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استخدام نموذج "شوارتز" في تدريس اللغة العربية؛ لتنمية مهارات القراءة التأملية،
وعادات العقل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
أ.م.د صفاء محمد محمود إبراهيم*
المستخلص
هدف البحث الحالي إلى تنمية مهارات القراءة التأملية وعادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي؛
باستخدام نموذج "شوارتز" في تدريس اللغة العربية ،وقد أشارت النتائج إلى أنه :يوجد فرق دال إحصائيًا
عند مستوى α ≥ 0.05بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في القياس البعدي
الختبار مهارات القراءة التأملية ،لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية ،وأنه يوجد فرق دال
إحصائيًا عند مستوى  α ≥ 0.05بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين :القبلي،
والبعدي الختبار مهارات القراءة التأملية ،لصالح متوسط درجات القياس البعدي" ،وأنه "يوجد فرق دال
إحصائيًا عند مستوى ≥  0.05بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في
القياس البعدي لمقياس عادات العقل؛ لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية" ،وأنه "يوجد فرق دال
إحصائيًا عند مستوى α ≥ 0.05بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين :القبلي،
والبعدي في مقياس عادات العقل لصالح متوسط الدرجات في القياس البعدي ،وأوصت الباحثة بالعناية
بتنمية مهارات القراءة التأملية لدى التالميذ بجميع المراحل الدراسية باستخدام استراتيجيات تدريسية
حديثة ،واقترحت إجراء بحوث منها :أثر استخدام نموذج شوارتز في تنمية مهارات التفکير المختلفة لدى
تالميذ مرحلة التعليم األساسي ،وإجراء المزيد من األبحاث التربوية للکشف عن واقع عادات العقل
والقراءة التأملية لدى المتعلمين في مراحل التعليم المختلفة.
الكلمات المفتاحية  :قراءة تأملية ،عادات العقل  ،نموذج شوارتز
ا
أوًل :المقدمة.
اللغة قدرة ذهنية فطرية مكتسبة في آن ،وهي رموز ال تنفصل عن نسق من المعاني ،يهيمن عليها
على نحو متزامن في الحدث اللغوي؛ بحيث توجب تلك المعاني نسقية نظام اللغة الذي تعارف عليه أهلها
بطريقة اعتباطية ،ويسعى مستخدم اللغة إلى تحقيق أغراض قد تتداخل فيما بينها في الموقف الواحد؛
مستخد ًما وسائل التعبير ،وأشكال الرموز اللفظية كافة ناظ ًما تلك الرموز اللغوية في إطار نسق من
القواعد؛ ليتواصل مع من يتلقون لغته؛ محققًا األغراض التي أ ّملها ،والمعاني التي أراد أن يبثها لآلخرين.
وهذا يعني أن اللغة نظام معقد ،تميز به اإلنسان على ما عداه من المخلوقات ،وهي قدرة ذهنية
تتداخل فيها عوامل فسيولوجية تتمثل في :تركيب األذن ،والجهاز العصبي ،والمخ ،والجهاز الصوتي لدى
اإلنسان ،كما أن اللغة ليست عشوائية التركيب ،أو االستعمال ،أو المعنى ،فوحداتها وتراكيبها تخضع
لنسق من القواعد ،وللمعنى الصدارة في استخدام اللغة ،ويعد عنصرًا أساسيًا في عملية التواصل اللغوي؛
تلك العملية التي يتفاعل أطرافها؛ لتحقيق أغراض متعددة .
* أستاذ المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية المساعد بكلية التربية جامعة اإلسكندرية  -جمهورية مصر العربية.
البريد االلكتروني d.sa.faa333@gmail.com :
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يصبح – إذن – من بدهيات العالقة بين اللغة والفكرّ ،
أن اإلنسان يفكر من خالل اللغة ،وينقل
فكره ويجعله ً
قابال للتداول من خالل اللغة أيضًا ؛ فاللغة دائما متلبسة بفكر ،وبدونه تكون لغ ًوا ال لغة .
وقد أشار التراث اللغوي إلي تلك العالقة في غير موضع؛ فقد نبه الجاحظ  ،1975( ،ت 255ه،
ص )175 .إلى التداخل بين اللغة والفكر ،وأن اللغة دائ ًما متلبسة بفكر؛ حيث يقول......”:المعاني القائمة
في صدور الناس المتصورة في أذهانهم ،والمتخلجة في نفوسهم ،والمتصلة بخواطرهم ،والحادثة عن
فكرهم ،مستورة خفية ،وبعيدة وحشية ،ومحجوبة مكنونة ،وموجودة في معنى معدومة ،ال يعرف اإلنسان
ضمير صاحبه ،وال حاجة أخيه وخليطه ،وال معنى شريكه والمعاون له على أموره ،وعلى ما ال يبلغه من
حاجات نفسية إال بغيره؛ وإنما يحيي تلك المعاني ذكرهم لها ،وإخبارهم عنها ،واستعمالهم إياها . “...
نشاط يؤديه الطالب عليها؛ سواء أكان
كل
ٍ
وللغ ِة العربي ِة أهميتها فى جميع مراحل التعليم؛ العتماد ِ
ذلك عبر االستماع ،والقراءة ،أم عبر التحدث ،والكتابة ،وإذا كانت الوظيفة اإلنسانية للغة تتمثل في قدرتها
على الوفاء بالتعبير المدقق ،والحي عن حاجات اإلنسان النفسية ،والشعورية في إمداد من يريد التعبير
بكثير من الصور ،وعديد من التراكيب اللغوية؛ فإن هذا كان دافعًا – بصفة دائمة – أن تكون نظرة
عال في التجريد،
ي
المفكرين ،والباحثين للغة على أنها وسيلة الفكر ،وأداته؛ من حيث إنها نظا ٌم رمز ٌ
ِ
يترجم مستخدمه رموزه إلى مدلوالتها ،ومعانيها العميقة ،في صور ٍة لغوي ٍة – شفهية ،أومكتوبة – ومن ثم
فالصلة ال تنقطع بين التفكير واللغة.
وقد أكد علماء علم نفس العرفان  Cognitive Psychologyدور الذهن في الفعل اللغوي؛
فاللغة – من منظورهم – هي لب النشاط الذهني اإلنساني ،وهي ليست إال مجموعة من المعاني أو الصور
الذهنية التي تستقر في الذهن ،وهي من مجلوبات الحواس جميعها ،وبغير تلك الحواس فال وجود لهذه
الصور وتلك المعاني (برونر ،2000 ،ص.)17 .
لذا تتجه الدراسات واألبحاث اللغوية نحو دراسات العمليات الذهنية ،وأثرها في التعلم اللغوي؛
ومن هنا صار تعليم اللغة تعليم المتعلمين صنع المعنى الذي اليتحقق إال بممارسة مهارات التفكير؛ ألنه ال
يمكن تجاهل تلك المهارات في أثناء تعلم اللغة تلقيًا و إنشا ًء؛ فالمتحدث ،والمستمع ،والكاتب ،والقارئ كل
وبان ألشكالها؛ وفقًا لبنيته العقلوجدانية (عبد الحليم ،1999 ،ص.
لمعان ،وهو صائغ لأللفاظ،
منهم نسّاج
ٍ
ٍ
.)10
والقول السابق يعنى أن اللغة تمثل عونًا كبيرًا على تنمية التفكير ،وتنظيمه؛ فاللغة في االستعمال
مهارات وفي الدرس اللغوي معرفة ،ومهارات اللغة هي نفسها مهارات التفكير؛ لذا فإن "التنمية الذهنية "
يجب أن تحتل موقع الصدارة في تعليم اللغة العربية؛ بحيث تكون اللغة وسيلة لتحسين البنية الذهنية للمتعلم
وعمليات التفكير لديه؛ وهذا يعني أن يتضمن منهج اللغة العربية عناصر تشجع علي التفكير ،وتُدرب
المتعلمين على مهاراته.
و مهارات التفكير ال تنمو بالنضج والتطور الطبيعي وحده ،وال تكتسب بتراكم المعرفة والمعلومات
فقط؛ بل البد أن يكون هناك تعليم منتظم وتدريب عملي متتابع يبدأ بمهارات التفكير األساسية ويتدرج إلى
عمليات التفكير العليا ،ويمكن تعليم مهارات وعمليات التفكير لكل الطالب بصرف النظر عن مستوياتهم
الذهنية؛ بحيث تنمو على نحو متدرج في نسيج بناء شخصية الطالب ونموه العقلي والدراسي.
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وقد حدث تطور في العلوم التربوية والنفسية ونقلة نوعية كان لها انعكاسات على التنظيمات
المنهجية ،وطرائق التدريس ،ودور المعلم؛ فقد انتقل محور االهتمام من المحتوى العلمي إلى المتعلم ،ومن
سلبية المتعلم في المواقف التعليمية إلى إيجابيته ومشاركته ،ومن التركيز على المستويات المعرفية الدنيا
إلى التركيز على المستويات العليا ،ومن الحفظ والتخزين إلى تنمية أنواع التفكير ومن تقديم المعلومات في
صورتها النهائية إلى البحث عنها في المصادر المختلفة للمعرفة ،كما انتقلت العناية بالمعرفة النظرية إلى
العناية بكيفية تطبيقها في مواقف عملية وحياتية ،وكان البد أن يختلف دور المعلم في ظل هذه الرؤى؛
فتغير دوره من مجرد ملقن وناقل للمعرفة إلى موجه ،ومرشد ،وميسر لتعلم طالبه ( .المفتي،2019 ،
ص)362 .
من هنا باتت تنمية القدرات العقلية العليا واإلمكانات غير المتناهية للعقل البشري؛ مثل :التأمل،
والتحليل ،واالستنباط هدفًا أساسيًا من أهداف تطوير المناهج في ظل التحديات المعاصرة؛ فالمتعلم لم يعد
بحاجة لمن يلقنه المعلومات؛ ولكنه في حاجة لعملية تدريس تنظم تعلمه وتستثيره ،وتيسره وتوجهه
وتقومه؛ وتمكنه من كيفية التعلم؛ وبالتالي صارت طبيعة عملية التعليم والتعلم تتسق مع األهداف الجديدة
للتدريس (الناقة ،2014 ،ص)22 .
ويشير علي ،2019(،ص ) 389 .إلى أنه من األساليب والتوجهات التربوية التي تعين على تحقيق
مهارات المتعلم في القرن الحادي والعشرين في ظل الثورة الصناعية الرابعة :تطوير عملية التفكير
وت نميتها ،وتشجيع تكوين العالقات المعرفية وتكوينها ،والسماح بوقت للتركيز ،وتعزيز التفكير التأملي
والتحليلي.
وفيما يتعلق بمناهج اللغة العربية أكد نصر ،وسليمان )2017(،أن تنمية تفكير المتعلم من متطلبات
البناء الفكري من خالل مناهج اللغة العربية بمناشط يمكن أن يستخدمها معلم اللغة العربية الستثارة تفكير
المتعلمين بأنواعه المختلفة؛ مثل األنشطة التي تهيئ فرص التفكير بأنواعه المختلفة؛ مثل أنشطة :التخيل،
والتأمل ،و البحث ،واالكتشاف ،والتجريب ،والتحدي.
وفي هذا اإلطار استهدف المؤتمر الدولي اللغة العربية وآدابها( )2018مناقشة التجديد في مناهج
تعليم اللغة العربية ،واإلفادة من التجارب والخبرات في تعليمها ،ودراسة مشروعات تطوير مناهجها،
وأشارت دراسة نصر ،2019 (،ص )501 -498 .إلى أن التحديات التي تواجه المجتمعات العربية في
هذا القرن تتعدد وتتنوع ،وتفرض التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم القائم على التفكير المنتج ،ومناهج
اللغة العربية في المراحل الدراسية كافة – شأنها شأن المواد الدراسية األخرى -يمكن أن تسهم بنصيب
وافر في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ،وتهيئة المتعلمين لمواكبة عصر العولمة بتحدياته
ومتطلباته؛ فللمحتوى وطرائق تدريسه دور في إكساب المتعلمين مهارات التفكير ،وكفايات القرن الحادي
والعشرين؛ وهو بحاجة إلى دمج مهارات التفكير في مستوياته العليا في تلك المناهج.
إن تعلم اللغة وتعليمها ينبغي أن ينسجم مع طبيعتها؛ فال يكتفي في تعلمها بمعرفة األشكال اللغوية
وقواعدها؛ وإنما يجب أن تستثار فيه العمليات العقلية العليا ؛ ألن األداء اللغوي بناء ونسج وصياغة معان
ً
فاعال عندما يكون وسيلة لتنمية
وأفكار تختلج في نفس منتج اللغة ومتلقيها؛ وبالتالي فإن تعليم اللغة يصبح
التأمل والفكر واإلدراك والتبصر والمقارنة والتذوق ( الجعافرة)2011 ،
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و يعد تعليم القراءة من أول األهداف التي يجب أن تتحقق عند كل متعلم؛ إال أنها تتحول لتصبح
وسيلة الهدفًا بذاته؛ حتى يمكن تحقيق األهداف التعليمية األخرى؛ فالقراءة جزء من كل مادة دراسية؛
ألنها وسيلة الحصول على المعلومات من هذه المواد؛ وبالتالي فإن عدم تمكن المتعلم من القراءة ،
وضعف قدرته فيها يؤثر في تعلم المواد الدراسية األخرى( الناقة ،وطعيمة)2006 ،
ومع بزوغ نتائج أبحاث اإلدراك حول طبيعة القراءة بدأ التوجه صوب تعليم القراءة كعلم تطبيقي
يعنى بكيفية بناء القارئ للمعنى ،ودراسة النشاطات العقلية التي ينشغل بها القارئ الجيد؛ مما أضفى أبعادًا
جديدة على مفهوم القراءة بالنظر إليها على أنها عملية نشطة معقدة لبناء المعنى ،وليس لممارسة مهارة،
وأسفرت هذه األبحاث عن تداعيات ظهرت آثارها في تنظيم قاعات دروس القراءة الفعالة ،وثروة
معلوماتية حول كيف يقرأ القارئ الجيد ،وفيم تختلف ممارساته عن القارئ الضعيف؟ وما المساعدات التي
تسهم في بناء قارئ جيد؟( سليمان ،2015 ،ص)257 .
و قد تبنت النظرية البنائية ،ونظرية التعلم المستند للدماغ موضوع التفكير وتنمية مهاراته ودمجه
بالمحتوى التعليمي ،لما لهذا الموضوع من أهمية في تطوير أداء المتعلم  ،وتحديد مهاراته ؛ كعضو فاعل
في العملية التعليمية؛ من هنا كانت العناية بتعليم مهارات التفكير وعملياته لكل المتعلمين على اختالف
مستوياتهم؛ حتى تساعد على نحو متدرج في بناء شخصيته  ،ونمو مهاراته.
و عند تتبع اتجاهات تعليم التفكير ،يظهر االختالف الواضح بين المنظرين؛ إذ يميل بعضهم إلى
تعليم التفكير عبر برامج مستقلة بعيدة عن المحتوى ،ويرى فريق آخر أن تعليم التفكير يكون على نحو
ضمني في محتوى المادة الدراسية؛ ونظرًا لعمق الهوة بين االتجاهين ،ظهر فريق ثالث له اتجاه توفيقي
بين الرأيين السابقين ،وهو تعليم التفكير على نحو مباشر وضمن محتوى المادة الدراسية( جروان،
2007؛ نوفل)2010 ،
وقد أوردت الكتابات والبحوث والدراسات السابقة عددًا من النماذج التي ُعنيت بكيفية تدريس
مهارات التفكير بدمجها بمحتوى المادة الدراسية؛ فقد ظهرت عدة نماذج لتعليم التفكير؛ منها ما هو مستقل
عن المنهج ،وتدرس من خالله مهارات التفكير؛ كمقرر مستقل كبرنامج "كورت" " CORTلديبونو De
 ،"bonoأو نماذج لدمج التفكير بالمنهج؛ حيث تدرس الدروس مرتبطة بخطوات تفكير منظمة وواضحة،
كما في نموذج "مارزانو"  ،Marzanoونموذج "شوارتز"  ( Swartzالفراص ،وشمسان،2018 ،
ص)36 .
ويعد نموذج "شوارتز" الذي اقترحه العالم" روبرت شوارتز" " "Swartz. J Robertمن أبرز
هذه النماذج؛ حيث يرى إمكانية تعليم الطالب مهارة واحدة على األقل من مهارات التفكير على نحو
صريح ومباشر ضمن إطار محتوى المادة الدراسية (زيتون.)2008 ،
ويوضح "شوارتز وباركس"  (537:1994) Swartz, R. J., & Parks, S.مبررات دمج
مهارات التفكير في المحتوى بأن ذلك الدمج يعزز فهم المتعلم الموضوع الذي تم اختياره للمنهج المتكامل،
ويساعد في تنفيذ تعليم التفكير؛ بتكرار استخدام عمليات التفكير ومهاراته وتوظيفها؛ مما يسهم في ثبيتها
على نحو مقصود ومباشر.

- 238 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الخامس 2021

وأشارت دراسة "راو"  )2005( Rao,K.,إلى أن غرس مهارات التفكير الناقد في المحتوى؛
باستخدام مجموعة من األمثلة المختارة بعناية ،يبرهن على أن مهارات التفكير الناقد يمكن إدخالها على
نحو طبعي في محتوى المقررات الدراسية ،و أن ضخها في المحتوى يحفز المتعلمين على استخدام
التفكير ويحسن قدراتهم على التعلم.
وقد أجريت عديد من الدراسات التي تناولت نموذج "شوارتز" في تنمية المهارات المختلفة،
ومن هذه الدراسات دراسة السويط )2014(،التي أشارت إلى ضرورة تضمين المناهج الدراسية للطالب
الموهوبين ذوي صعوبات التعلم وحدات تعليمية يتم تعليمها باستخدام نموذج شوارتز القائم على دمج
مهارات التفكير ضمن المحتوى الدراسي ،واقترحت دراسة الدراوشة )2014(،تصميم وحدات دراسية
في المواد الدراسية المختلفة لتحسين مهارات التفكير المختلفة ؛ وبخاصة مهارات التفكير الناقد واإلبداعي
لدى تالميذ التعليم األساس .وأوصت دراسة الحجاحجة ،و الزق،2015( ،ص )371 .بضرورة توظيف
نموذج شوارتز لتعليم التفكير في الغرف الصفية لفاعليته في تنمية مهارات التفكير  ،كما أوصت بإجراء
مزيد من الدراسات والبحوث حول نموذج شوارتز في التفكير الماهر؛ الفتقار المكتبة العربية لمثل هذه
الدراسات ،وقد أظهرت نتائج دراسة قطامي ،و السكاكر( )2015التأثير الواضح لنموذج "شوارتز" في
تنمية مهارات حل المشكالت ،و أوصت بزيادة العناية بدمج مهارات التفكير ضمن المحتوى الدراسي،
وتدريب المعلمين على استخدامه في تنمية مهارات التفكير ،وإجراء مزيد من الدراسات للتحقق من فاعلية
النموذج في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والناقد و الدافعية لإلنجاز ،وأكدت دراسة الشيخ)2017(،
ضرورة االستفادة من البرامج التعليمية والبرامج التدريبية القائمة على نموذج "شوارتز" بمختلف
المراحل الدراسية وتوظيفها في العملية التعليمية؛ بما يحقق إيجابية المتعلم ،ودعت دراسة الحجاحجة ،و
الزق )2015(،إلى توظيف نموذج شوارتز القائم على التفكير الماهر؛ لتعليم التفكير في الغرف الصفية
لفاعليته في تنمية مهارات التفكير المركبة ،وأشارت دراسة معوض )2016( ،إلى ضرورة تفعيل
استخدام نموذج شوارتز" في تنمية مهارات التفكير؛ وبخاصة مهارات التفكير الناقد لدى الطالب في
مراحل التعليم العام ،وأوضحت دراسة عامر )2017(،إمكانية تنمية مهارات التفكير من خالل استخدام
نموذج" شوارتز لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي ،وأشارت دراسة الفراص ،وشمسان )2018( ،إلى
أن تعليم مهارات التفكير وتعلمها بدمجها بالمحتوى من خالل نموذج "شوارتز" يسهم في تحسين تفكير
المتعلم ،ويعزز تعلم المحتوى؛ وأوصت بضرورة أن يتبنى مؤلفو المناهج دمج مهارات التفكير بالمحتوى
عند تطويره؛ بما يتماشى مع االتجاهات العالمية الحديثة والمعاصرة ،وبما يساير التطورات العلمية
المتالحقة ،وبما يسهم في تحقيق إيجابية المتعلم  ،و اقترحت دراسة السعدي )2018(،استخدام نموذج
"شوارتز" لتنمية مهارات التفكير؛ لقدرته على تحفيز القدرات العقلية من خالل تحسين التفكير ،وتوفير
بيئة مناسبة للحوار والنقاش وإبداء الرأي ،وأشارت دراسة جناد ،وآخران( )2019إلى ضرورة العناية
بنموذج "شوارتز"؛ بوصفه نموذجًا متكامالً شامالً ،يتوافق مع االتجاهات الحديثة في التعليم ،وأوصت
بضرورة االستفادة منه في تنمية دافعية التعلم لدى التالميذ ،ودعت إلى إجراء مزيد من األبحاث
والدراسات حول استخدامه في مواد وصفوف أخرى ومتغيرات أخرى ،وأوصت دراسة العوفي،
( )2020باستخدام نموذج" شوارتز في تنمية مهارات القراءة لدى تالميذ المرحلة المتوسطة.
وقد تعددت الدراسات التي أكدت أهمية تنمية التفكير التأملي في سياق الدرس اللغوي؛ وبخاصة
درس القراءة ،ومن تلك الدراسات دراسة سعودي )2009(،التي أشارت إلى أن تالميذ المرحلة اإلعدادية
اليتعدى مستوى فهمهم ما يقرأون مستوى الفهم الحرفي المباشر؛ األمر الذي يتطلب إجراء دراسات
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ترتكز إلى مداخل تدريسية حديثة غير تقليدية لتنمية مهارات القراءة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،و
أوصت دراسة العماوي )2009(،بالعمل على تنمية التفكير التأملي في الدرس القرائي ،وكشفت دراسة
زعرب ) 2012( ،عن وجود عالقة دالة بين مستويات التفكير التأملي وممارسة التحليل القرائي ،وفي
اإلطار نفسه أشارت دراسة جالل )2013 (،إلى ضرورة تنمية مهارات التفكير التأملي من خالل تدريس
منهج اللغة العربية ،وضرورة تبني الباحثين النماذج الحديثة لتنميتها لدى المتعلمين في مراحل التعليم
العام ،ودراسة معادلة )2015(،التي أوصت بعدم االقتصار على الطرائق التقليدية في تعلم اللغة،
وضرورة التركيز على االستراتيجيات التي تبني المعرفة لدى المتعلمين وتنظم فكرهم وتنمي في الوقت
ذاته مهارات اللغة لديهم ،ودراسة عفشى )2016( ،التي أشارت إلى أهمية تنمية مهارات التفكير التأملي
في أثناء التحليل القرائي للنصوص ،وأوصت بإجراء دراسات تستقصي مستويات التفكير التأملي
والقراءة ،وأشار عبد هللا ،وآخران ( )2019إلى أن التدريس في مدارسنا بحاجة إلى تعلم مهارت التفكير
المختلفة ،ومنها التفكير التأملي ،في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة التي قد تخدم عند تطبيقها مهارت
التفكير المختلفة ،وأوصت دراسة محمد )2021( ،بضرورة إعادة النظر في طرائق التدريس المتبعة مع
الطالب بهدف تنمية مهارات القراءة التأملية.
وتُعد دراسة عادات العقل رؤيةً حديثةً وتوجهًا معاصرًا نسبيًا ،ظهر في إطار بحوث الفاعلية
البشرية ،فلم يعد الذكاء المسؤول الوحيد عن نجاح المتعلم في حياته العلمية والعملية؛ بل ينبغي أن يسلك
المتعلم سلو ًكا ذكيًا يحترم فيه عقله وقدراته وإمكاناته الالمحدودة؛ كي يصل إلى عقل يمتلك عادات عقلية
أكثر فاعلية وإنتاجية وكفاءة.
ويري الربعي )86 :2009 (،أن هناك قصورًا في نجاح تعليم عادات العقل لدى المتعلمين في
مدارسنا ،وأن ذلك يرجع إلى :
 عدم اتضاح بنية عادات العقل بدرجة كافية في المناهج؛ مما أضعف وعي المعلم بهذه العادات وكيفيةتنميتها.
 افتقاد الصيغة العامة لبنية عادات العقل في الكتابات التربوية العربية؛ فلم يحدد هذا المصطلح علىنحو مدقق يصفه إال ضمن سياقات معينة.
 التحديد غير الوافي لبنية عادات العقل ،والذي بدوره أثر في المعلومات المشتقة للتطبيقات داخل البيئةالصفية.
 عدم توفر دراسات ترشد وتوجه المعلمين لتحسين الميول المتعلقة بتلك العادات.وهذا يتفق مع ما أورده كوستا وكاليك  )2003( Costa ,A. & Kallick , B.في كتابهما"
عادات العقل"؛ فقد أشارا إلى أن القصور في النتاج التعليمي يرجع إلى إهمال استخدام عادات العقل؛
فأ هميتها التكمن في المساعدة في امتالك للمعلومات فقط؛ وإنما تكمن في معرفة كيفية استخدامها،
وتوظيفها؛ ألنها نمط من السلوك الذكي يصل بالمتعلم إلى إنتاج المعرفة ال استظهارها.
وتعد عادات العقل من المتغيرات المهمة ذات الصلة باألداء األكاديمي للمتعلمين في مراحل التعليم
المختلفة؛ لذلك أكدت عدة دراسات أهمية إعمال عادات العقل وتنميتها لدى المتعلمين؛ حتى تصير جز ًءا
من ذواتهم وبنيتهم العقلية ( عبد الوهاب ،و الوليلي ،2011 ،ص. )231 .
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وهذا ما دعت إليه دراسة محيسن ،و زيتون )2016( ،بضرورة عناية مطوري المناهج بتنمية
عادات العقل لدى تالميذ المرحلة األساسية ،وأوصت دراسة أبو طبنجة ،و الحوامدة(  )2020بتنمية
وعي المتعلمين بأهمية عادات العقل ،و إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول دور عادات العقل في تنمية
مهارات اللغة وفي مراحل دراسية مختلفة ،وهذا ما أكده مازن )2020(،من ضرورة تنمية عادات العقل
لدى المتعلم طوال حياته؛ حتى يتعود ممارستها في التعامل مع األمور المختلفة في الحياة اليومية.
ثانياا :اإلحساس بمشكلة البحث:
على الرغم من أهمية القراءة التأملية وضرورة التمكن من مهاراتها لالرتقاء بفهم التالميذ للنصوص
المقروءة واستيعابها ،واالستفادة منها؛ إال أن هناك ضعفًا واضحًا في مهارات القراءة؛ وبخاصة مهارات
القراءة التأملية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ،وقد تأكد ذلك اإلحساس بمشكلة الدراسة من خالل
المصادر التالية:
 -1نتائج البحوث والدراسات السابقة التي أشارت إلى ضعف تالميذ المرحلة اإلعدادية؛ وبخاصة تالميذ
الصف األول اإلعدادي في مهارات القراءة؛ ومن ثم ضرورة العمل على تنميتها ،مثل دراسة كل من:
عبد الرحمن ،)2011(،و اللبودي ،)2011( ،عبد الغني .)2012 (،و سعودي ،)2013(،و عبد
الباقي ،)2015(،و صبري ،)2015(،وسعودي ،)2016(،و بصل ،)2016(،و محمد)2016(،
وسنجي ،)2016(،و أبو لبن ،)2016( ،و حنا ،)2017( ،و علي)2018 (،
 -2نتائج الدراسة االستكشافية التي أجرتها الباحثة على مجموعة من تالميذ الصف األول اإلعدادي بلغ
عددهم ( )30تلمي ًذا بمدرسة الشاطبي اإلعدادية بنين؛ وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام
الدراسي 2020 /2019؛ حيث هدفت الدراسة االستكشافية إلى التعرف على مستوى تالميذ الصف
األول اإلعدادي في بعض مهارات القراءة التأملية؛ وذلك بتطبيق اختبار مبدئي في القراءة التأملية
يركز على بعض مهاراتها ،وقد تم التوصل إلى أن هناك ضعفًا واضحًا في مهارات القراءة التأملية
لدى أفراد مجموعة الدراسة االستكشافية؛ حيث بلغت نسبة التالميذ ذوي المستوى المنخفض ( )%80
.
 -3نتائج المقابلة التي أجريت مع بعض معلمي اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية؛ وذلك لمعرفة آرائهم
حول مهارات القراءة التأملية ،واألساليب التربوية التي يستخدمونها في تدريب التالميذ عليها ،ومدى
عناية منهج اللغة العربية في صفوف المرحلة اإلعدادية بها؛ وأشارت نتائج هذه المقابالت إلى أن
منهج اللغة العربية في مرحلة التعليم اإلعدادي بوضعه الراهن اليعنى بمهارات القراءة التأملية ،كما
أن معلمي اللغة العربية اليعلمون المقصود تحديدًا بمهارات القراءة التأملية ،ويستخدمون األساليب
التقليدية القائمة على الحفظ ويهملون دور التلميذ في أثناء تدريس اللغة العربية ،واليعرفون نموذج
شوارتز ،ودوره في تنمية مهارات التفكير من خالل المحتوى بالرغم من أهميته وتوصيات عديد من
الدراسات بضرورة توظيفه في التدريس.
 -4نتائج تحليل محتويات بعض االختبارات الفصلية؛ وبخاصة المرتبطة بالقراءة والنصوص؛ وقد تبين
أنها تركز على نحو أساسي على التذكر ،واسترجاع المعلومات ،وتغفل مهارات القراءة التأملية التي
تتطلب إعمال العقل ،وتفحص النص المقروء .
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ثالثاا :تحديد مشكلة البحث:
تحددت مشكلة هذا البحث في ضعف مهارات القراءة التأملية ،وقصور استخدام عادات العقل لدى
تالميذ الصف األول اإلعدادي ،لذا ُعني البحث الحالي باستخدام نموذج شوارتز في تدريس اللغة العربية
لتنمية مهارات القراءة التأملية وعادات العقل لديهم.
وقد حاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما مهارات القراءة التأملية المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي؟
 .2ما مهارات عادات العقل المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي؟
 .3ما أثر استخدام نموذج شوارتز في تدريس اللغة العربية في تنمية مهارات القراءة التأملية لدى تالميذ
الصف األول اإلعدادي؟
 .4ما أثر استخدام نموذج شوارتز في تدريس اللغة العربية في تنمية مهارات عادات العقل لدى تالميذ
الصف األول اإلعدادي؟
راب اعا :حدود البحث:
اقتصر هذا البحث على الحدود التالية:
 حدود موضوعية:
 تمثلت في بعض مهارات القراءة التأملية التي أشار السادة المحكمون بأنها مناسبة لتالميذ الصفاألول اإلعدادي ،وهي:
 بعض عادات العقل في ضوء رؤية "كوستا وكاليك"  ،Costa & Kallickوالتي أشار السادةالمحكمون بأنها مناسبة لتنمية مهارات القراءة التأملية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ،وهي:
التفكير فوق المعرفي ،وتطبيق المعارف الماضية علي مواقف جديدة ،و التساؤل وطرح المشكالت.
 حدود بشرية :تمثلت في:
 تالميذ الصف األول اإلعدادي؛ وذلك لكونه الصف الذي يكون فيه التلميذ قد اكتسب مهارات القراءةاألساسية في المرحلة االبتدائية ،ويمكن فيه البدء بتنمية مهارات القراءة التأملية وتعميقها وتأكيدها في
الصفوف األعلى.
 مجموعة من البنين من تالميذ الصف األول اإلعدادي. oحيث أشارت عدة دراسات إلى أن الجنس عامل غير مؤثر في مستوى عادات العقل بين
البنين والبنات؛ حيث التوجد فروق بين البنين والبنات في عادات العقل ومن تلك الدراسات
دراسة كل من :نوفل ،)2006(،وعبد الوهاب ،والوليلي ،)2011(،النواب ،وحسين(،
 ،)2013و سالم ،وعطية ،)2016(،و عبد الرحيم.)2018 (،
 oكما أشارت عدة دراسات إلى أن عامل الجنس غير مؤثر في مستوى مهارات التفكير؛
وبخاصة مهارات التفكير التأملي بين البنين و البنات ،ومنها دراسة السيد )2011(،التي
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أشارت إلى أنه التوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات البنين والبنات في مهارات
التفكير ،ودراسة العساسلة )2012(،التي أشارت إلى أن عامل الجنس غير مؤثر في نمو
مهارات التفكير التأملي ،و دراسة الحوامدة )2015(،التي أشارت إلى أن استراتيجية
التدريس بما تتضمنه من إجراءات ومناشط تؤثر في الجنسين بقدر متساو ،ودراسة الدليمي،
و الدليمي )2018 ( ،التي أسفرت نتائجها عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
مهارات التفكير التأملي بين طلبة المرحلة اإلعدادية ترجع إلى متغير الجنس.
 حدود زمانية؛ حيث طبق الجانب الميداني من البحث خالل الفصل الدراسي األول من العام
الدراسي2021 /2020م
 حدود مكانية؛ تمثلت في مدرسة الشاطبي بنين بإدارة وسط التعليمية بمحافظة اإلسكندرية.
سا :تحديد المصطلحات:
خام ا
 نموذج"شوارتز" :مجموعة من المناشط واإلجراءات والخبرات المنظمة التي تستند إلى دمج
مهارات التفكير في محتوى المنهج من خالل خطوات النموذج في الوحدات التعليمية في الوقت ذاته؛
حيث توزع تلك المهارات على نحو مدروس على محتوى المنهج؛ حتى يصل المتعلم إلى درجة
إتقانها ،و إتقان إدارة عملية تعلمهً ،
بدال من حفظ المعلومات واستذكارها ،والمتعلم فيه محور عمليتي:
التعليم ،التعلم؛ األمر الذي يسهم في تنمية مهارات القراءة التأملية وعادات العقل لدى تلميذ الصف
األول اإلعدادي؛ باستخدام استراتيجيات للتفكير ،واستراتيجيات لتعليم كل مهارة؛ بدمجها ضمن
محتوى منهج اللغة العربية؛ وتوظيف مجموعة متنوعة من الطرائق واألدوات واألساليب المناسبة.
 القراءة التأملية :تعرف الباحثة القراءة التأملية بأنها :عملية مالحظة وتأمل بهدف فهم النص وتحليله،
واكتشاف مواضع التناقض والغموض فيه؛ ومن ثم تقديم تفسيرات مقنعة حوله ،ويُعبر عنها بالدرجة
الكلية التي يحصل عليها التلميذ من خالل االختبار ال ُمع ُّد لهذا الغرض.
 عادات العقل :تعرف الباحثة عادات العقل بأنها :أنماط من األداء العقلي والسلوك الذكي التي تدير
عمليات العقل وتنظمها ،والتي يمكن مالحظتها في أقوال المتعلم وأفعاله ،وتستند إلى عدد من:
المهارات ،واالتجاهات ،والقيم ،والخبرات السابقة ،والميول ،وتتضمن معرفة كيف يتصرف المتعلم
بذكاء عندما يكون اليعرف اإلجابة ،وتساعد المتعلم على ممارسة التفكير على نحو جيد ،في المواقف
ً
أفعاال اعتيادية ،وتقاس إجرائيًا بالدرجة التي
التي تتطلب منه فه ًما؛ لتصير بالتدريب والممارسة
يحصل عليها المتعلم في المقياس المعد لذلك.
سا :خطوات البحث وإجراءاته.
ساد ا
سار البحث الحالي وفق الخطوات واإلجراءات التالية  ،وهي:
 -1تحديد مهارات القراءة التاملية المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي؛ وذلك من خالل:
 دراسة الكتابات والدراسات والبحوث التي ُعنيت بمهارات القراءة؛ وبخاصة مهارات القراءة التأملية. آراء الخبراء والمختصين في الميدان. -2تحديد عادات العقل المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي؛ وذلك من خالل:
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 دراسة الكتابات والدراسات والبحوث التي ُعنيت بعادات العقل في ضوء رؤية "كوستا وكاليك"Costa & Kallick
 آراء الخبراء والمختصين في الميدان. -3توضيح كيفية استخدام خطوات نموذج شوارتز في تدريس اللغة العربية؛ لتنمية مهارات القراءة
التأملية وعادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي؛ وذلك من خالل:
 االستناد إلى ما تم التوصل إليه في الخطوتين السابقتين. دراسة الكتابات والدراسات واألبحاث التي ُعنيت بنموذج " شوارتز"  ،وأوضحت كيفية استخدامهوتوظيفه في تدريس محتوى المنهج؛ وبخاصة محتوى منهج اللغة العربية.
 -4بناء دليل المعلم الذي يوضح كيفية استخدام نموذج "شوارتز" في تدريس اللغة العربية؛ لتنمية
مهارات القراءة التأملية وعادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي؛ وذلك من خالل :
 تحديد أهداف استخدام نموذج"شوارتز" في تدريس اللغة العربية. تحديد المحتوى الذي سينفذ في ضوئه نموذج " شوارتز". تحديد إجراءات التدريس وفنياته ؛ وفقًا لنموذج "شوارتز". تحديد أساليب التقويم في إطار النموذج. بناء اختبار مهارات القراءة التأملية ،ومقياس عادات العقل ،وضبطهما؛ بحساب صدقهما ،وثباتهما. إعداد كتاب التلميذ الذي يتضمن المهام وأوراق العمل والمناشط المطلوبة من تلميذ الصف األولاإلعدادي.
 -5قياس تأثير استخدام نموذج "شوارتز"في تنمية مهارات القراءة التأملية وعادات العقل من خالل
تدريس اللغة العربية لتالميذ الصف األول اإلعدادي؛ وذلك باستخدام المنهج التجريبي ،وتصميمه شبه
التجريبي؛ وذلك من خالل:
 اختيار مجموعتي البحث ( 60تلمي ًذا)(  30للمجموعة التجريبية 30 ،للمجموعة الضابطة) من تالميذالصف األول اإلعدادي.
 تطبيق اختبار مهارات القراءة التأملية ،ومقياس عادات العقل على مجموعتي البحث :التجريبية،والضابطة تطبيقًا قبليًا.
 تطبيق نموذج" شوارتز" على المجموعة التجريبية. تطبيق اختبار مهارات القراءة التأملية ،ومقياس عادات العقل على مجموعتي البحث :التجريبية،والضابطة تطبيقًا بعديًا.
 -استخراج النتائج وتحليلها وتفسيرها ومناقشتها.
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ساب اعا :فروض البحث:
سعت الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفروض التالية:
 يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  0.05 ≥ αبين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين :التجريبية،والضابطة في القياس البعدي الختبار مهارات القراءة التأملية ،لصالح متوسط درجات المجموعة
التجريبية.
 يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  0.05 ≥ αبين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبيةفي القياسين :القبلي ،والبعدي الختبار مهارات القراءة التأملية ،لصالح متوسط درجات القياس
البعدي"
 يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  0.05 ≥ αبين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين:التجريبية ،والضابطة في القياس البعدي لمقياس عادات العقل؛ لصالح متوسط درجات المجموعة
التجريبية".
 يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  0.05 ≥ αبين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبيةفي القياسين :القبلي ،والبعدي في مقياس عادات العقل لصالح متوسط الدرجات في القياس البعدي.
ثامناا :أهمية البحث:
تأتي األهمية النظرية لهذا البحث من أهمية التفكير ذاته ،وما يمكن أن يعود به التفكير الماهر من فائدة
ونفع للمتعلم ،كما تتمثل أهمية هذا البحث فيما يقدمه لكل من:
 -1المتعلمين :فنموذج "شوارتز" يجعل المتعلم محور عملية التعلم ،ويهدف إلى إتقان المتعلم
عمليات التعلم ً
بدال من حفظ المعلومات واستذكارها.
 -2معلمي اللغة العربية؛ بتوجيههم نحو توظيف نموذج"شوارتز" في تدريس اللغة العربية؛ تخطيطًا،
وتنفي ًذا ،وتقوي ًما.
 -3مخططي المناهج ومصمميها؛ وذلك في تصميم منهج اللغة لعربية وفقًا للنموذج شوارتز؛ بهدف
تنمية مهارات القراءة التأملية ،وعادات العقل في أثناء التخطيط لمكونات المنهج وتطبيقه.
 -4الباحثين؛ بتوجيه أنظارهم تجاه توظيف نموذج "شوارتز" في تنمية مهارات اللغة العربية؛
استماعًا ،وتحدثًا ،وقراءة ،وكتابة.
اإلطار النظري
نموذج "شوارتز"
ودوره في تنمية مهارات القراءة التأملية وعادات العقل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
سار هذا البحث في ثالثة محاور؛ على النحو التالي:
المحور األول :القراءة التأملية.
المحور الثاني :عادات العقل.
- 245 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الخامس 2021

المحور الثالث :نموذج شوارتز ودمج تعليم مهارات التفكير في منهج اللغة العربية.
وقد استهدفت الباحثة من عرض تلك المحاور تحديد مصطلحات البحث ،ومفهوماته؛ وتحديد
مهارات القراءة التأملية ،وعادات العقل؛ لالستناد إليها في بناء أداتي الدراسة ،وتحديد معالم استخدام
نموذج "شوارتز" في إطار دمج تعليم مهارات التفكير في محتوى منهج اللغة العربية للصف األول
اإلعدادي ،وفيما يلي هذه المحاور.
المحور األول
القراءة التأملية
القراءة من أهم مهارات اللغة؛ فهي وسيلة الفرد لالطالع على المعلومات في كل زمان ومكان؛
وهي في طبيعتها عمليات ذهنية أدائية معقدة؛ الرتباطها بالنشاط الذهني والفسيولوجي لإلنسان ،الذي
يساعد في الفهم المدقق والتفكير العميق ،والقدرة على الربط بين أجزاء الموضوع المقروء؛ ليتسنى
للقارئ االستنتاج والتأمل والتفاعل والتواصل واالنفعال؛ لذا كانت مهارات القراءة أكثر مهارات اللغة
استخدا ًما في نقل الفكر ودعمها ودراسة المواد الدراسية المختلفة ،وصارت ضرورة من ضرورات الحياة
التي بدونها اليمكن مواكبة التطور العلمي ،وتتعدد أنواع القراءة بتعدد الغرض من استخدامها ،ومن هذه
األنواع القراءة التأملية.
وتؤدي القراءة التأملية دورًا بار ًزا في زيادة وعي المتعلم بخبراته السابقة ،ومعلوماته السابقة
المرتبطة بموضوع النص المقروء؛ ومن ثم يمكنه تطوير فهمه للنص وفق هذه الخبرات والمعارف،
ويمكنه تقديم رؤيته الشخصية الخاصة لفهم النص ،و انتقاء النقاط الرئيسة التي تهمه من النص المقروء،
و إهمال التفاصيل غير المهمة ،و تجميع األدلة التي تؤكد رؤيته الشخصية واستنتاجاته( Glennine
)2015,p 5
والقراءة عملية بناء للمعنى من خالل التفاعل مع اللغة المكتوبة ،وعناصرها؛ القارئ ،والنص،
والنشاط القرائي أو المهمة ،ويحدث التفاعل عبر سياق اجتماعي وثقافي في وجود قابليات
إدراكية(االنتباه -الذاكرة -القدرة التحليلية -حافز للقراءة) وتحليل هذه العالقات يشير إلى أن القارئ يبني
اعتراضات مختلفة من النص ،وهي مهمة لالستيعاب ،وتتمثل في الرمز السطحي ،وقاعدة النص كما
تعكسها الوحدات الفكرية في النص ،والنماذج العقلية كطرائق لمعالجة المعلومات ،والتحديات التي تعوق
االستيعاب ،واإلمكانات التي تدعمه؛ فالنشاط القرائي يتضمن غرضًا أو مهمة تتطلب عمليات لمعالجة
النص؛ أي أن قابليات القارئ وطبيعة النص تتأثران بالسياقين :االجتماعي ،والثقافي ،والغرض من
القراءة وإمكانية تغييرها ،وطرائق المراقبة الذاتية لالستيعاب ،وترجمة النص لغويًا وسيمانطيقيا ،ومدى
توافق المعلومات في البنية المعرفية للقارئ ( سليمان ،2015 ، ،ص.)256 .
وتعد مهارات القراءة التأملية من المهارات المهمة لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي؛ كما أن
إثارة دافعيتهم لتعلمها يُعد من األمور األكثر أهمية؛ وذلك بتكوين مشاعر إيجابية لديهم نحو هذه المهارات؛
بحيث يمثل تعلمها هدفًا لهم ،كما أن الدافعية لتعلم القراءة التأملية تساعد على تكوين الباعث الداخلي لدى
هؤالء التالميذ لممارسة األنشطة التعليمية التي تمكنهم من امتالك هذه المهارات؛ وذلك بتوفير بيئة صفية
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ثرية ،وإتاحة حرية التفكير ،وتقديم التغذية الراجعة المالئمة حول االستنتاجات التي يقدمونها ،وتشجيعهم
على التأمل من خالل الحوافز المختلفة( السيد ،2002،الزعبي ،2011 ،قاسم)2014 ،
كما تعد القراءة التأملية من أهم مستويات القراءة العليا ،ولها أهمية لدى تالميذ مرحلة التعليم
األساسي؛ حيث تساعدهم على أن يكون لديهم عقول متدبرة ومفكرة ،كما تجعلهم يراقبون تفكيرهم ،
وتساعدهم في طرح أسئلة في أثناء القراءة ،وتزيد من قدرتهم على التفكير فيما يواجههم من تساؤالت،
ً
فضال عن أنها تسهم في تشكيل المعنى الحقيقي للنص المقروء من
وتكسبهم الثقة بالنفس في أثناء القراءة،
ً
فضال عن أنها تساعدهم على ربط الفِكر بالخبرات السابقة والحالية ،والمتنبأ
خالل التشابه واالستقراء،
بها.
(.) Moallem, 1998,p 32، Short, P.M and Rinehart, J.S,1991. ،p 43
وال يمكن إغفال أهمية القراءة لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي؛ فالقراء الذين تتشكل لديهم
مواقف سلبية من القراءة ال يستطيعون تحديد مشكالت النص ،وال يقدرون على تحليل عناصره ،وال
يستطيعون نقد هذا النص وتحديد المتناقضات به ،وال يتوصلون إلى اتخاذ قرار بشأنه ،كما أنهم ال
يستطيعون تقديم اقتراحات بحلول متعددة للمشكالت وتحديد الفِ َكر المفقودة والزائدة في النص ،وال
يقترحون نهايات متنوعة لهذا النص ،وال يتوصلون إلى نتائج مغايرة لما توصل إليه كاتب النص؛ فمع
زيادة الموقف السلبي من التالميذ تجاه القراءة؛ يصعب لديهم التمكن من عملياتها ومهاراتها في مستوياتها
كافة.
))Yurdakal, I. H., 2019
ومهارات القراءة التأملية تتطلب استهدافها من خالل استراتيجيات تدريس تمكن المتعلم من تنظيم
أفكاره وخبراته قبل القراءة وفي أثنائها وبعدها (الشمري ،2019 ،ص.)75 .
مفهوم القراءة التأملية:
تناولت عديد من الدراسات واألدبيات التربوية مفهوم القراءة التأملية من وجهات نظر متعددة؛
يمكن عرضها على النحو التالي:
يرى موسى ،2001(،ص )45 .أن القراءة عملية ذهنية تأملية تستند إلى عمليات عقلية عليا،
ونشاط يحوي أنماط التفكير والتحليل ،وليس نشاط بصري ينتهي بتعرف الرموز المطبوعة؛ فالقراﺀة
تفاعل متبادل بين القارئ والنص ،يفحص فيه القارئ بخبراته ومعارفه ما يتضمنه النص من إيحاﺀءات
وإشارات ورموز ودالالت ،ويتفاعل معه بالتفسير والتعليق والتحليل والنقد ،ممايجعله حاكما للنص ،ال
محكوما به ،ويساعد على إيجاد قارئ ذي نشاط إيجابي
ويعرفها كل من عبيد ،و عفانة ،2013( ،ص )21 .بأنها عملية يحدد من خاللها القارئ مدى تأثير
خبراته السابقة على فهمه للنص الذي يقرأه ،ومدى نجاح االستراتيجية التي استخدمها في فهم النص.
ويوضح "باسول  ،جي  ،وإيفين جينسيل  ،آي(Basol, G., & Evin Gencel, )941 :2013
 I.أن القراءة التأملية تهدف إلى جعل القراء ماهرين في دراسة النص؛ بما يساعدهم على تنمية مهارات
الفهم والتحليل والنقد واإلبداع ؛ وتحمل مسئولية التعبير عن آرائهم
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ويعرفها عزيز ،2015(،ص )446 .بأنها عملية تدبر وتبصر القارئ للنص؛ فيحلله إلى عناصره،
ويرسم الخطط الالزمة لفهمه ،ويحدد فيه نقاط القوة والضعف ،ويكشف المغالطات المنطقية فيه ،حتى
يصل إلى النتائج المطلوبة ،ثم يقَوم هذه النتائج في ضوء خطط معدة مسبقًا ،وفي النهاية يتخذ قرارات
بشأن هذا النص.
كما يعرفها سعودي ،2016( ،ص )17 .بأنها نوع من القراءة يقوم من خالله التلميذ بربط خبراته
الحياتية ،ومعارفه األكاديمية بخبرات النص الذي يقرأه بطرح أسئلة تمكنه من التوصل إلى استنتاجات
ذاتيه ،ورؤى جديدة تعمق فهمه للنص المقروء.
وأوضح محمد ،2021( ،ص )526 .أن القراءة التأملية:
 تتطلب إعمال العقل ،وممارسة مهارات :االستنتاج ،والتفسير ،والتحليل ،والتعليل ،والتقويم،وإبداء الرأي ،وتوظيف المعلومات في مواقف جديدة.
 تستند إلى المستويات العليا في التفكير ،وتعتمد على اإليجابية والذاتية في تكوين اآلراء. تحث القارئ نحو البحث عن :المعلومات ،واألدلة ،والبراهين التي تدعم رأيه. توجه القارئ نحو التوسع في القراءة ؛ لزيادة معارفه ،وفهمه النصوص.وتعرف الباحثة القراءة التأملية بأنها :عملية مالحظة وتأمل بهدف فهم النص وتحليله ،واكتشاف
مواضع التناقض والغموض فيه؛ ومن ثم تقديم تفسيرات مقنعة حوله ،ويُعبر عنها بالدرجة الكلية التي
يحصل عليها التلميذ من خالل االختبار ال ُمع ُّد لهذا الغرض.
أهمية القراءة التأملية:
يمكن أن تساعد القراءة التأملية التالميذ على:
 تحويلهم إلى قراء فاعلين ليسوا مستقبلين للمعلومة فقط ،لكنهم ناقدون
 جعلهم فاحصين منتجين.
 طرح التساؤالت ،وبناء رؤى جديدة.
 التحول إلى قُراء مدى الحياة.
 ـتحقيق التنور المعلوماتي لديهم.
 زيادة الدافعية نحو التعلم الذاتي والقراءة المفتوحة.
 تمكينهم من بناء معرفي متميز ومتنوع.
 تنمية القدرات الذهنية والفكرية لديهم.
 اكتساب المرونة العقلية ( ،Glennie,A.,2015سعودي ،2016 ،ص ،26 .الشمري)2019 ،
خصائص القارئ المتأمل  ،أن يكون:
 -1واعيًا بخبراته السابقة ،وبالمعارف العلمية المرتبطة بموضوع النص الذي يقرأه.
 -2قادرًا على تطوير فهمه للنص وفق هذه الخبرات والمعارف.
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 -3ذاتيًا ،فيقدم رؤيته الشخصية الخاصة لفهم النص.

 -4انتقائيًا ،حيث يحدد النقاط الرئيسة التي تهمه في النص المقروء ،ويهمل التفاصيل
غير المهمة.
 -5باحثًا ،حيث إنه يجمع األدلة التي تؤكد رؤيته الشخصية ،واستنتاجاته التي توصل إليها من
خالل النص ( سعودي ،2016 ،ص) Carolyn,M., 2015). (، ) 25 .
وبناء عليه ينبغي أن يؤخذ في االعتبار عند توظيف نموذج "شوارتز"؛ لتنمية مهارات القراءة
التأملية ما يلي:
 االهتمام بالعمليات الذهنية التي تقود التلميذ إلى المالحظة والتأمل للوقوف على أسرار النص
وتحليله.
 استدعاء خبرات التلميذ السابقة ،و استخدام أنشطة تعتمد على طرح األسئلة ،واالستنتاج ،والنقد
الذاتي ،والتوصل إلى رؤى جديدة وعميقة للنص المقروء.
• عمليات يقوم بها القارئ لتحقيق القراءة التأملية:
القراءة التأملية عملية مركبة تتضمن ثالث خطوات وعمليات رئيسة يقوم بها القارئ ،على النحو التالي:
أ .تكوين روابط بين :الخبرات الحياتية ،والمعارف األكاديمية المتوفرة لدى القارئ من جهة ،وخبرات
النص المقروء من جهة آخري؛ وذلك من خالل اكتشاف أوجه االختالف ،والتشابه بينها.
ب .طرح أسئلة موجهة ومرشدة للتأمل مثال  :كيف....؟ ولماذا...؟ وماذا لو ؟
ج .التوصل إلى استنتاجات ورؤى جديدة تعمق فهم القارئ للنص( سعودي ،2016 ،ص.)26.
مهارات القراءة التأملية:
تضمنت الكتابات التربوية عددًا من المحاوالت لتحديد مفهوم القراءة التأملية ،وصوغ تعريف لها،
ومن هذه الدراسات :السمان ،)2014(،و سعودي ،)2016 (،و الشمري ،)2019 (،و أبو
القمصان ،)2020(،و محمد )2021(،؛ ويمكن عرض مالمح القراءة التأويلية في ضوء تعريفها في تلك
الدراسات في نقاط ،هي:
 القراءة التأملية عملية مركبة يربط خاللها المتعلم معارفه السابقة بخبرات النص ومعلوماته؛
بطرح األسئلة التي تمكنه من توقع استنتاجات صحيحة ذاتية ومعلومات جديدة تعد مؤشرًا على
فهمه النص.
 نشاط عقلي يهدف إلى إيجاد عالقات جديدة ،واستنتاج تفاصيل مهمة بين عناصر النص
ومكوناته ،والتوصل إلى آراء وتوقعات مقنعة حول مضمون النص وفكرته.
 تأمل المتعلم النص وتحليل عناصره للتوصل إلى نتائج مفيدة وجديدة.
 عملية مركبة يُقييم المتعلم من خاللها النص من حيث :نقاط القوة ،ونقاط الضعف ،والكشف عن
الستنتاجات التي تكمن وراء البناء اللغوي للنص.
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وقد أشارت بعض الدراسات إلى عدد من مهارات القراءة التأملية ،منها دراسات كل من:
السمان ،)2014)،و" موليم"  )2015 ( Moallem, M.,و سعوديShort P., & ،)2016 (،
 ، )2016( Rinehoart, Jو الشمري ، )2019( ،أبو القمصان ، )2020( ،و محمد،)2021( ،
وتتمثل أبرز هذه المهارات في:
 -1عرض األفكار الرئيسة والفرعية للنص.

 -2اكتشاف العالقات غير المباشرة في النص.
 -3استنتاج قيم من النص.

 -4تطوير استنتاجات في ضوء التغذية الراجعة المقدمة من المعلم والزمالء.
 -5تقييم استدالالت مؤلف النص.

 -6استنتاج عالقات منطقية من خالل رؤية متشابهات النص.
 -7طرح أسئلة حول النص.
 -8تحديد الهدف من النص.

 -9تحديد األدلة المنطقية التي تدعم آراء مؤلف النص.

 -11تحديد المعلومات الناقصة أو المحذوفة في النص.

 -11استدعاء الخبرات المرتبطة بموضوع النص وبيان أوجه الشبه واالختالف.
 -12تحديد العالقات بين أفكار النص.

 -13التوصل إلى نتائج مناسبة من خالل رؤية متشابهات النص.
 -14تجزئة النص إلى عناصره األساسية.

 -15تدعيم االستنتاجات بأدلة من النص أو خارجه.

 -16الربط بين موضوع النص ومعلومات علمية مستفادة من مصادر مختلفة.
 -17تحديد اإلدعاءات في النص.

 -18التعرف على التناقضات في النص
 -19طرح أسئلة مفتوحة حول النص.

 -21تحديد إجابات متعددة للسؤال الواحد.
 -21تحديد المعلومات المهمة في النص.
 -22ربط عنوان النص بمضمونه.

 -23الربط بين خبرات القارئ السابقة ومعلومات النص.

 -24تحديد أوجه الشبه ،وأوجه االختالف بين خبراته ومعلومات النص.
 -25إبداء الرأي في ترتيب معلومات النص مع التعليل.
 -26اقتراح الفِ َكر التي تتكامل وأفكار النص.

 -27طرح المبررات واألسباب التي تدعم معلومة أو رأي.
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خصائص مهارات القراءة التأملية:
أشار أبو جحجوح ،وحمدان ،2006(،ص )23-22 .إلى عدة خصائص لمهارات القراءة من
أبرزها:
 تحتاج مهارات القراءة إلى ممارسة وتدريب لكي تنمو وتتكون.
 تنمو مهارات القراءة بصورة تراكمية ،وتعد المهارات في المراحل السابقة أساسًا للنمو في المراحل
الالحقة.
 ال تقف مهارات القراءة عند حد التعرف؛ بل تتطلب تفاعل القارئ مع المقروء؛ لتحقيق الفهم القرائي.
 تتكون مهارة القراءة من عمليتين :إحداهما خارجية ظاهرة من خالل آليات القراءة وإخراج
األصوات ،واألخرى داخلية مستترة تركز على فهم المقروء بمستوياته المختلفة.
وفي اإلطار نفسه أشار مجاور ،2016 (،ص )44 .إلى أن خصائص مهارات القراءة التأملية
تتمثل في أن:


القراءة عملية مرتبطة بعدد من المهارات.

 هناك أنماط عامة من المهارات من صف آلخر.


مهارات القراءة ال تعلم دفعة واحدة من غير تكرار ،بل هناك مستويات متدرجة من

 الصعوبة تنمى المهارات خاللها.


مهارات القراءة تنمو كلما زاد نضج المتعلم ،واتسعت دائرة خبرته.

يتبين مما سبق أن مهارات القراءة متنوعة ،ومتعددة ،ومكتسبة ،ومتطورة بقدر تقدم التلميذ في
عملية التعلم ،وتختلف من صف آلخر ،ولها مستويات ،ومهارات متراكمة ،كما أن قدرة التلميذ تنمو
تدريجيًا؛ إلتقان هذه المهارات ابتدا ًء من المهارات التي تتطلب قدرات مبسطة متمثلة في التعرف ،وصوالً
إلى المهارات التي تتطلب قدرات عليا متمثلة في الفهم.
مداخل تنمية القراءة التأملية:
أكدت عديد من الدراسات أن هناك عدة مداخل يمكن االعتماد عليها في عملية التعلم لتنمية مهارات
القراءة التأملية لدى التالميذ (سعودي ، 2016 ،ص ،27 ،26.الشمري ،2019 ،ص86 -85 .
؛ (Chittooran,M.,( 2015, 33منها:
التساؤل الذاتي :حيث يساعد تدريب التالميذ على طرح أسئلة ذات اإلجابات مفتوحة على نمو
مهارات القراءة التأملية لديهم؛ حيث يتدرب التالميذ على طرح قائمة من األسئلة التي توجه فهمهم للنص
المقروء ،ويمكن من خالل هذه األسئلة التوصل إلى رؤى واستنتاجات جديدة حول النص ،ويمكن طرح
األسئلة المثيرة لتفكير التلميذ وتأمله ،على نحو فردي أو في سياق مناقشات جماعية بين التالميذ.
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التغذية الراجعة :تساعد التغذية الراجعة التي يقدمها المعلمون والزمالء حول الرؤى التي يقدمها
التلميذ بعد قراءته للنص ع لى تنمية مهارات القراءة التأملية لديه :من خالل تقديم إرشادات تساعد على
تطوير هذه الروى.
تقديم رؤى بديلة :يمكن تنمية مهارات القراءة التأملية لدى التالميذ من خالل تدريبهم على طرح
رؤى بديلة للرؤية التي يطرحها النص المقروء؛ حيث يطلب المعلم من التالميذ أن يجيبوا عن سؤال
مفتوح مثل":ماذا لو" ...؛ ومن ثم يطلب من التالميذ أن يتوقعوا النتائج المترتبة على تغيير السياق الخاص
بالنص المقروء
سجالت القراءة  :ويقصد بها تدوين التلميذ لتأمالته وآرائه عقب قراءة النصوص المختلفة بشكل
دوري :يومي ،أو أسبوعي ،أو شهري؛ يدويًا أو إلكترونيًا ،ويمكن أن يتشارك التلميذ هذه السجالت مع
زمالئه في مجموعات صغيرة ،أو على مستوى الفصل بأكمله ،ثم يعرض التلميذ هذه السجالت على
معلمه بشكل دوري لفحصها ،وتقييمها ،ويمكن أن تقدم للتالميذ سجالت قراءة موجهة تتضمن مجموعة
من األسئلة المفتوحة توجه تأمالتهم للنص أثناء قراءته .
مجموعات القراءة  :ويقصد بها تكوين مجموعات من التالميذ يبلغ عدد كل منها من ثالثة إلى
خمسة تالميذ ،وتشكل هذه المجموعات من خالل المعلم ،أو من خالل التالميذ أنفسهم ،ويطلب من هذه
المجموعات تقديم رؤاهم حول النص المقروء بعد مناقشة تأمالتهم للنص التي توصلهم إليها من خالل
تحليلهم للنص في ضوء خبراتهم الحياتية ،ومعارفهم العلمية المرتبطة بالنص.
دراسات الحالة :من خالل تقديم المعلم لنص يستغرق موقفا ً حياتيًا أو مشكلة تخص أحد األشخاص،
ويطلب المعلم من التالميذ قراءة النص بشكل فردي ،أو جماعي؛ ومن ثم تحليله للتوصل إلى استنتاجات
حول الموقف ،أو حلول للمشكلة.
وبعد استعراض الوسائل واألساليب التي يمكن من خاللها تنمية مهارات القراءة التأملية يمكن القول
بأن الدراسة الحالية تستند إلى استخدام نموذج" شوارتز" يمكن أن ينمي مهارات القراءة التأملية لدى
تالميذ الصف األول اإلعدادي؛ حيث يوفر استخدام النموذج فرصة التدريب على مهارات القراءة التأملية.
المحور الثاني
عادات العقل
يعرض هذا المحور مفهوم عادات العقل من حيث :تعريف هذا المصطلح ،و تحديد مبادئه،
ً
فضال عن توضيح
واستخداماته ،وسماته ،وتصنيفاته ،وما اختصالبحث الحالي بتنميته من تلك العادات،
عالقة عادات العقل بمهارات التفكير ،ونموذج "شوارتز" ،وفيما يلى تفصيل ذلك:
تعريف عادات العقل :
تمثل عادات العقل إطارًا من السمات الفكرية الذكية واألداء الناجح التي يحتاجها اإلنسان عندما
يواجه تحديات أو صعوبات في بعض المواقف؛ ألنها تساعده في حل مشكالته ،وتنمي مهارات تفكيره
وذكاءه؛ فهي نمط من األداءات وألوان السلوك الذكية ،التي يستخدمها اإلنسان عند مواجهته مواقف
تتعارض مع خبراته.
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وعادات العقل تتحكم في استجابة الفرد تجاه األشياء استجابة تلقائية غير منظمة من دون وعي؛
ولكي تتطور هذه العادات البد من الخبرة والممارسة؛ ألنها تتطور وتنمو بالتكرار ،واألداء الذهني الذي
يتطلب نشاطًا عاليًا؛ ليسمح بظهور الفِ َكر الجديدة (.)Margolis, H. 1993, p. 9-16
وتعرف عادات العقل بأنها :ميول ألداء سلوك يبديه الفرد الذكي مستجيبًا لمشكلة معينة قد التبدو
حلولها ظاهرة في الحال ،فعادات العقل تجعل الفرد صاحب عقل ناقد يدير عملياته ،وينظمها ،ويرتبها،
ويضع نظا ًما لهذه العمليات ونظام ترتيب األولوليات فيها ).(Costa, A., & Kallick, B., 2005
وعرفها "كوستا وكاليك"  )2000( Costa, A. L., & Kallick, B.بأنها :اتخاذ اتجاه في
التفكير ،عندما يواجه الفرد مشكلة تتعارض مع خبراته ،أو يواجه شيئًا غريبًا غير واضح ،أو يواجه موقفًا
يتطلب سلو ًكا عقالنيًا؛ فهي ألوان سلوك يحتاجها الفرد عند مواجهة مشكلة حلها غير ظاهر في الوقت
الحالي.
ويرى كوستا وكاليك  (2005( Costa, A. L., & Kallick, B.أن عادات العقل تتكون من
عدد من :المهارات ،واالتجاهات ،والقيم ،والخبرات السابقة ،والميول ،التي تقود إلى معرفة كيف يتصرف
المتعلم بذكاء عندما اليعرف إجابة سؤال أو حل مشكلة تتطلب بحثًا واستقصا ًء وتفكيرًا؛ فهي نمط من
األداءات الذكية تقود المتعلم إلى أفعال إنتاجية ،نتيجة تلك االستجابة.
ووصف "كوستا وكاليك"  (2009) Costa, A., & Kallick, Bعادات العقل بأنها  :مزيج من
المهارات والمواقف والتلميحات والتجارب الماضية والميول التي يمتلكها الفرد ،وتعني تفضيل نمط من
ألوان السلوك الذهني عن غيره من األنماط؛ ولذا فهي تعني ضمنيًا صنع اختيارت أو تفضيالت حول أي
تلك األنماط ينبغي استخدامه في وقت معين دون غيره.
ويرى "بويز وواتس"  )2009, p.1-2( Boyes, K., & Watts, G. Cأن عادات العقل ألوان
سلوك في التفكير ،وأدوات قوية تسمح باستخدام الذكاء؛ لمواجهة التحديات ،و تعد ً
دليال على إدارة التعلم
الناجح داخل الصفوف.
وعادات العقل عند نوفل ،2010(،ص )68 .يقصد بها مجموعة من المهارات واالتجاهات والقيم
التي تمكن الفرد من بناء تفضيالت من األداءات أو ألوان السلوك الذكية ،بناء على المثيرات والمنبهات
التي يتعرض لها؛ بحيث تقوده إلى انتقاء عملية ذهنية أو أداء سلوك من مجموعة خيارات متاحة أمامه
لمواجهة مشكلة ما ،أوقضية ،أو تطبيق سلوك بفاعلية والمداومة على هذا النهج.
وعرفتها النشوى )2011(،بأنها :مجموعة من ألوان السلوك الذهني الملحوظ باألقوال واألفعال،
التي تساعد المتعلم على ممارسة التفكير على نحو جيد ،وتتطلب منه فه ًما؛ لتصير بالتدريب والممارسة
ً
أفعاال اعتيادية.
وترى همام ،2018(،ص )115 .أن عادات العقل ما هي إال أنماط من السلوك الذكي التي تدير
عمليات العقل وتنظمها ،وتتكون من خالل استجابة المتعلم ألنماط معينة من المشكالت التي تحتاج تفكيرًا،
ومن ثم تتحول هذه االستجابات إلى عادات عقل نتيجة ممارستها على نحو متكرر بسرعة وتلقائية عند
مواجهة موقف أو مشكلة جديدة.
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كما يعرفها عبد الرحيم،2018 (،ص )459 .بأنها مجموعة من القدرات المعرفية والوجدانية التي
تهدف إلى تعديل ألوان السلوك بمجموعة من المناشط العقلية المعرفية والوجدانية؛ مما يتيح للمتعلم القدرة
على التصرف بنجاح في المواقف التي يواجها والتي تختلف من موقف آلخر.
وتعرفها الحويطي )2018 (،بأنها :ألوان سلوك تعمل على إبقاء الفرد متيقظًا؛ ليعمل بكفاءة؛ فهي
خصائص منطقية يتميز بها بعض الناس ،وتمثل مجموعة متميزة من االتجاهات والتفضيالت العقلية التي
تنظم التفكير في كافة جوانب الحياة.
ويمكـن القول بأن هناك ثالثـة اتجاهـات لتعريـف عادات العقل؛ يرى االتجاه األول منها أنها نمـط
من األداءات الذكية ،ويرى االتجـاه الثـانى بأنها تفضيل اتجاهات عقلية ودوافع معينة دون غيرها ،في
االتجاه الثالث بأنها استراتيجيات ذهنية قائمة على مجموعة من المقومات الخاصة
حين يرى
والممارسات؛ فهي ليست مجرد امتالك المعلومـات؛ بـل إنها معرفة كيفية استخدامها؛ أي أنها تعنى
بالكيف وليس الكم.
يتضح مما سبق أن عادات العقل تتضمن مجموعة من األبعاد المترابطة فيما بينها؛ حيث إنها
ت تضمن مجموعة من القدرات المعرفية ،وألوان السلوك الذكية ،والقدرة على توظيف االنفعاالت في
المواقف االجتماعية وتحديد الرؤى؛ مما يتيح للفرد استخدم كامل طاقاته المعرفية والوجدانية للتوصل إلى
إيجاد الحلول المالئمة للمواقف المتباينة و المشكالت.
وفي ضوء ما س بق تعرف الباحثة عادات العقل بأنها :أنماط من السلوك الذكي ،تدير عمليات العقل
وتنظمها ،وتستند إلى مجموعة القدرات المعرفية والوجدانية ،وتهدف إلى تعديل ألوان السلوك الذهني عن
طريق مجموعة المناشط العقلية والوجدانية والفسيولوجية؛ بما يتيح للمتعلم القدرة على التصرف بنجاح
في المواقف التي يواجها والتي تختلف من موقف آلخر
مبادئ عادات العقل:
اشتق مفهوم عادات العقل من إطار كبير مكون من مجموعة من النظريات المعرفية أهمها نظريات
الذكاء ،ونظرية الذكاء الوجدانى ،ونماذج معالجة المعلومات ونماذج ما وراء المعرفة ،واألنماط المعرفية،
والنماذج البنائية ،ونظرية التعلم االجتماعي (محمود ،و عمور ،2005 ،ص.)713 .
وفي هذا اإلطار حدد يوسف ،2012( ،ص )145 .مبادئ عادات العقل واالفتراضات التي تشكل
األساس النظري للتدريب على عادات العقل ،وتتمثل في أن:
 العقل اَلة التفكير يمكن تشغيلها بكفاية عالية. الجميع يمتلك العقل؛ وبالتالي يستطيع إدارته كما يريد. لكل فرد القدرة الكافية للتوجيه الذاتي للعقل ،وتقويمه ذاتيًا وإدارته وتعديله. تعليم عادات العقل أمر ممكن؛ للتوصل إلى نتاجات تشغيل الذهن وإدارته. تحديد مجموعة من العادات والمهارات ضروري للوصول إلى كفاية األداء في كل عادة.- 254 -
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 إضافة أي عادة جديدة تمكن من التعامل مع الذهن ،واكتشاف سعته ،وإمداده بالطاقة الذهنية؛ لتحقيقأداء أعلي.
 تنظيم مواقف تعليمية تساعد في امتالك عادات العقل ضمن مادة دراسية محددة. مهارات إدارة عملية التعلم تبدأ بتحقيق عادات العقل ،والمهارات والعادات اليسيرة األكثر تعقيدًا. تحديد عادات العقل تحديدًا مدققًا؛ يساعد في الوصول إلي أداءات محددة لكل مهارة يمكن أن تالحظوتقاس.
 عادات العقل تتكون نتيجة استجابة الفرد إلى أنماط من المشكالت والتساؤالت التي تحتاج بحثًاواستقصا ًء للوصول إلى حلها.
يتضح مما سبق أن عادات العقل توجد لدى األفراد على نحو متفاوت؛ لذا يتطلب األمر البحث عن
أساليب اكتشافها ،وتنميتها وتطويرها.
أهمية تنمية عادات العقل:
أشار كوستا وكاليك  )50 , p.2003( Costa, A. & Kallick, B.في إجابتهما عن سؤال
مفاده":لماذا نعلم عادات العقل؟ إلى أنها :تركز على المواقف والعادات وصفات الشخصية إضافة إلى
المهارات المعرفية ،وتضم عددًا من األدوار المختلفة التي تؤديها العواطف في التفكير وفي عملية التعلم،
وتعترف بأهمية الحساسية التي تشكل سمة رئيسة من سمات السلوك الذكي ،وتشكل مجموعة من ألوان
السلوك التي تدعم التفكير ضمن موضوعات مدرسية .
وقد أكد نيميفرتا  )2004,p.2( Niemivirta, Mأن اكتساب عادات العقل يؤثر في طريقة تفكير
الطالب ،ويجعل لديهم القدرة علي :التقويم الذاتي ،واكتساب المعرفة ،واالحتفاظ بالمعلومة ،واستخدام
المعرفة السابقة أو القبلية.
وأوضح سعيد(  ،2006ص )431-430 .أن أهمية اكتساب عادات العقل تتمثل في أنها تعطي
للشخص رؤية شـاملة لألشـياء ،وتساعده في تفـسير الظـواهر ،واتخاذ القرار على نحو علمي ،وتدعم
التفكير الناقد ،وتنشط العقل ،و تقوي الروابط االجتماعية ،وتـشحذ العقـل ،وتتيح الفرصة للطالب على
رؤية مسار تفكيره الخاص ،واكتشاف كيف يعمل عقله في أثناء حل المشكالت ،وتكسبه عادات مفيدة في
الحياة العملية ،وتساعده على اكتساب القدرة على مزج قدرات التفكير الناقد و اإلبداعي و التنظيم الذاتي.
وأضافت عراقي (  ،2007ص )170 .إلى أن عادات العقل تكسب المتعلم القدرة علي :التعامل
بكفاية مع مواقف الحياة المختلفة ،و توجه عملية التعلم وتنظمها ،وتحمل مسؤوليتها ،و اختيار اإلجراءات
المناسبة للموقف التعليمي الذي يمر به ،وإجادة التعامل والموضوعية ،والوضوح؛ سعيًا وراء تحقيق
مستوي أفضل من اإلدراك؛ لفهم تلك المعلومات ،واإلفادة منها علي الوجه األكمل استخدام مهارات
التفكير لتوجيه التفكير وتحسينه
من هنا تدعو أساليب التربية الحديثة إلى أن تكون عادات العقل هدفًا رئيسًا في جميع مراحل التعليم
بدايةً من التعليم االبتدائي إلى مراحل التعليم المختلفة ،وأكدت أن إهمال استخدام عادات العقل يسبب
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قصورًا في نتائج العملية التعليمية؛ فعادات العقل نمط من ألوان السلوك الذكية تقود المتعلم إلى إنتاج
المعرفة بدالً من اكتسابها ).)Boyes, K., & Watts, G. C.2009
فالهدف والغاية من تنمية عادات العقل المساعدة في إعداد متعلم منتبه ومتعاطف ومتعاون  ،يمكنه
استخدام عمليات التفكير في التعلم واكتساب المعلومات وفهمها ،إنتاج المعرفة وتطبيقها ،و االستفادة من
تعلمها في الوصول إلى تعلم ذي معنى( قطامي ، 2013،ص)195 .
وقد بدأت العناية بها فى إطار االتجاه المعرفى؛ بحثًا عن استراتيجيات تعليميـة تعلميـة ،ترتب
أوضاع المتعلم البيئية ،وتشجع علـى ممارسة مهارات التفكير ،وتشكل مجموعـة من العمليات الذهنية التى
تمكنه مـن تطوير نتاجه الفكري؛ ليستخدمها فى شتى مناحى حياتـه العلميـة والعملية ،وتجعله ينطلق نحو
عالم أرحب؛ فهي تعطيه رؤية شـاملة لألشـياء ،وتساعده في تفـسير الظـواهر ،واتخاذ القرار على نحو
علمي ،وتدعم التفكير الناقد ،و تنشط العقل ،و تقوي الروابط االجتماعية ،وتـشحذ العقـل بروح العمل
الفاعل فـي ميـدان العمـل واإلنتاج واإلبداع (طنطاوي ،2017 ،ص ،103 .حسانين ،2018 ،ص.
.)115
ويشير عبد الرحيم(  )2018إلى وجود تفاعل بين عادات العقل والدافعية نحو التعلم؛ فالمتعلمون
مرتفعو عادات العقل لديهم قدرة أكبر على التركيز في المهام الموكلة إليهم من غيرهم ،كما أن عادات
العقل تؤدي دورًا مه ًما في التن بؤ بكفاءة التعلم اإليجابية؛ بمعنى أنه كلما زادت عادات العقل ؛ زادت كفاءة
التعلم اإليجابية .
ويوضح ( مازن )2020 ،أن عادات العقل القوية تؤدي – بالضرورة -إلى تعلم قوي والعكس
بالعكس؛ وهذا يتطلب أن يركز في التدريس على الكيفية التي يتصرف بها المتعلم عندما اليعرف إجابة
سؤال أو حل مشكلة ،و على تنمية قدرته على إنتاج المعرفة أكثر من تنمية قدرته على استرجاعها؛ بحيث
يتحول محور العملية التعليمية من العناية بالمنهج الدراسى وما يحتويه من مادة علمية ومقررات إلى
التركيز على عقل المتعلم ذاته وكيفية استقباله المعلومات ومعالجتها وتنظيمها وتخزينها فى الذاكرة طويلة
األجل؛ لتصير سهلة التذكر والتطبيق ،وبالتالى تتكون لديه عادات عقل متقدمة سهلة الممارسة.
استخدامات عادات العقل:
ال يقتصر استخدام عادات العقل على الفصل الدراسي في إطار عمليتي :التعليم  ،والتعلم؛ فهي تستخدم
في كافة المواقف الحياتية التي تواجه الفرد ،والتي تتطلب تفكيرًا عميقًا؛ألنها تسمح بتأسيس عالقات
إيجابية بين األفراد من مختلف الثقافات ،وتنمي مهارات التواصل الفعال ،وتنمي الوعي بالعالقات بين
األشخاص  ،وحسن اإلصغاء واالستماع لالَخرين ،وتنمي التفكير التأملي والمرونة في التعامل مع
المواقف المعقدة ،التي تتطلب اتخاذ قرارات أو حل المشكالت.
فعادات العقل ترتبط باألفراد في أعمارهم المختلفة؛ لذا فهم في حاجة إلى استخدامها في مواقف
حياتهم المتنوعة؛ ومن هنا كان التدريب عليها ضروريًا في مراحل التعليم المختلفة؛ ألنها ستساعدهم في
مواجهة المشكالت المختلفة ،إلعطاء القرارات ،وتقييم هذه المشكالت ،واستخدام جميع أنماط التفكير في
حلها؛ باالستفادة من الخبرات السابقة؛ فعادات العقل هي أفضل حل لفهم الثقافات المختلفة ،وإعطاء معايير
لنظام التدريس في الصف)) De Nicolás, A. T 2000,p. :3-4, Hawkins, B, 2006,p. 57-66
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سمات عادات العقل:
من سمات عادات العقل الخاصة بالمتعلم )(Costa, A& Kellick,B.,2008, p. 17
 .1التقييم :وتعني القدرة على اختيار األفضل والمفاضلة بين البدائل.
 .2الحساسية؛ وتعني إدراك الفرص و اختيار الوقت والمكان والظروف المالئمة لتنفيذ السلوك.
 .3امتالك المقدرة؛ وتعني امتالك المهارات والقدرات األساسية الالزمة؛ لتنفيذ السلوك وإنجازه.
 .4النزعة أو الميل :وتعني استشعار الميل الستخدام نمط من أنماط سلوك الذهن.
 .5اًللتزام :وتعني الحرص على استمرارية التفكير و مواصلة السعى والتأمل فى أداء نمط سلوكي،
وتحسينه وتطويره على نحو مستمر.
 .6السياسة؛ وتعني دمج أنماط سلوك العقل فى األفعال ،والقرارات ،وحلول األوضاع المثيرة للجدل.
تصنيف عادات العقل:
تعددت تصنيفات عادات العقل؛ فقد تناول الباحثون عادات العقل من خالل توجهات نظرية مختلفة
ومتعددة؛ وقد عرضها مارزانو(  ،2000ص )284 -281 .من خالل أربعة مكونات ،هي :التنظيم
الذاتي ،والتفكير الناقد ،والتفكير اإلبداعي ،وأطلق عليها عادات العقل المنتجة.
ومن أشمل تصنيفات عادات العقل وأحدثها ،وأكثرها تحديدًا تصنيف "كوستا وكاليك"؛ حيث صنفا
ستة عشر سلو ًكا ذكيًا للتفكير الفعال ُعرفت" بعادات العقل" ،وقد درسها الباحثون؛ بوصفها سمات يتسم
بها أداء المتعلم الماهر في أثناء تعلمه ،وفيما يلي توضيح لكل منها:
 )1المثابرة :وتعني المواظبة وعدم التراجع ،واالستمرار بالمحاولة ،ورفض الخمول والكسل واالنعزال،
وحث العقل على النشاط ،وتعني -أيضًا -التزام الفرد بأداء المهمة المكلف بها ،واإلصرار على إكمالها
باستخدام طرائق أخرى؛ فالمثابرة إشارة لتجريب طريق آخر ،وتظهر من المتعلم عند مراجعته الكتب
وقواعد البيانات ،واستعانته بمواد متنوعة.
 )2التحكم في اًلندفاع  :ويعني اختيار بدائل حل المشكلة بعيدًا عن التسرع ،كما يعني التأني في حل
المشكلة قبل إعطاء حل لها ،والنظر في بدائل حلها؛ حتي يحدث فهم ألبعادها ،والمعلم اليسعي
للمعرفة في أسرع وقت؛ ولكن يعطي الطالب وقتهم.
 )3اإلصغاء بتفهم وتعاطف :هو االستماع إلي آراء اآلخرين ،والتعاطف مع فكرتهم وفهمها ،ويحدث هذا
من خالل إعادة صياغة تلك الفِ َكر بدقة ،وذلك يمثل أعلى أشكال السلوك الذكي ،والمعلم يطلب من
تالميذه إعادة صياغة الفِ َكر ،وإضافة معاني أخري عليها ،وتقدير وجهات نظر الجميع.
 )4التفكير بمرونة :مرونة التفكير من أصعب عادات العقل؛ ألنه يعني القدرة على تغيير الرأي ،هو
النظر لوضع ما بطريقة أخري ،وإيجاد طريقة لتغيير المنظور ،واستنتاج بدائل أخري؛ فالمتعلم يتعلم
أكثر من طريقة لحل المشكلة؛ فهي فن معالجة المعلومات بطرائق غير التي اعتادها المتعلم.
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 )5التفكير في التفكير(التفكير فوق المعرفي) :ويقصد به أن يكون المتعلم أكثر إدرا ًكا ألفعاله وتأثيرها
في اآلخرين ،ويعني القدرة على التخطيط لبناء معلومات جديدة وإعادة إنتاجها ،فمن طبيعة األذكياء
أنهم يخططون لمهاراتهم واستراتيجياتهم ،ويتأملون فيها ويقيمون جودتها ،ويعملون خطة عمل،
ويراقبون الخطط عند استخدامها.
 )6الكفاح من أجل الدقة  :ويعني أخذ الوقت الكاف لفحص دقة اإلنتاج ،ومراجعة القواعد التي يجب
االلتزام بها ،و مراجعة المعايير المستخدمة في المهام التعليمية؛ للتأكد من دقة النواتج النهائية؛ بحيث
تكون مستندة إلي خطوات مراجعة بدقة.
 )7التساؤل وطرح المشكالت ،وفرض حلول لها :وهو النزوع نحو اكتشاف المشكلة وحلها ،هي القدرة
علي العثور علي المشكالت وحلها ،وإثارة أسئلة من شأنها ملء الفجوة بين ما يعرف وما لم يعرف،
ومعرفة كيفية طرح األسئلة ،وتتفاوت مستويات األسئلة في التعقيد والتركيب ،واألسئلة تيسر الفهم،
والتالميذ عليهم طرح أسئلة قبل القراءة وفي أثنائها وبعدها.
 )8تطبيق الخبرة السابقة في مواقف جديدة :وتعني توظيف المعرفة واالستفادة منها ،كما تعني التعلم من
الخبرة ،وتفسير المشكالت مقارنة بتجارب مرت في الماضي ،واسترجاع مخزون المعارف التي تعد
مصادر البيانات.
 )9التفكير و التواصل بوضوح ودقة :هو محاولة التعبير بدقة وبوضوح عن التفكير ،وامتالك التالميذ
مزيدًا من اللغة المدققة؛ ليصفوا أعمالهم بدقة ،وهذه الخطوة تحقق التواصل.
 )10جمع البيانات باستخدام جميع الحواس :استخدام الحواس لجمع المعلومات؛ فقد أكد علماء
ً
كسوال؛ ألن المعلومات تدخل الدماغ
األعصاب أنه عندما تكون الحواس كسولة ،فإن التفكير يصير
عبر مسارات حواسنا.
 )11اإلبداع ،والتخيل ،والتجديد :هي مسارات ذهنية نتدرب عليها بدوافع داخلية ،وذلك لممارسة
التفكير األصيل ،وتوليد احتماالت للفِ َكر والمشكالت وقدح الذهن ،ورسم الخرائط يساعد علي تحرير
التفكير.
 )12اًلستجابة بدهشة ،ورهبة :وتعني ممارسة التفكير بحب ،والشعور بحماسة تجاه التعلم ،والشعور
باالنبهار نحو المحتوي؛ لذا فإن العاطفة مفتاح اإلبداع.
 )13اإلقدام علي مخاطر مسؤولة :ويقصد به االنطالق في التجربة ،واإلقدام علي المخاطر؛ ولكن مع
عال من المخاطرة؛ ويمكن
سابق خبرة؛ فالتالميذ يتعلمون من تجاربهم ،التي تنطوي علي مستوي
ٍ
التدريب على تلك العادة بدعوة التالميذ لكتابة مخاطر قام بها السابقون ،ومقارنة حاالت اإلقدام علي
المخاطر في حاالت متنوعة.
 )14إيجاد جو من المرح (التفكير بمرح) :ويقصد بتلك العادة أن تنميتها يتطلب البحث عن كل ما هو
جديد ومتقلب ،ومتغاير وغير متوقع.
 )15التفكير التبادلي :هو تعليم الطالب من خالل عالقات متعاونة ،ومنظمة ،والعمل في مجموعات
تعاونية؛ لتكوين وحدات متماسكة ،ونجاح كل فرد على نحو فردي ،يتوقف علي نجاح أفراد
المجموعة كلهم؛ فالمجموعات متعددة الميزات توفر مزيجًا من الثقافات ،واللغات واألنماط
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والمنهجيات ،ووجهات النظر ،والتالميذ يصعب التعامل مع بعضهم ،من دون استخدام مهارات
التفكير بمرونة ،واإلصغاء بتفهم ،وتعاطف ،والتفكير حول التفكير بتواصل ووضوح ودقة ،وإيجاد
الدعابة؛ للتواصل في جو تسوده المودة.
 وقد أشار " كوستا وكاليك"  )2008, p. 36( Costa & Kallickإلي أن الفرد يميل إلي
التفكير في مجموعات تبادلية؛ ألنها تتيح مشاركة ونشاطًا وقوة في أداء المهام المطلوبة؛ مقارنة
بالعمل الفردي.
 فالقدرة علي االتفاق مع اآلخرين والتفكير معهم؛ تحقق التكافل ،وتساعد في حل المشكالت؛ ألن
التفكير في المشكلة على نحو فردي يجعلها معقدة وصعبة.
 ويفتقر كثير من التالميذ للعمل في مجموعات؛ مما يفقدهم المهارات االجتماعية؛ فالعمل في
مجموعات يتطلب مهارات معينة؛ مثل :المرونة ،وحل المشكالت ،و تقبل النقد ،كما أنه ينمي
مهارات؛ مثل :االستماع لآلخر ،وقيادة المجموعات ،والتعاطف مع اآلخر ،و تفضيل اآلخر علي
الذات(اإليثار) ،والتعاون.
 )16اًلستعداد الدائم للتعلم المستمر :هو االستمرار في تحسين الذات ،والتعلم مدي الحياة ،والتقاط
المشكالت ،والنزاعات بوصفها ظروف ثمينة للتعلم.
وقد أشار "كوستا وكاليك"  )2008, p.40:38( Costa & Kallickإلي أن الست عشرة عادة
من عادات العقل تخدم نظام التفكير ،وتحدد نظام مواجهة المشكالت ،وتعبر عن أفضل أداء يمكن أن
يؤديه المتعلم ،و يوظفه في كل المجاالت وفي كل األماكن؛ بما يساعده في تنظيم عمله على نحو ناجح
مستمر.
وقد اختص البحث الحالي بتنمية عادات العقل التالية :التفكير فوق المعرفي ،وتطبيق المعارف
الماضية علي مواقف جديدة ،و التساؤل وطرح المشكالت؛ وذلك بعد الرجوع للدراسات والكتابات
السابقة التي أشارت إلى أن تنمية تلك العادات تتوافق مع تنمية مهارات القراءة.
ً
تفصيال:
وفيما يلي بيان هذه العادات
التفكير فوق المعرفي:
أوضح جروان ( ،2007ص )50 -43 .أن التفكير فوق المعرفى هو:عمليات تحكم عليا وظيفتها
التخطيط ،والمراقبة ،والتقييم ألداء الفرد فى حل المشكلة ،وهي مهارات تنفيذية مهمتها توجيه مهارات
التفكير المختلفة العاملة فى حل المشكلة ،وإدارة تلك المهارات ،وهي أحد أهم مكونات األداء الذكي ،أو
معالجة المعلومات ،ومهاراته هى :التخطيط ،والمراقبة ،والتقييم ،وتضم كل فئة منها عدداً من المهارات
الفرعية.
وهي مهارات ذهنية معقدة تنمو مع التقدم فى العمر والخبرة ،وتؤدي مهمة السيطرة على جميع
نشاطات التفكير العاملة الموجهة لحل المشكلة ،واستخدام قدرات الفرد وموارده المعرفية بفاعلية فى
مواجهة متطلبات مهمة التفكير.
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وقد فسر" كوستا وكاليك"  )2008,p.23( Costa & Kallickالتفكير فوق المعرفي بأن هناك
صنفًا من البشر يعرفون كيف يفكرون ،وكل ما يشغلهم هو تحليل تفكيرهم ،ودائ ًما يوجهون تفكيرهم ،و
يفكرون في كيف يفكرون؟.
وقد أكد" كوستا وكاليك"  ) 2003,p.29( Costa, A. & Kallick, B.أن التفكير فوق
المعرفي هو القدرة على معرفة حدود ما نعرف وما ال نعرف ،ويجسد القدرة على تخطيط منهجيات
مطورة في بناء معلومات جديدة وإعادة إنتاجها ،كما أنه يعني أن يصير المرء أكثر إدرا ًكا ألفعاله،
ولتأثيرها في اآلخرين.
وقد أكدت جانيك (2009,p. 117-127) Janiceأن الهدف األساس من تعليم الطالب ،هو كيفية
استخدام قدراتهم العقلية فى حل المشكالت التى تواجههم فى المستقبل؛ ألن جميع مواقف التعلم تتطلب
إعمال العقل لدى المتعلم؛ الذي يسأل نفسه في هذه المواقف :ماذا أفعل؟ ،ولماذا أفعل هذا؟ ،وماذا أتعلم؟،
ولماذا أتعلم هذا؟  ،فتفكير المتعلم في طريقة تفكيره ،وكيفية تعلمه ،أو التفكير في طريقة التفكير(التفكير
فوق المعرفي) هو مسئولية المتعلم نفسه ،ألنه سيجعله يفكر في الشيء قبل أن يفعله ،ويصير قادرًا على
التصرف في المواقف المختلفة .
تطبيق المعارف السابقة علي أوضاع جديدة:
وتعني قدرة الفرد على االستفادة من الخبرات السابقة في حل ما يواجهه من مشكالت جديدة محيرة؛
فيلجأ إلى خبراته ويستخلص منها ما يمكنه االستفادة منه من تجارب مشابهة لحلها.
وقد عرفها كوستا& كاليك  )2003,p.29( Costa, A. & Kallick, B.بأنها توظيف المعرفة،
واإلفادة منها ،وهو شكل متقدم من أشكال الذكاء المرتبط بعادات العقل؛ فاألذكياء يتعلمون من التجارب،
وعندما تواجههم مشكالت جديدة محيرة ،يلجأون إلى ماضيهم يستخلصون منه تجاربهم ،ويوضحون ما
يفعلون حاليًا بمقارنته بتجارب مشابهة مرت بهم في الماضي ،أو باإلشارة إلى تلك التجارب.
ّ
يتكون من
كما أكد كوستا وكاليك  )2008,p.28( Costa, A. & Kallick, B.أن ذكاء اإلنسان
التجارب ،والخبرات التي يمر بها عند مواجهة موقف أو مشكلة جديدة ،فهو يقارن بين المواقف التي
يواجهها والخبرات السابقة التي مر بها ،والتي هي مرجع يخزنه في ذاكرته؛ لتصير مصدرًا مه ًما
لخبراته.
وتساند المعلومات المخزنة في الذاكرة في حل المشكالت ،و فهم المواقف الجديدة ،وصنع مواقف
مبتكرة؛ فاالرتباط بين الواقع والمعارف السابقة مع المواقف الجديدة ضروري؛ حتي يسهل التعلم ،وتتيسر
مهمة المعلم.
التساؤل وطرح المشكالت:
أوضح "كوستا وكاليك"  (2003,p.29) Costa, A. & Kallick, Bأن كثيرًا ما يكون صوغ
مشكلة ما أكثر أهمية من حلها؛ فإيجاد الحل قد يكون مجرد مهارة رياضياتية أو تجريبية .أما طرح أسئلة
واحتماالت جديدة والتمعن في مشكالت قديمة من زاوية جديدة ؛ فذلك يتطلب ً
خياال خالقًا
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وقد أشار "كوستا وكاليك"  )2008, p.26-27(Costa, A. & Kallick, B.إلي التساؤل وطرح
المشكالت وأوضحا أنه :عند مواجهة الفرد أي مشكلة ،يبدأ يسأل عدة أسئلة مؤثرة تمأل الفراغ بين ما
يعرف ،وماال يعرف ،وهذه األسئلة من مثل :ما الدليل علي صحة ما لديه؟ ،وإلي أي مدي يثق أن ما لديه
صحيحًا؟ ،وما مدي الثقة في مصادر معلوماته؟
وتتضمن األسئلة تفسيرًا للعالقات بين المواقف ،واألحداث ،وبعض األسئلة تفترض وجود مشكالت
مثل :ماذا تعتقد لو حدث كذا؟ ،لو هذا صحيحًا ماذا يجب أن يحدث ،وما الحلول البديلة لهذه المشكلة؟،
ومن أهم أهداف األسئلة الوصول إلى النتائج النهائية؛ ولكن ال يدرك بعض التالميذ أهمية األسئلة ،بسبب
ضعف االستراتيجيات المستخدمة في التدريب عليها ،ونقص محاوالت البحث عن الحلول.
وقد أكد "كوستا وكاليك"  )2000,p.2-6 ( Costa, A. & Kallick, B.أنه لتصميم المنهج
في ضوء عادات العقل؛ فالبد أن يتضمن:
 .1استراتيجيات التدريس التي تنمي عادات العقل .
 .2المعرفة ،ومصادرها.
 .3تقييم تعلم التالميذ.
 .4ما يفكر فيه الطالب ،وكيف يفكرون.
 .5األهداف ،والعناية بنواتج التعلم.
 .6المهارات ،و قوائم التقدير ،ووضع رؤية مستقبلية للمنهج.
ومن خالل ما سبق يمكن استنتاج أن عادات العقل:
 سلوك فردي ،وأداء ثابت مستمر؛ فهي أنماط سلوكية تالزم أداء الفرد في أثناء استخدامه مهارات
التفكير؛ يحيث تسمح له بالتصرف المناسب في حل مشكلة ما
 تتيح للفرد فرصة التفكير ،وتسمح له بتطوير تفكيره والوصول إلي أعلي درجاته؛ أي أنها تمكن
الفرد من استخدام مهارات التفكير العليا.
 يمكن تعليمها على نحو متدرج للوصول إلى أعلى كفاءة في تشغيل الذهن وإدارته والسيطرة عليه.
 يمكن تنظيم بعض المواقف التعليمية لتحقيق امتالكها ضمن مادة دراسية محددة ،في إطار النظرة
التكاملية للمعرفة ،والقدرة علي انتقال أثر التعلم؛ فهي قابلة لالنتقال من مادة إلي أخري ،ومن سياق
آلخر
 تتيح للمتعلم التفاعل ،والمشاركة اإليجابية ،وهذا يساعد في تنمية مهارات التفكير المختلفة من خالل
مناشط تعليمية متنوعة.
 دور المعلم في التدريب عليها هو أن يضع المتعلم في مواقف تنميها لديه؛ حتي يستمر المتعلم في
استخدامها؛ و تتحول إلي عادات سلوكية دائمة ومستمرة.

- 261 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الخامس 2021

عادات العقل وعالقتها بالتفكير:
أكد بايير  ) 2001 ,p.28 ( Beyer, B.,أنه يجب التركيز على عادات العقل؛ فالمعلم يجب أن
يكون على وعي بها؛ ألنها حلقة الوصل بين إرادة المتعلم في التفكير وخصائص أنماط تفكيره.
وقد أوضحت دراسة عمور )2005(،أن النمو اإليجابي لمهارات التفكير لدى تالميذ مرحلة التعليم
األساسي يتأثر بالنمو اإليجابي لعادات العقل لديهم ،كما أشار أبو رياش ،و زهرية ( ،2007ص )285
إلى أن عادات العقل توفر الوقود لالنشغال في التفكير االستراتيجي الماهر؛ فلكي يتمكن الفرد من
االنشغال بمهارة حل المشكالت وصنع القرارات ،وتحليل االفتراضات أو تأكيد مصداقية المصادر؛ يجب
أن يمتلك القدرة على مقاومة التهور وإظهار التعاطف ،وإبداء حب البحث واالستقصاء والمثابرة؛ فالعالقة
بين عادات العقل والعمليات المعرفية ومهارات التفكير عالقة هرمية ،كما أشار محمد ( )2009في
دراسته إلى أن التدريب على مهارات التفكير من خالل استراتيجيات التفكير المتشعب ينمي عادات العقل
لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.
ومما يساعد في تنمية مهارات التفكير وعادات العقل لدى المتعلم ،االعتقاد بقدرته على تنمية
مهارات تفكيره ،وتعريضه لمشكالت تتحدى قدراته ،واختيار المهارات والعادات التي تناسب مراحل
نموه ،وبذلك يصير التفكير هدفًا تربويًا يتحقق بإتقان المتعلم عادات العقل(حجات ،2010 ،ص-46 ،
.)53
فالتفكير عملية ذهنية يمارسها الفرد بحيوية وفاعلية ،وممارسة عادات العقل؛ فهو إن امتلكها يتمكن
من تطو ير قدراته العقلية بصورة مستمرة ،وهي من الخصائص التي تميز من يصلون إلى القمة في أدائهم
في جميع المجاالت(الرابغي2015 ،ـ ،ص.)78 -77 .
وتشير محمد(  ،2015ص )42 .إلى أن امتالك الفرد عادات العقل تؤثر في إرادته وميله الستخدام
مهارات التفكير والقدرات العقلية في جميع مناشط الحياة ،أو جميع المواقف الحياتية التي تواجهه؛ فالتفكير
يدعو إلى التساؤل حول الفِ َكر والمعلومات المعروفة ،في حين تساعد عادات العقل في تعلم كيفية تحديد
االفتراضات؛ وبالتالي طرح اآلراء والبدائل والدفاع عنها ،وكشف العالقة بين هذه الفكر.
فعادات العقل تساعد على ممارسة التفكير الماهر؛ فالعالقة بين عادات العقل ومهارات التفكير عالقة
هرمية(العبادي ،2019 ،ص )135 -134
المحور الثالث
نموذج "شوارتز" ودمج تعليم مهارات التفكير في منهج اللغة العربية.
يعرض هذا المحور نموذج " شوارتز" من حيث :األسس الفلسفية التي يستند إليها ،ومفهومه ،وأهميته،
وخطواته ،واستراتيجياته ،ودور المعلم والمتعلم في أثناء استخدامه.
األسس الفلسفية التي يستند إليها دمج تعليم التفكير في المنهج:
تشكل النظرية المعرفية العامة أساسًا نظريًا ألي دمج تعليم للتفكير في المنهج؛ حيث تفترض أن التعلم
يقصد به التفكير أينما يستخدم؛ فالمتعلم مفكر نشط في معالجاته ،ويبحث عن حلول لمشكالته ،ويعيد تنظيم
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ما فكر الستدخاله؛ فالتفكير مبني على :تجميع الفكرة ،وتنظيمها ،وفهمهاـ ،واستدخالها ،وإدماجها،
وتطبيقها ،ونقلها إلى مواقف تفكير جديدة.
وتنبثق النظرية البنائية من معطيات النظرية المعرفية؛ حيث إن المتعلم يبني معرفته بنفسه ،وتتحدد
ً
متفاعال مع الخبرة وموقف
معرفته وفق خبراته؛ فالتعلم عملية ذهنية ،ووظيفة التعليم هي جعل المفكر
التفكير؛ منظ ًما للخبرات ،وأضاف" فيجوتسكي" أن المتعلم يربط المعرفة القديمة لديه بالمعرفة الجديدة
ضمن سياقات اجتماعية ثقافية.
كما تعد النظرية المعرفية االجتماعية للتعلم هي من أكثر النظريات التي يمكن االستناد إليها للتدريب
على مهارات التفكير المدمجة في المنهج؛ حيث تنطلق هذه النظرية من افتراض مفاده أن اإلنسان ككائن
اجتماعي يعيش ضمن مجموعات من األفراد يتفاعل معها ويؤثر فيها وأن هذه الخبرات تلخص وتضمن
مواد تعلمية في المنهج.
والمادة التعليمية ذات معنى طبقًا لنظرية التعليم ذي العالقة بها ،والتي تكونت على نحو مسبق في
البنية المعرفية للمتعلم؛ وبذلك يغدو التعلم ذا معنى.
مفهوم نموذج شوارتز:
ً
حلوال مثلى لدمج مهارات التفكير بمحتوى المنهج
يعد نموذج " شوارتز" من النماذج التي تقدم
بممارسات عملية قائمة على خطوات منظمة واضحة ،تتضمن تحليل الحجج ،والبراهين ،وإيجاد األسباب
والنتائج والكشف عن االفتراضات التي تستند إليها كل معلومة (Swartz, R., & McGuinness, C.,
)(2014
وتنظم هذه المهارات في فئات هي :الفهم ،واالستيعاب ،والتفكير اإلبداعي ،والتفكير الناقد ،واتخاذ
القرار ،وحل المشكالت ،وعادات العقل ،وفي كل فئة مجموعة من مهارات التفكير ،واستراتيجيات
وخطوات أداء كل مهارة وعملية منها ،وتوضع في برنامج محدد الخطوات يمر بالخطوات التالية:
األهداف ،واألساليب والمواد ،واالستراتيجيات المستخدمة ،مقدمة للمحتوى والمهارة المدمجة ،والتفكير
النشط ،والتفكير في التفكير ،وتطبيق التفكير ،وتقويم التفكير
(نايفة والسكاكر،2015 ،ص) Swartz, R.; et al ,2010 , 888 -835 .
ويرى شوارتز ( "Swartz, R., ")2001أن أثر التعليم يكون أقوى عندما يسهم المناخ الصفي في
إعمال العقل والتفكير النشط  ،وعندما يتم دمج مهارات التفكير ضمن المحتوى الدراسي؛ فهو نموذج يدمج
مهارات التفكير ضمن مكونات التفكير في سياق مناشط ذهنية تعتمد على التفكير في أهداف المحتوى
وإبراز العالقة بين المعلومات ،وتوجيه المتعلم نحو استخدام المنظمات البيانية ،وتزويده بموجهات لفظية
تدعم عملية التفكير لديه.
فنموذج " شوارتز" ( Swartz,R. (2001 ,2008نموذج للتفكير الماهر يرى فيه أن يعتمد على
ثالثة أنواع من التفكير هي؛ التفكير التحليلي ،والناقد ،واإلبداعي؛ حيث يتفرع عن هذه األنواع من التفكير
مهارات فرعية عديدة ،أهمها ،مهارات المقارنة والمقابلة ،وتحليل عالقة الجزء بالكل ،والتصنيف ،وتوليد
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البدائل واالح تماالت ،وتحديد موثوقية مصادر المعلومات ،والتنبؤ .وبالتالي ،فحسب نموذج شوارتز ،فإن
تطوير هذه المهارات الفرعية يؤدي إلى تطوير مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت.
لكن شوارتز(2008؛  Swartz, R. J. (2001يؤكد أيضًا على أهمية مراقبة الفرد تفكيره في
أثناء عملية التفكير ،كما يؤكد أهمية أن يط ّور المتعلم عادات عقل إيجابية .ومن هنا فإن نموذج شوارتز
يؤكد ضرورة ممارسة التفكير فوق المعرفي وحث المتدربين على تبني عادات عقل إيجابية تتضمن
الحرص على المثابرة ،والمبادرة ،والمرونة .أما من حيث استراتيجيات التدريب ،فيوصي شوارتز
باستخدام استراتيجيات تشمل خرائط التفكير اللفظية ،والمنظِّمات البيانية ،والكتابة المستندة إلى التفكير.
ويعد نموذج "شوارتز" أحد النماذج التي تم االستناد إليها في بناء برامج لتعليم التفكير ودمج مهاراته
بالمحتوى المدرسي ،وقد ظهر هذا النموذج في أمريكا في العقد األخير من القرن العشرين؛ حيث ركز
على تعليم األفراد مهارات التفكير التحليلي والناقد واإلبداعي؛ مثل :المقارنة ،والمقابلة ،وتحليل عالقة
الجزء بالكل ،واتخاذ القرار ،والتصنيف ،وتوليد البدائل واالحتماالت ،وتحديد موثوقية مصادر
المعلومات ،والتنبؤ ودمجها بالمحتوى ،تزامنًا مع تدريبهم على مهارات التفكير فوق المعرفي ،وعادات
العقل وفق نظرية كوستا وكاليك ،باستخدام خرائط التفكير اللفظية ،والمنظمات البيانية ،والكتابة المستندة
إلى التفكير(الزق ،و الحجاحجة.)2015 ،
وتستند فلسفة نموذج" شوارتز" إلى ثالثة مبادئ رئيسة؛ لتحسين نوع التفكير عند المتعلم ،هي :عندما
يكون تدريس التفكير واضحًا؛ فإن تأثيره في المتعلم يكون كبيرًا ،وعندما يخيم على مناخ التدريس داخل
الصف جو من إعمال العقل بات بمقدور المتعلم التوصل إلى طريقة التفكير األفضل ،وعندما تدمج
مهارات التفكير بمحتوى الدرس؛ زاد ذلك من فهم المتعلم ومستوى معالجته معلومات الدرس(غصون،
،2020ص.)206 .
وعرفه "شوارتز"  )2008 ,p. 3-4( Swartz,R.,بأنه نموذج تعليمي حول المتعلم يتجه نحو
دمج بعض مهارات التفكير بالمحتوى ،من أجل إتقان عمليات العلمً ،
بدال من حفظ المعلومات
وا ستظهارها؛ حيث ينظم مجموعة من مهارات وعمليات التفكير في فئات،هي ":الفهم واالستيعاب،
والتفكير الناقد ،والتفكير اإلبداعي ،وصناعة القرار ،وحل المشكالت" وتتضمن كل فئة مجموعة من
مهارات وعمليات التفكير.
فهو نموذج لتعليم التفكير الماهر ،ويُعنى بتدريب األفراد على مهارات التفكير :التحليلي ،والناقد،
واإلبداعي ،و المقارنة والمقابلة ،وتحليل عالقة الجزء بالكل ،والتصنيف ،وتوليد البدائل واالحتماالت،
وتحديد موثوقية مصادر المعلومات ،والتنبّؤ ،تزامنـًا مع تدريبهم على مهارات التفكير فوق المعرفي،
وعادات العقل اإليجابية وفق تصنيف "كوستا وكاليك" ،باستخدام استراتيجيات خرائط التفكير اللفظية،
والمنظّمات البيانيّة ،والكتابة المستندة إلى التفكير؛ مما ينمي مراقبة المتعلم تفكيره في أثناء عملية التفكير،
ويطور من عادات عقله اإليجابية ( ، Swartz ،2001, 2008 ،2010خليل)2011 ،
وعرفته قطامي ( ،2013ص )98 .بأنه طريقة لتعليم مهارات التفكير بأنواعهها ومستوياتها
المختلفة؛ ويتضمن دمج مهارات التفكير المحددة بمحتوى الدرس؛ بحيث يؤدي تفعيل تلك الدروس
المصممة إلى تحسين تفكير المتعلمين ،وتعزيز تعلم المحتوى لديهم.
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وعرفه شوارتز ومكجينس  )2014 , p.6(Swartz,R.,& McGuinness, C.,بأنه مهارات
تفكير مدمجة ضمن المنهج ،وتتضمن تحليل الحجج ،والبراهين وإيجاد األسباب والنتائج والكشف عن
االفتراضات التي تقف وراء كل معلومة تقدم للطالب.
وفى ضوء ذلك يمكن تعريف "نموذج شوارتز" بأنه :هو نموذج يجعل المتعلم محور عملية التعلم،
ويهدف إلى جعله يتقن عمليات التعلم ،ويديرها ً
بدال من حفظ المعلومات واستذكارها ،ويقسم مهارات
التفكير وعملياته إلى خمس فئات؛ هي :الفهم واالستيعاب ،والتفكير الناقد ،والتفكير اإلبداعي ،واتخاذ
القرار ،وحل المشكالت؛ وتتضمن كل منها عمليات ومهارات فرعية؛ مما يسهم في تنمية مهارات القراءة
التأملية ،وعادات العقل لدى تلميذ الصف األول اإلعدادي؛ باستخدام استراتيجيات للتفكير ،واستراتيجيات
لتعليم كل مهارة؛ بدمجها ضمن محتوى منهج اللغة العربية؛ باستخدام مجموعة متنوعة من الطرائق
واألدوات واألساليب.
أهمية نموذج" شوارتز":
وتأتي أهمية نموذج "شوارتز" من أهمية التفكير ذاته ،وما يمكن أن يعود به التفكير الماهر من
فائدة ونفع للمتعلم ،وهو نموذج يجعل المتعلم محور عملية التعلم ،ويهدف إلى إتقان المتعلم عمليات التعلم
ً
بدال من حفظ المعلومات واستذكارها؛ فالنموذج يقسم مهارات التفكير وعملياته إلى خمس فئات :الفهم
واالستيعاب ،والتفكير الناقد ،والتفكير اإلبداعي ،وصناعة القرار ،وحل المشكالت ،وتندرج تحت هذه
المهارات عمليات ومهارات فرعية ،كما تميز النموذج بتوضيح استراتيجيات للتفكير ،واستراتيجيات
لتعليم كل مهارة من خالل دمجها ضمن محتوى المقررات الدراسية ،ومجموعة متنوعة من الطرق
واألدوات واألساليب ).(Swartz, 2008, p.3-4
وقد أرجع شوارتز ،وروبرت بيركنز ( Swartz & Perkins )2003فشل األفراد في عملية
التفكير إلى أربعة أخطاء يقعون فيها من دون أن يشعروا بالخطأ؛ عليهم أن يتصرفوا على نحو مختلف
لتجنبها ،وهذه األخطاء هي :السرعة ،وضيق األفق ،والغموض ،والتشعب؛ فالسرعة تشير إلى عدم اتخاذ
الوقت الكافي التخاذ القرار ،وضيق األفق يشير إلى قصور النظر في الجوانب األخرى للموضوع ،ويشير
الغموض إلى تشتت الفكر واضطرابها عند اتخاذ القرار ،والتشعب يشير إلى التفكير غير المنظم عند
دراسة موقف معقد؛ فهذه األخطاء على اختالفها تقود إلى قرار خطأ وسلوك غير صحيح .
وتشير نايفة ،والسكاكر( )2015إلى أن "نموذج شوارتز" تميز بتزويد المعلمين بخطوات منظمة
وضابطة لتسيير الدر س من بدايته حتى نهايته ،تساعد المعلم في تقديم المادة العلمية على نحو صحيح،
وتقديم األساليب التعليمية التي تساعد المتعلم مدى الحياة ،كما أنه يعتمد مبادئ التعلم والتعليم الحديثة التي
جعلت المتعلم محور عملية التعلم ،وأسهمت في كونه عنصرًا نشطًا في عمليتي :التعليم والتعلم من خالل
التعلم الفردي والتعلم ذي المعنى؛ وذلك وفق خطوات منظمة ومتسلسلة ،و تخطيط مسبق.
وتظهر أهمية نموذج "شوارتز" في أنه يسهم في تنمية مستوى ذكاء المتعلم ،ويرفع كفاءته،
ويصوب طريقة تفكيره ،ويزيد ثقته بنفسه؛ بتدريبه على ضبط الذات؛ ألنه يحقق المشاركة النشطة في
الموقف التعليمي؛ مما يجعل تفكير المتعلم تفكيرًا بنا ًءا ناقدًا؛ األمر الذي يوضح ضرورة استخدام هذا
النموذج في مراحل التعليم جميعها ؛ تحقيقًا لمبدأ إمكانية تعليم التفكير في أي مرحلة عمرية (النافع،
2001؛ قطامي2013 ،؛ قطامي والسكاكر)2015،
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وترى أحالم محمد عامر الشيخ ( )2017أن نموذج "شوارتز" يدرب المتعلم على تحليل البيانات،
وتفسيرها وتقويمها ،كما ينمي القدرة على اتخاذ القرار في حل مشكلة ما؛ بوصفه أسلوبًا للتعلم الفردي،
والتعلم ذي المعنى ،الذي يجعل المتعلم نشطًا في العملية التعليمية؛ مما يرفع كفاءته وطريقة تفكيره،
وتضيف جناد وآخران( ) 2019أن دمج مهارات التفكير في محتوى المنهج وفق نموذج " شوارتز" يزيد
من دافعية التعلم لدى المتعلمين.
خطوات نموذج "شوارتز:
تمثل الموضوعات الدراسية المختلفة سياقات تدريسية مناسبة لتعليم التفكير ،و يوصي" شوارتز"
باستخدام استراتيجيات تشمل خرائط التفكير اللفظية ،والمنظمات البيانية ،والكتابة المستندة على التفكير
( (Swartz.R., 2001 2008،2010وفق أربع خطوات تعتمد على دمج مهارات التفكير ضمن
المحتوى الدراسي ،هي على النحو التالي:
الخطوة األولى( مقدمة) :تحديد األهداف وصياغتها :حيث يحدد المعلم أهداف المحتوى الدراسي
ويصوغها إضافة إلى تحديد مهارة التفكير المناسبة لتحقيق أهداف تعلم المحتوى ،و وممارسة مهارة
التفكير وإتقانها عبر توظيف ذلك المحتوى كوسيط ،وبالتالي توظيف المحتوى كأداة لتعلم مهارة التفكير
ومن ثم إتقانها؛ ففي هذه المرحلة يعرض المعلم مهارة التفكير المناسبة لتحقيق أهداف الدرس ،وتوضيح
األهداف التي تعلمها وفوائدها وربطها بالمحتوى مستعينًا باألسئلة المرشدة أو الخرائط التفكير أو المنظم
البياني.
فالمعلم يناقش المتعلمين حول :أهمية التفكير وممارسته ،وأهمية استعماله وتوظيفه ضمن المنهج،
وربط ذلك بخبراتهم ،واألسباب التي تدعو للتفكير فيما يعرفون ،وما يتعلمون ،وكيف يتعلمون.
الخطوة الثانية :التفكير النشط :وتبدأ أول الخطوات التي تعطي دورًا أكبر للمتعلم؛ للتأكد من فهمه
المحتوى ،ويمارس نشاط ذهني ( فردي أو جماعي)؛ حيث يستخدم المتعلم أنظمة الذهن ومعالجة آلياته،
بهدف تعلم مهارة التفكير ،وتقوم هذه الخطوة على دمج مهارات التفكير في مناشط ذهنية تستند إلى التفكير
في أهداف المحتوى ،وإبراز العالقة بين المعلومات وتوجيه الطالب إلى استخدام المنظمات البيانية،
وتزويدهم بموجهات لفظية لدع م عملية التفكير ،ويكتب المعلم أسئلة منظمة ومتسلسلة على السبورة
"خارطة تفكيرّ؛ لتنشيط تفكير المتعلمين ،ويطلب منهم تدوين إجاباتيم التي استخلصوها من خارطة التفكير
بصورة مرئية داخل المنظم البياني الذي أمامهم.
وفي هذه الخطوة يؤكد المعلم مع المتعلمين استمرار متابعة التفكير ،واستمرار دفعهم ألنفسهم
للمشاركة في ممارسة التفكير ،والتفكير في المحتوى ،والسؤال عن قيمة المعلومات في المحتوى ،وما
الذي تضيفه لهم ،ويراعي المعلم في هذه الخطوة ممارسة طرح األسئلة الشفهية ،واالستمرار في طرح
األسئلة الستثارة انتباه المتعلمين والحفاظ على استمراره ،وتقديم توجيهات لفظية؛ مثل :لخص ما فكرت
به ،اعرض الفكرة ،أضف إليها جز ًءا جديدًا ،علق على فكرة زميلك
الخطوة الثالثة :التفكير في التفكير  :وهي مرحلة تدريب المتعلم على إدارة عقله وتفكيره؛ حيث يطلب
المعلم من المتعلم ممارسة التفكير التأملي بعيدًا عن محتوى الدرس؛ وذلك بهدف :االستعداد لممارسة
مرحلة أكثر تقد ًما من التفكير ،وزيادة التأكيد على ممارسة التفكير ،وزيادة وعي المتعلم بما يقوم به قبل
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الدخول في التفكير في المحتوى وتقليبه ذهنيًا ،وتحديد السهولة والصعوبة في ممارسة التفكير به ،التفكير
ف ي تطوير العملية من حيث :الحذف أو اإلضافة أو المراجعة ،ويتم في هذه المرحلة زيادة الـتأكيد على
ممارسة التفكير واالستعداد لمرحلة أكثر عمقًا في التفكير من خالل زيادة وعيهم بما يقومون به وممارسة
التفكير التأملي قبل الدخول في المحتوى الدراسي؛ حيث يتوقع من الطالب بعد هذه المرحلة أن يكون قادرًا
على التعميم ،وهو تطبيق المهارة في مواقف مماثلة في هذه المرحلة يطلب المعلم من المتعلمين ممارسة
التفكير التأملي بما قاموا به في مرحلة التفكير النشط ،من خالل اإلجابة عن بعض األسئلة وبعيدا عن
المحتوى ،وذلك لالستعداد لممارسة مراحل أكثر تقدما في التفكير وزيادة التأكيد على ممارسته ،مع زيادة
وعي الطالب لما يقوم به من تفكير وتقليبه ذهنيًا قبل الدخول في المحتوى ،كما أن التفكير في التفكير
يساعد على فحص ما فكر فيه الطالب لالستفادة منه في المواقف الحياتية وتطوير خبرته ،والتخطيط
لممارسة ال تفكير في المستقبل وفقا لما تم ممارسته وفهمه والتوصل إليه ٓ ،وتتضمن هذه الخطوة أربع
مهارات أساسية كما أوضحتها قطامي(:( 2013
 تحديد نوع التفكير الذي سيقوم به الطالب.-

كيفية قيام الطالب بالتفكير في الموضوع.

 التحقق من أن إجراءات التفكير التي مارسها الطالب صحيحة ،واألدلة على ذلك ،وكيفية تحسينالتفكير الممارس.
 كيفية القيام بهذا النوع من التفكير في المرات القادمة.فدور المعلم في هذه المرحلة يتركز في :زيادة وعي المتعلمين بما يؤدونه ،والتحدث فيما يفكرون به،
والتأكد من أنهم على وعي بما أراد منهم ،واالطمئنان على سالمة سير التفكير في التفكير وشحذ نشاطهم،
وتشجيعهم على تقويم أنفسهم والتحدث عن مدى رضاهم عن سير تفكير وتقليب تفكيرهم ،والتفكير في
سير تفكيرهم والتحدث عنه ،وعن الصعوبات التي واجهوها وبناء خطة لتحسين هذه الممارسة وتعميقها
في المستقبل.
الخطوة الرابعة :تطبيق التفكير بعد تعلم مهارة التفكير المطلوبة ،يتم االستمرار لحين تحقيق نواتج التعلم
المطلوبة؛ وفقًا لما خطط له مسبقًا؛ لحين الوصول إلى مرحلة التطبيع ،وهي القيام بتطبيق التفكير بطريقة
تلقائية ،ووقت وبجهد أقل (قطامي و السكاكر ، 2010،و قطامي) 2013 ،
وفي هذه المرحلة يطلب من المتعلم تطبيق ما تعلمه من مهارة تفكير في مواقف مماثلة ،ويتوقع في
هذه المرحلة من المتعلم السير على نحو تلقائي؛ بهدف ممارسة مهارة محددة ،ومعرفتها ،وإدخالها في
خبراته ،وتكرار ممارستها؛ بهدف الوصول أللفة اإلتقان في استخدامها ،وتتضمن هذه المرحلة نوعين من
تطبيق التفكير هما:
 اًلنتقال القريب؛ إذ يتم تطبيق مهارة التفكير على جزء آخر من الدرس نفسه الذي طبقت فيهمهارة التفكير المستخدمة وفي الحصة نفسها ،أو في حصة تالية وعلى محتوى مماثل.
 اًلنتقال البعيد؛ إذ يتم فيه تطبيق المهارة المستخدمة على محتوى مختلف أو درس مختلف عنالدرس الذي تعلم فيه المهارة
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وقد ذكرت قطامي ( ) 2013أن هذه المرحلة تمر بثالث خطوات :
 االستعمال التلقائي لما يتم تعلمه :ويطلق عليها االستعمال المباشر؛ حيث يطبق المتعلم تطبيقًاتلقائيًا من دون تصنع نتيجة لفهمه وقدرته على إدارة أفكاره والتعامل معها.
 االنتقال إلى مستوى قصير المدى :بحيث يطبق المتعلم المهارة بعد وقت قصير على محتوىمماثل للمحتوى الذي تدرب عليه.
 االنتقال إلى مستوى بعيد المدى :بحيث يطبق المتعلم المهارة في موضوعات جديدة ومختلفة عنالمحتوى الذي تدرب عليه؛ وهو ما يتطلب فه ًما أكثر على مهارة التفكير المستهدفة.
الخطوة الخامسة :تقويم التفكير :ويقصد بها مدى تطبيق المتعلم خطوات المهارة؛ ويتم ذلك من خالل
طرائق عدة؛ منها :عمل استبانة تشمل جمل لتقويم خطوات المهارة ،ومدى إجادة المتعلم لها ،وتقويم األداء
وممارسة عملية التفكير ،والتأكد من تحقق المؤشرات اإليجابية ،وانطباقها ،والتدقيق في األداء.
وأوصى شوارتز) ( Swartz,R., 2008باستخدام االستراتيجيات التالية:
 خرائط التفكير  :حيث يستخدم المعلم نتائج المناقشات التي يجريها مع المتعلمين حول مهارة
التفكير؛ إلنشاء دليل على شكل أسئلة متسلسلة؛ وذلك لتنظيم تفكيرهم ،وإتقان مهارات التفكير التي
يجرى التدريب عليها؛ ولذلك يطلق عليها خريطة األسئلة أو الخارطة اللفظية التي يتم تصميمها
لتوجيه تفكير المتعلمين عند التدريب على مهارات التفكير ،وتنمي التدريبات على إنشاء واستخدام
خرائط التفكير في التفكير بإثارة وعي المتعلم بما قام به من عمليات التفكير.
 المنظمات البيانية  :وهي تمثيالت بصرية للحقائق والمفهومات تساعد المتعلم على التعامل مع
المعلومات وتنظيمها ،وتنمي لديه القدرة على التلخيص والتركيب واكتشاف العالقات؛ مما يزيد قدرة
المتعلم على التفكير واسترجاع المعلومات؛ حيث يكلف المتعلم بصوغ الفكر التي تدرب عليها،
ويلخصها في خريطة تفكير تقدم ورقة تحوي مساحات فارغة ،معنونة بخطوات المهارة التي جرى
التدريب عليها؛ لنقل الفكر إليها على نحو متسلسل يسهم في تنظيمها بأقل عبئ ممكن على الذاكرة
العاملة.
 الكتابة المستندة إلى التفكير :وهي أنشطة ما فوق المعرفة ،وتنظم استنادًا إلى المنظم البياني الذي
تم العمل عليه ،وقد أطلق شوارتز على االنتقال من نشاط التفكير المنظم البياني إلى نشاط الكتابة
بالكتابة المستندة إلى التفكير؛ مما يساعد المتعلم على صقل خياله ومهارات التركيب لديه؛ وهي
نوعان :إقناعية ،وتوضيحية تفسيرية.
دور المعلم في نموذج شوارتز:
يتحدد دور المعلم في نموذج " شوارتز" في أنه :يساعد المتعلم في تنظيم فكره والتعبير عنها ،ويدربه
على مجموعة من مهارات التفكير العليا ،ويشجعه على استخدام خياله ،وينمي قدرته على توليد البدائل
واالحتماالت ،ويتيح له الفرصة لتقويم ذاته ،ويدربه على تبادل فكره مع زمالئه.

- 268 -

المجلد 22

مجلة البحث العلمي في التربية

العدد الخامس 2021

وهذه األدوار تتطلب من المعلم :أن ينفتح على فكرة دمج مهارات التفكير في المحتوى ،وأن يمارس
الدمج في مختلف المواقف ،ويؤدي عمليات ذهنية بكفاءة ،وينتج مواقف يتحقق فيها دمج مهارة التفكير في
المحتوى
دور المتعلم في نموذج" شوارتز":
أما دور المتعلم في نموذج " شوارتز" فيكمن في أنه :يبني تعلمه ،ويكتسب المعلومات ،وينقل المعرفة،
ويحاور ويناقش لعرض فِكره ،وينظم فِكره التي اكتسبها؛ فهو نشط في الموقف التعليمي(الشيخ، 2017 ،
ص.)21 .
وعندما يتعلم المتعلم التفكير وفق نموذج"شوارتز"؛ فإن عليه تحويل الفِ َكر وتدويرها ،أن يطبق المهارة
على أي محتوى مماثل للمحتوى الذي تدرب عليه ،وأن ينقل استخدام المهارة التي تعلمها إلى موضوعات
جديدة ومختلفة.
عادات العقل في نموذج "شوارتز":
أوصى شوارتز بالتدريب على عادات العقل في أثناء التدريب على مهارات التفكير إال أنه لم
يصنفها كمهارات تفكير؛ وحث المتدربين على تبني عادات عقل إيجابية؛ ووصفها بأنها سلوكيات عقلية
ضرورية في أثناء ممارسة التفكير ،وأكد على أهمية أن يطور المتعلم عادات عقل إيجابية؛ حيث اليجب
االفتراض بأن هذه العادات موجودة مسبقًا لديه أو أنها تنمو لديه على نحو تلقائي؛ بل يجب أن توفر له
الظروف المناسبة لتنميتها وتطويرها على نحو مستمر في حياته؛ لتطبيقها في كل األوقات و المواقف
)(Swartz, R. 2008, Swartz. R. 2008, Swartz. R.et al, 2010
وأكدت عديد من الدراسات العالقة الطردية بين استخدام نموذج "شوارتز" ،ونمو عادات العقل،
ومن تلك الدراسات ما أشارت إليه دراسة الفراص ،و شمسان( )2018التي تحققت من فاعلية برنامج
قائم على نموذج "شوارتز" في تنمية عادات العقل ،وما أكدته دراسة جناد وآخران( ،2019ص)142 .
من أن نموذج شوارتز يهدف إلى تطوير قدرات المتعلم على اتخاذ القرار وحل المشكالت بمهارة ،وهذا
ما أطلق عليه التفكير الماهر الذي يتضمن وفق شوارتز ثالثة مكونات هي :مهارت التفكير ،وعادات
العقل ،والتفكير فوق المعرفي.
إجراءات البحث الميدانية
يهدف هذا الجزء إلى عرض إجراءات البحث؛ من حيث :منهجها ،ومتغيرتها ،وأدواتها،
وتصميمها شبه التجريبي ،كما يتضمن بناء أداتي الدراسة ،وإعداد دليل المعلم ،وكتاب التلميذ ،واختيار
مجموعة الدراسة ،وأخيرًا األساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها ،
ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي :
( : )1منهج البحث ،وتصميمه التجريبي :


استخدمت الباحثة منهجين من مناهج البحث ،هما:
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 المنهج الوصفي؛ وذلك لمراجعة الكتابات ،والبحوث ،والدراسات التي تناولت متغيراتالبحث(نموذج شوارتز ،ومهارات القراءة التأملية ،وعادات العقل)؛ لتحديد مهارات القراءة التأملية
المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي ،وتحديد أبعاد عادات العقل المناسبة لتالميذ الصف األول
اإلعدادي ،وتحديد مالمح استخدام " نموذج شوارتز ،وإجراءات تطبيقه في تدريس اللغة العربية.
 المنهج التجريبي ،وذلك فيما يتصل بتجربة البحث ،وضبط متغيراته ،وتم اختيار مجموعتين:إحداهما تجريبية تدرس باستخدام نموذج شوارتز ،وأخرى ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة؛ وذلك
لتعرف أثر نموذج شوارتز في تنمية مهارات القراءة التأملية وعادات العقل لدى تالميذ الصف األول
اإلعدادي.
 تصميم البحث :
استخدمت الباحثة تصميم المجموعتين المتكافئتين؛ بتطبيق أدوات الدراسة تطبيقًا قبليًا وبعديًا؛
حيث استخدمت مجموعتين إحداهما تجريبية ،واألخرى ضابطة ،ثم طبقت أدوات الدراسة على
المجموعتين تطبيقًا قبليًا ،وبعد ذلك تعرضت المجموعة التجريبية للمتغير المستقل " استخدام نموذج
شوارتز" ،ولم تتعرض المجموعة الضابطة للنموذج ،وبعد االنتهاء من التجريب طُبقت أدوات الدراسة
تطبيقًا بعديًا على المجموعتين :التجريبية ،والضابطة؛ لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقل،
ويعبر عن هذا التصميم شكل رقم(:)1

القياااا

القبلااااا

ألداتااا الد اة ااا :

التدةي

المجموع

ب تخدام

"نموذج شواةتز"

التجةيبي

-1اختبااااااااااااااااااا ة
مهاااا ةاق القاااا اة
التأملي
 -2مقياااااااااااااااا

القي

البعاد

ألداتاااااااااااااااااااااااااا

الد اة :

 -1اختبااااااااا ة

المجموع

التدةي

الض بط

ب لطةيق

التقليدي

مه ةاق القا اة
التأملي
 -2مقياااااااااا

ع داق العقل

ع داق العقل

شكل رقم ( )1التصميم شبه التجريبي للدراسة
( : )2أدوات الدراسة ،ومواد المعالجة التجريبية :
أعدت الباحثة أدوات الدراسة ،ومواد المعالجة التجريبية ،وهي على النحو التالي:
 -1استبانة لتحديد قائمة مهارات القراءة التأملية المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي
 -2استبانة لتحديد عادات العقل المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي.
 -3اختبار مهارات القراءة التأملية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
 -4مقياس عادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي.
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 -5دليل المعلم وفق نموذج شوارتز.
 -6كتاب التلميذ.
وفيما يلي وصف ألدوات الدراسة ،ومواد المعالجة التجريبية المعتمدة عليها :
ا
أوًل :استبانة لتحديد قائمة مهارات القراءة التأملية المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي
للوصول إلى مهارات القراءة التأملية المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي ،أعدت الباحثة
قائمة تتضمن عددًا من مهارات القراءة التأملية ،وتتطلب ذلك إجراء الخطوات التالية:
الهدف من القائمة :هو تحديد أهم مهارات القراءة التأملية المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي؛
بحيث تكون تلك المهارات هي نقطة البداية التي تقترحها الدراسة لتنميتها باستخدام نموذج شوارتز.
مصادر بناء القائمة  :استعانت الباحثة بمجموعة من المصادر الشتقاق قائمة مهارات القراءة التأملية
المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي ،وهذه المصادر ،هي:
أ .الكتابات والدراسات والبحوث السابقة؛ العربية واألجنبية المرتبطة بمهارات التفكير التأملي،
ومهارات القراءة التأملية؛ منها دراسة كل من :السمان ،)2014)،و" موليم" Moallem, M.,
( )2015وسعودي ، )2016( Short P., & Rinehoart, J ،)2016(،الدليمي و الدليمي
( ، )2018والشمري ، )2019( ،أبو القمصان ، )2020( ،و محمد.)2021( ،
ب .طبيعة تالميذ الصف األول اإلعدادي.
ج .أهداف تعليم القراءة في المرحلة اإلعدادية؛ وبخاصة الصف األول اإلعدادي.
د .المهارات الخاصة بمادة القراءة الواردة في سجل تقويم التلميذ في الصف األول اإلعدادي.
ه.

كتاب اللغة العربية المقرر على تالميذ الصف األول اإلعدادي.

و .مقابلة بعض المعلمين والموجهين ،واالستفادة من آرائهم حول مهارات القراءة التأملية المناسبة
لتالميذ الصف األول اإلعدادي.
وصف القائمة  :بعد االطالع على ما سبق ،حصرت الباحثة مهارات القراءة التأملية المناسبة لتالميذ
الصف األول اإلعدادي ،وقد بلغ عدد هذه المهارات ثماني عشرة مهارة ،وتم استخدام مقياس التقدير
ثنائي األبعاد لسؤال السادة المحكمين عن مدى مناسبة المهارات لتالميذ الصف األول اإلعدادي
(مناسبة – غير مناسبة) ،ولسؤالهم عن مدى انتماء المهارة للمستوى الذي صنفت فيه (منتمية – غير
منتمية) ،وللسؤال عن وضوح الصياغة اللغوية لكل مهارة (واضحة – غير واضحة) ،ويوضح ملحق
رقم ( )1قائمة مهارات القراءة التأملية في صورتها األولية.
صدق القائمة :عرضت الباحث في صورتها األولية في صورة استبانة على مجموعة من الخبراء
والمحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية -ويوضح
ملحق رقم( )2قائمة بأسماء السادة المحكمين على أدوات الدراسة -واستطلعت الباحثة آراءهم حول
اآلتي:

- 271 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الخامس 2021

أ .مناسبة كل المهارات المقترحة؛ لقياس مهارات القراءة التأملية
ب .مدى مناسبة كل مهارة من هذه المهارات لتالميذ الصف األول اإلعدادي.
ج" .إضافة أو حذف أو تعديل" ما يرونه من مهارات.

التعديالت التي أجريت على قائمة مهارات القراءة التأملية بناء على آراء السادة المحكمين:
 حُذفت المهارة رقم ( )2والتي تنص على " :إبداء الرأي في ترتيب معلومات النص مع التعليل".
 وحُذفت المهارة رقم( )5والتي تنص على " :ربط عنوان النص بمضمونه".
 وحُذفت المهارة رقم( )7والتي تنص على ":اقتراح الفِ َكر التي تتكامل وأفكار النص ".
 وحُذفت المهارة رقم( )12والتي تنص على " :تحديد المعلومات الناقصة أو المحذوفة في النص ".
 وحُذفت المهارة رقم( )14والتي تنص على":التوصل إلى نتائج مناسبة من خالل رؤية متشابهات
النص".
 وحُذفت المهارة رقم( )16والتي تنص على" :تدعيم االستنتاجات بأدلة من النص أوخارجه".
 وحُذفت المهارة رقم( )18والتي تنص على" :تحديد االدعاءات في النص".
يتضح ذلك من ملحق رقم( )3الذي يوضح نسب االتفاق واالختالف على كل مهارة من مهارات القراءة
التأملية.
في حين أشار بعض األساتذة المحكمين إلى أهمية إضافة المهارات التالية:
 توظيف الكلمة في جملة مفيدة.
 اقتراح عنوان مناسب للنص.
 تلخيص النص المقروء.
وصف القائمة في صورتها النهائية :بعد تعديل قائمة مهارات القراءة التأملية في ضوء آراء السادة
المحكمين ،وحذف المهارات التي لم تصل نسبة االتفاق فيها إلى  % 80من إجمالي عدد المحكمين؛
ونتيجة لذلك صارت القائمة النهائية لمهارات القراءة التأملية المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعداي
مكونة من( )15مهارة ،ويوضح ملحق رقم ( )4قائمة مهارات القراءة التأملية في صورتها النهائية.
ثانياا :اختبار مهارات القراءة التأملية :
أعدت الباحثة اختبار مهارات القراءة التأملية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي وفقًا للخطوات اآلتية:
تحديد الهدف من اًلختبار :هدف االختبار إلى قياس مهارات القراءة التأملية لدى تالميذ الصف األول
اإلعدادي.
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مصادر بناء اًلختبار :استعانت الباحثة بمجموعة من المصادر لبناء اختبار مهارات القراءة التأملية
لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ،هي على النحو التالي:
 .1قائمة مهارات القراءة التأملية التي حددت في اإلجراء السابق.
 .2الدراسات والبحوث التي تناولت قياس القراءة التأملية.
 .3طبيعة تالميذ الصف األول اإلعددادي.
تحديد محتوى اًلختبار :تضمن االختبار مجموعة من األسئلة التي تقيس مهارات القراءة التأملية التي
حصلت على نسبة عالية من آراء المحكمين ،والبالغ عددها خمس عشرة مهارة ،وقد وضعت الباحثة
ثالثين مفردة اختبارية بواقع مفردتين لكل مهارة؛ وذلك للسببين التاليين:
 .1أن المهارة الواحدة من األفضل أال تقاس في موقف واحد.
 .2التقليل من أثر التخمين.
وقد أعدت االختبار متحررًا تما ًما من محتوى الكتاب المدرسي المقرر على التالميذ؛ وذلك للمبررات
التالية:
 .1أن ارتباط االختبار بمحتوى الدروس؛ قد يؤدي إلى حكم ناقص على أداء التالميذ لمهارات القراءة
التأملية.
 .2أن الهدف هو قياس تنمية التالميذ على أداء تلك المهارات في مواقف جديدة لم يسبق لهم معرفتها.
ً
عامال حاس ًما في استجابات التالميذ على
 .3أن ارتباط االختبار بمحتوى الدروس سوف يجعل التذكر
االختبار ،وفي هذه الحالة يتحول االختبار إلى اختبار تحصيلي ،وليس اختبار مهارات القراءة
التأملية.
صياغة مفردات اًلختبار :صيغت مفردات االختبار باالعتماد على األسئلة الموضوعية واألسئلة
المقالية ،وقد وضعت مقدمة للسؤال ،ثم مجموعة من البدائل ،يختار منها التلميذ ً
بديال واحدًا.
تعليمات اًلختبار :بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها ،وضعت الباحثة تعليمات االختبار التي تبين
للتالميذ كيفية اإلجابة عن االختبار ،وقد راعت الباحثة عند وضع تعليمات االختبار ما يلي:
 تخصيص مكان لبيانات خاصة بالتلميذ (االسم -المدرسة -الصف -التاريخ). تعليمات خاصة بوصف االختبار. تعليمات خاصة بكيفية اإلجابة عن االختبار ،وقد كانت هذه التعليمات مكتوبة على ورقة تعليماتاالختبار ،ثم تم شرحها شفويًا للتالميذ قبل اإلجابة عن االختبار.
اًلختبار في صورته المبدئية :وضع اختبار مهارات القراءة التأملية في صورة مبدئية ،شملت صفحة
الغالف ،وتعليمات االختبار ،ثم عرض نص ،يعقبه مجموعة من األسئلة التي تقيس مهارات القراءة
التأملية المستهدفة ،ووضعت البدائل في ورقة األسئلة؛ بحيث يشير التلميذ إلى البديل الصحيح بوضع
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(دائرة حول رقم اإلجابة الصحيحة) ،والسماح له بالكتابة في المكان المخصص لإلجابة عن األسئلة
التي تتطلب اإلجابة عن األسئلة المقالية.
ضبط اًلختبار :ضبط االختبار من خالل اإلجراءات التالية:
 - 1صدق اًلختبار :راجعت الباحثة محتوى االختبار ،ومدى توافقه مع مهارات القراءة التأملية ،والوقوف
على قدرته على قياس تلك المهارات المستهدف تنميتها؛ تحققت الباحثة من صدق المحتوى بعرضه-
في صورته األولية  -على مجموعة من الخبراء والمتخصصين (*) في مجال مناهج وطرائق تدريس
اللغة العربية ومجموعة من مدرسي مادة اللغة العربية -عددهم ( )13محك ًما ،وأخذت رأيهم في
صالحية األسئلة لقياس المهارات المستهدفة ،ومناسبة صياغتها اللغوية لتالميذ الصف األول اإلعدادي،
وتعد نسبة االتفاق فيما بينهم على ذلك بمثابة مؤشر لصدق محتوى االختبار.
واستطلعت الباحثة آراء السادة المحكمين حول اآلتي:
 -1مناسبة أسئلة االختبار لتالميذ الصف األول اإلعدادي .
 -2مناسبة األسئلة لقياس مهارات القراءة التأملية.
 -3البدائل وانسجامها مع بعضها.
 -4وضوح صياغة كل سؤال.
 -5مدى صواب البديل ودقته للداللة على اإلجابة الصحيحة.
 -6المقترحات من حذف أو إضافة.
وجاءت آراء السادة المحكمين على النحو التالي:
أ -أن االختبار في جملته مناسب لقياس مهارات القراءة التأملية لتالميذ الصف األول اإلعدادي
ب -أن تعليمات االختبار في صورتها الحالية واضحة وكافية إلعطاء التالميذ فكرة مناسبة عن نوع
االستجابة المطلوبة منه وكيفية أدائها.
ج -أبدى بعض المحكمين ملحوظات وتعديالت منها:
 -1في السؤال األول تم استبدال كلمة الضخمة بالكبيرة.
 -2في السؤال الرابع تم استبدال كلمة ضعفهم بعجزهم.
 -3في السؤال الثامن تم استبدال كلمة مستند إلى بمدعم.
 -4في السؤال الثالث والعشرون تم استبدال كلمة لنفسه بكلمة لذاته.

*

ملحق رقم ( )2أسماء السادة المحكمين.
- 274 -

المجلد 22

مجلة البحث العلمي في التربية

العدد الخامس 2021

 -5بالنسبة لكل من السؤال رقم(  ،)26 -20 -18 -17وضعت بدائل لكل سؤال وبه إجابة واحدة
صحيحة.
 -6لم يسجل السادة المحكمون تعديالت على مفردات االختبار األخرى .
وقد أُخذت تلك المالحظات بعين العناية ،وأُجريت التعديالت التي أشير إليها ،وبذلك صار االختبار في
صورته األولية مكونًا من ثالثين مفردة تقيس خمسة عشرة مهارة من مهارات القراءة التأملية.
 -2التجربة اًلستطالعية لالختبار :أجريت تجربة استطالعية لالختبار ،وذلك بتطبيقه على عينة
قوامها ( )44تلمي ًذا بالصف األول اإلعدادي من خارج عينة الدراسة األصلية  ،وكان الهدف من هذه
التجربة االستطالعية تحديد ما يلي:
 .1مدى وضوح تعليمات االختبار.
 .2حساب زمن اإلجابة على االختبار.
 .3حساب ثبات االختبار.
أ -التأكد من وضوح تعليمات اًلختبار ومفرداته؛ حيث أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية عن وضوح
تعليمات االختبار ومفرداته.
ب -تحديد زمن اًلختبار :تم حساب زمن تأدية التالميذ لالختبار عن طريق حساب المتوسط الحسابي
لزمن تقديم تالميذ أفراد العينة االستطالعية ،فكان زمن متوسط المدة الزمنية الذي استغرقها أفراد
العينة االستطالعية يساوي ( )40دقيقة ،وذلك بتطبيق المعادلة التالية:

زمن االختب ة =

زمن إج ب أول تلميذ  +زمن إج ب آخة تلميذ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

2

زمن إجابة أول تلميذ 30 :دقيقة.
زمن إجابة آخر تلميذ 50 :دقيقة.

40 =2÷80 =50 +30؛ وبذلك يكون زمن االختبار ( )40دقيقة.
-3ثبات اًلختبار :تم حساب معامل ثبات اختبار مهارات القراءة التأملية باستخدام طريقة اًلتساق
الداخلي:
وذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات االختبار ،والدرجة الكلية،
ويوضح جدول ( )1معامالت االرتباط بين المفردات ،والدرجة الكلية لالختبار.
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جدول( )1معامالت اًلرتباط بين المفردات والدرجة الكلية ًلختبار مهارات القراءة التأملية
معامل اًلرتباط
.644
.589
.547
.538
.517
.498
.423
.525
.400
.523
.492
.517
.415
.435
.376

رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

رقم العبارة
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

معامل اًلرتباط
.257
.315
.219
.291
.331
.385
.319
.243
.263
.217
.209
.232
.265
.257
.241

يتضح من جدول رقم( )1ما يلي:
أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين ( ،)0.644،0.209وأن جميع هذه القيم مقبولة ،وبذلك تم
التحقق من االتساق الداخلي لالختبار.
الصورة النهائية ًلختبار مهارات القراءة التأملية:
بعد حساب صدق االختبار وثباته  ،وتحديد الزمن المناسب ألدائه ،ووضوح تعليماته ،صار
االختبار في صورته النهائية مكونًا من ( )15مهارة وتم قياسها بثالثين سؤال ،بواقع سؤالين لكل
مهارة ،وفي ضوء ما سبق صار االختبار في صورته النهائية جاه ًزا للتطبيق (ملحق رقم .) 5
جدول( )2يوضح مهارات القراءة التأملية ،وعدد أسألتها ،وأرقامها ،والدرجة

مسلسل

عدد
األسئلة

المهارة

2
 .1عرض الفِ َكر الرئيسة و الفِ َكر الفرعية للنص.
2
 .2تحديد الهدف من النص.
2
 .3التعرف على التناقضات في النص.
 .4تحديد المبررات واألسباب واألدلة المنطقية التي تدعم معلومة 2
أو رأي
2
 .5طرح أسئلة مفتوحة حول النص.
2
 .6توظيف الكلمة في جملة مفيدة.
2
 .7التمييز بين :الحقيقة ،والرأي.
2
 .8اقتراح عنوان مناسب للنص.
2
 .9استنتاج قيم من النص.
2
 .10تحديد العالقات بين فِ َكر النص.
2
 .11تجزئة النص إلى عناصره األساسية.
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2-1
4-3
6-5
8-7

2
2
2
2

10-9
12-11
14-13
16-15
18-17
20-19
22-21

2
2
2
2
2
2
2
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عدد
األسئلة

المهارة

2
تقييم استدالالت مؤلف النص.
استدعاء الخبرات المرتبطة بموضوع النص وبيان أوجه الشبه 2
واالختالف.
2
استنتاج معلومات غير مصرح بها في النص.
2
تحديد المعلومات المهمة في النص

أرقام األسئلة

الدرجة

24-23
26-25

2
2

28-27
30-29

2
2

مفتاح التصحيح اًلختبار :صُححت درجات االختبار بتسجيل درجة واحدة لكل مفردة صحيحة،
وصفر عن اإلجابة الخطأ ،أو المتروكة ،أوالحالة التي يختار فيها التلميذ أكثر من إجابة ،وبذلك تتراوح
درجة االختبار ما بين (صفر  )30-درجة ،وتم إعداد مفتاح التصحيح موضحًا به رقم السؤال والحرف
الدال على اإلجابة الصواب (ملحق رقم .)6
ثالثاا :مقياس عادات العقل " من إعداد الباحثة
أعدت الباحثة مقياسًا لبعض عادات العقل ،وفقًا للخطوات االَتية:
 .1تحديد الهدف من المقياس:حيث حدد الهدف من المقياس في قياس بعض عادات العقل (التفكير فوق
المعرفي -تطبيق المعارف السابقة علي أوضاع جديدة-التساؤل وطرح المشكالت) لدي تالميذ الصف
األول اإلعدادي .
 .2مصادر تصميم المقياس:اعتمدت الباحثة في تصميم المقياس واشتقاق مادته علي الدراسات السابقة
التي تتضمنت أدواتها مقياس عادات العقل؛ منها دراسة كل من :محيسن و زيتون( )2016و
أحمد( ،)2019و شمام وبن كتيلة( .)2019
 .3صوغ عبارات المقياس  :صاغت الباحثة مجموعة من الجمل التي يمكن أن تقيس عادات العقل لدي
طالب الصف األول اإلعدادي  ،ثم صنفت العبارات في ثالثة محاور:
(التفكير فوق المعرفي -تطبيق المعارف السابقة علي أوضاع جديدة-التساؤل وطرح المشكالت)  ،وقد
راعت الباحثة في أثناء صوغها ما يلي :وضوحها ،مناسبتها للمحور الذي تنتمي إليه ،ومناسبتها لتالميذ
الصف األول اإلعدادي.
-4وصف المقياس في صورته المبدئية :تكون المقياس من( )36جملة في صورة مبدئية ،مصنفة على
ثالثة محاور ،حيث يختار التلميذ من بين ثالثة بدائل ( يحدث دائ ًما -يحدث أحيانًا -اليحدث أبدًا)  ،ويكون
تقدير الدرجات ( )1 -2 -3وقد شمل المقياس -في صفحته األولي -مقدمة توضح الهدف من المقياس ،
والمطلوب من التلميذ قراءة جمل المقياس بإمعان ،ثم اختيار البديل الذي يعبر عنه بصدق؛ حتي يتحقق
الهدف من المقياس ،وشملت صفحة التعليمات مكانا ً لكتابة بيانات الطالب.
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-5عرض المقياس علي السادة المحكمين(*):عرضت الباحثة المقياس -في صورته المبدئية -علي السادة
المحكمين؛ إلبداء ملحوظاتهم ،واَرائهم فيما ما يلي:
 مدى انتماء كل جملة للمحور الذي وضعت لقياسه. وضوح جمل المقياس  ،ومناسبتها لمستوي طالب الصف األول اإلعدادي. تمثيل جمل المقياس لقياس بعض عادات العقل؛ كما حددها التعريف اإلجرائى. صالحية الجمل لقياس عادة العقل المحددة. -إبداء أية ملحوظات تتعلق باإلضافة ،أو الحذف بشأن كل جملة.

معامل صدق المقياس:
حُسب صدق المقياس عن طريق صدق المحكمين؛ وفيما يلى تفصيل ذلك:
صدق المحكمينُ :عرض المقياس -في صورته األولية -على عدد من المحكمين( )13من األساتذة
المتخصصين في مناهج وطرق التدريس ،ومجموعة من مدرسي مادة اللغة العربية مصحوبًا بمقدمة
تمهيدية ،تضمنت توضيحًا لمجال البحث ،والهدف منه ،والتعريف اإلجرائى لمصطلحاته؛ بهدف التأكد من
صالحيته ،وصدقه؛ لقياس بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ،وإبداء ملحوظاتهم.
وقد تمثلت أراء السادة المحكمين فيما يلي :
 مناسبة كل جملة للمحور المندرجة تحته  ،ومناسبتها لمستوي تالميذ الصف األول اإلعدادي حذف بعض الجمل التي رأوا أنها مكررة  ،أو أن معني بعضها يغني عن بعضها االَخر.وبعد إجراء التعديالت التي أشار إليها السادة المحكمون  ،صار المقياس في صورته النهائية مكونا ً من
( ) 34جملة ،والجمل كلها إيجابية؛ ومن ثم تتحدد الدرجة الكلية على المقياس في صورته النهائية
من( )102درجة
جدول رقم ()3
نسب اتفاق المحكمين علي عبارات مقياس بعض عادات العقل ( ن=)13
م

عدد
مرات
االتفاق

1
2
3
4
5

12
13
11
12
13
*

عدد
مرات
االختال
ف
1
ــــــــــ
2
1
ــــــــــ

نسبة
االتفاق
%

م

عدد
مرات
االتفاق

عدد
مرات
االختالف

نسبة
االتفاق
%

م

92،3
100
84،6
92،3
100

13
14
15
16
17

2
5
13
12
13

11
8
ــــــ
1
ــــــــــــ

15،3
38،4
100
92،3
100

25
26
27
28
29

ملحق رقم ( ) 2أسماء السادة المحكمين.
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عدد
مرات
االتفاق
11
13
12
13
12

عدد
مرات
االخت
الف
2
ــــــــ
1
ــــــــ
1

نسبة االتفاق
%
84،6
100
92،3
100
92،3
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م

عدد
مرات
االتفاق

6
7
8
9
10
11
12

13
13
13
13
13
11
12

عدد
مرات
االختال
ف
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
2
1
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نسبة
االتفاق
%

م

عدد
مرات
االتفاق

عدد
مرات
االختالف

نسبة
االتفاق
%

م

100
100
100
100
100
84،6
92،3

18
19
20
21
22
23
24

11
12
11
13
13
12
11

2
1
2
ـــــــــــ
ـــــــــــ
1
2

84،6
92،3
84،6
100
100
92،3
84،6

30
31
32
33
34
35
36

عدد
مرات
االتفاق
11
13
13
12
12
13
13

عدد
مرات
االخت
الف
2
ــــــــ
ـــــــ
1
1
ــــــــ
ـــــــــ

نسبة االتفاق
%
84،6
100
100
92،3
92،3
100
100

يتضح من جدول رقم ( ) 3أن نسب اتفاق السادة المحكمين علي كل جملة من جمل المقياس تتراوح ما بين
(.)%100- %80
التجربة اًلستطالعية :طُبق المقياس في صورته األولية علي عينة استطالعية حجمها ( )44تلمي ًذا من
تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة علي الشاطبي اإلعدادية إدارة وسط التعليمية محافظة اإلسكندرية؛
وذلك بهدف حساب كل من :زمن المقياس ،و ثباته.
أ-تحديد زمن المقياس :حُدد زمن المقياس بتطبيق المقياس علي تالميذ العينة االستطالعية السابق اإلشارة
إليها ،و حُسب ال زمن الذي استغرقه أول تلميذ انتهي من اإلجابة عن جمل المقياس ،والزمن الذي استغرقه
اَخر تلميذ انتهي من اإلجابة عن جمل المقياس ،وطبقت المعادلة التالية:
متوسط زمن تطبيق المقياس= الزمن الذي استغرقه أول تلميذ انتهي من اإلجابة عن عبارات المقياس+
الزمن الذي استغرقه اَخر تلميذ انتهي من اإلجابة عن عبارات المقياس 20=2/)25 + 15( = 2/دقيقة؛
وبذلك تحدد الزمن المناسب لالستجابة إلى جمل مقياس عادات العقل في  20دقيقة
ثبات مقياس بعض عادات العقل:
حُسب ثبات هذا المقياس بتطبيقة على تالميذ العينة االستطالعية ( )44تلمي ًذا من تالميذ الصف
األول اإلعدادي ،فكانت قيم معامالت ثبات هذا المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ تساوى (،)0.718
كما حسبت الباحثة الثبات باستخدام طريقة إعادة التطبيق؛ فكان الثبات ( ،)0.826وجميعها قيم تدل على
ثبات معقول للمقياس ،ويوضح الملحق (رقم  ) 7مقياس عادات العقل في صورته النهائية
راب اعا :دليل المعلم ًلستخدام نموذج " شوارتز" في تدريس اللغة العربية؛ لتنمية مهارات القراءة
التأملية ،وعادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
مر إعداد دليل المعلم بالخطوات التالية:
تحديد الهدف من الدليل :هدف هذا الدليل إلى توجيه المعلم وإرشاده إلى فنيات وخطوات استخدام نموذج
شوارتز في تدريس اللغة العربية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي؛ بهدف تنمية مهارات القراءة التأملية
 ،وعادات العقل ،وليساعد في توضيح خطوات تدريب التالميذ على استخدام التفكير عند التعلم ،ودمج
مهارات التفكير المختلفةب محتوى منهج اللغة العربية
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مصادر بناء الدليل :استندت الباحثة عند بناء دليل المعلم إلى عدة مصادر ،هي:
 الكتابات التربوية ،والدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث (نموذج "شوارتز"،
ومهارات القراءة التأملية ،وعادات العقل).
 قائمة مهارات القراءة التأملية التي تم التوصل إليها.
 أبعاد مقياس عادات العقل التي تم التوصل إليها.
 طبيعة تالميذ المرحلة اإلعدادية× وبخاصة الصف األول اإلعدادي
مكونات الدليل :يتكون هذا الدليل من جزأين:
أولهما :الجانب النظري ،ويشمل :مقدمة الدليل ،وتحوي نبذة عن نموذج " شوارتز" القائم على
دمج مهارات التفكير بالمحتوى؛ إلبراز الفلسفة التي استند إليها ،والتعريف بمهارات التفكير المدمجة "
القراءة التأملية" ،والتعريف بعادات العقل المتوقع تنميتها ،وأهمية الدليل ،وأهدافه  ،وشرح مختصر
عن استراتيجية التدريس التبادلي ،وإجراءات التدريب على استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في
تدريس القراءة لتالميذ الصف السادس االبتدائي ،والمراجع التي يمكن أن تفيد المعلم والتالميذ في هذا
الموضوع.
ثانيهما  :ويتضمن الجانب التطبيقي ،ويشمل :الموضوعات المقررة في مادة اللغة العربية،
والتي ستدرس وفق نموذج شوارتز؛ بهدف تنمية مهارات القراءة التأملية ،و عادات العقل ،وقد تضمن
كل درس من الدروس ما يلي:
 oعنوان الدرس.
 oالزمن المخصص لتدريس الدروس .
 oاألهداف التي يهدف الدرس إلى تحقيقها.
 oالوسائل التعليمية المستخدمة.
 oإجراءات تنفيذ الدرس وفق استراتيجية التدريس التبادلي (خطة السير في الدرس).
 oاألنشطة التي يُكلف بها التالميذ بهدف ترسيخ مهارات القراءة التأملية وعادات العقل لديهم
 oالتقويم النهائي للدرس.
وقد روعي عند بناء الدليل ما يأتي:
 صياغة نواتج التعلم ،وأهداف دروس اللغة العربية صياغة إجرائية. تحديد وتوضيح دور المعلم والمتعلم عند استخدام نموذج "شوارتز" لتنمية مهارات القراءةالتأملية وعادات العقل،وإيضاح خطوات الدمج بين التي تستخدم وفق هذا النموذج.
 -إجراءات تدريس اللغة العربية باستخدام نموذج "شوارتز" ،واالستراتيجيات المناسبة
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 إجراءات تقويم مهارات القراءة التأملية ،وعادات العقل في إطار استخدام نموذج " شوارتز".ضبط الدليل :للتأكد من صالحية دليل المعلم تم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين؛
وذلك إلبداء الرأي فيما يلي:
 مناسبة األهداف اإلجرائية لكل درس.
 مناسبة الوسائل التعليمية لمحتوى الموضوعات المقررة.
 مناسبة إجراءات الدرس بما يتفق مع خطوات ومراحل التدريس باستخدام نموذج شوارتز
 مناسبة أساليب التقويم.
وقد اتفق السادة المحكمون على وضوح الدليل وتعليماته وصالحيته لتحقيق أهدافه ،في مساعدة
المعلم في تدريس الدروس المقررة على تالميذ الصف السادس االبتدائي وفق " نموذج شوارتز"،
ويوضح ملحق ( رقم  )8دليل المعلم الستخدام نموذج " شوارتز" في تدريس اللغة العربية؛ لتنمية
مهارات القراءة التأملية ،وعادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
سا :إعداد كتاب التلميذ:
خام ا
مر إعداد كتاب التلميذ بالخطوات التالية:
تحديد الهدف من الدليل :استهدف إعداد دليل التلميذ مساعدة التالميذ على دراسة الموضوعات
المقررة عليهم وفق نموذج شوارتز لتنمية مهارات القراءة التأملية وعادات العقل
مكونات دليل التلميذ :تكون كتاب التلميذ من جزأين ،هما:
الجزء األول :الجانب النظري ،ويتضمن:
وشرح مختصر عن نموذج شوارتز ،ودور المتعلم عند استخدام نموذج شوارتز في تدريس
اللغة العربية للصف األول اإلعدادي.
الجزء الثاني :الجانب التطبيقي ،ويتضمن:
-

عنوان الدرس.

-

األهداف التي يهدف الدرس إلى تحقيقها.

-

الوسائل التعليمية المستخدمة.

 المناشط والتدريبات و المهام المطلوبة من التلميذ-

التقويم ،وأوراق العمل

ضبط كتاب التلميذ :لضبط كتاب التلميذ تم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين؛ للتأكد
من صدقه وإبداء آرائهم حول مدى:
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مناسبة األهداف لكل درس.
مناسبة الوسائل التعليمية لمحتوى موضوعات القراءة.
مناسبة المناشط والتدريبات.
مناسبة أساليب التقويم.
وقد أشار السادة المحكمون إلى أن كتاب التلميذ مناسب ،وصالح للتطبيق على تالميذ الصف األول
اإلعدادي ،ويوضح ملحق ( رقم  )9كتاب التلميذ
( )3الدراسة الميدانية:
إجراءات التطبيق الميداني:
 -1اختيار مجموعة البحث  :طُبقت أدوات الدراسة الحالية خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
 2021 / 2020م ،على مجموعتين من تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة الشاطبي اإلعدادية،
ويوضح جدول ( )4التالي عدد التالميذ في كل مجموعة:
جدول ( )4مجموعتا الدراسة
المدرسة
الشاطبي اإلعدادية

المجموعة
التجريبية
الضابطة

عدد التالميذ
30
30
60

الفصل
1/1
2/1

المجموع

وطبق هذا البحث على( )60تلمي ًذا من تالميذ الصف األول اإلعدادي؛ بواقع ( )30تلمي ًذا في
المجموعة الضابطة ،و( )30تلمي ًذا في المجموعة التجريبية والتي تم اختيارهم من مدرسة الشاطبي
اإلعدادية
 -2التطبيق القبلي ًلختبار مهارات القراءة التأملية :طبق اختبار مهارات القراءة التأملية على
المجموعتين :التجريبية ،والضابطة قبل التجريب ،وقد استخدم الباحث اختبار (ت) T.
Testللمجموعات المستقلة للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة قبل بدء التجربة ،والجدول ( )5يوضح ذلك:
جدول( )5قيمة (ت) لدًللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة)
في القياس القبلي ًلختبار مهارات القراءة التأملية
المجموعة

عدد األفراد

المتوسط

التجريبية
الضابطة

30
30

12،33
13،38

اًلنحراف
المعياري
4،200
4،355
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يتضح من جدول ( )5أن الفرق بين متوسطي المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في اختبار مهارات
القراءة التأملية غير دال إحصائيًا؛ وهذا يعني وجود تكافؤ بين أفراد مجموعة البحث من حيث متغير
مهارات القراءة التأملية.
 -3التطبيق القبلي لمقياس عادات العقل :طبق مقياس عادات العقل على المجموعتين :التجريبية،
والضابطة قبل التجريب ،وقد استخدمت الباحثة اختبار (ت)  T. Testللمجموعات المستقلة للتعرف على
داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة قبل بدء التجربة ،والجدول ()6
يوضح ذلك:
جدول ( )6قيمة (ت) لدًللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين :التجريبية  ،والضابطة في
القياس القبلي لمقياس عادات العقل
المستوى

التطبيق

الدرجة الكلية لمقياس التجريبية
عادات العقل
الضابطة

عدد
األفراد

المتوسط

اًلنحراف
المعياري

قيمة (ت)

مستوى
الدًللة0،01

30
30

16،61
16،81

4،200
3،375

2،011

غير دالة

يتضح من جدول ( )6أن الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في مقياس
عادات العقل غير دال إحصائيًا؛ وهذا يعني وجود تكافؤ بين أفراد مجموعة البحث من حيث متغير عادات
العقل
( )4إجراءات التجريب:
بعد إجراء الترتيبات الالزمة لتطبيق تجربة البحث ،طبقت الباحثة نموذج " شوارتز" على
مجموعة البحث التجريبية ،بواقع عشرين حصة ،وسارت وفق الخطة الزمنية اآلتية :
 -1القياس القبلى  :وافق يوم الثالثاء  2020 /10 /20؛ بهدف الوقوف على المستوى األولى
على مجموعتي الدراسة :التجريبية ،والضابطة فى مهارات القراءة التأملية ،وعادات العقل،
وللمقارنة بين مستويات أدائهم قبل التجربة وبعدها من ناحية أخرى.
 -2تطبيق نموذج شوارتز بداية من يوم الخميس الموافق  2020 /10 /22إلى يوم الخميس
الموافق  12 /24بواقع عشرة أسابيع؛ وبواقع حصتان فى االسبوع .
 -3القياس البعدي :طبق اختبار مهارات القراءة التأملية ،ومقياس عادات العقل على مجموعتي
البحث :التجريبية والضابطة ،وبعد االنتهاء من التدريس وفقًا للدليل المقترح؛ وذلك يوم
الخميس الموافق2020 /12 /29؛ بهدف المقارنة بين متوسطات الدرجات التى حصلوا
عليها فى االقياس القبلى  ،والبعدى؛ وذلك لتعرف تأثير البرنامج فى تنمية مهارات القراءة
التأملية ،وعادات العقل.
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إجراءات ما بعد التجريب  :قيمت درجات التالميذ على أداتي البحث لمجموعتي الدراسة:
التجريبية والضابطة؛ وفقًا لطريقة التصحيح المحددة ،تمهيدًا لمعالجتها إحصائيًا ،وتمهيدًا لمناقشتها،
وتفسيرها.
( )5تحديد األساليب اإلحصائية المستخدمة:
عالجت الباحثة البيانات التي حصلت عليها باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية؛ باالعتماد على
البرنامج اإلحصائي  ، SPSSوهي :
 اإلحصاء الوصفي  ،ويتمثل في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،والتكرارات ،والنسب
المئوية.
 اختبار (ت) الختبار داللة الفرق بين متوسطي درجات عينتين مستقلتين ،أثناء التكافؤ بين المجموعة
التجريبية والضابطة ،وفي اختبار صحة بعض الفروض.
 اختبار (ت) الختبار داللة الفرق بين عينتين مرتبطتين في أثناء اختبار صحة بعض الفروض.
 معامل ارتباط سبيرمان – براون وجيتمان .
 معادلة ألفا كرونباخ .
 معادلة حجم األثر . η2
وفيما يلي المعالجة اإلحصائية للبيانات  ،والتى استندت فيها الباحثة إلى برنامج SPSS -23؛
للتحقق من صحة فروض الدراسة والتوصل إلى نتائجها .
ضا ،ومناقشة ،وتفسي ارا
نتائج الدراسة  :عر ا
لإلجابة عن السؤال األول ،والذي ينص على" :ما مهارات القراءة التأملية المناسبة لتالميذ الصف األول
اإلعدادي؟
ولإلجابة عن هذا السؤال رجعت الباحثة إلى الكتابات التربوية والدراسات السابقة المتعلقة
بالقراءة؛ وبخاصة القراءة التأملية ،وإلى أهداف تعليم القراءة ومحتواها في الصف األول اإلعدادي ،ثم
أعدت قائمة بمهارات القراءة التأملية المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي ،تم عرضتها على السادة
المحكمين من المتخصصين والخبراء في مجال مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية ،للتأكد من صدقها،
ومن أجل التعديل أو الحذف أواإلضافة وإبداء الرأي فيها ،وبعد جمعها ورصدها؛ وتعديلها في ضوء ما
انتهت إليه أراء السذة المحكمين ،كانت قائمة مهارات القراءة التأملية في صورتها النهائية ؛ تتمثل في
( )15جملة ،وجدول( )7يبين مهارات القراءة التأملية المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي:
جدول رقم (  )7مهارات القراءة التأملية المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي
1
2
3
4

عرض الفِ َكر الرئيسة و الفِ َكر الفرعية للنص.
تحديد الهدف من النص.
التعرف على التناقضات في النص.
تحديد األدلة المنطقية التي تدعم آراء مؤلف النص.
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طرح أسئلة مفتوحة حول النص.
توظيف الكلمة في جملة مفيدة.
التمييز بين :الحقيقة ،والرأي.
اقتراح عنوان مناسب بمضمون النص.
استنتاج قيم من النص.
تحديد العالقات بين فِ َكر النص.
تجزئة النص إلى عناصره األساسية.
تقييم استدًلًلت مؤلف النص.
الربط بين عناصر النص ومعلومات علمية مستفادة من مصادر مختلفة.
تحديد المعلومات الناقصة أو المحذوفة في النص.
تلخيص المقروء.

ولإلجابة عن السؤال الثاني ،والذي ينص على" :ما عادات العقل المناسبة لتنمية مهارات القراءة التأملية
لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي؟
ولإلجابة عن هذا السؤال رجعت الباحثة إلى الكتابات التربوية والدراسات السابقة المتعلقة
بعادات العقل ،والتي أشارت إلى مناسبتها لتالميذ المرحلة اإلعدادية ،ثم أعدت قائمة بها ،تم عرضتها
على السادة المحكمين من المتخصصين والخبراء في مجال مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية وعلم
النفس التربوي ،للتأكد من صدقها ،ومن أجل التعديل أو الحذف أواإلضافة وإبداء الرأي فيها ،وبعد
جمعها ورصدها؛ وتعديلها في ضوء ما انتهت إليه أراء السادة المحكمين ،كانت قائمة عادات العقل في
صورتها النهائية؛ تتمثل في التفكير فوق المعرفي ،و تطبيق المعارف السابقة على أوضاع جديدة ،و
التساؤل وطرح األسئلة.
نتائج إجابة السؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها:
ينص السؤال الثاني على" :ما أثر استخدام نموذج" شوارتز في تنمية مهارات القراءة التأملية
لدى تالميذ لصف األول اإلعدادي؟.
ولإلجابة عن هذا السؤال اختبرت الباحثة صحة الفرضين :األول ،والثاني من فروض الدراسة،
ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
اختبار صحة الفرض األول :الذي نص على أنه :يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى 0.05 ≥ αبين
متوسطي درجات تالميذ المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في القياس البعدي الختبار مهارات القراءة
التأملية ،لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية.
وللتحقق من الفرض األول حسبت الباحثة متوسطات الدرجات ،واالنحرافات المعيارية ،وقيمة
(ت) للمجموعتين :التجريبية والضابطة في القياس البعدي ،وقد تم استخدام اختبار (ت) للعينات
المتساوية غير المرتبطة ،وذلك لحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين في القياس
البعدي الختبار مهارات القراءة التأملية ،ويوضح جدول رقم( )8تلك النتائج :
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جدول ( )8قيمة (ت) لدًللة الفرق بين متوسطي
درجات المجموعتين :التجريبية والضابطة في القياس البعدي ًلختبار مهارات القراءة التأملية
المجموعة

عدد األفراد

المتوسط

التجريبية
الضابطة

30
30

17،53
14،76

اًلنحراف
المعياري
2،25
3،21

قيمة (ت)
5،617

مستوى
الدًللة
0،01
دالة

حجم
التأثير
كبير
0،68

يتضح من جدول رقم( )8ما يلي:
أن المتوسط الحسابي في القياس البعدي للمجموعة التجريبية في اختبار مهارات القراءة التأملية
أكبر من المتوسط الحسابي في القياس البعدي للمجموعة الضابطة في اختبار مهارات القراءة التأملية،
وهذا يعني أنه " :يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  0،01بين متوسط ّي درجات المجموعتين:
التجريبية ،والضابطة في القياس البعدي الختبار مهارات القراءة التأملية ،لصالح متوسط درجات
المجموعة التجريبية" ،كما جاء حجم التأثير كبيرًا فيما يتعلق باختبار مهارات القراءة التأملية؛ مما يدل
على أن المتغير المستقل "استخدام نموذج شوارتز" له تأثير في المتغير التابع (مهارات القراءة التأملية)
بدرجة كبيرة لصالح المجموعة التجريبية.

شكل رقم( )2القياس البعدي لمهارات القراءة التأملية لدى تالميذ المجموعتين :التجريبية ،والضابطة.
وتدل تلك النتيجة على تفوق تالميذ المجموعة التجريبية التي تم التدريس لها باستخدام نموذج
شوارتز مقارنة بتالميذ المجموعة الضابطة التي تم التدريس لها بالطريقة التقليدية المتبعة بالمدرسة في
مهارات القراءة التأملية ،وهو ما يعطي مؤشرًا على فاعلية " نموذج شوارتز" المستخدم في الدراسة
الحالية ،وبذلك يتم قبول الفرض األول.
وتتفق هذه النتيجة مع عديد من الدراسات التي استخدمت نموذج "شوارتز"
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وتعزي الباحثة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في مهارات القراءة التأملية
إلى أنه يرجع إلى أن استخدام نموذج" شوارتز" :
 جعل تالميذ المجموعة التجريبية أكثر متعة من تالميذ المجموعة الضابطة الذين استخدم معهم
الطريقة التقليدية التي تركز على الحفظ واالستظهار للمعلومات ،و ال تركز على عمليات العقل العليا
بصورة منظمة.
 ساعد التالميذ على تحليل المواقف ،والنظر والتمحيص المدقق لمصادر المعلومات ،وتحري مدى
دقتها؛ مما زاد من قدرتهم على التأمل والنظر في المعطيات ،وعزز القدرة على ابتكار البدائل
واالحتماالت ،وأسهم في رغبتهم في التفاعل النشط مع المواقف التي تتطلب التفكير.
 ساعد على اكتساب المعلومات الجديدة الواردة في النص ،وإثارة دافعية التالميذ نحو القراءة ،وزيادة
ثقتهم بأنفسهم.
 أتاح الفرصة للمشاركة الفعالة بين التالميذ مع النصوص المقروءة.
 أتاح للتالميذ مراقبة تفكيرهم للوصول للتعلم المراد ،وساعد في جذب انتباههم وإثاره فضولهم نحو
تعلم جديد.
 وفر نوعًا من التعلم المتمركز حول المتعلم ،وهو ما جعل تالميذ المجموعة التجريبية أكثر تركي ًزا
واستيعابًا؛ مما كان له أكبر األثر في تنمية مهارات القراءة التأملية لديهم.
 حفز التالميذ على اكتشاف نقاط ضعفهم وقوتهم من خالل مراقبتهم ألنفسهم في أثناء أداء المهام
القرائية ،وقد أدى ذلك الى مثابرتهم ،وتعديل سلوكهم القرائي؛ مما أدى إلى التغلب على الصعوبات
في أثناء القراءة التي تواجههم ،وضبط معتقداتهم عن األداء القرائي الصحيح.
اختبار صحة الفرض الثاني الذي نص على أنه":يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى 0.05 ≥ αبين
متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين :القبلي ،والبعدي الختبار مهارات القراءة
التأملية ،لصالح متوسط درجات القياس البعدي".
وللتحقق من صحة الفرض الثاني حسبت الباحث متوسطي الدرجات واالنحرافات المعيارية،
وقيمة (ت) للمجموعة التجريبية في القياسين :القبلي والبعدي ،وقد ت اختبار (ت) للعينات المرتبطة،
وذلك لحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين :القبلي ،والبعدي
الختبار مهارات القراءة التأملية ،ويوضح جدول رقم( )9تلك النتائج :
جدول( )9قيمة (ت) لدًللة الفرق
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين :القبلي ،والبعدي ًلختبار مهارات القراءة التأملية
المجموعة
التجريبية
القياس القبلي
القياس

عدد
األفراد
30
30

المتوسط
12،33
17،53

اًلنحراف
المعياري
4،20
2،25
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قيمة (ت)
12،519

مستوى
الدًللة
0،01
دالة

حجم
التأثير
كبير
0،72
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البعدي
يتضح من جدول ( )9السابق ما يلي:
أن المتوسط الحسابي في القياس البعدي للمجموعة التجريبية يساوي ( ،)17،53وهو أكبر من
المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي للمجموعة التجريبية الذي يساوي ( ،)12،33وكانت قيمة "ت"
المحسوبة تساوي ( )12،519وهي دالة إحصائيًا؛ وهذا يعني أنه " :يوجد فرق دال إحصائيا ً بين
متوسط ّي درجات المجموعة التجريبية في القياسين :القبلي والبعدي الختبار مهارات القراءة التأملية،
لصالح متوسط الدرجات في القياس البعدي" .كما جاء حجم التأثير كبيرًا؛ مما يدل على أن المتغير
المستقل "استخدام نموذج شوارتز" له تأثير في المتغير التابع (مهارات القراءة التأملية) بدرجة كبيرة
لصالح القياس البعدي ،وبذلك يتم قبول الفرض الثاني.
أثر استخدام نموذج "شوارتز" في تنمية مهارات القراءة التأملية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
"القياسين :القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية "

17.5

20
12.2

15
10
5
0

القياس القبلي

القياس البعدي

شكل رقم( ) 3القياسين :القبلي ،والبعدي لمهارات القراءة التأملية لدى تالميذ المجموعة التجريبية
و يأتي هذا الفرض في إطار التأكيد على نتائج الفرض األول ،وليؤكد على األثر اإليجابي الستخدام
نموذج شوارتز في تنمية مهارات القراءة التأملية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ،ويرجع ذلك إلى:
 اإلجراءات المتبعة في كل خطوة من خطوات نموذج شوارتز؛ حيث حرصت الباحثة على جذب
انتباه التالميذ ،وتحقيق متعة التعلم لديهم.
 حرصت الباحث على توفير جو يسوده الحب واالحترام المتبادل وسيادة التعاون بين المعلم والتالميذ
وتشجيعهم على المشاركة اإليجابية داخل المجموعات التعاونية ،والتحدث أمام الزمالء واللجوء إلى
المعلم عند مواجهة أية مشكلة ،والتخلص من الخوف واالنطواء.
وتتفق تلك النتيجة مع ما تشير إليه بعض الدراسات ،ومنها:
- 288 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الخامس 2021

 دراسة كافالياوسكيني  ،جي  ،كامينسكييني  ،إل  ،وأنوسيني  ،إل (Kavaliauskienė, )2007
 G., Kaminskienė, L., & Anusienė, Lالتي سعت إلى تنمية الكفاءة اللغوية من خالل
التفكير التأملي في اللغة اإلنجليزية ألغراض محددة ( ،)ESPوأشارت إلى البحث في تأثير تأمالت
المتعلمين المكتوبة في إتقان اللغة.
 وتتفق تلك النتيجة مع نتائج الدراسات التي أشارت إلى تأثير نموذج "شوارتز" اإليجابي في تنمية
مهارات اللغة ومهارات التفكير ،ومنها دراسة "جالوي  )2009(Gallowayالتي هدفت إلى اختبار
أثر برنامج لتطوير الكتابة المستندة إلى التفكير الماهر لدى طلبة المرحلة األساسية ،وتوصلت
نتائجها إلى أن مهارات التفكير الماهر ساهمت في تطوير الكتابة لدى التالميذ في جميع معايير
الكتابة  ،وأن المنظمات البيانية ،وخرائط الكتابة المستمدة من تنمية التفكير وفق شوارتز أسهمت في
تطور مستوى الكتابة لدى التالميذ ،ودراسة الدراوشة ( )2014التي أثبتت فاعلية نموذج شوارتز في
تحسين مهارات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الرابع األساسي ،ودراسة السويط(
 ) 2014التي تحققت من فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى نموذج شوارتز في تنمية مهارات التفكير
الناقد لدى الطلبة الموهوبين من ذوي صعوبات التعلم ،ودراسة & Aizikovitsh-Udi, E.,
 (2015) Cheng, D.التي استخدمت نموذج شوارتز في تنمية التفكير الناقد لدى متعلمين في
فئات عمرية ممتدة من مرحلة الطفولة المبكرة و حتى مرحلة المراهقة في المدرسة الثانوية؛ وذلك
في سياق المحتوى في برنامج إضافي استهدف طالبًا من خلفيات ثقافية ومستويات اجتماعية
واقتصادية مختلفة ،و أظهرت النتائح نمو مهارات التفكير الناقد لدى المتعلمين ،ودراسة
معوض( )2016التي تحققت من فاعلية برنامج قائم على نموذج " شوارتز" في تنمية مهارات
التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثالث الثانوي العام في مادة علم النفس ،ودراسة الشيخ()2017
التي تحققت من فاعلية برنامج قائم على نموذج " شوارتز" في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى
تلميذات الصف الرابع األساسي ،و دراسة السعدي ( )2018إلى الكشف عن مدى فاعلية نموذج
شوارتز في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة األحياء بمديرية
تربية القادسية بالعراق؛ وأظهرت النتائج تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا وفق نموذج
" شوارتز" على طالب المجموعة الضابطة؛ مما يشير إلى األثر اإليجابي الستخدام النموذج في
تنمية التفكير الناقد ،ودراسة العوفي( )2020التي أشارت نتائجها إلى فاعلية برنامج قائم على نموذج
شوارتز في تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب المرحلة المتوسطة.
 نتائج الدراسات التي أشارت إلى أن مهارات القراءة؛ وبخاصة مهارات القراءة التأملية يمكن
تنميتها باستخدام إجراءات تدريس تدمج مهارات التفكير في المحتوى ،وتحث على على ضرورة
مراقبة المتعلم تفكيره في أثناء عملية التفكير ،منها دراسة الحوامدة( )2014التي تحقق فيها من
فاعلية استراتيجية قائمة على تعليم التفكير في تنمية مهارات القراءة ،ودراسة السمان( )2014التي
أشارت نتائجها إلى أن استخدام استراتيجية توليفية قائمة على المدخل الجمالي للقراءة له تأثير فاعل
في تنمية مهارات القراءة التأملية واإلبداعية لدى تالميذ الصف األول الثانوي المتفوقين عقليًا،
ودراسة سعودي( )2016التي أشارت إلى فاعلية برنامج قائم على نظرية العقول الخمسة في تنمية
مهارات القراءة التأملية لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي ،ودراسة الشمري( )2019تحققت من
فاعليه استراتيجية مقترحه قائمه على التعلم المنظم ذاتيًا في تنميه مهارات القراءة التأملية لدي تالميذ
المرحلة المتوسطة بمنطقه حائل ،ودراسة أبو القمصان( )2020التي تحققت من األثر اإليجابي
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الستخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مهارات القراءة التأملية والكفاءة الذاتية لدى تالميذ
المرحلة االبتدائية ،ودراسة محمد ( )2021التي أشارت إلى فاعلية نموذج تدريسي قائم على
نظريات القراءة في النقد األدبي لتنمية مهارات القراءة التفسيرية والقراءة التأملية لدى طالب
المرحلة الثانوية الفائقين دراسيًا في المدارس الحكومية ،وأشارت إلى فاعلية لتنمية مهارات القراءة
التأملية.
 ونتائج الدراسات التي تفيد إمكانية تنمية مهارات التفكير التأملي في سياق تدريس اللغة؛ باستخدام
إجراءات تدريس تنمي مهارات التفكير ومهارات اللغة لدى المتعلمين من خالل محتوى الدرس
اللغوي؛ ومن تلك الدراسات دراسة معادلة( )2015التي تحققت من األثر اإليجابي الستخدام
استراتيجية خرائط التفكير في تحسين االستيعاب القرائي والتفكير التأملي في مادة اللغة االنجليزية
لدى طلبة الصف العاشر األساسي ،ودراسة دراسة الصمداني( )2016التي أشارت إلى فاعلية
نموذج لتدريس اللغة اإلنجليزية قائم علي استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التحصيل
ومهارات التفكير التأملي لدي طالب المرحلة الثانوية ،ودراسة عبد الحليم (Safaa )2018
 M.Abdelhalimالتي أشارت إلى أن ممارسة التأمل الذاتي تحسن مهارات االستماع؛
فاالستراتيجية القائمة على الدمج بين نموذج الصف المقلوب في التدريس وممارسات التأمل الذاتي
لتحسين مهارات االستماع وتنظيم الذات لدى عينة من طالبات السنة التحضيرية من ذوي الكفاءة
اللغوية المتوسطة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 و يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء:
 عنصر الحرية القائم على االختيار الحر لدور التلميذ داخل المجموعة واإلجابة عن استفسارات
الزمالء داخل المجموعة.
 تشجيع التالميذ على توضيح النقاط الغامضة ،والتلخيص في صورة مبسطة وسهلة ،وطرح
التساؤالت ،وتحليل االفتراضات والتنبؤ باألحداث المتوقعة والمستقبلية ،وتنظيم المعلومات ،وإنهاء
المهام التي تم تكليفهم بها للوصول إلى األهداف المرجوة.
 تهيئة التالميذ واستثارة تفكيرهم بأساليب وطرائق مختلفة ،وتقديم أنشطة ومهام متعددة ،واالنتقال
بالعملية التعليمية من التمركز حول المعلم إلى التمركز حول المتعلم.
كما ترى الباحثة أن تفوق القياس البعدي على القياس القبلي للمجموعة التجريبية في مهارات
القراءة التأملية ،قد يرجع إلى أن نموذج "شوارتز":
 ساعد التالميذ على تذكر واستدعاء وتنشيط معرفتهم السابقة. ربط معلومات التالميذ السابقة بالالحقة. عمل على جذب التالميذ وساعدهم على تحديد الغرض من الموضوع. نظم عملية التفكير لدى التالميذ ،وذلك من خالل طرح تساؤالت واإلجابة عليها. وفر فرصا ً لالبتكار من خالل استدعاء المعرفة السابقة وصياغتها في صورة جديدة. قيِّم فهم التالميذ للموضوع من خالل مناقشة المعرفة المتعلمة ومقارنتها بالتعلم السابق.- 290 -
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يتضح مما سبق أن تعليم مهارات التفكير وتعلمها بدمجها بالمحتوى يسهم في تحسين تفكير
المتعلمين ،ويعزز تعلمهم؛ فامتالكهم هذه الهارات في محتوى منظم يسهم في تحسين أدائهم،
ويدعم رغبتهم في التعلم
نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع  ،وتفسيرها ،ومناقشتها:
نص السؤال الرابع على" :ما أثر استخدام نموذج شوارتز في تنمية عادات العقل لدى تالميذ الصف
األول اإلعدادي؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال اختبرت الباحثة صحة الفرضين :الثالث ،والرابع من فروض الدراسة،
ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
اختبار صحة الفرض الثالث :الذي ينص على أنه" :يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ≥  0.05بين
متوسطي درجات تالميذ المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في القياس البعدي لمقياس عادات العقل؛
لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية".
وللتحقق من صحة الفرض الثالث حسبت الباحثة متوسط الدرجات ،واالنحرافات المعيارية،
وقيمة (ت) للمجموعتين :التجريبية ،والضابطة في القياس البعدي ،و استخدمت اختبار (ت) للعينات
المتساوية غير المرتبطة ،وذلك لحساب داللة الفرق بين متوسطات درجات المجموعتين في القياس
البعدي لمقياس عادات العقل ،ويوضح جدول( )10تلك النتائج :
جدول( )10قيمة (ت) لدًللة الفرق بين
متوسطي درجات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في القياس البعدي لمقياس عادات العقل
المستوى

المجموعة

عدد
األفراد

المتوسط

اًلنحراف
المعياري

الدرجة الكلية
لمقياس عادات
العقل

التجريبية

30

23،37

3،375

الضابطة

30

18،28

2،994

درجة
الحرية
58

قيمة
(ت)
7،514

مستوى
الدًللة
0،01

حجم
التأثير
كبير
0،72

يتضح من جدول ( )10السابق ما يلي:
أن المتوسط الحسابي في التطبيق القياس البعدي للمجموعة التجريبية يساوي ( ،)23،37وهو
أكبر من المتوسط الحسابي في القياس البعدي للمجموعة الضابطة والذي يساوي ( ،)18،28وكانت قيمة
"ت" المحسوبة تساوي ( )7،514وهي دالة إحصائيًا عند مستوى 0،01؛ وهذا يعني أنه" :يوجد فرق
دال إحصائيًا عند مستوى  0،01بين متوسط ّي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس
البعدي في مقياس عادات العقل ،لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية" ،كما جاء حجم التأثير
كبيرًا في بعد المثابرة األكاديمية مما يدل على أن المتغير المستقل "استخدام نموذج شوارتز" له تأثير
على هذا البعد بدرجة كبيرة في القياس البعدي لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية ،وبذلك يتم
قبول هذا الفرض.
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أثر استخدام نموذج "شوارتز" في تنمية عادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
" القياس البعدي للمجموعتين :التجريبية ،والضابطة "

23.4
25
18.3
20
15
10
5
0
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

شكل رقم ( )4القياس البعدي لعادات العقل لدى تالميذ المجموعتين :التجريبية ،والضابطة
وترى الباحثة أن تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في عادات قد ترجع إلى:
 اإلجراءات المتبعة في كل خطوة من خطوات نموذج شوارتز ،والتي تستند إلى أسس تربوية وعلمية
مدروسة ،وتمر بخطوات وإجراءات منهجية منظمة ،وقد اتسمت بمناخ عام ساعد على زيادة الثقة
بالنفس والمشاركة اإليجابية من جانب التالميذ وإزالة الخوف والتوتر ،وتوفير األدوات والوسائل
التعليمية المناسبة وتنوعها.
كما ترجع الباحثة هذه النتيجة أيضا إلى استخدام (نموذج شوارتز) حيث تم:
 تقديم معلومات خطوات نموذج شوارتز للتالميذ؛ مما أدى إلى توفر درجة من الوعى لدى التالميذ
لما يقومون به في أثناء التنفيذ.
 مساعدة التالميذ على تنظيم المعلومات على نحو مبسط ،وتوظيفها في مواقف جديدة؛ جعل من
ً
وفعاال ،ويؤدي دورًا أساسيًا في الموقف التعليمي.
التلميذ عنصرًا نشطًا
 تنمية نقاط الضعف لديهم ،وإحداث تكامل بين :التدريس والتقييم.
 فنيات التدريب :والتي تمثلت في :التعلم التعاوني ،والنمذجة ،والعصف الذهنى ،والحوار والمناقشة،
و التفكير بصوت مرتفع ،و التغذية المرتدة ،و التعزيز.
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ً
فضال عن تنوع
 محتوى التدريب :حيث تضمنت الجلسات مجموعة من الدروس واألنشطة المختلفة،
طرائق العرض؛ األمر الذى جعل المتدربين يستمتعون بالمحتوى الذي يهيئ لهم الفرص لطرح
التساؤالت واالستجابة للتحديات ،والبحث عن حلول للمشكالت التي تواجههم
 االنتقال بالعملية التعليمية من التمركز حول المعلم إلى التمركز حول المتعلم؛ مما يؤدى إلى
المشاركة اإليجابية ،والفعالة من جانب المتعلمين في األنشطة المقدمة لهم في الجلسات.
 ويرجع ذلك –أيضا -إلى نمذجة خطوات نموذج شوارتز ،واالشتراك في المجموعات ،والمراقبة عن
بعد والتوجيه والتعقيب على ما توصلت إليه المجموعات التعاونية في أثناء التدريب ،والتفاعل المثمر
والجيد بين الباحث والمتدربين.
وتتفق تلك النتيجة مع نتائج الدراسات التي أشارت إلى فاعلية نموذج" شوارتز" في تنمية
عادات العقل ،ومنها دراسة كل من :صالح خليل الحجاحجة و أحمد يحيى الزق ( )2015التي نظرت
إلى عادات العقل بوصفها مكونًا يقع ضمن مكونات نموذج "شوارتز" ،وذكرى علي محمد الفراص،
وأحمد عبد الرحمن شمسان( )2018التي تحققت من األثر اإليجابي لبرنامج قائم على نموذج شوارتز
في تنمية عادات العقل والفاعلية الذاتية لدى المتعلمين ،وأشارت إلى أن تعليم مهارات التفكير وتعلمها
بدمجها في المحتوى من خالل نموذج شوارتز يسهم في تحسين تفكير المتعلم ،وتحسين أدائه ،ويساعد
على تكيفه ،و روعة جناد ومنال سلطان وريم غسان جحجاح( )2019التي تحققت من األثر اإليجابي
الستخدام نموذج شوارتز في تنمية دافعية التعلم لدى تالميذ الصف السادس األساسي .
كما تتفق مع نتائج الدراسات التي أكدت فاعلية أساليب التدريس غير التقليدية في تنمية عادات
العقل ،ومنها دراسة كل من :ريم أحمد عبد العظيم ( )2009التي تحققت من فاعلية برنامج قائم على
استراتيجيات التفكير المتشعب فى تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية وبعض عادات العقل لدى تالميذ
المرحلة اإلعدادية ،وضحي بنت حباب ( )2010التي استخدمت خرائط التفكير في تنمية عادات العقل،
وناصر السيد عبد الحميد عبيدة( )2011الذي تحقق في دراسته من األثر اإليجابي من استخدام استديو
التفكير في التدريس في تنمية عادات العقل المنتج ومستويات التفكير التأملي لدى تالميذ الصف األول
اإلعدادي ،والسعدي الغول يوسف( )2012الذي كشفت نتائج دراسته عن فاعلية استراتيجية الخرائط
الذهنية في تنمية التفكير التخيلي وبعض عادات العقل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،وغادة أحمد رأفت(
 )2016التي تحققت من فاعلية خرائط التفكير في تنمية عادات العقل ،و داليا محمد همام محمد()2018
الت ي تحققت من فاعلية برنامج قائم على استراتيجية خرائط التفكير في تنمية بعض مهارات عادات العقل
ومفهوم الذات لدى أطفال الروضة.
اختبار صحة الفرض الرابع الذي ينص على أنه" :يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى 0.05 ≥ αبين
متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين :القبلي ،والبعدي في مقياس عادات العقل
لصالح متوسط الدرجات في القياس البعدي.
وللتحقق من صحة الفرض الرابع حسبت الباحثة متوسطات الدرجات واالنحرافات المعيارية
وقيمة (ت) للمجموعة التجريبية في القياسين :القبلي والبعدي ،وقد استخدم اختبار (ت) للعينات
المرتبطة ،وذلك لحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين :القبلي،
والبعدي لمقياس عادات العقل ،ويوضح ( )11جدول التالي تلك النتائج :
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جدول( )11قيمة (ت) لدًللة الفرق بين
متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين :القبلي ،والبعدي لمقياس عادات العقل
المستوى
الدرجة
الكلية
لمقياس
عادات
العقل

التطبيق

عدد
األفراد

المتوسط

اًلنحراف
المعياري

القبلي

30

16،61

4،200

البعدي

30

23،37

3،375

درجة
الحرية

29

قيمة (ت)

11،041

مستوى
الدًللة

حجم
التأثير
كبير
0،64

0،01

يتضح من جدول ( )11ما يلي:
أن بالنسبة المتوسط الحسابي في القياس البعدي للمجموعة التجريبية يساوي ( ،)23،23وهو أكبر من
المتوسط الحسابي في القياس القبلي للمجموعة التجريبية الذي يساوي ( ،)16،61وكانت قيمة "ت"
المحسوبة تساوي ( )11،041وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 0،01؛ وهذا يعني أنه " :يوجد فرق
دال إحصائيًا عند مستوى  0،01بين متوسط ّي درجات المجموعة التجريبية في القياسين :القبلي،
والبعدي في الدرجة الكلية لمقياس عادات العقل ،لصالح متوسط درجات القياس البعدي" .كما جاء حجم
التأثير كبير؛ مما يدل على أن المتغير المستقل " استخدام نموذج شوارتز" له تأثير في المتغير التابع
(مقياس عادات العقل) بدرجة كبيرة لصالح القياس البعدي ،وبذلك يتم قبول الفرض الرابع.
أثر استخدام نموذج "شوارتز" في تنمية عادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
" القياسين :القبلي ،و البعدي للمجموعة التجريبية"

23.4
25
16.6

20
15
10
5
0

القياس القبلي

القياس البعدي

شكل رقم (  )5القياسين :القبلي والبعدي لعادات العقل لدى تالميذ المجموعة التجريبية
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وترجع تلك النتيجة إلى أن:
 نموذج شوارتز أدى إلى تنمية ملكة النقد لدى التالميذ من خالل حكمهم على اآلراء المطروحة،ً
فضال عن شعور التالميذ بالمتعة الذهنية والسعادة؛ نظرًا لتسليط الضوء عليهم ،وتحول أدوارهم
من متلقيين سلبيين إلى إيجابيين في فهم النص المقروء.
 ما تضمنه نموذج شوارتز من إجراءات ،وممارسة التالميذ تلك اإلجراءات داخل مجموعاتتعاونية ،ومشاركة معارفهم السابقة حول موضوع النص؛ األمر الذي ساعدهم في التغلب على
الصعوبات المتضمنة فيه.
تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الخرشة (  )2018التي أشارت إلى أن عادات العقل تحسن
مهارات التفكير االستنباطي لدى طلبة الصف العاشر األساسي
ودراسة جاد( )2020التي أشارت إلى أن استخدام استراتيجية الكتابة العلمية
االستقصائية( ) SWHفي تدريس العلوم تنمي التفكير التأملي وعادات العقل لدى تالميذ المرحلة
االبتدائية
 توفر بيئة تعلم خالية من الخوف ،وذلك من خالل المناقشة والتفاعل ،وعرض كل تلميذ لوجهة نظره،في حل المشكلة أو التساؤل المطروح ،من دون خجل أو خوف أو تردد ،أمام زمالئه في الفصل.
 عرض أنشطة متنوعة ربما ساعد علي زيادة التعلم ،وغرس في التالميذ روح المودة والتعاونوالتآلف بين تالميذ كل مجموعة.
 استناد التعلم في تلك االستراتيجية على مبدأ التفاعل من خالل العمل في إطار مجموعات ،وإناختلفت إجراءات التفاعل داخل المجموعات ،وعلى مبدأ التعاون؛ فالتلميذ يبحث ،ويجمع المعلومات،
ثم يناقش ويحاور ،ويفسر  ،ويطبق ،ويشترك مع أقرانه في مختلف األنشطة.
 وقد يرجع ذلك إلى أن هذه االستراتيجية ترتكز على تفعيل دور المتعلم في أثناء عملية التعلم ،فهوالذي يفكر ،ويشارك ،ويتفاعل ،ويناقش ،ويبحث ،ويجرب ،ويكتشف العالقات ،ويالحظ ،ويستنتج،
ويرتب المفاهيم ويصنفها؛ حيث أشارت نتائج الدراسات الى أن المتعلم في أثناء التعلم باستخدام
استراتيجيات ما وراء المعرفة والتي منها استراتيجية التدريس التبادلي يشارك بفاعلية في األنشطة
داخل غرفة الصف بحيث تأخذه إلى ما هو أبعد من االستماع السلبي إلى أخذ زمام المبادرة في
األنشطة التي يمارسها مع زمالئه.
 وربما يرجع إلى استخدام التقويم المستمر (مبدئي ـ دوري أو مرحلي ـ نهائي) ،وعرض الدروس فيصورة أسئلة حوارية يستجيب عليها التالميذ.
خالصة النتائج :
توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج  ،هي على النحو التالي :
 -1يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسط ّي درجات المجموعتين:التجريبية ،والضابطة في القياس البعدي
الختبار مهارات القراءة التأملية ،لصالح متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية.
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 -2يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسط ّي درجات المجموعة التجريبية في القياسين :القبلي والبعدي
الختبار مهارات القراءة التأملية ،لصالح متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياس
البعدي.
 -3يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسط ّي درجات المجموعتين  :التجريبية والضابطة في القياس البعدي
لمقياس عادات العقل ،لصالح متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية.
 -4يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسط ّي درجات المجموعة التجريبية في القياسين :القبلي ،والبعدي
لمقياس عادات العقل لصالح متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياس البعدي.
 توصيات الدراسة :
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث باآلتي :
 .1تضمين محتوى منهج اللغة العربية مهارات التفكير وعادات العقل ودمجها مع مفردات المادة
 .2ضرورة عناية كليات التربية بتدريب معلمي اللغة العربية قبل الخدمة ،على كيفية استخدام نماذج
دمج مهارات التفكير في محتوى منهج اللغة العربية .
 .3إعطاء دورات تدريبية للمعلمين في أثناء الخدمة حول نموذج شوارتز ،لتوظيفها في تنمية مهارات
القراءة التأملية ،وقياس عادات العقل.
 .4العناية بتنمية مهارات القراءة التأملية لدى التالميذ بجميع المراحل الدراسية ،باستخدام استراتيجيات
تدريسية حديثة .
 .5العناية بتنمية عادات العقل لدى التالميذ بجميع المراحل الدراسية ،في ضوء االتجاهات الحديثة.
 .6ضرورة عناية معلمي اللغة العربية بالتنويع في استخدام استراتيجيات تدريس حديثة؛ مما يساعد
المتعلم على اكتساب المهارات واالحتفاظ بها.
 .7االبتعاد عن طرائق التدريس التقليدية التي يكون فيها التلميذ سلبيًا ،والعناية بطرائق التدريس التي
تعتمد على المشاركة الفاعلة للمتعلم مثل استراتيجية التدريس التبادلي.
 .8ضرورة العناية بتنمية القراءة التأملية ،و عادات العقل في أثناء تدريس اللغة العربية.
 .9تشجيع معلمي اللغة العربية على توظيف عادات العقل في المناشط اللغوية؛ لما لها من تأثير إيجابي
في تنمية مهارات اللغة.
 .10إعداد أدلة لمعلمي اللغة العربية حول التطبيقات التربوية لعادات العقل في مناهج اللغة العربية،
وكيفية تدريب التالميذ عليها.
 .11عقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية؛ لتدريبهم على االتجاهات الحديثة في دمج عادات
العقل وتوظيفها في تدريس اللغة العربية.
 .12تضمين منهج اللغة العربية بمرحلة التعليم األساسي مناشط تسهم في تنمية التفكير التأملي من
خالل فنون األداء اللغوي.
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 .13اعتماد نموذج شوارتز كأحد نماذج بناء المنهج؛ وذلك من خالل تصميم وحدة تعليمية أو
مجموعة من الدروس وفق هذا النموذج.
 .14إجراء دراسات أخرى لتقصي أثر تدريس اللغة العربية باستخدام نموذج " شوارتز" في تنمية
مهارات لغوية أخرى.
 .15إجراء دراسات وصفية تتقصى العالقة بين نموذج شوارتز ،وكل من عادات العقل ،ومهارت
األداء اللغوي.
 .16إجراء دراسات تجريبية تدرس أثر استخدام نموذج شوارتز في تدريس اللغة العربية على
متغيرات أخرى ،ولدى عينات مختلفة ولصفوف دراسية أخرى.
 .17إدراج عادات العقل والقراءة التأملية في تصميم محتوى مناهج اللغة العربية ،وممارستها
ممارسة فعلية من خالل مناشط ومواقف حقيقية.
 .18إدراج نموذج شوارتز ضمن الدورات التدريبية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم ممثلة في
توجيه اللغة العربية؛ لتعريف المعلمين به ،وتدريبهم على تطبيقه.
 .19ضرورة مراعاة مطوري مناهج اللغة العربية والمدرسين مستوى عادات العقل والقراءة التأملية
المتوافرة لدى المتعل مين ،عند تطوير المناهج وتدريسها للمتعلمين من حيث استخدام طرائق
التدريس ،والمناشط التعليمية ،وأساليب التقويم المناسبة ،والنماذج التعليمية.
 دراسات وبحوث مقترحة :
في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج  ،يقترح الباحث إجراء البحوث اآلتية:
 برنامج مقترح لتدريب معلمي اللغة العربية على تنمية مهارات القراءة التأملية لدى تالميذ مرحلةالتعليم األساسي.
 برنامج مقترح لتدريب معلمي اللغة العربية على تنمية عادات العقل لدى تالميذ مرحلة التعليماألساسي.
 أثر استخدام نموذج شوارتز في تنمية مهارات التفكير المختلفة لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي أثر توظيف استراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل التالميذ بطيء التعلم. أثر استخدام نموذج" شوارتز" في تدريس اللغة العربية في تنمية مهارات القراءة اإلبداعية ،والقراءةالتفاعلية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.
 أثر استخدام نموذج شوارتز في تدريس اللغة العربية في تنمية كفاءة الذات ،والدافعية لتعلم اللغةلدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.
 فاعلية برنامج قائم على عادات العقل في تنمية مهارات القراءة التأملية لدى تالميذ المرحلةاإلعدادية.
 إجراء المزيد من األبحاث التربوية للكشف عن واقع عادات العقل والقراءة التأملية لدى المتعلمين فيمراحل التعليم المختلفة ،وتعرف مدى ارتباطهما بالتفوق الدراسي.
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لدى الطالب المتفوقين والعاديين بالصف األول الثانوي العام .مجلة التربية الخاصة ،الصادرة من
مركز المعلومات التربوية والنفسية بجامعة الزقازيق.ع  ،14ص ص .113 -50
سعودي ،عالء الدين حسن .)2009(.استخدام مدخل القراءة اًلستراتيجية في تنمية الفهم الناقد والوعي
بمهاراته لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،المؤتمر العلمي الحادي والعشرون للجمعية المصرية
للمناهج وطرق التدريس  ":تطوير المناهج الدراسية بين األصالة والمعاصرة29 -28 ،يوليو ،مج ،3
ص ص .1160 -1072
سعودي ،عالء الدين حسن .)2013(.منهج قائم على مهارت القرن الحادي والعشرين لتنمية القراءة
االبتكارية واستقاللية التعلم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية باستخدام استراتيجية إعادة إنتاج النص،
مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس  ،كلية
التربية ،جامعة عين شمس ،ع  ،192ص ص .54 -15
سعودي ،عالء الدين حسن .)2016 (.برنامج قائم على نظرية العقول الخمسة لجاردنر لتنمية مهارات
القراءة التأملية وإثارة الدافعية لتعلمها لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،مجلة دراسات في المناهج
وطرق التدريس ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس  ،كلية التربية ،جامعة عين شمس،ع
 ،217ج ،2ص ص.44 -16
سعيد ،أيمن حبيب  .)2006 (.أثر استخدام استراتيجية" حلل -إسأل -استقصي" على عادات تنمية
عادات العقل لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل الكيمياء ،المؤتمر العلمي العاشر :التربية
العلمية تحديات الحاضر ورؤى المستقبل ،الجمعية المصرية للتربية العلمية ،مج .464 -391 ،2
سليمان ،محمود جالل الدين.)2015(.نموذج إجرائي قائم على أساليب القراءة لتنمية مهارات اًلستيعاب
القرائي للموهوبين والمتفوقين ،المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة"
القراءة للجميع  :المتفوقين ،وذوي االحتياجات الخاصة" ص ص .297-249
السمان ،مروان أحمد محمد .)2014 (.استراتيجية توليفة قائمة على المدخل الجمالي للقراءة لتنمية
مهارات القراءة التأملية واإلبداعية لدى طالب المرحلة الثانوية المتفوقين عقليًا  ،مجلة القراءة
والمعرفة ،الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،ع  ،155ج ،1ص
ص .128 -81
سنجي ،سيد محمد سيد .)2016 (.استخدام استراتيجية التفكير جهريًا في تنمية مهارات الفهم القرائي
وفاعلية الذات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،مجلة القراءة والمعرفة  ،الجمعية المصرية للقراءة
والمعرفة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،ع  ،180ج  ،2ص ص.46 -1

- 300 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الخامس 2021

السويط ،مذود بن محروث مذود  .)2014 (.فاعلية برنامج تدريبي مستند على نموذج شوارتز لتنمية
مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم( رسالة دكتوراه منشورة) كلية
الدراسات العليا ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،األردن ،متاح بتاريخ 7مارس  2021على الرابط:
https://search.mandumah.com/Record/861111/Description#tabnav
السيد ،يسري مصطفى .)2010(.إثاره دافعية التلميذات للتعلم ،أبوظبي ،مركز االنتساب الموجه ،كلية
التربية  ،جامعة اإلمارات
شمام ،عاصم أحمد خليل و بن كتيلة ،فتحية.)2019 (.مستوى عادات العقل السائدة لدى تالميذ المرحلة
المتوسطةفي مادة الرياضيات من وجهة نظر مدرسيهم ،مجلة العلوم النفسية والتربوية ،جامعة
الوادي بالجزائر ،مج  ،8ع  ،1ص ص .54 -40
الشمري ،زيد بن مهلهل  .)2019(.فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم المنظم ذاتيا ً في تنمية
مهارات القراءة التأملية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة بمنطقة حائل ،مجلة دراسات عربية في
التربية وعلم النفس ،رابطة التربويين العرب ،مصر ،ع ، 106ص ص .110 - 72
شوارتز ،روبرت ،و بيركنز دي إن .)2003(.تعليم مهارات التفكير :القضايا واألساليب دليل الممارس
لتعليم التفكير(ترجمة عبد هللا النافع وفادي دهان) الرياض :النافع للبحوث واالستشارات التعليمية.
الشيخ ،أحالم محمد عامر  .)2017(.برنامج قائم على نموذج شوارتز في تنمية مهارات التفكير الناقد
في مادة العلوم والحياة لدى تلميذات الصف الرابع األساسي في غزة(رسالة ماجستير منشورة) كلية
التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،متاح على الرابط:
https://search.mandumah.com/Record/875340
الصمداني ،هاشم بن احمد .)2016(.فاعلية نموذج لتدريس اللغة اإلنجليزية قائم علي استراتيجيات ما
وراء المعرفة في تنمية التحصيل ومهارات التفكير التأملي لدي طالب المرحلة الثانوية  .مجلة
القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس .ع (،)172
ص ص .223 -172
الطنطاوي ،محمود .)2017(.عادات العقـل وعالقتها باالحتراق النفـسي والدافعيـة نحو العمل لدي معلمي
اإلعاقة الفكرية ،مجلة التربية الخاصة والتأهيل ،مج ،6،ع  ،21ص ص .151 -93
عافشي ،ابتسام عباس .)2016(.مستوى طالبات كلية التربية في التفكير التأملي وعالقته بمهارات التحليل
القرائي ،مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر ،مج  ،35ع  ،169ج ،2ص ص .89 -55
العبادي ،ضاري خميس .)2019(.سيكولوجية عادات العقل والسلوكيات الذكية( التعود العقلي)،
العراق :مكتب اليمامة للطباعة والنشر.
عبد الباقي ،فوزي عبد الغني خالد .)2015(.استراتيجية مقترحة قائمة على النظرية البنائية لتنمية
مهارات القراءة النقدية لدى تالميذ الحلقة اإلعدادية ،مجلة القراءة والمعرفة  ،الجمعية المصرية
للقراءة والمعرفة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،ع  ،167ج ،2ص ص .234 -313
عبد الحليم ،أحمد المهدي  .)1999(.رؤية جديدة لتعلم اللغة العربية وتعليمها ،مؤتمر أعالم دمياط الثاني
عشر ( 6-5إبريل) ،كلية التربية بدمياط ،جامعة المنصورة .
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عبد الرحمن ،بدر رمزي عبد هللا ،وإبراهيم ،أحمد سيد محمد ،و محمد ،عبد الرحيم فتحي.)2019(.
يعض مهارات التفكير التأملي الالزمة لطالب الصف األول بالمرحلة الثانوية في ضوء نظرية
رايجلوث التوسعية ،المجلة العلمية لكلية التربية ،جامعة أسيوط ،مج  ،35ع  ،12ج  ،2ص ص
.710 -676
عبد الرحمن ،هدى مصطفى محمد .)2011 (.فاعلية استخدام استراتيجيات لتدريس القراءة قائمة على
الذكاءات المتعددة في تنمية التحصيل المعرفي والفهم القرائي لدى تالميذ الحلقة اإلعدادية ،مجلة
دراسات في المناهج وطرق التدريس ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس  ،كلية التربية،
جامعة عين شمس ،ع  ،167ص ص .184 -138
عبد الرحيم ،طارق نور الدين محمد .)2018(.عادات العقل ،والدافعية العقلية ،والتخصص الدراسي
والجنس كمتغيرات تنبؤية لكفاءة التعلم اإليجابية لدى طالب جامعة سوهاج ،مجلة كلية التربية
بسوهاج ،ع ،52ص ص .559 -437
عبد العظيم ،ريم أحمد .) 2009(.فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التفكير المتشعب فى تنمية مهارات
الكتابة اإلبداعية وبعض عادات العقل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،مجلة القراءة والمعرفة ،
الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،ع  ،94ص ص.112 -32
عبد الغني ،أميمة بكري حسين  .)2012 (.مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي،
مجلة القراءة والمعرفة  ،الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس،ع
 ،130ج ،1ص ص .64 -58
عبد الوهاب ،صالح شريف و الوليلي ،إسماعيل حسن .)2011 (.العالقة بين كل من عادات العقل
المنتجة والذكاء الوجداني وأثر ذلك على تحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية من الجنسين،
مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورة،ج ،1ع  ،76ص ص .295 -230
عبيد ،وليم  ،عفانة ،عزو .)2013(.التفكير والمنهاج المدرسي ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
عبية ،ناصر السيد عبد الحميد .)2011(.استخدام استديو التفكير في تدريس الرياضيات لتنمية عادات
العقل المنتج ومستويات التفكير التأملي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ،مجلة دراسات في
المناهج وطرق التدريس ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة عين
شمس،ع  ،172ص ص 147 -102
العتيبي  ،وضحى بنت حباب بن عبد هللا  .)2014 (.فاعلية تدريس العلوم وفق نموذج مقترح قائم على
التعلم التأملي في تنمية مهارات التفكير التأملي والفهم القرائي للنصوص العلمية لدى طالبات المرحلة
المتوسطة ،مجلة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،كلية التربية ،جامعة عين
شمس،ع  ،149ج  ،2ص ص .213 -175
عراقي ،نهي سمير .)2007(.فاعلية نموذج أبعاد التعلم في تنمية عادات العقل المنتجة والتحصيل لدي
طالب المرحلة الثانوية من خالل تدريس مادة الفلسفة(رسالة ماجستير غير منشورة) كلية التربية،
جامعة عين شمس.
عزيز ،مجدى .)2015(.التدريس اإلبداعي وتعلم التفكير .القاهرة ،عالم الكتب.
العساسلة ،سهيلة محمد سالم .)2012 (.أثر برنامج تدريبي على مهارات التفكير الناقد في تنمية التفكير
التأملي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن ،مجلة جامعة النجاح الوطنية ،مج  ،26ع ،.7
ص ص .1678 -1655
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علي ،إبراهيم محمد  .)2018 (.استخدام التدريس التأملي في تنمية بعض مهارات القراءة التحليلية لدى
تالميذ الصف األول اإلعدادي ،مجلة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،كلية
التربية ،جامعة عين شمس .ع  ،200ج  ،1ص ص.111 -75
العماوي ،جيهان أحمد.)2009 (.أثر استخدام طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة على تنمية التفكير
التأملي لدى طلبة الصف الثالث األساسي(رسالة ماجستير غير منشورة) كلية التربية ،الجامعة
اإلسالمية بغزة
عمور ،أميمة محمد  .)2005(.أثر برنامج تدريبي قائم علي عادات العقل في مواقف حياتية في تنمية
مهارات التفكير اإلبداعي لدي طلبة المرحلة األساسية( رسالة دكتوراه غير منشورة) جامعة عمان
العربية للدراسات العليا ،عمان.
العوفي ،إبراهيم عوض هللا رجاء  .)2020(.برنامج قائم على نموذج شوارتز لتنمية مهارات القراءة
الناقدة لدى طالب المرحلة المتوسطة ،مجلة دراسات العلوم التربوية ،عمادة البحث العلمي ،الجامعة
األردنية ،مج  ،47ع  ،3ص ص .280-263
نموذجا" دعوة
غادة حمود الحويطي )1018 (.عادات العقل وكيفية تنميتها" التدريس التبادلي
ا
ًلستخدام الذكاء في كافة جوانب الحياة ،القاهرة :عالم الكتب
غضون ،سماح .)2020(.فاعلية برنامج قائم على نموذج شوارتز في تنمية مهارات التواصل الرياضي
لدى طلبة الصف الثامن األساسي ،مجلة جامعة تشرين،اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الالذقية ،سورية،
مج  ،42ع  ،3ص ص 214 -199
الفراص ،ذكرى علي محمد ،و شمسان ،أحمد عبد الرحمن .)2018(.أثر برنامج قائم على نموذج
شوارتز في تنمية عادات العقل والفاعلية الذاتية في الفيزياء لدى طالبات الصف األول الثانوي،
المجلة العربية للتربية العلمية والتقنية ،ع  ،7ص ص .58 -34
قاسم ،معتبر  .)2014(.الدافعية والتعلم مردود كبير باقل جهد ،الرياض ،وزاره التربية والتعليم ،مجلة
المعرفة ،ع 166
قطامي ،نايفة .)2013 ( .نموذج شوارتز وتعليم التفكير ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
قطامي ،نايفة و السكاكر ،عبد العزيز .)2015(.أثر برنامج تدريبي في التفكير مستند إلى نموذج
شوارتز على مهارة حل المشكالت لدى الطلبة الموهوبين في المملكة العربية السعودية ،المجلس
العربي للموهوبين والمتفوقين المؤتمر العاشر ،ص ص.88 -845
قطامي ،يوسف و عمور ،أميمة محمد .)2005(.عادات العقل والتفكير (النظرية والتطبيق)  ،عمان ،
األردن  ،دار الفكر ناشرون وموزعون
كوستا ،كاليك.)2003( .استكشاف وتقصي عادات العقل(.ترجمة :حاتم عبد الغني).الرياض :دار الكتاب
التربوي للنشر والتوزيع.
اللبودي ،منى إبراهيم  .)2011 (.تقويم نواتج التعلم في مجال القراءة بمرحلة التعليم قبل الجامعي في
مصر ،مجلة القراءة والمعرفة  ،الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،كلية التربية ،جامعة عين
شمس،ع  ،118ج ،1ص ص .246 -203
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النافع ،عبد هللا .)2001(.برنامج التدريب على تعليم مهارات التفكير العليا ضمن المواد الدراسية بمدارس
الملك فيصل ،مجلة البيان ،الرياض :ع  ،10ص ص 18 -14
الناقة ،محمود كامل وطعيمة ،رشدي أحمد .)2006(.تعليم اللغة اتصالياا بين المناهج واًلستراتيجيات،
منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ( إيسسكو).
الناقة ،محمود كامل.)2014(.أسس تطوير المناهج الدراسية ومعاييره في ضوء التحديات المعاصرة،
مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،كلية
التربية ،جامعة عين شمس،ع  ،206ص ص.48-15
النشوي ،حسين إبراهيم .)2011(.فاعلية برنامج تدريبي قائم على النظرية البنائية في تنمية بعض
عادات العقل لدى دارسات الفصل الواحد(رسالة ماجستير غير منشورة) ،معهد الدراسات التربوية،
جامعة القاهرة.
النواب ،ناجي و حسين ،محمد .)2013 (.عادات العقل والتفكير عالي الرتبة وعالقتهما بالفاعلية الذاتية
لدى طلبة كليات التربية .مجلة العلوم اإلنسانية ،بالعراق .ع  ،19ص ص .172 -149
نوفل ،محمد بكر .)2006(.عادات العقل الشائعة لدي طلبة المرحلة األساسية العليا في مدارس وكالة
الغوث الدولية في األردن ،مجلة المعلم الطالب ،األونروا ،اليونسكو ،ع ، 2، 1ص ص .110.-25
نوفل ،محمد بكر .)2010 (.تطبيقات عملية فى تنمية التفكير باستخدام عادات العقل  ،ط ،2عمان :دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
يوسف ،السعدي الغول  .)2012(.فاعلية استراتيجية الخرائط الذهنية في تنمية التفكير التخيلي وبعض
عادات العقل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،مجلة كلية التربية بالوادي الجديد ،جامعة أسيوط ،ع ،7
ص ص .213-135
مارزانو  ،روبرت )2000(.أبعاد التعلم بناء مختلف للفصل الدراسى (ترجمة :جـابر عبـد الحميد)
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The using of the "Schwartz" model in teaching Arabic; To develop the
contemplative reading skills and habits of mind among the first year middle
school pupils

Safaa Mohamed Mahmoud Ebrahim
Faculty of education, Alex University
Abstract
The aim of the current research is to develop the contemplative reading skills
and habits of mind among first-grade middle school pupils. By using the
"Schwartz" model in teaching Arabic, the results indicated that: There is a
statistically significant difference at the level of α 0.05 between the mean scores
of the two groups: the experimental and control groups in the post-measurement
test of contemplative reading skills, in favor of the average scores of the
experimental group, and that “there is A statistically significant difference at a
level of 0.05 between the mean scores of the two groups: the experimental and
control subjects in the post-measurement of the habits of mind scale in favor of
the average scores of the experimental group. Among them are: The effect of
using the Schwartz model on developing the different thinking skills of students
of the basic education stage, and conducting more educational research to reveal
the reality of the habits of mind and contemplative reading of learners in
different stages of education.

Keywords : Reflective Reading ,Habits of mind, Schwartz -
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