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 إقرار المشرف

بناء برنامج تدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح األطروحة الموسومة بـ ) أشهد أن إعداد    
 (قتصاد المعرفي لديهم والتفكير عالي الرتبة لطلبتهمعلم األحياء وأثره في كفايات اال لمدرسي

كلية التربية  –في جامعة بغداد  ( قد جرت بإشرافيوحيد جعفر خماط جلوالتي قدمها الطالب )
دكتوراه فلسفة في التربية )طرائق  م, وهي جزء من متطلبات نيل درجةثبن الهي/ اللعلوم الصرفة 

 تدريس علوم الحياة (.
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 إقرار المقوم اللغوي

بناء برنامج تدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح أشهد بأن أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ )    
( قتصاد المعرفي لديهم والتفكير عالي الرتبة لطلبتهمحياء وأثره في كفايات االلمدرسي علم األ

قسم  –بن الهيثم / ا( في كلية التربية للعلوم الصرفة جعفر خماط جلو وحيدالطالب ) التي قدمها
صالحة للمناقشة من  –اآلن  –لتربوية والنفسية, قد راجعتها وقّومتها لغويا , وهي العلوم ا

 الناحيتين اللغوية واألسلوبية .
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 :م اللغويالمقو                                                               

 :اللقب العلمي                                                              
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 وم العلميإقرار المق

بناء برنامج تدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح أشهد بأن أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ )   
( قتصاد المعرفي لديهم والتفكير عالي الرتبة لطلبتهمعلم األحياء وأثره في كفايات اال لمدرسي

قسم  –بن الهيثم / ا( في كلية التربية للعلوم الصرفة جلو وحيد جعفر خماطالطالب ) التي قدمها
 سليمة من الناحية العلمية . -اآلن  –متها علميا , وهي , قد قوّ العلوم التربوية والنفسية
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 قرار لجنة المناقشة

طلعنا على األطروحة الموسومة بـ نشهد أننا ا -قشة الموقعين أدناه ء لجنة المناأعضا - نحن   
علم األحياء وأثره في كفايات  بناء برنامج تدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح لمدرسي)

جعفر خماط جلو ) الطالب( التي قدمها قتصاد المعرفي لديهم والتفكير عالي الرتبة لطلبتهماال
دكتوراه  درجةيرة بالقبول لنيل نها جدها, ووجدنا إوقد ناقشناه في محتوياتها وما يتعلق ب ,(وحيد

 (. )                 فلسفة في التربية / طرائق تدريس علوم الحياة  بتقدير 

 
 عضو اللجنة                                                       رئيس اللجنة   

 :التوقيع                                                          :التوقيع    

 :   االسم                                                            :االسم    

                                                   

 عضو اللجنة                                                       عضو اللجنة 

 :التوقيع                        :                                    التوقيع  

 :االسم:                                                              االسم  

 

 المشرف عضو اللجنة                                           عضو اللجنة            

 :التوقيع :                                                           التوقيع  

 :االسم :                                                            االسم  

 

 بن الهيثم / جامعة بغداد / ا للعلوم الصرفة التربيةقرار لجنة المناقشة في مجلس كلية ُصدق إ
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 بن الهيثم للعلوم الصرفة / اعميد كلية التربية                                                          
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 الشكر واالمتنان                                   

كل مسمى بالوحدة غيره قليل, وكل عزيز  ,وال تحجبه السواتر ,الحمد هلل الذي ال تراه النواظر    
 ,((اإلمام علي )ع), وكل عالم غيره ُمَتَعلم غيره ذليل, وكل قوي غيره ضعيف, وكل مالك مملوك

  .طيبين الطاهرين وصحبه المنتجبينمحمد وعلى آله الوالصالة والسالم على خير األنام نبينا 

ألستاذ الدكتورة نادية حسين اأتقدم بشكري وتقديري إلى وبعد, من واجب الوفاء والعرفان أن     
كان لها  ومثمرة مةلما أبدته من توجيهات سديدة ومالحظات قي  , المشرفة على األطروحة العفون

ها بموفور أدامها اهلل وأمد ,لمسار كلما حاد عن الطريق الصحيحاألثر البالغ في تصحيح ا
 خدمة للعلم والبحث العلمي .الصحة والسالمة 

األستاذ الدكتورة فاطمة عبد األمير )كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة الحلقة الدراسية     
واألستاذ المساعد الدكتور اهلل  عبدسالم  الدكتور المساعداذ الدكتور حيدر مسير واألستواألستاذ 

  .في بلورة عنوان األطروحة لما أبدوه من مالحظات أسهمت( أحمد عبيد حسن

رئيس قسم العلوم التربوية  متنان إلى األستاذ الدكتور إسماعيل إبراهيموأتقدم بالشكر واال    
 والنفسية لتعاونه الدائم في تسهيل مهمة تنفيذ البحث .

واسط , و  ,والمستنصرية ,في جامعات )بغدادالمحكمين وأتقدم بشكري وتقديري إلى األساتذة     
 ( الذين استعنت بهم .يسانمو  ,والكوفة ,والقادسية

عداد , وشعبة اإلعداد والتدريب في مديرية تربية واسطأتقدم بشكري وتقديري إلى قسم اإل كما    
المدارس  دارات المدارس ومدرسي علم األحياء وطلبتهم فيدريب في قسم تربية الصويرة وا  والت

ي تطبيق البرنامج التدريبي وأدوات المتوسطة والثانوية في قضاء الصويرة لما أبدوه من تعاون ف
 البحث .

لتسهيل عالم في جامعة واسط بشكري وتقديري إلى عمادة كلية اإل يفوتني أن أتقدم كما ال    
 لذلك . المطلوبةالوسائل واألدوات  جميعالمكان و تهيئتها مهمة تطبيق البرنامج التدريبي و 

 ثراءًا أو نصيحة صادقة أسهمت في إوأخيرًا شكري وتقديري إلى كل أستاذ أو زميل أبدى رأي   
 البحث .

                                   لموفق والمعين .....واهلل خير ا        

 الباحث                                                                                



 

 ج
 

 ملخص البحث                                            

 :إلى تحقيق اآلتيالبحث  هدف      

علم األحياء للصف الثاني مادة  يمدرسبناء برنامج تدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح ل -1
 المتوسط .

 علم األحياءمادة  يمدرسالمعرفي ل االقتصادالبرنامج التدريبي في كفايات  أثر معرفة -2
 والتفكير عالي الرتبة لطلبتهم . للصف الثاني المتوسط 

  -:اآلتيتان الصفريتان الفرضيتان صيغتهدف البحث الثاني  ألجل تحقيق    

 يمدرس( بين متوسط  درجات 0,0,عند مستوى داللة ) إحصائيةيوجد فرق ذو داللة  ال -1
يبي وفقًا لنظرية الذكاء علم األحياء للمجموعة التجريبية الذين خضعوا للبرنامج التدر 

ا علم األحياء للمجموعة الضابطة الذين لم يخضعو  يمدرسومتوسط درجات  الناجح
 المعرفي . االقتصادكفايات ل في بطاقة المالحظةللبرنامج التدريبي 

( بين متوسط درجات طلبة 0,0,عند مستوى داللة ) إحصائيةيوجد فرق ذو داللة  ال -2
للبرنامج التدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح  وهممدرسالمجموعة التجريبية الذين خضع 

للبرنامج التدريبي   وهممدرسومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين لم يخضع 
 ة .التفكير عالي الرتب اختبارفي 

حداهما تجريبية واألخرى ضابطة ذات الضبط إاحث التصميم التجريبي لمجموعتين عتمد البا    
ء والتفكير عالي الرتبة علم األحيا يمدرستصاد المعرفي لقالبعدي لكفايات اال ختبارالجزئي واال
 لطلبتهم .

علم األحياء للصف الثاني المتوسط التابعين إلى  يمدرسقتصر البحث في حدوده على ا    
( 83) لمدرسي علم االحياء مجتمع البحث0 إذ بلغ قضاء الصويرة –تربية واسط ل العامة ديريةمال

تجريبية تم تطبيق المجموعة ة للمدرسًا و مدرس( 11) عشوائياً  ختار الباحثا 0مدرسًا ومدرسة
ضابطة لم يخضعوا للبرنامج المجموعة ة للمدرسًا و مدرس( 10يبي عليهم و)البرنامج التدر 

 علم األحياء للصف الثاني يمدرسة من مدرسًا و مدرس( 22وبذلك تألفت العينة من ) 0التدريبي
( 1821( طالب و)1611( طالبًا وطالبة بواقع ),811مجتمع البحث للطلبة بلغ )0 أما المتوسط

عينة  يمدرس( من الطلبة لكل مدرس من ,1) طالبة0 تم اختيار عينة البحث عشوائيًا بواقع
وطالبة والمجموعة الضابطة  ( طالباً ,11طلبة في المجموعة التجريبية )بلغ عدد الإذ  0البحث

 بينالبًا وطالبة موزعين ( ط,22غ العدد الكلي لعينة الطلبة )وبذلك بل 0وطالبة اً ( طالب,10)



 

 د
 

مادة علم األحياء  ومدرس هملذين يدرسدارس قضاء الصويرة ا( مدرسة متوسطة وثانوية من م22)
0 المؤهل العلميحياء في متغيرات )علم األ يمدرسوكوفئت مجموعتا البحث من  0عينة البحث

 ت(0 أما الطلبة فتمالمعرفي االقتصادكفايات و 0 الدورات التي خضعوا لها0 و سنوات الخدمةو 
 ( .الذكاءو 0 العمر الزمني)  يتهم في متغير أمكاف

مدخل النظم المتكون  وفقًا لنظرية الذكاء الناجح وباالعتماد علىتم بناء البرنامج التدريبي       
موعة من مج إلى 0 وتم عرضهتغذية الراجعة(و 0 مخرجاتو 0 عملياتو 0 )مدخالت من أربع مراحل

 بيالتدري 0 بعدها تم تطبيق البرنامجراء التعديالت المناسبة في ضوئهاجا  المحكمين لبيان آرائهم و 
م عالكلية اإل قاعة للتدريب مجهزة باألدوات والوسائل التعليمية في على المجموعة التجريبية في

( الساعة )ساعة ونصف من الجلسة الواحدة( جلسة تدريبية ز ينعشر )جامعة واسط 0إذ تضمن  –
 . 2,16/,1/1يوم الخميس الموافق  ولغاية 16/2/2,16يوم االحد الموافق  من بدءاً 

 االقتصادلقياس كفايات عداد أداتي البحث المتمثلة األولى ببطاقة المالحظة إالباحث ب قام     
كفايات مجاالت ) ةإذ تضمنت ست علم األحياء للصف الثاني المتوسط0مادة  يمدرسالمعرفي ل

كفايات البحث و 0 نسانيةتصال والعالقات اإلت االاكفايو صية0 كفايات شخو  0تربوية وعلمية
 مجموعة من  إلى وتم عرضها 0كفايات التقويم(و 0 كفايات تنفيذيةو 0 نيةوالتنمية المهبتكار واال

بصورتها النهائية بطاقة المالحظة وبذلك أصبحت  0ستخراج الصدق والثباتتم االمحكمين و 
التفكير عالي  اختبارأما األداة الثانية فهي  0ةمجاالتها الست بين( فقرة موزعة 01تتكون من )

)مهارة  ( فقرة موزعة بين مجاالته الثالثة 86فقد تكون من ) 0الرتبة لطلبة الصف الثاني المتوسط
0 وتم التحقق من صدق (وراء المعرفة مهارة التفكير ماو 0 تخاذ القرارامهارة و 0 التفكير الناقد

صدق البناء ومعامل الثبات لكل مجال من  ستخراجاين و المحكم إلى عرضه عن طريق ختباراال
 الثالثة . ختبارمجاالت اال

 SPSS )جتماعيةللعلوم اال حصائيةبالحزمة اإل ستعانةستخراج نتائج البحث تم االاوألجل     
مان  اختبارt-test  0التائي لعينتين مستقلتين  ختباراال) حصائيةعتمدت الوسائل اإلا( 0 إذ 20
 Person)   نرتباط بيرسو اال معاملو  ( لعينتين مستقلتين(Man- Whitney U    وتني  –

Correlation Coefficient) 0 2دسونر معادلة كيودر ريتشاو, Kuder-Richardson) 
Formulas 20)0  معامل ألفا كرونباخو Coefficient Cronbach Alpha))0  معادلة و
 (.ومعامل التمييز معامل الصعوبة

 تينعلم األحياء للمجموع يمدرسالمعرفي ل االقتصادتم تطبيق بطاقة مالحظة كفايات       
التفكير عالي الرتبة لطلبتهم في الفصل الدراسي األول للعام  اختبارالتجريبية والضابطة وكذلك 



 

 ه
 

علم  يمدرسأظهرت النتائج تفوق  0حصائياً إ 0 وبعد معالجة البيانات2,13 -2,16الدراسي 
علم األحياء في  يمدرسالمجموعة التجريبية الذين خضعوا للبرنامج التدريبي على األحياء في 

0 المعرفي لديهم االقتصادفي كفايات  ذين لم يخضعوا للبرنامج التدريبيالمجموعة الضابطة ال
المجموعة الضابطة في التفكير  يمدرسالمجموعة التجريبية على طلبة  يمدرسوتفوق طلبة 
 عالي الرتبة .

 ستنتاجات منها:وفي ضوء ذلك توصل الباحث إلى عدد من اال    

لنظرية الذكاء الناجح وأنه أدى  اً علم األحياء الُمعد وفق يمدرسفاعلية البرنامج التدريبي ل -1
 دورًا كبيرًا  في تلبية حاجاتهم التدريبية .

للذكاء الناجح وتدريب  متنوعةتدريسية  استراتيجياتتضمين البرنامج التدريبي على  -2
أسهم  ستراتيجياتلتدريسية وتنفيذها وفقًا لهذه االعداد الخطط اإعلم األحياء على  يمدرس

 المعرفي لديهم . االقتصادفي رفع كفايات 

 إلى عدد من التوصيات منها :الباحث وكذلك توصل      

 يمدرسعتماد البرنامج التدريبي الُمعد وفقًا لنظرية الذكاء الناجح في برامج تدريب ا -1
 أثناء الخدمة .في علم األحياء 

أثناء الخدمة بما ينسجم في ن يمدرسعادة النظر من قبل وزارة التربية في تدريب الإ -2
 وحاجاتهم التدريبية والتطور العلمي والتكنولوجي .

 منها : 0لهذه الدراسة ستكمااًل امن الدراسات  اً قترح الباحث عدداو   

علم الكيمياء والفيزياء في  يمدرسأثر البرنامج التدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح  ل -1
 مهاراتهم التدريسية .

عدادهم إأثناء في ن يمدرسال –أثر البرنامج التدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح للطلبة  -2
 . لطلبتهم الرتبة عالي التفكيرفي كفاياتهم التدريسية و



 

 و
 

 ثبت المحتويات

 الصفحة رقم الموضوع

 أ هداءاإل

 ب  امتنانشكر و 
 ج ملخص البحث

 و ثبت المحتويات

 ح ت الجداولثب

 ح ثبت المخططات 

 ط ثبت األشكال  
 ط ثبت المالحق

 11 -1 : التعريف بالبحثالفصل األول                                 

 1 مشكلة البحث أواًل:

 3 أهمية البحثثانيًا: 

 11 البحث اثالثًا: هدف
 11 البحث : فرضيتارابعاً 

 11 : حدود البحثخامساً 

 11          : تحديد المصطلحاتسادساً 
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  Problem of the  research :ًمشكلةًالبحثًأولًا
وعدهما رأس المال الذي تبنى  ,منصبًا على المعرفة والفكر اليوم هتمام العالميأصبح اال      

هذا العصر حتى تالئم بين طبيعتها متغيرات تعمل الدول على  التكيف مع  إذ ,به وتتقدم األمم
مسؤوليات عديدة متمثلة  الذي يفرض على التربية ,والتكنولوجي وطبيعة العصر العلمي والمعرفي

كوادرها البشرية لمسايرة التقدم  إعدادنحو  تطلباتهاوتهيئة م ,وتطوير أدواتها ,أهدافها في تغيير
وتطويره ليساعد في تحقيق علم األحياء وأهمية تغيير دورهم  مدرسيسيما  ال ,العلمي والتقني

منها  ,تقانهم لمهارات وكفايات متعددةإيتطلب  إذ ,ت المعرفية المتسارعةفي ضوء التحوال أهدافها
, نمدرسي, وال يقف ذلك عند حدود اللمواكبة التطور العالمي المتسارعالمعرفي  االقتصادكفايات 

ة لما يحتويه من ومنها التفكير عالي الرتب ,وفكرياً  ومهارياً  ئتهم معرفياً بل يشمل المتعلمين وتهي
  لمواجهة التحديات ومواكبة التطورات . مهارات متعددة في التفكير

بتوجيه  قام ,(1ملحق ) ,حصال الباحث على كتاب تسهيل مهمةستاوبعد في ضوء ذلك     
التابعين لمديرية تربية محافظة  ,للصف الثاني المتوسط علم األحياء مدرسي ستبانة إلى عدد منا

 نجاباتهم عإالتعرف على لغرض  ,(1ملحق ) ,ومدرسة اً ( مدرس11) ,في قضاء الصويرةواسط 
ما توصل الباحث إلى وتكميمها جاباتهم إطالع على , وبعد اال(3)ملحق ,األسئلة الموجهة لهم

  :يأتي

 االقتصادمادة علم األحياء ليس لديهم معرفة مسبقة بكفايات  مدرسي( من %11أن ) -
 ولم يوظفوها في تدريسهم لمادة علم األحياء . ,المعرفي

 متالك طلبتهم التفكير عالي الرتبة .ا علم األحياء لم يتيقنوا من مدرسيمن  (%33أن ) -
متعددة في تدريسهم لمادة  استراتيجياتعلم األحياء لم يستخدموا  مدرسي( من %57أن ) -

 علم األحياء للصف الثاني المتوسط .

افر ضتبأهمية العمل والتفكير الجدي في  من شعور الباحث ,ومن هنا تبرز مشكلة البحث      
حديثة في التدريس ال تجاهاتاالمواكبة علم األحياء ل مدرسيكيفية مساعدة وتهيئة و  ,الجهود

نخراطهم في برامج تدريبية تستند او  ,متابعتهم عن طريقويتأتى ذلك  ,عند طلبتهم وتنمية التفكير
ومنها نظرية الذكاء الناجح القائمة على  ,إلى النظريات التربوية الحديثة المهتمة بالذكاء والتفكير
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الجوانب  شتى تنمية في الحديثة التي تساعد ستراتيجياتواال ,والعمليي اإلبداعالتحليلي و الذكاء 
قادرة على تحقيق أهداف التعليم الحديثة  عتياديةتعد الطرائق التدريسية اال لم ذإ ,لدى المتعلمين

وما  ,عالي الرتبة ما يتعلق بالتفكير ال سيما في همب المعارف والمهارات وتنمية تفكير كساإفي 
التي  التدريبية حاجاتهملهم لمعرفة  توجه لتيا(, 4ملحق ) انة,ستبستجاباتهم على االايدعم ذلك 

, النظريات التربوية الحديثة ( لم ينخرطوا في برامج تدريبية وفق%111أن نسبة ) هاتضح منا
 علم األحياء. مدرسيلنظرية الذكاء الناجح ل لذلك سعى الباحث لبناء برنامج تدريبي وفقاً 

 :تي جابة عن التساؤل اآلفي اإل ,وتتحدد مشكلة البحث   

علم  مدرسيالمعرفي ل االقتصادوفقًا لنظرية الذكاء الناجح في كفايات  تدريبي ما أثر برنامج
  .ء والتفكير عالي الرتبة لطلبتهماألحيا

Importance of the researchًأهميةًالبحثً:ًثانياًا

 والثقافية والسياسية  ةجتماعياالالحياة  جاالتهائاًل في شتى م يشهد العالم اليوم تطوراً         
ركيز على الت لزخم والتطور المعرفي الهائل يتجهوفي ظل هذا ا ,ية والعلمية والتقنيةاالقتصادو 

بير في بناء المجتمع وتربية من دور ك الجانب التربوي كونه القطاع األكثر أهمية لما يؤديه
التربوية  مؤسساتوتتطلع ال ,زدهار لألمم والشعوبرتقاء واالوتوفير متطلبات اال ,متعلمينال

 متعلمال عداداولئك الذين يسهمون في صقل و أ إلىهتمامها ا توجيه عن طريق تها لتحقيق غايا
ليه مهمة خطيرة وحساسة تتمثل في بناء المواطن إ تلتحقيق تلك الغايات, المعلم الذي أوكل

التربوية يمكن أن تحقق األهداف  , والجتماعياالالذي يمارس دوره في محيطه  ,الصالح والمنتج
(. وأن الحاجة 15: 1112, ةناببديميًا )الفرح ودللنظام التربوي إال بوجود معلم مؤهل مهنيًا وأكا

مدى  ستمريمكن أن ي نظرًا ألن المعلم ال ,ستمرارامو المهني للمعلمين حاجة قائمة بإلى الن
والتقدم المعرفي تحت ضغط الحاجات الداخلية , و ة محددة من المعارف والمهاراتحياته بمجموع

 يتطلب هذا األمر ضرورة أن يحافظ المعلم على مستوى, الهائل الذي يمتاز به العصر الحالي
, وبهذا يكون اناتهلحديثة في طرائق التدريس وتقا تجاهاتاالمتجدد من المعارف والمهارات و 

المعلم الصالح لكل زمان ومكان  إعدادونظرًا لصعوبة  ,تعليم عملية نمو مستمرة ومتواصلةال
التي  للمعلم مطلوبةجل توفير الخدمة التربوية الأصبح التخطيط التربوي أكثر ضرورة من أ
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 اناتية وبالمستجدات في أساليب وتقتتضمن تزويده بمواد التجدد في مجاالت العملية التربو 
 (.31: 1112عليها )المفرج وآخرون , التعليم والتعلم وتدريبه

على تنمية طاقاتها البشرية وتطويرها  ة والنامية تحرص في الوقت الحاضرن الدول المتقدمإ ًًًً
ًا من إلى أقصى حد ممكن دفعًا للتنمية والتقدم معتمدة التدريب في أثناء الخدمة مصدرًا أساسي

, فالتدريب عملية منظمة تتم على وفق ستثمارها نحو األفضلامصادر تنمية تلك الطاقات و 
, موضوعة في صورة برنامج تدريبي له وخططهامحددة بأهدافها  ستراتيجيةاة وسياسة و فلسف

يد حداث التجداو  ,منهجه وأدواته ووسائله التعليمية من أجل تحقيق النمو المهني والتربوي والعملي
 يحتاج إلى تدريب لمعرفي والمهني, فالمعلم لكي يواصل نموه االمستمر في المجاالت المختلفة

في  مستجدهو  وتعلم مستمر على مدى حياته المهنية لتمكنه من مواكبة كل ماعادة تدريب ا  و 
 .(11: 1112بوية وتحسينها)لطفي ,ورفع كفاياته بما يسهم في تطوير العملية التر  ,ميدان عمله

ي االقتصادبأنه المصدر األول للبناء الحضاري و , وينظر علماء التنمية البشرية للمعلم
 ويأخذ .(11: 1112جتمع )عبيد ,ء الملحقيقية في بناسهاماته اإجتماعي لألمم من خالل واال

 والفاعلة في تحقيق أهداف التربية لمهمةويعد أحد العناصر ا ,المعلم مكانه في النظام التعليمي
هتمام لذلك أصبح من الضروري اال ,أو التطوير التربوي ,صالحوحجر الزاوية في عملية اإل

ستمرار )شويطر, اقيام بها وبوظائفه بلل اً لتطور أدواره ومستعد اً والعمل على جعله واعي بأدواره
1111  :71.) 

وأن  ,جاراتهلى درجة كبيرة تحتم علينا متقدم في السنوات األخيرة إ إذ ,أن التدريب علم وفن     
المعلم  إعدادبرامج  ة, وفي الواقع مهما كانت جودأوليس من حيث بدالعلم نتهى امن حيث  أنبد

سيرته م فيديد من المشكالت التي تواجهه بالحلول للع تستطيع تزويده نها الإف ,قبل الخدمة
 ,مهما كانت كفاءة المعلم ومهارته ,, هذا من ناحية ومن ناحية أخرىالمهنية والتربوية الفعلية

المعلومات في مادة  نفجار المعرفي وثورةالتطورات المتسارعة وااليستطيع مسايرة  فأنه ال
رات متعددة )طعيمة, تخصصه ما لم يخضع لبرامج تدريب مستمرة تساعد في تزويده بمها

عملية ذات وجهين,  ألن تدريبه ,عد تدريب المعلم أحد مرتكزات تكوينهوي   .(132:  1112
ن الوجهين إأي  ,أثناء الخدمةفي التدريب  خرقبل الخدمة واآل عداديتضمن اإل أحدهما

ستمرارًا اريب في أثناء الخدمة والتد ,قبل الخدمة بداية الطريق عداد, وتكون عملية اإلمتكامالن
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فاءة المؤسسة التربوية ه مهنيًا وزيادة كتمن أجل تنمي ,لعملية التربية المهنية المستدامة للمعلم
ذا ما أح   ,ومخرجاتها من تحقيق  أثناء الخدمة أمكننافي عملية تدريب المعلم  تثمارساسن وا 

األفضل  داءأهداف النظام التعليمي وزيادة كفاءته ووضع نظرياته موضع التطبيق لتحقيق األ
 (.3:  1115, لتطوير للمجتمع )موسىوصواًل للنمو وا

ن وأ ,على مستوى النمو المهني للمعلموتشير الدراسات التربوية إلى أن تطوير التعليم يعتمد      
ليم ينعكس بالنتيجة على تطور ونمو تع ,وتطور مهني وتربوي ومهاري له ما يتحقق من نمو
 ,فالمعلم هو العامل الحاسم في مدى فاعلية عملية التعليم .(31:  1114المتعلمين )نصر ,

التربوي ومما تقدمه التكنولوجيا  التي زخر بها الفكر حديثةدثات الوعلى الرغم من كل المستح
ل يزال وسيبقى العام إن المعلم ما نجد ,تستهدف تيسير العملية التعليميةالمعاصرة من مبتكرات 
تجاه تحقيق األهداف انظم الخبرات ويديرها وينفذها في , إذ إنه هو الذي يالرئيس في هذا المجال

ل ب ,أنواع المعرفة فحسب شتىه يقتصر على تزويد المتعلم بولم يعد دور  ,المحددة لكل منها
كساب المتعلم المهارات والخبرات والعادات وتنمية الميول دًا وميسرًا إلأصبح موجهًا ومرش

صورة متكاملة والقيم التي تعمل على تغيير سلوكه نحو األفضل وبناء شخصيته ب تجاهاتاالو 
 أثناء الخدمة إلى عدة عوامل منهافي وترجع أهمية تدريب المعلم  .(1: 1115)العاجز ,

من المعلم مواكبة ذلك وعدم  إذ يتطلب ,االتصالوتعدد قنوات  المعلوماتوثورة  نفجار المعرفياال
عليها من تطور وما يطرأ  ,غير في المناهج الدراسية, كما هناك التفي معزل عن العالم ئهبقا

, كما أنه للمعلم كيف معه بوصفه القائم على تنفيذهتتطلب من المعلم متابعته ومواكبته والت
تنوع تجاه نحو المزيد من الزدياد أدواره في التربية واالاعملية التعلم والتعليم و ي تنظيم مسؤولية ف

كذلك التطور الحاصل في التربية من حيث المحتوى وطرائق التدريس  ,في وظيفته التربوية
مما يعمق من دور المعلم فضاًل عن جوانب القصور في  ,واألنشطة والوسائل التعليمية والتقويم

مكانات المتاحة له التجهيزات وضمن االلي للطالب المعلم من حيث الوقت وبعض التدريب العم
 (.75: 1112إلى ضعف مخرجاته )سالم ,مما يؤدي 

تربوية جادته لألدوار الاتقانه لمهارات التعليم و او  ,هتم البحث التربوي بكفاءة المعلماوقد        
فاعلية العملية التعليمية ودرجة  لقياسمؤشرًا من المؤشرات  ذلكعد ي   إذ ,به لمناطةالمتعددة ا

بل  ,شعار التربية المستمرة حقيقة واقعة وصار ,من المجتمعات مجتمعأي التطور التعليمي في 
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وتحررت العملية التربوية من حاجزي  ,أصبح ضرورة من ضرورات العصر الذي نعيش فيه
 (. Bell,1996 :19الزمان والمكان )

في  1112عام  منذ (Unicef)المعلم بادرت منظمة  أداءو  ,التعليمرتقاء بجودة االولغرض       
لعربية للتربية المنظمة او  ,ة منظمات هي جامعة الدول العربيةطار شراكة واسعة شملت عدإ

ة للتربية والعلوم منظمة األمم المتحدو مكتب التربية العربي لدول الخليج , و  ,والثقافة والعلوم
وضع معايير لعربية عن المعلم العربي بعنوان )نعقاد ورشة عمل بجامعة الدول ااتم  إذ ,والثقافة

من وحضر وفود هذه الورشة  1113 تشرين األول ( 12-17, وذلك يومي )(داءسترشادية لألا
في تطوير أوضاع المعلم مهنيًا  اللقاء تم عرض الجهود العربية في أثناءدولة عربية و  (17)
 (.11: 1111األمم المتحدة للطفولة ,)منظمة جتماعياً او 

 :منها ,المعلم وتطويره مهنياً  إعدادوقد أقيمت العديد من المؤتمرات العربية والدولية التي تهتم ب  

, 1117- 5-7من  مدةه وتطويره " للإعداد, "معلم المستقبل بعنوانالمؤتمر الدولي  -1
, وهدف المؤتمر إلى عرض التجارب الدولية جامعة الملك سعود -نعقد في كلية التربية ا

في وكذلك عرض التجارب الدولية في برامج التطوير المهني للمعلمين  ,المعلم إعدادفي 
أثناء في وتسليط الضوء على الرخصة المهنية ودورها في تطوير المعلمين  ,أثناء الخدمة

الواليات و  ,بية السعوديةمنها المملكة العر  عديد من الدول, وشاركت في المؤتمر الالخدمة
مناقشة العديد  ت, وقد تمالمملكة المتحدةو , فنلنداو  ,ا الجنوبيةكوريو , يركيةالمتحدة األم

وكيفية  ,من البحوث والدراسات التي تساعد في تحقيق األهداف الموضوعة للمؤتمر
 (..sa/ar/20http://education.ksu.edu..معلم المستقبل ) إعداد

, تحت شعار الفرص والتحديات ," المعلم وعصر المعرفة بعنوانالتربوي الدولي  المؤتمر -2
جامعة نعقد في االذي ,  1112/  11/  31 -11من  مدةمتجدد لعالم متغير " لل معلم

م في كليات المعل إعدادبرامج  إلى تطوير, وهدف المؤتمر كلية التربية –الملك خالد 
    في المؤتمر شاركت, تجددة لمتطلبات عصر المعرفةالم حاجاتبما يواكب ال ,التربية

ملخص بحث وورقة عمل ( 711شاركت ) , إذعالميةسالمية و ادولة عربية و  (17)
لخبراء يقيمها عدد من اورافقت المؤتمر ورش علمية وتدريبية داخل الجامعة وخارجها 

بأهمية عقد بحوث تستهدف بناء المعلم  وأوصى المؤتمر ,العاملين في مجال التربية

http://education.ksu.edu/
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عدادو  حياته العملية  وتوظيفها في المعرفة كتسابا وعقد دورات تدريبية على كيفية ,ها 
  )http://diae.net.)متطلبات العصر وض بالمعلم في ضوءالرؤية الخاصة للنه ووضع

هدفت التي ( 1113عطوان,أبو أثناء الخدمة أجريت دراسة )في وألهمية تدريب المعلم         
 ,أثناء الخدمة وسبل التغلب عليها بمحافظات غزةفي إلى التعرف على معوقات تدريب المعلمين 

بوجود معوقات لتدريب أقرت من عينة مجتمع الدراسة  %21 وقد توصلت الدراسة إلى أن
وأهم المعوقات التي توصلت لها نتائج الدراسة كانت تتعلق بعدم  ,أثناء الخدمةفي المعلمين 

 ,التدريبية للمعلمين لحاجاتمعوقات تتعلق باوهناك  ,لمادية والمعنوية للمتدربينتقديم الحوافز ا
خير والمعوق األ ,التدريبية وتعارضها مع وقت العمل في المدرسةمعوق التوقيت للبرامج مثل 

 (.م : 1113في البرامج التدريبية )أبو عطوان ,يتعلق باألساليب والوسائل التعليمية المستخدمة 

تدريبية مستندة إلى نظريات خاصة تراعي الفروق الفردية في وتزداد الحاجة إلى برامج       
يفتح الباب على مصراعيه للباحثين والدارسين لتطوير البرامج التدريبية  إذ ,لتعليمأنماط التفكير وا
, وواحدة من أهم هذه النظريات هي نظرية حدث النظريات القائمة على الذكاءالمبنية على أ

 (. 17: 1112ذكاء الناجح )أبو جادو ,ال

 شتىية لبالتطبيقات العملهتمام متزايد االمنظومة التربوية في العالم من تشهده  في ظل ما      
انب عد نظرية الذكاء الناجح رؤية لتوحيد النظرة بين النجاح في الجت   ,نظريات الذكاء الحديثة

, ولم حنى تصاعدي في الحياةنوبم ,ستمراريةااألكاديمي والجانب المستقبلي, وأن النجاح يبنى ب
المتمثلة في  منظمة اليونسكوطروحات التعبير المقدمة من أبعيدة عن تكن نظرية الذكاء الناجح 

يقاظ قدرات الفرد ا  كتشاف و فهي تقدم اال ,والتكوين المتعلق بالحياة مفهوم التربية بمعناها المستدام
 ,خراجها من حيز الكمون وتوجيهها بنظرة مستقبلية عمليةا  والبحث عن مواطن القوة و  ,المختلفة

 (. 12:  1111وتقويتها )الجاسم ,وكذلك تعرف مواطن الضعف 

وظهرت  ,وفي العقود الثالثة األخيرة من القرن الماضي تطورت النظريات التربوية والتعليمية     
, وذلك تالفيًا للفجوة القائمة بين ةواقعي ةتطبيقي صورةهذه النظريات ب ستخداماالحاجة الملحة إلى 

يستهدف القراءة  ال ام  إذ إن التعلم غرض س اليومية,وظفه ونستخدمه في حياتنا نعلمه وما ن ما
لتكيف معها والتأقلم مع نما هو الطريق السهل للنجاح في الحياة واا  و  ,طالع فحسبوالكتابة واال

http://diae.net/


 الفصل األول                                التعريف بالبحث 

 

8 

التي طورت مفهوم الذكاء  عد نظرية الذكاء الناجح من أهم النظريات الحديثةوت   محدثاتها,
متكامل يشتمل نساني إهو إال نظام  إلى أن الذكاء ماير تش إذ, Sternbergنساني للعالم اإل

 (.11: 1112لحياة )البدران وضرغام ,للنجاح في سائر مواقف ا مطلوبةعلى القدرات ال

الذي أطلق عليه  ,حول الذكاء على الذكاء التقليدي (Sternberg,(1985لم يقتصر فكر      
الشوارع ومجاالت العمل بل وفي بيئات متد ليدرس ذكاء األفراد في ا بل ,الذكاء األكاديمي
من المواقع في الحياة المؤدية للنجاح في كل موقع  فة محاواًل التعرف على العواملمتنوعة ومختل

نظرية  في بروز أسهمتالتي ومن العوامل  .اح الفردفي تشكيل نج تي تسهماألسس ال إلىمستنداً 
الذي بنيت عليه نظريات الذكاء التقليدية في السعي للخروج من النطاق الضيق الذكاء الناجح هو 

 أداءلحصول على درجات عالية عند تركيزها على فئة صغيرة تمتلك قدرات عقلية عليا تؤهلها ل
ى وليست قائمة عل ,نسانية في الحياةجح تمثل الخيارات اإلفنظرية الذكاء النا ,ات الذكاءاختبار 

لة التعرف على العمليات واألساليب ذات محاو , وكذلك يمكن قياسه مفهوم فلسفي ضيق ال
يوجد أفراد فاشلون  الأنه  عن على النجاح في الحياة , فضالً  ء المساعداألولوية لتشكيل الذكا

ق ائختالف في طريقة تحديد األهداف والسعي بطر فاال ,أو ناجحون في كل شيء ,في كل شيء
 ,يئة ثقافيةالنجاح لدى كل فرد وكل بلذا تتعدد فكرة , ة للوصول إلى النجاح هو األساسمختلف
        متعددًا ومتنوعاً  بل ,أحادياً  متنوعة للنجاح وطريق النجاح ليسمفاهيم  تمتلك فالناس

 (.171:  1111)الجاسم ,

في األجنبية والعربية والمحلية العديد من الدراسات  عن طريقجح وتتجلى أهمية الذكاء النا      
التي  ,( Sternberg et.al. 1998) اسةدر ففي , المتغيرات األخرىه وعالقاته مع تعرف أثر 

من نقاط  فادةلذكاء الناجح يساعد الطلبة في اإلذا كان التدريس من أجل اإما  هدفت للتعرف في
األكاديمي للطلبة  داءتحسن األ نتائج الدراسةأظهرت والتعويض عن نقاط الضعف لديهم,  القوة

 .( (Sternberg et.al. 1998:374 على نظرية الذكاء الناجحلمعتمدة بطريقة التدريس ا
 ,إلى التدريس من أجل الذكاء الناجح Sternberg & Grigorenko ,2003)) وهدفت دراسة

 ويموتق ذكاء الناجح كأساس لتحديد المتعلمين الموهوبين وتعليم هؤالء المتعلمينووضعت نظرية ال
 Sternberg & Grigorenkoالذكاء الناجح بعد ذلك ) ويم, ثم تصف كيفية تعليم وتقازهمنجإ

,2003:207 .) 
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إلى تقديم نظرية فقد هدفت  ,(Kaufman &Singer ,2004ما دراسة كوفمان وسنكر )أ    
 ,والبالغين المراهقينالعالج النفسي المختلفة للمتعلمين  لدمج تقاناتطار إك ,الذكاء الناجح

توصلت النتائج إلى أن  , وقدنفسية وعالقتها مع الذكاء البشريطرابات الضوحاولت الربط بين اال
جح نظرية الذكاء النا ستخدامامكانية ا  أثبت النجاح في العالج النفسي و  ي والعمليالذكاء اإلبداع

 (.Kaufman &Singer ,2004:349تحقيق النجاح ) طار لمساعدة المريض على إك

إلى معرفة أثر برنامج تعليمي مستند إلى  (1112 ,جادو هدفت )دراسة أبو في حين      
اللغة  طلبةية والعملية في تحصيل اإلبداعنظرية الذكاء الناجح في تنمية القدرات التحليلية و 

أظهرت النتائج وجود أثر للبرنامج التعليمي في تنمية القدرات التحليلية  إذ ,عقلياً  العربية المتفوقين
, كما أشارت النتائج إلى عدم وجود أثر للتفاعل المجموعة التجريبيةلعملية لصالح ية وااإلبداعو 

 .(117: 1112)أبوجادو, ية والعمليةاإلبداعبين متغيري المعالجة والجنس في القدرات التحليلية و 

( هدفت إلى التحقق من تطبيق نظرية الذكاء (Dimitroios Z. ,2012 وفي دراسة أجراها   
طالبًا بمتوسط أعمار  1223ات على ختبار , إذ أجرى االالثانوية اليونانيةح في المدارس الناج

رة , وأشارت النتائج إلى وجود قدرات تحليلية متطو مختلفة في اليونانمتقاربة ومن مناطق جغرافية 
أشارت النتائج بأنها أقل من فقد ية والعملية اإلبداعما القدرات إ ,نسبيًا لدى الطلبة اليونانيين

             وأوصى بضرورة تضمينها كمهارات في التعليم اليوناني ,ت التحليليةالقدرا
Dimitroios Z. ,2012:134).) 

 إلى كشف ( 1117ما ورد في دراسة )الصافي , ك( 1111في حين هدفت دراسة )السلطان     
ية لدى الطالبات اإلبداعالقدرات  فيقائم على نظرية الذكاء الناجح ثرائي الصفي الأثر البرنامج اإل

 إحصائياصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة , وتو هن نحوهتجاهاتاالموهوبات بالمرحلة المتوسطة و 
في بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي 

 (.11: 1117الصافي ,عد لذلك الغرض )الم   تجاهاتاالمقياس 

ناجح المستند إلى ستقصاء أثر برنامج تدريبي للذكاء الا( إلى 1113دراسة قطامي ,هدفت )و    
ى طلبة ومهارات التفكير فوق المعرفي في درجة ممارسة التفكير الناقد لد( Sternbergنموذج )أ

, وأظهرت النتائج وجود فروق في درجات أفراد المجموعتين السادس األساسي في األردن
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تعزى للبرنامج التدريبي لصالح المجموعة  ,والضابطة في ممارسة التفكير الناقدالتجريبية 
 (.211:  1113قطامي ,) جريبيةالت

( إلى معرفة فاعلية التدريس المستند 1117)دراسة الصافي , ومن الدراسات المحلية هدفت   
حياء وتنمية الكفاية إلى نظرية الذكاء الناجح والتعلم المنظم ذاتيًا في تحصيل مادة علم األ

وجود فرقًا  إلى تشير نتائجد توصلت الدراسة إلى وق ,المعرفية المدركة لطالبات الخامس العلمي
لنظرية الذكاء الناجح وكذلك وجود  لصالح المجموعة التجريبية التي درست وفقاً  حصائياً إ دال

ولى المجموعة التجريبية األركة لصالح في مقياس الكفاية المعرفية المد إحصائياً فروق دالة 
نظرية الذكاء إلى د فاعلية للتدريس المستند مما يؤشر وجو  ,والثانية مقارنة بالمجموعة الضابطة

 ( . ك:  1117الصافي ,) الناجح 

وفق نظرية  على تعليميهدفت إلى معرفة أثر برنامج  فقد ,(1117, دراسة عبد األمير) ماأ     
س األدبي في مادة والتحصيل لطالب الصف الخامالذكاء الناجح في تنمية التفكير التحليلي 

وفق على  االذين درسو  ,وأظهرت النتائج تفوق طالب المجموعة التجريبية, األدب والنصوص
وفق الطريقة التقليدية في على  االبرنامج التعليمي على طالب المجموعة الضابطة الذين درسو 

 (.145: 1117ر,في التحصيل الدراسي )عبد األمي كذلك تفوقهمالتفكير التحليلي و  اختبار

ويستخلص الباحث من الدراسات السابقة إن التدريس وفقًا لنظرية الذكاء الناجح له دور وأثر     
وهذا  ,ن تحصيل المعرفةذلك أثره في تحسيوك ,في تنمية قدرات التفكير عند المتعلمينال فع  

التحدي  ؛ ألنية التربويةهو قلب العمل ي عد بوصفه .بالتأكيد يعتمد على دور المعلم في التعليم
التعليم والتعلم المستند إلى مرتكزات  تيدارة عمليإيجاد المعلم القادر على ااألكبر يتمثل في 

للنهوض بهذه  مطلوبةالمعرفية الالمعلم الكفايات وهذا يتطلب أن يمتلك  ,المعرفي االقتصاد
وتكنولوجيا المعلومات وتنظيم وتطبيق المهارات العملية  االتصالوهي تتضمن كفايات  ,المهمة

بتكار والتنمية المهنية وكفايات وكفايات البحث واال والتعاون والمسؤولية والكفايات الشخصية
 (.33: 1113طويسي ,ية وتقويمية )التنفيذ

ي كما أصبح مبدأ التركيز على المعلومات االقتصادنتاج والنمو أصبحت محرك االفالمعرفة     
والمعلوماتية من األصول المهمة  االتصال اناتوأصبحت تق ,والتكنولوجيا من العوامل األساسية
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    تسهم في التطور المعرفيوالمعلومات التي  اإلبداعالقائم على المعرفة والذكاء و  االقتصادفي 
 ؛قتصاد المعرفةاا في ظل التوجه نحو تفي التربية بمهامه حتىو   .(341: 1113,  الصائغ)

 كتساباأن يكون التعلم للمعرفة من خالل , ب( الغايات األساسية للتربية1112حددت اليونسكو )
لسعي إلى وا ,الصحيحة والمتنوعة من أجل التعلم بفاعلية ستراتيجياتاال ستخداماأدوات الفهم و 

, من ن, والتعلم لنكو الكمفي هتمام ثم اال تساع نطاقها بصورة نوعية أوالً االمعلومات و  عملية بناء
وتنمية التعلم الذاتي للمتعلمين وصواًل للتعلم مدى  ,خالل تنمية الفرد فكريًا ومهاريًا ووجدانياً 

وتطبيقها ستعمال المعرفة اتطوير القدرات على  عن طريقن التعلم للعمل , يتم ذلك الحياة, ويكو 
لقدرة على العمل التعاوني خرين بتنمية اكون التعلم بمشاركة اآلفي عالم الواقع فضاًل على أن ي

 (.121:  1113الشخصية )الخالدي ,  االتصالتطوير مهارات  بواسطة 

إلى  المتعلم دخول عن طريق, ونقل المعلومات الجاهزةيجب تجاوز مرحلة التلقين  من هنا    
الكفاءة  لزيادةعلى النظم التعليمية أن تسعى و  ,أبعادها جميعمع بيئة التعلم ب مرحلة التفاعل الحي
مؤسسات التعليم في  , إذ تقع المسؤولية على عاتقالمعرفي االقتصادكفايات  افي معلميها ليمتلكو 

المعلمين فأن أفضل  ذا لم يتم تأهيلإف ,وتوفير فرص التعليم والتدريب المستمر مالكاتهاتنمية 
ما أ(. 21: 1117التعليم ستظهر قصورًا في تحقيق أهدافها )عباس , البرامج والخطط لتطوير

نظريًا وعمليًا  التعلم  نه يساعد في أن يكونأف ,المعرفي للتعليم في الوقت الحاضر االقتصادفائدة 
 ,ة فاعلة مع المجتمع والبيئةنشاء عالقات ترابطية تشاركيإكما تصبح للمدرسة أهمية في  تطبيقياً 

 لجوانب شخصية المتعلم التقويم شامالً  يكون, كما رئيسًا من شبكة مؤسسية مجتمعية كونها جزءاً 
تبادل على الثقافات العالمية و  اً ويصبح التعلم منفتح ,المعرفية والمهارية والوجدانية وطاقاته

؛ تحدون األمر الواقعمبدعين ومبتكرين ي إعدادلكتروني الفاعل وكذلك المعرفة من خالل التعلم اإل
طالق طاقاتهم إويعمل على  لتعلم المتعلمين ميسرًا ومسهاًل ومناقشاً يكون  ألن دور المعلم

 -111: 1111)الهاشمي وفائزة , في عملية التعلم  ويصبح للمتعلم الدور األكبر ,وتنميتها
111). 

ضمان  أحدهما ,في أمرين مهمينالمعرفي  االقتصاددور المعلم في ضوء  ويتلخص     
بد من تطوير قدرات المتعلم حتى يتمكن من الولوج في  وهذا يعني ال ,المتعلم للمعرفة كتسابا

وهذه  ,مما يعني أن المعرفة تصبح نتيجة متوقعة للعملية التعليمية ,أنماط مختلفة من المعرفة
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ي إلى االقتصاد داءلأل مطلوبةع للمعرفة المة التحول السريتم ترج إذا النتيجة يمكن تحقيقها
فهو يجب أن يكون المعلم العنصر الفاعل في  خرما األمر اآلاصول التدريس, أصة بقوانين خا

سريع أنماط المعرفة المتخصص فيها من  نحو  وذلك يتطلب منه أن يطور ب ,العملية التعليمية
 & Bonal) من جهة أخرى وأن يكون مؤهاًل بصورة جيدة لتدريسها ,جهة

Ramba,2003:172.) 

دراسة ومنها  ,نبيةالمعرفي أجريت العديد من الدراسات العربية واألج االقتصادوألهمية      
المعرفي  االقتصاد( التي هدفت إلى بناء برنامج تدريبي قائم على كفايات 1117بطارسة,)

متالك اوأظهرت النتائج تدني مستوى  ,المنزلي في األردن االقتصادللتنمية المهنية لمعلمات 
 إحصائيةشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة وكذلك ك ,المعرفي االقتصادالمعلمات لكفايات 

أو سنوات الخدمة  ,المنزلي تعزى ألي من متغيري المؤهل العلمي االقتصادفي كفايات معلمات 
 (.41:  1117 ,بطارسة)

قائمة بالكفايات  إعدادإلى  ,(1117)العنزي ,في كما ورد ( 1111وهدفت دراسة )هديل ,    
نت نتائج الدراسة تحقق وبي   ,المعرفي االقتصادلمعلمات الرياضيات في ضوء متطلبات  مطلوبةال
( 13حقق )( كفاية فرعية لدى عينة الدراسة بدرجة كبيرة وكفايتين بدرجة صغيرة وعدم ت43)

 . (  47: 1117) العنزي , كفاية فرعية

هدفت إلى التعرف على فقد , (1114الناشري ,كما ورد في ) (Panday ,2012ما دراسة )أ   
نت نتائج الدراسة وبي   ,علمات المدارس الثانوية في فرنساالمعرفي بين معلمي وم االقتصادوضع 

المعرفي, كما  االقتصادفي  اً أن معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الفرنسية يملكون مستوى متدني
المعرفي تبعًا لمتغير النوع  االقتصادفي مستوى  إحصائيةنت النتائج وجود فروق ذات داللة بي  

 . ( 21: 1114الناشري ,) تلصالح المعلما

إلى التعرف على درجة ممارسة معلمي التربية  ,(1113 ,)الطويسيدراسة  وكذلك هدفت   
 إلى أشارت النتائجو  ,ها المشرفون التربويون في األردنالمعرفي كما يرا االقتصادالمهنية لكفايات 

المعرفي من  االقتصادأن المتوسط الكلي لممارسة معلمي التربية المهنية ذات الصلة بكفايات 
 االتصالحتل المرتبة األولى مجال ا وقد ,وجهة نظر مشرفيهم يشير إلى درجة ممارسة متوسطة
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ما أ ,تاالتصاالحتل المرتبة األخيرة مجال تكنولوجيا المعلومات و افي حين  ,والتفاعل مع الطلبة
 1113)الطويسي, توسطة وبمتوسطات حسابية متفاوتةكانت بدرجات مفقد المجاالت األخرى 

:35.) 

لمواد متالك معلمي ومعلمات ااإلى الكشف عن درجة  ,(1114وهدفت دراسة )الناشري ,    
التدريسي  داءاألة والوطنية بالمرحلة المتوسطة في تعليم محافظة القنفذة لجودة جتماعياال الدراسية

ص التخصو , المؤهل العلميو , جتماعياالقتصاد المعرفة تبعاً لمتغيرات النوع افي ضوء متطلبات 
متالك عينة الدراسة لمتطلبات جودة اوأشارت النتائج إلى درجة  ,الخبرة التدريسيةو , األكاديمي

وكذلك وجود فروق  ,قتصاد المعرفة جاءت بدرجة عاليةاالتدريسي في ضوء التوجه نحو  داءاأل
لصالح  جتماعياالستجابات المشتركين في الدراسة تبعًا لمتغيرات النوع ابين  إحصائيةذات داللة 
رات التدريسية والمعلمات من أصحاب الخب ,الخبرة التدريسية لصالح المعلمين ولمتغير ,المعلمات

خصص لمتغير الت تبعاً  إحصائيةوعدم وجود فروق ذات داللة  ,(قل من خمس سنوات)أ
 (:ج 1114األكاديمي )الناشري ,

المعرفي  االقتصادإلى معرفة درجة توافر مهارات  ,(1117في حين هدفت دراسة )العنزي ,   
نتائج الدراسة رت , وأظهمتوسط بالمملكة العربية السعوديةفي كتب الرياضيات للصف الثالث ال

د العالمي تصاقواال ةجتماعياالفي تغطية جوانب المجاالت التكنولوجية و  وجود قصور وتدن  
 (.د :1117والمحلي )العنزي ,

يم وتنمية المعرفي قد يكون له تأثير في تعل االقتصادفي  ويرى الباحث إن أي قصور وتدن      
لذا فان . دون محتوى معين للتعلممن يمكن أن يتم  أن تعليم التفكير الإذ  ,التفكير لدى المتعلمين
عرض محتوى معين بخبرة  عن طريقفي تعلم مهارات التفكير  كبيراً  ثيراً أبيئة التعلم تؤثر ت

وما وراء المعرفية  ,في تدعيم المهارات المعرفية فاعالً  وهذا يتطلب من المعلم دوراً  ,محددة
د العديد من التربويين وأك(, 131:  1112وقدرتهم على الضبط الذاتي )محمود , ,للمتعلمين

المتعلمين في  اختبار, و عليم مهارات التفكير عالي الرتبةأهمية تفي السنوات األخيرة  يركييناألم
ة في أوجدوا برامج متخصصة لهذه الغاي , إذكونه ناتجًا تعلميًا مستهدفاً  ,تفكيرهذا النمط من ال

عن تشجيع المتعلمين للعمل ضمن  ينمسؤولعد المعلمون , وي  الواليات المتحدةمن  ةمناطق عد
متعلمين على يتم تدريس ال , إذصفيةالمستويات ال جميعت تفكيرية عالية ومتنوعة على مستويا
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 نحو  التي تمكنهم من التفاعل ب والمفاهيمستيعاب والتحليل والتركيب وتقويم الحقائق مهارات اال
ية على مجرد فع ال مع بيئة العالم الحقيقي لحل المشكالت اليومية بداًل من تركيز الجهود التدريس

, ونتيجة السياسات التربوية والمناهج الحديثة في كثير من الدول التي تهتم ذكر الحقائق وتذكرها
ليها إتهي من األهداف التي يجب أن تن وتضعه هدفاً  تفكير عالي الرتبةالبعقول أفرادها نحو 

 عصرويات المدارس في العصر الحالي ولهذا يرى المربون أن من أول ,التعلم والتعليم اعمليت
 إعدادوذلك من خالل  ,هو تعليم المتعلمين مستويات التفكير العليا نفجار المعرفيواال الثورة

فهذا بدوره يحقق التعلم المستقل وحل المشكالت بنشاط وفعالية لدى  ,البرامج التدريبية والتعليمية
 (.111 -111: 1111)العتوم وآخرون , المتعلمين

وتكون  ,مهارات التفكير عالي الرتبة يجب أن تعلم أنلعديد من الباحثين والتربويين يؤيد او     
بعد سن  لجميع المتعلمين بمها في سياق مناسإذا ما تم تقدي ,جميع الموضوعات مناسبة للتفكير

إذ يكون لديهم القدرة على التفكير بمستويات تجريدية مع وجود فروقات فردية في ة؛ الحادية عشر 
التي بدورها تساعد في تحسين التفكير  التعليم استراتيجياتمكان تعلم وباأل ,مقدار التفكير

وجود أهداف عديدة ويؤكد المختصون في التربية العلمية  .(12: 1113للمتعلمين )بشارة ,
ليس كيف يحفظون و  ,ومن األهداف األساسية هو تعليم المتعلمين كيف يفكرون .لتدريس العلوم

إلى أشارت أدبيات التربية العلمية  وقد ,ابها وتوظيفها في حياتهم العمليةستيعاالمقررات من دون 
 ستخداماويتم ذلك من خالل  ,الرتبة وتنميتها لدى المتعلمين تعليم مهارات التفكير عالي إمكان

التدريسية التي تجعل المتعلمين من خاللها يمارسون األنشطة التي  ستراتيجياتمعلمي العلوم لال
هناك مشروعات عالمية و  (.117: 1111,رح التساؤالت )صوافطةتثير تفكيرهم وتشجعهم على ط

هتمامها بالتنور العلمي, ات التفكير عالي الرتبة إلى جانب هدفت إلى تنمية مهارا في العلوم
ومن هذه  ,متنورين علميًا عليهم أن يكتسبوا مهارات التفكير عالي الرتبة ونفلكي يكون المتعلم
 Science Technology Societyمشروع العلم والتكنولوجيا والمجتمع  المشاريع العلمية,

(S.T.S )  ومشروع العلوم والتكنولوجيا والبيئة في المجتمع الحديث ,Science Technology 
And Environment In Modern Society (S.T.E.M.S.) ((Zohar &Dori ,2003 

:146. 
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لذي يمكن فعله لتوليد ا على معرفة ما ,(1111كما ورد في )العتوم  Lipmanويركز       
 كثر للنشاطاتبداعية وتقويمية أا  لتربية نقدية و يمكن فعله لجعل ا لذيا وما ,التفكير عالي الرتبة

 ,التجريدية في ضوء محتوى معين غناء المناهج بالتراكيبإب ىويوص .أو الممارسات الخاصة بها
, ومن الخصائص المميزة للمناخات عليم مهارات التفكير عالي الرتبةلت إذ يمثل خطوة مهمة

تاحة الفرصة للتأمل في حاالت ومواقف من إ ,عالي الرتبة فكيرت التعزز مهاراالصفية التي ت
المعلم  ة بينجتماعياالع التعاون والتفاعالت نها تطرح مواقف واقعية تشجإأي  ,يقيةالحياة الحق

حترام آراء او  جاباتهمإ والدفاع عن ئهماسبة للمتعلمين للتعبير عن آراتتاح الفرصة المن إذ ,والمتعلم
تقصاء ومسؤولية المتعلم عن نفسه والنظر إلى سواال كتشاف وحب المعرفةاالجيع تشو  اآلخرين

 .(133: 1111)العتوم ,الفشل كفرصة للتعلم 

 , إذأجريت العديد من الدراسات المحلية والعربية واألجنبيةوألهمية التفكير عالي الرتبة        
 البحث . وعينة ختلفت أهدافها والمراحل الدراسية لمجتمعا

إلى تحسين  (1111الشامي ,)كما ورد في ( Christi &Julie 1996هدفت دراسة )     
سبانية, وأكدت نتائج لمدارس الثانوية لتعليم اللغة اإلمهارات التفكير عالي الرتبة لدى طلبة ا

قد لوحظ  كما  ستخدموها في مواقف جديدةاقاموا بتطوير منظماتهم الصورية و أن الطلبة  الدراسة
 .(54:  1111الشامي ,)ات المكتوبة ختبار ت القصيرة واالمتحاناالطلبة في اال أداءتطور 

( إلى التعرف على عادات العقل والتفكير عالي الرتبة 1111هدفت دراسة )حسين ,و      
والفاعلية الذاتية ومعرفة الفرق في مستوى عادات العقل والتفكير عالي الرتبة والفاعلية الذاتية 

أن إلى النتائج  وتوصلت .التخصص والمرحلة كليات التربية تبعًا لمتغيرات الجنس و لدى طلبة 
 ,من الفاعلية الذاتية اً ومستوى عالي ,عينة الدراسة يمتلكون التفكير عالي الرتبة بدرجة قليلة نسبياً 

الجنس والتخصص وكذلك أظهرت النتائج أن التفكير عالي الرتبة ذو داللة معنوية لمتغير 
وكذلك وجود عالقة قوية وطردية  ,والمرحلة األولى نسانيوالتخصص اإل ناثرحلة لصالح االوالم

 (.ط :1111مع الفاعلية الذاتية )حسين ,بين عادات العقل والتفكير عالي الرتبة 

إلى التعرف على مستوى التواصل الرياضي والترابط  (1113دراسة )جاسم ,في حين هدفت      
وكذلك العالقة بين التواصل  ,الرياضي والتفكير عالي الرتبة لدى طالبات الصف الخامس العلمي
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, وأظهرت النتائج ة لدى طالبات الصف الخامس العلميوالترابط الرياضي والتفكير عالي الرتب
الفرضي والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات بين المتوسط  إحصائيةداللة  يبوجود فرق ذ

وأوضحت النتائج  ,لصالح المتوسط الفرضي التفكير عالي الرتبة ختبارالصف الخامس العلمي ال
بين مهارات التواصل والترابط الرياضي والتفكير عالي  إحصائيةرتباطية ذات داللة ا وجود عالقة

 (.ح :1113الصف الخامس العلمي )جاسم , الرتبة لدى طالبات

ثير أت اختبارإلى  (1117القرني,) كما ورد في( Jensen&et al ,2014وهدفت دراسة )     
تنمية  فيفي مقرر البيولوجي  ات التي تقيس مهارات التفكير عالي الرتبةختبار مستوى أسئلة اال

 ستخداما بتدريب الطالب على لمفاهيمي لطالب المرحلة الجامعية, ويتم ذلكستيعاب ااال
, وتوصلت الدراسة إلى أن ةالقصيرة في التفكير عالي الرتبة والتفكير منخفض الرتب اتختبار اال

كما عملت على  ,ستيعاب المفاهيمير عالي الرتبة عملت على تنمية االاألسئلة الخاصة بالتفكي
 .(  111: 1117)القرني , للحصول على المعلومات األساسية تشكيل ذاكرة أفضل

د التعلم المستن ستراتيجية ستخداما( إلى تعرف أثر 1117هدفت دراسة )القرني , في حين      
تنمية التفكير عالي الرتبة وبعض عادات العقل لطلبة الصف  إلى الدماغ في تدريس العلوم في

 دال قنتائج الدراسة وجود فر نت وقد بي   ,أنماط السيطرة الدماغية المختلفةذوي  الثاني المتوسط 
بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي  إحصائياً 

وكذلك  ,مرتفع حجم أثرمهارات التفكير عالي الرتبة لصالح المجموعة التجريبية وب ختبارال
بين درجات طالب المجموعة  إحصائياً رتباطية موجبة ودالة اوجود عالقة إلى أشارت النتائج 

 (.أ :1117تفكير عالي الرتبة )القرني ,مهارات ال ختبارالتجريبية في التطبيق البعدي ال

 -:لنقاط اآلتيةبا وتتلخص أهمية البحث

الحديثة لنظريات التربوية إلى اية المستندة إلى البرامج التدريب علم األحياء مدرسيحاجة  -1
  . العلمي والتقني لمواكبة التطور

علم  بحسبالذكاء الناجح في العراق )أول بحث يتناول برنامج تدريبي وفقًا لنظرية  -1
علم األحياء للصف الثاني  مدرسيالمعرفي ل االقتصاد ومتغير كفايات الباحث(
 .المتوسط
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كاءات في تنمية الذ همتس قد ,متنوعةتدريسية  استراتيجياتحتواء البرنامج التدريبي على ا -3
كفايات الذي يسعى لتحسين  للذكاء الناجح والعملي المكونة ياإلبداعالتحليلي و الثالثة 
 علم األحياء . مدرسيالمعرفي ل االقتصاد

هتمام بالبرامج التدريبية المعدة وفقًا الا إلىتوجيه أنظار القائمين على العملية التربوية  -4
 ,أثناء الخدمةفي لتدريب المعلمين  ,الحديثةالتدريسية  ستراتيجياتللنظريات التربوية واال
 العلمي والمهني .مما يسهم بتطويرهم 

مساعدة المتعلمين في مساهمة البرنامج التدريبي المبني وفق نظرية الذكاء الناجح في  -7
يجابًا على تفكيرهم في كيفية مواجهة إبما ينعكس  تعلم مهارات التفكير عالي الرتبة

 المختلفة في واقعهم العملي .المواقف والمشكالت الحياتية 
 عنعلم األحياء  مدرسي المعرفي عند االقتصادفي كفايات  تدريبيمعرفة أثر البرنامج ال -2

 عدة لذلك الغرض .بطاقة المالحظة الم  طريق 
عن عينة البحث  مدرسيتبة لدى طلبة التفكير عالي الر  في تدريبيفة أثر البرنامج المعر  -5

 .  المعد لذلك الغرض التفكير عالي الرتبة اختبار طريق

 Aims of the research :ًهدفاًالبحثًثالثاًا

 -:ما يأتي ,إلى تحقيق يهدف البحث    

 علم األحياء . مدرسيلنظرية الذكاء الناجح ل بناء برنامج تدريبي وفقاً  -1
  :علم األحياء في مدرسيالبرنامج ل فيالتعرف على أثر التدريب  -1

 المعرفي لديهم . االقتصادكفايات  -أ
 التفكير عالي الرتبة لطلبتهم . -ب

  Hypotheses of the research:ًفرضيتاًالبحثًرابعاًا

  -:اآلتيتينالصفريتين وضع الباحث الفرضيتين  ألجل تحقيق هدف البحث الثاني

 مدرسي( بين متوسط  درجات 1,17عند مستوى داللة ) إحصائيةيوجد فرق ذو داللة  ال -1
 نظرية الذكاءل اً علم األحياء للمجموعة التجريبية الذين خضعوا للبرنامج التدريبي وفق
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م يخضعوا ن لعلم األحياء للمجموعة الضابطة الذي مدرسيومتوسط درجات الناجح 
 المعرفي . االقتصادكفايات ل مالحظةالفي بطاقة للبرنامج التدريبي 

( بين متوسط درجات طلبة 1,17عند مستوى داللة ) إحصائيةيوجد فرق ذو داللة  ال -1
نظرية الذكاء الناجح ل اً للبرنامج التدريبي وفق وهمسمدر المجموعة التجريبية الذين خضع 

للبرنامج التدريبي   وهمسمدر ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين لم يخضع 
 التفكير عالي الرتبة . اختبارفي 

 Limitation of the researchحدودًالبحثًً:خامساًا

 -تتحدد حدود البحث باآلتي :

 علم األحياء للصف الثاني المتوسط . ومدرس -: أالحدودًالبشرية -1
 على للبرنامج التدريبي وهممدرسمتوسط الذين سيخضع الطلبة الصف الثاني   -ب

 وفق نظرية الذكاء الناجح .
ًالمكانية -1 ة العامة المديريضمن المدارس المتوسطة والثانوية لقضاء الصويرة ً-:الحدود

 .لتربية محافظة واسط
 .   1113 -  1115  للعام الدراسي الفصل الدراسي األول  -:الحدودًالزمانية -3

  Bounding of the terms:ًتحديدًالمصطلحاتًسادساًا

ًً Training programالبرنامجًالتدريبيً -1
 -:عرفه كل  من     
 بأنه "النشاط المنظم الذي يقدم الى  1993قليمي للتربية مكتب اليونسكو اإل

:  1113" )اليونسكو ,والمعرفي لديهم المهاري المستوى لتنمية وتطوير المتدربين
12.) 

 Gomez& et all,1998 تزويد المتدربين  عن طريقهاأنه " العملية التي يتم ب
 ,Gomez& et allدائهم " )أ تساعدهم في تحسين نقاط الضعف فيبمهارات 

1998: 63.) 
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  شاطات بأنه "مخطط منظم لمجموعة من الموضوعات والن 1111حسن
كساب المعرفة وتطوير المهارات في مدة زمنية اوالفعاليات التي تهدف إلى 

 (.13:  1111معينة " )حسن ,
 ًالنظري ف )مكتب اليونسكو االقليمي للتربية يتبنى الباحث تعري ,التعريف

1113 .) 
 تضمن مجموعة من تبأنه عملية منظمة ومخططة  جرائياًاإًالباحثًيعرفهًو

على وفق نظرية الذكاء الناجح تستهدف  ستراتيجياتالمعارف واألنشطة واال
التي  ستراتيجياتعلم األحياء للصف الثاني المتوسط لغرض تعريفهم باال مدرسي

 .عليها في جلسات تدريبية تدريبهم عن طريق نمي الذكاء الناجح لديهم ت
   Successful Intelligenceالذكاءًالناجحً -1

 -عرفه كل  من :
  قدرة الفرد على تحقيق األهداف وفق معايير معينة  بأنه " 1115أبو رياش وزهرية

الفرد , أي الموجود فيه ذلك والثقافي  جتماعياالضمن السياق  أو خاصة , وذلك
 جتماعياالمع السياق  ءمافه ويعمل على تحقيقها بما يتالأن الفرد يضع أهد

ي اإلبداعون الذكاء الناجح من الذكاء التحليلي و , ويتكوالثقافي الموجود فيه
 (.73: 1112ملي " )البدران وضرغام ,والع

 ,2009 Sternberg أم ,ه "مواجهة الفرد لمشكلة ما سواء أكانت تعليميةبأن 
والعملية لحلها "  ,يةاإلبداعو  ,لناجح للقدرات الثالث التحليليةه استخداماو  ,حياتية

(Sternberg ,2009 :113.) 
   ا الفرد بأنه "نظام متكامل لمجموعة من القدرات التي يحتاج اليه 1111الجاسم

وتحقيق التوازن  التعرف إلى جوانب قوته وضعفه عن طريقللنجاح في الحياة 
 (.171:  1111ية والعملية" )الجاسم ,اإلبداعو  ,القدرات التحليليةبين 

 (.1111,الجاسم يتبنى الباحث تعريف ) ,التعريفًالنظري 
  Competencies of the  knowledge economyالمعرفيًًالقتصادكفاياتً -3

 -كل  من : اعرفه
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   التي  تجاهاتاالجراءات و " مجموعة المعارف والمهارات واإل بأنها 1111القال
 كي يقوم بعمله بأقل قدر من الكلفة والجهد والوقت والتي ال ,يحتاجها المعلم

 (.31: 1111" )القال,يستطيع من دونها أن يؤدي عمله 
 سلوك معين مرتبط بمهام تعليمية في التعليم  أداءنها "القدرة على أب  1111رمو

ة ترتبط بمهمة التعلم وتؤدى بدرجة مناسب  تجاهاتايتكون من مهمات ومعارف و 
تقان من أجل تحقيق األهداف المرجوة وتكون قابلة للقياس والتقويم " من اإل
 (.14:  1111, )رمو

  مادة  أداءبأنها " الكفايات ذات الصلة بقدرة المعلم على  1113 الطويسي
, الشخصيةو لت الكفايات األكاديمية, وتطبيقها وفق مجاالت شم ,تخصصه

التطوير و  ,والتفاعل مع الطلبة االتصالو  ,دارةالقيادة واإلو  بتكار,واال اإلبداعو 
 ,االتصالتكنولوجيا المعلومات و و  ,القياس والتقويمو  ,المهني الذاتي والنمو
  .(41:  1113الطويسي , رشاد المهني " )يه واإلوكفايات التوج

 ( .1113 الباحث تعريف )الطويسي , , يتبنىالتعريفًالنظري 
 ًًو ًالباحث بأنها الدرجة الكلية التي يحصل عليها مدرسي علم  جرائياًاإيعرفها

االحياء للصف الثاني المتوسط )عينة البحث( في بطاقة المالحظة التي اعدها 
كفايات تربوية وعلمية, وكفايات مجاالت ) ةست الباحث لهذا الغرض وتتضمن

اإلنسانية, وكفايات البحث واالبتكار شخصية, وكفايات االتصال والعالقات 
 ت تنفيذية, وكفايات التقويم( .والتنمية المهنية, وكفايا

    Higher order thinking التفكيرًعاليًالرتبة -4
 -عرفه كل  من :    

 Resnich 1987 , نه " مجموعة من بأ (1111نقال عن )العتوم واخرون
وتحلياًل ألوضاع معقدة وفقًا  ,التي تتطلب محاكمة عقليةاألنشطة الذهنية 
الصياغات البسيطة ,  الحلول أوويتضمن حلواًل ويتجنب  لمعايير متعددة
, أي يكون له معنى ما ال أو يكتشف معنى في ,ئهو ينشومهمة المفكر 

العتوم  )"أو الموقف  ,الوصول إلى معنى بالرغم من عدم وضوح الخبرة
 (.111: 1111وآخرون
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  مجموعة من العمليات العقلية المعقدة التي تضم بانه "  1113سعادة
)سعادة, تخاذ القرار"اي وحل المشكالت و اإلبداعمهارات التفكير الناقد و 

1113 :111.) 
  ذاتياً  يماً بأنه "التفكير الغني بالمفاهيم والذي يتضمن تنظ 1113سعيد 

مع ستكشاف خالل البحث والدراسة والتعامل ويسعى إلى اال ,لعملية التفكير
 (.31:  1113مواقف الحياة المختلفة ")سعيد ,

 (.1113تبنى الباحث تعريف )سعادة , ي ,التعريفًالنظري 
 ًبأنه مجموعة من المهارات العقلية التي يوظفها طلبة   جرائياًاإيعرفهًالباحث

التفكير عالي  اختبارفقرات  عنجاباتهم إأثناء  في متوسطالالصف الثاني 
مجاالت )مهارة التفكير الناقد, ومهارة اتخاذ القرار,  ةالمتكون من ثالث الرتبة

الدرجة الكلية التي يحصلون  منوتقاس  ومهارة التفكير ما وراء المعرفة(
 عد لهذا الغرض .الم   ختبارعليها في اال
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 and training programs  Training امجًالتدريبيةالتدريبًوالبًر:ًأولًا

 مفهومًالتدريب -1-1

مرحلة من مراحلها على  ةفي أي يتوقف النجاحتدريب عملية مستمرة ومتكاملة ال أن         
التنمية  في كعنصر رئيسأهمية قصوى  أخذي لذا فهو ,الصحيح للمراحل السابقة لها دا األ
ف ومن ثم يتطلب عناية فائقة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة ضمانًا لتحقيق األهدا ,داريةاإل
ويرجع  االهتمام,يحظى موضوع تدريب المعلمين بالمزيد من (. و 21: 1122,لمحددة )السكارنةا

ربية والتعليم وفي تنمية المجتمع, ويرتبط به المعلم في مجال الت همي يسالذ ذلك إلى الدور المهم
ديننا الحنيف بالنمو  اهتمو  .تربية المستمرة والتعليم المستمررتباطًا وثيقًا بمفهوم الامفهوم التدريب 

( صم محمد )فقام النبي األكر , يقف عند حد,إال حدود اهللال الذي المهني والتدريب المستمر 
رتباطها وذلك ال ألصحابه, وقام بتعليمها ,اليومية بتطبيق هذه المفاهيم في حياته وممارساته

ندي إلى جنة عرضها السموات واألرضطريق يؤ اليمان والعقيدة و باإل أول آية نزلت على  , وا 
نسانً,ًخلقًاًلربكًالذيًخلقسمًاقرأًبا) إذ قال تعالى ,( أمرته بالقرا ة والتعلمقلب النبي )ص

ًوربكًا,ًمنًعلق ًبالقلمقرأ ًالذيًعلم , (5-2) اآلية ,العلق ,(نسانًمالمًيعلمعلمًاًلً,األكرم
 ,حتها السنة النبوية المطهرة مطلقةوكما وض   ,فالقرا ة كما ورد في األمر بها وفي مستهل الوحي

قلً)تعالى , إذ قالالعلما  والمعلمينورفع اهلل شأن   .(122:  2992تقف عند أحد ) عبود , ال
 نبي األكرم, وكذلك أحاديث ال(9(  الزمر, اآلية )والذينًلًيعلمونً,هلًيستويًالذينًيعلمون

نفعنيًبماًاًوً,اللهمًعلمنيًماًينفعني) :كان يقول في دعائه , إذ( العديدة في طلب العلم)ص
هللً,,ًوزدنيًعلماًاعلمتني مه من اهلل تعالى حتى يواصل تعل (ص)وكان  ,(ًعلكًكلًحالوالحمًد
ًسهلًاهللًبهًومنها ) ,, وحثت أحاديثه على ذلكتوفاه اهلل ًيلتمسًفيهًعلماا منًسلكًطريقاا

ًالجنة ًإلك ًًرً,طريقاا ًالعلم ًلطالب ًأجنحتها ًلتضع ًالمالئكة ًيصنعوأن ًبما بن ماجه ا( )ضاا
,1119  :9). 

ً

ً
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ًأهدافًالتدريبًً-2-1

 أن التدريب يهدف إلى تحقيق اآلتي :إلى ( 1121)الكرمي ,  أشار         

 العلم في مجال المستحدثات  توصل إليه , وأحدث ماتزويد المعلم بالمعارف والمهارات
 التكنولوجية .

 واآلرا  الناتجة عن أحدث الدراسات التربوية  ,على كيفية تطبيق األفكار تدريب المعلم
 الفجوة بين النظرية والتطبيق .يساعد في تضييق  والعلمية مما

 الكرمي عمله.  مما يجعله في حالة رضا عن ,دائيةوممارساته األ تطوير قدرات المعلم(
,1121  :17         ) 

 تي :اآلأن أهداف التدريب تكمن في  ( 2991)بشارة ,ذكر  في حين

  ًفي يستجد من معلومات  للتطور العلمي وعلى دراية بكل ما جعل المعلم مواكبا
 مجال تخصصه .

  فع الروح المعنوية بين تحسين جو العمل في المؤسسات التعليمية عن طريق ر
 (99: 2991بشارة ,). المعلمين

  تجعل المعلم قادرًا على أن : أهداف التدريبن أ (2997غا وعبد المنعم ,ذكر )اآلو       

  ًبحيث يمتلك مجموعة من الكفايات التدريسية األساسية . ,ومتحمساً  يكون كفئا 
 جتماعية للمجتمع الذي يعيش فيه ., واالحتياجات الثقافيةلال مدركاً  يكون 
 ي اإلبداععلى التعليم التي تشجع  ,يخطط األنشطة والخبرات في الوحدات الدراسية

 بتكاري .واال
 م المتعلمين بطرائق فردية وجمعيةينظم تعل . 
 غا )اآل وكذلك في تطور المجتمع ونموه . ,يمالعوامل التي تؤثر في عملية التعل يستوعب

 (791: 2997وعبد المنعم ,

هو جديد  ما ندما تساعد المعلمين في مواكبةاف التدريب تتحقق عويرى الباحث أن أهد       
 ,وتزيد من دافعيتهم في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي ,في طرائق التدريس وأساليبها

وكذلك مساعدتهم في الربط  ,تصال الحديثة في الوسائل التعليميةائل االوتوظيف التكنولوجيا ووس
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مهامهم  أدا وكفاياتهم في بحيث ينعكس ذلك على قدراتهم  ,بين الجانب النظري والتطبيق العملي
يجاد الحلول للمشكالت التي تواجههم .و  القرار الصحيح  اتخاذاعدتهم في ومس  ا 

 أنواعًالتدريبًً-3-1

 :نوعين علىحسب وقته بينقسم التدريب        

وفيه يتم تقديم  ,أثنا  الدراسة الجامعيةفي يتم التدريب قبل الخدمة  ,:ًالتدريبًقبلًالخدمةأولًا
 إعداديتم  , إذالمعلومات والخبرات ليكونوا قادرين على القيام بمهام التدريس والتعليم في الميدان

حداث التغييرات ا  ر الجو المناسب لنموهم و وتوفي ,المعلم القادر على تنظيم تعلم المتعلمين
ًالمرغوبة في سلوكياتهم .

له من نتائج  الم ,ركيزة مهمة في مجال التطوير التربوييمثل  ,أثناءًالخدمةًفيًثانياا:ًالتدريبً
في رفع  همالتي تس ,البرامج التدريبية إعداد عن طريقوذلك  ,ملموسة على عملية التعليم والتعلم

ً(27:  1111)الطعاني ,وفق منهاج محدد .على كفايات المعلمين وتنمية قدراتهم المهنية 

ً:ً,ًتشملًاآلتياألساليبًالتدريبيةً-4-1

ًالنظري - ًالتدريب  ,الحوارية الندوةو  ,المحاضرةو  ,عيةالتي تشمل المناقشة الجم: أساليب
 توليد األفكار.و  ,اتالمطبوعو  ,النشراتو  ,القرا اتو 

ًالعملي - ًالتدريب  ,الزيارات الميدانيةو  ,تمثيل األدوارو  ,وتشمل دراسة الحالة :أساليب
التدريب و  ,الحلقة الدراسية الميدانيةو  ,نموذجية التدريبيةلدروس األاو  ,ورش العملو 

 المختبرات .و  ,التعليم المصغرو  ,التعاوني
 ,الحاسوب ستخداماالتدريب بو  ,دوتتمثل في التدريب عن بع :أساليبًالتدريبًالذاتي -

 .(29:    1119)هالل , الحقيبة التعليمية ستخداموا ,التعليم المبرمجو 

 

ًًًًً

ً
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ً ًسيتناول ًالبحثالباحث ًهذا ًالتدريبالنًوًفي ًمن ًالثاني ءًالخدمةًأثنافيًًوهوًالتدريبً,ع
 رتباطهًببحثهوذلكًلً,بشيءًمنًالتفصيل

 أثناءًالخدمةًفيًًالتدريبً-5-1

ن المشاركين فيه من هو كل عمل منظم ومخطط له يمك   ,أثنا  الخدمةفي  يقصد بالتدريب      
ة المستجدات في الخبرات الثقافية والمهنيعن طريق الحصول على المزيد من  النمو في مهنتهم

ويزيد من طاقات  ,التعليم والتعلم تيفع من مستوى عمليوالتخصصية وكل ما من شأنه أن ير 
موجب فلسفة واضحة وأهداف معينة جتماعي با إطارفي و  ,ية في خطة مدروسةنتاجالمتدربين اإل

  ( .22: 1121العفون وحسين ,)

أثنا  الخدمة يعمل على تزويد المعلم في إلى أن التدريب ( 2999 )الحماحميويشير       
التي المعارف والمهارات  ستخدامال مطلوبةالعلمية والعملية ال اتتجاهاالباألساليب والخبرات و 

عدادوظيفته الحالية و  دا وذلك من أجل تقديم األفضل أل ,أو تلك التي يكتسبها ,يمتلكها ه للقيام ا 
 (.25: 2999الحماحمي,) اجاته التدريبيةحتيوفق مخطط علمي ال المستقبليةيفية بالمهام الوظ

ًتهاًفيًالتدريبًأثناءًالخدمةاواألسسًالواجبًمراعًمبادئالً-6-1

أثنا  الخدمة في التدريب للمعلمين ( أنه حتى تنجح عملية 1119ئزة ,ذكر )الهاشمي وفا       
 واألسس اآلتية : مبادئالينبغي مراعات 

  والمشاركة  لتزامتقبل هؤال  المعلمين للتعلم واال معرفة أهداف التدريب مسبقًا تزيد منأن
 . ةوالحماس

  يحتاج المعلمون المتدربون إلى الشعور بأن البرنامج التدريبي ومحتوياته المنوعة قد
 وتشبع حاجاتهم إلى التعلم والنمو المهني . صممت بحيث تلبي ظروفهم الخاصة

 ا هموتقدر آر  ,ة تحترم فيها شخصياتهممعاملتهم معامل . 
 أعمالهم أدا وعادات قديمة قد تكون عائقًا في المتدربين لديهم أفكار  ينأن هؤال  المعلم, 

العمل على تخليصهم من  األخذ بالحسبانة لذا ينبغي على القائمين على الدورات التدريبي
 هذه األفكار والعادات قبل أن يتعلموا شيئًا جديدًا.
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 بحيث تبين لهم مدى نموهم في  ,دائهمأالراجعة للمعلمين المتدربين عن  تقديم التغذية
لذا ينبغي أن تكون هناك فرصة لتعرفهم على  ,أثنا  الخدمةفي الدورات التدريبية 

 . إليهمستواهم الحقيقي الذي وصلوا 
 الذين  ,لكي تالئم الفروق الفردية بين المعلمين المتدربين ,ساليب التدريبالتنوع في أ

 (919 – 911:  1119لهاشمي وفائزة ,)ا. ق مختلفة ومتنوعة ائيحتاجون إلى طر 

في فرها في التدريب اإلى األسس والمعايير الواجب تو ( 2995, الخطيب وأحمدا أشار)بينم   
 أثنا  الخدمة باآلتي :

 التعلم والتعليم . مبادئرتكاز على قوانين و اال 
 ق واألساليب التدريبية مالئمة لحاجات المتدربين وقدراتهم .ائن تكون الطر أ 
  المتدربين من حيث يكون جماعات كبيرة أو صغيرة .مجموعات حجم 
 وجد فيها المتدربونماكن التي يعتبار األاألخذ بنظر اإل . 
 الفنية المؤهلة للتدريب . لمالكاتمكانات البشرية واتوفير اإل 
 تهيئة الجو و  األجهزة والمعدات ,و  ,)القاعات المتمثلة بـيالت المادية للتدريب توفير التسه

 (.المناسب
 (.ت البرنامجمكانات المالية )ميزانية تغطية نفقااإل 
  الوقت المناسب لذلك . ختياراالزمن المخصص للتدريب و 
 2995, )الخطيب وأحمد ذلك مسبقًا. ةومراعا  السائدة لدى المتدربين اتتجاهاال  :

211- 212) 

ًأثناءًالخدمةفيًدواعيًالتدريبًً-7-1

 هي جعل المعلمين مواكبين للتطوير والتجديد , ,أثنا  الخدمةفي أن غاية التدريب         
 ( إلى اآلتي :1121أشار)العفون وحسين, ,براز دواعي التدريب في أثنا  الخدمةوإل

   بل  ,لم يعد المعلم السلطة المطلقة في الصف إذ ,المعلم من األدوار المتجددةن مك  ي
 الفرص للتعليم . يئلذي يدير المواقف التعليمية ويهأصبح هو ا
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 ية وزيادة كفا ة التربويين بغ ,دا األيعمل التدريب على تحسين  , إذالمعلم أدا حسين ت
 . نفقاتية بأقل النتاجالوصول إلى درجة عالية من اإل

 لى إلبي التدريب رغبة المعلم وحاجته ي إذ ,تاحة الفرصة للنمو المهني والترقي الوظيفيإ
 وقدرته على تحسين مهاراته . ,التعليم المستمر لزيادة كفا ته في العمل

 خر تطورات في النظريات التربويةتظهر بين الحين واآل إذ ,تطور النظريات التربوية, 
 أو المجتمع .,وفي الفلسفات التربوية التي تعتمدها الدولة

 المعلمين مهما كانت على درجة عالية  إعدادن مناهج إ ,لعلوم وطرائق تدريسهاتطور ا
أن يمد المعلم  ,من الجودة ال يمكن لها في عصر يحفل بالتطورات والتغيرات المستمرة

 دمة .بحلول للمشكالت الكبيرة التي تظهر في أثنا  الخ
 يتعرض المعلم في حياته الوظيفية في عصرنا  إذ تصال,اال تطور التكنولوجيا ووسائل

وفي مجال  ,الراهن إلى متغيرات متسارعة في مجال العلوم وتطبيقاتها التكنولوجية
 (11 -12:  1121)العفون وحسين , تصاالت .وسائل المعرفة واال

 :اآلتي (1129)قطامي , ذكر في حين    

  نجازات ذهنية أكبر لدى إطاقات المعلمين الذهنية لتحقيق  مكن أن يحسنيأن التدريب
 المعلمين .

  ًال.فع   لتحقيق أثر أن كل أسلوب تعليمي جديد يتطلب تدريبا 
  وأن توفير ذلك أساسي لتحقيق  ,يجابية بين المتدربينإيجاد عالقات إيساهم التدريب في

 (591 -595:  1129)قطامي , المدرسي .التوافق بين ثقافة المجتمع 

ًأثناءًالخدمةفيًأهميةًالتدريبًً-8-1

عن طريق عالج أوجه  ,يةنتاجفي زيادة الكفاية اإلفي أثنا  الخدمة التدريب تكمن أهمية        
ات لزيادة الخبرة اتجاهو  أو تزويد العاملين في التعليم بكل جديد من معلومات ومهارات ,القصور
( 1115ر )محمد وسهير,وذك .اتهيتمكن المعلم من تطوير قدر  عن طريقهو  الكفا ة الفنيةوصقل 

 :تياآل عن طريقأثنا  الخدمة في مكانية النظر إلى أهمية التدريب إب

ات ذات عالقة مباشرة بمهنتهم اتجاهتدريب المتدربين معارف ومهارات و يكسب ال -
 وتساعدهم في تطور أدوارهم .

 على اآلخرين . عتمادوالقدرة على العمل من دون اال ,بالنفسكسابهم الثقة إ -
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 لدى المعلمين المرونة والقدرة على التكيف في حياته العملية .ينمي التدريب  -
الحالي لألفراد  دا األيرتكز على تحسين  ومخططاً  منظماً  التدريب بوصفه جهداً  -

 والجماعات على حد سوا  .
لى تقليل نسبة إفزيادة المهارات والكفا ات تؤدي  ,يساعد التدريب في تخفيض النفقات -

 (219:  1115)محمد وسهير , األخطا  في العمل .

 النقاط اآلتية : ,أثنا  الخدمةفي  ( إلى أهمية التدريب1122ويضيف )السكارنة ,    

 الحديثة في التدريس . اتتجاهاالتحسين ر وظيفي كمًا ونوعًا في نجاإ -
 تصال .التكنولوجيا الحديثة ووسائل اال ستخداما -
األساس الذي يمكن أن ينطلق في التعليم يوافر ف ,ستكمال دور الجامعات والمدارسا -

معلومات لألفراد والجماعات في نجد التدريب يشمل تنمية المهارات والإذ  ,تنمية المجتمع
 (12: 1122)السكارنة , نسانية متساندة .إات قامة عالقا  والتعاون و  ,تصالاال

الحديثة في  اتتجاهاالأهمية في تحسين في أثنا  الخدمة أن للتدريب  يرى الباحث      
يؤدي  وبالتالي ,مما ينعكس إيجابًا في تحسين نوعية التدريس ,التدريس عند المتدربين المدرسين

 عند المتعلمين .إلى زيادة التحصيل 

  Training  programsالبرامجًالتدريبيةًً-9-1

واألهداف المطلوب  ,التدريبية حتياجاتاالاألداة التي تربط  ,مج التدريبيي عد البرنا        
تحقيقها من البرنامج والمواد واألساليب والموضوعات التدريبية بعضها مع بعض بطريقة عالئقية 

عني التدريبية ت حتياجاتاالو  . (91:  1121شرية )العفون وحسين ,منظمة بهدف تنمية القوى الب
تعني الحاجة وجود فجوة  ,تنمية القوى البشرية إطاروفي  ,وجود نقص أو تناقص بين وضعين

و ألك الفجوة نتيجة نقص في المعارف وتحدث ت ,مرغوب فيه أدا و  ,واقعي أدا  ,ينأدا بين 
التدريبية عملية مهمة وحاسمة  حتياجاتاالوأن عملية تحديد  ,لدى الفرد اتتجاهاال أو المهارات

وأهمها تحديد  ,وذلك ألنها األساس لكل عناصر العملية التدريبية ,لفعالية البرنامج التدريبي
 ,البرنامج التدريبي ويموكذلك تق ,ونشاطاته ,وتصميم محتوى البرنامج التدريبي ,األهداف التدريبية

 ,في تلك العمليات الفرعية صحيحاً  التدريبية يعد مؤشرًا يوجه التدريب توجيهاً  حتياجاتاالفتحديد 
ر دقيق يكون التدريب بال غي نحو  أو تحديدها ب ,التدريبية حتياجاتاالغياب تحديد  في حالو 

وتأتي مرحلة تصميم البرامج  (.21: 1111لجهد والمال )الرشايدة ,ضاعة للوقت واا  فائدة و 
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وتتضمن مرحلة تصميم أو  .اإلحتياجاتالتدريبية لكي تفي بهذه  حتياجاتاالديد التدريبية بعد تح
 :اآلتي تخطيط البرنامج التدريبي

 وضع محتوى خطة التدريب .أو  ,تحديد الموضوعات التدريبية -
 تحديد تتابع الموضوعات في البرنامج التدريبي . -
 الوسائل التدريبية . ختيارا -
 نعقاده .إمدة البرنامج التدريبي ومكان  -
 المتدربين ختيارا -
 المدربين ختيارا -
 (291 -215: 1122)السكارنة ,.  بميزانية التدري إعداد -

( بأن تركز برامج تدريب المعلمين الحديثة على مجموعة 1112,وأحمد أوضح )الخطيب و     
 :أهمها األساسية, مبادئالمن 

 نظري للتدريب .نموذج أ أو ,إطار عتمادا 
 . وضوح وتحديد أهداف برنامج التدريب 
 . تلبية الحاجات المهنية للمتدربين 
 ات في البرنامج التدريبي .ختيار وتعدد اال ,التصاف بالمرونةا 
 . توجيه برنامج تدريب المعلمين نحو الكفايات التعليمية 
 البرنامج التدريبي لنتائج البحوث والدراسات العلمية . ستثمارا 
 تكنولوجيا التعليم . ستثمارا 
 مبدأ التدريب المتعدد الوسائط . إعتماد 
 . (91 – 11:  1112,وأحمد )الخطيب تفريد التعليم 
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ًمدخلًالنظمًللتدريبًً-11-1

مركب من مجموعة من العناصر لها وظائف  ( أن النظام هو كل  1111ذكر )ملحم ,       
, وأن هذا النظام غيره منوله سمات تميزه  ً,ويؤدي هذا الكل نشاطًا هادفا ,وبينها عالقات منظمة

 تي :لتي تحيط به , ويتميز النظام باآليقيم عالقات مع البيئة ا

 البيئة التي يعيش فيها . منوله حدوده المعينة تميزه  ,لكل نظام كيان خاص به 
  ومن هو خارجها يسمى  ,يقع داخل حدود النظام ؤه جزاأكل عنصر من عناصر النظام و

 بيئة النظام .
   هذا الترابط والتكامل . عن طريقبط ومتكامل تقوم بوظائفها مترا عناصر النظام كل 
 مخرجات محددة يزود بها األنظمة  إنتاجوهو المسؤول عن  ,للنظام أهدافه ووظائفه

 األخرى في البيئة .
 يكون منفصاًل عن العناصر دون أن من  ة ماكل عنصر من عناصر النظام يؤدي وظيف

 األخرى .
 (792: 1111)ملحم ,  النظام ويتأثر به . فيكل ما يوثر  ,يقصد ببيئة النظام 

من المداخل الفكرية التي ي عد  ,مدخل النظم للتدريب أن ( 1111في حين أكد )الرشايدة ,  
وتبيان  ,عناصرهتتبنى وجهة نظر شمولية تتناول الموضوع الذي يتصدى له الباحث بتحليل 

 يتكون من العناصر اآلتية : إذ ,وعالقاتها المتبادلة معا ,ترابطها

 وتشمل اآلتي :ً,المدخالت -2-21-2
وكذلك يشمل المدربين , ما تتمثل في األفراد الذين يتلقون تدريباً , مدخالت بشرية -

 والمحاضرين ومعاونيهم .
موال التي تنفق واأل والقاعاتوالوسائل المستخدمة   جهزةي األتتمثل ف ,مدخالت مادية -

 في التدريب .
يطرحها المدربون  والنظريات التي يدخل ضمنها األفكار ,ق واألساليبائالمعلومات والطر  -

:  1111)الرشايدة ,ق التدريبية المستخدمة في التدريب .ائساليب والطر واأل ,والمتدربون
25) 
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الهدف منها  ,عناصر النظاموهي مجموعة التفاعالت التي تحدث بين  ,العمليات -1-21-2
 ,عمليات التدريس, و المعلم إعداد: ومنه ,هو الحصول على المخرجات المطلوبة

 ,بالمتعلم عالقة المعلمو  ,جميع األنشطة للمتعلمينو  ,التفاعل بين المعلم والمتعلمو 
بد منها  ال ,ويقوم كل نظام بعمليات أساسية ,وأساليب التقويم المختلفة ختباراتالاو 

 لتحقيق أهداف النظام :
  .وتمثل تحول المدخالت إلى مخرجات ,عمليات تحويل -
وتمثل العمليات التي تحافظ على بقا  النظام نشيطًا كما تحافظ على  ,عمليات صيانة -

 صيانته .
)ملحم ,  وضبطه من أجل تحقيق أهدافه .  وتهدف إلى مراقبة النظام ,عمليات ضبط -

1111 :799)                      
هي النواتج النهائية التي يحققها النظام نتيجة للعمليات والتفاعالت التي  ,المخرجات -9-21-2

ماهر يتصف   ذه المخرجات الوصول إلى معلم كفومن ه ,حدثت بين المدخالت
وتتوقف  ,هدافاأل في تي تم تحديدها مسبقاً لا بالقدرات والكفايات المرغوب فيها

وما ينتج من   ,المخرجات على نوعية المدخالت ومستوى العملياتجودة هذه 
 هما : ,نوعين من المخرجات مثلزمنية من تشغيله ي مدةالنظام بعد 

ا بحيث تصبح هذه المخرجات مدخالت إليهلحاجته  , ينتجها النظامرتداديةامخرجات  -
 جديدة للنظام .

 , فاألنظمة تتفاعل اإليه, ينتجها النظام ليزود بها أنظمة أخرى تحتاج مخرجات نهائية -
خر ومخرجات النظام مدخالت لنظام آكون مدخالت النظام مخرجات لنظام بينها بحيث ت

 وهكذا . ,ثالث
ا في ضو  إليهالتي تم التوصل  ,وهي عملية تحليل المخرجات ,التغذيةًالراجعة -7-21-2

وكذلك  ,هدافللتعرف على مدى تحقيق هذه األظام األهداف الموضوعة للن
ويتم التعرف على التغذية  ,قوة والضعف في عناصر النظام كافةتشخيص نواحي ال

دوات المناسبة األ ستخداماب  لمستمرةوالمراجعة ا ,عملية التقويم عن طريقالراجعة 
 . (19 – 12:  1115وسهير ,)محمد لذلك 
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ًالتاليًيبينًالنظامًالتدريبيًعلكًوفقًمنحكًالنظمًًمخططالًًًًًًًًًًًًًًًً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 (2)مخطط                                       

 (21:  1111حى النظم  )الرشايدة ,النظام التدريبي على وفق من              

           

ً

ًًًًًًًًًًً ًًًًًًًً ًًً

ً

ً

 المدخالت

 مدخالت بشرية

 ماديةمدخالت 

 معلومات 

ق واساليب ائطر

 تدريبية

 العمليات

 عمليات البحث 

 االحتياجاتحصر 

 التدريبية

عمليات وضع 

 األهداف 

 تصميم البرامج 

 تنفيذ البرامج

 التقويم والمتابعة

 المخرجات

نتائج تتعلق 

 بالمتدرب 

)معلومات,مهارات 

 ات (,اتجاه

 التغذية الراجعة     
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ًًًًًًًًًًً  التعليمًوالتعلمًكنظامًًتيعمليًيمثلًعناصرًتاليًالًمخططالًًًًً

 المدخالت                                      العمليات                           المخرجات                   

 

 

  

 

 

 

 

ً

ً

ً

ً(1)  مخطط   ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 (772: 1111التعلم كنظام )ملحم , التعليم و  تيعملير ناصع             

 مدخل النظم في التدريب  ستخداماأهمية  -22-2

والتدريب له أهمية كبيرة تنعكس  مدخل النظم في التعليم إستخدام( أن 1111أكد )فهمي ,    
 :اآلتي كمن أهميته في يجابًا على التعليم والتدريب , وتإ

  .يساعد في رفع كفا ة التعليم والتدريب -
  .جعل المواد التعليمية والتدريبية جاذبة للمتعلمين والمتدربين -

 اختيار

 المحتوى 

 وتحديده 

 األهداف  اختيار

 وتحديدها 

قياس السلوك 

 القبلي 

 

 اختيار -

 استراتيجيات

 التعليم والتعلم

 

تنظيم المتعلمين  -

في فرق 

 متجانسة

 

تحديد الوقت  -

 المطلوب

تحديد المكان  -

المناسب للتعليم 

 والتعلم وتنظيمه

 

المواد  اختيار -

 التعليمية 

تقويم التعلم 

 المعلم  وأداء

تحليل التغذية الراجعة من قبل 

 المعلم والمتعلم 
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  .والمتغيرات في جميع المجاالت ,يساعد في تنمية القدرة على تحليل األحداث -
  .اإلبداعينمي مهارات التفكير العليا كالتحليل والتركيب والتقويم و  -
  .يجابي مع المواد التعليمية والتدريبيةتعلمين والمتدربين في التفاعل اإليساعد الم -
 (1:  1111)فهمي ,.نظومي لدى المتعلمين والمتدربين ينمي القدرة على التفكير الم -

وذلك  ,سيعتمد الباحث في بنائه على مدخل النظمف البحثإلى برنامج هذا ما بالنسبة إ      
 عتمادالحديثة التي يمكن اال اتتجاهاالمن األساليب و  بوصفهوب عتقاده بأهمية هذا األسلال

ويتم  ,إذ يمكن من خالله ضبط العملية التدريبية ككل, عليها في تصميم وبنا  البرامج التدريبية
حداث المخرجات إلغرض  مطلوبةوتهيئة العمليات ال ,ةذلك عن طريق تحديد مدخالت المنظوم

التي يتم فيها  ,التغذية الراجعة والبيئة نجازها منإلى ستدالل عالتي يمكن اال المطلوب تحقيقها
 . البرنامج التدريبي

           ً The theory  of  intelligence  successful اجحنظريةًالذكاءًالن:ًثانياًا

 ,( لمفهوم الذكا  Sternberg  Robert)لفكر طات التطويرحدى محإت عد هذه النظرية         
سميت بتحليل  ,إذ 2911التي بدأت بظهور نظرية مكونات تجهيز المعلومات في عام 

ثالثة  الثالثية في الذكا  التي تشملالنظرية  2925في عام ( Sternberg)قترح او  ,المكونات
ا  بطريقة مبرمجة, ومع وتحاول أن تفسر الذكمع بعض  بعضها تتفاعل فرعية نظريات أو أبعاد
في مفهومه للذكا   Sternberg ع  وس   2991عقد على نظريته وبالتحديد في عام  نحو مرور

فصاغ نظرية  ,ميادين الحياة جميعى النجاح في بالحديث عن المؤثرات الخاصة التي تؤدي إل
ظرية فرعية من النظرية الثالثية عن نوع من أنواع الذكا  التحليلي عبرت كل ن إذ ,الذكا  الناجح

أوسع من نظريات الذكا   عدوت   (.272:  1121ذكا  العملي )الجاسم ,ي والاإلبداعوالذكا  
ي الحياة ضمن السياق ف الذكا  من حيث قدرة الفرد على تحقيق أهدافه ففهي تعر   ,التقليدية

لى قدرة الفرد إفي حين تشير التعريفات التقليدية للذكا   ,يعيش فيهالذي  جتماعيالثقافي واال
ويؤكد  (.112:  1127ل التجربة )قطامي ,والتعلم من خال ,على التكيف مع البيئة

Sternberg  دا األومكونات ما بعد  ,دا األ ختالف الشكل الذي ينبغي أن تقاس به مكوناتا 
الثقافي والحضاري  طاروهو بذلك يبرر أهمية اإل ,الفرد ختالف المجتمع والبيئة التي نشأ بهااب
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عد ذكية في ثقافة من هذا فأن األفعال التي ت   نطالقاً او  ,الذي يعرف من خالله مفهوم الذكا 
 ( .Sternberg ,1998:124عد وال تمت للذكا  بصلة في بيئة أخرى )ت معينة ربما ال

نظام متكامل من  هوالذكا  الناجح إن ( Sternberg &Grigorinko ,2003)ذكرو           
 ,جتماعيرفه الشخص ضمن سياقه الثقافي واالكما يع ,للنجاح في الحياة مطلوبةالقدرات ال

الوقت وفي  ,مكانمنها قدر اإل فيداجح يميز نقاط القوة لديه ويوالشخص الذي يتمتع بالذكا  الن
 شخاصكما يتميز األ ,أوالتعويض عنها اق لتصحيحهائص نقاط ضعفه ويجد الطر يشخ   نفسه

التوازن في عن طريق  نهم يتكيفون ويشكلون ويختارون البيئاتأالذين يتمتعون بالذكا  الناجح ب
  Sternberg &Grigorinko,2003 :219).والعملية) يةاإلبداعهم للقدرات التحليلية و ستخداما
يمكن  لفهم طبيعة الذكا  الناجح عد مفتاحيةأربعة عوامل رئيسة ت   تكون على هذا وبنا   

 :تلخيصها في النقاط اآلتية

  لتحقيق النجاح  مطلوبةجموعة متكاملة من القدرات الم ستخداماعلى هو القدرة  ,الذكا
جتماعي الثقافي والسياق اال في الحياة ضمن عالقات متبادلة بين المعايير الشخصية

  .للفرد
 فادةواإل ,دراك مواطن القوة لديهإد على النجاح على مدى قدرة الفر  يتوقف تحقيق 

يجاد السبيل لتصحيحها ا  و  ,عتراف بمواطن الضعفوفي الوقت ذاته اال ,القصوى منها
 والتعويض عنها .

 البيئات . ختياراوذلك عبر التكيف وتشكيل و  ,التوازن بين المهارات 
  الجاسم والعملية .ية اإلبداعالتوازن بين القدرات التحليلية و  عن طريقالنجاح يتحقق(

,1121  :251- 257) 

ًبنيةًنظريةًالذكاءًالثالثيًًً-1-2

نظريات  وتشتمل على ثالث ,نظرية معالجة المعلومات إلى( Sternberg)تستند نظرية        
وهذه النظريات الثالث  ,النظرية السياقيةو  ,رية التجريبيةالنظو  ,هي النظرية التركيبية ,فرعية

. وكيف يستخدمون الذكا  للتفاعل مع بيئتهم ,العالم العقلي الداخلي للمتعلمينتستخدم لتوضيح 
 ما يلي توضيح لهذه النظريات : وفي
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       Componentasal sub theoryالنظريةًالتركيبيةًًً-1-1-2

 ,تعرف هذه النظرية الفرعية مكونات معالجة المعلومات التي تفعل التمثيل الداخلي للخبرة     
أن الذكا  يمكن  Sternbergويرى  ,ة الداخلية للمتعلمالفعاليات العقليوتستخدم كذلك لوصف 

 ,والعالم الخارجي للفرد ,وعالقتها بالعالم الداخلي ,شتماله على ثالثة جوانبافهمه من خالل 
:  1111أبو جادو,)لمين الداخلي والخارجي الخبرة التي تتوسط العالقة بين العا عن طريقوذلك 
11- 11.) 

 :وهي ,بين ثالثة أنواع من مكونات معالجة المعلومات Sternbergوقد ميز    

  Meta componentsوراءًالمكوناتًًماً-2-1-1-أ

وهناك  ,الفرد للمهمة أدا وهي عملية ضبط عليا تستعمل لتنفيذ التخطيط والمراقبة وتقويم      
 أهمية في السلوك الذكي : نها األكثرإورا  معرفية يعتقد  عشرة مكونات ما

 عتراف بوجود مشكلةاال -
 التعرف على طبيعة المشكلة  -
 المهمة دا العناصر الدنيا غير التنفيذية أل مجموعة من ختيارا -
 المهمة متضمنًا العناصر الدنيا  دا أل ستراتيجيةاال ختيارا -
 .تمثيالت عقلية واحدة أو أكثر للمعلومات ختيارا -
 .نتباه قرار لتحديد مصادر اال اتخاذ -
 وما لم يتم  ؤهوما تم آدا المهمة أدا مراقبة أو تتبع حدوث  -
 المهمة  أدا فهم التغذية الراجعة الداخلية والخارجية المتعلقة بنوعية  -
 ثرًا بالتغذية الراجعة أمعرفة كيفية السلوك مت -
 (911 -912:  2992,)السرور ة.نجاز العمل نتيجة التغذية الراجعإ -
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 Performance componentsًدائيةًالمكوناتًاأل -1-2-2-ب

 ومن أمثلتها : ,ورا  المكونات وتتمثل في تنفيذ تعليمات ما

 ستدالل للربط بين محفزين ذوي صلة .اال ستخداما -
 ومختلفين في جوانب أخرى . ,ستنتاج العالقات بين مثيرين متشابهين في بعض النقاطا -
:  1121)الجاسم , سابقًا على حالة جديدة مشابهة . إليهستنتاج تم التوصل اتطبيق  -

251) 

      ً Knowledge aquistio componentsالمعرفةًًكتساباكوناتًمً-2-1-1-ج

 وتتكون من اآلتي : ,وتخزينها في الذاكرة تعلم معلومات جديدةوهي العمليات المتضمنة في  

 ً Selective encodingيًختياًرالترميزًال -

ستخالص وفصل المعلومات الجديدة ذات الصلة عن المعلومات ا عن طريقهاوهي عملية يتم   
 الجديدة التي ليس لها صلة .

 ً Selective combinationيًختياًرالتجميعًال -

ي بطريقة معينة تزيد إختيار تجميع المعلومات التي تم ترميزها بشكل عن طريقها عملية يتم    
 التماسك الداخلي لهذه المعلومات .بدورها من 

 ً Selective comarationيةًختياًرالمقارنةًال -

مع المعلومات  ,ياً ختيار اثم تجميعها  ,في هذه العملية يتم ربط المعلومات التي تم ترميزها    
يثًا مع البنى لزيادة الترابط بين البنى المعرفية التي يتم تنظيمها حد الموجودة أصاًل في الذاكرة

 .(Sternberg &Grigorenko,2003:218)المعرفية السابقة 

 ً Experiential sub theoryالنظريةًالتجريبيةً -2-1-2

تشير إلى معيار قياس الذكا   , إذهذه النظرية تربط بين الذكا  والخبرة التي يمر بها الفرد   
 :يهما تحدى المهارتين التاليتين أو كلإفر ايعتمد على تو الذي 
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التعامل مع المهمات الجديدة ومتطلبات الموقف وهي القدرة على , الجدة أو الحداثة -
 الجديد .

وهي القدرة على معالجة المعلومات ذاتيًا سوا  كانت هذه المعلومات معقدة أم , األتمتة -
بسيط وسهل في حين  بنحو   فاألفراد المتميزون بالذكا  ينجزون هذه المعالجة ,بسيطة

 1125)جابر, .المهمة نفسها ينجزوا  ورقابة حتى  إلى ضغط  د األقل ذكا فرايحتاج األ
 :211) 

 ً Contextual sub theory(ًالنظريةًالسياقيةً)البيئية -3-1-2

للسلوك الذكي هو  أن الهدف الرئيس (Sternberg)  عتقاداتعكس هذه النظرية الفرعية      
مكونات معالجة المعلومات لديهم للتكيف مع ولعمل ذلك يستخدم األفراد , تحقيق األهداف العملية

ويرى  (.92: 1111)أبو جادو, التي تنسجم مع قدراتهم تشكيل البيئة أو لتعديل متطلبات بيئاتهم
Sternberg)) ن تفهم بشكل كامل خارج يمكن أ أن تضمينات هذه النظرية في الذكا  البيئي ال

أو من ثقافة  ,من بيئة إلى أخرى نفسهللشخص ربما تختلف  و ,جتماعي الثقافيالسياق اال
 ,أعلى في بيئة أخرى قد يظهر ذكا  في بيئة معينة ربما نجد شخصًا أقل ذكا  و ,خرىأل

مكانية فهم إوهذا يوضح عدم  ,فالذكا  الهادف مرتبط بالعالم الحقيقي للفرد ,والعكس صحيح
                .الذي يعيش فيه الفرد ,الذكا  المتميز خارج نطاق البيئة والثقافة والمجتمع

Sternberg et al.,2000:87)). ثي ترى أن الذكا  ن نظرية الذكا  الثالإ :وخالصة القول
 نساني يتضمن تفاعاًل بين ثالثة عوامل :اإل

 .السياق البيئي الذي يحدث فيه السلوك الذكي  -
 .فهمة للمهماتسياق الخبرة الذاتية للفرد الذي يتوقع أن تؤثر في طريقة  -
 .المهمة نجازالمعرفية التي يقوم بها الفرد إل العمليات -

 الناجحًًمكوناتًالذكاء -1-1

 ً Analytical  intelligenceالذكاءًالتحليليًً-1-2-2

جرا  عمليات إيتمثل بقدرة الفرد على  ,أن الذكا  التحليليإلى ( 1127أشار )قطامي ,        
جرا  عملية المقارنة بين األشيا  بحيث تصبح هذه او  األمورالتحليل والتقويم والحكم على 

 عد الذكا  التحليلي موازياً للفرد يؤديه بصورة طبيعية في كل موقف وي   معتاداً  أدا ليات العم
فهو يتضمن القدرة  ,في التحصيل األكاديمي للفرد دورًا رئيساً  ؤديالذي ي لمفهوم الذكا  التقليدي
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وعلى الرغم من أهمية  (.111:  1127األفكار المختلفة )قطامي, ويمعلى حل المشكالت وتق
لكنه  ,عالمة فارقة للذكا  الناجح وتحقيق حلول جيدة وهو القرارات اتخاذذكا  التحليلي في ال

بل هو الخطوة األولى التي تتشابك أو تتفاعل مع الذكا   ,ضمانًا للنجاح في الحياة مثلي وحده ال
العملي ومن األمثلة على الذكا  التحليلي تشجيع المتعلمين على القيام ي والذكا  اإلبداع

 تية :جرا ات اآلإلبا

 متال . مثل تحليل نظرية الضغط واال ,التحليل -
 ختالف بين الساق والجذر في النباتات .يجاد أوجه الشبه واالإمثل  ,المقارنة -
 نسان .ويم محاذير عملية نقل الدم في اإلمثل تق ,التقويم -
 جسام أثقل من وزنها .أمثل تفسير حمل الحشرات لرفع  ,التفسير -

                                              (221 Sternberg&Grigorenko,2003:) 

 ً Greative  intelligenceيًالبداعالذكاءً -2-2-2

يجاد إو الذي يستطيع المتعلم من خالله ه ,ياإلبداع( أن الذكا  2992ذكر )الوقفي ,       
وبذلك يستطيع المتعلم تجاوز , التخيلو , كتشافاالو  ختراع,ويتضمن اال ,أشيا  غير مألوفة
 (.515: 2992ية )الوقفي ,اإلبداعمن الموقف وتوليد األفكار  إليهالمعلومات المقدمة 

تعامل يتضمن قدرتين أساسيتين تتعلق األولى بالقدرة على ال ( 1127وأضاف )قطامي ,      
 ,دائيةوتنظيم المكونات األ ,على الخبرات السابقة عتماداال عن طريقمع الخبرات الجديدة 

وترتبط القدرة الثانية بتحويل المهارات الجديدة المتعلمة في المواقف التي لم يسبق مواجهتها من 
 (.111: 1127نتباه والتذكر )قطامي ,الكثير من االقبل إلى مهارات آلية ال تستغرق 

, ي تشجيع المتعلمين على الخلقي يعناإلبداع( أن التعليم Sternberg ,2004وأشار )    
ن ليس فقط التشجيع , ويتطلب من المعلميوالتنبؤ, فتراضاإلو , والتخيل, كتشافاالو , واالختراع

نما يكافأ المتعلمون  (. Sternberg ,2004:9عليه عند عرضهم ذلك ) وا 

القدرة على توليد  وهو وز النظرة التقليدية لإلبداعيتجاأنه (Sternberg,1998)    ذكرو 
هتمام إلى القدرة على التفكير المركب ورؤية التركيبات والتوليفات بين ومثيرة لال أفكار جديدة

ويجد أن هناك أربعة جوانب يتشكل منها  رؤيتها عتياديين  التي يصعب على األفراد االاألشيا
 ي: ه ,ثمانية إسهامات إبداعية
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  :إسهاماتعن طريق ومحاولة التوسع فيها  تقبل النماذج أو المخططات الحالية :أوالً 

  التكرار 
 عادة التعريف  إ 
 نجاز إلى األمام   الزيادة أو اإل 
 نجازات إلى األمام    مزيد من اإل 

 ستبدالها  بإسهاماتاستعاضة عنها و رفض النماذج الحالية ومحاولة اال : ثانياً 

   إعادة توجيه 
   إعادة توجيه –إعادة البنا 
 ستعادةاال . Sternberg,1998:123))      

 
 شجيع المتعلمين ي تاإلبداعت التفكير ومن األمثلة على عمليا ,متباين بنحو  ثالثا: دمج النماذج 

 على:

 , بحث علمي, أو نظام ضبط داخل غرفة الصف.بتكار: مثل اال -
 جديدة.التصميم: مثل تصميم لعبة  -
يكون حالك لو كنت أو كيف س, ماذا ستكون عليه الحياة في بلد آخر ,التحليل: مثل -

 . رئيسًا لبلد ما
( درجات بشكل عالمي عن المعدل, 5رتفعت )افترض أن درجة الحرارة إ راض: مثلفتاال -

 أو تم زوال طبقة األوزون نهائيًا.

رجه تأثيره في الحقول ود كنوع اإلبداعوتسعى هذه الرؤية إلى تفسير  ,التكامل :رابعاً 
 (291:  1121الجاسم ,) .المختلفة اإلنسانية 

 ً Practical intelligenceلذكاءًالعمليًا - 3-2-2

تميز بذكا  عملي يكون قادرا ( أن الفرد الذي ي(Sternberg &Grigorenko ,2003أكد       
في  ويظهر ذكا  ,فادة منهاواإل خاص على التطبيق والتوظيف ووضع األشيا  حيز التنفيذ نحو  وب

 ,ويمكن أن تكون هذه المعرفة الموجودة لديه مالحظة أو غير مالحظة ,ظروف الحياة اليومية
رفة ليست بالضرورة وهذه المع ,للنجاح في الحياة اليومية مطلوبةأن الفرد يتمتع بالمعرفة ال كما
 ( .(Sternberg &Grigorenko ,2003:214لمة لفظية متع
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عمليًا تكون لديه القدرة على توظيف  أن الفرد الذي يمتلك ذكا ( 1127ضاف )قطامي ,وأ      
ما يمكنه من ب كيل مواقفه بما يتوافق مع بيئته مهاراته بصورة عملية في سياق العالم الواقعي وتش

تحليل  ويتضمن الذكا  العملي المقدرة على .اليومية التي تواجهه شكالتتقديم الحلول للم
 1127)قطامي ,  اة اليوميةمن المعرفة الضمنية المتوافرة لديه في الحي فادةواإل المواقف وفهمها

:111 .)   

, عني تشجيع المتعلمين على التطبيقأن التعليم عمليًا ي إلى (Sternberg ,2004وأشار )      
 ة للمتعلمين وليس بماالحقيقي حتياجاتاال, وأن يرتبط التعليم بوالتوظيف, والتنفيذ, ستخداماالو 

 (.  Sternberg ,2004:10خرين )يمكن أن يكون عمليًا لألفراد اآل

فاألول يرتبط  ,أن الذكا  العملي يختلف عن الذكا  األكاديمي, ( 1121رى )الجاسم ,وي      
في  ,الذكا  التطبيقيلذا أطلق عليه  وميةيتطلبها النجاح في الحياة اليالتي  بالمعرفة والخبرات

 وغكن صويم ,المدرسي طاريرتبط الثاني بالمعرفة والخبرات التي يتطلبها النجاح في اإل حين
 :                                     المقارنة اآلتية  عن طريقالذكا  ين النوعين من ختالف باال

أوجهً
ًالمقارنة

 الذكاءًالعمليًً               ًالذكاءًاألكاديميًًًًًًًًًًًًًً

طبيعة 
 المشكلة

تصاغ المشكالت من قبل أفراد آخرين  -2
المعلومات المعروفة سلفًا وتأتي عبر 

لها عالقة بالخبرات الفرد وليس من 
 د .اليومية للفر 

عدادتبرز بشكل طبيعي من غير تنظيم و  -2  ا 
 مسبق .

المعارف 
 والعمليات

 

تستخدم المعارف الصريحة لحل  -1
وهي المعارف التي خزنها  ,المشكالت

رته من الكتب والمعلم الفرد في ذاك
 طالعه الشخصي .اوالمدرسة و 

 

 ,تستخدم المعرفة الضمنية لحل المشكالت-1
كتسبها الفرد اوهي المعارف والمهارات التي 

وهي  ,بطريقته الشخصيةعبر حسه المشترك 
المهارات  فضاًل عنارات مختلفة ومتنوعة مه

 التي تعلمها في المدرسة .
جابات محددة سلفًا إتعتمد على  -9 ل الحلو 

ة في الكتب والمجالت موجود
 لكترونية .والشبكات اإل

 حلولها غير معروفة مسبقًا .-9

  (9)  مخطط                                           

 (112 -111: 1121)الجاسم , الذكا  األكاديمي والذكا  العملي مقارنة بين             
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     ي والعملي اإلبداعلذكا  مقارنة بين الذكا  التحليلي وا (Sternberg ,2005وقد أجرى )   

ًالذكاءًالتحليليًًًًًأوجهًالمقارنة
ً

ًالذكاءًالعمليًًًًًًًًًًًيالبداعالذكاءًًًًًً

 
 
 

 القدرة

التَّعلم من  ويتم , حلُّ المشكالت
 السياق واالستنباط.  

 المشكلة  تحديد 
 التي تقاس بطريقة 

 جديدة أو روتينية 

 جعل الحلول ذات كفا ة
 يةحقيق يوميةمشكالت  وتحل

 التفكير بشكل ناقد , تحليل,
  ,األفكار, وحلِّ المشكالت ويموتق
 القرارات اتخاذو 

ن في األمور لتوليد أفكار التَّمع
 وأفكار مثيرة لالهتمام جديدة, 

ستخدامتطبيق األفكار, و  لقدرة ا ا 
 للتطبيق على مشكالت حقيقية

 النظرية 
 الفرعية

 األفراد ستخداما  ,المكوناتية
 لعمليات المعلومات 

مكونات معالجة  ,الخبراتية 
 المعلومات 

 ( السياقية ) البيئية
 

 العالم الخارجي     التجريبي       العالم الداخلي     الذكا طبيعة 
  ختباراتالا

 الفرعية
 ة, كم يةاللفظي ,يةاإلبداع  ة, كمِّيةاللفظي ,التحليلية 

 
  ة, كم يةاللفظي  ,العملية

 
 الضمنية  المعرفة        المعرفة الضمنية المعرفة الصريحة       نوع المعرفة  

المواقف متراكمة مستنبطة من خبرة  م جرَّدة  و أكاديمية    الخبرة
 العقلية والمعرفية

 جرائية, العملية الفعلية اليوميةاإل   

 المعرفة الضمنية  ختباراتا عيةاإلبدا ختباراتاال   عتياديةاإل ختباراتالا     المقاييس
                                                   

  (7)مخطط                                                

                                                      والذكا  العملي  ياإلبداع والذكا   مقارنة بين الذكا  التحليلي            

                   :194) Sternberg,2005) 
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ًخصائصًاألفرادًالذينًيتمتعونًبالذكاءًالناجحًً-3-2

الناجح يمتاز بمجموعة من الذكا   االفرد ذأن ( 1121وضرغام, )البدران ذكر        
ا ه, وهذه الخصائصوالسمات المشتركة التي تختلف في درجة توافرها لدي الخصائص  فضاًل عم 

 اآلتي : ك وهي الحياة, ييملكه من قدرات عقلية عالية ت ساعده على النجاح ف

 وداخلي, فالمصدر خارجي تتكون الدافعية من مصدرين هما,, متالك الدافعية الذاتيةا ,
ا المصدر الداخلي فيتحقق من اإلشباع ال نفسي الخارجي الوالدان, واألقران, والمجتمع, أمَّ

األفراد الذين يمتلكون ذكاً  ناجحًا يجمعون بين الدافعية الذي يحققه  الفرد لذاته, و 
داخلية  قًا للمكافأة الخارجية, ويمتلكون دافعيةائالداخلية, والخارجية, فهم يجدون طر 

 إلكمال األعمال التي يشعرون تجاهها بالحب.
 نجازها, إناجحًا يخططون ألعمالهم المراد  األفراد الذين يمتلكون ذكا ً ف, ندفاعحكُّم باالالت

ملون مع هذه , ويتخذون قرارات بشأنها, ويتعاواجههمالمشكالت التي ت ن على حلويعملو 
 القرار. اتخاذالوقت الكافي لحلِّ المشكلة, و  ندفاع, ويأخذونادون  من المشكالت بخبرة

   وحلول اً  ناجحًا لديهم أفكاراألفراد الذين يمتلكون ذكف, تحويل األفكار إلى فعل 
يعرفون متى  هماألفكار إلى أفعال عملية, و , ويمتلكون الخبرة في تحويل تلك كالتهملمش

 ومتى عليهم أن يعملوا.  نيتوقفو 
  ومعرفة نقاط القو ة الرئيسة, على القدرات فالتَّعر  ,القدراتمعرفة نقاط القوة في ,

ز األفراد ذوي الذكا  ي  يد الخيارات في الحياة, وهي ما يممنها في تحد فادةظهارها, واإلاو 
 الناجح العالي.

 الخصائص المشتركة بين األفراد الناجحين, فاألفراد الذين يمتلكون ذكاً   من أهم, المثابرة
عندما  حباطات, والفشل, فهم مثابروننَّ النجاح يأتي بعد سلسلة من اإلناجحًا يعلمون أ

 (92 -91: 1121)البدران وضرغام , .م في مدى رؤيتهمقديكون األمر واضحًا, والت

 :تياآل ( فذكرSternberg,1997أما )

 األفراد الذين يمتلكون ذكاً  ناجحًا يقعون في الخطأ لكن ليس ف, عدم الخوف من الفشل
 بل يصححون الخطأ ويتعلمون منه في المرات المقبلة لب عد خبراتهم. ,الخطأ ذاته مرتين

 ينجزون ووقتهم و  ناجحًا ينظمون حياتهم,األفراد الذين يمتلكون ذكاً  ف ,عدم التأجيل
 ها بح جج واهية كما يفعل غيرهم.نوال يأجلو  األعمال في أوقاتها
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 ناجحًا يشعرون األفراد الذين يمتلكون ذكاً  ف, ب على الصعوبات الشخصيةلتغلا
ه, ويبحثون عن هم يعملون على مواجهتها وجهًا لوجلكن ,الشخصية كالتبالعوائق, والمش

 ها.طرائق متنوعة لحل
 ناجحًا يثقون بشكل مبدئي باآلخرين, في األفراد الذين يمتلكون ذكاً  ف ,ستقالليةاال

ن و بل يجد ,عليهم األعمال المشتركة ويتوقعون منهم العمل, ولكن ال يلقون المسؤولية
 .إليهمفي تنفيذ األعمال الموكلة 

 صعوبة في التركيز على  بعضهميجد , نجازهاإعلى األهداف والعمل على  التركيز
هم يملكونها وال يحققون األهداف التي وضعوها, و ها, وفي العادة ناألعمال التي ينجزو 
نجاز األهداف الموضوعة, واألفراد الذين يملكون إأعمالهم, لضمان  يحتاجون إلى جدولة

 منها, وتنظيم إيجابياتها.  فادةلون على خلق األحداث, والظروف لإلذكاً  ناجحًا يعم
  رفضون مكافأة أنفسهم على النتائج األفراد الذين يمتلكون ذكاً  ناجحًا يف, المكافأةتأجيل

الصغيرة, لكنَّهم يضعون قدراتهم, ويكرسون وقتهم لإلنجازات العظيمة التي تحمل تغييرًا 
 لحياتهم.

 األفراد الذين يمتلكون ذكاً  ناجحًا, ف, ي, والعملياإلبداعير التحليلي, و التوازن بين التفك
األفراد يعرفون  نَّ هؤال إه في حلِّ المشكالت, أي ستخدامايتعلمون نوع التفكير المطلوب 

 العملي.ي, و اإلبداعوكذلك  التفكير التحليلي, ستخدامالوقت المناسب ال

                                                            Sternberg,1997:74)      ) 

ًالتدريسًمنًأجلًالذكاءًالناجحًً-4-2

قًا متنوعة ائوأن هناك طر  ,إلى الذكا  على أنه ذو أبعاد متعددةSternberg) ) ينظر      
لمساعدة جميع المتعلمين ويرى أن التدريس من أجل الذكا  الناجح صمم  ,عن الموهبة للتعبير

تتطور فيها مواهبهم  عن المجاالت التي لم فضاًل عن التعويض ,من مواهبهم وقدراتهم فادةلإل
( أن (Sternberg &Grigorenko ,2003ويذكر (. 15: 1111)أبو جادو, بالمقدار نفسه

مجموعة من األهداف واألنشطة التي تعمل  ستخداماالتدريس من أجل الذكا  الناجح يتضمن 
وقد  ,التعلم المستند إلى الذاكرةفضاًل عن ي والعملي اإلبداععلى تطوير التفكير التحليلي و 

التدريس حتى عندما يعتمد  دا األأن التدريس من أجل الذكا  الناجح يؤدي إلى تحسين  واالحظ
 لعل من أهمها: ,وهناك العديد من األسباب ,ستدعا  المعلوماتابشكل مباشر على  ويموالتق
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  أكثر توسعًا وعمقًا من  بنحو  الترميز  ستخداميشجع التدريس من أجل الذكا  الناجح على
سترجاع المعلومات امكانية إعلم المتعلم المواد بطريقة تشجع لذلك يت ,التقليدي التدريس
 . اربختوقت اال

 والتعويض عن نقاط الضعف . ,فادة من نقاط القوةكن التدريس المتعلمين من اإليم 
 وبالتالي يتوقع أن يدرس المعلم  ,يحفز التدريس من أجل الذكا  الناجح المعلم والمتعلم

 بدافعية أكبر . ونكما يتوقع أن يتعلم المتعلم ,عليةبشكل أكثر فا
                                 Sternberg &Grigorenko ,2003:217)) 

 ق وأساليب ائن يتعلمون ويفكرون بطر ألن المتعلمي ,ق تدريس متنوعةائطر  ستخداما
توفير أنشطة  عن طريقهتمام بفردية المتعلم بحيث تتمثل رسالة التعليم في اال مختلفة

 وبرامج مالئمة لقدراتهم .
  ختياراأو  ,تعليم أهمية الموازنة بين التكيف مع البيئة وتشكيلهاإلى يحتاج المتعلمون 

 بيئة أخرى .
  الجاسم ي والعملي.اإلبداعتتطلب عملية التعليم والتعلم الموازنة بين التفكير التحليلي و(

1121 :177) 

ًالتيًتنميًالذكاءًالناجحًالستراتيجياتً-5-2

التي تساعد في تنمية األنواع  ,التدريسية االستراتيجياتيعتقد الباحث أن هناك العديد من      
 ,ياإلبداعالذكا  و  ,الذكا  التحليليوهي  ,لنظرية الذكا  الناجح الثالثة من الذكا ات المكونة

مشتركة  ستراتيجياتوكذلك  ,لكل نوع من أنواع الذكا  ستراتيجيات ختياراتم  , إذوالذكا  العملي
 هي كاآلتي : االستراتيجيات, و ي األنواع الثالثة من الذكا تنم

 التيًتنميًالذكاءًالتحليليًًالستراتيجيات-1-5-2

 K W L Hًًاستراتيجيةً-1-1-5-2

تشجيع  فضاًل عن ,هو ربط المعرفة الحالية بالمعرفة السابقة ,ستراتيجيةالهدف من هذه اال       
 :, وتعني حروفها اآلتيشخصية والبحث عن المعلومات بصورة  المتعلمين على التعلم المستقل

K  :What I know ?    ؟ماذا أعرف عن الموضوع 

W  :What do I want to know ?  ماذا أريد أن أعرف عن الموضوع ؟ 
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L   :What I Learned ?    ماذا تعلمت ؟ 

H  :How can I Learn more ?   أمبوسعيدي وهدى  كيف يمكنني معرفة المزيد ؟(
,1121 :212)                      

 المفاهيمًًخرائطًًاستراتيجية -2-1-5-2

وأول من  ,هي من أبرز التطبيقات التربوية لنظرية أوزبل في التعليم ,الخرائط المفاهيمية         
وهي ت عد واحدة من  ,2927هو العالم نوفاك في عام  في التدريس ستراتيجيةاال إلى هذهأشار 

, وهي أشكال مرئية اتطار إذ تتضمن األشكال والمخططات والخطط واإل ,نماذج التعلم الفراغية
تصور أهم األفكار الرئيسة التي وردت في المادة الدراسية بطريقة منظمة تتسلسل فيها المعلومات 

وتظهر في  ,الفكرة العامة إلى األقل عمومية ومن األعلى إلى األسفل ومن اليمين إلى اليسارمن 
دوائر أو مربعات بينها خطوط مستقيمة أفقية وعمودية تعبر عن العالقات التي تربط بين هذه 

 ومن أهم فوائدها : . (219:  1127ن ,كار )علوان وآخرو األف

 بالبنية المعرفية للمتعلم .تساعد على ربط المفاهيم الجديدة   -
 تساعد على إيجاد العالقات بين المفاهيم الجديدة . -
 ختالف بين المفاهيم .المقارنة بين أوجه الشبه واالتساعد المتعلم على  -
 (915:  2991)الخليلي ,  فر للمتعلم ملخصًا مركزًا للمفاهيم التي تعلمها .اتو  -

 
 شاركًً..زاوجً..رفكً ًًاستراتيجية -3-1-5-2

تستخدم لتنشيط ما لدى المتعلمين من معرفة  إذ ,التعلم النشط ستراتيجيات ىحدإ دُّ ت ع      
فبعد أن يتم بشكل فردي التأمل والتفكير لبعض  ,أو األحداث ,سابقة للموقف التعليمي

ثم يشارك  ً,حليل أفكارهما لحل المشكلة معايقوم كل زوج من المتعلمين بمناقشة وت ,الوقت
جميعًا ليمثل  إليهوتسجيل ما توصلوا نفسها الفكرة من المتعلمين في مناقشة حول  خرآزوج 

 ومن أهم مميزاتها : .(152:  1111)زيتون ,لة المثارة فكرًا واحدًا للمجموعة في حل المشك

 على طرح المتعلمين األسئلة ويناقشون ويتبادلون األفكار وتقديم وتلقي المساعدةتشجع  -
 والبحث عن األنماط والعالقات في مجموعة من البيانات . ستكشاف المواقفاو 

 . مع بعضوالتفاهم من مناقشة المتعلمين بعضهم  تعمل على التعزيز -
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:  1119)نصر , مناخًا صحيًا مفعمًا بالنشاط والحيوية والفعالية للمتعلمين . يئته -
121) 

 الحوارًوالمناقشةًاستراتيجيةً -4-1-5-2

وتفاعل الخبرات بين والمعلم  ,را  واألفكارعلى تبادل اآل ستراتيجيةتعتمد هذه اال        
ألدلة التي يقدمها المتعلم لدعم وهي تسهم في تنمية التفكير التحليلي والناقد من خالل ا ,والمتعلم

 , إذهي :المناقشة المضبوطة كلياً  وهناك ثالثة أنواع للمناقشة ,جابته في أثنا  الحوار والمناقشةإ
, والمناقشة الحرة ونكبر من تلك التي يطرحها المتعلميكون عدد األسئلة التي يطرحها المعلم أ

والمناقشة  ,أكثر من تلك التي يطرحها المعلم المتعلمين لتي يكون فيها عدد األسئلة منا
 1111)علي , متساوياً وحة من الطرفين يكون عدد األسئلة المطر  , ويكادالمضبوطة جزئياً 

 : ستراتيجية. ومن مميزات هذه اال (215:

 تجعل المتعلم مركز الفعالية بدل المعلم . -
 .أثارة التفكير لدى المتعلمين  -
 تنمية روح التعاون وروح المسؤولية بين المتعلمين . -
 يجابية نحو المدرسة والمجتمع .اإل اتتجاهاالتنمية  -
 تحفز وتشجع المتعلمين على التعلم من اآلخرين . -
عبد الرحمن وفالح )تدريب المتعلمين على الكالم والمحادثة والتعبير .تساعد في  -

,1111 :127) 
 

 حوضًالسمكًًاستراتيجية -5-1-5-2

وهي تهتم بتنمية مهارات  ,المجموعات الصغيرة ستراتيجياتضمن  ستراتيجيةاال تصنف هذه     
 ,المتعلمين ألفكار وأن المعلم موجه ومحفز والتأملي والناقد لدى المتعلمين التحليلي التفكير

 وتسعى إلى تحقيق األهداف اآلتية :

 وتعزيز ثقته بنفسه وبقدرته على قيادة تعلمه . ,تنمية شخصية المتعلم -
 ووجهات النظر والحوار بين المتعلمين .  تحسين مستوى تبادل الحديث -
 . معيفردي أو ج بنحو  بأنفسهم تحمل المتعلمين مسؤولية تعلمهم  -
 وتقبل آرا  اآلخرين . ,حتراماصغا  و إاع بستمتنمية مهارة اال -
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 ً(112:  1129)قطامي ,تحمل المتعلمين مسؤولية جمع البيانات حول موضوع التعلم . -

ًيًالبداعالتيًتنميًالذكاءًًالستراتيجياتً-2-5-2

 تآلفًاألشتاتًاستراتيجية -1-2-5-2

وهي  ,بعضها ببعضمختلفة وغير المتصلة الربط بين األشيا  ال ستراتيجيةوتعني هذه اال     
 مجموعة من العمليات العقلية والمحاوالت الواعية التي تمكن الفرد من النظر إلى المشكالت

 باآلتي : ستراتيجيةوتمتاز هذه اال .(29: 1122بطريقة جديدة )علي ,

 ومع جميع المراحل الدراسية . ,ها في جميع األعمارستخدامامكانية إ -
 بداعية لحل المشكالت .إستجابات امساعدة المتعلمين على توليد  -
 مساعدة المتعلمين على كسر الجمود الذهني وتذويت المفاهيم المجردة . -
 لما هو مجرد . اً بصري اً دراكإتقدم  -
 (192:  1129)جروان ,ستثارة المتعلمين وزيادة دافعيتهم للتعلم .ا -

 التخي لًًاستراتيجية -1-1-5-1

هو أشبه بخبرة حية حقيقية من شأنها أن تبقى في ذاكرته  ,التخيليتعلمه المتعلم عبر  أن ما     
 ,والتخيل يعلم معلومات وحقائق وعالقات .وتثير مشاركة فاعلة وحقيقية من المتعلم ,لمدة طويلة

تقاني وذلك ألن إتعلم  وهو ,ق جديدةائكتشاف طر اويقود إلى  يةاإلبداعوينمي مهارة التفكير 
الجانب  فضاًل عنيستفز الجانب األيمن من الدماغ  كما أنه ,ويستمتع بهالمتعلم يعيش الحدث 

 : ومن أهم مميزاته.  (221: 1119سر )عبيدات وسهيلة ,األي

والبحث عن تفسير مبني  ,زيادة القدرات على التفكير في كثير من الظواهر بنظرة عميقة -
 على العالقات بين التكوينات الدقيقة للمادة .

 والعمليات الدقيقة للظواهر المختلفة . ,المفاهيم المجردةتقريب  -
 نتباه والتركيز والتفكير.كالتحكم في اال ,ورا  المعرفة تنمية قدرات ما -
 تمرين المتعلمين على صفا  الذهن وتبدد القلق . -
ق ائالورقة والقلم والطر  ختباراتاتكشفها  ال,الكشف عن قدرات كامنة لدى المتعلمين -

 (217: 1122)كاظم ,. التقليدية
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 قبعاتًالتفكيرًالستًاستراتيجية -9-1-5-1

 ,يرى أن هناك نماذج مختلفة من التفكير إذ ,بونو عن عملية التفكير حدى أفكار ديإهي       
وال يجوز الوقوف عند أحد هذه النماذج وأعطى كل قبعة لونًا يعكس طبيعة التفكير المستخدم,  

 : عن طريقأغراض التعليم الجيد  ستراتيجيةوتحقق هذه اال

كل  ستخداماحسب متطلبات ببالمعلومات والحقائق وتتنوع  أتقديم نشاطات متنوعة تبد -
 قبعة .

يسمح للمتعلم بالمشاركة في جميع مراحل الدرس بد ًا من البحث عن المعلومات وحتى  -
 تقديم التوجيه والتنظيم .

تتطلب أن يقوم المتعلم بتقديم مقترحات تطوير وأفكار  إذ ,ياإلبداعنها تشجع التفكير إ -
 جديدة لتعديل األوضاع وتنظيمها .

:  1119)عبيدات وسهيلة ,  لجمع المعلومات . ستقصا اتسمح للمتعلم بالقيام بعمليات  -
211) 

 
 العصفًالذهنيًًاستراتيجية -7-1-5-1

 ,قضية أو مشكلةفي العقل من أفكار حول  ستظهار كل مااالعصف الذهني يعني        
يكون المتعلم فيه إيجابيًا  إذ ,بموجبه يوضع المتعلم في موقف يستدعي التفكير وتوليد األفكار

جديدة لحل  اً فيولد أفكار  ,ة لمواجهة تحد  ناجم عن الموقف الذي وضع فيهيفع ااًل في أعمال ذهن
إلى تمكين المتعلم  نيالتدريس بالعصف الذه يهدفقبل, لذلك المشكلة لم تكن معروفة لديه من 

ي القائم على وضع الذهن في أعلى درجات الفاعلية من أجل توليد األفكار اإلبداعمن التفكير 
ومن أهم  .(751:  1119بها )عطية , التي تتصل بمواقف يكون المتعلم معنياً  ,الجديدة
  :مميزاتها

 وحلول عديدة للمشكلة الواحدة . ,تشجع المتعلمين على طرح أفكار -
 حتماالت عديدة .اوالتفكير ب ,تنمي القدرة على على التخيل العقلي -
 كتشاف والبحث والتقصي .حاجة المتعلمين المبدعين إلى اال تشبع -
)صالح الدين  . ئهمستهزا  بأفكارهم وآرااتعلمين ببيئة آمنة ال يوجد فيها تزود الم -

,1111 :719) 
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 التأملًًاستراتيجية -5-1-5-1

 ,ورا  المعرفة وما ,ستقصائي قائم على النظرية البنائيةاهو مدخل  ,التدريس التأملي       
هتمامه بقدرات از على درجة وعي المعلم بخبراته و ويرك ,يستند إلى أساس التعلم النشط والمشاركة
والتدريس  ويموفيه يتم المزج بين التق ,ن بهاالتي يمرو  ,ومواهب المتعلمين ودرجة وعيهم بخبراتهم

وينظر فيه للمتعلم على أنه مفكر ومبدع ومنظم ويحفز المتعلمين على  ,وربط النظرية بالممارسة
 ومن أهم مميزاته : ,كتشاف التعلم بأنفسهمخبراتهم ال ستخداما

ختالف في المناهج والموارد ة للمعلمين في مواجهة التنوع وااليتيح فرصإذ  ,ةالمرون -
 األكاديمي والتربوي لهم . عدادالمتاحة واإل

يشجع التدريس التأملي على التدريب المستمر للعقل وتحمل المسؤولية  , إذالمهنية -
 والتطوير الدائم في التخطيط والتنفيذ .

والتي أصبحت عاماًل مهمًا  ,للمتعلمين اتتجاهاالو  ,يركز على تطوير وتنمية المهارات -
 (211 – 215:  1121)العفون ,للعملية التعليمية . دا األلتحقيق أفضل 

 التيًتنميًالذكاءًالعمليًًالستراتيجياتً-3-5-2

 لعبًاألدوارًاستراتيجية -1-3-5-2

هو قسم  ,القسم األول ,قسمين علىعلى تقسيم الصف  ستراتيجيةتقوم فكرة اال         
يقوم  , إذن والمناقشينهو قسم المالحظي ,حداث والقسم الثانياأل أو المتقمصين للشخصيات
 .المتعلمين أدا م القسم الثاني بتحليل الحركات و في حين يقو  ,دوارالقسم األول بتجسيد األ

والتشجيع على تنمية الذكا  الحركي واللغوي وتعزيز الثقة في  تنمية مهارات التحدث تهدف إلىو 
 في : ستراتيجيةوتكمن أهمية اال .(725: 1121وهدى ,)أمبو سعيدي  نفوس المتعلمين

 والتواصل مع بعضهم . ,سهامها في تشجيع المتعلمين على التعلم من بعضهمإ -
 تنمية قدرات المتعلمين على حل المشكالت والتحليل والموازنة . -
 التعلم بالعمل . ألمبد عملياً  يمثل تطبيقاً  -
 (772: 1119)عطية,  .خرينآلوالقدرة على التعاون مع ا االجتماعيةتنمية العالقات  -
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 2جيكسوًًاستراتيجية -2-3-5-2

بتدع التربويون وعلما  النفس العاملين في مدارس أوستن بوالية تكساس في ا       
العالقات بين المتعلمين من أصول بهدف تطوير  ات طريقة التعلم التعاوني جيكسويالسبعين

تمام تجربة هذه الطريقة إوبعد  ,للتقليل من حدة التوترات العرقية جيةسبانية وزنا  و  نجليزيةإ
المتعلمين من أصل  أدا حين كان  في ,ليز تعلموا بشكل جيدجنشارة النتائج إلى أن اإلإ
ولوحظ في نهاية الدراسة تكون الود والوئام  Jigsaw, الـ سباني وزنجي أفضل في صفوفإ

 إذ ,بدرجة قوية مما كانت عليه قبل الدراسةوغيرهم من المتعلمين بين أفراد المجموعة 
  Jigsaw,وقد أطلق عليها ,اتتجاهاالالتحصيل و  يجابية فيإنتائج  ستراتيجيةأعطت هذه اال

ال وتحثهم على العمل بصورة التي يمارسها األطف Jigsaw لعبة الــألنها تشبه طريقة تركيب 
 (.971: 2999)الحيلة , عيةجم

لتنفيذ نشاط معين  جيه المتعلمينبأنها أسلوب يعتمد على تو  ,(1122وعرفها )ديب ,    
يخصص لغيره في مجموعته  موضوع ال ويخصص لكل متعلم ,ضمن مجموعات صغيرة

الخاص به بعد لتعليم موضوعه المتعلم ثم يتوجه  ,ومتمرسًا بموضوعه الخاص ويكون خبيراً 
ملهم وتق ختباراً إثم يجري  ,عضا  مجموعتهأ قيةلب دراسته جيداً   أةأو مكاف ,إجاباتهم بدرجات و 

 -: اآلتيب ستراتيجيةتمتاز هذه اال, و  (11: 1122)ديب ,

 بدرجة كبيرة في  يجابيإبعضهم على بعض على نحو  عتمادا تنمي لدى المتعلمين
توزيع المهام والواجبات بين أفراد  إلى لكونه يستند مصادر ومهام التعلم وهدف الدرس

 المجموعة .
 وكذلك تلزم كل عضو  ,المجموعةكبير في جعل كل عضو يسهم في عمل  لها تأثير

نجاز إم في إليه يحتاجلكونه  نتباهه لهمان وتزيد م ,أفراد المجموعة قيةصغا  إلى بباإل
 ( 111: 1122)يوسف , العمل .
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 المحطاتًالعلميةًًاستراتيجية -3-3-5-2

ة تقوم على عرض محتوى المادة الدراسية بأشكال مختلفة من األنشط استراتيجيةوهي       
 ,ستكشافيةاال ,التي تكون متنوعة منها داخل الصف أو المختبر ونالتي يمارسها المتعلم العلمية

 باآلتي : ستراتيجيةأهداف هذه اال تتمثل . (22:  1122رها )الشمري ,ية وغيالصور و  ,القرائيةو 

 التغلب على سلبية العروض العلمية . -
ففيها يتم تصميم المحطات العلمية بحيث تتنوع الخبرات  ,تنوع الخبرات العملية والنظرية -

 ستماع .اوتجريب و  ستكشافاو  فيها بين قرا ة
 والتغيير والحركة في الصف الدراسي . ضفا  المتعةإ -
عيدي والبلوشي س )أمبو التغلب على مشكلة نقص األدوات الحاصل في المختبرات . -

,1119  :129 – 125) 
 التدريبًالعمليًًاستراتيجية -4-3-5-2

المعلم بهدف التحقق  بإشراف شاط الذي يقوم به المتعلمونذلك الن ,يقصد بالتدريب العملي    
تقان مهارة علمية أو فنية إأو  ,( معروفة لديهمتعميمو  ,مبدأو  ,مفهومو  ,حة معلومة )حقيقةمن ص
 ومن أهم فوائدها في تدريس العلوم اآلتي : ,معينة

 للتجريب المعملي .ت عد متطلبًا أساسيًا  -
 الفرصة لتنمية المالحظة الدقيقة المباشرة . يئته -
 ستخدامامثل مهارة التدريب على  ,يدويةالمهارات ال إكتسابتعلمين في تتيح الفرص للم -

 وحسن التعامل معها. األدوات واألجهزة العلمية
المهارة و  ,المهارات العلمية مثل المهارة في الفحص كتساباتتيح الفرصة للمتعلمين في  -

 المهارة في الكشف .و  ,في التمييز
حب و  ,سعة األفقو  ,الموضوعيةو  ,مثل الدقة ,العلمية اتتجاهاالتساعد في تنمية بعض  -

 األمانة العلمية .و  ,ستطالعاال
 ,ثارتهاا  و  مناقشات الموضوعات العلميةمثل  ,بعض النشاطات العلميةتساعد في تنمية  -

 (211 – 211: 1111)علي , التوسع في القرا ات العلمية .و 
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 الرحالتًالميدانيةًًاستراتيجية -5-3-5-2

التي تركز على التعلم في المواقع  ,المشهورة االستراتيجياتت عد الرحالت الميدانية من       
رعاية ب يقوم به المتعلمون  وهي نشاط تعليمي تعلمي منظم ومخطط خارج غرفة الصف ,الحقيقية

ال ويؤكد التربويون أن التعلم الفع   ,غراض تربوية علمية وعملية محددةالمعلم أو مشرف العمل أل
 ستراتيجيةوتتضح أهمية هذه اال ,للمواد التعليمية وتعلمها يتطلب توثيق الصلة بين المتعلم والبيئة

 :باآلتي 

 تزويدها المتعلمين بخبرات تعليمية تعلمية حسية مباشرة .  -
 جميع حواسهم في عملية التعلم . ستخداماتتيح الفرصة للمتعلمين ب -
 ثارة التفكير وتنميته .الفرصة إل يئته -
البيئة والمحافظة  ابية نحويجإ( ات علمية )بيئيةاتجاهوتطور  ,تربط بين المدرسة والبيئة -

 .(921:  2999)الحيلة ,عليها 
 الذكاءاتًالثالثةًةتنميتشتركًفيًالتيًًالستراتيجياتً-4-5-2
 حلًالمشكالتًًاستراتيجية -1-4-5-2

هتمام إأو سؤال يثير  موضوع الدرس على هيئة مشكلة وغعلى ص ستراتيجيةتعتمد هذه اال     
المتعلمين ويدفعهم إلى ممارسة أنواع مختلفة من النشاطات التعليمية للوصول إلى حل المشكلة 

 ,التجارب جرا ا  و  ,المالحظة الدقيقة للعوامل المرتبطة بالمشكلة, و جمع المعلومات وتصنيفها مثل
      أسلوب التفكير العلمي مما ينمي لديهم روح البحث وتدريبهم على ,تحليل النتائج وتفسيرهاو 
 :ومن أهم مميزاتها . (277: 1111علي ,)

 في العمل . ستمتاع واال ستطالع تثير في المتعلمين حب اال -
 الحل الصحيح . ختياراتثير في المتعلمين التفكير الواسع والبحث عن حلول عديدة و  -
 تدرب المتعلمين على أسلوب مواجهة مشكالت الحياة الواقعية . -
 والمقارنة . والتحليل تخلق عند المتعلمين قدرة النقد -
 . عيلدى المتعلمين روح العمل الجم تنمي -
 (117:  1111)عبد الرحمن وفالح ,لة. تربط التدريس بواقع الحي -
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 ًدورةًالتعلمًالثالثيةًًاستراتيجية -2-4-5-2

وهي من التطبيقات المهمة لنظرية  ,النظرية البنائية ستراتيجياتحدى إعد دورة التعلم ت         
وهما  ,في أميركالمتخصصين في تدريس العلوم إذ قام أثنان من ا ,بياجيه في النمو المعرفي

Karplus ,Atkin  بأنفسهم بعملية  ونيقوم المتعلم عن طريقه نموذج دورة التعلمأصميم بت
فهي تدفعهم للتفكير وتعطي أهمية لتنمية  ,التي تؤدي إلى التعلم والبحث االستقصا التحري و 

       ما بينها مراحلها المتتابعة والمتكاملة في عن طريقات العملية لدى المتعلمين المهار 
 هي : ,مراحل . وتتكون من ثالث(255:  1127ان وآخرون ,)علو 

                          Exploration Phaseكتشاف المفهوم امرحلة  -
  Concept Intruduction  Phaseمرحلة تقديم المفهوم                -
                Concept Application Phasمرحلة تطبيق المفهوم   -

 (119:  1111)زيتون ,                                

 :وتكمن مزاياها في النقاط اآلتية   

 يستطيع تعلمها . فال يقدم للمتعلم أية مفاهيم إال ما ,تراعي القدرات العقلية للمتعلمين -
 إذ يسير التعلم فيها من الجز  للكل . ,تقدم العلم كطريقة بحث -
كيفية التي مهارات التفكير ومهارة العمل تتناسب مع التدفع المتعلم للتفكير وتهتم بتنمية  -

 (111: 1129)قطامي , .يتعلم بها المتعلم
 ًالستقصاءًاستراتيجية -3-4-5-2

الحديثة فاعلية في تنمية التفكير العلمي لدى  االستراتيجياتمن أكثر  االستقصا ي عد       
وهي  ,الحر االستقصا ومهارات  ,عمليات العلمتتيح الفرصة لهم لممارسة  نهاإ إذ ,المتعلمين

لحل المشكالت المعرفية  نسجاماحواسه وعقله وحدسه في تكامل و  ستخداما تتطلب من المتعلم
 ومن أهم مميزاتها : ,التي تواجهه بموضوعية

 المتعلم يكون محور العملية التعليمية التعلمية . -
 ,المالحظةو  كتشاف,االو  ,االستقصا و  ,التفكير العلمي تنمي لدى المتعلمين مهارات -

 ستدالل .التفسير واالو  ,القياس والتصنيفو  ,التجريبو 
 (915:  2999)الحيلة , ودافعية المتعلم نحو التعلم . ,ستمرارية التعلم الذاتياتؤكد  -
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 القرارًًاتخاذًاستراتيجية -4-4-5-2

التعامل مع قضية  فيهايتم  ,عملية معقدة ذات مراحل متعددة القرار اتخاذأن عملية       
هذه األفكار  ويمعلومات وتوليد أفكار حولها وتقشخصية أو مهنية أو علمية والحصول على م

ثم تنفيذ القرار  ,أحد البدائل المتاحة ختياراالمكاسب التي تبنى عليها و  أو وتحديد المخاطر
 ,التقويمو  ,مثل التحليل ,الكثير من مهارات التفكير العليا ستخداما هذه العمليةتتطلب و  ,ومتابعته

 , ومن أهم خصائصها :ستنباطاالو  ,ستقرا االو 

 سيما في القرارات المهمة. الو وأحيانًا تكون عميقة ومعقدة ومركبة  ,نها عملية عقليةأ -
 ,فهي تتصل بعوامل حصلت في الماضي ,يةستمرار تمتد عبر الزمن وتتصف باال هي -

 ا في الحاضر .إليهويتم الوصول 
و أ ,التغيرات التي تطرأ على المشكلة عن طريقويظهر ذلك  ,تطورية متغيرةهي عملية  -

 المهمة .
 ,نجازهإل والهدف الذي يسعى ,متخذ القرار ,يتكون القرار من جوانب عديدة تشمل -

 1121)العفون , والبدائل والتوابع واآلثار المترتبة عليه . ,والظروف واألوضاع المحيطة
:291 – 272) 

لذا سيقوم  لتنمية الذكا ات الثالثة, االستراتيجياتمن  عددًا كبيراً مما سبق أن هناك  ي ستنتج      
للذكا ات   متهامدى مال تحديدلغرض  ,المحكمينعلى  االستراتيجياتالباحث بعرض هذه 

العدد  كما سيتم تحديد, عد ألغراض هذا البحثالم   ها في محتوى البرنامج التدريبيعتماداو ثالثة ال
 . محكمينتفاق بين الحسب االب المناسب منها
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      Competencies of the knowledge economy   المعرفيًًالقتصادًكفاياتً:ثالثاًا

ًالمعرفيًالقتصادمفهومًً-1-3        

 صارت المعرفةو  ,االقتصادزديادًا متسارعًا لدور المعرفة والمعلومات في ايشهد العالم        
من  كما أصبح التركيز على المعلومات والتكنولوجيا عامالً  ي,االقتصاد والنمو نتاجمحرك اإل

 الهائل الناتج عن ثورة المعلومات, وفي ظل هذا التطور االقتصادالعوامل األساسية في 
ه على الصعيد ستخداماالذي شاع  ,المعرفي االقتصاد تصاالت, ظهر مفهوم جديد هوواال

الذي أصبحت فيه المعرفة أو سلع المعلومات من  ,قتصاد المعرفةاتجه العالم نحو االعالمي, ف
المعرفي من  االقتصادعد وي   ,يةاالقتصادوباتت موردًا أساسيًا من الموارد  ,السلع المهمة

, بل يحتاج إلى وال بوابات مغلقة عليه إليهال توجد حواجز للدخول  إذ ,يات المفتوحةاالقتصاد
 (.52:  1119نبه )الهاشمي وفائزة ,, ووعي كامل بأبعاده , وجوارادة تشغيليةا  , و معرفة عقلية

 . العالمي االقتصادودورها في  دراك مع تنامي دور المعرفة في العصر الحديثوقد جا  هذا اإل
 يأن المعرفة هي الشكل األساس تناولت التكنولوجيا والمعرفة وتؤكد النظريات المعاصرة التي

 ية,االقتصادوأن التراكم المعرفي والتكنولوجي هو الذي يؤسس لدفع عملية التنمية  ,لرأس المال
, فهو لمعرفة والتكنولوجيا من جهة أخرىمن جهة وا ستثمارأي أن هناك عالقة وطيدة بين اال

في رأس المال الفكري عبر تطوير وتنمية منظومة التعليم  ستثمارالقائم على اال االقتصاد
تصاالت ظف تكنولوجيا المعلومات واالحث والتطوير في بيئة تقنية معلوماتية تو والب والتدريب
 (.72: 1115)بطارسة ,المعرفة  بتكار وتسويقاوتوظيف و  إنتاجوتدعم 

 ,يدور حول المعرفة والمشاركة فيهاالذي  االقتصاد ( إلى1121)غانم وخالد, ويشير     
 عن طريقها كافة بهدف تحسين نوعية الحياة بمجاالتها نتاجا, و بتكارهااوتوظيفها, و  ,هاستخداماو 

العقل البشري كرأس مال معرفي  ستخداماو  ,فادة من خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات متطورةاإل
المحيط طبيعة في  ستراتيجيةمجموعة من التغييرات اال حداثوتوظيف البحث العلمي إل ,ثمين

يا المعلومات نسجامًا مع تحديات العولمة وتكنولوجاو  ستجابةاوتنظيمه ليصبح أكثر  ي,االقتصاد
 (.195: 1121غانم وخالد ,) وعالمية المعرفة ,تصاالتواال
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هي العقل البشري كرأس  ,المعرفي يتضمن ثالثة محاور االقتصادأن  مما سبق ي ستنتج       
يؤدي إلى  ما ,تصال الحديثةتكنولوجيا ووسائل االمن  فادةواإل ,ظيف البحث العلميوتو  ,مالال

 مجاالتها . جميعبهدف تحسين الحياة في  ,ها وتوظيفهاستخداماو  ,المعرفة إنتاج

ًالمعرفيًًالقتصادًخصائص -2-3

 : من أبرزها ,المعرفي يتسم بعدة خصائص االقتصاد( أن 1119)الهاشمي وفائزة ,ذكر    

 في  ستثماريرتكز على االو  ,مثلما هو كشف المعرفة ,أنه عالي الجودة يستهدف التميز
 الموارد البشرية بوصفها رأس المال الفكري والمعرفي .

 التعلم . نتاجاعلى القوى العاملة المؤهلة والمدربة والمتخصصة و  عتماداال 
 عادة التدريب.ا  و  يعتمد على التدريب المستمر 
   حتياجات متغيرة .اوالتغير لتلبية  السرعةيتصف بالمرونة و 
 والمنافسة العالمية .  نفتاحيمتاز باال 
 تصالي فائق السرعة ات بفاعلية لبنا  نظام معلوماتي و تصاالالتكنولوجيا واال يوظف

 . ستجابةوالدقة واال
 . 1119)الهاشمي وفائزة , تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك للتغيير والتنمية 

:19) 
 تية:اآل ,الخصائصفذكرا ( 1121وخالد , )غانم ماأ    

 نتاجو  ,نشر المعرفة وتوظيفها يقوم على  . أجمعهاجاالت ها في الما 
 بدرجة أعلى من الثقة .  يعطي المستفيد من الخدمة خيارات أوسع ويشعره 
 ويستحدث وظائف جديدة . ,يحدث التغيير في الوظائف القديمة 
 ات التوظيف والمهارات المطلوبة .اتجاهو  نتاجيؤثر في تحديد درجة النمو وطبيعة اال 
 (191: 1121وخالد , )غانم . اإلبداعالمؤسسات كافة على التجديد و  حفزي 
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 المعرفيًًالقتصادكفاياتً -9-9

ًالكفاياتً-1-3-3

قتصاد في الوقت والجهد والنفقات إنجاز النتائج المرغوبة مع إالقدرة على  يقصد بها      
(Louis,1995 :133.) 

ان بكفا ة تقعلى عمل شي  بمستوى من اإللمقدرة بأنها ا ,فقد ذكر ( 1119)مرعي , ماأ    
 (.21: 1119عالية )مرعي ,

هما  ,أو كفاية تتشكل من مكونين رئيسيين أدا أن كل   Fredrick Mcdonald ويؤكد       
دراكات يتكون من مجموعة اإلفهو مكون المعرفي ما ال, أوالمكون السلوكي المكون المعرفي
تألف ي فهو ما المكون السلوكيأ ل بالكفاية,المكتسبة التي تتصجتهادات والقرارات والمفاهيم واال

تقان هذين المكونين والمهارة في توظيفها إ عدوي   ,من مجموعة األعمال التي يمكن مالحظتها
 (.217:  1111ل )عبد الرحمن وفالح ,المعلم الكف  والفع ا نتاجإل

سلوكية بأنها قدرات تعبر عنها بعبارات لكفاية إلى ا( 1119الفتالوي ,) في حين أشارت      
نجازه بمستوى إالنهائي المتوقع  دا األ( تكون وجدانيةو  ,مهاريةو  ,تشمل مجموعة مهام )معرفية

 ,الفتالوييمها بوسائل المالحظة المختلفة )التي يمكن مالحظتها وتقو  معين من ناحية الفاعلية
1119 :71.) 

فهي في  ,محدد لها عطا  تفسيرإبأنهم لم يتفقوا على  الكفاية بشأن مما سبق لآلرا  ستنتجي       
التي  اتتجاهاالالقدرة التي تتضمن مجموعة من المهارات والمعارف و تمثل  الكامنمحتواها 
سلوك تصف ال أهداف صوغها بصورةويتم  ,ا عمل ما بحيث تؤدى بصورة مثاليةيتطلبه

التي ينبغي  دا األتحدد هذه األهداف مطالب   طريقهاعن والتي  ,المطلوب والتغييرات المقصودة
 ,الذي يمكن مالحظته وتحليله وتفسيرة وقياسه دا األما في شكلها الظاهر فهي أ ,أن يؤديها الفرد

 ها مقدار مايستطيع أن يحققه الفرد في عمله .نإأي 
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ًأنواعًالكفاياتًً-2-3-3

تصنف إلى  إذ ,اتهاحسب مكونب ,تنوع الكفايات بحاث والدراسات أكدت الكثير من األ    
 : األنواع اآلتية

ًالمعرفية -2-1-9-9 يستند التعليم بوصفه مهنة إلى مجموعة من المعارف ً,الكفايات
كذلك الحقائق  ,وأهدافه ونظرياتهوالحقائق النظرية المتعلقة بفلسفة التعليم 

فضاًل عن معرفة  ,المتصلة بالمتعلم من حيث طبيعته ونموه وحاجاته ومشكالته
وال تقتصر الكفايات التعليمية  ,ومعرفة شخصية في مجال معين ,ثقافية واسعة

متالك كفايات التعلم المستمر إبل تمتد إلى  ,المعرفية على المعلومات والحقائق
ية )عبد الرحمن ها في الميادين العلمستخداماق ائأدوات المعرفة وطر  ستخداماو 

 (.211: 1111وفالح ,
ًك -1-1-9-9 ًداءاألفايات في  سلوك ظهارإل هذه الكفايات قدرة المعلم على وتشم,

أدوات التقويم  ستخدامايكون المعلم فيها قادرًا على  ,عليميةالمواقف الصفية الت
ت مثل هذه الكفاياو  ,متنوعة اً طة يومية يحدد فيها أهدافويضع خ ,المختلفة
الكفاية هنا هو قدرة المعلم على , ومعيار تحقق المعلم ال بمعرفته أدا تتعلق ب

 (.59:  1122لوك المطلوب )العجرمي ,القيام بالس
 ,والقيم التي يجب أن يتبناها المعلم اتتجاهاالتتمثل في ,ًالكفاياتًالوجدانية -9-1-9-9

ه نحو مهنة التدريس اتجاهعداداته للقيام بعملية التعليم و ستاوكذلك تشير إلى 
 1115 ,التعامل معهم )محمد وسهير وكيفية ,خرينحترام اآلاو  وثقته بنفسة

:75.) 
هو الذي يمتلك  ن المعلم الذي يمتلك هذه الكفايةإ,ً(زنجاكفاياتًالنتائجً)اًل -7-1-9-9

ظهار ا  متالكه المعرفة و اال مجرد حداث التغيير في سلوك المتعلمين إالقدرة على 
 وقد يكون قادراً  ,فقد يمتلك معلم جميع المعارف واألساليب الضرورية ,دا األ

حداث النتائج إدون أن يكون فاعاًل في من مهارات التعليم المطلوبة  أدا على 
 :1111,از)عبد الرحمن وفالح نجاإل ما نسميه بكفايات النتائج أو المطلوبة أو

212.) 
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ًقتصادًالمعرفيًاللًالمعلمًكفاياتً-4-3

وفق متطلبات على للمعلم  مطلوبةالأن الكفايات  ,وث والدراساتأكدت العديد من البح     
)الطويسي ( و 1111كل من )الفرح وميشيل , , وذكرة ومتنوعةالمعرفي عديد االقتصاد

 قتصاد المعرفي تتلخص باآلتي :الالمعلم لأن كفايات ( 1129,

 ,لمرحلة أهداف او  ,عرفة الخصائص النمائية للمتعلمينتتمثل بم كفايات تربوية وعلمية
 ,الصفية دارةاإلو  على الجديد في مجال التخصص, التعرفو  ,والمادة العلميةالدراسية 

مهارات التخطيط لفعاليات الدروس  فضاًل عن ,مكانات التربوية المتاحةاإل ستثماروا
 وبرامج النشاط المدرسي . ,ختباراتواال

 تلفة امل مع المواقف المخ, ومنها سمات القدوة الحسنة للمتعلمين والتعكفايات شخصية
 سيما التعامل مع مشكالت المتعلمين . وال تزانابحكمة و 

 التعزيز  ستخداماو  ,ية المتعلمصحترام شخاومنها  ,نسانيةتصال والعالقات اإلكفايات اال
 ,وتشجيع المتعلمين على النقاش والمحاورة وبنا  عالقات طيبة مع المتعلمين ,والحوافز

 حترام مشاعرهم .او 
 االستقصا يمتلك المعلم حب البحث و كما  ,والتنمية المهنية بتكاركفايات البحث واال 

ومهارات  ,عمليات العلمشجع المتعلمين على وي ,ستزادة من المعرفة لتطوير ذاتهواال
وتوظيف نتائج البحوث والدراسات المتميزة في مجال  ,جرائيوالبحث اإل ,البحث التربوي
وضرورة  ,وكذلك تنمية الخبرات الداخلية في مجال المادة العلمية ,والقيادة التعليم والتعلم

 التعامل مع التنمية المهنية كعمليات وليس كنتائج .
 مكانات المتاحةاإل ستثماراو  ,الحديثةومنها توظيف األساليب التدريسية  ,كفايات تنفيذية, 

وتكنولوجيا المعلومات  والتقنية الوسائل التكنولوجية ستخداماو  ,دارة الصفيةومهارات اإل
 يجابًا .إاتهم وميولهم اتجاهو  ,هتمام بتغيير سلوكيات المتعلمينواال ,تصاالتواال

 ختباراتالووضع ا ,, ومنها أساليب التقويم التي ينبغي توظيفهاكفايات التقويم 
دائهم أم التغذية الراجعة للمتعلمين عن وتقدي ,وتحليل النتائج للمتعلمين ,التحصيلية

  (99:  1129الطويسي , ) (11 – 51: 1111)الفرح وميشيل ,.
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ًالمعرفيًالقتصاداألدوارًالجديدةًللمعلمًفيًضوءًً-5-2

بد له  الإذ  ,المعرفي االقتصاد( إلى األدوار الجديدة للمعلم في ضو  1111يشير )الخالد ,     
ولذلك فأن دور  ,انةلتقا ستخداماأن يكون ملمًا بما حوله من متغييرات في عالم المعرفة وتطوير 

 المعلم في هذا العصر يتمثل باآلتي :

والتدريب على كيفية  ,توظيف أدوات تكنولوجيا التعليم في رفع مستوى العملية التعليمية -
 ها .ستخداما

مع التقدم العلمي وعصر  المختلفة بما يتناسبق التدريس في المراحل ائتطوير طر  -
  .المعرفة

اتهم لوضع الحلول تطوير عملية قيادة المتعلمين وتوجيههم بحيث تؤدي إلى تنمية مهار  -
 يجابية نحو التفاعل مع بيئتهم .إات اتجاهوتكوين  ,اليومية كالتهمالمثلى لمش

 رفةسمات وخصائص عصر المععد من أهم الذي ي   تنمية التفكير المنظم لدى المتعلمين -
 . (95:  1127)الناشري ,والتطور العلمي والتكنولوجي 

بنجاح  ئهاأداويتمكنوا من  ,الجديدةومن هنا يرى الباحث انه حتى يقوم المعلمون بأدوارهم       
 يجب نهإف ,المجاالت جميع في ظل التحوالت السريعة على وتحقيق األهداف الموضوعة

 االقتصادوفق برامج تدعم هذا التوجه وهذه الرؤيا في التحول نحو  على هم وتدريبهمإعداد
نتاجوبنا  و  ,المعرفي ر متسارع تكنولوجية في تطو ألن العلم والمعرفة والوسائل ال ,المعرفة ا 
ذا لم يتم  ,رومستم المعلمين وتأهيلهم بصورة صحيحة فأن أفضل البرامج التدريبية  إعدادوا 

األمر الذي يتطلب من الجميع متمثلة  ,التعليم ستفشل في تحقيق أهدافها والخطط لتطوير
مستوياتها مراجعة  شتىالمعلمين على  إعدادبالمؤسسات واألنظمة التعليمية المسؤولة عن 

وذلك لمواجهة تحديات  ,أهدافها ومناهجها وأساليبها في ظل التغيرات المعرفية والتقنية المتالحقة
 العصر الحالي .

ً

ً
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ً

   Higher order thinkingًالتفكيرًعاليًالرتبة:ًرابعاًا

ًمقدمةًً-1-4

وات هتمام بها في السنالتربويون اإل أي عد التفكير عالي الرتبة أحد األبعاد التربوية التي بد       
ولضمان التطور  ,لتحقيق األهداف التربوية لعملية التعليم والتعلم مهمةاألخيرة كأحد المفاتيح ال

أقصى طاقاته العقلية لتحقيق النجاح والتكيف السليم  ستخداماالمعرفي الفع ال الذي يسمح للمتعلم ب
الرتبة  وكان التفكير عالي .(112:   1119في مجال التعلم أو الحياة العامة )العت وم وآخرون ,

طرح أفكاره المهمة حول هذا  , إذ Lipman األميركي هتمام العالمامن الموضوعات التي شغلت 
 عن طريق وذلك ,متعلمينيم التفكير للالنوع من التفكير وقدم برنامجًا متخصصًا عن كيفية تعل

إلى المحاكمة العقلية وبالذات  بواسطتهذي يهدف ال ,المدرسي هجدخال الفلسفة إلى المنإ
 Norris&Ennis) ثيرتأ  ن مع هذه األفكار التي ليبما اتجاهكما يتفق  ,المحاكمة الفلسفية

,1989:68  .) 

نمط من أنماط التفكير التي تهتم بعمليات  التفكير عالي الرتبةأن ( 1121)عبده , ذكر     
ختالف عن األنماط األخرى للتفكير والتي تساعد المتعلم على الفهم اوفيها عقلية معقدة وواسعة 

يجاد الممارسة عقلية متعددة تساعده في الفرصة الكافية  ئهعطاإفضاًل عن  العميق للمحتوى
 (.229:  1121مواقف المركبة )عبده ,حلول للمشكالت المعقدة وتحليل ال

يتضمن كاًل من  عالي الرتبة التفكير ( أنKing & at al. 2014كنج وآخرون ) وأشار      
المهارات بصيغة وتتضح تلك  ,ورا  المعرفة لتأملي وماوا الناقد والمنطقيي و اإلبداعالتفكير 

والمواقف الجديدة التي  ,والمعقدة ,خاصة لدى المتعلم عندما يواجه المشكالت غير المألوفة
 (.King & at al. 2014 :12حلول مركبة )إلى تحتاج 

 هي : ,فتراضاتاثالثة  إلىوبذلك يستند التفكير عالي الرتبة 

ولكل منهما  ,فكالهما متداخالن ؛يمكن فصل مستويات التفكير عن مستويات التعلم ال -
 العديد من المستويات .
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التي يمكن  تتضمن العديد من عمليات التفكير ,أن تعلم مهارات التفكير عالي الرتبة -
 التي تتضمن العديد من المتغيرات .و  تطبيقها في المواقف المعقدة

 إذ ,لمحتوىأن مهارات التفكير عالي الرتبة من الصعوبة تعلمها من دون وجود مادة ل -
 الحياة اليومية وخبرات الدراسة والمدرسة . عن طريقيكون تعلم المتعلمين 

                                                     (King & at al.,2014 : 12) 

 النظريةًالمفسرةًللتفكيرًعاليًالرتبةًاتتجاهاًل-2-4

ًالتطورية-2-1-7 وتقوم على  ,المفسرة للتفكير عالي الرتبة: وهي من النظريات النظريات
 فتراضات اآلتية :اال

  ستمرارية للتفكير من الشكل األدنى إلى الشكل األعلى رتبة.اهنالك 
 بصورة جيدة السيطرة على أشكال التفكير األدنى رتبة قبل أن يتمكنوا من  تيقن المتعلمون

ظرية عدة خصائص لوصف هذه الن يضع واضعو إذ ,الوصول إلى التفكير األعلى رتبة
 .الرموزو  ,الوعيو  ,التنظيم الذاتيو  ,المنطقو  مثل التجريد , ,هذا النمط من التفكير

 (1: 1119)بشارة ,

 هتمت بالتفكير عالي الرتبة:االنظرية التطورية التي  اتتجاهاالومن 

   Piaget approuchبياجيه  اتجاه -2-2-1-7
في  , فالمتعلمونفتاح للتنمية المعرفيةوفقًا لبياجيه فأن مراحل النمو هي الم      

ولديهم فهم  سن المدرسة والمراهقين يطورون التفكير المنطقي والعملي والمنهجي
المنطقي  ستخداممهارات مثل اال الرموز, وعندما ينتقلو إلى مرحلة البلوغ يطورو

ذه وه ,الفرضيات, واختبار العلمي, والتفكير علقة بالمفاهيم المجردةللرموز المت
ويرى بياجيه  .والتفكير الذاتي والتفكير الناقدعد هي األساس لحل المشكلة المهارات ت  

سابق تختلف في مدى سرعة تطورها  يؤدون مهام معينة في وقتأن المتعلمين 
نتقالية , ويظهر أنها تمر بمرحلة االمعرفيدراكيًا عما هو عليه في مراحل التطور إ

ومع ذلك تظهر مهارات التفكير  ,التطور المعرفيأطول مما هو عليه في مراحل 



 22 الفصل الثاني                               إطار نظري 

  ( :King at al.2014التعليمية يولوجي جنباً إلى جنب مع التقاناتالعليا والنمو الب
 19.) 

 
   Vygotsky approuchفيجوتسكي  اتجاه -1-2-1-7

عتقادهما أن هناك تطورًا من األشكال األدنى للتفكير إلى ايتفق فيجوتسكي مع بياجيه ب       
فيجوتسكي التفكير عالي  عرفومع ذلك  ,ق عملية النمو والتطوراألشكال العليا منه عن طري

, فهو يعتقد أن النشاط المعرفي يعكس التفكير عالي الرتبة عندما يحدث ةمختلف بصورةالرتبة 
 اآلتي :

  أي من التنظيم الخارجي إلى التنظيم  ,نتقال للتحكم من البيئة إلى الفردايكون هناك
 الداخلي .

 لتحكم في عملية , فمن غير المعقول أن يتم ايقوم بعمله فرد ويمكنه أن يوضح مايدرك ال
وبرأي  ,النشاطات التي تخدم هذه العملية اتجاهمكان الفرد التفكير بوعي إما إال إذا كان ب

 إال إذا كان يتم بشكل واع  . فيجوتسكي أن النشاط ال ي عد تفكيرًا عالي الرتبة
  أن أفضل أشكال التفكير  حسب رأي فيجوتسكيبو  ,جتماعياالنشاط المعرفي له أصل

  خر عن طريق التفاعالت الداخلية بين األفراد األكثر كفا ة نساني تمرر من جيل آلاإل
 (.قل كفا ة )األطفال( واألفراد األ)اآلبا  والمعلمون

  ًفعندما يتحدث الفرد عما يقوم  ,أثنا  النشاط المعرفيفي شارات إأو  ,يستخدم الفرد رموزا
 (111: 1119)العتوم وآخرون , بعمله تصبح أفعاله منظمة بواسطة لغة الرموز.

  Bloom approachبلوم  اتجاه -9-2-1-7

النفس و  ,نفعالياالو  ,ثالثة مجاالت )المعرفي إلى االهداف ن وكراثولوسمبسو  صنف بلوم       
ففي  ,قاعدة لمستويات أعلى من التعلم المستويات الدنياوافر وفي كل هذه التصنيفات ت ,(حركي

وهنا يستخدم المتعلم  ,ستيعاب والتطبيق روابط للمهارات عالية التفكيرالمجال المعرفي يشكل اال
, في تصنيفات جديدة المعادالت الخوارزميةو  الصيغ,و  فكار التجريدية,معلومات كاملة مثل األ

ب السيطرة على ويتطل ,لتقويماو  ,التركيبو  ,التحليل ,تضمن مهارات التفكير عالي الرتبةوت
كتشاف اجزا  و احويل المادة المعقدة إلى ويتضمن التفكير عالي الرتبة ت ,المستويات السابقة



 22 الفصل الثاني                               إطار نظري 

والمألوفة بشكل خالق ضمن حدود يحددها السياق وجمع  ,العالقات وجمع المعلومات الجديدة
, فعلى سبيل المثال يتضمن أعلى صدار األحكاما  و  ويمكل المستويات السابقة في تق ستخداماو 

 ,دراكيةنفعالية اإلاال –العقلية  –ات الجسم الحركية مهار  ستخدامامستوى للتصنيف النفس حركي 
ونتيجة لذلك فأن طريقة  ,كما في تخطيط وتنفيذ حركات الرقص ,للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم

Bloom   مشابهة لطريقتيpiaget & Vigotsky   فتراض أن األشكال المعقدة من التفكير افي
 (.King at al.,2014 :20-22) التمكن من األشكال األكثر بساطة يمكن تحقيقها حتى يتم ال

  جرائيةالنظرياتًال-2-2-4

يمكنهم أن يؤدوا المستويات  في جميعن المتعلمين و أ ,تفترض هذه النظريات     
غير  بنحو  و  يجاد حلول للمشكالت بذكا إألنها تركز على  ,مهارات التفكير عالي الرتبة

 .(22:  1119)بشارة , عتيادي ضمن مواقف معينةا

 :هتمت بالتفكير عالي الرتبةاجرائية التي النظرية اال اتتجاهاالومن 

  Sternberg approachستيرنبيرغ  اتجاه -2-1-1-7

نها أوتظهر على  ,نظرية معالجة المعلومات في الذكا  (Sternberg 1980)  قترحا       
ويعتقد العديد  ,يجاد حلول للمشكالت وحصولهم على المعلوماتوصف لكيفية توصل األذكيا  إل

وبذلك  ,أنه ليس هناك فرق كبير بين التفكير الجيد والتفكير عالي الرتبة ,من الباحثين التربويين
وتم مناقشة فكرة أن  ,نها نظرية تتعلق بالتفكير عالي الرتبةإعلى ستيرنبيرغ تم تقديم نظرية 

 ,ألنه يعمل كعنصر تنفيذي ,عالي الرتبة رفة يقع في مركز الذكا  والتفكيرورا  المع التفكير ما
وبالتالي إذا أراد الشخص تبني التفكير عالي الرتبة فأنه يحاول أن يعزز عمل المهارات التي 

تحديد المصادر و  ,المراقبةو تعريف المشكلة, و  ,ورا  المعرفة )التخطيط ر ماتوافق عنص
 .(Sternberg & Baron, 1985 : 177) (المطلوبة

  Bransford approachبرانسفورد  اتجاه-1-1-1-7       

دراساتهم التربوية إلى أن هناك عناصر تؤدي للتفكير  عن طريق ؤهتوصل برانسفورد وزمال     
 هي : ,وحل المشكالت ,الجيد
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 وتتكون من ,عامة لحل المشكالت ستراتيجياتا:  
 تحديد المشكلة -
 تعريف المشكلة  -
  .القرار بخصوص الحل األفضل اتخاذو  كتشاف الحلول الممكنة للمشكلةا -
  .هختيار االتعامل مع ذلك القرار وتنفيذ الحل الذي تم  -
 – 125: 1119)العت وم آخرون ,. فحص آثار القرار لمعرفة إذا كانت المشكلة قد حلت -

121) 

   Resnich approach ريسنك  اتجاه -9-1-1-7

أن التفكير عالي الرتبة يتضمن مجموعة من األنشطة الذهنية المفصلة إلى أشارت ريسنك      
يكاد  وتحلياًل ألوضاع معقدة وفقًا لمعايير متعددة بصورة دقيقة ال ,التي تتطلب محاكمة عقلية

إذ أن طريق , مجهدًا يعتمد على التنظيم الذاتيعماًل  , وي عد التفكير عالي الرتبةبينها يلحظ الفرق
المعنى ويركب الهيكل  ئوعلى المفكر أن ينش ,جابات الصحيحة ليست محددة تماماً العمل أو اإل

 (.212:  2992)ليبمان ,لى المواقف بداًل من توقعه ع

  Lipman approachليبمان  اتجاه -7-1-1-7

 ,ياإلبداعندماج التفكير الناقد مع التفكير ال ئان أن التفكير عالي الرتبة مكافيفترض ليبم     
ي فيتضمن المحاكمة العقلية اإلبداعما التفكير إ ,يتضمن التفكير الناقد المحاكمة المنطقيةإذ 

يوجد تفكير  الو  ,يةاإلبداعدون القليل من المحاكمة العقلية  منيوجد تفكير ناقد  , فاليةاإلبداع
ن رتبة سوى مزيج من كال النمطي وما التفكير األعلى ,دون القليل من التفكير الناقدمن بداعي  إ

 (.92:  2992من التفكير )ليبمان ,

 مهاراتًالتفكيرًعاليًالرتبةً-3-4

 : بـتتمثل  ,فئات رات التفكير عالي الرتبة في ثالثبتصنيف مها Sternberg قام      

 (.Aksela ,2005 :35المعرفة ) إكتسابمكونات و , المكونات اآلدائيةو , المعرفةورا   ما

 أن مهارات التفكير عالي الرتبة تتضمن :إلى ( 1112وأشار )زيتون ,     
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 ,ياإلبداعمهارة التفكير و  ,ر الناقدالتفكي مهارةو  القرار, اتخاذمهارة و مهارة حل المشكالت, 
  .(291:  1112المعرفة )زيتون ,ورا   التفكير ما مهارةو 

التفكير  على مهارة ,كير عالي الرتبة تشتملأن مهارات التف ,(1112في حين ذكر )قطيط ,     
حل  مهارةو  ,التقويممهارة و  ,ستنتاجستقرا  واالمهارة االو  ,التحليل والتركيب مهارةو  ,الناقد

 (.92: 1112)قطيط , المشكالت

 ( فيشمل المهارات اآلتية :1119ن ,يوآخر ما تصنيف )العت وم أ    

ستعمال االتعمق في األحداث ب أو, , وهي القدرة على التدقيق في األشيا المالحظة -
 . الحواس الخمس

هو القدرة على تحديد ميزات أو مالمح الموضوع أو الفكرة بهدف تمكن  ,الوصف -
 بوصفه . يقوم  للشي  الذي   اآلخرين من الحصول على فكرة جيدة

 بينها بصورة التي ترتبط  , هو القدرة على وضع المفاهيم أو األشيا  أو األحداثالتنظيم -
 معيار معين .أو بأخرى في سياق متتابع ل

جرا  فحص دقيق للموضوع أو إيجاد األسئلة بهدف إالتساؤل الناقد, هو القدرة على  -
 مقبولة .ستناد إلى معايير والضعف باال كتشاف مواطن القوة او  القضية

يجاد العديد من الحلول واألفكار للمشكالت إحل المشكلة مفتوحة النهاية, هو القدرة على  -
 ذات النهاية المفتوحة .

القدرة على تجزئة البيانات والمعلومات المعقدة إلى هو  ,تحليل البيانات ونمذجتها -
اسبة بين هذه القات منقامة عا  و  ,وتمثيلها بصيغ مختلفة ,مكوناتها وعناصرها الفرعية

 ستعمال أدوات ربط .االمكونات ب
والذهاب إلى ما هو أبعد من  , هو القدرة على قرا ة البيانات والمعطياتالتنبؤات وغص -

 أي تجاوز المعلومات المعطاة . ,ذلك
والمعلومات التي سبق تعلمها  ستعمال الحقائق والمفاهيم والقوانيناالتطبيق, القدرة على  -

 موقف جديد أو غير مألوف .في حل مشكلة تعرض 
القدرة على تجزئة المعلومات المركبة والمعقدة إلى أجزا  صغيرة مع تحديد هو , التحليل -

 قامة عالقات مناسبة بين األجزا  .وا  مسمياتها وأصنافها 
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شي   نتاجإلاألجزا  معًا في صورة جديدة  أو القدرة على وضع العناصرهو , التركيب -
 مبتكر ومتفرد .

العت وم وآخرون , )صدار حكم على شي  حسب معيار معين .إالقدرة على هو , التقويم -
1119 :111 – 111) 

 اتخاذمهارة و مهارات للتفكير عالي الرتبة هي )مهارة التفكير الناقد, ثالث  واختار الباحث    
إذ , مع أغراض بحثه والعينة المختارة ورا  المعرفة( وبما يتال م مهارة التفكير ماو , القرار
بعد عرضها إلى  ختبار التفكير عالي الرتبة لطلبة الصف الثاني المتوسط نها في ام  سيض

 لذلك . مدى مال متهاللتعرف على   المحكمين مجموعمة من

ًهميةًتنميةًمهاراتًالتفكيرًعاليًالرتبةًأً-4-4

التي يسعى القائمون على  ,ي عد تنمية مهارات التفكير عالي الرتبة من األهداف الرئيسة       
التي  فهي ضرورية لتزويدهم باألدوات والوسائل ,العملية التعليمية إلى تنميتها لدى المتعلمين

ات يكون وكذلك تعليم وتنمية هذه المهار  ,امل بفعالية مع عالم سريع التغيرللتع إليها يحتاجون
التي تتطلب منه  فقد يواجه الفرد في حياته بعض المشكالت أو المواقف ,ضروريًا لكل متعلم

على مهارات عالية من  اً الذي يكون مبني القرار المناسب اتخاذو  كالتيجاد حلول لهذه المشإ
 (.99:  1119التفكير )خليل ,

 ,معلمتحققه من مزايا عديدة للمتعلم وال ما فيوتبدو أهمية تنمية مهارات التفكير عالي الرتبة     
 : وكاآلتي ,( 1125في )القرني ,  ورد  ( كما1121ا )عبد الباري ,إليهوذلك كما أشار 

 ًأهميتهاًللمتعلم 
 نظر اآلخرين . ةمساعدة المتعلم في النظر إلى القضايا المختلفة من وجه -
 آرا  اآلخرين في المواقف المختلفة والحكم عليها بنوع واضح من الدقة . ويمتق -
 جابة عن األسئلة الصعبة .وتفكيرة من القيود عند اإل تحرير عقل المتعلم -
 ق والوسائل التي تدعمه .ائوبالطر  لمام بكيفية التعلماإل -
 هميتهاًللمعلمًأ 
 أنماط التعلم ومراعاة ذلك في العملية التعليمية . شتىلمام بمساعدته في اإل -
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 زيادة الدافعية والنشاط والحيوية لديه . -
 ثارة والمشاركة .ملية تتسم باإلجعل التدريس ع -
 ( 59: 1125القرني , ) وزيادة ثقته بنفسه . رفع معنويات المعلم  -

فكير عالي الرتبة تكمن في ( أن أهمية تعليم وتنمية مهارات الت1112وأضاف )فتح اهلل ,     
  :اآلتي

 حداث تعلم فع ال ينعكس في تحسين مستويات التذكر وحل المشكالت .إتساعد في  -
للتعامل بفاعلية مع جميع المتغيرات  إليها م باألدوات والوسائل التي يحتاجتزويد المتعل -

 رتبة .تعليم مهارات التفكير عالي ال عن طريقفي المستقبل  التي يمكن أن يواجهها
تلك  ستخدامفي اأصبح حاجة ملحة تساعد الفرد  تنمية مهارات التفكير عالي الرتبةتعلم و  -

ت والتحديات التي المهارات وتوظيفها في المواقف المختلفة في عالم متزايد التعقيدا
)فتح اهلل  تصاالت وتكنولوجيا المعلومات في شتى مناحي الحياة .تفرضها ثورة اال

,1112  :19 – 17) 

ًالبيئةًالصفيةًالمثيرةًلتنميةًالتفكيرًعاليًالرتبةًً-5-4

فيجب على  ,( أنه إذا ما أردنا التركيز على التفكير عالي الرتبة(James 1996يعتقد     
 :  لالمعلم أن يتسا

ن يفكروا بحيث يمكنهم أ ,يًا على المحتوى المرتبط بالواقعكاف هل تلقى المتعلمون تمريناً  -
 .بتجريد في هذا المحتوى 

 .واقف وبين مهمات العالم الواقعي هل هناك عالقة بين األمثلة والتمارين والم -
ستنتاج ووضع الفرضيات واال ,حسب أبعادهابهل يطلب منهم تطبيق األشيا  وترتيبها  -

جابة بنعم عن هذه األسئلة وكلما كثرت اإل, تحليل إلى العناصر وحل المشكالتوال
 (117 – 119: 1119)الع توم وآخرون ,من التفكير عالي الرتبة . ونقترب المتعلما

ق الخاصة والممارسات العامة التي يمكن أن ائ( إلى مجموعة من الطر 1121أشار )عبدة ,   
 منها : ,تسهم في تنمية التفكير عالي الرتبة
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 كذلك تأكيد  ,وأفكارهم وعدم التردد في ذلك ,ئهملمتعلمين الفرص للتعبير عن آراعطا  اإ -
 تأمالتهم في قضايا مفتوحة النهاية وفي مواقف الحياة الحقيقية .

 ,غنا  المناهج المدرسية بالعديد من التراكيب التجريدية في ضو  محتوى معرفي معينإ -
 تساعد في تعليم مهارات التفكير عالي الرتبة . مهمةيمثل خطوة  إذ

يساعد ذلك في التعليم  إذ ,عليم المتعلمين المهارات األساسية األدنى رتبةالتأكيد على ت -
 (229:  1121)عبدة ,   .جح لمهارات التفكير عالي الرتبةالنا

( بعض الممارسات التي تساعد في تنمية مهارات التفكير عالي 1121وأضاف )علي ,    
 منها: ,الرتبة في البيئة الصفية

 . حسبف دا األوالتركيز على الجهد وليس   الفشل فرصة للتعلم عد -
وتشجيعهم على  شراكهم في النقاش الصفيا  و  تشجيع تفاعل المتعلمين بينهم وبين المعلم -

 تعلم األفكار الرئيسة .
 وغوص هتمام بالمهمات البسيطةات التعليمية المركبة أكثر من االتقديم المهم تأكيد -

 وكيف ؟ وماذا يحدث لو ؟ .لماذا ؟  ,األسئلة التي تحفز التفكير مثل
عطا  إوقبل ذلك  ,طالق األحكام عليهاإوعدم التسرع ب جابات المتعلمين أيًا كانتإتقبل  -

 .(72: 1121)علي ,. علمين  للتفكير بعد طرح األسئلة للمت  وقت مناسب وكاف  

نموذجًا لتنمية مهارات أ( Limbach & Waugh ,2012في حين قدم ليبماك وواف )    
 : آلتيكما في الشكل ا ,التفكير عالي الرتبة يتكون من خمس مراحل
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 ( 2الشكل )                                     

 مراحل تنمية مهارات التفكير عالي الرتبة                          

في تنمية نموذج إلى محددات بيئة التعلم النشط والممارسات األساسية ستند هذا األاوقد      
حل وبذلك حدد مرا الي الرتبة من أهم أهداف التربيةوأكد على أن التفكير ع ,الجوانب المعرفية

التركيز على بتحديد األهداف للتعليم وشدد على تنوعها وعدم  ئاً مراحل مبتد بخمس نموذجاأل
من لتساؤالت وعدها والمرحلة الثانية طرح ا ,من مستويات بلوم حسبالمستويات األولى ف

يتم  إذ ويم,ق, ثم مرحلة الممارسة قبل التنمية مهارات التفكير عالي الرتبةفي ت مهمةالخطوات ال
 ,وطرح آرائهم وأفكارهم تاحة الفرصة للمتعلمين بالتأمل والمشاركة في ممارسة المهاراتإفيها 

التعليم وتوفير  اناتبتحسين تق عن طريقهايقوم المعلم  ,رحلة المراجعة والتحسين والتنميةوبعدها م
 ,التعلم ويميم التغذية الراجعة وتقأخيرًا مرحلة تقدو  ,البيئة المحفزة للتعلم ومراقبة أنشطة المتعلمين

 بواسطةويتم ذلك  ,ات المتعلمينأدا التعليم و  ويملمعايير والمحكات األساسية لتقوفيها يتم وضع ا
 -Limbach & Waugh ,2012 : 1بعض ومع المعلم ) مع بعضهم المشاركة بين المتعلمين

9 .) 

 

 

تحديد -1
أهداف 

التعلم

طرح -2
التساؤالت

3-
الممارسة 

ويمقبل التق

4-
المراجعة 
والتحسين
والتنمية

تقديم -5
التغذية 
الراجعة 
وتقيويم 

التعلم
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سيما في تدريس العلوم  وال ,أن تعليم وتنمية مهارات التفكير عالي الرتبةويرى الباحث       
من  افر الجهود كافة بين المؤسسات التعليميةضت عن طريقب توفير بيئة صفية مثالية يتطل

 ,ال يتوقف ذلك عند الصف الدراسي , إذوالمجتمع واألسرةالمعلمين وتأهيلهم لذلك  إعدادخالل 
 ,ستعداد المتعلم للتعلمافي تهيئة و  اً كبير  اً األسرة دور  إذ تؤدي ,بل يتعداه إلى البيئة والمجتمع

القرارات بعقالنية  اتخاذو  ستقاللية في التفكيرًا على المتعلم بتحقيق االيجابإ وبالتالي ينعكس ذلك
وهذا كله ي عد من األسس التي يبنى عليها التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه  ,والثقة بالنفس

 المتعلم .

ً

 



 

 

 الفصل الثالث   
 جراءاته منهج البحث وإ       

 

 أوالً: التصميم التجريبي 

 ثانياً: متطلبات البحث 

 بناء البرنامج التدريبي -1

 بطاقة المالحظة -2

 اختبار التفكير عالي الرتبة -3

 ثالثاً: الوسائل اإلحصائية
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  Procedures of the researchجراءات البحث إ

جراءات البحث التي قام بها الباحث من أجل تحقيق أهداف ل عرضًا إليتضمن هذا الفص     
 تطلباتبموالعينة مرورًا  البحثمجتمع بالتصميم التجريبي و  ئاً ن فرضياته مبتدالبحث والتحقق م

ومنتهيًا التفكير عالي الرتبة  اختبارو  ,وبطاقة المالحظة ,البحث المتضمنة بناء البرنامج التدريبي
 ستخدمها الباحث .االتي  حصائيةبالوسائل اإل

   Experimental  designالتصميم التجريبي : ولا أ

كن موخطة للعمل محدودة الجوانب ت يقصد بالتصميم التجريبي وضع هيكل أساسي للتجربة     
 (.251:  1002اختبارًا دقيقًا )رؤوف ,فروضه  اختبارالباحث من 

 الضبط الجزئي للمجموعتين التجريبية والضابطة ذاريبي الباحث التصميم التج اعتمد    
 علم األحياء والتفكير عالي الرتبة لطلبتهم مدرسيالمعرفي ل االقتصادالبعدي لكفايات  الختباروا

 .(5)ي مخطط كما موضح ف

 ( 5مخطط )                                 
 التصميم التجريبي                               

 

 التطبيق البعدي المتغير التابع المتغير المستقل تكافؤ                      المجموعة

 الطلبة   علم األحياء ومدرس

   
  

 
  

بية
جري

الت
   

   
   

بية
ريــــ

لتج
ا

   
   

   
   

 

 
 العلميالمؤهل -
 عدد سنوات الخدمة -
 الدورات التدريبية-

 لها ا التي خضعو 
 القتصادكفايات -

 المعرفي 

 
 العمر -
 الذكاء -
 
 
 
 
 

 
البرنامج التدريبي 
وفقا لنظرية الذكاء 

 الناجح

 
 القتصاد اياتكف

علم  مدرسيالمعرفي ل
 األحياء 

 
عالي الرتبة  التفكير 
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 برنامج تدريبي
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 Population of  the research  مجتمع البحث  -أ
موضوع  نالذين يكونو  أو األشخاص أو األشياء بمجتمع البحث جميع األفراد يقصد     
 :ويتكون مجتمع البحث من اآلتي .(145: 1022كلة البحث )الجابري ,مش

علم األحياء للصف الثاني المتوسط  مدرسييتألف من  ,علم األحياء مدرسيمجتمع  -2
( 83البالغ عددهم ) ,الصويرةة محافظة واسط / قضاء التابعين للمديرية العامة لتربي

حصاء قسم التخطيط واإل حصائيةفقًا إلو , 1023 -1022 مدرسة للعام الدراسيو  اً مدرس
 التابع لمديرية تربية محافظة واسط .

في عينة  الذين ُشمل مدرسوهمطلبة الصف الثاني المتوسط  منيتألف  ,مجتمع الطلبة -1
( طالبًا وطالبة بواقع 8210البحث للمجموعتين التجريبية والضابطة, إذ بلغ عددهم )

( طالبة موزعين بين المدارس المتوسطة والثانوية في قضاء 2834( طالب و)2211)
 الصويرة.

 Sample of  the researchعينة البحث  -ب

صف الثاني المتوسط للجميع مدرسي علم األحياء ب تتمثل, علم األحياء مدرسيعينة  -2
مجتمع البحث في قضاء الصويرة التابعين للمديرية العامة لتربية محافظة واسط للعام 

 لمديريةلقبل قسم اإلعداد والتدريب التابع تم تبليغهم من و  ,1023-1022الدراسي 
( مدرسًا ومدرسة إلى 13إذ حضر منهم ) (,2, ملحق )تربية محافظة واسطل العامة

جامعة واسط(, وبالطريقة العشوائية تم  - كلية اإلعالمالمخصص للتدريب )المكان 
( مدرسًا ومدرسة للمجموعة 25( مدرسًا ومدرسة للمجموعة التجريبية, و)24)اختيار 

 الضابطة.
عينة عشوائية من طلبة الصف الثاني المتوسط في المدارس  اختيارتم  ,عينة الطلبة -1

التابعين لمديرية تربية محافظة واسط  للعام  ويرةالمتوسطة والثانوية في قضاء الص
 وذلك بأخذ عينة قوامها ( طالبًا وطالبة,130إذ بلغ عددهم ) ,1023 -1022الدراسي 

علم األحياء عينة  مدرسي( من طلبة الصف الثاني المتوسط لكل مدرس من 20)
  .البحث
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  ضبط متغيرات تكافؤ المجموعتين -ج 

 ,اد معرفة أثره )رؤوفر العوامل جميعًا وتحييدها ماعدا العامل الذي ييقصد بالضبط تثبيت     
فقد حرص الباحث  ؛العشوائي ألفراد عينة المجموعتين ختيارالرغم من االوعلى  .(253: 1002

  .وتثبيتها إلى جانب ذلك أن يتعرف على المتغيرات والعوامل األخرى التي تؤثر في المتغير التابع

 ن مدرسيتكافؤ عينة ال -
  المؤهل العلمي -2

 ستمارةاال عن طريقالمؤهل العلمي للمتدربين  تم الحصول على المعلومات عن    
, وظهر أن جميع لتدريبيخضاعهم للبرنامج اإإذ تم توزيعها قبل  ,الغرض هذاالمعدة ل

, قسم علوم الحياة من كليات التربيةأغلبهم على شهادة البكالوريوس  ونالمشتركين حاصل
 قسم علوم الحياة . ,وبعضهم من كليات العلوم

  سنوات الخدمة -1
متدربين في اليوم األول قبل ال بينالتي تم توزيعها  ,المعلومات استمارة عن طريق    
ت الخاصة بسنوات الخدمة تم الحصول على المعلوما ,التدريبي بالبرنامج ءالبد

ثبت عدم وجود فرق ذي داللة  معادلة مان وتني لعينتين مستقلتين استخداموب ,للمتدربين
 كبر من القيمةأ (202,5) ( المحسوبة هيUوأن قيمة ) ,بين المجموعتين إحصائية
ل  جدو  وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين, (,0,05( عند مستوى داللة )11) الجدولية

(2.)               
 (2)جدول                                     

                             في سنوات الخدمة عينة البحث  مدرسيتكافؤ مجموعتي            

 متوسط الرتب العدد المجموعة 
 
 
 

 

مجموع 
 الرتب

مستوى  (Uقيمة مان وتني )
 الداللة
0005 

 الجدولية المحسوبة

  12805 2105 24  التجريبية
 20205 

 
11 

 غير دالة

 11205 24022   25  الضابطة
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  الدورات التي خضعوا لها -8
بخصوص طرائق التدريس  تم سؤال المتدربين عن عدد الدورات المشاركين فيها     
هم بعدم مشاركتهم جميعًا في أي إجاباتلوم على وفق نظرية الذكاء الناجح, فأظهرت الع

 سابقة بهذا الخصوص .دورة تدريبية 
  المعرفي القتصادكفايات  -4

 االقتصادلغرض تكافؤ مجموعتي المتدربين التجريبية والضابطة في كفايات      
لمقياس ليكرت  اً ( فقرة وفق14من )المعرفي  االقتصادلكفايات  استبانة إعدادتم , المعرفي

متدربين في اليوم األول قبل الطبقت على  ,(4ملحق ) ,(نادراً و , غالباً و , ماً دائالثالثي )
 ,(5, ملحق )ستخراج الدرجاتاو  جاباتوبعد تصحيح اإل ,بتنفيذ البرنامج التدريبي ءالبد
ن الفرق لم يكن ذا ا تضحا( لعينتين مستقلتين, Uمان وتني ) ختبارمعادلة اال استخدامب

القيمة وهي أكبر من  (,200,5) بلغت قيمة مان وتني المحسوبة , إذإحصائيةداللة 
   جدول ,وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين ,(0005( عند مستوى داللة )11الجدولية )

(1. ) 
 (1)  جدول

 المعرفي  االقتصادفي كفايات  عينة البحث مدرسيجموعتي تكافؤ م         

 

  نهم تحت التجربةأشعور المتدربين ب -5
 عالمهم بأنهم تحت إوعدم  تمكن الباحث من السيطرة على سرية البرنامج التدريبي    

عداد والتدريب مديرية اإل ةومساعد ,التي قام بهاجراءات اإل عن طريقوذلك  ,التجربة
خبار إمن دون  مطلوبةجراءات الاإل فيرربية محافظة واسط بتو لى مديرية تإالتابعة 

مجموع  متوسط الرتب العدد المجموعة 
 الرتب

مستوى  (Uقيمة مان وتني ) 
 الداللة
0005 

 الجدولية المحسوبة

  12405  2505    24  التجريبية
 20005 

 
  11 

 
 11005  2402       25  الضابطة غير دالة
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علم األحياء في منهاج مديرية  مدرسيسيما وجود دورات تدريبية ل ال ,المتدربين بذلك
 مما سهل مهمة الباحث كثيرًا . ,عد مسبقاً والتدريب المُ  عداداإل

 تكافؤ عينة الطلبة  -
  العمر -2

ملحق  ,(2/20/1022)الموافق  حتساب عمر الطلبة باألشهر لغاية يوم األحداتم    
معالجة القيم  تتم ن التجريبية والضابطةيتكافؤ المجموعت التحقق من ولغرض ,(1)

ن القيمة التائية أ تضحا مستقلتين,( لعينتين t-test) التائي ختبارستعمال االاب إحصائيا
 (0005عند مستوى داللة ) (2,310الجدولية ) وهي أقل من القيمة (2,182)المحسوبة 
 (.8)مجموعتين في العمر الزمني جدول وهذا يدل على تكافؤ ال إحصائيا,ً غير دالة 

 (8جدول )                                          

 تكافؤ مجموعتي عينة الطلبة في العمر الزمني                           

 

  الذكاء  -1
وهي تُعد من أدق  ,بصورة خاصة لهذا الغرض يقاس الذكاء باختبارات يتم اعدادها     

ي مجاالت التربية وأفضل أدوات القياس والتقويم, إذ أصبحت تطبيقاتها العملية كثيرة ف
  فنار  اختبار عتمادا عن طريقالطلبة عينة تم تكافؤ (. 131: 1001والتعليم )ملحم,

(Raven test) من قبل  المقنن على البيئة العراقيةمصفوفات المتتابعة لل        
والذي يمكن تطبيقه على اعداد كبيرة في وقت واحد وهو من ( 2338)الدباغ ,

المتوسط  العدد المجموعة 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية       
 

 مستوى الداللة
0005     

 الجدولية المحسوبة

  3,02 214,4    240 التجريبية
822 

 
2,182 

 
2,310 

 
 1,25 218,8 250 الضابطة غير دالة 
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 مصفوفة( 10من ) (. ويتكون االختبار831: 1000االختبارات غير المتحيزة )عالم,
تتدرج من السهل إلى الصعب, إذ  مقسمة على خمس مجموعات هي )أ, ب, ج, د, ه(

 من يوم الثالثاء الموافق بدءاً  ,من الطلبة قام الباحث بتطبيقه على مجموعتي البحث
 درجاتوبعد معالجة ال ,(23/20/1022) ولغاية يوم الخميس الموافق, (8/20/1022)

تضح أن القيمة ا, (1)ملحق  ,التائي لعينتين مستقلتين ختبارستعمال االاب إحصائياً 
, عند مستوى داللة (2,310) أقل من القيمة الجدوليةوهي , (0,214) التائية المحسوبة

, جدول الذكاءموعتين في متغير وهذا يدل على تكافؤ المج ,إحصائياً ( غير دالة 0005)
(4 ). 

 (4جدول )                                         

 الطلبة في متغير الذكاء عينة  تكافؤ مجموعتي                         

 

  Requirements of the researchالبحث  تطلباتمثانياا: 

  Construction of the training programبناء البرنامج التدريبي -1

وطريقة  اً منهجي اً الذي ُيعد أسلوب الباحث مدخل النظم في بناء البرنامج التدريبي اعتمد      
لغرض الوصول إلى أفضل مستوى من  ,عملية في التخطيط والتنفيذ والتقويم ألي نشاط أو عمل

كما موضح في المخطط ( , 13:  1001اف الموضوعة )الحيلة ,وبالتالي تحقيق األهد ,النتائج
    اآلتي :

          

المتوسط  العدد المجموعة 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية       
 الجدولية المحسوبة 0005  

  4,3     40,1 240     التجريبية
   822 

 
0,214 

 
  2,310 

 
 4,4     40,2 250     الضابطة غير دال
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 ( 1مخطط )                                       

 ممدخل النظ على وفقبناء البرنامج التدريبي                         

 مدخل النظم  بالعتماد علىفيما يلي خطوات بناء البرنامج التدريبي 

     Inputs: المدخالت أولا 

تشير المدخالت إلى جملة الجهود المادية والبشرية والموارد واألجهزة واألدوات         
طار العمليات الموجهة نحو تحقيق إيتفاعلون مع الجهود والمواد في  واألشخاص الذين
 (.35: 2333لنظام وبلوغها )الحيلة ,األهداف المحددة ل

 تتمثل باآلتي :, مدخالت بشرية 
  .بمشرفة تخصص طرائق تدريس علوم الحياة متمثالً   ,شراف على البرنامج التدريبياإل -
  .إذ قام بنفسه بعملية التدريب ,, تمثل بالباحثمدرب -
علم األحياء للصف الثاني المتوسط التابعين للمديرية العامة  مدرسي, تمثل بونمتدرب -

 لتربية محافظة واسط ضمن قضاء الصويرة .
 -1022متوسط  للعام الدراسي علم األحياء للصف الثاني ال مدرسي, تمثل بطلبة طلبة -

 ضمن قضاء الصويرة . , التابعين لمديرية تربية واسط1023
 

 مدخالت بشرية

 التسهيالت التدريبية

 التمويل

 تخطيط البرنامج

 البرنامجتصميم 

 تقويم البرنامج

برنامج تدريبي وفقا 

لنظرية الذكاء 

علم  مدرسيل الناجح

 االحياء

 

 المخرجات    العمليات      لمدخالتا   

 التغذية الراجعة           
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 التسهيالت التدريبية  
التي في نجاح البرنامج التدريبي التي تساعد  الضرورية المتطلبات التدريبيةب تمثلت    

 إذ شملت تهيئة اآلتي : ,مديرية تربية واسط قدمتها
ر المواد ياركين في البرنامج التدريبي وتوفقاعة تدريبية مناسبة تتسع للمتدربين المش -

 تكنولوجية . ووسائل وسبورة وتهوية نارةا  و  من كراس   الضرورية لذلك
والسماح له بالدخول  هجراءات بحثإكمال إلغرض  ,تسهيل مهمة بد الباحث بكتتزوي -

ببطاقة  ,للمدارس المتوسطة والثانوية في قضاء الصويرة لتطبيق أدوات البحث المتمثلة
التفكير عالي  اختبارو  ,علم األحياء مدرسيالمعرفي ل االقتصادالمالحظة لقياس كفايات 

 الرتبة للطلبة .
 التمويل  

المادية الممكنة  نفقاتالبرنامج التدريبي بأقل ال حرص الباحث على أن يصمم وينفذ    
 أسهمتأذ  التدريبي, البرنامج تسهيل تنفيذجل تضافر الجهود كافة أل وذلك من خالل

يل النفقات وتذليل والتدريب التابعة لها في تقل عدادمديرية تربية واسط ومديرية اإل
بتوفير المكان والمتمثلة  هالضرورية لنجاح تطلباتالم توفير عن طريقالصعاب 

ما النفقات أ ,نارة والتهوية وتوفير المصدر الكهربائي المستمرالمناسب من حيث اإل
واألشرطة  الليزرية لألقراصتمثلت بتوفير الباحث فقد  ,نفاقهاإالتي قام الباحث ب األخرى

لألنشطة التدريبية وتحمل نفقات الضيافة ونفقات نسخ من البرنامج  مطلوبةالتعليمية ال
 التفكير عالي الرتبة للطلبة . اختبارالتدريبي للمتدربين وبطاقة المالحظة للمتدربين و 

   Processes: العمليات ثانياا 

هي حركة التفاعل المنظم الحاصل في النظام بين المدخالت المختلفة فيه  ,العمليات     
, وهي المسؤولة عن تفعيل المدخالت تحقيق األهداف على وفق نسق معين والموجهة نحو

 (.35: 2333رجات المنشودة )الحيلة ,والوصول إلى النتاجات أو المخ

طالع على الدراسات السابقة التي تناولت قام الباحث باال ,ببناء البرنامج التدريبي ءقبل البد     
( 1025( و)الشيخ,1003( و)آل بطي,1003دراسة )مكاون,ك, البرامج التدريبية

والكتب  والمصادر األدبيات التربويةكذلك االطالع على و  (,1021( و)حمودي,1021و)سعيد,
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الذي يساعد في تحقيق  ,التصميم المناسب اختيارالخاصة بتصميم البرامج التدريبية بغية 
, لذلك لم األحياء للصف الثاني المتوسطع ومدرسوهم  ,األهداف الموضوعة عند الفئة المستهدفة

 والتي تشمل : ,ئهالمراحل اآلتية لبنا اختيارمن المناسب لبرنامجه التدريبي أن وجد الباحث 

 :وتشمل اآلتي, : مرحلة التخطيطأوالً 

 تحديد عنوان البرنامج التدريبي  -2
 تحديد الحاجات التدريبية  -1
 تحديد خصائص المتدربين  -8

 وتشمل اآلتي : ,التصميم : مرحلةثانياً 

 تحديد الهدف العام للبرنامج التدريبي -2
 تحديد األهداف الفرعية للبرنامج التدريبي -1
 تحديد محتوى البرنامج التدريبي -8
 الوسائل واألساليب واألنشطة  اختيار -4
 تحديد المكان والزمان للبرنامج التدريبي  -5

  التقويمرحلة : مثالثاً 

 ما يلي تفصيل المراحل التي مر بها بناء البرنامج التدريبي : وفي    

 : مرحلة التخطيط أولا 

  تحديد عنوان البرنامج -2
همة في البرنامج وذلك ُيعد عنوان البرنامج التدريبي من األولويات الضرورية والم      

 عنوانه اختيار, لذا قام الباحث بمحتوى البرنامج ومكوناته وأهدافهل المعرفيةلداللته 
علم األحياء وأثره في كفايات  مدرسي)برنامج تدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح ل

 (.فكير عالي الرتبة لطلبتهمالمعرفي لديهم والت االقتصاد
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  التدريبيةتحديد الحاجات  -1
, قام الباحث لبرنامج التدريبيألجل تحديد الحاجات التدريبية للفئة المستهدفة في ا    

فضاًل  والمشرفين التربوييندارات المدارس المتوسطة إلعديد من المقابالت مع جراء اإب
لغرض  علم االحياء للصف الثاني المتوسط مادة إلى مدرسيمغلقة  استبانةعن توجيه 

 االستراتيجياتالتعرف على حاجاتهم التدريبية وفقًا لنظرية الذكاء الناجح وحاجتهم إلى 
وأظهرت نتائج  المعرفي لديهم, االقتصادفي تحسين كفايات  همالتي تس ,الحديثة

في إلى البرامج التدريبية  أنهم يحتاجونهم إجاباتأن جميع من وجهت لهم كانت  ستبانةاال
الحديثة التي  االستراتيجياتإلى  حاجتهموكذلك  ,لنظرية الذكاء الناجح فقاً أثناء الخدمة و 

 (.2ملحق ) ,المعرفي لديهم االقتصادفي تحسين كفايات  همتس
 تحديد خصائص المتدربين  -3

 أهمية كبيرة وأساسية في بناء البرنامج التدريبي وال ائص الفئة المستهدفةمعرفة خصل    
بناء البرنامج بها عند  مشتركة بين المتدربين تتطلب األخذسيما في وجود خصائص 

 :ومن هذه الخصائص ,التدريبي
تم  وهذا ما ,أثناء الخدمة في إلى برامج تدريبية يحتاجونعلم األحياء  مدرسيأغلب  -

يجابًا على تنميتهم إالذي ينعكس  المقابالت والحوارات معهم عن طريقالتعرف عليه 
 .المهنية

إلى  يحتاجونلذين تنقصهم الخبرة لذلك هم علم األحياء الجدد ا مدرسيوجود العديد من  -
 أثناء الخدمة .في البرامج التدريبية 

 ,ماسة لمواكبة النظريات التربوية الحديثة لهم حاجة علم األحياء مدرسيمعظم  -
البرامج  اسطةبو ويتم مواكبة ذلك  ,التدريس التدريسية الحديثة في طرائق االستراتيجياتو 

 والدورات التدريبية .

توزيع  عن طريقتعرف على خصائص المتدربين قام الباحث بال وقبل تنفيذ البرنامج التدريبي    
 ,سمشخصية )اال تحتوي على معلومات ,(3) ملحق لهذا الغرض, ُأعدت خاصة استبانة

ج شترك في برناماهل و الصفوف التي يقوم بتدريسها, و , دمةعدد سنوات الخو  ,التحصيل العلميو 
 (.رك في دورات وبرامج تدريبية أخرىشتاهل و , ذكاء الناجحتدريبي عن ال
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 صميمت: مرحلة الثانياا 

 العام  تحديد الهدف -1
للصف  علم األحياء مدرسيبتدريب  ,يث الهدف العام للبرنامج التدريبحدد الباح    

في تحسين  يسهممما قد  ,تنمي الذكاء الناجحقد  ستراتيجياتاعلى  الثاني المتوسط 
 والتفكير عالي الرتبة لطلبتهم . ,المعرفي لديهم االقتصادكفايات 

 تحديد األهداف الخاصة للبرنامج  -8

 :األهداف الخاصة للبرنامج باآلتي حدد الباحث          

 .المتدربين المعلومات بصورة وظيفية عن مفهوم الذكاء الناجح إكساب -
 .لمام المتدربين بمكونات الذكاء الناجح إ -
  .اإلبداعيالذكاء  معنىالمتدربين  فهم -
 .تعرف المتدربين على مفهوم الذكاء التحليلي  -
  .تعرف المتدربين على مفهوم الذكاء العملي -
  .اإلبداعيالتي تنمي الذكاء  االستراتيجياتتطبيق تمكين المتدربين من   -
 .التي تنمي الذكاء التحليلي االستراتيجياتتطبيق تمكين المتدربين من   -
  .التي تنمي الذكاء العملي االستراتيجيات تطبيقتمكين المتدربين من  -
التي تنمي الذكاء  االستراتيجياتتدريب المتدربين على تصميم خطط تدريسية  لتطبيق  -

 .الناجح
 .التي تنمي الذكاء الناجح االستراتيجياتتطبيق المتدربين أنشطة متنوعة ب -
التي تنمي الذكاء الناجح في مادة  لالستراتيجياتتطبيق المتدربين للخطط التدريسية وفقأ  -

  .علم األحياء
التي  االستراتيجياتستعمال ا عن طريقالمعرفي للمتدربين  االقتصادتحسين كفايات  -

 .تنمي الذكاء الناجح
لتحاق بالدورات اال بواسطة نة التدريسفي مه يجابيةتجاهات اإلالمتدربين اال إكساب -

  .أثناء الخدمة في التدريبية 
  .نساني للمتدربين في مهنة التدريسترسيخ الجانب اإل -
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 االستراتيجياتمواكبة الخبرات الحديثة في مجال  عن طريقتعزيز الثقة بالنفس  -
 متنوعة.ال

تدريسية حديثة  ستراتيجياتاتقدير دور العلماء لجهودهم في التوصل لنظريات تربوية و  -
 تساعدهم في مواكبة التطور العلمي .

 تحديد محتوى البرنامج التدريبي وتنظيمه  -3
 والدراسات السابقة والكتب والمصادر المختلفة يات التربويةطالع على األدببعد اال     

وبعد  ,ي يتناسب مع األهداف الموضوعة لهالذ بغية تحديد المحتوى للبرنامج التدريبي
وبعد التعرف على  ,التي يبنى البرنامج على وفقها طالعه على نظرية الذكاء الناجحا

قترح ا ,التحليلي واإلبداعي والعملي المتمثلة بالذكاءات الثالثة مكونات الذكاء الناجح
التي تنمي الذكاءات الثالثة المكونة للذكاء الناجح , الستراتيجياتاالباحث العديد من 

تشترك  ستراتيجياتا( 4و) ستراتيجياتا( 5موزعة لكل ذكاء ) استراتيجية( 23بـ ) متمثلة
من مجموعة ل ,(3) ملحق ,استبانةبتوجيه الباحث وقام  ,في تنمية الذكاءات الثالثة

محتوى للبرنامج  االستراتيجياتأن تكون  عليهم (, مقترحاً 20ملحق ) ,محكمينلا
 ءمتهاومدى مال ,لالستراتيجياتبعد الطلب منهم تحديد العدد المناسب  ,التدريبي

( %30بنسبة ) ما بينهم تفاق فيحصول اال ستبانة, أظهرت نتائج االللذكاءات الثالثة
 ونالذكاءات الثالثة تك   بين موزعة ,استراتيجية( 21المناسب )على أن يكون العدد 

, تتضمن الوحدة وحدات عشر علىتم تقسيم المحتوى , و المحتوى للبرنامج التدريبي
 المتبقية تتضمن والوحدات الثماني ,التعريف بنظرية الذكاء الناجح ,األولى والثانية
 قد تضمنت كل وحدة )عنوان الوحدة,و  .متنوعةالتدريبية النشطة األو  االستراتيجيات

نشطة األو , الطرائق التدريسية المستخدمةو , أهداف الوحدةو  ,من المخصص لهاالز و 
 (.والنشرات المرجعية المختلفة

 األساليب واألنشطة التدريبية  -4
راعى الباحث في تنوع األساليب التدريبية المستخدمة في البرنامج التدريبي بما       

ومن األساليب  ,في البرنامج التدريبي يتناسب مع األهداف والمحتوى والفئة المستهدفة
  :ستخدمت في البرنامج التدريبياالتي 
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م التعلو  ,شارك -زاوج –ر فك  و , العصف الذهنيو , المحاضرةو الحوار والمناقشة,  -
 ,خرائط المفاهيمو التفكير الست, قبعات و  التخيل,و  ,الملخصات السبوريةو  ,التعاوني

 القرار. اتخاذو 
الذي يساعد في  مع محتوى البرنامج ءمتم تصميمها بما يتال فقد التدريبيةما األنشطة أ -

, إذ تنوعت حتياجاتهم التدريبيةامع المتدربين و  ءميتالو  تحقيق األهداف الموضوعة
 يتطلبه المحتوى حسب مابو  أو على شكل مجموعات متعاونة ,األنشطة بصورة فردية
 والهدف الموضوع .

 الوسائط التدريبية  -5
جهاز و  ,أقالم ملونةو , مثلة بـ  سبورةستخدم في البرنامج التدريبي وسائط متعددة متا    

 .  Data Showجهاز عرض و ,  Power Pointحاسوب لتقديم عروض 
 المكان والزمان لتنفيذ البرنامج تحديد  -1

الضرورية لتنفيذ البرنامج  تطلباتان المناسب للتدريب من المُيعد تحديد المك     
فر اوتو  ,تساع لكل المتدربينااليكون مهيئًا بصورة جيدة من حيث أن  بشرط التدريبي

يكون معلومًا لدى و  ,الضرورية األخرى تطلباتوالم الكراسي والسبورة والتهوية الجيدة
تربية ل العامة ديريةملوالتدريب التابعة ل عدادتفاق مع مديرية اإلالمتدربين كافة, وبعد اال
عالم في جامعة واسط تم تخصيص بالتعاون مع عمادة كلية اإل واسط / فرع الصويرة

 الضرورية تطلباتفر فيها الماالتي تتو , جامعة واسط /عالم في كلية اإلللتدريب قاعة 
سة تدريبية مدة الجلسة ( جل10قد تم تحديد عدد الجلسات بـ )ما الزمن فأ, السابقة الذكر

تين في عشرة أيام فعلية بواقع جلستين تدريبي بينموزعة , (الساعة ساعة ونصف) الواحدة
ستراحة ا ثم ,الجلسة األولى الساعة التاسعة صباحاً  أإذ تبد ,ستراحةا اليوم الواحد تتخللها
كما  ,والنصف ةوبعدها الجلسة الثانية تمتد حتى الساعة الثانية عشر  ,لمدة نصف ساعة
 .( 5مبين في الجدول )
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 (5جدول )

 توزيع جلسات البرنامج التدريبي

 
 اليوم والتاريخ 

 
 الجلسات   

 
 مفردات البرنامج         

 
 سطريقة التدري    

 
 11/9/8111       األحد  

 
 األولى 
 الثانية 

     
 تحضيرية          

 نمدرسيالتكافؤ لل اختبار  

 

 
 12/9/8111     األثنين  

 
 الثالثة 

 
 الرابعة

 
 نظرية الذكاء الناجح :الوحدة األولى
: نظرية الذكاء الناجح الوحدة الثانية

 التدريس  ستراتيجياتو 

 الحوار  ,القصيرةالمحاضرة 
 العصف الذهني  ,والمناقشة

 التعلم التعاوني 

 19/9/8111      الثالثاء 
 

 الخامسة 
 

 السادسة

التي تنمي  الستراتيجياتالوحدة الثالثة :
,خرائط  .K.W.L.Hالذكاء التحليلي ,

 المفاهيم

العصف   ,الحوار والمناقشة
 ,خرائط المفاهيم, الذهني

 الملخصات السبورية
 السابعة 81/9/8111      األربعاء

 
 الثامنة

التي تنمي  الستراتيجيات:  الوحدة الرابعة
-زاوج  –فكر  استراتيجيةالذكاء التحليلي , 

 شارك , مناقشة خطط المتدربين

, الحوار المحاضرة
 -زاوج  –والمناقشة , فكر 

 شارك
 81/9/8111      الخميس

 
  / محرم 1عطلة رسمية بمناسبة   

 
 83/9/8111        السبت

 

 التاسعة
 

 العاشرة

التي تنمي  الستراتيجيات: الوحدة الخامسة
العصف  –التخيل  -  اإلبداعيالذكاء 

 الذهني  

الحوار ,المحاضرة
العصف   ,والمناقشة

التعلم , التخيل ,الذهني
 التعاوني

 82/9/8111      األحد  
 
 
 

 ةالحادية عشر 
 

 ةالثانية عشر 

التي تنمي  الستراتيجيات: الوحدة السادسة
قبعات التفكير  استراتيجية,  اإلبداعيالذكاء 

الست , مناقشة خطط المتدربين لتطبيق 
 السابقة   الستراتيجيات

الحوار , المحاضرة
العصف  ,والمناقشة

قبعات التفكير  ,الذهني
 الست
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 82/9/8111       األثنين

  
 

  ةالثالثة عشر 
 

 ةالرابعة عشر 

التي تنمي  الستراتيجيات: الوحدة السابعة
 ,لعب األدوار استراتيجية -الذكاء العملي 

 المحطات العلمية استراتيجية           

 الحوار ,المحاضرة
العصف  ,والمناقشة

 التعلم التعاوني  ,الذهني
 82/9/8111     الثالثاء 

 
 

 ةالخامسة عشر 
  

 ةالسادسة عشر 

التي تنمي  الستراتيجيات  :الوحدة الثامنة
 8جيكسو   استراتيجيةالذكاء العملي  , 

 مناقشة خطط المتدربين  

 , الحوارالمحاضرة
 التعلم التعاوني  ,والمناقشة

    81/9/8111     األربعاء 
 
 

  ةالسابعة عشر 
 ةالثامنة عشر 

التي تنمي  الستراتيجيات: الوحدة الثاسعة
 دورة التعلم استراتيجية  -الذكاءات الثالثة 

 ستقصاءال استراتيجية - 

الحوار  ,المحاضرة القصيرة
 التعلم التعاوني ,والمناقشة

 82/9/8111     الخميس 
 
 

 ةالتاسعة عشر 
 العشرون 

التي تنمي  الستراتيجيات :الوحدة العاشرة
 القرار اتخاذ استراتيجيةالذكاءات الثالثة , 

 النهائي ختبارال          

 ,اضرة  القصيرةالمح
 اتخاذ ,العصف الذهني

 القرار 

 

 مرحلة التقويم  -2
على  البرنامج التدريبي بصورته النهائية تم عرضه بصورته األولية إعدادألجل     

والتعديالت  تاآلراء والمقترحاب ذ تم األخذإ ,(20ق )ملح ,محكمينمجموعة من ال
عن أن التقويم يسير للبرنامج  فضالً  ,الجوانب للبرنامج التدريبي جميععلى المطلوبة 

فر اوتو  ,مكانية تحقيق أهداف البرنامجإألنه يساعد في التعرف على  ,التدريبي مع التنفيذ
أهمية أن , و التي تعترض عملية تنفيذه والبشرية ومواجهة الصعوبات المادية تطلباتهم

التغذية الراجعة  عن طريقعناصره  بجميع لبرنامج التدريبيليكون التقويم شاماًل 
ملحق  ,يقوجاهزًا للتطب ,لنهائيةعدًا بصيغته اأصبح البرنامج التدريبي مُ  إذ ,المستمرة

(22.) 

   Outputs : المخرجاتثالثاا 

تُعد المخرجات النتائج النهائية المتحققة من تفاعل عناصر مدخل النظم المتمثلة       
وفق األهداف الموضوعة للنظام ووظائفه على بالمدخالت والعمليات وتتحدد مخرجات أي نظام 

  .(111: 1000ة , ومستوى العمليات )سالم ,المخرجات على نوعية المدخالتوتتوقف جودة 
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م عل مدرسيوفقًا لنظرية الذكاء الناجح ل ,وبذلك تكون المخرجات هي البرنامج التدريبي المقترح
 .األحياء للصف الثاني المتوسط 

  Feed back : التغذية الراجعةرابعاا 

وعملياته  مدخالت النظام في ولهذا الهدف تأثير ,لكل نظام هدف يسعى إلى تحقيقه    
مقارنة الهدف بمخرجات النظام ,  عن طريقالحكم على مدى تحقق الهدف , ويمكن ومخرجاته

ما في حالة كون أأهداف النظام كان النظام فعااًل,  فإذا كانت هذه المخرجات مقبولة وتتفق مع
بد  وعندئذ ال ,فأن النظام يعاني من خلل ما, بذلت في النظام أكبر من مخرجاته الجهود الذي

وجيهها وت ,من أن تتلقى عمليات النظام أو مدخالته عملية تغذية راجعة تمكنها من تنظيم الجهود
 ( .448: 1001ملحم ,وبالتالي تحقيق أهداف النظام ) ,ءمةلتحقيق مخرجات أكثر مال

   Note cardبطاقة المالحظة   -1

للصف الثاني علم األحياء  مدرسيالمعرفي ل االقتصادلغرض التعرف على كفايات         
المعرفي لغير الملتحقين  االقتصادومقارنة كفايات  ,المتوسط الملتحقين بالبرنامج التدريبي

 المعرفي لديهم . االقتصادبطاقة المالحظة كأسلوب لتقويم كفايات  إعدادتم  ,بالبرنامج التدريبي

 :لمخططالموضحة في ا بطاقة المالحظة بالخطوات اآلتية إعدادمرت عملية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 2مخطط  )                                    

 تحديد الهدف          

 تحديد المجاالت       

 الصيغة األولية إعداد    

 الصدق             

 الثبات            

 بطاقة المالحظة بصورتها  النهائية     
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 (تصميم الباحثمن بطاقة المالحظة ) إعدادمراحل      

 :المعرفي االقتصادبطاقة المالحظة لكفايات  إعدادلخطوات  عرض يأتي وفي ما

المعرفي لدى  االقتصادتهدف البطاقة إلى معرفة كفايات  ,تحديد هدف بطاقة المالحظة  -1
 . علم األحياء للصف الثاني المتوسط عينة البحث مدرسي

  تحديد مجالت البطاقة -2
من طريقة  فادةلغرض اإل والدراسات السابقة ةالتربوي ياتطلع الباحث على األدبا     

ودراسة )آل بطي , (1003دراسة )مكاون  ,بطاقة المالحظة, ومن هذه الدراسات إعداد
طلع على الدراسات اوكذلك  ,(1021)سعيد  دراسةو  ,(1025ودراسة )الشيخ  ,(1003

فلم يتم العثور على بطاقة مالحظة لكفايات  ,المعرفي االقتصادالسابقة المتعلقة بكفايات 
 ,(1028الطويسي)كدراسة ,المعرفي االقتصادنما مقاييس لكفايات ا  و  ,المعرفي االقتصاد

ات هي كفاي ,مجاالت لبطاقة المالحظة ةست وتم تحديد ,(1025ودراسة )العليمات 
كفايات و نسانية, والعالقات اإل االتصالكفايات و  ,كفايات شخصيةو , تربوية وعلمية

 كفايات تقويمية .و , كفايات تنفيذيةو , والتنمية االبتكارالبحث و 

 الصيغة األولية لبطاقة المالحظة  إعداد -8

ل وك ,المعرفي االقتصادمجاالت لبطاقة المالحظة تضم كفايات  ةبعد أن تم تحديد ست    
ه المجاالت على مجموعة من إذ تم عرض هذ ,مجال يحتوي على فقرات تدل عليه

 االقتصادنتماء هذه المجاالت إلى كفايات ابغية التعرف على مدى  (,20, ملحق )محكمينال
( على %200-30بة تراوحت بين )بنس لمحكمينتفاق اا ستبانةاالظهرت نتائج أو  المعرفي,

 :اآلتي لنحو, وكانت بطاقة المالحظة باالمجاالت وفقراتها

 ات( فقر 20)                             كفايات تربوية وعلمية               -
 ات( فقر  3 )                      كفايات شخصية                           -
 ات( فقر  3)   نسانية                          والعالقات اإل االتصالكفايات  -
 ات( فقر 20)               والتنمية المهنية         االبتكارو   كفايات البحث  -
 ة( فقر 21 )                                               الكفايات التنفيذية -
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 ات( فقر  3)                                 كفايات التقويم                   -

التدرج مقياس  اعتمدو  ,( فقرة52من ) وبذلك تألفت بطاقة المالحظة بصيغتها األولية     
ملحق  ,على التوالي, ( 2,  1,  8, 4ات )( بدرجضعيف, متوسط, جيد, جيد جداً الرباعي )

(21.) 

 صدق بطاقة المالحظة  -2

, ملحق   لمحكمينا من مجموعةبطاقة المالحظة تم عرضها على  للتأكد من صدق     
أو  بالحذف مطلوبةجراء التعديالت الا  و  الفقرات  بيان آرائهم في صالح غرضوذلك ل (,20)
 بواسطة عض التعديالتجراء بإتم  محكمينضوء المقترحات التي قدمها الوفي  ,ضافةاال
مجال الكفايات  فقرة من ,فقرات ( منهم بحذف ثالث%200-30)نسبته بينتفاق ا

 ,(14)رقم الفقرة  ,والعالقات االتصالمن مجال كفايات  وفقرة ,(28رقم )الفقرة  ,الشخصية
ظة بصورتها وبذلك أصبحت بطاقة المالح ,(52) رقم الفقرة ,من مجال كفايات التقويم وفقرة

 . ةالمعرفي الست االقتصادمجاالت كفايات  بين موزعة ,( فقرة54تتألف من ) ,النهائية

 ثبات بطاقة المالحظة  -2

ديرية العامة لتربية من مشرفي الم *ستعانة بمشرفين تربويين حتساب الثبات تمت االالغرض    
الباحث على أطلعهم ذ إ ,شراف والتدريبذين لديهم خبرة كافية في مجال اإلال ,محافظة واسط

, وبعد ذلك قام الباحث والمشرفان بصورة مجتمعة بمالحظة ثالثة ستعمال بطاقة المالحظةاكيفية 
, يومي األثنين رية تربية واسط ضمن قضاء الصويرةعلم األحياء التابعين لمدي مدرسيمن 

ألغراض البحث,  عدةبطاقة المالحظة المُ  ءومل ,(1022/ 4/  23 -22 ) ينوالثالثاء الموافق
 Person Correlationبيرسون)  ارتباطعتماد معامل ا عن طريقوتم حساب معامل الثبات 

Coefficient,) بين تقدير المالحظ األول والباحث رتباطنتائج معامالت االوأظهرت ال, 
   لكل مجال من مجاالت كفايات, والمالحظ األول والمالحظ الثاني ,والمالحظ الثاني والباحث

                    .(2جدول ), الالت بصورة كاملةالمجا جميعتفاق ليجاد معامل االإوتم  ,ةلستالمعرفي ا االقتصاد

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
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 جابر *المشرف / نجم عبيد سالم                                   المشرفة / بتول ناصر

 (2جدول )                                             

 وفق مجالت بطاقة المالحظةعلى بين الباحث والمالحظين  رتباطمعامالت ال         

  ت
 المجالت               

بين  رتباطمعامل ال
 الباحث والمالحظ األول

بين  رتباطمعامل ال
 الباحث والمالحظ الثاني

بين المالحظ  رتباطمعامل ال
 األول والثاني

 1,23 1,22 1,22 كفايات تربوية وعلمية 1

 1,22 1,21 1,23 كفايات شخصية 8

 1,23 1,21 1,22 نسانيةوالعالقات اإل  التصالكفايات  3

والتنمية  البتكاركفايات البحث و  2
 المهنية

1,28 1,22 1,22 

 1,21 1,28 1,21 كفايات تنفيذية 2

 1,22 1,22 1,21 كفايات التقويم 2

معامل 
 رتباطال

 العام

 
 

 
1,22 

 
1,22 

 
1,22 

  

وكذلك  ,المالحظةدل على ثبات بطاقة ت ,السابقة رتباطة قيم معامالت االمالحظ منو        
    , ملحقللتطبيق وجاهزة صورتها النهائيةعدة بوضوح فقراتها, وبذلك تكون بطاقة المالحظة مُ 

(28.) 

 صحيح بطاقة المالحظة ت-2

 ,( على التوالي2,  1,  8, 4درجات )( ضعيف, متوسط, جيد, يد جداً جأعطيت التقديرات )    
 ( درجة.121 -54وبذلك حسبت الدرجة الكلية لبطاقة المالحظة بين )

 



 78 الفصل الثالث                        منهج البحث واجراءاته

 

 تطبيق بطاقة المالحظة -1

البحث عينة مجموعتي  مدرسيالمعرفي ل االقتصادتم تطبيق بطاقة المالحظة لكفايات      
عن طريق زيارة الباحث إلى مدارسهم ومالحظتهم داخل , (24)ملحق ,التجريبية والضابطة

 يوم األحد الموافق من بدءاً  عدة لذلك,المُ  بطاقة المالحظة استمارةوتقويمهم على وفق  ,الصفوف
 (. 4/2/1023) يوم الخميس الموافق  لغاية, (8/21/1022)

  Higher order thinking test  التفكير عالي الرتبة اختبار -3

وفق  علىالتفكير عالي الرتبة لطلبة الصف الثاني المتوسط  اختبار إعدادقام الباحث ب         
 :آلتيلخطوات الموضحة في المخطط اا
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 (   تصميم الباحثمن )التفكير عالي الرتبة  اختبار إعداد( خطوات 3)مخطط                    

 :التفكير عالي الرتبة اختبار إعدادخطوات ل  توضيح مفصل ,ليي وفي ما

إلى معرفة التفكير عالي الرتبة لدى طلبة الصف  ختباريهدف اال ,ختبارالهدف من ال -
 متوسط عينة البحث .الالثاني 

  ختبارتحديد مجالت ال -
بين  ومن ,طلع الباحث على العديد من التصنيفات لمهارات التفكير عالي الرتبةا      

الثة من ث ختبارإذ تكون اال ,مع أهداف بحثه وعينته متالءمهذه التصنيفات أخذ ما 
وقد تم عرض  ,وراء المعرفة( التفكير ماو , القرار اتخاذو الناقد,  هي )التفكير ,مجاالت
 وبناء على معيار (,20, ملحق )محكمينالمجموعة من على (, 25ملحق ) ,المجاالت

بقاء على المجاالت تم اإل ,(% 200 -30بنسبة تتراوح بين )  محكمينراء التفاق آلاال
 وفق الخطوات لكل مجال من مجاالته الثالثة . على ئهوبنا ,ختبارالثالثة لال

 المجال األول التفكير الناقد 
لقياس التفكير الناقد لدى طلبة الصف الثاني  ختباريهدف اال ,رختباالهدف من ال -1

 .متوسط ال
   ختبارتحديد قدرات ال -8

في بناء  فادةات التفكير الناقد بهدف اإلاختبار راجع الباحث عددًا من          
 واطسون اختباروفق على  ؤهاتم بنا اتختبار وقد الحظ أن جميع هذه اال ,ختباراال
لقياس  2351عام  يركية( في الواليات المتحدة األمWatson – Glaserكالسر)_ 

 ,التفسيرو , ستنباطاالو فتراض, االو  ستنتاج,وهي )اال ,للتفكير الناقد  خمس قدرات
 )األسدي(, ودراسة 1002 دراسة )الحسناوي ات,ختبار اال هذه ومن ,(الحجة تقويمو 

ودراسة )جابر , (1021)الشامي  ودراسة, (1021 ودراسة )حسين, (1003
1028. ) 

لقياس التفكير  ؤهاالتي تم بنا, ات آنفة الذكرختبار الباحث بمطالعة اال وبعد قيام     
( للتفكير W-Gكالسر ) –واطسون  اختبارعتمادها القدرات التي تضمنها االناقد الحظ 

, لذا قام الباحث ي مجال العلوم التربوية والنفسيةُيعد أكثر شيوعًا ف ختباروهذا اال ,الناقد
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تقويم و التفسير, و ستنباط, واالفتراض, واال ,ستنتاجاال, قدرات معتمداً  ختبارفي بناء اال
  .الحجة

 ختبارفقرات ال وغص -3
وهي خمس  ,ختبارالتي يتضمنها اال ,بتحديد القدراتبعد أن قام الباحث      

حيائية إالتي تضمنت مواقف أو ظواهر  ,وفقراته ختبارمواقف اال صيغت ,قدرات
التي تدفع الطلبة  وبعض المواقف التي لها صلة بمادة علم األحياء وأسباب حدوثها

 إلى التفكير الناقد .

( فقرات 8بواقع ) ,فقرة( 25) متض ,يةاختبار ( مواقف 5بصيغته األولية ) ختبارتضمن اال    
 (.21, ملحق )الخمس ختباراال فقرة من فقراتيمثل  ,لكل موقف

  ختباردق الص -2

 ,يقيس شيئًا آخر وال ,الذي يقيس السمة التي وضع من أجلها ختبارهو اال ,الصادق ختباراال   
 (.128:  1000)ملحم , إليهاضافة أو باإل

 الصدق الظاهري  -

 محكمينذا تم عرضه على مجموعة من الإ ,صادقاً  يمكن عد االختبار           
وحكموا بأنه يقيس الصفة التي وضع لقياسها  لمتخصصين في المجال الذي يقيسها

ته األولية على بصور لذا قام الباحث بعرضه  .(248:  1005ءة )الزيود وعليان ,بكفا
 وصالح ختبارفي مواقف اال بيان آرائهملغرض  (,20, ملحق )محكمينمجموعة من ال

جراء بعض إللقدرات التي تمثلها, وفي ضوء آراء الخبراء تم  ئهانتمااومدى  فقراته
حت بين  تراو  تفاقاحصولها على نسبة دون تغييرها بعد من التعديالت على الفقرات 

 .ئهما( من آر 200% -30)

  ختبارتعليمات ال إعداد-2

إذ  ,ختبارفقرات اال نمن قبل الطلبة ع جابةالتعليمات الخاصة بكيفية اإل إعدادقام الباحث ب    
فضاًل  ,ختبارستجابته لفقرات االايل الذي يسترشد به المستجيب عند الدل نزلةعد التعليمات بمتُ 
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 اختياروضرورة التي وضعت وروعي فيها أن تكون واضحة ومفهومة  ,عن األمثلة التوضيحية
 . ختبارزاء كل فقرة من فقرات االإستجابة المناسبة المستجيب لبديل اال

  ختبارتصحيح ال-2

ختالف اإذ كانت تختلف ب جابة,وتحديد البدائل لإل ختبارالافقرات  وغنتهاء من صبعد اال     
, وقد جابة الخاطئة( لإلالصحيحة ودرجة )صفر جابة( لإل2ت درجة )يأعط ,الفرعي ختباراال

ستجابته على فقرات اجمع درجات  عن طريق ختبارمستجيب على اال حسبت الدرجة الكلية لكل
 .( درجة 25 -0التفكير الناقد بين ) ختباروبذلك تراوحت الدرجة الكلية ال ,كافة ختباراال

  ختبارتطبيق ال -1

  ختباراألول لال ستطالعيالالتطبيق  -

تم تطبيق  ,جابةوتعليمات اإل ,التفكير الناقد اختبارألجل التعرف على وضوح فقرات      
( طالبًا 10ستطالعية مكونة من )اعلى عينة , (22/4/1022) يوم األثنين الموافق ختباراال

ضمن المدارس المتوسطة  ة السراج المنير للبنينطفي متوسف الثاني المتوسط من طلبة الص
 التابعة لمديرية تربية واسط . في قضاء الصويرة

  ختبارالثاني لال ستطالعيالتطبيق ال -

تطبيق  تم ,عنها جابةوتعليمات اإل ,ختباربعد أن تم التأكد من وضوح فقرات اال      
على عينة من , (10/4/1022-23) الموافقين مرة ثانية يومي الثالثاء واألربعاء ختباراال

إذ  ,ختبارستخراج الخصائص السايكومترية لفقرات االالغرض  ,لثاني المتوسططلبة الصف ا
من متوسطة  اً ( طالب40, )من طلبة الصف الثاني المتوسط, (200على ) ختبارطبق اال

( طالبة 80و) ,( طالبة من متوسطة فاطمة بنت أسد للبنات80و ) ,موسى بن نصير للبنين
التابعة قضاء الصويرة  ضمن المدارس المتوسطة والثانوية في  ,من متوسطة الصويرة للبنات

 لمديرية تربية واسط . 
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 ختبارحصائي لفقرات الالتحليل اإل-2

 ,ختبارحصائي لفقرات االهو التحليل اإل ,ات الجيدةختبار من العمليات المهمة في بناء اال     
 ,ستجابات المفحوصين لهااوبين  ختبارساعد على تحديد العالقة بين ما تقيسه فقرات االألنه ي

 ختبارما يقيسه اال في اً يجابإمكانية مراجعة الفقرات وتعديلها مما ينعكس إ وكذلك تساعد في
للتفكير الناقد  ختبارلفحص فقرات اال إحصائيةوللحصول على مؤشرات  ,(112:  1000,)عالم

 :تبع الباحث الخطوات اآلتيةا

 .التفكير الناقد ختباروتحديد الدرجة الكلية ال ,جاباتتم تصحيح اإل -
  .ترتيبًا تنازلياً  ختباررتبت درجات اال -
وعدت  ,(%12لين على أعلى الدرجات بنسبة )الحاص ,حددت مجموعتان من الدرجات -

 ,وعدت المجموعة الدنيا ,( من الحاصلين على أوطأ الدرجات%12و) ,المجموعة العليا
 وطالبة . اً ( طالب54كون مجموع الطلبة للمجموعتين )وبذلك ي

 اآلتية : حصائيةأجريت التحليالت اإل -
  معامل الصعوبة للفقرات  -

صحيحة  إجابةجابوا أالمئوية لعدد المستجيبين الذين  هو النسبة ,مستوى صعوبة الفقرات      
بر كانت الفقرة سهلة أك جابةلإلوتفسر درجة الصعوبة بأنه كلما كانت درجة الصعوبة  ,عن الفقرة

ستعمال معامل االتفكير الناقد ب ختبارال ُحسب معامل الصعوبة .(205: 2333,)سمارة
 (,أ-21) ملحق ,(0,25 – 0,40) إن معامل الصعوبة يتراوح بين ووجد ,الصعوبة للفقرات

ت صعوبة فقراته بين جيدًا إذا تراوح ختبارإذ يكون اال ,مقبولة ختباروبهذا ُعدت جميع فقرات اال
 (.113: 1000)عالم, (0,30 – 0,10)

 للفقرات  معامل التمييز -

درجة تمييز الفقرة تدل على قدرتها على التمييز بين ما يحصلون على درجات واطئة ومن      
 ختباروبذلك تميز بين المجموعات المتباينة للصفة التي يقيسها اال ,يحصلون على درجات عالية

التفكير  اختبارُطبقت معادلة تمييز الفقرات لكل فقرة من فقرات  .(20: 1003)العجيلي وآخرون,
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عد جميع فقرات تُ  , وبذلك (0,40-0,11) وة التمييز للفقرات تتراوح بينفوجد أن ق ,الناقد

                            (  أ -21)ملحق   .(134: 2333,ةعود) صالحة ختباراال

 صدق البناء  -

على  ختبارأي قدرة اال ,نظريًا أو سمة معينة بناءً  ختبارالدرجة التي يقيس فيها اال هو     
حث بالتحقق من صدق البناء لذا قام البا. (820: 2333فرضية ما )عودة,  التحقق من صحة

 ختبارودرجة اال ,ختباربين درجة كل فقرة من فقرات اال رتباطيجاد معامالت االإ عن طريق
وكذلك  ,(Person Correlation Coefficient) بيرسون ارتباطمعامل  استخدامب ,الكلية

إذ تراوحت معامالت  ,ختبارية بين درجة المجال والدرجة الكلية لالرتباطالعالقة االحتساب ا
القيمة وبعد المقارنة مع  ,(0,511 - 0,112بين ) ختباربين كل فقرة والدرجة الكلية لال رتباطاال

 ختبار, ُعدت فقرات اال(33) حريةودرجة , (0,05( عند مستوى داللة )0,231الجدولية )
 (.ب -21) ملحق حقق صدق البناء ,وبذلك يت ,مقبولة أجمعها

  ختبارثبات ال -

تحت ه ألكثر من مرة استخدامإذا تم  نفسهاأهو أن يعطي النتائج  ختباريقصد بثبات اال    
 عن طريقاقد التفكير الن ختبارتم حساب الثبات ال .(284: 1000, روف مماثلة )عطويظ

وأن  ,((Kuder-Richardson Formulas 20 10 –دسون ر معادلة  كيودر ريتشا استخدام
 ,ها محددة وتصحيح فقراتهاإجاباتالتي تكون  ,ات الموضوعيةختبار هذه المعادلة تكون مالئمة لال

 وقد (,(Anastsia,1998:124 الخاطئة جابةالصحيحة وصفر لإل جابةعطاء درجة واحدة لإلإب
 (.811: 2333)عودة , اً معامل ثبات جيدوهو ,  (%31بلغ الثبات )

 القرار اتخاذمقياس  :المجال الثاني

تبع الباحث اوقد  ,القرار اتخاذهو مقياس  ,التفكير عالي الرتبة ختبارالمجال الثاني ال     
 لبناء المقياس : تاليةالخطوات ال

القرار لدى طلبة الصف  اتخاذيهدف المقياس إلى قياس , تحديد الهدف من المقياس -1
 .المتوسطالثاني 
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  القرار اتخاذطالع على مقاييس ال -8

القرار لدى  اتخاذطلع الباحث على األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي تناولت ا      
ودراسة   ,(1003كدراسة )األسدي   ,القرار اتخاذمنها في بناء مقياس  فادةالطلبة لغرض اإل

 ( .1028ودراسة )المالكي  , (1021ودراسة )شنيف  ,( 1022)السمارات 

  الصيغة األولية للمقياس  عدادإ -3

لتي سيما ا وال ,القرار اتخاذالتي تناولت مقياس  ,طالع الباحث على الدراسات السابقةابعد       
ووضع حلول مقترحة لها تكون تتضمن توضيح المشكلة التي حيائية تناولت المشكالت البيئية واإل

بحيث يتصف الحل  ,األنسب للمشكلةالحل المثالي  اختياروعلى الطلبة  ,صحيحة أجمعها
  :باآلتي

 .وفي حالة تطبيقه يتصدى بصورة مباشرة لحل المشكلة ,مكانية تطبيق الحلإ -
 .كبيرة مكانيات إيتطلب تطبيقه  ال -
  .يتسبب بظهور مشكلة أخرى ال -

وأربعة بدائل  ,حيائية وبيئيةإ كالتتمثل مش ( فقرة22)من تضمن المقياس بصيغته األولية     
 (.21)واألمثل منها, ملحق الحل األنسب اختيارويتوجب على الطلبة  ,لحل المشكلة

   صدق المقياس -
 الصدق الظاهري  -

على مجموعة تم عرضه بصورته األولية  ,ي للمقياسلغرض التحقق من الصدق الظاهر       
هي المعيار  ,المحكمين ( بين%200-30) تفاقوكانت نسبة اال ,(20, ملحق )محكمينمن ال
بآرائهم المحكمين تم األخذ  إجاباتوفي ضوء  فقرات المقياس ذه الباحث لصالحتخاالذي 

وبذلك أصبح المقياس يتكون  , (18) وتم حذف الفقرة رقم ,ومالحظاتهم وعدلت بعض الفقرات
 ( فقرات .20من )
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 للمقياس  ستطالعيالالتطبيق  -2

البديل المناسب من قبل  اختيارو  جابةوكيفية اإل التحقق من وضوح تعليمات المقياسلغرض      
في متوسطة  متوسطالالثاني ( من طلبة الصف 10طبق المقياس على عينة قوامها )فقد  ,الطلبة

التطبيق وضوح  من خالل تضحا, وقد (22/4/1022)يوم االثنين الموافق  ,للبنين السراج المنير
 يوجد غموض فيها . ومعناها وال وغهاالفقرات في ص

  للمقياس  تحديد الخصائص السايكومترية -2

ستطالعية ثانية من اس تم تطبيقه على عينة ألجل تحديد الخصائص السايكومترية للمقيا     
وقد بلغ  ,التابعين للمديرية العامة لتربية واسط طلبة الصف الثاني المتوسط ضمن قضاء الصويرة

 ,في متوسطة موسى بن نصير للبنين اً ( طالب40منهم ) ,( طالب وطالبة200)العينة حجم 
 ,( طالبة في متوسطة الصويرة للبنات80و) ,( طالبة في متوسطة فاطمة بنت أسد للبنات80و)

 ستخراج الخصائص اآلتية :اوقد تم  ,(1022 /4/ 10-23) الموافقين يومي الثالثاء واألربعاء

 القوة التمييزية للفقرات  -

( من طلبة الصف 200والبالغة ) ,ة الثانيةستطالعياالالطلبة للعينة  إجاباتبعد تصحيح     
 ,مجموعة العليالل %12ختيرت نسبة اوقد  ,هم بصورة تنازليةإجاباتالثاني المتوسط تم ترتيب 

 ختبارستخدم االا, وقد إجابة( 12كل مجموعة ) إجابات تذ بلغإ ,للمجموعة الدنيا %12و
إذ كانت القيم التائية المحسوبة  ,القوة التمييزية لفقرات المقياس ستخراجال التائي لعينتين مستقلتين
عند مستوى  (51بدرجة حرية )( 1التي تبلغ ) من القيم الجدوليةلفقرات المقياس أكبر 

                                    (.22) , ملحقةن جميع فقرات المقياس دالأ تضحا ذلك عن طريقو      (,0,05)داللة

 صدق البناء  -

وهو يعتمد على العالقة بين األساس  ,ُيعد صدق البناء من أكثر أنواع الصدق أهمية     
لى أي مدى يقيس اال              يبنى عليها المقياسالفرضيات التي  ختبارالنظري للمقياس وفقراته وا 

         بيرسون رتباطمعامل اال استخدام عن طريقجاد صدق البناء يإتم  .(400:  1008أبو جادو,)
Person Correlation Coefficient)) ,المقياس تساق الداخلي لفقراتيجاد االإوذلك ب 
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     بين  بين كل فقرة والدرجة الكلية ما رتباطوقد بلغت قيم معامالت اال والدرجة الكلية للمقياس
     لة( عند مستوى دال0,214التي تبلغ ) وبالمقارنة مع القيمة الجدولية ,(0,158 – 0,121)
ملحق , مقبولة ُعدتوبذلك  ,وجد أن جميع فقرات المقياس دالة ,(33) حرية ( ودرجة0,05)
                        (.أ -22)

  الثبات -

نفسها أاألداة تعطي النتائج  أو وهذا يعني أن المقياس ,من الخصائص المهمة للمقياس ثباته    
  Ravid ,2011: 200)وفي الظروف ذاتها ) نفسها العينة يتم تكرار تطبيق المقياس على عندما
 Coefficient Cronbach Alpha)كرونباخ )معادلة ألفا  استخدامب ستخراج الثبات للمقياساتم 

 إذا كان معامل ألفا المستخدم ال عد معامل ثبات مقبوالً وهو يُ  ,(%38وقد بلغ معامل الثبات )
 (.221:  1002( )زيتون , %30يقل عن )

 تصحيح المقياس  -2

تم عرضه على  ,بهدف أن يتمكن الباحث من وضع المعيار لتصحيح فقرات المقياس    
من أجل ترتيب بدائل الحلول لكل فقرة من فقرات  (,20, ملحق )لمحكمينامجموعة من 

تفاق عتماد نسبة االاوتم  ,حسب األفضلية والمثالية في الحلولبإذ يكون ترتيب البدائل  ,المقياس
, إذ تعطى الدرجات ئل الحلول كمعيار لمفتاح التصحيحمن آراء المحكمين لبدا( 30-200%)
حسب رأي بثم التالي الذي يليه و  ,فضلىال جابةحسب اإلب( و 2, 1, 8, 4) اآلتي نحوبال

  ( درجة .40 -20)القرار بين اتخاذتكون الدرجة الكلية لمقياس وبذلك  ,المحكمين

 وراء المعرفة : مقياس التفكير ماالمجال الثالث

ولغرض بناء  وراء المعرفة التفكير عالي الرتبة هو مقياس التفكير ما ختبارالمجال الثالث ال     
 تبع الباحث الخطوات اآلتية :ا ,المقياس

وراء المعرفة لدى طلبة  يهدف المقياس إلى قياس التفكير ما, تحديد الهدف من المقياس -1
  .الصف الثاني المتوسط
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 تحديد مجالت المقياس  -8
طالع على األدبيات التربوية والدراسات وباال وراء المعرفي تعريف التفكير ما من     

 والتقويم . ,والتنفيذ ,السابقة تم تحديد ثالثة مجاالت للمقياس هي التخطيط
 طالع على مقاييس ما وراء المعرفة ال -3

المقاييس طلع الباحث على األدبيات التربوية والدراسات السابقة بهدف التعرف على ا     
منها في بناء  فادةولغرض اإل ,وراء المعرفي لدى الطلبة المستخدمة لقياس التفكير ما

ودراسة )عكاشة , (1022ودراسة )الجراح وعبيدات , (1003)الحربي كدراسة  ,المقياس
 .( 1021ودراسة )عبد الحافظ  ,(1021يمان ا  و 

 الصيغة األولية لفقرات المقياس  إعداد -2

 طالع الباحث على الدراسات السابقة وفي ضوء ما تضمنته من مقاييس للتفكير ماا بعد    
وعلى  وراء المعرفة مجاالت ما بينموزعة  ,( فقرة21متضمنًا ) وراء المعرفة تم بناء المقياس

 :اآلتيمراعيًا في ذلك  ( ,21 , ملحق ) طريقة ليكرت  وفق

ستجابته على كل فقرة من فقرات المقياس اأن يحدد المستجيب  ,ب طريقة ليكرتتتطل -
 بتأشير أحد البدائل التي أمام كل فقرة من فقرات المقياس .

نادرًا ( أمام كل فقرة و , غالباً و  ستجابة ) دائمًا,ص الباحث على وضع ثالثة بدائل لالحر  -
ستجابة على المقياس وهو مناسب لطلبة عد أبسط صور البدائل لالالتي تُ من الفقرات 

 متوسط عينة البحث .الالصف الثاني 
 صدق المقياس  -2
 الصدق الظاهري  -

 وغهاوكيفية ص يمثل الصدق الظاهري المظهر العام للمقياس من حيث الفقرات     
ويمثل كذلك تعليمات المقياس ودرجة لمجاالت المقياس  ئهانتمااو  ومدى وضوحها
 .(34: 1003)العزاوي,  البحث مناسبتها لعينة ومدى وموضوعيتها وضوحها ودقتها

 ,محكمينمن ال مجموعة بعرض المقياس على قام الباحث, ولغرض التعرف على ذلك
وفي ضوء  ات المقياساتهم في فقر آرائهم ومقترح بيانإذ طلب منهم  ,(20ملحق )
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 ,(%200 – 30تفاق تراوحت بين )اعلى نسبة  ياسحصلت فقرات المق ,ستجاباتهما
 ظاهريًا. اً وبذلك ُعد المقياس صادق ,تفاق لكوبرحسب معادلة االب

 األول للمقياس ستطالعيالالتطبيق  -2

طبق من قبل الطلبة فقد  جابةوكيفية اإل ,تعليمات المقياسلغرض التحقق من وضوح     
في متوسطة السراج سط متو ال( من طلبة الصف الثاني 10المقياس على عينة قوامها )

من التطبيق وضوح الفقرات  تضحا, وقد (22/4/1022) األثنين الموافق يوم المنير للبنين
 يوجد غموض فيها . ومعناها وال وغهافي ص

 الثاني للمقياس ستطالعيالالتطبيق  -1

ستطالعية ثانية ابيقه على عينة تم تط ,السايكومترية للمقياسألجل تحديد الخصائص      
 ,التابعين للمديرية العامة لتربية واسط من طلبة الصف الثاني المتوسط ضمن قضاء الصويرة

في متوسطة موسى بن نصير  اً ( طالب40) منهم ,( طالب وطالبة200العينة )وقد بلغ حجم 
( طالبة في متوسطة 80و) ,بنت أسد للبنات( طالبة في متوسطة فاطمة 80و) ,للبنين

ستخراج اوقد تم  ,(10/4/1022-23) يومي الثالثاء واألربعاء الموافقين الصويرة للبنات
 الخصائص اآلتية :

 القوة التمييزية للمقياس  -

( من طلبة 200والبالغة ) ,ة الثانيةستطالعياالالطلبة للعينة  إجاباتبعد تصحيح     
 %12ختيرت نسبة اوقد  ,هم بصورة تنازليةإجاباتالصف الثاني المتوسط تم ترتيب 

وقد  ,إجابة( 12كل مجموعة ) إجابات تذ بلغإ ,للمجموعة الدنيا %12و ,للمجموعة العليا
إذ كانت  ,القوة التمييزية لفقرات المقياس ستخراجالتائي لعينتين مستقلتين ال ختبارستخدم االا

بدرجة حرية ( 1التي تبلغ ) ,م التائية المحسوبة لفقرات المقياس أكبر من القيم الجدوليةالقي
ملحق , ن جميع فقرات المقياس دالةأ تضحاذلك  من( , و 0,05عند مستوى داللة ) ,(51)
(23.) 
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 صدق البناء  -

 رتباطمعامل اال استخدام عن طريقلمقياس ما وراء المعرفة  ستخراج صدق البناءا تم       
تساق الداخلي لفقرات يجاد االإوذلك ب ,(Person Correlation Coefficient) بيرسون
بين كل فقرة والدرجة الكلية  رتباطوقد بلغت قيم معامالت اال والدرجة الكلية للمقياس المقياس

بين درجة المجال والدرجة  رتباطستخراج معامل االاوكذلك تم , (0,105 – 0,144) بين ما
 لة( عند مستوى دال0,214) التي تبلغ ,وبالمقارنة مع القيمة الجدولية الكلية للمقياس

, مقبولةوبذلك ُعدت  ,ن جميع فقرات المقياس دالةأوجد  ,(33) ودرجة حرية ,(0,05)
   (.أ-23)ملحق 

 الثبات -    

 Coefficient Cronbachكرونباخ ) –معادلة ألفا  استخدامستخراج الثبات للمقياس باتم     
Alpha ( وقد بلغ معامل الثبات , )34%) ,( وهو معامل ثبات مقبولPeers,2006,29.) 

  وضع معيار التصحيح  -2

, وأعطيت نادرًا(و غالبًا, و على كل فقرة )دائمًا,  جابةإذ تكون اإل ,وضع معيار للتصحيح     
جراء إلغرض  ,وذلك لتحويل البدائل إلى رقم كمي, (2 ,1, 8قديرات على الترتيب )لتا

 ,جمع البدائل المختارة لفقرات المقياس بواسطةسبت الدرجة الكلية للمقياس , إذ حُ ءاتحصااإل
 ( .81 – 21راوح درجة المقياس بين )وبذلك تت

 التفكير عالي الرتبة  اختبار -

, التفكير الناقد ته الثالثةمجاال بينموزعة  ,( فقرة82من )ير عالي الرتبة التفك اختبارتكون     
 ( .23( فقرة , ملحق ) 21وراء المعرفة ) , التفكير ماات ( فقر 20القرار ) اتخاذ, ( فقرة 25)
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 التفكير عالي الرتبة  اختبارمعيار تصحيح  -

مجاالته جمع درجات  عن طريقالتفكير عالي الرتبة  ختبارحتساب الدرجة الكلية الاتم     
  وراء المعرفي  والتفكير ما ,(40 -20القرار) اتخاذو , (25 -0الناقد ) التفكير :الثالثة

 ( .32-11بين ) ختباروبذلك تتراوح الدرجة الكلية لال , (81 -21)

 التفكير عالي الرتبة  ختباراألول ل ستطالعيالالتطبيق  -

وتقدير الوقت المستغرق  جابةوتعليمات اإل ختبارألجل التعرف على وضوح فقرات اال     
على عينة  (,4/22/1022)الموافق  تم تطبيقه يوم األثنين ,ختبارعلى اال جابةفي اإل

في متوسطة ( طالبًا وطالبة من طلبة الصف الثاني المتوسط 10ستطالعية مكونة من )ا
 ضمن المدارس المتوسطة في قضاء الصويرة والتابعة لمديرية تربيةالسراج المنير للبنين 

على  يقة وبناءً ( دق10-40بين ) ختبارعلى اال جابة, وُحسب الوقت المستغرق لإلواسط 
كحد  ,( دقيقة50التفكير عالي الرتبة بـ ) اختبارعن فقرات  جابةفقد حددت وقت اإل ,ذلك
 وتم التأكد من وضوح التعليمات . ,أعلى

   التفكير عالي الرتبة  ختبارصدق البناء ل -

( من طلبة الصف الثاني المتوسط 200على عينة قوامها ) ختبارتطبيق االبعد أن تم     
في متوسطة موسى بن نصير  اً ( طالب40)منهم  ,ربية واسط في قضاء الصويرةالتابعين لمديرية ت

( طالبة في متوسطة الصويرة 80و) ,( طالبة في متوسطة فاطمة بنت أسد للبنات80و) ,للبنين
عن ستخراج صدق البناء ا, تم (10/4/1022-23) واألربعاء الموافقينيومي الثالثاء   ,للبنات
معامل  استخدامب ختباروالدرجة الكلية لال ختباربين مجاالت اال تساق الداخلييجاد االإ طريق

 .(2)الجدول ,  Person Correlation Coefficient))بيرسون   رتباطاال
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 (2جدول )                                          

 ختباربين درجة المجال والدرجة الكلية لال رتباطمعامل اال                   

 المجال          
 

 رتباطمعامل ال

 1,122 التفكير الناقد       

 1,222 القرار اتخاذ        

 1,283 وراء المعرفة ما     

 

في الجدول السابق للمجاالت الثالثة والدرجة الكلية  رتباطمالحظة قيم معامالت االومن      
 1021مقبولة )كاي وآخرون , تكون ختباروبذلك جميع فقرات اال ,جيد ارتباطتدل على  ختبارلال
 :151). 

 التفكير عالي الرتبة  ختبارالثبات ل -

كرونباخ  –معادلة ألفا  استخدامالتفكير عالي الرتبة من خالل  ختبارستخراج الثبات الاتم      
(Coefficient Cronbach Alpha), ( 32إذ بلغ معامل الثبات %), اً جيد ثبات وُيعد معامل 
(Ravid,2011:196.) 

 النهائي  ختبارتطبيق ال 

مجموعتي عينة في التفكير عالي الرتبة لطلبة الصف الثاني المتوسط  اختبارتم تطبيق     
مجموعتي عينة  مدرسيمن مدرس لكل هم عشوائيًا اختيار تم  ,( من الطلبة20البحث بواقع )

ولغاية يوم  ,(8/21/1022) من يوم األحد الموافق بدءاً عن طريق زيارة مدارسهم  ,البحث
 للطلبة . ختبارشراف على تطبيق اال, إذ قام الباحث باإل(4/2/1023) الخميس الموافق
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   Statistical tools حصائيةلوسائل اإلاثالثاا: 

جتماعية للعلوم اال حصائيةستعانة بحزمة البرامج اإلتم اال ,ستخراج نتائج البحثالغرض        
(SPSS- 20): 

لحساب ثبات بطاقة  Person Correlation Coefficientبيرسون  ارتباطمعامل  -2
 ختبارستخراج صدق البناء الستعمل الاوكذلك  ,المعرفي االقتصادالمالحظة لكفايات 

 وراء المعرفة. ومقياس التفكير ما ,القرار اتخاذومقياس  ,التفكير الناقد
 .التفكير الناقد  ختبارمعادلة معامل الصعوبة لحساب  صعوبة الفقرات ال -1
 .التفكير الناقد  اختبارمعادلة معامل التمييز لحساب القوة التمييزية لفقرات  -8
لحساب  Kuder-Richardson Formulas 20 10دسون ر ريتشا – معادلة كيودر -4

 .التفكير الناقد  ختبارالثبات ال
يجاد التكافؤ بين عينة الطلبة في العمر لعينتين مستقلتين إل ( t-testالتائي ) ختباراال -5

 ومقياس التفكير ما ,القرار اتخاذجاد القوة التمييزية لمقياس ايء و الذكا اختبارو  ,الزمني
في مجموعتي عينة البحث  مدرسييجاد الفروق بين متوسط درجات او  ,المعرفة وراء

 اختبارفي والفروق بين متوسط درجات طلبة المجموعتين  ,المعرفي االقتصادكفايات 
 التفكير عالي الرتبة .

يجاد التكافؤ بين إل ,(  لعينتين مستقلتينMan- Whitney Uوتني ) -معادلة مان  -1
 التكافؤ . اختبارو  ,الخدمة نواتفي سمادة علم األحياء  مدرسيعينة 

يجاد الثبات لمقياس إل ,  Coefficient Cronbach Alphaكرونباخ  –معامل ألفا  -2
 وراء المعرفة  ومقياس التفكير ما ,القرار اتخاذ

 المحكمين .تفاق بين اال يجاد نسبإل ,رلكوب تفاق االمعادلة  -3
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث وتفسيرها        

 : عرض النتائجأولا 

 ثانياا: تفسير النتائج

 ثالثاا: الستنتاجات

 رابعاا: التوصيات

 خامساا: المقترحات
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التي توصل  ستنتاجاتوتفسيرها فضاًل عن أهم اال يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج البحث    
 ليها الباحث والتوصيات والمقترحات .إ

  Exposing of the resultsأواًل: عرض النتائج 

 كاآلتي : ,توصل إليها الباحث في ضوء أهداف البحث الموضوعةتم عرض النتائج التي 

لذكاء الناجح بناء برنامج تدريبي وفقًا لنظرية ا)أكد من تحقيق الهدف األول للبحث الت -
جراءات واإلوفق نظرية الذكاء الناجح على  ئهبنا , عن طريقعلم األحياء( مدرسيل

 ,مدخل النظم المتكون من أربع مراحل تتمثل بالمدخالت باالعتماد على المتبعة
 والتغذية الراجعة . ,والمخرجات ,والعمليات

التعرف على أثر التدريب على البرنامج التدريبي كد من تحقيق الهدف الثاني, التأ -
 :علم األحياء في مدرسيل
  .المعرفي لديهم االقتصادكفايات  -أ

  .التفكير عالي الرتبة لطلبتهم -ب

 :من الفرضيتين الصفريتين اآلتيتينالتحقق  عن طريق    

عند مستوى  إحصائيةيوجد فرق ذو داللة  )الالتي تنص  ,الفرضية الصفرية األولى -1
الذين  علم األحياء للمجموعة التجريبية مدرسيدرجات ( بين متوسط 0,,,داللة )

علم  مدرسيومتوسط درجات  خضعوا للبرنامج التدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح
 مالحظةالفي بطاقة  ا للبرنامج التدريبياألحياء للمجموعة الضابطة الذين لم يخضعو 

المعرفي  االقتصادلقيم كفايات  حصائيةاإل المعالجةومن  ,(االقتصاد المعرفيكفايات ل
-t)التائي  ختباراال أعتمد, إذ (,0, ملحق )البحث علم األحياء في مجموعتي مدرسيل

test  ) ( 8جدول ), لعينتين مستقلتين. 
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 (8جدول )
 المعرفي االقتصادمجموعتي البحث في كفايات  مدرسي اختبارنتائج       

 

الجدولية التي من القيمة  أكبروهي , (9,01المحسوبة تساوي ) التائية قيمةالن أتضح ي      
 يرفض الفرضية الصفرية لوجود فرق ذ, لذا ت(0,,,عند مستوى داللة ), (00,,0تساوي )
الح معرفي لصال االقتصادبين المجموعتين التجريبية والضابطة في كفايات  إحصائيةداللة 

 ( .3( ,)0المجموعة التجريبية, شكل )

 

   

 (0شكل )                                            

    االقتصادفي كفايات  مدرسي علم االحياءمجموعتي متوسطي درجات  بين قالفر مقارنة  
 المعرفي 
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 مستوى الداللة القيمة التائية       
 الجدولية المحسوبة     0,0,

   ,10,8 120,08     11 التجريبية
      72 

 
  9,01 

 
  0,,00 

 
 10,31 93,,10 10 الضابطة حصائياً إدالة 
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 (                                         3شكل )                                       

 المعرفي  االقتصادفي كفايات  علم االحياءمدرسي مجموعتي متوسطي درجات بين  قمقارنة الفر 

 

المعرفي  االقتصاد( في كفايات تغير المستقل )البرنامج التدريبيولغرض إيجاد حجم األثر للم    
, إذ كانت قيمة حجم  Cohenعتمدت معادلة حجم األثر لكوهن ا, مجموعتي البحث مدرسيل

    لحجم األثر  Cohenحسب معيار بعد كبيرة وهي ت   ,(,3,1)للمتغير المستقل تساوي  ( d)األثر
,2013:286) Heiman ), ( 9جدول. ) 

 (9) جدول                                    

 ( dلحجم األثر ) Cohen  معيار                                 

 حجم التأثير         (dقيمة )               
 صغير            2,7                
 متوسط           2,0                
 كبير             2,0                
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عند مستوى داللة  إحصائيةيوجد فرق ذو داللة  )ال التي تنص ,ية الصفرية الثانيةالفرض -0
للبرنامج  وهمرسمدالذين خضع  ( بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية0,,,)

 ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين لم  التدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح
المعالجة  ومن ,التفكير عالي الرتبة اختبارللبرنامج التدريبي في  وهمرسمديخضع 

متوسط عينة البحث الالتفكير عالي الرتبة لطلبة الصف الثاني  اختبارلقيم  حصائيةاإل
( t-testالتائي ) ختبارإذ أعتمد اال, (01ملحق ) ,التجريبية والضابطةن للمجموعتي

 (.,1جدول ), لعينتين مستقلتين

 (,1جدول )                                     

 البحث في التفكير عالي الرتبة  عينة طلبة مجموعتي اختبارنتائج                 

 

التي أكبر من القيمة الجدولية وهي  ,(33,1,1تساوي ) تضح أن القيمة التائية المحسوبةي      
 يرفض الفرضية الصفرية لوجود فرق ذ, لذا ت(0,,,عند مستوى داللة ) ,(,,1,9تساوي )
, شكل بين مجموعتي البحث لصالح المجموعة التجريبية في التفكير عالي الرتبة  إحصائيةداللة 

(1),  (0. ) 

 

المتوسط  العدد المجموعة 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية       
 الجدولية المحسوبة     0,0,

  0,18 ,23,1    ,11 التجريبية
     088 

 
33,1,1 

 
1,9,, 

 
 ,,00 01,88 ,10 الضابطة حصائياً إدالة 
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 (1شكل )                                              

 في التفكير عالي الرتبة مجموعتي الطلبةمتوسطي درجات بين  قر مقارنة الف             

 

 (0الشكل )                                       

 ي الطلبة في التفكير عالي الرتبةمجموعت متوسطي درجات  بين قمقارنة الفر         

فكير عالي الرتبة ( في التالمستقل )البرنامج التدريبي غيرولغرض إيجاد حجم األثر للمت     
( تساوي d, إذ كانت قيمة حجم األثر ) Cohenمعادلة حجم األثر لكوهن  عتمدتا, للطلبة

 ( .9ليه في الجدول السابق )إحسب معيار كوهن المشار  وهي ت عد عالية  ,(3,89)
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  Interacting of the results: تفسير النتائج ثانياً 

 المعرفي  االقتصادتفسير النتائج المتعلقة بكفايات  -1

علم األحياء في  مدرسيتفوق  ,النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى يتضح من    
المعرفي, إذ تم قياسه  االقتصادالمجموعة التجريبية الذين خضعوا للبرنامج التدريبي في كفايات 

 , ويعزو الباحث هذه النتيجة لألسباب اآلتية :الغرضلك عدة لذبطاقة المالحظة الم   عن طريق 

 علمية متبعة في بناء البرامج التدريبية تم بناء البرنامج التدريبي على أسس ومعايير, 
عتماد افضاًل عن ومن أهمها حاجات المتدربين وخصائصهم  ,وتصميمها وتنفيذها

  ,المدخالتهي ) الذي يتكون من أربع مراحل ,على مدخل النظم في ذلكالباحث 
, مما أضفى على البرنامج التدريبي تنظيمًا (التغذية الراجعةو  ,المخرجاتو  ,العملياتو 

 محكمًا وتقويمًا دقيقًا وشاماًل لكل مراحله .
 هي نظرية الذكاء الناجح . ,تم بناء البرنامج التدريبي وفقًا لنظرية تربوية حديثة 
  قد ,تدريسية حديثة متنوعة ستراتيجياتاعلى تضمن البرنامج التدريبي في محتواه 

 ,الناجح المكونة للذكاء والعملية ,بداعيةواإل ,في تنمية الذكاءات الثالثة التحليلية أسهمت
عداد إفضاًل عن  المتدربين على مفهومها ومميزاتها وخطوات تطبيقهان مدرسيالوتعريف 
قد زودهم بخبرات معرفية ومهارية أدت إلى تحسين كفايات  ,لتطبيقهانموذجية أخطط 

 المعرفي لديهم . االقتصاد
 هي و  ,والعملية بداعيةالتحليلية واإل تضمن البرنامج التدريبي مهارات الذكاء الناجح

كن تم بناء قاعدة معرفية ومهارية منظمة ومرنة كتسابها علىامهارات تساعد في حالة 
فادة من نقاط القوة لديهم وتشخيص وكفاياتهم واإل على قدراتهمالمتدربين من التعرف 

 Sternberg 1998,ليه إها, إذ يتسق ذلك مع ما أشار نقاط الضعف والعمل على تقويت
في جعل المتعلم  هم( تسوالعملية ,بداعيةواإل ,التحليليةت الذكاء الناجح )إلى أن مكونا

يشخص نقاط  الوقت نفسهوفي  يميز نقاط القوة لديه وتحويلها إلى فائدته قدر المستطاع
 ,يجاد طرائق جديدة لتصحيحها أو التعويض عنها فضاًل عن تكيفهإالضعف لديه محاواًل 

  بداعية والعملية توازن بين القدرات التحليلية واإلال عن طريقختيار البيئات اوتشكيل و 
(Sternberg et.al.1998:123). 
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 حتواء البرنامج التدريبي على أنشطة متنوعة نظرية وعملية ساعد في جعل عملية ا
ما في مجال سي وال ,فادة من ذلكة اإلفي عملي أسهم مما ,التدريب أكثر تشويقًا للمتدربين

فضاًل  عية,األنشطة الفردية والجم بواسطةالحديثة  ستراتيجياتالل اً التخطيط للتدريس وفق
 في رفع كفاياتهم . أسهممما  ,أثناء التدريب على البرنامجفي عن تطبيق ذلك 

 ي مقرونة في تنفيذ البرنامج التدريبالباحث تبعها االتي  ,الطرائق واألساليب المتنوعة
 Dataو  Power pointعروض البور بوينت  عن طريقتصال بوسائل التكنولوجيا واال

Show,   ن المتدربين المشاركين مدرسيتبعها في تقويم الاوكذلك األساليب المتنوعة التي
 أسهم مما ,يجابي عليهمإأثرت بشكل  عيةجم مء كانت فردية أفي البرنامج التدريبي سوا

 في رفع كفاياتهم .
 الضرورية لذلك تطلباتالم جميعوتهيئة  قيام الباحث بتوفير األجواء التدريبية المناسبة,  

 في تحفيز المتدربين على المشاركة بفاعلية .  أسهم
 طة مشاركتهم الفاعلة في األنش عن طريق ,دربي المجموعة التجريبيةيجابي لمتالدور اإل

تحقيق  في أسهمًا, ى على البرنامج فاعلية وتشويقأضف مما عية,التدريبية الفردية والجم
 . األهداف الموضوعة له

التي تناولت الذكاء الناجح في برنامج  ,األولى على حد علم الباحثهي نتيجة عد هذه الت  و       
سات السابقة التي تناولت الذكاء الكنها تتفق مع النتائج التي توصلت إليها الدر  ,نمدرسيتدريبي لل

ودراسة   (Sternberg et. Al. 1998)ةدراسك ,الناجح مع الطلبة في متغيرات متنوعة
((Sternberg & Grigorenko ,2003 ( ودراسة(Kaufman & Singer, 2004  ودراسة

( ودراسة 0,10ودراسة )السلطان, Dimitroios Z.,2012)( ودراسة ),,,0)أبو جادو, 

 (. 0,10 ودراسة )عبد األمير,(  0,10( ودراسة )الصافي,  0,13قطامي, )

 تفسير النتائج المتعلقة بالتفكير عالي الرتبة -7

 ,المجموعة التجريبية مدرسيبالفرضية الصفرية الثانية تفوق طلبة  أظهرت النتائج المتعلقة    
الذين لم يخضعوا  المجموعة الضابطة مدرسيالذين خضعوا للبرنامج التدريبي على طلبة 

 :يعزو الباحث أسباب ذلك إلى اآلتي, و التفكير عالي الرتبة اختبارللبرنامج التدريبي في 
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 عد تسا ن المتدربينمدرسيلل متنوعةتدريسية  استراتيجياتحتواء البرنامج التدريبي على ا
مما أنعكس  ,المكونة للذكاء الناجح لهم بداعي والعمليفي تنمية الذكاء التحليلي واإل

 . في تدريس مادة العلوم لهم ستراتيجياتتطبيق تلك اال عن طريقعلى طلبتهم  اً يجابإ
 ن فيلمتدربين امدرسيللالمعرفي  االقتصادفي كفايات  ثر جيدأللبرنامج التدريبي  كون 

 ستراتيجياتتلك الكفايات في تطبيقهم لال عتماداساعد في  ,المجموعة التجريبية
 تطلباتوتهيئة كل الموتقويم وما تتطلبه من تخطيط وتنفيذ  ,التدريسية للمتعلمين

 لديهم .مهارات التفكير عالي الرتبة تكوين في  أسهم ,الضرورية لذلك اناتوالتق
  الي الرتبة للمتعلمين عندما يتم مكانية تعليم وتطوير مهارات التفكير عإتوافق هذه النتائج

, وأن أي متعلم يمكن أن لمناسبةر الخبرات التعليمية افاوتو  متنوعة استراتيجياتستخدام ا
هذا  ,تم تحفيزه وتشجيعه على المشاركة وتعلم طرائق ومهارات التفكير فاعاًل إذا ما يكون

بأن مهارات التفكير قابلة  ,فتراضات التي يقوم عليها التفكير عالي الرتبةيتفق مع اال
دمت ضمن إذا ما ق   جميع الموضوعات هي مناسبة للتفكير, و ولذلك يجب أن ت علم ميللتعل

على التفكير في  ( لديهم القدرةسنة 11جميع المتعلمين بعد عمر ) , وأنسياق مناسب
      ينالتدريس تظهر تحسنًا في تفكير المتعلم استراتيجيات, وأن مستويات تجريدية
 (.0,3: 9,,0)العتوم وآخرون ,

 ساعدت  ,المجموعة التجريبية مدرسيالتدريسية المتنوعة من قبل  ستراتيجياتتطبيق اال
يجابية المتعلم وأن إ إذ إنها تؤكد في أغلبها ,ة الدافعية لدى المتعلمين للتعلمزياد في

قدراته ل اً مشاركته فاعلة في المواقف التعليمية ويتوصل إلى المعرفة بنفسه وفقتكون 
وبذلك تحول من حدود التذكر  ,ستعداداته وأن يكون دور المعلم موجهًا ومرشدًا لهماو 

تكوين مهارات التفكير في  أسهممما  ,ستنتاجدراك واالالفهم واإلستظهار إلى حدود واال
  .لديهمعالي الرتبة 

 تدريسية ساهمت في توفير بيئة صفية   استراتيجياتحتواء البرنامج التدريبي على ا
كان له أثرًا  وذلك ,لمتعلمين في التعلمعلى قدرات اتنعكس  للتعلممثيرة وداعمة  تعليمية
 Akyurek &Afacan) ههذا ما أكد ,مهارات التفكير عالي الرتبةتكوين  في بيإيجا

معنى عندما يتم تهيئة  يوذإذ أشارا إلى أن المتعلم يتعلم بشكل عميق  ,( 2013:109,
 يجابية .بالمثيرات المتنوعة والمشاعر اإل بيئة صفية تعليمية له غنية
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 العمل كمجاميع متعاونة ودخول التي تتطلب في أغلبها  ,التدريسية ستراتيجياتتنوع اال
فر لهم بيئة تعليمية او بداعية واإلستقصائية في نقاشات علمية تثير األسئلة االالمتعلمين 

مهارات التفكير  مما أدى إلى تكوين ,بصورة عامةالتفكير ممارسة تحثهم على  تعلمية
إذ أكدوا  ,تجاه التطوري المفسر للتفكير عالي الرتبةوهذا يتفق مع اال ,عالي الرتبة لديهم

أن التفكير عالي الرتبة يبدو واضحًا عندما يشترك المتعلمين في العمليات العلمية 
 أن تجاهاتكما تؤكد هذه اال ,(التقويمو , التركيبو  التحليل,و  التصنيف,فية )المعر 

تجاه المستويات العليا الها المتعلمين تسهم في تقدمهم ب الخبرات التعليمية التي يتعرض
 (.0,1: 9,,0)العتوم وآخرون ,, رمن التفكي

  ( (Christi &Julie 1996 ع النتائج التي توصلت إليها دراساتوتتفق هذه النتيجة م
 (.0,10)القرني , ,(0,13, )جاسم ,(0,10)حسين ,

   Inferencesستنتاجات : االثالثاً 

 :ائج البحث توصل الباحث إلى اآلتيفي ضوء نت     

أدى نه ا  و وفقًأ لنظرية الذكاء الناجح  عدالم   علم األحياء مدرسيلنامج التدريبي فاعلية البر  -1
 حاجاتهم التدريبية . في تلبية ًا كبير  اً دور 

تدريسية متنوعة  للذكاء الناجح وتدريب  استراتيجياتتضمين البرنامج التدريبي على  -0
 أسهم ,ستراتيجياتعداد الخطط التدريسية وتنفيذها وفقاً لهذه االإعلم األحياء على  مدرسي

 المعرفي لديهم . االقتصادفي رفع كفايات 
في  أسهم ,علم األحياء مدرسيالمعرفي ل االقتصادالبرنامج التدريبي في كفايات  أثر -3

 تكوين التفكير عالي الرتبة لطلبتهم .

  Recommendations : التوصياترابعاً 

 :نتائج البحث يوصي الباحث باآلتي في ضوء

علم  مدرسيرامج تدريب عد وفقًا لنظرية الذكاء الناجح في بالبرنامج التدريبي الم  عتماد ا -1
 أثناء الخدمة .في األحياء 
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سجم وحاجاتهم بما ين ,أثناء الخدمةفي ن مدرسيالتدريب في  النظر وزارة التربية عادةإ -0
 التدريبية والتطور العلمي والتكنولوجي .

تدريب هتمام بفي اال)المديرية العامة للتدريب والتطوير المهني(  –وزارة التربية توجيه  -3
 تدريسية متنوعة. استراتيجياتة بأثناء الخدمفي ن مدرسيال

 عدة من قبلنضمام إلى الدورات التدريبية الم  ن لالمدرسيال توجيه وزارة التربية بتحفيز -1
   المديرية العامة للتدريب والتطوير المهني. 

والتكنولوجيا الحديثة في تنفيذ  تصالبوسائل اال هتماماالفي  علم األحياء مدرسيتوجيه  -0
 المعرفي لديهم . االقتصادفي رفع كفايات  هموبما يس ,هم التدريسيةاستراتيجيات

في  همبما يس نمدرسيالتكنولوجية الحديثة لل اناتلوسائل والتقلضرورة توفير وزارة التربية  -,
 رفع كفاياتهم التدريسية .

تدريسية متنوعة منبثقة عن  استراتيجياتفي كليات التربية تضمين مادة طرائق التدريس  -2
 نظرية الذكاء الناجح .

ي ضوء محتوى تضمين مناهج العلوم للمرحلة المتوسطة مهارات التفكير عالي الرتبة ف -8
 . هارات التفكير عالي الرتبة للطلبةتساعد في تعليم م معرفي يمثل خطوة مهمة 

 Suggestions : المقترحاتخامساً 

 :جراء الدراسات اآلتيةإلدراسة يقترح الباحث ستكمااًل لهذه اا    

الفيزياء في لكيمياء و اعلم  مدرسيالبرنامج التدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح  ل أثر  -1
 مهاراتهم التدريسية .

عدادهم إأثناء في ن مدرسيال –أثر البرنامج التدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح للطلبة  -0
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 العربيةالمصادر 
 . القرآن الكريم 
 دار الرسالة العالمية .1ط, بن ماجهاسنن (: 9002بن ماجه, محمد بن يزيد )ا , 
 عمان . ,دار المسيرة  ,2ط ,علم النفس التربوي( : 9002, صالح محمد )أبو جادو 
 الذكاء التحليلي  –نظرية الذكاء الناجح  :(9002جادو, محمود محمد علي )و أب

 عمان .  ,وبون , دي1ط ,رنامج تطبيقيب  والعملي  واإلبداعي
 معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة (9002, مصطفى عبد الجليل )عطوان أبو" :

كلية التربية , , (منشورة رسالة ماجستير غير),ل التغلب عليها بمحافظات غزة"وسب
 sq/ar/20/.http://www2Iugaza.edu.ps  , غزة .سالميةالجامعة اإل

 فاعلية أنموذجين تعليميين على وفق (9002, نعمة عبد الصاحب حسين )دياألس " :
تخاذ القرار لحل مشكالت انمية التفكير الناقد والقدرة في ( في التحصيل وتSTSمدخل )

 , كلية التربية( )أطروحة دكتوراه غير منشورةلدى طالبات قسم علوم الحياة " , بيئية
 , بغداد., جامعة بغداد بن الهيثما للعلوم الصرفة /

 1ط,تدريسق الائالتربية العملية وطر :(1221حسان وعبد المنعم, عبد اهلل )إ ,اآلغا, 
 غزة . ,مطابع منصور

 أنماط على الفيزياء لمدرسي تدريبي برنامج بناء"(: 9002) جبر شنته جالل بطي, آل  
 أطروحة)," طلبتهم لدى العلمي والتفكير والتحصيل  دائهمأ في وأثره العقلية المنشطات

 , بغداد.بغداد جامعة الهيثم, بنا / التربية كلية ,(منشورة غير دكتوراه
 استراتيجيات :(9012, بنت علي الحوسنية )س وهدىاهلل بن خمي عبد ,أمبو سعيدي 

 عمان . ,المسيرة , دار1ط ,التعلم النشط
 طرائق تدريس العلوم مفاهيم  :(9002اهلل والبلوشي, سليمان ) , عبدأمبو سعيدي

 , دار المسيرة , عمان .1طوتطبيقات تعليمية , 
 الذكاء الناجح وتنمية :(9012لفتة وضرغام, سامي الربيعي )  عبد الزهرة ,البدران

 , عمان ., دار الوضاح  1ط ,التحليلية )دراسة تطبيقية (درات الق
 ( 1222بشارة, جبرائيل): جامعيةالمؤسسة ال ,معلم العربي والثورة التكنولوجيةتكوين ال ,

 بيروت .
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 ( 9002بشارة, موفق سليم صبح) أثر برنامج تدريبي لمهارات التفكير عالي الرتبة في" :
)أطروحة دكتوراه لدى طالب الصف العاشر األساسي ", اإلبداعيتنمية التفكير الناقد و 

   .http://admarg.yu.edu.psجامعة اليرموك ,عمان . ,(غير منشورة
 ( 9002بطارسة, منيرة) عرفي قتصاد المتدريبي قائم على كفايات اال: "بناء برنامج

( منشورة أطروحة دكتوراه غير)" ,قتصاد المنزلي في األردنللتنمية المهنية لمعلمات اال
 .Htpp://issuu.comعمان.  ,عة عمان العربية للدراسات العلياجام

 ستقصاء العادل في : " فاعلية التدريس بأنموذج اال(9012صفاء كامل ) ,رجاب
رسالة التحصيل والتفكير الناقد لدى طلبة الصف الثاني المتوسط في علم األحياء " , )

 جامعة القادسية ., كلية التربية ,ماجستير غير منشورة(
 دار الوضاح1, طلقدرة العقلية ومعالجة المعلوماتا :(9012علي صكر ) ,جابر ,, 

 عمان .
 مكتب 1ط ,مناهج البحث في التربية وعلم النفس: (9011كاظم كريم ) ,الجابري ,

 بغداد. ,النعيمي
 ,وعالقتها : "مهارات التواصل الرياضي والترابط الرياضي (9012زينة عبد الجبار) جاسم

رسالة ماجستير غير ),"عداديلرتبة لدى طالبات الصف الخامس اإلبالتفكير عالي ا
 , بغداد .الجامعة المستنصرية ,( , كلية التربية األساسيةمنشورة

 ( 9010الجاسم, فاطمة أحمد):  دي1, طةاإلبداعيالذكاء الناجح والقدرات التحليلية , 
 عمان .  ,بونو

 ,وراء المعرفي  : " مستوى التفكير ما(9011عبيدات ) ,وعالء الدين عبد الناصر الجراح
جلة األردنية في الماليرموك في ضوء بعض المتغيرات ",لدى عينة من طلبة جامعة 

 .  129 -119 ص ( ,9, العدد ) (7)المجلد  ,العلوم التربوية
 ( 9012جروان, فتحي عبد الرحمن): دار  2ط, مكوناته –معاييرة  –بداع مفهومة اإل ,

 الفكر , عمان .
 نموذج دورة أ: " فاعلية (9002سماعيل صبري )إ, حربي, سلمان بن رشيدان وماهرال

وراء المعرفة لدى  التعلم فوق المعرفية في تدريس العلوم على تنمية بعض مهارات ما
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 ,(2)المجلد  ,ت عربية في التربية وعلم النفسمجلة دراساطالب المرحلة المتوسطة ", 
 . 972 -922 ص (,2العدد )

 دارية لمديري المهارات اإلرنامج تدريبي في ببناء  :(9000) هدى محسن ,حسن
 ,كلية التربية (,أطروحة دكتوراه غير منشورة, )عدادية في محافظة بغدادالمدارس اال

 الجامعة المستنصرية , بغداد .
 تنمية في الموجة ستكشافاال طريقة أثر: "(9007) عبيد عباس شيماء , الحسناوي 

 غير ماجستير رسالة)" ,األحياء مادة في المتوسط الثاني الصف لطالبات الناقد التفكير
 .بابل جامعة , األساسية التربية كلية (منشورة

 (: "عادات العقل والتفكير عالي الرتبة وعالقتهما بالفاعلية 9019براهيم )إ محمد ,حسين
للعلوم  كلية التربية (,أطروحة دكتوراه غير منشورة) ,"الذاتية لدى طلبة كليات التربية

 بغداد . جامعة بغداد , ,بن الهيثما الصرفة/
 ( 1222الحماحمي, محمد محمد): 1ط ,أثناء الخدمة في المجال التربوي التدريب ,

 القاهرة . ,مركز الكتاب للنشر
 التنمية :"بناء برنامج تدريبي للتربية من أجل (9012) حبيب فايقآالء  ,حمودي

 ,المستدامة لمدرسي علم األحياء وأثره في ثقافتهم العلمية والوعي البيئي لطلبتهم"
بن الهيثم , جامعة بغداد اللعلوم الصرفة/ , كلية التربية (أطروحة دكتوراه غير منشورة)

  , بغداد.
 المسيرة دار ,1ط ,م التعليمي نظرية وممارسةالتصمي :(1222محمد محمود ) ,الحيلة,  

 عمان .
 ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  المسيرة , دارتكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق: (9009) ـ

  , عمان .
 سالمية ومعلماتها اإل متالك معلمي التربيةا(: درجة 9012جمال خليل ) ,الخالدي

 ,مية للدراسات التربوية والنفسيةسالمجلة الجامعة اإل ,المعرفيقتصاد لمفاهيم اال
 . 127  – 122( , ص 1( , العدد )91المجلد )

 عمان. ,التدريب  في حديثة  تجاهات ا :(1222أحمد والخطيب , رداح ) ,الخطيب 
  ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  , عمان.دار الكتاب الجامعي ,التدريب الفّعال :(9001ـ
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 دخل الجدلي التجريبي في ستخدام الما: "فاعلية (9002الفتاح فهمي ), نوال عبد خليل
عدادي في لعليا لدى تالميذ الصف الثالث االستقصاء العلمي ومهارات التفكير اتنمية اال

 , الجمعية المصرية للمناهج دراسات في المناهج وطرق التدريسمجلة  ,مادة العلوم" 
 . 122 – 79 ( , ص120ق التدريس, العدد )ائوطر 

 القلم دار ,1ط ,العام التعليم مراحل في العلوم تدريس(: 1222) يوسف خليل, الخليلي, 
  العين.

 ( 1222الدباغ, فخري وآخرون :)المقياس  -اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة
 , جامعة الموصل, العراق.العراقي

 كتساب اطريقة جيكسو للتعلم التعاوني في ستخدام اثر "أ :(9011أوصاف علي ) ,ديب
هيل التربوي في كلية أعلم المعاصرة لدى طلبة دبلوم التتفريد الت استراتيجياتمفهوم و 

المجلد  ,مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ",التربية بجامعة دمشق 
 سوريا. ,(2(, العدد )22)

 ( 9002الرشايدة, محمد صبيح): ستقصاء في ات التعليمية لقراءة الخريطة واالالكفاي
 , عمان .دار يافا العلمية, جتماعيةالدراسات اال

 داء معلمات أتقان إمج تدريبي قائم على الكفايات في "فاعلية برنا :(9019لمى ) ,رمو
 (, كلية التربية,,)أطروحة دكتوراه غير منشورةالتربوية "رياض األطفال ألدوارهن 

  .http:// damasuniv.edu.sy/faculties /edu, دمشق .جامعة دمشق
 ة في الدراسات النفسية التصاميم التجريبي :(9001براهيم عبد الخالق )إ, رؤوف

 , عمان ., دار عمار1ط ,والتربوية
 ,عمان , دار الشروق , تدريس العلومأساليب  :(9001محمود ) عايش  زيتون. 
 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  , 1ط, تدريس العلوم استراتيجياتالنظرية البنائية و  :(9007) ـ

 , عمان .دار الشروق 
 ( 9009زيتون, كمال) :القاهرة, عالم الكتب1ط , رؤية بنائية ,تدريس العلوم للفهم ,. 
 رؤية تطبيقية قي تنمية العقول المفكرة ,تعليم التفكير :(9002حسن حسين ) ,زيتون ,

 عالم الكتب ,القاهرة . ,2ط
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 دار 2ط,القياس والتقويم في التربية ئمباد :(9002هشام ) فهمي وعليان, ,الزيود ,
 , القاهرة .الفكر العربي

 دار الفكر ,إلى تربية المتميزين والموهوبين مدخل :(1222) هايلة , ناديررو الس,  
 عمان .

 عمان . ,, دار الشروق1ط ,تدريس مهارات التفكير :(9002جودت أحمد ) ,سعادة 
 ( 9012سعيد, شوان فرج)جانبي  ستراتيجية:" برنامج تدريبي لمدرسي الكيمياء وفقًا ال

أطروحة )التفكير لطلبتهم " ,حصيل وأنماط الدماغ وأثره في ممارساتهم التدريسية وت
 , بغداد.بن الهيثم, جامعة بغداداللعلوم الصرفة / تربية كلية ال ,دكتوراه غير منشورة(

 عالم الكتب الحديث ,  سايكولوجية التفكير والوعي بالذات: (9002)سعيد, سعاد جبر ,
 عمان . 

 عمان . ,المسيرة دار ,1ط ,تصميم البرامج التدريبية :(9011ل خلف ), بالالسكارنة 
 ( 1222سالم, علي):  الحاجات التدريبية المهنية واألكاديمية لمعلمي اللغة العربية وأثر

مجلة مستقبل التربية  ,ليهاإحتياجاتهم اوالخبرة والمرحلة التعليمية على كل من المؤهل 
 ( , القاهرة .2العدد )العربية ,

 ( 9000سالمة, عبد الحافظ محمد):  9ط ,والتكنولوجيا في التعليم تصالوسائل اال , 
 , عمان .ار الفكرد

 س حل المشكالت في تدري استراتيجيةستخدام ا: " أثر (9011سمين داود ), ياالسمارات
تخاذ القرار لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن امادة التربية في تنمية مهارات 

,  (1)المجلد ,التربوية والنفسيةحاث والدراسات مجلة جامعة القدس المفتوحة لألب " ,
 . 971 -912 ( , ص9العدد )

 ,الفكر دار ,9ط ,القياس والتقويم في التربية ئمباد :(1222وآخرون ) عزيز سماره,  
 عمان.

 دار , تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية أسس :(1221براهيم )إعبد الرحمن  ,الشاعر
 العلوم ,القاهرة .

 ,فاعلية التدريس بمهارات التفكير عالي الرتبة في تحصيل (:9019عالء أحمد ) الشامي"
مادة علم األحياء وكفاية التمثيل المعرفي وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع 
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 ,ابن الهيثم للعلوم الصرفة / كلية التربية ,(أطروحة دكتوراه غير منشورةالعلمي ",)
 , بغداد .جامعة بغداد

  ستراتيجيتي المحطات العلمية ومخطط البيت أثر  ":(9011حسين )الشمري, ثاني
عداد إية عمليات العلم لدى طالب معاهد الدائري في تحصيل مادة الفيزياء وتنم

, بن الهيثماللعلوم الصرفة/  تربية, كلية ال(أطروحة دكتوراه غير منشورة) ",المعلمين 
 جامعة بغداد , بغداد .

  م فاعلية خرائط المعرفة والخريطة الذهنية في تحصيل عل :"(9019)شنيف, مازن ثامر
أطروحة تخاذ القرار لدى طالب الخامس العلمي ", )ااألحياء وتنمية عمليات العلم و 

 بغداد . ,غداد, جامعة ببن الهيثما للعلوم الصرفة / كلية التربية ,دكتوراه غير منشورة(
 ,بن الجوزيادار  ,1ط ,المعلمينعداد وتدريب إ :(9002) عيسى محمد شويطر,  

 .عمان
 ( 9012الشيخ, غادة شريف عبد الحمزة)التعليم  ستراتيجيات:" بناء برنامج تدريبي وفقًا ال

دائهم التدريسي والتفكير أفي قسم العلوم العامة وأثره في  المعلمين –البصري للطلبة 
بن ا للعلوم الصرفة / التربيةكلية  ,أطروحة دكتوراه غير منشورة()لتالمذتهم " , البصري

 , بغداد ., جامعة بغداد الهيثم
  ( 9012الصافي, رحيمة رويح حبيب:) " فاعلية التدريس المستند الى نظرية الذكاء

حياء وتنمية الكفاية المعرفية المدركة في تحصيل مادة علم األ الناجح والتعلم المنظم ذاتياً 
 التربيةكلية  (,,)أطروحة دكتوراه غير منشورةلدى طالبات الصف الخامس العلمي" 

 جامعة بغداد , بغداد . ابن الهيثم , للعلوم الصرفة /
 قتصاد المعرفة في تطوير الجامعات ادور  (:9012) مد سعيدنجاة مح ,الصائغ

المجلة الدولية التربوية  ,قسامقات تفعيلة من وجهة نظر رؤساء األالسعودية ومعي
 . 220 -211 ص (,2العدد ) , (9)المجلد  ,المتخصصة 

 1ط, , رؤى تربوية معاصرة تفكير بال حدود( : 9002عرفة محمود ) ,صالح الدين  ,
 , القاهرة . عالم الكتب
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 عداد المعلمين بكلية المعلمين في إ: مالئمة برنامج (9010الكريم ), وليد عبد صوافطة
مجلة رسالة  ,دائه المهنيأم العلوم وأثر بعض المتغيرات في جامعة تبوك لمتطلبات معل

 ( , الرياض .111العدد )الخليج العربي , 
 ( 9009الطعاني, حسن أحمد:) بناء البرامج التدريبية التدريب مفهومه وفعالياته

 دار الشروق , عمان ., وتقويمها
 ( 9002طعيمة, رشدي أحمد):  دار الفكر  ,9, طتدريبه –عداده إ –كفاياته  –المعلم

 , القاهرة .العربي
 علمي التربية المهنية لكفايات :" درجة ممارسة م(9012, أحمد عيسى )الطويسي

 المجلة األردنية في ", قتصاد المعرفي من وجهة نظر المشرفين التربويين في األردناال
 . 21 -27 ( , ص1( , العدد )10, المجلد )العلوم التربوية

 غزة . ,لمقداددار ا ,2ط ,ارة الصفية بين النظرية والتطبيقداإل: (9007) العاجز, فؤاد 
 مجلة العربية ,لعربي أمام تحديات مجتمع العولمة: التعليم ا(9002بشار) ,عباس  ,

 ( , دمشق .9, العدد )النادي العربي للمعلومات
 ( أثر برنامج تعليمي وفق نظرية الذكاء 9012عبد األمير, ضرغام سامي" :) الناجح في

أطروحة دكتوراه التحصيل وتنمية التفكير التحليلي لدى طالب الصف الخامس االدبي" )
 , كلية التربية, جامعة البصرة. غير منشورة(

 ( التفكير ما9012عبد الحافظ, ثناء عبد الودود " :)  ونة وراء المعرفي وعالقته بالمر
 -222 , ص (917, العدد )(9)المجلد  ,ستاذمجلة األ, المعرفية لدى طلبة الجامعة "

110 . 
 تدريس العلوم  طرائق :(9007وفالح , محمد حسن الصافي ) أنور حسين ,عبد الرحمن

 دار التأميم , بغداد .  ,التربوية والنفسية
 ( 9010عبده, ياسر بيومي):  تريز في تدريس العلوم في   نظرية  استراتيجيات"فعالية

دامها لدى تالميذ الصف السادس ستخاتجاه نحو مهارات التفكير عالي الرتبة واال تنمية
, الجمعية المصرية للمناهج ق التدريسائ, مجلة دراسات في المناهج وطر "بتدائي اال

 . 902 – 122 , ص(122ق التدريس, العدد )ائوطر 
 ( 1221عبود, عبد الغني): القاهرة ., دار الفكر العربي ,سالميةالتربية اإل 
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 دار الصفاء1ط ,كفاياته –تدريبة  –عداده إ –المعلم  :(9002, جمانة )عبيد , ,
  .عمان

 التدريس في القرن الحادي  استراتيجيات (:9002السميد ) أبو ,ذوقان وسهيلة ,عبيدات
 عمان . ,بونو , دي9ط ,التربوي  والمشرف  المعلم  دليل والعشرين 

 تنمية مهارات  :(9002ارة ), بشذياب وموفق الناصرعبد  ,توم, عدنان والجراحالع
 , عمان .المسيرة , دار9ط التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية ,

 ر , دا2, طالنظرية والتطبيق ,النفس المعرفيعلم ( :9019عدنان يوسف ) ,العتوم
 , عمان . المسيرة

 ( 9011العجرمي, باسم صالح مصطفى) فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير" :
غزة في ضوء  –الكفايات المهنية لطلبة معلمي التعليم األساسي بجامعة األزهر 

(, كلية التربية ,  رسالة ماجستير غير منشورة) ", ( 9002عداد المعلمين )إ استراتيجية
   .http://library.iugaza.edu.ps, غزة .جامعة األزهر

 مكتبة  ,التقويم التربويالقياس و  ئمباد(: 9002سين وآخرون )العجيلي, صباح ح
 , بغداد .ستنساخأحمد للطباعة واال

 دار1ط ,القياس والتقويم في العمليات التدريسية (:9002رحيم يونس ) ,العزاوي , 
 دجلة ,عمان. 

 المسيرة دار ,1ط ,ق وأساليب تدريس العلومائطر ( : 9010ميشيل كامل ) ,عطا اهلل, 
 .عمان 

 ( 9000عطوي, جودت عزيز :) طرقه  –أدواته  –مفاهيمه  –أساليب البحث العلمي
 , عمان . دار الثقافة ,حصائيةاإل

 ( 9002عطية, محسن علي): عمان المناهج, ردا ,المناهج الحديثة وطرائق التدريس.  
 ( 9019العفون, نادية حسين وحسين, سالم مكاون) : لنظرية لتدريب معلم العلوم وفقا

 , عمان .صفاء, دار 1, طالبنائية
 ( 9019العفون, نادية حسين :) 1ط ,في التدريس وتنمية التفكير تجاهات الحديثةاال ,

 دار صفاء, عمان .
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 فاعلية برنامج تدريبي في (9019, صالح محمد )وأيمان محمود فتحي ,عكاشة " :
نة من المشكلة لدى عيوراء المعرفة في سياق تعاوني على سلوك حل  تنمية مهارات ما

 ,(2العدد ) ,(2) , المجلدالمجلة العربية لتطوير التفوق, طالب الصف األول الثانوي "
 . 120 -102 ص

 أساسياته  القياس والتقويم التربوي والنفسي(: 9000, صالح الدين محمود )عاّلم
 القاهرة. العربي,  الفكر دار ,1ط ,المعاصرة  وتوجيهاته  وتطبيقاته

 ,المفاهيم :(9011هرة سعد ويوسف, فالح محمد ), عبد الز يوسف فاضل وأحمد علوان
 , عمان .العلمية , دار الكتب1ط, تعليمها استراتيجياتالعلمية و 

 ( 9019علي, حسين عباس حسين) ":مقترحة قائمة على خرائط التفكير في  استراتيجية
تدريس الكيمياء لتنمية مهارات التفكير التأملي ومهارات التفكير عالي الرتبة لدى طالب 

ة , الجمعية المصري", مجلة التربية العلميةالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية 
 . 21 -1 , ص(1, العدد )(12للتربية العلمية, المجلد )

 ,لدى المديرين وعالقته بحل  اإلبداعي التفكير :(9011لطيف محمد علي ) علي
  , عمان .اليازوري العلمية دار, داريةكالت اإلشالم

 ( 9007علي, محمد السيد علي) :المسيرة  , دار9ط, التربية العلمية وتدريس العلوم ,
 عمان .

 ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ق ائتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطر ا:(9011) ـ
 , عمان .المسيرة دار ,1ط ,التدريس

 ( 9012العليمات, علي مقبل):  لوم المرحلة األساسية لكفايات متالك معلمي عا" مدى
قتصاد المعرفي من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين في البادية الشمالية من اال

( , 1, العدد )(12)المجلد  ,معات العربية للتربية وعلم النفستحاد الجاامجلة , األردن
 . 21 -11 ص

 قتصاد المعرفي في كتب (: "درجة توافر مهارات اال9012) نوال بنت سويد ,العنزي
)رسالة ماجستير غير منشورة المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية" ,رياضيات 

     .http:// b7oth .com, الرياض .جتماعيةكلية العلوم اال (
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 ,المطبعة  9ط ,القياس والتقويم في العمليات التدريسية :(1222أحمد سليمان ) عوده,
 عمان. الوطنية,

  التربية العملية الفاعلة بين  :(9010شعيرة )غانم, بسام عمر وخالد, محمد أبو
ة , مكتب1ط ,حلقة األولى من المرحلة األساسيةالنظرية والتطبيق في صفوف ال

 عمان . ,المجتمع العربي
 ( 9002فتح اهلل, منذور عبد السالم) : طار النظري والجانب اإل –تنمية مهارات التفكير

 عمان ., دار النشر الدولي, التطبيقي
 ( 9002الفتالوي, سهيلة) :دار 1, طداءأ – تدريب –مفهومه  – الكفايات التدريسية ,

 , عمان .الشروق
 ( 9002الفرح, وجيه وميشيل, دبابنة) :1ط, نأساسيات التنمية المهنية للمعلمي ,

 الوراق للنشر والتوزيع , عمان.
 الثاني , المؤتمر العربي ,وتحديات المستقبل المنظومية :(2002) , فاروقفهمي 

 مركز تطوير العلوم , جامعة عين شمس ., والتعليم  في التدريس  المدخل المنظومي 
 ( 9012القرني, مسفر بن خفير سني):  التعلم المستند إلى  استراتيجية ستخدام ا"أثر

الدماغ في تدريس العلوم على تنمية التفكير عالي الرتبة وبعض عادات العقل لدى 
أطروحة دكتوراه )",متوسط ذوي أنماط السيطرة الدماغية المختلفة طالب الصف الثاني ال

     .http://b7oth.comالمدينة المنورة. القرى, أم جامعة التربية, كلية, (غير منشورة
 ( 9012قطامي, يوسف): المسيرة , دار1ط, التعلم والتعليم المعرفية استراتيجيات,  

 عمان .
 ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ناجح المستند إلى نموذج أثر برنامج تدريبي للذكاء ال :(9011) ـ

ة ومهارات التفكير فوق المعرفي في درجة ممارسة التفكير الناقد لدى طلب جستيرنبير 
 ( ,9(, العدد) 12المجلد ) ,مجلة العلوم التربوية ,األردن الصف السادس األساسي في

 . 222 – 212 ص
 دار الثقافة ,تنمية مهارات التفكير العليا استراتيجيات :(9002طيط, غسان يوسف )ق  ,

 عمان .
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 ( 9001القال, فخر الدين وناصر, يونس): كلية التربية ,  7ط ,أصول التدريس ,
 جامعة دمشق .

  التعليم التخيلي الموجه في  استراتيجيةستخدام اأثر " :(9011الجبار )كاظم, باسم عبد
,العدد  مجلة الفتح ,"تحصيل طالب الصف االول المتوسط في مادة الجغرافية العامة

(17.)  
 البحث التربوي كفايات للتحليل :(9019وآريسيان, بيتر ) ر, وميلر جيوفري ., لكاي  

 , عمان .رعالم, دار الفكترجمة صالح الدين , والتطبيقات
 ( 9010الكرمي, جمال عبد المنعم:) تنميته  اد المعلم بين الواقع والمأمولإعد(

 سكندرية ., االمؤسسة حورس الدولية, وتدريبه(
 المية سالعربية,التربية اإل التدريب الميداني لمعلمي اللغة (:1222محمد قدري ) ,لطفي

تونس  ,دارة التربيةإ ربية للتربية والثقافة والعلوم,العالمنظمة ,ومدرسيها في التعليم العام
. 

 ( 1222ليبمان, ماثيو:) براهيم يحي الشهابي, منشورات إترجمة , المدرسة وتنمية الفكر
 , دمشق . وزارة الثقافة

 داع الجاد في تعديل الفهم بستراتيجيتين لإلا: " فاعلية (9019د كاظم فهد ), جواالمالكي
أطروحة , )ذ القرار لطلبة الخامس العلمي "تخااللمفاهيم الكيميائية وتنمية  ئالخاط

 , جامعة بغداد , بغداد .بن الهيثما للعلوم الصرفة/ تربيةكلية ال ,دكتوراه غير منشورة(
 معاصرة في تعليم  رؤى تربوية ,تفكير بال حدود :(9002) , صالح الدين عرفةمحمود

 , القاهرة . عالم الكتب ,التفكير وتعلمه
 ( 9002مرعي, توفيق) :,دار الفرقان ,عمان . شرح الكفايات التعليمية 
 ( 9011مصطفى, مهند خازر وأحمد, محي الدين الكيالني):  درجة ممارسة معلمي"

قتصاد المعرفي من وجهة نظر مشرفيهم في سالمية ألدوار المعلم في ضوء االالتربية اإل
 ( .1, 2) العدد ,(97,المجلد ) " , مجلة جامعة دمشقاألردن

 دار 1ط, تنميته وتدريبه -عداد المعلمإ :(9002حوالة ) وسهير ,محمد, مصطفى ,
 , عمان .الفكر
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 لكتروني ومعوقاته بمراكز : "متطلبات التدريب اإل( 9019)  , حمد بن محياالمطيري
 ماجستير غيررسالة ) " ,التدريب التربوي لمدينة الرياض من وجهة نظر المدربين

  .http://manaraa.com , جامعة الملك سعود , الرياض .كلية التربية ,(منشورة 
 تجاهات المعاصرة في اال  :(9002, المطيري ومحمد, حمادة ), بدرية وعفافالمفرج

 التربوي , القاهرة .وزارة التربية , وحدة بحوث التجديد  عداد المعلم وتنميته مهنياً ,إ
 ر دا ,1ط ,النفس القياس والتقويم في التربية وعلم(: 9000سامي محمد ) ,ملحم

 ,عمان .المسيرة 
 ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  دار ,1, طاهج البحث في التربية وعلم النفسمن :(9002) ـ

  عمان ., المسيرة 
  داء أسترشادي لمعايير طار االاإل :(9002لة )اليونسيف( ,)منظمة األمم المتحدة للطفو

 , القاهرة .1ط ,المعلم العربي سياسات وبرامج
 السعودية, مكة المكرمة1ط ,التدريب أثناء الخدمة :(1227, عبد الحكيم )موسى ,.  
 اء التدريسي لمعلمات د(: جودت األ9011أحمد بن بركوت بن عبد اهلل ), لناشريا

, قتصاد المعرفة المرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات جتماعية والوطنية باالدراسات اال
 ,الرياض ., جامعة أم القرى (, كلية التربيةرسالة ماجستير غير منشورة)

 ( 9001نصر, نجم الدين نصر):  الخدمة في التنمية المهنية المستدامة للمعلمين أثناء
 ( .12العدد ) ,مصر , جامعة الزقازيق ,مجلة كلية التربية  ,تحديات العولمةمواجهة 

 قتصاد المعرفي اال :(9002, محمد فخر العزاوي )فائزة, عبد الرحمن عبد و الهاشمي
 العين ., دار الكتاب الجامعي , وتكوين المعلم

 ( 9002هالل, محمد عبد الغني حسن): تطوير مركز , مهارات التدريب أثناء العمل
 , القاهرة . ء والتنميةدااأل

 ( 1222الوقفي, راضي): , دار الشروق , عمان . 2ط مقدمة في علم النفس , 
 ( 9011يوسف , سليمان عبد الواحد): نفعاليةجتماعية واال ذوو صعوبات التعلم اال ,

 ,عمان . المسيرة , دار1ط
 المدرسة في تنمية  دور (:1222قليمي للتربية في الدول العربية )المكتب اال ,اليونسكو

 عمان . ,1ط ,المجتمع المحلي

http://manaraa.com/
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 ( 1ملحق )                                          

 كتب تسهيل المهمة                                       
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 (2ملحق )                                             

  ستعان بهم الباحث في تحديد مشكلة البحثمدرسي مادة علم األحياء الذين اسماء ا        

 

 

 
                                                

                                            

 المدرسة سم المدرس ا             ت

 متوسطة البلد األمين للبنين        حميد مهدي محمد  1

 نتصارات للبناتمتوسطة اال       شيماء جاسم محمد 2

 متوسطة السراج المنير للبنين       سعيد فيحان حمود 3

 ثانوية أم الكتاب        نسرين محمد مفتن 4

 متوسطة باب المراد       مرتضى عيسى عباس  5

 متوسطة الصويرة للبنات           خديجة حميد هاشم  6

 متوسطة سفينة النجاة        دالل هادي ذياب 7

 متوسطة ساقي الحرمين        صفا صبري محمد  8

 متوسطة الكوثر للبنات         منتهى عبد الحسن حسين  9

 متوسطة شباب اليوم           محمد جاسم محمد  11

 متوسطة بدر الكبرى         هناء داخل علوان 11

 ثانوية تاج الدين للبنين         عقيل جواد عبد الكاظم 12
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 (3ملحق  )                                             

 جامعة بغداد 

 الهيثم ابن/ كلية التربية للعلوم الصرفة 

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 الدراسات العليا / الدكتوراه

 تحديد مشكلة البحث  استبانةم /                                     

 األستاذ الفاضل ........................................................ المحترم        

 درسيمبناء برنامج تدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح لبحثه الموسوم بـ ) جراءايروم الباحث     
وبالنظر لما  ,هم والتفكير عالي الرتبة لطلبتهم(المعرفي لدي االقتصادعلم األحياء وأثره في كفايات 

 يرجى ,علم األحياء للصف الثاني المتوسطيعهده الباحث فيكم من خبرة ومعرفة في تدريس مادة 
ث خدمة للبح( أمام ما ترونه صحيحًا √) إشارةبدقة وذلك بوضع  تاليةجابتكم عن األسئلة الإ

  .العلمي

ريسك لمادة أثناء تد في المعرفي ؟ وهل توظفها االقتصادهل لديك معرفة مسبقة بكفايات  -1
 علم األحياء للصف الثاني المتوسط ؟

 نعم                             كال                       

 الرتبة ؟هل ترى أن طلبة الصف الثاني المتوسط يمتلكون تفكيرًا عالي  -2
 

 نعم                                كال             
 

 متعددة في تدريسك لمادة علم األحياء ؟ استراتيجياتهل تستخدم  -3
 نعم                              كال                    
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خصصه مادة ت أداءيات ذات الصلة بقدرة المعلم على المعرفي هي " الكفا االقتصادكفايات  -
القيادة و , اربتكاالو  بدا اإلو , الشخصيةو لت الكفايات األكاديمية, وتطبيقها وفق مجاالت شم

 ,والتقويم القياسو  ,المهني التطوير الذاتي والنموو  ,والتفاعل مع الطلبة االتصالو  ,اإلدارةو 
 2113 , شاد المهني )الطويسير وكفايات التوجيه واال ,االتصالتكنولوجيا المعلومات و و 
 :22.) 

لعملية التفكير  تياً ذا الذي يتضمن تنظيماً تبة هو التفكير الغني بالمفاهيم التفكير عالي الر  -
عيد لحياة المختلفة )سستكشاف خالل البحث والدراسة والتعامل مع مواقف اويسعى إلى اال

,2112  :32.) 
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ

, عالم الكتب الحديث , سايكولوجية التفكير والوعي بالذات( : 2112سعيد , سعاد جبر ,) -
 عمان . 

 االقتصاد درجة ممارسة معلمي التربية المهنية لكفايات :(2113) أحمد عيسى الطويسي, -
المجلد , ,المجلة األردنية في العلوم التربوية المعرفي من وجهة نظر المشرفين التربويين في األردن

 . 42 -33 ص (,1(,العدد )11)
                                                 

                                                             
 
 
 

                                                               
 
 

                                      الباحث                                                                              
 جعفر خماط جلو                                                                         
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 (4ملحق )                                            

 مادة علم األحياء لغرض التكافؤ مدرسيالمعرفي ل االقتصادكفايات  استبانة        

 علم األحياء  مدرسيأعزائي 

 ( أمام  ما تعتقدونه يعبر عن آرائكم √) إشارةبوضع  على الفقرات التالية جابةيرجى منكم اإل   

 سم ......................................اال

 ...................................المدرسة 

 
تسلسل 
 الفقرات

 الفقرات                                  
 

 نادرا   أحيانا   دائما    

    أعد خطط يومية ترتبط بنتاجات التعلم  1

أعرف الخصائص النمائية للمتعلمين وأستخدم  2
 األساليب المناسبة لذلك 

   

    أصمم أنشطة تحفز على التعليم الذاتي  3

ائية لتحسين مهارات أقدم نشاطات تعليمية إثر 4
 تجاهات المتعلمين وا

   

يطرحها المتعلمين وأتعامل أهتم باألفكار التي  5
 حترام معها با

   

أساعد المتعلمين في أن يكونوا منتجين للمعرفة  6
 ال متلقين فقط 

   

المتعلم مهارات التفكير كساب على إ أعمل 7
 وتوظيفها  بدا اإلو

   

    أستخدم أساليب متنوعة في التدريس  8

أتيح الوقت الكافي أمام المتعلمين للتفكير بعمق  9
 أثناء تنفيذ األنشطة 

   

    متعلمين لدى ال بدا اإلأوفر بيئات تعليمية تثير  11

    أمارس دور المعلم القدوة واألنموذج للمتعلمين  11

متعلمين في أيجاد الحلول للمشكالت أساعد ال 12
 التي تواجههم 

   

 أوظف نتائج البحوث والدراسات التربوية في 13
 ما يقدم للمتعلمين من فعاليات تدريسية 

   

ذ في تنفي بتكاراالأكسب المتعلمين مهارات  14
 األنشطة العملية 
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    القرار في التدريس اتخاذأمتلك مهارات  15

ت االتصاالأوظف مصادر تكنولوجيا التعليم و 16
 في أساليب التدريس 

   

أستخدم الحاسوب في تصميم الدروس على  17
Power Point  

   

أستخدم األنترنيت في البحث عن مواد تعليمية  18
 هو جديد في مجال تخصصي  لمواكبة كل ما

   

ر التعلم ستخدام مصادأساعد المتعلمين في ا 19
 لكترونية في العملية التعليمية اإل

   

    أستخدم أسلوب التعليم في مجموعات للمتعلمين 21

المتعلمين وكيفية  أداءأقدم مالحظات على  21
  داءتحسين هذا األ

   

أمتلك مهارات التقويم بالتواصل كالمقابلة  22
 واألسئلة واألجوبة 

   

    ات ختبارأمتلك مهارات تحليل نتائج اال 23

    أرسخ مفهوم التقويم الذاتي لدى المتعلمين  24
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 (5ملحق )

 معرفي ال االقتصادكفايات  استبانةمجموعتي عينة البحث في  مدرسيدرجات تكافؤ               

 المجموعة الضابطة                     المجموعة التجريبية      

 درجة التكافؤ          ت         درجة التكافؤ      ت     

1 42 1 41 

2 39 2 45 

3 44 3 43 

4 41 4 38 

5 38 5 52 

6 48 6 41 

7 43 7 39 

8 51 8 44 

9 42 9 51 

11 46 11 38 

11 39 11 42 

12 51 12 51 

13 42 13 46 

14 44 14 41 

  15 42 
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 (6ملحق )

 الذكاء لعينة الطلبة للمجموعة التجريبية  اختبارالعمر الزمني ودرجات                

درجة  العمر ت

 الذكاء

درجة  العمر ت

 الذكاء

درجة  العمر ت

 الذكاء

درجة  العمر ت

 الذكاء

1 162 33 39 171 39 77 182 33 115 161 42 

2 170 34 41 162 33 78 160 41 116 159 47 

3 166 33 41 185 44 79 155 43 117 186 33 

4 162 37 42 161 32 81 160 39 118 163 46 

5 171 41 43 161 48 81 167 36 119 192 31 

6 185 37 44 174 43 82 158 48 121 160 46 

7 161 42 45 158 39 83 171 36 121 158 44 

8 161 32 46 166 41 84 176 33 122 161 43 

9 166 40 47 161 37 85 160 49 123 172 38 

11 155 39 48 155 45 86 158 43 124 156 49 

11 170 41 49 160 38 87 158 42 125 160 42 

12 158 34 51 172 42 88 163 46 126 161 48 

13 158 46 51 164 39 89 161 42 127 171 34 

14 186 31 52 171 40 91 170 36 128 166 46 

15 171 39 53 160 37 91 155 47 129 158 42 

16 166 42 54 167 42 92 156 43 131 161 46 

17 165 44 55 188 38 93 168 39 131 163 43 

18 159 36 56 160 36 94 161 48 132 167 39 

19 188 32 57 159 49 95 157 43 133 185 34 

21 173 48 58 170 42 96 160 47 134 170 37 

21 160 39 59 161 38 97 171 39 135 161 42 

22 155 33 61 182 43 98 166 35 136 158 49 

23 158 32 61 159 33 99 161 47 137 160 44 

24 160 44 62 163 44 111 156 43 138 159 45 

25 165 32 63 171 40 111 167 39 139 164 38 

26 171 34 64 160 37 112 157 48 141 162 46 

27 162 43 65 154 46 113 161 44    

28 160 37 66 161 42 114 162 40    

29 161 35 67 174 37 115 166 43    

31 163 46 68 160 39 116 159 37    

31 156 42 69 158 46 117 161 43    

32 171 38 71 164 43 118 158 49    

33 164 41 71 161 42 119 155 44    

34 177 33 72 157 46 111 171 38    

35 160 36 73 155 43 111 166 46    

36 159 43 74 177 48 112 156 43    

37 159 42 75 161 39 113 162 47    

38 163  76 160 42 114 176 39    
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 العمر الزمني ودرجات الذكاء لعينة الطلبة للمجموعة الضابطة

 

درجة  العمر ت
 الذكاء

درجة  العمر ت
 الذكاء

درجة  العمر ت
 الذكاء

درجة  العمر ت
 الذكاء

1 173 40 39 160 46 77 162 43 115 164 42 

2 158 39 41 172 43 78 154 49 116 166 38 

3 162 41 41 155 47 79 170 34 117 162 40 

4 166 34 42 158 44 81 167 37 118 155 42 

5 160 46 43 161 39 81 159 46 119 156 43 

6 182 31 44 160 46 82 166 36 121 161 46 

7 155 39 45 171 40 83 158 45 121 158 40 

8 162 42 46 164 42 84 161 42 122 161 42 

9 160 49 47 172 33 85 164 44 123 168 41 

11 178 33 48 159 48 86 160 35 124 160 40 

11 165 34 49 163 46 87 172 38 125 159 39 

12 158 48 51 171 38 88 161 42 126 156 42 

13 188 37 51 160 42 89 159 47 127 162 34 

14 162 41 52 162 48 91 164 33 128 166 43 

15 160 37 53 161 39 91 162 36 129 176 42 

16 161 42 54 174 35 92 158 37 131 155 48 

17 158 32 55 160 44 93 171 36 131 184 36 

18 160 40 56 158 47 94 176 34 132 159 44 

19 162 39 57 164 39 95 160 42 133 162 43 

21 155 41 58 156 46 96 158 43 134 176 34 

21 171 34 59 167 38 97 162 36 135 158 46 

22 161 46 61 161 43 98 163 39 136 184 37 

23 164 47 61 164 48 99 161 39 137 161 44 

24 161 35 62 155 37 111 170 37 138 168 43 

25 160 42 63 170 42 111 155 48 139 158 42 

26 159 48 64 158 41 112 156 42 141 161 42 

27 159 43 65 167 42 113 168 40 141 158 48 

28 163 33 66 182 36 114 161 39 142 155 43 

29 171 38 67 168 39 115 160 44 143 166 42 

31 162 40 68 166 36 116 160 41 144 178 44 

31 156 32 69 161 42 117 160 42 145 160 39 

32 161 46 71 172 38 118 167 35 146 156 42 

33 161 42 71 157 43 119 158 48 147 168 40 

34 174 37 72 178 32 111 160 34 148 163 33 

35 164 39 73 167 33 111 171 42 149 171 37 

36 166 46 74 157 48 112 155 36 151 164 39 

37 161 43 75 155 44 113 161 45    

38 159 42 76 158 47 114 158 47    
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 (7ملحق )

 جامعة بغداد            

 الهيثم  ابن/  كلية التربية للعلوم الصرفة

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الدراسات العليا / الدكتوراه

  

 متوسط العلم األحياء للصف الثاني  مدرسيتحديد الحاجات التدريبية لم /                  

  علم األحياء مدرسيعزائي ا

 تحية طيبة.....

 مدرسياجح للنظرية الذكاء الن دراسته الموسومة بـ ) بناء برنامج تدريبي وفقاً  إجراءيروم الباحث     
األمر الذي  ,(والتفكير عالي الرتبة لطلبتهمهم المعرفي لدي االقتصادعلم األحياء وأثره في كفايات 

راية في لما نلمسه فيكم من خبرة ود ونظراً  ,علم األحياء مدرسييستدعي تحديد الحاجات التدريبية ل
 : نهاجابتكم عإبين أيديكم هذه األسئلة  آملين  هذا المجال نضع

  ؟علم  األحياء ببرنامج وفقًا لنظرية الذكاء الناجح  مدرسيهل ترى هناك ضرورة لتدريب  -1
 ........ , كال ............الجواب : نعم ....

متوسط على العلم األحياء للصف الثاني  مدرسيهل تجد هناك حاجة إلى تدريب  -2
 المعرفي لديهم ؟  االقتصادتدريسية تسهم في رفع كفايات  استراتيجيات
 , كال ............ ......الجواب : نعم ......

 
 ليها األفراد من أجلإن القدرات المتكاملة التي يحتاج بأنه مجموعة م ,ويعرف الذكاء الناجح    

نها إلى م ى جوانب قوتهم واإلفادةالنجاح في الحياة ويتمتعون بالذكاء الناجح من خالل التعرف إل
 ق المناسبةائأقصى درجة ممكنة في الوقت الذي يدركون فيه نقاط ضعفهم ويحددون الطر 

ختيارها الها و جح التكيف مع بيئاتهم وتشكيويستطيع األفراد الذين يتمتعون بالذكاء النا ,لتصحيحها
 .(24:  2112أبو جادو,) ي والعملي بداعاإلعن طريق الموازنة بين الذكاء التحليلي و 
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مادة  داءأبأنها الكفايات ذات الصلة بقدرة المعلم على  ,المعرفي االقتصادوتعرف كفايات      

 دا باإلو  ,والشخصية ,تخصصه وتطبيقها وفق مجاالت متعددة تشمل الكفايات األكاديمية
والقياس  ,وكفاية تكنولوجيا المعلومات ,والتفاعل مع الطلبة ,االتصالوالقيادة و   اإلدارةو  بتكار,االو 

 (.22:  2113الطويسي , )       والتقويم

 أشكر تعاونكم خدمة للبحث العلمي .....            

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـــ   ـ
الذكاء التحليلي  –نظرية الذكاء الناجح  :(2112و, محمود محمد علي )أبو جاد -

 عمان . ,بونو , دي1,طي والعملي يرنامج تطبيقي بداعواإل

اد االقتص درجة ممارسة معلمي التربية المهنية لكفايات :(2113) أحمد عيسى الطويسي, -
,المجلة األردنية في العلوم  المعرفي من وجهة نظر المشرفين التربويين في األردن

 . 42 -33ص  (,1العدد ) (,11المجلد ), التربوية

 

 

 

 

 

 

 الباحث                                                                                            

   جعفر خماط جلو                                                                          
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 (8ملحق ) 

        
 

  حياء لمجموعتي البح األعلم  مدرسيستمارة معلومات خاصة لام /           
 

 الرجاء ملء المعلومات اآلتية : 
 ..................................................................سم : اال
 سم المدرسة : ...........................................................ا
 ريخ أول تعيين : .......................................................ات

 ..................................التحصيل العلمي : ........................
 عدد سنوات الخدمة : .......................................................
 الصفوف التي تقوم بتدريس طلبتها : ........................................

 .التي تقوم بتدريس طلبتها : .............. الثاني المتوسطعدد شعب الصف 
 عدد الطالب في كل شعبة : ................................................

 : ........................ ذكاء الناجحشتركت في برنامج تدريبي عن الاهل 
 ين : ....................................................................ا

 ....................................ومتى :...............................
 شتركت في دورات وبرامج تدريبية أخرى : ..............................اهل 

 .ين : ...................................................................ا
 .....ومتى : .................................................................
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 (9ملحق )

 جامعة بغداد          

 الهيثم  ابنللعلوم الصرفة / كلية التربية 

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 سات العليا / الدكتوراه االدر

                                   

التدريسية المتعلقة بنظرية الذكاء  االستراتيجياتبشأن  آراء المحكمين ستطالعم /  ا    

 الناجح

 

 المحترم  ............األستاذ الفاضل ............................         

 درسيمبحثه الموسوم بـ " بناء برنامج تدريبي وفقاً لنظرية الذكاء الناجح ل إجراءيروم الباحث      
ونظرا لما  ,المعرفي لديهم والتفكير عالي الرتبة لطلبتهم "  االقتصادعلم األحياء وأثره في كفايات 

 الستراتيجياتا يرجى تفضلكم ببيان رأيكم بأكثر ,تتمتعون به من خبرة علمية في مجال تخصصكم
حتوى م علم األحياء عليها ضمن مدرسيالتدريسية المالئمة مع نو  الذكاء التي سيتم تدريب 

لبرنامج المالئمة ل االستراتيجياتوعدد  ,ونظرية الذكاء الناجح ءمالتي تتال ,البرنامج التدريبي
  .التدريبي

 ليها األفراد من أجلإن القدرات المتكاملة التي يحتاج وُيعّرف الذكاء الناجح بأنه مجموعة م  
منها إلى  فادةجوانب قوتهم واإل لتعرف إلىالنجاح في الحياة ويتمتعون بالذكاء الناجح من خالل ا

أقصى درجة ممكنة في الوقت الذي يدركون فيه نقاط ضعفهم ويحددون الطرق المناسبة لتصحيحها 
ختيارها عن طريق اجح التكيف مع بيئاتهم وتشكيلها و , ويستطيع األفراد الذين يتمتعون بالذكاء النا

 (.24:  2112أبو جادو,ي والعملي) بداعاإلالموازنة بين الذكاء التحليلي و 

جراءعمليات التحليل والتقويم والحكم على األمور و  إجراءوُيعّرف الذكاء التحليلي بقدرة الفرد على   ا 
بيعية في معتاداً للفرد يؤديه بصورة ط أداءً بح هذه العمليات  عملية المقارنة بين األشياء بحيث تص

 (.Sternberg,2005 :119كل موقف )
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من يجاد أشياء غير مألوفة ويتضو الذي يستطيع المتعلم من خالله إي فيعرف هبداعاإلأما الذكاء  

وبذلك يستطيع المتعلم تجاوز المعلومات المقدمة أليه من الموقف  ,التخيلو , كتشافاالو  خترا ,اال
 (.   213: 2111)الجاسم , يةبداعاإلوتوليد األفكار 

على  خاص بنحو   الذي يتميز بذكاء عملي يكون قادراً وأما الذكاء العملي فيعرف بأن الفرد     
لحياة اليومية في ظروف ا ويظهر ذكاء ,فادة منهايف ووضع األشياء حيز التنفيذ واإلالتطبيق والتوظ

رفة أن الفرد يتمتع بالمع كما ,ويمكن أن تكون هذه المعرفة الموجودة لديه مالحظة أو غير مالحظة
 2112ليومية وهذه المعرفة ليست بالضرورة متعلمة لفظية )قطامي  ,للنجاح في الحياة ا مطلوبةال
:222 .) 

 ......حترامفائق التقدير واال اوتقبلو                          

 المعلومات العامة للمّحكم:
 سم: .................................................             اال

 التخصص:  ...........................................   
 اللقب العلمي: ..........................................

  محل العمل:............................................ 
 

  االستراتيجياتعدد   
 المقترحة  للبرنامج 

 

 

 الباحث                                                                        

 جعفر خماط جلو                                                                        

 

ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                           ـ

 المصادر
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الذكاء التحليلي  –نظرية الذكاء الناجح  :(2112و, محمود محمد علي )أبو جاد -
 ,عمان .ونو ب , دي1ط ,رنامج تطبيقي بي والعملي بداعاإلو 

 , دي 1, ط يةبداعاإلالذكاء الناجح والقدرات التحليلية  :(2111الجاسم , فاطمة أحمد ) -
 ,عمان . بونو

ناجح المستند إلى نموذج أثر برنامج تدريبي للذكاء ال :(2112)قطامي , يوسف محمود  -
ومهارات التفكير فوق المعرفي في درجة ممارسة التفكير الناقد لدى طلبة  جستيرنبير 

 ( .2(, العدد )23لة العلوم التربوية ,المجلد )مجالصف السادس األساسي في األردن , 
- Sternberg ,r,j, (2005):The Theory for successful intelligence, 

pevista in teramericana journal of psychology, 39 (2) . 

 

 مع تنمية الذكاء التحليلي تالية ال االستراتيجيات ءمةما مال ت
 

غير   ءمةمال
 ءمةمال

 المالحظات

  K W L H استراتيجية -1
ة فة الحاليهو ربط المعر  ستراتيجيةالهدف من هذه اال       

 ضافة إلى تشجيع المتعلمين على التعلمبالمعرفة السابقة باال
المعلومات بصورة شخصية , وتعني المستقل والبحث عن 

 حروفها اآلتي :
K  :What I know ?   ماذا أعرف عن الموضو  ؟ 
W  :What do I want to know ?   ماذا أريد أن أعرف

 عن الموضو  ؟
L   :What I Learned ?    ماذا تعلمت ؟ 
H  :How can I Learn more ?   كيف يمكنني معرفة

 المزيد ؟ 
 

   

2- 
 
 
 

 خرائط  المفاهيم  استراتيجية
الخرائط المفاهيمية هي من أبرز التطبيقات التربوية          

في  جيةستراتيلنظرية أوزبل في التعليم وأول من أشار لهذه اال
وهي تُعد واحدة من  ,1822في عام  التدريس هو العالم نوفاك
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3- 

 والمخططات والخططمن األشكال نماذج التعلم الفراغية إذ تتض
طارات , وهي أشكال مرئية تصور أهم األفكار الرئيسة التي واإل

وردت في المادة الدراسية بطريقة منظمة تتسلسل فيها المعلومات 
من الفكرة العامة إلى األقل عمومية ومن األعلى إلى األسفل 
ومن اليمين إلى اليسار وتظهر في دوائر أو مربعات بينها 

أفقية وعمودية تعبر عن العالقات التي تربط خطوط مستقيمة 
 بين هذه األفكار ومن أهم فوائدها :

تساعد على ربط المفاهيم الجديدة بالبنية المعرفية   -
 للمتعلم 

 تساعد على إيجاد العالقات بين المفاهيم الجديدة . -
تالف خعلى المقارنة بين أوجه الشبه واالتساعد المتعلم  -

 بين المفاهيم .
 فكر.. زاوج.. شارك   استراتيجية

شيط التعلم النشط حيث تستخدم لتن استراتيجياتحدى د إتُع      
ما لدى المتعلمين من معرفة سابقة للموقف التعليمي أو األحداث 
, فبعد أن يتم بشكل فردي التأمل والتفكير لبعض الوقت يقوم 

كلة شحليل أفكارهما لحل المكل زوج من المتعلمين بمناقشة وت
س ول نفخر من المتعلمين في مناقشة حآمعًا ثم يشارك زوج 

جموعة ليه جميعاً ليمثل فكراً واحداً للمإالفكرة وتسجيل ما توصلوا 
 ومن أهم مميزاتها : ,في حل المشكلة المثارة

 لمناقشة وتبادة و تشجع  على طرح المتعلمين األسئل -
ف المواقستكشاف األفكار وتقديم وتلقي المساعدة وا

والبحث عن األنماط والعالقات في مجموعة من 
  البيانات

ناقشة المتعلمين تعمل على التعزيز والتفاهم من م -
 بعضهم مع بعض .

2- 
 
 

 الحوار والمناقشة  استراتيجية
ار اء واألفكر على تبادل اآل ستراتيجيةتعتمد هذه اال        

ية وهي تسهم في تنم ,والمتعلمالمعلم وتفاعل الخبرات بين 
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التفكير التحليلي والناقد من خالل األدلة التي يقدمها المتعلم 
لدعم أجابته في أثناء الحوار والمناقشة ,وهناك ثالثة أنوا  

لة يكون عدد األسئ , إذهي :المناقشة المضبوطة كلياً  للمناقشة
,  نو كبر من تلك التي يطرحها المتعلمالتي يطرحها المعلم أ

والمناقشة الحرة التي يكون فيها عدد األسئلة من قبل المتعلمين 
أكثر من تلك التي يطرحها المعلم ,والمناقشة المضبوطة جزئيًا 
حيث يكون عدد األسئلة المطروحة من الطرفين تكاد تكون 

 : ستراتيجيةومن مميزات هذه اال .متساوية
 تجعل المتعلم مركز الفعالية بدل المعلم . -
  .التفكير لدى المتعلمينثارة ا -
 تنمية روح التعاون وروح المسؤولية بين المتعلمين . -
 نحو المدرسة والمجتمع . اإليجابية تنمية االتجاهات -
 تحفز وتشجع المتعلمين على التعلم من اآلخرين . -
تساعد في تدريب المتعلمين على الكالم والمحادثة  -

 والتعبير .
 حوض السمك  استراتيجية -4

جموعات الم استراتيجياتضمن  ستراتيجيةتصنف هذه اال     
الصغيرة ,وهي تهتم بتنمية مهارات التفكير التحليلي والتأملي 

ن لم موجه ومحفز ألفكار المتعلميوالناقد لدى المتعلمين وأن المع
 وتسعى إلى تحقيق األهداف اآلتية :

 تنمية شخصية المتعلم وتعزيز ثقته بنفسه وبقدرته على -
 يادة تعلمه ق

تحسين مستوى تبادل الحديث ووجهات النظر والحوار  -
 بين المتعلمين .

فردي  و  نحلمين مسؤولية تعلمهم بأنفسهم بتحمل المتع -
 عي.أو جم

حترام وتقبل آراء اصغاء و إستما  بتنمية مهارة اال -
 اآلخرين .
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تحمل المتعلمين مسؤولية جمع البيانات حول موضو   -
 التعلم .

 
 

  يبداعاإلمع تنمية الذكاء  تاليةال االستراتيجيات ءمةمالما  ت
 

غير   ءمةمال
 ءمةمال

 المالحظات

 تآلف األشتات استراتيجية -2
تلفة وغير مخالربط بين األشياء ال ستراتيجيةوتعني هذه اال     

وهي مجموعة من العمليات العقلية  بعضها ببعض المتصلة
والمحاوالت الواعية التي تمكن الفرد من النظر إلى المشكالت 

 باآلتي : ستراتيجيةبطريقة جديدة وتمتاز هذه اال
ستخدامها في جميع األعمار ومع جميع المراحل امكانية إ -

 الدراسية. 
ية لحل إبداعستجابات امساعدة المتعلمين على توليد  -

 المشكالت .
مساعدة المتعلمين على كسر الجمود الذهني وتذويت المفاهيم  -

 المجردة .
 لما هو مجرد . اً بصري اً دراكإتقدم  -
 ستثارة المتعلمين وزيادة دافعيتهم للتعلم .ا -

 

   

 التخّيل  استراتيجية -3
يتعلمه المتعلم عبر التخيل هو أشبه بخبرة حية  أن ما     

حقيقية من شأنها أن تبقى في ذاكرته لمدة طويلة وتثير مشاركة 
فاعلة وحقيقية من المتعلم والتخيل يعلم معلومات وحقائق 

 افاكتشويقود إلى  يةبداعاإلوعالقات وينمي مهارة التفكير 
حدث يعيش التقاني وذلك ألن المتعلم إق جديدة وهو تعلم ائطر 

 ضالً عن فلجانب األيمن من الدماغ ويستمتع به كما أنه يستفز ا
 الجانب األيسر ومن أهم مميزاتها :
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زيادة القدرات على التفكير في كثير من الظواهر بنظرة  -
عميقة والبحث عن تفسير مبني على العالقات بين 

  .التكوينات الدقيقة للمادة
ت الدقيقة للظواهر تقريب المفاهيم المجردة والعمليا -

 المختلفة .
وراء المعرفة كالتحكم في االنتباه  تنمية قدرات ما -

 والتركيز والتفكير.
 تمرين المتعلمين على صفاء الذهن وتبدد القلق . -
 تكشفها الكشف عن قدرات كامنة لدى المتعلمين ال -

 ق التقليدية.ائات الورقة والقلم والطر اختبار 
 

2- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8- 

  قبعات التفكير الست استراتيجية
أن  يرى , إذبونو عن عملية التفكير حدى أفكار ديإهي       

هناك نماذج مختلفة من التفكير وال يجوز الوقوف عند أحد هذه 
النماذج وأعطى كل قبعة لونًا يعكس طبيعة التفكير المستخدم, 

 أغراض التعليم الجيد من خالل : ستراتيجيةوتحقق هذه اال
تنو  ات والحقائق وتتقديم نشاطات متنوعة تبدأ بالمعلوم -

 ستخدام كل قبعة .احسب متطلبات ب
يسمح للمتعلم بالمشاركة في جميع مراحل الدرس بدءًا  -

 ات وحتى تقديم التوجيه والتنظيم من البحث عن المعلوم
ي حيث تتطلب أن يقوم بداعاإلأنها تشجع التفكير  -

يل وأفكار جديدة لتعد المتعلم بتقديم مقترحات تطوير
 األوضا  وتنظيمها .

 لجمع استقصاءبعمليات تسمح للمتعلم بالقيام  -
  .المعلومات

 العصف الذهني  استراتيجية
في العقل من  ستظهار كل مااالعصف الذهني يعني        

أفكار حول قضية أو مشكلة ,بموجبه يوضع المتعلم في موقف 
يستدعي التفكير وتوليد األفكار حيث يكون المتعلم فيه إيجابيًا 
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لمواجهة تحد  ناجم عن الموقف الذي  هعمال ذهنفّعااًل في أ
وضع فيه ,فيولد أفكار جديدة لحل المشكلة لم تكن معروفة لديه 
من قبل, لذلك فأن التدريس بالعصف الذهني يهدف إلى تمكين 

 ي القائم على وضع الذهن في أعلىبداعاإلالمتعلم من التفكير 
 درجات الفاعلية من أجل توليد األفكار الجديدة التي تتصل

 بمواقف يكون المتعلم معنيا بها ومن أهم مميزاتها :
تشجع المتعلمين على طرح أفكار وحلول عديدة للمشكلة  -

 الواحدة .
تماالت حارة على التخيل العقلي والتفكير بتنمي القد -

 عديدة .
البحث و  كتشافحاجة المتعلمين المبدعين إلى اال تشبع -

 والتقصي .
اء بأفكارهم ستهز اجد فيها تعلمين ببيئة آمنة ال يو تزود الم -

 .ئهموآرا
 التأمل  استراتيجية -11

 ستقصائي قائم على النظريةاالتدريس التأملي هو مدخل        
وراء المعرفة يستند إلى أساس التعلم النشط  البنائية وما

 هتمامهاز على درجة وعي المعلم بخبراته و والمشاركة ويرك
 وعيهم بخبراتهم التي يمرونبقدرات ومواهب المتعلمين ودرجة 

 بها وفيه يتم المزج بين التقييم والتدريس وربط النظرية بالممارسة
مبد  ومنظم ويحفز , وينظر فيه للمتعلم على أنه مفكر و 

هم ومن التعلم بأنفس كتشافستخدام خبراتهم الاالمتعلمين على 
 أهم مميزاته :

نو  التة للمعلمين في مواجهة يتيح فرص إذ ,ةالمرون -
ختالف في المناهج والموارد المتاحة واألعداد واال

 األكاديمي والتربوي لهم .
يشجع التدريس التأملي على التدريب  إذ ,المهنية -

المستمر للعقل وتحمل المسؤولية والتطوير الدائم في 
 التخطيط والتنفيذ .
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 االتجاهاتيركز على تطوير وتنمية المهارات و  -
للمتعلمين والتي أصبحت عاماًل مهمًا لتحقيق أفضل 

 للعملية التعليمية . داءاأل
 

غير   ءمةمال مع تنمية الذكاء العملي  تاليةال االستراتيجياتءمة ما مال ت
 ءمةمال

 المالحظات

11- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12- 

 لعب األدوار استراتيجية
مين على تقسيم الصف إلى قس ستراتيجيةتقوم فكرة اال         

,القسم األول هو قسم المتقمصين للشخصيات أو األحداث 
والقسم الثاني هو قسم المالحظين والمناقشين ,حيث يقوم القسم 
األول بتجسيد األدوار في حين يقوم القسم الثاني بتحليل 

 المتعلمين . أداءالحركات و 
اء ية الذكوهدفها تنمية مهارات التحدث والتشجيع على تنم

الحركي واللغوي وتعزيز الثقة في نفوس المتعلمين وتكمن أهمية 
 في : ستراتيجيةاال

سهامها في تشجيع المتعلمين على التعلم من بعضهم ا -
 والتواصل مع بعضهم .

تنمية قدرات المتعلمين على حل المشكالت والتحليل  -
 والموازنة .

 التعلم بالعمل . أيمثل تطبيقا عمليا لمبد -
  Jigsaw2 استراتيجية 
تعتمد على توجيه المتعلمين لتنفيذ نشاط معين ضمن    

 يخصص ويخصص لكل متعلم موضو  ال ,مجموعات صغيرة
ص ومتمرسًا بموضوعه الخا ويكون خبيراً  ,لغيره في مجموعته

 ثم يتوجه المتعلم لتعليم موضوعه الخاص به بعد دراسته جيداً 
هم جاباتإ ويملهم وتق اً اختبار أعضاء مجموعته ثم يجري  قيةلب

 -: كاآلتي ستراتيجيةتمتاز هذه اال أةبدرجات أو مكاف
عتماد بعضهم على بعض على ادى المتعلمين تنمي ل -

يجابي وبدرجة كبيرة في مصادر ومهام التعلم إنحو 

   



 160 المالحق
 
 

وهدف الدرس لكونه يستند على توزيع المهام والواجبات 
 بين أفراد المجموعة .

 في جعل كل عضو يسهم في عملكبير  لها تأثير -
 ةبقيصغاء إلى المجموعة وكذلك تلزم كل عضو باإل

ليهم إ اجيحتنتباهه لهم لكونه ازيد من أفراد المجموعة وت
 نجاز العمل .إفي 

 يعتجاه نحو العمل الجمتنمي لدى المتعلمين  حب اال -
 واألصدقاء. 

 المحطات العلمية  استراتيجية -13
تقوم على عرض محتوى المادة الدراسية  استراتيجيةوهي       

بأشكال مختلفة من األنشطة العملية التي يمارسها المتعلمين 
افية ستكشلمختبر التي تكون متنوعة منها االداخل الصف أو ا

تتمثل  ستراتيجيةالصورية وغيرها وأهم أهداف هذه اال ,,القرائية
 باآلتي :
 العلمية .التغلب على سلبية العروض  -
تنو  الخبرات العملية والنظرية ففيها يتم تصميم  -

ءة االمحطات العلمية بحيث تتنو  الخبرات فيها بين قر 
 .ستما  استكشاف وتجريب و او 

 ضفاء المتعة والتغيير والحركة في الصف الدراسي .ا -
التغلب على مشكلة نقص األدوات الحاصل في  -

 المختبرات .

   

12- 
 
 
 
 
 
 
 

 التدريب العملي  استراتيجية
يقصد بالتدريب العملي ذلك النشاط الذي يقوم به المتعلمون     

 تحت أشراف المعلم بهدف التحقق من صحة معلومة )حقيقة ,
( معروفة لديهم ,أو أتقان مهارة علمية وتعميم مبدأ ,و  ,مفهومو 

 أو فنية معينة . ومن أهم فوائدها في تدريس العلوم اآلتي :
 د متطلبًا أساسيًا  للتجريب المعملي .تُع -
 الفرصة لتنمية المالحظة الدقيقة المباشرة . يئته -
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14- 

لفنية مثل ت اكتساب المهاراالمين في تتيح الفرص للمتع -
ستخدام األدوات واألجهزة العلمية امهارة التدريب على 
 وحسن التعامل معها.

مية كتساب المهارات العلاتتيح الفرصة للمتعلمين في  -
مثل المهارة في الفحص ,المهارة في التمييز ,المهارة 

 في الكشف .
 الرحالت الميدانية  استراتيجية

التي المشهورة و  االستراتيجياتتُعد الرحالت الميدانية من       
تركز على التعلم في المواقع الحقيقية ,وهي نشاط تعليمي تعلمي 

 تحت منظم ومخطط خارج غرفة الصف , يقوم به المتعلمون
رعاية المعلم أو مشرف العمل ألغراض تربوية علمية وعملية 
محددة , ويؤكد التربويون أن التعلم الفعال للمواد التعليمية 
وتعلمها يتطلب توثيق الصلة بين المتعلم والبيئة ,وتتضح أهمية 

 من خالل اآلتي: ستراتيجيةهذه اال
رات تعليمية تعلمية حسية تزويدها المتعلمين بخب  -

 مباشرة 
ي ستخدام جميع حواسهم فاتتيح الفرصة للمتعلمين ب -

 عملية التعلم .
 ثارة التفكير وتنميته .الفرصة إل يئته -
بيئية تجاهات علمية )اة وتطور تربط بين المدرسة والبيئ -

 البيئة والمحافظة عليها . يجابية نحوإ( 
في تنمية الذكاءات الثالثة  تاليةال االستراتيجيات ءمةما مال ت

 ي والعملي بداعاإلالتحليلي و 
غير   ءمةمال

 ءمةمال
 المالحظات

12- 
 
 
 
 
 

 حل المشكالت  استراتيجية
لى رس عموضو  الد وغعلى ص ستراتيجيةتعتمد هذه اال     

ة هتمام المتعلمين ويدفعهم إلى ممارساهيئة مشكلة أو سؤال يثير 
كلة شأنوا  مختلفة من النشاطات التعليمية للوصول إلى حل الم

دقيقة للعوامل المالحظة الو  ,مثل جمع المعلومات وتصنيفها
جراءو  ,المرتبطة بالمشكلة  ,يرهاتحليل النتائج وتفسو  ,التجارب ا 
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البحث وتدريبهم على أسلوب التفكير  مما ينمي لديهم روح
 :العلمي ومن أهم مميزاتها

ي ستمتا  فواال ستطال تثير في المتعلمين حب اال -
 العمل .

ول ر الواسع والبحث عن حلتثير في المتعلمين التفكي -
 ختيار الحل الصحيح .اعديدة و 

تدرب المتعلمين على أسلوب مواجهة مشكالت الحياة  -
 الواقعية .

 المتعلمين قدرة النقد والتحليل والمقارنة .تخلق عند  -
 . عيلدى المتعلمين روح العمل الجم تنمي -
                               تربط التدريس بواقع الحياة . -

 دورة التعلم الثالثية استراتيجية
وهي  ,ةالنظرية البنائي استراتيجياتحدى إتعد دورة التعلم        

إذ قام  ,من التطبيقات المهمة لنظرية بياجيه في النمو المعرفي
ما وه يركاأمفي لمتخصصين في تدريس العلوم أثنان من ا

Karplus ,Atkin   التعلم ومن خالله يقوم  نموذج دورةأبتصميم
التي ث والبح ستقصاءاالبأنفسهم بعملية التحري و  ونالمتعلم

مية تفكير وتعطي أهمية لتنفهي تدفعهم لل ,تؤدي إلى التعلم
المهارات العملية لدى المتعلمين من خالل مراحلها المتتابعة 

 مراحل هي : ما بينها وتتكون من ثالث والمتكاملة في
                    Exploration Phaseالمفهوم  اكتشافمرحلة 

  Concept Intruductionمرحلة تقديم المفهوم               
Phase                                              

 Concept Applicationالمفهوم  مرحلة تطبيق 
Phas                                          

 وتكمن مزاياها في النقاط اآلتية :
تراعي القدرات العقلية للمتعلمين فال يقدم للمتعلم أية  -

 يستطيع تعلمها . ما مفاهيم إال
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18- 
 
 

زء يسير التعلم فيها من الجإذ  ,تقدم العلم كطريقة بحث -
كير تدفع المتعلم للتفكير وتهتم بتنمية مهارات التفو للكل 

 .ومهارة العمل 
  ستقصاءاال استراتيجية

اعلية الحديثة ف االستراتيجياتمن أكثر  ستقصاءاالُيعد       
الفرصة  نها تتيحإذ إ ,المتعلمينالتفكير العلمي لدى في تنمية 

 ,أنفسمب ستقصاءاالق العلم وعملياته, ومهارات ائلهم لممارسة طر 
امل ام حواسه وعقله وحدسه في تكستخداوهي تتطلب من المتعلم 

نسجام لحل المشكالت المعرفية التي تواجهه بموضوعية , او 
 ومن أهم مميزاتها :

 التعلمية .المتعلم يكون محور العملية التعليمية  -
 , افكتشاالو  ,ستقصاءاالتنمي لدى المتعلمين مهارات  -

سير التفو  ,القياس والتصنيفو  ,بالتجريو  ,المالحظةو 
 ستدالل .واال

 علم اتي ودافعية المتعلم نحو التستمرارية التعلم الذاتؤكد  -
عور ن حيث ثقتهم بأنفسهم والشيهتم ببناء المتعلمين م -

                                   . نجاز وزيادة مستوى الطموحباإل
 القرار  اتخاذ استراتيجية

عملية معقدة ذات مراحل متعددة  القرار اتخاذأن عملية       
يتم خاللها التعامل مع قضية شخصية أو مهنية أو علمية 

األفكار  هذه ويمعلومات وتوليد أفكار حولها وتقوالحصول على م
د ختيار أحاالتي تبنى عليها و طر أو المكاسب وتحديد المخا

ية تتطلب وهذه العمل ,ر ومتابعتهثم تنفيذ القرا ,البدائل المتاحة
التقويم و  ,ارات التفكير العليا مثل التحليلستخدام الكثير من مها
 , ومن أهم خصائصها : االستنباطو  ,ستقراءاالو ,

أنها عملية عقلية وأحيانًا تكون عميقة ومعقدة ومركبة  -
 ي القرارات المهمة.سيما ف ال

 .ستمرارية هي تمتد عبر الزمن وتتصف باال -
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 (10ملحق  )                                                 

 ستعانة بهم اال تاسماء المحكمين الذين تم                               

      
 ت

 
 سم الخبير ا    

 

اللقب 
 العلمي

 
 ختصاصاال

 
 مكان العمل      

 ستشارة طبيعة اال         

 

  1 

 

 2 

 

 3 

  

 4 

 

5 

إحسان عليوي د.  -1

 ناصر

جامعة بغداد / كلية  علم النفس أستاذ

التربية للعلوم 
 الهيثم ابن/ الصرفة

   

  

 

  

 

 √ 

 

 √ 

 

بتول محمد د.  -2
 الدايني

 ط.ت .علوم أستاذ
 الحياة

 /الجامعة المستنصرية
 كلية التربية األساسية

 
 √ 

 
 √ 

 
  

 
  

 

فاطمة عبد د.  -3
 األمير عبد الرضا 

ط.ت. علوم  أستاذ
 الحياة

جامعة بغداد / كلية 
التربية للعلوم 

 الهيثم ابن /الصرفة

 
  √ 

 
  √ 

 
  √ 

 
 √ 

 
 √ 

قحطان فضل د.  -4

 راهي 

ط.ت .علوم  أستاذ

 الحياة

الكوفة / كلية جامعة 

 التربية للبنات

  

 √ 

 

 √ 

 

 √ 

 

 √ 

 

 √ 

عبد الرزاق د.  -5
 شنين 

جامعة الكوفة / كلية  ط.ت.الكيمياء أستاذ
 التربية للبنات

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

 

6- 

 

 إبراهيمماجدة د. 

 الباوي 

ط.ت.  أستاذ

 الفيزياء

جامعة بغداد / كلية 

التربية للعلوم 
 الهيثم ابن /الصرفة

 

√ 

 

 √ 

 

  √ 

 

 √ 

    

 √ 

جامعة الكوفة / كلية  ط.ت.الكيمياء أستاذ محمد جبر دريب د.  -7
 التربية للبنات

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

 
  

يوسف فاضل د.  -8
 علوان

ط.ت.  أستاذ
 الفيزياء

 /الجامعة المستنصرية
 كلية التربية األساسية 

 
√ 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

   
 √ 
 

يوسف فالح د.  -9

 محمد

ط.ت .علوم  أستاذ

 الحياة

  /الجامعة المستنصرية

 كلية التربية األساسية

 

√ 

 

  √ 

 

  √ 

 

 √ 

 

 √ 
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كاظم  إبراهيمد.  -11
 فرعون 

 أستاذ
 مساعد

ط.ت .علوم 
 الحياة

جامعة المثنى / كلية 
 التربية

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

  
 √  

 أستاذ أحمد عبيد حسند.  -11
 مساعد

ط.ت .علوم 
 الحياة

جامعة بغداد / كلية 
للعلوم التربية 
 الهيثم ابن /الصرفة

 
√ 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

أحمد عمار د.  -12

 محمد

 أستاذ

 مساعد
جامعة القادسية / كلية  قياس وتقويم

 التربية 

  

  

 

 √ 

 

 √ 

 

 أستاذ عبدإحسان حميد د.  -13
 مساعد

ط.ت .علوم 
 الحياة

جامعة القادسية / كلية 
 التربية

  
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

زينب عزيز د.  -14

 أحمد 

 أستاذ

 مساعد

ط.ت.علوم 

 الكيمياء

جامعة بغداد / كلية 

التربية للعلوم 
 الهيثم ابن /الصرفة

 

 √ 

 

 √ 

 

  

  

ضرغام سامي د.  -15
 عبد األمير

 أستاذ
 مساعد

ط.ت.اللغة 
 العربية

جامعة القادسية / كلية 
 التربية

 
 √ 

    

عالء أحمد عبد د.  -16
 الواحد

 أستاذ
 مساعد

.علوم ط.ت 
 الحياة

جامعة القادسية / كلية 
 التربية

  
 √ 

 
√ 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √   

 أستاذ علي رحيم محمدد.  -17

 مساعد

ط.ت .علوم 

 الحياة

جامعة القادسية / كلية 

 التربية

 

 √ 

 

 √ 

 

 √ 

 

 √ 

 

 √ 

مازن ثامر د.  -18
 شنيف

 أستاذ
 مساعد

ط.ت .علوم  
 الحياة

جامعة القادسية / كلية 
 التربية

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

مهدي علوان د.  -19

 القريشي

 أستاذ

 مساعد

ط.ت. 

 الفيزياء

جامعة واسط / كلية 

 التربية

 

 √ 

 

 √ 

 

 √ 

 

 √ 

  

 √  

محمد مهدي د.  -21
 صخي 

 أستاذ
 مساعد

ط.ت.  
 الفيزياء

جامعة ميسان / كلية 
 التربية

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 
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 ستشارةطبيعة اال
 التدريسية المتعلقة بنظرية الذكاء الناجح            االستراتيجيات -1
 تحديد مهارات التفكير عالي الرتبة       استبانة -2
 بطاقة المالحظة -3
 التفكير عالي الرتبة اختبار -2
 البرنامج التدريبي -4

 

 

 

 

 

 
 

 
 

نعمة عبد الصمد د.  -21
 األسدي

 أستاذ
 مساعد

.علوم ط.ت 
 الحياة

جامعة الكوفة / كلية 
 التربية األساسية 

 
√ 

 
 √ 

 
√ 

 
 √ 

 
 √ 

عباس فاضل د.  -22
 كاظم 

ط.ت.علوم  مدرس
 الكيمياء

وزارة التربية / 
المديرية العامة لتربية 

 واسط 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

 
 √ 

 



 167 المالحق
 
 

 (11ملحق )
 البرنامج التدريبيص مستخل مخطط                                  

األهداف  التدريبيةالوحدة 
 الخاصة

األنشطة  أساليب التدريب المفردات     السلوكية األهداف 
 وأساليب 

 التقويم

 

 
الوحدة التدريبية 

 األولى
 
 

 
نظرية الذكاء 

 الناجح
 

تعريف 

ن مدرسيال
المتدربين 

بنظرية الذكاء 
الناجح وأهمية 
توظيفها في 

 تدريس العلوم 
 

س من تدري االنتهاءيتوقع بعد 

هذه الوحدة يكون المتدرب 
 -قادراً على أن :

 أوالً : المجال المعرفي 
 يعرف نظرية الذكاء الناجح
يوضح  مكونات الذكاء 

 الناجح
يقارن بين الذكاءات المكونة 

 للذكاء الناجح
يقارن بين الذكاء التقليدي  

 يبداعاإلوالذكاء 
 ثانياً : المجال المهاري

يوظف مكونات الذكاء الناجح 

 في التدريس 
 ثالثاً: المجال الوجداني

يقدر دور العلماء في التوصل 

النظريات  اكتشافالى 
  ياإلنسانالمفسرة للذكاء 

يعزز الثقة بنفسه من خالل 
مواكبة أحدث النظريات 

 التربوية 

 
 

نظرية الذكاء 

 الناجح
مكونات الذكاء 

 الناجح
 الذكاء التحليلي

 ي بداعاإلالذكاء 
 الذكاء العملي

 

المحاضرة القصيرة 

والمناقشة  الحوار –
  -العصف الذهني –

                                       
 التعلم التعاوني 

 

 

 أنشطة شفهية
 أنشطة كتابية 

 أنشطة فردية 
  أنشطة جمعية

 

 
يتم التقويم عن  

 طريق 
 
المالحظة  -

 المباشرة
تقويم الباحث  - 

لمشاركة 
المتدربين من 

هم إجاباتخالل 

 لألنشطة 

 
الوحدة التدريبية 

 الثانية

 
نظرية الذكاء 

الناجح 
 استراتيجياتو

 التدريس 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

تعريف 
 المتدربين

بعالقة نظرية 

الذكاء الناجح 
 استراتيجياتو

 التدريس

ة من الوحد االنتهاءيتوقع بعد 
يكون المتدرب قادراً على أن 

: 

 أوالً: المجال المعرفي
يعرض بأسلوبه الخاص 

  التدريس استراتيجيةمفهوم 
يعرف بأسلوبه الخاص  

 طريقة التدريس
 يعرف  أسلوب التدريس 

 ستراتيجيةيقارن بين اال

 والطريقة واألسلوب 
يوضح كيفية توظيف نظرية 
الذكاء الناجح خالل 

 التدريس  استراتيجيات
يقارن بين التدريس من أجل 

الذكاء الناجح والتدريس 
 التقليدي 

 استراتيجيةيخطط لجعل 

 التدريس فعالة وتحقق أهدافها 

 استراتيجيةمفهوم 
 التدريس 

مفهوم طريقة 

 التدريس 
مفهوم اسلوب 

 التدريس 
 

الحوار , المحاضرة 
التعلم ,  والنقاش

 التعاوني

 
 أنشطة شفهية
 أنشطة كتابية

 أنشطة فردية 
 أنشطة جمعية

 
التقويم عن 

 طريق

 
المالحظة 

 المباشرة
تقويم الباحث  - 

لمشاركة 

المتدربين من 
هم إجاباتخالل 

 لألنشطة



 168 المالحق
 
 

 
 

 ثانياً : المجال المهاري
يرسم مخطط يوضح فيه 

 طريقة التدريس 
 ثالثاً :المجال الوجداني 

يقدر دور التربويين في 
ات كتشافالتوصل إلى اال
 التربوية الحديثة

 
الوحدة التدريبية 

 الثالثة
 
 

 االستراتيجيات
التي تنمي الذكاء 

 التحليلي 
 استراتيجية

K.W.L.H.      

 استراتيجية
 خرائط المفاهيم

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

تعريف 
المتدربين 

االستراتيجيب
التي تنمي  ات

الذكاء 

 التحليلي

من هذه  االنتهاء: يتوقع بعد 
الوحدة يكون المتدرب قادرا 

 على أن :
 أوالً : المجال المعرفي 

 استراتيجيةيعرف 

K.W.L.H.      
 استراتيجيةيعدد مميزات 

K.W.L.H.      
يوضح دور المعلم في 

      .K.W.L.H استراتيجية
يشرح  دور المتعلم في 

      .K.W.L.H استراتيجية

يوضح كيفية تطبيق 

      .K.W.L.H استراتيجية
يضع خططا لتطبيق 

  .K.W.L.H استراتيجية

خرائط  استراتيجيةيعرف 
 المفاهيم 

يذكر أهمية أستخدام خرائط 
 المفاهيم

يشرح كيفية أستخدام خرائط 
 المفاهيم في تدريس العلوم

يّبين خطوات بناء خرائط 

 المفاهيم 
يق يضع خططا لتطب

 خرائط المفاهيم  استراتيجية
 ثانياً : المجال المهاري

 .K.W.L.H استراتيجيةيطبق 

 في تدريس علم األحياء
خرائط  استراتيجيةيطبق 

المفاهيم في تدريس علم 
 األحياء 

 ثالثاً : المجال الوجداني 

تقدير دور التربويين في 
 استراتيجياتالتوصل إلى 

حديثة تواكب التطور العلمي 
 بوي .والتر

يعزز الثقةة بنفسةةةةةةةة من خالل 

 االسةةةةتراتيجياتطال  على اال

الحةديثةةة وتطبيقهةةا في تةةدريس 

 .العلوم 

 استراتيجية

K.W.L.H.  

 استراتيجيةمفهوم 
K.W.L.H.   

مميزات 
 استراتيجية

K.W.L.H.   
دور المعلم في  

 استراتيجية

K.W.L.H.   
دور المتعلم في 

 استراتيجية
K.W.L.H.   

خطوات تطبيق  
 استراتيجية

K.W.L.H.   

خطة درس 
لتطبيق 

 استراتيجية
K.W.L.H.   
 استراتيجية

 خرائط المفاهيم 
 استراتيجيةمفهوم 

 خرائط المفاهيم 
 استراتيجيةأهداف 

 خرائط المفاهيم
ستخدام أهمية ا

 استراتيجية

 خرائط المفاهيم
مكونات خرائط 

 المفاهيم
خطوات تطبيق 

 استراتيجية

 خرائط المفاهيم
خطة درس 

لتطبيق 
 استراتيجية

 خرائط المفاهيم
 

 –الحواروالمناقشة 
 –العصف الذهني 

خرائط المفاهيم                            
  الملخصات السبورية

 

 أنشطة كتابية 
 أنشطة شفهية 

 تصميم خطط  
 تطبيق خطط 
 عمل مخططات

 
 

التقويم من 
 خالل 

المالحظة 

المباشرة من 
 قبل المدرب

 تقويم الخطط 
  جاباتتقويم اإل
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ينمي روح التعاون وتحمل 
المسؤولية من خالل تطبيق 

 التي تتطلب االستراتيجيات
 . العمل التعاوني

 
 

 
الوحدة التدريبية 

 الرابعة 
 

 االســـــــــــــــتراتيجيــــات
التي تنمي الــذكـــاء 

 التحليلي 
كر ف استراتيجية 
 شارك –زاوج  –

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

تـــــــــــــعـــــــــــــريـــــــــــــف 
ن مــــــــدرســـــــــــــــــيــالـ

الـــــمـــــتــــــــدربـــــيــــــن 
 اســـــــــــــــتراتيجيـةبـ

 –زاوج  -فـكر
شــــــــارك وكيفية                          

تـطـبـيـقـهــــــــا فــي 
 تدريس العلوم

 

دريب من الت االنتهاءيتوقع بعد 
في هـذه الوحـدة يكون المتــدرب 

 قادرًا على أن:
 أواًل: المجال المعرفي

 –فكر   اســـــــــــــــتراتيجيــةيعرف  
 شارك  –زاوج 

كر ف اســـــــتراتيجيةيذكر مميزات 
 شارك –زاوج  –

يــوضـــــــــــــــــح دور الــمـــعــلـــم فـــي 
 –زاوج  -فكر اســـــــــــــــتراتيجيــــــة

 شارك 

يشـــــــــــــــــرح دور الــمـــتـــعـــلـــم فـــي 
 –زاوج  -فكر اســـــــــــــــتراتيجيــــــة

 شارك

يــوضــــــــــــــــح خــطـــوات تــطــبــيـــق 
 –زاوج  -فكر اســـــــــــــــتراتيجيــــــة

 شارك

 ثانيًا : المجال المهاري
اوج ز  -فكر اســــــــــتراتيجيةيطبق 

 في تدريس العلوم –شارك  –

 ثالثًا : المجال الوجداني 
بنفسةةةةةةةة من خالل يعزز الثقةة 

 االسةةةةتراتيجياتطال  على اال

الحةديثةةة وتطبيقهةةا في تةةدريس 

 العلوم 

ينمي روح التعاون وتحمل 
المسؤولية من خالل تطبيق 

مفهوم  
 -رفك استراتيجية

 شارك  –زاوج 
مميزات  

 -رفك استراتيجية
 شارك –زاوج 

دور المعلم في  

 -رفك استراتيجية
 شارك –زاوج 

دور المتعلم في  
 -رفك استراتيجية

 شارك –زاوج 
خطوات تطبيق  

 -رفك استراتيجية

 شارك –زاوج 
خطة درس 

لتطبيق 

 –ر فك استراتيجية
 شارك  –زاوج 

 

الحوار , المحاضرة 
 –والمناقشة , فكر 

 شارك -زاوج 

 أنشطة كتابية 
 أنشطة شفهية 

 تصميم خطط  
فردية بصورة 

  وجمعية
تطبيق خطة 

 درس

 عمل مخططات
 

التقويم من  
 خالل 

المالحظة 

المباشرة من 
 قبل المدرب

 تقويم الخطط 
 جاباتتقويم اإل
 تحريري  اختبار

 قصير
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 التي تتطلب االستراتيجيات
  العمل التعاوني

 

 

 
الوحدة التدريبية 

 الخامسة
 
 

 االستراتيجيات
التي تنمي الذكاء 

 ي بداعاإل
 

 استراتيجية

 التخيل
  

 استراتيجية
 العصف الذهني

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

تعريف 
المتدربين 

االستراتيجيب
التي تنمي  ات

الذكاء 

 يبداعاإل

 من دراسة االنتهاءيتوقع بعد 

الوحدة يكون المتدرب قادراً 
 على أن :

 أوالً :المجال المعرفي 
 التخيل  استراتيجيةيعرف 

 استراتيجيةيذكر أهداف 

 التخيل 
يوضح الشروط الواجب 

 جيةاستراتيمراعاتها عند تنفيذ 
 التخيل 

يشرح أهمية التخيل 

 تدريس  استراتيجيةك
يّبين خطوات تطبيق 

 التخيل  استراتيجية
يصمم خطة لتطبيق 

 التخيل  استراتيجية

 يعرف مفهوم العصف الذهني 
الواجب  المبادئيوضح أهم 

 استراتيجيةمراعاتها في 
 العصف الذهني 

 استراتيجيةيعدد أهداف 

 العصف الذهني 
يذكر أهم مميزات التدريس 

 بالعصف الذهني 
يوضح دور المعلم في 

 العصف الذهني  استراتيجية
يبّين خطوات تطبيق 

 العصف الذهني استراتيجية
يصمم خطة لتطبيق  

 العصف الذهني  استراتيجية
 ثانياً : المجال المهاري 

ي التخيل ف استراتيجيةيطبق 
 تدريس العلوم 

العصف  استراتيجيةيطبق 
 ذهني في تدريس العلوم ال

 ثالثاً : المجال الوجداني 

 من اإليجابيةينمي العالقات 
التي  االستراتيجياتخالل 

 تتطلب التعاون والنشاط
 يةبداعاإليزيد الثقة بقدراته 

ية إبداعفي التوصل إلى حلول 

 لمواجهة المشكالت الحياتية .
 

 استراتيجية

 التخيل 
 استراتيجيةمفهوم 

 التخيل 
 استراتيجيةأهمية 
 التخيل 
 استراتيجيةأهداف 
 التخيل

الشروط الواجب 
مراعاتها في تنفيذ 

 خيلالت استراتيجية
خطوات تنفيذ 
 خيلالت استراتيجية
خطة درس 

لتطبيق 
خيل الت استراتيجية

 في التدريس 
 استراتيجية

 العصف الذهني
مفهوم العصف 

 الذهني 
األعتبارات 

الواجب مراعاتها 

 استراتيجيةفي 
 العصف الذهني 

 استراتيجيةأهداف 

 العصف الذهني 
مميزات 

 استراتيجية
 العصف الذهني
دور المعلم في 

 استراتيجية
 العصف الذهني 
خطوات تنفيذ 
 استراتيجية

 العصف الذهني
خطة درس 

لتطبيق 

 استراتيجية
العصف الذهني 

 قي التدريس 
 

الحوار  –المحاضرة 

العصف  –والمناقشة 
 التعلم  –الذهني 

                                 
 التخّيل ,التعاوني

 

 

 أنشطة كتابية 
 أنشطة شفهية 

 تصميم خطط  
بصورة فردية 

  وجمعية

تطبيق خطة 
 درس

 عمل مخططات
 
 

التقويم من  
 خالل 

المالحظة 
المباشرة من 
 قبل المدرب

 تقويم الخطط 
 جاباتتقويم اإل
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الوحدة التدريبية 
 السادسة

 
 االستراتيجيات

التي تنمي الذكاء 

 ي بداعاإل
 

 استراتيجية
قبعات التفكير 

 الست 

 
 

 
 
 

تعريف 
المتدربين 

 استراتيجيةب
 قبعات التفكير

الست وكيفية 
تطبيقها في 

تدريس                                    

 العلوم
 

 
 
 

 
 

 
 
 

س من تدري االنتهاءيتوقع بعد 
الوحدة يكون المتدرب قادراً 

 على أن :
 أوالً: المجال المعرفي 

قبعات  استراتيجيةيعرف 
 التفكير الست

 استراتيجيةيذكر خصائص 

 قبعات التفكير الست
يوضح أهداف تطبيق 

 قبعات التفكير استراتيجية
 الست

يّبين خطوات تطبيق 

 قبعات التفكير استراتيجية
 الست 

يصمم خطة لتطبيق 
 القبعات الست  استراتيجية

 ثانيا: المجال المهاري

تفكير قبات ال استراتيجيةيطبق 
 الست في تدريس العلوم
 ثالثاً : المجال الوجداني 

يعزز روح التعاون وتحمل 
المسؤولية من خالل تطبيق 

 الحديثة  االستراتيجيات
 من اإليجابيةينمي العالقات 

لتي ا االستراتيجياتخالل 
 تتطلب التعاون والنشاط.

مفهوم قبعات 
 التفكير الست 
خصائص 
ات قبع استراتيجية

 التفكير الست 
أهداف  

ات قبع استراتيجية

 التفكير الست
خطوات تطبيق  

ات قبع استراتيجية
 التفكير الست
خطة درس 

لتطبيق 
ات قبع استراتيجية

 التفكير الست 
 

الحوار  –المحاضرة 
العصف  –والمناقشة 

التعلم                          -الذهني 
التعاوني ,قبعات 

 التفكير الست 
 

 أنشطة كتابية 
 أنشطة شفهية 

 تصميم خطط  
بصورة فردية 

  وجمعية
تطبيق خطة 

 درس

 عمل مخططات
 

 
التقويم من  

 خالل 

المالحظة 
المباشرة من 

 قبل المدرب
 تقويم الخطط 

 جاباتتقويم اإل

 تحريري اختبار
 قصير

 

الوحدة التدريبية 
 السابعة

 
 االستراتيجيات

التي تنمي الذكاء 

 العملي 
 لعب استراتيجية

 األدوار
 

 استراتيجية

 المحطات العلمية 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

تعريف 

المتدربين 
االستراتيجيب

التي تنمي  ات
 الذكاء العملي

يب من التدر االنتهاءيتوقع بعد 

 بهذه الوحدة
يكون المتدرب قادراً على أن  

: 
أوالً : المجال المعرفي 
  

عب ل استراتيجيةيعرف مفهوم 
 األدوار 

عب ل استراتيجيةيوضح أهمية 
 األدوار

التي  المبادئيعدد األسس و

ب لع استراتيجيةتقوم عليها 
 األدوار

يبين دور المعلم في 
 لعب األدوار استراتيجية

يشرح العناصر المكونة للعب 

 الدوار 
يوضح خطوات تطبيق 

لعب األدوار في  استراتيجية
 التدريس

 يجيةاستراتيصمم خطة لتنفيذ  

 لعب األدوار في التدريس 

مفهوم  لعب 

 األدوار 
 استراتيجيةأهمية 

 لعب األدوار 
واألسس  المبادئ

الواجب مراعاتها 

 استراتيجيةفي 
 لعب األدوار

دور المعلم في 
 لعب استراتيجية

 األدوار
أنوا  النشاط 

 التمثيلي 
خطوات تطبيق  

 لعب استراتيجية
 األدوار

خطة درس 
لتطبيق 

 لعب استراتيجية
 األدوار

 استراتيجية

 المحطات العلمية 

المحاضرة ,الحوار 

والمناقشة , العصف 
 الذهني , 

                                   
 , التعلم التعاوني 

 

 أنشطة كتابية 

 أنشطة شفهية 
 تصميم خطط  

بصورة فردية 
 وجمعية

تطبيق خطة 

 درس
 عمل مخططات

 
التقويم من  

 خالل 

المالحظة 
المباشرة من 

 المدربقبل 
 تقويم الخطط 

 جاباتتقويم اإل
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 استراتيجيةيعرف مفهوم 
 المحطات العلمية

 استراتيجيةيذكر أهداف 
 المحطات العلمية 

يوضح خطوات تطبيق 
 ةالمحطات العلمي استراتيجية

 في التدريس 
 جيةاستراتييصمم خطة لتنفيذ 

 المحطات العلمية في التدريس 

 ثانياً : المجال المهاري 
وار لعب األد استراتيجيةيطبق 

 في التدريس 
المحطات  استراتيجيةيطبق 

 العلمية في التدريس 

 ثالثاً : المجال الوجداني 
يقدردورالتربويين بالتوصل 

ة الحديث االستراتيجياتإلى 

المواكبة للتطور العلمي 
 والتربوي 

يزيد الثقة بالنفس من خالل 
 االستراتيجياتمواكبة 

 الحديثة في التدريس

 استراتيجيةمفهوم 
 المحطات العلمية 

 استراتيجيةأهداف 
 المحطات العلمية
خطوات تطبيق  

 استراتيجية
 المحطات العلمية

خطة درس 
لتطبيق 

 ةاستراتيجي
المحطات العلمية 

 في التدريس

 
الوحدة التدريبية 

 الثامنة
 االستراتيجيات 

التي تنمي الذكاء 

 العملي 
 استراتيجية

 2جيكسو 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

تعريف 
المتدربين 

 استراتيجيةب
  2جيكسو 
وكيفية 

تطبيقها في 
 تدريس العلوم

س من تدري االنتهاءيتوقع بعد 
الوحدة يكون المتدرب قادراً 

 على أن :
  أوالً : المجال المعرفي

 استراتيجيةيعرف مفهوم 

  2جيكسو 
يوضح أدوار المعلم في 

  2جيكسو  استراتيجية
يشرح أدوار المتعلم في 

 2جيكسو  استراتيجية
 استراتيجيةيعدد مميزات 

  2جيكسو 
يّبين خطوات تطبيق 

في  2جيكسو  استراتيجية
 لتدريس ا

يصمم خطة لتطبيق 
 2جيكسو  استراتيجية

 ثانياً : المجال المهاري 
 2جيكسو  استراتيجيةيطبق 

 في تدريس العلوم 
 ثالثاً: المجال الوجداني 

يزيد الثقة بالنفس من خالل 

يثة الحد االستراتيجياتمواكبة 
 في التدريس 

 من اإليجابيةينمي العالقات 

التي  االستراتيجياتخالل 
 تتطلب التعلم التعاوني

 استراتيجيةمفهوم 
  2جيكسو 

دور المعلم في 
 استراتيجية
  2جيكسو 

دور المتعلم في  
 استراتيجية

 2جيكسو 
مميزات 

 استراتيجية

 2جيكسو 
خطوات تطبيق 

 استراتيجية
 2جيكسو 

خطة درس 

لتطبيق 
 استراتيجية

 جيكسو

الحوار والمناقشة , 
المحاضرة ,العمل 

  التعاوني 

 أنشطة كتابية 
 أنشطة شفهية 

 تصميم خطط  
بصورة فردية 

 وجمعية

تطبيق خطة 
 درس

 عمل مخططات
 
 

التقويم من  
 خالل 

المالحظة 
المباشرة من 
 قبل المدرب

 تقويم الخطط 
 جاباتتقويم اإل

 تحريري اختبار
 قصير
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الوحدة التدريبية 

 التاسعة 
 االستراتيجيات

التي تنمي 
 الذكاءات الثالثة 

ة دور استراتيجية

 التعلم 
 استراتيجية

 ستقصاءاال
 
 

 
 

 
 
 

 

تعريف 
المتدربين 

االستراتيجيب
التي تنمي  ات

الذكاءات 
الثالثة 

 التحليلي 

                        
ي بداعاإلو

  والعملي 

يتوقع من المتدرب بعد 
من التدريب في هذه  االنتهاء

 الوحدة يكون قادراً على أن :
 أوالً : المجال المعرفي 

 يعرف مفهوم دورة التعلم
 التي تقوم عليها المبادئيذكر 

 دورة التعلم
 استراتيجيةيعدد مميزات 

 دورة التعلم 
يوضح دور المعلم في 

 دورة التعلم استراتيجية
يوضح دور المتعلم في 

 دورة التعلم استراتيجية
 يبّين مراحل دورة التعلم 

يصمم خطة لتطبيق 
دورة التعلم في  يجيةاسترات

 تدريس العلوم
 استراتيجيةيعرف مفهوم 

  ستقصاءاال
يذكر مميزات التعليم 

  االستقصائي
يشرح دور المعلم في التعليم 

  االستقصائي
يوضح األسس التي يستند 

  االستقصائيعليها التعليم 
يضع خطة لتطبيق  

  ستقصاءاال استراتيجية
 ثانيا :المجال المهاري 

علم دورة الت استراتيجيةيطبق 

 في تدريس العلوم
 صاءستقاال استراتيجيةيطبق 

 في تدريس العلوم 
 ثالثاً : المجال الوجداني

يزيد الثقة بالنفس من خالل 

 لحديثة ا ستراتيجياتتطبيقه لال
يقدر دورالتربويين بالتوصل  

ة الحديث االستراتيجياتإلى 

المواكبة للتطور العلمي 
 والتربوي 

 
 

 دورة استراتيجية
 التعلم 

 مفهوم دورة التعلم
األساسية  المبادئ

التي تقوم عليها 
 دورة استراتيجية

 التعلم
دور المعلم في 

 دورة استراتيجية

 التعلم
دور المتعلم في 

 دورة استراتيجية

 التعلم 
مراحل دورة 

 التعلم 
خطة درس 

لتطبيق 

 دورة استراتيجية
 التعلم

 استراتيجية
  ستقصاءاال

  ستقصاءاالمفهوم 
مميزات 

 استراتيجية

  ستقصاءاال
دور المعلم في  

 استراتيجية

 ستقصاءاال
األسس التي تستند 

 استراتيجيةعليها 
 ستقصاءاال

خطوات تنفيذ  

 استراتيجية
 ستقصاءاال

خطة درس 
لتطبيق 

 استراتيجية

 ستقصاءاال
 

الحوار والمناقشة , 
المحاضرة , التعلم 

 التعاوني

 أنشطة كتابية 
 أنشطة شفهية 

 تصميم خطط  
بصورة فردية 

  وجمعية
تطبيق خطة 

 درس

 عمل مخططات
 

 
التقويم من  

 خالل 

المالحظة 
المباشرة من 

 قبل المدرب
 تقويم الخطط 

 جاباتتقويم اإل

 

 

 
الوحدة التدريبية 

 العاشرة 
 

 االستراتيجيات

التي تنمي 
 الذكاءات الثالثة 

  

تعريف 
المتدربين 

 استراتيجيةب
القرار  اتخاذ

وكيفية 

تطبيقها في 
 تدريس العلوم

س من تدري االنتهاءيتوقع بعد 
الوحدة يكون المتدرب قادراً 

 على أن :
أوالً : المجال المعرفي 
  

 استراتيجيةيعرف مفهوم  
 القرار  اتخاذ

 القرار  اتخاذيوضح عناصر 

 اتخاذمفهوم 
 القرار 
 اتخاذمعايير 
 القرار 

خصائص 

 اذاتخ استراتيجية
 القرار

,  الحوار والمناقشة
 , العصف الذهني

 القرار اتخاذ

 أنشطة كتابية 
 أنشطة شفهية 

 تصميم خطط  
بصورة فردية 

  وجمعية

تطبيق خطة 
 درس

 عمل مخططات
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 اذاتخ استراتيجية
 القرار 

 
 

 
 
 

 
 

 

يشرح المعايير الموضوعية 
 القرار المناسب  تخاذال

يبّين مراحل تطبيق 
 القرار في اتخاذ استراتيجية

 التدريس
يصمم خطة   -

 ةاستراتيجيلتطبيق 

القرار في  اتخاذ
 التدريس 

 ثانياً : المجال المهاري
 استراتيجيةيطبق  -

القرار في  اتخاذ

 تدريس العلوم 
 ثالثاً : المجال الوجداني 

يزيد الثقة بالنفس  -
من خالل تطبيقه 

 تراتيجياتسلال

 الحديثة 
يرسخ الجانب  -

لمهنة  ياإلنسان
 التدريس.

مراحل 
 اذاتخ استراتيجية

 القرار
خطة درس 

لتطبيق 
 اذاتخ استراتيجية

 القرار 

 
 

 
 

التقويم من  
 خالل 

المالحظة 
المباشرة من 
 قبل المدرب

 تقويم الخطط 
 جاباتتقويم اإل

 تحريري اختبار
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 (12ملحق )                                                   

 جامعة بغداد           

 الهيثم  ابن/  للعلوم الصرفة كلية التربية

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 سات العليا / الدكتوراه االدر

                                   

 بطاقة المالحظةبشأن  لمحكمينآراء ا  ستطالعام /                              

 

 المحترم  ..........األستاذ الفاضل ............................                 

 درسيمبحثه الموسوم بـ " بناء برنامج تدريبي وفقاً لنظرية الذكاء الناجح ل إجراءيروم الباحث      
لما  ونظراً  ,المعرفي لديهم والتفكير عالي الرتبة لطلبتهم " االقتصادعلم األحياء وأثره في كفايات 

 صالح كم ببيان رأيكم بالحكم علىيرجى تفضل تتمتعون به من خبرة علمية في مجال تخصصكم
سطة ومدى حياء في المرحلة المتو علم األ مدرسيالمعرفي ل االقتصادالفقرات في أنها تقيس كفايات 

حث ب, وتعديل أي فقرة ترونها ضرورية لتحقيق هدف الإلى المجاالت التي أدرجت تحتها ئهانتماا
 ضافة .إذفها أو أي أو ح

 ولكم فائق الشكر والتقدير....                              

 كم:محالمعلومات العامة لل
 سم: .................................................             اال

 التخصص:  ...........................................   
 ..........................................اللقب العلمي: 

 محل العمل:............................................
 الباحث                                                                                 

 جعفر خماط جلو                                                                            
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   ن بصيغتها األوليةمدرسيللالمعرفي  االقتصادستمارة بطاقة مالحظة كفايات ا               

 عدد سنوات الخدمة ... سة ............. المدرسة .......... تاريخ الزيارة ............. / المدر مدرسسم الا

 التحصيل العلمي ..........                         

 

                                            

جال
الم

 
 مالءمة غير ءمةمال الفقرات                         ت 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
مية

وعل
وية 

 ترب
ات

كفاي
 

1- 
2- 
3- 
2-  
 
4-  
 
2-  
 
3- 
2-  
8- 
 
11- 
  
 

  .المعرفي االقتصاديعد الخطط الفصلية وفقًا لمتطلبات 
  .ة ترتبط بنتاجات التعلم المرجوةيعد خطة يومي

 .جاذبة للتعلم ينظم البيئة الصفية لتكون
لوك المتعلمين ومعايير مناسبة يضع توقعات واضحة لس 

  .نضباطلال
تجاهات يقدم  نشاطات تعليمية إثرائية لتحسين مهارات وا

 . المتعلمين
رفة من خالل النشاطات يمارس دور الموجه والميسر للمع

  .التعليمية
  .تحفز الطلبة على التعلم الذاتي يصمم أنشطة

   .المعرفي االقتصادمية توافق مهارات يستخدم أساليب تعليمية تعل
ويستخدم األساليب يعرف الخصائص النمائية للمتعلمين  

  .المناسبة لذلك
دارية الروتينية للمتعلمين بما يشعر كل يفوض بعض المهام اإل

  .ه شريك في عملية التعلم والتعليممتعلم بأن

  

   
   

   
   

   
   

   
صية 

شخ
ت 

فايا
ك

 
11- 
12-  
13- 
12-    
14-  
12-   
13-  
 
12- 

  .حترامبا يتقبل أفكار األخرين ويتعامل معها
 .سبحا منتجين للمعرفة ال متلقين فيساعد المتعلمين ليكونو 

  .يةسين العملية التعليمية التعلميتواصل مع المجتمع المحلي لتح
  .يمتلك مهارات قيادة الصف

   .يمتلك مهارات الحوار والنقاش
  .لمعرفيا االقتصاديعرف دوره في التطوير التربوي الموجه نحو 

ثراء ختالف وجهات النظر مع األخرين فرصة لإليعد ا
 .المعلوماتي

  .تزانامل مع مشكالت المتعلمين بحكمة وايتع
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ت 

فايا
ك

صال
االت

 
ت 

القا
والع

سان
اإلن

 ةي
 18-  

21-  
21-  
 
22-  
23-   
22-  
24-  
22-   
23-  
 

  .لمين بشكل يسهل تعلمهم وتعليمهميتواصل مع المتع
  .تواصل مع اآلخرين لدى المتعلمينوال االتصالينمي مهارات 

يتواصل مع أولياء أمور المتعلمين في تزويدهم بتغذية راجعة 
 ائهم. ابن أداءعن 

  .يهمصغاء المتعلمون من خالل اإليهتم باألفكار التي يطرحها ال
  .سة الحوار والنقاش البناء بينهمللمتعلمين ممار يتيح 

  .يسمح للمتعلمين بعرض أفكارهم بجرأة وحرية
   .مع المتعلمين اإليجابيةيعزز العالقات 
  .علم القدوة واألنموذج للمتعلمينيمارس دور الم

  .لمادية والمعنوية مع المتعلمين يستخدم التعزيز والحوافز ا

  

   
   

   
   

   
ث و 

لبح
ت ا

فايا
ك

اال
كار

بت
 

نية
لمه

ة ا
نمي
والت

 

22-   
 
28-   
31-   
 
31-    
32-   
33-   
32-  
 
34-  
 
32-   
 
33-  
 

ي ومية غير تلك الواردة فية تتعلق بالدروس اليإبداعيقدم أفكار 
  .الكتاب

  .لمتعلمين لممارسة التعلم الذاتييفسح المجال ل
لعملية التي ا في تنفيذ التمارين بتكارااليكسب المتعلمين مهارات 

  .يتضمنها الموضو 
  .ملية في التفكير وممارسة التعلستقالالمتعلمين على االيشجع 

   .لدى المتعلمين بدا اإلفر بيئات تعليمية تثير ايو 
 األنشطة  تفكير بعمق أثناء تنفيذيتيح الوقت الكافي للمتعلمين لل

من قبل  هغير تقليدي يمكن تداول اً متنوع اً ينتج محتوى معرفي
  .المتعلمين بيسر وسهولة

مين ت المتعليمارس البحث التربوي الذي يساعد على حل مشكال
  .التعليمية التعلمية

تعلمين م للميوظف نتائج البحوث والدراسات التربوية في ما يقد
  .من فعاليات تدريسية

 ل مالمواكبة كيستخدم األنترنيت في البحث عن مواد تعليمية 
  .يد في مجال التخصصهو جد

  

  
   

   
ت 

فايا
ك

 
ذية

تنفي
 

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   
   

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ذية
تنفي

ت 
فايا

ك
 

  
ذية

تنفي
ت 

فايا
ك

 
32-   
 
 
38-   
 
21-    
 

لدى  يبداعاإل ينفذ أنشطة صفية تحفز على تنمية التفكير
حل و ,  ستقصاءاالو المتعلمين مثل ) العصف الذهني , 

  .التعلم النشط (و المشكالت , 
ين لتنفيذ األنشطة ضمن وقت يوز   المسؤوليات بين المتعلم 

  .محدد 
ضمن  اجات المرغوبةالنتيدير وقت التعلم بفاعلية بشكل يحقق 

  .الوقت المتاح
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21-   
22-  
 
23-    
 
22-    
24-    
 
22-  
 
23-  
  

22-   
28-  

 
  

   .ستخدام الحاسوبيتقن المهارات األساسية في ا
هم عة المتعلمين وتقدملكترونية لمتابيوظف قواعد البيانات اإل

  .التعليمي
صادر المعلومات نترنيت كمصدر مهم من ميوظف شبكة اإل
  .وبالتالي التعلم

  .رسالهاا  ونقلها و جمع المعلومات يستخدم التكنولوجيا في 
ستخدام  وسائل تكنولوجيا المعلومات يطور مواد تعليمية جديدة با

 .تاالتصاالو 
عادة لتقديم   Data Showيستخدم جهاز عرض البيانات 

   .أعمال المتعلمين
ي لكترونية فيساعد المتعلمين في استخدام مصادر التعلم اإل

   .العملية التعليمية
   .رسال الملفاتي إللكترونيستخدم البريد اإل

يستخدم الحاسوب في تصميم دروس تعليمية على البور بوينت 
.Power Point  

 

   
   

   
   

  
   

   
   

 
يم 
تقو

ت ال
فايا

ك
 

41-  
 
41- 
 
42-  
43-   
 
42-   
44-  
42-  
43-  

   

 القتصاداة بأوزان نسبية تراعي مهارات مدرسيات الختبار يطور اال
   .المعرفي

لة ,األسئلة مثل المقابالتقويم بالتواصل  استراتيجيةيمتلك مهارات 
  .جوبةواأل

 .دائهم يشرك المتعلمين في تقويم أ
مهم عن تعلوغير فورية يزود المتعلمين بتغذية راجعة فورية 

   .وتقدمهم
  .داءالتقويم المعتمدة على األ استراتيجيةيمتلك مهارة 

  .للمتعلمينات ختبار يحلل  نتائج اال
  .ات التقويميةختبار يعد جداول مواصفات لال

تلقائية على المالحظة الالتقويم المعتمد  استراتيجيةيمتلك مهارات 
  .المنظمة 
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 (13ملحق )                                              

 بصيغتها النهائية نمدرسيالمعرفي لل االقتصادستمارة بطاقة مالحظة كفايات ا         

عدد سنوات الخدمة  ة ............. المدرسة .......... تاريخ الزيارة ............. مدرس/ ال مدرسسم الا

 ............ التحصيل العلمي ........

 

                                         

 

جال
الم

 
 ضعيف متوسط جيد جيد جدا   الفقرات                             ت 

   
   

   
   

 
 

   
   

   
 

 
   

   
   

   
   

مية
وعل

ية 
ربو

ت ت
فايا

ك
 

1- 
2- 
3- 
2-  
4-  
2-  
3- 
2-  
8- 
 
11- 
  

  .المعرفي االقتصاديعد الخطط الفصلية وفقًا لمتطلبات 
  .ة ترتبط بنتاجات التعلم المرجوةيعد خطة يومي

 .للتعلملبيئة الصفية لتكون جاذبة ينظم ا
 .ضباط نلوك المتعلمين ومعايير مناسبة لاليضع توقعات واضحة لس 

 .مينتجاهات المتعليقدم  نشاطات تعليمية إثرائية لتحسين مهارات وا
  .رفة من خالل النشاطات التعليميةيمارس دور الموجه والميسر للمع

  .تحفز الطلبة على التعلم الذاتي يصمم أنشطة
  .رفيالمع االقتصاديستخدم أساليب تعليمية تعلمية توافق مهارات 

 ويستخدم األساليب المناسبةيعرف الخصائص النمائية للمتعلمين  
  .لذلك

دارية الروتينية للمتعلمين بما يشعر كل متعلم يفوض بعض المهام اإل
 .شريك في عملية التعلم والتعليم بأنه

    

   
  

   
   

 
ية 
ص
شخ

ت 
فايا

ك
 

11- 
12-  
13-  
12-  
14-  
12-   
 
13-     

  .حترامبل أفكار األخرين ويتعامل معها بايتق
 .حسبا منتجين للمعرفة ال متلقين فيساعد المتعلمين ليكونو 

  .يمتلك مهارات قيادة الصف
   .ار والنقاشيمتلك مهارات الحو 

  .يالمعرف االقتصاديعرف دوره في التطوير التربوي الموجه نحو 
ى أنها فرصة لألثراء خرين علختالف وجهات النظر مع اآليعد ا

 .المعلوماتي
  .تزانامل مع مشكالت المتعلمين بحكمة وايتع
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ت 
فايا

ك
صال

االت
 

ت 
القا

والع
سان

اإلن
 ةي

 12-  
18-  
21-  
 
21-  
22-  
23-   
22-  
24-  

  .لمين بشكل يسهل تعلمهم وتعليمهميتواصل مع المتع
  .لدى المتعلمين االتصالينمي مهارات 

 داءأيتواصل مع أولياء أمور المتعلمين في تزويدهم بتغذية راجعة عن 
 أبنائهم.

  .صغاء اليهم لمتعلمون من خالل اإليهتم باألفكار التي يطرحها ا
  .ة الحوار والنقاش البناء بينهميتيح للمتعلمين ممارس

  .مع المتعلمين اإليجابيةيعزز العالقات 
  .علم القدوة واألنموذج للمتعلمينيمارس دور الم

   .لمادية والمعنوية مع المتعلمينيستخدم التعزيز والحوافز ا
 

    

   
   

   
   

   
ث و 

لبح
ت ا

فايا
ك

اال
كار

بت
 

نية
لمه

ة ا
نمي
والت

 

22-   
 
23-  
22-   
 
28-  
31-  
31-  
32-  
 
33-  
 
32-  
 
34-  
 
 

ومية غير تلك الواردة في ية تتعلق بالدروس اليإبداع اً يقدم أفكار 
  .الكتاب

  .لمتعلمين لممارسة التعلم الذاتييفسح المجال ل
ة التي العملي في تنفيذ التمارين بتكارااليكسب المتعلمين مهارات 

  .يتضمنها الموضو 
   .لية في التفكير وممارسة التعلمستقالااليشجع المتعلمين على 

   .لدى المتعلمين بدا اإلفر بيئات تعليمية تثير ايو 
  .فيذ األنشطةأثناء تنفي تفكير بعمق يتيح الوقت الكافي للمتعلمين لل

ل المتعلمين ه من قبغير تقليدي يمكن تداول اً متنوع اً ينتج محتوى معرفي
  .بيسر وسهولة

ت المتعلمين يمارس البحث التربوي الذي يساعد على حل مشكال
  .التعليمية التعلمية

ن من م للمتعلمييوظف نتائج البحوث والدراسات التربوية في ما يقد
  .فعاليات تدريسية

و ه نترنيت في البحث عن مواد تعليمية لمواكبة كل مايستخدم اإل
   .جديد في مجال التخصص
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ذية

تنفي
ت 

فايا
ك

 

32-    
 
33-  
32-  
 
38-   
21-   
21-  
 
22-  
23-  
 
22-  
 
24-  
 
22-  
23-  
  

لمتعلمين دى اي لبداعاإل ينفذ أنشطة صفية تحفز على تنمية التفكير
  .(, حل المشكالت, التعلم النشطستقصاءاال, العصف الذهنيمثل )

   .ديوز   المسؤوليات بين المتعلمين لتنفيذ األنشطة ضمن وقت محد
لوقت اجات المرغوبة ضمن ايدير وقت التعلم بفاعلية بشكل يحقق النت

  .المتاح
  .ستخدام الحاسوبيتقن المهارات األساسية في ا

  .لكترونية لمتابعة المتعلمين وتقدمهم التعليمييوظف قواعد البيانات اإل
صادر المعلومات وبالتالي نترنيت كمصدر مهم من ميوظف شبكة اإل

  .التعلم
   .رسالهاا  لوجيا في جمع المعلومات ونقلها و يستخدم التكنو 

ستخدام  وسائل تكنولوجيا المعلومات يطور مواد تعليمية جديدة با
  .تاالتصاالو 

عادة لتقديم أعمال   Data Showيستخدم جهاز عرض البيانات 
  .المتعلمين

 ةليلكترونية في العميساعد المتعلمين في استخدام مصادر التعلم اإل
  .التعليمية

 .رسال الملفاتلكتروني إليستخدم البريد اإل
يستخدم الحاسوب في تصميم دروس تعليمية على البور بوينت 

.Power Point 

    

   
   

   
   

   
 

   
 

يم 
تقو
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ك
 

 22-  
 
28- 
41-  
 
41-   
42-     
43-   
42- 
  

 اداالقتصة بأوزان نسبية تراعي مهارات مدرسيات الختبار يطور اال
  .المعرفي

  .دائهميشرك المتعلمين في تقويم أ
وغير فورية  عن تعلمهم يزود  المتعلمين بتغذية راجعة فورية 

    .وتقدمهم
  .داءالتقويم المعتمدة على األ استراتيجيةيمتلك مهارة 

  .ات للمتعلمينختبار يحلل  نتائج اال
  .ات التقويميةختبار يعد جداول مواصفات لال

ية على المالحظة التلقائالتقويم المعتمد  استراتيجيةيمتلك مهارات 
  .المنظمة
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 (14ملحق )

 علم األحياء للمجموعتين التجريبية والضابطة  مدرسيسماء ا              

 المجموعة الضابطة               المجموعة التجريبية              

 المدرسة      اسم المدرس  ت المدرسة   اسم المدرس ت

 م / الواحة الخضراء إسراء عدنان سلمان  1

 المختلطة     

هالة زهير عبد  1

 اللطيف 

 ثا / الغسانية المختلطة

م/ السراج المنير      سعيد فيحان حمود 2
 للبنين 

 مريم المقدسة للبناتم /  ياسمين كريم عباس  2

ثا/ االنتصارات  شيماء جاسم محمد  3
 للبنات

 م / البلد األمين للبنين  حميد مهدي محمد  3

رباب عبد الرزاق  4
 سالم

م / الشهيد سالم 
 جودة للبنين

ثا / الداور الشرقي  أركان عبود لطيف  4
 المختلطة

م/ بدر الكبرى  هناء داخل حمود 5

 المختلطة

 ثا / أم الكتاب للبنات نسرين محمد مفتن  5

 م / شباب اليوم للبنين  محمد جاسم محمد  6 م / ابي طالب للبنين زينب نصيف جاسم  6

م/ فاطمة بنت اسد  فاطمة محسن موسى  7
 للبنات 

 م / ساقي الحرمين للبنات صفا صبري محمد  7

م / موسى بن نصير  نبال رحيم جواد 8
 للبنين 

 م / المنتصرين للبنين سهى قيس مهدي  8

 م / الغالي للبنين حنان كريم حسين  9 م / الصويرة للبنات خديجة حميد هاشم  9

عقيل عبد الحسن  11

 غزال 

م/ عمر بن عبد العزيز  شيماء غازي مهند  11 م / الصويرة للبنين 

 للبنات

ناثرة عبد الخالق  11

 عباس 

ثا / الشجعان 

 المختلطة 

 م / باب المراد للبنين مرتضى عيسى عباس  11

 ثا / مدينة المدن للبنين  عهود هاشم محمد  12 م / الحر للبنين سعد يونس نثر 12

ثا / آمنة بنت وهب  بسعاد عيسى عبد 13
 للبنات

 م / االتقياء للبنات طي معروف ناصر  13

م / سفينة النجاة  دالل هادي ذياب 14
 للبنات

م / الرسالة المحمدية  مصطفى رعد كاظم  14
 للبنين

 ثا / رفيدة األسلمية للبنات  حنان عدنان فليح  15   
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 (15ملحق )

 جامعة بغداد         

 الهيثم  ابن ية التربية للعلوم الصرفة /كل

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الدراسات العليا / الدكتوراه

 

 حول تحديد مهارات التفكير عالي الرتبة  آراء المحكمين استبانةم /                   

 

 المحترم ..................األستاذ الفاضل ......................................       

 تحية طيبة ....       

 درسيمبحثه الموسوم )بناء برنامج تدريبي وفقاً لنظرية الذكاء الناجح ل جراءإيروم الباحث         
من متطلبات هم والتفكير عالي الرتبة لطلبتهم( , و المعرفي لدي االقتصادعلم األحياء وأثره في كفايات 

د التصنيفات ونظرًا لتعد ,للتفكير عالي الرتبة لطلبة الصف الثاني المتوسط اختبارعداد إالبحث 
ا ما يعتقد ختار منهاطال  الباحث عليها, فأنه اوبعد  ,هارات التفكير عالي الرتبةتناولت م التي
, لناقدجاالت هي ) مهارة التفكير ام ة, ووضعها في ثالثمع عينة بحثه وتحقق أهدافه ءمتالأنها ت

لمية في خبرة ع( , ونظرًا لما تتمتعون به من وراء المعرفة مهارة التفكير ماو , القرار اتخاذمهارة و 
 ,المهارات المختارة ألداة البحث ءمةى تفضلكم ببيان رأيكم بمدى مالمجال تخصصكم , يرج
 . اً ترونه مناسب حسب ماب ,ضافة مهارة أو حذف, إوصالحيتها من عدمه مع

  .......حتراممع فائق التقدير واال                       

 المعلومات العامة للمحكم 

 .......................................سم اال

 التخصص .................................

 اللقب العلمي ..............................

                                                                                  ...............................محل العمل 
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 هارات التفكير عالي الرتبة تصنيف م

 :ـبرات التفكير عالي الرتبة في ثالث فئات تتمثل بتصنيف مها Sternberg قام   -1
 (.(Aksela,2005:35(كتساب المعرفةامكونات و , دائيةالمكونات األو , المعرفة وراء )ما     

 (  مهارات التفكير عالي الرتبة تتضمن :2112)زيتون ,تصنيف   -2
ي , داعباإلمهارة التفكير و مهارة التفكير الناقد , و القرار,  اتخاذمهارة و , المشكالت)مهارة حل 

 .(133:  2112)زيتون , (وراء المعرفة مهارة التفكير ماو 

 (  مهارات التفكير عالي الرتبة تتضمن :2112تصنيف )قطيط ,  -3
ارة التقويم , مهو , االستنتاجو  ستقراءاالمهارة و , مهارة التحليل والتركيبو , مهارة التفكير الناقد) 
 (.32: 2112)قطيط , (مهارة حل المشكالتو 

 يشمل المهارات اآلتية :( 2118ن ,و وم وآخر تصنيف )العت  -2
حواس ستعمال الااء أو التعمق في األحداث ب, وهي القدرة على التدقيق في األشيحظةالمال -

 . الخمس
الموضو  أو الفكرة بهدف تمكن اآلخرين هو القدرة على تحديد ميزات أو مالمح  ,الوصف -

 من الحصول على فكرة جيدة للشيء الذي يقوم بوصفه .
ا بينها م , هو القدرة على وضع المفاهيم أو األشياء أو األحداث التي ترتبط فيالتنظيم -

 بصورة أو بأخرى في سياق متتابع لمعيار معين .
ضية فحص دقيق للموضو  أو الق إجراءف يجاد األسئلة بهدإ, هو القدرة على التساؤل الناقد -

 ستناد إلى معايير مقبولة .مواطن القوة والضعف باال اكتشافو 
يجاد العديد من الحلول واألفكار للمشكالت إ, هو القدرة على حل المشكلة مفتوحة النهاية -

 ذات النهاية المفتوحة .
ها والمعلومات المعقدة إلى مكوناتالقدرة على تجزئة البيانات  ,تحليل البيانات ونمذجتها -

 القات مناسبة بين هذه المكوناتقامة عا  الفرعية وتمثيلها بصيغ مختلفة و  وعناصرها
 ستعمال أدوات ربط .اب

, هو القدرة على قراءة البيانات والمعطيات والذهاب إلى ما هو أبعد من التنبؤات وغص -
 ذلك أي تجاوز المعلومات المعطاة .

ستعمال الحقائق والمفاهيم والقوانين والمعلومات التي سبق تعلمها اعلى  , القدرةالتطبيق -
 في حل مشكلة تعرض موقف جديد أو غير مألوف .
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د يرة مع تحدي, القدرة على تجزئة المعلومات المركبة والمعقدة إلى أجزاء صغالتحليل -
 قامة عالقات مناسبة بين األجزاء .وا  مسمياتها وأصنافها 

تكر نتاج شيء مبأو األجزاء معًا في صورة جديدة إلعلى وضع العناصر  , القدرةالتركيب -
 ومتفرد .

 صدار حكم على شيء حسب معيار معين .ا, القدرة على التقويم -
 (223 – 222: 2118وم وآخرون , العتّ )                                    

 ختار الباحث المهارات اآلتية :ا
 ءمةغير مال   ءمةمال           المهارات       

   مهارة التفكير الناقد 

   القرار اتخاذمهارة 

   وراء المعرفة  التفكير ما مهارة

ـــــــ      ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ

 ,عالم الكتب  ,3ط, ي تنمية العقول المفكرةفرؤية تطبيقية  ,تعليم التفكير (:2112حسن حسين ) زيتون
 ,القاهرة .

 تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية  (:2118ذياب وموفق, بشارة ) عبد الناصر توم, عدنان والجراح,الع
 , دار المسيرة, عمان . 2ط وتطبيقات عملية ,

 ( 2112قطيط, غسان يوسف:) دار الثقافة , عمان . تنمية مهارات التفكير العليا, ستراتيجياتا 

Aksela ,M. (2005) :Supporting meaningful Chemistry learning    and higher-

order thinking through computer – assisted Inquiry, Adesgn research 

Approach,Dissertation,University of Helsinki Felnland.                             

          

 الباحث                                                                            

 جعفر خماط جلو                                                                       
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 (16ملحق )

 جامعة بغداد 

 الهيثم  ابن/  للعلوم الصرفة كلية التربية

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 سات العليا / الدكتوراه االدر

 

 التفكير عالي الرتبة اختبار بشأن صالح آراء المحكمين استبانةم /                  

 

 المحترم  ....................األستاذ الفاضل .........................         

بحثه الموسوم بـ " بناء برنامج تدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح  جراءايروم الباحث           
, هم " المعرفي لديهم والتفكير عالي الرتبة لطلبت االقتصادعلم األحياء وأثره في كفايات  مدرسيل

الثاني ف بة الصالتفكير عالي الرتبة لطل اختبارهذه الدراسة القيام ببناء  جراءإومن متطلبات 
 بيانبالباحث تفضلكم , ونظرًا لما تتمتعون به من سمعة علمية وخبرة واسعة يرجو المتوسط

 ءمتهامال وكذلك ,إلى مجاالتها حها وانتمائهاوبيان مدى صال ختبارمالحظاتكم السديدة بفقرات اال
 للمهارات التي تمثلها وللمرحلة العمرية عينة البحث .

ضلية حسب األفبالقرار ترتيب البدائل  اتخاذكما أرجو منك أستاذي الفاضل بالنسبة إلى مجال 
 من وجهة نظرك إن أمكن ذلك .

يًا لعملية اتالذي يتضمن تنظيمًا ذة بأنه التفكير الغني بالمفاهيم ويّعرف التفكير عالي الرتب   
الحياة  التعامل مع مواقف والدراسة أوستكشاف والتساؤل من خالل البحث ويسعى إلى اال ,التفكير
)سعيد  (معرفةوراء ال التفكير ماو  ,القرار اتخاذو , مجاالت )التفكير الناقد ةويتضمن ثالث  ,المختلفة

,2112  :32.) 
 مع فائق الشكر والتقدير.....                           

 
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ

                            ., عالم الكتب الحديث , عمان ايكولوجية التفكير والوعي بالذاتس: (2112)سعيد , سعاد جبر -
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 عزائي الطلبة ا 

 )مهارة ةتمتلكونه من تفكير عالي الرتبة بمجاالته الثالث إلى قياس ما ختباريهدف هذا اال       
 ختباروزعت فقرات اال إذوراء المعرفة( ,  مهارة التفكير ماو , القرار اتخاذمهارة و , التفكير الناقد

غراض م تستعمل ألكإجابات, علمًا أن هتمامامنكم اإلجابة عنها بدقة و  راجياً  المجاالت السابقة بين
 . حسبالبحث العلمي ف

  ختبارتعليمات اال  

 وكذلك المثال التوضيحي الخاص  ختبارقرأ التعليمات الخاصة بكل مجال من مجاالت االا
 .جابةبطريقة اإل

 لحاليةكمال الفقرات اإجابة الفقرات التالية إال بعد إإلى  نتقالجابة وعدم االالتأني في اإل.  
 ختبارعلى فقرات اال جابة المرفقة وال تضع إشارةتكون على ورقة اإل  جابةاإل . 
 ارختبيكون من المدرس أو مطبق اال ختبارستفسار عن أي غموض أو سؤال يخص االاال 

 حصرًا.
 إجابةمن دون  ختبارتترك أي فقرة من فقرات اال ال . 

 
 
 
 

 
 

 
 الباحث                                                                               

 جعفر خماط جلو                                                                          
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 التفكير الناقد  المجال األول: 

 هو نشاط عقلي متأمل وهادف يقوم على الحجج المنطقية وغايته الوصول إلى أحكام صادقة   
  .ستخدامها بصورة منفردة أو مجتمعةا, ويتألف من مجموعة مهارات يمكن وفق معايير مقبولة  على

 ات االفتراضمعرفة  -
ول شخص أو حل المشكلة فعندما يقهو فكرة نثق بصحتها ونسلم بها كأساس في مناقشة  االفتراض

موقف  ليما ي وفي ,ترض أنه سيعيش حتى تموز المقبلفيفأنه  ,ي بيتاً في شهر تموز المقبل(بنأس)
 :اآلتيت مقترحة والمطلوب منك أن تقرر فتراضاايتبعه 

 مقبول في ضوء محتوى الموقف, فالمطلوب منك أن تضع عالمة  االفتراضذا كان إ    
( تحت كلمة )(وارد) جابةفي ورقة اإل . 
  أن  , فالمطلوبغير مقبول في ضوء محتوى الموقف االفتراضإذا كنت تعتقد أن

 . جابة( في ورقة اإل)غير وارد كلمة ( تحتتضع عالمة )
 

 البكتريا هي أحياء مجهرية وحيدة الخلية بدائية النواة . : مثال محلول

 الفقرات ت
 االفتراض

 غير وارد وارد
- 
 
- 
 
 
- 
 

تريا بكالن ال ؛وارد االفتراضهذا البكتريا كائن حي . )
 ( .تتغذى وتتحرك وتتكاثر

ير غ االفتراضكل األحياء المجهرية وحيدة الخلية . ) هذا 
وارد الن مضمون العبارة ال يشير إلى األحياء المجهرية 

 بصورة عامة (. 
البكتريا ال ترى بالعين المجردة . )مضمون العبارة يشير 
 إلى أن البكتريا متناهية في الصغر وهو افتراض وارد ( .
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  االستنتاج -
رجات متفاوته في بد ات معينةاستنتاجهو العملية الفكرية التي يقوم بواسطتها الفرد بالتوصل إلى 

 على حقائق وبيانات معطاة . الدقة بناء

يتم تقديم حقائق عليك أن تعدها صادقة وستجد بعد كل عبارة  ختبارفي الموقف التالي من اال     
 ستنتاجا, المطلوب منك أن تتفحص كل الحقائق المقدمةيها من لإات يمكن الوصول استنتاجعدة 

 وتحكم عليها كما يلي : اطئةوتعد درجته صحيحة أو خ ,على حدة

 ( ضع عالمةفي ورقة اإل( تحت كلمة ) صحيحة )تاجاالستنإذا كنت تعتقد أن  جابة 
 صحيح تمامًا .

 ( ضع عالمة( تحت عبارة )في ورقة اإلبيانات ناقصة )إذا كنت ترى أن  ,جابة
 . االستنتاجالبيانات الموجودة غير كافية لمعرفة صحة أو خطأ 

غير  صالحة  الفقرات                                    
 صالحة

 المالحظات

 (1موقف )
ــــاب       ــــهم لألمراض التي غالبًا ما يصـ ــــخاص النباتيون بقلة تعرضـ يتميز األشـ

                           . و المواد الدهنيةبها األشخاص الذين يكثرون من تناول اللحوم 
 

 االفتراض الفقرات ت
غير  وارد

 وارد
1- 
 
2- 
 
3- 

ــــخاص الذين يكثرون من تناول األغذية  ــ ــ ــ ــ يتمتع األشـ
 النباتية بصحة جيدة .

تحتوي األغذية النباتية على مواد تساعد الجسم على 
 مقاومة األمراض .

ر غير مض و المواد الدهنيةكثار من تناول اللحوم اإل
 بالصحة .
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 ( ضع عالمةإذا كنت ترى ( تحت عبارة )غير صحيحة )ح غير صحي االستنتاجن أ
ماتفسير الحقائق  يئما ألنه يسإشك,  بدون       يناقض هذه الحقائق . وا 

 فصل الصيف. بخالفمن المالبس في فصل الشتاء جميعنا نرتدي العديد   :مثال محلول 

بيانات  الفقرات ت
 صحيحة

بيانات 
 ناقصة

بيانات 
غير 
 صحيحة

- 
 
 
- 
 
 
- 

من أجسام الحيوانات ذات درجة  اإلنسانجسم 
تفق ألنه ي ؛صحيح االستنتاج) الحرارة الثابتة 

 ( .والبيانات الواردة تماماً 
من أجسام الحيوانات ذات درجة  اإلنسانجسم 

ألنه  ؛غير صحيح االستنتاجالحرارة المتغيرة )
 يتعارض والبيانات الواردة في الموقف( .

 )البيانات بدرجة حرارة محيطه اإلنسانيتأثر 
 تاجاالستنالواردة في الموقف ناقصة لصحة هذا 

 أو خطئه(.

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

غير  صالحة  الفقرات                  
 صالحة

 المالحظات

 ( 2موقف )
ــباحًا ولكن بدرجة مقبولة -2 ــ ــــمس صـ ــــعة الشـ نها أل ,ينصــــح األطباء بتعرض األطفال ألشـ

تحميهم من مرض الكســـاح وغيره من األمراض , ولكن التعرض المســـتمر ألشـــعة الشـــمس 
 قد يؤدي إلى أمراض عديدة . 

 الفقرات ت
بيانات 
 صحيحة

بيانات 
 ناقصة

بيانات 
غير 
 صحيحة
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  االستنباط-

,  ياً على أساس مقدمات معينة وتعرف العالقة بين قضيتيناستنباطالقدرة على التفكير  هو        
 وتعني تطبيق قاعدة عامة على حاالت جزئية . 

ن تعد ليهما عدة نتائج مقترحة وعليك أتمن عبارتين مقدمتين  ختباريتكون الموقف في هذا اال     
ا ضد كالهم حداهما أوإستثناء حتى لو كانت ا من دونوصادقتين  ين صحيحتين تماماً العبارت
  .رأيك

حت عنوان (  تن النتيجة مترتبة على العبارتين فضع عالمة )أتعتقد  المطلوب منك إذا كنت -
ذا كنت المثال  ( تحت عنوان )غير مترتبة(. واليكال تعتقد ذلك فضع عالمة ) )مترتبة( , وا 
 التوضيحي اآلتي :

 لجيش .با اإلنسانفي جسم  البيضفة يمكن تشبيه كريات الدم من حيث الوظي -  :مثال محلول
 الجيش يدافع عن الوطن   -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-  

4-  

 

2- 

 التعرض للشمس له فؤائد ومضار  

لكساح لم يتعرضوا األطفال المصابون با
  نحو  كاف  للشمس ب

 لمرض الكساح  الشمس عالج كاف  
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 الفقرات ت
 النتيجة

 غير مترتبة مترتبة
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

لى للحفاظ ع من تنشيط عمل كريات الدم البيض بد ال
ألن  ؛الجسم معافى)هذه النتيجة تترتب مع المقدمتين

العبارة األولى تشير إلى مضمون الوظيفة والتي تتطلب 
من هذه الكريات أن تكون نشيطة دائمًا للدفا  عن 

 . (الجسم
إحدى وسائل الدفا  عن الجسم ضد  كريات الدم البيض

ألن  ؛األجسام الغريبة  )هذه النتيجة تترتب مع المقدمتين
ع فالعبارة الثانية تشير إلى مضمون الدفا  حيث تدا

  .عن الجسم ضد األجسام الغريبة ( دم البيضكريات ال
ن في الدفا  ع قد تشارك كريات الدم الحمر مع البيض

ألنها ال  ؛الجسم )هذه النتيجة ال تترتب على المقدمتين
 تتفق ومضمون العبارة األولى والثانية (.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

غير  صالحة  الفقرات                                     
 صالحة

 المالحظات

الكائنات الحية التي تعيش على اليابسة تتنفس الهواء الجوي ,  :(3موقف )
 القط حيوان يعيش على اليابسة, وعلى ذلك فان : 

 النتيجة الفقرات ت
غير  رتبةتم

 رتبةتم
3-  
 
2- 
8- 

جميع الكائنات الحية التي تعيش على اليابســة 
 الجوي .تتنفس الهواء 

 القط يتنفس الهواء الجوي 
الحية تعيش في الماء وتتنفس  تبعض الكـائنـا
 . الهواء الجوي
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 مهارة تقويم الحجج  -

 على ناءحجج القوية والحجج الضعيفة بوهي العملية الفكرية التي يميز الفرد من خاللها بين ال     
كون الحجج وقد ت ,بالسؤالفالحجج القوية تكون مهمة ومتصلة  ,أهميتها وصلتها بالسؤال المطروح

ماير متصلة بصورة مباشرة بالسؤال ما غإالضعيفة   ية .لها أهمية ضعيفة وتتصل بجوانب ثانو  وا 

 حجج  عليك أن تعدها صادقة , ويليه ثالث ,يكون الموقف عبارة عن سؤال ختبارفي هذا اال  

 : جابةوطريقة اإل
 ( إذا وجدت إن الحجة قوية . المكان الذي يقع تحت كلمة )قوية( في ضع عالمة ) -   
 ( إذا وجدت إن الحجة ضعيفة لمكان الذي يقع تحت كلمة )ضعيفة( في اضع عالمة ) -   

 مثال محلول :

صابة بمرض السرطان الرئوي لدى المدخنين أكبر أم اقل بالمقارنة مع هل تعتقد ان نسبة اإل    
 ؟غير المدخنين 

 الحجة الفقرات ت
 ضعيفة قوية

- 
 
- 
 
- 
 
 
 

لحجة هذه اتحتوي على مواد مسببة للسرطان ) أكبر : ألن السكائر
 ( .ن السكائر تحتوي على مواد مسرطنةال ؛قوية

 هذا الســــبب ضــــعيفدخان الســـكائر ال يضــــر بالرئتين ) أقل : الن
 ألننا نعرف بأن الهواء يدخل إلى الرئتين ( . ؛وغير منطقي

ــم إيؤدي إلى أكبر : ألن التدخين  ــ ــ ــ ــ ــ ــــعاف الجهاز المناعي لجسـ ــ ــ ــ ضــ
قوية  هذه الحجةان الرئوي )مرض السرطوبالتالي أصابته بالمدخن 

ــكائر باألن  ــاق دخان الســ ــتنشــ ــعاسـ ــم على ســـتمرار يضــ ف قدرة الجســ
 ( .مقاومة األمراض

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 

 
 
√ 
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 مهارة التفسير  -
ذلك ك , ويعني وغير المسوغة عتقادات المسوغة على وزن األدلة والتمييز بين اال هو القدرة   

تفسيرات   دةيتبعها ع واحدة  فقرة   من موقف يتكون من ختبار, ويتكون االالدقة في فحص الحقائق
 : اآلتيوك ,مقترحة لهذا الموقف وعليك أن تحكم عليها

( في الحقل الذي عنوانه إذا كنت تظن إن التفسير المقترح صحيح , ضع عالمة ) -    
 ( .)صحيح

( في الحقل الذي عنوانه     ن التفسير المقترح غير صحيح , ضع عالمة )أإذا كنت تظن  - 
 ( .)غير صحيح

ى وفي حاالت أخر   ,ن بعض المواقف قد تحتوي على أكثر من تفسير صحيحأ/ تذكر  مالحظة
 قد يكون هنالك تفسير واحد صحيح . 

( وفي كل صورة ة من الصور للحرباء )حيوان زاحفت عليك مجموعإذا ُعرض :مثال محلول
 ابألوان مختلفة( , فإنك سوف تفسر تغير لون جسمهجودة فيه )ظهرت الحرباء بلون المكان المو 

 بـــ :
 
 

 المالحظات غير صالحة صالحة الفقرات                                    
 (  2موقف )

 على التبر  بالدم لمساعدة المرضى ؟ ءكهل تشجع زمال

 الفقرات ت
 الحجة

 ضعيفة قوية
11- 
 

11- 
 

12- 
 

نعم , من أجل المشاركة في 
 إنقاذ أرواح اآلخرين 

ال , ألن توفير الدم للمرضى 
 هو مسؤولية الدولة 

ال , فقد تكون لذلك أعراض 
 جانبية على المتبر  
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 الفقرات ت
 التفسير

 غير صحيح صحيح
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ستعداد لموسم التكاثر )هذا التفسير غير مترتب اال
على ما ورد من بيانات وليس هناك ما يسند هذا 

أي عدم وجود عالقة بين لون الجسم وعملية  ,التفسير
 (  التكاثر

تفسير الهذا و التمويه من الحيوانات األخرى )التخفي أ
عب , فتلون جسم الحرباء بلون البيئة يصمترتب منطقياً 

وهذا   ,ستدالل عليهامن قدرة الحيوانات األخرى على اال
 يجعل التفسير مقبول منطقيا (.

المقاومة للتغير في درجات الحرارة )هذا التفسير غير 
لون الجسم ال يحمي مترتب على ما ورد من بيانات و 

 نخفاض في درجات الحرارة(  أو االرتفا  الحيوان من اال

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

غير  صالحة  الفقرات                               
 صالحة

 المالحظات

 (4موقف )
بًا هذا سيكون سب كن للناس تحديد جنس أجنتهم , فإن, إن أمفي العراق   

 ن :أخطيرة , وتفسير ذلك هو  جتماعية ا كالتفي ظهور مش

 الفقرات ت
 التفسير

 صحيح
غير 
 صحيح

13- 
 

12- 
 

14- 

تحديد جنس الجنين سيجعل عدد 
 اإلناث أكثر من عدد الذكور.

الشعوب الغربية ال تعير أهمية 
  .لنو  جنس الجنين

العراقيين يفضلون أن يكون  معظم
 .أطفالهم ذكوراً 
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 القرار  اتخاذ: المجال الثاني 

إذ  ؛ختيار البديل األفضل من بين البدائل المقدمةاوهو عملية عقلية منظمة تستهدف         
 النتائج .و , البديل ويمتقو , حتماالتاالو , جمع المعلوماتو  ,تتضمن تحديد الهدف

بعة القرار حيث تحتوي كل فقرة أر  اتخاذتقيس قدرتك في  تاليةال ختبارمن خالل فقرات اال    
ن ولكن هناك بديل أفضل م ,يوجد بديل غير صحيح وال ,جميع البدائل صحيحةعلمًا أن  ,بدائل

 وهي : ,ختيار البديل األفضل من بين البدائلافي  تاليةالجوانب ال ةمراعا ينبغيو  ,بقية البدائل

  قتصاديًا.اأن يكون البديل سهل التطبيق و 
 يتسبب في ظهور مشكلة أخرى . أن ال 
  المرفقة. جابةتفضيال عندك في ورقة اإلضع  حرف البديل األكثر 

وجهة  حسببلديك أرجو ترتيب البدائل  البديل األكثر تفضيال    مالحظة /  أستاذي الفاضل  ما
 مع التقدير نظرك ....

غير  صالحة  الفقرات                              ت
 صالحة

 المالحظات

12- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة  عديدة ومنها كالتن مشتعاني البيئة العراقية في األعوام األخيرة م
رار ى إلى أضالتصحر وتعرضه إلى موجات من العواصف الترابية مما أد

ذا وه ,صابة بأمراض الربو والرئةختناق واإلصحية نتيجة حاالت اال
 يتطلب منا اآلتي :

نشاء حزام أخضر حول المدن للمساعدة في تقليل آثار إالقيام ب -أ
  .العواصف الترابية

زراعة المناطق الزراعية المتروكة حول المدن للحد من ظاهرة  -ب
  .التصحر

انون سيما الذين يع نشر الوعي الصحي والبيئي بين الناس وال -ج     
 .من أمراض الحساسية والربو

هواء ستنشاق الادون من المواطنين للحيلولة  بين ماتتوزيع كما -د     
  .الملوث بالغبار
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13- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18- 
 
 
 
 
 

  القرار المناسب
     ترتيب البدائل

 
ما ها للضغط مرهاق العيون وتعرضإ لمطالعة في ضوء خافت تسببا

 بد من: , لذا الينجم عن ذلك أضرار عديدة تلحق بهما
 .ضاءة خلف الرأس وضع مصدر اإل -أ

  .قالل من القراءة في الضوء الخافتاإل -ب
  .تمارين بسيطة للعينين بعد القراءة بشكل خاص جراءإ -ج     
 ترك مسافة مناسبة بين الكتاب والعين . -د     

 
  القرار المناسب
     ترتيب البدائل

 
ا على مواد التي تحتوي بداخلهبكثرة المواد الغذائية المعلبة  اإلنسانيتناول 
وعليه  ,اإلنسانصحة  فيجانبية عديدة  اً يجعل فيها آثار  وذلك ما حافظة

 بد من القيام باآلتي : ال
 اً التي تسبب أضرار ة منع دخول بعض المواد الغذائية المعلب -أ

 .اإلنسانصحية على 
 .الل من تناول المواد الغذائية المعلبةقاإل -ب
 .عتماد على المواد الغذائية المحلية الطازجةاال -ج    
  .وضع معايير محددة للمواد الحافظة في المواد الغذائية -د    

  القرار المناسب
     ترتيب البدائل

أنها موضة جديدة من المالبس وتالحظ  ءكصدقااندما يرتدي أحد ع
 , لذا فأنك :تسيء إلى عاداتنا وتقاليدنا

  .تقوم بمقاطعة شراء تلك الموضة من المالبس -أ
 .رتداء هذه المالبس مرة أخرىاتنصح صديقك بعدم  -ب
  .خرين بعدم شراء ولبس مثل هذه المالبساآل ءكصدقااتنصح  -ج    
 .س مثل هذه المالب ئهرتداابتعاد عن صديقك بسبب تقوم باال -د    
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21- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

21- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القرار المناسب
     ترتيب البدائل

 
سعى للحصول على درجة نجاح متحانات وأنت تعندما يحين موعد اال

 بد من أن : فأنك ال, متفوقة
  .تقوم بتنظيم مواعيد القراءة والراحة والنوم -أ

  .المهمة من المادة لتقرأها ضوعاتتحدد المو  -ب
  .جتماعيالتلفاز وتصفح مواقع التواصل اال ةتقلل من وقت مشاهد -ج   
     تهتم بتناول وجبات غذائية متكاملة تساعد على المذاكرة والمطاولة  -د    
  .فيها

  القرار المناسب
     ترتيب البدائل

 
كثير من البلدان النامية تعاني من زيادة مفرطة في عدد السكان مما 

في  التكثلة باآلثار السيئة نتيجة المشينعكس بصورة سلبية عليها متم
ن العمل بد م لذلك ال ,الغذاء والمخلفات البشرية الخاصةالبيئة والصحة و 

 على :
المناهج الدراسية للتربية السكانية وتوضيح المخاطر  ةمراعا -أ

  .نفجار السكانية عن االالناجم
  .رتقاء بمستوى المعيشة والصحة والبيئةمساعدة الدول النامية لال -ب
تفعيل القوانين التي تنظم تحديد النسل مع دعم األسرة لتوفير  -ج    

 .متطلبات الحياة الكريمة
جتماعي عن طريق برامج ووسائل تنظيم االالقيام بنشر الوعي  -د    

  .سيما في الدول النامية األسرة وال
 

  القرار المناسب
     ترتيب البدائل
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22- 
 
 
 

أنواعها بيات كبيرة من المشروبات الغازية ستهالك كماب اإلنسانيقوم 
يما س ينعكس ذلك بصورة سلبية على صحتهم وال إذ ,المختلفة يومياً 
ة يؤدي إلى هشاش إذ ,يتناولون تلك المشروبات بكثرةاألطفال الذين 

  :وهذا يتطلب منا ,فسفوريكالعظام الناتج عن وجود حامض ال
 وبات الغازية عن المشر  البديلةطازجة الغنية بالفيتامينات تناول الفواكه ال-أ

 .منع تناول المشروبات الغازية-ب
 .تناول المشروبات ذات المواصفات الصناعية الجيدة -ج
بات و رشاد الصحي بالمخاطر التي تسببها المشر زيادة الوعي واإل -د 

 .الغازية
  القرار المناسب
     ترتيب البدائل

 

23- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22- 
 
 
 
 
 

رجات درتفا  الألنواء الجوية وحماية البيئة ب صرحت الهيئة العامة
لحلول ا ما ,المقبلة, لو كنت مسؤواًل في تلك الهيئةالحرارة في األيام 
 مواطنين ؟ ال فيد السريع من آثار ضربات الشمس التي تقترحها للح

 المختلفة اإلعالمل وسائل زيادة توعية المواطنين من خال -أ
  .عن كيفية حدوث ضربات الشمس

دون مظالت واقية من نصح المواطنين بعدم السير ظهرًا  -ب
  .من الشمس 

 .نواء وحماية البيئةعدد العاملين بالهيئة العامة لأل زيادة -ج    
  .عطاء عطلة رسمية لجميع موظفي الدولةإ -د     

  القرار المناسب
     ترتيب البدائل

تعاني جميع بلدان العالم من مشكلة التدخين ومصانع السجائر 
دعاية في ال اإلعالمتستخدم وسائل  , إذبعد آخر وأسواقها تزداد يوماً 

مراهقين سيما من ال الو والترويج لها ومن ثم زاد عدد المدخنين 
 لذا فأنك تقترح الحل اآلتي : ,والشباب
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24- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئلصدار تشريعات تحد من بيع السجائر وتمنع وساإ -أ
  .من الترويج لها اإلعالم

  .منع التدخين في األماكن العامة ومعاقبة المخالفين لذلك -ب
 .ي والصحي بأضرار التدخين بين السكاننشر الوعي البيئ -ج     
فرض عقوبات دولية على الدول التي تمتلك مصانع  -د     

 للسجائر ووضع قيود للتجارة معها.
  القرار المناسب
     ترتيب البدائل

 
فظة واسط في فصل الصيف من تكرار تعاني مدن العراق ومنها محا

لى األحمال عنقطا  التيار الكهربائي في أحيائها بسبب زيادة ا
ع كهرباء توزي , لو كنت مهندسًا كهربائيًا في مديريةمحطات التوليد

لحلول المقترحة التي ستقدمها لترشيد استهالك الطاقة ا ما ,واسط
 الكهربائية؟

  .ستخدام العزل الحراري في المبانيالزام المشتركين بإ -أ
 .الشوار  العامة بواسطة المصابيح الموفرة للطاقةنارة إ -ب
  .ستغناء عنها في وقت الذروةتحديد األحمال التي يمكن اال -ج     
 ستهالك الطاقة.اضع مقاييس ذكية في المنازل ترشد و  -د     

  القرار المناسب
     ترتيب البدائل
 التكويعاني طلبتك من بعض المش ,األحياء لعلم لو كنت مدرساً 

 خطواتك لذلك ؟ , فما يجاد حلول لهاإوتحاول مساعدتهم في 
 .خطوات حتى يسهل حلها علىأقوم بتقسيم  المشكلة -أ

 بحل المشكلة  ءقبل البد مطلوبةأجمع المعلومات ال-ب
بحل المشكلة بمقارنتها مع الحلول السابقة  ءأقوم قبل البد -ج

 للمشكالت المشابهة لها .
  .ية في حل المشكالت التي تواجهنيالشخص عتمد على خبراتيا-د

  القرار المناسب
     ترتيب البدائل
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 وراء المعرفة المجال الثال  :التفكير ما 

ة المعرفي موظفًا هذا الوعي في أثناء عملي ئهالذاتي بعملياته المعرفية وبنا وعي الفرد هو    
 , طيطمثل التخ ,وراء معرفية ما استراتيجياتذ يستخدم الفرد مهارات و , إالتعامل مع المشكالت

 والتقويم . ,والتنفيذ

      شارةإ( عليك وضع نادرا  و , أحيانا  و , دائما  الفقرات اآلتية هي مقياس ثالثي )عزيزي الطالب ..
 . ( تحت الخانة التي تعبر عن رأيك√) 

غير  صالحة الفقرات                                ت
 صالحة

 المالحظات

 
23-  
22- 
 

28- 
 

31- 
 
 

31- 
 

32-  
 

33-  
 

32-  
 
 
 

 التخطيط  
  .ة قبل البدء بالمهمةأضع أهدافًا محدد

أفضل من أجل  صورةب أخطط لتنظيم وقتي 
  .تحقيق أهدافي

ل لمشكلة قبعديدة لحل ابدائل  حسبانأضع  بال
  .أن أجيب

  .المهمة أداءأفكر بما يجب علي تعلمه قبل 
 

 التنفيذ 
يب الناجحة من الخبرات ستخدم األسالاأحاول 
  .الماضية

 جعل المعلومات ذاتأضع أمثلة من تلقاء نفسي ل
  .معنى

أقوم بوضع الخطوات السريعة المناسبة للتعلم من 
  .لعملية التعلم ت كاف  ول على وقأجل الحص

العقلية لتعويض نقاط الضعف أستخدم قدراتي 
  .عندي
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34-   
 

32-  
 

33-  
32-  
 
   

 التقويم
 ذا كنت أحققإما  أسال نفسي بشكل متكرر في

 ًً  .أهدافي دائما
ى عل ألن ذلك يساعدني ,أقوم بعمل مراجعة دورية

  .فهم العالقات بين األشياء
   .أحكم بشكل جيد على مستوى فهمي لشيء تعلمته

ابي ستيعانتظام لكي أتعرف على مدى اتوقف بأ
  .للمعلومات الجديدة
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 (أ -16ملحق )
 التفكير الناقد  اختبارلفقرات  معامل الصعوبة ومعامل التمييز                          

 
تسلسل 
 الفقرات

 
 معامل الصعوبة

 
 معامل التمييز

1 1,66 1,29 

2 1,48 1,37 

3 1,75 1,25 

4 1,41 1,22 

5 1,44 1,22 

6 1,51 1,25 

7 1,74 1,24 

8 1,62 1229 

9 1,57 1,33 

11 1,74 1,37 

11 1,42 1,33 

12 1,44 1,22 

13 1,75 1,41 

14 1,51 1,33 

15 1,71 1,22 
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 (ب –16ملحق )                                            

 ةالكليالدرجة الكلية وبين المجال و ختباربين درجة كل فقرة ودرجة اال رتباطمعامالت اال   

 التفكير الناقد ختبارال                                                    

تسلسل 
 الفقرة

 رتباطمعامل اال المجال رتباطمعامل اال

1 1,262  
 اتاالفتراض

 
1,487  2 1,317 

3 1,342 

4 1,414  
 االستنتاج

 
            1,388 5 1,312 

6 1,397 

7 1,331  
 االستنباط

 
1,618 8 1,221 

9 1,511 

11 1,411  
 تقويم الحجج

 
1,534 11 1,284 

12 1,526 

13 1,466  
 التفسير

 
1,517 14 1,261 

15 1,316 
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 (17ملحق )

 القرار اتخاذالقوة التمييزية لفقرات مقياس                             

 
 تسلسل الفقرات

 
 القوة التمييزية

16 3,45 

17 4,22 

18 2,36 

19 2,25 

21 5,13 

21 4,19 

22 6,28 

23 3,72 

24 7,65 

25 5,34 

                                           

 (أ -17ملحق )

 القرار اتخاذبين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس  رتباطمعامل اال                 

 
 تسلسل الفقرة

 
 رتباطمعامل اال

16 1,356 

17 1,411 

18 1,441 

19 1,281 

21 1,586 

21 1,272 

22 1,611 

23 12653 

24 1,294 

25 1,489 
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 (18ملحق )

 وراء المعرفة  القوة التمييزية لفقرات مقياس التفكير ما                         

 
 تسلسل الفقرات

 
 القوة التمييزية

26 2,97 

27 5,21 

28 3,34 

29 3,25 

31 4,66 

31 2,84 

32 6,17 

33 2,87 

34 4,17 

35 3,35 

36 4,22 

37 7,12 
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 أ( -18الملحق )                                                 

 وراء المعرفة بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس التفكير ما رتباطمعامل اال        

 
 تسلسل الفقرة

 
 رتباطمعامل اال

26 1,285 

27 1,326 

28 1,528 

29 1,578 

31 1,416 

31 1,336 

32 1,561 

33 1,443 

34 1,392 

35 1,315 

36 1,244 

37 1,615 
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 (19ملحق )

 التفكير عالي الرتبة بصيغته النهائية  اختبار                             

 عزائي الطلبة ا

 )مهارة ةتمتلكونه من تفكير عالي الرتبة بمجاالته الثالث إلى قياس ما ختباريهدف هذا اال       
 بين ختباروزعت فقرات اال , إذوراء المعرفة( مهارة التفكير ماو , القرار اتخاذمهارة و , الناقدالتفكير 

البحث  م تستعمل ألغراضكإجابات, علماً أن هتمامعنها بدقة وا جابةمنكم اإل المجاالت السابقة راجياً 
 . حسبالعلمي ف

  ختبارتعليمات اال  

 وكذلك المثال التوضيحي الخاص  ,ختبارمجاالت االقرأ التعليمات الخاصة بكل مجال من ا
 .جابةبطريقة اإل

 لحاليةكمال الفقرات اإالفقرات التالية إال بعد  إجابةإلى  نتقالوعدم اال جابةالتأني في اإل.  
 ختبارعلى فقرات اال شارةاالمرفقة وال تضع  جابةتكون على ورقة اإل  جابةاإل . 
 ارختبيكون من المدرس أو مطبق اال ختباريخص االستفسار عن أي غموض أو سؤال اال 

 حصرًا.
 إجابةمن دون  ختبارتترك أي فقرة من فقرات اال ال . 

 
 
 
 

 
 الباحث                                                                                

 جعفر خماط جلو                                                                           
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 مهارة التفكير الناقد  :المجال األول 

 ادقةى أحكام صهو نشاط عقلي متأمل وهادف يقوم على الحجج المنطقية وغايته الوصول إل     
 ستخدامها بصورة منفردة أو مجتمعة. اوفق معايير مقبولة, ويتألف من مجموعة مهارات يمكن  على

 ات االفتراضمعرفة  -
عندما يقول ف ,أو حل المشكلةهو فكرة نثق بصحتها ونسلم بها كأساس في مناقشة  االفتراض    

, وفي ما لمقبلا ترض أنه سيعيش حتى تموزف( فأنه يي بيتًا في شهر تموز المقبلبنأسشخص )
 :اآلتيت مقترحة والمطلوب منك أن تقرر فتراضااموقف يتبعه  يلي

 في ضوء محتوى الموقف, فالمطلوب منك أن تضع عالمة  مقبوالً  االفتراضذا كان إ    
( تحت كلمة )(وارد) جابةفي ورقة اإل . 
  أن  , فالمطلوبغير مقبول في ضوء محتوى الموقف االفتراضإذا كنت تعتقد أن

 . جابة( في ورقة اإل)غير وارد كلمة ( تحتتضع عالمة )
 البكتريا هي أحياء مجهرية وحيدة الخلية بدائية النواة . : مثال محلول

 الفقرات ت
 االفتراض

 غير وارد وارد
- 
 
- 
 
 
- 
 

ا تتغذى ن البكتريال ؛وارد االفتراضهذا ).البكتريا كائن حي
 ( .وتتحرك وتتكاثر

ير غ االفتراضهذا ).حياء المجهرية وحيدة الخليةاأل كل
إلى األحياء المجهرية الن مضمون العبارة ال يشير  ؛وارد

 (. بصورة عامة
إلى  )مضمون العبارة يشيرلبكتريا ال ترى بالعين المجردةا

 . (ية في الصغر وهو افتراض واردأن البكتريا متناه
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 :(1موقف )     

ــــهم       ــ ــ ــ ــ ــ ــــخاص النباتيون بقلة تعرضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب بهايتميز األشـ ــ ــ ــ ــ ــ     لألمراض التي غالبًا ما يصــ
  . المواد الدهنيةو األشخاص الذين يكثرون من تناول اللحوم 

 االفتراض الفقرات ت
 غير وارد وارد

1- 
 
2- 
 
3- 

ــــخـاص الـذين يكثرون من تناول  ــ ــ ــ ــ ــ ــ يتمتع األشــ
 األغذية النباتية بصحة جيدة .

ــاعــد تحتوي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األغـذيــة النبــاتيـة على مواد تسـ
 الجسم على مقاومة األمراض .

ير غ المواد الدهنيةو كثـار من تناول اللحوم اإل
 مضر بالصحة .

 
 
 
 
 

 

 
 

  االستنتاج -
 ةدرجات متفاوتات معينة باستنتاجهو العملية الفكرية التي يقوم بواسطتها الفرد بالتوصل إلى     

 على حقائق وبيانات معطاة . في الدقة بناء

يتم تقديم حقائق عليك أن تعدها صادقة وستجد بعد كل عبارة  ختبارفي الموقف التالي من اال   
 ستنتاجا, المطلوب منك أن تتفحص كل ليها من الحقائق المقدمةإات يمكن الوصول استنتاجعدة 

 : اآلتيوتحكم عليها ك اطئةه صحيحة أو خعلى حدة وتعد درجت

  ضع( عالمةفي ورقة اإل( تحت كلمة )صحيحة )اجاالستنتإذا كنت تعتقد أن  جابة 
 تمامًا . اً صحيح

 ( ضع عالمة( تحت عبارة )في ورقة اإلبيانات ناقصة )إذا كنت ترى أن  جابة
 . االستنتاجالبيانات الموجودة غير كافية لمعرفة صحة أو خطأ 

 ( ضع عالمة( تحت عبارة )إذا كنَت ترى غير صحيحة )يح غير صح االستنتاجن أ
ماما ألنه يسيء تفسير الحقائق إشك,  من دون       يناقض هذه الحقائق . وا 

 فصل الصيف. بخالفشتاء جميعنا نرتدي العديد من المالبس في فصل ال : مثال محلول 
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 الفقرات ت
بيانات 
 صحيحة

بيانات 
 ناقصة

بيانات 
غير 
 صحيحة

- 
 
 
- 
 
 
- 

من أجسام الحيوانات ذات درجة الحرارة  اإلنسانجسم 
البيانات و  ألنه يتفق تماماً  ؛صحيح االستنتاج) الثابتة 
 ( .الواردة
من أجسام الحيوانات ذات درجة الحرارة  اإلنسانجسم 

ألنه يتعارض  ؛غير صحيح االستنتاجالمتغيرة )
 والبيانات الواردة في الموقف( .

في  )البيانات الواردة بدرجة حرارة محيطه اإلنسانيتأثر 
 (.ةطئاأو خ االستنتاجالموقف ناقصة لصحة هذا 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :(2موقف )               
 ولكن بدرجة مقبولة ألنها تحميهم من مرض الكساح ً,ينصح األطباء بتعرض األطفال ألشعة الشمس صباحا         
 وغيره من األمراض , ولكن التعرض المستمر ألشعة الشمس قد يؤدي إلى أمراض عديدة .          

 
بيانات  بيانات صحيحة الفقرات    ت  

 ناقصة
بيانات غير 

 صحيحة
  2- 
  4- 
    
  2- 

  .التعرض للشمس له فؤائد ومضار
وا لكساح لم يتعرضاألطفال المصابون با
  .للشمس بشكل كاف  
 .لمرض الكساح الشمس عالج كاف  

   

 
 
 

      
 
 
 

  االستنباط -
 يعني القدرة على التفكير استنباطياً على أساس مقدمات معينة وتعرف العالقة بين قضيتين,  وتعني تطبيق             

 عامة على حاالت جزئية .  قاعدة           

 تعد العبارتين  أن مقترحة وعليك ليهما عدة نتائجتن يتكون الموقف في هذا االختبار من عبارتين مقدمتي                 

  .ضد رأيك تاهماحداهما أو كلإستثناء حتى لو كانت ادون من وصادقتين  صحيحتين تماماً              
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 ,عنوان )مترتبة( (  تحتتعتقد إن النتيجة مترتبة على العبارتين فضع عالمة ) إذا كنت المطلوب منك              

ذا كنتو                 لتوضيحي اآلتي :ا المثال ( تحت عنوان )غير مترتبة(. واليكال تعتقد ذلك فضع عالمة ) ا 

 بالجيش . اإلنسانفي جسم  ضفة يمكن تشبيه كريات الدم البيمن حيث الوظي -  :مثال محلول           
 الجيش يدافع عن الوطن                              
 

 الفقرات ت
 النتيجة

 غير مترتبة مترتبة
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

لى للحفاظ ع من تنشيط عمل كريات الدم البيض بد ال
ألن  ؛الجسم معافى)هذه النتيجة تترتب مع المقدمتين

طلب التي تتاألولى تشير إلى مضمون الوظيفة  العبارة
من هذه الكريات أن تكون نشيطة دائمًا للدفا  عن 

 (.الجسم
إحدى وسائل الدفا  عن الجسم ضد  الدم البيضكريات 

ألن  ؛األجسام الغريبة  )هذه النتيجة تترتب مع المقدمتين
ع فا  حيث تدافالعبارة الثانية تشير إلى مضمون الد

  .(كريات الدم البيض عن الجسم ضد األجسام الغريبة
ن في الدفا  ع قد تشارك كريات الدم الحمر مع البيض

نها ال أل ؛ة ال تترتب على المقدمتينالجسم )هذه النتيج
 (.ومضمون العبارة األولى والثانية تتفق

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :(3موقف )          
 , القط حيوان يعيش على اليابسة,على اليابسة تتنفس الهواء الجوي الكائنات الحية التي تعيش           

 ن :أوعلى ذلك ف                   
 النتيجة الفقرات ت

 رتبةتغير م رتبةتم
3-  
 
2- 
8- 

ــــة  ــ ــ ــ ــ جميع الكائنات الحية التي تعيش على اليابســ
 تتنفس الهواء الجوي .

 القط يتنفس الهواء الجوي .
ــائنــا الحيـــة تعيش في المـــاء وتتنفس  تبعض الكـ
                                 الهواء الجوي
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 مهارة تقويم الحجج  -       

 لى أهميتها ع حجج القوية والحجج الضعيفة بناءوهي العملية الفكرية التي يميز الفرد من خاللها بين ال               

 ما غير إ فةالضعيوقد تكون الحجج  ,فالحجج القوية تكون مهمة ومتصلة بالسؤال ,بالسؤال المطروح وصلتها           

مابصورة مباشرة بالسؤال  متصلة              لها أهمية ضعيفة وتتصل بجوانب ثانوية . وا 

 ,ليه ثالث حجج  عليك أن تعدها صادقةتبار يكون الموقف عبارة عن سؤال و في هذا االخت             

 وطريقة اإلجابة :              
 ن الحجة قوية . أالمكان الذي يقع تحت كلمة )قوية( إذا وجدت ( في ضع عالمة ) -          
  .( إذا وجدت إن الحجة ضعيفةيفةضع( في المكان الذي يقع تحت كلمة )ضع عالمة ) -          

 مثال محلول :             

 صابة بمرض السرطان الرئوي لدى المدخنين أكبر أم اقل بالمقارنة مع غير المدخنين ؟بة اإلهل تعتقد ان نس         

 الحجة الفقرات ت
 ضعيفة قوية

- 
 
- 
 
- 
 
 
 

 ؛ويةهذه الحجة قتحتوي على مواد مسببة للسرطان ) : ألن السكائرأكبر
 الن السكائر تحتوي على مواد مسرطنة ( .

ــكائر ال يضــــر بالرئتين ) : النأقل هذا الســــبب ضــــعيف وغير دخان الســ
 ( .عرف بأن الهواء يدخل إلى الرئتينألننا ن ؛منطقي
ــم المدخن : ألن التدخين يؤدي أكبر ــ ــ ــــعاف الجهاز المناعي لجسـ ــ إلى أضـ

ــابتـو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرطـه ببـالتـالي أصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألن ؛هـذه الحجـة قويـةان الرئوي )مرض الســ
ــكائر با ــ ــاق دخان الســ ــ ــتنشــ ــ ــعاسـ ــ ــتمرار يضــ ــ ــم على مقاومة ســ ــ ف قدرة الجســ

 ( .األمراض

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 

 
 
√ 

 

 

 
 
 

   



 214 المالحق
 
  :(2موقف )             

 على التبر  بالدم لمساعدة المرضى ؟ ءكهل تشجع زمال                      

 الفقرات ت
 الحجة

 ضعيفة قوية
11- 
11- 
12- 
 

  .لمشاركة في إنقاذ أرواح اآلخريننعم , من أجل ا
  .الدم للمرضى هو مسؤولية الدولة , ألن توفيرال
  ., فقد تكون لذلك أعراض جانبية على المتبر ال

  

         

 مهارة التفسير  -

 الدقة , ويعني كذلكالمسوغة وغير المسوغةعتقادات على وزن األدلة والتمييز بين اال هو القدرة             

 , ويتكون االختبار من موقف يتكون من فقرة واحدة يتبعها عدة تفسيرات في فحص الحقائق             

 :كاآلتيوعليك أن تحكم عليها  ,مقترحة لهذا الموقف            

 ( .في الحقل الذي عنوانه )صحيح( ن التفسير المقترح صحيح , ضع عالمة )أإذا كنت تظن  -      
 غير ( في الحقل الذي عنوانه )ن التفسير المقترح غير صحيح , ضع عالمة )أإذا كنت تظن  -       

 صحيح ( .               
 ن بعض المواقف قد تحتوي على أكثر من تفسير صحيح  وفي حاالت أخرى قدأ/ تذكر  مالحظة        
 يكون هنالك تفسير واحد صحيح .          
 ( وفي كل صورة ظهرت ة من الصور للحرباء )حيوان زاحفت عليك مجموعإذا ُعرض :مثال محلول       
 فإنك سوف تفسر تغير لون جسمها بـــ :الحرباء بلون المكان الموجودة فيه ) بألوان مختلفة( ,            

 الفقرات ت
 التفسير

 غير صحيح صحيح
- 
 
 
- 
 

ستعداد لموسم التكاثر )هذا التفسير غير مترتب على ما اال
دم أي ع ,وليس هناك ما يسند هذا التفسير ,ورد من بيانات

   .(قة بين لون الجسم وعملية التكاثروجود عال
 الحيوانات األخرى )هذا التفسير مترتبو التمويه من التخفي أ
ن قدرة م, فتلون جسم الحرباء بلون البيئة يصعب منطقياً 
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 القرار  اتخاذ: مهارة المجال الثاني

إذ  ,ختيار البديل األفضل من بين البدائل المقدمةاوهو عملية عقلية منظمة تستهدف         
 النتائج .و , البديل ويمتقو حتماالت, االو جمع المعلومات, و  ,تتضمن تحديد الهدف

 ,عة بدائلتحتوي كل فقرة أرب , إذالقرار اتخاذقيس قدرتك في ن تاليةال ختبارمن خالل فقرات اال    
ولكن هناك بديل أفضل من بقية  ,يوجد بديل غير صحيح علمًا أن جميع البدائل صحيحة وال

 :وهي ,البدائلختيار البديل األفضل من بين افي  تاليةالجوانب ال ةينبغي مراعاو  ,البدائل

  قتصاديًا.اأن يكون البديل سهل التطبيق و 
 يتسبب في ظهور مشكلة أخرى . أن ال 
 ( تحت حرف البديل األكثر تفضيالً √ضع عالمة ) المرفقة جابةعندك في ورقة اإل. 

 
 
- 

سير وهذا  يجعل التف ,ستدالل عليهاالحيوانات األخرى على اال
 (.منطقياً  مقبوالً 

مترتب  يرالمقاومة للتغير في درجات الحرارة )هذا التفسير غ
مي الحيوان من لون الجسم ال يحعلى ما ورد من بيانات و 

    .نخفاض في درجات الحرارةرتفا  أو االاال

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 (:4موقف )               

 في العراق إن أمكن تحديد جنس أجنتهم, فإن هذا سيكون سببًا في ظهور مشكالت                       
 اجتماعية خطيرة, وتفسير ذلك هو أن :                        

               
 التفسير            الفقرات                ت 

 غير صحيح صحيح
13- 
 

12- 
14- 

تحديد جنس الجنين سيجعل عدد اإلناث أكثر من 
 عدد الذكور.

  .الشعوب الغربية ال تعير أهمية لنو  جنس الجنين
 .العراقيين يفضلون أن يكون أطفالهم ذكوراً معظم 
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تعرضه و  عديدة ومنها ظاهرة التصحر كالتاقية في األعوام األخيرة من مشتعاني البيئة العر  -12 

ابة صختناق واإلى إلى أضرار صحية نتيجة حاالت االمن العواصف الترابية مما أدإلى موجات 
 وهذا يتطلب اآلتي : ,بأمراض الربو والرئة

عانون من أمراض الحساسية سيما الذين ي نشر الوعي الصحي والبيئي بين الناس وال -أ
  .والربو

 .التصحرزراعة المناطق الزراعية المتروكة حول المدن للحد من ظاهرة   -ب
  .ستنشاق الهواء الملوث بالغبارادون من المواطنين للحيلولة  بينتوزيع كمامات  -ج    

  .نشاء حزام أخضر حول المدن للمساعدة في تقليل آثار العواصف الترابيةإالقيام ب -د     

 رهاق العيون وتعرضها للضغط مما ينجم عن ذلك إالمطالعة في ضوء خافت يتسبب في  -13

 بد من : , لذا الأضرار عديدة تلحق بهما    

  .ضاءة خلف الرأسوضع مصدر اال -أ
  .تمارين بسيطة للعينين بعد القراءة بشكل خاص إجراء -ب
  .ترك مسافة مناسبة بين الكتاب والعين -ج    

  .قالل من القراءة في الضوء الخافتاإل -د    

 التي تحتوي بداخلها على مواد حافظة وذلك بكثرة المواد الغذائية المعلبة  اإلنسانيتناول  -12

 بد من القيام باآلتي : وعليه ال اإلنسانصحة  فيجانبية عديدة  اً ما يجعل فيها آثار       

  .اإلنسانبة والتي تسبب أضرار صحية على منع دخول بعض المواد الغذائية المعل -أ
  .قالل من تناول المواد الغذائية المعلبةاإل -ب
 .على المواد الغذائية المحلية الطازجة عتماداال -ج    

 .وضع معايير محددة للمواد الحافظة في المواد الغذائية -د    

 موضة جديدة من المالبس وتالحظ أنها تسيء إلى عاداتنا  ءكصدقااعندما يرتدي أحد  -18

 , لذا فأنك :وتقاليدنا     

  .تقوم بمقاطعة شراء تلك الموضة من المالبس -أ
 .رتداء هذه المالبس مرة أخرىاتنصح صديقك بعدم  -ب
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 .خرين بعدم شراء ولبس هذه المالبساآل ءكصدقااتنصح  -ج      

  .رتداء مثل هذه المالبسابتعاد عن صديقك بسبب م باالتقو  -د     

 بد  فأنك ال ,سعى للحصول على درجة نجاح متفوقةمتحانات وأنت تعندما يحين موعد اال – 21

 من أن :       

  .تقوم بتنظيم مواعيد القراءة والراحة والنوم -أ
  .المهمة من المادة لتقرأها وضوعاتتحدد الم -ب
  .جتماعيلفاز وتصفح مواقع التواصل االتقلل من مشاهدة الت -ج    

  .تهتم بتناول وجبات غذائية متكاملة تساعد على المذاكرة والمطاولة فيها -د    

 البلدان النامية تعاني من زيادة مفرطة في عدد السكان مما ينعكس بصورة سلبيةكثير من  -21

    ات البشرية الغذاء والمخلففي البيئة والصحة و  كالتثلة باآلثار السيئة نتيجة المشعليها متم     
 بد من العمل على : لذلك ال ,الخاصة

  .السكاني نفجارر الناجمة عن االية وتوضيح المخاطالمناهج الدراسية للتربية السكان ةمراعا -أ
  .رتقاء بمستوى المعيشة والصحة والبيئةمساعدة الدول النامية لال -ب
  .النسل مع دعم األسرة لتوفير متطلبات الحياة الكريمة تحديد تفعيل القوانين التي تنظم -ج    

 ي الدول سيما ف والجتماعي عن طريق برامج ووسائل تنظيم األسرة القيام بنشر الوعي اال -د     

 النامية .     

 , إذبأنواعها المختلفة يومياً يات كبيرة من المشروبات الغازية ستهالك كماب اإلنسانيقوم  -22

 لمشروباتا سيما األطفال الذين يتناولون تلك ينعكس ذلك بصورة سلبية على صحتهم وال      

 ا, وهذا يتطلب منيؤدي إلى هشاشة العظام الناتج عن وجود حامض الفسفوريك , إذبكثرة     
 :اآلتي 

 .رشاد الصحي بالمخاطر التي تسببها المشروبات الغازيةزيادة الوعي واإل -أ
 .منع تناول المشروبات الغازية -ب

  .عن المشروبات الغازية البديلةات تناول الفواكه الطازجة الغنية بالفيتامين -ج
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 .تناول المشروبات ذات المواصفات الصناعية الجيدة -د      

 ,بعد آخر اً ومتعاني جميع بلدان العالم من مشكلة التدخين ومصانع السجائر وأسواقها تزداد ي -23
لمراهقين سيما من ا الو في الدعاية والترويج لها ومن ثم زاد عدد المدخنين  اإلعالمتستخدم وسائل  إذ

 الحل اآلتي :لذا فأنك تقترح  ,والشباب

  .من الترويج لها اإلعالمصدار تشريعات تحد من بيع السجائر وتمنع وسائل إ -أ
  .منع التدخين في األماكن العامة ومعاقبة المخالفين لذلك -ب

 .نشر الوعي البيئي والصحي بأضرار التدخين بين السكان -ج     

 عها.ووضع قيود للتجارة م فرض عقوبات دولية على الدول التي تمتلك مصانع للسجائر -د     

نقطا  التيار    افظة واسط في فصل الصيف من تكرار تعاني مدن العراق ومنها محا -22
في  اً , لو كنت مهندسًا كهربائيزيادة األحمال على محطات التوليدالكهربائي في أحيائها بسبب 

 الكهربائية؟ استهالك الطاقةلحلول المقترحة التي ستقدمها لترشيد ا ما ,مديرية توزيع كهرباء واسط

  .ستخدام العزل الحراري في المبانيالزام المشتركين بإ -أ
 .نارة الشوار  العامة بواسطة المصابيح الموفرة للطاقةإ -ب

  .ستغناء عنها في وقت الذروةتحديد األحمال التي يمكن اال -ج    

 .ستهالك الطاقةاضع مقاييس ذكية في المنازل ترشد و  -د     

ي وتحاول مساعدتهم ف كالتبعض المشويعاني طلبتك من  ,لعلوم األحياء كنت مدرساً  لو -24
 خطواتك لذلك ؟ , فمايجاد حلول لهاإ

 .قوم بتقسيم  المشكلة إلى خطوات حتى يسهل حلهاا -أ
  .بحل المشكلة ءقبل البد مطلوبةأجمع المعلومات ال -ب

  .السابقة للمشكالت المشابهة لها بحل المشكلة بمقارنتها مع الحلول ءأقوم قبل البد -ج    

  .عتمد على خبراتي الشخصية في حل المشكالت التي تواجهنيا -د     

 

 



 219 المالحق
 
 وراء المعرفي  : مهارة التفكير ماالمجال الثال  

وعي الفرد الذاتي بعملياته المعرفية وبناءه المعرفي موظفًا هذا الوعي في أثناء عملية  هو    
والتنفيذ  وراء معرفية مثل التخطيط ما استراتيجياتيستخدم الفرد مهارات و  ذإ ,التعامل مع المشكالت

 والتقويم .

 شارةإنادرا  ( عليكم وضع و , أحيانا  و , اآلتية هي مقياس ثالثي ) دائما   أعزائي الطلبة  ..الفقرات
 . جابةفي ورقة اإل  ( تحت الخانة التي تعبر عن رأيكم√) 

 نادراً  أحياناً  دائماً   الفقرات                                ت

 
22- 
23- 
22- 
28- 
 

31- 
31-   
32- 
 

33-  
 

32-  
 

34-   
 

32-  
33-  
 

 التخطيط  
  .هدافًا محددة قبل البدء بالمهمةأضع أ

  .أفضل من أجل تحقيق أهدافي بصورة أخطط لتنظيم وقتي 
  .عديدة لحل المشكلة قبل أن أجيب بدائل حسبانأضع  بال

  .المهمة أداءأفكر بما يجب علي تعلمه قبل 
 التنفيذ 
  .ةاضيأستخدم األساليب الناجحة من الخبرات المأن أحاول 

  .ء نفسي لجعل المعلومات ذات معنىأضع أمثلة من تلقا
أقوم بوضع الخطوات السريعة المناسبة للتعلم من أجل 

  .لعملية التعلم صول على وقت كافالح
  .العقلية لتعويض نقاط الضعف عنديأستخدم قدراتي 

 التقويم
ذا كنت أحقق أهدافي إما  يأسال نفسي بشكل متكرر ف

  .دائما
ي على فهم ألن ذلك يساعدن ,أقوم بعمل مراجعة دورية

  .العالقات بين األشياء
  .يد على مستوى فهمي لشيء تعلمتهأحكم بشكل ج

مات ستيعابي للمعلو انتظام لكي أتعرف على مدى اأتوقف ب
  .الجديدة
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 ورقة اإلجابة                                                    
 الختبار التفكير عالي الرتبة

 
 ..................................-االسم :

 ......................-الصف والشعبة :
 ............................   -المدرسة :

 
 المجال األول : مهارة التفكير الناقد

 
 معرفة االفتراضات                                          

  االفتراض                          ت

 غير وارد             وارد          

 

1 

2 
3 

  

                         
 االستنتاج                                                  

 البيانات البيانات ناقصة البيانات صحيحة ت

 غير صحيحة

4 
5 

6 

   

 

 االستنباط                                                  تقويم الحجج               

 الحجة                                ت النتيجة ت

 ضعيفة قوية غير مترتبة مترتبة

7  
8  

9 

  11  
11  

12 
 

  

                  
 التفسير                                                            

 التفسير ت

 غير صحيح صحيح

13  
14  

15 

  

 

 



 221 المالحق
 
 

 القرارالمجال الثاني : مهارة اتخاذ 
                             

 د       ج     ب      أ      الفقرة

16     

17     

18     

19     

21     

21     

22     

23     

24     

25     

 

 المجال الثالث : مهارة التفكير ما وراء المعرفة 
 

  
تسلسل 

 الفقرات

 
 دائما  

 
 أحيانا  

 
 نادرا  

26- 

27-   

28-  

29-  

31-  

31-  

32-  

33-  

34-  

35-  

36-  

37- 
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 التفكير عالي الرتبة ختبارال جابةمفتاح تصحيح اإل                    

 المجال األول : التفكير الناقد

 االستنباط                                    االستنتاجات                                   االفتراض 

 
 ت

  االفتراض      
 ت

 البيانات 
 صحيحة

 البيانات 
 ناقصة

 البيانات
 خاطئة

 
 ت

 النتيجة        

 غير مترتبة مترتبة غير وارد وارد

1- √  4- √   7- √  

2- √  5-  √  8- √  

3-  √ 6-   √ 9-  √ 

 

 التفسيرتقويم الحجج                                                       

 

 ت

  الحجة          

 ت

 التفسير             

 غير صحيح صحيح ضعيفة قوية

10- √  13- √  

11-  √ 14- √  

12- √  15- √  

 

 القرار اتخاذ: المجال الثاني

 
 ت   

 ترتيب البدائل                             القرار المناسب 

 درجة واحدة درجتان     ثالث درجات   أربع درجات

 ج أ د ب -16

 ب د ج أ -17

 د أ ب ج -18

 د أ ج ب -19

 ب د ج أ -20

 أ ج ب د -21

 ب د أ ج -22

 د أ ب ج -23

 أ ب ج د -24

 د ج أ ب -25
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 (20ملحق )

 المعرفي   االقتصادالبحث في كفايات  مجموعتي عينة  مدرسي اختباردرجات              

 المجموعة الضابطة               التجريبيةالمجموعة       

 الدرجة            ت         الدرجة         ت     

1 
188 

1 
124 

2 
191 

2 
127 

3 
182 

3 
116 

4 
164 

4 
124 

5 
195 

5 
118 

6 
196 

6 
131 

7 
164 

7 
112 

8 
185 

8 
147 

9 
166 

9 
142 

11 
169 

11 
111 

11 
184 

11 
134 

12 
172 

12 
131 

13 
153 

13 
121 

14 
145 

14 
141 

  15 
136 
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 (21ملحق )

 التفكير عالي الرتبة  طلبة المجموعة التجريبية في اختباردرجات             

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1 78 31 74 61 78 91 76 121 78 

2 76 32 81 62 72 92 75 122 77 

3 65 33 64 63 73 93 75 123 72 

4 82 34 69 64 70 94 78 124 71 

5 68 35 78 65 71 95 81 125 70 

6 77 36 75 66 69 96 77 126 67 

7 78 37 78 67 83 97 76 127 66 

8 81 38 72 68 76 98 69 128 80 

9 65 39 82 69 74 99 62 129 62 

11 69 41 79 71 79 111 68 131 68 

11 78 41 76 71 74 111 64 131 71 

12 77 42 75 72 73 112 68 132 61 

13 79 43 69 73 73 113 73 133 68 

14 84 44 77 74 73 114 72 134 69 

15 79 45 78 75 78 115 76 135 71 

16 77 46 69 76 83 116 66 136 77 

17 74 47 73 77 81 117 64 137 78 

18 66 48 75 78 67 118 66 138 66 

19 67 49 82 79 66 119 73 139 78 

21 69 51 75 81 80 111 78 141 81 

21 82 51 76 81 69 111 80   

22 74 52 73 82 72 112 69   

23 74 53 76 83 76 113 62   

24 68 54 78 84 78 114 76   

25 79 55 79 85 71 115 73   

26 74 56 70 86 80 116 72   

27 68 57 68 87 72 117 78   

28 85 58 67 88 70 118 71   

29 70 59 82 89 79 119 67   

31 76 61 70 91 66 121 64   
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 التفكير عالي الرتبة طلبة المجموعة الضابطة  في اختباردرجات                  

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1 61 31 52 61 43 91 48 121 43 

2 56 32 49 62 49 92 56 122 44 

3 55 33 55 63 56 93 54 123 48 

4 62 34 60 64 55 94 51 124 52 

5 53 35 52 65 64 95 49 125 54 

6 52 36 47 66 56 96 42 126 68 

7 60 37 44 67 55 97 48 127 45 

8 48 38 48 68 54 98 50 128 48 

9 50 39 52 69 51 99 50 129 52 

11 61 41 65 71 44 111 66 131 56 

11 49 41 54 71 49 111 48 131 55 

12 52 42 45 72 48 112 49 132 53 

13 54 43 48 73 44 113 56 133 48 

14 57 44 44 74 56 114 52 134 46 

15 48 45 49 75 57 115 56 135 44 

16 52 46 51 76 54 116 62 136 43 

17 49 47 48 77 52 117 52 137 55 

18 46 48 54 78 54 118 44 138 54 

19 52 49 53 79 50 119 42 139 48 

21 55 51 56 81 46 111 55 141 42 

21 63 51 62 81 46 111 54 141 45 

22 52 52 55 82 48 112 61 142 49 

23 51 53 66 83 49 113 54 143 62 

24 49 54 49 84 44 114 56 144 58 

25 44 55 48 85 56 115 47 145 62 

26 58 56 52 86 62 116 51 146 46 

27 56 57 54 87 55 117 49 147 45 

28 54 58 57 88 54 118 56 148 48 

29 45 59 48 89 53 119 55 149 51 

31 48 61 44 91 47 121 49 151 53 
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                              Research Summary 

 

The present research aims to achieve the following: 

1 – Construction of a training  program  according to the theory of 

successful  intelligence  of  biology teachers for the second grade 

intermediate. 

2 - knowledge of the impact of the training program on the competencies 

of the knowledge  economy of  biology  teachers and  higher-Order 

thinking of  their students. 

In order to achieve the second research objective, the following 

hypotheses were  formulated: 

1- There is no significant statistical difference at the level of (0.05) 

between the average  score of  the  biology teachers of the experimental 

group who were subject to the training  program  according  to the theory 

of successful  intelligence and the average  grades of  biology  teachers of 

the control group who did not undergo the training program  according to 

the  note card of  competencies of  the  knowledge  economy. 

2 - There is no significant statistical difference at the level of significance 

(0.05) between the average score of students in the experimental group 

whose teachers were subjected to the training program according to the 

theory of successful intelligence and the  average  score  of  students in 

the control group who did not subject their teachers to the training 

program in the test of  higher – order thinking. 

The researcher adopted  the  experimental design of  two  groups, one 

experimental and the other a partial control and the post-test of the 

cognitive knowledge competencies of the biology teachers and the 

higher- order  thinking  of  their students. (38) teachers and schools. The 

researcher randomly selected (14) teachers and schools for the 

experimental group. The training program was applied to them and (15) 

The sample consisted of (29) teachers and schools of biology teachers for 

the second intermediate grade. The research community for students 

reached (3160) students with (1766) students and (1394) students. 

Randomized research by (10) students for each teacher of the research 

sample The total number of students in the experimental group reached 

(140) students and the control group (150). Thus, the total number of 

students was 290 students distributed among (29) middle and secondary 

schools of alssaouira schools studied by biology teachers. . The research 
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groups of the biology teachers were satisfied with the variables (scientific 

qualification, years of service, the courses they were subjected to, and the 

skills of the knowledge economy). The students were rewarded with the 

variables (age, intelligence). 

The training  program  was construction according to the four-stage 

system input (inputs, processes, outputs, feedback) and was presented to a 

group of arbitrators to express  their opinions and make  appropriate 

adjustments. The program was designed according to the theory of 

successful intelligence on the experimental group in the training room 

equipped with tools and teaching aids in the college of Information - 

Wasit University, which included (twenty) session time (one hour and a 

half) starting from Sunday, 17 September / On Thursday, 1 October 2017 

The  researcher has prepared the research tools, the first of  which is the 

observation  card to measure the competencies of the knowledge 

economy of the biology teachers of  the  intermediate  second grade. It 

included six fields (educational and scientific competencies, personal 

competencies, communication and human relations, research, innovation, 

professional  development, , And was presented to a group of experts 

arbitrators and the  extraction  of  honesty and  consistency and thus 

became the  note  card as a final It consists of (54) paragraphs  divided 

into six  areas, the  second tool is the test of  higher-order  thinking  for 

students of the second grade average may be (37) divided between the 

three  areas (critical thinking skills, decision-making skill, thinking skills 

beyond knowledge) Verification of the validity of the test by presenting it 

to the expert  arbitrators and calculating the validity of the  building and 

the stability factor  for  each  of  the three test areas. 

 

In order to extract the results of the study, the statistical package for 

social sciences (SPSS) was used. The statistical methods (T-test, Man-

Whitney U) were used for two independent samples, Person Correlation 

Coefficient Kuder-Richardson 20), the Coefficient Cronbach Alpha 

coefficient, the coefficient of difficulty coefficient and the coefficient of 

discrimination). 

A note card was applied to the knowledge economy competencies of the 

biology teachers of the experimental group and the control as well as the 

test of higher-order  thinking for their students in the first semester of the 

academic year 2017-2018, after the statistical processing of data 
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The results showed the superiority of the biology teachers in the 

experimental  group who were  subject to the training program on the 

biology teachers in the control group who did not undergo the training 

program in the competencies of their knowledge economy, and the 

students  of  the experimental  group  students  surpassed the students of 

the control group. 

In light of this, the researcher  reached  a number of conclusions, 

recommendations and proposals. In light of this, the researcher reached a 

number of conclusions, including: 

1- The effectiveness of the training program for biology teachers prepared 

according to the theory of successful intelligence and that played a large 

role in meeting their training needs. 

2 - Include the training program on various teaching strategies for 

successful intelligence and training of biology teachers on the number of 

teaching plans and implementation in accordance with these strategies 

contributed to raising the competencies of the knowledge economy they 

have. 

 He also reached a number of recommendations, including: 

1 - Accreditation of the training program based on the theory of 

successful intelligence in the training programs of biology teachers in 

service. 

2 - Revisiting by the Ministry of Education in the training of teachers in 

service in line with their training needs and scientific and technological 

development. 
 

 The researcher suggested a number of studies to complement this 

study, including: 

1 - The impact of the training program according to the theory of 

successful intelligence of the teachers of chemistry and physics in their 

teaching skills. 

2 - The impact of the training program according to the theory of 

successful intelligence of students - teachers during their numbers in their 

teaching competencies and higher – order thinking of their students. 
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