿ(.

 :مصطمحات البحث
 قبعات التفكير الست: -1

طريقة ومنيج في التفكير يعتمد عمى طرؽ متنوعة  تعرؼ إجرائيا بأنيا:
لى تبسيط عممية التفكير وزيادة ومتعاونة مف التفكير داخؿ عممية التعمـ، تيدؼ إ

، )وىي التفكير التفكير مف خالؿ ستة قبعات رمزيةفاعميتو، إذ تقدـ ستة أنواع مف 
الموضوعي والعاطفي واإليجابي، والناقد، واإلبداعي والمنظـ(، ويستطيع المفكر 
أف يضع القبعة أو يخمعيا إشارة إلى نوع التفكير الذي يبدأ في استخدامو، وال 

 خدـ القبعات في تصنيؼ األفراد، بؿ أنيا تصنؼ سموؾ التفكير.ُتست
 الخرائط الذهنية االلكترونية: -8

نتاجيا باستخداـ إحدى  تعرؼ إجرائيا بأنيا: وسيمة بصرية يتـ تصميميا وا 
مف خالؿ الكمبيوتر بيدؼ تنظيـ   Authoring Toolsأدوات التأليؼ المتخصصة

الشكؿ المفظي إلى مثير بصري يعتمد عمى المعارؼ والمعمومات، وتحويميا مف 
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إظيار الفكرة العامة، وأجزائيا الفرعية بشكؿ مترابط باستخداـ الرسـ الخطي 
 .بإمكاناتو وعناصره المختمفة، مما يتيح معرفة العالقة بيف األفكار بسيولة ويسر

 الدمج بين قبعات التفكير والخرائط الذهنية االلكترونية: -٣
ريس التي تقـو عمى توظيؼ واستخداـ الخرائط الذىنية ىي إجراءات التد

االلكترونية بالدمج مع إجراءات التدريس الخاصة بقبعات التفكير الست أثناء 
تدريس وحدة المساحات بيدؼ تنمية ميارات اتخاذ القرار والتحصيؿ لدى تالميذ 

 الصؼ الثاني اإلعدادي.
 اتخاذ القرار: -٤

بأنو: عممية تفكير تتطمب اختيار أفضؿ بديؿ  وُيعرؼ في ىذا البحث الحالي
 مف بيف عدة بدائؿ بعد دراسة النتائج المترتبة عمى كؿ منيا لتحقيؽ ىدؼ معيف،
ويعبر عنيا بالدرجات التي يحصؿ عمييا التمميذ في مقياس ميارات اتخاذ القرار 

 .والمستخدـ في البحث الحالي
 فروض البحث:

التي تمت في ىذا المجاؿ أمكف صياغة  في ضوء نتائج الدراسات والبحوث
 الفروض التالية:

يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية،  .9
ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار 

 التحصيؿ في الرياضيات لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.
يف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية، يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا ب .3

ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس 
 اتخاذ القرار في الرياضيات لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.

 :منهج البحث وتصميمه التجريبي
بناء اعتمد ىذا البحث عمى المنيج الوصفي لدراسة متغيراتو، باإلضافة إلى 

عادة صياغة وحدة المساحات باستخداـ البرنامج القائـ عمي  األدوات البحثية، وا 
الدمج بيف قبعات التفكير الست والخرائط الذىنية االلكترونية، كما استخدـ ىذا 
البحث المنيج شبو التجريبي في التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمي الدمج بيف 

ىنية االلكترونية في تدريس الرياضيات عمي قبعات التفكير الست والخرائط الذ
تنمية التحصيؿ وميارات اتخاذ القرار لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية، وتـ استخداـ 
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المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعتيف )التجريبية، والضابطة( حيث 
ي الدمج تدرس المجموعة التجريبية وحدة المساحات باستخداـ البرنامج القائـ عم

، وتدرس المجموعة ست والخرائط الذىنية االلكترونيةبيف قبعات التفكير ال
 .الضابطة وحدة المساحات بالطريقة المعتادة

 :إجراءات البحث
 :سار ىذا البحث وفقًا لإلجراءات التالية

 بناء البرنامج المقترح:  -1
الدمج  يستيدؼ ىذا المحور استعراض إجراءات بناء البرنامج القائـ عمي

 ((، ويتكوف مف:9)ممحؽ) بيف قبعات التفكير والخرائط الذىنية اإللكترونية
 أىداؼ البرنامج. 
 محتوى البرنامج. 
 .جراءات التدريس  إستراتيجيات وا 
 األنشطة والوسائؿ المستخدمة. 
 تقويـ البرنامج. 

 :وفيما يمي عرض ىذه المكونات تفصيال
 :الهدف من البرنامج

مج في البحث الحالي في تنمية ميارات اتخاذ القرار تحدد اليدؼ مف البرنا
المتمثمة في: تحميؿ الموقؼ المشكؿ، تحديد اليدؼ، دراسة الحموؿ المقترحة، 

 ترتيب الحموؿ حسب األفضمية، اختيار البديؿ األفضؿ. 
 :محتوى البرنامج

في وحدة المساحات لتالميذ الصؼ  وضع محتوى برنامج البحث الحالي
عدد مف الدروس وىي: مسػممات مسػػػػػػػػػاحة، مساحة   وتضـ ادياإلعدالثاني 
-9ػػػػػة )(، نظػػػريػػػػػػػػ9-9(، نتائج عمى نظريػة )9-9األضالع، نظػػريػػػػػػػػػػػػػة )متوازي 

(، مساحػػػػػػة المعػػػػػػػػػػيف، مساحػػػػػػة 2-9(، نظػػػػريػػػػػػػػػػػة )3-9(، نتائج عمى نظرية )3
 نحرؼ.شبو الم

جراءات التدريسا  :ستراتيجيات وا 
تـ اختيار إستراتيجية توليفية قائمة عمى الدمج بيف قبعات التفكير الست 

 :والخرائط الذىنية االلكترونية التي تتمثؿ إجراءاتيا فيما يمي
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طرح موضوعًا لمتحميؿ بحيث يكوف مالئمًا وقاباًل لمتحميؿ وىذا الموضوع  .9
 ية اإللكترونية.يمثؿ عنوانا لمخريطة الذىن

 .تقسيـ الطالب إلى مجموعات عمؿ تعاونية .3
 .ُيحمؿ الدرس في ضوء المنظورات المختمفة لقبعات التفكير .2
 .ُتخصص كؿ قبعة تفكير لمجزئية التي تتفؽ مع وظيفتيا مف الدرس .3
يتـ البدء بالقبعة التي تتالءـ مع موضوع الدرس )غالبًا البيضاء والحمراء  .4

 .)والصفراء
مطالب بخمع كؿ قبعة بعد االنتياء مف استخداميا وارتداء القبعات السماح ل .5

األخرى واحدة بعد األخرى، حتى يتمكنوا مف تحميؿ الموضوع أو المشكمة مف 
 .وجيات نظر مختمفة

 تسجيؿ ما يتوصؿ إليو الطالب أواًل بأوؿ بالخريطة الذىنية االلكترونية. .6
 .اإلمداد بالتغذية الراجعة .7
موعات لتقديـ تحميالتيا، والنقاش حوؿ ما نتج مف نقاط بعد منح الفرصة لممج .8

 .استخداـ قبعات التفكير
 تقديـ الخريطة الذىنية اإللكترونية لمدرس كممخص كمي لمدرس. .90

 :األنشطة والوسائط المستخدمة في البرنامج
يتضمف البرنامج الذي يقدمو البحث الحالي عددا مف األنشطة التي يمكف 

 :ة ميارات اتخاذ القرار، وىذه األنشطة ىيأف تسيـ في تنمي
 تنظيـ مسابقة حوؿ أفضؿ خريطة ذىنية قدمتيا كؿ مجموعة. -أ
 تنظيـ مسابقة حوؿ أفضؿ تحميؿ لموضوع الدرس. -ب
استخداـ مجمة الفصؿ ومجمة المدرسة لعرض الخرائط الذىنية التي قدمتيا كؿ  -ج

 مجموعة ونشرىا عمي االنترنت.
دا مف الوسائط التعميمية التي يمكف أف تساعد في تنمية وقد حدد البحث عد

 :ميارات اتخاذ القرار، وىذه الوسائط ىي
 جياز العارض فوؽ الرأس لعرض الخرائط الذىنية االلكترونية. -أ
 .جياز كمبيوتر متصؿ باالنترنت -ب
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 :تقويم البرنامج
القرار حدد البحث الحالي لقياس أثر البرنامج في تنمية ميارات اتخاذ 
ث ىي: والتحصيؿ لدي تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي، وبالتالي فإف أدوات البح

وفيما  ، واالختبار التحصيمي في وحدة المساحات ،مقياس ميارات اتخاذ القرار
 :يمي استعراض لخطوات بنائيما

 مقياس مهارات اتخاذ القرار: -أ
 اذ القرار:الخطوات التالية في بناء مقياس ميارات اتخ إتباعتـ 

 :الهدف من المقياس - 
قياس مدى توافر ميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية 

 .وقدرتيـ عمى اتخاذ القرارات المناسبة في المواقؼ المختمفة
 :تحديد مهارات المقياس -

 تم تحديد مهارات اتخاذ القرار في المهارات الفرعية التالية:
تتضمف ىذه الميارة التعرؼ عمي المشكمة وتحديد  :لتحميل الموقف المشك .1

أبعادىا ومعرفة أسبابيا، وتتطمب ىذه الميارة مف متخذ القرار القياـ بأنشطة 
جراء الدراسات التحميمية  جراءات تتضمف: االستعداد لمتعرؼ عمي المشكمة وا  وا 

 لممشكمة والنقاط الميمة والجوىرية في المشكمة.
ىذه الميارة وضع أىداؼ لمفرد في حياتو، ووضع  تتضمف تحديد الهدف: .8

خطة مناسبة لتحقيؽ ىذه األىداؼ، والسعى لتحقيؽ تمؾ الخطة وىذه األىداؼ 
 ينبغي أف تكوف واقعية وقابمة لمتحقيؽ ويمكف تغييرىا حسب متغيرات الموقؼ. 

وتتضمف ىذه الميارة جمع البيانات التي عمي  دراسة الحمول المطروحة: .٣
سوؼ يتخذ القرار وىنا يجب أف يحدد متخذ القرار البيانات التي تتصؿ  أساسيا

بالمشكمة موضوع القرار، وأف تحدد ىذه البدائؿ بطريقة حيادية مف جانب متخذ 
القرار، والبد أف يتسـ البديؿ المقترح بعدة سمات منيا: يسيـ الحؿ البديؿ في 

قرار، تتوافر إمكانيات تحقيؽ بعض النتائج التي يسعى إلي تحقيقيا متخذ ال
 تنفيذ ىذا الحؿ وقت اختياره. 

تتضمف ىذه الميارة توليد قائمة مف البدائؿ  ترتيب الحمول حسب األفضمية: .٤
الممكنة أو القابمة لمتنفيذ وىذا يعني بناء عالقات جديدة وتوليؼ أفكار متعددة 

قرار عمي وىنا يركز متخذ ال في إطار جديد وفي ضوء المعمومات المتوافرة،
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إصدار حكـ أولي عمي جودة كؿ بديؿ قبؿ اختياره، وذلؾ لممفاضمة بيف 
 البدائؿ المتاحة وداللة كؿ منيا.

وفييا يتـ فحص مزايا وعيوب كؿ بديؿ فحصا جيدا،  :اختيار البديل األفضل .٥
وتقويـ كؿ بديؿ، واختيار البديؿ الذي يحقؽ أحسف مف غيره األىداؼ التي مف 

 لقرار.أجميا يتخذ ا
 :صياغة مفردات المقياس -

لصياغة مفردات مقياس ميارات اتخاذ القرار تـ اإلطالع عمى الدراسات 
 فتحي عبد الرحمف جرواف :والكتابات التي تناولت ميارات اتخاذ القرار مثؿ

يماف عثماف محمد حبيب)3005(، أحالـ الباز الشربيني )9888) (، 3007(، وا 
؛ لالستفادة منيا في صياغة بنود Dybdal & Sondag (2000)سونداغ بدؿ و دي

( بندًا موزعة عمى المحاور 34المقياس، وقد تـ وضع مجموعة مف البنود بمغت )
 الخمسة التي سبقت اإلشارة إلييا.

 :تعميمات المقياس -
تـ تحديد تعميمات المقياس بحيث تضمنت ما يمي: بيانات الطالب، تعريؼ 

عريؼ الطالب بكيفية اإلجابة، إرشادات لمطالب الطالب باليدؼ مف المقياس، ت
 يراعييا أثناء اإلجابة، مثاؿ توضيحي لكيفية اإلجابة.

 :صدق المقياس -
تـ عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف 
المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس وعمـ النفس؛ وذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ 

مفردات ومناسبتيا لتالميذ المرحمة اإلعدادية محتوى المقياس ومدى سالمة ال
ضافة ما يرونو مناسبًا، وبعد تعديؿ المفردات في ضوء آراء  وحذؼ وتعديؿ وا 

( مفردة، وبيذا أصبح 24ومقترحات السادة المحكميف أصبح المقياس مكونًا مف )
 .المقياس صادقًا مف حيث المحتوى

 :التجريب االستطالعي لممقياس -
في صورتو األولية عمى مجموعة مف تالميذ الصؼ الثاني طبؽ المقياس 

تمميذًا( بمدرسة محمد فريد اإلعدادية  24اإلعدادي غير مجموعة الدراسة )
ـ(، 3095 -394بمحافظة السويس في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي )

 :وذلؾ بغرض تحديد
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كرونباخ، ووجد أنو تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة ألفا  ثبات المقياس:
( مما يشير إلى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات؛ ومف ثـ 0.67يساوي )

يمكف الوثوؽ واالطمئناف لمنتائج التي يتـ الحصوؿ عمييا بعد تطبيقو عمى 
 .مجموعة البحث
( دقيقة، وتـ حساب 34حدد زمف اإلجابة عف مفردات المقياس ) زمن المقياس:

متوسط زمف إجابات التالميذ عف جميع مفردات المقياس الزمف عمى أساس 
 .باإلضافة إلى زمف عرض تعميمات المقياس عمى التالميذ

لوحظ أف جميع التالميذ لـ تكف  التأكد من وضوح مفردات المقياس وتعميماته:
لدييـ أية استفسارات فيما يتعمؽ بمفردات المقياس أو تعميماتو بعد عرض 

 .وضوح المفردات ومالئمتيا لتالميذ المرحمة اإلعدادية التعميمات، مما يؤكد
 الصورة النهائية لممقياس: -

بمغ عدد مفردات المقياس بعد االنتياء مف إجراء تعديالت ومقترحات السادة 
(، في نموذج تقدير درجات المقياس تـ اتباع 4( مفردة) ممحؽ24المحكميف )

غير  -غير متأكد -موافؽ -النموذج ذي االستجابات الخمسة )موافؽ تماماً 
غير موافؽ تمامًا( بحيث توزع الدرجات في حالة االستجابات الموجبة  -موافؽ

 ( وتكوف الدرجة 4-3-2-3-9( وفي حالة االستجابات السالبة )4-3-2-3-9)
الكمية لمتمميذ ىي عبارة عف مجموع الدرجات المعطاة لكؿ البنود التي 

مواصفات مقياس ميارات اتخاذ القرار في  أجاب عنيا، والجدوؿ التالي يوضح
 .الرياضيات

 مقياس مهارات اتخاذ توصيف  (1) جدول
 اإلعدادي القرار لتالميذ الصف الثاني

 عدد المفردات المهارة الفرعية
 7 تحهيم انمىقف انمشكم

 7 تحذيذ انهذف

 7 دراسة انحهىل انمطروحة

 7 ترتيب انحهىل حسب األفضهية

 7 األفضماختيار انبذيم 

 55 انمجمىع
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 :إعداد االختبار التحصيمي في مادة الرياضيات -ب
 :هدف االختبار -

ىدؼ ىذا االختبار إلى قياس مستوى تحصيؿ تالميذ الصؼ الثاني 
االعدادي لممحتوى العممي لوحدة المساحات خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني، وذلؾ 

 األعمى(. -المتوسط -عند مستويات التحصيؿ الثالث )األدنى
 :تصنيف التحصيل إلى مستويات -

بعد تحديد جوانب التعمـ المعرفية المتضمنة بوحدة المساحات لمصؼ الثاني 
(( تـ تصنيؼ أىداؼ تدريس 3اإلعدادي الفصؿ الدراسي الثاني )ممحؽ )

 :الرياضيات إلى المستويات التالية
رد تذكر المفاىيـ ويتحدد باألسئمة التي يمـز حميا مج المستوى األدنى: (9)

 .والعالقات الرياضية
دراؾ المفاىيـ  المستوى المتوسط: (3) ويتحدد باألسئمة التي يمـز حميا فيـ وا 

والعالقات بينيا، واستدعاء وتطبيؽ القوانيف والمعمومات المناسبة لمموقؼ، 
جراء العمميات وحؿ مسائؿ سبؽ وجود أمثمة مجاب عنيا  .وا 

د باألسئمة التي يمـز حميا إجراء عمميات عقمية غير ويتحد المستوى األعمى: (2)
روتينية لممفاىيـ، وتحميؿ المواقؼ إلى مكوناتيا والتعرؼ عمى العالقات 

 .بينيا، والقدرة عمى حؿ المشكالت الحياتية
 :صياغة مفردات االختبار -

تـ صياغة مفردات االختبار بطريقة موضوعية شممت االختيار مف متعدد، 
لخطأ، والبعض اآلخر تمثؿ في األسئمة ذات اإلجابات القصيرة، التي والصواب وا

تتضمف مثال حؿ مشكالت حياتية عمى المساحات، وذلؾ لقياس مستويات 
التحصيؿ الثالث )األدنى، المتوسط، األعمى(، وقد تـ تخصيص الصفحة األولى 

والزمف المحدد مف االختبار لكتابة بيانات التمميذ باإلضافة إلى تعميمات االختبار 
 .لإلجابة

 :صدق االختبار  - 
لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ عرضو في صورتو األولية عمى مجموعة 
مف المحكميف مف أساتذة المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات؛ لمتحقؽ مف صدؽ 
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محتوى االختبار، وفي ضوء ذلؾ تـ تعديؿ بعض أسئمة االختبار؛ لتناسب تالميذ 
 ي.الصؼ الثاني اإلعداد

 :التجريب االستطالعي لالختبار  - 
( 24طبؽ االختبار عمى عينة مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي قدرىا )

تمميذ وتمميذة بمدرسة )محمد فريد اإلعدادية( بمحافظة )السويس(، وكاف اليدؼ 
مف ىذه التجربة ىو تحديد زمف االختبار، وثباتو، وكاف معامؿ الثبات بطريقة ألفا 

، كما تبيف أف متوسط الزمف المناسب النتياء جميع التالميذ مف 0.70=كرونباؾ 
 ( دقيقة930اإلجابة عف االختبار ىو )
 :الصورة النهائية لالختبار

بعد أف تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار وثباتو، وحساب الزمف المناسب 
راء لالختبار أخذ االختبار شكمو النيائي، حيث بمغ عدد مفردات االختبار بعد إج

( يوضح توزيع عدد األسئمة 3( سؤاال، والجدوؿ )24التعديالت السابقة عميو )
( حيث 2التي تقيس مستويات األىداؼ المعرفية، وىذا االختبار موضح بالممحؽ )

 :أصبح االختبار صالحًا لمتطبيؽ عمى مجموعتي البحث
 مواصفات االختبار التحصيمي( 3وؿ)جد

 البيانات
 الموضوع

 

 العدد تحصيلمستويات ال
 األعمى المتوسط األدنى 

 عدد األسئمة
 ٣ 1 1 1 مسممات المساحة

 8 - 1 1 مساحة متوازي األضالع
 8 1 - 1 (1-1) نظــريـــــــــــــة

 1 - 1 - (1-1نتائج عمى نظريـة )
 ٩ 1 ٤ ٤ (8-1نظـــريـــــــــــــة )

 ٣ 1 1 1 (8-1) نتائج عمى نظرية
 ٦ ٣ 1 8 (٣-1) ـــــــةنظــــريــــ

 ٤ 8 1 1 مساحــــــة المعــــــــــين
 ٥ 8 1 8 مساحــــــة شبه المنحرف

 ٣٥ 11 11 1٣ المجموع
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 :مجتمع البحث وعينته -8
تـ اختيار عينة البحث مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي وتكونت العينة 

ادي بمدرسة طمعت حرب ( تمميذ وتمميذة مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعد50مف )
بإدارة جنوب السويس التعميمية، تـ تقسيميا إلى مجموعتيف: إحداىما  اإلعدادية

( تمميذ وتمميذة درست وحدة المساحات باستخداـ البرنامج 20تجريبية عددىا )
( تمميذ وتمميذة درست وحدة المساحات 20المقترح، واألخرى ضابطة عددىا )

 باستخداـ البرنامج المعتاد.
 :التطبيق القبمي ألدوات القياس في البحث -٣

تـ التطبيؽ القبمي لكؿ مف اختبار التحصيؿ في الرياضيات، ومقياس 
ميارات اتخاذ القرار عمى كؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة خالؿ األسبوع 

ـ؛ لمتأكد مف 3095 -3094األوؿ مف الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 
 .وعتي البحث قبؿ إجراء التجربةتكافؤ مجم

 :التدريس لمجموعتي البحث-٤
تـ تدريس وحدة المساحات بالصؼ الثاني اإلعدادي )الفصؿ الدراسي 

ـ لتالميذ المجموعة التجريبية طبقًا لدليؿ  3095 -3094الثاني( لمعاـ الدراسي 
نية المعمـ الذي تـ إعداده في ضوء الدمج بيف قبعات التفكير والخرائط الذى

)الفصؿ  اإلعداديااللكترونية، بينما تـ تدريس وحدة المساحات بالصؼ الثاني 
ـ لتالميذ المجموعة الضابطة  3095 -3094الدراسي الثاني( لمعاـ الدراسي 

 .طبقًا لمبرنامج المعتاد
 :التطبيق البعدي ألدوات البحث -٥

عدادي بعد االنتياء مف تدريس مقرر وحدة المساحات بالصؼ الثاني اإل
)الفصؿ الدراسي الثاني( لمتالميذ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة تـ تطبيؽ 

وذلؾ لمعرفة أثر المتغير  مقياس ميارات اتخاذ القرار واالختبار التحصيمي بعديًا؛
المستقؿ )البرنامج القائـ عمي الدمج بيف قبعات التفكير والخرائط الذىنية 

 .اتخاذ القرار والتحصيؿ الدراسيااللكترونية( في تنمية ميارات 
 نتائج البحث وتفسيرها:

فيما يمي عرض نتائج البحث التي تـ التوصؿ إلييا لإلجابة عف أسئمة  
 البحث، والتحقؽ مف صحة فروضو.
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 النتائج المتعمقة بإجابة السؤال األول: -1
لإلجابة عف السؤاؿ البحثي األوؿ وىو: ما صورة وحدة المساحات في 

ت لتالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي في ضوء البرنامج المقترح القائـ عمي الرياضيا
 الدمج بيف قبعات التفكير والخرائط الذىنية اإللكترونية؟

خطوات إعداد البرنامج المقترح، ودليؿ المعمـ، وكتيب التمميذ، كما ىو  إتباعتـ 
 موضح في إجراءات البحث. 

 اني:النتائج المتعمقة بإجابة السؤال الث -8
لإلجابة عن السؤال البحثي الثاني وهو: ما فاعمية البرنامج المقترح عمي 

 ؟لدي تالميذ الصف الثاني اإلعداديالتحصيل في الرياضيات 
تـ التحقؽ مف صحة الفرض األوؿ مف فروض البحث الذي ينص عمي أنو" 

سط يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتو 
درجات تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ في 

 الرياضيات لصالح تالميذ المجموعة التجريبية".
والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ 

( لحساب داللة الفرؽ )ت المعياري لدرجات المجموعتيف، كما تـ استخداـ اختبار
جات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة)صالح أحمد مراد، بيف متوسطي در 

( لكؿ مف )ت ( نتائج اختبار2) (. ويوضح جدوؿ326-332، 3000
 المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي.

 ت( ) المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (2جػػػػػدوؿ )
 البعدياختبار التحصيؿ المعرفي عمى عينة البحثفي التطبيؽ 

العدد  المجموعة
 )ن(

 المتوسط الحسابي
 (م) 

 االنحـراف المعياري 
 () ع

درجـات 
مستوى  (قيمة) ت الحرية

 الداللة
 ٥.٧٤ 8٣.٣1 ٣1 الضابطة 1.11 11.1٦ ٥٨ ٣.٩٩ ٣٦.8٦ ٣1 التجريبية

( 0.09) عند مستوى ( وجود فرؽ ذو داللة إحصائية2) يتضح مف الجدوؿ
بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ المجموعة 
الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي لصالح تالميذ المجموعة 

 التجريبية.
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ولمعرفة مدى فاعمية البرنامج المقترح عمى تنمية التحصيؿ المعرفي بالمقارنة 
( التي تعبر )ح (، وحساب قيمة2ƞد تـ حساب قيمة مربع إيتا )بالبرنامج المعتا

( قيمة 3) (. ويبيف الجدوؿ336، 3000اد، التأثير)صالح أحمد مر  عف حجـ
 (، ومقدار حجـ التأثير.)ح (، وقيمػة2ƞمربع إيتا )

 (، وحجـ التأثير)ح (، وقيمة3ƞ( قيمة مربع إيتا)3جػػػػػدوؿ )
 ػػراد العينػػةالختػػبار التحصيؿ المعرفي ألف

2قيمة ) المتغير التابــع المتغير المستقل
ƞ) مقدار حجم التأثــير ()ح قيمة 

 كبيــــــر 8.٦٧ 11.٦٤ التحصيل المعرفي البرنامج المقترح
( أف حجـ تأثير البرنامج المقترح في التحصيؿ المعرفي 3تبيف مف الجدوؿ )

، ويمكف تفسير تمؾ النتيجة 0.7 ( أعمي مف)ح ة البحث كبير؛ نظًرا ألف قيمةلعين
( يرجع التبايف الكمي لممتغير التابع )التحصيؿ المعرفي % مف 53عمي أساس أف 

، وىذا يوضح (62، ص9886)رشدي فاـ منصور،  إلي تأثير المتغير المستقؿ
المبني في ضوء الدمج بيف قبعات التفكير والخرائط  –فاعمية البرنامج المقترح 

عمي تنمية التحصيؿ المعرفي؛ وبالتالي يقبؿ الفرض األوؿ  -نيةالذىنية اإللكترو 
 لمبحث.

 :ويمكف أف ترجع ىذه النتيجة إلى األسباب اآلتية
  إف استخداـ البرنامج القائـ عمي الدمج بيف القبعات الست والخرائط الذىنية

اإللكترونية، ساعد التالميذ عمى المشاركة الفاعمة في غرفة الدرس، إذ إف 
عؿ والمشاركة يقمالف مف عنصر الخجؿ والخوؼ مما شجعيـ عمى التفا

المشاركة في نقد األفكار وطرح أخرى جديدة، وىذا ما انعكس بشكؿ إيجابي 
 .عمى تحصيميـ

  يساعد البرنامج القائـ عمي الدمج بيف القبعات الست والخرائط الذىنية
عادة صياغتيا وت جميعيا وبمورتيا اإللكترونية عمى تمخيص المادة الدراسية وا 

 .في صورة جديدة بحيث يسيؿ عمى الطالب فيميا
  أف استخداـ البرنامج القائـ عمي الدمج بيف القبعات الست والخرائط الذىنية

اإللكترونية في التعميـ قد حرؾ القدرات الرياضية لدى تالميذ المجموعة 
 .التجريبية فجعميـ ينتبيوف ويفكروف ويجتيدوف
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  ية اإلجابة وحسب نوع التفكير الخاص بكؿ قبعة مف القبعات تمتع التالميذ بحر
الست مما ساعد عمى إيجاد جو حر غير مقيد وعزز الثقة بتالميذ المجموعة 

 .التجريبية وولد ليـ حب المادة والتفوؽ فييا
 النتائج المتعمقة بإجابة السؤال الثالث: -٣

رنامج المقترح عمي تنمية لإلجابة عن السؤال البحثي الثالث وهو: ما فاعمية الب
 بعض مهارات اتخاذ القرار في الرياضيات لدي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟

تـ التحقؽ مف صحة الفرض الثاني مف فروض البحث الذي نص عمي أنو" 
يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط 

في التطبيؽ البعدي لمقياس ميارات اتخاذ درجات تالميذ المجموعة الضابطة 
 القرار في الرياضيات لصالح تالميذ المجموعة التجريبية".

والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ 
( لحساب داللة الفرؽ )ت المعياري لدرجات المجموعتيف، كما تـ استخداـ اختبار

 التجريبية والضابطة، ويوضح جدوؿبيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف 
( لكؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ )ت ( نتائج اختبار4)

 البعدي لمقياس ميارات اتخاذ القرار في الرياضيات.
 ت( ) المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (4جػػػػػدوؿ )

   عينة البحث عمي ميارات اتخاذ القرارلمقياس ى في التطبيؽ البعد
 المتوسط العدد )ن( المجموعة

 (م) الحسابي 
االنحـراف 

 (ع) المعياري
  درجـات
مستوى  (قيمة) ت الحرية

 الداللة
 81.٧٣ ٩٤.٩1 ٣1 الضابطة 1.1٥ 1.8٩٨ ٥٨ 1٦.18 ٩٦.٣٧ ٣1 التجريبية

عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى)  (4) يتضح مف الجدوؿ
سطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ بيف متو  (0.04

 المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس ميارات اتخاذ القرار.
قد ترجع عدـ تنمية ميارات اتخاذ القرار لتالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي 

 :)أفراد المجموعة التجريبية( إلى
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 ية في تنمية ميارات اتخاذ أف الفترة التي استغرقيا تدريس الوحدة غير كاف
القرار، وخاصة أف مناىج التعميـ في السنوات السابقة ال تيتـ بتنمية ىذا النوع 

 .مف الميارات؛ مما يمثؿ صعوبة في تنميتيا في فترة قصيرة
  عدـ قدرة التالميذ أفراد المجموعة التجريبية عمى التحديد الدقيؽ لممشكمة؛ مما

 .قيؽ في االستجابة عف مفردات المقياسترتب عميو اختيار بديؿ غير د
  حدوث تشتت في العمميات التالية: البحث بشكؿ كاؼ عف المعمومات المتاحة

جراء عمميات مقارنة غير دقيقة بيف البدائؿ المطروحة،  عف المشكمة، وا 
اختيار البديؿ األدؽ مف بيف البدائؿ المطروحة؛ وىي العمميات الفرعية التخاذ 

 .القرار
 البحث:توصيات 
 ضػػوء النتائػػج التي أسفػػر عنيا ىذا البحػث يمكػػف التوصية بما يمي: في

ضرورة االىتماـ باستخداـ طرؽ التدريس الحديثة مثؿ: طريقة قبعات التفكير  .9
الست والخرائط الذىنية اإللكترونية في تدريس مادة الرياضيات، لفاعميتيا 

 ضيات.وثرائيا الفكري في تنمية التفكير في الريا
تدريب معممي الرياضيات عمى التدريس باستخداـ طريقة قبعات التفكير الست  .3

 .والخرائط الذىنية قبؿ الخدمة وأثناءىا
تضميف استراتيجة قبعات التفكير الست والخرائط الذىنية اإللكترونية في  .2

 .برامج إعداد معممي الرياضيات في كميات التربية
عمى إعداد مقررات الرياضيات إلى أىمية االىتماـ بتوجيو أنظار القائميف  .3

تخطيط بعض وحدات الرياضيات باستخداـ قبعات التفكير الست والخرائط 
 الذىنية االلكترونية.

 مقـترحات البحث:
استكمااًل ليذا البحػث يمكف اقتراح بعض األبحاث المستقبمية في مجاؿ 

 وىي كالتالي:  تعميـ الرياضيات،
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اسة الحالية عمى مراحؿ مختمفة مف التعميـ مثؿ إجراء دراسة مشابية لمدر  .9
 . لمرحمتيف: الثانوية، واالبتدائيةا

برنامج مقترح لتدريب معممي الرياضيات أثناء الخدمة عمى استخداـ قبعات  .3
 التفكير الست والخرائط الذىنية اإللكترونية، وقياس أثره عمى أدائيـ التدريسي.

الست والخرائط الذىنية اإللكترونية عمى دراسة فاعمية استخداـ قبعات التفكير  .2
وميارات  متغيرات أخرى، مثؿ:التحصيؿ األكاديمي، واالتجاه نحو المادة،

 .الخ.التفكير االبتكاري،..
دراسة مقارنة بيف فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست والخرائط الذىنية  .3

المتغيرات التأثير عمى بعض  اإللكترونية، والنماذج التدريسية األخرى في
 التابعة لدى الطالب في المراحؿ الدراسية المختمفة.



 برنامج قائم عمي الدمج بين قبعات التفكير الست والخرائط الذهنية االلكترونية في 
 صيل ومهارات اتخاذ القرار لدي تالميذ المرحمة اإلعداديةتنمية التح ىالرياضيات عم تدريس 

 

60 

 المراجــــع
 العربية:مراجع  -أوالً 

(. فاعمية نموذج مقترح لتنمية التفكير االحتمالي 3090إبراىيـ رفعت إبراىيـ )
مجمة دراسات في وميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. 

 .88 – 57، 3(، ج 948يونيو، العدد )، المناىج وطرؽ التدريس
(. أثر استخداـ فنية دي بونو 3004إبراىيـ محمد محمد، ياسر بيومي أحمد)

 اإلبداعيلمقبعات الست في تدريس العمـو عمى تنمية نزعات التفكير 
الجمعية المصرية لمتربية  ومياراتو لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.

 .933-72(، ديسمبر، 3(، العدد)7مجمد) ،ميةمجمة التربية العمالعممية، 
أثر استخداـ طريقة القبعات الست في تنمية  (.3093أحمد بف يحيى الجبيمي)

ميارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصؼ السادس في مادة الرياضيات، 
 .929 – 900(، 9، العدد)30، مجمد مصر-العمـو التربوية مجمة 

معجـ المصطمحات التربوية المعرفة (. 9885أحمد حسيف المقاني، وعمى الجمؿ )
 .. القاىرة: عالـ الكتبفي المناىج وطرؽ التدريس

. الميارات الحياتية(. 3007دعاء محمد مصطفى)أحمد حسيف عبد المعطي & 
 القاىرة: دار السحاب.

(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى 3092أحمد عمي إبراىيـ عمي خطاب)
الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية الترابطات الرياضية والتفكير 

دراسات فى المناىج  البصري لدى الطالب المعمميف شعبة الرياضيات
 .903 – 45، 984العدد  , مصر-وطرؽ التدريس 
(. فعالية نموذج األيدي والعقوؿ في تنمية االتجاه 3005أحالـ الباز الشربيني )

نحو العمؿ اليدوي واتخاذ القرار وتحصيؿ الكيمياء لدى طالب الصؼ 
، جمة التربية العمميةم األوؿ الثانوي. الجمعية المصرية لمتربية العممية،

 .330-982المجمد التاسع، العدد األوؿ، مارس، 
. ترجمة شريؼ محسف. القاىرة: قبعات التفكير الست(. 3007إدوارد دى بونو )

 .نيضة مصر
. القاىرة: دار الفاروؽ لمنشر البرمجة المغوية العصبية(. 3003اندرو برادبري)

 والتوزيع.

http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89
http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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استخداـ طريقة قبعات التفكير الست في (. 3090إيماف حسنيف محمد عصفور)
تجنب أخطاء التفكير وتنمية ميارة اتخاذ القرار لدى طالب الصؼ 

ات مجمة الجمعية التربوية لمدراسالثالث الثانوي في مادة عمـ االجتماع. 
 .933 – 57، ديسمبر، 20العدد  ،رمص-االجتماعية 

(. فاعمية استخداـ نموذج أبعاد التعمـ في تنمية 3007إيماف عثماف محمد حبيب )
التحصيؿ واتخاذ القرار واالتجاه نحو العمـو لتالميذ الصؼ األوؿ 

 .. كمية البنات، جامعة عيف شمسرسالة دكتوراه غير منشورة اإلعدادي.
الرياض: ترجمة مكتبة  .خريطة العقؿ(. 3005، باري )وني، بوزافبوزاف، ت 

 .جرير
تعميـ التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقوؿ (. 3002حسف حسيف زيتوف )

 .. القاىرة: عالـ الكتبالمفكرة
(. حجـ التأثير الوجو المكمؿ لمداللة اإلحصائية. 9886رشدي فاـ منصور)

 السابع. ، العدد السادس عشر، المجمدةالمجمة المصرية لمدراسات النفسي
(. فاعمية استخداـ االستراتيجية 3092) ىالؿ بيومي سامية حسنيف عبد الرحمف

المقترحة القائمة عمى قبعات التفكير الست في تنمية بعض عادات العقؿ 
دراسات عربية وتحصيؿ الرياضيات لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي. 

 – 932(، 9، الجزء)33، العدد السعودية -في التربية وعمـ النفس 
957. 

تصميـ إستراتيجية الستخداـ الخرائط الذىنية  .(3093السعيد السعيد عبد الرازؽ) 
ير اإللكترونية وأثرىا عمى تنمية التحصيؿ الدراسي وبعض ميارات التفك

اإلبداعي في مقرر تحميؿ النظـ لدي الطالب المعمميف لمحاسب اآللي. 
 ـ.3093، فبراير  38 – 2، العربية لتكنولوجيا التربية الجمعية

تعميـ التفكير: النظرية (. 3006صالح محمد أبو جادو، ومحمد بكر نوفؿ )
 . عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.والتطبيؽ
األسػػػػاليب اإلحصػػػائية في العمػػػـو النفسػػػية والتربويػػػة (. 3000)صالح أحػػمد مػػػػػراد

 . القاىػػػػرة: مكتبػػػػة األنجػػػػمو المصػػػػريػػة.واالجتماعية
تربوية معاصرة في  رؤىتفكير بال حدود: (. 3005صالح الديف عرفة محمود)
 .عالـ الكتب القاىرة: .تعميـ التفكير وتعممو

http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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. عماف : دار تعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات(. 9888مف جرواف)فتحي عبد الرح
 .الكتاب الجامعي

. عماف: دار تعميـ التفكير: مفاىيـ وتطبيقات (.3003فتحي عبد الرحمف جرواف )
 .الكتاب الجامعي

 . القاىرة: دار الفكر العربي.الطفؿ وميارات التفكير(. 3009فييـ مصطفى )
والميارات الحياتية في رياض األطفاؿ والمدرسة الطفؿ (. 3004فييـ مصطفى )
 . القاىرة: دار الفكر العربي.االبتدائية
(. فاعمية برنامج إثرائي في التربية البيئية في تنمية ميارة 3006ليمى إبراىيـ أحمد)

اتخاذ القرار لدى الطالب المعمميف بشعبة التعميـ االبتدائي. مركز تطوير 
، العدد دراسات في التعميـ الجامعييف شمس، التعميـ الجامعي بجامعة ع

 .273-236(، ديسمبر، 95)
(. فاعمية استخداـ 3000ماىر إسماعيؿ صبري، وناىد عبد الراضي نوبي )

نموذج التدريس الواقعي في تنمية فيـ القضايا الناتجة عف التفاعؿ بيف 
ى طالبات العمـ والتكنولوجيا والمجتمع والقدرة عمى اتخاذ القرار حياليا لد

شعبة الفيزياء والكيمياء ذوات أساليب التفكير المختمفة بكمية التربية 
مجمة لمبنات بالرستاؽ )سمطنة عماف(. الجمعية المصرية لمتربية العممية. 

 .966-998(، ديسمبر، 3(، العدد )2، المجمد )التربية العممية
ىرة: مكتبة نيضة . القاسيكولوجية صنع القرار(. 9886مجدي عبد الكريـ حبيب )

 .العربية
(. أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي في 3007محمود سيد محمود أبو ناجي)

تدريس العمـو عمى التحصيؿ وتنمية ميارات اتخاذ القرار والميوؿ العممية 
، جامعة أسيوط –مجمة كمية التربية لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي، 

 .68 – 38األوؿ، يناير، (، الجزء 9(، العدد )33المجمد )
التفكير االبتكاري واالبداعي طريقؾ إلي التميز (. 3007مدحت محمد أبو النصر)

 . القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب والنشر.والنجاح
(. برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ الذاتي لتنمية مفاىيـ 3093مرفت حامد ىاني )

معممي األحياء بالمرحمة الثانوية.  المعموماتية الحيوية واتخاذ القرار لدى
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-958، المجمد الخامس عشر، العدد األوؿ، يناير، مجمة التربية العممية
397. 

(. فعالية برنامج في إعداد معمـ الفيزياء 3008) ناىد عبد الراضي نوبي محمد
قائـ عمى التعمـ اإللكتروني في تنمية المكوف المعرفي وميارة اتخاذ القرار 

مجمة التربية حو التعمـ اإللكتروني لدى الطالب المعمميف. واالتجاه ن
 .359-984، المجمد الثاني عشر، العدد الثاني، يونيو، العممية

. تفكير القبعات الست لممرحمة األساسية (.3007نايفة قطامي، معيوؼ السبيعي)
 .عماف: دار ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع

. الكويت: 3. طالخريطة الذىنية خطوة خطوة(. 3008نجيب عبد اهلل الرفاعي )
 .مطابع الخط

(. فاعمية استراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية 3093يحيى محمد أبو جحجوح )
االستدالؿ العممي والكفاءة الذاتية وميارة اتخاذ القرار في تدريس العمـو 

، سمطنة عماف، مجمة الدراسات التربوية والنفسيةلدى طمبة المعمميف. 
 .392-983المجمد الثامف، العدد األوؿ، 
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