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أ  

  

  داء ـــــاإله
  
  
   األول محمد الى معلم البشرية
  

  .الى أرواح الشهداء الميامين، الذين رووا بدمائهم الطاهرة ثرى وطننا الحبيب
  

 وجزاه رحمته وأسكنه فسيح جنانه،واسع  اهللا ب الطاهرة، تغمدهيالى روح والد
  . الذي غرس في قلبي حب العلم و المعرفةعنا أعظم الجزاء، فهو

  
  الى أمي الحنون الغالية ، حفظها اهللا ورعاها و أطال في عمرها

  
  األعزاء غسان وعلي وماجد وهشام ومحمود وحسن وأختي الغاليةيتاخوالى 

   وجميع أقاربي حفظهم اهللا ورعاهم، وأخوالينجوى
  

  الى كل من علمني و أرشدني و ساعدني و لو بالنزر اليسير
  
  

  أهدي عملي المتواضع
  



ب  

  شكر وتقدير 
القاهر الظاهر الملك الحق المبين، ال يخفى على سـمعه خفّـي             الحمد هللا القوي المتين،   

وقـضى القـضاء     ة السالطين، ذل لكبريائه جبابر   وال يغرب عن بصره حركات الجنين،      األنين،
بحكمه، وهو أحكم الحاكمين، أحمده حمد الشاكرين وأسأله معونة الصابرين ، وأشهد أن ال الـه                
اال اهللا وحده ال شريك له في األولين واآلخرين، وأشهد ان محمداً عبده ورسوله المصطفى على                

  وبعد ... العالمين 
َرب أوزعني أن أشكر[: قال تعالى َُ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ َ نعمتك التي أنعمت عيل وعىل والدي وأن أعمل ِِّ َ َ ََّ ْ َْ َ َّ َ َ َ َ َ َْ َ َْ َ َ َِ ِ َِّ ْ َ

َصاحلا ترضاه وأدخلني برمحتك يف عبادك الصاحلني ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ُ ََ ِ َ ْ َ ِْ ْ َ َ َ      }19:النمل{] ً
تمـام هـذه الرسـالة،    إعلى ما وفقني اليه مـن     الحمد هللا سبحانه وتعالى جل في عاله،      

أ التقدير واالعتراف بالجميل أتقدم بأسمى آيات الـشكر والعرفـان لكـل مـن               وانطالقاً من مبد  
أستاذي ومشرفي معالي وزير    : مل المتواضع ، وأخص بالذكر كل من        ساعدني في اتمام هذا الع    

، الذي كان لي نعـم       ورعاه محمد عبد الفتاح عسقول حفظه اهللا     /األستاذ الدكتور التربية والتعليم   
  .بداه من نصح وتوجيهأكره على ما بذله من جهد وما شأالمرشد والموجه، ف

فتحيـة  / الـدكتورة الفاضـلة     : وأتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة       
 لتفضلهما بمناقشة الرسالة وتنقيحهـا،      محمد سليمان أبو شقير   / صبحي اللولو، والدكتور الفاضل   

 .ال مشوار بحثيكما أشكرهما على ما قدماه لي من نصح ومشورة طو
لى جميع األساتذة في قسم مناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم          إأتوجه بالشكر   كما  

 .لى جميع السادة المحكمين لما قدموه لي من نصح وتوجيه ومشورةإبالجامعة االسالمية، و
والشكر موصول لكل من ساعدني في تطبيق أدوات الدراسة في المدارس الثانوية مـن              

 .ين ومعلماتمعلمو مديراتورين مدي
خوتي األعزاء، لما قـدموه     أوالدتي الغالية و  ى  لإ  والعرفان الشكرأسمى آيات   كما أتقدم ب  

  .دعمهم الالمحدودلي من مساندة وتشجيع على مواصلة دراستي بدعواتهم الصادقة و
ـ        ة كما أشكر الصديقة مها المصدر لما قدمته لي من مساعدة أثناء طباعة البحث، والزميل

تمـام  إى كل من ساعدني فـي       سها أبو غزال، لما قدمته لي من مساعدة في تطبيق الدراسة، وإل           
 .لو بالقدر اليسيرهذه الرسالة و

  . كل شكر وتقدير يهؤالء من ذكرتهم من أصحاب الفضل، ومن غفلتهم من غير قصد فلهم من
  

  واهللا من وراء القصد
  الباحثة

 فاطمة سليمان سلمان المصدر



ج  

   دراسةملخص ال
 الواجب تضمينها فـي     االتكنولوجيفي  تحديد أهم مهارات التفكير      إلى   هدفت هذه الرسالة  

الكشف عن مدى تضمينها في كتـاب التكنولوجيـا         ، و كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي    
ـ   ، و للصف العاشر  رات امعرفة مدى اكتساب الطلبة لتلك المهارات عن طريق استخدام اختبار مه

  :تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي و .االتكنولوجيفي التفكير 

 ؟المتضمنة في كتاب التكنولوجيا للصف العاشـر األساسـي   االتكنولوجيفي ما مهارات التفكير   
  ؟وما مدى اكتساب الطلبة لها

  -:ويتفرع من السؤال السابق األسئلة الفرعية التالية

 الواجب توافرها في كتاب التكنولوجيا للـصف العاشـر         االتكنولوجيفي  ما مهارات التفكير     . 1
 ؟األساسي 

فـي   لمهارات التفكير     كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي     ما مدى تضمن محتوى    . 2
  ؟االتكنولوجي

  ؟ا التكنولوجي في لمهارات التفكير األساسيما مدى اكتساب طلبة الصف العاشر . 3

  األساسـي اكتساب طلبة الصف العاشر في متوسط ،إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة      . 4
 ؟) أنثى،ذكر(الجنسلمتغير  تعزى ،ا التكنولوجي فيلمهارات التفكير

 واتبعـت   ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصـفي التحليلـي          
  -:الخطوات التالية

 ب التربـوي  ، من خالل االطـالع علـى األد       االتكنولوجيفي   قائمة مهارات التفكير     إعداد -
 ثم عرضها على محكمين متخصصين في مجال        ،الدراسات السابقة المرتبطة بالتكنولوجيا   و

 هم للتوصل األخذ بآرائ تم  ، و تكنولوجيا التعليم في صورتها األولية     و مناهج وطرق التدريس  
  .مهارة ) 12(التي تشمل  والصورة النهائية للقائمةإلى 

ولوجيا للصف العاشر األساسي فـي ضـوء مهـارات        أداة تحليل محتوى كتاب التكن     إعداد -
التأكد مـن صـدق التحليـل    ، وتلك القائمةتحليل المحتوى في ضوء ، و التفكير التكنولوجي 

عبـر   و  عبر األشخاص  ا عن طريق معامل االتفاق    ثباته ثم حساب    ،بعرضه على المحكمين  
  .مقبولة وهي نسبة )%92 (ثبات التحليل بين المحللين معدل  فبلغ ،الزمن

تم التأكد من صـدقه     ، و فقرة) 40(يضم   ،االتكنولوجيفي  رات التفكير   ا بناء اختبار لقياس مه    -
 والتأكد من ثباتـه عـن   ،عن طريق االتساق الداخلي، و عن طريق المحكمين المتخصصين   



د  

 -مل ألفا كرونباخ، وعـن طريـق معادلـة كـودر          امع، و ة النصفية ئالتجزكل من   طريق  
وهي نسبة عالية تطمئن الباحثة لتطبيـق       %) 91.6(لغ معدل الثبات     وب ،21 ريتشارد سون 

  .االختبار على عينة الدراسة

 أما عينة الطلبة فبلغت     ،وشملت عينة الدراسة كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي       
  .طالبة من المدارس التابعة لمديرية الوسطى  وطالباً) 516(

  -:يةالنتائج التال إلى وقد توصلت الدراسة

أظهـرت نتـائج تحليـل      ، و مهـارة ) 12( تشمل   االتكنولوجيفي  أن قائمة مهارات التفكير      -
 عدم توازن النسب المئوية لتكـرارات    ،االتكنولوجيفي  ء مهارات التفكير     في ضو  ،المحتوى

 التركيـب،  ، المقارنـة ، التفسير، التحليـل   ،المالحظة (:مهارات  التفكير التكنولوجي التالية    
 وهي على   ،) التقييم   ، االستنتاج ،التحكم و  الضبط ، الربط ،التنبؤ، توليد المعلومات   ،التصميم

ــب  ،%2.47 ،%2.47 ،%5.44 ،%5.19،%1.98،%14.11،%22.28،%29.7(:الترتي
3.96%،7.42%،2.72%،2.22(%.  

تقان الـذي   هو دون مستوى اإل    و ،%)47.51( أوضحت الدراسة أن متوسط درجات الطلبة        -
تدني مستوى   إلى    ما يشير  ،%)75( وهو   ،ي دراسات سابقة وتبنته الباحثة    حدده الباحثون ف  

  . عند عينة الدراسة عن المعيار المقبولا التكنولوجي فيالتفكير مهارات
 لدى  االتكنولوجيفي   في متوسط اكتساب مهارات التفكير       ،حصائيةإوجود فروق ذات داللة      -

ذ بلـغ متوسـط     إ ؛نـاث نس لصالح اإل   الج متغير إلى   عزىتطلبة الصف العاشر األساسي     
   %).16.72(في حين بلغ متوسط درجات الطالب %) 21.16(درجات الطالبات 

  :و قد خرجت الدراسة بالتوصيات التالية
ـ فـي    بحيث يتضمن مهارات التفكيـر       ،عادة النظر في منهاج التكنولوجيا    إ -1 ، االتكنولوجي

  .يف التركيز على المهارات التي تم تناولها بشكل ضعو
العلوم التطبيقية على الجانب العملي، الـذي        و  ضرورة االهتمام بتركيز منهاج التكنولوجيا     -2

الذي يتطلب زيـادة فـي      ، و ينمي مهارات التفكير عند الطلبة من خالل الممارسة العملية        
  .الوقت المناسب المخصص لتعليم ذلك المقرر الدراسي

اسـتراتيجيات التـدريس، وباسـتخدام       و طرق ضرورة االهتمام بتعليم الطلبة من خالل        -3
  .البرمجيات التعليمية التي تعمل على تنمية مهارات التفكير التكنولوجي عند الطلبة

 وتدريبهم علـى    ، عقد ورش عمل لتوعية المعلمين باالتجاهات الحديثة في طرق التدريس          -4
 .تعليم مهارات التفكير المختلفة
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  الفصل األول
  خلفية الدراسة

  :مـقدمـة

 لقد شهد الربع األخير من القرن الماضي تطوراً هائالً فـي مجـال المعرفـة العلميـة                
التي تضخمت في وقتنا الحالي حتى أصبحنا نعـيش فـي          ، و التكنولوجية في شتى مناحي الحياة    و

التكنولوجيـة  نفـسها      و رضت المستحدثات العلمية   وف ،التكنولوجي و عصر االنفجار المعلوماتي  
  . سواء كانت تلك المجتمعات متقدمة أو نامية أو متخلفة،على كافة المجتمعات العالمية المعاصرة

 قـادرة علـى     ،لذا فإن التعامل مع تلك المستحدثات يتطلب عقلية سليمة واعية وفعالـة           
 لذا يفتـرض  ؛يلة األمد حول المستقبل القادم ولها رؤية طو،التفكير بعمق في المشكالت المستجدة    
تزويـده بمقومـات     و  الجيل الحالي  إعداد االهتمام ب  ،الرقي و من  أي أمة مدركة لمتطلبات التقدم      
  . والتعامل مع المواقف الحياتية الشائكة ،النجاح لمواجهة التطورات الحديثة

  التقـدم التكنولـوجي    جانـب  إلـى    هنا تبرز الضرورة الملحة لالهتمام بالتقدم الفكري      و
، ألن األفكار البناءة المنتجة في أي أمة من األمم هي أعظم ثروة تنالهـا فـي حياتهـا           ؛  العلميو
  أما الثروة الماديـة ،أعظم هبة يتسلمها الجيل من سلفه في أمة تتسم بعراقتها في الفكر المستنير            و
 فإذا دمـرت    ،وقف على األفكار  المخترعات الصناعية فإن االحتفاظ بها يت      و االكتشافات العلمية و

 أما اذا تداعت    ، فسرعان ما يمكن تجديدها    ،ثروة األمة المادية وما دامت محتفظة بثروتها الفكرية       
ترتـد   و وظلت األمة محتفظة بثروتها المادية فسرعان ما تتضاءل هـذه الثـروة        ،الثروة الفكرية 

  )28: 2003عفانة، وعبيد. (نحسارحالة اال إلى األمة

أهمية التفكير في تمكين الفرد من خوض مجاالت التنافس التي يتطلبها النجـاح              وتتجلى  
 تزويـده بطـرق   ، و ه  لمواجهة المشاكل االجتماعية  بحكمة ومـسؤولية        إعداد، و في هذا العصر  

تدريبـه علـى    ، و المتغيرات المتـسارعة   و  التفكير العلمية الالزمة للتكيف مع األحداث      أدواتو
  .للوقاية من التأثر السريع بأفكار اآلخرين؛ النقد وعمليات التحليل

متطلبـات هـذا     و األداة الالزمة للتعامل مع مقتـضيات      و  التفكير الركيزة األساسية   ويعد
 الذي جعل التواصل بين النـاس       ، وما يصاحبه من تطور مستمر في وسائل االتصاالت        ،العصر

، فكير ملياً قبل أن يخطو أية خطوة       الت اإلنسان مما يفرض على     ، في غاية السهولة والسرعة    أمراً
وهنا يأتي الـدور    .  الرقي للفرد والمجتمع   و  وتفكيراً مستنيراً لتحقيق التقدم    ،يتطلب وعياً شامالً  و
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 ومن بينهـا المنهـاج يجـب أن    ، من خالل أدواتها المتعددة ،ن التربية إ إذ   ؛المثمر للتربية  و الهام
  )4: 2005،إبراهيم (. التفكير السليم المتعلمين مقوماتإكساب في ،تكون قوة فاعلة

 ومن الواضح أن عصر التغيرات المتسارعة يفرض على المربين التعامل مـع التربيـة             
 ومستمرة مع اإلنسان كضرورة لتـسهيل تكيفـه مـع        ،التعليم كعملية ال يحدها زمان وال مكان      و

فكيـر فـي المواقـف    الت ووهذا يستدعي تعليم مهارات استخدام المعرفـة      ؛  المستجدات في البيئة  
  )12: 1999جروان،. (الجديدة

أن النظـام  ومن هنا تبرز ضرورة االشارة الى مدى تأثير التعليم في حياة اإلنسان، حيث  
يعمل على تحقيق هدف التربية المتمثل      ، و التعليمي هو أهم المؤثرات على األفراد في أي مجتمع        

المهارات الحياتية الالزمـة للتكيـف مـع        إلكسابهم  ؛  في تنمية جميع جوانب الشخصية اإلنسانية     
 وتطويرها في سـبيل     ،إعادة النظر في المناهج التعليمية     إلى    كانت الحاجة ماسة   ؛بيئتهم المحيطة 

في والمالئم  ويمكن إحداث التغيير الالزم      ، المتالحقة  المتعلم لمواجهة تلك التغيرات العالمية     إعداد
مفهوم التعليم  حيث إن    مفهوم العملية التعليمية برمتها؛       من خالل اعادة النظر في     النظام التعليمي 

 إلـى   بل تحـول   ، فلم يعد مجرد معلومات تحشى بها عقول الدارسين        ،قد اختلف في هذا العصر    
 التكنولوجيـا،  و الالزمة للتكيف مع مجريات ثورة العلم     القدرات   و المهارات و إكسابهم المعلومات 

 في التركيز علـى تنميـة   م للمناهج الدراسيةهاز الدور ال بر  ومن هنا  ،هم لتطوير المجتمع  إعدادو
وضرورة االهتمام بإعـدادها وفـق رؤيـة    ، من خالل المواد الدراسية   عند الطلبة   عملية التفكير   
  . في جميع المستويات الدراسية المختلفة لديهم تنمية مهارات التفكيرشاملة تسهم في

تنمية التفكير لدى النشء انطالقاً من كـون        وتؤكد األهداف التربوية ألنظمة التعليم على       
 كمـا تتطلـب عمليـة    ،الممارسة والتفكير في مستوياته العليا ال ينمو بفعل العمر وإنما بالتدريب   

أن الطرق التقليديـة القديمـة كانـت      إلى   باإلضافة،النجاح في الحياة العملية قدرات فكرية عالية      
  )204،205: 2003 وجمل،الهويدي(. تناسب حجم المعرفة في ذلك الزمن

القيمة المـضافة المتجـددة التـي     و التعليم وما ينتج عنه من تعلم هو الثروة الفعلية     ويعد
 أحداثـه المواطن العربي الذي يواجه مستقبالً تتالحق        و األمان للوطن  و تشكل أحد حصون األمن   

 لـه   عـداد ن ثم فإن اإل   وم؛  التشابكات العنكبوتية  و  بالتعقد إحداثياتهية  وتنبئ     خط في مسارات ال  
 واستثمار كل   ، التفكير أنواع كل   شعا من خالل تفتيح نوافذ العقل وإن      اإلبداعيتطلب تنمية قدرات    

أقراص الليزر الذكيـة   و  وتقنيات األلياف الضوئية ،مصادر التعلم الناتجة عن تكنولوجيا الطباعة     
  ).13: 2003عبيد وعفانة،(
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يتحمل مسؤولية   و كبر في فهم طبيعة التغيرات الحالية،     كما يتحمل التعليم الرائد العبء األ     
يؤكد على أهمية البحث عن الحلول الـشافية للمـشكالت          ، و تحديد أبعاد التطورات المصاحبة له    

 يبحـث عـن   -التلقين و وليس التعليم الشكلي القائم على الحفظ    - لذا فإن التعليم الحقيقي      ،الناتجة
طاقات المتعلمين فـي اكتـساب       و إمكاناتو الستغالل قدرات ؛  االستراتيجيات الفعالة  و األساليب

ــسليمة ــر ال ــرق التفكي ــر ؛ ط ــروف الحاض ــة ظ ــة لمقابل ــديات ،الالزم ــة تح  ومواجه
  ).18 :2005،إبراهيم(المستقبل

الوسيط المفتـاحي ألن تتحـول       و  المنهاج المدرسي هو العامل المحوري     أنال شك    و  
 ويمثل المنهاج بكل ما يعنيه وما يحتويـه ومـا           ، البشري وسط مثالي لتنمية التفكير    إلى   المدرسة

مهارات ووجدانيات منظومة فرعية ورافـدا ثريـا فـي           و خبرات و يسعى اليه من تنمية معارف    
 كل ذلك يدفع الحوزة التربوية في       ، الشامل اإلنماءو منظومة متعددة األبعاد لحدوث عملية التنمية     

الذي ال يقتـصر    ، و المتجدد في سلم أولوياتها    و المستمرالعالم العربي لوضع العمل على التطوير       
  )12: 2003عبيد وعفانة،. (على المعرفة النصية 

 ،الفنون و النظريات في كافة العلوم    و االكتشافات و كما أن التطور المتسارع في المعارف     
 باًسـلو أ و  محتـوى  - أن يعمل المنهاج   ،يحتم على المنهاج المدرسي أن يكون متجدداً في معارفه        

أهمية أي مقـرر دراسـي فـي     وصبح وزن ي بحيث   ، على تنمية مهارات التفكير العليا     -تقويماًو
 تتمثل فـي قـدرات      ،المنهاج محكومة بما يقدمه من قدرة على تنمية مهارات عقلية أصيلة عامة           

 ،القيمي و طار االلتزام الخلقي  إاتخاذ القرارات الموضوعية في      و حل المشكالت  و التفكير التحليلي 
  )13: 2003عبيد وعفانة،.(وتنمية قدرات أنواع مختلفة من التفكير

 البالغ األهمية الذي يلعبه تعليم مهارات التفكير المتنوعة لدى الطلبة علـى             للدور ونظراً
 تنشئة مواطنين يمتـازون بالتكامـل مـن النـواحي     اختالف مراحلهم العمرية، والذي يتمثل في     

لهم القدرة على التفكير بمهارة عالية لتحقيـق أهـداف      و ،لجسميةا و الوجدانية و الروحية و الفكرية
، يتبلور لدى الباحثة الشعور بضرورة البحث في        االستعداد للحياة العملية بعد المدرسة    ، و مرغوبة

  . مجال تعليم مهارات التفكير، والتعرف على أهم المهارات التي ترتبط بمبحث التكنولوجيا 

في المقام األول فكراً، فليست التكنولوجيا مجرد آالت ومعـدات           تعدبما أن التكنولوجيا    و
 لحـل مـشكلة مـن       اإلنسانالوسيلة التي يخترعها     و أصل التكنولوجيا هي األداة   حيث إن   ؛  فقط

ن التكنولوجيا مرتبطة دائماً بعمليـة التنظـيم   إ لذا ف؛ وراءها فكرةأداة فإن  كل آلة أو   ،المشكالت
 الذي ينشأ في مناخ تعليمي      ،هي مرتبطة بالتفكير االبتكاري    و دة الفكرة العقلي العلمي المسبق لوال   

مكتبة ووسائل   و  من معامل  أبعادها ويحتاج لعملية تعليمية مطورة بكافة       ،بعيد عن الحفظ والتلقين   
تنمية عقلية المتعلمين الباحثـة      إلى    تهدف ،تعليمية وشبكات معلومات وبيئات تعليمية غير نمطية      
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، وربـط أركـان     اإلبـداعي دخال الفكر التكنولـوجي     عادة النظر في المناهج إل    إ و ،عن المعرفة 
  )155: 2002حسين،.( من كتاب وبرامج تعليمية بمهارات التفكير المختلفة،المنهج

 وتناول عدد منهم بالدراسـة تنميـة        ،ولقد تنبه عدد من الباحثين ألهمية موضوع التفكير       
 ، مـن التفكيـر    اً واحد اً فبعضها تناول نمط   ؛ك الدراسات  وتنوعت تل  ،مهارات التفكير لدى الطلبة   

،  التفكير البـصري   في  ) 2006مهدي،( و في التفكير المنظومي،  ) 2006أبو عودة، ( دراسة   :مثل
فـي التفكيـر فـي العلـوم        ) 2005ديـاب،  ( : مثـل  ،بعض الدراسات تناولت أكثر من نمط     و
ن تلك الدراسات أثر استخدام     يتضح م ، و  )2002،عياش(و) 2003السنكري،(  و )2004مطر،(و

الوسائل التكنولوجية على تنمية مهـارات التفكيـر المتنوعـة لـصالح             و الطرق المعدة المختلفة  
  .المجموعات التجريبية

الي فهي تحتاج   ومن المعروف أن المناهج الفلسطينية ما زالت في الطور التجريبي، وبالت          
 لمواكبة التطـورات    دات في مجال التعليم، وذلك    ة مع المستج  إلى عملية تطوير مستمرة، ومتزامن    

  .العلمية والتكنولوجية المتالحقة من جهة، وتلبية احتياجات الفرد والمجتمع من جهة أخرى

  -:تبلور احساس الباحثة بمشكلة الدراسة من عدة مبررات وهيقد لو

ي أهـم المهـارات      استشعار الباحثة بأهمية دراسة مهارات التفكير في التكنولوجيا، والبحث ف          -
  .التي ينبغي تنميتها من خالل منهاج التكنولوجيا

  . قلة الدراسات الفلسطينية التي تناولت البحث في مهارات التفكير في التكنولوجيا-

  دراسـة عـسقول    : مثـل  ،أوصـت الدراسـات الـسابقة      توصيات الدراسات السابقة، حيث      -
بعمليـات  وإثرائه  ضوء مهارات التفكير    بضرورة تطوير منهاج التكنولوجيا في     ،)2006(مهديو

  حيث أشارات نتائج الدراسـة ، التي تعمل على تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة،التفكير المختلفة 
 ضعف اهتمام محتوى منهاج التكنولوجيا للمرحلة األساسية بمهارات التفكير بدرجات متفاوتة          إلى  

فكير في محتويـات    تتضمين مهارات ال  أوصت بضرورة    و بنسب دون المتوسط بصورة عامة،    و
التوازن بـين منهـاج التكنولوجيـا ومهـارات          و  وبضرورة تحقيق التكامل   ،المقررات الدراسية 

  .التفكير

أهـم    علـى التعرف، و لذا كانت الحاجة ماسة للبحث في مهارات التفكير في التكنولوجيا         
مـدى تـضمين منهـاج      فـة   معر، و تلك المهارات التي ينبغي توافرها في منهاج التكنولوجيـا        

 ومدى اكتـساب    ، لمهارات التفكير في التكنولوجيا    - في صورته الحالية   - التكنولوجيا الفلسطيني 
  . ومن هنا برزت الحاجة لهذا البحث ،المتعلمين لتلك المهارات
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  :مشكلة الدراسة
  :    تنحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

ومـا   ؟المتضمنة في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسيلوجيا ما مهارات التفكير في التكنو 
  مدى اكتساب الطلبة لها؟

  -:ن السؤال السابق األسئلة الفرعية التاليةعويتفرع 

 ما مهارات التفكير في التكنولوجيا الواجب توافرها في كتاب التكنولوجيا للصف العاشـر        . 1
 ؟األساسي 

 لمهارات التفكير فـي     ا للصف العاشر األساسي    كتاب التكنولوجي  ما مدى تضمن محتوى    . 2
  التكنولوجيا؟

   لمهارات التفكير في التكنولوجيا؟ األساسيما مدى اكتساب طلبة الصف العاشر . 3

  األساسـي  في متوسط اكتساب طلبة الصف العاشر،إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة      . 4
  الجنس؟متغير تعزى ل،لمهارات التفكير في التكنولوجيا

  

  :لدراسةفروض ا
 مـستوى  إلى طلبة الصف العاشر لمهارات التفكير في التكنولوجيا  إكتساب  ال يرتقي مستوى      -

  .* %75االتقان 

 في اكتـساب طلبـة الـصف    ،)α ≥ 0.05( عند مستوىإحصائيةال توجد فروق ذات داللة    -
  . )ذكر،أنثى ( الجنسمتغير تعزى ل، لمهارات التفكير في التكنولوجيا األساسيالعاشر

  -:أهداف الدراسة
  -:تحديد األهداف التالية إلى تسعى الدراسة

تحديد مهارات التفكير في التكنولوجيا الواجب توافرها في كتـاب التكنولوجيـا للـصف           . 1
 . األساسيالعاشر

                                                
 . آراء السادة المحكميناستطالع  تم التوصل إلى هذه النسبة بناء على  *
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 التكنولوجيا للصف العاشـر   كتاب  معرفة مدى توافر مهارات التفكير في التكنولوجيا في          . 2
  .األساسي

، ومقارنتها مـع    ت التفكير في التكنولوجيا عند طلبة الصف العاشر       تحديد مستوى مهارا   . 3
  %.75مستوى اإلتقان المقترح لذلك وهو

الطالبات في اكتـساب مهـارات التفكيـر فـي           و معرفة مدى وجود فروق بين الطالب      . 4
 .التكنولوجيا

 أهمية الدراسة

 كتـاب فـي   توفر الدراسة قائمة بمهارات التفكير في التكنولوجيـا الواجـب توافرهـا              . 1
 قد تفيد القائمين على وضع المناهج في مراعاة تضمينها في محتوى كتـب              ،التكنولوجيا
 . أدوات الدراسةإعداد وقد تساعد الباحثين في ،التكنولوجيا

 قد تفيد الباحثين في مجـال  ،وتقدم الدراسة اختباراً لقياس مهارات التفكير في التكنولوجيا     . 2
   .نولوجيا ومعلمي التك،تكنولوجيا التعليم

 قـد تفيـد     ،توفر الدراسة أداة لتحليل المحتوى في ضوء مهارات التفكير في التكنولوجيا           . 3
  .طلبة الدراسات العليا في تكنولوجيا التعليم  والباحثين

تضمين مهـارات التفكيـر فـي التكنولوجيـا فـي كتـب       عن مدى تقدم الدراسة رؤية    . 4
 .وأهميتها بالنسبة لصياغة المنهاجالتكنولوجيا 

 حدود الدراسة

  األساسـي  التكنولوجيـا للـصف العاشـر   بناء أداة تحليل لكتاب   الدراسة على    اقتصرت
وحـدة  اختبار لقياس مهارات التفكير فـي        وعلى بناء    ،للفصلين األول والثاني في الطبعة األولى     

 واقتـصرت   ،كتاب التكنولوجيا للصف العاشـر األساسـي      الخوارزميات وبرمجة الحاسوب من     
 .م2009/2010 للعام الدراسي ،في المنطقة الوسطىاألساسي   طلبة الصف العاشرعلىالدراسة 

  

 مصطلحات الدراسة

 :مهارات التفكير في التكنولوجيا

 أنها عمليات عقلية مرتبطة بالحواس، ومتعلقة بـصورة ذهنيـة       بجرائياً  إوتعرفها الباحثة   
فـي المجـاالت الحياتيـة      التكنولوجية  المعرفة العلمية   التعامل مع    في    تعكس قدرة الفرد   ،بيئيةو
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 ،المقارنـة، التركيـب، التـصميم      ،المالحظة، التفسير، التحليل  ( لتحقيق غاية مقصودة قد تكون    
  ).االستنتاج، التقييم الربط، الضبط و التحكم، توليد المعلومات، ،التنبؤ

  :كتاب التكنولوجيا

 لتدريـسه   ،العالي فـي فلـسطين    التعليم   و هو الكتاب الدراسي الذي أقرته وزارة التربية      
  . م2006 / 2005للعام الدراسي ، لمبحث التكنولوجيا في مدارسها الحكومية

  :طلبة الصف العاشر األساسي

أنهـوا  ، و التعلـيم  و ن في المدارس التابعة لوزارة التربية     الطالبات المسجلو  و هم الطالب 
  .سنة) 16 -15( وتتراوح أعمارهم في العادة ما بين ،لصف التاسع األساسيا
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  يـــانـــل الثـــــالفص
  ريــــار النظـــطاإل

  التكنولوجيانهاج مهارات التفكري و عالقتها مب
  

 .اإلسالميالتفكير في الفكر  •

 . تعريفه وأهميته ومهاراته،التفكير •

 . تدريسهاوإجراءات تعليم مهارات التفكير •

  .مهارات التفكير في التكنولوجيا •
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  الفصل الثاني
   النظرياإلطار

  مهارات التفكير وعالقتها بمنهاج التكنولوجيا
 كما أنـه  ، ويأتي في أعلى مستويات النشاط العقلي ، التفكير من أعقد العمليات الذهنية     يعد

التفكير في   إلى   اإلسالميلقد دعا الدين    ، و المخلوقات سمة خاصة ميز اهللا بها اإلنسان على سائر       
 ،يتفكرون (: حيث وردت كلمة تفكير ومرادفاتها مثل      ؛في آيات كثيرة من القرآن الكريم     خلق اهللا     

  .مرات عديدة في القرآن الكريم  .....) ، يبصرون،يتدبرون

فـي  ، و  عامالً أساسياً في توجيه األفراد فـي الحيـاة اليوميـة           اإلنسانيكما يعد التفكير    
في اتخاذ القـرارات    ، و واقف العملية العادية  مساعدتهم على حل المشكالت التي تعترضهم في الم       

ه  في نهضة وتقدم األمـم علـى    ر  ولقد برزت أهمية التفكير ودو      ،المالئمة في األوقات المناسبة   
  وذلك لتنميـة قـدرات الطـالب المعرفيـة         ؛ضرورة األخذ به في عملية التعليم     ، و مر العصور 

  .تكنولوجية المهارية الالزمة للتكيف مع المستحدثات العلمية والو

 التفكيـر فـي الفكـر       :ويتناول هذا الفصل عملية التفكير من عدة محاور رئيسة وهـي          
تعليم مهارات  وكذلك   ،إلخ... ومهاراته   ، وأنماطه ،مستوياته، و  مفهوم التفكير  ،اإلسالميالتربوي  

  .مهارات التفكير في التكنولوجيا، والتفكير
  

   اإلسالميالتفكير في الفكر 

  :ر في القرآن الكريم التفكي:أوالً

 فقد جاءت آيات ،التدبر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة و بالتفكراهللا لقد أمر 
َقل هل يستوي األعمى والبصري أفال [ : كقوله تعالى،التفكر في خلق اهللا إلى كثيرة للدعوة َ َ ُ ِ َ َ ْ ََ ْ ََ ِ َ ْ ْ ُ
َتتفكرون ُ َّ َ َ ُكذلك يبني[وقوله تعالى  ، }50:األنعام{] َ ِّ َُ َ ِ َ َ اهللاُ لكم اآليات لعلكم تتفكرون َ ُ ْ َ َُّ ُ َُ َ َ َّ َ ََ ِ َ [

َأومل يتفكروا يف أنفسهم ما خلق اهللاُ الساموات واألرض وما بينهام [: وقوله تعالى، }219:البقرة{ َُ َ َ َْ َ ْ َّ َ ْ ُ ََ َ َ َ ََ ْ ََّ ِ َِ َ ِ َ َُ َِ ْ َ
َإال باحلق وأجل مسمى وإن كثريا من الناس بلق ِ ِ ِِ ِِ ٍَّ َ َ َ ًَ َ َّ ِِّ ِ َ ُ َ َ َاء رهبم لكافرونَّ ُ ْ ِّ َِ َِ َ   .  }8:ُّالروم{] ِ

التفكيـر والـدعوة     و  زاخر بالعديد من التناوالت لمفهوم الفكر      اإلسالمي التراث   إنكما  
 آية تدعو   129 و ، آية تدعو للتذكر   269 و ،التأمل و  آية تدعو للتدبر   168 ففي القرآن الكريم     ،هايإل

النـواميس   و اهللا  التدبر في خلـق      و التفكر و قل الع إعمالاإلسالم إلى    وهذا يؤكد دعوة     ،للنظر
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 من أجل اكتشاف سنن الخـالق سـبحانه         اإلنسانألنها وسائل   ؛  التبصر بحقائق الوجود   و الكونية
ومن ذلك دعوة القرآن الكريم     ،  عبادته   و وتطويعها لعمارة األرض   ،وتعالى في الكون والخلق   

ما وذلك ك ،   )2000:16النذير، و الكثيري(اس  الحو و التبصر باستخدام العقل   و  عقله عمالإلللفرد  
ٍوسخر لكم ما يف الساموات وما يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك آليات لقـوم [: قوله تعالى في   ْ ُ ً َ َ ََ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ ْ َ ََ َِ َ َ ِ ِ َِّ ْ ََّ ِ َ َ ُ

َيتفكرون ُ ََّ َ     }13:اجلاثية{] َ

التفكير،  و اإلدراك مركز    بالعقل الذي هو   ،نسان على سائر المخلوقات   اإل وقد ميز اهللا    
مساعدته في عمارة حياته الدنيا، وذلك بسبب قدرته علـى   ووسخر له جميع ما في الكون لخدمته    

  .  كما جاء في اآلية السابقةالتفكير

 ،الـصواب  و الحـق  إلـى    تحريره للوصول  و اهتم بتنظيم الفكر البشري   اإلسالم  كما أن   
 ، الفكر في التأمـل    إعمال ثم   ، ثم شحذ الحواس   ، مبدأ التجرد  : وهي ،وجرى ذلك وفق عدة مبادئ    

 . عليهـا  واإلصـرار  ثـم التمـسك بالنتـائج        ،التأمـل  و ثم القيام بعملية االستنتاج مـن الفكـر       
  ).36: 1983الشرباصي،(

 إلى النتائج التي تؤدي إلى  في التوصل، لعقلهاإلنسانعلى استخدام اإلسالم كما حرص 
 إلى  أخذ بيدهوإنما ، الدين الحقيجبره على لم ،هو اهللا  ومعرفته بأن هذا الكون له خالق واحد

ِال إكراه يف الدين [ : ويتضح ذلك في قوله ،الطريق الصحيح من خالل وسائل التفكير السليم ِّ ِ َ َ ْ ِ َ
ِّقد تبني الرشد من الغي ُّ ََّ َ َِ ُ َ ْْ َ     }256:البقرة{] َ

 حيث ؛ تارة أخرىإليهم  وباالحتكا،القرآن الكريم يوقظ التفكير بالتمثيل تارةو
التنويه  والعلم والفكر وأن القرآن الكريم لم يقتصر على تقدير العقل) 1980:15الحوفي،(أورد

التصوير للتدليل  و بل اعتمد في كثير من آياته على التمثيل،السخرية من الجهال وبأقدار العلماء
َّولقد رضبنا للن[ كقوله ،درتهوقعلى وحدانية اهللا  َ ِْ ْ ََ َ َ ْاس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم َ َ ُْ َّ َ َ ِّ َُ ْ ٍَ ُِ ِ ِ َِ َ

َيتذكرون ُ ََّ َ    }27:ُّالزمر{] َ

 التفكير إلى ولقد جاءت كثير من األحكام الشرعية في القرآن الكريم مقرونة بالدعوة
العلم  إلى على أوامر ونواه بالدعوة و، القرآن الكريم على أحكام شرعيةىالتدبر، فكثيراً ما قفَّو
  ليستبين الناس ما فيها من خير لهم أفراداً،المعرفة بحكمتها، والتفكير في آثارها، وأسرارهاب
هو العليم بنفوسهم والخبير بما يالئم  وقد فرضها عليهم  وليزدادوا يقيناً بأن اهللا ،جماعاتو

. الحق ألنها تصرف عن ؛أهوائهم إلى أال يحتكموا فيما أمرهم أو نهاهم، و ويصلح لهم،طباعهم
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ُيسألونك عن اخلمر وامليرس قل فيهام إثم كبري ومنافع [: مثل قوله ، )38: 1974الحوفي،( َ َ َِ ِ َِ َ ٌ ْ ْ ْ ٌَ َِ َِ ْ ْ ُ ُِ ِ ِ َ َ ِ َ َ َ
َللناس وإثمهام أكرب من نفعهام ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبني اهللاُ لكم اآلي ُ ِّ ُ ُ َ ْ َ َُ ُِ َ ََ ُ ُ ُ ُْ َُ َ َ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ْْ ِْ َِ ْ ََّ َ َِ ِات َُ

َلعلكم تتفكرون ُ َّْ َُ َ َ َّ ِيف الدنيا واآلخرة  * ََ َِ ََ َ ْ ُّ    }220-219:البقرة{] ِ

 الفضيل بن اإلسالميخ  كما حدث مع ش،سواء السبيل إلى التفكير قد يهدي صاحبهو
َأمل يأن للذين ["  سمع مرة تالياً يتلو قوله ، و فقد كان الفضيل شاطراً يقطع الطريق،عياض ِ َِّ ِ ْ َ ْ َ َ

َآم ِنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهللاَِ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ  ،خربة إلى  فآواه الليل، بلى يا رب قد آن:قال، }16:احلديد{] ُ
 ففكر كيف أنه يسعى بالليل في ، يخافون السير ليالً حتى ال يقطعهم فضيل،فسمع فيها سابلة

: 1998السويدي،.(تاب ف، ليرتدعإليهم وقوم من المسلمين يخافونه،و رأى أن اهللا ساقه ،المعاصي
193(  

 : مثـل  ،اإلسـالم  سبباً في دخول الكثيرين في        كانا ،التأمل في آيات اهللا    و كما أن التفكير  
اإلسـالم  نه قرأ كثيراً عـن      إ ،إسالمهيقول في حديثه عن كيفية      ،  باري. القس األمريكي مارك د   

 ،ترك شيئاً في هذه الحيـاة ن القرآن الكريم لم ي أ و فوجد انه الدين الحق،    ،وتأمل وفكر  ،معجزاتهو
عقـل   و نتأمل لنعي ما فيه بقلـب يبـصر،  أن فقط علينا ،المستقبل وتحدث فيه عن الحاضر  و الإ

  )125-122: 1998حامد،( .يعي

نه فريضة  أعلى  اإلسالم  التفكير في   ) 8: 1980محمود،( و )91: 1971السايح،(يتناول  و
هـو العقـل    اإلسالم  منها أن العقل الذي يخاطبه      يتبين  ، و تقررت باآليات القرآنية الداعية للتفكير    

 ويتبـصر  ، ويـوازن بـين األضـداد     ، ويميز بين األمور   ،يدرك الحقائق  و الذي يعصم الضمير،  
  .الضالل  وهو ما يقابل العنت، وويتدبر

  

  :التفكير في السنة النبوية الشريفة: ثانياً

 وقد اعتبر ذلك ،في بديع خلقه و،التفكير في آيات اهللا  إلى دعت السنة النبوية الشريفة
َالذين [:  قال في قوله  أن الرسول -رضي اهللا عنها- فعن عائشة ،من أفضل العبادة ِ َّ

َيذكرون اهللاَ قياما وقعودا وعىل جنوهبم ويتفكرون يف خلق الساموات واألرض ربنا ما خلقت  َ َ َ َ ُْ َ ْ َ َُ َ ْ َّ ُ َ ْ ً َ ُ ََّ َ َ َ ُ َ َ ً ُ َِ َ ِ َِ ِ ِ َ ََّ َ ِ ِ ُ ْ
ًهذا باطال َِ َ ِ سبحانك فقنا عذاب النارَ َّ ََ َ َ َْ ِ َ َ َ ابن () لم يتفكر فيها وويٌل لمن قرأها(  }191:آل عمران{] ُ

  )662: 1،ج1988كثير،
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التفكر في الكون وما فيـه،      ر  ـاعتب رسول  ـالأن  ) 142: 2003العمري،(قد أورد   و
روي  و )دة كتفكر ال عبا  ( :، بل هي أفضل العبادات، فقال       اهللا   إلى   عبادة يتقرب بها المسلم   

 حدود التفكير فيمـا      وقد حدد الرسول     ،)تفكر ساعة خير من عبادة سنة     (  :أنه قال  عنه  
  )314: 4،ج1987القرطبي،( .عدا التفكير في ذات اهللا 

ن ألنمـاط   يالمـسلم و استخدام الرسـول     إلى   )200-196: 1998السويدي،(تشير  و
التفكيـر  ، و التفكيـر االسـتداللي   ، و التفكير الناقـد  و،   التفكير االبتكاري  :متعددة من التفكير مثل   

  . والتفكير على المستوى التصوري،الجماعي

 أساليب تساعد على تحسين التفكيـر عنـد         ،كما استخدم معلم البشرية األول الرسول       
  -:الفرد منها

  .االنفعالية للفرد والفسيولوجية وتحسين الظروف المادية. 1

  .تحسين التفكير إلى الهدوء، يؤدي واحية التهوية ومن ن،تحسين ظروف العمل. 2

  .تنظيم الوقت يساعد على تحسين التفكير. 3

  .دراسة األخطاء الشائعة التي قام بها السابقون ألخذ العبرة. 4

  

  :التفكير عند علماء المسلمين

 استعينوا علـى    : في قوله  – رحمه اهللا    - الشافعي اإلمامويظهر تعريف التفكير من كالم      
، العبادة عمل الجـوارح ، و وهذا ألن الفكرة عمل القلب   ؛ وعلى االستنباط بالفكرة   ،الم بالصمت الك
أن  إلـى     حينمـا يـشير    - رحمه اهللا  - ومن حديث ابن قيم الجوزية     ،القلب أشرف من الجوارح   و

 ما ال يوقعه العمل المجرد، فإن التفكر يوجب له مـن انكـشاف              اإليمانالتفكر يوقع صاحبه من     
 التأمـل،  و النظـر، ، و التفكـر ، و  التذكر : ومن أبرز عمليات التفكر عند ابن القيم       ،مورحقائق األ 

  )17: 2000النذير، والكثيري.(االستبصار والتدبر، واالعتبار،و

 لقد سبق ابن القيم واضعي علم نفس التعلُّم ؛حيث أوضح العالقة الرابطة بـين الفكـر               و
على ذلك أدلة من أقوال السلف منها ما جاء عن الحـسن            وأورد   ، وبين أنها عالقة وثيقة    ،التعلُّمو

بـالتفكر علـى التـذكر       و ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكـر        : ( البصري حيث قال  
  الطريقة الجيدة في كسب العلـم      -رحمه اهللا - ثم بين    ،...)ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة    

  ) 240: 2003البريثن،.( الرجال مالقاة والتذكر والتفكر ونها بالمناقشةأو
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  ويـشير ،ن األوائل خطـوات التفكيـر العلمـي الـصحيح       ولقد استخدم العلماء المسلم   و
 العلماء العرب عرفوا في أسلوبهم وتفكيرهم العلمـي، مـا يـسمى    أن إلى   )1962:38منتصر،(

مي تميز بالدقـة     العل أسلوبهمن  أ، و بالطريقة العلمية، التي يظن أنها من مبتكرات العصر الحديث        
 ومن أمثال أولئـك العلمـاء ابـن         ، والسالمة في االستنتاج   ،الوضوح في العرض  ، و في التفكير 

 وغيرهم الكثيـر    ، وجابر ، وابن خلدون  ،الرازي، و الخوارزمي، وابن سينا   و ابن النفيس، ، و الهيثم
  .مم ال يتسع المجال لذكرهم 

 العقـل  إعمـال و التفكـر على  الحث   و ،بالتفكيراإلسالم  مما سبق يتبين لنا مدى اهتمام       و
 ممـا يعـزز     ، فهي تدل على وحدانية الخالق     ،في نواميس الكون  ، و التأمل في خلق اهللا    و والتدبر
 وجاءت تلك الدعوة من القرآن الكريم       ،اإلسالم إلى    ويهدي غير المسلمين   ، عند المسلمين  اإليمان

 خطوات التفكير السليم والمنهج العلمي      باعإتربت علماء المسلمين األوائل على      ، و والسنة النبوية 
 وهنا يتضح   ، الغرب بمئات السنين   إليها قبل أن يتوصل     ،التزود بالعلم  و في البحث عن المعلومات   

ـ  وفهم آلية توظيفه للتفكير في تنمية العملية التعليم        اإلسالميالتراث   إلى   لنا مدى أهمية العودة     ةي
  .تحقيق أهدافهاو

  

  التفكير

  :يرتعريف التفك

 أي أعمـل  ،فـي األمـر  ) فَكْـراً   و فكْراً_ فَكَر  ( التفكير في اللغة مشتق من كلمة        :التفكير لغةً 
التـدبر بطلـب     و الفكْر بكسر الفاء جمع أفكار أي تردد الخـاطر بالتأمـل          ، و تأمله و الخاطر فيه 

ـ     ، و )591: 1984األعالم، و المنجد في اللغة  ( المعاني   رتَّـب   و ل فيـه  فَكَر في األمر أعمل العق
 .حلهـا  إلـى    عمال العقل في مشكلة للتوصل    إالتفكير هو    و مجهول، إلى   بعض ما يعلم ليصل به    

  ).698: 1972،المعجم  الوسيط(

  :التفكير اصطالحاً

 نتيجة االختالف في االتجاهـات التربويـة        ،لقد وردت تعريفات متعددة ومتنوعة للتفكير     
  : ومن هذه التعريفات ما يلي،والنفسية

تتمثل في   ،التفكير بأنه مفهوم معقد يتألف من ثالثة عناصر       ) 40 :2003،سعادة( ف  عر 
 إلـى  باإلضـافة  ،األقل تعقيداً كالفهم والتطبيق   ، و  حل المشكالت  : مثل ،العمليات المعرفية المعقدة  

  مـع تـوافر االسـتعدادات الشخـصية كـالميول          ،معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع     
  .االتجاهاتو
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إلـى   وتهدف ،أنه عملية عقلية تثيرها مشكلة    بتعريفاً للتفكير   ) 6: 2005،  إبراهيم( م  وقد 
في نشاط الفرد عند مواجهة مشكلة ال تمكنه         وتعتمد على قدرة الفرد العقلية العامة، ويظهر       ،غاية

  . حل فوري لها إيجادخبراته السابقة من 

نية التي يتم بواسطتها الحكـم علـى        بأنه العملية الذه  ) 23: 2003عبيد وعفانة، (ويعرفه  
ما يجعل التفكير عامالً     الشيء والمعلومات السابقة عنه، ل      من خالل الربط بين واقع     ،واقع األشياء 

  .مهماً في حل المشكالت

 عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقـوم بهـا            ، في أبسط تعريف له    ،والتفكير
اللمـس  :  وهـي  ،ه بواحدة من الحواس الخمـس أو أكثـر        الدماغ عند تعرضه لمثير يتم استقبال     

 ). 33: 1999جروان،  (.ذوقتال والشم والسمع ووالبصر

 )المهـارات  (فيرى أن التفكير عبارة عن مجموعة من العمليات       ) 6: 2003زيتون،(أما  
  سؤال أو حل مشكلة أو بناء معنى أو التوصل         إجابةالعقلية التي يستخدمها الفرد عند البحث عن        

 قابلة للتعلم مـن خـالل معالجـات تعليميـة     )المهارات( وهذه العمليات ،نتائج أصيلة جديدةإلى  
  .محددة

 وذلك لتكوين   ، المعالجة الذهنية للمدركات الحسية    : أن التفكير هو   (Beyer,1984,45)يرى   و  
  .صدار حكم حولها إنقدها أو ، واألفكار

لعملية الذهنية التي يتفاعل فيها المتعلم مع       التفكير على أنه ا   ) 11: 2004غباين،(ويتناول  
 وينتج منها األفكار ويحللها ويحاكمها ويعيد تنظيمها وترميزهـا     ،الخبرات التي تواجهه   و المواقف

  .لكي يدمجها في بنائه الذهني

التفكير هو نشاط يقوم فيه الدماغ بدمج المعرفة الجديدة مع الخبرات السابقة ومعالجتها              و
 (Kirby,1999).ى الفرد متصالً مع اآلخرينفي العقل ليبق

 قد يكـون الفهـم، أو اتخـاذ    ،التفكير هو التقصي المدروس للخبرة من أجل غرض ما      و
دي . (  أو الحكم علـى األشـياء أو القيـام بعمـل مـا             ،أو حل المشكالت   ،قرار، أو التخطيط  

  )41: 2001بونو،

ز التـي تعكـس العمليـات العقليـة      يقوم على استخدام الرمواً معرفياًالتفكير نظام ويعد  
  ومادة التفكير األساسـية هـي المعـاني      ،أو بالتعبير الرمزي  ،الداخلية، إما بالتعبير المباشر عنها    

  ).8: 2005ابراهيم،(المدركات  والمفاهيمو
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التفكير بأنه المعالجة العقلية للمدخالت الحسية، وذلـك لتـشكيل        ) Costa(ويعرف كوستا 
 .الحكـم عليهـا    و  بـإدراك األمـور    -من خالل هـذه المعالجـة     -وم الفرد   بالتالي يق ، و األفكار

  ).11: 2005،إبراهيم(

 جديدة أو بحث    لية يقوم بها اإلنسان لبناء معانٍ     عليه تستخلص الباحثة أن التفكير عملية عق       و     
،  وذلك من خالل تنظيم خبراته واستعادة المدركات الحسية علـى نحـو معـين              ،مواضيع معينة 

  . أحكام ونتائج جديدة  إلى ط بين هذه المعلومات للوصولالربو

 ؛)أي التفكير ( عن غيره من الكائنات الحية األخرى في هذه الميزة           اإلنسانبذلك يختلف   و
 مـستوى التجريـد   إلـى     وال يرقى  ، الفطري عند الحيوان يرتبط بما هو حسي       اإلدراكحيث إن   

الخبرات السابقة   و القدرة على الربط بين المعلومات     وليس لديه    ،اإلنسان التي ينفرد بها     اإلدراكو
  .يغال في الزمن أو اإل

باختالف مدارسهم الفكريـة    ؛  ومما سبق يتبين لنا أن مفهوم التفكير يختلف عند التربويين         
 حيث تناوله البعض بوصفه عملية عقليـة معرفيـة          والنفسية وطريقة تناولهم لموضوع التفكير،    

نحو هدف معـين، وتنـاول غيـرهم        موجه  ظاهر و آخرون سلوك   واعتبره   موجهة لغرض ما،  
  .التفكير على أنه أحد األنشطة الفسيولوجية المرتبطة بالتركيب المعقد للمخ 

 قد يكون   ،أنه نشاط عقلي تصوري داخلي موجه نحو هدف معين        بويمكن تعريف التفكير    
قوم على معالجة المعلومات    ي، و  وربط العالقات  إدراكنتائج جديدة أو     إلى   حل مشكلة أو التوصل   

  . بين خاليا الدماغاإلشاراتالداخلة للذاكرة وتخزينها ونقدها ويتم ذلك من خالل انتقال 

الخـصائص   وومن خالل استعراض التعريفات السابقة للتفكير تتحدد لنا المالمح العامـة  
  .المميزة لعملية التفكير 

  

  :خصائص التفكير

 على النحـو    إجمالهافية بمجموعة من الخصائص يمكن      يتميز التفكير كعملية عقلية معر    
  -):17: 2005،إبراهيم(و) 5،6: 2005،إبراهيم(و) 27-25: 2003عفانة وعبيد،( التالي

  .يحدث من فراغ أو بال هدف التفكير سلوك هادف ال -1

 .تجاربه  والتفكير سلوك تطوري يزداد تعقيداً مع نمو الفرد وتراكم خبراته -2

 ويـسترشد   ،أفضل المعلومات الممكن توافرها    إلى   و التفكير الذي يستند   التفكير الفعال ه   -3
 .الطرق الصحيحة  واالستراتيجيات وباألساليب
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 .الممارسة  والتفكير الفعال غاية يمكن بلوغها بالتدريب -4

؛ لإلنـسان ينطلق التفكير من الخبرة الحسية الحية ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنشاط العملي             -5
 .ال يقتصر عليها  وحصر فيهاولكنه ال ين

 .التفكير نشاط عقلي غير مباشر -6

األشياء في شكل لفظـي   واألحداث والروابط بين الظواهر ويعد التفكير انعكاساً للعالقات   -7
 .رمزي

 الـدوافع  و نظـام الحاجـات   حيـث إن     كير يدل على خصائص الفرد الشخـصية؛      التف -8
 .ى تفكيرهميوله ينعكس عل واتجاهاته واالنفعاالت لدى الفردو

  

 وهـي   ،أن الخصائص السابقة صفة مميزة لماهية عمليـة التفكيـر          إلى   تخلص الباحثة  و      
 وتعبر عن كيفية تناول التربـويين لموضـوع   ،مستوحاة من التعريفات المختلفة لمصطلح التفكير   

من قبـل   إجماع محل وتعد، التعليمية والمدارس الفكرية المختلفة النفسية    و التفكير حسب المذاهب  
مـن  ، و حيث تناولها معظمهم بنفس الصورة تقريباً ضمن كتاباتهم عن ذلك الموضـوع     ،الباحثين

، الواضح أن الخصائص السابقة لعملية التفكير؛ كافية للداللة على مدى أهميته في الحياة العامـة              
  .مية التفكيرالتعرف أكثر على أه إلى  وتقودنا،تجعل منه عامالً مهماً وبناء في نهضة الشعوبو

  

  :أهمية التفكير

 الذي يشجع على اسـتخدام البحـث   ،همية التفكير في توفير المناخ الفكري المالئم      أتبرز  
الحلـول   إلـى   والتوصـل  ،األفكار البنـاءة   و  المعلومات المتجددة  إلنتاجالفرص  ،  العلمي المنظم 

 التقدم العلمي  إلى   د بالتالي ويقو؛   وهذا بدوره يتطلب توظيف التقنيات الحديثة      ،المناسبة للمشكالت 
 وتتـضح   ، ويعمل على تنمية أفراد المجتمع في شتى المنـاحي الحياتيـة           ،التكنولوجي و الماديو

  -:أهمية التفكير فيما يلي 

  :اكتشاف نواميس الحياة ولإليمان التفكير ضرورة حيوية -1

 هي من األمور    ،ودالتدبر في خلق اهللا والتبصر بحقائق الوج       و التفكر و إعمال العقل حيث إن   
 في اكتشاف سنن الكون ونواميس الطبيعة       اإلنسانألنها وسائل   ؛  اإلسالميالتي عظمها الدين    

 كما أنها وسائله في االستدالل علـى وجـود الخـالق وعظمتـه       ،وفهمها وتطويعها لسعادته  
  ).13: 1999 ،جروان( العبر من التاريخ  و وفي استخالص الدروس،وتوحيده
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  -: جوانب أخرى ألهمية التفكير وهي كما يلي)29: 2003عفانة،عبيد و(ويضيف 

  : المنفعة الذاتية للفرد-2

ن تعليم األفراد مهارات التفكير الجيد يزودهم بالعوامل المساعدة علـى خـوض مجـاالت               إ
النجاح بمـدى القـدرة علـى        و  الذي ارتبط فيه التفوق    ،التنافس بشكل فعال في هذا العصر     

  .التفكير الجيد

  : المنفعة االجتماعية العامة-3

ن اكتساب أفراد المجتمع لمهارات التفكير الجيد يجعل منهم مواطنين قادرين علـى النظـر               إ
صـدار  إ ويمكـنهم مـن   ،المشاكل االجتماعية التي يعاني منها مجـتمعهم   إلى   بعمق وحكمة 

شاكل اجتماعية   وعلى حل ما يعتريهم من م      ،األحكام الصائبة على كثير من المواضيع العامة      
  .بشكل جيد

  : الصحة النفسية-4

 فالمفكر الجيد عـادةً لديـه   ؛إذ أن القدرة على التفكير الجيد تساعد المرء على الراحة النفسية 
المتغيرات من حوله أكثر من األشخاص الذين ال يحسنون          و القدرة على التكيف مع األحداث    

  .التفكير

  :النقد والتقويم و على التحليلتقان التفكير الجيد واكتساب القدرةإ -5

 يجعله مسلحاً   ،النقد و التقويم و اكتسابه القدرة على التحليل    و تقان المرء للتفكير الجيد   حيث إن إ  
  . آرائهم وبما يقيه من التأثر السريع وغير المتعقل بأفكار اآلخرين

  :عمليات التفكير

  متوسـطة بـين المـشكلة       أو األنشطة التي تقع في منزلة      ،تحتل دراسة عمليات التفكير   
 بل تكاد تمثل التحدي الحقيقي لسيكولوجية العمليـات الفكريـة           ، هذا الميدان  مهمة مكانة   ،الحلو

 فإنـه  ،ذا تمكنا من مالحظة أو قياس متغيرات المشكلة، وكذلك متغيرات الحل إ ألنه   ؛بصفة عامة 
 وقد يرجـع ذلـك    . تفكير  من الصعب تحديد تلك العمليات المترابطة التي يطلق عليها عمليات ال          

 ألن كليهما علـى     ؛الحلول يمكن تناولها بدرجة ما من الموضوعية       و أن متغيرات المعلومات  إلى  
 حبيب،. ( أما العمليات فهي أكثر ذاتية وشخصية واعتماداً عليه        ،درجة من االستقالل عن المفكر    

1996 :34(  

أن هنـاك  ، و من أبعاد التفكيـر وتستخلص الباحثة أن العمليات الذهنية تشكل بعداً رئيسياً 
 للداللة  هنفسالمعنى   أي أنهما يحمالن     ،من يستخدم هذا المفهوم أيضاً للداللة على مهارات التفكير        
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  الفھم
  تكوین المفھوم
 تكوین المبادئ

 

المناقشة 
 یةھالشف

  التركیب
  حل المشكالت

  اتخاذ القرارات
 البحث

 إنتاج المعرفة أو تطبیقھا اكتساب المعرفة

 عملیات التفكیر

 عملیات التفكیر):1(شكل 

  غير أنه من الواضح أن مفهوم عمليات التفكير مفهوم أشمل         ،على مجموعة من العمليات المحددة    
لوجوه وتتضمن عدداً من المهارات الفرعيـة        وبالتالي فإن عمليات التفكير متعددة ا      ،أكثر تعقيداً و

 العمليـات   أن إلـى    حيث أشـار  ) 88-85: 1996مارزانو،(  وهذا يتوافق مع دراسة      ،البسيطة
 هي عمليات غنية معقدة تضم      واإلنشاء تكوين المفاهيم وصناعة القرارات والبحث       : مثل ،الفكرية

 إدراكيـة التفكير هـي عمليـات       وأن ما يسمى مهارات      ،مجموعة من مهارات التفكير الفرعية    
ن عمليات التفكير تتطلب وقتـاً  أويوضح مارزانو  . بسيطة كالمالحظة أو المقارنة أو االستدالل         

   : وهي، عمليات رئيسيةيتشمل ثمان وأطول الستكمالها

  .تكوين المفاهيم  -

 .تكوين المبادئ  -

 ).الفهم(االستيعاب  -

 .حل المشكالت -

 .صناعة القرارات -

 .البحوث -

 .شاءاإلن -

 .التعبير الشفوي  -

والعمليات األربـع    ، العمليات الثالث األولى أساسية وموجهة نحو اكتساب المعرفة        وتعد 
وتنتمي المناقشة الـشفوية    ،نتاج المعرفة أو تطبيقها   إ وهي تعنى ب   ،التالية مبنية على الثالث األولى    

  .هذه العالقات) 1( ويوضح  شكل رقم ،لكال المجموعتين
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 الذي يعتبر أن عمليات التفكيـر هـي المكـون األول            ،عارض ذلك مع رؤية حبيب    ويت
 وأن مهـارات التفكيـر   ،نجاز مهمة معينة إ ألنها تتضمن ما يحتاجه المفكر لكي يستطيع         ؛للتفكير

  )249: 2000محمد، وأحمد(. تمثل ممارسة تلك العمليات العقلية

  -: على النحو التاليأبرز عمليات التفكير) 38-35: 1996حبيب،( ويوضح 

 العملية التي يتم بها تجميع ظواهر أو أحداث أو أشـياء معينـة علـى أسـاس                  :التصنيف -1
  . ضمن فئات معينة ،الخصائص المشتركة المميزة لها

 وهو العملية التي يتم بها ترتيب أو تنسيق الفئات أو األشياء أو الظواهر في نظـام                : التنظيم -2
  .ين هذه الفئات من عالقات متبادلة وفقاً لما يوجد ب،معين

 ، فلكي تتحقق عملية التفكيـر     ،شياء عن ذواتها   وهو العملية التي يتم بها تجريد األ       :التجريد -3
ـ     ،فمن الضروري التفكير فيها بطريقة مجردة عن األشياء ذاتها         بعاد كـل   ت وهذا يعنـي اس

التفكير على أساس    و لي،األشياء التي ال تشترك في شيء عام مع الموضوع الحا          و العالقات
  .ما يميز الموضوع من خصائص أو معالم جوهرية 

 وتطبيقـه   ،العام للشيء أو الظاهرة     ويقوم على استخالص الخاصية العامة أو المبدأ       :التعميم-4
  .أشياء أخرى تشترك في هذه الخاصية وعلى حاالت أو مواقف

ية عكسية وهي االنتقال مرة أخرى      يتطلب التجريد عادة عملية عقل    : االرتباط بالمحسوسات  -5
 ضرب أمثلة من الواقع الحي المحيط من        :الواقع الحسي، مثل   إلى   ،التعميم إلى   من التجريد 

  .الذهن إلى أجل تقريب المفاهيم المجردة

 إلى  عناصرها المكونة لها أو    إلى    وهو العملية العقلية التي يتم بها فك ظاهرة كلية         :التحليل -6
  .ةمكوناتها الجزئي

 ويقصد بها العملية العقلية التي يتم بها عـادةً توحيـد            ،هو عكس عملية التحليل    و :التركيب -7
وتمكننا عملية التركيب مـن   ،الظاهرة المركبة من عناصرها التي تحددت في عملية التحليل 

  . مترابطةأجزاءنها تتألف من إالحصول على مفهوم كلي عن الظاهرة من حيث 

 االستدالل العقلي على استنتاج صحة حكم معين من صحة أحكـام أخـرى           يقوم :االستدالل -8
حتمية النتائج التي يـتم التوصـل    و تحقيق الثقة في ضرورة    إلى   ويؤدي االستدالل الصحيح  

  .اليها
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 وإنمـا قـد   ، أن التفكير في موقف معين ال يتطلب كل هذه العمليات مجتمعة         ،الخالصةو
 يعتمد على البعض اآلخر بشكل ثانوي وفقـاً لعوامـل            في حين  ،يقوم على بعضها بشكل أساسي    

كما أن بعـض    ، وبعضها اآلخر ألكثر من عملية     ، وقد تحتاج بعض المواقف لعملية واحدة      ،معينة
ب أغلب هذه العمليات دفعة واحدة، وذلـك حـسب طبيعـة            المواقف المعقدة أو الشائكة قد تتطل     

  .الموقف أو المادة التعليمية

  :مستويات التفكير

 المهتمــين بمجــال التفكيــر مــع نمــوذج برزيــشن وقــد اتفــق معظــم البــاحثينل
(Presseisen,1985)) ،ن ين أساسـي  يأن هناك مـستوي    إلى   الذي يشير  و ،)201: 2006محمود

   :يتمثالن فيما يأتي، ويمكن من خاللهما توضيح مستوى العمليات الذهنية المستخدمة في التفكير

 والتـي تتطلـب   ،ة العقلية أو الذهنية غيـر المعقـدة   وهو عن األنشط:التفكير األساسي  -
 والمتمثلة في   ،ممارسة أو تنفيذ المستويات الثالثة الدنيا من تصنيف بلوم للمجال المعرفي          

 وهـذه   ،التصنيف و المقارنة و المالحظة إلى   ضافةإلبا ،التطبيق و الفهم و مستويات الحفظ 
يتـضح هـذا     و . التفكيـر المركـب    مستوى إلى    قبل االنتقال  إتقانهاالمهارات ال بد من     

المستوى مثالً عندما تُسأل عن اسمك أو رقم هاتفك فإنك تجيب بصورة آلية دون جهـد                
  .عقلي يذكر

 ويمثل مجموعة من العمليات العقلية المعقدة التي تضم مهارات التفكيـر  :التفكير المركب  -
تفكيـر فـوق    التفكير االبداعي وحل المشكالت وعمليـة صـنع القـرارات وال           و الناقد

ويمكن توضيح هذا المستوى مثالً عندما يطلب منك إعطاء صورة عن األرض            .المعرفي
وهذا يتطلب منك نشاط عقلـي      ، فإنك ستجد نفسك أمام مهمة أكثر صعوبة       ،بدون جاذبية 
 .أكثر تعقيداً

ن يصبح االنتقـال    أ أن إجادة مهارات التفكير األساسي أمر ضروري قبل          ويرى جروان 
 ال يعرف شـيئاً     ،ذ كيف يمكن لشخص    إ ،جهة مستويات التفكير المركب بصورة جيدة     ممكناً لموا 

 أن يقـدم تـصوراً لعـالم يخلـو مـن أجهـزة              ،عن طبيعة جهـاز الحاسـوب واسـتعماالته       
 )37: 1999جروان،.(الحاسوب

 إلى  وترى الباحثة أنه من الصعب وضع حد فاصل لالنتقال من مستوى التفكير األساسي            
تقـان  إ ولكن ، فقد تتطلب بعض المواقف تداخل المهارات بين المستويين،المركبمستوى التفكير  

 والذي  ،مهارات المستوى األساسي تسهم بصورة فعالة في سرعة االنتقال للمستوى األكثر تعقيداً           
  وتستخلص أن مستوى التفكير األساسـي يـضم          ،يتطلب مجهوداً كبيراً وهو المستوى المركب     
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 في حين أن التفكير المركب يضم أنماط التفكير المعقدة التي تتـألف مـن        ،مهارات ذهنية بسيطة  
  . مركبة مل حلوالً ويش،مهارات فرعية متعددة

  : عناصر نجاح عملية التفكير

 توافرها  يعدهناك مجموعة من العوامل المهمة التي تسهم في نجاح عملية التفكير، التي             
 وتوليـد الحلـول المالئمـة للمـشكالت         ، البناءة نتاج األفكار إل؛  بصورة فعالة ضرورة أساسية   

: 2003سـعادة،  ( ويحـدد  ،موضوعية و وتقييم المواقف المحددة بصورة أكثر صحة    ،المطروحة
  -:بعض هذه العوامل كما يلي) 67-70

  

  :الفعال والمعلم المؤهل •

أن  والذي ينبغي    ،الفعال يمثل أهم عناصر نجاح عملية التفكير       و ن وجود المعلم المؤهل   إ
  -: يتمثل أهمها فيما يلي،يتصف بمجموعة كبيرة من الصفات

  .لمام بخصائص التفكير الفعال ومهارات التفكير المتنوعةاإل -

 . وفي حياة المتعلمين بصفة خاصة،اإليمان بأهمية التفكير في حياة الناس بصفة عامة -

 .التجديدات في مجال المناهج وطرق التدريس ومتابعة التطورات التربوية -

 ضـمن   ،تشجيع المتعلمين على طرح األسئلة غير العادية أو التعليقات غيـر المألوفـة             -
 .إضافاتهمو  واالستماع لتعقيباتهم وتقبل أفكارهم،السياق

 .مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين عند طرح األنشطة بحيث تكون متنوعة -

 . طرق إثارة التفكير كإحدىالتركيز على المناقشة الفاعلة  -

 وتنمية الثقة   ،جيع المتعلمين على المشاركة الفاعلة في حل المشكالت واتخاذ القرارات         تش -
 .بالنفس لديهم من خالل التعزيز 

 المالحظـة  إلـى  ،اإلصـغاء الـسلبي   وتشجيع التعلم النشط الذي يتجاوز حدود الجلوس  -
 .التصنيف وحل المشكالت والمقارنةو

 .ارسته من وقت آلخراالهتمام بتطبيق برامج التعلم الذاتي ومم -

من ألجل ترسيخ منهجيـة     ؛  استخدام ألفاظ وتعبيرات مرتبطة بمهارات التفكير وعملياته       -
 هل يوجـد طريقـة أخـرى    ، أعط دليالً على صحة ما تقول    : مثل ،علمية في المناقشات  

 ما المعايير التي استخدمتها فـي عمليـة الحكـم أو            ؟االختالف و ما أوجه الشبه   ،للحل؟
 .إلخ...؟،االختيار
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 يبدو أنك لم    ،هذا خطأ :  مثل ،ضرورة تجنب استخدام المعلم أللفاظ تحد من عملية التفكير         -
 .إلخ...تحضر الدرس جيداً 

 :أساليب التقويم •

إجراءاته المتنوعة المتمركزة حول ضـرورة قيـاس مـا تعلمـه             و  أساليب التقويم  تعد
 تقتـصر علـى االختبـارات الـشفوية     ويجب أال ، ركناً أساسياً في نجاح عملية التفكير    ،الطالب

،  واستخدام السجالت التراكمية   ، بل ال بد من استخدام تقنيات أخرى كالمالحظة        ،التحريرية فقط و
  .إلخ... ولعب األدوار ،المناقشة الجماعيةو

مجموعة أخرى من العناصر المهمة التي تسهم فـي         ) 88،89: 2005،إبراهيم(يضيف  و
 -:ي كاآلتي وه،نجاح برامج تعليم التفكير

 :المناخ الصفي •

،  ومهمات تعليميـة   ، وأساليب تعليم  ، من مواد تعليمية   ،ال شك أن المناخ الصفي بمكوناته     
تعمل علـى   ،وسـائل تعليميـة    و  والمظاهر المادية من أثاث    ،اتجاهات إيجابية نحو تعليم التفكير    و

 تدعم أو تعيق انخراط المعلـم   ن  أالتي يمكن   ، و توفير ما يمكن تسميته البنية التحتية لتعليم التفكير       
 وهنـاك مجموعـة مـن       ،الطالب في ممارسة النشاطات التفكرية بصورة منظمة ومـستمرة        و

  -: مثل،الخصائص الواجب توافرها في الصف المثير للتفكير

  .عدم احتكار المعلم لفرص العمل معظم وقت الدرس -

 .الطالب محور العملية التعليمية وهدفها الرئيس -

 .تتناول مهارات تفكيرية علياأسئلة المعلم  -

 .ردود المعلم على مداخالت الطالب تحث على التفكير  -

 .أثاث والجو العام للصف مشجع ومثير بما يحويه من وسائل تعليمية تعلمية وتجهيزات -

 :أهدافها وفلسفة المدرسة •

ـ              ة إن المدرسة التي تنمي التفكير هي التي توفر فرصاً لجميع األطراف المرتبطة بالعملي
قاعدة مشتركة ينطلق منها الجميع      إلى    من أجل التوصل   ،أهدافها و التربوية لمناقشة فلسفة التربية   

  .التفكير  واإلبداعة يتصدرها تنمية دلتحقيق أهداف واضحة محد
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 :مصادر التعلم •

اهتمامـات   وو فـرص اكتـشاف اسـتعدادات   ،تعد البيئة المدرسية الغنية بمصادر التعلم  
 ويبدو من الصعب أن نتوقع مـن مدرسـة فقيـرة    ،نجاح عملية التفكير إماً في   الطالب عامالً مه  

تـسهم فـي   وبالمصادر التعليمية أن تكون قادرة على توفير بيئة ايجابية تثير استعدادات الطالب       
 .تفعيل قدراتهم لتبلغ مستويات متميزة من األداء 

ـ  و اإلداريـين و الطالب و العالقات المدرسية بين المعلمين    • المجتمـع   و اء األمـور  أولي
 :المحلي

إن توافر هذه العالقات الطيبة والفعالة يسهم في رفع مستوى الدافعيـة نحـو اسـتخدام                
 ويمكن للمنـاخ المدرسـي      ،النهوض بعملية التعليم ككل    إلى   -بالتالي–يؤدي  ، و مهارات التفكير 

ـ   يئالديمقراطي الصالح أن يه     ر الموهبـة  للجميع فرص العمل  بكامل طـاقتهم لتطـوير عناص
 .اإلبداع ومهارات التفكيرو

 :النوادي المدرسية والجمعيات والمجالس •

جمعيـات ونـواد مختلفـة       و مجـالس  و تتميز المدارس التي تنمي التفكير بوجود هيئات      
ن يكـون    وال بد أ   ،أولياء األمور في المجتمع    و التعليم و المهتمين بالتربية  و  تضم الطالب  ،وفاعلة

حتى تسهم في تطوير جميع جوانـب    ؛  المتابعة و آليات للتنفيذ  و ط عمل هداف وخط ألهذه المجالس   
  .العملية التربوية بما يكفل تنمية التفكير

أن نجاح عملية التفكير ينتج من خالل تكاثف جميع الجهـود علـى            إلى   وتخلص الباحثة 
الطالـب  ، و  وهو مرتبط بتوعية كـل مـن المعلـم         ،الجماعي على حد سواء    و المستوى الفردي 

 للنهوض بمستوى التفكيـر،   ؛  المجتمع بدور كل شخص في مكانه     ، و  التربوية واإلدارة ،مدرسةوال
 إلى   كما أنه يحتاج   ، واحتضان الشخصيات الموهوبة   ،توفير المناخ المالئم لتوليد األفكار الخالقة     و

بويـة  من أجل تحقيق األهداف التر؛  الفعالة و المتابعة المستمرة المنتظمة   و الدعم المادي والمعنوي  
ضـرورة  ، والمفاهيم والداعمة للتفكير، وتغيير النظرة التقليدية للتعليم على أنه مجرد نقل للحقائق         

أسـلوب البحـث     و االهتمام بنقل تلك المعلومات من خالل الممارسة العملية لمهـارات التفكيـر           
ي تحـسين   مما يسهم ف ،العلمي، وتشجيع الطلبة على طرح أفكارهم وآرائهم أثناء عملية التدريس         

ألن اكتساب المعلومات من خـالل التفاعـل         ، وضمان بقاء أثر التعلم لفترة أطول      ،عملية التعلم 
  .سهولة ربطها بالبنية المعرفية لديهم و سرعةفي يساعد ،المباشر معها

  
  



 25

  :معوقات التفكير السليم

 المعيقات التي تؤثر على وضوحه وموضـوعيته       و يواجه التفكير مجموعة من التحديات    
بعـض هـذه المعيقـات    ) 32 :2006الطيب،( و)49: 1996حبيب،(استقامته، وقد بين كل من    و

    -:وهي

  : األخطاء المنطقية-1

 أو التسليم بمقـدمات     ،التتابع من مقدمات ومعلومات بسيطة     إلى   مثل التسرع في االنتقال   
  .الوصول لنتائج خاطئة إلى معينة قد تكون خاطئة مما يؤدي

  :الوجدانية ونفعالية العوامل اال-2

 الـذي  Wishful Thinking وهذا هو التفكيـر االرتغـابي   ،تؤثر رغباتنا على تفكيرنا
 الذي يبـذل فيـه   Realistic Thinking وهو نقيض التفكير الواقعي ،يوجهه الرغبات ال الواقع

 ،قيـد بـالواقع  التفكير االرتغابي ال يت، وجهداً للتعرف على الوقائع ثم يقتصر نشاطه العقلي عليها  
 ويشوه الحقيقـة    ،الذي يعمينا عن رؤية الحاالت السلبية     ، و المنطقية و وال يأخذ بالقيود االجتماعية   

  . ومن ثم فهو يحول دون حل المشكالت،في أعيننا فنراها كما نريد ال كما هي في الواقع

علـى  القـدرة   : مثـل ،وقد بينت الدراسات أن التفكير يتأثر بالعديد من سمات الشخصية      
 ويكون هذا التأثير ايجابياً إذا لم تتجاوز درجة السمة          ،الثقة بالنفس  و االستعداد للمخاطرة  و الحسم،

  .حداً معيناً

  : وهي،بعض المعيقات األخرى) 34: 2003عبيد وعفانة،(يوضح و

  : المعلومات الخاطئة-3

ائص غيـر  ضافة خصإ : األولى،للمعلومات الخاطئة تأثير ضار على التفكير من ناحيتين    
فالمعلومات الطبيـة    ، اتجاهات الفرد على نحو يؤثر على تفكيره وسلوكه        : والثانية ،حقيقية للفكرة 

 كما تؤثر على اتجاهات الفرد نحو الطـب     ،القليلة تعطي أفكار خاطئة عن طرق وأساليب العالج       
  .يد وجهة نظرهتفق مع اتجاهاته وتؤاألساليب العالجية مما يجعل الفرد يختار المعلومات التي تو

  : التقبل السلبي آلراء السلطة-4

مما يفقدنا الفهـم    ؛  ويقصد به تقبل آراء أصحاب السلطة تقبالً سلبياً دون تمحيص أو نقد           
أثر الزمن على صـالحية األفكـار        إلى   ةباإلضاف ،الدقيق آلرائهم التي قد ال تصلح لما نفكر فيه        

  .للفترة الزمنية المعاصرة 
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  :االتجاهات ومات انتقاء المعلو-5

 وتجاهـل المعلومـات التـي    ،انتقاء المعلومات التي تؤيد وجهة نظـره       إلى   فيميل الفرد 
 وتؤكـد  ،االستنتاجات التي تتناسب مع كمية المعلومات التي انتقاها       إلى    ويميل للوصول  ،تناقضها

ـ              ى تلـك  تنبؤاته التي بناها على تلك االستنتاجات، وتجاهل التنبؤات الخاطئـة التـي قامـت عل
  .االستنتاجات

 سيادة النمط الـديكتاتوري فـي   : مثل،وترى الباحثة أن هناك عوامل تعيق التفكير السليم 
النظرة التقليدية القديمـة     إلى   الميل، و  وعدم تقبل المعلم ألفكار الطالب     ،البيئة المدرسية والصفية  

ـ  ،التلقين في تعليم الطلبـة     و استخدام أساليب الحفظ   إلى   التي تميل  ض المـشاركة الـصفية      ورف
 استخدام المصادر التعليمية المناسبة للمواقـف       إهمالو،   واالكتفاء بأساليب التقويم القديمة    ،الفاعلة

المادي من   و تجاهل دور التعزيز المعنوي   ، و االستهزاء و مقابلة أسئلة الطلبة بالسخرية   ، و التعليمية
  .ام عمليات التفكير  الداعم الستخد،واإلداريينالمعلمين  وقبل أولياء األمور

  :أنماط التفكير

 بأنه مجموعة مـن األداءات التـي تميـز    (Thinking Patterns )يعرف نمط التفكير 
دليالً على كيفية استقباله للخبرات التي يمر بها في مخزونه المعرفي ويـستعملها            تعد  الفرد، التي   

هو الطريقـة التـي       نمط التفكير  نأ (Sternberg) ويرى ستيرنبرج    ،للتكيف مع البيئة المحيطة   
 بل تمثل قدرته على اسـتخدام       ،يفضلها الفرد في التفكير، وهي بذلك ال تعني قدرته على التفكير          

 (Jones & Reid,2007:1 ).الخبرات التي يمتلكها في التعبير

 وهـو يمثـل   ، التفكير عملية رمزيـة د فيع،ن التفكير يتخذ أشكاالًً عديدةفإ ،وبمعنى آخر 
،  كما يوجد أنواع مختلفة للتفكير فهناك التفكير الناقد        ،الموضوعات و الحوادث و المفاهيم و وزالرم

، االسـتنتاجي  و  واالسـتقرائي،  ،المنطقي و العملي، و حل المشكالت،  و  وصنع القرار،  ،اإلبداعيو
 المهـارة التـي    و العملية التي يقوم بها العقل     إلى    ويشير كل نوع   ،المنطلق، و المحدد، و الفلسفيو

  أي مجموعـة الطـرق  ، وحاول بعض الباحثين تصنيف التفكير من حيث أساليبه        .سوف يكتسبها 
االستراتيجيات الفكرية التي اعتاد الفرد على أن يتعامل بها تبعاً للمعلومات المتاحة لديه حيـال               و

 & Harrison ) توصـل هاريـسون  وبرامـسون    اإلطـار  وفي هذا ،ما يواجهه من مشكالت

Bramson)   الـواقعي   و التحليلـي  و العملي و المثالي و  التركيبي : هي ،خمسة أساليب للتفكير   إلى
  ).42، 41: 1996حبيب،(
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    ميتكون مـن    ،تصنيفاً ألنماط التفكير من حيث فعاليته     ) 61،  60: 2003سعادة،( هذا وقد قَد 
  -: هما،نمطين

 : وهمـا ،مـين  ذلك النمط الذي ال يتحقق إال ضمن توفر شرطين مه    :نمط التفكير الفعال   -
استخدام أفضل المعلومات المتوفرة من حيث دقتهـا وكفايتـه وعالقتهـا بالموضـوع              

 ويتطلب هذا النمط اسـتخدام مهـارات        ، منهجية علمية سليمة   وإتباع ،المطروح للنقاش 
  .التفكير المتنوعة واستراتيجياتها المختلفة بدرجة عالية من الكفاءة 

 ويقـوم علـى     ،ي ال يتبع منهجية واضحة أو دقيقـة        النمط الذ  :نمط التفكير غير الفعال    -
ادعاءات غير متصلة بالموضـوع     و  أو حجج  ،مغالطات أو افتراضات باطلة أو متناقضة     

 . أو ترك األمور للزمن أو للحوداث لمعالجتها ،أحكام متسرعة وأو إعطاء تعميمات

عمليـات  وجود ستة أنماط للتفكير بنـاء علـى ال        ) 29،  28: 2002جمل،(فيما افترض   
  -: وهذه األنماط هي،الذهنية الموصلة للنتيجة

 وهو استخدام وسائط رمزية للتفاعل مع العـالم الخـارجي المحـيط       :التفكير التصوري  -1
 يرتبط التفكير التصوري بقدرة الفرد علـى التفكيـر          ،باإلنسان من أجل تكوين المفاهيم    

  .المجرد 

 أو التفكيـر المـنظم      ،كير لحل المشكالت  حياناً تحت اسم التف   أ ويستخدم   :التفكير التأملي  -2
 ويعتمـد علـى   ،لى أهداف محـددة   إ وهو تفكير موجه يتم فيه توجيه العمليات التفكيرية       

 . لكي يصل الفرد لحل مشكلته ،االستقراء و االستنباط: هما،عمليتين أساسيتين

مـا يحقـق   م؛  ويتم عندما يتمكن الفرد من الربط غير العادي لألفكار    :التفكير االبتكاري  -3
 .المشكالت المختلفة ونواتج جديدة تتضح في معالجة المواقف

 . ويقوم على استنتاج صحة حكم معين من أحكام أخرى:التفكير االستداللي -4

 وذلـك مـن خـالل قيامـه     ،الحل فجأة إلى  الذي يصل فيه الفرد  :التفكير االستبصاري  -5
ـ  و إدراك العناصر فيها   و بالتفكير بالمشكلة بشكل جاد    حتـى تـأتي مرحلـة       ،اتالعالق

 .االستبصار

 الذي ينتج عن العالقة التي يكونها الفرد بين ما يواجهه من مثيـرات              :التفكير الترابطي  -6
 .المحاولة والتعلم و ويأتي هذا النوع من التفكير نتيجة للتكرار،وما يظهر من استجابات

 



 28

معيـار محـدد    أنماط التفكير دون تصنيفها وفق       إلى   )57: 2006الطيطي،(يشير   و هذا
  -:على النحو التالي

  .التفكير المنطقي  -1

 .التفكير المحسوس -2

 .التفكير المجرد -3

 .التفكير االستقرائي -4

 .التفكير االستنباطي -5

 .التفكير التباعدي -6

 .التفكير التقاربي -7

 .التفكير الناقد -8

  -:نماط التفكير كما يليأ) 29، 28: 2002مصطفى،( يما يعرض ف

  .النمط التحليلي §

 .اكيدرالنمط اإل §

 .النمط الديناميكي الفعال §

 .النمط التخيلي §

 .النمط االبتكاري §

 .النمط المجرد §

 .النمط الواقعي §

 .النمط االستداللي §

 .النمط االستبطاني §

 .النمط العملي §

 .النمط المثالي §
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أنماط التفكيـر   ) 18-16 :2001قطامي،( و) 47-42: 1996حبيب،( كما يقَسم كل من     
  -: على النحو التالي،الموضوعية والعقالنية والمنهجية، واج المتناظرة األزو: هما،على أساسين

  . أنماط التفكير على أساس األزواج المتناظرة:أوالً

  ..Convergent Thالتفكير التقاربي ، وDivergent Thinkingالتفكير التباعدي  -

 . .Deductive Thالتفكير االستنباطي ، و.Inductive Thالتفكير االستقرائي  -

التفكير القائم علـى  ، و.Left Handed Thالتفكير القائم على الجانب األيسر من الدماغ  -
  ..Right Handed Thالجانب األيمن من الدماغ 

  ..Critical Thالتفكير الناقد، و.Creative Thالتفكير االبداعي  -

التفكيـر مـن   ، و.Hypothesis Formulating Thالتفكير من خالل تكوين الفروض  -
  ..Hypothesis Testing Thل اختبار الفروض خال

  .Informal Th التفكير غير الشكلي ،.Formal Thالتفكير الشكلي  -

  ..Analytic Thالتفكير التحليلي ، و.Exploratory Thالتفكير االستكشافي  -

 Closedالتفكير ذو النظام المغلـق  ، و.Open System Thالتفكير ذو النظام المفتوح  -

System Th..  

  ..Tactic Thالتفكير التكتيكي ، و.Strategic Thالتفكير االستراتيجي  -

  ..Imaginative Thالتفكير التخيلي ، و.Realistic Thالتفكير الواقعي  -

 .التفكير المرضي، والتفكير السليم -

  ..Abstract Thالتفكير المجرد ، و.Concrete Thالتفكير المحسوس  -

  .المنهجية والعقالنية وساس الموضوعية أنماط التفكير على أ:ثانياً

  : وهما،ويوجد أسلوبان رئيسيان على هذا األساس

  . األسلوب غير العلمي لحل المشكالت -1

  .التفكير الميتافيزيقي، وويتضمن التفكير الخرافي     

  .النسبية  و األسلوب العلمي الذي يعتمد على الموضوعية ومبدأ العلمية-2

   .اإلبداعيالتفكير ، و والتفكير االستداللي، والتفكير الحدسي،التأملي ويتضمن التفكير    
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  لماذا تختلف أنماط التفكير ؟

 أن هذا االختالف ينبع من اختالف األهـداف والمواقـف         ) 18: 2001قطامي،( توضح  
  -:وهي ،عدة ويختلف األفراد في أنماط التفكير نتيجة أسباب ؛ المدخالت الذهنيةو

  .في األشياء التي ينتبهون إليهااختالف األفراد  -1

 .اختالف أنشطة الخاليا العصبية وعددها لدى كل فرد -2

 .اختالف االهتمامات التي تتطلب المعالجة الذهنية -3

 .التي تطور اتجاهات تفكيرية مختلفة ، اختالف ظروف التنشئة التي يتعرض لها الطفل -4

 .ير مختلفة حيث تتطلب استخدام أنماط تفك،األهداف، واختالف الخبرات -5

  .اختالف قدرات األفراد اختالفاً تجعلهم يطورون نتائج تفكيرية مختلفة -6

 هناك اختالف في    أن إلى   تخلص الباحثة من خالل استعراض تصنيفات التفكير السابقة       و
 أنـواع  :فهناك من أطلق عليها مـسميات أخـرى مثـل      ،تناول الباحثين لمصطلح أنماط التفكير    

 ؛ كما أن هناك اختالف في مسميات بعض األنماط        ، أو أساليب التفكير   ،ير أو أشكال التفك   ،التفكير
كـذلك   و فالتفكير التصوري عند بعض الباحثين يطلق عليه التفكير التخيلي عند بعضهم اآلخـر،            

 هذا ويضم التفكير التـأملي عنـد بعـض البـاحثين         ،االبتكاري و اإلبداعيالحال بالنسبة للتفكير    
 وقد يضم نمط مثل التفكير االستبصاري ضمن تـصنيف      ،لي عند غيرهم  عمليات التفكير االستدال  
 وقد يستخدم   ، في تصنيف باحث آخر    ، كالتفكير الحدسي وحل المشكالت    ،باحث معين عدة أنماط   

عـدة فرعيـة   أنمـاط   التفكير االستداللي؛ للداللة علـى      : مثل ، لنمط معين  اً كلي اًباحث ما مفهوم  
  .االستقرائي عند باحث آخر التفكير  وكالتفكير االستنباطي

كما أن االختالف عند الباحثين يبرز في الصورة الـشكلية لتـصنيفات أنمـاط التفكيـر              
ولكن أفضل  .  ويتضح ذلك من وجود بعض األنماط المشتركة بينهم        ،ليس في جوهره  و ،المختلفة

يـضم   و ةألنه أكثر شـمولي   ؛  ) وقطامي حبيب( تصنيف   ، في رأي الباحثة   ،تصنيف ألنماط التفكير  
  .بسيطة  وخرون، في صورة منطقية واضحةجميع األنماط التي تناولها الباحثون اآل

  فعلى المعلم المدرك لدوره التربـوي   ،أما بالنسبة الستخدام هذه األنماط من قبل المعلمين          
مكانات الطـالب فـي المدرسـة       إ أن يطرح أنشطة ومشروعات تتالءم مع قدرات و        ،التعليميو

 ويجب على المعلم أن يتعـرف  ، وتطوير ما لديهم من قدرات عقلية،التفكير السليملتحفيزهم على   
 بهدف االستجابة لجميع األنماط من خالل توفير خبرات تعليمية          ،لى نمط التفكير لدى كل طالب     إ

  )28: 2002مصطفى، (.كل طالب وتتناسب
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طالب على ممارسـة  وترى الباحثة أن تباين هذه األنماط من التفكير ال يعني اقتصار كل  
 فقد تتطلب بعض المواقف اسـتخدام أكثـر مـن نمـط             ،نمط واحد بعينه في المواقف المختلفة     

 وفي هذه الحالة ينبغي علـى المعلـم أن          ، وتحقيق األهداف المطلوبة   ،مةئللوصول للحلول المال  
ة الفـروق   مدركاً لدوره في مراعـا    ،  لديه القدرة على التعامل مع جميع هذه األنماط        و يكون مرناً 

  . الفردية بين طالبه
   

  

  مهارات التفكير 

عمليات عقلية محددة نمارسها ونستخدمها عن قـصد فـي          "تُعرف مهارات التفكير بأنها     
مثل تذكر المعلومـات ووصـف األشـياء        ،  لتحقيق أهداف تربوية  ؛  البيانات و معالجة المعلومات 

 تقيـيم الـدليل وحـل المـشكالت        و اءالتنبؤ باألمور وتصنيف األشـي     إلى   ،وتدوين المالحظات 
أنها تلك العمليات العقلية التي نقـوم       ) Wilson( كما يعرفها ويلسون     ."استنتاجات إلى   الوصولو

 وذلك من خالل إجراءات التحليـل والتخطـيط والتقيـيم           ،بها من أجل جمع المعلومات وحفظها     
  ).45: 2003سعادة، (.واالستنتاج وصنع القرارات

علـى النحـو    األساسـية    ألنماطا تي تندرج تحت   ال  مهارات التفكير  ويمكن توضيح أهم  
  -:التالي

 يتميز بـأكبر قـدر مـن         إنتاجاً ،تعني قدرة الفرد على اإلنتاج    و:  مهارات التفكير اإلبداعي   :أوالً
خير ( استجابة لمشكلة أو موقف مثير      ؛  التداعيات البعيدة  و األصالة، و  والمرونة ،الطالقة الفكرية 

  -: ويتضمن المهارات التالية،)5 :1981اهللا،

  .(Originality)مهارة األصالة  •

  .(Fluency)مهارة الطالقة  •

  .(Flexibility)مهارة المرونة  •

  .(Rusbult,2009 ).(Elaboration)مهارة اإلسهاب أو التفاصيل الزائدة  •

 تحديـد متطلباتهـا   ل، أو نتيجة معينـة    ،عملية تقييم مشكلة ما   وهي  : مهارات التفكير الناقد  : ثانياً
 ، ضمن خطة محددة لحل تلك المشكلة وتقيـيم األدلـة          ، من خالل األدلة المتوافرة    ،اافتراضاتهو

        ويـضم المهـارات   ،(Riesenmy,1991 :14 ). باسـتخدام معـايير محـددة   ،ومدى قبولهـا 
  -:.(Farley, 1992:922 ) التالية

 .مهارة االستنباط •
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 .مهارة االستقراء •

 .اجمهارة االستنت •

 .مهارة التنبؤ باالفتراضات •

 .مهارة تقييم النتائج  •

 -:المهارات التالية) 15: 2006بارنز وآخرون،(ويضيف 

 . وبين المعلومات واالدعاءات،مهارة التمييز بين الحقائق •

 .مهارة تحديد مصداقية مصدر المعلومات •

 لى التبـصر فـي األعمـال،      ذلك النوع من التفكير القائم ع       وهو : مهارات التفكير التأملي   :ثالثاً
  من خالل تقييم العمليات التي يتم الوصول بها        ،النواتج و القرارات و تحليل اإلجراءات  إلى   يؤديو

 ويتـضمن  ،(Killion &Todnem,1991:14)النـواتج   والقـرارات  وتلـك اإلجـراءات  إلى 
  -):43: 2005كشكو،(المهارات التالية 

  .وصف األحداث الصفية. 1

  . الصفيةتحليل األحداث. 2

  .اشتقاق استدالالت لألحداث الصفية. 3

  .توليد قواعد خاصة. 4

  .تقييم النظريات الشخصية. 5

  .الوعي بما يجري في المواقف التعليمية. 6

  .القرارات المنوي اتخاذها وتوجيه اإلجراءات. 7

تفكير الذي   بأنه ذلك النوع من ال     (Willeman,1993)يعرفه  و:  مهارات التفكير البصري   :رابعاً
الرسوم بـدالً مـن    و باستخدام الصور،عرض فكرة أو معلومة ما ويعكس قدرة الفرد على تخيل 

 ،وهو نمط للتفكير غير تحليلي وال خـوارزمي       . استخدام اإلسهاب الكثير للتواصل مع اآلخرين       
 التفكيـر  و التفكيـر بالرؤيـة    و  التفكيـر بالتـصميم    : هي ،ويتكون من تداخل ثالث استراتيجيات    

 (Cyrs,2003:27)).2(هو موضح في الشكل ، وبالتصور
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  -:)25: 2006مهدي،(مهارات التالية ويتضمن التفكير البصري ال

  .لى الشكل ووصفهإمهارة التعرف . 1

  .مهارة تحليل الشكل. 2

  .مهارة ربط العالقات في الشكل. 3

  .دراك وتفسير الغموضإمهارة . 4

  .ارة استخالص المعانيمه.5
  

ذلك النوع من التفكير الـذي يتـضمن إدارة عمليـة           وهو  :  مهارات التفكير المنظومي   :خامساً
 كتحليل الموقف ثم إعـادة      ،التفكير في التفكير، كما أنه يتطلب مهارات عليا في التفكير         ، و التفكير

ـ            بـو  أ(ا هـو مطلـوب      تركيب مكوناته بمرونة مع تعدد طرق إعادة التركيب المنظم لتحقيق م
، ويعرف أيضا بأنه منظومة من العمليات العقلية التي تكامل بـين عمليـات              )51: 2006عودة،

 ثم إعادة تركيب مكوناته بمرونة باستخدام طرق متعددة التنظيم فـي            ،التفكير من تحليل للموقف   
  :يتضمن ما يلي و)2006 ومهدي،الخزندار(، ضوء الهدف المنشود

 .منظومات فرعية إلى ومة الرئيسةمهارة تحليل المنظ •

 .مهارة ردم الفجوات داخل المنظومة •

 .مهارة إدراك العالقات داخل المنظومة •

  )83: 2006أبو عودة،.(مهارة إعادة تكوين المنظومات من مكوناتها •
  

 الرؤیة

 التصمیم التصور

 استراتیجیات التفكیر البصري):2(شكل رقم 
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مضبوط وموضوعي   و دقيق و متتابع و منظم و نشاط مقصود وهو   : مهارات التفكير العلمي   :سابعاً
ويمكـن مراجعـة    ،  البرهـان  و وهو يتحرى الدليل  ،  التعميم و التركيب و التحليلومرن يقوم على    

  -):24-20: 2000المجبر، (:ويتضمن المهارات التالية. تعميماته  وصدق نتائجه

 .مهارة التساؤل •

 .مهارة المالحظة •

 .المقارنة ومهارة التمييز •

 .مهارة التصنيف  •

 .التوضيح ومهارة التسجيل •

 .مهارة التفسير •

 .لتحليلمهارة ا •

 .مهارة االستنتاج •

 .مهارة التنبؤ •

 .مهارة عمل اختبارات مضبوطة •

 .مهارة تطبيق األفكار •

 .مهارة التطوير •

 .مهارة االستطالع •

 .مهارة التجريب •

 

  تصنيف مهارات التفكير

في أنواع المهارات التي تتعلق بعملية       ،المهتمون بتنمية عملية التفكير    و قد اختلف التربويون  و
حيث صنف كـل مـنهم مهـارات     ،طار معينإ طريقة تصنيف تلك المهارات وفق   وفي ،التفكير

مهـارات   ) (Jacobsen فقد صنف جاسوبـسن      ،خرىفكير ضمن نظام مختلف عن النظم األ      الت
  -: تتمثل في،ثالثة مستويات رئيسة إلى التفكير

 فـرض   ،مـيم  التع ، االستنتاج ، المقارنة ، المالحظة : وتشمل ، العمليات المعرفية األساسية   -1
  . االستدالل ،االستقراء،الفروض
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 التفكير  ، التفكير الناقد  ،صدار األحكام إ و ، حل المشكالت  : العمليات المعرفية العليا وتشمل    -2
  .االبداعي

  ).7-6: 2005،إبراهيم( العمليات فوق المعرفية أو التفكير من أجل التفكير -3

  -:لى النحو التاليتصنيف مهارات التفكير ع) 33: 1996حبيب،(كما يوضح 

 هي قدرة المتعلم على شرح وتعريف وفهم ممارسـة العمليـات العقليـة    : مهارة التركيز  -1
  .المطلوبة بسرعة ودقة واتقان

 ،دراك العالقـات بـين األجـزاء      إ و ،ة المادة التعليمية  ئ القدرة على تجز   : مهارة التحليل  -2
  . المبادئ التي تحكم هذه العالقات إلىوالتعرف 

 القدرة على تجميع األجزاء المختلفة من محتوى أو موضوع معين فـي             :ارة التركيب  مه -3
  .شكل جديد ومختلف عن األشياء السابقة 

تعريف وتلخيص المعلومات المعطـاة وفـق نظـرة          و  القدرة على شرح   : مهارة التفسير  -4
  .خاصة وشكل آخر

 ،ت التفكير األساسـية   وتصنف الجمعية األمريكية لإلشراف وتطوير المناهج مهارا      هذا،  
  -:)20: 2006لجنة الترجمة والتعريب،(التي يمكن اعتبارها لبنات بناء التفكير إلى

 -: وتضم، توجيه االهتمام نحو معلومات مختارة:مهارات التركيز . 1

  ).توضيح مواقف المشكلة( تعريف المشكالت  §

 ).الهدف  وتحديد االتجاه( وضع األهداف  §

 -: وتشمل، الحصول على المعلومات المناسبة:ني وتع،مهارات جمع المعلومات . 2

  ).الحصول على المعلومات من خالل حاسة واحدة أو أكثر( المراقبة  §

السعي للحصول على معلومات جديدة من خالل صياغة أسـئلة           (:طرح األسئلة  §
 ).جديدة

 -: وتشمل، وهي القدرة على تخزين المعلومات واسترجاعها:مهارات التذكر . 3

 ).زين المعلومات بذاكرة طويلة األمدتخ ( :الترميز §

 ).استرجاع المعلومات من ذاكرة طويلة األمد ( :االستذكار §

 -: وتضم، ترتيب المعلومات بحيث يمكن استخدامها بفاعلية أكثر:يأ :مهارات التنظيم . 4
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 ).االختالفات بين شيئين أو أكثر ومالحظة التشابهات ( :المقارنة §

 ).وعات حسب الصفات المشتركة وضع األشياء في مجم ( :التصنيف §

 ).تسلسل األشياء طبقاً للمعيار المعطى ( :الترتيب §

التمييـز فيمـا بـين      ، و  توضيح المعلومات الموجودة بـالتعريف     : أي ،مهارات التحليل  . 5
  -: وتضمالصفات، والمركبات

 ). معينيءأجزاء ش وتحديد خصائص ( :المركبات وتعريف الصفات §

 ). تحديد الطرق التي ترتبط بها العناصر (:األنماط وتعريف العالقات §

 ، استخدام المعلومات الـسابقة إلضـافة معلومـات جديـدة          : وتعني ،مهارات االستنباط  . 6
 -:وتشمل

 ).التعليل فيما هو أبعد من المعلومات المتوفرة لملء الثغرات ( :االستدالل §

 ).توقع حوادث مستقبلية ( :التنبؤ §

، معلومـات جديـدة    إلـى     معنى إلضافةقة  استخدام المعلومات الساب   ( :التفصيل §
 ).ربطها مع البنية الموجودة و

 ). معنى جديد عن طريق تغيير شكل المعلوماتإضافة (:التمثيل §

 -: وتضم،توحيد المعلومات وهي ربط و:مهارات التكامل . 7

 .)تقنين واستخالص المعلومات بفاعلية (:التلخيص §

 ).ليتم دمجها مع المعلومات الجديدةتغيير بنية المعرفة الموجودة  (:إعادة البناء §

  -: وتشمل،جودة األفكار و وهي تقييم معقولية:مهارات التقييم . 8

 ). األحكامإلصداروضع قواعد  (:تأسيس معايير §

 ).التأكد من دقة االدعاءات (:التحقق §

 ).إدراك المغالطات المنطقية ( :تعريف األخطاء §

  -: كما يلي،مس مهارات للتفكير خ(Stiggins & others,1989:239 )يحدد ستيجنس و

  . مهارة تذكر المعلومات واستدعائها-

  . مهارة التحليل-
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  . مهارة المقارنة-

  .االستنباط و وتشمل مهارة االستقراء، مهارات االستدالل-

  . مهارة التقييم-

  -: على النحو التالي،بعض مهارات التفكير) 12: 2005،إبراهيم( كما يحدد 

  .المعلومات عن طريق المالحظة  وات مهارة جمع البيان-

  . مهارة تصنيف المعلومات وتنظيمها وتقويمها-

  .االختالف  واألفكار وفق أوجه الشبه و مهارة إجراء المقارنة بين األشياء-

  . مهارة طرح األسئلة البحثية بهدف الوصول للحقيقة -

  .وافرة مهارة استخالص نتائج أو استنتاجات من الدليل أو األدلة المت-

  .أفكار عامة أو تصميمات  إلى  مهارة التوصل-

  . مهارة صوغ تنبؤات معقولة من التعميمات-

  . مهارة صياغة بدائل متعددة يمكن تشكيلها في صورة حلول-

  . مهارة المعالجة الذهنية للخبرات الجديدة-

  -: كما يلي،تصنيفاً آخر لمهارات التفكير) 84-82 :2003سعادة،(     ويقترح 

  -: وتشمل المهارات اآلتية، مهارات التفكير الناقد:أوالً

 . مهارة االستنتاج -1

 .مهارة االستقراء  -2

 .النتيجة ومهارة تحديد العالقة بين السبب -3

 .التباين  ومهارة المقارنة -4

 .مهارة تحديد األولويات -5

 .مهارة التتابع -6

يحة وغيـر    المـصادر الـصح    ،الـرأي  و الحقيقـة :  وتضم التمييز بين   ،مهارة التمييز  -7
 التفكيـر   ،التعميمات و  االفتراضات ، المعلومات ذات الصلة وغير ذات الصلة      ،الصحيحة

 .التفكير االستنتاجي  واالستقرائي
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التحقق من التناسق وغير التناسق في      ، و وجهات النظر  إلى    التعرف :مهارات أخرى مثل   -8
 . وتحليل المجادالت،الحجج والبراهين

  -: وتتضمن المهارات اآلتية،داعياإلب مهارات التفكير :ثانياً

 .مهارة األصالة  ) 1

 .مهارة الطالقة  ) 2

 .مهارة المرونة ) 3

 .مهارة التوضيح أو التفصيالت الزائدة  ) 4

  -: وتشمل اآلتي، مهارات جمع المعلومات وحفظها وعرضها:ثالثاً

  .مهارة التذكر -1

 .مهارة الوصف أو العزو -2

 .المعلومات  إلى مهارة الوصول -3

 .ظاتمهارة تدوين المالح -4

 .مهارة المالحظة -5

 .اإلصغاءمهارة  -6

 .مهارة شد االنتباه -7

 .مهارة عرض المعلومات بيانياً -8

 .مهارة طرح األسئلة أو المساءلة -9

  -: وتتضمن المهارات اآلتية،حل المشكالت و مهارات التقييم:رابعاً

  .مهارة تقييم الدليل ) 1

 .مهارة وضع المعايير أو المحكات ) 2

 .حلول إلى لمهارة إصدار األحكام أو الوصو ) 3

 .مهارة تحمل المسؤولية  ) 4

 .مهارة عمل الخيارات الشخصية ) 5

 .اختبارها  ومهارة طرح الفرضيات ) 6
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 .مهارة حل المشكالت ) 7

  -:التنظيم وتشمل اآلتي والتعميم و مهارات بناء المفاهيم:خامساً

  .مهارة تنمية المفاهيم أو تطويرها -1

 .مهارة التعميم  -2

 .امهامهارة عمل األنماط المعرفية واستخد -3

 .مهارة التصنيف -4

 .اإلجراءاتمهارة تطبيق  -5

 .مهارة التنبؤ -6

 .مهارة التفكير بانتظام  -7

 . الوقت إدارةمهارة  -8

 .مهارة التنظيم المتقدم -9

 بين  اً أن هناك اختالف   ، في نهاية عرض تصنيفات مهارات التفكير السابقة       ،تستخلص الباحثة و
حول مـضمون   ، و  تصنيف تلك المهارات   في طريقة  و الباحثين حول تحديد أهم مهارات التفكير،     

قد تناول بعض الباحثين مهارات التفكير بصورة        و .ما تشمله من مهارات فرعية    ، و تلك المهارات 
 حيث تم تقسيم تلـك      ، في حين تناول بعضهم اآلخر تلك المهارات بشكل أكثر تحديداً ودقة           ،عامة

كانـت هنـاك    ، و ات الفرعيـة  مهارات رئيسة تندرج تحتها مجموعة من المهـار        إلى   المهارات
 مهـارات التفكيـر الناقـد    : مثـل ، من قبل أغلب البـاحثين   إجماعمجموعة من المهارات محل     

 ليـضم  ، في صورة شاملة ودقيقـة    )سعادة( وجاء تصنيف    ، ومهارات جمع المعلومات   واإلبداعي
   .جميع المهارات تقريباً

 
  

  : تدريسهاوإجراءاتتعليم مهارات التفكير 

  مهارات نوعية مختـصة     ما يتطلب معرفة   ، من أشكال حل المشكالت    م شكالً التعلييعد، 
 على  وإنما ،فأساس المعرفة المطلوبة للتعليم أو التدريس تتعدى مجرد امتالك محتوى الموضوع          

 تحقيق كل ذلك سيثير تغييراً في       إن ،المعلمين أيضاً أن يعرفوا كيف يدرسون محتوى الموضوع       
 النظـر فـي طـرق       إعـادة كما يتطلب   ) . 422: 2002برويير،(تدريس  كيفية تفكيرنا بمهنة ال   

، المنـاخ المدرسـي    و  ويحتاج تغيير تصوراتنا حول البيئة الصفية      ،التدريس المتبعة في مدارسنا   
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العمـل علـى تطـوير    ، واالستفادة من البحث المعرفي والتربوي في تطوير العملية التعليميـة      و
  .التلقين وم االكتفاء بنقل المعلومات عن طريق الحفظ وعد،مهارات التفكير عند المتعلمين

ن من يـستعرض     وإ ، نظام تربوي تركز على تنمية التفكير      كأيكما أن أهدافنا التربوية،     
 ولكن مع األسف فإن مـا       ، فلسفة تربوية يالحظ أنها تركز على تنمية مهارات المتعلم العقلية          ةأي

 التخـزين  و  الحفـظ  : وهي ،ات بصورة أساسية  يجري في المدارس يركز على أبسط هذه المهار       
أبـو   و عبيدات.( ونادراً ما يركز المعلمون على مهارات التفكير األخرى          ،استرجاع المعلومات و

  )105: 2005سعيد،
  

  :صعوبات تعليم التفكير

بيـدات  ع (: يمكن توضيحها فيما يلي،    يواجه تعليم التفكير في المدارس مجموعة من الصعاب     
  )111-106: 2005وأبو سعيد،

  .الحقائق وتزويد المتعلمين بالمعلومات إلى  المفهوم التقليدي للتربية الذي يهدف-1

  . المعلمينإعداد االعتماد على مناهج تقليدية في برامج -2

  . عدم اهتمام المعلم الحالي بتعليم التفكير -3

  .إلبداعاو  القيادات التربوية التقليدية المحافظة لعملية التطويرإعاقة -4

 على حـساب    ، معياراً لقبول الطلبة   تعدالتي   و ، اعتماد النظام التعليمي على معدل العالمات      -5
  .تعليم الطلبة لمهارات التفكير

 زيادة حجم الصف المدرسي وكثافة المنـاهج الدراسـية          : تتمثل في  ، صعوبات فنية ومادية   -6
ئة المدرسة غير المؤهلـة لتقـديم       البي، و  واألدوات التكنولوجية المساعدة   اإلمكاناتوضعف  

  .برامج تعليم التفكير

 تشجيع الطفل الهادئ المؤدب الـذي يـسير حـسب           : تتمثل في  ، عوامل اجتماعية وسياسية   -7
توجيهات المجتمع، وكبت محاوالت التفكير عنـد األطفـال شـديدي التـساؤل ومحبـي                

  .للتفكيرأولياء األمور لسلوكيات معيقة  و وممارسة المعلمين،االستطالع
  

  : تعليم التفكيرنماذج

 ،ثالث مجموعات رئيـسية    إلى   يمكن تقسيم هذه الطرق    و عدة لتعليم التفكير  طرق  هناك  
  :هيو
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  . التعليم المباشر للتفكير-:أوالً

ويتم وفق هذا المنظور تدريس مهارة التفكير الواحدة في عدد من الدروس المخصـصة              
 ويكون المحتوى المعرفـي     ،ومخصصة لتعليم التفكير  في الجدول الدراسي لتدريس مادة منفصلة       

ال عالقة له عادة بما يدرسه الطالب في موادهم الدراسية           و الذي يتم فيه تعلم هذه المهارة بسيطاً      
 إلـى   يستند مناصرو هـذا المنظـور      و .األخرى، ويتم تعليم المهارة وفق مراحل معينة متتابعة       

  ) 109: 2003زيتون، (-:أبرزها ،عدةمنطلقات 

 الطـرح  و الجمع(  أن مهارة التفكير يمكن تعليمها بشكل مقصود مثل بقية المهارات األخرى             -1
  .الممارسة ومن ثم فإن مهارات التفكير تتطور بالتدريب و)الخ...قيادة السياراتو

 مما يـضمن    ،يجعل التركيز على المهارة وليس المحتوى      ، أن التعليم المباشر لمهارة التركيز     -2
لو تم تعليم   نفسه  القدر  بتتحقق   والتي ال  ، الطالب ألداء المهارة   إجادةة عالية من    حدوث درج 

  .التفكير بشكل ضمني 

، ينقل أثـر هـذا      )بعيداً عن محتوى المواد الدراسية    (تعليم مهارات التفكير بشكل مباشر،       أن -3
تعلمـين علـى فهـم    فتزيد قدرة الم،تلك المواد والى مواقف الحياة العملية  إلى   التعلم فيما بعد  

  .اتخاذ قرارات سديدة في الحياة العملية وعلى حل المشكالت ومحتوى تلك المواد

  -:ومن أبرز برامج التعليم المباشر

   .CORTبرنامج كورت ) أ

   .Six Thinking Hatsبرنامج القبعات الست ) ب

ــارع  ) ج ــر الب ــامج المفك ــصميم إ Master Thinkerبرن ــن ت ــا م دوارد دي   وجميعه
  )96-91: 2003سعادة،.(وبون

  . التعليم من أجل التفكير-:ثانياً

يتم تنمية مهارات التفكير من خالل محتوى المواد الدراسية فـي المنـاهج النظاميـة               و
العادية،  حيث يحدث نمو تدريجي في مهارات التفكير نتيجة انخراط الطالب في التفكيـر فـي                 

قارنة تنمو تدريجياً من خالل عقد المقارنـات         فمهارة الم  ،المحتوى الدراسي ومن خالل الدروس    
 كما يمكن أن يمارس الطالب أكثر من مهارة تفكيـر       ،األفكار في عدد من الدروس     و بين األشياء 

 وبتوظيف ممارسات وأساليب تدريسية معينة لحث الطالب على التفكير بعمق           ،في الدرس الواحد  
لة سـنوات الدراسـة وفـي كافـة المـواد        وتستمر تلك العملية طي    ،في محتوى المواد الدراسية   

  .الدراسية
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  -:من أبرزهاعديدة، منطلقات إلى ويستند مناصرو هذا المنظور 

  . مادة دراسيةةأي أن التفكير أساسي في كل المواد لذا يجب أن يتضمن في تعليم -1

  .ة المادة الدراسيإطار كان التعلم في إذان لتعلم مهارات التفكير ي يكون الطالب محفز-2

الدراسـية   التفكير ينمو بصورة أفضل من خالل محتوى دراسي يدرسه الطالب في موادهم              -3
  . يدرسونه في تلك المواد عماوليس في محتوى حر بعيد

 يعطي نتائج   ، من خالل المواد الدراسية التي يدرسها الطالب       ، أن تعليم مهارات التفكير العليا     -4
  .لةأفضل مما لو كانت عن طريق برامج مستق

تعلـم أفـضل لهـذا      إلـى     يـؤدي  ، مـن خـالل التفكيـر      ، أن تعلم المحتـوى الدراسـي      -5
  )145-143: 2003زيتون،.(المحتوى

  

  . الدمج في تعليم التفكير-:ثالثاً

وتتم تنمية مهارة التفكير من خالل محتوى الدروس اليومية للمواد الدراسـية المقـررة              
 الذي يـتم    –يكون محتوى الدرس    ، و  متتابعة إجراءات وبصورة مباشرة من خالل      ،على الطالب 

 ويأخذ شكل أفكار رئيسة، ويعطـى اهتمـام متـوازن     مركزاً ومحدوداً - تعليم المهارة  إطارهفي  
 تعلـم   إجـراءات كما تتشابك    ،سيلتعلم المهارة في أثناء التدر     و تقريباً لكل من فهم هذا المحتوى     

 إلـى   ويستند مناصـرو هـذا المنظـور      . يسمهارة في أثناء التدر    تعلم ال  إجراءاتالمحتوى مع   
  -:وهي ،عدةافتراضات 

  . أن تعليم مهارة التفكير ضمن محتوى الدروس اليومية يعد األفضل الستثمار تعليمهما معاً-1

  . تعلم الطلبة لهاإتقان إلى يؤدي  التعليم المركز الصريح لمهارة التفكير-2

 يزيد من قدرة الطالب على التفكير فيما        ،مية تعليم مهارة التفكير ضمن محتوى الدروس اليو       -3
  .يتعلموه من هذا المحتوى 

  .تعلم أفضل لهذا المحتوى إلى  يؤدي، تعليم مهارة التفكير ضمن محتوى الدروس اليومية-4

 ذلك التـصور الـذي اقترحـه    ، من خالل منظور الدمج  ،برز برامج تعليم التفكير   ومن أ 
: 2003زيتون،.( وسمي بدروس الدمج ،يفية التدريسه عن ك وزميالRobert Swartzشوارتز 

243-245(  
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 يساهم بصورة كبيرة في تعميق فهـم        ، أن تعليم مهارات التفكير بشكل مباشر      والخالصة
 وذلك ألنها تأخذ الوقت     ؛ تلك المهارات بصورة أفضل    إجادةو،  المعلومات التي تدرس من خاللها    

، للتركيز على جميع الطلبة في تعلم تلـك المهـارات   كما تتيح الفرصة ،الكافي في عملية تعليمها   
 إلـى    ولكن ذلك يحتاج   ،المواقف الحياتية  و المواد الدراسية األخرى   إلى   تهيئ انتقال أثر تعلمها   و

  . ومعلمين متخصصين في مجال تعليم مهارات التفكير،مواد مستقلة وحصص دراسية منفصلة

 ويـتم   ،ساسياً من العملية التعليمية   زءاً أ جكما أن تعليم مهارات التفكير يفترض أن يكون         
 ،هم للمـستقبل إعـداد  و المدارس لتعليم الطلبـة إنشاء فما الفائدة من ،من خالل المناهج الدراسية   

ذا كانت ال تعمل على تنمية مهارات التفكير عنـد          إ النجاح في الحياة العملية،    و وتأهيلهم لالندماج 
 يـساهم فـي     ، بدون تنمية مهارات التفكيـر     ،ة العادية  كما أن تدريس المقررات الدراسي     ؟الطلبة

، التلقـين  و االقتصار على أساليب الحفظ    و المحتوى و استمرار تركيز تلك المواد على المعلومات     
العملية التعليمية في تحقيق التعليم المالئم للتطورات المعاصرة في شـتى            و  دور المدرسة  إهمالو

  .المجاالت 

 يعد منظور الدمج في تعليم التفكيـر النمـوذج األمثـل            حثة،ه من وجهة نظر البا    لذا فإن 
 وذلك ألن تعليم مهارات التفكير وفق هذا المنظور يسهم فـي بقـاء أثـر        ؛لتطبيقه  في المدارس   

 ألنها تشكلت بنـاء علـى       ؛الطالب من المعلومات المتضمنة في المحتوى الدراسي       وتَمكُّنالتعلم  
 كما أن تعليم مهارة واحدة في الدرس يتيح التركيز على           ،يةممارسة مهارات التفكير بصورة عمل    

 ويتيح الفرصـة لمتابعـة جميـع    ،هنفسالوقت تعلم مهارة التفكير في     ، و محتوى المقرر الدراسي  
ذن من التعليم الـذي يقتـصر       إ فما الفائدة    ،فائدة للطالب  و  مما يجعل التدريس أكثر متعة     ،الطلبة

 كمـا أنـه     ، في الحياة العمليـة    لطلبة مهارات التفكير الالزمة ل    التلقين ويهمل تنمية   و على الحفظ 
 منـاهج   إعـداد  و زيادة الحصص الدراسية   إلى   نه ال يحتاج  إحيث  ؛  مناسب للتدريس في مدارسنا   

تقلل مـن  ، و حشو األذهانأسلوبتكرس  وألن زيادة المواد الدراسية قد تثقل كاهل الطلبة ؛  جديدة
 كما أن تعليمها من خالل المواد العادية المقررة يسهم في           ،م تلك المواد  دافعية الطلبة وشغفهم ِلتَعلُّ   

 كما يتطلب ذلك ضرورة تـدريب المعلمـين فـي     ،توجيهها نحو األجود  ، و  العملية التعليمة  إثراء
  .المواد المختلفة على تعليم مهارات التفكير

  

  : مهارات التفكير في التكنولوجيا

 : همـا ،الزمتان حول التوجهات الحديثة في مناهج التدريستثار في وقتنا الحالي قضيتان مت 
دمجها مع   و  وقضية استخدام التكنولوجيا   ،قضية تدريس مهارات التفكير بطريقة أكثر تنظيماً وفعالية       

؛ أجهـزة الحاسـوب   وتوظيف المستحدثات التكنولوجيـة  و؛  مهارات التفكير داخل الفصل الدراسي    
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 والتي اهتمت بالـذكاء  –كما شجعت الشبكات الحديثة ذات الخبرة   ،للنهوض بالعملية التدريسية ككل   
  )348: 2005،إبراهيم. (اإلنساني على عقد مناظرات عن طبيعة التفكير ،االصطناعي

 البد أن ندرك أن المهارات األساسـية        ، في المناهج  اإلبداعي الفكر التكنولوجي    إلدخالو
 فهي تتضمن األهداف التعليمية التي يـسعى        ،ناهجالالزمة تأتي أوالً في وضع الفلسفة العامة للم       

  -:بد أن تحقق المناهج الشروط اآلتية  وعلى سبيل المثال ال،تحقيقها إلى المنهج

 مفاهيم العلوم الحديثة في جميع المراحل العمرية بطريقة متدرجة ومتناسبة مع كل             إدخال - 1
  .سن

   .Problem Solvingربط المنهج ربطاً جوهرياً بأسلوب حل المشكالت  - 2

في صورة مشروعات بحثيـة  ن المنهج على عملية البحث الذاتي، تكريس جزء أساسي م   - 3
 ويمكن أن يختارها األستاذ مع     ، ومن فصل آلخر   ، قد تختلف من مدرسة ألخرى     ،متنوعة

  .طلبته بطريقة ديمقراطية وفي موضوعات حية

نترنـت  إ و تعـددة وسائط م وتكامل أركان المنهج كلها ببعضها البعض من كتب وبرامج           - 4
  .ومعامل تكنولوجية

،  بحيث يكون قبطاناً ماهراً لقيادة الطلبة في عمليـة الـتعلم الـذاتي    ،عادة تدريب المعلم  إ - 5
  .تنمية مهاراتهم في التفكيرو

  )156-155: 2002حسين،.(الكمبيوتر التعليمي وتطوير دور تكنولوجيا التعليم - 6

 فإن المدارس الممثلة للمجتمع ما      ،بيوترالكم و على الرغم من ظهور التكنولوجيا الحديثة     و
 ونقـص   ، نقص التمويـل   :منهاعديدة،  سباب  أل ،زالت عاجزة عن االستفادة من تلك التكنولوجيا      

األمـاكن المخصـصة     و  المتاحة اإلمكانات ونقص   ،الخبرة الكافية الستخدام التكنولوجيا المتقدمة    
  )351: 2005،إبراهيم. (التدرب عليها ولجلب تلك األجهزة وتخزينها

 وجعل التعلم الناتج عنها     ،كما أن الهدف األساسي لتكنولوجيا التعليم تحسين عملية التعليم        
 ،ن الهدف األسمى لتكنولوجيا التعليم تنمية أو تعلـيم التفكيـر          إ وبالتالي يمكن القول     ،أكثر فعالية 

ليـات العقليـة أو    ومـن خـالل العم  ،المعرفة بنفسه إلى  للمتعلم حتى نجعله قادراً على التوصل     
  ،ولكن هل يعني تعليم التفكير من خـالل تكنولوجيـا التعلـيم           . النشاطات الذهنية التي يمارسها     

 تزويد الطلبة بمصادر تعلم مختلفة ومثيرة لممارسة نشاطات التفكير فـي مـستوياتها البـسيطة              
ير أو قاعـدة أو     تفس إلى    وحفزهم على التفكير بما يشاهدونه أو يسمعون عنه للوصول         ،المعقدةو

  )60: 2002،الحيلة. (كفاءة المعلم  والمدرسي و وهي عملية كلية تتأثر بالمناخ الصفي،تعميم



 45

أجهزة الحاسوب تمثـل أدوات جـذب يمكنهـا تحفيـز            و  كانت التكنولوجيا الحديثة   إذاو
د علمية   بما تقدمه من موا    ، وتسهم في تنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين       ،المتعلمين على التعلم  

 فإنهـا تعتبـر أدوات مهمـة        ،اإلبداعي وتشجعهم على التعلم     ،وموضوعات تنمي تلك المهارات   
 تقـدم لنـا   ، الوسائط المتعددة الفائقـة إمكانات كما أن ،وفعالة في تدريس التفكير داخل الصفوف   

  . الحاسوب كأداة مؤثرة في تدريس التفكير داخل حجرة الدراسة 

ولوجيا الحديثة بما فيها الحاسوب والتفكير معاً في منهج واحـد،  كما أن احتمال دمج التكن  
ن إ" :يمثل اتجاهاً متفائالً الستخدامها في تعليم المهارات، وهذا االحتمال مبني على اتجاه مفـاده              

  )350: 2005،إبراهيم".(عقل الطفل ينمو طبيعياً من خالل تفاعله مع البيئة المحيطة 

        ال  و  لذا فهي تعتمد عليـه     ؛ طريقة في التفكير   -بمعناها الحديث  -يم  تكنولوجيا التعل وتعد
  ولكونها تسير في خطوات منظمة يمر بها كل متعلم في أثناء تعلمه لخبرات جديـدة        ،تنفصل عنه 

 ، فيمكنه مواجهة المواقف الحياتية بما اكتسبه من خبرات ومهارات عملية          ،تنمية ذاته  إلى   تؤديو
، بداعي كأسلوب في الحيـاة    نولوجيا التعليم لها عالقة وطيدة بالتفكير اإل      ومن هنا يتضح لنا أن تك     

  ونوعيـة هـذه األهـداف وكميتهـا     ،عندما نتحدث عن مدى تحقيق أهداف المنظومة التعليمية       و
 كانت تكنولوجيا التعليم تسير فـي       إذاكذلك  ، و  كناتج محدد  اإلبداعجدتها كأننا نعرف     و أصالتهاو

اختبار صحتها ومدى    و  فإن تحديد هذه الخطوات    باألخرىثر كل منهما    خطوات منظمة تؤثر وتتأ   
بـداع  تمثل عملية اإل   ، التي وضعت من أجلها    لألهداف ومدى تحقيقها    ،ارتباط كل منها باألخرى   

  )61: 2002الحيلة،.(كعملية عقلية

همية تغيير منهج   أ على   Salomon اتجاه سالمون    : مثل ،قد أكدت االتجاهات المعاصرة   و
الحاسوب فـي    و  بما يتناسب مع استخدام التكنولوجيا الحديثة      ، الذي يتسم بالنمطية   ،كير الحالي التف

كثر فاعليـة فـي تحقيـق األهـداف التربويـة           أضرورة تغيير البيئة الصفية لتصبح      ، و التعليم
  )354: 2005براهيم،إ.(المأمولة

سـتعمال أو تجريـب أو   نتاج أو تشغيل أو اإو أتصميم تُعنى بالتكنولوجيا ج همنابما أن  و
الوسائل المتـصلة بـالمحتوى    واألدوات و فحص أو فك أو تركيب أو تحديد استخدامات األجهزة        

 ؛؛ فهي مرتبطة بصورة كبيرة بتنمية عمليات التفكير لـدى الطلبـة           العلمي أو تطبيقاته في الحياة    
مـن  اللكترونيـة  والـدوائر الكهربيـة وا  لتجارب الحركة  تنفيذ طالب المرحلة الثانوية   ن  إحيث  

حصائية لتحليل  اإل و رياضيةالبرامج   وال  واالنترنت بوسلحابرامج ا  استخدام و ،تصميمهم الخاص 
 وعمـل أو    ،بـراج األ و  أو تصميم طالب المراحل األساسية ألشكال معمارية كالقناطر        ،البيانات
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ث عمليـة   في إثارة نشاطات الطلبة الذهنية، وتضمن حدو      جميعها  تسهم   ؛تشغيل اآلالت البسيطة  
، وتدفعهم لممارسة مهارات التفكير بـصورة       تفاعل تشترك فيها أكثر من حاسة في عملية التعلُّم        

   .في مناخ صفي مفعم بالنشاط والدافعية والمرونة فعلية وعملية،

لتناول عملية التفكير مـن خـالل       عدة  هناك فوائد    أن   )63-62: 2002الحيلة،( يرى  و
  -: وهي،تكنولوجيا التعليم

 تجعله يمـارس عمليـة      ،تزويد الطالب بمصادر تعلم مختلفة ومثيرة لنشاطاته العقلية       إن   - 1
 أكثر مما لو كان تعليمه مهارات التفكير من خالل مجموعة           ،التفكير بشكل فاعل ومتميز   

  . أو الصيغ أو الطرائق،جراءاتو اإلأمن المهارات، 

ل حصة ألي مـادة تعليميـة   إن استخدام تكنولوجيا التعليم وتوظيفها بشكل فاعل يجعل ك        - 2
 أفضل من تخصيص جزء من يوم أو أسبوع دراسـي لتعلـيم             ،هي حصة لتعليم التفكير   

  .ضافية مثل مادة الرياضياتإالتفكير كمادة 

تمنع من تركيز الجهود على جزء واحد من المجتمع المدرسي أو على مجال واحد فقـط        - 3
  .من المنهاج المدرسي

 التـي   ،باه نحو بعض الظروف، داخل المدرسة أو خارجهـا        االنتتوجه تكنولوجيا التعليم     - 4
تربية سمة التفكير لدى الطلبـة      حيث إن    ؛تسهم في إضعاف جهود تدعيم التفكير األمثل      

 وتهيئة بيئات محفزة علـى      ،وجب على جميع المعنيين بعملية التعليم االتصاف بها أوالً        ت
  .التفكير ومدعمة له

أن تكامـل منـاهج    (Reed & McNergney,2000) مكنـوجني  ويرى كل من ريدو
نه عندما يـتم التكامـل      أ إلى    ويشير ، يشكل أداة فعالة في تحسين التربية      ،التعليم مع التكنولوجيا  

بفعالية بين محتوى المناهج فإنه يقود المتعلمين للبحث عن المعلومات ومعالجتهـا فـي طـرق                
خصائص لمـنهج التكنولوجيـا فـي       أن هناك    إلى   (Lee,2000) كما يشير ليي     ،ابتكارية جديدة 

دعت ، و التأكيد على عمليات حل المشكالت     و  من ضمنها العناية بتنمية المهارات المحددة      ،تايوان
 واالتصال بالعديد مـن     ،أعمال الفيديو  و اتساع المدارس للكمبيوتر   إلى   (Warner,1993)وارنر

 نتاج مهارات التفكيـر الناقـد     إومالً في تنمية    أ وذلك   ،المدرسين و التكنولوجيين لمساعدة الطالب  
على أن االستقـصاء عامـل   (Krajcik,2000 )  وقد أكدت دراسة كرجسك ،مهارات االتصالو

  )155-151 :2003الموجي،( .مهم في تحقيق أهداف تدريس العلوم المدعمة بالتكنولوجيا

أثر توظيف بعض المستحدثات التكنولوجية في تنميـة        ) 2008سرور،(كما أثبتت دراسة    
  .بعض مهارات التفكير االبتكاري في التكنولوجيا



 47

 ، بما فيها الحاسـوب    ، أهمية تضمين الوسائل التكنولوجية    -مما سبق -وتستخلص الباحثة   
 ألن ذلك يسهم في زيـادة الدافعيـة لـدى      ؛في العملية التدريسية لتعليم مهارات التفكير المتنوعة      

ذلـك ألن تعلـيم التفكيـر باسـتخدام          و ؛ةتحقيق تعلم أفضل لمحتوى المواد الدراسـي      ، و الطلبة
التكنولوجيا يحدث من خالل اكتساب المعلومات عن طريق تفاعل أكثر من حاسـة فـي عمليـة        

يتطلب ذلـك ضـرورة     ، و بتعلم تلك المهارات من خالل ممارستها بصورة عملية مرنة        ، و التعلم
 ره من مجرد ناقل للمعلومات    تغيير دو ، و ه على استخدام التكنولوجيا الحديثة    إعداد و تدريب المعلم 

 سبل تطوير العملية التعليمية للنهوض بالفرد     ، و مفكر وخبير باالتجاهات الحديثة في التدريس     إلى  
  .المجتمعو

أهـم مهـارات    جوانب عملية التفكير في التكنولوجيـا، و       وهذا يقودنا إلى التعرف على    
 منهـاج التكنولوجيـا      والتي يعمل  ،ياالتفكير التي يمكن تعليمها للطلبة من خالل منهاج التكنولوج        

  .بدوره على تنميتها لدى الطلبة 

  :التفكير التكنولوجي

منظومة مـن العمليـات     "  التفكير التكنولوجي بأنه     )7: 2006عسقول ومهدي، (لقد عرف   
 ،الذهنية تعكس قدرة الفرد المهارية في توظيف المعرفة العلمية في المجـاالت الحياتيـة المختلفـة             

أو  ،التواصـل  و  أو التحليـل   ،التـأليف  و  غاية مقصودة قد تكون حل مشكلة ما، أو التصميم         لتحقيق
   . "الضبط وأو التحكم ،اتخاذ القرارات والتقييم

  

  :مهارات التفكير في التكنولوجيا

ـ ) 36-31: 2006عسقول ومهدي، (     وقد اقترح كل من       لمهـارات التفكيـر فـي       اًأنموذج
  -:تاليالتكنولوجيا على النحو ال

  -: وتشمل، مهارات التعامل مع المشكالت البسيطة:حل المشكالت. 1

 .حساس بالمشكلة المحيطةاإل •

 .البحث عن المشكلة عن قرب  •

 .صياغة المشكلة وتحديد طبيعتها •

 .تحديد البدائل وفرض الحلول •

 .اختيار الحل المناسب •

 .تطبيق الحل المناسب •
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  -: وتشمل،األجهزة والمعدات واألشكال البصرية مهارات التعامل مع :التأليف والتصميم. 2

 .المالحظة عن طريق حاسة واحدة أو أكثر من الحواس •

 .األجزاء والتأمل بعد المالحظة من أجل تحديد العناصر •

 .التنبؤ بأهم العالقات التبادلية بين األجزاء •

 .صياغة الهدف الخاص بالعناصر •

 .التخطيط لتنفيذ الهدف •

 .التصميم واالختراع •
 

التركيـب وبنـاء     و عصف ذهني كبير يتعلق بالتحليل     إلى    مهارات تحتاج  :التواصل و التحليل. 3
  -:مهارية من أجل التوصل للحلول وتشمل وسقاالت معرفية

 .العالقات التبادلية وعادة بناء األنماط وترتيب العناصرإ •

 .الوظيفة وطة بالهدفتبرمجموعات م إلى التصنيف •

 .االختالفات وحديد االتفاقاتالمقارنة بين المجموعات بت •

 .تحديد العالقات الوظيفية بين العناصر •

 .ردم فجوات وتفسير الغموض بين العناصر ببناء عالقات جديدة •

 .التوضيحات واستنتاج المزيد من التفصيالت •
 

 الذي حصل عليه المـتعلم      ، مهارات تتعلق بالكم والكيف المعلوماتي     :التقييم واتخاذ القرارات  . 4
  -: وتشمل،مروره بخبرات التفكير التكنولوجي المتنوعةنتيجة 

 .عادة ترتيبها في ضوء معايير محددةإتنظيم المعلومات و •

 .تحديد المفيد وحذف المغالطات وتقييم المعلومات •

 .توليد بدائل وصياغة الحلول المقترحة •

 .الحلول المقترحة وتقييم البدائل •

 .اتخاذ القرارات في ضوء نتائج التقييم •

 .تطوير القرارات وبعةمتا •
 



 49

ال المتمكن لمهـارات التفكيـر فـي التكنولوجيـا     إ مهارات عليا ال يقوم بها  :التحكم والضبط . 5
  -: وتشمل،السابقة

 .متابعة تنفيذ مهارات التفكير في التكنولوجيا ككل •

 .التبديل بين أولويات تنفيذ مهارات التفكير في التكنولوجيا •

 .كير في التكنولوجيانشر نتائج تنفيذ مهارات التف •

، والتـي تـم     هم مهارات التفكير فـي التكنولوجيـا      أولقد استخدمت الباحثة في دراستها      
من خالل عدة خطوات، تمثلت في االطالع علـى األدب التربـوي والدراسـات              التوصل اليها   

 ، ومن ثـم وضـع      وفي المجاالت التعليمية المختلفة    السابقة في مجال مهارات التفكير بشكل عام      
تصور ألهم مهارات التفكير المرتبطة بمنهاج التكنولوجيا، والتي ينبغي توافرهـا فـي منهـاج               

راء مجموعة من المتخصصين في مجال المنـاهج وتكنولوجيـا       آلاستطالع  القيام ب التكنولوجيا، و 
، هم المهارات التي ينبغي توافرهـا فـي منهـاج التكنولوجيـا    التعليم ومعلمي التكنولوجيا حول أ  

تم عرض القائمة على مجموعة من المحكمين المختصين         ثم   ،تحديدها بشكل واضح   إلى   صوالًو
،  واجراء التعديالت الالزمـة ها وتحكيمهاضبط، ل) 6(في المناهج وتكنولوجيا التعليم، ملحق رقم      

  -:هي كما يليو حتى تم التوصل إلى القائمة في صورتها النهائية،

التعـرف  ، و منظمة و  لمشكلة ما أو ظاهرة ما بصورة مقصودة        القدرة على االنتباه   :المالحظة) 1
  .عليها 

توضيح  العالقات التي تـربط بـين   ، وسباب حدوث ظاهرة معينة أ القدرة على ذكر     :التفسير) 2
  .أجزائها 

 واستخراج العالقـات  ،أجزاء فرعية وتصنيفها إلى  القدرة على تجزئة المادة المتعلمة   :التحليل) 3
 .أجزائهاالتي تربط بين 

 .لى نقاط التشابه واالختالف بين مجموعات أو أجزاء مختلفة إالقدرة على التعرف : المقارنة) 4

 . القدرة على تجميع األجزاء الفرعية في بنية موحدة جديدة وفق نظرة كلية شاملة:التركيب) 5

ن عينـة ضـم   هو القدرة على بناء تصور للعناصر واألدوات البديلة وفق هيكلية م          : التصميم) 6
 .حاكيالموقف ال

نتائج متوقعة وخطوات يمكـن تحقيقهـا بنـاء علـى            و  القدرة على وضع افتراضات    :التنبؤ) 7
 .معلومات سابقة

 .معلومات جديدة وحلول مبتكرة لمشاكل علمية  إلى الوصول: توليد المعلومات) 8
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 .الوقائع المشابهة  القدرة على توجيه المعلومات المكتسبة وتحديد عالقاتها مع :الربط) 9

حمايتهـا فـي    وتوظيفها واآلليات واألدوات و القدرة على استخدام األجهزة  :الضبط والتحكم ) 10
 .الوظائف المحددة

ولية، ومعارف سـابقة    أ  القدرة على استخالص نتائج جديدة بناء على معلومات           :االستنتاج) 11
 .مرتبطة بها

القوة والضعف في ظاهرة ما وإصدار حكـم بنـاء           القدرة على استخالص مواطن      :التقييم) 12
  .على معايير محددة

 

 وفـي جميـع     ،ضرورة دمج تعليم مهارات التفكير في العملية التعليمية        إلى   تخلص الباحثة  و   
، تعميق الفهم لمحتـوى المـواد الدراسـية   ، و ألنه يسهم في تحسين عملية التعلُّم؛المواد الدراسية 

 وذلـك ألن عمليـة التعلـيم ارتبطـت     ؛المواقف الحياتية إلى علم وانتقالهيساعد في بقاء أثر الت    و
 كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية تعليم مهـارات التفكيـر      ،بالممارسة العملية للطلبة  

ن منهـاج  أبمـا   و.ة في تعلُّم الطلبة لمواد الدراسـية علـى اختالفهـا          الَيجابية وفع إتحقق نتائج   
األجهزة المتصلة بمحتوى المـادة   وتركيب وتشغيل األدوات ويركز على تصميم وفكالتكنولوجيا  

 الطلبـة للحيـاة     إعـداد  إلى    يؤدي ، فإن تعليم مهارات التفكير المرتبطة بذلك المنهاج       ،الدراسية
  .جية في البيئة االجتماعيةوالتكنول والتكيف مع المستحدثات العلمية، والعملية
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  لثالفصل الثا

  
  الدراسات السابقة

  
  

  -:ما وهين محور إلىوقد تم تصنيف الدراسات السابقة
  التكنولوجيا والدراسات التي ربطت بين مهارات التفكير :المحور األول
الدراسات  التي تناولت مهارات التفكير بشكل عام في المـواد            :المحور الثاني 

  العلمية
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  

ذلك ، و ناول هذا الفصل عرضاً للدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة الحالية          يت
 واالسـتفادة   ،التعرف على األهداف التي سعت لتحقيقها     ، و لمعرفة أهم الموضوعات التي تناولتها    

 اإلجـراءات و التعرف على األسـاليب و، من األدوات التي استخدمها الباحثون في تلك الدراسات     
التعرف على النتائج التي توصـلت      ، و  الدراسة أهداف لتحقيق   جرائهاابلتي قام الباحثون    العملية ا 

 ين محـور   إلـى    التي تم تقسيمها  و ،فيما يلي عرض ألهم تلك الدراسات     ، و لها الدراسات السابقة  
  -:على النحو التالي

  

  الدراسات التي ربطت بين مهارات التفكير والتكنولوجيا: ولالمحور األ
  ):2009(خضري دراسة ال

 البنائية Seven E'sمعرفة أثر برنامج محوسب يوظف إستراتيجية  إلى وهدفت الدراسة
، في تنمية مهارات التفكير العليا لمادة التكنولوجيا لـدى طالبـات الـصف الـسابع األساسـي                

طالبـة مـن   ) 79( وطبقت الدراسة على عينة مكونة مـن        ،استخدمت الباحثة المنهج التجريبي   و
 واسـتخدمت   ،ية للبنـات بغـزة    عداد الصف السابع األساسي في مدرسة السيدة رقية اإل        طالبات

أظهـرت نتـائج الدراسـة فعاليـة        ، و الباحثة اختبار لقياس مهارات التفكير العليا كأداة للدراسة       
  .البرنامج في تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطالبات 

  ):2009(دراسة يوسف 

ة أثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الـدماغ علـى            معرف إلى   وهدفت الدراسة 
تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طالبات الصف الحادي عشر بمادة تكنولوجيا المعلومات             

اختارت عينـة الدراسـة مـن       ، و البنائي و استخدمت الباحثة المنهج التجريبي   ، و بمحافظات غزة 
 ،طالبـة ) 80( وبلـغ عـددها   ،للبنات" أ"ثانوية طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة سكينة ال     

توصلت  كأداة للدراسة، و    اختبار لمهارات التفكير فوق المعرفي     إعدادولتحقيق أهداف الدراسة تم     
الضابطة فـي    و حصائياً بين متوسط درجات المجموعة التجريبية     إوجود فروق دالة     إلى   الدراسة

  .ولوجيا المعلومات تعزى للبرنامجاختبار مهارات التفكير فوق المعرفي بمادة تكن
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  ):2008(دراسة سرور

معرفة أثر توظيف بعض المستحدثات التكنولوجية في تنمية بعـض          إلى   وهدفت الدراسة 
اسـتخدمت الباحثـة    ، و مهارات التفكير االبتكاري في التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع بغزة         

لبة من الصف التاسع األساسـي بمدرسـة        طا) 89(تكونت عينة الدراسة من     ، و المنهج التجريبي 
 :استخدمت الباحثة أدوات الدراسة التاليـة     ، و لالجئات منطقة شمال غزة   " أ"ية  عدادبنات جباليا اإل  

أكـدت الدراسـة   ، وبطاقتي مالحظة لمشاريع برمجية، واختبار التفكير االبتكاري في التكنولوجيا 
  .االبداعيفعالية تلك المستحدثات في تنمية مهارات التفكير 

  ):2006(دراسة عسقول ومهدي

التعرف على أهم أنماط التفكير ومهاراتها الفرعية الواجب تـضمينها           إلى   هدفت الدراسة 
، الـصف العاشـر    إلى   في كتب التكنولوجيا المقررة على المرحلة األساسية من الصف الخامس         

ت التفكير في التكنولوجيا    التعرف على مستويات توافرها في تلك المقررات وبناء نموذج لمهارا         و
 وتكونت عينة الدراسة من كتـب التكنولوجيـا         ،واتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي والبنائي     

للمراحل المطلوبة، واستخدم الباحثان أداة لتحليل محتوى كتب التكنولوجيا فـي ضـوء أنمـاط               
 منهاج التكنولوجيا للـصف     أن محتوى  إلى   شارت أهم نتائج البحث   أالتفكير ومهاراتها الفرعية، و   

  .تصميم نموذج لمهارات التفكير في التكنولوجيا و مهارة في التفكير،532العاشر قد تضمن 

  ):2006(دراسة مهدي

 التعرف على فعالية استخدام برمجيات تعليمية على التفكير البصري         إلى   وهدفت الدراسة 
 ،استخدم الباحث المنهج التجريبي   ، و التحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر       و

وقام بتطبيق الدراسة على عينة من طالبات الصف الحادي عشر أدبي من مدرسة كفـر قاسـم                 
 واستخدم الباحث أدوات الدراسة     ،مجموعتين ضابطة وتجريبية   إلى   الثانوية للبنات وقام بتقسيمها   

ـ  وتوصلت الدراسة ،وهي اختبار التفكير البصري واختبار التحصيل      وجـود فـروق دالـة      ى   إل
في متوسط درجات المجموعتين على اختبـار التفكيـر البـصري           0.05إحصائيا عند مستوى      

  .لصالح المجموعة التجريبية
  ):2000(دراسة سرج

 الفيـديو   –معرفة أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة في لعب األطفال          إلى   وهدفت الدراسة 
مدى وجود اختالف في أثرها     ، و فال ما قبل المدرسة    على تنمية التفكير االبتكاري لدى أط      -جيم  

 استخدم الباحث المنهجين الوصـفي     و يعزى لعامل الجنس، وذلك من خالل برنامج ألعاب فيديو،        
أكدت الدراسة على وجود أثر فعال أللعـاب الفيـديو         ، و التجريبي لمناسبتهما لموضوع الدراسة   و
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أن تأثير ألعاب   ، و - عينة الدراسة    –قبل المدرسة   جيم في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال ما         
  .الفيديو جيم على الذكور هو نفس تأثيرها على اإلناث

  :ولالتعليق على دراسات المحور األ
لقد توصلت الباحثة من خالل عرض الدراسات السابقة التي ربطت بين مهارات التفكير             

  :ما يلي إلى التكنولوجيا والمختلفة

  :بالنسبة لألهداف

و البرمجيات التعليمية المتنوعة    أتناولت أغلب الدراسات أثر استخدام البرامج المحوسبة        
أثـر المـستحدثات   ) 2008سـرور، ( بينما تناولت دراسـة   ،على تنمية مهارات التفكير المختلفة    

األلعـاب  أثـر   عـن   ) 2000سرج، ( ودراسة،  التكنولوجية في تنمية مهارات التفكير االبتكاري     
عن تحديد أهم أنمـاط     ) 2006عسقول ومهدي، ( ودراسة في تنمية التفكير االبتكاري،    التكنولوجية

  . وتحديد مستويات توافرها، ومهاراتها الفرعية الواجب تضمينها في كتب التكنولوجيارالتفكي

  :بالنسبة لعينة الدراسة

انويـة   فقد كانت عينة الدراسة من طلبة المرحلة الث        ،تباينت عينات الدراسة عند الباحثين    
، وعلى المرحلة األساسية كمـا      )2006مهدي،( و )2009يوسف،(ومن الصف الحادي عشر عند      

قبـل المدرسـة عنـد        ومرحلـة مـا    ،)2008سرور،(و   )2009الخضري،(في دراسة كل من   
عـسقول  ( ومن كتب التكنولوجيا للصفوف من الخـامس حتـى العاشـر عنـد               ،)2000سرج،(

  ).2006ومهدي،

  :بالنسبة لمنهج الدراسة

الـى  ، واتبعت معظم الدراسات المنهج التجريبي القائم على مجموعتين ضابطة وتجريبية       
المنهجي الوصـفي  ) 2006مهدي، وعسقول( واستخدم ،)2000سرج،(جانب المنهج الوصفي مثل     

  .والبنائي

  :بالنسبة ألدوات الدراسة

 مـستوى   استخدم أغلب الباحثون أداة االختبار في مهارات التفكيـر المتنوعـة لقيـاس            
 ،)2006مهـدي، (الى جانب اختبار التحصيل كما فـي دراسـة   ، والمهارات المختلفة في التفكير   
، )2000سـرج، ( وبرنامج ألعاب تكنولوجية عنـد     ،)2008سرور،(وبطاقتي مالحظة في دراسة     

  .أداة تحليل المحتوى فقط) 2006عسقول ومهدي،(واستخدم 
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  :بالنسبة لنتائج الدراسة

المـستحدثات   و البـرامج المحوسـبة    و ات فعالية البرمجيات التعليمية   أكدت أغلب الدراس  
 وخرجـت   ،التكنولوجية في تنمية مهارات التفكير المختلفة عند الطلبة فـي مـادة التكنولوجيـا             

بأن محتوى منهاج التكنولوجيا للصف العاشر قد تـضمن عـدد           ) 2006عسقول ومهدي، (دراسة
  .لمهارات التفكير في التكنولوجياتصميم نموذج  وكبير من مهارات التفكير،

  
  .تناولت مهارات التفكير في المواد العلميةالتي دراسات ال: المحور الثاني

  ):2007(نجم دراسة

معرفة مستوى التفكير الرياضي وعالقته ببعض الـذكاوات لـدى           إلى   وهدفت الدراسة 
حيث اختـار   ،طالبة و طالباً) 362( وقد تكونت عينة الدراسة من     ،طلبة الصف الحادي عشر بغزة    

 مدارس للطالبات، وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصـفي           3 و  مدارس للطالب  3الباحث  
قد تكونت أدوات الدراسـة      و .عالقته ببعض الذكاوات     و التحليلي لبيان مستوى التفكير الرياضي    

خرجت الدراسـة   ، و للذكاوات المتعددة " تيلي  " قائمة  ، و  اختبار للتفكير الرياضي   :من أداتين هما  
هـو التفكيـر    أقلهـا  و أعلى مستويات التفكير لدى العينة هو التفكيـر البـصري    :بالنتائج التالية 

االستداللي، أن الذكاءات المتعددة موجودة بنسب متفاوتة أكثرها تواجداً هو الذكاء البينشخـصي،             
  .لدى الطالبوآخرها الذكاء الرياضي، يلعب القسم دور في مستويات التفكير الرياضي 

 ):2006(دراسة أبو زايدة 

معرفة أثر استخدام األلعاب التعليمية في تـدريس الرياضـيات         إلى   وهدفت هذه الدراسة  
  لتعليم األساسي بمحافظة شمال غزة، على تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف السادس من ا

 من مدرسة أبو جعفـر المنـصور         تلميذاً 80بتطبيق الدراسة على عينة مكونة من       الباحث  وقام  
مجمـوعتين متـساويتين     إلـى     تم تقـسيمهم   ،األساسية الدنيا للبنين تم اختيارها بصورة قصدية      

اختبار التفكيـر    إعداد واستخدم الباحث المنهج التجريبي للقيام بالدراسة، وقام الباحث ب         ،عشوائياً
 0.05ئيا عند مستوى داللـة      وجود فروق دالة إحصا    إلى   وخلصت الدراسة اإلبداعي الرياضي،   

  .بين متوسط درجات المجموعتين في اختبار التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية

  ):2006(دراسة أبو عودة

معرفة أثر استخدام النموذج البنائي في تدريس الرياضـيات علـى            إلى   وهدفت الدراسة 
لصف السابع األساسي بغزة، وطبقت     االحتفاظ بها لدى طالب ا     و تنمية مهارات التفكير المنظومي   
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 واسـتخدم الباحـث     ،الدراسة على عينة من طالب الصف السابع بمدرسة دار األرقم النموذجية          
األخـرى   و  طالباً 33مجموعتين إحداهما تجريبية وتتكون من       إلى   المنهج التجريبي وقسم العينة   

وأظهـرت النتـائج وجـود       ، واستخدم الباحث اختبار التفكير المنظومي     34ضابطة وتتكون من    
فروق ذات داللة إحصائية في متوسط مهارات التفكير المنظـومي بـين المجمـوعتين لـصالح         

  .التجريبية

  ):2006(دراسة الخزندار ومهدي

وهدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية موقـع الكترونـي علـى التفكيـر البـصري                
ية بجامعة األقـصى، وأعـد الباحثـان        والمنظومي في الوسائط المتعددة لدى طالبات كلية الترب       

اختباراً لمهارات التفكير البصري واختباراً لمهارات التفكير المنظومي، واستخدم الباحثـان فـي             
هذه الدراسة المنهج التجريبي ذا المجموعة الواحدة، وتكونت عينة الدراسـة مـن شـعبة مـن                 

طالبة تم اختيـارهن    ) 35(دهن  الطالبات المسجالت لمساق استراتيجيات التدريب المحوسبة وعد      
بطريقة قصدية من بين الشعب التي تمثل المجتمع األصلي للدراسة، وأوضحت نتـائج الدراسـة           
فاعلية الموقع االلكتروني في تنمية مهارات كل من التفكير البصري والمنظومي، كما أنه توجـد               

  .عالقة طردية بين مهارات التفكير البصري والمنظومي

  ):0520(دراسة دياب

 معرفة أثر استخدام حقائب العمل في تنميـة التفكيـر فـي العلـوم        إلى   وهدفت الدراسة 
طبقـت   و  واعتمدت الباحثة المـنهج التجريبـي      ،االحتفاظ به لدى طلبة الصف السابع األساسي      و

" أ"ية  عداد مدرسة جباليا اإل    طلبة  من )192(عينة مكونة من أربع شعب دراسية، و      الدراسة على   
واستخدمت الباحثة اختبار لقياس مهـارات التفكيـر         ،مجموعتين ضابطة وتجريبية   إلى   وقسمت

التكاملية وأظهرت النتائج وجود فـروق ذات        و عمليات العلم األساسية   و االستنتاجي و االستقرائي
 في متوسط مهارات التفكير بين المجمـوعتين لـصالح          0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة      

  .التجريبية

  :)2005 (ودراسة كشك

معرفة أثر استخدام برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العلمـي            إلى   وهدفت الدراسة 
 غزة، وتكونـت عينـة      ة التفكير التأملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمدين          ةيملتن

 35الثانية تجريبية وعـددها      و طالب وطالبة 35الدراسة من مجموعتين األولى ضابطة وعددها       
 واستخدم أدوات الدراسة المتمثلة في اختبـار        ، واستخدم الباحث المنهج التجريبي    ،ب وطالبة طال
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 فـي   0.05 عند مـستوى   إحصائيةوجود فروق ذات داللة      إلى    وتوصل الدراسة  ،التفكير التأملي 
  .متوسط اختبار التفكير التأملي لصالح المجموعة التجريبية

  : )harles c,Dapollonia,2004( تشارلز،دراسة دابولونيا

وهدفت الدراسة إلى تنمية مهارات التفكير المنظومي لدى تالميـذ المرحلـة االعداديـة             
 لغة المستكشف لبرمجة العقول االلكترونية، وقد       نماذج الفكرية المنظومية، وباستعمال   باستخدام ال 

كانت هذه النماذج مشابهة لنماذج مدرسيهم، وأعد الباحثان أداة الدراسة المتمثلـة فـي اختبـار                
تم تقسيم عينـة  واتبع الباحثان المنهج التجريبي؛ حيث   التفكير المنظومي لتحقيق غرض الدراسة،      

( ، ومجموعـة ضـابطة      )اذج الفكرية المنظوميـة     درست بالنم (الدراسة إلى مجموعة تجريبية     
فروق دالـة احـصائياً      ، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود      )درست باستخدام الطريقة العادية     

بين متوسطي درجات طلبة مجموعتي البحث في اختبار التفكير المنظومي وذلك لصالح طـالب              
  .المجموعة التجريبية

  ):2004(دراسة عفانة ونشوان

ت الدراسة الى معرفة أثر استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس             وهدف  
واتبع الباحثـان   ،الرياضيات على تنمية التفكير المنظومي لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة     

ن أداة الدراسة المتمثلة في اختبار التفكير المنظومي، وطبق هـذا            وأعد الباحثا  ،المنهج التجريبي 
 تجريبيـة   94(طالبـاً   ) 177(ار قبل تدريسه للمقرر وبعد تدريسه له على عينة مكونة من          االختب

 حيث تم تدريس طلبة المجموعة التجريبية باسـتخدام اسـتراتيجيات مـا وراء              ؛) ضابطة   83و
المعرفة، بينما درست المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة العادية، وأشارت النتائج إلى وجـود      

لة احصائية بين طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التفكير المنظومي           فروق ذات دال  
  .البعدي لصالح المجموعة التجريبية

  :)2004(دراسة مطر 

الكشف عن اثر استخدام مخططات المفـاهيم فـي تنميـة التفكيـر         إلى   وهدفت الدراسة 
راسة من فـصلين احـدهما    وتكونت عينة الد،الرياضي لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة   

 وقـام   ،ضـابطاً 40المجموعة الضابطة وعـددها     ، و طالبا40ًيمثل المجموعة التجريبية وعددها     
 واسـتخدم الباحـث     ، أدوات الدراسة وهي اختبار التفكير الرياضي ودليل المعلـم         إعدادالمعلم ب 

ند مستوى داللة   المنهج التجريبي لتطبيق الدراسة وأظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا ع          
  . في متوسط التفكير الرياضي بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية0.05
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  : ) Jean,2004(دراسة جين 

وهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام التفكير البصري المصمم ببيئة االنترنـت               
االنترنت التعليمي المعتمـد  على تعلم العلوم، واستخدم الباحث المنهج البنائي لتصميم وبناء موقع         

باالضافة الى المنهج التجريبي، وطبقت الدراسة على عينة مكونـة مـن            ،  على التفكير البصري  
طالباً اختيروا بطريقة عشوائية من مدرسة ايمرسن االبتدائية في شمال فيالدلفيا من الصف             ) 15(

ب واختبـار المفـاهيم العلميـة،       الرابع لمدة خمسة أسابيع، واعتمد الباحث المقابلة لتقييم الطـال         
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التفكير البصري من خالل االنترنت ينمـي لـدى الطلبـة تعلـم                 

  .العالقات ، وبناء تراكيب علمية وربط ،المفاهيم العلمية من حيث فهم المعرفة

  ):2003(دراسة السنكري

 تنميـة مهـارات التفكيـر       معرفة أثر استخدام نموذج فان هايل في       إلى   وهدفت الدراسة 
اسـتخدم الباحـث المـنهج      ، و الهندسي لدى طالب الصف التاسع في مدارس وكالة الغوث بغزة         

تجريبيـة وتـضم   يمثل مجموعـة   وتكونت عينة الدراسة من صفين دراسيين أحدهما        ،التجريبي
ثلة في  المتم واستخدم الباحث أدوات الدراسة      ،)46(ضابطة وتضم   مجموعة  طالباً، واآلخر   ) 49(

 عنـد   إحصائياأظهرت النتائج وجود فروق دالة       و ،اختبار التفكير الهندسي وأداة تحليل المحتوى     
  .  في متوسط التفكير الهندسي بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية0.05مستوى داللة 

  ):2002(دراسة عياش 

األسئلة على تنمية   معرفة أثر استخدام ثالث استراتيجيات في طرح         إلى   وهدفت الدراسة 
واختزال القلق نحوها لدى طالب الصف التاسع في مدارس وكالـة            ،مهارات التفكير في الهندسة   

 منها مثلت المجموعـات التجريبيـة       3، صفوف دراسية  4الغوث، وقد تكونت عينة الدراسة من       
رابـع فـضم    طالباً أم الصف ال48 طالباً وكذلك الثالث 48الثاني  و طالبا46ًوضم الصف األول  

 ار التفكيـر الرياضـي ودليـل المعلـم،         اختب إعداد وقام الباحث ب   ، طالباً كمجموعة تجريبية   44
 في مـستوى    0.01الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          نتائج  وأظهرت  

  .التفكير في الهندسة بين المجموعتين لصالح التجريبية 

  ):2001(دراسة دياب 

معرفة فعالية برنامج مقترح في تنمية مستويات التفكير الرياضـي          إلى   وهدفت الدراسة 
انتقال أثر التعلم لدى تالميذ الصف السادس بمحافظة غزة، وتحديد مهارات التفكيـر              و بمستوياته
 تلميـذ وتلميـذة     42 وتكونت عينة الدراسة مـن       ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي    ،الرياضي

 أدوات   واسـتخدم الباحـث    ،)ب(درسة الرافدين األساسـية الـدنيا       بالصف السادس االبتدائي بم   
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اختبـار تفكيـر حـل       و اختبار التفكير اإلبداعي   و  اختبار التفكير االستداللي   الدراسة المتمثلة في  
اتخاذ القرار، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في مستويات التفكير بـين              و المشكالت

  .المجموعتين لصالح التجريبية

  ):2001(دراسة صيدم 

معرفة أثر توظيف تقنيات التعليم في تنمية مهارات التفكير العلمـي            إلى   وهدفت الدراسة 
طالبة من طلبة    و  طالب 200 وتكونت عينة الدراسة من      ،لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم      

ـ      ،الصف السابع من مدرستين من مدارس النصيرات بمحافظة غزة         نهج  واسـتخدم الباحـث الم
 واختبار مهـارات  ، واستخدم الباحث أداتين لجمع المعلومات وهما أداة تحليل المحتوى        ،التجريبي

 بـين   0.05 عند مستوى داللة   إحصائياالدراسة وجود فروق دالة     نتائج  التفكير العلمي، وأظهرت    
  .متوسط درجات المجموعتين في اختبار التفكير العلمي لصالح التجريبية 

  ):1200(دراسة عباس 

وهدفت إلى دراسة فاعلية استخدام الكمبيوتر في التحصيل األكاديمي وتنميـة القـدرات               
االبتكارية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وتكونت أدوات            

سة الدراسة من اختبار تحصيلي واختبار القدرات االبتكارية، وطبقت الدراسة على عينة من مدر            
الجمعية الشرعية االبتدائية بمحافظة الدقهلية، وكان من أهم نتائج الدراسة أنه توجد فـروق ذات               
داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية و الضابطة في اختبار القدرة االبتكارية              

  .البعدي واختباراته الفرعية لصالح المجموعة التجريبية

  ):2001(دراسة عبد الكريم 

وهدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام الوسـائط التعليميـة المتعـددة والمتطـورة              
المرتبطة بالحاسب اآللي والحقائب التعليمية في زيادة التحـصيل وتنميـة التفكيـر االبتكـاري،            

طالباً من طالب الفرقة الثانية بكلية التربية شعبة األحياء بوالية          ) 60(وتكونت عينة الدراسة من     
ر بسلطنة عمان، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكونت أدوات الدراسة من االختبـار             صحا

التحصيلي واختبار التفكير االبتكاري، وتم تنفيذ التجربة في ثمانية أسابيع باتباع أسـلوب الـتعلم               
الفردي للطالب، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسـط درجـات          

لمجموعة التجريبية األولى والثانية في االختبار التحصيلي لصالح األولى، ووجود فروق           طالب ا 
ذات داللة احصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة األولى والثانية فـي اختبـار التفكيـر     

  .االبتكاري لصالح األولى
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  ):2000(دراسة المجبر

مي لدى طلبـة الـصف الثـامن        تحديد مستوى مهارات التفكير العل     إلى   وهدفت الدراسة 
 وتكونت عينة الدراسة    ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي    ،وعالقتها باستطالعهم وميولهم العلمي   

 وأعد الباحث اختبار لقيـاس مهـارات   ،طالبة في بعض مدارس محافظات غزة   و  طالباً 325من  
 إلى  مية، وتوصلت الدراسة  التفكير العلمي ومقياساً لالستطالع العلمي واستبانة لقياس الميول العل        

 إلـى  الميول العلمية لدى الطلبة وصـل    و االستطالع العلمي  و أن مستوى مهارات التفكير العلمي    
 عدم وجـود فـروق      ،على الترتيب %) 75.05( و %)76.25( و %)52.7(متوسط نسبي مقداره    

  .الطالبات و في متوسط مهارات التفكير العلمي بين الطالبإحصائيادالة 

  :)1998(دراسة حجي

معرفة أثر إثراء منهج العلوم بمهارات التفكيـر اإلبـداعي علـى             إلى   وهدفت الدراسة 
 4 وتكونت عينة الدراسـة مـن        ،تحصيل الطلبة وتفكيرهم اإلبداعي في الصف الثامن األساسي       

شعب منتظمة من مدرستين من مدارس دير البلح بمحافظة غزة، واسـتخدمت الباحثـة ثـالث                
 أداة التحليـل   و اختبار التفكيـر االبـداعي،    ، و  االختبار التحصيلي  :مات وهي أدوات لجمع المعلو  

تجريبيـة،   و مجمـوعتين ضـابطة    إلى   استخدمت الباحثة المنهج التجريبي وذلك بتقسيم الطلبة      و
 بين متوسطي درجـات  0.05 عند مستوى داللةإحصائياوجود فروق دالة    إلى   وتوصلت الدراسة 

  تجريبية في اختبار التفكير االبداعيالمجموعتين لصالح المجموعة ال
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  التعليق على دراسات المحور الثاني
من العرض السابق لهذه الدراسات التي اهتمت بدراسة مهارات التفكير بصفة عامة فـي         

  -:ما يلي إلى المواد العلمية توصلت الباحثة

  :بالنسبة لألهداف

طرق التدريس المتنوعة مثل األلعاب      و أغلب الدراسات أثر استخدام استراتيجيات    تناولت  
 حقائـب العمـل    و ،)2006أبـو عـودة،    ( والنمـوذج البنـائي    ،)2006،أبو زايـدة   (التعليمية  

 عفانـة   (، واستراتيجيات ما وراء المعرفـة       )2004مطر، ( مخططات المفاهيم  و ،)2005دياب،(
 ونموذج فان ،( Dapollonia, charles,2004 )، والنماذج الفكرية المنظومية )2004ونشوان،

، وتوظيـف تقنيـات التعلـيم       )2002عيـاش،  ( طـرح األسـئلة    و ،)2003الـسنكري،  ( هايل
 وبعضها تناول أثر    ،في تنمية مهارات التفكير المختلفة    ) 1998حجي، ( واإلثراء )2001صيدم،(

 كما تناولـت بعـض      ،)2001دياب، (و) 2005كشكو، (برنامج محوسب في تنمية التفكير مثل       
الوسـائط المتعـددة    ، و )2006 الخزندار ومهـدي،   ( موقع الكتروني    ات فاعلية استخدام  الدراس

 عبـاس،  ( ، والكمبيـوتر  ) 2001عبـد الكـريم،    (المرتبطة بالحاسب اآللي والحقائب التعليمية      
 )2007 نجـم،  (: رات التفكير مثـل  ا وتناول بعضها تحديد مستوى مه     في تنمية التفكير،  ) 2001

م م أثر استخدام التفكير البـصري المـص  ( Jean,2004 )  وتناولت دراسة،)2000 المجبر، (و
  .ببيئة االنترنت على تعلم العلوم

  :بالنسبة لعينة الدراسة

    اولـت كـل مـن دراسـة    ن فت،تناولت أغلب الدراسات المرحلـة التعليميـة األساسـية      
(Jean,2004)  ،دس األساسي االصف الس )  2001دياب، (و) 2006أبوزايدة، (و  الصف الرابع ،

 )2006 أبـو عـودة،    ( بينمـا تناولـت دراسـات        ،ئيةالمرحلة االبتدا ) 2001عباس، (ودراسة
عفانـة   (و) 2004مطـر،  ( ودراسة   ،الصف السابع األساسي  ) 2001صيدم، ( و )2005دياب،(و

 ،تناولـت الـصف الثـامن األساسـي       ) 1998 حجـي،  ( و )2000المجبر، (و) 2004ونشوان،
ــشكو،(و ــس (و) 2005ك ــع) 2003نكري،ال ــصف التاس ــة لل  ,Dapollonia )، ودراس

charles,2004)  الصف الحـادي عـشر   ) 2007نجم، ( بينما تناولت دراسة   ، المرحلة االعدادية
) 2001عبـد الكـريم،   (، و)2006الخزنـدار ومهـدي،  (  كل من ، ودراسةمن المرحلة الثانوية 

  .المرحلة الجامعية
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  :بالنسبة لمنهج الدراسة

مجمـوعتين   إلـى    ب الباحثين المنهج التجريبي حيث تم تقسيم عينة الدراسة        استخدم أغل 
، المنهج التجريبي ذا المجموعة الواحـدة     ) 2006الخزندار ومهدي، (، واستخدم   ضابطة وتجريبية 

 بينمـا اسـتخدم كـل مـن         ، كل من المنهج البنائي والمنهج التجريبي      (Jean,2004)واستخدم  
  .هج الوصفي التحليليالمن) 2000المجبر( و)2007نجم،(

  :بالنسبة ألدوات الدراسة

اشتركت جميـع الدراسـات فـي       ، و تباينت أدوات الدراسة المستخدمة من قبل الباحثين      
 (Jean,2004) مـا عـدا دراسـة    ، حسب طبيعة الدراسةاستخدام اختبار لقياس مهارات التفكير 

 اختبـار جانـب    إلى   الدراساتاستخدمت بعض    و حيث استخدم المقابلة واختبار المفاهيم العلمية،     
، ودليل المعلم مثـل     )2003 السنكري، ( و )2000صيدم، (أداة تحليل المحتوى    : مهارات التفكير 

 (و) 2001عبد الكريم،   ( في دراسة كل من    ياختبار تحصيل ، و )2004مطر،( و )2002عياش، (
ئمـة تيلـي    قا و ،)2000 المجبر، (استبانة   و  ومقياس استطالع  ،)1998حجي، (و )2001عباس،

  ). 2007نجم، (للذكاوات المتعددة

  :بالنسبة لنتائج الدراسة

 والوسـائط   البرامج المحوسـبة  الكمبيوتر و فعالية استخدام    إلى   توصلت اغلب الدراسات  
،  واستراتيجيات وطرق التدريس المختلفة في تنمية مهارات التفكير المختلفة عند الطلبة           ،المتعددة

فاعلية الموقع االلكتروني في تنمية مهـارات       ) 2006ار ومهدي، الخزند(وأوضحت نتائج دراسة    
، ينالتفكيـر كـال  كل من التفكير المنظومي والبصري، ووجود عالقة طرديـة بـين مهـارات          

 كما يلعـب القـسم دور   ،أن أعلى مستوى تفكير هو البصري إلى )2007نجم،(توصلت دراسة   و
فـي  %) 52.7(كيـر العلمـي الـى     في مستويات التفكير لدى الطالب، ووصـل مـستوى التف         

 وعدم وجود فروق في متوسط مهارات التفكير العلمـي بـين الطـالب            ) 2000المجبر،(دراسة
 إلى أن التفكير البصري من خالل االنترنـت ينمـي          (Jean,2004)، وأشارت دراسة    الطالباتو

  .لدى الطلبة تعلُّم المفاهيم العلمية
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  تعقيب عام على الدراسات السابقة
  

  -: يتبين لنا ما يلي معاًالبحوث السابقة في المحورين و خالل استعراض الدراساتمن

جاءت بدايـة  ، و م2009 و م1998 تراوحت بين    ،أجريت الدراسات في فترات زمنية متباينة      -
م ؛ أي بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم        2006عام  اغلب الدراسات في منهاج التكنولوجيا      

  .سه فعلياً في مدارسهاالعالي في فلسطين تدري

 البرامج المحوسـبة   و لتبين فعالية البرمجيات التعليمية   جاءت معظم دراسات المحور األول       -
كذلك جاءت  ، و  التفكير المحددة في التكنولوجيا       في تنمية مهارات   والمستحدثات التكنولوجية 

اقع االلكترونيـة    والمو لتبين فعالية استخدام البرامج المحوسبة     معظم دراسات المحور الثاني   
 استراتيجيات التدريس المختلفة في تنمية مهارات التفكير المختلفة فـي المنـاهج العلميـة             و
 .الرياضياتو

 وكذلك الحال في دراسـات      ،استخدمت معظم الدراسات في المحور األول المنهج التجريبي        -
  .المحور الثاني

 مـا قبـل     :لتعليميـة التاليـة   المراحل ا عينات الدراسة في المحورين األول والثاني       شملت   -
 .، والمرحلة الجامعية والمرحلة الثانوية، المرحلة األساسية،المدرسة

  

  -:أهم ما أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

معرفة مدى مساهمة التكنولوجيا في تنمية مهارات التفكير المختلفـة          ، و  النظري اإلطاربناء   -
  .حديد أهم مهارات التفكير في التكنولوجيا ت، وفي المواد الدراسية المختلفة

  . لتحليل المحتوى في ضوءها، قائمة بمهارات التفكير في التكنولوجياإعداد -

 واختبـار مهـارات التفكيـر فـي         ،بناء أدوات الدراسة المتمثلة في أداة تحليل المحتـوى         -
  .التكنولوجيا

  . المناسبة للدراسةاإلحصائيةاختيار األساليب  -

 .الدراسةتفسير نتائج  -
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  -:اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في

الواجب تـضمينها فـي منهـاج        و وضع قائمة محددة بأهم مهارات التفكير في التكنولوجيا        -
 .التكنولوجيا للصف العاشر األساسي

  .وضع أداة لتحليل المحتوى في ضوء قائمة مهارات التفكير في التكنولوجيا -

  .ارات التفكير في التكنولوجيا بناء اختبار لقياس مه -
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  الفصـل الرابـع
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  الفصـل الرابـع
  إجـراءات الدراسـة

ي قامت بها الباحثة من أجـل        الت ،اإلجراءات العملية  و يتناول هذا الفصل عرضاً للطريقة    
كمـا   ، ومنهج الدراسة  ، وعينة الدراسة  ، وقد شمل مجتمع الدراسة    ،اإلجابة عن تساؤالت الدراسة   
الخطـوات  ، و قياس مدى صدق وثبـات األداة     ، و هاإعدادطريقة   و يشمل وصفاً ألدوات الدراسة   

نتـائج   إلـى    ها للوصـول  والمعالجة اإلحصائية المستخدمة في   ،  جرائية لتطبيق الدراسة الحالية   اإل
  :  وذلك على النحو التالي،الدراسة

 :منهج الدراسة . 1

المنهج الذي يتنـاول    "  :هو و الدراسة المنهج الوصفي التحليلي   الباحثة في هذه    استخدمت  
 والقياس كمـا هـي دون       ،دراسة أحداث وظواهر وممارسات كائنة، وموجودة ومتاحة للدراسة       

 :1997األغا،" (  ع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها      تدخل الباحث في مجرياتها، ويستطي    
41.(  

 إدخـال  يقوم على وصف الظاهرة وصفاً دقيقاً دون التدخل أو           والمنهج الوصفي التحليلي  
ذلك لمناسبته لطبيعة الدراسة في جمـع       ، و أي عوامل أخرى للتأثير على الظاهرة محل الدراسة       

 وفي هـذه الدراسـة تـم     ،نتائج الدراسة  إلى   ات للتوصل  ومن ثم تحليل هذه المعلوم     ،المعلومات
 تحليل المضمون لتحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي فـي            أسلوباستخدام  

 كما تم تحديد مستوى اكتـساب طلبـة الـصف العاشـر      ،االتكنولوجيفي  ضوء مهارات التفكير    
  .ختبار المعد لذلك من خالل االاالتكنولوجيفي األساسي لمهارات التفكير 

  

  :مجتمع الدراسة . 2

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر األساسي فـي المـدارس التابعـة               
 )4805(والبالغ عـددهم    ) 2010-2009(للمحافظة الوسطى في محافظات غزة للعام الدراسي        

مـوزعين علـى    طالبة  ) 2575 (واإلناث ،طالباً) 2230(غ عدد الذكور منهم     ـ بل ،طالباً وطالبة 
ملحق . م  2010|2009التعليم العالي لعام     و  وزارة التربية  إلحصائيةك وفقاً   ـ وذل ،مدرسة) 21(

  ).3(رقم 

 :هما، تكونت عينة الدراسة من جزأين  :عينة الدراسة . 3
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 : الجزء األول . 1

 ،م2005/2006اسي في فلسطين، الطبعة األولـى       كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األس        
المكون من  ، و م2010|2009 للعام الدراسي    ،تاب كامالً في الفصلين الدراسيين    يل الك حيث تم تحل  

  .صفحات) 106(اً، وعدد صفحاته درس) 27( و،وحدات دراسية) 4(

 :الجزء الثاني . 2

 حيث اختيار   ،اعتمدت الباحثة طريقة العينة العنقودية العشوائية في اختيار عينة الدراسة         
 بطريقـة القرعـة مـن مـدارس         ،ناثمدارس لإل ) 3( و ،ورمدارس ذك ) 3(مدارس منها   ) 6(

 حيـث بلـغ     ،تم اختيار شعبتين من كل مدرسة بطريقة عـشوائية أيـضاً          ، و المحافظة الوسطى 
 من طلبة الصف العاشر األساسي بمحافظـة        ،طالباً وطالبة ) 516 (المجموع الكلي لعينة الدراسة   

 علـى أفـراد العينـة بنـسبة     بـار خت وقـد وزع اال ،)م2010-2009(الوسطى للعام الدراسي  
  : عينة الدراسةأفراد توزيع يوضح) 1( والجدول .من أفرد المجتمع األصلي) 10.74%(

  )1(جدول رقم 

   الجنسيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب
 النسبة المئوية العدد   الجنس  

 48.45% 250 ذكر

 51.55% 266 أنثى

 100% 516 المجموع

  )2(جدول رقم 

     المدرسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسبيوضح 
 النسبة المئوية العدد  اسم المدرسة

 15.5 80 للبنين) ب( الثانوية خالد بن الوليد

 16.09 83   األساسية للبنينفلتررودلف 

 16.86 87  األساسية للبنينفتحى البلعاوي

 16.86 87 للبنات) ب( بنت الحسين الثانويةسكينة

 17.83 92 للبنات) ب(الثانوية شهداء دير البلح

 16.86 87 للبنات) ب( الثانويةشهداء المغازي

 100 516 المجموع
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  : الدراسةأداوت . 4

  -: استخدمت الدراسة األدوات التالية، والتحقق من فرضياتها، عن أسئلة الدراسةلإلجابة

ت التفكيـر   في ضوء مهـارا  ، أداة تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي        -1
  .في التكنولوجيا 

  . لدى طلبة الصف العاشر األساسياالتكنولوجيفي  اختبار لقياس مستوى مهارات التفكير -2
  

  .أداة تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للصف العاشر: أوالً

   :االتكنولوجيفي  قائمة مهارات التفكير إعداد. 1

 ،مهـارة ) 12( في صورتها النهائية من      ا التكنولوجي  في لقد تكونت قائمة مهارات التفكير    
توليـد  ، و التنبـؤ ، و التـصميم ، و التركيـب ، و المقارنـة ، و التفسير، والتحليل ، و المالحظة: هي

  ).4( وهي موضحة في ملحق رقم ،التقويم، واالستنتاج، والتحكم والضبط، والربط، والمعلومات

  :الصورة األولية للقائمة

 من خالل االطالع على     ،االتكنولوجيفي  هارات التفكير    لقائمة م  األولية الصورة   إعدادتم  
 وكذلك التعـرف علـى     ،الدراسات السابقة في مجال مهارات التفكير بشكل عام        و األدب التربوي 

 لتحديد أهـم مهـارات التفكيـر المرتبطـة بمنهـاج            ،أنماط التفكير المختلفة ومهاراتها الفرعية    
 إجرائيةووضع تعريفات   ،  التكنولوجيا للصف العاشر    في كتاب  توافرهاالتي ينبغي   ، و التكنولوجيا

  ).5( وهي موضحة في ملحق رقم ،مهارة) 13( وقد اشتملت القائمة األولية على ،لها

 :ضبط القائمة

   على مجموعة من المحكمين المختـصين       ، في صورتها األولية   ،ةتم عرض القائمة المعد 
مة المهارات  ء لمعرفة مدى مال   ،)6(لحق رقم    م ،تكنولوجيا التعليم ، و طرق التدريس  و مناهجالفي  

 الحـذف أو    وإمكانيـة ،  اإلجرائيـة مة التعريفات   ءتحديد مدى مال  ، و المحددة للمنهاج الفلسطيني  
 بعض التعديالت فـي     إجراءأسفرت عملية التحكيم عن     ، و  التعديل في تلك المهارات    أو اإلضافة

  .ماء بعض المهاراتتبديل أس، وحذف بعض المهارات، واإلجرائيةالتعريفات 

  :الصورة النهائية

القائمـة فـي     إلـى     تم التوصل  ،نوليها السادة المحكم  إجراء التعديالت التي أشار     إبعد  
 وتغييـر مـسمى بعـض    ، حيث تم حذف بعـض المهـارات      ،)4(صورتها النهائية ملحق رقم     
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) 12(ئيـة مـن    وتكونت القائمة في صورتها النها     ،جرائيةتعديل بعض التعريفات اإل   ، و المهارات
  .مهارة

  :جراءات عملية التحليلإ. 2

  -: على النحو التالياالتكنولوجيفي رات التفكير اتمت عملية التحليل في ضوء قائمة مه

  :  الهدف من التحليل-1

، المالحظـة ( تحديد بعض مهارات التفكير في التكنولوجيا وهـي          إلى       تهدف عملية التحليل  
، الضبط والتحكم ، الربط، توليد المعلومات ، التنبؤ، التصميم، التركيب ،المقارنة، التحليل، التفسير

في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي ومعرفة مدى توافرها وتكرارها          ) التقييم، االستنتاج
  ). 4(في الكتاب باستخدام قائمة مهارات التفكير في التكنولوجيا التي سبق اعددها ملحق رقم 

  : عينة التحليل-2

تمثلت عينة التحليل بمنهاج التكنولوجيا المقرر على طلبة الصف العاشر األساسي، وتـم             
يوضـح  ) 3(م، وجدول   2009/2010تحليل كتاب التكنولوجيا للفصلين الدراسيين للعام الدراسي        

  .وحدات الكتاب 

  )3(جدول رقم 

  وحدات كتاب التكنولوجيا للصف العاشر
  تعدد الصفحا  موضوع الوحدة  الوحدات
  32  برمجة الحاسوب والخوارزميات  األولى
  26  االلكترونيات  الثانية
  24  األنظمة  الثالثة 
  24  الحزم البرمجية  الرابعة

  106  المجموع

  

  : فئات التحليل-3

تمثـل مهـارات    ، و العناصر التي يتم تحليل كتاب التكنولوجيا للصف العاشر على أساسـها               
، التنبـؤ ، التصميم، التركيب، المقارنة، التحليل، التفسير، مالحظةال ( :هي و ،التفكير التكنولوجي 

  .)التقييم، االستنتاج، الضبط والتحكم، الربط، توليد المعلومات
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  : وحدات التحليل-4

التي تدور حولها فقـرات المحتـوى كوحـدة          و ،اختيرت الفكرة األساسية في الموضوع    
  .للتحليل  

  : وحدات التسجيل-5

 المـراد تحليـل   االتكنولوجيفي  يظهر من خاللها تكرار مهارات التفكير هي الوحدة التي 
في هذه الدراسـة تـم اعتمـاد        ، و محتوى كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي في ضوئها       

  .الفكرة األساسية كوحدة تسجيل 

  : ضوابط التحليل-6

  :ن يتم التحليلأوذلك ب، تم مراعاة الضوابط التالية في عملية التحليل

  .االتكنولوجيفي جرائية لمهارات التفكير في ضوء التعريفات اإل -

الجـداول والرسـوم     و األشـكال  و مقتصراً على المحتوى الذي يشمل فقرات الموضوع       -
 .التوضيحية في كل وحدة 

 .وحدات التحليل وم جداول لرصد نتائج وتكرار فئاتاستخدبا -

  : قوائم الرصد-7

، )4(هي موضحة في الجـداول رقـم      و ية التحليل، الجداول المستخدمة لرصد نتائج عمل    
)5(، )6.  (  

  : صدق التحليل-8

داة للغرض مدى تحقيق األ  " الذي يقصد به     و يعتمد صدق التحليل على صدق أداة التحليل      
 ويعتمد مدى تمثيل بنود المقيـاس تمثـيالً     ، فتقيس األداة ما وضعت لقياسه     ،الذي أعدت من أجله   

  )1997:60األغا،".(د قياسه سليماً للمجال الذي يرا

جراءات بناء وتحديد قائمة مهـارات التفكيـر فـي          إتم تقدير صدق التحليل من خالل       و
 ،)6( ملحق رقـم   ، ثم عرضها على السادة المحكمين المختصين في صورتها األولية         ،التكنولوجيا

و أنيـة الحـذف     مكا ومراجعة بنودها إل   ،جرائية لفئات التحليل  مة التعريفات اإل  ءلمعرفة مدى مال  
الـصورة النهائيـة لقائمـة     إلى التوصل و وذلك للتأكد من الصدق الظاهري ،ضافة أو التعديل  اإل

  .االتكنولوجيفي مهارات التفكير 
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  :جراءات التحليلإ -9

  :تم تحليل المحتوى حسب الخطوات التالية

 .وتحديد األفكار األساسية ، تم تحديد المحتوى المراد تحليله -

الدراسات السابقة لتحديد مهارات التفكير في التكنولوجيـا       و  األدب التربوي  االطالع على  -
 . لهاإجرائيةووضع تعريفات ، التي ينبغي توافرها في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر

 الحـذف   وإمكانيـة  اإلجرائيـة مة التعريفـات     رأي السادة المحكمين في مدى مالء      أخذ -
  .ة النهائية لقائمة مهارات التفكير التكنولوجيالصور إلى التوصل والتعديل وواإلضافة

 دراسة استطالعية لمعرفة مدى تضمين المحتوى لمهارات التفكير في التكنولوجيا           إجراء -
 .   وتبين من التحليل وجود المهارات بنسب متفاوتة ،اإلجرائيةفي ضوء التعريفات 

 ).4(وتفريغ النتائج في جدول رقم، تحليل المحتوى من قبل الباحثة -

واالتفاق على خطـوات تحليـل      ، االجتماع مع معلمة تكنولوجيا للصف العاشر األساسي       -
وتوضـيح آليـة    ،  حيث تم تقسيم المحتوى حسب الفكرة األساسية أو الغالبـة          ،المحتوى
 ثم قامت المعلمة بتحليل المحتوى      ،جراء تحليل جماعي للموضوع األول    إوذلك ب ،  التحليل

سابيع قامت الباحثة بتحليـل المحتـوى       ة أ بعد ثالث و، محددةعلى انفراد وفق الخطوات ال    
 .خرىأمرة 

اطلعت الباحثة على نتائج تحليل المعلمة النهائية وقامت بحصر نقاط االختالف ومحاولة             -
 ... بقيت بعض النقاط موضع اختالفلكن وتوحيدها

الباحثـة فـي    ونتائج تحليل   ، )5(قامت الباحثة بتفريغ نتائج تحليل المعلمة في جدول رقم         -
 ).6(المرة الثانية في جدول رقم 
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  )4(جدول رقم 

  ) للباحثة–التحليل األول (والنسب المئوية لكل مهارة ، مدى توافر مهارات التفكير في التكنولوجيا في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )االلكترونيات(الثانية  )األنظمة(الثالثة )الحزم البرمجية(الرابعة
الخوارزميات  (األولى

 النسبة الكلية )وبرمجة الحاسوب
 

المجموع 
 الكلي

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة 

        الوحدة
  
  

     المهارة

  الحظةالم 31 %26.724 30 %34.884 27 %24.324 32 %35.165 120 %29.7
 التفسير 21 %18.103 20 %23.256 28 %25.225 21 %23.077 90 %22.28
 التحليل 19 %16.379 11 %12.791 23 %20.721 4 %4.396 57 %14.11
 المقارنة 3 %2.586 3 %3.488 0 0 2 %2.198 8 %1.98

 التركيب 10 %8.621 3 %3.488 6 %5.405 2 %2.198 21 %5.198
 التصميم 4 %3.448 11 %12.791 2 %1.802 5 %5.495 22 %5.446
 التنبؤ 1 %0.862 0 0 8 %7.207 1 %1.0989 10 %2.475

%2.475 10 %1.099 1 %1.802 2 %2.326 2 %4.310 5 
توليد 

 المعلومات
 الربط 3 %2.586 2 %2.326 7 %6.306 4 %4.396 16 %3.96

 التحكم والضبط 12 %10.345 0 0 2 %1.802 16 %17.582 30 %7.426
 االستنتاج 3 %2.586 3 %3.488 4 %3.604 1 %1.099 11 %2.723
 التقييم 4 %3.448 1 %1.163 2 %1.802 2 %2.198 9 %2.228
 المجموع 116 %100 86 %100 111 %100 91 %100 404 %100
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  )5(جدول رقم

  ) للمعلمةالمساعدة–التحليل الثاني ( مهارة والنسب المئوية لكل، مدى توافر مهارات التفكير في التكنولوجيا في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي

  

الخوارزميات ( األولى  )االلكترونيات(الثانية  )األنظمة(الثالثة  )الحزم البرمجية(الرابعة
 )وبرمجة الحاسوب

النسبة 
 الكلية

المجموع 
 الكلي

 رارالتك النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

         الوحدة
 المهارات

  

 المالحظة 25 %24.038 23 %32.857 21 %21 29 %32.222 98 %26.92
 التفسير 17 %16.346 17 %24.286 27 %27 28 %31.111 89 %24.45
 التحليل 15 %14.423 8 %11.429 21 %21 1 %1.1111 45 %12.36
 المقارنة 3 %2.8846 4 %5.7143 0 0 1 %1.1111 8 %2.198
 التركيب 5 %4.8077 4 %5.7143 6 %6 1 %1.1111 16 %4.396
 التصميم 4 %3.8462 8 %11.429 2 %2 4 %4.4444 18 %4.945
 التنبؤ 1 %0.9615 0 0 7 %7 0 0 8 %2.198
 توليد المعلومات 7 %6.7308 2 %2.8571 0 0 1 %1.1111 10 %2.747
 الربط 3 %2.8846 1 %1.4286 6 %6 3 %3.3333 13 %3.571
 التحكم والضبط 14 %13.462 2 %2.8571 2 %2 21 %23.333 39 %10.71
 االستنتاج 8 %7.6923 1 %1.4286 5 %5 0 0 14 %3.846
 التقييم 2 %1.9231 0 0 3 %3 1 %1.1111 6 %1.648
 المجموع 104 %100 70 %100 100 %100 90 %100 364 %100
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  ) 6(جدول رقم

  ) للباحثة–التحليل الثالث (والنسب المئوية لكل مهارة ، ب التكنولوجيا للصف العاشر األساسيمدى توافر مهارات التفكير في التكنولوجيا في كتا

النسبة   األولى الثانية الثالثة الرابعة
 الكلية

  

المجموع 
 الكلي

  
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

  الوحدة
     
  المهارات

 المالحظة 29 24.786 30 31.915 32 26.891 34 34.694 125 %29.21
 التفسير 19 16.239 24 25.532 28 23.529 22 22.449 93 %21.73
 التحليل 17 14.53 10 10.638 22 18.487 4 4.0816 53 %12.38
 المقارنة 3 2.5641 3 3.1915 0 0 1 1.0204 7 %1.636
 كيبالتر 8 6.8376 3 3.1915 6 5.042 2 2.0408 19 %4.439
 التصميم 6 5.1282 14 14.894 2 1.6807 4 4.0816 26 %6.075
 التنبؤ 1 0.8547 0 0 9 7.563 1 1.0204 11 %2.57

%2.804 12 1.0204 1 1.6807 2 2.1277 2 5.9829 7 
توليد 

 المعلومات
 الربط 3 2.5641 2 2.1277 7 5.8824 6 6.1224 18 %4.206

%9.112 39 20.408 20 3.3613 4 2.1277 2 11.111 13 
 الضبط

 التحكمو
 االستنتاج 7 5.9829 3 3.1915 4 3.3613 1 1.0204 15 %3.505
 التقييم 4 3.4188 1 1.0638 3 2.521 2 2.0408 10 %2.336
 المجموع 117 100 94 100 119 100 98 100 428 %100
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  :الجداول التاليةاالختالف كما في  وولحساب ثبات تحليل المحتوى تم حساب نقاط االتفاق

  )7(جدول
  الثاني واالختالف بين التحليل األول ويوضح نقاط االتفاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )8(جدول
  الثالث واالختالف بين التحليل األول ويوضح نقاط االتفاق

 ختالفنقاط اال نقاط االتفاق
التحليل 
 الثالث

التحليل 
 األول

 المهارات

 المالحظة 120 125 5 120
 التفسير 90 93 3 90
  التحليل 57 53 4 53
 المقارنة 8 7 1 7
 التركيب 21 19 2 19
 التصميم 22 26 4 22
 التنبؤ 10 11 1 10
 توليد المعلومات 10 12 2 10
 الربط 16 18 2 16
 مالتحك والضبط 30 39 9 30
 االستنتاج 11 15 4 11
 التقييم 9 10 1 9

 المجموع 404 428 38 397

 نقاط االختالف نقاط االتفاق
التحليل 
 الثاني

التحليل 
 األول

 المهارات

 المالحظة 120 98 22 98
 التفسير 90 89 1 89
 التحليل 57 45 12 45
 المقارنة 8 8 0 8

 التركيب 21 16 5 16
 التصميم 22 18 4 18
 التنبؤ 10 8 2 8

 توليد المعلومات 10 10 0 10
 الربط 16 13 3 13
 التحكم والضبط 30 39 9 30
 االستنتاج 11 14 3 11
 التقييم 9 6 3 6

 المجموع 404 364 64 352
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  )9(جدول

  الثالث واالختالف بين التحليل الثاني ويوضح نقاط االتفاق

 نقاط االختالف نقاط االتفاق
التحليل 
 الثالث

التحليل 
 الثاني

 المهارات

 المالحظة 98 125 27 98
 التفسير 89 93 4 89
 يلالتحل 45 53 8 45
 المقارنة 8 7 1 7
 التركيب 16 19 3 16
 التصميم 18 26 8 18
 التنبؤ 8 11 3 8
 توليد المعلومات 10 12 2 10
 الربط 13 18 5 13
 التحكم والضبط 39 39 0 39
 االستنتاج 14 15 1 14
 التقييم 6 10 4 6

  المجموع 364 428 66 363

  

  : ثبات التحليل-10

عـدس،  " (ر نتائج القياس اذا ما أعيد تطبيقه على نفس العينـة            استقرا" يقصد بالثبات   و
1997:284.(  

 ، وذلك من خالل ثبات التحليل عبـر األشـخاص         ،قامت الباحثة بالتأكد من ثبات األداة     و
 باسـتخدام معادلـة هولـستي لحـساب معامـل االتفـاق       ، ولحساب ثبات التحليل،وعبر الزمن 

 ثـم حـساب معـدل       ،ليل بين كل اثنين من المحللين      تم حساب ثبات التح    ،)2004:226،طعيمة(
  ):ثبات التحليل بين محللين(

CR=2(M)/(N1+N2)   
  . هي عدد الفئات التي اتفق عليها الباحثانMحيث  •

• N1، N2مجموع الفئات التي حللت من قبل كل من المحللين . 

 .اشارة القسمة/  •
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  :الثاني ومعامل ثبات التحليل بين التحليل األول •   
       CR(1,2)= 2(352) / (364+404) = 0.916  
  :الثالث ومعامل ثبات التحليل بين التحليل األول •   

      CR(1,3)= 2(397) / (428+404) = 0.954  
  :الثالث ومعامل ثبات التحليل بين التحليل الثاني •   

      CR(2,3)= 2(363) / (428+364)=0.916  
  0.92 = 3 ) / 0.916 + 0.954 + 0.916) = ( لين ثبات التحليل بين المحل(معدل 

هي نـسبة    و  )0.954 ،0.916( ويالحظ مما سبق أن قيم ثبات التحليل تراوحت بين          
  . والثقة بنتائجها، مما يدل على ثبات عملية التحليل لكتاب التكنولوجيا،مقبولة وعالية

  

  : لبة الصف العاشر عند طاالتكنولوجيفي اختبار قياس مهارات التفكير : ثانياً

 تم تصميمه في ضوء المحتوى الدراسـي الـذي يدرسـه            ، الباحثة إعدادهو اختبار من    
 ، في الصورة النهائية للقائمـة إليها التي تم التوصل االتكنولوجيفي  ليقيس مهارات التفكير     ،الطلبة

  .  ومن منطلق أن تكون األسئلة لم يتعرض لها الطلبة من قبل،)4(ملحق رقم 

  : اختبار مهارات التفكير في التكنولوجيابناء

 في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر      االتكنولوجيفي   اختبار مهارات التفكير     إعدادوقد تم   
  -:وفقاً للخطوات التالية

  : تحديد الهدف من االختبار-1
تمثل هدف االختبار في قياس مدى اكتساب طلبة الصف العاشر األساسي لمهارات 

  .برمجة الحاسوب من كتاب التكنولوجيا و في وحدة الخوارزمياتاتكنولوجيالفي التفكير 
   : تحديد محتوى االختبار-2

برمجـة   و قامت الباحثة باالطالع على المحتوى العلمي الخاص بوحـدة الخوارزميـات          
 ذلك لتحليل محتوى المـادة العلميـة      ، و الحاسوب من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي      

اسـتخدام نتـائج تحليـل       إلى   باإلضافة ،هداف الخاصة بمهارات التفكير التكنولوجي    تحديد األ و
 حيث تم توزيع عدد األسـئلة   ،)10( وذلك لبناء جدول مواصفات لالختبار، جدول رقم         ،المحتوى

على مهارات التفكير التكنولوجي بناء على األوزان النسبية لكل مهارة، وتكـون االختبـار مـن         
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م تحديد عدد األسئلة الممثلة للمهارة الواحدة في االختبار ككـل ، عـن طريـق               ، وت سؤاالً) 40(
أسئلة كل مهارة بالنسبة لفقرات االختبار الكليـة ، و ذلـك            عدد  لالمفترض  حساب الوزن النسبي    

 سؤال ، و قسمة     40بضرب نسبة تكرار المهارة في الوحدة األولى في عدد أسئلة االختبار وهي             
، وبالتالي يكون الوزن النسبي النهائي لعدد األسئلة الممثلة لكـل مهـارة              100الناتج على العدد    

  .مساوياً للنسبة الكلية لتكرار تلك المهارة في الوحدة

  )10(جدول 

  االتكنولوجي في جدول مواصفات يوضح توزيع أسئلة االختبار على مهارات التفكير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :صياغة فقرات االختبار -3

  :غت بنود االختبار بحيث كانتوقد صي

  .تراعي الدقة العلمية واللغوية -

  .محددة وواضحة وخالية من الغموض -

  .ممثلة للمحتوى واألهداف المرجو قياسها -

  النسبة الكلية  المهارة  الرقم
الوزن النسبي 

  ختبارألسئلة ال
عدد 
  توزيع األسئلة  األسئلة

  11 -1 11 10.689 26.724%  المالحظة  1
  19 – 13 7  7.24 18.103%  التفسير  2
  37+34)+24 -20( 7  6.552 16.379%  التحليل  3
  30 1 1.034 2.586%  المقارنة  4
  39 +32+31 3 3.448 8.621%  التركيب  5
  33 1 1.379 3.448%  التصميم  6
  12 1 0.345 0.862%  التنبؤ  7
  40+38 2 1.724 4.310%  توليد المعلومات  8
  29 1 1.034 2.586%  الربط  9

  28 -25 4 4.138 10.345%  الضبط والتحكم  10
  36 1 1.034 2.586%  االستنتاج  11
  35 1 1.379 3.448%  التقييم  12

   سؤاال40ً 40  40 %100  المجموع
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  .الطالبمناسبة لمستوى  -

من نوع االختيار أغلب األسئلة صياغة بنود االختبار أن تكون اعت الباحثة عند وقد ر
من حيث االستخدام  ،أنواع االختبارات الموضوعية مرونة وهذا النوع من أكثر ،من متعدد
بعضها اآلخر من النوع المقالي ، واالتكنولوجيفي بعض مهارات التفكير  لقياس مالءمةوأكثرها 

وكذلك تمت ، ...التصميم  وهي األكثر مالئمة لقياس المهارات األخرى مثل التقييم، والمقنن
  :االختباراالختيار من متعدد في فقرات مراعاة القواعد التالية أثناء كتابة 

 األبدالوقائمة من  المقدمة وهي تطرح المشكلة في السؤال،: جزئينتتكون كل فقرة من 
  .عددها أربعة من بينها بديل واحد صحيح فقط

 الطالبفي صفحة واحدة مرتبة عمودياً كي يراها ) السؤال وأبداله(تقع الفقرة بأكملها 
  . المقارنة بينها دون أن يحرك بصره بين الصفحاتدفعة واحدة ويتمكن من

  .تم تغيير موقع اإلجابة الصحيحة بين األبدال بأسلوب عشوائي

  .تم وضع العناصر المشتركة في األبدال في مقدمة الفقرة

  .األبدال األربعة متوازنة من حيث الطول ودرجة التعقيد ونوعية اإلجابات

 بمراجعتها في ضوء ة الباحثت قام،الختبار وإجاباتها المحتملة افقراتبعد االنتهاء من كتابة     
  :ما يلي

 أن تكون ذات شكل ثابت ضماناً لتركيز الفقرات في عرض ة الباحثتراع: الفقرات شكل  -
، )4(، )3(، )2(، )1( باألرقام لفقرةمقدمة ا إلى ة الباحثت وبناء عليه فقد أشارالطلبة،انتباه 
  ).د(،)ج(، )ب(، )أ(لة بالحروف اإلجابات المحتم و،الخ… 

 . محتوى الفقرات أن تكون صحيحة علمياً ولغوياًإعداد عند ةالباحثت راع: محتوى الفقرات -

 .مراعاة توضيح تعليمات االختبار للطلبة -

  :الصورة األولية لالختبار -4

 ملحق ،يةاألول في صورته االتكنولوجيفي مهارات التفكير  اختبار إعدادفي ضوء ما سبق تم     
وذلك ) 7( تم عرضهما على لجنة من المحكمين ملحق  ثم،فقرة) 41(، حيث اشتمل على)8(رقم 

  -:األمور التاليةالستطالع آرائهم حول 

 .مهارات التفكير التكنولوجي فقرات االختبار لمالئمةمدى  -

  .عدد بنود االختبارمدى مالئمة  -
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  . مدى صحة فقرات االختبار لغوياً -

 . أو التعديل في فقرات االختباراإلضافة أو  الحذفإمكانية -

 ، وحذف البعض وإضافة البعض اآلخر،تعديل بعض الفقرات إلى نوأشار المحكمو
) 40( من اً مكون في صورته النهائيةليصبح االختبار ، التعديالت الالزمةبإجراءوقامت الباحثة 

  ).9( ملحق رقم ،فقرة

  : الختبار التجربة االستطالعية ل-5

ق االختبار على عينة يطب قامت الباحثة بت،صورته األوليةفي  االختبار إعداد بعد
 طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي بمدرسة سكينة الثانوية )40 (مكونة مناستطالعية 

  : بهدفلالختباروقد أجريت التجربة االستطالعية  ،للبنات) ب(

  .التأكد من صدق االختبار وثباته -1

  .الختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسيةازمن الذي تستغرقه إجابة  تحديد ال-2

  .التمييز لفقرات االختبار و حساب معامالت الصعوبة-3
 

  : تصحيح أسئلة االختبار-6

،  وترك وقت التطبيق مفتوحاً لجميع الطالبات      ،بدأت عملية تطبيق االختبار في وقت محدد        
عية باإلجابة عن أسئلة االختبـار، قامـت الباحثـة بتـصحيح            بعد أن قام طلبة العينة االستطال     و

 بذلك تكون الدرجة التـي حـصل عليهـا الطلبـة      ،االختبار حيث حددت درجة واحدة لكل فقرة      
 لإلجابـات   تذلك تم حساب عـدد التكـرارا       إلى   باإلضافة، و درجة ) 40 – 0( محصورة بين   

  .الخاطئة لكل فقرة من فقرات االختبار 
  

  :من االختبار تحديد ز-7

تم حساب زمن تأدية الطالبات لالختبار عن طريق حساب المتوسط الحسابي لزمن تقـديم                
 فكان زمن متوسط المدة الزمنيـة التـي اسـتغرقها أفـراد العينـة         ،طالبات العينة االستطالعية  

  ):2006:89الصادق،( وذلك بتطبيق المعادلة التالية . دقيقة ) 42(االستطالعية يساوي 

  

  زمن إجابة الطالبة األخيرة+ زمن إجابة الطالبة األولى =    وسط زمن االجابة مت
                                                      2     
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) 3 (إضـافة  وتم   ،دقيقة) 51( وآخر طالبة    ،دقيقة) 33( أول طالبة    إجابةحيث كان زمن        
هـو   و ختبار، وبذلك تم تحديد الزمن الكلي لالختبار       اال إلجابةاالستعداد   و دقائق لقراءة التعليمات  

  .دقيقة ) 45(

  

  :درجة الصعوبة و معامل التمييز-8

 على طالبات العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابات الطالبات عد أن تم تطبيق االختبار  ب
  :لى وذلك بهدف التعرف إ،االتكنولوجيفي على أسئلة اختبار التفكير 

 . لكل سؤال من أسئلة االختبار زمعامل التميي -

 .معامل صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبار  -

 

بات تنازلياً بحسب عالماتهم في اختبار مهارات التفكيـر فـي           وقد تم ترتيب درجات الطال      
 ، طالبة كمجموعـة عليـا  x  40 = ( 11%27 (،من عدد الطالبات% ) 27(أخذ ، والتكنولوجيا

 من اللواتي حصلن على     ،طالبة كمجوعة دنيا  ) 11( وكذلك   ،رجاتالالتي حصلن على أعلى الد    و
  . مع العلم بأنه تم اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار ،دنى الدرجاتأ

  

 : معامل التمييز-

  " .طلبة الضعاف ال وقدرة االختبار على التمييز بين الطلبة الممتازين: " ويقصد به

       :)334: 1982أبو لبدة، (:سب المعادلة التاليةتم حساب معامل التمييز ح   
 عدد المجيبين بشكل صحيح مـن الفئـة الـدنيا                                                                   –عدد الطلبة المجيبين بشكل صحيح من الفئة العليا         =معامل التمييز   

              عدد أفراد الفئة العليا   عدد أفراد الفئة العليا                          

 وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقـرة مـن فقـرات االختبـار،               
  .ذلكيوضح ) 11(رقم  والجدول
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  )11(جدول

  التمييز لكل فقرة من فقرات االختبارت معامال

 معامالت التمييز م معامالت التمييز م

1 0.73 21 0.73 
2 0.36 22 0.55 
3 0.55 23 0.64 
4 0.55 24 0.64 
5 0.55 25 0.64 
6 0.55 26 0.64 
7 0.64 27 0.73 
8 0.73 28 0.55 
9 0.73 29 0.64 

10 0.73 30 0.73 
11 0.64 31 0.55 
12 0.36 32 0.73 
13 0.73 33 0.64 
14 0.64 34 0.73 
15 0.73 35 0.55 
16 0.64 36 0.73 
17 0.45 37 0.45 
18 0.55 38 0.45 
19 0.55 39 0.55 
20 0.73 40 0.36 

  

بـين  يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز لفقرات االختبـار قـد تراوحـت               و    
كانت في الحد   حيث  االختبار،   جميع فقرات    وعليه تم قبول   ،)0.61( بمتوسط بلغ    )0.36-0.73(

% 30الذي يساوي تقريبـاً   و، والتقويمالمعقول من التمييز حسبما يقرره المختصون في القياس  
  .فما فوق

  : معامل الصعوبة-

النسبة المئويـة   " بمعنى آخر وأ ، عن الفقرةخاطئة نسبة الطلبة الذين أجابوا إجابة     ويقصد به 
   ".للراسبين في االختبار

  : وتحسب بالمعادلة التالية

  )334: 1982أبو لبدة،    (x   100%  عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة  =الصعوبة   معامل 
     عدد الذين حاولوا اإلجابة
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وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة مـن فقـرات االختبـار،               
  .يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار) 12 (والجدول

  )12(جدول

  لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معامال
 معامالت الصعوبة م ةمعامالت الصعوب م

1 0.64 21 0.64 
2 0.73 22 0.36 
3 0.73 23 0.68 
4 0.73 24 0.68 
5 0.73 25 0.50 
6 0.73 26 0.59 
7 0.68 27 0.55 
8 0.64 28 0.55 
9 0.64 29 0.50 

10 0.64 30 0.55 
11 0.59 31 0.64 
12 0.45 32 0.64 
13 0.64 33 0.41 
14 0.68 34 0.64 
15 0.55 35 0.27 
16 0.59 36 0.64 
17 0.50 37 0.41 
18 0.64 38 0.32 
19 0.73 39 0.36 
20 0.64 40 0.27 

) 0.73-0.27(يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قـد تراوحـت بـين              و
 كانت في الحد المعقـول مـن      حيث ؛فإن جميع الفقرات مقبولة   وعليه   ،)0.58(بمتوسط كلي بلغ    

  .) 0.8-0.2(هو يقع ما بين  وسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم ح،الصعوبة

  Test Validity :ختبارصدق اال

             :صدق المحكمين: أوالً

،  وقد تحققت الباحثة من صدق االختبار،أن يقيس االختبار ما وضع لقياسهويقصد به    
المتخصصين المحكمين ة من في صورته األولية على مجموع االختبار عرضذلك عن طريق و

 حيث قاموا بإبداء آرائهم ؛ في محافظات غزة، وتكنولوجيا التعليم،في المناهج وطرق التدريس
 التعديل إمكانيةو ،االختبار لمهارات التفكير التكنولوجي فقرات مةءمدى مالومالحظاتهم حول 

ت وتعديل بعضها اآلخر وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرا ،ضافةأو الحذف أو اإل
  .فقرة) 40(فقرات الليصبح عدد 
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 Internal Consistency Validity :صدق االتساق الداخلي: ثانياً

 على عينة استطالعية    االختبار بتطبيق   ختبارجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لال             
رتباط بيرسون بـين     من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ا         ،طالبة) 40(مكونة من   

وذلك باسـتخدام    ، الذي تنتمي إليه   لالختباروالدرجة الكلية    ،ختباردرجات كل فقرة من فقرات اال     
  :يوضح ذلك) 13 ( وجدول،)SPSS ( البرنامج اإلحصائي 

  )13(جدول 

  معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية له

  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

    0.393 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية  

  

 مستوى الداللة معامل االرتباط  م  الداللةمستوى معامل االرتباط  م
  0.01دالة عند  0.700 21  0.01دالة عند  0.572 1
  0.01دالة عند  0.466 22  0.05دالة عند  0.318 2
  0.01دالة عند  0.609 23  0.01دالة عند  0.490 3
  0.01دالة عند  0.583 24  0.01دالة عند  0.461 4
  0.01دالة عند  0.515 25  0.01دالة عند  0.414 5
  0.01دالة عند  0.476 26  0.01دالة عند  0.461 6
  0.01دالة عند  0.604 27  0.01دالة عند  0.571 7
  0.01دالة عند  0.515 28  0.01دالة عند  0.633 8
  0.01دالة عند  0.480 29  0.01دالة عند  0.639 9

  0.01دالة عند  0.583 30  0.01دالة عند  0.629 10
  0.01دالة عند  0.476 31  0.01الة عند د 0.573 11
  0.01دالة عند  0.680 32  0.05دالة عند  0.312 12
  0.01دالة عند  0.562 33  0.01دالة عند  0.425 13
  0.01دالة عند  0.715 34  0.01دالة عند  0.588 14
  0.01دالة عند  0.463 35  0.01دالة عند  0.597 15
  0.01دالة عند  0.669 36  0.01دالة عند  0.503 16
  0.01دالة عند  0.457 37  0.01دالة عند  0.394 17
  0.05دالة عند  0.419 38  0.05دالة عند  0.316 18
  0.05دالة عند  0.504 39  0.01دالة عند  0.527 19
  0.01دالة عند  0.442 40  0.01دالة عند  0.642 20
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 ا ارتباطاً ذلالختبار ترتبط بالدرجة الكلية الفقراتيتضح من الجدول السابق أن جميع 
تمتع بدرجة عالية من االختبار ي وهذا يؤكد أن ،)0.05، 0.01(داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .لياالتساق الداخ

  

  Test Reliability :االختبار  ثبات-10

عدة، مرات  أخذ االختبار نفسه إذامدى االتساق في عالمة الفرد : يقصد بثبات االختبار
 .في نفس الظروف 

 : هي، طرق وذلك باستخدام ثالث،أفراد العينة االستطالعيةالختبار على ا    تم تقدير ثبات 
   .21كرونباخ ومعامل كودر ريتشادرسون طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا 

  Split Half Method :طريقة التجزئة النصفية: أوالً

 ؛ بطريقة التجزئة النـصفية االختبارتم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات      
وكذلك درجـة النـصف الثـاني مـن      ،االختبارحيث احتسبت درجة النصف األول لكل فقرات       

 ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلـة        ،اب معامل االرتباط بين النصفين     وذلك بحس  ،الدرجات
) 0.801(تضح أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية قبـل التعـديل            ا ف ،سبيرمان براون 

 تمتع بدرجة عاليـة جـداً  ي االختبار وهذا يدل على أن      ،)0.890(وأن معامل الثبات بعد التعديل      
  )14: 1991أبو حطب وصادق،(.تطبيقها على عينة الدراسة إلى ةث تطمئن الباح،من الثبات

                                               

   Cronboch Alfa :طريقة ألفا كرونباخ: ثانياًً

 طريقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إليجـاد معامـل ثبـات              ثة الباح تاستخدم
تمتـع  ي االختبـار  علـى أن     وهذا يدل  ،)0.933(معامل ألفا    على قيمة    ت، حيث حصل  االختبار

  . تطبيقها على عينة الدراسة إلى ةطمئن الباحث تُ،بدرجة عالية من الثبات
  

  Richardson and Kuder :21 ن ريتشارد سو-كودرطريقة : ثالثاً

 من طرق حساب الثبات، وذلـك إليجـاد معامـل ثبـات             ثالثة طريقة   ة الباحث تاستخدم
ختبـار ككـل    لالللدرجة الكلية 21كودر ريتشارد سون على قيمة معامل     ت، حيث حصل  ختباراال

  : يوضح ذلك) 14 ( رقموالجدول: طبقاً للمعادلة التالية
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  )  م–  ك(م 

 = 1  -  21ر 
  ك2ع

 

  التباين:  2عدد الفقرات             ع: المتوسط             ك :  م :  نإحيث 
  

  )14(الجدول 

  21 نين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سوعدد الفقرات والتبا

21 نمعامل كودر ريتشارد شو م  2ع ك   

 0.926 22.325 101.3019 40  المجموع

  

 لالختبار ككل كانـت     21 نمعامل كودر ريتشارد شو   قيمة  يتضح من الجدول السابق أن      
  . راسةتطبيق االختبار على عينة الد إلى  تُطمئن الباحثة، وهي قيمة عالية، ) 0.926(

أصـبح  ، و اختبار مهارات التفكير في التكنولوجيـا     ثبات   و وبذلك تأكد الباحثة من صدق    
  ).9( ملحق رقم ،فقرة) 40(مكوناً من االختبار في صورته النهائية

  

  :خطوات الدراسة

  -:قامت الباحثة بالخطوات التالية لتنفيذ الدراسة

  .متعلقة بمهارات التفكير بصورة عامةالدراسات السابقة ال و االطالع على األدب التربوي-1

 والخـروج   ، وعرضها على المختصين لتحكيمها    ا التكنولوجي  في  قائمة مهارات التفكير   إعداد -2
  ).4( ملحق رقم،بالصورة النهائية لها

  . أداة تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للصف العاشرإعداد -3

  في ضوء قائمة مهـارات التفكيـر  ،ساسي تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األ      -4
ثباتها عبر األشـخاص   و وذلك وفقاً للمعايير المحددة، وتم التأكد من صدقها      ،ا التكنولوجي في

  .وعبر الزمن 
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التأكد من صـدقه     و االتكنولوجيفي   اختبار لقياس مدى اكتساب الطلبة لمهارات التفكير         إعداد -5
  ) .9(لحق رقم وثباته، والخروج بالصورة النهائية له م

وذلـك لتطبيـق    ،التعلـيم العالي   و  الحصول على تصريح من الجامعة موجه لوزارة التربية        -6
  ).1(االختبار في المدارس ملحق رقم 

 الحصول على تصريح من الوزارة لتطبيق االختبار في المدارس التابعة لمديريـة الوسـطى        -7
  ) .2(ملحق رقم 

  .التأكد من صدقه وثباته  وتطالعية تطبيق االختبار على العينة االس-8

مدارس في المنطقـة    ) 6(طالباً وطالبة في    ) 516( تطبيق االختبار على عينة الدراسة وهي        -9
حـصائية  جـراء المعالجـات اإل    رصد الـدرجات إل    و الوسطى، ومن ثم تصحيح االختبار    

   .SPSSذلك باستخدام برنامج  و،الالزمة والمطلوبة

  .المقترحات  والخروج بالتوصيات وا عرض النتائج وتفسيره-10

  

   :المعالجة اإلحصائية

  :اعتمدت الباحثة في دراستها على المعالجات اإلحصائية اآلتية

 .المتوسطات والنسب المئويةوالتكرارات  - 1

 .معامل االرتباط بيرسون - 2

 .معامل ألفا كرونباخ - 3

 .سبيرمان براونمعامل  - 4

 . لفحص الفرض األولT.test one sampleاختبار  - 5

 . لفحص الفرض الثانيT.test independent sampleاختبار  - 6
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  الفصل اخلامس
  نتائج الدراسة وتفسريها

  
  النتائج المتعلقة بالسؤال األول •
  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها •
  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرها •
  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وتفسيرها •
  الدراسةتوصيات  •
  مقترحات الدراسة •
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  الفصل الخامس
   وتفسيرهانتائج الدراسة

أدوات استخدام  للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل اً تفصيلياً الفصل عرضيتناول هذا
 وتطبيق اختبار مهارات التفكير ، تحليل محتوى كتاب التكنولوجياأداةوهي الدراسة، 
تفسير  إلى باإلضافة ، المناسبةاإلحصائيةعالجات وذلك من خالل استخدام الم،التكنولوجي

 والتحقق من ، تساؤالت الدراسةعنومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة 
  :فروضها كما يلي

  

  :اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة

 الواجب اجيالتكنولوفي  ما مهارات التفكير    " ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على        
 "؟األساسي توافرها في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر

ـ فـي    قائمة بمهارات التفكير     إعداد عن هذا السؤال قامت الباحثة ب      لإلجابةو     ، االتكنولوجي
ملحـق رقـم   ، التربوي وعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في الجانب العلمي  و
قائمة مهـارات   إلى  ن تم التوصل  أ إلى   ،فصل الرابع  وذلك حسب الخطوات الموضحة في ال      ،)6(

  -:هي و في صورتها النهائيةاالتكنولوجيفي التفكير 

، منظمـة  و  القدرة على االنتباه لمشكلة ما أو ظـاهرة مـا بـصورة مقـصودة           :المالحظة ) 1
  .التعرف عليها و

بط بـين  توضيح  العالقات التي تر، و القدرة على ذكر اسباب حدوث ظاهرة معينة       :التفسير ) 2
  .أجزائها 

واسـتخراج  ،  أجـزاء فرعيـة وتـصنيفها      إلى    القدرة على تجزئة المادة المتعلمة     :التحليل ) 3
 .العالقات التي تربط بين أجزائها

هي القدرة على التعرف على نقاط التشابه واالختالف بين مجموعات أو أجـزاء             : المقارنة ) 4
 .مختلفة 

 .عية في بنية موحدة جديدة وفق نظرة كلية شاملة هو القدرة على تجميع األجزاء الفر:التركيب ) 5

هو القدرة على بناء تصور للعناصر واألدوات البديلة وفق هيكلية معينة ضـمن             : التصميم ) 6
 .الموقف المحاكي

نتائج متوقعة وخطوات يمكن تحقيقهـا بنـاء علـى           و  القدرة على وضع افتراضات    :التنبؤ ) 7
 .معلومات سابقة
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 .معلومات جديدة وحلول مبتكرة لمشاكل علمية  إلى لهي الوصو: توليد المعلومات ) 8

 . القدرة على توجيه المعلومات المكتسبة وتحديد عالقاتها مع الوقائع المشابهة :الربط ) 9

حمايتها في   و توظيفها و اآلليات و األدوات و  القدرة على استخدام األجهزة    :الضبط والتحكم  ) 10
 .الوظائف المحددة

ومعـارف  ، ص نتائج جديدة بناء على معلومـات اوليـة      القدرة على استخال    :االستنتاج ) 11
 .سابقة مرتبطة بها

 القدرة على استخالص مواطن القوة والضعف في ظاهرة ما وإصدار حكم بنـاء          :التقييم ) 12
 .على معايير محددة

  : عن السؤال الثاني للدراسةاإلجابة
 التكنولوجيا   كتاب ما مدى تضمن محتوى   "  :ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على      

  "؟االتكنولوجيفي  لمهارات التفكير للصف العاشر األساسي
 عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل محتوى كتاب التكنولوجيـا للـصف العاشـر               لإلجابةو

ـ في  في ضوء مهارات التفكير     ) م2010| 2009(األساسي في فلسطين لعام       التـي تـم     ،االتكنولوجي
   :هي و،نتائج التحليل إلى  وباستخدام أداة تحليل المحتوى تم التوصل،االتفاق عليها من قبل المحكمين

  )15(جدول رقم 
  نتائج تحليل كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي في ضوء مهارات التفكير التكنولوجي

  )االلكترونيات(الثانية  )األنظمة(الثالثة )الحزم البرمجية(الرابعة
الخوارزميات  (ألولىا

 )وبرمجة الحاسوب

لية
 الك

سبة
الن

 
 

كلي
ع ال

مو
مج

ال
 

 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  التكرار النسبة

        الوحدة
  
 

     المهارة

  الحظةالم 31 %26.724 30 %34.884 27 %24.324 32 %35.165 120 %29.7
 التفسير 21 %18.103 20 %23.256 28 %25.225 21 %23.077 90 %22.28

 التحليل 19 %16.379 11 %12.791 23 %20.721 4 %4.396 57 %14.11

 المقارنة 3 %2.586 3 %3.488 0 0 2 %2.198 8 %1.98

 التركيب 10 %8.621 3 %3.488 6 %5.405 2 %2.198 21 %5.198
 التصميم 4 %3.448 11 %12.791 2 %1.802 5 %5.495 22 %5.446

 التنبؤ 1 %0.862 0 0 8 %7.207 1 %1.0989 10 %2.475

 توليد المعلومات 5 %4.310 2 %2.326 2 %1.802 1 %1.099 10 %2.475

 الربط 3 %2.586 2 %2.326 7 %6.306 4 %4.396 16 %3.96
 التحكم والضبط 12 %10.345 0 0 2 %1.802 16 %17.582 30 %7.426

 االستنتاج 3 %2.586 3 %3.488 4 %3.604 1 %1.099 11 %2.723

 التقييم 4 %3.448 1 %1.163 2 %1.802 2 %2.198 9 %2.228

 المجموع 116 %100 86 %100 111 %100 91 %100 404 %100
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 قـد   ،ويتضح من الجدول السابق أن محتوى كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسـي           
 حققت مهارة المالحظة أكبر نسبة تكرار في      ، و  ولكن بنسب متفاوتة   ،تناول جميع مهارات التفكير   

 ،التركيب، الـربط  ، فالتـصميم  ،التحكم و  فالضبط ، ثم التحليل  ، يليها مهارة التفسير   ،المحتوى ككل 
التقييم أقل نسبة    و كانت كل من مهارة المقارنة    ، و توليد المعلومات بنسبة واحدة    و  التنبؤ ،االستنتاج

  .في التكرار في محتوى الكتاب 

أن أعلى مستوى تفكيـر عنـد   لى  إالتي توصلت) 2007نجم،(تتفق الدراسة مع دراسة    و
ـ  من نتائج التحليل  لك يتضح كذ، و  والذي يتضمن مهارة المالحظة    الطلبة هو التفكير البصري     ه أن

فـي  تلك المهـارة    على تضمين   وحرص من القائمين على وضع المنهج         كبير  تركيز هناككان  
 كونها احـدى أهـم      ي بالتفكير البصر  نها مرتبطة كثيراً  إحيث  ؛  كتاب التكنولوجيا للصف العاشر   

 تسهم فـي     االهتمام بتضمين تلك المهارة في كتاب التكنولوجيا، يبرز من كونها           كما أن  ،مهاراته
مما يسهم في تيسير عملية الـتعلُّم،   ،واضحةير الغو إلى الموضوعات المحددة     جذب انتباه الطلبة  

يث يكتسب الطلبة المعلومـة    بح ،بقاء أثر التعلم لفترة أطول     إلى    يؤدي وتعميق الفهم، وهذا بدوره   
 التـي توصـلت   ) 2006عسقول ومهدي، (مع دراسة   ، و باشتراك أكثر من حاسة في عملية التعلُّم      

توافر جميع مهارات التفكير المختلفة بنسب متفاوتة في محتوى كتاب التكنولوجيـا للـصف              إلى  
   .العاشر

  

  : السؤال الثالث للدراسةإجابة

طلبة الصف العاشر األساسـي  ما مدى اكتساب " : الدراسة علىالسؤال الثالث من أسئلة   ينص     
   ؟ا التكنولوجي فيلمهارات التفكير

  :بالتحقق من صحة الفرض التالي ة الباحثت  قامولإلجابة عن هذا التساؤل

ـ في طلبة الصف العاشر لمهارات التفكير   اكتساب ال يرتقي مستوى     :الفرض األول   االتكنولوجي
  ؟% 75  االتقانمستوىإلى 

عند ) (T.test one sampleوللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار 
  :وضح ذلكي) 16( والجدول ،%75المستوى االفتراضي 
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  ) 16 (الجدول 

وكذلك  ،مهارات التفكير التكنولوجي من مهارةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل التكرارات و
  )516 =ن  (ترتيبها

عدد   األبعاد
 الفقرات

مجموع 
المتوسط  المتوسط االستجابات

 االفتراضي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
"ت"قيمة  الترتيب النسبي  مستوى الداللة 

 17.385 2 55.62 2.785 8.250 6.118 3157 11 المالحظة
 0.01دالة عند مستوى داللة 
 لصالح االفتراضي

 17.765 5 52.08 2.052 5.250 3.645 1881 7 التفسير
 0.01دالة عند مستوى داللة 
 لصالح االفتراضي

 34.786 8 40.61 1.572 5.250 2.843 1467 7 التحليل
 0.01دالة عند مستوى داللة 
 لصالح االفتراضي

 8.008 1 57.56 0.495 0.750 0.576 297 1 المقارنة
 0.01دالة عند مستوى داللة 
 لصالح االفتراضي

 26.231 9 39.28 0.928 2.250 1.178 608 3 التركيب
 0.01دالة عند مستوى داللة 
 لصالح االفتراضي

 12.236 6 48.06 0.500 0.750 0.481 248 1 التصميم
 0.01دالة عند مستوى داللة 
 لصالح االفتراضي

 22.033 11 24.03 0.525 0.750 0.240 124 1 التنبؤ
 0.01دالة عند مستوى داللة 

ضيلصالح االفترا  
 توليد

 37.191 12 20.45 0.666 1.500 0.409 211 2 المعلومات
 0.01دالة عند مستوى داللة 
 لصالح االفتراضي

 8.852 3 55.62 0.497 0.750 0.556 287 1 الربط
 0.01دالة عند مستوى داللة 
 لصالح االفتراضي

 12.968 4 55.18 1.388 3.000 2.207 1139 4  والتحكمالضبط
 0.01وى داللة دالة عند مست

 لصالح االفتراضي

 0.310 160 1 ستنتاجالا
0.750 

0.463 31.01 10 21.585 
 0.01دالة عند مستوى داللة 
 لصالح االفتراضي

 0.442 228 1 التقييم
0.750 

0.497 44.19 7 14.081 
 0.01دالة عند مستوى داللة 
 لصالح االفتراضي

 28.603  47.51 8.731 30.00 19.006 9807 40 المجموع
 0.01دالة عند مستوى داللة 
 لصالح االفتراضي

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 515(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 515 (الجدولية عند درجة حرية" ت"قيمة 
  

 = α(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة       يتضح من الجدول السابق      
 ولقد كانت الفـروق لـصالح المتوسـط         ،بين المتوسط المحسوب والمتوسط االفتراضي    ) 0.01

االفتراضي في جميع المهارات والدرجة الكلية لالختبار، وهذا يدل على عدم ارتقـاء مـستوى               
  . مما يحقق صحة فرضية الدراسة،%75 إلى اكتساب الطلبة
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المرتبـة األولـى بـوزن نـسبي     في   "ارنةالمق " جاءت مهارة :كانت النتيجة كما يلي و
 ثـم   ،%) 55.62( المرتبة الثانية بوزن نـسبي       تحيث احتل  " المالحظة " ثم مهارة  ،%)57.56(

" الـضبط والـتحكم   "  ثم مهارة    ،%)55.62(حتل المرتبة الثالثة بوزن نسبي      تل "  الربط"  مهارة
لتحتـل المرتبـة الخامـسة    " لتفسيرا"  ثم مهارة ،%)55.18(لتحتل المرتبة الرابعة بوزن نسبي     

 حيث احتلت المرتبـة الـسادسة بـوزن نـسبي           "التصميم"  ثم مهارة    ،%)52.08(بوزن نسبي   
، ثم مهارة    %)44.19(التي احتلت المرتبة السابعة بوزن نسبي       " التقييم"  ثم مهارة    ،%)48.06(
ـ ،%)40.61(حيث احتلت المرتبة الثامنة بوزن نسبي   " التحليل"    ،"التركيـب " ك مهـارة   تلى ذل
حيـث   " االسـتنتاج "  تلى ذلك مهـارة      ،%)39.28(التي احتلت المرتبة التاسعة بوزن نسبي       و

التـي   و ،"التنبـؤ "  ثم تلى ذلك مهارة      ،%)31.01(احتلت المرتبة العاشرة بوزن نسبي مقداره         
حيث " معلوماتتوليد ال "  تلى ذلك مهارة     ،%)24.03( بوزن نسبي    ةاحتلت المرتبة الحادية عشر   

 أما الدرجة الكلية لالختبـار فحـصلت        ،%)20.45(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي مقداره       
  %).47.51(على وزن نسبي 

تـدني مـستوى     إلـى    التي توصـلت   و ،)2000المجبر،(تتفق هذه الدراسة مع دراسة      و
 احـتالل   مـن خـالل  ،)2007نجم،( ومع دراسة ،%)52.7(مهارات التفكير العلمي بوزن نسبي   

تضمن مهارة المالحظة أعلى مستوى تفكيـر عنـد الطلبـة فـي مـادة             التفكير البصري الذي ي   
 فـي هـذه      وكذلك احتالل مهارة المالحظة للمرتبة الثانية في اسـتجابات الطـالب           ،التكنولوجيا

التحكم في مرتبـة مرتفعـة       و  وقد يرجع وجود مهارة الضبط     ،الدراسة وهي مرتبة مرتفعة جداً    
  .األجهزة  وتضمن المحتوى لتلك المهارة من خالل التعامل المباشر مع الحاسوبإلى  نسبياً

 لدى طلبة الصف االتكنولوجيفي  وقد يرجع هذا التدني في مستوى اكتساب مهارات التفكير 
  -: عديدةسبابألالعاشر األساسي 

نولوجيـا للـصف    تدني مستويات توافر أغلب تلك المهارات في المحتوى العلمي لمنهاج التك          -1
التفسير والتحليل أعلى نسب التكرار في نتـائج         و الذي مثلت فيه مهارات المالحظة    ،  العاشر
  .التحليل

 من خـالل    ، تدني االهتمام بتنمية مهارات التفكير المختلفة عند الطلبة في منهاج التكنولوجيا           -2
التي أثبتت نجاعتها    ،طرق التدريس المختلفة   و  لتطبيق استراتيجيات  ،سياسة تعليمية واضحة  

 مثل دراسة كـل مـن       ، في تنمية مهارات التفكير المختلفة عند الطلبة       ،في العملية التعليمية  
  .)2001دياب،(و) 2006أبو عودة،(و) 2006أبو زايدة،(
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الوسائل التعليميـة    و المستحدثات التكنولوجية  و  ضعف االهتمام بتوظيف البرمجيات التعليمية     -3
 )2008سـرور، ( وذلك من خـالل دراسـة كـل مـن            ،فكير للطلبة في تعليم مهارات  الت    

  ).2009الخضري،(و

  .المعلمين المدربين على تعليم مهارات التفكير المختلفة للطلبة  إلى  االفتقار-4

ضـيق الوقـت المتـاح      ، و الحقـائق  و  تكدس محتوى التكنولوجيا محل الدراسة بالمعلومات      -5
 واكتـساب   ،التجريـب  و ب من عملية التطبيـق     مما يصع  ،األسبوعيلتدريسها في الجدول    

  . تُنَمى بالممارسة العملية التيالمهارات 

  

  : السؤال الرابع من أسئلة الدراسةإجابة

 في متوسط اكتـساب     ، توجد فروق ذات داللة إحصائية     هل " :ىرابع عل لالسؤال ا ينص  
  ؟)" أنثى،ذكر(نس  الجمتغير تعزى ل،االتكنولوجيفي  العاشر لمهارات التفكير فطلبة الص

  :بالتحقق من صحة الفرض التالي ة الباحثت  قامولإلجابة عن هذا التساؤل

 في اكتساب طلبة    ،)α ≥ 0.05( عند مستوى  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       :الفرض الثاني 
  .)ذكر،أنثى ( الجنسمتغير تعزى ل،ا التكنولوجي في لمهارات التفكير األساسيالصف العاشر

  

 T. test independent "اختبار باستخدام ة الباحثت قاممن صحة هذا  الفرضوللتحقق 

sample "،  يوضح ذلك) 17(والجدول:  
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  )17(جدول 

اكتساب طلبة  ىبين متوسطي درجات الطلبة في مستو" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  )أنثى ،كرذ( تعزي إلي الجنس  العاشر لمهارات التفكير التكنولوجيفالص

  المتوسط العدد النوع األبعاد
االنحراف 
 قيمة الداللة "ت"قيمة   المعياري

مستوى 
  الداللة

 المالحظة 2.870 5.628 250 ذكر
  2.627  6.579  266 أنثى

3.930 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 التفسير 2.136 3.532 250 ذكر
  1.967  3.752  266 أنثى

1.217 
 

0.224 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 التحليل 1.349 2.420 250 ذكر
  1.663  3.241 266 أنثى

6.134 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 المقارنة 0.496 0.428 250 ذكر
  0.453  0.714 266 أنثى

6.856 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 التركيب 0.904 0.828 250 ذكر
  0.825  1.508 266 أنثى

8.924 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 التصميم 0.473 0.336 250 ذكر
  0.487  0.617 266 أنثى

6.628 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 التنبؤ 0.621 0.260 250 ذكر
  0.416  0.222 266 أنثى

0.825 
 

0.410 
 

غير دالة 
 إحصائياً

   المعلوماتتوليد 0.547 0.280 250 ذكر
  0.743  0.530 266 أنثى

4.333 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

  الربط 0.497 0.564 250 ذكر
  0.499  0.549 266 أنثى

0.345 
 

0.730 
 

غير دالة 
 إحصائياً

   والتحكمالضبط 1.376 1.876 250 ذكر
  1.329  2.519 266 أنثى

5.397 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

  ستنتاجالا 0.430 0.244 250 ذكر
  0.484  0.372 266 أنثى

3.171 
 

0.002 
 

دالة عند 
0.01 

  التقييم 0.467 0.320 250 ذكر
  0.498  0.556 266 أنثى

5.553 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 المجموع 8.467 16.716 250 ذكر
 8.437  21.158 266 أنثى

5.966 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 514(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 514(لجدولية عند درجة حرية ا" ت"قيمة 
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 عنـد   الجدوليـة " ت" من قيمـة     أكبرالمحسوبة  " ت" أن قيمة    السابقيتضح من الجدول    
 عدا مهـارة التفـسير      ، جميع المهارات والدرجة الكلية للمهارات      في )α ≥ 0.01(مستوى داللة   
 تعـزى   ،في تلـك المهـارات     ،ت داللة إحصائية  ، وهذا يدل على وجود فروق ذا      والتنبؤ والربط 
  .ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث ) ذكور، إناث( لمتغير الجنس

من حيث وجود فروق فـي مـستوى        ) 2006أبو زايدة، (هذه الدراسة تتفق مع دراسة      و
قـد  ، و التفكير االبداعي والتي تعد احدى مهارات     ناث،  اكتساب مهارة توليد المعلومات لصالح اإل     

وجود فروق في مستوى اكتساب مهارات التفكير االبـداعي لـصالح            إلى   صلت تلك الدراسة  تو
عـدم وجـود     إلى    حيث توصلتا  ،)2000المجبر،(دراسة و )2001صيدم،(مع دراسة   ، و الطالبات

  وذلك من خـالل مهـارات التفـسير        ،فروق في مهارات التفكير العلمي بين الطالب والطالبات       
 كمـا أن مهـارة      ، مع بعض مهارات التفكير العلمـي      -حد ما إلى  - شابه التي تت  ،الربط و التنبؤو

 ويتم التعرض لها في جميـع       ،التفسير يتم التعرض لها بشكل كبير خالل المحتوى العلمي للكتاب         
  . وطرح األسئلة،الربط من خالل المناقشة الصفية و وكذلك مهارة التنبؤ،مراحل الدراسة

 اكتساب الطلبة لمهارات التفكيـر التكنولـوجي       قد يرجع سبب وجود فروق في متوسط      و
  أكثر حرصاً على الحـصول علـى الـدرجات         -بشكل عام  -أن الطالبات    إلى   لصالح الطالبات 

 كما أن الطالبات أكثـر      ،كثر التزاماً بالدوام الدراسي   أو ،التنافس في مستوى التحصيل الدراسي    و
 القيام باألنشطة المطلوبة مـن بحـوث   ، و االطالع و البحث و حفظ المعلومات  و جلداً على الدراسة  

 أن الطالبات أكثر تروياً في التعامل مع المواقـف المختلفـة،             كما ،مسابقات متنوعة  و تدريباتو
امل مع األنشطة المدرسية واإلحاطة بجميع المتطلبـات الالزمـة لتلـك            ولديهن القدرة على التع   

 .ت والمهاراتاألنشطة، بمرونة عالية، مما يكسبهن مجموعة من الخبرا
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  التوصيات والمقترحات
  :توصيات الدراسة: أوالً

  -: هذه الدراسة توصي الباحثة بما يليإليهابناء على النتائج التي توصلت 

التركيـز  ، و االتكنولوجيفي   النظر في منهاج التكنولوجيا بحيث يتضمن مهارات التفكير          إعادة -1
  .على المهارات التي تم تناولها بشكل ضعيف 

العلوم التطبيقية على الجانـب العملـي، الـذي     و ضرورة االهتمام بتركيز منهاج التكنولوجيا   -2
الذي يتطلب زيـادة الوقـت   ، وينمي مهارات التفكير عند الطلبة من خالل الممارسة العملية    

  .المناسب المخصص لتعليم ذلك المقرر الدراسي

تنمية  إلى   اتيجيات التدريس التي تؤدي   استر و  ضرورة االهتمام بتعليم الطلبة من خالل طرق       -3
  .مهارات التفكير التكنولوجي عند الطلبة

وسائط متعـددة وذلـك      و  برمجيات تعليمية محوسبة   بإنتاج ضرورة اهتمام مؤسسات التعليم      -4
  .لتنمية مهارات التفكير عند الطلبة

ـ ، عقد ورش عمل لتوعية المعلمين باالتجاهات الحديثة في طرق التـدريس  -5 دريبهم علـى   وت
  .تعليم مهارات التفكير المختلفة

  

  :مقترحات الدراسة: ثانياً

فـي   أو تطوير منهاج التكنولوجيا لجميع الـصفوف فـي ضـوء مهـارات التفكيـر                 إثراء -1
  .االتكنولوجي

تكنولوجيـا التعلـيم المـستوى       و  برنامج تدريبي لطلبة كلية التربية في قسم العلوم التطبيقية         -2
  .تقويم مهارات التفكير وهم لتعليمعداد إل،الرابع

 أثر استخدام البرمجيات التعليمية في تنمية مهارات التفكير التكنولوجي في كتاب التكنولوجيـا   -3
  .للصف العاشر

  فـي  استراتيجيات التدريس الحديثة في تنمية مهـارات التفكيـر         و  طرق إحدى أثر استخدام    -4
  .االتكنولوجي
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  عـراجــالم

  :المصادر العربية

  .القرآن الكريم - 1

  : المراجع العربية:أوالً

، عـالم الكتـب   ،  1ط،  التفكير من منظـور تربـوي     ): 2005(مجدي عزيز   ،  إبراهيم   - 2
 .مصر، القاهرة

، عـالم الكتـب   ،  1ط،  المنهج التربوي وتعليم التفكير   ): 2005(مجدي عزيز ،  إبراهيم   - 3
  .مصر، القاهرة

طرق التحليل اإلحصائي فـي      و مناهج البحث ): 1991(صادق آمال   و فؤاد،  أبو حطب    - 4
  .القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، االجتماعية والتربوية والعلوم النفسية

أثر استخدام األلعاب التعليمية في تدريس الرياضيات على        ): 2006(ياسر  ،  أبو زايدة    - 5
تعليم األساسـي بمحافظـة     تنمية التفكير االبداعي لدى تالميذ الصف السادس من ال        

 .غزة، ةاإلسالميالجامعة ، رسالة ماجستير، شمال غزة

أثر استخدام النموذج البنائي في تدريس الرياضـيات        ): 2006(سليم محمد ،  أبو عودة    - 6
االحتفاظ بها لدى طـالب الـصف الـسابع          و على تنمية مهارات التفكير المنظومي    

  .فلسطين، غزة، ةاإلسالميالجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، األساسي بغزة

كليـة  ، المعلم العربي والتقييم التربوي للطالب ومبادئ القياس): 1982(سبع، أبو لبدة    - 7
 .األردن، الجامعة األردنية، التربية

  .، دار الفكر، بيروت، لبنان1، جتفسير القرآن العظيم): 1988( ابن كثير، اسماعيل  - 8

فعالية القصص في تنميـة المهـارات اللغويـة         ): 2000(إيمان،  محمد و فائقة،  أحمد   - 9
مناهج "المؤتمر العلمي الثاني عشر   ،  وبعض عمليات التفكير عند طفل ما قبل المدرسة       

  .ع.م.ج، دار الضيافة جامعة عين شمس، المجلد الثاني، "التعليم وتنمية التفكير
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بعـة  ، مط 3، ط   التربوي عناصره مناهجـه أدواتـه     البحث  ): 1997(األغا، إحسان    - 10
  .المقداد، غزة، فلسطين

، )التفكيـر المنطقـي    و مهارة القراءة (التفكير النقدي ): 2006(آخرون و دون،  بارنز - 11
اإلمـارات العربيـة    ،  العـين ،  دار الكتاب الجامعي  ،  ترجمة سناء العاني ومحمد جمل    

  .المتحدة

ترجمة ،  )علم تعلم في الصف   ( مدارس من أجل التفكير     ): 2002. (جون ت ،  برويير - 12
  .سوريا، منشورات وزارة الثقافة، علي حسن و بوزكهيال

، المـؤتمر العلمـي الخـامس       تأصـيل التفكيـر   ): 2003(البريثن، خالد عبد العزيز    - 13
، الجمعية المصرية للمنـاهج وطـرق       )مناهج التعليم واإلعداد للحياة المعاصرة    (عشر

  .ع.م.، عين شمس، ج)1(التدريس، م

دار ،  1ط،  التفكيـر مفـاهيم وتطبيقـات     تعليم  ): 1999(فتحي عبد الرحمن  ،  جروان - 14
  .اإلمارات العربية المتحدة، العين، الكتاب الجامعي

العمليات الذهنية ومهارات التفكير من خـالل عمليتـي         ): 2001(محمد جهاد   ،  جمل - 15
  .اإلمارات العربية المتحدة، العين، دار الكتاب الجامعي، التعليم والتعلم

 إلـى التأمـل    القس المريكي مارك يـدعو    (ءلماذا اسلم هؤال  ): 1998(أحمد  ،  حامد - 16
 مصر، )56(السنة، )11(ع، منبر اإلسالم، )ةاإلسالميالتفكير في تفسير المعجزان و

، 1ط،  التفكير األسس النظرية واالسـتراتيجيات    ): 1996(،  مجدي عبد الكريم  ،  حبيب - 17
  .مصر، مكتبة النهضة المصرية

هارات التفكيـر االبـداعي علـى     أثر إثراء منهج العلوم بم    ): 1998(انتصار  ،  حجي - 18
، )غيـر منـشورة   (رسالة ماجستير ،  التفكير اإلبداعي لطلبة الصف الثامن     و التحصيل
 .فلسطين، غزة، ةاإلسالميالجامعة 

، استخدام الحاسوب في تنمية التفكير االبتكـاري      ): 2002(محمد عبد الهادي  ،  حسين - 19
  .األردن، النشر والتوزيع ودار الفكر للطباعة، 1ط
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، مجلـة الـوعي     أحكام قرآنية مقرونة بالدعوة إلى التفكير     ): 1974(ي، أحمد   الحوف - 20
  .، الكويت)10(، السنة)120(اإلسالمي، العدد 

القرآن الكريم يوقظ التفكير بالتمثيل تارة وباالحتكـام اليـه          ): 1980(الحوفي، أحمد  - 21
 ، الكويت)16(، السنة)189(مجلة الوعي اإلسالمي، عتارة، 

تكنولوجيا التعليم من اجل تنمية التفكير بـين القـول          ): 2002(ودالحيلة، محمد محم   - 22
  .، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن1، طوالممارسة

فاعلية موقع الكتروني على التفكير البـصري       ):2006(الخزندار، نائلة ومهدي، حسن    - 23
، المؤتمر  قصىوالمنظومي في الوسائط المتعددة لدى طالبات كلية التربية بجامعة األ         

  .ع.م.، جامعة عين شمس، ج"مناهج التعليم وبناء اإلنسان العربي"العلمي الثامن عشر 

 Sevenأثر برنامج محوسب يوظف إسـتراتيجية  ): 2009(الخضري، ندى محمود  - 24

E's             البنائية في تنمية مهارات التفكير العليا لمادة التكنولوجيا لدى طالبات الـصف 
  .، الجامعة اإلسالمية بغزة)غير منشورة (ماجستير، رسالة السابع األساسي

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر    ،  بحوث نفسية وتربوية  ): 1981( سيد،  خير اهللا  - 25
  .لبنان، بيروت

دار ، 1ط، آخـرون  وترجمة عـادل ياسـين   ،  تعليم التفكير ):2001(ادوارد،  دي بونو  - 26
  .سوريا، الرضا للنشر

امج مقترح في تنمية مستويات التفكيـر الرياضـي         فعالية برن ): 2001(بسام  ،  دياب - 27
انتقال أثر التعلم لدى تالميذ الصف الـسادس  باسـتخدام إسـتراتيجية          و بمستوياته

البرنـامج  ، )غيـر منـشورة   (رسالة ماجستير ،  تتضمن العصف الذهني بمحافظة غزة    
  .فلسطين، غزة، األقصى والمشترك جامعة عين شمس

 دام حقائب العمل في تنميـة التفكيـر فـي العلـوم           أثر استخ ): 2005(ميادة  ،  دياب - 28
، )غيـر منـشورة   (رسالة ماجستير ،  االحتفاظ به لدى طلبة الصف السابع األساسي      و

 .فلسطين، غزة، ةاإلسالميالجامعة 

، تعليم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة       ): 2003(حسن حسين ،  زيتون - 29
  .مصر، القاهرة، عالم الكتب، 1ط
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مجلة الجامعـة   ،   فريضة التفكير في اإلسالم    :والحياةاإلسالم  ): 1971(أحمد  ،  السايح - 30
  .السعودية، السنة الرابعة، )1(ع ، ة بالمدينة المنورةاإلسالمي

مكتبـة  ،  1ط،  ترجمة عـادل خـضر    ،  أساليب التفكير ): 2004(روبرت  ،  ستيرنبرج - 31
  .مصر، القاهرة، النهضة المصرية

كنولوجيا الحديثة في لعب األطفال علـى تنميـة         أثر الت ): 2000(أشرف محمد ،  سرج - 32
، )1(الـسنة ،  )2(ع،  عـالم التربيـة   ،  التفكير االبتكاري لدى أطفال ما قبل المدرسـة       

  .ع.م.ج

أثر توظيف بعض المـستحدثات التكنولوجيـة فـي        :)2008(أميرة إسماعيل ،  سرور - 33
تاسـع  تنمية بعض مهارات التفكير االبتكاري في التكنولوجيا لدى طلبـة الـصف ال            

  .ة بغزة اإلسالميالجامعة ، )غير منشورة (رسالة ماجستير، بغزة

، تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلـة التطبيقيـة        ): 2003(جودت أحمد ،  سعادة - 34
  .األردن، عمان، التوزيع ودار الشروق للنشر، 1ط

أثر استخدام نموذج فان هايل فـي تنميـة مهـارات           ): 2003(بدر محمد   ،  السنكري - 35
رسـالة  ،  ر الهندسي لدى طالب الصف التاسع في مدارس وكالة الغوث بغـزة           التفكي

 .فلسطين، غزة، ةاإلسالميالجامعة ، )غير منشورة(ماجستير

مجلة ،  السنة و التفكير في ضوء الكتاب    و الفكر): 1998(حصة عبد العزيز  ،  السويدي - 36
  .جامعة الكويت، 36ع ، ةاإلسالميالدراسات  والشريعة

مجلة ،  الخالق العظيم  إلى   حلقات التفكير الصحيح تنتهي   ): 1983(السعيد،  الشرباصي - 37
  ).906(ع، الدعوة

تحليل محتوى منهاج العلوم للصف العاشر وفقـاً لمعـايير          ): 2006(منى  ،  الصادق - 38
الجامعـة  ، )غير منشورة ( رسالة ماجستير   ،  مدى اكتساب الطلبة لها    و الثقافة العلمية 

  .ة بغزةاإلسالمي

أثر توظيف تقنيات التعليم في تنمية مهارات التفكير العلمي          ):2002(محسن  ،  صيدم - 39
الجامعـة  ،  )غير منـشورة  (رسالة ماجستير ،  لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم      

 .فلسطين، غزة، ةاإلسالمي
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، أسسه،  مفهومه،  تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية    ): 2004(رشدي أحمد ،  طعيمة - 40
  .القاهرة، دار الفكر العربي، استخداماته

نظريـات ودراسـات وبحـوث      ( أسـاليب التفكيـر     ): 2006(عصام علي   ،  الطيب - 41
 . مصر، القاهرة، عالم الكتب، )معاصرة

دار الـنظم   ،  النمو العقلي المعرفي وتطـور التفكيـر      ): 2006(محمد حمد   ،  الطيطي - 42
 .األردن، عمان، التوزيع وللنشر

وتر في التحصيل األكـاديمي     فاعلية استخدام الكمبي  : )2001(عباس، هناء عبده علي    - 43
مجلـة التربيـة العلميـة،      ،  وتنمية القدرات االبتكارية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية      

 .ع.م.، كلية التربية جامعة عين شمس،ج)4(، م)2(ع

وسـائط  لأثر التعلم الفـردي الـذاتي باسـتخدام ا        ): 2001(عبد الكريم، سعد خليفة      - 44
ية في زيادة التحصيل والتفكير االبتكاري لـدى        المتعددة المتطورة والحقائب التعليم   

مجلة كلية التربية، جامعة    طالب األحياء بالفرقة الثانية بكلية التربية بسلطنة عمان،         
  .197-152،ص)1(، ع)17(أسيوط، م

مكتبـة الفـالح    ،  1ط،  المنهاج المدرسي  و التفكير): 2003(عزو،  عفانة و وليم،  عبيد - 45
  .الكويت، التوزيع وللنشر

ديبونـو  ،  2ط،  التفكير و التعلم و الدماغ): 2005(سهيلة،  أبو السعيد  و ذوقات،  تعبيدا - 46
  .األردن، التوزيع والنشر وللطباعة

علم الـنفس اإلحـصائي    ومبادئ اإلحصاء في التربية  ): 1997(عبد الرحمن   ،  عدس - 47
  .عمان، دار الفكر، التحليلي

 أنموذج مقترح : جيامهارات التفكير في التكنولو   ): 2006(عسقول، محمد ومهدي، حسن    -48
 .، المجلد األول، غزة، فلسطين)المؤتمر العلمي األول كلية التربية، جامعة األقصى(

أثر استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة       ): 2004(عفانة، عزو ونشوان، تيسير    - 49
في تدريس الرياضيات على تنمية التفكير المنظومي لدى طلبة الصف الثامن األساسي            

 ،الجمعيـة   "األبعاد الغائبة في مناهج العلوم بالوطن العربي      "ؤتمر العلمي الثامن    المبغزة،  
  .ع.م.، جالمصرية للتربية
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، دار الفكـر  ،  النفسية و المقاييس التربوية  و االختبارات): 2006(صالح الدين   ،  عالم - 50
  .األردن، عمان

جلـة  م،  أساليب القرآن الكريم في تنميـة التفكيـر       ): 2003(شوكت محمد   ،  العمري - 51
  .الكويت، مجلس النشر العلمي، )18(السنة، )52(ع، ةاإلسالميالدراسات  والشريعة

أثر استخدام ثالث استراتيجيات في طرح األسئلة على تنميـة          ): 2002(حسن  ،  عياش - 52
واختزال القلق نحوها لدى طالب الصف التاسـع فـي          ،  مهارات التفكير في الهندسة   

، غـزة ، ةاإلسـالمي الجامعـة  ، )ر منـشورة  غي(رسالة ماجستير ،  مدارس وكالة الغوث  
  .فلسطين

، التوزيـع  وجهينـة للنـشر  ، تطبيقات مبتكرة في تعليم التفكير ): 2004(عمر،  غباين - 53
  .األردن، عمان

 دار الفكر للطباعة والنـشر    ،  تعليم التفكير للمرحلة األساسية   ): 2001(نايفة  ،  قطامي - 54
 .األردن، التوزيعو

، 4، ج الجامع ألحكـام القـرآن    ): 1987(األنصاري  القرطبي، أبو عبد اهللا بن أحمد        - 55
  .ع.م.الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج

، )أهميتـه -أنواعـه -أبعـاده -ماهيته(التفكير):2000(محمد،  النذير و راشد،  الكثيري - 56
الجمعيـة المـصرية    ،  2م  ،  "مناهج التعليم وتنمية التفكير   "المؤتمر العلمي الثاني عشر   

  .ع.م.ج، جامعة عين شمس، ريسطرق التد وللمناهج

أثر استخدام برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجـاز العلمـي         ): 2005(عماد،  كشكو - 57
، لتنمية التفكير التأملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمدينـة غـزة             

 .فلسطين، غزة، ةاإلسالميالجامعة ، )غير منشورة(رسالة ماجستير

، )تدريبات عمليـة   و مداخل(تعليم مهارات التفكير    ): 2006(التعريب و لجنة الترجمة  - 58
  .اإلمارات العربية المتحدة، العين، دار الكتاب الجامعي

، ترجمة يعقوب نـشوان ومحمـد خطـاب       ،  أبعاد التفكير ): 1988(روبرت،  مارزانو - 59
  .األردن، مطبعة المقداد
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ثـامن  مستوى مهارات التفكير العلمي لدى طلبة الـصف ال         :)2000(محمد  ،  المجبر - 60
الجامعـة  ، )غيـر منـشورة   (رسالة ماجستير ،  وعالقتها باستطالعهم وميولهم العلمي   

  .فلسطين، غزة، ةاإلسالمي

 التوزيـع  و عالم الكتب للنـشر   ،  1ط،  تفكير بال حدود  ): 2006(صالح الدين ،  محمود - 61
  .مصر، القاهرة، الطباعةو

إلسـالمي،  امجلـة الـوعي     ،  التفكير فريضة إسالمية  ): 1980(عبد الحليم   ،  محمود - 62
  .الكويت، )16(السنة، )189(ع

دار الفكـر   ،  1ط،  مهارات التفكير في مراحل التفكير العام     ): 2002(فهيم  ،  مصطفى - 63
  .مصر، القاهرة، العربي

أثر استخدام مخططات المفاهيم في تنمية التفكير الرياضي لدى         ): 2004(نعيم  ،  مطر - 64
، غـزة ،  ةاإلسالميالجامعة  ،  )غير منشورة (رسالة ماجستير ،  طالب الصف الثامن بغزة   

  .فلسطين

، المكتبة اإلسـالمية للطباعـة والنـشر        2الجزء األول، ط  ): 1972(المعجم الوسيط    - 65
 .والتوزيع، استانبول، تركيا 

، مجلة مجمع اللغة العربيـة    ،  اإلسالميالتفكير العلمي   ): 1962(عبد الحليم   ،  منتصر - 66
  .مصر، )15(ع

  .، دار المشرق، بيروت، لبنان27ط): 1984(المنجد في اللغة واألعالم  - 67

 فاعلية استخدام برمجيات تعليمية علـى التفكيـر البـصري         ): 2006( حسن،  مهدي - 68
غيـر  (رسالة ماجستير   ،  التحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر       و

  .فلسطين، غزة، ةاإلسالميالجامعة ، )منشورة

في المرحلـة   "ا وتنمية التفكير  التكنولوجي"تقويم منهج   ): 2003(أماني محمد ،  الموجي - 69
، )4(ع،  )6(م،  مجلة التربيـة العلميـة    ،  ية في ضوء بعض االتجاهات العالمية     عداداإل

  .ع.م.ج، جامعة عين شمس، الجمعية المصرية للتربية العلمية
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عالقته ببعض الذكاوات لـدى      و مستوى التفكير الرياضي  ): 2007(هاني فتحي   ،  نجم - 70
ة اإلسـالمي الجامعة  ،  )غير منشورة   (رسالة ماجستير ،  طلبة الصف الحادي عشر بغزة    

  .بغزة

 المتفـوقين  و أساليب الكشف عـن المبـدعين      :)2003(محمد،  جمل و زيد،  الهويدي - 71
  .اإلمارات العربية المتحدة، العين، دار الكتاب الجامعي، اإلبداع وتنمية التفكيرو

مركـز  ،  اشر األساسي الصف الع ،  التكنولوجيا): 2005(التعليم العالي    و وزارة التربية  - 72
  فلسطين، المناهج

أثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الـدماغ         ): 2009(جيهان موسى ،  يوسف - 73
على تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طالبات الصف الحادي عـشر بمـادة              

الجامعـة  ،  )غيـر منـشورة   (رسالة ماجستير   ،  تكنولوجيا المعلومات بمحافظات غزة   
 .ة بغزةاإلسالمي
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  )1(ملحق رقم 
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  )2(ملحق رقم 
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  )3(ملحق رقم 

  العاشر األساسي في مدارس المحافظة الوسطى طلبة الصف 

  التعليم العالي ووزارة التربية
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  )4(ملحق رقم 

  )الصورة النهائية(مهارات التفكير في التكنولوجيا
تعكـس  ، بيئيـة  وومتعلقة بصورة ذهنية،  هو عملية عقلية مرتبطة بالحواس :التفكير التكنولوجي 

مية في المجاالت الحياتية لتحقيق غاية مقصودة قـد         قدرة الفرد المهارية في توظيف المعرفة العل      
  ....)، التنبؤ، التصميم، التركيب، المقارنة، التحليل، التفسير، المالحظة( تكون

  :مهارات التفكير في التكنولوجيا

، منظمـة  و   القدرة على االنتباه لمشكلة ما أو ظاهرة ما بـصورة مقـصودة             :المالحظة ) 13
  .التعرف عليها و

توضيح  العالقات التي تـربط      و،  درة على ذكر اسباب حدوث ظاهرة معينة       الق :التفسير ) 14
  .بين أجزائها 

واسـتخراج  ،  أجزاء فرعيـة وتـصنيفها     إلى    القدرة على تجزئة المادة المتعلمة     :التحليل ) 15
 .العالقات التي تربط بين أجزائها

 أو  هي القدرة على التعرف على نقاط التشابه واالخـتالف بـين مجموعـات            : المقارنة ) 16
 .أجزاء مختلفة 

 . هو القدرة على تجميع األجزاء الفرعية في بنية موحدة جديدة وفق نظرة كلية شاملة:التركيب ) 17

هو القدرة على بناء تصور للعناصر واألدوات البديلة وفق هيكلية معينة ضمن            : التصميم ) 18
 .الموقف المحاكي

ن تحقيقها بنـاء علـى   نتائج متوقعة وخطوات يمك و  القدرة على وضع افتراضات    :التنبؤ ) 19
 .معلومات سابقة

 .معلومات جديدة وحلول مبتكرة لمشاكل علمية  إلى هي الوصول: توليد المعلومات ) 20

 . القدرة على توجيه المعلومات المكتسبة وتحديد عالقاتها مع الوقائع المشابهة :الربط ) 21

حمايتها في   و اتوظيفه و اآلليات و األدوات و  القدرة على استخدام األجهزة    :الضبط والتحكم  ) 22
 .الوظائف المحددة

ومعـارف  ،   القدرة على استخالص نتائج جديدة بناء على معلومـات اوليـة        :االستنتاج ) 23
 .سابقة مرتبطة بها

 القدرة على استخالص مواطن القوة والضعف في ظاهرة ما وإصـدار            :التقييم ) 24
 .حكم بناء على معايير محددة
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  )5(ملحق رقم 

  االتكنولوجيفي  رات التفكيراألولية لقائمة مهاالصورة 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  .   حفظه اهللا .........................................  : الدكتور الفاضل

  

  ، ، ، ، ، ، ، ، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

  ا التكنولوجي فييم قائمة بمهارات التفكير تحك:الموضوع

  

    :تقوم بدراسة  بعنوان. اطمة سليمان المصدر ف/ أوجه العلم بأن الباحثة 

ومدى ، ي المتضمنة في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسنولوجي التكمهارات التفكير
  اكتساب الطلبة لها 

  األمر الذي يتطلب تحديد مهارات التفكير الواجب توافرها في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر

 :حضرتكم الهامة حول األمور التاليةوعليه أرجو التعرف على أراء 

 .مالئمة التعريفات اإلجرائية  -1

  .إمكانية الحذف أو اإلضافة أو التعديل -2

   والعرفانرالتقدي وولكم منا جزيل الشكر

  
         الباحثة                                                                                     

  فاطمة المصدر
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  رات التفكير في التكنولوجيامها
  

، بيئيـة  و ومتعلقة بصورة ذهنية  ،   هو عملية عقلية مرتبطة بالحواس     :التفكير التكنولوجي 
تعكس قدرة الفرد المهارية في توظيف المعرفة العلمية في المجاالت الحياتية لتحقيق غاية          

  ....)، التقييم، التصميم، التفسير، التحليل( مقصودة قد تكون
  

  :االتكنولوجيفي  التفكيرمهارات 
  

، التعـرف عليهـا   و،   وتتضمن القدرة على االنتباه لمشكلة ما أو ظاهرة ما         :المالحظة) 1
  .وتحديدها ووصفها

واسـتخراج  ، أجزاء فرعية وتصنيفها إلى  القدرة على تجزيء المادة المتعلمة  :التحليل) 2
 .وتحديد خصائصها، العالقات التي تربط بين أجزائها

والكـشف عـن    ،   القدرة على توضيح العالقات بين أجزاء المادة المتعلمـة         :يرالتفس) 3
 .العالقات البينية السببية وتوضيح كيفية الترابط بين هذه األجزاء 

وتحيد نقاط التشابه   ،   هي القدرة على المقارنة بين مجموعات أو أجزاء مختلفة         :التمييز)4
 .واالختالف بينها

تجميع األجزاء الفرعية في بنية موحدة وفق نظـرة كليـة            هو القدرة على     :التركيب) 5
 .شاملة

هو القدرة على تصور العناصر واألدوات البديلة وبناء الموقف المحاكي في        : التصميم) 6
 .ضوء ظروف مشابهة 

 . القدرة على وضع نتائج متوقعة وأهداف يمكن تحقيقها:التنبؤ) 7

 . جديدة وحلول مبتكرة وتحقيق األهداف معلومات إلى  هي الوصول:توليد المعلومات) 8

  . القدرة على توجيه المعلومات المكتسبة وتعميمها نحو الوقائع المشابهة :الربط) 9
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 سعي التحقيق األهداف ة القدرة على إدارة الوقت وتحمل المسؤولي:الضبط والـتحكم  ) 10
 .المنشودة طوال الوقت

امة من أجزاء أو حاالت فردية خاصـة         القدرة على استخالص قاعدة ع     :االستقراء) 11
 ).االنتقال من الجزء للكل (

 .  القدرة على استخراج نتائج جديدة بناء على فروض ومقدمات عامة:االستنتاج) 12

 القدرة على استخالص مواطن القوة والضعف في ظاهرة ما وإصدار حكـم       :التقييم) 13
 .حولها
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  )6(ملحق رقم 

   في صورتها األوليةاالتكنولوجيفي  لمحكمين لقائمة مهارات التفكيردة اأسماء السا

  

  

  مكان العمل  أسماء المحكمين

  ةاإلسالميالجامعة   عبد المعطي األغا. د

  ةاإلسالميالجامعة   محمد زقوت. د

  جامعة األقصى  فؤاد عياد. د

  ةاإلسالميالجامعة   فتحية اللولو. د

  ةمياإلسالالجامعة   محمد شقير. د

  جامعة األقصى  حسن النجار. د

  ةاإلسالميالجامعة   محمود الرنتيسي. د

  ةاإلسالميالجامعة   مجدي عقل. أ

  ةاإلسالميالجامعة   منير حسن. أ

  معيدة بجامعة األقصى  ختام الداهودي. أ

  )ب(معلمة تكنولوجيا مدرسة سكينة الثانوية   سها أبو غزال. أ
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  )7(ملحق رقم 

  االتكنولوجيفي دة المحكمين الختبار مهارات التفكير أسماء السا

  

  مكان العمل  أسماء المحكمين 

  ةاإلسالميالجامعة   محمد شقير. د

  ةاإلسالميالجامعة   فتحية اللولو. د

  ةاإلسالميالجامعة   عبد المعطي األغا. د

  جامعة األقصى  فؤاد عياد. د

  ةاإلسالميالجامعة   محمود الرنتيسي. د

  جامعة األقصى   العجرميسامح. د

  مشرف بمديرية التربية والتعليم في الوسطى  محمد النجار. أ

  ةاإلسالميالجامعة   منير حسن. أ

  ةاإلسالميالجامعة   مجدي عقل. أ

  ةاإلسالميالجامعة   محمد أبو عودة. أ

  )ب(معلمة تكنولوجيا بمدرسة سكينة الثانوية  سها أبو غزال. أ

  )ب(نولوجيا بمدرسة سكينة الثانويةمعلمة تك  رندة كلوب. أ
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  )8(ملحق رقم 

  )الصورة األولية( اختبار مهارات التفكير في التكنولوجيا 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  .   حفظه اهللا .........................................  : الدكتور الفاضل

  ، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  تبار مهارات التفكير في التكنولوجيا تحكيم اخ:الموضوع

  

    :تقوم بدراسة  بعنوان. فاطمة سليمان المصدر / أوجه العلم بأن الباحثة 

ومدى ، ي المتضمنة في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسمهارات التفكير التكنولوجي
  اكتساب الطلبة لها 

ت التفكير في التكنولوجيا لدى طلبة األمر الذي يتطلب بناء اختبار لقياس مدى توافر مهارا
  . الصف العاشر األساسي

 -:وعليه أرجو التعرف على أراء حضرتكم الهامة حول األمور التالية

 .مهارات التفكير في التكنولوجيا فقرات االختبار لمالئمةمدى  -

  .عدد بنود االختبارمدى مالئمة  -

 . مدى صحة فقرات االختبار لغوياً -

  .. أو التعديل في فقرات االختبارإلضافةا الحذف أو إمكانية -

   والعرفانرالتقدي وولكم منا جزيل الشكر

  
                             الباحثة                                                               

  فاطمة المصدر
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  مقدمة االختبار

   طلبة الصف العاشراختبار لقياس مستوى مهارات التفكير في التكنولوجيا لدى
  

  غزة/ ة اإلسالميالجامعة 

  الدراسات العليا/ كلية التربية 

  تكنولوجيا التعليم/ قسم المناهج وطرق التدريس

  

  ، ، ، ، الطالبة/ عزيزي الطالب 

                                السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  في المربع  ) ×(  الرجاء تعبئة البيانات  التالية بوضع رمز 

   أنثى5 ذكر           5      :الجنس           * 

  

  :باإلجابةمن فضلك عزيزي الطالب اقرأ التعليمات التالية قبل البدء 

 .قياس مستوى اكتسابك لمهارات التفكير في التكنولوجيا إلى يهدف االختبار -1

 .أجب عن جميع األسئلة حسب ما هو مطلوب منها -2

   .اإلجابة ودقة قبل اقرأ السؤال بعناية -3

 . عن جميع األسئلة  سواء االختيار من متعدد أو األسئلة المقاليةاإلجابةأرجو  -4

 . األربعة في أسئلة االختيار من متعدداإلجابات واحدة فقط من بين إجابةاختر  -5

  :مثال

  :ان من اللغات ر  تعتبر لغة الفورت-3

   جميع ما سبق- العليا                    د-      ج الوسطى            -  الدنيا                 ب- أ

  :  الصحيحة كما يلياإلجابة وضع دائرة حول رمز إالفما عليك ) ج (  الصحيحة هي  اإلجابة أنبما 

   جميع ما سبق-    العليا                 د- الوسطى                    ج- الدنيا               ب- أ
  

  س وضع ألجل الدراسة فقط وليس له عالقة بدرجاتك في المدرسة هذا المقياأنتذكر 

  ، ، ،شكراً على حسن تعاونك

  

  
  إشراف

 محمد عسقول. د.أ

  الباحثة
 فاطمة سلیمان المصدر
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  :يأتي األكثر صحة مما اإلجابةاختر : أوالً

  : في المخطط االنسيابي يرمز لعملية المعالجة بالشكل-1

  -              د   -            ج -               ب - أ

  

  : للداللة علىsqr يستخدم الرمز -2

   الجيب                           -ب       جيب التمام             - أ

   الجذر التربيعي-د     األس                    -ج

  

  : عن البياناتلإلعالن String تستخدم كلمة -3

   العددية                         -ب      لنصية                  ا- أ

   الحقيقية-د     المنطقية                      -ج

  

  :Visual basic  في برنامج  تستخدم األداة   -4

   صورة            إلدراج -ب     مربع اختيار             إلدراج - أ

   قائمة منسدلةإلدراج -د     لكتابة نص               -ج

  

  :Visual basicفي برنامج        األداة تستخدم -5

   النص              إلدخال -ب     لتسمية  العناصر              - أ

   صورةإلدراج -د                  إطار لتحديد -ج

  

  :Visual Basicفي شاشة بداية العمل لبرنامج            تستخدم األيقونة   -6

   لفتح برنامج موجود مسبقاً       -ب     نامج جديد        لبدء بر- أ

   جميع ما سبق-د     لفتح برنامج مستخدم حديثاً      -ج
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  :   في المخطط االنسيابي عند استخدام الرمزالمعيني     -7

   يدخل خط سريان واحد ويخرج واحد                             - أ

  يدخل خطان ويخرج خط سريان واحد -ب

   يدخل خط سريان واحد ويخرج خطان                          -ج

   يدخل خط سريان واحد وال يخرج أي خط      -د

  

  -:13 إلى 8جب عن األسئلة من أ و التاليV.Bتمعن برنامج لغة * 

  
Dim Name As string   
Do While Name < > " Ahmed "   

  InputBox = Name )" أدخل اسمك " ، "االسم " ، ***** "" ، 500 ,700( 
Loop 

  

  : يستخدم للقيام بالعملية الشرطية< > الرمز -8

   أصغر أو يساوي             -ب     أكبر أو يساوي              - أ

  معاً) ب+ أ  ( -د      ال يساوي              -ج
  

  : تعنيInput Box صيغة -9

   زر التحكم                 -ب          صندوق الصورة      - أ

  اإلدخال مربع -د     صندوق النص           -ج
  

  : هولإلدخال فوق الفراغ المخصص اإلدخال يكون عنوان مربع -10

   أدخل اسمك                -ب     االسم                      - أ

  700 الرقم -د       *****                    -ج
  

  : يدل على500 الرقم -11

   السيني        اإلحداثي -ب     الصادي         اإلحداثي- أ

   النص االبتدائي-د              اإلدخال عنوان مربع -ج
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  : يكون تكرار هذا البرنامج-12

   مرة                  500 -ب     مرة                  100 - أ

   ال شيء مما سبق-د     مرة               700 -ج

  

  أكتب باختصار ما تتوقعه عند تنفيذ البرنامج ؟ -13

...............................................................................................................  

  

  :Dim r As double تستخدم الجملة -14

  يحقيق  كمتغيرr لتعريف المتغير -ب    صحيح  كمتغيرr لتعريف المتغير - أ

   كمتغير نصيr لتعريف المتغير - كمتغير منطقي          دr لتعريف المتغير -ج

  

  : تستخدم الجمل الشرطية للتحكم في سير-15

   البرنامج                        -ب                  الحاسوب      - أ

   التعليمات-د     العمليات                       -ج

  

  : تستخدم كلمةV.B النصية في برنامج عالن عن البيانات لإل-16

                     Double -ب                      Boolean  - أ

   Integer -د                            String -ج

  

  :بعدد معروف من المرات تستخدم  لتنفيذ مجموعة أوامر-17

                 Do ..Loop -ب                      Input box - أ

    For .. Next -د                   Select Case -ج

  

  : نستخدم خاصيةText3 لتغيير االسم الخارجي -18

                          Text -ب                       Caption - أ

    Style -د                            Index -ج
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  : تستخدم المترجمات عند حل مسالة باستخدام الحاسوب ل-19

   لغات البرمجة                   إحدى إلى  ترجمة الخوارزمية- أ

    تعريف المسألة وكتابة الخوارزمية-ب

   للتأكد من عمل البرنامج بشكل صحيح                            -ج

  لغة اآللة إلى  ترجمة البرنامج-د

  

  : باقي قسمة عدد صحيح يستخدم رمزإليجاد -20

                          \    اشارة  -ب                         Mod - أ

   Val  -د                           /    اشارة-ج

  

  :V.B تظهر األخطاء في القواعد عند تنفيذ برنامج -21

   عند كتابة كلمة بصورة غير صحيحة -ب   عندما تكون النتيجة غير صحيحة    - أ

   جميع ما سبق-د  عنصر بصورة خاطئة        إدراج عند -ج

  

  :V.B عند تصميم واجهة برنامج إخراجهاو  النصوصإلدخال يستخدم -22

   صندوق التسمية               -ب     صندوق النص                - أ

  اإلدخال مربع -د     زر التحكم               -ج

  

  :إلى تنقسم لغات البرمجة -23

  اآللةتوى المنخفض ولغات  لغات المس-ب    لغات التجميع و لغات عليا- أ

   جميع ما سبق- لغات عليا ولغات المستوى المنخفض      د-ج

  

  :بيانات إلى V.B تنقسم البيانات في لغة -24

 نصية وحقيقية ومنطقية                                        - عددية وحقيقية ونصية                      ب- أ
   نصية وعددية ومنطقية-              د منطقية وعددية وصحيحة    -ج
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  :V.B مراحل كتابة برنامج -25

  تنفيذ البرنامج)4كتابة التعليمات  )3ضبط الخصائص )2تصميم واجهة البرنامج  ) 1  - أ

  تنفيذ البرنامج)4ضبط الخصائص ) 3تصميم واجهة البرنامج  )2كتابة التعليمات  )1 -ب

  تنفيذ البرنامج) 4تصميم واجهة البرنامج ) 3ئص ضبط الخصا)2كتابة البرنامج )1  -ج

  ضبط الخصائص) 4تنفيذ البرنامج )3كتابة التعليمات )2تصميم واجهة البرنامج )1 -د

  

  -:28 إلى 26باستخدام الشكل المقابل اجب عن األسئلة من * 

  : في الشكل المقابل نحتاج للعناصرV.B لتصميم واجهة برنامج -26

  ناديق تسمية ص5 وصناديق نص4 - أ

   صناديق تسمية وزر تحكم4 و صناديق نص5-ب

   صناديق تسمية وزر تحكم4 و صناديق نص4 -ج

  زر تحكم و صناديق تسمية5 و صناديق نص5 -د

  

  :كتابة كلمة الزاوية نقوم بو إلى lable1 لتغيير كلمة -27

   حتى يظهر مؤشر الكتابةlable1 نضع مؤشر الفارة على - أ

  caption ثم نغير في بند properties قائمة إلى  نذهب-ب

  textبند   ونغيرgeneralقائمة  إلى  نذهب-ج

   ال شيء مما سبق-د
  

  : لتنفيذ البرنامج السابق نقوم بما يلي-28

   start نضغط على Run من قائمة -                               بF5 باستخدام مفتاح - أ

   جميع ما سبق صحيح -       د                   إشارة النقر على -ج
  

  : من جهة اليسارV.B خطوات فتح برنامج -29

    Start > programes>Microsoft Visual Studio 6.0 >Microsoft Visual Basic 6.0 - أ

  Start > programes>Microsoft Visual Basic 6.0 >Microsoft Visual Basic 6.0   -ب 

  Start > programes>Microsoft Visual Basic 6.0   -ج

  Start > programes>Microsoft Visual studio 6.0  - د 
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  :أ جا س بلغة فيجوال بيسك نستخدم الصيغة=  لكتابة الجملة ص -30

                y = a * sqrx -ب  y = a * cosx              - أ

   y = a * strx -د       y = a * sinx                 -ج

  : األسئلة التاليةأجب عن* 

  :  وضح الفرق بين لغة بيسك ولغة فيجول بيسك من حيث-31

  

   If …Else وضح التركيب العام لصيغة الجملة الشرطية  الثالثة -32

...............................................................................................................  

  

  : االنسيابي للخوارزمية اآلتية ارسم المخطط-33

  اقرأ عالمات الطالب) 1

  اجمع العالمات ) 2

  احسب المعدل ) 3

    50 =  >المعدل  )4

  طبع النتيجة ناجح    ا:  نعم -          

     اطبع النتيجة راسب:  ال  -          

  

الث عالمات للطالب بالرسم   صمم واجهة برنامج بلغة فيجوال بيسك للخوارزمية السابقة لحساب معدل ث-34
  .موضحاً العناصر المستخدمة ، فقط

  

  

  

  لغة فيجوال بيسك  لغة بيسك  وجه المقارنة

      من لغات البرمجة

     تعمل تحت بيئة

     البرنامج على شكل

........................  

.........................  

..........................  

........................  

.........................  

.......................  
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 a,b,cغیرات اقرأ المت

  :  فان معدل الطالب يكون60،  50 ،  70 اذا كانت عالمات الطالب في السؤال السابق هي  -35

                     60 -ب                      36 - أ

   50 -د                          55 -ج

  

  -:39 إلى 36 أجب عن األسئلة من  من خالل الشكل المقابل* 

   أكتب الخوارزمية للمخطط المجاور -36

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   هل يمكن االستغناء عن صندوق النهاية في الشكل المجاور ؟ وضح رأيك ؟-37

.......................................................................................  

.......................................................................................  

   ما العملية التي يقوم المخطط بحلها ؟-38

.........................................................................................  

   استخدم المخطط لكتابة برنامج بلغة فيجوال -39

  

    .20  إلى   1 لحساب مجموع مربعات األرقام من V.B أكتب برنامج بلغة  -40

  

  )40سؤال رقم (   ارسم المخطط االنسيابي للصيغة الناتجة في السؤال السابق -41

  

  

 بدایة

  القیمة األعلى
D =  Max(a,b,c) 

 Dاطبع 
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  )9(ملحق رقم 

  الصورة النهائية الختبار مهارات التفكير في التكنولوجيا

  مقدمة االختبار

  كير في التكنولوجيا لدى طلبة الصف العاشراختبار لقياس مستوى مهارات التف

  

  غزة/ ة اإلسالميالجامعة 

  الدراسات العليا/ كلية التربية 

  تكنولوجيا التعليم/ قسم المناهج وطرق التدريس

  ، ، ، ، الطالبة/ عزيزي الطالب 

                                السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  في المربع  ) ×(  التالية بوضع رمز الرجاء تعبئة البيانات  

   أنثى5 ذكر           5      :الجنس           * 
  

  :باإلجابةمن فضلك عزيزي الطالب اقرأ التعليمات التالية قبل البدء 

 . دقيقة 45زمن االختبار ، قياس مستوى اكتسابك لمهارات التفكير في التكنولوجيا إلى  يهدف االختبار-1

 .أجب عنها جميعاً بحسب ما هو مطلوب منها، سؤال) 40(ختبار من  يتكون اال-2

   .اإلجابة اقرأ السؤال بعناية ودقة قبل -3

 . عن جميع األسئلة  سواء االختيار من متعدد أو األسئلة المقاليةاإلجابة أرجو -4

 . األربعة في أسئلة االختيار من متعدداإلجابات واحدة فقط من بين إجابة اختر -5

  :لمثا

  :  تعتبر لغة الفورتان من اللغات -3

   جميع ما سبق-  العليا                   د- الوسطى                ج-  الدنيا                 ب- أ

  :  الصحيحة كما يلياإلجابة وضع دائرة حول رمز إالفما عليك ) ج (  الصحيحة هي  اإلجابة أنبما 

  

   جميع ما سبق-    العليا                  د-سطى               ج الو-  الدنيا                 ب- أ

   هذا المقياس وضع ألجل الدراسة فقط وليس له عالقة بدرجاتك في المدرسةأنتذكر 

  ، ، شكراً على حسن تعاونك
  اشراف

 محمد عسقول. د.أ
  الباحثة

 فاطمة سلیمان المصدر
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  :يأتي األكثر صحة مما اإلجابةاختر 

  : في المخطط االنسيابي يرمز لعملية المعالجة بالشكل-1

  -      د-د           -            ج -               ب - أ

  

  : Visual basic تستخدم األداة            في برنامج -2

   صورة            إلدراج -ب             زر أمر      إلدراج - أ

   لتسمية العناصر-د       نص       إلدخال -ج

  

  :Visual basic  في برنامج  تستخدم األداة   -3

   صورة            إلدراج -ب      مربع اختيار            إلدراج - أ

   قائمة منسدلةإلدراج -د     لكتابة نص               -ج

  

  :Visual basic    في برنامج            األداة تستخدم -4

   النص              إلدخال -ب    سمية  العناصر               لت- أ  

   صورةإلدراج -د                  إطار لتحديد -ج

  

  :Visual Basic  في شاشة بداية العمل لبرنامج             تستخدم األيقونة -5

   لفتح برنامج موجود مسبقاً       -ب      لبدء برنامج جديد       - أ

   جميع ما سبق-د    ج مستخدم حديثاً       لفتح برنام-ج

  

  :   في المخطط االنسيابي           المعيني  عند استخدام الرمز-6

   يدخل خط سريان واحد ويخرج واحد        - أ

   يدخل خطان ويخرج خط سريان واحد-ب

   يدخل خط سريان واحد ويخرج خطان      -ج

  ان واحد وال يخرج أي خط       يدخل خط سري-ج
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  -:12 إلى 7اجب عن األسئلة من  و التاليV.Bتمعن برنامج لغة * 

  

  

  

  

  : يستخدم للقيام بالعملية الشرطية< > الرمز -7

   أصغر أو يساوي             -ب     أكبر أو يساوي              - أ

  معاً) ب+ أ  ( -د      ال يساوي              -ج

  

  : تعنيInputBox صيغة -8

   زر التحكم                 -ب     صندوق الصورة           - أ

  لدخاإلا مربع -د     صندوق النص           -ج

  

  : هولإلدخال فوق الفراغ المخصص اإلدخال يكون عنوان مربع -9

   أدخل اسمك                - ب     االسم                     - أ

  700 الرقم -د              *****             -ج

  

  : يدل على500 الرقم -10

   السيني        اإلحداثي -ب     الصادي        اإلحداثي - أ

   النص االبتدائي-د              اإلدخال عنوان مربع -ج

  

  : يكون تكرار هذا البرنامج-11

   مرة                  500 -ب     مرة                  100 - أ

   غير محدد -د               مرة     700 -ج

   أكتب باختصار ما تتوقعه عند تنفيذ البرنامج ؟-12

...............................................................................................................  
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  :Dim r As double تستخدم الجملة -13

  حقيقي  كمتغيرr لتعريف المتغير -        بصحيح      كمتغيرr لتعريف المتغير - أ

   كمتغير نصيr لتعريف المتغير - كمتغير منطقي          دr لتعريف المتغير -ج

  

  : من خالل المقارنة بين البيانات نستخدمV.B للتحكم في خطوات تنفيذ برنامج -14

      جمل التكرار                 -ب     الجمل الشرطية                  - أ

   االقترانات-د       البرمجة              -ج

  

  : تستخدم كلمةV.B عن اسم الطالب في برنامج لإلعالن -15

                     Double -ب                      Boolean  - أ

   Integer -د                            String -ج
  

  :وب ل تستخدم المترجمات عند حل مسالة باستخدام الحاس-16

   لغات البرمجة                     إحدى إلى  ترجمة الخوارزمية- أ

    تعريف المسألة وكتابة الخوارزمية-ب

   للتأكد من عمل البرنامج بشكل صحيح                            -ج

  لغة اآللة إلى  ترجمة البرنامج-د
  

  : نستخدم رمز3 على 19 باقي قسمة العدد إليجاد -17

                          \  إشارة    -ب                         Mod - أ

   Val -د                           /   إشارة -ج
  

  :V.B تظهر األخطاء في القواعد عند تنفيذ برنامج -18

   عند كتابة كلمة بصورة غير صحيحة -ب          عندما تكون النتيجة غير صحيحة   - أ

   عند كتابة كسور-صورة خاطئة          ددراج عنصر بإ عند -ج
  

  :V.B عند تصميم واجهة برنامج إخراجهاو  النصوصإلدخال يستخدم -19

   صندوق التسمية               -ب     صندوق النص                - أ

  اإلدخال مربع -د     زر التحكم               -ج
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  :22لى  إ20أجب عن األسئلة من و المجاورV.Bتمعن برنامج *
Picture1.ScaleWidth= 100             
Picture1.ScaleHeight= -1000 
Picture1.Line(-40,0)-(40,0)  
Picture1.Line(0,400)-(0,-400)  
For x = -20 To 20 Step 0.01 
Y=x^2 
Picture1.Pset(x,y) 

  Next x 

  : يستخدم البرنامج لرسم االقتران-20

                2س=  ص -ب                        3س=  ص - أ

  9+ س + 2س -د    أجاس               =  ص-ج
  

  : لرسمPset تستخدم جملة -21

   منحنى                        -ب     صورة                      - أ

   خط-د     نقطة                          -ج
  

  : يكون عرض الرسم-22

                         1000 -ب                             100 - أ

  20 -د                               40 -ج
  

  -:27 إلى 23باستخدام الشكل المقابل اجب عن األسئلة من * 

  : في الشكل المقابل نحتاج للعناصرV.B لتصميم واجهة برنامج -23

   صناديق تسمية5 وصناديق نص4 - أ

   صناديق تسمية وزر تحكم4 و صناديق نص5-ب

   صناديق تسمية وزر تحكم4 و صناديق نص4 -ج

  زر تحكم و صناديق تسمية5 و صناديق نص5 -د
    

  : في الشكل المقابل لحسابV.B يستخدم برنامج -24

  .الزاوية و الجيب وجيب التمام-ب    . الجيب وجيب التمام والظل- أ

   جميع ما سبق-د    الظل  وجيب التمام و الزاوية-ج
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  :تابة كلمة الزاوية نقوم بك وlable1 لتغيير كلمة -25

   حتى يظهر مؤشر الكتابةlable1 نضع مؤشر الفارة على - أ

  caption ثم نغير في بند propertiesقائمة  إلى  نذهب-ب

  textبند   ونغيرgeneralقائمة  إلى  نذهب-ج

   ال شيء مما سبق-د
  

  : لتنفيذ البرنامج السابق نقوم بما يلي-26

   start نضغط على Run من قائمة -                   ب     F5 باستخدام مفتاح - أ

   جميع ما سبق صحيح -                د  إشارة النقر على -ج
  

  : االسم الداخلي لزر التحكم في قائمة الخصائص هو-27

                         Caption -ب                             Name - أ

   Command -د                           Text -ج
  

  : من جهة اليسارV.B خطوات فتح برنامج -28

    Start > programes>Microsoft Visual Studio 6.0 >Microsoft Visual Basic 6.0 - أ

  Start > programes>Microsoft Visual Basic 6.0 >Microsoft Visual Basic 6.0   -ب 

  Start > programes>Microsoft Visual Basic 6.0   -ج

  Start > programes>Microsoft Visual studio 6.0  - د 
 

  :أ جا س بلغة فيجوال بيسك نستخدم الصيغة=  لكتابة الجملة ص -29

                y = a * sqrx - ب                  y = a * cosx              - أ

   y = a * strx -د    y = a * sinx                 -ج

  : األسئلة التاليةأجب عن* 

  :  وضح الفرق بين لغة بيسك ولغة فيجول بيسك من حيث-30

  لغة فيجوال بيسك  لغة بيسك  وجه المقارنة

      من لغات البرمجة
     تعمل تحت بيئة

     البرنامج على شكل

........................  
.........................  
..........................  

........................  
.........................  
.......................  
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   If …Else وضح التركيب العام لصيغة الجملة الشرطية  الثالثة -31

...............................................................................................................  

  

  : االنسيابي للخوارزمية اآلتية ارسم المخطط-32

  اقرأ عالمات الطالب) 1

  اجمع العالمات ) 2

  احسب المعدل ) 3

    50 =  >المعدل )4

    اطبع النتيجة ناجح  :  نعم -          

     اطبع النتيجة راسب:  ال  -          

  

  

الث عالمات للطالب بالرسم   صمم واجهة برنامج بلغة فيجوال بيسك للخوارزمية السابقة لحساب معدل ث-33
  .موضحاً العناصر المستخدمة ، فقط
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 a,b,cاقرأ المتغیرات 

  

  -:37 إلى 34من خالل الشكل المقابل أجب عن األسئلة من  * 

   وضح الخوارزمية في المخطط المجاور -34

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   هل يمكن االستغناء عن صندوق النهاية في الشكل المجاور ؟ وضح رأيك ؟-35

.......................................................................................  

.......................................................................................  

  

   ما العملية التي يقوم المخطط بحلها ؟-36

.........................................................................................  

  

  . وضح برنامج فيجوال بيسك المناسب للمخطط السابق-37

  

  

  

  

  

  

 بدایة

  القیمة األعلى
D =  Max(a,b,c) 

 Dاطبع 

 النھایة
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    .20  إلى   1 لحساب مجموع مربعات األرقام من V.B  أكتب برنامج بلغة -38

  

  

  

  

  

  

  

  ) .38سؤال رقم(   ارسم المخطط االنسيابي للصيغة الناتجة في السؤال السابق -39

  

  

  
                                   

   

  

  

  .  باستخدام جملة تكرار 600 )  إلى  0(    من15  اكتب برنامج فيجوال بيسك لطباعة مضاعفات العدد -40
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Study findings:  
 
§ The study finds that the skills list contains 12 skills. On the other hand, the 

results of content analysis, in the light of technological thinking, show 
unbalanced percentages for the frequencies of the following technological 
thinking skills: 
(Observation – interpretation – analysis – comparison – structure – 
designing – predication – producing information – connection – control and 
accuracy – conclusion – evaluation) and the percentages were on the 
following order ( 29.7% - 22.28% - 14.11% - 1.98% - 5.19% - 4.44% - 
2.47% - 3.96% - 7.42% - 2.72% - 2.22%) 

§ The study finds that the average of students' grades (47.51%) is below 
proficiency level (75%), which was determined by other researchers in 
previous studies. This indicates a decrease in skills of technological 
thinking in the study sample of the accepted standard. 

§ The study finds statistical dissimilarities in the average of acquiring skills of 
technological thinking among students of tenth grade. These dissimilarities 
are attributed to gender where the average of females reached to (21.6%), 
while males was (16.72%). 

 
Study recommendations: 
  

1. The study recommends reconsidering technology curriculum to include 
skills of technological thinking and to concentrate more on other skills that 
are marginally being discussed.  

2. The researcher recommends focusing on technology and applied sciences to 
enhance students' abilities. Therefore, she recommends setting aside more 
hours to teach those subjects.  

3. The study recommends following appropriate methodologies in the teaching 
process, besides using educational technology to develop skills of 
technological thinking. 

4.  The researcher recommends conducting workshops to enlighten teachers 
about modern teaching approaches and to train them on using different 
skills of creative thinking. 
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Abstract 
 

This study tries to figure out the main skills of technological thinking, 
which should be included in technology curriculum for the tenth grade. It also 
tackles the possibility of that inclusion and the extent of gaining such skills by 
students using a test for skills of technological thinking. Thus, the aim of the 
study was aroused in the following question:  
 
What are the main skills of technological thinking that included in technology 
syllabus of the tenth grade? Moreover, to any extent do students acquire them? 
 
The following minor questions were subdivided form the aforementioned one: 

1. What are the main skills of technological thinking that should be exist in the 
syllabus of tenth grade? 

2. To any extent, does technology book of tenth grade contain these skills? 
3. To any extent, do the students of that stage acquire skills of technological 

thinking? 
4. Are there statistical dissimilarities related to acquiring skills of 

technological thinking referred to the gender? 
 

To achieve study objectives, the researcher used descriptive analytic 
method and she followed these steps: 

§ Prepare list of technological thinking skills through reviewing educational 
literature and previous related studies. Then, the researcher referred this list 
to specialized arbitrators in filed of methodology and educational 
technology and she considered their opinions to reach the final draft of the 
list, which includes 12 skills. 

§ Prepare a tool to analyze the contents of tenth grade technology syllabus in 
the light of the final list. Then, the researcher checked the validity of the 
analysis by referring to the arbitrators and calculating its validity using 
compatibility coefficient of persons and time. The validity average reached 
92%, and it was an acceptable result. 

§ Design a test, includes 40 items, to measure skills of technological thinking. 
This test was checked and examined by Arbitrators, internal consistency, 
semi division, Cronbach's alpha coefficient and Kuder-Richardson #21 
Formula. Validity average was 91.6%, which was a pacifying result 
encouraged the researcher to apply the test on study sample.  

The study sample included "technology syllabus" of the tenth grade, 
meanwhile students sample included 516 ones from schools at the central 
area in Gaza strip.  
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