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 مقدمة البحث:

المعلومات واالتصاالت والعولمة إن المتغيرات المتسارعة التى تفرضها تقنيات عصر 
يحتم علينا التعامل مع التربية والتعليم كعملية ال يحدها  المستجدات،ارة الحرة وغيرها من التجو 

    .(كيف يفكر وبل وأكثر من هذا أن نرفع شعار) تعليم التلميذ كيف يتعلم  ،مكان وال زمان
 ( 311،6322:)صالح الدين عرفة

وجر  أ ،فرى األهميرةدلوالت مسرتقللية غايرة مرفرى يياتهرا تحمرل  ألن هذه المتغيررات و
ذلررت تفررافر كررل مالسررات التنمررية االجتماجيررة فررى المجتمررع، وباصررة مالسررات التربيررة و 

لتمررراا المسررتقلل لتحقيررا األهررداا التربو ررة ،االمختلفررة  التعلرريم فررف كافررة المراعررل التعليميررة
بعقررروف مفكررررة عرررا رة علرررى ممارلرررة أنررروا  ومواجهتهرررا لهرررذه التحرررديات  لتصرررد ،وا المنمرررو ة

 تو ات مختلفة من التفكير.ومس

مررن أولو ررات الجهررو  التررى تلررذف  صررالح  ،و عررد تحسررين نوجيررة التفكيررر لررد  ال ررال        
مررن اللجرران التعليميررة إلررى عكررا   ،التعلرريم وتلقررى هررذه األولو ررة الرردعم علررى مسررتو ات متعررد ة

تأجيررل . وعفررية غيررر عابلررة لل ضرررور  الررذين يجمعررون علررى أن التفكيررر السررليم أمررر  ،الرردوف
 (21، 3112  :)روبرت شوارتز ولاندرا باركس

وال تكتسرر   ال ليعررفالتفكيرر ال ينمررو تلقاًيررا   وال تتحسرن مهاراترر  بالنفرر   والت رور و 
فقررو ولكررن ذلررت يت لرر  تدر سررا  وتعليمررا  من مررا  ها فررا    توالمعلومررامررن مجررر  تررراكم المعرفررة 

لمهرارات التفكيرر فينقرد و لرد  و تخرذ القررارات وتدر با  مستمرا  لكف يصل الفر   أعلى مستو ات 
 (،0، 3112 :)شوارتز وبيركنز Lipmann: 2003, 11)  )  السليمة

فرذلت يعرد بمثابرة  ،مرةااله أعد األهرداا التربو رة ،و عد تعليم مهارات التفكير وتوجيه  
المعلومرات هرا عترى يرتمكن مرن التعامرل مرع أ  نرو  مرن إلي تزو د المتعلم باأل وات التى يحتاج

أو المتغيرات ومن هنا يكتس  تعليم مهارات التفكيرر أهميرة متزايردة وعاجرة ملحرة لنجراح الفرر  
 وت ور المجتمع. 
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الملررذوف النجرراز مهررا   العقلررفالتفكيررر عسرر  النمررال أو الجهررد  مهرراراتوعررد صررنف  
التررذكر  مهررارتفعلررى عررد اشررتمل  ات التفكيررر الرردنيا و هررار مهررى: مسررتو ات  ثالثررةالتفكيررر إلررى 

 العديد من المهارات مثل: على شمل  و مهارات التفكير المعرفىو  ،وإعا ة الصياغة

 التصنيف والترتي ، الت ليا، التفسرير، االلرتنتاج، التنلرا، المقارنة، التوضيح، يرح األليلة،

 االلتدالف، التحليل. التلخيص، التخيل، التمثيل، فرض الفروض،

اتخاذ القرررار، ،عررل الممرركالت التفكيررر ا بررداعف،    مهررارات:شررمل وات التفكيررر العليررا هررار م و
 (3112،01 )عسن ز تون: ،(،3112،2تفكيرما وراء المعرفة.  ) فتحى جروان: 

 ،معينرررة مرررن التفكيرررر ا  معينرررة مرررن التعلررريم يمكرررن أن تحسرررن أنواعررر ا  وعيرررن أن أنواعررر 
مثيرررة للجرردف ألن  عفررية ليسرر  جديرردة ولكنهررا الدرالررفوترردر س التفكيررر كجررزء مررن المررنه  

و سرراهم المعلررم فررى تعلرريم التفكيررر عيررن يعررد مررن أهررم  ،مكمررل للعمليررة التعليميررة التفكيررر جررزء
عوامل نجاح برام  تعليم التفكيرر ألن النتراً  المتوعرع تحهيقهرا مرن أ  برنرام  لتعلريم التفكيرر 

رالرة.   )برار  نوجيرة التعلريم الترى يمارلرها المعلرم  ابرل عجررات الد ىكليرة علتتوقف بدرجة 
 (Jonathan Baron  2004,) (02، 3112 :باير

التفكير بأللو  التعليم المباشر من بالف التخدا  برام  منفصلة  عليمو مكن ت          
ال ر قة التى يمكن أن يسلكها وجلى بمكل واضح   المعلمون عين يعرض ،عاًمة بذاتها 

التخدا  لغة فى الغال  عديدة و تفمن هذا ال ال  ليمتركوا فى التفكير بمهارة فى مجاالت 
يقترح عين مهارات التفكير وولاًل واضحة أبر  كالمن مات الليانية والتراتيجيات التفكير، 
التفكير فى و  ،المعلم أعد األمثلة الممهورة على ال ال  عند وضع بعض األفكار فى اعتبارهم

يدعى الذين يستخدمون هذه كما  ار،فى هذه األفك الهامة االيجابيات والسلليات والعوامل
كان ي ل  من ال ال  التفكير ب  فى هذه اللرام   كلمااللرام  أنها عقق  نجاعا  كليرا  ولكن 

و ختلف من مثاف ألبر وكان على صلة محدو ة جدا  بما  عمواًفبمكل  ذلت  كان يتم
أللو  در س التفكير بومن هنا جاءت فكرة  ت ،الدرالفللمنه   العلمفيتعلمون  فى المحتو  

عين تستخد  المن مات الليانية والتراتيجيات براًو التفكير، لمساعدة ال ال  على  الدم 
)شوارتز  يتعلمون . الذ  العلمفت و ر تفكيرهم ب رق أكثر عمقا  من بالف لياق المحتو  

 (32-3112،32:وباركس
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المدرلف فف فهم ال ال  فهما   بالف المنه من و ساعد  م  مهارات التفكير               
ز ا ة الفرص المتاعة لل ال  لتعلم  فف للما ة الدرالية با ضافة إلىأعما للمحتو  المعر 
يصبح  ،أن  كلما عزز تعليم التفكير علر المنه  ب ر قة  صحيحة، عين التفكير بمكل جيد 

اها فف كافة يرق من المرجح أن يدم  ال ال  عا ات التفكير  التف نحاوف أن نعلمهم إي
التفكير التف يستخدمونها، كما أن التدر س من بالف  م  التفكير يقو  المتعلم إلى المماركة 

فإن تأثيره فف ال ال   كلما كان تدر س التفكير أكثر وضوعا  و الفعلية فف تكو ن بنية تفكير ة، 
، كلما بات ماف العقلعكلما بيم على مناخ التدر س  ابل الفصل جو من إو  يكون أكلر،

كلما تم الدم  بين عملية تعليم التفكير  وبمقدور ال ال  التوصل إلى ير قة التفكير األففل، 
ومحتو  الدرس، كلما زا  تفكير ال ال  بالما ة المدرولة. )شوارتز و 

 ( Koch:2002 (   )32،2004:  Gearghiade ،22(،)3112632:باركس

س مهارات التفكير من بالف الدم  فى وهناك عدة ب وات واضحة ومحد ة لتدر   
 (   3112) شوارتز و باركس  :شمل  على العلمفالمحتو  

  وة ما يلف:الخأوال : التقديم للدرس: ومن َأبرز إجراءات التدر س فف تلت     

 . عرض المهارة -3     تنميو المعرفة القللية -0                

   ( .التفكير النمو ) عرض  رس الدم :ثانيا  

 التفكير عوف التفكير ) التفكير فوق المعرفف ( .  :ثالثا  

 ت ليا التفكير.  :رابعا  

عناصر أ  برنام  فعاف لتعلريم مهرارات التفكيرر يجر   ( أن:3112) و ر  عسا  مازن 
انتبرراه المتعلمررين  عيررن أنرر  البررد مررن وجررو   رمميررز يثيررمحتررو  مختررار بمرركل  مل علررىتن يمررأ

 ير من بالل .يتم التفك كفما  شفء

وتعد التربية الغذاًية أعد مت لبات التربية العلمية و من المجاالت التى تهتم بدرالتها   
لمررا تتفررمن  مررن موضرروعات مثررل المجموعررات الغذاًيررة والغررذاء المترروازن  ال البرراتكثيررر مررن 
محترو  إعردا  كمرا أن واألمراض الناتجة عن لوء التغذية مثل األنيميا والسمنة وغيرها، الصحف
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لتمرو ا المتعلمرين لالنخررال  الهامرةعوامرل الالتفكير من باللر  عرد يكرون أعرد  يتم تعليم  علمف
 فى عملية التعليم.

وهنرراك  ولقررد تنوعرر  أراء البرراعثين وابتلفرر  عرروف تعلرريم التفكيررر وتدر سرر  أو تنميترر 
 تمثل ذلت: التفالعديد من الدرالات 

  مهارات التفكير كمتغير تابع لمتغير مستقل هناك مجموعة من الدرالات اهتم  بإعد  -
التى أكد العديد منها الدم  و أللو   ون تعليم أو تدر س لهذه المهارة ب ر قة مباشرة أو ب

على تدنى مستو   على  أهمية تعليم مهارات التفكير و تنميتها و البعض اآلبر أكد
 تلفة مثل:التفكير لد  عينات مختلفة من يال  المراعل التعليمية المخ

اهتمرر  ( التررى 3100) بيررر الرردين مجررد   رالررة(، و 3110)  رالررة عنرران لررالمة    
اهتمر  برالتفكير التباعرد   الترف( 3112بالتفكير االبداعى، و رالرة أعمرد علرد المجيرد ) كالهما

وكررذلت هنرراك مجموعررة مررن  االلررتداللف( التررى اهتمرر  بررالتفكير 3113) و رالررة أمنيررة الجنررد 
 رالررة يالررر ،( 3110 رالررة عفرر  مصرر فى ) :مثررل   بررالتفكير الناعررد وتنميترر الدرالررات اهتمرر

 نعيرررررررراة رمفرررررررراو رالررررررررة  ،(3112و رالررررررررة هررررررررد  علررررررررد الفترررررررراح ) ،(3112)  بيررررررررومف
  Krishna  (3112) رالررةو   Koch (2002)  رالررةو  (Halpern )3112و رالررة،(3112)
  إبرررررا يمعاصررررم و رالرررة  ،Hager (3112)  و رالررررة،Zohar et al (2006)   رالرررةو 
التفكيرر الناعرد نمية اهتم  بت التف( 3112رة ) و رالة منير علد العز ز و لمير الجو  ،(3112)

 معا . واالبداعى

 Galyam& Le جرراليم و لررى   رالررةوهنرراك مجموعررة أبررر  مررن الدرالررات مثررل: 
اتفقررر   Osborne (3112)  أولرررلورن  ( و رالرررة3110) Green  جرررر ن  رالرررة و( 3112)

 فررى مختلررف المراعررل الدرالرريةلررد  ال ررال   عرروف وجررد ترردنى فررى مسررتو ات التفكيررر  هررانتاًج
 ضرورة االهتما  بتعليم مهارات التفكير وتنميتها وأظهرت 

اهتم  بتعليم التفكير بال ر قة المباشرة عن ير ا أبر   هناك  رالاتكذلت فو    
( و رالة بارعة 3101مثل  رالة  لمية المحتس  ورجاء لو دان   ) "CORT "برنام 
  .(3112( و رالة محمد علد هللا  )3111شلي  )

التفكير من بالف  م  مهارات  فى  عليماهتم  بت التفبينما توجد علة فى  الدرالات     
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 :ومن هذه الدرالاتمعين   رالفأو مقرر  محتو  

 وعدة اهتم  بتعليم التفكير من بالف تدر س التف :(،311 رالة ألماء األهدف )     
 بجدة. االبتداًفلعينة من تلميذات الصف الرابع  الجغرافيا فى مقرر

ر من بالف اهتم  بتعليم مهارات التفكي التف :(3112و رالة فا ي  الخفراء )     
 االجتماجية على عينة من تلميذات المرعلة المتول ة بجدة. نام  مقترح فى الموا  بر 

فى محتو   لتفكيرااهتم  بدم  مهارات  التف :(،311و رالة بهاء الدين كيوان )  
 .للعلو 

هذه الدرالات مد  فعالية تعليم مهارات التفكير من بالف تفمينها  أوضح وعد   
الدرالية  المقرراتفى كل  أوص  بمز د من الدرالاتكما منال   علمفو مجها فى محتو  

 .وفى مختلف المراعل التعليمية

يج  االهتما  بها والعمل  التفن مهارات التفكير العليا م مهارات اتخاذ القراروتعد   
 العليا. منها أو عرفيةعلى تنميتها بجان  مهارات التفكير األبر  لواء الم

يواجه  تقديرا  لليما  و كتس   الذ أن يقدر الموقف  مهارات اتخاذ القراروباصة 
أن يلين أوج  المفاضلة بين   بلرات مباشرة وغير مباشرة من هذه المواقف كما يست يع المتعلم

 التفيساعد فى االبتيار السليم بين اللداًل المتاعة وعل الممكالت  الذ وضده  األمر  المفء
 (3112)مجد  علي ،.تواجه 

 منها على لليل المثاف: مهارات اتخاذ القرارالتى اهتم  بوهناك العديد من الدرالات 

و رالة  أعمد علد  ،Park Kim &Chung  (2002)    رالة بارك وشون 
الد  الخ رالة عمد و (، 3112 رالة علد هللا إبرا يم ومحمد أمين )و (، 3112المجيد )

 و رالة (،3112 رالة لوزان عسن ) و(،،311 رالة ألف  شقير وز ن  عسن ) و، (،311)
 ماهر الز ا ات و ز دو رالة (، 3112محمو  علد البالو ) و رالة(، 3112محمو  أبو ناجى )

 .مهارات اتخاذ القرارأظهرت نتاً  هذه الدرالات أهمية تنمية عد و  (3112العدوان )

  مشكلة البحث:
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تردنى مسرتو  التفكيررر  بعفررهاأكرد  الترفنتيجرة لوجرو  الكثيررر مرن الدرالرات السررابقة  
أهميرة  علرى و الدرالرات الترف أكردتلد  عينات مختلفة من يال  المراعرل التعليميرة المختلفرة 

اهتمرر  برردم   التررفوعلررة الدرالررات ،و تنميتهررا  مهررارات اتخرراذ القرررارهررارات التفكيررر و تعلرريم م
جراءت  الحاجرة إلرى إعردا  وتصرميم بررام  يردم  فيهرا فقرد  ،علمرفمحترو   عالتفكير مرمهارات 

المحتو  العلمف عتى يساهم فى إعردا  معلمرات يمارلرن تعلريم  من بالف تعليم مهارات التفكير 
 ،عقوف مفكرة تصنف وترت  وتستنت  وتقارن وتفسر وتتخذ القرارات المنالربة التفكير من بالف

شرببة ال فولرة بكليرة التربيرة فرى أكثرر   البراتل  ومرن برالف تردر س الباعثرة ،ذكره ومما للا 
تنفيذ برام  األيفراف (علرى مرد  أربرع لرنوات متتاليرة ، من مقرر  رالف )تكو ن مفا يم علمية 

 ،الفرعررة الرابعررة شررببة ال فولررةيالبررات  عينررة مررن  مهررارات التفكيررر علررفت ليررا ابتبررار أيفررا  و 
ارات االلرتنتاج وباصرة   مهرواضح فى مهارات التفكير لديهن  ىتدن هذا االبتبار أوضح  نتاً 

 أعرد أهرداا التربيرة العلميرة  وكتعلريم التفكيرر  ون ررا  ألهميرة ،اتخراذ القررارنة و والتفسير والمقار 
عترى تصربح ال البرة معلمرة و   ، عردا  معلمرات ر راض األيفراف الفررور ة فيةمن الجوان  الثقا
مرن كرل  ،تستنت  وتقارن وتصنف وترتر  وتفسرر  وتتخرذ القررارات السرليمة  أنومربية تست يع 

 .الحالفما للا جاء ا عساس بممكلة البحن 
 ف البحث:اهدأ

 إلى:  الحالفهدا البحن  

التربية الغذاًية لعينة من يالبات كلية التربية شببة  التحصيل المعرفى فى مجافتنمية  -0
 .أللو  الدم من بالف برنام  لتعليم التفكير ب ال فولة بسوهاج

 (التصنيف، الترتي ، االلتنتاج، المقارنة، والتفسير ) مهارات التفكير المعرفىتنمية بعض  -3
 .بسوهاج شببة ال فولةعينة من يالبات كلية التربية د  ل

 عينة من يالبات كلية التربية شببة ال فولة بسوهاج.  القرار لدمهارات اتخاذ نمية ت  -2
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 أهمية البحث: 

الرتخدا  ألرلو  الردم  بتعليم مهرارات التفكيرر تدر   معلمات ر اض األيفاف علل الخدمة على  -0
 . علمفمحتو  مع 

 مر  مهرارات التفكيرر لو   ألرتوجية ن ر القاًمين على تخ يو وت و ر المناه  إلرى الرتخدا   -3
 . مرعلة  رالية أل  و  رالفمقرر  أل  العلمفمع المحتو  

ألرلو  لرى أهميرة الرتخدا  تعلريم التفكيرر بالتربية العلميرة وتردر س العلرو  إ توجية انتباه بلراء -2
التفكيررر مهررارات ممررا يحقررا أعررد أهررداا التربيررة العلميررة وترردر س العلررو  وهررو تعلرريم  الرردم 
 .اوتنميته

ألررلو  ويرررق الترردر س علررى الررتخدا  تعلرريم التفكيررر ب مجرراف المنرراه  فررفيسرراعد البرراعثين  -2
 .أللو  الدم ، عين يقد  البحن  ليال  للمعلم يوضح تفصيال  كيفية التخدا  الدم 

  أسئلة البحث:

يسفلعى البحن الحالف إلى ا جابة عن التساؤف   فى  : ما أثر برنام  مقترحالتالف الًر
مهارات التفكير على التحصيل المعرفى وتنمية  أللو  الدم لتعليم التفكير ب ربية الغذاًيةالت

وتفر  من ، شببة ال فولة بكلية التربية بسوهاج يالبات  القرار لدمهارات اتخاذ و  المعرفى
يسفالتساؤف   التالية: ة األليل الًر

للمعلومات الغذاًية المتفمنة باللرنام   ما أثر التخدا  اللرنام  المقترح على التحصيل المعرفى -0
 ؟ شببة ال فولة  بكلية التربية بسوهاج لد  يالباتالمقترح 

شببة ال فولة  لد  يالبات مهارات التفكير المعرفىما أثر التخدا  اللرنام  المقترح على تنمية  -3
 ؟ بكلية التربية بسوهاج

شببة ال فولة  لد  يالبات هارات اتخاذ القرارمما أثر التخدا  اللرنام  المقترح على تنمية  -2
 ؟بسوهاج  بكلية التربية 
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 : البحث فروض

 ابتبار صحة الفروض اآلتية:إلى  الحالفلعى البحن 

يالبات  رجات  متول فبين  (0.00) عند مستو   يوجد فرق ذو  اللة إعصاًية ال -1
 فى وبعده أللو  الدم ب المقترح لتعليم التفكير علل ت ليا اللرنام  البحن مجموعة

 البتبار التحصيلى المعرفى.ا

 رجات يالبات  متول فبين  ( 0000)عند مستو   يوجد فرق ذو  اللة إعصاًية ال -3
 وبعده فى أللو  الدم اللرنام  المقترح لتعليم التفكير بعلل ت ليا  مجموعة البحن

 . مهارات التفكير المعرفىبتبار ا

 رجات يالبات  متول فبين  ( 0000)عند مستو   إعصاًيةيوجد فرق ذو  اللة  ال -2
فى  وبعده  أللو  الدم اللرنام  المقترح لتعليم التفكير بعلل ت ليا  مجموعة البحن

 . مهارات اتخاذ القرارمهياس 
 حدود البحث:

على تعليم  الحالففى البحن  أللو  الدم اللرنام  المقترح لتعليم التفكير بعتصر ا  -0
 .مهارات اتخاذ القرارو  رات التفكير المعرفىمهابعض 

، المقارنة، االلتنتاج، الترتي ، على: التصنيف مهارات التفكير المعرفى تاعتصر  -3
 والتفسير.

م، والت ليا من مستو ات بلو  هالمعرفى على مستو ات التذكر، الف لاعتصر التحصي -2
 باعفالدم  تمتمل ضمنا  على المعرفية، عين أن مهارات التفكير المتفمنة فى محتو  

 مستو ات بلو  المعرفية.

شببة ال فولة بكلية  الفرعة الرابعة عتصر ت ليا تجربة البحن على عينة من يالباتا  -2
 التربية بسوهاج.
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  عينة البحث:

بكلية عينة البحن من مجموعة واعدة من يالبات الفرعة الرابعة شببة ال فولة  تكون  
 .أربعون يالبة   (21د ها )وعالتربية بسوهاج 

 منهج البحث:

ذو المجموعررة  التجر لررفو التصررميم  التجر لررفالمررنه  شررب   الحررالفلررتخد  البحررن ا   
أل وات البحرن ثرم  القللرفالت ليرا  إجرراءتقرو  فكرتر  علرى  والرذ (Pre-Post Test) الواعردة
 (.  3111، ا )صالح مر  الت ليا البعد  أل وات البحن  إجراءتجربة البحن ثم  إجراء

  متغيرات البحث:

 .  أللو  الدم اللرنام  المقترح لتعليم التفكير ب المتغير المستقل:

 .مهارات اتخاذ القرارو ، مهارات التفكير المعرفى، التحصيل المعرفى المتغيرات التابعة:

  :المواد التعليمية و أدوات البحث 

أللو  ب ربية الغذاًية  لتعليم التفكيربرنام  مقترح فى الت : الموا  التعليمية شمل  -0
تم إعدا ه يبقا  لأُلصوف المنهجية المتبعة  ، ليل المعلمو تفمن كتي  ال البة و ، الدم 

 .للو  الدم ووفقا  للخ وات المحد ة للفا  أل

 البحن: أعدت الباعثة األ وات التالية: أ وات -3
 .            معرفف تحصيلف ابتبار -أ
 .ارات التفكير المعرفىمهابتبار  - 
 مهياس اتخاذ القرار.    -رج
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 مصطلحات البحث:

 التفكير:

يمير إلى عملية  افتراضف( التفكير بأن : "مفهو  22، 3112عرا )عسن ز تون:  
عرار  اتخاذ، موج  نحو عل مسألة ما، أو انتقالف تفاعلف معرفف ذهنف ابلية تعز  إلى نمال 

إيجا  معنى أو إجابة شافية لسااف ما و تعلم  الفر  فى  أو معين أو إشبا  رغبة فى الفهم
 ظروف  اللييية المتاعة".

 ن :أب الحالفو عرا التفكير فى البحن 

التصنيف والترتي   أو، أو المقارنة، ها ا تستخدم  ال البة ل رح أليلةعقلف "نمال  
وابتيار ، التفسيرو  ،ج ساعدها على االلتنتاو  لمجموعة من األشياء أو ال واهر أو األعداث

 ".التخاذ عرارات معينة أففل اللداًل لحل ممكلة معينة

 مهارات التفكير:

 بأنها:مهارات التفكير  ( 22 ،3112 :)جروان عرا 

"عمليات محد ة نمارلها ونستخدمها عن عصد فى معالجة المعلومات مثل تحديد  
 ييم عوة الدليل أو اال عاء"الممكلة وايجا  االفتراضات غير الموجو ة فى النص أو تق

 :مهارات التفكير المعرفى

جل توظيف مخزون  ألالية الالزمة للمتعلم من أليقصد بها مجموعة المهارات المعرفية ا"
 .(MARZANO) ,،2,1988"المعرفف لدرج  عالية عندما تواجه  ممكلة أو موقف ما

 بأنها: الحالففى البحن  التفكير المعرفف مهارات  وتعرا

، تصنف، التى تجعلها تست يع أن تالعظ األلالية رة ال البة على ممارلة عمليات التفكيرعد
 تفسر وتتخذ القرارات السليمة.، تستنت ، تقارن ، ترت 
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 :مهارات اتخاذ القرار

 بأنها: مهارات اتخاذ القرار (32، ،3112 :علي  مجد عرا )

اتخاذ اعة فى موقف ما و فيف أن بين اللداًل والنتاً  المت الواعفعملية االبتيار " 
اللداًل بعد  رالة النتاً  المترتبة على كل بديل أو بيار  أففلالعمل على ابتيار  والقرار ه

 ."وأثرها على األهداا المرا  تحهيقها

 بأنها: الحالففى البحن  مهارات اتخاذ القرار وتعرا

ة ما وتقييم هذه اللداًل وترتيلها "عدرة ال البة على التعرا على اللداًل المختلفة لحل ممكل
 .البتيار الصحيح لللديل المنال "اعس  أهميتها وعربها من عل الممكلة ثم 

 :أسلوب الدمج

 بأن : ( 02 ،3112)شوارتز و باركس: عرف 

أللو  يعتمد على  م  التدر س المباشر لمهارات تفكير معينة فف المحتو  العلمى للمقررات 
 ن ير قة التفكير وكذلت فهم المحتو  العلمى للما ة الدرالية.الدرالية، مما يحسن م

 بأن : أللو  الدم  (222، ،311:صالح عرفة)عرا 

هتم بتعليم مهارات التفكير وعمليات  من بالف لياق محتو  الموا  الدرالية أللو  ي "
 ."للتفكير والما ة الدرالية االندماجفو حقا التكامل بين المحتو  ، وتفمين  في 

 أن :ب أللو  الدم تعرا الباعثة  و

فف  مهارات اتخاذ القرارو  مهارات التفكير المعرفىبعض صهر و ,عتمد على  م  ي أللو "
 ."المحتو   يمو يعزز تعل ال الباتمما يحسن من ير قة تفكير ، للتربية الغذاًية علمى محتو  
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 إجراءات البحث: 

   وات اآلتية:الخالباعثة اتبع  ، فروض وابتبار صحة  الحالفلإلجابة عن أليلة البحن 

التفكير  :العربية واألجنلية التى تناول  موضو  البحن األ بياتااليال  على بعض  -0 
 للبحن. الن ر  ا يار والتربية الغذاًية  عدا     أللو  الدم ومهارات  وتعليم  و 

 وشمل أللو  الدم التفكير ب بناء الموا  التعليمية للبحن: وهى اللرنام  المقترح لتعليم -3 
 هذا:

تن يم المحتو  ، تحديد األهداا العامة لللرنام ، لللرنام  الفلسففتحديد ا يار  -
  وات الوار ة من علل فى بناء محتو  الدم .الخوفقا  لأللس و  أللو  الدم ب

 عرض اللرنام  على السا ة المحكمين.  -

 صالحا   جراء التجربة االلت الجية للبحن.بحين يكون ، إجراء التعديالت الم لوبة -

    إعدا  أ وات التقو م وتممل:   -2

        .معرفف تحصيلفابتبار  –أ 

 .مهارات التفكير المعرفى ابتبار - 

 .  مهارات اتخاذ القرارمهياس  –عر 

 رأ  السا ة المحكمين لكل أ اة من أ وات التقو م. الت ال إعدا   -2

 لها على السا ة المحكمين.  الرأ تقو م والت العات عرض أ وات ال  -2

 إجراء التعديالت المنالبة كما يراها السا ة المحكمين.    -،

 أل وات التقو م.   الالزمةإجراء التجربة االلت الجية للبحن لحسا  المعامالت ا عصاًية  -2

 .البحن ةابتيار عينة البحن وهف جبارة عن مجموع -2

 أل وات التقو م. القللفليا إجراء الت   -2

 تجربة البحن.   ت ليا -01

 إجراء الت ليا البعد  أل وات التقو م. -00
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 المعالجة ا عصاًية للنتاً  وتفسيرها.  -03

 تقديم التوصيات و البحوث المقترعة. -02
 :اإلطار النظري للبحث

مة العقل وأمره بلا هللا لبحان  وتعالى ا نسان وميزه عن غيره من المخلوعات بنع 
 أن العديد من  اآليات القرآنية تحن على التفكير من بينها: بالتفكير عين

 عول  لبحان  و تعالى: 

ُ َلُكُم اآلَياِت َلَعلهُكْم َتَتَفكهُروَن(( ]البقرة:   [ ))َأَو َلْم َيَتَفكهُروا ِفف َأنُفِسِهم(( 302))َكَذِلَت ُيَليِ ُن َّللاه
[ كما جاء فف ،02: ))َفاْعُصِص الَقَصَص َلَعلهُهْم َيَتَفكهُروَن(( ]األعراا:[ وعول 2الرو :من ]

))إنه ِفف َبْلِا   :كما فف عول  عز وجل، كتا  هللا تعالى صيغ أبر  تاكد على أهمية التفكير
ْلَباِ  ) َمَواِت َواأَلْرِض َواْبِتالِا اللهْيِل َوالنهَهاِر آلَياٍت أُلْوِلف اأَل ( اَلِذيَن َيْذُكُروَن َّللاهَ ِقَياما  021السه

َمَواِت َواأَلْرِض(( ]آف عمران:  َوُعُعو ا  َوَعلى ، [020، 021ُجُنوِبِهْم َوَ َتَفكهُروَن ِفف َبْلِا السه
ُ َلُكْم آَياِتِ  َلَعلهُكْم َتْعِقُلوَن(( ]البقرة:  ْر َكْيَف وعول : ))...ان ُ ، [323وعول : ))َكَذِلَت ُيَليِ ُن َّللاه

ُا اآلَياِت َلَعلهُهْم َيْفَقُهوَن(( ]األنعا :  وعول : ))ُيْاِتف الِحْكَمَة َمن َيَماُء َوَمن ُيْاَت ، [2،ُنَصرِ 
ْلَباِ (( ]البقرة:   [.3،2الِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَف َبْيرا  َكِثيرا  َوَما َيذهكهُر إاله ُأْوُلوا اأَل

 اير فف المفء.الخعماف جاء فف لسان العر  الِفكر:  إو 

وجاء فف المعجم الوليو َفَكر فى األمر َفكرا : أ  أعمل العقل في  ورت  بعض ما 
مجهوف، و)أفَكَر( فى األمر:  فكر في ، فهو مفكر. و)فك َر( فى ما كان يعلم ليصل ب  إلى 

يها األمر:  مبالغة فى فكر وهو أشيع فى االلتعماف من َفَكر فف الممكلة: أعمل عقل  ف
 ليتوصل إلى علها فهو مفكر.

وإن الدعوة إلف تعليم التفكير فف ، فالتفكير عا ممرو  وم ل  ملح لكل إنسان 
و سهل علف ا نسان فف هذا العصر أن ، تحتمل الرتأجيل المدارس هف ضرورة ملحة ال

ولكن ليس من السهل علي  ، يحصل علف المعرفة بولاًل متعد ة ومن مصا ر مختلفة
 العمليةبلت المعرفة لتحقيا أهداف   ون تدر   وتفكير لليم وذلت للنهوض توظيف ت
وفقا  لمت لبات الحاضر والمستقلل والتخلص من كثير من األلالي  التقليدية التف ، التعليمية
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عتى يصبح الفر  عا را  علف الفهم والتحليل وااللتنتاج والتفسير والمقارنة ، لم تثل  جدواها
والعمر ن  فى عصر التدفا المعرفى  الحا  يستجد من معرفة فف القرن  ة ماومستعدا  لمتابع

 ومن أجل ا لما  بها وإتقان التخدامها والسي رة عليها.

فهناك الكثير من األشخاص أذكياء ولكن ال ، إن التفكير الجيد ليس مرا فا  للذكاء 
قللوا وجهات ن ر اآلبر ن أو يستنتجوا أو يت يتنليوايقومون بمالع ات و ال يست يعون أن 

لراء أن الذكاء هو عدرة الخوهاالء على الرغم من ذكاًهم ليسوا مفكر ن جيدين و ر  كثير من 
، )كاروف نالا  و ونالد ترافنجر .الدماغ الف ر ة والتفكير هو المهارة التى توظف هذه القدرة

311،) 

ات الجهو  التف تلذف  صالح من أولو ، و عتلر تحسين نوجية التفكير لد  ال ال        
من اللجان التعليمية إلى عكا  ، التعليم وتلقى هذه األولو ة الدعم على مستو ات متعد ة

 .الذين يجمعون على أن التفكير السليم أمر ضرور  وعفية غير عابلة للتأجيل، الدوف
 (3112 ،)روبرت شوارتز ولاندرا باركس

 التفكير: ماهية

رمف ، القدرة على تسلا الجباف:أن التفكير ال ينمو تلقاًيا  مثل ير  شوارتز و بيركنز 
 .(3112، الجر  لمسافات  يو لة.)شوارتز وبيركنز، القرص

 ( التفكير بأن :02، 3112 :جو ت لعا ة)وعرا  

يتفمن معالجة المعلومات الوار ة عن ير ا الحواس والتخدا  كافة  عقلف" نمال  
وذلت لتحقيا هدا معين فى ، التخيل والمالع ة وعل الممكالتالعمليات العقلية كا  راك و 

 مهمة معينة " 

يمير إلى عملية  افتراضفمفهو  " ( التفكير بأن :22، 3112:عسن ز تون )عرا و  
تخاذ عرار اأو ، موج  نحو عل مسألة ما، انتقالفتفاعلى  معرفف ذهنف ابلية تعز  إلى نمال 

يجا  معنى أو إجابة شافية لسااف ما و تعلم  الفر  فى إ معين أو إشبا  رغبة فى الفهم أو
 ."ظروف  اللييية المتاعة
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(  التفكير بأن  "للسلة من النمايات العقلية غير 22، 3112جروان:فتحى )وعرا  
ية التف يقو  بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم التهبال  عن ير ا واعدة أو أكثر من  المًر

والتذوق بحثا  عن معنى فف الموقف أو ، المم، اللمس، سمعال، البصر، مسالخالحواس 
 لرة".الخ

( فيفترض أن التفكير مهارة عملية يمارس بها الذكاء De Bono 3110 ،20)ما    بونو أ
لرة أو هو اكتماا  متبصر أو متأٍن للخلرة من أجل الوصوف إلى الخنماي  اعتما ا  على 

أو عل الممكالت أو الحكم ، أو التخ يو، القرار تخاذا وأوعد يكون هذا الهدا الفهم ، الهدا
  .على شىء ما

( بأن : "جبارة عن للسلة من النمايات العقلية التف 210، 3110:الحيلة)عرف   و 
، مسالخيقو  بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم التهبال  بواعدة أو أكثر من الحواس 

 الذ ونلدأ عا ة بالتفكير عندما ال نعرا ما ، و التذوق ، و المم، و اللمس، السمع، و رالبص
 يج  عمل  بالتحديد فى موقف ما "

 :خصائص التفكير

ن ا نسان يفكر ب ليعت  وف رت  فى شيون عيات  اليومية وأيلا علف هذا النو  من إ 
ما يكتسب  ا نسان من بالف بلرات الحياة اليومية أو : التفكير" تفكير الحياة اليومية" وهو

لد   الممفللفر  فهو أشب  ما يكون باكتسا  القدرة على  ال ليعفبالف النف  أو النمو من 
بر أولكن ما نر د أن نعلم  للتالميذ نو  ، ال فل فهو ليس بحاجة إلى تعليم أو تدر   مستمر

 Highالجو ة  عالفمن التفكير أيلا علي  التفكير الماهر أو الجيد  أو ما ي لا علي  تعليم 

Quality Thinking))  ال يتأتى من بالف النف   الذ وهو ذلت النو  من التفكير
ولكن البد من ، فقو أو معايمة الحياة اليومية أو من بالف تعليم  التفكير مباشرة الليولوجف

وجو  معالجات تعليمية معينة تا   إلى فهم ل واهر الحياة من بالف المالع ات 
ارات وعل الممكالت وما إلى ذلت من مهارات للتفكير. القر  إصداروااللتنتاجات والتنلا و 

 (    3112 ،)شوارتز و بيركنز

 صاًص فيما يلى:الخ( هذه 3110) يجمل محمد الحيلة و
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 .ال يحدث فف فراغ أو بال هدا، التفكير للوك ها ا - 0

 وتراكم بلرات . ، التفكير للوك ت ور  يز ا  تعقيدا  مع نمو الفر  - 3

 لفعاف هو الذ  يستند إلى أففل المعلومات الممكن توافرها. التفكير ا - 2

والتفكيررررر الفعرررراف غايررررة يمكررررن ، الكمرررراف فررررف التفكيررررر أمررررر غيررررر ممكررررن فررررف الواعررررع - 2
  .بالتدر   بلغوها

 يتمكل التفكير من تدابل عناصر المحيو التف تفم الزمان " فتررة التفكيرر" الموقرف أو - 2 
 ر عول  التفكير.والموضو  الذ  يدو ، المنالبة

 .(الخ… شكلية ، مكانية، رمز ة، لف ية)يحدث التفكير بأنمال مختلفة  - ،  

 :مستويات التفكير

 : تعد ت مستو ات التفكير وتنوع  تصنيفاتها

 أبعا  للتفكير هى:أربعة  Maranon  (0222)مارزانو  أوضح

ه وذاتر  والرتحكم فيهرا والمعرفرة و قصرد بر  أن يعنرى الفرر  بتفكيرر  ما وراء المعرفة: البعد األوف:
 بالعمليات العقلية والتحكم فيها.

يركرز التفكيرر الناعرد علرى التقيريم بينمرا يركرز التفكيرر  التفكيرر الناعرد و ا برداعف: الثانف:البعد 
 ا بداعف على توليد األفكار و كمل االثنان بعفها البعض.

ترررف تعتلرررر إجرررراءات معرفيرررة بسررري ة وتتفرررمن المهرررارات ال عمليرررات التفكيرررر: الثالرررن: البعرررد
اتخررراذ ، عرررل الممررركالت، تكرررو ن الملررردأ، تكو ن المفهرررو ،االلرررتنتاج، المقارنرررة، مثل:المالع رررة

 وغيرها.، القرار

، التن رريم، جمررع المعلومررات، وتمررمل مهررارات التررذكر :مهررارات التفكيررر المعرفررى :البعررد الرابررع
، التخيرررل، التجميرررع، التمييرررز، لرررى الممررركلةالتعررررا ع، التنلرررا، االلرررتدالف، التركيررر ، التكامرررل
 التجر  . ، رلم األشكاف  الليانية، ضبو الليانات وتفسيرها، التعميم، ا بدا ، التخ يو

(، 3112)فتحرف جرروان : هما ،مستو ين إلىمهارات التفكير  التربو ينبعض عسم وعد   
 :(3110محمد الحيلة )
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   Basic Level Thinking /Lower : ألالفتفكير فى مستو  أ نى أو   -0

والمالع ررة والمقارنررة ، المعرفررة وتررذكرها اكتسررا وتتفررمن مهررارات كثيرررة مررن بينهررا 
 والتصنيف.

 Complex Level Thinking /Higher تفكير فى مستو  أعلى أو مرك :  -3

 .وغيرها شىء معين ... عكم على إصداروتممل تحليل الممكلة و 

 مستو ات كما بالمكل: ثالثةرات التفكير إلى مها (3112) صالح محمو وعسم  

          

 

 ( مستويات مهارات التفكير0شكل)

، الت ليا، المالع ة، االلتيعا  والتفسير، المعرفة وااللتدعاء وتممل: ألالية مهارات -0
 تن يم المعلومات.، التلخيص، التصنيف، المقارنة

 وتممل:مهارات مركبة   -3

 .تقو م، التقراء، التفكير الناعد ومهارات : التنبال   -

 .ال العة، المرونة، األصالة ،،التفكير ا بداعف ومهارات : التخيل   -

مستويات 

مهارات 

 التفكير

مهارات فوق 

 معرفية

مهارات 

 مركبة

مهارات 

 أساسية
 

حل  إتخاذ القرار

 المشكالت 

التفكير 

 اإلبداعي

اقدالتفكير الن  
 

المعرفة 

 االستدعاء

االستيعاب 

 التفسير

قالتطبي المالحظة  

فالتصني المقارنة  

 متنظي التلخيص
 المعلومات
 

 تخطيط 

 مراقبة 

 تقويم
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 .التقو م، التركي ، عل الممكالت ومهارات : التحليل   -

فاضلة الم،  رالة الحلوف، توليد علوف ممكنة، ومهارات : تحديد الهدا اتخاذ القرار   -
 ابتيار أففل الحلوف.، تقو م أعو  الحلوف بين الحلوف

 تقييم.، مراقبة، التفكير فوق المعرفف و ممل: تخ يو   -2

 : مستو ات ثالثةبر إلى أ( تصنيف 3112عسا  مازن ) كما صنف

 Metacognitiveالمستو   فوق المعرفى : المستو  األوف  -0

 التخ يو والمراقبة والتقييم : و ممل

  Cognitive: المستو  المعرفى:الثانفالمستو    -3

 .وااللتدالف ا بداعفالتفكير الناعد والتفكير : و ممل:عمليات تتفمن 

 و تكو ن المفا يم. اتخاذ القرارالتراتيجيات وتتفمن:عل الممكلة و 

     Skills :   المستو  الثالن: و ممل المهارات -2

مهارات ، مهارات التفكير الناعد، االلتدالف مهارات، مهارات تصنيف بلو  : تفمنو 
 مهارات التفكير فوق المعرفية.، التفكير ا بداعى

 مستو ات التفكير إلى:   Beyer   (2001)   وصنف

، والفهم، والتصنيف، والمقارنة، والمالع ة، المعرفة  مهارات تفكير ألالية وتتفمن: -0
 والتركي  والتقو م.، والتحليل، والت ليا

 التفكير الناعد والتفكير ا بداعف.  عمليات عقلية متول ة وتتفمن: -3

 وتكو ن المفا يم.، واتخاذ القرارات، عل الممكالت  التراتيجيات عقلية وتتفمن:  -2

 العمليات فوق المعرفية وتتفمن جميع العمليات السابقة. -2

 ات:مستو  ثالثة( مستو ات التفكير إلى 3112بينما يصنف عسن ز تون )

 إعا ة الصياغة.  -مستو ات التفكير الدنيا: وتممل: التذكر   -0
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 وتممل مهارات: : مستو ات التفكير المتول ة أو الول ى  -3

، التفسير، الت ليا، الترتي ، التصنيف ، المقارنة، التوضيح، يرح األليلة 
 لتركي .ا، التحليل، التلخيص، التخيل، التمثيل، فرض الفروض، التنلا، االلتنتاج

 عل الممكالت.   -التفكير الناعد   -مستو ات التفكير العليا: وتممل مهارات: اتخاذ القرار -2

                     :التاليكما هو بالشكل  

 

 ( مهارات التفكير3)  شكل

 

التفكيرمستويات   

 

 

 

مهاااااارات التفكيااااار العلياااااا      

اتخاااااذ القرارالتفكياااار الناقااااد حاااال 

 التفكير اإلبداعى المشكالت

  

 مهارات التفكير المتوسطة 
  -التوضيح المقارنة  –طرح األسئلة 

 –التفسير -التطبيق  -الترتيب  -التصنيف

 –فرض الفروض  –االستنتاج التنبؤ 

 -التحليل   –التلخيص  -التخيل –التمثيل 

 االستدالل-تكوين المفاهيم

 

 مهارات

 التفكير الدنيا
 إعادة الصياغة- التذكر
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 (62 3112زيتون6 حسن ) للتفكير: مستويات أم عمليات أم مهارات

 تون أن :كل مستو  من مستو ات التفكير يندرج ألفل من  أنم ة عقلية معينة ي لا ير  ز 
يوظف  الفر   عقلفإال نمال  هفعليها عمليات عقلية أو مهارات تفكير فالعملية العقلية ما 

وهى العملية  ،ولكل عملية عقلية مسمى باص بها نجاز مهمة محد ة ، التفكير فيها م لو 
 از المهمة.وظفتها  نج التف

 :مهارات التفكير

 بأنها: مهارات التفكير (221,3112:مجد  علي )عرا  

التكماا للقدرة وت ليا المعرفة ومعرفة التعامل مع المواقف وتممل القدرة على التخ يو "
 ."البحن عن الدليل واالبتكار عالوة على العديد من جوان  التفكير و اتخاذ القرارو 

ميع ما ينقل عملية التفكير من كونها عملية عفو ة تتم بمكل تلقاًف ج"وعرفها كذلت بأنها: 
 ."الى عملية من مة فعالة تكسب  يابع المهارة والتميز وا بدا 

الذكاء عدرة تعلر عن نفسها  بوال ة مهارات " : ( أن3110) ير     بونو و 
التفكير تعد يرعا  ة فإن مهارات أن التفكير هو للسلة من النمايات العقلي وبما التفكير

 ."لتن يم تلت النمايات العقلية وتمثيل نتاًجها العقلية فف الواعع

 Fisher. (2001) R و ذكر روبرت فيمر

مهارات التفكير ليس  كيانات غامفة موجو ة فى مكان ما فى العقل كما أنها أن  
عدرات لد   إلىمكونات العقل التى لها وجو  فعلى فى الدماغ يمير التفكير ل ليس  مث

وغيرها و تمثل  اتخاذ القرارا نسان لتحقيا أغراض معينة مثل التذكر والتخيل وااللتدالف و 
فى ت و ر اللرام  التعليمية التى تمكن جميع األفرا  من ت و ر الوعى لد  المتعلمين  التحد 

 .ن ألننا بحاجة إلى التفكير بمكل أففلوألنهم ليسوا فقو متعلمين لكن مفكر 
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 بين مفهومف التفكير ومهارات التفكير: : (3112) جروان فتحفق و فر

عين ير  أن التفكير عملية كلية نقو  عن ير قها بمعالجة عقلية للمدبالت الحسية  
والمعلومات المسترجعة لتكو ن األفكار أو التداللها أو الحكم عليها وعن ير قها يكتس  

محد ة نمارلها ونستخدمها عن عصد فى  أما مهارات التفكير فهى عملية، لرة معنىالخ
 أو تقييم عوة الدليل أو ا  عاء وغيرها.، مهارات تحديد الممكلة : معالجة المعلومات مثل

 :مهارات التفكير المعرفى

جل توظيف ألالية الالزمة للمتعلم من أليقصد بها مجموعة المهارات المعرفية ا
 .مكلة أو موقف مامخزون  المعرفف لدرج  عالية عندما تواجه  م

 مهارات التفكير نتيجة لهيام  بتحليالت متنوعة لعمليات التفكيربتحديد مارزانو  وعا  
لتصنيفات مهارات التفكير  فف المجاف التربو  وهف مقارب  والتخداما   كثر علوال  يعد األ  لذا

مهارة جمع   (30) القاًمةلت و ر المناه  والتعليم , وتفم  األمر كيةالتف تلنتها الجمبية 
يس (2) فف فتحى جروان ، )(1988MARZANO) ,،2-22 :ما يلف ك, يةمهارات ًر
،311262،-22) 

 :مهارات التفكير األساسيةأو مهارات التفكير المعرفىأوالً 

  Focusing Skills* مهارات التركيز:
ية وهف التف تجعل الفر  عا را  على فهم الممكلة أو المهمة المحد ة، وتفم هذه الف

 نوعين من المهارات هما:
 Defining problems تحديد الممكالت:    -0

   Setting goalsصياغة األهداا :  -3 

    :Informing gathering skills* مهارات جمع المعلومات
وهف التف تجعل الفر  عا را  على الوصوف إلى المحتو  المعرفف فف المهمة موضع التفكير، 

 ن من المهارات هماوتفم هذه الفية نوعي
 Observing المالع ة :                             -2
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   :  Formulating question صياغة األليلة - 2 
 :Remembering Skills* مهارات التذكر  

وهف التف تجعل الفر  عا را  على تخز ن المعلومات فف الذاكرة يو لة المد  والتدعاًها منها، 
 عين من المهارات هما:وتفم هذه الفية نو 

 Encoding:  التمفير -2
 Recalling الترجا : -،

 :Organizing  Sills* مهارات التن يم 
 وهف التف تجعل الفر  عا را  على ترتي  المعلومات  ابل الذاكرة، هذه الفية أربعة مهارات:

 Comparing المقارنة:  -2
 Classifying التصنيف :  -2
 Ordering الترتي : -2
 Representing التمثيل:  -01

 : Analyzing Skills مهارات التحليل * 

وهف التف تجعل الفر  عا را  على فحص عناصر المعلومات والعالعات بين تلت المعلومات، 
 وتفم هذه الفية أربعة مهارات هف:

  Identifying attributes and Components تحديد الخصاًص والمكونات:   -00

         Identifying relationships and patterns العالعات واألنمال  : تحديد -03

يسية -02   :          Identifying main ideas تحديد األفكار الًر
 Identifying errors      األب اء:             تحديد -02

 Generating Skills: المهارات ا نتاجية / التوليدية * 
ر  عا را  على الربو بين المعلومات السابقة لدي  والمعلومات وهف التف تجعل الف

 الجديدة، وتفم هذه الفية ثالثة مهارات هف:
    Inferring االلتنتاج : -02

     Predicting التنلا : -،0 
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 Elaborating ا لها :     -02

  Integrating Skills * مهارات التكامل: 

الربو بين األجزاء أو عناصر المعلومات معا  من أجل تكو ن وهف التف تجعل الفر  عا را  على 
 الملدأ العا  وتفم هذه الفية مهارتين هما:

  Summering التلخيص : - 02

   :Restructuring إعا ة اللناء -  02
  Evaluating Skills* مهارات التقو م:  

كيره، وتفم هذه الفية وهف التف تجعل الفر  عا را  على الحكم على مد  جو ة ومن هية تف
 مهارتين هما: 

ات:  -31  Establishing وضع محكه

 Verifying :      التحقا -30
 شمل:تمهارات التفكير الفوق معرفية و: ثانياً 

 أوال ـ التخطيط : ومهارته هي : 

 ر تحديد الهدا ، أو المعور بوجو  ممكلة ، وتحديد يليعتها .  0
  ومهارات .ذ التنفي إلتراتيجيةر ابتيار 3
  الخ وات.ر ترتي  تسلسل  2
  المحتملة.ر تحديد الخ وات  2
   واألب اء.ر تحديد ألالي  مواجهة الصعوبات  2
 ر التنلا بالنتاً  المرغو  فيها ، أو المتوععة.  ،
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 : هي مهاراتهو والتحكم:ثانيا ـ المراقبة 

 ر ا بقاء على الهدا فف بارة االهتما  .  0
  على تسلسل الخ وات . ر الحفاظ  3 
 ر معرفة متى يتحقا هدا فرعف .  2
 ر معرفة متى يج  االنتقاف إلى العملية التالية .  2
 ر ابتيار العملية المالًمة ت ْتبع فف السياق .  2 
  واألب اء.ر اكتماا العهبات  ، 
 ر معرفة كيفية التغل  على العهبات ، والتخلص من األب اء .  2 

 قييم : ومهارته هي : ثالثا ـ الت 

  الهدا.ر تقييم مد  تحقيا  0
 ر الحكم على  عة النتاً  وكفايتها .  3
  التخدم .األلالي  التف  مالًمةر تقييم مد   2
   واألب اء.ر تقييم كيفية تناوف العهبات  2
  وتنفيذها.تقييم فاعلية الخ ة  -2

 : مهارات التفكير إلى (21-03، 3113وعسم  )بير شواهين، 
التصرررنيف  مهرررارات التفكيرررر المعرفيرررة األلالرررية تمرررمل :المعرفرررة، المالع رررة، المقارنرررة، -0 

 والترتي ، تن يم المعلومات، الت ليا، التفسير.
 ، اتخاذ القرار.مهارات التفكير العليا وتممل: التفكير الناعد، التفكير االبداعى -3

، االلتنتاج، الترتي ، يفابتيار مهارات التصن على الحالفالبحن  اعتصرولقد  
وكذلت تم ، األلاليةأو مهارات التفكير  مهارات التفكير المعرفىبين  نوالتفسير م، المقارنة

وذلت ن را  لمناللتها مع المحتو  ابتيار مهارات اتخاذ القرار من مهارات التفكير العليا، 
عام  بت ليق  الباعثة عليهن  الذ  الرأ وفقا  اللت ال   ال الباتتم ابتياره من  الذ  العلمف
 عينة البحن. ل الباتلوكذلت مناللتها  ،فى إعدا  اللرنام  ءعلل اللد
 : الحالفلمهارات التفكير  المعرفى المختارة فى البحن  تعر ف يلفوفيما 

  Classifying Skillمهارة التصنيف: -2
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 :التصنيف بأنها مهارة (02 ،3112:عسن ز تون )عرا 

ظواهر.. ، أعداث، أشياء، يقو  بها الفر  لجمع مفر ات )معلومات تفالتلت العملية 
صفات محد ة تجمع كل فية منها  أو على بواص اعتما ا  فى فيات أو مجموعات معينة  .(لخإ

 لي  فى الهيا  بهذا التصنيف.عالتند  الذ س امع تقديم األل

الت على أن التصنيف هو جمع فقرات فى مجا: (Marzano   ,1999 ,022)و ر  
والتصنيف مهارة ألالية ألن العالم يحتو  على عد  ال نهاًى من ، ألاس بصاًصها

 وبذلت تصبح األشياء غير المألوفة أشياء مألوفة من بالف التصنيف.، المثيرات

الوعدات فف  هف القدرة على تجميع األشياء أو بأنها: الحالفوتعرا فى البحن 
بحين تتفمن كل مجموعة وعدات ذات بواص ، فيما بينهامجموعات وفقا  للتماب  واالبتالا 

أو مد  ، الحجم أو المكل أو الكثافة كالتصنيف عس  اللون أو، أو صفات ممتركة
 ...إلخااللتفا ة.....

   Ordering Skillمهارة الترتيب:  -2

 :مهارة الترتي  بأنها (Marzano: 1999 ,022 )عرا  

و ر  أن الترتي  يتعلا مباشرة  بالتصنيف بل  ،صاًص وفقا  لمبيار معينالختن يم 
 و عتلر مهارة من مهارات .

تلت المهارة التف يتم فيها أعا ة تن يم معلومات   وتعرا فى البحن الحالى بأنها:
، بيانات( فى لياق متتابع وفقا  لمبيار معين مثل التسلسل، ظواهر، أعداث، أشياء)معينة 
  .الزمنفالتتابع ، لعمرا، ال وف، الحجم، الوزن ، الت ور
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   Inferring skillمهارة االستنتاج: -3

 بأنها:االلتنتاج  ( مهارة032، 3113:فهيم مص فى) عرا  

أو التوصل إلى رأ  أو عرار بعد تفكير عميا التنا ا  ، القدرة على التخالص النتاً 
 على المعلومات والحقاًا المتوفرة.

 ( أن:32، 3112:عسن ز تون )و ر  

فر  يقو  بعملية االلتنتاج عندما يتوصل إلى معلومة أو نتيجة جديدة غير موجو ة مباشرة  ال
فى الموضو  أو الموقف محل التفكير ولكن يستدف عليها من معلومات وعراًن ومالع ات 

 مرتب ة بهذا الموضو .

من تلت المهارة التف تستخد  فيها ال البة ما تملك   بأنها: الحالفوتعرا فى البحن 
 معارا أو معلومات أو مالع ات للوصوف إلى نتيجة لم تكن موجو ة فى موقف معين.

     Comparing Skillsمهارة المقارنة:   -4

 تعر ف مهارة المقارنة: 

 :تعنى أن المقارنة (،Marzano: 1999 ,02 )ير  

فرا  على وان إيجا  أوج  المب  يساعد األ، تحديد أوج  المب  واالبتالا بين المعلومات  
 العالعة بينها. علومات المألوفة عن ير ا التوصل إلىتن يم كل من المعلومات الجديدة والم

المقارنة تحدث عندما يقو  الفر  بالتعرا على أوج   ( أن:02، 3112) و ذكر عسن ز تون 
ى أو األعداث وذلت بناء على عد  من المعايير الت المب  واالبتالا بين األشياء أو ال واهر

 وهناك نوعين من المقارنة:، تلنى عليها المقارنة

  .عقد المقارنة بين شيييين  ون تحديد معايير المقارنة  :المقارنة المفتوحة -0

 الكاًنات الحيوانية ؟ و ، مثاف: عارنى بين الكاًنات النباتية

  .عقد المقارنة بين شيييين مع تحديد معايير المقارنة :المقارنة المغلقة -3

 النمو ؟ ، التكاثر، النباتات الراقية من عين التغذية، عارنى بين النباتات األولية: فمثا
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تقرو  فيهرا ال البررة برالتعرا علرى أوجرر   الترفتلرت العمليررة  بأنهرا: الحررالفوتعررا فرى البحرن   
المررب  واالبررتالا بررين شررييين أو أكثررر عررن ير ررا تفحررص العالعررة بينهمررا بنرراء علررى معررايير 

، اللررون ، الحجرم، النرو ، والمكونررات، االلرتخدامات، الوظراًف، صرراًصالخت مثرل معينرة للليانرا
 وإيجا  عالعات.  ، وااللتنتاج، والتفسير، وتت ل  القدرة علف التحليل ، الخ... .ال ليعة

            Explaining Skill :مهارة التفسير  -2

 بأنها:مهارة التفسير  (Marzano:1988، 022 )عرا 

ارة التف يقو  فيها الفر  بتحليل أو ذكر ألبا  بعض األعداث أو ال رواهر ال ليبيرة تلت المه  
أو ا نسررانية أو يقررو  باللرهنررة علررى صررحة عالعررة معينررة أو شرررح وتوضرريح أشررياء أو بيانررات 

  ظهار العالعات فيما بينها.  معينة

هرا إضرفاء معنرى عمليرة عقليرة غايت"بأنهرا:مهرارة التفسرير  (3112،312:فتحى جرروان)وعرا 
 ."على بلراتنا الحياتية أو التخالص معنى منها

تلرت المهرارة الترى تقرو  فيهرا ال البرة بالتعليرل أو المررح أو  " بأنهرا: الحرالفوتعرا فى البحن 
 ."تذكر ألبا  عدوث شىء أو عدث أو ظاهرة

 Decision Making Skill  :مهارات اتخاذ القرار -،

فاتخراذ عررار ، مهمرا كانر  ال رروا، دة والصراًبة أمررا  مهمرا  يعتلر اتخراذ القررارات الجير 
لرذلت يجر  أن تنلثرا  ،السفر أو الموافقة على الزواج مثال  كلها لهرا ترأثير علرى عيراة ا نسران

عترررى يمكررن تحديررد اللرررداًل ، القرررارات  مررن جمررع الليانرررات و المعلومررات وتحليلهررا وتفحصررها
ًل أمررا  لريس مرن السرهولة بمكران عيرن البرد مرن  رالرة كما أن اتخاذ أعد اللردا، الممكنة للحل

النراجح يعتمرد علرى  اتخراذ القررارف، وفحص ما يترت  على كل بديل من نتاً  لواء مع أو ضد
يرررارات الخالتقرردير السرررليم للمعلومررات والتقيررريم الرررذكى الررواعى الملنرررى علرررى الفهررم لللرررداًل أو 

 .الم روعة

المفاضرلة برين علروف بديلرة لمواجهرة ممركلة "هرو: رار( أن الق263113، :و ر ) فهيم مص فى
 ."ومن ثم ابتيار الحل األمثل من بينها، محد ة
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"عملية  ينامية مستمرة تهدا إلى الوصوف إلى نتاً  إيجابية عوف عفرية  والقرار هاتخاذ أما 
أو ممرركلة معينررة مررن بررالف اللررداًل المتاعررة لحررل الممرركلة اعتمررا ا  علررى معلومررات وبيانررات 

 ."حيحةص

عملية تفكير مركبرة تهردا إلرى : بأنها مهارات اتخاذ القرار (3112،031:فتحى جروان) عرا 
من أجرل الوصروف إلرى تحقيرا ، ابتيار أففل اللداًل أو الحلوف المتاعة للفر  فى موقف معين

 .الهدا المرجو

ا مثرل التحليرل يت ل  التخدا  الكثير من مهارات التفكيرر العلير اتخاذ القرارو فيف جروان أن 
تهردا إلرى ابتيرار أففرل اللرداًل والحلروف المتاعرة للفرر  فرى  والتقرو م وااللرتقراء وااللرتنبال 

 .موقف معين من أجل تحقيا الهدا المرجو

 (  بأنها:022 ،3112 :عرفها )شوارتز و    بيركنزو  

تقرد بر  أو تقرو  تدعم األفكار أو  تقرر مرا تع التف" نو  من التفكير يجعلت تبحن عن األلبا  
وتاكررد عليهررا وترردعمها بحجرر  و الررتنتاجات وألرربا   برر  أو ت لررا معررايير علررى أعكررا  معينررة

 واعد" آنأللو  عياة ومجموعة من القدرات فى  مهارات اتخاذ القرارعتلر تو  عو ة

( أن:"القررررار هرررو االبتيرررار المررردرك الرررواعف برررين اللرررداًل 32، ،3112 :عليررر  مجرررد ذكرررر )و 
 وقف معين "المتاعة فى م

فهو: "ابتيار أففل اللرداًل بعرد  رالرة النتراً  المترتبرة علرى كرل برديل وأثرهرا  اتخاذ القرارأما 
 على األهداا الم لو  تحهيقها "

الوصرروف إلررى عرررار بعررد تفكيررر متررأن "بأنهررا: مهررارات اتخرراذ القرررار( 012 ،3112 :برراير) وعرررا
إضافة إلى األبذ بعين االعتبار الهيم المخصية  اراتخاذ القر يارات واللداًل والنتاً  لعملية الخب

 ."التى يامن بها متخذ القرار

 رالرة تميرز وابتيرار اللرداًل المسرتندة ":االقرار بأنهرمهارات اتخاذ  ( Harris:1998)  وعرا
 أنضرمنا  إلرى  رالقررار يمرياتخراذ إلى الهيم والتففيالت التى يامن بهرا متخرذ القررار عيرن أن 

 . "بديلة يمكن أن تابذ فى الحسبانهناك بيارات 
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 مجرد (، 3112)عسرن ز ترون  وهناك مراعل أو ب وات متعد ة يرتم مرن باللهرا اتخراذ القررار:
 (.3113) محمد علد الغنى ،(3112) علي 

ن وصررف الممررركلة يتعلررا  بابتيرررار أففرررل عيرررن أتمررخيص الممررركلة وتحديررد الهررردا:   -0
مكلة والمعلومات المتروفرة تمكرن متخرذ القررار مرن تحديرد اللداًل المتعلقة تعلقا  مباشرا   بالم

يتم التأكد من وجو هرا أو عرد   وبالتالفصاًص التى تميز ألبا  الممكلة عند ظهورها الخ
 وجو ها.

يتم تحديرد الممركلة و رجرة تعقردها ويليعرة الحرل الم لرو  لهرا بعرد جمرع  :تحليل الممكلة -3
و مكن ان تسرمى ، أ ت لوجو  الممكلة التف األلبا الليانات والمعلومات وتحليلها و رالة 

 هذه المرعلة بفهم الممكلة.

تفيد الليانات والمعلومات متخذ القررار مرن التوصرل : تحديد اللداًل الممكنة لحل الممكلة  -2 
بسهولة إلى نتاً  كل بديل وعلرى العكرس فرإن نقرص المعلومرات يمثرل أعرد المعوعرات الترى 

 .ا على النتاً  المتوععة عن كل  بديلتمنع او تحد من التعر 

يسررتعين متخرذ القررار فرى عمليررة االبتيرار بمجموعرة مرن المعررايير  اللرداًل: أففرلابتيرار   -2
توفر  رجة كليرة من الدعة والموضروجية فرى االبتيرار مثرل المعلومرات المتاعرة عرن ظرروا 

ص فرى المعلومرات الترى الليية المحي ة ومد  مساعدتها لتنفيذ اللداًل ونجاع  ومد  الرنق
  أ.الخيترت  على هذا  أنيمكن  الذ  الخ أبنى عليها الحل ومقدار 

ن مخرجررات القرررار التررى تصررف  وره الفعرراف تعررا  مرررة أ  أ: التنفيررذ وتقررو م النترراً  متابعررة -2
   ة لكى يعا  تقو م القرار.الخفى  أبر  

 فيما يلى: اتخاذ القرار( مراعل 3113) و لخص فهيم مص فى

 يت ل  اتخاذ القرار. الذ تحديد الموقف    -0

 اصة بالموقف المت ل  للقرار.الخالتدعاء المعلومات   -3

 التفكير فى بداًل للقرار الم لو  اتخاذه.  -2

 التفكير فى النتاً  المحتملة لكل بديل.  -2
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 المنال  بناء على المعلومات الصحيحة. اتخاذ القرار  -2

 جراًية لتنفيذ القرار. وات ا الخاتخاذ   -،

عيرن أن هنراك  ل البراتلمرن المهرارات الترى ينبغرف تعليمهرا  مهارات اتخاذ القرار دوتع 
الحكرم  إصردارتسرت يع إبرداء الررأ  و  الترفضرورة لتخرر   المخصريات الهيا يرة غيرر المترر  ة 

ذ القرررارات علررى األشررياء والمواقررف واألعررداث ولررديها القرردرة علررى االبتيررار بررين اللررداًل واتخررا
 .المنالبة

منها على لليل  مهارات اتخاذ القراروهناك العديد من الدرالات السابقة التى اهتم  ب 
 المثاف:

 Park   Kim  &Chung": (2002) رالة  "

عروف القفرايا الليوأبالقيرة مرن  اتخراذ القررارعا  الباعثان بدرالة اآلثار المترتبة على 
المرعلة الثانو ة وأظهرت نتراً  الدرالرة فعاليرة أنمر ة علرم بالف أنم ة علم  األعياء ل ال  

 األعياء فى التعرا على القفايا المثيرة للجدف و اتخاذ القرارات المنالبة عولها.

برنررام  مقترررح  أظهرررت نترراً  الدرالررة فعاليررة  :(3112 رالررة أعمررد علررد المجيررد )
 فررى تحسررينالهندلررة التحليليررة  بالررتخدا  الولرراًو المتعررد ة المعررززة بررالكمليوتر فررى ترردر س

ل رال  الصرف األوف  مهارات اتخراذ القررارالتحصيل المعرفى وتنمية مهارات التفكير التباعد  و 
 .الثانو  

أظهررت  نتراً  الدرالرة فعاليرة اللرنرام   :(،311 رالرة ألفر  شرقير وز نر  عسرن )و 
المعرفرة بالممركالت الليييرة و فرى تنميرة  الرذاتفالمقترح فى التربية اللييية والقاًم علرى الرتعلم 

 المعلمات تخصص علو  بكلية التربية باألعساء. ال الباتمهارات اتخاذ القرارات اللييية لد  

أوضررح  نترراً   الدرالررة فعاليررة  :( 3112 رالررة علررد هللا إبرررا يم ومحمررد أمررين )و 
ء علرى تنميرة فرى تردر س األعيرا اتخراذ القررارإلتراتيجية مقترعة عاًمة على العصرف الرذهنف و 

لررد  يررال   مهررارات اتخرراذ القرررارالعمليررات المعرفيررة العليررا وبعررض مهررارات التفكيررر الناعررد و 
 المرعلة الثانو ة بالمملكة العربية السعو ية.
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أوضررح  نترراً   الدرالررة فعاليررة أثررر الررتخدا   :(3112 رالررة محمررو  أبررو نرراجى )و 
والميروف  اتخراذ القرراروتنميرة مهرارات  نموذج التعلم اللنراًف فرى تردر س العلرو  علرى التحصريل

 العلمية لد  تالميذ الصف األوف ا عدا  .

أوضح  نتاً   الدرالة فعاليرة  برنرام  مقتررح  :(3112 رالة محمو  علد البالو )و 
لررد  ال رررال   اتخرراذ القرررارعرراًم علررى الررتعلم بالتعاعررد فرررى تنميررة مهررارات الكتابررة الوظيفيرررة و 

 ربية بكلية التربية بسوهاج.المعلمين شببة اللغة الع

 اتخاذ القرارأظهرت نتاً  الدرالة  فعالية إلتراتيجية  :(،311الد  )الخ رالة عمد و 
فررف ترردر س العلررو  علررى رفررع مسررتو   التحصرريل وتنميررة التفكيررر الناعررد لررد  تالميررذ المرعلررة 

 المتول ة بالمملكة العربية السعو ية.

أظهررت نتراً  الدرالرة وجرو  فررروق  :(3112)  رالرة مراهر الز را ات و ز رد العردوانو 
مهررارات ( تلميررذ وتلميررذة فررى تنميررة 022البحررن ) يالبررات مجموعررةذات  اللررة إعصرراًية بررين 

 اللة بين اللنين واللنات لصرالح ذات لصالح الت ليا البعد  وكذلت وجدت فروق  اتخاذ القرار
 اللنين.

 مهرارات اتخراذ القررارتنميرة ب  اهتمر أنهراعررض الدرالرات السرابقة  منومن المالعظ  
مرن برالف العديرد مرن المقرررات الدرالرية كعلرم األعيراء ، الهندلرة التحليليرة ،التربيرة الليييرة ، 
تدر س العلو  ، اللغة العربية ، وكذلت للعديد من يال  المراعرل الدرالرية ا عدا يرة ، الثانو رة 

ت اتخاذ القرار من برالف برنرام  مقتررح تنمية مهارا الحالف،أو يال  الجامعة، و حاوف البحن 
 بية الغذاًية لتعليم التفكير ب ر قة الدم .ر فى الت
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 :تعليم التفكير

التفكيررر يحرردث فررى الصررفوا الدرالررية و تعررد   ( أن:0222) يررر  جررابر علررد الحميررد 
وإتاعررة الفرصررة للتالميررذ   مجررر  االلررترجا  عيررن ت رررح ألرريلة كثيرررة مررن نررو  لمرراذا وكيررف ؟

أعكا  متسرعة عرن األلربا  الترى ترا   إلرى  إصدارروا فإذا كانوا معتا ين على التخمين و ليفك
عدوث األشياء فإن  البد أن يتاح لهم فرصة أبرر  ليعملروا نفرس المرفء بعرد التفكيرر وهرذا مرا 

ى لرليل لرعين ينمى بعض التالميذ تفكيررهم معتمردين علرى أنفسرهم وع، يسمى تدر س التفكير
  موقرف معرين يحرو  محترو  معرين وممركلة معينرة علرى المعلرم أن يلرين فرى المثاف عند وجرو 

وضرروح تررا  لتالميررذه النقررال المحور ررة للتفكيررر الجيررد و علمهررم بحيررن يعرردلون عررا ات تفكيرررهم 
وهذا جوهر تعليم مهارات التفكير فحين نفكر فى تفكيرنرا نصربح علرى وعرى بكيفيرة مرا ،المألوفة

  مقصو ا .نعمل ونست يع أن نعدل  تعديال  

كمررا يسررهم التفكيررر فررى البحررن عررن مصررا ر المعلومررات كمررا نحتاجرر  فررى ابتيررار تلررت 
المعلومات الالزمة والتخدا  أففل اللداًل المتاعة لحرل ممركلة معينرة أو اتخراذ عررارات معينرة 

 (3110،222 أو ابتكار علوال  لها . )محمد الحيلة:

تسررعف بعررض المجتمعررات لتحهيقرر  فررف  و عررد تعلرريم التفكيررر مررن أبرررز األهررداا التررف  
مالسرراتها التعليميررة عيررن كثفرر  الجهررو  ولررخرت ا مكانررات وأعرردت اللرررام  الها فررة ليصرربح 
ال رررال  أكثرررر الرررتعدا ا  للتكيرررف مرررع ظرررروا الحيررراة المحي رررة بهرررم والتعامرررل مرررع الممررركالت 

 والصعوبات التف تواجههم من بالف تعليمهم مهارات التفكير المختلفة.

أن تعلرريم ال الرر  كيررف يفكررر لرر  مرردلوالت مسررتقللية  :(3112) فتحررى جررروان و ررذكر
فررالتكيف مررع المسررتجدات يسررتدعى تعلررم مهررارات جديرردة والررتخدا  المعرفررة فررى مواقررف  ،هامررة
 .جديدة

 توفر تر( أن:التفكير يمكن تعليم  وتنميت  لد  الفر  إذا ما 3112) و ر  عسا  مازن  
لررات وبلرا الخالمعرارا و  الكتسرا يرة تعليميرة تعلميرة منالربة ل  الرعاية الكاملة مرن برالف بي

 وغيره من مهارات التفكير. ا بدا 

تعلريم التفكيرر يهردا إلرى تسررليح : أن (،311) ترر  كراروف نالرا  و ونالرد ترافنجررو 
 األفرا   بأ وات ومهارات وعمليات لتساعدهم على التخدا  عدراتهم الف ر ة بمكل أكثر فعالية.
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 لمن نعلم التفكير ؟ Costa (2001)  كولتا و تساءف

الفيررات عاجررة لتعلرريم مهررارات التفكيررر هررم أعررل  أكثرررو جيرر  عرراًال  عررد يررر  الرربعض أن 
نرر  يجرر  أن أبررر آلابعض الرربينمررا يررر  ، الفيررات عصرروال  عليرر  وهررم ذو  التحصرريل المررنخفض

مكررنهم االلررتفا ة مررن ي وذلررت ألنهررم يقتصررر تعلرريم التفكيررر علررى الموهرروبين والمتفرروعين عقليررا  
برام  التفكير  ون إضاعة للوع  أو الجهد أو الماف و ر  كولتا أن تعليم التفكير عرا لجميرع 

    .التعليم أللو ال ال  و تعليم التفكير يصلح لكل ال ال  ولكن ليس بالفرورة بنفس 

مهرارة التفكيرر علرى أنهرا  مهرارة يمكرن أن إلرى (:,De Bono 3110بونرو) و ن رر   
تحسن وتنمو بالتعليم والتدر   والمران وال تختلف مهرارة التفكيرر عرن أ  مهرارة أبرر  و مرب  ت

بمهارة قيا ة السيارة وعن ير ا التفكير يعمل الرذكاء و راثر فرى بلررات ا نسران  مهارة التفكير
 ) بينمررا يمررب  جررو ت لررعا ة، كمررا تعمررل عرروة محرررك السرريارة عررن ير ررا المهررارة فررى الهيررا ة

وعررة وعرردرة هررارات التفكيررر بمهررارات لببررة التررنس فالعرر  التررنس يسررتخد  مهررارات متن( م3112
ات المختلفة يمكن أن تتحسن من بالف التردر   علرى كرل منهرا علرى الالع  على تنفيذ المهار 

ليس فقو  ربما يعرا بصورة كافية ضربة اللداية لكن كفاءت  تنمو الملتدئعدة فالع  التنس 
كررذلت ، للمهررارات المختلفررة الررواعفمررن بررالف الترردر    أيفررا  يررة ولكررن فررى مواقررف اللعرر  الفعل

مهارات التفكير تحتاج إلى تعلم وممارلة وعواعد وأ وات عتى يرتمكن مرن التفكيرر بفاعليرة مرن 
بررالف المالع ررة وااللررتنتاج والتصررنيف وعررل الممرركالت واتخرراذ القرررارات الصرراًبة وغيرهررا مررن 

 مهارات التفكير.

 :ارات التفكيرأهمية تعليم مه

ال يستغنف عن  ا نسان فف عيات  اليومية ولكن عد يتساءف ، التفكير نمال يليعف 
هل يحتاج ا نسان أن يتعلم كيف يفكر ؟ أو ليس ا نسان مفكرا  ب ليعت ؟ والجوا   : البعض

والتدر   على مهارات  كحاجت  ألن ، على ذلت أن ا نسان فف عاجة إلى تعليم يرق التفكير
و ر  كثير من علماء النفس أن ال فل يتعلم الكثير من  ،تعلم كيف يتكلم وكيف يعامل الناسي

ولكن على رجاف التربية إيجا  ال روا التف تعمل علل أن يدبل المدرلة التفكير من ألرت  
 على ت و ر مهارات التفكير إلى أن تصل إلى عد ا تقان وااللتخدا  الفعاف.

 : ( فيما يلى3112) بتعليم التفكير يذكرها ثاًر عسن االهتما إلى وهناك عدة عوامل  ع   
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ال يت ور التفكير بالقدر المنال   تلقاًيا  ولكن يحتاج إلى تعليم وإرشا  وممارلة لكى   -0
 يصل األفرا  إلى مرعلة المهارة فى التفكير وليس مجر  التفكير.

ختلفة يكسلهم عدرات تفكير ة عامة مهارات التفكير بأشكالها الم ال ال إن امتالك   -3
تمكنهم من التعامل مع الموا  الدرالية والتيعابها بمكل تا  مما يحسن من مستو  

 .التحصيل لديهم 

فإن تعلم مهارات التفكير يمكن  وبالتالفمهارات التفكير تبقى صالحة فى كل زمان ومكان   -2
 .مع الزمن المتعلم من التعامل مع القفايا والممكالت المتجد ة

تخاذ اتعليم المتعلم مهارات التفكير العليا تخلا لدي  الثقة بالنفس وتحمل المسيولية فى   -2
القرارت المنالبة فى المواقف والممكالت المختلفة كما تجعل  ناعدا  وتخلا لدي  القدرة 

 على التأمل والنقد  تحليل الحج  وتقو مها.

 : لية لتعليم التفكير( األلبا  التا3112كما يفيف جروان )

 التفكير ضرورة عيو ة لإليمان واكتماا نواميس الحياة.  -0

وال ، ومرانا  مستمرا  ، إنما يت ل  تعليما  من ما  ها فا  ، التفكير الحاذق ال ينمو تلقاًيا    -3
 يتحقا هذا اللون من التفكير إال بالمران والقدرة ال ليبية والكفاية من التفكير.

فالتعليم الواضح المباشر لعمليات التفكير ، كير فف النجاح الدرالف والحياتف ور التف -2
و ع ي  إعسالا  ، الالزمة لفهم موضو  معين يمكن أن يحسن مستو  تحصيل ال ال 

 بالسي رة الواجية على تفكيره.

اآلمن فالمناخ الصفف ، التفكير عوة متجد ة لبقاء الفر  والمجتمع معا  فف عالم اليو  والغد -2
المتمركز عوف ال ال  هو التعليم النوعف الذ  يوفر فرصا  للتفاعل والمماركة و تيح 

 االنتباه يرفع من  رجة ا ثارة وجذ كما ألن تعليم مهارات التفكير ، للمتعلم فرصة التفكير
 للخلرات الصفية و جعل  ور ال ال  إيجابيا  وفعاال .

ا لموا -2 ا صالح  جهة ظروا الحياة العملية التف تتمابت فيها المصالح إعدا  ا نسان إعدا  
ليتاح ل  المجاف الكتسا  المهارات التف تجعل  عا ر ا على التفكير فف ، وتز ا  الم ال 

  .تلمس الحلوف للممكالت التف ت رأ علي  فف عيات 
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من قف المعلومات وتعقدها وبالتالف عاجة األفرا  إلى تعلم القدرة على التحليل ال كثرة -،
  .واتخاذ القرارات بمكل منال 

  .لية وبمكل فعافيو عاجة ال ال  للتفكير بكفاءة وذلت عتى يست يعوا التصرا بمس -2

على  بحين يصبحوا عا ر نجة المجتمعات الصناجية المعاصرة إلى تأهيل أبناًها عا -2
  .تمعات الناميةوكذلت المج، عتى يتمكنوا من إتقان أعمالهم، التفكير أثناء أ اء المهنة

ن الحياة يوعاجة السياليين لمهارات التفكير المنالبة والتف تساعدهم على إ ارة ش -2
 .واألفرا  بكفاءة ونجاح

  رالات اهتم  بتنمية مهارات التفكير:هناك و 

(، Galyam & Le ,3112) رالة الدرالات مثل:هذه بعض نتاً  تتفا عين 
أهمية تعليم التفكير ومهارات   على (3112Osborne) و رالة (Green ,3110و رالة 

 للمتعلمين.

عن وجو  عالعة :هانتاًجأظهرت التى  (3100،  رالة )غسان المنصوركذلت و 
كما ارتبايي  موجبة بين  التحصيل فى ما ة  الر اضيات واأل اء على مهياس  مهارات التفكير 

لتفكير بين اللنين واللنات لصالح األ اء على مهياس  مهارات ا فى فروق  الة إعصاًيا   وجدت
 اللنين.

أوضح  نتاً  الدرالة التى عام  بها الباعثة:جدو   (:،311، و رالة)نفاف األعمد
فى تنمية مهارات  برنام  للتدر   المكثف لمعلمات العلو  الملتحقات بلرنام  الدبلو  التربو  

 لمرعلة المتول ة. التفكير العليا لديهن والتخدامها فف التخ يو للتدر س فف ا

تنمية مهارات التفكير البصر ة  (:McCormack ,3111أظهرت نتاً   رالة )كما 
 والمكانية من بالف أنم ة العلو .

 .يالحظ مما سبق ضرورة االهتمام بتنمية مهارات التفكير
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تستند علية عواًم  الذ  الفقر  من المعروا أن المعلم يمثل عجر الزاو ة والعمو  و 
 التف األهدااوتعليم التفكير كهدا من ،يدي  تنجح أو تفملفعلى   لعملية التعليمية وركاًز ا

 تسعى العملية التعليمية لتحهيق .

يسف للعملية التعليمية ألن  هو الذ   يهيئ المناخ الذ   هوفالمعلم    المفتاح الًر
، التفكير أو يحب  و قو  روح ا بدا  أو يقتلها و ثير ، يقو  ثقة المتعلم بنفس  أو يدمرها

 (3110، )الحيلة و فتح المجاف لإلنجاز أو يغلق .

ليسوا مسيولين عن أن المعلمين : ( أن3112) Lipman، ماثو ليبمان و ذكر
تالميذ المدارس ال يقومون بالتفكير وذلت ألنهم ليسوا فف موضع اتها  ألنهم يقومون بما 

وإن ما تعلم  هاالء المعلمين هو النق ة التف  تعلموا أن يقوموا ب  وعد عاموا ب  ب ر قة جيدة
تقع عندها الممكلة لذا البد أن يابذ فف االعتبار و خفع  عا ة التقييم ا عدا  المهنف 

فهل  ،م  لتالميذهيعلتأن يممل تعليم  التفكير ومهارات  عتى يتمكن من البد و الذ  للمعلم 
 يفكر.يست يع المعلم تعليم التفكير  ون أن يتعلم كيف 

و لدأ  ور المعلم فف تعليم التفكير بااللتما  إلف يالب  والتعرا علف أفكارهم  
وتمجيعهم علف المناعمة والتعلير عن أراًهم ومناعمة وجهات ن رهم مع زمالًهم مع الهيا  

  يا  كاف  ا  وعتال ال  وفف كل ذلت يحرص المعلم علف منح ، بدور نمو فف الموقف التعليمف
 .تأمل فف عل الممكالتللتفكير وال

وعلف المعلم أن يعمل علف تنمية ثقة ال ال  بأنفسهم وعلف ابتيار أنم ة تفكير ة  
  يملتوأال يتر   فف االعتراا بأ  ب أ يرتكب  أو التصر ح بأن  ال، تنسجم مع مستو  عدراتهم

التف ي رعها  فف الوع  الذ  اليتوانف في  عن التنو   بهيمة األفكار، إجابة فور ة لسااف ما
 .ال ال 

و مير المختصون إلف مجموعة من الممارلات التف ينبغف أن يحرص عليها  
محمد : علف التفكير وهذه الممارلات هف همالمعلمون ليوفروا ل البهم بيية صفية تساعد

 (3112 ) (، فتحى جروان3113 ) (، فهيم مص فى3110)الحيلة 
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التف ال تحتاج  جابة واعدة فقو وال تحل ب ر قة يرح المعلم أليلة من النو  المفتوح  -0
 .واعدة بل تحتاج ألكثر من ير قة للحل وأكثر من إجابة صحيحة

 .تقلل المعلم ألفكار يالب  بغض الن ر عن مد  تقللها أو رففها -3

غير محد ة  علف توجي  يالب  والتعقي  علف إجاباتهم عندما يستخدمون ألفاظا   الحرص -2
 .ةأو غير  قيق

التخدا  جبارات مرتب ة بمهارات التفكير وعمليات  كأن ي رح أليلة تقو  إلف المناعمة  -2
 .وعل الممكالت واتخاذ القرارات

  .ايية أو الناعصةالختجن  التخدا  ألفاظ النقد والتجر ح فف ر و ه علف ا جابات   -2

عز ز المنالبة وبخاصة مع   ألالي  التالتخدار أفكاره و يقدتاعترا  مبا رات المتعلم و  -،
جولين أو متدنف الدافبية وذلت بهدا تنمية مستو  الدافبية وذلت بهدا الخالمتر  ين أو 

 .تنمية مستو  الدافبية للتعلم

 .لكف يفكروا بصوت عاف لمرح أفكارهم وعل ممكالتهم الفرص لل ال تهيية    -2

مز د من التعما فف المعالجة عة للتفكير أو التف تحوف  ون و السلوكيات المع تجن  -2
 .المعرفية للمهمات الم روعة علف ال ال 

، فهو مفكر ناعد، تمجيع التعلم النمو والذ  ياكد على أهمية الدور االيجابف للمتعلم -2
 متخذ للقرار.، ملد 

عن ير ا ا صغاء باهتما  إلف أفكار ال ال  وإجاباتهم وتعليقاتهم  لل ال االلتما   -01
وإنما يع ف لكل فر  عق  فف ، بمقايعة المتحدث وعد  السماح، باأللفاظ المالًمة زها عز تو 

 .التعلير عن رأي  بحر ة

أن يع ف المتعلم فترة زمنية كافية للتفكير علل م اللت  با جابة عن لااف بهدا توفير   -00
 .بيية مالًمة للتفكير التأملف

للحصوف على الليانات والمعلومات التى إرشا  ال ال  إلى مصا ر التعلم المختلفة  -03
 ...إلخ..حتاجونها لحل ممكلة معينة أو لتفسير موضو  معين أو التخاذ عرار معيني
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وعلى الرغم من أهمية وب ورة الدور الذ  يقو  ب  المعلم فى تعليم مهارات التفكير 
والتى المعلمين  يوجد العديد من السلوكيات و األفكار التف تمارس من علل فإن ،أو تنميتها

 ،Lipman (3112) (،3112) ( عسن ز تون 3112) وهى: جروانتفكير التالميذ  تعوق 
(1999) Marzano 

والكتا  المدرلف المقرر هو ، المعلم هو صاع  الكلمة األولى واألبيرة فف الصف   -0
 مرجع  الوعيد فف أغل  األعيان.

 باملون. ال ال ة و المعلم هو مركز الفعل و حتكر مع م وع  الحص   -3

 نا را  ما يلتعد المعلم عن السلورة أو يستخد  التقنيات الحديثة.   -2

يوج  إليهم أليلت   اًما  نقاذ الموقف ، ال ال يعتمد المعلم على عد  محدو  من    -2
 وا جابة عن السااف الصع .

ر قة تختلف عما يفكر األعكا  والتعليقات المحب ة لمن يجيلون ب  إصدارالمعلم مغر  ب   -2
 في  والمبيقة للتفكير فف ما هو أبعد من ا جابة الوعيدة أو ال اهرة.

 موضو  الدرس.ن ن اق عتى تخرج الالمعلم ال يتقلل األفكار الغر بة أو األليلة    -،

 مع م أليلة المعلم من النو  الذ  يت ل  مهارات تفكير متدنية.   -2

 ليلة تلدأ بكيف ؟ ولماذا ؟ وماذا لو.. ؟نا را ما يسأف المعلم أ   -2

 للسخر ة. أيفا  يعرض  ،أعيانا يعاع  التلميذ على التساؤف واالكتماا -2

 تففيل المعلم لل ال  الذكف وعد  تففيل  للتلميذ الملتكر. -01

 اتجاه المعلم نحو مكافأة التالميذ الذين يلدون للوك ال اعة وا ذعان والمسايرة. -00

ما يعتمد المعلم على ألالي  عديثة لتوصيل المعلومات كأللو  البحن  نا را -03
 والنقاش.وااللتقصاء 

ومن بالف التعراض السلوكيات التف تمارس من علل المعلمين وتعميا تنمية  
 وة األولى نحو تنمية مهارات التفكير لد  المتعلم هف إعا ة تأهيل الخيتلين أن ، التفكير



 م3103 يوليو( 23ـــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 20 - 

فف  ملذوفوإال فسيكون أ  جهد ، سلوكيات واأللالي  الداعمة للتفكيروتدر   المعلم على ال
 .هذا المجاف ضاًعا  ال محالة

( بعض المبا ئ التف تقو  إلى تدر س التفكير فيدعو 3112) و قد  جو ت لعا ة
 : المعلم إلى أن

باص  يدرس التفكير من بالف الموا  الدرالية و ر  أن ذلت أففل من إفرا  مقرر   -0
 .در س التفكيرلت

جيدين فيتعلم التالميذ من بالف  رالة أمثلة مفصلة  لمفكر نيقد  لتالميذه  رالات عالة   -3
لهاالء المفكر ن فى ممارلتهم لعملهم فيماهدون نموذج يمارس بالفعل  التفكير ومهارات  

 فيتعلمون من بالل .

، مهارات التفكير لحلها يقد  لتالميذه فى المقرر ممكالت تت ل  منهم أن يمارلوا  -2
..وما .القرارات ن الممكالت و تخذو ون و حل و تنليون  ن و فسرو ن يستنتجوفإنهم  وبالتالف

 إلى ذلت من مهارات للتفكير.

وهناك شب  اتفاق بين الباعثين والمهتمين برالتفكير أن تعلريم مهرارات التفكيرر وتهييرة  
بد من بلا الجرو المالًرم لهرذا التعلريم، عترى الفرص المثيرة للتفكير أمران فى غاية األهمية وال

مررن تعلرريم  دالقرررار البراتخرراذ يرتمكن المتعلمررين مررن التصرنيف، الترتيرر ، االلررتنتاج، التفسرير، و 
 جاءت ضرورة تعليم مهارات التفكير. لذالهذه المهارات وب وات تنفيذها وممارلتها بالفعل 

 : أساليب تعليم التفكير طرق و

يسية فف ألالي  تعليم ثالثة( أن هناك 3112)، ذكر بار  باير  التفكير: اتجاهات ًر
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 ( ألالي  تدر س مهارات التفكير2شكل )

( أن :تعليم عمليات أو مهارات  التفكير مثل 31126011،عسن ز تون  ) رضت فو  
يتعايونها ؟هل نقدمها لهم كما هى مكببات   فكيف نجعل ال ال مكببات صغيرة من السكر

هل نعلم  ،السكر ليتناولوها واعدا  يلو األبر أ  نذيلها فى الماء علل أن يتعايونها بمعنى
 التفكير مباشرة أ  نقدمها ضمن لياق محتو  ما ة  رالية معينة.

 :االتجاه األول

كل مهارات مستقلة األللو  المستقل أو المباشر: عين يتم تعليم التفكير على ش 
و تم فف بداية الحصة تحديد ، عن محتو  الموا  الدرالية مثل ما ة تسمى "تعليم التفكير"

، ال يوجد عالعة لمحتو  الدرس بالمنهاج العا  مع مراعاة أن  المهارة أو العملية الم لوبة 
كير و تم و راعى أن يكون محتو  الدرس بسي ا  عتى ال يتدابل أو يعقد تعلم مهارة التف

 االنتهاء من برنام  تعليم مهارات التفكير بالف فترة زمنية معينة.  

 

أساليب تدريس 

 مهارات التفكير

التدريس من أجل 

 التفكير

استخدام طرائق تعزز 

ات التفكير في السياق

 المنهجية
 

 الدمج
أسلوب يعتمد على دمج 

 شر لمهاراتالتدريس المبا

تفكير معينة في دروس 

ا مالمقررات الدراسية6 م

 يحسن من طريقة تفكير

الطالب يعزز عملية تعلم 

.المحتوى  
 

التدريس المباشر 

 لمهارات التفكير أي 

التدريس المباشر 

ات للتفكير ضمن سياق

 خارج المقرر
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 :االتجاه الثاني

والتكامل عين يتم تدر س التفكير ضمن الموا  الدرالية وجزٍء من  أللو  الدم  
ية المعتا ة وال يتم إفرا  عصة مستقلة للمهارة أو عملية التفكير و كون ، الدروس الصف 

و صمم المعلم الدرس وفا ، الذ  تعلم في  المهارة جزءا  من المنهاج المدرلف محتو  الدرس
المنهاج المعتا  و فمن  المهارة التف ير دها وال يتوقف إ ماج مهارات التفكير مع المحتو  

  .الدرالف ييلة السنوات الدرالية
 :االتجاه الثالث

ستقلة لها مدرلوها وعصصها الجمع بين األللوبين عين يتم تدر س التفكير كما ة م  
وكذلت تفمين مهارات التفكير ضمن المحتو  الدرالف فف ما ة العلو  واللغة ، وابتباراتها

 العربية والموا  االجتماجية ولاًر الموا  األبر .

 وفيما يلى تناوف كل منها بمفء من التفصيل وباصة اتجاه الدم :
 أسلوب الشرح المباشر:

( كما 3112) كير مباشرة وفقا  لخ وات لخصها عسن ز تون يتم تعليم مهارات التف
 يلى:

 التقديم للمهارة.   -0

 توضيح كيفية أ اء المهارة بمثاف.   -3

 شرح ب وات أ اء المهارة.   -2

 ب وات أ اء المهارة. مراجعة -2

 الممارلة الموجهة للمهارة.   -2

 الممارلة المستقلة وت ليا المهارة. -،

 تامية.الخالمراجعة    -2
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 : ( أن   البد من وعفة للتساؤف0222) و ر  مارزانو

   مد  تتحقا األهداا المنمو ة؟أيعلم  المعلم ؟ ولماذا يعلم  هكذا ؟ وإلى  الذ ما 

اص بر )لماذا يكون من الفرور  أن ندرس الخو ر  روبرت شوارتز على التساؤف   
يسف فف ذلت هو أن مهارات التفكير وأبعا ه فف لياق تعليم الما ة ال درالية؟( أن السل  الًر

ما ندرل  للتالميذ فف مجاالت المحتو  ليس مجموعة من الق ع الجامدة من المعلومات وإنما 
هف الما ة األولية التف يستخدمها المتعلمون والمثقفون كف ينغمسوا فف تفكيرهم ولقد أوضح 

هارات التفكير وتعلم المحتو . ن للدم  ولتحقيا التكامل بين ماشوارتز أن هناك ير قت
 (3112 ،)شوارتز و باركس

 : أسلوب دمج وتكامل مهارات التفكير ضمن المحتوى

 :أسلوب الدمجمفهوم 

، عتمد على  م  التدر س المباشر لمهارات تفكير معينة فف  روس المقررات الدراليةير قة ت
 .مما يحسن من ير قة تفكير ال ال  و يعزز عملية تعلم المحتو  

 و تم الدم  ب ر قتين:

 Bridging الطريقة األولى:التجسير

وتعتمد هذه ال ر قة على إعامة جسور ومعايير اللتخدا  التفكير ومهارات  وعمليات  من بالف 
 روس المنه  الدرالف وأنم ت  بعد أن يتم  رالتها فى  روس منفصلة عن المنه  الدرالف 

 المتعلمون  ترتي  على نحو مباشر ومنفصل يدرسفمثال  بعد أن يدرس مهارة ال، المعتا 
المدرولة علل هذا موضوعا  عن العلو  أو الجغرافيا أو التار خ مستفيدين من المهارة 

 وهكذا. الموضو  

 Infusingالصهر: : الطريقة الثانية

تعليم المحتو  وهو ما  إياروهذه ال ر قة تت ل  تعليم مهارات التفكير على نحو واضح فى 
 (3112،( و)شوارتز وباركس،311، علي  شوارتز مفهو  الصهر.)صالح عرفة أيلا



 م3103 يوليو( 23ـــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 22 - 

، وذلت من بالف صهر محتو  التربية من بالف الصهر أللو  الدم و ستخد  البحن الحالف 
التصنيف، الترتي ، االلتنتاج، المقارنة، )األلالية  مهارات التفكير المعرفىالغذاًية مع 

 القرار. ( وكذلت مهارات اتخاذوالتفسير
 لتحقيقها ما يلي: أسلوب الدمجمن أهم األهداف التي يسعى 

 جعل التفكير السليم هدف ا تعليميًّا.   -0
 ت و ر عمليات التفكير ومهارات  مما يا   إلى فهم أعما لمحتو  المقرر الدرالف.   -3
 انعكاس أثر التفكير السليم على للوكيات ال ال  الحياتية.   -2
ل ال  على التخدا  المعلومات التف يتعلمونها فف المدرلة التخاذ عرارات أو تدر   ا   -2

 عل ممكالت ب ر قة فعالة.

 Langrehr( 63113)  رهرنجال  :أهمية دمج مهارات التفكير في التدريس

 .تعلم المتعلم للمحتو  الدرالف  بمكل أعما وأشمل -0
 .رفع  افبية المتعلم -3
 .ارات التفكيرتعلم ت ليقف لخ وات مه -2
عدرت  مما يذيد من ، تنمية تقدير الذات عند المتعلم نتيجة السي رة الواجية على التفكير -2

 .على توظيف  فف  مجاالت مختلفة 
يساعد المتعلم على  مما تنو  أشكاف ت ليا مهارات التفكير فف مجاالت تعليمية مختلفة -2

  .ت ليا المهارات فف بييات عياتية مختلفة
( أن:  م  مهارات التفكير من بالف المحتو  العلمى 2007) Halpernكر و ذ

يساعد على فهم التالميذ فهما  أعما للمحتو  المعرفى للما ة الدرالية با ضافة إلى تنميو 
 التفكير وز ا ة الفرص المتاعة للتالميذ لتعليم التفكير بمكل جيد.
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ن االتجاه األوف والثانف فف ( أهم الفروق بي32، 3112جروان ) فتحفلخص عد و 
 : اآلتف

 (0دوف )ج
 فف تعليم التفكير أللو  الدم أهم الفروق بين األللو  المستقل و 

 أللو  الدم  األللو  المستقل

تعلم مهارات التفكير يكون على شكل مهارات  - -0
 مستقلة عن محتو  الموا  الدرالية

جزءا  من الدروس  تعليم مهارات التفكير يمثل -
 لصفية المعتا ةا

و ع ى المص لح فف بداية ، يتم تحديد المهارة - -3
 الحصة

وال يتم التركيز على ، يتم إفرا  عصة -ال 
 المص لح بصورة مباشرة

 ال يوجد عالعة لمحتو  الدرس بالمنهاج العا    --2
محتو  الدرس الذ  تعلم في  المهارة جزء من  -

 المنهاج المدرلف

ن محتو  الدرس بسي ا  عتى ال يراعى أن يكو  --2
 التفكير يتدابل أو يعقد تعلم مهارة

 يصمم المعلم الدرس وفا المنهاج المعتا  و -
 يفمن  المهارة التف ير دها

يتم االنتهاء من برنام  تعليم مهارات التفكير  - -2
 بالف فترة زمنية معينة

يتوقف إ ماج مهارات التفكير مع المحتو   -ال 
 الدرالية ة السنواتالدرالف ييل

بل ربما يكون مفيدا  إذا وجردت ا را ة ، عد ال يكون الجمع بين األللوبين صببا   و
 لرة لد  المعلر م.الخو 

 (3112حسن زيتون ) :أسلوب الدمجمبادئ أو افتراضات 

إن تعليم مهارات التفكير ضمن محتو  الدروس يعد األففل لتوظيف الوع  لتعلمهما   -0
  .معا  

 إتقان ال ال  لها. إلىإن التعليم الصر ح المركز لمهارة التفكير يا     -3
على التفكير فيما البات إن تعليم مهارة التفكير ضمن محتو  الدروس يز د من عدرة ال  -2

 يتعلمون  من هذا المحتو .  
 إن تعليم مهارة التفكير ضمن محتو  الدروس يا   إلى تعلم أففل لهذا المحتو . -2
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أن الكثير من رجاف التربية يففلون تدر س  (3112) و ر  كال  من شوارتز وباركس   
وذلت عتى يست يع أن يستخد  المتعلم هذه ، وتنمية مهارات التفكير ضمن المنه  المدرلف

المهارات فف مواقف الحياة المختلفة باصة إذا كان  الموضوعات والقفايا التف يدرلها فف 
 عة واضحة بالمواقف الحياتية فف المجتمع. المنه  المدرلف ذات عال

من علل المعلم أن يكون فف عالة بحن  اًم عن  أللو  الدم و ستلز  التخدا   
عد   ينبغفمثال  فف عصة الر اضيات ، الفرص لدم  مهارات تفكير معينة فف الموا  الدرالية

من    أن ي ل يجوفف عصة العلو  ، فرصة مقارنة أو تصنيف األشكاف الهندلية ضيا 
يتمت وفف عصة التار خ ، التالميذ إع اء تعميم عوف بصاًص مجموعات معينة من العينات

يل التار خف لحا ثة ما وهكذا باعف لواالفتراضات التف تم  فف التح اتااللتنتاج إبراز وتوضيح
 (Langrehr ،3113  النجرهر) الموا  الدرالية.

وكلما بيم ،فإن تأثيره فف التالميذ يكون أكلر كلما كان تدر س التفكير أكثر وضوعا  ف 
كلما بات بمقدور التالميذ التوصل و ، على مناخ التدر س  ابل الفصل جو من إعماف العقل

كلما زا  ، كلما تم الدم  بين عملية تعليم التفكير ومحتو  الدرس، األففل إلى ير قة التفكير
 المدرولة.  تفكير التالميذ بالما ة

 :د دروس الدمج لمهارات التفكير مع المحتوى العلمىكيفية إعدا

هناك عدة ب وات البد أن تتبع عند  م  مهارات التفكير مع  أ  محتو  علمى كما 
 :يلى

 (3112)(، بار  باير 3112شوارتز و باركس )         

ل  0  وكتابة   و لدأ بذكر، ر يقد  المعلم مهارة التفكير المقررة ضمن لياق الموضو  الذ  يدر 
ا المهارة بصورة ، ثم يع ف كلمات مرا فة لها فف المعنى، الم المهارة كهدا للدرس و عر 

و نهف تقديم  بأن يستعرض المجاالت التف يمكن أن تستخد  المهارة فيها ، مبس ة وعملية
 .وأهمية تعلمها

يسة التف تتبع ففالخر يستعرض المعلم بمفء من التفصيل 3 والقواعد   ت ليا المهارة  وات الًر
 أو المعلومات المفيدة لل ال  عند التخدامها.
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مميرا  إلى الهدا والقواعد ، فف ت ليا المهارة ب وة ب وة ال ال ر يقو  المعلم بمساعدة  2 
ل ، واأللبا  وراء كل ب وة   .و ففل أن يستخد  المعلم مثاال  من الموضو  الذ  يدر 

 وات والقواعد الخبعد االنتهاء من الت ليا لمراجعة  ال ال قاش مع ر يقو  المعلم بإجراء ن 2
 .التف ات بع  فف تنفيذ المهارة

للتأكد من إتقانهم  ، وذلتبحل تمر ن ت ليقف آبر بمساعدة وإشراا المعلم  ر يقو  ال ال 2 
 .أو على شكل مجموعات صغيرة فرا   ال ال و مكن أن يعمل ، للمهارة

عوف كيفية تنفيذهم  لل ال لرات المخصية الخقاشا  عاما  بهدا كمف وجالء ر يجر  المعلم ن ،
                                                                  .ومحاولة التخدامها  ابل المدرلة وبارجها، للمهارة

 

 ( ب وات  رس الدم 2شكل)

 التقديم للدرس
 

 

 

ر تطبيق التفكي  

 تقييم التفكير

 التفكير النشط

التفكير حول 

 التفكير
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 : تطلبات الدمجم

  . ل  عملية  م  المهارة ضمن المحتو  الدرالف التغالف الوع  بكفاءة عاليةتت -0

التجابات كما أن التخ يو المسلا الملنف على تصور عميا لوضع الحصة الدرالية  -3
 .ال ال  يساعد بمكل كلير على عملية الدم  

 .الدم  ت ليا مفا يم التعلم التعاونف يساعد على تهيية الليية الصفية لعملية  -2

  .ضرورة التركيز على المفا يم العامة للمحتو  الدرالف  -2

يحقا التكامل بين المعلمين  والتنسيا فف موضو   م  المهارات ضمن المحتو   -2
وذلت من بالف إعدا  ، الدرالف  ورا مهما   فف تحسين عملية الدم  وتحقيا أهدافها

ومواين  مجها ، لمهارات المرا  ت ليقهاب ة للدم  مع بداية كل فصل  رالف لتممل نو  ا
اصة بعملية الدم  الخوإعدا  المستلزمات  ، اصة بهاالخوالنماذج ، فف المحتو  الدرالف

  .وذلت لتوفير الجهد والوع 

وهذا  .مراعاة التوازن فف التدر س بين تقديم المعارا والمهارات وإكسا  االتجاهات -،
، ا أهداا كل ما ة بحين ال ي غى عنصر على آبريقتفف مراعاة توز ع الوع  فف تحقي

   .وبحين يتسع وع  الحصة لتحقيا جميع األهداا المعرفية والمهار ة والوجدانية

ألن المن مات ، لكل مهارة عند  مجها فف التدر س من المهم التخدا  من مات بيانية -2
التفكير عند  وتساعد فف تن يم، وتستثمر وع  الحصة، تسهل معرفة ب وات المهارة

 .ال ال 

 .لتحقيا أهداا الدم  ينبغف أن يكون ال ال  هو محور العلمية التعليمية -2

ومن الدرالات  التى اهتم  بتدر س مهارات التفكير من بالف الدم  مع محتو  
  رالى معين:

فعالية برنام  مقترح لتعليم :اهوأوضح  نتاًج (:3112) فراءالخ رالة فا ي  
ر فى تنمية مهارتف التفكير الناعد واالبتكار  والتحصيل فف الموا  االجتماجية  مهارات التفكي

 لد  عينة من تلميذات المرعلة المتول ة بجدة.
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مهارات التفكير ورفع  ت نتاً  الدرالة تنميةظهر وأ (:،311)  رالة ألماء األهدف
ما ة   فف (وعدة م اهر الس ح )ففبدمج  تعليم التفكير من بالف  مستو  التحصيل

 .تلميذات الصف الرابع االبتداًف بجدة لد  عينة من  الجغرافيا

اهتمر  بردم   مهرارات التفكيرر فرى محترو   الترف( ،311و رالة بهاء الدين كيروان  )
 .للعلو  

وأوضرررح  هرررذه الدرالرررات مرررد  فعاليرررة تعلررريم مهرررارات التفكيرررر مرررن برررالف تفرررمينها 
 مز د من الدرالات.أوص  بكما فى محتو  علمى منال  ،و مجها 

ومن هنا كان والبد من ابتيار محتو  علمف يتنال  مع مهارات التفكير التى تم  
 وعد عام  الباعثة بإعدا : ابتيارها والتف تنال  عينة البحن

عينة البحن عوف موضوعات يرغلن فف  رالتها أو التزا ة  ال البات الت ال  رأ 
ية مثل المجاالت المعرفبعض اصة بالخعات شمل االلت ال  الموضو ، المعلومات عنها

، موضوعات عوف جسم ا نسان وأجهزت  ووظاًفها، موضوعات فى مجاف المفا يم العلمية
موضوعات فى مجاف بعض القفايا الليولوجية المثيرة ، موضوعات فى مجاف التربية الغذاًية

 للجدف و موضوعات فى مجاف الليية.  

 ى:وجاءت نتاً   الت ليا كما يل

وبناء على نتاً  الت ال   %22 االتربية الغذاًية جاءت نسبة الموافقة على  رالته
يدم  مع مهارات التفكير التف تم  علمفتم ابتيار التربية الغذاًية كمحتو   ال الباتآراء 

 تحديدها.

تهتم  التفوتعد التربية الغذاًية أعد مت لبات التربية العلمية و من المجاالت  
لما تتفمن  من موضوعات مثل المجموعات الغذاًية والغذاء  ال الباتكثير من بدرالتها 
وز ا ة  والسكر  واألمراض الناتجة عن لوء التغذية مثل األنيميا  الصحفالمتوازن 

يدرس التفكير من بالل  عد يكون أعد عوامل  علمفوإعدا  محتو  ، الكوليستيروف وغيرها
 جذ  عينة البحن للدرالة.
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 :من الدرالات التى اهتم  بالتربية الغذاًية من بينها لعديد وهناك ا

 (3110 رالة )لمياء شببان، 

أوضح  نتاً  الدرالة فعالية برنام  مقترح فى التربية الغذاًية بالتخدا  بر  ة 
و المهارات اليدو ة لد  عينة من  الغذاًف الوعف( على التحصيل المعرفى وتنمية Vالمكل  )

  فولة بكلية التربية بسوهاج.يالبات شببة ال

أظهرت نتاً  الدرالة فعالية برنام  فى الثقافة  (3112، بدر ة عسانين)و رالة 
 الغذاًف الوعفالغذاًية عاًم على أللو  التكامل فى رفع مستو  التحصيل المعرفى وتنمية 

 من  يال  الفرعة الرابعة بالمع  األ بية بكلية التربية بسوهاج.  لد  عينة

   :راءات البحث وإعداد أدواتهإج
 أوالً: إعداد المواد التعليمية )البرنامج المقترح(:

 .ُكَتيِ   ال ال   -أ
 . ليل المعلم  - 

 ثانياً: إعداد أدوات التقويم:

 .االبتبار التحصيلى المعرفى  -أ
 .مهارات التفكير المعرفىابتبار  - 
 .القرار اتخاذمهياس    -ج

 ثالثاً: تجربة البحث:

 .الهدا من تجربة البحن  -أ
 .ا عدا  لتجربة البحن  - 
 .عينة البحن ابتيار -ج
 .البحث متغيرات  -د

 إجراءات تجربة البحن  -هر

محتو   عالدم  مأللو  إعدا  برنام  لتعليم التفكير ب الحالفكان الهدا من البحن  
 ات التفكير المعرفىمهار للتربية الغذاًية و رالة أثر هذا اللرنام  على تنمية  علمف

مهارات كإعد   مهارات اتخاذ القرارالتفسير( و ، المقارنة، االلتنتاج، الترتي ، التصنيف)
و فيما يلى ، و ت ل  ذلت إعدا  الموا  التعليمية و أ وات البحن .العليا التفكير المعرفى
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ن و ضب ها و كذلت عرضا  مفصال  لإلجراءات التى ُأتبع   عدا  الموا  التعليمية وأ وات البح
 إجراء تجربة البحن:

 :()البرنامج المقترح مواد التعليميةإعداد ال أوالً:

 ليل تفمن كتي  ال البة و ، تم إعدا  برنام  مقترح الحالفلتحقيا أهداا البحن 
 :التالفو عد تم تنفيذ ذلت على النحو المعلمة

 هدف البرنامج:

ة التربية بسوهاج )الفرعة الرابعة شببة كان الهدا من اللرنام  تزو د يالبات  كلي
وذلت من بالف معلومات فى التربية  مهارات اتخاذ القرارو  مهارات التفكير المعرفىال فولة( ب
عن ير ا  م  المحتو  مع مهارات التفكير و رالة أثره على التحصيل المعرفى  الغذاًية
 .  مهارات اتخاذ القرارو  مهارات التفكير المعرفىوتنمية 

 إعداد البرنامج:

 :  وات التاليةالخ عدا  اللرنام  تم إتبا  
 لللرنام . الفلسففتحديد ا يار   -0
 اللرنام . صياغة أهداا -3
مهارات التفكير اص بالتربية الغذاًية( و كذلت ابتيار الخ) العلمفابتيار المحتو    -2

 .مفالعلو م  هذه المهارات و رالتها من بالف المحتو   المعرفى
 إعدا  الولاًل  التعليمية و األنم ة المالًمة لمحتو  اللرنام .  -2
 ابتيار يرق التقو م المستخدمة فى اللرنام .  -2
 كتي  ال البة. إعدا  -،
 . ليل المعلم إعدا  -2
 إجراءات ضبو اللرنام .    -2
 االلت الجية. التجربة -2

 جربة االلت الجية.تقو م اللرنام  المقترح فى ضوء نتاً  الت  -01
 تحديد اإلطار الفلسفي للبرنامج: (2) 
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 عالدم  مأللو  هو إعدا  برنام  لتعليم التفكير ب الحالفلما كان الهدا من البحن 
 مهارات التفكير المعرفىللتربية الغذاًية و رالة أثر هذا اللرنام  على تنمية  علمفمحتو  

كإعد  مهارات  مهارات اتخاذ القرارو ، التفسير(، المقارنة، االلتنتاج، الترتي ، التصنيف)
 مهارات التفكير المعرفى، فقد تم االيال  على العديد من األ بيات عوف التفكير، .التفكير العليا

 :للو  الدم و فيما يلى توضيح أل، أللو  الدم و 

من بالف الدم   مهارات التفكير المعرفىهناك عدة ب وات واضحة ومحد ة لتدر س 
أوال  : على المعلمة شمل ليل لمحتو  العلمف والتف ارتكزت عليها الباعثة فى إعدا  فى ا

لتعلم كل من محتو  الدرس و مهارة  ال البات وة إلى تهيية الختهدا هذه  التقديم للدرس:
  وة ما يلف:الخومن َأبرز إجراءات التدر س فف تلت ، التفكير موضو  التعلم

السابقة ذات العالعة   ال الباتو قصد بها  تنميو بلرات  :تنميو المعرفة القللية  -0
تستهدا  ال الباتبالمهارة أو ذات العالعة بمحتو  الدرس و ذلت من بالف يرح أليلة على 

 تحفيز ما لديهم من معرفة وبلرات لابقة عن المحتو  و المهارة.

 ة التفكير موضو  التعلم.بعنوان الدرس مع إشارة إجمالية لمحتواه ولمهار  ال الباتتعر ف  -أ
 المحتو  وأهداا المهارة(.)بأهداا الدرس و تممل كال من أهداا  ال الباتتعر ف  - 
 .بأهمية  تعلم  المهارة ال الباتتعر ف  -رج
 .توضيح ب وات تنفيذ أو ت ليا المهارة - 

 يوضح من بالل  كيفية ال الباتتقو  المحاضرة بعرض عملف أما    عرض المهارة: -3
 شرح ب وات تنفيذ المهارة.مع  أ اء المهارة 

 ً المحتو   ال البات وة بتعليم الختلدأ هذه   :(عرض درس الدمج)التفكير النشط  : ثانيا
ل  ثم يقومن بممارلة نمال تفكير  )لواء بصورة فر ية أو تعاونية( يتم  نو التأكد من فهمه

و هناك فواًد ، فف المن م الليانف.في   م  تعليم المهارة بمكل مباشر مع محتو  الدرس
 ال الباتوتوجي  ، فف عملية التفكير الهامةللمن مات الليانية من بالف توضيح العالعات 

على تدو ن المعلومات التف من الصع  بمكل أو  ال الباتومساعدة ، بالف عملية التفكير
ربو بين أجزاء التف ت الهامةوت هر بوضوح العالعة ، بآبر االعتفاظ بها فف الذاكرة

 (3112، و باركس المعلومات. )شوارتز
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 ً   : (التفكير فوق المعرفي)التفكير حول التفكير  : ثالثا

، وب واتها، و هدا ت ليا يرق " التفكير فى التفكير"  تحقيا الوعف الكامل ب ر قة التفكير
، معلم والمتعلموالتخ يو الجيد لها من علل ال ، وت و رها، و مد  فاعليتها ؛ ليتم تقو مها
فف  رس الدم  من بالف ت ليا يرق  "التفكير عوف التفكير "و مكن أن يحقا المعلم مفهو  

فف نمال تأملف )وراء معرفف( يقمن في  بتأمل  ال الباتالتفكير فى التفكير و فيها تنخرل 
 وذلت من بالف ا جابة عن بعض األليلة الوار ة فى، فف ب وة التفكير النمو نتفكيره

 نالتمار ن الت ليهية و كذلت من بالف األليلة األبر  التف يمكن أن ت رعها المحاضرة عليه
 لتأمل تفكيرهم. نالتف تدعوهو 

و مكن أن تحقا المعلمة مفهو  "التفكير عوف التفكير" فف  رس الدم  من بالف ت ليا يرق 
 ى: بالعديد من األليلة لكل ب وة كما يلة التفكير عوف التفكير مستعين

 معرفة ال ال  لنو  التفكير الذ  تم ت ليق  من بالف تعليم  فى المحاضرة:  -0
 ما نو  التفكير الذ  عم  ب ؟

 ال البة لخ وات تنفيذ المهارة: للتأكد من معرفة   -3
  وات التف عم  بها أثناء عملية التفكير ؟الخما 

 لمعرفة أهمية المهارة بالنسبة لل البة:   -2
 التى عم  بتعلمها جيدة ومفيدة؟هل المهارة 

 ما أهمية هذه المهارة؟
 لمعرفة مد  فهم ال البة للمهارة:   -2 

 ما الصعوبة فف هذا النو  من التفكير ؟
 هل يمكن ت و ر هذه المهارة إلى األففل ؟

 لمعرفة التخ يو الالعا للتفكير:   -2
 فف المرة القا مة كيف لتقو  بهذا النو  من التفكير ؟

ً راب  :تطبيق التفكير : عا

على ت ليا المهارة فف أمثلة ومواقف  ال الباتوهف أنم ة تهدا إلى تنمية عدرة 
  : عاالت ثالثةوتنقسم إلى ، تعليمية أبر  
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ممل ت ليا المهارة أثناء الحصة تو  :(االنتقاف المباشر ألثر تعليم المهارة) :الحالة األولى
  .مماثل للدرسنفسها أو فف العاجل القر   على محتو  

و ممل ت ليا المهارة أثناء الحصة نفسها  :(االنتقاف البعيد ألثر تعليم المهارة) :الحالة الثانية
 على محتو  مختلف فف الدرس و يقل فف هذه المرعلة تدبل المعلم فف عملية تعليم المهارة. 

أو النمال فى أثناء وع   : وهف ت ليا التدر  (االنتقاف البعيدة ألثر التدر   ) الحالة الثالثة:
 المحاضرة أو على محتو  مختلف للدرس.

 ً  : تقييم التفكير: خامسا

للهيا  بأنم ة  ال الباتلخ وات المهارة و تم توجي   ال الباتقياس مد  ت ليا 
فف ذلت  ن ال الباتعلى أن يستعي، لمهارة التفكير موضع التعليم نفر ية تستهدا تقو م أ اًه

 .ة و المن م الليانفباألليلة المرشد

  : وكذلت يمكن إجراء التقو م من بالف عدة يرق منها

ا بهدا كمف  -0 ا عام  ، للمهارةن عوف كيفية تنفيذه ال الباتلرات المخصية الخإجراء نقاش 
 ومحاولة التخدامها مرة أبر  فى مواقف أبر .

  .لها ال الباتومد  إجا ة  ، تممل جبارات لتقو م ب وات المهارة  التبان عمل  -3

 للمهارة.  ال الباتأو تحر ر ة أو ممار ع عملية تلين مد  إجا ة  أليلة شفهيةتصميم  -2
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 تحديد أهداف البرنامج: (3) 

عمل ناجح البد من أن يكون  فأ ، إن تحديد األهداا يساعد على وضوح الرؤ ة
 التف أ الخمحاولة و و إال أصبح هذا العمل نوعا  من ال، موجها  نحو تحقيا أهداا محد ة
 و فى هذا ضيا  للوع  و الجهد و الماف. ، تعتمد على العمواًية و االرتجاف

 "Bloomتم وضع األهداا العامة لللرنام  كما هو وار  فى تصنيف بلو "، ولذلت
 . (و أهداا مهار ة )نفسحركية، أهداا وجدانية ، لألهداا التربو ة إلى: أهداا معرفية

ألهداا مكانة هامة فى ب ة إعدا  اللرام  التعليمية بأنواعها ولعملية تحديد ا
، أن تكون هذه األهداا واضحة يمكن تنفيذها ينبغفتكون هذه اللرام  فعالة  ولكف، المختلفة

أن تكون علي  األهداا أمكن صياغة  ينبغفلللرنام  المقترح وما  الفلسففومن بالف ا يار 
  (.ليل المعلم  3)ملحااألهداا العامة لللرنام 

موضوعات يرغلن فف  رالتها وااللتزا ة  البحن عوفعينة  ال الباتالت ال  رأ  
 : اصة بالمجاالت المعرفة التاليةالخشمل هذا االلت ال  الموضوعات ، من معلومات عنها

    .(إلخ....موضوعات فى مجاف المفا يم العلمية )الكهربية والمغناييسية و ال فو والذوبان -0

، التنفسف، اللولف، الدور  ، الهفمفموضوعات عوف جسم ا نسان وأجهزت  )الجهاز  -3
 .(إلخ ووظاًفها......، والغد  العصلف

، المجموعات الغذاًية الموا  اللروتينية)موضوعات فى مجاف التربية الغذاًية  -2
ا للجسم وأثار المعدنية والفيتامينات بصاًصها وأهميته األمالحالدهنية و ، الكربوهيدراتية

 .(إلخ ....ز ا تها أو نقصها على الجسم

، الهندلة الوراثية وبصمة )موضوعات فى مجاف بعض القفايا الليولوجية المثيرة للجدف  -2
 .(إلخ ........DNA ،التيجار األرعا ، االلتنساخ، الجينو  البمر  

التلوث ، التربة، الغذاء، الماء، تلوث الهواء : تلوث الليية)موضوعات فى مجاف الليية  -2
 .(إلخ ا شعاعى..

 وكان من نتاً  الت ليا ما يلى: ال الباتوعد تم ت ليا هذا االلت ال  على   



 م3103 يوليو( 23ـــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 22 - 

 الموضوعات فى مجاف المفا يم العلمية جاءت نسبة الموافقة على  رالتهبالنسبة  ل-0
  .%03اصة التصنيف الخموضوعات  

ووظاًفها( جاءت نسبة الموافقة ،وأجهزت ،نسانجسم ا  )بالنسبة للموضوعات فى مجاف  -3
 .%22 اعلى  رالته

  .%22 ابالنسبة للموضوعات فى مجاف التربية الغذاًية جاءت نسبة الموافقة على  رالته -2

بالنسبة للموضوعات فى مجاف بعض القفايا الليولوجية المثيرة للجدف جاءت نسبة  -2
 .%22 االموافقة على  رالته

والكواك  وعالعتها وتأثيرات  ،المجرات ،الففاء)لموضوعات فى مجاف الجيولوجيا بالنسبة ل -2
 %32.....(  فجاءت نسبة الموافقة على  رالت  .الزالزف و اللراكين، على الكرة األرضية

يدم   علمف التربية الغذاًية كمحتو   ابتيارتم  ال الباتعلى نتاً  الت ال  أراء  اوبناء  
 تم تحديدها. التفمع مهارات التفكير 

 التفبعد تحديد األهداا العامة لللرنام  وفى ضوء ا يال  على العديد من األ بيات 
والتربية الغذاًية و م   مهارات اتخاذ القرارو  مهارات التفكير المعرفىاهتم  بمجاف التفكير و 

جات يالبات وكذلت فى ضوء اعتيا، برام  التربية الغذاًية و علمفمهارات التفكير مع محتو  
على  ا  وبناء، نيتم تنمية المعرفة الغذاًية لديه لكفكلية التربية شببة ال فولة  بسوهاج 

 ثمانية موضوعات ألالية كما يلى: هفو ، أمكن ابتيار موضوعات اللرنام  أراًهنالت ال  
 والنباتية. الحيوانيةمجموعة موا  اللناء  اللروتينات   األول:الموضوع 
 مجموعة موا  ال اعة الموا  الكربوهيدراتية )السكر ات والنمو ات( نى:الثاالموضوع 

 تابع مجموعة موا  ال اعة الموا  الدهنية. الثالث:الموضوع 
 المعدنية( )فيتامينمجموعة موا  الوعاية من األمراض)الفيتامينات واألمالح  الرابع:الموضوع 

 .ج(،  ، أ

 ()الفيتامينات واألمالح المعدنية ن األمراضتابع مجموعة الوعاية م امس:الخالموضوع 
  .ك(، هر، فيتامين  )

 .األمالح المعدنية )الحديد واليو ( السادس:الموضوع 
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كلور د ، الفولفور، الكالسيو ، تابع األمالح المعدنية )اللوتاليو  السابع:الموضوع 
 .(الصو يو 

 التلوث الغذاًف.   :الثامنالموضوع 
و  لرنام  تم مراعاة معايير التن يم الفعاف من عين المجافوعند تن يم محتو  ال

التكامل و االلتمرار ة و تتابع الما ة التعليمية و نمايات التعليم و التعلم و ألالي  التقو م 
كما تم مراعاة تن يم و تسلسل الموضوعات ، الموضوعة باللرنام  فى ضوء أهداا اللرنام 

 هارات التفكير والمحتو  العلمف.بما يتنال  مع ب وات ير قة  م  م
 ( تحديد الوسائل التعليمية واألنشطة التى تستخدم بالبرنامج:2) 

كان  الحاجة  علمفن را  ألن اللرنام  المقترح معد لتعليم مهارات التفكير من بالف محتو   -
مهارات  ال الباتلعرض اللرنام  وتعليم  (Data showاللتخدا  جهاز كمليوتر و)

)كما تم عمل اللرنام  على مجموعة  PP.تقديمفر ب وة ب وة من بالف عرض التفكي
( Data showتوافر )من المفافيات لعرضها بالسلورة الفوًية فى عاف ع ل أو عد  

لتخدا  السلورة ال باشير ة فى عاف اووضع فى الحسبان أيفا  ، اللرنام  أثناء ت ليافى 
 .الكهربفتع ل التيار 

تممل المجموعات الغذاًية أو  والتفلعديد من أنوا  األيعمة المختلفة عينات ل: كذلت -
 .أيعمة باصة بموضو  تلوث الغذاء

 مجموعة من الصور باصة باللرنام .  - 

 : أما أنشطة التعليم و التعلم 

راع  الباعثة التنو  والتخدا  العروض العملية فى كثير من ب وات تنفيذ المهارة 
 التعاونفعملن من بالف التعلم تأنم ة فر ية أو  ال الباتتعمل  كما  ،وعرض المحاضرة لها
 فى مجموعات صغيرة.

 اختيار طرق التدريس المناسبة:(2) 
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راع  الباعثة التنو  فى يرق والتراتيجيات التعليم والتعلم عين التخدم  التعلم 
صغيرة والمناعمة فى مجموعات  التعاونفالتعلم  إلتراتيجيةالنمو وبعض التراتيجيات  مثل 

 والحوار. 
 اختيار طرق التقـــويم المستخدمة فى البرنامج: (2) 

 يوجد فى اللرنام  صورا  متعد ة من صور التقو م كما يلى:

: يتم هذا النو  من التقو م علل Initial Evaluation التمهيد أو  الملدًفالتقو م  -0
و يتم ، مات هامة عن هذا المستو  عين يوفر معلو ، اللدء فى ت ليا اللرنام  المقترح

مهارات ابتبار ، ذلت من بالف الت ليا القللى أل وات التقو م )االبتبار التحصيلى المعرفى
 و مهياس اتخاذ القرار(.، التفكير المعرفى

: يتم هذا النو  من التقو م فى Formative Evaluation التكو نفأو  اللناًفالتقو م  -3
 وة األبيرة من ت ليا الخوكذلت فى ، عة فى أثناء ت ليا اللرنام فترات مختلفة و متتاب

لخ وات المهارة و تم  ال الباتو يتم قياس مد  ت ليا  هى تقييم التفكيرالدم  و أللو  
، توجيهن   للهيا  بأنم ة فر ية تستهدا تقو م أ اًهن لمهارة التفكير موضع التعليم

ا بهدا كمف  ا عام  عوف كيفية تنفيذهم  ال الباتلرات المخصية الخوكذلت إجراء نقاش 
 ومحاولة التخدامها مرة أبر  فى مواقف أبر .، للمهارة

و تم هذا النو  من التقو م فى نهاية : Summative Evaluation الختامفالتقو م  -2
عين يتم الت ليا البعد  أل وات التقو م )االبتبار التحصيلى ، التعامل مع اللرنام 

 القرار(. اتخاذو مهياس ، مهارات التفكير المعرفىتبار اب، المعرفى

عينة البحن من  ال الباتوذلت للتعرا على ما وصل إلية المستو  المعرفى  
و  مهارات التفكير المعرفىالمعلومات الصحية المتفمنة باللرنام  المقترح و مد  تنمية 

اللرنام  بعد المعالجات  عن نهاًفعين يزو نا هذا بحكم ، لديهن مهارات اتخاذ القرار
 ا عصاًية للنتاً .
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 إعداد كتيب الطالب: (،) 

و عد روعى فى ، ت ل  ت ليا اللرنام  المقترح على عينة البحن إعدا  كتي  لل ال  
 هذا الكتي  أن يتفمن ما يلى:   

 : تممل فكرة عن الهدا من الكتي .مقدمة -أ
مزو  كما أن  ، اصة بالتربية الغذاًيةتن يم محتو  الكتي : فى صورة موضوعات ب - 

   .بالعديد من الصور
 إعداد دليل المعلم:  (2) 

ت ل  ت ليا اللرنام  المقترح على عينة البحن إعدا   ليل للمعلم يحتو  على 
و عد روعى ، صورة متكاملة أل وار المحاضرة أو المعلمة و مسيولياتها أثناء ت ليا اللرنام 

 فمن ما يلى:فى هذا الدليل أن يت
التى بنى اللرنام  على  مهارات التفكير المعرفىمقدمة تممل فكرة عن ير قة  م   -أ

 .ألالها
 األهداا العامة لللرنام .          - 
 اصة بكل موضو  من الموضوعات.الخاألهداا   -رج
لذ  تقو  وصفا  تفصيليا  لكل موضو  ومهارة التفكير التى يتم تعلمها من بالل  و الدور ا  - 

الباعثة تفصيال  فى  ذكرتهاكما  ،أللو  الدم ب  المحاضرة ب وة ب وة و فقا  لخ وات 
 بداية الكتي .

 إجراءات ضبط البرنامج:    (2) 

بعد االنتهاء من عمل الصورة األولية لللرنام  تم إعدا  الت ال  رأ  السا ة المحكمين عوف 
و عد تم لااف ، ى عينة من السا ة المحكمينعين عرض عل، مد  صالعية اللرنام  المقترح

 السا ة المحكمين:

لكل موضو  من  التدر سفالعرض ، األهداا السلوكية، األهداا العامة لللرنام   -أ
 موضوعات اللرنام . 
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 بعد تحليل أراء السا ة المحكمين وجد ما يلى:

ة بكل موضو  اصالخاتفا السا ة المحكمين على وضوح األهداا العامة و السلوكية 
كما  تم لااف السا ة المحكمين عوف العرض ، وكذلت أهداا المهارات الموضوعة بكل  رس

لكل موضو  من موضوعات اللرنام  و جاءت النتاً  موضحة اتفاق بين آراء  التدر سف
 السا ة المحكمين عوف  مالًمة كل مها  اللرنام  فى كل الموضوعات للعرض التدر سى.

 الستطالعية:التجربة ا (2) 

التعرا على الممكالت أو المعوعات التى  : كان الهدا من التجربة االلت الجية
يمكن أن تحوف عوف تنفيذ التجربة األلالية للبحن وكذلت أوج  النقص أو القصور فى 

المتفمنة  مهارات التفكير المعرفىوتم ابتيار عينة من الموضوعات تغ ى ، اللرنام 
عند  روعفكمهارة تفكير عليا و عد مهارات اتخاذ القرار س مهارات و باللرنام  و عد ها بم

 تغ ى جميع مهارات التفكير المتفمنة باللرنام . نابتيارها أ

يالبة من يالبات الفرعة الرابعة وعمر ن  ةبمس( 32شمل  العينة االلت الجية )   
 :كان من نتاً  التجربة االلت الجيةو  ،شببة ال فولة

ليا كل موضو  من موضوعات اللرنام  وعلى هذا أصبح اللرنام  تحديد زمن ت  
 .ة ليل المعلم( كتي  ال البة و 3، 0فى صورت  النهاًية الصالحة للت ليا )ملحا 

 ً  :إعداد أدوات البحث:ثانيا

مع  أللو  الدم لما كان الهدا من البحن الحالف هو إعدا  برنام  لتعليم التفكير ب  
 مهارات التفكير المعرفىاللرنام  على تنمية  غذاًية و رالة أثر هذاللتربية ال علمفمحتو  

مهارات كإعد   تخاذ القرارالتفسير( ومهارة ال ، المقارنة، االلتنتاج، الترتي ، التصنيف)
و بعد إعدا  ، و ت ل  هذا إعدا  الموا  التعليمية و أ وات البحن، العليا التفكير المعرفى

  ليل المعلمةو  ةلمتمثلة فى اللرنام  المقترح الذ  شمل كتي  ال البالموا  التعليمية للبحن ا
 (.،022، ع يفة عمد ( و )0222، وفقا  لأللس المنهجية )جيرولدكم 

 نتناوف اآلن شرعا  مفصال  لكل أ اة من إعدا  أ وات البحن كما يلى: 
 االختبار التحصيلى المعرفى: ( ) أ

 : هدا من االبتبارال -0
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 - ،3 - 

عينة  ال الباتهذا االبتبار  قياس مستو  التحصيل المعرفى )من ا كان الهد 
 للمعلومات الغذاًية المتفمنة باللرنام  المقترح. البحن(

 تم تحديد المعايير التالية:،  عدا  االبتبار االبتبار: معايير -3
 و هى  و الت ليا(، الفهم، مستو ات من األهداا )التذكر ثالثةيقتصر االبتبار على  -أ    

 نفس األهداا المتفمنة باللرنام .
 تقتصر المعلومات الموجو ة باالبتبار على المعلومات الموجو ة باللرنام .  -    
  وات التالية:الخ إتبا  عدا  االبتبار تم إعدا  االبتبار:  -2

   Specification Table :إعدا  جدوف المواصفات -أ    
صفات هو تحديد عد  المفر ات الالزمة لكل هدا كان الهدا من إعدا  جدوف الموا

تم ل ، و فى ضوء هذا الهدا  العلمفالموضوعة لللرنام  و فى ضوء المحتو   من األهداا 
االيال  على العديد من المراجع والكت  التى تناول  االبتبارات التحصيلية و جدوف 

( و علد المجيد 0،2، 0222و أماف صا ق )،وليد  عثمان ،المواصفات مثل: فاا  أبو ع  
( ونا ر ،02  -022ص ص ، 0222وعلد الل يف الحماش ) ،و زكر ا المربينى،أعمد
،)أعمد  )23، 0222ولى )الخو محمد  ،(012  -013ص ص ، 0222وهما  عليان )،الز و 
 :التالفم إعدا  جدوف المواصفات على النحو ث( ،02-021، 3112عو ة،

 (3) جدوف

  التحصيلى تبارجدوف المواصفات لالب

 الموضوعات

وف
األ

انى 
الث

 
ا 

انى
لث

لن 
الثا

رابع 
ال

 

الخ
س
ام

س 
سا 

ال
 

ابع
لس
ا

من 
الثا

لع 
التا

شر 
لعا
ا

 

 
 المجمو 

 
 األهداا المعرفية
 مستو  التذكر

 

3 3 2 0 3 0 3 3 3 2 30 
 مستو  الفهم

 

2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 32 
 مستو  الت ليا

 

3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 32 
 المجمو 

 

2 2 2 01 2 2 2 2 2 2 22 
 :لالبتبار األولية صياغة مفر ات الصورة -

جبارة تغ ى موضوعات اللرنام  فى صورة بمس وعمرون ( 32تم صياغة جبارات االبتبار )
 بداًل وعلى ال البة أن تختار أعد اللداًل الصحيحة. ثالثةابتيار من متعد  لكل جبارة 
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 - ،2 - 

 التعديالت الم لوبة. إجراء، ثم بتبار على السا ة المحكمينعرض الصورة األولية لال  -

 تجر   الصورة األولية على عينة ممثلة لمجموعة الدرالة )التجربة االلت الجية(.  -

هدف  التجربة االلت الجية إلى الحصوف على بيانات  جراء المعالجات ا عصاًية لمعرفة    
معامل السهولة و  و تمييزالمعامل ،  ات االبتبارثب،  االبتبار، صدق زمن ت ليا االبتبار

  .االبتبارلببارات الصعوبة 

 ت ليا االبتبار:  زمن -0

بمس  22تم عسا  زمن ت ليا االبتبار لكل فر  من أفرا  العينة االلت الجية ووجد أن  =
  قيقة فى المتولو.وثالثون 

 : صدق االبتبار  -3

 تم معرفة مد  صدق االبتبار عن ير ا:

أن االبتبار يهيس  علىالصدق ال اهر  أو الوصفف وذلت باتفاق آراء السا ة المحكمين   -
 Cohen  ، ولقد تم عسا  صدق المحكمين بالتخدا  المعا لة التى عدمهاما وضع لهيال 

&et al ( ،( : ،02-022، 3112فى )فاا  أبو ع   وآبرون 

Ne – N/2 CRV= 

N/2 

 دق االبتبار.تمير إلى نسبة  ص CRVعين: 

Ne             .تمير إلى العد  الكلى للمحكمين الذين وافقوا على السااف 

N               .تمير إلى العد  الكلى للمحكمين 

وهذا يدف على تمتع االبتبار  %22 – ،2ولقد تراوح نسبة الصدق لمفر ات االبتبار ما بين 
 بمستو  عالى من الصدق.

 االبتبار: ثبات -2
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 - ،2 - 

)فاا   ب ر قة إعا ة ت ليا االبتبار، بالتخدا  المعا لة العامة للثبات سا  معامل الثباتتم ع
، وهذا يدف على أن االبتبار يتمتع (2)ملحا  1.22 معامل الثبات = ( 02226222اللهى،

 بدرجة عالية من الثبات.

 معامل تمييز االبتبار:  -2

، عين وجد جبارات االبتبار مميزة، عن ير ا معا لة جونسون  تم عسا  معامل التمييز
 أنين وبهذا تعتلر جميع بنو  االبتبار مميزة ع( 1.20، 1.32تراوع  بين )ومعامل تمييزها 

 بند من اللنو . أ ( وهى النسبة المقررة لاللتغناء عن 1.2معامالت تمييزها تز د عن )

 السهولة و الصعوبة لببارات االبتبار: معامل -

عن ير ا معا لة عسا  معامل السهولة  سهولة للنو  االبتبارتم عسا  معامالت ال
وبينما تراوع   ,(74-,34)تتراوح بين أنهاووجد   ( 32،،0222، اللهف والصعوبة )فاا 

 ، وهذا يدف على أن مستو  أليلة االبتبار متدرجة. (،،.1 -،1.3)بين معامالت الصعوبة
 الجة ا عصاًية للنتاً :صياغة الصورة النهاًية لالبتبار بعد المع   - 

وعلى هذا وبعد المعالجات ا عصاًية للنتاً  وعسا  المعامالت ا عصاًية الم لوبة فى 
مفتاح  2ملحا ، )(2صورت  النهاًية الصالحة للت ليا )ملحا  فف أصبح االبتبار ،االبتبار

 التصحيح(.
 :مهارات التفكير المعرفىاختبار  (ب )

 هدا االبتبار:   -0
المتفمنة فى اللرنام  المقترح   مهارات التفكير المعرفىاالبتبار إلى: التعرا على هدا  

 التفسير لد  يالبات عينة البحن.، المقارنة، االلتنتاج، الترتي  ، وهى التصنيف
 إعدا  االبتبار:   -3

  وات التالية:الخ إتبا  عدا  االبتبار تم 
المتفمنة  مهارات التفكير المعرفىنام  لتحديد تم االيال  على المحتو  لموضوعات اللر   -أ

 وكان من نتاً  الفحص ما يلى:، بكل موضو  من موضوعات اللرنام 
 ( 2جدوف )
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 - ،2 - 

 و تواجدها وفقا  لتحليل موضوعات اللرنام  مهارات التفكير المعرفى
 مهارة التفكير المتضمنه عنوان الموضوع المحاضرة

 مهارة التصنيف البروتينية(                     مجموعة مواد البناء )المواد األولى

 مجموعة مواد الطاقة المواد الكربوهيدراتية ةيالثان

 )السكريات والنشويات(

مهارة التصنيف ومهارة  

 االستنتاج

 مهارة الترتيب مجموعة مواد الطاقة  المواد الدهنية                       الثالثة

 مهارة المقارنة ج(6 ب6 ية من األمراض )فيتامين أمجموعة مواد الوقا الرابعة

6 هـ6 مجموعة مواد الوقاية من األمراض )فيتامين د امسةالخ

 ك(

 مهارة المقارنة

 مهارة التفسير مراجعة الفيتامينات                                السادسة

 لمقارنة والتفسيرمهارة ا و اليود               دالمعدنية الحدياألمالح  السابعة

6 الكالسيوم6 تابع: األمالح المعدنية البوتاسيوم الثامنة

 كلوريد الصوديوم                               6 الفوسفور

 مهارة التفسير

 التلوث الغذائى               التاسعة

                                

 مهارات اتخاذ القرار

 مهارة التفسير غذائى             تابع التلوث ال العاشرة

 على االبتبار كما يلى: مهارات التفكير المعرفىوكان توز ع 

 باصة  بمهارة التصنيف. 2  -0اللنو  من 

 باصة  بمهارة الترتي . 01 -،اللنو  من 

 باصة  بمهارة االلتنتاج. 02 -00اللنو  من 

 .باصة  بمهارة المقارنة 31 -،0اللنو  من 

 باصة  بمهارة التفسير. 32  -30 اللنو  من

اصة بكل بند من الخالدرجات  التالف يوضحوالجدوف ولهذا تم عمل مفتاح تصحيح االبتبار 
             :مهارات التفكير المعرفىبنو  االبتبار و بكل مهارة  من 
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 (2جدوف )

 واالبتبار ككل مهارات التفكير المعرفى رجات كل بند من بنو  ابتبار 

 الدرجة اللند الدرجة اللند الدرجة للند
0 2 00 3 30 3 
3 2 03 3 33 3 
2 2 02 

 
3 32 3 

2 2 02 3 32 3 
2 2 02 3 32 3 
 رررررررررررررر رررررررررررر 2 ،0 3 ،
 رررررررررررررر رررررررررررر 2 02 3 2
 رررررررررررررر رررررررررررر 2 02 3 2
 رررررررررررررر رررررررررررر 2 02 3 2

 1، لمجمو ا 2 31 3 01
مهارات الدرجات التى يمكن أن تحصل عليها ال البة وفقا  لكل مهارة من و العظ من الجدوف  

 :كما يلى التفكير المعرفى

 رجتين للتصنيف   رجات عين وضع   رجة لمبيار التصنيف و 2: التصنيف مهارة 
 الصحيح.

 ح.مهارة الترتي :  رجتان على الترتي  الصحي

 مهارة االلتنتاج:  رجتان على االلتنتاج الصحيح.

 رجة على ، التماب  رجة على أوج  ،  رجات  رجة على نو  المقارنة ثالثمهارة المقارنة: 
 .االبتالاأوج  

 .التفسير الصحيح رجتان للتعليل أو  : مهارة التفسير

 وعلى هذا تم صياغة الصورة األولية لالبتبار:
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 على السا ة المحكمين: ولية لالبتبارعرض الصورة األ  -2

بعد عمل الصورة األولية لالبتبار تم عرض  على السا ة المحكمين لمعرفة: مد  صدق 
 االبتبار )فى أن  يهيس مهارة التفكير التى وضع لهيالها(.

 :مهارات التفكير المعرفىنتاً  آراء السا ة المحكمين عوف ابتبار  -2

السا ة المحكمين )على أن االبتبار يهيس ما وضع أصال  لهيال   جاءت النتاً  باتفاق آراء
 وهذا يدف على صدق االبتبار(. مهارات التفكير المعرفىمن 

 التجربة االلت الجية: -2

كان الهدا من التجربة االلت الجية الحصوف على بيانات تساعد فى المعالجة ا عصاًية 
معامل الثبات و معامل ، زمن ت ليا االبتباروعسا  المعامالت ا عصاًية الم لوبة مثل: 

 الصدق.

زمن ت ليا االبتبار: تم عسا  زمن ت ليا االبتبار لكل فر  من أفرا  العينة  -أ
 . قيقة 21ووجد أن المتولو = ، االلت الجية

 صدق االبتبار: - 

 تم معرفة مد  صدق االبتبار عن ير ا:  -

أن االبتبار يهيس  علىآراء السا ة المحكمين  الصدق ال اهر  أو الوصفف وذلت باتفاق  -
 Cohen .، ولقد تم عسا  صدق المحكمين بالتخدا  المعا لة التى عدمهاما وضع لهيال 

&et al ( ،( : ،02-022، 3112فى )فاا  أبو ع   وآبرون 

Ne – N/2 CRV= 

N/2 

 تمير إلى نسبة  صدق االبتبار. CRVعين: 

Ne            د  الكلى للمحكمين الذين وافقوا على السااف. تمير إلى الع 

N               .تمير إلى العد  الكلى للمحكمين 
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وهذا يدف على تمتع االبتبار  %،2 – 22ولقد تراوح نسبة الصدق لمفر ات االبتبار ما بين 
 بمستو  عالى من الصدق.

 ثبات االبتبار: -ج

 بالتخدا  المعا لة العامة للثبات، البتبارب ر قة إعا ة ت ليا ا عسا  معامل الثبات تم -
 .(02226222)فاا  اللهى،

وهذا يدف على أن االبتبار يتمتع بدرجة عالية من  (01)ملحا  1,20وجد أن  =           
 الثبات.

 الصورة النهاًية لالبتبار:  - 

ار والمعالجات اإلحصائية التى لوحظ من خاللها أن االختب االستطالعيبعد التطبيق 

من الصدق و الثبات أصبح االختبار فى صورته النهائية صالحاً  عالييتمتع بمستوى 

  ( مفتاح التصحيح.، 6)ملحق(2)ملحق  للتطبيق

 مهياس اتخاذ القرار: (  ج) 

 مهارات اتخاذ القراركان الهدا من إعدا  المهياس التعرا على  الهدا من المهياس: -0

 البحن( فيما يتعلا بموضوعات اللرنام  المقترح.لد  يالبات كلية التربية )عينة 

  وات التالية:الخ عدا  المهياس تم اتبا   إعدا  المهياس: -3

تم تحليل محتو  موضوعات اللرنام  لتحديد مواقف المهياس فى ضوء أهمية كل موضو   -أ
  .من الموضوعات

 باتخاذاصة الخالمقاييس  الدرالات السابقة و تم االيال  على، وكذلت  عدا  المهياس  - 
 القرار.

 صياغة جبارات المهياس: -2

جبارات المهياس فى صورة مواقف تحو  ممكلة غذاًية أ  مرتب ة بالتربية الغذاًية صيغ  
اللديل  ابتيارالمتفمنة بموضوعات اللرنام  وكل ممكلة يرح لها أربعة بداًل وعلى ال البة 
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 للديل المتاح لحل الممكلة فى المواقف المقدمة لهاالصحيح وترتي  اللداًل عس  إمكانية ا
 عس  معلوماتها وبلراتها وأهمية كل بديل من وجهة ن رها.،و 

 على السا ة المحكمين: عرض الصورة األولية للمهياس  -2

 إعدا  الصورة األولية للمهياس، تم عرضها على السا ة المحكمين.بعد 

و كذلت وجد أنها ، القرار اتخاذمهياس تهيس رأ  السا ة المحكمين أن جميع جبارات ال
من اللداًل  ثالثةوتم تعديل ، عينة البحن والمواقف  صحيحة علميا  و لغو ا   ال الباتتنال  

 راء السا ة المحكمين.أبناء على 

 .االلت العفأصبح المهياس فى الصورة المعدلة الصالحة للت ليا ، وبنا ء  على ذلت

 :االلت الجية التجربة -،

التجربة االلت الجية الحصوف على بيانات تساعد فى المعالجة ا عصاًية وعسا   هدف 
 معامل الثبات و معامل الصدق.، المعامالت ا عصاًية الم لوبة مثل: زمن ت ليا المهياس

 قيقة فى  21ووجد أن  = ، زمن ت ليا المهياس: تم عسا  زمن ت ليا المهياس  -أ
 المتولو.

 :صدق المهياس -ب

 عن ير ا: المهياستم معرفة مد  صدق 

يهيس  مهياسأن ال علىالصدق ال اهر  أو الوصفف وذلت باتفاق آراء السا ة المحكمين   -
 Cohen .، ولقد تم عسا  صدق المحكمين بالتخدا  المعا لة التى عدمهاما وضع لهيال 

&et al ( ،( : ،02-022، 3112فى )فاا  أبو ع   وآبرون 

Ne – N/2 CRV= 

N/2 

 تمير إلى نسبة  صدق االبتبار. CRVعين: 

Ne             .تمير إلى العد  الكلى للمحكمين الذين وافقوا على السااف 
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N               .تمير إلى العد  الكلى للمحكمين 

وهذا يدف على تمتع االبتبار  %،2 – 22ولقد تراوح نسبة الصدق لمفر ات المهياس ما بين 
 من الصدق. بمستو  عالى

ب ر قة إعا ة ت ليا االبتبار بالتخدا  المعا لة  تم عسا  معامل الثبات ثبات المهياس: -ج
 العامة للثبات: 

 وهذا يدف على أن المهياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات. (00)ملحا  1,22ر = 

الصالحة لت ليا تجربة البحن  أصبح المهياس فى صورت  النهاًية، وعلى هذا   -
 مفتاح التصحيح( 2، )ملحا(2ملحا)

 ثالثا : تجربة البحن:

كان الهدا من تجربة البحن تدر س برنام  مقترح فى تعليم التفكير من بالف  مج  بمحتو  
مهارات و  رالة أثره على: التحصيل المعرفى و تنمية بعض ، علمى باص بالتربية الغذاًية

لبات الفرعة الرابعة شببة ال فولة كلية التربية لد  يا مهارات اتخاذ القرارو  التفكير المعرفى
 بسوهاج.

 ا عدا  لتجربة البحن:

زمن ، مكان الت ليا، ال الباتمن عين كتيبات توفير ا مكانات الالزمة لتجربة البحن:  - 
كلية التربية شببة ال فولة بسوهاج مقرر  لد  يالباتالباعثة كان  تقو  بالتدر س ، الت ليا

وذلت لهل عليها الت ليا عين  در سية أللوجيا  األيفاف لمدة أربع لاعات تتنفيذ برام  
  .كجزء من المقرر ال الباتهذا اللرنام  ضمن اللرام  التى تدر  عليها  اعتباريمكن 

 اختيار عينة البحث:  

( يالبة 21تم ابتيار عينة البحن من يالبات كلية التربية بسوهاج شببة ال فولة و عد ها )
على وشت  ال الباتعلى ألاس أن هاالء ، بتيار هذه العينة ألن يال  الفرعة الرابعةوتم ا

ر   الجيد أن يكون مفكر أو يمارس الخالحديثة من لمات  االتجاهاتالتخرج وما تنا   ب  
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.... وعلى .القرارات المنالبة واتخاذ االلتنتاجمثل التصنيف والتفسير و  أنوا  من التفكير
 عينة البحن. رابتياهذا  تم 

 متغيرات تجربة البحن:  - 

مع محتو  علمى فى  أللو  الدم لتعليم التفكير ب اللرنام  المقترح المتغير المستقل:  -
 التربية الغذاًية.

 . مهارات اتخاذ القرار، مهارات التفكير المعرفى، التحصيل المعرفى المتغيرات التابعة:  -

تم تثلي  ، (القاًم على تنفيذ تجربة البحن –جنس ال –السن  )المتغيرات الفاب ة:  -
لإلعا ة  ياتالباق ناألكلر لنا  وه ال الباتتم التبعا   :السن -المتغيرات الفاب ة كما يلى:

 من السنوات السابقة. 

 المببة كلها يالبات. :الجنس -  

ية و  ون القاًم على ت ليا تجربة البحن: عام  الباعثة بت ليا تجربة البحن بموضوج - 
 تحيز للبحن.

 : إجراءات تجربة البحن -هر

 الت ليا القللى أل وات البحن: -0

تم الت ليا ، عينة البحن على مواعيد الت ليا ال الباتبعد تجهيز مكان العرض واالتفاق مع 
مهياس ، مهارات التفكير المعرفىابتبار ، معرفف تحصيلف ابتبارأل وات البحن وهى: القللف

 على الليانات ا عصاًية الالزمة. فالقرار للحصوذ مهارات اتخا

 تجربة البحن: تنفيذ -3

عينة البحن فكرة عن اللرنام   ال الباتو بعد إع اء  ،بعد تجهيز مكان لتنفيذ تجربة البحن
عين التغرع   تجربة ، تنفيذ تجربة البحنفى  اللدء تم،المستخد  أللو  الدم ويليعة 

ثم بدأ ت ليا اللرنام   ثم تم ، تم الت ليا القللى أل وات البحن عين، البحن شهر ن تقر با  
 الت ليا البعد  أل وات البحن.
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بعد االنتهاء من جميع مها  اللرنام  تم الت ليا البعد   الت ليا البعد  أل وات البحن:  -2
مهياس ، مهارات التفكير المعرفىابتبار ، معرفف تحصيلفأل وات البحن و هى: ابتبار 

لتفسير نتاً  ، للحصوف على الليانات ا عصاًية الالزمة لمعالجتها، ارات اتخاذ القرارمه
 البحن.

 :نتائــج البــحث

 عالدم  مأللو  هو إعدا  برنام  لتعليم التفكير ب: الحالفكان الهدا من البحن 
 المعرفىمهارات التفكير للتربية الغذاًية و رالة أثر هذا اللرنام  على تنمية  علمفمحتو  

مهارات كإعد   تخاذ القرارالتفسير( ومهارة ال ، المقارنة، االلتنتاج، الترتي ، التصنيف)
مهارات التفكير ، فقد تم االيال  على العديد من األ بيات عوف التفكير، العليا التفكير المعرفى

 على هذا كان  أليلة البحن كما يلى: الدم  و أللو  و  المعرفى

يسفلى ا جابة عن التساؤف لعى البحن الحالف إ  : التالف الًر

مهارات على التحصيل المعرفى وتنمية  أللو  الدم ما أثر برنام  مقترح لتعليم التفكير ب
، شببة ال فولة بكلية التربية بسوهاج لد  يالبات مهارات اتخاذ القرارو  التفكير المعرفى

يسى األليلة الفرجية التالية:   و تفر  من التساؤف الًر

ما أثر التخدا  اللرنام  المقترح على التحصيل المعرفى للمعلومات الغذاًية المتفمنة  -0
 شببة ال فولة  بكلية التربية بسوهاج  ؟ لد  يالباتباللرنام  المقترح 

شببة  لد  يالبات مهارات التفكير المعرفىما أثر التخدا  اللرنام  المقترح على تنمية  -3
 بسوهاج؟ال فولة بكلية التربية 

شببة  يالبات  القرار لدمهارات اتخاذ ما أثر التخدا  اللرنام  المقترح على تنمية   -2
 ال فولة بكلية التربية بسوهاج؟ 

 و لإلجابة عن هذه األليلة تم صياغة الفروض التالية:

 رجات يالبات  متول فبين  ( 1.12) عند مستو   يوجد فرق ذو  اللة إعصاًية ال -0     
البتبار ا فى علل ت ليا اللرنام  المقترح لتعليم التفكير بأللو  الدم   وبعده البحن مجموعة

 التحصيلى المعرفى.
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 رجات يالبات  متول فبين ( 1.12)عند مستو   يوجد فرق ذو  اللة إعصاًية ال -3      
بتبار ا علل ت ليا اللرنام  المقترح لتعليم التفكير بأللو  الدم   وبعده  فى مجموعة البحن

 مهارات التفكير المعرفى. 

 رجات يالبات  متول فبين  ( 1.12)عند مستو   يوجد فرق ذو  اللة إعصاًية ال -2
مهياس فى  علل ت ليا اللرنام  المقترح لتعليم التفكير بأللو  الدم   وبعده مجموعة البحن

 .مهارات اتخاذ القرار

 لة:    الفروض ومن ثم ا جابة عن األلي ةالبتبار صحو 

  .أللو  الدم تم بناء )الموا  التعليمية( و هى: برنام   مقترح فى تعليم التفكير ب  -0

مهارات و  مهارات التفكير المعرفىو التعرا على أثره على التحصيل المعرفى و تنمية بعض 
 عينة البحن و تم ضب   إعصاًيا . ال الباتلد   اتخاذ القرار

مهارات و ابتبار ، معرفف تحصيلفو شمل  على: ابتبار  تم إعدا  أ وات التقو م   -3
الموا  التعليمية و   بعد إعداو ، ضب ها إعصاًيا   مالقرار تاتخاذ ومهياس ، التفكير المعرفى

للنتاً   ا عصاًفوعد تم  عمليات التحليل ، بدأ تنفيذ تجربة البحن ها أ وات البحن و ضب
 :التالفعلى النحو 

 :ة البحثاإلجابة عن أسئل  -

 للنتاً  أمكن ا جابة عن أليلة البحن كما يلى:  ا عصاًفبعد التحليل   
 على: الحالفالسااف األوف: نص السااف األوف للبحن   -0
ما أثر التخدا  اللرنام  المقترح على التحصيل المعرفى للمعلومات الغذاًية المتفمنة  -

 كلية التربية بسوهاج؟شببة ال فولة  ب لد  يالباتباللرنام  المقترح 
 :التالفصيغ الفرض ، ولإلجابة عن هذا السااف 
 رجات يالبات  متول فبين ( 1.12)عند مستو   ال يوجد فرق ذو  اللة إعصاًية"        

البتبار ا فى علل ت ليا اللرنام  المقترح لتعليم التفكير بأللو  الدم   وبعده مجموعة البحن
 ."التحصيلى المعرفى
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ار صحة هذا الفرض تم  المعالجة ا عصاًية بالتخدا  ابتبار )ت( لمقارنة نتاً  البتب و
 و يوضح ذلت الجدوف التالى: (03الت ليا القللى و البعد  لالبتبار التحصيلى )ملحا

 (2)جدوف 

  اللة الفروق بين متول ى  رجات الت ليا القللى والبعد  فى االبتبار التحصيلى

 :البحن مجموعة  الباتل  

يالبات عد  
 مجموعة
 البحن

متولو  الت ليا
 الدرجات

مجمو  مربع 
االنحرافات عن 
 متولو الفروق 

 رجات 
 الحر ة

مستو  
 الداللة

ت  
 المحسوبة

 ت 

 الجدولية

 ،30 القللف 21

 
322,0 

 

 

 

 

 

22 1,12 22,3، 

 

3,13 
 213 البعدى

 

، بة أكلر من قيمة )ت( الجدوليةو العظ من الجدوف السابا أن: قيمة )ت( المحسو          
بداللة ( 1.12) لذا فهى  الة عند مستو  ، ،22,3  عين أن قيمة )ت( المحسوبة = 

و يعنى ، لصالح الت ليا البعد  لالبتبار التحصيلى المعرفى 22ال رفين وعند  رجات عر ة 
يا اللرنام  البحن بعد ت ل مجموعة لد  يالباتهذا عدوث تحسن فى نمو المعرفة الغذاًية  

" ال يوجد فرق ذو  اللة نص على:  الذ وكذلت تم رفض الفرض األوف للبحن ، عن ذ  علل
علل ت ليا   رجات يالبات مجموعة البحن متول فبين ( 1.12)عند مستو   إعصاًية

و  "البتبار التحصيلى المعرفىا فى اللرنام  المقترح لتعليم التفكير بأللو  الدم   وبعده
 اللديل. علوف الفرض
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 اصة بالسؤال األول:  الخمناقشة النتائج 

، عينة البحن ال الباتاتفح من بالف الجدوف السابا ارتفا  مستو  التحصيل المعرفى 
 وربما يعز  ذلت إلى:

اللرنام  المقترح فى تعليم التفكير بكل عناصره فمن عين: األهداا  العامة و األهداا  -
أمكن قيالها من بالف االبتبار التحصيلى  بالتالفو  ،السلوكية كان  واضحة و محد ة

عينة  الباتو ي، )االبتيار من متعد ( الموضوعفكما أن االبتبار كان من النو  ، المعرفى
األمر ، مسبقا  لمثل هذه االبتبارات الموضوجية فى لنوات النقل بالكلية نالبحن لم يتعرض

كذلت يليعة  م  مهارات التفكير ، االبتبار نبة عإقباال  و فعالية عند ا جا أكثر نالذ  جعله
، الدرالة بهادن غير التى اعت ال الباتالمستخدمة فى اللرنام  التى تعد ير قة جديدة على 

واضحا  أثناء ت ليا ب وات تنفيذ كل مهارة من  انعكالا   ال البات ا يجابففلقد انعكس الدور 
كان  تقلل عليها  عين عات مع زميالتهاالمهارات بنفسها وكذلت عند العمل فى مجمو 

وكذلت عند تعاملها مع الولاًل التعليمية المتفمنة بكل موضو  من ، بالتمتا  وشغف
كما ظهرت روح المنافسة بين المجموعات فى ا جابة عن التمر نات ، موضوعات اللرنام 

 .التفكيرمهارات للمحتو  العلمى المدم  مع الت ليهية والتى تدف على مد  فهمهن 

عينة البحن كذلت إلى يليعة  ال الباتوربما يعز  ارتفا  مستو  التحصيل المعرفى   -
رغلتهن فى معرفة هذا النو   ال الباتراء آموضوعات اللرنام  نفسها عين أوضح الت ال  

  .ال الباتمن المعلومات عن التربية الغذاًية  وما شمل  من موضوعات تهم 

عينة البحن إلى ممارلتهم  ال البات  مستو  التحصيل المعرفى كما عد يعز  ارتفا  -
 .مهارات التفكير أثناء تعرفها على المعلومات

مجموعة  ل الباتالمعرفى ل تحصيلالمن عين ارتفا  مستو   الحالفوتتفا نتاً  البحن 
 (3112( و)بدر ة عسانين، 3110)لمياء شببان، مع  رالة كٍل من:  حنالب
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 - 2، - 

 على: الحاليللبحث  الثانينص السؤال  : ثانيالالسؤال   -2

شببة  لد  يالبات مهارات التفكير المعرفىما أثر التخدا  اللرنام  المقترح على تنمية 
 بسوهاج ؟ال فولة بكلية التربية 

 :التالفولإلجابة عن هذا السااف صيغ الفرض 

 رجات يالبات  تول فمبين  ( 1.12)عند مستو   ال يوجد فرق ذو  اللة إعصاًية "       
بتبار ا علل ت ليا اللرنام  المقترح لتعليم التفكير بأللو  الدم   وبعده  فى مجموعة البحن

 "مهارات التفكير المعرفى

و البتبار صحة هذا الفرض تم  المعالجة ا عصاًية بالتخدا  ابتبار )ت( لنتاً  الت ليا  
  و يوضح ذلت الجدوف التالى: (02)ملحا    فىمهارات التفكير المعر  البتبارالقللى و البعد  

 (، جدوف ) 

مهارات التفكير والبعد  فى ابتبار   اللة الفروق بين متول ى  رجات الت ليا القللى
 البحن مجموعة لد  يالبات   المعرفى

يالبات عد  
 مجموعة
 البحن

متولو  الت ليا
 الدرجات

مجمو  مربع 
االنحرافات عن 
 متولو الفروق 

 رجات 
 لحر ةا

مستو  
 الداللة

 ت

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

 32,232 القللى 21

 

221,222 

 

22 1,12 22,21 

 

3,13 
 22,2 البعد 

 
عين أن ، و العظ من الجدوف السابا أن: قيمة )ت( المحسوبة أكلر من قيمة )ت( الجدولية

ل رفين وعند بداللة ا( 1.12)لذا فهى  الة عند مستو   ،22,21قيمة )ت( المحسوبة = 
و يعنى هذا عدوث  مهارات التفكير المعرفىالبتبار لصالح الت ليا البعد   22 رجات عر ة 

البحن بعد ت ليا اللرنام  عن  يالبات مجموعةلد   مهارات التفكير المعرفىتحسن فى نمو 
 كذلت تم رفض الفرض الثانى للبحن الذ  نص على:، ذ  علل
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بين متول ى  رجات يالبات مجموعة ( 1.12)عند مستو   إعصاًيةال يوجد فرق ذو  اللة "       
بتبار مهارات ا علل ت ليا اللرنام  المقترح لتعليم التفكير بأللو  الدم   وبعده  فى البحن

 "، وعلوف الفرض اللديل.التفكير المعرفى

 اصة بالسؤال الثانى:  الخمناقشة النتائج   

وعد  ،عينة البحن ال البات مهارات التفكير المعرفىيتفح من بالف الجدوف السابا نمو    
 يعز  ذلت إلى:

يليعة موضوعات اللرنام  نفس  عن التربية الغذاًية وما شمل  من مهارات للتفكير  -
 .التفسير(، المقارنة، ا لتنتاج، الترتي ، التصنيف)معرفىال

التى كان   اللرنام   فيذإلى وضوح ب وات تن مهارات التفكير المعرفىوكذلت عد يعز  نمو  -
و ، تالصور والب اعا اكذلت التخدامه ،ها بالتمتا  وشغفمارلال البة وتُتقلل عليها 

أكلر  ضيحيةو عرض اللرنام  من بالف العروض التكما كان لالعينات التى تفحصها بنفسها 
ً  البحن مع اللرنام  وتتفا نتا يتفاعلن  ال البات  مما جعل، عنصر التمو ا اءضفاألثر أل

 : كال  من مع نتاً   رالة

 (،311) بهاء كيوانو  ،(،311و ألماء األهدف )، (3112فا ي  عا ف )

 : الثالث السؤال -3  

 نص السااف الثالن للبحن الحالى على:

شببة ال فولة  لد  يالبات مهارات اتخاذ القرارما أثر التخدا  اللرنام  المقترح على تنمية 
 ج؟ بكلية التربية بسوها

 ولإلجابة عن هذا السااف صيغ الفرض التالى:

 رجات يالبات مجموعة  متول فبين ( 1.12)عند مستو   ال يوجد فرق ذو  اللة إعصاًية
مهياس مهارات فى  علل ت ليا اللرنام  المقترح لتعليم التفكير بأللو  الدم   وبعده البحن

ا عصاًية بالتخدا  ابتبار )ت( و البتبار صحة هذا الفرض تم  المعالجة  اتخاذ القرار
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و يوضح ذلت  (02)ملحا  مهارات اتخاذ القرارلنتاً  الت ليا القللى و البعد  البتبار 
 الجدوف التالى:

 ( 2 )جدوف 

 مهارات اتخاذ القراروالبعد  فى مهياس   رجات الت ليا القللى متول ف اللة الفروق بين 

 البحن مجموعة لد  يالبات

يالبات عد  
 وعةمجم

 البحن

 

 الت ليا

متولو 
 الدرجات

مجمو  مربع 
االنحرافات عن 
 متولو الفروق 

 رجات 
 الحر ة

مستو  
 الداللة

ت  
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

 02,222 القللى 21

 
232,2 

 

 

 

 

 

22 1,12 22,11 

 

3,13 
 22,222 البعد 

عين أن ، الجدولية و العظ من الجدوف السابا أن: قيمة )ت( المحسوبة أكلر من قيمة )ت( 
 اللة ال رفين وعند  رجات (1,12)لذا فهى  الة عند مستو   ،22,11قيمة )ت( المحسوبة = 

و عنى هذا عدوث تحسن فى نمو  اتخاذ القرارلمهياس لصالح الت ليا البعد   22عر ة 
  البحن بعد ت ليا اللرنام يالبات مجموعةلد  )المتفمنة باللرنام (  مهارات اتخاذ القرار

 وكذلت تم رفض الفرض الثالن للبحن الذ  نص على:، عن  ذ  علل

 رجات يالبات  متول فبين (1,12)عند مستو   ال يوجد فرق ذو  اللة إعصاًية " 
مهياس فى  علل ت ليا اللرنام  المقترح لتعليم التفكير بأللو  الدم   وبعده مجموعة البحن

 يل." وتم علوف الفرض اللدمهارات اتخاذ القرار 
 اصة بالسؤال الثالث:  الخمناقشة النتائج 

باللرنام   ةالقرار المتفمنمهارات اتخاذ يتفح من بالف الجدوف السابا عدوث تنمية ل
 عينة البحن وعد يعز  ذلت إلى: ال البات

لربو المحتو  العلمى  للتربية الغذاًية مع مهارات التفكير التى  أللو  الدم التخدا   -
لذا كان  تمثل بالنسبة لهم ، ال الباتاللرنام  غير تقليدية ولم يعتا  عليها تجعل موضوعات 
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ير ا  نالتفكير علل البة التى تمارس  ا يجابفنو  من التمتع بالعلم التى تاكد على الدور 
 اتخاذ القراروتتفاعل مع اللرنام  وتمارس ، بلرات عية مباشرة تلذف باللها مجهو  عقلى

وتتفا نتاً  البحن الحالف ، القرار واتخاذنفسها وبقدرتها على إبداء الرأ  يدعم ثقتها ب الذ 
 مثل: مهارات اتخاذ القرارمع نتاً  الدرالات السابقة التف اهتم  ب

 رالة علد هللا إبرا يم ، (3112) علد المجيد  رالة أعمد Park &Chung (2002)  رالة
 رالة ألف  شقير وز ن  عسن ( ،311الد  )الخ رالة عمد ، (3112) ومحمد أمين

 محمو  علد البالو، (3112) محمو  أبو ناجى، (3112)  رالة لوزان عسن، (،311)
 (.3112) ماهر الز ا ات و ز د العدوان، (3112)

 :توصيات البحث ومقترحاته

 توصيات البحن: 

 بناء  على نتاً  البحن لابقة الذكر توصى الباعثة بما يلى:

بت و ر المناه  والمخ  ين لها تفمين تعليم التفكير فى المقررات  يج  على القاًمين -0
 الدرالية.

عين أن   رالفمقرر محتو  أ   عالدم  مأللو  االهتما  بتعليم التفكير والتخدا   -3
 لجميع المقررات. حالدم  يصلأللو  تعليم التفكير ب

مرعلة أل    رالفمقرر   محتو  أ عالدم  مأللو  االهتما  بتعليم التفكير والتخدا   -2
المراعل الدرالية  بجميعلجميع المتعلمين  حالدم  يصلأللو  تعليمية عين أن تعليم التفكير ب

 بداية من ر اض األيفاف وعتى المرعلة الجامبية.

 العلمفتقديم  ورات تدر لية للمعلمين عوف ير قة  م  مهارات التفكير مع المحتو   -2
 صميم الدروس بهذه ال ر قة وب وات تنفيذها.لتعليم التفكير وكيفية ت

فترة ا عدا  و ذلت  التفكير بالفاالهتما  بتدر   ال ال  المعلمين على ممارلة مهارات  -2
 .للو  الدم وفقا  أل الدرالية  مع بعض اللرام  و المقررات بالف تفمينهامن 

 البحوث المقترحة:
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التعرا  الدم  وأللو  بالتخدا  تعليم التفكير بإعدا  برام  مقترعة فى العلو  المختلفة  -0
 دمة.الخعلى أثرها فى تنمية مهارات التفكير لد  معلمى العلو  علل وأثناء 

إعا ة ت ليا البحن الحالى على يال  كلية التربية المع  العلمية و المع  األ بية   -3
 األبر .

تنمية مهارات تفكير  ىدم  علالأللو   رالة أثر التخدا  برنام  تعليم التفكير ب  -2
ومهارة التفكير الناعد لد  عينة من  (التنلا والتلخيص والوصف التخيل و) متول ة مثل

 يال  كلية التربية.

تنمية مهارات تفكير  ىالدم  علأللو   رالة أثر التخدا  برنام  تعليم التفكير ب -2 
تفسير( ومهارة التفكير ال، االلتنتاج، المقارنة‘الترتي ، التصنيف)متول ة مثل 

 ا بداعف لد  عينة من يال  كلية التربية.

على تنمية مهارات التفكير الناعد  أللو  الدم  رالة أثر التخدا  برنام  تعليم التفكير ب -2 
 والتفكير ا بداعف لد  عينة من يال  كلية التربية.

 المراجع: 
ام الوسائط المتعددة المعززة بالكمبيوتر فى (. برنامج مقترح باستخد3112) المجيد. دأحمد عب -0

تدريس الهندسة التحليلية وأثره على التحصيل المعرفي وتنمية مهارات 

الصف األول الثانوي. رسالة  بالقرار لطالالتفكير التباعدى واتخاذ 

                                  دكتوراه. كلية التربية بسوهاج. جامعة جنوب الوادي.

:دار األمل األردن؛2ط . القياس والتقويم فى العملية التدريسية(. 2311.)عودةمد أح -3

  للنشر والتوزيع.

. دمشق:  دار وآخرونترجمة:  عادل ياسين ؛ 3ط .(. تعليم التفكير3110ادوارد دى بونو.) -2

 الرضا للنشر.

على تحصيل تلميذات (."تعليم التفكير من خالل تدريس الجغرافيا وأثره ،311أسماء األهدل.) -2

 الصف الرابع  االبتدائي  بجدة وتنمية تفكيرهن". 

http:  // www.documents&setting/useri/desktop/citation.htm.  

 

( .فعالية برنامج قيمى تقنى قائم على التعلم الذاتى فى التربية ،311ألفت شقير وزينب حسن . )  -2

رفع  درجة  تمثل القيم وتنمية البيئية على تنمية المعرفة بالمشكالت و



 م3103 يوليو( 23ـــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 20 - 

المعلمات تخصص علوم  الطالباتمهارات اتخاذ القرارات البيئية لدى 

الجمعية المصرية للتربية العلمية، بكلية التربية باألحساء .

تحديات الحاضر ورؤى –التربية العلمية  ،المؤتمر العلمى العاشر 

  2،2-212 غسطسأ0-مايو  21المستقبل . المجلد الثانى.فى الفترة من 

(.  إسراع النمو المعرفي من خالل تدريس العلوم و أثره على التحصيل 3113أمنية الجندي.) -،

االستداللي و الناقد لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي      والتفكير

المؤتمر العلمي السادس. التربية العلمية و ثقافة المجتمع. 

  .الجمعية المصرية للتربية العلمية

 

جامعة  ". ماجستير. اإلبداعيفى تنمية التفكير  CORT(. "فاعلية برنامج  3111بارعة شبيب.) -2

 .سوريا دمشق   

ترجمة: مؤيد حسن المرجع في تدريس التفكير دليل المعلم. (.3112بارى باير. ) -2

 .الجامعيفوزي.العين:  دار الكتاب 

ئية قائم على أسلوب التكامل وأثره فى تنمية (. برنامج في الثقافة الغذا3112بدرية حسانين.) -2 

التحصيل المعرفي والوعي الغذائي لدى طالب الفرقة الرابعة بالشعب 

مجلة 6األدبية بكلية التربية بسوهاج.الجمعية المصرية للتربية العلمية

 .،2-0(. ديسمبر0(6 العدد )،.المجلد )التربية العلمية

 .القاهرة:  دار الفكر العربى.الغذاء ووظائف الأعضاء(. صحة 3111بهاء الدين إبراهيم.) -01

(. "أثر دمج مهارات التفكير فى منهاج العلوم على مستويات تفكير ،311بهاء الدين كيوان.) -00

امس وتحصيلهم فى مادة العلوم ". ماجستير. الجامعة الخطلبة الصف 

 األردنية. عمان:  األردن.

األردن:  ديبونو للطباعة والنشر  هارات التفكير.الشامل فى م(. 3112ثائر حسين.) -03

 والتوزيع.

 العربي..القاهرة:  دار الفكر استراتيجيات التدريس والتعلم(. 0222جابر عبد الحميد .) -02

النهضة  . القاهرة:  دارقراءات فى تعليم التفكير والمنهج(. 0222جابر عبد الحميد.)-02

   .العربية

 الشروق للنشر والتوزيع. دار األردن: .مهارات التفكير تدريس(.  3112).سعادةجودت -02
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 تعليم مهارات التفكير، تدريبات عملية لأولياء الأمور(. 3113ر.)يرهججون الن-،0

منير  : ترجمة والمتعلمين.                          والمعلمين 

 دار الكتاب الجامعي. الحوراني.العين.اإلمارات العربية المتحدة: 

. ترجمة:أحمد كاظم. القاهرة:دار النهضة تصميم البرامج التعليمية(. 0222جيرولدكمب .)-02

 العربية.

وفوق المعرفية فى  مهارات التفكير المعرفى(. التربية العلمية لتعليم 3112حسام الدين مازن. )-02

التاسع.معوقات  العلميالمؤتمر عصر تكنولوجيا المعلومات. 

فايد  التشخيص والحلول.-لوطن العربىالتربية العلمية فى ا

 .22 -02أغسطس(   2-يوليو 20اإلسماعيلية )

القاهرة:  ؛ 2ط.تعليم  التفكير رؤية تطبيقية فى العقول المفكرة(. 3112حسن زيتون.) -02

 عالم الكتب.

:  اإلسكندرية  .المدرسيفى المنهج  وإثراؤه مدخل تعليم التفكير (. 0222حسنى عصر.) -31

 لحديث.ا العربي المكتب

منهجية البحث العلمى وتطبيقاتها فى الدراسات التربوية (. ،022حمدي عطيفة .) -30

 .القاهرة: دار النشر للجامعات.والنفسية 

. القاهرة:  الميتا معرفية بين النظرية والبحث(. 3112الفرماوى و وليد رضوان.) حمدي -33

 مكتبة األنجلو  المصرية.

الرياضيات  في(. "أثر استخدام األلعاب التعليمية على تنمية التفكير االبداعى 3110حنان سالمة.) -32

كلية البنات.  6دكتوراه".  األساسيلدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم 

 جامعة عين شمس. 

 ما وراء المعرفة و مستويات تجهيزالتفاعل بين بعض اإلستراتيجيات  (.3112رمضان.) حياة  -32

في تنمية  المفاهيم  العلمية و التفكير الناقد لدى تلميذات  المعلومات

( 2)0.مجلة التربية العلميةالصف األول االعدادى في مادة العلوم.

020- 32،. 

 ألمل : دار ااألردنتطوير مهارات التفكير فى تعليم العلوم .(. 3113.) خير شواهين -32

 للنشر والتوزيع.
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منير  ترجمة: .3ط؛ ؛أسس التفكير و أدواته (.311،اساب. )دونالد ج. ترفنجر و كارول ن -،3

 .الجامعي:  دار الكتاب اإلماراتالحورانى.

: . ترجمةتعليم مهارات التفكير القضايا والأساليب (.3112روبرت شوارتز ودى بيركنز. )-32

مؤسسة النافع للبحوث و .الرياض:  وفادى دهان عبد هللا النافع

 لعلمية.ا االستشارات

دمج مهارات التفكير الناقد و الابداعى في  (.3112روبرت شوارتز وساندرا باركس. ) -32

ترجمة: عماد عياش و فاطمة .التدريس دليل تصميم الدروس

 .مركز إدراك العربية المتحدة. اإلماراتالبلوشى. 

طة (.  فاعلية برنامج مقترح فى التربية البيئية مدعوم باألنش3112سوزان حسن.) مارس  -32

اإلثرائية فى إكساب طلبة شعبة التعليم اإلبتدائى بعض المفاهيم البيئية 

بعض القضايا البيئية . الجمعية  لالقرار حيااتخاذ والقدرة على 

 012 -22 (0)01 .  مجلة التربية العلمية 6المصرية للتربية العلمية

. يم التفكير وتعلمهتفكير بلا حدود رؤية معاصرة فى تعل (.،311صالح الدين عرفة . )-21

   الكتب. عالم : القاهرة

  فى العلوم النفسية والتربوية الأساليب الإحصائية  .)3111) صالح مراد. -23

 ألنجلو المصرية.امكتبة   : . القاهرةوالاجتماعية

(.  "برنامج مقترح فى تدريس بعض القضايا البيوأخالقية قائمة على 3112عاصم  إبراهيم.) -22

ومهارات  األكاديميلمنظم ذاتيا  وأثره فى تنمية  التحصيل  التعلم  ا

 التفكير الناقد وأخالقيات العلم لدى  طالب شعبة العلوم البيولوجية

. كلية التربية دكتوراهوالجيولوجية بكلية التربية بسوهاج". رسالة 

 جامعة سوهاج. –بسوهاج 

تيجية مقترحة قائمة على العصف الذهني (. أثر إسترا 3112عبد هللا إبراهيم ومحمد أمين .) -22

فى تدريس اإلحياء على تنمية العمليات المعرفية العليا  اتخاذ القرارو

طالب المرحلة  ىلد مهارات اتخاذ القراروبعض مهارات التفكير الناقد و

الثانوية بالمملكة العربية السعودية . الجمعية المصرية للمناهج وطرق 

. فى الفترة  السادس تكوين المعلم المؤتمر العلميالتدريس. 

 يوليو. 33-30من 
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–التقويم التربوي (. 0222زكريا الشربينى وعبد اللطيف الحشاش.) و عبد المجيد أحمد -22

 دار  األمين.:القاهرة الأسس و التطبيقات.

ة (. أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تدريس الكيمياء ولزياد3110عفت مصطفى.) -،2

مجلة البحوث النفسية التحصيل المعرفى وتنمية التفكير الناقد. 

 .20-2 (3)جامعة المنوفية.-.  كلية التربيةوالتربوية

(." التحصيل فى الرياضيات وعالقته بمهارات التفكير دراسة ميدانية 3100غسان المنصور. ) -22

على عينة من تالميذ الصف السادس األساسي فى مدراس مدينة دمشق 

 22-32 (262) 32،مجلة جامعة دمشقالرسمية " 

 .عمان:  دار الثقافة.استراتيجيات تنمية مهارات التفكير العليا(. 3112غسان قطيط .) -22

   " برنامج مقترح لتعليم مهارات التفكير لتلميذات المرحلة. ( 3112). ضراءالخفاديه  -22

واالبتكاري  المتوسطة وفاعليته في تنمية مهارتي التفكير الناقد

 .دكتوراه 6 كلية التربية للبنات  والتحصيل في المواد االجتماعية ". 

 جدة.

 . عمان:  دار الفكر.تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ؛ 2ط  .(3112فتحى جروان. ) -21

 لقاهرة:  دار الفكر العربى.الطفل ومهارات التفكير . ا (.3110) فهيم محمد. -20

القاهرة: مكتبة  ؛2ط.التقويم النفسي(. 3112. )وسيد عثمان صادق أمالو 6فؤاد أبو حطب -23

 األنجلو المصرية.

؛ القاهرة: دار 2. ط  . علم النفس الاحصائى وقياس العقل البشرى (0222البهي.) فؤاد  -22

 .الفكر العربى

 

 .القاهرة:  عالم الكتب. 3؛ طالتدريس نماذجه ومهاراته(. 3112كمال زيتون.) -22

  (V)(. أثر برنامج مقترح فى التربية الغذائية باستخدام خريطة الشكل 3110لمياء شعبان. ) -22

على التحصيل المعرفي وتنمية الوعي الغذائي و المهارات اليدوية لدى 

دمة.رسالة دكتوراه.كلية التربية بسوهاج الخمعلمات رياض األطفال قبل 

 جنوب الوادي. ةجامع

مهارات (.  اثر استخدام طريقة العصف الذهني فى تنمية  3112العدوان .) ماهر الزيادات و زيد -،2

طلبة الصف التاسع األساسي فى مبحث التربية  ىالقرار لداتخاذ 



 م3103 يوليو( 23ـــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 22 - 

)سلسلة   مجلة الجامعة الإسلاميةالوطنية والمدنية فى األردن6

 .221-2،2 ( يونيو36)026الدراسات اإلنسانية( 

 .العربي. القاهرة: دار الفكر لتفكير فى عصر المعلوماتتعليم ا(. 3112حبيب. ) مجدي -22

تنمية تفكير المعلمين والمتعلمين ضرورة تربوية فى عصر (. ،311مجدي حبيب.) -22

 . القاهرة:  عالم الكتب.المعلومات

اتجاهات حديثة فى فى تعليم التفكير استراتيجيات مستقبلية  (.3112حبيب.) مجدي -22

 .العربيالقاهرة: دار الفكر  .3ط للألفية الجديدة؛

العربية المتحدة: دار  اإلمارات. العين طرائق التدريس واستراتيجياته(. 3110محمد الحيلة.) -21

 . الجامعيالكتاب 

والابتكار فى حل  الإبداع-اتخاذ القرارمهارات (. 3113محمد عبد الغنى.) -20

    والتنمية. ءاألدا.القاهرة:  مركز تطوير المشكلات

.األردن:دار الاختبارات التحصيلية إعدادها و أجراؤها وتحليلها(. 0222ولى .)الخمحمد  -23

 الفالح.

( . أثر استخدام نموذج التعلم البنائي فى تدريس العلوم على التحصيل 3112محمود أبو ناجى .) -22

والميول العلمية لدى تالميذ الصف األول  اتخاذ القراروتنمية مهارات 

المجلد مجلة كلية التربية بأسيوط جامعة أسيوط.  اإلعدادي .

 ( 0( .العدد)32)

(. برنامج مقترح قائم على التعلم بالتعاقد لتنمية مهارات الكتابة 3112محمود عبد الباسط.) -22

لدى الطالب المعلمين شعبة اللغة العربية .  اتخاذ القرارالوظيفية و

 سوهاج. رسالة دكتوراه .كلية التربية بسوهاج .جامعة

و  اإلبداعيكيف تطور مهارات التفكير العليا )" (.3112رة.)يمنير عبد العزيز و سمير الجو -22

. مجلة "الناقد( لطلبة الصف التاسع فى موضوع الهندسة التحليلية

  22-02. ليلالخ –مكتبة التعليم  المعلم:

عمان:  ؛  3ط. التربيةمبادئ القياس والتقويم فى (. 0222نادر الزيود وهشام عليان .) -،2

 دار الفكر للطباعة والتوزيع.
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(. التدريب المكثف لمعلمات العلوم الملتحقات ببرنامج الدبلوم التربوي على ،311نضال األحمد.) -22

تنمية مهارات التفكير العليا لديهن واستخدامها في التخطيط للتدريس 

( 32) مجلة رسالة التربية وعلم النفسفي المرحلة المتوسطة. 

032-022 

ثرائى في تدريس وحدة قائمة على التعلم الذاتي في (. فعالية المدخل اإل3112هدى عبد الفتاح.) -22

و التفكير الناقد للطالب المتفوقين في المرحلة اإلعدادية  تنمية التحصيل

الجمعية  ،نحو تربية علمية أفضل ،المؤتمر العلمي السابع.

يوليو( 32-32منعقد في الفترة)6. الالمصرية للتربية  العلمية

 .222-222القرية الرياضية6   ةباإلسماعيلي

(. "برنامج مقترح قائم على االستقصاء فى العلوم لتنمية نزعات التفكير 3112ياسر بيومى. ) -22

. كلية دكتوراهومهاراته لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ".رسالة  الناقد

 جامعة الزقازيق.–التربية 
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63- Carol Mcginness. (1999). From thinking skill classrooms. 

Educational psychology Journal. (131).1-20 

64- Costa A. L.(2001). Teaching for, of , about thinking. In 

A.L.Costa (Ed). Developing Minds A Resource Book for 



 م3103 يوليو( 23ـــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 22 - 

teaching thinking Association for supervision and curriculum 

development.   

65- Fisher, R. (2001). Teaching Children to Think. Nelson Thorns, 

United Kingdom: Oxford England press. 
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67- Gearghiade, C.(2004)." Brain Friendly Techniques:  Mind Mapping" 

School Library Media Activities Monthly, 21(3). 

68- Green, S. (2001) .Using evidence in practical science:  children's 

thinking Journal of  Primary Science Review,  69, pp. 23-
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71- John Langrehr.(2008).Learn think basic exercises in the core 
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