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ملخص البحث :
السابر أحد أهم أنواع التفكیر التي یفتقر طلبتنا إلیها وهو یعتمد علـى مفـاهیم یعد التفكیر 

البنیــــة المعرفیــــة والتمثــــیالت العقلیــــة وان تنمیــــة التفكیــــر الســــابر یــــؤدي إلــــى رفــــع مســــتوى المــــتعلم 

ومهاراته في التفكیر ویصبح أكثر خبرة واستیعابًا له .

التفكیـر السـابر كمـا هـدف إلـى قیـاس یهدف البحـث إلـى بنـاء برنـامج لتنمیـة بعـض أنمـاط

أثـــر البرنـــامج فـــي أســـلوب تـــدریس الطلبـــة المطبقـــین فـــي المـــدارس االبتدائیـــة المعتمـــد علـــى تنمیـــة 

التفكیر السابر . وقد تم صیاغة الفرضیات التالیة :

(توجد فروق دالة إحصائیًا في أسلوب تدریس الطلبة المطبقین (المجموعة التجریبیة) وأقـرانهم .١

لمجموعة الضابطة) .في ا

(توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیًا فـــي المجموعـــة التجریبیـــة فـــي أســـلوب تـــدریس الطلبـــة المطبقـــین  .٢

المعتمد على تنمیة التفكیر السابر وفقًا لمتغیر الجنس) .

مجمـــوعتین تجریبیـــة وضـــابطة فـــي وطالبـــة تـــم تـــوزیعهم اً ) طالبـــ٢٦تمثـــل عینـــة البحـــث (

عمر وسنوات الرسوب .بصورة متكافئة من حیث الجنس وال

تم بناء البرنامج الذي یتكون كل درس فیه من سبع مراحل متسلسلة وتم التأكد من صدق 

البرنامج بعرضه على مجموعة من الخبراء وتم إجراء التعدیالت الالزمة وتكون البرنـامج بصـورته 

داد اســــتمارة دروس أســــبوعیًا ولمــــدة ثالثــــة أســــابیع . كمــــا تــــم إعــــ ٣دروس بواقــــع  ٩النهائیــــة مــــن 

مالحظة لغرض تقویم أسلوب التدریس للطلبة المطبقین تمتعت بصدق وثبات عالیین . 

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصـائیًا بـین المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة 

. كمــا أظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحصــائیًا فــي المجموعــة التجریبیــة فــي المالحظــة البعدیــة 

ح اإلنـــاث وقـــد یرجـــع ســـبب ذلـــك إلـــى طبیعـــة المـــرأة وقـــدرتها علـــى المناقشـــة وطـــرح األســـئلة لصـــال

والتفاعل مع األطفال . وقد تم صیاغة الفرضیات التالیة :

تطویر مقررات طرائق التدریس وتطبیقها في برامج إعداد المعلمین في كلیات المعلمین ..١

طبیق برامج تنمیة التفكیر .إعادة النظر في تصمیم الصفوف الدراسیة لتسمح بت.٢

كما تم صیاغة بعض المقترحات منها إجراء دراسة حول تطبیق برامج التفكیر في كلیـات 

المعلمین .
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The Effect of Using Educational Program in Developing
Methods of Proning Thinking for the Students of College

of Basic Education

Dr. Nada . F . Al – Abachi Dr . Khashman . H . Ali
College of Education – University of Mosul

Abstract:
Proding thinking is regarded one of the most important kinds of

thinking that our students lack today. This way of thinking depends on
informational concepts structure and mental representations. Developing
proding thinking will result in raising the level of the learner and his
thinking skills and to gain more experience and more comprehension.

The aim of the research is to design a program to develop certain
kinds of proding thinking and to know the effect of the program on the
way of applying students are teaching in primary schools depended on
developing proding thinking. The following hypotheses were made:

1. There are statistically important differences on the way of teaching of
applying students (experimental group) and their colleagues in the
controlling group.

2. There are statistically important differences between the experimental
and controlling group the way of teaching of applying students
depending on developing proding thinking according to sex variables.

The sample was (26) students divided equally on two groups
(experimental and controlling) according to sex, age failure years
variables. The program was designed of seven classes, the program was
verified by the experts to make the necessary amendments. The program
was finally made of (9) classes with (3) classes for three weeks an
observation questionnaire was made in order to amend the method of
teaching applying students are using with high validity and stability
levels.

The results showed statistically important differences between the
experimental and controlling group, the results also showed statistically
important differences for the experimental group in post observation with
a trend for females. Such a trend can be explained due to the nature of
female and her abilities in discussing asking questions and reaction with
children. The following recommendations were made:
1. Develop curriculum of methodology and apply it in the curriculum

adopted at the College of Teachers.
2. Reconsidering classroom designers in a way allowing to apply

developing thinking programs.
The suggestions made are to make a study about the possibility of

applying thinking programs at the College of Teachers.
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الفصل األول
مشكلة البحث واھمیتھ :

إن النظرة الجدیدة لحركة تطویر أو إعادة بناء التعلیم والمناهج في كلیات المعلمین والتربیة 

ـــــدریس الحقیقـــــي أو االصـــــیل ـــــى مســـــتوى الت ـــــدریس ال ـــــى االرتقـــــاء بالت فـــــي دول العـــــالم تعتمـــــد عل

(Authentic Instruction)   ١٩٩٣(مركز التنظیم والبناء( .  

والسؤال الذي یشغل المربین باقسام المناهج وطـرق التـدریس فـي الـدول المتقدمـة هـو كیـف 

توجـــه عملیـــة التعلـــیم لتحقیـــق االنجـــاز الحقیقـــي أي االنجـــاز ذي المعنـــى فـــي ظـــل حركـــة التطـــویر 

وٕاعادة البناء واقر التربویون ان اعادة البناء یعتمد على ثالثة امور وهي:

بدًال من ان یسترجع أو یسرد ما أقر له من معرفة .ان ینتج المتعلم المعرفة .١

ان یستخدم المتعلم اسلوب االستقصاء لبناء معنى لما تعلمه..٢

ان ینشد المتعلم انتاج المعرفة ذات المعنى والقیمة ابعد من مجرد النجاح في المدرسة ..٣

  )٤ص ١٩٩٣(مركز التنظیم 

تعلیم الطالب كیف یتعلم وكیف یفكر المربین مؤخرًا نحولدى ولقد كان هناك تركیز شدید 

فالتــــدریس لكــــي یصــــبح حقیقیــــًا یجــــب ان یســــهم المتعلمــــون جمیعــــًا فــــي االنشــــطة االكادیمیــــة وان 

یســتخدموا عقــولهم اســتخدامًا حقــًا وان العمــل لــم یكــن لــه معنــى جــوهري أو قیمــة للمــتعلم أكثــر مــن 

ة المـتعلم علـى اسـتخدامه عقلـه مجرد نجاحه وحصـوله علـى شـهادة التخـرج بـل االهتمـام بمـدى قـدر 

بالطریقة التقلیدیة أو االبداعیة أو تم داخـل اً استخدامًا حسنًا بغض النظر عما اذا كان التعلم قدیم

المؤسسة التربویة أو خارجها.

Newman ١٩٩٣(نیو مان واخرون :  & wehlage(

ف یقضي علـى ان تدریب المعلمین على استخدام اسالیب جدیدة ومتطورة في التدریس سو 

بعض المشكالت التربویـة التـي یعـاني منهـا المتعلمـون منـذ عقـود مضـت مثـل الحفـظ واالسـتظهار 

االلي الذي قتل لدى المتعلمین المیل الى التفكیـر وجعلهـم غیـر منتجـین أو جعـل مـنهم آلـة جامـدة  

دیــد الــى تســترجع خبــرات اآلخــرین أو انتــاجهم فــي حقــول المعرفــة المختلفــة دون أن یضــیفوا أي ج

هذه الخبرات التي اكتسبوها وكذلك عدم اسـتفادتهم ممـا تعلمـوه خـارج حـدود المؤسسـة التربویـة ومـا 

زالت كلیات التربیة والمعلمین تـدرب طلبتهـا علـى الحفـظ اآللـي وعـدم تنمیـة المهـارات العقلیـة التـي 

قـــام بهـــا ا تعلـــو فـــوق مســـتوى الحفـــظ وقـــد أكـــدت علـــى هـــذه المشـــكالت نتـــائج أبحـــاث عدیـــدة ســـواء

مراكز علمیة دولیة . مباحثون أ

  )٢٤-٢٣ص Onosko ١٩٩٦( أونوسكو 

بینمــا یعــیش المــتعلم فــي مجتمــع وعــالم یــدور فــي فلــك التقنیــات الحدیثــة مــن انترنیــت وبریــد 

ــتعلم مــن بعــد –الكترونــي  Distanceالتــي كســرت حــواجز المعرفــة عــن طریــق ال Educaton
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أو النامیـة أو المتخلفـة تعـیش فیمـا یعـرف بعالمیـة المعرفـة أو واصبحت دول العالم سواء المتقدمـة 

وحتى نجعل التعلیم یواكـب الركـب الحضـاري والتنـافس التقنـي وعالمیـة Globalizationالعولمة 

المعرفــة بــین الــدول فالبــد أن نبحــث عــن نــوع جدیــد مــن التــدریس یكــون انجــازه لــدى المــتعلم محققــًا 

  )٣ص ٢٠٠٠صر.( بكار: للمهارات التي یتطلبها هذا الع

والتفكیر في ابسط تعریف له عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلیة التي یقوم بها الدماغ 

حـواس والتفكیـر بمعنـاه الواسـع العندما یتعرض لمثیر یـتم اسـتقباله عـن طریـق واحـدة او اكثـر مـن 

,Barellبحث عن معنى في الموقف أو الخبـرة ( 1991, P.21 المعنـى ظـاهرا ) . وقـد یكـون هـذا

حینا وغامضا حینا آخر ویتطلب التوصل الیه تامال وامعان النظر في مكونات الموقف او الخبـر 

,Ryle(د ولـذلك فهــو یتضـمن تعمقــا وتجریبـامـر بهــا الفـر یالتـي  1979, P.19( كمـا ان التفكیــر ،

ي لــــدماغ البشــــر لمفهــــوم معقــــد ینطــــوي علــــى ابعــــاد ومكونــــات متشــــابكة تعكــــس الصــــیغة المعقــــدة 

)Clark,1992, P.142 مكونات هي : ةلف التفكیر من ثالثأتی) و

عملیــــة معرفیــــة معقــــدة مثــــل حــــل المشــــكالت واقــــل تعقیــــدا لالســــتیعاب والتطبیــــق واالســــتدالل .١

وعملیات توجیه وتحكم .

معرفة خاصة لمحتوى المادة او الموضوع الذي یدرسه الطالب ..٢

  ) .٤٦، ص ١٩٩٩استعدادات وعوامل شخصیة . (جروان ، .٣

وقــد اســتخدم البــاحثون اوصــافا عــدة للتمییــز بــین نــوع واخــر مــن انــواع التفكیــر وربمــا كــان 

تعدد اوصاف التفكیر وتسـمیاته احـد الشـواهد علـى مـدى اهتمـام البـاحثین بدراسـة موضـوع التفكیـر 

نهـا وفك رموزه منذ ان بدأت المحاوالت الجادة لتعلیم التفكیر ، علما ان مسـألة التفكیـر ال یقصـد م

تعلــیم المنطــق وانمــا تعلــیم الطلبــة كیفیــة معالجــة المعلومــات لالفــادة منهــا ، كمــا ان هنالــك مواقــف 

اخــرى تتطلــب بنــاء احكــام او اتخــاذ قــرارات تتعلــق بــالفهم او االعتقــادات او غیــر ذلــك ممــا یتطلــب 

,Babara(م ومجابهة المفاهیم وطرح االسئلةالقیام بعملیات خاصة كالتنظی 1985, P.23 وهي (

جمیعها أطر ووسائل لتوجیـه االنتبـاه اال ان المشـكلة لیسـت فـي مسـألة توجیـه االنتبـاه وانمـا تتمثـل 

انمـا یـتحكم فـي االنسـیاب الطبیعـي لالنتبـاه و بان االنتباه ال یتوجه دوما نحـو االتجـاه الـذي تفضـله 

,Babaraهو الخبرة والمران ( 1985, P.25 ا المعلـم وان مـیتقنه) ، وهذه الخبـرة والمـران یجـب ان

یتقن االسالیب والوسائل التي تجذب االنتباه لذا البد من تدریب المعلمین والمدرسین على اسـالیب 

ووسائل یستخدمونها في تدریسهم من اجل جذب انتباه الطالب لجعله متفاعال مع المعلومات التي 

) كتابــه المعــروف Bruner(یقــدمها المــدرس . وقــد تزایــد االهتمــام بــالتفكیر عنــدما اصــدر برونــر 

Theعملیـة التعلــیم ( process of Educational فــاثر تـأثیرا كبیــرا علــى افكــار  ١٩٦٠) ســنة

,Brunerالتربـویین فـي معظـم دول العـالم المتقـدم . ( 1960, P.60 وقـد اشـار تـایلر الـى ان ، (

لظروف التربویـة والمنـاخ على التفكیر وتشمل هذه التأثیرات عوامل تتعلق بـا تالتأثیرات البیئیة أثر 
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,Taylorالتعلیمي فضال عن البرامج التعلیمیة التي تقـدمها المدرسـة . ( 1970, P.73 ویشـیر . (

) الــى ان القــدرة علــى التفكیــر وحــل المشــكالت یمكــن ان تتطــور عــن طریــق Callahanكاالهــان (

والمناقشــة وتمكــنهم مــن تـوفیر المنــاخ المالئــم واحتــرام افكـار الطلبــة وتشــجیعهم علــى طـرح االســئلة 

,Callahanالتعلـیم بشـكل ایجـابي علـى افكـارهم ( 1978, P.412 ویشـیر جمـال الـدین وعبـد . (

السمیع الـى انـه فـي القـرن الحـادي والعشـرین البـد ان یكـون اسـتثمار العقـول لـیس بتعلیمهـا القـراءة 

اصـبح التحـدي الحقیقـي والكتابة وتزویدها بالمعارف لتتمكن من استخدام الحاسوب واالنترنیت بل

ـــم تلـــك  للتربـــویین فـــي هـــذا المجـــال تعلـــیم االفـــراد مهـــارات التفكیـــر علـــى اخـــتالف انواعهـــا الن تعل

المهـــارات والعمـــل علـــى تنمیتهـــا بصـــورة مســـتمرة یضـــمن اعـــداد فئـــة مـــن المفكـــرین الـــذین یحســـنون 

.مور على اسس من الوعي والفهم والدراسة الشاملة للواقع األالتصرف وتدبیر 

  )٧٣، ص ١٩٩٨(جمال الدین وعبد السمیع ، 

ویعد التفكیر السابر أحد اهم انواع التفكیر التي یفتقر طلبتنا الیها وهو یعتمد على مفـاهیم 

البنیــــة المعرفیــــة والتمثــــیالت العقلیــــة وان تنمیــــة التفكیــــر الســــابر یــــؤدي الــــى رفــــع مســــتوى المــــتعلم 

یعابًا له .ومهاراته في التفكیر. ویصبح اكثر خبرة واست

فمن المبررات التي دعت الى اجراء هذه الدراسة انه من االهمیة ان نقوم أن رأى الباحثان 

بتجریــب اســالیب تدریســیة بادخــال اســتراتیجیات وبــرامج تعلیمیــة لتنمیــة مهــارات مســتویات التفكیــر 

ب واستراتیجیات العلیا ومن خالل تدریسهما للطلبة وجد ان طلبة كلیة المعلمین یفتقرون الى اسالی

تنمیــة التفكیــر مــن خــالل التــدریس كمــا انــه خطــوة لتطــویر تفكیــر الطلبــة المعلمــین وتــدریبهم علــى 

اسالیب تنمیة التفكیر السابر لدى تالمیـذهم الـذي سـوف تـنعكس نتائجـه مسـتقبًال فـي تدریسـهم فـي 

المرحلة االبتدائیة.

:حدود البحث
قسـم العلـوم فـي كلیـة المعلمـین فـي جامعـة تقتصر حدود البحث على طلبـة الصـف الرابـع

الموصــل إلعــدادهم للتطبیــق فــي المــدارس اإلبتدائیــة ( الصــف الرابــع اإلبتــدائي فــي مــادة العلــوم) . 

  ). ٢٠٠٣-٢٠٠٢كما تقتصر على العام الدراسي (

:اھداف البحث
یهدف البحث الحالي الى:

بناء برنامج لتنمیة بعض انماط التفكیر السابر ..١

اثر البرنـامج فـي اسـلوب تـدریس الطلبـة المطبقـین فـي المـدارس االبتدائیـة المعتمـد علـى قیاس .٢

تنمیة التفكیر السابر .
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:فرضیة البحث
:اآلتیة تم صیاغة الفرضیات 

(التوجــد فــروق دالــة احصــائیًا فــي اســلوب تــدریس الطلبــة المطبقــین فــي (المجموعــة التجریبیــة) .١

ى تنمیــــة التفكیــــر الســــابر واســــلوب تــــدریس اقــــرانهم فــــي فــــي المــــدارس االبتدائیــــة المعتمــــد علــــ

المجموعة الضابطة)

(التوجــد فــروق دالــة احصــائیًا فــي المجموعــة التجریبیــة فــي اســلوب تــدریس الطلبــة المطبقــین .٢

المعتمد على تنمیة التفكیر السابر وفقًا لمتغیر الجنس)

:تحدید المصطلحات
Probing:التفكیر السابر  -

عند استجابته لالجابة االولیة.المتعلم مهارة طرح اسئلة به: ونعني 

  ) ٣:ص١٩٧٩ Brown(براون 

ویقصد به:  طرح اسئلة التذكر التقان أو تطویر االجابة االولیة.

  )١ص  Internet ١٩٩٩) ١(االنترنیت (

  )٢ص  ١٩٩٩للحصول على اجابة دقیقة. (االنترنیت  كما یعني ایضاً: انه طریقة 

كما یعرف : انه اسئلة توجه انتباه المتعلم الى خصائص اخرى في الموضوع أو اشیاء تعلمها في 

مقررات اخرى غیر موجودة في االجابة االولیة للمتعلم.

  )٣ص Cashin ١٩٧٦(كاشین 

لتـي تشـیر الـى احتـراف المعلـم فـي طـرح نـه نـوع مـن انـواع االسـتراتیجیات اأ:  ٢٠٠١وعرفه بكـار 

اسئلة أو استخدام عبارات لحث المتعلم على االلمام باالجابـة التـي افتقـر الیهـا أو تصـحیح اجابتـه 

االولیـــة الخاطئـــة او الناقصـــة او الغامضـــة او الســـطحیة او الخالیـــة مـــن اعطـــاء دالئـــل یثبـــت بهـــا 

االجابـة االولیـة أو االصـلیة حتـى یعـرف صحة اجابته ویظل الحوار بـین المعلـم والمـتعلم صـاحب 

االجابة أو یصحح استجابته او یكملها أو یوضحها أو یعمقها أو یثبت صحتها.

  )٢٣:ص٢٠٠١(بكار:



…اثر برنامج تعلیمي في تنمیة اسالیب تعلیم التفكیر السابر

٧

الفصل الثاني
:االطار النظري والدراسات السابقة

االطار النظري ..أوالً 
لـــت التفكیـــر ســـیتم فـــي هـــذا الفصـــل عـــرض االطـــار النظـــري والدراســـات الســـابقة التـــي تناو 

السابر أو أحد ابعاده.

Probe)التفكیر السابر  Thinking):
الـــذي یعتمــد علـــى مفــاهیم البنیـــة و هــو أحــد أنمـــاط التفكیــر الـــذي ارتــبط باالتجـــاه المعرفــي 

المعرفیة ، والتمثیالت المعرفیة ، وقد افتـرض االتجـاه المعرفـي ان البنیـة المعرفیـة هـي البنیـة التـي 

اعــل بــین الطالــب ومــا یواجهــه ولــیس مــا یلقــن لــه والمحــدد فــي كــل ذلــك المرحلــة تتطــور بفعــل التف

النهائیــة التطوریــة التــي یمــر بهــا وهــذا یجعــل المهمــة ومســتواها محــددًا بالمســتوى النهــائي التطــوري 

الذي یمر به الطالب لذلك البد من الكشـف عـن المسـتوى النهـائي التطـوري الـذي یمـر بـه الطالـب 

كن المعلــم مــن تحدیــد المســتوى التفكیــري الــذي یمتلكــه . وحتــى یحــدد لــه الخبــرة وتحدیــده حتــى یــتم

المناسبة التي یمكن للطالب التفاعل معها بكفاءة مناسبة الن تقدیم الخبرة المناسبة لمستوى تفكیـر 

الوصول الى حالـة االتـزان المعرفـي والتـي تشـكل دافعـا للـتعلم (التفاعـل إلى المتعلم یساعد الطالب 

لخبرة) من جهة نظر المعرفین .مع ا

ان العملیــة الذهنیــة هــي عملیــة یولــد الطفــل وهــو مــزود بهــا ، ویفتــرض هــذا االتجــاه ایضــًا 

والبیئة هي التي تفعل هذه العملیات الذهنیة وتزید مـن اسـتخدامها اقصـى اداء او تقلـل مـن سـعتها 

التفاعـل معهـا وتنظـیم المواقـف ویتم ذلك عادة بما تزوده الظروف البیئیة مـن خبـرات غنیـة وثریـة و 

بهــدف االفــادة مــن وجودهــا ممــا یســهم ویرقــى فــي زیــادة االبنیــة المعرفیــة المتحصــلة لــدى المــتعلم 

والبیئة بما فیها من خبرات والمواد الدراسیة المقررة ومـا یقدمـه المعلـم تمثـل الخبـرات المعرفیـة التـي 

المعرفة ویعتبر ذلك هدفًا في كل المواقف التـي تعد للطلبة للتفاعل معها بهدف ارقاء واغناء ابنیة 

تعد للطلبة بما تضمنه من خبرات مختلفة ومتنوعة ومتعددة ویتضمن التفكیر السـابر بمـا یتضـمنه 

من العملیات الذهنیة الراقیـة المسـتخدمة فـي التفاعـل مـع الخبـرات التـي یواجههـا وال یكتفـي المفكـر 

ة من قبل عملیة االدراك واالنتباه واالستجابة وتغلق بـذلك دائـرة تفكیرًا سابرًا بادوات التفكیر البسیط

التفكیــر وانمــا یوظــف التفكیــر الســابر عملیــات ذهنیــة متعــددة ویســتخدمها فــي فتــرات زمنیــة أطــول. 

والفـــرق بـــین التفكیـــر الســـابر والتفكیـــر العـــادي البســـیط والســـاذج كـــالفرق بـــین تضـــیع اداة تجاریـــة 

ولكــن االخــتالف یــرد الــى نفســها ) مــع ان كلیهمــا یســتخدم المــواد وتصــنیع مــادة توصــیة وتفصــیل 

مســتوى العملیــات وطبیعتهــا والــزمن المســتغرق الــذي ینقضــي فــي صــناعة المــادة وهكــذا الحــال فــي 

التفكیر السابر والتفكیر الساذج ، فالتفكیر السابر یتطلب عملیات ذهنیة معقدة وراقیة مثل االنتبـاه 
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عاء الخبــرات المخزونــة فــربط الخبــرات الجدیــدة بــالخبرات الســابقة فترمیــز فــاالدراك فــالتنظیم فاســتد

الخبرة فتسجلها فاستیعابها فاستدخالها واضافة الطابع الشخصي علیها فادماجها مع بنیته المعرفیة 

فتخزینها فاستدعائها عند الحاجة أو نقلهـا عنـد مواجهـة خبـرة جدیـدة واالمـر یختلـف جـدًا عـن ذلـك 

وبـذلك یتحـدد مسـتوى (Nativethinking)ویوظف في عملیات التفكیر الساذجة عندما یستخدم

التفكیر عادة بالعملیات الذهنیة المبذولة في التفاعـل مـع الخبـرة والـزمن المنقضـي فـي التفاعـل مـع 

الــزمن المنقضــي فــي وزیــادة مســتواها ومــع ارتفــاع المهمــة فكلمــا زادت العملیــات الذهنیــة الموظفــة 

فـــي ذلـــك یســـهم كلمـــا (زیـــادة زمـــن االحتفـــاظ بهـــا وتفعیلهـــا علـــى القشـــرة الدماغیـــة ) التفاعـــل معهـــا

االرتقاء بها من خبـرة فجـة غیـر ناضـجة الـى خبـرة مؤلفـة منظمـة مسـتوعبة یسـیطر علیهـا الطالـب 

  .اتعرض لهیویستطیع ممارستها في مواقف مشابهة ویعتز باظهارها في كل وأي مناسبة 

یزید من قیمة االنسان وذلك باعطاء االهمیة لممارسة عملیاته ویالحظ ان التفكیر السابر

الذهنیة وزیادة خبراته المترتبة عن التفاعل (البنیة المعرفیة) والتركیـز علـى حیویـة المـتعلم وتفاعلـه 

ونشاطه ومرحلته النمائیة التطوریة ومستواه المعرفي.

ویصنف التفكیر السابر الى اربعة اصناف وهي :

)سـابر التـذكري التفكیر ال.١ Prompting) ویعنـي ان االجابـة االولیـة أو االصـلیة للمـتعلم عـن

یفتقـــر الیهـــا فیطـــرح المعلـــم ســـؤاًال یـــذكره باالجابـــة الصـــحیحة أو انـــه ســـؤال المعلـــم خاطئـــة أو 

Internet)لمیحًا أو اشارة صغیرة باالجابةیعطي للمتعلم ت 1999 : P2 ).

ـــر الســـابر التوضـــیحي .٢ ـــة المـــتعلم غامضـــة أو أن فهـــم یو  Clarificationالتفكی عنـــي أن اجاب

Internet)المتعلم لمفهوم السؤال غیر محددة  1999 ).

التفكیر السابر التأملي ویعني ان المعلم یرید أن یثري فهم المتعلم للموضوع كما یقصد به انه .٣

فـي ة مسـاعدة وسیلة تساعد المتعلم على اكتشاف الشيء المعقد في موضوع المناقشة فهـو ادا

اكتشاف االفتراض غیر الدقیق الذي یفترضه المتعلم من اجل ذلك اطلق علیه بالتأملي .

-Rcالتفكیــر الســابر باعــادة التركیــز .٤ Focuse ویعنــي ان المعلــم یســأل المــتعلم لیــربط اجابتــه

بفكرة أو موضوع آخر ویتطلب هذا النوع من السبر  أن ینظر المتعلم الى المشكلة من وجهـة 

نظــر اخــرى أو وجهــات نظــر مختلفــة أو یلفــت انتبــاه المــتعلم الــى رؤیــة االشــیاء وفقــًا لعالقاتهــا 

Internet)الصحیحة أو یربط بین عنصرین غیر مترابطین .  1999 : P 1-2 )
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الدراسات السابقة.ثانیاً 
:١٩٨٦دراسة حمیدة .١

ام برنـامج مقتـرح لتـدریب اجریت في جمهوریة مصر العربیة وهدفت الى تحدید أثر استخد

المجموعات الدراسیة الكبیرة من الطلبة المعلمین على اكسابهم مهارات واسـالیب القـاء االسـئلة فـي 

تدریس المواد االجتماعیة باستخدام االسئلة السابرة.

 ١٩٨٤شملت العینة جمیع الطالبات المقیدات بالفرقة الرابعة قسـم التـاریخ للعـام الجـامعي 

طالبــة وزعــن عشــوائیًا الــى ثــالث مجموعــات : مجموعــة تجریبیــة ومجمــوعتین  ٩٠هن والبــالغ عــدد

ضابطتین.

ادوات الدراسة وتشمل:

كتیبات تعرض وصفًا تحلیلیًا لمهارات القاء االسئلة مزودة بالعدید من االسئلة ..١

نماذج تمارس المهارات واالسالیب السابقة ..٢

یــة علــى المجموعــة الضــابطة فــي عــدد مــرات وكانــت اهــم النتــائج تفــوق المجموعــة التجریب

  )١٩٨٦استخدام اسلوب السر والتلقین واعادة التوجیه واعادة التركیز . (حمیدة : 

Brownدراسة براون .٢ 1979:
اجریت الدراسة في الوالیات المتحدة وهدفت الى تحدید انواع السبر واهمیتها فـي اكتسـاب 

اف العالقـــات المعقـــدة بـــین االشـــیاء وتـــدریس المتعلمـــین المتعلمـــین مهـــارات حـــل المشـــكالت واكتشـــ

وطالبـة مـن طلبـة المرحلـة الجامعیـة اً ) طالبـ٥٠كیفیة التفكیر وقد اجریت الدراسة على عینـة مـن (

التربویة النهائیة وقد تم تعریضهم الى اختبار قبلي یتضمن حل المشـكالت واكتشـاف العالقـات ثـم 

لیب مـــن اســـالیب التفكیـــر الســـابر مثـــل (التـــذكر والتلقـــین تـــم اخضـــاعهم لبرنـــامج یتضـــمن عـــدة اســـا

) دروس لكـــل اســـلوب مـــن االســـالیب وبعـــد  ٣واعـــادة التوجیـــه واعـــادة التركیـــز ) بحیـــث افـــردت ( 

انتهاء البرنامج تم اجراء اختبار بعدي على الطلبة واشارت النتائج الى وجود فروق دالـة احصـائیًا 

فـي تنمیـة مهـارات السـبر اً ر البعدي مما یؤكد ان للبرنـامج أثـر بین درجات االختبار القبلي واالختبا

Brown)المختلفة . : 1979)

:١٩٩٩Internetدراسة االنترنیت .٣
دراسة نظریة قامت بالوالیات المتحدة االمریكیـة هـدفت الـى تحدیـد مهـارات السـبر وانواعـه 

امج واســـــــتراتیجیات واوضـــــــحت الدراســـــــة امثلـــــــة علـــــــى كـــــــل نـــــــوع وكیفیـــــــة تدریســـــــه واقترحـــــــت بـــــــر 

Internet)لتدریسه. 1999)
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:٢٠٠٠دراسة بكار   .٤
هـــدفت الدراســـة الـــى تقـــویم ممارســـة الطالبـــات المعلمـــات لمعـــاییر التـــدریس الحقیقیـــة ومـــن 

فـي ) ٨) طالبـة معلمـة (٢٣ضمنها اسـتراتیجیات تـدریس التفكیـر السـابر واقتصـرت الدراسـة علـى (

) درسـًا ٤١٤تاریخ وبلغ مجتمع الدراسة من الـدروس (التخصص في ) ١٥جغرافیة و (التخصص 

اً اســـلوببوصـــفه ) درســـًا واعتمـــدت علـــى اســـلوب المالحظـــة ١٣٨تـــم اختیـــار عینـــة مـــن الـــدروس (

للتقییم.

% مــن المعلمــات الطالبــات تفــوقن فــي معیــاري ٥٠وقــد خرجــت الدراســة بنتــائج اهمهــا ان 

احصـــائیًا بـــین الطالبـــات المتـــدربات الســـبر التـــذكري والســـبر التوضـــیحي كمـــا وجـــدت فـــروق دالـــة

  ) ٢٠٠٠والطالبات غیر المتدربات . ( بكار : 

الفصل الثالث
:إجراءات البحث

عینة البحث :.١
تم اختبار طلبة الصف الرابـع قسـم العلـوم فـي كلیـة المعلمـین عینـة للبحـث والبـالغ عـددهم 

) مـــن االنـــاث تـــم تقســـیمهم إلـــى مجمـــوعتین احـــداهما ٨) مـــن الـــذكور و(١٨وطالبـــة (اً ) طالبـــ٢٦(

) من االناث.٤) من الذكور و (٩تجریبیة واالخرى ضابطة تتكون كل مجموعة من (

هـــذا وقــــد تـــم اجــــراء التكـــافؤ بــــین المجمــــوعتین فـــي الجــــنس وســـنوات الرســــوب والمســــتوى 

االقتصادي واالجتماعي.

:البرنامج.٢
دریب على التفكیر السابر عملیة ذهنیة یتم فیها استحضار خبرات الطـالب وتوجیـه ان الت

انتبـــاههم لمالحظـــة عناصـــر متعـــددة موزعـــة فـــي امـــاكن مختلفـــة وان هـــذه المـــواد واالشـــیاء تشـــكل 

موضــوع التفكیــر وهــي عــادة مألوفــة لــدیهم ولكنهــا غیــر منظمــة فــي عالقــات وبنــى وتتحــدد عملیــة 

اعــادة النظــر الیهــا وفــق مخطــط ســیر محــدد ویتضــمن المخطــط عــددًا مــن التــدریب علــى التفكیــر ب

المراحل المنظمة وهي كاآلتي:

المرحلة االولى : تضمنت تعداد المعلومات المتعلقة بالموضوع .

المرحلة الثانیة : تضمنت جمیع المالحظات التي تم الوصول الیها مسبقًا.

الطلــب عــن الطلبــة أن یضــعوا التعمیمــات التــي تنــدرج المرحلــة الثالثــة : المكملــة للثانیــة حیــث یــتم 

ضمنها المعلومات التي تم جمعها وتصمیم جدول االسترجاع.
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ـــتم  ـــة یتضـــمنها جـــدول االســـترجاع الـــذي ی ـــدأ بتحلیـــل المعلومـــات فـــي كـــل خلی ـــة الرابعـــة: تب المرحل

التوصل الیه في المرحلة السابقة.

عمیمــات عــن البیانــات التــي تضــمنتها مختلــف المرحلــة الخامســة : یطلــب مــن الطلبــة أن یضــعوا ت

خالیا الجدول.

المرحلة السادسة: یطلب من الطلبة اجـراء اسـتدالالت توضـیحیة مـن المعلومـات التـي تـم التوصـل 

الیها في الجدول االسترجاعي وعن التعمیمات التي توصلوا الیها .

لطلبـة لوضـع تنبـؤات ووضـع المرحلة السابعة : وضـع اسـئلة افتراضـیة بشـكل مواقـف مـع تشـجیع ا

الفرضیات .

وتــم عــرض هــذه المراحــل مــع امثلتهــا علــى مجموعــة مــن الخبــراء فــي التربیــة وعلــم الــنفس 

الذین أیدوا صالحیتها.

مثال: (حول تعلیم التالمیذ وحدة دراسیة حول الحیوانات) تبدأ بسؤال : 

من منكم زار حدیقة الحیوانات ؟

بسؤال كل واحد منهم ماذا رأیت في حدیقة الحیوانات ؟تبدأ ثم یرفع االطفال ایدیهم 

یعدد التالمیذ اسماء الحیوانات وتقوم المعلمة بكتابة االسماء على السبورة .

الخیول    القرد

الخرفانالفیل

الماعزالحّیات

السالحفالبقر

ماذا رأیتم ایضًا اجاب التالمیذ :

الونـات .  وتطلـب المعلمـة أن یسـتمروا فـي وصـف مـا حارس الحدیقة  ،  بیاع الفستق  ، بیاع الب

اً آخـر رأوه في الحدیقة ، العائالت  ، الماء  ، السیارات  ،  الشارع  ، االشجار . ثـم وّجهـت سـؤاالً 

هل یمكن أن نضع اسماء الحیوانات في قوائم على أن تكون متشابهة ؟

الكــالب  –والدیكــة والطیــور الــدجاج –قــام التالمیــذ بوضــع البقــرة والعجــل معــًا والخرفــان 

الســــالحف والحّیــــات . بعــــد هــــذا تطلــــب مــــنهم المعلمــــة تســــمیة هــــذه –الفیــــل والقــــرد  –والقطــــط 

الخرفـــان ) موجــودة فــي القریـــة –المــاعز –المجموعــات ، قــال أحــد التالمیـــذ : مجموعــة ( البقــر 

الكالب تعیش في المدینة ،والفیل والقرد ال یعیشون في المدن أو القرى ، الدجاج والدیكة والقطط و 

والقریة .

ماذا تأكل هذه الحیوانات ؟

:اآلتي بعض التالمیذ اجاب  ویتم تصمیم جدول المعلومات على السبورة بالشكل 
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جدول المعلومات

انواع 
الحیوانات

البیئةالموقعالطعاماالسماء

حیوانات في قرى 
ومزارع بلدنا

خراف،،خیولبقر
قطط،كالب،دجاج

االعشاب،الحبوب
الفضالت،اللحم

البقر في الجنوب والوسط
الخیول في الشمال والوسط

الدجاج في كل بلدنا وكذلك الكالب

المراعي
الحضائر

الحیوانات 
االلیفة

كالب
قطط
قرد
  ببغاء
ارانب

لحوم
اعشاب
موز

حبوب
خس وجزر

بیوت واقفاصفي كل البالد

حیوانات من 
بلدنا

نسر
ارنب
ظبي
دب

ارضقو،ارانب
عشب وبذور
خس وبذور

اسماك

في الوسط والغرب
في البراري الغربیة

في الجبال

في التالل المستدیرة 
والغابات

الحیوانات 
الغریبة

االسد
القرد
الفیل

لحوم
موز–خس 

اعشاب،قش،خس

افریقیا
وسط امریكا

الھند

غابات الغانا 
واالستوائیة والغابات 

والبراري

باستخدام الجدول واالستمرار في خلق عالقات وارتباطـات بـین كـل ویتم اعادة المعلومات 

نــوع مــن الحیوانــات وبیئتــه أو موقعــه ، ثــم الفوائــد التــي یقــدمها كــل حیــوان مــثًال : حیوانــات المــزارع 

ام الحیوانات من الحشائش تنتج طعامًا ضروریًا لسكان المدن ایضًا من السهل الحصول على طع

في المزارع.و القش 

لمـاذا تعتقـدون انـه لـیس هنـاك حیوانـات بریـة فـي المنـاطق التـي توجـد فیهـا مـزارع المعلمة :تسأل

الحیوانات ؟

قــال احــد التالمیــذ : بســبب النــاس الــذین یقتلـــون الحیوانــات البریــة النهــا تفتــرس حیوانــات المـــزارع 

وتهدم بیوتها .

من یصنع بیت الحیوانات ؟

أما الحیوانات البریـة فتعـیش فـي الكهـوف والـتالل أو بیوتهاالبشر حیوانات المزارع یصنع 

یجیب التلمیذ یجب ان تعزز اجابة تصنع اعشاشها بنفسها كالطیور والنسور في كل خطوة عندما 

  ا .یالتلمیذ لفظ

التجربة االستطالعیة للبرنامج :
تــم اجــراء تجربــة اســتطالعیة للبرنــامج الغــرض منهــا التعــرف علــى مــدى وضــوح المراحــل 

یفیــة تــدریب الطلبــة علیهــا كمــا تــم التعــرف علــى المواقــف والمراحــل الصــعبة أو المهمــة وكــذلك وك

) دقیقة .٣٥حساب زمن تطبیق كل درس من دروس البرنامج واتضح ان الزمن الالزم هو (

اعداد بطاقة المالحظة :
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قــرة تــم حصــر اســتراتیجیات التــدریس باســلوب تنمیــة التفكیــر الســابر فــي فقــرات وامــام كــل ف

بدرجــة كبیــرة ) وتعطــى (قلــیًال) درجــة واحــدة –بدرجــة متوســطة –للتقــدیر ( قلــیًال ثالثــي مقیــاس 

درجـات وتكـون الدرجـة الـدنیا عـن بطاقـة المالحظـة  ٣ن (وبدرجة كبیـرة) ی(وبدرجة متوسطة) درجت

  ) .١)  انظر الملحق (١١١) والدرجة العلیا (٣٧(

صدق البطاقة :
من اعضاء وهیئة التدریس في الكلیـة للتحقـق مـن ان فقراتهـا تم عرض البطاقة على ستة

تقیس ما وضعت من اجله وقد تم اجراء التعدیالت التـي اقترحهـا االعضـاء وزیـادة توضـیح بعـض 

الفقرات ولم یتم حذف أي فقرة من فقرات البطاقة .

ثبات البطاقة :
ن الطلبـة المطبقـین وبمعـدل باخذ عینة عشوائیة میقوم الباحثان للتحقق من ثبات البطاقة 

دروس كل باحث لوحـده وقـد تـم حسـاب مـدى االتفـاق بـین  ٦مشاهدة  تدرس لكل واحد منهم وتم

% وهي نسبة اتفاق عالي .٩٤الباحثین وكانت 

تطبیق البطاقة :
تــم تطبیــق بطاقــة المالحظـــة فــي بدایــة الفصــل الدراســـي الثــاني وهــو الفصــل المخصـــص 

ثــم تــم تطبیــق بطاقــة اً قبلیــبوصــفه اختبــارا وعتین التجریبیــة والضــابطة للتطبیــق علــى افــراد المجمــ

یومًا من التطبیق االول . ٤٠المالحظة بعد انتهاء التدریب والقیام بالتدریس أي بعد مرور 

تطبیق البرنامج :
للمجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة  تــم )قبلــيالختبــار (االبعــد اجــراء المالحظــات االولیــة 

) ٣) دروس اســـبوعیًا ولمـــدة (٣ع طلبـــة المجموعـــة التجریبیـــة لتطبیـــق البرنـــامج بواقـــع (االتفـــاق مـــ

ًا مع تالمیذهم ین الطلبة على تطبیق استراتیجیات التفكیر السابر یوماأسابیع وكان الباحثان یشجع

الــذین یطبقــون فــي مدارســهم وبعــد انتهــاء االســابیع الثالثــة تــم مشــاهدتهم مشــاهدة اســتطالعیة ثــم 

دة نهائیــة فــي مدارســهم التــي یطبقــون فیهــا وكانــت المالحظــات تســجل مباشــرة علــى اســتمارة مشــاه

المالحظة.

الوسائل االحصائیة:
تم استخدام االختبار التائي لحساب داللة الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة

الفصل الرابع
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الفصل الرابع
:عرض النتائج ومناقشتھا

الیها وفق اهداف البحث.الباحثان عرض ومناقشة النتائج التي توصل سیتم في هذا الفصل

الهدف االول بناء برنامج لتنمیة التفكیر السابر لدى طلبة كلیة المعلمین .. ١

أسـتراتیجیات لتـدریس  ٩) دروس كـل درس یتضـمن ٩تم التوصل الى بناء برنامج مكـون مـن (

دام هذه االستراتیجیات.التفكیر السابر وكیفیة تعلیم التالمیذ باستخ

نتــــائج الهــــدف الثــــاني والــــذي یــــنص علــــى (معرفــــة اثــــر البرنــــامج فــــي اســــلوب تــــدریس الطلبــــة . ٢

المطبقین المعتمد على تنمیة التفكیر السابر لدى تالمیذ المرحلـة االبتدائیـة . یظهـر مـن خـالل 

ار البعــدي كــان )  ان الوســط الحســابي الفــراد المجموعــة التجریبیــة فــي االختبــ١الجــدول رقــم (

) بینمـــا كـــان الوســـط الحســـابي الفـــراد المجموعـــة ٨.١٦) درجـــة وبـــانحراف معیـــاري قـــدره (٩٦(

) وعنـــد حســـاب القیمـــة التائیـــة لمعرفـــة داللـــة ٧.١٢) وبـــانحراف معیـــاري قـــدره (٤٦الضـــابطة (

ــــروق بــــین المجمــــوعتین فــــي االختبــــار البعــــدي وجــــد ان القیمــــة التائیــــة المحســــوبة تســــاوي  الف

ومسـتوى داللـة  ٢٤) عنـد درجـات حریـة ٢.٧٩٧) وهي أعلى من الجدولیة البالغة (٦٦.١٣٢(

وهذا یعني رفض الفرضیة الصـفریة التـي تـنص علـى أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحصـائیًا  ٠.٠٥

  ٠بین المجموعتین التجریبیة و الضابطة 

  )١جدول (

یوضح االوساط الحسابیة والقیمة التائیة

الوسط 

الحسابي

االنحراف

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

مستوى 

  الداللة
  الداللة

٩٦٨.٦ت
  دالة  ٠.٠٥  ٢.١٧٢  ٦٦.١٣٢

٤٦٧.١٢ض

كما تم مقارنة الوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة لوحدها في االختبارین القبلي والبعـدي 

) ٢.٧٩٧) وهــي أعلــى مــن الجدولیــة البالغــة (٧٣.٢٧ووجــد ان القیمــة التائیــة المحســوبة تســاوي (

وهذا یعني ان الفروق دالة احصائیًا لصالح الوسط  ٠.٠٥) ومستوى داللة ٢٤عند درجات حریة (

الحســابي فــي االختبــار البعــدي أي ان للبرنــامج اثــر فــي تحســن اداء الطلبــة المطبقــین . كمــا فــي 

  )٢جدول (

  )٢جدول (

التجریبیة في االختبارین القبلي والبعديیوضح االوساط الحسابیة للمجموعة 

االختبار
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

مستوى 

  الداللة
  الداللة

٩٦٨.٦البعدي
  دالة  ٠.٠٥  ٢.٧٩٧  ٧٣.٢٧

٤٢٥.٠٤القبلي
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في االختبار القبلي والبعدي ووجد هذا وقد تم مقارنة الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة

) عنــد ٢.٧٩٧أقــل مــن الجدولیــة البالغــة ( ) وهــي  ٢.١٣٥ان القیمــة التائیــة المحســوبة تســاوي ( 

) وهـــذا یعنـــي ان الفـــروق بـــین الوســـط الحســـابي فـــي ٠.٠٥) ومســـتوى داللـــة (٢٤درجـــات حریـــة (

  .)٣ة كما في جدول(ي داللة احصائیاالختبارین القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة غیر ذ

  )٣جدول (

یوضح االوساط الحسابیة للمجموعة الضابطة في االختبارین القبلي والبعدي

االختبار
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

مستوى 

  الداللة
  الداللة

٤٦٧.١٢البعدي
غیر دالة  ٠.٠٥  ٢.٧٩٧  ٢.١٣٥

٤٠٥.٠٤يالقبل

) ودراســــة ١٩٨٦ان هــــذه النتیجــــة تتفــــق ونتــــائج الدراســــات الســــابقة مثــــل دراســــة (حمیــــدة 

) فــــي ان التــــدریب علــــى  ٢٠٠٠) ودراســــة ( بكــــار ١٩٩٩) ودراســــة (االنترنیــــت ١٩٧٩( بــــراون 

فـي سـلوك المعلـم وطریقـة تدریسـه وكـذلك یحمـل اثـرًا مهارات التفكیر السابر واسـتراتیجیات تدریسـه 

ي طریقة تعلمهم التفكیر .ف

امـا بالنسـبة للفـروق بـین الجنسـین فــي االختبـار البعـدي فوجـد ان الوسـط الحسـابي للــذكور 

 ٩٩.٦یســاوي لالنــاث بینمــا كــان الوســط الحســابي ، ٩.٠٣وبــانحراف معیــاري قــدره  ٩٢.٤كــان 

اكبــر مــن  وهــي ٣.٧٢٨ووجــد ان القیمــة التائیــة المحســوبة تســاوي  ٨.١٧وبــانحراف معیــاري قــدره 

) ٤) كمـا فـي جـدول (٠.٠٥) ومسـتوى داللـة (١١) عند درجـات حریـة (٢.٢٠١الجدولیة البالغة (

وهذا یعني ان الفروق ذات داللة احصائیًا لصالح االناث وبهذا یمكن القول ان الفرضیة الصـفریة 

الثانیة قد رفضت وجود فروق دالة احصائیًا.

  )٤جدول (

ة التائیة المحسوبة والجدولیة العضاء المجموعة التجریبیة یوضح االوساط الحسابیة والقیم

في االختبار البعدي وفقًا لمتغیر الجنس

الجنس
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

مستوى 

  الداللة
  الداللة

٩٩.٦٨.١٧االناث
  دالة  ٠.٠٥  ٢.٢٠١  ٣.٧٢٨

٩٢.٤٩.٠٣الذكور
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تفوق االنـاث علـى الـذكور فـي االختبـار البعـدي هـو طبیعـة المـرأة وقـدرتها علـى یعود وقد 

التفاعل لفظیًا مع التالمیذ وامكانیة التواصل معهم وطرح االسئلة اكثر مما لدى الـذكور . ان هـذه 

ــــــــــــدة  ــــــــــــل دراســــــــــــة (حمی ــــــــــــق ونتــــــــــــائج الدراســــــــــــات الســــــــــــابقة مث ) ودراســــــــــــة ١٩٨٦النتیجــــــــــــة تتف

) فــــي ان التــــدریب علــــى  ٢٠٠٠) ودراســــة ( بكــــار ١٩٩٩) ودراســــة (االنترنیــــت ١٩٧٩( بــــراون 

فـي سـلوك المعلـم وطریقـة تدریسـه وكـذلك یحمـل اثـرا مهارات التفكیر السابر واسـتراتیجیات تدریسـه 

في طریقة تعلمهم التفكیر .

كور امـا بالنسـبة للفـروق بـین الجنسـین فــي االختبـار البعـدي فوجـد ان الوسـط الحسـابي للــذ

 ٩٩.٦یســـاوي لألثـــاث بینمـــا كـــان الوســـط الحســـابي   ٩.٠٣وبـــانحراف معیـــاري قـــدره  ٩٢.٤كـــان 

وهــي اكبــر مــن  ٣.٧٢٨ووجــد ان القیمــة التائیــة المحســوبة تســاوي  ٨.١٧وبــانحراف معیــاري قــدره 

) ٤) كمـا فـي جـدول (٠.٠٥) ومسـتوى داللـة (١١) عند درجـات حریـة (٢.٢٠١الجدولیة البالغة (

ن الفروق ذات داللة احصائیًا لصالح االناث وبهذا یمكن القول ان الفرضیة الصـفریة وهذا یعني ا

الثانیة قد رفضت وجود فروق دالة احصائیًا.

التوصیات:
:یأتي في ضوء نتائج الدراسة الحالیة یوصي الباحثان بما 

طریـق ادخـال تطویر مقررات طرائق التـدریس والمنـاهج وتطبیقهـا فـي بـرامج اعـداد المعلـم عـن . ١

لتطویر المـدارس واعـادة بنائهـا لمسـایرة التقـدم التقنـي العـالمي اً هدفبوصفه برامج تعلیم التفكیر 

وعالمیة المعرفة والتعلم عن بعد.

إعادة النظر في تعمیم الفصول المدرسیة لتسمح بتطبیق برامج تعلیم التفكیر.. ٢

بــرامج تعلــم التفكیــر مــن حیــث اهدافــه زیــادة البحــث العلمــي فــي المنــاهج وتــألیف الكتــب عــن. ٣

ومحتواه واسالیب تعلیمه.

المقترحات:
:اآلتیة یقترح الباحثان اجراء الدراسات 

إكســـاب المطبقـــین فـــي مماثلـــة علـــى طلبـــة كلیـــة التربیـــة و معرفـــة أثـــر البرنـــامج إجـــراء دراســـة  .١

  ٠مهارات تدریس التفكیر السابر

  ٠م التفكیر في كلیات و معاهد المعلمین دراسة حول تطبیق برامج تعلیاجراء . ٢
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:المصادر
: ممارسـة الطالبـات المعلمـات لمعـاییر التـدریس الحقیقـي األصـیل  ٢٠٠٠بكـار : نادیـة أحمـد .١

في كلیة التربیة / جامعة الملك سعود ( رسالة الخلیج العربي ) .

ار الكتــــاب مفــــاهیم وتطبیقــــات ، د–: تعلــــیم التفكیــــر  ١٩٩٩جــــروان ، فتحــــي عبــــد الــــرحمن .٢

الجامعي، العین ، دولة االمارات العربیة المتحدة .

: أثـــر الكمبیــوتر فــي تنمیـــة مهــارات التفكیـــر  ١٩٩٨جمــال الــدین ، هنـــاء وداؤد عبــد الســمیع .٣

 ١٥٢-١٢٧، ص ٧االبتكاري لدى التالمیذ ، مجلة تكنولوجیا التعلیم ، المجلد الرابع ، العدد 

.

ثـر برنـامج مقتـرح لتـدریب المجموعـات الدراسـیة الكبیـرة مـن : أ ١٩٨٦حمیدة ، فاطمة إبـراهیم .٤

 ٠الطلبـة المعلمـین علـى اكتسـابهم لمهـارات و أسـالیب إلقـاء األسـئلة لتـدریس المـواد اجتماعیـة 

.القاهرة ، مكتبة النهضة المصریة 

منظمة الیونسكو فرع األردن  -١٩٩٣مركز تنظیم وتطویر التعلیم : .٥
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  ) ١ملحق ( 

  ةبطاقة المالحظ

الموضوع:المرحلة التي یدرس فیها:اسم المدرسة:اسم الطالب المطبق:

بدرجة كبیرةبدرجة متوسطةبدرجة قلیلةالنشاط المطلوب من المعلماالستراتیجیة
١-�ΩΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόΗϟ

�έϛΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟϭ
والتكرر

  ما.تشجیع المعلم للتلمیذ ان یعد المواد التفكیر السابر یالحظھا ویتعامل معھا في موقف -١
تشجیع المعلم للتلمیذ على استحضار الخبرات السابقة حول الموضوع.-٢
تشجیع المعلم للتلمیذ على مالحظة الصور في الكتاب والحسیات واالدوات المتوفرة.-٣
استحضار الخبرات المرتبطة بموضوع الدرس. -٤

٢-�ϑ ϳϧѧѧѧѧѧѧѧѧλ Ηϟ
�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ

مجموعات

ائص والممیزات.تشجیع المعلم للتلمیذ على تصنیف االشیاء وفق الخص-١
تشجیع المعلم للتلمیذ على التعرف على الحقائق المشتركة.-٢
تشجیع المعلم للتلمیذ على ربط االفكار.-٣
تشجیع المعلم للتلمیذ على التعرف على خصائص االشیاء الملموسة.-٤
تشجیع المعلم للتلمیذ على التعرف على خصائص االشیاء غیر الملموسة.-٥
اھر الممیزة لالشیاء والمواقف.التفكیر في المظ-٦
استحضار الممیزات ذھنیاً.-٧

٣-�ΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭΑΗϟ
�Δѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϭϧόϟ

التسمیة

تشجیع المعلم للتلمیذ على استحضار اسماء االشیاء التي تتصف بخصائص معینة.-١
تشجیع المعلم للتلمیذ على استحضار اسماء االشیاء والمواقع التي بھا خصائص مشتركة.-٢
للتلمیذ على استحضار خصائص غیر مشتركةتشجیع المعلم -٣

٤- �ΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΩΣΗ
�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗϼόϟ
�˯Ύϳѧηϻ�ϥϳΑ

الموجودة

تشجیع المعلم للتلمیذ على تذكر العالقات الظاھرة بین االشیاء.-١
تشجیع المعلم للتلمیذ لیعدد االدلة المرتبطة بالعالقات الموجودة.-٢
اء بما یحصل علیھ من بینات أو أدلةتشجیع المعلم للتلمیذ لمالحظة العالقات بین االشی-٣
تشجیع المعلم للتلمیذ على تحدید العالقة بالنتیجة.-٤
تشجیع المعلم للتلمیذ على التجریب الیجاد عالقات جدیدة.-٥

٥- �ϑ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηΗϛ˺-.تشجیع المعلم للتلمیذ على اكتشاف عالقات جدیدة
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٨
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١٩

بدرجة كبیرةبدرجة متوسطةبدرجة قلیلةالنشاط المطلوب من المعلماالستراتیجیة
�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗϼόϟ

الجدیدة
ومات حول الموضوع.تشجیع المعلم للتلمیذ على جمع المعل-٢
تشجیع المعلم للتلمیذ على وضع ذھنیاً االشیاء التي تربطھا عالقات ببعضھا.-٣
.تشجیع المعلم للتلمیذ على اكتشاف وزن أو بعد االشیاء والمواقع والمدن عن بعضھا البعض-٤

٦- �ϝϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϭϟ
�ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ

استدالالت

١-ϥѧѧϣ�ΕϻϻΩΗѧѧγ�ϰѧѧϟ�ϝϭѧѧλ ϭϟ�ϰѧѧϠϋ�ΫѧѧϳϣϠΗϠϟ�ϡѧѧϠόϣϟ�ϊ ϳΟѧѧηΗ�ϲѧѧΗϟ�˯Ύϳѧѧηϻ�έέϘΗѧѧγ�ϝϼѧѧΧ
یالحظھا.

تشجیع المعلم للتلمیذ على ربط االشیاء التي یالحظھا لیستدل على اشیاء جدیدة.-٢
تشجیع المعلم للتلمیذ على ان یالحظ مالحظة متعمقة بین االشیاء.-٣
تشجیع المعلم للتلمیذ على أن تعدد ما یستدل علیھ من أھمیة االشیاء.-٤

٧-�ΔϏΎϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ
�ΕΎϳѧѧѧѧο έϔϟ

والتنبؤات

تشجیع المعلم للتلمیذ على التفكیر في العالقة بین متغیرات االشیاء.-١
تشجیع المعلم للتلمیذ على استحضار االشیاء وخصائصھا ذھنیاً.-٢
تشجیع المعلم للتلمیذ على أن یذكر الفرضیات التي تم صیاغتھا.-٣
تم التوصل الیھا.تشجیع المعلم للتلمیذ على أن یعدد التنبؤات التي -٤

٨-�Ρέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧη
�Ε̈́ѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϧΗϟ
والفرضیات

تشجیع المعلم للتلمیذ على أن یستحضر ذھنیاً الخبرات التي تتجمع للتوصل الى فرضیة .-١
تشجیع المعلم للتلمیذ على أن یستحضر ذھنیاً الخبرات التي تتجمع للتوصل الى تنبؤات.-٢
لخبرات التي تتجمع للتوصل الى عالقات بین تشجیع المعلم للتلمیذ على أن یستحضر ذھنیاً ا-٣

الفرضیات.
٤-�Ρέѧηϳ�ϥ�ϰѧϟ�ϝѧλ ϭΗϠϟ�ϊ ѧϣΟΗΗ�ϲѧΗϟ�ΕέΑΧϟ�˱ΎϳϧϫΫ�έο ΣΗγϳ�ϥ�ϰϠϋ�ΫϳϣϠΗϠϟ�ϡϠόϣϟ�ϊ ϳΟηΗ

ما وصل الیھ من فرضیات.
٩-�ϥѧѧѧѧϣ�Ωѧѧѧѧϛ́Ηϟ

�Ε̈́ѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϧΗϟ
والفرضیات

یھ من فرضیات وتنبؤاتیما توصل التشجیع المعلم للتلمیذ على التفكیر بالعالقة المنطقیة ف-١
تشجیع المعلم للتلمیذ على استحضار الخبرات المرتبطة بالحقائق التي توصل الیھا.-٢
تشجیع المعلم للتلمیذ على أن یجرب التنبؤات والفرضیات التي توصل الیھا.-٣
تشجیع المعلم للتلمیذ على أن یطبق ما توصل الیھ من التجریب والتأكد منھ-٤

١
٩


