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مستخمص الدراســــة
مشكمة الدراسة :

تـ تحديد مشكمة الدراسة في قصور نمو ميارات التعبير الفني وعادات العقؿ لمصؼ
الثاني الثانوي وعدـ استخداـ البرامج الحديثة مثؿ قبعات التفكير الست في تدريس مناىج
التربية الفنية.

هدفت الدراسة :

 .1تحديد عوامؿ االرتباط بيف مقومات قبعات التفكير الست ومقومات عادات العقؿ .
 .2قياس فاعمية قبعات التفكير الست في تنمية بعض عادات العقؿ وميارات التعبير الفني لدى
طمبة المرحمة الثانوية .

مجموعة الدراسة :

عينة قواميا ( )03مف طمبة الصؼ الثاني الثانوي تتراوح أعمارىـ مابيف ( )51-51مدرسة
الثانوية بنات بأسيوط  ،اتبعت الباحثة المنيج شبة التجريبي لقياس فاعمية البرنامج.

نتائج الدراسة :

 .5فاعمية البرنامج المقترح باستخداـ قبعات التفكير الست لتنمية بعض عادات العقؿ وميارات
التعبير الفني لدى طمبة المرحمة الثانوية .
 .2أثبتت النتائج اإلحصائية وجود فرؽ ذو داللة إحصائية لصالح التطبيؽ البعدي لألدوات
الدراسة .
 .0وجود فرؽ جوىري بيف القبمي والبعد ألدوات الدراسة عمى مستوى دالة .3.35
الكممات المفتاحية :قبعات التفكير الست – عادات العقؿ – ميارات التعبير الفنى .
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Abstract of the study
The study Problem :
The problem of study was identified in the lack of growth of artistic
expression skills and habits of mind for the second grade secondary
and the failure to use modern programs such as the six thinking hats in
the teaching of art education curricula.

The study aimed at:

1. Determine the correlation factors between the six thinking caps and
the habits of the mind.
2. Measuring the effectiveness of the six thinking hats in the
development of some habits of mind and artistic expression skills
among high school students.

Study Group:

A sample of 30 secondary students aged 15-17 years of secondary
school in Assiut. The researcher followed the semi-experimental
method to measure the effectiveness of the program.

Results :

1. The effectiveness of the proposed program using the six thinking
hats to develop some habits of mind and artistic expression skills
among high school students.
2. Statistical results showed a statistically significant difference in favor
of the post-application of the study tools.
3. There is a significant difference between the tribal and the dimension
of the observation card at the level of function 0.01.
4. After applying the skill scale, it was found that all skills increased
from minimum to maximum confidence.
Key words: Six Thinking Hats - Habits of Mind - Artistic Expression
Skills.
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المقدمـــــــة:

ميز اهلل اإلنساف عف باقي الكائنات الحية بالعقؿ  ،وأمره في كافة األدياف بإعمالو والتعود
عمى استخدامو وتسخير كافة وظائفو وقدراتو  ،واذا تأممنا ما وصمت إليو الحضارة اإلنسانية مف
مستويات عالية النضج في كافة المجاالت  ،كؿ ذلؾ نتيجة إعماؿ العقؿ والتحميؿ والتفكير
بمستوياتيـ العميا المختمفة وتقدمت الشعوب حيف أعطت العقؿ المكانة التي يستحقيا.
"والتربية الفنية ىي كؿ ما يتعمؽ بتربية الطمبة مف النواحي الذوقية واالبتكارية بما تتيح ليـ
مف فرص األداء والممارسة الفنية المدعمة بالتوجيو الفردي والجماعي بما يجعؿ عمميو االبتكار
في نمو متزايد ومستمر ".وىى كبقية العموـ ليا دو ار كبي ار في بناء شخصية الطمبة فميا دور
نفسي وعقمي ينبغي إدراكو ومعرفتو والتعامؿ معو" ( .فيصؿ)6 ،2331 ،
ومادة التربية الفنية كغيرىا مف المواد تسيـ في تكويف شخصية الطمبة  ،حيث إنيـ رجاؿ
ومفكريف وفالسفة وعمماء المستقبؿ  ،ومثؿ ىذا التطور يطمب حرية فكرية عاطفية  ،لذا فيي
تعمؿ عمى تكامؿ شخصية الطمبة  ،وتجعميـ يشعروف بكيانيـ  ،فتمتمئ نفوسيـ بالثقة واالعتزاز
(نجالء " )15 ، 2350 ،وقد ظيرت عادات العقؿ باتجاه "جديد في الفكر التربوي الحديث يدعو
المربيف إلى التركيز عمى تحقيؽ عدد مف النواتج التعميمية ،وذلؾ في غمرة االىتماـ بتنمية ميارات
التفكير الناقد ،والتفكير اإلبداعي ،وحؿ المشكالت ،وقد ركز أصحاب ىذا االتجاه عمى ضرورة
استخداـ عدد مف االستراتيجيات التي تنمي التفكير بأبعاده المختمفة "( .محمد)61 ،2353 ،
"العادات العقمية استراتيجيات ذىنية تنظـ عمؿ العقؿ واليات تضبط سموؾ البدف وأفعالو مف
خالؿ حسف توظيؼ الفرد لممعمومات وتوجيو العمميات العقمية والمعرفية"( .يوسؼ)61 ، 2332،
" إف تعمـ الطمبة فف االبتكار واإلبداع ىما عادة ذىنية وعقمية وانو يمكف لنا عبر الممارسة أف
نجعؿ الطالب قادر عمى الحفظ واإلبداع عبر التجربة"(.كوستا ،كاليمؾ)52،2330 ،
"وينبغ ي أف نتعامؿ مع مصطمح (العادات العقمية) كوحدة واحدة متكاممة ومتناسقة دوف
فصمو إلى شقيف (العادة والعقؿ) ذلؾ ألف الفعؿ اإلنساني محكوما باإلرادة والوعي والتعقؿ
والتفكير"( .ايماف ونور)01،2352،
ويشير "آرثر كوستا وآخروف" إلى أف "عادات العقؿ ىي عبارة عف مجموعة مف ستة
عشر نوعا مف السموكيات الذكية التي تتجاوز بؿ تسمو فوؽ جميع األشياء المادية التي ينبغي
أف يتعمميا الطمبة في المدرسة وتتضمف ما يمي:
 المثابرة Persisting التحكـ في التيور Managing impulsivity -اإلصغاء بتفيـ وتعاطؼ Listening with understanding and empathy
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 -التفكير بمرونة Thinking flexibly

 التفكير حوؿ التفكير(ما بعد المعرفي) )Thinking about thinking (metacognition السعي مف أجؿ الدقة Striving for accuracy تطبيؽ المعارؼ السابقة في مواقؼ جديدةsituations

Applying past knowledge to new

 التفكير والتواصؿ بوضوح ودقة Thinking and communicating with clarity andprecision
 جمع البيانات باستخداـ كؿ الحواس Gathering data through all senses -االبتكار ،الخياؿ ،األستحداث imagining, innovating, creating

 االستجابة بدىشة ورىبة Responding with wonderment and awe اإلقداـ عمى مخاطر المحسوبة Taking responsible risks -إيجاد الدعابة Finding humor

 التساؤؿ وطرح المشاكؿ Questioning and posing problems -التفكير التبادلي Thinking interdependently

 االستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر .Remaining Open to Continuous Learning(آرثر كوستا وآخروف )1 ، 2330 ،

أف " قبعات التفكير الست  ،تتمخص في توجيو الشخص إلي التفكير بطريقة معينة ،ثـ
التحوؿ إلي طريقة أخري ،أي أف الشخص يمكف أف يمبس أيا مف القبعات الست الممونة ،التي
تمثؿ كؿ منيا لونا مف ألواف التفكير ،ولكؿ قبعة مف القبعات مدلوؿ ،فالقبعة البيضاء تدؿ عمي
المعمومات والبيانات المعطاة ،والقبعة الحمراء تدؿ عمي المشاعر  ،في حيف أف القبعة الصفراء
تدؿ عمي إبراز إيجابيات الموضوع ،والقبعة السوداء تبرز السمبيات وأوجو القصور في الموضوع
لعالجيا ،والقبعة الخضراء تولد األفكار اإلبداعية وتطرح البدائؿ الجديدة ،في حيف تسيـ القبعة
الزرقاء في إعطاء حكـ نيائي حوؿ الموضوع أو القضية"( .نيفيف)6 ،2331 ،
في ضوء االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة توصمت الباحثة إلى أف قبعات التفكير
الست تتميز بالعديد مف المزايا التي تجعميا تأتي في المقدمة لتدريس مادة التربية الفنية وذلؾ
لكوني ا تعتمد عمى األلواف  ،وتدفع الطمبة لمتفكير بنفسو وتساعده عمي اكتشاؼ كيفية تكويف
المعرفة ،وتجعمو نشطا إيجابيا فعاال في عممية التعمـ ،فيي تؤكد عمي كيفية الحصوؿ عمي
المعمومات أكثر مف تأكيدىا عمي كـ المعمومات التي اكتسبيا الطمبة  ،مما يجعؿ التعمـ لو
معني ،فيي تتيح لممتعمـ الفرصة لمتفكير والبحث والتنقيب والمقارنة والتحميؿ والتغيير واكتشاؼ
العالقات وتنمية الميارات اإلبداعية واالبتكارية ،وبناء عمي ذلؾ فإف استخداـ القبعات الست
فرض عمي المعمـ والطمبة  ،أدوا ار جديدة فأصبح المعمـ مخططا وموجيا ومرشدا بدال مف كونو
ممقيا وممقنا وأصبح الطالب مشاركا باحثا عف المعمومات ،ناقدا ،مفك ار ،مستقصيا ،مفس ار بدال
مف كونو مستقبال سمبيا لممعمومات.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتؤكد "ندي" عمى األىمية التربوية لمتدريس باستخداـ قبعات التفكير الست في ميداف
التربية الفنية وذلؾ فيما يمي:
 مساعدة الطمبة عمي تحسيف طريقة تفكيرىـ في ميداف الفف التشكيمي. إسياـ تطبيؽ البرنامج في تأكيد الذات والشعور بالثقة التي تظير في االعتزاز بالنفس. إسياـ البرنامج في تحسيف مستوي تفكير الطمبة ألنفسيـ ومجتمعيـ. تنمية الناحية الوجدانية التي تظير في الوعي الحسي الذي يؤدي إلى التفاعؿ مع المثيراتالمختمفة في المجتمع وأفراده تفاعال إيجابيا"(.ندي)23 ، 2353 ،

المشـــكمة :

قامت الباحثة بتصميـ استطالع رأى لتبياف مدى مناسبة فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست
في تنمية بعض عادات العقؿ لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي في التربية الفنية  ،والتعرؼ عمى
المشكالت الفنية لدييـ ومدى الحاجة لموضوع البحث ،وتـ أخذ آراء معممي وموجيي التربية
الفنية وقد اجمع الخبراء عمى أف منيج التربية الفنية ال يتضمف أي مقترح لتنمية عادات العقؿ
باستخداـ استراتيجيات معاصرة ومواكبة لتوجيات القرف الحادي والعشريف مثؿ قبعات التفكير
الست وال أي موضوعات عممي أو نظري تنمى عادات العقؿ عمى وأف ىناؾ ندرة في الدراسات
والبحوث التي استخدمت قبعات التفكير الست في تنمية عادات العقؿ في التربية الفنية .وبعرض
استطالع الرأي السابؽ عمى مجموعة مف معممي وموجيي مادة التربية الفنية أجمع  %66منيـ
عمى مدى مناسبة موضوع البحث لطمبة المرحمة الثانوية وأقروا أف المنيج بو قصور في االىتماـ
بأساليب التفكير التي تنمي عادات العقؿ لدى طمبة المرحمة الثانوية وأف  %60منيـ أقروا
بأف موضوع البحث قادر عمى تنمية التفكير واإلبداع ومساعدتيـ في معرفتيـ لتمؾ العادات
الموجودة لدييـ .
واف معظـ الدراسات والبحوث التي تناولت عادات العقؿ في المجاؿ التربوي بشكؿ عاـ قد
أكدت عمى أنو ال يوجد اىتماـ بتنمية عادات العقؿ  ،وأف المعمميف ال ينظروف عمى نحو واع
إلى االستراتيجيات واألنشطة التي يستخدمونيا لمساعدة الطمبة عمى تنمية ىذه العادات  ،وأف
تدريس التربية الفنية بصورتو الحالية يعوؽ التفكير وال ينمى عادات العقؿ.
وأكدت دراسة "كوستا وكاليؾ"  2330أف التربية اليوـ مازالت تقميدية بوسائميا ومضامينيا
ومحتوياتيا وىذه التربية مدعومة اليوـ أكثر مف أي وقت مضي لمخروج بالعقؿ مف الدوائر
المظممة في اتجاه التنوير مف منطقة محدودة إلي تفجير طاقات العقؿ .وبناء عمى ما سبق
وجدت الباحثة أف ىناؾ ضرورة لتصميـ برنامج مبني عمى استخداـ قبعات التفكير الست في
تنمية بعض عادات العقؿ لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي في التربية الفنية .
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصطمحــــات
القبعات الست:

تعرؼ إجرائيا القبعات الست بأنيا "أداة لمتفكير والتعميـ تشجع وتحفز عمى المرونة في
التفكير مف خالؿ ستة أنماط مختمفة لمتفكير ،فحيف تتغير القبعة نفكر بصور مختمفة فنساعد
الطمبة بشكؿ كبير عمى تبنى أساليب مختمفة لمتفكير ورؤية الموضوع بمختمؼ الزوايا لبموغ
اليدؼ المنشود".
عادات العقل:

تعرؼ إجرائيا ىي " عممية تطورية يمارسيا الفناف أو الطالب في حياتو اليومية أو في
مواقؼ التعمـ تجعمو يشعر بالحاجة إلى التفكير بمزيد مف حب االستطالع و المرونة
والدىشة والمثابرة واإلصغاء وصنع الق اررات والتصرؼ المنطقي واإلبداع واإلقداـ عمى المخاطرة
المحسوبة وتدعيـ الفكر النقدي  ،ويمكنو تنميتيا مف خالؿ استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير
الست  ،وىكذا تصبح العادات ىي النتاجات فوؽ المعرفية المرغوبة في المجتمع ولدى الفنانيف
والمعمميف والطمبة" .
التعبير الفني :
يعرؼ إجرائيا بأنو "استدعاء مقصود لمصور الموجودة في العقؿ ليستنبطيا الطمبة مف خالؿ
نشاطيـ الذاتي لمتعبيرعف أفكارىـ وأحاسيسيـ ومساعدتيـ لترجمة ما يدور في تفكيرىـ وعاداتيـ
العقمية واظيار ذلؾ في خطوط وألواف وأشكاؿ في صورة تعبير فني ".

أهمية الدراسة :

 .1دمج قبعات التفكير الست في مناىج التربية الفنية يساعد عمى اكتساب الطمبة القدرة عمى توليد
األفكار وتنظيميا والتعبير عنيا  ،التخطيط  ،التركيز  ،حؿ المشكالت  ،التفكير الناقد ،
التواصؿ  ،تعزيز الذاكرة وتحسينيا  ،تحفيز الخياؿ واإلبداع .
 .2دمج عادات العقؿ في مناىج التربية الفنية يساعد الطمبة عمى ممارسة أنواع مف السموكيات
الذكية المرتبطة بالتفكير مثال حب االستطالع  ،المرونة  ،المثابرة  ،اإلصغاء بتفيـ وتعاطؼ ،
التساؤؿ  ،صنع الق اررات  ،اإلقداـ عمى المخاطرة المحسوبة  ،اإلبداع .
 .3تفيد الدراسة في تطوير برامج إعداد معمـ التربية الفنية والقائمة عمى توظيؼ قبعات التفكير
الست والمحفزة لمتفكير في تنمية عادات العقؿ والتي تتسؽ مع متطمبات التعميـ في القرف
الحادي والعشريف .

هدفا الدراسة :

-5

تحديد عوامؿ االرتباط بيف مقومات قبعات التفكير الست ومقومات عادات العقؿ .

 -2تعرؼ فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية بعض عادات العقؿ وميارات التعبير
الفني في التربية الفنية لدى طمبة المرحمة الثانوية .
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برنامج قائم عمى استخدام قبعات التفكير الست

أ.د  /مشيرة مطاوع بمبوش
أ.م.د /.عبير سروة عبد الحميد
أ /إحسان أحمـد محمـد خضـراوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروض الدراسة :

 .5توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف درجات الطالب عينة الدراسة في كؿ مف مقياس
عادات العقؿ ومقياس القبعات الست لمتفكير".
 .2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيقيف
القبمي والبعدي لمقياس القبعات الست لمتفكير".
 .0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيقيف
القبمي والبعدي لمقياس عادات العقؿ".
 .2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيقيف
القبمي والبعدي" لممعيار الفني".

 -1حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية :

 اقتصرت تقتصر الدراسة عمي تصميـ برنامج مبني عمى توظيؼ استراتيجية قبعات التفكيرالست في تنمية بعض عادات العقؿ وميارات التعبير الفني لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي في
التربية الفنية.
 اقتصرت الدراسة عمى تنمية بعض عادات(عادة االستجابة بدىشة ورغبة).

العقؿ (عادة التفكير بمرونة)

 اقتصرت الدراسة عمي استخداـ استراتيجية قبعات التفكير الست. تـ عمؿ التجربة الميدانية في مجاؿ التصوير ثنائي االبعاد . الحدود الزمانية  :يتـ تطبيؽ البرنامج في مدة زمنية قواميا شيريف بواقع ( )56مقابمة  ،فيالعاـ الدراسي  2356 - 2351ـ.
 الحدود المكانية  :بمدرسة الوليدية الثانوية بنات (محؿ عمؿ الباحثة) بإدارة أسيوط . -الحدود البشرية  :مجموعة مف الطمبة ( )03مف طمبة المرحمة الثانوية.

اإلطار النظري والدارسات السابقة :

إف الفف يدرب قدراتنا عمى اإللياـ ،ويدرب قدراتنا عمى التنبؤ بطريقة ال تستطيع مواد
المناىج الدراسية األخرى أف تؤدييا" (.مشيرة " )1، 2355 ،وتعمـ الفنوف يبني عادات
قوية ترتكز عمي عادات العقؿ وعمي المستويات العميا مف التفكير وبخاصة التفكير الناقد
واإلبداعي إلي جانب التأمؿ واالنعكاس ،وتدفع الطمبة نحو تعزيز ميارات الحياة والعمؿ".
(" )Ellen-Winner,10,2006فالفف يضفي عمى األحاسيس شكال ماديا لذلؾ فيو يميد فرص
الوعي بيذه األحاسيس وبالتالي فيميا وتحميميا وتطويعيا مف خالؿ التفكير المرئي ،
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومف خالؿ ممارسة الفنوف نستطيع تفسير متطمبات األعماؿ المختمفة  ،نستعد ليا ونتدرب
عمييا مف خالؿ التوازف النفسي والمرونة والميارة التي نكتسبيا مف خالؿ ممارسة الفنوف"
(سرية )1،2336،
يشير كؿ مف (" )Karadag,Saritas & Erginer, 2008,61إلى أف قبعات التفكير
الست تتيح لمطالب أف يفكر بشكؿ مقصود مف خػالؿ توليػد االفكار وتقييميا ،والتفكير في
السمبيات بشكؿ إبداعي وتحويميا إلى ايجابيات ،حتى يفكر إبداعيا في مزيػد مف االيجابيػات
وتمؾ االستراتيجية تتيح لو أف يمعب دور الباحث عف المعمومات والحقائؽ المجردة  ،والمستكشؼ
لممشاعر والعواطؼ واالحاسيس  ،والمبدع  ،والناقػد ،وممارسة التفكير بطريقة سميمة وفعالة".
وىذا ما أكدت عميو دراسات كؿ مف " آرثر كوستا "  "Arthur Costaو " بينا كاليؾ "
" " ، 2333 "Bena Kallickو"سرية" " ، 2355إلياـ"  ، 2351عادة العقؿ عبارة عف "تركيبة
مف الميارات والمواقؼ والتمميحات والتجارب الماضية والميوؿ  ،وىى تعنى أننا نفضؿ نمطا مف
السموكيات الفكرية عمى غيره  ،ولذا فيي تعنى ضمنيا صنع اختيارات حوؿ أي األنماط ينبغي
وقذ أكذخ دارسح كم مه "اتراهٍم"" ، 2002وكىستا وكانٍك"  "2003وٌىسف" 2005
"وسمٍرج " " ، 2010عامر" " ، 2012وسرٌح" " ،2013واٌمان ووىر" " ،2014خٍر"
 ، 2014إنى أوه فً مجال انتفكٍر " ٌكتسة انطانة انقذرج عهى أداء عمهٍاخ انتفكٍر انمختهفح عه
طرٌق زٌادج وعٍه تانمهاراخ انمكىوح نهعمهٍح انترتىٌح أي أن انمعهم نه دور فً تحسٍه قذراخ
انطهثح فً اكتساب مهاراخ انتفكٍر وانعاداخ انعقهٍح.
ولقد أكدت العديد مف الدراسات ومنيا د ارسػة "ابراىيـ وياسر" " ، 2331ميسر" ، 2336
"سحر" " ، 2353ايماف"  ، 2353وكذلؾ أثبتت فاعمية استخداـ القبعات الست في التدريس
وتنمية التفكير االبداعي في حب المغامرة وحب االستطالع والتخيؿ وتحدي الصعب ،وتنمية
الميارات التي تساعد عمي اإلبداع.
وأشارت نتائج دراسة "خالد"  2353إلى األثر االيجابي لمقبعات الست في اكتساب المفاىيـ
العممية وميارات التفكير العممي لدي الطمبة .كما أوصت دراسة "عبير" " 2352عمي اىمية
استخداـ قبعات التفكير الست في التربية الفنية  ،حيث االىتماـ بترقية المشاعر واألحاسيس ،
وحرية التعبير عف النفس ،وتحقيؽ االبتكار واإلبداع والتجديد  ،وتنمية مستويات التفكير العميا".

منهج الدراسة :

اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي عند دراسة اإلطار النظري لمبحث كما يتبع المنيج شبو
التجريبي عند تصميـ وتطبيؽ البرنامج التعميمي المقترح .

إجراءات الدراسة :

المحور األول  :ويتضمف دراسة تحميمية لقبعات التفكير الست مف حيث  ،طبيعتيا ،ماىيتيا ،
أىدافيا ،خصائصيا ،أنواعيا  ،في التربية الفنية ،كما يتضمف دراسة لألىمية التربوية لقبعات
التفكير الست واستخداماتيا في التربية الفنية.
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برنامج قائم عمى استخدام قبعات التفكير الست

أ.د  /مشيرة مطاوع بمبوش
أ.م.د /.عبير سروة عبد الحميد
أ /إحسان أحمـد محمـد خضـراوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحور الثاني  :ويتضمف دراسة تحميمية لعادات العقؿ وذلؾ مف حيث ماىيتيا ،توجياتيا،
إطارىا الفمسفي  ،خصائصيا ،قوانينيا ،وشروط تكوينيا ومراحميا واىميتيا في التربية الفنية .

نتائج الدراسة

أ .اختبار صحة الفرض األول .

لمتحقؽ مف صحة الفرض الذي ينص عمى أنو " توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف
درجات الطالب عينة الدراسة في كؿ مف مقياس عادات العقؿ ومقياس القبعات الست لمتفكير".
تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمعينات البارامترية مف خالؿ البرنامج اإلحصائي .Spss
جدول (  ) 1مصفوفة معامالت االرتباط بين درجات الطالب عينة
الدراسة عمى كل من مقياسي عادات العقل ومقياس القبعات الست لمتفكير
الميارات

التفكير بمرونة

االستجابة بدىشة ورىبة

مقياس عادات العقؿ

القبعة البيضاء
القبعة الحمراء
القبعة السوداء
القبعة الصفراء
القبعة الخضراء
القبعة الزرقاء
مقياس قبعات التفكير

3.113
3.103
3.111
3.150
3.111
3.123
3.150

3.121
3.163
3.161
3.156
3.116
3.151
3.113

3.160
3.161
3.163
3.151
3.151
3.121
3.166

يتضح من جدول (  ) 1ما يمي:
 توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيؽالبعدي لمقبعة البيضاء كبعد مف أبعاد مقياس القبعات الست لمتفكير وأبعاد ومجموع مقياس
عادات العقؿ ،وذلؾ عند مستوى داللة  ،3.35وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "مشيرة"
و"أحمد".2355
 توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيؽالبعدي لمقبعة الحمراء كبعد مف أبعاد مقياس القبعات الست لمتفكير وأبعاد ومجموع مقياس
عادات العقؿ ،وذلؾ عند مستوى داللة  ،3.35وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "سرية ".2355
 توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيؽالبعدي لمقبعة السوداء كبعد مف أبعاد مقياس القبعات الست لمتفكير وأبعاد ومجموع مقياس
عادات العقؿ ،وذلؾ عند مستوى داللة  ،3.35وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "نيفيف" .2331
 توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيؽالبعدي لمقبعة الصفراء كبعد مف أبعاد مقياس القبعات الست لمتفكير وأبعاد ومجموع مقياس
عادات العقؿ ،وذلؾ عند مستوى داللة  ،3.35وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "سرية".2350
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيؽالبعدي لمقبعة الخضراء كبعد مف أبعاد مقياس القبعات الست لمتفكير وأبعاد ومجموع مقياس
عادات العقؿ ،وذلؾ عند مستوى داللة  ،3.35وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "ايماف"2351
 توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيؽالبعدي لمقبعة الزرقاء كبعد مف أبعاد مقياس القبعات الست لمتفكير وأبعاد ومجموع مقياس
عادات العقؿ ،وذلؾ عند مستوى داللة  ،3.35وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "نفيف"2331
 توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيؽالبعدي لمجموع أبعاد مقياس القبعات الست لمتفكير وأبعاد ومجموع مقياس عادات العقؿ،
وذلؾ عند مستوى داللة  ،3.35وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة مشيرة و"احمد "2355

ب-

اختبار صحة الفرض الثاني .

لمتحقؽ مف صحة الفرض الذي ينص عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس القبعات الست لمتفكير.
جدول ( )0المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  Tومستوى الداللة لمفروق بين درجات
الطالب عينة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس القبعات الست لمتفكير وأبعاده
الميارات
القبعة البيضاء
القبعة الحمراء
القبعة السوداء
القبعة الصفراء
القبعة الخضراء
القبعة الزرقاء
مقياس قبعات
التفكير

التطبيؽ
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي

المتوسط الحسابي

العدد
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

يتضح من جدول ( )0ما يمي:

2.13
22.61
2.61
6.33
2.63
0.10
2.21
1.61
2.03
1.11
2.13
6.13
51.20
10.20

االنحراؼ المعياري
3.15
2.66
3.65
3.33
3.13
5.32
3.10
3.66
3.61
3.11
5.32
5.25
5.11
0.32

قيمة T
22.21
03.35
1.16
51.33
56.12
51.23
66.52

الداللة

داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقيفالقبمي والبعدي لمقبعة البيضاء كأحد قبعات التفكير الست ،وذلؾ عند مستوى داللة ،3.35
لصالح متوسط درجات الطالب في التطبيؽ البعدي وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
"ندي"2353
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقيفالقبمي والبعدي لمقبعة الحمراء وذلؾ عند مستوى داللة  ،3.35لصالح متوسط درجات
الطالب في التطبيؽ البعدي وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "ابو الدىب ".2336
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقيفالقبمي والبعدي لمقبعة السوداء وذلؾ عند مستوى داللة  ،3.35لصالح متوسط درجات
الطالب في التطبيؽ البعدي وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "فيد ومحمد".2336
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برنامج قائم عمى استخدام قبعات التفكير الست

أ.د  /مشيرة مطاوع بمبوش
أ.م.د /.عبير سروة عبد الحميد
أ /إحسان أحمـد محمـد خضـراوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقيفالقبمي والبعدي لمقبعة الصفراء وذلؾ عند مستوى داللة  ،3.35لصالح متوسط درجات
الطالب في التطبيؽ البعدي وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ".sergen,t2012
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقيفالقبمي والبعدي لمقبعة الخضراء  ،وذلؾ عند مستوى داللة  ،3.35لصالح متوسط درجات
الطالب في التطبيؽ البعدي وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "." kenn"2003
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقيفالقبمي والبعدي لمقبعة الزرقاء  ،وذلؾ عند مستوى داللة  ،3.35لصالح متوسط درجات
الطالب في التطبيؽ البعدي وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "نانسي".2351
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقيفالقبمي والبعدي لمجموع مقياس قبعات التفكير الست ،وذلؾ عند مستوى داللة  ،3.35لصالح
متوسط درجات الطالب في التطبيؽ البعدي وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
"خالد""2353حناف"" 2352عبير".2352

ج .اختبار صحة الفرض الثالث .

لمتحقؽ مف صحة الفرض الذي ينص عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطات درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس عادات العقؿ".
تـ استخداـ اختبار ت لمعينات البارامترية لألزواج المرتبطة مف خالؿ البرنامج اإلحصائي
،Spss
جدول ( )3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  Tومستوى الداللة لمفروق
بين درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس عادات العقل وأبعاده
الميارات

التفكير بمرونة
االستجابة بدىشة
ورىبة
مقياس عادات
العقؿ

التطبيؽ

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي

03
03
03
03
03
03

1.61
51.30
1.00
51.61
56.03
01.13

5.12
3.26
5.52
3.21
5.65
3.61

قيمة T
00.61
21.26
10.11

يتضح من جدول ( )3ما يمي:

الداللة
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقيفالقبمي والبعدي لميارة التفكير بمرونة كأحد ميارات مقياس عادات العقؿ ،وذلؾ عند مستوى
داللة  ، 3.35لصالح متوسط درجات الطالب في التطبيؽ البعدي وتتفؽ ىذه النتيجة مع
دراسة "اميمة"" ، "2331فتح اهلل "  2353أثير".2351
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقيفالقبمي والبعدي لميارة االستجابة بدىشة ورىبة كأحد ميارات مقياس عادات العقؿ ،وذلؾ عند
مستوى داللة  ،3.35لصالح متوسط درجات الطالب في التطبيؽ البعدي وتتفؽ ىذه النتيجة
مع دراسة "رانية ""2353مشيرة واحمد""2355ثرية ".2350
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقيفالقبمي والبعدي لمجموع ميارات مقياس عادات العقؿ ،وذلؾ عند مستوى داللة ،3.35
لصالح متوسط درجات الطالب في التطبيؽ البعدي وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
"رند""2336ياسر""،2351ايماف ".2351

د اختبار صحة الفرض الرابع:

لمتحقؽ مف صحة الفرض الذي ينص عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطات درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيقيف القبمي والبعدي" لممعيار الفني " .تـ
استخداـ اختبار ت لمعينات البارامترية لألزواج المرتبطة عمى وحدتي البرنامج األولى والثانية
مف خالؿ البرنامج اإلحصائي  ،Spssوجدولي ( )1 ،2يوضحا ذلؾ.
جدول ( )4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  Tومستوى الداللة لمفروق بين درجات
الطالب عينة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لموحدة األولى لممعيار الفني وأبعادها
الميارات
المالحظ ػػة
التص ػػور
صياغة األفكار
والتعبير عنيا
االنيماؾ واالصرار
تنمية الميارات اليدوية
والحرفية
االستكشاؼ وتوسيع
مجاؿ الرؤية
درجة البطاقة الكمية

التطبيؽ

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

2.1
50.66
1.11
50.26
2.16
50.26
2.66
50.16
1.52
50.26
2.16
52.51
21.50
12.66

5.33
5.02
5.22
5.26
5.22
5.35
5.51
5.51
5.25
5.60
5.33
5.00
0.15
0.22

قيمة T
26.13
20.02
26.21
21.12
23.25
03.62
01.01

الداللة
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35

يتضح من جدول ( )4ما يمي:
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقيفالقبمي والبعدي ألبعاد ومجموع المعيار الفني الوحدة األولى  ،وذلؾ عند مستوى داللة
 ، 3.35لصالح متوسط درجات الطالب في التطبيؽ البعدي وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
"سرية ""2355ندي "" 2353مشيرة واحمد""2355اسماعيؿ".2352
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برنامج قائم عمى استخدام قبعات التفكير الست

أ.د  /مشيرة مطاوع بمبوش
أ.م.د /.عبير سروة عبد الحميد
أ /إحسان أحمـد محمـد خضـراوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول ( )5المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري وقيمة  Tومستوى الداللة لمفروق بين درجات
الطالب عينة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لموحدة الثانية لممعيار الفني وأبعاده
الميارات

التطبيؽ

المالحظ ػػة

قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي

التص ػػور
صياغة األفكار
والتعبير عنيا
االنيماؾ واالصرار
تنمية الميارات
اليدوية والحرفية
االستكشاؼ وتوسيع
مجاؿ الرؤية
درجة البطاقة الكمية

المتوسط الحسابي

العدد
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

يتضح من جدول ( )5ما يمي:

2.16
52.66
1.20
50.26
1.66
50.66
1.66
50.11
2.16
50.11
1.66
50.66
26.66
10.66

االنحراؼ المعياري
3.66
5.11
3.61
3.66
3.12
3.11
3.61
5.52
3.11
3.61
5.22
5.56
2.52
2.26

قيمة T
22.30
06.51
01.65
21.16
21.51
21.61
60.11

الداللة
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35
داؿ عند
3.35

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقيفالقبمي والبعدي ألبعاد ومجموع المعيار الفنى الوحدة الثانية  ،وذلؾ عند مستوى داللة ،3.35
لصالح متوسط درجات الطالب في التطبيؽ البعدي وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "مشيرة
"".2353غروب""،2350منو اهلل".2351

حساب حجم األثر ونسبة الكسب المعدل لبالك

لمتحقؽ مف فاعمية البرنامج القائـ عمى فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية
بعض عادات العقؿ وميارات التعبير الفني في التربية الفنية لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي،
يمكف تطبيؽ معادلة الكسب المعدؿ لبالؾ ومعادلة مربع إيتا لحساب حجـ األثر بيف التطبيقيف
القبمي والبعدي لمطالب عينة الدراسة ،وجدولي (  )1 ، 2يوضحا ذلؾ.
جدول ( )6المتوسط الحسابي وقيمة ت ونسبة بالك ومربع إيتا لدرجات
الطالب عينة الدراسة (ن=  )32في الوحدة األولى لممعيار الفني وأبعاده الفرعية
الميارات
المالحظ ػػة
التص ػػور
صياغة األفكار والتعبير عنيا
االنيماؾ واالصرار
تنمية الميارات اليدوية والحرفية
االستكشاؼ وتوسيع مجاؿ الرؤية
درجة البطاقة الكمية

التطبيؽ
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
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المتوسط الحسابي
2.1
50.66
1.11
50.26
2.16
50.26
2.66
50.16
1.52
50.26
2.16
52.51
21.50
12.66

معدؿ بالؾ

قيمة T

مربع إيتا

5.21

26.13

3.61

5.00

20.02

3.61

5.25

26.21

3.61

5.21

21.12

3.61

5.01

23.25

3.60

5.22

03.62

3.61

5.22

01.01

3.61
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من جدول (  ) 6ما يمي:
 أف معدؿ بالؾ لبطاقة مالحظة األشغاؿ الفنية الوحدة االولى وأبعادىا الفرعية يتراوح بيف 5.22و  5.21وىي قيـ أكبر مف النسبة التي حددىا بالؾ مما يؤكد عمى فعالية البرنامج
في تنمي ة عادات العقؿ وميارات التعبير الفني في التربية الفنية لدى طمبة الصؼ الثاني
الثانوي.
 أف مربع إيتا لبطاقة مالحظة المعيار الفني الوحدة االولى وأبعادىا الفرعية يتراوح بيف 3.60و  3.61وىي قيـ كبيرة تؤكد عمى استم اررية البرنامج فاعمية برنامج باستخداـ
قبعا ت التفكير الست في تنمية عادات العقؿ وميارات التعبير الفني لدى طمبة الصؼ
الثاني الثانوي.

رسم بياني يوضح التحسن في مستوى طالب المجموعة التجريبية لالداء
عمى بطاقة مالحظة األشغال الفنية الوحدة االولى وأبعادها الفرعية
جدول()7
المتوسط الحسابي وقيمة ت ونسبة بالك ومربع إيتا لدرجات
الطالب عينة الدراسة (ن=  )32في الوحدة الثانية لممعيار الفني وأبعاده الفرعية
الميارات
المالحظ ػػة
التص ػػور
صياغة األفكار والتعبير
عنيا
االنيماؾ واالصرار
تنمية الميارات اليدوية
والحرفية
االستكشاؼ وتوسيع مجاؿ
الرؤية

درجة المعيار الفني الكمية

التطبيؽ
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي
قبمي
بعدي

المتوسط الحسابي
2.16
52.66
1.20
50.26
1.66
50.66
1.66
50.11
2.16
50.11
1.66
50.66
26.66
10.66
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معدؿ بالؾ

قيمة T

مربع إيتا

5.01

22.30

3.61

5.06

06.51

3.61

5.23

01.65

3.61

5.01

21.16

3.61

5.15

21.51

3.66

5.23

21.61

3.66

5.26

60.11

3.66
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برنامج قائم عمى استخدام قبعات التفكير الست

أ.د  /مشيرة مطاوع بمبوش
أ.م.د /.عبير سروة عبد الحميد
أ /إحسان أحمـد محمـد خضـراوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من جدول ( )7ما يمي:

 أف معدؿ بالؾ لبطاقة مالحظة لممعيار الفني الوحدة الثانية وأبعادىا الفرعية يتراوح بيف 5.26و  5.15وىي قيـ أكبر مف النسبة التي حددىا بالؾ مما يؤكد عمى فعالية البرنامج
في  .في تنمية عادات العقؿ وميارات التعبير الفني لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي
 أف مربع إيتا المعيار الفني الوحدة الثانية وأبعادىا الفرعية يتراوح بيف  3.61و  3.66وىيقيـ كبيرة تؤكد عمى استم اررية البرنامج فاعمية برنامج باستخداـ قبعات التفكير الست في
تنمية عادات العقؿ وميارات التعبير الفني لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي

رسم بياني يوضح التحسن في مستوى طالب المجموعة التجريبية لالداء
عمى بطاقة مالحظة األشغال الفنية الوحدة الثانية وأبعادها الفرعية

توصيات الدراسة :

 -5تشجيع المعمميف مف االستفادة مف استراتيجية القبعات الست في اكتساب الطالب القدرة عمى
توليد األفكار وتنظيميا والتعبير عنيا  ،التخطيط  ،والتركيز.
 -2استخداـ عادات العقؿ لممارسة أنواع مف السموكيات الذكية المرتبطة بالتفكير.
 -0تضميف المناىج الدراسية استراتيجية القبعات الست و عادات العقؿ .
 -2استخداـ استراتيجية القبعات الست وعادات العقؿ خاصة والمحفزة لمتفكير والتي تتسؽ مع
متطمبات التعميـ في القرف الحادي والعشريف.

بحوث ودراسات مقترحة :

أ .فاعمية استخداـ استراتيجية القبعات الست في تنمية التفكير لمطمبة لدى طمبة المرحمة
االبتدائية .
ب .اثر استخداـ عادات العقؿ في تنمية التفكير اإلبداعي لطمبة التربية الفنية بكمية التربية
النوعية .
ج .استخداـ استراتيجية قبعات التفكير وتنمية التفكير اإلبداعي لدى طمبة الجامعة .
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة المراجـــع
.5

إبراىيـ ،محمد فودة  ،ياسر ،احمد بيومي ( . )2331أثر استخداـ فنية ديبونو لمقبعات
الست فى تدريس العموـ عمى تنمية التفكػير اإلبداعػي ،وميا ارتػو لػدى
تالميذ الصؼ االبتدائي "مجمة التربية العممية" جامعة عيف شمس ،
المجمد الثامف  ،ص ص .551 – 10

.2

إبراىيـ الحارثي ( . )2332العادات العقمية وتنميتيا لدى التالميذ ،الرياض ،مكتبة
الشقري.

.0

أبو الدىب البدرى عمي ( .)2336اثر استخداـ استراتيجية مقترحة في ضوء نظرية قبعات
التفكير الست الدوارد دي بونو في تنمية المستويات المعيارية لالستماع
لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ،مجمة القراءة والمعرفة ،مصر،
العدد ( )11ص .551 :13

.2

أثير لطيؼ كاظـ ( .) 2351فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية في تنمية عادات العقؿ في
التربية الفنية لدى طالب المرحمة اإلعدادية في العراؽ  ،رسالة ماجستير
 ،كمية التربية الفنية  ،جامعة حمواف.

.1

إيماف حسيف محمد عصفور ( . )2353استخداـ طريقة القبعات الست فى تجنب أخطاء
التفكير وتنمية ميارة اتخاذ القرار لدى طالب الصؼ الثالث الثانوي في
مادة عمـ االجتماع ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،مصر
العدد ( )03ص . 522 ، 61

.6

إيماف عباس خفاؼ  ،نور فيصؿ التميمي ( . )2351عادات العقؿ وعالقتيا بمستوى
األداء الميني لدى معممات رياض األطفاؿ  ،دار اإلعصار العممي،
مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع

.1

إيماف عبداهلل محمد ميدى ( .)2351فاعمية استخداـ استراتيجة سوـ ) (swomفى
تدريس الرياضيات فى تنمية بعض عادات العقؿ والتفكير الناقد لدى
تالميذ المرحمة االعدادية "مجمة تربويات الرياضيات" مصر.

.1

اميمة محمد عبد الغني عمور ( : )2331أثر برنامج تدريبي قائـ عمى عادات العقؿ في
مواقؼ حياتية في تنمية ميارات التفكير االبداعي لدي طمبة المرحمة
االساسية ،رسالة دكتوراه  ،جامعة عماف العربية ،االردف  ،ص-516
.201

.6

خالد عمى قاسـ مفضي ( .)2353أثر تدريس العموـ وفؽ استراتيجيتي الذكاءات المتعددة
والقبعات الست في اكتساب المفاىيـ العممية وميارات التفكير العممي لدى
طمبة الصؼ السابع ،رسالة دكتوراه ،جامعة اليرموؾ ،االردف.

 .53خير سميماف شواىيف ( .)2352قبعات التفكير الست وتصميـ المناىج المدرسية النظرية
والتطبيؽ  ،عالـ الكتاب الحديث إربد ،األردف .
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 .55رانية حسيف محمد صبري ( : )2353أثر استخداـ استراتيجية تدريس قائمة عمى تفعيؿ
عادات العقؿ في اكتساب طمبة الصؼ العاشر في فمسطيف لممعرفة
والممارسات الغذائية  ،رسالة دكتوراه  ،الجامعة االردنية ،االردف .
 .52رند بشير محمد عربياف ( : )2336عادات العقؿ االكثر استخداما لدى طمبة الجامعة
االردنية وعالقتيا بمتغيرات مختارة  ،رسالة ماجستير  ،الجامعة االردنية
،االردف .
.50

سرية صدقي ( .)2336مجاالت ومعايير معمـ التربية الفنية ،ورش عمؿ المعايير
األكاديمية المرجعية ببرامج إعداد معمـ التربية الفنية بكميات التربية
النوعية بمصر ،برنامج تطوير التعميـ القاىرة  ،اإلسكندرية .

 .52سرية صدقي ( .)2355ورشة عمؿ حوؿ معايير التقييـ في التربية الفنية ،مدارس النيؿ
المصرية ،صندوؽ تطوير التعميـ بالتعاوف مع جامعة كمبردج ،القاىرة .
 .51سرية صدقي ( .)2350عادات العقؿ والتربية الفنية  ،مدارس النيؿ المصرية ،صندوؽ
تطوير التعميـ بالتعاوف مع جامعة كمبردج ،القاىرة .
 .56سميرة عطية عرياف (.)2353عادات العقؿ وميارات الذكاء االجتماعي المطموبة لمعمـ
الفمسفة واالجتماع في القرف الحادي والعشريف ،كمية البنات ،عيف شمس.
 .51عامر إبراىيـ عمواف (.)2352تربية الدماغ البشرى وتعميـ التفكير ،دار صفاء لمنشر،
عماف .
 .51عبير عبد الحميد  ،سروه ( . )2352أثر التدريس باستخداـ استراتيجيات الذكاءات
المتعددة وقبعات التفكير الست في التعبير الفني لتالميذ الصؼ األوؿ
اإلعدادي ،المجمة العممية بكمية التربيػة ،جامعة أسيوط ،المجمد الثالثوف ،
العدد الرابع  ،ص ص . 556 – 13
 .56عمى أبو الدىب البدرى ( . )2336أثر استخداـ استراتيجية مقترحة في ضوء نظرية
قبعات التفكير الست ألدوار دي بونو في تنمية المسويات المعيارية
لالستماع لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ،مجمة القراءة والمعرفة،
مصر ،العدد ( )11ص .551 :13
 .23غروب عوض الحربي ( .)2350مداخؿ متنوعة لتحفيز التعبير التمقائي فى رسوـ أطفاؿ
المرحمة االبتدائية في دولة الكوبت  ،رسالة ماجستير  ،كمية التربية الفنية
 ،جامعة حمواف.
 .25فتح اهلل ،مندور (. )2353فاعمية نموذج ابعاد التعمـ لمارزانو فى تنمية االستيعاب
المفاىيمى فى العموـ وعادات العقؿ لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي
 ،رسالة ماجستير ،بالمممكة العربية السعودية
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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 .22فيد بف سميماف الشايع  ،ومحمد بف عبد العزيز العقيؿ ( . )2336أثر استخداـ قبعات
التفكير الست فى تدريس العموـ عمى تنمية التفكير االبداعى والتفاعؿ
الصفي المفظي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي فى مدينة الرياض،
مجمة دراسات المناىج واإلشراؼ التربوي ،المجمد ( ،)5العدد ( )2ص
ص .12-56
 .20فيصؿ حسف مصطفى ،زقزوؽ ( . )2331صعوبات تدريس التربية الفنية فى التعميـ
العاـ ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرى ،كمية التربية الفنية.
 .22كوستا آرثر وكاليؾ بيتا ( . )2330استكشاؼ وتقصي عادات العقؿ  ،ترجمة مدارس
الظيراف األىمية ،دار الكتاب التربوي  ،الرياض  ،المممكة العربية
السعودية .
 .21مشيرة مطاوع ( .)2353فاعمية استخداـ خرائط العقؿ في تنمية التعميـ المتسؽ مع
وظائؼ المخ في التربية الفنية  ،مجمة بحوث في التربية الفنية والفنوف،
مجمد ،26العدد  ،26كمية التربية الفنية  ،جامعة حمواف.
 .26مشيرة  ،مطاوع  ،وأحمد  ،عبد الغني  ،محمد ( .)2355فعالية استخداـ برنامج جامعة
ىارفارد لمتفكير بالفف في تنمية عادات العقؿ في مجاؿ التصوير .مجمة
بحوث في التربية النوعية  ،العدد ( ، )51الجزء الثاني ،يوليو ،بحث
منشور .كمية التربية الفنية .جامعة حمواف.
 .21منة اهلل  ،أشرؼ أحمد ( .)2351فعالية استخداـ برنامج ىارفارد لمتفكير بالفنوف في
تدريس العموـ لتنمية التحصيؿ الدراسي و التعبير االبتكاري لدى طالب
المرحمة االعدادية .رسالة ماجستير ،كمية التربية الفنية ،جامعة حمواف.
 .21ميسر ،عودات حمداف ( .)2336أثر استخداـ طرؽ العصؼ الذىني والقبعات الست
والمحاضرة المفعمة في التحصيؿ والتفكير التأممي لدى طمبة الصؼ
العاشر االساسي في مادة التربية الوطنية والمدنية ،رسالة دكتوراه ،
األردف  :جامعة اليرموؾ .
 .26نانسى رفعت محمد محفوظ ( )2351أثر استخداـ استراتيجية القبعات الست في تدريس
التاريخ عمى تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ الثاني
اإلعدادي  ،رسالة ماجستير ،كمية التربية  ،جامعة أسيوط .
 .03نجالء عبد الغنى (.)2350التربية الفنية ما ليا وما عمييا  ،دار العمـ وااليماف  ،دسوؽ.
 .05ندى محمود عثماف راضي ( . )2353تصميـ برنامج إرشادي في التربية الفنية لممدمف
الناقة مبنى عمى نظرية القبعات الست لمتفكير ،رسالة ماجستير  ،كمية
التربية الفنية  ،جامعة حمواف.
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 .02نيفيف بنت حمزة شرؼ البركاتى (.)2331أثرالتدريس باستخداـ الذكاءات المتعددة
والقبعات الست و K.W.Lفي التحصيؿ والتواصؿ والترابط الرياضي لدى
طالبات الصؼ الثالث المتوسط بمدينة مكةالمكرمة،رسالة دكتوراه
غيرمنشورة ،كمية التربية،جامعة أـ القرى.
 .00الياـ ،فايؽ سميماف بربخ (.)2351عادات العقؿ وعالقتيا بمظاىر السموؾ االيجابى لدى
طمبة جامعو االزىر ’غزة .
 .02ياسر فوزى محمود (.)2351نموذج مفتوح لتفعيؿ عادات العقؿ الست عشرفى تدريس
التربية الفنية جامعة السمطاف قابوس ص ص 5331- 5361
 .01يوسؼ جالؿ أبو المعاطي ( . )2332مدى فعالية مجموعات التعمـ التعاونية في تنمية
القدرة عمى االستدالؿ الرمزي والمفظي وبعض  ،التعمـ التعاونية في
وبعض العادات العقمية لدى طالب المرحمة المتوسطة العادات العقمية
لدى طالب المرحمة المتوسطة  ،مجمة كمية التربية – جامعة المنصورة ،
العدد  ، 03ص ص. 61 – 22
 .06يوسؼ قطامي ( .)2331عادة عقؿ ،دي بونو لمنشر والتوزيع .
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