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أثر التذريس وفق التفكير السابر في تحصيل مادة علم االحياء 

 ومهاراث التفكير االساسيت لذى طالباث
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 (١۹١ية آ، ل عمران آسورة )

 

 المشرف إقرار

أثر التدريس وفق التفكير السابر في تحصيل مادة  )ب الموسومة الرسالة ىذه إعداد أن أشيد     
 بيا تقدمت التي( عمم االحياء ومهارات التفكير االساسية لدى طالبات الصف الخامس العممي 

لمعموم  تربيةال كمية في بإشرافي جرى قد( الخطيب بسمة أنور عبد األمير) الماجستير طالبة



 طرائق) التربية في الماجستير درجة نيل متطمبات من جزء وىي بغداد جامعة/ الييثم ابن/الصرفة
 ( .الحياة عموم تدريس

 

 

 

 

 

     :  التوقيع                                                         

 فاطمة عبداألمير الفتالوي . د.أ:   االسم                                         

 0251:      /     /  التاريخ                                         

                                                                                                                                       .                                مناقشةلم الرسالة هذه أرشح ، المتوافرة التوصيات عمى بناءً 

 : التوقيع                                       

  د أسماعيل أبراهيم عمي    أ.:   االسم   

 0251:     /      /  التاريخ                                                            

 

 

 المغوي المقومقرار إ

أثر التدريس وفق التفكير السابر في تحصيل الرسالة الموسومة بـ )  ًمت لغوياأني قد قو  أشيد   
التي تقدمت بيا طالبة  األساسية لدى طالبات الصف الخامس العممي (مادة عمم االحياء ومهارات 

( الى مجمس كمية التربية لمعموم الصرفة /أبن الييثم / لماجستير ) بسمة أنور عبد االمير الخطيبا



وم الحياة ستير في التربية )طرائق تدريس عمجامعة بغداد ، وىي جزء من متطمبات نيل درجة الماج
 صالحة من الناحية المغوية .(، ووجدتيا 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع :                                                                  

 االسم :                                                                 

  0251/      /     التوقيع :                                                                 

 

 

 

 

 

 قرار الخبير العمميإ

 عمم مادة تحصيل في السابر التفكير وفق التدريس أثر أشيد باني قرأت الرسالة الموسومة بـ )     
 التربية كمية مجمس ىالالمقدمة  ( العممي الخامس الصف طالبات لدى األساسية ومهارات االحياء



 التربية في الماجستير درجة نيل متطمبات من جزء وىي ، بغداد جامعة/  الييثم أبن/ الصرفة لمعموم
 . ( الحياة ومعم تدريس طرائق)

 

 

 

 

 

 

 الخبير العممي                                                                  

 0251التاريخ :     /      /                                                         

 

 

 

 

 

 

 المناقشة لجنة إقرار

 بـ الموسومة الرسالـــة عمى اطمعنا أننا نشيد – أدنـــــــاه الموقعين المناقشـــة لجنة أعضاء – نحن    
أثر التدريس وفق التفكير السابر في تحصيل مادة عمم األحياء و مهارات التفكير األساسية لدى )

 وىي(  بسمة أنور عبد األمير)  طالبة الماجستير من المقدمة ،(طالبات الصف الخامس العممي 



 الطالبة ناقشنا وقد( الحياة عموم تدريسطرائق ) التربية في الماجستير شيادة نيل متطمبات من جزء
 بقبول نوصي وعميو ، الشيادة نيل لمتطمبات مستوفية ووجدناىا ، بيا يتعمق ما وفي محتوياتيا في

  بتقدير  الرسالة

(           .) 

     المجنة عضو                                                  المجنة رئيس

 : التوقيع                                        :               التوقيع

 االسم :د. بتول محمد جاسم            بد اهلل سممان                   د. سالم ع االسم:

   أستاذ مساعد:العممية المرتبة                               أستاذ مساعد :العممية المرتبة

 2015:      /      / التاريخ                                2015:      /      / التاريخ

                                    ( المشرف) المجنة عضو                                                  المجنة عضو

 :التوقيع                             :                          التوقيع

فاطمة عبد االمير عبد : االسم                                   د.رائد بايش كطران :  االسم
 الرضا 

 أستاذ : العممية المرتبة                                أستاذ مساعد: العممية المرتية

               0251التاريخ :        /       /                               0251/    :       /    خالتاري

 الهيثم ابن/التربية كمية عمادة مصادقة

 :التوقيع

    0251يخ :       /        / التار                      حسين عمي فهد خالد. د. م. أ:   االسم



 

 

 أ

ـــــــــداءـــــــــهــــــاإل  

  أهدي هذا الجهد المتواضع الى : 

 ..... سي أفجخارًأ به و من غابت فرحجي موذ ًوم غٌابه  من رفعت رأ 

ألى روٍح رحلت ألى حٌاة ألخلد وألصفاء ...... أبي من كان بحرًأ من ألحب وألعطاء 
 رحمه هللا

  هي قلبها قبل عٌوٌها
 
حشاؤها قبل ًدًها ...ألجي رأ  وحضوجوي أ 

طال هللا بعمرهاثشجرثي ألجي ال وي ألٌه كل حٌن ... أمي أ 
 
 ذبل وألظل ألذي أ

 سودي وعضدي ومعجمدي بعد هللا في شدثي ...... أخي وأخوأثي 

  هشغالي ووقفوأ بجاهبي وغٌابي أللذًن شاركوهي حلو ألحٌاة و مرها وصبروأ على أ 
طفاليفي كل خطوة   ..... زوجي وأ 

 قلبي ..... صدًقاثي ن  فوسعه ن  من ضاقت ألسطور من ذكره 

 خذ بٌدي في سبٌل ثحصٌل ألعلم وألمعرفة  كل من علموي حرفًا وأ 

 

 

 

 ألباحثة                                                          

 

 



 

 

 ب

 قــــــــــــــــديــــــــــــــــروت ـــــــــــرـــــــكــــــــــــــــشــ                

الحمددو لالكردد ر   رع اليددالمي  الدد و لاننددإل لألدداننإل ذ مدداص ةحوددإل مدد ا لال دد   لال دد   ل دد      

 صمى اهلل عميه وعمى آله الطيبين الطاهرين وسمم (مر  ي  طه النةإل )خات  األنةياء لال

 ل دد  الر ددالة ةالمكددرا ةإل الفاضدد تلةيددو.... يكددرانإل ا  أتلجدده ةجريددص كدد رو لأمتنددانإل  لدد  أ ددتا     

أ دو  الدإل مد  نر دو لتلجيده ه مد  جددو ل تد"  لمدا ة ل فاطمة عبد األمير الفـتووي"   الو تلر   األ تا 

 ا أص ا  ا  يجريدا ة لك خير الجراء .ه لإل م  رلاية تما قومل 

لأتنو  ةك رو  ل   ص م  ا تطاع ا  يضحإل ةجرء م  لقته اإل  ةواء آرائد  لم حظاتد  النيمة     

, لاأل دات   األااضدص ادإل الن د ,  مدا أتلجده ةكد رو لامتندانإل الي دل  الترةليدة لالنف دية م  رئا ة ق   

لددد  ال ددداو ل  لتلجيددددا  قيمدددة رحاةدددة  دددور لمدددا أةدددولس مددد  م دددالو  ل دددية ء الح ندددة الورا لددد  ألضدددا  ا 

  . ا الةحث ةخةراتد  لخ  ة تجارةد المح مي  ال ي  أمولا م 

ال  م  قوم  لدإل الم دالو  لالت دديص لالمي لمدا  لاالا دار لرةمدا   أقو  ك رو  ما ال يفلتنإل ا     

 (. اسراء ناجي كاظمورع الي   )ا دا منإل  ص الك ر راينتإل اإل , ل  تكير ةولرما 

أ دددددددد  مدددددددد   دددددددانونإل ادددددددإل مكددددددددلار ةحودددددددإل مددددددد ا ل لأخيدددددددرا ش أ دددددددجص كددددددد رو  لددددددد   ددددددددص مددددددد       

 قريع أل ةييو اإل تنوي  الم الو  لالم انو  ذ ماص م ا الةحث.

 

 

 الباحثة                                                                                 
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 ص البحثستخمم

تحصيل مادة عمم  ر التدريس وفق التفكير السابر فيهدف هذا البحث إلى التعرف عمى أثي     
  مهارات التفكير االساسية لدى طالبات الصف الخامس العممي . و االحياء

 البحث صيغت الفرضيتان الصفريتان اآلتيتان: ولتحقيق هدف    

( بين متوسط درجات طالبات 5...ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) فرق ال يوجد. 1
وفق التفكير السابر ومتوسط درجات طالبات المجموعة  عمىَّ الالتي يدرسنالمجموعة التجريبية 

 لمادة عمم األحياء . يالتحصيمختبار اإل عمى وفق الطريقة االعتيادية في َّالالتي يدرسنالضابطة 

طالبات ( بين متوسط درجات 5...ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ). 2
المجموعة  طالبات ومتوسط درجات التفكير السابرعمى وفق َّ الالتي يدرسنالمجموعة التجريبية 

 .  األساسيةمهارات التفكير ختبار إعمى وفق الطريقة االعتيادية في  َّالالتي يدرسنالضابطة 

االختبار  تاضابطة( ذاو  )تجريبيةلمجموعتين ختير التصميم التجريبي ذو الضبط الجزئي أ  و     
ختبار ختبار التحصيمي و البعدي لكل من اإل عينة البحث وتمثمت ، األساسية مهارات التفكير ا 

إلى المديرية العامة لتربية بغداد الصف الخامس العممي في )أعدادية القناة لمبنات( التابعة  طالباتب
( طالبة 27و)( طالبة تمثل المجموعة التجريبية 28، بواقع )طالبة  (55، وبمغت )الرصافة / األولى 

اء األحيكوفئت المجموعتان في متغيرات )العمر باألشهر، ودرجة عمم  ،تمثل المجموعة الضابطة 
 مهارات التفكير،  والذكاءالمعمومات السابقة في مادة عمم األحياء، لمفصل الدراسي األول، 

 (. األساسية

، وتألف األساسية ختبار مهارات التفكير ا  ختبار التحصيمي و هما اإللمبحث تم إعداد أداتين       
( منها مقالية، أما 5متعدد، و) ختيار من(  منها من نوع اإل45( فقرة، ).5ختبار التحصيمي من )اإل
ختيار من ( فقرة منها من نوع اال36، )( فقرة من 41فقد تألف من ) األساسيةختبار مهارات التفكير إ

دلة الفا كرونباخ أذ بمعا وتم حساب الخصائص السايكومتريه والثبات لهما،  مقالية( منها 5)، متعدد 
وطبقت  .(79..ختبار مهارات التفكير األساسية )ت إ( وثبا83..ختبار التحصيمي )بمغ ثبات اإل
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تم تحميل من التجربة نتهاء اإل، بعد 2.15-2.14لمعام الدراسي التجربة في الفصل الدراسي الثاني 
( لعينتين مستقمتين غير متساويتين وقد أظهرت  T –testاالختبار التائي )البيانات إحصائيًا باعتماد 

 ألساسيةفي تحصيل مادة عمم األحياء ومهارات التفكير ا اً ايجابي اً أثر ان لمتفكير السابر النتائج 
 المقترحات  لصالح المجموعة التجريبية، وقد تم وضع عدد من لطالبات الصف الخامس العممي

 ومنها: التوصيات 

عمى حث المدرسات والمدرسين عمى اعتماد التفكير السابر في التدريس في دفع الطمبة  (1
 المتعمقة بنتائج البحث . والمقترحاتالتفكير اثناء تعممهم . استعمال مهارات

 في حديثة وطرائق إستراتيجيات عمى يحتوي األحياء عمم مادة ومدرسي لمدرسات دليل إعداد (2
 . السابر التفكير وبضمنها، نجاحها إثبات تم والتي التدريس

  بالنسبة وضرورتها  االساسية التفكير مهارات بأهمية األحياء عمم مادة ومدرسي مدرسات توعية (3
 . لممطمبة

 التفكير مهارات تقيس بأسئمة الشهرية االختبارات تضمين عمى نو والمدرس المدرسات حث (4
 . تحسنه إلى ويؤدي ألتحصيمي المستوى عمى يؤثر مما الطمبة لدى التفكير ألستثارة
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 ثبت المحتويات

 الصفحة الموضوع
 أ اإلهداء
 ب وتقدير شكر 

 د - ج مستخمص الدراسة بالمغة العربية
 و -ه  ثبت المحتويات

 و ثبت المخططات 
 ح -ز ثبت الجداول 
 ح ثبت األشكال
 ي-ح ثبت المالحق

 19-1 البحث تعريف الفصل األول :                                
 1 أواًل: مشكمة البحث
 2 ثانيًا: أهمية البحث

 14 هدف البحثثالثًا: 
 14 : حدود البحث  رابعاً 

 15 :  تحديد المصطمحاتخامساً 
 69 – .2 الفصل الثاني: خمفية نظرية ودراسات سابقة                            

 .2 المحور األول : خمفية نظرية
 .2  اواًل : التفكير السابر 

 47 ثانيًا: مهارات التفكير األساسية 
 62 دراسات سابقة المحور الثاني:

 62 التفكير السابر أواًل: دراسات تناولت 
 64   االساسيةثانيًا: دراسات تناولت مهارات التفكير 

 92-.7 منهجية البحث واجراءاتهالفصل الثالث :                            
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 .7 أواًل: التصميم التجريبي 
 71 ثانيًا: تحديد مجتمع البحث واختيار عينته 

 72   أجراءات الضبط ثالثًا: 
 79 : مستمزمات البحث رابعاً 

 81 البحث  اتاأدبناء : خامساً 
 91 تطبيق التجربة إجراءات: سادساً 
 91 : الوسائل اإلحصائيةسابعاً 

 ..1-93 وتوصياته لفصل الرابع : نتائج البحث ا
 93 عرض النتائجأواًل: 
 97 تفسير النتائج ومناقشتها ثانيًا: 

 99 ثالثًا: االستنتاجات 
 100 رابعًا : التوصيات 

 ..1 : المقترحاتخامساً 
 113-1.1 المصادر

 1.1 المصادر العربية 
 111 المصادر األجنبية

 .22 -114  المالحق

  A-B مستخمص الدراسة بالمغة اإلنجميزية
 

 ثبت المخططات
 الصفحة العنوان المخطط

 .7 المجموعتين )التجريبية والضابطة(التجريبي ذو التصميم  1
 79 توزيع الحصص التدريسية االسبوعي 2
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 ثبت الجداول

 الصفحة العنوان  الجدول
 72 عينة البحث من المجموعتين التجريبية والضابطة  1

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية  2
 المعمومات السابقة لمادة عمم األحياء في متغير لمجموعتي البحث 

74 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية  3
 لمجموعتي البحث في أختبار الذكاء 

75 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية  4
 لمجموعتي البحث لمتغير العمر الزمني محسوبًا باالشهر 

76 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية  5
 لمجموعتي البحث في متغير تحصيل مادة عمم االحياء لمفصل الدراسي االول 

77 

المحسوبة والجدولية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية  6
 لمجموعتي البحث في متغير مهارات التفكير األساسية

78 

 .8 المحتوى الدراسي وفق مستويات بموم عمىتوزيع األغراض السموكية  7

 83 جدول المواصفات لالختبار التحصيمي  8
 87 فقرات اختبار مهارات التفكير األساسية وعددها ونوعها  9
القيمة التائية لدرجات المجموعتين معياري و واالنحراف الالمتوسط الحسابي  .1

 والضابطة ( في االختبار التحصيمي )التجريبية 
94 

 d 94و  n2الجدول المرجعي لدالالت  11
لدرجات المجموعتين  معياري والقيمة التائيةالمتوسط الحسابي واالنحراف ال 12

 األساسية اختبار مهارات التفكيرفي ( التجريبية والضابطة )
96 

 89 حجم األثر لممتغير المستقل في متغير التحصيل 13

 .9 قيم حجم األثر ومقدار التأثير  14
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية  15
والداللة اإلحصائية لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار 

 المحوريمهارات التفكير 

92 

 92 حجم األثر لممتغير المستقل في متغير مهارات التفكير المحوري 16

 ثبت االشكال 

 الصفحة  العنوان الشكل 

الضابطة في االختبار متوسط درجات طالبات المجموعة التجربية  1
 التحصيمي 

95 

متوسط درجات طالبات المجموعة التجربية الضابطة في اختبار مهارات  2
 التفكير األساسية 

97 

 

 ثبت المالحق

 الصفحة العنوان الممحق

 114  استبانة استطالع رأي لتحديد مشكمة البحث أ– 1

 117 المدرسات وأسماء المدارسأسماء  ب - 1

 118 كتاب تسهيل المهمة 2

الدرجات الخام لطالبات المجموعة التجريبية ألغراض التكافؤ وتحميل  أ - 3
 النتائج 

119 

الدرجات الخام لطالبات المجموعة الضابطة ألغراض التكافؤ وتحميل  ب - 3
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  اوال : مشكمة البحث  :

 تكنولوجيا فيو تتحكـ عالـ في العممية واالكتشافات والتكنولوجيا العمـ ىو عصر اليوـ العالـ    
 لذلؾ ونتيجة الحياة جوانب كافة في ومتتالية سريعة تغيرات يواجو واالتصاالت،عالـ المعمومات

 مع لمتعامؿ يؤىميـ بما القادمة األجياؿ إعداد بكيفية تتعمؽ مشكالت التربية ورجاؿ المربوف يواجو
ضرورة الممحة الومف ىنا جاءت  العصر ىذا تحديات لمواجية بو المرتبطة والتقنيات العمـ حقائؽ

 بحيث تعميميا في المتنوعة واألساليب الطرائؽ في استحداث واالستمرار العموـ بتدريس لالىتماـ
  حياتو. في وتوظيفيا الخبرات المعرفية مف الدارس فيدي  

بعض سنوات الحظت تدني مستوى  9خبرة الباحثة في تدريس مادة عمـ االحياء ولمدة  وِعبر    
الطالبات وضعؼ تحصيميف وىناؾ صعوبة لدييف في استيعاب مادة عمـ االحياء وعدـ ممارسة 

الباحثة كد ذلؾ بقياـ ُأعمى الحفظ الصـ لممادة العممية و  ميارات التفكير اثناء دراستيف حيث اعتمدف  
 الطالبات استيعاب مدى الخامس العممي في لمصؼ األحياء عمـ مادة مدرسات مف عدد بمناقشة
 مماثؿ لما الحظتو الباحثة حيث اف ىنالؾ وكاف رأييف   الدراسية لممادة تحصيميف ومستوى لممادة
 ضعؼأكدف    المدرسات مف اً كثير  اف في مادة عمـ األحياء إذ تحصيؿ الطالبات في ضعفاً 

 ماب االحتفاظ عدـ وبالتالي لممادة الصـ الحفظ عمى واعتمادىف  ،  الدراسية لممادة الطالبات استيعاب
كؿ  أكدتو ايضا دراسة ما وىذا، الدراسيّ تحصيميف في ضعؼ إلى يؤدي مما طويمة لمدة وتعممن  
 .(8022،عمي) و( 8002الشحماني ،)مف 
 رسةّدُمػ( 21 ) عمى وزعت(  أ-2) ممحؽ مفتوحة استبانو بتوجيو ًذلؾ ايضا الباحثة وعززت    

مادة عمـ األحياء   مديريةمل التابعة األعدادية و الثانوية المدارس ضمفب ( ،  -2، ممحؽ )يدرسف  
ثالثة اسئمة سؤاؿ عف  االستبانة وتضمنت االولى الرصافة/  بغداد محافظة تربيةالعامة ل

 الخامس في تدريس مادة عمـ االحياء لمصؼ ت والطرائؽ التدريسية التي تستعمؿاالستراتيجيا
 عف أخر وسؤاؿ السابر التفكير عف اـ طريقة حديثة وسؤاؿاعتيادية وىؿ ىي طريقة  العممي
 اإلجابة الميارات وبعد ىذه االحياء لمدرسات اليومية الخطط تتضمف وىؿ االساسية التفكير ميارات

 :اآلتية النتائج إلى توصمت وقد اإلجابات بتكميـ الباحثة قامت االستبانة أسئمة عف
 في مادة عمـ االحياء . األعتيادية الطريقة  يستعممف  المدرسات  مف 37%

 .معرفة عف التفكير السابرمف المدرسات ليست لدييف % 200
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يضمننونيا في خططيـ  فال التفكير األساسية بميارات معرفة مف المدرسات ليست لدييف  %  23
 .اليومية 

 لمصؼ االحياء عمـ مادة لتدريس السابر التفكير وفؽ التدريس باعتماد الباحثة ارتأت لذلؾ    
 االساسية التفكير وميارات لمطالبات التحصيمي المستوى رفع خاللو مف تأمؿ والتي العممي الخامس
 لدييف  .

 : اآلتي السؤاؿ مف خالؿ بحثيا األجابة عمى الباحثة ستحاوؿ ماتقدـ عمى وبناءا    
 لدى االساسية التفكير وميارات االحياء عمـ مادة تحصيؿ في السابر التفكير وفؽ التدريس ثرأ ما "

 "؟  العممي الخامس الصؼ طالبات

 ثانيا : أهمية البحث :
اليػػوـ ثػػورة عمميػػة وتكنولوجيػػة واسػػعة فػػي مجػػاالت الحيػػاة كافػػة وأصػػب  التقػػدـ  العػػالـواجػػو ي        

العممػػي مػػػف مميػػزات عصػػػرنا الحػػالي وىػػػو عصػػر يتميػػػز بػػالتغيرات السػػػريعة والتطػػورات اليائمػػػة فػػػي 
نفجػػار المعمومػػات" إالتغيػػرات الكبيػػرة ىػػو ماشػػاع عػػف " وأحػػد أبعػػاد ىػػذه المعرفػػة العمميػػة وتطبيقاتيػػا،

فكمية المعمومات التي تخرج مف مصادر المعرفة المتنوعػة والمتعػددة قػد تزايػدت بدرجػة كبيػرة بحيػث 
أصب  الفرد ال يستطيع السيطرة إال عمى جزء بسيط منيا فأصب  ىناؾ أىتماـ متزايد بتوجيو الجيود 

 عمىصفو أداة أساسية لممعرفة ولـ يعد ىدؼ العممية التربوية يقتصر نحو تطوير التفكير وتنميتو بو 
كسػػػابيـ التفكيػػر عمػػى قػػػدراتيـ تنميػػة الػػى تعػػػداىا بػػؿ المتداولػػة والحقػػػائؽ المعػػارؼ الطمبػػة إكسػػاب  وا 
 .( 3: 8008، الناصر وعبد حسيف)  يوـ بعد ايوم المتزايدة المعمومات مع التعامؿ حسف

 في األخيرة األونة في العالـ يشيدىا التي المتسارعة التغيرات اف (8002 ،كما أكد )ابراىيـ       
 المختمفة مجتمعاتيا في الشعوب حياة تطور الى ادى المعمومات وتدفؽ واألختراع والمعرفة العمـ
 عمى والقدرة التفكير عمى القدرة لتنمية لمطبيعة أكبر فيـ ومحاولة العموـ بتعميـ األىتماـ يتطمب مما

 لالجياؿ الجيد باألعداد باالىتماـ الإ ىذا يأتي ولف واالبتكار المشكالت حؿ في مياراتو إستعماؿ
 أصب  بؿ فقط المعمومات تحصيؿ عمى مقصورا االىتماـ يعد لـ لذلؾ المستقبؿ تحديات لمواجية
 عمى التركيز يتطمب مما المتعمميف لدى المتنوعة الميارات تنمية عمى تعمؿ أخرى بأىداؼ االىتماـ
 نقاط وفؽ األشياء بيف التمييز عمى المتعمـ تساعد العمميات ىذه إف حيث المختمفة، التفكير ميارات
 السببية العالقات عمى والتعرؼ وتقويميا وتنظيميا المعمومات تصنيؼ و بينيا واالختالؼ األتفاؽ
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صدار والتنبؤ واالستدالؿ  المختمفة التفكير ميارات تساعد كما الكافية، األدلة ضوء في األحكاـ وا 
 ( .812: 8002 ، إبراىيـ) الدرس قاعة خارج لممتعمميف اليومية الحياة مشكالت معالجة في

 عمؿ مف يتمكنوف رجاؿ أعداد ىو Piaget بياجيو يراه كما لمتربية الرئيسي اليدؼ أف وبما     
 التي العقوؿ وتشكيؿ السابقة االجياؿ بيا قامت التي القديمة االشياء اعادة وليس ، جديدة أشياء
 كانت و التربية ( Elkind، 2930:  81) وتحميؿ تمحيص دوف مف ليا يقدـ شيء كؿ التقبؿ
 تقدـ ألف أمة أي مجد عماد أنيا بؿ حضاري مجد اي اعداد في الميمة الوسائؿ مف واحدة وماتزاؿ
 بأنماطو التفكير تنمية الى الحديثة التربية اتجيت التربوي وعميو بالمسار مرىوف وتطورىا االمـ

 الدقيؽ التفكير مادة تكويف ىو التربية مف العقمي الجانب اف( ديوي جوي) يقوؿ كما اذ المختمفة
 تبدأ عمؿ أي في االنطالؽ نقطة بأف(  8008، يمةالح) ( ويشير 27: 8002، العبيدي)المنظـ 

 فرصا توفر ىي ولذلؾ التفكير تنمية ىو الحديثة المدرسة ىدؼ فأف ، واليدؼ الرؤية وضوح مف
 الى التوصؿ أجؿ مف ىدافياوأ التربية فمسفة لمناقشة التربوية بالعممية المرتبطة طراؼاأل لجميع
 الطمبة لدى والتفكير االبداع ىدؼ يتصدرىا ىداؼأ لتحقيؽ الجميع منيا ينطمؽ مشتركة قاعدة

 خالؿ مف عممية تربية الفرد بتربية العممية التربية وأىتمت (. 292: 8008، الحيمة) والمتعمميف
 الخبرات مف بمجموعة وتزويده الحياتية بالمواقؼ المتصمة العممية المعرفة وتطبيؽ العمـ طبيعة تفيـ

 لمتربية األساسية األىداؼ مف وأف( 80: 8003، عمي( ) اتجاىات ، ميارات،  معارؼ) العممية
 عمى الطمبة ومساعدة الحديثة التربوية األساليب إستعماؿ عمى القائـ بالتعميـ األىتماـ العممية
  (. 8-2: 8002، قطيط) تطبيقيا و وممارستيا التفكير ميارات أكتساب
 8001، زيتوف) العموـ وتدريس يةالعمم التربية في الزاوية وحجر اساسيا ركنا وبنيتو ويعد العمـ     
 معينة عممية فروع في تنظيميا تـ العممية الحقائؽ مف مفككة مجموعة مجرد ليس فالعمـ(  29: 

والعمـ محتوى معرفي  المنظمة العممية المعرفة مف جسـ ىو وانما ، واألحياء والفيزياء الكيمياء مثؿ
وطريقة في البحث والتفكير ليذا مف واجب معمـ العموـ أف يشجع الطمبة عمى أستخداـ عقوليـ في 

 . ( 79 -29: 8020، اهلل عطا)أكتساب المعرفة العممية الجديدة عمييـ 
أي فرد  واف اكتساب المعرفة العممية والميارات العممية لـ يعد ترفا انما ضرورة حياتية حيث اف    

ال يستطيع اف يكوف فعاال وأي مجتمع ال يستطيع أف يكوف متطورا مالـ تكف الركيزة األساسية ىي 
العمـ والتكنولوجيا وكما اف دراسة العموـ تمكف المتعمميف مف أكتساب مدى واسع مف الميارات 

ا المختمفة وكؿ مجاالتي ِعبرالعقمية والنفسحركية وتساعدىـ عمى أستكشاؼ وتفسير ظواىر الطبيعة 
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درس لممتعمميف ُف أىمية مادة العمـو وسبب تقديميا ضمف المنيج المدرسي وجعميا مادة تػىذا يبي  
 ( .203-201: 8022عمى امتداد مراحؿ تعمميـ ) عطيفة وعايدة ،

 بالطالب تعنى العممية إنما المعرفة نقؿ عمى فقط تقتصر ال العموـ تدريس عممية وليذا فأف      
 نجاح يتوقؼ وقد حياتو المختمفة مواقؼ في يتعممو ما ويوظؼ يفكر كيؼ وتعممو ووجدانيا عقميا
 لنجاح الرئيس المفتاح ىو العمـو تدريس أسموب أف إال كثيرة، عوامؿ عمى العموـ تدريس عممية
المدرسية والكتب والنشاطات العممية  المادية واإلمكانيات الدراسية فالمناىج التعميمية ، العممية

التدريس  عممية نجاح عمى تساعد كميا بالطمبة المحيطة االجتماعية والظروؼ التعميمية والوسائؿ
 في طريقة تدريسو واسموب تعميمو ىو اً متميز  العمـو مالـ يكف مدرس ولكف قد ال تحقؽ اىدافيا

 أو نقص أي عف يعوض الذي ىو المدرس الجيد أف كما كميا العوامؿ ىذه تنظيـ عف المسؤوؿ
 (.277: 8001المناىج ) زيتوف،  في تقصير
طرائؽ و أساليب تدريس متنوعة وحديثة تجعؿ المتعمـ  إستعماؿفنحف اليوـ بأمس الحاجة الى     

و استثارة تفكيره وتنمية ميارات التفكير  ًمحور العممية التعميمية ومحاولة رفع مستوى المتعمـ عمميا
عرض المحتوى المقدـ لو ولقد أكدت العديد مف  ِعبرـ األساسية عمميات العميستعمؿ لدية وجعمو 

الدراسات والبحوث في طرائؽ وأساليب التدريس الى فاعميتيا في تحسيف تحصيؿ الطمبة وأتجاىاتيـ 
 8009ودافعيتيـ وتنميتيا لمعديد مف الميارات العقمية والعممية واألجتماعية )أمبوسعيدي وسميماف،

:31. ) 
لتأكيد في العديد مف المؤتمرات التي عقدت في ىذا المجاؿ عمى أىمية التفكير وظير ا      

 في المنعقد لمتفكير السابع العالمي المؤتمر توصيات في جاء حيث وتطوير ميارات التفكير
 وتحفيزىا التفكير مف مختمفة انماط بتعمـ االىتماـ ضرورة عمى(  2993 يونيو 6-2) سنغافورة

 عمى الطمبة وتدريب الدراسي المحتوى مع وتضمينيا التفكير بميارات واالىتماـ الصؼ غرفة داخؿ
 تحديات مواجية عمى قادر جيؿ أعداد أجؿ مف اليومية حياتيـ في وتوظيفيا الميارات ىذه إستعماؿ
 (76: 2993، لمتفكير السابع العالمي المؤتمر)  والمستقبمية الحاضرة بمشكالتو والتنبؤ المستقبؿ

وكذلؾ أكدت مؤتمرات اخرى عمى أىمية طرائؽ وأساليب وأستراتيجيات تدريس العموـ بشكؿ عاـ 
 لتييئة مرحمة ي عد الثانوي التعميـ أف وتدريس عمـ األحياء في المدارس الثانوية بشكؿ خاص حيث

 عاـ بالعر  والتعميـ التربية لوزراء السابع المؤتمر عميو ماأكد وىذا الجامعية لمدراسة الطالب
 في جاء حيث مساراتو وتنويع تطويره األساسي مابعد التعميـ شعار وتحت مسقط في( ـ 8020)
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 ختالؼوا   الطمبة مستويات تبايف يراعي بما الثانوي التعميـ مسارات تنويع ضرورة المؤتمر توصيات
وكذلؾ ىناؾ الكثير (. 8020، والعموـ والثقافة لمتربية العربية المنظمة) وميوليـ ومياراتيـ قدراتيـ

المؤتمر العممي الثالث عشر تحت ومنيا مف المؤتمرات والندوات التي عقدت في داخؿ القطر 
قيـ في كمية التربية األساسية / الجامعة ُشعار )التربية نبض حي وفعؿ أنساني متجدد ( الذي أ

والطرائؽ ذار والذي أكد عمى ضرورة تطوير األىداؼ والمحتوى آ 72 -89المستنصرية مف 
واألساليب واألستراتيجيات التدريسية لمواكبة التطورات في التعميـ والتعمـ) المؤتمر العممي الثالث 

 ( .209-1:  8022عشر ،
 باليوية عتراؼباإل وثيقا ارتباطا ترتبط الحي لمكائف أساسية يةبيولوج حاجة التفكير ويعد    

 اً وأداء عقمياً  حراكا مقاصده أو أتجاىاتو عف النظر وبغض الذىني النشاط ي عد حيث لو العقالنية
 ختالؼبإ عنو معبر عقمي سموؾ الى تتحوؿ خاصة عقمية لغة عنو سيتمخض العقؿ داخؿ متبادالً 
االىتماـ العممي أزداد  و (807:  8020، عابد( )والحركي والسموكي والذىني الشعوري)  أنماطو

الثاني مف القرف العشريف السيما في عقد الثمانينات  زديادا ممحوظا في النصؼبموضوع التفكير إ
نفاؽ ا  منو،حيث تمثؿ ذلؾ في الكثير مف قوائـ التفكير والبرامج التعميمية ، وبذؿ الجيود الكبيرة ، و 

جراء الكثير مف البحوث الالزمة والتطبيقات التربوية والنفسية عمال بمبادئ ا  األمواؿ الطائمة ، و 
فادة مف طاقاتيـ االبداعية ـ التفكير عند المتعمميف ، واإلبعادىا الى تنظيالتربية اليادفة بكؿ أ

واستثمارىا مف خالؿ توفير الخدمات والبرامج التي تمبي أحتياجاتيـ وتساعدىـ عمى النمو السميـ 
ء ى،حيث أف التفكير يعتبر أداة أساسية في تحصيؿ المعرفة ، ولـ تعد النظـ التربوية تيدؼ الى مم

الطمبة بالمعارؼ والحقائؽ فقط ، بؿ تعدت ذلؾ الى العمؿ عمى تنمية وتعميـ التفكير ليتمكف عقوؿ 
وقد أصب    (.89: 8003الفرد مف التعامؿ مع متطمبات الحياة المعاصرة )ابوجادو ومحمد ،

ة واف مف يستعرض الفمسفة التربويالتفكير ىدفا تربويا تتفؽ عميو جميع األنظمة واألىداؼ التربوية 
عمى أبسط  يركز المدارس في مايجري يالحظ أنيا تركز عمى تنمية ميارات الطالب العقمية ولكف

ىذه الميارات وىي التخزيف واسترجاع المعمومات والحفظ ونادرا مايركز المدرسوف عمى ميارات 
فراد وعمى الرغـ مف قياـ اال ( 62: 8003أػخرى مثؿ التحميؿ والتنبؤ والتقويـ )عبيدات وسييمة ،

بعممية التفكير يوميا أال أف كثيرا منيـ ال يجيدوف التفكير رغـ توفر المعرفة لدييـ ويرجع السبب في 
مخزونيـ المعرفي بصورة صحيحة ومف ىنا برزت الحاجة  إستعماؿذلؾ الى عدـ قدرة الناس عمى 

(  92:  8028الى تعميـ الفرد كيؼ يتعامؿ مع مالديو مف معمومات مخزونة في دماغو ) عمواف ،
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ة الفرد يجب أف تكوف الميمة الرئيسزاؿ ىناؾ تيار مف التفكير التربوي يقوؿ أف تقوية تفكير  وال
لممدرسة وليس فقط حصيمة عرضية حيث مف الضروري أف يتعمـ الفرد كيؼ يفكر بالمشكالت التي 

-27: 8009ف،)ليبماتواجيو ويبتعد عف اعطاء االحاسيس واألستجابات السريعة ليذه المشكالت
279) . 
وأف موضوع تنمية التفكير مف الموضوعات الحديثة جدا والميمة في مجاؿ التربية والتعميـ      

ويرى عدد كبير مف صانعي القرار التربوي أىمية التركيز عمى عممية التفكير في مدارس اليوـ وأف 
مف خالؿ التفكير يتعامؿ  التربية المعاصرة تسعى لتعميـ الفرد كيؼ يتعمـ وكيؼ يفكر حيث أنو

األنساف مع األشياء التي تحيط بو في بيئتو، كما أنو في الوقت ذاتو يعالج المواقؼ التي تواجيو 
بدوف أجراء فعؿ ظاىري ، فالتفكير نشاط وتحرى واستقصاء واستنتاج منطقي نتوصؿ عف طريقو 

: 8021معطيات كانت)رزوقي وسيى  ،ف مدى الصحة والخطأ ألية الى العديد مف النتائج التي تبي  
واألحداث غير الحاضرة أي التي  األفكار والتمثيميات الرمزية لؤلشياء ستعمؿ( وىو سموؾ ي 83

يمكف تذكرىا او تصورىا أوتخيميا وقد حدثت تغيرات جذرية في المناىج وأساليب تدريسيا التي 
ىذا التغيير تركيز واض  عمى تنمية شممت األىداؼ والمحتوى وأساليب التدريس والتقويـ و رافؽ 

دراؾ أىمية التفكير وتنمي الثقة يارات التفكير تساعد الطمبة عمى إميارات التفكير حيث أف تنمية م
بأنيـ يستطيعوف تطوير ميارات التفكير المستقؿ وتزيد مف الوعي المستمر لطرؽ تفكيرىـ وطرؽ 

 (. 219 -3: 8022تفكير األخريف )مصطفى ،
 تعدد كاف وربما التفكير انواع مف واخر نوع بيف لمتمييز عدة اوصافاً  الباحثوف عمؿستإ دوق      

 وفؾ التفكير موضوع بدراسة الباحثيف اىتماـ مدى عمى الشواىد احد وتسمياتو التفكير اوصاؼ
 تعميـ منيا يقصد ال التفكير مسألة اف عمماً  ، التفكير لتعميـ الجادة المحاوالت بدأت اف منذ رموزه

 اخرى اً مواقف ىنالؾ اف كما ، منيا لالفادة المعمومات معالجة كيفية الطمبة تعميـ وانما المنطؽ
 القياـ يتطمب مما ذلؾ غير او االعتقادات او بالفيـ تتعمؽ قرارات اتخاذ او احكاـ بناء تتطمب
 لتوجيو وسائؿ و أطر جميعيا ىي و االسئمة طرح و المفاىيـ مجابية و كالتنظيـ خاصة بعمميات
 االنتباه تتمثؿ باف وانما االنتباه توجيو مسألة في ليست المشكمة اف نحو موضوع معيف اال االنتباه

 تجذب التي والوسائؿ يتقف االساليب المطموب فمذلؾ عمى المعمـ اف االتجاه نحو دوما يتوجو ال
 ووسائؿ اساليب عمى سيفوالمدر  المعمميف تدريب مف البد المتعمميف وتمنع تششتيـ لذا انتباه
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 ميايقد   التي المعمومات مع متفاعال لجعمو الطالب انتباه جذب اجؿ مف تدريسيـ في عممونيايست
 ( .2: 8002، وخشماف العبايجي)  المدرس

وينظر المعرفيوف الى التفكير عمى أنو سمسمة مف العمميات العقمية يقوـ بيا الدماغ البشري     
ألختزاف المعمومات وتذكر المعرفة المكتسبة أو ىو سمسمة مف األنشطة العقمية غير المرئية التي 

لحواس يقوـ بيا الدماغ البشري عند تعرضو لمثير يتـ أستقبالو عف طريؽ واحدة أو أكثر مف ا
الخمس " الممس ،البصر ، السمع ، الشـ ، الذوؽ" والبحث عف معنى محدد في الموقؼ التعميمي 

ليو (المشار إ Beyer)  ( و يرى باير 776 -771: 8006أو الخبرة التي يمر بيا الفرد ) محمود،
التي  ( بأف التفكير عممية تمكف الفرد مف التعمـ ذي المعنى مف خالؿ الخبرة8006في ) سعادة 

يمر بيا فأف التفكير عبارة عف مفيوـ معقد يتألؼ مف ثالثة عناصر تتمثؿ في العمميات المعرفية 
المعقدة ومعرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع مع توفر االستعدادات والعوامؿ الشخصية 

والتفكير مف وجية نظر  (20-79: 8006المختمفة والسيما االتجاىات والميوؿ )سعادة ،
(Presseisen, 1985)  ىو عممية عقمية، أو نشاط عقمي نكتسب بو معرفة ما، أو انو عممية

  (Presseisen, 1985:  64) .منظمة تيدؼ إلى إكساب الفرد معرفة ما
جديد مف خالؿ نقؿ ؿ عقمي يفيعرؼ التفكير بأنو عممية يتشكؿ بيا تمث (Solso, 1988)أما      

والتمخيص، واالستنتاج،  عقد يعزى لمعقؿ فيما يتعمؽ بالمحاكمة،ة نشاط داخمي مساطالمعمومات بو 
أنو يمثؿ  (Wilson,2002  ) في حيف يرىSolso, 1988: 42) ) والتخيؿ وحؿ المشكالت

  عممية عقمية يتـ عف طريقيا معرفة الكثير مف األمور وتذكرىا وفيميا وتقبؿ
Wilson,2002:82)). 

 يمكف النظر إلى التفكير عمى أنو:أنو ب ( (Kelley, 1998  ويؤكد     
 . مجموعة مف العمميات المعقدة التي يمكف أف تتغير باستمرار. .2
 . ميارة يمكف أف تعمـ. .8
  ( (Kelley, 1998:  66.             . نشاط عقمي يرتبط بخبرات الفرد .7
 Association for Supervision Curriculumتوصمت جمعية تنمية المناىج واألشراؼ و     
مريكية الى وجود خمسة المتحدة األ في والية ويكنسف في الواليات 2922في مايو  تقدي ع  الت

أبعاد أساسية لمتعميـ مف أجؿ التفكير وىي :) ميارات التفكير األساسية ، عمميات التفكير المركبة ، 
أو التفكير فوؽ المعرفي ( المعرفة بمجاؿ محتوى معيف ، التفكير الناقد واألبداعي ، الميتا معرفة 



                                                       البحثالفصل االول :تعريف 

 

8 

 Association Collaboration Teachingوكذلؾ تكويف الجمعية المشتركة لتعميـ التفكير 
Thinking ،( 717: 8006) محمود 

 فيو ، المدرسة في التعميمية العممية في كبير أثر لو التفكير تنمية أجؿ مف التعميـ وأف كما     
 ويعطي ، القيمية والميارية المعرفية بجوانبو المتعمميف عند التحصيؿ مستوى تحسيف عمى يعمؿ

 المتعمميف ثقة فأف ، التحصيؿ نتائج في تحسف ذلؾ يرافؽ وعندما تفكيرىـ بضبط شعوراً  المتعمميف
 التفكير أف حيث ( 71: 8028ومحمد، الحويجي) خارجيا أو المدرسة داخؿ سواء تزداد بأنفسيـ
 والتصور كاألدراؾ المعرفية بالعمميات ويتأثر يؤثر فيو لالنساف العقمي التكويف في ميماً  عنصراً 
 رزوقي) وغيرىا واألجتماعية واألنفعالية العاطفية الشخصية بجوانب ويتأثر يؤثر أنو كما ، والذاكرة
 . (89: 8021، وسيى
في التفاعؿ مع المحتوى الدراسي الذي يقدـ لو وفي  يستعممياالتفكير ىو أداة المتعمـ التي       

توليد األفكار وتحميميا، ويعمؿ المحتوى عمى تشكيؿ فكر المتعمـ وفي تحديد اتجاىاتو وبناء 
شخصيتو ، ولذلؾ كانت األمـ ومنذ القدـ تحدد اليدؼ وتعد المحتوى المالئـ ، وتضمنو خبرات 

شباع حاجات إلـ المطموبة لمدفاع عف الوطف ، معداد شخصية المتعإوحقائؽ وقيـ تعمؿ عمى 
وتكنولوجيا غير مسبوؽ برزت الحاجة لتدريب المتعمـ  المجتمع وفي ىذا العصر الذي يشيد تقدماً 

( 33-36: 8002عمى ممارسة التفكير السابر ليغدو ميارة لديو تمكنو مف مواكبة عصره )طافش ،
 فادةاإل مف المتعمـ وتمكف متنوعة مجاالت في وظؼت ومتقدمة معقدة عقمية عممية فالتفكير السابر

 جديدة افكار تكويف عمى قادرا ليصب  وأفكاره وخبراتو معارفو لتطوير الدراسي المحتوى مف
 الجانب مع راقيال التعامؿ مف اً نمط ويمثؿ أدائو تحسيف بيدؼ والمحاكمة لمتحميؿ يخضعيا
ونجد  (.8:  8020 طافش،)  المعرفية المتعمـ أبنية تنمية عمى يعمؿ وىو المحتوى في المعرفي

ومنسحبا  سمبيا فردا كونو مف الطالب الى النظر أعادة ىي ذلؾ عمى المترتبة التربوية بأف القيمة
ومتمقيا لممعرفة التي تقدـ لو الى فرد حيوي نشط فاعؿ منظـ ومدرؾ لمخبرة ومنظـ لمبيئة ولممادة 

لمتعمـ ولو سرعة خاصة في كؿ مايقوـ بو مف اداءات  التي تقدـ لو ، ويتميز بأسموب خاص بو
عممية الوصوؿ إلى  بانوالتفكير السابر  ويوصؼ (732-733: 8002ذىنية ) قطامي ، 

مف المالحظة الدقيقة ثـ اإلدراؾ الحسي وربطيا بالخبرات السابقة في الذاكرة ثـ  ءاً استدالالت بد
 (.882: 8002، ودرويش)مصطفى  سف المقترحات واالستنتاجات وفرض المبادئ
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ىػػو ذلػػؾ التفكيػػر الػػذي يزيػػد مػػف قيمػػة اإلنسػػاف وذلػػؾ  التفكيػػر السػػابر (8002)قطػػامي،وتعػػد 
بإعطػػػاء األىميػػػة لممارسػػػة عمميػػػات ذىنيػػػة وزيػػػادة خبراتػػػو المترتبػػػة عػػػف التفاعػػػؿ )البنيػػػة المعرفيػػػة( 

تطويريػػػػة ومسػػػػتواه المعرفػػػػي والتركيػػػػز عمػػػػى حيويػػػػة المػػػػتعمـ وتفاعمػػػػو ونشػػػػاطو ومرحمتػػػػو اإلنمائيػػػػة ال
 التعميميػػة العمميػػة حركػػة تطػػور عمػػى سػػاعدت التػػي التفكيػػر أنػػواع مػػفوىػػو  (733: 8002)قطػػامي،
 مػػف ـقػػي   ومحتػػوى الذىنيػػة العمميػػات مػػف عػػاؿ مسػػتوى لػػو السػػابر إيجابيػػة ، فػػالتفكير عمميػػة وجعميػػا

 مػػػف معقػػػد مسػػػتو   إلػػػى الػػػذي ال يحتػػػاج السػػػطحي التفكيػػػر أو البسػػػيط كػػػالتفكير لػػػيس فيػػػو المعػػػارؼ
( ومػػػف 287-282: 8009عميػػػؽ )عبػػػد العزيػػػز ، معرفػػػي ذىنػػػي مسػػػتو   إلػػػى أو الذىنيػػػة العمميػػػات

الخصائص التي يمتمكيا الفرد الذي يمارس التفكير العميؽ ) السابر( ىػي الفيػـ الحقيقػي لمػا يتعممػو 
بالمػػادة الدراسػػية وتعمميػػا  والدافعيػػة الداخميػػة وقدرتػػو عمػػى التفسػػير والتحميػػؿ والتمخػػيص كمػػا أنػػو ييػػتـ
 (.2: 8009واستيعابيا ويقوـ بربط االفكار النظرية بخبرات الحياة اليومية ) اليوسفي ، 

وبذلؾ يكوف مستوى التفكير السابر أرقى مف مستوى التفكيػر السػاذج ألف التفكيػر السػابر يرتقػي     
ؿ الطالػػب ويعػػود ذلػػؾ الػػى بػػالخبرة غيػػر الناضػػجة الػػي خبػػرة ناضػػجة مدونػػة مسػػيطر عمييػػا مػػف قبػػ

العمميات العقمية والوقت الذي يستغرؽ في التفاعؿ مع الميمة فكمما زادت العمميػات العقميػة الموظفػة 
وارتقػػت فػػي مسػػتواىا ، وكممػػا زاد الوقػػت المسػػتغرؽ فػػي التفاعػػؿ معيػػا كػػؿ ىػػذا يسػػاعد عمػػى االرتقػػاء 

 ( .891:  8009بالخبرة )غانـ ،
 ويػأتي ميػةالعم التربية في النشطة و الحديثة التربوية الحركات مف تعد ابرالس التفكير حركة وأف    

 يجػػري مػػا بقػػدر انػػو فتبػػي   حيػػث المتقػػدـ العػػالـ دوؿ فػػي نتائجيػػا أحرزتػػو مػػا عمػػى بنػػاء بيػػا االىتمػػاـ
 دورىػـ وأداء العمػؿ مجاؿ في عمييـ ىذا ينعكس ما بقدر السابر التفكير المتعمميف تعميـ عمى العمؿ

 التفكيػري المسػتوى تحديػد كمػا إف مجتمعػاتيـ وتطػوير تنميػة فػي ىـايس مما جيديف منتجيف بوصفيـ
  بكفاية، معيا التفاعؿ لمطالب يمكف التي لو، المالئمة الخبرة يمتمكو الطالب يساعد عمى تحديد الذي
المعرفػػػػي  االتػػػػزاف الػػػػى الوصػػػػوؿ يسػػػػاعده عمػػػػى المػػػػتعمـ تفكيػػػػر لمسػػػػتوى المالئمػػػػة الخبػػػػرة تقػػػػديـ الف

فػي  المسػتعممة( ويتضػمف التفكيػر السػابر العمميػات الذىنيػة الراقيػة 226-221: 8022)العياصرة ،
بػػأدوات التفكيػػر البسػػيطة  سػػابراً المػػتعمـ  واليكتفػػي المفكػػر تفكيػػرًا التفاعػػؿ مػػع الخبػػرات التػػي يواجييػػا 

نمػػا يوظػػؼ التفكيػػر السػػابر ا  االدراؾ واالنتبػػاه واالسػػتجابة وتغمػػؽ بػػذلؾ دائػػرة التفكيػػر و  مثػػؿ عمميػػات
فػػي فتػػرات زمنيػػة أطػػوؿ وأف أفضػػؿ وسػػيمة لتفعيػػؿ التفكيػػر السػػابر  عممياعمميػػات ذىنيػػة متعػػددة ويسػػت

ىػػو المحتػػػوى الدراسػػػي  حيػػث أف المػػػادة الدراسػػػية تمثػػؿ أفضػػػؿ وسػػػيط  يتوسػػط بػػػيف المعمػػػـ والطمبػػػة 
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درسػية مػع المػواد الدراسػية مػف حيػاتيـ الم مػدةممكنة وخاصة أف الطمبػة يقضػوف اطػوؿ مدة وألطوؿ 
 .( 732 -733:  8002ويتفاعموف مع زمالئيـ ومعممييـ وفؽ مواد دراسية محددة ) قطامي ،

التفكير السابر ال  إستعماؿف إ(  8001( كما ورد في ) أبراىيـ ،  Barrel ,1991وأشار )    
وأحد ىذه المقومات  الذكي السموؾ مقومات أمتالؾ أيضا ، ولكفواضحاً  يعني أف يكوف لدينا فكراً 

عقؿ متفت  يستمع ألفكار  فضاًل عفأمتالؾ عوامؿ الثقة بالنفس والقدرة عمى حؿ المشكالت 
األخريف وبمعنى أف المفكر الجيد يحقؽ التكامؿ بيف األفكار والوجداف ىذا التكامؿ الذي ظؿ غائبا 

القضايا الوجدانية ) أبراىيـ ، لفترات طويمة كما يتـ فييا مناقشة القضايا العقمية منفصمة عف 
(. وأف ىذا النوع مف التفكير يترؾ أثرا عمى شخصية كؿ مف الطالب والباحث وىذا 272: 8001

 ( : 8009يتمثؿ في النقاط التالية كما وردت في )عبد اليادي ووليد ،
والتفسير التفكير السابر ينمي القدرات العقمية ، وكذلؾ يجعميا أكثر فعالية في مجاؿ التحميؿ  .2

 والتأمؿ .
أف ىذا النوع مف التفكير يجعؿ الفرد قادرا عمى ربط الظواىر مع بعضيا البعض والوصوؿ الى  .8

 األسباب الحقيقية التي ادت الى ظيور ىذه الظواىر .
التفكير السابر يجعؿ كال مف المعمـ والباحث والطالب يتبعوف منيجية محددة واضحة تستند   .7

 ( 872: 8009، ووليد اليادي عبد)الى أسس منيجية البحث العممي .             

 فالتعمـ الحياة، مدى لمتعمـ ديناميكية قاعدة ىو السابر المتعمؽ التفكير الى المستند والتعمـ      
 طرح عند باستمرار ذاتياً  ينمو ديناميكياً  نظاماً  بؿ جاىزة، اجوبة مجرد ليست النشيطة والمعرفة
 فطرح االجابة، عف والبحث التساؤالت طرح عمى المستند التفكير ىو السابر فالتفكير االسئمة،
 الصحيحة، االجابة عف البحث عمى وقادراً  نشطاً  الطالب تبقي التي الجذوة تولد التي ىي التساؤالت

 لديو التفكير ميارات وتنمية الطالب، عند المعرفية البنى تشكيؿ عمى يساعد التفكير مف النوع وىذا
 او عمميات عدة مف يتكوف مياري بصورة عامة ىو عمؿ ، فالتفكير ( 26-28: 8002 ، غانـ) 

 النتيجة لتحقيؽ ضبع الى بعضيا او ضـ تجميع بعد تستعمؿ متصمة وغير متصمة معرفية ميارات
 ميارات او االساسية التفكير ميارات او العقمية بالعمميات العمميات ىذه وتسمى المطموب اليدؼ أو

 مف يتمكف مالـ انو يعتقد التي االساسية التفكير ميارات الى الفرد ويحتاج العمـ عمميات او التقصي
حيث ( 200: 8020، زيتوف) العمـ في الصعوبات مف كثيرا سيواجو فأنو فعال وممارستيا امتالكيا
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أف ميارات التفكير تمثؿ أدوات أساسية لمتفكير ، فحتى يكوف الفرد ناجحا في مدرستو أو في مينتو 
لمامو وتطبيقو ميارات معرفية أساسية وميمة مثؿ اتو فأف ذلؾ يعتمد عمى أكتسابو و إأو في حي

والتحميؿ والتقويـ ويؤكد البحث التربوي عمى أف المالحظة والمقارنة والتصنيؼ واالستنتاج والتعميـ 
مف أساليب التدريس تدعـ ميارات التفكير وتقوييا لدى المتعمميف مثؿ طرح األسئمة السابرة  عدداً 

ستعماؿو  المناقشة الفاعمة التي يتـ مف خالليا األىتماـ باألسئمة ذات التفكير العالي وىذا كمو  ا 
حسف مستوى تحصيمو األكاديمي وتنشئة مواطنيف يمتازوف بالتكامؿ يؤدي الى زيادة أداء الطالب ويت

 8006مف النواحي الفكرية والروحية والوجدانية والجسمية وتنمية قدرة األفراد عمى التفكير ) سعادة ،
ز اهلل بيا األنساف عف باقي مخموقاتو عمى ىذه األرض ( وبما أف التفكير ىبة ربانية مي  33-23: 

خريف ولكف الذي يمكف فعمو ىو تعميـ الناس ميارات التفكير أف ييب التفكير لآلفال يمكف ألحد 
( "أننا النيب  2992فنساعد بذلؾ عمى تحسيف تفكيرىـ وتتحقؽ ليـ نتائج أفضؿ ويؤكد )دي بونو

ليات تنظيـ التفكير وبيذا نعمؿ عمى توظيفو ونجعمو مثمرا أكثر مما آنما نقدـ ليـ إخريف التفكير اآل
 (.22: 8003ركناه يسير عمى نحو تمقائي غير مضبوط وغير منتظـ " )العتيبي ، لو ت

ال أف العديد مف التقارير الدولية إمطمبة لميارات التفكير إكساب وبالرغـ مف األىتماـ المتزايد ب     
، متالؾ الطمبة ليذه الميارات إ ت في ىذا المجاؿ أشارت الى تدنيالمبنية عمى نتائج دراسات أجري

( أف كؿ ما يقدـ لمطمبة في الواليات Glenn ,2000ففي ىذا الصدد أكد تقرير جوف غميف )
المتحدة األمريكية مف تعميـ في مجاؿ العموـ غير مقبوؿ بسبب عدـ قدرة الطمبة عمى تحقيؽ 
يد التمييز واألنجاز في العموـ كما أشار دليؿ أستخداـ المعايير القومية لتدريس العمـو الى أف العد

دوف مف مف المعمميف يمارسوف تعميـ العمـو معتمديف عمى حفظ الطمبة لممفاىيـ العممية بشكؿ أصـ 
أستراتيجيات حديثة لمتدريس أو األطالع عمى خبرات جديدة تمكنيـ مف  إلستعماؿمحاولة منيـ 

 (.(National Academy press ,NAP, 2000: 3التحوؿ عف النيج التقميدي 

ولقد أكدت الكثير مف الدراسات والبحوث عمى وجود عالقة بيف تدريب المتعمميف عمى ميارات    
نجازات الطمبة متعمميف حوؿ ميارات التفكير كسب إالتفكير وتحصيؿ طمبتيـ حيث يترافؽ تدريب ال

  ( D.gough, 1991ف " تعميـ ميارات التفكير يعزز األنجاز األكاديمي " ويرى دي كوؼ ) إذ إ
" اف ميارات التفكير ضرورية لؤلشخاص المتعمميف ليكونوا قادريف عمى مواكبة عالـ سريع التغيير 
وقد تكوف األكثر أىمية في عصر المعمومات الحالي وأف القابمية عمى تعمـ المعمومات الجديدة 
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يستطيع الفرد وفيميا وأدراكيا ىو أكثر مف المعرفة المحددة بالنسبة الى مواطني وعماؿ الغد" ولكي 
توجيو نفسو بشكؿ مستقؿ في كؿ العمميات التعميمية التي تحتاج الى تفكير البد مف توفر أمريف ، 

، وثانييما : أف يتمكف مف يستعمميا  أوليما :أف تكوف لديو ميارات تفكير بحيث يتفيـ معرفتو و
عمـ وتعميـ التفكير ىو مف ت ( واف اليدؼ الرئيس92-90: 8028، أساليب التفكير المختمفة) عمواف

و  تحسيف ميارات التفكير لدى المتعمميف مما يمكنيـ مف النجاح في الحياة بجوانبيا المختمفة ،
ستفياـ ، كما تزيد مف تنوع األفكار بالقدر الذي يساعد المتعمـ عمى لبحث والتساؤؿ واإلتشجع روح ا

طالؽ الى مجاالت أوسع مما يعمؿ عمى تقرير األىداؼ وتوسيع االفاؽ المعرفية ، ويدفعو نحو االن
 (.886: 8027ثراء أبنيتيـ المعرفية زيادة التعمـ النوعي لدييـ )أبو جادو ، ومحمد ، 

برات الصفية التفكير السابر وميارات التفكير يرفعاف مف درجة األثارة والجذب لمخ ستعماؿأف أ     
وينعكس بصور عديدة مف بينيا تحسيف مستوى تحصيميـ  وفاعالً  يجابياً ويجعالف دور الطمبة إ

ونجاحيـ في األختبارات المدرسية و تحقؽ األىداؼ التعميمية التي تتحمؿ المدارس والمعمموف 
:  8027مسؤوليتيا ومحصمة ىذا كمو تعود بالنفع عمى المعمـ والمدرسة والمجتمع ) جرواف ، 

 وسيمة لتحقيؽ فيو ومياراتو، التفكير لتعميـ وىريةوج ماسة حاجة ىناؾ أف سبؽ فضاًل عم ا(. 70
 التكدس المعرفي ىذا أماـ شوائب مف بو عمؽ مما المتعمـ دماغ تنقي التي المصفاة أنو كما الذات،

 إلكساب المتعمـ استراتيجيات التفكير ومنيا التفكير السابر و ستعماؿ إل الحاجة والتكنولوجي وبرزت
 تية: اآل، ألىميتة  التفكير ميارات
روحو  فتسمو خمقو، شيء كؿ أبدع الذي عزوجؿ اهلل مع لمتواصؿ المتعمـ وسيمة يعد .2

 ممارساتو. وتتطور
الفرد  حياة تستقيـ وال المفاسد، ودرء المنافع وجمب األىداؼ لتحقيؽ صالحة التفكير أداة .8

 .بدوف تفكير
المشكالت  مع والتعامؿ بو، المحيطة الظروؼ مع التكيؼ مفلمتعمـ ا يمكف السميـ التفكير .7

 .تواجيو التي والصعوبات
 تحقيؽ في عمييا يحصؿ التي والميارات المعمومات توظيؼ عمى المتعمـا يساعد التفكير .2

 .إليو يصبو النجاح الذي
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مف  وتزيد حيوية، أكثر وتجعمودؼءًا  الصفي الموقؼ ثنايا في تشيع التفكير ممارسة .1
 .عالية بإيجابية التربوية المشاغؿ وفي األنشطة، في لممشاركة حماس المتعمميف

 (86: 8002) طافش ،
وابرز العديد مف الميتميف بميارات التفكير مبررات عديدة وراء تعمـ الطمبة ليا يتمثؿ أىميا      

في تنشئة مواطنيف يستطيعوف التفكير بميارة عالية ويمتازوف بالتكامؿ مف النواحي الفكرية والروحية 
المشكالت ، كما أف  والوجدانية وتنمية قدرة االفراد عمى التفكير الناقد واالبداعي والسابر وحؿ

مف المتعمميف  عممية التعميمية وتشمؿ ىذه االىمية كالً لميارات التفكير أىمية بالنسبة إلى ال
والمعمميف ، فميارات التفكير تعمؿ عمى رفع مستوى الثقة بالنفس لدى المتعمميف وتقدير الذات 

وجيات نظر المختمفة مف لدييـ وتحرر عقوليـ مف القيود مما يساعدىـ عمى النظر في القضايا 
راء والحكـ عمييا واحتراميا ، كما تعمؿ عمى تعزيز عممية التعمـ واالستمتاع االخريف وتقييـ ىذه اآل

لمحياة ما بعد المدرسة  بيا االلماـ بالطرائؽ والوسائؿ التي تدعـ التعمـ ويصب  المتعمـ أكثر استعداداً 
ت التفكير تكمف في مساعدة المعمميف عمى االلماـ معمميف فأف اىمية مياراالى ال، أما بالنسبة 

بأنماط التعمـ المختمفة كما تعمؿ عمى زيادة الدافعية والنشاط لدييـ مما يجعؿ عممية التدريس تتسـ 
باألثارة والتعاوف بينيـ وبيف الطمبة والتخفيؼ مف التركيز عمى عممية األلقاء لممادة الدراسية وبالتالي 

 (79-73:  8028يف وزيادة ثقتيـ بأنفسيـ ) العفوف ومنتيى ،رفع معنوبات المعمم

 :اآلتيةوتأسيسا عمى ما تقدـ تمخص الباحثة أىمية البحث في النقاط 
تعد ىذه الدراسة اوؿ دراسة ) عمى حد عمـ الباحثة ( التي تناولت أثر التدريس وفؽ التفكير  .2

 ساسية . السابر في التحصيؿ مادة عمـ االحياء وميارات التفكير اال
مسايرة  مف الحاضر، الوقت في التربويوف بو ينادي لما موضوعية استجابة تشكؿ قد .8

أستراتيجيات  وتجريب التدريس، في ومياراتو بالتفكير لالىتماـ والعالمية، الحديثة االتجاىات
 . ومجاالتيا التعميمية العممية في نتائج إيجابية إلى تؤدي قد جديدة ،

المدارس  في التربوييف والمشرفيف المعمميف أنظار الدراسة مف المتوقعة النتائج توجو قد .7
 نحو ميارات التفكير كمدخؿ والتوجو التفكير السابر، التدريس وفؽ تبني إلى والجامعات،

 لمتعميـ. ومحفز أساسي
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 مشرفو منيا فيدحياء لمصؼ الخامس العممي وقد ي  لمادة عمـ اال اً تحصيمي اً ختبار الدراسة إ توفر .2
 طمبة افيد منياالساسية الذي قد ي   التفكير لميارات ختباراً وا   مادة عمـ االحياء ، ومعممو

 .لمبحث أدواتيـ إعداد تدريس عمـو الحياة عند مجاؿ في والباحثوف العميا، الدراسات
 وتجريب استراتيجيات تدريس العموـ ميداف في أخرى دراسات أماـ المجاؿ الدراسة ىذه قد تفت  .1

 في متغيرات تابعة أخرى .  جديدة

   AIM OF THE RESEARCH البحث ثالثا: هدف
 : مف كؿ في السابر التفكير وفؽ اثر التدريس عمى لمتعرؼ البحث ييدؼ 
 . العممي الخامس الصؼ لدى طالبات االحياء مادة . تحصيؿ2
  العممي . الخامس الصؼ طالبات لدى االساسية التفكير . ميارات8

 : تيتيفاآل الصفريتيف الفرضيتيف صياغة تـ البحث اىداؼ مف التحقؽ لغرض  
 طالبات متوسط درجات بيف (0.01) داللة مستوى عند احصائية داللة ذو فرؽ يوجد . ال2

 المجموعة طالبات ومتوسط درجات السابر متفكيرًا لوفق الآلتي يدرسف   التجريبية المجموعة
  .ختبار التحصيمي اإل في االعتيادية بالطريقةالآلتي يدرسف  ا الضابطة

 طالبات متوسط درجات ( بيف 0.01) داللة مستوى عند احصائية داللة ذو فرؽ يوجد . ال8
 المجموعة طالبات درجات ومتوسط السابر متفكيرل اً وفق الآلتي يدرسف   التجريبية المجموعة
   . االساسية التفكير مياراتختبار إ في االعتيادية بالطريقة اآلتي يدرسف   الضابطة

 
  LIMITATION OF THE RESEARCH البحث حدود :رابعا

 : باالتي البحث حدود تحديد يمكف
 بغداد/ تربية لمديرية في أعدادية القناة لمبنات التابعة العممي الخامس الصؼ . طالبات2

  االولى. الرصافة
المقرر  عمـ االحياء كتاب. الفصوؿ الثالث األخيرة ) الخامس ، السادس ، السابع ( مف 8

  ( وزارة التربية /جميورية العراؽ . 8022، 2) ط العممي الخامس لمصؼ
 ـ . 8021 – 8022 الدراسي العاـ مف الثاني الدراسي . الفصؿ7
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    RESEARCH TERMINOLOGY:  البحث مصطمحات : تحديد خامسا  
 فه كل من :عر  :االثر 

ر الموثر وىو إبقاء :ترؾ فيو اثرا فاالثر ماينشأ عف تأثي ثيرأأثر فيو ت" : ( بأنه8991)  الكفوي
 (. 839: 2992)الكفوي،" يءاالثر في الش
   ، والوصػػػػػوؿ الػػػػػى النتػػػػػائج المرجػػػػػوة  "القػػػػػدرة عمػػػػػى بمػػػػػوغ االىػػػػػداؼ المقصػػػػػودة، (:2002صببببببري )

نمػػاذج ىػػذا المصػػطم  فػػي المجػػاالت التعميميػػة التعمميػػة، وطػػرؽ واسػػاليب واسػػتراتيجيات و  يسػػتعمؿو 
 (.220: 8008. )صبري، "التدريس

    غيػػر مرغػػوب أو غيػػر مرغػػوب فيػػو يحػػدث فػػي المػػتعمـ نتيجػػة ت"محصػػمة  (:2002شببحاته والنرببار)
 (.88: 8007)شحاتو والنجار، .لعممية التعميـ المقصود" 

"ىػػو قػػدرة العامػػؿ موضػػوع الدراسػػة عمػػى تحقيػػؽ نتيجػػة إيجابيػػة، ولكػػف أذا انتفػػت  (:2009إبببراهي) )
)ابراىيـ .ىذه النتيجة ولـ تتحقؽ فأف العامؿ قد يكوف مف األسباب المباشرة لحدوث تداعيات سمبية" 

،8009 :70.) 
: ىػػػو التغيػػػر المعرفػػػي المقصػػػود الػػػذي يحػػػدث لػػػدى طالبػػػات المجموعػػػة التعريبببف ااررالببب  ل ثبببر

 لممتغير المستقؿ )التدريس وفؽ التفكير السابر(.ف  بية مف عينة البحث، نتيجة تعرضيالتجري
 
 :التدريس: عرفه كل من 

 األىداؼ تحقيؽ عمى المتعمميف لمساعدة المدرس يتبعيا التي اإلجراءات" :بأنه( 2002) مصطفى
 أو الكتشاؼ محاولة أو مشكمة إثارة أو أسئمة توجيو أو مناقشات اإلجراءات تكوف وقد التعميمية،

 (.26: 8007، مصطفى" )اإلجراءات مف ذلؾ غير
: "مجموعة األجراءات التي ينفذىا المعمـ داخؿ غرفة الصؼ بما  ( بأنه2002الزغمول وشاكر)

يتبعو مف خطوات متسمسمة ومترابطة وبمايقـو بو مف أنشطة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ أو مجموعة 
 (.22:  8003أىداؼ تعميمية محددة مسبقا لدى المتعمميف " ) الزغموؿ وشاكر ،

لتي يوفرىا المدرس في موقؼ تدريسي معيف "كافة الظروؼ واألمكانيات اا ( بأنه :2001عطية )
وكافة األجراءات التي يتخذىا في سبيؿ مساعدة المتعمميف عمى تحقيؽ األىداؼ المحددة لذلؾ 

 (. 81: 8002الموقؼ ") عطية ،
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" مجموعة األنشطة واإلجراءات التي يقوـ بيا المعمـ، وتظير  ( بأنه:2001) عبد السال) سمارة و
تعمـ الذي يحققو الطمبة، وبعبارة أخرى إنيا مجموعة التحركات التي يقوـ بيا آثارىا عمى نتاج ال

قيؽ األىداؼ التدريسية المعمـ في أثناء الموقؼ التعميمي والتي تحدث بشكؿ منتظـ ومتسمسؿ لتح
 (.209: 8002)سمارة والعديمي ،المحددة"
متتالية و مترابطة لتحقيؽ ىدؼ " مايتبعو المعمـ مف خطوات متسمسمة و ( بأنه : 2009كاتوت )

 ( .27:  8009او مجموعة أىداؼ تعميمية محددة " ) كاتوت ،
 إلى يؤدي أف بو يقصدو  لو اً مخطط ةرسالمد   بو قوـت تدريسي إجراء:لمتدريس ااررال  التعريف

 اليادفة األنشطة مف مجموعو عمى يشتمؿ اإلجراء وىذا المختمفة، جوانبيف في الطالبات ونمو تعمـ
 والميوؿ واالتجاىات والقيـ والميارات المعارؼ يف  إكسابمف أجؿ  ةرسوالمد   ةالطالب مف كؿ بيا يقوـ

 .المناسبة
 السابر التفكير Probe Thinking     فه كل من:عر 
 (Cashin,1976) أسػئمة توجػو انتبػاه المػتعمـ الػى خصػائص نمػط مػف التفكيػر يػنجـ عػف " : بأنه

  ”او أشػياء تعمميػػا فػػي مقػػررات أخػرى غيػػر موجػػودة فػي اإلجابػػة األوليػػة لممػػتعمـأخػرى فػػي الموضػػوع 
(Cashin,1976:3) 
(Brown,1979 )مف التعامؿ الراقػي مػع الجانػب المعرفػي فػي ًا نمطنمط مف التفكير يمثؿ :" بأنه

يجػػاد  عبػػرالمحتػػوى فيػػو يعمػػؿ عمػػى تنميػػة أبنيػػة المػػتعمـ المعرفيػػة،  تفاعمػػو مػػع القضػػايا المطروحػػة وا 
ييػػا إليتطمػػب التوصػػؿ الحمػػوؿ المناسػػبة ليػػا، ويتضػػمف التفكيػػر السػػابر البحػػث عػػف حػػؿ لممشػػكمة، و 

معاف   (.Brown,1979:3نظر في مكونات الموقؼ والخبرة التي يمر بيا الفرد " )تأماًل، وا 
(Sternberg, 1994بأنه ) باالتجاه المعرفي، الػذي يعتمػد عمػى :" أحد أنماط التفكير الذي ارتبط

مفػػػاىيـ البنيػػػة المعرفيػػػة، والتمثػػػيالت المعرفيػػػة، حيػػػث افتػػػرض أصػػػحاب االتجػػػاه المعرفػػػي اف البنيػػػة 
المعرفية ىي التي تتطور بفعؿ التفاعؿ بيف المتعمـ وما يواجيو، وليس ما يمقف لو، والمحدد فػي كػؿ 

 .(  Sternberg, 1994: 36) "النمائية التطورية التي يمر بيا ذلؾ المرحمة
 استعماؿشير الى احتراؼ المعمـ في طرح أسئمة او التفكير ينوع مف أنواع  :"( بأنه2000)بكار

عبارات لحث المتعمـ عمى االلماـ باإلجابة التي تفتقر الييا او تصحي  اجابتو األولية الخاطئة او 
الناقصة او الغامضة او السطحية او الخالية مف إعطاء دالئؿ يثبت بيا صحة اجابتو ويظؿ 
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  الحوار بيف المعمـ والمتعمـ صاحب اإلجابة األولية او االصمية حتى يعرؼ اإلجابة او يصح
 (200 :8002)بكار،" استجابتو او يكمميا او يوضحيا او يعمقيا او يثبت صحتيا

:" عممية عقمية راقية توظؼ في مجاالت متنوعة، تمكف المتعمـ مف االستفادة ( بأنه2002طافش )
مف المحتوى الدراسي لتطوير معارفو وخبراتو وأفكاره، ليصب  قادرا عمى توليد أفكار جديدة يخضعيا 

 (.33: 8002لمتحميؿ والمحاكمة، لتحسيف أدائو وصوال الى مرحمة األبداع" )طافش ،
:" عممية عقمية يستطيع الفرد مف خالليا معالجة المعمومات بطريقة راقية ( بأنه2088العياصرة )

دماجيا في بناه المعرفية واسترجاعيا بسيولة عند ال حاجة وفيميا وتسقيميا وتذويتيا واكتسابيا وا 
 (.89: 8022)العياصرة،يا"إلي

 أما عن التعريف ااررال  لمتفكير السابر
طالبػػػات الصػػػؼ الخػػػامس مكػػػف وعػػػة، ويمتن وظػػػؼ فػػػي مجػػػاالتي نمػػػط مػػػف أنمػػػاط التفكيػػػروىػػػو     

 الدراسػػػي، لتطػػػوير معػػػارفيف  وخبػػػرتيف ادة مػػػف المحتػػػوىمػػػف اإلفػػػ العممػػػي )المجموعػػػة التجريبيػػػة ( 
بيػػدؼ تحسػػيف  ةلمتحميػػؿ والمحاكمػػ توليػػد أفكػػار جديػػدة تخضػػعنياعمػػى صػػبحف قػػادرات ليوأفكػػارىف، 

يتطمب مف الطالبة استدعاء خبراتيػا المخزونػة ودمجيػا مػع الخبػرات  في مادة عمـ األحياء إذ أدائيف
 سترجاعيا عند الحاجة الييا . تيا وادماجيا في البنى المعرفية إالجديدة ومف ثـ فيميا وتسقيميا وتذوي

          
 فو كؿ مف: عر  (: Achievementالتحصيل: ) 

  Good (8922:بأنه ) المعرفة المتحققة أو الميارة الفعمية في المادة الدراسية يستدؿ عمييػا مػف "
 (.Good, 1973:64خالؿ الدرجات التي يضعيا المدرسوف لمطمبة في االختبارات")

Bartrand (8911 )مجػػػاؿ دراسػػػي عػػػاـ او  النجػػػاح الػػػذي يحػػػرزه المػػػتعمـ فػػػي  "مسػػػتوى : بأنبببه
متخصػػص، اي انػػو يمثػػؿ اكتسػػاب المعػػارؼ والميػػارات والقػػدرة عمػػى اسػػتعماليا فػػي مواقػػؼ حاليػػة او 

 (.Bartrand, 1988: 23)"مستقبمية حيث يعد الناتج النيائي لممتعمـ 
التػي يحققيػا الفػرد أو مسػتوى النجػاح الػذي يحػرزه أو يصػؿ  كتساباألدرجة بأنه :"  (2000عال) )

 (11: 8000او مجاؿ تعميمي معيف ") عالـ ، اليو في مادة دراسية 
:" مسػػػتوى الميػػػارة المكتسػػػبة او االداء المكتسػػػب مػػػف قبػػػؿ المػػػتعمـ كنتيجػػػة  ( بأنبببه2008القمبببش )

 ( 27: 8002) القمش ، لدراسة موضوع او وحدة تعميمية محددة "
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"مجموعة الحقائؽ والمفاىيـ والمبادئ والقوانيف والنظريات والميارات المكتسبة ( بأنه :2088عم  )
 (.899: 8022مف قبؿ المتعمميف كنتيجة لدراسة موضوع أو وحدة دراسية محددة ")عمي ،

 التعريف ااررال  لمتحصيل: 
التػػي تحصػػؿ عمييػػا فػػي لكميػػة ابالدرجػػة  مقاسػػةزمنيػػة مػػدة محصػػمة مػػا تتعممػػو الطالبػػة بعػػد مػػرور    
لمعرفة مدى نجاح طريقة التدريس التي تضعيا وتخطط ليا الباحثة أعدتو الباحثة   ختبار تحصيميإ

 الى درجات.  تترجـ  ارؼالطالبة مف مع عميوصؿ حلتحقؽ اىدافيا وما ت
 
 فها كل من:عر   االساسية التفكير مهارات 
 (Baker & Micheal, 1991بأنهبا ،) فػي اثنػاء دراسػتيـ  المتعممػوف: "العمميػات التػي يقػوـ بيػا

لممشػػكالت والظػػػواىر الطبيعيػػة، وعػػػد ىا مجموعػػة مػػػف القػػدرات والعمميػػػات العقميػػة الخاصػػػة والالزمػػػة 
 .(Baker & Micheal, 1991: 434) والتفكير العممي بشكؿ  صحي " لتطبيؽ طرائؽ العمـ

بمثابة  تعد منفصمة ادراكية : "عممياتبأنها( ASCD1995) المناهج لمتطوير االمريكية الرمعية
 (.892: 8009،لبنات بناء التفكير ويمكف تعميميا وتعزيزىا في المدرسة ")عبد العزيز

مجموعة مف القدرات والعمميات العقمية الخاصة التي تشتمؿ في : بأنها (8991عبد اهلل )رواشدة و 
قدرات عقمية التفكير أثناء ممارسة المنيجية العممية لفيـ الظواىر الكونية، وتوصؼ أحيانًا بأنيا 

لتمثيؿ المعمومات ومعالجتيا فيي وسائؿ التقصي واالستكشاؼ ويمكف تعمـ ىذه الميارات والتدريب 
 (829: 2992يبة، )رواشدة وخطا .عمييا

(Wilson,2002:بأنها ) مات وحفظيا " العمميات العقمية التي نقوـ بيا مف أجؿ جمع المعمو
التحميؿ والتخطيط والتقييـ والوصوؿ الى استنتاجات وصنع القرارات "  جراءاتوتخزينيا وذلؾ ِعبر إ

(Wilson,2002:85.) 
عف قصد في معالجة المعمومات عمميات محددة نمارسيا ونستخدميا ( بأنها:"2080دعمس )

كميارات تحديد المشكمة وأيجاد األفتراضات غير المذكورة في النص أو تقويـ قوة الدليؿ أو 
 (.27: 8020االدعاء")دعمس ،
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 التعريف ااررال  مهارات التفكير االساسية: 
االشياء وتصنيفيا عمميات المالحظة وترتيب المتضمنة قوـ بيا تمجموعة الميارات العقمية التي     

إجابػػػة ِعبػػػر وتقػػػاس إجرائيػػػًا  اث بقصػػػد تفسػػػير الظػػػواىر واالحػػػداثوتحميػػػؿ العالقػػػات والتنبػػػؤ باألحػػػد
 تو  الباحثة.           الذي أعد  ، ميارات التفكير االساسيةيضـ  ختبارإالطالبة عمى 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 ةــــــــابقـــــــــات ســـــــــــة ودراســـــــــة نظريـــــــــفيخم

 ة ـــــــة نظريـــخمفي المحور االول:

ا:  -  التفكير السابراوالا
 مهارات التفكير االساسية ثانياا:  -

 .  ةــــــات سابقــــدراس: المحور الثاني
 

 

  الثانيالفصل 
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 .يتضمف الفصؿ محوريف االوؿ خمفية نظرية و الثاني دراسات سابقة    
 نظريةخمفية االول : المحور 

 ميارات التفكير:والجانب الثاني التفكير السابر  الجانب االوؿ المحور جانبيفيتضمف ىذا   
 التفكير السابر :: أوالا 

 مفهوم التفكير:
زه عمى بقية المخموقات وجعؿ عقمو جعؿ ا سبحانو وتعالى االنساف خميفتو في االرض وميّ      

مدار التكميؼ وتحمؿ أعباء المسؤولية ، وحثو عمى النظر في ممكوتو بالتفكير وأعماؿ العقؿ 
ؽ ا والتبصر بحقائؽ الوجود ىي مف والتدبر وليس ىناؾ شؾ في اعماؿ العقؿ والتدبر في ما خم

االمور التي عظميا الديف االسالمي ، ألنيا وسائؿ االنساف مف اجؿ اكتشاؼ سنف الكوف و 
نواميس الطبيعة وتطويعيا لسعادتو ،كما انيا وسائمو في االستدالؿ عمى وجود الخالؽ وعظمتو 

مفيوـ التفكير مف أىـ  ُيعدما و ( ك٘ٛ: ٕٕٔٓوتوحيده ، وفي استخالص الدروس والعبر )عمواف ،
يا القراف الكريـ حتى بات التفكير تكميفا وعبادة يحض عمييا القراف الكريـ يلإالمفاىيـ التي يدعو 

 َأَوَلـْ ﴿ ويكاد المؤمف وىو يتمو كتاب ا أف كؿ أية فيو تدعو الى التفكير والتدبر ومنيا قولو تعالى 
 ﴾َتَتَفكَُّروفَ  َأَفاَل   َواْلَبِصيرُ  اأْلَْعَمى   َيْسَتِوي َىؿْ  ُقؿْ ﴿( وقولو تعالى ٛ)الرـو  ﴾َأنُفِسِيـ ِفي َيَتَفكَُّروا

ِلؾَ ﴿ وجؿّ  وكذلؾ قولو عزّ  ويشير مصطمح التفكير الى   ﴾َتَتَفكَُّروفَ  َلَعمَُّكـْ  اْْلَياتِ  َلُكـُ  المَّػوُ  ُيَبيِّفُ  َكذَ 
بصورة مباشرة أنما يمكف  اة ال يمكف مالحظتيعاؿ مف النشاط العقمي وىو عممية داخمي مستوٍ 

االستدالؿ عمييا مف خالؿ المظاىر السموكية التي يمكف قياسيا ومالحظتيا )رزوقي وسيى 
( اف التفكير سمسمة مف العمميات الذىنية التي يقوـ بيا الدماغ البشري ىو عبارة عف ٛٔ: ٕ٘ٔٓ،

ى التفكير ال تمنح مف المعمـ لممتعمـ بينما يرتبط تفاعؿ بيف عقؿ المتعمـ والمعمومات وأف القدرة عم
بالمعرفة الموجودة لديو وباىتمامو وميولو فالتفكير عممية عقمية نفسية تيتـ بمعرفة العناصر الشاممة 

 (.ٓٚ: ٕٙٓٓومعرفة العالقات في حد ذاتيا)محمود ،
الذكاء مف  رس فييا)التفكير ىو العممية التي يما عمى أف(De Bono, 2003)ويشير ديبونو     

الذكاء الموروث واخراجو الى ارض  عماؿخالليا نشاطو عمى الخبرة اي أنو يتضمف القدرة عمى است
فيعرؼ التفكير بأنو )المعالجة العقمية   (Costa2004)( أما كوستإٗ: ٕٛٓٓالواقع ()نوفؿ ،

دراؾ االمور والحكـ ىذه المعالجة بإ ِعبرلممدخالت الحسية وذلؾ لتشكيؿ األفكار وبالتالي قياـ الفرد 
 (. ٕٔ: ٜٕٓٓعمييا ()غانـ ،
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سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ  ىووالتفكير     
( والتفكير بمعناه ، .....استقبالو عف طريؽ واحدة أو أكثر مف الحواس )الممس، البصر، التذوؽ

ى في الموقؼ أو الخبرة. وقد يكوف ىذا المعنى ظاىرًا حينا وغامضا الواسع عممية بحث عف معن
معانًا ونظرًا في مكونات الموقؼ أو الخبرة التي يمر فييا  حينا آخر ويتطمب التوصؿ إليو تأماًل وا 
الفرد ولذلؾ فيو يتضمف إستكشافًا وتجريبًا ونتائجو غير مضمونة، وعندما نفكر فإننا نقوـ بمحاضرة 

د تكوف ناجحة أو قد تنتيي بإخفاؽ، والتفكير مفيوـ مجرد كالعدالة والظمـ والشجاعة محسوبة، فق
، ألف النشاطات التي يقوـ بيا الدماغ عند التفكير نشاطات غير مرئية وغير ممموسة، وما  والكـر
نشاىده ونممسو في الواقع ليس إال نواتج فعؿ الكثير سواء أكانت بصورة مكتوبة أـ منطوقة أـ 

 (.   ٜٔ-ٛٔ: ٕ٘ٔٓ)رزوقي وسيى، ة.حركي
والتفكير مفيوـ افتراضي مجرد يشير الى عممية داخمية تعزى الى نشاط معرفي تفاعمي أنتقائي    

قصدي موجو نحو حؿ مسألة ما أو اتخاذ قرار معيف أو اشباع رغبة في الفيـ أو ايجاد معنى او 
اجابة عف سؤاؿ ما أو اختراع اسموب تكيؼ جديد لـ يكف مف قبؿ والتفكير يمثؿ أعقد نوع مف 

-ٜٕٓ: ٕٓٔٓأشكاؿ السموؾ األنساني فيو يندرج ضمف أعمى مستويات النشاط الذىني )قطامي ،
ٕٔٓ.) 
صمة ويمكف تعريؼ التفكير بأنو عممية عقمية معرفية وجدانية عميا تبنى وتؤسس عمى مح     

تعميـ دراؾ والتخيؿ واالحساس ، وكذلؾ العمميات العقمية كالتذكر والالعمميات النفسية االخرى كاإل
والمقارنة و االستدالؿ و التنبؤ والتقويـ وكمما أتجينا مف المحسوس الى المجرد كمما كاف التفكير 

 :فيـو معقد يتألؼ مف ثالثة مكونات( كما واف التفكير مٜٕ: ٕٔٔٓأكثر تعقيدا )العياصرة، 
) كاالستيعاب والتطبيؽ واالستدالؿ (  عمميات معرفية معقدة )حؿ المشكالت( وأقؿ تعقيدا .ٔ

 وعمميات توجيو وتحكـ فوؽ معرفية .
 معرفة خاصة بمحتوى المادة او الموضوع . .ٕ
 استعدادات وعوامؿ شخصية ) اتجاىات ، موضوعية ، ميوؿ (. .ٖ

 (ٖٗ -ٕٗ: ٖٕٔٓ)جرواف،                                          
تعمـ والتفكير ويتمثؿ اسموب التفكير الفرد بالطريقة التي واف لكؿ فرد أسموبو الخاص في ال   

يستقبؿ بيا المعرفة والخبرة والمعمومات وبالطريقة التي ينظـ ويرتب بيا مخزونو المعرفي ، والتفكير 
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عممية تتراكـ فييا مجموعة الخبرات التي يواجييا الفرد ، وتربط عالقة قد تكوف قوية او ضعيفة بيف 
 ( . ٜٛٔ -ٜٔٔ: ٕٗٔٓخبرات )قطامي ،ىذه المعارؼ وال

 خصائص التفكير :
اف التفكير يؤثر ويتأثر بالعمميات المعرفية كاالدراؾ والتصور والذاكرة كما أنو يؤثر ويتأثر      

في التكويف العقمي لالنساف ويرى  ميماً  عنصراً  دعبجوانب الشخصية العاطفية واالنفعالية لذلؾ يُ 
 : التفكير يتميز بالخصائص اْلتية ( بأفٜٕٓٓ)العتوـ واخروف ،

 التفكير سموؾ متطور ونمائي يتغير كما ونوعا تبعا لنمو الفرد وتراكـ خبراتو . -ٔ
 التفكير سموؾ ىادؼ فيو ال يحدث في فراغ او بال ىدؼ وأنما يحدث في مواقؼ معينة .  -ٕ
 نماطا عديدة كالتفكير األبداعي والناقد والمنطقي والسابر وغيرىا.التفكير يأخذ أ -ٖ
التفكير مفيوـ نسبي فال يعقؿ لفرد ما اف يصؿ الى درجة الكماؿ في التفكير او اف يحقؽ  -ٗ

ويمارس جميع انماط التفكير ويتشكؿ التفكير مف تداخؿ عناصر البيئة التي يجري فييا ) فترة 
 التفكير( والموقؼ والخبرة .

يحدث التفكير بأشكاؿ مختمفة ) لفظية ، رمزية ، منطقية ، مكانية ، شكمية ( لكؿ منيا  -٘
 (ٖٓ:  ٜٕٓٓ) العتوـ واخروف ،                            خصوصية .
 :Types of Thinkingأنماط التفكير 

 التفكير كعمميات ذىنية أو عقمية يمكف تصنيفو ضمف مجموعات وذلؾ لتمييز كؿ نوع عف   
وعة مف األنماط المختمفة لمتفكير ، تربويوف وعمماء النفس الى مجمالاألخر وقد أشار الباحثوف و 

ستتناوؿ الباحثة مجموعة منيا والتي تعد ضمف التفكير السابر فأف التفكير السابر بطبيعتو ال 
عة مف ينطوي عمى مطالبة الفرد بممارسة نوع واحد دوف غيره مف أنواع التفكير ،فيو يضـ مجمو 

العمميات العقمية كالتفكير االستداللي و التفكير المنطقي والتفكير التأممي والتحميمي والتفكير 
 العممي:

 التفكير العممي : -1
الفرد في حياتو اليومية او في أعمالو عممو ىو نوع مف التفكير المنظـ الذي يمكف اف يست      

المينية المعتادة او في عالقو مع العالـ المحيط بو ، وىو المنيج الذي يعمؿ عمى تفسير أي ظاىرة 
بالكشؼ عف األسباب التي أدت الى حدوثيا ويعتمد ىذا النمط عمى دراسة تجريبية تاريخية لمظاىرة 
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سية والجوىرية ، ويغمب عمى عممية التفكير العممي يتـ مف خالليا الكشؼ عما ىو االسباب األسا
 (ٛٛٔ-ٖٛٔ: ٕٔٔٓالمالحظة واالستقراء واالستنتاج ) العياصرة ،

 التفكير االبداعي : -2
نشاط عقمي مركب ييدؼ الى البحث عف نواتج او حموؿ لـ تكف معروفة مف قبؿ وىو نمط     

ب الذي يستخدمو الفرد في انتاج أكبر عدد متقدـ مف التفكير يتميز بالشمولية والتعقيد وىو االسمو 
ممكف مف االفكار حوؿ المشكمة التي يتعرض ليا وتكوف ىذه االفكار مختمفة ومتنوعة ، والتفكير 
االبداعي ىو تفكير متجدد قائـ عمى أسس عممية ويتغذى مف منياج متكامؿ ومدروس وينمو 

دي الى تغيرات مرغوبة في طرائؽ التفكير و باالجتياد والجد وسعة االطالع ويثمر أفكارا نافعة ويؤ 
 (.ٜٗ-ٜٛ:  ٕٗٓٓالسموؾ ) طافش ،

 التفكير التأممي  -3
عناصر الموقؼ سواء كانت خارجية رد عمى االدراؾ السريع المفاجئ لىو التفكير الذي يساند الف    

ج في ضوء الخطط الالزمة لفيمو ، بيدؼ الوصوؿ الى النتائج التي يتطمبيا المشكؿ وتقويـ النتائ
الخطط الموضوعة ، وىذا النمط مف التفكير يعد مف التفكير الموجو اذ يوجو العمميات العقمية الى 

( بأنو ٕٔٓٓويعده كؿ مف )عبد اليادي ونادية ، ( ٖٓٔ-ٕٛٔ: ٕٕٔٓأىداؼ محددة )العفوف ،
سب الطالب نمط مف التفكير السابر التحميمي الذي يقوـ عمى التأمؿ و التحميؿ والتفسير مما يك

صفة الموضوعية وصقؿ الشخصية مف الناحية العممية وجعمو صبورا مثابرا وقادرا عمى التفسير 
 .(ٖٕٕ: ٕٔٓٓالعممي السميـ )عبد اليادي ونادية ،

 التفكير االستداللي :  -4
نوع متقدـ مف التفكير عف طريقو يستطيع الفرد الوصوؿ الى حؿ مشكمة ذىنيا ومنطقيا       

واتخاذ قرار والوصوؿ الى قانوف عاـ او قاعدة باالنتقاؿ مف الجزيئات الى الكميات او مف الكميات 
( بانو مجموعة مف Small,1991( ، كما يعرفو )ٕٗٗ: ٕٔٓٓالى الجزيئات ) ابو ناجي ، 

العقمية التي يستخدميا الفرد في تكويف وتقييـ افكاره وتقييـ البراىيف والحجج والبحث عف العمميات 
االدلة والتوصؿ الى االستنتاجات واختبار الفروض وتوليد معرفة جديدة ، كما انو القدرة عمى 
التحميؿ المنطقي واالستنتاج وادراؾ العالقات لمربط بيف االسباب والنتائج وىو يتضمف بذلؾ 

مميات التجريد والتوصؿ الى التعميمات واثبات عالقات والتوصؿ الى حموؿ لممشكالت وتقييـ ع
 ( .ٜ-٘: ٕٔٓٓاالراء واستنباط النتائج )العتيبي ،
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 التفكير المنطقي  -5
ىو التفكير الذي نمارسو عند محاولة بياف االسباب والعمؿ التي تكمف وراء االشياء ومحاولة    

انو يعني الحصوؿ عمى أدلة تؤيد أو تثبت وجية النظر التي تنفييا وأنو معرفة نتائج االعماؿ و 
عممية عقمية معرفية واعية تتمثؿ في أيجاد الروابط والعالقات بيف الظواىر أو االحداث المخزونة 
في الخزيف المعرفي لمفرد ، كما يتضمف ىذا النمط عوامؿ وخطوات وميارات متعددة يتوصؿ الفرد 

حؿ المشكمة او الموقؼ الغامض ، وقد يتوصؿ الى حؿ يتميز بالجدة واالصالة عف طريقيا الى 
 ( .ٖٔ٘: ٜٜٓٔوقد يقـو بتقويـ ىذا الحؿ وتعميمو عمى المواقؼ األخرى )قطامي ، 

 التفكير التحميمي: -6
عممية عقمية تمكف الفرد مف الفحص الدقيؽ لموقائع واالفكار والحموؿ واالشياء والمواقؼ     

اجزائيا ومكوناتيا الفرعية ، كما انو القدرة التي تؤدي باالفراد الى فيـ اجزاء الموقؼ  عمىوتقسيميا 
، وتجزئتو الى مكوناتو االصغر بما يسمح بأجراء عمميات اخرى عمى ىذه االجزاء ) كالتصنيؼ 

 ( .ٛٔ-ٚ: ٕٚٓٓالتنظيـ ..... ( وغيرىا )عامر ، ،الترتيب 
ومتسمسؿ يقوـ بتجزئة المادة التعميمية او الموقؼ الذي يمر فيو الفرد ىو تفكير منتظـ متتابع و    

اوجو الشبو واالختالؼ بيف ىذه العناصر وأدراؾ ما بينيا  او فرعية ومالحظة الى عناصر ثانوية
ة مما يساعد عمى فيـ بنيتيا والعمؿ عمى فضاًل عف  تحديد العناصر الرئيسمف عالقات أو روابط 

 .(ٜٖ: ٕٔٔٓالحقة )غباري وخالد ، تنظيميا في مرحمة
 التفكير السابر : -7

ىو احد انماط التفكير الذي ارتبط باالتجاه المعرفي وىو التفكير الذي يعتمد عمى البنية      
المعرفية والتمثيالت المعرفية ومف خاللو يتـ تطوير البنى المعرفية لمفرد عف طريؽ تفاعمو مع 

ا وليس ما يمقف بو وىو عممية ذىنية يتـ مف خالليا توليد االفكار الخبرات ومعمومات التي يواجيي
وتحميميا وتقييميا ومف خالليا يطور الفرد أبنيتو المعرفية وخبراتو ، وىو صفة مف صفات االنساف 
الناضج الذي يريد اف يتعرؼ عمى جوىر االشياء ومكنوناتيا ويجعؿ ىذا النمط مف التفكير لصاحبو 

-ٕٔٔ: ٜٕٓٓرأي )عبد العزيز ،يو بعمؽ التفكير وسداد المجتمعو حيث يشار إلمية بيف أفراد أى
ٕٔٗ.) 

مكف المتعمميف مف االنيماؾ فيو بقوة سيساعدىـ ُأف اي أسموب تعميـ يػ( ٕٛٓٓكما أشار)نوفؿ ، 
عمى اكتساب الحصيمة التعميمية المقصودة فالتفكير السابر ) العميؽ ( يزيد مف وضوح المعمومات 
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الجديدة لدى الطمبة ويساعدىـ عمى فيميا واسترجاعيا بشكؿ سريع ، ومف أفضؿ طرؽ تعميـ 
المتعمميف التفكير اتاحة الفرصة ليـ لمتوسع في المادة ، ومف خالؿ العمؿ عمى أضافة تفاصيؿ 

عف  دقيقة وشاممة لممادة أو المفاىيـ المتعممة حيث أف التفكير السابر يتيح عمميات التنبؤ والتساؤؿ
ىذه المفاىيـ  وعموما ، فأف التفكير السابر يشير الى توسيع حدود أدراكات الطالب في معنى 

 (Craik and Lochart ,1972( ولقد قاـ كريؾ ولوكيارت )  ٖٖ-ٕٖ:  ٕٛٓٓالمادة )نوفؿ ، 
بتصنيؼ التفكير حسب درجة تعقيده وعمؽ معالجتو المعرفية الى ) نمط التفكير السطحي ونمط   
تفكير العميؽ ( كما أكدا اف لكؿ فرد  في التفكير عدة مستويات لمتجييز ومعالجة المعمومات ال

وىذه المستويات ىي المستوى السطحي ، المستوى المتوسط ، المستوى العميؽ ، المستوى األكثر 
عمقا، ويتطمب مستوى التفكير العميؽ قدرات خاصة مف الفرد حتى يستطيع ممارستيا بشكؿ فعاؿ 

ؿ القدرة عمى التمييز بيف المثيرات ، وادراؾ التفاصيؿ الدقيقة لضماف المعالجة والترميز العميؽ مث
لممعمومات في الذاكرة قصيرة المدى وبالتالي القدرة عمى االسترجاع الجيد، ومف ىنا ربط العمماء 

لتفكير العميا بيف المستوى العميؽ لممعالجة ومستويات التفكير لالفراد حيث أف تطوير مستويات ا
التأممي والناقد تتطمب مف الفرد ممارسة اشكاؿ المعالجة العميقة المعتمدة عمى و كالتفكير االبداعي 

المعاني والعالقات بيف ىذه المعاني المشتقة وربطيا مع البناء الذي يمتمكو الفرد ) العتوـ وأخروف 
،ٕٜٓٓ :ٕٚ- ٕٙ.)     

التفكير السابر عممية ذىنية تسير وفؽ سمسمة مف العمميات التي  ( أفٕٔٔٓوبيف )العياصرة ،   
يتـ خالليا معالجة الموضوع وربطو بعدد كبير مف الخبرات التي تـ تخزينيا في البنية المعرفية 
لممتعمـ ويعمؿ عمى تذويتيا وادخاليا ضمف الذات ثـ يقـو بدمجيا في بنائو المعرفي حتى يصؿ الى 

يمكف أف تظير ىذه النتاجات عمى صورة أداءات ومعالجات وبنى معرفية) حموؿ جديدة وأصيمة و 
راء الباحثيف  حوؿ التفكير السابر فأصحاب االتجاه المعرفي ولقد تباينت آ (ٖٚ: ٕٔٔٓالعياصرة ،

تعمؿ البيئة عمى تفعيؿ ىذه العمميات الذىنية و بيا عمميو ذىنية يولد الطفؿ وىو مزود افترضوا أنو 
بالفطرة عند االنساف  خر أف التفكير السابر ليس موجوداً وبينما يرى اتجاه آ إستعماليامف  وتزيد

راتو اعمى أف التفكير السابر ومي البيئة ولكف كال االتجاىيف متفقاففمياراتو متعممة ومكتسبة مف 
ـ بو تحتاج الى مراف وتدريب مستمريف وىو ال يرتبط بمرحمة عمرية معينة فكؿ فرد قادر عمى القيا

خص كير وباألميارات التف إستعماؿوفؽ مستوياتو العقمية والحسية والتصورية المجردة فيو يأتي ب
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ميارات التفكير المنطقي واالستداللي والتحميمي ومف الصعب انشغاؿ الذىف بعممية التفكير السابر 
)  ر االساسيةدوف وجود الدعـ مف عمميات التفكير االخرى ومف دوف استخداـ لميارات التفكيمف 

 (.ٚٛٗ: ٕٕٔٓالسبعاوي وخشماف ،

 وتذكر ، والتنظيـ واالدراؾ كاالنتباه وراقية معقدة ذىنية عمميات يتطمب السابر التفكير أف    
 الدماغ في وتسجيميا( Coding) الفرد خبرة فترميز بجديدىا قديميا وربط المخزونة الخبرات

 وتخزينيا المعرفية الفرد أبنية في دمجيا و(  تذويتيا)  عمييا الشخصي الطابع بأضافة فاستيعابيا
ويثار ىذا النوع مف التفكير باألسئمة  جديدة خبرات مواجية عند نقميا أو الحاجة عند واستدعاىا

 الذي التفكير أنماط أحد السابر التفكير ويعد ( ٖٕٗ: ٕٔٓٓ، غانـ) وخاصة األسئمة السابرة  
 افترض حيث المعرفية التمثيالت ، المعرفية البنية مفاىيـ عمى يعتمد ،الذي المعرفي باألتجاه ارتبط

 يواجيو وما المتعمـ بيف التفاعؿ بفعؿ تتطور التي المعرفية البنية أف المعرفي األتجاه اصحاب
 ، أبراىيـ) المتعمـ بيا يمر التي التطورية النمائية المرحمة ذلؾ كؿ في والمحدد لو يمقف ما وليس

ٕٓٓ٘ :ٖٔٛ. ) 
 اً نموذجأ يعد وىو( Richard Suchman:1962)ىو  السابر أف اوؿ مف بدأ العمؿ بالتفكير     

 جاىزة اجابة عمى الحصوؿ و ىذا اليعني قبؿ المعمـ، مف التوجيو عمى المتعمـ فيو يحصؿ اً تعميمي
نما الكتاب مف مأخوذة  المشكمة مالحظة طريؽ عف المعمومات استقراء الطالب عمى يجب وا 

 ىذه مف والتثبت ليا، الجديدة الفروض وفرض ومقارنتيا، وتعميميا، وتسميتيا، وتصنيفيا، وتذكرىا،
 أوسع معنى فأعطيا( Gickmary: 1993) و( Hill: 1969) تعميميا ، وتبعو ثـ ومف الفروض
 مف ُأخر أنواعاً  سبؽ، عما فضالً  ليشمؿ( Deep Thinking) سمياه الذي السابر التفكير لمفيوـ
 ثـ ومف السديد، التفكير تسمية عميو أطمؽ فقد( Gastro) أما. العقمي الفرد نمو وحسب التفكير
 بمعناه السابر التفكير ىو الذي والتأممي، التحميمي، الذىني، التفكير أنواع معظـ ليشمؿ معناه اتسع

 ف ىما :ويشمؿ التفكير السابر جانبي (Ross, 1998:92-97. )الحالي
ما يمارسو الذىف مف تفاعؿ مع االشياء لتطوير خبرتو الفريدة ومخزونو عف العممية : وىي  .ٔ

طريؽ استدعاء الخبرات المخزنة واالعتماد عمييا لفيـ الخبرات الجديدة وتفصيميا وبيدؼ 
استيعابيا وادماجيا في ابنيتو المعرفية اعطاء الطابع الشخصي عمييا وبالتالي تغيير بنائو 

 مف خبرات جديدة .المعرفي بما يدخؿ اليو 
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المحتوى: ىو مضموف الخبرة وموارده ومعموماتو مف حقائؽ ومبادئ واتجاىات وقيـ واف عمؽ  .ٕ
المادة وقيمتيا وتنظيميا وبنيتيا المنطقية ىذه االمور تحدد طبيعة العممية الذىنية التي يراد 

نة في بنية الفرد تصيييرىا وتفعيميا بيدؼ التفاعؿ معيا وتطويرىا لكي تصبح خبرة مذوتو ومخز 
 المعرفية.

 وتتضمف عممية التفكير السابر مجموعة مف العمميات الذىنية :
 ذكر والتعداد والتسمية .تال 
 . جمع المالحظات 
 . التصنيؼ 
 . تحميؿ المعمومات او البيانات 
 . صياغة تعميـ 
 . استدالالت استرجاعية 
 (ٜ٘ٗ-ٕٜٗ: ٕٔٔٓاغة استبصارات أصيمة .          ) العياصرة ،يص 

 رت التفكير السابر :النظريات التي فس  
 النظرية السموكية : -1

 تؤكد النظرية السموكية عمى أىمية ارتباطات المثيرات باالستجابات وأف لمتعزيز والعقاب دوراً       
ألسموب تفسير  وفقاً في تشكيؿ السموؾ التعميمي ولقد ظيرت ثالثة انماط في النظرية السموكية  ىاماً 

النمط االوؿ سمي السموكية النفسية الذي عمد الى تفسير السموؾ السموؾ والمنيج العممي المتبع ، 
صنؼ ضمنو كؿ مف بافموؼ وثورندايؾ أما النمط الثاني ُمف خالؿ ربطو بالمثيرات الخارجية ويػ
ث نادى عمى دراسة مثميا واطسوف حيعنى بالعمـ نفسو ويُفيسمى بالسموكية المنيجية والذي تػ

رؼ بالسموكية التحميمية الفمسفية أو ُالسموؾ الظاىري بأساليب البحث العممي ، النمط الثالث فعػ
تحميؿ السموؾ وترجع الى سكنر حيث بدأ محاولتو ألخراج العمـ مف واطسنيتو وحؿ أزمة العمميات 

الظاىر المرتبط بو أي أنو العقمية بالمناداة بأف أي نشاط عقمي يمكف تفسيره مف خالؿ النشاط 
فعندما نصؼ حالة الفرد العقمية أو اعتقاده فأنما نصؼ ما يظير عميو او ما  يمكف تحديده سموكيا

   .(Ajzer,1991:198-199يتوقع اف يفعمو مف سموؾ في موقؼ ما )
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حيث يرى سكنر أف التفكير يعني التصرؼ بضعؼ ويعزى ىذا الضعؼ الى الضعؼ في ضبط    
و يسمى بالسموؾ  المثير ، ويشير مصطمح التفكير مف وجية نظر سكنر الى سموؾ كامؿ تـ فعال

كنر باف الحياة العقمية الضمني الذي اليمكف مالحظتو او تقويمو مف قبؿ االخريف ، وكما يرى س
لذي يعيش بداخميا ىي اختراعات تـ اختراعيا كنظير لمعالـ الخارجي الذي يحدث تحت اوالعالـ 

-ٕٕ: ٕٔٔٓغير ميـ )غباري وخالد ،عّده  طالقاارجية واف التفكير سموؾ ال يمكف إظروؼ خ
ٕٖ. ) 
( اف أصحاب االتجاه السموكي يفترضوف بأف التفكير بوجو عاـ ىو  ٕ٘ٓٓكما ذكرت ) الرحو ،   

ال يمكف  اً مضمر  اً التفكير سموكّدوف االشياء واالفعاؿ الرمزية بأخرى حقيقية وميمة ويع استبداؿ
مالحظتو كما أنو ال يمكف الوقوؼ عميو بشكؿ مباشر ، ورغـ ذلؾ فأنو يوجو ويتحكـ في االداء 

 ( .ٜٛٔ: ٕ٘ٓٓالظاىري الذي يصدر عف المرء ويمكف مالحظتو )الرحو ،
كي الى عممية التفكير انيا تشير الى العالـ الداخمي لألنساف بما فيو ينظر االتجاه السمو  كما    

مف وعي بالذات وأفكار مجردة فحيف يفكر االنساف ال يمكف مالحظة عممية التفكير ولكف يمكف 
 دّ مالحظة المظاىر الخارجية لمتفكير التي تظير كنتائج لعممية التفكير في صورة استجابة وكما يع

ىذا االتجاه التفكير السابر سموكا متعمما ويأتي ىذا التعمـ عف طريؽ االثابة أو التعزيز الذي 
نيا بنيتو يحصؿ عميو الفرد وبما أف التفكير يتضمف كؿ الخبرات التي مر بيا الفرد وتشكمت م

اوي ىذه الخبرات المعززة عندما يتعرض ألي موقؼ مثير )السبععماؿ ستالمعرفية فأنو يستطيع إ
 .(ٜٓ٘: ٕٕٔٓوخشماف ،

ىذه النظرية تقوـ عمى الربط بيف المثيرات واالستجابات ( أف ٕٔٓٓف )عبد اليادي ونادية ،وبيّ     
ومف خالؿ ىذا الربط يمكف الوصوؿ الى حموؿ تؤدي في اخر المطاؼ الى تفعيؿ التفكير السابر 

أو الضمنية ومثاؿ ذلؾ أف نطرح حيث يمكف وضع أىـ المثيرات التي تستجر االستجابات الظاىرية 
قضية او مشكمة فييا مثيرات عديدة مترابطة ويكوف ليا استجابات ، فمو طرح موقؼ يحتوي عمى 
عدة مثيرات في مجاؿ مادة عمـ االحياء ، وليكف الفرؽ بيف الحيونات الفقرية والحيوانات الالفقرية ، 

االسئمة  فتعني االستجابات التي تعد الية فيذا يعني مجموعة مثيرات اما اجابات الطمبة عف ىذه 
 حددت ىذه النظرية ذلؾ ضوء لتفعيؿ التفكير السابر الذي مف خاللو نصؿ الى حموؿ دقيقة ، وفي

 التفكير السابر: لتفعيؿ االفتراضات أبرز
 تقديـ مجموعة مف األسئمة والنماذج التي تعمؿ عمى أثارة التفكير . .ٔ
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 مبة و ردود االفعاؿ ( تنتج مف التفكير .استجابات الطمبة ) اجابات الط .ٕ
تعديؿ االجابات والمثيرات تبعا لطبيعة المشكمة المطروحة يؤدي الى تفعيؿ التفكير السابر  .ٖ

 بشكؿ منظـ وصحيح .
 تصنيؼ االجابات وتنظيميا يؤدي الى تشكيؿ التفكير العميؽ السابر.     .ٗ

 (ٚٚ-ٙٚ: ٕٔٓٓاليادي و نادية ، )عبد                                             
 انيا عمى ،والتفكير  العقمية العمميات الى تنظر السموكية النظريةف بأف ومف خالؿ ما سبؽ يتبيّ    

يتشكؿ سموؾ تعميمي يؤدي الى تفعيؿ  باالستجابة المثيرات ربطوعند  ،ومضمرة  ضمنية اجراءات
 عدة مثيرات عمى تحتوي أسئمة او قضايا طرحثارة التفكير عف طريؽ كما يتـ إ ،التفكير السابر

ويمكف االستدالؿ عف التفكير عف طريؽ االستجابات التي يقـو بيا الفرد لممثيرات التي يتعرض 
 ليا.

 النظرية الجشطالتية :  -2
أصحاب النظرية الجشطالتية بخصائص النظاـ الذي تنتظـ فيو عناصر أي ظاىرة ، ييتـ      

األجزاء التي يتكوف منيا الف الجزء يأخذ صفاتو مف الكؿ الذي ينتمي اليو ،  فالكؿ لو أىميتو عمى
ولقد درس الجشطالت جانب التعمـ االدراكي وقد اشار اصحاب ىذه النظرية الى أنو يجب معاممة 
بعض المثيرات ككميات وال يمكف تجزئتيا الى أجزاء او عناصر بدوف أف تفقد معناىا وقد وضع 

ذلؾ مفيـو االستبصار بمعنى الحؿ المفاجئ لممشكمة بدال مف التدرج أو  الجشطالتيوف بعد
التدريجي ، ويحدث التعمـ مف وجية نظر ىذه النظرية نتيجة االدراؾ الكمي لمموقؼ وليس نتيجة 

(. حيث اف الفكرة االساسية ٖ٘ٔ-ٔ٘ٔ: ٕٚٓٓادراؾ عناصر الموقؼ منفصمة )محمد ،
يختمؼ اختالفا جذريا عف اي مفيـو  اجزائو فالكؿ شيءؿ ليس مجرد مجموع لمجشطالت اف الك

تساؽ و مكوف مف أجزاء بعض اذ أف الكؿ ىو نظاـ مترابط بإويعني اضافة االجزاء بعضيا الى 
متفاعمة وىو منطقيا و معرفيا سابؽ ألجزائو ، كما وأف النظرية الجشطالتية ىي اساسا نظرية في 

ة العمميات المعرفية االخرى مثؿ االدراؾ تماماتيا الرئيسوايضا مف بيف اى التفكير وحؿ المشكالت
نظر القائمة بأف العقؿ االنساني والسموؾ االنساني ال يعدو اف الوالتعمـ وتيتـ بمحاربة وجية 

  .(Smith,1988:44-58يكونيما المجموع الكمي لسمسمة مف االرتباطات االعتباطية )
ويرى أصحاب ىذه النظرية اف التفكير يبدأ أوال باالستثارة عف طريؽ موقؼ وىذا ينشط حزمة    

مف العمميات االدراكية ذات الطبيعة العصبية النفسية تؤدي الى اعادة ترتيب وتنظيـ العمميات 
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تمؾ  االدراكية االولى عف طريؽ التفاعؿ مع بعضيا البعض ومع األثار الفكرية ، وأف التفكير ىو
 ( .ٜٛٔ: ٕ٘ٓٓالعممية الموحدة التي تنتيي بيا المشكمة )الرحو، 

ويركز اصحاب االتجاه الجشطالتي عمى فكرة الكؿ والعوامؿ الرئيسة التي تحدد الكؿ والتقارب      
 ترتيب إعادة إلى تؤدي االداركيػة والتي العمميػات مف مجموعة تنشط بحيثوالتماثؿ واالنغالؽ 

 الداخمية الضغوط و بعضيا البعض مع الدينامي التفاعؿ طريؽ عف اإلدراكية تالعمميا وتنظيـ
 تعمالف بحيث اإلدراكية والعمميات الخبػرة عػادة يتضػمف والذي المشكمة حؿ نشاط إلى نفسيا توجو
 ( .ٚٔ،  ٕٛٓٓباالستبصار) نصر ا ،  وىذا مايسمى المعرفي المجاؿ تركيب لتغير معا

نظر أصحاب االتجاه الجشطالتي أف التفكير السابر اليحدث اال بعد تعديؿ  كما أف وجية      
عميؽ في خبرات الفرد وتكويف جشطالت جديد وحتى لو بدأ الفرد بخبرات منفصمة تشبو الخبرات 
السابقة فأف وضع ىذه الخبرات في تركيبة مترابطة أثناء عممية التفكير السابر سوؼ يؤدي الى 

: ٕٕٔٓرات تتأثر بدرجة كبيرة جدأ بالسياؽ الجديد كمو )السبعاوي وخشماف ،تعديميا أي أف الخب
التفكير المنظـ بمعنى أف تنظيـ االفكار والمعمومات لو دور  عمى ( وتعتمد ىذه النظريةٕٔ٘-ٔٔ٘

 :أبرزىا عدة نقاط عمى تعتمد النظرية ىذه في تشكيؿ و تفعيؿ التفكير السابر ، إفَّ 
 .متعمؽ بشكؿ بيا التفكير الطمبة تكميؼ ثـ ومف عممية، مشكمة او مواقؼ طرح -ٔ
 .المشكمة ىذه وأجزاء العالقات تبياف -ٕ
 .حموؿ الى يؤدي الذي االستبصار طريؽ عف التفكير محاولة -ٖ
 ( ٜٕٗ:  ٜٕٓٓ) عبد اليادي ووليد ،         .تعميميا ثـ الدقيقة الحموؿ مف التأكد -ٗ

وبيذا يمكف القوؿ باف الجشطالت تؤكد عمى أىمية االستبصار لتفعيؿ التفكير السابر وأنيا تيتـ    
بأدراؾ الموقؼ بصورة كمية دوف تجزئتو الى عناصره البسيطة والتوصؿ الى الحموؿ المناسبة 

 بصورة مفاجئة .
 النظرية المعرفية :  -3

ي وتكويف المفاىيـ او تكويف المعرفة حيث أف يركز اصحاب ىذه النظرية عمى النشاط العقم     
تكويف المعرفة ىو الدور الرئيسي لمعقؿ ويتـ عف طريؽ عمميات عقمية ونشاط عقمي ينطوي عمى 

: ٕٚٓٓعمميات منطقية لمعالجة المعمومات المتوفرة و استنباط قوانيف و معمومات جديدة ) محمد ،
الذي  العقمية التراكيب في تغيراً  نظره وجية مف المعرفي، النمو( البنية( )Piaget) ( ويعدٓٗ-ٜٖ

 احداث الترابط مف الفرد يتمكف التنظيـ طريؽ عف والتكيؼ، التنظيـ: تيف ىماييتـ عف طريؽ عمم



                                                       خمفية نظرية ودراسات سابقة :الفصل الثاني

 

22 

 ُيمكِّف الذي االتجاه فيو التكيؼ أما معرفية، لبنية إجمالية صورة بيف التراكيب الصغيرة مكونة فيما
 بيف التناسؽ احداث ىو التكيؼ وظيفة فاف ثـ ومف البيئة، مع تفاعمو خالؿ وبنيات تعديؿ مف الفرد
 لنفسو وبتنظيمو نفسو، ينظـ األشياء مع بتكيفو فالفكر التنظيـ، وظيفة مع تتكامؿ واألشياء الفكر
 (.ٖٖٓ: ٕٙٓٓ)الزيات ،األشياء تراكيب يعيد

 المتعمـ فييا يتفاعؿ عممية التعمـ يفرض المعرفي، اإلتجاه أفّ ( Wakefield: 1996) يرى       
 معرفية، ذىنية عمميات طريؽ عف ويتطور العمـ وينمو منظـ، غير أو منظـ اوموقؼ خبرة مع

 تعممو اسموب يحددىا بو، خاصة خبرات بذلؾ ومطوراً  أمامو، التي المادة مع خالليا مف يتفاعؿ
 (.ٖٛ: ٕٔٔٓنقال عف )عبد المجيد ، (Wakefield,1996: 200) . وتفكيره
 بأنيا بياجيويا فعرّ المعرفية حيث  االستراتيجياتكما اكدت النظرية المعرفية عمى أىمية       
 المتغيرات مع يتعامؿ أف خالليا مفالفرد  يستطيع التي الطريقة وىي الفرد، لدى الكامنة القدرة
 البناء في ىاماً  عنصراً عّدىا  يمكف و البيئة، وبيف بينو جديدة تفاعالت حدوث أجؿ مف البيئية

 الطبيعية، لمبيئة استجابتو كيفية الحي لمكائف المتوفرة اإلستراتيجيات وتحدد الحي لمكائف المعرفي
 تعادؿ وبذلؾ كامنة تبقى أف ويمكف الظاىر السموؾ في نفسيا عف تعبر أف يمكف واإلستراتيجيات

 قابمية اكثر لكنيا لمفرد المعرفية البنية محتوى عف مستقمة المعرفيةكذلؾ االستراتيجيات و  التفكير
 ىذه فاف جديدة، معرفية استراتيجية الفرد يكتسب فعندما معرفي، محتوى اي عمى لمتعميـ

 ىذه تعالجو الذي المحتوى عف النظر بغض معالجة اي عمى تطبيقيا يمكف االستراتيجية
 الذاكرة، عمؿ واستراتيجية المعمومات، ترميز استراتيجيات عمى ىذا وينطبؽ االستراتيجية،
 لذا دقيقة، حموؿ الى والتوصؿ المشكالت حؿ وأخيراً  التفكير واستراتيجية االسترجاع، واستراتيجية

 التعمـ في الفرد استجابة فعالية مف نزيد او نحسف كيؼ ىو اليـو التربية يواجو الذي التحدي فاف
 أفَّ  مف وبالرغـ عموماً  المعرفية االستراتيجيات وفي المشكالت وحؿ والتذكر، والتفكير،

 يتـ او تكتسب اف يمكف ال أنيا إال لمفرد المعرفي البناء محتوى عف مستقمة المعرفية االستراتيجيات
 كي معرفياً  محتوى تجد اف يتعيف المعرفية العمميات فيذه معيف، محتوى بدوف تطبيقيا او تعمميا
 .(ٜٖٓ-ٖٗٓ: ٕٙٓٓ الزيات،. )خاللو فاعميتيا وتمارس تعمؿ
 ىناؾ اف عمى تؤكد( بأف النظرية المعرفية ٕٔٓٓوقد ذكر كؿ مف )عبد اليادي ونادية ،     
 فع يتـ التناسؽ وىذا المعرفي، واالدراؾ المعرفي، والبناء الحسي، البناء مف كؿ بيف متكامالً  تناسقاً 
 متكامؿ معرفي بناء تشكيؿ يمكف إذ والتوازف، والتكيؼ، التمثيؿ، عمييا يطمؽ معرفية عمميات طريؽ
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وفقا لممرحمة يجب اف يتـ وأف طرح المعمومات )سابر( متعمؽ  تفكير الى يؤدي الجوانب جميع مف
 وتؤكد ىذه النظرية عمى عدة نقاط :، العقمية التي يمر بيا الفرد 

 المرحمة العقمية لممتعمـ .تقديـ المعمومات المتعمقة بالمشكمة بما يناسب مع  .ٔ
أف تكوف المعمومات محددة وواضحة مما يمكف المتعمـ  مف استيعابيا بشكؿ صحيح  .ٕ

 وبالتالي الوصوؿ الى حموؿ دقيقة .
يمكف أف  ومحدداً  واضحاً  نموذجاً االحموؿ الصحيحة المقدمة مف قبؿ المتعمميف  عدّ يمكف  .ٖ

 يساعد في ترسيخ اركاف التفكير السابر .
 موؿ المقدمة بشكؿ منطقي عممي تساعد عمى تشكيؿ مجموعة معارؼ اخرى .أف الح .ٗ

 (ٖٕٗ:  ٕٔٓٓ،و نادية ) عبد اليادي                                             
اس الى البناء المعرفي كما أف االتجاه المعرفي يفسر التفكير عمى أنو مجموعة ما تنقمو الحو       

يؤدي الى االدراؾ المعرفي ، ويرى عمماء عمـ النفس المعرفي أف ابسط أنواع نياية االمر الذي في 
تحميؿ السموؾ ىو التحميؿ في ضوء مجموعة مف القوانيف التي ينتج عنيا ، ليذا السبب يفسر 

 أصحاب االتجاه المعرفي التفكير السابر بوصفو أحد أنواع التفكير وفقا التجاىيف :
الحسية )الحواس الخمس ( ىي التي تنقؿ المعمومات عبر القنوات االتجاه االوؿ : اف البنية 

العصبية الى البناء المعرفي ،اذ تنتج ىناؾ عمميات عقمية في كؿ مف الذاكرة القصيرة المدى 
 والذاكرة البعيدة المدى ومف ثـ تتـ العمميات العقمية مثؿ التذكر واالستدعاء والتخيؿ .

جاه بعممية التمثيؿ المعرفي اذ اف الدماغ البشري يحصؿ عمى تجاه الثاني : يعرؼ ىذا االتاال
المعمومات مف البيئة الخارجية فيأخذ منيا ما يريد وييمؿ المعمومات الباقية المتناثرة .  ) مصطفى 

 . ( ٕٛ:  ٕٗٓٓودرويش ، 
 ف االتجاه المعرفي يؤكد عمى أنو مف الممكف الوصوؿ الى التفكيربأ بذلؾ يمكف القوؿو       

المتعمؽ )السابر( عف طريؽ تشكؿ بناء معرفي متكامؿ مف جميع الجوانب عف طريؽ العمميات 
 الحسي، البناءالمعرفية مثؿ التنظيـ والتكيؼ مما يؤدي الى حدوث تناسؽ متكامؿ بيف كؿ مف 

 .المعرفي واالدراؾ المعرفي، والبناء
 تفسير في األشمؿ تعد   المعرفية النظرية أفَّ ب عمى االدبيات ترى الباحثة مف خالؿ اطالعو  
 مع التفاعؿ مف الذىف يمارسو عّما تعبير عممية ىو التفكير أفّ  عمى تؤكد فيي السابر، التفكير
لديو  الموجودة المعرفية الذي يؤدي الى تزود الفرد بخبرات جديدة تضاؼ الى البنى المحيطة البيئة
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 يتطمبالسابر  التفكير أفّ كما  .المتوافرة لمخبرات تبعاً  تتغير او ىذه البنى تزدادأف  إماوعندىا 
 قديميا وربط المخزونة، الخبرات وتذكر والتنظيـ، واالدراؾ، كاالنتباه، وراقية معقدة ذىنية عمميات
 وتخزينيا، المعرفية، الفرد بنية في وادماجيا واستيعابيا الدماغ في تسجيميا ويتـ فترمَّز بجديدىا،

 تبني تـ لذا المعرفية نظريةال عميو تؤكد ما وىذا جديدة خبرات لمواجية الحاجة عند واستدعائيا،
 .السابر التفكير تفسيرل النظرية ىذهآراء 

 خصائص التفكير السابر :
 يمتاز التفكير السابر بالتركيز والدقة المتناىية . .ٔ
التحميؿ يعتمد عمى معمومات قميمة لكي يصؿ الى نتائج وىذا يتـ عف طريؽ التعمؽ في  .ٕ

 ويحتاج الى وقت طويؿ في التفكير  .
في عدة مجاالت كما أنو تفكير عمؿ التفكير السابر يترؾ أثرا في شخصية الفرد ويست .ٖ

 تحميمي تأممي .
لو عالقة وطيدة بالفمسفات والعقيدة حيث أف ىذه الموضوعات تتعرض لمواقؼ تحتاج الى  .ٗ

 تأمؿ و تركيز.
ط اسباب الظاىرة مع بعضيا لموصوؿ الى اسباب يحتاج الى استرجاع المعمومات ورب .٘

كامنة ليا عالقة في حيثيات المشكمة او المواقؼ المراد التفكير بيا واستخالص النتائج 
 ( ٖٖٕ-ٜٕٕ: ٜٕٓٓوتصنيفيا ومراجعتيا لمتأكد مف صحتيا .     )عبد اليادي ووليد ،

 نماذج التفكير السابر  :
 تي:اذج لمتفكير السابر وىي كاْلة نم( ثالثٜٕٓٓلقد اورد )غانـ ،   

 نموذج السقراطي :اوال : ال 
تقوـ ىذه الطريقة عمى الحوار بيف المعمـ والمتعمميف يكوف ىذا الحوار عمى شكؿ سؤاؿ      

وجواب مف جانب المعمـ لممتعمميف او العكس حيث اف ىذه الطريقة تستند عمى افتراض مفاده 
الحيرة تستثير التفكير أكثر مف معرفة الخطأ حيث تبدأ مف معرفة الفرد وال يقـو المعمـ بابالغ 

 يدحض ىذه االجابة ويظؿ يقوده حتى يتأكدالب انو مخطئ بؿ يقابؿ اجابتو الخاطئة بموقؼ الط
يعجز عف االجابة ثـ يقوده الى األجابة الصحيحة ، وتتكوف ىذه الطريقة مف أربعة بأنو الطالب 
 أجزاء :
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في جعؿ المتعمـ يقرر مقترحا مبدئيا اي يسأؿ المعمـ الطالب عما اذا كاف لو معرفة سابقة  .ٔ
 الموضوع الذي سيسأؿ عنو .

 قيادة المتعمـ الى الحيرة و الشؾ في كفاية معرفتو بالجواب . .ٕ
 جعؿ المتعمـ يعترؼ بأنو ال يستطيع الخروج مف الحيرة والشؾ التي وضع بيا . .ٖ
ارشاد المتعمـ الى الحؿ بتوجيو االسئمة اليادية ، ومف الممكف اف يوظؼ المعمـ االسئمة  .ٗ

 دا في الحوار عمى الطريقة السقراطية . السابرة توظيفا جي

 نموذج تصنيف بموم في المجال العقمي :أ ثانيا :
أف اسموب صياغة السؤاؿ يؤثر في اسموب التفكير المطموب لالجابة وىذا مايطمؽ عميو      

او الطالب تدور حوؿ  معظـ االسئمة التي يوجييا المعمموفاسموب التفكير كمثير لمتفكير أف 
الحقائؽ والمعمومات وال تستثير التفكير لدييـ ومف ىنا تأتي أىمية تصنيؼ بموـ لمناحية العقمية في 
استثارة التفكير عند الطالب وبمستوياتو المختمفة وىي : تذكر ، استيعاب ، تطبيؽ ، تحميؿ ، 

مف ىذه المستويات ، ولقد صنفنيا تركيب ، تقويـ حيث يمكننا توجيو أسئمة مختمفة عند كؿ مستوى 
بموـ مرتبة ترتيبا تصاعديا بحيث ينتقؿ المتعمـ مف المستويات الدنيا لمتفكير مثؿ التذكر الى 
المستويات العميا لمتفكير مثؿ التقويـ ، واذا ترافقت استراتيجيات األسئمة التي يوفرىا ىذا التصنيؼ 

حقيقية ألستثارة  اً فأف ىذا مف شأنو اف يوفر فرص السميـ ألنواع االسئمة السابرة عماؿمع االست
 التفكير عند الطالب .

 نموذج كارن وصند :أثالثا : 
تعممي النموذج بعض المضاميف التربوية في األ Carin and Sundيذكر كارف وصند    
 :  اْلتيةتعميمي ويمكف تمخيصيا بالنقاط ال

الخاصة في بنى وأنظمة معرفية مفاىيمية  تكويف المفاىيـ العممية يتعمؽ بتنظيـ المعمومات .ٔ
 تتضمف التمييز والتجميع والتصنيؼ في مجموعات .

 تفسير المبادئ العممية ، ويتعمؽ بتفسير التعميمات واالستدالالت . .ٕ
 تطبيؽ المبادئ العممية ، يتعمؽ بتفسير الظواىر غير المألوفة والتنبؤ وعمؿ الفرضيات . .ٖ
 تتعمؽ بالسموؾ المالحظ لمطمبة . النشاطات الصريحة ) العمنية ( .ٗ
 العمميات العقمية الخفية ، تتعمؽ بعمميات التفكير الخاصة . .٘
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االسئمة المثيرة تتعمؽ باالسئمة الخاصة المتعمقة بكؿ نشاط او واجب تعميمي وىي مصممة  .ٙ
 ألثارة النشاطات العمنية والعمميات العقمية الخفية لدى االفراد )الطمبة( المتعمميف .

د كؿ مف كارف وصند أف وضع األسئمة يساعد في تكويف المفاىيـ وتفسير المعمومات وتطبيؽ ويؤك
 (ٖٔٔ-301 :ٜٕٓٓ)غانـ ،                              المبادئ .                        

فضؿ وسيمة نموذج السقراطي يؤكد عمى اف أومف خالؿ ماسبؽ ممكف أف نوضح باف األ    
تفكير المتعمـ ىي وضعو في حالة مف الحيرة والشؾ في كفاية معرفتو بالجواب فأف ىذه ألستثارة 

نموذج السقراطي تستثير التفكير أكثر مف معرفة الخطأ ثـ يقوـ المعمـ بتوجيو أسئمة الحالة وفؽ األ
نموذج تصنيؼ بموـ في المجاؿ العقمي تعتمد عمى أتقود المتعمـ الى االجابة الصحيحة ، اما 

موب التفكير كمثير لمتفكير أي أف أسموب صياغة االسئمة يؤثر في اسموب التفكير المطموب ، أس
وأما كارف وصند فأكدا بأف وضع االسئمة يساعد عمى تكويف المفاىيـ و تفسير المعمومات وتطبيؽ 

 ه االسئمة تستثير النشاطات العمنية والمقصود بيا سموؾ الطمبة والنشاطاتذالمبادئ حيث أف ى
 .العقمية الخفية بعمميات التفكير

 مراحل التفكير السابر :
التفكير السابر بثالث مجموعات وىي كما وردت في  مراحؿ يمكف تحديد      

Sternberg,1999) ) قطامي ، و (ٕٓٓٗ:)  
 استيعاب المفيـو . مرحمة .ٔ
 ة تفسير المعمومات .مرحم .ٕ
 .ة تطبيؽ المبادئ مرحم .ٖ

                                       (Sternberg,1999: 40، قطامي( )ٕٓٓٗ :ٖٗٔ) 
مراحؿ فرعية او خطوات متتابعة ومتسمسمة يسير بيا المتعمـ حتى وتتضمف المراحؿ السابقة      

يصؿ الى المرحمة االخيرة وىي مرحمة تطبيؽ المبادئ وتصبح ىذه المراحؿ بعد التدريب الكافي 
( وقد قامت الباحثة بتناوؿ المراحؿ الفرعية بصورة ٗٔٗ-ٖٔٗ،  ٕٗٓٓا ذىنيا ) قطامي ،روتين

 ضمنية بما يخدـ بحثيا و يتالئـ مع المادة العممية والمرحمة الدراسية .
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 :((Concept Comprehension:أستيعاب المفهوم أوال
النظاـ المفاىيمي لدييـ ،عف الى اثارة المتعمميف ذىنيا ،لتوسيع مساحة المرحمة تيدؼ ىذه    

 طريؽ معالجة المعمومات التي تتوفر لدييـ . ويطمب مف المتعمميف في ىذه المرحمة :
تصنيؼ المعمومات في مجموعات وذلؾ يتطمب منيـ أف يعدلوا ويغيروا ويوسعوا امكاناتيـ  .ٔ

 لما يتعمؽ بمعالجة المعمومات.
 صؿ الى معمومات جديدة عما يواجيونو.بعد او التو  عماليا فيماتكويف مفاىيـ يمكف است .ٕ

 اْلتية :وفؽ الخطوات المرحمة ويمكف تحقيؽ ىذه   
 ما وبعد قياميـ  ءيطمب المعمـ مف طالبو ذكر مجموعات االشياء التي يالحظيا عف شي

بتعداد يقوـ المعمـ بطرح اسئمة حوؿ االشياء التي يالحظيا الطمبة والتي تعمؿ عمى أثارة الطمبة 
 حوؿ موضوع الدرس أو القضية المثارة ومف ىذه االسئمة:

 ؟مالذي تالحظو .....  -
  ؟مف يصؼ مايحسو في..... -
 ؟مالذي جعمؾ تعدد .... -

 الى طرؽ عديدة لوصؼ االشياء ثـ وضع ىذه االشياء  يقوـ المعمـ بمناقشة طالبو لموصوؿ
وفؽ أصناؼ تجمعيا خصائص وتتعدد أوجو التصنيؼ بتعدد االبعاد التي تتوفر في االشياء 
ووضع االشياء المشتركة ضمف مجموعات عمى اساس التشابو واالختالؼ ، ومف األسئمة التي 

 يطرحيا المعمـ ليساعد الطمبة عمى تصنيؼ االشياء :
 ؟لعالقة ......ما -
 ؟ماالمشترؾ ..... -
 ؟ما االختالؼ .......... -
 ؟ما التشابو ............. -

  يطمب المعمـ مف الطمبة بتسمية او ترميز المجموعات ، وعمى الطمبة أثناء ىذه العممية أف
ؤاؿ الذي يطرحو المعمـ ىنا : بعد سيعيدوا عممية جمع العناصر وتطوير مجموعة جديدة ، ال

 جميع االشياء او المواد في مجموعات فما االسـ الذي يقترح ليذه المجموعة ؟أف قمت بت
 :ثالث مراحؿ فرعية  المرحمةوتضـ ىذه 
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 (: Remember and Calculation) والتذكر مرحمة التعداد .ٔ
حواس المتعمـ قنوات المعرفة لديو مثؿ )البصر ، السمع ،  استعماؿ المرحمة عمى ىذه تعتمد       

 قناة مف ويزداد تفاعؿ المتعمـ مع الخبرات المحيطة عندما يستعمؿ اكثر (الشـ ، الذوؽ ، الممس 
 كممات تتضمف واف ىذه المرحمة  الخبرة، و والتعمـ لمتفكير مصدراً  وأكثر مف حاسة حتى تصبح

الكممات  هبرات المخزونة لدى المتعمـ عمى شاشة الذىف وىذتساعد عمى استحضار الخ مفتاحية
 عيف ( . أذكر، عدد، المعمـ عند طرح وىي) عمميايست

 ( : Classification in Groups) مجموعات في التصنيؼ مرحمة .ٕ
يصنفوا او يضعوا االشياء او المواد ضمف مجموعات بحيث  فيقوـ الطمبة في ىذه المرحمة أ       

تتضمف خصائصيا العامة ، ويتعمـ الطمبة في ىذه المرحمة ميارة تصنيؼ االشياء ذات العالقة في 
 مجموعة واحدة و تسمى أيضا بمرحمة التجميع .

 (:Naming Things)والعنونة التسمية مرحمة .ٖ
 جديدة مجموعة تطوير أو العناصر جمع عممية يعيدوا أف العممية ىذه أثناء الطمبة عمى       

 تحت العناصر كؿ تندرج حتى العممية ىذه تستمر اف وينبغي جديدة معايير تبني ىذا ويستدعي
:  ٕٔٔٓ( ) العياصرة ، ٖٗٗ-ٖٔٗ:  ٕٗٓٓالطمبة.    ) قطامي ،  لدى قبولو ويتـ ما أسـ
 . (ٖ٘ٔ-ٖٗٔ:  ٜٕٓٓ( )غانـ ، ٙٔٔ-ٜٜ

 (  :Data Explanation)المعمومات تفسير: ثانياا 
وتعتمد عمى  والتعميـ، واالستدالؿ، التفسير، تتضمف العقمية التي العمميات عمى المرحمةىذه  تبنى 

المعمومات عف طريؽ تحديد  بيف تربط التي العالقة شرح الفقرات التي تـ تعرؼ عمييا وتفسير
 . أسبابيا والوصوؿ الى االستدالالت التي تكمف وراء ىذه العالقات السببية 

 : اْلتية الخطوات وفؽ المرحمة  ىذه تحقيؽ ويمكف
  كمنبيات تقود الطمبة الى التعرؼ عمى معالـ وخصائص  ُتعدّ يقوـ المعمـ بطرح األسئمة التي

 المعمـ : ماىي الخصائص الرئيسة ؿمعينة في المعمومات والبيانات التي يتـ اختيارىا كأف يسأ
 التي يتميز بيا ..........؟ 

  يطمب المعمـ مف الطمبة أف شرح الفقرات وربط النقاط بعضيا ببعض ثـ يقوـ المعمـ بالتعرؼ
عمى أساس العالقة التي تـ اعتمادىا في ربط األشياء معا .ويمكف لممعمـ أف يطرح االسئمة 

 التالية :
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 ؟تتشابو .......ىؿ تتشابو ..... وكيؼ  -
 ؟ىؿ تختمؼ .... وكيؼ تختمؼ ......... -
 ؟لماذا ........  -
 ؟مالعالقة ........... -

  يقوـ المعمـ بمساعدة الطمبة لموصوؿ الى تخمينات واستدالالت تتطمب منيـ الذىاب الى ماوراء
ستنتاجات المبنية عمى استدالالت مرتبطة الالمعمومات المتوفرة لدييـ والوصوؿ الى ا

 :اْلتية يطرح المعمـ االسئمة سيا ، ولموصوؿ الى االستدالالت و بالمعمومات نف
 ماذا يعني ىذا ؟ -
 ؟ماذا تستنتج ............ -
 ؟ماذا يخطر في بالؾ ........ -

 ثالث مراحؿ فرعية : المرحمةوتتضمف ىذه 
  ( :Recognizing the Main Relationships) مرحمة تحديد العالقات الرئيسية  .ٔ

ف بعضيا، مع وربطيا األشياء تحديد عمىرحمة الم ىذه تعتمد        االشياء المختمفة   وصؼ وا 
األخر وأف ميمة  باألشياء تربطو التي العالقات معرفة تمت إذا إال صحيحاً  او تاماً  اليكوف
في تفسير البيانات والمعمومات التي  ىمة جزئيةاـ مسىاالعالقات ميمة ذىنية توظؼ لتستحديد 

ىنية التي يمارسيا في تعاممو مع الخبرات التي ذيتعامؿ الطالب معيا بيدؼ تطوير ميمات ال
 .تتضمف خبرات ومعمومات 

 (: Discovering New Relationships)  جديدة عالقات اكتشاؼ مرحمة  .ٕ
 الموجودة األشياء ترتبط“: مفادىا التي الفرضية عمى الفرعية المرحمة ىذه وتعتمد      

 الكشؼ او عامة، عالقات مف بينيا ما اكتشاؼ مف البد تفسيرىا، لنا يتسنى وحتى بعالقات،
أف ميمة أكتشاؼ العالقات تتضمف ميمات  ”والمعمومات األشياء بيف الضمنية العالقات عف

عديدة فيجب عمى الطمبة معرفة أف ىناؾ عالقات عامة بيف المواد واالشياء وعمييـ تحديد 
 االشياء التي يمكف اف تكوف بينيا عالقات ومعرفة ىذه العالقات عموما .

 (: Reasoning) استدالالت الى مرحمة الوصوؿ .ٖ
 فانو معيا يتفاعؿ او يالحظيا، التي باألشياء ترتبط وخبرات معرفة فم لديو بما المتعمـ إفَّ        
نَّو والمعرفة، التوازف حالة الى الوصوؿ بيدؼ المستوى مختمفة استدالالت تطوير الى يميؿ  وا 
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 لموصوؿ الالزمة الخبرات تحديد الى يحتاج لذلؾ المعطيات، ماوراء الى استدالالت الى يتوصؿ
 الذي لممستوى المعيار وتحديد المجاؿ الذي ينحصر فيو تفكير المتعمـ ،استدالالت وتحديد  الى
االستدالؿ ومف ثـ ربط االستدالالت باالدلة واالفكار المتوافرة لدى  قبوؿ او رفض يتـ عنده

 المتعمميف لمحكـ عمى مستواىا.
 ( ٕٙ٘:  ٕٗٔٓ( و) قطامي ، ٓ٘ٗ-ٜٗٗ: ٕٔٔٓ) العياصرة ،                       

 ( Principles Application) المبادئ تطبيق: لثاا ثا
تعنى ىذه المرحمة بتطبيؽ المبادئ لشرح الظواىر الجديدة ) ويقصد بذلؾ التنبؤ بالنتائج        

المستقبمية مف الشروط والظروؼ القائمة الحالية ( وتتبع ىذه االستراتيجية بنشاطات االستراتيجية 
اليو مف  السابقة والمتضمنة تفسير المعمومات الى نشاطات استراتيجية وتطبيؽ ما يتـ الوصوؿ

مبادئ وتسعى ىذه االستراتيجية الى رفع وزيادة مستوى معالجات الطمبة وتطوير أنماطيـ الذىنية 
في ما توفر لدييـ مف معمومات لموصوؿ الى تطوير مفاىيـ جديدة ، ثـ تحقيؽ أساليب جديدة 

 خبرية جمؿ في الخبرات تمخيص يمكنو المتعمـ لتطبيؽ المبادئ المتكونة في المواقؼ الجديدة اي
 . المتعمـ بيئة في وتطبيقيا وخزنيا استيعابيا لغرض محددة مبادئ او بسيطة

  : اْلتية الخطوات وفؽعمى  لمرحمةا ىذه تحقيؽ ويمكف  
 طمب مف الطمبة الوصوؿ الى التنبؤ بالنتائج عف طريؽ معالجة المشكمة التي فرضيا المعمـ و ُيػ

المعمومات التي قاموا بجمعيا حيث يشكؿ الطمبة استدالالت تنبؤية باالعتماد عمى  عماؿباست
سأؿ في ىذه الحالة : مالذي يمكف أف يحدث لو .......... ؟ ُىذه المعمومات و السؤاؿ الذي يػ

 او ماذا تتوقع أف يحدث ............... ؟ 
  أدت الى أحداث معينة وتفسير تمؾ يطمب المعمـ مف الطمبة البحث والتقصي عف االسباب التي

تجاوز ماتوصموا اليو مف معمومات استخالص معمومات اث حيث يقوـ الطمبة باالسباب واالحد
 . ىذه المعمومات وشرح منيا غير مألوفة ومف ثـ تفسير

  يساعد المعمـ طمبتو في الوصوؿ الى فرضيات مناسبة وصياغة الخبرات والمعمومات التي تـ
 في جمؿ خبرية مما يساعد المتعمـ عمى استيعابيا وتخزينيا في بنيتو المعرفية .التوصؿ الييا 

 فرعية:  مراحؿ ثالث المرحمةىذه ا تتضمف
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 مرحمة التنبؤ بالنتائج :  .ٔ
 اف الطمبة مف المرحمة ىذه وتتطمب المتجمعة، مف المعمومات مرحمة تخميف النتائج  وىي    
والتأكد مف سالمة ىذه النتائج  والبيانات ىذه المعمومات عمى اعتماداً  تنبؤية استدالالت ايشكمو 

 وارتباطيا بالبيانات المتوفرة والتي حققيا الطمبة أثناء معالجتيـ لمقضية .
 مرحمة شرح الظاىرة غير المألوفة :                                                                                        .ٕ

عناصر المكونو ليذه الظواىر الخصائص و الؽ التعرؼ عمى تتـ ىذه المرحمة عف طري      
أو عدـ  ؼ عمى أساس غرابتيار وما ينتمي ليا وما ال ينتمي ليا ،وثـ مساعدة الطمبة عمى التع

 يتيا ومف أيجاد ما لو عالقة مف االشياء المحيطة بيـ .مألوف
 مرحمة صياغة الفرضيات : .ٖ

فتراضات تبنى عمى المعمومات المتجمعة ثـ مناقشتيا بحيث يستند الطمبة عادة صياغة ا     
عمى مؤثرات تتضمنيا البيانات المجتمعة والمبررة والمدعمة لصياغة افتراضات مناسبة .  

:  ٜٕٓٓ( ) غانـ ، ٙٓ٘-ٓٓ٘: ٕٔٔٓ( ) العياصرة ،  ٖ٘ٔ -ٕٖٔ: ٕٔٔٓ)العياصرة، 
ٖٕٓ- ٖٕٔ                       )                                    

 Probing Questionsاالسئمة السابرة 
 التي األسئمة أنماط إحدى أو، المتعمقة األسئمة"  بأنيا ( االسئمة السابرةٕٙٓٓيعرؼ سعادة )    
 أشمؿ واجابة الطالب مف أعمؽ تفكيراً  تتطمب بؿ لألسئمة البسيط أو السطحي الطرح عند تقؼ ال

( ويثار التفكير السابر عف طريؽ االسئمة السابرة وىي  ٖٓٛ: ٕٙٓٓ)سعادة ، "صعوبةً  وأكثر
دوف اي تدخؿ منو ، المرشد الصامت الذي يوجو الطمبة مف االسئمة التي يمعب فييا المدرس دور 

ر االسئمة السابرة احدى أىـ استراتيجيات طريقة المناقشة والتي تيدؼ الى تعميـ التفكير الساب ُتعدّ و 
، االسئمة السابرة خمسة انواع مف ( ٕٛٓٓ)نبياف ،  ويذكر (. Tishman, 2008 :5لممتعمميف ) 

 :  ىي
 ( .Clarification Probing Question) التوضيحي السابر السؤاؿ -
 . (Prompting Probing Question)  التشجيعي السابر السؤاؿ -
 (Refocusing Probing Question) التركيزي السابر السؤاؿ -
 ( .Critical Probing Question)  التبريري السابر السؤاؿ -
 (. Switch Probing Question ) المحوؿ السابر السؤاؿ -
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 : Clarification Probing Questions التوضيحية السابرة األسئمة .ٔ
 أو عامة اإلجابة تكوف عندما نفسو الطالب عمى المعمـ يطرحيا التي األسئمة مجموعة"    

 وضوحاً  أكثر أو اتحديد أكثر اإلجابة تكوف أف الطالب مف المعمـ يطمب أو، ناقصة أو، غامضة
 إجابتو في الموجود النقص يكمؿ أو
 : Prombting Probing Questions التشجيعية السابرة األسئمة .ٕ
 يتمكف ال أو خاطئة إجابة يعطي عندما نفسو الطالب عمى المعمـ يطرحيا التي األسئمة مف     
 نحو وقيادتو الطالب تشجيع عمى المتتابعة األسئمة تمؾ خالؿ مف المعمـ فيعمؿ، اإلجابة مف

 الصحيحة. اإلجابة
 : Refocusing Probing Questions  التركيزية السابرة األسئمة .ٖ

 صحيحة إلجابة فعؿ كرد نفسو الطالب عمى تركز أسئمة مجموعة أو سؤاالً  المعمـ يطرح وفييا     
 بتعميـ مختتمفة جزئيات لربط أو، آخر بدرس أو، آخر بموضوع ربطيا أو، تأكيدىا أجؿ مف

 مشترؾ.
 : Critical Probing Questions  ةالتبريري السابرة األسئمة .ٗ

 المجيب ليقدـ لمطالب بسؤاؿ المعمـ فيعقبو، خاطئة أو كانت صحيحة إجابة الطالب ويعطي     
 اإلجابة المعمـ بتعديؿ يقوـ أف إما الطالب إجابة ضوء وفي ذلؾ وبعد، اإلجابة ليذه مبررات
 .صحيحة كانت إذا اإلجابة تعزيز أو الخاطئة

 : Switch Probing Questions المحولة السابرة األسئمة .٘
  عجز مف طالب السابرة األسئمة مف نوع أي بتحويؿ المعمـ يقوـ األسئمة مف النوع ىذا وفي      
 حاجة ىناؾ تكوف ال وىنا ،لمسؤاؿ صحيحة إجابة تقديـ يستطيع آخر طالب إلى اإلجابة تقديـ عف
 (ٖٚ -ٓٚ:  ٕٛٓٓ.                    ) نبياف ، األولى بصيغتو السؤاؿ المعمـ يطرح ألف 

و وأف كؿ نوع مف االسئمة أعاله يعمؿ عمى أستثارة نمط مف أنماط التفكير السابر حيث يقسم
Kauffman,1997)) عدة انماط منيا  عمى: 

 . Clarification probe thinking التوضيحى السابر التفكير .ٔ
 . Re- Focus Probe thinking التركيز بإعادة السابر التفكير .ٕ
 . Prombting Probe thinking التشجيعى السابر التفكير .ٖ
 .  Critical Probe thinking  التبريري السابر التفكير .ٗ
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         Switch Probe thinking .المحوؿ السابر التفكير .٘
                                                    (Kauffman,1997: 136) 

ولقد تناولت الباحثة االنماط السابقة بصورة ضمنية ضمف خططيا اليومية فأف االسئمة التي        
كير السابر فعندما تكوف توجييا الباحثة الى الطالبات ىي التي تعمؿ عمى استثارة انماط التف

األسئمة منظمة ومتدرجة تنتقؿ بالمتعمـ خطوة خطوة نحو االجابة الصحيحة مع عدـ وجود تمميحات 
عف االجابة فيذا ما يسمى )التفكير السابر التوضيحي ( واذا احتوت عمى تمميحات ) التفكير 

سابقا أو تحميؿ اجابة او ربط السابر التشجيعي( ، وحيف يطمب مف المتعمـ ربط االجابة بما تعممو 
الجزيئات معا لتأكيد االجابة عف طريؽ تطبيقيا او الخروج بتعميـ يوضح عناصر االجابة جميعيا 
ويشارؾ في االجابة أكثرمف متعمـ )التفكير السابر التركيزي ( . ولمتعرؼ عمى وجيات نظر 

عدـ االكتفاء بوجية نظر واحدة بؿ يتوسع  فضاًل عفالمتعمميف حوؿ القضية أو الموضوع المناقش 
في التعرؼ عمى وجيات نظر اوسع مف جانب المتعمميف وىذا يساعد عمى زيادة التفاعؿ الصفي 
بيف المتعمميف )التفكير السابر المحوؿ ( وأما عندما يريد المعمـ ابراز أفضؿ االستجابات فكريا 

مـ مبررات عمى اجابتو وبذلؾ تعزز االجابة متعنو يمجا الى االسئمة التي تجعؿ لمومنطقيا فأ
الصحيحة وتعدا االجابة الخاطئة ، مما يزيد مف الوعي واالدراؾ لدى المتعمـ )التفكير السابر 

 التبريري (.

 متطمبات التفكير السابر: 
 يتطمب التفكير السابر عمميات ذىنية معقدة وراقية ، مثؿ :     

ذ يتيح الفرصة لمطمبة ألعطاء رص االنتباه لمتفكير إسابر فيوفر التفكير الاالنتباه :  .1
نتباه تستخدـ مف االجابات المفتوحة وتطوير االحساس بالقوة والتزود باالدلة ، وميارة اال

 دارة أو ضبط المستويات المختمفة لالنتباه .أجؿ التحكـ أو إ
 لشبو بينيا.أوجو االختالؼ واة عمى تمييز االشياء بالوقوؼ عمى ىو القدر االدراك :  .2
طار عقمي أو فكري يستطيع األفراد عف عمؿ مف أجؿ إيجاد إىي الميارة التي تستالتنظيم : .3

 طريقو تنظيـ المعمومات.
يختمؼ الناس في قدراتيـ عمى تخزيف المعمومات واستدعائيا  استدعاء الخبرات المخزنة : .4

، وىناؾ عالقة أيجابية بيف قوة الذاكرة ومستوى الذكاء كما أف قوة الذاكرة تخمتؼ بيف 
 مجاؿ وأخر لدى الفرد نفسو .
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أف عممية الربط تساعد المتعمميف عمى الحفاظ  ربط الخبرات الجديدة بالخبرات السابقة : .5
وتفعيميا واف تطبيؽ عممية الربط ىذه مف خالؿ الموضوعات المدرسية عمى المعرفة 

عدد مف ميارات  ا يتطمب استعماؿوالقضايا المطروحة سوؼ يؤدي الى فيـ أعمؽ ليا وىذ
 التفكير السابر.

ىو ترجمة المعمومات المدخمة الى تمثيؿ عقمي يمكف تخزينو في الذاكرة  ترميز الخبرة : .6
مفظي تيف ىما ) الترميز الومة بطرؽ مختمفة ولمترميز منظوممومف الممكف ترميز المع

المنظومتيف معا لتشفير معمومة واحدة وتؤثر طريقة  والتصور البصري ( وقد تستعمؿ
 الترميز في تذكر المعمومات واستدعائيا .

لتسجيؿ المعمومات الميمة بشكؿ مكتوب  ىي الميارة التي تستعمؿ تسجيل الخبرة : .7
دراؾ وتقترف عادة بسبب قوي ير تتضمف المشاىدة والمراقبة واإلمية تفكومختصر وىي عم

 او ىدؼ يستدعي تركيز االنتباه ودقة المالحظة.
فادة منيا عمومات امتالؾ معنى المادة واإلقدرة المتعمـ عمى استقباؿ الماستيعاب الخبرة :  .8

 ومعرفة المضموف وفيمو.
 ضافة الطابع الشخصي عمييا.إتذويتها :  .9

 وتصبح مف الخبرات المخزنة عنو.ادماجها مع البنية المعرفية :  .11
قدرة الفرد عمى استرجاع ىذه الخبرات عند الحاجة الييا في تخزينها واستدعائها :  .11

 (  ٖٚ-ٖٖ: ٕٔٔٓ) العياصرة ،    مواقؼ معينة او نقميا عند مواجية خبرة جديدة .   
 :  والمعمم السابر التفكير

 : الذي المعمـ ىو المبدع المعمـ اف
 . ونشاط بحيوية معيا ليتفاعموا طالبو لمستويات مالئمة وأنشطة خبرات يعد -ٔ
 بأنفسيـ الثقة يكسبيـ مما مفكريف يكونوا أف في اليو يسعى الذي المنشود التغير لدييـ يحدث -ٕ

 . وبمستقبميـ
 . معيا والتفاعؿ المعرفة الى الوصوؿ في أيجابي دور المتعمـ دور جعؿ عمى يعمؿ -ٖ
 . وديمقراطي انساني ، الطمبة لتعمـ مالئـ صفي مناخ توفير -ٗ
 ( . مفكر حر كائف)  ايجابية نظرة المتعمـ الى النظر -٘
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 لدى لمتفكير المثيرة األسئمة أسموب وتبني ، السابرة األسئمة لطرح فعالة استراتيجيات يتبع -ٙ
:  الذىنية لمعمميات الطمبة ممارسة ىدؼ لتحقيؽ حواسيـ إلستعماؿ الطمبة واستثارة ، الطمبة
 تعريؼ ، االختيار ، المالحظة ، التسمية ، األشياء تحديد ، االسترجاع ، الوصؼ ، التكميؿ
 .الترتيب ، العد ، المقابمة ، األشياء

 . المتعمـ خصائص معرفة -ٚ
 ، السابر التفكير عمى طالبو تدريب في الدراسي المحتوى توظيؼ عمى يعمؿ المبدع المعمـ -ٛ

 :مما
 . لدييـ الرتابة حاجز يكسر •
 . بحيوية المدرسي الكتاب عمى اقباليـ تنشيط عمى يعمؿ •
 تبدأ ومتكاممة معقدة ذىنية عمميات مف يتطمبو لما المعرفي األتزاف مف حالة في يجعميـ •
 والتنظيـ األدراؾ بعمميات مروراً  ليياإ الحاجة عند لتوظيفيا بيا باالحتفاظ وتنتيي االنتباه ثارةبإ

  (ٕٖ-ٖٔ: ٕٔٔٓ، العياصرة) .                            والترميز والربط
 : والمتعمم السابر التفكير 

 :  اْلتي النحو عمى يظير بدور ويتميز لتفكيرا مف النوع ىذا يستقبؿ حينما المتعمـ دور يتحدد   
 منبيات الى ينتبو حيث ، معرفية عضوية فالمتعمـ وحيوي فاعؿ نشط بدور المتعمـ يتمتع .ٔ

 . اليدؼ تحقيؽ نحو المعمـ مع ويسعى محددة
 الخبرات استرجاع طريؽ عف لممفيوـ مميزة خصائص تطوير الى بنشاطو المتعمـ ييدؼ .ٕ

 . األسترجاعي الجدوؿ في معمومات صورة عمى تظير أف يمكف والتي الضرورية السابقة
 عف اما الييإ الوصوؿ يمكف التي البيانات وجمع تفسير نحو المعرفي بنشاطو المتعمـ يستحضر .ٖ

 الذي بالموضوع البيانات وتتحدد ذلؾ غير أو المكتبية المواد او البيئة في نشاطاتو طريؽ
 . محددة مجموعة وفؽ او جماعية او فردية بطريقة كاف سواء نحوه البيانات يجمع أف يحاوؿ

 تتطمب والتنبؤات الفرضيات ىذه تنبؤات أو ناجحة فرضيات الى المعرفي بنشاطو المتعمـ يصؿ .4
 الي المخطط التعمـ موضوعات والى الحموؿ تمؾ الى الوصوؿ يمكف حتى فاعال ذىنيا جيدا

 .(ٖٙ٘:  ٕٗٔٓ، قطامي)
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 .Retrieval Chart االسترجاعية الجداول التفكير السابر و
المرتكزات التي تؤخذ بعيف االعتبار في بناء أف الجداوؿ االسترجاعية تشمؿ مجموعة     

 مف الخاليا الجداوؿ التي تضـ عددا مف مجموعة االستراتيجيات لتشكيؿ التفكير السابر ، وىي
 البيانات وتعتمد. الضمنية أو الصريحة العالقات االفتراضية إحدى تربطيا واألفقية العمودية
 ،أو مباشرة المقرر المدرسى الكتاب فى مسحية متضمنة تقريرية بيانات عمى الجداوؿ فى المتضمنة

 مصادر عمى اطالعيـ ،أو المتعمميف ومشاىداتيـ مالحظات عمى باالعتماد تـ جمعيا بيانات
 مف ـمالمتع لدى تجمعت بيانات مصادر خبرة أو وأشخاص اومجالت اوصحؼ كتب مف مختمفة
 ،العتماد الجداوؿ االسترجاعية مسمى أطمؽ اإلطار ىذا وقراءاتو ، وفى وتفاعالتو خبراتوِعبر 

 ومواد خبرات مف المتعمـ يستحضره ما عمى الجدوؿ بناء الخاليا المكونة فى المتجمعة البيانات
 البنية فى يوجد ما مع ،وتكيفيا وادماجيا ، واستيعابيا ،ثـ تخزينيا محددة ذىنية عمميات ِعبر

 ، بيدؼ توسيعيا استرجاعيا ،ويتـ جزئية سابقة خبراتالشخصية فى  الصبغة واعطائيا ، المعرفية
  بالعمومية تتسـ عالقات ثـ ، خاصة عالقات ، بيدؼ استخالص لو توظؼ طريؽ ما عف واثرائيا

 .(ٛٗٔ: ٕ٘ٓٓ) ابراىيـ ،
ويسير المعمـ في ىذه االجراءات بيدؼ تدريب المتعمميف عمى االلماـ بخاليا الجداوؿ       

ترجاع ما لدييـ مف خبرات مخزونة بيدؼ تسقيؿ )التسقيؿ :عممية ذىنية االسترجاعية ، واس
مف خبرات ( خبراتيـ  ة وجعميا مناسبة ومتصمة مع مالديويمارسيا المتعمـ لتوليؼ الخبرة الجديد

حيث يقـو  لمخبرات الجديدة التي تـ استقصاؤىا مف المتعمميف او الخبرات التعميمية التي تـ دراستيا 
المعمـ مف خالؿ عممية التسقيؿ بتضيؽ الفجوة بيف مايوجد في بنيتو المعرفية والخبرات الجديدة التي 
تتطمب بذؿ جيود ذىنية مختمفة مع مواد وخبرات ضرورية لتوليؼ الخبرة الجديدة وجعميا مناسبة 

ساعد المتعمميف أف عممية التسقيؿ ت فضاًل عفمالديو مف خبرات ويسيؿ ادماجيا ،ومتصمة مع 
المخزنة في ابنيتيـ المعرفية  عمى السيطرة عمى عممياتيـ الذىنية بيدؼ توجيييا نحو مواطف الخبرة

لمرحمة ويتطمب تحقيؽ ذلؾ استراتيجيات مختمفة تعتمد عمى طبيعة البنية المعرفية لممتعمميف وا ،
 ;Stenberg,1999لمحددة ) واستعداداتيـ واتجاىاتيـ نحو الخبرات االنمائية التي يمروف بيا 

 مراعاتيا في الجدوؿ االسترجاعي :واجب اعتبارات وىناؾ  .(70
تحديد دافعية المتعمميف في التقدـ نحو اليدؼ ) الحصوؿ عمى المعمومات التي يتطمبيا الجدوؿ  .ٔ

 االسترجاعي (.



                                                       خمفية نظرية ودراسات سابقة :الفصل الثاني

 

22 

 تحديد المعمـ عند اختيار الموضوع أييما أكثر أىمية ، العممية او المحتوى . .ٕ
ا لتقييد المعمـ بزمف قصير فعميو اعداد الجدوؿ ويدع معالجة المعمومات الى المتعمـ واذا نظر  .ٖ

 كاف اليدؼ الوصوؿ الى تعميمات محددة .
 اعداد ىيكؿ لمجداوؿ االسترجاعية لتدريب المتعمميف عمى البحث في الموضوع المعطى لو . .ٗ
ثـ معالجتيا لتشكيؿ التعميمات تكميؼ المتعمميف بتنظيـ الجدوؿ والحصوؿ عمى المعمومات ،  .٘

 وصياغتيا .
 اعتبار المعمومات المضمنة في الجدوؿ مادة خاـ وليست تعميمات نيائية . .ٙ

                                                              (Sternberg,1999: 75) 
 التفكير السابر والمنهاج الدراسية :

اف التفكير السابر نمط مف التعامؿ الراقي مع الجانب المعرفي في المحتوى فيو يعمؿ عؿ     
تنمية أبنية المتعمـ المعرفية مف خالؿ تفاعمو مع المحتوى الدراسي الذي يعد وفؽ مستواه العممي 

سابر لدى التفكير الإلستثارة كف لممناىج الدراسية اف تشكؿ وسيطا مالئما ره العقمي ولذلؾ يموعم
التفكير لالسباب يمكف أف تكوف مناسبة جدا لتفعيؿ المتعمميف خاصة اذا تـ توظيفيا بطريقة فاعمة 

 : اْلتية
عتياد الطمبة عمى التعامؿ مع الكتاب المدرسي المقرر وىذا يشعرىـ باأللفة في التعامؿ إ .ٔ

 مع محتواه ومواده .
طويمة لذلؾ يسيؿ عميو  مدةؿ معيا لمواد ألفيا و تعام عماؿشعور المعمـ بااللفة ،ألست .ٕ

يقمؿ مف الحاجة الى زيادة حصص  عمالياتوظيفيا لمتدريب عمى التفكير السابر واست
 مستقمة لمتدريب عمى التفكير .

قضيو المتعمـ في التفاعؿ مع المواد المقررة يجعمو أكثر قدرة عمى الوقت الطويؿ الذي ي .ٖ
 ابر .النجاح في التدريب عمى ميمة التفكير الس

توظيؼ ىذه المواد المقررة في التدريب عمى التفكير تساعده عمى استيعاب المواد استيعابا  .ٗ
جيدا وتتطور لديو القدرة عمى تطوير المادة واساليب تقديميا وتييئة الفرص المناسبة أماـ 

 الطمبة لالفادة منيا قدر االمكاف وىذا يضيؼ دورا جديدا لممعمـ .
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ة يقمؿ مف الحاجة الى زيادة حصص مستقمة لمتدريب عمى التفكير المواد المقرر استعماؿ  .٘
( ) العياصرة ٘٘-ٗ٘: ٕٔٔٓوخاصة اف برامج الطمبة محتشدة بالمتطمبات .) العياصرة 

،ٕٓٔٔ :ٜٖٗ-ٜٗٗ. ) 

 ثانيا: مهارات التفكير الساسية:
 مفهوم مهارة التفكير:

 تمثؿ ميارات التفكير االساس الذي يقـو عميو التفكير حيث اف ميارات التفكير تستعمؿ مرارا     
ىدفيا الوصوؿ الى معنى او رؤيا او معرفة حيث تعد  لتنفيذ عمميات او ميمات تفكيرية وتكرارا

) ابو  ميارات التفكير عمميات عقمية حساسة ودقيقة تتداخؿ مع بعضيا البعض عندما نبدأ بالتفكير
( بأف ميارات التفكير عبارة عف عمميات ٕٗٓٓ، وقد بيف )الطيطي ،( ٙٚ: ٖٕٔٓجادو ومحمد ، 

حية العممية في تشكيؿ المفاىيـ ات بناء التفكير وىي ميمة مف النالبن عّدىاادراكية منفصمة يمكف 
والحقائؽ والمبادئ والتعميمات وباالمكاف تعميميا وتعزيزىا في المدرسة فيي التنمو بالنضج و 

تراكـ المعرفة والمعمومات فقط بؿ البد اف يكوف ىناؾ تعميـ  ِعبرالتطور الطبيعي وحده وال تكتسب 
الساسية ويتدرج الى عمميات التفكير العميا منتظـ و تمريف عممي متتابع يبدأ بميارات التفكير ا

 ( .ٕٗٓ: ٕٗٓٓ)الطيطي ،
 مقصود بشكؿ والمعمومات البيانات بيا نتناوؿ أجراءات:"انيا ب (ٕٛٓٓقطيط ) ذكر كما     
") ما قرارا لنتخذ أو ما مشكمة لنحؿ ،أو لنا تعرض التي األمور لنقيـ أو تفكيرنا أىداؼ لنحقؽ
 (.ٖٙ: ٕٛٓٓقطيط،
)بوجر وسيبورت ( الميارة بأنيا " نشاط عقمي معقد يتطمب فترة مف التدريب  ويبيف كؿ مف    

المقصود والممارسة المنظمة والخبرة المضبوطة بحيث يؤدى بطريقة مالئمة ، وعادة ما يكوف لو 
ويشير ىذا الى أف الميارة سمسمة متتابعة مف  Processوظيفة مفيدة " كما تعتبر الميارة عممية 

ألجراءات التي يمارسيا المتعمـ بيدؼ أداء ميمة ما والتي يمكف مالحظتيا بصورة مباشرة أوغير ا
  .(ٜٕٕ: ٜٕٓٓمباشرة )غانـ ، 

 العالقة بين التفكير ومهارات التفكير :  
البد مف التفريؽ بيف مفيومي " التفكير " و" ميارات التفكير" ،ذلؾ أف التفكير عممية كمية نقـو     

عف طريقيا بمعالجة عقمية لممدخالت الحسية والمعمومات المسترجعة لتكويف االفكار او استدالليا 
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نظيـ الحكـ عمييا، وىي عممية غير مفيومة تماما كما يتضمف تييئة الفرص والمواقؼ وت او
الخبرات التي تتيح الفرصة اماـ الطمبة لمتفكير ودفعيـ وحثيـ ومبادرتيـ عمى استغالليا وتوظيؼ 

ي عمميات عقمية (  أما "ميارات التفكير" فيٗٚ-ٖٚ: ٕٔٔٓالعمميات الذىنية بيا )غباري وخالد ،
متنوعة تتراوح عف قصد في معالجة البيانات والمعمومات لتحقيؽ أىداؼ تربوية  نمارسيا ونستعمميا

بيف تذكر المعمومات ووصؼ االشياء وتدويف المالحظات الى التنبؤ بالنتائج وتصنيؼ االشياء 
واقامة الدليؿ وحؿ المشكالت والوصوؿ الى االستنتاجات ، وىي القدرة عمى االداء بشكؿ فعاؿ في 

 ( .ٚٚ: ٖٕٔٓظروؼ معينة .)ابو جادو ومحمد ،
ىـ أجادة كؿ منيا في االتفكير يتألؼ مف ميارات متعددة تس( أف ٖٕٔٓذكر جرواف ) لقد     

فاعمية عممية التفكير، كما أف التفكير يتطمب تكامال بيف ميارات معينة مف استراتيجية كمية في 
موقؼ معيف لتحقيؽ ىدؼ ما، والتفكير في مجممو أكبر بكثير مف حاصؿ جمع او دمج مجموعة 

 ( ٗٗ: ٖٕٔٓ، الميارات الفردية.  )جرواف
كما أف ميارات التفكير تعمؿ مجتمعة )نظاـ متكامؿ( ولكف يختمؼ ترتيبيا مف ميمة الى أخرى     

بحيث تكوف احدى الميارات رئيسية وسائدة في ميمة معينة وتكوف فرعية في ميمة أخرى، ويتـ 
فاعؿ تبادؿ االدوار مع الميارات األخرى حسب الغاية واليدؼ مف عممية التفكير، وبالتالي تت

االنظمة الفرعية مع بعضيا البعض ومع النظاـ االخير واالنظمة االخرى ليصؿ الفرد الى غايتو 
 (. ٕٖ: ٕٔٔٓبطريقة منظمة ودقيقة )المنصور ،

 خصائص ومميزات مهارة التفكير:
 تتميز ميارة التفكير بمجموعة مف الخصائص، نذكر منيا:

 التفكير قابمة لمتوظيؼ في مواقؼ جديدة. ميارة (ٔ
 التفكير تتحسف بالتدريب والممارسة. ميارة (ٕ
 (ٚ: ٕٛٓٓ،والتعمـ. )السميتي ميارات التفكير قابمة لمنقؿ والممارسة (ٖ
 التفكير تشتمؿ عمى مجموعة مف العمميات المعرفية كالتذكر والفيـ والتخيؿ.ميارة  (ٗ
ؾ وفؽ عوامؿ داخمية تؤدي الى السمو عمى التفكير تنشأ مف عوامؿ خارجية وتتـ ميارة  (٘

 الذي يحؿ المشكمة.
 .التفكير يمكف مالحظتيا وقياسيا والتعرؼ عمى مدى نموىا ميارة (ٙ
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التفكير ليا مستويات متعددة تدؿ عمى قدرة الفرد عمى تنظيـ معموماتو وتكامؿ  ميارة (ٚ
 (ٖ: ٕ٘ٔٓ،الحبابي) .خبراتو

او غير ميارة التفكير سمسمة متتابعة مف االجراءات التي يمكف مالحظتيا بصورة مباشرة  (ٛ
 مباشرة والتي يمارسيا المعمـ ليدؼ معيف.

في معالجة المعمومات مثؿ اتخاذ القرارات  عممياميارة التفكير عممية يمارسيا الفرد ويست (ٜ
 والمقارنة والتحميؿ والتطبيؽ.

تتميز ميارة التفكير بأنيا قابمة لمتوظيؼ في مواقؼ جديدة وتتحسف بالتدريب  (ٓٔ
 ( ٘٘: ٕٕٔٓ)الحويجي ومحمد ،       والممارسة ويمكف ونقميا بالممارسة.   

 
 مبررات تعميم الطمبة مهارات التفكير:

 يوجو المعمميف والطمبة نحو التركيز عمى أسموب التفكير أكثر مف التركيز عمى عمميات (ٔ
 تذكر المعمومات. 

 يعمؿ عمى تنمية ثقة الطالب بذاتو وتحسيف مفيومو عف إمكانياتو. (ٕ
تعميـ الطمبة كيفية معالجة المعمومات والخبرات، بدال مف تزويدىـ بالمعرفة بشكؿ تمقيني  (ٖ

 (ٔ: ٕٗٔٓحماد،) مباشر.
الذي يستطيع تنشئة المواطف المتكامؿ مف النواحي الفكرية والروحية والوجدانية والجسمية و  (ٗ

 التفكير بميارة عالية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المجتمع المرغوب فييا .
 تنمية قدرة االفراد عمى التفكير واالبداعي وصنع القرارات وحؿ المشكالت . (٘
 مساعدة االفراد عمى الفيـ االعمؽ واالفضؿ لالمور الحياتية بصورة عامة . (ٙ
أف ميارات التفكير االبداعي وميارات  أشارت نتائج العديد مف األبحاث التربوية الى (ٚ

 التفكير الناقد قابمة لمتعميـ والتعمـ .
 تؤدي عممية تدريس ميارات التفكير الى زيادة النمو العقمي والتحصيؿ االكاديمي.  (ٛ

 (ٕٖٔ: ٕٔٔٓ)العياصرة ،                                                         
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 ير:أهمية تعميم مهارات التفك
مف التعمـ  يتمكف حتى يحتاجيا التي باألدوات تزويده بمثابة الطمبة لميارات التفكير تعميـ عديُ     

( عدة ٖٕٔٓ)خمؼ ا ، ذكرت المستقبؿ وقد في بيا يأتي التي المعمومات مف نوع بفاعمية مع
 أىميا: التفكير ميارات بتعميـ المعمـ قياـ أىمية فاسباب تبيّ 

 .لديو التفكيرية الكفاءة مستوى رفع عمى الطالب تساعد .ٔ
 .التفكير ميارات إستعماؿتعممو مف خالؿ  الذي الموضوع في وتحصيم مستوى حسفتُ  .ٕ
 .تفكيره عمى الواعية بالسيطرة إحساساً  الطالب عطيتُ  .ٖ
 .العممية حياتو في تواجيو التي مشكالتو في حؿ الطالب تساعد .ٗ
 .بشكؿ صحيح قراراتو اتخاذ عمى القدرة في الطالب تساعد .٘
: ٖٕٔٓ)خمؼ ا، .التفكير ميارات عمالومف است بالنفس بالثقة إحساسا الطالب عطيت .ٙ

ٜ٘) 
 : لمطالب أكسابهاعمى معمم العموم التأكيد عمى  ومن مهارات التفكير التي الُبد  

 أجؿ مف في كتابيـ  " التعميـ ( 2111( الوارد في )دياب  1991 وآخرون راثز)  وقد وضع    
  :اْلتي النحو عمى التفكير قائمة  بميارات" التفكير
ميارة  -التفسير ميارة – التصنيؼ ميارة - ميارة المالحظة -المقارنة ميارة - التمخيص )ميارة

 - العالقات إدراؾ ميارة - البيانات والمعمومات جمع ميارة - التخيؿ ميارة -النقد ميارة -التحميؿ 
 ميارة – المعطيات ضوء في التنبؤ ميارة - البحث تصميـ ميارة - االفتراضات إلى ميارة التعرؼ

األسئمة  طرح ميارة - النتائج وتخريج صنع التعميمات ميارة - وفحصيا الفرضيات في وضع
 .(ٚٙ-ٙٙ: ٕٓٓٓياب ،) د )والتذكر الحفظ ميارة - وتوليدىا

 ( الى مهارات التفكير االساسية :  2113)شواهين ،ويشير    
 –التطبيؽ  –تنظيـ المعمومات  –الترتيب  –التصنيؼ  –المقارنة  –المالحظة  –)المعرفة 
 (ٕٙ-ٕٔ: ٖٕٓٓ() شواىيف ،التفسير

 ( مهارات التنفكير االساسية بـ : 2114وقد اوجز )الطيطي ،   
التقييـ ( ) الطيطي  –التكامؿ  –االستنباط  –التحميؿ  –التنظيـ  –جمع المعمومات  –) التركيز 

،ٕٓٓٗ :ٕٜ) 
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 :  تيمهارات التفكير )عمميات العمم ( كاآل ان( فيعدد2114الغا وفتحية )أما   
 –التعريؼ االجرائي  –تفسير البيانات  –استخداـ االرقاـ  –القياس  –التصنيؼ  –)المالحظة 

 (ٕٚ-ٜٔ: ٕٗٓٓالتجريب ( ) االغا وفتحية ، –فرض الفروض  –ضبط المتغيرات 
 ( الى مهارات التفكير : 2116أبو جاللة )ويشير    

 –االتصاؿ  –التنبؤ  –االستدالؿ  –االستقراء  –االستنباط  –القياس  –التصنيؼ  –)المالحظة 
 التجريب (  –ضبط المتغيرات  –فرض الفروض 

وقد قامت الباحثة باختيار مجموعة مف ميارات التفكير ضمف بحثيا بما يتالئـ مع المادة العممية    
والمرحمة العمرية وكذلؾ ما يقتضيو التفكير السابر ، وىذه الميارات ىي :) المالحظة ، التصنيؼ ، 

 لتقويـ ( .المقارنة ، الترتيب ، االستقراء ، االستنباط ، التمخيص ، التحميؿ ، التنبؤ ، ا
 : :Obesrvation Skillاوال: مهارة المالحظة 

 الحصوؿ: بأنيا المالحظة( Martin, Sexton & Gerlouich, 2001) مف كؿ ويوضح    
 الشـ أو السمع حاسة طريؽ عف أيضاً  ولكف بالنظر فقط ليس الحواس، خالؿ مف معمومات عمى
: وتشمؿ والظواىر، االشياء بخصائص تيتـ أي كيفية المالحظة ىذه تكوف اف ويمكف التذوؽ، أو

 كمّية، تكوف اف ويمكف المقارنة، عمميات ايضاً  وتشمؿ. الصوت الشكؿ، الحجـ، الرائحة، الموف،
 & Martin, Sexton ) الطمبة اطواؿ مقارنة مثؿ االعداد، أو القياس مف نوعاف وتمثؿ

Gerlouich,2001 :92) لؼ الحواس الخمس : آو انيا جمع المعمومات باستعماؿ أية حاسة أو بت
البصر والسمع والممس والتذوؽ والشـ وقد تسفر عممية المالحظة عف بيانات أو حقائؽ  

(Hamilton & Swortzel,2007:5)            . 
واحدة أو أكثر مف الحواس الخمس )اإلبصار، السمع، الذوؽ،  استعماؿبالمالحظة، وُيقصد    

الشـ، الممس( لمحصوؿ عمى معُمومات عف الشيء أو الظاىرة التي تقع عمييا المالحظة. وىي 
عممية تفكير تتضمف المشاىدة والمراقبة واإلدراؾ، وتقترف عادًة بوجود سبب قوي أو ىدؼ يستدعي 

وىي بيذا المعنى ليست ُمجّرد الّنظر إلى األشياء الواقعة في مرمى تركيز االنتباه ودقػة المالحظة. 
 .(٘: ٕٕٔٓ،جروافأبصارنا أو سماع األصوات الّدائرة مف حولنا. )

مومات عف األحداث او القضايا او معمف أجؿ اكتساب ال عمؿالمالحظة ىي ميارة فكرية تستو    
االشياء او أنماط السموؾ وذلؾ باستخداـ الحواس الخمس أما تعريفيا مف وجية نظر الطمبة فأنيا 
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العممية االولى في اكتساب  تعد .(ٖ٘: ٕٙٓٓتعني بذؿ المزيد مف االىتماـ بموضوع ما )سعادة ،
نى باقي الميارات وىي العممية التي حث المعرفة العممية والضرورية لمطالب والتي مف خالليا تب

نَسافُ  َفْمَينُظرِ  ﴿ عمييا القراف الكريـ في كثير مف المواضيع ، ومنيا قولو تعالى  َـّ  اإْلِ  ﴾٘﴿ ُخِمؽَ  ِم
ِبؿِ  ِإَلى َينُظُروفَ  َأَفاَل  ﴿( وقولو تعالى ٘)الطارؽ  ﴾ َلى﴾ ٚٔ﴿ ُخِمَقتْ  َكْيؼَ  اإْلِ  ُرِفَعتْ  َكْيؼَ  السََّماءِ  َواِ 
َلى﴾ ٛٔ﴿ َلى﴾ ٜٔ﴿ ُنِصَبتْ  َكْيؼَ  اْلِجَباؿِ  َواِ   ُمَذكِّرٌ  َأنتَ  ِإنََّما َفَذكِّْر ﴾ ٕٓ﴿ ُسِطَحتْ  َكْيؼَ  اأْلَْرضِ  َواِ 
عماؿ واحدة او أكثر مف ( ولقد أكد التربويوف أف المالحظة ىي استٕٔ-ٚٔ) الغاشية  ﴾ٕٔ﴿

) البصر ، الشـ ، التذوؽ ، السمع ، الممس( لمحصوؿ عمى معمومات عف الشيء  الحواس الخمس
 ( .ٜٙ-ٜ٘: ٕ٘ٔٓ،  وسيى او الظاىر التي تقع عمييا المالحظة ) رزوقي

توظيؼ ِعبر ( بأنيا " الحصوؿ عمى المعمومات مف البيئة ٖٕٔٓ)أبو جادو ومحمد ، كما ذكر   
س االنساف ىي نوافذه عمى العالـ الخارجي، وتمثؿ حاسة او أكثر مف حواس االنساف اذ أف حوا

المالحظة ميارة ميمة في  دالمالحظة بؤرة التركيز المعرفي لدى المتعمـ. ومف ناحية اخرى تع
مختمؼ المواد الدراسية حيث أنيا ضرورية في كثير مف العمميات العممية، كالتصنيؼ، وصوغ 

 ( ٖٛ: ٖٕٔٓد ،الفرضيات، االستدالؿ العممي " )ابو جادو ومحم
 وتيدؼ عممية المالحظة الى ما يمي:

 فادة مف عمميات البحث، ألنيا أساسية لباقي الميارات.اإل .ٔ
 الحواس بشكؿ فعاؿ.إستخداـ تنمية  .ٕ
 معرفة بعض المسببات والتغيرات الحادثة. .ٖ
 (ٜٚ: ٕ٘ٔٓمعرفة العالقات بيف األشياء.                      )رزوقي وسيى ، .ٗ

الفعاؿ لمحواس ىي مفتاح المعرفة وحجر األساس عماؿ المالحظة الواعية المبنية عمى االستإّف    
في منيجية البحث العممي، كما أنيا تعد مف أىـ العمميات العممية التي ال غنى عنيا في البحوث 

صًا التجريبية بوجو خاص. فيؿ نعمـ الطمبة اإلفادة مف عيونيـ وآذانيـ؟ وىؿ توفر ليـ مدارسنا فر 
حواسيـ وىـ يكبروف فييا؟ أليس مف الضروري أف تتوافر ليـ فرص لمتحقؽ مما  عماؿالست

 قوف؟و يشاىدوف ويسمعوف ويممسوف ويشم وف ويتذ

 وإلنجاح المالحظة ينبغي مراعاة الشروط اْلتية:
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  مالحظتيا، ومكانيا، وزمانيا، واحتياطات الُبّد مف التخطيط المناسب وتحديد الوقائع التي
 األمف أثناءىا.

 .مالحظة كؿ العوامؿ التي ليا أثر عمى إحداث الظاىر بشكٍؿ موضوعي 
 .اف تكوف المالحظة دقيقة كّمًا وكيفًا، واتخاذ االجراءات لمتأكد مف ىذه الدقة 
  اف تكوف المالحظة مضبوطة، ومنظمة، وفاحصة، وتسجؿ بمغة سميمة عقب المالحظة

 (ٛٚ: ٜٚٛٔ)رشواف،                                                          مباشرة.
 األدوات التي تساعد عمى دقة وضبط المالحظة، والنظر ليذه األدوات عمى انيا عماؿ است

 (ٜٗ: ٜٜٚٔ)جابر،                             امتدادات حسّية ليس ليا مدركات خاصة.
 وتتضمف المالحظة الميارات الفرعية اْلتية:

جموعة مف المالحظات التي تصؼ التغير الحادث لجسـ أو لحدث في صورة اعطاء م -
 كيفية.

 اعطاء مجموعة مف المالحظات الكمّية عف جسـ ما. -
تحديد أوجو التشابو بيف مجموعة مف األشياء أو الظواىر وتحديد مجموعة مف المالحظات  -

                                                        دوثو اف أمكف.التي تصؼ التغير الحادث لجسـ ما قبؿ التغيير أو في اثنائو وبعد ح
 (ٙٗ: ٕٗٓٓ)سميماف، 

 كما تتضمف المالحظة، مجموعة مف السموكيات، اىميا:
 التمييز بيف الفروؽ في الخصائص الفيزيائية لألشياء أو الظواىر بالمالحظة المباشرة. .ٔ
 مالحظة.ادوات لمساعدة الحواس في اجراء ال عماؿاست .ٕ
 (ٕٗ: ٜٜٙٔ)الخميمي، وآخروف،                   تكرار المالحظة مف اجؿ الدقة. .3
 تسجيؿ األحداث أو المشاىدات بأمانة. .ٗ
 كمما كاف ذلؾ ممكنًا. –القياس لزيادة دقة المالحظة  عماؿاست .٘
 ترتيب االحداث أو المشاىدات عمى وفؽ ترتيب حدوثيا. .ٙ
 (ٜٗ: ٜٜٚٔ)جابر،                             التمييز بيف الثوابت والمتغيرات. .7

دفة، ولكنيا عممية ىادفة اصمأف المالحظة ليست عممية عشوائية أو وليدة ال يتضح مما سبق،
مقصودة وىي أساس عمميات العمـ األخرى، واف كانت بعض االكتشافات العممية جاءت بعد 

اال العقؿ المستعد ليا. وتتطمب مالحظات لـ يخطط ليا )مصادفة(، فإف الصدفة ال تحابي 
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المالحظة العممية الدقة واألمانة في التسجيؿ، وىما جناحا الموضوعية العممية. وتتوقؼ المالحظة 
العممية عند حد تسجيؿ االحداث والظواىر، اما الذىاب فييا وراء المالحظة فيمثؿ عمميات اخرى 

لؾ ينبغي اف ُتخضع نتائجيا لمتقويـ لمعمـ، ويتوقؼ صدؽ المالحظة عمى صدؽ الُمالِحظ، ولذ
، ومف ىنا تبرز أىمية التوصيؼ الدقيؽ لألدوات عممةالسميـ، كما تتوقؼ عمى صدؽ األدوات المست

 في المالحظة ومدى دقتيا، وذلؾ لبياف حدود المالحظة.عممة المست
 :  Classification Skillثانيا : مهارة التصنيف 

تتطمب القدرة عمى تصنيؼ المعمومات لغرض تشكيؿ مجموعات وىي ميارة تفكير اساسية     
مف االشياء اعتمادا عمى الخصائص المشتركة بيف جميع مفردات فئة او عائمة معينة وغير 

  (.ٜٚٔ: ٜٜٜٔ، جروافمتوافرة لدى مفردات فئة او عائمة اخرى )

مف أىـ ميارات التفكير االساسية وىي عبارة عف تعمـ ماىية الخصائص المشتركة بيف  ُتعدّ و   
جميع مفردات فئة أو عائمة معينة وغير المتوافرة لدى مفردات فئة او عائمة أخرى مف االشياء 
أو الكائنات وذلؾ، ويمكف تعريؼ ميارة التصنيؼ بأنيا" القدرة عمى تجميع االشياء أو الوحدات 

وعات وفقا لمتشابو واالختالؼ فيما بينيا، بحيث تتضمف كؿ مجموعة وحدات ذات في مجم
خواص أو صفات مشتركة" ويمكف تعميميا لمساعدة الفرد في تنظيـ البيانات والمعمومات مف 

 (.ٕٚ: ٕٕٓٓخالؿ جمسات أو حصص دراسية مخطط ليا )حسيف وعبد الناصر ،

مت مالحظتيا. فالعناصر التي تشترؾ في سماٍت عممية تجميع العناصر بناًء عمى خصائص ت   
معينة، يمكف وصفيا بأنيا تنتمي إلى المجموعة نفسيا. وتفيد عممية التصنيؼ في أمريف ىما القدرة 
عمى تحديد سمات عنصر أو خصائصو والتعبير عف سمات ذلؾ العنصر بعمؽ عمى وفؽ 

 (Dokme & Aydinli, 2009: 545)خصائص المجموعة أو النظاـ الذي يتضمنو.
تقدـ مكما اف التصنيؼ ميارة تفكير أساسية لبناء اإلطار المرجعي المعرفي لمفرد، وضرورية ل      

العممي وىي تساعدنا عمى التكيؼ مع عالمنا المعقد حيث أف قدرتنا عمى تصنيؼ االشياء يحدد 
معيف في ذىننا،  طبيعة استجابتنا ليا وتساعدنا أيضا عمى وضع المواد في مجموعات وفؽ نظاـ

فحص ىذه االشياء وفصؿ االشياء التي فييا صفات وخصائص مشتركة  وىذا االمر يتطمب أوال
ذا بقي شيء لـ يصنؼ قد  ووضعيا في مجموعة خاصة بيا حتى تصبح لدينا عدد مف التجمعات وا 

 (.ٜٙٔ: ٜٕٓٓنفرده لوحده أو نضعو تحت عنواف متفرقات )عبد العزيز ،
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 ؼ مجموعة مف السموكيات، اىميا:ويتضمف التصني  
 اإللماـ بمدى التماثؿ والتبايف في خصائص األشياء أو الظواىر المزمع تصنيفيا. .ٔ
 التوصؿ إلى الخواص العامة المشتركة بيف األشياء. .ٕ
 تصنيؼ األشياء طبقًا ليذه الخواص. .ٖ
 تقسيـ األشياء طبقًا ألكثر مف خاصية. .ٗ
 (ٔٔ: ٖٜٜٔ)حمادة،           جديدة. التحقؽ مف صدؽ التصنيؼ بإجراء مالحظات .٘

 وعمى ذلؾ، فإف ميارة التصنيؼ تيدؼ إلى اف يصبح المتعمـ قادرًا عمى:
  .)تحديد الصفات المشتركة التي يتـ عمى اساسيا التصنيؼ )الموف، والتركيب، والشكؿ 
  .تصميـ نظاـ ذي مرحمة واحدة أو عدة مراحؿ لتصنيؼ مجموعة مف األشياء 
  نظاـ تصنيؼ متعدد المراحؿ. عبروصؼ األشياء بدقة 
 .المقارنة بيف المجموعات حسب خصائصيا أو صفاتيا 
 ميارة التصنيؼ. عماؿتحديد المواقؼ المالئمة الست 
 العياصرة،       ميارة التصنيؼ في حؿ المشكالت المختمفة. عماؿ است(ٕٓٔٔ :ٖٗٓ) 

 :Comparing Skillثالثا: مهارة المقارنة 
 عمى بناء ىي القدرة عمى معرفة اوجو الشبو واالختالؼ بيف االشياء او االحداث المقارنة  

 .(ٜٙٔ:  ٜٜٛٔنشواف، )معايير محددة وواضحة 

ىي إحدى ميارات التفكير األساسية لتنظيـ المعمومات وتطوير المعرفة. وتتطمب عممية و    
يئيف أو أكثر عف طريؽ تفحص المقارنة التعرؼ عمى أوجو الشبو وأوجو االختالؼ بيف ش

وجود في أحدىما العالقات بينيما، والبحث عف نقاط االتفاؽ ونقاط االختالؼ، ورؤيػة ما ىو م
 .(ٛ٘: ٕٕٓٓ)حسيف وعبد الناصر ، (ٙ: ٕٕٔٓ،جرواف)ومفقود في اْلخر

يا ميما كانت المواد عمالوتتميز أسئمة المقارنة بمجموعة خصائص تسيؿ عمى المعمميف است  
 الدراسية التي يعممونيا، وبغض النظر عف المستوى الدراسي لمطمبة. ومف أىـ ىذه الخصائص:

يمكف صياغة أسئمة المقارنة بصورة مفتوحة يتشعب فييا التفكير باتجاىات عديدة، كما  -ٔ
 يمكف صياغتيا بصورة مغمقة يتركز فييا التفكير عمى جوانب محددة.
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ث مستوى الصعوبة واالتساع حسب مستوى الطمبة يمكف أف تتدرج أسئمة المقارنة مف حي -ٕ
 العمري والمعرفي بدءًا مف الروضة وانتياًء بالجامعة.

 أسئمة المقارنة في جميع المواد الدراسية. عماؿيمكف است -ٖ

 .تصمح أسئمة المقارنة لتناوؿ أشياء محسوسة وأشياء مجردة -ٗ

التعميمي عندما يخطط ليا لتحقيؽ ىدؼ وتضيؼ ىذه الميارة عنصر االثارة والتشويؽ لمموقؼ     
تعميمي واضح في اطار السياؽ الطبيعي لمدرس وحتى عندما يطمب المعمـ اجراء مقارنة بيف أشياء 
تافيو فأف دافعية الطمبة لمتعمـ قد تكوف أقوى مما ىي عميو في أسئمة التذكر أو المحاضرة وعندما 

 يءممية بحث في مخزونو المعرفي عف شئية لعغير مألوؼ يمجأ بصورة تمقا يواجو الفرد شيئا
حتى يفحص امكانية نقؿ المعرفة عما ىو مألوؼ الى ماىو جديد والسؤاؿ الذي  مألوؼ اختبره سابقا

؟ ماذا يشبو ؟" ويتوقؼ مدى نجاحو في  يءي مثؿ ىذا الموقؼ ىو " ماىذا الشغالبا مايطرح ف
-ٓٗٔ: ٖٕٔٓ)جرواف ، (ٙ: ٕٕٔٓ،جرواف)رنة التعامؿ مع الموقؼ الجديد عمى ميارتو في المقا

ٔٗٔ. ) 
 :Ordering Skillرابعا: مهارة الترتيب  

ذا كانت المعمومات المجمعة غير منظمة ساسية لجمع المعمومات وتنظيميا فإميارة ذىنية أ    
كاف استعماليا صعبا ويعني الترتيب وضع المفاىيـ أو االشياء أو االحداث أو السموكيات التي 

ف االنساف لمعيار معيف ، وعادة مايكوّ  ترتبط فيما بينيا بصورة او بأخرى في سياؽ متتابع وفقا
ة والشخصية ويعطي لكؿ ذىنية أو مفاىيـ لالشياء التي يتعرض ليا مف واقع خبراتو التعميمي صورا

ا مجموعة مختمفا ثـ يبحث عف الخصائص االساسية التي تتميز بي او أسما عنوانا مفيوـ أو شيء
االشياء أو المفاىيـ ويقوـ بأختزانيا عمى شكؿ مجموعات ترتبط كؿ منيا بخاصية مميزة )عبد 

 (.ٗٚٔ: ٜٕٓٓالعزيز ،
حالة خاصة مف حاالت  عّدىاواف ىذه الميارة ذات عالقة وطيدة بميارة التصنيؼ بؿ يمكف     

يؤدي الى تنظيـ منطقي  ميارة التصنيؼ ، حيث أف وضع األشياء أو المثيرات في ترتيب خاص
عمميتي الفيـ و التفكير ، واف عممية الترتيب تتطمب مف الفرد رؤية االبعاد المختمفة في ىـ ايس

القياـ بعممية الترتيب  عفلممثير ، وىذا ما يؤكده )بياجيو( في تجاربو حيث اف االطفاؿ عاجزوف 
 ( .ٜٔ-ٜٓ: ٖٕٔٓجادو ومحمد ،النيـ ال يتمكنوف مف رؤية أكثر مف بعد واحد لممثيرات )أبو 
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 :Inductive Skillخامسا: مهارة االستقراء 
عممية عقمية تنطمؽ مف فرضية أو مالحظة أو مقولة وتتضمف اما القياـ بإجراءات مناسبة     

لفحص الفرضية مف أجؿ نفييا او اثباتيا واما التوصؿ الى نتيجة او تعميـ باالستناد الى المالحظة 
المتوفرة وتتطمب ىذه الميارة الفطنة الى االمور مف ميادينيا العامة الى جوانبيا او المعطيات 

واالستقراء اداء عقمي  (ٖٕٚ: ٕٕٓٓالخاصة بغية استخالص مفاىيـ ليا )حسيف وعبد الناصر،
الفرد  بوساطتومعرفي يتميز باالنتقاؿ مف االجزاء و الحاالت الفردية الى قاعدة عامة حيث يتقدـ 

 ( .٘ٔ: ٕٔٓٓيا الخاصة الى القضية العامة ) العتيبي ،مف القضا
جممة مف االجراءات التي نقوـ بيا عند معالجة الحاالت الجزئية المتعددة لموصوؿ الى “وىي      

القاعدة العامة والمعاني والعالقات الكمية ومف الضروري قياـ المتعمـ بربط الحقائؽ ببعضيا ووصؿ 
 “ والخبرات المكتسبة لموصوؿ الى فكرة شاممة او قانوف عاـ يعتمد عميوالشبيو بشبييو مف المعارؼ 

 (.ٓٗٔ: ٕٔٔٓ)غباري وخالد ،
 :Deductive Skillسادسا : مهارة االستنباط 

عممية ذىنية ينتقؿ فييا المتعمـ مف االفكار العامة الى االفكار والمالمح الخاصة، كما        
قضايا فردية كما تتضمف استخالص احكاـ خاصة مف تتضمف تطبيؽ عبارة أو مبدأ عاـ عمى 

احكاـ عامة، أي اف االستنباط عممية عقمية يتـ فييا االنتقاؿ مف العاـ الى الخاص، ومف الكميات 
الى الجزئيات أو مف المقدمات المنطقية الى نتائج معينة، كأف يتوصؿ الطالب مف قاعدة معينة 

                                                               .(ٕٖ-ٖٔ: ٕٚٓٓ،زينبالى نتيجة جزئية. )رزوقي و 
فييا ما نممكو مف  عمؿالقدرة العقمية التي نستىي ( بأف ميارة االستنباط ٕٙٓٓكما يذكر )سعادة ، 

معارؼ ومعمومات مف أجؿ الوصوؿ الى نتيجة ما، واستخالص المعرفة الجزئية مف المعرفة الكمية 
عمومات جديدة مف معمومات معروفة وأف عممية االستنباط التخرج عف حدود المعمومات واشتقاؽ م

 (.ٖٔٔ: ٕٙٓٓالمعطاة )سعادة ،
وتتمثؿ أىمية ميارة االستنباط في أػف استخداـ المعمومات بشكؿ ناجح وسميـ يشجع فعال عمى     

نة كما انيا تساعد عمى نقؿ االستنباط ، وذلؾ ألف استكماؿ المعمومات ليس دائما مف االمور الممك
وأكثر دقة  وكذلؾ تساعد عمى  المتعمـ مف معمومات معينة الى معمومات ذات معاف أكثر عمقا

الذىاب الى ماىو أبعد مما يرد في الكتب المدرسية المقررة ، ومف االىداؼ التعميمية التي تسعى 
مومات المتوفرة لديو حوؿ القضية ليا ىذه الميارة أف يكوف المتعمـ قادرا عمى أف يزيد مف المع
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المطروحة لمنقاش وأف يحمؿ العالقة بيف األشياء ، وأف يبحث عف العالقة بيف االمور المختمفة 
: ٕ٘ٔٓ،وأف يطبؽ ميارة االستنباط ويحكـ عمييا بعد تطبيقيا مرات عديدة )رزوقي وسيى، 

ٕٛ٘.) 
 :Summarizing Skillسابعا: مهارة التمخيص 

وىي عممية ذىنية تيدؼ الى الوصوؿ الى لب الموضوع وجوىره فيي تحذؼ كؿ مالو عالقة       
بالتفصيالت غير االساسية والوصؼ الزائد الذي ليس لو عالقة ارتباطية وثيقة بالموضوع وىي تيتـ 
بقراءة ما بيف السطور واظيار النقاط البارزة في الموضوع ومعالجة االفكار المتضمنة في نص ما 

مغة مف يقوـ بعممية التمخيص وانطالقا ويتطمب ميارة في ترتيب االولويات وىو يساعد عمى تنظيـ ب
 اضة بالشرح والمؼ والدورافالمعمومات حسب أولويات معينة والتمخيص ال يتطمب االسياب واالف

رة ( كما أف التمخيص يعبر عف قدٗٛٔ: ٜٕٓٓبؿ يتطمب االلتزاـ بالدقة والتقنيف )عبد العزيز ،
تكويف مجموعة مف العبارات ِعبر المتعمـ عمى استخالص العناصر االساسية في نص ما 

المتماسكة التي تؤدي معنى واضحا في ذىف المتعمـ وىذا يعني أف التمخيص يتضمف ثالثة أنشطة 
 أساسية وىي :

 .العمؿ عمى جمع المعمومات مف النص موضوع البحث والدراسة 
  مف ىذه المعمومات وحذؼ المعمومات غير الميمة.اختيار المعمومات الميمة 
  توحيد المعمومات األساسية والميمة في عبارة أو مجموعة مف العبارات. )الحويجي ومحمد

،ٕٕٓٔ :ٕٚ.) 
 :Analysis Skillثامنا: مهارة التحميل 

يقصد بالتحميؿ تحديد العالقات ذات الدالالت المقصودة والفعمية بيف العبارات واألسئمة والمفاىيـ     
معمومات أو آراء، وتتضمف ميارة والصفات والصيغ األخرى لمتعبير عف اعتقاد أو حكـ أو تجربة أو 

 و مرعػيالتحميؿ ميارات فرعية إذ يعد الخبراء أف فحص اْلراء واكتشاؼ الحجج وتحميميا. )
 .(ٖٜٕ :ٕٙٓٓ،نوفؿ
ىو تجزئة المعمومات المركبة والمعقدة الى اجزاء صغيرة مع تحديد مسمياتيا وأصنافيا واقامة و    

عالقات مناسبة بيف االجزاء واتخاذ القرارات المتعمقة بعمميات أخرى أف تناوؿ االشياء والمشكالت 
ة التعامؿ معيا وبالتالي معالجتيا بشكؿ أو مجزأ أي تحميميا الى أجزاء سيسيؿ عممي بشكؿ مفصؿ
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أفضؿ وأف تحميؿ االشياء يساعد عمى التفكير بيا بسيولة حيث مف خالؿ التحميؿ يتـ التفكير بكؿ 
 (.ٖٚ-ٖٙ: ٕٕٓٓجزء مف ىذه االجزاء بشكؿ مستقؿ )حسيف وعبد الناصر ،

ومف خالؿ التحميؿ تتجمى عممية فحص االجزاء المتوافرة في المعمومات والعالقات فيما بينيا     
وتوضح ىذه الميارة المعمومات المتوافرة بالتمييز والتعريؼ بيف المفردات والصفات ويتمكف المتعمـ 

والبحث في  مف خالليا مف تحديد وتمييز المكونات والسمات واالدعاءات واالفتراضات واألسباب،
 (.ٜ٘: ٖٕٔٓأبوجادو ومحمد ،)الخصائص الداخمية لألفكار 

 :Predicting Skillتاسعا: التنبؤ 
عممية توقع نتائج معينة مف موقؼ معيف، بناًء عمى المعمومات الموجودة لدى الطالب والتغذية    

(، ٔٗٔ: ٜٜ٘ٔارزانو، الراجعة المتعمقة بتمؾ المعمومات. ويعّد التنبؤ مكماًل الستراتيجية الفيـ)م
وىو عممية عقمية تتضمف قدرة الطالب عمى استعماؿ معموماتو السابقة أو المالحظة لمتنبؤ وبحدوث 

( بأف ميارة ٜٜٜٔ(، ويشير ) جرواف ،ٗٓٔ: ٜٜٜٔظاىرة أو حادث ما في المستقبؿ )زيتوف، 
ا عمى ما ىو أبعد مف ذلؾ التنبؤ ىي قراءة البيانات أو المعمومات المتوافرة واالستدالؿ مف خاللي

 (.ٕٛٗ: ٜٜٜٔ)جرواف،  في الزماف أو الموضوع أو المجتمع
( بأنو العممية التي يتـ مف خالليا تكويف نظرة تنبؤية مف أدلة قائمة ٜٜٛٔفو )محمد ،عرّ تو     
( ويعّد التنبؤ عممية تحديد أو توقع حدوث ظاىرة أو ٜ٘: ٜٜٛٔية عمى أساس عممي)محمد، مبنّ 

في المستقبؿ بناًء عمى المالحظات والخبرات السابقة المرتبطة بتمؾ الظاىرة أو الحادثة حادثة 
تظير ىذه الميارة لدى المتعمـ مف خالؿ تصور أو توقع نتائج معينة ، كما و  (ٗٔ: ٜٜٚٔ)المولو، 

قمية باالستناد الى مواقؼ معينة ، وأنيا تمثؿ عممية التفكير فيما يجري في المستقبؿ وىي عممية ع
يمكف التدريب عمييا وممارستيا مف خالؿ المالحظات وتحميؿ المعمومات الموجودة لدى المتعمـ 
وىذا التدريب يزوده بالقدرة عمى التحكـ بالظواىر المحيطة بو والتعامؿ معيا بسيولة وبناء عمى 

رد قد عمؿ توقعاتو التي توصؿ الييا ومف المؤكد أف ىذا كمو يتـ في ضوء معرفة سابقة يكوف الف
عمى تكوينيا لذا ينصح المعمموف بالتأكد مف وجود المعارؼ السابقة ذات العالقة بالتنبؤ حتى 

 ٕ٘ٔٓ( ) رزوقي وسيى ، ٔٚ :ٕٕٔٓيتكوف الفيـ االـز ليذه الميارة ) الحويجي ومحمد ،
يختمؼ  تعّرؼ عمى النتيجة المتوقعة اذا ما توافرت شروط معينة، وىوالوييدؼ التنبؤ إلى  ( ٔٓٔ:

جذريًا عف التخميف، إذ يعتمد التنبؤ العممي عمى قوانيف ومبادئ ونظريات عممية موثوؽ فييا. 
 . (ٕٖ: ٜٜ٘ٔ)موسى،  الحظة الصحيحة ومف القياس السميـوالتنبؤ الجيد ينشأ مف الم
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 التنبؤ ، اىميا:( مجموعة مف السموكيات التي يتضمنيا  ٜٜٙٔقد ذكر ) الخميمي واخروف ، و     
 اجراء مجموعة مف المالحظات. .ٔ
 تمييز الثوابت والمتغيرات التي تؤثر في الظاىرة. .ٕ
 تعرَّؼ عمى القانوف أو المبدأ أو النظرية التي يمكف اف تخضع ليا المتغيرات. .ٖ
 استعماؿ القانوف أو المبدأ أو النظرية في التنبؤ. .ٗ
                            لبياف دقة ىذا التنبؤ.             –اذا كاف ممكنًا  –التحقؽ مف صدؽ التنبؤ واستعماؿ القياس الكمي  .5

 .(ٕٛ: ٜٜٙٔ)الخميمي، وآخروف، 
 :Evaiuation Skillsعاشرا: مهارة التقويم 

وىي عبارة عف تقدير معقولية النتائج واالفكار التي تـ التوصؿ الييا ،وىي عممية منظمة       
 أصدار ىو لجمع وتحميؿ المعمومات لمعرفة درجة تحقيؽ االىداؼ واتخاذ القرارات ، و التقويـ

 الذىنية القدرة نمو مع تتطور متقدمة ادراكية تقنية التقويـ ميارة أمريف مختمفيف و بيف الحكـ
، وىذه الميارة تجمع  المتعددة والتجارب المكثفة والمشاركات الواسعة الخبرات عف والناتجة لمشخص

بيف قدرة الفرد عمى اصدار االحكاـ والقرارات واقدرتو عمى التحقؽ مف صحة ىذه االحكاـ وصدؽ 
والمقارنة  الفروض بتقديـ االدلة عمى صحتيا وتتضمف ىذه الميارة القدرة عمى المالحظة والتصنيؼ

ووضع المعمومات في مجموعات وجداوؿ وتحتاج الى مزيد مف التدريب والمراف في توظيؼ 
 المعمومات لتفسير الظواىر .

 (ٙٓٔ: ٕ٘ٔٓ(، )رزوقي وسيى ،٘ٙٔ :ٕٓٔٓ، عابد)                                  
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 :العالقة بين التفكير السابر ومهارات التفكير االساسية 
أف كؿ خطوة وكؿ مرحمة تضـ مجموعة مف ميارات والعمميات التي يقوـ المتعمـ بممارستيا      

وحسب ما تقتضيو كؿ خطوة ، وسوؼ تورد الباحثة الميارات المتضمنة في كؿ خطوة في الجدوؿ 
 :التالي 

 
  ميارات التفكير األساسية التفكير السابر مراحؿ

 استيعاب المفيـو :أ. 
  التعداد والتذكر 
 التصنيؼ في مجموعات 
  التبويب والعنونة 

 المالحظة 
  التصنيؼ 
  المقارنة 
  الترتيب 

 تفسير المعمومات :ب.  
  تحديد العالقات الرئيسية 
  اكتشاؼ العالقات الجديدة 
 الوصوؿ الى االستدالالت 

  التمخيص 
  التحميؿ 
  االستقراء 
   االستنباط 

 تطبيؽ المبادئ :ج. 
  التنبؤ بالنتائج 
 ألوفةشرح الظواىر غير الم 
  صياغة الفرضيات 

 التنبؤ 
   التقويـ 
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 دراسات السابقة المحور الثاني : 
نظرا لعدـ توفر دراسات عمى المستوى المحمي والعربي ) عمى حد عمـ الباحثة ( تناولت متغيرات   

الدراسة اي ) أثر التدريس وفؽ التفكير السابر في التحصيؿ والميارات التفكير االساسية ( لذلؾ 
 :ا بشكؿ االتيدراسة الحالية ووضعيسوؼ تتناوؿ الباحثة الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات ال

 اوال : دراسات تناولت التفكير السابر والتحصيل ومهارات اخرى
قد تناولت الباحثة مف بيف الدراسات السابقة لمتفكير السابر دراسات عف االسئمة السابرة لمعالقة     

 الوثيقة بيف االسئمة والتفكير السابر ،حيث اف التفكير السابر يثار عف طريؽ التفكير السابر . 

 ثانيا : دراسات تناولت مهارات التفكير االساسية .
لـ تعثر الباحثة عمى دراسات سابقة تحمؿ عنواف ميارات التفكير االساسية ، ولكف وجدت     

 دراسات تناولت ميارات التفكير ضمف تسميات أخرى مثؿ الميارات العقمية أو عمميات العمـ .
 زمني ليا .البقة حسب التسمسؿ كما أف الباحثة سوؼ تتناوؿ الدراسات السا

 دراسات تناولت التفكير السابر
ىدؼ  اسـ الباحث 

 الدراسة 
الوسائؿ  االدوات  العينة  المرحمة  المكاف

 االحصائية
 النتائج 

أبراىيـ 
ٕٓٓ٘ 

اثر استخداـ 
نموذج 
التفكير 

السابر عمى 
اكتساب 
المفاىيـ 
 وتنمية

التفكير 
االبتكاري 

لدى تالميذ 
المرحمة 

محافظة 
 القميوبية 

 في مصر 

الخامس 
 االبتدائي 

 اً تمميذ ٜٓ
و تمميذة 

(ٗ٘ )
لممجموعة 
الضابطة 

( ٘ٗو)
لممجموعة 
 التجريبية 

اختبار 
اكتساب 
المفاىيـ 
العممية 
واختبار 
التفكير 
 االبتكاري

حساب 
 ٕقيمة كا
وتحميؿ 
التبايف 

االحادي 
 عماؿواست

برنامج 
SPSS 

وجود اثر 
ذو داؿ 
احصائيا 

عند 
مستوى 
داللة 

(ٓ.ٓٔ )
لنموذج 
التفكير 
السابر 
عمى 
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اكتساب  االبتدائية 
المفاىيـ 
والتفكير 

االبتكاري  
لصالح 

المجموعة 
 التجريبية 

مكاري 
ٕٓٓ٘ 

أثر اسموب 
التفكير 

السابر وفؽ 
النظريات 

المعرفية في 
تدريس مادة 
العموـ عمى 

تحصيؿ 
الدراسي 

لدى تالميذ 
المرحمة 

  اسية االس

جميورية 
  السوداف

السادس 
  االبتدائي 

(ٛٔ )
 اً تمميذ

(ٗٗ )
 اً تمميذ

لممجموعة 
التجريبية 

( ٖٚو)
لممجموعة 
 الضابطة 

االختبار 
 التحصيمي

معامؿ 
ارتباط 

بيرسوف ، 
االختبار 
-Tالتائي 

test 

تفوؽ 
الطالب 
الذيف 

سوا ّرُد
باسموب 
التفكير 
 السابر
عمى 

الطالب 
الذيف 

سوا ّرُد
بالطريقة 

االعتيادية 
في 

االختبار 
 التحصيمي 

الحارثي 
ٕٓٔٔ 

اثر االسئمة 
السابرة في 

مكة 
 المكرمة

االوؿ 
 المتوسط 

(ٜ٘ )
طالبة 

اختبار 
لقياس 

 اختبار 
 (T-

وجود فرؽ 
ذو داللة 
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تنمية 
التفكير 
التأممي 

والتحصيؿ 
الدراسي في 
مقرر العمـو 
لدى طالبات 

الصؼ 
االوؿ 

 المتوسط 

 موزعات
عمى 

مدرستيف 
(ٗٔ )

لممجموعة 
التجريبية 

(ٔٛ )
لممجموعة 
 الضابطة 

التفكير 
التأممي 
واختبار 
لقياس 

التحصيؿ 
 الدراسي 

Test )
لعينتيف 

مستقمتيف 
غير 

متساويتيف 
ومعامؿ 
ارتباط 
 بيرسوف

احصائية 
بيف 

متوسط 
درجات 

مجموعتي 
البحث 
لصالح 

موعة المج
التجريبية 

في اختبار 
التفكير 
التأممي 

والتحصيؿ 
 الدراسي

 
 دراسات تناولت مهارات التفكير االساسية

اسـ 
 الباحث 

ىدؼ 
 الدراسة 

الوسائؿ  االدوات  العينة  المرحمة  المكاف 
 االحصائية 

 النتائج 

أمبو 
سعيدي ، 
 و خديجة
ٕٓٓٙ 

اثر 
استراتيجية 

التعمـ المبني 
عمى 

 المشكمة في
تنمية 

عمميات 

سمطنة 
 عماف 

الصؼ 
 العاشر 

(ٕٔٗ )
 (ٕٙ) طالبة

لممجموعة 
التجريبية 

 (ٕٙ)و
لممجموعة 
 الضابطة 

اختبار 
عمميات 

 العمـ

االختبار 
 التائي

نمو بعض 
عمميات العمـ 
لدى طالبات 

المجموعة 
التجريبية 
مقارنة 

بالمجموعة 
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العمـ لدى 
طالبات 
الصؼ 

العاشر في 
 مادة االحياء 

 الضابطة 

محمود 
(ٕٓٓٛ) 

أثر تدريس 
برنامج 

الكورت في 
مادة العمـو 
العممي في 

تنمية 
ميارات 
التفكير 
الناقد 

والميارات 
العقمية 

لطالبات 
الصؼ 

الرابع  معيد 
اعداد 

 المعممات 

الصؼ  العراؽ 
 الرابع  

(ٙٔ )
( ٖٓطالبة )

لممجموعة 
التجريبية 

(ٖٔ )
لممجموعة 
 الضابطة  

اختبار 
ميارات 
التفكير 
الناقد 

والميارات 
 العقمية 

االختبار 
 التائي مربع

، يكا
 االختبار
 التائي
 لعينتيف

 مستقمتيف
T-test)) 
 االختبار
 التائي
 لعينتيف

 مترابطتيف
T-test) ،)

 معادلة
 كودر

 ريتشاردسوف
(ٕٓ ،)

 معادلة
 باي بوينت
 سيلاير

وجود داللة 
احصائية في 
درجات اختبار 

الميارات 
العقمية لصالح 

المجموعة 
التجريبية 

ووجود فروؽ 
ذات داللة 
احصائية في 
درجات اختبار 

ميارات 
التفكير الناقد 

لصالح 
المجموعة 
 التجريبية 
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ابو لبدة 
(ٕٜٓٓ ) 

فاعمية النمط 
االكتشافي 

في اكتساب 
عمميات 

العمـ لدى 
طمبة الصؼ 

الثامف 
االساسي 

 بغزة

غزة 
 فمسطيف

طالب 
الصؼ 
الثامف 

 االساسي

 (ٙٓ )
 (ٖٓ) اً طالب
 طالباً 

 لممجموعة
 التجريبية

(ٖٓ )
 لممجموعة
 التجريبية

 اختبار
 عمميات

 العمـ

 أختبار
 T-test  

 ومربع ايتا 

تفوؽ 
المجموعة 
 التجريبية 

شنيؼ 
ٕٕٓٔ 

فاعمية 
خرائط 
المعرفة 

والخريطة 
الذىنية في 
تحصيؿ عمـ 

االحياء 
وتنمية 

عمميات 
العمـ واتخاذ 
القرار لدى 

طالب 
الخامس 

بغداد 
 العراؽ 

الخامس 
 العممي 

(ٜٜ )
( ٕٖ) اً طالب
 اً طالب

لممجموعة 
التجريبية 
االولى 

( ٖٗو)
 اً طالب

لممجموعة 
التجريبية 
الثانية 

(ٖٖ )
لممجموعة 

االختبار 
التحصيمي 
واختبار 
عمميات 

العمـ 
ومقياس 
اتخاذ 
 القرار 

اختبار 
 شيفيو ،

معامؿ   
ارتباط 

 بيرسوف ، 
االختبار 
 التائي ، 
برنامج 
الحقيبة 

االحصائية 
لمعموـ 

االحصائية 
 (SPSS) 

تفوؽ 
المجموعتاف 
التجريبيتاف 

عمى طالب 
المجموعة 

الضابطة في 
تحصيؿ مادة 
عمـ االحياء 

وتنمية 
عمميات العمـ 
وتنمية اتخاذ 
القرار ، وال 
يوجد فرؽ ذو 
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 المؤشرات والدالالت من الدراسات السابقة :

نموذج التفكير السابر واالسئمة أل ايجابي تأثير وجود ىي نتائج الى السابقة الدراسات توصمت .ٔ
 .وفي التحصيؿ  التابع المتغير السابرة في

والبعض االخر  فقط الذكور عمى وبعضيا واالناث الذكور تكونت مف الدراسات بعض عينة  .ٕ
 عمى االناث فقط .

 والطريقة عممةالطريقة التدريسية المست بيف لممقارنة التجريبي جميع الدراسات المنيج عممتأست .ٖ
  األعتيادية .

أغمب الدراسات تناولت مادة االحياء وبعضيا تناوؿ العموـ العامة ودراسة واحدة تناولت  .ٗ
 الرياضيات.

داللة  ة الضابط العممي 
احصائية بيف 
درجات طالب 

المجموعة 
التجريبية 
االولى 

ودرجات 
المجموعة 
التجريبية 

الثانية في 
التحصيؿ 

وتنمية 
ـ عمميات العم

وتنمية اتخاذ 
 القرار 
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 المجتمع حجـ عمى يعتمد وىذا( ٕٗٔ -ٚ٘) بيف فتراوحت العينة حجـ في الدراسات تباينت .٘
( بأف حجـ العينة ٕٔٔٓ، وقد أشار )الجابري ، الباحثيف وامكانيات البحث، وطريقة االصمي

يتحدد بعدد كاؼ مف االشخاص يتناسب وحجـ المجتمع الذي سحبت منو وطبيعة البحث المراد 
( شخصا لكؿ مجموعة مف ٘ٔالى ) تطبيقو ، ويصؿ حجـ العينة في االبحاث التجريبية

 (.ٜٕٗ-ٕٛٗ: ٕٔٔٓمجموعات البحث )الجابري ،
 .واالعدادية وطمبة الجامعة  والمتوسطة االبتدائية المراحؿ عمى السابقة الدراسات اجريت .ٙ
 .مجموعات وثالث مجموعتيف بيف البحث مجموعات تباينت .ٛ
 . لمدراسة كأداة االختبارات الدراسات معظـ استخدمت .ٜ

وسائؿ  ضاًل عففكوسيمة احصائية  (T-test أختبار)عماؿ جميع الدراسات عمى است اعتمدت .ٓٔ
اخرى اختمفت حسب الدراسة كاستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ، معادلة الفا كرونباخ ،مربع ايتا ، 

 اختبار شيفيو ،معادلة كوبر .
 :السابقة والدراسات الحالي البحث بين االتفاق     

 . المنيج التجريبي عماؿباست البحث يتفؽ مع جميع الدراساتىذا  .ٔ
 . السابقة  الدراسات معظـ مع يتفؽ وىذا وضابطة ،تجريية مجموعتيف  مف تتكوف البحث عينة .ٕ
ختبار لقياس المتغير التابع ) عمميات إ عدادإ عمى أعتمدت التي الدراسات جميع مع يتفؽ  .ٖ

 التفكير االساسية (.العمـ ، الميارات العقمية ، ميارات 
مثؿ االختبار عممة الوسائؿ االحصائية المستىذا البحث مع الدراسات السابقة في بعض يتفؽ  .ٗ

 .التائي ومعامؿ ارتباط بيرسوف ومعادلة الفا كرونباخ مربع أيتا
 نتائج أعطت التي السابقة الدراسات مع تتفؽ والتابع المستقؿ المتغير في الحالية الدراسة نتائج .٘

 .التجريبية المجموعة لصالح أيجابية
 : السابقة والدراسات الحالي البحث بين االختالف    
تتناوؿ ىذه الدراسة قياس أثر التدريس وفؽ التفكير السابر في التحصيؿ وميارات التفكير  .ٔ

 االساسية.
الدراسات تختمؼ بعض ميارات التفكير االساسية التي تناولتيا الباحثة عف الميارات الواردة في  .ٕ

 السابقة .
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 شممت الدراسة عينة مف البيئة العراقية وىي طالبات الصؼ الخامس العممي . .ٖ

 االفادة من الدراسات السابقة :
 اختيار عينة البحث وتوزيعيا عمى مجموعتيف : تجريبية وضابطة . .ٔ
 تدعيـ الدراسة الحالية في المشكمة وبناء االطار النظري . .ٕ
 اتخاذ االجراءات المناسبة بما ينسجـ مع البحث الحالي .تحديد منيجية الدراسة ، و  .ٖ
 اختيار الوسائؿ االحصائية بما يتناسب مع اىداؼ البحث الحالي . .ٗ
 التعرؼ عمى العديد مف المصادر التي تخدـ وتثري الدراسة الحالية . .٘
 تحديد التعريؼ االجرائي لمصطمحات البحث . .ٙ
 بناء ادوات الدراسة . .ٚ
 ج التي توصمت الييا الدراسة الحالية تفسيرا عمميا وموضوعيا .تفسير وتحميؿ النتائ .ٛ
 
 
 



 

 

 

 

 ثـــــحـــــــــبراءات الـــــــــــــــــإج
 منهج البحث 

 اجراءات البحث 

  التجريبي التصميم: اولا 

  العينة واختيار العينة مجتمع تحديد:  ثانياا 

 : الضبط اجراءات:  ثالثاا 

 .التجريبي للتصميم الداخلية السالمة. أ

 . التجريبي للتصميم الخارجية السالمة. ب

  .البحث مستلزمات: رابعاا 

 . البحث أدوات بناء: خامساا 

 . التجربة تطبيق إجراءات: سادساا 

 .األحصائية الوسائل: سابعاا 

 

  الفصل الثالث 
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 البحث : منهج

أتبعت الباحثة المنيج التجريبي لمتأكد مف أىداؼ كفرضيات بحثيا كىذا يتطمب أختيار        
التصميـ التجريبي المالئـ حيث اف البحث التجريبي مف أفضؿ انكاع البحكث التي يمكف أف تؤثر 

 عمى العالقة بيف المتغير المستقؿ كالمتغير التابع في التجربة .

 أجراءات البحث :

 :  التجريبي التصميم:  اوال   

أف التصميـ التجريبي ىك خطة يضعيا الباحث لتكضيح كيفية تنفيذ التجربة ، كيتضمف ىذا       
البحث متغيران مستقالن كاحدان كىك) التدريس كفؽ التفكير السابر( كمتغيريف تابعيف ىما ) التحصيؿ ( 

الضبط  ك ذاار البعدم ك) ميارات التفكير األساسية ( أختارت الباحثة التصميـ التجريبي ذا االختب
 (.1الجزئي لمجمكعتيف متكافئتيف )تجريبية كضابطة ( كما مكضح في المخطط ) 

المتغير  التكافؤ المجموعة
 المستقل

 االختبار البعدي المتغير التابع

 في السابقة المعمومات- التجريبية
 االحياء عمم مادة

 الذكاء-
 العمر باألشهر-
 التحصيل -

الدراسي السابؽ في مادة 
 االحياءعمم 

مهارات التفكير  -
 االساسية

التدريس وفؽ 
 التفكير السابر

 التحصيل -
مهارات  -

 التفكير االساسية

 التحصيل -
اختبار  -

مهارات التفكير 
 االساسية

الطريقة  الضابطة
 االعتيادية

 (1مخطط ) 

 التصميم التجريبي ذو المجموعتين ) الضابطة والتجريبية(
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 البحث واختيار عينته :ثانيا :تحديد مجتمع 

 أ.تحديد مجتمع البحث :

تألؼ مجتمع البحث مف طالبات الصؼ الخامس العممي في المدارس التابعة لممديرية العامة     
لتربية بغداد الرصافة /االكلى ، حيث اف المجتمع ىك االفراد الذيف يككنكف مكضكع البحث كقد 

البحث حيث تـ أعتماد أحداىا بصكرة قصدية لتطبيؽ جراءات إختير عدد مف المدارس لتطبيؽ ُأ
 خراج الخصائص السايككمترية ألداتيالتجربة كأعتمدت باقي المدارس بالتحديد العشكائي في است

البحث ) االختبار التحصيمي كأختبار ميارات التفكير األساسية ( كمنيا )اعدادية القناة ، ثانكية 
 كية الزىراء ، اعدادية الحريرم ، ثانكية الرافديف، اعدادية الكرامةالرشيد ، اعدادية زىك العراؽ ، ثان

). 

 ب.أختيار عينة البحث :

ك مف الممكف تعميـ النتائج التي نفسيا صفاتو ث جزء مف مجتمع البحث كتمتمؾ ف عينة البحإ     
طالبات الصؼ الخامس العممي في يا البحث عمى المجتمع ،كقد اختارت الباحثة يلإيتكصؿ 

بغداد الرصافة /االكلى كعينة قصدية لتطبيؽ العامة لتربية مديرية مأعدادية القناة لمبنات التابعة ل
 :تجربة البحث كذلؾ لألسباب اآلتية 

 جراء التجربة.رة المدرسة كالتسييالت المقدمة إلداإأ.تعاكف 

فرصة التعييف  ةسيؿ لمباحثالعممي مما ثالث شعب لمصؼ الخامس حتكاء المدرسة عمى ب.إ
 العشكائي لممجمكعتيف ) التجريبية كالضابطة(.

ف معظـ طالبات المدرسة مف رقعة جغرافية كاحدة أم مف بيئة متقاربة اجتماعيا كاقتصاديا إج. 
 كثقافيا.

( 2الممحؽ )الرصافة االكلى بغداد /كبعد حصكؿ الباحثة عمى مكافقة المديرية العامة لتربية     
كبالتنسيؽ مع ادارة المدرسة جمعت الباحثة المعمكمات المتعمقة بطالبات الصؼ الخامس العممي 

 تية :ألجراء التكافؤ في بعض المتغيرات الدخيمة ،كقد أجرت الباحثة الخطكات اآل
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ذ إأختيرت شعبتاف مف أصؿ ثالث شعب في )أعدادية القناة لمبنات( بالتعييف العشكائي، -1
( طالبة كاختيرت شعبة )ج( 28اختيرت شعبة )ب( لتمثؿ المجمكعة التجريبية كعدد طالباتيا )

( طالبة كبذلؾ يككف المجمكع الكمي لعينة البحث 27لتمثؿ المجمكعة الضابطة كعدد طالباتيا )
 (.1)جدكؿ ، ( طالبة ، ككما مكضح في 55)

 اسبة ضمف عينة البحث .ال تكجد ام طالبة ر ام طالبة أذ  لـ يتـ استبعاد -2

 (1جدول )

 عينة البحث من المجموعتين التجريبية والضابطة

عدد الطالبات قبل  الشعبة المجموعة
 األستبعاد

عدد الطالبات 
 المستبعدات

عدد الطالبات بعد 
 االستبعاد

 82 - 82 ب التجريبية
 82 - 82 ج الضابطة

 55 - 55 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
 ثالثا: اجراءات الضبط :

زالة أم تأثير ألم متغير غير المتغير المستقؿ ، ألف المتغير أف عممية الضبط تيدؼ الى إ      
التابع يتأثر بعكامؿ عديدة غير المتغير المستقؿ، لذلؾ حرصت الباحثة عمى ضبط ما مف شأنو أف 

االحياء ك ميارات التفكير االساسية ( كمف ثـ يؤثر في المتغيريف التابعيف ) التحصيؿ في مادة عمـ 
 :بة قامت الباحثة بالخطكات األتيةيؤثر في مصداقية نتائج البحث . لذا كقبؿ الشركع بتطبيؽ التجر 

 أ. السالمة الداخمية لمتصميم التجريبي : 

ة حتى يككف البحث صادقا بالدرجة التي يمكف أف يعزل فييا الفرؽ بيف المجمكعة التجريي    
كالمجمكعة الضابطة الى المتغير المستقؿ كليس الى أم متغيرات أك عكامؿ داخمية أخرل ،أجرت 

 الباحث عممية التكافؤ االحصائي بيف مجمكعتي البحث في المتغيرات االتية :
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 المعمومات السابقة في مادة عمم االحياء :.1

ريبية كالضابطة مف معمكمات لغرض التعرؼ عمى ما تمتمكو طالبات مجمكعتي البحث التج     
سابقة في مادة عمـ األحياء ذات العالقة بالمادة التعميمية قيد التجربة التي تعد مف المؤثرات الميمة 

عداد أختبار لممعمكمات السابقة في مادة عمـ األحياء ممحؽ المتغير التابع ، قامت الباحثة بإفي 
 الكتب المدرسية االتية :( ، أعتمدت عند صكغ فقرات االختبار عمى 5)

 ، كزارة التربية ، بغداد. 5،ط2114. كتاب عمـ االحياء لمصؼ الرابع العممي ،1

 ، كزارة التربية ، بغداد . 4، ط2114.كتاب عمـ االحياء لمصؼ الخامس العممي ،2

كع يف :كانت فقرات السؤاؿ األكؿ مف ن( فقرة مكزعة عمى سؤاليف رئيس25)كتألؼ االختبار مف     
( فقرة ، ككانت فقرات السؤاؿ الثاني مف نكع )الصكاب ك 15األختيار مف متعدد كبمغ عددىا )

بذلؾ تككف أعمى درجة مف كقد ُأعطيت درجة كاحدة لكؿ فقرة ( فقرات ، 11الخطأ( كبمغ عددىا )
 ( درجة ، كقد تـ أعداد األجابة األنمكذجية  ألختبار25الممكف أف تحصؿ عمييا الطالبة ىي )

( ، كقامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى 5المعمكمات السابقة في مادة عمـ األحياء ،ممحؽ )
(، كبعد تصحيح  15/2/2115طالبات المجمكعتيف ) التجريبية كالضابطة ( يكـ االحد المكافؽ )
 كؿ درجات متكسط أف (، أتضح3األجابات استخرجت درجة كؿ طالبة مف كؿ مجمكعة ممحؽ )

 ستعماؿكبإ التكالي عمى درجة( 17.444)ك( 18.571) كالضابطة التجريبية ةالمجمكع مف
 داللة بذم ليس الفرؽ أف أتضح متساكيتيف غير مستقمتيف لعينتيف( t-test) التائي األختبار
 القيمة مف أصغر( 1.54) المحسكبة التائية القيمة كانت إذ( 1.15) مستكل عند إحصائية
 كالضابطة التجريبية المجمكعتيف أف عمى يدؿ كىذا( 53) حرية كبدرجة( 2.111الجدكلية)
 .(2) جدكؿ في مكضح كما المتغير ىذا في متكافئتاف
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 (8جدول)

 المتوسط الحسابي واألنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي 

 البحث في متغير المعمومات السابقة لمادة عمم األحياء 

 المجموعة
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

األنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 الجدولية المحسوبة 0.05مستوى 

 2.686 18.571 82 التجريبية
 غير دالة 8.222 1.54 55

 8.2.1 12.111 82 الضابطة
 .الذكاء: 8

( لممصفكفات المتتابعة كىذا القياس يعد أحد  Ravenف )ڤقد قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار را     
نو صالح لالعتماد مع فئات ا  أختبارات الذكاء كيمتاز ىذا االختبار بأنو مقنف عمى البيئة العراقية ، ك 

ة مف كحدات ف مف السمسمة مف االشكاؿ اذ يصعب تمييز كحدڤعمرية مختمفة، كيتككف أختبار را
ىذه السمسمة لككنيا مصفكفة أك مرصكصة في أطار شكمي يحتكييا كلقد تكجب البحث مكافأة 
المجمكعتيف بيذا المتغير لما لو مف تأثير مباشر في المتغير التابع الثاني )ميارات التفكير 

 األساسية ( حيث اف الذكاء ىك محصمة عامة لمقدرات العقمية المعرفية االكلية .

لممصفكفات المتتابعة لمقارنة درجة ذكاء مجمكعتي البحث  Ravenطبقت الباحثة اختبار     
( ، كحصمت الطالبة عمى درجة كاحدة  16/2/2115في يكـ األثنيف المكافؽ )التجريبية كالضابطة 

جابتيا عمى جميع جة يمكف أف تحصؿ عمييا الطالبة إلعف كؿ أجابة صحيحة ،ك أف أعمى در 
( دقيقة ، كبعد 45( درجة ، ككانت مدة تطبيؽ األختبار )61رة الصحيحة ىي )الفقرات بالصك 

( أتضح أف متكسط 3االنتياء مف تطبيؽ األختبار كتصحيح األجابات كاستخراج الدرجات ممحؽ )
درجة عمى التكالي  (35.037)( ك 38.714درجات كؿ مف المجمكعة التجريبية كالضابطة )

( لعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف أتضح أف الفرؽ ليس بذم t-testختبار التائي )ستعماؿ اإلكبإ
( أصغر مف القيمة 1.436ذ كانت القيمة التائية المحسكبة )إ( 1.15حصائية عند مستكل )إداللة 
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( كىذا يدؿ عمى أف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 53( كبدرجة حرية )2.111الجدكلية )
 (.3مكضح في جدكؿ ) متكافئتاف في ىذا المتغير، كما

 (5جدول)

 المتوسط الحسابي واألنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي 

 البحث في أختبار الذكاء 

 المجموعة
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

األنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 الجدولية المحسوبة 2.25مستوى 

 9.104 52.211 82 التجريبية
 غير دالة 8.222 1.436 55

 9.975 52.555 82 الضابطة
 

 .العمر الزمني باألشهر : 5

يقصد بو عمر الطالبة محسكبا باألشير ، أذ تـ الحصكؿ عمى البيانات المتعمقة بيذا المتغير      
مف البطاقات المدرسية الخاصة بطالبات مجمكعتي البحث كتـ حساب العمر الزمني لمطالبات 

( ، ثـ تـ أحتساب متكسط العمر الزمني لطالبات 3( ممحؽ رقـ )2115/ 15/2باألشير لغاية ) 
كمتكسط العمر الزمني لطالبات المجمكعة الضابطة  ً( شيرا195.857مجمكعة التجريبية فكاف ) ال

األختبار التائي  عماؿستاللة الفرؽ بيف ىذيف المتكسطيف بإ، كلمعرفة د ً( شيرا 195.296فكاف )
( ، أتضح أف الفرؽ لـ يكف بداللة أحصائية عند مستكل t-testلعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف )

( أصغر مف القيمة التائية الجدكلية 1.411ذ كانت القيمة التائية المحسكبة )إ( 1.15داللة )
لضابطة في ىذا ( . كىذا يعني تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كا53( كبدرجة حرية )2.111كالبالغة )

 (.4)المتغير، جدكؿ 
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 (1جدول )

المتوسط الحسابي واألنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث 
 باألشهر  ًلمتغير العمر الزمني محسوبا

 المجموعة
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

األنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 الجدولية المحسوبة 2.25مستوى 

 1.515 155.252 82 التجريبية
 غير دالة 8.222 0.411 55

 22..5 .155.85 82 الضابطة
 :.تحصيل مادة عمم األحياء لمفصل الدراسي األول 1

تـ الحصكؿ عمى درجات طالبات مجمكعتي البحث لمادة عمـ األحياء لمفصؿ الدراسي األكؿ      
( ، كأتضح أف متكسط 3الخاصة بالمدرسة ،الممحؽ )(، مف سجالت الدرجات 2114/2115)

( درجة كمتكسط درجات طالبات المجمكعة 76.964درجات طالبات المجمكعة التجريبية )
 التائي األختبار عماؿستبإ المتكسطيف ىذيف بيف الفرؽ داللة ( درجة كلمعرفة 73.741الضابطة )

 مستكل عند أحصائية بداللة يكف لـ الفرؽ أف أتضح ،( t-test) متساكيتيف غير مستقمتيف لعينتيف
 الجدكلية التائية القيمة مف ( أصغر1.815المحسكبة ) التائية القيمة كانت إذ( 1.15) داللة

 ىذا في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف تكافؤ يعني كىذا( . 53) حرية كبدرجة( 2.111) كالبالغة
 .(5) جدكؿ، المتغير
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 (5جدول )

 المتوسط الحسابي واألنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي 

 البحث في متغير التحصيل في مادة عمم األحياء لمفصل الدراسي األول 

 المجموعة
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

األنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 الجدولية المحسوبة 2.25مستوى 

 15.158 5.1..2 82 التجريبية
 غير دالة 8.222 2.225 55

 ..8..1 25.211 82 الضابطة
 .اختبار مهارات التفكير األساسية المطبؽ ألغراض التكافؤ بين المجموعتين :5

 17/2/2115الثالثاء المكافؽ )ختبار ميارات التفكير األساسية الذم أعدتو الباحثة يكـ ّبؽ إُط    
 متكسط أف ( ،أتضح3( ، كبعد تصحيح أجابات الطالبات مف قبؿ الباحثة كتفريغيا،  ممحؽ )

 المجمكعة طالبات درجات كمتكسط درجة( 29.714) التجريبية المجمكعة طالبات درجات
 التائي األختبار إستعماؿتـ  المتكسطيف ىذيف بيف الفرؽ داللة كلمعرفة درجة( 28الضابطة )

 مستكل عند أحصائية الفرؽ لـ يكف بداللة أف أتضح ،( t-test) متساكيتيف غير مستقمتيف لعينتيف
 الجدكلية التائية القيمة مف أصغر( 1.345) المحسكبة التائية القيمة كانت إذ( 1.15) داللة

 ىذا في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف تكافؤ يعني كىذا( . 53) حرية كبدرجة( 2.111) كالبالغة
  (.6) جدكؿ، المتغير
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 (.جدول )

 نحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي المتوسط الحسابي وال 

 البحث في متغير مهارات التفكير االساسية

 المجموعة
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

األنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 الجدولية المحسوبة 2.25مستوى 

 1.552 85.211 82 التجريبية
 غير دالة 8.222 1.515 55

 1.551 82 82 الضابطة
 ب. السالمة الخارجية لمتصميم التجريبي : 

ىناؾ عكامؿ أخرل غير التي ذكرت أعاله يتأثر بيا المتغير التابع لذلؾ البد مف ضبط ىذه      
العكامؿ لتتمكف الباحثة مف أف تعزك معظـ التبايف في المتغير التابع الى المتغير المستقؿ كليس 

ياميا الى عكامؿ اخرل ، كحاكلت الباحثة تكفير شركط السالمة الخارجية لمتصميـ التجريبي بق
 باألجراءات األتية :

 : درست الباحثة المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة ( بنفسيا لضبط الخبرة  التدريس
 كالفركؽ الفردية بيف المدرسيف .

 : كاف محتكل المادة الدراسية نفسو لمجمكعتي البحث المتمثمة بالفصكؿ  المحتوى الدراسي
الثالثة األخيرة ) الخامس ،السادس ، السابع ( مف الكتاب المقرر ، كتـ أعداد الخطط التدريسية 

 المناسبة لكؿ مجمكعة .
  : لمادة عمـ األحياء لمصؼ الخامس   المقررة الحصص عدد أفتوزيع الحصص الدراسية

حصص في االسبكع ، كأعتمد تكزيع الحصص بنحك دكرم ، تبادلي عمى المجمكعتيف ( 3) العممي
 ( .2مخطط ) ) التجريبية كالضابطة ( ،
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 اليوم              
 المجموعة

 الخميس األربعاء األحد

 الدرس الثالث الدرس السابع الدرس الثاني التجريبية
 السابعالدرس  الدرس الثاني الدرس الثالث الضابطة

 (8مخطط )
 توزيع الحصص التدريسية األسبوعي 

  :كانت المدة الزمنية لمتجربة متساكية لمجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة المدة الزمنية
بدأت التجربة في يكـ االحد  (، إذ 2114/2115ي لمعاـ الدراسي )،كىي الفصؿ الدراسي الثان

 .(  5/5/2115فؽ )المكا الثالثاء( كأنتيت في يـك 15/2/2115)
 بقت أداتا البحث ) األختبار التحصيمي ك أختبار ميارات التفكير ُط : أداتي البحث

األساسية ( تحت ظركؼ متشابية، كما أف الباحثة قامت بنفسيا بتصحيح أجابات طالبات 
 .مجمكعتي البحث عمى كفؽ معايير التصحيح المكضكعة لكؿ أداة كعمى كفؽ األجابة األنمكذجية

  : مف نفسيا درست المجمكعتاف في صفيف متجاكريف كليما الظركؼ الظروؼ الفيزيقية
 حيث التيكية كاألضاءة كمساحة الصؼ .

 مف التجربة نكع كاف اذا كخاصة عينتو أفراد بعض الباحث يخسر قد :التجريبي االندثار 
 لعكامؿ يتعرضكف أك معينة، نشاطات في العينة أفراد يشترؾ كقد الطكيمة، الزمنية مدةال تجارب
 أك ترؾ أك أنقطاع حاالت تحصؿ كلـ. الدراسة مجمكعات عف يبتعدكف تجعميـ نفسية أك جسمية

 غياب حاالت ستثناءبإ  2115 -2114 الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي الفصؿ طكاؿ طالبة أم نقؿ
 مجمكعتي البحث . بيف كمتساكية جدان  ضئيمة كبنسبة فردية

 رابعا : مستمزمات البحث 
 . تحديد المادة العممية :1

خركف ، الطبعة آتـ تحديد المادة العممية مف الكتاب المقرر لمصؼ الخامس العممي ) داكد ك     
األخيرة ، كىذه  ة( التي شممت الفصكؿ الثالث2114/2115( لمعاـ الدراسي ) 2114بعة ، االر 

 الفصكؿ ىي :
 . الفصؿ الخامس : النقؿ 
 . الفصؿ السادس : التنسيؽ العصبي كاألحساس 
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 . الفصؿ السابع : اليرمكنات كالغدد 

 . صوغ األغراض السموكية :8

أف أشتقاؽ األغراض السمككية كتحديدىا لممادة التي ستدرس في التجربة خطكة ميمة كأساسية      
لسمككي يستعمؿ اف الغرض اعداد خططو حيث االختبار التحصيمي أـ لمتدريس كا   سكاء ألعداد
( 214)ىداؼ التعميمية في عبارات كاضحة قابمة لمقياس ، كقد قامت الباحثة بصياغة لكضع األ

( في المجاؿ المعرفي كىي Bloomلتصنيؼ بمكـ ) ةنفت بحسب المستكيات الستُصػ غرٍض سمككي
رضت عمى ُ( ،  كعػ6) التذكر ، الفيـ ، التطبيؽ ، التحميؿ ، التركيب ، التقكيـ ( الممحؽ )

رائيـ في كضكحيا آ( لبياف 4مجمكعة مف المتخصصيف في مجاؿ طرائؽ تدريس العمكـ الممحؽ )
كدقة صكغيا كمدل شمكليا لمحتكل المادة العممية كتحديد المستكل الذم يقيسو كؿ غرض كبناء 

 ( .7دلت بعض األغراض السمككية مف حيث الصكغ فقط ، الجدكؿ )ُعمى ذلؾ عػ

 (2جدول )

 المحتوى الدراسي  وفؽ تصنيؼ بموم عمىتوزيع األغراض السموكية 

 المستوى                     
 المحتوى

    المجموع  المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفي 
 التقويم التركيب التحميل التطبيؽ االستيعاب التذكر

 52 5 1 2 5 58 .1 الفصل الخامس /النقل  
الفصل السادس /التنسيؽ 

 العصبي واألحساس
51 52 1 5 5 1 21 

الفصل السابع/ الهرمونات 
 والغدد

5 15 1 8 1 1 55 

 821 5 2 11 2 25 55 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
 . أعداد الخطط التدريسية :5

األخيرة )الخامس ، السادس ، السابع ( مف كتاب  ةفي ضكء المحتكل التعميمي لمفصكؿ الثالث     
عداد الخطط التدريسية لسمككية المستنبطة منو تـ إعمـ األحياء لمصؼ الخامس العممي كاألغراض ا

بار طبيعة التي تمثؿ الخطكات كاالجراءات التي يتبعيا المعمـ لتنفيذ الدرس مع االخذ بنظر االعت
تحقيؽ التدريس الجيد ، كقد أعدت الباحثة لضركريا  فرة كتعد الخطة اجراءان االمتعمميف كالكسائؿ المتك 
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( خطة تدريسية لممجمكعة التجريبية التي نظمت عمى كفؽ مراحؿ التفكير السابر كمثميا 19)
قامت الباحثة  س ، ثـلممجمكعة الضابطة التي نظمت عمى كفؽ الطريقة األعتيادية في التدري

ف مف الخطط التدريسية بنكعييا عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم التخصص بعرض أنمكذجي
رائيـ كمقترحاتيـ بشأف مالءمتيا لمحتكل آفادة مف ( ، لإل4ىج كطرائؽ التدريس ممحؽ )في المنا

الطفيفة المادة التدريسية كصكغ األغراض السمككية ،كبناء عمى ذلؾ تـ أجراء بعض التعديالت 
 (.7عمييا لتككف بعدىا جاىزة لمتطبيؽ بصيغتيا النيائية ، ممحؽ )

 البحث : ااتخامسا : بناء أد

ختبار ميارات التفكير األساسية . اإلختبار التحصيمي كا   ف ىمايتطمب ىذا البحث إعداد أداتي    
 كفيما يأتي خطكات بناء األداتيف :

 . بناء األختبار التحصيمي :1

ختبار تحصيمي لقياس مدل تحصيؿ طالبات عينة البحث متطمبات البحث بناء إكمف      
 تية في بنائو :لالىداؼ التعميمية في مادة عمـ األحياء ، كقد أتبعت الباحثة الخطكات اآل

 : تحديد هدؼ األختبار 
ييدؼ األختبار الى قياس تحصيؿ الطالبات في مادة عمـ األحياء لمصؼ الخامس العممي     

 األخيرة المحددة في البحث . ةلمفصكؿ الثالث
 : األخيرة )الخامس ،السادس  ةتحددت المادة العممية بالفصكؿ الثالث تحديد المادة العممية

 (. 2115-2114العممي لمعاـ )،السابع ( مف كتاب مادة عمـ األحياء لمصؼ الخامس 
 : تحديد عدد فقرات األختبار 

تمت األستعانة بعدد مف أساتذة طرائؽ تدريس العمـك كالقياس كالتقكيـ لتحديد عدد الفقرات التي      
يمكف أف يتضمنيا األختبار التحصيمي بحيث يككف مناسبا لمستكل طالبات صؼ الخامس العممي 

طالعيـ عمى كمحتكل المادة الدراسية ، كبعد إ مكال لألغراض السمككيةكمالئما مف الكقت كأكثر ش
األغراض السمككية لمحتكل الفصكؿ الثالثة األخيرة مف كتاب عمـ األحياء لمصؼ الخامس العممي  

 ( فقرة تعد مناسبة لألختبار .51( كقد أتفقكا عمى أف )6ممحؽ )
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 ختبارية )جدول المواصفات (:الخارطة ال عدادإ 

اختيارىا مف االىداؼ السمككية الُبّد مف أف الخارطة االختبارية تحدد عدد االسئمة التي      
كتضمف تكزيع فقرات االختبار عمى مفردات المحتكل حسب الكزف الذم تستحقيا ىذه المفردات . 
كفي ضكء ذلؾ أعدت الباحثة جدكؿ المكاصفات ألختبار التحصيؿ تضمف محتكل المادة الدراسية 

 (.8عدد الحصص المطمكب لتدريس مفرادتيا .الجدكؿ )ك 
 تية :كحسبت األىمية النسبية لمفصكؿ ) الخامس ، السادس ، السابع ( بحسب الصيغة اآل     

 عدد الحصص )الزمف المستغرؽ في تدريس الفصؿ (                    
 x 111 -----------------------------------األىمية النسبية = 

 مجمكع الحصص                                  
األخيرة ) الخامس ، السادس ، السابع ( عمى التكالي  ةككانت األىمية النسبية لمفصكؿ الثالث     

 % ( مف عدد الحصص الكمية الالزمة لتدريس الفصكؿ الثالثة .%21 ، %32 ، 47)
 ةكية في كؿ مستكل مف مستكيات بمكـ الستددت األىمية النسبية لألىداؼ السمك ُكبعد ذلؾ حػ   

لممجاؿ المعرفي ) التذكر ، االستيعاب ،التطبيؽ، التحميؿ ، التركيب ، التقكيـ( كبحسب المعادلة 
 تية :اآل

 عدد االىداؼ السمككية في مستكل معيف                                    

 x 111 --------------------------األىمية النسبية لميدؼ السمككي =

 مجمكع األىداؼ السمككية                                        
% ( كعمى 2% ،4% ،7% ،3% ،37%، 47) ةكقد كانت األىمية النسبية لممستكيات الست    

التكالي مف العدد الكمي لمألىداؼ السمككية . كبعد تحديد األىمية النسبية لكؿ ىدؼ سمككي ، تـ 
 تية :أيجاد عدد األسئمة لكؿ خمية في جدكؿ المكاصفات باألستعانة بالمعادلة اآل

عدد الفقرات  Xنسبية لممستكل األىمية الXعدد األسئمة في كؿ خمية =االىمية النسبية لممحتكل
 الكمية لألختبار. 
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 ( 2جدول ) 
 جدول المواصفات لمألختبار التحصيمي 

 النسبة المئكية لمستكيات األىداؼ السمككية المحتكل الدراسي
عدد  الموضوع الفصول

 الحصص
األهمية 
 النسبي

% 

 التذكر
12% 

 األستيعاب
52% 

 التطبيؽ
5% 

 التحميل
2% 

 التركيب
1% 

 التقويم
8% 

 المجموع
122% 

 1275 5 النقل الخامس
~12 

1178 
~11 

272 
~ 5 

272 
~ 1 

171 
~1 

275 
~1 

27. 
~1 

81 

التنسيؽ  السادس
العصبي 

 واألحساس

. 5175 
~58 

275 
~ 2 

575 
~ . 

271 
~ 2 

171 
~ 1 

 

27. 
~ 1 

275 
~ 2 

1. 

الهرمونات  السابع
 والغدد

1 8178 
~81 

172 
~5 

572 
~1 

275 
~2 

272 
~1 

271 
~2 

278 
~2 

12 

 52 1 8 5 1 15 81 %122 15 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع

 
 : صوغ فقرات األختبار التحصيمي وتعميماته 

ختبار عمى كفؽ جدكؿ المكاصفات كبصكرة فقرات مكضكعية كفقرات تـ صياغة فقرات اإل      
قرات المكضكعية تمثؿ المزاكجة بيف الفقرات المقالية كالفمقالية ، كقد أكد عدد مف التربكييف أف 

ذ يمغي عيكب كؿ منيما كتبقي عمى محاسنيا  لذا أعدت الباحثة أفضؿ صيغة إلختبار التحصيؿ إ
( فقرة مف نكع األختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ لقياس مستكيات التذكر 45( فقرة كمنيا ) 51) 

( فقرات مف النكع المقالي لقياس مستكيات 5التحميؿ ك)مستكل س كالفيـ كالتطبيؽ كمنيا فقرة لقيا
( . كما تـ صكغ تعميمات األختبار 51، 49، 48، 47، 46الفقرات )يؿ كالتركيب كالتقكيـ التحم

لمطالبات بكضع كرقة تعميمات مرفقة لكرقة األختبار كتضمنت التعميمات الدرجة النيائية لالختبار 
 ب( . -8مراعاتيا قبؿ االجابة ممحؽ )كبعض االحتياطات الكاجب 

 : تصحيح االختبار 
 تصحيح في عمييا مدُعتػُأ سؤاؿال فقرة مف فقرات كؿ عف لألجابةً أنمكذجا الباحثة كضعت     

 الخاطئة لألجابة( 1) كدرجة الصحيحة لألجابة كاحدة درجة عطيتُأ إذ. (د  - 8) ممحؽ األختبار،
 ،أما(  45 – 1) بالمدل تحددت المكضكعية األسئمة فقرات الكمية الدرجة أف أم المترككة اك
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 في الكاردة االفكار مع يتناسب بما مقالي سؤاؿ لكؿ درجات( 3) عطيتُأ فقد المقالية األسئمة فقرات
 الحؿ خطكات عدد كفؽ عمى المقالية درجات عطيتُكأ( 15–1) مابيف مداىا تراكح بذلؾ السؤاؿ

 الكمية الدرجة كانت كىكذا أعتمادىا تـ التي الكمية األجابة الى بالنسبة أىميتو كدرجة الصحيح
 .درجة( 61) لألختبار

 : صدؽ األختبار التحصيمي 
 أ. الصدؽ الظاهري :

ختبار التحصيمي بصيغتو االكلية ممحؽ قامت الباحثة بعرض اإللتحقيؽ ىذا النكع مف الصدؽ    
 (،4مجاؿ طرائؽ تدريس العمـك كعمـ األحياء الممحؽ )عمى مجمكعة مف المتخصصيف في  (أ -8)

لمعرفة آرائيـ كمالحظاتيـ بصدد صالحية فقرات االختبار، كصكغيا المغكم كالعممي كمدل 
مالءمتيا لإلغراض السمككية، كقد تمت اعادة صياغة بعض الفقرات كتعديميا أخذا ن بآراء الخبراء 

 .% ( فما أعمى81بعد احتساب نسبة اتفاؽ ) 
 : ب. صدؽ المحتوى

كقد تحققت الباحثة مف ىذا النكع مف الصدؽ مف خالؿ بناء الخارطة االختبارية ) جدكؿ       
 ) ممحؽ. لمتطبيؽ جاىزا ألتحصيمي االختبار اصبح السابقة اإلجراءات ضكء كفي المكاصفات (

 . ب ( -8
  : التطبيؽ االستطالعي األول لالختبار 
 ( طالبة في الصؼ 31)بؽ االختبار ألتحصيمي عمى عينة استطالعية أكلية مؤلفة مف ُط   

رصافة اللتربية التابعة إلى المديرية العامة الخامس العممي في مدرسة اعدادية الكرامة لمبنات 
لغرض تحديد الزمف الالـز لإلجابة عف االختبار كمدل كضكح  مف غير عينة البحث ، األكلى

(، كقد تـ ابالغ  الخامس كالسادس كالسابعفقراتو كتعميماتو بعد االنتياء مف مادة الفصكؿ )
)  الخميس المكافؽالطالبات بمكعد االختبار قبؿ اسبكع مف الكقت المحدد، كاجرم االختبار يكـ 

فقرات كاضحة حيث لـ تسأؿ طالبات العينة االستطالعية عف كلقد كانت جميع ال ( 17/4/2115
( دقيقة ، حيث تـ حساب 51ام منيا ، كما كجدت الباحثة أف الزمف المناسب لتطبيؽ االختبار )

في اإلجابة الذم استغرقتو اكؿ خمس طالبات كآخر خمس طالبات عف طريؽ متكسط الزمف الكقت 
  :تيةالمعادلة اآل إستخداـبكمي ال، كمف ثـ متكسط الزمف عمى اإلختبار 
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 متكسط زمف اكؿ خمس طالبات + متكسط زمف آخر خمس طالبات                   
 -----------------------------------------------متكسط الزمف =

                                                   2 
 : التطبيؽ االستطالعي الثاني لالختبار 
 أعدادية ( طالبة في 111)مككنة مف لتحصيمي عمى عينة ثانية اختبار اإل ت الباحثةطبق    

، مف غير عينة عينة البحث لرصافة األكلى ابغداد /تربية لممديرية العامة لالحريرم لمبنات التابعة 
يـك خصائص السايككمترية ، كقد اجرم االختبار في اللغرض تحميؿ فقرات االختبار كالتأكد مف 

بعد ابالغ الطالبات بمكعد االختبار قبؿ اسبكع مف مكعده المحدد ،  (19/4/2115)المكافؽ األحد 
كبعد التصحيح حممت فقرات االختبار ، ( ق -8) ممحؽ االستطالعية، العينة درجات احتساب كتـ

( طالبة لتمثؿ المجمكعة العميا، كأدنى 27لطالبات )% مف إجابات ا27، كذلؾ بأخذ أكراؽ أعمى 
 طالبة لتمثؿ المجمكعة الدنيا إليجاد ما يأتي : (27)% مف إجابات الطالبات 27
 صعوبة فقرات االختبار :  –أ 
 – 1.28قد حسب معامؿ الصعكبة لمفقرات المكضكعية ككجد انو يتراكح ما بيف )   

)بمـك (، كبيذا تككف جميع الفقرات ذات مستكل صعكبة مناسب. إذ يرل ك -8(. ممحؽ )1.68
 ( 1.81 – 1.21كاف معامؿ صعكبتيا يتراكح بيف ) بأف فقرات االختبار ُتعد مقبكلة إذا( 1983،

،  . ( 117: 1983)بمـك

 قوة تمييز فقرات االختبار : –ب 
فقرات اإلختبار عمى التمييز بيف  لبياف قدرةمعادلة القكة التمييزية  عماؿكقد ُحسبت باست    

 – 1.27ككجد اف مستكل التمييز يتركاح بيف ) جابات المجمكعة الدنيا إجابات المجمكعة العميا كا  
اف الفقرة تككف جيدة إذا كانت قكتيا ( 2115كعدناف ،) الدليمي (، إذ ذكر ك -8( ممحؽ )1.52

 .( 91: 2115) الدليمي كعدناف، ( فأكثر1.21التمييزية )
 فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار : –ج 
يتـ اختياره مف قبؿ طالب بحيث البديؿ الخاطئ ) الممكه ( جذابا ن لمممتحنيف، يجب أف يككف     

ام عندما يتـ اختياره مف طالب أك أكثر كيعد الممكه جيدا كفعاال عندما تككف قيمتو سالبة 
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لذا تـ حساب فعالية البدائؿ بتطبيؽ معادلة ة العميا، المجمكعة الدنيا أكثر مف طالب المجمكع
التي ىي مف نكع )االختيار مف متعدد ( كالبالغ المكضكعية فقرات االختبار ل فعالية البدائؿ الخاطئة

( فقرة ككجد اف معامؿ فعالية جميع البدائؿ سالبة أم انيا جذبت الييا إجابات أكثر 45عددىا ) 
الدنيا مقارنة بإجابات طالبات المجمكعة العميا كىذا دليؿ عمى فعاليتيا ، مف طالبات المجمكعة 

 (.ز-8ليذا تقرر االبقاء عمى بدائؿ الفقرات ، ممحؽ )

 : ثبات االختبار 
معادلة الفا باستعماؿ طريقة التجانس الداخمي بتطبيؽ التحصيمي تـ حساب ثبات االختبار    

 االختبارات تعد إذكىذا يعد معامؿ ثبات جيدا  ، (1.83، فكجد أف معامؿ الثبات يساكم ) كركنباخ
 (.241: 2114النبياف،) فكؽ فما( 1.67) ثباتيا معامؿ يبمغ حينما جيدة

 : ثبات تصحيح الفقرات المقالية 
( كرقة مف اكراؽ 25لغرض التأكد مف ثبات تصحيح الفقرات المقالية قامت الباحثة بسحب )     

االجابات لمعينة االستطالعية الثانية بصكرة عشكائية كاعيد تصحيحيا مف قبؿ مدرسة متخصصة 
معادلة ككبر أظيرت النتائج أف نسبة االتفاؽ  عماؿستاالحياء لمصؼ الخامس العممي ، كبإبتدريس 

( ، كقامت الباحثة بتصحيح 1.91تصحيح المدرسة كالباحثة كانت عالية جدا حيث بمغت )بيف 
( يكما ألستخراج ثبات التصحيح عبر الزمف كبأستعماؿ 14االختبار بنفسيا مرة اخرل بعد مركر )

( كيعد 1.97المعادلة نفسيا أظيرت النتائج أف نسبة األتفاؽ بيف التصحيحيف األكؿ كالثاني بمغت )
 نمكذجية .مؿ عالي كتعزك الباحثة اسباب ارتفاع معامؿ ثبات التصحيح الى االجكبة األمعا

 . أختبار مهارات التفكير األساسية :8
ختبار لقياس ميارات التفكير األساسية لدل طالبات الصؼ مف متطمبات البحث بناء إ       

ميارات التفكير األساسية، كقد أتبعت ختبار حثة بإعداد ك بناء إالخامس العممي ، لذا قامت البا
 تية :الخطكات اآل

 : تحديد المجاالت التي يشممها األختبار 
أعدت الباحثة أستبانة أكلية لتحديد ميارات التفكير األساسية التي يتضمنيا األختبار بعد اف       

ألستبانة عمى رضت اُأ( كعػ-9قامت الباحثة مع المشرفة بأختيار مجمكعة مف الميارات ممحؽ )
( ، كفي ضكء 4ممحؽ ) في مجاؿ التربية كطرائؽ التدريس، عدد مف المحكميف مف ذكم التخصص
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تالئـ مع المرحمة العمرية كمتطمبات البحث ( ميارات بأنيا ت 11األتفاؽ عمى )راء المحكميف تـ آ
، التحميؿ ، كىي ) المالحظة ، التصنيؼ ، الترتيب ، المقارنة ،االستقراء ، االستنباط ، التمخيص 

 ظيـ ك جمع المعمكمات ( كفؽ اراء الخبراء .التنبؤ ، التقكيـ ( ، تـ استبعاد ميارتي) التن

 : بناء فقرات األختبار ودرجته 
طالعيا عمى فكير األساسية في مجاالت عديدة كا  طالع الباحثة عمى أختبارات ميارات التإبعد      

( ككتاب ) حسيف كعبد  2116الخمفية النظرية كبعض األدبيات كالمصادر منيا كتاب )سعادة ، 
مكزعة ( فقرة  41( أعدت الباحثة فقرات األختبار بصكرتو األكلية المككف مف ) 2112الناصر ،

( فقرة مف النكع المكضكعي ) أختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ ( حيث أف 37،)يارات م 11عمى 
( فقرات مف النكع المقالي كأحتكت كؿ ميارة 5( تحكم ضمنيا فقرتيف مكضكعيتيف ك)31الفقرة )

عمى بعض األسئمة كأعطيت خمس درجات لكؿ ميارة بغض النظر عف عدد األسئمة التي تحكييا 
 . (9)كما في جدكؿ ( درجة ،  51ائية لالختبار )فتككف الدرجة الني

 
 (5جدول )

 وعددها ونوعها مهارات التفكير األساسيةفقرات أختبار 
 عددها نوعها الفقرات المهارة ت
 5 مكضكعية 1،2،3،4،5 المالحظة 1

 التصنيؼ 8
 مكضكعية 6،7

3 
 مقالية 8

 5 مكضكعية 9،11،11،12،13 المقارنة 5

 الترتيب  1
 مكضكعية  14،15،16

4 
 مقالية  17

 5 مكضكعية  18،19،21،21،22 األستقراء  5

 5 مكضكعية  23،24،25،26،27 األستنباط .

 2 مقالية  28،29 التخميص 2
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 التحميل  2
 مكضكعية  31

2 
 مقالية  31

 5 مكضكعية  32،33،34،35،36 التنبؤ 5
 5 مكضكعية 37،38،39،41،41 التقويم  12
 
 : وضع تعميمات األختبار 
كيفية األجابة عف فقرات األختبار كتكضح لألجابة  لمطالبات كضعت الباحثة تعميمات خاصة    

األخطاء التي قد تؤدم الى خسارتيف بعض الدرجات ، كتضمنت التعميمات مف أجؿ أف يجتنبّف 
 بعض االحتياطات الكاجب مراعتيا قبؿ البدء باالجابة .

 : تصحيح االختبار 
صممت الباحثة كرقة لالجابة االنمكذجية عف الفقرات تـ اعتمادىا عند تصحيح االختبار ممحؽ     
ق( ، أذ تعطى الطالبة درجة كاحدة لالجابة الصحيحة عف كؿ فقرة مف الفقرات المكضكعية -9)

( أما 37-1بيف )تراكح كصفر عف االجابة الخاطئة ام أف مدل الدرجة الكمية لمفقرات المكضكعية ي
ثالث درجات لكؿ منيا أما  (31( ك)29( ك)8مف الفقرات )الفقرات المقالية فقد أعطيت كؿ 

( فقد أعطيت درجتاف لكؿ منيا كبذلؾ يككف مدل الدرجة لالسئمة المقالية 28( ك)15ف )الفقرتا
 (.13-1يتراكح بيف ) 

االختبار صدؽ : 

 األكلية بصكرتو التفكير االساسية  ميارات اختبار لباحثةاعرضت  الظاىرم الصدؽ مف لمتحقؽ    
 كطرائؽ التربية مجاؿ في التخصص ذكم مف المحكميف مف مجمكعة عمىب (  -9ممحؽ )
 ،%( 81) عف تقؿ ال اتفاؽ نسبة عمى االختبار فقرات أغمب  كقد حصمت( ، 4ممحؽ ) تدريسيا،

،  18، 4مالحظات كاراء المحكميف الفقرات ىي )كتـ تعديؿ أربع فقرات مف االختبار في ضكء 
24  ،39.) 
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 األولية االستطالعية العينة عمى االختبار تطبيؽ : 

الخامس  الصؼمف طالبات  استطالعية عينة عمى االساسية التفكير ميارات اختبار ُطبؽ    
 لتربية العامة المديرية إلى التابعة( اعدادية زىك العراؽ لمبنات ) مف طالبة( 25) مف مؤلفة العممي 
 المكافؽ الثالثاء يـك في ذلؾ ككاف ،مف غير عينة البحث الرصافة االكلى /  بغداد

 ىك االختبار مف كالغرض االختبار مكعد عمى المدرسة إدارة مع االتفاؽ بعد( 27/1/2115)
 الزمنية المدة كتقدير الغامضة الفقرات كتشخيص االختبار كتعميمات الفقرات كضكح مف التأكد

 كتعميمات مفيكمة كانت االختبار فقرات أف الباحثة كجدت كقد االختبار، فقرات عمى لإلجابة
بنفس الطريقة المتبعة في  اإلجابة فيتو الطالبات استغرق الذم الزمف متكسط كاف كاضحة اإلجابة

 دقيقة. (45) كافاالختبار التحصيمي 

 االستطالعية الثانية العينة عمى االختبار تطبيؽ : 

 االختبار، تطبيؽ تـ لالختبار، المطمكب الزمف كتحديد االختبار، فقرات كضكح مف التأكد بعد    
مف طالبات الصؼ  طالبة،( 111) مف مككنة ثانية استطالعية عينة عمى ،(ج -9) ممحؽ

 يـك في االكلى،الرصافة / بغداد تربية لمديرية التابعة المدارس مف عدد الخامس العممي في
الخميس  ( في ثانكية الزىراء لمبنات كاعدادية الرافديف لمبنات كيكـ28/1/2115) المكافؽاالربعاء 
 االستطالعية، العينة درجات احتساب كتـ الرشيد لمبنات ، ثانكية ( في29/1/2115)المكافؽ 
 إجابات مف% 27 أعمى أكراؽ بأخذ كذلؾ ، االختبار فقرات حممت التصحيح بعد،  (ك -9) ممحؽ

 طالبة( 27) الطالبات إجابات مف% 27 كأدنى، العميا المجمكعة لتمثؿ طالبة( 27) الطالبات
 يأتي: ما إليجاد الدنيا المجمكعة لتمثؿ

 : الفقرة معامل صعوبة -أ

ز( -9( ممحؽ )1.69- 1.26كجدت الباحثة اف معامؿ الصعكبة لفقرات االختبار تتراكح بيف )   
 .ختبار التحصيميفي اإل سابقان  كما ذكر ًتعد جميع الفقرات ذات مستكل صعكبة مناسباكبذلؾ 
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 : الفقرة تمييز قوة -ب

ز( ، ام اف فقرات  -9( ممحؽ )1.59 – 1.31تراكحت قيمة القكة التمييزية لالختبار بيف )     
 في االختبار التحصيمي . عمؿلمعيار القكة التمييزية المست ًاالختبار ذات قكة تمييزية مناسبة كفقا

 :  االختبار لفقرات الخاطئة البدائل فعالية – ج

 المكضكعية االختبار لفقرات الخاطئة البدائؿ فعالية معادلة بتطبيؽ البدائؿ فعالية حساب تـ       
 جميع فعالية معامؿ اف ك كجد فقرة( 37)  عددىا كالبالغ(  متعدد مف االختيار) نكع مف ىي التي

 بإجابات مقارنة الدنيا المجمكعة طالبات مف أكثر إجابات الييا جذبت انيا أم سالبة البدائؿ
 ممحؽ ، الفقرات بدائؿ عمى االبقاء تقرر ليذا ، فعاليتيا عمى دليؿ كىذا العميا المجمكعة طالبات

 (.ح -9)

 االختبار : الثبػػػػػػػػػػات 

 :طريقة أعادة االختبار -1 

ىي مف الطرؽ الشائعة في حساب ثبات االختبارات خاصة االختبار الذم يحكم فقرات مقالية     
( طالبة مف عينة التحميؿ االحصائي )ثانكية 25كتـ اعادة االختبار عمى عينة عشكائية حجميا )

بيف التطبيقيف ،  ً( يكما18( بفاصؿ زمني )15/2/2115) المكافؽالزىراء لمبنات ( يكـ االحد 
( كىكمعامؿ ارتباط جيد اذ يؤكد عكدة 1.89كباستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف بمغت قيمة االرتباط )

( فما فكؽ فأنو 1.71( بأنو اذا كاف معامؿ االرتباط بيف التطبيؽ االكؿ كالتطبيؽ الثاني )1998)
 (.366: 1998يعد مؤشرا جيدا لثبات االختبار )عكدة،

 اؽ الداخمي باستخدام معادلة الفا كرونباخ :طريقة التس -8

كما كضح سابقا في (، كىذا يعد معامؿ ثبات جيدا 1.78كجد أف معامؿ الثبات يساكم )      
 االختبار التحصيمي .
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: ثبات تصحيح الفقرات المقالية 
االختبار التي اكردتيا عندما تناكلت ثبات التصحيح في نفسيا تبعت الباحثة االجراءات ا    

( ، كبمغت نسبة اتفاؽ الباحثة مع 1.96التحصيمي كقد بمغت نسبة االتفاؽ بيف الباحثة كالمدرسة )
 ( .1.97نفسيا )

 :   التجربة تطبيؽ إجراءات:  سادساً  
 بالخطكات االتية : الباحثة قامت سميـ بشكؿ التجربة إجراءات تطبيؽ ضماف اجؿ مف 

 جدكؿ عمى تنظيـ المدرسة في التدريسي المدرسة ك الكادرادارة  مع التنسيؽ ك االتفاؽ .1
 كبكقت ذاتيا األياـ في المجمكعتيف تدريس تـ اذ لممجمكعتيف األحياء عمـ مادة في الدركس
 . لمحصص مقارب زمني

 الدراسية السنة مف الثاني الدراسي الفصؿ بداية في التجربة تطبيؽ الباحثة باشرت .2
 التجربة تطبيؽ كانتيى البحث عينة عمى(  15/2/2115)  األحد كتحديدان يكـ 2114/115
 ثالث حصص كبكاقع كامالن  فصالن دراسيان  التجربة استغرقت أم (5/5/2115) الثالثاءيكـ 

 . مجمكعة اسبكعيان لكؿ
ختبار ميارات كا   الذكاء ختبارت السابقة في مادة عمـ االحياء كا  ختبار المعمكماإ تطبيؽ تـ .3

 مف األكؿ االسبكع في (كالضابطة التجريبية)  المجمكعتيف عمى(  تكافؤ) التفكير االساسية 
 . التكالي عمى( 2/2115/ 17 - 15)  األياـ كتحديدان في الثاني الدراسي الفصؿ

 .( 22/2/2115ي البحث في يـك االحد )باشرت الباحثة التدريس الفعمي لمجمكعت .4
االحد  يكـ(  كالضابطة التجريبية)  البحث مجمكعتي عمى ألتحصيمي االختبار تطبيؽ تـ .5

 .المحدد المكعد مف أياـ( 11) قبؿ بمكعده الطالبات ابالغ تـ كقد( 2115/ 3/5)
 يـك(  كالضابطة التجريبية)  البحث مجمكعتي عمى ميارات التفكير االساسية اختبار تطبيؽ تـ .6

 .( 4/5/2115)االثنيف 

 : الحصائية الوسائل: سابعاً 

 :  اآلتية اإلحصائية الكسائؿ الباحثة استعممت

 



                                                       الفصل الثالث : منهجية البحث أجراءاته
 

77 
 

 : ، كاعتمد فيمتساويتين غير مستقمتين لعينتين(  t.test)  التائي االختبار– 1
  كالضابطة. التجريبية المجمكعتيف التحقؽ مف تكافؤ -
ختبار الفرضيتيف المقارنة بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة أل -

 الصفريتيف لمبحث .
 صعكبة لحساب:  ومعامل الصعوبة لمفقرات المقالية الموضوعية لمفقرات الصعوبة معامل – 8
 ميارات التفكير األساسية . كاختبار ألتحصيمي االختبار فقرات مف فقرة كؿ
 التمييزية القكة لحساب: والقوة التمييزية لمفقرات المقالية الموضوعية لمفقرات التمييزية القوة– 5

  ميارات التفكير األساسية . كاختبار االختبارألتحصيمي فقرات مف فقرة لكؿ
لحساب فعالية البدائؿ لمفقرات المكضكعية)االختيار مف المتعدد(  : الخاطئة البدائل فاعمية– 1

 ميارات التفكير األساسية . كاختبار ألتحصيمي لالختبار
ميارات  كاختبار ألتحصيمي االختبار فقرات ثبات معامؿ لحساب:   كرونباخالفا  معادلة – 5

 التفكير األساسية .
لحساب ثبات التصحيح الفقرات المقالية لفقرات االختبار :  لكوبر االتفاؽ نسبة معادلة – .

 التحصيمي كاختبار ميارات التفكير االساسية .
بطريقة اعادة االختبار الختبار ميارات التفكير  لحساب معامؿ الثباتمعامل ارتباط بيرسون :  -2

  االساسية.
لمتعرؼ عمى حجـ تأثير المتغير المستقؿ في المتغيرات التابعة ) التحصيؿ معادلة مربع ايتا :  -2

 ك ميارات التفكير االساسية ( .
عة ) لمتعرؼ عمى درجة تأثير المتغير المستقؿ في المتغيرات التابمعادلة درجة االثر :  -5

 التحصيؿ ك ميارات التفكير االساسية ( .



 

 

 

 

 

 نـــتـــــائـــــــج البــــــحــــــــــث

 . النتائج عرض: أولا       

 .      ومناقشتها النتائج تفسير: ثانياا 

 . الستنتاجات: ثالثاا 

 . التوصيات: رابعاا 

 .المقترحات: خامساا 
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 أوال :عرض النتائج : 

 لتسمسل ىدفا البحث وىما :   ًيتم عرض النتائج وفقا   

التحقق من أثر التدريس وفق التفكير السابر في تحصيل مادة عمم االحياء  الهدف االول :-1
 لطالبات الصف الخامس العممي .

 : الصفريةتنص الفرضية    

 طالبات درجات متوسط بين( 0...) داللة مستوى عند احصائية داللة ذو فرق يوجد " ال 
 الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط السابر وفقًا لمتفكير الالتي يدرسن   التجريبية المجموعة

 االختبار التحصيمي "  في االعتيادية بالطريقة الالتي درسن  

بعد حساب درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في األختبار التحصيمي لمادة      
( ، أظيرت النتائج االحصائية أن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة 3األحياء ممحق )
 المجموعة طالبات درجات متوسط بين فرق وجود النتائج ( ، وأظيرت4....7التجريبية وبمغ )

 لعينتين التائي االختبار وباستعمال. الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط يبيةالتجر 
 المحسوبة التائية أن القيمة حيث اتضح، الفرق ىذا داللة اختبار تم متساويتين غير مستقمتين

( 03) حرية ودرجة( 0.0.) داللة مستوى عند( ...00) الجدولية القيمة من اكبر( 3...3)
 يدرسن   الالتي التجريبية المجموعة طالبات تفوق يعني وىذا، األولى الصفرية الفرضية ترفض وعميو

. االعتيادية بالطريقة يدرسن الالتي الضابطة المجموعة في زميالتين   عمى التفكير السابر عمالستبإ
 مقارنةً  التجريبية المجموعة طالبات تفوق عمى ايجابي تأثير ذا كان التفكير السابر إستخدام ان أي

، ( ..) جدول في موضح ىو كما.ألتحصيمي االختبار الضابطة في المجموعة طالبات بتحصيل
( ،  0..0وبيذا تتفق نتيجة ىذا البحث في متغير التحصيل مع نتائج دراسات كل من)ابراىيم ،

 (....0( ، )الحارثي ،0..0)مكاري ،
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 (11جدول )

طالبات  لدرجاتالجدولية والمحسوبة  التائية والقيمة المعياري المتوسط الحسابي واالنحراف
 التحصيمي االختبار في( والضابطة التجريبية)  المجموعتين

 المجموعة
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

األنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
االحصائية 
عند مستوى 

0.05 
 الجدولية المحسوبة

 37 41887 711114 82 التجريبية
 دالة 81111 711.2

 31877 771833 84 الضابطة
 

ولمتأكد من ان ىذه الفروق ىي نتيجة تأثير المتغير المستقل )التفكير السابر ( عمى المتغير     
مربع  بوساطةالتابع )التحصيل ( ولم تحدث نتيجة الصدفة ، قامت الباحثة بحساب حجم التأثير 

لمكشف عن درجة التأثير ، حيث بمغت قيمة مربع أيتا   (dثم عن طريقيا حساب قيمة )  (n2أيتا )
( وىي تدل عمى تأثير كبير لمتفكير السابر في التحصيل وفقا لممعايير التي وضعيا كوىين 0...)
(Coheen)   باالنت )جولي القيم التي صنفيا كوىين لتفسير حجم األثرحيث ذكرت جولي باالنت
( ىي درجة 37..( ، أما درجة التأثير فقد بمغت )..،كما موضح في الجدول )(.07 :4..0،

 (: ..( وكما موضح في الجدول )Kiess,1989: 445كبيرة وفقًا لممعايير التي وضعيا )

 (11جدول )

 dو  n2الجدول المرجعي لدالالت 

 كبير متوسط صغير االداة
n2 0.01-...0 0.06-...3 0.14-فأكثر 
d 0.2 0.5 0.8 
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 (1شكل )

 متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي

التحقق من أثر التدريس وفق التفكير السابر في ميارات التفكير االساسية لدى الهدف الثاني : -8
 طالبات الصف الخامس العممي .

 :الصفرية تنص الفرضية   

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة 0...داللة احصائية عند مستوى داللة ) فرق ذواليوجد " 
 تفكير السابر ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الآلتيًا لمالتجريبية الآلتي يدرسن  وفق

 ختبار ميارات التفكير االساسية " .يدرسن  بالطريقة االعتيادية في إ

اختبار ميارات التفكير  في والضابطة التجريبية المجموعتين طالبات درجات حساب بعد         
لدجات طالبات المجموعة  الحسابي المتوسط إيجاد ( ، تم3كما موضح في ممحق ) األساسية

( 000..3( والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة وبمغ )34.0التجريبية وبمغ )
 درجات ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بين فرق وجود النتائج ،وقد أظيرت

 تم متساويتين غير مستقمتين لعينتين التائي االختبار وباستعمال. الضابطة المجموعة طالبات
 القيمة من اكبر( .7.00) المحسوبة التائية القيمة أن اتضح حيث، الفرق ىذا داللة اختبار

32

33.5

35

36.5

38

39.5

41
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 الصفرية الفرضية ترفض وعميو( 03) حرية ودرجة( 0.0.) داللة مستوى عند( ...00) الجدولية
 عمى السابر التفكير إستعمالب يدرسن   الالتي التجريبية المجموعة طالبات تفوق يعني وىذا، األولى

 التفكير إستعمال ان أي. االعتيادية بالطريقة يدرسن   الالتي الضابطة المجموعة في زميالتين  
 طالبات مقارنًة بتحصيل التجريبية المجموعة طالبات تفوق عمى ايجابي تأثير ذا كان السابر

وبيذا ( 0.) جدول في موضح ىو كما.اختبار ميارات التفكير االساسية  في الضابطة المجموعة
امبو مع نتيجة دراسة كل من )  ميارات التفكير االساسية تتفق نتيجة ىذا البحث في متغير 

 (.0..0( ، شنيف )2..0، ابو لبدة )( 3..0( ، )محمود،...0، خديجةسعيدي و 

 (18جدول )
طالبات درجات الجدولية والمحسوبة لوالقيمة التائية  األنحراف المعياري المتوسط الحسابي وا

  في اختبار مهارات التفكير األساسيةالمجموعتين )التجريبية والضابطة( 

 المجموعة
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

األنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
االحصائية 
عند مستوى 

0.05 
 الجدولية المحسوبة

 31833 7413 82 التجريبية
 دالة 81111 .7138 37

 31112 711888 84 الضابطة
  (dودرجة التأثير )  (n2معادلة مربع ايتا ) إستعمالكما قامت الباحثة بحساب حجم األثر ب    

( وىذا يدل عمى تأثير كبير لمتفكير 3..( ودرجة التأثير بمغت )03..حيث بمغت قيمة مربع أيتا )
 (...السابر في ميارات التفكير االساسية  وفقا لممعايير المذكورة في جدول )
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 (8) شكل

مهارات التفكير أختبار  في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة درجات متوسط
 األساسية

 : ومناقشتها النتائج تفسير: ثانياً 

 ولصالح والضابطة التجريبية المجموعتين بين الفروقات ىذه ظيور إن الباحثة وجدت    
وميارات التفكير  التحصيل من كل التفكير السابر فيإستعمال ب ُدرست التي التجريبية المجموعة

 :يأتي  ما إلىُتعزو  األساسية قد

في الوصول الى  اذ ساعدىا الطالبةتطوير االجابة لدى عمل عمى أن التفكير السابر   ..
االستقراء من خالل عمى  وبناءً قامت بجمعيا تاجات في ضوء المعمومات والخبرات التي استن

مالحظة المشكمـة ، تذكرىـا ، تصنيفـيا، وتسميتـيا ، وتعميمـيا ، مقارنتـيا ، فرض فروض 
التفكير السابر بما فيو من محتوى وأسئمة منظمة  حيث أنوالتحقق من ىذه الفـروض.جديدة ، 

ومتدرجة تنتقل بالمتعمم خطوة خطوة نحو االجابة الصحيحة، حيث يتطمب من المتعمم ربط 
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لتأكيد االجابة عن طريق  ًاالجابة بما تعممو سابقا او تحميل أجابة أو ربط الجزئيات معا
  من متعمم. ثرتعميم يوضح عناصر االجابة أكتطبيقيا او الخروج ب

التفكير السابر ساعد في اكساب الطالبات المعرفة المتمكنة والمشاركة الفاعمة في عمال استأن  .0
التفكير السابر إذ إن غرفة الصف ، وخمق اتجاىات ايجابية نحو متابعة الدرس واحترام الرأي 

 فضاًل عن يتيح تقبل وجيات نظر اخرى من جانب المتعممين حول القضية والموضوع المناقش 
عدم االكتفاء بوجية نظر واحدة بل يتوسع في التعرف عمى وجيات نظر أوسع من جانب 

اء وىذا ما لمستو الباحثة أثن المتعممين، وىذا يساعد عمى زيادة التفاعل الصفي بين المتعممين
 .     التدريس 

 العمميات ممارسة أن إستخدام التفكير السابر في تدريس مادة عمم االحياء ساعد الطالبات عمى  .3
كما ساعد و ، ن  ونشاطي ن  المترتبة عمى التفاعل والتركيز وحيويتي ن  الذىنية ، وزيادة خبراتي

وقد واستحضار خبراتين  ، لمالحظة عناصر متعددة في الموقف التعميمي  ن  توجيو انتباىيعمى 
يرجع ذلك الى وجود الجداول االسترجاعية التي تساعد المتعمم عمى استحضار معموماتو 
وخبراتو خالل عمميات ذىنية محددة تم تخزينيا واستيعابيا وتكيفيا مع الموقف التعميمي 

داول واسترجاعيا بيدف استخالص عالقات خاصة وعالقات تتسم بالعمومية كما تساعد الج
االسترجاعية أيضا عل حث المتعممين عمى تدوير ما تجمع لدييم من خبرات لكي تصبح 
جاىزة لمتفحص ووضعيا في صورة بنى عالئقية أكثر نضجا وعمقا وتضيق الفجوة بين ما 

 يوجد في بنيتو المعرفية والخبرة الجديدة وبالتالي يسيل التوصل الى تعميمات جديدة .
ا فيو من محتوى وأسئمة منظمة ومتدرجة تنتقل بالمتعمم خطوة خطوة نحو أن التفكير السابر بم .7

االجابة الصحيحة، حيث يتطمب من المتعمم ربط االجابة بما تعممو سابقا او تحميل أجابة أو 
لتأكيد االجابة عن طريق تطبيقيا او الخروج بتعميم يوضح عناصر االجابة ً ربط الجزئيات معا

 أكثر من متعمم.

لتطوير أفكارىن فادة من المحتوى الدراسي التفكير السابر الطالبات من اإلساعد استخدام  .0
عن طريق الوصول الى الطالبة بأجابتيا و أجابة زميالتيا ادراك و ، قد زاد من وعي وخبراتين 

 ؟والخروج بأفضل حل افضل الى االستجابات 
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من ايجاد ترابطات  ةمتمكن ابطريقة تجعمي اعمى تنظيم افكارى الطالبةالتفكير السابر يساعد  ..
عمى صياغة  الطالبة، باالضافة الى ان التفكير السابر ينمي قدرة ا لمممفاىيم المقدمة لي

 .االفروض المتعمقة بالمفاىيم العممية المقدمة لي
 –معمومات تفسير ال –التفكير السابر )استيعاب المفيوم مراحل وقد ترجع النتائج الى فاعمية  .4

ة والفرعية في زيادة تحصيل الطمبة حيث تساعد عمى اثارة المتعممين طبيق المبادئ( الرئيست
أن  فضاًل عنلتوسيع نظاميم المفيومي عن طريق معالجة المعمومات التي تتوفر لدييم ً ذىنيا

التي  تبنى عمى العمميات العقمية المتمثمة في التفسير واالستدالل والتعميم ة المراحل الرئيس
مثل مالحظة عناصر  بشكل مباشر في استخدام الطالبات لميارات التفكير االساسية  ساىمت

لوضع ىذه العناصر ضمن الموقف او المشكمة ، ومن ثم التصنيف و المقارنة والترتيب 
، وصواًل الى التحميل والتخميص واالستقراء واالستنباط مجموعات وفقًا لخواصيا المشتركة 

التنبؤ بالظواىر غير أخيرًا ، و معمومات ىذه العناصر بما تحتوييا من  لممساعدة في تفسير
 .كمة ما توصمن  إليوألوفة ومن ثم تقويم ومحاالم

التفكير السابر ينمي القدرات العقمية ويجعميا أكثر فعالية في مجال التحميل والتفسير والتأمل ،  .3
 الطالبة قادرةويجعل 

عمى ربط الظواىر مع بعضيا البعض والوصول الى االسباب الحقيقية التي ادت الى ظيور   .2
منيجية محددة وواضحة تستند الى   من المعمم والمتعمم يتبعانىذه الظواىر ، كما تجعل كالً 

 ( ..7: 2..0أسس منيجية في البحث العممي ، وىذا ماأكده )عبد اليادي ووليد ، 
عنى بالجانب المعرفي لممحتوى ، وانو يعتمد عمى مفاىيم البنية المعرفية ان التفكير السابر يُ  ...

 ويتم من خاللو توليد أفكار جديدة .
 :  االستنتاجات: ثالثاً 

 :  إلى التوصل تم البحث نتائج ضوء في     

 رفع في أثر لو الخامس العممي لمصف األحياء عمم  مادة تدريس اعتماد التفكير السابر في ان -.
 .في مادة عمم االحياء طالبات تحصيل

 الميارات في أثر لو الخامس العممي لمصف االحياء عمم مادة تدريس ان التفكير السابر في-0
 الطالبات. لدى التفكير االساسية



                         وتوصياتهالفصل الرابع : نتائج البحث 

 

011 

 :  التوصيات: رابعًا 

 :  يأتي بما الباحثة توصي الحالي البحث نتائج ضوء في      

 دفع في التي تساعد التدريس فيالسابر  التفكير اعتماد عمى والمدرسين المدرسات حث (.
 .  تعمميم ميارات التفكير إثناء إستعمال عمى الطمبة

 حديثة وطرائق إستراتيجيات عمى يحتوي األحياء عمم مادة ومدرسي لمدرسات دليل إعداد (0
 . التفكير السابر وبضمنيا، نجاحيا إثبات تم والتي التدريس في

وضرورتيا  ميارات التفكير االساسية  بأىمية األحياء عمم مادة ومدرسي مدرسات توعية (3
 . لممطمبة بالنسبة 

التفكير  ميارات تقيس بأسئمة الشيرية االختبارات تضمين عمى والمدرسين المدرسات حث  (7
 . تحسنو إلى ويؤدي ألتحصيمي المستوى عمى يؤثر مما الطمبة لدى التفكير ألستثارة

 امتالك مدى لقياس البحث ىذا في ميارات التفكير االساسية الُمعد اختبار من اإلفادة  (0
 .  االخامس العممي لميارات التفكير االساسية  الصف طالبات

 :  المقترحات: خامساً 

  -: اآلتية الدراسات إجراء الباحثة تقترحاستكماال لمبحث     

 . أخرى دراسية ولمواد لمراحل التدريس في التدريس وفق التفكير  أثر -.

 التفكير -المادة نحو االتجاه) مثل أخرى تابعة متغيرات في التدريس وفق التفكير السابر أثر -0
 .( المفاىيم اكتساب -اإلبداعي
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 المصادر الجنبية .:ثانياا 
 

  المصادر 
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 اوال : المصادر العربية :

  ن الكريم آالقر 
 ،وتنمية الحياتية المشكالت عمى المبني التعمـ ،(2009) طه اهلل عبد بسام إبراهيم 

 .عمان  ، المسيرة دار ،1ط ،التفكير
 استراتيجيات عمى السابر التفكير أستخدام أثر"  ، (2005)  محمد، عمي اهلل ،عبد ابراهيم 

 ،"  األبتدائية المرحمة تالميذ لدى األبتكاري التفكير مهارات وتنمية العممية المفاهيم أكتساب
 .  190-137:   التاسع العممي المؤتمر ، العممية لمتربية المصرية الجمعية

 (، 2004ابراهيم ، مجدي عزيز ، ) دار المسيرة ،  1، ط الجزء االوؿموسوعة التدريس ،
 عمان.

 والتطبيؽ النظرية التفكير تعميـ (2007 ،) نوفل بكر ومحمد ، محمد صالح ، جادو أبو ، 
 . عمان ، المسيرة دار ،1ط

 ------------ ،-----------  (،2013  ،)تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ  ،
 ، دار المسيرة ، عمان . 4ط

 (، 2007ابو جاللة ، صبحي حمدان ، )1، ط مناىج العمـو وتنمية التفكير االبداعي ،
 دار الشروق ، عمان .

 (، فاعمية النمط االكتشافي في اكتشاف مهارات 2009أبو لبدة ، رامي محمد موسى "،)
،  رسالة ماجستير غير منشورةعمميات العمم لدى طمبة الصف الثامن االساسي بغزة " ، 

 لتربية ، الجامعة االسالمية ، بغزة .كمية ا
 (، أثر استخدام المناقشة بواسطة الكمبيوتر في 2001ابو ناجي ، محمود سيد محمود "، )

تعمم المعمومات العامة عمى التفكير االستداللي لمطالب اعضاء جمعيات العموم بالمدارس 
-415شر ، العددالثاني ، ، المجمد السابع ع مجمة كمية التربية /جامعة اسيوطالثانوية "، 

446 . 
 ( ، 2004األغا ، احسان ، وفتحية المولو ، )مكتبة الطالب ، غزة .2، ط تدريس العمـو ، 
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 عمى المبني التعمم إستراتيجية أثر( " 2006،)البموشي ، وخديجة  اهلل عبد، سعيدي أمبو 
 مجمة "، االحياء مادة في العاشر الصف طالبات لدى العمم عمميات تنمية في المشكمة
 .الخميج لدول التربية مكتب، 2007 لسنة 109 ع، العربي الخميج رسالة

  طرائؽ تدريس العمـو ( ، 2009سميمان محمد البموشي ، )و ، أمبو سعيدي ، عبد اهلل
 ، دار المسيرة ، عمان . 1، طمفاىيـ وتطبيقات عممية 

 (، 2007باالنت ،جولي ،) التحميؿ االحصائي بأستخداـ برنامجSPSSترجمة : 2، ط ،
 خالد العامري ، دار الفاروق ،القاهرة .

 ،الحقيقي التدريس لمعايير المعممات الطالبات ممارسات" ( ،2000أحمد) نادية بكار "
 التربية مكتب العربي، الخميج رسالة سعود" ، الممك جامعة– التربية بكمية(  األصيل)

 . 153 – 95 الرياض، ،الخميج  لدوؿ العربي
 (، 1983بموم ، بنيامين واخرون ، )ترجمة : محمد  تقويـ الطالب التجميعي والتكويني ،

 امين المفتي واخرون ، دار ماكجروهيل ، القاهرة .
 ( ،1997جابر، جابر ، )مركز تنمية اإلمكانيات قراءات في تعميـ التفكير والمنيج ،

 العربية، القاهرة .البشرية، دار النهضة 
 (، 2011الجابري ، كاظم كريم رضا ،)2، ط مناىج البحث في التربية وعمـ النفس  ،

 بغداد.
 ،دار الكتاب 1ط ،وتطبيقات مفاىيـ التفكير تعميـ،  (1999)الرحمن، عبد فتحي جروان ،

 . الجامعي ،العين
 --------------(2012) ، والعميا األساسية التفكير ميارات/ تدريبي برنامج /

 .الكويت واإلبداع، لمموهبة األحمد صباح مركز ،المتدّرب ورقة
 ---------------(،2013، )  ، دار الفكر  6طتعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات ،

 ، عمان.
  (، أثر االسئممة السابرة في تنمية التفكير 2011الحارثي ، حصة بنت حسن حاسن "، )

التأممي والتحصيل الدراسي في مقرر العموم لدى طالبات الصف االول المتوسط في مدينة 
، كمية التربية ، جامعة ام القرى ، المممكة رسالة ماجستير غير منشورة مكة المكرمة " ،
 العربية السعودية.
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 ،سممان جامعة ،والذاكرة واالبداع التفكير التفكير، ميارات تنمية ، (2015) لما الحبابي 
 السعودية. العربية المممكة العزيز، عبد بن

  ( ، 2002حسين ، ثائر ، عبد الناصر فخرو ،) ميارة في  011دليؿ ميارات التفكير
 ، دار جهينة ، عمان .1،طالتفكير 

 ،جمعية والتجويد، التالوة خالل من التفكير مهارات تنمية ،(2014)الكريم عبد حمزة حماد 
 .عمان الكريـ، القرآف عمى المحافظة

 ،رسالة العموم، لتدريس ومالئمته العمم عمميات مدخل ،(1993) أحمد، حسن حمادة 
 مسقط . ،التربية

 ( ، 2012الحويجي ، خميل ابراهيم ، ومحمد سممان الخزاعمة ، ) والتفكيرميارات التعميـ 
 ، دار الخوارزمي ، الدمام .1، ط

 (، 2002الحيمة ، محمد محمود ،  ) تكنولوجيا التعميـ مف أجؿ تنمية التفكير بيف القوؿ
 ، دار المسيرة ، عمان .1، ط والممارسة

  خمف اهلل ، مروة محمد ، " فاعمية توظيف معمل الرياضيات في تنمية مهارات التفكير
، رسالة ماجستير غير طالبات الصف السابع بمحافظة رفح " الهندسي و التحصيل لدى 

 غزة .، الجامعة األسالمية،  كمية التربيةمنشورة ، 
 ،القمم دار ،1طالعاـ، التعميـ مراحؿ في العمـو تدريس(: 1996) وآخرون، يوسف الخميمي 

 .دبي المتحدة، العربية اإلمارات والتوزيع، لمنشر
 ( ، 2014داود ، حسين عبد المنعم ، واخرون ، )عمـ االحياء لمصؼ الخامس العممي  ،

 ، وزارة التربية ، المديرية العامة لممناهج ، بغداد . 4ط
 (، 2010دعمس ، مصطفى نمر ،)دار غيداء ، عمان . 1، ط ميارات التفكير ، 
 (، 2005الدليمي ،احسان عميوي ، وعدنان محمد المهداوي ، )2، ط اس والتقويـالقي ،

 مكتبة أحمد الدباغ ، بغداد .
 (، 2000دياب ، سهيل رزق ، ) ، تعميـ ميارات التفكير وتعمميا في منيج الرياضيات

        كتاب منشور عمى الموقع
https://faculty.sau.edu.sa/filedownload/doc-6-pdf     
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 (، 2005الرحو ، جنان سعيد ، )الدار العربية لمعموم ،  1، ط أساسيات في عمـ النفس ،
 بيروت .

 ،وكيفية العمـو تدريس اىداؼ ، (2007) ، وزينب طعمة عصمان مهدي رعد رزوقي 
 .بغداد ، الغفران مكتب ،1ط ،قياسيا

 ، التفكير وأنماطو الجزء االوؿ(، 2015سهى ابراهيم عبد الكريم ، )و ، رعد مهدي  رزوقي 
 ، دار المسيرة ، عمان .1، ط

 ،مكتب ،3ط ،(العمـو مناىج في دراسة) العممي والبحث العمـ ، (1987) حسين، رشوان 
 .مصر اإلسكندرية، الحديث، الجامعي

  مهارات العمميات العممية لدى طمبة المرحمة " (، 1998خطايبة )عبد اهلل رواشدة، إبراهيم، و
، سمسة اليرموؾمجمة أبحاث ، " تعممية –اإللزامية في األردن في ضوء متغيرات تعميمية 

 (.2)14العموم اإلنسانية، 
 ( ، 2007الزغمول ، عماد عبد الرحمن ، وشاكر عقمه المحاميد ، ) سيكولوجية التدريس

 ، دار المسيرة ، عمان .1، ط الصفي
 ( ، 2006الزيات ، فتحي مصطفى ، ) االسس المعرفية لمتكويف العقمي والمعرفي وتجييز

 ، دار النشر لمجامعات ، القاهرة . 2، ط المعمومات
 دار الشروق، عمان1، ط أساليب تدريس العمـو ( ، 1999، )محمود  زيتون، عايش ، . 
 ------------- ( ،2005 ، )دار الشروق ، عمان  1،ط أساليب تدريس العمـو ،

. 
 ------------ ( ،2010، ) االتجاىات العالمية والمعاصرة في مناىج العموـ

 ، دار الشروق ، عمان .1، طوتدريسيا 
 ( ، التفكير 2012السبعاوي ، فاطمة خمف محمد ، وخشمان حسن عمى الجرجري " ، )

، لمعمـو  مجمة جامعة تكريتالسابر وعالقته بالمعتقدات المعرفية لدى طمبة الجامعة "، 
 .555 – 483تشرين الثاني : ،  11، العدد  19المجمد 

 ( ، 2006سعادة ، جودت أحمد ، )تدريس ميارات التفكير مع مئات االمثمة التطبيقية  ،
 ، دار الشروق ، عمان .1ط
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 ،عالم الكتب الحديث ، 1ط ، والتعميـ التعمـ استراتيجيات،( 2008 )فراس ، السميتي ،
 اربد .

 ،بعض  تنمية عمى المتطورة العموم معامل استخدام أثر“ ،(2004) محمد، ناهد سميمان
 رسالة  ، االبتدائية " المرحمة تالميذ لدى العممية واالتجاهات العمم عمميات مهارات

 .مصر القاهرة، شمس، عين جامعة البنات، كمية ،منشورة غير ماجستير
 ،العمـو في ومصطمحات مفاىيـ ، (2008) ، وعبد السالم ، العديمي، نواف سمارة 

 ، دار المسيرة ،عمان . التربوية
 (، 2003شحاته ، حسن ، و زينب النجار ، ) 1، طمعجـ المصطمحات التربوية والنفسية 

 ، الدار المصرية المبنانية ، القاهرة . 
 ( ، أثر استرتيجية صياغة التعميمات عمى وفق أنموذج 2008الشحماني ، عمى غني"، )

ء ومهارات التفكير العممي لدى طالبات الصف هيمدا تابا في تحصيل مادة عمم االحيا
 ، كمية التربية ابن الهيثم ، جامعة بغداد . رسالة ماجستير غير منشورةالخامس العممي"، 

 ( ، فاعمية خرائط المعرفة والخريطة الذهنية في تحصيل 2012شنيف ، مازن ثامر "، )
الب الخامس العممي "، مادة عمم االحياء وتنمية عمميات العمم وأتخاذ القرار لدى ط

 ، كمية التربية ابن الهيثم ، جامعة بغداد .اطروحة دكتوراه غير منشورة 
 (، 2003شواهين ، خير ، ) دار المسيرة ،  1، طتنمية ميارات التفكير في تعميـ العمـو ،

 عمان .
 ،1ط ،التعميـ وتكنولوجيا التربية لمصطمحات العربية الموسوعة ،(2002) ماهر، صبري 

 .، الرياض الرشد مكتبة ،
 (، 2004طافش ، محمود ،) دار جهينة ،  1، طتعميـ التفكير مفيومو أساليبو مياراتو ،

 عمان.
 ------------ ( ،2010 ، التفكير السابر خطوة متقدمة نحو االبداع ، ) مقاؿ

 (. www.edutrapedia.illaf.net ، في الموقع )  منشور
 ( ، 2004الطيطي ، محمد حمد ،) البنية المعرفية الكتساب الميارات تعمميا وتعميميا ،

 ، دار االمل ، عمان . 1ط
 (، 2010عابد ، فايز عبد الهادي ، ) دار صفاء ، عمان 1، طتعميـ ميارات التفكير ،. 
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 (، 2007عامر ، أيمن ، ) مركز تطوير التفكير التحميمي القدرة و الميارة واالسموب ،
ي العموم الهندسية ، القاهرة ، عمى الموقع    الدراسات العميا والبحوث ف

www.pathways@pathway.edu.eg   
 (، أثر برنامج تعميمي في تنمية 2004العبايجي ، ندى فتاح ، وخشمان حسن عمي " ، )

كمية التربية االساسية ، جامعة أساليب تعميم التفكير السابر لدى طمبة كمية المعممين " ، 
 .4، العدد 1، المجمدمجمة أبحاث كمية التربية االساسية  الموصل ،

 (، 2007عبيدات ، ذوقان ، وسهيمة أبو السميد  ، )دار 1، ط الدماغ والتعميـ والتفكير ،
 الفكر، عمان .

 ( ، 2009عبد العزيز ، سعيد ، ) 1، طعممية تعميـ التفكير ومياراتو تدريبات وتطبيقات ،
 دار الثقافة ، عمان .

  (، التفكير السابر وعالقته بالذكاءات المتعددة لدى 2011عبد المجيد ، حزيمة كمال " ، )
، جامعة بغداد ، كمية التربية لمبنات ،  أطروحة دكتوراه غير منشورةطمبة الجامعة " ، 

 بغداد.
 (، 2001عبد الهادي ، نبيل ، نادية مصطفى ، )دار صفاء  1، ط د االطفاؿالتفكير عن ،

 ، عمان .
 ( 2009عبد الهادي ، نبيل ، ووليد عياد ، )دار  1، ط استراتيجيات تعمـ ميارات التفكير،

 وائل ، عمان .
  (، 2004العبيدي ،محمد جاسم محمد  ، )دار 1، ط تفريد التعميـ وتعميـ المستمر ،

 الثقافة ، عمان.
 (، 2009العتوم ، عدنان يوسف ، واخرون ، ) تنمية ميارات التفكير نماذج نظرية

 ، دار المسيرة ،عمان .2، طوتطبيقات عممية 
 (، فاعمية برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير 2001العتيبي ، خالد بن ناهس " ، )

ممكة العربية االستداللي لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض " ، الم
، منتدى  مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفسالسعودية ، جامعة الممك سعود ، 

  kids.comgulfww.wاطفال الخميج ذوي االحتياجات الخاصة  

http://www.pathways@pathway.edu.eg/
http://www.pathways@pathway.edu.eg/
http://www.gulfkids.com/
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  التفكيردليؿ المعمـ لتنمية ميارات ( ، 2007خرون ،)آالعتيبي ، رجاء بن غازي ،و  ،
 ، التطوير التربوي ، وزارة التربية والتعميم ، المممكة العربية السعودية .2ط

 ( ، 2010عطا اهلل ، ميشيل كامل  ، ) دار المسيرة ،طرؽ واساليب تدريس العمـو  ، 
 ، عمان.1ط

 ( ، 2008عطية ، عمي محسن  ،) دار 1، طاألستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعاؿ ،
 عمان .الصفاء ، 

 (، 2011عطيفة ، حمدي أبو الفتوح ، عايدة عبد الحميد سرور ، ) تعميـ العمـو في ضوء
 ، دار النشر لمجامعات ، القاهرة . 1، ط ثقافة الجودة : االىداؼ واالستراتيجيات

 ( ، 2012عموان ، عامر ابراهيم، )  دار  1، طتربية الدماغ البشري وتعميـ التفكير ،
 صفاء ، عمان.

 التفكير أنماطو ونظرياتو ( ، 2012ون ، نادية حسين ، منتهى عبد الصاحب ،)العف
 ، دار الصفاء ، عمان .  وأساليب تعميمو وتعممو

  االتجاىات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير ( ، 2012،) العفون ، نادية حسين ،
 ، دار صفاء ، عمان .1ط

  دار 1، ط والتقويـ التربوي والنفسيالقياس ( ، 2000،)عالم ، صالح الدين محمود ،
 الفكر العربي ، القاهرة .

 (، فاعمية العصف الذهني وحدائق االفكار في تحصيل 2011عمي ، سميم توفيق " ، )
مادة عمم االحياء وتنمية التفكير الناقد والذكاءات المتعددة لدى طالبات الصف الخامس 

 التربية ابن الهيثم ، جامعة بغداد . ، كمية اطروحة دكتوراه غير منشورةالعممي "، 
 ( ، 2007عمي ، محمد السيد ، )دار المسيرة ، 2، ط التربية العممية وتدريس العمـو ،

 عمان .
 ------------ (،2011 ، )دار المسيرة ،  1، ط موسوعة المصطمحات التربوية ،

 عمان .
 دار ، 3ط ، التربوية العممية في والتقويـ القياس ،( 1998)، سميمان أحمد ، عودة 

 . ،عمان االمل



                                                       المػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر         

 

111 

 (، 2011العياصرة ، وليد رفيق ، )دار  1، ط استراتيجيات تعميـ التفكير ومياراتو ،
 أسامة ، عمان .

 -------------- ( ،2011 ، )دار اسامة ،  1، ط التفكير السابر واالبداعي ،
 عمان .

 ( ، 2001غانم ، محمود محمد ، ) دار 1، ط  ه وطرؽ تعميموالتفكير عند االطفاؿ تطور ،
 . الفكر ، عمان

 ----------- ( ،2009  ، )دار الثقافة ،  1، ط مقدمة في تدريس التفكير ،
 .عمان

 (، 2011غباري ، ثائر أحمد ، وخالد محمد أبو شعيرة ، )1، ط اساسيات في التفكير  ،
 مكتبة المجتمع العربي ، عمان.

 ( ، 2004قطامي ، نايفة ، ) دار الفكر ، عمان .2، ط التفكير لممرحمة األساسيةتعميـ ، 
 ---------( ،2010، ) دار  1، طمناىج واساليب تدريس الموىوبيف والمتفوقيف ،

 المسيرة ، عمان .
 (، 1990قطامي ، يوسف ، )االهمية ،  1، ط تفكير االطفاؿ تطوره وطرؽ تعميمو ،

 عمان .
 ---------- (،2014 ، )دار المسيرة ، عمان .1، ط تفكيرالمرجع في تعميـ ال ، 
 (، أثر استخدام المختبر الجاف في اكتساب المفاهيم 2008قطيط ، غسان يوسف "، )

،  مجمة التربية العمميةمهارات التفكير العميا لدى طالب المرحمة االساسية في االردن "، 
 الجمعية المصرية لمتربية العممية .

 ----------- (،2008 ، )دار  1، طت تنمية ميارات التفكير العميا استراتيجيا ،
 الثقافة ، عمان .

 (، 2001القمش ، مصطفى واخرون ، )دار الفكر  القياس والتقويـ في التربية الخاصة ،
 ، عمان .

 ( ، 2009كاتوت ، سحر أمين ، )دار دجمة ، عمان . 1، ط طرؽ تدريس العمـو ، 
 ( ، 1998الكفوي ، أبو البقاء ايوب بن موسى ، ) الكميات معجـ المصطمحات والفروؽ

 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت . 2، ط المغوية
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 ( ،1997المولو، فتحية :) " أثر إثراء منهج العموم بمهارات التفكير العممي عمى تحصيل
الجامعة ، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، "  الطمبة في الصف السابع

 غزة.االسالمية ، 
 ترجمة : نهير منصور دور التفكير في العممية التعميمية ، ،  2009، ماثيو ،   ليبمان

 ، دار الكتاب الجامعي ، غزة .1عبداهلل ، ط
 أبعاد التفكير إطار عمؿ لممنيج وطرؽ التدريس ،(1995رت وآخرون، )مارزانو، روب ،

 . محمد خطاب، مكتبة اليازجي، غزةترجمة: يعقوب نشوان و 
 (، 2007محمد ، جاسم محمد ، )دار الثقافة ، عمان . 1، ط نظريات التعمـ ، 
 ( ،1998محمد، زبيدة)، " فاعمية استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم عمى كل من

التحصيل واكتساب بعض عمميات العمم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتأخرين 
، إعداد معمم العموم لمقرن الحادي المؤتمر العممي الثاني، "  دراسيًا في مادة العموم

أغسطس، مجمد الثاني، الجمعية المصرية لمتربية مركز تطوير تدريس  15والعشرين 
 .  العموم، القاهرة

 (، أثر تدريس برنامج الكورت في مادة العموم العممي 2008محمود ،جنان عبد القادر "، )
تنمية مهارات التفكير الناقد والمهارات العقمية لطالبات الصف الرابع معهد اعداد في 

 ،كمية التربية ابن الهيثم ، جامعة بغداد . اطروحة دكتوراه غير منشورةالمعممات " ، 
 ( ،2006محمود ، صالح الدين عرفه ،)عالم الكتب ، القاهرة .1، ط تفكير بال حدود ، 
 ،طمبة لدى الناقد التفكير مهارات مستوى ، " (2006)بكر،  دمحم ونوفل، توفيق مرعي 

 العدد الرابع لسنة الثالث عشر ، المجمد " ، (األونروا) الجامعية التربوية العموم كمية
2007. 

 ( ، تعميم مهارات التفكير ، 2004مصطفى ، جهاد ، ودرويش عبد الهادي ، ) بحث
 www.Cirticalthinking.Org، في الموقع منشور

 ( 2003مصطفى، صالح)، دار 1، ط المناىج الدراسية عناصرىا وأسسيا وتطبيقاتيا ،
 . الرياضالمريخ ، 
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 ( ، 2011مصطفى ، مصطفى نمر ، )دار البداية ، 1، ط استراتيجيات تعميـ التفكير ،
 عمان.

 ( ، التحصيل في الرياضيات وعالقته بمهارات التفكير 2011المنصور ، غسان " ، )
دراسة ميدانية عمى عينة من تالميذة الصف السادس االساسي في مدارس مدينة دمشق 

،العدد الثالث  27، المجمد  ، مجمة جامعة دمشؽاألهمية " ، كمية التربية ،جامعة دمشق 
 .69 -19والرابع : 

 ( ،" اثر اسموب التفكير السابر وفق النظريات المعرفية 2005راهيم أمحمد ،)مكاري ، اب
في تدريس مادة العموم عمى التحصيل الدراسي لدى تالميذ مرحمة التعميم االساسي "، 

، كمية الدراسات العميا ، جامعة ام درمان االسالمية ، رسالة ماجستير غير منشورة 
 جمهورية السودان.

 التقرير النيائي لممؤتمر السابع ( ، 2010لمتربية والثقافة والعموم ، ) المنظمة العربية
 ، مسقط .  لوزراء التربية العرب

  مجمة المعرفة ( ، 1997يونيو ) 6 -1المؤتمر العالمي السابع لمتفكير ، سنغافورة ، من ،
 .  39- 33: 1998لسنة  32السعودية ، العدد 

 ( 2011ذار /آ 31 -29المؤتمر العممي الثالث عشر من ، )مجمة كمية التربية االساسية 
 ، الجامعة المستنصرية .

 ،لتحقيق اإلعدادي الثاني لمصف الطاقة في مقترحة وحدة ،" (1995) منير، موسى 
 شمس، عين جامعة البنات، كمية ،منشورة  غير ماجستير رسالة العممي " ، التنور أهداف
 .مصر

 (،2004النبهان ، موسى ، )دار الشروق ، 1،ط أساسيات القياس في العمـو السموكية ،
 عمان .

 ( ، 2008نبهان ، يحيى محمد ، ) دار اليازوردي ،  1، طاالدارة الصفية واالختبارات ،
 عمان.

 ،دار الفرقان ، عمان . ،1ط ،العمـو تعميـ في الجديد، ( 1989) حسين يعقوب نشوان 
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  ، ( ، " انماط التفكير السائدة وعالقتها بسيكولوجية 2008نوال خالد حسين ،)نصر اهلل
اطروحة دكتوراه التفاؤل والتشاؤم لدى طمبة المرحمة الثانوية العامة في محافظة جنين " ،

 كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح الوطنية . غير منشورة ،
 ( ، 2008نوفل ، محمد بكر ، )نمية التفكير باستخداـ عادات العقؿ تطبيقات عممية في ت

 ، دار المسيرة ، عمان .1، ط
 ( ، أساليب التفكير والتعمم عند طمبة كمية الفقه " ، 2009اليوسفي ، عمي عباس" ، ) مركز

 ، جامعة الكوفة .تطوير التدريس والتدريب الجامعي 
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Abstract 

   This research aims to know the effect of teaching according to The  Probe 

Thinking in achievement biology science material in the scientific fifth class 

and the main thinking skills for students of the scientific fifth class.  

To achieve both aims of the research , the following null hypothesis formed : 

1.  There is difference with statistical sign at level sign (0.05) between 

degrees  mediate of the experimental group students that studied according 

to thinking and degrees mediate of the controller group that studied 

according to traditional method in achievement test for biology science 

material.  

2. There is difference with statistical sign at level sign (0.05) between 

degrees  mediate of the experimental group students that studied according 

to thinking and degrees mediate of the controller group that studied 

according to traditional method in test of the main thinking skills. 

And semi- experimental design with partial control have been chosen ( 

experimental and controllor groups) with dimentional test for test for each 

one of the achievement test and main thinking skills, symbol of research 

represented by the scientific fifth class female students in ( Al- Qanat high 

school for girls) related to the state directorate of Baghdad Education, Al- 

Resafa / First, and reach to (55) Female Students , both groups have been 

equalled in variations ( age by months, degree of biology subject for the first 

scholastic chapter , previous information test in biology material , Rafin-test 

for intelligent and the mian thinking skills test ).  

Two tools have  been prepared for research , achievement test and the main 

thinking skills test. The achievement test consists of (50) items, (45) of 

object type test . (5) of them articls, while the main thinking skills test 

consists of (41) items , (36) item of various type test, ( 5) of them articls and 

the sycometric features have been calculated and fixation for them by 

Chronbach- Alfa , achievement test fixation is ( 0.84) and main thinking 

skills fixation is (0.78). 



 
B 

The experiment have been applied in the second scholastic chapter and the 

researcher teached both groups by herself, after the experiment end , data 

analyzing and processed statistically by adopting (t- test ) equation for 

unequal independent symbols , the results appeared that thinking had 

positive effect on attainment biology material and the main thinking skills 

for scientific fifth class female students for sake of the experimental group, 

then a number of recommendations and proposals concering with rresults of 

research have been put. 
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