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 ممخص البحث
 ؼ الدراسة ىد

ىدفت الدراسة إلى تحديد بعض ميارات التفكير التأممي الالزمة لطالب الصف األول       
 ة  الثانوي في ضوء نظرية رايجموث التوسعي

 مجموعة الدراسة 
( طالبا بمدرسة كودية اإلسالم 13مجموعة من طالب الصف األول الثانوي بمغ عددىم )     

 محافظة أسيوط –إدارة ديروط التعميمية  –الثانوية المشتركة 
 إجراءات الدراسة

تأممي تم إعداد مجموعة من أدوات الدراسة وموادىا اشتممت عمي: قائمة بميارات التفكير ال     
وفقا لنظرية رايجموث التوسعية بما تطمبو من إعداد كتاب الطالب، ودليل المعمم، وبتطبيق ىذه 
المواد واألدوات عمى مجموعة الدراسة تم التوصل إلى نتائج الدراسة وتفسيرىا، وتقديم التوصيات 

 والمقترحات. 
 الثانوي  تـ تحديد بعض ميارات التفكير التأممي الالزمة لطالب الصؼ األوؿ 

وأوصت الدراسة بتطبيق النظرية التوسعية في بقية فروع المغة العربية كالنحو        
والقراءة....إلخ وكما أوصت الدراسة بأىمية تطبيق النظرية التوسعية عمى المواد الدراسية 

والتفكير  األخرى، وأخيرا اإلفادة من البرنامج في تنمية أنواع أخري من التفكير كالتفكير التفنيدى
 النقدي والتفكير االستداللي.

 
 
 
 
 
 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 مقدمة
            التدريس في مدارسنا بحاجة إلي تعمم ميارات التفكير المختمفة وتنميتو 

التفكير الرياضي......(، في ضوء  –التفكير االستداللي -التفكير التأممي-)التفكير الناقد
ة لرايجموث واحدة من تمك النظريات التي قد تخدم النظريات التربوية الحديثة والنظرية التوسعي

 عند تطبيق خطواتيا ميارات التفكير المختمفة.

لمجوانب البالغية والنصوص األدبية بالمرحمة الثانوية الحظ ومن خالل تدريس الباحث 
التضاد  –األسموب –الكناية –أن الطالب لدييم خمط وتداخل  بين المفاىيم البالغية )االستعارة 

اشرح األبيات شرحا -..( فمثال ال يقدر الطالب عمى التميز بين) ىات من األبيات صورة بيانية.
ىات محسنا بديعيا وبين سر جمالو( لذلك فيم  –استخرج من األبيات أسموبا وبين غرضو –أدبيا 

يحتاجون إلى تعمم ميارات تفكير مثل ميارات التفكير التأممي مثال كي تساعدىم عمي الربط 
يجاد العالقات بين تمك المفاىيم من خالل األمثمة البسيطة الحياتية ثم التدرج إلى األمثمة وا  

  األكثر تعقيدا من الشواىد الشعرية والنصوص األدبية، وىذا ىو لب عمل النظرية التوسعية.

ولقد أشارت بعض الدراسات إلى أن النظرية التوسعية بما تتضمنو من تعمم يبدأ من العام 
ومن عرض شامل وموجز لعناصر الميمة التعميمية الرئيسة المراد تنظيميا، ثم يتبع ذلك  لمخاص

التفصيل والتوسع في ىذه العناصر شيئا فشيئا، بشرط أن تتم عممية ربط كل مرحمة تعميمية 
بالمرحمة التي تمييا أو تسبقيا، وىو ما قد يجعميا من االتجاىات الناجحة في تدريس البالغة 

( ودراسة ىويدا 2001دراسة البعمي) ض القصور في مقرراتيا، ومن ىذه الدراسات:وعالج بع
  (.2010( ودراسة الحمفاوي )2009( ودراسة عمران )2005( ودراسة أبوبكر)2005)

من النظريات الحديثة التي وضعيا  Reigeluth Elaborationوتعد النظرية التوسعية  
المستوى الموسع، وىو المستوي الذي يتناول تنظيم رايجموث وىي تعالج تنظيم المحتوى عمى 

وتعميم أكثر من مفيوم أو مبدأ أو إجراء تعميمي في الوقت نفسو. وتقوم النظرية التوسعية عمى 
 ثالثة مبادئ أساسية ىي:

 يبدأ التعمم من األفكار العامة المجردة ثم يتدرج إلى األمثمة المادية المحسوسة. -
 عمى إلى أسفل، أي من العام إلى الخاص. يسير تنظيم المحتوى من أ -



 أحمد سيد محمد إبراىيـأ.د/            ميارات التفكير التأمميبعض 
  عبد الرحيـ فتحي محمد  د/ 
 بدر رمزي عبد اهلل عبد الرحمف/ أ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

   2910ديسمرب    -جسء حاني -الخاني عشر   العدد   -  33  جمللدا 766
 

 

يبدأ التعمم بعرض شامل وموجز لعناصر الميمة التعميمية الرئيسة المراد تنظيميا، ثم يتبع  -
ذلك التفصيل والتوسع في ىذه العناصر شيئا فشيئا، بشرط أن تتم عممية ربط كل مرحمة 

ية، وتعمميا يتطمب إعمال العقل، ولما كانت البالغة أىم فروع المغة العرب  تعميمية بالمرحمة
واستخدام ميارات التفكير العميا، والتدبر والتأمل في النصوص األدبية فإن تنمية ميارات 
التفكير التأممي وتحديدىا يعد أحد المتطمبات الرئيسة لمطالب أثناء تعمم البالغة، ومن 

اىيم المجردة والمحسوسة، مياراتو ربط المعمومات الجديدة بالفيم السابق، التفكير في المف
تنمية  تحميل موضوعات مختمفة وتقييميا، تطبيق استراتيجيات جديدة في مواقف غير مألوفة،

 الشعور الذاتي والوعي النفسي واالتصال بكافة أنواعو.
وفي ىذا الصدد ذكر ىاشم نقال عن باريل: أن التفكير التأممي يتضمن التحميل واتخاذ       

ق عممية التعمم ويحدث خالليا وبعدىا، والذي يفكر تفكيرا تأمميا قادر عمى ربط القرار، وقد يسب
األفكار بالخبرات السابقة والحالية والتنبؤ بيا ويسأل نفسو ويتساءل ويقيم الموقف، والمتأمل ىو 
الذي يخطط ويراقب دائما، ويقيم أسموبو في العمميات والخطوات التي يتخذىا إلصدار القرار 

، وىو يقاوم المجوء لمحمول الجاىزة والنمطية، ويمجأ لمتفكير في بدائل لمواجية ىذه المناسب
 (.31، 2132المواقف. )ىاشم الجدبة، صفية ،

والبالغة كفرع ميم من فروع المغة، تحتاج منا، أن نعمل ضروبا من التفكير لنصل 
وىو الزم وضروري لفيم المغة لدقائق أسرارىا الجمالية. والتفكير التأممي واحد من ىذه األنواع، 

مسرحية..........إلخ( إال -رواية –مقال  –قصة -وتذوق الجمال فييا، فما من عمل أدبي )شعر
واحتاج من مؤلفو أو قارئو أو مستمعو إلى إعمال لشتي أنواع التفكير ليصل إلى غاياتو. فيل 

ابة بالنفي، ألن ميارات التفكير يمكن االستغناء عن التفكير التأممي في تعاممنا مع المغة؟ واإلج
       عامة والتأممي خاصة يستخدميا اإلنسان آليا في تعاممو مع المغة سواء أدرك ذلك ووعاه أم

 يفعل.     لم 
( التي ىدفت إلى 2013ومن الدراسات التي أكدت أىمية التفكير التأممي دراسة جالل )

البالغة وأثرىا في تنمية التحصيل والتفكير استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس 
لدى طالب الصف األول الثانوي وأسفرت نتائج الدراسة عن: وجود فروق ذات داللة التأممي 

إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار 
 التجريبية.التحصيل والتفكير التأممي في البالغة لصالح المجموعة 
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ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التفكير التأممي لدى طمبة  (2007)دراسة الشكعة    
البكالوريوس والدراسات العمىا بجامعة النجاح الوطنية، وأظيرت النتائج أن مستوى التفكير التأممي 

ذات داللة  عند طمبة البكالوريوس والدراسات العمىا كان جيدا   كما أظيرت النتائج وجود فروق
 في مستوى التفكير التأممي لدى طمبة البكالوريوس  5%)إحصائية عند مستوى الداللة )

         والدراسات العمىا بجامعة النجاح الوطنية بين طمبة الكميات العممية واإلنسانية لصالح 
 الكميات اإلنسانية.

        توسعية، وكذلك ونظرا لتأكيد الدراسات التي سبق عرضيا عمي فاعمية النظرية ال
أىمية التفكير التأممي ومياراتو، ، وكيفية تنميتو عند الطالب، فإن الدراسة الحالية تسعي لتنمية 
          ميارات التفكير التأممي لدي طالب الصف األول الثانوي، وال سيما أن النظرية التوسعية 

 أىداف الدراسة.    المكونات( قد تسيم في تحقيق-المبادئ –الخطوات -)األسس

 مشكمة البحث
يسعى الباحث إلي تحديد ميارات التفكير التأممي الالزمة في ضوء نظرية رايجموث 
التوسعية، حيث يقل االىتمام بميارات التفكير بوجو عام ويركز المعممون في تدريسيم عمى أنواع 

كير األخرى التي تخاطب التفكير التي تضمن التذكر والفيم واالستيعاب فقط، دون ميارات التف
كما الحظ الباحث من خالل تدريسو مقرر البالغة بالمرحمة الثانوية عامة  جميع ممكات اإلنسان.

والصفوف األولي خاصة أن المفاىيم البالغية تقدم بشكل مفكك وغير مترابط وغير توسعي 
مختمفة، نظرا ألن وبشكل غير بنائي، وبالتالي يجد الطالب صعوبة في تعمم ميارات التفكير ال

محتوى مقرر البالغة لمصف األول الثانوي يتضمن تدريس مقدمة موجزة عن البالغة وعموميا 
            ثم يدرس طالب الصفوف األولي )البيان( التشبيو واالستعارة في الفصل الدراسي األول

           وي البديعوالكناية والمجاز في الفصل الدراسي الثاني ويدرس طالب الصف الثاني الثان
التوكيد (  -القصر–تورية( والمعاني)األساليب الخبرية واإلنشائية –سجع–جناس-مقابمة -)تضاد

وتكمن المشكمة ىنا في أن الطالب مطموب منيم معرفة وفيم كل ما سبق في دراستيم األولي 
 لمنصوص األدبية بالصف األول الثانوي.  

( معمما 22نة عشوائية من معممي المغة العربية )طبق الباحث استبانة استطالعية لعي
يمثمون عددا من المدارس الثانوية التابعة إلدارة ديروط التعميمية، وضمت االستبانة خمس 
ميارات )تفكير تأممي( التي يراىا المعممون متحققة عند طالب الصف األول الثانوي، وصنفت 

 الميارات كالتالي:
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 من إجابات المعممين.01.01صمت عمى نسبة ميارات متحققة بصورة كبيرة ح % 
  12ميارات متحققة بصورة متوسطة حصمت عمى نسبة.% 
  20ميارات متحققة بصورة ضعيفة حصمت عمى نسبة.% 
وىذه النتائج تشير لتدني التفكير التأممي لدي طالب الصفوف األولي بالمرحمة الثانوية،       

ميارات التذوق األدبي والتفكير التفكير التأممي  كما تتفق مع عدة دراسات أشارت إلى تدنى
( ودراسة عبد 1020دراسة الزيني)ومدى الحاجة إلى تحديدىاوضع برامج لتنميتيا، مثل 

 .201)( ودراسة عبد الرحيـ )2013النبي)

وتأتي الدراسة الحالية كمحاولة الستخدام نظرية رايجموث التوسعية في تدريس البالغة 
ت التفكير التأممي والتي قد تسيم ليس في عالج نواحي القصور في تدريس لتنمية بعض ميارا

البالغة فقط بل في تجربة بعض النظريات الحديثة التي قد تثري المقرر البالغي وتقدمو بشكل 
يتالءم مع التعمم القبمي والتعمم ذي المعني من خالل شبكة المفاىيم البالغية )خرائط المعرفة(، 

م في زيادة فعالية التدريس من خالل دليل المعمم المبني عمى النظرية التوسعية كما أنيا قد تسي
 واألنشطة التعميمية المصاحبة.   

 نظرية " رايجموث " التوسعيةمصطمحات البحث: 
ىي نظرية تربوية تعالج تنظيم محتوى المادة الدراسية وتعميمو عمى المستوى الموسع وىو    

م وتعميم أكثر من مفيوم أو مبدأ أو إجراء تعميمي في الوقت نفسو، المستوى الذي يتناول تنظي
بحيث تكون ىذه المعمومات محتوى وحدة دراسية أو منيج تعميمي يدرس في سنة أو فصل 

 (1999،92دراسي أو شير. )حسن، زيتون،

 ولغرض ىذه البحث تعرف النظرية التوسعية إجرائيا بأنيا: نظرية موسعة لمتدريس تبدأ      
المعاني( ثم يتبع ذلك التفصيل -البديع-بعرض شامل وموجز لمفيوم البالعة وعموميا )البيان

مما يساعد عمى تنمية  فشيئا باألمثمة الحياتية والشواىد الشعريةالتوسع في ىذه العناصر شيئا و 
عممية ربط لكل عنصر أو ميمة لدي طالب الصف األول الثانوي، كما تتم  التذوق األدبي

         ية بالمرحمة التي تمييا أو تسبقيا، وفي النياية يتم تحديد نقاط القوة والضعفتعميم
 بالعمل األدبي. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  التفكير التأممي
يعرف كشكو التفكير التأممي: بأنو" نشاط عقمي لمفرد في المواقف التعميمية التي أمامو        

اذ القرارات واإلجراءات المناسبة وتحديد نقاط القوة والضعف وكشف المغالطات المنطقية واتخ
 (8: 2113بناء عمى دراسة واقعية منطقية لمموقف التعميمي" )كشكو، 

وعرفو مجدي حبيب بأنو: تأمل الفرد لمموقف الذي أمامو وتحميمو إلى عناصره، ورسم     
 (1، 2132الخطط الالزمة حتى يصل إلى النتائج في ضوء الخطط المرسومة. )ىاشم الجدبة ،

بأنو نشاط عقمي يقوم بو طالب الصف  يعرؼ التفكير التأممي إجرائياغرض البحث ول
األول الثانوي خالل دراستو األعمال األدبية يقوم عمى تأمل النص األدبي وتحميمو إلى عناصره 

خيال( ورسم الخطط الالزمة لكشف وتحديد نقاط القوة والضعف  –فكر -البالغية )ألفاظ وعبارات
بي لموصول إلى المفاىيم البالغية الصحيحة والتحقق منيا، ويقاس بالدرجة التي في النص األد

 يحصل عمييا الطالب في اختبار ميارات التفكير التأممي.    .
 ميارات التفكير التأممي 

تعرف ميارات التفكير التأممي بأنيا قدرة طالب الصف األول الثانوي عمى تأمل وتحميل 
يشتمل التفكير التأممي عمى خمس ميارات أساسية: ناصره األساسية و الموقف الذي أمامو إلى ع

التأمل والمالحظة، الكشف عن المغالطات، الوصول إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة 
 (2009،70وضع حمول مقترحة. العماوي )

بأنيا: قدرة عمى تأمل  يعرؼ الباحث ميارات التفكير التأممي إجرائياولغرض البحث 
األدبي وتحميمو إلى عناصره البالغية األساسية، ومالحظة أوجو القصور في النص األدبي  النص

عطاء تفسيرات الختيارات األديب أو الشاعر أللفاظو وعباراتو  واستنتاج المواطن الجمالية وا 
 ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار ميارات التفكير التأممي.

تحديد بعض ميارات التفكير التأممي الالزمة لطالب  بحث الحالي إلى:ييدؼ ال أىداؼ البحث
 الصؼ األوؿ الثانوي في ضوء نظرية رايجموث التوسعية.

يحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما ميارات التفكير التأممي  أسئمة البحث
 ية.الالزمة لطالب الصف األول الثانوي في ضوء نظرية رايجموث التوسع

 أىمية البحث مف المتوقع أف يفيد البحث الحالية: 
: قد يسيم البحث في تنمية بعض ميارات التفكير التأممي والتذوق األدبي لدى طالب الطالب

 الصف األول الثانوي.



 أحمد سيد محمد إبراىيـأ.د/            ميارات التفكير التأمميبعض 
  عبد الرحيـ فتحي محمد  د/ 
 بدر رمزي عبد اهلل عبد الرحمف/ أ
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قد يساعد البحث معممي العربية في تنظيم وتطوير أسموب التدريس باستخدام النظرية  المعمميف:
 التوسعية.
قد يفيد البحث مخططي المناىج بصفة عامة ومناىج المغة العربية بصفة خاصة  :فالمخططي

 لإلفادة من تنظيم المحتوى وفقا لمنظرية التوسعية.
: قد يساعد البحث موجيي العربية في تطوير توجييم الفني لممعممين في ضوء النظرية الموجييف
 التوسعية.

 د التالية:يجرى البحث في إطار الحدو    :محددات البحث 
 بعض ميارات التفكير التأممي المناسبة لطالب الصف األول الثانوي.

يقتصر البحث عمى مجموعة من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة كودية اإلسالم 
 الثانوية المشتركة بإدارة ديروط التعميمية محافظة أسيوط.

 مواد البحث وأدواتو:
 أدوات جمع البيانات:

 التفكير التأممي الالزم تعمميا لطالب الصف األول الثانوي.     قائمة ببعض ميارات -3
 كتاب الطالب )وفقا لنظرية ريجميوث التوسعية(  مواد البحث: -2

دليل المعمم لتدريس محتوى منيج البالغة من مقرر البالغة لمصف األول الثانوي 
 باستخدام نظرية رايجموث التوسعية.

 حدود البحث
 دود التالية:التـز البحث الحالي الح

( طالبا بمدرسة كودية 13)مجموعة من طالب الصف األول الثانوي )فصل دراسي)      
ميارات التفكير  -نظرية رايجموث التوسعية. -إدارة ديروط التعميمية( -اإلسالم الثانوية المشتركة
 التأممي المحددة بالبحث(.

لنظري لمبحث ووصف واستخدم عند كتابة اإلطار االمنيج الوصفي: منيج البحث 
 اإلجراءات والخطوات البحثية التي سار عمييا، وتحديد الميارات التي تناوليا.

 اإلطار التجريبي لمبحث 
لإلجابة عن السؤال الرئيس لمبحث "ما ميارات التفكير التأممي الالزمة لطالب الصف        

 :األول الثانوي في ضوء نظرية رايجموث التوسعية؟ تم اتباع اآلتي
  االطالع عمى نتائج بعض أدبيات التربية والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت تنمية

 ميارات التفكير التأممي.
 تصميم اختبار لميارات التفكير التأممي لدى طالب الصف األول الثانوي. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 .عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين 
 اء طالب الصف األول الثانوي لميارات التوصل إلى الصورة النيائية الختبار مستويات أد

 التفكير التأممي.
  اختيار عينة استطالعية من طالب الصف األول الثانوي لتطبيق اختبار لحساب ثبات

 المقياس.
 إدارة -اختيار عينة البحث من محافظة أسيوط )مدرسة كودية اإلسالم الثانوية المشتركة

 ديروط التعميمية(.
  بميا عمى مجموعة البحث تطبيق االختبار تطبيقا ق 
 .تطبيق االختبار البعدي لميارات التفكير التأممي عمى مجموعة البحث 
  .رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيا وتفسيرىا 

 اإلطار النظري لمبحث
 يتناول ىذا الفصل عرضا لإلطار النظري لمبحث، حيث تم تقسيمو إلي محورين:  
التوسعية من خالل عرض مفيوم النظرية التوسعية، المحور األول لمبحث نظرية رايجموث     

وطبيعتيا، ثم األفكار واآلراء التي استندت إلييا النظرية التوسعية، وتناول المحور الثاني مفيوم 
التفكير التأممي، وأىميتو وأنواعو، ومياراتو، وخالل عرض المحورين قام الباحث بتوضيح العالقة 

 ور مع خالصة وتعقيب.بين متغيري البحث عند عرض كل مح
 المحور األوؿ: نظرية رايجموث التوسعية

نظرية رايجموث واحدة من النظريات التربوية التي مازالت تثري الحقل التعميمي بمزيد من        
األفكار والتجارب التربوية خالل عقود من الزمن، دل عمى ذلك عديد الدراسات األجنبية والعربية 

يستعرض الباحث بعض ىذه الدراسات الحقا، ويشبو عمل النظرية  في ذلك الميدان ، وسوف
التوسعية عمل الكاميرا وكمثال لتوضيح كيفية عمل النظرية التوسعية ،فأنت تسمط عدسة الكاميرا 
عمى مشيد عام يمثل ) األفكار العامة المجردة أو الفكرة الرئيسة لمموضوع( وبتقريب عدسة 

ث حالة من التمدد ) التوسع ( في الرؤية وتظير عناصر جديدة الكاميرا من أي فكرة عامة تحد
يجاد العالقات المختمفة بين األفكار والمواقف التربوية التعميمية تتضح  وبمحاولة ربطيا بغيرىا وا 
الصورة أكثر وتثبت في ذىن المتمقي، وفي السطور التالية سوف يتناول الباحث : مفيوم النظرية 

التي تستند إلييا النظرية التوسعية، االفتراضات النفسية لنظرية رايجموث  وطبيعة عمميا، الفمسفة
التوسعية، المكونات الرئيسة لمنظرية ، تطبيق النظرية، دور المعمم والمتعمم في النظرية ، أوجو 

     النقد لمنظرية التوسعية ، تعميق عام عمى المحور.



 أحمد سيد محمد إبراىيـأ.د/            ميارات التفكير التأمميبعض 
  عبد الرحيـ فتحي محمد  د/ 
 بدر رمزي عبد اهلل عبد الرحمف/ أ
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 Elaboration Theoryمفيـو النظرية التوسعية: 
         تداولت بين األدبيات التربوية مجموعة من التعريفات التي تناولت مفيوم النظرية       

التوسعية وىي نظرية ظيرت في المجال التربوي مطمع الثمانينات عمى يد. تشارلز رايجموث 
(Charles Reigeluth.ثم بدأت تطبيقاتيا التربوية في الظيور تباعا بعد ذلك ) 

( نقال عف حساـ محمد English& Reigeluthإنجمش ورايجموث )  عرفيا كؿ مف    
أنيا معالجة المعرفة سواء أكانت في صورة مفاىيم، أم إجراءات، أم ( عمى 21، 1022)

نظريات من المجمل العام إلى المستويات التوسعية، أي إلقاء الضوء عمى الصورة الكمية 
تدريجيا إلي األجزاء الفرعية من الصورة الكمية لمموضوع التي تمثل المجمل العام ثم االنتقال 

 لتوضيحيا، ثم تأتي عممية التركيب التي يقصد بيا ربط األجزاء بالكل.
بأنيا نموذج لتنظيم وتتابع المقررات  )Wilson & Cole)ويعرفيا ويمسوف وكوؿ )       

ىيم األكثر عمومية التعميمية من البسيط إلي المعقد ومن العام إلي الخاص ومن التصنيف المفا
     إلي تصنيفات فرعية اكثر تفصيال في البناء الكمي العام.    ويعرفيا ناصر عبد الرازق

 –إجراءات  –( بأنيا نظرية تربوية ابتكرت لتنظيم المحتوي التعميمي )مفاىيم 111، 2113)
في فترة  تعميمات( الذي يكون في صورة وحدة تعميمية أو منيج دراسي، عمى أن يتم تدريسو

زمنية طويمة نسبيا، ومن عمى المستوي الموسع ثم تعميمو عمى المستوي الموسع، حيث يأتي 
 التعميم عمى مراحل تبدأ في صورة عامة، وشاممة، وموجزة متضمنة أىم عناصر الميمة.

بأنيا نظرية تعميمية تعالج لتنظيم المحتوي التعميمي ( 22،1002ويعرفيا إبراىيـ البعمي )     
شكل مرتب ومتسمسل من العام إلى الخاص، وبصورة أكثر تفصيال عن طريق عرض مقدمة ب

شاممة تتضمن األفكار الرئيسة العامة لممحتوي التعميمي، ثم يمي ذلك عرض تفصيمي لمحتويات 
المقدمة عمى عدة مراحل، والربط بين ىذه المراحل، ثم تنتيي مراحل التفصيل بعمميات التمخيص 

 ادة المفصمة.والتجميع لمم
نظرية موسعة لمتدريس تبدأ  ولغرض ىذه البحث تعرؼ النظرية التوسعية إجرائيا بأنيا:    

المعاني( ثم يتبع ذلك التفصيل -البديع-بعرض شامل وموجز لمفيوم البالعة وعموميا )البيان
عمى تنمية  مما يساعد والتوسع في ىذه العناصر شيئا فشيئا باألمثمة الحياتية والشواىد الشعرية

أن تتم عممية ربط كل عنصر أو ميمة تعميمية بالمرحمة التي تمييا أو  عمى التذوق األدبي
 تسبقيا وفي النياية يتم تحديد نقاط القوة والضعف )ميارة تفكير تأممي(.
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 تعميؽ عمى التعريفات السابقة: 
 يخمص الباحث مف التعريفات السابقة بما يمي:

  وسيمة التطبيق ألنيا تبدأ من العموميات المعروفة إلى الخاص النظرية التوسعية بسيطة
 المفصل ألي محتوي تعميمي.

  تقوم النظرية التوسعية عمى بنية الفرد التعميمية والخبرات الحياتية من خالل التركيب والربط
يجاد العالقات.  وا 

  .التمخيص وفن التوسع ميارتان ضروريتان عند استخدام النظرية التوسعية
 يعة النظرية التوسعية طب
لفيم طبيعة النظرية التوسعية ال بد من اإلشارة إلي عدد من الدراسات واألدبيات التي       

رايجموث   Reigeluth ( 1979)اىتمت بالنظرية التوسعية عمى سبيل المثال رايجموث  
 ( يوسف قطامي ، ماجد أبو جابر ، نايفة قطامي2118( كمال زيتون )2111وكيرتس )

( ىويدا 2131وأحمد الجالد ) Suzanne Hoffman (2009)( وسوزان ىوفمان ) 2118)
حيث أشارت تمك الدراسات إلي أنو لفيم النظرية ( 2131( يوسف عبد اهلل ) 2113)سيد 

 التوسعية يمكن مقارنتيا بالعدسات الالمة في آلة التصوير .
( 123، 120، 2118ة قطامي )يشرح ذلك كل من يوسف قطامي، ماجد أبو جابر، نايف    

فيقول إن دراسة موضوع ما باستخدام النظرية التوسعية ىو أشبو بدراسة صورة عن طريق عدسة 
المة في آلة تصوير متحركة، إذ يبدا الفرد بمنظر واسع كبير يسمح لو برؤية العناصر الرئيسة 

إدراك التفاصيل. ثم يركز لممنظر والعالقات األساسية ضمن ىذه األجزاء )تركيب الصورة( بدون 
الفرد عمى جزء من الصورة أو عمى صورة متقطعة، والتركيز عمى جزء محدد في مستوى واحد 
عمى الصورة، بحيث يسمح لمفرد برؤية أشياء كثيرة من األجزاء الرئيسة، وبعد دراسة ىذه األجزاء 

الصورة الكمية، ثم مراجعة  وعالقاتيا الداخمية فإن الفرد يمكن لو أن يراجع األجزاء األخرى في
 السياق لذلك الجزء ضمن الصورة الكمية.

ويواصل الفرد التركيز وفق المستوي األول ليري األجزاء الفرعية والرئيسة ثم يعيد التركيز      
عميو ضمن السياق ومراجعتو، ويقوم الفرد بإكمال كل أجزاء المستوي األول قبل االنتقال إلى 

الذىاب إلى مستوي العمق المتضمن لمتفاصيل، ويستطيع الفرد اختيار متابعة المستوى الثاني أو 
اىتمامو في النظر إلى الصورة )معتمدا عمى المعمومات المتضمنة في المنظر الواسع( وال 
يستطيع الفرد أن يتابع أو يستمر في التعمق إال إذ نظر إلي المعمومات أو الصورة من زاوية 

 أعمى أو مستوي أوسع. 



 أحمد سيد محمد إبراىيـأ.د/            ميارات التفكير التأمميبعض 
  عبد الرحيـ فتحي محمد  د/ 
 بدر رمزي عبد اهلل عبد الرحمف/ أ
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وبالطريقة نفسيا فإن النظرية التوسعية تبدأ عممية التعميم بتقديم فكرة عامة بسيطة، وتتضمن      
ضافة كمية محددة من التفاصيل المعقدة لجانب من  أفكارا أساسية في موضوع دراسي محدد وا 

ظيار العالقات بين األف كار الجوانب في المقدمة  العامة )الشاممة ( ثم تتم مراجعة الفكرة وا 
       األكثر جدة ، واألفكار المقدمة أوال ، ويتقدم النموذج التعميمي وفق ىذا النمط من التوسع
ويتبع بممخص وتركيب حتي يتم الوصول إلي المستوي المعقد المخطط لو في كل األجزاء أو 
         مالمح المحتوي الدراسي ثم يساعد المتعمم عمى ضبط عمميات االختيار والتتابع لممحتوي

 موضوع البحث      
 الفمسفة إلى تستند إلييا نظرية رايجموث التوسعية:

( أن رايجموث 2131)( ويوسف عبد اهلل2132( وبرىوم)2112( واألدغم)2113ذكر البعمي)    
 وزمالءه وضعوا ىذه النظرية بناء عمى الكثير من النظريات واألفكار التربوية المتمثمة في:

  أفكار أوزبؿAusubel  التي تيتم بتتابع المحتوي التعميمي من العام إلي الخاص ، وكذلك
التي تساعد المتعمم عمى ربط المعمومات  Advanced Organizersالمنظمات المتقدمة 

الجديدة بالمعمومات الموجودة عنده ربطا كامال ال يتجزأ ، وبالتالي يصبح التعمم ذا معني ، 
ض أن المعرفة التي تكون أكثر عمومية وأكثر اختصارا ويبقي أثره فتره طويمو ، فقد افتر 

تجعل عممية تعمم المفاىيم واألفكار المرتبطة  بيا أكثر سيولة ، وىذا ما أطمق عمى مفيوم 
السقاالت المعرفية العقمية، وعمى المتعمم استخدام تمك السقاالت المعرفية الستحضار 

 (.21، 2131الخبرات المخزونة . عبد اهلل يوسف )
 أفكار جانييوGagne جانييو يؤكد أن تنظيم محتوي المنيج ينبغي أن يكون في ترتيب  إن

ىرمي يتكون من مستويات تبدأ بأكثرىا سيولة وتنتيي بأكثرىا تركيبا، ويتضمن كل مستوي 
ميمة أو مجموعة من الميام ليا نفس الدرجة من السيولة أو التركيب، حيث تعد ميام كل 

ات قبمية الزمة لتعمم ميام المستوي األرقي، واألكثر تركيبا في الترتيب مستوي بمثابة متطمب
 (.112، 2113اليرمي.  أمنية السيد، منير صادق )

  :أفكار برونرBruner  يؤكد برونر عمى فكرة المنيج الحمزوني، حيث يشير إلى أن األفكار
كثر تفصيال وتعقيدا، العامة تقدم أوال وبشكل مبسط ثم تتدرج في دورات إلى المعمومات ال

وىذا العرض المبدئي لممعرفة في شكميا العام المبسط يكون مكافئ المقدمة الشاممة 
(Epitome لمنظرية التوسعية والرجوع التكراري والدوري لألفكار التي في الغالب تكون في )

 (.20، 2113شكل معقد وكامل يوازي مستويات التفصيل بشكل أوسع. ىويدا سيد )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

766 
   2910  ديسمرب  - جسء حاني-الخاني عشر     العدد -  33  اجمللد 

 

 ورماف أفكار نNormanنورمان نظرية التعمم الشبكي  : يتبنىWeb Learning  والتي
تؤكد بصفة أساسية عمى أىمية تنظيم المفاىيم التي يتضمنيا المحتوي التعميمي المقدم 
لمتالميذ وذلك عمى شبكة مفاىيم منظمة مترابطة توضح العالقة التي تربط المفاىيم الرئيسة 

 في ذلك المحتوي.بالمفاىيم الفرعية المتضمنة 
  أفكار ميرؿMerrill  تدور أفكار ميرل حول نظرية عرض المكون                 

Component Display Theory  والتي تؤكد عمى أىمية عممية تمخيص األفكار
المتضمنة بالموضوع الواحد، مع توضيح العالقات التي تربط المفاىيم الرئيسة والحقائق 

خل الموضوع الواحد، وكذلك العالقات التي تربط بين تمك المفاىيم والمبادئ والقوانين دا
 (     131، 113، 2131والحقائق والقوانين في الموضوعات األخرى.  ناصر عبد الرازق )

 العناصر الرئيسة المكونة لمنظرية التوسعية:
ون من ( نقال عن حسن شحاتة أن النموذج التوسعي يتك30،2131ذكر حكمت شيال العمم )    

 العناصر التالية:
 ( )الصورة المصغرة عف الموضوع(.The Epitomeالمقدمة الشاممة )-2

ىي عبارة عن األفكار الرئيسة والشاممة التي يتضمنيا محتوي المادة الدراسية المراد 
تنظيميا، سواء كانت ىذه األفكار مفاىيم في طبيعتيا، أم مبادئ، أم إجراءات، أم حقائق، نتبعيا 

 مة توضحيا ثم فقرات تدريبية، فتغذية راجعة وذلك بيدف تعمميا عمى مستوي التطبيق. بأمث
 Analogy) (التشبييية المقارنة-1
بأنو عممية مقارنة بين بما     Analogy( التشبيو 30، 3333يعرف حسن زيتون التشبيو )     

قة بما جاء في المقدمة، جاء في المقدمة الشاممة وتشبيييا بموضوع مألوف لدي المتعمم ولو عال
وذلك لرؤية أوجو الشبو واالختالف بين ما ىو مألوف وما ىو غير مألوف، وبين التعمم الجديد 

 والتعمم القديم.
ىو استخدام فكرة مألوفة أو  Analogy( أن التشبيو 333، 2118ويرى كمال زيتون )     

 مفيوم مألوف لتعريف فكرة جديدة أو مفيوم جديد.
يو الخمية الحية بالمصنع أو التقريب بين األمثمة البالغية في حياتنا وأمثالنا الشعبية مثل تشب 

 وشواىد البالغة في األعمال األدبية، وتساعد التشبييات المعمم في إدراك خبرة المتعمم.
 (33،2131حكمت شيال العمم ) (Elaboration Levels)التوسع مستويات-1
 ي التعميمي وتشمل:وىي مراحل عرض وتقديم المحتو  

 )أ( المستوي األوؿ مف التفصيؿ
ىو ذلك الجزء من محتوي المادة الدراسية الذي يزودنا بمادة تفصيمية لألفكار التي وردت      

في المقدمة الشاممة، بمعني أخر ىو ذلك الجزء من التعميم الذي يزودنا بمعرفة أكثر غزارة عن 
 .أجزاء المحتوى التعميمي المراد تعممو
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 )ب( المستوي الثاني مف التفصيؿ
ىو ذلك الجزء من المادة الدراسية الذي يزودنا بمادة تفصيمية لألفكار التي وردت في      

 المستوى األول من التفصيل )معرفة أكثر غزارة(.
 )ج( المستوى الثالث مف التفصيؿ 

يمية لألفكار التي وردت ىو ذلك الجزء من محتوى المادة الدراسية الذي يزودنا بمادة تفص     
 في ذلك المستوى. وىكذا تستمر مستويات التوسع حسب حجم وصعوبة المادة الدراسي. 

   Summarizationالتمخيص    - 4
التمخيص ىو القيام بعرض موجز ألىم األفكار التي تضمنتيا الميمة التعميمية عن طريق       

المبادئ واإلجراءات( فقط دون إعطاء أمثمة أو إعطاء تعريفات عامة ليذه األفكار )المفاىيم و 
أمثمة مضادة، أو فقرات لمممارسة والتدريب أو تغذية راجعة كما يحصل في المقدمة الشاممة عمى 

واتفق كل من يوسف  ( 330، 2111( أفنان دروزة )30، 3333مستوي التطبيق. حسن زيتون )
( عمى أن عممية التمخيص تعتبر 181، 182، 2118قطامي، ماجد أبو جابر، نايفة قطامي )

ضرورية لمتعمم الذي يسير وفق منحي منظم، ومن أجل المساعدة عمى االحتفاظ بالمعمومات 
 وتتمثؿ تمؾ األىمية في التالي:  

 صياغة دقيقة لكل فكرة أو حقيقة تم تدريسيا.
 مثال مرجعي )سيل تذكره( لكل فكره.

 اتية لكل فكره.بعض الفقرات التشخيصية أو االختبارات الذ
 ويمكف ذكر نوعيف مف الممخصات:

( والذي يتم إجراؤه في نياية كل درس ويمخص Internal summaryاألول: الممخص الداخمي )
 األفكار والحقائق التي تم تدريسيا في ذلك الدرس فقط.

                        الثاني: ممخص األفكار المتضمنة في مجموعة الدروس أو المواقف
(Within-set Summarizer  والذي يمخص كل األفكار والحقائق التي تم تدريسيا في

 مجموعة الدروس التي يدرسيا المتعمم.
 Synthesizationالتركيب - 5

ىو حالة خاصة  Synthesizers( التركيب / التجميع 30، 3333يعرف حسن زيتون )     
ي تربط بين األفكار الرئيسة التي وردت في من التمخيص، إال أنيا توضح العالقات الداخمية الت

الميمة التعممية بعضيا ببعض )ترابط الوحدة(. أي كيف يرتبط المفيوم أو المبدأ أو اإلجراء 
 بغيره الذي ورد في النص المدروس.
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( أن الغاية من التركيب ىي تحقيق التكامل بين األفكار 333، 2118ويؤكد كمال زيتون )     
حتي الدرس الجديد، ويكون اليدف ىنا ىو تسييل الفيم العميق، والتعمم ذي  التي تم تدريسيا

 المعني واستبقاء المعمومات.
دماج األفكار المفردة و يتضمن النموذج الموسع      إن دراسة التركيب تستخدم من أجل ربط وا 

(  Internal Synthesizerنوعين من التراكيب النمط األول : التركيب ذو النمط الداخمي ) 
 (Within-Set Synthesizer النمط الثاني : التركيب ذو النمط ضمن المواد التعميمية ) 

ويظير التركيب ذو النمط الداخمي العالقات بين األفكار الجديدة التي تم تدريسيا ضمن الدرس ، 
فكار التي بينما يظير التركيب ذو النمط المتضمن لممواد الدراسية ارتباط األفكار الجديدة مع األ

تم تدريسيا في مجموعة من الدروس التي تم تقديميا حتي لحظة تدريس األفكار الجديدة، لذلك 
فإن التركيب الداخمي يعمل بالتحديد وظيفة أفقية ليعكس العالقة بين األفكار التي تم تقديميا في 

ظير العالقة بين درس واحد ، بينما يعمل التركيب المتضمن لممواد الدراسية عمى مستوي أفقي لي
 األفكار المقدمة ضمن مجموعة من الدروس واألفكار األكثر عمومية .

  Expanded Epitomeالخاتمة الشاممة -6
وىي صور من التركيب والتجميع يتم فييا توضيح العالقات الخارجية التي تربط األفكار      

موضوعات ذات العالقة التي تم الرئيسة التي وردت في المحتوى التعميمي المدروس واألفكار وال
 (.313،2131تدريسيا سابقا والتي سيتم تدريسيا الحقا.  حكمت شيال العمم)

 دور الطالب وفقا لمنظرية التوسعية 
         ( ونورا 462، 457، 2998لخص كؿ مف يوسؼ قطامي ونايفة قطامي )     

نظرية التوسعية عمى ( دور الطالب في ال57، 56، 1005( ىويدا سيد )1001مصيمحي )
 النحو التالي.

 .يقوم الطالب بالمعرفة من السيل إلى الصعب ومن المحسوس إلى المجرد 
 .يعمل الطالب عمى تنظيم أفكار المادة العممية التي يريد تعمميا 
  دماجيا في بنائو يقوم الطالب ببناء مخططات مفاىيميو تساعده عمى تنظيم المعرفة وا 

 المعرفي.
 تراتيجية العدسة الالمة في المحتوي الذي يعرض عميو واستخدام المقدمة يتدرب عمى اس

الشاممة، وبذل الجيد في استيعاب عناصر المحتوي المعرفي التي يريد اإللمام بيا إدماجيا 
 في بنيتو المعرفية.

  يتدرب عمى بناء ممخصات داخمية، ممخصات األفكار المتضمنة في مجموعة من الدروس
 ية المعرفية لديو ومدى فيمو لمعالقات بينيا.تعكس وضوح البن

  يستطيع تحديد المتطمبات التعميمية األساسية لي خبرة تعميمية يريد تحصيميا إذ أن تحديد
          ىذه المتطمبات والسعي نحو استيعابيا يسيم في نجاح الطالب وزيادة ثقتو بنفسو في

 مستوي تعممو.
  اجيا والتي تقدم لو أو تعد في المواقف التعميمية التي يطور فيما متدرجا لمخبرات التي يو

 يتفاعل معيا.  
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 .بتدرب الطالب عمى ممارسة الفيم المتعمق لألفكار المجزأة خالل عمميات المقارنة والمقابمة 
  .أن يتدرب المتعمم عمى االستخدام الواعي لالستراتيجيات المعرفية 

 دور المعمـ وفقا لمنظرية التوسعية
( ناصر عبد 35، 32، 2113( وىويدا سيد )003، 033، 2118ر حسن شحاتو )ذك     

( يوسف عبد اهلل نقال عن يوسف قطامي وماجد أبو جابر ونايفة 121، 2113الرازق )
 ( أدوار المعمم وفقا لمنظرية التوسعية كالتالي:012،013،2112قطامي)

o ة، واستدعاء الخبرات مساعدة الطالب عمى اإلدراك الكمى لمخبرات التي تعرض مجزأ
 السابقة المرتبطة بالمحتوى التعميمي عن طريق استخدام المنظم المتقدم

 .يتحمل مسئولية العرض والتنظيم لمساعدة المتعممين عمى االستيعاب واالندماج والتخزين 
  يعد مجموعة من المخططات واألشكالBlueprints) الستخداميا أثناء العرض إذ )

شكال حاجات الطالب المعرفية أو حاجاتيم المحيطة المتعمقة تناسب المخططات واأل
بالبيئة التعميمية أو المجتمع وتصمم المخططات كالتالي: مخططات لتوضيح محتوي 
المادة الدراسية، مخططات تمثل المبادئ التي يتم فييا تنظيم المادة التعميمية عمى صورة 

 متضمنة في الموضوع الدراسي.مخططات توضح التسمسل والعالقات بين المبادئ ال
  يقوم بعرض التفصيالت التي تضمنتيا المواد الدراسية التي يتم إعدادىا وفق النموذج

( أو تفصيل (Vertical Elaborationالمفصل بعدد من الصور إما تفصيل بشكل عمودي 
 .Horizontalبشكل أفقي

  ،والتمخيص حتى يحقق اليدف قيام المعمم بممارسة عمميات االختيار، والتدرج، والتركيب
 الذي يسعي إليو، وىو مساعدة المتعمم عمى بناء ىيكل األبنية المعرفية.

 :يساعد المعمم المتعمم عمى ممارسة عمميات أساسية لمتعمم مثل 
 .التسمسل من البسيط إلى المعقد في بنية الموضوع 
 .صياغة ممخصات لمموضوع عمى صورة بني تربطيا عالقات منطقية 
 عمميات التشبيو والتدريب عمى عمميات تحكم المتعمم. إجراء 
 :يقوم بتييئة الظروف التعممية لممارسة التعمم وفق المراحل التالية 
   وبالنسبة لمعمم المغة العربية فإن دوره وفقا لمنظرية التوسعية يتمثل في إعداد شبكي

الل خرائط معرفية البديع( من خ –البيان  –عنكبوتي لعموم البالغة الثالث) المعاني 
ومخططات توضح التشابو واالختالف بين االستعارة والتشبيو مثال، الفرق بين المون البديعي 
والمون الخيالي، إلي جانب البناء عمى بنية الطالب المعرفية عن أساليب البالغة المستخدمة 

غة المختمفة في حياتنا اليومية ألغراض شتى، يمخص المعمم في نياية كل درس مفاىيم البال
 –الكناية وحاالتيا  –االستعارة أنواعيا وسر جماليا  -) التشبيو مفيومو وأركانو وصوره

 مفيوم المجاز( وفي النياية إعطاء أمثمة تطبيقية لكل الصور البالغية إلى درسيا الطالب.
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 مزايا نظرية رايجموث التوسعية  
لجندي ومنير موسي صادؽ ( نقال أمنية السيد ا29، 1022لخص حساـ محمد )     

 ( مزايا النظرية التوسعية فيما يمي:211،262،1000)
تساعد الطالب عمى تعمم المفاىيم المجردة بصورة مبسطة وموسعة وبذلك يتحقق التعمم ذو  -3

 المعني.
 تعمم الطالب بصورة موسعة يؤدي إلى بقاء أثر التعمم. -2
 موضوعات األخرى.تشجع الطالب عمى التفكير في موضوع الدرس وربطو بال -1
 تشجع الطالب عمى استمرار عممية التعمم مما ينتج عنو تحسين أدائو وزيادة الدافعية لديو. -0
 تساعد الطالب عمى الفيم واالستيعاب في أقصر وقت وبأقل جيد ممكن.  -3
المنيج المنظم يساعد المعممين في اختيار طريقة التدريس واألنشطة المناسبة التي تزيد   -2

 لعممية التعميمية.من فاعمية ا
 تساعد الطالب عمى الوعي بالسياق التعميمي لمدرس وبالتالي ترتب أفكاره وتحسن تعممو. -7

مما سبق استطاع الباحث االستفادة من تمك المزايا التي ترتكز عمييا النظرية في تعمم        
ي الوقت نفسو، المفاىيم البالغية المجردة من كناية وتشبيو واستعارة بصورة مبسطة وموسعة ف

إلي جانب مساىمة النظرية في تشجيع الطالب عمى التفكير في موضوع الدرس وربطو 
بالموضوعات الحياتية األخرى، وقد يفيد كذلك طالب الصف األول الثانوي في التغمب عمى 
مشكمة يتعرضون ليا وىى التعرض لبعض المفاىيم البالغية الجديدة وخاصة في فرع النصوص 

 يا في فرع البالغة.دون دراست
 تعميؽ الباحث عمى المحور األوؿ.

      البالغة فرع، جديد درسو وتدريسو بالصفوف األولي بالمرحمة الثانوية، لذلك فالطالب في
حاجة إلى مقدمة شاممة عن البالغة وعموميا الثالث، كما يحتاجون لمعرفة أوجو التشابو 

و موجود في بنيتيم المعرفية من خالل تنشئتيم واالختالف بين تمك المفاىيم الجديدة، وما ى
االجتماعية، وىذا ما تحاول أن تقدمو النظرية التوسعية في مرحمة التشابو ومرحمة التركيب 

يجاد العالقات.  والتمخيص، وا 
  دائما إلى الجديد المتجدد فكرا وتعميما وتعمما في شتي مناحي البالغة العربية لغة حية تحتاج

الحياة، وىذا يحتاج لمتوسع والتفصيل والتمخيص والتركيب والتقديم المفيومي الشامل ليذه 
 المعارف الجديدة كأحد خطوات النظرية التوسعية.

 ةإن عدم قدرة بعض الطالب عمى التفريق بين بعض المصطمحات والمفاىيم البالغي        
)المون البياني والمون البديعي، التوضيح الخيالي والشرح النثري، االستعارة والتشبيو والكناية( 
يتطمب دراسة تمك المفاىيم كمقدمة شاممة لكل عموم البالغة ثم التوسع والتفصيل باألمثمة، 

          الج بعضوقد تساىم النظرية التوسعية بخطواتيا ومراحميا واألسس التي بنيت عمييا في ع
 ىذه المشكالت.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وسوف يتناول الباحث في ىذا المحور التفكير التأممي المحور الثاني التفكير التأممي : 
 مفيومو وأىميتو ومراحمو ومياراتو .

 مفيـو التفكير التأممي:    
ير  ف ي جاء في قاموس المعجم الوسيط، المغة العربية المعاصر مادة التفكير ما يمي: الت ف ك      

 إ عمال  العقل  في مشكمة لمتوصل إ لى حم يا،: والت ف ك ير  ال م و ض وع  إ ع م ال  الف ك ر  ف يو  و ا  م عان  النظر، 
           وردت مادة الفكر والتفكر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وذلك ألىميتو

           نوانا ألحد كتبو اليامةالكبرى في الحياة حتى عده العقاد فريضة إسالمية وجعمو ع
           )التفكير فريضة إسالمية(، ولمتفكير وتعميمو أىمية كبرى في الحياة عامة والمجال 

 التربوي خاصة.  
           وجاء في قاموس المعجم الوسيط المغة العربية المعاصر في مادة تأمل يتأمل تأمال:      

األمر ترو ى في الن ظر فيو، وتبص ر فيو ممي ا ليتحق ق ويستيقن منو أعاد فييا النظر، وتأم ل في 
        بإمعان، ويتثبت منيا. وفي )عمم النفس( استغراق ذىني  أو حالة يستسمم فييا اإلنسان لما

يمر  في خاطره من معان  وأفكار، تفكير متعم ق في موضوع يتطم ب تركيز الذىن واالنتباه. 
معجم المغة العربية المعاصر( بو إلي التبصر الدقيق لألعمال والذي يتطمب -)المعجم الوسيط 

تحميل كافة اإلجراءات والقرارات والنتائج من خالل تقييم العمميات التي يتم من خالليا الوصول 
  Mc Apline,Et Al. (1999,106إلي تمك اإلجراءات والقرارات والنتائج )

قد عرفو عمى أنو: نشاط معرفي وعممية مستمرة حمزونية فTeekman (1999أما تيكمان )     
 يتم بناؤىا عمى الخبرات الماضية والحالية من أجل االستفادة واإلسيام في الموقف الراىن.

عمى أنو: ممارسة تعميمية مبنية عمى التروي  Dinkelman (2000)وعرفو دنكممان      
 ية.والتفكير في األبعاد األخالقية لمممارسة التربو 

( التفكير التأممي عمى أنو عممية 2001) Crosbyعمى الجانب األخر يري كروسبي       
استدعاء، وتناول وتداول وتقويم الخبرات الشخصية بيدف التوصل إلى طرق جديدة لفيم ذات 
المعمم وخبراتو. واستندوا في رؤيتيم أن التفكير التأممي عممية أطمقتيا التجربة. نقال عن أمل 

 ( 20، 38، 21131) محرم
دراك 322، 2113وعرف عبد الوىاب )       ( التفكير التأممي بأنو: القدرة عمى تبصر وا 

العالقات واالستفادة من المعطيات في تحديد وتدعيم وجية نظر المتعمم ومراجعة البدائل واتخاذ 
 اإلجراءات المناسبة لمموقف التعميمي.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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لتفكير التأممي إجرائيا بأنو: نشاط معرفي يقوم بو ولغرض تمك البحث يعرف الباحث ا      
من خالل مراقبة المعاني(  –البديع  –)مقرر البالغة البيان  المتعمم عندما يواجو موقف تعميم

الرموز واإلشارات )في خبرات الفرد وتجاربو الحياتية السابقة( ووضع القرارات لتكييف التعميم 
 ق فيم أفضل لممفاىيم البالغية الجديدة.وتعديمو بقدر المستطاع من أجل تحقي

 أنواع التفكير التأممي:
 بيف ثالثة أنواع مف التأمؿ: Hillier 2002)ميز ىيمر )

 يراجع فيو المعمم قصة تجربة ما من حيث القوي المؤثرة المحيطة مثل التأمؿ السياقي :
 الوقت والمكان وغرفة النشاط والسياسات التي أثرت عميو وشكمتو.

 يتم فيو تحديد ميول ونزعات المعمم والمتعممين فيما يخص التعميم ؿ المزاجيالتأم : 
 وخبرات التعمم.

 تأمل في المشاعر واإلرادة ويركز عمى الخبرة الحية لقصة التعمم.التأمؿ التجريبي : 
 خمسة أشكاؿ لمتأمؿ: Day (1999) واقترح 

الفورية واالحتياجات الضرورية  : يؤكد عمى المطالبImmediate Reflection التأمؿ الفوري
 في حجرة التعمم.

كمال األساليب السموكية المستخدمة في حجرة Technical التأمؿ الفني : يركز عمى تطوير وا 
 التعمم من أجل تقديم المناىج بشكل كافي.

ييدف إلى مساعدة المعممين عمى اكتشاف وتحديد وتقييم  :Deliberative التأمؿ التشاوري
         شخصي في المكان التعميمي من خالل قبول غاياتو المحددة ولكن مع مناقشة المعني ال

 عمميتو ومحتواه.
: ويتم فيو التحرر سياسيا واجتماعيا والبحث الدائم في الغايات التربوية والمحتوي التأمؿ الجدلي

 والوسائل التعميمية.
 ات مختمفة لمتفكير التأممي:فقد حدد ثالث طبق Mc Albine (1999)   أما ماؾ ألبف     

والتأمؿ وىو يركز عمى تحسين األفعال في غرفة النشاط  Practical التفكير التأممي العممي
فيو يشجع المعممين عمى إنتاج معرفة عامة واستنباط مبادئ شاممة  Strategic االستراتيجي

إلى قدرة  Epistemic كيعن التعميم والتي يمكن تطبيقيا عبر السياقات، ويشير التفكير اإلدرا
الشخص عمى تحميل أفكاره بشأن التعميم واألسس أو الفروض التي بنيت عميو أفكاره. وىناك 
أنواع أخري لمتفكير التأممي أشار إلييا عدد من الباحثين والدارسين وسوف يكتفي الباحث بيذه 

 اإلطاللة السابقة عمى بعض أنواع التفكير التأممي.



 أحمد سيد محمد إبراىيـأ.د/            ميارات التفكير التأمميبعض 
  عبد الرحيـ فتحي محمد  د/ 
 بدر رمزي عبد اهلل عبد الرحمف/ أ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أممي:أىمية التفكير الت
              وردت مادة الفكر والتفكر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وذلك ألىميتو       

           الكبرى في الحياة حتى عده العقاد فريضة إسالمية وجعمو عنوانا ألحد كتبو اليامة
التربوي  )التفكير فريضة إسالمية(، ولمتفكير وتعميمو أىمية كبرى في الحياة عامة والمجال

خاصة، والتفكير بوجو عام لو أىمية كبيرة لممعمم والمتعمم من أجل تحقيق األىداف التربوية 
ذا أخذنا أحد روافد التفكير وىو التفكير التأممي لنقف عمى أىميتو لممعمم والمتعمم  المنشودة، وا 

 فيمكن إيجاز ىذه األىمية فيما يمي:
مب التعمم اندماج العقل فيما يتم تعممو، ومع تنقل التفكير التأممي ضروري لممتعمم حيث يتط -

التالميذ من معمم غمي أخر يتعزز التفكير غذا ما تكررت أنماط التفكير في مجاالت 
المحتوي العديدة وكذلك إذا انتقمت الميارات بين الموضوعات التعميمية. جابر عبد الحميد 

(3333 ،33 ) 
برامج المعمم حيث يمكن لممعمم أن يستفيد من أىمية التفكير التأممي كعنصر أساسي في  -

كون التفكير التأممي ىدف أساسي لبرامج تعميم المعمم وىناك فوائد رئيسة يمكن عرضيا فيما 
 (2998(. نقال عف جوف باريؿ )1020،11،12أمؿ محـر )يمي: 

 .التعمم من الخبرة وتحسين األداء 
 لمشكمة.دعم معرفة المعمم والميارات االستراتيجية وحل ا 
 .دعم نمو وارتقاء المعمم 
 .نقل معتقدات ومزاعم المعممين 
 .تطوير األخالقيات المينية 
 .تكوين بيئة تعمم إيجابية 
 .ربط النظرية بالتطبيق 
                .دعم المعممين وجدانيا 

 ويتضمن التفكير التأممي التحميل واتخاذ القرار، وقد يسبق عممية التعمم ويحدث خالليا     
وبعدىا، والذي يفكر تفكيرا تأمميا قادرا عمى ربط األفكار بالخبرات السابقة والحالية والمتنبأ بيا 
ويسأل نفسو ويتساءل ويقيم الموقف والمتأمل ىو الذي يخطط ويراقب دائما ويقيم أسموبو في 

جاىزة ويمجأ العمميات والخطوات التي يتخذىا إلصدار القرار المناسب وىو يقاوم المجوء لمحمول ال
 لمتفكير في بدائل لمواجية ىذه المواقف.

 مستويات التفكير التأممي: 
حاول الباحثون والدراسون وضع مستويات لمتفكير التأممي توضح درجاتو ومعاييره وسوف       

 أعرض في إطاللة موجزة لبعض ىذه المستويات التي تم التوصل إلييا.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

767 
   2910  ديسمرب  - جسء حاني-الخاني عشر     العدد -  33  اجمللد 

 

( بناء عمى الفروض المتنوعة لمطالب 1990) Kitchenerوكيتشنر  Kingاقترح كينج       
 بشأن المعرفة ثالثة مستويات لمتفكير التأممي:

 حيث األشخاص الذين يفكرون في المعرفة عمى أنيا مطمقة ما قبؿ التفكير التأممي :
 ومؤكدة ويعتقدون أن المعرفة تأتي من المالحظة المباشرة.

 قبمون المعرفة عمى أنيا غير مؤكدة ونسبية : نجد فيو األشخاص يالتفكير شبو التأممي
 وشخصية.

 حيث نجد فيو األشخاص قد اعترفوا بأن المعرفة ترتبط بالسياق ومكتسبة التفكير التأممي :
 من موارد مختمفة.

 بيف أربع مستويات لمتأمؿ ىي كالتالي:  Manen(1991)وميز مانف 
 لذي يشبو التفكير ما قبل التأمل، مستوي التفكير والتصرف اليومي المعتاد والروتيني، وا

 وشبو التأممي.
  المستوي الذي نتأمل فيو بطريقة محدودة وعارضة في خبراتنا العممية وسرد األحداث

 وصياغة القواعد او المبادئ العممية.
  المستوي الذي نتأمل فيو بشكل أكثر تنظيما وبطريقة مستديمة في خبراتنا وتجاربنا وخبرة

دف تطوير تفاىمات نظرية وبحثية ونظرة ناقدة وىامة بشأن التصرفات وتجارب األخرين بي
 اليومية.

  المستوي الذي نتأمل فيو الطريقة التي بيا نتأمل في شكل تفكيرنا من أجل أن يكون لنا
فكرة تأممية ذاتية عن طبيعة المعرفة وكيفية توظيف المعرفة في العمل والتصرف وكيف 

 فعالنا العممية.يمكن تطبيقيا وفيمنا النشط أل
ومن المحاوالت الجادة في مجال تحديد مستويات التفكير التأممي ومعاييره ما قام بو 

 بتحديد أربعة مستويات لمتفكير التأممي كالتالي: Knowels (2001,192)نويمز وآخرون 
 المستوي األوؿ:

 القدرة عمى التأمل ومعاييره الوعي، المالحظة، الوصف.-ا
 تأمل الوجداني ومعياره الوعي بالمشاعر )األفراد(.القدرة عمى ال-ب

 المستوي الثاني:
 التأمل لموصول ألىداف معينة ومعاييره: قضايا الكفاءة والفعالية والجدية.

 المستوي الثالث:
التأمل في العالقات بين المبادئ والممارسة ومعاييره: تقييم المضامين وعواقب األفعال -ا

 ك المذىب العقمي لمممارسة. والمعتقدات الذاتية وكذل
تأمل أوسع ومعياره: يساىم الممارس في المناقشة مع األخرين بشأن طبيعة المعتقدات  –ب 

 والقضايا األخالقي.



 أحمد سيد محمد إبراىيـأ.د/            ميارات التفكير التأمميبعض 
  عبد الرحيـ فتحي محمد  د/ 
 بدر رمزي عبد اهلل عبد الرحمف/ أ
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 المستوي الرابع:
التأمل الناقد ومعياره: القضايا التي تثير الجدل بشأن قيمة األىداف المينية والممارسة،      

ات بين مكان الممارسة اليومية واليياكل االجتماعية المختمفة وربما والممارس يضع روابط وعالق
 يساىم في صنع القرار األخالقي في الممارسة.

 تعميؽ لمباحث
يرى الباحث أن مستويات التفكير التأممي ومعاييره التي قام بيا نويمز وآخرون تنطبق إلى      

 سعية، فالمستوي األول مثال الذى معيارهحد كبير مع تدريس البالغة وفقا لنظرية رايجموث التو 
         القدرة عمى التأمل لممفاىيم والعموم البالغية معاييره: الوعي بمفيوم البالغة وعموميا الثالث

المعاني(، المالحظة الدقيقة لمحقيقة والمجاز في األعمال األدبية، الوصف  –البيان  –) البديع 
الكناية( أما القدرة عمى التأمل الوجداني ومعياره  –تعارة االس –لسر جمال الخيال ) التشبيو 

الوعي بالمشاعر بتعرف حالة األديب الوجدانية والحكم عمييا وباالنتقال لممستوى الثاني والثالث 
التأمل لموصول ألىداف معينة من خالل تحميل النص األدبي وفيمو من أجل الوصول  نجد

التأمل في العالقات بين المبادئ التي تحكم القواعد و  لحالة التذوق الجمالي لمعمل األدبي
والمفاىيم البالغية والممارسة الفعمية لمتذوق األدبي في كتاباتنا وحديثنا، وأخيرا التأمل الناقد 

 بالحكم عمى األعمال األدبية قوة وضعفا. 

 ميارات التفكير التأممي:
كير التأممي وذلك ناتج عن عدم اتفاقيم اختمف الباحثون والدارسون في تحديد ميارات التف    

عمى ماىية التفكير التأممي وقدم كل باحث أو دارس مجموعة من الميارات التي تمثل التفكير 
 التأممي:

 أربعة ميارات لمتفكير التأممي ىي كالتالي:  Hatton & Smith (1995) ذكر ىاتوف وسميث

 .وصف حدث أو موقف معين 
 نة لحدوث الموقف.تحديد وشرح األسباب الممك 
 .تفسير كافة البيانات المتوفرة 
 .تحديد أسباب اتخاذ قرار ما 
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 ( أف ميارات التفكير التأممي تشمؿ: 2999ويرى الميثي )

 .تحديد المشكمة أو الموقف 
 .تحميل عناصر ومكونات الموقف أو المشكمة 
 تطبيقيا في  تحديد العالقات بين مكونات الموقف واستدعاء القواعد العامة التي يمكن

 الموقف.
 .استدعاء األفكار والمعمومات المرتبطة بالمشكمة أو الموقف 
 .صياغة فروض معينة من أجل حل الموقف أو المشكمة 
 .اختبار كل فرض عمى أساس معايير مقبولة 
    .تنظيم النتائج 

ومف ميارات التفكير التأممي التي يري الباحث تشابيا بينيا وبيف ميارات التذوؽ 
 أنيا القائمة الشاممة لميارات التفكير التأممي  Shermis (1999)دبي وافترض شيرمز األ

 ما يمي:
 تحديد استنتاج المؤلف. -3
 تحديد الفروض الوصفية. -2
 تحديد األسباب والدليل. -1
 تقويم التبرير اإلحصائي. -0
 تحديد المغة الغامضة والمبيمة. -3
 تقويم التبرير المنطقي. -2
 .تقويم أخذ العينة والمقاييس -5
 تحديد فروض وصراعات القيمة. -8
 تحديد المعمومات المحذوفة. -3

 إظيار قيم الشخص بطريقة ودية وعقالنية. -31
( إلى قائمة أخري مف ميارات التفكير التأممي 1007كما أشارت نسريف السويدي )     

 تضمنت بعض أفكار شيرمز وأضافت إلييا ما يمي:

  التخطيط. –تنظيم األفكار 
  أجل دعم وتقييم قرار أو موقف ما.استخدام الدليل من 
 .تحميل المحتوى 



 أحمد سيد محمد إبراىيـأ.د/            ميارات التفكير التأمميبعض 
  عبد الرحيـ فتحي محمد  د/ 
 بدر رمزي عبد اهلل عبد الرحمف/ أ
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 .التفكير في الحمول البديمة لممشكمة 
  .توفير نيايات بديمة أو كتابة نتائج مختمفة 
 .تكوين وجية نظر 
 .كتابة فقرة تأممية 
 .تقويم ما تم اكتسابو 
 .اختبار اآلراء وتناول جميع وجيات النظر 
 .القراءة الشاممة 
 اتخاذ أو صنع القرار. 

ومما سبق قام الباحث باستخالص مجموعة من ميارات التفكير التأممي لعرضيا عمى 
المحكمين الختيار األنسب لممرحمة الثانوية وتدريس البالغة، وقام الباحث بإعادة صياغة بعض 

 ىذه الميارات لتناسب مقرر البالغة والنصوص األدبية. 
راتو وأىميتو يمكن القول بأن ىناك من العرض السابق لمتفكير الـتأممي مفيومو وميا

 حاجة لمتفكير التأممي ومياراتو في تدريسنا لمبالغة.
بديييا التفكير التأممي يعد واحدا من أنواع التفكير المختمفة التي تعد ىدفا لمطالب لذا 

 يعد تعمم التفكير التأممي ىدف أساسي لبرامج التعمم المختمفة.
تخاذ القرار والتحميل قبل وأثناء وبعد عممية التعمم، يتضمن التفكير التأممي ميارات ا

عموم  –والذي يفكر تأمميا يكون قادرا عمى ربط األفكار والمفاىيم )البالغة والتعبير المجازي 
البيان المعاني( بالخبرات السابقة التي مر بيا الطالب في حياتو  –البالغة الثالثة: عمم البديع 
يستخدميا الطالب في تعامالتيم ثم يتنبأ باالستعارة والكناية والتشبيو  وكذلك الخبرات الحالية التي

 في النصوص األدبية المعطاة.
 أدوات البحث ومواده

إعداد قائمة بميارات التفكير التأممي المناسبة لطالب الصؼ األوؿ -أوال      
 (1الثانوي العاـ ممحؽ )

ية: إعداد قائمة بميارات التفكير من أدوات جمع البيانات التي تطمبتيا البحث الحال
 التأممي المناسبة لطالب الصف األول الثانوي وقد تم إعدادىا وفقا لما يمي:

ىدف بناء القائمة إلى تحديد ميارات التفكير التأممي المناسبة لطالب الصف ىدؼ القائمة     
 عند تصميم برنامج البحث.األول الثانوي من المرحمة الثانوية العامة واعتمد الباحث عمى القائمة 
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 اعتمد الباحث في إعداده ليذه القائمة عمى مصادر عدة ىي:مصادر إعداد القائمة: 

  البحوث والدراسات السابقة التي تناولت ميارات التفكير التأممي المتصمة بموضوع البحث
 (،2112(، دراسة أبو بكر )2113(، دراسة ىويدا )2112الحالية ومنيا دراسة األدغم )

( دراسة برىوم 2133(، دراسة الحمفاوي )2113(، دراسة عمران )2115دراسة إبراىيم )
(2132.) 

  آراء المختصين في مجال مناىج وطرق تدريس المغة العربية وبعض معممي المغة العربية
 بوزارة التربية والتعميم.

 إعداد القائمة في صورتيا األولية:
توصل لمميارات الرئيسة والفرعية واألدائية لميارات التفكير بعد تحديد مصادر إعداد القائمة تم ال

 التأممي، ووضعيا في صورة قائمة وقد روعي في ىذه الميارات أن: 

 .ترتبط باألىداف العامة لمغة العربية 
 .تناسب طالب المرحمة الثانوية 
 .تتناسب مع أىداف تدريس البالغة ليذه المرحمة 
 .تكون محددة وواضحة الصياغة 
  ن قابمة لمقياس.تكو 

وتضمنت القائمة في صورتيا األولية مقدمة توضح لممحكمين اليدف من إعدادىا 
ومفيوم التفكير التأممي، والمطموب منيم إبداء الراي فييا من حيث التعديل والحذف واإلضافة 

 وفقا لما يرونو، وذلك من حيث:

 نيا.مدى اتساق كل ميارة أدائية مع الميارة الفرعية المنبثقة م 
 .مناسبة كل ميارة فرعية وأدائية من ميارات التفكير التأممي لطالب المرحمة الثانوية 
 .مدى سالمة الصياغة العممية والمغوية لكل ميارة 
  .وجاءت القائمة في صورتيا اإلضافة والتعديل والحذف في كل محور من محاور القائمة

فرع عنيا ميارات التوصل إلى األولية تتضمن ميارة رئيسة: ىي التفكير التأممي وت
استنتاجات مناسبة، واستدعاء األفكار والمعمومات المرتبطة بالموقف، تحديد الموقف أو 
المشكمة، وتقديم تفسيرات منطقية، وتحديد استنتاجات األديب، وتحديد األسباب والدليل، 

        األدائية وتقويم الحجج والمناقشات كميارات فرعية، وانبثق منيا مجموعة من األفكار
 لمتفكير التأممي.    
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 تحكيـ القائمة
( محكما من المختصين في 23عرضت القائمة في صورتيا األولية عمى المحكمين )      

مناىج وطرق تدريس المغة العربية وبعض موجيي ومعممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية، وذلك 
 ئيم فيما يتعمق بالحذف والتعديل واإلضافة.بيدف التوصل إلى شكميا النيائي واألخذ بآرا

 تعديؿ القائمة وفقا لنتائج التحكيـ:
بعض عرض القائمة عمى المحكمين تم حساب األوزان النسبية لنسب اتفاقيم عمى       

الميارات األدائية الواردة بالقائمة، والجدول التالي يوضح األوزان النسبية لكل ميارة من ميارات 
 .       ير التأممي المناسبة لطالب الصف األول الثانوياألداء لمتفك

 ( يمثؿ القائمة النيائية لميارات التفكير التأممي2جدوؿ )

وقد اتفق المحكمون عمى الميارات الرئيسة والفرعية دون تعديل أو حذف، أما الميارات      
%، وأما 31ة االتفاق عمييا إلى األدائية فقد تم تعديل بعضيا، وحذف التي لم تصل نسب

 الميارات األدائية التي تم حذفيا فيي كالتالي: 

الميارة 
 الوزن النسبي الميارة األدائية الميارة الفرعية الرئيسة

التفكير 
 التأممي

تحديد الموقف 
 التعميمي

ة الحياة وكذلك لغ االستعارة( في- التشبيو- المجاز-الحقيقةيحدد )
 بالعمل األدبي.

31%  

التفكير 
 التأممي

استدعاء األفكار 
والمعمومات 

المرتبطة بالموقف 
 التعميمي

%31 االستعارة والتشبيو والكناية. عمىيعطي أمثمة من واقع الحياة   
من واقع الحياة  تشبيو( – كناية-يحدد ألوانا من البيان )استعارة 

 ويربطيا بالعمل األدبي.
311%  
 

%31 يذكر ألوانا من البديع ضميا العمل األدبي أو من واقع الحياة.  
بالنص  والكناية والمجازيستنتج القيمة الفنية لمتشبيو واالستعارة 

 األدبي
31%  

التفكير 
 التأممي

 استنتاجاتتحديد 
 األديب.

%311 يحدد معتقدات وقيم األديب من خالل العمل األدبي.  
%311 فة المسيطرة في النص األدبي.يستنبط العاط  

التفكير 
 التأممي

تحديد األسباب 
 والدليل

%311 يقدم استشيادات لمعاطفة المسيطرة في العمل األدبي.  
 يستدل عمى اختيارات األديب ألفكاره 

 
311%  

التفكير 
 التأممي

تقويم الحجج 
 والمناقشات

 ألدبي.يقيم العمل األدبي بتعرف أوجو القصور في العمل ا
 

31%  

%31 يستخدم الدليل من أجل دعم وتقييم اختيارات األديب.  
%311 وردت بالعمل األدبي. إلييعمل الختيارات األديب   
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 %90الميارات األدائية التي تـ حذفيا مف القائمة لعدـ وصوليا لنسبة اتفاؽ  (1جدوؿ )
 الميارات األدائية التي تـ تعديميا

 
 (6جدول )

 الميارات األدائية التي تـ تعديميا في قائمة ميارات التفكير التأممي وفقا آلراء المحكميف

 صوغ ميارات التفكير التأممي في شكميا النيائي:
ة ميارات التفكير التأممي، وأصبحت في شكميا وفقا آلراء المحكمين تم تعديل قائم

التوصل إلى استنتاجات مناسبة  كميارة رئيسة، وتفرع منيا النيائي تحتوي ميارات التفكير التأممي
األفكار والمعمومات المرتبطة بالموقف أو المشكمة وتحديد الموقف التعميمي وتحديد استدعاء و 

تقويم الحجج والمناقشات كميارات فرعية وانبثق  ل و.األسباب والدليتحديد استنتاجات األديب و 
 عن كل منيم مجموعة من الميارات األدائية لمتفكير التأممي.

الميارات األدائية قبل 
رة الفرعية الميا الميارات األدائية بعد التعديل التعديل

 التي تنتمي إلييا
 

 الميارة الرئيسة التي تنتمي إلييا
 

يستنتج الغرض األدبي 
 لمنص المقدم.

يحدد الغرض األدبي لمنص المقدم 
 بالعمل األدبي.

 إلىالتوصل 
 التفكير التأممي استنتاجات مناسبة

يوضح ألوان البديع التي 
 األدبي.ضميا العمل 

 – بمةمقا-تضاديحدد ألوان البديع )
( التي وردت بالنص جناس-سجع

 األدبي
تحديد الموقف 

 التفكير التأممي التعميمي

يقيم العمل األدبي 
بتعرف القصور في 

 العمل األدبي.

يقيم العمل األدبي بتعرف أوجو القوة 
تقويم الحجج  والضعف بالعمل األدبي.

 التفكير التأممي والمناقشات

يستدل عمى رأيو بالحجة 
 والبرىان.

 

وردت  إلييعمل الختيارات األديب 
تقويم الحجج  بالعمل األدبي.

 التفكير التأممي والمناقشات

الميارة الرئيسة التي تنتمي  الميارة الفرعية التي تنتمي إلييا الميارات األدائية التي تم حذفيا
 إلييا

 التفكير التأممي والمناقشاتتقويم الحجج  يستخدم الدليل من أجل دعم وتقييم اختيارات األديب.
 التفكير التأممي استنتاجات مناسبة إلىالتوصل  التشابيات واالختالفات بالعمل األدبي يتعرف عمى. 

االستعارة والتشبيو  عمىيعطي أمثمة من واقع الحياة 
 والكناية.

استدعاء األفكار والمعمومات 
 التعميمي المرتبطة بالموقف

 التفكير التأممي

 التفكير التأممي استنتاجات مناسبة   إلىالتوصل  النص أو ال تتوافق معو. إلى التي تنتميألفكار يسجل ا
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تتم اإلجابة  ،( وبالتوصل لمصورة النيائية لقائمة ميارات التفكير التأممي1ممحق رقم ) 
ب الصف األول الالزمة لطال عن سؤال البحث الرئيس والذي نصو: ما ميارات التفكير التأممي

 الثانوي بالمرحمة الثانوية. 
 نتائج البحث وتوصياتو 

في ضوء السؤال الذى حدده الباحث،  يتناول ىذا الفصل نتائج البحث تفسيرا وتحميال
بيدف تعرف بعض ميارات التفكير التأممي والتذوق األدبي الالزمة لطالب الصف األول الثانوي 

 ل اإلجابة عن سؤال البحث الذي سبق تحديده وىو كالتالي:في ضوء النظرية التوسعية، من خال
ما ميارات التفكير التأممي المناسبة لطالب الصف األول الثانوي في ضوء نظرية 

 رايجموث التوسعية؟
توصل الباحث إلى قائمة ميارات التفكير التأممي المناسبة لطالب بشكميا النيائي بعد 

لمحكمون من حيث السالمة المغوية ومناسبة الميارات الفرعية إجراء التعديالت التي أشار إلييا ا
 واألدائية لطالب الصف األول من مرحمة الثانوي العام.  

 نتائج البحث 
الوصول لتحديد قائمة مناسبة من ميارات التفكير التأممي الالزمة لطالب الصف األول 

البعدي لميارات التفكير التأممي دلت النتائج عمى ارتفاع درجات الطالب في االختبار  الثانوي
بعد استخدام النظرية التوسعية لرايجموث مما يؤكد ضرورة استخدام النظرية التربوية في تدريس 

 البالغة.
يأتي ىذه البحث بنتائجو ليؤكد عمى ما توصمت إلى الدراسات السابقة من فعالية النظرية 

( ودراسة ىويدا 2113ىذه الدراسات: البعمي )التوسعية وأثرىا اإليجابي في الميدان التربوي ومن 
( ويوسف عبد 2132( وبرىوم )2131( ودراسة الحمفاوي )2113( ودراسة أبو بكر)2113سيد)
( وبذلك تتفق البحث الحالية مع الدراسات السابقة في أىمية النظرية التوسعية 2131اهلل )

 وتطبيقاتيا في الميدان التربوي.
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 توصيات البحث
اىج الدراسية إلى توظيف نظرية رايجموث التوسعية وتطبيقاتيا في فروع المغة حاجة المن

 العربية والمواد الدراسية األخرى.
استخدمت البحث الحالية أدوات قياس لتحديد ميارات التفكير التأممي المناسبة لطالب 

أخرى من الصف األول الثانوي لذا يمكن اإلفادة من أدوات البحث الحالية في تنمية أنواع 
 الميارات ألشكال التدريب المختمفة كالتفكير النقدي واالستداللي والرياضي.

عند تطبيق الباحث ألدوات البحث الحظ الباحث عدم فيم واستيعاب المعممين والموجيين 
 لبعض المصطمحات التربوية البسيطة التي وردت بالبحث وبالتالي البد من:

دريسا وتوجييا بزيادة ساعات التدريب وورش العمل سعى القائمين عمى المغة العربية ت
 التربوية لممعممين والموجيين معا.

وجد الباحث كثيرا من الصعوبات عند تطبيق البرنامج نتيجة خمو معظم المدارس الثانوية 
من أدلة التعمم الشارحة )خاصة المغة العربية( لكيفية تدريس المناىج وفقا لمطرق الحديثة، 

 د من وضع دليل لممعمم لكل فرع من فروع المغة العربية.وبالتالي الب
 مقترحات البحث

أظيرت نتائج البحث الحالية الحاجة لمزيد من الدراسات والبحوث المتعمقة بالنظرية 
 التوسعية والمغة العربية إضافة إلى المواد الدراسية األخرى.

                    صفوفأثر برنامج قائم عمى النظرية التوسعية في تدريس النحو لم 
 الثالث( بالمرحمة الثانوية، لتنمية أنواع أخرى من التفكير-الثاني-)األول

                أثر برنامج قائم عمى النظرية التوسعية في تدريس القراءة لمصفوف
 الثالث( بالمرحمة الثانوية في تحصيل الطالب.-الثاني-)األول

              عية في تدريس المواد الدراسية األخرىبرنامج قائم عمى النظرية التوس
 الرياضيات( لتنمية ميارات التفكير المختمفة وزيادة التحصيل الدراسي.-الجغرافيا-)األحياء

فعالية برنامج قائم عمى النظرية التوسعية بالدمج مع بعض االستراتيجيات األخرى في 
 ع التفكير المختمفة.التدريس من أجل زيادة تحصيل الطالب وتنمية أوا
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 المراجع
فعالية نموذج مقترح في ضوء النظرية التوسعية لتنمية التحصيل  (2115 (إبراىيم، شرين -3

والتفكير المنطقي لدى طالب المرحمة الثانوية في مادة األحباء، رسالة 
 ماجستير، كمية التربية، جامعة المنصورة.

( تعميم التفكير النظرية والتطبيق، 2112)أبو جادو، صالح محمد عمى، نوفل، محمد بكر  -2
  دار المسيرة، عمان، األردن.3ط

تنظيم محتوى منيج النحو في ضوء النظرة ) 2006 (أبوبكر، عبد المطيف وعبد القادر، عمى -1
التوسعية لريجموث وقياس أثره في التحصيل واالتجاه لدى تالميذ المرحمة 

(، 30مصر، المجمد، )اإلعدادية بسمطنة عمان، العموم التربوية، 
 .53:01(، ص ص 1العدد)

( فعالية تنظيم محتوى مادة المواريث وفق النظرية التوسعية في 2112األدغم، رضا ) -0
التحصيل األكاديمي واالحتفاظ لمطالب المعممين بشعبة الدراسات 

( 01( العدد)3اإلسالمية، المجمة العممية بكمية التربية بدمياط، الجزء )
 .385: 338ص ص

( أثر توظيف نظرية رايجموث التوسعية عمى تنمية بعض 2133برىوم، مجدي جمعة ) -3
الميارات التكنولوجية لدى طالب الصف العاشر بغزة، رسالة ماجستير، 

 كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة. 
فعالية تنظيم محتوى منيج العموم وفق نظرية "جانيو ( 2113(البعمي، إبراىيم عبد العزيز  -2

ليرمية" رايجموث التوسعية" في التفكير الناقد لدى تالميذ الصف ا
 الخامس، رسالة دكتوراه، كمية التربية فرع بنيا، جامعة الزقازيق.

 ( البالغة الواضحة، دار المعارف، القاىرة.3333الجارم عمى، أمين مصطفي ) -5
ر الكتاب دا 3( تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات، ط3333جروان، فتحي عبد الرحمن) -8

 الجامعي، العين، اإلمارات المتحدة.
( تصميم برنامج قائم عمى النظرية التوسعية وقياس 2131الجالد، أحمد عبد الحميد محمد ) -3

أثره في تنمية المفاىيم والميارات المتعمقة باستخدام آليات اإلنترنت لدي 
طالب الصف الثاني اإلعدادي في ضوء معايير سكورم، رسالة دكتوراه، 

 معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
جالل، محمد أحمد محمد )استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس البالغة  -31

وأثرىا في تنمية التحصيل والتفكير التأممي لدى طالب الصف األول 
 الثانوي، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة بورسعيد. 
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( فعالية نظرية رايجموث التوسعية 2113منير مرسي ) الجندي، أمنية الجندي، صادق، -33
في تنظيم وتدريس بعض المفاىيم الكيميائية في التحصيل واالتجاه نحو 
مادة الكيمياء لدي طالب الصف األول الثانوي، المؤتمر العممي الثاني، 
رؤي مستقبمية لمبحث التربوي، المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية، 

  .مايو 35-33
، دار المقاصد لمنشر 0( تعميم التفكير، ط2113الحارثي، إبراىيم بن أحمد مسمم) -32

 والتوزيع، الرياض، السعودية.
تنظيم محتوى منيج العموم في ضوء نموذج التعميم الموسع  (2131 (الحمفاوي، خديجة -31

وفعاليتو في التحصيل وبقاء أثر التعمم لدى طالبات المرحمة المتوسطة 
ربية السعودية، مجمة العموم التربوية، مجمة التربية العممية، بالمممكة الع
 .215:213ص ص  (3(العدد(، 31( مص، المجمد

( تصميم البرامج التعميمية بفكر البنائية تأصيل فكري 2118زيتون، كمال عبد الحميد ) -30
 ، عالم الكتب، القاىرة.  3وبحث إمبريقي، ط

نامج أثرائي مقترح قائم عمى الشعر ( فاعمية بر 2132سالمة، محمد صابر أحمد ) -33
القصصي في تنمية ميارات تحميل النص األدبي وتذوقو لدي طالب 

 المرحمة الثانوية، رسالة دكتوراه، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
( تنظيم مقترح لمقرر العموم في ضوء النظرية 2111السيد، عمياء عمى عيسى عمى) -32

حصيل وبعض عمميات العمم لدى تالميذ الصف التوسعية وأثره عمى الت
 الرابع االبتدائي، رسالة دكتوراه، كمية البنات، جامعة عين شمس.

( فاعمية استراتيجيتي خرائط التفكير ودورة التعمم في 2133شافعي، سحر حمدي فؤاد) -35
تنمية التفكير التأممي والتحصيل في مادة العموم التالميذ المرحمة 

 ماجستير، كمية التربية ،جامعة حموان.اإلعدادية، رسالة 
( طرائق تدريس المغة العربية، دار العموم العربية، 2133شعيب، حسيب عبد الحميم ) -38

 بيروت، لبنان.
( معرفة مستوى التفكير التأممي لدى طمبة البكالوريوس والدراسات 2115) الشكعة، -33

 العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين.
( فاعمية أنموذجي التعميم التوليدي 2131حكمت عبد اهلل إسماعيل ) شيال العمم، -21

ورايجموث التوسعي في التحصيل الدراسي وتنمية التفكير االستداللي 
واالتجاه نحو مادة الفيزياء لدي طالب الصف الرابع العممي الثانوي. 
رسالة دكتوراه، معيد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات 

 لتربوية. القاىرة.ا



 أحمد سيد محمد إبراىيـأ.د/            ميارات التفكير التأمميبعض 
  عبد الرحيـ فتحي محمد  د/ 
 بدر رمزي عبد اهلل عبد الرحمف/ أ
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( فعالية استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس 2131الصاوي، سارة عبد الستار) -23
التاريخ عمى تنمية بعض ميارات التفكير التأممي والتحصيل لدى طالب 
الصف األول الثانوي، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة جنوب 

 الوادي.
، 3مغوية مستوياتيا تدريسيا صعوباتيا، ط( الميارات ال2113طعيمو، رشدي أحمد ) -22

 دار الفكر العربي، القاىرة.
( فعالية استخدام النظرية التوسعية لرايجموث في 211عبد العزيز، ىبة فتحي أحمد) -21

تدريس اليندسة الفراغية لطالب الصف األول الثانوي الصناعي عمة 
 ة، جامعة المنيا.قدرتيم المكانية ثالثية البعد، رسالة ماجستير، كمية التربي

( أثر استخدام النظرية التوسعية ودورة التعمم فوق المعرفية في 2131عبد اهلل، يوسف ) -20
تنمية بعض ميارات التواصل الرياضي والتفكير االبتكاري لدي تالميذ 
المرحمة اإلعدادية، رسالة دكتوراه، كمية التربية فرع الوادي الجديد، جامعة 

 أسيوط.
( فاعمية استخدام نموذج التعمم البنائي في 2132حسنى عطا اهلل )عبد النبي، فاطمة  -23

تدريس عمم البيان لتنمية المفاىيم البالغية وميارات التذوق األدبي لدى 
 الطالب المعمم، كمية التربية، جامعة قناة السويس.  

( فعالية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء 2113عبد الوىاب، فاطمة محمد ) -22
ي تحصيل الفيزياء وتنمية التفكير التأممي واالتجاه نحو المعرفة ف

استخداميا لدى طالب الثاني الثانوي األزىري، مجمة التربية العممية كمية 
 .8، مجمد 0التربية، عدد 

( أثر نموذج مقترح قائم عمى نظرية رايجموث التوسعية في 2131عدلي، أسماء ربيع ) -25
ء أثر التعمم لدى تالميذ الحمقة تدريس العموم عمى تنمية التحصيل وبقا

 الثانية من التعميم األساسي، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الفيوم.
( فعالية نظرية رايجموث التوسعية عمى تحصيل مفاىيم 2112عمى، نورا مصيمحي ) -28

االقتصاد وبقاء أثر تعمميا لدي طالبات المرحمة اإلعدادية، رسالة 
 د المنزلي ، جامعة حموان.ماجستير، كمية االقتصا

( تنظيم محتوي مادة الجغرافيا وفق نظرية 2113عمران، خالد عبد المطيف محمد ) -23
ريجميوث التوسعية وأثره عمى التحصيل وتنمية التفكير االستداللي 
واالتجاه نحو المادة لدي طالب الصف األول، كمية التربية، جامعة 

دراسات في المناىج وطرق  سوىاج، قسم المناىج وطرق التدريس، مجمة
التدريس، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، جامعة عين شمس، 

 م، نموذج التدريس المفصل، النظرية البنائية.  2113( يوليو 308العدد )
، دار 1( تصميم التدريس، ط2118قطامي، يوسف، أبو جابر، ماجد، نايفة، قطامي) -11

 الفكر، عمان، األردن.  
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 ، عمان، دار الشروق.1( نماذج التدريس الصفي، ط 3338سف، نايفة )قطامي، يو  -13
( أثر برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز 2113كشكو، حمدان جميل كمال ) -12

العممي بالقرآن عمى تنمية التفكير التأممي رسالة ماجستير غير منشورة 
 كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، عزة.

( تجريب استخدام نظرية )رايجموث التوسعية( في 2113محمد، ناصر عبد الرازق ) -11
رفع مستوي تحصيل التالميذ في الرياضيات واتجاىاتيم نحوىا، مجمة 

 البحوث النفسية والتربوية، جامعة المنوفية، السنة السادسة عشر.
 ( تدريس فنون المغة العربية، دار الفكر العربي، القاىرة.2112مدكور، عمى أحمد) -10
( أثر تنمية قدرة التفكير التأممي عند معممي العموم في 3332مصطفي، شريف ) -13

المرحمة األساسية عمى فاعميتيم التعميمية، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
 كمية الدراسات العميا بالجامعة األردنية.

( فاعمية توظيف استراتيجية التخيل الموجو 2132ىاشم الجدبة، صفية أحمد محمود ) -12
يارات التفكير التأممي في العموم لدى طالب الصف في تنمية مفاىيم وم

 التاسع األساسي، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية غزة.
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