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  .وسوهاج
  .المجلس القومى للمرأة -  .جمعية جيل المستقبل -
  

  الكتب االنجليزية
1- Planning and Controlling. 
2- Systems and Creative Thinking. 
3- Research Methods and Writing 

Research Proposals. 
4- Statistical Data Analysis. 
5- Teams and Work Groups. 
6- Risk Assessment and Risk 

Management. 
7- Communication Skills. 
8- Negotiation Skills. 
9- Analytical Thinking. 
10- Problem Solving and Decision 

Making. 
11- Stress Management. 
12- Accounting for Management and 

Decision Making. 
13- Basics of Managerial Economics. 
14- Economic Feasibility Studies. 
15- Health, Safety and Environment. 
16- Wellness Guidelines: Healthful Life. 
17- General Lectures Directory. 
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 .القواعد اللغوية األساسية للكتابة العلمية -٢
امج   دل -٣ ن برن رج م شروعات التخ ل م ة "ي تنمي

 ."مهارات البحث العلمى
 .التخطيط والرقابة -٤
 .التفكير النمطى واإلبداعى -٥
 . للبحثالمقترح المشروع  البحث وآتابةمناهج -٦
 .حصائى للبياناتالتحليل اإل -٧
 .الفرق والعمل الجماعىتكوين  -٨
 .المخاطروإدارة تقييم  -٩
 .تصال مهارات اال-١٠
 . مهارات التفاوض-١١
 .القدرة والمهارة واالسلوب: التفكير التحليلى -١٢
  .حل المشاآل وصنع القرار -١٣
 .إدارة الضغوط -١٤
 .المحاسبة لإلدارة وصنع القرار -١٥
 .قتصاد اإلدارىساسيات االأ -١٦
 .قتصاديةدراسات الجدوى اال -١٧
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 .والتقييم المحاسبى
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  شكر وتقدير
  

الطرق المؤدية إلى التعليم العـالى      "يتقدم منسق المشروع بالنيابة عن إدارة مشروع        

ة فورد األمريكية لتقديمها الدعم للتعليم العالى       ، بخالص شكره وتقديره لمؤسس    "بمصر

ويتقـدم فريـق إدارة     .  والدراسات العليا واألنشطة البحثية والتدريبية فـى مـصر        

إيما باليفير، مدير مكتب مؤسـسة      / المشروع أيضا بخالص الشكر والتقدير للدكتورة     

ى وجميع العـاملين    دينا الخواجة، مدير برامج التعليم العال     / فورد بالقاهرة والدكتورة  

 لمساندة هـذا المـشروع الـذى توجـت           وافرٍ معنيين بالمكتب الذين ساهموا بجهدٍ    ال

إنجازاته بموافقة المركز الرئيسى لمؤسسة فورد بنيويورك على االستمرار فى تمويله      

  .وتنفيذ المرحلة الثانية
  

لقاهرة، وعين  ا: ونتقدم بالشكر والتقدير إلى السادة المشاركين فى المشروع بجامعات        

شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادى، والفيوم، وبنى سويف، وسوهاج؛          

       ا فـى تنفيـذ   الذين ساهم بعضهم فى تنفيذ مرحلته األولى واالنتقالية ويساهمون جميع

كما أن الشراكة مع المجلس القومى      . المرحلة الثانية للمشروع على المستوى القومى     

 وإلـى تنـوع     ،المستقبل أدت إلى ضخ أفكار ومقترحات جديدة      للمرأة وجمعية جيل    

المستفيدين من خدمات وأنشطة المشروع، بحيـث شـملت العديـد مـن الطـالب               

  .والخريجين من الجامعات المصرية
  

وأخيرا، نتوجه بخالص الشكر والعرفان لجميع أعـضاء لجنـة تـسيير المـشروع              

المحاضـرين واستـشاريى المـشروع      والمؤلفين والمنسقين والمدربين والمقيمين و    

والفرق اإلدارية المعاونة بكافة المحافظات، وجميعهم تم اختيارهم بعناية حتى يتسنى           

تنفيذ المشروع، بجميع مراحله المتعددة، بالنجاح الذى يليق به، على المستوى القومى           

  .وبمعايير الجودة العالمية
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  أعضاء لجنة تسيير المشروعالسادة 
 

  الجهة  الوظيفة  سماالمسلسل

  منسق المشروع  محسن المهدى سعيد. د.أ  ١
   القاهرةجامعة

  المجلس القومى للمرأة

  جامعة القاهرة  رئيس جامعة القاهرة  على عبدالرحمن. د.أ  ٢

  عين شمسجامعة   رئيس جامعة عين شمس  على العبد. د.أ  ٣

  جامعة أسيوط  رئيس جامعة أسيوط  عزت عبداهللا. د.أ  ٤

  جامعة حلوان  رئيس جامعة حلوان  الحى عبيدعبد. د.أ  ٥

  جامعة المنيا  رئيس جامعة المنيا  ماهر جابر. د.أ  ٦

  جامعة جنوب الوادى  رئيس جامعة جنوب الوادى  عباس منصور. د.أ  ٧

  جامعة الفيوم  رئيس جامعة الفيوم  جالل سعيد. د.أ  ٨

  جامعة بنى سويف  رئيس جامعة بنى سويف  أحمد محمد رفعت. د.أ  ٩

  جامعة سوهاج  رئيس جامعة سوهاج  مصطفى كمال. د.أ  ١٠

  جامعة المنيا  رئيس جامعة المنيا السابق  عبدالمنعم البسيونى. د.أ  ١١

  عبدالمتين موسى. د.أ  ١٢
رئيس جامعة جنوب الوادى 

  السابق
  جامعة جنوب الوادى

  مؤسسة فورد  العاليمديرة برامج التعليم   دينا الخواجة. د.أ  ١٣

  المجلس القومى للمرأة  مقرر لجنة التعليم والتدريب  دى رشاده. د.أ  ١٤

  جمعية جيل المستقبل  نائب رئيس مجلس اإلدارة  معتز األلفى. أ  ١٥

  سمير شاهين. د.أ  ١٦
 جامعة –عميد كلية الهندسة 

  القاهرة
  القاهرةهندسة 

  سعيد مجاهد. د.أ  ١٧
مدير مركز تطوير الدراسات 

  العليا والبحوث
  رةالقاههندسة 

  جامعة القاهرة  مدير المشروع  سيد كاسب. د  ١٨
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 مقدمة الناشر
  

يمثل مركز تطوير   و  والتدريب المستمر،  جامعة القاهرة رائدة فى مجال التعليم     ب كلية الهندسة    دعت

 دعائم المراكز البحثيـة الموجـودة بكليـة         ىحدإالدراسات العليا والبحوث فى العلوم الهندسية       

 بالتعاون مع منظمتى اليونسكو واليونيدو التـابعتين        ١٩٧٤مركز عام   السيس  تم تأ ولقد  . الهندسة

، ال تهـدف    وحدة ذات طابع خاص   ك وحتى اآلن يعمل المركز      ١٩٨٤ ومنذ عام    .لألمم المتحدة 

تنميـة  التى تهـدف إلـى      ضمن خطة جامعة القاهرة     ألنشطتها  إلى الربح، وتقوم بتمويل ذاتى      

  .المجتمع
  

 كما يقـوم بـإجراء األبحـاث        ،ستشارات الفنية فى جميع التخصصات     اال ويقوم المركز بتقديم  

والهيئـات الحكوميـة    القطاعين العام والخـاص     التطبيقية فى المجاالت التى تطلبها مؤسسات       

يقـوم بإعـداد    و. إلخ...وإجراء دراسات الجدوى وتقييم األصول وخطوط اإلنتاج للمشروعات       

كما أن المركز يقوم بعقد دورات تدريبيـة        .  تنفيذها تصميمات المعدات والنظم واإلشراف على    

  .ضمن برامج متكاملة للتعليم المستمر والتدريب على التكنولوجيات المتقدمة
  

منحة دولية متعاقد عليها بـين جامعـة        فهو  " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "مشروع  أما عن   

ويـدير  .  الطالب وحديثى التخرج   ويهدف المشروع إلى تنمية مهارات     ؛القاهرة ومؤسسة فورد  

طبقـا    جامعـة القـاهرة    –هذا المشروع مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة          

 ١٣بتـاريخ    ١٩١٢ – ١٠٢٠منحة رقـم    تفاقية الموقعة بين جامعة القاهرة ومؤسسة فورد        لال

ك اتفاقيـة   ، وكذل ٢٠٠٥ سبتمبر   ١٦ بتاريخ   ١- ١٩١٢– ١٠٢٠، والمنحة رقم    ٢٠٠٢سبتمبر  

  .٢٠٠٦ يوليو ٢٧ الموقعة بتاريخ ٢- ١٩١٢ – ١٠٢٠المرحلة الثانية منحة رقم 
  

صـدار  إنشر العلم والمعرفة للمساهمة فى تنمية المجتمع، تقـرر           المركز فى    وسيرا على نهج  

 بهـدف   ، من أجل المشروع   االمقررات التدريبية التى تم تأليفها خصيص     نسخة باللغة العربية من     

  .لمكتبات العلمية بمصرإثراء ا
  سعيد محمد مجاهد. د

  مركز تطوير الدراسات العليا والبحوثمدير 

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  - فى العلوم الهندسية

  ٢٠٠٧           مارس 
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  المشروعتقديم إدارة 
  

منحة دولية متعاقد عليها بين جامعة هو " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"مشروع 

ويهدف المشروع إلى رفع مهارات الطالب والخريجين من  ؛قاهرة ومؤسسة فوردال

 وصقل مهاراتهم بما مساعدتهم على االندماج السريع فى المجتمعالجامعات المختلفة ل

ويدير المشروع مركز تطوير الدراسات .  يتناسب مع حاجة البحث العلمى وسوق العمل

جامعات القاهرة، : ، ويشارك فى المشروع القاهرة جامعة–العليا والبحوث بكلية الهندسة 

وعين شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادى، والفيوم، وبنى سويف، 

  .وسوهاج، باإلضافة إلى المجلس القومى للمرأة وجمعية جيل المستقبل

  

وفى إطار إعداد وتطوير مقررات تدريبية لتنمية مهارات الخريجين قامت لجنـة تـسيير              

بتحديد المهارات األساسية الالزمة لخريج الجامعة لسد الفجـوة         بمرحلته األولى   مشروع  ال

 لذا تم التعاقـد     . وبين إمكانيات الطالب عند التخرج     حتياجات البحث العلمى والمجتمع   ابين  

 وتدريس مقررات تدريبية تهدف إلى رفع مهارات خريجى         إلعدادمع أساتذة متخصصين    

  :ج تدريبية عدة وهىمن خالل برامالجامعات 
  .تنمية مهارات البحث العلمى -٢          . التفكير واإلدارةتنمية مهارات -١

  . تنمية مهارات التدريس لمدرسى الثانوى-٤.    اكتساب المهارات األساسية لمجال األعمال-٣

  .تنمية المهارات القيادية -٦             .تدريب المدربين -٥

  

طبقًا لنظام جودة شامل، معتمـدا علـى        "  إلى التعليم العالى   الطرق المؤدية "يعمل مشروع   

التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوير وقياس العائد منه، ويتم تطويره من خالل تقييم كـل              

المشاركين بالنشاط لكل العناصر به، وتأخذ إدارة المشروع كافة المالحظات فى االعتبار            

ولذا وبعد أن   .   والتطوير، ويتم هذا بصورة مستمرة     عند إعادة التخطيط والتنفيذ والمراقبة    

 فـى مرحلتـه األولـى        باللغة اإلنجليزيـة   ١٧ كتابا منهم    ٢٠قام المشروع بتأليف ونشر     

 ١٨بتأليف ونـشر     )٢٠١٠-٢٠٠٦(يقوم المشروع فى مرحلته الثانية      ،  )٢٠٠٥-٢٠٠٢(



 

 و   

  

 وبهـدف   ،هـذه الـدورات   مقيمى  وكتابا باللغة العربية تلبيةً لرغبة العديد من المتدربين         

يجـرى اآلن إدراج بعـض المقـررات        و .استمرارية االستفادة من مخرجات المـشروع     

التدريبية بالمشروع ضمن المقررات الدراسية الرسمية التى تدرس بالكليات، وكذلك إنشاء           

  .برنامج متخصص للتدريب االلكترونى

  

إدارة من ثمار التعـاون بـين        باإلضافة إلى كونها ثمرة      –ؤكد أن هذه النسخة     نود أن   نو

ليست مجـرد ترجمـة حرفيـة للنـسخة          – المشروع والسادة المؤلفين منذ عدة سنوات     

االنجليزيـة  الهنات والمالحظات فـى النـسخة       السادة المؤلفون   اإلنجليزية، وإنما تدارك    

صورة  ب تم تقديمها للمتدرب باللغة العربية    ، وقد    وتم إضافة العديد من األجزاء فيها      السابقة

مبسطة وواضحة دون الدخول فى تفاصيل أو قضايا خالفية، مع محاولة تغطية جوانـب              

  . المتعددةالموضوع

  

لمكتبـات  فى مرحلتـه األولـى      هداء نسخة كاملة من كافة مطبوعات المشروع        إ وكما تم 

فسوف تقوم إدارة المشروع بـنفس العمـل فـى            ومكتبات المهتمين،  الجامعات المصرية 

عملية التطوير مستمرة مـن     مما هو جدير بالذكر أن      و. نية للمؤلفات العربية  المرحلة الثا 

 باللغة العربيـة     وكذلك من حيث زيادة عدد المقررات      ،حيث الشكل والمضمون لكل مقرر    

  .أو اإلنجليزية

  

وب وعمل دائم   ءالمؤلفين والزمالء الذين ساهموا بجهد د     الختام نشكر السادة األساتذة      فىو

 واآلراء  المخلـص ، ونقدر الجهـد      ليكون بين أيديكم اآلن    الكتاب هذا   ينشر ال ينقطع حتى  

  .واالستشاريين السديدة لكل أعضاء لجنة تسيير المشروع

  

  محسن المهدى سعيد. د                     سيد كاسب. د

  

  منسق المشروع                 مدير المشروع
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   المحتوياتفهرس
  

  

  ١  النتائج التعليمية المستهدفة

  ٣  أبعاده وأساليب تنميته: التفكير التحليلى:  األولالباب
  ٤  مقدمة الباب األول

  ٧  كقدرة معرفيةالتفكير التحليلى : الفصل األول

  ٧   تعريف التفكير التحليلى١-١

  ٨  ىالتركيبو ىالبنائ: قته بنوعى التفكيرى وعالالتفكير التحليل ٢-١

  ١٠  ىوالتنسيقى  النسق:التفكيرى وعالقته بنوعى التفكير التحليل ٣-١

  ١٢  وعالقته بالتفكير الناقدى التفكير التحليل ٤-١

  ١٣  ىااللتقائفتراقى والتفكير االى وعالقته بنوعى التفكير التحليل ٥-١

  ١٥   عقليةالتفكير التحليلى كعملية: ى الثانالفصل

  ١٥  ىكمكون من مكونات التفكير التنسيقى التفكير التحليل ١-٢

  ١٦  كمكون من مكونات عملية حل المشكالتى  التحليلالتفكير ٢-٢

  ١٩   للحل اإلبداعى للمشكالتالمتتابعةنماذج الى فى موضع التفكير التحليل ٣-٢

  ٢١  للمشكالتبداعى المتضافرة للحل اإلنماذج الى فى موضع التفكير التحليل ٤-٢

  ٢٤  جل النموذدور التوازن بين التفكير االفتراقى والتفكير االلتقائى داخ ٥-٢

  ٢٥  ىصنع القرار ومراحل المنهج العلمى نماذج فى موضع التفكير التحليل ٦-٢

  ٢٧   عقليةالتفكير التحليلى كمهارة:  الثالثالفصل

  ٢٧  ىأهمية تنمية مهارات التفكير التحليل ١-٣

  ٢٨  ى تنمية مهارات التفكير التحليلساليبالمباديء الكامنة وراء أ ٢-٣

  ٢٩  اليب تنمية التفكير التحليلى تصنيف أس٣-٣

  ٣٠   نماذج ألساليب تنمية التفكير التحليلى٤-٣



 

 ح   

  

 
  ٤٣   للشخصيةالتفكير التحليلى كأسلوب:  الرابعالفصل

  ٤٣  الفرق بين األسلوب والقدرة ١-٤

  ٤٣  أهمية دراسة األسلوب ٢-٤

  ٤٤  تعريف األسلوب ٣-٤

  ٤٨  صفات ذى األسلوب التحليلي ٤-٤

  ٤٨  ىمقابل األسلوب التجديدى ب التحليلاألسلو ٥-٤

  ٥٠  ىمقابل األسلوب التركيبى األسلوب التحليل ٦-٤

  ٥٣  فاعلية برنامج تدريبى مكثف لمهارات التفكير التحليلى: الباب الثانى

فعالية برنامج تدريبى مكثف لمهارات التفكير التحليلى على مهارات الوعى : الفصل الخامس

   دراسة امبريقية:بالعمليات المعرفية
٥٤  

  ٥٤  مقدمة

  ٥٤  أهداف الدراسة ١-٥

  ٥٨  مفاهيم الدراسة ٢-٥

  ٦١  الدراسات السابقة ٣-٥

  ٦٣  منهج الدراسة ٤-٥

  ٦٤  مواصفاتهاوالعينة  ٥-٥

  ٦٧  أدوات تقييم العائد التدريبى ٦-٥

  ٦٧  نتائج الدراسة ٧-٥

  ٧٣  تلخيص النتائج ومناقشة دالالتها ٨-٥

  ٧٧  المراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ط   

  

  

  فهرس االشكال
 

  ٩  التركيبىمقابل التفكير التفكير التحليلى : )١-١(شكل 

  ١١  كل شيء مرتبط بكل شيء: مسلمة التفكير التنسيقى: )٢-١(شكل 

  ١٤  )ىليدالتق(، والتفكير االلتقائى )اإلبداعى (ىفتراقالتفكير اال): ٣-١( شكل

  ١٥  د من عمليات التفكير األخرىالتفكير التحليلى كجذر مشترك لعدي: )١-٢(شكل 

  ١٩  المتتابعةج نماذفى الى للمشكالت بداعتسلسل مراحل الحل اإل: )٢-٢(شكل 

  ٢٠   لروسمانتشكالمى للبداعاإلالحل نموذج : )٣-٢(شكل 

  ٢٠   ألوسبورنىبداع للتفكير اإلنموذج الخطوات السبع: )٤-٢(شكل 

  ٢١  )١٩٩٦(  لبلسيك الموجهبداعالنموذج الدائرى لإل: )٥-٢(شكل 

  ٢٣   ألوسبورن وبارنز وايزاكسيلى للمشكالتبداعمكونات ومراحل نموذج الحل اإل: )٦-٢(شكل 

  ٢٨  شلل التحليل: )١-٣(شكل 

  ٢٩  تكنيكات وطرائق تنمية التفكير التحليلىتصنيف : )٢-٣(شكل 

  ٣١  )سات المؤسىالمكونات الفرعية ألحد( مثال لطريقة تحليل المكونات: )٣-٣(شكل 

  ٣٧  المخرجات - التفرعات التى تنتج عن تحليل المشكلة باستخدام أسلوب المدخالت: )٤-٣(شكل 

  ٤٦  المنظومة المتكاملة للشخصية والتفاعل بين المنظومات الفرعية لها: )١-٤(شكل 

  



 

 ي   

  

  

 فهرس الجداول
  

  ٣٢ سسات ومكوناتها الخاصة بمثال األنساق الفرعية إلحدى المؤمصفوفة المكونات: )١-٣(جدول 

  ٣٣  مصفوفة تحليل األبعاد: )٢-٣(جدول 

  ٣٥  قوائم ادوات االستفهام: )٣-٣(جدول 

  ٣٦  صحيفة تصنيف الوقائع والمعلومات: )٤-٣(جدول 

  ٤١  التحليل المورفولوجىتكنيك : )٥-٣(جدول 

  ٦٨  حجم المعلومات عن مهارات التفكير لدى العينة الكلية: )١-٥( جدول

  ٦٩   فى حجم المعلومات والوعى الفروق بين الجنسين:)٢-٥( جدول

  ٧٠  نسانية وطالب كليات العلوم الطبيعية الفروق بين طالب كليات العلوم اإل:)٣-٥( جدول

  ٧١   وغير المتفوقيناالفروق بين المتفوقين دراسي: )٤-٥(جدول 

  ٧٢  ن غير أكاديميةمهبلين بمهن أكاديمية والمشتغلين  الفروق بين المشتغ:)٥-٥(جدول 



  النتائج التعليمية المستهدفة   واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ١  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

  

  النتائج التعليمية المستهدفة
  

  

  : انيستطيع الدارس بعد قراءة هذا الكتاب

  .يعرف المقصود بالتفكير التحليلى، وأبعاده المختلفة •

يعرف الخصال المميزة لألفراد ذوى االسلوب التحليلى، مقارنة بالخصال المميزة  •

  .اعىلألفراد ذوى األسلوب الناقد أو األسلوب اإلبد

  .يتعرف على أهم نتائج البحوث التى أجريت على هذا المفهوم •

يتعلم مميزات وعيوب التفكير التحليلى وكيفية التغلب على نقائص هذا النوع من  •

  .التفكير فى الحياة اليومية

  .يتعلم أهم االستراتيجيات المستخدمة لصقل مهارات التفكير التحليلى •

 من حيث كونه عملية أو قدرة أو مهارة أو يميز بين زوايا تناول هذا المفهوم •

  .أسلوب

التفكير التركيبى، (يميز بين التفكير التحليلى وغيره من صور التفكير األخرى مثل  •

والتفكير البنائى، والتفكير النسقى، والتفكير التنسيقى، والتفكير الناقد، والتفكير 

  ).اإلبداعى، وحل المشكالت، واتخاذ القرار

  

  



     واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ٢  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

  



     واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ٣  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب األول

  
  التفكير التحليلى

   تنميتهساليبأبعاده وأ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة الباب األول   واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ٤  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

  

 الباب األول مقدمة
  
 

  غموض المفهوم وتعدد دالالته

  

 ضمن قائمة المفاهيم – لدى المتخصصين فى علم النفس –يندرج مفهوم التفكير التحليلى 

. حيط بها وكشف النقاب عنهاالمرواغة، التى تسعى الجهود العلمية الجادة إلى إزالة الغموض الم

 عند تحديد هوية المفهوم ا كبيرا، وهو ما أحدث خلطًفيتناوله الباحثون من عدة زوايا، وبعدة معاٍن

  .النظرية

تعدد وترجع مصادر المراوغة الملصقة بهذا المفهوم إلى أسباب عديدة، يقف على رأسها 

ها، فضالً عن غياب التعريف الواضح الذى يمكن  التى يشير إليها بتعدد السياقات المستخدم فيالمعانى

 بمعنى – فى أحيان كثيرة –فيستخدمه الباحثون . اإلجرائى أو تبنيه بشكل متسق على المستوى النظرى

وهذا التفاوت فى تعريف . واسع وفضفاض، وفى أحيان أخرى يحصرونه فى نطاق محدد الداللة

فيسمح . ه غير المشروط للمفهوماستخدام أثناء حث لنفسهالمفهوم يرتبط بحجم الحرية التى يعطيها البا

 كلما اقتضت –بعض الباحثين بإطالق كامل الحرية ألنفسهم فى توسيع معنى المفهوم ودالالته 

متطلبات السياق ذلك، فى حين يضيق البعض اآلخر من المعنى المقصود أمالً فى تحديد المفهوم على 

 المفهوم بمعنى يقترب من استخداماك من يصل به األمر إلى نحو إجرائى، وبين هؤالء وأولئك هن

  .المعنى الدارج على ألسنة غير المتخصصين

  من المفاهيم النفسية تعانى من هذا التباين فيما يقدم لها مـن تعريفـات، إال أن                 اورغم أن كثير 

  حيث تتباين تعريفاته فى    )١( فى حالة مفهوم التفكير التحليلى     ااألمر أكثر غموض      ا مدى أكثـر اتـساع ،

     والنظرة المدققة للكتابات والدراسات التى تناولت المفهوم تكشف         اوتتعدد دالالته فى نطاق أكثر إبهام ،

فعديد من الباحثين يستخدمون المفهوم بمعنى شديد االتساع يبتعد بالمفهوم عن معنـاه             . عن ذلك بجالء  

التقليدية والمألوفة، التى يوجه خاللها النشاط العقلى       الظاهر والمحدد، فيشيرون به إلى كل أنماط التفكير         

 ما هو متاح    استخدامللتغلب على مشكلة بعينها، ب     أو   لإلجابة عن سؤال محدد،    أو   لتحقيق هدف واضح،  

  .امن معلومات واستراتيجيات معرفية محددة مسبقً

 طرحـه جيلفـورد     الـذى " التفكير االلتقـائى  " الواسع للمفهوم يقربه من مفهوم       ستخداموهذا اال 

Guilford          فعندما يطلب من الفرد    .  ليجمع تحته مختلف أنماط التفكير التى أشار إليها التعريف السابق

                                           
(1) Analytical thinking. 



  مقدمة الباب األول   واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ٥  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

يحل مسألة هندسية، فهو يـستخدم عندئـذ مـا يـسميه             أو   أن يحدد موقع مدينة معينة على الخريطة،      

  .تحليلى ويطلق عليه باحثون آخرون التفكير ال)١(جيلفورد بالتفكير االلتقائى

 عندما يقابل الباحثون بـين مفهـوم الحـل          ا المفهومين نلمحه جيد   استخداموالتقارب الداللى فى    

المعتمـد   ()٣(ى للمـشكالت  بداعومفهوم الحل اإل  ) المعتمد على التفكير االلتقائى    ()٢(التحليلى للمشكالت 

  .(Hayduck, 1990) )٤ ()ىفتراقعلى التفكير اال

 آخر للمفهوم يحاول أن يحدد      ااستخداماسع لمفهوم التفكير التحليلى نجد       الو ستخداممقابل هذا اال  

، هتماماالهوية مميزة له فيتم تناوله هنا بوصفه القدرة التى تؤدى باألفراد إلى فهم أجزاء الموقف محل                 

كالتـصنيف،  (وتجزئته إلى مكوناته األصغر، بما يسمح بإجراء عمليات أخرى على هـذه األجـزاء               

  .(Reber, 1990)) إلخ.. .، والتنظيموالترتيب

ير من أنماط التفكير األخرى،     ب وراء غموض المفهوم يكمن فى ارتباطه بعدد ك        المصدر الثانى و

والتـى منهـا التفكيـر      . التى تشترك معه فى بعض الزوايا، وتختلف عنه فى بعض الزوايا األخـرى            

 إلى آخر قائمة طويلة     ،التنسيقى، والتفكير العلمى  ى، والتفكير   بداعالتركيبى والتفكير الناقد، والتفكير اإل    

  .من العمليات العقلية المعقدة والبسيطة

، فيهتم فريـق    "مفهوم التحليل "دى فى تعدد زوايا تناول      ب وراء الغموض، فيت   المصدر الثالث أما  

ة المراحل  من الباحثين بالتحليل بوصفه قدرة معرفية، فى حين ينظر فريق ثانى إليه كعملية عقلية متعدد              

والخطوات، ويرى فيه فريق ثالث مهارة يمكن اكتسابها بالتعلم والتدريب، وينظر إليـه فريـق رابـع                 

ابوصفه أسلوبللشخصيةا مميز .  

وأمام هذا الغموض من ناحية، واألهمية النظرية والتطبيقية لمفهوم التفكير التحليلى من ناحيـة              

  : من األسئلة المتداخلة والمتشعبة، والتى من بينهاثانية يتصدى العمل الراهن لإلجابة عن عديد

، والتفكير التحليلى بوجه خاص؟ وما الـصعوبات التـى تحـول دون             انقصد بالتحليل عموم  ماذا   -١

  .الوصول إلى تعريف واضح لهذا المفهوم؟

ر التركيبى،  التفكي:  يميز بين هذا النمط من التفكير وغيره من أنماط التفكير المتعددة، مثل            ىذ ال  ما -٢

وما عالقة التفكير التحليلى بـالتفكير التنـسيقى،        . ىبداعوالتفكير البنائى، والتفكير الناقد، والتفكير اإل     

 ؟)يةبداعاإل أو سواء التقليدية، ( القرار، وعمليات حل المشكالتاتخاذوعمليات 

ـ          ما الذى    -٣  أو  فه عمليـة عقليـة    يميز تناول التفكير التحليلى بوصفه قدرة معرفية عن تناوله بوص

ويرتبط بهذا السؤال عدة أسئلة أخرى      النظر إليه كأسلوب مميز للشخصية؟       أو   بوصفه مهارة معرفية،  

 :تفصيلية منها

                                           
(1) Convergent thinking. 
(2)Analytical problem solving 
(3)Creative problem solving  
(4)Divergent thinking 



  مقدمة الباب األول   واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ٦  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

  ؟ ما لديه القدرة على التحليلان شخصإنقصد بقولنا ماذا  -أ

أعقد  أو   ط هل التحليل كعملية له خطوات ومراحل معينة يمر بها، وهل يرتبط بعمليات أخرى أبس              -ب

  ؟منه فى خصائصها

 التى  ساليب هل يمكن تعلم مهارات التفكير التحليلى، وإن كان ذلك كذلك، فبأية طريقة، وما هى األ               -ج

  ها للوصول إلى هذه الغاية؟استخداميمكن 

فـى   أو    ما هى خصال الشخص الذى نصفه بأنه ذو أسلوب تحليلى فى ممارساته وعاداته اليومية،              -د

فى آرائه واتجاهاته الحياتية؟ وما الذى يميز هذا الشخص عـن            أو   اته الشخصية، ماماهتتفضيالته و 

  ناقد؟ أو ىإبداعشخص آخر نصفه بأن أسلوب شخصيته 

 التحليل؟ وما الفوائد    استخدام التفكير التحليلى؟ وما هى عيوب اإلفراط فى         استخدام ما هى مميزات     -٤

  . دراسته العلميةمنا النظرية والتطبيقية التى يمكن أن تعود علين

 هى محـاوالت إللقـاء      – التى يضمها الباب األول من هذا الكتاب         –والفصول األربعة القادمة    

وحتى تكون محاوالتنا منظمة، فإننا سنقسم الباب الحالى        . الضوء على اإلجابات المطروحة لهذه األسئلة     

أمكن للباحث الراهن رصدها، فى خضم      إلى أربعة أجزاء، تتسق وزوايا تناول المفهوم، والمداخل التى          

 –المـداخل األربعـة      وسنخصص لكل مدخل مـن    . التراث المتشعب المرتبط بتناول التفكير التحليلى     

لمحاوالت تناول المفهوم بوصـفه      :الفصل األول  :بحيث يتصدى .  فصالً مستقالً  –السابق اإلشارة إليها    

  .)١(قدرة معرفية

  .)٢( بوصفه عملية عقليةلمحاوالت تناوله  :والفصل الثانى

  .)٣(لمحاوالت تناوله بوصفه مهارة معرفية :والفصل الثالث

  .)٤( للشخصيةالمحاوالت تناوله بوصفه أسلوب :والفصل الرابع

  .وباكتمال هذه الفصول نكون قد أزلنا بعض الغيوم التى تحيط بآفاق هذا المفهوم

                                           
(1)Cognitive ability 
(2)Cognitive process 
(3)Cognitive skill 
(4)Cognitive style 



 كقدرة معرفيةفكير التحليلى الت   واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 
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  الفصل األول

 كقدرة معرفيةى التفكير التحليل
  

  

 تعريف التفكير التحليلى ١-١
  

عبر الزمن من خالل    ى  ترتقى  والت ،المهامأداء  المقدرة المرتبطة ب  ى  أبسط تعريفاتها ه  ى  القدرة ف 

ـ  درةالقى آخر هى بمعن (Desimone, 2002) التفاعل بين العوامل الوراثية والخبرة ا المتـوافرة فعلي 

ت هذه  ان وسواء أك  ى،عقل أو   ىنشاط حرك ى  فعل معين سواء تمثل ف     أداءتمكنه من   ى   الت ،الشخصى  لد

  ).٣٤٠، ص ١٩٩٠ ،السيد( والتربية أم نتيجة لعوامل فطرية غير مكتسبة انالقوة تتوافر بالمر

 ومـن   ،"يكيـة ان قدرة ميك  " لديه نإفك وتركيب آلة معينة نقول      ى  لديه مقدرة عل  ى  فالشخص الذ 

 كسر وتحطـيم شـيء    ى  ن لديه المقدرة عل    لديه قدرة موسيقية، وم    نإآله نقول   ى   يعزف عل  أنع  ييستط

 " قدرة حسابية  " لديه نإ نقول   ،حل المسائل الحسابية  ى   ومن ينجح ف   ،"قدرة عضلية  " لديه نإ نقول   صلب

 .اوهكذ

تمكن الفرد من الفحص ى ها المقدرة العقلية التأنب" التحليلى القدرة عل"عرف  تُى،وبهذا المعن

مكوناتها ى تقسيمها إل أو أجزائها،ى وتفتيتها إل ، والمواقف،األشياء و،، والحلولفكارالدقيق للوقائع، واأل

فهم أجزاء الموقف  ى إل- كما أشرنا –ى  وهو ما يؤد،(Stand fast logic Ltd, 2001) الفرعية

هذه األجزاء ى على  عمليات أخرإجراءمكوناته األصغر، كما يسمح بى ، وتجزئته إلهتماماالمحل 

  (Reber, 1990))لخإ.... والتنظيمكالتصنيف، والترتيب،(

ا ما أمكن تمييزه عـن غيـره مـن          إذ،  ١مفهوم تتحدد هويته النظرية كتكوين فرضي     ى  أ نوأل

وغيره من المفـاهيم    ى   لذلك سنتوقف للتمييز بين مفهوم التفكير التحليل       ،المجالى  المفاهيم المطروحة ف  

 :رأسهاى يقف على المرتبطة به والت أو المختلطة به،

 .٢ىالتفكير البنائ -١

  .٣ىالتفكير التركيب -٢

 .٤ى التفكير النسق-٣

                                           
(1) Hypothesis Contracture 
(2) Restructure 
(3) Synthietical Thinking 
(4) System thinking 
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 .١ىالتنسيقالتفكير  -٤

 .٢ التفكير الناقد-٥

 .)ىالتقليدأو (ى  التفكير االلتقائ-٦

  .)ىبداعأو اإل (ىفتراق التفكيراال-٧

  
 
 ىالتركيبوى البنائ: التفكيرى وعالقته بنوعى  التفكير التحليل٢-١

  

 .ىوالتفكير التركيب  ،ىماط التفكير، وهما التفكير البنائ    أنكمقابل لنمطين من    ى  ليقف التفكير التحلي  

مـا هـو    ى   وما هو معقد إل    ى،ما هو جزئ  ى  ت عملية التحليل تمكننا من تجزئة ماهو مركب إل        انا ك إذف

ن العكس، حيث تجمع بـي    ى   إل انتؤدي" التركيب بين األجزاء  " و ،"عادة البناء إ"ى   كالً من قدرت   انبسيط، ف 

ااألجزاء المشتتة لتشكل مركبات أكثر تعقيد. 

 أنإالّ  ى   كمقابل للتفكير التحليل   انهما يقف أنرغم  _ إعادة البناء والتركيب    _  ان األخير انوالمفهوم

) عـادة البنـاء   إ( األول    المفهوم أن فما يميز إعادة البناء عن التركيب هو         ، واضحة بينهما  اهناك فروقً 

عـادة  إى  انى يعن  بينما المفهوم الث   ى،صورته األول ى  أجزاء الموقف إل   إعادةمجرد  ى   عل االقتصارى  يعن

ى  لديه القدرة عل   نإ نقول   ى،يفكك لعبه ثم يعيد جمع أجزائها مرة أخر       ى   فالطفل الذ  تركيبه بشكل جديد  

 صورةى  فى  أ(عاد جمعه بصورة جديدة     أيفكك منزالً بناه من المكعبات ثم       ى   الطفل الذ  أما . البناء ةإعاد

 يتضمن التركيب أكثر مـن وضـع األشـياء          إذ .ا تركيبي اه مارس تفكير  إن نقول   ) مثال فنار أو   ىكوبر

ء ىتقديم ش ى  تها إل يانهى  فى  أجزاء، فهو عملية تؤد   ى   قمنا بتفتيتها إل   أنبعد  ى  حالتها األول ى  عادتها إل إو

 .مختلف عما قمنا بتحليله

هو ماجعل البعض يربط ـ من ناحية ـ   ى ر البنائ والتفكيى،وهذا االختالف بين التفكير التركيب

والتفكيـر  ى ية ـ بين التفكيـر البنـائ   ان ويربط ـ من ناحية ث ى،بداعوالتفكير اإلى بين التفكير التركيب

ى البنـائ (التفكيـر  ى وا يضعون بعد ذلك ـ نـوع  ان كإن، و)OHara & Sternberg, 199(ى المنطق

 . التفكير التركيبىمقابلالتفكير التحليلى : )١-١(شكل  ىمقابل التفكير التحليلى ـ ف) ىوالتركيب

  

 أنـ فسنجد ى  والتفكير التركيبى  للتمييز بين التفكيرالتحليلانظرة أكثر تدقيقًى  نلقأنا حاولنا إذو

  :ىساسية تشمل اآلتأب انعدة جوى ـ قد لخص الفروق بين المفهومين ف (Bartellet, 2002) بارتليت

                                           
(1) Systemic thinking 
(2) Critical thinking 
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تحديد طبيعة هذه المكونـات،     ى   إل امكوناتها، سعي ى  مكننا من تفتيت األشياء إل    ُي ىحليلالت التفكير   إن -١

مـن  مكننا  ُي ىالتركيب بينما التفكير    ،هتماماالالشيء محل    أو   الموضوع أو   ومعرفة أجزاء الموقف  

ل يساعد الطف ى  كير التحليل ففالت(·توافق وتكامل ى   ف االموضوع مع  أو   فهم كيف تعمل أجزاء الموقف    

ـ  ى   التفكير التركيب  أما ،بناه من المكعبات  ى   التفكيك المنظم للمنزل الذ    ىعل فحـص  ى  فيساعده عل

 ى اشـكال أخـر    كوين على ت  ا بين أجزاء المكعبات بما يساعده الحقً      تجمعى  العالقات والروابط الت  

 ).ا عرف كيف تترابط وتتجمع مع بعضها بعضأن بعد ،بنفس المكعبات
 

  ترآيبى
 

 

 تحليلى
 

 

  التركيبى التفكير مقابلالتفكير التحليلى : )١-١(شكل 
 
الموقـف   أو   الموضوع الشائع عبر النسق    أو   ماط المتكررة نيحاول اكتشاف األ   ىالتركيب التفكير   إن -٢

 ،عندما يحكم الفرد بين متخاصـمين      (ىالتحليلالتفكير  ى  عمق مما نجده ف   أنحو  ى   عل هتماماالمحل  

 أمـا قول صدر عن المتخاصـمين       أو   ىأفحص ودراسة كل ر   ى  ده عل يساعى   التفكير التحليل  إنف

ـ    ى   ف ،عن التفاصيل ى  فيجعله يتغاض ى  التفكير التركيب  متكامـل عـن    ى  محاوله لتكوين تصور كل

  ).القضية موضع النزاع

نهتم بتحديد االختالفات بين األشياء بينما عنـد ممارسـة التفكيـر            ى   عندما نمارس التفكير التحليل    -٣

يقف خلـف التنـوع     ى  النمط السائد الذ  ى  أكثر باكتشاف المتشابه بينها للوصول إل     ى  نعن ىالتركيب

ـ  أنواع النباتات يجب  أنز بين   يانمى  فحت(  الظاهر  عـن  ا نحلل كل نوع لنعرف ما يجعلـه مختلفً

 نبحث عن المشترك بين كل فئـة        أن لها يجب    ا فئوي انضع تصنيفً ى   ولكن ك  ،)تحليل( النوع اآلخر 

 ).تركيب( نحو يركب بين ما هو مجزءى نفكر على أ هوية هذه الفئة، نحددى حت

 التفاعالت القائمة بـين     نأل ىالتحليلأمر أصعب من ممارسة التفكير       ىالتركيب ممارسة التفكير    إن -٤

ب المـشتركة بينهـا     ان اكتشاف الجو  اانًحالة دينامية مما يجعل من الصعب أحي      ى  األجزاء تكون ف  

شـكل  ى  أ يحدد   أنبناه من المكعبات، ولكن من الصعب       ى  ك الطفل المنزل الذ    يفك أنفمن السهل   (

 ).ه بنفس هذه المكعباتكون يأن من الممكن )جديد(خر آ

  . عمليتين متكاملتينن ويمثالأحدهما على اآلخرى والتفكير التركيبى  يعتمد كل من التفكير التحليل-٥
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ـ       تسى  النقطة األساسية الت  ى  وهذه النقطة األخيرة ه    ى تضح دالالتها عند التمييز بين التفكير التحليل

  .ىوالتفكير التنسيق

  
 
 ىوالتنسيقى النسق: التفكيرى وعالقته بنوعى  التفكير التحليل٣-١

  

 إن و ى،جليزية متشابهة من حيث التركيـب اللغـو       إن يميز بارتليت بين ثالثة مصطلحات       ،ةيابد

والتفكيـر   Systematic Thinking يـر المـنظم  التفكى  وه، جد مختلفةىانه معأيرى ت تعكس فانك

 .Systemic Thinkingى والتفكير التنسيق System Thinking ىالنسق

ماط التفكير أننمط من ى أى إل Systematic Thinking التفكير المنظم يشير المفهوم األول

نمط ى أ إنفبالتالى  و.امشتتً أو انا، بحيث ال نجعل تناولنا للمشكالت عشوائيأفكارنتعمد خالله تنظيم 

واع التفكير المتصلة أن أو الناقد أو ىبداعاإل أو ىسواء التفكير التحليل(ماط التفكير السابق ذكرها أنمن 

 .م للتفكير المنظاتمثل صور) لخإ....بعمليات حل المشكالت

  : )ىالتنسيق وىالنسق( الفروق بين النوعين اآلخرين للتفكير أما

هتم بالتفاعل القائم بين أجزاء نسق واحد ي System Thinking ىالنسقالتفكير  أولهما إنف

مثالً ببعضها ى تربط بين أجزاء أحد أجهزة الجسم كالجهاز الهضمى العالقات التى كالتفكير ف(محدد 

العالقات  أو لين داخل مصنع معين،عامتربط بين الى العالقات الت ينظمى مكونات النسق الذ أو ،ابعض

 ىالتفكير التنسيقى انحين يهتم الثى  ف،) دولة معينةمواطنىوأفراد طائفة معينة بين أ تربطى الت

Systemic أجهزة ى بباقى كعالقة الجهاز الهضم(ساق المرتبطة به ناألى بعالقة النسق الواحد بباق

تربط ى تالعالقات ال أو عانالمصى ع معين بباقنعالقة مص أو ،)لخإ...ى والتنفسى،الجهاز الدور(الجسم 

ى  تركيز التفكيرعلأنكما هو واضح ) لخإ....وبعضها بعضاالدول المختلفة  أو بين الطوائف المختلفة

 التفكير فيما أنحين ى  ف،ىالنسق التفكير  أنماطه نمط منأن يعبر عنه ب،ة لنسق بعينهونالعالقات المك

  .ىالتنسيق يمثل مثاالً للتفكير ،ساقناألى يربط أكثر من نسق بباق

ى  فتفكير المراهق ف،ا االجتماعيةانياعند مناقشة كثير من قضى  التفكير التنسيقأهميةويتضح 

سرة يعكس صورة من صور العجز عن التفكير احتياجات األى  يفكر فأناحتياجاته الخاصة دون 

راراتنا تشاركنا قى التى مصالح الدول األخرى مصالحنا الوطنية دون االلتفات إلى  والتفكير فى،التنسيق

نتيجة ا صاحب القرار ه يقع في قدآخره من مشكالتى إل ،ىالتفكير التنسيقى االستراتيجية يمثل خلالً ف

 .ىنحو تنسيقى عجزه عن التفكير عل

ـ     ىهو اعتماده عل  ى   أهم ما يميز التفكير التنسيق     أنوتبين األمثلة السابقة     ى كل من التفكير التحليل

  (Bartellet, 2002)اما مع والجمع بينهى،والتفكير التركيب
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ـ  ى   هناك اعتماد متبادل بين التفكير التحليل      ،فقرة سابقة ى  وكما أشرنا ف    أثنـاء   ىوالتفكير التركيب

أجزاء منفصلة، من خـالل     ى  المواقف إل  أو   يفتت األشياء  ى التفكير التحليل  انا ك إذف ·ة مشكلة أيمواجهة  

ـ  ى  إلى   هذه التجزئة قد تؤد    نإمعرفة االختالفات بين المكونات المشكِّلة لها، ف       ـ ى  فقدنا المعن  أو  ىالكل

مـا تـم    ى  على  معنى  ليضفى  التفكير التركيب ى  نحتاج إل بالتالى  نا، و اهتمامة للموقف محل    عامالداللة ال 

نا نحتاج عندئذ   نأى  أ ، وراء ما هو مجزء    عامالى  تجزئته من خالل البحث عما هو مشترك وتحديد المعن        

 .ىللتفكير التركيب

ـ  إدون   الهندسية   ركز أحد التالميذ كل تفكيره لتحليل معطيات المسألة       ا  إذف ى لقاء نظرة كليـة عل

   أقوال الـشهود    ها حلل أحد القضا   إذ و ،حل المسألة ى  ه سوف يفشل ف   إن ف اعالقة المعطيات ببعضها بعض 

 ،تداا والتوجهات المشتركة بين هذه الـشه      ،ةعام يربط بين هذه األقوال ويستخلص الدالالت ال       أندون  

   حكم عادل للقضيةى لن يصل إلف

ـ أحدهما بـاآلخر  ان يرتبط )ىوالتركيبى  التحليل( كال النوعين من التفكير      إنفبالتالى  و حـد  ى  إل

مشكلة  أو   موقفى  أ ب املةاإلحاطة الك ى  إلى  ا كنا نسع  إذ بشكل متناغم    اممارستهما مع ى  كبير، ونحتاج إل  

 "التفكير التنسيقي"ى  بالقدرة علاوالتركيب معممارسة التحليل ى القدرة على وتسم نواجهها

ظـل  ى  الموقف ف  أو   المشكلة أو   تحليل المهمة ى  القدرة عل ى،بهذا المعن  ،ىالتفكير التنسيق ى  ويعن

بمعنى  .ٍنأ ومراعاة ربط التحليل بهذا الهدف بشكل مت       ،جله المشكلة أ الذى تحلل من     عاممراعاة الهدف ال  

األجـزاء    هـذه  ل مع عامالت  مع ظله األجزاء ى  تتحرك ف ى  لمتكامل الذ إدراك النسق ا  ى  المقدرة عل آخر  

ظـل  ى   فيمارس التحليل عندئذ ف    ،ىكلى  وتحليلها دون التغافل عن كون هذه األجزاء يكمن وراءها معن         

كـل  أداء  العمـل و  يتابع تفاصـيل    ى  هذا يوصف مثالً المدير الذ    ى  وعل ،األكبرى  الكلى  مراعاة المعن 

 أنلمؤسـسة، وبـدون     ل  األساسية ألهدافاظل مراعاته   ى   ف ،قسامخل مختلف األ  مرءوسيه العمالهم دا  

ى ه يحلل فأنى أ ى،نحو تنسيق ى  ه يفكر عل  أن ب ،األهداف عن هذه    ابعيدالمتصلة بكل قسم    ه التفاصيل   أخذت

 مـن التفكيـر     اعملية أكثر تعقيـد   ى   عملية التفكير التنسيق   إنفبالتالى  و ظل وجود هدف مسبق للتحليل    

ظل هدف واضح يوجه عملية التحليل وال يجعل الموقف يفقـد           ى  ببساطة عملية تحليل ف   ى   فه ى،حليلالت

  .يفرضها التفكير التحليليى معناه نتيجة التجزئة والتفتيت الت
  

  
  كل شيء مرتبط بكل شيء: مسلمة التفكير التنسيقى: )٢-١(شكل 
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على أساس مسلمة أساسية مؤداها أن       _) ٢-١(كما هو مبين بالشكل     _ " التفكير التنسيقي "ويبنى  

 بمعنى آخر، أن كـل شـيء        .كل شيء يعمل فى نسق، وأن كل نسق فى عالقة دينامية بباقى األنساق            

ستطيع أن نتعامـل مـع      ن ونحن بصدد كل شيء ال     ،يتفاعل مع كل شيء مما حوله، يؤثر فيه ويتأثر به         

م يجب أن نتعامل مع كل عناصر الموقف        أجزاء الموقف بشكل مستقيم، بل يجب أن نتعامل معها بتناغ         

  .اآلخرمع تفاعل كل منها يونعرف كيف 

  

  

 وعالقته بالتفكير الناقدى  التفكير التحليل٤-١
  

 أو بعض السياقات ـ كمرادف لمفهوم التفكيـر الناقـد،   ى ـ فى   التفكير التحليلونالباحثيتناول 

 بعـض المهتمـين مـنهم     ما رصـده     وهو·قويم من مكونات عملية النقد والت     اباعتباره مكونً  األقلى  عل

ـ  "نقد"كلمة   أنى  إل Mayfield فيلدى  ا فيشير م  ، " نقد  "لكلمةى  األصل اللغو ى  فبالمفهوم   اللغـة  ى   ف

 تفـصل،  أن تقطع، وأن" ى تعنى وه  Keriيةانبالكلمة اليونى اللغويرتبط جذرها  Critical جليزيةناإل

  ).٢٠٠٥ ،بدر( "تحلله" أندق أ ىبمعن أو ، وتعزلها الشيء بعيدأخذ تأنو

معـرض  ى ف  O Hara "أو هارا" وSternberg" ستيرنبرج" أشار كل من ،نحو مشابهى وعل

 القدرة أنى ـ إلى  بداعـ بوصفهما مكونين للذكاء اإلى  والتفكير التركيبى مقارنتهما بين التفكير التحليل

هذه الحالة،  ى  وف.  به منها  خذقرير ما يستحق األ   وت،  فكارقيمة األ ى  الحكم عل "البداية  ى  التحليلية تتطلب ف  

يؤخذ بها، فستستخدم القدرة التحليلية ـ بعد ذلك ـ لتقييم مناطق    أنت الفكرة المطروحة جديرة بانا كإذ

 .(Sternberg, & OHara ,1999) لتحسينهاى القوة والضعف فيها، واقتراح طرائق أخر

وهو ما تبرزه    األول،ى  اعتماد األخير عل  ى  ر الناقد إل  والتفكيى  ويرجع الخلط بين التفكير التحليل    

خضاع الفرد المعلومات للتحليل والفرز     إ" ه  أنتشير اليه ب  ى  بعض التعريفات المقدمة للتفكير الناقد، والت     

تأكد صدقها وثباتها بغرض التمييز بين      ى  مالءمتها لما لديه من معلومات أخر     ى  والتمحيص لمعرفة مد  

 ).١٩٨٩ ،عبدالحليم(تلك الخاطئة  السليمة وفكاراأل

 واضحة  ا فأغلب الباحثين يجدون فروقً    ،البعض بين المفهومين  ى  لدى  يتبدى  ورغم هذا الخلط الذ   

أجزائها دون إصـدار    ى   إل فكارتفتيت األ ى  التحليل إل  ىفيسع· بين ما نقصده بالتحليل وما نقصده بالنقد      

ـ         ىاألجزاء، ف ى  باقى  جزء عل ى  أأفضلية  ى  مدى  حكم عل  ى حين يهتم التفكير الناقد بإصدار حكـم عل

 اختيـار  فيها، بمـا يمكننـا مـن         اما ليس ظاهر   ، بعد المفاضلة بينها، ومحاولة استنتاج     فكارنوعية األ 

ـ    ى األخير،  هذا المعن  علىوتتفق أغلب تعريفات التفكير الناقد      · األفضل من بينها   هـذا  ى   حيث ُيشار إل

 ،جابر) (كما يشير واطسون وجيسلر   (ية الفكرة   فعالالتقييم ل  أو   لتحديدا" ه يعني أنى  النمط من التفكير عل   

ـ انـ كما يشير سليف أو  ،)١٩٧٠ ،وهندام ـ     ا المطروحـة  ياصـدق القـض  ى هو إصدار حكـم عل
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بو حطب  أيشير فؤاد    و .ظل مجموعة من المحكات   ى  حيث يتم إصدار هذا الحكم ف      )١٩٨٩ ،عبدالحليم(

ضوء محكـات   ى  عملية معيارية تتم ف    هأنتعريفه للتفكير الناقد ب   ى  فطبيعة هذه المحكات    ى  إل) ١٩٨٣(

التطابق بـين وحـدات     ى  مدى  الحكم عل ى  يتمثل ف ى  والذ( ضوء محك الذاتية    ى   التقويم ف  :معينة تشمل 

ى مدى  كما يتمثل ف  ( ضوء الضرورة المنطقية    ى   والتقويم ف  ،)ت الحكم داااستعدى  إلى  المعلومات وينتم 

ات انتساق البي اى  مدى  كما يتمثل ف  (ضوء الخبرة   ى   والتقويم ف  ،)بين المقدمات والنتائج  ى  تساق الداخل اال

 ).خبرة الفرد السابقة أو مع مطالب الجماعة

  

  

 ىااللتقائ وىفتراقالتفكير االى وعالقته بنوعى  التفكير التحليل٥-١
  

بـين  (see: Guilford, 1989) "  إطار عرضة لنموذجه عن بنـاء العقـل  ى ف" جيلفورد"ميز 

نحاول ى  العملية الت ى  يتمثل ف ى  والذ ،)ىبداعاإل(ى  فتراقالنمط األول هو التفكير اال    : نمطين من التفكير  

ـ حيث يوصف هذا النوع من التفكيـر ب        ، المتنوعة والجديدة  فكارتاح أكبر عدد من األ    إنمن خاللها    ه أن

  .نااهتماملول للمشكلة محل بحثنا عن ح أثناء التفكيرى كالعدسة المفرقة يتم خالله التشعب ف

 نصل  أننحاول من خاللها    ى   وهو العملية الت   ى،من التفكير فهو التفكير االلتقائ    ى  ان النوع الث  أما

 أفكـار  يجمع ما تم طرحـه مـن         ،كالعدسة المجمعة   وهو ،إجابة محددة عن سؤال مطروح علينا     ى  إل

  .هتماماالبؤرة ى  فيصنفها، ويقيمها، ويختار أفضلها لتكون ف،متشعبة

 يعـد   ،ضوء هذا التمييـز   ى  وف طبيعة كال النوعين من التفكير    ) ٣-١(ى  ويبين الشكل التوضيح  

ـ  انال يختلف عما كالنهاية ى  ما ينتج عنه فنأل. أحد أشكال التفكير االلتقائيى التفكير التحليل ى عليه ف

فكل   إليها، ائها لن يضيف جديد    تحليلنا ألجزا  إنمثالً، ف " المروحة"لتطوير  ى  فعندما نتصد  ،ىالحالة األول 

وال يـضاف هنـا لهـذه       . الصورة المجزئة التفصيلية  ى  ما سنفعله هو تحويلها من الصورة المكتملة إل       

 جديدة للمروحة ـ بإحداث تعديل  أفكارإضافة ى إلى فتراقاالى تاجنالتفكير اإل ى يؤد، بينماااألجزاء شيًئ

  . يةفعاليجعلها أكثر آلية عملها ـ بما  أو وظيفتها أو شكلهاى ف

ـ  Parnesاقترحهـا بـارنز   ى  الصياغة الت ى  للمشكالت ف ى  بداعل نموذج الحل اإل   عامويت ى ، والت

مـن هـذا   ى مع التفكير التحليل (Isaksen, Dorval, Trefernger., 1994) وزمالؤه Isaksen زاكسينأيطورها 

 .الدراسة الراهنةى نتبناه فى المنطلق الذ
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  :المشكلة
كير فى   التف

ت ااستخدام

ــب  لقالــ

  الطوب

  نبنى به منزالً  

  نطحنه ونستخدمه كمكياج 

  نستخدمه لسند الباب

  

  

  نستخدمه للدفاع عن النفس

  اريا متطانسند به ورقً

 ليـصبح   انمد بداخله سـلكً   

  اانًسخ

  

  :المشكلة

  كيف نثبت

  ونانق

  فيثاغورث

  الهندسى

  

  

  

  المعطيات

  – ب –أ 

  إلخ. .ج

    

  

  

  انالبره

  أو حل

  مسألةال

  )ىليدالتق(، والتفكير االلتقائى )ىبداعاإل (ىفتراقالتفكير اال: )٣-١( شكل

  

ـ      ى  ُيعنى   التفكير التحليل  أنى  اليها هنا ه  ى  ننتهى  التوالخالصة   ى بتجزئة ما هو مركب ومعقد إل

  وهـو ال   ،) وما يعرف باعادة البناء    ى،عكس التفكير التركيب  ى  عل(يتكون منها   ى  المكونات األصغر الت  

 وهو يعـد ـ   ،)وهو ما يميزه عن التفكير الناقد(الحكم عليها  أو تقييم األجزاء المكونة للكلى يهدف إل

 ـ ى يتم بمقتضاه التحليل فى الذ ى من مفهوم التفكير التنسيقامن زاوية ـ جزء ى ظل هدف مسبق يراع

ه ال ينـتج عنـه   نألى قائ من التفكير االلتاـ جزءى  ه يعد ـ من زاوية أخر أن كما ،عالقة الجزء بالكل

  .)ىفتراقوهو ما يميزه عن التفكير اال(جديدة  أفكار
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  يانالفصل الث

  عقليةكعمليةى التفكير التحليل
  

  

سلـسلة   أو   سلسلة النشاطات الموجهة نحو هدف معـين،      "  إطار علم النفس  ى   ف بالعمليةيقصد  

مـن  ى  التفكير التحليل ى  ا نظرنا إل  إذو )١٢١، ص   ١٩٨٧عبد الحميد،    (ا شكالً معينً  أخذتى  التغيرات الت 

الخطوات األساسية المتصلة بعدد من عمليـات التفكيـر          أو    المراحل ىحدإه يمثل   أن نجد   ،هذه الزاوية 

 القـرار، والتفكيـر   اتخـاذ  والتفكير الناقد، وحل المشكالت، وى،مثل التفكير التنسيق  :  منه ااألكثر تعقيد 

  ).١-٢ظر الشكل نأ(للمشكالت ى بداعالحل اإل وى،العلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  التفكير التحليلى كجذر مشترك لعديد من عمليات التفكير األخرى: )١-٢(شكل 

  

  

 ىكمكون من مكونات التفكير التنسيقى التفكير التحليل ١-٢
 

 وبشكل متناغم تـسمى بـالتفكير       ،ان المقدرة على ممارسة التحليل والتركيب مع      أفيما سبق   بيَّنا  

  : يمر بها هذا النمط من التفكير ثالث خطوات أساسية)٢٠٠٢(بارتليت ضوء ذلك حدد  ى وفى،التنسيق

الموضوع محل التفكير،    أو    حيث تتطلب تحديد عناصر النسق     :التحليلى   تتمثل ف  ىالخطوة األول 

 .تشكلهى يتكون منها، والمكونات الفرعية التى وتحليله، لوضع قائمة بالعناصر الت

  الحل اإلبداعى

للمشكالت

 اتخاذ القرارحل المشكالت

 التفكير الناقد التفكير العلمى

 التفكير النسقىقىيالتفكير التنس

 التفكير

 التحليلى
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 للبحث  امجموعات تمهيد ى  ، وتتطلب تصنيف العناصر المتشابهة ف     لتصنيفاى  ية ه انالخطوة الث 

 .عن النمط السائد بينها

الموضوع الشائع عبر    أو   ب المشترك انتتطلب محاولة اكتشاف الج    و ،التركيبى  الخطوة الثالثة ه  

  . معبرعن مفردات كل مجموعةانكل مجموعة ووضع عنو

التحليـل،   :ىيمر بأربع خطوات هى  التفكير التنسيقأنى لإ Jenkins نحو مشابه يشير جينكينزى وعل

فبعد التحليـل والتركيـب تبـدأ مرحلـة     ، (Abdel Hamid , 2005)  والعملية، والتنفيذ،والتركيب

  .  ومراقبة تقدمهابالتنفيذ ومتابعة العمليةى تنتهى جراءات التاإل

ى سواء لد (ى  عملية التفكير التنسيق   ىفى  ُيشكل الخطوة األول  ى   التفكير التحليل  أنهذا يتبين   ى  وعل

مكوناته بالبحث عما هـو مختلـف بـين هـذه           ى  تتضمن تحليل الموقف إل   ى  الت) جينكينز أو   بارتليت

يمكن التفكير فيها، وبعدئذ يتم البحث عن المتـشابه         ى  وضع قائمة بالعناصر المختلفة الت     المكونات، ثم 

 ·لورة وتحديد ما هو مشترك بينهابى فيما بين هذه العناصر والمكونات، وصوالً إل
 
  

 تون من مكونات عملية حل المشكالكمكى التفكير التحليل ٢-٢
 
الحـل   أو   للمـشكالت ى  الحل التقليد ج  نماذسواء  (جها  نماذعملية حل المشكالت و   ى  تقلنا إل ناا  إذ

 .لمشكلة بتحليل ااتبدأ غالبى  والت،ها تمر بعدد من المراحل المتتابعةنأنجد . )لهاى بداعاإل

 موضـع    نوضـح  أنيجـب    ،لهاى  بداعالمشكالت والحل اإل  ى  ز بين الحل التقليد   يا نم أنوقبل  

نحو ى  عل(نقصد بحل المشكالت    ماذا  البداية  ى   نحدد ف  أنيجب   و كل منهما ج  نماذداخل  ى  التفكير التحليل 

 .ىمنها وما هو تقليدى إبداعز بين ما هو يا نمأن، قبل Roth Nollerما فعلت روث نوللر

ـ ى ه ينطوأنى موقف يدركه الفرد على أها أن ب١المشكلة Van Gundy ىدان جانُيعرف ف ى عل

 زاكسينأيه ـ بتعبيرات  أنى أ، (VanGundy,1987) "   يكونأنى نبغيا فجوة بين ما هو كائن، وم

Isakssen األهـداف تعارض بـين الوقـائع الراهنـة و   ى على ه ينطوأنى موقف يدركه الفرد على أ 

 وجود  ى،بعبارة أخر  أو   ·"ب تحقيقها مما يخلق فجوة بين ما هو متحقق فعالً وما يؤمل تحقيقه              المرغو

ـ أنا كنت أريد إذف(Isakssen,et al.1994)  فجوة بين ما هو ممكن وما هو كائن ـ ى  أصل إل  انمك

ولكـن  )  يكـون  أنى  ما ينبغ  أو    ما هو ممكن،   ،ما هو مرغوب   أو   ماهو مأمول، (وقت محدد   ى  معين ف 

)  ماهو كائن، مـا هـو راهـن   ،ما هو متحقق فعالً(ى امبتغى من الوصول إلى عننميدحام الطرقات  از

  .مشكلةى عندئذ يوصف الموقف بان لد

                                           
(1) Problem 
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ه ال يحـدد    إن ف ،عامى   بالمشكلة بمعن  هالنحو السابق يبين ما نقصد    ى   تعريف المشكلة عل   انا ك إذو

بين نوعين من المشكالت من     " ديان ج انف"ز  واع المشكالت، وهنا يمي   أنكيف يمكن التمييز بين مختلف      

، ٢بالمشكالت ضـعيفة البنـاء    ى  سميا  ، مقابل م  ١بالمشكالت محكمة البناء  ى   فهناك ما يسم   ،حيث البناء 

 :ى وه،ضوء ثالثة عناصرأساسيةى وتتحدد الفروق بينهما ف

 ).الحالة الراهنة للمشكلة( مقدار المعلومات المتاحة عن الموقف -

 ).الحالة المأمولة( المرجو تحقيقها ألهدافا درجة وضوح -

 األهدافالموقف الراهن لتحقيق    ى  إحداث التغيير المطلوب ف   ى  تُعين عل ى   مقدار المعرفة بالوسائل الت    -

  .(Isakssen,et al.1994,VanGundy,1987) المرغوبة

جـو تحقيقـه     الهدف المر  أنالمتصلة بها، كما      بتوافر المعلومات  المشكلة محكمة البناء  فتتميز  

 نإ المرجوة، حيث    األهداف وكذلك الوسائل المطلوبة لتحقيق      ،ايكون واضح ما تكون ضـمن     اها غالب 

ى ا واجهت الفرد مشكلة كيف يركب الهـوائ       إذ ،سبيل المثال ى  فعل يمتلكها الفرد ى  رصيد الخبرات الت  

 المرغوب تحقيقه واضح    الهدف نأل  وذلك ، هذه المشكلة تعد مشكلة محكمة البناء      ،الخاص بالتلفزيون 

تبين بالكلمات والرسومات   ى   كراسة التعليمات المصاحبة للهوائ    أن كما   ،)ىوهو تركيب الهوائ  (ى  وجل

 .المعلومات والوسائل المتطلبة لتركيبه

ـ أكثر من الجو   أو    بافتقادها لواحد  المشكلة ضعيفة البناء  المقابل تتميز   ى  ف ب الثالثـة سـابقة     ان

 والوسـائل المطلوبـة قـد       ،، والمعلومات قد تكون فقيرة وشحيحة     اون واضح كي  الذكر، فالهدف قد ال   

 ،ةياحل لغز مفتوح النه    أو   ،اآلالتى  حدتطوير جديد إل  ى  فمثالً الوصول إل  ،  محددة أو   التكون معروفة 

وهو بصدد  ى  تخيل حالة الروائ  ن أن ولناية، كلها مشكالت ضعيفة البناء      قطعة موسيق  أو   ةياتأليف رو أو  

افتقاره للمعلومـات   ى  ومد ،تحقيقهى   إل ىيسعى   والغموض الكامن وراء الهدف الذ     ،قصة معينة تأليف  

 يسلكها ليبلغ الهـدف  أنيمكن ى  وتزاحم المسالك الت  ،يكتب عنها ى  حداث والشخوص الت  تتصل باأل ى  الت

  .يريد تحقيقهى الذ

ـ   روثى  واعها لد أن و ،المقصود بالمشكلة بيَّنا   نكون قد    أننأمل   نآلاى  إل ـ  ج ان نوللر وف  ى،دان

ـ  هذا الصدد هو اإل   ى   بين الباحثين ف   ااتفاقًى  يلقى   التعريف الذ  ،بحل المشكلة  قصدُيماذا  ولكن   ى شارة إل

 المـشكالت ُمحكمـة البنـاء    ن وأل.عليها المشكلةى تنطوى  حل المشكلة هو اإلجابة عن األسئلة الت      أن

 اتتطلب تفكير المشكالت ضعيفة ا   أنحين  ى  ، ف ا التقائي   افتراق البناء تتطلب تفكيرحل المشكلة   إن، لهذا ف  اي 

الحـل الناقـد    أو   ىبالحـل التقريـر   ى   يسم اانً وأحي ،للمشكالتى  بالحل التقليد ى  يسمى  الحالة األول ى  ف

 .٤للمشكالتى بداعية بالحل اإلانالحالة الثى فى حين يسمى ، ف٣للمشكالت

                                           
(1) Well structure 
(2) Ill structure 
(3) Critical Problem Solving 
(4) Creative Problem Solving 
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 ١٨  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

 حـل   نإ .نويل وشو وسيمون  ى  أرى  لها ف ى  للمشكالت عن الحل التقليد   ى  بداعويتميز الحل اإل  

 : بقدر ما يتفق مع واحد من الشروط التاليةايإبداعى المشكلة يسم

 .)يعيش فيهاى بالنسبة للثقافة الت أو  بالنسبة للمفكرماإ( ناتج التفكير تكون له جدته وقيمته إن -١

 ارفـض  أو   يشترط تعـديالً،  ه يتطلب، و  أنى   بمعن ، غير مألوف  ى، التفكير نفسه يكون غير تقليد     إن -٢

 .ا المقبولة سلفًفكارلأل

 هذا التفكير يتطلب درجة عالية من الدافعية والمثابرة، ويحدث عبر فترة طويلـة مـن الـزمن             إن -٣

 .من خالل التكثيف، والتركيز المرتفع أو )متقطع  أو بشكل مستمر(

التحديد بحيث تمثل عملية صياغة     سيئة   أو   غامضةى  حالتها األول  أو   عرضهاى   المشكلة تكون ف   إن -٤

، ١٩٩٢عبد الحميد،   (المهمة المطلوبة   ى   ف هميةب ذات األ  انالمشكلة نفسها، بشكل مناسب أحد الجو     

 ).٤٠ص 
 

الحـل  ج  نماذللمشكالت عن   ى  الحل التقليد ج  نماذ التمييز بين    أن ذكره بش  وخالصة كل ما سبق   

ـ ى  من الحل يتـصد    ) للمشكالت الحل التقليدى (  النمط األول  أن ،للمشكالتى  بداعاإل لمواجهـة   اغالب 

تقـاء  ن، ال )عدادسابقة اإل (تحليل الحلول المتاحة    ى  األساس عل ى  مشكالت معتادة محكمة البناء، تعتمد ف     

نحو مـا   ى  عل(ى  التفكير االلتقائ  قدرات استخدامج  نماذإطار هذه ال  ى  لحل المشكالت ف  ى   ويكف ،أفضلها

ـ وأحي للمـشكالت ى  الحل التحليل  اانًجعل البعض يطلق عليها أحي     وهو ما ي   ،)ذلك جيلفورد ى  أشار إل   اانً

ى لتقائ رابعة الحل اال   اانً واحي ،الناقد للمشكالت ى   ثالثة الحل التحليل   اانً وأحي ،الحل الناقد للمشكالت   ىأخر

   (Hayduk,1990)·للمشكالت

وتتطلـب   غير معتادة، لمواجهة مشكالت اها تستخدم غالبإن فللمشكالتى بداعالحل اإلج  نماذ أما

 وليس مجرد تحديد لما سبق اقتراحه من حلول تقليدية لها، وذلـك             -توليد حلول جديدة ونادرة للمشكلة      

  .ىفتراققدرات التفكير االى  علأدااعتم

 البـاحثين ظلـوا     أن نوضح   أنى  حل المشكالت فمن الضرور   ى  ومع كل هذا التمييز بين نوع     

تسير عبر مراحل متشابهة    ) يةإبداع ت أم انكتقليدية  (مشكالت  للل  عملية ح ى  أ أنلفترات طويلة يرون    

  :ساسيةأفتتكون عملية حل المشكالت من ثالثة مكونات 

عمليـات  ى  يتم التركيز عل   هذه المرحلة ى  وف "جمع المعلومات وتحليلها لتحديد المشكلة    : "األولالمكون  

  االساسى فى التفكير التحليل

 ،للمشكالتى  حالة الحل التقليد  ى  ت حلوالً تقليدية معتادة ف    انسواء أك (حلول   وهو توليد ال   :ىانالثالمكون  

   .)للمشكالتى بداعحالة الحل اإلى ية غير معتادة فإبداعت ان كمأ

عمليات التفكير الناقد   ى  حيث يتم االعتماد عل   ( افضلها لتنفيذه    اختيار وهو تقييم الحلول و    :الثالثلمكون  ا

 ).لتقييم وفرز الحلول



   عقليةالتفكير التحليلى كعملية   واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ١٩  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

 طـرح   أنالسنوات األخيرة، وبعد    ى   لكن ف  .ة عملية حل مشكالت   يالمكونات الثالثة أل  ى  ههذه  

ج نمـاذ  أصبح البعض يميز بوضوح بـين ال       ،"للمشكالتى  بداعالحل اإل "بارنز نموذجه المعروف باسم     

 .للمشكالتى بداعالحل اإلج نماذ و،التقليدية لحل المشكالت

حـل  ج  نمـاذ دراسة سابقة بالتمييز بين نوعين مـن        ى  ومن هذا المنطلق قام الباحث الراهن ف      

  :ةيبداعالمشكالت اإل

يمارس خاللها  ى  المراحل الت  تفصل بين ى  والت: للمشكالتى  بداعللحل اإل المتتابعة  ج  نماذ ال :األول

ـ       . يفتراقيمارس خاللها التفكير اال   ى  عن تلك الت  ى  التفكير االلتقائ  ى بحيـث يمـارس التفكيـر التحليل

ـ ى  بـداع اإلى  فتراق ثم يمارس التفكير اال    ،لحل المشكالت ى  المرحلة األول ى   ف )ىااللتقائ( المرحلـة  ى  ف

 .المرحلة الثالثةى  ف)ىااللتقائ( ثم يمارس التفكير الناقد ،التالية
ُيمـارس  هـا  وفي :للمـشكالت ى بداعللحل اإل المتضافرةج نماذالى  فه:جنماذمن الى ان النوع الثأما

ثـم  . لحـل المـشكالت   ى  المرحلة االول ى  فى  فتراق مع التفكير اال   ا متضافر )ىئااللتقا(ى  التفكير التحليل 

 يمـارس   ا ثـم أخيـر    ،مرحلة توليد الحلول  ى  فى  فتراق مع التفكير اال   اضافرتمى  يمارس التفكير التحليل  

  .ةالمرحلة الثالثى فى فتراق مع التفكير االا متضافر)ىااللتقائ(التفكير الناقد 

  

  

 ى للمشكالتبداع للحل اإلالمتتابعةج نماذالى فى  التحليلموضع التفكير ٣-٢
 

الفصل بـين   ى   عل -بيَّنا   كما   -) يمثلها أغلب الباحثين  ى  والت(ية المتتابعة   بداعاإلج  نماذتعتمد ال 

ـ   (ى  التفكير التحليل  ستخدامالى  فتخصص المراحل األول  · عمليات التفكير   ،أجـزاء ى  لتفتيت المشكلة إل

 ،فكـار لتوليد األ (ى  فتراقللتفكير اال ى   ثم تخصص مراحل أخر    ،)لخإ....صلة بها وجمع المعلومات المت  

بحيـث  )  أفضلها اختيار و فكارلتقييم األ (مراحل مستقلة للتفكير الناقد     النهاية  ى  تخصص ف   ثم ،)والحلول

  .)٢-٢(الموضحة بالشكل   تتابعها الصورةأخذي
  

  

  

  
  

 المتتابعةج نماذالى فت ى للمشكالبداعتسلسل مراحل الحل اإل: )٢-٢(شكل 

  

خطوة ى  فقط من عملية حل المشكالت، وقد تأت      ى  المراحل األول ى  فى  وهنا يمارس التفكير التحليل   

لتوليـد  ى  فتراق تسبق مرحلة ممارسة التفكير اال     ا ولكنها دائم  ى،بعد خطوات أخر   أو   البدايةى  التحليل ف 

 .فكاراأل

 تحليل المشكلة

 )التفكير التحليلى(
 توليد الحلول

 )التفكير االفتراقى(

  م الحلول وتنفيذهاييتق

 )التفكير الناقد(



   عقليةالتفكير التحليلى كعملية   واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 
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ية بين الـسبع مراحـل      انالمرحلة الث ى  تحليل ف  جاء ال  ،)٣-٢انظر الشكل   ( اننموذج روسم ى  فف

الحلول، والتحليل الناقد،    طرح و التحليل، واإلحاطة بالمعلومات،   و المالحظةى  وه(اقترحها الباحث   ى  الت

  .)ى التحقق التجريبا واخير،الفكرة الجديدةى والوصول إل

  
  

  ان لروسمبداعنموذج اإل
  

  .الصعوبة أو ما يمكن أن يحدد الحاجة) أو مالحظة(اكتشاف  -١

  .تحليل الحاجة -٢

  .اإلحاطة بكل المعلومات المتاحة -٣

  .التوصل إلى كل الحلول الموضوعية -٤

  .التحليل الناقد لهذه الحلول فى ضوء مميزاتها ونواقصها -٥

  .ميالد الفكرة الجديدة -٦

  . الحل النهائى والسعى لتحسينهاختيارالتحقق التجريبى من الحلول الواعدة و -٧

   لروسمانتشكالمل لىبداعاإلحل النموذج : )٣-٢(شكل 

  

)  ١٩٥٣(كما جاء التحليل فى المرحلة الثالثة فى النموذج األول الذى قدمه أوسبورن عام 

 ، فالتركيب،والذى بدأ بمرحلة التوجه فمرحلة اإلعداد، فالتحليل، فالتصور، فاالختمار) ٤-٢شكل (

  .(Osborn, 1953) فالتحقق

  
  

  الوسبورن ىبداعاإلنموذج الخطوات السبع للتفكير 

  .تحديد المشكلة: التوجه -١

  .نات وثيقة الصلة بالموضوعاجمع البي: عداداإل -٢

  .تجزئة المشكلة وتحليلها إلى مكوناتها: التحليل -٣

  .وهو تدعيم البدائل بجمع األفكار: التصور -٤

  .التوقف عن التفكير فى المشكلة لتهيئة الذهن للحظة اإلشراق: االختمار -٥

  .جزاء الفكرةجمع بين أ: التركيب -٦

  .الحكم على كفاءة األفكار المنتجة: التحقق -٧

   ألوسبورنىبداعنموذج الخطوات السبع للتفكير اإل: )٤-٢(شكل 
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ية للمكون األول   انضمن المرحلة الث  ) ٥-٢شكل  (ى  الدائر" بلسيك" نموذجى  ف" التحليل"وأدِرج  

الحـصاد، وارتقـاء الحـل      و  شملت مكون التحضير، والتخيل    ،ضم أربعة مكونات  ى  من نموذجه الذ  

  .وتطوره

  
  

  )١٩٩٦( الموجه بلسيك بداعالنموذج الدائرى لإل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )١٩٩٦(بلسيك ل الموجه بداعالنموذج الدائرى لإل: )٥-٢(شكل 

  

 للمشكالتى بداعالمتضافرة للحل اإلج نماذالى فى موضع التفكير التحليل ٤-٢
  

 )للمشكالتى بداعالمتضافرة للحل اإلج نماذال( عليها التى أطلقنا جنماذمن الى انالنوع الثى ف

زاكسين ودورفال وتريفنجر، أييد ى علج نماذعليه من ى  وما بن،يمثلها نموذج أوسبورن بارنزى والت

تؤكد ى  فه،(١٩٩٧see: Isaksen, Dorval, Trefernger, 1994، رعام( وثورن ى،دان جانوف

 عبر كل مرحلة من مراحل حل )ىيندرج تحته التفكير التحليل ىالذ( ى  التفكير االلتقائاستخدامضرورة 

 .المشكلة

-٢ظر شكلأن(ست مراحل فرعية  وى مكونات كبرةزاكسن وتريفنجر من ثالثأييتكون نموذج 

ات، واكتشاف اناكتشاف البي و اكتشاف المأزق،: هو فهم المشكلة ويضم ثالث مراحلالمكون األول )٦

 ،اكتشاف الفكرةى يتكون من مرحلة واحدة وه و،فهو توليد الحلول ىانالمكون الث أماالمشكلة، 

ى  وفيما يل،قبول الحل ومرحلتين هما اكتشاف الحل،) التخطيط لتننفيذ الحل (المكون الثالثويتضمن 

  :وصف مختصر للمراحل الست الُمشِكلة للمكونات الثالثة

 التخيل] ٢[ التحضير]١[ التحليل

 توليد األفكار

معايشة الخطة الحصاد

التنفيذ

التقييم

 التحسين والنمو

 االرتقاء] ٣[ الفعل] ٤[

المشاهدة
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م تحديد األهداف المرغوب تحقيقها قبـل       فى هذه المرحلة يت   ): أو تحديد األهداف   (زقأ اكتشاف الم  -١

خطاء الشائعة أننا نقبل صياغة المشكلة على       البدء فى أية خطوة من خطوات حل المشكلة، فمن األ         

النحو المطروحة به علينا، ونبدأ فى حل المشكلة دون معرفة طبيعة المـأزق الـذى يكمـن وراء          

  ·المشكلة

المـشاعر  كـذلك   م من المعلومات والوقـائع واآلراء و       ويقصد بها جمع أكبر ك     :اتان اكتشاف البي  -٢

 ·المتصلة بالمشكلة

بعد تحديد األهداف، وتحديد المأزق، وجمع المعلومات       ): إعادة صياغة المشكلة   ( اكتشاف المشكلة  -٣

ها تصبح  إنحول المشكلة، يتم البدء فى إعادة صياغة المشكلة، ومتى أعاد الفرد صياغة المشكلة ف             

 .ما فهمها هو بنفسه وليست كما طرحت عليهعندئذ مشكلته ك

متى اعيد صياغة المشكلة يبدأ الفرد فى طـرح أفكـار            :)الحلول المؤقتة للمشكلة   ( اكتشاف الفكرة  -٤

والتى تمثل حلوالً مؤقته للمشكلة، ألن الحل ال يصبح حالً نهائيا اال بعد أن              · مقترحة لحل المشكلة  

 .ين بدائل مختلفة للحليتم اختياره اختيارا نهائيا من ب

هنا يتم وضع عدد من المحكات، لمقارنة مختلـف          :)فضلهاأتقييم الحلول واختيار     ( اكتشاف الحل  -٥

 .حلول المشكلة فى ضوئها ثم يتم اختيار افضل الحلول المقترحة

ـ      :)أو اختيار خطة لتنفيذ الحل     ( قبول الحل  -٦ ذ  يتم هنا اقتراح مجموعة من الخطط التى تـصلح لتنفي

 .فضل هذه الخطط لتنفيذها فعلياأالحل من خاللها ثم االستقرار على 
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 ٢٣  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

  ى للمشكالتبداعمكونات ومراحل الحل اإل

  فهم المشكلة: المكون األول
جازها والمعوقات المتوقعـة    إن التى يرجى    األهدافالتفكير فى أكبر كم من      : ىفتراقاال •

  . للمشكلةعاملإلحاطة بالمجال ال

  . تتجه نحوه عملية حل المشكلةعام هدف تحديد: االلتقائى •

  

التفكير فى أكبر عدد من اآلراء الشخصية، والمعلومات التفصيلية والوقـائع           : ىفتراقاال •

  .النوعية المرتبطة بالمشكلة لتحديد مجاالتها األساسية

  .، والربط بينها فى نسق منظم ومترابطأهميةات انتقاء أكثر البيان: االلتقائى •

  

  .لتفكير فى الصياغات العديدة الممكنة للمشكلةا: ىفتراقاال •

  . أفضل صياغة للمشكلة، وتقسيمها إلى مشكالت فرعيةاختيار: االلتقائى •

  

  تاج الحلولإن: ىانالمكون الث
  . تكون حلوالً مؤقتة للمشكلةأن التى تصلح فكارتوليد أكبر عدد من األ: ىفتراقاال •

يتها فى حل   فعال لمستوى   امالءمة وتصنيفها تبع   فكارتقاء األولى ألكثر األ   ناال: االلتقائى •

  .المشكلة

  

 المقترحـة   فكارها فى تقييم األ   استخدامالتفكير فى المحكات المختلفة الممكن      : ىفتراقاال •

  . وحلول جديدةأفكار هذه المحكات فى توليد استخدام

 فـى    هذه المحكـات   استخدام أهميةتقاء أفضل المحكات وأكثرها مالءمة و     ان: االلتقائى •

  .تقاء وتدعيم حلول المشكلةانغربلة، و

  

  التخطيط لتنفيذ الحل: المكون الثالث
تقاوم تنفيذ الحـل     أو    تساعد أنالتفكير فى العوامل المختلفة التى من الممكن        : ىفتراقاال •

  .هاستخداملقبوله كحل نهائى للمشكلة وتأمين 

  .وضع خطة مفصلة لتنفيذ الحل النهائى المقترح: االلتقائى •
  

  

   ألوسبورن وبارنز وايزاكسيلى للمشكالتبداعمكونات ومراحل نموذج الحل اإل: )٦-٢(شكل 

  )١٩٩٧ رعام :نقالً عن المرجع(

  

  

  

  

 اكتشاف المأزق

 لبياناتاكتشاف ا

 اكتشاف المشكلة

 اكتشاف الفكرة

 اكتشاف الحل

 اكتشاف الحل
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 ٢٤  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

 جداخل النموذى التفكير االلتقائ وىفتراق دور التوازن بين التفكير اال٥-٢
  

ـ  :ـ كما أوضحنا ـ بين نوعين من أنماط التفكيـر  " جيلفورد"ميز   التفكيـر   هـو  األولوعالن

تاح أكبر عـدد مـن األفكـار        إننحاول من خاللها    ى  العملية الت ى  يتمثل ف ى  والذ ،)ىبداعاإل(ى  فتراقاال

نحـاول مـن    ى   وهو العملية الت   ى،من التفكير فهو التفكير اإللتقائ     ىانالث وعالن أما   .المتنوعة والجديدة 

 )).٢-١(الشكل ى ظر إلعاود الن(إجابة محددة عن سؤال مطروح علينا ى خاللها أن نصل إل

ما يعـرف بالحـل     ج  نماذ و ، القرار اتخاذج  نماذوكذلك  (التقليدية لحل المشكالت    ج  نماذوتعتمد ال 

ـ    · الفصل بين عمليات التفكير   ى  عل) الناقد للمشكالت  التفكيـر   سـتخدام الى  فتخصص المراحـل األول

 ثـم تخـصص مراحـل       ،)لخإ.... وجمع المعلومات المتصلة بها    ،جزاءأى  إل لتفتيت المشكلة (ى  التحليل

مراحل مستقلة للتفكير الناقد    النهاية  ى  تخصص ف   ثم ،)والحلول لتوليد األفكار، (ى  فتراقللتفكير اال ى  أخر

 ).فضلهاأ اختيار ولتقييم األفكار(

  ]تحليل المشكلة ـــــــ توليد الحلول ـــــــ تقييم الحلول وتنفيذها[
 

 بأنهـا   ،التقليدية لحل المـشكالت   ج  نماذللمشكالت عن ال   ىبداعالحل اإل ج  نماذتتميز   المقابلى  ف

فال يجد أنصار   · كل مرحلة من مراحل حل المشكلة     ى   ف امعى  وااللتقائى  فتراقالتفكير اال ى  تستخدم نمط 

 مرحلة توليد األفكار فقط،   ى  على  فتراق التفكير اال  استخدام لقصر   امبرر جنماذخيرة من ال  هذه النوعية األ  

كمـا أن    ،مراحل حل المشكلة يزيد من فاعلية تحليل وتقييم األفكـار         ى  باق أثناء    التخيل  عملية استخدامف

ـ توجيه مـسار التفكيـر بـصورة        ى  المراحل المختلفة لحل المشكلة يساعد ف     ى   الحكم ف  استخدام ة فعال

  .ومتوازنة

ى تراب ثم االق  ى،فتراقالتفكير اال ى  كل مرحلة من مراحل حل المشكلة نوع      ى  هذا تتضافر ف  ى  وعل

يمـارس   و ى،التشعبى  فتراقيمارس خالل الجزء األول التفكير اال      جزئينى  ومن ثم تنقسم كل مرحلة إل     

  :ىالنحو التالى وذلك عل. ىالتجميعى التفكير االلتقائى انالجزء الثى ف

 اهتمـام محور  ى  هى   الت ،تاج أكبر عدد من األهداف    انالبداية  ى   يتم ف  :مرحلة اكتشاف األهداف  ى   ف -١

 أكثـر األهـداف أهميـة       اختيار يتبعها بعد ذلك تصنيف هذا األفكار، و       ،]يافتراقتفكير  [ المرحلة   هذه

 ].تفكير التقائي[المرحلة التالية ى تقال بها إلنلال

راء المتـصلة    يتم البدء بطرح أكبر عدد من المعلومات والوقائع واآل         :اتانمرحلة اكتشاف البي  ى   ف -٢

 أكثرهـا   اختيـار راء و بعها بعد ذلك تصنيف هذه المعلومات والوقائع واآل       ، يت ]يافتراقتفكير  [بالمشكلة  

  .المرحلة التاليةى تقال بها إلنوذلك لال] تفكير التقائي[المشكلة ى داللة واقربها إل
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 ٢٥  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

عـادة  إبعـد    الصياغات المقترحة للمـشكلة     يتم طرح أكبر عدد من     :مرحلة اكتشاف المشكلة  ى   ف -٣

تقـال  نوذلك لال ] تفكير التقائي [فضل صياغة   أثم يتم التحول بعد ذلك لتحديد       ،  ]يافتراقتفكير  [ صياغتها

  .المرحلة التاليةى بها إل

تفكيـر  [الحلول المؤقتة للمـشكلة      أو   األفكار  يتم طرح أكبر عدد من     :مرحلة اكتشاف الفكرة  ى   ف -٤

تفكيـر  [للمرحلـة التاليـة     تقال بها   ن أهم هذه األفكار لال    اختيار، ثم يتم تصنيف هذه األفكار و      ]يافتراق

 ].التقائي

فـضل  أ اختيـار ضـوئها   ى   يتم طرح أكبر عدد من المحكات ليتم ف        :مرحلة اكتشاف الحلول  ى   ف -٥

فضل  أ ختيارضوء درجة أولوية األخذ بها ال     ى  ، ثم يتم تصنيف هذه المحكات ف      ]يافتراقتفكير  [األفكار  

 ].تفكير التقائي[ ضوئهاى حل ف

يمكن من خاللهـا تنفيـذ الحـل        ى  أكبر عدد من الخطط الت    ى   يتم التفكير ف   :مرحلة قبول الحل  ى   ف -٦

 ].تفكير التقائي[تنفيذهاى لالستقرار عل  أكثر الخطط مناسبةاختيار، ثم يتم ]يافتراقتفكير [

يـة  فتراقيوضح هذه المراحل والمطلوب خالل كل خطوة مـن الخطـوات اال           ) ٦-٢(والشكل  

 .وااللتقائية

ى بـداع خالل كال النوعين من أنمـاط الحـل اإل  ى نا نستخدم التفكير التحليل  أن وخالصة ما سبق  

ج نماذالى  عنه ف ) المتتابعة(ية التقليدية   بداعاإلج  نماذال ىختلف ف ي للمشكالت ولكن وضع مرحلة التحليل    

ـ    ى  المراحل األول ى  فهو يقتصر عل  . )المتضافرة(غير التقليدية    يةبداعاإل الحالـة  ى  لحل المـشكالت ف

 .جنماذمن الى ان وهو جزء من كل مرحلة داخل النمط الثى،لواأل

  

  

  ىموضع التفكير التحليلى فى نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلم ٦-٢
  

يبرز كخطـوة   ى   نجد التحليل مرة أخر    ى،التفكير العلم  جنماذ و صنع القرار ج  نماذى  تقلنا إل انإذا  

هداف كال النمطين من    أه باختالف   استخدامالهدف من    اختلف   إن و ،جنماذكال النوعين من ال   ى  أساسية ف 

ت ان ك إن و ،من حيث الخطوات والمراحل   ى  ح التفكير العلم  نماذصنع القرار مع    ج  نماذفتتشابه   .التفكير

ومع ذلـك     ومن حيث االستراتيجيات المستخدمة لتحقيق هذه األهداف       ،تختلف عنها من حيث األهداف    

مرحلة مستقلة لتحليل المشكلة المطلوب البحث       جنماذالنوعين من ال  داخل كال   ى  لتفكير التحليل ايخصص  

بين خطوات  ى  أ(ها  أن قرار بش  اتخاذالمطلوب   أو   )ىبين خطوات المنهج العلم   ى  أ(عن إجابة علمية لها     

 ).صنع القرار

أكثر من مرحلة من مراحل التفكير ى ـ بشكل غير مباشر ـ فى فيمارس التفكير التحليل

 ثم تحليل ،اتان ثم جمع البي، ثم وضع الفروض،بصياغة المشكلةى مراحل المنهج العلم فتبدأ ،ىالعلم
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 ٢٦  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

ات يتم تحليل انوهنا نجد أنه خالل مرحلة جمع البيا ات واستجالء دالالتهانات، ثم تفسير هذه البيانالبي

الستقراء دالالتها ا وذلك ات كميانا لتصنيفها وتحديد أبعادها، وبعد جمعها يتم تحليل البيات كيفيانالبي

  .يهاانومع

 اتخاذفتمر عملية   القراراتخاذج نماذوبالمثل تخصص مرحلة مستقلة لتحليل المشكلة داخل 

 ثم البحث عن البدائل المناسبة لحل ، ثم تحليلها، ثم تحديدها،بالمشكلةى الوع بالقرار بعدة مراحل تبدأ

 ثم ،)إصدار القرار( ثم وضع الحل موضع التنفيذ ،سب البديل المنااختيار ثم ، ثم تقييم البدائل،المشكلة

 ).٢٠٠٥ ،خليفة(قياس النتائج وتقويم القرار 

هو قاسم مشترك بين أكثر من عملية من عمليـات          ى   التفكير التحليل  أن يتضح   ومن كل ما سبق   

  .التفكير، البسيط منها والمعقد
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  الفصل الثالث

  عقليةكمهارةى التفكير التحليل
  
 

 ىحدإ بوصفه ،ماط التفكير يمكن النظر إليه من زاوية المهارةأنكغيره من ى التحليلالتفكير 

أبسط ى وتشير المهارة ف التدريب أو الممارسة، أو يمكن اكتسابها بالتعلمى المهارات المعرفية الت

 .مواقف معينةى توظيف قدراتهم فى مقدرة األفراد على تعريفاتها إل

  

  

 ىلتفكير التحليل تنمية مهارات اأهمية ١-٣
  

لما بينته عديد مـن الدراسـات عـن المعوقـات           ى  تنمية مهارات التفكير التحليل    أهميةوترجع  

 ويتصل  ى، والتى يتصل بعضها بالتفكير التحليل     ،م حل المشكالت  أماتقف حائالً   ى  المرتبطة بالتحليل الت  

  :ى منها ما يلونالباحث  رصدوقد ى،والتفكير التركيبى همية التكامل بين التفكير التحليلأخر ببعضها اآل

ـ    ى   فيؤد المشكالت المختلطه بها  ى  صعوبة عزل المشكلة األساسية عن باق     ) ١( ى تناول المـشكلة ف

فيهـا  ى  صعوبة التمييز بين ما هو جـوهر      ى  تفاصيلها الجزئية إل  ى  ستغراق ف اال أو   صورتها المركبة، 

 ويمكننـا   ،ها التمثل جوهر ما نبحـث عنـه       أن الإ ،وما هو هامشي قد تكون المشكالت الفرعية هامة       

  · هذا العائقى بالتحليل الدقيق والمنظم للمشكلة من التغلب عل

ـ    ،تربط عناصر المشكلة  ى  صعوبة إدراك العالقات الدقيقة الت    ) ٢( إدراك التحـوالت   ى   فيفشل الفرد ف

 التـصورات  و فـاهيم تربط بـين الم   ى  الت أو   العالقات بين الوقائع المختلفة   ى  تحدث ف ى  والتغيرات الت 

 ·بها) أو الجشطالتية(المرتبطة بالمشكلة مما يعوقه عن اإلحاطة الكلية 

ـ      ى  فعزل المشكلة عن باق    التضييق الشديد لنطاق المشكلة   ) ٣( ى السياق المحيط بها يجعلنـا نفـشل ف

 للتغلب  امعينً وتقف تدريبات المرونة العقلية      ا مبتور ا ومن ثم ندركها إدراكً    ،بها المختلفة اناإلحاطة بجو 

 .هذا العائقى عل

 ،حاسـة اإلبـصار   ى  تنا عل ا، فتعتمد معظم مالحظ   دراكعملية اإل ى   كامل حواسنا ف   استخدامعدم  ) ٤(

المواقف تفوق هذه    كثير من ى   فف ،هذا الصدد ى  فى  خرتقوم به الحواس األ   ى  متجاهلين الدور الكبير الذ   

ـ الصحيح، فصوت الماكينة كثيروجهها اى  دراك المشكلة عل  إى  بصار ف الحواس حاسة اإل   ى  ما ينبهنا إل

 الحواس المختلفة يفيد    استخدام ى،من ناحية أخر  ·مكوناتهاى  ما بها من أعطال بطريقة تفضل رؤيتنا إل       
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 ٢٨  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

هـا  نأى  الماء عل ى  تصحيح أخطاء بعضها البعض، فبينما تدرك العين الملعقة المغمور جزء منها ف           ى  ف

 . النحو الصحيحىإدراكها على كاللمس فى مكسورة، تمكننا حاسة أخر

ى  عديدة ف  معوقاتى  إلى  تفض) ةبوابة حل المشكل  ( ضعف مهارات التحليل     أن ويتضح مما سبق  

 .واقف حل المشكالتم

  

  

 ىالمباديء الكامنة وراء أساليب تنمية مهارات التفكير التحليل ٢-٣
  

  : بجوهر مفهوم التحليلانيرتبط ان أساسيانيواجهنا معوقى لصقل مهارات التفكير التحليلى عند التصد

ـ  :المعوق األول  بارتليت "وهو ما أطلق عليه     · نتوقف عن التحليل  ى  صعوبة معرفة مت  ى   يتمثل ف

Bartllet "  ١-٣(ظر شكل   أن) [١(مصطلح شلل التحليل (شـيء  ى  أتحليل  ى  ستمرار ف  يمكن اال  افنظري

 للتفكير بدالً مـن     ا التحليل قد يصبح معوقً    نإ وما لم نربط تحليلنا للموقف بهدف محدد ف        ،ةياهنما ال ى  إل

  . لها يكون ميسرأن

  

  

  

  

  

  

  

 شلل التحليل: )١-٣(شكل 

  

ـ ى  فالتحليل ال يفض،اقدم جديدي أشرنا ـ ال  و التحليل ـ كما سبق أنهو  :ىانالمعوق الث اغالب 

يحـول   و عيـة، ما تتركب منه من مكونات فر     ى  إل ه يفتت المكونات األساسية   نتاج شيء جديد أل   إنى  إل

 .ما هو أبسطى ماهو معقد إل

 أو  سـاليب  الباحثون عدة أ   بتكراى  لتنمية مهارات التفكير التحليل   ى  ومن هذا المنطلق، عند التصد    

ـ      ساليبصممت أ بالتالى  و . المعوقين السابقين  هذينى  تكنيكات للتغلب عل   ى  بهدف تدريب األفـراد عل

يجـب  والتدرب على متـى     يه عملية التحليل وتنظيمها     بما يسمح بتوج  ( للمشكالت   فعالكيفية التحليل ال  

 فكـار  التحليل كبوابة لتوليد األ    استخدامصممت بهدف   ى   أخر ساليب مقابل أ  . الزائد التوقف عن التحليل  

 .)يةبداعاإل

  تحليل

  نقص فى الفهم
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   تنمية التفكير التحليلىساليبتصنيف أ ٣-٣
  

، فئتينى  إلى  التحليل تنمية مهارات التفكير     ساليب نصنف أ  أنبنا  ان يمكن من ج   فى ضوء ما سبق   

 ):٢-٣(النحو المبين بالشكل ى عل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  تكنيكات وطرائق تنمية التفكير التحليلىتصنيف : )٢-٣(شكل 

  

تحليل مـن   ى  أ { ،) تقريرية ( التقائية  لتحقيق أغراض  فعالمهارات التحليل ال  ى  تنمى   الت ساليباأل ]١[

  }أجل الفهم والتصنيف

التحليل مـن أجـل     ى  أ{) يةإبداع (يةافتراقمهارات التحليل لتحقيق أغراض     ى  متنى   الت ساليبأل ا ]٢[

 } غير المعتادةفكارتوليد األ

  :ىالفئة األولتندرج تحت ى  التساليبومن بين أبرز األ

  .١ مصفوفة تحليل المكونات-١

 .٢ تكنيك تحليل األبعاد-٢
                                           

(1) Decomposable matrices technique 
(2) Dimensional analysis technique 

  تكنيكات
  التحليلىتنمية مهارات التفكير 

  تكنيكات تحليل
  ذات أهداف تقاربية

  تقليدية

  تكنيكات تحليل
  ذات أهداف افتراقية إبداعية

  مصفوفة تحليل المكونات -١

   تكنيك تحليل األبعاد -٢

  وات االستفهام وصحيفة تصنيف الوقائع أد -٣

   المخرجات–تكنيك المدخالت  -٤

   تكنيك البحث العشوائى المنظم -٥

  المصفوفة المورفولوجية -١   تكنيك األنساق العالئقية -٦

   التغيير فى الخصائص -٢
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 ٣٠  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

 . أدوات االستفهام وصحيفة تصنيف الوقائع-٣

 .١الت والمخرجات تكنيك المدخ-٤

 .٢المنظمى  تكنيك البحث العشوائ-٥

 .)(Van Gundy, 1988) :ى فساليب مفصالً لهذه األاظر عرضأن (٣ساق العالئقيةن تكنيك األ-٦

  :ىمن يستخدمها على الفئة األولوتساعد جميع تكنيكات 

 ·تنظيم عملية تحليله للمشكلةى تُعينه على ة التفعال معرفة الخطوات ال-١

ـ    ى   يتوقف عندها عن تحليل المشكلة، حت      أنيجب  ى  معرفة النقطة المثالية الت    -٢ ى ال يقوده التحليل إل

 ·ة من عمليات التجزئة والتفتيت للمشكلة مما قد يفقده استبصاره بالموقفياهنما الى تحليل إلمزيد من ال

ية ــ فيمـا    بداع اإل ارفكتستخدم التحليل كحلقة وسيطة لتوليد األ     ى  الت يةانالفئة الث   تكنيكات أما

  : فيندرج تحتها-للمشكالت ى بداعيمكن تسميته بالتحليل اإل

 . تكنيك المصفوفة المورفولوجية-

 .الخصائصى  تكنيك التغيير ف-

ومع ذلك ى فتراق تنمية التفكير االساليب تحت فئة أا غالبساليبوتدرج هذه الفئة األخيرة من األ

 بوابة بجعله ى،محدودية التفكير التحليلى ها للتغلب علاستخدام أوضحناهاى فيمكن من الزاوية الت

  . جديدة وغير معتادةأفكارى للوصول إل

ـ   ى   الت ساليباألى  تندرج تحت فئت  ى   الت ساليبنعرض لبعض األ  ى  وفيما يل  تنميـة  ى  تهـدف إل

  .مهارات التفكير التحليلي

  
 

   تنمية التفكير التحليلىساليبج ألنماذ ٤-٣
  

 )يةبداعغير اإل(قترابية ت التحليل االتكنيكا: أوالً

 - Herbert Simon ه ِهربرت سيمونبتكراى  الذ-هذا التكنيك ى يبن: تكنيك تحليل المكونات ]١[

بناءات بسيطة نظمت  ومجمله، نشأ من تراكيبى  كل شيء من حولنا، والعالم فأنتصور مفاده ى عل

 امفردة بسيطة نسبيخاليا  يتكون من انسن جسم اإل،فمثالً· تعقيدهاى ساق هيراركية متصاعده فأنداخل 

أعقد مكونة األجهزة،  وماط أعقدأنى سجة، وهذه بدورها نظمت فنماط أعقد مكونه األأنى نظمت ف

 نبحث أنمركب معقد علينا ى عند تحليلنا ألبالتالى  و.ام المتكامل األكثر تعقيدالجسى وهكذا وصوالً إل

                                           
(1) Input-Output technique 
(2) Organized random search technique 
(3) Relevance systems 
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 ٣١  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

 داخل ،صندوقى  فه مكوناته موضوعأنة له، بحيث نتصوره وكعن المكونات الفرعية المكون

  ).٣-٣كما بالشكل ( . داخل صندوق،صندوق

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) المؤسساتىالمكونات الفرعية ألحد( مثال لطريقة تحليل المكونات: )٣-٣(شكل 

  

 فرد داخل جماعة صورةى نا نتمثلها فإن ف،المؤسساتى حدإردنا ـ مثالً ـ تحليل مكونات   أفلو 

ـ  ثم نحاول تحليل كل مكون من المكونات الثالثة األساسية         داخل مؤسسة أكبر     ،صغيرة مكوناتـه  ى  إل

 بوصفه يتكون من عدد من المكونـات الفرعيـة        ) اإلطار األصغر  أو   الصندوق(فيحلل الفرد   · الفرعية

) وسـط اإلطـار األ   أو   الـصندوق (وبالمثل تحلل الجماعـة     ) لخإ.... والخبرات ،مثل الحاجات، والقيم  (

 ،)هائاعـض  ودرجة التماسك بين أ    ،التواصلى  نمط القيادة، ومستو  ( بوصفها تتشكل من مكونات فرعية    

ـ  الهيكل( مكوناتهاى  إل) اإلطار األكبر  أو   الصندوق(وتحلل المؤسسة    ، وطبيعـة   ةلمؤسـس لى   التنظيم

ن التحليل نضع   مزيد م ى  حاجة إل ى  المكونات الزالت ف  ى  أ الكتشاف   اوسعي) نوعية السلطة  و ،األهداف

، ثم توضـع  "تحليل المكونات"مصفوفة يطلق عليها مصفوفة  ى   والمكونات الفرعية ف   ى،المكونات الكبر 

 ينجح الفرد   أنومحك جودة التحليل     .المكوناتى  باقى  تقديرات نسبية لدرجة اعتماد كل مكون منها عل       

نحو مـا هـو     ى   فعل ،ذلكى  اج إل حتي  منها ال ى  أمزيد من التحليل و   ى  المكونات تحتاج إل  ى  أمعرفة  ى  ف

 نتوقف عندها ونحللها بينما المكونات      أنال يجب   ) ١(تقدر بدرجة   ى  المكونات الت ) ١-٣ (بالجدولمبين  

نا بهـذه الطريقـة     إنفبالتالى  و ،مزيد من التحليل  ى  ها تحتاج إل  إنف) ٥( أو   )٤(درجة  ى  تحصل عل ى  الت

 والعجز عن معرفة متـى      التحليلى  فراط ف  اإل قمعو أكبر معوق من معوقات التحليل وهو     ى  نتغلب عل 

ى تحتاج إل ى   الت  هى المكوناتى  أإلى   فالمصفوفة السابقة ترشدنا     ،المهمة أو   تتوقف عن تحليل المشكلة   

  .ذلكى منها ال يحتاج إلى أمزيد من التحليل و

  

  

  

  ]ج[
 المؤسسة

  ]ب[
 الجماعة

  ]أ[
 الفرد
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 ٣٢  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

  ناتهاساق الفرعية إلحدى المؤسسات ومكونمصفوفة المكونات الخاصة بمثال األ: )١-٣(جدول 
  ]٣-ج[  ]٢-ج[  ]١-ج[  ]٣-ب[  ]٢-ب[  ]١-ب[  ]٣- أ[  ]٢- أ[  ]١- أ[  

  ١  ١  ١  ١  ٤  ٢  ٣  ٥    لمؤسسةلى الهيكل التنظيم]١-أ[

  ١  ١  ١  ١  ٢  ٣  ٤      أهداف المؤسسة] ٢-أ[

  ١  ١  ١  ٣  ٢  ٣        السلطة] ٣-أ[

  ٤  ٢  ٣  ٥  ٤          القيادة] ١-ب[

  ٤  ٢  ٣  ٤            التواصل بين الجماعة] ٢-ب[

  ٤  ١  ٤               الجماعةتماسك] ٣-ب[

  ٥  ٥                حاجات الفرد] ١-ج[

  ٥                  قيم الفرد] ٢-ج[

                    خبرة الفرد] ٣-ج[

  

ى تحليل المشكلة فى عل Jensen ها جينسينإبتكرى تعتمد هذه الطريقة الت: مصفوفة تحليل األبعاد ]٢[

 :ضوء خمسة أبعاد أساسية

 )المشكلةى فى  جوهر المتصل بما هوأى( الجوهرى  البعد-١

 .يان البعد المك-٢

 .يان البعد الزم-٣

 . البعد الكمي-٤

 . البعد الكيفي-٥

تتصل ى الت ، يتم اإلجابة عن مجموعة من األسئلة،ولإلحاطة بكل ُبعد من هذه األبعاد الخمسة

  حد؟ى أى ؟ وكم عدد؟ والىن؟ ومتأيا؟ وذام : أدوات االستفهاماستخدامبكل بعد من هذه األبعاد، ب

 من التحليل من خالل اإلجابة امزيدى  األبعاد عندئذ تلقإنف )٢-٣(وكما هو واضح من الجدول 

 .ىعن سلسلة من األسئلة النوعية األخر

" ديان جانف "إن هذه الطريقة فاستخداملم يقدم خطوات متتابعة لتحديد كيفية " چينسين "أنومع 

  :نصح باتباع الخطوات اآلتية

 .لة حدد المشك-١

 .درجة؟ى وبأ؟ وكم؟ ىن؟ ومتأيا؟ وذا م: أدوات االستفهاماستخدامصف باختصار أبعاد المشكلة ب -٢

 ).٢-٣( بالجدول هو مبين  كما،األبعاد  هذا الوصف أجب عن األسئلة المتصلة بهذهاستخدام ب-٣

٤-عليها كل بعدى ينطوى التطبيقات التى سئلة من خالل التركيز عل لإلجابات عن هذه األا ضع تقييم 

 .من أبعاد المشكلة

 . مزيد من التحليل عليهاجراء وقابلية إلأهميةختر أكثر المجاالت ا -٥
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 ٣٣  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

  مصفوفة تحليل األبعاد: )٢-٣(جدول 

  البعد الكيفي  البعد الكمي  البعد الزمني  البعد المكاني البعد الجوهري

الموضوع هل  

يمثل وسيلة أم   

  غاية؟

  

ما حدود اتـساع    

  الموضوع؟

 للموضوع جذور   هل

م هـو وليـد     أقديمة  

    اللحظة؟

ـ     ى هل يمكن تقسمه ال

نه ذو طابع   أ أموحدات  

  ؟ ىكل

ضوع المشكلة  ومهل  

 هـو   أمى  ذو بعد فلسف  

  عارض وسطحي؟

نـشط  هل هو   

  ؟خامد اآلن أم

ما موضعه داخل   

  السياق األوسع؟ 

هل حـدث فعـال أم      

  وشك الحدوث؟ ى عل

 أمبعاد هل هو متعدد األ   

  متفرد؟ ذو بعد واحد 

خصب مليء  هو  هل  

ضــيق حــداث أم باأل

  محدود الدالالت؟ 

ى هل هو مـاد   

؟ ى  معنــوأم

  م خفى؟أظاهر 

ى هل حدوثه متسق ف     

تصاعده أم يخـضع    

  للمد والجذر؟ 

 عـام هل هو ذوطابع    

ــ ــابع ى وكل أم ذو ط

  خاص ونوعي؟ 

أم ى  هل هو جـوهر   

  ثانوي؟

 أمهل يتطور بـبطء         

  بشكل متفجر؟ 

قـيم  ى  على  هل ينطو قد ؟  معأمهل هو بسيط 

علـى  م  أحميدة  سامية  

  ؟ة وسطحيةتافهقيم 

  

 ،األساس لجمع المعلومات أكثر مـن تحليلهـا  ى تستخدم هذه الطريقة ف: طريقة أدوات االستفهام ]٣[

ـ  ، عرضها هنا بعد تكنيك تحليل األبعاد قد يعمق من فهمنا للتكنيك األخير            أنولكننا وجدنا    مكـن  أا  إذ ف

 ·وأشملى ف أو تحليل للمشكلةى تحليل األبعاد قد نصل إل وستفهامأدوات االى قتالجمع بين طري

ى كتشاف وقائعها التفصيلية من خالل اإلجابة عل      ا و ، تحليل المشكلة  ىوتقوم طريقة أدوات االستفهام عل     

النحـو الموضـح    ى  عد ذلك عل  ، ثم تصنيف هذه الوقائع ب     )٣-٣( الجدول   اعدد من األسئلة المعدة مسبقً    

  :تباع الخطوات اآلتية لتحقيق ذلكاويمكن  ).٤-٣( بالجدول

اجتماعية أم صـناعية  ى تالئم طبيعة المشكلة هل هى الت( قوائم أدوات االستفهام   ىحدإ استخدام يتم   -١

 ).٣-٣(النحو المبين بالجدول ى أكبر كم من المعلومات عن المشكلة عل وذلك لجمع) 

  ).٤-٣(النحو المبين بالجدول ى وقائع والمعلومات عل تستخدم بعد ذلك صحيفة تصنيف ال-٢

" چينيرال الكتريك"بتكر تكنيك المدخالت ـ المخرجات فى شركة ا: تكنيك المدخالت والمخرجات ]٤[

م ا حل المشكالت المتصلة بالتصميمات الهندسية لألجهزة واألدوات التى تتطلب استخدعلىللمساعدة 

 .أنماط متنوعة من الطاقة

ـ يكى والهندسـى، ف ان هذا تكنيك استخدم كأسلوب لتحليل المشكالت ذات الطابع الميك         ومع أن  ه إن

برهن فيما بعد على فعاليته فى الكشف عن طبيعة العالقات النوعية التى تربط بين العناصر المتضمنة                



   عقليةالتفكير التحليلى كمهارة   واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ٣٤  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

تخطـيط  فى أية مشكالت دينامية معقدة، وبالتالى يمكن استخدامه كأداة لتحليل المشكالت فى مجاالت ال             

فضالً عن المشكالت الهندسية التى صمم       ية، أو المشكالت البيولوجية،   انسنجتماعى، أو العالقات اإل   اال

 .من أجلها

 : ن اإلجراءات األساسية التى تستخدم لتطبيق هذا التكنيك تتضمن الخطوات اآلتيةإ

 .(OP0) تحديد المخرجات المرغوبة-١

 .·(IPm)ترية فى تأثيرها على المخرجا تحديد المدخالت األساسية األكثر جوه-٢

 .ل المناسب إلى المخرجات المطلوبةو، التى قد تحول دون الوص(LS)  تحديد القيود النوعية-٣

 فحص العالقات والصالت التى تربط بين المدخالت والمخرجات، وتحديد كيف يمكن للمدخالت أن              -٤

  .مطلوبةتكون على نحو أفضل حتى يمكن أن تؤدى إلى المخرجات ال
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 ٣٥  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

  قوائم أدوات االستفهام: )٣-٣(جدول 

تحليل المشكلة، واكتشاف وقائعها التفصيلية من خالل اإلجابة على عدد من األسـئلة المعـدة               : الهدف

  .امسبقً

 فبالتحليل التفصيلى للمشكلة يتيسر للفرد توسيع مجال النظر للمشكلة، وإدراك العالقـات             -١: هميةاأل

  .وتمييز ما هو سبب عما هو نتيجةالدقيقة بين عناصرها، 

  . حفز األفراد على طرح المزيد من األسئلة على منوال أسئلة القائمة-٢  

تحليل (ها  استخدام، والغرض من    )اجتماعية، صناعية (ن نوع المشكلة    يان هذه القوائم بتب   ياتتب: واعهاأن

  :، ونعرض هنا لنوعين من القوائم)، تحليل نوعىعام

   وصف خصائص المنتج الصناعى-٢    ة للمشكلة االجتماعيةعام وصف الوقائع ال-١

قائمة أدوات االستفهام لوصف ] ١[

  ة للمشكلة االجتماعيةعامالوقائع ال
)١ ( أطراف المشكلة؟من   

)٢ ( سوف يستفيد من حل المشكلة؟ من   

)٣ ( مصادر نشوءها؟ من   

)٤ ( األكثـر   أطراف المشكلة يعـد   ِمن    من

  تها؟ يامجرى تأثيرا عل

   متى بدأت؟ ) ٥(

كيف تطورت؟ وكيف أصـبحت علـى         ) ٦(

  هذه الصورة؟

   ما هى أبعادها المختلفة؟ ) ٧(

 ما المعلومات التى نحتاج إلى معرفتهـا        ) ٨(

  قبل البدء فى حلها؟

  ن تستقى هذه المعلومات؟أي من  ) ٩(

 يعـد حـل هـذه المـشكلة       ماذا   ل ) ١٠(

  ؟ضروريا 

  ما الصعوبات التى تعوق حلها ) ١١(

  متى يجب حلها؟ ) ١٢(

)١٣ ( يساعد فى حلها؟أن يستطيع من   

الحلول السابقة التى اتخـذت؟ ومـا       ما   )١٤(

  نتائجها؟ وأسباب فشلها؟

قائمة أدوات االستفهام لوصف ] ٢[  

  خصائص المنتج الصناعى

ت الشائعة لهذا المنتج؟    استخدامما اال : ستخداماال

  ته غير الشائعة؟ااستخدامما 

مما يتكون هذا المنـتج؟ مـا مكوناتـه         : التكوين

  الكبرى؟ وما مكوناته الصغرى؟

  الوظيفة التى يقوم بها كل مكون؟ ما -

-      أى ال يمكـن     (ا أى هذه المكونات يعد أساسـي

  ؟)االستغناء عنه

 يصنع منها هـذا     أنما المواد التى يمكن     : المادة

  ؟يةالمنتج؟ وما كفاءتها الوظيف

   يتخذهاأن أى األشكال يمكن :الشكل

   ؟ طوله، عرضه، ارتفاعه، سمكه:األبعاد

  ما سعته؟: السعة

   ؟  يالئمهان أى األلو:اللون

  هل هناك روائح معينة تصدر عنه؟: الرائحة

  ؟ مذاق معين لمحتوياته أو هل له: المذاق

هل يصدر عنه أصوات معينـة عنـد        : الصوت

  ه؟استخدام

   ؟عملهى ل حاسم فعاملوقت اهل : الوقت

  )١٩٩٧، رعام: (نقالً عن
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  صحيفة تصنيف الوقائع والمعلومات: )٤-٣(جدول 

  الهدف

  مختلـف  رصد الوقائع بطريقة منظمة، تسمح بجمع أكبر كم من المعلومات المتصلة بالمشكلة من             -١

  .رمصادال

 لشدة هذا   الدى الفرد، لتصنيف ما يجمعه من معلومات إلى فئات تبع         ى  االلتقائ حفز قدرات التفكير     -٢

  . بالمشكلةا الوقائع ارتباطًكثرتفاء أنال. االرتباط

  الخطوات

  :هى عبارة عن جدول مقسم إلى ثالثة أعمدةى فة جمع المعلومات والت مصفواستخدام -١

  .يتضمن األسئلة التى يمكن طرحها للكشف عن الوقائع والمعلومات األساسية: األولالعمود 

 نستمد منها معلوماتنـا لإلجابـة عـن األسـئلة التـى             أنيتضمن المصادر التى يمكن     : ىانالثالعمود  

  .طرحناها

  .دون فيها المعلومات والوقائع التفصيلية التى يذكرها كل مصدري: الثالثالعمود 

  : الجدول الشكل اآلتىأخذفي

  المعلومات: العمود الثالث  المصادر: ىانالعمود الث  األسئلة: العمود األول

  السؤال األول

  إلخ. .ىناالسؤال الث

…………………………  

…………………………  

…………………………  

…………………………  

  

  .ك للطريقة السابقةاستخدامياغات ب احصر ما طرحته من ص-٢

  :تقاء والتصنيف اآلتيةن خطوات اال صنف المعلومات التى جمعتها باتباع-٣

  .، واكتب كل منها بشكل مستقلواحدةمفردة واقعة   كلأى: الوحداتحدد ) أ(

نـاء  لمدى التشابه بينهـا فـى الب   ا فى فئات تبع  )أو الوحدات  (صنف الوقائع : الفئات الصغرى  حدد) ب(

  .الوظيفة أو )هامكونات(

  .احيث تصنف الوقائع فى فئات أكثر تجريد: الفئات الكبرى الحاسمة حدد )ج(

ارتباط قوى،  ( لدرجة ارتباطها بالمشكلة     الفئات الحاسمة تبع  ل ابيرتضع ت ى  أ:ترتيب األولويات  حدد) د(

  ). متوسط، ضعيفة
 

 :ىالنحو التالى ببساطة عل ت ـ المخرجاتات تكنيك المدخالإجراءهذا يمكن التعبير عن ى وعل
LS 

IPm--------------------------------1-------------------------------OP0 
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  ننفذ هذا التحليلأن معظم المشكالت ـ لسوء الحظ ـ ال تتيح لنا   أنولكن األمر الظاهر هنا هو 

تـربط بـين    ى  الروابط والعالقات الت   من   ا كبير ا معظم المشكالت تتضمن عدد    نبمثل هذه البساطة، أل   

 حالة تعـدد وتعقـد    ى  فف. اات أكثر تعقيد  إجراءتباع  اى  يحتاج األمر إل  بالتالى  المدخالت والمخرجات، و  

  ·نحو مختلفى العالقات بين المدخالت والمخرجات يسير األمر عل

دة مخرجات  يتفرع منه عأنـ يمكن ) ٤-٣(للمشكلة ـ كما هو مبين بالشكل  ى فالمدخل الرئيس

 هله بدور ) ىمدخل من الرتبة األول   (ل معه بوصفه مدخل جديد      عاميتم الت  كل ُمخرج من هذه اُلمخرجات    

يـة بوصـفه    انل معه مرة ث   عاموهذا المخرج الجديد يتم الت     )ىولمخرج من الرتبة األ   (مخرجات جديدة   

ـ   ،)يةانرتبة الث مخرج من ال  ( له مخرجات جديدة     ،)يةانمدخل من الرتبة الث    (ا جديد مدخالً  أنى   وهكذا إل

  .المرجوةالمخرجات المطلوبة ى نصل إل

  

  

  

  

  

  

  المخرجات -  المدخالتأسلوب استخدامالتفرعات التى تنتج عن تحليل المشكلة ب: )٤-٣(شكل 

  ),Van Gundy, 1988نقال عن (

  

ـ ا تتطلب خطوات أكثر ت    ماط المشكالت األكثر تعقيد   أن أنات السابقة،   جراءوتبين اإل  ا ممـا   ركيب

 وحجـم   ، حجم العالقات بين المـدخالت والمخرجـات       ن أل ،ة عرضنا لهذا التكنيك   يابدى  عرضنا له ف  

 ومـن   .للتنفيذ الكفء لهذا التكنيك   ى  التفرعات الناتجة عن هذه العالقات تحتاج منا اضافة خطوات أخر         

  :يةالخطوات اآلتى حالة المشكالت المعقدة فى ات هذا التكنيك فإجراءثم تتحدد 

 . تحديد المخرجات المطلوبة-١

 .المخرجاتى المؤثر فى  تحديد المدخل الرئيس-٢

 .المخرجاتى قد تؤثر فى  تحديد القيود النوعية الت-٣

 .المخرجات تنتج مباشرة من خالل الُمدخل الرئيسيى أ تحديد -٤

ـ   ،١الترتيب كمدخالت جديدة من الرتبة      ى  فى   اعتبار المخرجات األول   -٥ المخرجـات  ى  أد   ثم تحدي

 .المدخالت  هذهنتجها تأنيمكن 

ذا يستمر التحول   وهك  ثم يتم تتبع مخرجاتها    ،ية كمدخالت جديدة  ان اعتبار المخرجات ذات الرتبة الث     -٦

 .المخرجات المطلوبةى نصل إلى المخرجات حتى من المدخالت إل

IPm  
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 المنظمى تكنيك البحث العشوائ] ٥[

ـ اقترحها فرى م التالمنظى تعتمد طريقة البحث العشوائ ـ  Frank Williams ك وليـامز ان ى عل

بالتـالى   و ،كل فئة بشكل مستقل   ى  إلى  تنتمى  العناصر الت ى   ثم التفكير ف   ى،فئات كبر ى  تقسيم المشكلة إل  

ويقترح واضع هـذا    · انطاق محدد ومنظم مسبقً   ى  تترك للفرد حرية التفكير بتلقائية وعشوائية، ولكن ف       

 : لتطبيق هذا التكنيكوات اآلتيةالخط اتباع انإمكالتكنيك 

 .فرعيةى كبر أقسامى  تقسم المشكلة إل-١

 . مستقالً عن اآلخرقسام المتصلة بكل قسم من هذه األفكار يتم طرح األ-٢

  :يقترحهاى  لتوضيح الطريقة التاويتخذ وليامز مثاالً بسيطً

التذكر ى  الفرد هنا علاعتمد اإذ· مريكيةات األيسماء الوالأ يذكر أنلوُ ِطلب من أحد األفراد 

 كل ما سوف يتذكره هو نات أليالدقيق لهذه الوال ات قد يعوق تحديدهيلهذه الوالى التلقائ أو ىالعشوائ

ا قسم الفرد إذ أما· عن هذه الوالية معينة ىذكر أو ىيرتبط بها معلم سياحى الت أو ات الشهيرةيالوال

ى ات إليه قسم الوالأنى  بمعن،كبرأحاطة إتحقيق ى جح ف سينى، كبرأقسام أو أجزاءى هذه المشكلة إل

الوسط، ثم بدأ بعد ى ات فيات غربية، وواليات شرقية، وواليوال وات جنوبية،يوالات شمالية، ويوال

ى من ذلك ينتقل إلى  ينتهأن وبعد ، منهايعرفه  فيذكر ماات الشمالية فقطيالوالى ا علذلك البحث مركز

واليامز ى وفيما ير  حددهاأنسبق له ى آخر الفئات التى  إل،ات الشرقيةيالوالى م إل ث،ات الجنوبيةيالوال

 ى،وعشوائى الجمع بين التفكير بشكل تلقائى ات قد تساعد عليسماء الوالأتحديد ى  هذه الطريقة فأن

 .والتفكير المنظم والموجه

 وبـساطة   ،اتهاإجراءة   وبساط ، المثال بوضوح بساطة الطريقة المقترحة     اهذيعكس  الواقع  ى  وف

فضل ما  أمن يستخدمها ولكن    ى   هذه الطريقة غريبة عل    أنأحد  ى  ومع ذلك ال يدع    تقوم عليه ى  المبدأ الذ 

ـ ى  تباعها عند التفكير ف   اات الواجب   جراءإلل ها وتثبيت ها وتعزيز هاها هو تدعيم  استخدامى  ف ة مـشكلة   أي

  ·ة هذه المشكلةت بساطانمهما ك

  ئقيةساق العالنتكنيك األ ]٦[

طريقة لتنظيم المعلومات حول  )ا ببعضها بعضا عناصرهتتعلقى التى أ(ساق العالئقية نتمثل األ

عنصر من ى أا ما تم تحديد إذ ف،االمشكلة من خالل الربط المتدرج لعناصر المشكلة ببعضها بعض

بناء ى الوصول إليتم ى يتم تحديدها وربطها بسابقتها حتى العناصر األخرى  باقإن ف،عناصر المشكلة

 .متدرجى هرم

هذا الهيكل ى أعلى  يتم البدء بتحديد من سيكون عل،لمؤسسة معينة ىد تحليل الهيكل الوظيفنفع

ؤساء وستربط هذا الرئيس برى العالقة التى  عندئذ يتم البحث فيما ه،وليكن رئيس القطاعى الوظيف

صغار الموظفين ى  نصل إلأنى وهكذا إل ،سيربطهم بنواب الرئيسى  وهؤالء بدورهم ما الذ،قساماأل

 .متدرجى شكل هرمى وبعدئذ يتم تنظيم العالقات الوظيفية لهذه المؤسسة ف بهذه المؤسسة
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عرضنا له، فهناك مشكالت تكون أكثر      ى  النحو الذ ى   عل ا دائم االواقع ال يكون األمر بسيطً    ى  وف

أنيمكـن   ى  ساق الت ن هناك نمطين من األ    أنى   إل ،مقترح التكنيك " ريكارد"ولذلك يشير     من ذلك  اتعقيد 

 ·نكونها

 .ساق المفردةن األ-١

 .ساق الثنائيةن األ-٢

ـ    ةمن كل العناصر المرتبط   " النسق المفرد "وبينما يتكون    " النـسق الثنـائي    "إن بمشكلة واحدة، ف

 ُيـستخدم   أنيمكن  ى   النسق الثنائ  إنلذلك ف ·  عند نقطة معينة   انيتكون من نسقين مفردين، والذين يرتبط     

 .ساق الفرديةنلتحديد العالقات بين وداخل األ

 :اننتيا متبانساق العالئقية، هناك طريقتنوعن كيفية تكوين األ

ألسفل ربط   الرتبة العليا ثم يتم بالتدريج المنحدر     ى  وفيه يتم البدء بالعنصر ذ    :  طريقة النسق الهابط   -١

نحو ى   يتم ربط مختلف عناصر المشكلة عل      أنى   وهكذا إل  ،هذا العنصر بمجموعة العناصر المرتبطة به     

 .هرمي

ـ    ،تشكل قاعدة التحليل  ى   وفيه يتم البدء بحزم من العناصر الت       : طريقة النسق الصاعد   -٢ ى  ثم البدء ف

ى يربط بين العناصر الـصغر    ى   ثم الربط بين كل قسم وتحديد العنصر الذ        ، مستقلة أقسامى  مها إل يتقس

ى ل إل ص ن أنى  إلى  نحو تصاعد ى  وهكذا عل ى  علا يربط بين الفئات األ     ثم البحث بعد ذلك عم     ،المستقلة

 .ىقمة الهرم التدرجى علأى يعتلى العنصر الذ

 ومن ثـم يمكـن      ،ساق عالئقية فاعلة  أنى  إل) الهابطة والصاعدة (ن  تي الطريق تاكلى  وكما هو واضح تؤد   

 بحيث تدعم كل منهما مـا  ،ا معانا ما استخدمت الطريقتإذنتائج أفضل ى  ـ إل عامالوصول ـ بشكل  

 ولطريقة الـربط بـين عناصـر        ، وهو ما يحقق الصدق لطريقة التحليل      ى،خرجت به الطريقة األخر   

  .المشكلة ومكوناتها
 

 :ه لتطبيقالخطوات التاليةويقترح واضع التكنيك 

به ى  خرتعتقد ارتباط عدد من العناصر األ     ى   والذ ،تعتبره ذا رتبة عليا   ى  الذى   حدد العنصر األساس   -١

 ).األولى عنصر المستو(

حدد ى  أ(األول  ى  المستوى   تُشتق من هذا العنصر الواقع ف      أنيمكن  ى  حصر العناصر الفرعية الت   ا -٢

  .ىانالثى عناصر المستو

جمعت معلوماتك  ى  تستنفذ كل العناصر الت   ى  حتى   فاألدن ى،حصر العناصر الفرعية األدن   ى   استمر ف  -٣

 ،ىاألدنى  عناصر المستو ويساعد على    ليه،إيمكنك الوصول   ى  ستومى  أدنى   تصل إل  أنى   إل ،عنها

المثال السابق المتعلـق    ى  فف(السؤال كيف؟   على  جابة  من خالل اإل  منها  ى   أعل ىالمشتقة من مستو  

حددته هو رئيس القطاع هنـا      ى   الذ ىعل األ ى عنصر المستو  أنلو  : لمؤسسة ما ى  ردابالتنظيم اإل 
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 ،قـسام من خالل رؤسـاء األ     : اإلجابات ىحدإس عمله ستكون    هذا الرئي ى  تسأل نفسك كيف سيؤد   

 ).لخإ....وهؤالء كيف سيؤدون عملهم سيكون من خالل الموظفين

توصلت اليه، وذلـك    ى   للنسق المقترح الذ   ا وتقييم ا تضع تقدير  أن عليك   ،ساقن تكمل هذه األ   أن بعد   -٤

ى وهنا تبدأ من عناصـر المـستو       ىيتجه نحو أعل  ى  الذى  بناء النسق التصاعد  ى  من خالل البدء ف   

بناء النسق الصاعد اإلجابة عـن الـسؤال        ى  ويساعد هنا ف  (رتبة  ى  علاألى  ا إل  صاعد ،رتبةى  دناأل

 ).؟ماذال

 .مشكلة الممكنةللالقتراح حلول ى األدنى  استخدم عناصر المستو-٥

 امتـد   ،ن المجـالين   يتم إحداث تكامل بـي     أنى  متداخلة مع مجال آخر وتحتاج إل      ت المشكلة انا ك إذ -٦

 سـوف تـصبح     ىدناألى   عناصر المستو  إنولذلك ف  ،ىانبالنسق من خالل التركيب مع النسق الث      

 .ىثنائى م نسق عالئقأمانا سنصبح إنوالنتيجة  ولالنسق األى متداخلة مع تلك الموجودة ف

عتبار العوامل المعوقة   االى   ف خذالمتعددة وذلك لأل   أو   ختبر هذا التداخل لتحديد نقاط التأثير المفردة      ا -٧

 . كال النسقينعنى التعبير الموضوعى قد تؤثر فى الممكنة الت
 
 يةفتراقتكنيكات التحليل اال: اًيانث

لى إ التحليل كسلم للصعود عليه وصوال       استخدام الى   -أشرنا   و  كما سبق  -تهدف هذه التكنيكات    

  :ىية ومن بين هذه التكنيكات ما يلإبداعفكار أنتاج إ

تاج إنى  التحليل فستخداموتعتمد المصفوفة المورفولوجية ـ المصممة ال: المصفوفة المورفولوجية ]١[

 ثم تحليل كل ُبعد من هذه األبعاد ،أبعادها المهمةى ة مشكلة إلأيفكرة تحليل بنية ى  جديدة ـ علأفكار

 إنتاجيمكن بعد ذلك تمثل عناصر مستقلة فيه بحيث ى ليها، والتإ ينحل أنيمكن ى المتغيرات التى إل

التباديل  " استخدامب( وبعضها البعض ،امجموعة من التكوينات الفكرية بين هذه العناصر جميع

 .·( ,Van Gundy, 1988)١٩٨٣،درويش) (بين مكونات هذا الموضوع" والتوافيق 

أبعادها ى ة مشكلة إلأيفكرة التحليل لبنية ى يقوم هذا التكنيك عل: الخصائصى التغيير ف سلوبأ ]٢[

 أو أكبر عدد ممكن من الحلولى  والتفكير ف،مكون منفصالً أو  ثم تناول كل ُبعد،المهمة واألساسية

ى ه يمكن من خاللها التغلب علأنوتتميز هذه الطريقة ب. تحسين هذا المكونى تفيد فى البدائل الت

   .)٥-٣(جدول . هتفكيرى صيالً فأ يصبح الفرد أنتحول دون ى الت المعوقات
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  )]١١[المرجع : نقالً عن (التحليل المورفولوجى  تكنيك:)٥-٣(جدول 
 أو الممكنة للعناصر التى تدخل فى" التوافيق والتباديل"تاج مجموعة كبيرة من ناستثارة تفكير األفراد إل :الهدف

  .هتماماالالشيء موضع  أو تندرج تحت مجموعة األبعاد األساسية للموضوع

 مشكلة إلى أبعادها المهمة، ثم تحليل كل بعد ةهذا األسلوب على فكرة التحليل لبنية أييقوم  :فكرة األسلوب

بحيث يمكن بعد . من هذه األبعاد إلى المتغيرات التى يمكن أن ينحل إليها، والتى تمثل عناصر مستقلة فيه

  .، وبعضها البعضاتاج مجموعة من التكوينات الفكرية بين هذه العناصر جميعإنذلك 
  :يزاتهمم

  . فى تفكيرهاالتغلب على المعوقات التى تحول دون أن يصبح الفرد مرنً -

  .تاج الحلول بأسرع ما يمكننوسيلة بسيطة وسريعة إل -
  :الخطوات

- كاهتمامالمكونات الكبرى للمشكلة محل  أو  من األبعاداحدد عدد.  

- بدائل مثال١٠ً(فى عمود مستقل التى تندرج تحت كل مكون على حدة ) أو البدائل( من العناصر ااكتب عدد .(  

  .اختر فكرة من كل عمود، لتكون مثاالً لحل مقترح للمشكلة -

  .م كل الحلول التى سوف تنتجهايابدأ فى تقي -

  :مثال

  )وليكن المروحة( تطوير منتج صناعى معين :المشكلة

   الشكل، مادة الصنع، مصدر الطاقة:تحديد أبعاد المنتج

شكل كائن  أو ،يا هندسأن تأخذ المروحة شكالً: من العناصر المقترحة( يتصل ببعد الشكل  فيما:تحليل أبعاد المنتج

أن تصنع من : فمن العناصر المقترحة(، أما بعد مادة الصنع )إلخ.. شكل قطع معينة من قطع األثاث أو حى،

 أو أن تعمل المروحة بالكهرباء،(وفيما يتصل ببعد مصدر الطاقة ). إلخ.. من الزجاجو ، أمعدنمن  أو البالستيك،

  . شكل المكعب لتوزيع هذه العناصر عليهاستخدامويمكن ). إلخ.. سيستورانبالتر أو بالطاقة الشمسية،

، "دة الصنعما"بكل عنصر من عناصر بعد " الشكل" بالربط بين كل عنصر من عناصر بعد : بدائل لألفكاراختيار

 استخدامب( للمروحة متباينةشكال الن نصل الى عدد هائل من األأيمكن " مصدر الطاقة"بكل عنصر من عناصر 

 عمل أو  مروحة على شكل أجنحة طائر تصنع من الزجاج وتعمل بالكهرباء،عمل:  منهاىوالت) التباديل والتوافيق

  .إلخ.. الشمسيةى، تصنع من الحديد وتعمل بالطاقةهندسمروحة على شكل 

، فى ضوء مجموعة من  أفضلهاختيار يتم تقييم بدائل الحلول ال بعد انتاج مختلف األفكار:تقييم بدائل الحلول

  .المحكات يتم وضعها
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  الفصل الرابع

  للشخصيةسلوبأكى التفكير التحليل
  
 
  والقدرةسلوبالفرق بين األ ١-٤
  

ميـز   ـ التجديديـة،  لمعروف باسم التكيفية   الشخصية، ا  أسلوبمدخل عرضه لنظريته عن     ى  ف

ـ  )ىالمستو( المفهوم األول أنى ، حيث أشار إل سلوبواألى   المستو :ىكيرتون بين مفهوم   ى  يركـز عل

ـ      ى  ف) مثالً يس القدرات يامقى  كما ينعكس ف  (الفرد  ى  لدأداء  ى  قياس أقص  ى انحين يركـز المفهـوم الث

 ,Kirton, 1976)  وتفـضيالته للعمـل  ،المطلوبة منه  المهام الفرد بهاىيؤدى الطريقة الت) سلوباأل(

1989).  

ـ       سلوبيكشف عن الفروق بين القدرة واأل     ى  والمثال الشائع الذ   ى ، هو ما يالحظه المـدرس عل

حـل  ى  قادرين عل ) أكثر أو   (الرغم من وجود تلميذين     ى   فعل ،تالميذه وهم بصدد حل المسائل الهندسية     

 هناك  ى، وهناك المترو  ،فهناك المندفع  حل المسائل، ى  ما طريقته ف   لكل منه  إنف ما يقدم إليهم من مهام،    

 وهناك من يلتقط الحل بشكل خاطف       ،عدة خطوات ومراحل  ى  الحل بعد تقسيم المسألة إل    ى  من يصل إل  

 أن وهناك مـن يـرفض       ،حل المسألة مع زميل له    ى  التفكير ف ى  بعد فترة من تأملها، هناك من يميل إل       

، وكلهم  )ىالعقلى  أو المستو (القدرة  ى  كل هؤالء التالميذ قد يكونون متشابهين ف       ن إ يشاركه أحد التفكير  

ـ  أسلوب و ،ءدااألى   وطريقته ف  ،التفكيرى   ولكن لكل منهم طريقته ف     ،حل المسألة ى  حون ف جين ى ه المعرف

  .الخاصى ان الوجدهأسلوب و.المميز

  
 
 سلوب دراسة األأهمية ٢-٤

  

نهتم به بمعرفـة    ى   الشخصية بالقدر نفسه الذ    ساليب بمعرفة أ  مهتمااال أهمية ،يبين المثال السابق  

 لتفـسير ضـعف     امـدخالً جيـد   " سلوباأل"مفهوم  ى  وجد الباحثون مثالً ف    فقد قدرات وسمات األفراد  

ـ          ى  بعض األطفال عل  ى  لدى  التحصيل الدراس  ى الرغم من ارتفاع درجة ذكائهم، حيث أرجعوا ذلـك إل

ا منخفضأداء  يظهرون   ىدفاعن اال سلوب األ و فمثالً، األطفال ذو   ى،رف هؤالء االطفال المع   أسلوبطبيعة  

نحو دقيق، هذا بصرف النظر عن قدراتهم العقلية،        ى  أعمالهم عل أداء  ى  هم ال يميلون إل   نالمدرسة، أل ى  ف
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ـ     ى   إل ا األفراد المعرفية، جنب   ساليبيس لتقدير أ  يا إضافة مق  إنومن ثم ف   يس القـدرات   ياجنـب مـع مق

 بـرامج لألفراد، ووضـع خطـط و     ى  كاديمالتنبؤ بالتحصيل األ  ى  اللة تطبيقية كبيرة ف   أصبحت ذات د  

يعد ـ   ىبداع اإلسلوب مفهوم األأن، بداعمجال تنمية اإلى نحو مشابه، وجد الباحثون فى وعل .تحسينه

ـ اضأي ى اعإبـد تاج إنتقديم ى ال ينجح بعض األفراد فماذا ل :رمحي لإلجابة عن السؤال الا جيدمدخالً  

 بتقدير  هتماماالى  ن إل يية مرتفعة؟ وهو ما دفع الباحث     إبداعمتميز يتناسب مع ما يتمتعون به من قدرات         

ـ  (Isaksen ,et al.1994) جنب مع تقدير قدراتهمى ا إل األفراد المعرفية جنبساليبأ ى ودفعهم كذلك إل

 أما (Byrd,1986,Guastello,1998) ؟بداع باإل ا المعرفية أكثر ارتباطً   ساليباألى  أمحاولة اكتشاف   

تحسين ى   المعرفية ف  ساليبية كبيرة لإلفادة من دراسة األ     انمكإ فقد وجدوا    ى،المجال المهن ى  الباحثون ف 

األفـراد داخـل    أداء  لتطوير  ى  تجرى   التدريب الت  برامج فضالً عن    ى، واالرشاد المهن  ختياروسائل اال 

  .مختلف المؤسسات الصناعية

 : من هاتين الـزاويتين الـسابقتين      اضأيالنظر لمفهوم التحليل     ضرورة يتضح   ومن كل ما سبق   

ـ  (أسلوب، والتحليل ك)التحليل ى  قدرة الفرد عل  ى  كما ينعكس ف  (ى  عقلى  التحليل كمستو  ى كما ينعكس ف

الحديث فيما يقصده الباحثون    فى  فضنا  أا كنا قد    إذو )مهام تتطلب تحليالً  أداء   أثناء   طريقة الفرد المميزة  

ولكن قبل  ،  ى معرف أسلوبهذا الجزء من الفصل التحليل ك     ى  نتناول ف نا  إنفى  حليل كقدرة ونشاط عقل   بالت

  . وخصائصهسلوب نتقدم نحو ذلك نبدأ بتعريف األأن

  

  

  سلوبتعريف األ ٣-٤
 
  :من بين سلوب تعريف األاستخالص) ٢٠٠٢ ،رعام( دراسة سابقة أمكن للباحث الراهنى ف

طرائـق الفـرد     يـصف ى  يتوسط بين المدخالت والمخرجات، والذ    ى   الذ أحد التكوينات الفرضية،  "

عنـد تنظيمـه     أو   ها عند معالجته لمختلف المهام العقلية،     استخدامى  اعتاد عل ى  ء، والت داالمفضلة لأل 

جاز المهام  نءاته السلوكية الميسرة إل   داية المصاحبة لذلك، أوعند توجيهه أل     انالوجد و يةفعالنلخبراته اال 

جـاز الهـدف    إنى  تعلق بمستو ي  ه ال ن أل ى،المهارى   والمستو ى،المعرفى  ز عن المحتو  يايتمه  أنكما  ·

 اعبر الزمن والمواقف، وهو ما يجعله أقل تأثرى ويتسم ـ كذلك ـ بالثبات النسب  ·جازهإنولكن بكيفية 

ى أ(متعددة األقطاب    أو   القطبى  ه متغير ثنائ  أن ب سلوبويوصف األ ·بالتدريب قصيرالمدي  أو   بالخبرة

ظـل عـدد مـن الظـروف     ى تتحدد فى  ت، لكل قطب قيمته التكيفية المختلفة، وال      )ليس وحيد القطب  

 ).٢٠٠٣ ،رعام ("الموقفية المحددة

 ، الشخصية بعدة خصائص تميزه عن غيره من المفـاهيم أسلوب التعريف عن تميز    اويكشف هذ 

 سـاليب  األأنن التعريف  ي فيب ،)سماتمثل القدرات وال  (ى  المستوى  تشير إل ى   عن تلك الت   اوتجعله مختلفً 

 :تتسم بـ
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ـ ى  نا ال نشير إل   إن شخصية الفرد، ف   أسلوبى  نا عند اإلشارة إل   أنى   بمعن :ها تكوينات فرضية  أن -١  انكي

فـرض وضـعه البـاحثون      ى   ولكننا نشير إل   ،)لخإ....المخ أو   كالقلب مثالً ( موجود بداخله   ى  ماد

ـ    ساليبفاأل رد، تميزه عن غيره من األفراد     سلوكيات معينة يقوم بها الف    ى  شارة إل لإل ى  بهـذا المعن

  ·شطة وسلوكيات واقعيةناسم مفترض أل

ـ      سلوب األ أنى  أ :ها متغيرات وسيطة  أن -٢ ـ ى   هو خاصية تتصل بالشخص وه تتوسـط بـين    ى  الت

ى االستجابات الت ى  أ(والمخرجات  ) الفرد  ى  تؤثر ف ى  المثيرات الخارجية والداخلية الت   (المدخالت  

ـ   ى يسهم كمتغير وسيط ف ى   هو الذ  سلوبواأل ) عن الفرد  تصدر تـصدر  ى تحديـد االسـتجابة الت

 وإجابتـه   ،)المدخالت(فبين حل التلميذ للمسألة الهندسية      ( الفردى  ثرت عل أى  استجابة للمثيرات الت  

 ).سيحدد طبيعة هذه االستجابةى التفكير الذى ه فأسلوبهناك ) المخرجات( عنها 

السلوك وتوجيهه نتيجة ى التأثير فى   لها دور واضح ف    ساليب األ أنى  أ :ك وتنظمه ها توجه السلو  أن -٣

 ).االستجابات(والمخرجات  )المثيرات(توسطها بين المدخالت 

ـ :ها منظومة فرعية ـ من رتبة عليا ـ داخل المنظومة الهرمية الكلية للشخصية  أن -٤ ا تأملنـا  إذ ف

مرتبـة عليـا    ى   تقع ف  ساليب األ أنالشخصية نجد   اقترحه واردل ورويس لبناء     ى  الذ )١٣(الشكل

 منظومة الشخـصية    اواحدة من ست منظومات تشكل مع     ى  فه ·داخل المنظومة الكلية للشخصية     

 الحسية والحركية، بالقرب من قاعـدة هـذا         ان تقع المنظومت  ى،بناء هرم ى  تترتب ف ى  الت المتكاملة

 يـة، تتبعهمـا منظومتـا القـيم،       انرفية، والوجد نجد المنظومتين المع  ى  ا ما اتجهنا ألعل   إذالهرم، ف 

 حياة األفراد، وصـورهم عـن       أسلوبويتشكل من خالل المنظومات الست السابقة        · ساليباألو

الحياة من منظـوره    ى  معن أو   من خاللها تتشكل الشخصية الكلية للفرد     ى  الت ذواتهم، ورؤاهم للعالم  

سلوك الفرد أكثر مما تتحكم     ى  ها تتحكم ف  أنمرتبة عليا   ى   ف ساليبكون األ ى  ويترتب عل · الشخصي

سلوك الفرد مـن    ى   ف اها أكثر تأثير  أنآخر  ى  بمعن( منها  ى  موضع أدن ى  تقع ف ى  فيه المنظومات الت  

  ).للشخصيةى التنظيم الهرمى منها فى أدنى هى  وسمات الشخصية الت،القدرات العقلية

ممكن أن يصدر عن    أداء  ى  مثالً تعكس أقص   فالقدرات   :وليس بمستواه داء   أنها تتعلق بطريقة األ    -٥

ى بهـا الفـرد أ    ى  يؤدى  تتعلق بالطريقة الت  ى   فه ساليب أما األ  ،األداءى  تعبر عن مستو  ى   أ ،الفرد

ـ ن األإ ونقول عامآخر الدرجات ى فعندما نقارن بين طالبين ف   ،سلوك جيـد جـدا   ى ول حصل عل

سـئلة  يجيب عن أ  ن الطالب األول    إل   أما عندما نقو   ، هنا نصف القدرة   ،مقبولى  حصل عل ى  والثان

 .عندئذ نكون بصدد وصف األسلوب  بهدوء وترٍو عنهايجيبى االمتحان بتسرع واندفاع بينما الثان

 أو مدرجى  ما نصفها بأنها تتدرج علا غالبساليباأل :)أو متعددة األقطاب( أنها ثنائية القطب -٦

ى بداعول كأن نصف األسلوب اإلاألطرف آخر يقابل الطرف ى متصل يمتد من طرف معين إل

فراد يمتد من طرف يضم األى بداعأن األسلوب اإلى أ، ىـ التجديدى باسم األسلوب ـ التكيف
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ى األسلوب غير التقليدى فراد ذومقابل طرف مقابل يصف األ ،ىاألسلوب التكيفى التقليديين ذو

  .التجديد والتغييرى يتسم بالميل إلى الذ

  

  المنظومة العليا

  )المعنى الشخصى(شخصية المتكاملة ال

  

  رؤى العالم  صورة الذات   الحياةأسلوب
  

  

  سلوبمنظومة األ

  

  منظومة القيم  

  االجتماعية  الذاتية  الواقعية    المجازى  ىنالعقال  الواقعية
  

  

  

  المنظومة المعرفية

  

  يةانالمنظومة الوجد  

الثبات     الرمزية  التصورية  اإلدراكية

  ىفعالناال

ل االستقال

  ىفعالناال

  طوائيةناال-بساطيةناال

  

  

  المنظومة الحركية  المنظومة الحسية

  

  يةانالزم    يةانالمك

  التكامل

  حركىيالحس
  يةانالزم    يةانالمك

  

  

  المنظومة المتكاملة للشخصية والتفاعل بين المنظومات الفرعية لها: )١-٤(شكل 

  (Wardell, Royce, 1978)لواردل ورويس 

  

حين توصف القـدرات    ى  فف ىوالسلبى  جابيال تخضع للتقييم اإل   ى  أ :حكام القيمية ع لأل ها ال تخض  أن -٧

 سـاليب غير ناجحة، نجد األ أو  ناجحة،غير مفيدة أو  مفيدة،سيئة أو ها جيدةأنـ بشكل مطلق ـ ب 

يمارس فيـه   ى   للسياق الذ  ا تبع رداءته أو    جودته ،فشلة أو   سلوب فيتحدد نجاح األ   ،ال توصف بذلك  

 ضعيفة  كانتا  إذها جيدة ف  أنت كبيرة توصف ب   ان كلما ك  ،التذكرى  آخر قدرة الفرد عل   ى   بمعن السلوك

 المخاطر قد   سلوب فهو ال يوصف بذلك فالشخص صاحب األ       سلوب األ أما ها سيئة أنها توصف ب  إنف

  المخرجات  المدخالت



   للشخصيةسلوبأالتفكير التحليلى ك   واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ٤٧  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

ـ       ى  ف)  شخصيته سلوبالمميزة أل (تكون مخاطرته    بعـض  ى  بعض المواقف جيـده ومناسـبة، وف

فالشخص المخـاطر مخـاطرة     · ها سيئة وغير مناسبة   أنف هذه المخاطرة ب   توصى  المواقف األخر 

ى ل الـذ  عام ولكن ال  ،ا سلوكه المخاطر قد يكون محمود     ،البيع والشراء ى  التجارة، وف ى  محسوبة ف 

  · سلوكه المخاطر قد يكلفه حياته،حادةآلة ى يقف عل

ـ  ها أكثر منأن بساليب فتوصف األ·ها بالمرونةاستخدام ويتميز : عبر المواقفاها ثابتة نسبًيأن -٨

 من المتوقع ،مواقف الحياة اليوميةى  فالشخص المخاطر ف، عبر المواقفاالقدرات مثالً ـ ثباتً

ى بمعن غير ذلك من مواقفى  يمتد األمر إلا وهكذ·مواقف العملى ا كذلك فكون مخاطر يأنأكثر 

 .نهايامعظم المواقف رغم تبى ه يظهر فأسلوب أنخر آ

ـ    أن كذلك بساليب توصف األ: عبر الزمناثابتة نسبًيأنها  -٩  عبـر  اها أكثر من ـ القـدرات ـ ثباتً

 ، عبر مراحل عمره المختلفة    بعد ذلك  ا نسبي ا ينضج يظل ثابتً   أن شخصية الفرد بعد     سلوبفأالزمن،  

 .ساليبعبر الزمن بصورة أكبر من األالنقصان  أو بالزيادة  تتغيرها قدإن القدرات فأما

ثباتهـا عبـر      مـع  اتساقًا ساليب األ نإ·:تتأثر بشكل محدود بالتدريب والممارسة والخبرة     أنها   -١٠

 أسـلوب ى   فما لم يحدث تغير ف     ،قل استجابة للتدريب والممارسة   أالمواقف، وعبر الزمن، يجعلها     

تيجة الـزواج   ن أو    عن ثقافة الفرد،   متباينةبلد آخر له ثقافته ال    ى  نتيجة السفر مثالً إل   (فراد  حياة األ 

لن نـستطيع   ) لخ  إ....نشأ فيه ى  ن عن السياق الذ   ياسياق متب ى  سرة والعيش ف  فصال عن األ  نواال

يمكن توقع  ى  عكس الحال بالنسبة للقدرات الت    ى   شخصيته، عل  أسلوبى  توقع إحداث تغير كبير ف    

  .الممارسة والخبرة أو حداث تعديل فيها بصورة أكبر نتيجة التدريبإ

ـ أنالفـرد   ى  وضحنا، يتبن أ فكما سبق و   : تمثله  للمجال السلوكى الذى   ا وفقً واعأن ى تنقسم إل  -١١  اواع

 ، المعرفية ساليبباأل ىتسمى  لديه والت ى  ب المعرف ان تحكم الج  ساليب فهناك أ  ،ساليبمختلفة من األ  

ـ    أو   يةانترتبط بتنظيمه لحالته الوجد   ى   أخر ساليبوهناك أ   سـاليب باألى  تـسم ى  المزاجيـة الت

ـ     ،تنظم عالقته باآلخرين  ى   أخر ساليب وهناك أ  ،يةانالوجد المواقـف  ى   وتحدد سلوكه المتوقع ف

 · االجتماعيةساليبباألى االجتماعية، وهذه تسم

ء، والتفكير، دااألى ها تعبر عن طريقة الفرد فأن تتميز بساليب األأن، وخالصة ما سبق

عن نفسها بشكل متسق عبر تكشف  ى وه،سلوك الفردى ها تتحكم أكثر من غيرها فأنوالسلوك، و

 ان كإنو  ومن الصعب التأثير فيها من خالل التدريب والتعلم، بمرور الزمنا وال تتغير سريع،المواقف

 هذا ؟ تميز شخصيتهأنالصفات المتوقع  مافى  تحليلأسلوبا ما اتسم الفرد بإذ نواآل ذلك ليس مستحيالً

 .ما تبينه الفقرة التالية
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 ٤٨  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

  التحليليبسلواألى صفات ذ ٤-٤
  

 فهناك من ،"المستوي" من منظور ى الفقرات السابقة للتفكير التحليلى ا كنا قد عرضنا فإذ

" هاريسون" من بينهم ى،التفكير التحليلى الباحثين من حاولوا وصف الخصال المميزة للشخص ذ

 : هأنبـ يتميز ى ـ النموذجى  التحليلسلوب األا الشخص ذأنى اللذين أشارا إل" براميسون"و

ى ه، منطقفعالسلوكه وأى متحكم ف ومنظم، يهتم بتفاصيل األشياء والموضوعاتى شخص تفصيل"

الحفاظ ى قادر عل، قرارى أ يتخذ أنيقارن بينها قبل  واستعراض كل البدائل،ى يميل إل وتفكيره،ى ف

، وتزداد ؤهأدايتحسن  وذلك،ى إلى حل المشكالت، ويسعى توجهه نحو تحقيق أهدافه، يميل إلى عل

مجال ى مشكلة، خاصة عندما تكون المعلومات الخاصة بها فى الموقف على دافعيته للعمل عندما ينطو

 ،انت والوجدفعاالنالوقائع والمنطق أكثر من االى اقترابه من معالجة المشكالت يستند إل· هاهتمام

اآلخرين ى بوح بمشاعره إليال  ـ بحذر، وال يفصح عما بداخله بسهولة، وايقترب من اآلخرين ـ غالب

ضعيف بالتالى  المبادرة االجتماعية، واتخاذالعالقات االجتماعية، ويترك لآلخرين ى  متحفظ ف،بيسر

 قد يزعج من فعالناالى ه وعدم ميله إلوء هد،مع اآلخرينى حجم ما يقيمه من تواصل اجتماعى ف

  فى العمليميلوراع مع اآلخرين الطرق الصى العمل، يتجنب بشتى يتفاعلون معه ومن يشاركونه ف

  .ا ورئيسا وليس قائداخبير أو ا يكون استشاريأنى إل

  
 
 ى  التجديدسلوبمقابل األى  التحليلسلوباال ٥-٤
  

 وميز بينهم   ى، التكيف سلوبتحت فئة ما أطلق عليهم أصحاب األ      ى  أدرج كيرتون الشخص التحليل   

الدقة، والكفاءة، والحصافة، والنظام،    ى  يميل إل ى  التكيف أنى  فأشار إل  ،ى التجديد سلوبوبين أصحاب األ  

ـ   ى  ئه للعمل المكلف به، مع المثابرة ضد السأم، والحفاظ عل         أداى  والمنهجية ف  لمـدة  داء  األى  الدقـة ف

ـ ى  إلانمطويلة، وتدفعه حاجته الشديدة للشعور باأل     الـذات،  ى المجاراة واالعتمادية، فهو شديد الشك ف

فعل غير  ى  قدام عل غالق حالة التوتر لديه، مع الحذر عند اإل       د اآلخرين بالمجاراة إل   يستجيب لنق بالتالى  و

 فعل ذلك فيكون بحذر شديد،      إنالقواعد المألوفة، ف  ى   ما يتحد  انادربالتالى  و· معتاد، مع الميل للسيطرة   

 كمـا ) هذا الخروج عن المألوف   ى  قدر مرتفع من الدعم عل    ى   يضمن تلق  أنك(ظل شروط خاصة    ى  وف

 بحلها أكثر من اكتشافها، وهو ـ عندئـذ   هتماماالى  ـ عند معالجته للمشكالت إل اضأيـ ى  يميل التكيف

ه، أفكـار يـستمد منهـا    واليها،ى ينتمى أقرتها الجماعة التى الت ـ يبحث عن الحل المتفق مع القواعد

 لـم تتـوافر حلـول       إنف الحلول الجاهزة المألوفة، عن المخاطرة بتقديم حلول جديدة،          استخداممفضالً  

ـ    أنفهو يفضل   بالتالى   و ،ما هو موجود بالفعل   ى  دخال التحسينات عل  إى  ه يلجأ إل  إنمسبقة، ف  ى  يعمـل ف
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 ٤٩  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

ـ  ساسـي أا  عنـصر ى  التكيفالشخص   ولكل ماسبق، تعتبر المؤسسة      .ظل تعليمات واضحة ومحددة    ى ا ف

     مسئوالً، يمكن االعتماد ع    اترسيخ نظام العمل داخلها، باعتباره شخص  اليه دائم  ـ  ا، وباعتباره قادر ى  عل

 باالسـتقرار،   ه يمـدهم  إنمع التجديديين ف  ى  ا ما عمل التكيف   إذ و .تماسك الجماعة وتعاونها  ى  الحفاظ عل 

مواصلة العمل، ويضع األسس اآلمنة للعمليات ذات الطابع المخـاطر          ى  والنظام والترتيب، ويحثهم عل   

 .يقوم بها التجديديونى الت

النقـيض مـن   ى ـ فيما يشير كيرتون ـ تجعله يقف عل ى  ة للشخص التحليل الصفات السابقنإ

 أو ـى  بداع اإلسلوب فيصف كيرتون الشخص ذا األى،بداع اإلسلوباألى للشخص ذ الصفات المميزة

غير المـألوف،  ى فتراق يميل للتفكير االى،ه شخص غير منظم، خيالأنـ بى  ما يسميه كيرتون بالتجديد

ـ  ي   وهو ال  ،ا غير متوقعة، متحرر من قيود النظرة النفعية لألشياء        يايتناول المهام من زو    أداء ى  ميل إل

 تفويض غيره للقيـام     احاول دائم يا  ئها دفعة واحدة، كم   أداى  على  قوي  ال  كُِلف بها،  إنالمهام الروتينية، ف  

ا مـا واجـه     إذعملياته النفسية   ى  مقابل ذلك، تجذبه المهام غير المعتادة، وهو يستطيع التحكم ف         ى  ف·بها

 وحلول، نجده   أفكار لديه ثقة كبيرة بالذات وبما يطرحه من         نوأل· مشكلة غير تقليدية   أو   ،ا غامض اموقفً

اليهـا،  ى  ينتمى  عراف السائدة، فهو غير مجاٍر للجماعة الت       لأل ا كبير ااهتمامى  عطي  ه، ال أيرى  مستقالً ف 

بلورة أهداف الجماعـة،    ى   عل ا وهو قادر دائم   التفكير،ى  اتجاهه ف ى  اإلجماع للحفاظ عل  ى  حتاج إل ي  وال

ـ     أنوفيما يتصل بمعالجته للمشكالت نجد      · أي مع من يخالفه الر    اغالبى  ولكنه صدام  ى ه بقدر سـعيه إل

اكتـشاف المـشكالت، والبحـث عـن        ى  حلول للمشكالت الموجودة بالفعل يكون ميله إل      ى  الوصول إل 

ـ     ىالمشكالت إل  ويتجه عند حل     ،الفروض المختلفة وراء ظهورها    تواجهـه،  ى  إعادة تنظيم المشكلة الت

  وغير مبـاٍل    فكارتصورات سابقة عند توليده لأل     أو   تدااع أو   ة إدراكات أي من   اواعادة بنائها، متحرر ،

ليست محل تنبؤ مـن قبـل        و تاج حلول جديدة، غير متوقعة،    إنى  يميل إل بالتالى  و بالقواعد المتفق عليها  

ى  وتنظـر المؤسـسة للتجديـد      .انبعض األحي ى  أقل قبوال من الجماعة ف    تكون  ى  اآلخرين، ولذلك فه  

 تحـدث التغييـرات الجذريـة       أنها  أنمن ش ى  تها للتطوير، فهو يحرك العمليات الدينامية الت      أدابوصفه  

ومن الناحية العملية تعتبره المؤسسة     ·بدونها تتحجر ى  الضرورية لتطور وبقاء واستمرار المؤسسة، والت     

منع نـشوئها مـن     ى  عند مواجهة المشكالت واألزمات المفاجـئة، وهو القادر عل       ى  الشخص النموذج 

ولكن تكمن خطورتـه    · باألزمات قبل وقوعها   التنبؤ ىاألساس، وذلك لحساسيته للمشكالت ولقدرته عل     

عراف والقواعـد المألوفـة، وخروجـه عـن         ه ُمهدد لتماسك الجماعة وتعاونها بسبب تحديه لأل       أنى  ف

مـع  ى  ا ما تفاعـل التجديـد     إذو ليهاإى  ينتمى  عضاء الجماعة الت  أا هو متفق عليه بين      جماع، وعم اإل

تحطيم النظريـات الـسابقة     ى  بالتوجه نحو المهمة، ويساعدهم عل     ه يمدهم إنعمل معهم، ف   أو   التكيفيين

 . ·Kirton, 1987 ) ،٢٠٠٢ ،رعام( والمقبولة
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 ٥٠  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

 ى التركيبسلوبمقابل األى  التحليلسلوباأل ٦-٤
  

 ١ التحليـل  :بمصطلحات مختلفة مثـل    يعبر عنها ى   التحليلية الت  ساليبابل نيكرسون بين فئة األ    يق

ـ  اسـاليب ، مقابل فئة األ٧، والنقد٦، والصورية٥، والتقاربية٤، والتقييد٣الصرامة و ،٢واالستقراء ة لتركيبي

، ١١ وعـدم التقييـد    ١٠، والرحابـة  ٩، واالسـتنباط  ٨بمـصطلحات مثـل التركيبيـة       عنهـا  يعبرى  الت

 .١٤يةبداع، واإل١٣،والالصورية١٢والتباعدية

 ى،تتعلق بما هو نـوع    ى  وبالمثل يميز ستيرنبرج بين نمطين من األفراد من يفضلون المهام الت          

ـ     من يفضلون  مقابل·)التحليليون(التنفيذ  ى   ويتطلب دقة ف   ى،ان وعي ى،وتفصيل ى المهام األكثر عمومية ف

ـ     ،ا تجريدي اتتطلب تفكير ى  طبيعتها، والت  ـ      أنى  فيفضل الـشخص الكل عـالم  ى   يتـصور ويعمـل ف

 ).التركيبيون(فكاراأل

" ميللر"بحوث  ى  فقد تبين ف   ى التركيب سلوبمقابل األ ى   التحليل سلوبلألى  ساس العصب  عن األ  أما

 بينمـا   ى،سر من الدماغ تحليل   ي النصف األ  أنتتناول عمل الدماغ،    ى  وعديد من البحوث والنظريات الت    

النشاطات الخاصة بالكلمات واألرقـام، بينمـا       ى   األول يقوم بدور كبير ف     أن و ى،من تركيب يالنصف األ 

ـ النشاطات الخاصة بالصور وتكون العمليات الخاصة بالنـصف األ        ى  بالعبء األكبر ف  ى  انيقوم الث  سر ي

سر من المخ   يويختص النصف األ  ·من متوازية متزامنة  يمتسلسلة متتابعة، بينما تكون عمليات النصف األ      

مـع  ى  التخاطب اليوم ى  سر ف ياأل من بالعمليات المجازية، ويتحكم   يليات الواقعية، بينما يختص األ    بالعم

ت والـصور   فعـاال نمـات واال  والته أمامن هو مصدر التخيالت واألحالم،      يحين ُيعد األ  ى  اآلخرين، ف 

 ذلك جوزيف بـوجين   ى  سر ــ كما يشير إل    ي المخ األ  أنى  أ) ٣١، ص   ١٩٩٥عبد الحميد، (·البصرية

 ى، تـاريخ  ى، خط ى، تحويل ى، غير افتراض  ى، واقع ى، متقطع، تجريد  ى، استنباط ى،تفاقاى  نــ عقال 

 ى، وذات ى، مستمر، ترابط  ى،ان عي ى، مستقبل ى، خيال ى، افتراض ى،من حدس ي بينما النصف األ   ى،موضوع

 ).المرجع السابق والصفحة نفسها(، )النشاطى بندول أو ىربما دائر(ى غير خطو

                                           
(1) analytic 
(2) deductive 
(3) rigorious 
(4) constrained 
(5) convergent 
(6) formal 
(7) critical 
(8) synthetic 
(9) inductive 
(10) expansive 
(11) unconstrained 
(12) divergent 
(13) informal 
(14) creative 
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 ٥١  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

الـسابق اإلشـارة    (  التحليلية ساليبتوصف بها األ  ى  ا من الصفات الت    كثير إنفوكما هو واضح    

 واألمر بالمثل فيما يتصل بالتشابه بين الصفات        ،سرييقوم بها الشق األ   ى  مع الوظائف الت   ، تتشابه )اليها

ـ وهكذا نكون قد بيَّ    .منييقوم بها الشق األ   ى   التركيبية، والوظائف الت   ساليبتوصف بها األ  ى  الت ا مـا   ن

 أسـلوب  و ،)ىبـداع اإل(ى   الشخـصية التجديـد    أسلوب عن   )ىالتكيف(ى   الشخصية التحليل  أسلوبيميز  

  .ىالشخصية التركيب
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  الفصل الخامس

حليلى على مهارات الوعى مكثف لمهارات التفكير التج تدريبى مانفعالية بر

 ∗ دراسة امبريقية: بالعمليات المعرفية
  

  

 مقدمة
 

 ، وتناولناه من مختلف أبعـاده     ى،الباب األول من هذا الكتاب لمفهوم التفكير التحليل       ى  عرضنا ف 

عـن  ى  تـدريب برنـامج    إعدادى  استخدمها الباحث ف  ى  هذا الباب المادة األساسية الت    ى  وقد شكل محتو  

 بـرامج الأحد  ى   المصرية، الذين شاركوا ف    اتجامعالى  خريجى  قُِدم إل ى   والذ ى،ر التحليل مهارات التفكي 

يشرف عليـه مركـز     ى  والذ" ى  تعليم العإل إلى ال مشروع الطرق المؤدية    "إطار  ى  تعد ف ى  التدريبية الت 

ة عدد من    بمشارك ،ة القاهرة جامع ، بكلية الهندسة  ،العلوم الهندسية ى  تطوير الدراسات العليا والبحوث ف    

 .الهيئات العلمية واألكاديمية

إطار هـذا   ى  أجريت ف ى  مبيريقية الت الباب الراهن ليستعرض أحد الدراسات اال     ى  هذا يأت ى  وعل

 ىذ(مكثف  ى  تدريببرنامج  ى  ستكشاف التأثير الفارق لتلق   اى  وتهدف الدراسة إل  . الكبيرى  المشروع البحث 

الخريجين بهـذه المهـارات ومتطلباتهـا،       ى   زيادة وع  ىفى   عن مهارات التفكير التحليل    )ىطابع تعليم 

كالجنس، ( ين خصائص هؤالء الخريجين الديموجرافية    اضوء تب ى  وزيادة حجم معلوماتهم عنها، وذلك ف     

  .ىالتحصيل األكاديمى مستو و،ونوع التعليم، ونوع العمل

  

  

  أهداف الدراسة ١-٥
  

ا من ِقبل يدا متزاا وتطبيقي نظريااهتمامقى تلى التمن المفاهيم  )∗(بالمعرفةى الوعأصبح مفهوم 

مال فى الفترة  بتحسين مهارات التفكير فقد ُعِقد عليه اآلالمعنيين والباحثين النفسيين، وكذلك التربويين

                                           
  .٢٠٠٦ عام ٥١، العدد ١٦بالمجلة المصرية للدراسات النفسية، مجلد، قدمت الدراسة الراهنة فى المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للدراسات النفسية ونشرت  ∗
وابراهيم بهلول ) ١٩٩٧مارزانو وآخرون، ( كما يستخدمه كثير من الباحثين العرب مثل فيصل يونس باسم ما وراء المعرفة، Metacognition لم نترجم المصطلح االجنبى )∗(

ولى فى الترجمة األ" ماوراء"، وذلك لغموض لفظة )٢٠٠٤الفرماوى ورضوان، " (معرفيةاالميت" الترجمة التى اقترحها الفرماوى وغيرهما، وكذلك لم نستخدم) ، ٢٠٠٣بهلول، ( 

ك ترجمة المصطلح معربة وليست مترجمة من ناحية ثانية، وقد فضالً بدالً من ذل meta وعدم تعبيرها الدقيق عن المقصود بالمصطلح من ناحية، والحتفاظ الترجمة الثانية بلفظة

ن هذا سيخلق خلطاً بين أ أما الحديث عن ."الوعى بالمعرفة"، وفى بعض السياقات نختصر هذه الترجمة مستخدمين لفظة "الوعى بالعمليات المعرفية"وفقاً للمقصود به فترجمناه باسم 

 ).٢٠٠٣عامر، : انظر للمزيد(معرفة أو عمليات معرفية خير ال ينعت بلفظة ح األصطلن الم فالنتوقع ذلك ألconscious)  طلح ومصطلحصهذا الم
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كما تعددت ، األطفال على حد سواء ولدى الراشدينى المعرفب السلوك اناألخيرة لفهم عديد من جو

  التعليمية أو ختلف المجاالت سواء التربوية،تطبيقاته بشكل ملحوظ فى م

(Cheng, 1999, Neto&Volente, 2001) ،(Passolungh et al.1996 Leaw, 2001)  اإلرشادية، أو

فضالً عن تطبيقاته فى   (Verdschrift, et al., 1998, Vauras, 1999, Onghai, 2000)ةواإلكلينيكي

ومجاالت فهم اللغة  Feldhusen, 1995, Feldhusen &Goh 1996)، ٢٠٠٢، رعام( بداعمجاالت اإل

 ,Bonicatti,1983) ىجاالت التواصل االجتماعمو ،)Pizetacznik,1986, Ricciardelli,1992( تاجهاانو
Carpenter,1991)  

بعمليات ى بعمليات عقلية محددة مثل الوعى  بعض الباحثين على الوعاهتماموفى حين تركز 

، انالفرماوى ورضو(القراءة  أو اللغة أو ،تباهناال أو ،(McGlynn,1993, Macdonald, 1993) التذكر

٢٠٠٤ (Scobee,1983, Miholic, 1991, Winser, 1993)، ن على يلخ، تركزت جهود باحثين آخرإ

 (Magadi,1993, Istvan, 2001) بعمليات التفكير وحل المشكالتى بعمليات أعقد مثل الوعى دراسة الوع

  الباحثين، وعلى رأسهم مبتكر المفهوماهتمامالقت ى األخير هو أول المجاالت الت المجال انوقد ك

  . (Flavell,1979)"فالفيل"

الوصف والتفسير، وسعت إلى التأصيل ى بانت جهود الباحثين األوائل قد عنيت أكثر بجانوإذا ك

، )Lawson, 1984 (اط بهوتمييزه عن غيره من المفاهيم شديدة االرتب ،بتحديد أبعاده(للمفهوم ى النظر

)Hacker,1998( ه  جديدة لقياسساليبفضالً عن استحداث أ)Osborn, 1999a(ساليب، وتطويع أ 

 فى السنوات األخيرة يتجه نحو التطبيق، هتماماالفقد بدأ ، )Jausovec,1994 (خرى لنفس الغرضأ

تاج الظاهرة محل نإلتحكم فى علم، وهو اى ينشد بلوغها أى وذلك لتحقيق الشق الثالث من األهداف الت

 .هتماماال

  

فحص تـأثير    ملين، األول تركز على   اولبلوغ هذا الهدف األخير سار الباحثون فى اتجاهين متك        

 وُعِنـى   ،)كمتغير تـابع  (نماط معينة من مهارات التفكير      أفى تحسين   ) كمتغير مستقل (ى  مهارات الوع 

فى زيـادة حجـم وعـى       ) كمتغير مستقل (  التفكير بدراسة تأثير التدريب المرتكز على مهارات     ى  انالث

  ).كمتغير تابع(األفراد بعمليات تفكيرهم 

بالمعرفة من خالل   ى  وإذا كان انصار االتجاه األول قد ساروا فى اتجاه التأثير فى مهارات الوع            

 مثل مراقبـة الـذات، والتخطـيط،      (التدريب المباشر على العمليات النوعية لمهارات الوعى بالمعرفة         

ـ  نصارأنجد  يطرأ على هذه المهارات،ى  ثم رصد قدر التحسن الذ،)ىوالتنظيم الذات قـد  ى انالفريق الث

 تتناول عمليـات التفكيـر، دون تركيـز علـى           برامجبتقديم   عنواساروا فى اتجاه غير مباشر، حيث       

  .المهارات التفصيلية للوعى بالمعرفة ودراسة تأثير ذلك فى تحسين هذه المهارات
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أيدتها الدراسات األمبيريقية ـ ى ستند انصار االتجاه األول إلى عدد من الفروض ـ التاوقد 

ى  خاصة فى المجال التربو،يحدثه التدريب المعتمد على مهارات الوعى بالمعرفةى حول التأثير الذ

  :من بينهاى والت

 . تحسين قدرة المتعلم على االستيعاب-١

 .ة واألكثر مناسبةفعالاالستراتيجية ال اختيار تحسين قدرة المتعلم على -٢

 . إحدى االستراتيجيات دون غيرهااستخدام تحسين قدرة المتعلم على التنبؤ باآلثار المترتبة على -٣

 أثناء فى جمع المعلومات وتنظيمها ومتابعتها وتقييمها فىى يجابإم بدور ا مساعدة المتعلم على القي-٤

 .عملية التعلم

 . المعلومات وتوظيفها فى مواقف التعلم المختلفةاستخدامعلم على  زيادة قدرة المت-٥

 . تحقيق تعلم أفضل من خالل زيادة قدرة المتعلم على التفكير بطريقة أفضل-٦

 . تنمية االتجاه نحو دراسة المادة المتعلمة-٧

 أحد المتطلبات  المتعلم الستراتيجيات الوعى بالمعرفة فى المواقف التعليمية المختلفة وهواستخدام -٨

  .)٢٥، ص ٢٠٠٣بهلول،( ىبداعاألساسية للتفكير اإل

 بمعنى آخر حاولوا دراسـة تـأثير        ى،إلى التأثير العكس  ى  ق الثان ينصار الفر أ سعى   ،فى المقابل 

 نـسان لإلى  عبر مسار النشاط العقل   ى  يحدث بشكل تلقائ  ى   ذلك التأثير الذ   ،المعرفة فى الوعى بالمعرفة   
)Pesut, 1990(  

 التدريبية المعدة برامجالتعنى بتصميم ى يد باطراد حجم الدراسات التاإطار ما سبق، تزوفى 

وتدخل الدراسة الراهنة · ما ينتج عن هذا الوعى من تأثير أو لرصد ما يؤثر فى حجم الوعى بالمعرفة،

التأثير حد يؤدى التدريب على مهارات التفكير إلى ى تحاول أن تختبر إلى أى الت ضمن فئة الدراسات

 هتماماالمحل ى ه ن لم تكن المهارات النوعية للوعى بالمعرفةإ حتى و،فى مهارات الوعى بالمعرفة

  . التدريبساليبالمباشر أل

 ما طرحه عديد من الباحثين فى هذا الصدد ، باختبار هذا الفرض بشكل خاصهتماماالويدعم 

بهذه ى  والوع، العمليات المعرفيةللتدريب فى التأثير فىى من تصورات وفروض عن الدور النوع

فيفترض بعض الباحثين أن ما يتحقق من تحسن فى مهارات التفكير ـ مهما اختلفت طبيعة  العمليات

فى وعى األفراد بعملياتهم ى يجابإ من تأثير برامجالـ يرجع إلى ما تحدثه هذه  المستخدم البرنامج

  .النفسية الداخلية

 بيسوت"يؤكد ) وهو من أعقد صور التفكير(مثالً ى بداعاإلفيما يتصل بمهارات التفكير و

"Pesut هو مساعدة األفراد على بداع تنمية اإلبرامج المستخدمة فى ساليبأن أهم ما تقوم به األ ،

بالتالى و. للمشكالتى بداعالحل اإل أثناء تنظيم الذات، من خالل مراقبة التفكير والسلوك، وتنظيمه

باالستراتيجيات ى وعى ذات أو ، كعملية تفكير فى التفكير،بداعلوجيا اإلتكنو ولياتآيمكن تصور 
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  فيلدهوسين وزمالؤهو (Sternberg,1997) وعلى نحو مشابه يشير ستيرنبرج.(Pesut,1990) المعرفية

(Feldhusen,1995, Feldhusen & Goh 1996) خالل تجاربهم العديدة فى هذا الصدد إلى أن أحد المكونات  من

ن أحد المداخل المهمة لتحسين مهارات التفكير إفبالتالى  هو الوعى بالمعرفة، و،بداعسية لإلاألسا

لدى األفراد هو التأثير فى درجة وعيهم بعملياتهم النفسية، وكيفية توجيه هذه العمليات، ولذلك ى بداعاإل

خرى فى األى هته تؤثر ه ومعوقاته، واستراتيجيات مواجبداعن مد األفراد بالمعلومات الكافية عن اإلإف

  .يةبداعزيادة وعى األفراد بعملياتهم المعرفية واإل

ن إ فى،بداعفيلدهوسين قد تركزت على التفكير اإلوستيرنبرج ووإذا كانت فروض بيسوت 

والتدريب على مهاراته مدخالً  ىتتخذ من التفكير التحليل بهذه الفروض وتحاول أن الدراسة الراهنة تمتد

وذلك من خالل  خرىأوما يرتبط به من مهارات تفكير ى لوعى بعمليات التفكير التحليلللتأثير فى ا

ى  عن مهارات التفكير التحليل)ى طابع تعليمىذ(مكثف ى تدريببرنامج استكشاف التأثير الفارق لتلقى 

زيادة وعى الخريجين بهذه المهارات ومتطلباتها، وزيادة حجم معلوماتهم عنها، وذلك فى ضوء  فى

مستوى  و،كالجنس، ومضمون التعليم، ونوع العمل( ين خصائص هؤالء الخريجين الديموجرافيةاتب

  .)ىالتحصيل األكاديم

تطلب ما ال يقل عن مائـة  يقد أشار إلى أن التأثير فى مهارات تفكير األفراد  وإذا كان اندرسون  

ـ (Patrick, 1992, P. 20)  ساعة تدريب حتى ُيحِدث التدريب تأثيره المتوقع ن الدراسـة الراهنـة   إف

 ومدى حـساسية هـذا      ،حد ينطبق ذلك على مهارات الوعى بالمعرفة      ى  تحاول أن تختبر بدورها إلى أ     

 :ىلاأسئلة الدراسة على النحو الت  يمكن تحديد،وعلى هذا. "للتدريب المكثف" المتغير

ـ ى لالتحلي مكثف عن مهارات التفكيرى تدريببرنامج حد يؤدى تقديم ى إلى أ ]١[ ى إلى عينة من خريج

 ؟ فى تحسين وعيهم بعمليات تفكيرهم، وزيادة معلوماتهم عن هذه المهاراتاتجامعال

والمهنية لألفراد من    باختالف الخصائص الديموجرافية والتعليمية    البرنامجين تأثير   احد يتب ى  إلى أ ] ٢[

نسانية مقابل  يات العلوم اإل  كلى  خريج(كاديمى  ، ونوع التخصص األ   )ناثالذكور مقابل اإل  (حيث الجنس   

كاديمى مقابل المشتغلين فى مجال     أالمشتغلون فى مجال    (، ونوع العمل    )كليات العلوم الطبيعية   ىخريج

  ؟) مقابل غير المتفوقيناالمتفوقون دراسي(ى ، ومستوى التفوق الدراس)كاديمىأغير 

 :ليةالإلجابة عن أسئلة الدراسة يمكن صياغة الفروض التفصيلية الت

إلى تحسين درجة وعى األفراد بعمليات تفكيرهم، ى  يؤدى التدريب على مهارات التفكير التحليل-١

 .وزيادة معلوماتهم عن مهارات هذا النوع من التفكير

فيما يتصل بدرجة ى التدريب البرنامجناث فى حجم اإلفادة من ال توجد فروق دالة بين الذكور واإل -٢

 .الوعى المكتسب

نسانية، وحجم ما يكتسبونه من معلومات عن عمليات كليات العلوم اإلى عى خريج يتحسن و-٣

 .تفكيرهم، بدرجة أكبر من طالب العلوم الطبيعية
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 وحجم ما يكتسبونه من معلومات عن مهارات ،كاديمى يتحسن وعى المشتغلين فى المجال األ-٤

 .ةتفكيرهم بدرجة أكبر من المشتغلين فى المجاالت غير األكاديمي

٥-يتحسن أداؤهم على  وىالتدريب البرنامج عن غير الفائقين من ا يستفيد الطالب الفائقون دراسي

 .بصورة أكبر من الطالب غير الفائقين البرنامج واختبار تحصيل مضمون ،اختبارات الوعى بالمعرفة

يم الدراسة، وأهم لمفاهلية االت من مثل هذه الفروض، نعرض فى الفقرات اوقبل التقدم للتحقق تجريبي

 .ارتبطت بهاى الدراسات الت

  

  

 مفاهيم الدراسة ٢-٥
  

   مفهوم التفكير التحليلي:أوالً

 ولالباب األى وقد سبق استعراضه ف

   مفهوم الوعى بالمعرفة:اثانًي

 التعريف األول الذى طرحه له اتفق أغلب التعريفات التى قُِدمت لمفهوم الوعى بالمعرفة مع

فهو المعرفة  قدرة الفرد على التفكير فى عمليات التفكير الخاصة به،"   إليه بوصفه حيث أشار،فالفيل

  . · ( ,Flavell,1979)٢٠٠٣، رعام(بالعمليات المعرفية 

وحدود المجال  ولكن ما اختلف حوله الباحثون هو تحديد مكونات هذا المفهوم وأبعاده من ناحية،

  .الذى ينطبق عليه من ناحية ثانيةى النفس

الوعى بالمحتوى : "من الزاوية األولى جعل البعض المفهوم يشمل مكونين متالزمين هماف

قصر البعض المفهوم على المكون األول  وفى المقابل "التحكم فى هذه المعرفة"، و"يرللتفكى المعرف

 من ويعد فالفيل نفسه ·"*العمليات التنفيذية"يندرج تحت مفهوم آخر هو ى  واعتبر المكون الثان،فقط

القدرة على : ن هماعلى مكونين أساسييى نصار االتجاه األول فقد أشار إلى أن الوعى بالمعرفة ينطوأ

التحكم فى  بدرجة  يتصلى،الثانو .ية بالمحتوى المعرفى للعمليات التى تتصل بالتفكيراالمعرفة والدر

نه من أإلى Kluwe  كلووى وبالمثل أشار ،سيطرة عليها بهدف ضبطها وتوجيههاال وهذه المعرفة

  :ستدالل على الوعى بالمعرفة من خالل خاصيتين أساسيتين وهماالممكن اال

 .بغيره من األفراد أو تفكير الفرد فيما يعرفه عن عمليات التفكير الخاصة به -أ

مل المسببة لتفكيره، التى أطلق     اأى تفكيره فى العو   ( مراقبة الفرد وتنظيمه لمجرى تفكيره الخاص        -ب

المكون التحكمـى   ى  أن العمليات التنفيذية ه   " كلووى"أكد  بالتالى  و( ة الباحث اسم العمليات التنفيذي    هاعلي

                                           
(*) excutive function 
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كذلك إلى أن التعريفـات األكثـر   " ج أوسبورن"ويشير  ·والضابط للتفكير داخل مفهوم الوعى بالمعرفة     

ا الضبط فى   من تعريف الوعى بالمعرفة، وحددت هذ     ى  حداثة، تبنت فكرة تضمين الضبط كجزء أساس      

  .(J.Osborn,1999a) االتنبؤ، والمراقبة، والتنسيق، وفحص الواقع أيض: عمليات معرفية من قبيل

أغلب الباحثين المعنيين بتناول مفهوم الوعى فـى اإلطـار          لدى اهذا التوجه قبوالً كبير   ى  وقد لق 

ـ           ى،التعليم و ىالتربو ى ، وحمـد  )٢٠٠٣(ول   وهو ما تكشف عنه التعريفات التى أوردها إبـراهيم بهل

نه يعنـى وعـى     أ فيشير هاالهن وكوفمان إلى المفهوم ب      ،وغيرهم) ٢٠٠٤( ووليد رضوان    ،الفرماوى

 التحكم والسيطرة الذاتية على محـاوالت       ساليبها، وإدراكه أل  استخدامنماط تفكيره التى يمكن     أالمتعلم ب 

الـوعى  " ن بـراون  آ"وتعـرف    )٢٠٠٣بهلول،" (التعلم التى يقوم بها لتحقيق أهدافه من عملية التعلم          

المفهوم " بيكر"ويقدم   عملياته المعرفية  أثناء   الذى يقوم به الفرد   ى  نه التحكم الواعى والمترو   أبالمعرفة ب 

  .)٢٠٠٤ ،رضوان والفرماوى(فى هذه العمليات ى ية الفرد بعملياته المعرفية وتحكمه الذاتابوصفه در

قد تـسبب فـى   " فالفيل"يشير إلى أن  (Lawson ,1984) "لوسون" فى مقابل هذه النظره، نجد

الوعى بالمعرفة والعمليات التنفيذية،عندما أشار إلـى أن الـتحكم فـى            ى  حدوث خلط كبير بين مفهوم    

  .اا وإجرائييزان منطقيا أن المفهومين متمفمن وجهة نظره ،رفة جزء من مفهوم الوعى بالمعرفةالمع

ـ فجوهر الوعى بالمعرفة ـ كعملية من  كيف فعلت ب"  يةاالدر أو هو الوعى بكينونة الوعى،  رتبة عليا 

معارف " ننا نطلق على هذه المعرفة      إ ف ى،، فعندما يكون النشاط المعرفى هو موضوع معرفت       "ما فعلته   

 نها تتعلق بـالتحكم   إ عمليات من رتبة ُعليا، ف     انها أيض أ، فرغم   "العمليات التنفيذية "أما   "الوعى بالمعرفة 

  .ن كانت ترتبط بهإ و،ا من مفهوم الوعى بالمعرفة وليست جزء،معرفةفى ال

ـ    نها عالقة أفالعالقة التى تربط معارف الفرد، بالتحكم فى هذه المعارف، تتسم ب           ى تفاعليـة، فلك

هذه العمليات المعرفية،    يعى الفرد عملياته، يجب أن يختبر أوالً مسار تفكيره، أى يجب أن ُيحلل ويقيم             

 بوعيه، وجعل المعرفـة     اراقب، ويعدل من مسارها، ومتى تم له ذلك، أى متى أصبح واعي           فيخطط، وي 

ن هذه المعرفـة بعملياتـه تخـزن باعتبارهـا          إخالل إجراءات العمليات التنفيذية ف     موضوعا لمعرفته، 

ى معلومات عن عمليات الوعى، يستخدمها الفرد بعد ذلك كأساس لممارسة نشاطاته المعرفية، وللتأثير ف             

ن مصدر معارف الـوعى بالمعرفـة هـو         إ وعلى هذا ف   .خرىأمستوى التحكم فى هذه المعارف مرة       

على معارف الوعى بالمعرفة، ولكن هذه المعارف يجب أن ينظر           العملية التنفيذية، التى تعتمد بدورها    

  .ا لهانها واحدة من مصادر التأثير فى العمليات التنفيذية وليست مرادفًأإليها على 

 ميز الباحث بين المفهومين مـن       ،تتضح الفروق بين الوعى بالمعرفة والعمليات التنفيذية      ى  كول

  :جانبين وهما

ن إومن ثم ف   للنشاطات المعرفية،   أن معارف الوعى بالمعرفة تأتى نتيجة للتأمل الواعى المشعور به          -١

        اهذه المعارف من الممكن أن ُيقدم عنها الفرد تقرير ـ     فى المقا · ا ذاتي مكـان  إ ابل، ليس من المتوقع دائم
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ـ آا من هذه العمليات يتم على نحو        ن كثير عن العمليات التنفيذية، أل   ى  تقديم تقرير ذات   ال بالتـالى    و ى،ل

  .ى على التلفظ بها فى تقرير ذاتى استبطاناقادرال يكون  أو يكون الفرد على وعى بها،

ـ  امليات من رتبة عليا، فنحن نتوقع تأثيرن العمليات التنفيذية لكونها ـ بطبيعتها ـ ع  إ -٢ لهـا  اعام 

 لهذه العمليات فى أحد المجاالت،      ا متسقً ااستخدامفاألفراد الذين ُيظهرون     على معظم المجاالت المعرفية   

فى المقابل تتـصل معـارف الـوعى        . خرىيتوقع منهم أن يفيدوا من ذلك فى المجاالت المعرفية األ         

 بتوقع أن معارف الفرد بعملياته المعرفية فى مجال معين،          ا ال يسمح منطقي   بالمعرفة بمجال نوعى، بما   

فعلى سبيل المثال معرفة الفرد بعمليـات التـذكر         ( آخرى  سوف تيسر معرفته بعملياته فى مجال معرف      

لديه ال يترتب عليها بالضرورة أن تتحسن معارفه عن عملياته اللغوية، فى حين أن تحكم الفـرد فـى                   

 أو  ذاكرة ومسارها يمكن أن يفيد فى تحسين قدرته على التحكم فـى عمليـات الفهـم لديـه                 عمليات ال 

، تأتى وجهة نظر الباحث الراهن التـى قـدمها فـى            "لوسون  "وجهة نظر   ل امتداداو) العمليات اللغوية 

" يـات التنفيذيـة   العمل" والتى حاول من خاللها تقديم تمييز آخـر بـين            ،)٢٠٠٣ ،رعام(دراسة سابقة   

الـوعى  ى  ويقوم هذا التصور على أساس اإلقرار بوجود اخـتالف بـين مفهـوم             ،"الوعى بالمعرفة "و

ولكـن  · من مكونات الوعى بالمعرفة    ان العمليات التنفيذية ليست مكون    أو" العمليات التنفيذية " و بالمعرفة،

 إذا كنا نميـز  ،آخربمعنى  .  من مفهوم الوعى بالمعرفة    اهو الذى يمثل جزء   " الوعى بالعمليات التنفيذية  "

بالعمليات المعرفية  ى  والوع)  وعملية التفكير  ، وعملية التعلم  ،مثل عملية التذكر  (بين العمليات المعرفية    

 فبالمثل علينا أن نميز بـين       ،) لخإ....ىعمليات تفكير  أو   ىأعرف عن عمليات تذكر   ماذا  ية ب اأى الدر (

ى والـوع  )تقويم عملية التذكر   أو   مراقبة عملية التذكر  مثل التخطيط لعملية التذكر، و    (العمليات التنفيذية   

 ى،مثل الوعى بكيف اخطط لعمليات تفكيـر      ( بالعمليات التنفيذية الذى يمكن التعبير عنه فى تقرير ذاتى        

  ).ا وهكذ،خطط إلجادة التذكرأوكيف 

ه يـة بعملياتـه المعرفيـة مـن تـذكر وانتبـا           ان الفرد كما يمكنه أن يكون على در       إفبالتالى  و

 أن يكون على    انه يمكنه أيض  إ، ف )فيما يمكن تسميته بالوعى بالعمليات المعرفية التقريرية      (لخ،  إ....وفهم

فيمـا يمكـن أن     ( وتحكم معرفى    ،ية ببعض عملياته التنفيذية، من تخطيط معرفى، وتوجيه معرفى        ادر

  .)نسمية بالوعى بالعمليات المعرفية التنفيذية

فـى  ى لبالمعرفة، يصبح الجانب اآلى بين العمليات التنفيذية والوعهذا الفهم للفروق  وفى إطار

    التحكم   من مفهوم العمليات التنفيذية، أما الجانب المشعور به من عملية          اعملية التحكم فى التفكير جزء

من مفهوم الوعى بالمعرفةافى التفكير فيصبح جزء .  

فيبين عالقـة   (هم المفاهيم المرتبطة به      العالقة التى تربط مفهوم الوعى بأ      )١-٤(الشكل  ويبين  

 ،الوعى بالعمليات التنفيذية   و  والعمليات التنفيذية  ،الوعى بالعمليات المعرفية   و كل من العمليات المعرفية   

 : حيث يوضح الشكل،) وكفاءة الذات،وعالقة كل ذلك بتشكل صورة الذات

ليات التنفيذية كمنظومـة فرعيـة مـن        نه من الممكن النظر إلى كل من العمليات المعرفية والعم         أ -١
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ى ، والوع )كشكل ومحتوى ووظيفة  (العملية  :  تتكون كل منها من مكونين متفاعلين      ،منظومات الشخصية 

 .)كشكل ومحتوى ووظيفة(بهذه العملية 

 تتشكل صورة الفرد عن ذاته كنتاج لوعيه بعملياته النفسية، بحيث يسهم وعيه بعملياتـه المعرفيـة                 -٢

 . فى تشكل هذه الصورة للذاتوالتنفيذية

ية إدارة الفرد لذاته كنتاج لقدر نجاحه فى إحداث التناغم بين مختلف عملياته النفسية فى               فعال تتحدد   -٣

 .موقف الفعل، فى ضوء صورة الذات ووعيه بعملياته النفسية المشكلة لهذه الصورة للذات

ا آخرى، فنجد أن    ن أحيانً آ، وعلى نحو مت   ايانً يتم على نحو متسلسل أح     ، أن الوعى بالعمليات النفسية    -٤

بهذه ى  من معه وع  ايتز أو   يمكن أن تتم دون أن يتبع ذلك      ) لخإ....كاإلدراك والتذكر (العمليات المعرفية   

ولهذا  م تنشط العمليات المعرفية أوالً    العمليات، ولكن العكس غير صحيح فال تنشط عمليات الوعى ما ل          

  .ا قليالً عن مكون العمليةمنظومة مرتفعوضعنا مكون الوعى داخل كل 

المرتبط بها يمكن التقدم السـتجالء      ى   وبعد أن استعرضنا مفاهيم الدراسة واإلطار النظر       ،نآلاو

 .ما أجرى عليها من دراسات

  

  

 الدراسات السابقة ٣-٥
  

ـ  ه ـ  تظهر مشكلة التناول الفضفاض لمفهوم التفكير التحليلى مقابل التناول المحدود والضيق ل

 لمراجعة التراث البحثى المرتبط بهذا المفهـوم ى  ـ عند التصد الباب األولعلى النحو الذى بيناه فى 

ى بالمعنى الذى يخلط بين التفكير التحليلى وغيـره         أغلب الدراسات تتناول المفهوم بالمعنى الواسع،       أف

 كنمط للتفكير مضاهٍ  أو   خرى، حيث يتم تناوله كمرحلة من مراحل حل المشكالت        من صور التفكير األ   

 ا نظرياأما تناوله بوصفه تكوين (Miles, 1999) لمفهوم التفكير االلتقائى بالمعنى الذى طرحه جيلفورد

 فهو أمر مطروح    -ـ على النحو الذى تتصدى له الدراسة الراهنة           له وظيفته المعرفية المحددة    امحدد

 التـدريب   برامجخاصة وان   · بيريقى المستقل أكثر منه على مستوى البحث األم     ى  على المستوى النظر  

 مـستقلة للتـدريب     برامجتتناول المفهوم كجزء من المهارات النوعية لحل المشكالت دون أن تفرد له             

  .عليه

 حاطة بالدراسات التى تناولت التدريب على مهارات التفكير التحليلىنه لإلإوبناء على ما سبق، ف

ولين استكشاف طبيعة الدراسات التى ا مح،بتوسيع نطاق البحثوتأثيره فى الوعى بالمعرفة، قمنا 

الوعى بعمليات التفكير من  وتتناول التأثير المتبادل بين التدريب المعنى بمهارات التفكير من ناحية

وإذا أقصينا الدراسات الوصفية االرتباطية المتصلة بعالقة الوعى بالمعرفة بالعمليات  .ناحية ثانية

التحصيل أو  (Whitebread, 2000, Masui, De-corte, 1999) يات حل المشكالت كعمل،المعرفية
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التى تسعى للتمييز بين مجموعات  الدراسات الوصفية الفارقة أو  (Masui, De-corte, 1999)كاديمىاأل

 اهتمامواكتفينا بتناول الدراسات التجريبية موضع  (Alexander, Schwanenflugel, 1996) متباينةفرعية 

 : ـ إلى نوعين تقسيم هذه الفئة األخير من الدراسات ـ بدورها  فيمكن،الدراسة الراهنة

كمتغير (فى تحسين مهارات الوعى بالمعرفة ) كمتغير مستقل(الدراسات التى تتناول تأثير التدريب  ]١[

وعى األفراد  التدريب المعنية بمهارات التفكير فى زيادة برامجوهذه تهدف إلى الكشف عن تأثير  )تابع

 لحل جماما يقدم لألطفال من تدريبات فى صورة بر هذه الدراسات بعملياتهم النفسية، ويندرج تحت

 المعروفة باسم ى،ل لأللعاب المعدة على الحاسب اآلبرامجفى صورة  أو ،(Chen, Liu,1996) المشكالت

 ى للمشكالتبداعلحل اإل لبرامج ما يقدم للراشدين فى صورةأو  Clement, 1996(a), (b)) اللوجو
(Treffinger, 1995, Miles, 1999) .  

وتأثيره فى ) كمتغير مستقل(الدراسات التى تتناول التدريب المباشر لمهارات الوعى بالمعرفة  ]٢[

  :ويندرج تحت هذه الفئة بدورها )كمتغيرات تابعة(مختلف مهارات التفكير 

المرتكز على مهارات الوعى بالعمليات ( للتدريب  الدراسات التى تهتم بفحص التأثير الفارق)أ(

 من حيث البناء كالمشكالت ضعيفة البناء مقابل المشكالت محكمة متباينةحل المشكالت ال فى) المعرفية

  التى تتطلب حلوالً استبصارية مقابل المشكالت البناء،
 (Coletta,et al.1995, Betsinger et al.1994,Kramarski, 1997, Istvan,2001,Kim, 
2000)((Jausovec,1994a, Jausovec, 1994b, Jausovec & Bakracevic, 1995,Hang,1999)  
 

، ـ )المرتكز على مهارات الوعى بالعمليات المعرفية(الدراسات التى تهتم بفحص تأثير التدريب  )ب(

المستمدة من  و المضمونمتباينة  األسوياء ـ فى كفاءة حل المشكالتاتجامعلدى طالب المدارس وال

الرياضية  أو ،(Cheng, 1999, Neto &Volente, 2001) المشكالت الفيزيائية مثل ىاألكاديم المجال

 ,Leaw) اللغويةأو  ( Passolungh et al.1996, Mevarech ,1999, Despete,et al., 2001) الحسابية

من يعانون منهم من  أو يذماألمتداد بدراسة هذا التأثير لدى عينات مرضية من التال أو  (2001

صعوبات  أو (Vauras, 1999) اضطرابات سلوكية معينة مثل األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم

  (Verdschrift, et al., 1998, Onghai, 2000,Vio et al., 1999)االنتباه وفرط الحركة

ت الطابع المختلط والتى تشمل  ذابرامجالالمتعلق ب(الدراسات التى تهتم بفحص تأثير التدريب  )ج(

فى كفاءة ) مهارات الوعى بالعمليات المعرفية باإلضافة لغيرها من المهارات األكاديمية التدريب على

  .(Vauras, Kinnunen, Rauhanummi, 1999, Kitcner et al. , 2000) حل المشكالت

 الدراسة اهتمامالمتغيرات محل برز النتائج التى توصلت إليها الدراسات فيما يتصل بأوفيما يختص ب

 :ىلاجاءت على النحو الت)  الوعى بالمعرفة ،التدريب على مهارات التفكير(الراهنة 

 المعدة للتدريب على مهارات حل المشكالت فى زيادة وعى برامجالية فعال من ناحية، بينت النتائج -١

ن التدريب المعتمد على منحى معالجة  أ،(Miles, 1999) األفراد بعمليات تفكيرهم، فبينت دراسة ميلز
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ما يعرف بالمعرفة  أو ،ة لحل المشكالتعاماالستراتيجيات ال استخدامالمعلومات للتعلم سواء عند 

ى د  كما بينت دراسة.نه أن يؤدى إلى تحسين مهارات الوعى بالمعرفةأ من ش،النوعية بالمجال

 أن التدريب المرتكز على (De Grave, Boshuizen, Schmidt , 1996)  وشيميدت،بوشويزين و،جراف

 وزيادة حساسيتهم فى ،ل األفراد مع المفاهيمعاممشكلة يؤدى إلى تغير فى كفاءة تتعلم مهارات تحليل ال

 .ل معاعامالت

 أن التدريب المباشر على ،خرىأعدة دراسات   فى مقابل النمط السابق من الدراسات، بينت-٢

، رعام :انظر(ية حل األفراد للمشكالت فعالنه أن ُيزيد من أ من شمهارات الوعى بعمليات التفكير

وسواء  ذات طبيعة استبصارية ضعيفة البناء أم محكمة البناء، أم: ، سواء أكانت هذه مشكالت)٢٠٠٣

نواع المشكالت، واستراتيجيات حلها، والمتطلبات أاقتصر هذا التدريب على تقديم معلومات عن 

 أم  (Jausovec,1994 (a), Jausovec,1994 (b), Jausovec & Bakracevic)نهاالمعرفية الجتياز كل م

تستحثهم  مختلفة من المشكالت، مصحوبة بتعليماتج نماذكانت فى صورة تمرينات لألفراد على حل 

وتُرِجع  (Coletta, et al.1995, Istvan, 2001) حل المشكلة أثناء على االنتباه إلى عمليات تفكيرهم

 مختلف استخدام ذلك إلى أن وعى األفراد بعملياتهم المعرفية يؤدى إلى زيادة مرونتهم فى الدراسات

  .استراتيجيات التفكير، بما يؤدى إلى زيادة كفاءة حلهم للمشكالت التى تواجههم

ن وبعد أن قدمنا الصورة السائدة فى التراث لتأثير التدريب المرتكز على المهارات المعرفية واآل

 يمكن أن ،المعرفىداء األكفاءة  ر التدريب على مهارات الوعى بالمعرفة فىي وتأث،بالمعرفةفى الوعى 

  .نتقدم نحو استعراض المنهج المستخدم فى التحقق من فروض الدراسة الراهنة

  

  

  منهج الدراسة ٤-٥
  

معتمد  ال ى،على المنهج التجريب  ى  يعتمد منهج الدراسة الراهنة لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس        

 :يأتىا وقد تكونت عناصر هذا المنهج مم· والبعدى للمتغيرات التابعةى على القياس القبل

  والتعريف اإلجرائى للمتغيراتى  التصميم التجريب:أوال

 ومعرفـة   ، باعتباره المتغير المستقل   ،لية على التقديم التجريبى لمتغير التدريب     اتقوم الدراسة الح  

متغيرات تابعة ويمكننا فـى       باعتبارها ،ألفراد ووعيهم بعمليات تفكيرهم   أثر ذلك فى تحسين معلومات ا     

 :جرائى لكل من المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة على النحو اآلتىتحديد التعريف اإلالبداية 

 -:المتغيرات المستقلة

 ،اب األفراد المعارف   التى تؤدى إلى إكس    ، متتابعة الخطوات  ،نه العملية المنظمة  أيّعرف ب و :التدريب] أ[

وتتحدد مقومات (Patrick, 1992,P. 2)· هتماماالنشطة العقلية محل والخبرات، والمهارات المرتبطة باأل
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 ٦٤  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

مـدة   : ـ فى إطار الدراسة الراهنة ـ فى ضوء خمسة عناصر أساسية، تشمل  اعملية التدريب إجرائي

يتـضمن  و(التـدريب   برنـامج   بنـاء   و·)والتى تتحدد بالزمن الذى تستغرقه جلسات التدريب      (التدريب  

لتحقيق األهـداف المنـشودة مثـل        البرنامج مضامينالجوانب والمكونات األساسية التى توزع عبرها       

الذى يـشمل المعلومـات     (مضمون التدريب   و) والجانب المهارى ى  الجانب المعرفى، والجانب الوجدان   

 )البرنـامج بنـاء   لالثالثة األساسية المـشكلة     والتدريبات واإلجراءات العملية التى تقدم لدعم الجوانب        

 )برنامج   المختلفة لل  مضامين المستخدمة فى تقديم ال    ساليبالتى تتضمن الطرائق واأل   (وسائل التدريب   و

ه مـضامين تقـديم    و ،البرنـامج التى تتضمن اإلجراءات المتبعة لتنفيذ خطـوات        (إجراءات التدريب   و

 .)المختلفة

 فكرة أو   موضوع أو   نه نمط التفكير الذى يؤدى إلى تجزئة أية مشكلة        أف ب  ويعر :التفكير التحليلى ] ب[

عناصرها األساسية والفرعية من خالل تحديـد جوانـب          أو   مهمة إلى مكوناتها الفرعية،    أو   موقفأو  

 .هتماماالاالختالف والتشابه بين عناصر الموضوع محل 

 :المتغيرات التابعة

نه معرفة الفرد التقريرية بما يتصل      أه فى إطار الدراسة الراهنة ب      ويقصد ب  :الوعى بعمليات التفكير  ] أ[

 هما يقدمه الفرد من تقرير ذاتى عما يعرفه من عمليات تفكيـر             كما يتكشف من خالل    ،بعمليات تفكيره 

معلومات الفرد عـن خطـوات      ى  الذات عندما يتصدى لحل إحدى المشكالت، بحيث يتناول هذا التقرير        

، والمعوقات التى تعوق هذا المسار واالستراتيجيات التى يستخدمها للتغلب على           ومسار عمليات تفكيره  

ويـشمل نطـاق     وتخطيط، وتوجيه، وتحكم   ،هذه المعوقات وكذلك معرفته بعملياته التنفيذية من مراقبة       

ـ   هتماماالعمليات التفكير محل   التفكيـر  : فى الدراسة الراهنة ـ والتى تضمنها االختبار المعد لـذلك 

 .د والتفكير الناق،ىفتراقلتحليلى، والتفكير االا

ـ :ىتحصيل المحتوى التدريب] ب[ وصـور    ويقصد به حجم المعلومات المكتسبة عن التفكير التحليلى 

 بالدرجة التى يحصل عليها األفـراد  اخرى المرتبطة به ـ بعد التدريب، والذى يتحدد قياسي التفكير األ

  ·على االختبار المعد لهذا الغرض

  

  

  مواصفاتها والعينة ٥-٥
  

ـ ) ٢٢٤( البرنـامج الكلية للدراسة التى طبق عليها اختبار تحصيل محتوى  شملت العينة ا خريج

 مـنهم   ،اخريج) ١٦٢(يا، فى حين بلغ عدد أفراد العينة التى طبق عليها استخبار الوعى بالمعرفة              جامع

وقد طبق على أفراد العينـة       ،)٢,٩ +٢٥,١( ناث بمتوسط عمر قدره   من اإل ) ٩٩( و من الذكور ) ٦٣(

الذى يشرف عليه مركز تطوير     " مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالى     "فى إطار   ى  التدريب البرنامج
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ة القاهرة بمـشاركة عـدد مـن        جامع ب ، بكلية الهندسة  ، العليا والبحوث فى العلوم الهندسية     `الدراسات

  .الهيئات العلمية واألكاديمية

 البرنـامج  بخصائص المجموعات الفرعية التى قسمت إليها العينة الكلية، ومكونات           وفيما يتصل 

 .ىيما يلالتدريبى فتتضح ف

  

  :البرنامجمكونات  ومجموعات التدريب

) ١٦(دورات شملت ما يقرب من ) ٦( بلغ عدد دورات التدريب :وصف مجموعات التدريب ]١[

 اخريج) ٢٢( إلى) ١٨(ما بين  ل فصل منها تراوح عدد ك،فصالً) ١٦( ضمها ،مجموعة تدريبية

  . والكلياتاتجامعيا من مختلف الجامع

بواقع ساعة (ساعات موزعة على أربع جلسات ) ٦(ى  استغرق كل فصل تدريب:مدة التدريب ]٢[

 .تقدم فى يومين مختلفين) ونصف لكل جلسة

 :ـ على ثالثة جوانبالتدريب ـ من حيث البناء برنامج شتمل ا :التدريببرنامج بناء ] ٣[

يا تناوله، ا وفيه قدمت مختلف المعلومات عن التفكير التحليلى من مختلف زو: الجانب المعرفى-١

 .ت، ووسائل التغلب على هذه المعوقانماط التفكير، وكذلك أهم معوقات تنميتهأوعالقته بغيره من 

يات تحليل المشكالت والتى بعض استراتيج وشمل التدريبات المقدمة لتعلم:  الجانب المهارى-٢

 ."دتحليل األبعا" و،"تحليل المكونات ":ىعلى أسلوبى تضمنت التدريب الفعل

 األمثلة المستمدة من الحياة الواقعية والعملية للمتدربين الستثارة استخداموشمل :  الجانب الدافعى-٣

 . االستراتيجيات المتعلمةاستخدامدوافعهم للتفكير على نحو منظم ب

السابق عرضها فى (يا األربع ا تناولت الدورة التدريبية التفكير التحليلى من الزو:مضمون التدريب ]٤[

 ·زاوية األسلوب و وزاوية المهارة،، وزاوية العملية،والتى شملت زاوية القدرة) المقدمة

  :التدريبى العناصر اآلتية البرنامجوعلى هذا تضمن 

  .رفية، وكعملية عقلية تعريف التفكير التحليلى كقدرة مع-أ

 .التفكير التركيبى و التمييز بين التفكير التحليلى-ب

 .قىي تناول التفكير التحليلى كمكون من مكونات التنس-ج

 . التمييز بين التفكير التحليلى والتفكير الناقد-د

 .ى للمشكالتبداع تناول التفكير التحليلى كمكون من مكونات عملية الحل اإل-هـ

 .لتفكير التحليلى كأسلوب للشخصية تناول ا-و

 .االستراتيجيات المساعدة على التفكير على نحو تحليلى، والتدريب عليهاج نماذ استعراض بعض -ز

 :علـى برنـامج    المختلفـة لل   مـضامين اشتملت الوسائل المستخدمة فى تقـديم ال       :وسائل التدريب  ]٥[

التى ( ولوحات العرض    ، تدوين المالحظات   واستمارات ، وكتيب المعلومات  ،)محددة النقاط (المحاضرة  
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نمـوذج تـدوين عناصـر     و،)ىلالملحق بالحاسب اآل Data Show  عارض البياناتاستخدامتعرض ب

 .*)تحليل المشكلة المستخدم للتدريب على استراتيجيات تحليل المشكلة

ـ م الباحث الراهن بتقـديمها اق،من أربع جلسات البرنامج تكون :إجراءات التـدريب  ]٦[ ـ  جميع ا ا متبع

 :اإلجراءات اآلتية

  : نزأي إلى جالجلسة األولى قسمت -١

 والتى تبلورت فى إكساب األفـراد       ،التدريبى البرنامج خصص الستعراض أهداف     :األولالقسم  

ة عاموذلك كجزء من المنظومة ال    · ليهاتدريبهم ع  و أهم المعلومات والمهارات المتصلة بالتفكير التحليلى     

 من المفاهيم والمهارات    ا الذى يهدف إلى تعليم األفراد عدد      ،"لتعليم العالى اإلى  ق المؤدية   الطر"لمشروع  

  .التى تساعد فى التقدم العلمى للخريجين

وكيفية االستعانة   البرنامجة مختصرة لمختلف أجزاء     عامفخصص لتقديم نظرة     ىالقسم الثان أما  

  .كتيب التدريب وأطلس األشكال الملحق ب،بأوراق تدوين المالحظات

  

 مـع   ،للمقصود بالتفكير التحليلى كقدرة وعملية معرفية     ى   للشرح التفصيل  الجلسة الثانية  خصصت   -٢

 والناقـد، مـع     ى،بداع التنسيقى، واإل   و مثل التفكير التركيبى  (توضيح ما يميزه عن غيره من المفاهيم        

م هذا الجزء بتوضيح المعوقات المعرفية      واختت·  أمثلة من الحياة الواقعية كأمثلة لتوضيح المفاهيم       اختيار

 .التى تحول دون التفكير على نحو تحليلى

  

 وما يميز أصحاب هـذا  ، للشخصيةا لتناول التفكير التحليلى بوصفه أسلوب الجلسة الثالثة  خصصت   -٣

وتوضيح المعوقات الشخصية التى تحول دون التفكير       ى  بداعاألسلوب عن أصحاب األسلوب الناقد واإل     

  .نحو تحليلىعلى 

  

 وتوضيح كيف نتغلـب     ، الستعراض التفكير التحليلى من زاوية المهارة      الجلسة الرابعة  خصصت   -٤

 بعض االسـتراتيجيات المعرفيـة      استخدامب) السابق ذكرها فى الجزء السابق    (على المعوقات المختلفة    

 .لتحسين مهارات التفكير التحليلى

  

  

                                           
ن كل فرد كان مزوداً خالل المحاضرة بكتيب يتضمن جميع جوانب المحاضرة، مرفق به كتيب آخر أيالحظ هنا ) *(

كال، وبه جزء خاص فراد من متابعة كل جزء من أجزاء المحاضرة، يضم أهم التعريفات واألشمعد خصيصاً لتمكين األ

 )Amer, 2005: انظر(ن يسجل عليه مالحظاته وما يطرحه المحاضر من نقاط من أُيمكن كل متدرب 
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  أدوات تقييم العائد التدريبى ٦-٥
  

 الباحث ـ لتقدير وعى األفراد وحجم معلوماتهم عن عمليات إعدادخدمت أداتان ـ من است

 :رفكيالت

ربية وبلغ عدد التى صيغت بنودها باللغة الع)  الباحثإعدادمن (بطارية الوعى بعمليات التفكير  :ولىاأل

وقد تم استخراج  دالناق وىفتراقاال وغطت جوانب الوعى بعمليات التفكير التحليلى، ا بند٤٠بنودها 

 التحليلى(نماط التفكير أ ودرجة للوعى بكل نمط من ،درجة كلية :من االختبار ضمت أربع درجات

إجراءات تحليل البنود واختبار الكفاءة السيكومترية فى دراسة  وقد أجريت للبطارية )ى والناقدفتراقاالو

الثبات بطريقة إعادة االختبار ل امعمبلغ فيها ) ٢٠٠٣، ٢٠٠٢ ،رعام: انظر(سابقة للباحث الراهن 

، أما الصدق فاستخدمت عدة طرق لتقديره منها صدق )٠,٩٣(ألفا كرونباخ ل عامموبلغ ) ٠,٨٦(

  .الصدق التمييزى و،المضمون

يجاب  ابند) ١٥(بلغت بنوده  .االنجليزية باللغة( التدريبى البرنامجاختبار تحصيل مضمون  :الثانية

 فى إطار مضامينوقد غطت هذه البنود أهم ما طرح من ، من بدائل متعددة ختيارعنها بطريقة اال

  .نماط التفكيرأعن التفكير التحليلى وما يميزه عن غيره من  البرنامج

 وقدمت الثانية ى،القبلداء األولى فى وقد استخدمت صورتان من االختبار التحصيلى، قدمت األ

أما بطارية الوعى . )دة توزيع لبنود البطارية األولىوالتى كانت عبارة عن إعا(البعدى  داءاألفى 

 .البعدى داءاألومرة ثانية فى ى القبل داءاألفقدمت الصورة نفسها مرة فى 

  

  

  نتائج الدراسة ٧-٥
 

 :ى ما يتصل بتحصيل المحتوى التدريبى والوع:أوال

  ى العينة الكليةالتدريبى فى زيادة حجم المعلومات عن مهارات التفكير لد البرنامج تأثير -أ

البعدى للعينة الكلية على اختبارات داء واألى القبلداء األوجود فروق بين ) ١-٥(جدول يبين 

الطالب من  ا فى حجم ما حصلهيجابإأثر  البرنامج بما يعنى أن ،التدريبى البرنامجتحصيل مضمون 

داء واألى القبلداء  بين األكما يبين الجدول نفسه وجود فروق معلومات عن مهارات التفكير التحليلى

على مستوى األبعاد  أو سواء على مستوى الدرجة الكلية(البعدى للعينة الكلية على اختبارات الوعى 

 عاموهو ما يعكس وجود تأثير  )ىفتراقاال أو الناقد أو لىالوعى بالتفكير التحلي ()الفرعية للمقياس

 .الهاعلى الوعى بعمليات التفكير بمختلف أشكبرنامج لل
  



  مج تدريبى مكثف لمهارات التفكير التحليلىبرنافعالية    واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ٦٨  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

  حجم المعلومات عن مهارات التفكير لدى العينة الكلية): ١-٥ (جدول

  ى القبلداء األ

  ١٦٢= ن 

  البعديداء األ

  ١٦٢= ن 

  المؤشرات االحصائية

  

  

  المتغيرات
  

  م

  

  ع

  

  م

  

  ع

  

  

  ت

  

  حجم المعلومات

  

  الكلىى الوع

  

  بالتفكير التحليلىى الوع

  

  يفتراقبالتفكير االى الوع

  

  كير الناقدبالتفى الوع

  

٤,٦٠  

  

١٣٢,١٥  

  

٧٦,٤٢  

  

١٨,٧٣  

  

٣٦,٥٧  

  

٢,١  

  

٢٤,٢٠  

  

١٤,٦٩  

  

٤,٧٤  

  

٧,٤٧  

  

٨,٣  

  

١٤٨,٧  

  

٨٥,٨٦  

  

٢١,٧  

  

٤١,١٥  

  

٢,١  

  

٢١,٦  

  

١٣,٩٨  

  

٤,٠٦  

  

٧,١٤  

  

-١٦,٧**  

  

-٨,٨٣**  

  

-٧,٥٧**  

  

-٨,٠٨**  

  

٧,٨٠**  

  

ما لديهم من معلومات التدريبى فى حجم  البرنامج الفروق بين المجموعات الفرعية فى درجة تأثير -ب

  .عن مهارات التفكير

  

 للذكور مقارنةى القبلداء األعدم وجود فروق بين ) ٢-٥ (ل يبين الجدو: الفروق بين الجنسين-١

التدريبى، وهو ما يعنى أن المجموعتين  البرنامجناث على اختبارات تحصيل مضمون لإلى القبلداء باأل

بين  ابه من المعلومات عن التفكير التحليلى، وعند المقارنةن بحجم مشاقد بدأتا التدريب وهم مزودت

لم يختلف تأثيره  البرنامج وهو ما يعنى أن ،فروق بينهما البعدى لم تظهرداء األالمجموعتين فى 

  ).ناثإ/ذكور(باختالف نوع المبحوثين 
 
  نسانية وطالب كليات العلوم الطبيعيةالفروق بين طالب كليات العلوم اإل -٢

نسانية القبلى بين طالب كليات العلوم اإلاألداء نه فى حين غابت الفروق فى أ )٣-٥(الجدول يبين 

 وجدت فروق ،التدريبىالبرنامج مقارنة بطالب كليات العلوم الطبيعية على اختبار تحصيل مضمون 

نية على نساطالب العلوم اإلأداء البعدى على نفس االختبار، فتفوق األداء دالة بين المجموعتين فى 

 لمحتوى ا بما يعنى أن طالب المجموعة األولى أكثر استيعاب،نظرائهم من طالب العلوم الطبيعية

  .من طالب المجموعة الثانيةالبرنامج 



  مج تدريبى مكثف لمهارات التفكير التحليلىبرنافعالية    واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ٦٩  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

  فى حجم المعلومات والوعى الفروق بين الجنسين):٢-٥ (جدول

  

  القبليداء األ

  

  القبليداء األ

  

  البعدىداء األ

  

  البعدىداء األ

  ذكور   

  ٦٣= ن 

  ناثإ    

  ٩٩= ن 

  ذكور   

  ٦٣= ن 

  ناثإ   

  ٩٩= ن 

المؤشرات 

  االحصائية

  

  

  

  

  المتغيرات

  

  م

  

  ع

  

  م

  

  ع

  

  

  

  

  ت
  

  م

  

  ع

  

  م

  

  ع

  

  

  

  

  ت

  

  حجم المعلومات

  

  

  الكليى الوع

  

  

  الوعى بالتفكيرالتحليليى

  

  

  يفتراقبالتفكير االى الوع

  

  

  بالتفكير الناقدى الوع

  

٤,٣٢  
  

  

١٣٢,٨  

  

  

٧٦,٥١  

  

  

١٨,٨٤  

  

  

٣٧,١٧  

  

٢,٠٤  

  

  

٢٧,٣٦  

  

  

١٦,٧  

  

  

٤,٩٩  

  

  

٧,٣  

  

٤,٨  

  

  

١٣١,٧  

  

  

٧٦,٣٦  

  

  

١٨,٦٦  

  

  

٣٦,١٩  

  

٢,١٣  

  

  

٢٢,١  

  

  

١٣,٣٦  

  

  

٤,٦٠  

  

  

٧,٦٢  

  

-١,٤٠  

  

  

٢٧.  

  

  

٠٦.  

  

  

٢٤.  

  

  

٨٢.  

  

٧,٩٨  

  

  

١٥١,٤  

  

  

٨٦,٦٨  

  

  

٢٢,٠٣  

  

  

٤١,١٠  

  

٢,٦  

  

  

٢٠,٤  

  

  

١٣,٣  

  

  

٤,٠٦  

  

  

٦,٥١  

  

٨,٤٨  

  

  

١٤٦,٩  

  

  

٨٥,٣٣  

  

  

٢١,٤٧  

  

  

٤١,١٨  

  

٢,٧٢  

  

  

٢٢,٣٣  

  

  

١٤,٤٤  

  

  

٤,٠٨  

  

  

٧,٥٥  

  

-١,١٦  

  

  

١,٢٧  

  

  

٦٠.  

  

  

٨٥.  

  

  

-٠٨.  

  

 الفروق نه فى حين غابتأ )٤-٥(يبين الجدول :  الفروق بين المتفوقين دراسًيا وغير المتفوقين-٣

فروق وجدت  ،بغير المتفوقين مقارنة )يةجامعفى المرحلة ال(القبلى بين المتفوقين دراسيا األداء فى 

أعلى ) يةجامعفى المرحلة ال(المتفوقين دراسيا أداء  بحيث جاء ،البعدى بين المجموعتيناألداء دالة فى 

التدريبى، بما يعنى أن المتفوقين كانوا أكثر البرنامج من غير المتفوقين على اختبار تحصيل مضمون 

من غير المتفوقينالبرنامج  لمحتوى ااستيعاب. 

  



  مج تدريبى مكثف لمهارات التفكير التحليلىبرنافعالية    واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ٧٠  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

 نسانية وطالب كليات العلوم الطبيعيةوق بين طالب كليات العلوم اإل الفر):٣-٥ (جدول

  

  القبليداء األ

  

  القبليداء األ

  

  البعدىداء األ

  

  البعدىداء األ

  كليات نظرية

  ١١٣= ن 

  عملية كليات

  ٢٤= ن 

  كليات نظرية

  ١١٣= ن 

  عملية كليات

  ٢٤= ن 

المؤشرات 

  حصائيةاإل

  

  

  

  

  المتغيرات

  

  م

  

  ع

  

  م

  

  ع

  

  

  

  

  ت
  

  م

  

  ع

  

  م

  

  ع

  

  

  

  

  ت

  

  حجم المعلومات

  

  

  الكليى الوع

  

  

  الوعى بالتفكيرالتحليليى

  

  

  يفتراقبالتفكير االى الوع

  

  

  بالتفكير الناقدى الوع

  

٤,٣٦  

  

  

١٣٠,٥  

  

  

٧٥,٨٦  

  

  

١٨,٤٨  

  

  

٣٦,٤٣  

  

٢,١٠  

  

  

٢٤,٤  

  

  

١٤,٨  

  

  

٤,٧٠  

  

  

٧,٢٧  

  

٥,٢٥  

  

  

١٣٦  

  

  

٧٦,١٧  

  

  

١٩,٩٢  

  

  

٣٧,٢٥  

  

٢,١٧  

  

  

١٩,٥١  

  

  

١٣,١٧  

  

  

٤,٧٩  

  

  

٧,١٦  

  

-١,٨٧  

  

  

-١,٠٣  

  

  

-٠٩.  

  

  

-١,٣٥  

  

  

-٥٠.  

  

٧,٨١  

  

  

١٤٧,٦  

  

  

٨٥,٩٠  

  

  

٢١,٤١  

  

  

٤٠,٣٨  

  

٢,٧٣  

  

  

٢٠,٩  

  

  

١٤,٢  

  

  

٤,٢٥  

  

  

٦,٩٩  

  

٩,٧١  

  

  

١٤٩,١  

  

  

٨٤,٦٧  

  

  

٢١,٧١  

  

  

٤٠,٧٩  

  

٢,٠٥  

  

  

٢٥,٨٤ 

  

  

١٤,٣٦ 

  

  

٣,٨٦  

  

  

٨,٤١  

  

-٣,٢٠**  

  

  

-٣١٢.  

  

  

٣٩.  

  

  

١,٣٠  

  

  

٤٢.  

  

نه أ )٥-٥( يبين الجدول :مهن غير أكاديميةبتغلين بمهن أكاديمية والمشتغلين  الفروق بين المش-٤

 خرىأيعملون فى مهن  القبلى بين من يعملون فى مهن أكاديمية ومنداء فى ظل غياب الفروق فى األ

البعدى بين المجموعتين على اختبار تحصيل مضمون داء غير أكاديمية وجدت فروق دالة فى األ

التدريبى البرنامج  لمحتوى الين فى المهن األكاديمية أكثر استيعابعاميعنى أن الا ريبى، بمالتدالبرنامج 

  .لين فى المهن غير األكاديميةعاممن ال

  

  

  



  مج تدريبى مكثف لمهارات التفكير التحليلىبرنافعالية    واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ٧١  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

  وغير المتفوقيناالفروق بين المتفوقين دراسي): ٤-٥(جدول 

  

  القبليداء األ

  

  القبليداء األ

  

  البعدىداء األ

  

  البعدىداء األ

ون المتفوق

  دراسيا

  ٤٤= ن 

   دراسياخرونأالمت

  ٥٣= ن 

  ون دراسياالمتفوق

  ٤٤= ن 

   دراسياخرونأالمت

  ٥٣= ن 

المؤشرات 

  االحصائية

  

  

  

  

  المتغيرات
  

  م

  

  ع

  

  م

  

  ع

  

  

  

  

  ت

  

  م

  

  ع

  

  م

  

  ع

  

  

  

  

  ت

  

  حجم المعلومات

  

  الكليى الوع

  

  

الوعى 

  بالتفكيرالتحليليى

  

بالتفكير ى الوع

  يفتراقاال

  

ر بالتفكيى الوع

  الناقد

  

٤,٦٦  

  

١٤١,٥  

  

  

٨٢,٤١  

  

  

٢٠,٤٣  

  

  

٣٧,٥٠  

  

٢,١٣  

  

١٨,٢  

  

  

١٢,٤  

  

  

٤,١٨  

  

  

٦,٩٠  

  

٤,٣٤  

  

١٣٣,٠  

  

  

٧٦,٣٠  

  

  

١٨,٧٧  

  

  

٣٧,٩٦  

  

١,٩٦  

  

٢٥,٣٩  

  

  

١٥,٠٩  

  

  

٥,٣٤  

  

  

٦,٨٩  

  

٧٦.  

  

١,٨٤  

  

  

٢,١٥  

  

  

٥,٣٤  

  

  

٦,٨٩  

  

٩,٣٤  

  

١٥٤,٢  

  

  

٨٨,٤٣  

  

  

٢٢,٨٤  

  

  

٤١,٩٣  

  

٢,٥٧  

  

٢٢,٩  

  

  

١٥,٣  

  

  

٣,٨٣  

  

  

٧,٢٠  

  

٦,٩٢  

  

١٥٠,٦  

  

  

٨٥,٧٤  

  

  

٢١,٧٥  

  

  

٤٢,٥٣  

  

٢,٢٨  

  

٢٢,٠٢  

  

  

١٣,٢٢  

  

  

٤,٣١  

  

  

٦,٧٢  

  

٤,٩٠**  

  

٧٧.  

  

  

٩٣.  

  

  

١,٣٠  

  

  

٤٢.  

  

 :ما يتصل بالوعى بالمعرفة: اثانًي

  التدريبى فى زيادة الوعى بعمليات التفكير لدى العينة الكليةالبرنامج  تأثير -أ

البعدى للعينة الكلية على اختبارات الوعى داء لى واألالقبداء وجود فروق بين األ) ١-٥(يبين الجدول 

 الوعى بالتفكير التحليلى(على مستوى األبعاد الفرعية له  أو سواء على مستوى الدرجة الكلية للمقياس(

على الوعى بعمليات برنامج للعام وهو ما يعكس وجود تأثير  )ىفتراقبالتفكير اال أو بالتفكير الناقدأو 

 . أشكالهالتفكير بمختلف

حجم ما لديهم من معلومات  التدريبى فىالبرنامج  الفروق بين المجموعات الفرعية فى درجة تأثير -ب

 .عن مهارات التفكير

القبلى للذكور مقارنة األداء عدم وجود فروق بين ) ٢-٥( يبين الجدول : الفروق بين الجنسين-١

البعدى  األداء  المجموعتين فى توجد فروق بينناث على اختبارات الوعى بعمليات التفكير، كما لمباإل

  .)ناثإ/ذكور(ال يختلف تأثيره باختالف النوع البرنامج يعنى أن ا بم

  



  مج تدريبى مكثف لمهارات التفكير التحليلىبرنافعالية    واألسلوبالقدرة والمهارة: تفكير التحليلىال: ٣٠/١ك 

 

 ٧٢  عالىلى التعليم الإالطرق المؤدية 
  

 مهن غير أكاديميةب الفروق بين المشتغلين بمهن أكاديمية والمشتغلين ):٥-٥(جدول 

  

  القبليداء األ

  

  القبليداء األ

  

  البعدىداء األ

  

  البعدىداء األ

  مهن أكاديمية

  ٣٢= ن 

  مهن غير أكاديمية

  ٤٠= ن 

  مهن أكاديمية

  ٣٢= ن 

  مهن غير أكاديمية

  ٤٠= ن 

المؤشرات 

  االحصائية

  

  

  

  

  المتغيرات

  

  م

  

  ع

  

  م

  

  ع

  

  

  

  

  ت
  

  م

  

  ع

  

  م

  

  ع

  

  

  

  

  ت

  

  حجم المعلومات

  

  الكليى الوع

  

 الوعى بالتفكير

  التحليليى

  

بالتفكير ى الوع

  يفتراقاال

  

بالتفكير ى الوع

  الناقد

  

٤,٧٨  

  

١٣٩,٠٣  

  

٨١,٧٨  

  

  

١٩,٦٦  

  

  

٣٧,٧٢  

  

٢,١٦  

  

١٨,٨  

  

١٢,٩  

  

  

٣,٨٨  

  

  

٥,٧٤  

  

٤,٢٨  

  

١٣٥,٣  

  

٧٨,٤٧  

  

  

١٩,٩  

  

  

٣٦,٥  

  

٢  

  

٢٢,٥  

  

١٢,٦٥  

  

  

٤,٩٦  

  

  

٧,٨٩  

  

١,٠٣  

  

٧٤.  

  

١,٠٩  

  

  

-١٨.  

  

  

٧٦.  

  

٩,٩٧  

  

١٥٤,٩  

  

٨٧,٩  

  

  

٢٢,٥٣  

  

  

٤٢,٢٥  

  

٢,٤  

  

٢٠,٧  

  

١٥,١  

  

  

٣,٧٦  

  

  

٦,٤٤  

  

٨,١٣  

  

١٥١,٣  

  

٨٦,٥٥  

  

  

٢٢,٠٣  

  

  

٤٢,٥٨  

  

٢,٥٢  

  

٢٢,٧٠  

  

١٣,٠٥  

  

  

٤,٠٣  

  

  

٧,٢٤  

  

٣,١٥**  

  

٧٠.  

  

٤٣.  

  

  

٥٥.  

  

  

-٢٠.  

 
) ٣-٥( يبين الجدول :نسانية وطالب كليات العلوم الطبيعية الفروق بين طالب كليات العلوم اإل-٢

القبلى بين طالب كليات العلوم االنسانية مقارنة بطالب كليات العلوم داء غياب الفروق فى األ

البعدى داء وكذلك غياب هذه الفروق على مستوى األ· على اختبارات الوعى بعمليات التفكير:بيعيةالط

 . فى الوعى عند اختالف طبيعة الدراسةا فارقًالم يحدث تأثير البرنامجأن بما يعنى 

داء  غياب الفروق فى األ)٤-٥ (الجدوليبين  : وغير المتفوقينا الفروق بين المتفوقين دراسًي-٣

بغير المتفوقين  مقارنة )يةجامعفى المرحلة ال (االبعدى بين المتفوقين دراسيداء لقبلى وكذلك فى األا

 فى الوعى عند ا فارقًالم ُيحِدث تأثير البرنامجأن بما يعنى على اختبارات الوعى بعمليات التفكير، 

 .ىاختالف درجة التفوق الدراس

 )٥-٥ (الجدوليبين : والمشتغلين بمهن غير أكاديمية الفروق بين المشتغلين بمهن أكاديمية -٤

لين عاممقارنة بال لين فى مهن أكاديميةعامالبعدى بين الداء األالقبلى وكذلك فى داء األغياب الفروق فى 

 الم ُيحِدث تأثير البرنامجأن بما يعنى فى مهن غير أكاديمية على اختبارات الوعى بعمليات التفكير، 

 .غير أكاديمية أو  عند اختالف نوع المهنة أكاديمية فى الوعىافارقً
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 تلخيص النتائج ومناقشة دالالتها ٨-٥
  

  :ىلامما سبق يمكن تلخيص النتائج على النحو الت

داء القبلى واألداء  بينت النتائج وجود فروق دالة بين األالتدريبى البرنامجبمضمون  فيما يتصل -١

كما كشفت النتائج عن وجود فروق بين   اختبار تحصيل هذا المضمونالبعدى ألفراد العينة الكلية على

نسانية مقارنة بطالب كليات طالب كليات العلوم اإلأداء  فبينت تحسن ،المجموعات الفرعية المتقابلة

ا دراسي التدريبى، وبالمثل اظهر الطالب المتفوقون البرنامجالعلوم الطبيعية فى درجة استيعاب محتوى 

أداء لين فى مهن أكاديمية بصورة أكبر من عامالأداء ، وتحسن ا من الطالب األقل تفوقًأفضلأداء 

أما الذكور واالناث فلم تظهر فروق بينهما فى حجم التحسن فى  لين فى مهن غير أكاديميةعامال

 .التدريبى البرنامجاستيعاب محتوى 

داء القبلى واألداء وق دالة بين األ بينت النتائج وجود فربالوعى بعمليات التفكير وفيما يتصل -٢

 ،)ى والناقدفتراقالتحليلى واال(البعدى ألفراد العينة الكلية على اختبارات الوعى بمختلف عمليات التفكير

ومع ذلك فلم تظهر فروق دالة فى تحسن الوعى بعمليات التفكير بين المجموعات الفرعية للدراسة 

 نسانية مقارنة بطالب كليات العلوم الطبيعية، كليات العلوم اإلبين طالب أو ناث،سواء بين الذكور واإل

لين فى عاملين فى مهن أكاديمية والعامبين ال أو ا،الطالب األقل تفوقً وادراسي بين الطالب المتفوقينأو 

 من اعلى عديد من النقاط التى تتطلب مزيدى والنتائج على هذا النحو تنطو، مهن غير أكاديمية

  :ليةاوالتى يمكن تحديدها فى اإلجابة عن األسئلة األربعة التالمناقشة، 

ال يركز ى تدريببرنامج  ما داللة تحسن وعى األفراد بعمليات تفكيرهم ـ من ناحية ـ بعد تلقى -١

بشكل مباشر على تعلم مهارات الوعى بالمعرفة، وتحسن المحتوى المعرفى بعد التدريب من ناحية 

 .ثانية

 .امكثفً" وكونه أتى  ينتج هذا التحسن فى الوعى بالتفكير رغم محدودية زمن التدريب ما داللة أن -٢

 ما داللة غياب الفروق بين المجموعات الفرعية المتقابلة فى تحسن الوعى بعمليات التفكير، فى -٣

 .حين وجدت هذه الفروق فيما يتصل بحجم تحصيل محتوى التدريب

  

فى تحسن الوعى بما هو معرفى  التدريببرنامج بتأثير  الخاص :بالسؤال األولفيما يتصل 

نجد أن هاتين النتيجتين تعنيان أن تقديم أية  وزيادة حجم المعلومات المتصلة بالمحتوى التدريبى

نه أن يحسن من أ هذه المعلومات من شاستخدام باستراتيجيات تحسين امعلومات منظمة، تتضمن تعريفً

الفروض النظرية والدراسات  وهو ما تؤكده ليات المرتبطة بهذه المعرفةبالعمى  والوع،ىالمعرفداء األ

 استخداممع   استراتيجيات المعرفة قد يتساوىاستخدامفالفيل إلى أن  فمن ناحية، أشار ،األمبيريقية

ما  بطبيعتها على جوانبى  فالمعرفة فى بعض السياقات يمكن أن تنطو،استراتيجيات الوعى بالمعرفة
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 والمثال الذى يضرب هنا هو أن الطالب عندما يجد صعوبة فى فهم بعض المباديء فى ،ةوراء معرفي

فى الوقت نفسه، " الوعى بما ينقصه" ومن ،"المعرفة الناقصة"أحد المواد الدراسية يكون فى حالة من 

 هذا الطالب تصلح معه االستراتيجيات المعرفية، وكذلك االستراتيجيات الوعى بالمعرفةبالتالى و

ـ كما سبق وأشرنا  خرى، يؤكد عديد من الباحثينأ من ناحية .)٢٩، ص ٢٠٠٣بهلول،(لتحسين أدائه 

 تنمية التفكير ـ والتى منها ساليبما تقوم به أ ل المشترك وراءعامال أن فى مقدمة هذه الدراسة ـ

ير إلى ذلك بيسوت زيادة وعيهم بطرائق تفكيرهم كما يش  ـ هو دفعها لألفراد نحوبداع تنمية اإلساليبأ

)Pesut, 1990(·  وعلى المستوى األمبيريقى بينت عديد من الدراسات إلى وجود ارتباط موجب بين

 ومدى إدراكهم واستيعابهم ، وعملياتساليبميذ بما يقومون به ويستخدمونه من أدرجة وعى التال

 قف التعلم المختلفةها وتوظيفها فى موااستخدام وقدرتهم على ،للمعلومات والبيانات المتحصلة

فى " بيسوت"و" فالفيل"ن النتيجة األساسية للدراسة تدعم فروض إوعلى هذا ف )٢٥، ص ٢٠٠٣بهلول،(

  .تحسين التفكير فى تنمية الوعى بالمعرفة برامجنه يمكن اإلفادة من أوتؤكد  هذا الصدد،

  

من نتائج تتصل " التدريب المكثف"الخاص بداللة ما نتج عن  ىبالسؤال الثانوفيما يتصل 

نجد أن لهذه النتيجة  من ناحية ثانية البرنامجبتحسن الوعى بالمعرفة من ناحية وبتحصيل مضمون 

فى المقدمة أن بيَّنا فقد  . تتعلق بحساسية متغير الوعى بالمعرفة للتدريب،ية األهميةاداللة فى غ

 فى أية اقل حتى يمكن التأثير فعليننا فى حاجة إلى مائة ساعة تدريب على األأقد أشار إلى " اندرسون"

على نحو دالامهارة عقلي  (Patrick,1992,p 20)، نه يمكنأ ولكن جاءت دراستنا الراهنة لتفترض 

أن يؤثر التدريب المكثف فى الوعى بالمعرفة على الرغم من محدودية ساعات التدريب وقد أيدت 

مما حسن من وعيهم  البرنامجد استفادوا من فقد بينت أن المتدربين ق· اهذا الفرض جزئي النتائج

 ساعات التدريب من إبراز الفروق بين المجموعات  لكن لم يستطع هذا العدد المحدود من،بأدائهم

بين  أو كليات العلوم االنسانية وبين كليات العلوم الطبيعية أو ناث،سواء بين الذكور واإل(الفرعية 

كاديمى والمشتغلين بمهن غير أكاديميةبين المشتغلين بالبحث األ أو ، وغير الفائقيناالفائقين دراسي( 

ن كان إا فى الوعى بمهارات التفكير، وعام امن شانه أن يؤثر تأثير" التدريب المكثف"وهو ما يعنى أن 

بين المجموعات فى ذلكالم يخلق تمييز .  

ت الوصول إلى هذه مل آخرى دعماوقبل األخذ بهذا التفسير علينا أن نقر بوجود عدة عو

 فى مرحلة عمرية تسمح لهم ، فهم من ناحية،النتيجة، وعلى رأسها طبيعة عينة المتدربين وخصائصهم

يقوم  "والمرحلة التعليمية السنى متغير" نأحيث بينت بعض الدراسات  ،البرنامجباإلفادة الجيدة من 

" هلر"فقد بّين  ،ى بالمعرفة التدريب على مهارات الوعبرامجبدور حاسم فى تحسن اإلفادة من 

ميذ الصفوف الدنيا نما يكون لدى تالإأن أقل تأثير للتدريب على مهارات ما وراء المعرفة  وآخرون

 وان أكبر تأثير للتدريب يكون لدى طالب الصفوف العليا ،)ىمس والسادس االبتدائاالرابع والخ(
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 حيث يظهر ،يةجامعا مداه فى المرحلة ال ويبلغ هذ،وعند سن المراهقة)  والتاسع،مناالسابع والث(

 ،)٣١، ص ٢٠٠٣ ،بهلول( استراتيجيات ما وراء المعرفة استخدام ذاتى التحكم فى ااستخدامالطالب 

ن إ ف،اتجامعالى يين بل من خريججامع فقط من الطالب الواوإذا كان أفراد عينة الدراسة الراهنة ليس

خرى سمحت المرحلة التعليمية والعملية أمن ناحية   أكبرستكون البرنامجحجم اإلفادة المتوقعة من 

غلبهم خريجون لم أن إشطة التدريب دون معاناة كبيرة إذ أنفى   والتى سمحت لهم باالندماج،للمتدربين

 زادت عدد السنوات التى مضت على ثالث على األكثر، ومن أو يمض على تخرجهم أكثر من سنتين

  . يتميز باتصاله بالبحث العلمى المستمروهو مجالكاديمى، أل تخرجه عن ذلك كان يعمل فى مجا

التى تميز بها " الدافعية المرتفعة"والمرحلة التعليمية، هناك متغير  السن ىوباإلضافة إلى متغير

 إلى المواظبة وتنفيذ ،البرنامجية لهم فى ختيارالمشاركة اال من(أفراد العينة، والتى تعددت مؤشراتها،

 أن الدراسة الراهنة ال ، يبين لنا استقراء الدراسات السابقة،خرىأمن زاوية  )لة إليهمم الموكاالمه

فأغلب هذه الدراسات  ، للدراسات التى تعنى بالتدريبعامتخرج إجراءاتها عما هو متبع فى التوجه ال

  تكون عدد ساعات التدريب فيها محدودة

 Brilhart, Jochem,1964, Huftel) (Kawenski, 1991, Fontenot,1987) :انظر على سبيل المثال(

,1992)(  

لمواصلة المشاركة فى مثل هذه   ومقدار دافعيتهم،ا بظروف المبحوثينمقيد حيث يكون الباحث

توفير أماكن (، كذلك بظروف المؤسسات التى تجرى داخلها هذه الدراساتا ومقيد،برامجالالنوعية من 

ا الحديث على مجال التدريب نفإذا ركز )لخإ....مة فى التدريب والوسائل التعليمية المستخد،التدريب

تدريب ى ساعت أو الباحثون بتقديم ساعةى  ما يكتفانه كثيرأ فسنجد ،على مهارة الوعى بالمعرفة

التخطيط  أو يعتمدون فيها على تقديم تعليمات محدودة توجه األفراد إلى كيفية التمكن من المراقبة

  .لعمليات تفكيرهم

  

 بجوهر إجابتنا عن اأيض  فسنجد أن تفسيره يمكن أن يرتبط،السؤال الثالثذا انتقلنا إلى وإ

 يمكن فغياب الفروق بين المجموعات الفرعية فى درجة تحسن الوعى بالمعرفة لديهم ،السؤال السابق

الذى لم والذى نفترض انه هو ، إلى حجم الوقت الذى أتيح للتدريب فى الدراسة الراهنةاإرجاعه أيض 

 فمتغير .لهذه الفروقى  وليس للغياب الفعل،البرنامجلإلفادة من  يسمح بالتأثير الفارق بين المجموعات

 وتفترض ،يز بين المجموعات فى ظلها أطول حتى يمكن توقع تمايتطلب وقتً حجم الوعى بالمعرفة

ن كل ما أل ،ات أطولمتد التدريب فتراالدراسة الراهنة أن هذه الفروق سوف تصبح واضحة إذا ما 

خرى مثل الذكاء المتغيرات األى  أما تفاعل باق،فعله التدريب هو إحداث تغيير فى وعى األفراد

يزا إلبراز هذا التم، أكثر مباشرةاوالخبرة والتفوق فأمر يتطلب لحدوثه فترة أطول كما يتطلب تدريب  
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ووجود فروق بين المجموعات  ،أما فيما يتصل بتحسن تحصيل محتوى مادة التدريب من ناحية

 ادراسي نيالطالب المتفوق فيمكن تفسير تحسن المحتوى المعلوماتى لدىمن ناحية أخرى،  ،الفرعية

لين فى عامالأداء لين فى مهن أكاديمية بصورة أكبر من عامالأداء ، وتحسن امقارنة بالطالب األقل تفوقً

 فى ضوء الدور الذى يقوم به لية مقارنة بالنظريةطالب الكليات العمأداء  وتحسن ،مهن غير أكاديمية

 ودرجة ، وكذلك قدراتهم العقلية، فالمتفوقون يمتازون بارتفاع مستوى دافعيتهم،متغير الدافعية والخبرة

واألمر نفسه  فضالً عما يتوافر لهم من استراتيجيات تساعدهم على حسن االستيعاب ،الفهم واالستيعاب

ن باستراتيجيات تيسر عمليات و مزود فأعضاء هيئة التدريس،المهن األكاديميةلين فى عامينطبق على ال

  .جزء من محتوى دراساتهم الُعلياى عند تعلق األمر بمهارات التفكير التى ه  خاصة،تعلمهم

  

نسانية ـ كليات العلوم اإلى خريجأداء الكليات العملية بصورة أكبر من ى خريجأداء أما تحسن 

 فطالب ، لمتغير التفوق الدراسىاقد يرجع أيض ن هذا التعارضإته الدراسة ـ فعلى عكس ما افترض

ن ما نفترضه هنا هو أن تفوقهم الدراسى إفبالتالى  و،غلب عينة المتفوقينأ يشكلون ،الكليات العملية

  .يةوليس خبرتهم بالمحتوى التدريبى هو الذى كان له التأثير األكبر فى حجم استيعابهم للمادة التعليم

أن ى  ها يتضح أن أكثر النتائج التى خرجت بها الدراسة الراهنة بروز،ومن كل ما سبق

 فى ايجابيإ انه أحدث تأثيرإ ف، على المهارات النوعية للوعى بالمعرفةانه لم يكن مركزأالتدريب رغم 

م يساعدنا  حيث ل،يفاولكنه لم يكشف عما يمكن تسميته بالتأثير المتض الوعى بعمليات التفكير

 متغير :مثل خرىأمحدودية زمن التدريب فى معرفة حجم تأثير التدريب عندما يتفاعل مع متغيرات 

ختبار  الاخرى تصمم خصيصأ وهو ما يحتاج إلى دراسات ،طبيعة العمل أو ىالتفوق الدراس أو الجنس

  .هذه الفروض
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  .للكتاب

عبدالحليم السيد، ومحمد مهران : حل المشكالت، فى وبداع مهارات اإل.)٢٠٠٥ (.)أيمن( رعام -

  .بمطبوعات كلية اآلدا: ، القاهرةاألسس والمهارات: التفكير العلمى، )محرران(رشوان 

ميذ كارى وعالقته بالتفكير الناقد وباتجاهات التال التفكير االبت.)١٩٨٩ (.)محمد السعيد( عبد الحليم -

  . كلية اآلداب،ة عين شمسجامع ،رسالة دكتوراه ،بنحو المدرسين

ير العدد ا، الكويت، عالم المعرفة، ينفن التصويرى ية فبداعالعملية اإل .١٩٨٧ .)شاكر( عبدالحميد -

٩٠١.  

 س رانكن،و ز ب برسيس،و ف، ب وجونز، س، ك وهيوز، ،س ر وبراندت، ،·ج ر  مارزانو،-

 ،)مترجم( فيصل يونس :ى ف،إطار للمناهج والتعليم:  أبعاد التفكير.)١٩٩٧( .س و وهور، س،

 .دار النهضة العربية: القاهرة ،ىبداعقراءات فى مهارات التفكير وتعليم التفكير الناقد والتفكير اإل
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